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جملـــــة

العدد الخامس والتسعون - كانون الثاني 201٦

اإرادة و�سالح
مود، حّتى و�إن كانت  �ل�ّصالح �ملتقّدم و�لعتاد �حلديث من �رضوريات �ال�صتمر�ر و�ل�صّ
�إن كانت �ملهّمات قتالية �رض�صة م�صتمّرة، ما  �إالّ، فكيف بنا  �ملهّمات تدريبّية لي�س 
�إن تتقطع وتهد�أ حّتى وتعود لتتو��صل يف �ل�ّصهل و�جلرد، ويف �للّيل و�لّنهار، وكيف 
بنا �أي�صاً �إن كانت تلك �ملهّمات م�صتعلة يف مو�جهة �إرهاب يحمل �صالح �ل�رّض يهّدد 
به �لدّنيا باأ�رضها، �إىل جانب عدّو قدمي �آخر، هو �إ�رض�ئيل �لّتي ما تاأخرت يوماّ عن 

�العتد�ء على لبنان و�لتخطيط ل�رضب وحدته و��صتقر�ره.
�الرهاب  �صّد  خا�صها  �لتي  �ملو�جهات  جميع  يف  �لو��صحة  جي�صنا  �نت�صار�ت  �إّن 
حر�س  يو�زيها  �لدويل،  �ملجتمع  �إعجاب  القت  و�لتي  �لد�خل،  ويف  �حلدود  على 
مع  يتنا�صب  مبا  �ملتطورة،  و�الأ�صلحة  �الأعتدة  من  �ملزيد  توفري  على  �لد�ئم  �لقيادة 
كفاءة وحد�تنا و��صتعد�دها للت�صحية بالغايل و�لنفي�س، وحجم �الأخطار �لتي حتدق 
�لفر�صة  �إتاحة  �مل�صموح  غري  فمن  تاريخه،  من  �لدقيقة  �ملرحلة  هذه  يف  بالوطن 
�لفو�صى  و�أجو�ء  �الإقليمية،  �ل�رض�عات  �أتون  �إىل  جمدد�ً  لبنان  با�صتدر�ج  لالأعد�ء، 
خالل  �صعبنا  حققها  �لتي  �لوطنية  �ملكت�صبات  �رضب  وبالتايل  و�لت�رضذم،  و�لفتنة 

عقود من �لزمن.
يف �خت�صار، �إن �إر�دة �لقتال مل تخُب يوماً يف �صدور جنودنا حتى يف �أزمنة �ل�صّح 
كما  �صفوفهم،  بني  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  قو�فل  ذلك،  على  ت�صهد  �ليد،  ذ�ت  و�صيق 
�خلر�ب  من  �لبالد  و�صانت  باأيديهم،  �صنعت  �لتي  �مل�رضقة  �مليد�نية  �الإجناز�ت 
و�النهيار، �إاّل �أّن حت�صني هذه �الإر�دة، يتطلّب �ملزيد من �الأ�صلحة �لنوعية �لتي وفرت 
منها  �إمياناً  �ملتاحة،  �ل�صبل  بكّل  �الآخر  بع�صها  توفري  �إىل  وت�صعى  بع�صها  �لقيادة 
باأّن �حلّق يحتاج د�ئماً �إىل قّوة حتميه من قوى �ل�رّض و�لغدر و�الإرهاب، ومت�صي به 

�إىل �لن�رض �الأكيد.  
العميد علي قان�صو

مدير التوجيه



»�لدفاع �لوطني �للبناين« جملة ف�صلية تعنى باالأبحاث و�لدر��صات �لفكرية و�لع�صكرية، و�صائر �لن�صاطات �لثقافية ذ�ت �الخت�صا�س.  -1

ت�صرتط �ملجلة يف �الأعمال �لو�ردة عليها �أال تكون قد ن�رضت �صابًقا �أو مقدمة للن�رض يف مطبوعات �أخرى.  -2

حاالت و�لتوثيق  ا ما يتعلق منها باالإ ت�صرتط �ملجلة يف �الأعمال �ملقدمة �إليها، �الأ�صالة و�البتكار ومر�عاة �الأ�صول �لعلمية �ملعهودة، خ�صو�صً  -3
�س، �لدرجة �لعلمية، �ملوؤلفات، �لخ.( ومبلخ�س ملقاله  وذكر �مل�صادر و�ملر�جع. كما نتمنى على �لكاتب �أن ُيرفق عمله ببيان �صرية .c.v )�لتخ�صّ

�ملر�صل باالإنكليزية �أو بالفرن�صية.

�ملجلة حمّكمة وحتيل �الأعمال �ملقدمة �إليها قبل ن�رضها على جلنة من ذوي �الخت�صا�س تقرر مدى �صالحية هذه �الأعمال للن�رض.  -4

�إدر�جه يف �لعدد �لذي تر�ه منا�صًبا. كما حتتفظ  ًر� للن�رض، حمتفظة بخيار  �إذ� كان مقرَّ ُتعِلم �ملجلة �لكاتب خالل �صهرين من ت�صلمها عمله ما   -5
�ملجلة بحقها يف �أن تقرتح على �لكاتب �إجر�ء �أي تعديالت يف �لن�س تزكيها هيئة �لتحكيم.

تتوقع �ملجلة يف �لكتابات �ملر�صلة �أن تكون مطبوعة �أو مكتوبة بو��صطة Microsoft Word و�أن يكون حجم �ملقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦
كلمة.

تعترب »�لدفاع �لوطني �للبناين« جميع ما ُين�رض فيها ناطًقا با�صم �أ�صحابه، وال يعرب بال�رضورة عن ر�أي �ملجلة �أو قيادة �جلي�س.  -٧

حتتفظ �ملجلة بجميع حقوق �لن�رض و�لتوزيع، وال يجوز �الإقتبا�س من �ملو�د �ملن�صورة كلًيا �أو جزئًيا �إاّل باإذن منها.  -٨

 www.lebarmy.gov.lb www.lebanesearmy.gov.lb   :الأبحاث املن�سورة يف اأعداد »الدفاع الوطني اللبناين« متي�رسة على موقع •

قيادة اجليش اللبناني، مديرية التوجيه، اليرزة، لبنان، هاتف : 1701   : عـنـوان املـجـلـة 

tawjih@lebarmy.gov.lb & tawjih@lebanesearmy.gov.lb  : العنوان االلكتروني 

5000 ليرة لبنانية.  : الســعــر 

في لبنـــان :  100.000 ليرة لبنانية. *  : االشتراك السنوي 

في اخلارج :  150 دوالرًا أميركًيا. *    

مجلة »الدفاع الوطني اللبناني«.  : االعالنات واالشتراكات 
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د. نبيـل سـرور

 التوتر بين الكوريتين: أثر الُبعد الجغرافي 
والتحالف السياسي

املقّدمة
�ملحاوالت   على  �لكوريني  �لقادة  تغلّب  من  �لرغم  على 

�أنهم  �إال  قرون،  طو�ل  بالتجارة  للتحكم  و�الأمريكية  �الأوروبية 
مل يتمكنو� من مو�جهة قوة �ليابان �ملتنامية على �ل�صعيدين 
على  لل�صيطرة  �ال�صتعماري  وطموحها  و�لع�صكري،  �ل�صناعي 

�جلزيرة �لكورية ومقدر�تها وثرو�تها . 
�لعام  �أو�خر  من  د�م  �لذي  �لياباين  �ال�صتعماري  �حُلكم  كان 
191٠ حتى �صهر �آب من �لعام 1945 بالغ �لق�صوة على كوريا 
�الأوروبية  �ال�صتعمارية  �لقوى  بع�س  خالف  وعلى  و�صعبها. 
�لتي �عتمدت على �ل�صعوب �الأ�صلية يف م�صتعمر�تها، فوظفتهم 
 ٧٠،٠٠٠ �ليابان  �أر�صلت  فقد  �لبريوقر�طي،  نظامها  خلدمة 
م�صوؤول لتطبيق نظام قانوين للتمييز �لعن�رضي �صد �ملجموعات 

�لكورية �الإثنية.

*أستاذ جامعي وباحث 
بالشؤون الدولية
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 وبعد مرحلة �أوىل من �الحتالل، حاولت �ل�صلطات �ليابانية �إلغاء �حل�صارة 
�لكورية، ومّت �قتالع �الأر�صتقر�طية �لكورية وبريوقر�طية �ملحاكم �لكورية، 
و�لـّرق  �ل�ُصخرة  و�نت�رضت  �القت�صاد  على  �ليابانية  �لتكتالت  و�صيطرت 
وعلى  و�لكونفو�صية،  �لبوذية  عن  �لتخلي  على  �لكوريون  و�أجرب  �جلن�صي، 
�ليابانيون، ومّت منع ��صتعمال  �لتعبد يف معبد �صينتو �لذي يعتقد بقد�صيته 

�لكتب �لكورية وتعليم �الأبجدية و�للغة و�لتاريخ. 
�صهدتها  �لتي  �الإيجابية  �لتطور�ت  على  ت�صدد  �ليابان  �أّن  من  �لرغم  وعلى 
�أّن  �إال  و�الت�صاالت(،  �حلديث  �لنقل  وتطور  )كالت�صنيع  عهدها  يف  كوريا 
هذ� ال ينفي �العرت�ف �لياباين بق�صوة �الحتالل وتعاطيه �لظامل مع �ل�صعب 

�لكوري �لذي د�م ل�صنو�ت.

اأوًل: تق�سيم الكوريتني واأيديولوجيا املحاور الكربى

يف نهاية �لعام 191٠ �حتلت �ليابان كوريا، وقد ��صتمّر ذلك حتى نهاية 
�حلرب �لعاملية �لثانية. ويف �لعام 1945 و�فق كل من �الحتاد �ل�صوفياتي 
كوريا،  يف  �ليابانية  �لقو�ت  ��صت�صالم  على  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات 
�متد�د  �إىل ق�صمني على  �أعقاب جمريات �حلرب، لت�صبح كوريا مق�صمة  يف 
�لواليات  �ل�صمال، وحتكم  �ل�صوفياتي  �الحتاد  3٨، حيث يحكم  خط عر�س 

�ملتحدة �جلنوب.
لقد �أدت هذه �لظروف �إىل تق�صيم كوريا بو��صطة �لقوتني �لكربيني. ولكن 
�لو�صع تفاقم لعدم �تـفاقهما على �رضوط �ال�صتقالل �لكوري. وبد�أت �حلرب 
حول  �صيا�صتهما  متحور  �إىل  حكومتني  ن�صوء  بعد  �لتناف�س  و�أّدى  �لباردة 
�الأيديولوجيات �خلا�صة بالقوتني �لكربيني، مّما �أدى يف �لنهاية �إىل �إيجاد 

كيانني منف�صلني، هما كوريا �ل�صمالية وكوريا �جلنوبية.
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�لدميقر�طية(  �ل�صعبية  كوريا  جمهورية  )ر�صمًيا  �ل�صمالية  كوريا  ُتعترب 
دولة ذ�ت حزب و�حد، �إيديولوجية �صيوعية خا�صة بها، عرفت بالزوت�صيه 
Juche �أو �العتماد على �لذ�ت، وهي ُتعترب �ليوم من �أكرث دول �لعامل �صعًيا 
كوريا  �قت�صاد  من  منًو�  �أقل  �قت�صادها  ويعترب  �لتقليدي،  غري  �لت�صلح  �إىل 
وتكنولوجيا  ثقيلة  �صناعات  خالل  من  �أو�صاعها  تعززت  �لتي  �جلنوبية، 

متقدمة، ودعم �أمريكي على جميع �مل�صتويات.
هذ� ويبلغ عدد �صكان كوريا �ل�صمالية 24 مليون �صخ�س تقريًبا، وكانت 
حتى �لعام 2٠٠٨ حتتل �ملرتبة 4٨ بني �لدول �الأكرث كثافة من حيث عدد 

�ل�صكان. 
من  فما  باملعلومات،  �ل�صمالية  كوريا  �صلطات  حكومة  م  حتكُّ وب�صبب 
�ل�صمالية يف  �لبنك �لدويل �صنف كوريا  �أن  بيانات �قت�صادية كافية؛ غري 
�لعام 2٠1٠ دولة منخف�صة �لدخل، وذلك ب�صبب �ل�صعف �القت�صادي �لذي 
و�قت�صادًيا.  مالًيا  �ملو�طنني  و�قع  على  �صلًبا  �نعك�س  مما  بنيتها،  تعانيه 
يف  �لنق�س  ب�صبب  ماتو�  �لذين  عدد  يقدر  �لت�صعينيات،  منت�صف  ومنذ 
�الإد�رة  و�صوء  �لطبيعية  �لكو�رث  من  مزيج  �إىل  �صببه  يعود  �لذي  �الأغذية، 

�القت�صادية للحكومة، مبليوين �صخ�س.
من  كبرية  كميات  تلقت  قد  كانت  �ل�صمالية  كوريا  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 
�مل�صاعد�ت �لغذ�ئية يف �لعقد �ل�صابق، �إال �أّن �حلكومة تخ�ص�س جزًء� كبرًي� 
من مو�زنتها للجي�س وهي تتبع �صيا�صة ع�صكرية مت�صددة،  تتم�صك مبوجبها 

�لنووية.  �الأ�صلحة  بتطوير 
ويتعار�س �صجل كوريا �ل�صمالية �القت�صادي و�ل�صيا�صي متاًما مع �صجل 
�أحز�ب  ذ�ت  دولة  هي  �لتي  كوريا(،  جمهورية  )ر�صمًيا  �جلنوبية  كوريا 
ولها  �ملفتوح،  و�لباب  �لر�أ�صمايل  �ل�صوق  �قت�صاد  على  وتعتمد  متعددة، 
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ع�صوية يف منظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�صادية، باالإ�صافة �إىل ع�صويتها 
يف جمموعة �لع�رضين.

وذ�ت  ثابتة  دميقر�طية  لت�صبح  �ل�صلطوي،  �حلكم  حقبة   من  خرجت  وقد 
�قت�صاد متني   �إذ �حتلت يف �لعام 2٠1٠ �ملرتبة 14، بني �أكرب �قت�صاد�ت 

�لعامل جلهة حجم �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

ثانيًا: احلرب يف كوريا وجمرياتها ونتائجها 

�لعام 1945،  �لثانية يف  �لعاملية  �نتهاء �حلرب  �صبق وذكرنا، وبعد  كما 
قامـت رو�صـيا باحتالل �جلزء �ل�صمايل من �صبه �جلزيرة �لكورية موؤ�ص�صة هناك 
�لواليـات  �ل�صابق. وكانـت  �ل�صوفياتي  �صيوعًيا يدين بوالئه لالحتاد  نظاًما 
�أقامت نظاًما دميـقر�طًيا. وكان  �ملتحدة ت�صيطر على �جلـزء �جلنوبي حيث 

يف�صل بيـن �جلز�أين �لكوريني خط �لعر�س 3٨.
يف كانون �الأول 194٨ �ن�صحبت رو�صيا من �جلزء �ل�صمايل مطالبة �لواليات 

�ملتحدة باالن�صحاب من �جلزء �جلنوبي، وهو ما مت فعاًل.
و�نتهزت كوريا �ل�صمالية - �لتي كانت �أكرث ت�صليًحا من �صقيقتها �جلنوبية 
يوم 25 حزير�ن 195٠ متجاوزة خط  لقو�تها  �لعنان  فاأطلقت  �لفر�صة   -
�لعر�س 3٨. وبد�أت �الأزمة �لكورية �لتي حتولت ب�رضعة - يف ظل �حلرب �لباردة 
- �إىل �أزمة دولية ظلت نري�ن حربها م�صتعلة ل�صنو�ت طويلة. قامت �لواليات 
�ملتحدة بعد يومني من غزو كوريا �ل�صمالية جلارتها �جلنوبية بالتوجه �إىل 
ين�س  �ل�صوفياتي  �الحتاد  غياب  يف  قر�ر  و��صت�صد�ر  �لدويل،  �الأمن  جمل�س 
على �تخاذ عقوبات ع�صكرية �صد كوريا �ل�صمالية، فت�صكلت وفق �لقر�ر قوة 

تتكون من 1٦ دولة للف�صل بني �لدولتني.
�صمال  حلف  قو�ت  ترومان،  هاري  حينه  يف  �الأمريكي  �لرئي�س  وطالب 
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�الأطل�صي �لبحرية و�جلوية �أن تهّب لن�رضة �لكوريني �جلنوبيني، و�أن حتمي 
جزيرة تايو�ن من �حتمال غزو �صيوعي �آخر، كما �أمر �لقو�ت �لربية �الأمريكية 

�ملقيمة يف �ليابان بالتوجه �إىل كوريا �جلنوبية.
�ملتحدة - من  �الأمم  بغطاء من  �أمريكا -  �لذي ح�صدته  �لتحالف  وتكّون 
و�أثيوبيا  وكولومبيا  وبريطانيا  وكند�  ولوك�صمبورغ  وبلجيكا  �أ�صرت�ليا 
و�ليونان وهولند� ونيوزيلند� وجنوب �أفريقيا وتايلند وتركيا، يف حني بعثت 
�الأمريكي  �جلرن�ل  �لقو�ت  هذه  وقاد  طبية.  فرقا  و�ل�صويد  و�لهند  �لد�منارك 

دوغال�س ماك �آرثر �حلاكم �لع�صكري لليابان يومئذ.
من  �أيام  خم�صة  فبعد  �صارًما،  �ل�صمايل  �لكوري  �لع�صكري  �ملخطط  كان 
�لغـزو، هاجمت �لقو�ت �ل�صمالية �صيئول عا�صمة كوريا �جلنوبية حما�رضة 
يف  "بو�صان"  �ل�صاحلية  �ملدينة  حـول  �صيق  �أر�صي  قطاع  يف  خ�صومها 

�جلنوب �ل�رضقي من �صبه �جلزيرة �لكورية.
جاء رد فعل �لواليات �ملتحدة بعد �صهرين ون�صف، ففي 15 �أيلول 195٠ 
قام �جلرن�ل �الأمريكي ماك �آرثر باإنز�ل بحري خلف خطوط �لدفاع �لكورية 
�ل�صمالية، وحت�صنت قو�ته قرب �إن�صون وهي مدينة �صاحلية يف غرب كوريا 

�جلنوبية وتبعد عن �لعا�صمة �صيئول نحو �أربعني كيلومرًت� غرًبا.
ومل مي�ِس �أ�صبوعان حتى جتلى �لن�رض �الأمريكي على �لكوريني �ل�صماليني، 
�أيلول، و�أُرغم �لكوريون �ل�صماليون يف �لثالثني  فا�صتعيدت �صيئول يوم 2٨ 

من �ل�صهر نف�صه على �لرت�جع �إىل حدود خط �لعر�س 3٨.
�أمر �لرئي�س �الأمريكي هاري ترومان – �إمياًنا منه ب�رضورة �لتخل�س من 
وتتّبع   ،3٨ �لعر�س  خط  بتجاوز  وقو�ته،  �آرثر  ماك  �جلرن�ل  �ل�صيوعيني- 
�جلزيرة  �صبه  من  �صيوعي  �آخر  �إخر�ج  حتى  �ل�صماليني  �لكوريني  جيو�س 

�لكورية.
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ويف ٧ ت�رضين �الأول 195٠ دخلت �لقو�ت �الأممية حتت �لزعامة �الأمريكية 
�لعا�صمة،  يانغ  بيونغ  نف�صه  �ل�صهر  من   1٨ يوم  و�حتلت  �ل�صمالية  كوريا 
وبحلول �لـ25 من ذلك �ل�صهر و�صلت بع�س طالئع جي�س �جلرن�ل ماك �آرثر 

�إىل �صفاف نهر "يالو" �لفا�صل بني �صبه �جلزيرة �لكورية و�ل�صني.
�رض�ًصا �صد  هجوما  �حلرب، ف�صنت  يف  �مل�صاركة  �ل�صني  قررت  عندها 
�الأمريكيون  �إثرها  على  تر�جع  حا�صمة  يف معركة  وحلفائهم  �الأمريكيني 
وحلفاوؤهم، فا�صتغل �ل�صينيون جناحهم وطفقو� يهاجمون �الأر��صي �لكورية.
وكانت �لظروف ل�صالح �جلي�س �ل�صيني حيث كان �لربد قار�ًصا مّما ت�صّبب 
�ل�صيني  �جلي�س  �أّن  علًما  وت�صتيتهم،  �آرثر  ماك  �جلرن�ل  جنود  �إرهاق  يف 
�ملهاجم بلغ عدد عنا�رضه 34٠ �ألف جندي، وكان يتمتع بتجهيز ع�صكري 

جيد.
بعد  �ل�صيوعيني  �إىل  يانغ  بيونغ  عادت  �ملهاجم  �ل�صيني  �جلي�س  وبف�صل 
�صبعة �أ�صابيع من �الحتالل �الأمريكي، �أي يوم 4 كانون �الأول 195٠. وبعد 
�صهر من ذلك �أعاد �ل�صينيون �حتالل �صيئول يوم 4 كانون �لثاين 1951. �إاّل 
�أّن �جلي�س �الأمريكي قام يف �لثامن من يوم 21 كانون �لثاين 1951 مبـوؤ�زرة 
�لقو�ت �الأممية بهجوم كا�صح على �جلي�س �ل�صيني يف كوريا �جلنوبية خالل 
عـملية عرفت با�صم "عملية كيلر". ومّتت ��صتعادة �صيئول يوم 14 �آذ�ر من 
يزحف  �الأمريكي  �جلي�س  وظل  منها،  �ل�صيني  �الن�صحاب  بعد  نف�صه  �لعام 
�صماال حتى و�صل �إىل خط �لعر�س 3٨ وجتاوزه قلياًل يف 22 ني�صان 1951.
ا على متابعة �لهجوم �لع�صكري فُعزل وُعني  وكان �جلرن�ل ماك �آرثر حري�صً
�جلرن�ل ماثيو ريدغو�ي �لذي كان �أكرث �عتد�اًل من �صلفه، وهي �إ�صارة �أمريكية 

�إىل تغيري يف �ال�صرت�تيجية.
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كانت �أعد�د �جليو�س �ملحاربة يف �الأزمة �لكورية كاالآتي:
�لواليات �ملتحدة: 2٦٠ �ألف جندي.

�الأمم �ملتحدة: 35 �ألف جندي.
كوريا �جلنوبية: 34٠ �ألف جندي.

كوريا �ل�صمالية و�ل�صني جمتمعتني: ٨٦5 �ألف جندي.
��صطلع �ل�صالح �جلوي بدور مهم وحا�صم يف معارك �حلرب �لكورية، فالأول 
ب�صكل  �لع�صكرية  �لطائر�ت  ��صتعمال  مت  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  وبعد  مرة 

مكثف.
كما برزت قوة �ل�صني يف جمال �لهجوم �جلوي، فكان لديها 14٠٠ طائرة 
�أف�صل  يومها  كانت  �لتي  �ل�صوفياتية  ميغ/15  نوع  من  ن�صفها  ع�صكريـة 
طائرة ع�صكرية يف �لعامل. ومل يتم �لتغلب على قوة �لطري�ن �ل�صيني �إال بعد 
مو�جهة  ��صتطاعت  وبها   ،1٦ �أف  طائرة  �ل�صنة  تلك  يف  �أمريكا  طّورت  �أن 

�مليغ/15.
�ل�صيني، وعلى تدمري  �إمد�د�ت �جلي�س  �أمريكا على قطع طرق  رّكزت  وقد 
�لكهربائية  و�ملعامل  و�جل�صور  �حلديدية  و�ل�صكك  �ل�صمالية  كوريا  مطار�ت 
على  �لو�قعة  �ل�صمالية  �لكورية  �لقو�عد  ق�صفت  كما  �ل�صناعية.  و�ملر�كز 

�ل�صو�طئ.
�لطرفني،  كال  من  بالوح�صية  و�صفت  معامالت  �لكورية  �حلرب  وعرفت 
با�صتعمال  �ملتحدة  �لواليات  و�ل�صني  �ل�صمالية  كوريا  من  كل  �تهمت  فقد 
�أ�صلحة بيولوجية �صد جنودهما، كما تعّر�س �الأ�رضى من �جلنود �الأمريكيني 

وحلفائهم �إىل �أب�صع �أنو�ع �لتعذيب على �أيدي �ل�صيوعيني.
ومفقود  قتيل  بني  ما  �لكورية  �حلرب  يف  �لب�رضية  �خل�صائر  عدد  بلغ  وقد 
وجريح نحو �أربعة ماليني �صخ�س، وكان �ل�صحايا �ملدنيون �صعف �ل�صحايا 



12

�لع�صكريني كما يلي �أدناه:
- كوريا:

- �جلنوبية: 14٧ �ألف جندي قتيل، و21٠ �آالف جريح.
- �ل�صمالية: ثالثمائة �ألف جندي قتيل، و22٠ �ألف جريح.

- جتاوز عدد �ل�صحايا �ملدنيني �لكوريني مليوين قتيل.
- �لواليات �ملتحدة:

 15٧ �ألفا و53٠ �صحية.
- حلفاء �لواليات �ملتحدة )�جلي�س �الأممي(
1٦  �ألفا و532 �صحية، منهم 3٠94 قتيال.

- �ل�صني:
ت�صعمائة �ألف �صحية منهم مائتا �ألف قتيل.

�أ�صبـح �ل�رض�ع  منذ 23 حزير�ن 1951 وبعد �صنة من �ملعارك �حلامـية، 
�لكوري بني طرفني ال غالب وال مغلوب بينهما، فال �الأمريكيون وحلفاوؤهم 
دحرو� �ملد �ل�صيوعي يف �صبه �جلزيرة، وال �ل�صيوعيون �لكوريون وحلفاوؤهم 

�ل�صينيـون ��صتطاعو� توحيد �صطري كوريا حتت �للون �الأحمر.
وقد عر�س ممثل �الحتاد �ل�صوفياتي يف �الأمم �ملتحدة مبادرة لوقف �إطالق 
 2٧ يف  �إال  و�ل�صني  �ملتحدة  �الأمم  بني  �تفاق  �إىل  ل  �لتو�صّ يتّم  ومل  �لنار. 
متوز 1953 بقرية "بامنونغوم" �لو�قعة على خط �لعر�س 3٨ �لفا�صل بني 

�لكوريتني.
و�صيا�صية،  دولية  �أبعاًد�  �أخذ  �لكوريتني  بني  �ل�رض�ع  �أن  ن�صتنتج  وهكذ� 
تتخطى �لُبعد �الإقليمي يف مفاعيله، لتفر�س و�قعا من �خل�صومة �ملتبادلة 
قد  �لدولتني،  ل�رض�ٍع بني  توؤجج  �أن  �الأر�س، ميكن  بتد�عيات ع�صكرية على 
يكون مدخال حلرب �إقليمية تت�صارع فيها عّدة دول ت�صكل �أقطاًبا يف �لنظام 

�لدويل �جلديد.
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ثالثًا: �سباق الت�سلح بني الكوريتني والتوتر الدائم

كوريا  بني  �لنووي  �لت�صلح  �صباق  ت�صاعد  �حتماالت  من  �لقلق  ي�صّكل 
على  و�لرو�صية  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  �أحد هو�ج�س  �جلنوبية  وكوريا  �ل�صمالية 
�لتجارية مع �لكوريتني  حد �صو�ء. كما تخ�صى �ل�صني من ت�رضر عالقاتها 
�لتجاري  �لتبادل  �أّن حجم  بينهما، مع مالحظة  �ملناف�صة  ��صتد�د  يف حال 
مع كوريا �جلنوبية يعادل �صتة �أ�صعاف حجم �لتبادل �لتجاري مع كوريا 
�ل�صمالية، على �لرغم من �لعالقات �ل�صيا�صية �لتقليدية بني كوريا �ل�صمالية 
و�ل�صني))). �أ�صف �إىل ذلك �ملخاوف من �أن �لنز�ع بني �لكوريتني قد يوؤدي 
من�صوريا.  �إىل  �ل�صمالية  كوريا  من  كبرية  باأعد�د  �ملهاجرين  تدفق  �إىل 
وترتكز �لعالقات بني �ل�صني وكوريا �جلنوبية من خالل مقاطعة �صاندوجن 
على غر�ر �حلالة �ل�صائدة بني �ل�صني و�لدول �الخرى �ملجاورة، حيث حتظى 

�ملناطق �حلدودية بالن�صيب �الأكرب من �لعالقات.
�لدخول  على  �ل�صمالية  كوريا  ت�صجيع  يف  �إيجابًيا  دوًر�  �ل�صني  �أدت  وقد 
�لنووية  بامل�رضوعات  �خلا�س  �ل�صمايل"  �لكوري   – �الأمريكي  "�الإطار  يف 
و�ليابان  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  لدى  �أّن  �ملعروف  ومن  �لكورية. 
�صكوًكا باأّن كوريا �ل�صمالية يف طريقها �إىل �إنتاج �أ�صلحة غري تقليدية، وال 

�صيما يف �ملجال �لنووي.
 ومن هنا �صعت �لواليات �ملتحدة عرب �ل�صني من ناحية، وعرب �ل�صغوط 
عن  بالتخلي  �ل�صمالية  كوريا  �إقناع  �إىل  �أخرى،  ناحية  من  �ملختلفة 
مبدها  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  تقوم  �أن  مقابل  �لنووية  م�رضوعاتها 
يف  �مل�صاعد�ت  تقدمي  جانب  �إىل  �ل�صلمية،  لالأغر��س  نووية  مبفاعالت 

Johns Andrews, the study of political adaptation,op, cit,  166,2008,p: 44  -(
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�ملجال �لغذ�ئي ب�صكل خا�س. وقد تعرثت هذه �ملفاو�صات �لتي �صارك فيها 
�لن�صف  خالل  و�ل�صني  وكوريا  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  عن  مندوبون 

�لثاين من �لعام 199٧.
�أّن كال من �ل�صني و�ليابان ال ترغبان يف وحدة  ويعتقد بع�س �ملحللني 
كوريا ملا لها من قدرة على تعري�س م�صاحلهما للخطر يف حال حتققها))). 
ولكن ميكن عدم  �التفاق مع هذ� �لر�أي، الأن ��صتمر�ر �لتجزئة �لكورية يبقي 
�حتماالت �ملو�جهة قائمة بينهما، وهو �الأمر �لذي قد يوؤدي �إىل تورط �لدول 
�أّن �الحتمال �الأكرب يكمن يف �صعي �لواليات  �لكربى يف هذ� �ل�رض�ع، غري 
�ملتحدة �الأمريكية و�ليابان و�ل�صني لتطبيع �لعالقات بني �لكوريتني )وهو 
ما تبدو موؤ�رض�ته يف �الإطار �لذي �صبق �أن �أ�رضنا �إليه(، �إىل جانب �حتماالت 
كبرية يف �لتغيري �ل�صيا�صي يف كوريا �ل�صمالية، �صو�ء �أخذ هذ� �لتغيري �ل�صكل 

�لذي يجري يف �ل�صني �أم �أخذ  �صكاًل �أكرث جذرية.
و�لدولية  �الإقليمية  �الأطر�ف  جميع  لدى  ر��صٌخ  �عتقاد  هناك  كان  لقد 
�ندالع حرب  يريد  �أحد  �أن ال  �لكورية �ملزمنة،  باالأزمة  �ملتد�خلة و�ملعنية 
و�أفغان�صتان  �لعر�ق  حربي  يكفيها عناء  الأنه  �الآ�صيوية،  �لقارة  يف  جديدة 
يف  �الأزلية  و�لتوتر�ت  و�لع�رضين،  �حلادي  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  خالل 
�لفيليبني،  ميندناو يف  و�صبه جزيرة  ك�صمري  مثل  �لقدمية،  �ل�رض�ع  مناطق 
من  �لرغم  وعلى  باك�صتان.  يف  �لقبائل  ومنطقة  تايالند،  جنوبي  وفطاين 
من  كّل  بني  بالتوتر�ت  �حلافل  و�ل�صجل  �لكورية،  لالأزمة  �لطويل  �لتاريخ 
كوريا �ل�صمالية و�جلنوبية، �إال �أن حدة هذه �لتوتر�ت مهما �رتفعت حّدتها، 
ومهما ت�صاعدت لغة �لتهديد �ملتبادلة �ملر�فقة لها فاإّن ثمة �تفاًقا �صمنًيا، 
على �أال عودة حلرب �صنة 195٠، �لتي ��صتمرت ثالث �صنو�ت، و�أعادت ر�صم 

)-  توماس ويلبورن،الصين وتحدي الكوريتين،  ترجمة المركز العربي للدراسات  الدولية ، لندن 008)، ص60
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حقبة  فاحتة  وكانت  �الآ�صيوية،  �لقارة  يف  و�لوالء�ت  �لتحالفات  خريطة 
)�أمريكا  �حلديث  �لعامل  قطبي  بني  لعقود  ��صتمرت  �لتي  �لباردة  �حلرب 

و�الحتاد �ل�صوفياتي(. 
وعلى �لرغم من �أن �لبلدين ما ز�ال يف حالة حرب من �لناحية �ل�صيا�صية 
 1953 �صنة  توقفت  قد   195٠ �صنة  حرب  �أن  ذلك  �لدولية،  �الأعر�ف  ووفق 
مبوجب �تفاق هدنة لوقف �إطالق �لنار، ولي�س مبوجب �تفاقية �صالم نهائية، 
�إال �أنه ال �أحد يريد �لعودة للمربع رقم �صفر مهما تكن �الأفعال وردودها))).

باال�صتفز�ز  �مل�صهورة  �ل�صمالية  لكوريا  �لع�صكرية  �لقو�ت  �أن  �إىل  ون�صري 
و�أحياًنا بالتهّور، قد قامت يف فرت�ت معينة ببع�س �الأعمال �لعنيفة، مثلما 
حدث يف  يناير �صنة 19٦٨، عندما �أقدمت  وحدة من كورية �صمالية قو�مها 
32 عن�رًض� علي �صن هجوم على مقر �لرئا�صة ب�صيوؤول يف حماولة الغتيال 
�ملهاجمني.  جميع  �أ�رض  �أو  قتل  ومت  �صونغ  بارك  �جلنوبي  �لكوري  �لرئي�س 
باإطالق  �صمايل  كوري  عميل  قام  عندما   19٧4 �آب  يف  وقع  ما  ومثل 
�أخطاأ  ولكنه  خطاًبا  �إلقائه  خالل  �صونغ  بارك  �جلنوبي  �لرئي�س  على  �لنار 
�ملرمى و�أ�صاب �لعيار �لناري زوجة �لرئي�س مما �أدى لوفاتها، ثم �ل�رضبة 
عندما   ،19٨3 �أكتوبر  يف  �صماليون  كوريون  عمالء  �صددها  �لتي  �لعنيفة 
�جلنوبي  �لرئي�س  يزوره  �أن  قبل  ميامنار  يف  جتاري  جممع  بتفجري  قامو� 
 4 منهم  �صخ�صا   2٠ بحياة  �أودى  و�حلادث  وجيزة،  بفرتة  هو�ن  هو  �صون 
وزر�ء كوريون جنوبيون... ويف هذه �ال�صتفز�ز�ت �لعنيفة كلّها، وما تالها 
دولة،  �أ�صعف  عند  �صن حرب  �صاأنها  �أخرى، كان من  ��صتفز�زية  �أعمال  من 
تلك  جتاوز  فتم  �لنف�س،  �صبط  درجات  �أق�صى  �جلنوبية  كوريا  مار�صت 

االسالم"  "مفكرة  موقع  في  منشورة  أميركا"،  أيادي  في  اللعبة  أسرار   .. الكورية  "األزمة  عنوان  تحت  العزيز،  عبد  شريف  د.  مقالة:  راجع   -(
اإللكتروني بتاريخ 4)/))/0)0)، على شبكة اإلنترنت:

http://www.islammemo.cc/hadath-el-saa/Kasf-twoKoria/2010111742/24/11/.html
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وبقائها  �الأو�صاع  تهدئة  �لر�غب يف  �الأمريكي  للدور  �الأزمات كلها. وكان 
يف خانة �لتوتر�ت فقط، دور كبري يف �ملوقف �لكوري �جلنوبي �ملتخاذل، 

على حد و�صف كثري من �ملر�قبني لالأو�صاع يف �صبه �جلزيرة �لكورية)4). 

رابًعا: الت�سعيد على جانبي احلدود وتبادل الإتهامات

من منطلق �لتوتر �لذي ي�صعل فتيل �الإحتكاك �لد�ئم بني �لدولتني �جلارتني، 
تتو��صل �ال�صتفز�ز�ت �ملتبادلة يف عملية ج�س نب�س حمتدمة على جانبي 
حرب  منذ  و�الأخطر  �الأول  هو  ع�صكري  ت�صعيد  ويف  �لدولتني  بني  �حلدود 
باإلقاء  �آب �ملا�صي  �ل�صمالية يف  �لعام 1953، قامت كوريا  �لكوريتني يف 
�لبحر  يف  �جلنوبية  بكوريا  يونبيونغ  جزيرة  على  �ملدفعية  �لقذ�ئف  مئات 
�الأ�صفر، و�ملجاورة ملنطقة حدود بحرية حمل نز�ع بني �لطرفني، وهو ما 
�لقو�ت �جلنوبية  �أ�صخا�س بينهم ع�صكريان، وقد ردت  �أربعة  �إىل مقتل  �أدى 

بطلقات مدفعية مماثلة، وتوعدت بالثاأر لقتالها.
بّررت كوريا �ل�صمالية هذ� �لق�صف، باأّنه جاء رًد� على ق�صف تعّر�صت له، 
ف�صاًل عن تخّوفها من �لتدريبات �لع�صكرية �لتي يجريها �جلي�صان �الأمريكي 
�الأمريكية  �لطائر�ت  حاملة  مب�صاركة  �الأ�صفر  �لبحر  يف  �جلنوبي  و�لكـوري 
"يو �أ�س �أ�س جورج و��صنطن" �لتي تعمل بالطاقة �لنووية وحتمل ٧5 طائرة 
حربية، وطاقًما يزيد على ٦٠٠٠ فرد. و�عتربت بيونغ يانغ هذه �ملناور�ت 
متهيًد� ل�صن حرب كورية جديدة، كما حّذرت �ل�صني �أمريكا بدورها من �أي 
�أبعد من  �إىل  �لتي متتد  �القت�صادية �حل�رضية  ن�صاط ع�صكري يف منطـقتها 

مياهها �الإقليمية و�صوالً �إىل 3٧٠ كيلومرًت� من �صو�حلها. 

بتاريخ  الحياة  جريدة  في  منشورة  بيونغيانغ"،  موقع  تحّصن  مزدوجة  لعبة  الكورية:  الجزيرة  شبه  في  الصيني  "الدور  باكير،  حسين  علي   -  -4
.(0(0/((/(4
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ومن جانبها حاولت �لواليات �ملتحدة تهدئة خماوف �ل�صني على ل�صان 
"لي�صت موجهة" �إىل  �أن تلك �ملناور�ت  �أكدت  وز�رة �لدفاع �الأمريكية �لتي 
�ل�صني، و�أنه مت �إبالغ بكني بها، مطالبة �إياها بت�صعيد �صغوطها على كوريا 

�ل�صمالية لوقف �ال�صتـفز�ز�ت. 
ومن �ملعروف �أّن �ل�صني هي �لر�عي �ملايل و�ل�صيا�صي �الأول لنظام بيونغ 
يانغ، و�أّن �لواليات �ملتحدة كانت تتطلع دوًما لبكني باعتبارها �الأمل �لوحيد 
لها ملمار�صة �ل�صغط على ذلك �لنظام من �أجل �حلد من طموحاته �لنووية. 
و�إىل جانب �لتدريبات �لع�صكرية فقد حتّدث ع�صكريون وحمللون عن �أ�صباب 
�أخرى للت�صعيد �لكوري تتعلق مبـحاولة بيونغ يانغ �ل�صغط على �لواليات 
�ملتحدة ال�صتئناف �ملباحثات �خلا�صة بالربنامـج �لنووي من دون �نتظار 
�تفاق  توقيع  يف  �ل�صمالية  كوريا  رغبة  عن  ف�صاًل  �لتخ�صيب،  عملية  وقف 

�صالم، من �صاأنه �إنهاء حالة �ملو�جهة مع �لواليات �ملتحدة.
وعليه فمن �ملتوقع �أن ت�صهد �ملنطقة �ملزيد من �لت�صعيد �ل�صمايل، لكن من 
دون �أن تقدم كوريا �ل�صمالية، وهي �الأ�صعف من �لناحية �القت�صادية، على 

خو�س �حلرب، فهي تعرف �أّن ذلك رمبا يوؤدي �إىل نهايتها.
�ل�صمايل"  �لكوري  للزعيم  �ملختار  �لوريث  �أون"  جوجن  "كيم  يرغب  كما 
كيم يوجن �إيل"، و�لذي يفتقر �إىل �خلربة و�ل�صعبية، يف �إظهار �صالبته �أمام 

�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف بـالده �لتي �صيحتاج �إىل دعمها يف �مل�صتقبل.
وتفعـيل  �حلرب  جتّنب  على  �صتعمل  فهي  �جلنوبية  لكوريا   وبالن�صبة 
مفاو�صات،  �إجر�ء  على  بعد  ما  يف  تعمل  ورمبا  �الإقت�صادي،  ح�صـورها 
ب�صق  حقـقته  �لذي  للرخاء  خل�صارتها  �حلرب  توؤدي  �أن  من  �صيئول  وتخ�صى 
�الأنف�س، وهي تعمل على تر�صيخ حتالفها مع �لواليات �ملتحدة، وهو �الأمر 
�لذي يبدو و��صًحا منذ �الأزمة حيث دعت �لواليات �ملتحدة كوريا �ل�صمالية 

�إىل وقـف عملياتها.
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ويف هذ� �ل�صدد �أكد �ملتحدث با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية با�صتمر�ر، 
�جلنوبية،  كوريا  عن  بالدفاع  ب�صدة"  "ملتزمة  �ملتحدة  �لواليات  �أّن 
�أعلن عن م�صاركة  و"باحلفاظ على ��صتقر�ر �ل�صــالم و�الأمن �الإقليمي، كما 
�لواليات �ملتحدة لكـوريا �جلنــوبية فـي تدريبــات م�صرتكة بقرب �ملنطقة 
�مل�صاند  ودوره  و�أهميته  �ل�صيني  �لدور  �إهمال  دون  من  �خلالف،  حمل 

كحليف ��صرت�تيجي لكوريا �ل�صمالية".
حتدًيا  تعد  �لتي  �الأزمة،  هذه  باحتو�ء  �الأمريكي  �الهتمام  ويرجع 
بني  �لقتال  �حتد�م  باأّن  �القتناع  �إىل  لو��صنطن،  خطيـًر�  جيوبوليتـيكًيا 
�لدولتني �صيـ�صع �لعا�صمة �لكورية �جلنوبية يف د�ئرة �خلطر �ملبا�رض، فهي 
تقع يف نطـاق �ملد�فـع �لكورية �ل�صمالية طويلة �ملدى. عالوة على �أّن ذلك 
�لقتال قد يعر�س للخطر م�صري 25 �ألف جندي �أمريكي منت�رضين يف قو�عد 
يهّدد  كما  بينهما،  �ملوقعة  �لدفاعية  �ملعاهدة  بنود  مبوجب  وبرية  بحرية 
�ألف �أمريكي مدين يعي�صون يف تلك �لدولة،  باخلطر حياة ما يقرب من 5٠ 

ويرتكز �جلزء �الأكرب منهم يف �لعا�صمة �صيئول.
وهو  حمدودة،  للرد  �ملتحدة  �لواليات  �أمام  �ملتاحة  �خليار�ت  فاإن   لذ� 
�الإد�ر�ت  وقبله  �أوباما،  بار�ك  �حلايل  �الأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  يجبـر  ما 
�الأمريكية �ملتعاقبة، على �لت�رضف بحذر �صديد. ولكن ذلك �حلذر ميكن �أن 
بت�رضفاته  �لتنبوؤ  ميكن  ال  �لذي  �ل�صمايل  �لكــوري  �لنـظام  قـِبل  من  يف�رض 
�أّنه �صعف. من ناحية �أخرى فاإن تلويـح �لواليات �ملتحدة با�صتخد�م  على 
�لقوة بعد �لهجوم �لذي �صنته كوريا �ل�صمالية قد يوؤدي - من ناحية �أخرى 

- �إىل تفاقم �الأزمة.
ويف در��صة ملعهد �لدر��صات �لدولية و�الإ�صرت�تيجية يف و��صنطن يف موؤمتر 
�إ�صرت�تيجية  روؤية  تكونت  �ملحتملة،  و�أبعاده  كوريا  يف  �لتوتر  حول  عقد 
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جتاه كوريا، عززها حتليل مطابق لوزير �خلارجية �الأمريكي �الأ�صبق هرني 
كي�صنجر، مفادها: "�إّن �ل�صيا�صة �الأمريكية جتاه كوريا �ل�صمالية تقوم على 
�أّن تلك �لـدولة ُتعتـرب )�أر�س �خليار�ت �لب�صعة(، الأّن �أمريكا ت�صطر يف �صبيل 
�لتعامل معها �إىل �ملفا�صلة بيـن �خليار�ت �ل�صيئة، و�الأ�صو�أ، و�الأكرث �صوًء�".

�أن  �ملرجح  �لكوري، فمن  �ملو�صوع  �ل�صني وموقفها جتاه  �إىل  وبالن�صبة 
�لق�صف،  فهذ�  للعدو�ن،  تعر�صها  حال  يف  �ل�صمالية  كوريا  حليفتها  حتمي 
�لكوريتني، يعد �ختباًر� مهًما لكيفية حتقيق �ل�صني  و�أي توتر يح�صل بني 
�لدولية  يانغ، و�ملطالب  لبيونغ  رئي�صي وحيد  �لتو�زن بني دورها كحليف 

بال�صغط على كوريا �ل�صمالية بل ومعاقبتها.
تتاأثر  فقد  �أقوىلها،  توبيخ  بتوجيه  �ملطالبة  �ل�صني  مقاومة  حال  ويف 
تفكري  �أ�صلوب  على  ا  �أي�صً يوؤثر  قد  قلق  مبعث  وهو  �الإقليمية،  مكانتها 

�مل�صوؤولني يف بكني.
وقد �صكا م�صوؤولون �أمريكيون من رد فعل �ل�صني "�لو�هي" �إز�ء �لق�صف 

�لكوري �ل�صمايل. 
بل   �ل�صمال،  النتقاد  بكني  على  �ل�صغط  من  ذلك  يزيد  �أن  �ملمكن  ومن 

وفر�س عقوبات من �ملحتمل �أن تكون من خالل جمل�س �الأمن.
�لواليات  مو�جهة  يف  ��صرت�تيجًيا  حليًفا  �ل�صمالية  كوريا  �ل�صني   وتعترب 
�ملتحدة وحلفائها يف �ملنطقة. وعلى مد�ر �لعام �أظهر �لرئي�س �ل�صيني مدى 

��صتعد�ده ال�صتثمار مـكانة �صيا�صية ومعونات �قت�صادية يف بيوجنياجن.
جتدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صياق، �إىل �أنه على �مل�صتوى �جلغر�يف، متتد حدود 
�أنهار  منها  و�أجز�ء  كيلومرًت�،   1415 مل�صافة  �ل�صمالية  كوريا  مع  �ل�صـني 
لالجئني  ممًر�  �حلدود  ت�صبح  �أن  �ل�صني  تخ�صى  وهي  �ل�صتاء،  يف  تتجمد 

و�ال�صطر�بات �إذ� ما �نهار �لنظام هناك.
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وُيّعد �لهجوم �لكوري �ل�صمايل �آخر �ال�صتفز�ز�ت يف قائمة طويلة تعود �إىل 
�لعام 2٠٠٧ و�ل�صنو�ت �لتي �صبقتها. كما �أنه ياأتي عقب حادث �إغر�ق مدمرة 
كورية جنوبية "�صيونان" بالقرب من �حلدود �لبحرية �ملتنازع عليها، مّما 
�أدى �إىل م�رضع عدد كبري من �أفر�د طاقمها. وهناك �حتمال كبري �أن تكون 
تلك �ملدّمرة قد تعر�صت لهجوم بالطوربيد من قبل غو��صة كورية �صمالية، 

وفق حمللني ع�صكريني �أمريكيني وكوريني جنوبيني.
�ل�صفينة  �صطر  �إىل  �الأ�صباب  جمهول  �نفجار  �أدى   2٠1٠ �آذ�ر   2٦ ويف 
�أدى  �إىل ن�صفني مما  "�صيونان" بالبحر �الأ�صفر  �لكورية �جلنوبية  �حلربية 
ب�صدة  �الإقليمية  �الأو�صاع  ��صطربت  وعندها  بحارتها،  من   4٦ �إىل مقتل 
و�صغطت �أمريكا على كوريا �جلنوبية من �أجل قبول حتقيق دويل يوؤدي �إىل 
�لتحقيقات  خل�صت   2٠1٠ �أيار   2٠ ويف  �ل�صمالية.  على  متوقعة  عقوبات 
�ل�صفينة  �إ�صابة  �أن  �إىل  �أ�رضفت عليها كوريا �جلنوبية نف�صها  �لدولية و�لتي 
غو��صة  �أطلقته  بطوربيد  �إ�صابتها  عن  ناجمة  �جلنوبية  �لكورية  �حلربية 
كورية �صمالية وبيونغ يانغ نفت عالقتها باحلادث مبنتهي �ل�صدة، ويف 24 
�أيار 2٠1٠ �أعلنت كوريا �جلنوبية عن قطع �لعالقات �لتجارية مع جارتها 

�ل�صمالية ومنع �ل�صفن �ل�صمالية من دخول مياهها �الإقليمية))).

�ال�صتفز�ز  "�أجندة"  تكون  �أن  من  �الأزمة خماوف  تثري هذه  �لنهاية   ويف 
�ملتوقع  �لفعل  برد  و�ملتجاوب  �لبادئ  �لنظر عن  بغ�س  �لكوري  �لكوري - 
هي "�أجندة" عاملية، فقد يكون يف �الأمر ��صتفز�ز �أمريكي- كوري جنوبي 
متعمًد� لكوريا �ل�صمالية بل و��صتفز�ز غري مبا�رض لل�صني �لعدو �القت�صادي 
�الأول للواليات �ملتحدة، وعدم ر�صا �الأمريكيني عن �لرف�س �ل�صيني للر�صوخ 

)-  د. شريف عبد العزيز، مقالة تحت عنوان "األزمة الكورية .. أسرار اللعبة في أيادي أميركا"، الدار العربية للعلوم السياسية، القاهرة ص )).
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للمطالب �الأمريكية باإعادة تقومي �ليو�ن �ل�صيني ل�صالح �لدوالر �الأمريكي 
�لنفوذ  �زدياد  �ملتحدة من  للواليات  �ملت�صاعد  �لقلق  ناهيك عن  �ملتد�عي، 

�ل�صيا�صي و�القت�صادي و�لع�صكري لل�صني �إقليمًيا وعاملًيا.

خام�ًسا: اأ�سباب انقالب معادلة التوازن بني الكوريتني

�ل�صمالية، يف  �لكورية على �صغوط غري عنيفة على كوريا  تقوم �ملعادلة 
وغ�س  و�أمنها،  حدودها  �صالمة  �جلنوبية  كوريا  فيه  ت�صمن  �لذي  �لوقت 
يف  توؤثر  لن  �أنها  طاملا  �ل�صمالية  لكوريا  �لنووية  �لطموحات  عن  �لطرف 
حتى  قائمة  �ملعادلة  هذه  وظلت  �ملنطقة.  يف  �لع�صكري  �لتو�زن  منظومة 
كانت تطور�ت �الأحد�ث �الأخرية يف خالل �لعام 2٠1٠، �لتي دفعت باملنطقة 

�إىل حافة حرب و�صيكة قد يتوّرط فيها �صائر �الأطر�ف �الإقليمية.
فما هي �الأ�صباب ور�ء هذ� �لتغري �ملفاجئ؟ 

لقد بد�أت �أوىل عالمات تغري معادلة �لتو�زن �لكوري، و�لتي حر�صت �أمريكا 
على �إبقائها متزنة لفرتة طويلة، مع �إغر�ق �ملدمرة "�صيونان".

�لكورية  �حلربية  �ل�صفينة  �إغر�ق  ملف  تد�عيات  و�نخفا�س  �لتهدئة  وبرغم 
�جلنوبية �صيونان، فقد برز على �أر�س �لو�قع �ملزيد من �ملعطيات و�ملعلومات 
ب�صكل حثيث  ي�صعى  �صيئول،   – و��صنطن  �أّن حتالف  �إىل  ت�صري  �لتي  �جلديدة 
جّر  طريق  عن  وذلك  يانغ،  بيونغ  مو�جهة  يف  �لت�صعيد  من  �ملزيد  باجتاه 
�لذي  �لعنيف  �ملدفعي  بالق�صف  بد�أت  حمدودة  حرب  �إىل  �ل�صمالية  كوريا 
�أقدمت عليه �لقو�ت �ل�صمالية يوم �لثلثاء 23 ت�رضين �لثاين من �لعام ذ�ته)6).

�خلارجية  وزيرة  قامت  عندما  �الأمريكي  �ال�صتدر�ج  خطو�ت  �أوىل  بد�أت 

علي حسين باكير، "الدور الصيني في شبه الجزيرة الكورية"، مرجع سابق، ص 6)  -6
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عن  و�أعلنت  �جلنوبية،  كوريا  بزيارة  كلينتون  هيالري  �ل�صابقة  �الأمريكية 
وبرفقتها  قامت  ثم  �ل�صمالية،  كوريا  على  جديدة  �أمريكية  عقوبات  �صل�صلة 
وزير �لدفاع �الأمريكي روبرت غيت�س بزيارة �ملنطقة �لعازلة منزوعة �ل�صالح 
بني �لكوريتني، وخالل وجودهما يف هذه �ملنطقة �أعلنت كلينتون عن �ملزيد 
من �لت�رضيحات �ل�صاخنة �لتي حملت طابع �لتهديد و�لوعيد لكوريا �ل�صمالية. 
�الأمني  �لبا�صفيك"   – "�آ�صيا  لقاء  فعاليات  �نعقاد  عن  �الإعالن  مت  وبعدها 
�لذي ��صت�صافته فييتنام، ويركز هذه �ملرة على ق�صايا �الأمن و�لنز�عات يف 

�ملنطقة. 
�أمريكا  جانب  من  مبّيتة  نيات  وجود  �إىل  ت�صري  كلها  �لتوقعات  وكانت 
وكوريا �جلنوبية وحلفائهما، جلهة دفع فعاليات �للقاء باجتاه �إد�نة كوريا 

�ل�صمالية و�ل�صعي لفر�س �ملزيد من �ل�صغوط �الآ�صيوية و�لدولية عليها. 
وقد ��صتبقت كوريا �ل�صمالية تلك �لقّمة بق�صف مدفعي جلزيرة جنوبية على 
عن  �الإعالن  جاء  ثم  مدنيني.  وفر�ر  وجرحى  قتلى  �صقوط  �إىل  �أدى  �حلدود 
بني  �لفا�صل  �لهدنة  خط  مبحاذ�ة  �مل�صرتكة  �لكورية  �الأمريكية  �ملناور�ت 
له  تخطط  ما،  ع�صكري  عمل  من  �ل�صمالية  �ملخاوف  كل  ليطلق  �لكوريتني 

و��صنطن و�صيول))).
رغبة  كان  �ل�صمالية  لكوريا  �أمريكا  ��صتدر�ج  ور�ء  �حلقيقي  �ل�رّض  �أّن  غري 
�الأمريكيني يف �لتعّرف �إىل حقيقة �لقدر�ت �لنووية و�لع�صكرية لبيونغ يانغ. 
فقد ك�صف �آخر �لت�رضيبات باأّن �الأجهزة �الأمريكية و�لكورية �جلنوبية تعاين 
لكوريا  �حلقيقية  بالقدر�ت  �ملتعلقة  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  فجوة  من 

لمزيد 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 6)، العدد 4، 996).

- أيضا راجع فيما يختص بالبعد اإلقتصادي للنظامين الكوريين الشمالي والجنوبي :  دنيس هارت، من التقليد إلى االستهالك : بناء ثقافة الرأسمالية في 
كوريا الجنوبية سيول :بالتعاون مع  Jimoon- dang .،  مترجم عن اإلنكليزية، دار الحداثة ،  القاهرة  )00).
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من�صاأة   "2٨" وجود  عن  تتحدث  �الأمريكية  �لتخمينات  بقيت  �إذ  �ل�صمالية، 
نووية كورية �صمالية تعمل يف جماالت معاجلة �ليور�نيوم �خلام وتخ�صيبه، 

و�ملاء �لثقيل و�ملاء �خلفيف، وما �صابه ذلك من �ملن�صاآت �لنووية. 
تقرير  برز  عندما  كربى  ل�صدمة  تعر�صت  قد  �ملعلومات  تلك  �صدقية  ولكن 
نووية  من�صاأة   1٠٠ حو�ىل  وجود  عن  ويتحّدث  جنوبي،  كوري  خمابر�تي 
تخمني  جمال  يف  �لثانية  �ل�صدمة  جاءت  ثم  �الأقل.  على  �صمالية  كورية 
�لتقارير �الأمريكية عن  �لكورية، عندما حتّدثت  �لقتالية لل�صو�ريخ  �لقدر�ت 
�لقدر�ت �ل�صاروخية �لكورية �ل�صمالية على �أ�صا�س عدم قدرتها على �لو�صول 
�إىل د�خل �لعمق �الأمريكي، وعدم قدرتها على حمل �لروؤو�س �حلربية ثقيلة 
�أّن �لقدر�ت  �أّن تبنّي الحًقا  ا عدم �لدقة يف �إ�صابة �لهدف، �إىل  �لوزن، و�أي�صً
وبحمل  �لطويل،  باملدى  تتمّيز  �ل�صمالية  لكوريا  �لبالي�صتية  �ل�صاروخية 
�لروؤو�س �حلربية �لثقيلة، وبالدقة �ملعقولة جلهة �إ�صابة �لهدف. و�إ�صافة �إىل 
ذلك فقد تبني �أّن كوريا �ل�صمالية متلك عدًد� من �ل�صو�ريخ يتجاوز �أ�صعاف 

�لتقدير�ت �الأمريكية و�لكورية �جلنوبية)8).
�أحًد� من  �إىل حرب، لن تر�صي  �أمريكا، يف ��صتدر�جها كوريا �ل�صمالية  �إّن 
�الأطر�ف �الإقليمية، وهذ� ظاهر من �لتنديد �لرو�صي بالهجوم �ل�صمايل، وهي 
��صتخبار�تية حم�صة، مع �حلر�س على  تتحرك بح�صابات دقيقة والأغر��س 
تدركه  مل  ما  وهذ�  �صلًفا،  له  �ملخطط  حجمها  عن  تخرج  �حلرب  جعل  عدم 
�لقيادة �لع�صكرية �ل�صمالية �لتي  حتاول ��صتعر��س قوتها ب�صورة تتمناها 

�ملخابر�ت �الأمريكية. 

8-  د. شريف عبد العزيز، "األزمة الكورية .. أسرار اللعبة في أيادي أميركا"، مرجع سابق، ص 6).
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�ساد�ًسا: اأبرز حمطات التوتر بني الكوريتني

19٦٨/٠1/21: كومندو�س كوري �صمايل قو�مه 32 عن�رض� ي�صن هجوما 
على مقر �لرئا�صة ب�صيئول يف حماولة الغتيال �لرئي�س �لكوري �جلنوبي بارك 

�صونغ �أدى �إىل قتل �أو �أ�رض جميع �ملهاجمني.
19٧4/٠٨/15: قام عميل كوري �صمايل باإطالق �لنار على �لرئي�س �جلنوبي 
زوجة  و�أ�صاب  �ملرمى  �أخطاأ  ولكنه  خطابا،  �إلقائه  خالل  هي  �صونغ  بارك 

�لرئي�س و�أدى �إىل وفاتها.
1٠/٠9/ 19٨3: عمالء كوريون �صماليون يقومون بتفجري جممع جتاري 
وجيزة،  بفرتة  هو�ن  هو  �صون  �جلنوبي  �لرئي�س  يزوره  �أن  قبل  ميامنار  يف 

و�أودى �حلادث بحياة 2٠ �صخ�صا منهم 4 وزر�ء كوريون جنوبيون.
19٨٧/11/29: �نفجار قنبلة ُو�صعت على منت طائرة كورية جنوبية �أدى 
�إىل مقتل 115 �صخ�صا كانو� على متنها، و�تهمت �صيئول بيونغ يانغ بتدبري 

�حلادث.
كوريا  �صو�طئ  على  كوماندو�س  فريق  غو��صة  �إنز�ل   :199٦ �صبتمرب 
�جلنوبية، ومطاردة �جلنوبيني الأع�صاء �لفريق ومقتل  24 من عنا�رضه و�أ�رض 

و�حد وفقد�ن �آخر.
يف  �حلدود  على  �جلانبني  بني  بحرية  مو�جهة  �ندالع   :1999/٠٦/15
�لعملية  و�نتهاء  �حلرب،  �نتهاء  منذ  نوعها  من  �الأوىل  وهي  �الأ�صفر،  �لبحر 

بغرق �صفينة حربية �صمالية على متنها 2٠ بحاًر�.
2٠٠2/٠٦/29: �ندالع مو�جهة ثانية بني �جلانبني على �حلدود يف �لبحر 
�صماليا يف حادث  �صمالية. ومقتل 13  �صفينة حربية كورية  �الأ�صفر وغرق 
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ح�صل خالل ��صت�صافة �صيئول ملونديال كرة �لقدم باال�صرت�ك مع �ليابان.
تبادل  حيث  �الأ�صفر  بالبحر  �حلدود  على  جديد  ��صتباك   :2٠٠9/11/1٠

�جلانبان �إطالق نار �أدى �إىل �ندالع �لنري�ن ب�صفينة حربية �صمالية.
�لكورية  �حلربية  �ل�صفينة  هز  �الأ�صباب  جمهول  �نفجار   :2٠1٠/٠3/2٦
من   4٦ ومقتل  �ن�صطارها  �إىل  و�أدى  �الأ�صفر  بالبحر  "�صيونان"  �جلنوبية 

بحارتها.
2٠1٠/٠5/2٠: حتقيقات دولية ذكرت �أّن �إ�صابة �ل�صفينة �حلربية �لكورية 
�جلنوبية ناجمة عن �إ�صابتها بطوربيد �أطلقته غو��صة كورية �صمالية، ونفي 

بيونغ يانغ عالقتها باحلادث.
2٠1٠/٠5/24: �أعلنت كوريا �جلنوبية قطع �لعالقات �لتجارية مع جارتها 

�ل�صمالية ومنع �ل�صفن �ل�صمالية من دخول مياهها.
جمموعة  قمة  �نعقاد  قبيل  جمدًد�  �لتوتر  درجة  �رتفاع   :2٠1٠/1٠/29

�لع�رضين ب�صيول �إثر تبادل الإطالق �لنار على �حلدود بني �لبلدين. 
2٠1٠/11/23: تبادل للق�صف بني �جلانبني �أدى �إىل �صقوط قتلى وجرحى 
وفر�ر مدنيني �إثر ق�صف مدفعي كوري �صمايل على جزيرة جنوبية على �حلدود.

2٠13/٨/2٦ توّتر �صديد على جانبي �حلدود، حيث عربت فرقاطة حربية 
�إىل  �أّدى  ذلك خرق كوري مماثل، مما  تبع  �مل�صرتكة،  �ملياه  �صمالية  كورية 

تدهور �الأو�صاع و�حل�صد �ملتبادل و�لتهديد�ت على �أنو�عها.
من  وحد�ت  مع  م�صرتكة  كورية  جنوبية  كورية  مناور�ت   2٠14/٧/13 
�ملارينز من �لقو�ت �لبحرية �الأمريكية �ملر�بطة يف �جلزيرة، �عتربتها �صيئول  

��صتفز�ًز�، و�أعلنت حالة �لتاأهب على مدى �لبالد.
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�سابًعا: اآفاق الو�سع الراهن بني الكوريتني 

بو�در  هناك  �أن  �لكوريتني،  بني  �لعالقات  مل�صار  للمتتبع  �لو��صح  من 
�أزمـات متو��صلة ومتالحقة يف كل حمّطة �أو مف�صل زمني، تنذر بالوقوع 
�أّنه  مع كـل حدث �صيا�صي �أو ع�صكري �أو دعائي، �إذ تعترب كل من �لدولتني 

��صتفز�ز �أو ��صتهد�ف لها وال�صتقر�رها �ل�صيا�صي �صمن حـدودها . 
ومع حلول �صهر متوز من �لعام �حلايل 2٠15، تز�يد �لتوتر على �صفتي 
�جلارتني،  �لدولتني  بني  �لتحدي  من�صوب  و�رتفع  �ملتنازعتني،  �جلزيرتني 
�لدعائية  �الأعالم  خلفية  على  �ملتبادلة  �لع�صكرية  �حل�صود  خالل  من 

�ملتبادلة)9). 
ومن �ملعروف �أّن كاًل من �لدولتني تدور يف فلك دولة �أخرى، فبينما ترتبط 
�لواليات  مع  و�قت�صادية  ع�صكرية  وحتالفات  مبعاهد�ت  �جلنوبية  كوريا 
�ملتحدة �الأمريكية، وتقّوم فيها قاعدة �أمريكية ع�صكرية ت�صم ما يزيد عن 
�ألف جندي �أمريكي، تلتقي كوريا �ل�صمالية مع جارتها �ل�صني يف  ثالثني 
معها  وتتبادل  �ل�صيا�صية،  �مل�صتويات  على  �مل�صرتكة  �الأ�ص�س  من  �لكثري 

�لزيار�رت و�لوفود وتقا�صمها �لروؤى �الأيديولوجية �مل�صرتكة .
�أّن مفاو�صات على م�صتوى عال  �أعلنت �صيئول  �آب �جلاري،  ومع بد�يات 
�نتهاء  من  �صاعتني  قبل  وجنوبيني،  �صماليني  كوريني  قادة  بني  جتـري، 

مهلة �إنذ�ر وّجهته بيونغ يانغ �إىل �جلنوب.
حالة  يف  ُو�صعت  قد  �جلنوبية   �لكورية  �لقو�ت  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 
"تاأّهب ق�صوى"، بعدما هّددت بيونغ يانغ ب�صّن حرب، ما مل ُتوقف �صيئول 

حملتها �لدعائية عرب مكرب�ت �ل�صوت على �حلدود بني �لبلدين.
�لكوري  �لرئا�صة  ملكتب  �لتابع  �لوطني  �الأمن  مكتب  رئي�س  وقال 

9-  للمزيد راجع : "الكوريتين  بين العداء التقليدي والتاريخ المشترك"، محمد عبد السالم، الدار األندلسية للطباعة والنشر، الرباط، 008)
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�إجر�ء  بالده  على  �قرتحت  �ل�صمالية  كوريا  �أّن  كيو-هيون،  كيـم  �جلنـوبي 
�أن  �إىل  م�صري�ً  �لكوريتني،  م�صوؤويل  كبار  بني  عال  م�صتوى  على  حمادثات 
بتوقيت غرينيت�س يف قرية بان مون  �أقـرب موعد   �صُتعقد يف  �ملحادثات 

جو �حلدودية)0)) 
�لقومي  �الأمن  م�صت�صار  �جلنوبي  �جلانب  من  �ملحادثات  يف  وُي�صارك 
فيما  يونغ-بيو،  �لتوحيد هونغ  ووزير  كو�ن-جني  كيم  �جلنوبي  �لكـوري 
�جلي�س  يف  �لعامة  �ل�صيا�صة  مكتب  مدير  �ل�صمايل  �جلانب  مـن  ي�صـارك 
يف  �جلنوبية  كوريا  �صوؤون  و�صكرتـري  بيونغ-�صو  هو�نغ  �ل�صمايل  �لكوري 

حزب "�لعمال" كيم يانغ-�أون.
ويف وقفة مع يوميات �لتوتر �لد�ئم بني �جلارتني خالل �صهر �آب 2٠15 : 

- قالت كوريا �ل�صمالية ليل �جلمعة-�ل�صبت 15/14-٨-2٠15، �أّن قـو�تها 
مع  للقتال"  و�ال�صتعد�د  �لكامل  "�لت�صلح  و�صع  يف  �أ�صبحت  �حلدود  علـى 

�نتهاء �ملهـلة عند �ل�صاعة �خلام�صة  ) ٨،3٠ بتوقيت غرينت�س(.
�إىل �صفـري  "و�صل  �أن �لو�صع  �ل�صمايل من  - وحّذر وزير �خلارجية �لكوري 
�صاملة  بحرب  للمجازفة  ��صتعد�د  على  و�صعبنا  "جي�صنا  �أن  موؤكد�ً  حرب"، 

لي�س فقط كرّد فعل بل للدفاع عن �لنظام �لذي �خرتناه".
 " �ملتحدة  �الأمم  يانغ يف  لبيونغ  �لد�ئم  �ملندوب  م�صاعد  �أكد  - من جهته، 
ميونغ هون "�إذ� مل ت�صتجب كوريا �جلنوبية الإنذ�رنا )بوقف �لدعاية(، فاإّن 

رّد فـعلنا �لع�صـكري �صُي�صبح حتمياً و�صيكون قوًيا جًد�".
لكنـها  �ل�صمالية،  تـهديد�ت كوريـا  �لدولية خربة طويلة يف  �الأ�رضة  ومتلك 
تخ�صى ت�صعيد�ً ممكًنا، مع �أن كثريين يرون �أن ذلك لي�س �صوى حماولة جديدة 

من بيونغ يانغ للفت �الأنظار.

0)-  شون، توك شو. "كوريا في جغرافيا المحيط الهادىء "، مقالة مترجمة من اإلنكليزية، ص 4)
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�ملعهد  مركز  يف  �لباحث  علق  �جلانبني،  بني  �لثقة  ل�صعف  وتاأكيًد�   -
�الآ�صيـوي للدر��صات �ل�صيا�صية يف �صيول جيم�س كني حول �لتوتر �ملت�صاعد 
من  و�لتهديد�ت،  �لتفاو�س  �أ�صلـوب  يف  ملا�صيهم  "نظًر�  �لكوريتني:  بني 
�ملحتمل �أن ينّفذو� تهديد�تهم بعمل ع�صكري �صئـيل وحمدود". لكنه �أكد يف 
�لوقت نف�صه �أن هذه �لتهديد�ت خطرية، وال ميكن ��صتبعـاد �أن ُتـوّجـه كوريا 
�أن  يجـب  �جلنوبية  كوريا  فاإّن  ذلك،  حدث  "�إذ�  وقال:  ما.  �رضبة  �ل�صمالية 
"�أي  �أّن  موؤكد�ً  للرتهيب"،  تخ�صع  لن  �نها  لتوؤكد  فور�ً  وترّد  حازمة  تكون 

�صـيء �أقل من ذلك �صُي�صّكل دعوة ملزيد من �ال�صتفز�ز".
للرّد  م�صتعدون  �جلنوبية:"نحن  �لكورية  �لرئا�صة  با�صم  متحدث  وقال   -

بقوة عـلى �أي عمل ��صتفز�زي كوري �صمايل".
- وتدلياًل على �لو�صع �الآخذ بالتاأزم بني �جلزيرتني، نقلت وكالة �الأنباء 
 2٠15/٧/1٨ فيه  �لو�قع  �ل�صبت  يوم  يف  )يونهاب(  �جلنوبية  �لكـورية 
�أّن بيونغ يانغ ن�رضت وحـد�تها  عن م�صادر ع�صكرية قولها بتاريخ �صابق، 
�ملدفعية على �حلدود لتوجيه �صـربة حمتملة �إىل مكرّب�ت �ل�صوت �لكـوريـة 
�جلنوبية �لتي تبّث دعاية عـرب �حلـدود و�أ�صاف �أّن ثماين مقاتالت �أمريكية 
�إنذ�ًر�  ُت�صّكل  �أن  "مُيكن  ق�صف  عمـليات  مبحـاكاة  قـامت  جنوبية  وكورية 

لكوريا �ل�صمالية".
�جلنوبيني،  �لكوريني  �ل�صكان  الأي خماوف يف �صفوف  ال وجود  وحالًيا، 

�لذيـن �عتادو� ل�صنو�ت تهديد�ت �ل�صمال بحرب و�صيكة ال تقع.
�لكوريتني يف  �أّن  �إىل  �أعاله،  �الإ�صارة، وعطًفا على ما كنا قد ذكرناه  جتدر 
�حلرب  �أن  �إذ  و�لعمالين،  �لوطني  �ل�صعيد  على  عاًما   ٦5 منذ  حرب  حالة 
�تفاق  �أي  ُيوّقع  ومل  �لنار،  الإطـالق  بوقف  �نتهت   )1953-195٠( بينهـما 

�صالم ر�صمي بني �لدولتني منذ ذلك �حلني.
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ويعود �آخر هجوم مبا�رض من �ل�صمال على �جلنوب �إىل �صهر ت�رضين �لثاين من 
�لعـام 2٠1٠، عنـدما ق�صفت بيونغ يانغ جزيرة يونبيونغ �حلدودية �لكورية 

�جلنوبـية، مّما �أدى �إىل مقتل مدنيني �ثنني وجنديني كوريني جنوبيني.
تنـاول  نيـويورك  يف   2٠15/٧/13 بتاريخ  له  مقت�صب  خطاب  ويف   -
�الأو�صـاع �لدولية، دعا �الأميـن �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون، �لكوريتني 

من جديد، لو�صع حد للتـوّتر �ملثيـر للقلق يف �صبه �جلزيرة �ملق�ّصمة.
وقالت متحدثة با�صمه �أّنه "يح�ّس �لطرفني على �المتـناع عن �تخـاذ �أي 
تد�بري �أخرى قد تزيد من حّدة �لتوتر". كما دعت �ل�صني �إىل �لهدوء و�صبــط 
�لنف�س مع ذلك فاإّن �لو�صع م�رّضع على كل �ملتغري�ت و�مللفات �لتي تعي�صها 

�آ�صيا و�لعامل يف �كرث من نقطة �صاخنة.

خاتـمة: 

�لواليات  بني  و�لتناف�س  �ملتوترة،  �لدولية  �الأو�صاع  �أّن  يف  �صك  من  ما 
و�لعد�ء  ملف،  من  �أكرث  يف  �لرو�صي  �الأمريكي  و�خلالف  و�ل�صيـن،  �ملتـحدة 
�لكبري  �الأثر  لها  ��صتعمارية،  خلفيات  على  قائًما  كان  �لذي  �الأيديولوجي 
يف �لتوتر �لذي ين�صحب على �لعالقات بني �لكوريتني، بحيث �أ�صبحت كلتا 
�جلزيرتني، نقطة �لتوتر �لذي ُتختزل من خالله جميع �خلالفات ومظاهرها 

�لعملية و�مليد�نية. 
وعليه فقد �أ�صبح �أي عمل ع�صكري �أو مناور�ت �أو دعايات �إعالمية، مبنزلة 
متبادل  عر�س  بخالل  يتمّثل  فعل،  رد  ي�صتجلب  �لذي  �ملتبادل  �ال�صتفز�ز 

للقوة، يف ما ي�صبه ��صتعد�ًد� و�صيًكا حلرب مقبلة.
ويف ظل �حتد�م �مللفات �مللتهبة يف �ل�رضق �الأو�صط، من �صوريا �إىل �ليمن 
دولية،  خالف  حاالت  من  �مللفات  هذه  متثل  وما  و�لبحرين،  ففل�صطني 
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ت�صطف فيها �لقوى �لكربى و�الإقليمية يف حتالفات �صارمة و�صلبة حفاًظا 
�لعامل  مناطق  �أكرث  يف  و�الإ�صرت�تيجي  �حليوي  وح�صورها  م�صاحلها  على 
غنى بالرثو�ت �لنفطية ومنابع �لغاز، يبدو �أّن �لكوريتني �صتكونان م�رضًحا 
�جلديدة  مبحاوره  �لدويل  �النق�صام  و�قع  يعك�صان  فعل،  ورد  فعل  حلاالت 

و�رض�عاته وتناف�صه �لع�صكري باأبعاٍد �قت�صادية و��صحة.
و�أخرًي� يبقى تقا�صم �مل�صالح وتوزيعها هو �لذي يحكم �لعالقات �لدولية، 
�ندالع  عدم  على  حري�صني  �لكربى،  �لقوى  من  �ملعنيني  �الأفرقاء  ويجعل 
�رض�رة �حلروب يف �أي نقطة ملتهبة من �لعامل. ذلك �أن هذه �لقوى �مل�صيطرة 
وقد  جلمها،  �ل�صعب  من  ي�صبح  تقع،  قد  حرب  �أي  مفاعيل  �أّن  جيًد�  تدرك 
�جلهة  تورط  بحيث  �ل�رض�ع،  �أفرقاء  بني  �حتد�مها  مع  �ل�صيطرة  عن  تخرج 
�لتي ت�صعلها، وتوؤدي بها �إىل �ملزيد من �خل�صائر و�لنتائج غري �ملتوقعة على  

�أكرث من �صعيد.
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د.عبداهلل رزق و د. كليب كليب

برامج دعم القروض الصغيرة 
والمتوسطة في لبنان

شركة كفاالت ش.م.ل نموذًجا

املقّدمة
على   %  ٨5 �إىل   ٨٠ بن�صبة  �لعاملي  �القت�صاد  يرتكز 
�لّدول  تبذل  لذ�  �حلجم،  و�ملتو�ّصطة  غرية  �ل�صّ �مل�صاريع  بناء 
وبخا�صة �لنامية منها، جهوًد� م�صنية لرعاية هذه �مل�صاريع 
فر�س  خلق  على  لقدرتها  نظًر�  لها،  �لالزم  �لّتمويل  وتاأمني 
�أكرث  �حلجم  �ل�صغرية  �مل�صاريع  فت�صّكل  لبنان،  يف  �أّما  عمل. 
من 9٠% من �مل�صاريع �لقائمة، لكّنها تعاين �صعوباٍت بالغة 
يف �حل�صول على �لتمويل. وقد �صهد لبنان منذ عقد �لت�صعينات 
و�لهيئات  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  ظهور  �لع�رضين،  �لقرن  من 
�ل�صغرية  للم�صاريع  �لقرو�س  بتقدمي  تعنى  �لتي  و�لرب�مج 

و�ملتو�ّصطة �حلجم ومن �أبرزها �رضكة "كفاالت".
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  قرو�س  �صمان  "�رضكة  تاأ�صي�س  �أتى 

* بروفيسور 
محاضر في كليّة 

العلوم االقتصادية 
وإدارة األعمال 

*أستاذ محاضر 
في كليّة العلوم 

االقتصادية وإدارة 
األعمال
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�إ�صمها  تعديل  جرى  و�لتي   1999 ني�صان   2٨ يف  �س.م.ل."  و�ملتو�صطة 
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  "�رضكة كفاالت �س.م.ل. كفالة قرو�س  �أ�صبح  بحيث 
لالإمناء  �خلما�صية  �خلطة  �إطار  �صمن  يف1999/11/12  و�ملتو�صطة" 
�آنذ�ك،  �حل�س  �صليم  �لرئي�س  حكومة  �عتمدتها  �لتي   )2٠٠4-1999(
�إىل  �أ�صا�صي  ب�صكل   هدفت  �إجتماعية  �إقت�صادية  �صيا�صات  فيها  وتبّنت 

تن�صيط �حلركة �القت�صادية ومعاجلة �خللل يف �ملالية �لعامة.
وقد جاء هذ� �لتاأ�صي�س يف ظروف بالغة �لتعقيد �أبرزها: �لتاأزم �ل�صيا�صي 
�إىل  �لتوجه  �صعف  �لعام،  �لدين  �أرقام  �زدياد  ت�صارع  و�القت�صادي، 
كتلة  يف  كبري  فائ�س  وجود  �لنمو،  معدل  يف  كبري  و�نخفا�س  �ال�صتثمار 
تاأمني  عن  �ملتخ�ص�صة  �مل�صارف  عجز  �مل�صارف،  يف  �لنقدية  �لود�ئع 

�لت�صليفات �لالزمة للقطاعات �النتاجية ... وغري ذلك.
وكانت �رضكة "كفاالت" قد حّددت عند تاأ�صي�صها فرتة ٦ �صنو�ت الكتمال 
�عتربته  ما  وهو  و�أ�صاليبها،  عملها  و�أ�صكال  قو�عدها،  وتر�صيخ  جتربتها، 

�ل�رضكة �آنذ�ك دورة مالية كاملة.
�لت�صليفية يف �رضكة كفاالت  �ل�صيا�صة  �إىل  �لتعّرف  �إىل  �لبحث  يهدف هذ� 
�س.م.ل. و�لدور �لتنموي �لذي لعبته خالل �ل�صنو�ت �ل�صت �الأوىل من عملها  
�الأ�صا�صي(  كفاالت  برنامج  فيها  ُطّبق  �لتي  �لفرتة  )�أي   2٠٠5-1999
ومعرفة ما �إذ� كانت �ل�رضكة قامت بالدور �لتنموي �ملر�صوم لها يف تن�صيط 
�مل�صارف  �أ�صا�ًصا  فيها  ت�صهم  م�صاهمة  ك�رضكة  �أنها،  �أم  �النتاج  قطاعات 
�الحتياطات  توظيف  باإعادة  يتمّثل  �آخر  بدوٍر  تقوم  كانت  �لتجارية، 
لبنان،  م�رضف  يف  �إيد�عها  �مل�صارف  من  �ملطلوب  �الإلز�مية  �لقانونية 

وهو ما ي�صّمى باإعادة �لتوظيف �ملايل. 
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تنموي  دور  �لتاأ�صي�س  فرتة  يف  كفاالت  ل�رضكة  كان  هل  �أُخرى،  وب�صيغٍة 
حقيقية  نافذة  ت�صّكل  �أن  �ل�رضكة  ��صتطاعت  وهل  مايل؟  توظيف  �إعادة  �أم 
�ملقارنة  �أوجه  هي  وما  �ملنتجة؟  للقطاعات  �لت�صليف  عملية  ت�صهيل  يف 
كفاالت؟  �رضكة  من  �ملكفول  و�لت�صليف  �ملح�س  �لتجاري  �لت�صليف  بني 
لبنان عرب كفالة  �لو�صطى يف  �لطبقة  د�ئرة  تو�صيع  �ل�رضكة  ��صتطاعت  هل 
�أّن  حيث  �الأعمال،  رّو�د  وحتفيز  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  قرو�س 
�لطبقة �لو�صطى كانت قد تر�جعت و�صعفت نتيجة �صنو�ت �حلرب �لطويلة؟ 
خالل  من  �ملدينة  �إىل  �لريفي  �لنزوح  من  �حلّد  يف  دوًر�  �ل�رضكة  �أّدت  هل 
�إيجاد فر�س عمل وت�صجيع �ال�صتثمار يف �الأرياف؟ وهل حققت "كفاالت" 

ما كانت قد توقعته در��صة �جلدوى �خلا�صة بها؟  
هذ� ما �صنحاول �الإجابة عنه يف هذ� �لبحث.

اإىل �رشكات مماثلة  اللبناين وحاجته  اأوًّل: يف �سمات القت�ساد 

ل�رشكة كفالت
�أتى تاأ�صي�س �رضكة كفاالت يف 1999/11/12 �ن�صجاًما مع رغبة �حلكومة 
�لذي  �الإقت�صادي  �مل�صار  حتديد  تعيد  تنموية،  خطة  �عتماد  يف  �آنذ�ك 
ما بني1992  �لثالث  �حلريري  رفيق  �لرئي�س  �عتمدته حكومات  قد  كانت 
�إىل  �أدّيا  وتباين،  �ختالف  مو�صع  كانت  �خلطة  هذه  �أّن  ونعلم  و199٨. 
�لتوجهات  بع�س  تبّنت  �أنها  من  �لرغم  على  �لرئي�صي،  م�صمونها  تعطيل 

�لعامة ومنها �إن�صاء "�رضكة كفاالت".
�إّننا نت�صاءل بامل�صمون: هل ��صتطاعت تلك �خلطة �خلروج عن �ملاألوف     
خطة  عن  �جلوهر  يف  خمتلفة  كانت  وهل  �للبناين؟  �القت�صادي  �لنهج  يف 



34

وهل  199٨؟  وحتى   1992 �لعام  منذ  �عتمدت  �لتي  و�الإعمار  �لنهو�س 
خطة �لنهو�س و�الإعمار �ختلفت عن �لروؤيا �القت�صادية �لعامة لدور لبنان 
�ال�صتقالل وحتى  لبنان منذ  �صادت يف  �لتي  �القت�صاديني؟ وهي  وموقعه 

تاريخه.
من �ملعروف �أّن �لفكر �القت�صادي �لتدّخلي، كان قد �صاد يف معظم بلد�ن 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  وحتى  ع�رض  �ل�صاد�س  �لقرن  مطلع  منذ  �لعامل 
�لثامن ع�رض يف ظّل �لر�أ�صمالية �لتجارية ، ليرت�جع بعد ذلك �لوقت مف�صًحا 
تلك  منذ  �صاد  �لذي  �لالتدخلي  �لليرب�يل  �القت�صادي  للفكر  �ملجال  يف 
عاد  ثانية،  دورة  ويف  �لع�رضين.  �لقرن  من  �لثالثينيات  عقد  حتى  �لفرتة 
و�ال�صرت�كية  �ملارك�صية  مب�صادره  )�إن  لي�صود  �لتدخلي  �القت�صادي  �لفكر 
مطلع  وحتى  �لع�رضين  �لقرن  ثالثينيات  منذ  �لعاملثالثية(  �أو  �لكينزية  �أو 
�ل�صبعينيات من �لقرن �ملذكور، قبل �أن يرت�جع يف �لربع �الأخري من �لقرن 

�لع�رضين مرة جديدة �أمام �لفكر �القت�صادي �لليرب�يل �لالتدخلي.
النظام القت�سادي يف لبنان ليربايل على الدوام:  -1

�القت�صادي  تطوره  فرتة  طيلة  �صلك  �لذي  �لوحيد  �لبلد  لبنان  يكون  قد 
بع�س  قيام  �صوى  يقطعه  مل  تدخلي،  ال  ليرب�لًيا  م�صلًكا  يز�ل،  وال  �حلديث، 
حكم  فرتة  يف  �أن�صئت  �لتي  و�ملحدودة  �المنائية  �لطبيعة  ذ�ت  �ملوؤ�ص�صات 
�لرئي�س فوؤ�د �صهاب )195٨-19٦4( مثل �النعا�س �الجتماعي، �مل�رضوع 

�الأخ�رض، م�رضف �لتمويل �ل�صناعي و�ل�صياحي و�لعقاري ... وغريها.
�إىل بد�يات �لقرن �لتا�صع ع�رض  �لر�أ�صمالية �لليرب�لية يف لبنان  تعود ن�صاأة 
-1٨٦1( �ملت�رضفية  نظام  و�صّكل  و�حلرير.  �حلبوب  جتارة  تو�صع  مع 
�لكبري  لبنان  دولة  �إعالن  وجاء  �لر�أ�صمالية.  ل�صعود  د�عًما  �إطاًر�   )1914
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�للبناين  خالل  �جلّيد لالقت�صاد  �الأد�ء  عّزز  �حلالة. وقد  تلك  ليعزز   192٠
�ل�صيا�صي  و�ل�صالم  �القت�صادي  �الزدهار  جو  �إىل  �مل�صاف  �النتد�ب  فرتة 
�الأوىل  �ال�صتقاللية  �لدولة  حكومة  خيار  �ملت�رضفية،  فرتة  يف  �صاد  �لذي 
��صا�صية  ك�صيا�صة  لي�س  �القت�صادية،  �لليرب�لية  الختيار   1943 �لعام  بعد 
�لوطن  لوجود  �أ�صا�صية  "كعلّة"  ا  �أي�صً بل  فح�صب،  �القت�صادية  للتنمية 

�جلديد.)))
كدولة  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  من  لبنان  خروج   �خليار  هذ�  عّزز  وقد 
�خلزينة  يف  مايل  وفائ�س  منتع�صة  ب�صناعة  �إقت�صادها  يتمتع  م�صتقلة 
�لتي  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  و�ال�صطر�بات  منخف�صة  بطالة  ومعدالت 
من  و�خلم�صينيات  �الأربعينيات  عقدي  �لعربية خالل  �لبلد�ن  بع�س  عرفها 
��صتيعاب  وقدرته على  �لقطاع �مل�رضيف  لتطّور  �لع�رضين. كما كان  �لقرن 
لبنان، دور يف تعزيز  �لذي عا�صه  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  �لنفط وجو  عائد�ت 

هذ� �خليار. 
منذ  لبنان  عا�صها  �لتي  و�لتقدم  �الزدهار  ملظاهر  كان  وباخت�صار، 
�لليرب�لية  خيار  تعزيز  يف  دور   )19٧5( �حلرب   بد�ية  وحتى  �ال�صتقالل 
�ملت�رضفية  فرتتي  يف  تكّر�س  قد  �خليار  هذ�  كان  بعدما  �القت�صادية 

و�النتد�ب.
�ل�صعبة  �لعمل  �لرغم من ظروف   يف فرتة �حلرب )19٧5-199٠( وعلى 
�لليرب�لية  ��صتطاعت  �مل�صلحة،  و�لنز�عات  �ملتقلبة  �ل�صيا�صية  و�الأزمات 
�القت�صادية �أن تظهر قدًر� كبرًي� من �ملرونة و�لتكّيف مع تطّور�ت �ل�صوق، 
وتوفري  �لتجاري  و�لتبادل  �القت�صادي  �لن�صاط  ��صتمر�رية  يف  و�صاهمت 

توفيق كسبار – إقتصاد لبنان السياسي 948)-)00) –دار النهار للنشر بيروت )00) ص 69  -(
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ب�صكل  �القت�صادي  �لن�صاط  ��صتئناف  من  متكنت  �أّنها  كما  �ل�صلع،  معظم 
�صنو�ت  �أعقاب  يف  ح�صل  كما  �لقتالية،  لالأعمال  توقف  كل  بعد  �رضيع 

(((.19٨9– 19٨2-19٧٦
�مل�صتوى  تنت�رض جمدًد� على  �القت�صادية  �لليرب�لية  �لفرتة كانت  تلك  يف 
�لكوين، وتتو�صع �إىل مناطق جديدة بعد �نهيار �لكتلة �ال�صرت�كية وحتولها 
�إىل �إقت�صاد �ل�صوق. وهذ� ما �أّدى �إىل جتديد �العرت�ف بالنظام �القت�صادي 
منوذًجا  كان  بعدما  عاملًيا  �ل�صائد  �الجتاه  �صياق  يف  وو�صعه  �للبناين، 
وحتى  �لثالثينيات  منذ  �ملفرطة  �القت�صادية  لليرب�لية  وحيد  و�صبه  فريًد� 

�ل�صبعينيات من �لقرن �لع�رضين. 
�حلكومة  با�رضت   ،)1992-199٠( �حلرب  �أعقبت  �نتقالية  فرتة  وبعد 
�للبنانية يف تنفيذ خطة الإعادة �الإعمار ملدة ع�رض �صنو�ت )2٠٠2-1993(. 
ولقد �أظهرت �خلطة رغبة و��صحة باإعادة �نتاج �لنظام �القت�صادي �لقائم 
�القت�صاد  باأّن  يعتقدون  �خلطة  و��صعو  وكان  نف�صها.  �الأ�ص�س  وعلى  ذ�ته 
�للبناين �صوف يتمكن بعد وقف �حلرب، )كما يف �ملر�ت �ل�صابقة( عن طريق 
�إعادة تاأهيل �لبنى �لتحتية وتطويرها وحتقيق �ال�صتقر�ر �ملايل و�لنقدي، 
و�النطالق  و�ملالية  �لتجارية  �ملجاالت  �الإقليمية يف  ميز�ته  ��صتعادة  من 

يف م�صار �لنمو �القت�صادي.
�لتي   )2٠٠4-1999( لبنان  يف  لالإمناء  �خلما�صية  �خلطة  تخرج  ومل 
�لنظام  جوهر  عن   199٨ �لعام  يف  �حل�س  �لرئي�س  حكومة  و�صعتها 
�إّياه �لذي ن�صاأ يف لبنان منذ �الإ�صتقالل. فعلى �لرغم  �القت�صادي �لليرب�يل 
"�أفق �لعام  من وجود بع�س نقاط �الإختالف بني �خلطة �خلما�صية وخطة 

المصدر نفسه – ص )))  -(
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2٠٠٠ لالإمناء و�إعادة �العمار" �إذ �أعادت �خلطة �خلما�صية  �العتبار ملبد�أ 
�ل�رضيبة على  �لتح�صريية العتماد  �لت�صاعدية، وبد�أت �خلطو�ت  �ل�رضيبة 
�أن  �إال   ، �ملالية  �الأ�صول  على  جديدة  �رض�ئب  و��صتحد�ث  �مل�صافة  �لقيمة 
من  عدد  يف  و�الإعمار  �الإمناء  خطة  مع  ��صرتكت  )�خلما�صية(  �الأخرية  هذه 
�خل�صخ�صة  �لنقدي،  �لتثبيت  �صيا�صة  �لتز�م  مثل:  �الأ�صا�صية  �لتوجهات 
 ... �ملالية  �الختالالت  معاجلة  طريقة  �لعام،  �لقطاع  هيكلة  و�إعادة 
لتطال  ت�صل  مل  لبنان  يف  �ل�صيا�صية  �خلالفات  �أّن  �إىل  يدل  وهذ�  وغريها. 
�لتغيري.  مهب  يف  �أو  م�صاءلة  مو�صع  و�صعه  �أو  �القت�صادي  �لنظام  جوهر 
فهل كانت �لنتائج �القت�صادية للنظام �للبناين يف جمال �الإمناء مقبولة؟

2- النتائج التي متّ الو�سول اإليها على �سعيد الإمناء:

�قت�صادية  �صيا�صات  �أي  يتّبع  مل  لبنان  �أن  نعترب  �صبق،  ما  على  تاأ�صي�ًصا 
جلهة  ا  خ�صو�صً عليها،  �ملتعارف  �لتنمية  مفاهيم  وفق  فعلية  تنموية 
متّيز  �للبناين  �الإقت�صاد  �أّن  �إذ  �الإقت�صاد،  يف  و�زن  بدور  �لدولة  ��صطالع 
�لقطاع  دور  وتو��صع  �الإقت�صادية  �حلريات  عالية من  بدرجٍة  �لدو�م  على 

�لعام .
خارجية  و�أخرى  د�خلية  عو�مل  بف�صل  �للبناين  �القت�صاد  ��صتطاع  ولقد 
مهّم،  �قت�صادي  منو  حتقيق  من   )19٧4-195٠( قرن  ربع  �متد�د  على 
�أتى �صمن �صياق عاملي حققت فيه معظم بلد�ن  ��صتثنائي، بل  ولكنه غري 
�حلرب  �أعقبت  �لتي  �حلقبة  يف  مرتفعة  �إقت�صادي  منو  معدالت  �لعامل 

�لثانية. �لعاملية 
�إال �أّن �لنمو �ل�رضيع يف لبنان يف ظل نظام �إقت�صادي مفرط يف ليرب�ليته، 
�لدخل  توزيع  يف  كبرية  بتفاوتات  متّثلت  �الختالالت  من  �صل�صلة  �إىل  �أّدى 
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�لذي  �الأمر  �الجتماعية،  و�لطبقات  و�ملناطق  �القت�صادية  �لقطاعات  بني 
�لعا�صمة  وباجتاه  �خلارج  باجتاه  �لريف  من  حاًد�  �صكانًيا  نزًفا  �أحدث 

�لتي �أ�صبحت مع �صو�حيها ت�صتقطب حو�ىل ن�صف �صكان لبنان.)))
خالل فرتة �حلرب )19٧5-199٠( تر�جع �لن�صاط �القت�صادي و�نح�رض 
لالأجور،  �الدنى  �حلّد  وتدهور  قيا�صية  �أرقاًما  �لت�صخم  وبلغ  �ال�صتثمار، 
مّما �أدى �إىل هروب �لر�صاميل وتفاقم حركة �لهجرة �إىل �خلارج و�لتهجري 
 %4٠ �إىل  �حلرب  نهاية  يف  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تر�جع  وقد  �لد�خلي. 

عّما كان يجب �أن يكون عليه لوال وجود �حلرب.
�القت�صادي  �لن�صاط  يتمكن  مل   )1992-199٠( �النتقالية  �لفرتة  يف 
�خلارجية  و�لقرو�س  و�مل�صاعد�ت  هائاًل  كان  �لدمار  فحجم  �الإقالع،  من 
�لبنية  �إعمار  باإعادة  �لبدء  تاأخري  �إىل  �أّدى  ما  وهذ�  ت�صل،  مل  �ملوعودة 
�حلرب  ب�صبب  �إّما  و�صيانة،  ترميم  �إىل  بحاجة  كلها  باتت  �لتي  �لتحتية 
و�صع  يف  تكن  مل  �خلا�صة  �ملوؤ�ص�صات  �أّن  كما  �لزمني.  �لتقادم  ب�صبب  �أو 
ترتقب  كانت  الأنها  �لتوظيف  و�إعادة  �لتوظيف  باأعمال  للبدء  �ملتحم�س 

�أو تنتظر �لتعوي�صات. �لظروف 
وعند �نطالق خطة "�أفق �لعام 2٠٠٠ لالإمناء و�إعادة �الإعمار" )1993(، 
�فرت�صت �حلكومة �أّن حتقيق �ال�صتقر�ر �ملايل و�لنقدي و�إعادة �إعمار �لبنية 
�لتحتية، �صيوؤديان �إىل حتقيق منو �قت�صادي بن�صبة 9% تقريًبا بني عامي 
 3،٦ من  للفرد  �ل�صنوي  �لدخل  متو�صط  �رتفاع  و�إىل   (4( و2٠٠٧   1995
لرية  مليون   12،٨ �إىل   1994 �لعام  �جلارية يف  باالأ�صــعار  ليــــرة  مليون 
د. نجيب عيسى التعّطل وإدارة االعمار في لبنان ورقة عمل مقّدمة في إجتماع الخبراء حول التعّطل في دول االسكوا –عمان 6)-9) تموز   -(

)99)، اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا المملكة االردنية الهاشمية، منظمة العمل الدولية(.
الوضع االجتماعي واالقتصادي في لبنان : واقع وآفاق –وزارة الشؤون االجتماعية UNDP –Fafa 004) ص 0)  -4
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�أ�صباب �ل�صعوبات �القت�صادية  ))). وب�رضف �لنظر عن حتديد  عام 2٠٠٧ 
فاإن  �العمار"  و�إعادة  لالمناء   2٠٠٠ عام  "�أفق  خطة  �عرت�صت  �لتي 
مر�جعة �لنتائج تبنّي �أن معدل �لنمو يف �لناجت �ملحلي �لذي كان قد �صّجل 
كاد  تدريجًيا حتى  بالرت�جع  بد�أ  1993 و1994  تباًعا يف عامي    %٨،٧

ينعدم يف �لـ199٨ وبلغ �ل�صفر يف �لعام 2٠٠٠.
 وعقد �لنمو �لذي بد�أ بدين عام �صاِف بلغ حو�ىل 2،4 مليار دوالر �لعام 
1992 ميثل 43% من �لناجت �ملحلي �لقائم �نتهى يف نهاية �لعام 2٠٠1 

بدين عام بلغ 29،4 مليار دوالر ميثل 1٧٦% من �لناجت �ملحلي)6).
�أّن �لدين �لعام ��صتمر بالنمو بني �صنتي 199٨  �إىل  ومن �ملفيد �ال�صارة 
و2٠٠٠ كما ��صتمر �رتفاع �لعجز �ملايل و�لتجاري بينما ��صتمر باملقابل 
تباطوؤ �لنمو �القت�صادي �إذ بلغ متو�صط منو �لناجت �ملحلي �الجمايل �صفر% 
 1999 عامي  يف   %3 يكون  باأن  �حلكومة  لتوقع  خالًفا   2٠٠٠ �لعام 

و2٠٠٠.)))
خمتلف  �أّن  كبري  وب�صكل  يت�صح  عر�صناه،  �لذي  �لو�صف  من  و�نطالًقا  �إًذ� 
م�صمون  عن  تختلف  مل  طرحت  �لتي  "�ال�صالحية"  و�ل�صيغ  �ملحاوالت 
�أّن مفهوم  �لليرب�لية، �ل�صمة �القت�صادية للبنية �القت�صادية �للبنانية، كما 
�لتنمية  بقيت  بينما  �الجتماعي،  مفهومه  من  وجمّرًد�  تقنًيا  كان  �لنمو 

مطلًبا �صعب �ملنال.
رغم هذه �ل�صورة، هناك حماوالت كانت تتعاطى بجّدية مع �لهّم �لتنموي 

�مل�رضوع و�ل�رضوري منها تاأ�صي�س "�رضكة كفاالت".  
المصدر نفسه ص 0)  -(

التقرير األهلي اللبناني حول التنمية المستدامة تحضيراً لقمة األرض الثانية في جوهانسبورغ آب 004) بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي   -6
بيروت ص 4).

الوضع االجتماعي واالقتصادي مصدر سابق ص )6.  -(
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ثانيًا: متويل النمّو القت�سادي يف لبنان

رئي�س  وحمرك  �أ�صا�صي  عامل  فالتمويل  متويل،  بدون  يتحقق  ال  �لنمو 
لعملية �لنمّو. وميكن تق�صيم �لتمويل �إىل فئتني: �لتمويل �لر��صمايل �لذ�تي، 
�لزمن  يف  �لذ�تي  �لتمويل  على  �العتماد  �أّن  غري  �ال�صتد�نة.  عرب  و�لتمويل 
فر�س  �إغفال  �إىل  يوؤدي  قد   �أو  كاٍف،  غري  �أو  جمٍد  غري  يكون  قد  �لر�هن 
�العتماد  نحو  �ملوؤ�ص�صات  معظم  تتجه  لذلك  تو�فرها.  حال  يف  �فرت��صية 
�لفر�س  و��صتغالل  �لتنمية  عملية  لتمويل  �القرت��س  على  كبرية  بدرجة 

�ال�صتثمارية  �ملربحة.
�لتمويل،  ب�صاأن  �لقر�ر  �تخاذ  �ملوؤ�ص�صات باحلرية �ملطلقة عند  وال تتمتع 
�أو حتديد ن�صبتي �القرت��س و�مللكية، فثمة عو�مل خارجة عن �إر�دتها توؤثر 
�أو غري مبا�رض على درجة �لنمو �القت�صادي �ملتوقعة. وهذه  ب�صكل مبا�رض 
�لعو�مل �إّما تتعلق بالو�صع �القت�صادي �لعام يف �لبالد، �أو بحالة �لقطاع 
�ملوؤ�ص�صة  عمل  بظروف  وكذلك  �ملوؤ�ص�صة،  �إليه  تنتمي   �لذي  �القت�صادي 

نف�صها، و�ل�رضوط �لتي ميكن �أن ي�صعها مقدمو �لقرو�س)8).
عقبات ال�ستثمار والنمو يف لبنان:   -1

لبنان عو�مل جاذبة وم�صجعة لال�صتثمار، فهناك باملقابل  �أّن يف  وكما 
عو�مل عك�صية تقّيد �ال�صتثمار و�لنمو وت�صع دونهما عقبات متعددة، و�أبرز 

هذه �لعقبات:
�أ-  �سغر حجم امل�ساريع:

معظم �مل�صاريع �لقائمة يف لبنان تت�صف ب�صغر حجمها )9٠%(. وغالًبا 
د. عبدهللا رزق ود. محمد دياب – إقتصاد المؤسسة ص )4) و)))دار عطية بيروت 000).  -8
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ما تكون �الأمالك �خلا�صة ل�صاحب �مل�رضوع هي �ل�صامن للقرو�س، لذلك 
�القرت��س خوًفا من �ملخاطرة  �لتّو�صع يف  �مل�صاريع عدم  �أ�صحاب  ل  يف�صّ
باأمالكهم. �إ�صافًة �إىل ذلك، فاإّن �لنمو �لذي حتققه هذه �مل�صاريع من خالل 

�لتمويل �لذ�تي يت�صم بالبطء و�ملعدالت �ل�صئيلة.
حيث  عالية،  مناف�صة  ظروف  يف  تعمل  �ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  فاإن  كذلك 
تنتج يف �لغالب �صلًعا �أو خدمات مت�صابهة ال متايز بينها. وكما هو معروف، 
�لربح  هام�س  ت�صاءل  �ل�رضكات  بني  �ل�صعرية  �ملناف�صة  ز�دت  كلما  فاإّنه 
فيها، و�نخف�صت قدرتها على خدمة �لديون، وذلك يحرمها �ال�صتفادة من 
للعميل  يفتحه �مل�رضف  �لذي  �العتماد  �أي   line of credit �الئتمان  خط 
جتاوز  عدم  �رضيطة  �ملال،  يلزمه  عندما  باالقرت��س  له  وي�صمح  �لد�ئم، 

�لكمية �ملقرت�صة يف �أي وقت للحّد �الأق�صى �ملعنّي �صلًفا)9). 
�ل�صغرية  �لك�صف �ملايل وغري �ملايل لل�رضكات  �ل�صفافية يف  وتعّد درجة 
و�ملتو�صطة �حلجم يف لبنان - وهي �رضكات عائلية من حيث �صكل �مللكية 
وطابع �لعمل و�لن�صاط – يف حالة �صّك وعدم تاأّكد، �الأمر �لذي يجعل فر�س 

ح�صولها على قرو�س من �مل�صارف �لتجارية �أمًر� بالغ �ل�صعوبة.
الآثار القت�سادية للحروب: ب- 

�متّدت حلقبة طويلة من  �لتي  �للبناين باحلروب  �القت�صاد  تاأثر  هذ� وقد 
�لزمن، �الأمر �لذي حّول �أزمات �القت�صاد �للبناين �لطارئة و�ملوؤقتة �إىل �أزمة 
�لقطاعات �القت�صادية، خا�صة �النتاجية  تاأثر معظم  بنيوية ود�ئمة. وقد 
منها نتيجة هذه �حلروب، �الأمر �لذي ي�صتدعي ح�صول هذه �لقطاعات على 

قرو�س مي�رّضة ك�رضط �رضوري الإعادة �إنطالقها.
محمد أيمن عزت الميداني ، االدارة التمويلية في الشركات ص6)6 – القاهرة سنة 999) – طبعة ثانية  -9
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ج - الهوّة املعرفية والتكنولوجية:

�خلدمات  جمال  يف  لبنان  حّققه  �لذي  �لن�صبي  �لتقّدم  من  �لرغم  على 
�إنتاج  مرحلة  يبلغ  مل  لبنان  �أّن  �إال  �ملوؤ�ص�صات،  ومكننة  �الإلكرتونية 
لبنان  يف  �النتاجية  �مل�صاريع  وتبقى  ��صتري�دها.  من  بداًل  �لتكنولوجيا 
وغري  �حلديثة  �لتقنيات  مو�كبة  عن  عاجزة   – �أ�صاًل  �حلجم  �ل�صغرية   -
قادرة على �حل�صول على متويل من �مل�صارف �لتجارية، حيث �أن تخلّفها 
�لتقني ي�صكل م�صدر عدم ثقة �مل�صارف بقدرة مردودها على تغطية �صد�د 

�لقرو�س �لتي ميكن �أن حت�صل عليها.
د- تكلفة الأموال:

ويف  �الإقر��س.  حوله  يدور  �لذي  �الأ�صا�صي  �ملحور  �الأمو�ل  تكلفة  ت�صّكل 
�ال�صتثمار  وجه  يف  �لعقبات  �أهم  �ملرتفعة  �لفائدة  معدالت  ت�صّكل  لبنان، 

و�لنمو.
لقد �صّجل �لن�صاط �القت�صادي يف لبنان منذ بد�ية �لعام 2٠٠3 تطور�ت 
�إىل حت�ّصن مركز  �أدّت  بارزة يف �ملجال �لنقدي بتاأثري موؤمتر باري�س )2(، 
موؤمتر  قرو�س  �إىل  فباال�صافة  �لفائدة.  �صعر  وتخفي�س  �الئتماين  لبنان 
يربو  ما   2٠٠3 �لعام  من  �الأول  �لف�صل  خالل  للدولة  تو�فر   )2( باري�س 
دون  ب�صند�ت خزينة من  �مل�صارف  �كتتابات  من  لرية  مليار   23٠٠ على 
فائدة، و�جّته بالتايل �صّخ �لنقد من قبل �لدولة نحو �مل�صارف �لتي �صجلت 
جماالت  �أخرى  جهة  من  �صاقت  فيما  منّوها،  يف  ت�صارًعا  لديها  �لود�ئع 
فائ�س  ال�صتيعاب  لبنان  م�رضف  تدّخل  �إىل  ذلك  �أّدى  وقد  توظيفاتها. 
�لفو�ئد مبا يتنا�صب  �ل�صيولة �لذي تو�فر للم�صارف، ما �صمح له بتخفي�س 
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وعو�مل �ل�صوق)0)). غري �أّن �نخفا�س �صعر �لفائدة عّما كان عليه، ال يوؤدي 
وجود  ي�صتوجب  مّما  لبنان،  يف  و�لنمو  �ال�صتثمار  تن�صيط  �إىل  بال�رضورة 
لتمويل  لبنان  م�رضف  من  عليها  و�ملو�فق  فو�ئدها  �ملدعومة  �لت�صليفات 

قطاعات �الإنتاج �لرئي�صة و�صغار �ملنتجني ومتو�ّصطيهم.
هـ- قيود الئتمان:

ومدته  �لقر�س  حجم  بخ�صو�س  �لت�صليفية  �لبنوك  �صيا�صة  �إىل  �إ�صافة 
�لذي ميكن  �لقر�س  �إقت�صادية وت�رضيعية حتّدد مقد�ر  وكلفته، هناك قيود 
الأي بنك منحه لعميل و�حد )2٠% من �المو�ل �خلا�صة للم�رضف ()))). من 
�أهّم هذه �لقيود، �الحتياطي �الإلز�مي �لقانوين �لذي يعدُّ �أد�ة فعالة للتاأثري 
على حجم �لت�صليفات وبالتايل على حجم �لكتلة �لنقدية، و�ملو�فقة �مل�صبقة 
و�لتوظيف  بالت�صليف  �ملتعلقة  �مل�صارف  قر�ر�ت  على  لبنان  م�رضف  من 

و�مل�صاهمة. و�مل�صاركة 
�آنًفا، �صهد لبنان يف �لفرتة �مل�صتهدفة  �إليها  يف مو�جهة �لعقبات �مل�صار 
�ال�صتثمار  �إىل  تتطلع  جديدة  ��صتثمارية  و�صناديق  بنوك  تاأ�صي�س  بالبحث 
�تفاق  �أّن  ذلك  �إىل  �أ�صف  �حلجم.  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�رضكات  يف 
�للبنانية  �ل�رضكات  �لتحالفات �ال�صرت�تيجية بني  �الأوروبية يدعم  �ل�رض�كة 
و�الأوروبية، ومن �صاأن هذه �لتحالفات �أن حت�ّصن نوعية منتجات �ل�رضكات 
�للبنانّية و�أن تفتح �أ�صو�ًقا جديدة لها ومتّكنها من مو�جهة �رضوط �لت�صليف 

�ال�صتثمار)))). �ملت�صّددة وعقبات 
�إىل منوذج من  �أّن هذه �لعر�قيل و�لعقبات ال تغنينا عن لفت �النتباه  كما 

مصرف لبنان النشرة الفصلية ،آذار )00) العدد96  -(0
تعاميم مصرف لبنان النشرة الفصلية حزيران )00) العدد 89  -((

GA- CONSULT لالستشارات المالية دليل فوائد الشفافية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ص )) ، بيروت )00)   -((
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�لقرو�س، �صاد يف تلك �لفرتة يف لبنان، �جتهت ب�صكل �أ�صا�صي �إىل �ملناطق 
�لريفية وبخا�صة �جلنوب بعد حتريره �لعام 2٠٠٠. هذ� �لنمط من �لقرو�س 
�لتي  يتميز بخ�صائ�س و�صمات تختلف عن �صمات �مل�صاريع وخ�صائ�صها 
ن�صاطها  جمال  كفاالت"  "�رضكة  ت�صكل  و�لتي  �إقر��صها،  بعملية  نهتم 
وهي   )Micros – credits( �ل�صغرى  �لقرو�س  بر�مج  �إّنها  �لرئي�س. 
�أمريكي  دوالر   1٠٠٠ �إىل   5٠ من  �حلجم  �صغرية  قرو�س  لتوفري  بر�مج 
ح�صب �ملنطقة والآجال ق�صرية )ثالثة ��صهر يف �ملتو�صط وال تزيد عن عام( 
على  �حل�صول  ت�صتطيع  ال  �لتي  جًد�  و�لفقرية  �لفقرية  بالطبقة  تهتم  وهي 
دخاًل  تدّر  ذ�تية  مل�صاريع  �س  تخ�صّ و�لتي  �لتقليدية،  بالطرق  �لقرو�س 

�أنف�صهم وعائالتهم.  ي�صمح للمقرت�صني باإعالة 
ا يف �لدول     يحظى هذ� �لنوع من �لقرو�س باهتمام عاملي كبري خ�صو�صً
�لنامية، ويف لبنان ن�صطت يف �ل�صنو�ت �الأخرية موؤ�ص�صات دولية تهتم  يف 

هذ� �لنوع من �لقرو�س �عتماًد� على ثالثة مبادىء رئي�صة هي:))))
�مل�صتفيدين.  �حتياجات  معرفة   -

تقليل تكلفة �لو�صاطة �ملالية بو�صائل �صّتى مبتكرة.  -
��صتعمال طرق مبتكرة لت�صجيع ت�صديد �لقرو�س.  -

هذ� �ل�صكل من �أ�صكال �لقرو�س قد ي�صاعد على تخطي عتبة �لفقر. لكن هذه 
وقرو�صها،  "كفاالت"  بر�مج  عن  تختلف  �ل�صغرى  و�لقرو�س  �مل�صاريع 
فهي  "كفاالت"  �أّما  �لتجارية.  �لبنوك  مع  للتعامل  موؤهلة  لي�صت  فهي 

�لكفيل و�لو�صيط بني �مل�رضوع و�لبنك �لتجاري.

 Mario Otero and Elizabth Rhyne (Edition(. The New wor bel of MicroentrepriseFinance : Building Healthy  -((
.Financialinstitutions for the poor kumassionpres , U.S.A. Harvard , press 1998
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ت�سليفات القطاع امل�رسيف  يف لبنان   -2
هذ� و�صهدت �لفرتة �مل�صتهدفة بالبحث �لظو�هر �الآتية:

تر�جع حجم �لت�صليفات قيا�ًصا بالود�ئع وهذ� يوؤكد بطء عجلة �القت�صاد   -
و�صعف �لنمو وتر�جع �لقدرة �لتناف�صية للموؤ�ص�صات �ملحلية .  

تركّز �لت�صليف ) يف فرتة 2٠٠3-2٠٠5( يف بريوت و�صو�حيها بن�صبة   -
تفوق �لـ٨٠% بينما نالت كل �ملناطق �الأخرى ما يقل عن %2٠ )4)).

�لت�صليفات  من   %45،1 ن�صبة  على  و�خلدمات  �لتجارة  قطاع  ��صتحوذ   -
 2٠٠5 �لعام  يف   %  42،49 �إىل  �لن�صبة  هذه  وتر�جعت   2٠٠2 �لعام  يف 
�لعام   %15،49 �إىل   2٠٠2 �لعام   %19،٦ من  �لبناء  ت�صليفات  وتر�جعت 
�إىل   2٠٠4 �لعام   %13،3 من  �رتفعت  فقد  �الفر�د  ت�صليفات  �أما    .  2٠٠5
1٧،42% �لعام 2٠٠5 و�لو�صاطة �ملالية من3،1٦ % �إىل 4،1٧% يف حني 

�أّن �لزر�عة حافظت على ن�صبتها �ملتدنية)))).
توؤكد هذه �لن�صب حقيقة مفادها �أّن قطاع �لتجارة و�خلدمات هو �لقطاع 
كما  �النتاجية،  �لقطاعات  ولي�س  �مل�رضيف  �لقطاع  ت�صليفات  يف  �ملف�صل 
�الأفر�د يف�رّض �مليل �ملتعاظم لال�صتهالك على ح�صاب  ت�صليفات  �رتفاع  �أّن 

�النتاج. 
كما تبنّي هذه �ملوؤ�رض�ت مدى حاجة لبنان �إىل �الإمناء �ملتو�زن و�لتوزيع 
�صامنة  �رضكات  و�إىل  و�لقطاعات  �ملناطق  على  للت�صليفات  عد�لة  �الأكرث 
قرو�س  كانت  �إذ�  ما  معرفة  �إىل  باالإ�صافة  "كفاالت".  ك�رضكة  للقرو�س 
"كفاالت" تتوجه �إىل �الأرياف و�إىل فر�س �لعمل �ملحفزة للنمو �أم ال؟ وما 

�إذ� كانت ت�صهم يف حتقيق �الإمناء �ملتو�زن؟
مصرف لبنان – النشرة الفصلية –الفصل الرابع )00) العدد 9)، الفصل الرابع 004) العدد 99 والفصل الرابع )00) العدد )0).  -(4

المصدر نفسه.  -((
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قدرات اجلهاز امل�رسيف ومدى مالءمة قرو�سه ملتطلبات النمو:  -3
�لرغم  وعلى  يوم.  بعد  يوًما  تتز�يد  مالية  بقوة  �مل�رضيف  �جلهاز  يتمتع 
من هذه �ملكانة، ال تز�ل م�صاهمة �مل�صارف �للبنانية يف تنمية �مل�صاريع 
�النتاجية )زر�عة و�صناعة( �صعيفة وهام�صية. ولعّل ذلك عائد �إىل �صيا�صة 
�مل�صارف �لتجارية �ملتعلقة بتحديد �أولويات ال�صتخد�م �الأر�صدة �ملتاحة. 
فامل�رضف يهّمه بالدرجة �الأوىل �حلفاظ على معيار �ل�صيولة، ومتى �أمكنه 
�الطمئنان �إىل هذ� �ملعيار، يكون م�صتعًد� لبناء هيكل قرو�صه مبنح قرو�س 
على  للح�صول  �ملنا�صب  �لتاأهيل  م�صتوى  على  يكونون  �لذين  للمقرت�صني 
وتاأمني  �ملتوجبة  �لفو�ئد  ودفع  �ل�صد�د  على  �لقدرة  ناحية  من  �لقرو�س 
�ل�صمانات �لكافية، و�لتي غالًبا ما تكون عائًقا �أمام �صغار �مل�صتثمرين. 
لتمويل  �مل�صارف  ت�صليفات  معظم  توّجه  نالحظ  �ملنطلق،  هذ�  من 
بينما  مي�صورين  �أعمال  لرجال  بغالبيتها  تعود  و�لتي  �ل�صخمة  �مل�صاريع 

تكون ح�صة متو�صطي �ملنتجني و�صغارهم �أنو�ًعا �أخرى من �لقرو�س.
ومن خالل �الإّطالع على بر�مج �الإقر��س يف عدد من �مل�صارف �ت�صح �أّن 

حو�ىل ٦٠ %من �لقرو�س �مل�رضفية ترتكزيف �جتاهني رئي�صني هما:
- قرو�س لتمويل �ال�صتثمار يف خدمات �لبنية �اللكرتونية من �أجهزة 

ومعلوماتية. �إت�صال 
- قرو�س لتلبية �حتياجات �ملعي�صة: قرو�س �صكنية، قرو�س تعليمية 

قرو�س �صخ�صية )ل�رض�ء �صيارة �أو �أثاث �أو ما �صابه(.
وال جد�ل يف �أّن هذ� �الجتاه يف �الإقر��س ال ي�صجع �لنمو، فبع�س �لقرو�س 
�س لتلبية �حتياجات �ملعي�صة، و�لبع�س �الآخر )�ال�صتثمار يف �لبنية  يخ�صّ
�إذ� تر�فق  �إاّل  �اللكرتونية( ال ميكن �أن ي�صهم بفعالية يف �لنمو �القت�صادي 
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�أو  مع زيادة �لتمويل يف �مل�صاريع �النتاجية �لتي هي بحّق نقطة �ملحور 
�ملركز من د�ئرة �لنمو �القت�صادي)6)).

قرو�س  مالءمة  بعدم  �حلكم  ن�صتطيع  ال  ذكره،  تقدم  ما  �صوء  على  �إًذ� 
تدير  ال  �لقرو�س  هذه  �أن  �لتاأكيد  ن�صتطيع  و�إمنا  �لنمو،  لعملية  �مل�صارف 
�الأ�صا�صي  �لدور  يربز  هنا  من  مطلوب.  هو  كما  �القت�صادي  �لنمو  عجلة 
للقرو�س  بالن�صبة  �ملدعومة  �لفو�ئد  �صيا�صة  خالل  من  لبنان  مل�رضف 
�لريادي  �لدور  �إىل  باالإ�صافة  �خل�صو�س،  وجه  على  و�ل�صناعية  �لزر�عية 
�ل�صمانات  جميع  بتوفري  �ملتخ�ص�صة  و�مل�صارف  �الأعمال  مل�صارف 

ل�صغار �ملقرت�صني، وفق �رضوط مي�رضة ومنا�صبة.
4- القرو�ض املدعومة، حجمها واأهميتها:

�للبنانية  �مل�صارف  من  �ملمنوحة  �لقرو�س  هي  �ملدعومة  �لقرو�س  �إّن 
لتمويل  لبنان  م�رضف  من  و�ملدعومة  �صنو�ت،  و٧   5 بني  ترت�وح  لفرتة 
ت�صنع  �لتي  تلك  فيها  مبا  و�ل�صناعية،  و�لزر�عية  �ل�صياحية  �ملوؤ�ص�صات 
حملًيا �أجهزة �ملعلومات و�لتقنيات �ملتخ�ص�صة وتقوم باخلدمات �ملرتبطة 
بها وموؤ�ص�صات �ل�صناعات �حلرفية، وذلك على كامل  م�صوؤولية �مل�صارف 

�لعاملة يف لبنان)))). 
��صتاأثر بني  �ل�صناعة  �أّن قطاع  لبنان  يّت�صح من خالل م�صادر م�رضف 
�صنتي 199٨ و2٠٠3 باأكرث من ن�صف �لت�صليفات �ملدعومة فو�ئدها، كما 

�أّن حجم �لت�صليفات كان يتذبذب �صعوًد� ونزواًل بني �صنة و�أخرى)8)) 
و�النخفا�س �مللحوظ كان يف �صنو�ت 2٠٠4-2٠٠3 -2٠٠5.

رواد عز الدين وفيصل المغربي – بحث بعنوان السياسة التسليفية في شركة كفاالت ش.م.ل. ودورها التنموي بإشراف د. كليب كليب – كلية العلوم   -(6
االقتصادية وإدارة االعمال العام الجامعي )00)-004) ص )) و8).

تعاميم مصرف لبنان النشرة الفصلية الفصل األول )00) العدد88  -((
مصرف لبنان ، النشرة الفصلية الفصل الرابع )00)  -(8
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وعليه ميكن �لقول �أّن �أهمية �لقرو�س �ملدعومة، تربز كونها ت�صهم ب�صورة 
�مل�صتثمرين  �صغار  ت�صجيع  خالل  من  �ال�صتثمار  حو�جز  ك�رض  يف  جيدة 
لدفع  كافية  غري  ولكنها  قرو�صهم  على  �لفو�ئد  تخفي�س  من  لال�صتفادة 

عجلة �لنمو يف لبنان.
5- القرو�ض املتخ�س�سة:

تاريخ   ٦٧/22 �لقانون  لبنان مبوجب  �مل�صارف يف  هذه  نظام  �أن�صىء 
دون  �حلّق  وحدها  �مل�صارف  لهذه  �لقانون  �أعطى  وقد   ،19٦٧ �أيار   21
غريها باإجر�ء عمليات ت�صليف و�إقر��س ومتويل وتوظيف الآجال متو�صطة 
�لكفاالت  و�إ�صد�ر  �ل�صند�ت  �رض�ء  ويف  �مل�صاريع  يف  و�مل�صاركة  وطويلة، 
الآجال متو�صطة وطويلة مقابل �صمانات)9)). وتكمن �أهمية هذه �مل�صارف 
يف كونها متخ�ص�صة يف متويل ن�صاطات �إقت�صادية �أو ��صتثمار�ت معينة، 
مثاًل يف جمال �ل�صناعة �أو �لزر�عة �أو �الإ�صكان �أو �لعقار�ت ... �أي �أّن �الأمو�ل 
�جلاهزة لديها يكون �جتاهها و��صًحا، وبالتايل فهي ت�صهم ب�صكل بارز يف 

للنمو. �ل�صليمة  �لقاعدة  تهيئة 
م�صتوى  رفع  �إىل  �الأخرية  �الأونة  يف  تلجاأ  ر�حت  �مل�صارف  هذه  �أّن  �إال 
�إ�صعاف  �إىل  يوؤدي  �لذي  �الأمر  مت�صددة،  ت�صليفية  �صيا�صة  و�تباع  �صيولتها 

م�صاهمتها يف حتقيق �لنمو �لذي هو �لهدف �الأ�صا�صي لقيامها.
يف  �مل�رضيف  و�لقطاع  �ال�صتثمار  وظروف  لو�قع  در��صتنا  خال�صة  ويف 

لبنان، ن�صري �إىل �أمرين:
مالءة وقدرة �مل�صارف �للبنانية �الإ�صطالع دورها يف تر�صيخ �أ�صا�س   -

�لنمو �ملتو�زن وتعزيز مكانة لبنان عربًيا وعاملًيا.
د. عدنان العريضي الوسيط في ادارة المصارف ص )6-68 بيروت 996) طبعة )  -(9
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�ل�صحيح  و�لتوجيه  �ملتخ�ص�صة  �لت�صليف  م�صارف  دور  تفعيل  �إّن   -
للقرو�س �ملدعومة، وقيام �ملوؤ�ص�صات �ل�صامنة ك�رضكة "كفاالت" بتوفري 
�الآخر  على  �أحدها  ي�صتند  متطلبات  كلها  لالقرت��س،  �لالزمة  �ل�صمانات 
وال  عاًما.  مطلًبا  �أم�صت  �لتي  �الجتماعية  �لتنمية  وهو  و�حٍد،  هدف  لبلوغ 
ميكن �لو�صول �إىل هذه �لتنمية، من دون تنمية �قت�صادية ت�صتوجب  �لكثري 

من �لعمل و�لتخطيط.

ثالثًا: اأنظمة �رشكة "كفالت" و�رشوط احل�سول على كفالتها 
تعريف �رسكة "كفالت":  -1

عامة،  منفعة  ذ�ت  مالية  لبنانية  م�صاهمة  �رضكة  هي  "كفاالت"  �رضكة 
لبنان  �لعاملة يف   SME’S �ل�صغرية و�ملتو�صطة �حلجم  �ملوؤ�ص�صات  ت�صاعد 
ب�صمانات  �لتزّود  على  ت�صاعدها  كما  م�رضيف،  متويل  على  �حل�صول  على 
�ملقدمة من طالبي  �جلدوى  ودر��صات  �لعمل  �إىل خطط  م�صتندًة  �لقرو�س، 
�لن�صاط �القت�صادي �لذي هو حمور طلب  ��صتد�مة  �لقرو�س، و�لتي تربهن 

�لقر�س)0)).
للقرو�س  كفالتها  تقّدم  �إمّنا  مبا�رضة،  ا  قرو�صً "كفاالت"  �رضكة  متنح  ال 
�لتي متنح من قبل �مل�صارف �لعاملة يف لبنان.و�رضكة "كفاالت" مملوكة 
م�رضًفا  خم�صني  ومن   %٧5 بن�صبة  �لود�ئع  ل�صمان  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  من 
�مل�صارف  عدد  )�نخف�س   %25 بن�صبة  لبنان  يف  �لعاملة  �مل�صارف  من 

�مل�صاهمة الحًقا �إىل 4٠(.
الأهداف املتوخاة من قيام �رسكة "كفالت":  -2

�أ- ت�صجيع �مل�صتثمرين على �إن�صاء موؤ�ص�صات متو�صطة و�صغرية �حلجم يف 
منشور عن برامج شركة كفاالت ش.م.ل.  -(0
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قطاع �لزر�عة �أو �ل�صياحة �أو �ل�صناعة �أو �لقطاع �حلريف �أو قطاع �لتقنيات 
عن  �لقطاعات  لهذه  قرو�س  منح  على  �مل�صارف  وت�صجيع  �ملتخ�ص�صة، 

طريق �ل�صمانات �لتي ت�صاوي ٧5% من قيمة �لقر�س يف حال �لتعرّث.
�لقرو�س  �إّن �صمان  �إذ  �الإقت�صادية،  �لدورة  تنمية �ملجتمع وتفعيل  ب- 
�لريفية  �ملناطق  فر�س  من  �صيزيد  نقًد�  �لدين  قيمة  من   %٧5 بن�صبة 
و�صغار �ملنتجني يف �حل�صول على قرو�س، و�صيجعل �الإد�ر�ت �ملركزية 
للم�صارف ت�صجع فروع �مل�صارف يف �الأرياف - و�لتي يعمل عدٌد كبريٌ 
�الأرياف  يف  ت�صليفات  منح  على   - فقط  للود�ئع  ��صتقطاب  كمر�كز  منها 

نف�صها.
ج - خلق فر�س عمل و�لتخفيف من حّدة �لبطالة. 

د- زيادة �لناجت �لوطني: يكون تاأثري �لتوظيفات �لتي تكفل قرو�صها �رضكة 
كفاالت على �لدخل �لوطني من خالل �لقيمة �مل�صافة �لتي �صينتجها كل 

توظيف )قرو�س + �أمو�ل خا�صة( يف عمل �ملوؤ�ص�صة �ملوظفة.
ه- تعزيز �لطبقة �لو�صطى، �إذ �أن و�حدة من كل 2 �أو3 فر�س عمل �صتكون 

ل�صاحب عمل �أو �أحد �أفر�د �أ�رضته.
و- حتقيق �الإمناء �القت�صادي �ملتو�زن.

�لعائلية و�ملهّددة  �الإد�رة  ذ�ت  �ل�صغرية  �الأعمال  ز- �حلفاظ على بع�س 
بالزو�ل.

ح- �إّن "كفاالت" ككل �رضكة م�صاهمة لي�صت موؤ�ص�صة خريية بل هي تطلب 
�أنها تتوخى حتقيق  �لربح عن طريق �لعموالت  �صمانات خا�صة بها، كما 

�لتي تتقا�صاها)))).
))-  -http://www.uabonline.org استرجعت بتاريخ ))/0)/))0)
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برنامج عمل �رسكة كفالت:   -3
�أ- مينح �لقر�س من �أجل تنفيذ م�رضوع جديد، �أو من �أجل زيادة �إنتاجية 

قائمة. موؤ�ص�صة 
يعادلها  ما  �أو  لبنانية  لرية  مليون   3٠٠ للقر�س  �الأق�صى  �ملبلغ  ب- 
يعادلها  ما  �أو  لرية  ماليني   ٨ �الأدنى  و�ملبلغ  �الأجنبية،  بالعمالت 

بالعمالت �الأجنبية )5 ماليني للزر�عة ما عد� �لفو�ئد(. 
ج-  حتّث "كفاالت" �لبنوك ب�صكل ثابت على �أن ال تطلب من �ملقرت�س 
ودر��صة  �لعمل  وبخطة  �ل�رضكة  ب�صمانة  تكتفي  و�أن  �أخرى،  �صمانات 

جدوى �مل�رضوع.
على  مالية  �إعانة  من  �ل�صمان،  �إىل  باالإ�صافة  �ملقرت�س،  ي�صتفيد  د- 
�لفائدة ُتدفع من قبل وز�رة �ملالية �للبنانية باإد�رة م�رضف لبنان، وهذ� 
�مل�رضف  متويل  على  �حل�صول  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  ي�صمح 

معتدلة. بكفالة 
يف  �لبنوك  وت�صتفيد  �للبنانية  باللرية  �لقرو�س  "كفاالت"  ت�صمن  هـ- 
من  �ملفرو�س  �لقانوين  �الحتياطي  متطلب  من  �الإعفاء  من  �حلالة  هذه 
قبل م�رضف لبنان، وهذ� يخف�س من قيمة �لفائدة �لتي ي�صعها �مل�رضف 

على زبائنه.
ت�صمن "كفاالت" ٧5%من قيمة �لقر�س �ملمنوح من قبل �مل�رضف  و- 

و٧5%من �لفائدة �ملتجمعة يف �أثناء فرتة �ل�صماح + 3 �أ�صهر.
�تفاقية  "كفاالت"  �رضكة  وّقعت   2٠٠٦ �لعام  يف  �أّنه  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 
لبنان،  يف  و�لتجارة  �القت�صاد  ووز�رة  �الأوروبية  �ملجموعة  مع  �رض�كة 
ت على زيادة قيمة ون�صبة �لكفاالت �ملعمول بها يف �ل�رضكة حتى عام  ن�صّ

.2٠٠5
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فارتفعت  �ل�رض�كة،  هذه  نتاج  هو  )�الإ�صايف(  كفاالت  برنامج  وكان 
 ٦٠٠ �إىل  لرية  مليون   3٠٠ من  �لو�حد  للمقرت�س  �لكفالة  قيمة  مبوجبه 
مليون لرية. وقد عّززت �لرب�مج �جلديدة من �لكفاالت �الإ�صافية، مبادرة 
�أ�صا�س جدوى  �رضكة كفاالت لت�صجيع متويل �مل�صاريع �ال�صتثمارية على 
�أوجبت  كما  �ملقرت�س.  مالءة  �أ�صا�س  على  ولي�س  و��صتمر�ريته  �مل�رضوع 
هذه �ل�رض�كة �متناع �مل�صارف �ملقر�صة عن طلب �أي �صمانات �إ�صافية، 

�إذ� ح�صل �مل�رضوع على كفالة م�صدرة �صمن هذه �ل�رض�كة.))))
4- القرو�ض القابلة لكفالة �رسكة "كفالت" �ض.م.ل.: 

�قت�صادية  موؤ�ص�صة  �لكفالة،  طالب  �ملقرت�س  يكون  �أن  لز�ًما  �أ- يقت�صي 
 4٠ فيها  �لعاملني  عدد  يتعّدى  ال  �حلجم  متو�صطة  �أو  �صغرية  لبنانية 

م�صتخدًما بتاريخ تقدمي �لطلب.
ي�صرتط يف �لقر�س ما يلي : ب- 

�أو  �ل�صناعة  �أو  �لزر�عة  باأعمال  حم�صورة  �لقر�س  غاية  تكون  �أن   -
�ل�صياحة �أو �النتاج �حلريف �أو �لتقنيات �ملتخ�ص�صة.

�أال تتعدى مّدة �لقر�س �صبع �صنو�ت مبا فيها فرتة �ل�صماح.  -
و�لفائدة،  �الأ�صل  ت�صمل  �صماح  فرتة  �ملكفول،  �ملقرت�س  مينح  �أن   -

وحّدها �الأدنى �صتة �أ�صهر وحّدها �الأق�صى �صنة كاملة.
�أن ينّظم برنامج �لت�صديد على �أ�صا�س �أق�صاط حمّددة ت�صّدد يف �ليوم   -
نف�صه من كل �صهر، ما عد� �حلاالت �ال�صتثنائية �لتي يو�فق عليها جمل�س 

�إد�رة �ل�رضكة.
�أن يعتمد معّدل �لفائدة وفق �الآتي:  -

بالن�صبة للقرو�س باللرية �للبنانية: معدل مردود �لفائدة على �صند�ت   •
�خلزينة ل�صنة و�حدة +3% كحدٍّ �أق�صى.

www.kafalat.com.lb استرجعت بتاريخ 0/9)/))0)  -((
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�الأوروبي  �لفائدة  معّدل  �الأمريكي:  بالدوالر  للقرو�س  بالن�صبة   •
�لدويل)LIBOR( ل�صتة �أ�صهر +5،5% كحدٍّ �أق�صى.

حتّدد �لفائدة �صنوًيا بتاريخ �لعقد.  •
يعتمدها  �إعفاء  �أو  دعم  �آلية  �أي  عن  ناجت  تعديل  �أي  ح�صول  حال  يف   •
م�رضف لبنان، ينعك�س هذ� �لتعديل على �أّي من �ل�صقفني �ملذكوَرين �أعاله 

�رضط مو�فقة م�رضف لبنان.
ال متنح �ل�رضكة كفالتها �إال يف حال �أكّد �مل�رضف �ملقر�س: ج- 

وفق  �لقر�س  ��صتعمال  وجهة  من  للتحقق  جهده  �أق�صى  بذل  �أنه   -
جديد  م�رضوع  لتنفيذ  خم�ص�س  �لقر�س  �أن  ومن  �مل�رضفية،  �الأعر�ف 
�لقائمة، ولي�س  �النتاجية  �ملوؤ�ص�صة  �صاأنه زيادة طاقة  �نفاق من  �أي  �أو 
و�مل�صتند�ت  �ملعلومات  من  حتقق  و�أنه  كما  �صابقة،  �لتز�مات  لت�صديد 

�ملطلوبة من طالب �لكفالة.
جتاه  �مل�رضفية  �ل�رضية  برفع  للم�رضف  �أذن  قد  �لكفالة  طالب  �إّن   -
مل�صلحتها  لة  �ملتح�صّ �حلقوق  يف  حملّها  حتّل  قد  موؤ�ص�صة  و�أي  كفاالت 
بفعل �لكفالة، كما �أن طالب �لكفالة يجيز لكفاالت �أن تطلّع �صاعة ت�صاء 
على �أّي من تفا�صيل جميع ح�صابات �ملكفول لدى �مل�رضف و�لتز�ماته.

�إنه بالنظر �إىل �ملعلومات و�مل�صتند�ت �ملذكورة �أعاله، يو�فق على   -
منح �لقر�س �ملطلوب ب�رضط كفالة كفاالت)))) .
حقوق �رسكة كفالت مقابل اإ�سدار كفالتها:  -5

�ل�رضكة  مل�صلحة  �ملقرت�س  �ملكفول  على  يتوجب  �لكفالة،  مقابل   - �أ 
عمولة مبعّدل 2،5% �صنوًيا على قيمة �لكفالة �مل�صدرة، حتت�صب �لعمولة 

وتدفع وفق �الآتي:
كتيب طلب كفالة مرفق بشروط إصدارها ، صادر عن شركة كفاالت .  -((
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قيمة  �أ�صا�س  على  �لقر�س  عقد  توقيع  عند  �الأوىل  �ل�صنة  عن  حتت�صب   -
عليها  �ملرتتبة  �لفائدة  من  �ملكفولة  �لن�صبة  قيمة  �إليها  م�صاًفا  �لكفالة، 

عن كامل فرتة �ل�صماح +3 �أ�صهر وتدفع عند �إ�صد�ر �لكفالة.
�إبتد�ًء من تاريخ �نتهاء �ل�صنة �الأوىل �لتي تلي توقيع �لقر�س، حتت�صب   -
يف �أول كل  �صنة تلي على �أ�صا�س ر�صيد �لكفالة يف حينه ، م�صاًفا �إليها 
تدفع  �أ�صهر،   3 عن  عليها  �ملرتتبة  �لفائدة  من  �ملكفولة  �لن�صبة  قيمة 
�لعمولة هذه خالل مهلة 2٠ يوم عمل �لتي تلي تاريخ �بتد�ء �ل�صنة �الآتية 

من �لقر�س.
�إًذ�، فالعمولة �لتي تتقا�صاها كفاالت هي تنازلية، ففي �ل�صنة �الأوىل   -

تكون �أكرب منها يف �ل�صنة �لثانية وهكذ� دو�ليك.
�ملقرت�س  وحل�صاب  �ل�رضكة  �إىل  مبا�رضة  ي�صّدد  باأن  �مل�رضف  يلتزم   -
لذلك،  �ملحّددة  �لتو�ريخ  يف  �أعاله  عليها  �ملن�صو�س  �لعمولة  �ملكفول 
�إ�صعار  تبلّغه  يوًما من تاريخ  �أنق�صاء 2٠  �لكفالة بعد  �إلغاء  حتت طائلة 
قيدها  �مل�رضف  �ملقرت�س  ويفّو�س  بهذ� �خل�صو�س،  �ل�رضكة  �صادر عن 

على ح�صابه.
�مل�رضف حمل هذ�  �إىل  ت�صّدده  �لذي  �ملبلغ  بقدر  �ل�رضكة حكًما  ب-حتّل 
�ل�رضكة  وت�صبح  �ملقرت�س،  جتاه  و�متياز�ته  حقوقه  جميع  يف  �الأخري 
ت�صامن  �أحكام  وفق  �ملقرت�س  جتاه  �مل�رضف  مع  بالت�صامن  د�ئنة 

�لد�ئنني)4)).
�رسكة  قبل  من  املكفولة  للقرو�ض  الإجمالية  الكلفة  احت�ساب  6- يف 

"كفالت" �ض.م.ل. )فوائد وعمولة( عند التاأ�سي�ض )1999(:
ت �ملادة �الأوىل من �لقر�ر رقم ٧494 �ل�صادر عن حاكم م�رضف  لقد ن�صّ

قانون الموجبات والعقود المواد ))و))  -(4
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لبنان بناًء على قانون �لنقد و�لت�صليف، وبناًء على قر�ر �ملجل�س �ملركزي 
بتاريخ 1999/12/22، على �أنه على كل م�رضف عامل يف لبنان يرغب 
مو�فقة  على  �حل�صول  "كفاالت"  �رضكة  كفالة  لقاء  قرو�س  �إعطاء  يف 
هذ�  يف  توظيفها  �ملنوي  �ملبالغ  على  لبنان  مل�رضف  �ملركزي  �ملجل�س 

�ملجال.
ويعود �صبب هذ� �لن�س �إىل �أّن فرتة �لفائدة وحتديد معدالتها مبني على 
�لقرو�س  قيمة هذه  ٦٠% من  با�صتعمال  للم�صارف  لبنان  �إجازة م�رضف 
دعم  من  )�ال�صتفادة  �لفو�ئد  دعم  وعلى  �اللز�مي  �الحتياط  �أمو�ل  من 
�إىل  �للبنانية للقرو�س �ملمنوحة من �مل�صارف  �لدولة  �لفو�ئد �ملدينة من 

�ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية �أو �ل�صياحية  �أو �لزر�عية(.
للقرو�س  �صقف  وجود  على  �مل�صارف  مع  �ملعقود  �التفاق  ن�ّس  كذلك 
�أو  تخفي�صات  �أي  �أّن  كما  �الأجنبية،  و�لعمالت  �للبنانية  بالعملة  �ملكفولة 
منها  ي�صتفيد  لبنان،  م�رضف  تعاميم  خالل  من  �لقرو�س  هذه  ي�صمل  دعم 

�ملقرت�س ح�رضًيا.
بالن�صبة للرية �للبنانية يحت�صب �ل�صقف كما يلي:
مردود �صند �خلزينة �للبنانية ملدة �صنة ز�ئد %3 .

ويعاد �الحت�صاب من جديد عند �أول كل يوم  من كل �صنة.
�الحتياطي  من   %٦٠ تخفي�س  مفعول  )�ل�صقف(  �حلا�صل  من  ينق�س  ثم 
�لبديلة،  �ملال  كلفة  ��صا�س  على  �ملمنوح    �لقر�س  قيمة  عن  �الإلز�مي 

وي�صمى �حلا�صل �لفائدة �لق�صوى.
طريق  عن  �للبنانية  �خلزينة  توؤمنها  دعم  ن�صبة  من  �لفائدة  هذه  وت�صتفيد 
�لفائدة  �لن�صبة ت�صاوي ٧%، وهنا نح�صل على كلفة  لبنان، وهذه  م�رضف 

�لتي يتحّملها �ملقرت�س.
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 %2،5 وهو  �لكفالة  ر�صم  ي�صاف  للقر�س  �الجمالية  �لكلفة  على  وللح�صول 
على �لقيمة �ملكفولة 

 .)%x٧5%2،5(
فكان   %13،43 �خلزينة  �صند  مردود  كان   )1999( �لن�س  هذ�  �صدور  عند 

عندها �ل�صقف يحت�صب كما يلي: 
%1٦،43  =  %3  +  13،43

�لقر�س  قيمة  عن  �الإلز�مي  �الحتياطي  من   %٦٠ تخفي�س  مفعول  ينق�س 
�ملمنوح على �أ�صا�س كلفة �ملال �لبديلة 

%٨.٠5٨=  )  %٦٠  x  %13،43(
%٨،3٧2   = فت�صبح �لفائدة �لق�صوى �ملعمول بها 

%٧،٠٠ ن�صبة دعم �خلزينة �للبنانية عن طريق م�رضف لبنان  
%1،3٧2   = فت�صبح كلفة �لفائدة على �ملقرت�س  

ي�صاف ر�صم �لكفالة وهو 2،5% على �لقيمة �ملكفولة 
%1،٨٧5   =  %٧5 x %2،5 ووقعه على جممل �لقر�س

%3،3  = �إذ� كانت �لكلفة �الجمالية للقر�س )فائدة + كفالة (  
 Liborبالن�صبة للعمالت �الجنبية ُحددت �لفائدة �لق�صوى على �أ�صا�س �لليبور

٦ �أ�صهر ز�ئد 5،5% �صنوًيا
%  1٠،5  = يف �صنة )1999( ، %5+%5،5  

%٧،٠٠  = ينق�س ن�صبة �لدعم من �خلزينة �للبنانية  
% 3،5  = فت�صبح كلفة �لفائدة   

%1،٨٧5   = ي�صاف �إليها كلفة �لكفالة 
فت�صبح �لكلفة �الجمالية للقر�س =فائدة+ عمولة=%5،3٧5

�أي حو�ىل =%5،4
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7- احت�ساب الكلفة الإجمالية للقرو�ض املكفولة من قبل �رسكة "كفالت" 
�ض.م.ل. ) فوائد وعمولة ( يف العام 2005

على  كفاالت"   " �رضكة  تتقا�صاها  �لتي  �لعمولة  ن�صبة  �أّن  �ملنطقي  من 
�لقرو�س �ملكفولة منها )ر�صم �لكفالة( ثابتة كن�صبة )هي تنازلية كمبلغ(. �إاّل 
�أّن �لفائدة على �لقرو�س متغرّية مع �لزمن ومع تغرّي �لظروف �القت�صادية 

و�ملالية، وذلك الأنها مرتبطة مبردود �صند�ت �خلزينة �للبنانية.
فاأ�صبح  باملئة،  �صفر  �إىل  �لفائدة  هذه  و�صلت   2٠٠5 �لعام  مطلع  يف 
�ملقرت�س وكاأنه يدفع ر�صم �لكفالة فقط )عمولة �صـركة كفاالت على �لقيمة 
معدالت  و�صلت   2٠٠5 �صنة  من  �آذ�ر  �صهر  ففي  �لقرو�س(،  من  �ملكفولة 
يحت�صب  �ل�صقف  عندها  فاأ�صبح   ،%٧،٧5 �إىل  �ل�صنة  �صند�ت  على  �لفائدة 
�لتي  نف�صها  �لطريقة  طبًقا   )%٧.٧5( �ملذكور  �لفائدة  �صعر  �أ�صا�س  على 
�عتمدت الحت�صاب كلفة �لقرو�س �ملكفولة من �رضكة كفاالت ل�صنة 1999. 
بالن�صبة   %1.٨٧5 كفالة(   + )فائدة  �الإجمالية  �لقر�س  كلفة  فاأ�صبحت 

للقرو�س باللرية �للبنانية و4.٦% بالن�صبة للقرو�س بالدوالر �الأمريكي.

رابًعا: اإجتاهات قرو�ض كفالت وحتليلها 

 ،2٠٠٠ �لعام  متوز  من  �الأّول  يف  �لفعلي  عملها  كفاالت  �رضكة  با�صـرت 
يف  �ل�رضكة  و��صتمرت  ذ�ته،  �لعام  من  �آب  �صهر  يف  كفالة  �أول  و�أ�صدرت 
ممار�صة ن�صاطها منذ ذلك �لتاريخ. وقد بلغ �حلجم �الإجمايل للقرو�س �لتي 
�أ�صدرت لها كفاالت حتى 31 /2٠٠5/12، 4٧933٨ مليون لرية لبنانية 

وبلغ معدل حجم �لقر�س �لو�حد 122 مليون لرية لبنانية)))). 
منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل  -((
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1 - حتليل توزيعات قرو�ض كفالت على �سعيد املحافظات:

من  �ملكفولة  �لقرو�س  توزيع  حول  لدينا  �ملتو�فرة  �ملعطيات  خالل  من 
كل  ح�صة  �حت�صاب  ن�صتطيع  �ملختلفة،  �ملناطق  على  كفاالت  �رضكة  قبل 

منطقة من �لقرو�س �ملذكورة بالن�صبة �ملئوية، وذلك على �ل�صكل �لتايل:

جدول رقم)1(: توزيع القرو�ض ح�سب املحافظات حتى )12/31/ 2005(

الن�سبة املئويةعدد الكفالتاملحافظة

)19٠3x1٠٠(/3932=4٨،4٠%19٠3بريوت وجبل لبنان
)1٠3٨x1٠٠(/3932=2٦،4٠%1٠3٨�جلنوب و�لنبطية

)٦3٦x1٠٠(/3932=1٦،1٧%٦3٦�لبقاع
)355x1٠٠(/3932=9،٠3%355�ل�صمال

100%3932املجموع

 امل�سدر: اإعداد الباحثني- الن�سب املئوية املحت�سبة هي تقريبية

ويظهر من خالل ذلك ��صتئثار حمافظتي بريوت وجبل لبنان �أو )باالأحرى 
فقط  ا  قر�صً  2٨ 2٠٠5 على  �لعام  ��صتحوذت يف  لبنان كون بريوت  جبل 
من �أ�صل 29٧ لبريوت وجبل لبنان(، �حل�صة �الأكرب من �لقرو�س �ملكفولة 
 19٠3 قرو�صها  بلغت  حيث  �لعدد(  حيث  )من  كفاالت  �رضكة  قبل  من 
قرو�س يف خمتلف �لقطاعات �أي ما ن�صبته 4٨،4%، ثم حمافظتي �جلنوب 
�ل�صادرة  �لبيانات  وت�صري  ا  قر�صً  1٠3٨ ح�صتهما  بلغت  �لتي  و�لنبطية 
بعد  منح   قد  �لقرو�س  من   %٦5 على  يزيد  ما  �أن  �إىل   كفاالت  عن �رضكة 
�أ�ص�س  وترميم  و�الإعمار  �لنهو�س  ور�صة  دعم  �أجل  من   2٠٠3/٠1/٠1

�القت�صاد �جلنوبي بعد �صنو�ت طويلة من �حلرب و�حلرمان)6)).
رواد عز الدين وفيصل المغربي مصدر سابق ص 88  -(6
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وتاأتي حمافظة �لبقاع يف �ملرتبة �لثالثة من حيث ��صتئثارها بالقرو�س 
قرو�صها  بلغت  حيث  �لعدد(  حيث  )من  كفاالت  �رضكة  قبل  من  �ملكفولة 

ا يف خمتلف �لقطاعات �أي ما ن�صبته 1٧،%1٦. ٦3٦ قر�صً
وحتتل حمافظة �ل�صمال �ملرتبة �الأخرية من حيث �ال�صتفادة من �صمانة 
�لقطاعات  خمتلف  يف  قر�صاً   355 قرو�صها  بلغت  حيث  كفاالت،  �رضكة 
للمناطق، بح�صب ح�صة كل منها من  �لرتتيب  ن�صبته 9،٠3%. وهذ�  �أي ما 
من  �ملدرو�صة  �لفرتة  خالل  يتغرّي  مل  كفاالت،  قبل  من  �مل�صدرة  �لكفاالت 
 ،2٠٠٠ �لعام  �آب من  �صهر  �أول كفالة يف  �أ�صدرت  �لتي  �ل�رضكة  عمل هذه 
توزعت   ،2٠٠4/12/31 تاريخ  �أنه  حيث  قلياًل،  �لن�صب  تغريت  ولكن 

�لقرو�س جغر�فًيا بح�صب من�صور�ت �رضكة كفاالت على �ل�صكل �الآتي:

جدول رقم )2( توزيع القرو�ض ح�سب املحافظات حتى )2004/12/31(

الن�سبة املئويةعدد الكفالتاملحافظة

4٧،3%1٦٠٦بريوت وجبل لبنان
2٨%954�جلنوب و�لنبطية

15،٦%53٠�لبقاع
9%3٠٦�ل�صمال

100%3296املجموع

 امل�سدر: من�سورات �رسكة كفالت �ض.م.ل.

�أما يف �لعام 2٠٠5 وحتديًد� من2٠٠5/1/1 �إىل 2٠٠5/12/31، فقد 
توّزعت �لقرو�س ح�صب �ملحافظات على �ل�صكل �الآتي:
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جدول رقم)3(:توزع القرو�ض ح�سب املحافظات 2005/1/1 اإىل 2005/12/31

الن�سبة املئويةعدد الكفالتاملحافظة

55.41%29٧بريوت وجبل لبنان
15،٦٧%٨4�جلنوب و�لنبطية

19،٧٨%1٠٦�لبقاع
9،14%49�ل�صمال

100%536املجموع

 امل�سدر:من�سورات كفالت �ض.م.ل.

وحتى   2٠٠٠ �لعام  من  كمجموع  �الأول  �جلدولني،  بني  �ملقارنة  ويف 
2٠٠4/12/31، و�جلدول �لثاين خالل عام 2٠٠5 فقط، نرى �أّن �ملجموع 
�لرت�كمي لبريوت وجبل لبنان بلغ حتى 2٠٠4/12/31، 1٦٠٦ كفاالت 
من �أ�صل 329٦ �أي ما ن�صبته 4٧،3%، بينما خالل �لعام 2٠٠5 كانت ح�صة 
 ،%55،41 ن�صبته  ما  �أي   53٦ �أ�صل  من  كفالة   29٧ وبريوت  لبنان  جبل 
�أّن �ملنحى �لت�صاعدي هو ل�صالح هاتني �ملحافظتني، تليهما  وهكذ� نرى 
حتى  ح�صتهما  بلغت  حيث  و�لنبطية  �جلنوب  حمافظتا  تر�كمي  كمجموع 
 ،2٠٠5 �لعام  �أّما يف   ،%  2٨ ن�صبته  ما  �أي  كفالًة   954،  2٠٠4/12/31
ما  �أي   ،1٠٦ كفاالته  بلغت  حيث  �لثاين  �لرتتيب  ي�صغل  �لبقاع  كان  فقد 

ن�صبته ٧٨،%19.
و�لنبطية  فاجلنوب   ،2٠٠5 �لعام  نهاية  حتى  تر�كمي  كمجموع  �أّما 

ي�صغالن جمتمَعني �لرتتيب �لثاين.
من  �لن�صف  حو�ىل  تبلغ  لبنان  وجبل  بريوت  ح�صة  �أّن  هنا  و�ملالحظة 
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�ملجموع �لعام ، يف حني �أّن حمافظات �جلنوب و�لنبطية و�لبقاع و�ل�صمال 
و�أكرث  حرماًنا  �أكرث  �ملذكورة  �ملحافظات  �أّن  مع  �لثاين،  �لن�صف  ت�صغل 
�أولوية يف ت�صجيع �ال�صتثمار وتاأمني �لتمويل �لالزم، من �أجل حتقيق �لنمو 

و�الزدهار.
حتليل توزيع القرو�ض على القطاعات الإنتاجية:    -2

�ملكفولة  �لقرو�س  �أعد�د  حيث  من  �الأوىل  �ملرتبة  �لزر�عة  قطاع  �حتّل 
 2٠٠5/12/31 تاريخ  حتى  كفاالت  �رضكة  من  �حلجم  حيث  من  ولي�س 
ا �أي مبا ن�صبته 44،٨% من �إجمايل �لقرو�س �ملكفولة.  بو�قع 1٧٦٠ قر�صً
ا  �لفرتة نف�صها بو�قع 153٦ قر�صً �لثانية يف  �ل�صناعة يف �ملرتبة  وحلّت 
�لنحو  على  �الأخرى  �لقطاعات  ترتيب  جاء  بينما   ،% ن�صبته39  مبا  �أي 
ا وما ن�صبته %1٠،٧  �لثالثة بو�قع 42٠ قر�صً �ل�صياحة يف �ملرتبة  �الآتي: 
�ملتخ�ص�صة  �لتقنيات  قطاًعا  وجاء  �ملكفولة،  �لقرو�س  عدد  �إجمايل  من 
وما  منهما  لكل  قرو�س   1٠٨ بو�قع  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  �حلريف  و�الإنتاج 

ن�صبته ٧5،%2)))).

خام�ًسا: ح�سة �رشكة "كفالت"من القرو�ض املدعومة فوائدها:

�لقرو�س  �صمن  كفاالت  �رضكة  من  فو�ئدها  �ملدعومة  �لقرو�س  تندرج 
�ملدعومة  يف لبنان.  

ونورد يف �جلدول رقم 4 ح�صة �رضكة كفاالت من �لقرو�س �ملدعومة يف 
فرتة 2٠٠4-2٠٠٠.

منشورات عن شركة كفاالت  -((
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جدول رقم )4(: ح�سة �رسكة كفالت من القرو�ض املدعومة )بالن�سبة املئوية( 

الفرتة 2004-2000
جمموع الت�سليفات القطاعات

املدعومة فوائدها 
)مبليارات اللريات(

الت�سليفات 
امل�سمونة من �رسكة 

كفالت واملدعومة 
فوائدها)مبليارات 

اللريات(

ح�سة �رسكة كفالت 
من القرو�ض املدعومة 

فوائدها

1٦،٧%1٠1٦،٨1٦9.9�ل�صناعة
1٠،34%514،٧53،2�ل�صياحة
٧٧،11%119،٧92،3�لزر�عة

5٨،21%2٦،٨15،٦تقنيات متخ�ص�صة
1٠٠%1،11،1�نتاج حريف

19،7%1679،1332،1املجموع

امل�سدر :بحث من اإعداد الطالبتني بتول ح�سن خليفة وزينب اأحمد زعيرت بعنوان "�رسكة كفالت وت�سليفاتها" ... 
باإ�رساف د.عبدللـه رزق �ض 97

�ملدعومة  �لقرو�س  من  "كفاالت"  �رضكة  ح�صة  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 
كفاالت  �رضكة  من  �مل�صمونة  )�لت�صليفات   =  ) �ملئوية  )بالن�صبة  فو�ئدها 

�ملدعومة فو�ئدها x 1٠٠( / جمموع �لت�صليفات �ملدعومة فو�ئدها.
�لقرو�س  من  "كفاالت"  �رضكة  ح�صة  �أن  �جلدول  هذ�  خالل  من  يالحظ 

�ملدعومة بلغت ٧،%19.
�لت�صليفات  جمموع  بلغ   ،2٠٠4 �لعام  نهاية  يف  �أنه  �إىل  �أخرًي�  ن�صري 
)مباليني   1٠25٦5٨،٧ �الإلز�مي  �الحتياطي  من  تخفي�س  على  �حلائزة 
لقاء  �للبنانية  بالعملة  �لقرو�س  بلغت  حني  يف   ،) �للبنانية  �للري�ت 
235351،٧)مباليني  �ملدعومة  وغري  �ملدعومة  كفاالت،  �رضكة  كفالة 
�لت�صليفات  "كفاالت" من  ة �رضكة  �للبنانية(، وبالتايل تكون ح�صّ �للري�ت 
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   x23535،٧( ت�صاوي  �اللز�مي  �الحتياطي  من  تخفي�س  على  �حلائزة 
�لن�صبة  هذه  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .)%22،94٦  =1٠25٦5٨،٧/)1٠٠
تت�صمن  الأنها   )%19،٧٨( �صابًقا  �ملحت�صبة  �لن�صبة  عن  قلياًل  �ختلفت 
قبل  هي  �ملذكورة  �ملبالغ  �أّن  كما  �ملدعومة،  وغري  �ملدعومة  �لت�صليفات 
�لن�صبة  �أّن هذه  �إال  �أو%1٠٠(  �مل�صموحة )٦٠%  �لتخفي�س  لن�صب  خ�صوعها 

تبقى تقارب �لع�رضين باملئة)8)).

�ساد�ًسا: )قرو�ض املهنيني والأعمال ال�سغرية( مقارنة القرو�ض 
املكفولة من �رشكة كفالت مع القرو�ض امل�سابهة من البنوك 

التجارية والبنوك املتخ�س�سة

لعلّه من �ملفيد بناًء على ما �صبق، �إجر�ء مقارنة بني نوعني من �لقرو�س: 
�أو  �لتجارية  �ملقدمة من �مل�صارف  �ملدعومة من كفاالت، وتلك  �لقرو�س 
�ملمنوحة  �لقرو�س  مثال  عملية  حالة  در��صة  عرب  �ملتخ�ص�صة  �مل�صارف 

من بنك "بيبلو�س" للمهنيني و�الأعمال �ل�صغرية:
1- مقارنة اأ�سعار الفائدة:

تفاوت �صعر �لفائدة يف �مل�صارف �لتجارية يف �لعام 2٠٠5 بني:
12%، 13%،14%، بالن�صبة للرية �للبنانية   -

11%، 12%،13%، بالن�صبة للدوالر �الأمريكي.  -
"كفاالت"  �رضكة  من  �ملكفولة  �لقرو�س  على  �لفائدة  �صعر  بلغ  حني  يف 
يف �لعام نف�صه ٦،1% بالن�صبة للقرو�س باللرية �للبنانية، �إال �أنها وب�صبب 
ح�صول �لقر�س على ن�صبة دعم �خلزينة �للبنانية عن طريق م�رضف لبنان، 

مصرف لبنان النشرة الفصلية الفصل الرابع 004) العدد )0) ص 6)  -(8
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ت�صبح تقارب �ل�صفر باملئة)9)). �أّما بالن�صبة للقرو�س �ملكفولة من �رضكة 
ب�صبب   ،%9،٧3 تبلغ  �لفائدة  فاإّن  �الأمريكي،  بالدوالر  و�ملمنوحة  كفاالت 
م�رضف  طريق  عن  �للبنانية  �خلزينة  من  دعم  ن�صبة  على  �لقر�س  ح�صول 

لبنان ت�صبح هذه �لفائدة م�صاوية ٧3،%2.
�ملكفولة  �لقرو�س  على  �لفائدة  معدالت  بني  كبري  تفاوت  يظهر  وهنا 
�ملمنوحة  �لقرو�س  على  �لفائدة  معدالت  وبني  "كفاالت"  �رضكة  من 
�أّن  �إال  �ل�رضكة.  من  �ملكفولة  وغري  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  من 
�لفائدة  �العتبار  بعني  تاأخذ  �أن  يجب  �صحيحة،  تكون  كي  �ملقارنة،  هذه 

�حلقيقية ولي�س �لفائدة �الإ�صمية فقط.
لذ� من �مل�صتح�صن �عتماد عمولة �رضكة "كفاالت" )ر�صم �لكفالة( %2.5.، 
�ملقرت�س  على  كفالة(   + )فائدة  للقر�س  �الإجمالية  �لكلفة  ت�صبح  عندها 

بكفالة �رضكة "كفاالت" باللرية �للبنانية 1.٨٧5% وبالدوالر ٦٠5.%4.
يف بنك بيبلو�س ت�صاوي عمولة قرو�س �ملهنيني و�الأعمال �ل�صغرية %2 
لكل ٦ �أ�صهر، وبع�س �مل�صارف �الأخرى تتقا�صى عمولة ت�صاوي 2 باالألف 
على �أعلى ر�صيد مدين، �صو�ٌء كان �لقر�س مكفواًل من �رضكة "كفاالت" �أم 
ال، وهذ� �الأمر يزيد من كلفة �لقر�س �إذ� كان مكفواًل من �رضكة "كفاالت"، 
�الأخذ  يجب  حيث  �إجمالية،  ككلفة  �ملذكورة  بالكلفة  �الكتفاء  ميكن  ال  لذ� 
�لقرو�س  �أّن بع�س  �لتي يدفعها �ملقرت�س. كما  بعني �العتبار �مل�صاريف 
دعم  على  حت�صل  كفاالت  �رضكة  كفالة  دون  من  �مل�صارف  متنحها  �لتي 
بع�س  فيها  تو�فرت  ما  �إذ�  لبنان  م�رضف  طريق  عن  �للبنانية.  �خلزينة 
�النتاجية  للقطاعات  �الأجل  و�لطويلة  �ملتو�صطة  )كالقرو�س  �ل�رضوط 

بتول حسن خليفة وزينب أحمد زعيترمصدر سابق ص4))  -(9
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�أو  �ل�صغرية  لل�رضكات  �ملمنوحة  �لقرو�س  يجعل  �الأمر  وهذ�  و�ل�صكن(. 
�لقرو�س  من  بكثري  �أف�صل   لي�س  "كفاالت"،  �رضكة  كفالة  لقاء  �ملتو�صطة 
�إكتفاء  عدم  ا يف ظل  �لكفالة، وخ�صو�صً هذه  دون  من  �لتي متنح  �لعادية 

�مل�صارف بهذه �لكفالة. 
2- مقارنة ال�سمانات:

�إّن قرو�س "كفاالت" هي قرو�س لتمويل �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 
�حلجم وهي طويلة �الأجل ن�صبًيا )٧ �صنو�ت كحّد �أق�صى للت�صديد(، يف حني 
جارية  ح�صابات  هي  �ملقيم  �خلا�س  للقطاع  �ملمنوحة  �لت�صليفات  �أن 
مدينة غري موثقة ب�صمانات، قرو�س مقابل تاأمينات عقارية، منها ما هو 
�أخرى،  �أعطي مقابل �صمانات عينية  �أو ما  "بكفاالت �صخ�صية"  م�صمون 

�أو ما �أعطي مقابل قيم مالية)0)) .
�ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �لتجارية  �مل�صارف  تتطلبها  �لتي  فال�صمانات 

�الأخرى قد تكون: 
وثيقة تاأمني مقابل �ملخزون و�ملاكينات يف حالة �حلريق.  •

�تفاقية رهن.   •
�إئتمان غري منظم )رهن �صلبي(.   •

�صخ�صي. �صمان   •
�صمان مايل، وهنا يكون خطر �لقر�س متدنًيا جًد�.  •

�أّما �رضكة "كفاالت" فتعترب �أّن �صمانة �صد�د �لقر�س تتمّثل يف �مل�رضوع 
�الأمر،  بهذ�  تكتفي  ال  �مل�صارف  ولكّن  لها،  مرهوًنا  يكون  �لذي  ذ�ته  بحد 
"كفاالت"  �رضكة  من  مكفول  قر�س  ملنح  يطلب،  بيبلو�س  بنك  فمثاًل 

0)-  جريدة السفير ، ملحق المصارف اللبنانية ، األربعاء )) آب )00) ، ص.))
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ا يطلب �صمانات غري كفالة  �أي�صً �للبناين  �أخرى، وبنك �العتماد  �صمانات 
"�ل�رضكة" فهو قد يفر�س على �لقرو�س �صمانات عقارية وتاأمينات على 

�حلياة، باالإ�صافة �إىل �صمانات �أخرى.
3-مقارنة طرق الت�سديد:

�إىل  �أ�صهر  �إّن قر�س كفاالت هو قر�س طويل �الأمد مع فرتة �صماح من ٦ 
طريق  عن  يتّم  فهو  للت�صديد،  بالن�صبة  �أّما  �صنو�ت.  �صبع  وحلدود  �صهًر�   12
�ال�صتثنائية باالتفاق مع  �صهرية مت�صاوية، ما عد� بع�س �حلاالت  �صند�ت 

�ل�رضكة)))).
�أنو�ع  فهناك  �الأخرى،  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �لتجارية  �مل�صارف  يف  �أّما 
خمتلفة من �لقرو�س، وبالتايل طرق خمتلفة للت�صديد، وقلّما تكون �لقرو�س 
طويلة �الأجل، ما عد� يف �مل�صارف �ملتخ�ص�صة �أو م�صارف �الأعمال، ومن 
�ل�صحب  يتّم  حيث  �ملدين،  �جلاري  �حل�صاب  يف  مالية  �صلف  �لقرو�س  هذه 
و�الإيد�ع يف �حل�صاب �صمن �صقف حمّدد، ومنها قرو�س ق�صرية �الأجل من 
�حلاالت  بع�س  عد�  ما  �صهرًيا،  ت�صديدها  يتم  حيث  �صنو�ت،   3 �إىل  �أ�صهر   5

�لتي ت�صّدد فيها �لقرو�س بطرق �أخرى ح�صب �التفاق مع �مل�رضف)))).
4- مقارنة كيفية التعامل مع الزبائن يف حال التخلّف عن الدفع:

وجدير ذكره �أّنه يف حالة �لقرو�س �ملمنوحة ب�صمانة �رضكة "كفاالت"، 
�ل�رضكة  �مل�رضف  ُيعلم  و�حد،  �صهر  �صند  ت�صديد  عن  �ملقرت�س  تاأخر  وعند 
��صطر�رًيا بذلك، وعندما ميتنع عن ت�صديد �صندين �أو ثالثة، فاإّن �مل�رضف 
ينذر �ملقرت�س، و�إذ� مّر 15 يوًما مل يتجاوب خاللها �الأخري، عندئذ يطالب 

اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ، مجلة " النشرة الفصلية، العدد السادس ، تموز )00) ص.))  -((
منشورات صادرة عن بنك بيبلوس  -((
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�مل�رضف كفاالت بت�صديد ما تبقى من �لقر�س، وذلك بن�صبة ٧5 يف �ملئة، 
من  كل  ويقوم  �ملتبقية،  �ملئة  يف  �لـ25  ن�صبة  �مل�رضف  يتحمل  �أن  على 
�إذ�  �إال  حقوقه،  لتح�صيل  قانونًيا  �ملقرت�س  مبالحقة  وكفاالت  �مل�رضف 

وّكل �أحدهما �الآخر من �أجل حت�صيل حقوقه.
�أّما بالن�صبة للقرو�س �لعادية �لتي متنح من دون �صمانة �رضكة "كفاالت"، 
ويف حال تاأّخر �ملقرت�س عن ت�صديد �صند �صهر و�حد، فاإن �مل�رضف ينذره 
ت�صديد  عن  �ملقرت�س  �متناع  حال  يف  �أّما  �ل�صند،  ل�صد�د  ويدعوه  هاتفًيا 
�صندين �أو ثالثة، ينذره �مل�رضف خطًيا وميهله عدة �أيام للدفع و�إال يالحقه 

قانونياً عن طريق �ملحاكم �ملخت�صة.

�سابًعا: املقارنة بني القرو�ض التي كان من املتوقع منحها من 

قبل كفالت والقرو�ض التي منحت فعليًا

ت�صّكل �ملقارنة بني �لقرو�س �ملتوقع منحها و�لقرو�س �لتي منحت فعاًل 
�نطالقها  عند  "كفاالت"  �رضكة  توقعات  �نطباق  مدى  على  للحكم  معياًر� 
ا بعد مرور ما يزيد على خم�س �صنو�ت على  على ما حققته فعاًل، خ�صو�صً
ق�صمني:  �إىل  �ملقارنة  هذه  وتنق�صم  كفاالتها،  منح  "كفاالت"  مبا�رضة 
ق�صم  لكّل  �أّن  حيث  �أحجامها،  بني  ومقارنة  �لقرو�س  �أعد�د  بني  مقارنة 

منهما خ�صائ�صه يف �ملقارنة.
1- املقارنة بني اأعداد القرو�ض:

يف  كفالة،   3932  ،  2٠٠5/12/31 لغاية  �مل�صدرة  �لكفاالت  عدد  بلغ 
حني كان من �ملتوقع، عند �نطالق عمل كفاالت يف متوز من �لعام2٠٠٠، 
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حتى   ( نف�صها  �لفرتة  يف  �ل�رضكة  �صتكفلها  �لتي  �لقرو�س  عدد  ي�صل  �أن 
ا.)))) 2٠٠5/12/31( �إىل 1٠٦٠٠ قر�صً

�فرت��صات  �إىل  م�صتندة  كانت  �لتوقعات  هذه  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 
تفاوؤلية، وقد يكون �لتفاوت بني �أعد�د �لقرو�س �ملتوقع منحها و�لقرو�س 

�لتي منحت فعاًل عائًد� لالآ�صباب �الآتية: 
ن�صف  �أّن  فر�صية  على  توقعاتها  يف  "كفاالت"  �رضكة  �عتماد   -1
�لطلبات �ملقبولة)5٠%( من �مل�صارف �صوف تكون من �لقطاع �ل�صناعي، 
هذ�  ا،  �أي�صً �لطلبات  من   %5٠ بـ  تتقدم  �صوف  �الأخرى  �لقطاعات  و�ن 
�لذين  �لقد�مى،  �ملقرت�صون  بها  �صيتقّدم  �لتي  �لطلبات  �إىل  باالإ�صافة 
ت�صجع  �إ�صافية  �صمانة  �إليهم،  بالن�صبة  "كفاالت"  �رضكة  �صمانة  �صت�صّكل 

�مل�صارف على �لتو�ّصع يف �إقر��صهم من �أجل �لتو�ّصع يف م�صاريعهم .
�ل�رضكة  من  �ملكفولة  �لقرو�س  عدد  ن�صبة  بلغت  �حلقيقة،  يف  ولكن 
 ،2٠٠2/٠٦/3٠ تاريخ  حتى   %3٨.31 �ل�صناعي  للقطاع  و�ملمنوحة 
�لن�صبة  3٦،٦% حتى  �الأخرى، وقد بلغت هذه  للقطاعات  مقابل ٦9،٦1% 
�لذي  �الأمر  �الأخرى،  للقطاعات   %٦3،4 مقابل   2٠٠4/٠٦/3٠ تاريخ 
هي  عملها  "كفاالت"  �رضكة  �أ�صا�صها  على  بنت  �لتي  �لفر�صيات  �أن  يوؤكد 
�ل�صناعية �ملكفولة من قبلها مل ت�صل  �لقرو�س  �أّن عدد  غري دقيقة، حيث 

�إىل 5٠% من �إجمايل �لطلبات �ملكفولة)4)). 
تفر�س  فهي  "كفاالت"،  �رضكة  ب�صمانة  �مل�صارف  �كتفاء  عدم   -2
من  غريها  �أو  عقارية  �أخرى  �صمانات  �ل�صمانة  هذه  �إىل  باالإ�صافة 

�ل�صمانات �لقا�صية و�صلت �إىل حدود 2٠٠% يف بع�صها.
منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل.  -((

رواد عز الدين وفيصل المغربي مصدر سابق ص . )4  -(4
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بدء  عند  كفاالت  �رضكة  مع  �مل�صارف  من  �لعديد  جتاوب  عدم   -3
ن�صاطها.  ممار�صة 

قد  �لتي  �مل�صارف  ن�صاطها على  ت�صويق  �عتماد �رضكة كفاالت يف   -4
تهتم بت�صويق قرو�صها �لعادية، �أكرث من �هتمامها بالقرو�س �ملكفولة من 

هذه �ل�رضكة ، �أو �أنها تعجز عن تاأمني �لعدد �لكايف من �لكفاالت. 
عدم �إقبال �لكثري من �مل�صتثمرين �ل�صغار على طلب هذ� �لنوع من   -5
خاطئة   معلومات  تو�فر  ب�صبب  �أو  بها،  معرفتهم  من  �لرغم  على  �لقرو�س، 

لديهم عن هذه �لقرو�س.
�لو�ردة  �لطلبات  جميع  على  �لرّد  على  كفاالت  �رضكة  قدرة  عدم   -٦
�إليها �صمن �ملهلة �ملحددة )3�أ�صابيع( ب�صبب قلّة عدد موظفيها وحملليها 

�ملاليني �لذين توكل �إليهم مهمة در��صة هذه �لطلبات.
�إ�صطر�ب �لو�صع �ل�صيا�صي و�القت�صادي  يف  لبنان.  -٧

2 - املقارنة بني اأحجام القرو�ض: 
حتى  "كفاالت"  لها  �أ�صدرت  �لتي  للقرو�س  �الإجمايل  �حلجم  تخّطى 
تاريخ 2٠٠4/٦/3٠ �حلجم �لذي كانت �ل�رضكة قد توقعته لل�صنة �لر�بعة 
من عملها، حيث بلغ 34٦،٧11 مليار لرية لبنانية مقابل 32٨ مليار لرية 
�الإجمايل  �حلجم  وبلغ  �لر�بعة(.  لل�صنة  �ملتوقع  �الإجمايل  )�حلجم  لبنانية 
حتى  لبنانية  لرية  مليار    4٠٨،354 كفاالت  لها  �أ�صدرت  �لتي  للقرو�س 
تاريخ2٠٠5/12/31، يف حني �أّن �ل�رضكة كانت قد توّقعت، عند �نطالقة 
عملها يف مّتوز من �لعام2٠٠٠، �أن ي�صل حجم �لقرو�س �لتي �صتكفلها، بعد 
�لقر�س  لبنانية. وقد بلغ معدل حجم  �إىل 424 مليار لرية  �صنو�ت،  خم�س 

�لو�حد 122 مليون لرية لبنانية)))).
منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل.  -((
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قد  �ل�رضكة  كانت  �لذي  �ملعدل  �أّن  ن�صتنتج  �أن  ن�صتطيع  ذلك،  على  وبناًء 
�إليه حجم �لقر�س �لو�حد يف نهاية  �أن ي�صل  توقعته، عند �نطالقة عملها، 

�لعام  �خلام�س من عملها، هو:
)424 مليار/1٠،٦٠٠ ( =4٠ مليون لرية لبنانية ، مما يعني �أن متو�صط 
�لقر�س �ملكفول قد تخطى �ملتو�صط �ملتوقع بـ٨2 مليون لرية لبنانية ، و�أن 
�رضكة كفاالت كانت ت�صطر �إىل تقلي�س عدد قرو�صها من خالل رف�س كل 
طلب يخالف �رضوطها، ولو كانت �ملخالفة ب�صيطة. هذ� مع �لعلم �أن �لرف�س 
�لتي ال  �لقرو�س  �أمر حتمي وموؤكد، فكفاالت ال ت�صمن  يف بع�س �حلاالت 
ت�صتويف �ل�رضوط �لالزمة، كالقرو�س �ل�صخ�صية و�لقرو�س �لتجارية وغريها، 
كما �أنها ترف�س طلب كفالة �لكفالة يف حال ورود �إ�صم �لعميل على �لالئحة 
�ل�صود�ء. لذ� جاء عدد �لقرو�س �ملمنوحة 3932 �أقل من �لعدد �ملتوقع بكثري 

و�لبالغ 1٠٦٠٠.

ثامنًا: القرو�ض املتعّثة 

�إّن طالب �لقر�س و�لكفالة ال تربطه �أي عالقة مبا�رضة مع �رضكة "كفاالت"، 
�لفريقان  يتفق  وعندما  �لقر�س،  مانح  �مل�رضف  مع  عالقته  تقت�رض  حيث 
على جميع �ل�رضوط و�لقيود ملنح �لقر�س، يرفع �مل�رضف طلب �لكفالة �إىل 

�ل�رضكة بعد توقيعه من قبل �لطرفني)6)). 
يف 11 �أيلول 2٠٠3 ، �رّضح د.خاطر �أبو حبيب جلريدة "�ل�صفري": �إّن هناك 
ثالثة قرو�س فقط مل يتّم ت�صديدها من قبل �ملوؤ�ص�صات �ملقرت�صة حتى �لتاريخ 
جمموع  من  وذلك  للف�صل،  معّر�صة  كانت  قر�س   1٨٠٠ �أ�صل  من  �ملذكور 
كفاالت  قدمتها  �لتي  �لكفاالت  )عدد  كفالـة  �لبالغ 2،34٧  �الإجمايل  �لعدد 

منشورات عن شركة كفاالت ش.م.ل.  -(6
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 242٦5٠ بقيمة   2٠٠3 متوز   31 لغاية  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  للموؤ�ص�صات 
مليون لرية لبنانية(، الفًتا �إىل �أّن "كفاالت" �صّددت �لقرو�س �لثالثة بقيمة 
��صتعادت منها يف مرحلة الحقة ٧٠ يف  �إجمالية بلغت 1٨٠ مليون لرية، 
�نتع�س و�صعها من جديد،  �أن  �ملئة من �ملوؤ�ص�صات �ملقرت�صة �ملتعرثة بعد 

وموؤكًد� يف هذ� �ل�صياق �أّن "ن�صبة �لف�صل باالإجمال هي قليلة جًد�".
لغاية 31 متوز2٠٠3: )3×1٠٠(/2،34٧=  �لتعرث  ن�صبة  وبالتايل تكون 

٠،13% تقريًبا.
دفعت  �لتي  �ملتعرثة  �لقرو�س  عدد  بلغ  فقد   ،2٠٠4 �لعام  نهاية  يف  �أّما 
�ل�رضكة  ��صتعادت    3،٠5٦ �أ�صل  من  ا  قر�صً  14 كفالتها  "كفاالت"  �رضكة 
نهاية  �لتعرث يف  ن�صبة  تكون  منها يف مرحلة الحقة 9 قرو�س)))). وهكذ� 
�لعام 2٠٠4: )4)×00)( /3،٠5٦ = ٠4،4٦ % تقريًبا، مع �أّن �ل�رضكة قد 
توّقعت يف در��صة �جلدوى �القت�صادية �لعائدة لها �أن تكون ن�صبة �لقرو�س 

�ملتعرّثة ما بني 3،٨ % و4،2 % يف ذلك �حلني.
وقد بلغ عدد �لكفاالت �مل�صدرة لغاية 2٠٠5/٠2/2٨ 34٧2، وهكذ� تكون 

ن�صبة �لتعرث حتى �لتاريخ �ملذكور:
)34×1٠٠( /3،4٧2  = ٠،9٨ % تقريًبا

كما بلغت ن�صبة �لتعرث يف قرو�س "كفاالت" يف �أيلول 2٠٠5 ، 1%، حيث 
�أّن عدد �لقرو�س �ملتعرثة �أ�صبح 35 من �أ�صل 3،5٠٠ % قر�س تقريًبا)8)).

هل هذ� �لتز�يد هو طبيعي، �أي �أنه نتيجة لالإهمال وعدم �جلدية يف در��صة 
�مللفات �لتي تقدم �إىل �ل�رضكة من قبل �مل�صارف؟

مقابلة مع المحلل المالي في شركة كفاالت السيد طارق عيتاني بتاريخ 9)/))/004)  -((
المصدر نفسه  -(8
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حتتاج  �لتي  �مل�صاريع  جلدوى  �جلدّية  �لدر��صة  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  مع  هذ� 
�مل�صارف  يف  �أ�صا�صي  ب�صكل  تتم  "كفاالت"،  �رضكة  ب�صمانة  متويل  �إىل 
�لقرو�س  �أنو�ع  جميع  يف  يح�صل  قد  �لتعرّث  �أّن  كما  �ل�رضكة،  يف  ولي�س 
نتيجة لظروف غري متوقعة، مع �أّن در��صة �جلدوى تكون قد توقعت جناح 

�مل�رضوع.
�إح�صائي  منط  �لتعرّث  لن�صبة  يكن  مل  فاإّنه  حبيب،  �أبي  د.خاطر  وبح�صب 
بحاجة  و�أ�صبحت  �الإح�صائي  �لنمط  هذ�  �كت�صبت  فقد  �ليوم  �أّما  قبل،  من 

للدر��صة)9)).

ا�ستنتاجات تا�سًعا: 

ال �صّك يف �أّن م�رضوع �رضكة "كفاالت" قد جاء نتيجًة ل�رضور�ٍت فر�صتها 
م�صدر  وجود  �إىل  �حلاجة  وب�صبب  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �لتطور�ت 
ما  كثرًي�  �لتي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �الإنتاجية  للموؤ�ص�صات  تنموي  متويل 

يعجز �أ�صحابها عن توفري �لتمويل �لالزم لها.
غري   )2٠٠5-1999( �لبحث  ي�صتهدفها  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  تكون  وقد 
كافية للحكم ب�صورة قاطعة على نتائج �أعمال �رضكة "كفاالت" يف حقل 
�لتمويل و�الإقر��س، وت�صهيل �أعمال هذه �ملوؤ�ص�صات ب�صبب ق�رض هذه �لفرتة، 
�ل�رضكة يف در��صة جدو�ها �القت�صادية قد �عتمدت فرتة ٦  �أّن  �لرغم  على 
�إال  و�أ�صاليبه،  عملها  و�أ�صكال  قو�عدها  وتر�صيخ  جتربتها  الكتمال  �صنو�ت 
وميد�نًيا  بحثًيا  لنا   تو�فرت  �لتي  و�ملعلومات  �أّننا من خالل �ملالحظات 

�لتالية: �إىل �ال�صتنتاجات  لنا  تو�صّ
مقابلة مع رئيس مجلس ادارة شركة كفاالت بتاريخ6/9/)00)  -(9
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1- نقاط القوة

حظيت �رضكة "كفاالت" باهتمام كبري من قبل �لعديد من �مل�صوؤولني  �أ- 
�الأوروبية  �ل�رض�كة  دول  وبع�س  و�ملال،  �القت�صاد  ب�صوؤون  و�ملهتمني 
لبنان، حيث ال وجود  �الأوىل و�لوحيدة من نوعها يف  �لتجربة  باعتبارها 
يف  "كفاالت"  قوة  تظهر  كما  م�صابهة.  �أخرى  �رضكات  من  لها  ملناف�صني 
بت�صوية  تقوم  �لتي  وهي  ترف�صها،  �أو  تقبلها  �لتي  فهي  بالكفالة،  �لتحكم 
ح�صب  �لكفالة  باإلغاء  �لنهائي  �لقر�ر  يعود  و�إليها  �ملقرت�صني،  �أو�صاع 

�لظروف �لد�عية لذلك.
يف  �لر�غبة  �ل�صابة  للطاقات  مق�صًد�  "كفاالت"  �رضكة  �صّكلت  ب- 
�إمكانيات  �لتي تعرفها، وال متلك  �النطالق يف بع�س �ملجاالت �النتاجية 

مالية لتحقيق ما ترغب به.
"كفاالت" كفالة عالية لقرو�س �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية  �أعطت �رضكة  ج- 
وينطبق  �الأكرب.  �ملوؤ�ص�صات  مع  مت�صاٍو  موقٍع  يف  فو�صعتها  و�ملتو�صطة، 
�لتي تعطى  �لنطاق �جلغر�يف و�ملناطقي، فالكفاالت  ا على  �أي�صً �الأمر  هذ� 
لبريوت يعطى مثلها ملناطق �ل�صمال و�لبقاع و�جلنوب. وال �صّك �أّن حتفيز 
�أ�صهم  قد  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  �صبكة  وتو�صيع  �الأعمال  رّو�د 
�حلياة  يف  ن�صبًيا  ح�صورها  وتو�صيع  �لو�صطى،  �لطبقة  تدهور  وقف  يف 
فيما  �أف�صل  تكون  �أن  �ملمكن  من  كان  �لنتيجة  هذه  �أّن  غري  �القت�صادية. 
�أو على  "كفاالت"  به �رضكة  تهتم  تهتم مبا  �أخرى  لو كان هناك �رضكات 
�أكرب  �أو�صع من �جلمهور وجتاوًبا  �إقبااًل  "كفاالت"  �الأقّل لو وجدت �رضكة 

من �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ملقر�صة.
�نعك�س �إ�صهام "كفاالت" �يجابًيا يف �لقطاعات �الإنتاجية وخا�صة  د- 
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منها �لزر�عة و�ل�صناعة.  فال�صناعة �لتي ��صتحوذت على �حلجم �الأكرب من 
 %2 بن�صبة  �صادر�تها  حجم  ز�د  �ملدرو�صة،  �لفرتة  يف  "كفاالت"  قرو�س 

�صهرًيا حتى عام 2٠٠5 )40).
و�رضكات  "كفاالت"  �رضكة  �إىل  �لوطني  �القت�صاد  حاجة  تاأّكدت  هـ- 
و�لتي  وم�صاندتها،  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  بدعم  معنّية  م�صابهة 

ت�صّكل ن�صبة 9٠% من �إجمايل عدد �ملوؤ�ص�صات يف لبنان.
دور  ظهر  حيث  كفاالت،  �رضكة  بن�صاط  �مل�صارف  ثقة  تر�صّخت  و- 

كفاالت حا�صًما يف �إظهار هذه �لثقة وحمايتها عرب كفالة �لقرو�س. 
على  �ل�رضكة،  توقعت  مما  �أقل  �ملتعرثة  �لقرو�س  �أعد�د  جاءت  لقد  ز- 

�لرغم من ن�صبة تز�يدها عاًما بعد عام.

عا�رشًا: نقاط ال�سعف 

برز عدد من نقاط �ل�صعف يف عمل �رضكة كفاالت يف �لفرتة �لتي تناولها 
�لبحث، �أبرزها :

حمّددة،  مناطق  يف  "كفاالت"  �رضكة  من  �ملكفولة  �لقرو�س  ترّكز  �أ- 
�لقرو�س، لذ� كان تاأثريها  �الأكرب من هذه  ة  و��صتئثار  جبل لبنان باحل�صّ
تاريخية  م�صاألة  هو  �لريفّي  فالنزوح  حمدوًد�.  �الأرياف  من  �لنزوح  على 
�القت�صاد  �أّن  �العتبار  حّد  �إىل  �للبنانية،  �القت�صادية  �حلياة  يف  متجّذرة 
على  �ل�صعب  من  كان  لذ�  مدينّي.  �قت�صاد  هو  �الأ�صا�صية  ب�صمته  �للبناين 
فهذه  �لريفي مبفردها،  �لنزوح  من  �حلّد  مهمة  تتوىّل  �أن  "كفاالت"  �رضكة 
�ملهّمة حتتاج �إىل متابعة طويلة �الأمد، و�إىل �صيا�صة حكومية �إمنائية �صاملة 

تعتمد مبد�أ تن�صيط �الإقت�صاد �لريفي.
جمعية المصارف اللبنانية ، النشرة الشهرية كانون األول )00) العدد )))  -40
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�لقرو�س  وعدد  حتقيقه،  �ملاأمول  �لقرو�س  عدد  بني  تفاوت  بروز  ب- 
�ملحقق فعلًيا. فقد ق�رّضت �ل�رضكة عن �إي�صال �أعد�د �لكفاالت �إىل ما �أملت 
به وهو رقم 1٠٦٠٠ قر�س حتى نهاية �لعام 2٠٠5، فكان عدد �لقرو�س 
ا. بينما  و�صل معدل  �ملكفولة فعلًيا حتى �لتاريخ �مل�صار �إليه 3932 قر�صً
ثالثة  عن  يزيد  ما  �إىل  �أي  لبنانية،  لرية  مليون   122 �إىل  �لو�حد  �لقر�س 
�أ�صعاف �لرقم �لذي توقعته كفاالت كمعدل للقر�س �لو�حد و�لذي يبلغ 4٠ 
مليون لرية. وهذ� يدل �إىل �أّن �لقرو�س �ملمنوحة من �رضكة كفاالت ترّكزت 

يف �ملوؤ�ص�صات �ملتو�صطة ولي�صت �ل�صغرية.
تاأخري �لبّت بالطلبات نتيجة نق�س �ملوظفني يف �ل�رضكة و�ملحللني  ج- 

�ملاليني، وعدم متابعة �لقرو�س ب�صكل متو��صل.
تنزيل  من  �ال�صتفادة  مبدى  تتعلق  �لرئي�صة  �ل�صعف  نقطة  �إّن  د- 
 ٧٨35 �لرقم  �لقر�ر  من  �لتا�صعة  �ملادة  ت  ن�صّ فلقد  �الإلز�مي.  �الإحتياط 
تاريخ 2٠٠1/٦/2 على �أن يخّف�س �الحتياط �اللز�مي الأي م�رضف مقابل 
�ملثل  �أ�صا�س  على  �لتنزيل  هذ�  ويتم  "كفاالت".  �رضكة  بكفالة  �لقرو�س 

�الآتي: 
بتاريخ 2/٧/2٠٠4،  �لتجارية  �مل�صارف  �لود�ئع الأجل حمّدد يف  بلغت 
حو�ىل 2٨152 مليار ل.ل. وهذه خا�صعة الحتياط �إلز�مي ن�صبته 15% �أي 
ت�رضف  حتت  �الإحتياط  هذ�  من   %2٠ ويو�صع  لرية،  مليار   4423 حو�ىل 
ا بحو�ىل  "كفاالت"، وهذ� يعني �أنه كان باإمكان كفاالت �أن ت�صمن قرو�صً
�صوى   2٠٠3/12/31 حتى  فعلًيا  ت�صمن  مل  ولكنها  لرية  مليار   ٨45
 " قيام  �أمام  مو�صوعة  عر�قيل  وجود  �إىل  يدل  وهذ�  ل.ل.،  مليار   235،3
كفاالت" بعملها، ومنها ت�صّدد �مل�صارف يف طلب �صمانات �إ�صافية مر�فقة 

ل�صمان "كفاالت".
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حيث  فو�ئدها،  �ملدعومة  �لقرو�س  من  "كفاالت"  ة  ح�صّ �إنخفا�س  هـ- 
�أّنها مل تتخّط ن�صبة 2٠%، يف وقت كان يفرت�س �لرتكيز عليها �أكرث يف حال 
كان �لهدف �أن تقوم "كفاالت" بدور �أكرب يف ت�صغيل �الحتياط �الإلز�مي من 

�أجل غاية تنموية وتطويرية لالقت�صاد �لوطني.
وتاأ�صي�ًصا على �لنقطتني �الأخريتني، فاإّن �لفر�صية �لقائلة باأّن "كفاالت" 
�الإلز�مي، تبدو �صعيفة  �لتوظيف �ملايل لالحتياط  �إعادة  كانت توؤدي دور 
بها  تقوم  �ملايل  للتوظيف  �صماًنا  �أكرث  و�أ�صاليب  �أ�صكال  هناك  �أّن  وتظهر 
�مل�صارف مل�صاعفة �أرباحها �أكرث من �لقرو�س �ل�صغرية و�ملتو�صطة، و�لتي 
�مل�صمونة،  للقرو�س  �أكرث  ومتيل  �إطالقها  يف  تت�صّدد  �مل�صارف  تز�ل  ما 

و�أهّمها �لقرو�س �ل�صخ�صية و�ل�صكنية وفتح �العتماد�ت �لتجارية �لكبرية.
"كفاالت" وتوّزعها ومقارنتها مع  بينما يتاأكد من خالل حتليل قرو�س 
على  ثانية  �إجابة  يف  "لكفاالت"  �لتنموي  �لدور  �الأخرى  �لقرو�س  �أ�صكال 
�لفر�صية �لتي كنا قد طرحناها يف بد�ية �لبحث حول طبيعة عمل �ل�رضكة 
�الإلز�مي  لالحتياط  �أمو�ل  توظيف  �إعادة  �أم   تنموًيا  عماًل  يكون  �أن  بني 

للم�صارف.
فهي  ا،  �أي�صً للم�صارف  طّيبة  خدمة  قدمت  "كفاالت"  �رضكة  �أّن  غري 
�أ�صاًل -  �ملنتجني- وهو ما كانو� يعجزون عنه  لقرو�س �صغار  بكفالتها 
خز�ئنها،  يف  �ملكّد�صة  �الأمو�ل  من  �أكرب  جزء  ت�صليف  من  �مل�صارف  مّكنت 
فارتاحت  لبنان  م�رضف  يف  �إز�مية  كاحتياطات  �أودعتها  �لتي  تلك  ومن 
تخفي�س  �إىل  �أّدى  ما  �لقانوين،  �الإلز�مي  �الحتياط  متطلب  عبء  من  بذلك 
�لفائدة  ن�صبة  خف�س  من  ومتكينها  �مل�صارف،  على  �ملقرت�س  �ملال  كلفة 

على �لقرو�س.
 %2٠ مبعدل  تزد�د  كانت  مهمة،  �أرباًحا  لنف�صها  حّققت  �ل�رضكة  �أّن  كما 
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نفًعا  �أّمنت  قد  �ل�رضكة  فتكون  �لبحث.  ي�صتهدفها  �لتي  �لفرتة  خالل  �صنوًيا 
ثالثي �الأطر�ف لنف�صها وللمنتجني وللموؤ�ص�صات �ملقر�صة.

�لظروف  من  �لرغم  وعلى  �إليها،  لنا  تو�صّ �لتي  �ال�صتنتاجات  خالل  من 
�ملحيطة بالو�صع �القت�صادي �للبناين، فاإن �لتوقعات �مل�صتقبلية لل�رضكة، 
�حلقيقية  �الإمكانيات  �إىل  ت�صري  �لدور،  بوحد�نية  �الآن  حتى  تتمتع  و�لتي 
للدور �لتنموي �لذي ميكن �أن تقوم به م�صتقباًل، �إذ� ما �أعيد �لنظر على قاعدة 

�لتجربة ببع�س �لثغر�ت و�لنو�ق�س.
وعلى �لرغم من �أّن نقاط �ل�صعف كانت قليلة �إجمااًل يف عمل �رضكة كفاالت 
خالل �لفرتة �مل�صتهدفة بالبحث، فلعلّه من �ملنا�صب �أن نت�صاءل ما �إذ� كانت 

�ل�رضكة قد عملت على جتاوز نقاط �ل�صعف هذه يف وقت الحق. 
�الحتاد  مع  �رض�كة  �تفاقية  "كفاالت"  �رضكة  �أبرمت  تو�صعية،  خطوٍة  يف 
�الأوروبي يف �لعام 2٠٠٦ )كانت �ملفاو�صات قد بد�أت ب�صاأن هذه �الإتفاقّية 
يف �لعام 2٠٠5( ح�صلت �ل�رضكة مبوجبها على م�صاعدة مالية من �الحتاد 
برنامج  ظهور  �ل�رض�كة،  هذه  نتائج  �أبرز  من  وكان  يورو.  مليون   4 بلغت 

"كفاالت" �الإ�صايف وبرنامج كفاالت لالبتكار.
وقد متّكنت �ل�رضكة بنتيجة ذلك من زيادة �صقف �لقرو�س من 3٠٠ مليون 
لرية �إىل ٦٠٠ مليون لرية وما فوق )٦5٠مليون لرية لرب�مج كفاالت للمبتدئة 
و�البتكار، و132٠ مليون لرية لرب�مج توليد �لطاقة �ملتجددة بهدف �لبيع 
�إىل   %٧5 للقرو�س من  كفالتها  ن�صبة  �ل�رضكة  رفعت  كما  ثالث(  �إىل طرف 
٨5% و�إىل 9٠% بالن�صبة لكفالة بر�مج �البتكار. وز�دت مّدة �لقر�س من ٧ 
�صنو�ت كحّد �أق�صى �إىل 1٠ �صنو�ت كحدٍّ �أق�صى بالن�صبة للقرو�س �لزر�عّية، 

و�إىل 1٠ �صنو�ت و15 �صنة بالن�صبة لقرو�س �لطاقة.
�ملقرت�صة  �ملوؤ�ص�صات  �إلز�م  باملقابل،  "كفاالت"  �رضكة  و��صتطاعت 
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�لدولة،  موؤ�ص�صات  يف  ر�صمّية  ك�رضكات  نف�صها  ت�صجيل  و�لنا�صئة(  )�لقائمة 
بفروعه  �الإ�صايف  كفاالت  برنامج  قر�س  على  للح�صول  م�صبق  ك�رضط 
�لعديدة، عندها ي�صبح �لدين دين موؤ�ص�صات ولي�س �أ�صخا�س. كما ��صتطاعت 
�أو  عينّية  �أو  �صخ�صّية  �إ�صافّية  ل�صمانات  �مل�صارف  �حلّد من طلب  �ل�رضكة 
غري ذلك على �لقرو�س �ملكفولة من �ل�رضكة )كفاالت(، العتبارها �أّن در��صة 
ينفيان  للم�رضوع  �لنقدي  �لتدفق  و�نتظام  �ملقرت�س  يقدمها  �لتي  �جلدوى 

�حلاجة �إىل �صمانات �إ�صافّية للم�رضف))4).
"كفاالت"  �أ�صبحت  قد  وظروفها،  �لكفالة  ن�صبة  حت�ّصن  �أن  �ملوؤّكد  ومن 
درجة  ح�ّصنت   )2٠٠5 )بعد  �الإ�صايف  كفاالت  برنامج  مع  للقر�س  تقدمها 
قبول �مل�رضف لتمويل �لن�صاط �الإقت�صادي �ملقرتح وخففت درجة مطالبه 
من �ل�صمانات �الأخرى �لتي كان يطلبها عادًة للمو�فقة على �لقر�س، �الأمر 

�لذي ي�صّكل خدمًة للمقرت�س. 
لقد كان ل�رضكة "كفاالت" �أهد�ف �أخرى  من ور�ء هذه �خلطوة �لتو�صعية 
�أبرزها: زيادة �لتمويل �مل�رضيف �ملتاح، زيادة وتقوية ر�أ�صمال �ملوؤ�ص�صات 

ة لل�رضكة. �ل�صغرية و�ملتو�صطة �حلجم، وزيادة �الأرباح �خلا�صّ
3- فهل كانت نتائج هذا التو�ّسع مقبولة؟

من �ملجدي �لتذكري باأّنه على �لرغم من وجود بع�س �لعو�مل �ملعيقة لعمل 
�رضكة "كفاالت" يف �لفرتة �لتي ي�صتهدفها �لبحث )1999-2٠٠5(، �إال �أّن 
�لقرو�س  على �صعيد  �إن  �لفرتة،  تلك  باالإجمال يف  كان جيًد�  �ل�رضكة  �أد�ء 
�الأرباح  �أو  �ملتعرثة  �لقرو�س  ن�صبة  �صعيد  على  �أو  و�أحجامها،  �ملكفولة 

�خلا�صة لل�رضكة.
Http//:www. من مقابلة اجرتها باسمة عطوي مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة كفاالت د. خاطر أبو حبيب ومنشورة على موقع  -4(

uabonline.org استرجعت بتاريخ 0/9)/))0)
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من  �لرغم  على   2٠11  –  2٠٠٦ فرتة  يف  ا  �أي�صً جيًد�  �ل�رضكة  �أد�ء  وبقي 
بع�س �الأحد�ث و�لظروف �ملوؤثرة �صلباً على عملها، منها حرب متوز 2٠٠٦ 
وتردد�ت �الأزمة �ملالّية و�الإقت�صادية �لعاملّية يف �صنتي 2٠٠٨- 2٠٠9. 

غري �أّن �الأمور بد�أت تاأخذ منحًى تر�جعيًّا بعد �لعام 2٠11، بفعل �الأحد�ث 
�لتي ت�صهدها �ملنطقة �لعربية ب�صكل عام و�صوريا ب�صكل خا�س.

على �صعيد عدد �لكفاالت: خالل �لع�رض �صنو�ت �الأوىل، بقي عدد �لكفاالت - 
�لذي و�صل يف 31 /2٠٠5/12 �إىل 3932 كفالة - يتز�يد با�صتمر�ر. غري 
�أّنه بعد �لعام 2٠11، �أخذ عدد �لقرو�س �ملكفولة �صنوًيا منحًى تنازليًّا من 
1132 كفالة يف �لعام 2٠12، �إىل ٨99 كفالة يف �لعام 2٠13، �إىل ٨32 
كفالة يف �لعام 2٠14. ويف �الأ�صهر �لثمانية �الأوىل من عام 2٠15، تر�جع 
عدد �لكفاالت �إىل 415 كفالة فقط، منها 292 كفالة يف �لن�صف �الأول من 

�لعام 2٠15 مقابل 43٨ كفالة يف �لن�صف �الأول من �لعام 2٠14 .))4)
على �صعيد �لقرو�س �ملتعرثة: يف �ل�صنو�ت �لع�رض �الأوىل)2٠٠٠-2٠1٠( 
 %1.5 من  �أقل  بقيت  حيث  جًد�،  منخف�صة  �ملتعرثة  �لقرو�س  ن�صبة  كانت 
بينما كان من �ملتوقع �أن تكون بني 3.٨% و 4.2%. وقد �أخذت ن�صبة �لتعرّث 
�ل�صناعات  قطاع  يف  ا  خ�صو�صً �الأخرية  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف  باالإرتفاع 
�لت�صديرّية ))4)وبلغت ن�صبة �لتعرث يف �لعام 2٠15 �أربعة �أ�صعاف ما كانت 

عليه يف �لعام 2٠11.
لة �رضكة مالّية  على �صعيد ربحية �ل�رضكة: �رضكة "كفاالت" هي يف �ملح�صّ
ا. م�صاهمة، وهي و�إن تكن ذ�ت منفعة عامة، �إال �أّنها تبغي حتقيق �لربح �أي�صً

�أرباًحا  �ل�رضكة  حّققت   ،2٠1٠-2٠٠٠ �الأوىل  �لع�رضة  �ل�صنو�ت  خالل 
من مقابلة أجراها ابراهيم عواضة مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة كفاالت د.خاطر أبو حبيب ونشرتها جريدة الديار في )) أيلول   -4(

(0((
من مقابلة أجرتها باسمة عطوي مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة كفاالت د.خاطر أبو حبيب – مصدر سابق  -4(



80

�إىل  �لفرتة  مهمة كانت تزد�د �صنوًيا بحو�ىل 2٠%، وو�صلت يف نهاية تلك 
12 مليون دوالر �صنوًيا.)44)

و�زد�د ر�أ�س مال �ل�رضكة من 2٠ مليار لرية يف �لعام 2٠٠٠ �إىل 5٠ مليار 
لرية يف �لعام 2٠٠٧ ))4).

ترّدي  ب�صبب   ،2٠12 �لعام  منذ  بالرت�جع  �آخذة  �ل�رضكة  �أرباح  �أّن  �إاّل 
�الأو�صاع �ل�صيا�صية و�الأمنّية �إقليمًيا وحملًّيا، فو�صلت �إىل ٦.5 مليون دوالر 
يف عام 2٠14 و�إىل 2 مليون دوالر يف �لن�صف �الأول من �لعام 2٠15 )46).

�رضكة  عمر  من  �الأول  �لعقد  �صنو�ت  يف  �ملحققة  �الأرباح  مع  ومقارنة 
"كفاالت" فقد تر�جعت �أرباح �ل�رضكة بن�صبة ٦٠%، وبن�صبة 25% بني �صنتي 

2٠13 و 2٠14 ))4).
على �لرغم من هذ� �لرت�جع، ما ز�لت �ل�رضكة حتّقق �الأرباح، ولديها �لقدرة 
على حتّمل خماطر �إ�صافية. كما �أّن ن�صبة �ملالءة فيها ما ز�لت تفوق �لـ%3٠ 

بينما ن�صبة �ملالءة �ملحددة عاملًيا هي %12 )48).

خامتة:

�صّكلت �رضكة "كفاالت" ظاهرة غري م�صبوقة يف م�صار �القت�صاد �للبناين، 
�حلكومة  �أّن  كما  و�لتعقيد.  �حل�صا�صية  بالغة  فرتة  يف  جاء  تاأ�صي�صها  �أّن  �إال 
�أكرث  �الإمناء �خلما�صية )1999-2٠٠4( مل تعّمر  �أطلقتها �صمن خطة  �لتي 
�الأول 2٠٠٠( لتف�صح يف  �إىل ت�رضين  �لثاين 199٨  من عامني )من ت�رضين 

�ملجال �أمام عودة قوية للرئي�س رفيق �حلريري �إىل �ل�صلطة.
من مقابلة أجرتها ناتاشا بيروتي مع رئيس مجلس إدارة كفاالت د. خاطر ابو حبيب ونشرتها جريدة الديار في ) آذار ))0)  -44

من مقابلة أجرتها رشا ابو زكي مع رئيس مجلس إدارة كفاالت. ونشرتها جريدة األخبار بتاريخ ))/حزيران )00)  -4(
من مقابلة أجراها ابراهيم عواضة مع رئيس مجلس إدارة كفاالت. مصدر سابق  -46

من مقابلة ناتاشا بيروتي مع رئيس مجلس إدارة كفاالت مصدر سابق  -4(
من مقابلة أجراها ابراهيم عواضة مع رئيس مجلس إدارة كفاالت. مصدرسابق  -48
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لقد �صّكل �لتباين بني �أطر�ف �ل�صلطة و�صلل بع�س �الإد�ر�ت �حلكومّية، عقبة 
�إقليمي  بع�صها  �أخرى،  عقبات  ظهرت  ثم  "كفاالت".  �رضكة  �أمام  حقيقية 
�ل�صادر�ت  على  وتاأثريه   2٠٠3 �لعام  يف  للعر�ق  �الأمريكي  كاالإحتالل 
�لعام  يف  �حلريري  رفيق  �لرئي�س  �إغتيال  �أبرزه  حملّي  وبع�صها  �للبنانية، 
-1999 �لتاأ�صي�س  فرتة  خالل  "كفاالت"  �رضكة  جناح  �صّكل  لقد   .2٠٠5

�ل�صعوبات  من  �لعديد  رغم   2٠11 �لعام  حتى  جناحها  و��صتمر�ر   ،2٠٠5
�مل�صتجدة، و�أبرزها حرب مّتوز 2٠٠٦، �لد�فع �لرئي�س لتناولنا لهذه �ل�رضكة 
لت �ل�صعوبات �لتي تعانيها �ل�رضكة منذ خم�س �صنو�ت وال  بالبحث. كما �صَكّ
تز�ل، نتيجة تاأثري �الأحد�ث يف �ملنطقة �لعربية ب�صكل عام ويف �صوريا ب�صكل 

خا�س، �صبًبا �آخر الختيارنا لهذه �ل�رضكة مو�صوًعا لبحثنا.
�لتاأ�صي�س  فرتة  خالل  مهًما  جناًحا  �صّجلت  �ل�رضكة  �أّن  �لبحث  �أّكد  ولقد 
�آنًفا.  ذكرنا  �لتي  �ل�صعوبات  من  �لرغم  على  تلتها،  �لتي  �خلم�س  و�ل�صنو�ت 
وتطّور  �القت�صادي  �لنمّو  عجلة  حتريك  يف  مهًما  حمورًيا  دوًر�  �أّدت  فقد 
ولالقت�صاد  للمنتجني  كبرية  خدمة  بذلك  و�صّكلت  �الإنتاجّية،  �لقطاعات 

�لوطني، وخا�صة ل�صغار �ملنتجني. 
�لت�صليف  للم�صارف يف تي�صري عملية  "كفاالت" خدمة كبرية  كما قّدمت 

جلزء من �الأمو�ل �ملكّد�صة عندها، �أو �ملودعة يف م�رضف لبنان.
�الأوىل.  �لع�رض  �ل�صنو�ت  �أرباًحا مهمة، خا�صة يف  لنف�صها  �ل�رضكة  وحققت 
فحققت بذلك نفًعا مهًما  للموؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة �حلجم وللم�صارف 

ا.  �ملقر�صة ولنف�صها �أي�صً
ومن �لو��صح �أّنه كان ل�رضكة كفاالت خالل �ل�صنو�ت �لع�رض �الأوىل لقيامها، 
�الإيجابية  �أّن هذه  �إاّل  �لو�صطى،  �لطبقة  �أحو�ل  �إيجابي يف وقف تدهور  دور 
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كان ميكن �أن تكون �أكرب، لو وجدت �رضكات �أخرى م�صابهة، �أو لو لقيت �رضكة 
"كفاالت" �إقبااًل �أكرب وتعاوًنا �أو�صع من �ملوؤ�ص�صات �ملالية، وهو ما حتّقق 
مثاًل بعد ظهور برنامج "كفاالت" �الإ�صايف يف �لعام 2٠٠٦. كما �أّنه ي�صعب 
حتديد مدى جناح �رضكة كفاالت يف �حلد من �لنزوح �لريفي �لذي هو م�صاألة 

تاريخية بالغة �لتعقيد يف لبنان.
�خلم�س  �ل�صنو�ت  يف  �ملمنوحة  �لكفاالت  عدد  يف  �مل�صتمر  �لتناق�س  �أما 
�أرباح  يف  �مل�صتمر  و�لرت�جع  �ملتعرثة،  �لقرو�س  ن�صبة  و�زدياد  �الأخرية، 
مثاًل(،  �ل�رضكة  �أد�ء  )تر�جع  بها  تتعلّق  ذ�تّية  الأ�صباب  لي�س  فمرّده  �ل�رضكة، 
�لعربّية  �لبلد�ن  يف  �ملتفّجر  �لو�صع  تاأثري  �أبرزها  مو�صوعّية،  الأ�صباب  بل 
ا يف �صوريا على �الإقت�صاد �للبناين �لذي هو �صديد �حل�صا�صّية جتاه  وخ�صو�صً

�لظروف �الإقليمّية و�لدولّية.
تر�جع عمل �رضكة  �ملو�صوعّية يف  �لعو�مل  دور  �لرغم من رجحان  وعلى 
�إىل  تبادر  �أن  �ل�رضكة  على  �أّن  �إال  �الأخرية  �خلم�س  �ل�صنو�ت  يف  "كفاالت" 
�لبحث ومنها: تطوير  �أوردها  �لتي  �ل�صعف يف عملها  معاجلة بع�س نقاط 
�لعمل �لتنفيذي يف �ل�رضكة، وتق�صري �لفرتة �لتي يتّم �لبّت فيها بالطلبات، 
دور  �إىل  و�مل�صارف  �ملقرت�صني  بني  و�لو�صيط  �لكفيل  دور  من  �الإنتقال 
�لر�عي و�ملتابع للقرو�س، زيادة فرتة �ل�ّصماح بالقدر �لذي ال يوؤّثر على عمل 
�ل�رضكة، �إيالء �هتمام �أكرب لقطاعي �الإنتاج �حلريف و�لتقنيات �ملتخ�ص�صة، 
�إعادة جدولة ديون بع�س �مل�صاريع ما يحول دون �إقفالها، تكثيف �الإعالم 
وبّث روح �حلما�س يف �أو�صاط �صغار �ملنتجني وت�صجيعهم �إىل �لتحّول نحو 

�الإنتاج �ملخ�ص�س لل�صوق �لد�خلي.
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السلطة في لبنان وخريطة 
الديموغرافيا التمايزية

د. ألكسندر أبي يونس

*أستإذ محاضر في 
الجامعة اللبنانية.

املقدمة
�صهد �لكيان �للبناين عرب تاريخه �حلديث عّدة تغرّي�ت 
جغر�فية، �الأمر �لذي �أّثر على �جتماعه �ل�صيا�صي وعلى  �حلكم 
�لدرزي،  �ملاروين-  �لتعاي�س  �إمارة  لبنان،  جبل  فمن  فيه. 
�الإ�صالمي  �مل�صيحي -  �لتعاي�س  �لكبري، جمهورية  لبنان  �إىل 
ع�صري  مبخا�س  �للبناين  �لكيان  مّر  �ملعا�رض،  �لتاريخ  خالل 
�أ�صباب ��صتمر�رية �مل�صكلة �للبنانية؟ �أهي  وال يز�ل. فما هي 
�لدميوغر�فيا �لتمايزية))) �لتي يخ�صع لها �ملجتمع �للبناين، 
يهتم علم الديموغرافيا بدراسة السكان اإلحصائية في المجتمعات أو الدول التي تتوافر فيها المعطيات اإلحصائية التي   -(
تسمح بتحديد حجم السكان في مكان وزمان مّعينين، وبتحليل التركيبة السكانية وتوّزع عناصرها جغرافياً واجتماعياً، 
كما تسمح تلك المعطيات بضبط حركة السكان وعوامل تقلّباتهم في المدى الطويل. لكن سرعان ما تعّددت اهتمامات 
الديموغرافيا وتنّوعت 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.
سويسرا،  مثل  المركبة  المجتمعات  تشمل  فهي   )La démographie différentielle( التمايزية  الديموغرافيا  أما    
وبلجيكا، وكندا ولبنان حيث يتوّزع 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 بعداً 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، فتتأّزم 

أوضاعه دائماً بخاصة إذا لم تكن مكّوناته متفاهمة.
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�الإقليمية  �الأطماع  ب�صبب  �أم  وطنية؟  م�صرتكة  عي�س  �صيغة  �صبطه  وعدم 
طو�ئفه  يف  �أم  د�صتوره  يف  تكمن  لبنان  م�صكلة  �أّن  هل  �لكيان؟  بهذ� 
�مل�صكلة  هل  �الإد�رية؟  و�لوظائف  و�ل�صالحيات  �ل�صلطة  على  �ملت�صارعة 
ومدنيته،  ومو�طنيته  وهويته  كيانهم  على  �للبنانيني  تفاهم  عدم  يف 
�الأمر �لذي يدفع ببع�س �لطو�ئف �إىل �عتماد �للعبة �لدميوغر�فية من �أجل 

�أهد�فها؟ حتقيق 
�صنتطرق يف هذه �لدر��صة �إىل �لدميوغر�فيا �لتمايزية �للبنانية �خلا�صعة 
حتليلها  مع  لبنان  تاريخ  يف  �ل�صلطة  على  وتاأثري�تها  �لتغيري،  لبور�صة 
حتفظ  قوية  دميوقر�طية  جمهورية  �أجل  من  �ملمكنة  �حللول  و��صتنباط 
لبنان  حقوق جميع مو�طنيها ومتحو خماوفهم �مل�صتمرة؛ الأّن ما ي�صهده 
حالًيا من �أزماٍت �صيا�صية و�جتماعية، و�رض�ع على �ل�صلطة و�ل�صالحيات 
وهي  �لزمن  من  لقرنني  تعود  تاريخية  جذور  له  بل  �صاعته،  وليد  لي�س 

تتكّرر لالأ�صف منذ ذلك �لوقت وحتى �الآن.

من  ونتائجها:  اللبنانية  لالإح�ساءات  التاريخية  اجلذور  اأوًّل: 

القائمقاميتني اإىل لبنان الكبري )1842- 1921(

بد�أ نفوذ �ملو�رنة يتز�يد يف جبل لبنان منذ �لقرن �لثامن ع�رض بخا�صة 
مرحلة  كانت  ثّم  ومن  �لدروز))).  و�للمعييني  �ل�صنة  �ل�صهابيني  تن�رّض  بعد 
حكم �الأمري ب�صري �ل�صهابي �لثاين )1٧٨٨-1٨4٠(، �لتي �صهدت جمموعة 
كبري  بدور  �ملارونية  �لكني�صة  ��صطلعت  ودولية،  و�إقليمية  حملية  �أحد�ث 
و�القت�صادية،  و�لثقافية  و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  لبنان  جبل  حياة  يف 

سليم الدحداح: "تنصر األمراء الشهابيين واللمعيين في لبنان"، المشرق، مجلد 8) )0)9)(، ص )4)-44).  -(



85

يعد  مل  �إذ  �ملارونية،  �لع�صبية  و�صد  �القطاع  نظام  من  �حلد  �إىل  �أدى  مّما 
و�ملكانة  �لعائلية  �لرو�بط  على  يقومان  وتكامله  �ل�صيا�صي  �الندماج 
�النتماء  �أ�صا�س  على  بل  �الإقطاعية،  لالأ�رض  �ل�صخ�صي  و�لوالء  �الجتماعية 

�إىل جمتمع �لطائفة))).
و�جتماعي  دميوغر�يف  تطور  من  �الإيجابية  �لتحوالت  فاإّن  بالتايل 
و�قت�صادي يف �لطائفة �ملارونية خالل �لعام 1٨4٠، و�الأجو�ء �لعثمانية 
و�الأوروبية �ملوؤ�تية بعد �النت�صار على حممد علي و�يل م�رض، فر�صت على 
حدود  عند  يقف  �أالّ   )1٨45-1٨23( حبي�س  يو�صف  �ملاروين  �لبطريرك 
�مل�صاحلة بني �لطائفة �ملارونية و�صكان جبل لبنان من دروز وم�صلمني، 
�لعثمانية.  �ل�صيادة  حتت  �ملو�رنة  با�صتقالل  �ملطالبة  �إىل  دفعته  �إمّنا 
ودينية  ثقافية  مطالب  جمموعة  فرن�صا،  بو��صطة  �لعايل  �لباب  من  فطلب 
د�صتوًر�  مبجملها  �صّكلت  �ملارونية)4)،  �لطائفة  تهم  و�إد�رية  و�قت�صادية 
من  جمل�س  ت�صكيل  طريق  عن  خا�صة  �إد�رية  �صيغة  �جلبل  يعطي  �صيا�صًيا 
12 ع�صًو� منتخبني لكي يكونو� مبنزلة م�صت�صارين للحاكم بهدف �ملد�ولة 

يف �أمور �إد�رة �جلبل.
ت�رضين   29 يف  للمو�رنة  �نعاماٍت  منح  على  �لعثمانية  �ل�صلطنة  و�فقت 
ت عليه هذه  �أبرز ما ن�صّ �الأول 1٨4٠، لكن عن طريق �لنم�صا و�إنكلرت�))). 
�أن يكون �حلاكم  �ل�صيا�صية،  �لناحية  �لثاين ع�رض، من  �لبند  �الإنعامات يف 
كون  �ل�صهابية،  �لعائلة  من  مارونًيا  و�أنطيلبنان  لبنان  جبل  على  د�ئًما 
�ملر�جع  معظم  �أجمعت  وقد  �ملو�رنة.  هم  عدًد�  �الأكرث  لبنان  جبل  �صكان 

)-  إيليا حريق: "التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث"، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، )98)، ص ))).
أرشيف بكركي، جارور البطريرك يوسف حبيش رقم 6)، وثيقة رقم ))8).  -4

المصدر نفسه، وثيقة رقم )80).  -(
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�الإح�صائية على �أّن �ملو�رنة كانت لهم �لغلبة �لدميوغر�فية يف جبل لبنان 
خالل �لقرن �لتا�صع ع�رض، �إن كان خالل �لعهد �مل�رضي )1٨32-1٨4٠( 
�أو �ملت�رضفية )1٨٦1-191٨(،  �أو عهد �لقائمقاميتني )1٨42-1٨٦٠( 

وذلك وفق �جلدول �الآتي)6) :
جمموع التاريخاملرجع

ال�سكان
ال�سيعةال�سنةالأورثوذك�ضالكاثوليكالدروزاملوارنة

Douin1٨33215٠٠٠13٠٠٠٠٦5٠٠٠3٠٠٠1٠٠٠٠25٠٠3٠٠٠

Bourée1٨433234٧٠ 2٨2٧3٦
)جمموع 

�مل�صيحيني(

21٦35٨4451٠٦54

 Armée
Française

1٨٦٠4٨٧٦٠٠2٠٨1٨٠441٦٠٦٨٠4٠334٧5٧٦5٦55512٠

 %2٠ مقابل  تقريًبا   %٨٠ بن�صبة  لبنان  جبل  يف  �مل�صيحي  �لتفوق  �إّن 
للم�صلمني مبختلف طو�ئفهم، جعل �ملو�رنة يطالبون باحلكم، يف حني �أّن 
�لدروز رف�صو� ذلك مطالبني باإرجاع �لقدمي �إىل قدمه، �أي �إرجاع �ل�صلطة 
�الإقطاع.  لنظام  وخا�صعني  فالحني  �ملو�رنة  يبقى  �أن  على  لهم  و�حلكم 
�إىل  باملو�رنة  دفع  بذلك،  ي�صمح  يعد  مل  �لذي  �لدميوغر�يف  �لو�صع  لكن 
من  وكان   ،1٨41 فنت  �ندلعت  �لدروز  رف�س  و�أمام  مبطلبهم.  �لتم�ّصك 
�إىل  تق�صيمه  �أي  �جلبل،  �أهل  على  �لقائمقاميتني  نظام  فر�س  نتيجتها 
درزية  جنوبية  و�حدة  �لدميوغر�فية،  �حل�صابات  عن  بعيدتني  منطقتني 
يديرها قائمقام درزي، و�أخرى �صمالية ن�رض�نية يديرها قائمقام ماروين 
�لدروز  بني  �ل�صلطة  ق�ّصمت  وهكذ�  دم�صق.   - بريوت  طريق  بينهما  تف�صل 
مطالبني  �الأمر  هذ�  رف�صو�  �ملو�رنة  لكن  �لدميوغر�فيا،  نتيجة  و�ملو�رنة 

دومينيك شوفالييه، "مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في اوروبا"، ترجمة منى عبد هللا عاقوري، دار النهار، ط.)، بيروت، )00)،   -6
ص )))، 6))، )))-))).
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ذلك،  رف�صو�  و�الإنكليز  و�لعثمانيون  �لدروز  �ل�صهابية،  �الإمارة  باإعادة 
�الأحد�ث  هذه  خالل   .1٨45 �لعام  يف  جديدة  فنت  �ندالع  �إىل  �أدى  مّما 
ر�جي  يو�صف  �لبطريرك  له  خلًفا  و�نتخب  حبي�س  يو�صف  �لبطريرك  تويف 
لو�صع  جتنًبا  �جلديد  �لنظام  على  و�فق  �لذي  �خلازن)1٨54-1٨45( 
خمتلف  ميثالن  جمل�صان  �لقائمقامني  ي�صاعد  �أن  على  خطر،  يف  طائفته 
�ل�صادرة  �أفندي  �صكيب  ترتيبات  مبوجب  وذلك  �لقائمقامية  يف  �لطو�ئف 

يف �أيار 1٨4٦ ))).
لكل  وقا�ٍس  م�صت�صار  ع�صًو�،  ع�رض  �ثني  من  �ملجل�صني  من  كل  تاأّلف 
و�حد  وم�صت�صار  و�ل�صنة،  و�لكاثوليك  و�الأرثوذك�س  و�ملو�رنة  �لدروز  من 
�لقائمقام  معاونة  �ملجل�صني  هذين  مهام  من  للقائمقام.  ووكيل  لل�صيعة 
يف �ل�صوؤون �الإد�رية و�حلر�س على �الألفة بينهم. ومع هذين �ملجل�صني بد�أ 

�لنظام �لطائفي فعلًيا يف "لبنان".
من  �لرغم  وعلى  �صنة.  ع�رضة  خم�س  �صوى  �لقائمقاميتني  نظام  يدم  مل 
�ل�صيا�صي،  �الجتماع  �إىل  �لتعاي�س  نظام  من  �ملو�رنة  نقل  �أنه  �إالّ  �صيئاته 
ليدخل جمتمع �جلبل يف طور �لدولة �حلديثة، وذلك بف�صل �لد�صتور �الأول 
جلبل لبنان، �أي ترتيبات �صكيب �أفندي �لتي �أعادت �ال�صتقر�ر �إىل جمتمع 

�جلبل.
بني  وفنت  �أحد�ث  �ندلعت  �إذ  مريٍر  ب�صكٍل  �لقائمقاميتني  جتربة  �نتهت 
توحيد  �إعادة  نتيجتها  كانت   ،1٨٦٠ �لعام  يف  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني 
عثماين  م�صيحي  مت�رّضف  ر�أ�صه  على  �ملت�رضفية  ��صمه  كياٍن  يف  �جلبل 
للمت�رضفية  وكان  �لكربى.  �لدول  عليه  وتو�فق  �لعثمانية  �ل�صلطنة  تعينه 

)-  فيليب وفريد الخازن، "مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من 1840 إلى 1860"، دار نظير عبود، د.م. 
996)، ص ))) - ))).
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من  �إد�رة  جمل�س  �إن�صاء  على  ن�ّس  �لذي   1٨٦1 بروتوكول  وهو  د�صتور 
لعددهم،  �ملر�عاة  دون  من  بالت�صاوي  �لطو�ئف  على  موزعني  ع�صًو�   12

فح�صلت كل طائفة على ممّثلنَي �ثنني.
جمل�س  �أع�صاء  توزيع  و�أعيد   1٨٦4 �لعام  يف  �لربوتوكول  هذ�  عّدل 
�الإد�رة ن�صبًيا بني �لطو�ئف ووفق �إح�صاء �لقن�صلية �لفرن�صية �لذي �أجري 

�صنة 1٨٦3، و�لذي بلغ عدد �ل�صكان وفقاً له 235٧91 ن�صمة.
الن�سبة %العددالطائفةالن�سبة %العددالطائفة

2٨5٦٠12.11دروز131٨٠٠55.9مو�رنة
9٨2٠4.1٦�صيعة2932٠12.43�أورثوذك�س

٧٦113.22�صنة193٧٠12.11كاثوليك
4599119.5جمموع �مل�صلمني1٠٠٠.٠4بروت�صتانت

2٠٠.٠1يهود1٨9٧٨٠٨٠.4٨جمموع �مل�صيحيني
235٧911٠٠جمموع �ل�صكان

�أّما �أع�صاء �ملجل�س �الإد�ري �جلديد فكانو� على �ل�صكل �لتايل: 4 للمو�رنة 
�صيعي   - و�حد  كاثوليكي   - و�حد  �صني   - �أورثوذك�س   2  - دروز   3  -

و�حد)8).
يف  �لدميوغر�يف  عددهم  كون  للم�صيحيني  �لغلبة  �لتوزيع  هذ�  يعطي 
�ملت�رضفية �لبالغة م�صاحتها 3424 كلم2 هو �أكرب من عدد �مل�صلمني. غري 
و�أّن  بخا�صة  بالتو�فق  �إمّنا  بالت�صويت  تكن  �الإد�رة مل  قر�ر�ت جمل�س  �أّن 
و�الإ�رض�ف  �ل�رض�ئب  بتح�صيل  حم�صورة  بقيت  �ملجل�س  هذ�  �صالحيات 
على مد�خيل �ملت�رضفية ونفقاتها، وبتقدمي �الإ�صت�صارة يف جمال �ل�صوؤون 
�الإد�رية. مل يتمّكن هذ� �ملجل�س من �لتحول �إىل �صلطة ت�رضيعية، �إمنا عمد 

لحد خاطر، "عهد المتصرفين في لبنان 1861-1918"، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، )96)، ص 6).  -8
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�ملت�رضف �إىل �إن�صاء من�صب نائب رئي�س �ملجل�س و�أنيط به �إىل ماروين)9). 
�ملت�رضفية  يف  �لدرزي-�ملاروين  و�لتعاي�س  �الأمني  �ال�صتقر�ر  �إّن 
با�صا  �أوهان�س  �ملت�رضف  �أجرى  �إذ  �حلكم،  ونظام  �القت�صاد  بتطور  �صمح 
كيومدجيان يف �لعام 1913 �إح�صاًء ر�صمياً الأهايل �ملت�رضفية بلغ عدد 
�ل�صكل  على  �لطو�ئف  عدد  كان  وقد  ن�صمة.   414953 مبوجبه  �ل�صكان 

�الآتي)0)): 
الن�سبة %العددالطائفةالن�سبة %العددالطائفة

145293�صنة2423٠٨5٨موارنة
234135�صيعة5235٦12اورثوذك�ض

4٧29٠12دروز3193٦٨كاثوليك
٨52322٠جمموع �مل�صلمني29٦٨2بروت�ستانت

٨٦يهود٦٧اأرمن
329٦35٨٠جمموع امل�سيحيني

�لطائفي،  �لتمثيل  �ل�صعبية بتعديل  �الإح�صاء، وبعد �ملطالبات  نتيجًة لهذ� 
مّتت �ال�صتجابة لزيادة ع�صو للمو�رنة عن دير �لقمر لي�صبح عدد �ملو�رنة 
 24 يف  �ل�صادر  �جلديد  �لربوتوكول  مبوجب  خم�صة  �الإد�ري  �ملجل�س  يف 

كانون �الأول 1912 )))).
�ل�صكان  غالبية  �إّن  �إذ  �ل�صلطة،  على  نز�عية  �أزمات  �ملت�رضفية  ت�صهد  مل 
�صنة 1914  �الأوىل  �لعاملية  �ندالع �حلرب  لوٍن و�حد. لكن بعد  كانو� من 
�مل�صاريع  بد�أت  و191٨،   1915 بني  للمت�رضفية  �الأتر�ك  و�حتالل 

إدمون رباط، "التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري"، ج.)، تعريب حسن قبيسي، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، )00)، ص   -9
.(((

0)-  لجنة من األدباء بإشراف إسماعيل حقي بك، "لبنان مباحث علمية واجتماعية"، تقديم وفهرست فؤاد أفرام البستاني، منشورات الجامعة اللبنانية، 
ج.)، بيروت، 0)9)، ما بين صفحتي 644 و)64.

 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, V. 424/233, Asiatic Turkey and Arabia, Further  -((
 correspondence, part VIII, 1912 oct-dec, despatch no 165, from Sir G. Lowther to Sir Eduard Grey,
                                                                                                                    Constantinople, December 23, 1912, fol. 119, 120; and Enclosure 2 in no 165, Protocol, fol. 120, 121
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فاأكرث  �أكرث  تتبلور  �للبنانيني  و�أماين  �ملت�رضفية  م�صري  ب�صاأن  �ل�صيا�صية 
بعد �لتخلّ�س من �لنري �لعثماين. 

�ملت�رضفية  �أهايل  ��صتطاع  �ملتعددة،  �ل�صيا�صية  �مل�صاريع  و�أمام 
�ل�صلطات  دفع  وهو  �لتاريخي  م�رضوعهم  حتقيق  �مل�صيحيون  وباالأخ�س 
�أيلول  من  �الأول  يف  �لكبري  لبنان  دولة  �إعالن  �إىل  مرغمًة))))  �لفرن�صية 
192٠، وهذ� ما �أدى �إىل �رض�ع كبري يف �لدولة �لفتّية �جلديدة بني معظم 
�أهايل �ملت�رضفية ومعظم �أهايل �الأق�صية و�ملدن �مللحقة بلبنان)بعلبك-

و�لهوية  �لكيان  حول  حا�صبيا-ر��صيا-�لبقاع-طر�بل�س-�صيد�-�صور( 
ع�صب  لبنان  جبل  �أ�صبح  �الإعالن  هذ�  ومع  و�القت�صاد.  �حلكم  ونظامي 

دولة لبنان �لكبري، فمن ي�صيطر على �جلبل ي�صيطر على لبنان.
على  لبنان  حدود  بتو�صيع  �ملطالبة  �إىل  �مل�صيحيون  �صعى  ملاذ�  لكن، 
�لرغم من معرفتهم �أّن هذ� �الأمر �صوف يوؤثر على �لتو�زن �لدميوغر�يف، �إذ 
�صينتقل �لتعاي�س من درزي - ماروين �إىل م�صلم - م�صيحي �الأمر �لذي ال 

بّد �أن ينعك�س على نظام �حلكم؟ 

ثانيًا: من املت�رشفية اإىل لبنان الكبري: امتيازات اأم �سمانات؟

�إّن �إعالن دولة لبنان �لكبري جاء نتيجة ن�صال �مل�صيحيني. لكن �لو�صع   
�لدميوغر�يف تغرّي يف لبنان �لكبري، ومل يعد كما كان زمن �ملت�رضفية ذ� 
طابع م�صيحي. فعدد �ل�صنة و�ل�صيعة قد ز�د كثرًي� و�أ�صبحت ن�صبتهم %45 

مقابل 55% للم�صيحيني. 
و�لوفود  �حلويك  �ليا�س  �ملاروين  �لبطريرك  مطالبة  �أبعاد  كانت  ما 

�للبنانية �إىل موؤمتر �ل�صلح �صنتي 1919 و192٠ بلبنان �لكبري؟ 
))-  لم 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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�ملطالبة بلبنان �لكبري كانت من قبل �لبطريركية �ملارونية �لتي كان لها 
هاج�س �ملجاعة �لتي وقعت بحق �أهايل �ملت�رضفية خالل �حلرب �لعاملية 
�ال�صرت�تيجيني �صم  �لبطريرك ومعظم �ملفكرين �مل�صيحيني  فاأر�د  �الأوىل، 
�أجل  �للبنانية من  للدولة  �لالزمة  �ل�رضورية  و�ملر�فىء  و�الأنهار  �ل�صهول 
��صتمر�رها وعي�صها يف ظل �الأزمات �حلربية. �إالّ �أّن �صم �الأق�صية �الأربعة 
�للبنانيني،  بني  وتعاي�س  نظام  �أزمة  �إىل  �أّدى  لبنان  جبل  مت�رضفية  �إىل 
من  مبعظمهم  هم  �لذين  �الأق�صية،  �أهايل  معظم  رف�س  بعد  بخا�صة 

�مل�صلمني، �الن�صمام �إىل �لدولة �للبنانية، ورف�صهم هذ� �الأمر.
�لغلبة  تكون  دولة  �إن�صاء  �ملارونية  �لبطريركية  هدف  يكن  مل  �إًذ� 
فيها  دولًة  �أر�دت  فهي  �لعك�س  على  بل  للم�صيحيني،  فيها  �لدميوغر�فّية 
مقومات �حلياة من �صهول ومر�فىء و�أنهار، لكن يف �لوقت نف�صه حر�صت 
�أن تظل �لغلبة �لدميوغر�فية للمو�رنة كي يكون رئي�س �لدولة �لعتيد  على 
لدى  ثاٍن  تياٌر  برز  فقد  ثانية  جهة  من  �أّما  جهة،  من  هذ�  طائفتها،  من 
مما  �أكرث  لبنان  حدود  بتو�صيع  طالب  �إده،  �إميل  ر�أ�صه  وعلى  �مل�صيحيني 
�إىل  �صمااًل  �لن�صارى  و�دي  ومنطقة  جنوًبا  �حلولة  ب�صم  �أي  معروف،  هو 
�مل�صيحيني  من  بغالبيتها  كانت  �لن�صارى  و�دي  باأّن  �لعلم  مع  لبنان، 
�لتي  �لعلويني  دولة  �أهايل  معظم  �أّن  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  �الأورثوذك�صيني، 
لبنان  دولة  �إىل  باالن�صمام  يطالب  كان   ،192٠ �صنة  �لفرن�صيون  �أن�صاأها 

�لكبري ولي�س �إىل �صوريا �لد�خلية �أي دولة دم�صق وحلب.
ل �لبطريرك �ملاروين �أن يبقى لبنان بلد �الأقليات وملجاأ �جلماعات  ف�صّ
يوؤدي  �صوف  �الأمر  هذ�  �أّن  ��صتدر�كه  مع  �لكربى،  �مل�صطهدة من طو�ئفها 
و�ملجتمع  و�ل�صالحيات  �حلكم  نظام  على  ينعك�س  دميوغر�يف  خلٍل  �إىل 
تكون  و�لوظائف  �حلكم  للم�صيحيني يف  بامتياز�ٍت  لذ� طالب  و�القت�صاد، 
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هذه  يف  �لوجود  يف  باال�صتمر�ر  لهم  �صت�صمح  الأنها  �صماناٍت،  مبثابة 
ر�أى  �مل�صلمني. وقد  تتاألف مبعظمها من  �لتي  �مل�رضقية  �لبقعة �جلغر�فية 
لذلك  ب�رضعة،  ميوت  قد  �مل�صيحية  بغالبيته  �ل�صغري  لبنان  �أّن  �لبطريرك 

ل �لعي�س بلبناٍن �أكرب د�ئم �لتاأزم، و�صبه متو�زن بالدميوغر�فيا.   ف�صّ
رف�صت فرن�صا �خل�صوع ملطالب �مل�صيحيني بخا�صة يف ما خ�س هوية 
و�الإد�رة  �حلكم  �أمور  تنظيم  �أجل  ومن  لكنها  فرن�صًيا،  �أر�دته  فقد  �حلاكم، 
�إىل  عمدت  �لطو�ئف،  على  �حل�ص�س  وتوزيع  جديًد�،  �لنا�صئة  �لدولة  يف 

�إجر�ء �إح�صاء �صنة 1921.
العام  اللبنانية  الدولة  يف  الأول  الر�سمي  الإح�ساء  ثالثًا: 

1921 واأبعاده ال�سيا�سية - الطائفية

 ٧٦3 رقم  �لقر�ر  �لفرن�صي،  �ل�صامي  �ملفو�س  غورو،  �جلرن�ل  �أ�صدر   
تاأمني  �أجل  �إح�صاء عام، وذلك من  باإجر�ء  �لقا�صي  تاريخ 1921/3/9 
على   1921 �إح�صاء  نتيجة  جاءت  وقد  �ل�صكان.  الأماين  �صحيح  متثيل 

�ل�صكل �الآتي)))):
العددم�سلمونالعددم�سيحيون

124٧2٦�سنة1991٨1موارنة
1٠494٧�سيعة٨14٠9اأورثوذك�ض

43٦33دروز424٦2كاثوليك
٨43٦خمتلف4215خمتلف

2٨1٨٠2املجموع32٧2٦٧املجموع

45%الن�سبة55%الن�سبة

و��صتناًد� �إىل نتائج هذ� �الإح�صاء مّت توزيع مقاعد �ملجل�س �لتمثيلي �الأول 
من  طائفة  كل  عدد  ن�صبة  �أ�صا�س  على   1922 �أيار   24 يف  �نتخب  �لذي 

 Archives de la ministère des affaires étrangères; )M.A.E.(, Rapports du Haut-Commissariat sur la situation  -((
              .de la Syrie et du Liban à la société des nations, année 1922, V. III, p. 46
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�ل�صناجق.  توزعها يف  �لكبري، وح�صب  لبنان  دولة  �ملوجودة يف  �لطو�ئف 
�إميل  و�نتخب  طائفي،  �أ�صا�س  على  �الأول  �لتمثيلي  �ملجل�س  �ُصّكل  وهكذ� 
ولي�س  باأن يكون �حلاكم وطنًيا  �لذي طالب  له، وهو  رئي�ًصا  �ملاروين  �إده 
فرن�صًيا، �الأمر �لذي �أوقع خالًفا مع �ملفو�س �ل�صامي "�صار�ي" �لذي حّل 
فاأ�صهم   ،1925 ثانًيا يف متوز  منه جمل�ًصا متثيلًيا  بدالً  و�نتخب  �ملجل�س 

هذ� �ملجل�س بو�صع �لد�صتور �للبناين �لعام 192٦.
لقد جرى �إح�صاء �لعام 1921 وفق �آلية �صابها �لكثري من �لدقة و�ل�صبط. 
�صيا�صًيا  معقدة  د�خلية  ظروف  يف  مّت  �الإح�صاء  �أّن  ذلك،  �إىل  ي�صاف 
بن�صبة  �لكبري  لبنان  لدولة  �لر�ف�س  �ملوقف  دفع  �صيا�صًيا،  و�جتماعًيا. 
كبرية من �للبنانيني �إىل عدم �الإقبال على �الإح�صاء. �أّما �جتماعًيا، فكان 
�ل�رض�ئب،  دفع  �أو  �لع�صكرية  �خلدمة  �أو  �الإجباري  �لتجنيد  من  �لتخّوف 
�أو عدم �لت�رضيح باملعلومات �ل�صحيحة  �إىل �لتهرب من �الإح�صاء  �لد�فع 

بخا�صة جلهة �الأوالد �لذكور.
جمموع  يف  �مل�صيحيني  ن�صبة  �نخف�صت  �لكبري،  لبنان  دولة  �إعالن  بعد 
�ل�صكان يف �ملت�رضفية من ٨٠% �إىل 55% يف حني �رتفعت ن�صبة �مل�صلمني 
�لثنائية �ملارونية -  �أز�ح  �إىل 45% من �صكان لبنان، وهذ� ما  من %2٠ 
�لدرزية لتحل مكانها ثالثية مارونية - �صنية - �صيعية - �صتتبلور �أكرث 

فاأكرث يف �ل�صلطة مع �لعقود �لالحقة)4)).
�إاّل �أّن حدًثا دميوغر�فًيا مهًما حدث بعد هذ� �الإح�صاء بقليل، �أبقى �لتقدم 
للم�صيحيني، وهو متثل بالهجرة �الأرمنية �إىل لبنان بع�رض�ت �الآالف هرًبا 
على  �نعك�س  �لذي  �الأمر  �مل�صيحيني،  ن�صبة  بهم  �رتفعت  وقد  �الأتر�ك،  من 

شوقي عطيّه، "السكان في لبنان من الواقع السياسي إلى التغير االجتماعي واالقتصادي"، دار نلسن، بيروت، 4)0)، ص       )4.  -(4
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�إح�صاء 1925 �لذي جاء على �ل�صكل �الآتي وفق �ل�صكان �ملقيمني)))):
العددم�سلمونالعددم�سيحيون

122٦٧٨�صنة1٧٨25٧موارنة
1٠1٧3٧�صيعة٦9539اأورثوذك�ض

3٨94٠دروز4٠414كاثوليك
325٨9اأرمن

39٨٦بروت�ستانت
93٧9اأقليات

2٦3355�ملجموع3341٦4املجموع

ال�سيا�سية  الطائفية  وتكري�ض  اللبنانية  اجلمهورية  رابًعا: 

والإدارية

د�صتورها  �إقر�ر  مع   192٦ �أيار   23 يف  �للبنانية  �جلمهورية  �أعلنت 
ومّت  نيابي،  جمل�س  �إىل  �لثاين  �لتمثيلي  �ملجل�س  حتّول  ومنها  ر�صمًيا)6))، 
�ل�صكل  ً)))) موزعني على  �أيار من 1٦ ع�صو� تاأ�صي�س جمل�س �صيوخ يف 25 
 ،1 1، درزي  كاثوليكي  �أورثوذك�س،   2 �صيعة،   3 �صنة،   3 �الآتي: 5 مو�رنة، 
�لنيابي،  للمجل�س  رئي�ًصا  منور  مو�صى  �نتخب  للتو�زن،  وحفًظا   .1 �أقليات 
�صارل  �نتخب  �أيار   2٦ ويف  �ل�صيوخ.  ملجل�س  رئي�ًصا  �جل�رض  حممد  و�ل�صيخ 
حكومة  �أول  عّينت  �أيار   31 ويف  �للبنانية،  للجمهورية  رئي�س  �أول  دبا�س 

برئا�صة �أوغ�صت با�صا �أديب)8)). 

 Archives de la ministère des affaires étrangères; )M.A.E.(, Rapports du Haut-Commissariat sur la situation de  -((
.la Syrie et du Liban à la société des nations, année 1923, pp. 154-155

6)-  الجمهورية اللبنانية، الدستور اللبناني الصادر في )) أيار 6)9) مع جميع تعديالته، بيروت، )99).
))-   راجع مادتي )) و96 من الدستور.

مرسوم رقم 4 تاريخ ))/)/6)9)، الجريدة الرسمية 6)9)، عدد 8)9).  -(8
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�لد�صتور)9)) وقد متّثلت  �ل�صيوخ مبوجب �ملادة 22 من  �ُصّكل جمل�س  لقد 
�جلديد  �لد�صتور  من   95 �ملادة  و�أوجبت  �لروحية،  �لعائالت  جميع  فيه 
مر�عاة �لتو�زن �لطائفي يف تاأليف �لوز�رة و�لوظائف �لعامة وذلك ملرحلة 
لدى  �ل�صائع  �خلطاأ  وهنا  يدوم.  لبنان  يف  موؤقت  هو  ما  كل  لكن  �إنتقالية، 
معظم �لباحثني �إذ �إّن مر�عاة �لطائفية لي�س �إجبارًيا مبوجب �ملادة 95 بل 
�ختيارًيا، لكن �إذ� كان ال بد من �عتماد �لطائفية فلتكن ن�صبية بح�صب حجم 

كل طائفة.
وكانت قد �أثريت يف تلك �لفرتة �مل�صكلة �لناجمة عن �تفاقية لوز�ن بني 
�حللفاء وتركيا يف �لعام 1923 و�لتي منحت حق �ملهاجرين �ملوجودين 
كمن  و�أ�صبحو�  �ملدة،  تلك  �صمن  �للبنانية  �جلن�صية  باتخاإذ  لبنان  خارج 
معظم  �كت�صب  وهكذ�  تركيا،  رعايا  من  �ل�صابق  يف  كانو�  �أنهم  يّدعون 

�ملهاجرين �جلن�صية �لرتكية وخ�رضو� جن�صيتهم �للبنانية)0)).

ال�سيا�سية  واأبعادها   1932 �سنة  الد�ستورية  الأزمة  خام�ًسا: 

والجتماعية

مع �قرت�ب والية �صارل دبا�س من �النتهاء يف 2٧ �أيار 1932، كان على 
�ملجل�س �لنيابي �نتخاب خلٍف له. بد� �هتمام �ملو�رنة �أكرث من �صو�هم من 
ومن  حّقهم،  من  هي  �الأوىل  �لرئا�صة  �أّن  �عتربو�  الأنهم  �الأخرى،  �لطو�ئف 
�لو�جب �أن تعود لهم كونهم �الأكرث عدًد� دميوغر�فًيا. لكّن �لد�صتور مل يحّدد 
طائفة �لرئا�صة �الأوىل، فكان باالإمكان �إنتخاب رئي�س م�صلم لهذ� �ملن�صب. 

9)-  تعقّد النظام السياسي اللبناني بعد الخالف على السلطة بين مجلسي النواب والشيوخ، إلّدعاء كّل 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. فعّدل الدستور للمرة األولى في )) تشرين األول ))9)، وأصبح جزء من 

المجلس النيابي منتخب، و6) منهم معينين الذين هم أعضاء مجلس الشيوخ. 
أعيد انتخاب شارل دباس رئيساً للجمهورية اللبنانية لمّدة ثالث سنوات وذلك في )) إذار 9)9). وقد 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 

للمرة الثانية من أجل منح رئيس الجمهورية صالحياٍت أوسع.
محضر مجلس الشيوخ في )) تشرين األول 6)9).  -(0
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وو�صط هذ� �ل�رض�ع قّدم �ل�صيخ حممد �جل�رض تر�صيحه. وقد �أّكد �إميل �إده فوز 
�ل�صيخ حممد �جل�رض يف حال �إ�صتمر برت�صحه)))) بخا�صة و�إّنه يتمّتع ب�صعبية 
�أّن  �لفرن�صية  �أدركت �ملفو�صية  �مل�صلمني و�مل�صيحيني. وعندما  كبرية لدى 
تر�صيح �ل�صيخ حممد �جل�رض للرئا�صة مل يكن مناورة �صيا�صية منه �أو من �إميل 
ب�صارة  �ل�صيخ  تاأييد  �لنو�ب حلملهم على  فبد�أت ت�صغط على  �إده بل جّدية، 

�خلوري)))).
�أمام هذ� �لو�قع، كان ال بد من �إجر�ء �إح�صاٍء دميوغر�يّف يح�صم �مل�صاألة. 
و�ملنا�صب  �ل�صلطة  توزيع  �أجل  من   1932 �صنة  ر�صميًّا  �إجر�وؤه  فتقرر 
على  كثيًفا  �ملرة  هذه  �الإقبال  كان  لقد  طائفة.  كل  ن�صبة  وفق  و�لوظائف 
عك�س �إح�صاء 1921 نظًر� الرتباط �لو�صع �ل�صيا�صي بنتائج �الإح�صاء �لذي 

جاء على �ل�صكل �لتايل فيما خ�س �ملقيمني)))).
العددالطائفةالعددالطائفة

22٧٨٠٠ماروين1٧٨1٠٠�سني
٧٧312روم ارثوذك�ض155٠35�سيعي
4٦٧٠9روم كاثوليك53334درزي

2٦1٠2اأرمن ارثوذك�ض35٨٨مو�سوي
5٨9٠اأرمن كاثوليك٦393متفرقة

2٧23�رسيان اأرثوذك�ض
2٧23�رسيان اأرثوذك�ض
2٨٠3�رسيان كاثوليك

1٨٦9بروت�ستانت
19٠كلدان اأرثوذك�ض
54٨كلدان كاثوليك

٧9339٦املجموع العام

 M.A.E. série E-Levant 1930-1940, V. 497 )Janvier 1930-9 mai 1932(, politique interieur, exercice du mandat,  -((
.fol. 192-196

))-  يوسف سالم،"50 سنة مع الناس"، دار النهار، بيروت، ))9)، ص )96-8. 
الجريدة الرسمية ))9)، عدد 8)))، ص ).  -((
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 ووفق هذ� �الإح�صاء، تكون �لرئا�صة �الأوىل للمو�رنة، ورئا�صة �حلكومة لل�صنة. 
�ملفّو�س  �أقدم  للرئا�صة،  برت�ّصحه  �جل�رض  حممد  �ل�صيخ  ��صتمر�ر  �أمام  لكن 

�ل�صامي على تعليق �لد�صتور وحل �ملجل�صني �لنيابي و�لوز�ري)4)).

�ساد�ًسا: امليثاق الوطني: جذوره واأبعاده

�خلوري  ب�صارة  بني   1943 �صنة  ولد  �لوطني  �مليثاق  �أّن  �صحيًحا  لي�س 
وريا�س �ل�صلح و�أثمر �الإ�صتقالل، �إمّنا كان ثمرة مفاو�صات وجتارب عديدة 
�أ�صدر   193٦ �لثاين  كانون   3 ففي   .1943 �صنة  والدته  �إىل  �أدت  �صابقة 
�ملفو�س �ل�صامي قر�ر�ً دعا فيه �إىل �نتخاب رئي�س للجمهورية �للبنانية)))). 
�لدين  خري  وكلّف  رئي�ًصا  �إده  �إميل  �نتخب   193٦ �لثاين  كانون   3٠ ويف 
منه  حماولة  �الأمر  هذ�  يف  �إده  خطوة  كانت  حكومة.  بت�صكيل  �الأحدب، 
�إّنه  كما  �للبنانية،  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  �أكرث  لالإنخر�ط  �مل�صلمني  لدعوة 
لبنان  مع  معاهدة  بعقد  �لفرن�صية  �حلكومة  فطالب  �أكرث،  طماأنتهم  �ر�د 
�إده باملعاهدة مع  �إميل  �لفرن�صية. لقد طالب  �ل�صورية -  �أ�صوًة باملعاهدة 
�الإقليمية  �الأطماع  بوجه  و�للبنانيني  للبنان  �صمانة  تكون  لكي  فرن�صا 

�لتي كانت تربز �أكرث فاأكرث مع تقّدم �ل�صنني.
يف �لعام 193٨، ُعقدت عّدة �إجتماعات يف منزل يو�صف �ل�صود� �صّمت 
وطنًيا،  ميثاًقا  و�أعلنت  و�إ�صالمية،  م�صيحية  وثقافية  �صيا�صية  �صخ�صيات 
ن�ّس على ��صتقالل لبنان يف حدوده �لر�هنة وكيانه �جلمهوري وحكومته 
�لوطنية، وتعزيز عالقاته بالدول �لعربية �ملجاورة وتاأمني �مل�صاو�ة بني 
لكن  طائفي)6)).  �أ�صا�س  على  ال  و�لكفاءة،  �لعد�لة  �أ�صا�س  على  �للبنانيني 

المصدر نفسه، قرار رقم )) ل.ر.  -(4
الجريدة الرسمية 6)9)، عدد ))))، قرار رقم 4)) ل.ر.  -((

6)-  صالح أبوجودة، "هوية لبنان الوطنية؛ نشأتها وإشكاليّاتها الطائفية"، دار المشرق، بيروت، 008)، ص 9) و60.
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هل هذ� �لبند جاء رًد� على �ملادة ٦ و٦ مكرر �لتي �أوجبت توزيع �لوظائف 
على �لطو�ئف كلها و�لتي كّر�صت �لتو�فق �لطو�ئفي يف �حلكم؟

�إىل  �إده  �إميل  �لرئي�س  وجههما  �للتني  مكرر  و٦   ٦ �لر�صالتني  �أّن  غري 
ر�صائل  �صل�صلة  �صمن  من  كانتا  مارتيل  دي  �لفرن�صي  �ل�صامي  �ملفو�س 
�لتي مّت تبادلها بني �لطرفني ب�صاأن �ملعاهدة �للبنانية - �لفرن�صية �ملزمع 

عقدها.
وقد �أكد �إده "�أّن �حلكومة م�صتعدة لتاأمني �مل�صاو�ة يف �حلقوق �ملدنية 
�حلكومة  �أّن  كما  بينهم.  متييز  �أي  دون  من  رعاياها،  بني  و�ل�صيا�صية 
وظائف  جممل  يف  �لبالد  عنا�رض  ملختلف  عادل  متثيل  لتاأمني  م�صتعدة 
بني  عادل  ب�صكل  �لعامة  �ملنفعة  ذ�ت  �لنفقات  �صتوزع  و�حلكومة  �لدولة. 
خمتلف �ملناطق. و�صي�صار �إىل تطبيق برنامج �إ�صالحي على كل �الأر��صي 

�للبنانية")))).
خالل �حلرب �لعاملية �لثانية )1939-1945( تبّدلت �أحو�ل دول كثرية 
من بينها لبنان. فبعد �أن �صيطرت قو�ت فرن�صا �حلرة و�الإنكليز على �صوريا 
جلاأ  �الأملان،  مع  �ملتعاملني  �لفي�صيني  وطرد   1941 حزير�ن  يف  ولبنان 
منا�صري  �لدولتني يف  ��صتقالل  به من  قد وعدو�  كانو�  ما  تنفيذ  �إىل  هوؤالء 
�للبنانيني  �إحلاح معظم  �لطائر�ت فجر ٨ حزير�ن 1941. وبعد  �ألقيت من 
يف  رئي�س  تعيني  على  �الأخرية  هذه  �أقدمت  به،  وعدت  ما  فرن�صا  تنفذ  �أن 
�إىل عزله، فعينت  �أ�رضعت  �أن  �أيوب تابت. لكنها ما لبثت  �إذ�ر 1943 وهو 
قانوًنا  و�صع  �لذي   1943 متوز  يف  طر�د  برتو  �الأورثوذك�صي  منه  بدالً 

.Rapport à la S.D.N. pour l'année 1936  -((
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 5 للم�صيحيني مقابل   ٦ بن�صبة  �لنيابي  �ملجل�س  فيه مقاعد  وّزع  �إنتخابًيا 
كانت  �لتي  لبنان  لدميوغر�فية  تقريبي  �إح�صاء  �إىل  �إ�صتناًد�  للم�صلمني)8)) 

على �ل�صكل �الآتي)9)): 
العددالطائفة
322555�ملو�رنة

23٠٦٠9�صنة
2٠91٠1�صيعة

1٠٨٠93روم �أورثوذك�س
٧2٨42دروز

٦3٠٠٧روم كاثوليك
59٧٠3�أرمن �أورثوذك�س

1٠2٦3بروت�صتانت
9٨٦9�أرمن كاثوليك

55٦٧يهود
4٨٧3�رضيان كاثوليك

3٦٧1يعاقية
3٠٧٧التني

13٠9كلد�ن كاثوليك
٦112خمتلف

�أيلول  و5  �آب   29 يف  متالحقتني  دورتني  على  �لنيابية  �الإنتخابات  جرت 
1943، و�نتخب �صربي حمادة، رئي�ًصا للمجل�س �لنيابي �جلديد، و�لذي تر�أ�س 
جل�صة �إنتخاب رئي�س للجمهورية، ففاز �ل�صيخ ب�صارة �خلوري يف 21 �أيلول 
كان  �ملطلب  هذ�  ولتحقيق  �الإ�صتقالل.  ت�صّمنت مطلب  و�ألقى خطبة   1943

ظّل معموالً بهذه القاعدة لغاية العام )99). فمجلس نواب ))/9/)94) تألف من )) نائبًا )0) نائبًا مسيحيًا و)) نائبًا مسلًما(؛ كذلك األمر في   -(8
مجلس نواب )) أيار )94). أما مجلس نواب 0) آب ))9) فقد تألّف من )) نائبًا ))4 نائبًا  مسيحياً و)) نائبًا مسلًما(. مجلس نواب )) آب 
))9) تألف من 44 نائبًا )4) نائبًا مسيحياً و0) نائبًا مسلًما(. 66 نائبًا في مجلس نواب 0) حزيران ))9) )6) نائبًا مسيحياً و0) نائبًا مسلًما(. 
النيابية على  القانون المقاعد  99 نائبًا في مجلس نواب 6)/960/4) الذي بقي حتى العام )99) )4) نائبًا و)4 نائبًا مسلًما(. وقد وزع هذا 
المذاهب كلّها )0) للسنة، 9) للشيعة، 6 للدروز، 0) للموارنة، )) روم أروثوذكس، 6 روم كاثوليك، 4 أرمن اورثوذكس، أرمن كاثوليك واحد، 
إنجيلي واحد، أقليات واحد(. عّدل هذا القانون بموجب اتفاق الطائف في العام 989) وأصبحت المقاعد النيابية الــ 8)) مناصفة 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,  -(9

1945, p.18
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ال بّد له من �لتفاهم مع زعيم م�صلم فكان ريا�س �ل�صلح �لذي كلّفه ت�صكيل 
حتقيق  �أجل  من  مكتوب  غري  �صفوي  وطني  ميثاٍق  على  فتفاهما  �حلكومة، 

�الإ�صتقالل. فما هو هذ� �مليثاق وما هي �أبعاده؟
�نبثق هذ� �مليثاق عن خطاب رئي�س �جلمهورية ب�صارة �خلوري �أمام جمل�س 
�لنو�ب يف 21 �يلول 1943، وعن �لبيان �لوز�ري �لذي �ألقاه ريا�س �ل�صلح 
يف ٧ ت�رضين �الأول 1943، فا�صطلح على ت�صميته بامليثاق �لوطني �لذي هو 

عبارة عن �إتفاق غري مكتوب، من �أبرز خطوطه:
لبنان بلد م�صتقل ذو وجه عربي يعي�س فيه �أبناوؤه بحرية وم�صاو�ة.  ●

توزع �لوظائف يف لبنان ب�صكل عادل بني �لطو�ئف.  ●
يتخلى �مل�صيحيون عن طلب �حلماية �الأجنبية، بخا�صة من فرن�صا.  ●

يتخلى �مل�صلمون عن طلب �لوحدة مع �لدول �لعربية بخا�صة مع �صوريا.  ●
�إّن ما تو�صل �إليه �لرئي�صان ب�صارة �خلوري وريا�س �ل�صلح من تفاهمات 
وطنية كانت ممتازة لو �إنها كتبت و�أقرت يف �ملجل�س �لنيابي ومت �لتوقيع 
عليها، و�أ�صبحت مبثابة د�صتور للبنان. وبالتايل فاإّن �لتعديالت �لد�صتورية 
�لتي طالب بها �ملجل�س �لوز�ري و�أقرها �ملجل�س �لنيابي يف 9 ت�رضين �لثاين 
1943 و�لتي �ألغت مظاهر �الإنتد�ب �لفرن�صي و�أقرت �الإ�صتقالل، مل تاأِت بجديد 

على م�صتوى �لدولة كنظام.
فر�س �مليثاق �لوطني �لتفاهم بني مكّونات �ملجتمع �للبناين يف �ل�صلطة، 
فاأ�صبح نظام �حلكم تو�فقًيا - ميثاقًيا. ففي لبنان لي�س هنالك من غالب 
ومغلوب. هذه هي �لقاعدة �الأ�صا�صية �للبنانية �ملميزة و�لفريدة، بخا�صة و�أّن 
�لطو�ئف �للبنانية �صّكلت حاالت خا�صة د�خل �لدولة �للبنانية، ور�صا نظام 

تعاي�صها على تو�فق دميوغر�فيتها. فالعرف له قّوة �لقانون.
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�لدميوغر�يف  وزنها  بح�صب  �لطو�ئف  بني  �لوظائف  توزيع  �صيا�صة  فاإّن 
"لكن يف �لوقت عينه باتت م�صدر  �أ�صبحت م�صلّمة بديهية منذ �الإ�صتقالل، 
خالف د�خلي �كت�صب مع �لوقت بعًد� خطرًي�" فعّمت �لتناق�صات يف �زدو�جية 
�حلكم �لتي وّلدت �لنز�عات . كما �إّن تد�خل �لد�صتور بامليثاق �أّدى �إىل �رتباك 

يف �ل�صالحيات مّما دفع �إىل �تخاإذ معظم �لقر�ر�ت بالتو�فق.
�سابًعا: امليثاق وم�ساعب اهتزازه

بعد �أن نال لبنان �إ�صتقالله �صنة 1943، خ�صع �مليثاق �لوطني لالختبار 
رئي�س  �رضيكه  مع  �لتفاهم  �إىل  �خلوري  ب�صارة  �لرئي�س  فعمد  و�لتجربة. 
�أمور �لدولة �لفتية. لكن مل يتم �للجوء  �حلكومة ريا�س �ل�صلح على جميع 
�إىل �إجر�ء �إح�صاء ر�صمي ل�صكان �جلمهورية �للبنانية �مل�صتقلة، بل تعّددت 
"م�صلحة  و�صعتها  �لتي  تلك  منها  �لر�صمية؛  غري  �الإح�صاء�ت  ن�رض�ت 
�لتي عهد  �مل�صلحة  1944/12/31، وهي  بتاريخ  و�الرتباط"  �الإح�صاء 
جن�صياتهم  ح�صب  لبنان  �صكان  كان  وقد  �الإعا�صة،  بطاقات  بتوزيع  �إليها 
كاالآتي: لبنانيون 1،٠34،5٠5 - �صوريون 25،95٨ - فرن�صيون 3،245 
 5٨٠ عر�قيون   -  133٧ م�رضيون   -  94٨ �أمريكيون   -  ٦4٨ �إنكليز   -
جن�صيات خمتلفة ٦،٠22 وفل�صطينيون 943 فقط، لكنهم يف �لعام 194٨ 
غرّيو� �ملعادلة �لدميوغر�فية �للبنانية بعد تو�فد ع�رض�ت �الآالآف منهم �إىل 

لبنان �إثر �حلرب �لعربية - �الإ�رض�ئيلية �الأوىل �صنة 194٨. 
�لوطني و�لعي�س �مل�صرتك  �لفل�صطيني يف لبنان هّدد �مليثاق  �إّن �لوجود 
بني �للبنانيني. وكان �مليثاق قد �هتز يف �لعام 1951 بعد �غتيال ريا�س 
�إقالة  �إىل  هدفت  �لتي   1952 عام  �لبي�صاء  �لثورة  �ندالع  وبعد  �ل�صلح، 
رئي�س �جلمهورية �ل�صيخ ب�صارة �خلوري. ويف ظّل هذه �الأو�صاع �ملتاأزمة 
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يف �لدولة �لفتية، ��صتطاع �جلي�س �للبناين �ملحافظة على �لد�صتور وحماية 
موؤ�ص�صات �لدولة، وحماية �لدميوقر�طية يف �لتظاهر�ت �ل�صعبية. لقد برهن 
حامي  �نه  �صهاب  فوؤ�د  �للو�ء  زعيمه  وبقيادة  ن�صاأته  منذ  �للبناين  �جلي�س 
�لوطن وبعيد من �ل�صيا�صة، وهو �لذي يتاألف من �ملجتمع �للبناين �ملركب 

�لذي كان يف �لعام 1951على �ل�صكل �الآتي)0)):

العددالطائفة

3٧٧544املوارنة
2٧1٧34ال�سنة

23٧1٠٧ال�سيعة
13٠٨5٨الروم الأورثوذك�ض

٨22٦٨الدروز
٨1٧٦4الكاثوليك

٦٧139الأرمن الأورثوذك�ض
12٦41الربوت�ستانت
1421٨اأرمن كاثوليك

5993يهود
5911�رسيان كاثوليك

45٦2�رسيان اأرثوذك�ض

412٧لتني
139٠كلدان

٦٦٨4ديانات متفرقة

فربزت  �خلوري،  لب�صارة  خلًفا   1952 �لعام  يف  �صمعون  كميل  �نتخب 
�أعلنت �لوحدة بني  �أن  �ل�صيا�صة �خلارجية. فبعد  �لد�خلية حول  �النق�صامات 

النهار في ))/)/))9).  -(0
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�لوحدة  لهذه  موؤيد  بني  �للبنانيون  �نق�صم   ،195٨ �لعام  يف  و�صوريا  م�رض 
و�الن�صمام �إليها بقيادة جمال عبد �لنا�رض، وبني �لتخّوف من هذه �لوحدة 
و�أثرها على لبنان و�مليل �إىل �لغرب. هذه �ملعمعة �أّدت بامليثاق �لوطني �إىل 
�صمعون،  بوجه حكم كميل  ثورة 195٨  فاندلعت  و�الجتهاد�ت  �لتجاذبات 
ل�صالح رئي�س  بتقلي�س �صالحيات رئي�س �جلمهورية  �إجمااًل  و�لتي طالبت 
�مل�صلمني  بني  عاداًل  تقا�صًما  �لعامة  �لوظائف  وبتقا�صم  �لوزر�ء،  جمل�س 
و�مل�صيحيني، و�نتهاج �صيا�صة �منائية متو�زنة وتعديل �لد�صتور بهدف �إجر�ء 
عروبة  وحماية  طائفي،  غري  �إح�صاء  و�إجر�ء  �لثالث،  �ل�صلطات  بني  تو�زن 
�ملالية  �لالمركزية  وتطبيق  لبنان  من  �الإمربيالية  �لتيار�ت  و�إز�لة  لبنان 

و�الإد�رية يف جميع �ملناطق �للبنانية)))).
حول  �للبناين  �ملجتمع  مكّونات  بني  �مل�صتمر  �خلالف  ذلك  �إىل  ُي�صاف 
لبنانًيا وباالأخ�س م�صاألة �ملغرتبني  �عتباره  �ل�صكاين ومن ميكن  �الإح�صاء 
�للبنانيني. وب�صبب عدم �التفاق على هذ� �لبند، يدور معظم �للبنانيني حتى 
�صيا�صية  �أبعاٍد  من  له  ملا  �ل�صكاين  �الح�صاء  حول  مفرغة  حلقة  يف  �ليوم 
هذه  كل  �لطو�ئف.  على  وتوزيعها  ووظائفها  �لدولة  منا�صب  على  منعك�صة 
على  �جلي�س  فوقف  �لعام 195٨،  �للبنانية  �حلالة  تفجري  �إىل  �أدت  �لعو�مل 
ل�رضور�ٍت  �لد�صتور  عّدل  �أن  بعد  للجمهورية  رئي�ًصا  قائده  و�نتخب  �حلياد، 
د�خلية و�قليمية ودولية، فعاد �لهدوء و�ال�صتقر�ر �إىل لبنان ملا �صّكله فوؤ�د 
�صهاب من ثقة جلميع �الأطر�ف، و�نت�رضت مرة �أخرى �ملعادلة �للبنانية "ال 

غالب وال مغلوب".
�الجتماعية  �لعد�لة  فر�س  �إىل   )19٦4-195٨( �صهاب  �لرئي�س  عمد 

))-  صالح أبوجودة، مرجع مذكور، ص 90 و)9.
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�ل�صاملة  �لتنمية  �إيرفد)))) حول  �إىل تقارير بعثة  ��صتناًد�  و�الإمناء �ملتو�زن 
�مل�صرتك،  �لعي�س  وتعزيز  �لد�خلية  �لتباينات  �صبط  يف  وجنح  �لبالد.  يف 
و�أعاد �إحياء �مليثاق �لوطني على �أ�صا�س �صيا�صة خارجية معتدلة بني �ل�رضق 
ذلك  على  و�لربهان  و��صتقالله  لبنان  �صيادة  �حرت�م  على  م�صدًد�  و�لغرب 

�جتماع �خليمة مع �لرئي�س جمال عبد �لنا�رض)))).
�أن�صاأ فوؤ�د �صهاب موؤ�ص�صات �لدولة)4)) �لتي ال تز�ل �إىل يومنا هذ�، من بينها 
م�رضف لبنان، وجمل�س �خلدمة �ملدنية �لذي يفرت�س �أن يوّظف يف �لدولة 
وديو�ن  �ملركزي  و�لتفتي�س  �الجتماعي،  و�ل�صمان  �لكفاءة،  �أ�صا�س  على 
��صتطاع  كما  و�لرتبوية.  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  من  وغريها  �ملحا�صبة، 
�لرئي�س �صهاب فر�س �الأمن من خالل �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �الأمر �لذي �صمح 

بنه�صة �قت�صادية، ومنًو�، و�زدهاًر�، و��صتقر�ًر� مل ي�صهد لبنان مثياًل لها.
تالقى �للبنانيون جمدًد� خالل عهد فوؤ�د �صهاب بعد عدة خالفاٍت بينهم 
بني �صنة 195٨ و�صنة 19٦3وهذه عادة ال تفارقهم �أبًد�. لكن هذ� �اللتقاء 
�لعربية  �حلرب  �ندالع  بعد  جديد  من  �خلالفات  عادت  �إذ  طوياًل  يدم  مل 
للعمل  موؤيد  بني  �للبنانيون  فانق�صم   .19٦٧ �صنة  �لثانية  �ال�رض�ئيلية   -
له.  معار�ٍس  وبني  لبنان،  من  �ال�رض�ئيلي  �لعدو  �صد  �لفل�صطيني  �لفد�ئي 

I.R.F.E.D. منظمة فرنسية للتخطيط االنمائي، يرئسها الراهب الدومينيكاني االب "لويس - جوزف لوبريه".  -((
عمد فؤاد شهاب إلى عدم استفزاز المسيحيين والمسلمين تجاه عبد الناصر. ففي حين كان بعض الزعماء المسلمين في لبنان متحمسين لمالقاة   -((
للذهاب إلى سوريا ولقاء عبد  الرئيس شهاب  المتحدة ودعوا  العربية  إلى الجمهورية  لبنان  العام 9)9) والمناداة بضم  الناصر في سوريا  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. تّم اللقاء في )) إذار 9)9). أراد 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، 008)، ص )))-4)).
 Stéphane Malsagne: Chronique de la construction d'un état; journal au Liban et au moyen-orient)1959-1964(,  -(4

(.Geuthner, Paris, 2014. )Journal du père Lebret, directeur de la mission I.R.F.E.D
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�لنظام  وعلى  �مليثاق  على  �ملحافظة  �ل�صعب  من  �أ�صبح  �لو�قع  هذ�  �أمام 
�للبنانية  �حلكومات  �صاغتها  �لتي  �الإ�صالحية  �لرب�مج  من  �لرغم  على 
�الجتماعية،  �لعد�لة  �أجل  من  �لعمل  �إىل  دعت  و�لتي  �ل�صبعينيات  �أو�ئل 
و�جناز  عادل،  �نتخابي  قانون  وتطبيق  �لطائفي،  �لتو�زن  وحتقيق 
�الإح�صاء�ت  غياب  ظل  يف  لكن  �الإد�ري.  و�الإ�صالح  �الإد�رية  �لالمركزية 
�لدميوغر�فية �لر�صمية بقي �مليثاق مو�صع جدل و�صوء تف�صري. فمن وجهة 
نظر �مل�صيحيني، �لتم�ّصك بامليثاق هو �ل�صمانة لدميومة لبنان كما فهموه 
منذ تاأ�صي�صه، �أّما من وجهة نظر �مل�صلمني فامليثاق ال يعني قطع �لعالقات 

مع �لبلد�ن �لعربية ورف�س �ال�صالحات و�مل�صاو�ة)))).
�صتخ�صع  �إذ  �ملركبة،  �ملجتمعات  طبيعة  هذه  فاإّن  �الأحو�ل،  مطلق  ويف 
ويكفي  �الأمان.  بر  على  تر�صو  �أن  قبل  بريئة  دماًء  وتدفع  ع�صري  ملخا�ٍس 
لبنان  على  �آتية  �أخطاٍر  من  �صهاب  فوؤ�د  �لرئي�س  ��صت�صّفه  ما  �إىل  ن�صري  �أن 
�صهاب  ففوؤ�د  �للبنانية.  �لدميوغر�فيا  متايز  نتيجة  �ل�صلطة  على  و�ل�رض�ع 
�لعزوف  بيان  و�أ�صدر   19٧٠ �لعام  �جلمهورية يف  لرئا�صة  �لرت�صح  رف�س 
و�الأ�صول  �للبنانية،  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  �إّن   )...(" يلي:  ما  تت�صمن  �لذي 
�أد�ة  ت�صّكل  �عتقادي،  يف  تعد  مل  �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  �ملتبعة  �لتقليدية 
�صاحلة للنهو�س بلبنان وفق ما تفر�صه �ل�صبعينيات يف جميع �مليادين. 
وذلك �أّن موؤ�ص�صاتنا �لتي جتاوزتها �الأنظمة �حلديثة يف كثري من �لنو�حي 
�صعًيا ور�ء فعالية �حلكم، وقو�نينا �النتخابية �لتي فر�صتها �أحد�ث عابرة 
�لذي ي�صّهل �صوء تطبيقه قيام �الحتكار�ت.  وموؤقتة، ونظامنا �القت�صادي 
�إّن  �لوطني.  �ل�صعيد  على  بعمل جّدي  للقيام  �ملجال  يف�صح يف  ال  ذلك  كل 
�لغاية من هذ� �لعمل �جلّدي هي �لو�صول �إىل تركيز دميوقر�طية برملانية 

))-  صالح ابو جودة، مرجع مذكور، ص )0).
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�لكرمي  �لعي�س  ليتو�فر  �الحتكار�ت  �إلغاء  و�إىل  وم�صتقّرة،  �صحيحة  �أ�صيلة 
�صبل  يتيح  �صليم  حّر  �إقت�صادي  نظام  �إطار  يف  للبنانيني  �لف�صلى  و�حلياة 
�لعمل وتكافوؤ �لفر�س للمو�طنني، بحيث تتاأمن للجميع �الإفادة من عطاء�ت 
�لدميوقر�طية �القت�صادية و�الجتماعية �حلق. �إّن �الت�صاالت �لتي �أجريتها 
بعد،  مهياأة  لي�صت  �لبالد  باأّن  �قتناعي  عّززت  بها  قمت  �لتي  و�لدر��صات 
�حرت�م  �إطار  �إالّ يف  �عتمادها  ت�صّور  لتقبل حتّوالت ال ميكنني  معّدة،  وال 
�ل�رضعّية و�حلرّيات �الأ�صا�صية �لتي طاملا مت�ّصكت بها. وعلى ذلك، و��صتناًد� 
�إىل هذه �ملعطيات، قّررت �أن ال �أكون مر�ّصًحا لرئا�صة �جلمهورية )...(" )6)).   
وقبل �ندالع �حلرب �للبنانية وع�صية وفاته يف �لعام 19٧3، �ُصئل �صهاب 
ما �إذ� كان ينبغي �أن يظّل م�صتقبل لبنان قائًما على تو�زن �لطو�ئف. وعلى 
�لرغم من �أهمية هذ� �لتو�زن بالن�صبة لفوؤ�د �صهاب فقد �أجاب: "�إّن �مل�صكلة 
نعمل يف  �أن  ينبغي  م�صكلة جمتمعية  وغًد� هي  �ليوم  لبنان  �الأ�صا�صية يف 
وقد كان هذ� هديف  �ليوم.  له  تو�زن جمتمعي ال وجود  �إيجاد  لبنان على 
يوم كنت يف �حلكم. وال �أعتقد �أنني كنت خمطًئا يف هذه �لنقطة. بل �أعتقد 
�إالّ  �أ�صتطع  �إنني مل  �إذ  قبل،  �أكرث من ذي  �ليوم  ر�هنة  ز�لت  ما  �ملاأ�صاة  �أن 
طويل  يكون  �أن  بّد  ال  مب�رضوع  لالنطالق  �لالزمة  �الأ�ص�س  بع�س  �إر�صاء 

�لنف�س")))) .

ثامنًا: اإهتزاز امليثاق: الهجرة والنزوح

مبنازل  بيًتا  لبنان  كان   19٧5 �صنة  �للبنانية  �حلرب  �ندالع  ع�صية 
كثرية)8)). فناأخذ مثاًل عدد �ل�صكان �للبنانيني يف �ملحافظات وما يقابلهم 

6)-  النهار في ) آب 0)9).
))-  إدمون رباط، مرجع مذكور، ج. )، ص 899.

كمال الصليبي، "بيت بمنازل كثيرة؛ الكيان اللبناني بين التصّور والواقع"، تعريب عفيف الرزاز، نوفل، ط. 4، بيروت، )00).  -(8
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من �لفل�صطينيني يف �ملخيمات)9)):
فل�سطينيونلبنانيوناملحافظة

4٧4٨٧٠12٠٠بريوت
٨33٠553٦٨٠٠جبل لبنان
3٦493525٠٠٠�سمال لبنان
249945٦5٠٠٠جنوب لبنان

2٠352٠25٠٠البقاع
212٦32513٠5٠٠املجموع

لكن قبل �أن نلوم �لغريب ونتهمه يف ��صعال �حلرب، ال بّد من �ال�صارة �إىل 
وجود �أ�صباب د�خلية لهذه �حلرب، "تعود يف �أ�صولها �إىل تعدد �الأج�صام �لتي 
يتكون منها �ملجتمع، تعّدًد� مبنًيا يف جوهره بالذ�ت على �لتناف�س بني هذه 
�أن  �لبنية  هذه  طبيعة  ومن  �ملمّيزة،  خ�صو�صيته  يف  كّل  �ملغرقة  �الأج�صام 
و�إعادة  �لتوتر  قو�مها  د�ئمة  �ل�صائد، حلركة  �لو�صع  �أبناءها، ح�صب  تخ�صع 

�لتو�زن حيًنا بعد �آخر")40). 
خلٍل  �إىل  �أّدت  و�لثمانينيات  �ل�صبعينيات  خالل  �ملعاك�صة  �لهجرة  �إّن 
�لطائفة  �إىل  ينتمون  لبنان  �إىل  و�صوريني  فل�صطينيني  تو�فد  دميوغر�يف. 

ا. �الإ�صالمية قابلها هجرة لبنانية من �مل�صيحيني �إجمااًل �أي�صً
دون  حالت  عاًما  ع�رض  خم�صة  مدى  على  بلبنان  حلّت  �لتي  �لفو�صى  �إّن 
�إجر�ء �إح�صاء ر�صمي، تبقى هذه �الإح�صاء�ت غري دقيقة وال ميكن �ال�صتناد 

�إليها.
بـ ٨٠٠٠٠٠  �صنتي 19٧5 و1994  �للبنانيني بني  �ملهاجرين  عدد  قّدر 

.Youssef Courbage, op.cit., p.60  -(9
40-  كمال الصليبي، مرجع مذكور، ص 886.
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�أو9٠٠٠٠٠، �أّما �لن�صب �ملئوية لهم من �لطو�ئف �لرئي�صة فكانت على �ل�صكل 
�الآتي))4): 

الن�سبة املئوية للمهاجرينالطائفة
25،4 %اأرثوذك�ض

22،9 %موارنة
19 %كاثوليك

12،9 %�سنّة
1٠،3 %�سيعة
9،5%دروز

٦٧،3 %جمموع امل�سيحيني
32،٧ %جمموع امل�سلمني

�لتهجري  نتيجة  ا  �أي�صً جديد  دميغر�يف  فرز  �إىل  �للبنانية  �حلرب  و�أّدت 
ال  �للبنانية  للعائلة  �جلديد  �لتمو�صع  هذ�  و�إّن  بالقوة.  �لنزوح  �أو  �لد�خلي 
ي�صاعد على قيام دولة حديثة، بل تقّطع �أو��رض �لعالقات �الجتماعية �لتي 
طاملا كانت �صمام �الأمان للبنان عرب تاريخه، وذلك بف�صل �لتعاي�س، ولو 

ب�صعوبة، بني خمتلف �ملكّونات.
رونقها  مناطق  عّدة  ففقدت  �لالجتان�س،  على  �لد�خلي  �لتهجري  و�أّثر  هذ� 
�ملختلط �لذي كان ي�صاعد كثرًي� على �إر�صاء �الأمن و�الإ�صتقر�ر بف�صل تبادل 
�لعاد�ت و�لتقاليد �الجتماعية. كما كان �الختالط موجوًد� يف �ملدن بفعل 
هذه  ترتك  �أن  بّد  ال  كان  �حلرب،  بعد  لكن  و�لتجارية.  �القت�صادية  �لعو�مل 
�إعادة تاأهيل �لبلد �صيا�صًيا  �أثًر� بالغاً على عملية  �حلركية �ملكانية لل�صكان 
لبناين خالل �حلرب من  �أكرث من مليون  �نتقل  �أن  بعد  و�قت�صادًيا بخا�صٍة 
�أماكن �إقامتهم �الأ�صلية �إىل �أماكن �أخرى))4). و�جلدول �الآتي يبنّي لنا مدى 

)4-  أنيس أبي فرح، "السكان والبطالة والهجرة في لبنان 1982 – 2001"، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، )00)، ص ))).
سليم نصر، مرجع مذكور، ص 9)).  -4(
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�لفرز �لطائفي �لتي �أنتجته �حلرب))4):
1989 )الن�سبة املئوية(1975 )الن�سبة املئوية(املنطقة

�ل�صوف، عاليه، �ملنت امل�سيحيون
�الأعلى

555

غرب بريوت 
و�ل�صاحية

355

4٠15�لبقاع
2٦1٠جنوب لبنان

�ل�صاحية �ل�رضقية امل�سلمون
لبريوت

4٠5

�حلز�م �الأمني يف 
جنوب لبنان

5٠1٠

1٠2�لكورة، �لبرتون
٨1�رضق بريوت

تا�سًعا: ال�سلطة مبوجب الطائف والدميوغرافيا اجلديدة

�لكبري،  لبنان ولبنان  �ل�رض�ع بني جبل  �ل�صّيئة  �للبنانية  ج�ّصدت �حلرب 
�لتي  �لدميوغر�فية  �لتغرّي�ت  �أّن  كما  �ل�صيا�صية.  �ل�صلطة  على  �ل�رض�ع 
�للبناين  �لركيزة �الجتماعية للنموذج  �أنتجتها �حلرب زعزعت يف �ل�صميم 
�الأدنى  �إىل ت�صوية �حلد  �للبنانيون  ل  �لرغم من ذلك، تو�صّ �لتو�فقي. وعلى 
للخروج من �الأزمة وحتا�صي �الأ�صو�أ. فكان �إتفاق �لطائف �صنة 19٨9 �لذي 
حّل بدل �مليثاق �لوطني ل�صنة 1943ويف �لوقت ذ�ته كّر�صه. فكيف توّزعت 
�ل�صلطة على مكونات �ملجتمع �للبناين مبوجب �لدميوغر�فية �جلديدة �لتي 

�أفرزتها �حلرب، و�لعقد �الإجتماعي �جلديد؟
�لطائف  مدينة  يف  كان  �للبنانيون  �إليه  تو�صل  �لذي  �التفاق  �إّن 
بنود  تناق�صت  لقد  �للبناين.  �ملجتمع  طائفية  عن  عرّبت  �لتي  �ل�صعودية 

المرجع نفسه، ص )8).  -4(
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و�عتمادها.  �لطائفية  �إلغاء  بني  �لبع�س  بع�صها  مع  �لطائف)44)  �تفاق 
ففي حني يطالب �لطائف باإلغاء طائفية جمل�س �لنو�ب يف �ملادة 24 فهو 
�مل�صيحني  بني  �لنو�ب  عدد  يف  �ملنا�صفة  باإعتماد  نف�صها  باملاّدة  يطالب 
�أغلبية  �إمكانية فوز  �إلغاء �لطائفية يف جمل�س �لنو�ب يعني  �إّن  و�مل�صلمني. 
�أخرى  �أن يكونو� منا�صفة. من ناحية  �لنو�ب من لون طائفي معنّي ولي�س 
�أ�صا�س  على  �صيوخ  �إن�صاء جمل�س  على  �لطائف  �إتفاق  من   22 �ملادة  ت  ن�صّ
طائفي، يف حني �أّن هذ� �ملجل�س قد خربه �للبنانيون يف �لعام 192٦ وقد 

�أّدى �إىل م�صاكل مع جمل�س �لنو�ب على �ل�صالحيات و�ل�صلطة. 
�لتناق�س �لثالث يكمن يف �ملادة 95 من �إتفاق �لطائف �إذ تن�ّس من جهة 
على �إن�صاء هيئة وطنية الإلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية و�الإد�رية يف �لبالد ومن 
جهة �أخرى تدعو �إىل �إعتماد �لتو�زن �لطائفي يف تاأليف �لوز�رة و�لوظائف 

�لعامة.
�أّما يف ما يخت�س بالهوية، فقد ح�صم �إتفاق �لطائف هوية لبنان �لعربية، 
فاأ�صبح بذلك بوجه و�حد ولي�س بوجهني كما كان عليه زمن ميثاق 1943.
يف ما خ�ّس �إد�رة �لبالد وتوزيع �ل�صالحيات على �لطو�ئف، فهو مل يحّدد 
مذهب رئي�س �جلمهورية، وال مذهب رئي�س جمل�س �لنو�ب، وال مذهب رئي�س 
�لعرف  لكن  و�لوزر�ء،  �لنو�ب  جمل�صي  رئي�س  نائب  مذهب  وال  �حلكومة، 

و�لتقليد ��صتمر� مع �تفاق �لطائف. 
و�إ�صناد  �جلمهورية  رئي�س  �صالحيات  بتقليل  فكانت  �الإ�صالحات  �أّما 
بع�صها �إىل رئي�س �حلكومة وجمل�س �لوزر�ء جمتمًعا، ورئي�س جمل�س �لنو�ب 
�ل�صلطات  توزيع  بل  �حلكم،  �آلية  ت�صهيل  �لتعديالت  �لهدف من هذه  يكن  مل 

راجع الدستور اللبناني الصادر سنة 6)9) والمعّدل بموجب اتفاق الطائف في ))/0)/989).  -44
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�لطو�ئف  بني  �لتفاهمات  على  قائًما  �حلكم  لي�صبح  طائفي،  �أ�صا�س  على 
و�ملذ�هب ولي�س على د�صتور يكفل حقوق جميع �الأفرقاء.

وعلى �لرغم من �صيئات �إتفاق �لطائف �لذي �أر�ده معظم �للبنانيني تدلياًل 
�إتفاق  �لوحيد من حالة �حلرب، فكان  لطائفتهم، بقي هذ� �التفاق �ملخرج 

�ل�رضورة باإنتظار تغيري �لظروف �لدميوغر�فية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية .
جميع  �إجماع  يلَق  مل   ،1943 ميثاق  �صاأن  �صاأنه  �لطائف  �إتفاق  �إّن 
�أف�صل  كان  فهو  �ل�رضورة.  بد�فع  �إالّ  عليه  �ملو�فقة  كانت  وما  �للبنانيني، 
عر�صة  فهو  �الأ�صو�أ،  ولتحا�صي  �صائدة  كانت  �لتي  �لظروف  ظّل  يف  �ملمكن 
لذ�  �ملعا�رض  �للبنانيني يف ع�رضنا  �الأفرقاء  قبل  متناق�صة من  لتف�صري�ت 

�أ�ص�س الأزمات م�صتقبلية.
�إتفاق �لطائف كانت �لت�صديد على �لعي�س �مل�صرتك  �أّن �الإيجابية يف  غري 
بني خمتلف طو�ئف لبنان ومذ�هبه. �أي �أّن هذ� �لتعاي�س هو باإر�دة �ل�صعب 
�إىل  يوؤدي  �أن  يجب  �لتعاي�س  وهذ�  ا.  فر�صً عليهم  ا  مفرو�صً ولي�س  �للبناين 
�لطائفية  �لهويات  تتجاوز  وطنية  لهوية  وجامع  و��صح  مفهوم  �صياغة 
�إىل  وللو�صول  �لوطنية.  م�صمونه  دميوقر�طي  نظام  من  وتقرتب  �لتو�فقية 
هذه �ملرحلة، على �للبنانيني �إلغاء �لطائفية من نفو�صهم �أوالً من ثم �إلغاوؤها 
�إلغاء �لطائفية يختلف بني طائفة و�أخرى. فاإذ� كان  من نظامهم. فمفهوم 
و�الإد�رية  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة  �صّدة  بلوغ  من  ما  فريًقا  ميّكن  �الإلغاء  هذ� 
فعندها ينادي هذ� �لفريق ب�رضورة �إلغاء �لطائفية من �أجل تكافوؤ �لفر�س 
ي�رض  �لطائفية  �إلغاء  كان  و�إذ�  �الإجتماعية.  �لعد�لة  ون�رض  �ملو�طنني  �أمام 
مب�صلحة فريق �آخر �أو يخّف�س ح�صته يف �ل�صلطة، فيكون هذ� �الإلغاء طم�ًصا 

لفئة من �للبنانيني و�إق�صاًء� لها عن �مل�صاركة يف �إد�رة �لبلد. 
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عا�رشًا: الدميوغرافيا بعد احلرب واأثرها على النظام

مل يكن من �ل�صهل على �ملجتمع �للبناين تبادل �لثقة يف ما بينه بعد حرب 
بني مكوناته د�مت طيلة خم�س ع�رضة �صنة، كما �إّنه مل يكن من �ل�صهل �إعادة 
�أفرزتها �حلرب. لقد  �لتي  �لفرز �لطائفي يف �الأق�صية و�ملناطق  �للحمة بعد 
�للبنانية،  �ملجتمعية  للمجموعات  �ل�صكانية  �خلريطة  ر�صم  �حلرب  �أعادت 
فاأعادتها �إجمااًل �إىل ما كانت عليه زمن �ل�صلطنة �لعثمانية. لذ� كان ال بّد 
من �إعادة �إحياء �أو�صاط �إجتماعية خمتلطة يف مناطق متد�خلة جمدًد�، فهذه 
ت�صهيل  يجب  �ملنطلق  هذ�  من  و�صعًبا.  ا  �أر�صً لبنان  لوحدة  �صمانة  �أف�صل 
�لالزمة  �لت�رضيعات  وو�صع  �الأ�صلّية.  �إقامتهم  �أماكن  �إىل  �ملهّجرين  عودة 
ل�صمان  �القت�صادية و�الجتماعية  �ل�رضورية و�حلو�فز  �الأمنية  و�الإجر�ء�ت 
ت عليه وثيقة �لوفاق  حق تنقل �للبنانيني يف �أي جزء من وطنهم وفق ما ن�صّ

�لوطني))4).
ن�صمة بح�صب  مليون   2،٧  ،199٠ �لعام  لبنان يف  �صكان  وبلغ عدد  هذ� 
من  عّدة  حماوالت  جرت  وقد  �ملتحدة.  �الأمم  يف  �ل�صكان  ق�صم  تقدير�ت 
فامل�صيحيون  و�حدة.  بهوية  و�ملناد�ة  �للبنانيني  بني  �للحمة  �إعادة  �أجل 
منهم  �إمياًنا  وذلك  �لعربية  �أجل  من  ولغتها  �ل�رضيانية  بهويتهم  �صّحو� 
�صّحو�  ا  �أي�صً و�مل�صلمون  �مل�صلمني.  �إخو�نهم  مع  �مل�صرتك  �لعي�س  بلبنان 
حني �إرت�صو� بالكيان �للبناين و�ملناد�ة به و�لعي�س مع �مل�صيحيني و�إد�رة 
لهم ميزة خا�صة متقاربة  لبنان  و�مل�صلمون يف  فامل�صيحيون  مًعا.  �لبالد 
كلفة  �ألي�صت  بال�رض�كة.  يعي�صون  وجعلتهم  �لزمن  مع  تفاعلت  �إجتماعًيا 
و�إد�رة  مًعا  و�لعي�س  و�لت�صامن  �لوحدة  �للبنانيني  بتعليم  كفيلة  �حلرب 

�لبالد؟

)4-  سليم نصر، مرجع مذكور، ص 90).
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مل تتحقق �لوحدة �للبنانية فعلًيا بعد �حلرب وذلك لعدة �أ�صباب �صيا�صية 
�الأحو�ل  وقانون  �حلرب،  �نتجته  �لذي  �لدميوغر�يف  �لفرز  منها  وطائفية، 
ينادي  �آخر  ر�أًيا  �أّن هناك  لبنانية)46). غري  �ل�صخ�صية �خلا�س بكل طائفة 
قبل  من  مكت�صبة  حقوًقا  كونها  �ملوؤ�ص�صات  هذه  وببقاء  �لطائفي  بالنظام 
�لطو�ئف و�أّنها توؤّمن معاملة مت�صاوية لكل �للبنانيني. يقول مي�صال �صيحا 
�أّن فل�صفة �لطائفية يف لبنان هي "�صمان متثيل �صيا�صي و�إجتماعي عادل 
الأقليات طائفية م�صاركة. و�لتو�زن �للبناين �لقائم على قاعدة طائفية لي�س 
تو�زًنا �إعتباطًيا فهو مبد�أ وجود لبنان"))4). لكن ال بّد على �لدولة �للبنانية 
�ملتعّددة �لطو�ئف �أن حتقق حتّوالت ثقافية د�خل �ملجتمع �لطائفي تن�رض 
وعًيا وطنًيا، ال يلغي �لطو�ئف ولكّنه يتجاوزها من �أجل �لو�صول �إىل دولة 

مدنية حتمي �جلميع وتوّقف �للعبة �لدميوغر�فية.
مبد�أ  تناق�س  �للبنانيون  �عتمدها  �لتي  �لتو�فقية  �لدميوقر�طية  �إّن 
�ل�صيا�صة  منها؛  �أمور  عدة  على  تفاهمهم  عدم  ب�صبب  لكن  �لدميوقر�طية، 
�لتو�فقي.  �ملبد�أ  هذ�  �عتماد  مّت  و�لهوية،  و�الإد�رة  و�خلارجية،  �لد�خلية 
�أو  �الأحادية  �الأنظمة  على  خطًر�  �لنظام  هذ�  �صّكل  ذ�ته  �لوقت  يف  لكن 
للمن�صقني  ملجاأً  وكونه  �إعالمه  حرية  ب�صبب  وذلك  �لعربية  �لتوتاليتارية 
يف  �لقائم  �الحتقان  ظّل  يف  و�ليوم  �الأنظمة.  تلك  بط�س  من  و�لهاربني 
يف  �لطائفي  �لفرز  من  تزيد  �صعبية  حتركات  ت�صهد  �لتي  �لعربية  �لبلد�ن 
�لطائفية  نظام  بني  �الرتباط  فك  �للبنانيني  على  �ل�رضوري  من  �ملنطقة، 
�لقائم على �لتو�فق و�لت�صويات، وبني ممار�صة �صلطة �لدولة يف ظّل �حللقة 

صدر بعد االستقالل تباعاً قوانين أحوال شخصية خاصة بالطوائف وهي: قانون ) نيسان ))9) للطوائف المسيحية والطائفة اليهوديّة- المرسوم   -46
االشتراعي بتاريخ ) إذار )96) للطائفة السنية- قانون )96) للطائفة الدرزية- قانون 9) كانون األول )96) للطائفة الشيعية. كل ذلك يدل على 

المجتمع الطائفي.
)4-  ميشال شيحا: "لبنان في شخصيته وحضوره"، تعريب فؤاد كنعان، ط.)، دار النهار، بيروت، 998)، ص 6)، و)) و6).
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و�حلجم  �القت�صادي  �لو�صع  بني  �للبناين  �ملجتمع  يعي�صها  �لتي  �ملفرغة 
بتاأ�صي�س  �لبدء  �للبنانيني  على  �أي  �ل�صلطة)48).  على  �ملوؤثر  �لدميوغر�يف 

�ملدنية. �جلمهورية 
تطبيقها  �ملمكن  �لرت��صي  �صيا�صة  على  �لتو�فقية  �لدميوقر�طية  تعتمد 
يف لبنان يف ظل غياب �لوحدة �لوطنية، ويف ظل �خلالفات على �ل�صيا�صة 
�خلارجية و�التهامات �ملتبادلة بني مكّونات �ملجتمع. �إّن �لنظام �للبناين 
�العتد�ل  يعترب  �لتي  �لدقيقة  �ل�صيا�صية  �لتو�زنات  على  يقوم  �حلايل 
ظل  يف  ن�صبًيا  و��صتقر�ره  حياده  على  �ملحافظة  �أجل  من  �صمانتها 

�ملتغري�ت �القليمية وتد�خلها مع عو�مل د�خلية.
�إّن ��صتمر�ر �لنظام �للبناين �لطائفي يعود الأ�صباب "�نفتاحه على خمتلف 
ب�صورة  مفتوًحا  يكن  مل  �نه  ولو  �ملحلية،  و�لوالء�ت  و�ملناطق  �لطو�ئف 
غياب  ظل  يف  �أّنه  �لقول  وميكن  �لدنيا.  �الجتماعية  �لطبقات  �أمام  كافية 
متثياًل  �أح�صن  طائفيته،  على  �للبناين،  �لربملاين  �لنظام  كان  مدين،  جمتمع 
�ملجتمع  لتنوع  �ملنطقة،  عمر  �لليرب�لية من  �ملرحلة  �آخر يف  نظام  �أي  من 

�ملدين")49).
�ملذ�هب  بني  �لوطنية  �لتفاهمات  على  قائًما  لبنان  يف  �حلكم  �إًذ�  �أ�صبح 
للميثاق  مر�دًفا  م�صطلًحا  �أ�صبحت  و�لتي  جماعية،  �أو  كانت  ثنائية 

�لوطني)0))، ومبثابة �لد�صتور �لفعلي للبالد.
و�إذ� كانت �لتفاهمات �لوطنية قد ح�صلت على بع�س �مللفات، �إالّ �أنها مل 

شوقي عطيه، مرجع مذكور، ص 6)).  -48
غسان سالمة: "المجتمع والدولة في المشرق العربي"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )98)، ص )4).  -49

 Nahla Chahal: "Le système communautaire au Liban; du compromis au consensus", in Annales de philosophie  -(0
.et des sciences humaines, no 21)2005(, tome 2, p. 75
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ت�صمل ب�صكل جّدي ملًفا �أ�صا�صًيا له عالقة بالدميوغر�فيا و�الإح�صاء �ل�صكاين 
وهو ملف �لتجني�س و��صتعادة �جلن�صية. هذ� �مللف مّتت مناق�صته بعد �دخال 
بع�س �لتعديالت عليه، يف �جلل�صة �لنيابية يوم �خلمي�س يف 2٠15/11/12 
حيث �أقّر باالإجماع. وعلى �لرغم من �لدور �الإيجابي �لذي ي�صطلع به �ملغرتب 
�للبناين جتاه بلده �قت�صادًيا، فهو مغبون يف حقوقه الأنه ال ميكنه �مل�صاركة 
يف �نتخاب ممثلني له يف �لربملان �للبناين. �إذ ال يجوز �أن يكون هناك غنب 
�ل�صيا�صية  �مل�صاركة يف �حلياة  �للبنانيني جّر�ء منعهم من  بحق �ملغرتبني 
�للبنانية على �لرغم من دورهم �لكبري يف �إمناء �القت�صاد �للبناين. فالهجرة 
�أ�صبحت  �إذ  �ليوم،  وحتى  �حلرب  �نتهاء  بعد  �نعك�صت  �خلارج  �إىل  �للبنانية 
�لن�صبة �الأكرب من �ملهاجرين هي م�صلمة مقابل �نخفا�س ن�صبة �مل�صيحيني 

�ملهاجرين. و�جلدول �الآتي يبنّي لنا مدى �نقالب هذه �لن�صبة)))):
الن�سبة املئويةهجرة الطائفة

3٦،٨%�صيعة
1٨،٨%�صنة

1٠،5%دروز
14،3%روم �أرثوذك�س

1٠،5%مو�رنة
3،٨%روم كاثوليك

2،3%�أرمن
3%�أقليات

٦٦،1%جمموع �مل�صلمني
3٠،9%جمموع �مل�صيحيني

3%جمموع �الأقليات �ملختلطة

))-  شوقي عطيّه، مرجع مذكور، ص )6)؛ وهو قد اعتمدها بدوره عن الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 009). تفاوتت األرقام بين المراجع. 
ومسلمون   ٪(9,40 مسيحيون  بين )99)-)00):  )8٪؛  ومسلمون   ٪(( مسيحيون  كانت:  و990)  بين )98)  الهجرة  أن  قال  من  فمنهم 

60,60٪؛ بين 008) و))0): مسيحيون )4٪ ومسلمون 9)٪.
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اخلامتة

�ل�صلطات.  م�صدر  �ل�صعب  يبقى  وتغرّيت  �لدميوغر�فيا  تبّدلت  مهما 
و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �الأزمات  من  �لكفاية  فيه  مبا  َخرِبو�  فاللبنانيون 
و�الجتماعية، مما �أدى �إىل حرمان �ملو�طنني من خدماٍت حياتية �أ�صا�صية: 
وال  �صيخوخة،  و�صمان  ��صت�صفاء  وال  تعليم،  وال  كهرباء،  وال  ماء،  ال 
مو��صالت حديثة �أقلّه �لقطار، و�لنفايات يف �ل�صو�رع وعلى �أبو�ب �ملنازل 
ولي�س هناك من فرٍز وتدويٍر لها ونحن يف هذ� �لع�رض، و�لهجرة يف نزيٍف 

د�ئم و�لبطالة بلغت5٠%، ولي�س هناك من خدمة �إت�صاالت جيدة.
و�لو�صع  لبنان،  �إليها  و�صل  �لتي  �ملزرية  �القت�صادية  فاحلالة  لذ� 
�صتدفع  عو�مل  كلّها  �للبنانيني،  جميع  طال  �لذي  �ل�صعب  �الجتماعي 
لن  �لعو�مل  هذه  كل  كانت  فاإذ�  بالتغيري.  �ملطالبة  �إىل  �للبناين  بال�صعب 
�للبناين هذه  �ل�صعب  �أال يكفي  �لذي �صيوحّدهم؟  �للبناين، فما  �ل�صعب  توّحد 
�ملعاناة لياأتي �لنزوح �ل�صوري �إثر �حلرب يف �صوريا �صنة 2٠11 وما بعد 
ليزيد من معاناتهم بعد �أن بلغو� حو�ىل ن�صف عدد �صكان لبنان، �الأمر �لذي 
�صيوؤثر على دميوغر�فية �لبلد و�قت�صاده، ويز�حم �ليد �لعاملة �للبنانية يف 
ظل غياب �ل�صو�بط لذلك. فكل ما يريده �ملو�طن هو �الإ�صتقر�ر �الجتماعي 
و�الأمني، و�أن ُيحرتم ويعي�س كرمًيا يف بلده. هذه �الأمور �صتدفع بالكثري من 
�ل�صعب �للبناين �إىل �لتخلي عن فكرة �للعبة �لدميوغر�فية من �أجل �ل�صيطرة 
متطلباته  كانت  �إذ�  �ل�صلطة  يكون يف  من  يهّمه  ال  فاملو�طن  �ل�صلطة.  على 

موؤمنة وحقوقه م�صونة.
�ملطاف  �آخر  يف  �صتنت�رض  �لتي  هي  �ل�صعب  �إر�دة  �أّن  �لتاريخ  �أثبت  لقد 
�إىل  �ل�صعب  لكي ي�صل  �لت�صحيات  بّد من هذه  �لت�صحيات. وال  بلغت  مهما 
ما يتمناه. فروح �لتو�فق و�لت�صامح متجذرة يف نفو�س �للبنانيني. لذ� يريد  
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�للبنانيون �إ�صالح �لنظام �ل�صيا�صي يف لبنان وتطبيق �ملو�طنية. لكن كيف 
�صيكون �صكل �لدولة؟ فاإذ� كان �ل�صعب يريد �لتغيري فعاًل بعد جتربة �لنظام 
�لطائفي، وهو فعاًل يريد �لتخلي عن �لطائفية، فهل يّتجه نحو �لالمركزية 

�ملو�ّصعة �أم �لدولة �ملدنية؟ 
تاأتي كجو�ٍب ع�رضي  �لتي  �لالمركزية هو جزء من �ملناطقية  �إّن نظام 
فقط  توزيًعا  تفرت�س  ال  للم�صاركة،  نظام  هي  و�ملناطقية  �لتنوع.  مل�صكلة 
�أو�صع لكن عليها  �أن يكون لها �صالحياٌت  الخت�صا�صاٍت، فيمكن للمناطق 
�ال�صتقالل  ت�صمن  �لتي  �لقوية  �ملركزية  بال�صلطة  تقّر  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف 

�لوطني و�حلرية)))).
قانون  �إقر�ر  فعليه  �ملدنية،  �لدولة  �للبناين  �ل�صعب  �ختار  حال  يف  �أّما 
�لتاأكيد  خالل  من  موجهة  وطنية  ثقافة  وبناء  �الختياري،  �ملدين  �لزو�ج 
على �أهمية �الإن�صان �للبناين، وفر�س موؤ�ص�صات نه�صوية جامعة، وتو�صيح 

�لعالقة بني �ملجتمع و�ل�صلطة مبعزل عن دميوغر�فية �لطو�ئف.
مل يعد �إعتماد �لدولة �ملدنية �أمًر� �صعًبا يف لبنان. فالدولة �ملدنية تقّرب 
ي�صهم  �مل�رضوع  هذ�  الأّن  �أكرث،  �لبع�س  بع�صهم  من  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني 
�الختالط بني  �إعادة  وي�صاعد على  �جتماعية-دميوغر�فية  يف حل م�صكلة 

�للبنانيني.
لبنان بلد �الأقليات، وقدرهم هو �لتعاي�س يف ما بينهم على هذه �الأر�س 
�لتي �لتقو� عليها و�لتي �صّكلت ملجاأً لهم. فهذه هي ر�صالتهم، فهل �صتوؤمن 
�صيا�صة  �إعتماد  وبعدم  �للبناين،  بالكيان  �للبناين  �ملجتمع  مكّونات  جميع 
دميوغر�فية الأهد�ٍف �صلطوية، وبالدولة �ملدنية �أم �لالمركزية من �أجل رفع 

 Theodor Hanf, Antoine Messarra, Hinrich Reinstrom (sous direction(: La société de concordance approche  -((
 comparative, actes du symposium international organisé par le Goethe-Institut sur "la régulation démocratique
                                          .6(-(( .pp ,(986 ,des conflits dans les sociétés plurales", publication de l'université libanaise, Beyrouth
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�ل�صاأن �لعائلي و�لعي�س بحياة كرمية، وحقوق جميع �ملو�طنني م�صونة؟ 
من جهة �أخرى ال ميكننا ف�صل لبنان عن حميطه وعما يجري فيه و�لقول 
�جلغر�فيا،  �إبن  و�لتاريخ  �لتاريخ،  �إبنة  فال�صيا�صة  ب�صيء،  يتاأثر  ال  باأنه 
بال�رض�عات  �للبنانية  �لق�صية  تاأثرت  لطاملا  تتغري.  ال  و�جلغر�فيا 
�لطائفي  �لوتر  �للعب على  �الإقليمية، وباأطماع �جلري�ن، ومتّكن هوؤالء من 
�للبناين  لل�صعب  بّد  ال  �حلياة،  قيد  على  بقائه  �أجل  ومن  لذ�،  لبنان.  د�خل 
�لتي  �لطائفية  �لتمايزية  �لدميوغر�فيا  وهي  �ملزمنة،  م�صكلته  من  �لتحّرر 
�ملحلّية،  لل�رض�عات  �صاحًة  ف�صيبقى  و�إالّ  �ل�صلطة،  على  نز�عاٍت  �إىل  توؤدي 
يتعلّم  لكي  �لوقت  �أمل يحن   . تتنات�صه  �لتي  و�لدولّية  و�الإقليمّية،  و�لعربّية، 
�ل�صعب �للبناين من �أخطائه عرب تاريخه، ويوؤ�ص�س دولة قوية حتمي �جلميع 
وتفر�س �لقانون؟ على من يريد �أن يكون يف �ل�صلطة عليه �أن يفهم تاريخ 

لبنان ويحّقق �لعد�لة �الإجتماعية، و�إال ف�صت�صتمر �الأزمات.    
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كل  من  ��صتك�صافها  مت  �لتقليدية  �الإعالم  و�صائل  �إن  بالقول  �ملجادلة  ميكن 
�أنه مع  �إال  �أدى �إىل ظهور عدة نظريات يف جمال �لتو��صل.  �لزو�يا تقريباً مما 
�لثغر�ت  بع�س  برزت  �ملا�صي  �لعقد  خالل  �الجتماعية  للمو�قع  �لكبري  �لتفجر 
ملء  �إىل  �ملقال  هذ�  ي�صعى  �حلديثة.  �الإعالم  بو�صائل  �ملتعلقة  �ملهمة  �للغوية 
�لفر�غ عرب �بتكار منوذج نظري لفهم عملية خلق هويات رقمية ميكن �أن ُينظر 
�ل�صلوكيات  من  مفاهيم  �أي�صاً  �ملقال  ويجمع  �لفردية.  للهوية  كامتد�د  �إليها 
ونظرية  �خلم�صة  �ل�صخ�صية  وعنا�رض  �الأ�صخا�س  بني  بالعالقات  �خلا�صة 
�لبو�بات  حر��صة  عبارة  ويبتكر  و�خل�صو�صية  �الإعالمية  �لبو�بات  حر��صة 

�الإعالمية �ل�صخ�صية لفهم عملية خلق �لهوية �لرقمية.

تكوين هويات رقمية: عملية حرا�سة البوابات الإعالمية 

ال�سخ�سية
الدكتور نبيل شديد
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�لذكية".  "�ل�صلطة  �صيا�صة  تعتمد  باتت  وموؤخر�ً  �أخرى  �أحياناً  و�خلفيفة  حيناً 
�لهيمنة  لفهم  مفتاحاً  يعّد  حُمّدد�ً  عاماًل  �خلارجّية  �ل�صيا�صة  ت�صّكل  �إّنه  حيث 
�الأمريكية على �لعامل، �صّيما عالقة �لواليات �ملّتحدة بالعامل منذ �لعام 195٠. 
�الأو�صط  و�ل�رّضق  ت�صّكل  �لاّلتينية  �أمريكا  باتت  �لتاريخ  هذ�  ومنذ  �لو�قع  يف 
�أ�صا�صّيتني للواليات �ملّتحدة وحمورّي �رتكاز جغر�يف �رضوري  منطقتّي نفوذ 
ل�صمان تاأمني �مل�صالح �الأمريكية على �ملدى �لقريب كما �لبعيد.                                                                                              
كفرتة   199٠ �لعام  بد�ية  منذ  �لتاريخ"  "نهاية  يعترب  فوكوياما  كان  و�إن 
يقّدر  مل  يبدو  ما  على  فهو  �لعامل،  على  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  لفر�س  مالئمة 
يف  هي  و�لتي  �الأمريكية  للنظام  �ملعار�صة  �حلركة  �أهّمية  �لكايف  �لّنحو  على 
�أمريكيني"  جميعنا  "ل�صنا  �أّنه  �أيقنت  ما  ف�رضعان  �أمريكا،  �أّما  وت�صّعب.  تز�يد 
�آخر  مبعنى  �ملارقة"،  "�لّدول  الئحة  على  �أدرجتهم  �أعد�ء  لها  فاّن  وبالّتايل 
�أم�صت �ل�ّصيا�صة �الأمريكية  "�لّدول �ل�ّصوقّية"، و�أكرث بعد يف �لعام 2٠٠1 حيث 
"حمور �خلري" و"حمور  �خلارجّية متيل نحو روؤية مانوّية، قا�صمًة �لعامل بني 

�ل�رّض".
�إّن هذه �لعودة �رضورية �ليوم يف �لعام 2٠15، ال �صّيما يف �لوقت �لذي تعيد 
جديدة  ��صرت�تيجّية  حول  �خلارجّية  �صيا�صتها  تعريف  �ملّتحدة  �لواليات  فيه 
تتمحور حول �خلرق �القت�صادي لبع�س �لّدول وعودة �لدبلوما�صّية بهدف خلق 

حتالفات جديدة، ال �صّيما مع كوبا و�إير�ن.
�ملدى  على  �لفرقاء  تعّدد  مبد�أ  تقّبل  مع  �الأمريكية  �خلارجّية  �ل�ّصيا�صة  تتجّدد 
�لقريب من غري �أن تتخلّى عن حفظ �صيطرتها. و قد حان �لوقت �أخري�ً، بعد مرور 
لعبة  �أخرى  مّرة  لن�صهد   ،2٠٠1 �لعامل عام  �نقالب  على  �صنو�ت  �أكرث من ع�رض 

"من التقارب مع كوبا اإىل اتفاق فيينا مع اإيران: 

ال�سرتاتيجية اجلديدة لأمريكا يف العامل منذ العام 2014"
آجنيال خليل
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�الأطل�صي  �صمال  حلف  كان  �إن  و�لعامل.  �ملّتحدة  �لواليات  بني  ما  �لتحالفات 
فالواليات  �جلنوبّية،  و�أمريكا  �أوروبا  يف  �الأمريكية  �لقاعدة  بتعزيز  ي�صمح 
و�إن  �لاّلتينية.  و�أمريكا  �الأو�صط  �ل�رّضق  يف  �أ�صّد�ء  حلفاء  �إىل  بحاجة  �ملّتحدة 
ل  كان ال يز�ل �لتحالف مع كوبا �أو حّتى �إير�ن غري و�رد، يجب بالّتايل �لّتو�صّ

�إىل ت�صوية وقتّية بحيث ت�صع ركائز�ً لتحالف قوّي.
�لّدمقرطة،  مبد�أ  �عتماد  �ملّتحدة  �لواليات  �ختارت  فقد  كوبا  �صعيد  على  �أّما 
يف  هي  �لقمم"  دميقر�طّية  "�إّن  �إير�ن.  مع  تكاثر  �لاّل  �صمانة  �ختارت  فيما 
�لتزم كّل �رضيك مبوجباته، ال �صّيما  �إذ�  �أن تزهر  طور �تخاذ مكانة من �صاأنها 

�لواليات �ملّتحدة �لّتي عليها �اللتز�م مبوجباتها.
مالءمة  لتقييم   2٠1٦ عام  من  �الأّول  �لف�صل  نهاية  �نتظار  بالّتايل  يجب 
�ملّتحدة  �لواليات  بني  �أي�صاً  ولكن  و�إير�ن  �ملّتحدة  �لواليات  بني  �ملفاو�صات 

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 

Dr. Nabil Chedid

Constructing Virtual Identities: 
The Process of Personal 

Gatekeeping

*  Professor and 
Researcher  at 
Lebanese 
University
Faculty of 
information S2
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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.
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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. 



8

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 Five-
Factor 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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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. 

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 

« Du rapprochement avec Cuba à 
l’accord de Vienne avec l’Iran : la 

nouvelle stratégie américaine dans 
le monde depuis 2014 »

Angela Kahil

Enseignant-
Chercheur 
(USEK – 
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*
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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 Etats-
Unis 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 Etats-
Unis, 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).



25

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 Etats-
voyous, 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 non-
prolifération 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 Moyen-
Age 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 Etats-
Unis 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 Etats-
voyous 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 Etats-
voyous 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 anti-
démocratique).

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 peuvent-
il 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 Moyen-
Orient 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.



35

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 Etats-
Unis 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.



39

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 ». Rappelons-
nous 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 « dés-
idéologisée », 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 Etats-
Unis 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 cubano-
américains, 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 
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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 Etats-
Unis 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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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 

Tensions between the Koreas: Impact of the 
geographic dimension and political alliancer

Dr. Nabil Srour
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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.



55

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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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.

La tension entre les deux Corées: l’effet de 
l’étendue géographique et de l’alliance politique

Dr. Nabil Srour
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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 

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
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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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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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