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الليل وال ّنهار ،وكيف
ال�سهل واجلرد ،ويف ّ
�إن تتقطع وتهد�أ ح ّتى وتعود لتتوا�صل يف ّ
يهدد
بنا �أي�ضاً �إن كانت تلك
ال�رش ّ
املهمات م�شتعلة يف مواجهة �إرهاب يحمل �سالح ّ
ّ
عدو قدمي �آخر ،هو �إ�رسائيل ال ّتي ما ت�أخرت يوماّ عن
به الد ّنيا ب�أ�رسها� ،إىل جانب ّ
االعتداء على لبنان والتخطيط ل�رضب وحدته وا�ستقراره.
�ضد االرهاب
� ّإن انت�صارات جي�شنا الوا�ضحة يف جميع املواجهات التي خا�ضها ّ
على احلدود ويف الداخل ،والتي القت �إعجاب املجتمع الدويل ،يوازيها حر�ص
القيادة الدائم على توفري املزيد من الأعتدة والأ�سلحة املتطورة ،مبا يتنا�سب مع
كفاءة وحداتنا وا�ستعدادها للت�ضحية بالغايل والنفي�س ،وحجم الأخطار التي حتدق
بالوطن يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه ،فمن غري امل�سموح �إتاحة الفر�صة
للأعداء ،با�ستدراج لبنان جمددا ً �إىل �أتون ال�رصاعات الإقليمية ،و�أجواء الفو�ضى
والفتنة والت�رشذم ،وبالتايل �رضب املكت�سبات الوطنية التي حققها �شعبنا خالل
عقود من الزمن.
ال�شح
يف اخت�صار� ،إن �إرادة القتال مل ُ
تخب يوماً يف �صدور جنودنا حتى يف �أزمنة ّ
و�ضيق ذات اليد ،ت�شهد على ذلك ،قوافل ال�شهداء واجلرحى بني �صفوفهم ،كما
الإجنازات امليدانية امل�رشقة التي �صنعت ب�أيديهم ،و�صانت البالد من اخلراب
واالنهيارّ � ،إل � ّأن حت�صني هذه الإرادة ،يتطلّب املزيد من الأ�سلحة النوعية التي وفرت
القيادة بع�ضها وت�سعى �إىل توفري بع�ضها الآخر بك ّل ال�سبل املتاحة� ،إمياناً منها
ال�رش والغدر والإرهاب ،ومت�ضي به
ب� ّأن ّ
قوة حتميه من قوى ّ
احلق يحتاج دائماً �إىل ّ
�إىل الن�رص الأكيد.
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�شــروط الن�شــر
« -1الدفاع الوطني اللبناين» جملة ف�صلية تعنى بالأبحاث والدرا�سات الفكرية والع�سكرية ,و�سائر الن�شاطات الثقافية ذات االخت�صا�ص.
 -2ت�شرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها �أال تكون قد ن�رشت �ساب ًقا �أو مقدمة للن�رش يف مطبوعات �أخرى.
خ�صو�صا ما يتعلق منها بالإ حاالت والتوثيق
 -3ت�شرتط املجلة يف الأعمال املقدمة �إليها ,الأ�صالة واالبتكار ومراعاة الأ�صول العلمية املعهودة,
ً
وذكر امل�صادر واملراجع .كما نتمنى على الكاتب �أن ُيرفق عمله ببيان �سرية c.v.
(التخ�ص�ص ,الدرجة العلمية ,امل�ؤلفات ,الخ ).ومبلخ�ص ملقاله
ّ
املر�سل بالإنكليزية �أو بالفرن�سية.

	-4املجلة حم ّكمة وحتيل الأعمال املقدمة �إليها قبل ن�رشها على جلنة من ذوي االخت�صا�ص تقرر مدى �صالحية هذه الأعمال للن�رش.
منا�سبا .كما حتتفظ
مقر ًرا للن�رش ,حمتفظة بخيار �إدراجه يف العدد الذي تراه
ً
ُ -5تعلِم املجلة الكاتب خالل �شهرين من ت�سلمها عمله ما �إذا كان َّ
املجلة بحقها يف �أن تقرتح على الكاتب �إجراء �أي تعديالت يف الن�ص تزكيها هيئة التحكيم.

 -6تتوقع املجلة يف الكتابات املر�سلة �أن تكون مطبوعة �أو مكتوبة بوا�سطة  Microsoft Wordو�أن يكون حجم املقال ما بني  ٦٠٠٠و٦٥٠٠
كلمة.
 -٧تعترب «الدفاع الوطني اللبناين» جميع ما ُين�رش فيها ناط ًقا با�سم �أ�صحابه ,وال يعرب بال�رضورة عن ر�أي املجلة �أو قيادة اجلي�ش.
جزئيا � ّإل ب�إذن منها.
كليا �أو ً
 -٨حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع ,وال يجوز الإقتبا�س من املواد املن�شورة ً
• الأبحاث املن�شورة يف �أعداد «الدفاع الوطني اللبناين» متي�رسة على موقعwww.lebarmy.gov.lb www.lebanesearmy.gov.lb :
قيادة اجليش اللبناني ،مديرية التوجيه ،اليرزة ،لبنان ،هاتف 1701 :
:
عـنـوان املـجـلـة
tawjih@lebarmy.gov.lb & tawjih@lebanesearmy.gov.lb
:
العنوان االلكتروني
 5000ليرة لبنانية.
:
الســعــر
في لبنـــان  100.000 :ليرة لبنانية* .
:
االشتراك السنوي
في اخلارج  150 :دوالرًا أميرك ًيا* .
			
مجلة «الدفاع الوطني اللبناني».
:
االعالنات واالشتراكات
شركة ناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات ش.م.م.
:
التوزيع
يتضمن الرسوم البريدية
* بدل اإلشتراك السنوي
ّ
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املق ّدمة

*

أستاذ جامعي وباحث
بالشؤون الدولية

على الرغم من تغلّب القادة الكوريني على املحاوالت
الأوروبية والأمريكية للتحكم بالتجارة طوال قرون� ،إال �أنهم
مل يتمكنوا من مواجهة قوة اليابان املتنامية على ال�صعيدين
ال�صناعي والع�سكري ،وطموحها اال�ستعماري لل�سيطرة على
اجلزيرة الكورية ومقدراتها وثرواتها .
حلكم اال�ستعماري الياباين الذي دام من �أواخر العام
كان ا ُ
 1910حتى �شهر �آب من العام  1945بالغ الق�سوة على كوريا
و�شعبها .وعلى خالف بع�ض القوى اال�ستعمارية الأوروبية
التي اعتمدت على ال�شعوب الأ�صلية يف م�ستعمراتها ،فوظفتهم
خلدمة نظامها البريوقراطي ،فقد �أر�سلت اليابان 70,000
م�س�ؤول لتطبيق نظام قانوين للتمييز العن�رصي �ضد املجموعات
الكورية الإثنية.
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وبعد مرحلة �أوىل من االحتالل ،حاولت ال�سلطات اليابانية �إلغاء احل�ضارة
مت اقتالع الأر�ستقراطية الكورية وبريوقراطية املحاكم الكورية،
الكورية ،و ّ
ال�سخرة والـّرق
و�سيطرت التكتالت اليابانية على االقت�صاد وانت�رشت ُ
اجلن�سي ،و�أجرب الكوريون على التخلي عن البوذية والكونفو�شية ،وعلى
مت منع ا�ستعمال
التعبد يف معبد �شينتو الذي يعتقد بقد�سيته اليابانيون ،و ّ
الكتب الكورية وتعليم الأبجدية واللغة والتاريخ.
وعلى الرغم من � ّأن اليابان ت�شدد على التطورات الإيجابية التي �شهدتها
كوريا يف عهدها (كالت�صنيع وتطور النقل احلديث واالت�صاالت)� ،إال � ّأن
هذا ال ينفي االعرتاف الياباين بق�سوة االحتالل وتعاطيه الظامل مع ال�شعب
الكوري الذي دام ل�سنوات.
� ً
أول :تق�سيم الكوريتني و�أيديولوجيا املحاور الكربى

ا�ستمر ذلك حتى نهاية
يف نهاية العام  1910احتلت اليابان كوريا ،وقد
ّ
احلرب العاملية الثانية .ويف العام  1945وافق كل من االحتاد ال�سوفياتي
والواليات املتحدة الأمريكية على ا�ست�سالم القوات اليابانية يف كوريا،
يف �أعقاب جمريات احلرب ،لت�صبح كوريا مق�سمة �إىل ق�سمني على امتداد
خط عر�ض  ،38حيث يحكم االحتاد ال�سوفياتي ال�شمال ،وحتكم الواليات
املتحدة اجلنوب.
لقد �أدت هذه الظروف �إىل تق�سيم كوريا بوا�سطة القوتني الكربيني .ولكن
الو�ضع تفاقم لعدم اتـفاقهما على �رشوط اال�ستقالل الكوري .وبد�أت احلرب
الباردة و� ّأدى التناف�س بعد ن�شوء حكومتني �إىل متحور �سيا�ستهما حول
مما �أدى يف النهاية �إىل �إيجاد
الأيديولوجيات اخلا�صة بالقوتني الكربينيّ ،
كيانني منف�صلني ،هما كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية.
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(ر�سميا جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية)
ُتعترب كوريا ال�شمالية
ً
دولة ذات حزب واحد� ،إيديولوجية �شيوعية خا�صة بها ،عرفت بالزوت�شيه
�سعيا
� Jucheأو االعتماد على الذات ،وهي ُتعترب اليوم من �أكرث دول العامل ً
منوا من اقت�صاد كوريا
�إىل الت�سلح غري التقليدي ،ويعترب اقت�صادها �أقل ً
اجلنوبية ،التي تعززت �أو�ضاعها من خالل �صناعات ثقيلة وتكنولوجيا
متقدمة ،ودعم �أمريكي على جميع امل�ستويات.
تقريبا ،وكانت
هذا ويبلغ عدد �سكان كوريا ال�شمالية  24مليون �شخ�ص
ً
حتى العام  2008حتتل املرتبة  48بني الدول الأكرث كثافة من حيث عدد
ال�سكان.
وب�سبب حت ُّكم حكومة �سلطات كوريا ال�شمالية باملعلومات ،فما من
بيانات اقت�صادية كافية؛ غري �أن البنك الدويل �صنف كوريا ال�شمالية يف
العام  2010دولة منخف�ضة الدخل ،وذلك ب�سبب ال�ضعف االقت�صادي الذي
ماليا
واقت�صاديا.
ً
�سلبا على واقع املواطنني ً
تعانيه بنيتها ،مما انعك�س ً
ومنذ منت�صف الت�سعينيات ،يقدر عدد الذين ماتوا ب�سبب النق�ص يف
الأغذية ،الذي يعود �سببه �إىل مزيج من الكوارث الطبيعية و�سوء الإدارة
االقت�صادية للحكومة ،مبليوين �شخ�ص.
جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن كوريا ال�شمالية كانت قد تلقت كميات كبرية من
كبريا
جزءا ً
امل�ساعدات الغذائية يف العقد ال�سابق� ،إال � ّأن احلكومة تخ�ص�ص ً
من موازنتها للجي�ش وهي تتبع �سيا�سة ع�سكرية مت�شددة ،تتم�سك مبوجبها
بتطوير الأ�سلحة النووية.
متاما مع �سجل
ويتعار�ض �سجل كوريا ال�شمالية االقت�صادي وال�سيا�سي ً
كوريا اجلنوبية
(ر�سميا جمهورية كوريا) ،التي هي دولة ذات �أحزاب
ً
متعددة ،وتعتمد على اقت�صاد ال�سوق الر�أ�سمايل والباب املفتوح ،ولها
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ع�ضوية يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضويتها
يف جمموعة الع�رشين.
وقد خرجت من حقبة احلكم ال�سلطوي ،لت�صبح دميقراطية ثابتة وذات
اقت�صاد متني �إذ احتلت يف العام  2010املرتبة  ،14بني �أكرب اقت�صادات
العامل جلهة حجم الناجت املحلي الإجمايل.
ثانيًا :احلرب يف كوريا وجمرياتها ونتائجها

كما �سبق وذكرنا ،وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية يف العام ،1945
قامـت رو�سـيا باحتالل اجلزء ال�شمايل من �شبه اجلزيرة الكورية م�ؤ�س�سة هناك
�شيوعيا يدين بوالئه لالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق .وكانـت الواليـات
نظاما
ً
ً
نظاما
املتحدة ت�سيطر على اجلـزء اجلنوبي حيث �أقامت
دميـقراطيا .وكان
ً
ً
يف�صل بيـن اجلز�أين الكوريني خط العر�ض .38
يف كانون الأول  1948ان�سحبت رو�سيا من اجلزء ال�شمايل مطالبة الواليات
فعل.
املتحدة باالن�سحاب من اجلزء اجلنوبي ،وهو ما مت ً
ت�سليحا من �شقيقتها اجلنوبية
وانتهزت كوريا ال�شمالية  -التي كانت �أكرث
ً
 الفر�صة ف�أطلقت العنان لقواتها يوم  25حزيران  1950متجاوزة خطالعر�ض  .38وبد�أت الأزمة الكورية التي حتولت ب�رسعة  -يف ظل احلرب الباردة
 �إىل �أزمة دولية ظلت نريان حربها م�شتعلة ل�سنوات طويلة .قامت الوالياتاملتحدة بعد يومني من غزو كوريا ال�شمالية جلارتها اجلنوبية بالتوجه �إىل
جمل�س الأمن الدويل ،وا�ست�صدار قرار يف غياب االحتاد ال�سوفياتي ين�ص
على اتخاذ عقوبات ع�سكرية �ضد كوريا ال�شمالية ،فت�شكلت وفق القرار قوة
تتكون من  16دولة للف�صل بني الدولتني.
وطالب الرئي�س الأمريكي يف حينه هاري ترومان ،قوات حلف �شمال
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تهب لن�رصة الكوريني اجلنوبيني ،و�أن حتمي
الأطل�سي البحرية واجلوية �أن ّ
جزيرة تايوان من احتمال غزو �شيوعي �آخر ،كما �أمر القوات الربية الأمريكية
املقيمة يف اليابان بالتوجه �إىل كوريا اجلنوبية.
وتكون التحالف الذي ح�شدته �أمريكا  -بغطاء من الأمم املتحدة  -من
ّ
�أ�سرتاليا وبلجيكا ولوك�سمبورغ وكندا وبريطانيا وكولومبيا و�أثيوبيا
واليونان وهولندا ونيوزيلندا وجنوب �أفريقيا وتايلند وتركيا ،يف حني بعثت
الدامنارك والهند وال�سويد فرقا طبية .وقاد هذه القوات اجلرنال الأمريكي
دوغال�س ماك �آرثر احلاكم الع�سكري لليابان يومئذ.
�صارما ،فبعد خم�سة �أيام من
كان املخطط الع�سكري الكوري ال�شمايل
ً
الغـزو ،هاجمت القوات ال�شمالية �سيئول عا�صمة كوريا اجلنوبية حما�رصة
خ�صومها يف قطاع �أر�ضي �ضيق حـول املدينة ال�ساحلية "بو�سان" يف
اجلنوب ال�رشقي من �شبه اجلزيرة الكورية.
جاء رد فعل الواليات املتحدة بعد �شهرين ون�صف ،ففي � 15أيلول 1950
قام اجلرنال الأمريكي ماك �آرثر ب�إنزال بحري خلف خطوط الدفاع الكورية
ال�شمالية ،وحت�صنت قواته قرب �إن�شون وهي مدينة �ساحلية يف غرب كوريا
ا غربا.
اجلنوبية وتبعد عن العا�صمة �سيئول نحو �أربعني كيلوم ً
رت ً
مي�ض �أ�سبوعان حتى جتلى الن�رص الأمريكي على الكوريني ال�شماليني،
ومل ِ
فا�ستعيدت �سيئول يوم � 28أيلول ،و�أُرغم الكوريون ال�شماليون يف الثالثني
من ال�شهر نف�سه على الرتاجع �إىل حدود خط العر�ض .38
�أمر الرئي�س الأمريكي هاري ترومان – �إميا ًنا منه ب�رضورة التخل�ص من
وتتبع
ال�شيوعيني -اجلرنال ماك �آرثر وقواته ،بتجاوز خط العر�ض ،38
ّ
جيو�ش الكوريني ال�شماليني حتى �إخراج �آخر �شيوعي من �شبه اجلزيرة
الكورية.
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ويف  7ت�رشين الأول  1950دخلت القوات الأممية حتت الزعامة الأمريكية
كوريا ال�شمالية واحتلت يوم  18من ال�شهر نف�سه بيونغ يانغ العا�صمة،
وبحلول الـ 25من ذلك ال�شهر و�صلت بع�ض طالئع جي�ش اجلرنال ماك �آرثر
�إىل �ضفاف نهر "يالو" الفا�صل بني �شبه اجلزيرة الكورية وال�صني.
�رش�سا �ضد
عندها قررت ال�صني امل�شاركة يف احلرب ،ف�شنت هجوما
ً
الأمريكيني وحلفائهم يف معركة حا�سمة تراجع على �إثرها الأمريكيون
وحلفا�ؤهم ،فا�ستغل ال�صينيون جناحهم وطفقوا يهاجمون الأرا�ضي الكورية.
وكانت الظروف ل�صالح اجلي�ش ال�صيني حيث كان الربد
ت�سبب
مما ّ
قار�سا ّ
ً
علما � ّأن اجلي�ش ال�صيني
يف �إرهاق جنود اجلرنال ماك �آرثر وت�شتيتهمً ،
املهاجم بلغ عدد عنا�رصه � 340ألف جندي ،وكان يتمتع بتجهيز ع�سكري
جيد.
وبف�ضل اجلي�ش ال�صيني املهاجم عادت بيونغ يانغ �إىل ال�شيوعيني بعد
�سبعة �أ�سابيع من االحتالل الأمريكي� ،أي يوم  4كانون الأول  .1950وبعد
�شهر من ذلك �أعاد ال�صينيون احتالل �سيئول يوم  4كانون الثاين ّ � .1951إل
� ّأن اجلي�ش الأمريكي قام يف الثامن من يوم  21كانون الثاين  1951مبـ�ؤازرة
القوات الأممية بهجوم كا�سح على اجلي�ش ال�صيني يف كوريا اجلنوبية خالل
متت ا�ستعادة �سيئول يوم � 14آذار من
عـملية عرفت با�سم "عملية كيلر" .و ّ
العام نف�سه بعد االن�سحاب ال�صيني منها ،وظل اجلي�ش الأمريكي يزحف
قليل يف  22ني�سان .1951
�شماال حتى و�صل �إىل خط العر�ض  38وجتاوزه ً
وعني
وكان اجلرنال ماك �آرثر
فعزل ُ
حري�صا على متابعة الهجوم الع�سكري ُ
ً
اعتدال من �سلفه ،وهي �إ�شارة �أمريكية
اجلرنال ماثيو ريدغواي الذي كان �أكرث
ً
�إىل تغيري يف اال�سرتاتيجية.
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كانت �أعداد اجليو�ش املحاربة يف الأزمة الكورية كالآتي:
الواليات املتحدة� 260 :ألف جندي.
الأمم املتحدة� 35 :ألف جندي.
كوريا اجلنوبية� 340 :ألف جندي.
كوريا ال�شمالية وال�صني جمتمعتني� 865 :ألف جندي.
ا�ضطلع ال�سالح اجلوي بدور مهم وحا�سم يف معارك احلرب الكورية ،فلأول
مرة وبعد احلرب العاملية الثانية مت ا�ستعمال الطائرات الع�سكرية ب�شكل
مكثف.
كما برزت قوة ال�صني يف جمال الهجوم اجلوي ،فكان لديها  1400طائرة
ع�سكريـة ن�صفها من نوع ميغ 15/ال�سوفياتية التي كانت يومها �أف�ضل
طائرة ع�سكرية يف العامل .ومل يتم التغلب على قوة الطريان ال�صيني �إال بعد
طورت �أمريكا يف تلك ال�سنة طائرة �أف  ،16وبها ا�ستطاعت مواجهة
�أن ّ
امليغ.15/
وقد ر ّكزت �أمريكا على قطع طرق �إمدادات اجلي�ش ال�صيني ،وعلى تدمري
مطارات كوريا ال�شمالية وال�سكك احلديدية واجل�سور واملعامل الكهربائية
واملراكز ال�صناعية .كما ق�صفت القواعد الكورية ال�شمالية الواقعة على
ال�شواطئ.
وعرفت احلرب الكورية معامالت و�صفت بالوح�شية من كال الطرفني،
فقد اتهمت كل من كوريا ال�شمالية وال�صني الواليات املتحدة با�ستعمال
تعر�ض الأ�رسى من اجلنود الأمريكيني
�أ�سلحة بيولوجية �ضد جنودهما ،كما ّ
وحلفائهم �إىل �أب�شع �أنواع التعذيب على �أيدي ال�شيوعيني.
وقد بلغ عدد اخل�سائر الب�رشية يف احلرب الكورية ما بني قتيل ومفقود
وجريح نحو �أربعة ماليني �شخ�ص ،وكان ال�ضحايا املدنيون �ضعف ال�ضحايا
11

الع�سكريني كما يلي �أدناه:
 كوريا: اجلنوبية� 147 :ألف جندي قتيل ،و� 210آالف جريح. ال�شمالية :ثالثمائة �ألف جندي قتيل ،و� 220ألف جريح. جتاوز عدد ال�ضحايا املدنيني الكوريني مليوين قتيل. الواليات املتحدة:� 157ألفا و� 530ضحية.
 حلفاء الواليات املتحدة (اجلي�ش الأممي)� 16ألفا و� 532ضحية ،منهم  3094قتيال.
 ال�صني:ت�سعمائة �ألف �ضحية منهم مائتا �ألف قتيل.
منذ  23حزيران  1951وبعد �سنة من املعارك احلامـية� ،أ�صبـح ال�رصاع
الكوري بني طرفني ال غالب وال مغلوب بينهما ،فال الأمريكيون وحلفا�ؤهم
دحروا املد ال�شيوعي يف �شبه اجلزيرة ،وال ال�شيوعيون الكوريون وحلفا�ؤهم
ال�صينيـون ا�ستطاعوا توحيد �شطري كوريا حتت اللون الأحمر.
وقد عر�ض ممثل االحتاد ال�سوفياتي يف الأمم املتحدة مبادرة لوقف �إطالق
يتم
التو�صل �إىل اتفاق بني الأمم املتحدة وال�صني �إال يف 27
ّ
النار .ومل ّ
متوز  1953بقرية "بامنونغوم" الواقعة على خط العر�ض  38الفا�صل بني
الكوريتني.
أبعادا دولية و�سيا�سية،
وهكذا ن�ستنتج �أن ال�رصاع بني الكوريتني �أخذ � ً
البعد الإقليمي يف مفاعيله ،لتفر�ض واقعا من اخل�صومة املتبادلة
تتخطى ُ
ل�رصاع بني الدولتني ،قد
بتداعيات ع�سكرية على الأر�ض ،ميكن �أن ت�ؤجج
ٍ
أقطابا يف النظام
يكون مدخال حلرب �إقليمية تت�صارع فيها ّ
عدة دول ت�شكل � ً
الدويل اجلديد.
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ثالثًا� :سباق الت�سلح بني الكوريتني والتوتر الدائم

ي�ش ّكل القلق من احتماالت ت�صاعد �سباق الت�سلح النووي بني كوريا
ال�شمالية وكوريا اجلنوبية �أحد هواج�س ال�سيا�سة ال�صينية والرو�سية على
حد �سواء .كما تخ�شى ال�صني من ت�رضر عالقاتها التجارية مع الكوريتني
يف حال ا�شتداد املناف�سة بينهما ،مع مالحظة � ّأن حجم التبادل التجاري
مع كوريا اجلنوبية يعادل �ستة �أ�ضعاف حجم التبادل التجاري مع كوريا
ال�شمالية ،على الرغم من العالقات ال�سيا�سية التقليدية بني كوريا ال�شمالية
وال�صني(((� .أ�ضف �إىل ذلك املخاوف من �أن النزاع بني الكوريتني قد ي�ؤدي
�إىل تدفق املهاجرين ب�أعداد كبرية من كوريا ال�شمالية �إىل من�شوريا.
وترتكز العالقات بني ال�صني وكوريا اجلنوبية من خالل مقاطعة �شاندوجن
على غرار احلالة ال�سائدة بني ال�صني والدول االخرى املجاورة ،حيث حتظى
املناطق احلدودية بالن�صيب الأكرب من العالقات.
إيجابيا يف ت�شجيع كوريا ال�شمالية على الدخول
دورا �
ً
وقد �أدت ال�صني ً
يف "الإطار الأمريكي – الكوري ال�شمايل" اخلا�ص بامل�رشوعات النووية
الكورية .ومن املعروف � ّأن لدى الواليات املتحدة الأمريكية واليابان
�شكو ًكا ب� ّأن كوريا ال�شمالية يف طريقها �إىل �إنتاج �أ�سلحة غري تقليدية ،وال
�سيما يف املجال النووي.
ومن هنا �سعت الواليات املتحدة عرب ال�صني من ناحية ،وعرب ال�ضغوط
املختلفة من ناحية �أخرى� ،إىل �إقناع كوريا ال�شمالية بالتخلي عن
م�رشوعاتها النووية مقابل �أن تقوم الواليات املتحدة الأمريكية مبدها
مبفاعالت نووية للأغرا�ض ال�سلمية� ،إىل جانب تقدمي امل�ساعدات يف
-1
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املجال الغذائي ب�شكل خا�ص .وقد تعرثت هذه املفاو�ضات التي �شارك فيها
مندوبون عن الواليات املتحدة الأمريكية وكوريا وال�صني خالل الن�صف
الثاين من العام .1997
ويعتقد بع�ض املحللني � ّأن كال من ال�صني واليابان ال ترغبان يف وحدة
كوريا ملا لها من قدرة على تعري�ض م�صاحلهما للخطر يف حال حتققها(((.
ولكن ميكن عدم االتفاق مع هذا الر�أي ،لأن ا�ستمرار التجزئة الكورية يبقي
احتماالت املواجهة قائمة بينهما ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل تورط الدول
الكربى يف هذا ال�رصاع ،غري � ّأن االحتمال الأكرب يكمن يف �سعي الواليات
املتحدة الأمريكية واليابان وال�صني لتطبيع العالقات بني الكوريتني (وهو
ما تبدو م�ؤ�رشاته يف الإطار الذي �سبق �أن �أ�رشنا �إليه)� ،إىل جانب احتماالت
كبرية يف التغيري ال�سيا�سي يف كوريا ال�شمالية� ،سواء �أخذ هذا التغيري ال�شكل
ال �أكرث جذرية.
الذي يجري يف ال�صني �أم �أخذ �شك ً
را�سخ لدى جميع الأطراف الإقليمية والدولية
لقد كان هناك اعتقاد
ٌ
املتداخلة واملعنية بالأزمة الكورية املزمنة� ،أن ال �أحد يريد اندالع حرب
جديدة يف القارة الآ�سيوية ،لأنه يكفيها عناء حربي العراق و�أفغان�ستان
خالل العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين ،والتوترات الأزلية يف
مناطق ال�رصاع القدمية ،مثل ك�شمري و�شبه جزيرة ميندناو يف الفيليبني،
وفطاين جنوبي تايالند ،ومنطقة القبائل يف باك�ستان .وعلى الرغم من
التاريخ الطويل للأزمة الكورية ،وال�سجل احلافل بالتوترات بني ك ّل من
حدتها،
كوريا ال�شمالية واجلنوبية� ،إال �أن حدة هذه التوترات مهما ارتفعت ّ
�ضمنيا،
ومهما ت�صاعدت لغة التهديد املتبادلة املرافقة لها ف� ّإن ثمة اتفا ًقا
ً
على �أال عودة حلرب �سنة  ،1950التي ا�ستمرت ثالث �سنوات ،و�أعادت ر�سم
-2
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خريطة التحالفات والوالءات يف القارة الآ�سيوية ،وكانت فاحتة حقبة
احلرب الباردة التي ا�ستمرت لعقود بني قطبي العامل احلديث (�أمريكا
واالحتاد ال�سوفياتي).
وعلى الرغم من �أن البلدين ما زاال يف حالة حرب من الناحية ال�سيا�سية
ووفق الأعراف الدولية ،ذلك �أن حرب �سنة  1950قد توقفت �سنة 1953
مبوجب اتفاق هدنة لوقف �إطالق النار ،ولي�س مبوجب اتفاقية �سالم نهائية،
�إال �أنه ال �أحد يريد العودة للمربع رقم �صفر مهما تكن الأفعال وردودها(((.
ون�شري �إىل �أن القوات الع�سكرية لكوريا ال�شمالية امل�شهورة باال�ستفزاز
بالتهور ،قد قامت يف فرتات معينة ببع�ض الأعمال العنيفة ،مثلما
و�أحيا ًنا
ّ
حدث يف يناير �سنة  ،1968عندما �أقدمت وحدة من كورية �شمالية قوامها
عن�رصا علي �شن هجوم على مقر الرئا�سة ب�سي�ؤول يف حماولة الغتيال
32
ً
الرئي�س الكوري اجلنوبي بارك �شونغ ومت قتل �أو �أ�رس جميع املهاجمني.
ومثل ما وقع يف �آب  1974عندما قام عميل كوري �شمايل ب�إطالق
النار على الرئي�س اجلنوبي بارك �شونغ خالل �إلقائه
خطابا ولكنه �أخط�أ
ً
املرمى و�أ�صاب العيار الناري زوجة الرئي�س مما �أدى لوفاتها ،ثم ال�رضبة
العنيفة التي �سددها عمالء كوريون �شماليون يف �أكتوبر  ،1983عندما
قاموا بتفجري جممع جتاري يف ميامنار قبل �أن يزوره الرئي�س اجلنوبي
�شون هو هوان بفرتة وجيزة ،واحلادث �أودى بحياة � 20شخ�صا منهم 4
وزراء كوريون جنوبيون ...ويف هذه اال�ستفزازات العنيفة كلّها ،وما تالها
من �أعمال ا�ستفزازية �أخرى ،كان من �ش�أنها �شن حرب عند �أ�ضعف دولة،
مار�ست كوريا اجلنوبية �أق�صى درجات �ضبط النف�س ،فتم جتاوز تلك
-3
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الأزمات كلها .وكان للدور الأمريكي الراغب يف تهدئة الأو�ضاع وبقائها
يف خانة التوترات فقط ،دور كبري يف املوقف الكوري اجلنوبي املتخاذل،
على حد و�صف كثري من املراقبني للأو�ضاع يف �شبه اجلزيرة الكورية(((.
عا :الت�صعيد على جانبي احلدود وتبادل الإتهامات
راب ً

من منطلق التوتر الذي ي�شعل فتيل الإحتكاك الدائم بني الدولتني اجلارتني،
تتوا�صل اال�ستفزازات املتبادلة يف عملية ج�س نب�ض حمتدمة على جانبي
احلدود بني الدولتني ويف ت�صعيد ع�سكري هو الأول والأخطر منذ حرب
الكوريتني يف العام  ،1953قامت كوريا ال�شمالية يف �آب املا�ضي ب�إلقاء
مئات القذائف املدفعية على جزيرة يونبيونغ بكوريا اجلنوبية يف البحر
الأ�صفر ،واملجاورة ملنطقة حدود بحرية حمل نزاع بني الطرفني ،وهو ما
�أدى �إىل مقتل �أربعة �أ�شخا�ص بينهم ع�سكريان ،وقد ردت القوات اجلنوبية
بطلقات مدفعية مماثلة ،وتوعدت بالث�أر لقتالها.
تعر�ضت له،
بررت كوريا ال�شمالية هذا الق�صف ،ب�أ ّنه جاء ً
ردا على ق�صف ّ
ّ
تخوفها من التدريبات الع�سكرية التي يجريها اجلي�شان الأمريكي
ً
ف�ضل عن ّ
والكـوري اجلنوبي يف البحر الأ�صفر مب�شاركة حاملة الطائرات الأمريكية
"يو �أ�س �أ�س جورج وا�شنطن" التي تعمل بالطاقة النووية وحتمل  75طائرة
وطاقما يزيد على  6000فرد .واعتربت بيونغ يانغ هذه املناورات
حربية،
ً
متهيدا ل�شن حرب كورية جديدة ،كما ح ّذرت ال�صني �أمريكا بدورها من �أي
ً
ن�شاط ع�سكري يف منطـقتها االقت�صادية احل�رصية التي متتد �إىل �أبعد من
رتا من �سواحلها.
مياهها الإقليمية و�صوالً �إىل  370كيلوم ً
-4
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ومن جانبها حاولت الواليات املتحدة تهدئة خماوف ال�صني على ل�سان
وزارة الدفاع الأمريكية التي �أكدت �أن تلك املناورات "لي�ست موجهة" �إىل
ال�صني ،و�أنه مت �إبالغ بكني بها ،مطالبة �إياها بت�صعيد �ضغوطها على كوريا
ال�شمالية لوقف اال�ستـفزازات.
ومن املعروف � ّأن ال�صني هي الراعي املايل وال�سيا�سي الأول لنظام بيونغ
دوما لبكني باعتبارها الأمل الوحيد
يانغ ،و� ّأن الواليات املتحدة كانت تتطلع ً
لها ملمار�سة ال�ضغط على ذلك النظام من �أجل احلد من طموحاته النووية.
حتدث ع�سكريون وحمللون عن �أ�سباب
و�إىل جانب التدريبات الع�سكرية فقد ّ
�أخرى للت�صعيد الكوري تتعلق مبـحاولة بيونغ يانغ ال�ضغط على الواليات
املتحدة ال�ستئناف املباحثات اخلا�صة بالربنامـج النووي من دون انتظار
ف�ضل عن رغبة كوريا ال�شمالية يف توقيع اتفاق
وقف عملية التخ�صيب،
ً
�سالم ،من �ش�أنه �إنهاء حالة املواجهة مع الواليات املتحدة.
وعليه فمن املتوقع �أن ت�شهد املنطقة املزيد من الت�صعيد ال�شمايل ،لكن من
دون �أن تقدم كوريا ال�شمالية ،وهي الأ�ضعف من الناحية االقت�صادية ،على
خو�ض احلرب ،فهي تعرف � ّأن ذلك رمبا ي�ؤدي �إىل نهايتها.
كما يرغب "كيم جوجن �أون" الوريث املختار للزعيم الكوري ال�شمايل"
كيم يوجن �إيل" ،والذي يفتقر �إىل اخلربة وال�شعبية ،يف �إظهار �صالبته �أمام
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف بـالده التي �سيحتاج �إىل دعمها يف امل�ستقبل.
وبالن�سبة لكوريا اجلنوبية فهي �ستعمل على جت ّنب احلرب وتفعـيل
ح�ضـورها الإقت�صادي ،ورمبا تعمل يف ما بعد على �إجراء مفاو�ضات،
وتخ�شى �سيئول من �أن ت�ؤدي احلرب خل�سارتها للرخاء الذي حقـقته ب�شق
الأنف�س ،وهي تعمل على تر�سيخ حتالفها مع الواليات املتحدة ،وهو الأمر
وا�ضحا منذ الأزمة حيث دعت الواليات املتحدة كوريا ال�شمالية
الذي يبدو
ً
�إىل وقـف عملياتها.
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ويف هذا ال�صدد �أكد املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية با�ستمرار،
� ّأن الواليات املتحدة "ملتزمة ب�شدة" بالدفاع عن كوريا اجلنوبية،
و"باحلفاظ على ا�ستقرار ال�ســالم والأمن الإقليمي ،كما �أعلن عن م�شاركة
الواليات املتحدة لكـوريا اجلنــوبية فـي تدريبــات م�شرتكة بقرب املنطقة
حمل اخلالف ،من دون �إهمال الدور ال�صيني و�أهميته ودوره امل�ساند
كحليف ا�سرتاتيجي لكوريا ال�شمالية".
حتديا
ويرجع االهتمام الأمريكي باحتواء هذه الأزمة ،التي تعد
ً
خطيـرا لوا�شنطن� ،إىل االقتناع ب� ّأن احتدام القتال بني
جيوبوليتـيكيا
ً
ً
الدولتني �سيـ�ضع العا�صمة الكورية اجلنوبية يف دائرة اخلطر املبا�رش ،فهي
تقع يف نطـاق املدافـع الكورية ال�شمالية طويلة املدى .عالوة على � ّأن ذلك
القتال قد يعر�ض للخطر م�صري � 25ألف جندي �أمريكي منت�رشين يف قواعد
يهدد
بحرية وبرية مبوجب بنود املعاهدة الدفاعية املوقعة بينهما ،كما ّ
باخلطر حياة ما يقرب من � 50ألف �أمريكي مدين يعي�شون يف تلك الدولة،
ويرتكز اجلزء الأكرب منهم يف العا�صمة �سيئول.
لذا ف�إن اخليارات املتاحة �أمام الواليات املتحدة للرد حمدودة ،وهو
ما يجبـر �إدارة الرئي�س الأمريكي احلايل باراك �أوباما ،وقبله الإدارات
الأمريكية املتعاقبة ،على الت�رصف بحذر �شديد .ولكن ذلك احلذر ميكن �أن
يف�رس من قـِبل النـظام الكــوري ال�شمايل الذي ال ميكن التنب�ؤ بت�رصفاته
على �أ ّنه �ضعف .من ناحية �أخرى ف�إن تلويـح الواليات املتحدة با�ستخدام
القوة بعد الهجوم الذي �شنته كوريا ال�شمالية قد ي�ؤدي  -من ناحية �أخرى
 �إىل تفاقم الأزمة.ويف درا�سة ملعهد الدرا�سات الدولية والإ�سرتاتيجية يف وا�شنطن يف م�ؤمتر
عقد حول التوتر يف كوريا و�أبعاده املحتملة ،تكونت ر�ؤية �إ�سرتاتيجية
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جتاه كوريا ،عززها حتليل مطابق لوزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق هرني
كي�سنجر ،مفادهاّ �" :إن ال�سيا�سة الأمريكية جتاه كوريا ال�شمالية تقوم على
� ّأن تلك الـدولة ُتعتـرب (�أر�ض اخليارات الب�شعة) ،ل ّأن �أمريكا ت�ضطر يف �سبيل
�سوءا".
التعامل معها �إىل املفا�ضلة بيـن اخليارات ال�سيئة ،والأ�سو�أ ،والأكرث ً
وبالن�سبة �إىل ال�صني وموقفها جتاه املو�ضوع الكوري ،فمن املرجح �أن
حتمي حليفتها كوريا ال�شمالية يف حال تعر�ضها للعدوان ،فهذا الق�صف،
مهما لكيفية حتقيق ال�صني
و�أي توتر يح�صل بني الكوريتني ،يعد
اختبارا ً
ً
التوازن بني دورها كحليف رئي�سي وحيد لبيونغ يانغ ،واملطالب الدولية
بال�ضغط على كوريا ال�شمالية بل ومعاقبتها.
ويف حال مقاومة ال�صني املطالبة بتوجيه توبيخ �أقوىلها ،فقد تت�أثر
أي�ضا على �أ�سلوب تفكري
مكانتها الإقليمية ،وهو مبعث قلق قد ي�ؤثر � ً
امل�س�ؤولني يف بكني.
وقد �شكا م�س�ؤولون �أمريكيون من رد فعل ال�صني "الواهي" �إزاء الق�صف
الكوري ال�شمايل.
ومن املمكن �أن يزيد ذلك من ال�ضغط على بكني النتقاد ال�شمال ،بل
وفر�ض عقوبات من املحتمل �أن تكون من خالل جمل�س الأمن.
ا�سرتاتيجيا يف مواجهة الواليات
وتعترب ال�صني كوريا ال�شمالية حلي ًفا
ً
املتحدة وحلفائها يف املنطقة .وعلى مدار العام �أظهر الرئي�س ال�صيني مدى
ا�ستعداده ال�ستثمار مـكانة �سيا�سية ومعونات اقت�صادية يف بيوجنياجن.
جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق� ،إىل �أنه على امل�ستوى اجلغرايف ،متتد حدود
رتا ،و�أجزاء منها �أنهار
ال�صـني مع كوريا ال�شمالية مل�سافة  1415كيلوم ً
ممرا لالجئني
تتجمد يف ال�شتاء ،وهي تخ�شى ال�صني �أن ت�صبح احلدود ً
واال�ضطرابات �إذا ما انهار النظام هناك.
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ويعد الهجوم الكوري ال�شمايل �آخر اال�ستفزازات يف قائمة طويلة تعود �إىل
ُّ
العام  2007وال�سنوات التي �سبقتها .كما �أنه ي�أتي عقب حادث �إغراق مدمرة
مما
كورية جنوبية "�شيونان" بالقرب من احلدود البحرية املتنازع عليهاّ ،
�أدى �إىل م�رصع عدد كبري من �أفراد طاقمها .وهناك احتمال كبري �أن تكون
املدمرة قد تعر�ضت لهجوم بالطوربيد من قبل غوا�صة كورية �شمالية،
تلك
ّ
وفق حمللني ع�سكريني �أمريكيني وكوريني جنوبيني.
ويف � 26آذار � 2010أدى انفجار جمهول الأ�سباب �إىل �شطر ال�سفينة
احلربية الكورية اجلنوبية "�شيونان" بالبحر الأ�صفر �إىل ن�صفني مما �أدى
�إىل مقتل  46من بحارتها ،وعندها ا�ضطربت الأو�ضاع الإقليمية ب�شدة
و�ضغطت �أمريكا على كوريا اجلنوبية من �أجل قبول حتقيق دويل ي�ؤدي �إىل
عقوبات متوقعة على ال�شمالية .ويف � 20أيار  2010خل�صت التحقيقات
الدولية والتي �أ�رشفت عليها كوريا اجلنوبية نف�سها �إىل �أن �إ�صابة ال�سفينة
احلربية الكورية اجلنوبية ناجمة عن �إ�صابتها بطوربيد �أطلقته غوا�صة
كورية �شمالية وبيونغ يانغ نفت عالقتها باحلادث مبنتهي ال�شدة ،ويف 24
�أيار � 2010أعلنت كوريا اجلنوبية عن قطع العالقات التجارية مع جارتها
ال�شمالية ومنع ال�سفن ال�شمالية من دخول مياهها الإقليمية(((.
ويف النهاية تثري هذه الأزمة خماوف من �أن تكون "�أجندة" اال�ستفزاز
الكوري  -الكوري بغ�ض النظر عن البادئ واملتجاوب برد الفعل املتوقع
هي "�أجندة" عاملية ،فقد يكون يف الأمر ا�ستفزاز �أمريكي -كوري جنوبي
متعمدا لكوريا ال�شمالية بل وا�ستفزاز غري مبا�رش لل�صني العدو االقت�صادي
ً
الأول للواليات املتحدة ،وعدم ر�ضا الأمريكيني عن الرف�ض ال�صيني للر�ضوخ
-5
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للمطالب الأمريكية ب�إعادة تقومي اليوان ال�صيني ل�صالح الدوالر الأمريكي
املتداعي ،ناهيك عن القلق املت�صاعد للواليات املتحدة من ازدياد النفوذ
وعامليا.
إقليميا
ً
ال�سيا�سي واالقت�صادي والع�سكري لل�صني � ً
خام�سا� :أ�سباب انقالب معادلة التوازن بني الكوريتني
ً

تقوم املعادلة الكورية على �ضغوط غري عنيفة على كوريا ال�شمالية ،يف
الوقت الذي ت�ضمن فيه كوريا اجلنوبية �سالمة حدودها و�أمنها ،وغ�ض
الطرف عن الطموحات النووية لكوريا ال�شمالية طاملا �أنها لن ت�ؤثر يف
منظومة التوازن الع�سكري يف املنطقة .وظلت هذه املعادلة قائمة حتى
كانت تطورات الأحداث الأخرية يف خالل العام  ،2010التي دفعت باملنطقة
يتورط فيها �سائر الأطراف الإقليمية.
�إىل حافة حرب و�شيكة قد ّ
فما هي الأ�سباب وراء هذا التغري املفاجئ؟
لقد بد�أت �أوىل عالمات تغري معادلة التوازن الكوري ،والتي حر�صت �أمريكا
على �إبقائها متزنة لفرتة طويلة ،مع �إغراق املدمرة "�شيونان".
وبرغم التهدئة وانخفا�ض تداعيات ملف �إغراق ال�سفينة احلربية الكورية
اجلنوبية �شيونان ،فقد برز على �أر�ض الواقع املزيد من املعطيات واملعلومات
اجلديدة التي ت�شري �إىل � ّأن حتالف وا�شنطن – �سيئول ،ي�سعى ب�شكل حثيث
جر
باجتاه املزيد من الت�صعيد يف مواجهة بيونغ يانغ ،وذلك عن طريق ّ
كوريا ال�شمالية �إىل حرب حمدودة بد�أت بالق�صف املدفعي العنيف الذي
�أقدمت عليه القوات ال�شمالية يوم الثلثاء  23ت�رشين الثاين من العام ذاته(((.
بد�أت �أوىل خطوات اال�ستدراج الأمريكي عندما قامت وزيرة اخلارجية
-6
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الأمريكية ال�سابقة هيالري كلينتون بزيارة كوريا اجلنوبية ،و�أعلنت عن
�سل�سلة عقوبات �أمريكية جديدة على كوريا ال�شمالية ،ثم قامت وبرفقتها
وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيت�س بزيارة املنطقة العازلة منزوعة ال�سالح
بني الكوريتني ،وخالل وجودهما يف هذه املنطقة �أعلنت كلينتون عن املزيد
من الت�رصيحات ال�ساخنة التي حملت طابع التهديد والوعيد لكوريا ال�شمالية.
وبعدها مت الإعالن عن انعقاد فعاليات لقاء "�آ�سيا – البا�سفيك" الأمني
الذي ا�ست�ضافته فييتنام ،ويركز هذه املرة على ق�ضايا الأمن والنزاعات يف
املنطقة.
مبيتة من جانب �أمريكا
وكانت التوقعات كلها ت�شري �إىل وجود نيات ّ
وكوريا اجلنوبية وحلفائهما ،جلهة دفع فعاليات اللقاء باجتاه �إدانة كوريا
ال�شمالية وال�سعي لفر�ض املزيد من ال�ضغوط الآ�سيوية والدولية عليها.
القمة بق�صف مدفعي جلزيرة جنوبية على
وقد ا�ستبقت كوريا ال�شمالية تلك ّ
احلدود �أدى �إىل �سقوط قتلى وجرحى وفرار مدنيني .ثم جاء الإعالن عن
املناورات الأمريكية الكورية امل�شرتكة مبحاذاة خط الهدنة الفا�صل بني
الكوريتني ليطلق كل املخاوف ال�شمالية من عمل ع�سكري ما ،تخطط له
وا�شنطن و�سيول(((.
ال�س احلقيقي وراء ا�ستدراج �أمريكا لكوريا ال�شمالية كان رغبة
غري � ّأن ّ
التعرف �إىل حقيقة القدرات النووية والع�سكرية لبيونغ يانغ.
الأمريكيني يف
ّ
فقد ك�شف �آخر الت�رسيبات ب� ّأن الأجهزة الأمريكية والكورية اجلنوبية تعاين
من فجوة املعلومات اال�ستخباراتية املتعلقة بالقدرات احلقيقية لكوريا
 -7لمزيد حول الوضع القانوني للكوريتين وآثاره ،راجع :تاي جين" ،عدم مشروعية المعاهدات القسرية للقيادة اليابانية  ،من خالل ضم الجزر
المجاورة لالمبراطورية العظمى " ،اللجنة الوطنية الكورية لليونسكو ،المجلد  ،36العدد .1996 ،4
 أيضا راجع فيما يختص بالبعد اإلقتصادي للنظامين الكوريين الشمالي والجنوبي  :دنيس هارت ،من التقليد إلى االستهالك  :بناء ثقافة الرأسمالية فيكوريا الجنوبية سيول :بالتعاون مع  ،. Jimoon- dangمترجم عن اإلنكليزية ،دار الحداثة  ،القاهرة .2003
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ال�شمالية� ،إذ بقيت التخمينات الأمريكية تتحدث عن وجود " "28من�ش�أة
نووية كورية �شمالية تعمل يف جماالت معاجلة اليورانيوم اخلام وتخ�صيبه،
واملاء الثقيل واملاء اخلفيف ،وما �شابه ذلك من املن�ش�آت النووية.
ولكن �صدقية تلك املعلومات قد تعر�ضت ل�صدمة كربى عندما برز تقرير
ويتحدث عن وجود حواىل  100من�ش�أة نووية
خمابراتي كوري جنوبي،
ّ
كورية �شمالية على الأقل .ثم جاءت ال�صدمة الثانية يف جمال تخمني
حتدثت التقارير الأمريكية عن
القدرات القتالية لل�صواريخ الكورية ،عندما ّ
القدرات ال�صاروخية الكورية ال�شمالية على �أ�سا�س عدم قدرتها على الو�صول
�إىل داخل العمق الأمريكي ،وعدم قدرتها على حمل الر�ؤو�س احلربية ثقيلة
تبي الح ًقا � ّأن القدرات
الوزن ،و� ً
أي�ضا عدم الدقة يف �إ�صابة الهدف� ،إىل � ّأن ّ
تتميز باملدى الطويل ،وبحمل
ال�صاروخية البالي�ستية لكوريا ال�شمالية
ّ
الر�ؤو�س احلربية الثقيلة ،وبالدقة املعقولة جلهة �إ�صابة الهدف .و�إ�ضافة �إىل
عددا من ال�صواريخ يتجاوز �أ�ضعاف
ذلك فقد تبني � ّأن كوريا ال�شمالية متلك ً
التقديرات الأمريكية والكورية اجلنوبية(((.
أحدا من
� ّإن �أمريكا ،يف ا�ستدراجها كوريا ال�شمالية �إىل حرب ،لن تر�ضي � ً
الأطراف الإقليمية ،وهذا ظاهر من التنديد الرو�سي بالهجوم ال�شمايل ،وهي
تتحرك بح�سابات دقيقة ولأغرا�ض ا�ستخباراتية حم�ضة ،مع احلر�ص على
عدم جعل احلرب تخرج عن حجمها املخطط له �سل ًفا ،وهذا ما مل تدركه
القيادة الع�سكرية ال�شمالية التي حتاول ا�ستعرا�ض قوتها ب�صورة تتمناها
املخابرات الأمريكية.
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�ساد�سا� :أبرز حمطات التوتر بني الكوريتني
ً

 :1968/01/21كومندو�س كوري �شمايل قوامه  32عن�رصا ي�شن هجوما
على مقر الرئا�سة ب�سيئول يف حماولة الغتيال الرئي�س الكوري اجلنوبي بارك
�شونغ �أدى �إىل قتل �أو �أ�رس جميع املهاجمني.
 :1974/08/15قام عميل كوري �شمايل ب�إطالق النار على الرئي�س اجلنوبي
بارك �شونغ هي خالل �إلقائه خطابا ،ولكنه �أخط�أ املرمى و�أ�صاب زوجة
الرئي�س و�أدى �إىل وفاتها.
 :1983 /10/09عمالء كوريون �شماليون يقومون بتفجري جممع جتاري
يف ميامنار قبل �أن يزوره الرئي�س اجلنوبي �شون هو هوان بفرتة وجيزة،
و�أودى احلادث بحياة � 20شخ�صا منهم  4وزراء كوريون جنوبيون.
 :1987/11/29انفجار قنبلة ُو�ضعت على منت طائرة كورية جنوبية �أدى
�إىل مقتل � 115شخ�صا كانوا على متنها ،واتهمت �سيئول بيونغ يانغ بتدبري
احلادث.
�سبتمرب � :1996إنزال غوا�صة فريق كوماندو�س على �شواطئ كوريا
اجلنوبية ،ومطاردة اجلنوبيني لأع�ضاء الفريق ومقتل  24من عنا�رصه و�أ�رس
واحد وفقدان �آخر.
 :1999/06/15اندالع مواجهة بحرية بني اجلانبني على احلدود يف
البحر الأ�صفر ،وهي الأوىل من نوعها منذ انتهاء احلرب ،وانتهاء العملية
بغرق �سفينة حربية �شمالية على متنها 20
بحارا.
ً
 :2002/06/29اندالع مواجهة ثانية بني اجلانبني على احلدود يف البحر
الأ�صفر وغرق �سفينة حربية كورية �شمالية .ومقتل � 13شماليا يف حادث
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ح�صل خالل ا�ست�ضافة �سيئول ملونديال كرة القدم باال�شرتاك مع اليابان.
 :2009/11/10ا�شتباك جديد على احلدود بالبحر الأ�صفر حيث تبادل
اجلانبان �إطالق نار �أدى �إىل اندالع النريان ب�سفينة حربية �شمالية.
 :2010/03/26انفجار جمهول الأ�سباب هز ال�سفينة احلربية الكورية
اجلنوبية "�شيونان" بالبحر الأ�صفر و�أدى �إىل ان�شطارها ومقتل  46من
بحارتها.
 :2010/05/20حتقيقات دولية ذكرت � ّأن �إ�صابة ال�سفينة احلربية الكورية
اجلنوبية ناجمة عن �إ�صابتها بطوربيد �أطلقته غوا�صة كورية �شمالية ،ونفي
بيونغ يانغ عالقتها باحلادث.
� :2010/05/24أعلنت كوريا اجلنوبية قطع العالقات التجارية مع جارتها
ال�شمالية ومنع ال�سفن ال�شمالية من دخول مياهها.
جمددا قبيل انعقاد قمة جمموعة
 :2010/10/29ارتفاع درجة التوتر
ً
الع�رشين ب�سيول �إثر تبادل لإطالق النار على احلدود بني البلدين.
 :2010/11/23تبادل للق�صف بني اجلانبني �أدى �إىل �سقوط قتلى وجرحى
وفرار مدنيني �إثر ق�صف مدفعي كوري �شمايل على جزيرة جنوبية على احلدود.
 2013/8/26تو ّتر �شديد على جانبي احلدود ،حيث عربت فرقاطة حربية
كورية �شمالية املياه امل�شرتكة ،تبع ذلك خرق كوري مماثل ،مما � ّأدى �إىل
تدهور الأو�ضاع واحل�شد املتبادل والتهديدات على �أنواعها.
 2014/7/13مناورات كورية جنوبية كورية م�شرتكة مع وحدات من
املارينز من القوات البحرية الأمريكية املرابطة يف اجلزيرة ،اعتربتها �سيئول
ا�ستفزا ًزا ،و�أعلنت حالة الت�أهب على مدى البالد.
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عا� :آفاق الو�ضع الراهن بني الكوريتني
�ساب ً

من الوا�ضح للمتتبع مل�سار العالقات بني الكوريتني� ،أن هناك بوادر
�أزمـات متوا�صلة ومتالحقة يف كل حم ّطة �أو مف�صل زمني ،تنذر بالوقوع
مع كـل حدث �سيا�سي �أو ع�سكري �أو دعائي� ،إذ تعترب كل من الدولتني �أ ّنه
ا�ستفزاز �أو ا�ستهداف لها وال�ستقرارها ال�سيا�سي �ضمن حـدودها .
ومع حلول �شهر متوز من العام احلايل  ،2015تزايد التوتر على �ضفتي
اجلزيرتني املتنازعتني ،وارتفع من�سوب التحدي بني الدولتني اجلارتني،
من خالل احل�شود الع�سكرية املتبادلة على خلفية الأعالم الدعائية
املتبادلة(((.
كل من الدولتني تدور يف فلك دولة �أخرى ،فبينما ترتبط
ومن املعروف � ّأن ً
كوريا اجلنوبية مبعاهدات وحتالفات ع�سكرية واقت�صادية مع الواليات
وتقوم فيها قاعدة �أمريكية ع�سكرية ت�ضم ما يزيد عن
املتحدة الأمريكية،
ّ
ثالثني �ألف جندي �أمريكي ،تلتقي كوريا ال�شمالية مع جارتها ال�صني يف
الكثري من الأ�س�س امل�شرتكة على امل�ستويات ال�سيا�سية ،وتتبادل معها
الزيارارت والوفود وتقا�سمها الر�ؤى الأيديولوجية امل�شرتكة .
ومع بدايات �آب اجلاري� ،أعلنت �سيئول � ّأن مفاو�ضات على م�ستوى عال
جتـري ،بني قادة كوريني �شماليني وجنوبيني ،قبل �ساعتني من انتهاء
وجهته بيونغ يانغ �إىل اجلنوب.
مهلة �إنذار ّ
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن القوات الكورية اجلنوبية قد ُو�ضعت يف حالة
ب�شن حرب ،ما مل ُتوقف �سيئول
هددت بيونغ يانغ ّ
"ت� ّأهب ق�صوى" ،بعدما ّ
حملتها الدعائية عرب مكربات ال�صوت على احلدود بني البلدين.
وقال رئي�س مكتب الأمن الوطني التابع ملكتب الرئا�سة الكوري
-9
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اجلنـوبي كيـم كيو-هيونّ � ،أن كوريا ال�شمالية اقرتحت على بالده �إجراء
حمادثات على م�ستوى عال بني كبار م�س�ؤويل الكوريتني ،م�شريا ً �إىل �أن
املحادثات �س ُتعقد يف �أقـرب موعد بتوقيت غرينيت�ش يف قرية بان مون
(((1
جو احلدودية
وي�شارك يف املحادثات من اجلانب اجلنوبي م�ست�شار الأمن القومي
ُ
الكـوري اجلنوبي كيم كوان-جني ووزير التوحيد هونغ يونغ-بيو ،فيما
ي�شـارك مـن اجلانب ال�شمايل مدير مكتب ال�سيا�سة العامة يف اجلي�ش
الكوري ال�شمايل هوانغ بيونغ�-سو و�سكرتـري �ش�ؤون كوريا اجلنوبية يف
حزب "العمال" كيم يانغ�-أون.
ويف وقفة مع يوميات التوتر الدائم بني اجلارتني خالل �شهر �آب : 2015
 قالت كوريا ال�شمالية ليل اجلمعة-ال�سبت ّ � ،2015-8-15/14أن قـواتهاعلـى احلدود �أ�صبحت يف و�ضع "الت�سلح الكامل واال�ستعداد للقتال" مع
انتهاء املهـلة عند ال�ساعة اخلام�سة (  8,30بتوقيت غرينت�ش).
 وح ّذر وزير اخلارجية الكوري ال�شمايل من �أن الو�ضع "و�صل �إىل �شفـريحرب" ،م�ؤكدا ً �أن "جي�شنا و�شعبنا على ا�ستعداد للمجازفة بحرب �شاملة
كرد فعل بل للدفاع عن النظام الذي اخرتناه".
لي�س فقط ّ
 من جهته� ،أكد م�ساعد املندوب الدائم لبيونغ يانغ يف الأمم املتحدة "ميونغ هون "�إذا مل ت�ستجب كوريا اجلنوبية لإنذارنا (بوقف الدعاية) ،ف� ّإن
جدا".
قويا ً
ّ
رد فـعلنا الع�سـكري ُ
�سي�صبح حتمياً و�سيكون ً
ومتلك الأ�رسة الدولية خربة طويلة يف تـهديدات كوريـا ال�شمالية ،لكنـها
تخ�شى ت�صعيدا ً ممك ًنا ،مع �أن كثريين يرون �أن ذلك لي�س �سوى حماولة جديدة
من بيونغ يانغ للفت الأنظار.
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أكيدا ل�ضعف الثقة بني اجلانبني ،علق الباحث يف مركز املعهد
 وت� ًالآ�سيـوي للدرا�سات ال�سيا�سية يف �سيول جيم�س كني حول التوتر املت�صاعد
"نظرا ملا�ضيهم يف �أ�سلـوب التفاو�ض والتهديدات ،من
بني الكوريتني:
ً
املحتمل �أن ين ّفذوا تهديداتهم بعمل ع�سكري �ضئـيل وحمدود" .لكنه �أكد يف
ـوجـه كوريا
الوقت نف�سه �أن هذه التهديدات خطرية ،وال ميكن ا�ستبعـاد �أن ُت ّ
ال�شمالية �رضبة ما .وقال�" :إذا حدث ذلك ،ف� ّإن كوريا اجلنوبية يجـب �أن
وترد فورا ً لت�ؤكد انها لن تخ�ضع للرتهيب" ،م�ؤكدا ً � ّأن "�أي
تكون حازمة
ّ
�سي�ش ّكل دعوة ملزيد من اال�ستفزاز".
�شـيء �أقل من ذلك ُ
للرد
 وقال متحدث با�سم الرئا�سة الكورية اجلنوبية":نحن م�ستعدون ّبقوة عـلى �أي عمل ا�ستفزازي كوري �شمايل".
وتدليل على الو�ضع الآخذ بالت�أزم بني اجلزيرتني ،نقلت وكالة الأنباء
ً
الكـورية اجلنوبية (يونهاب) يف يوم ال�سبت الواقع فيه 2015/7/18
عن م�صادر ع�سكرية قولها بتاريخ �سابقّ � ،أن بيونغ يانغ ن�رشت وحـداتها
مكبات ال�صوت الكـوريـة
املدفعية على احلدود لتوجيه �ضـربة حمتملة �إىل ّ
تبث دعاية عـرب احلـدود و�أ�ضاف � ّأن ثماين مقاتالت �أمريكية
اجلنوبية التي ّ
إنذارا
وكورية جنوبية قـامت مبحـاكاة عمـليات ق�صف ُ
"يكن �أن ُت�ش ّكل � ً
لكوريا ال�شمالية".
وحاليا ،ال وجود لأي خماوف يف �صفوف ال�سكان الكوريني اجلنوبيني،
ً
الذيـن اعتادوا ل�سنوات تهديدات ال�شمال بحرب و�شيكة ال تقع.
جتدر الإ�شارة ،وعط ًفا على ما كنا قد ذكرناه �أعاله� ،إىل � ّأن الكوريتني يف
عاما على ال�صعيد الوطني والعمالين� ،إذ �أن احلرب
حالة حرب منذ ً 65
بينهـما ( )1953-1950انتهت بوقف لإطـالق النار ،ومل ُيو ّقع �أي اتفاق
�سالم ر�سمي بني الدولتني منذ ذلك احلني.
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ويعود �آخر هجوم مبا�رش من ال�شمال على اجلنوب �إىل �شهر ت�رشين الثاين من
العـام  ،2010عنـدما ق�صفت بيونغ يانغ جزيرة يونبيونغ احلدودية الكورية
مما �أدى �إىل مقتل مدنيني اثنني وجنديني كوريني جنوبيني.
اجلنوبـيةّ ،
 ويف خطاب مقت�ضب له بتاريخ  2015/7/13يف نيـويورك تنـاولالأو�ضـاع الدولية ،دعا الأميـن العام للأمم املتحدة بان كي مون ،الكوريتني
املق�سمة.
من جديد ،لو�ضع حد للتـو ّتر املثيـر للقلق يف �شبه اجلزيرة
ّ
"يح�ض الطرفني على االمتـناع عن اتخـاذ �أي
وقالت متحدثة با�سمه �أ ّنه
ّ
حدة التوتر" .كما دعت ال�صني �إىل الهدوء و�ضبــط
تدابري �أخرى قد تزيد من ّ
م�رشع على كل املتغريات وامللفات التي تعي�شها
النف�س مع ذلك ف� ّإن الو�ضع ّ
�آ�سيا والعامل يف اكرث من نقطة �ساخنة.

خاتـمة:

ما من �شك يف � ّأن الأو�ضاع الدولية املتوترة ،والتناف�س بني الواليات
املتـحدة وال�صيـن ،واخلالف الأمريكي الرو�سي يف �أكرث من ملف ،والعداء
قائما على خلفيات ا�ستعمارية ،لها الأثر الكبري
الأيديولوجي الذي كان
ً
يف التوتر الذي ين�سحب على العالقات بني الكوريتني ،بحيث �أ�صبحت كلتا
اجلزيرتني ،نقطة التوتر الذي ُتختزل من خالله جميع اخلالفات ومظاهرها
العملية وامليدانية.
وعليه فقد �أ�صبح �أي عمل ع�سكري �أو مناورات �أو دعايات �إعالمية ،مبنزلة
اال�ستفزاز املتبادل الذي ي�ستجلب رد فعل ،يتم ّثل بخالل عر�ض متبادل
ا�ستعدادا و�شي ًكا حلرب مقبلة.
للقوة ،يف ما ي�شبه
ً
ويف ظل احتدام امللفات امللتهبة يف ال�رشق الأو�سط ،من �سوريا �إىل اليمن
ففل�سطني والبحرين ،وما متثل هذه امللفات من حاالت خالف دولية،
29

حفاظا
ت�صطف فيها القوى الكربى والإقليمية يف حتالفات �صارمة و�صلبة
ً
على م�صاحلها وح�ضورها احليوي والإ�سرتاتيجي يف �أكرث مناطق العامل
م�رسحا
غنى بالرثوات النفطية ومنابع الغاز ،يبدو � ّأن الكوريتني �ستكونان
ً
حلاالت فعل ورد فعل ،يعك�سان واقع االنق�سام الدويل مبحاوره اجلديدة
و�رصاعاته وتناف�سه الع�سكري ب�أبعا ٍد اقت�صادية وا�ضحة.
أخريا يبقى تقا�سم امل�صالح وتوزيعها هو الذي يحكم العالقات الدولية،
و� ً
ويجعل الأفرقاء املعنيني من القوى الكربى ،حري�صني على عدم اندالع
�رشارة احلروب يف �أي نقطة ملتهبة من العامل .ذلك �أن هذه القوى امل�سيطرة
جيدا � ّأن مفاعيل �أي حرب قد تقع ،ي�صبح من ال�صعب جلمها ،وقد
تدرك ً
تخرج عن ال�سيطرة مع احتدامها بني �أفرقاء ال�رصاع ،بحيث تورط اجلهة
التي ت�شعلها ،وت�ؤدي بها �إىل املزيد من اخل�سائر والنتائج غري املتوقعة على
�أكرث من �صعيد.
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برامج دعم القروض الصغيرة
والمتوسطة في لبنان
نموذجا
شركة كفاالت ش.م.ل
ً
د.عبداهلل رزق و د .كليب كليب *

املق ّدمة

يرتكز االقت�صاد العاملي بن�سبة � 80إىل  % 85على

الدول
ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم ،لذا تبذل ّ
بناء امل�شاريع ّ
ّ
جهودا م�ضنية لرعاية هذه امل�شاريع
وبخا�صة النامية منها،
ً

*

بروفيسور
محاضر في كليّة
العلوم االقتصادية
وإدارة األعمال

*

أستاذ محاضر
في كليّة العلوم
االقتصادية وإدارة
األعمال

نظرا لقدرتها على خلق فر�ص
وت�أمني ال ّتمويل الالزم لهاً ،
عملّ � .أما يف لبنان ،فت�ش ّكل امل�شاريع ال�صغرية احلجم �أكرث
ٍ
�صعوبات بالغة
من  %90من امل�شاريع القائمة ،لك ّنها تعاين

يف احل�صول على التمويل .وقد �شهد لبنان منذ عقد الت�سعينات
من القرن الع�رشين ،ظهور العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات
والربامج التي تعنى بتقدمي القرو�ض للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم ومن �أبرزها �رشكة "كفاالت".
ّ

�أتى ت�أ�سي�س "�رشكة �ضمان قرو�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
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واملتو�سطة �ش.م.ل ".يف  28ني�سان  1999والتي جرى تعديل �إ�سمها
بحيث �أ�صبح "�رشكة كفاالت �ش.م.ل .كفالة قرو�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة" يف� 1999/11/12ضمن �إطار اخلطة اخلما�سية للإمناء
( )2004-1999التي اعتمدتها حكومة الرئي�س �سليم احل�ص �آنذاك،
وتب ّنت فيها �سيا�سات �إقت�صادية �إجتماعية هدفت ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
تن�شيط احلركة االقت�صادية ومعاجلة اخللل يف املالية العامة.
وقد جاء هذا الت�أ�سي�س يف ظروف بالغة التعقيد �أبرزها :الت�أزم ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،ت�سارع ازدياد �أرقام الدين العام� ،ضعف التوجه �إىل
اال�ستثمار وانخفا�ض كبري يف معدل النمو ،وجود فائ�ض كبري يف كتلة
الودائع النقدية يف امل�صارف ،عجز امل�صارف املتخ�ص�صة عن ت�أمني
الت�سليفات الالزمة للقطاعات االنتاجية  ...وغري ذلك.
حددت عند ت�أ�سي�سها فرتة � 6سنوات الكتمال
وكانت �رشكة "كفاالت" قد ّ
جتربتها ،وتر�سيخ قواعدها ،و�أ�شكال عملها و�أ�ساليبها ،وهو ما اعتربته
ال�رشكة �آنذاك دورة مالية كاملة.
يهدف هذا البحث �إىل
التعرف �إىل ال�سيا�سة الت�سليفية يف �رشكة كفاالت
ّ
�ش.م.ل .والدور التنموي الذي لعبته خالل ال�سنوات ال�ست الأوىل من عملها
�( 2005-1999أي الفرتة التي ُط ّبق فيها برنامج كفاالت الأ�سا�سي)
ومعرفة ما �إذا كانت ال�رشكة قامت بالدور التنموي املر�سوم لها يف تن�شيط
أ�سا�سا امل�صارف
قطاعات االنتاج �أم �أنها ،ك�رشكة م�ساهمة ت�سهم فيها � ً
التجارية ،كانت تقوم بدو ٍر �آخر يتم ّثل ب�إعادة توظيف االحتياطات
القانونية الإلزامية املطلوب من امل�صارف �إيداعها يف م�رصف لبنان،
ي�سمى ب�إعادة التوظيف املايل.
وهو ما ّ
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وب�صيغ ٍة �أُخرى ،هل كان ل�رشكة كفاالت يف فرتة الت�أ�سي�س دور تنموي
�أم �إعادة توظيف مايل؟ وهل ا�ستطاعت ال�رشكة �أن ت�ش ّكل نافذة حقيقية
يف ت�سهيل عملية الت�سليف للقطاعات املنتجة؟ وما هي �أوجه املقارنة
بني الت�سليف التجاري املح�ض والت�سليف املكفول من �رشكة كفاالت؟
هل ا�ستطاعت ال�رشكة تو�سيع دائرة الطبقة الو�سطى يف لبنان عرب كفالة
رواد الأعمال ،حيث � ّأن
قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وحتفيز ّ
الطبقة الو�سطى كانت قد تراجعت و�ضعفت نتيجة �سنوات احلرب الطويلة؟
احلد من النزوح الريفي �إىل املدينة من خالل
دورا يف ّ
هل � ّأدت ال�رشكة ً
�إيجاد فر�ص عمل وت�شجيع اال�ستثمار يف الأرياف؟ وهل حققت "كفاالت"
ما كانت قد توقعته درا�سة اجلدوى اخلا�صة بها؟
هذا ما �سنحاول الإجابة عنه يف هذا البحث.
�أو ّ ًل :يف �سمات االقت�صاد اللبناين وحاجته �إىل �رشكات مماثلة
ل�رشكة كفاالت

ان�سجاما مع رغبة احلكومة
�أتى ت�أ�سي�س �رشكة كفاالت يف 1999/11/12
ً
�آنذاك يف اعتماد خطة تنموية ،تعيد حتديد امل�سار الإقت�صادي الذي
كانت قد اعتمدته حكومات الرئي�س رفيق احلريري الثالث ما بني1992
أديا �إىل
و .1998ونعلم � ّأن هذه اخلطة كانت مو�ضع اختالف وتباينّ � ،
تعطيل م�ضمونها الرئي�سي ،على الرغم من �أنها تب ّنت بع�ض التوجهات
العامة ومنها �إن�شاء "�رشكة كفاالت".
�إ ّننا نت�ساءل بامل�ضمون :هل ا�ستطاعت تلك اخلطة اخلروج عن امل�ألوف
يف النهج االقت�صادي اللبناين؟ وهل كانت خمتلفة يف اجلوهر عن خطة
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النهو�ض والإعمار التي اعتمدت منذ العام  1992وحتى 1998؟ وهل
خطة النهو�ض والإعمار اختلفت عن الر�ؤيا االقت�صادية العامة لدور لبنان
وموقعه االقت�صاديني؟ وهي التي �سادت يف لبنان منذ اال�ستقالل وحتى
تاريخه.
من املعروف � ّأن الفكر االقت�صادي
التدخلي ،كان قد �ساد يف معظم بلدان
ّ
العامل منذ مطلع القرن ال�ساد�س ع�رش وحتى الن�صف الثاين من القرن
مف�سحا
الثامن ع�رش يف ظ ّل الر�أ�سمالية التجارية  ،ليرتاجع بعد ذلك الوقت
ً
يف املجال للفكر االقت�صادي الليربايل الالتدخلي الذي �ساد منذ تلك
الفرتة حتى عقد الثالثينيات من القرن الع�رشين .ويف دورة ثانية ،عاد
الفكر االقت�صادي التدخلي لي�سود (�إن مب�صادره املارك�سية واال�شرتاكية
�أو الكينزية �أو العاملثالثية) منذ ثالثينيات القرن الع�رشين وحتى مطلع
ال�سبعينيات من القرن املذكور ،قبل �أن يرتاجع يف الربع الأخري من القرن
الع�رشين مرة جديدة �أمام الفكر االقت�صادي الليربايل الالتدخلي.
 -1النظام االقت�صادي يف لبنان ليربايل على الدوام:
قد يكون لبنان البلد الوحيد الذي �سلك طيلة فرتة تطوره االقت�صادي
ليرباليا ال تدخلي ،مل يقطعه �سوى قيام بع�ض
احلديث ،وال يزال ،م�سل ًكا
ً
امل�ؤ�س�سات ذات الطبيعة االمنائية واملحدودة التي �أن�شئت يف فرتة حكم
الرئي�س ف�ؤاد �شهاب ( )1964-1958مثل االنعا�ش االجتماعي ،امل�رشوع
الأخ�رض ،م�رصف التمويل ال�صناعي وال�سياحي والعقاري  ...وغريها.
تعود ن�ش�أة الر�أ�سمالية الليربالية يف لبنان �إىل بدايات القرن التا�سع ع�رش
مع تو�سع جتارة احلبوب واحلرير .و�ش ّكل نظام املت�رصفية (-1861
داعما ل�صعود الر�أ�سمالية .وجاء �إعالن دولة لبنان الكبري
إطارا
ً
ً � )1914
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اجليد لالقت�صاد اللبناين خالل
 1920ليعزز تلك احلالة .وقد ع ّزز الأداء ّ
فرتة االنتداب امل�ضاف �إىل جو االزدهار االقت�صادي وال�سالم ال�سيا�سي
الذي �ساد يف فرتة املت�رصفية ،خيار حكومة الدولة اال�ستقاللية الأوىل
بعد العام  1943الختيار الليربالية االقت�صادية ،لي�س ك�سيا�سة ا�سا�سية
أي�ضا "كعلّة" �أ�سا�سية لوجود الوطن
للتنمية االقت�صادية فح�سب ،بل � ً
(((
اجلديد.
وقد ع ّزز هذا اخليار خروج لبنان من احلرب العاملية الثانية كدولة
م�ستقلة يتمتع �إقت�صادها ب�صناعة منتع�شة وفائ�ض مايل يف اخلزينة
ومعدالت بطالة منخف�ضة واال�ضطرابات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
عرفها بع�ض البلدان العربية خالل عقدي الأربعينيات واخلم�سينيات من
لتطور القطاع امل�رصيف وقدرته على ا�ستيعاب
القرن الع�رشين .كما كان
ّ
عائدات النفط وجو اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي عا�شه لبنان ،دور يف تعزيز
هذا اخليار.
وباخت�صار ،كان ملظاهر االزدهار والتقدم التي عا�شها لبنان منذ
اال�ستقالل وحتى بداية احلرب ( )1975دور يف تعزيز خيار الليربالية
تكر�س يف فرتتي املت�رصفية
االقت�صادية بعدما كان هذا اخليار قد ّ
واالنتداب.
يف فرتة احلرب ( )1990-1975وعلى الرغم من ظروف العمل ال�صعبة
والأزمات ال�سيا�سية املتقلبة والنزاعات امل�سلحة ،ا�ستطاعت الليربالية
تطورات ال�سوق،
كبريا من املرونة
قدرا ً
ّ
والتكيف مع ّ
االقت�صادية �أن تظهر ً
و�ساهمت يف ا�ستمرارية الن�شاط االقت�صادي والتبادل التجاري وتوفري
-1
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معظم ال�سلع ،كما �أ ّنها متكنت من ا�ستئناف الن�شاط االقت�صادي ب�شكل
�رسيع بعد كل توقف للأعمال القتالية ،كما ح�صل يف �أعقاب �سنوات
(((
.1989– 1982-1976
جمددا على امل�ستوى
يف تلك الفرتة كانت الليربالية االقت�صادية تنت�رش
ً
الكوين ،وتتو�سع �إىل مناطق جديدة بعد انهيار الكتلة اال�شرتاكية وحتولها
�إىل �إقت�صاد ال�سوق .وهذا ما � ّأدى �إىل جتديد االعرتاف بالنظام االقت�صادي
منوذجا
عامليا بعدما كان
اللبناين ،وو�ضعه يف �سياق االجتاه ال�سائد
ً
ً
فريدا و�شبه وحيد لليربالية االقت�صادية املفرطة منذ الثالثينيات وحتى
ً
ال�سبعينيات من القرن الع�رشين.
وبعد فرتة انتقالية �أعقبت احلرب ( ،)1992-1990با�رشت احلكومة
اللبنانية يف تنفيذ خطة لإعادة الإعمار ملدة ع�رش �سنوات (.)2002-1993
ولقد �أظهرت اخلطة رغبة وا�ضحة ب�إعادة انتاج النظام االقت�صادي القائم
ذاته وعلى الأ�س�س نف�سها .وكان وا�ضعو اخلطة يعتقدون ب� ّأن االقت�صاد
اللبناين �سوف يتمكن بعد وقف احلرب( ،كما يف املرات ال�سابقة) عن طريق
�إعادة ت�أهيل البنى التحتية وتطويرها وحتقيق اال�ستقرار املايل والنقدي،
من ا�ستعادة ميزاته الإقليمية يف املجاالت التجارية واملالية واالنطالق
يف م�سار النمو االقت�صادي.
ومل تخرج اخلطة اخلما�سية للإمناء يف لبنان ( )2004-1999التي
و�ضعتها حكومة الرئي�س احل�ص يف العام  1998عن جوهر النظام
االقت�صادي الليربايل � ّإياه الذي ن�ش�أ يف لبنان منذ الإ�ستقالل .فعلى الرغم
من وجود بع�ض نقاط الإختالف بني اخلطة اخلما�سية وخطة "�أفق العام
-2
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 2000للإمناء و�إعادة االعمار" �إذ �أعادت اخلطة اخلما�سية االعتبار ملبد�أ
ال�رضيبة الت�صاعدية ،وبد�أت اخلطوات التح�ضريية العتماد ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة وا�ستحداث �رضائب جديدة على الأ�صول املالية � ،إال �أن
هذه الأخرية (اخلما�سية) ا�شرتكت مع خطة الإمناء والإعمار يف عدد من
التوجهات الأ�سا�سية مثل :التزام �سيا�سة التثبيت النقدي ،اخل�صخ�صة
و�إعادة هيكلة القطاع العام ،طريقة معاجلة االختالالت املالية ...
وغريها .وهذا يدل �إىل � ّأن اخلالفات ال�سيا�سية يف لبنان مل ت�صل لتطال
جوهر النظام االقت�صادي �أو و�ضعه مو�ضع م�ساءلة �أو يف مهب التغيري.
فهل كانت النتائج االقت�صادية للنظام اللبناين يف جمال الإمناء مقبولة؟
 -2النتائج التي متّ الو�صول �إليها على �صعيد الإمناء:
يتبع �أي �سيا�سات اقت�صادية
أ�سي�سا على ما �سبق ،نعترب �أن لبنان مل ّ
ت� ً
خ�صو�صا جلهة
تنموية فعلية وفق مفاهيم التنمية املتعارف عليها،
ً
متيز
ا�ضطالع الدولة بدور وازن يف الإقت�صاد� ،إذ � ّأن الإقت�صاد اللبناين ّ
على الدوام بدرج ٍة عالية من احلريات الإقت�صادية وتوا�ضع دور القطاع
العام .
ولقد ا�ستطاع االقت�صاد اللبناين بف�ضل عوامل داخلية و�أخرى خارجية
مهم،
على امتداد ربع قرن ( )1974-1950من حتقيق منو اقت�صادي ّ
ولكنه غري ا�ستثنائي ،بل �أتى �ضمن �سياق عاملي حققت فيه معظم بلدان
العامل معدالت منو �إقت�صادي مرتفعة يف احلقبة التي �أعقبت احلرب
العاملية الثانية.
�إال � ّأن النمو ال�رسيع يف لبنان يف ظل نظام �إقت�صادي مفرط يف ليرباليته،
� ّأدى �إىل �سل�سلة من االختالالت مت ّثلت بتفاوتات كبرية يف توزيع الدخل
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بني القطاعات االقت�صادية واملناطق والطبقات االجتماعية ،الأمر الذي
حادا من الريف باجتاه اخلارج وباجتاه العا�صمة
�أحدث نز ًفا
�سكانيا ً
ً
(((
التي �أ�صبحت مع �ضواحيها ت�ستقطب حواىل ن�صف �سكان لبنان.
خالل فرتة احلرب ( )1990-1975تراجع الن�شاط االقت�صادي وانح�رس
احلد االدنى للأجور،
أرقاما قيا�سية وتدهور
ّ
اال�ستثمار ،وبلغ الت�ضخم � ً
مما �أدى �إىل هروب الر�ساميل وتفاقم حركة الهجرة �إىل اخلارج والتهجري
ّ
الداخلي .وقد تراجع الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية احلرب �إىل %40
عما كان يجب �أن يكون عليه لوال وجود احلرب.
ّ

يف الفرتة االنتقالية ( )1992-1990مل يتمكن الن�شاط االقت�صادي
هائل وامل�ساعدات والقرو�ض اخلارجية
من الإقالع ،فحجم الدمار كان
ً
املوعودة مل ت�صل ،وهذا ما � ّأدى �إىل ت�أخري البدء ب�إعادة �إعمار البنية
التحتية التي باتت كلها بحاجة �إىل ترميم و�صيانةّ � ،إما ب�سبب احلرب
�أو ب�سبب التقادم الزمني .كما � ّأن امل�ؤ�س�سات اخلا�صة مل تكن يف و�ضع
املتحم�س للبدء ب�أعمال التوظيف و�إعادة التوظيف لأنها كانت ترتقب
الظروف �أو تنتظر التعوي�ضات.
وعند انطالق خطة "�أفق العام  2000للإمناء و�إعادة الإعمار" (،)1993
افرت�ضت احلكومة � ّأن حتقيق اال�ستقرار املايل والنقدي و�إعادة �إعمار البنية
تقريبا بني عامي
التحتية� ،سي�ؤديان �إىل حتقيق منو اقت�صادي بن�سبة %9
ً

 1995و ((( 2007و�إىل ارتفاع متو�سط الدخل ال�سنوي للفرد من 3,6
مليون ليــــرة بالأ�ســعار اجلارية يف العام � 1994إىل  12,8مليون لرية
-3

ّ
ّ
التعطل في دول االسكوا –عمان  29-26تموز
التعطل وإدارة االعمار في لبنان ورقة عمل مقدّمة في إجتماع الخبراء حول
د .نجيب عيسى
 ،1993اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا المملكة االردنية الهاشمية ،منظمة العمل الدولية).
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عام  .((( 2007وب�رصف النظر عن حتديد �أ�سباب ال�صعوبات االقت�صادية
التي اعرت�ضت خطة "�أفق عام  2000لالمناء و�إعادة االعمار" ف�إن
�سجل
مراجعة النتائج ّ
تبي �أن معدل النمو يف الناجت املحلي الذي كان قد ّ
تدريجيا حتى كاد
تباعا يف عامي  1993و 1994بد�أ بالرتاجع
%8,7
ً
ً
ينعدم يف الـ 1998وبلغ ال�صفر يف العام .2000
ِ
�صاف بلغ حواىل  2,4مليار دوالر العام
وعقد النمو الذي بد�أ بدين عام
 1992ميثل  %43من الناجت املحلي القائم انتهى يف نهاية العام 2001
بدين عام بلغ  29,4مليار دوالر ميثل  %176من الناجت املحلي(((.
ومن املفيد اال�شارة �إىل � ّأن الدين العام ا�ستمر بالنمو بني �سنتي 1998
و 2000كما ا�ستمر ارتفاع العجز املايل والتجاري بينما ا�ستمر باملقابل
تباط�ؤ النمو االقت�صادي �إذ بلغ متو�سط منو الناجت املحلي االجمايل �صفر%
العام  2000خال ًفا لتوقع احلكومة ب�أن يكون  %3يف عامي 1999
(((
و.2000
�إ ًذا وانطال ًقا من الو�صف الذي عر�ضناه ،يت�ضح وب�شكل كبري � ّأن خمتلف
املحاوالت وال�صيغ "اال�صالحية" التي طرحت مل تختلف عن م�ضمون
الليربالية ،ال�سمة االقت�صادية للبنية االقت�صادية اللبنانية ،كما � ّأن مفهوم
تقنيا
النمو كان
وجمر ًدا من مفهومه االجتماعي ،بينما بقيت التنمية
ً
ّ
مطلبا �صعب املنال.
ً
الهم التنموي
رغم هذه ال�صورة ،هناك حماوالت كانت تتعاطى ّ
بجدية مع ّ
امل�رشوع وال�رضوري منها ت�أ�سي�س "�رشكة كفاالت".
-5
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النمو االقت�صادي يف لبنان
ثانيًا :متويل
ّ

النمو ال يتحقق بدون متويل ،فالتمويل عامل �أ�سا�سي وحمرك رئي�س
النمو .وميكن تق�سيم التمويل �إىل فئتني :التمويل الرا�سمايل الذاتي،
لعملية
ّ
والتمويل عرب اال�ستدانة .غري � ّأن االعتماد على التمويل الذاتي يف الزمن
الراهن قد يكون غري جم ٍد �أو غري ٍ
كاف� ،أو قد ي�ؤدي �إىل �إغفال فر�ص
افرتا�ضية يف حال توافرها .لذلك تتجه معظم امل�ؤ�س�سات نحو االعتماد
بدرجة كبرية على االقرتا�ض لتمويل عملية التنمية وا�ستغالل الفر�ص
اال�ستثمارية املربحة.
وال تتمتع امل�ؤ�س�سات باحلرية املطلقة عند اتخاذ القرار ب�ش�أن التمويل،
�أو حتديد ن�سبتي االقرتا�ض وامللكية ،فثمة عوامل خارجة عن �إرادتها ت�ؤثر
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش على درجة النمو االقت�صادي املتوقعة .وهذه
العوامل � ّإما تتعلق بالو�ضع االقت�صادي العام يف البالد� ،أو بحالة القطاع
االقت�صادي الذي تنتمي �إليه امل�ؤ�س�سة ،وكذلك بظروف عمل امل�ؤ�س�سة
نف�سها ،وال�رشوط التي ميكن �أن ي�ضعها مقدمو القرو�ض(((.

 -1عقبات اال�ستثمار والنمو يف لبنان:
وكما � ّأن يف لبنان عوامل جاذبة وم�شجعة لال�ستثمار ،فهناك باملقابل
تقيد اال�ستثمار والنمو وت�ضع دونهما عقبات متعددة ،و�أبرز
عوامل عك�سية ّ
هذه العقبات:
�أ� -صغر حجم امل�شاريع:
وغالبا
معظم امل�شاريع القائمة يف لبنان تت�صف ب�صغر حجمها (.)%90
ً
-8
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ما تكون الأمالك اخلا�صة ل�صاحب امل�رشوع هي ال�ضامن للقرو�ض ،لذلك
التو�سع يف االقرتا�ض خو ًفا من املخاطرة
ّ
يف�ضل �أ�صحاب امل�شاريع عدم ّ
ب�أمالكهم� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف� ّإن النمو الذي حتققه هذه امل�شاريع من خالل
التمويل الذاتي يت�سم بالبطء واملعدالت ال�ضئيلة.
كذلك ف�إن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية تعمل يف ظروف مناف�سة عالية ،حيث
�سلعا �أو خدمات مت�شابهة ال متايز بينها .وكما هو معروف،
تنتج يف الغالب ً
ف�إ ّنه كلما زادت املناف�سة ال�سعرية بني ال�رشكات ت�ضاءل هام�ش الربح
فيها ،وانخف�ضت قدرتها على خدمة الديون ،وذلك يحرمها اال�ستفادة من
خط االئتمان � line of creditأي االعتماد الذي يفتحه امل�رصف للعميل
الدائم ،وي�سمح له باالقرتا�ض عندما يلزمه املال� ،رشيطة عدم جتاوز
املعي �سل ًفا(((.
للحد الأق�صى
ّ
الكمية املقرت�ضة يف �أي وقت ّ

وتعد درجة ال�شفافية يف الك�شف املايل وغري املايل لل�رشكات ال�صغرية
ّ
واملتو�سطة احلجم يف لبنان  -وهي �رشكات عائلية من حيث �شكل امللكية
وطابع العمل والن�شاط – يف حالة �ش ّك وعدم ت�أ ّكد ،الأمر الذي يجعل فر�ص
أمرا بالغ ال�صعوبة.
ح�صولها على قرو�ض من امل�صارف التجارية � ً
ب -الآثار االقت�صادية للحروب:
امتدت حلقبة طويلة من
هذا وقد ت�أثر االقت�صاد اللبناين باحلروب التي ّ
حول �أزمات االقت�صاد اللبناين الطارئة وامل�ؤقتة �إىل �أزمة
الزمن ،الأمر الذي ّ
بنيوية ودائمة .وقد ت�أثر معظم القطاعات االقت�صادية ،خا�صة االنتاجية
منها نتيجة هذه احلروب ،الأمر الذي ي�ستدعي ح�صول هذه القطاعات على
مي�سة ك�رشط �رضوري لإعادة �إنطالقها.
قرو�ض ّ
-9
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ج  -الهوّة املعرفية والتكنولوجية:
التقدم الن�سبي الذي ح ّققه لبنان يف جمال اخلدمات
على الرغم من
ّ
الإلكرتونية ومكننة امل�ؤ�س�سات� ،إال � ّأن لبنان مل يبلغ مرحلة �إنتاج
بدل من ا�ستريادها .وتبقى امل�شاريع االنتاجية يف لبنان
التكنولوجيا ً
أ�صل – عاجزة عن مواكبة التقنيات احلديثة وغري
 -ال�صغرية احلجم � ً

قادرة على احل�صول على متويل من امل�صارف التجارية ،حيث �أن تخلّفها
التقني ي�شكل م�صدر عدم ثقة امل�صارف بقدرة مردودها على تغطية �سداد
القرو�ض التي ميكن �أن حت�صل عليها.
د -تكلفة الأموال:
ت�ش ّكل تكلفة الأموال املحور الأ�سا�سي الذي يدور حوله الإقرا�ض .ويف
لبنان ،ت�ش ّكل معدالت الفائدة املرتفعة �أهم العقبات يف وجه اال�ستثمار
والنمو.
�سجل الن�شاط االقت�صادي يف لبنان منذ بداية العام  2003تطورات
لقد ّ

حت�سن مركز
بارزة يف املجال النقدي بت�أثري م�ؤمتر باري�س (ّ � ،)2
أدت �إىل ّ

لبنان االئتماين وتخفي�ض �سعر الفائدة .فباال�ضافة �إىل قرو�ض م�ؤمتر
باري�س ( )2توافر للدولة خالل الف�صل الأول من العام  2003ما يربو
على  ٢٣٠٠مليار لرية من اكتتابات امل�صارف ب�سندات خزينة من دون
�ضخ النقد من قبل الدولة نحو امل�صارف التي �سجلت
فائدةّ ،
واته بالتايل ّ

منوها ،فيما �ضاقت من جهة �أخرى جماالت
الودائع لديها
ً
ت�سارعا يف ّ
تدخل م�رصف لبنان ال�ستيعاب فائ�ض
توظيفاتها .وقد � ّأدى ذلك �إىل ّ
ال�سيولة الذي توافر للم�صارف ،ما �سمح له بتخفي�ض الفوائد مبا يتنا�سب
42

(((1
عما كان عليه ،ال ي�ؤدي
وعوامل ال�سوق  .غري � ّأن انخفا�ض �سعر الفائدة ّ
مما ي�ستوجب وجود
بال�رضورة �إىل تن�شيط اال�ستثمار والنمو يف لبنانّ ،
الت�سليفات املدعومة فوائدها واملوافق عليها من م�رصف لبنان لتمويل
ومتو�سطيهم.
قطاعات الإنتاج الرئي�سة و�صغار املنتجني
ّ

هـ -قيود االئتمان:

�إ�ضافة �إىل �سيا�سة البنوك الت�سليفية بخ�صو�ص حجم القر�ض ومدته
حتدد مقدار القر�ض الذي ميكن
وكلفته ،هناك قيود �إقت�صادية وت�رشيعية ّ
لأي بنك منحه لعميل واحد ( %20من االموال اخلا�صة للم�رصف )( .((1من
يعد �أداة فعالة للت�أثري
أهم هذه القيود ،االحتياطي الإلزامي القانوين الذي ُّ
� ّ
على حجم الت�سليفات وبالتايل على حجم الكتلة النقدية ،واملوافقة امل�سبقة
من م�رصف لبنان على قرارات امل�صارف املتعلقة بالت�سليف والتوظيف
وامل�شاركة وامل�ساهمة.
يف مواجهة العقبات امل�شار �إليها �آن ًفا� ،شهد لبنان يف الفرتة امل�ستهدفة
بالبحث ت�أ�سي�س بنوك و�صناديق ا�ستثمارية جديدة تتطلع �إىل اال�ستثمار
يف ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم� .أ�ضف �إىل ذلك � ّأن اتفاق
ال�رشاكة الأوروبية يدعم التحالفات اال�سرتاتيجية بني ال�رشكات اللبنانية
حت�سن نوعية منتجات ال�رشكات
والأوروبية ،ومن �ش�أن هذه التحالفات �أن ّ
اللبنانية و�أن تفتح �أ�سوا ًقا جديدة لها ومت ّكنها من مواجهة �رشوط الت�سليف
ّ
(((1
املت�شددة وعقبات اال�ستثمار .
ّ
كما � ّأن هذه العراقيل والعقبات ال تغنينا عن لفت االنتباه �إىل منوذج من
 -10مصرف لبنان النشرة الفصلية ،آذار  2003العدد96
 -11تعاميم مصرف لبنان النشرة الفصلية حزيران  2001العدد 89
 GA- CONSULT 		-12لالستشارات المالية دليل فوائد الشفافية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ص  ، 23بيروت 2003
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القرو�ض� ،ساد يف تلك الفرتة يف لبنان ،اجتهت ب�شكل �أ�سا�سي �إىل املناطق
الريفية وبخا�صة اجلنوب بعد حتريره العام  .2000هذا النمط من القرو�ض
يتميز بخ�صائ�ص و�سمات تختلف عن �سمات امل�شاريع وخ�صائ�صها التي
نهتم بعملية �إقرا�ضها ،والتي ت�شكل "�رشكة كفاالت" جمال ن�شاطها
الرئي�س� .إ ّنها برامج القرو�ض ال�صغرى ( )Micros – creditsوهي
برامج لتوفري قرو�ض �صغرية احلجم من � 50إىل  1000دوالر �أمريكي
ح�سب املنطقة ولآجال ق�صرية (ثالثة ا�شهر يف املتو�سط وال تزيد عن عام)
جدا التي ال ت�ستطيع احل�صول على
وهي تهتم بالطبقة الفقرية والفقرية ً
دخل
تدر
القرو�ض بالطرق التقليدية ،والتي
ً
ّ
تخ�ص�ص مل�شاريع ذاتية ّ
ي�سمح للمقرت�ضني ب�إعالة �أنف�سهم وعائالتهم.
خ�صو�صا يف الدول
يحظى هذا النوع من القرو�ض باهتمام عاملي كبري
ً
النامية ،ويف لبنان ن�شطت يف ال�سنوات الأخرية م�ؤ�س�سات دولية تهتم يف
(((1
اعتمادا على ثالثة مبادىء رئي�سة هي:
هذا النوع من القرو�ض
ً
 -معرفة احتياجات امل�ستفيدين.

 -تقليل تكلفة الو�ساطة املالية بو�سائل �ش ّتى مبتكرة.

	ا�ستعمال طرق مبتكرة لت�شجيع ت�سديد القرو�ض.هذا ال�شكل من �أ�شكال القرو�ض قد ي�ساعد على تخطي عتبة الفقر .لكن هذه
امل�شاريع والقرو�ض ال�صغرى تختلف عن برامج "كفاالت" وقرو�ضها،
فهي لي�ست م�ؤهلة للتعامل مع البنوك التجاريةّ � .أما "كفاالت" فهي
الكفيل والو�سيط بني امل�رشوع والبنك التجاري.
Mario Otero and Elizabth Rhyne (Edition). The New wor bel of MicroentrepriseFinance : Building Healthy -13
.Financialinstitutions for the poor kumassionpres , U.S.A. Harvard , press 1998
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 -2ت�سليفات القطاع امل�رصيف يف لبنان
هذا و�شهدت الفرتة امل�ستهدفة بالبحث الظواهر الآتية:
قيا�سا بالودائع وهذا ي�ؤكد بطء عجلة االقت�صاد
 تراجع حجم الت�سليفات ًو�ضعف النمو وتراجع القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات املحلية .
 ترك ّز الت�سليف ( يف فرتة  )2005-2003يف بريوت و�ضواحيها بن�سبةتفوق الـ %80بينما نالت كل املناطق الأخرى ما يقل عن .((1( %20
	ا�ستحوذ قطاع التجارة واخلدمات على ن�سبة  %45,1من الت�سليفاتيف العام  2002وتراجعت هذه الن�سبة �إىل  % 42,49يف العام 2005
وتراجعت ت�سليفات البناء من  ٪19,6العام � 2002إىل  %15,49العام
� . 2005أما ت�سليفات االفراد فقد ارتفعت من  %13,3العام � 2004إىل
 %17,42العام  2005والو�ساطة املالية من� % 3,16إىل  %4,17يف حني
� ّأن الزراعة حافظت على ن�سبتها املتدنية(.((1

ت�ؤكد هذه الن�سب حقيقة مفادها � ّأن قطاع التجارة واخلدمات هو القطاع
املف�ضل يف ت�سليفات القطاع امل�رصيف ولي�س القطاعات االنتاجية ،كما
يف�س امليل املتعاظم لال�ستهالك على ح�ساب
� ّأن ارتفاع ت�سليفات الأفراد ّ
االنتاج.
تبي هذه امل�ؤ�رشات مدى حاجة لبنان �إىل الإمناء املتوازن والتوزيع
كما ّ
الأكرث عدالة للت�سليفات على املناطق والقطاعات و�إىل �رشكات �ضامنة
للقرو�ض ك�رشكة "كفاالت" .بالإ�ضافة �إىل معرفة ما �إذا كانت قرو�ض
"كفاالت" تتوجه �إىل الأرياف و�إىل فر�ص العمل املحفزة للنمو �أم ال؟ وما
�إذا كانت ت�سهم يف حتقيق الإمناء املتوازن؟
 -14مصرف لبنان – النشرة الفصلية –الفصل الرابع  2003العدد  ،79الفصل الرابع  2004العدد  99والفصل الرابع  2005العدد .107
 -15المصدر نفسه.
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 -3قدرات اجلهاز امل�رصيف ومدى مالءمة قرو�ضه ملتطلبات النمو:
يوما بعد يوم .وعلى الرغم
يتمتع اجلهاز امل�رصيف بقوة مالية تتزايد ً
من هذه املكانة ،ال تزال م�ساهمة امل�صارف اللبنانية يف تنمية امل�شاريع
االنتاجية (زراعة و�صناعة) �ضعيفة وهام�شية .ولع ّل ذلك عائد �إىل �سيا�سة
امل�صارف التجارية املتعلقة بتحديد �أولويات ال�ستخدام الأر�صدة املتاحة.
يهمه بالدرجة الأوىل احلفاظ على معيار ال�سيولة ،ومتى �أمكنه
فامل�رصف ّ
م�ستعدا لبناء هيكل قرو�ضه مبنح قرو�ض
االطمئنان �إىل هذا املعيار ،يكون
ً
للمقرت�ضني الذين يكونون على م�ستوى الت�أهيل املنا�سب للح�صول على
القرو�ض من ناحية القدرة على ال�سداد ودفع الفوائد املتوجبة وت�أمني
غالبا ما تكون عائ ًقا �أمام �صغار امل�ستثمرين.
ال�ضمانات الكافية ،والتي ً
توجه معظم ت�سليفات امل�صارف لتمويل
من هذا املنطلق ،نالحظ
ّ
امل�شاريع ال�ضخمة والتي تعود بغالبيتها لرجال �أعمال مي�سورين بينما
أنواعا �أخرى من القرو�ض.
تكون ح�صة متو�سطي املنتجني و�صغارهم � ً

ومن خالل ال ّإطالع على برامج الإقرا�ض يف عدد من امل�صارف ات�ضح � ّأن
حواىل % 60من القرو�ض امل�رصفية ترتكزيف اجتاهني رئي�سني هما:
 قرو�ض لتمويل اال�ستثمار يف خدمات البنية االلكرتونية من �أجهزة�إت�صال ومعلوماتية.
 قرو�ض لتلبية احتياجات املعي�شة :قرو�ض �سكنية ،قرو�ض تعليميةقرو�ض �شخ�صية (ل�رشاء �سيارة �أو �أثاث �أو ما �شابه).
وال جدال يف � ّأن هذا االجتاه يف الإقرا�ض ال ي�شجع النمو ،فبع�ض القرو�ض
يخ�ص�ص لتلبية احتياجات املعي�شة ،والبع�ض الآخر (اال�ستثمار يف البنية
ّ
االلكرتونية) ال ميكن �أن ي�سهم بفعالية يف النمو االقت�صادي � ّإل �إذا ترافق
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مع زيادة التمويل يف امل�شاريع االنتاجية التي هي بح ّق نقطة املحور �أو
املركز من دائرة النمو االقت�صادي(.((1
�إ ًذا على �ضوء ما تقدم ذكره ،ال ن�ستطيع احلكم بعدم مالءمة قرو�ض
امل�صارف لعملية النمو ،و�إمنا ن�ستطيع الت�أكيد �أن هذه القرو�ض ال تدير
عجلة النمو االقت�صادي كما هو مطلوب .من هنا يربز الدور الأ�سا�سي
مل�رصف لبنان من خالل �سيا�سة الفوائد املدعومة بالن�سبة للقرو�ض
الزراعية وال�صناعية على وجه اخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل الدور الريادي
مل�صارف الأعمال وامل�صارف املتخ�ص�صة بتوفري جميع ال�ضمانات
ل�صغار املقرت�ضني ،وفق �رشوط مي�رسة ومنا�سبة.

 -4القرو�ض املدعومة ،حجمها و�أهميتها:
� ّإن القرو�ض املدعومة هي القرو�ض املمنوحة من امل�صارف اللبنانية
لفرتة ترتاوح بني  5و� 7سنوات ،واملدعومة من م�رصف لبنان لتمويل
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية والزراعية وال�صناعية ،مبا فيها تلك التي ت�صنع
حمليا �أجهزة املعلومات والتقنيات املتخ�ص�صة وتقوم باخلدمات املرتبطة
ً
بها وم�ؤ�س�سات ال�صناعات احلرفية ،وذلك على كامل م�س�ؤولية امل�صارف
العاملة يف لبنان(.((1
ي ّت�ضح من خالل م�صادر م�رصف لبنان � ّأن قطاع ال�صناعة ا�ست�أثر بني
�سنتي  1998و 2003ب�أكرث من ن�صف الت�سليفات املدعومة فوائدها ،كما
(((1
ونزول بني �سنة و�أخرى
�صعودا
� ّأن حجم الت�سليفات كان يتذبذب
ً
ً
واالنخفا�ض امللحوظ كان يف �سنوات .2005- 2004-2003

 -16رواد عز الدين وفيصل المغربي – بحث بعنوان السياسة التسليفية في شركة كفاالت ش.م.ل .ودورها التنموي بإشراف د .كليب كليب – كلية العلوم
االقتصادية وإدارة االعمال العام الجامعي  2004-2003ص  27و.28
 -17تعاميم مصرف لبنان النشرة الفصلية الفصل األول  2001العدد88
 -18مصرف لبنان  ،النشرة الفصلية الفصل الرابع 2005
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وعليه ميكن القول � ّأن �أهمية القرو�ض املدعومة ،تربز كونها ت�سهم ب�صورة
جيدة يف ك�رس حواجز اال�ستثمار من خالل ت�شجيع �صغار امل�ستثمرين
لال�ستفادة من تخفي�ض الفوائد على قرو�ضهم ولكنها غري كافية لدفع
عجلة النمو يف لبنان.

 -5القرو�ض املتخ�ص�صة:
�أن�شىء نظام هذه امل�صارف يف لبنان مبوجب القانون  67/22تاريخ
� 21أيار  ،1967وقد �أعطى القانون لهذه امل�صارف وحدها احل ّق دون
غريها ب�إجراء عمليات ت�سليف و�إقرا�ض ومتويل وتوظيف لآجال متو�سطة
وطويلة ،وامل�شاركة يف امل�شاريع ويف �رشاء ال�سندات و�إ�صدار الكفاالت
لآجال متو�سطة وطويلة مقابل �ضمانات( .((1وتكمن �أهمية هذه امل�صارف
يف كونها متخ�ص�صة يف متويل ن�شاطات �إقت�صادية �أو ا�ستثمارات معينة،
مثل يف جمال ال�صناعة �أو الزراعة �أو الإ�سكان �أو العقارات � ...أي � ّأن الأموال
ً
وا�ضحا ،وبالتايل فهي ت�سهم ب�شكل بارز يف
اجلاهزة لديها يكون اجتاهها
ً
تهيئة القاعدة ال�سليمة للنمو.
�إال � ّأن هذه امل�صارف راحت تلج�أ يف الأونة الأخرية �إىل رفع م�ستوى
�سيولتها واتباع �سيا�سة ت�سليفية مت�شددة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
م�ساهمتها يف حتقيق النمو الذي هو الهدف الأ�سا�سي لقيامها.
ويف خال�صة درا�ستنا لواقع وظروف اال�ستثمار والقطاع امل�رصيف يف
لبنان ،ن�شري �إىل �أمرين:
 مالءة وقدرة امل�صارف اللبنانية الإ�ضطالع دورها يف تر�سيخ �أ�سا�سوعامليا.
عربيا
النمو املتوازن وتعزيز مكانة لبنان
ً
ً
 -19د .عدنان العريضي الوسيط في ادارة المصارف ص  68-67بيروت  1996طبعة 2
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 � ّإن تفعيل دور م�صارف الت�سليف املتخ�ص�صة والتوجيه ال�صحيحللقرو�ض املدعومة ،وقيام امل�ؤ�س�سات ال�ضامنة ك�رشكة "كفاالت" بتوفري
ال�ضمانات الالزمة لالقرتا�ض ،كلها متطلبات ي�ستند �أحدها على الآخر
عاما .وال
لبلوغ هدف واح ٍد ،وهو التنمية االجتماعية التي �أم�ست
ً
مطلبا ً
ميكن الو�صول �إىل هذه التنمية ،من دون تنمية اقت�صادية ت�ستوجب الكثري
من العمل والتخطيط.
ثالثًا� :أنظمة �رشكة "كفاالت" و�رشوط احل�صول على كفالتها

 -1تعريف �رشكة "كفاالت":
�رشكة "كفاالت" هي �رشكة م�ساهمة لبنانية مالية ذات منفعة عامة،
ت�ساعد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم  SME’Sالعاملة يف لبنان
التزود ب�ضمانات
على احل�صول على متويل م�رصيف ،كما ت�ساعدها على
ّ
القرو�ض ،م�ستند ًة �إىل خطط العمل ودرا�سات اجلدوى املقدمة من طالبي
القرو�ض ،والتي تربهن ا�ستدامة الن�شاط االقت�صادي الذي هو حمور طلب
القر�ض(.((2
تقدم كفالتها للقرو�ض
ال متنح �رشكة "كفاالت"
ً
قرو�ضا مبا�رشةّ � ،إنا ّ
التي متنح من قبل امل�صارف العاملة يف لبنان.و�رشكة "كفاالت" مملوكة
من امل�ؤ�س�سة الوطنية ل�ضمان الودائع بن�سبة  %75ومن خم�سني م�رص ًفا
من امل�صارف العاملة يف لبنان بن�سبة ( %25انخف�ض عدد امل�صارف
امل�ساهمة الح ًقا �إىل .)40
 -2الأهداف املتوخاة من قيام �رشكة "كفاالت":
�أ-ت�شجيع امل�ستثمرين على �إن�شاء م�ؤ�س�سات متو�سطة و�صغرية احلجم يف
 -20منشور عن برامج شركة كفاالت ش.م.ل.
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قطاع الزراعة �أو ال�سياحة �أو ال�صناعة �أو القطاع احلريف �أو قطاع التقنيات
املتخ�ص�صة ،وت�شجيع امل�صارف على منح قرو�ض لهذه القطاعات عن
التعث.
طريق ال�ضمانات التي ت�ساوي  %75من قيمة القر�ض يف حال
ّ
ب -تنمية املجتمع وتفعيل الدورة الإقت�صادية� ،إذ � ّإن �ضمان القرو�ض
نقدا �سيزيد من فر�ص املناطق الريفية
بن�سبة  %75من قيمة الدين ً
و�صغار املنتجني يف احل�صول على قرو�ض ،و�سيجعل الإدارات املركزية
للم�صارف ت�شجع فروع امل�صارف يف الأرياف  -والتي يعمل ٌ
عدد كبريٌ
منها كمراكز ا�ستقطاب للودائع فقط  -على منح ت�سليفات يف الأرياف
نف�سها.
حدة البطالة.
ج  -خلق فر�ص عمل والتخفيف من ّ
د -زيادة الناجت الوطني :يكون ت�أثري التوظيفات التي تكفل قرو�ضها �رشكة
كفاالت على الدخل الوطني من خالل القيمة امل�ضافة التي �سينتجها كل
توظيف (قرو�ض � +أموال خا�صة) يف عمل امل�ؤ�س�سة املوظفة.
ه -تعزيز الطبقة الو�سطى� ،إذ �أن واحدة من كل � 2أو 3فر�ص عمل �ستكون
ل�صاحب عمل �أو �أحد �أفراد �أ�رسته.
و -حتقيق الإمناء االقت�صادي املتوازن.
واملهددة
ز -احلفاظ على بع�ض الأعمال ال�صغرية ذات الإدارة العائلية
ّ
بالزوال.
حّ � -إن "كفاالت" ككل �رشكة م�ساهمة لي�ست م�ؤ�س�سة خريية بل هي تطلب
�ضمانات خا�صة بها ،كما �أنها تتوخى حتقيق الربح عن طريق العموالت
التي تتقا�ضاها(.((2
 http://www.uabonline.org- -21استرجعت بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٣
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 -3برنامج عمل �رشكة كفاالت:
�أ-مينح القر�ض من �أجل تنفيذ م�رشوع جديد� ،أو من �أجل زيادة �إنتاجية
م�ؤ�س�سة قائمة.
ب	-املبلغ الأق�صى للقر�ض  300مليون لرية لبنانية �أو ما يعادلها
بالعمالت الأجنبية ،واملبلغ الأدنى  8ماليني لرية �أو ما يعادلها
بالعمالت الأجنبية ( 5ماليني للزراعة ما عدا الفوائد).
حتث "كفاالت" البنوك ب�شكل ثابت على �أن ال تطلب من املقرت�ض
ج-
ّ
�ضمانات �أخرى ،و�أن تكتفي ب�ضمانة ال�رشكة وبخطة العمل ودرا�سة
جدوى امل�رشوع.
د -ي�ستفيد املقرت�ض ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضمان ،من �إعانة مالية على
الفائدة ُتدفع من قبل وزارة املالية اللبنانية ب�إدارة م�رصف لبنان ،وهذا
ي�سمح للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احل�صول على متويل امل�رصف
بكفالة معتدلة.
هـ -ت�ضمن "كفاالت" القرو�ض باللرية اللبنانية وت�ستفيد البنوك يف
هذه احلالة من الإعفاء من متطلب االحتياطي القانوين املفرو�ض من
قبل م�رصف لبنان ،وهذا يخف�ض من قيمة الفائدة التي ي�ضعها امل�رصف
على زبائنه.
و -ت�ضمن "كفاالت" %75من قيمة القر�ض املمنوح من قبل امل�رصف
و%75من الفائدة املتجمعة يف �أثناء فرتة ال�سماح � 3 +أ�شهر.
جتدر الإ�شارة �إىل �أ ّنه يف العام  2006و ّقعت �رشكة "كفاالت" اتفاقية
�رشاكة مع املجموعة الأوروبية ووزارة االقت�صاد والتجارة يف لبنان،
ن�صت على زيادة قيمة ون�سبة الكفاالت املعمول بها يف ال�رشكة حتى عام
ّ
.2005
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وكان برنامج كفاالت (الإ�ضايف) هو نتاج هذه ال�رشاكة ،فارتفعت
مبوجبه قيمة الكفالة للمقرت�ض الواحد من  300مليون لرية �إىل 600
مليون لرية .وقد ع ّززت الربامج اجلديدة من الكفاالت الإ�ضافية ،مبادرة
�رشكة كفاالت لت�شجيع متويل امل�شاريع اال�ستثمارية على �أ�سا�س جدوى
امل�رشوع وا�ستمراريته ولي�س على �أ�سا�س مالءة املقرت�ض .كما �أوجبت
هذه ال�رشاكة امتناع امل�صارف املقر�ضة عن طلب �أي �ضمانات �إ�ضافية،
(((2
�إذا ح�صل امل�رشوع على كفالة م�صدرة �ضمن هذه ال�رشاكة.
 -4القرو�ض القابلة لكفالة �رشكة "كفاالت" �ش.م.ل:.
لزاما �أن يكون املقرت�ض طالب الكفالة ،م�ؤ�س�سة اقت�صادية
�أ-يقت�ضي ً
يتعدى عدد العاملني فيها 40
لبنانية �صغرية �أو متو�سطة احلجم ال
ّ
م�ستخدما بتاريخ تقدمي الطلب.
ً
ب -ي�شرتط يف القر�ض ما يلي :
 �أن تكون غاية القر�ض حم�صورة ب�أعمال الزراعة �أو ال�صناعة �أوال�سياحة �أو االنتاج احلريف �أو التقنيات املتخ�ص�صة.
مدة القر�ض �سبع �سنوات مبا فيها فرتة ال�سماح.
 �أال تتعدى ّ �أن مينح املقرت�ض املكفول ،فرتة �سماح ت�شمل الأ�صل والفائدة،وحدها الأق�صى �سنة كاملة.
وحدها الأدنى �ستة �أ�شهر ّ
ّ
ت�سدد يف اليوم
حمددة ّ
 �أن ين ّظم برنامج الت�سديد على �أ�سا�س �أق�ساط ّنف�سه من كل �شهر ،ما عدا احلاالت اال�ستثنائية التي يوافق عليها جمل�س
�إدارة ال�رشكة.
معدل الفائدة وفق الآتي:
 �أن يعتمد ّ• بالن�سبة للقرو�ض باللرية اللبنانية :معدل مردود الفائدة على �سندات
كحد �أق�صى.
اخلزينة ل�سنة واحدة ٍّ %3+
 www.kafalat.com.lb -22استرجعت بتاريخ 2015/10/9
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معدل الفائدة الأوروبي
• بالن�سبة للقرو�ض بالدوالر الأمريكي:
ّ
كحد �أق�صى.
الدويل( )LIBORل�ستة �أ�شهر ٍّ %5,5+
حتدد الفائدة
•
�سنويا بتاريخ العقد.
ّ
ً
• يف حال ح�صول �أي تعديل ناجت عن �أي �آلية دعم �أو �إعفاء يعتمدها
املذكورين �أعاله
م�رصف لبنان ،ينعك�س هذا التعديل على � ّأي من ال�سقفني
َ
�رشط موافقة م�رصف لبنان.
أكد امل�رصف املقر�ض:
ج -ال متنح ال�رشكة كفالتها �إال يف حال � ّ
 �أنه بذل �أق�صى جهده للتحقق من وجهة ا�ستعمال القر�ض وفقالأعراف امل�رصفية ،ومن �أن القر�ض خم�ص�ص لتنفيذ م�رشوع جديد
�أو �أي انفاق من �ش�أنه زيادة طاقة امل�ؤ�س�سة االنتاجية القائمة ،ولي�س
لت�سديد التزامات �سابقة ،كما و�أنه حتقق من املعلومات وامل�ستندات
املطلوبة من طالب الكفالة.
 � ّإن طالب الكفالة قد �أذن للم�رصف برفع ال�رسية امل�رصفية جتاهاملتح�صلة مل�صلحتها
كفاالت و�أي م�ؤ�س�سة قد حت ّل حملّها يف احلقوق
ّ
بفعل الكفالة ،كما �أن طالب الكفالة يجيز لكفاالت �أن تطلّع �ساعة ت�شاء
على � ّأي من تفا�صيل جميع ح�سابات املكفول لدى امل�رصف والتزاماته.
 �إنه بالنظر �إىل املعلومات وامل�ستندات املذكورة �أعاله ،يوافق علىمنح القر�ض املطلوب ب�رشط كفالة كفاالت(. ((2

 -5حقوق �رشكة كفاالت مقابل �إ�صدار كفالتها:

�أ  -مقابل الكفالة ،يتوجب على املكفول املقرت�ض مل�صلحة ال�رشكة
�سنويا على قيمة الكفالة امل�صدرة ،حتت�سب العمولة
مبعدل %2,5
عمولة ّ
ً
وتدفع وفق الآتي:

 -23كتيب طلب كفالة مرفق بشروط إصدارها  ،صادر عن شركة كفاالت .
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 حتت�سب عن ال�سنة الأوىل عند توقيع عقد القر�ض على �أ�سا�س قيمةالكفالة ،م�ضا ًفا �إليها قيمة الن�سبة املكفولة من الفائدة املرتتبة عليها
عن كامل فرتة ال�سماح � 3+أ�شهر وتدفع عند �إ�صدار الكفالة.
إبتداء من تاريخ انتهاء ال�سنة الأوىل التي تلي توقيع القر�ض ،حتت�سب
� ًيف �أول كل �سنة تلي على �أ�سا�س ر�صيد الكفالة يف حينه  ،م�ضا ًفا �إليها
قيمة الن�سبة املكفولة من الفائدة املرتتبة عليها عن � 3أ�شهر ،تدفع
العمولة هذه خالل مهلة  20يوم عمل التي تلي تاريخ ابتداء ال�سنة الآتية
من القر�ض.
 �إ ًذا ،فالعمولة التي تتقا�ضاها كفاالت هي تنازلية ،ففي ال�سنة الأوىلتكون �أكرب منها يف ال�سنة الثانية وهكذا دواليك.
ي�سدد مبا�رشة �إىل ال�رشكة وحل�ساب املقرت�ض
 يلتزم امل�رصف ب�أن ّاملحددة لذلك،
املكفول العمولة املن�صو�ص عليها �أعاله يف التواريخ
ّ
يوما من تاريخ تبلّغه �إ�شعار
حتت طائلة �إلغاء الكفالة بعد �أنق�ضاء ً 20
�صادر عن ال�رشكة بهذا اخل�صو�ص،
ويفو�ض املقرت�ض امل�رصف قيدها
ّ
على ح�سابه.
ت�سدده �إىل امل�رصف حمل هذا
حكما بقدر املبلغ الذي ّ
ب-حت ّل ال�رشكة ً
الأخري يف جميع حقوقه وامتيازاته جتاه املقرت�ض ،وت�صبح ال�رشكة
دائنة بالت�ضامن مع امل�رصف جتاه املقرت�ض وفق �أحكام ت�ضامن
الدائنني(.((2

 -6يف احت�ساب الكلفة الإجمالية للقرو�ض املكفولة من قبل �رشكة
"كفاالت" �ش.م.ل( .فوائد وعمولة) عند الت�أ�سي�س (:)1999
ن�صت املادة الأوىل من القرار رقم  7494ال�صادر عن حاكم م�رصف
لقد ّ
 -24قانون الموجبات والعقود المواد 11و12
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وبناء على قرار املجل�س املركزي
بناء على قانون النقد والت�سليف،
ً
لبنان ً
بتاريخ  ،1999/12/22على �أنه على كل م�رصف عامل يف لبنان يرغب
يف �إعطاء قرو�ض لقاء كفالة �رشكة "كفاالت" احل�صول على موافقة
املجل�س املركزي مل�رصف لبنان على املبالغ املنوي توظيفها يف هذا
املجال.
ويعود �سبب هذا الن�ص �إىل � ّأن فرتة الفائدة وحتديد معدالتها مبني على
�إجازة م�رصف لبنان للم�صارف با�ستعمال  %60من قيمة هذه القرو�ض
من �أموال االحتياط االلزامي وعلى دعم الفوائد (اال�ستفادة من دعم
الفوائد املدينة من الدولة اللبنانية للقرو�ض املمنوحة من امل�صارف �إىل
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية �أو ال�سياحية �أو الزراعية).
ن�ص االتفاق املعقود مع امل�صارف على وجود �سقف للقرو�ض
كذلك ّ
املكفولة بالعملة اللبنانية والعمالت الأجنبية ،كما � ّأن �أي تخفي�ضات �أو
دعم ي�شمل هذه القرو�ض من خالل تعاميم م�رصف لبنان ،ي�ستفيد منها
ح�رصيا.
املقرت�ض
ً
بالن�سبة للرية اللبنانية يحت�سب ال�سقف كما يلي:
مردود �سند اخلزينة اللبنانية ملدة �سنة زائد . %3
ويعاد االحت�ساب من جديد عند �أول كل يوم من كل �سنة.
ثم ينق�ص من احلا�صل (ال�سقف) مفعول تخفي�ض  %60من االحتياطي
الإلزامي عن قيمة القر�ض املمنوح على ا�سا�س كلفة املال البديلة،
وي�سمى احلا�صل الفائدة الق�صوى.
وت�ستفيد هذه الفائدة من ن�سبة دعم ت�ؤمنها اخلزينة اللبنانية عن طريق
م�رصف لبنان ،وهذه الن�سبة ت�ساوي  ،%7وهنا نح�صل على كلفة الفائدة
يتحملها املقرت�ض.
التي
ّ
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وللح�صول على الكلفة االجمالية للقر�ض ي�ضاف ر�سم الكفالة وهو %2,5
على القيمة املكفولة
(.)%x75%2,5
عند �صدور هذا الن�ص ( )1999كان مردود �سند اخلزينة  %13,43فكان
عندها ال�سقف يحت�سب كما يلي:
%16,43 = %3
+
13,43
ينق�ص مفعول تخفي�ض  %60من االحتياطي الإلزامي عن قيمة القر�ض
املمنوح على �أ�سا�س كلفة املال البديلة
%8.058
(x %13,43
=
) %60
فت�صبح الفائدة الق�صوى املعمول بها
= %8,372
ن�سبة دعم اخلزينة اللبنانية عن طريق م�رصف لبنان
%7,00
فت�صبح كلفة الفائدة على املقرت�ض		
=%1,372
ي�ضاف ر�سم الكفالة وهو  %2,5على القيمة املكفولة
ووقعه على جممل القر�ض %1,875 = %75 x %2,5
		
�إذا كانت الكلفة االجمالية للقر�ض (فائدة  +كفالة )
=%3,3
بالن�سبة للعمالت االجنبية ُحددت الفائدة الق�صوى على �أ�سا�س الليبورLibor
�سنويا
� 6أ�شهر زائد %5,5
ً
=% 10,5
يف �سنة (		%5,5+%5 ، )1999
= %7,00
ينق�ص ن�سبة الدعم من اخلزينة اللبنانية
=% 3,5
		
فت�صبح كلفة الفائدة
= %1,875
ي�ضاف �إليها كلفة الكفالة
فت�صبح الكلفة االجمالية للقر�ض =فائدة +عمولة=%5,375
�أي حواىل =%٥،٤
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 -7احت�ساب الكلفة الإجمالية للقرو�ض املكفولة من قبل �رشكة "كفاالت"
�ش.م.ل ( .فوائد وعمولة ) يف العام 2005
من املنطقي � ّأن ن�سبة العمولة التي تتقا�ضاها �رشكة " كفاالت" على
القرو�ض املكفولة منها (ر�سم الكفالة) ثابتة كن�سبة (هي تنازلية كمبلغ)ّ � .إل
تغي الظروف االقت�صادية
� ّأن الفائدة على القرو�ض
ّ
متغية مع الزمن ومع ّ
واملالية ،وذلك لأنها مرتبطة مبردود �سندات اخلزينة اللبنانية.
يف مطلع العام  2005و�صلت هذه الفائدة �إىل �صفر باملئة ،ف�أ�صبح
املقرت�ض وك�أنه يدفع ر�سم الكفالة فقط (عمولة �شـركة كفاالت على القيمة
املكفولة من القرو�ض) ،ففي �شهر �آذار من �سنة  2005و�صلت معدالت
الفائدة على �سندات ال�سنة �إىل  ،%7,75ف�أ�صبح عندها ال�سقف يحت�سب
على �أ�سا�س �سعر الفائدة املذكور ( )%7.75طب ًقا الطريقة نف�سها التي
اعتمدت الحت�ساب كلفة القرو�ض املكفولة من �رشكة كفاالت ل�سنة .1999
ف�أ�صبحت كلفة القر�ض الإجمالية (فائدة  +كفالة)  %1.875بالن�سبة
للقرو�ض باللرية اللبنانية و %4.6بالن�سبة للقرو�ض بالدوالر الأمريكي.
عا� :إجتاهات قرو�ض كفاالت وحتليلها
راب ً

با�شـرت �رشكة كفاالت عملها الفعلي يف ال ّأول من متوز العام ،2000
و�أ�صدرت �أول كفالة يف �شهر �آب من العام ذاته ،وا�ستمرت ال�رشكة يف
ممار�سة ن�شاطها منذ ذلك التاريخ .وقد بلغ احلجم الإجمايل للقرو�ض التي
�أ�صدرت لها كفاالت حتى  479338 ،2005/12/ 31مليون لرية لبنانية
وبلغ معدل حجم القر�ض الواحد  122مليون لرية لبنانية(.((2
 -25منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل
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 - 1حتليل توزيعات قرو�ض كفاالت على �صعيد املحافظات:
من خالل املعطيات املتوافرة لدينا حول توزيع القرو�ض املكفولة من
قبل �رشكة كفاالت على املناطق املختلفة ،ن�ستطيع احت�ساب ح�صة كل
منطقة من القرو�ض املذكورة بالن�سبة املئوية ،وذلك على ال�شكل التايل:
جدول رقم( :)1توزيع القرو�ض ح�سب املحافظات حتى ()2005 /12/31
املحافظة

عدد الكفاالت

الن�سبة املئوية

بريوت وجبل لبنان
اجلنوب والنبطية

1903
1038

(%48,40=393٢/)1903x100
(%26,40=٣9٣2/)1038x100

البقاع

636

(%16,17=3932/)636x100

ال�شمال

355

(%9,03=3932/)355x100

املجموع

3932

%100

امل�صدر� :إعداد الباحثني -الن�سب املئوية املحت�سبة هي تقريبية

ويظهر من خالل ذلك ا�ستئثار حمافظتي بريوت وجبل لبنان �أو (بالأحرى
قر�ضا فقط
جبل لبنان كون بريوت ا�ستحوذت يف العام  2005على ً 28
من �أ�صل  297لبريوت وجبل لبنان) ،احل�صة الأكرب من القرو�ض املكفولة
من قبل �رشكة كفاالت (من حيث العدد) حيث بلغت قرو�ضها 1903
قرو�ض يف خمتلف القطاعات �أي ما ن�سبته  ،%48,4ثم حمافظتي اجلنوب
قر�ضا وت�شري البيانات ال�صادرة
والنبطية التي بلغت ح�صتهما 1038
ً
عن �رشكة كفاالت �إىل �أن ما يزيد على  %65من القرو�ض قد منح بعد
 2003/01/01من �أجل دعم ور�شة النهو�ض والإعمار وترميم �أ�س�س
االقت�صاد اجلنوبي بعد �سنوات طويلة من احلرب واحلرمان(.((2
 -26رواد عز الدين وفيصل المغربي مصدر سابق ص 88
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وت�أتي حمافظة البقاع يف املرتبة الثالثة من حيث ا�ستئثارها بالقرو�ض
املكفولة من قبل �رشكة كفاالت (من حيث العدد) حيث بلغت قرو�ضها
قر�ضا يف خمتلف القطاعات �أي ما ن�سبته .%16,17
ً 636

وحتتل حمافظة ال�شمال املرتبة الأخرية من حيث اال�ستفادة من �ضمانة
�رشكة كفاالت ،حيث بلغت قرو�ضها  355قر�ضاً يف خمتلف القطاعات
�أي ما ن�سبته  .%9,03وهذا الرتتيب للمناطق ،بح�سب ح�صة كل منها من
يتغي خالل الفرتة املدرو�سة من
الكفاالت امل�صدرة من قبل كفاالت ،مل ّ
عمل هذه ال�رشكة التي �أ�صدرت �أول كفالة يف �شهر �آب من العام ،2000
ال ،حيث �أنه تاريخ  ،2004/12/31توزعت
ولكن تغريت الن�سب قلي ً
القرو�ض
جغرافيا بح�سب من�شورات �رشكة كفاالت على ال�شكل الآتي:
ً
جدول رقم ( )2توزيع القرو�ض ح�سب املحافظات حتى ()2004/12/31
املحافظة

عدد الكفاالت

الن�سبة املئوية

بريوت وجبل لبنان

1606

%47,3

اجلنوب والنبطية

954

%28

البقاع

530

%15,6

ال�شمال

306

%9

املجموع

3296

%100

امل�صدر :من�شورات �رشكة كفاالت �ش.م.ل.

وحتديدا من� 2005/1/1إىل  ،2005/12/31فقد
�أما يف العام 2005
ً
تو ّزعت القرو�ض ح�سب املحافظات على ال�شكل الآتي:

59

جدول رقم(:)3توزع القرو�ض ح�سب املحافظات � 2005/1/1إىل 2005/12/31
املحافظة

عدد الكفاالت

الن�سبة املئوية

بريوت وجبل لبنان

297

%55.41

اجلنوب والنبطية

84

%15,67

البقاع

106

%19,78

ال�شمال

49

%9,14

املجموع

536

%100

امل�صدر:من�شورات كفاالت �ش.م.ل.

ويف املقارنة بني اجلدولني ،الأول كمجموع من العام  2000وحتى
 ،2004/12/31واجلدول الثاين خالل عام  2005فقط ،نرى � ّأن املجموع

الرتاكمي لبريوت وجبل لبنان بلغ حتى  1606 ،2004/12/31كفاالت
من �أ�صل � 3296أي ما ن�سبته  ،%47,3بينما خالل العام  2005كانت ح�صة
جبل لبنان وبريوت  297كفالة من �أ�صل � 536أي ما ن�سبته ،%55,41
وهكذا نرى � ّأن املنحى الت�صاعدي هو ل�صالح هاتني املحافظتني ،تليهما
كمجموع تراكمي حمافظتا اجلنوب والنبطية حيث بلغت ح�صتهما حتى

 954، 2004/12/31كفال ًة �أي ما ن�سبته ّ � ،% 28أما يف العام ،2005
فقد كان البقاع ي�شغل الرتتيب الثاين حيث بلغت كفاالته � ،106أي ما
ن�سبته .%19,78
� ّأما كمجموع تراكمي حتى نهاية العام  ،2005فاجلنوب والنبطية
ي�شغالن
جمتمعني الرتتيب الثاين.
َ
واملالحظة هنا � ّأن ح�صة بريوت وجبل لبنان تبلغ حواىل الن�صف من
60

املجموع العام  ،يف حني � ّأن حمافظات اجلنوب والنبطية والبقاع وال�شمال

ت�شغل الن�صف الثاين ،مع � ّأن املحافظات املذكورة �أكرث حرما ًنا و�أكرث
�أولوية يف ت�شجيع اال�ستثمار وت�أمني التمويل الالزم ،من �أجل حتقيق النمو
واالزدهار.
 -2حتليل توزيع القرو�ض على القطاعات الإنتاجية:

احت ّل قطاع الزراعة املرتبة الأوىل من حيث �أعداد القرو�ض املكفولة
ولي�س من حيث احلجم من �رشكة كفاالت حتى تاريخ 2005/12/31
قر�ضا �أي مبا ن�سبته  %44,8من �إجمايل القرو�ض املكفولة.
بواقع ً 1760

قر�ضا
وحلّت ال�صناعة يف املرتبة الثانية يف الفرتة نف�سها بواقع ً 1536
�أي مبا ن�سبته ،% 39بينما جاء ترتيب القطاعات الأخرى على النحو
قر�ضا وما ن�سبته %10,7
الآتي :ال�سياحة يف املرتبة الثالثة بواقع ً 420

قطاعا التقنيات املتخ�ص�صة
من �إجمايل عدد القرو�ض املكفولة ،وجاء
ً
والإنتاج احلريف يف املرتبة الرابعة بواقع  108قرو�ض لكل منهما وما
ن�سبته .((2(%2,75
خام�سا :ح�صة �رشكة "كفاالت"من القرو�ض املدعومة فوائدها:
ً

تندرج القرو�ض املدعومة فوائدها من �رشكة كفاالت �ضمن القرو�ض
املدعومة يف لبنان.
ونورد يف اجلدول رقم  4ح�صة �رشكة كفاالت من القرو�ض املدعومة يف
فرتة .2004-2000
 -27منشورات عن شركة كفاالت
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جدول رقم ( :)4ح�صة �رشكة كفاالت من القرو�ض املدعومة (بالن�سبة املئوية)
الفرتة 2004-2000
القطاعات

جمموع الت�سليفات
املدعومة فوائدها
(مبليارات اللريات)

1016,8
ال�صناعة
514,7
ال�سياحة
119,7
الزراعة
تقنيات متخ�ص�صة 26,8
1,1
انتاج حريف
1679,1
املجموع

الت�سليفات
امل�ضمونة من �رشكة
كفاالت واملدعومة
فوائدها(مبليارات
اللريات)
169.9
53,2
92,3
15,6
1,1
332,1

ح�صة �رشكة كفاالت
من القرو�ض املدعومة
فوائدها
%16,7
%10,34
%77,11
%58,21
%100
%19,7

امل�صدر :بحث من �إعداد الطالبتني بتول ح�سن خليفة وزينب �أحمد زعيرت بعنوان "�رشكة كفاالت وت�سليفاتها" ...
ب�إ�رشاف د.عبدللـه رزق �ص 97

جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن ح�صة �رشكة "كفاالت" من القرو�ض املدعومة
فوائدها (بالن�سبة املئوية ) = (الت�سليفات امل�ضمونة من �رشكة كفاالت
املدعومة فوائدها  / )100 xجمموع الت�سليفات املدعومة فوائدها.
يالحظ من خالل هذا اجلدول �أن ح�صة �رشكة "كفاالت" من القرو�ض
املدعومة بلغت .%19,7
أخريا �إىل �أنه يف نهاية العام  ،2004بلغ جمموع الت�سليفات
ن�شري � ً
احلائزة على تخفي�ض من االحتياطي الإلزامي ( 1025658,7مباليني
اللريات اللبنانية ) ،يف حني بلغت القرو�ض بالعملة اللبنانية لقاء
كفالة �رشكة كفاالت ،املدعومة وغري املدعومة (235351,7مباليني
ح�صة �رشكة "كفاالت" من الت�سليفات
اللريات اللبنانية) ،وبالتايل تكون ّ
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احلائزة على تخفي�ض من االحتياطي االلزامي ت�ساوي (x23535,7
 .)%22,946 =1025658,7/)100وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن هذه الن�سبة
قليل عن الن�سبة املحت�سبة �ساب ًقا ( )%19,78لأنها تت�ضمن
اختلفت
ً
الت�سليفات املدعومة وغري املدعومة ،كما � ّأن املبالغ املذكورة هي قبل
خ�ضوعها لن�سب التخفي�ض امل�سموحة (� %60أو� )%100إال � ّأن هذه الن�سبة
تبقى تقارب الع�رشين باملئة(.((2
�ساد�سا( :قرو�ض املهنيني والأعمال ال�صغرية) مقارنة القرو�ض
ً

املكفولة من �رشكة كفاالت مع القرو�ض امل�شابهة من البنوك

التجارية والبنوك املتخ�ص�صة

بناء على ما �سبق� ،إجراء مقارنة بني نوعني من القرو�ض:
لعلّه من املفيد ً
القرو�ض املدعومة من كفاالت ،وتلك املقدمة من امل�صارف التجارية �أو
امل�صارف املتخ�ص�صة عرب درا�سة حالة عملية مثال القرو�ض املمنوحة
من بنك "بيبلو�س" للمهنيني والأعمال ال�صغرية:
 -1مقارنة �أ�سعار الفائدة:
تفاوت �سعر الفائدة يف امل�صارف التجارية يف العام  2005بني:
  ،%14،%13 ،%12بالن�سبة للرية اللبنانية  ،%13،%12 ،%11بالن�سبة للدوالر الأمريكي.يف حني بلغ �سعر الفائدة على القرو�ض املكفولة من �رشكة "كفاالت"
يف العام نف�سه  %6,1بالن�سبة للقرو�ض باللرية اللبنانية� ،إال �أنها وب�سبب
ح�صول القر�ض على ن�سبة دعم اخلزينة اللبنانية عن طريق م�رصف لبنان،
 -28مصرف لبنان النشرة الفصلية الفصل الرابع  2004العدد  103ص 76
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ت�صبح تقارب ال�صفر باملئة(ّ � .((2أما بالن�سبة للقرو�ض املكفولة من �رشكة
كفاالت واملمنوحة بالدوالر الأمريكي ،ف� ّإن الفائدة تبلغ  ،%9,73ب�سبب
ح�صول القر�ض على ن�سبة دعم من اخلزينة اللبنانية عن طريق م�رصف
لبنان ت�صبح هذه الفائدة م�ساوية .%2,73
وهنا يظهر تفاوت كبري بني معدالت الفائدة على القرو�ض املكفولة
من �رشكة "كفاالت" وبني معدالت الفائدة على القرو�ض املمنوحة
من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وغري املكفولة من ال�رشكة� .إال � ّأن
هذه املقارنة ،كي تكون �صحيحة ،يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار الفائدة
احلقيقية ولي�س الفائدة الإ�سمية فقط.
لذا من امل�ستح�سن اعتماد عمولة �رشكة "كفاالت" (ر�سم الكفالة) ،.%2.5
عندها ت�صبح الكلفة الإجمالية للقر�ض (فائدة  +كفالة) على املقرت�ض
بكفالة �رشكة "كفاالت" باللرية اللبنانية  %1.875وبالدوالر .%4.605
يف بنك بيبلو�س ت�ساوي عمولة قرو�ض املهنيني والأعمال ال�صغرية %2
لكل � 6أ�شهر ،وبع�ض امل�صارف الأخرى تتقا�ضى عمولة ت�ساوي  2بالألف
�سواء كان القر�ض
على �أعلى ر�صيد مدين،
مكفول من �رشكة "كفاالت" �أم
ً
ٌ
مكفول من �رشكة "كفاالت"،
ال ،وهذا الأمر يزيد من كلفة القر�ض �إذا كان
ً
لذا ال ميكن االكتفاء بالكلفة املذكورة ككلفة �إجمالية ،حيث يجب الأخذ
بعني االعتبار امل�صاريف التي يدفعها املقرت�ض .كما � ّأن بع�ض القرو�ض
التي متنحها امل�صارف من دون كفالة �رشكة كفاالت حت�صل على دعم
اخلزينة اللبنانية .عن طريق م�رصف لبنان �إذا ما توافرت فيها بع�ض
ال�رشوط (كالقرو�ض املتو�سطة والطويلة الأجل للقطاعات االنتاجية
 -29بتول حسن خليفة وزينب أحمد زعيترمصدر سابق ص124
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وال�سكن) .وهذا الأمر يجعل القرو�ض املمنوحة لل�رشكات ال�صغرية �أو
املتو�سطة لقاء كفالة �رشكة "كفاالت" ،لي�س �أف�ضل بكثري من القرو�ض
وخ�صو�صا يف ظل عدم �إكتفاء
العادية التي متنح من دون هذه الكفالة،
ً
امل�صارف بهذه الكفالة.
 -٢مقارنة ال�ضمانات:
� ّإن قرو�ض "كفاالت" هي قرو�ض لتمويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
كحد �أق�صى للت�سديد) ،يف حني
احلجم وهي طويلة الأجل
ن�سبيا (� 7سنوات ّ
ً
�أن الت�سليفات املمنوحة للقطاع اخلا�ص املقيم هي ح�سابات جارية
مدينة غري موثقة ب�ضمانات ،قرو�ض مقابل ت�أمينات عقارية ،منها ما هو
م�ضمون "بكفاالت �شخ�صية" �أو ما �أعطي مقابل �ضمانات عينية �أخرى،
�أو ما �أعطي مقابل قيم مالية(. ((3
فال�ضمانات التي تتطلبها امل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى قد تكون:
• وثيقة ت�أمني مقابل املخزون واملاكينات يف حالة احلريق.
•	اتفاقية رهن.
• �إئتمان غري منظم (رهن �سلبي).
• �ضمان �شخ�صي.
جدا.
• �ضمان مايل ،وهنا يكون خطر القر�ض
متدنيا ً
ً

� ّأما �رشكة "كفاالت" فتعترب � ّأن �ضمانة �سداد القر�ض تتم ّثل يف امل�رشوع
ولكن امل�صارف ال تكتفي بهذا الأمر،
بحد ذاته الذي يكون مرهو ًنا لها،
ّ
فمثل بنك بيبلو�س يطلب ،ملنح قر�ض مكفول من �رشكة "كفاالت"
ً
 -30جريدة السفير  ،ملحق المصارف اللبنانية  ،األربعاء  31آب  ، 2005ص11.
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أي�ضا يطلب �ضمانات غري كفالة
�ضمانات �أخرى ،وبنك االعتماد اللبناين � ً
"ال�رشكة" فهو قد يفر�ض على القرو�ض �ضمانات عقارية وت�أمينات على
احلياة ،بالإ�ضافة �إىل �ضمانات �أخرى.
-٣مقارنة طرق الت�سديد:
� ّإن قر�ض كفاالت هو قر�ض طويل الأمد مع فرتة �سماح من � 6أ�شهر �إىل
يتم عن طريق
�شهرا وحلدود �سبع �سنواتّ � .أما بالن�سبة للت�سديد ،فهو ّ
ً 12
�سندات �شهرية مت�ساوية ،ما عدا بع�ض احلاالت اال�ستثنائية باالتفاق مع
ال�رشكة(.((3
� ّأما يف امل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،فهناك �أنواع
خمتلفة من القرو�ض ،وبالتايل طرق خمتلفة للت�سديد ،وقلّما تكون القرو�ض
طويلة الأجل ،ما عدا يف امل�صارف املتخ�ص�صة �أو م�صارف الأعمال ،ومن
يتم ال�سحب
هذه القرو�ض �سلف مالية يف احل�ساب اجلاري املدين ،حيث ّ
حمدد ،ومنها قرو�ض ق�صرية الأجل من
والإيداع يف احل�ساب �ضمن �سقف ّ
� 5أ�شهر �إىل � 3سنوات ،حيث يتم ت�سديدها
�شهريا ،ما عدا بع�ض احلاالت
ً
ت�سدد فيها القرو�ض بطرق �أخرى ح�سب االتفاق مع امل�رصف(.((3
التي ّ
 -4مقارنة كيفية التعامل مع الزبائن يف حال التخلّف عن الدفع:
وجدير ذكره �أ ّنه يف حالة القرو�ض املمنوحة ب�ضمانة �رشكة "كفاالت"،
وعند ت�أخر املقرت�ض عن ت�سديد �سند �شهر واحدُ ،يعلم امل�رصف ال�رشكة
ا�ضطراريا بذلك ،وعندما ميتنع عن ت�سديد �سندين �أو ثالثة ،ف� ّإن امل�رصف
ً
يوما مل يتجاوب خاللها الأخري ،عندئذ يطالب
مر ً 15
ينذر املقرت�ض ،و�إذا ّ
 -31اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان  ،مجلة " النشرة الفصلية ،العدد السادس  ،تموز  2005ص12.
 -32منشورات صادرة عن بنك بيبلوس
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امل�رصف كفاالت بت�سديد ما تبقى من القر�ض ،وذلك بن�سبة  75يف املئة،
على �أن يتحمل امل�رصف ن�سبة الـ 25يف املئة املتبقية ،ويقوم كل من
امل�رصف وكفاالت مبالحقة املقرت�ض
قانونيا لتح�صيل حقوقه� ،إال �إذا
ً
و ّكل �أحدهما الآخر من �أجل حت�صيل حقوقه.
� ّأما بالن�سبة للقرو�ض العادية التي متنح من دون �ضمانة �رشكة "كفاالت"،
ويف حال ت� ّأخر املقرت�ض عن ت�سديد �سند �شهر واحد ،ف�إن امل�رصف ينذره
هاتفيا ويدعوه ل�سداد ال�سندّ � ،أما يف حال امتناع املقرت�ض عن ت�سديد
ً
خطيا وميهله عدة �أيام للدفع و�إال يالحقه
�سندين �أو ثالثة ،ينذره امل�رصف ً
قانونياً عن طريق املحاكم املخت�صة.
عا :املقارنة بني القرو�ض التي كان من املتوقع منحها من
�ساب ً

قبل كفاالت والقرو�ض التي منحت فعليًا

فعل
ت�ش ّكل املقارنة بني القرو�ض املتوقع منحها والقرو�ض التي منحت ً
معيارا للحكم على مدى انطباق توقعات �رشكة "كفاالت" عند انطالقها
ً
خ�صو�صا بعد مرور ما يزيد على خم�س �سنوات على
فعل،
على ما حققته ً
ً
مبا�رشة "كفاالت" منح كفاالتها ،وتنق�سم هذه املقارنة �إىل ق�سمني:
مقارنة بني �أعداد القرو�ض ومقارنة بني �أحجامها ،حيث � ّأن لك ّل ق�سم
منهما خ�صائ�صه يف املقارنة.
 -1املقارنة بني �أعداد القرو�ض:
بلغ عدد الكفاالت امل�صدرة لغاية  3932 ، 2005/12/31كفالة ،يف
حني كان من املتوقع ،عند انطالق عمل كفاالت يف متوز من العام،2000
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�أن ي�صل عدد القرو�ض التي �ستكفلها ال�رشكة يف الفرتة نف�سها ( حتى
(((3
قر�ضا.
� )2005/12/31إىل ً 10600
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن هذه التوقعات كانت م�ستندة �إىل افرتا�ضات
تفا�ؤلية ،وقد يكون التفاوت بني �أعداد القرو�ض املتوقع منحها والقرو�ض
فعل
عائدا للآ�سباب الآتية:
التي منحت ً
ً

	-1اعتماد �رشكة "كفاالت" يف توقعاتها على فر�ضية � ّأن ن�صف
الطلبات املقبولة( )%50من امل�صارف �سوف تكون من القطاع ال�صناعي،
أي�ضا ،هذا
وان القطاعات الأخرى �سوف تتقدم بـ  %50من الطلبات � ً
�سيتقدم بها املقرت�ضون القدامى ،الذين
بالإ�ضافة �إىل الطلبات التي
ّ
�ست�ش ّكل �ضمانة �رشكة "كفاالت" بالن�سبة �إليهم� ،ضمانة �إ�ضافية ت�شجع
التو�سع يف م�شاريعهم .
التو�سع يف �إقرا�ضهم من �أجل
امل�صارف على
ّ
ّ
ولكن يف احلقيقة ،بلغت ن�سبة عدد القرو�ض املكفولة من ال�رشكة
واملمنوحة للقطاع ال�صناعي  %38.31حتى تاريخ ،2002/06/30
مقابل  %61,69للقطاعات الأخرى ،وقد بلغت هذه الن�سبة  %36,6حتى
تاريخ  2004/06/30مقابل  %63,4للقطاعات الأخرى ،الأمر الذي
ي�ؤكد �أن الفر�ضيات التي بنت على �أ�سا�سها �رشكة "كفاالت" عملها هي
غري دقيقة ،حيث � ّأن عدد القرو�ض ال�صناعية املكفولة من قبلها مل ت�صل
�إىل  %50من �إجمايل الطلبات املكفولة(.((3
 -2عدم اكتفاء امل�صارف ب�ضمانة �رشكة "كفاالت" ،فهي تفر�ض
بالإ�ضافة �إىل هذه ال�ضمانة �ضمانات �أخرى عقارية �أو غريها من
ال�ضمانات القا�سية و�صلت �إىل حدود  %200يف بع�ضها.
 -33منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل.
 -34رواد عز الدين وفيصل المغربي مصدر سابق ص 45 .
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 -3عدم جتاوب العديد من امل�صارف مع �رشكة كفاالت عند بدء
ممار�سة ن�شاطها.
	-4اعتماد �رشكة كفاالت يف ت�سويق ن�شاطها على امل�صارف التي قد
تهتم بت�سويق قرو�ضها العادية� ،أكرث من اهتمامها بالقرو�ض املكفولة من
هذه ال�رشكة � ،أو �أنها تعجز عن ت�أمني العدد الكايف من الكفاالت.
 -5عدم �إقبال الكثري من امل�ستثمرين ال�صغار على طلب هذا النوع من
القرو�ض ،على الرغم من معرفتهم بها� ،أو ب�سبب توافر معلومات خاطئة
لديهم عن هذه القرو�ض.
الرد على جميع الطلبات الواردة
 -6عدم قدرة �رشكة كفاالت على ّ
�إليها �ضمن املهلة املحددة (�3أ�سابيع) ب�سبب قلّة عدد موظفيها وحملليها
املاليني الذين توكل �إليهم مهمة درا�سة هذه الطلبات.
� -7إ�ضطراب الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي يف لبنان.

 - 2املقارنة بني �أحجام القرو�ض:
تخطى احلجم الإجمايل للقرو�ض التي �أ�صدرت لها "كفاالت" حتى
ّ
تاريخ  2004/6/30احلجم الذي كانت ال�رشكة قد توقعته لل�سنة الرابعة
من عملها ،حيث بلغ  346,711مليار لرية لبنانية مقابل  328مليار لرية
لبنانية (احلجم الإجمايل املتوقع لل�سنة الرابعة) .وبلغ احلجم الإجمايل
للقرو�ض التي �أ�صدرت لها كفاالت  408,354مليار لرية لبنانية حتى
تاريخ ،2005/12/31يف حني � ّأن ال�رشكة كانت قد تو ّقعت ،عند انطالقة
متوز من العام� ،2000أن ي�صل حجم القرو�ض التي �ستكفلها ،بعد
عملها يف ّ
خم�س �سنوات� ،إىل  424مليار لرية لبنانية .وقد بلغ معدل حجم القر�ض
الواحد  122مليون لرية لبنانية(.((3
 -35منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل.
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وبناء على ذلك ،ن�ستطيع �أن ن�ستنتج � ّأن املعدل الذي كانت ال�رشكة قد
ً
توقعته ،عند انطالقة عملها� ،أن ي�صل �إليه حجم القر�ض الواحد يف نهاية
العام اخلام�س من عملها ،هو:
( 424مليار 40= ) 10,600/مليون لرية لبنانية  ،مما يعني �أن متو�سط
القر�ض املكفول قد تخطى املتو�سط املتوقع بـ 82مليون لرية لبنانية  ،و�أن
�رشكة كفاالت كانت ت�ضطر �إىل تقلي�ص عدد قرو�ضها من خالل رف�ض كل
طلب يخالف �رشوطها ،ولو كانت املخالفة ب�سيطة .هذا مع العلم �أن الرف�ض
يف بع�ض احلاالت �أمر حتمي وم�ؤكد ،فكفاالت ال ت�ضمن القرو�ض التي ال
ت�ستويف ال�رشوط الالزمة ،كالقرو�ض ال�شخ�صية والقرو�ض التجارية وغريها،
كما �أنها ترف�ض طلب كفالة الكفالة يف حال ورود �إ�سم العميل على الالئحة
ال�سوداء .لذا جاء عدد القرو�ض املمنوحة � 3932أقل من العدد املتوقع بكثري
والبالغ .10600
ّ
املتعثة
ثامنًا :القرو�ض

� ّإن طالب القر�ض والكفالة ال تربطه �أي عالقة مبا�رشة مع �رشكة "كفاالت"،
حيث تقت�رص عالقته مع امل�رصف مانح القر�ض ،وعندما يتفق الفريقان
على جميع ال�رشوط والقيود ملنح القر�ض ،يرفع امل�رصف طلب الكفالة �إىل
ال�رشكة بعد توقيعه من قبل الطرفني(.((3
�رصح د.خاطر �أبو حبيب جلريدة "ال�سفري"ّ � :إن هناك
يف � 11أيلول ّ ، 2003
يتم ت�سديدها من قبل امل�ؤ�س�سات املقرت�ضة حتى التاريخ
ثالثة قرو�ض فقط مل ّ
معر�ضة للف�شل ،وذلك من جمموع
املذكور من �أ�صل  1800قر�ض كانت ّ
العدد الإجمايل البالغ  2,347كفالـة (عدد الكفاالت التي قدمتها كفاالت
 -36منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل.
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للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة لغاية  31متوز  2003بقيمة 242650
�سددت القرو�ض الثالثة بقيمة
مليون لرية لبنانية) ،الف ًتا �إىل � ّأن "كفاالت" ّ
�إجمالية بلغت  180مليون لرية ،ا�ستعادت منها يف مرحلة الحقة  70يف
املئة من امل�ؤ�س�سات املقرت�ضة املتعرثة بعد �أن انتع�ش و�ضعها من جديد،
جدا".
ؤكدا يف هذا ال�سياق � ّأن "ن�سبة الف�شل بالإجمال هي قليلة ً
وم� ً

وبالتايل تكون ن�سبة التعرث لغاية  31متوز=2,347/)100×3( :2003
تقريبا.
%0,13
ً

� ّأما يف نهاية العام  ،2004فقد بلغ عدد القرو�ض املتعرثة التي دفعت
قر�ضا من �أ�صل  3,056ا�ستعادت ال�رشكة
�رشكة "كفاالت" كفالتها ً 14
منها يف مرحلة الحقة  9قرو�ض( .((3وهكذا تكون ن�سبة التعرث يف نهاية
تقريبا ،مع � ّأن ال�رشكة قد
العام % 04,46 = 3,056/ )100×14( :2004
ً
تو ّقعت يف درا�سة اجلدوى االقت�صادية العائدة لها �أن تكون ن�سبة القرو�ض
املتعثة ما بني  % 3,8و % 4,2يف ذلك احلني.
ّ
وقد بلغ عدد الكفاالت امل�صدرة لغاية  ،٣٤٧٢ 2005/02/28وهكذا تكون
ن�سبة التعرث حتى التاريخ املذكور:
تقريبا
(% 0,98 = 3,472/ )100×34
ً

كما بلغت ن�سبة التعرث يف قرو�ض "كفاالت" يف �أيلول  ،%1 ، 2005حيث
تقريبا(.((3
� ّأن عدد القرو�ض املتعرثة �أ�صبح  35من �أ�صل  % 3,500قر�ض
ً

هل هذا التزايد هو طبيعي� ،أي �أنه نتيجة للإهمال وعدم اجلدية يف درا�سة
امللفات التي تقدم �إىل ال�رشكة من قبل امل�صارف؟
 -37مقابلة مع المحلل المالي في شركة كفاالت السيد طارق عيتاني بتاريخ 2004/12/29
 -38المصدر نفسه
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اجلدية جلدوى امل�شاريع التي حتتاج
هذا مع الإ�شارة �إىل � ّأن الدرا�سة
ّ
�إىل متويل ب�ضمانة �رشكة "كفاالت" ،تتم ب�شكل �أ�سا�سي يف امل�صارف
ولي�س يف ال�رشكة ،كما � ّأن
التعث قد يح�صل يف جميع �أنواع القرو�ض
ّ
نتيجة لظروف غري متوقعة ،مع � ّأن درا�سة اجلدوى تكون قد توقعت جناح
امل�رشوع.
التعث منط �إح�صائي
وبح�سب د.خاطر �أبي حبيب ،ف�إ ّنه مل يكن لن�سبة
ّ
من قبلّ � ،أما اليوم فقد اكت�سبت هذا النمط الإح�صائي و�أ�صبحت بحاجة
للدرا�سة(.((3
عا :ا�ستنتاجات
تا�س ً

ٍ
ل�رضورات فر�ضتها
ال �ش ّك يف � ّأن م�رشوع �رشكة "كفاالت" قد جاء نتيج ًة
التطورات االقت�صادية واالجتماعية ،وب�سبب احلاجة �إىل وجود م�صدر
كثريا ما
متويل تنموي للم�ؤ�س�سات الإنتاجية ال�صغرية واملتو�سطة التي
ً
يعجز �أ�صحابها عن توفري التمويل الالزم لها.
وقد تكون الفرتة الزمنية التي ي�ستهدفها البحث ( )2005-1999غري
كافية للحكم ب�صورة قاطعة على نتائج �أعمال �رشكة "كفاالت" يف حقل
التمويل والإقرا�ض ،وت�سهيل �أعمال هذه امل�ؤ�س�سات ب�سبب ق�رص هذه الفرتة،
على الرغم � ّأن ال�رشكة يف درا�سة جدواها االقت�صادية قد اعتمدت فرتة 6
�سنوات الكتمال جتربتها وتر�سيخ قواعدها و�أ�شكال عملها و�أ�ساليبه� ،إال
وميدانيا
بحثيا
�أ ّننا من خالل املالحظات واملعلومات التي توافرت لنا
ً
ً
تو�صلنا �إىل اال�ستنتاجات التالية:
ّ
 -39مقابلة مع رئيس مجلس ادارة شركة كفاالت بتاريخ2005/6/9
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-1نقاط القوة
�أ -حظيت �رشكة "كفاالت" باهتمام كبري من قبل العديد من امل�س�ؤولني
واملهتمني ب�ش�ؤون االقت�صاد واملال ،وبع�ض دول ال�رشاكة الأوروبية
باعتبارها التجربة الأوىل والوحيدة من نوعها يف لبنان ،حيث ال وجود
ملناف�سني لها من �رشكات �أخرى م�شابهة .كما تظهر قوة "كفاالت" يف
التحكم بالكفالة ،فهي التي تقبلها �أو ترف�ضها ،وهي التي تقوم بت�سوية
�أو�ضاع املقرت�ضني ،و�إليها يعود القرار النهائي ب�إلغاء الكفالة ح�سب
الظروف الداعية لذلك.
مق�صدا للطاقات ال�شابة الراغبة يف
ب� -ش ّكلت �رشكة "كفاالت"
ً
االنطالق يف بع�ض املجاالت االنتاجية التي تعرفها ،وال متلك �إمكانيات
مالية لتحقيق ما ترغب به.
ج� -أعطت �رشكة "كفاالت" كفالة عالية لقرو�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
موقع مت�سا ٍو مع امل�ؤ�س�سات الأكرب .وينطبق
واملتو�سطة ،فو�ضعتها يف
ٍ
أي�ضا على النطاق اجلغرايف واملناطقي ،فالكفاالت التي تعطى
هذا الأمر � ً
لبريوت يعطى مثلها ملناطق ال�شمال والبقاع واجلنوب .وال �ش ّك � ّأن حتفيز
رواد الأعمال وتو�سيع �شبكة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،قد �أ�سهم
ّ
يف وقف تدهور الطبقة الو�سطى ،وتو�سيع ح�ضورها
ن�سبيا يف احلياة
ً
االقت�صادية .غري � ّأن هذه النتيجة كان من املمكن �أن تكون �أف�ضل فيما
لو كان هناك �رشكات �أخرى تهتم مبا تهتم به �رشكة "كفاالت" �أو على
وجتاوبا �أكرب
إقبال �أو�سع من اجلمهور
الأق ّل لو وجدت �رشكة "كفاالت" � ً
ً
من امل�ؤ�س�سات املالية املقر�ضة.
د	-انعك�س �إ�سهام "كفاالت"
ايجابيا يف القطاعات الإنتاجية وخا�صة
ً
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منها الزراعة وال�صناعة .فال�صناعة التي ا�ستحوذت على احلجم الأكرب من
قرو�ض "كفاالت" يف الفرتة املدرو�سة ،زاد حجم �صادراتها بن�سبة %2
�شهريا حتى عام .((4( 2005
ً

هـ -ت�أ ّكدت حاجة االقت�صاد الوطني �إىل �رشكة "كفاالت" و�رشكات
معنية بدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وم�ساندتها ،والتي
م�شابهة
ّ
ت�ش ّكل ن�سبة  %90من �إجمايل عدد امل�ؤ�س�سات يف لبنان.
تر�سخت ثقة امل�صارف بن�شاط �رشكة كفاالت ،حيث ظهر دور
و-
ّ
حا�سما يف �إظهار هذه الثقة وحمايتها عرب كفالة القرو�ض.
كفاالت
ً
ز -لقد جاءت �أعداد القرو�ض املتعرثة �أقل مما توقعت ال�رشكة ،على
عاما بعد عام.
الرغم من ن�سبة تزايدها ً
عا�رشًا :نقاط ال�ضعف

برز عدد من نقاط ال�ضعف يف عمل �رشكة كفاالت يف الفرتة التي تناولها
البحث� ،أبرزها :
�أ -تر ّكز القرو�ض املكفولة من �رشكة "كفاالت" يف مناطق
حمددة،
ّ
باحل�صة الأكرب من هذه القرو�ض ،لذا كان ت�أثريها
وا�ستئثار جبل لبنان
ّ
الريفي هو م�س�ألة تاريخية
حمدودا .فالنزوح
على النزوح من الأرياف
ً
ّ
حد االعتبار � ّأن االقت�صاد
متج ّذرة يف احلياة االقت�صادية اللبنانية� ،إىل ّ
مديني .لذا كان من ال�صعب على
اللبناين ب�سمته الأ�سا�سية هو اقت�صاد
ّ
احلد من النزوح الريفي مبفردها ،فهذه
�رشكة "كفاالت" �أن ّ
تتول مهمة ّ
املهمة حتتاج �إىل متابعة طويلة الأمد ،و�إىل �سيا�سة حكومية �إمنائية �شاملة
ّ
تعتمد مبد�أ تن�شيط الإقت�صاد الريفي.
 -40جمعية المصارف اللبنانية  ،النشرة الشهرية كانون األول  2003العدد 115
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ب -بروز تفاوت بني عدد القرو�ض امل�أمول حتقيقه ،وعدد القرو�ض
ق�صت ال�رشكة عن �إي�صال �أعداد الكفاالت �إىل ما �أملت
املحقق ً
فعليا .فقد ّ
به وهو رقم  10600قر�ض حتى نهاية العام  ،2005فكان عدد القرو�ض
قر�ضا .بينما و�صل معدل
فعليا حتى التاريخ امل�شار �إليه ً 3932
املكفولة ً
القر�ض الواحد �إىل  122مليون لرية لبنانية� ،أي �إىل ما يزيد عن ثالثة
�أ�ضعاف الرقم الذي توقعته كفاالت كمعدل للقر�ض الواحد والذي يبلغ 40
مليون لرية .وهذا يدل �إىل � ّأن القرو�ض املمنوحة من �رشكة كفاالت تر ّكزت
يف امل�ؤ�س�سات املتو�سطة ولي�ست ال�صغرية.
البت بالطلبات نتيجة نق�ص املوظفني يف ال�رشكة واملحللني
ج -ت�أخري ّ
املاليني ،وعدم متابعة القرو�ض ب�شكل متوا�صل.
دّ � -إن نقطة ال�ضعف الرئي�سة تتعلق مبدى اال�ستفادة من تنزيل
ن�صت املادة التا�سعة من القرار الرقم 7835
الإحتياط الإلزامي .فلقد ّ
تاريخ  2001/6/2على �أن يخ ّف�ض االحتياط االلزامي لأي م�رصف مقابل
القرو�ض بكفالة �رشكة "كفاالت" .ويتم هذا التنزيل على �أ�سا�س املثل
الآتي:
حمدد يف امل�صارف التجارية بتاريخ ،2004/7/2
بلغت الودائع لأجل ّ
حواىل  28152مليار ل.ل .وهذه خا�ضعة الحتياط �إلزامي ن�سبته � %15أي
حواىل  4423مليار لرية ،ويو�ضع  %20من هذا الإحتياط حتت ت�رصف
قرو�ضا بحواىل
"كفاالت" ،وهذا يعني �أنه كان ب�إمكان كفاالت �أن ت�ضمن
ً
فعليا حتى � 2003/12/31سوى
 845مليار لرية ولكنها مل ت�ضمن
ً
 235,3مليار ل.ل ،.وهذا يدل �إىل وجود عراقيل مو�ضوعة �أمام قيام "
ت�شدد امل�صارف يف طلب �ضمانات �إ�ضافية مرافقة
كفاالت" بعملها ،ومنها ّ
ل�ضمان "كفاالت".
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ح�صة "كفاالت" من القرو�ض املدعومة فوائدها ،حيث
هـ� -إنخفا�ض ّ
تتخط ن�سبة  ،%20يف وقت كان يفرت�ض الرتكيز عليها �أكرث يف حال
�أ ّنها مل
ّ
كان الهدف �أن تقوم "كفاالت" بدور �أكرب يف ت�شغيل االحتياط الإلزامي من
�أجل غاية تنموية وتطويرية لالقت�صاد الوطني.
أ�سي�سا على النقطتني الأخريتني ،ف� ّإن الفر�ضية القائلة ب� ّأن "كفاالت"
وت� ً
كانت ت�ؤدي دور �إعادة التوظيف املايل لالحتياط الإلزامي ،تبدو �ضعيفة
وتظهر � ّأن هناك �أ�شكال و�أ�ساليب �أكرث �ضما ًنا للتوظيف املايل تقوم بها
امل�صارف مل�ضاعفة �أرباحها �أكرث من القرو�ض ال�صغرية واملتو�سطة ،والتي
تت�شدد يف �إطالقها ومتيل �أكرث للقرو�ض امل�ضمونة،
ما تزال امل�صارف
ّ
أهمها القرو�ض ال�شخ�صية وال�سكنية وفتح االعتمادات التجارية الكبرية.
و� ّ

بينما يت�أكد من خالل حتليل قرو�ض "كفاالت" وتو ّزعها ومقارنتها مع
�أ�شكال القرو�ض الأخرى الدور التنموي "لكفاالت" يف �إجابة ثانية على
الفر�ضية التي كنا قد طرحناها يف بداية البحث حول طبيعة عمل ال�رشكة
عمل
تنمويا �أم �إعادة توظيف �أموال لالحتياط الإلزامي
بني �أن يكون ً
ً
للم�صارف.
أي�ضا ،فهي
طيبة للم�صارف � ً
غري � ّأن �رشكة "كفاالت" قدمت خدمة ّ
أ�صل -
بكفالتها لقرو�ض �صغار املنتجني -وهو ما كانوا يعجزون عنه � ً
املكد�سة يف خزائنها،
م ّكنت امل�صارف من ت�سليف جزء �أكرب من الأموال
ّ
ومن تلك التي �أودعتها كاحتياطات �إزامية يف م�رصف لبنان فارتاحت
بذلك من عبء متطلب االحتياط الإلزامي القانوين ،ما � ّأدى �إىل تخفي�ض
كلفة املال املقرت�ض على امل�صارف ،ومتكينها من خف�ض ن�سبة الفائدة
على القرو�ض.
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أرباحا مهمة ،كانت تزداد مبعدل %20
كما � ّأن ال�رشكة ح ّققت لنف�سها � ً

نفعا
�سنويا خالل الفرتة التي ي�ستهدفها البحث .فتكون ال�رشكة قد � ّأمنت ً
ً
ثالثي الأطراف لنف�سها وللمنتجني وللم�ؤ�س�سات املقر�ضة.
تو�صلنا �إليها ،وعلى الرغم من الظروف
من خالل اال�ستنتاجات التي ّ
املحيطة بالو�ضع االقت�صادي اللبناين ،ف�إن التوقعات امل�ستقبلية لل�رشكة،
والتي تتمتع حتى الآن بوحدانية الدور ،ت�شري �إىل الإمكانيات احلقيقية
م�ستقبل� ،إذا ما �أعيد النظر على قاعدة
للدور التنموي الذي ميكن �أن تقوم به
ً
التجربة ببع�ض الثغرات والنواق�ص.
إجمال يف عمل �رشكة كفاالت
وعلى الرغم من � ّأن نقاط ال�ضعف كانت قليلة � ً
خالل الفرتة امل�ستهدفة بالبحث ،فلعلّه من املنا�سب �أن نت�ساءل ما �إذا كانت
ال�رشكة قد عملت على جتاوز نقاط ال�ضعف هذه يف وقت الحق.
يف خطو ٍة تو�سعية� ،أبرمت �رشكة "كفاالت" اتفاقية �رشاكة مع االحتاد
الأوروبي يف العام ( 2006كانت املفاو�ضات قد بد�أت ب�ش�أن هذه ال
إتفاقية
ّ
يف العام  )2005ح�صلت ال�رشكة مبوجبها على م�ساعدة مالية من االحتاد
بلغت  4مليون يورو .وكان من �أبرز نتائج هذه ال�رشاكة ،ظهور برنامج
"كفاالت" الإ�ضايف وبرنامج كفاالت لالبتكار.
وقد مت ّكنت ال�رشكة بنتيجة ذلك من زيادة �سقف القرو�ض من  300مليون
لرية �إىل  600مليون لرية وما فوق (650مليون لرية لربامج كفاالت للمبتدئة
واالبتكار ،و 1320مليون لرية لربامج توليد الطاقة املتجددة بهدف البيع
�إىل طرف ثالث) كما رفعت ال�رشكة ن�سبة كفالتها للقرو�ض من � %75إىل
مدة القر�ض من 7
 %85و�إىل  %90بالن�سبة لكفالة برامج االبتكار .وزادت ّ
كحد �أق�صى بالن�سبة للقرو�ض
الزراعية،
كحد �أق�صى �إىل � 10سنوات ٍّ
�سنوات ّ
ّ
و�إىل � 10سنوات و� 15سنة بالن�سبة لقرو�ض الطاقة.
وا�ستطاعت �رشكة "كفاالت" باملقابل� ،إلزام امل�ؤ�س�سات املقرت�ضة
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ر�سمية يف م�ؤ�س�سات الدولة،
(القائمة والنا�شئة) ت�سجيل نف�سها ك�رشكات
ّ
ك�رشط م�سبق للح�صول على قر�ض برنامج كفاالت الإ�ضايف بفروعه
العديدة ،عندها ي�صبح الدين دين م�ؤ�س�سات ولي�س �أ�شخا�ص .كما ا�ستطاعت
عينية �أو
�شخ�صية �أو
إ�ضافية
احلد من طلب امل�صارف ل�ضمانات �
ال�رشكة ّ
ّ
ّ
ّ
غري ذلك على القرو�ض املكفولة من ال�رشكة (كفاالت) ،العتبارها � ّأن درا�سة
اجلدوى التي يقدمها املقرت�ض وانتظام التدفق النقدي للم�رشوع ينفيان
إ�ضافية للم�رصف(.((4
احلاجة �إىل �ضمانات �
ّ
حت�سن ن�سبة الكفالة وظروفها ،قد �أ�صبحت "كفاالت"
ومن امل�ؤ ّكد �أن ّ
ح�سنت درجة
تقدمها للقر�ض مع برنامج كفاالت الإ�ضايف (بعد ّ )2005
قبول امل�رصف لتمويل الن�شاط الإقت�صادي املقرتح وخففت درجة مطالبه
من ال�ضمانات الأخرى التي كان يطلبها عاد ًة للموافقة على القر�ض ،الأمر
الذي ي�ش ّكل خدم ًة للمقرت�ض.
لقد كان ل�رشكة "كفاالت" �أهداف �أخرى من وراء هذه اخلطوة التو�سعية
�أبرزها :زيادة التمويل امل�رصيف املتاح ،زيادة وتقوية ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة لل�رشكة.
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،وزيادة الأرباح
ّ
التو�سع مقبولة؟
 -٣فهل كانت نتائج هذا
ّ

من املجدي التذكري ب�أ ّنه على الرغم من وجود بع�ض العوامل املعيقة لعمل
�رشكة "كفاالت" يف الفرتة التي ي�ستهدفها البحث (� ،)2005-1999إال � ّأن
جيدا بالإجمال يف تلك الفرتة� ،إن على �صعيد القرو�ض
�أداء ال�رشكة كان ً
املكفولة و�أحجامها� ،أو على �صعيد ن�سبة القرو�ض املتعرثة �أو الأرباح
اخلا�صة لل�رشكة.
 -41من مقابلة اجرتها باسمة عطوي مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة كفاالت د .خاطر أبو حبيب ومنشورة على موقع Http//:www.
 uabonline.orgاسترجعت بتاريخ 2015/10/9
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أي�ضا يف فرتة  2011 – 2006على الرغم من
جيدا � ً
وبقي �أداء ال�رشكة ً
بع�ض الأحداث والظروف امل�ؤثرة �سلباً على عملها ،منها حرب متوز 2006
املالية والإقت�صادية
وترددات الأزمة
العاملية يف �سنتي .2009 -2008
ّ
ّ
تراجعيا بعد العام  ،2011بفعل الأحداث
منحى
غري � ّأن الأمور بد�أت ت�أخذ
ًّ
ً
التي ت�شهدها املنطقة العربية ب�شكل عام و�سوريا ب�شكل خا�ص.

على �صعيد عدد الكفاالت :خالل الع�رش �سنوات الأوىل ،بقي عدد الكفاالت -
الذي و�صل يف � 2005/12/ 31إىل  3932كفالة  -يتزايد با�ستمرار .غري
تنازليا من
منحى
�سنويا
�أ ّنه بعد العام � ،2011أخذ عدد القرو�ض املكفولة
ً
ًّ
ً
 1132كفالة يف العام � ،2012إىل  899كفالة يف العام � ،2013إىل 832
كفالة يف العام  .2014ويف الأ�شهر الثمانية الأوىل من عام  ،2015تراجع
عدد الكفاالت �إىل  415كفالة فقط ،منها  292كفالة يف الن�صف الأول من
(((4
العام  2015مقابل  438كفالة يف الن�صف الأول من العام . 2014
على �صعيد القرو�ض املتعرثة :يف ال�سنوات الع�رش الأوىل()2010-2000
جدا ،حيث بقيت �أقل من %1.5
كانت ن�سبة القرو�ض املتعرثة منخف�ضة ً
التعث
بينما كان من املتوقع �أن تكون بني  %3.8و  .%4.2وقد �أخذت ن�سبة
ّ
خ�صو�صا يف قطاع ال�صناعات
بالإرتفاع يف ال�سنوات الثالث الأخرية
ً
الت�صديرية (((4وبلغت ن�سبة التعرث يف العام � 2015أربعة �أ�ضعاف ما كانت
ّ
عليه يف العام .2011
مالية
على �صعيد ربحية ال�رشكة� :رشكة "كفاالت" هي يف
املح�صلة �رشكة ّ
ّ
أي�ضا.
م�ساهمة ،وهي و�إن تكن ذات منفعة عامة� ،إال �أ ّنها تبغي حتقيق الربح � ً
أرباحا
خالل ال�سنوات الع�رشة الأوىل  ،2010-2000ح ّققت ال�رشكة � ً

 -42من مقابلة أجراها ابراهيم عواضة مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة كفاالت د.خاطر أبو حبيب ونشرتها جريدة الديار في  15أيلول
2015
 -43من مقابلة أجرتها باسمة عطوي مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة كفاالت د.خاطر أبو حبيب – مصدر سابق
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�سنويا بحواىل  ،%20وو�صلت يف نهاية تلك الفرتة �إىل
مهمة كانت تزداد
ً
(((4
�سنويا.
 12مليون دوالر
ً
وازداد ر�أ�س مال ال�رشكة من  20مليار لرية يف العام � 2000إىل  50مليار
لرية يف العام .((4( 2007
تردي
� ّإل � ّأن �أرباح ال�رشكة �آخذة بالرتاجع منذ العام  ،2012ب�سبب ّ
إقليميا وحملّ ًيا ،فو�صلت �إىل  6.5مليون دوالر
أمنية � ً
الأو�ضاع ال�سيا�سية وال ّ
يف عام  2014و�إىل  2مليون دوالر يف الن�صف الأول من العام .((4( 2015
ومقارنة مع الأرباح املحققة يف �سنوات العقد الأول من عمر �رشكة
"كفاالت" فقد تراجعت �أرباح ال�رشكة بن�سبة  ،%60وبن�سبة  %25بني �سنتي
 2013و .((4( 2014
على الرغم من هذا الرتاجع ،ما زالت ال�رشكة حت ّقق الأرباح ،ولديها القدرة
حتمل خماطر �إ�ضافية .كما � ّأن ن�سبة املالءة فيها ما زالت تفوق الـ%30
على ّ
عامليا هي .((4( %12
بينما ن�سبة املالءة املحددة
ً
خامتة:

�ش ّكلت �رشكة "كفاالت" ظاهرة غري م�سبوقة يف م�سار االقت�صاد اللبناين،
�إال � ّأن ت�أ�سي�سها جاء يف فرتة بالغة احل�سا�سية والتعقيد .كما � ّأن احلكومة
تعمر �أكرث
التي �أطلقتها �ضمن خطة الإمناء اخلما�سية ( )2004-1999مل ّ
من عامني (من ت�رشين الثاين � 1998إىل ت�رشين الأول  )2000لتف�سح يف
املجال �أمام عودة قوية للرئي�س رفيق احلريري �إىل ال�سلطة.
 -44من مقابلة أجرتها ناتاشا بيروتي مع رئيس مجلس إدارة كفاالت د .خاطر ابو حبيب ونشرتها جريدة الديار في  7آذار 2015
 -45من مقابلة أجرتها رشا ابو زكي مع رئيس مجلس إدارة كفاالت .ونشرتها جريدة األخبار بتاريخ /11حزيران 2007
 -46من مقابلة أجراها ابراهيم عواضة مع رئيس مجلس إدارة كفاالت .مصدر سابق
 -47من مقابلة ناتاشا بيروتي مع رئيس مجلس إدارة كفاالت مصدر سابق
 -48من مقابلة أجراها ابراهيم عواضة مع رئيس مجلس إدارة كفاالت .مصدرسابق
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احلكومية ،عقبة
لقد �ش ّكل التباين بني �أطراف ال�سلطة و�شلل بع�ض الإدارات
ّ
حقيقية �أمام �رشكة "كفاالت" .ثم ظهرت عقبات �أخرى ،بع�ضها �إقليمي
كالإحتالل الأمريكي للعراق يف العام  2003وت�أثريه على ال�صادرات
اللبنانية ،وبع�ضها حملّي �أبرزه �إغتيال الرئي�س رفيق احلريري يف العام
 .2005لقد �ش ّكل جناح �رشكة "كفاالت" خالل فرتة الت�أ�سي�س -1999
 ،2005وا�ستمرار جناحها حتى العام  2011رغم العديد من ال�صعوبات
متوز  ،2006الدافع الرئي�س لتناولنا لهذه ال�رشكة
امل�ستجدة ،و�أبرزها حرب ّ
بالبحث .كما �ش َّكلت ال�صعوبات التي تعانيها ال�رشكة منذ خم�س �سنوات وال
تزال ،نتيجة ت�أثري الأحداث يف املنطقة العربية ب�شكل عام ويف �سوريا ب�شكل
مو�ضوعا لبحثنا.
�سببا �آخر الختيارنا لهذه ال�رشكة
ً
خا�صً ،
مهما خالل فرتة الت�أ�سي�س
�سجلت
ً
جناحا ً
ولقد �أ ّكد البحث � ّأن ال�رشكة ّ
وال�سنوات اخلم�س التي تلتها ،على الرغم من ال�صعوبات التي ذكرنا �آن ًفا.
دورا
مهما يف حتريك عجلة
وتطور
النمو االقت�صادي
ً
حموريا ً
ّ
ّ
فقد � ّأدت ً
القطاعات ال
إنتاجية ،و�ش ّكلت بذلك خدمة كبرية للمنتجني ولالقت�صاد
ّ
الوطني ،وخا�صة ل�صغار املنتجني.
قدمت "كفاالت" خدمة كبرية للم�صارف يف تي�سري عملية الت�سليف
كما ّ
املكد�سة عندها� ،أو املودعة يف م�رصف لبنان.
جلزء من الأموال
ّ

أرباحا مهمة ،خا�صة يف ال�سنوات الع�رش الأوىل.
وحققت ال�رشكة لنف�سها � ً
مهما للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم وللم�صارف
فحققت بذلك ً
نفعا ً
أي�ضا.
املقر�ضة ولنف�سها � ً

ومن الوا�ضح �أ ّنه كان ل�رشكة كفاالت خالل ال�سنوات الع�رش الأوىل لقيامها،
دور �إيجابي يف وقف تدهور �أحوال الطبقة الو�سطىّ � ،إل � ّأن هذه الإيجابية
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كان ميكن �أن تكون �أكرب ،لو وجدت �رشكات �أخرى م�شابهة� ،أو لو لقيت �رشكة
إقبال �أكرب وتعاو ًنا �أو�سع من امل�ؤ�س�سات املالية ،وهو ما حت ّقق
"كفاالت" � ً

مثل بعد ظهور برنامج "كفاالت" الإ�ضايف يف العام  .2006كما �أ ّنه ي�صعب
ً

حتديد مدى جناح �رشكة كفاالت يف احلد من النزوح الريفي الذي هو م�س�ألة
تاريخية بالغة التعقيد يف لبنان.
�أما التناق�ص امل�ستمر يف عدد الكفاالت املمنوحة يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية ،وازدياد ن�سبة القرو�ض املتعرثة ،والرتاجع امل�ستمر يف �أرباح
ال)،
ال�رشكة،
ذاتية تتعلّق بها (تراجع �أداء ال�رشكة مث ً
ّ
فمرده لي�س لأ�سباب ّ
العربية
املتفجر يف البلدان
مو�ضوعية� ،أبرزها ت�أثري الو�ضع
بل لأ�سباب
ّ
ّ
ّ

احل�سا�سية جتاه
وخ�صو�صا يف �سوريا على الإقت�صاد اللبناين الذي هو �شديد
ً
ّ
والدولية.
إقليمية
ّ
الظروف ال ّ

املو�ضوعية يف تراجع عمل �رشكة
وعلى الرغم من رجحان دور العوامل
ّ

"كفاالت" يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية �إال � ّأن على ال�رشكة �أن تبادر �إىل

معاجلة بع�ض نقاط ال�ضعف يف عملها التي �أوردها البحث ومنها :تطوير
البت فيها بالطلبات،
يتم ّ
العمل التنفيذي يف ال�رشكة ،وتق�صري الفرتة التي ّ
الإنتقال من دور الكفيل والو�سيط بني املقرت�ضني وامل�صارف �إىل دور
ال�سماح بالقدر الذي ال ي�ؤ ّثر على عمل
الراعي واملتابع للقرو�ض ،زيادة فرتة ّ

ال�رشكة� ،إيالء اهتمام �أكرب لقطاعي الإنتاج احلريف والتقنيات املتخ�ص�صة،
�إعادة جدولة ديون بع�ض امل�شاريع ما يحول دون �إقفالها ،تكثيف الإعالم
وبث روح احلما�س يف �أو�ساط �صغار املنتجني وت�شجيعهم �إىل
التحول نحو
ّ
ّ
الإنتاج املخ�ص�ص لل�سوق الداخلي.
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السلطة في لبنان وخريطة
الديموغرافيا التمايزية
د .ألكسندر أبي يونس *

املقدمة
تغيات
�شهد الكيان اللبناين عرب تاريخه احلديث ّ
عدة ّ
جغرافية ،الأمر الذي �أ ّثر على اجتماعه ال�سيا�سي وعلى احلكم
فيه .فمن جبل لبنان� ،إمارة التعاي�ش املاروين -الدرزي،
�إىل لبنان الكبري ،جمهورية التعاي�ش امل�سيحي  -الإ�سالمي
مر الكيان اللبناين مبخا�ض ع�سري
خالل التاريخ املعا�رصّ ،
وال يزال .فما هي �أ�سباب ا�ستمرارية امل�شكلة اللبنانية؟ �أهي
الدميوغرافيا التمايزية((( التي يخ�ضع لها املجتمع اللبناين،
-1

*

أستإذ محاضر في
الجامعة اللبنانية.

يهتم علم الديموغرافيا بدراسة السكان اإلحصائية في المجتمعات أو الدول التي تتوافر فيها المعطيات اإلحصائية التي
تسمح بتحديد حجم السكان في مكان وزمان م ّعينين ،وبتحليل التركيبة السكانية وتو ّزع عناصرها جغرافياً واجتماعياً،
كما تسمح تلك المعطيات بضبط حركة السكان وعوامل تقلّباتهم في المدى الطويل .لكن سرعان ما تعدّدت اهتمامات
الديموغرافيا وتن ّوعت ليصبح لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية .وهناك الديموغرافيا التاريخية التي تدرس كل
الشعوب في الماضي القريب والبعيد والتي ال نملك عنها أية معطيات إحصائية أو معطيات كافية.
أما الديموغرافيا التمايزية ( )La démographie différentielleفهي تشمل المجتمعات المركبة مثل سويسرا،
وبلجيكا ،وكندا ولبنان حيث يتو ّزع السكان حسب الطوائف والمذاهب ،مع ما يترتب على ذلك من تمثيل هذه الطوائف
والمذاهب في مختلف مؤسسات الدولة .ومن أجل ان يتم توزيع هذه الوظائف ،تقوم الدولة بإجراء إحصاءات لمعرفة
حجم كل طائفة لديها ،فيأخذ هذا اإلحصاء بعدا ً سياسياً طائفياً تماماً كما هو حاصل في لبنان .هذا من جهة ،أما من جهة
أخرى ،فالديموغرافيا التمايزية تجعل من البلد الخاضع لها في حالة عدم استقرار سياسي ،وأمني ،واقتصادي ،فتتأ ّزم
أوضاعه دائماً بخاصة إذا لم تكن مك ّوناته متفاهمة.

83

وعدم �ضبطه �صيغة عي�ش م�شرتكة وطنية؟ �أم ب�سبب الأطماع الإقليمية
بهذا الكيان؟ هل � ّأن م�شكلة لبنان تكمن يف د�ستوره �أم يف طوائفه
املت�صارعة على ال�سلطة وال�صالحيات والوظائف الإدارية؟ هل امل�شكلة
يف عدم تفاهم اللبنانيني على كيانهم وهويته ومواطنيته ومدنيته،
الأمر الذي يدفع ببع�ض الطوائف �إىل اعتماد اللعبة الدميوغرافية من �أجل
حتقيق �أهدافها؟
�سنتطرق يف هذه الدرا�سة �إىل الدميوغرافيا التمايزية اللبنانية اخلا�ضعة
لبور�صة التغيري ،وت�أثرياتها على ال�سلطة يف تاريخ لبنان مع حتليلها
وا�ستنباط احللول املمكنة من �أجل جمهورية دميوقراطية قوية حتفظ
حقوق جميع مواطنيها ومتحو خماوفهم امل�ستمرة؛ ل ّأن ما ي�شهده لبنان
حاليا من � ٍ
أزمات �سيا�سية واجتماعية ،و�رصاع على ال�سلطة وال�صالحيات
ً
لي�س وليد �ساعته ،بل له جذور تاريخية تعود لقرنني من الزمن وهي
تتكرر للأ�سف منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
ّ
�أو ّ ًل :اجلذور التاريخية للإح�صاءات اللبنانية ونتائجها :من
القائمقاميتني �إىل لبنان الكبري ()1921 -1842

بد�أ نفوذ املوارنة يتزايد يف جبل لبنان منذ القرن الثامن ع�رش بخا�صة
(((
ثم كانت مرحلة
بعد ّ
تن�ص ال�شهابيني ال�سنة واللمعييني الدروز  .ومن ّ
حكم الأمري ب�شري ال�شهابي الثاين ( ،)1840-1788التي �شهدت جمموعة
�أحداث حملية و�إقليمية ودولية ،ا�ضطلعت الكني�سة املارونية بدور كبري
يف حياة جبل لبنان االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية،
-2
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سليم الدحداح" :تنصر األمراء الشهابيين واللمعيين في لبنان" ،المشرق ،مجلد  ،)1920( 18ص .544-543

مما �أدى �إىل احلد من نظام االقطاع و�شد الع�صبية املارونية� ،إذ مل يعد
ّ
االندماج ال�سيا�سي وتكامله يقومان على الروابط العائلية واملكانة
االجتماعية والوالء ال�شخ�صي للأ�رس الإقطاعية ،بل على �أ�سا�س االنتماء
�إىل جمتمع الطائفة(((.
بالتايل ف� ّإن التحوالت الإيجابية من تطور دميوغرايف واجتماعي
واقت�صادي يف الطائفة املارونية خالل العام  ،1840والأجواء العثمانية
والأوروبية امل�ؤاتية بعد االنت�صار على حممد علي وايل م�رص ،فر�ضت على
البطريرك املاروين يو�سف حبي�ش (� )1845-1823أالّ يقف عند حدود
امل�صاحلة بني الطائفة املارونية و�سكان جبل لبنان من دروز وم�سلمني،
� ّإنا دفعته �إىل املطالبة با�ستقالل املوارنة حتت ال�سيادة العثمانية.
فطلب من الباب العايل بوا�سطة فرن�سا ،جمموعة مطالب ثقافية ودينية
د�ستورا
واقت�صادية و�إدارية تهم الطائفة املارونية(((� ،ش ّكلت مبجملها
ً
�سيا�سيا يعطي اجلبل �صيغة �إدارية خا�صة عن طريق ت�شكيل جمل�س من
ً
ع�ضوا منتخبني لكي يكونوا مبنزلة م�ست�شارين للحاكم بهدف املداولة
12
ً
يف �أمور �إدارة اجلبل.
ٍ
انعامات للموارنة يف  29ت�رشين
وافقت ال�سلطنة العثمانية على منح
(((
ن�صت عليه هذه
الأول  ،1840لكن عن طريق النم�سا و�إنكلرتا � .أبرز ما ّ
الإنعامات يف البند الثاين ع�رش ،من الناحية ال�سيا�سية� ،أن يكون احلاكم
مارونيا من العائلة ال�شهابية ،كون
دائما على جبل لبنان و�أنطيلبنان
ً
ً
عددا هم املوارنة .وقد �أجمعت معظم املراجع
�سكان جبل لبنان الأكرث ً
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الإح�صائية على � ّأن املوارنة كانت لهم الغلبة الدميوغرافية يف جبل لبنان
خالل القرن التا�سع ع�رش� ،إن كان خالل العهد امل�رصي ()1840-1832
�أو عهد القائمقاميتني (� )1860-1842أو املت�رصفية (،)1918-1861
وذلك وفق اجلدول الآتي((( :
املوارنة

الدروز الكاثوليك الأورثوذك�س ال�سنة

ال�شيعة

املرجع

التاريخ جمموع
ال�سكان

Douin

1833

215000

130000

65000

2500

3000

Bourée

1843

323470

282736
(جمموع
امل�سيحيني)

21635

8445

10654

Armée
Française

1860

487600

208180

44160

76565

55120

3000

68040

10000

33475

تقريبا مقابل ٪20
� ّإن التفوق امل�سيحي يف جبل لبنان بن�سبة ٪80
ً
للم�سلمني مبختلف طوائفهم ،جعل املوارنة يطالبون باحلكم ،يف حني � ّأن
الدروز رف�ضوا ذلك مطالبني ب�إرجاع القدمي �إىل قدمه� ،أي �إرجاع ال�سلطة
واحلكم لهم على �أن يبقى املوارنة فالحني وخا�ضعني لنظام الإقطاع.
لكن الو�ضع الدميوغرايف الذي مل يعد ي�سمح بذلك ،دفع باملوارنة �إىل
التم�سك مبطلبهم .و�أمام رف�ض الدروز اندلعت فنت  ،1841وكان من
ّ
نتيجتها فر�ض نظام القائمقاميتني على �أهل اجلبل� ،أي تق�سيمه �إىل
منطقتني بعيدتني عن احل�سابات الدميوغرافية ،واحدة جنوبية درزية
يديرها قائمقام درزي ،و�أخرى �شمالية ن�رصانية يديرها قائمقام ماروين
ق�سمت ال�سلطة بني الدروز
تف�صل بينهما طريق بريوت  -دم�شق .وهكذا ّ
واملوارنة نتيجة الدميوغرافيا ،لكن املوارنة رف�ضوا هذا الأمر مطالبني
-6
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دومينيك شوفالييه" ،مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في اوروبا" ،ترجمة منى عبد هللا عاقوري ،دار النهار ،ط ،2.بيروت،2001 ،
ص .155-151 ،136 ،135

ب�إعادة الإمارة ال�شهابية ،الدروز والعثمانيون والإنكليز رف�ضوا ذلك،
مما �أدى �إىل اندالع فنت جديدة يف العام  .1845خالل هذه الأحداث
ّ
تويف البطريرك يو�سف حبي�ش وانتخب خل ًفا له البطريرك يو�سف راجي
جتنبا لو�ضع
اخلازن( )1854-1845الذي وافق على النظام اجلديد
ً
طائفته يف خطر ،على �أن ي�ساعد القائمقامني جمل�سان ميثالن خمتلف
الطوائف يف القائمقامية وذلك مبوجب ترتيبات �شكيب �أفندي ال�صادرة
يف �أيار .((( 1846
وقا�ض لكل
ع�ضوا ،م�ست�شار
ت�أ ّلف كل من املجل�سني من اثني ع�رش
ٍ
ً
من الدروز واملوارنة والأرثوذك�س والكاثوليك وال�سنة ،وم�ست�شار واحد
لل�شيعة ووكيل للقائمقام .من مهام هذين املجل�سني معاونة القائمقام
يف ال�ش�ؤون الإدارية واحلر�ص على الألفة بينهم .ومع هذين املجل�سني بد�أ
فعليا يف "لبنان".
النظام الطائفي ً

مل يدم نظام القائمقاميتني �سوى خم�س ع�رشة �سنة .وعلى الرغم من
�سيئاته �إالّ �أنه نقل املوارنة من نظام التعاي�ش �إىل االجتماع ال�سيا�سي،
ليدخل جمتمع اجلبل يف طور الدولة احلديثة ،وذلك بف�ضل الد�ستور الأول
جلبل لبنان� ،أي ترتيبات �شكيب �أفندي التي �أعادت اال�ستقرار �إىل جمتمع
اجلبل.
انتهت جتربة القائمقاميتني ب�شكلٍ مري ٍر �إذ اندلعت �أحداث وفنت بني
امل�سلمني وامل�سيحيني يف العام  ،1860كانت نتيجتها �إعادة توحيد
مت�رصف م�سيحي عثماين
كيان ا�سمه املت�رصفية على ر�أ�سه
اجلبل يف
ٍ
ّ
تعينه ال�سلطنة العثمانية وتوافق عليه الدول الكربى .وكان للمت�رصفية
-7
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ن�ص على �إن�شاء جمل�س �إدارة من
د�ستور وهو بروتوكول  1861الذي ّ
ع�ضوا موزعني على الطوائف بالت�ساوي من دون املراعاة لعددهم،
12
ً
فح�صلت كل طائفة على مم ّثلَني اثنني.
عدل هذا الربوتوكول يف العام  1864و�أعيد توزيع �أع�ضاء جمل�س
ّ
ن�سبيا بني الطوائف ووفق �إح�صاء القن�صلية الفرن�سية الذي �أجري
الإدارة
ً
�سنة  ،1863والذي بلغ عدد ال�سكان وفقاً له  235791ن�سمة.
الطائفة

العدد

الن�سبة ٪

الطائفة

العدد

الن�سبة ٪

موارنة

131800

55.9

دروز

28560

12.11

�أورثوذك�س

29320

12.43

�شيعة

9820

4.16

كاثوليك

19370

12.11

�سنة

7611

3.22

100

0.04

جمموع امل�سلمني

45991

19.5

189780

80.48

يهود

20

0.01

235791

100

بروت�ستانت
جمموع امل�سيحيني
جمموع ال�سكان

� ّأما �أع�ضاء املجل�س الإداري اجلديد فكانوا على ال�شكل التايل 4 :للموارنة
  3دروز � 2 -أورثوذك�س � -سني واحد  -كاثوليكي واحد � -شيعيواحد(((.
يعطي هذا التوزيع الغلبة للم�سيحيني كون عددهم الدميوغرايف يف
املت�رصفية البالغة م�ساحتها  3424كلم 2هو �أكرب من عدد امل�سلمني .غري
� ّأن قرارات جمل�س الإدارة مل تكن بالت�صويت � ّإنا بالتوافق بخا�صة و� ّأن
�صالحيات هذا املجل�س بقيت حم�صورة بتح�صيل ال�رضائب والإ�رشاف
على مداخيل املت�رصفية ونفقاتها ،وبتقدمي الإ�ست�شارة يف جمال ال�ش�ؤون
الإدارية .مل يتم ّكن هذا املجل�س من التحول �إىل �سلطة ت�رشيعية� ،إمنا عمد
-8
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لحد خاطر" ،عهد المتصرفين في لبنان  ،"1918-1861منشورات الجامعة اللبنانية ،بيروت ،1967 ،ص .16

املت�رصف �إىل �إن�شاء من�صب نائب رئي�س املجل�س و�أنيط به �إىل ماروين(((.
� ّإن اال�ستقرار الأمني والتعاي�ش الدرزي-املاروين يف املت�رصفية
�سمح بتطور االقت�صاد ونظام احلكم� ،إذ �أجرى املت�رصف �أوهان�س با�شا
إح�صاء ر�سمياً لأهايل املت�رصفية بلغ عدد
كيومدجيان يف العام � 1913
ً
ال�سكان مبوجبه  414953ن�سمة .وقد كان عدد الطوائف على ال�شكل
الآتي(:((1
الطائفة

العدد

الن�سبة ٪

الن�سبة ٪

الطائفة

العدد

�سنة

14529

3

موارنة

58 242308

اورثوذك�س

52356

12

�شيعة

23413

5

كاثوليك

31936

8

دروز

47290

12

بروت�ستانت

2968

2

جمموع امل�سلمني 85232

20

�أرمن

67

يهود

86

جمموع امل�سيحيني 80 329635

نتيج ًة لهذا الإح�صاء ،وبعد املطالبات ال�شعبية بتعديل التمثيل الطائفي،
متت اال�ستجابة لزيادة ع�ضو للموارنة عن دير القمر لي�صبح عدد املوارنة
ّ
يف املجل�س الإداري خم�سة مبوجب الربوتوكول اجلديد ال�صادر يف 24
كانون الأول .((1( 1912
مل ت�شهد املت�رصفية �أزمات نزاعية على ال�سلطة� ،إذ � ّإن غالبية ال�سكان
لون واحد .لكن بعد اندالع احلرب العاملية الأوىل �سنة 1914
كانوا من ٍ
واحتالل الأتراك للمت�رصفية بني  1915و ،1918بد�أت امل�شاريع
-9
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ال�سيا�سية ب�ش�أن م�صري املت�رصفية و�أماين اللبنانيني تتبلور �أكرث ف�أكرث
بعد التخلّ�ص من النري العثماين.
و�أمام امل�شاريع ال�سيا�سية املتعددة ،ا�ستطاع �أهايل املت�رصفية
وبالأخ�ص امل�سيحيون حتقيق م�رشوعهم التاريخي وهو دفع ال�سلطات
الفرن�سية مرغم ًة(� ((1إىل �إعالن دولة لبنان الكبري يف الأول من �أيلول
 ،1920وهذا ما �أدى �إىل �رصاع كبري يف الدولة
الفتية اجلديدة بني معظم
ّ
�أهايل املت�رصفية ومعظم �أهايل الأق�ضية واملدن امللحقة بلبنان(بعلبك-
حا�صبيا-را�شيا-البقاع-طرابل�س�-صيدا�-صور) حول الكيان والهوية
ونظامي احلكم واالقت�صاد .ومع هذا الإعالن �أ�صبح جبل لبنان ع�صب
دولة لبنان الكبري ،فمن ي�سيطر على اجلبل ي�سيطر على لبنان.
لكن ،ملاذا �سعى امل�سيحيون �إىل املطالبة بتو�سيع حدود لبنان على
الرغم من معرفتهم � ّأن هذا الأمر �سوف ي�ؤثر على التوازن الدميوغرايف� ،إذ
�سينتقل التعاي�ش من درزي  -ماروين �إىل م�سلم  -م�سيحي الأمر الذي ال
بد �أن ينعك�س على نظام احلكم؟
ّ
ثانيًا :من املت�رصفية �إىل لبنان الكبري :امتيازات �أم �ضمانات؟

� ّإن �إعالن دولة لبنان الكبري جاء نتيجة ن�ضال امل�سيحيني .لكن الو�ضع
تغي يف لبنان الكبري ،ومل يعد كما كان زمن املت�رصفية ذا
الدميوغرايف ّ
كثريا و�أ�صبحت ن�سبتهم ٪45
طابع م�سيحي .فعدد ال�سنة وال�شيعة قد زاد ً
مقابل  ٪55للم�سيحيني.
ما كانت �أبعاد مطالبة البطريرك املاروين اليا�س احلويك والوفود
اللبنانية �إىل م�ؤمتر ال�صلح �سنتي  1919و 1920بلبنان الكبري؟
 -12لم تكن تريد فرنسا إنشاء دولة لبنان الكبير إذ كان لديها خمسة مشاريع للمنطقة منها سوريا الكبرى تحت سلطة حاكم فرنسي على أن يبقى لبنان
بمساحته المتصرفية.
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املطالبة بلبنان الكبري كانت من قبل البطريركية املارونية التي كان لها
هاج�س املجاعة التي وقعت بحق �أهايل املت�رصفية خالل احلرب العاملية
الأوىل ،ف�أراد البطريرك ومعظم املفكرين امل�سيحيني اال�سرتاتيجيني �ضم
ال�سهول والأنهار واملرافىء ال�رضورية الالزمة للدولة اللبنانية من �أجل
ا�ستمرارها وعي�شها يف ظل الأزمات احلربية� .إالّ � ّأن �ضم الأق�ضية الأربعة
�إىل مت�رصفية جبل لبنان � ّأدى �إىل �أزمة نظام وتعاي�ش بني اللبنانيني،
بخا�صة بعد رف�ض معظم �أهايل الأق�ضية ،الذين هم مبعظمهم من
امل�سلمني ،االن�ضمام �إىل الدولة اللبنانية ،ورف�ضهم هذا الأمر.
�إ ًذا مل يكن هدف البطريركية املارونية �إن�شاء دولة تكون الغلبة
الدميوغرافية فيها للم�سيحيني ،بل على العك�س فهي �أرادت دول ًة فيها
ّ
مقومات احلياة من �سهول ومرافىء و�أنهار ،لكن يف الوقت نف�سه حر�صت
على �أن تظل الغلبة الدميوغرافية للموارنة كي يكون رئي�س الدولة العتيد
ثان لدى
تيار ٍ
من طائفتها ،هذا من جهةّ � ،أما من جهة ثانية فقد برز ٌ
امل�سيحيني وعلى ر�أ�سه �إميل �إده ،طالب بتو�سيع حدود لبنان �أكرث مما
�شمال �إىل
جنوبا ومنطقة وادي الن�صارى
هو معروف� ،أي ب�ضم احلولة
ً
ً
لبنان ،مع العلم ب� ّأن وادي الن�صارى كانت بغالبيتها من امل�سيحيني
الأورثوذك�سيني ،هذا بالإ�ضافة �إىل � ّأن معظم �أهايل دولة العلويني التي
�أن�ش�أها الفرن�سيون �سنة  ،1920كان يطالب باالن�ضمام �إىل دولة لبنان
الكبري ولي�س �إىل �سوريا الداخلية �أي دولة دم�شق وحلب.
ف�ضل البطريرك املاروين �أن يبقى لبنان بلد الأقليات وملج�أ اجلماعات
ّ
امل�ضطهدة من طوائفها الكربى ،مع ا�ستدراكه � ّأن هذا الأمر �سوف ي�ؤدي
�إىل خللٍ دميوغرايف ينعك�س على نظام احلكم وال�صالحيات واملجتمع
ٍ
بامتيازات للم�سيحيني يف احلكم والوظائف تكون
واالقت�صاد ،لذا طالب
91

ٍ
�ضمانات ،لأنها �ست�سمح لهم باال�ستمرار يف الوجود يف هذه
مبثابة
البقعة اجلغرافية امل�رشقية التي تت�ألف مبعظمها من امل�سلمني .وقد ر�أى
البطريرك � ّأن لبنان ال�صغري بغالبيته امل�سيحية قد ميوت ب�رسعة ،لذلك
بلبنان �أكرب دائم الت�أزم ،و�شبه متوازن بالدميوغرافيا.
ف�ضل العي�ش
ٍ
ّ
رف�ضت فرن�سا اخل�ضوع ملطالب امل�سيحيني بخا�صة يف ما خ�ص هوية
احلاكم ،فقد �أرادته
فرن�سيا ،لكنها ومن �أجل تنظيم �أمور احلكم والإدارة
ً
جديدا ،وتوزيع احل�ص�ص على الطوائف ،عمدت �إىل
يف الدولة النا�شئة
ً
�إجراء �إح�صاء �سنة .1921
ثالثًا :الإح�صاء الر�سمي الأول يف الدولة اللبنانية العام

 1921و�أبعاده ال�سيا�سية  -الطائفية

�أ�صدر اجلرنال غورو ،املفو�ض ال�سامي الفرن�سي ،القرار رقم 763
تاريخ  1921/3/9القا�ضي ب�إجراء �إح�صاء عام ،وذلك من �أجل ت�أمني
متثيل �صحيح لأماين ال�سكان .وقد جاءت نتيجة �إح�صاء  1921على
ال�شكل الآتي(:((1
م�سيحيون
موارنة
�أورثوذك�س
كاثوليك
خمتلف
املجموع
الن�سبة

العدد
199181
81409
42462
4215
327267
٪55

م�سلمون
�سنة
�شيعة
دروز
خمتلف
املجموع
الن�سبة

العدد
124726
104947
43633
8436
281802
٪45

مت توزيع مقاعد املجل�س التمثيلي الأول
وا�ستنادا �إىل نتائج هذا الإح�صاء ّ
ً
الذي انتخب يف � 24أيار  1922على �أ�سا�س ن�سبة عدد كل طائفة من
-13
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الطوائف املوجودة يف دولة لبنان الكبري ،وح�سب توزعها يف ال�سناجق.
وهكذا ُ�ش ّكل املجل�س التمثيلي الأول على �أ�سا�س طائفي ،وانتخب �إميل
وطنيا ولي�س
رئي�سا له ،وهو الذي طالب ب�أن يكون احلاكم
�إده املاروين
ً
ً
فرن�سيا ،الأمر الذي �أوقع خال ًفا مع املفو�ض ال�سامي "�ساراي" الذي ح ّل
ً
ثانيا يف متوز  ،1925ف�أ�سهم
جمل�سا
املجل�س وانتخب بدالً منه
متثيليا ً
ً
ً
هذا املجل�س بو�ضع الد�ستور اللبناين العام .1926
لقد جرى �إح�صاء العام  1921وفق �آلية �شابها الكثري من الدقة وال�ضبط.
�سيا�سيا
مت يف ظروف داخلية معقدة
ي�ضاف �إىل ذلكّ � ،أن الإح�صاء ّ
ً
�سيا�سيا ،دفع املوقف الراف�ض لدولة لبنان الكبري بن�سبة
واجتماعيا.
ً
ً
اجتماعيا ،فكان
كبرية من اللبنانيني �إىل عدم الإقبال على الإح�صاءّ � .أما
ً
التخوف من التجنيد الإجباري �أو اخلدمة الع�سكرية �أو دفع ال�رضائب،
ّ
الدافع �إىل التهرب من الإح�صاء �أو عدم الت�رصيح باملعلومات ال�صحيحة
بخا�صة جلهة الأوالد الذكور.
بعد �إعالن دولة لبنان الكبري ،انخف�ضت ن�سبة امل�سيحيني يف جمموع
ال�سكان يف املت�رصفية من � ٪80إىل  ٪55يف حني ارتفعت ن�سبة امل�سلمني
من � ٪20إىل  ٪45من �سكان لبنان ،وهذا ما �أزاح الثنائية املارونية -
الدرزية لتحل مكانها ثالثية مارونية � -سنية � -شيعية � -ستتبلور �أكرث
ف�أكرث يف ال�سلطة مع العقود الالحقة(.((1
مهما حدث بعد هذا الإح�صاء بقليل� ،أبقى التقدم
� ّإل � ّأن حد ًثا
ً
دميوغرافيا ً
هربا
للم�سيحيني ،وهو متثل بالهجرة الأرمنية �إىل لبنان بع�رشات الآالف ً
من الأتراك ،وقد ارتفعت بهم ن�سبة امل�سيحيني ،الأمر الذي انعك�س على
 -14شوقي عطيّه" ،السكان في لبنان من الواقع السياسي إلى التغير االجتماعي واالقتصادي" ،دار نلسن ،بيروت ،2014 ،ص

.45
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�إح�صاء  1925الذي جاء على ال�شكل الآتي وفق ال�سكان املقيمني(:((1
م�سيحيون

العدد

م�سلمون

العدد

موارنة
�أورثوذك�س
كاثوليك
�أرمن
بروت�ستانت
�أقليات
املجموع

178257

�سنة

122678

69539

�شيعة

101737

40414

دروز

38940

32589
3986
9379
334164

املجموع

263355

عا :اجلمهورية اللبنانية وتكري�س الطائفية ال�سيا�سية
راب ً
والإدارية

�أعلنت اجلمهورية اللبنانية يف � 23أيار  1926مع �إقرار د�ستورها
(((1
مت
حتول املجل�س التمثيلي الثاين �إىل جمل�س نيابي ،و ّ
ً
ر�سميا  ،ومنها ّ
(((1
ت�أ�سي�س جمل�س �شيوخ يف � 25أيار من  16ع�ضوا ً موزعني على ال�شكل
الآتي 5 :موارنة� 3 ،سنة� 3 ،شيعة� 2 ،أورثوذك�س ،كاثوليكي  ،1درزي ،1
رئي�سا للمجل�س النيابي،
وحفظا للتوازن ،انتخب مو�سى منور
�أقليات .1
ً
ً
رئي�سا ملجل�س ال�شيوخ .ويف � 26أيار انتخب �شارل
وال�شيخ حممد اجل�رس
ً
عينت �أول حكومة
دبا�س �أول رئي�س للجمهورية اللبنانية ،ويف � 31أيار ّ
برئا�سة �أوغ�ست با�شا �أديب(.((1

Archives de la ministère des affaires étrangères; (M.A.E.), Rapports du Haut-Commissariat sur la situation de -15
.la Syrie et du Liban à la société des nations, année 1923, pp. 154-155
 -16الجمهورية اللبنانية ،الدستور اللبناني الصادر في  23أيار  1926مع جميع تعديالته ،بيروت.1991 ،
 		-17راجع مادتي  22و 96من الدستور.
 -18مرسوم رقم  4تاريخ  ،1926/5/31الجريدة الرسمية  ،1926عدد .1978
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لقد ُ�ش ّكل جمل�س ال�شيوخ مبوجب املادة  22من الد�ستور( ((1وقد مت ّثلت
فيه جميع العائالت الروحية ،و�أوجبت املادة  95من الد�ستور اجلديد
مراعاة التوازن الطائفي يف ت�أليف الوزارة والوظائف العامة وذلك ملرحلة
�إنتقالية ،لكن كل ما هو م�ؤقت يف لبنان يدوم .وهنا اخلط�أ ال�شائع لدى
إجباريا مبوجب املادة  95بل
معظم الباحثني �إذ � ّإن مراعاة الطائفية لي�س �
ً
اختياريا ،لكن �إذا كان ال بد من اعتماد الطائفية فلتكن ن�سبية بح�سب حجم
ً
كل طائفة.
وكانت قد �أثريت يف تلك الفرتة امل�شكلة الناجمة عن اتفاقية لوزان بني
احللفاء وتركيا يف العام  1923والتي منحت حق املهاجرين املوجودين
خارج لبنان باتخ�إذ اجلن�سية اللبنانية �ضمن تلك املدة ،و�أ�صبحوا كمن
يدعون �أنهم كانوا يف ال�سابق من رعايا تركيا ،وهكذا اكت�سب معظم
ّ
(((2
املهاجرين اجلن�سية الرتكية وخ�رسوا جن�سيتهم اللبنانية .
خام�سا :الأزمة الد�ستورية �سنة  1932و�أبعادها ال�سيا�سية
ً
واالجتماعية

مع اقرتاب والية �شارل دبا�س من االنتهاء يف � 27أيار  ،1932كان على
املجل�س النيابي انتخاب ٍ
خلف له .بدا اهتمام املوارنة �أكرث من �سواهم من
الطوائف الأخرى ،لأنهم اعتربوا � ّأن الرئا�سة الأوىل هي من ح ّقهم ،ومن
يحدد
عددا
دميوغرافياّ .
الواجب �أن تعود لهم كونهم الأكرث ً
لكن الد�ستور مل ّ
ً
طائفة الرئا�سة الأوىل ،فكان بالإمكان �إنتخاب رئي�س م�سلم لهذا املن�صب.
 -19تعقّد النظام السياسي اللبناني بعد الخالف على السلطة بين مجلسي النواب والشيوخ ،إلدّعاء ّ
كل منهما بأحقية صالحياته على الرغم من استنادهما
على مبدأ التمثيل الطائفي في الوقت ذاته .فبعد أن طالبت كل طائفة بزيادة ممثليها في المجلسين ،وصالحية كل مجلس بتشكيل الحكومات ،إرتأت السلطات
الفرنسية المنتدبة إلغاء مجلس الشيوخ وضم أعضائه إلى مجلس النواب .فعدّل الدستور للمرة األولى في  17تشرين األول  ،1927وأصبح جزء من
المجلس النيابي منتخب ،و 16منهم معينين الذين هم أعضاء مجلس الشيوخ.
أعيد انتخاب شارل دباس رئيساً للجمهورية اللبنانية لمدّة ثالث سنوات وذلك في  27إذار  .1929وقد ارتأت السلطات الفرنسية تحديد إنتخاب أورثوذكسي
للرئاسة ،من أجل جعل المسلمين ينخرطون أكثر في إدارة الكيان اللبناني ،ولكي ال ينفرون من إنتخاب ماروني لهذا المنصب ،بخاصة بعد تعديل الدستور
صالحيات أوسع.
للمرة الثانية من أجل منح رئيس الجمهورية
ٍ
 -20محضر مجلس الشيوخ في  12تشرين األول .1926
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قدم ال�شيخ حممد اجل�رس تر�شيحه .وقد �أ ّكد �إميل �إده فوز
وو�سط هذا ال�رصاع ّ
ال�شيخ حممد اجل�رس يف حال �إ�ستمر برت�شحه( ((2بخا�صة و�إ ّنه يتم ّتع ب�شعبية
كبرية لدى امل�سلمني وامل�سيحيني .وعندما �أدركت املفو�ضية الفرن�سية � ّأن
تر�شيح ال�شيخ حممد اجل�رس للرئا�سة مل يكن مناورة �سيا�سية منه �أو من �إميل
جدية ،فبد�أت ت�ضغط على النواب حلملهم على ت�أييد ال�شيخ ب�شارة
�إده بل ّ
اخلوري(.((2
يف يح�سم امل�س�ألة.
�أمام هذا الواقع ،كان ال بد من �إجراء �إح�صا ٍء دميوغرا ّ
ر�سميا �سنة  1932من �أجل توزيع ال�سلطة واملنا�صب
فتقرر �إجرا�ؤه
ًّ
والوظائف وفق ن�سبة كل طائفة .لقد كان الإقبال هذه املرة كثي ًفا على
نظرا الرتباط الو�ضع ال�سيا�سي بنتائج الإح�صاء الذي
عك�س �إح�صاء ً 1921
جاء على ال�شكل التايل فيما خ�ص املقيمني(.((2
الطائفة

العدد

الطائفة

العدد

178100

ماروين

�شيعي

155035

روم ارثوذك�س

77312

درزي

53334

روم كاثوليك

46709

مو�سوي

3588

�أرمن ارثوذك�س

26102

متفرقة

6393

�أرمن كاثوليك

5890

�رسيان �أرثوذك�س

2723

�رسيان �أرثوذك�س
�رسيان كاثوليك

2723
2803

بروت�ستانت

1869

كلدان �أرثوذك�س
كلدان كاثوليك

190
548

�سني

املجموع العام

227800

793396

M.A.E. série E-Levant 1930-1940, V. 497 (Janvier 1930-9 mai 1932), politique interieur, exercice du mandat, -21
.fol. 192-196
 -22يوسف سالم 50"،سنة مع الناس" ،دار النهار ،بيروت ،1975 ،ص .96-81
 -23الجريدة الرسمية  ،1932عدد  ،2718ص .5
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ووفق هذا الإح�صاء ،تكون الرئا�سة الأوىل للموارنة ،ورئا�سة احلكومة لل�سنة.
املفو�ض
برت�شحه للرئا�سة� ،أقدم
لكن �أمام ا�ستمرار ال�شيخ حممد اجل�رس
ّ
ّ
ال�سامي على تعليق الد�ستور وحل املجل�سني النيابي والوزاري(.((2
�ساد�سا :امليثاق الوطني :جذوره و�أبعاده
ً

�صحيحا � ّأن امليثاق الوطني ولد �سنة  1943بني ب�شارة اخلوري
لي�س
ً
وريا�ض ال�صلح و�أثمر الإ�ستقاللّ � ،إنا كان ثمرة مفاو�ضات وجتارب عديدة
�سابقة �أدت �إىل والدته �سنة  .1943ففي  3كانون الثاين � 1936أ�صدر
املفو�ض ال�سامي قرارا ً دعا فيه �إىل انتخاب رئي�س للجمهورية اللبنانية(.((2
رئي�سا وكلّف خري الدين
ويف  30كانون الثاين  1936انتخب �إميل �إده
ً
الأحدب ،بت�شكيل حكومة .كانت خطوة �إده يف هذا الأمر حماولة منه
لدعوة امل�سلمني للإنخراط �أكرث يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية ،كما �إ ّنه
اراد طم�أنتهم �أكرث ،فطالب احلكومة الفرن�سية بعقد معاهدة مع لبنان
�أ�سو ًة باملعاهدة ال�سورية  -الفرن�سية .لقد طالب �إميل �إده باملعاهدة مع
فرن�سا لكي تكون �ضمانة للبنان واللبنانيني بوجه الأطماع الإقليمية
تقدم ال�سنني.
التي كانت تربز �أكرث ف�أكرث مع ّ

�ضمت
يف العام ُ ،1938عقدت ّ
عدة �إجتماعات يف منزل يو�سف ال�سودا ّ
وطنيا،
�شخ�صيات �سيا�سية وثقافية م�سيحية و�إ�سالمية ،و�أعلنت ميثا ًقا
ً
ن�ص على ا�ستقالل لبنان يف حدوده الراهنة وكيانه اجلمهوري وحكومته
ّ
الوطنية ،وتعزيز عالقاته بالدول العربية املجاورة وت�أمني امل�ساواة بني
اللبنانيني على �أ�سا�س العدالة والكفاءة ،ال على �أ�سا�س طائفي( .((2لكن

 -24المصدر نفسه ،قرار رقم  55ل.ر.
 -25الجريدة الرسمية  ،1936عدد  ،3225قرار رقم  114ل.ر.
 -26صالح أبوجودة" ،هوية لبنان الوطنية؛ نشأتها وإشكاليّاتها الطائفية" ،دار المشرق ،بيروت ،2008 ،ص  59و.60
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ردا على املادة  6و 6مكرر التي �أوجبت توزيع الوظائف
هل هذا البند جاء ً
كر�ست التوافق الطوائفي يف احلكم؟
على الطوائف كلها والتي ّ

غري � ّأن الر�سالتني  6و 6مكرر اللتني وجههما الرئي�س �إميل �إده �إىل
املفو�ض ال�سامي الفرن�سي دي مارتيل كانتا من �ضمن �سل�سلة ر�سائل
مت تبادلها بني الطرفني ب�ش�أن املعاهدة اللبنانية  -الفرن�سية املزمع
التي ّ
عقدها.
وقد �أكد �إده "� ّأن احلكومة م�ستعدة لت�أمني امل�ساواة يف احلقوق املدنية
وال�سيا�سية بني رعاياها ،من دون �أي متييز بينهم .كما � ّأن احلكومة
م�ستعدة لت�أمني متثيل عادل ملختلف عنا�رص البالد يف جممل وظائف
الدولة .واحلكومة �ستوزع النفقات ذات املنفعة العامة ب�شكل عادل بني
خمتلف املناطق .و�سي�صار �إىل تطبيق برنامج �إ�صالحي على كل الأرا�ضي
اللبنانية"(.((2
تبدلت �أحوال دول كثرية
خالل احلرب العاملية الثانية (ّ )1945-1939
من بينها لبنان .فبعد �أن �سيطرت قوات فرن�سا احلرة والإنكليز على �سوريا
ولبنان يف حزيران  1941وطرد الفي�شيني املتعاملني مع الأملان ،جل�أ
ه�ؤالء �إىل تنفيذ ما كانوا قد وعدوا به من ا�ستقالل الدولتني يف منا�شري
�ألقيت من الطائرات فجر  8حزيران  .1941وبعد �إحلاح معظم اللبنانيني
�أن تنفذ فرن�سا ما وعدت به� ،أقدمت هذه الأخرية على تعيني رئي�س يف
�إذار  1943وهو �أيوب تابت .لكنها ما لبثت �أن �أ�رسعت �إىل عزله ،فعينت
بدالً منه الأورثوذك�سي برتو طراد يف متوز  1943الذي و�ضع قانو ًنا
.Rapport à la S.D.N. pour l'année 1936 -27
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إنتخابيا و ّزع فيه مقاعد املجل�س النيابي بن�سبة  6للم�سيحيني مقابل 5
�
ً
إ�ستنادا �إىل �إح�صاء تقريبي لدميوغرافية لبنان التي كانت
للم�سلمني(� ((2
ً
على ال�شكل الآتي(:((2
الطائفة

العدد

املوارنة
�سنة
�شيعة
روم �أورثوذك�س
دروز
روم كاثوليك
�أرمن �أورثوذك�س
بروت�ستانت
�أرمن كاثوليك
يهود
�رسيان كاثوليك
يعاقية
التني
كلدان كاثوليك
خمتلف

322555
230609
209101
108093
72842
63007
59703
10263
9869
5567
4873
3671
3077
1309
6112

جرت الإنتخابات النيابية على دورتني متالحقتني يف � 29آب و� 5أيلول
رئي�سا للمجل�س النيابي اجلديد ،والذي تر�أ�س
 ،1943وانتخب �صربي حمادةً ،
جل�سة �إنتخاب رئي�س للجمهورية ،ففاز ال�شيخ ب�شارة اخلوري يف � 21أيلول
 1943و�ألقى خطبة
ت�ضمنت مطلب الإ�ستقالل .ولتحقيق هذا املطلب كان
ّ
ّ
ظل معموالً بهذه القاعدة لغاية العام  .1992فمجلس نواب  1943/9/21تألف من  55نائبًا ( 30نائبًا مسيحيًا و 25نائبًا مسل ًما)؛ كذلك األمر في
-28
مجلس نواب  25أيار  .1947أما مجلس نواب  10آب  1951فقد تألّف من  77نائبًا ( 42نائبًا مسيحياً و 35نائبًا مسل ًما) .مجلس نواب  13آب
 1953تألف من  44نائبًا ( 24نائبًا مسيحياً و 20نائبًا مسل ًما) 66 .نائبًا في مجلس نواب  30حزيران  36( 1957نائبًا مسيحياً و 30نائبًا مسل ًما).
 99نائبًا في مجلس نواب  1960/4/26الذي بقي حتى العام  54( 1992نائبًا و 45نائبًا مسل ًما) .وقد وزع هذا القانون المقاعد النيابية على
المذاهب كلّها ( 20للسنة 19 ،للشيعة 6 ،للدروز 30 ،للموارنة 11 ،روم أروثوذكس 6 ،روم كاثوليك 4 ،أرمن اورثوذكس ،أرمن كاثوليك واحد،
إنجيلي واحد ،أقليات واحد) .عدّل هذا القانون بموجب اتفاق الطائف في العام  1989وأصبحت المقاعد النيابية الــ  128مناصفة بين المسلمين
والمسيحيين ،وقد اصبح للطائفة العلوية مقعدان.
Conseil supérieur des intérêts communs: Recueil des statistiques de la Syrie et du Liban 1942-1943, Beyrouth, -29
1945, p.18
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بد له من التفاهم مع زعيم م�سلم فكان ريا�ض ال�صلح الذي كلّفه ت�شكيل
ال ّ
احلكومة ،فتفاهما على ميثاقٍ وطني �شفوي غري مكتوب من �أجل حتقيق
الإ�ستقالل .فما هو هذا امليثاق وما هي �أبعاده؟
انبثق هذا امليثاق عن خطاب رئي�س اجلمهورية ب�شارة اخلوري �أمام جمل�س
النواب يف  21ايلول  ،1943وعن البيان الوزاري الذي �ألقاه ريا�ض ال�صلح
يف  7ت�رشين الأول  ،1943فا�صطلح على ت�سميته بامليثاق الوطني الذي هو
عبارة عن �إتفاق غري مكتوب ،من �أبرز خطوطه:
● لبنان بلد م�ستقل ذو وجه عربي يعي�ش فيه �أبنا�ؤه بحرية وم�ساواة.
● توزع الوظائف يف لبنان ب�شكل عادل بني الطوائف.
● يتخلى امل�سيحيون عن طلب احلماية الأجنبية ،بخا�صة من فرن�سا.
● يتخلى امل�سلمون عن طلب الوحدة مع الدول العربية بخا�صة مع �سوريا.
� ّإن ما تو�صل �إليه الرئي�سان ب�شارة اخلوري وريا�ض ال�صلح من تفاهمات
وطنية كانت ممتازة لو �إنها كتبت و�أقرت يف املجل�س النيابي ومت التوقيع
عليها ،و�أ�صبحت مبثابة د�ستور للبنان .وبالتايل ف� ّإن التعديالت الد�ستورية
التي طالب بها املجل�س الوزاري و�أقرها املجل�س النيابي يف  9ت�رشين الثاين
 1943والتي �ألغت مظاهر الإنتداب الفرن�سي و�أقرت الإ�ستقالل ،مل ت� ِأت بجديد
على م�ستوى الدولة كنظام.
مكونات املجتمع اللبناين يف ال�سلطة،
فر�ض امليثاق الوطني التفاهم بني ّ
ميثاقيا .ففي لبنان لي�س هنالك من غالب
توافقيا -
ف�أ�صبح نظام احلكم
ً
ً
ومغلوب .هذه هي القاعدة الأ�سا�سية اللبنانية املميزة والفريدة ،بخا�صة و� ّأن
الطوائف اللبنانية �ش ّكلت حاالت خا�صة داخل الدولة اللبنانية ،ور�سا نظام
قوة القانون.
تعاي�شها على توافق دميوغرافيتها .فالعرف له ّ
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ف� ّإن �سيا�سة توزيع الوظائف بني الطوائف بح�سب وزنها الدميوغرايف
�أ�صبحت م�سلّمة بديهية منذ الإ�ستقالل" ،لكن يف الوقت عينه باتت م�صدر
فعمت التناق�ضات يف ازدواجية
بعدا
خالف داخلي اكت�سب مع الوقت ً
ً
خطريا" ّ
احلكم التي و ّلدت النزاعات  .كما � ّإن تداخل الد�ستور بامليثاق � ّأدى �إىل ارتباك
مما دفع �إىل اتخ�إذ معظم القرارات بالتوافق.
يف ال�صالحيات ّ
عا :امليثاق وم�صاعب اهتزازه
�ساب ً

بعد �أن نال لبنان �إ�ستقالله �سنة  ،1943خ�ضع امليثاق الوطني لالختبار
والتجربة .فعمد الرئي�س ب�شارة اخلوري �إىل التفاهم مع �رشيكه رئي�س
احلكومة ريا�ض ال�صلح على جميع �أمور الدولة الفتية .لكن مل يتم اللجوء
تعددت
�إىل �إجراء �إح�صاء ر�سمي ل�سكان اجلمهورية اللبنانية امل�ستقلة ،بل ّ
ن�رشات الإح�صاءات غري الر�سمية؛ منها تلك التي و�ضعتها "م�صلحة
الإح�صاء واالرتباط" بتاريخ  ،1944/12/31وهي امل�صلحة التي عهد
�إليها بتوزيع بطاقات الإعا�شة ،وقد كان �سكان لبنان ح�سب جن�سياتهم
كالآتي :لبنانيون � - 1,034,505سوريون  - 25,958فرن�سيون 3,245
 �إنكليز � - 648أمريكيون  - 948م�رصيون  - 1337عراقيون 580جن�سيات خمتلفة  6,022وفل�سطينيون  943فقط ،لكنهم يف العام 1948
غيوا املعادلة الدميوغرافية اللبنانية بعد توافد ع�رشات الآلآف منهم �إىل
ّ
لبنان �إثر احلرب العربية  -الإ�رسائيلية الأوىل �سنة .1948
هدد امليثاق الوطني والعي�ش امل�شرتك
� ّإن الوجود الفل�سطيني يف لبنان ّ
بني اللبنانيني .وكان امليثاق قد اهتز يف العام  1951بعد اغتيال ريا�ض
ال�صلح ،وبعد اندالع الثورة البي�ضاء عام  1952التي هدفت �إىل �إقالة
رئي�س اجلمهورية ال�شيخ ب�شارة اخلوري .ويف ظ ّل هذه الأو�ضاع املت�أزمة
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يف الدولة الفتية ،ا�ستطاع اجلي�ش اللبناين املحافظة على الد�ستور وحماية
م�ؤ�س�سات الدولة ،وحماية الدميوقراطية يف التظاهرات ال�شعبية .لقد برهن
اجلي�ش اللبناين منذ ن�ش�أته وبقيادة زعيمه اللواء ف�ؤاد �شهاب انه حامي
الوطن وبعيد من ال�سيا�سة ،وهو الذي يت�ألف من املجتمع اللبناين املركب
الذي كان يف العام 1951على ال�شكل الآتي(:((3
الطائفة

العدد

املوارنة
ال�سنة
ال�شيعة
الروم الأورثوذك�س
الدروز
الكاثوليك
الأرمن الأورثوذك�س

377544
271734
237107
130858
82268
81764
67139

الربوت�ستانت
�أرمن كاثوليك
يهود
�رسيان كاثوليك

12641
14218
5993
5911

�رسيان �أرثوذك�س

4562

التني
كلدان
ديانات متفرقة

4127
1390
6684

انتخب كميل �شمعون يف العام  1952خل ًفا لب�شارة اخلوري ،فربزت
االنق�سامات الداخلية حول ال�سيا�سة اخلارجية .فبعد �أن �أعلنت الوحدة بني
 -30النهار في .1952/2/12
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م�رص و�سوريا يف العام  ،1958انق�سم اللبنانيون بني م�ؤيد لهذه الوحدة
التخوف من هذه الوحدة
واالن�ضمام �إليها بقيادة جمال عبد النا�رص ،وبني
ّ
و�أثرها على لبنان وامليل �إىل الغرب .هذه املعمعة � ّأدت بامليثاق الوطني �إىل
التجاذبات واالجتهادات فاندلعت ثورة  1958بوجه حكم كميل �شمعون،
إجمال بتقلي�ص �صالحيات رئي�س اجلمهورية ل�صالح رئي�س
والتي طالبت � ً
عادل بني امل�سلمني
تقا�سما
جمل�س الوزراء ،وبتقا�سم الوظائف العامة
ً
ً
وامل�سيحيني ،وانتهاج �سيا�سة امنائية متوازنة وتعديل الد�ستور بهدف �إجراء
توازن بني ال�سلطات الثالث ،و�إجراء �إح�صاء غري طائفي ،وحماية عروبة
لبنان و�إزالة التيارات الإمربيالية من لبنان وتطبيق الالمركزية املالية
والإدارية يف جميع املناطق اللبنانية(.((3
مكونات املجتمع اللبناين حول
ُي�ضاف �إىل ذلك اخلالف امل�ستمر بني ّ
لبنانيا وبالأخ�ص م�س�ألة املغرتبني
الإح�صاء ال�سكاين ومن ميكن اعتباره
ً
اللبنانيني .وب�سبب عدم االتفاق على هذا البند ،يدور معظم اللبنانيني حتى
اليوم يف حلقة مفرغة حول االح�صاء ال�سكاين ملا له من �أبعا ٍد �سيا�سية
منعك�سة على منا�صب الدولة ووظائفها وتوزيعها على الطوائف .كل هذه
العوامل �أدت �إىل تفجري احلالة اللبنانية العام  ،1958فوقف اجلي�ش على
ٍ
ل�رضورات
عدل الد�ستور
احلياد ،وانتخب قائده
رئي�سا للجمهورية بعد �أن ّ
ً
داخلية واقليمية ودولية ،فعاد الهدوء واال�ستقرار �إىل لبنان ملا �ش ّكله ف�ؤاد
�شهاب من ثقة جلميع الأطراف ،وانت�رصت مرة �أخرى املعادلة اللبنانية "ال
غالب وال مغلوب".
عمد الرئي�س �شهاب (� )1964-1958إىل فر�ض العدالة االجتماعية
 -31صالح أبوجودة ،مرجع مذكور ،ص  90و.91
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ا�ستنادا �إىل تقارير بعثة �إيرفد( ((3حول التنمية ال�شاملة
والإمناء املتوازن
ً
يف البالد .وجنح يف �ضبط التباينات الداخلية وتعزيز العي�ش امل�شرتك،
و�أعاد �إحياء امليثاق الوطني على �أ�سا�س �سيا�سة خارجية معتدلة بني ال�رشق
م�شددا على احرتام �سيادة لبنان وا�ستقالله والربهان على ذلك
والغرب
ً
اجتماع اخليمة مع الرئي�س جمال عبد النا�رص(.((3
�أن�ش�أ ف�ؤاد �شهاب م�ؤ�س�سات الدولة( ((3التي ال تزال �إىل يومنا هذا ،من بينها
يوظف يف الدولة
م�رصف لبنان ،وجمل�س اخلدمة املدنية الذي يفرت�ض �أن ّ
على �أ�سا�س الكفاءة ،وال�ضمان االجتماعي ،والتفتي�ش املركزي وديوان
املحا�سبة ،وغريها من امل�ؤ�س�سات االجتماعية والرتبوية .كما ا�ستطاع
الرئي�س �شهاب فر�ض الأمن من خالل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأمر الذي �سمح
مثيل لها.
وازدهارا،
ومنوا،
وا�ستقرارا مل ي�شهد لبنان ً
بنه�ضة اقت�صاديةً ،
ً
ً

ٍ
خالفات بينهم
جمددا خالل عهد ف�ؤاد �شهاب بعد عدة
تالقى اللبنانيون
ً
أبدا .لكن هذا االلتقاء
بني �سنة  1958و�سنة 1963وهذه عادة ال تفارقهم � ً
طويل �إذ عادت اخلالفات من جديد بعد اندالع احلرب العربية
مل يدم
ً
 اال�رسائيلية الثانية �سنة  .1967فانق�سم اللبنانيون بني م�ؤيد للعملمعار�ض له.
الفدائي الفل�سطيني �ضد العدو اال�رسائيلي من لبنان ،وبني
ٍ
 .I.R.F.E.D -32منظمة فرنسية للتخطيط االنمائي ،يرئسها الراهب الدومينيكاني االب "لويس  -جوزف لوبريه".
 -33عمد فؤاد شهاب إلى عدم استفزاز المسيحيين والمسلمين تجاه عبد الناصر .ففي حين كان بعض الزعماء المسلمين في لبنان متحمسين لمالقاة
عبد الناصر في سوريا العام  1959والمناداة بضم لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة ودعوا الرئيس شهاب للذهاب إلى سوريا ولقاء عبد
الناصر هناك األمر الذي كان سيغضب المسيحيين في حال اقدم شهاب على عمل كهذا .فكان اقتراح اجتماع الخيمة بين الرئيسين على الحدود
اللبنانية-السورية .وقد توصل إلى هذا الحل كل من وزير الخارجية حسين العويني والنقيب أحمد الحاج من الجانب اللبناني ،وقائد جيش الوحدة
المصرية-السورية العميد عبد المحسن أبو النور ،والسفير المصري عبد الحميد غالب .وقد وضعت مصلحة الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني
خيمة من الصفيح في منطقة وادي الحرير ،نصفها في االراضي السورية وفيها كرسي الرئيس جمال عبد الناصر ،ونصفها الثاني في االراضي
اللبنانية وفيها كرسي الرئيس فؤاد شهاب .ت ّم اللقاء في  25إذار  .1959أراد فؤاد شهاب إجراء محادثات مثمرة مع نظيره المصري سعيًا إلى
عالقات بناءة مع مصر وسوريا على السواء .ومما قاله له شهاب لعبد الناصر ":أنت عملت من أجل الوحدة بين مصر وسوريا وأنا اعمل من اجل
الوحدة بين جناحي لبنان (المسلم والمسيحي) ألن لدينا أفرقاء متناحرين ،وثمة من يتدخل ليحرض هذا الفريق أو ذاك" .لمزيد من التفاصيل راجع
نقوال ناصيف" :جمهورية فؤاد شهاب" ،دار النهار ومؤسسة فؤاد شهاب ،بيروت ،2008 ،ص .334-323
Stéphane Malsagne: Chronique de la construction d'un état; journal au Liban et au moyen-orient(1959-1964), -34
).Geuthner, Paris, 2014. (Journal du père Lebret, directeur de la mission I.R.F.E.D
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�أمام هذا الواقع �أ�صبح من ال�صعب املحافظة على امليثاق وعلى النظام
على الرغم من الربامج الإ�صالحية التي �صاغتها احلكومات اللبنانية
�أوائل ال�سبعينيات والتي دعت �إىل العمل من �أجل العدالة االجتماعية،
وحتقيق التوازن الطائفي ،وتطبيق قانون انتخابي عادل ،واجناز
الالمركزية الإدارية والإ�صالح الإداري .لكن يف ظل غياب الإح�صاءات
الدميوغرافية الر�سمية بقي امليثاق مو�ضع جدل و�سوء تف�سري .فمن وجهة
التم�سك بامليثاق هو ال�ضمانة لدميومة لبنان كما فهموه
نظر امل�سيحيني،
ّ
منذ ت�أ�سي�سهّ � ،أما من وجهة نظر امل�سلمني فامليثاق ال يعني قطع العالقات
مع البلدان العربية ورف�ض اال�صالحات وامل�ساواة(.((3
ويف مطلق الأحوال ،ف� ّإن هذه طبيعة املجتمعات املركبة� ،إذ �ستخ�ضع
دماء بريئة قبل �أن تر�سو على بر الأمان .ويكفي
ملخا�ض ع�سري وتدفع
ٍ
ً
�أن ن�شري �إىل ما ا�ست�ش ّفه الرئي�س ف�ؤاد �شهاب من �أخطا ٍر �آتية على لبنان
وال�رصاع على ال�سلطة نتيجة متايز الدميوغرافيا اللبنانية .فف�ؤاد �شهاب
رف�ض الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية يف العام  1970و�أ�صدر بيان العزوف
الذي تت�ضمن ما يليّ � )...(" :إن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية اللبنانية ،والأ�صول
التقليدية املتبعة يف العمل ال�سيا�سي مل تعد يف اعتقادي ،ت�ش ّكل �أداة
�صاحلة للنهو�ض بلبنان وفق ما تفر�ضه ال�سبعينيات يف جميع امليادين.
وذلك � ّأن م�ؤ�س�ساتنا التي جتاوزتها الأنظمة احلديثة يف كثري من النواحي
�سعيا وراء فعالية احلكم ،وقوانينا االنتخابية التي فر�ضتها �أحداث عابرة
ً
ي�سهل �سوء تطبيقه قيام االحتكارات.
وم�ؤقتة ،ونظامنا االقت�صادي الذي ّ
جدي على ال�صعيد الوطنيّ � .إن
كل ذلك ال يف�سح يف املجال للقيام بعمل ّ
اجلدي هي الو�صول �إىل تركيز دميوقراطية برملانية
الغاية من هذا العمل ّ
 -35صالح ابو جودة ،مرجع مذكور ،ص .102
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وم�ستقرة ،و�إىل �إلغاء االحتكارات ليتوافر العي�ش الكرمي
�أ�صيلة �صحيحة
ّ
حر �سليم يتيح �سبل
واحلياة الف�ضلى للبنانيني يف �إطار نظام �إقت�صادي ّ
العمل وتكاف�ؤ الفر�ص للمواطنني ،بحيث تت�أمن للجميع الإفادة من عطاءات
الدميوقراطية االقت�صادية واالجتماعية احلقّ � .إن االت�صاالت التي �أجريتها
والدرا�سات التي قمت بها ع ّززت اقتناعي ب� ّأن البالد لي�ست مهي�أة بعد،
ت�صور اعتمادها �إالّ يف �إطار احرتام
حتوالت ال ميكنني
وال ّ
ّ
معدة ،لتقبل ّ
وا�ستنادا
مت�سكت بها .وعلى ذلك،
ال�رشعية
ً
ّ
ّ
واحلريات الأ�سا�سية التي طاملا ّ
(((3
مر�ش ًحا لرئا�سة اجلمهورية (. ")...
قررت �أن ال �أكون ّ
�إىل هذه املعطياتّ ،

وقبل اندالع احلرب اللبنانية وع�شية وفاته يف العام �ُ ،1973سئل �شهاب
قائما على توازن الطوائف .وعلى
ما �إذا كان ينبغي �أن يظ ّل م�ستقبل لبنان ً
الرغم من �أهمية هذا التوازن بالن�سبة لف�ؤاد �شهاب فقد �أجابّ �" :إن امل�شكلة
وغدا هي م�شكلة جمتمعية ينبغي �أن نعمل يف
الأ�سا�سية يف لبنان اليوم ً
لبنان على �إيجاد توازن جمتمعي ال وجود له اليوم .وقد كان هذا هديف
يوم كنت يف احلكم .وال �أعتقد �أنني كنت خمط ًئا يف هذه النقطة .بل �أعتقد
�أن امل�أ�ساة ما زالت راهنة اليوم �أكرث من ذي قبل� ،إذ �إنني مل �أ�ستطع �إالّ
بد �أن يكون طويل
�إر�ساء بع�ض الأ�س�س الالزمة لالنطالق مب�رشوع ال ّ
النف�س"(. ((3
ثامنًا� :إهتزاز امليثاق :الهجرة والنزوح

ع�شية اندالع احلرب اللبنانية �سنة  1975كان لبنان بي ًتا مبنازل
مثل عدد ال�سكان اللبنانيني يف املحافظات وما يقابلهم
كثرية( .((3فن�أخذ ً
 -36النهار في  5آب .1970
 -37إدمون رباط ،مرجع مذكور ،ج ،2 .ص .899
 -38كمال الصليبي" ،بيت بمنازل كثيرة؛ الكيان اللبناني بين التص ّور والواقع" ،تعريب عفيف الرزاز ،نوفل ،ط ،4 .بيروت.2007 ،
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من الفل�سطينيني يف املخيمات(:((3
املحافظة

لبنانيون

فل�سطينيون

بريوت

474870

1200

جبل لبنان
�شمال لبنان
جنوب لبنان
البقاع
املجموع

833055
364935
249945
203520
2126325

36800
25000
65000
2500
130500

بد من اال�شارة �إىل
لكن قبل �أن نلوم الغريب ونتهمه يف ا�شعال احلرب ،ال ّ
وجود �أ�سباب داخلية لهذه احلرب" ،تعود يف �أ�صولها �إىل تعدد الأج�سام التي
مبنيا يف جوهره بالذات على التناف�س بني هذه
يتكون منها املجتمعّ ،
تعد ًدا ً
املميزة ،ومن طبيعة هذه البنية �أن
الأج�سام املغرقة ك ّل يف خ�صو�صيته
ّ
تخ�ضع �أبناءها ،ح�سب الو�ضع ال�سائد ،حلركة دائمة قوامها التوتر و�إعادة
التوازن حي ًنا بعد �آخر"(.((4
� ّإن الهجرة املعاك�سة خالل ال�سبعينيات والثمانينيات � ّأدت �إىل خللٍ
دميوغرايف .توافد فل�سطينيني و�سوريني �إىل لبنان ينتمون �إىل الطائفة
أي�ضا.
الإ�سالمية قابلها هجرة لبنانية من امل�سيحيني � ً
إجمال � ً
عاما حالت دون
� ّإن الفو�ضى التي حلّت بلبنان على مدى خم�سة ع�رش ً
�إجراء �إح�صاء ر�سمي ،تبقى هذه الإح�صاءات غري دقيقة وال ميكن اال�ستناد
�إليها.
قدر عدد املهاجرين اللبنانيني بني �سنتي  1975و 1994بـ 800000
ّ
.Youssef Courbage, op.cit., p.60 -39
 -40كمال الصليبي ،مرجع مذكور ،ص .886
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�أوّ � ،900000أما الن�سب املئوية لهم من الطوائف الرئي�سة فكانت على ال�شكل
الآتي(:((4
الطائفة

الن�سبة املئوية للمهاجرين

�أرثوذك�س
موارنة
كاثوليك
�سنّة
�شيعة
دروز
جمموع امل�سيحيني
جمموع امل�سلمني

٪ 25,4
٪ 22,9
٪ 19
٪ 12,9
٪ 10,3
٪9,5
٪ 67,3
٪ 32,7

أي�ضا نتيجة التهجري
و� ّأدت احلرب اللبنانية �إىل فرز دميغرايف جديد � ً
الداخلي �أو النزوح بالقوة .و� ّإن هذا التمو�ضع اجلديد للعائلة اللبنانية ال
ي�ساعد على قيام دولة حديثة ،بل تق ّطع �أوا�رص العالقات االجتماعية التي
طاملا كانت �صمام الأمان للبنان عرب تاريخه ،وذلك بف�ضل التعاي�ش ،ولو
املكونات.
ب�صعوبة ،بني خمتلف
ّ
عدة مناطق رونقها
هذا و�أ ّثر التهجري الداخلي على الالجتان�س ،ففقدت ّ
كثريا على �إر�ساء الأمن والإ�ستقرار بف�ضل تبادل
املختلط الذي كان ي�ساعد ً
العادات والتقاليد االجتماعية .كما كان االختالط
موجودا يف املدن بفعل
ً
بد �أن ترتك هذه
العوامل االقت�صادية والتجارية .لكن بعد احلرب ،كان ال ّ
�سيا�سيا
أثرا بالغاً على عملية �إعادة ت�أهيل البلد
ً
احلركية املكانية لل�سكان � ً
واقت�صاديا بخا�ص ٍة بعد �أن انتقل �أكرث من مليون لبناين خالل احلرب من
ً
(((4
يبي لنا مدى
�أماكن �إقامتهم الأ�صلية �إىل �أماكن �أخرى  .واجلدول الآتي ّ
 -41أنيس أبي فرح" ،السكان والبطالة والهجرة في لبنان  ،"2001 – 1982منشورات الجامعة اللبنانية ،بيروت ،2005 ،ص .113
 -42سليم نصر ،مرجع مذكور ،ص .279
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الفرز الطائفي التي �أنتجته احلرب(:((4
املنطقة

امل�سيحيون

امل�سلمون

ال�شوف ،عاليه ،املنت
الأعلى
غرب بريوت
وال�ضاحية
البقاع
جنوب لبنان
ال�ضاحية ال�رشقية
لبريوت
احلزام الأمني يف
جنوب لبنان
الكورة ،البرتون
�رشق بريوت

( 1975الن�سبة املئوية) ( 1989الن�سبة املئوية)
55

5

35

5

40
26
40

15
10
5

50

10

10
8

2
1

عا :ال�سلطة مبوجب الطائف والدميوغرافيا اجلديدة
تا�س ً

ال�سيئة ال�رصاع بني جبل لبنان ولبنان الكبري،
ج�سدت احلرب اللبنانية ّ
ّ
التغيات الدميوغرافية التي
ال�رصاع على ال�سلطة ال�سيا�سية .كما � ّأن
ّ
�أنتجتها احلرب زعزعت يف ال�صميم الركيزة االجتماعية للنموذج اللبناين
تو�صل اللبنانيون �إىل ت�سوية احلد الأدنى
التوافقي .وعلى الرغم من ذلكّ ،
للخروج من الأزمة وحتا�شي الأ�سو�أ .فكان �إتفاق الطائف �سنة  1989الذي
كر�سه .فكيف تو ّزعت
ح ّل بدل امليثاق الوطني ل�سنة 1943ويف الوقت ذاته ّ
ال�سلطة على مكونات املجتمع اللبناين مبوجب الدميوغرافية اجلديدة التي
�أفرزتها احلرب ،والعقد الإجتماعي اجلديد؟
� ّإن االتفاق الذي تو�صل �إليه اللبنانيون كان يف مدينة الطائف
عبت عن طائفية املجتمع اللبناين .لقد تناق�ضت بنود
ال�سعودية التي ّ
 -43المرجع نفسه ،ص .281
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اتفاق الطائف( ((4مع بع�ضها البع�ض بني �إلغاء الطائفية واعتمادها.
ففي حني يطالب الطائف ب�إلغاء طائفية جمل�س النواب يف املادة  24فهو
باملادة نف�سها ب�إعتماد املنا�صفة يف عدد النواب بني امل�سيحني
يطالب
ّ
وامل�سلمنيّ � .إن �إلغاء الطائفية يف جمل�س النواب يعني �إمكانية فوز �أغلبية
معي ولي�س �أن يكونوا منا�صفة .من ناحية �أخرى
النواب من لون طائفي ّ
ن�صت املادة  22من �إتفاق الطائف على �إن�شاء جمل�س �شيوخ على �أ�سا�س
ّ
طائفي ،يف حني � ّأن هذا املجل�س قد خربه اللبنانيون يف العام  1926وقد
� ّأدى �إىل م�شاكل مع جمل�س النواب على ال�صالحيات وال�سلطة.
تن�ص من جهة
التناق�ض الثالث يكمن يف املادة  95من �إتفاق الطائف �إذ ّ
على �إن�شاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية ال�سيا�سية والإدارية يف البالد ومن
جهة �أخرى تدعو �إىل �إعتماد التوازن الطائفي يف ت�أليف الوزارة والوظائف
العامة.

� ّأما يف ما يخت�ص بالهوية ،فقد ح�سم �إتفاق الطائف هوية لبنان العربية،
ف�أ�صبح بذلك بوجه واحد ولي�س بوجهني كما كان عليه زمن ميثاق .1943
يحدد
خ�ص �إدارة البالد وتوزيع ال�صالحيات على الطوائف ،فهو مل ّ
يف ما ّ
مذهب رئي�س اجلمهورية ،وال مذهب رئي�س جمل�س النواب ،وال مذهب رئي�س
احلكومة ،وال مذهب نائب رئي�س جمل�سي النواب والوزراء ،لكن العرف
والتقليد ا�ستمرا مع اتفاق الطائف.
� ّأما الإ�صالحات فكانت بتقليل �صالحيات رئي�س اجلمهورية و�إ�سناد
جمتمعا ،ورئي�س جمل�س النواب
بع�ضها �إىل رئي�س احلكومة وجمل�س الوزراء
ً
مل يكن الهدف من هذه التعديالت ت�سهيل �آلية احلكم ،بل توزيع ال�سلطات
 -44راجع الدستور اللبناني الصادر سنة  1926والمعدّل بموجب اتفاق الطائف في .1989/10/22
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قائما على التفاهمات بني الطوائف
على �أ�سا�س طائفي ،لي�صبح احلكم
ً
واملذاهب ولي�س على د�ستور يكفل حقوق جميع الأفرقاء.
تدليل
وعلى الرغم من �سيئات �إتفاق الطائف الذي �أراده معظم اللبنانيني
ً
لطائفتهم ،بقي هذا االتفاق املخرج الوحيد من حالة احلرب ،فكان �إتفاق
ال�رضورة ب�إنتظار تغيري الظروف الدميوغرافية وال�سيا�سية واالقت�صادية .
يلق �إجماع جميع
� ّإن �إتفاق الطائف �ش�أنه �ش�أن ميثاق  ،1943مل َ
اللبنانيني ،وما كانت املوافقة عليه �إالّ بدافع ال�رضورة .فهو كان �أف�ضل
املمكن يف ظ ّل الظروف التي كانت �سائدة ولتحا�شي الأ�سو�أ ،فهو عر�ضة
لتف�سريات متناق�ضة من قبل الأفرقاء اللبنانيني يف ع�رصنا املعا�رص لذا
�أ�س�س لأزمات م�ستقبلية.
غري � ّأن الإيجابية يف �إتفاق الطائف كانت الت�شديد على العي�ش امل�شرتك
بني خمتلف طوائف لبنان ومذاهبه� .أي � ّأن هذا التعاي�ش هو ب�إرادة ال�شعب
فر�ضا .وهذا التعاي�ش يجب �أن ي�ؤدي �إىل
اللبناين ولي�س
مفرو�ضا عليهم ً
ً
�صياغة مفهوم وا�ضح وجامع لهوية وطنية تتجاوز الهويات الطائفية
التوافقية وتقرتب من نظام دميوقراطي م�ضمونه الوطنية .وللو�صول �إىل
هذه املرحلة ،على اللبنانيني �إلغاء الطائفية من نفو�سهم �أوالً من ثم �إلغا�ؤها
من نظامهم .فمفهوم �إلغاء الطائفية يختلف بني طائفة و�أخرى .ف�إذا كان
�سدة ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارية
هذا الإلغاء مي ّكن فري ًقا ما من بلوغ ّ
فعندها ينادي هذا الفريق ب�رضورة �إلغاء الطائفية من �أجل تكاف�ؤ الفر�ص
�أمام املواطنني ون�رش العدالة الإجتماعية .و�إذا كان �إلغاء الطائفية ي�رض
طم�سا
مب�صلحة فريق �آخر �أو يخ ّف�ض ح�صته يف ال�سلطة ،فيكون هذا الإلغاء ً
إق�صاءا لها عن امل�شاركة يف �إدارة البلد.
لفئة من اللبنانيني و�
ً
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عا�رشًا :الدميوغرافيا بعد احلرب و�أثرها على النظام

مل يكن من ال�سهل على املجتمع اللبناين تبادل الثقة يف ما بينه بعد حرب
بني مكوناته دامت طيلة خم�س ع�رشة �سنة ،كما �إ ّنه مل يكن من ال�سهل �إعادة
اللحمة بعد الفرز الطائفي يف الأق�ضية واملناطق التي �أفرزتها احلرب .لقد
�أعادت احلرب ر�سم اخلريطة ال�سكانية للمجموعات املجتمعية اللبنانية،
بد
ف�أعادتها � ً
إجمال �إىل ما كانت عليه زمن ال�سلطنة العثمانية .لذا كان ال ّ
من �إعادة �إحياء �أو�ساط �إجتماعية خمتلطة يف مناطق متداخلة
جمددا ،فهذه
ً
و�شعبا .من هذا املنطلق يجب ت�سهيل
أر�ضا
�أف�ضل �ضمانة لوحدة لبنان � ً
ً
عودة
أ�صلية .وو�ضع الت�رشيعات الالزمة
املهجرين �إىل �أماكن �إقامتهم ال ّ
ّ
والإجراءات الأمنية ال�رضورية واحلوافز االقت�صادية واالجتماعية ل�ضمان
ن�صت عليه وثيقة الوفاق
حق تنقل اللبنانيني يف �أي جزء من وطنهم وفق ما ّ
الوطني(.((4
هذا وبلغ عدد �سكان لبنان يف العام  2,7 ،1990مليون ن�سمة بح�سب
عدة من
تقديرات ق�سم ال�سكان يف الأمم املتحدة .وقد جرت حماوالت ّ
�أجل �إعادة اللحمة بني اللبنانيني واملناداة بهوية واحدة .فامل�سيحيون
�ضحوا بهويتهم ال�رسيانية ولغتها من �أجل العربية وذلك �إميا ًنا منهم
ّ
�ضحوا
بلبنان العي�ش امل�شرتك مع �إخوانهم امل�سلمني .وامل�سلمون � ً
أي�ضا ّ
حني �إرت�ضوا بالكيان اللبناين واملناداة به والعي�ش مع امل�سيحيني و�إدارة
معا .فامل�سيحيون وامل�سلمون يف لبنان لهم ميزة خا�صة متقاربة
البالد ً
إجتماعيا تفاعلت مع الزمن وجعلتهم يعي�شون بال�رشاكة� .ألي�ست كلفة
�
ً
معا و�إدارة
احلرب كفيلة بتعليم اللبنانيني الوحدة والت�ضامن والعي�ش ً
البالد؟
 -45سليم نصر ،مرجع مذكور ،ص .290
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فعليا بعد احلرب وذلك لعدة �أ�سباب �سيا�سية
مل تتحقق الوحدة اللبنانية ً
وطائفية ،منها الفرز الدميوغرايف الذي انتجته احلرب ،وقانون الأحوال
ال�شخ�صية اخلا�ص بكل طائفة لبنانية( .((4غري � ّأن هناك ر� ًأيا �آخر ينادي
بالنظام الطائفي وببقاء هذه امل�ؤ�س�سات كونها حقو ًقا مكت�سبة من قبل
الطوائف و�أ ّنها ت� ّؤمن معاملة مت�ساوية لكل اللبنانيني .يقول مي�شال �شيحا
� ّأن فل�سفة الطائفية يف لبنان هي "�ضمان متثيل �سيا�سي و�إجتماعي عادل
لأقليات طائفية م�شاركة .والتوازن اللبناين القائم على قاعدة طائفية لي�س
(((4
بد على الدولة اللبنانية
تواز ًنا �
إعتباطيا فهو مبد�أ وجود لبنان"  .لكن ال ّ
ً
حتوالت ثقافية داخل املجتمع الطائفي تن�رش
ّ
املتعددة الطوائف �أن حتقق ّ
وطنيا ،ال يلغي الطوائف ولك ّنه يتجاوزها من �أجل الو�صول �إىل دولة
وعيا
ً
ً
مدنية حتمي اجلميع وتو ّقف اللعبة الدميوغرافية.
� ّإن الدميوقراطية التوافقية التي اعتمدها اللبنانيون تناق�ض مبد�أ
الدميوقراطية ،لكن ب�سبب عدم تفاهمهم على عدة �أمور منها؛ ال�سيا�سة
مت اعتماد هذا املبد�أ التوافقي.
الداخلية واخلارجية ،والإدارة والهويةّ ،
خطرا على الأنظمة الأحادية �أو
لكن يف الوقت ذاته �ش ّكل هذا النظام
ً
التوتاليتارية العربية وذلك ب�سبب حرية �إعالمه وكونه ملج�أً للمن�شقني
والهاربني من بط�ش تلك الأنظمة .واليوم يف ظ ّل االحتقان القائم يف
البلدان العربية التي ت�شهد حتركات �شعبية تزيد من الفرز الطائفي يف
املنطقة ،من ال�رضوري على اللبنانيني فك االرتباط بني نظام الطائفية
القائم على التوافق والت�سويات ،وبني ممار�سة �سلطة الدولة يف ظ ّل احللقة
 -46صدر بعد االستقالل تباعاً قوانين أحوال شخصية خاصة بالطوائف وهي :قانون  2نيسان  1951للطوائف المسيحية والطائفة اليهوديّة -المرسوم
االشتراعي بتاريخ  5إذار  1967للطائفة السنية -قانون  1962للطائفة الدرزية -قانون  19كانون األول  1967للطائفة الشيعية .كل ذلك يدل على
المجتمع الطائفي.
 -47ميشال شيحا" :لبنان في شخصيته وحضوره" ،تعريب فؤاد كنعان ،ط ،2.دار النهار ،بيروت ،1998 ،ص  ،26و 31و.36
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املفرغة التي يعي�شها املجتمع اللبناين بني الو�ضع االقت�صادي واحلجم
الدميوغرايف امل�ؤثر على ال�سلطة(� .((4أي على اللبنانيني البدء بت�أ�سي�س
اجلمهورية املدنية.
تعتمد الدميوقراطية التوافقية على �سيا�سة الرتا�ضي املمكن تطبيقها
يف لبنان يف ظل غياب الوحدة الوطنية ،ويف ظل اخلالفات على ال�سيا�سة
مكونات املجتمعّ � .إن النظام اللبناين
اخلارجية واالتهامات املتبادلة بني ّ
احلايل يقوم على التوازنات ال�سيا�سية الدقيقة التي يعترب االعتدال
ن�سبيا يف ظل
�ضمانتها من �أجل املحافظة على حياده وا�ستقراره
ً
املتغريات االقليمية وتداخلها مع عوامل داخلية.
� ّإن ا�ستمرار النظام اللبناين الطائفي يعود لأ�سباب "انفتاحه على خمتلف
مفتوحا ب�صورة
الطوائف واملناطق والوالءات املحلية ،ولو انه مل يكن
ً
كافية �أمام الطبقات االجتماعية الدنيا .وميكن القول �أ ّنه يف ظل غياب
متثيل
جمتمع مدين ،كان النظام الربملاين اللبناين ،على طائفيته� ،أح�سن
ً
من �أي نظام �آخر يف املرحلة الليربالية من عمر املنطقة ،لتنوع املجتمع
املدين"(.((4
قائما على التفاهمات الوطنية بني املذاهب
�أ�صبح �إ ًذا احلكم يف لبنان ً
م�صطلحا مراد ًفا للميثاق
ثنائية كانت �أو جماعية ،والتي �أ�صبحت
ً
الوطني( ،((5ومبثابة الد�ستور الفعلي للبالد.
و�إذا كانت التفاهمات الوطنية قد ح�صلت على بع�ض امللفات� ،إالّ �أنها مل
 -48شوقي عطيه ،مرجع مذكور ،ص .316
 -49غسان سالمة" :المجتمع والدولة في المشرق العربي" ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1987 ،ص .142
Nahla Chahal: "Le système communautaire au Liban; du compromis au consensus", in Annales de philosophie -50
.et des sciences humaines, no 21(2005), tome 2, p. 75

114

أ�سا�سيا له عالقة بالدميوغرافيا والإح�صاء ال�سكاين
جدي مل ًفا �
ت�شمل ب�شكل ّ
ً
متت مناق�شته بعد ادخال
وهو ملف التجني�س وا�ستعادة اجلن�سية .هذا امللف ّ
بع�ص التعديالت عليه ،يف اجلل�سة النيابية يوم اخلمي�س يف 2015/11/12
أقر بالإجماع .وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي ي�ضطلع به املغرتب
حيث � ّ
اقت�صاديا ،فهو مغبون يف حقوقه لأنه ال ميكنه امل�شاركة
اللبناين جتاه بلده
ً
يف انتخاب ممثلني له يف الربملان اللبناين� .إذ ال يجوز �أن يكون هناك غنب
جراء منعهم من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
بحق املغرتبني اللبنانيني ّ
اللبنانية على الرغم من دورهم الكبري يف �إمناء االقت�صاد اللبناين .فالهجرة
اللبنانية �إىل اخلارج انعك�ست بعد انتهاء احلرب وحتى اليوم� ،إذ �أ�صبحت
الن�سبة الأكرب من املهاجرين هي م�سلمة مقابل انخفا�ض ن�سبة امل�سيحيني
يبي لنا مدى انقالب هذه الن�سبة(:((5
املهاجرين .واجلدول الآتي ّ
هجرة الطائفة

الن�سبة املئوية

�شيعة
�سنة
دروز
روم �أرثوذك�س
موارنة
روم كاثوليك
�أرمن
�أقليات
جمموع امل�سلمني
جمموع امل�سيحيني
جمموع الأقليات املختلطة

٪36,8
٪18,8
٪10,5
٪14,3
٪10,5
٪3,8
٪2,3
٪3
٪66,1
٪30,9
٪3

 -51شوقي عطيّه ،مرجع مذكور ،ص 262؛ وهو قد اعتمدها بدوره عن الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز  .2009تفاوتت األرقام بين المراجع.
فمنهم من قال أن الهجرة بين  1985و 1990كانت :مسيحيون  ٪17ومسلمون ٪83؛ بين  :2007-1992مسيحيون  ٪39,40ومسلمون
٪60,60؛ بين  2008و :2011مسيحيون  ٪41ومسلمون .٪59
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اخلامتة

وتغيت يبقى ال�شعب م�صدر ال�سلطات.
تبدلت الدميوغرافيا
مهما ّ
ّ
فاللبنانيون َخ ِبوا مبا فيه الكفاية من الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
ٍ
خدمات حياتية �أ�سا�سية:
واالجتماعية ،مما �أدى �إىل حرمان املواطنني من
ال ماء ،وال كهرباء ،وال تعليم ،وال ا�ست�شفاء و�ضمان �شيخوخة ،وال
موا�صالت حديثة �أقلّه القطار ،والنفايات يف ال�شوارع وعلى �أبواب املنازل
ٍ
نزيف
ولي�س هناك من فر ٍز وتدوي ٍر لها ونحن يف هذا الع�رص ،والهجرة يف
دائم والبطالة بلغت ،٪50ولي�س هناك من خدمة �إت�صاالت جيدة.
لذا فاحلالة االقت�صادية املزرية التي و�صل �إليها لبنان ،والو�ضع
االجتماعي ال�صعب الذي طال جميع اللبنانيني ،كلّها عوامل �ستدفع
بال�شعب اللبناين �إىل املطالبة بالتغيري .ف�إذا كانت كل هذه العوامل لن
�سيوحدهم؟ �أال يكفي ال�شعب اللبناين هذه
توحد ال�شعب اللبناين ،فما الذي
ّ
ّ
املعاناة لي�أتي النزوح ال�سوري �إثر احلرب يف �سوريا �سنة  2011وما بعد
ليزيد من معاناتهم بعد �أن بلغوا حواىل ن�صف عدد �سكان لبنان ،الأمر الذي
�سي�ؤثر على دميوغرافية البلد واقت�صاده ،ويزاحم اليد العاملة اللبنانية يف
ظل غياب ال�ضوابط لذلك .فكل ما يريده املواطن هو الإ�ستقرار االجتماعي
كرميا يف بلده .هذه الأمور �ستدفع بالكثري من
والأمني ،و�أن ُيحرتم ويعي�ش ً
ال�شعب اللبناين �إىل التخلي عن فكرة اللعبة الدميوغرافية من �أجل ال�سيطرة
يهمه من يكون يف ال�سلطة �إذا كانت متطلباته
على ال�سلطة .فاملواطن ال ّ
م�ؤمنة وحقوقه م�صونة.
لقد �أثبت التاريخ � ّأن �إرادة ال�شعب هي التي �ستنت�رص يف �آخر املطاف
بد من هذه الت�ضحيات لكي ي�صل ال�شعب �إىل
مهما بلغت الت�ضحيات .وال ّ
ما يتمناه .فروح التوافق والت�سامح متجذرة يف نفو�س اللبنانيني .لذا يريد
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اللبنانيون �إ�صالح النظام ال�سيا�سي يف لبنان وتطبيق املواطنية .لكن كيف
فعل بعد جتربة النظام
�سيكون �شكل الدولة؟ ف�إذا كان ال�شعب يريد التغيري ً
فعل يريد التخلي عن الطائفية ،فهل ي ّتجه نحو الالمركزية
الطائفي ،وهو ً
املو�سعة �أم الدولة املدنية؟
ّ
كجواب ع�رصي
� ّإن نظام الالمركزية هو جزء من املناطقية التي ت�أتي
ٍ
مل�شكلة التنوع .واملناطقية هي نظام للم�شاركة ،ال تفرت�ض
توزيعا فقط
ً
ٍ
�صالحيات �أو�سع لكن عليها
الخت�صا�صات ،فيمكن للمناطق �أن يكون لها
ٌ
تقر بال�سلطة املركزية القوية التي ت�ضمن اال�ستقالل
يف الوقت ذاته �أن ّ
الوطني واحلرية(.((5
� ّأما يف حال اختار ال�شعب اللبناين الدولة املدنية ،فعليه �إقرار قانون
الزواج املدين االختياري ،وبناء ثقافة وطنية موجهة من خالل الت�أكيد
على �أهمية الإن�سان اللبناين ،وفر�ض م�ؤ�س�سات نه�ضوية جامعة ،وتو�ضيح
العالقة بني املجتمع وال�سلطة مبعزل عن دميوغرافية الطوائف.
تقرب
أمرا
ً
مل يعد �إعتماد الدولة املدنية � ً
�صعبا يف لبنان .فالدولة املدنية ّ
امل�سلمني وامل�سيحيني من بع�ضهم البع�ض �أكرث ،ل ّأن هذا امل�رشوع ي�سهم
يف حل م�شكلة اجتماعية-دميوغرافية وي�ساعد على �إعادة االختالط بني
اللبنانيني.
لبنان بلد الأقليات ،وقدرهم هو التعاي�ش يف ما بينهم على هذه الأر�ض
التي التقوا عليها والتي �ش ّكلت ملج�أً لهم .فهذه هي ر�سالتهم ،فهل �ست�ؤمن
مكونات املجتمع اللبناين بالكيان اللبناين ،وبعدم �إعتماد �سيا�سة
جميع ّ
دميوغرافية ل ٍ
أهداف �سلطوية ،وبالدولة املدنية �أم الالمركزية من �أجل رفع
Theodor Hanf, Antoine Messarra, Hinrich Reinstrom (sous direction): La société de concordance approche -52
comparative, actes du symposium international organisé par le Goethe-Institut sur "la régulation démocratique
.61-55 .pp ,1986 ,des conflits dans les sociétés plurales", publication de l'université libanaise, Beyrouth
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ال�ش�أن العائلي والعي�ش بحياة كرمية ،وحقوق جميع املواطنني م�صونة؟
من جهة �أخرى ال ميكننا ف�صل لبنان عن حميطه وعما يجري فيه والقول
ب�أنه ال يت�أثر ب�شيء ،فال�سيا�سة �إبنة التاريخ ،والتاريخ �إبن اجلغرافيا،
واجلغرافيا ال تتغري .لطاملا ت�أثرت الق�ضية اللبنانية بال�رصاعات
الإقليمية ،وب�أطماع اجلريان ،ومت ّكن ه�ؤالء من اللعب على الوتر الطائفي
بد لل�شعب اللبناين
داخل لبنان .لذا ،ومن �أجل بقائه على قيد احلياة ،ال ّ
التحرر من م�شكلته املزمنة ،وهي الدميوغرافيا التمايزية الطائفية التي
ّ
ٍ
املحلية،
نزاعات على ال�سلطة ،و�إالّ ف�سيبقى �ساح ًة لل�رصاعات
ت�ؤدي �إىل
ّ
والدولية التي تتنات�شه � .أمل يحن الوقت لكي يتعلّم
إقليمية،
ّ
والعربية ،وال ّ
ّ
ال�شعب اللبناين من �أخطائه عرب تاريخه ،وي�ؤ�س�س دولة قوية حتمي اجلميع
وتفر�ض القانون؟ على من يريد �أن يكون يف ال�سلطة عليه �أن يفهم تاريخ
لبنان ويح ّقق العدالة الإجتماعية ،و�إال ف�ست�ستمر الأزمات.
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امل�صادر

 �أر�شيف بكركي ،جارور البطريرك يو�سف حبي�ش رقم .16 اجلمهورية اللبنانية ،الد�ستور اللبناين ال�صادر يف � 23أيار  1926مع جميعتعديالته ،بريوت.1991 ،
 اجلريدة الر�سمية  ،1926عدد 1978؛ و ،1932عدد 2718؛ و ،1936عدد .3225 حم�رض جمل�س ال�شيوخ يف  12ت�رشين الأول .1926 النهار يف  ،1952/2/12و.1970/8/5Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, V. 424/233,
Asiatic Turkey and Arabia, Further correspondence, part VIII,
1912 oct-dec.
- M.A.E. série E-Levant 1930-1940, V. 497 (Janvier 1930-9 mai
1932), politique interieur, exercice du mandat.
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ً
تســهيل الســتفادة المهتمين من األبحاث المنشــورة ،تعمل
"الدفاع الوطني اللبناني" على نشر خالصات باللغة العربية
لألبحــاث المحــرّ رة بالفرنســية واإلنكليزيــة ،وخالصات
بهاتين اللغتين لألبحاث المنشورة بالعربية.

تكوين هويات رقمية :عملية حراسة البوابات اإلعالمية
الشخصية
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"من التقارب مع كوبا إلى اتفاق فيينا مع إيران:
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تكوين هويات رقمية :عملية حرا�سة البوابات الإعالمية
ال�شخ�صية

الدكتور نبيل شديد

ميكن املجادلة بالقول �إن و�سائل الإعالم التقليدية مت ا�ستك�شافها من كل
الزوايا تقريباً مما �أدى �إىل ظهور عدة نظريات يف جمال التوا�صل� .إال �أنه مع
التفجر الكبري للمواقع االجتماعية خالل العقد املا�ضي برزت بع�ض الثغرات
اللغوية املهمة املتعلقة بو�سائل الإعالم احلديثة .ي�سعى هذا املقال �إىل ملء
الفراغ عرب ابتكار منوذج نظري لفهم عملية خلق هويات رقمية ميكن �أن ُينظر

�إليها كامتداد للهوية الفردية .ويجمع املقال �أي�ضاً مفاهيم من ال�سلوكيات
اخلا�صة بالعالقات بني الأ�شخا�ص وعنا�رص ال�شخ�صية اخلم�سة ونظرية
حرا�سة البوابات الإعالمية واخل�صو�صية ويبتكر عبارة حرا�سة البوابات
الإعالمية ال�شخ�صية لفهم عملية خلق الهوية الرقمية.
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"من التقارب مع كوبا �إىل اتفاق فيينا مع �إيران:
اال�سرتاتيجية اجلديدة لأمريكا يف العامل منذ العام "2014
آجنيال خليل

حيناً واخلفيفة �أحياناً �أخرى وم�ؤخرا ً باتت تعتمد �سيا�سة "ال�سلطة الذكية".
يعد مفتاحاً لفهم الهيمنة
حيث �إ ّنه ت�ش ّكل ال�سيا�سة
اخلارجية عام ً
ال ُم ّددا ً ّ
ّ
�سيما عالقة الواليات امل ّتحدة بالعامل منذ العام .1950
الأمريكية على العاملّ ،
وال�شق الأو�سط
اللتينية ت�ش ّكل
يف الواقع ومنذ هذا التاريخ باتت �أمريكا ّ
ّ
وحموري ارتكاز جغرايف �رضوري
أ�سا�سيتني للواليات امل ّتحدة
منطقتي نفوذ �
ّ
ّ
ّ
ل�ضمان ت�أمني امل�صالح الأمريكية على املدى القريب كما البعيد.
و�إن كان فوكوياما يعترب "نهاية التاريخ" منذ بداية العام  1990كفرتة
يقدر
مالئمة لفر�ض ال�سيا�سة الأمريكية على العامل ،فهو على ما يبدو مل ّ
أهمية احلركة املعار�ضة للنظام الأمريكية والتي هي يف
على ال ّنحو الكايف � ّ
وت�شعبّ � .أما �أمريكا ،ف�رسعان ما �أيقنت �أ ّنه "ل�سنا جميعنا �أمريكيني"
تزايد
ّ
"الدول املارقة" ،مبعنى �آخر
وبال ّتايل ّ
فان لها �أعداء �أدرجتهم على الئحة ّ
ال�سيا�سة الأمريكية
ّ
ال�س ّ
وقية" ،و�أكرث بعد يف العام  2001حيث �أم�ست ّ
"الدول ّ
مانوية ،قا�سم ًة العامل بني "حمور اخلري" و"حمور
اخلارجية متيل نحو ر�ؤية
ّ
ّ
ال�ش".
ّ
�سيما يف الوقت الذي تعيد
� ّإن هذه العودة �رضورية اليوم يف العام  ،2015ال ّ
ا�سرتاتيجية جديدة
اخلارجية حول
فيه الواليات امل ّتحدة تعريف �سيا�ستها
ّ
ّ
الدبلوما�سية بهدف خلق
الدول وعودة
تتمحور حول اخلرق االقت�صادي لبع�ض ّ
ّ
�سيما مع كوبا و�إيران.
حتالفات جديدة ،ال ّ
تعدد الفرقاء على املدى
ال�سيا�سة
تقبل مبد�أ ّ
ّ
اخلارجية الأمريكية مع ّ
ّ
تتجدد ّ
القريب من غري �أن تتخلّى عن حفظ �سيطرتها .و قد حان الوقت �أخرياً ،بعد مرور
مرة �أخرى لعبة
�أكرث من ع�رش �سنوات على انقالب العامل عام  ،2001لن�شهد ّ
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التحالفات ما بني الواليات امل ّتحدة والعامل� .إن كان حلف �شمال الأطل�سي
اجلنوبية ،فالواليات
ي�سمح بتعزيز القاعدة الأمريكية يف �أوروبا و�أمريكا
ّ
اللتينية .و�إن
ال�شق الأو�سط و�أمريكا ّ
أ�شداء يف ّ
امل ّتحدة بحاجة �إىل حلفاء � ّ
و�صل
كان ال يزال التحالف مع كوبا �أو ح ّتى �إيران غري وارد ،يجب بال ّتايل ال ّت ّ
قوي.
وقتية بحيث ت�ضع ركائزا ً لتحالف ّ
�إىل ت�سوية ّ
الدمقرطة،
� ّأما على �صعيد كوبا فقد اختارت الواليات امل ّتحدة اعتماد مبد�أ ّ
دميقراطية القمم" هي يف
الل تكاثر مع �إيرانّ �" .إن
فيما اختارت �ضمانة ّ
ّ
�سيما
طور اتخاذ مكانة من �ش�أنها �أن تزهر �إذا التزم ك ّل �رشيك مبوجباته ،ال ّ
الواليات امل ّتحدة ال ّتي عليها االلتزام مبوجباتها.
يجب بال ّتايل انتظار نهاية الف�صل ال ّأول من عام  2016لتقييم مالءمة
املفاو�ضات بني الواليات امل ّتحدة و�إيران ولكن �أي�ضاً بني الواليات امل ّتحدة
وكوبا.
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Will and weapon
Advanced weaponry and modern equipment are necessities of continuity and
resistance, even if the missions were only training missions, let alone in constant
savage combat missions that get renewed as soon as they are appeased in valleys
and barren lands, at day and at night. Also, let alone blazing missions in the
face of terrorism that holds the weapon of evil with which it threatens the whole
world, along with another old enemy which is Israel that never spared a way
to attack Lebanon and target its unity and stability.
The clear victories of our army in all confrontations against terrorism at the
borders and on the inside have grasped the attention and admiration of the
international community and are paralleled by the Command’s constant will
to provide more developed equipment and weapons in a way to match the
competence of our units and their preparedness to offer all kinds of sacrifices,
as well as the gravity of the dangers lurking to attack our country in this
delicate phase of Lebanon’s history. It is not allowed to give the enemies any
opportunity to lure Lebanon back into the blazing fire of regional conflicts,
chaos and tumult, and therefore, target all national victories accomplished by
our people during decades.
In short, the will to fight that is residing in the hearts of our soldiers has never
failed, even in tight times and the long line of martyrs and injured soldiers
stands as proof, as well as the bright field accomplishments they have made,
which protected the country from destruction and tumult. However, protecting
this will requires more qualitative weapons, some of which are provided by the
command that aims to provide the rest in all possible ways, empowered by the
strong belief that Right needs a power that protects it from the forces of evil,
backstabbing and terrorism and that leads it to certain victory.
Brigadier General Ali Kanso
Director of the Directorate of Orientation
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Introduction
Amy likes to go on long treks, dine out and
play the violin. Her friends and family are
aware of this; her “friends” on Facebook and her
“followers” on Twitter know this, too, because
of the pictures and status messages she posts.
But, Amy also enjoys reading young-adult fiction
before bed and this is a piece of information she
does not acknowledge on her various online social
networks. What decision making process does
Amy go through when she posts certain things on
different social media platforms? What happens
during this process? How do Amy and millions of
other social networking users choose to reduce the
many elements that form an identity to a few that
can be seen by others?
It can be said that people assume the task of
maintaining social identities when they create
a digital presence on social media websites like
5

Facebook, Twitter, LinkedIn or Instagram. The websites vary
in purpose and it is inferred that the user may create multiple
identities to tailor the type of response they hope to attract from
the different social media platforms. The many facets of the
personality travel through cognitive channels where they are
narrowed down to 140 characters, status updates or photos to
give a fellow user insight to the creator’s personality.
This theory investigates the cognitive processes that factor in
the forging of virtual identities in social media. The theoretical
framework upon which this study is built on is a combination
of intrapersonal communication and Gatekeeping theory. In
addition, the theory incorporates the concept of Altman’s theory
of privacy and Digman’s Five-Factor model. Identities are
created through a manner of additions and deletions; it can be
assumed that identities are refined by numerous personal and
social factors, which lead to the end result that is virtual identity.
The identity we decide to present on social media goes through
a process of decision-making. The individual may choose to
reveal a specific aspect of their personality while choosing to
omit others. We theorize that the decision making process may
vary in strength by the individual’s personality and perception of
privacy; the outcome of which is the individual’s virtual identity.

I -THEORY
We present a theory that combines elements of intrapersonal
communication, personality traits, privacy and judgment
heuristics that can influence the way an individual establishes
their identity in the virtual world; these factors can also cause
an impact on the quality and quantity of information that
the individual chooses to publish on their social website.
Furthermore, this section will investigate the decision
making process that occurs at the personal level to explain the
presentation of virtual identities.
6

1-Intrapersonal Communication
Intrapersonal communication is essentially a conversation
that an individual has with oneself. It is the “physiological
and psychological processing of messages” to create meaning
(Vocate, 1994, p. 5). Similar to communication that one may
have with another individual, the self engages in conversation
with itself to process thoughts, feelings and emotions. This is
an area that not only interprets cognitive messages, but also
creates new messages that can be shared with others.
Mokros (1996) writes, “the construct, intrapersonal
relationships, conceptualizes the individual as a system of
relationships involved with one another” (p. 198). The self is
comprised of multiple selves that are in constant conversation
with one another through self-thinking, questioning and
criticizing (Mokros, 1996). This process is at the center of our
theory. Ideas enter the mind where they pass through different
channels and may be challenged. The result of this process are
the ideas we form to express our identities. This process decides
the aspect of the multiple selves that we share with others.
For example, a married, football loving graduate student may
choose to display only his academic interests on his LinkedIn
page. This decision to display one aspect of our multiple selves
is how we present ourselves to others.
This theory illustrates how individuals go through a process of
interpreting messages privately to engage in public discussion
through social media. The purpose of social media use is
endless; they may be for expanding relationships, finding love
interests or even cathartic spaces to discuss personal thoughts.
This theory demonstrates how the multiple aspects of the self
are presented through different social media platforms and the
factors that lead to the specific bits of information that people
share with others.
7

2- Five-Factor Personality Model
In addition to cognitive processes, there are multiple factors,
that influence the creation of virtual identity, and one such
factor is personality. Gender, age, education and other aspects of
the self may also contribute to the virtual identity. For example
a younger individual may be more active on social media versus
traditional forms of communication that an older person is
more accustomed to.
While the Five-Factor model (Digman, 1990) has been used
widely in the field of psychology, there has been a lack of its
presence in the field of mass communication, especially its
impact on social media users. This theory employs the FiveFactor Model which is a hierarchical model that organizes
personality traits into five distinct categories – extraversion,
neuroticism, openness to experiences, agreeableness, and
conscientiousness – with the decision-making processes that a
user undergoes when they choose to publish information on
their social networking websites. This model is used for its
ability to understand personality as a common human structure
(McCrae & Costa, 1997). The hypothesized universality of this
model will look at personality factors to explain the way an
individual presents their identity. The above-mentioned traits
can impact the way an individual presents their identity to others
via social media. For example an extraverted personality may
be more inclined to share personal information on their social
media page than an introverted personality (Correa, Hinsley &
Zuniga, 2010).
3- Privacy
The perception of privacy may be deemed as an important
element in the use of social media and can affect the way the
user represents him/herself on it. The protection of the user’s
private information, be it their basic information, photo or their
8

comments, become crucial as their virtual connections between
people expand with each contribution to the website. A million
connections are made every day on numerous social websites
around the world, which has caused the administrators to ensure
that the users involved in these networking sites maintain a
sense of safety and security.
Irwin Altman writes, “privacy is the selective control of access
to the self” (Altman, 1975, p. 24.) He adds that over a period of
time, an individual may respond to changes in their environment
by limiting or expanding their interaction with their group
(Altman, 1975). We use this theory as a guiding tool by saying
that privacy may affect the manner in which the user controls
their virtual environment; the perception of privacy may cause
the user to control his environment and allow/deny access to
certain types of information on the social website. The various
states of privacy that run through social websites’ privacy
policies and the manner in which they affect user’s attitudes
tie closely with Westin’s theory of privacy. Westin outlines
four main states of privacy that individuals adhere to - personal
autonomy, emotional release, self-evaluation, and limited
and protected communication (Westin, 1967, p. 10). Personal
autonomy highlights the connection between the user’s sense
of individuality and the level of privacy they perceive as the least
threatening to their inner core of information (Westin, 1967,
p. 10). Registered users on social websites hold a distinctive
notion of this individuality that cause them to change their
privacy settings in accordance with their perception of threat to
their inner “core” (Westin, 1967, p. 10). The connotation is that
the self is the one who decides when information is released to
the public forum; the user has absolute control over the privacy
controls. We theorize that the greater the level of perceived
privacy, the more the user is engaged with social media use.
It can be assumed that with the rise in security risks on social
9

websites, the administrators have become increasingly cautious
in providing users with options to control their privacy settings
that can in turn influence the quality and quantity of information
that is put forth by the user.
4- Gatekeeping Theory
Shoemaker and Vos define gatekeeping as “the process of
culling and crafting countless bits of information into the
limited number of messages that reach people each day” (2009,
p. 1) which we believe can be applied on a micro-level under
the name ‘personal gatekeeping.’ The individual goes through
a process of narrowing the million elements of their self to a
select few that the individual chooses to present as their virtual
self. It can be said that the very act of following a user on
Twitter or “friending” a person on Facebook may be a sign of
gatekeeping (Wittkower, 2010, p. 204) as this creates an official
sense of association; the very act of allowing a person access
to information that is otherwise private symbolizes a sense of
perceived control on that user. The user may find the need to
alter the information that is presented to their audience as a
response to perceived risks to their privacy, hence doubling as
gatekeeper. The user now has more control on the information
that they choose to put up targeting specific audiences (every
major social website has privacy controls that can prevent
outsiders from access to their information if they choose it).
This also draws attention to the fact that the user has control
to access the information they choose as well (on Facebook,
the user may change their privacy settings to allow posts only
from certain people to appear on their News Feed). In the essay
“Gatekeeper, Moderator, Synthesizer,” Butera cites the example
of the social website Buddytown that was an exclusive social
website that only allowed users to join if they received invites.
This website lacked any form of privacy control which meant
that any information posted on it by the users was accessible to
10

everyone which meant there was no private information or way
to communicate privately to other members on the website.
This led to its eventual demise, as individuals tend to join
social websites to “privately” and effectively communicate their
personal information in a safe and trusted environment.
Altman places the process of social interaction at the heart of
his theory (Altman, 1975) that can be applied in this study as
well by theorizing that there are certain personal and social
factors which shape the information being created, processed
and then sent out into the user’s virtual world. These factors
could be the virtual community where the user’s “friends” or
“followers” function on a set of norms that have been established
and accepted by the community as a whole. For example, a user
registered on a social website that caters to academia may limit
their interests to academic literature and academic events as that
is the established norm in the user’s community. Conversely, a
person using Facebook for personal reasons may post personal
photos, hobbies and favorite movies that may be the norm in
his community. Then, there is the importance of judgment
heuristics that influence the manner in which the user presents
their virtual self. Shoemaker and Vos (2009) define judgment
heuristics as “rules of thumb” (p. 37) that are applied without
conscious effort. The gatekeeper is said to go through this
process, which then affects their decisions about the quantity
and quality of information that passes these gates (p. 37). In a
similar way, the user also uses judgment heuristics to categorize
information they present based on the information they receive
on their virtual platform. Information that is presented by the
user on their virtual platform may not go through rigorous
fact-checking or decision-making processes; it may simply be
a judgment on the part of the user to put that information out
there. For example, Mike writes that he’s hungry and there’s
nothing in his fridge - Mike may not have put a lot of thought
11

into it, it may simply be that Mike is normalized to similar
updates from his friends.
In conclusion, we theorize that there are multiple factors
that influence the virtual identity creation process, namely,
intrapersonal communication, personality type and privacy.
The self goes through a decision-making process that affects
the quality and quantity of information that is then presented
on their social media platform. Identity is a process that may be
influenced by cognitive and social factors. Identity creation is
an area of interest that has been explored in depth by scholars
primarily in the field of psychology. However over the past
decade, there has been a boom in social media websites that
have allowed for individuals to interact virtually and create
online identities. Similar to identity creation, we argue that
the construction of a virtual identity is a process where the
individual undergoes a cognitive process to present an identity
on social media. Depending on the platform and their target
audience, an individual may choose to share or withhold certain
information.
5- Hypotheses:
H1: Introverted individuals are more likely to seek out social
media use than extroverted individuals.
H2: An individual who perceives a social networking site as
more private will use social media more frequently.
H3: An introverted individual who perceives social media as
private will use social networking sites more than extroverted
individuals.
H4: An introverted individual may allow their audience more
access to personal information posted online than an extroverted
individual.
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6- Assumptions:
We present this theoretical model on the assumption that
social media will be widely used in the future; and, each of these
social media platforms will be distinctly different from one
another with a unique purpose that serve the registered users. In
addition, we are basing this theoretical model on the limitations
of Digman’s Five-Factor Model that every individual will fit this
model; perhaps there are other extensions of personality that
can also be explored in relation to creation of virtual identity.

II-DISCUSSION
As we stated above, there are multiple factors that can lead
to the creation of virtual identity. We look at four main ones
in particular – interpersonal behavior, Five-Factor Model,
perception of privacy and Gatekeeping theory. We use these
concepts, which have been explored in great depth in relation
to traditional media and expand these theories to include new
media. We use different criterions to evaluate our theory. They
are as follows:
1- Explanatory power
This theoretical model draws from different theories to create
the process of virtual identity. The theory doesn’t solely elaborate
on prior literature. Instead, it borrows and builds upon different
disciplines to create a new theory. It attempts to tie the concepts
of privacy, personality traits and gatekeeping to understand the
variations in the virtual identities that are created by the users.
The content that is available to the intended audience on a
specific social networking site is presented after a process of
decision making and judgments that may arise from the user’s
personality, perception of privacy and information they deem as
important or valuable. Using survey methodology we can test
the hypotheses that back the theory to test users’ perception of
privacy and gauge their personality traits proposed by Digman.
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2- Scope
The paper will extend the previous scope of this theory into
understanding the creation of virtual identities that stem from
the users’ personality traits. When a user interacts on social
media they are exposed to a large quantity of information that
they may wish to share to their intended audience. They will
then engage in a process of decision making which allows
them to choose only a specific piece of information that they
will publish on their platform. Kahneman, Slovic and Tversky
(1982) write that there are certain judgmental heuristics that
people employ when they are faced with a decision. Shoemaker
and Vos (2009) argue that the gatekeepers’ judgment heuristics
can affect the decisions that allow information to pass through
a gate. Similarly, there are personal and social factors that can
affect the users’ cognitive judgments about allowing information
to pass through the gates and on to their social networks. For
example, if the user is a member of a social network that targets
professionals then they may refrain from posting personal
information and instead decide to choose information that is
professional and perhaps, impersonal in nature.
While this allows us to see information passing through the
gates in traditional media, it has not been studied extensively
in relation to new media. Another point to consider is that it is
also applied on the macro-level of news organizations. We seek
to understand this theory on a micro-level, a more personal
level of gatekeeping that can accommodate social networking
sites and the users’ practices of selecting information for their
intended audiences.
To be more specific, the paper strives to condense the
Gatekeeping theory proposed to an individual level - personal
gatekeeping - where the user narrows the billions of information
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that is available to them to a few that they publish online. This
choice is not only affected by their individual personality traits
but also by their perception of privacy.
3- Predictive Power
Not every individual is alike Therefore, social networking
use varies. An individual who may be high in introversion and
high in neuroticism may potentially seek social networking
sites more than an extraverted individual low in neuroticism.
Similarly, privacy changes on social networking sites lead to
uneasiness about who may have access to personal information.
When the perception of privacy is low, an individual may not
be as inclined to share personal information for uncertainty of
who may have access to that information.
This theory serves to explain the possible relationship between
personality, privacy and social networking use. It draws upon
work from various disciplines including media studies and
social psychology.
4- Falsifiability
This theory cannot explain every aspect of a users’ behavior on
social networking use but it attempts to explain personal factors
that may influence how much and what type of information an
individual decides to share with friends or followers. This theory
can be tested using quantitative survey methodology which
can evaluate the users’ personality type and their perception of
privacy which can influence their virtual identity. This theory
works at the micro level of analysis. It deals with the cognitive
and social processes that may influence the way an individual
interacts with other users on a virtual platform. While it may
explain social networking use in general, it focuses specifically
on the individual user.
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5- Parsimony
We believe that this theory is parsimonious in that it addresses
the creation of virtual identities by a fairly simple combination
of personality traits, intrapersonal communication, privacy and
decision-making. These concepts impact each other in a pretty
straightforward manner, which can be seen in Fig. 1.

6- Internal Consistency
Digman’s Five-Factor model can be considered mutually
exclusive; therefore a person who is categorized as introverted
cannot be categorized as extroverted. Similarly, a person who
considers a certain piece of information as private will not
consider that public information.
7- Heuristic Provocativeness
This study expands on previous literature, and our theory
generates new hypotheses, which addresses new media. We link
the concepts of privacy, Gatekeeping, interpersonal behavior
and personality traits to explore a new avenue which have not
16

been explored in terms of new media.
To sum up, virtual identity creation is a process that explores
personality, privacy and personal gatekeeping. The aim of
this theory is to better understand the cognitive and social
processes that influence the type of information that individuals
choose to share with friends or followers (audiences). This is
a new theory that expands knowledge previously focused on
traditional media to the area of social networks and virtual
identities. While our theory focuses on the individual, future
research could investigate the cognitive processes that occur
during social networking use on a more macro level of analysis.
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« Du rapprochement avec Cuba à
l’accord de Vienne avec l’Iran : la
nouvelle stratégie américaine dans
le monde depuis 2014 »
Angela Kahil *

Introduction
Les Etats-Unis sont de nos jours la seule
hyperpuissance mondiale, reposant sur la
maîtrise du hard et du soft power, et désormais
du smart power. La politique étrangère constitue
un déterminant clé pour comprendre l’hégémonie
américaine dans le monde et plus particulièrement
la relation des Etats-Unis avec le monde depuis les
années 1950. L’Amérique latine et le Moyen-Orient
deviennent en effet à partir de cette période deux
sphères d’influence essentielles pour les Etats-Unis,
des pivots géopolitiques nécessaires à la réalisation
des intérêts américains dans le court et le long terme.
*

EnseignantChercheur
(USEK –
Liban)

Si Fukuyama considère « la fin de l’histoire » au
début des années 1990 comme une période propice
à l’américanisation du monde, il ne mesure pas
suffisamment l’importance de l’antiaméricanisme
qui croît et se diversifie. L’Amérique se rend très
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vite compte que « nous [ne] sommes [pas] tous Américains»(1)
et donc qu’elle a des ennemis, qu’elle inscrit sur la liste des «
Rogue States », en d’autres terme les « Etats-voyous », d’autant
plus qu’en 2001, la politique étrangère américaine se décline
autour d’une vision manichéenne, divisant le monde en « Axe
du bien » et en « Axe du Mal ».
Ce rappel est nécessaire aujourd’hui en 2015, à l’heure où les
Etats-Unis redéfinissent leur politique étrangère autour d’une
nouvelle stratégie axée sur le désenclavement de certains Etats et
le retour de la diplomatie en vue de créer de nouvelles alliances,
notamment avec Cuba et l’Iran.
Le sujet proposé se présente donc comme une étude
comparative entre les deux processus de « réconciliation »
lancés entre les Etats-Unis et Cuba (rapprochement depuis
le 17 décembre 2014) d’une part et entre les Etats-Unis et
l’Iran d’autre part (Accord de Vienne du 14 juillet 2015). Cette
comparaison se fera avec :
-une approche historique : rupture diplomatique avec Cuba et
l’Iran (causes, conséquences pour les deux pays et aspects des
tensions, de la conflictualité et de l’anti-américanisme) ;
- une approche juridique : qu’est-ce qu’un « Etat-voyou » dans
le droit international et dans la politique étrangère américaine
? – application sur Cuba et l’Iran ;
- une approche géopolitique : quel est l’intérêt géopolitique
de Cuba et de l’Iran en 2015 pour les Etats-Unis ?
- une approche systémique : comment intégrer Cuba et l’Iran
dans le système international et au sein de la communauté
internationale ;
- une approche fonctionnelle : comment s’est élaboré le
1- Jean-Marie Colombani, « Nous sommes tous Américains », Le Monde, 13 septembre 2001 (Editorial).
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processus de négociation avec ces pays.
A partir de ces différentes approches, nous essaierons de
conclure que les Etats-Unis déploient en 2015 les prémisses
d’un nouvel ordre mondial, fondé sur ces nouvelles ouvertures
diplomatiques, nécessaires au moment où il est question
pour les Etats-Unis de réaffirmer leur rôle de gendarmes du
monde et leur place d’hyperpuissance dans un monde de plus
en plus complexe, dans lequel une vision réaliste des relations
internationales s’impose, c’est-à-dire une prise de conscience
du multilatéralisme évident, illustré par les dynamiques de
coopération et paradoxalement par la compétition permanente
entre les grandes puissances. Le réalisme se traduit aussi par le
renoncement à une partie des idéaux internationaux et au respect
de la souveraineté des Nations, principe cher à l’ONU, qui se
conjugue avec les principes mêmes de l’Etat de droit, relatifs
aux droits de l’homme. Si à Cuba(2) et en Iran la souveraineté
ne se négocie pas, il est désormais question de déployer une
nouvelle stratégie, qui consiste donc à entamer le dialogue et à
surpasser la méfiance.(3)
Par ailleurs, ce qui me motive à écrire cet analyse, c’est l’idée
que le rapprochement Washington/Cuba semble préfigurer le
rapprochement Washington/Téhéran.
Le 26 octobre 2010, lors d’une intervention devant la Chambre
des Représentants, la Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
américaine, Hillary Clinton, n’hésite d’ailleurs pas à comparer
la question du nucléaire iranien à la crise de Cuba de 1962, en
ce sens où la violation du droit international et de la sécurité
2- « Patria o muerte » : la patrie ou la mort. Le peuple cubain ne semble pas vouloir renoncer à la souveraineté de
Cuba et en même temps il tend vers des réformes démocratiques.
3- Voir Brzezinski Z., Gates R., Iran : Time for a new approach, Council of foreign relations, 2005 et Pollack K.
M., Byman D. L., Indyk M. S., Maloney S., O’Hanlon M. E., Riedel B., WhichPath to Persia?: Options for a
New American StrategyToward Iran, Brookings Institution Press, 2009.
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américaine est certaine, aussi bien pour les Etats-Unis que pour
le monde libre.
Les pays d’Amérique latine et l’Iran coopèrent de plus en
plus depuis quelques années, notamment sur le plan militaire
et commercial(4). Entre 2005 et 2012, l’ancien président iranien
Ahmedinejad a fait une visite dans sept pays d’Amérique latine.
Or l’Amérique latine constitue l’ « arrière-cour » des Etats-Unis.
Cuba et l’Iran ont tous les deux été victimes de sanctions(5) de
la part des Etats-Unis et de la communauté internationale qui
ont affaibli la population civile, et dans une moindre mesure les
gouvernements, seulement en ce sens où ils ont été dans une
situation d’enclavement sur le plan international.
La politique du rapprochement / de la « main tendue »
confirmerait-elle que les Etats-Unis disposent bien d’une «
destinée manifeste », celle de dominer le système-monde, ou du
moins de le modeler, persuadés de leur supériorité idéologique
?
Dans un premier temps, nous rappellerons la situation de
Cuba et de l’Iran, considérés comme des Etats-voyous par
les Etats-Unis. Puis nous analyserons les véritables enjeux
du rapprochement, en insistant sur le nouveau contexte
international marqués par de nouvelles menaces qui atténuent
la rupture diplomatique entre les Etats-Unis et ces deux pays,
pour enfin définir les caractéristiques de la nouvelle stratégie
américaine, inscrite dans une politique étrangère du court terme,
considérant le dialogue comme une tactique de transition pour
réaffirmer les positions des Etats-Unis dans le monde.

4- Exemple des accords entre l’Iran et l’Argentine, « pétrole contre céréales ».
5- Exemple: résolution 1929 de juin 2010 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
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I- Cuba et l’Iran : des Etats-voyous, mis au ban de la
communauté internationale
A- Situation de Cuba : rupture diplomatique depuis la
crise des missiles de 1962
Dans l’histoire de la Guerre froide, la crise de Cuba de 1962
constitue un moment crucial des relations internationales, en
raison de la dissuasion nucléaire entretenue par les deux Grands.
Mais ce que nous retenons de cette crise ce sont deux choses
essentielles sur le plan géopolitique :
1- Cuba constitue un Etat pivot aussi bien pour les Etats-Unis
que pour l’URSS ;
2- Cuba constitue un enjeu vital pour les Etats-Unis aussi bien
dans le cadre de la politique du containment que dans leur
projet néo-libéral d’une grande ZLEA (Zone de libre-échange
américaine).
Lorsqu’en 1958, Che Guevara et Fidel Castro entament leur
révolution sur l’île, les Etats-Unis réagissent rapidement, par
la tentative du débarquement des exilés cubains et de l’ancien
président Battista, en vain. La rupture diplomatique apparaît
comme la seule solution et se manifeste par le retrait de Cuba
de l’Organisation des Etats Américains, isolant Cuba sur la
scène régionale et internationale en 1961. En 1962, les EtatsUnis décident de l’embargo commercial contre Cuba.
La première rupture de 1958 se justifie d’abord par un
antagonisme d’ordre idéologique, que l’on peut aisément
comprendre dans le contexte de la guerre froide, puisque Cuba
fait le choix d’une idéologie révolutionnaire, socialiste, proche
de l’URSS.
En 1962, survient une rupture d’un autre ordre, puisque
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Cuba ose la stratégie de la dissuasion, en acceptant que l’URSS
pose ses rampes de missiles sur son territoire.
Depuis 1962, tout en allégeant leur politique migratoire
envers les Cubains(6), les Etats-Unis renforcent l’embargo
contre Cuba(7). En 2004, Cuba annonce la fin de ses transactions
commerciales en dollars, au nom d’une politique de souveraineté
et d’un antiaméricanisme certain. La rupture entre les deux pays
est donc consommée.
B- Situation de l’Iran : la montée de l’antiaméricanisme
depuis la révolution islamique de 1979
Les relations entre les Etats-Unis et l’Iran sont assez complexes
depuis que l’Iran a remplacé la Perse, depuis qu’un nouvel Etat
indépendant émerge au Moyen-Orient à la fois comme un
acteur stratégique pour les Etats-Unis et comme une puissance
régionale. La politique interventionniste des Etats-Unis en Iran
date des années 1950, avec la crise iranienne de 1953, le Premier
ministre Mossadegh menant une politique nationaliste, contrant
les intérêts des Etats-Unis et plus particulièrement de la CIA.
A partir de cette date, nous pouvons comprendre que l’histoire
politique de l’Iran dépend intégralement des projets américains
dans la région. Nous pouvons distinguer dès lors deux périodes
principales :
- 1953-1979, période pendant laquelle l’Iran est contrôlé par
le Shah Mohamad RezaPavlavi, allié inconditionnel des EtatsUnis, pro-libéral et cependant menant d’une main de fer son
pays et sa population. En effet, les Etats-Unis s’ingèrent dans les
affaires intérieures de l’Iran, remettant en cause l’indépendance
6- Comme par exemple la « loi d’ajustement » de 1966 qui offre un droit d’asile aux Cubains qui fuient le régime
castriste et un visa de travail aux émigrés illégaux, ou encore les accords migratoires de 1995.
7- Renforcement de l’embargo en 1996 par la loi Helms-Burton ; limitation des échanges en 2001 (voyages et
transfert d’argent).
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de ce dernier(8). Or le Shah maintient tout de même une politique
de souveraineté marquée par un accord de coopération avec les
Etats-Unis, qui fait des deux pays les responsables de la sécurité
dans le golfe arabo-persique, dans le cadre de la politique des «
deux piliers ».
- 1979-2015, période post-révolutionnaire, pendant laquelle
l’Iran est une théocratie, démocratique, mais où se développe
un anti-américanisme revendiqué et assumé.
On passe donc d’une stratégie d’alliance à une stratégie
de rupture diplomatique à partir de 1979. Cette rupture est
consommée au moment où l’Ayatollah Khomeiny mène
la Révolution islamique en Iran, obligeant le Shah à l’exil et
s’opposant ouvertement aux Etats-Unis, considérés comme
responsables de l’instabilité et de l’insécurité dans la région.
L’Ayatollah Khomeiny a cependant la même ambition que le
Shah, celle de faire de l’Iran une puissance régionale, mais avec
un instrument différent, non plus le libéralisme mais l’islam
politique.
Ainsi à partir de 1979, cinq dates peuvent résumer la
concrétisation de la rupture entre les Etats-Unis et l’Iran :
1- la révolution islamique de 1979 : en ce sens où elle
constitue une rupture idéologique, annihilant la politique du
containmentdes Etats-Unis, qui ne peuvent plus reposer sur
l’allié iranien pour contenir le communisme et l’influence de
l’URSS dans la région, dans un contexte de guerre fraîche, dans
le cadre de la guerre froide.
2- La crise des otages de l’ambassade américaine à Téhéran
entre 1979 et 1981 : en ce sens où elle constitue une réelle
8- L’ingérence américaine peut être illustrée par l’accord SOFA de 1964, relatif au statut des forces américaines
en Iran. Cet accord prévoit que le personnel militaire américain en Iran jouit d’une immunité diplomatique.
L’Ayatollah Khomeiny considérait cet accord comme une « loi de capitulation », marquant la fin d’un Iran
indépendant.
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rupture des relations diplomatiques. La prise des otages peut être
considérée à la fois comme permettant de consolider le pouvoir
du clergé radical et donc en même temps comme « l’échec du
Grand Satan face à la détermination révolutionnaire»(9). La prise
d’otage est un signal au peuple iranien qui doit comprendre
que le pouvoir en Iran vient de Dieu et non de Washington.
« La prise d’otages du nid d’espions avait comme signification
symbolique de démontrer la faiblesse des Etats-Unis et de
dévoiler au monde entier leur vulnérabilité en envoyant des
espions à la place des diplomates »(10). Dès 1981, les Etats-Unis
ferment leur ambassade à Téhéran. Cette crise correspond
également au début des sanctions émises par les Etats-Unis, à
savoir la rupture des relations commerciales en suspendant les
importations de pétrole d’Iran.
3- La guerre Iran/Irak entre 1980 et 1988: en ce sens où
il s’agit là de concrétiser la rupture de l’alliance politique et
militaire entre les Etats-Unis et l’Iran. Selon l’Iran, ce sont les
Etats-Unis qui auraient demandé à l’Irak sunnite de Saddam
Hussein de s’engager en guerre contre leur pays voisin, chiite
et islamiste.
4- La mort de l’Ayatollah Khomeiny en 1989, qui coïncide
avec l’affaiblissement, voire l’enclavement de l’Iran sur la scène
internationale : fuite des capitaux, absence d’alliés, guerre. L’Iran
est à ce moment-là on ne peut plus éloigné de son objectif de
leadership régional.
5- Des efforts vains de redressement de l’Iran entre 1994
et 1995 : le HodjatolesmanHachemiRafsandjami décide
d’améliorer ses relations avec Washington en créant une zone
9- NouchineYavari-d’Hellencourt, « Les otages américains à Téhéran », La Documentation francaise, 1992.
10- Selon Bhezad Nabavi, responsable iranien lors des négociations qui mettent fin à la crise, in Pierre Salinger, «
Otages, les négociations secrètes de Téhéran », Editions Buchet Chastel, 1981.
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d’intérêt économique. Le premier contrat devait porter sur le
pétrole avec la coopération de la compagnie américaine Conoco.
Mais à la demande d’Israël, qui souhaite que les Etats-Unis, au
lieu de se réconcilier avec l’Iran, émettent des sanctions contre
ce dernier, le Président américain Bill Clinton interdit ses
contrats par deux ordres exécutifs le 15 mars et le 6 mai 1995.
Cette même année, l’Iran est accusé de soutenir le terrorisme.
Ce qui justifie les sanctions et isole davantage l’Iran.
On voit donc que Washington rejette la politique de la «
main tendue » en 1995, puis en 2001 - lorsque les Etats-Unis
inscrivent l’Iran sur la liste des pays qui font partie de l’ « Axe
du Mal », malgré la reprise du dialogue voulue par l’Iran qui
souhaite coopérer avec les Etats-Unis dans leur guerre contre
le terrorisme, en matière de renseignement - et enfin en 2003,
alors que le Président réformateur Khatami ait proposé un
projet de négociation globale avec les Etats-Unis en échange de
la fin des sanctions.(11)
L’hostilité des Etats-Unis à l’égard de l’Iran est clairement
affichée. La stratégie américaine semble axée sur une volonté
de renverser le régime iranien, l’Iran n’étant pour eux qu’un
Etat client, sans réel pouvoir.
Le refus du rapprochement et de la coopération, initié par
les Etats-Unis est instrumentalisé dans les discours politiques
iraniens, notamment ceux du Président Ahmedinejad, qui
radicalise ses positions et prône l’anti-américanisme comme
doctrine d’Etat. Si l’on adopte une approche cognitive, il y a
méfiance des deux côtés, accentuant l’Hubris, c’est-à-dire
cette impossibilité à reconnaître l’autre comme un partenaire
potentiel.
11- Cette proposition comprend quatre points: transparence nucléaire, coopération avec l’Irak, le désarmement
de Hezbollah au Liban et la reconnaissance indirecte d’Israël.
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Comme nous l’avons précisé précédemment, l’Iran est inscrit
sur la liste des pays l’ « Axe du Mal » et donc sur la liste des Etatsvoyous, en raison des liens avec le terrorisme international, de
l’idéologie anti-américaine mais surtout en raison de la stratégie
de prolifération dont l’Iran est soupçonné. En effet depuis
2002, les sites clandestins de Natanz (lié à l’enrichissement
d’uranium) et d’Arak (lié à l’enrichissement de plutonium – eau
lourde – où sont présents les usines de production et le réacteur
de recherche) sont révélés(12) et confirment les doutes à l’égard
des activités nucléaires de l’Iran, qui s’éloignent du programme
de nucléaire civil(13). L’Iran, ayant signé le Traité de nonprolifération en 1968, doit jouer le jeu de la non-prolifération,
selon la communauté internationale.Or, les images diffusées
aux Etats-Unis laissent entendre que l’Iran met au point « des
armes de destruction massives », bien que l’Iran, par la suite ait
accepté l’inspection par l’AIEA des installations révélées.
L’Iran est accusé par la communauté internationale et surtout
par Israël de développer un programme nucléaire à visée
militaire, qui conforterait la situation de l’Iran dans la région, en
tant qu’acteur de la dissuasion, faisant face à Israël et à l’Arabie
Saoudite. En effet, après le bombardement et la destruction du
site nucléaire de Bouchehr, pendant la guerre contre l’Irak, l’Iran
s’accorde avec la Syrie et la Libye à développer l’arme nucléaire
en 1985. Ce n’est qu’en 2002 que le programme nucléaire est
relancé avec la première unité de centrale nucléaire sur l’ancien
site détruit, au sud-est du pays. Face à la déclaration du Président
Ahmedinejad en 2005 que « l’Iran rejoint les pays nucléaires », la
communauté internationale réagit en renforçant la pression sur
l’Iran, et ce de manière globale. Les sanctions proviennent de
12- Le Conseil national de résistance en Iran (CNRI), un groupe de dissident au régime iranien révèle la présence
de ces deux sites, jusque-là inconnus.
13- Voir Annexe 4
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l’AIEA qui saisit le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui
vote des résolutions(14) contre l’Iran ainsi que des sanctions(15),
aggravant la situation humanitaire ; de l’UE, qui opte pour des
sanctions, de plus en plus contraignantes depuis 2012, puisque
touchant les secteurs de la finance, des transports et de l’énergie
en Iran ; et enfin des Etats-Unis, qui poursuivent leur embargo
sur l’Iran depuis 1979 et énoncent de nouvelles sanctions contre
le régime(16).
C- L’inscription de ces pays sur la liste des Etats-voyous
: quelles conséquences géopolitiques, économiques et
juridiques pour ces pays
Selon Robert Litwak(17), « L’Etat voyou, c’est celui qui est déclaré
comme tel par les Etats-Unis ».
Le concept d’Etat voyou n’est pas nouveau. On retrouve déjà
cette conception avec Saint-Augustin qui nous parle au MoyenAge des Etats brigands. Les Etats voyous sont les Etats dits « faillis
», « préoccupants », « décomposés », voire des régimes « parias »,
situés aux marges du système-monde et ne respectant pas le droit
international. C’est Anthony Lake qui définit le premier les Etats
voyous qui sont « ceux qui manifestent une incapacité chronique
à traiter avec le monde extérieur.(18)» . Sous la présidence Reagan,
l’adjectif voyou est utilisé pour qualifier le régime libyen de
Kadhafi qui représentait dans les années 1980 une menace pour
les intérêts américains et pour la sécurité collective. L’expression
perd de sa pertinence sous le mandat de Clinton : la secrétaire
d’Etat, Madeleine Albright préférait parler d’ « Etats préoccupants
14- Résolution 1696 du CSNU, 31 juillet 2006, qui exige que l’Iran « suspende toutes les activités liées à
l’enrichissement » d’uranium avant le 31 août.
15- Résolution 1767 du CSNU, votée à l’unanimité en décembre 2006, qui établit la première série de sanctions,
suivie d’une deuxième série en 2008.
16- Le 25 octobre 2007, les Etats-Unis visent les Gardiens de la Révolution, l’unité d’élite Al Qods et trois banques
du pays, par des sanctions économiques.
17- Vice-président des Etudiants et Directeur des Etudes sur la sécurité international au Centre international de
recherches Woodrow Wilson aux Etats-Unis, spécialiste des relations entre les Etats-Unis et l’Iran.
18- Anthony Lake, « Confronting Backlash States », Foreign Policy, mars-avril 1994
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» (States of concern). L’expression redevient à l’ordre du jour après
les attentats du 11 septembre. Le 16 septembre 2001, les EtatsUnis établissent une liste de sept Etats-voyous dans le monde : la
Corée du Nord, le Pakistan (retiré depuis qu’il coopère avec les
Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme), l’Irak (retiré depuis
la guerre de 2003), l’Afghanistan (retiré depuis la guerre de 2001
contre le régime des Talibans), la Libye (retirée après la mort de
Kadhafi) et enfin l’Iran. Cuba, le Soudan et le Venezuela, bien
que ne figurant pas sur la liste, sont souvent cités comme des
exemples d’Etats-voyous.
Dans le document de 2002, les Etats-Unis établissent cinq
critères pour déterminer si un Etat est un « voyou » :
le mauvais traitement à l’égard des populations,
le non-respect du droit international et la violation des
Traités,
la volonté d’acquisition d’armes de destruction massive
le soutien au terrorisme
l’opposition aux Etats-Unis.
Ainsi on retrouve pour la première fois cette dénomination
dans le Bottom up review de 2003.
Les Etats voyous apparaissent dans des espaces considérés
comme stratégiques par les Etats-Unis, comme par exemple les
nouveaux Balkans, à savoir l’Iran.
Les Etats-voyous sont donc des Etats à désigner comme tel, à
contenir en raison des menaces qu’ils suggèrent, à anéantir, si ces
menaces sont effectives.
Dès 1993, le Secrétaire d’Etat à la défense américain met en
place la « Stratégie de défense régionale », qui consiste à remplacer
la politique du containment, et ce afin de réduire le nombre
d’Etats voyous dans le monde. Réduire le nombre des Etatsvoyous par la démocratisation, par la guerre, par la diplomatie.
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C’est cette dernière option que les Etats-Unis semblent avoir
choisi concernant l’Iran et Cuba. Figurer sur la liste des Etatsvoyous est synonyme d’être mis au ban des nations, en marge
du système-monde, des échanges internationaux, des discussions
internationales. L’Etat, véritable « monstre froid », devient
« monstre » tout simplement, paria et victimes des mauvais
traitements de la communauté internationale (sanctions, embargo,
perte de souveraineté, engrenage dans la spirale totalitaire et antidémocratique).

II- Une politique étrangère américaine renouvelée
A- Les menaces qui pèsent sur l’hyperpuissance
américaine: du relativisme en politique étrangère ?
Les Etats-Unis sont conscients depuis 2001 de la complexité du
monde et des relations internationales, marquée par l’émergence
de nouveaux acteurs et de nouvelles menaces à savoir :
le terrorisme et la pluralité d’organisations terroristes : Al
Qaeda, AQMI, Daech…
l’anti-américanisme : en Iran, en Amérique latine, dans les
pays islamistes
le nucléaire
les pays émergents (les BRICs) : la Chine qui détient 8%
de la dette américaine, le Brésil qui menace le marché américain
en Amérique latine…
la crise économique, qui secoue depuis 2008 l’économie
américaine
l’épuisement des ressources fossiles et la recherche de
sources et d’énergies alternatives : problématiques du gaz de
schiste, dépendance à l’égard de l’Arabie Saoudite…
l’exigence du multilatéralisme revendiqué par la Russie,
l’UE et les BRICs…
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Les Etats-Unis sont de plus en plus conscients que
l’hyperpuissance est un fardeau et en même temps une nécessité
pour les Etats-Unis. Les menaces et les mutations du système
international impose de la part des Etats-Unis une recomposition
de sa place dans le monde, ou plutôt de ses rapports au
monde. Toute politique étrangère, bien qu’elle repose sur des
permanences, est loin de reposer sur un dogme et invite une
approche qui est celle de la relativité. Les ennemis d’hier peuventil être les amis de demain ?
Comment se représenter et représenter l’ennemi ?
Nous adopterons dans cet article une approche dite cognitive,
qui consiste à comprendre le jeu et les enjeux de la représentation
que chacun des Etats a de l’autre, afin de mieux analyser les
dynamiques de la confrontation ainsi que les motivations du
rapprochement. L’approche cognitive permet en effet de saisir
l’évolution de la menace, des comportements, des actions et
des réactions des acteurs sur une période donnée. Ainsi le
comportement des décideurs serait dicté par sa représentation de
la situation internationale. Cette approche nous semble pertinente
et efficace dans la mesure où les rapports entre les Etats, dont
il est question dans cet article, sont déterminés par des facteurs
hétérogènes qui ont évolué depuis plus d’un demi siècle.
« The only way to understand the twenty-five year confrontation
between Iran and the USA is to know the history of the
relationship. Contained in thathistory are all of the elements
of ourcurrent impasse. Most Iranians know thathistory – or
somewarped version of it – twovuel. Mos Americans know
ittoolittle. »(19)
19- In Kenneth M. Pollack, “The Persian puzzle: the conflict between Iran and America”, Random House Trade,
New York, 2005.
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Selon Pollack, le poids de la mémoire apparaît comme un facteur
déterminant pour appréhender le présent. L’approche cognitive
insiste ici sur l’importance des « leçons du passé » et de la ligne à
suivre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
L’idéologie devient alors un paramètre qui détermine le
comportement, celui en l’occurrence des Etats-Unis, attachés
à mettre en œuvre une doctrine libérale et confrontés à
l’Iran, attachés quant à eux à la doctrine du wilayat el faqikh.
L’antagonisme naturel des deux idéologies explique la longue
période de tensions entre les deux pays et par là même, la méfiance
mutuelle depuis les années 1950 et plus particulièrement depuis
la rupture de 1979.
J’ai essayé de représenter dans un tableau (Annexe 1) les
représentations américaines et iraniennes de certaines situations.
Ainsi concernant le programme nucléaire iranien, l’Iran le
considère comme légitime : « Bien que tout pays signataire
du TNP ait le droit de continuer à développer la technologie
nucléaire à des fins pacifiques et de produire du combustible,
aucune des puissances atomiques ne s’est montré disposée à
nous aider. Nous avons donc commencé à nous procurer par
d’autres voies tout ce dont nous avions besoin, par exemple, sur
le marché noir international ou par contact avec des personnes et
organisations ad hoc. C’est ce que nous avons fait et nous avons
avancé d’un grand pas ».(20)
L’Iran souhaite développer son leadership dans la région,
pour trois raisons : « l’énergie, son besoin de réagir face à un
sentiment d’encerclement par les Etats-Unis et son idéologie
révolutionnaire » .(21)
20- D’après le rapport présenté par Hassan Rouhani au Conseil suprême de la sécurité national iranien en 2006.
21- Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS et spécialiste de l’Iran.
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Dans le tableau (Annexe 2), j’ai résumé les représentations
américaines et cubaines à différentes échelles, expliquant la nature
des antagonismes, et on se rend compte qu’il s’agit davantage d’un
antagonisme idéologique, moins sévère et plus facile à atténuer
que celui entre les Etats-Unis et l’Iran, dans la mesure où il n’est
pas question d’un rapport de force ou d’une compétition entre
puissances, mais plutôt parce que l’idéologie elle-même n’est pas
une permanence de l’histoire, théoriquement, oui, mais le temps,
l’espace, la population atténue son efficacité et sa pertinence.
C’est ce qui se passe à Cuba et qui motive les Etats-Unis dans
leur stratégie de rapprochement.
La question des représentations est nécessaire pour comprendre
les comportements des acteurs sur la scène internationale.
B- Cuba et l’Iran : enjeux géopolitiques majeurs pour
les Etats-Unis : Etats pivots, ZLEA
Il est nécessaire dans une première partie de faire une
rétrospective des relations entre les Etats-Unis et l’Iran depuis le
début du XXème siècle pour comprendre le « paradoxe américain
» et les réels enjeux que posent le rapprochement de 2015.
La démocratisation de l’Iran constitue un projet qui date de
1909, théorisé et mis en place par deux Américains : Howard
Baskerville - qui a déployé ses efforts dans l’élaboration d’une
Constitution iranienne, qui permettrait à la Perse de s’opposer
aux forces militaires de la dynastie Qadjar - et Morgan Shuster,
trésorier général en Perse(22). Les Etats-Unis ont fait du MoyenOrient une sphère d’influence, un pivot géopolitique, nécessaire
pour contrôler le Heartland, voire l’Eurasie(23).
Dans cette logique, l’Iran apparaît comme un « partenaire
nécessaire » pour réactiver le jeu multipolaire au Moyen-Orient.
Voilà un exemple de « smart strategy » qui laisse entrevoir aussi
22- Morgan Shuster publie un rapport à son retour aux Etats-Unis en 1912, intitulé « The Strangling of Persia ».
23- « Qui contrôle le Heartland, contrôle l’Eurasie. Qui contrôle l’Eurasie contrôle la World Island » – Mackinder,
Le pivot géopolitique de l’histoire, 1919.
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bien un retour au pragmatisme en politique étrangère (celui visible
dans les méthodes pratiquées par le couple Nixon/Kissinger
dans les années 1970), qu’une politique nouvelle adaptée à la
complexité du monde du XXIème siècle. La stratégie de Barack
Obama correspond à une lecture holistique du Moyen-Orient :
regarder la région comme un tout(24), au détriment d’une lecture
compartimentée en dossiers autonomes. La politique du linkage
des années 1970 s’impose donc comme une méthode de lecture
et de compréhension des enjeux américains dans la région, et
dans le monde.
Les Etats-Unis auraient donc besoin de l’accord de l’Iran
concernant leur projet du « Grand Moyen-Orient », et en
l’occurrence concernant le projet d’un Irak fédéral, divisé en trois.
En effet les Etats-Unis sont convaincus que l’Iran doit devenir «
une puissance régionale très prospère(25)» . Les négociations sur
le nucléaire font donc partie d’une stratégie finement pensée qui
s’inscrit dans une volonté de redessiner les cartes géopolitiques
de la région.
Aussi peut-on penser que les Etats-Unis craignent, qu’en
tant qu’Etat-voyou sacralisé, l’Iran ne serve d’Etat-pivot dans la
politique étrangère des grandes puissances qui veulent réduire
la puissance des Etats-Unis, comme la Chine ou la Russie, qui
apparaissent comme des peercompetitors. Et ainsi l’inclusion
d’un Iran nucléarisé dans la sphère de ces puissances pourrait
légitimer la généralisation de la prolifération nucléaire et poser
par la suite le dilemme de la sécurité et de l’équilibre des forces.
Dans le même sens. On peut considérer Cuba comme un Etat
pivot pour contrecarrer la domination du Brésil sur une partie
de la mer des Caraïbes, et ainsi permettre aux Etats-Unis de
progresser dans leur projet d’une vaste zone de libre-échange des
Amériques.
24- Entretien de Barack Obama sur Al Arabiya, 26 septembre 2015.
25- Barack Obama, entretien sur la National Public Radio, 20 décembre 2014.
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III- Le processus de négociation ou le retour de la
diplomatie sur la scène internationale
A- La diplomatie contre la guerre : comment repenser
les rapports entre les Etats-Unis et le monde ?
Comprendre le rapprochement entre les Etats-Unis, Cuba et
l’Iran, c’est surtout comprendre que le monde a changé. Il est
devenu plus complexe en raison de plusieurs facteurs :
la chute de l’URSS, et la démocratisation inéluctable du
monde comme l’avait théorisé Francis Fukuyama dans la « Fin
de l’Histoire » ;
la chute des dictatures latino-américaines des années 1980
;
l’émergence de mouvements populaires en Amérique
latine ;
le déclin relatif des Etats-Unis depuis la prise de conscience
de leur vulnérabilité en 2001.
Le mandat de Barack Obama touchant à sa fin, il fallait marquer
le coup et inscrire la marque du nouveau président une dernière
fois dans le domaine de la politique étrangère. Défendant l’accord
sur le nucléaire iranien, Barack Obama déclare : «Beaucoup
de ceux qui ont milité pour la guerre en Irak, font désormais
campagne contre l’accord sur le nucléaire iranien. (…) La même
mentalité, souvent offerte par les mêmes personnes, qui ne
semblent ressentir aucune gêne à être constamment dans le tort,
a mené à une guerre qui a fait davantage pour renforcer l’Iran,
davantage pour isoler les États-Unis, que tout ce que nous avons
fait avant ou après. C’est une mentalité qui est contraire à la
politique étrangère des États-Unis. (…) De façon ironique, le
plus grand bénéficiaire de cette guerre dans la région a été l’Iran,
qui a vu sa position stratégique renforcée par l’éviction de Saddam
Hussein, son ennemi de longue date(26)».
26- Discours prononcé le 5 août 2015 à l’American University de Washington.
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Les Etats-Unis sont pour la première fois dans l’autocritique,
et c’est ce qui marque le renouveau de la politique étrangère
américaine. Autocritique ou devrais-je écrire pragmatique. Les
politiques étrangères s’adaptent au contexte international. Tantôt
elles sont des politiques étrangères bellicistes, tantôt elles sont
pacifiques, utilisant la diplomatie comme instrument.
La nouvelle stratégie américaine consiste en effet en une volonté
d’utiliser la normalisation comme un instrument stratégique
subversif. Il s’agit dès lors d’une stratégie intelligente (« smart
strategy »), relative à la politique de la « main tendue ». Les
Etats-Unis se lancent dans un « strategiclistening » au lieu de la
confrontation directe, voire de la rupture radicale des relations
diplomatiques.
Pour la première fois depuis 2003, les Etats-Unis admettent
la multipolarité comme une nécessité pour faire fonctionner le
système-monde, comme une nécessité aussi pour faire accepter
l’hégémonie américaine et renforcer ainsi l’hyperpuissance
mondiale. La stratégie américaine consiste alors à adopter une
vision optimale, celle d’un multilatéralisme souple en même
temps qu’un unilatéralisme bienveillant. D’où le développement
de la « diplomatie des sommets », qui a l’air de fonctionner avec
l’Iran et Cuba depuis 2014. La concertation débouche sur des
visions communes plutôt que sur des décisions concrètes.
Le changement de stratégie américaine à l’égard de Cuba
s’explique par des facteurs aussi bien internes qu’externes.
Tout d’abord, depuis le début de la rupture diplomatique, de
fortes pressions de la communauté des Etats d’Amérique latine,
et de manière générale de la communauté internationale, ont été
émises. Pour la vingt-troisième année consécutive, 188 pays sur
192 s’opposent à la poursuite de l’embargo américain à Cuba à
l’Assemblée Générale de l’ONU en octobre 2014.
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De même, lors du Sommet Caricom en décembre 2014, les
Etats membres confirment leur opposition à l’embargo, considéré
comme « absurde ».
Déjà, les Etats membres de l’Organisation des Etats Américains
(OEA) avait témoigné de leur solidarité avec Cuba lors du
Sommet des Amériques à Carthagène en Colombie en 2012, et
avaient même menacé les Etats-Unis de boycotter le prochain
Sommet des Amériques à Panama en avril 2015, si Cuba ne
participe pas(27).
Il s’agit donc d’un processus global voulu par l’ensemble de la
communauté internationale.
Par ailleurs, le changement de stratégie des Etats-Unis est lié à
un facteur interne : la question de la sécurité des Etats-Unis, dans
un contexte de multiplication des menaces et de compétition avec
la Russie sous des airs de guerre froide. En effet en juillet 2014,
Cuba et la Russie concluent un accord de coopération relatif à un
retour des troupes russes sur l’île (bases de Lourdes), suscitant
l’inquiétude de Washington du point de vue stratégique à l’heure
où l’OTAN est désigné par la Russie comme son ennemi numéro
1, dans le cadre de la nouvelle stratégie du Kremlin en 2014.
Ainsi on peut comprendre le rapprochement entre les EtatsUnis et Cuba comme une volonté des Etats-Unis d’avoir un
droit de regard sur les activités russes sur l’île.
Enfin sur le plan national, l’opinion publique américaine
semble favorable à ce rapprochement, d’après un sondage publié
par le PewResearch Center(28). Ce qui peut expliquer cette
volonté d’assouplissement de la politique américaine à l’égard
de Cuba, c’est certainement l’augmentation de la place et du
poids de la population d’origine hispanique aux Etats-Unis,
aussi bien au sein de la société américaine qu’aux niveau de la
27- Pour la première fois depuis 1958, Cuba participe au Sommet représentée par son président Raul Castro.
28- 63% des Américains sont en faveur d’une nouvelle politique étrangère américaine à l’égard de Cuba.
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prise de décision(29). Mais n’oublions pas non plus que l’opinion
publique constitue aux Etats-Unis un acteur prépondérant dans
la politique américaine, en particulier concernant l’engagement
des Etats-Unis en tant que « gendarmes du monde ». Rappelonsnous que c’est sous la pression de l’opinion publique que les
Etats-Unis se sont désengagés du Vietnam au travers du processus
de vietnamisation, lancé par le Président Nixon dès 1968. La
population américaine est en effet sensible aux conséquences
infligées par la rupture des relations diplomatiques ainsi que par
les sanctions infligées à la population cubaine. Il s’agit désormais
de repenser la population cubaine, comme une population « désidéologisée », pro-démocratique et qui pense l’avenir non plus
sous le dogme de l’anti-américanisme. Barack Obama se lance
dans cette perspective dans une politique du « bond en avant
», tenant compte de cette nouvelle génération qui prendra les
rennes du pouvoir cubain dès 2018. Les Etats-Unis lance donc
un appel à la solidarité avec le peuple cubain, comme le clame
le président américain : « TodossomosAmericanos ». On peut
donc comprendre que le changement de stratégie américaine
correspond davantage à une stratégie de soutien à la population
civile, plutôt qu’à une volonté de changer le régime cubain. La
relance des relations diplomatiques favoriserait dans cette optique
la révolution d’en bas et non plus comme les Etats-Unis l’avaient
souhaité depuis 1961, et qui a été une pensée vaine, la révolution
d’en haut. C’est ce qu’avait affirmé Barack Obama le 17 décembre
2014 : « On ne peut pas poursuivre la même politique pendant
des décennies et espérer obtenir un résultat différent ».
Au-delà du discours sur la solidarité, restons réalistes. Les EtatsUnis considèrent Cuba, puisque celle-ci constitue un marché
naturel des Etats-Unis, comme un enjeu pour les investisseurs
américains, comme Thomas Donolwe.
29- Nomination de Sonia Sotomayor comme juge à la Cour Suprême par exemple.
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On pourrait,d’une autre manière, se demander pour quelles
raisons le changement de stratégie ne s’est pas opéré plus tôt à
l’égard de Cuba. Trois explications peuvent être données :
les Etats-Unis s’étaient lancé depuis 1961 dans une sorte
de guerre froide tropicale. La doxa américaine repose en effet sur
une politique implacable et intangible qui consiste à ne pas se
rapprocher de Cuba tant que Cuba ne se démocratise pas.
En 2009, Alan Grass, un ressortissant américain,
ancien contractuel de l’Agence fédérale américaine pour le
développement international (Usaid), est arrêté par les autorités
cubaines et condamné à quinze ans de prison. Son arrestation
accentue les tensions entre Cuba et les Etats-Unis, et il faut
attendre sa libération en 2014 pour que les deux pays décident
enfin d’un réchauffement de leurs relations.
Les Etats-Unis ont depuis 2001 remodelé leur définition
du terrorisme, qui ne correspond plus à celle des années 1980,
associées aux actions des guérillas d’Amérique latine. A l’heure
de menaces plus graves, provenant de groupes plus extrémistes
comme Al Qaeda ou Daech, les Etats-Unis relativisent donc leur
relations avec Cuba et établissent une liste des menaces par degré
de gravité.
La diplomatie serait donc considérée comme le recours au «
smart power », c’est-à-dire considérer que le discours et la
négociation ne se réduisent pas à de simples pourparlers, mais
comme des moyens de garantir des engagements surs de la part
d’Etats dont on a décidé de se rapprocher. Interviewé par deux
journalistes français de France 2 mercredi 11 novembre 2015,
le Président iranien Hassan Rohani a répété dans chacune des
questions pratiquement que l’Iran s’est engagé à… : à respecter le
Traité de non-prolifération, à ne pas poursuivre des activités de
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prolifération, à accepter le contrôle de l’AIEA, à promouvoir le
dialogue… L’idée d’engagement est très importante et montre un
retour de la confiance dans les relations diplomatiques, confiance
évidemment mutuelle, même s’il ne s’agit que du court terme.
Sachant que les ruptures diplomatiques sont dues à des situations
de méfiance, voire de défiance de l’un par rapport à l’autre, la règle
d’or dans les négociations internationales, surtout dans le cas que
nous abordons, c’est-à-dire l’inclusion d’Etats « préoccupants »
dans le système international, consiste à se redonner confiance.
Sommes-nous entrain d’assister aux prémisses d’une certaine
éthique en relations internationales en nous posant la même
question que Brian M. Barry : les Etats ont-ils des obligations
morales ? La guerre punitive a-t-elle un sens ? La diplomatie
n’est-elle pas plus rationnelle et efficace ?
B- Etats-Unis-Cuba : un processus de négociation au
service du rapprochement depuis 2013
Le 17 décembre 2014, les Etats-Unis prennent la décision de
rétablir leurs relations diplomatiques avec Cuba. Cette décision
de la Maison Blanche prend ici un caractère symbolique, mais
surtout elle reflète un calcul stratégique de l’Administration
Obama. En effet, depuis l’arrivée au pouvoir de Barack Obama,
on assiste à un rapprochement progressif entre les deux pays :
tout d’abord en 2009, le nouveau Président de la République lève
les restrictions sur les voyages et l’envoi d’argent des cubanoaméricains, abrogeant la loi Helms-Burton, votée sous le mandat
de Georges W. Bush en 2001 et souhaitant « emmener les relations
américano-cubaines dans une nouvelle direction ». D’ailleurs en
avril 2009, des représentants américains et cubains entament le
dialogue, qui prend un configuration symbolique avec la poignée
de main entre les deux Présidents, pendant l’hommage rendu
à l’ancien président sud-africain Nelson Mandela à Soweto en
Afrique du Sud. Entre le 9 janvier et le 17 décembre 2014, on
assiste à la poursuite du dialogue, notamment sur les questions
41

migratoires et la libération de prisonniers par chacune des
parties. Le changement de stratégie est annoncé par cette phrase
symbolique prononcée par Barack Obama : « Nous sommes tous
Américains ».
Certainement faut-il voir ce rapprochement comme une
nouvelle ère dans les relations entres les Etats-Unis et Cuba, qui
correspond à une ère post-Fidel Castro, post-castrisme, bien que
ce soit le frère, Raul Castro qui est au pouvoir. Mais le nouveau
président cubain est loin d’incarner l’essence du castrisme en
tant que tel.
La reprise des relations diplomatiques comporte trois volets :
la levée de l’embargo
l’ouverture d’une ambassade américaine à Cuba
la levée des restrictions vis-à-vis de Cuba dès janvier 2015
(transfert de fonds, voyages de touristes et déplacements des
diplomates, reprise des relations commerciales).
Selon les Présidents de gauche en Amérique latine, vivement
impliqués dans le processus de négociations depuis la rupture des
relations, considèrent cet événement comme courageux, en ce
sens où il constitue une rectification de l’Histoire. Rectification
de l’Histoire, c’est-à-dire considérer l’Histoire comme allant dans
le sens du progrès et donc de la civilisation. Rectifier l’Histoire,
c’est-à-dire rendre justice au peuple cubain, victime des sanctions
depuis plus de cinquante ans.
On assiste donc à la mise en place d’une nouvelle politique
étrangère américaine à Cuba, ou plutôt à un revirement de
politique étrangère, qui s’explique certainement par la prise de
conscience de l’échec de la politique d’hostilité menée jusque là,
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par les Etats-Unis et leurs alliés.
Au lieu d’une politique d’hostilité, la stratégie américaine se
tourne désormais vers une politique de séduction.
S’agirait-il de ce que l’on appelle le paradoxe de l’Administration
Obama ?
En effet, depuis 1962, les Etats-Unis admettent la possibilité de
la normalisation des relations avec Cuba si Cuba se lance dans un
processus de démocratisation. Or depuis 1962, peu d’efforts ont
été faits concernant la mise en place d’un Etat de droit à Cuba.
Au contraire, Cuba figure sur la liste noire des pays soutenant le
terrorisme. Raul Castro, quant à lui est accusé par les autorités
américaines de complicité dans le trafic de drogue.
C- Etats-Unis-Iran : un processus de négociation global
et sous condition
L’accord de Vienne sur le nucléaire iranien conclu le 14
juillet 2015 est considéré par l’ensemble de la communauté
internationale comme un accord historique(30).
Dans cet accord, « l’Iran réaffirme qu’en aucune circonstance,
l’Iran n’acquerra ou ne développera des armes nucléaires(31)» .
Rappelons néanmoins que cet accord n’est ni signé ni ratifié. Une
résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies suivra. Cet
accord comprend trois volets essentiels :
la limitation des capacité nucléaires iraniennes (réduction
à 20% l’enrichissement d’uranium)
la transformation des sites préoccupants (Arak et Fordow)
la transparence et la vérification des activités de l’Iran en
matière nucléaire, vis-à-vis de l’AIEA(32).
30- Sauf Israël qui le considère au contraire comme une « erreur historique » : « L’accord sur le programme
nucléaire iranien est une erreur grave aux conséquences d’ampleur historique », in Le Monde, 14 juillet 2015.
31- Préface de l’accord de Vienne du 14 juillet 2015.
32- « Un accord qui n’est pas vérifiable est un accord qui n’est pas appliqué », Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères français, 14 juillet 2015.
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L’accord de Vienne peut être interprété comme une solution
négociée à une crise de prolifération majeure, et donc comme une
réponse aux préoccupations de la communauté internationale
et enfin comme une porte pour réintégrer l’Iran sur la scène
internationale, si l’Iran respecte ses engagements. Il est mis en
œuvre grâce à la réunion des grandes puissances internationales
dans le cadredu groupe P+5(33). Le processus de négociations
avec l’Iran est quelque peu particulier, puisque entre 2009, date
de l’élection de Barack Obama à la Présidence des Etats-Unis,
et 2013, on assiste à des fluctuations importantes, tantôt les
puissances et en particulier les Etats-Unis montrent une réelle
volonté de négocier avec l’Iran, tantôt l’Iran montre des signes de
velléités à l’égard de la communauté internationale, et ce, jusqu’à
l’arrivée au pouvoir de Hassan Rohani en juin 2013. Pour la
première fois depuis 1979, le Secrétaire d’Etat américain, John
Kerry, rencontre un Président iranien. Les négociations débutent
à Genève et concernent le gel des activités les plus sensibles liées
au nucléaire, ainsi que la levée partielle des sanctions. C’est
ainsi que l’on peut parler d’un processus de négociations qui est
considéré comme un succès diplomatique, puisque débouchant
sur l’accord de Vienne le 14 juillet, après de longues discussions
commencées deux semaines auparavant. L’accord de Vienne, s’il
est appliqué dans les normes, crée les conditions de la paix et de la
stabilité au Moyen-Orient, en faisant appel à la responsabilité des
protagonistes, et en particulier à l’Iran. Responsabilité à l’égard
du droit international, censé se placer au service de la sécurité
collective, appelant dans ce cas l’Iran à respect ses engagements
issus du Traité de non-prolifération, que l’Iran a signé en 1968
puis ratifié deux ans plus tard. L’accord de Vienne se place
donc dans une perspective constructiviste : les engagements de
l’Iran doivent lui permettre de réintégrer et de participer en tant
qu’acteur dans le système-monde. C’est ce qu’on a pu d’ailleurs
33- Les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité, ainsi que l’Allemagne.
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observer lorsque, à l’initiative des Etats-Unis, l’Iran est invité à la
table des négociations concernant le conflit syrien en novembre
2015. L’accord de Vienne a donc effet immédiat puisque l’Iran
aide à construire les prémisses d’un nouvel ordre mondial.
Conclusion
La politique étrangère américaine se renouvelle en acceptant
dans une analyse du court terme le multilatéralisme, sans
renoncer à préserver son hégémonie. L’heure est venue, plus de
dix ans après le basculement du monde en 2001, de revoir le jeu
des alliances entre les Etats-Unis et le monde. Si l’OTAN permet
de consolider l’assise américaine en Europe et en Amérique du
Nord, les Etats-Unis ont besoin d’alliés solides au Moyen-Orient
et en Amérique latine. S’il n’est pas encore question d’alliance
avec Cuba ou encore l’Iran, il s’agit de trouver un modus vivendi,
à savoir les fondements d’un accord solide. Avec Cuba, les
Etats-Unis ont choisi la démocratisation, avec l’Iran, la garantie
de la non-prolifération. La « diplomatie des sommets » qui est
entrain de se mettre en place devrait porter ses fruits si chacun
des partenaires se résout à faire les concessions qui lui sont
demandées, en particulier les Etats-Unis qui doivent respecter
leurs engagements(34). Il faudra donc attendre la fin du premier
semestre 2016 pour évaluer la pertinence des négociations entre
les Etats-Unis et l’Iran (Annexe 3), mais aussi entre les EtatsUnis et Cuba.

34- L’accord avec l’Iran portera ses fruits si l’Iran est capable de se plier aux lourdes concessions qu’on lui
demande. Voir à ce sujet: Litwak Robert, « Can Iran’s nuclear capacity be limited? », Interview publiée par le
Council on Foreign Relations, 19 juillet 2014
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Tensions between the Koreas: Impact of the
geographic dimension and political alliancer
Dr. Nabil Srour

Despite the fact that the leaders in South and North Korea have
triumphed over European and American attempts to have a
dominant influence over trade for centuries they have failed to
confront Japan’s growing power on the industrial and military
levels and its colonial ambitions to control the Korean island
and reign over its riches and capabilities.
The Chinese uneasiness due to the potential escalation in the
nuclear arms race between North Korea and South Korea
represents one of the concerns in Chinese and Russian policy
alike. Furthermore, China fears to damage its commercial
relations with both Koreas in case this competition intensified.
Therefore, the United States has strived through China on one
hand and using different points of pressure on the other hand
to convince Korea in order to relinquish its nuclear program in
return of providing it with nuclear reactors for pacific reasons
in addition to providing aids and particularly in term of food
substances. These negotiations which embarked delegates from
the USA, North Korea and China have failed during the second
half of 1997.
In light of the escalation of tense issues in the Middle East,
starting with Syria, Yemen, Palestine and Bahrain it seems that
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the Koreas will be subjected to actions and reactions in a way
that reflects International divisions with the emergence of the
new axes, their conflicts, and military rivalry with economic
dimensions.
Finally, the balance of interests remains the factor that controls
international relations and prompts concerned world powers to
remain keen on driving away the triggers of wars in any tense
region around the globe.
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Small and medium loans support programs in
Lebanon Case study of Kafalat S.A.L
Dr. Abdullah Rizk et Dr. kleib kleib

80% to 85% of the global economy is based on the production of
small and medium sized projects. Therefore developed countries
exert strenuous efforts in order to sponsor these projects and
provide the necessary funding for them, in view of their capability
to create job opportunities. In Lebanon, small projects form more
than 90% of the standing projects. However, they face a lot of
difficulties in obtaining funding. Lebanon has witnessed since the
90s of the 20th century, the establishment of several institutions,
committees and programs that are concerned with providing loans
to small and medium sized projects and Kafalat is one of the most
prominent institutions in this sector.
It is obvious that Kafalat had played a positive role in halting the
regression of the medium class during the first ten years. However,
this positive factor could have been bigger, if other similar
institutions had been established, or if Kafalat had met more success
or found wider cooperation from financial institutions, which was
realized for instance after the establishment of the additional
Kafalat program in 2006. Furthermore, it is difficult to determine
the extent of success of Kafalat in halting rural displacement,
which is a very complicated historic issue in Lebanon.
Despite the predominance of objective factors leading to the
decline in Kafalat operations in the past five years, the Institution
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is required to deal with some of the weak points in its work process
which was tackled by the study such as:
Developing the executive work and reducing the period set to
take decisions concerning every application, switching from
the role of warrantor and mediator between the debtors and the
banks in order to play the role of a sponsor, increasing the grace
period in a way that does not affect the work of the company,
paying more attention to the sectors of handcraft and specialized
technologies, rescheduling the debts of some projects, therefore
preventing them from closing, increasing media coverage and
producing the spirit of enthusiasm among small producers and
encouraging them to transfer to the production for the internal
market.
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Power in Lebanon and the market of
distinctive demography
Dr. Alexander Younes

The Lebanese entity has witnessed throughout its recent
history several geographic changes that left an impact over its
sociopolitical status and regime. Starting with the principality
of coexistence between the Maronites and the Druze community
Mount Lebanon and Greater Lebanon which represented the
Republic of coexistence joining Christians and Muslims in
contemporary history, the Lebanese entity has been undergoing
an arduous labor. What are the causes behind the continuous
Lebanese issue? Is it the distinctive demography that the
Lebanese society is subjected to with the inexistence of a patriotic
coexistence formula? Or is it because of regional avidities in this
entity? Does the Lebanese problem reside in its constitution or
in the conflicting religious communities which are fighting over
power, authorities and administrative positions? Is it a lack of
understanding problem between the Lebanese with regard to their
entity, identity, citizenship and urbanism and this has prompted
some Lebanese sects to adopt the demographic game in order to
reach their objectives.
Whatever sect is attempting to impose its political project
through demography should learn from failed attempts made by
other sects. Lebanon is the country of minorities and persecuted
groups and thus these groups are destined to coexist over this
land where they have met and took as a shelter.
On the other hand, one cannot separate Lebanon from its
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surrounding by saying that it is immune from everything going on
around it since politics depends on history and history depends
on geography and geography is a constant factor.
The Lebanese problem has long been affected by regional
conflicts and the avidities of its neighbors and the successes that
these neighbors had achieved by using the sectarian conflicts
inside Lebanon. Therefore, in order to keep this entity alive, the
Lebanese people must rid itself of its chronic problem which is
the sectarian distinctive demography that leads to conflicts over
power.
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La tension entre les deux Corées: l’effet de
l’étendue géographique et de l’alliance politique
Dr. Nabil Srour

Malgré que les leaders coréens aient réussi à dépasser toutes les
tentatives européennes et américaines visant à contrôler le commerce
tout le long des siècles, ils n’ont cependant pas réussi à faire face à la
force du Japon qui se développe sur les niveaux industriel et militaire, et
ses ambitions coloniales pour contrôler l’île coréenne et ses ressources.
L’inquiétude chinoise des possibilités de la montée de la course
d’armement nucléaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud constitue
un des soucis de la politique chinoise ainsi que russe. La Chine craint
que ses relations commerciales avec les deux Corée s’endommagent,
au cas où la compétition avec ces deux pays augmente.
C’est alors que les Etats Unis ont œuvré, tantôt à travers la Chine, tantôt
à travers les différentes pressions, pour convaincre la Corée du Nord
de céder ses projets nucléaires. En contrepartie, les Etats Unis lui offre
des centrales nucléaires à buts nocifs, sans oublier les aides, surtout au
niveau nutritif. Ces négociations auxquelles ont participé des délégués
des Etats Unis, de la Corée et de la Chine lors de la deuxième partie de
l’année 1997, s’entravèrent.
A l’ombre des dossiers brulants au Moyen Orient, allant de la Syrie,
arrivant au Yémen, la Palestine et le Bahreïn, il parait que les deux
Corées seraient le point de départ de cas d’actes et de réactions, tout en
reflétant la réalité de la division internationale avec ses nouveaux axes,
ses conflits et sa compétition militaire avec ses étendues économiques…
Finalement reste la balance au niveau des intérêts qui dirige les
relations internationales, et pousse par la suite, les parties concernées
des forces importantes, à ne pas allumer la flamme des guerres dans
n’importe quelle région bouillonnante dans le monde.
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Les programmes de support aux prêts petits et moyens
au Liban La compagnie Kafalat S.A.L., un exemple
Dr. Abdullah Rizk et Dr. kleib kleib

L’économie mondiale repose 80 à 85 pour cent sur la production de
projets petits et moyens. C’est pourquoi les pays, surtout ceux qui
sont en voie de développement, consentent des efforts énormes pour
parrainer ces projets et leur assurer le financement nécessaire vu
leur capacité de créer des offres d’emploi. Quant au Liban, les petits
projets constituent plus de 90% des projets existants, mais souffrent
de difficultés sérieuses quant au financement. Depuis les années
90 du 20ème siècle, le Liban a témoigné l’émergence de plusieurs
institutions, comités et programmes offrant des prêts aux projets petits
et moyens, notamment la compagnie Kafalat.
Il est clair que la compagnie Kafalat a joué lors des dix dernières
années, un rôle positif freinant l’effondrement de la classe moyenne.
Or cette positivité pourrait être plus impressionnante s’il aurait existé
d’autres compagnies similaires ou si la compagnie Kafalat aurait jouit
d’une coopération plus large de la part des institutions financières,
fait qui s’est réalisé par exemple après l’apparition du programme
additionnel de Kafalat en 2006. De même, il est difficile de définir
à quel point la compagnie Kafalat a réussi à mettre terme au taux
de l’exode rural qui est une question historique trop compliquée au
Liban.
Malgré l’impact important du rôle des facteurs objectifs causant le
recul enregistré au niveau du travail de la compagnie Kafalat lors
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des cinq dernières années, la compagnie doit prendre l’initiative
pour traiter certains points de faiblesse quant à son travail, présentés
par cette recherche, dont: le développement du travail exécutif à la
compagnie et le raccourcissement de la période de prise de décision
quant aux demandes présentées, le passage du rôle de garant et
d’agent entre les débiteurs et les banques, au rôle de parraineur
qui suit de près les prêts, prolonger la durée de grâce d’une façon
qui n’affecte pas le travail de la compagnie, accorder une meilleure
importance au secteur de la production artisanale et des techniques
spécialisées, reformuler les dettes de certains projets fait qui empêche
leur clôture, augmenter le taux des publicités et encourager les petits
producteurs à passer à la production destinée au marché interne.
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Le pouvoir au Liban et la bourse de la démographie
distinctive
Dr. Alexandre Abi Youness

À travers son histoire récente, l’entité Libanaise a témoigné divers
changements géographiques, fait qui a affecté son statut sociopolitique
et son régime. En effet, allant du Mont Liban, l’Émirat de la coexistence
Maronite-Druze et arrivant au Liban en tant qu’État et république de
la coexistence chrétienne-islamique, l’entité Libanaise a vécu tout
au long de son histoire récente et continue toujours, une délivrance
douloureuse. Quelle est donc la raison derrière la persistance du
problème libanais? Est-elle la démographie distinctive à laquelle est
soumis le peuple libanais et son incapacité à adopter une forme de
coexistence nationale? Ou soit-elle l’avidité régionale de cette entité?
Le problème du Liban est-il véritablement au niveau de sa constitution
ou aux niveaux de ses diverses confessions toujours en conflit, à la
recherche du pouvoir, des autorités et des postes administratifs? Ou bien
soit-il à cause de l’incapacité du peuple libanais à accéder à l’entente
quant à son entité, identité, citoyenneté et civilisation. Fait qui pousse
certaines confessions à jouer la démographique pour achever leur but.
Toute personne tentant d’accéder au pouvoir afin d’imposer son propre
plan politique à travers la démographie, doit prendre en tant qu’élément
moralisateur les expériences ratées de ses confrères du même pays,
car le Liban, c’est le pays des minorités et des oppressés parmi leurs
grands groupes. Leur destin est de se coexister entre eux sur cette terre
où ils se sont une fois rencontrés et qui a fini par leur former un abri.
Cependant, nous ne pouvons point séparer le Liban de son entourage et
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des incidents qu’il témoigne en disant que nulle chose ne peut l’affecter,
car la Politique en tant que telle fut formée de l’Histoire qui à son
tour fut formée de la Géographie qui est invariable. En effet, la cause
Libanaise fut tant affectée par les conflits régionaux et les avidités
des pays voisins, ces pays qui ont bien joué la carte confessionnelle à
l’intérieur du Liban. Fait qui signifie que pour que ce pays reste vivant,
il est indispensable au peuple libanais de se libérer de son problème
perpétuel qui est la démographie distinctive confessionnelle et qui
aboutit à des conflits pour accéder au pouvoir.
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