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L’attentat meurtrier de Nice ne 
peut qu’accentuer la déprime 
dont souffrait depuis six mois le 
tourisme français. Au niveau du 
continent, les flux touristiques 
se détournent des pays de l’est 
et du sud méditerranéen pour 
se réorienter vers la Péninsule 
ibérique ou certains petits pays. 

Pour la troisième fois en dix-huit mois, la 
France se retrouve frappée par un attentat 
terroriste d’envergure : après les 17 victimes 
des attentats de janvier 2015, les 130 des 
attentats de Paris en novembre, au moins 84 
personnes ont perdu la vie le 14 juillet à Nice. 
Outre l’évident traumatisme pour l’ensemble de 
la population, ce nouveau massacre constitue 
un coup très dur pour l’industrie touristique de 
l’Hexagone qui se situait jusque-là au premier 
rang mondial.

Il est évidemment trop tôt pour en mesurer les 
conséquences mais les données concernant 
les premiers mois de 2016 permettent de se 
faire une idée de ce qui peut se produire dans 
les prochains mois en France, et également 
en Europe où les terroristes ont durement 
frappé la Belgique (35 morts) et la Turquie 
(plus de 70 morts sur plusieurs attentats). Une 
véritable recomposition du paysage touristique 
européen se profile.  

L’engouement pour la Ville Lumière marque 
le pas

Sans doute parce qu’ils étaient très ciblés, les 
attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo 
et l’hyper-casher n’ont pas eu vraiment de 
conséquences économiques. Il n’en n’a pas 
été de même pour les attentats de novembre 
dernier qui visaient une foule indifférenciée. 

Si leur impact sur l’économie générale via la 
consommation ou le moral des ménages a 
été assez bref, il a été beaucoup plus fort en 
terme d’activité touristique, en particulier 
celle de la métropole parisienne.
Ainsi, selon les chiffres de l’office du tourisme 
de la capitale, le taux d’occupation des hôtels 
marquait, au premier trimestre 2016, un recul 
de 6,2% par rapport aux chiffres du premier 
trimestre 2015. Et l’on a constaté une très forte 
chute – de 30 à 50% - de la présence de certaines 
nationalités de touristes comme les Japonais, 
les Chinois, les Russes ou encore les Italiens.
Cette déprime s’est prolongée tout en s’atténuant 
comme le montre l’étude Forwardkeys : du 
14 novembre 2015 au 26 février 2016, les 
réservations à Paris cumulées ont chuté de 
22% par rapport à la même période de l’année 
précédente. En mars, la baisse est revenue à 
8% mais c’est de nouveau accentuée en mai 
(-15%) avant que la coupe d’Europe de foot 
ne vienne replacer en progression les chiffres 
des réservations.

A noter que la déprime 
parisienne a été également 
ressentie à Bruxelles 
et cela, avant même 
l’attentat meurtrier de 
l’aéroport et du métro 
de Bruxelles le 22 mars.

L’activité du tourisme 
français se ralentit 
depuis six mois

Paris est la porte d’entrée 
naturelle d’un périple 
aérien vers l’Hexagone 
et draine 30 des 84 

millions de visiteurs étrangers annuels en 
France. Selon le baromètre des entreprises 
de voyage SNAV, les commandes de voyage 
pour juillet-août de cette année marquent 
une baisse annuelle de 4,2% pour la France 
métropolitaine. On imagine bien que ce recul 
va s’accentuer avec l’attentat de Nice.
Car la Côte d’Azur est la destination touristique 
française numéro deux après Paris et Nice est 
la quatrième ville la plus fréquentée avec 
4,3 millions de visiteurs annuels. Surtout, 
la répétition des attentats en France et leur 
extension géographique à la province ne peut 
que déterminer de nombreux touristes à éviter 
l’Hexagone comme ils évitent déjà plusieurs 
pays d’Europe.

Le Maghreb et la Turquie sinistrés

De janvier à mai comparé à la même période 
2015, les agents de voyages indiquent que les 

réservations cumulées 
ont diminué de 19% au 
Maroc, de 67% en Tunisie 
et de 71% en Turquie. 
Globalement, l’Est et le 
sud de la Méditerranée 
sont désertés du fait 
de l’insécurité et de 
l’instabilité sur fond 
de crise économique.

On sait par ailleurs 
que le terrorisme ou 
la guerre sévissent sur le 
continent africain. Il n’est 
donc pas étonnant que 
les flux touristiques mondiaux se réorientent 
vers d’autres continent, notamment l’Asie, ou 
bien vers d’autres pays européens offrant des 
conditions de dépaysement, d’ensoleillement  
ou de richesse culturelle attractives.

La Péninsule ibérique récupère une partie 
des flux

L’Italie ne profite que marginalement de cette 
réorientation des flux,  la Péninsule étant peut-
être jugée comme un théâtre propice à de 
futurs attentats. En revanche, si l’on en croit 
les tendances mesurées par la commission 
européenne du voyage, la fréquentation 
touristique entre janvier et mai 2016 s’est 
accrue par rapport aux 5 premiers mois de 
2015 de 13% en Espagne et de 14% au Portugal. 
Et, pour ce dernier pays, les agents de voyage 
français constatent même un bond de 27% 
des réservations.
Certains territoires espagnols, suscitent un 
véritable engouement, comme les Iles Canaries 
qui ont accueilli l’an dernier plus de 12 millions 
de touristes. D’autres destinations sont en 
plein boom même si les flux concernés sont 
modestes. Toujours de janvier à mai, l’Islande 
a attiré 35% de touristes supplémentaires, la 
Slovaquie 24% et Chypre 21%.

Les Européens sont moins nombreux à partir 
en 2016

A côté de ceux qui changent de destination, de 
nombreux européens ont renoncé carrément 
aux vacances. C’est ce qui ressort du dernier 
eurobaromètre Ipsos/europ assistance. Alors 
que la conjoncture tend plutôt à s ‘améliorer, 
54% des Européens avaient, en avril, l’intention 
de prendre des vacances d’été. L’an dernier, 
ils étaient 61%.
Et ceux qui partent restent plus volontiers dans 
leur pays, comme 74% des Italiens contre 62% 
en 2015. Dans plusieurs pays, une proportion 
importante de vacanciers désireux de partir 
à l’étranger a renoncé à se rendre en France à 
cause du risque terroriste : c’est le cas de 36% 
des Brésiliens, de 20% des Américains et de 
17% des Italiens. Et ils l’on fait, bien sûr, avant 
l’attentat de Nice
Cela paraît évident, le secteur touristique français 
va souffrir. Et c’est d’autant plus préoccupant 
pour l’économie que ce secteur génère 7% du 
PIB français. Si le tourisme devait se contracter 
de 10%, l’impact sur le PIB atteindrait 0,7%. 
Même si un recul de cette ampleur est pessimiste 
et que le pire n’est jamais sûr, la prévision du 
gouvernement de réaliser 1,7% de croissance 
cette année paraît fort aléatoire.

Le tourisme européen dans la tourmente du terrorisme

•	 A Nouakchott, la Ligue arabe 
adopte une position unanime, 
mais purement verbale

•	 Coups en série pour 
l’économie Turque
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A Nouakchott, la Ligue arabe adopte une position unanime, mais purement verbale

ECONOMIE- DEVELOPPEMENT11

La Mauritanie a accueilli le 27e sommet de la 
Ligue arabe, ce 25 juillet, à Nouakchott. Un 
sommet réduit en présence de 7 chefs d’Etat et 
des représentants des 22 pays membres. Pour 
son secrétaire général, l’Egyptien Ahmed Aboul 
Gheit, l’unanimité s’est dégagée en faveur de 
«solutions politiques» sur la Syrie, le Yémen, 
la Libye et l’Irak «pour arrêter les désastres» 
en cours. Il a aussi rappelé l’engagement des 
dirigeants à s’unir pour combattre le terrorisme, 
affirmant que la «force arabe» demeure à l’ordre 
du jour.

Bien sûr, la Libye, la Syrie et le Yémen figuraient 
en bonne place dans l’agenda du 27e sommet 
de la Ligue arabe, le 25 juillet, à Nouakchott, qui 
a adopté une position unanime, mais purement 
verbale. Le communiqué final énonce surtout 
des généralités. « Les Etats arabes, dit le texte, 
entendent utiliser les moyens les plus efficaces 
pour protéger la sécurité nationale arabe par 
le développement de mécanismes de combat 
contre le terrorisme sous toutes ses formes, 
de promotion de la paix et de la sécurité, de 
l’encouragement du dialogue et du refus de 
la haine et de l’extrémisme ». Difficile de faire 
plus fourre-tout.
La Ligue s’est quand même prononcée plus 
spécifiquement sur ces trois pays, mais le 
communiqué final n’est pas beaucoup plus 
satisfaisant. Sur la Libye, la déclaration de 
Nouakchott appelle « les parties en conflit 
à déployer tous les efforts possibles pour 
reconstruire le pays et confronter les groupes 
terroristes ». Ce souhait est intervenu après 
que le Premier ministre égyptien, dans son 
discours d’ouverture, a tout de même blâmé 
les « interventions étrangères dans les affaires 
arabes » comme « raison majeure » de la montée 

en puissance de l’Etat islamique 
et la radicalisation des jeunes 
; et que le Premier ministre 
libyen a appelé à coopérer 
avec lui pour « stopper le 
déferlement des armes » 
dans son pays.

Quant au Yémen, la Ligue arabe 
a soutenu « les efforts positifs » 
du Koweït, où se déroulent de 
difficiles pourparlers de paix 
entre le gouvernement et les 
rebelles houthis, pour obtenir 
« des solutions positives ».

Des formulations vagues

Concernant particulièrement 
la Syrie, qui a été exclue de 
la Ligue arabe en novembre 2011, les pays 
arabes refusent toujours le maintien au pouvoir 
de Bachar al-Assad, qu’ils perçoivent comme 
l’homme de l’Iran. Mais le communiqué final 
de Nouakchott se contente d’espérer « une 
solution pacifique pour restaurer la souveraineté, 
l’unité et la dignité du peuple syrien ».
 
Ces formulations vagues révèlent d’abord, en 
réalité,que les Etats arabes n’ont pas la solution 
à ces conflits par eux-mêmes. Et que, comme 
on le sait, les divisions sont profondes au sein 
de la Ligue, et sur de nombreux sujets. C’était 
d’ailleurs la raison pour laquelle le Maroc, 
qui devait initialement accueillir le sommet 
à Marrakech au mois de mars, s’était désisté 
à la dernière minute. Le Maroc ne voulait 

pas organiser un sommet pour rien. C’est 
pourquoi la Mauritanie, qui n’est pas une 
puissance régionale du poids du royaume 
chérifien mais qui cherche à reprendre une 
place d’importance au sein de la Ligue, avait 
repris le flambeau.
 
Il existe un projet de coalition de tous les pays de 
la Ligue arabe pour lutter contre les jihadistes.
Il s’agit d’une force militaire arabe destinée à 
combattre le terrorisme. C’est une réponse à la 
dénonciation de l’ingérence étrangère, c’est-à-
dire en réalité occidentale, systématiquement 
répétée par les leaders arabes. Cette force 
militaire avait été annoncée lors du dernier 
sommet de la Ligue arabe, en mars 2015, à 
Charm el-Cheikh, en Egypte. Mais depuis 

cette annonce, aucun accord concret n’a été 
trouvé. A Nouakchott, le secrétaire général de 
la Ligue arabe, l’Egyptien Ahmed Aboul Gheit, 
a toutefois annoncé qu’une « note secrète 
» avait été soumise aux ministres, avec de 
nouvelles propositions.
 
Il faut noter qu’une force militaire arabe a déjà 
existé dans le passé.En 1976, en pleine guerre 
civile du Liban, une force d’intervention de la 
Ligue arabe composée de Syriens, de Saoudiens 
et de Libyens, puis bientôt de Soudanais et 
d’Emiratis, avait été déployée en soutien des 
troupes syriennes d’Hafez el-Assad, le père de 
Bachar. Elle n’avait été dissoute par le président 
libanais Amine Gemayel qu’en juin 1983, un an 
après l’invasion d’une partie du Liban par Israël. 

Coups en série pour l’économie Turque

Depuis le début de l’année, neuf attaques 
terroristes ont été commises. La tentative de 
coup d’État de ce vendredi risque de détourner 
un peu plus les touristes et menace le devenir 
de l’économie turque.
La tentative de coup d’État de ce vendredi 
sera-t-elle le coup de grâce pour le tourisme 
turc? Après le triple attentat suicide à l’aéroport 
d’Atatürk, à Istanbul, il y a à peine deux semaines, 
le secteur craignait déjà une nouvelle vague 
d’annulations de la part de touristes échaudés 
par des attaques à répétition. Depuis janvier 
dernier, au moins neuf attentats ont été 
perpétrées sur le sol turc, et notamment sur 
la célèbre avenue piétonne Istiklal, le 19 mars 
dernier, causant la mort de quatre touristes. 
Du coup, les arrivées de touristes internationaux 
avaient chuté de 12,8% ce mois-ci, par rapport 
à la période comparable de l’an dernier, selon 
les derniers chiffres de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT). Avec 36 millions de visiteurs 
étrangers accueillis en moyenne, par an, la Turquie 
constitue la sixième destination mondiale.

Attentats terroristes attribués à l’organisation 
État islamique ou liés au conflit kurde, crise 

migratoire... la dégradation de la situation 
sécuritaire en Turquie, désormais couplée 
à une fragilité politique sans précédent, 
tiennent les touristes étrangers à distance. 
Au mois d’avril dernier, le nombre d’étrangers 
de passage en Turquie s’est établi à 1,75 million, 
soit une chute de près de 30% par rapport à 
la même période en 2015, selon les dernières 
données communiquées par le ministère du 
Tourisme turc.

Des réservations déjà en baisse de 70% avant 
le nouvel attentat

Ce pays rejoignait ainsi le triste bilan des pays 
de la rive sud de la Méditerranée, puisque le 
Maroc annonce une baisse de 37,6%, et la 
Tunisie de 78,6%. Les Allemands, première 
nationalité à visiter la Turquie, se tournent 
désormais vers d’autres destinations. Leur 
fréquentation a diminué de 35% en avril. La 
baisse est également notable chez les Français 
et les Britanniques, respectivement à -38% et 
-24%. Mais ce sont les touristes russes qui ont le 
plus déserté les rues d’Istanbul et d’Izmir, avec 
une chute de 79,3%, ce mois-ci. Un désaveu 

qui ne tient pas seulement à la 
recrudescence des attaques, mais 
également à la crise diplomatique 
entre Ankara et Moscou, qui dure 
maintenant depuis plusieurs mois.

Résultat, les réservations dans les 
stations balnéaires à Bodrum et à 
Izmir, ou pour déambuler au coeur 
de la région de Cappadoce, sont 
en chute libre, de l’ordre de 72% 
pour les vacances estivales, selon 
les chiffres du voyagiste Opodo. 

La fédération française des entreprises du 
voyage a enregistré une baisse de 61% des 
réservations des Français pour ce pays pour 
les mois à venir. L’Espagne, le Portugal et l’Italie 
sont, à l’inverse, présentés comme les grands 
gagnants de cet été, par les professionnels du 
secteur. Des chiffres qui risquent de se creuser 
après la tentative de coup d’État.

Les revenus du tourisme baissent, et le 
chômage repart à la hausse

Pour la Turquie, cela signifie que les revenus 
issus du tourisme vont drastiquement dimi-
nuer. «Le secteur s’attend à une perte de 12 
milliards de dollars en 2016», affirmait Deniz 
Ünal, économiste au CEPII, après l’attentat à 
l’aéroport Atatürk. «Au premier trimestre, les 
recettes ont diminué de 16,5%». 

L’économie risque d’en pâtir directement, 
puisque le secteur représente désormais 
plus de 6% du PIB turc.
Il constitue surtout 16% de l’emploi dans le 
pays, et une cinquantaine de filières du secteur 
tertiaire en dépendent.



صفحة األيام الرياضية10

 قال كابتن نادي التضامن صور اللبناني أن الموسم ما قبل الماضي الذي سقط فيه الفريق إلى الدرجة الثانية فهو للنسيان، فأجتمعت
 عدة أمور  أدت إلى ذلك ، إصابة حارس المرمى األساسي ،عدم توفيق األجانب بالشكل المطلوب أضف إلى ذلك العامل المادي
 والتأخر في تحضير الفريق،والظلم التحكيمي الذي تناولنا من بداية الموسم حتى نهايته بأعتراف الجميع فكل هذه العوامل أدت إلى

السقوط ،رغم ذلك إال أن الفريق سقط بفارق نقطة واحدة وفي المباراة الفاصلة.
 أضاف: التحضير هذا الموسم بدأ مبكرا فعندما يبدأ الفريق بالتحضير في هذا التوقيت يكون األمر جيدا ،هدفنا أن نصنع فريق يكون
 له شأن قوي في البطولة، فنحنوا واقعيين النريد المنافسة على اللقب الكن تحسين موقعنا ونعود الحصان األسود على أرضنا وأمام
 جمهورنا كما كنا من قبل، فأعتمادنا كبير على الفئات العمرية فنحنو خزان المواهب والعبين هذه المدينة يمدو الفرق اللبنانية
 بأجمعها وهدفنابناء فريق شاب يخدم النادي عدة سنوات ،ال نريد أستقدام العبين لموسم واحد وسيكون معظم تركيزنا وأهتمامنا

بشكل ملحوظ على الفئات العمرية.
 وأشار: وجود الكابتن رضا هو كنز كروي في لبنان عموما والتضامن صور خصوصا فهو الالعب الوحيد الذي احترف خمسة
النجم ويتباهون به ،فهذه األمور ستشكل داعم فني الشباب يحبون هذا  العالمية فاالعبون    عشرة سنة متتالية واكتسبت خبرة 

ومعنوي كبير للفريق، وأتمنى أن تجتمع كل هذه العوامل لتشكل صدمة إيجابية.
 في الختام:أكد أن جمهور هذا النادي الوفي هو مميز ويفاجئ الفريق في كل جديد فعملهم الدؤوب يستحق كل التقدير واالحترام

 ،فنعد هذا الجمهور أن يكون الفريق مغاير عن السنوات الماضية ويجب عليهم أيضا التحلي بالصبر على الالعبين الشباب وتشجيعهم ودعمهم في الصراء والضراء فمستقبل هذا النادي سيكون معهم، ونعد الجميع بتقديم
موسم جيد يليق )بسفير الجنوب (.

بالل حاجو لـ»االيام« :التضامن صور قادم بقوة هذا الموسم الى دوري األضواء

 قال ظهير فريق طرابلس اللبناني حمزة علي أن الموسم الماضي كان الفريق األكثر وصوال
 إلى المرمى بفرص محققة حسب االحصائيات ،الكن الحس التهديفي كان غير موجود على
 اإلطالق، وعدم وجود الروح القتالية الغائبة عن الفريق في معظم المباريات ،الكن المشكلة

األساسية كانت المهاجم الهداف.
 وأضاف: وجود الكابتن فادي العمري هذا الموسم سيعطي اندفاع معنوي كبير فالمدرب
 العمري يمتلك خبرة كبيرة ودولية ومحبوب جدا لدى الالعبين ، فتدربت تحت إشراف هذا
 المدرب حينما كان طرابلس في الدرجة الثانية وفي الفئات العمرية مرحلة قصيرة والكن

كانت كبيرة بالنسبة لي.
 وأشار: بخصوص الالعب عبدهللا طالب الذي يطرح اسمه كثيرا في اآلونة األخيرة بانتقاله

من طرابلس إلى االنصار.
اليذهب ان  واتمنى  لبنان  في  نادر  والعب  الفريق  امان  صمام  هو  طالب  عبدهللا   فقال: 
 من طرابلس وتسوية اموره،فالموسم الماضي كان يعاني من إصابة في الغدروف فهذه
 اإلصابة تقلص من مستوى الالعب07% واتمنى التوفيق له أن تابع مع الفريق أو في

حال انتقاله.
 تابع: تجربة آسيا كانت محطة قوية لنا كالعب ونادي فمعظم الالعبين شباب ويلعبو ألول
 مرة في بطولة آسيوي  أمام فرق عريقة والعبي على مستوى عالي ويمتلك من الخبرة
 الكثير في المحافل اآلسيوية ،فالتجربة كانت ناجحة باعتراف الجميع ولو كان لدينا بصيص
العراقي خسرنا في الفريق  أمام  األولى  فالمباراة  الثاني  الدور  إلى  لكنا صعدنا  الحظ   من 

 الدقيقة 29 وأمام الفيصلي على أرضنا جاء هدف التعادل في الدقائق األخيرة فعامل الخبرة لعب دورا كبيرا ،فالمدرب نزار محروس كان له دورا مهما في تثقيف الالعبين من العب هاوي إلى العب محترف عبر خبرته
اآلسيوية الكبيرة وهذا يحتاج إلى جهد وتعب متواصل.

 واكمل:أما عن االستبعاد عن المنتخب فهذا أمر مستغرب بأن يكون مدرب اجنبي لدى المنتخب استدعيت إلى المنتخب وقدمت عرضا جيدا في التمارين فاستبعدت قبل المباريات الودية بيومين وقبل المباراة الرسمية أمام
كوريا استدعيت مجددا واستبعدت من جديد فهذا برسم مسؤولين االتحاد بأن يرى هذه األشياء يستدعى الالعب مرتين ويستبعد مرتين ،و هذه فرصة لئثبات الذات الموسم المقبل والعودة مجددا إلى صفوف المنتخب.

 في الختام :أكد أن الموسم القادم سيكون مغاير تماما للموسم الماضي فطرابلس عائد بقوة لينافس على البطولة وسيرى الجميع ذلك في كاس التحدي التحضيرية ، فالتمارين بدأت قوية وبشكل جدي استعدادا للموسم الجديد
ولدينا ثقة كبيرة في الفريق واإلدارة وعند جمهور طرابلس بأن نكون على حسن ظنهم وسيكون الفريق واجهة فنية وحضارية للمدينة.

حمزة علي لـ»األيام« : طرابلس اللبناني سيكون في المنافسة هذا الموسم

 أعلنت صحيفة الميرور االنجليزية ان النجم العربي رياض محرز سينضم إلى االرسنال قادما من ليسترسيتي بمقابل 54 مليون جنيه استرليني لمدة 4
 سنوات فهذه الصفقة ستكون صدمة إيجابية لجماهير االرسنال ولالعب نفسه، فسينضم  محرز الى زميله العربي المصري محمد النني في نفس التشكيل

،محرز سيكون له شئن أكبر مع ارسنال ،فمحرز سيعزز تئلقه بشكل أكبر مع المدفعجية .

النجم الجزائري رياض محرز الى ارسنال



9 صفحة األيام الرياضية

 لم يكن أمرا جديدا على العبي شباب الساحل بانهم في قمة االخالص لناديهم , وان مبادرتهم في انخراطهم في تدريبات الفريق ليست جديدة عليهم , وقد سبق
 لهم ان بادروا في انقاذ موسم الفريق العام ما قبل الماضي وكانو في قمة الوفاء واالخالص ونجحوا من خالل تفانيهم في احراز بطولة كاس التحدي في ظل غياب
 االدارة باستثناء الرئيس سمير دبوق الذي وقف بجانبهم في الظل,والكن ومع كل هذا االخالص والوفاء والتفاني من الالعبين , هل يعقل ان القيميين على النادي
 الحاليين وبعد ان قرأوا البيان الذي اصدره االعبون بخصوص مبادرتهم,بان اليتصلوا بمدير النادي ويسألونه عن متطلبات الفريق من مصاريف وما شابه,مع العلم
 ان الالعبين قامو بهذه البادرة خوفا من حسم 21نقطة من رصيد الفريق في الدوري المقبل وتغريم النادي مبالغ كبيرة ال يمكن تحملها في ظل الوضع االقتصادي
 الصعب الذي يمر به البالد والعباد, حبذا لو يتصل بي احد القيمين على النادي ويضعنا في اجواء اتصاالته من اجل انتخاب لجنة ادارية جديدة, وهل سيترك النادي

يتخبط بمشاكله بغياب الحريصين والغيورين.
 وهل يعقل ان يترك الفريق من دون اي رعاية او اهتمام وهو الذي يمثل منطقة كبيرة من ساحل المتن الجنوبي,ماذا يسعني ان ارد على استفسارات الالعبين عن
 مستقبلهم بعد فقدان االتصال بالقيمين على النادي, ماذا عن ما بعد المشاركة في كاس النخبة؟ ال اعتقد انني استطيع ان امون على الالعبين بعد كاس النخبة ,
 لذلك اطالب جميع المسؤولين والغيورين على مصلحة النادي التدخل واالهتمام قبل فوات االوان , عليكم ان تتحدو النقاذ النادي من السقوط , النه عندما يسقط لن
 يجد من يقف الى جانبه , عليكم المحافظة على النادي الممثل الوحيد لساحل المتن الجنوبي وتحديدا ضاحية بيروت الجنوبية … لقد قلت ما عندي واالن الكرة في

ملعبكم ..الهم قد بلغت..اللهم فأشهد.

الصفاء نادي  مرمى  حراس  مدرب   قال 
إن محجوب  جهاد  الكابتن  لبنان   بطل 
متتاليان موسمان  باللقب   االحتفاظ 
الجيد االستعداد  ،الكن  جدا  صعب   أمر 
استراتيجية ،وضع  المبكر   والتحضير 
 صحيحة ،تدعيم صفوف الفريق باالعبين
 الجدد وتأمين الحوافز المادية والمحافظة
الفريق قدمه  الذي  الجيد  المستوى   على 
 هذا أمر قد يكون في متناول اليد، فهو من
اللقب الفريق  يحرز  أن  بمكان   الصعوبة 

موسمان متتاليان وفي نفس اإليقاع.
ألتزمنا الصفاء  نادي   وأضاف: نحن في 
وبأنتظار الالعبين  مع  الرواتب   بكافة 
حريصة واإلدارة  البطولة   مكافئة 
لديهم الذين  الالعبين  مع   بالتعاطي 
ألكمال مطالب  أو  الخارج  في   عروض 
أوضاع وتدرس  الفريق  مع   مسيرتهم 
حل إلى  فاألمور  حدى  على  العب   كل 
نادي قطار  ويسير  التمارين  عجلة   لتبدأ 

الصفاء بشكل جيد.
الفريق أجانب  يكون  أن  نسعى   وأشار: 
 على قدر الطموحات من خبرة وتناغم مع
استحضار فظروف  المحليين   الالعبين 
السطور بين  مغطى  هو   األجانب 
 فالمميزون لن يلعبو في لبنان إال في حال
 عدم ارتباطهم بأي نادي، لذلك نتمنى أن
يترجم الذي  األجنبي  اختيار  في   نوفق 

خلفية يملك  أو  زمالئه  مجهود  يربط   أو 
 دفاعية وهجومية تتناسب مع طريقة لعب

الفريق وقدراته خالل الموسم.
 وتابع: الشيء مؤكد عن رحيل الحارس
 مهدي خليل مع كل تمنياتي له بالتوفيق
 في حال أي عرض تقدم له ونحن كنادي
كمسؤول خصوصا  وأنا  عموما   الصفاء 
في النقف  المرمى  حراسة  في   عنه 
كبيرة نافذة  فهذه  العكس،  بل   طريقه 
لبنان خارج  اإلحتراف  لعالم   بالنسبة 
 ،مهدي خليل ذو مواصفات عالية ويمتلك
 قدرات فنية وبدنية جيدة ليترجمها خارج
 لبنان،ونسعى لضم حارس بديل له وبحال
 عدم توفيقه في الخارج فناديه هو األولى
 به والنادي سيكون على خلفية متطلباته
 بالبقاء وأن مهدي خليل في لبنان هو في

نادي الصفاء.
حاليا أنا  لبنان  لمنتخب  بالنسبة   وأكمل: 
،عملت الصفاء  نادي  جهاز  في   مدرب 
الفني بوكير في جهازه  ثيو  المدرب   مع 
 وحققنا إنجاز تاريخي لم يحققه أي جهاز
 فني من قبل، الوصول إلى الدور النهائي
 من تصفيات كأس العالم وحصل ما حصل
الحال استقال المدرب وبطبيعة   وأستقال 
في يرى  ،فاالتحاد  بأكمله  الفني   الجهاز 
في مرتبط  أنا  مناسب،  هو  ما   أختيار 
أجمع أن  أستطيع  ولن  الصفاء   نادي 

والنادي المنتخب   بين 
خليل مهدي   ،ووجود 
يكون أن  جيد   أمر 
للمنتخب األول   الحارس 
نادي في  اشرافي   تحت 
خطة فهذه   الصفاء 
يوم أول  من   مرسومة 
فيها على كشوفات  وقع 
على يتربع  ،ان   النادي 
المرمى حراسة   عرش 
ولفترة لبنان   في 
التوفيق ،فأتمنى   طويلة 
 للمنتخب وان نرى أبراز
في للحراس  كبير   عدد 

لبنان.
االهتمام يجب   ويرى: 
الشركات من   أكثر 
والمؤسسات  الراعية 
وأن الضخمة   المالية 

األولى الشعبية  اللعبة  هذه  في   تستثمر 
 في لبنان فاالندية تعاني فعليا من أزمات
الشرفاء األعمال  فرجال  كبيرة   مالية 
 عليهم أن يتحركو لنهضة هذه اللعبة من

جديد.
 أكد: اللبنانيين يمتلكون مواهب كبيرة في
 كافة المجاالت ومتفوقين في جميع أنحاء
المواهب أن  قناعة  على  فنحن   العالم 

جدا كبيرة  القدم  كرة  عالم  في   اللبنانية 
بر إلى  وتوصيلها  بها  االهتمام   ويجب 
األرض على  ذلك   نترجم  وأن   األمان 

لنرفع مستوى الكرة اللبنانية.
 في الختام :أتمنى أن يكون الموسم جيد
بسيطة بنسبة  ولو  األمور  هذه   وتتحقق 
 لنرى بعد عدة سنوات أن مستوى الكرة

اللبنانيةإلى  األفضل.

استعداد الصفاء بطل لبنان للموسم الجديد

حسين فاضل لـ»االيام«: شباب الساحل في مهب الريح



العامة للصحة  انعكاس  هي  المجتمعية   الصحة 
إلى الوصول  في  البشرية  الحياة  مراحل   خالل 
والنفسية البدنية  السالمة  اكتمال  من   حالة 

والعقلية واالجتماعية .

تعريف االساسي  هدفها  الصحية  الثقافة   ان 
بيئتهم صحة  و  بصحتهم  الجماعات  و   األفراد 
ً اجتماعيا انمائه  و  بالمجتمع  النهوض   بهدف 
 وثقافياً واقتصادياً  وحضارياَ مع المحافظة على

هذا النمو و تقدمه المضطرد باستمرار .
 لذلك فانني ارى ان الصحة في مجاالتها المختلفة
 ال تتسم الحالة الصحية لإلنسان باالستقرار على
 حالة معينة من المرض أو الصحة طوال الوقت،
نتيجة مستمرة  تغير  لعملية  تخضع  لكنها   و 
 للتفاعل القائم بين العناصر اإليجابية التي تعمل
 على رفع مستوى الصحة وزيادة مقاومة الجسم،
 مع العناصر السلبية التي تحدث مع المرض أو
 تشجع على حدوثه ،  وهو المرض الذي لم تبدأ
 أعراضه و عالمته في الظهور بعد، وقد يتطور
من التأكد  يمكن  و   ، ظاهر  مرض  إلى   الحقاً 

طريق عن   وجوده 
و االختبارات   إجراء 

التحاليل المالئمة .
ان اقول  هنا   من 
 الوعي الصحي يقصد
المواطنين إلمام   به 
ت ما لمعلو  با
الصحية،  والحقائق 

صحتهم نحو  بالمسؤولية  إحساسهم  أيضاً   و 
 وصحة غيرهم ، وفي هذا اإلطار يعتبر الوعي
 الصحي هو الممارسة الصحية عن قصد نتيجة
ً أيضا الصحي  الوعي  ويعني   ، واالقتناع   الفهم 
عادات إلى  الصحية  الممارسات  تلك  تتحول   أن 
 تمارس بال شعور أو تفكير ،بمعنى آخر ، الوعي
إليه نسعى  أن  يجب  الذي  الهدف  هو   الصحي 

ونتوصل إليه.

 وعلى هذه االرضية يجب ان نعزز مفهوم الثقافة
 الصحية النه ال يمكن ألهداف الصحة العامة أن
 تتحقق في أي مجتمع دون المشاركة اإليجابية

من المشاركة  تلك  تتحقق  ولكي  األفراد،   من 
 جانب األفراد هناك مسؤوليات ومهام تقع على
 عاتق العاملين في مجال الصحة العامة لكي تدفع
تجاه بمسؤولياتهم  القيام  تحثهم على  و   األفراد 
الصحية الثقافة  طريق  عن  ذلك  ويتم   صحتهم، 
 باعتبارها  أهم مجاالت الصحة العامة الحديثة و
تعتبر جزءاً أساسياً ألي برنامج للصحة العامة.

بل ارتجالية،  عملية  الصحية  الثقافة  تعد  ولم    
ومبادئها أسسها  لها  فنية  عملية   أصبحت 
من هام  جزء  الصحية  الثقافة  ألن   التربوية، 
أن على  رسالتها  تقتصر  وال   ، العامة   الثقافة 
بل الحديثة،  الحياة  تالئم  بيئة  في  الفرد   يعيش 

وتقديراً تفهماً  األفراد  إكساب  إلى  ذلك   تتعدى 
المجتمع، في  المتاحة  الصحية  للخدمات   أفضل 
 واالستفادة منها على أكمل وجه ، وكذلك تزويد
 أفراد المجتمع بالمعلومات واإلرشادات الصحية
على الفعال  التأثير  بغرض  بصحتهم   المتعلقة  
 اتجاهاتهم و العمل على تعديل و تطوير سلوكهم
و السالمة  تحقيق  على  لمساعدتهم   الصحي 
الكفاية البدنية و النفسية و االجتماعية والعقلية.

الوعي زيادة  على  التاكيد  من  بد  ال   ختاما: 
من الوقاية  من  الناس  ليتمكن   ، لهم   الصحي 
 األمراض وحتى يكون للعالج الذي يتلقونه األثر

االيجابي الفعال.

وزير زيارة  بالبعيدة  ليست  مدة  قبل   انتهت 
للمنطقة الثالثة  كيري  جون  األميركي   الخارجية 
التسوية لعملية  بالنسبة  جوهري  شيء   دون 
 المتوقفة منذ وقت طويل على مسارها التفاوضي

الفلسطيني »اإلسرائيلي«.
 فالزيارة حملت أولويات لم تكن القضية الفلسطينية
ذات إقليمية  ملفات  هناك  كانت  بل  منها،   واحدة 
والدبلوماسية القرار  صناع  لدى  أكبر   اهمية 
النووي اإليراني، وملف الملف   األميركية، منها 
 األزمة الداخلية السورية، وملف العالقات التركية

مع الدولة العبرية الصهيونية.

مصادرها من  الُمستقاة  المعلومات   وتشير 
وفي كيري  جون  بأن  المسؤولة،   الفلسطينية 
إليه قّرب  أن  وبعد  للمنطقة،  األخيرة   زيارته 
القومي ليحل  بيل غوردون، رجل مجلس األمن 
بأنه المعنية  األطراف  أبلغ  روس،  دنيس   مكان 
رباعي لقاء  عقد  على  الحق  وقت  في   سيعمل 
العاصمة األردنية عمان )فلسطيني، أردني،  في 
األردني الدور  لتعميق  أميركي(   إسرائيلي، 
الدول خيارات  اسماه  ما  ودعم  المفاوضات   في 
 العربية »المعتدلة«، في وقت قيل فيه إن الرئيس
أن دون  لقاء  أي  إلى  يذهب  لن  عباس   محمود 
صعيد على  ملموسة  خطوات  »إسرائيل«   تتخذ 
 وقف االستيطان، ال في األردن وال في أي مكان

أن يرى كل شيء نفسه  الوقت  في   آخر، مطالباً 
 في خريطة التسويات اإلسرائيلية، وإن كانت لديه

قناعة تامة بأنها غير موجودة.
وعد كيري  جون  بأن  إياها،  المصادر   وتضيف 
 )كالعادة في استنساخ المواقف األميركية التقليدية(
المنطق )الحظوا  ــ  إسرائيل  إلقناع  يسعى   بأن 
 الناعم: إقناع إسرائيل( ــ بوقف البناء في المناطق
 خارج الكتل االستيطانية، )أي مع السماح بتسمين
الغربية ومناطق الضفة  القائمة في   المستعمرات 
ــ تعهد ــ )الحظوا مقابل(   القدس(، وذلك مقابل 
إلى مستقلة  بمبادرات  يتوجهوا  بأال   الفلسطينيين 

األمم المتحدة.

مع يترافق  أن  والمثير،  المضحك  الشيء   لكن 
نظريات إطالق  كيري  جون  الوزير   زيارة 
على »الضحك«  من  الكثير  فيها   ومقترحات 
 الفلسطينيين وحتى على العرب، فاألكاذيب أطلت
 تحت عناوين خادعة وبراقة كالحديث عن مقولة
 »السالم االقتصادي«، وعن األموال والمشاريع
و»رخاء« »نغنغة«  على  ستساعد   التي 
الغربية وقطاع غزة، وكأن بالضفة   الفلسطينيين 
 المسألة هي مسألة اقتصادية بحتة، وليست قضية

تحرر وطني لشعب تحت االحتالل.

وأكاذيب ونظريات  مقترحات  أن  المعلوم   ومن 

اإلقتصادي«  »السالم 
الحديث عنها تم   َسبََق وأن 
والتزمير«  و»التطبيل 
توقيع عشية  لها   والتَنظّير 
في األول  أوسلو   إتفاق 
في األبيض  البيت   حديقة 
سبتمبر في   واشنطن، 
الترويج تم  عندما   ،1993 
غزة قطاع  تحويل   لمقولة 
الشرق سنغافورة   إلى 
الضفة وتحويل   األوسط، 
ماليزيا إلى   الغربية 
أكاذيب في   المنطقة، 

وتقزيم والعرب،  الفلسطينيين  على   للضحك 
 ومسخ القضية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني
 بعد هذا المشوار الطويل والشالل المتواصل من

الدماء والتضحيات.

الوزير زيارة  ان  نقول  األخير،   وباالستخالص 
بالجديد تأت  لم  للمنطقة  كيري  جون   األميركي 
الموضوع من  األميركي  الموقف  صعيد   على 
 الفلسطيني، بل جاءت تكرر المكرر، تحت عنوان
والسالم والتقريب،  تارة،  االستكشافية   العملية 
الكاملة اإلسرائيلية  الشروط  وتبني   االقتصادي، 
االعتراف ومنها  المفاوضات،  لطاولة   للعودة 

مقابل الدولة«  »يهودية  يسمى  بما   الفلسطيني 
تجميد االستيطان ــ )الحظوا تجميد اإلستيطان(.
واإلدارة كيري  الوزير  من  المطلوب  كان   لقد 
 األميركية برمتها العمل أوالً على ممارسة ضغط
الصهيونية العبرية  الدولة  على  وحقيقي   فعلي 
يمثل الذي  االستيطان،  أشكال  كافة   لوقف 
تريد ديمغرافي  لواقع  وتكريس  لالحتالل   إدامة 
في وثانياً  األرض.  على  فرضه   »إسرائيل« 
 العمل مع باقي أطراف المجتمع الدولي، وخاصة
على األمن،  مجلس  في  العضوية  دائمة   الدول 
 إيجاد آليات ملزمة تضمن تنفيذ قرارات الشرعية
الفلسطينية بجوانبها  الدولية ذات الصلة بالقضية 

كافة.

مقاالت 8

 الصحة المجتمعية في مراحل الحياة البشرية

 الكيان الصهيوني يطلب االستسالم العربي من الباب االقتصادي
األيام – جميل العارف

سارة رمضان 



7 مقاالت

 في هذا الّسياق اإلعالمي الجديد، أّكد خبراء شاركوا في
 مؤتمر الهاي حول الهجرة غير الشرعية، أقامته مؤّسسة
 المنتدى العربي في مايو/ أيار 2010، أكدوا أن »الّشباب في بلدان
 جنوب البحر األبيض المتوسط يعتمدون بشكل متزايد على تقنيات
 اإلعالم الحديث، وخصوصاً شبكات التواصل االجتماعي للتواصل
 مع نظرائهم األوروبيّين أو المهاجرين في أوروبا، بحثاً عن فرص
 تتيحها لهم الهجرة، وذلك في محاولٍة منهم لتخطّي الحواجز األمنية
المتوسط األبيض  البحر  شمال  بلدان  بين  المتعاظمة   والقانونية 

وجنوبه«.

 السؤال الُملح يرتبط بالرؤية اإلعالمية الممكنة الستشراف قضايا
الجديد خصوصاً، ولإلعالم   الهجرة: كيف نصنع لإلعالم عموماً 
 دوراً تنمويّاً ال يسهم في خلق مشكلة الهجرة أو تعميقها، أو حتى
 متابعتها إعالمياً فقط، بل أن نصنع إعالماً يضطّلع بدور طليعّي،
في تنمويّا  ممكناً  ومشكالتها  وموضوعاتها  الهجرة  من   ويجعل 

الوطن العربي.

 لقد تطّورت وظائف اإلعالم المعاصر وأضحت الوظيفة التنموية
الدكتور صفد كّل من  يقول  الحديثة.  اإلعالمية  الوظائف  أهّم   من 
كتابهما في  الرزاق  عبد  إبراهيم  وإنتصار  الساموك،   حسام 

 المشترك: )اإلعالم الجديد.. تطّور األداء والوسيلة
 والوظيفة(: »يؤّدي اإلعالم دوراً مهّماً في عمليات
 التنمية بمجاالتها المختلفة، وتمثّل التنمية، بأبعادها
 كافة، أحد الدوافع األساسية إلنشاء وسائل االتصال
 الجماهيري، من أجل تفعيل المشاركة في التنمية،
 ذلك أن الدول النامية ال تستطيع أن تحقّق أهداف
في بأفرادها  اهتماماً  تولي  أن  دون  من   التنمية 

مجتمعاتهم المحلّية«.
بالتنمية وثيقاً  اإلعالم  لجعل  نسعى  أن   بإمكاننا 
في تتّم  ال  التنمية  أن  والّسيما  لوظائفها،   ومؤدياً 

غير الهجرات  ظاهرة  معالجة  أن  مثلما  وليلة،  يوم  بين   العادة 
 القانونية لن تعالج في مدى زمني قصير؛ فالمعهد الدولي للهجرة،
الدولية الهجرة  اختفاء  يتوقّع  ال  سابقاً،  المذكور  تقريره   وبحسب 
 خالل العقود المقبلة، بل هناك احتمال في أن تزدهر بشكل أكبر،
 بسبب ارتفاع معدل الوفيات وانخفاض معدل اليد العاملة في الدول
 المستقبلة للهجرة. لذلك فإن اإلعالم التنموي يتيح لنا متابعة واعية

ومستمرة لقضايا الهجرة المتجّددة.

الهجرة في األساس نشاط سكانّي

سكانّي، نشاط  األساس  في  الهجرة  فإن  سبق؛  ما  إلى   باإلضافة 
بمفاهيم بالضرورة  ترتبط  السكانيّة  النشاطات  أن  المعلوم   ومن 
الدكتور يقول  فكما  واالجتماعيّة،  االقتصاديّة  واتجاهاتها   التّنمية 
المعهد الصادر عن  التنمية،  )مفهوم  كتابه  في   محمد عدنان وديع 
 العربي للتخطيط- الكويت(:« برزت منذ أواخر الستينيّات مقاربات
 مختلفة جوهرياً لعملية التنمية وأهدافها ومعّوقاتها، نتج عنها مزيد
على ليس  للتنمية،  االقتصادية  غير  الجوانب  على  التركيز   من 
حّد في  كأهداف عامة  بل  االقتصادي،  النمّو  لتحقيق   شكل وسائل 
 ذاتها، ولهذا تبرز في األدبيات المعاصرة حول التنمية جهود أكبر
 لفحص أثر السياسات التنموية البديلة على عدم المساواة اإلقليمية
 واالجتماعية، ولتحديد السياسات المخصوصة التي تقلّص مثل هذه

 الالمساواة، بخاصة في المناطق الريفية وفي القطاعات األفقر من
السكان«.

وهو إنجاحه،  في  يشارك  أن  التنموّي  اإلعالم  بإمكان  آخر،   أمٌر 
 تحقيق الحلول التنموية التي تطمح الستباق قرار الهجرة، أو تعديله
 بقراٍر تنموّي يحتوي دوافع الهجرة. وفي هذا السياق، يمكن لإلعالم
وشرائح للهجرة،  المصّدرة  الدول  إقناع  على  يعمل  أن   التنموّي 
 المهاجرين بحّل مشكالتهم من دون اللجوء إلى حلول الهجرة غير

 المشروعة، من طريق العديد من الحلول التنموية.

إعادة النظر في المنظومة التعليميّة وعالقتها بسوق العمل

من بعضاً  القاهرة  في  العربي«  الديمقراطي  »المركز   وقد رصد 
 هذي الحلول في دراسته المنشورة بعنوان:)الهجرة غير الشرعية:
 مشكلة تؤرق المجتمع الدولي(، والتي تمثّلت في: »إعادة النظر في
 المنظومة التعليميّة وعالقتها بسوق العمل، وإقناع المهاجرين غير
ويفقدونها، الهجرة  في  يدفعونها  التي  أموالهم  باستثمار   الشرعيّين 
االستثمار، لتشجيعهم على  قانونيّة وضريبيّة  تسهيالت   وإعطائهم 
والدولة، المواطن  بين  الثقة  يتطلّب رفع مستوى  األمر   ولكن هذا 
الحّل يتطلّب  كما  واالقتصادّي،  السياسّي  باإلصالح  يرتبط   وهو 
 التنموّي االعتماد على مدخل الحوكمة في صوغ السياسات المتعلقة
 بالتنمية، وذلك من خالل مثلث القطاع الحكومي، القطاع الخاص،
 القطاع األهلي والمدني. كما يرتبط الحّل التنموّي بالسياسات الثقافية
 وتغيير القيم والسلوكيات من أجل رفع مستوى االنتماء، وهو أمر

يتطلّب شعور المواطن بعوائد التنمية«.

 ليس صعباً التخطيط لمشروع إعالم تنموّي، يتفهّم دوافع ومتغيرات
 الهجرات من الوطن العربي وواقعها، ويعمل على عالجها ووضعها
سرعة في  يكمن  التحّدي  لكن  الصحيح،  اإلنساني  المسار   في 

االستجابة ووضع القاطرة على السكة وإدارتها بوعي وإتقان.



مقاالت 6

الهجرة من الوطن العربي في الزمن اإلعالمي الجديد

حسام الدين صالح

أقطار باتت  الدولية،  الهجرة  التي صاحبت  الكثيرة  التعقيدات   مع 
عابرة أو  مستوردة  أو  مصدرة  دوالً  تكون  ألن  مرّشحة   عديدة 
 للمجموعات المهاجرة. وبالتالي، يرصد هذا المقال تغيّرات الهجرة
 في العالم وفي الوطن العربي وأنماطها، في ظّل ما أسماه »الزمن
الظواهر، مع  مختلفاً  تعامالً  يفترض  الذي  الجديد«،   اإلعالمي 
بينها ظاهرة الهجرة، ولعب دوٍر تنموي، يجعل من الهجرة  ومن 
عنصر تكون  أن  من  من  بدالً  إضافة  عنصر  العربي  الوطن   في 

استنزاٍف للقوى البشرية والقتصادات الدول العربيّة.

رافقها وما  الدولية،  الهجرة  التي صاحبت  الكثيرة  التعقيدات   أّدت 
تغيّرات بروز  إلى  العالم،  في  المهاجرين  أعداد  في  زيادة   من 
 ديمغرافية واضحة بين المجموعات السكانية، وإلى اتّخاذ الهجرة
مع والتكيّف  والغايات  المرشحين  مستوى  على  جديدة   »أشكاالً 
 الوضعية العالمية، التي تشهد تحّوالت مستمرة«، بحسب »تقرير
أّكد بحيث   .2006 العام  في  نشر  الذي  للهجرة«،  الدولي   المعهد 
 هذا التقرير أن التفاعل بين متغيّرات الهجرة المتعّددة »فاقم أزمة
 اندماج المهاجرين بسبب العولمة وتعّدد القوميات، فإذا استطاعت
 وسائل النقل واالتصال المتقّدمة أن تمّكن المهاجر من العيش خارج
 حدود البلد الذي يعمل فيه، فإن ذلك يضع نماذج االنتماء السياسي،
الذي يرتكز على االنخراط الخاص بالبلد- الوطن موضع جدل«.

 يكُمن بعض األسباب التي أّدت إلى هذا الوضع الجديد للهجرة، في
 التحّول الكبير الذي أثّر على العالم بأسره، جّراء العولمة وتقنيات

التغيّر بجانب  والمعلومات،   االتصاالت 
االقتصادية بالمشكالت  ناهيك  الوطنية،  الدولة  بنية  طال   الذي 
والتنقالت الهجرات  دوافع  من  تقّوي  والتي  العالمية،   والمالية 
 السكانيّة، إضافة إلى الحروب التي لم تتوقف في هذا العالم، والفقر
المناخية والتغيرات  التنمية  سياسات  ضعف  جّراء   والمجاعات 

والجفاف والتصّحر.
 في المنطقة العربية، صارت الدول المتأثرة بثورات الربيع العربي
منها، الشبابية  بخاصة  للهجرات،  مصدراً  لتصبح  بقّوة   مرّشحة 
تسيّدت التي  والتنموي  االقتصادي  والتعثّر  اإلحباط  أجواء   بسبب 

نتائج هذه الثورات حتى اآلن.

 ويدرك المتابع الحثيث لتطّور اإلعالم، والمنتبه لتعقيدات الهجرة
أّي استبعاد  يقتضي  الشباب،  مصلحة  على  الحرص  أّن   الدولية، 
 نظرة قديمة لإلعالم وللهجرة على حّد سواء، ألن الترتيب البسيط
 لعيّنات المهاجرين- وفق تقرير أصدره »المعهد الدولي للهجرة«
وألن مناسب،  غير  فصاعداً  اآلن  من  أصبح   –2006 العام   في 
وال بسيطة  تكون  ما  نادراً  التقرير:«  يقول  كما  الهجرة   حوافز 
لها تؤّسس  التي  والقانونية  البيروقراطية  الفئات  مع  بسهولة   تتفق 
من فأكثر  أكثر  متنّوعة  تحركات  تواجه  الدول  وأصبحت   الدول، 
 طرف أشخاص ذوي توجهات متنّوعة ومن مختلف بلدان العالم،
المعهد جعل  كلّه  ذلك  متعّددة«.  ألسباب  طويلة  مسافات   قاطعين 
 الدولي للهجرة يتوصل إلى نتيجة تفيد بأن«من المستحيل أن نحتفظ

 بالفرضيات القديمة، التي تعتبر الهجرة االبتدائية عبارة عن شاب
 يتنقّل بحثاً عن عمل، فالهجرة اآلن باتت تشمل العنصر النسائي،
 بل أضحت تشمل مهاجرين من فئات تنتمي إلى مختلف المراحل
العمرية، كهجرة المتقاعدين بحثاً عن الخدمات الصّحية والتربوية«.

الزمن اإلعالمي الجديد

 من الواضح أن العالم اليوم- بما فيه وطننا العربي- يشهد تطّورات
واالجتماعية واالقتصادية  المعرفية  بنياته  في  ومتسارعة   كبيرة 
هذه واالتصال.  المعلومات  لتقانة  الكبير  والتطّور  العولمة   بسبب 
كبير مجال  ال  إعالمي،  مناخ  تشكيل  في  أسهمت  كلّها   التغييرات 
بالكثير القديم  التقليدي   لالختالف حول جّدته وتفّوقه على اإلعالم 
بين والتواصل  والحوار  الجماهيريّة  أهّمها  من  الخصائص،   من 
 ُمرِسل الرسالة اإلعالمية ومستقبِلها، إلى حّد أضحى معه بإمكان
نشير الذي  المناخ  هذا  إعالمياً.  يصير  أن  اإلعالمي  غير   الفرد 
المتغيّرات من  العديد  فرض  الجديد«  اإلعالمي  بـ«الزمن   إليه 
اإلعالم قضايا  مع  المتعاملين  على  والمشكالت   والتحّديات 
 والمجتمعات المعاصرة أيضاً. وتبدو قضايا الهجرة في هذا الزمن
إلى في حاجة  العربّي-  الشباب  الجديد- والسيّما هجرة   اإلعالمّي 
 وعي وإمكانات ترتبط بأمرين مهّمين في الوقت ذاته: إعالم جديد

وإعالم تنموّي.

 مع التعقيدات الكثيرة التي صاحبت الهجرة الدولية، باتت أقطار عديدة مرّشحة ألن تكون دوالً مصدرة أو
 مستوردة أو عابرة للمجموعات المهاجرة. وبالتالي، يرصد هذا المقال تغيّرات الهجرة في العالم وفي الوطن

 العربي وأنماطها، في ظّل ما أسماه »الزمن اإلعالمي الجديد«، الذي يفترض تعامالً مختلفاً مع الظواهر،
 ومن بينها ظاهرة الهجرة، ولعب دوٍر تنموي، يجعل من الهجرة في الوطن العربي عنصر إضافة بدالً من من

أن تكون عنصر استنزاٍف للقوى البشرية والقتصادات الدول العربيّة.
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مخاطر التغيير الديمغرافي والتهجير في الوطن العربي
سامر حنا ترزي

  يتعرض الوطن العربي لموجة من الهجرة تشكل خطرا ليس على الشعب العربي فحسب ـ، بل وعلى العالم أجمع ، خاصة وأن هذه الموجة تأتي نتيجة الحروب والتهجير القصري واالبعاد كما فعلت
 الحركة الصهيونية في فلسطين عام 1948 بتهجير شعب وتوطين بشر من طائفة معينة مكانهم وكما فعلت المارونية السياسية في لبنان بتهجير مناطق واسعة من لبنان ، وأيضا كما فعل السنة

 والشيعة في سوريا والعراق ولبنان..

الكرام في مرا مرور  الضوء على خبرين  تسليط  هنا من  بد   وال 
أو شعبي حتى اهتمام رسمي  بأي   وسائل اإلعالم دون أن يحظيا 

وال استنكار؟
يزيد عن 200 مهاجرا من يهود  الخبر األول: يصل اسرائيل ما 
 فرنسا وذلك على متن رحلة جوية خاصة، تنظمها الوكالة اليهودية
التأسيسي والصندوق  واالستيعاب  الهجرة  وزارة  مع   بالتعاون 

اليهودي.
 وحسب ما صرحت به الوكالة اليهودية إن نصف المهاجرين من
 الشبان واألطفال ممن سيتم دمجهم بالمنظومة التعليمية اإلسرائيلية
 في نهاية العطلة المدرسية، فيما سيتم استيعاب غالبية المهاجرين

في مدن نتانيا ورعنانا وسدود والقدس المحتلة.
أكبر في  أمريكيا  يهوديا   220 يستجلب  االحتالل  الثاني:   الخبر 

هجرة خالل تموز فقط.
 وحسب هذه الحركة فقد تمكنت حتى اآلن من احضار حوالي 45
 ألف مستوطن، ومن المخطط أن يصل خالل الصيف قرابة 2000

مستوطن من الواليات المتحدة وكندا.
 وإن ما دار في ذهني من ربط لألحداث في استجالب اليهود إلى
 فلسطين ، ومع ما يحدث من تهويد واستيطان وقتل وتدمير للشعب
الصعيد وعلى  بل  الفلسطيني  الصعيد  على  فقط  ليس   الفلسطيني 
 العربي واإلقليمي، وخصوصا في سوريا والعراق وأحداث سيناء
 في مصر وهجرة الفلسطينيين وشعوب المنطقة المجاورة، فال شك
الديموغرافي التغيير  ولكن  اسرائيل،  أمن  يخدم  يدور  ما  كل   أن 
 الحاصل سينعكس على الشكل المستقبلي للمنطقة ككل، وذلك في
العرب في مناطق و تجمعات سكانية السكان  تبقى من  ما   حصر 
 ومدن معينة ، ومناطق خالية من السكان، وهذا يعزز مكانة اسرائيل
 في المنطقة باإلضافة إلى تحالفاتها اإلقليمية وتعزيز عالقاتها مع

 دول عربية وافريقية تقودنا إلى مؤشرات بتحقيق حلم دولة
اسرائيل الكبرى.

 فإننا نشهد ليس فقط تهويد لفلسطين وإنما تهويد وتدمير لكم
 الدول المحيطة بفلسطين وانحطاط على جميع المستويات
تتنازل وشعوب  وحضاري  تاريخي  هو  ما  لكل   وتدمير 
 عن ارثها الحضاري والتاريخي والثقافي والوطني وحتى

الديني ودخول ثقافة استعمارية تدميرية.
استبدال يجري  هل  ذهني  في  تدور  تساؤالت   ولكن 
العربية بسكان اخرين تساعد في المنطقة   المهاجرين في 
يأتوا في الكبرى؟ أو ممكن أن   تحقيق حلم دولة اسرائيل 
مؤسسات أو  إعمار  وإعادة  وأمنية  اقتصادية   مؤسسات 

على يعمل  أن  يجب  المنطقة  إلى  يأتي  من  كل  وإن  ؟   دينية 
 خدمة دولة اسرائيل ألنها الوحيدة بالمنطقة األكثر استقرارا وأمانا

ونظاما.

 إن األرض على مر السنين هي األرض ال تتغير، وإن وضعت حدود
 وحواجز هنا وهناك وسميت وتسمى عبر التاريخ بأسماء مختلفة
واألسماء السكان،  ويتغير  والحواجز،  الحدود  كل  ستسقط  فهل   ، 
 و الحضارات؟ هل سنشهد خارطة جغرافية جديدة؟ هل ستختفي
المنطقة سيتشتت سكان  لها؟ هل  مغايرة  أخرى  وتنشأ   حضارات 
 بكل بقاع األرض ال حول لهم وال قوة؟ هل ستجمع هذه األرض
هل خيراتها،  ويستغلون  وجمالها  بهوائها  يتمتعون  اخرى   أجناسا 
المشردين  سيحكمون األرض بسيطرتهم عليها ويحكمون سكانها 

في بقاع األرض.
 إن ما يجري في وقتنا الحالي من حروب ونعرات طائفية وحزبية
 وقبلية تعمل على تدمير كل المبادئ والقيم األصيلة وتدمير تاريخنا

 وحضارتنا وثقافتنا بأيدينا وبدعم من واضعي هذه الخطط للوصول
للهدف المنشود.

 ما أود قوله إن كل ما يحدث بالمنطقة من تقسيم وتشرذم ودمار في
 خدمة تحقيق حلم دولة اسرائيل الكبرى، وهو بداية أخرى لجلب
 المزيد من المستوطنين الى المنطقة ككل وليس فقط الى فلسطين،
 ونشهد بالفترة األخيرة عدة أحداث في أوروبا تُستغل لجلب المزيد
وملبس مسكن  اسرائيل  دولة  لهم  توفر  حيث  المستوطنين   من 
 وصحة وتعليم وكل وسائل الراحة والرفاهية والعيش الكريم, في
قتل مع  الحياة  مقومات  أدنى  بدون  يعيشيون  المنطقة  سكان   حين 
وذبح وتدمير, مفارقة كبيرة تحدث تغيير كامل للمنطقة وسكانها.

 وسنشهد المزيد من المهاجرين والمؤيدين لدولة اسرائيل الكبرى ،
 وإن كل العوامل والظروف المحلية واإلقليمية والدولية تحقق ذلك
أي خسائر بدون  اسرائيل  إلى  وتقدمه على طبق من فضة   الحلم 
تذكر بل بالعكس فهناك مكاسب لها لم تكم تحلم بها يوما من األيام.



مقاالت 4

دراسة تدعو إلستراتيجية تنموية وطنية للتخلّص من التشّوهات في سوق العمل وارتفاع نسب البطالة
األيام - عبد معروف

 توصلت دراسة بحثية أّن ارتفاع معدالّت البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد المحلية ترجع إلى عدم الربط بين كفاءة
 وتخصّصات خريجي التعليم العالي والتدريب المهني والتقني, وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني، وكذلك ضعف قدرة

القطاع الخاص على استيعاب المزيد من األيدي العاملة.

 جاءت تلك الدراسة خالل مناقشة رسالة ماجستير في كلية االقتصاد
بعنوان عيــسى،  حسـين  محمــود  للباحث  اإلدارية،   والعلوم 
 »االختالالت الهيكلية في سوق العمل الفلسطيني وسبل معالجتها«،
 في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة األزهر بمدينة
لجنة قبل  من  الماجستير  درجة  له  منحت  بموجبها  والتي   غزة، 
 المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد
ورئيساً، مشرفاً  األزهر  بجامعة  اإلدارية  والعلوم  االقتصاد   كلية 
مناقشاً جامع  أبو  نسيم  والدكتور  مشرفاً،  دواس  فاروق   والدكتور 

داخلياَ واألستاذ الدكتور معين رجب مناقشا خارجياً.
 وتوّصل الباحث في دراسته إلى أّن معالجة اختالالت سوق العمل
تتطلّب كما  ومتسلسلة,  ومتدّرجة  شاملة  إصالح  برامج   تتطلّب 
الجوهرية الدوافع  لتعزيز  االقتصادية  السياسات  في  واسعاً   تحّوالً 
 للنمّو االقتصادي لخلق تطلّعات قابلة للتحقيق من خالل استحداث
القوى إلى  ستنضم  التي  المتنامية  األعداد  الستيعاب  عمل   فرص 

العاملة خالل السنوات القادمة.
قوي بشكل  الفلسطينية  السلطة  تدّخل  الدراسة بضرورة   وأوصت 
 وفّعال, لدعم القطاع الخاص في تأدية دوره المناط به كفاعل مهّم
 لعملية التنمية, للشروع في معالجة التشّوهات الهيكلية طويلة المدى
على أولى  كخطوة  الفلسطيني,  االقتصاد  وبنية  العمل  سوق   في 

طريق بناء الدولة المستقلة.
وطنية تنموية  إلستراتيجية  مقترحاً  دراسته  خالل  الباحث   وقّدم 
 للتخلّص من التشّوهات في سوق العمل, تُنفّذ في سياق اإلستراتيجية

التنموية الرسمية العامة.
بتقديمه الكّمي  التحليل  منهج  دراسته،  في  الباحث  واستخدم   هذا، 
 تحليالً كّمياً لمظاهر االختالالت الهيكلية في سوق العمل، والتطّور
 الكّمي لنسبة البطالة، كذلك منهج التحليل الوصفي بتقديمه صورة
االقتصادية وقدرتها على معالجة السياسات  لدور  تحليلية   وصفية 
المنهج الباحث  استخدم  كما  العمل.  في سوق  الهيكلية   االختالالت 

الحقيقية العالقة  وتوضيح  الختبار  اإلحصائية  والدالالت   القياسي 
بين بعض متغيّرات الدراسة في حال استدعت الضرورة لذلك.

الهيكلية االختالالت  ضوء  في  الدراسة  مشكلة  الباحث   وتناول 
من قلصت  مما  الفلسطيني  العمل  سوق  منها  يعاني  التي   المزمنة 
الباحث  قدرته على توفير فرص عمل كافية ومستمّرة، مما جعل 
 يطرح السؤال التالي الذي يتعلق بعنوان ومحتوى الدراسة، ما هي
 االختالالت الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل الفلسطيني، وينبثق
االختالالت مظاهر  أهم  على  التعرف  أبرزها  فرعية  أسئلة   عنه 
 الهيكلية في سوق العمل الفلسطيني، ومصادرها ومدى تأثيرها على
 سوق العمل وما هي السياسات واإلجراءات المالئمة للتخلّص من

اختالالت سوق العمل.
 وهدفت الدراسة إلى التعّرف على حجم االختالالت الهيكلية في سوق
العوامل وتحديد  األساسية،  مؤّشراتها  وتحليل  الفلسطيني،   العمل 
االختالالت، هذه  حّدة  تفاقم  إلى  تؤّدي  التي  الرئيسية   والمسبّبات 
لمعالجة خطة  هيئة  على  عملية  وإجراءات  آليات  اقتراح   وكذلك 

االختالالت المذكورة وتحقيق توازن نسبي في سوق العمل.
 وافترض الباحث وجود اختالالت هيكلية في سوق العمل الفلسطيني،
حالت دون تمكين هذا السوق من توفير فرص عمل دائمة ومناسبة.
القرار مساعدة صناع  في  تكمن  الدراسة  أهمية  أن  الباحث   وبين 
القدرة زيادة  إلى  تؤّدي  تنموية،  سياسات  بلورة  في   الفلسطيني 
 االستيعابية للعمالة داخل االقتصاد المحلي من خالل زيادة قدرته
أن القوى العاملة الفلسطينية )رأس  اإلنتاجية والتشغيلية. موضحاً 
 المال البشري( هي أساس التنمية، والمحّرك الحقيقي لبناء اقتصاد
 فلسطيني قوي، خاّصةً في ظل محدودية الموارد الطبيعية والمالية

التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني.
النظرية في  واختالله  العمل  سوق  توازن  إلى  الدراسة   وتطّرقت 
سوق في  العمالة  على  والطلب  العرض  وخصائص   االقتصادية، 
 العمل الفلسطيني. وعمدت إلى تحليل مصادر االختالالت الهيكلية

اإلنتاجية القدرة  ضعف  وخاصة  الفلسطيني،  العمل  سوق   في 
 لالقتصاد الفلسطيني، واعتماد سوق العمل الفلسطيني على أسواق
 العمل الخارجية خصوصاً سوق العمل اإلسرائيلي، وعدم مواءمة

مخرجات التعليم والتدريب المهني لمتطلبات سوق العمل.
من يعاني  الفلسطيني  العمل  سوق  أن  عيسى  الباحث   وأوضح 
 اختالالت هيكلية مزمنة حّدت من قدرته على توفير فرص عمل
عام قيامها  منذ  الفلسطينية  السلطة  أن  إلى  الفتاً  ومستمّرة.   كافية 
حّدة من  للتخفيف  والسياسات  الخطط  من  الكثير  اعتمدت   1994 
 هذه االختالالت، إاّل أّن جميع هذه السياسات كانت محدودة التأثير،
 وبقيت االختالالت في سوق العمل متجّذرة في االقتصاد الفلسطيني
الفلسطيني والمجتمع  االقتصاد  على  حاّدة  سلبية  آثاراً  تركت   مما 

على حٍد سواء .
 وفي ذات السياق، أوصى الباحث بضرورة دعم المشاريع الصغيرة
اإلقراض برامج  يرعى  صندوق  إنشاء  خالل  من   والمتوسطة, 
والخدماتية, االئتمانية  التسهيالت  وتقديم  المشاريع,  لهذه   التنموي 
وكذلك التسويقية،  واالستشارات  والتدريبيّة,  الفنيّة   والمساعدات 
 إدماج االقتصاد الفلسطيني في األسواق العربية واإلقليمية والعالمية

مع وتنويع عالقاته التجارية.
منحته درجة ثم  الباحث ومن  الرسالة وجهود  اللجنة على   وأثنت 
الطلبة والمهتمين وزمالء لفيف من  المناقشة   الماجستير. وحضر 

الباحث.



تقل التي  األجرة  سيارات  بإمكان  يعد   لم 
 المسافرين من أمام مدخل مطار بيروت الدولي
 إلى مختلف مناطق لبنان، الركون أمام المدخل،
دخول على  مجبرة  األجرة  سيارات  باتت   إذ 
وصول بانتظار  المطار،  في  السيارات   مواقف 
 الركاب، وفقاً لقرار وزير األشغال العامة والنقل

غازي زعيتر.

القرار، ومن هي الغاية من هذا   فما هي 
الجهة المستفيدة من تطبيقه؟

 يؤكد المدير العام للمطار محمد شهاب الدين في
 حديث إلى »الوكالة الوطنية لإلعالم«، أن القرار
للزحمة منعاً  المطار  مداخل  تنظيم  بهدف   اتخذ 
المدخل، وقد السيارات عند   التي يحدثها وجود 

أصبح ساري المفعول ولو أنه مازال شفهياً.
 ولكن في حال صح أن الغاية من القرار الجديد
الوزير يقر  لم  فلماذا  السير«،  »تنظيم   هي 

مجانية وقوف   بفترة 
الموقف في   للسيارات 
لإلستقبال  تكفي 
وتجنب  والمغادرة، 
كلفة دفع   المواطنين 

باهظة؟

مع تزامن   فالقرار 
»إدارة مزايدة   إجراء 
مواقف  واستثمار 
المطار« في   السيارات 
يوليو تموز/   4  في 

 الفائت، ولم يكن وليد صدفة. وقد رست المزايدة
 على شركة »الخرافي« بمبلغ 6 مليارات و700
 مليون ليرة لبنانية تُدفع سنوياً لمدة أربع سنوات.
منذ المواقف  تشغل  التي  نفسها  هي   والشركة 
العامة،  16 عاماً، وكانت تدعو وزارة األشغال 
 في أكثر من مناسبة، إلى وضع
تركن خارج التي  للسيارات   حد 
المطار في  المنشأة   المواقف 
تحصيل من  الشركة   وتمنع 
الوقوف. ما يشي بضغوط  كلفة 
القرار، لتنفيذ  الشركة   مارستها 
ً إنطالقا المعنيون  استجاب   فيما 
فريق ومصالح  حسابات   من 
آن، في  داعم ومستفيد   سياسي 

وبعيداً من مصالح المواطنين.

 الدليل على ذلك، أن مجرد دخول
يحتم الموقف  إلى  أجرة   سيارة 
 عليها دفع رسم بدل وقوف تبدأ
لتزداد ليرة،   5750 من   قيمته 
ما الوقوف،  ساعات   بحسب 
المشغلة الشركة  إيرادات   يرفع 
كلفة ويرفع  جهة  من   للمواقف 
 سيارات األجرة على المسافرين
سيكون واألمر  ثانية.  جهة   من 
 أسوأ، في حال تأخر موعد هبوط
 الطائرة. وهو أمر وارد في كثير
سيكون ذلك  فإن  األحيان،   من 
التعرفة قيمة  تزيد  بأن   كفيالً 
 على المواطنين، لتصبح 5800
األولى الدقيقة  دخول  بعد   ليرة، 
 من الساعة الثانية من الوقوف.
تحدثت عديدة  شكاوى  أن   علماً 
 عن مخالفات تحصل في موقف
تسعيرة تقاضي  لناحية   المطار، 
 باهظة في أكثر األحيان غير تلك
الوزير فأين  عليها.   المتعارف 

من الرقابة الغائبة عن تسعيرة المواقف مثالً؟
عشرات ألجلها  اختار  التي  التسعيرة   هذه 
الطريق جانبي  إلى  سياراتهم  ركن   اللبنانيين 
 ريثما تصل الطائرة المنتظرة، فيما فضل آخرون
 إجراء جوالت عدة في محيط المطار، هرباً من

كلفتها المرتفعة.
أيضاً، أجرة  سيارات  المركونة  السيارات   من 
 يحجزها المسافرون قبل وصولهم إلى لبنان، من
 مكاتب خاصة، يقدر السائق التسعيرة وفق ما يراه
 مناسباً فتصل في بعض األحيان إلى 100 دوالر
مرخص السيارات  وهذه  بيروت.  ضواحي   في 
عند المحطة  بجانب  وتقف  المطار  قبل  من   لها 
 قاعة الوصول. وفي هذا الخصوص يؤكد شهاب
ً أيضا الوزير طال  الذي أحدثه  التنظيم  أن   الدين 
التي اعتاد أن يطلبها تاكسي الباهظة   التسعيرة 

المطار، إذ تم خفضها وباتت أكثر منطقية.

يقر لم  طالما  لإلستمرار،  عرضة  المشهد   هذا 
تكفي مجانية  توقف  فترة  بإيجاد   المعنيون 
تصاعدية الكلفة  لتصبح  والمغادرة،   لإلستقبال 
العالم. مطارات  بمعظم  إسوة  الفترة،  هذه   بعد 
العمالي قد طرحه رئيس »االتحاد  كان  ما   وهو 
يومين من قبل  لبنان غسان غصن،  في   العام« 
إدراج ضرورة  إلى  مشيراً  المزايدة،   إجراء 
إلمكانية تجنباً  التلزيم  شروط  دفتر  في   التعرفة 
تعرفة ووضع  باألسعار،  الشركة   تالعب 
ليأتي رد الوزير للعاملين في المطار.   منخفضة 
قد األسعار  أن  مفادها  بخالصة  سريعاً،   زعيتر 
 لحظت في دفتر شروط المزايدة )التي رست على
 شركة »الخرافي«(. وقد تم خفضها، متعمداً عدم
كونها المجانية،  السماح  فترة  بند  إلى   التطرق 

تمنع الشركة من تحصيل أموال طائلة.
الحالية األسعار  بين  بسيطة  مقارنة  أن   إال 
 واألسعار التي تضمنها دفتر الشروط، تظهر أن
 األسعار بقيت على حالها بالنسبة إلى الساعات
زعيتر، الوزير  قاله  ما  بعكس  األولى،   الثالث 
ساعة من  ألقل  ليرة   5750 التعرفة  بقيت   إذ 
 وقوف سيارة، و8500 ليرة للفترة ما بين ساعة
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أسبوعيَة إقتصاديَة - تصدر شهريّا مؤوقّتا

ممنوع دخول التاكسي الى مطار رفيق الحريري الدولي: أزمة أم حل؟

تراوح التي  للفترة  ليرة  آالف  و10   وساعتين، 
بين ساعتين وثالث ساعات.

تزيد عن ثالث التي  المدة  تعرفة  تعديل  تم   فيما 
 ساعات وتقل عن يوم، من 14 ألف ليرة لتصبح
 تصاعدية بعدما تزيد عن فترة الساعات الثالث
 بحيث تضاف 750 ليرة لكل ساعة أو جزء من
ليرة. فمثالً، يكون  الساعة على مبلغ 10 آالف 
16750 يوم  نصف  لمدة  سيارة  وقوف   بدل 
 ليرة، أي مجموع 10 آالف )بدل ثالث ساعات(
كل عن  ساعات   9 )بدل  لبنانية  ليرة   و6750 
يوم تعرفة  انخفضت  فيما  ليرة(،   750  ساعة 
20 إلى  ليرة  ألف   22 من  ساعة(   24(  كامل 
 ألف ليرة. ما يظهر حقيقة أن التعديل الذي طرأ
تعديل سوى  ليس  الجديد،  الشروط  دفتر   في 
عالمياً، األغلى  من  تعد  التي  للتسعيرة   شكلي، 
 وهو ما يعزز من أرباح الشركة بشكل أو بآخر،
ليس للمواطنين،  إضافية  بكلفة   وسيتسبب 

 العكس كما صوره الوزير.
)موقع المدن االلكتروني(



إقتصاد 2

   تتمة الصفحة ١

هل يكفي النمو االقتصادي المتواضع في لبنان لوضع حد لحالة االنهيار ؟

إلى التوصل  يتم  إال حينما  النمو كاملة   إمكانيات 
للخطر تعرض  ال  بطريقة  السورية  للحرب   حل 

   هيكل لبنان واستقراره.
غير اآلثار  على  الرئيسية  المخاطر   وتشتمل 
والمخاطر النفط  أسعار  النخفاض   المباشرة 
أسعار النخفاض  كان  اآلن،  وحتى   السياسية. 
اللبناني االقتصاد  على  إيجابي  أثر صاف   النفط 
ن وتحسُّ الخاص،  االستهالك  زيادة  خالل   من 
 ميزان المالية العامة، وتحسُّن ميزان المدفوعات.
انخفاض الستمرار  المباشرة  غير  اآلثار  أن   بيد 
الخليجي التعاون  مجلس  دول  على  النفط   أسعار 
انخفاض من خالل  للبنان  بالنسبة  سلبية   ستكون 
المال. وكان المغتربين وتدفقات رأس   تحويالت 
لالنكماش أيضا سببا رئيسيا  النفط  أسعار   هبوط 
 في عام 2015، الذي بلغت نسبته 3.7 في المائة
 وساعد على ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج
 المحلي 3.1 نقطة مئوية من هذا اإلجمالي في عام

2015 لتصل إلى 148.7 في المائة.

في للحرب  المباشرة  غير  التأثيرات  تزال   وال 
 سوريا هي التحدي الرئيسي الذي تواجهه البالد.
السياسي الشلل  أثَّر  الداخلي،  الصعيد   وعلى 
لنظام الرئيسية  الثالث  السلطات  على   الزاحف 
أبريل/ منذ  )الرئاسة  شاغرة  ا  إمَّ فكانت  الحكم، 
غير أو  )البرلمان(،  خاملة  أو   ،)2014  نيسان 
 فعالة )الحكومة(. ويتحمَّل السكان على نحو متزايد
والحوكمة الرشيدة  اإلدارة  نظام  فشل   عواقب 
مثل العامة  للخدمات  ملحوظ  تدهور  خالل   من 
قمامة وأزمة  الشرب،  مياه  وإمدادات    الكهرباء، 
 مألت العيون وأزكمت األنوف خلَّفت أكواما من

القمامة التي لم تُجَمع في الشوارع والطرق.

 ويرى الخبير االقتصادي موريس متى في مقال
 نشر في جريدة النهار تحت عنوان )اقتصاد لبنان
باالرقام( ...االزمة  الكارثة  نحو  العامة    وماليته 
 أن االزمة السياسية الداخلية واالنقسامات الحادة
الصعيد على  والشلل  السياسيين  االطراف   بين 
االقليمية والتوترات  والتشريعي   الحكومي 
 انعكست بشكل سلبي على المؤشرات االقتصادية
شفير الى  البالد  أوصل  ما  اللبنانية،   والمالية 
تحليل خالل  واالقتصادي.من  المالي   االنهيار 
يمكن رسم تصّور خاص المؤشرات   بعض هذه 
االقتصاد الوضع  بات  التي  الخطيرة   بالمرحلة 

والمالي على شفيرها.

ان الى  الدولي  النقد  صندوق  توقعات   وتشير 
السنة ما يعتبر يناهز 2% هذه   لبنان سجل نمواً 
من بكثير  أقل  األداء  وسيبقى  جداً.  خجوالً   نمواً 
المشهد نتيجة  لإلقتصاد  الحقيقية   االمكانات 
تقيّد التي  سوريا  في  والحرب  المحلي   السياسي 

االستثمار والبناء ونمو االستهالك الخاص.
متى موريس  الخبير  يعتقد   ، الواقع  هذا   أمام 
كل إطفاء  من  إقترب  اللبناني  االقتصاد   ان 

 محركاته ما ينذر ليس بأزمة بل بكارثة إقتصادية،
 مالية وإجتماعية، في غياب أي بوادر قريبة للحل

الذي يجب ان ينقسم الى جزءين:

 الحل السياسي، ويرتكز على انتخاب رئيس جديد
 للجمهورية ما يعيد الثقة الى االقتصاد والمتعاملين
باالضافة دولية،   معه من مستثمرين ومؤسسات 
 الى إعادة العمل التشريعي لمجلس النواب وإقرار
 سلسلة مشاريع قد تساهم الى حد ما بدعم بعض
التي والهبات  القروض  خالل  من   القطاعات، 
 خصصتها المؤسسات الدولية للبنان. يُضاف الى
التي القوانين  مشاريع  بعض  إقرار  أهمية   ذلك، 
وتصنيف المصرفي  القطاع  حماية  في   تساهم 

لبنان وعالقته بالمؤسسات الدولية.
خطة بوضع  يتمثل  الذي  االقتصادي،   والحل 
عبر النمو  إطالق عجلة  بإعادة  تسمح   إقتصادية 
 تصور شامل لكيفية إدارة المالية العامة مع االخذ
 في االعتبار العامل االقتصادي، أي ربط االنقاذ
إطالق إعادة  الى  تستند  إقتصادية  بخطة   المالي 
 النمو االقتصادي، على ان تتزامن هذه الخطة مع

إجراءات إصالحية تضع حداً للمديونية.

 وعلى صعيد المالية العامة، ذكر تقرير المرصد
إفريقيا  االقتصاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 أن انخفاض التحويالت من الميزانية العامة إلى
النفط أسعار  هبوط  بسبب  لبنان  كهرباء   شركة 
 ساعد على تحقيق فائض أولي في 2015. وتحقَّق
 هذا على الرغم من زيادة طفيفة قدرها 0.7 نقطة
 مئوية من إجمالي الناتج المحلي في العجز الكلي
 للمالية العامة سببها الرئيسي غياب إجراءات نُفِّذت
 لمرة واحدة وساعدت على تعزيز اإليرادات في
رات أرباح قطاع  عام 2014 )مثل تحصيل متأخِّ
جانب وعلى  والالسلكية(,  السلكية   االتصاالت 
انكماشا أن  يُقدَّر  الخارجية،  المعامالت   ميزان 
انخفاض قدره 3.5 للواردات ساعد على   واسعا 
المحلي في عجز الناتج   نقطة مئوية من إجمالي 
التحسُّن هذا  أن  غير  الجاري.  الحساب   ميزان 
 أبطله تراجع تدفقات رأس المال الوافدة التي أثَّرت
 تأثيرا سلبيا على وضع صافي األصول الخارجية
النقد احتياطيات  انخفضت  لذلك،  ونتيجة   للبالد. 
إلى المائة  في   5.4 لبنان  مصرف  في   األجنبي 

30.6 مليار دوالر بنهاية عام 2015.

السياسي، المأزق  من  للخروج  تقدم  غياب   وفي 
 من المتوقع أن تستمر ظروف الركود االقتصادي
في االقتصادية  اآلفاق  وتتأثَّر   .2016 العام   في 
الجيوسياسية بالظروف  بشدة  المتوسط   األمد 
التقلُّب. شديدة  تزال  ال  التي  األمنية   واألوضاع 
 وتفترض التنبؤات أن الحرب السورية ستستمر،
 وأن آثارها غير المباشرة على لبنان، وإن كانت
 كبيرة، ستظل تحت السيطرة. وعلى هذا األساس،
 تنبأنا أن النمو في األمد المتوسط سيكون ضعيفا
تحقيق يمكن  وال  سنويا.  المائة  في   2.5  ويبلغ 

العرب والخليجيين الى لبنان.
مهرجانا  140 حوالي  على  بيروت   وتراهن 
قرار حظر الصيفية ورفع  الفترة   مبرمجا خالل 
سياحي موسم  لتسجيل  اليها،  الخليجيين   سفر 

مختلف عن ما سبقه.
 وكان وزير السياحة ميشال فرعون اعلن »رفَع
الى والعرب  السعوديين  مجيء  عن   الحظر 

لبنان«، مؤكداً »أننا سنلمس هذا األمر قريباً«.
 ولفت فرعون الى اّن هناك »ضوءا أخضر لكل
 العرب والخليجيين والسياح االجانب للمجيء الى

لبنان«.
بيروتي جان  السياحية  القطاعات  نقيب  أشار   و 
فصل اول  في  رمضان  شهر  مصادفة  ان   الى 
لكننا الفندقي،  االشغال  نسبة  يخفض   الصيف 

نتوقع ان ترتفع النسبة في الشهر المقبل.
راهنا الحجوزات  ان  بيروتي   وكشف 
المئة في  الـ60  نسبة  الى   وصلت 
دول من  كثيفاً  لبنانياً  حضورا   متوقعا 
 االغتراب، لكن كل هذه التوقعات تبقى
في المتقلبة  السياسية  االوضاع   رهن 

لبنان.

إقامته مدة  بأن  الخليجي  السائح  أهمية   وتكمن 
 تتراوح بين 15 يوما وشهرين، وعادة ما يحجز
بينما بأكملها،  الفنادق وأحياناً طوابق   أجنحة في 
 مدة إقامة السائح من جنسيات أخرى تتراوح بين

3 و6 أيام فقط.
مكاتب اصحاب  نقيب  اعلن  اخر  صعيد   وعلى 

 السفر والسياحة في لبنان جان عبود ان زيادة عدد
المئة في   20 حدود  في  هي  االضافية   الرحالت 
الصيف موسم  ان  الى  مطمئنة  مؤشرات   وهي 

سيكون مزدهرا.
في اللبناني  السياحي  القطاع  مساهمة  أن   يذكر 
7 نحو  من  تراجعت  اإلجمالي  المحلي   الناتج 
 مليار دوالر عام 2010 إلى 3.5 مليار في العام
 2015، كما يؤمن القطاع نحو 320 ألف فرصة

عمل مباشرة وغير مباشرة.

  تصر السياحة اللبنانية على الوقوف على قدميها
العام القطاع ضربات متتابعة بداء من   بعد تلقي 
آمن بموسم  التفاؤل  من  اجواء  وسط   ،2011 

ومثمر على وقع عشرات المهرجانات.
ذهبية أياما   2010 العام  خالل  لبنان   وعايش 
لماليين جاذبة  ونقطة  سياحية  قبلة  منه   جعلت 
 السياح والزوار، غير ان كل ذالك بدأ في االنهيار

مع اندالع االقتتال في سوريا.

انطالق منذ  اللبنانية  السياحة  سقطات   وتتابعت 
 األزمة السورية عام 2011، ثم إغالق الممرات
تراكم فضيحة  إلى  إضافة   ،2013 في   البرية 
 النفايات في 2016 التي رافقتها أزمة سياسية مع
 دول الخليج وصلت حد فرض حظر على مجيء

هل تنهض السياحة اللبنانية من كبوتها في صيف 2016 ؟

األيام - عبد معروف
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رفيق مطار  الى  التاكسي  دخول   ممنوع 
الحريري الدولي: أزمة أم حل؟

في والتهجير  الديمغرافي  التغيير   مخاطر 
الوطن العربي

العربي االستسالم  يطلب  الصهيوني   الكيان 
من الباب االقتصادي

االقتصاد العربي - ص.٥القضية المركزية - ص.٤

 مخاطر التغيير الديمغرافي والتهجير في الوطن
العربي

 دراسة تدعو إلستراتيجية تنموية وطنية
 للتخلّص من التشّوهات في سوق العمل

وارتفاع نسب البطالة

هل يكفي النمو االقتصادي المتواضع في لبنان لوضع حد لحالة االنهيار ؟
 توقع تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 2016 أن

يحقق لبنان نموا متواضعا على المدى المتوسط ليصل إلى 2.5 في المائة سنويا.

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2015 قد بلغ 1.5%

 وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2015 قد بلغ 1.5 في المائة، وهو تعديل بالنقصان
 لتقدير سابق بسبب الهبوط الحاد غير المتوقع للنشاط االقتصادي في الربع الثالث من عام 2015.
للقطاع الُمقدَّم  االئتمان  وزيادة  السياحة،  قطاع  انتعاش  شهد  قد   2015 العام  كان  عام،   وبوجه 
 الخاص، حيث جدَّد مصرف لبنان برنامجه التحفيزي بمبلغ مليار دوالر. ومن ناحية أخرى، كان
 القطاع العقاري بمثابة قيد على النمو، مع انكماش رسوم التسجيل ومبيعات اإلسمنت في 2015

تتمة ص. ٢ بنسبة 10 في المائة و14 في المائة على الترتيب.

بيروت مدينتي تعمل لوضع أسس سليمة لمراقبة أداء بلدية بيروت

  صفحة األيام الرياضية : ص.٩

اعداد حسن عبد العال عبد الرحيم

 بناء على حجم االصوات التي نالتها من ناخبي
 وناخبات بيروت وعلى أحقيّة مطالبها بوضع
البنّاءة، المعارضة  و  للمراقبة  سليمة   أطر 
القرار في  التشاركية  مبادىء  الى   واستناداً 
بيروت تكمل  الرشيدة،  الحوكمة  و   والشفافيّة 
 مدينتي  عملها من أجل تكريس منطق أولوية

المصلحة العامة في المدينة.

بعملها مدينتي  بيروت  تستمر   و 
على نالت  التي  للمبادئ   وفقًا 
وتواكب عن الناس،  ثقة   أساسها 
وفقاً البلدية  السلطة  أعمال   كثب 

لرؤيتها لمدينة بيروت.

كمعارضة موقعها  ومن   عليه، 
الديمقراطي العمل  تلتزم   بنّاءة 
قام العامة،  المؤسسات   وتحترم 
 وفد من »بيروت مدينتي« بزيارة
 مجلس بلدية بيروت يوم الثالثاء
،2016 تموز   26 فيه   الواقع 
أعضائه على  التعّرف   بهدف 
وفتح قناة تواصل مباشرة معهم.

المحلي العمل  في  جديد  لنهج   التأسيس 
والسياسي

 ومن أجل التأسيس لنهج جديد في العمل المحلي
 والسياسي يقوم على احترام القوانين والتشاركية
تّمت القرارات،  اتخاذ  في  الشفافية   واعتماد 

 المطالبة بنشر كافة القرارات النافذة وذات المنفعة
من ضمنها البلدي،  المجلس  يتخذها  التي   العامة 
عليه ينص  كما  القطعية،  والحسابات   الموازنة 
 القانون، على أن تؤّمن سهولة اطالع المواطنين
اإلعالن البلدي  المجلس  على  والتمنّي   عليها؛ 
المجلس لجلسات  األعمال  جدول  عن   المسبق 
 البلدي أسوة بمجلس الوزراء، ونشر المناقصات
على الذي  الشروط  ودفتر  علني  بشكل  تتم   التي 
 أساسه تستدرج العروض كي يعلم المواطن كيف

تصرف األموال العامة.
مجلس بإعالن  مدينتي«  »بيروت  رّحبت   كما 
وفتح البلدية  حسابات  كشف  عن  بيروت   بلدية 
ابتداء من 18 للمواطنين كل يوم خميس   أبوابها 
 آب، واعالن رئيس المجلس عن التزامه بتحقيق
أنها مؤكدة  واليته،  خالل  والتشاركية   الشفافية 
األسبوعية االجتماعات  في  حاضرة   ستكون 
الجّدي النقاش  في  ستشارك  وأنها   المفتوحة 
 حول الخدمات والمشاريع والسياسات العامة في

العاصمة.
البلدي المجلس  مدينتي«  »بيروت  سلّمت   وقد 

من وطلبت  برنامجها  عن  ملخصاّ   الجديد 
التي بالرؤية  االلتزام  الحاضرين   األعضاء 
كّل من  شخصين  تكليف  تّم  وقد  عنها.   يعبّر 

طرف للتواصل المباشر.

 أهميّة العالقة بين السلطتين التقريرية
والتنفيذيّة لبلدية بيروت

اللقاءات التي عقدتها   بيروت  و ضمن سلسلة 
مع مباشرة  تواصل  قنوات  لفتح   مدينتي  
 المعنيين بشؤون المدينة كافةً، قام وفد بزيارة
يوم شبيب  زياد  القاضي  بيروت   محافظ 

الخميس الواقع فيه 28 تموز 2016.
بين العالقة  أهميّة  على  المجتمعون  أكّد   وقد 
بيروت، لبلدية  والتنفيذيّة  التقريرية   السلطتين 
وطلبت بينهما،  التعاون  ضرورة   وعلى 
 »بيروت مدينتي« من المحافظ تسهيل اطالع
المنفعة ذات  القرارت  كافة  على   المواطنين 
 العامة، وعدم الموافقة على أّي قرار ال يحافظ
سكان حقوق  ويحترم  العام  الصالح   على 

 العاصمة.


