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On a pris l’habitude de pointer du 
doigt la crise financière grecque et 
l’endettement de ce pays. Mais ce 
ne doit pas être l’arbre qui cache 
la forêt d’une situation mondiale 
marquée par une grave crise. 
En effet, jamais l’endettement 
mondial n’a connu pareil 
emballement depuis 2009 et la 
crise financière qui a sévi à partir 
de cette année. 

Rappelons qu’en 2009 la croissance mondiale 
était négative, ce qui ne lui était pas arrivé 
depuis quarante ans. Si on distingue plus 
ou moins trois types d’économie : celle des 
pays développés, celle des pays émergents 
et celle des économies peu développées, on 
constate que cet endettement concerne les trois 
groupes, mais à des degrés divers selon que 
l’on prend compte l’endettement des ménages, 
l’endettement des entreprises ou l’endettement 
du secteur public. L’endettement mondial dont 
nous parlons ici c’est l’endettement cumulé 
des ménages, des entreprises et du secteur 
public, et non celui du seul secteur public. 

Ramené au PIB mondial, cet endettement 
atteint de nouveaux sommets. Il est de l’ordre 
de 225% du PIB mondial, dépassant les 150 
000 milliards de dollars ! C’est considérable 
et, ce qui est nouveau, c’est qu’il concerne 
toutes les économies, au premier rang celles 
des pays développés (de l’ordre de 270-75% 

de leur PIB), puis les pays émergents (de l’ordre 
de 110-15% de leur PIB), sans oublier les pays 
peu développés (70-75% de leur PIB). Pour ces 
derniers, il faut souligner que leur endettement 
était plus important dans les années 2000, et il 
s’est réduit régulièrement jusqu’en 2009 pour 
repartir à la hausse depuis, sans pour autant 
retrouver les sommets des années 2000. Par 
contre, pour les pays développés, depuis les 
années 2000 l’endettement global n’a cessé 
de croître, mais il s’est accéléré à partir de 
2009. Enfin pour les économies émergentes, 
l’endettement global était relativement stable 
jusqu’en 2000 (90 95% du PIB) et il s’est accéléré 
à partir de 2009.

Quand on analyse la structure de cette dette 
sur la période 2002-2008 et sur la période 2008-
2015, on peut faire plusieurs constatations :

-La dette publique était quasiment absente des 
économies émergentes et peu développées, 
jusqu’en 2008, ce qui n’est plus le cas à partir de 
2009, progressant beaucoup plus que celles 
du secteur privé, entreprises et ménages.
-La croissance de cette même dette publique 
dans les pays développés était beaucoup plus 
faible que celle du secteur privé jusqu’en 2008, 
ce mouvement s’inversant à partir de 2009 .
-Sur la période 2002-2008, à l’exception des 
pays développés, l’endettement mondial est 
étal. Par contre, à partir de 2009, dans le cadre 
des politiques publiques mises en place pour 
combattre la crise financière de 2009, la plupart 
des pays vont avoir recours à l’accroissement 
des dépenses publiques, via ce qu’on a appelé 
les stabilisateurs économiques, quel que soit le 

niveau de développement 
pays concernés, même si 
ce phénomène a été parti-
culièrement observé dans 
les économies avancées.

Cette situation inquiète à 
juste titre les institutions 
monétaires internationales 
et leurs experts. Pour ces 
derniers, il faudra tôt 
ou tard procéder à un 
ajustement, impliquant 
soit une remontée de la 
fiscalité, soit une remise 
en cause de la croissance. 
Enfin, les dérives de l’endet-
tement du secteur privé des 
pays développés ne peuvent conduire, à terme, 
qu’ à la réduction de cet endettement, ce que 
les Anglo-saxons appellent le deleveraging , 
avec ses effets bien connus, à commencer par 
une croissance négative.
Se poser alors une dernière question, celle 
de l’incidence d’une croissance en difficulté 
sur l’évolution des prix mondiaux. Le pire du 
pire serait la chute de leurs cours. 
En effet, il faut rappeler que si l’inflation peut 
être un danger, la déflation est pire encore  en 
situation d’endettement massif, ce qui est le 
cas en 2016. 

En termes réels, la déflation contribuerait à 
augmenter le poids de la dette par rapport aux 
revenus de l’économie, amplifiant le mouvement 
déflationniste avec les conséquences que l’on 
imagine. 

Certes, cette situation de déflation est celle du 
Japon depuis 1990 et ce pays continue à être 
une grande puissance économique. 
On aurait cependant tort de croire que ce qui a 
été possible de faire avec l’économie japonaise 
l’est au niveau mondial, les fondamentaux 
de l’économie japonaise n’étant pas ceux de 
l’économie mondiale. 

En tout cas, tous les  souffrent de la conjoncture 
économique morose, qui les empêche de 
réduire le fardeau d’un endettement excessif. 
De hauts niveaux de dette  conduisent souvent 
à des récessions, d’abord financières mais 
très vite affectant la production, c’est-à-dire 
l’économie réelle et les emplois. Il faut attirer 
l’attention sur l’ambleur de la dette mondial et 
son emballement, sinon le pire est à craindre.

Un inquiétant endettement mondial
Henri-Louis VEDIE, Professeur émérite /Groupe HEC Paris

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord doit tenir le cap des réformes
Selon les projections des 
Perspectives économiques 
régionales pour le Moyen-Orient 
et l’Asie centrale du FMI, la région 
connaîtra cette année un taux de 
croissance modeste de 3½ %, et les 
projections pour 2017 ne laissent 
guère entrevoir d’améliorations 
(voir tableau). 

Cette croissance timide freine la progression 
des niveaux de vie. Des transformations struc-
turelles visant à évoluer vers une économie 
plus dynamique tirée par le secteur privé sont 
nécessaires pour relancer la croissance et créer 
des emplois dans le privé, et certains pays s’y 
préparent déjà, précise le rapport.

«Les pays de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord restent confrontés à deux des problèmes 

économiques et géopolitiques les plus délicats 
: le repli des cours du pétrole et l’intensification 
des conflits armés», a expliqué Masood Ahmed, 
Directeur du Département Moyen-Orient et 
Asie centrale du FMI lors de la présentation du 
rapport à Dubaï. «Il faut toutefois reconnaître 
à ces pays qu’ils ont progressé dans la gestion 
de ces problèmes».

Malgré l’amorce d’un redressement ces derniers 
mois, qui avait porté le prix du baril à plus 
de 50 dollars, les cours du pétrole — moteur 
essentiel de la croissance pour les exportateurs 
de la région — devraient rester faibles dans 
les années à venir. 
Selon les projections du FMI, ils devraient 
tout juste atteindre 60 dollars le baril en 2021, 
très en-deçà des pics supérieurs à 100 dollars 
enregistrés il y a seulement deux ans.

Dans le même temps, les conflits armés continuent 
de provoquer de graves crises humanitaires 

dans plusieurs pays de la région — entraînant un 
nombre de réfugiés jamais vu depuis la Deuxième 
guerre mondiale —, de perturber l’activité 
économique et d’ébranler la confiance dans 
toute la région.

Des perspectives timides pour les exportateurs 
comme pour les importateurs de pétrole

Dans les pays exportateurs de pétrole du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG), le FMI prévoit 
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Croissance molle et ralentissement du commerce mondial : les prévisions économiques 
de 2017

L’année 2016 a été certes moins 
bonne que prévu mais aurait 
pu être pire. La croissance 
était attendue en progrès pour 
l’ensemble de l’économie mondiale 
ainsi que pour l’Europe. Le Brésil 
devait sortir de la récession et les 
pays émergents rebondir. Cela 
ne s’est pas passé ainsi, mais la 
crise financière chinoise du début 
de l’année a été vite cantonnée, 
le Brexit n’a pas instantanément 
provoqué la récession annoncée, 
et l’arrivée de Donald Trump à la 
Présidence des États-Unis a dopé 
les marchés en cette fin d’année. 

L’économie mondiale semble évoluer sur 
un plateau.

Les gains de productivité ne sont pas de retour 
en particulier au sein des pays avancés ce qui 
entrave leur croissance potentielle. La croissance 
de la Chine s’étiole lentement sans pour autant 
s’affaisser.

Pour 2017, les incertitudes sont nombreuses 
rendant les prévisions difficiles. De nombreux 
évènements pourraient peser sur la croissance, 
qu’ils soient de nature politique, économique 
ou financière.

Le prix du pétrole, en hausse peut-être mais 
pas sûr !

Depuis deux ans, le pétrole fait la pluie et le beau 
temps économique. La baisse du cours du baril 
a été une aubaine pour les pays consommateurs 
non producteurs (Europe, Japon). Elle a été, en 
revanche, responsable d’un tassement de la 
croissance aux États-Unis et a mis en difficulté 
de nombreux pays producteurs (Venezuela, 
Nigeria, Algérie, etc.). Avec la décision de l’Opep 
de contingenter la production, décision à laquelle 
s’associent plusieurs pays non-membres de 
l’organisation comme la Russie, les prix pourraient 
s’inscrire à la hausse. Néanmoins, l’élasticité de 
la production américaine et la croissance en 
demi-teinte de l’économie mondiale pourraient 
peser sur les prix. En outre, au sein de l’Opep, 
les différents membres sont loin d’avoir des 
positions convergentes. La Libye, l’Iran, l’Irak 
et le Nigeria pourraient être tentés de ne pas 
respecter l’accord. Dans ces conditions, les 
prix devraient rester autour de 50 dollars le 
baril durant le premier semestre.

L’appréciation du dollar pourrait renchérir le 
prix du baril exprimé en euros ou en yens pour 
les pays européens et le Japon.

L’inconnue des taux d’intérêt

En 2017, comme cela a été annoncé, la Fed 
réussira-t-elle, à trois reprises, à relever ses 
taux quand elle n’a pu le réaliser qu’une fois 

en 2016 ? Si tel est le cas, l’écart de taux entre 
les banques centrales de part et d’autres de 
l’Atlantique sera important. Il pourrait être 
alors de plus de 2 points. La remontée des taux 
américains pourrait provoquer des transferts 
de capitaux au détriment des pays émergents 
mais aussi de l’Europe. La Banque centrale 
européenne devrait, comme elle l’a indiqué 
au mois de décembre 2016, poursuivre, durant 
toute l’année 2017, ses rachats d’actifs ;  ce qui 
facilitera le financement des États. Néanmoins, 
sur les marchés, une hausse des taux, par effet de 
contagion, est à attendre. Si elle s’accompagne 
d’un retour de l’inflation vers l’objectif des 2 
%, ce sera le signe d’une normalisation ; dans 
le cas contraire, la conjoncture pourrait en 
pâtir. L’immobilier, très sensible aux variations 
de taux, pourrait connaître un retournement 
de tendance.

Les marchés «actions» seront-ils affectés par la 
hausse des taux ? Les sommets atteints par Wall 
Street laissent craindre un repli en 2017. Celui-ci 
pourrait être contrecarré en cas d’accélération 
de la croissance. Logiquement, en se référant 
au cycle économique américain, celle-ci devrait 
se ralentir. Les grands travaux et la baisse de 
l’impôt sur les sociétés pourraient favoriser 
les entreprises américaines et soutenir ainsi 
leurs cours boursiers. Les marchés européens, 
eux, pourraient pâtir d’une fuite des capitaux 
vers les États-Unis.

Le dollar au sommet ?

L’augmentation des taux d’intérêt devrait 
entraîner une appréciation du dollar et une 
dépréciation de l’euro. Dans ce cas, il en résultera 
une compétitivité accrue des produits européens 
à l’exportation. De son côté, le pouvoir d’achat 
extérieur des Américains sera accru ; ce qui 
pourrait les inciter à racheter des entreprises 
notamment en Europe. Le prix des importations 
sera réduit pour les États-Unis quand leurs 
exportations seront pénalisées.

Le renforcement du dollar américain devrait 
également accélérer les transferts de capitaux 
des pays émergents vers le marché américain.

Plus le dollar se renforce, plus la croissance 
mondiale risque d’être faible. Selon une étude 
de novembre 2016 de la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI), «une appréciation d’un 
point de pourcentage du dollar index induit 
une chute de 49 points de base du taux de 
croissance des activités transfrontalières de 
prêt en USD».

Brexit : «Ne nous fâchons pas»

La négociation sur la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne débutera officiellement 
au mois de mars. Pour le moment, chacun 
des négociateurs affute ses armes. La fermeté 
des uns et des autres risque de buter sur le 
principe de réalité. L’Europe ne peut pas se 
passer de sa deuxième ou troisième puissance 
économique et démographique. Le Royaume-Uni 

peut certes faire le pari de se transformer en 
Singapour européenne mais cela est hasar-
deux. En outre, la menace d’une sécession de 
l’Ecosse pourrait rendre l’exercice encore plus 
délicat. Le Brexit pose une série de problèmes 
: relations commerciales et financières, statut 
des Européens travaillant au Royaume-Uni, 
coopérations dans les secteurs de la défense, 
de l’énergie, de l’aéronautique, etc.

Le Royaume-Uni sera incité à jouer la montre en 
2017 d’autant plus que des élections nationales 
sont prévues dans plusieurs pays dont la France 
et l’Allemagne. Il n’en demeure pas moins qu’il 
faudra élaborer des solutions acceptables pour 
tous les acteurs. L’Allemagne et les pays d’Europe 
du Nord, très liés au Royaume-Uni, devraient 
peser en faveur d’un compromis.

Quand le politique reprend le pouvoir
Si ces dernières années, la politique avait moins 
d’influence sur la vie économique, cela est en 
train de changer. La tentation populiste et 
protectionniste pourrait remettre en cause 
sinon la mondialisation mais du moins sa 
perpétuation sur le modèle passé. Les citoyens 
semblent ne plus adhérer au modèle de 
croissance de ces vingt dernières années. Si 
la mondialisation à travers Internet, les réseaux, 
est pleinement acceptée, celle concernant 
le travail, les migrations pose problèmes. La 
crainte de l’autre et le repli identitaire sont 
tout à la fois l’expression d’un sentiment de 
perte de repères, de craintes sur sa propre 
situation professionnelle et d’exclusion par 
rapport au processus de décision publique.

Le Brexit, le référendum italien, l’élection de 
Donald Trump sont autant d’évènements qui ont 
déjà pesé sur l’année 2016. Le retour sur le devant 
de la scène de la politique budgétaire remet au 
cœur du débat l’action des gouvernements.

En 2017, les regards seront focalisés sur les 
premières décisions de Donald Trump qui 
prendra ses fonctions le 21 janvier prochain, 
puis sur les résultats des élections néerlandaises, 
françaises et allemandes. Si en 2016, les marchés 
avaient bien réagi face au Brexit et à Donald 
Trump, il n’est pas certain qu’il en soit de même 
en 2017. Les dirigeants d’entreprise pourraient 

être tentés par l’attentisme en attendant les 
résultats électoraux et leurs conséquences.

La révolution digitale cessera-t-elle d’être 
une révolution de confort ?

Pour paraphraser le Prix Nobel d’économie, 
Robert Solow, «Nous voyons du big data et 
des objets connectés partout sauf dans les 
statistiques économiques». Mais cette prophétie 
prononcée au sujet des microprocesseurs se 
répète pour la révolution numérique. Le digital 
génère plus de conforts à l’utilisateur, détruit des 
emplois sans pour autant générer de véritables 
gains de productivité. Les emplois supprimés 
ne sont pas tous, loin de là, remplacés par des 
emplois à plus forte valeur ajoutée. Il y a une 
segmentation accrue du marché du travail. 
D’un côté, de plus en plus de postes à faibles 
qualifications (emplois de maintenance, de 
logistique, de services à la personne) ; de 
l’autre côté, un nombre restreint d’emplois 
très qualifiés.

Le foisonnement des idées, des innovations 
liées au digital, aux biotechnologies, aux 
nanotechnologies, nécessite une décantation 
et une sélection. L’intelligence collective ne 
supprime pas le risque d’erreur, de mauvais 
choix en matière d’orientation économique 
et sociale. Néanmoins, après plusieurs années 
de tâtonnement, nous pouvons espérer que 
2017 soit l’année où l’intégration des nouvelles 
technologies digitales dans le processus de 
production aboutit à des gains de productivité. 
La reprise de l’investissement, facilitée par des 
politiques monétaire accommodante, devrait 
faciliter la diffusion du progrès technique.

Quelles conséquences économiques ?

Compte tenu du plus grand nombre d’États 
influençant la conjoncture économique inter-
nationale, les prévisions sont de plus en plus 
délicates. L’économie des Trente Glorieuses, 
c’était les États-Unis, l’Europe occidentale et le 
Japon. Aujourd’hui, de 40 à 80 États participent 
activement au jeu de l’économie mondiale.

Un commerce international, reprise 
ou poursuite de la stagnation ?
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La baisse continue, depuis 2011, de 
la part du commerce international 
dans le PIB mondial (moins de 22 % 

attendu en 2016 contre un pic à 25 % en 2008) 
devrait s’estomper en 2017 avec l’amélioration 
de la situation économique de nombreux pays 
émergents.

Néanmoins la montée en puissance des mesures 
protectionnistes et, surtout, la réorientation du 
modèle de développement chinois ainsi que 
le vieillissement de la population constituent 
autant de facteurs contribuant à sa stagnation.

La Chine entend privilégier la demande intérieure 
et moins dépendre de ses échanges extérieurs. 
Le vieillissement de la population réduit les 
besoins en biens industriels qui sont ceux 
échangés à l’échelle mondiale. Avec l’élévation 
du niveau de vie, la demande est, par ailleurs, 
de plus en plus constituée de services. Enfin, le 
nivellement progressif des coûts de production 

réduit légèrement l’attrait des délocalisations.

Une croissance sans relief ou en regain de 
forme ?

Depuis plusieurs années, la croissance de l’économie 
mondiale est inférieure aux prévisions et à sa 
moyenne des années d’avant crise. Pour 2017, 
de nombreux experts prédisent encore une 
croissance molle. Pour cela ils mettent en avant 
le ralentissement du commerce international, 
l’étiolement de la croissance aux États-Unis, 
en Chine et en Europe. Ils soulignent que les 
gains de productivité sont faibles et que le 
potentiel de croissance tend à se réduire du fait 
notamment du vieillissement de la population.

Plusieurs zones économiques sont en mode 
poussif

L’Europe enregistre un déficit de croissance 
depuis la récession de 2008. Pour le moment, 

rien ne permet d’affirmer qu’une sortie de ce 
tunnel pourrait se produire l’année prochaine. 
En effet, la croissance pour 2017 est attendue 
à 1,3 % contre 1,6 % cette année et 2 % en 
2015. L’augmentation du cours du pétrole 
pourrait entraver l’activité. En revanche, la 
dépréciation de l’euro devrait favoriser les 
exportations. L’autre pays dont la sortie de 
la stagnation semblerait difficile est le Japon. 
Le vieillissement de sa population avec une 
faible ouverture sur l’extérieur de sa société 
sont sans nul doute un handicap majeur pour 
ce pays qui a connu son heure de gloire dans 
les années 80.

Les États-Unis seront la grande inconnue de 
2017. Après plus de 6 ans de croissance, en 
situation de plein emploi, un ralentissement est 
annoncé mais rien ne permet d’affirmer qu’il 
se produira. Après une année 2016, difficile 
sur le plan d’investissement, l’année 2017 
pourrait se traduire par une reprise d’autant 

plus si la fiscalité des entreprises est allégée. 
Le maintien de la croissance autour de 2 % 
n’est pas impossible.

De son côté, la croissance chinoise reste 
malgré tout forte et devrait se situer entre 6 
et 6,5% en 2017. Elle serait tirée par le bas par 
la tertiairisation de l’économie. Le secteur des 
services contribue à plus de 50% au PIB au 
niveau mondial contre 40% en 2005. Or, par 
nature, il est générateur de moins de gains de 
productivité que l’industrie. Pour sa part, l’Inde 
restera un pays à forte croissance, autour de 
7%. L’Amérique latine devrait bénéficier de 
la sortie de récession du Brésil. De son côté, 
l’Afrique profitera de la hausse des cours du 
pétrole.

(Agences)
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une croissance hors pétrole de 1,8 % en 2016 
et de 3,1 % en 2017, soit bien en deçà des 7 
% de moyenne observés entre 2000 et 2014, 
contreperformance due à l’effet de frein des 
mesures d’assainissement budgétaire et à une 
perte générale de confiance du secteur privé 
face à la faiblesse des prix du pétrole.

La croissance non pétrolière en dehors du CCG 
devrait être quasiment nulle cette année en 
raison des conflits en Iraq, en Libye et au Yémen. 
En Iran, la production pétrolière a connu un 
solide rebond, mais l’effet du relâchement des 
sanctions sur la croissance tarde à se concrétiser 
car les entreprises internationales demeurent 
prudentes et les réformes intérieures n’avancent 
que lentement.

Dans les pays importateurs de pétrole de la 
région, les retombées du ralentissement de 
la croissance du CCG et les conséquences des 
conflits armés — de même que les profondes 
entraves structurelles intérieures — pénalisent 
la croissance. Ces pays devraient afficher une 
croissance de 3,6 % en 2016 et de 4,2 % en 2017.

À moyen terme, la croissance sera trop faible 
pour permettre une amélioration sensible des 
niveaux de vie ou pour juguler un chômage 
élevé, de plus de 10 % dans l’ensemble de la 
population et 25 % chez les jeunes.

S’adapter à un pétrole moins cher

La persistance d’un pétrole bon marché et des 
conflits armés rend d’autant plus nécessaire la 
poursuite de plusieurs réformes essentielles 
dans les pays de la région.

«Les exportateurs de pétrole doivent s’atteler à 
la difficile tâche de stimuler la croissance dans 
une conjoncture de faibles recettes budgétaires 
et de compression des dépenses», a expliqué 
Masood Ahmed. «Le défi, maintenant et pour 
l’avenir, consiste donc à trouver d’autres sources 
de revenu et de croissance pour maintenir le 
niveau de prospérité que beaucoup de ces 
pays ont connu jusqu’à présent», a-t-il ajouté.

«Quant aux importateurs de pétrole, leur défi 
principal consistera à favoriser la création d’emplois 
grâce à un secteur privé plus dynamique», 
a-t-il précisé.

Le rapport souligne les réels progrès que de 
nombreux pays ont accomplis ces derniers 
mois dans le sens de l’adaptation à cette 
nouvelle conjoncture économique, en agissant 
notamment sur le plan des dépenses et des 
nouvelles sources de recettes. Les exportateurs 
comme les importateurs de pétrole ont par 
exemple engagé une rationalisation de leurs 
dépenses publiques et ont réduit leurs coûteux 
programmes de subventions universelles aux 
prix de l’essence, de l’électricité, du gaz et de 
l’eau, qui tendaient à profiter surtout aux riches.

Malgré ces progrès, ces prix demeurent très 
inférieurs aux niveaux internationaux, et les 
gouvernements pourraient aller plus loin dans 
la réforme de leurs grilles de tarifs énergétiques, 
remarque le rapport.

Certains pays ont aussi commencé 
à opérer des réductions dans la 
masse salariale de la fonction 
publique. L’Arabie saoudite a par 
exemple récemment annoncé un 
certain nombre de mesures visant 
à diminuer la facture salariale, 
notamment en réduisant les 
indemnités et en limitant les 
heures supplémentaires. Le CCG 
envisage également d’adopter 
une taxe sur la valeur ajoutée.

«Il convient de saluer ces initiatives 
qui illustrent la détermination 
des pays à s’adapter à une difficile 
conjoncture économique», a 
précisé Masood Ahmed.

Il a toutefois ajouté qu’il faudra 
faire davantage dans les douze 
mois à venir et par la suite.

La difficulté sera non seulement 
de stimuler la croissance tout 
en maîtrisant les dépenses 

budgétaires, mais aussi de tirer le meilleur 
parti de la marge de manœuvre dont disposent 
les pays en matière de dépenses publiques.

«L’infrastructure, l’éducation et la santé restent 
trois domaines dans lesquels les dépenses 
publiques peuvent particulièrement réussir à 
promouvoir une croissance durable», a signalé 
Masood Ahmed.

Diversifier les relais de la croissance

Plus généralement, compte tenu de cette 
conjoncture de pétrole bon marché, les pays 
doivent évoluer plus rapidement vers une 
économie plus diversifiée, plus dynamique 
et tirée par le secteur privé.

Beaucoup de pays ont fait état de projets 
en ce sens. Ainsi, l’Arabie saoudite, avec le 
programme Vision 2030, met l’accent sur le 
développement du secteur privé, s’engage à 

atteindre l’équilibre budgétaire en cinq ans et 
envisage la privatisation partielle d’ARAMCO, 
numéro un mondial du secteur pétrolier-gazier.

«Pour les exportateurs de pétrole, il s’agit de 
réduire la dépendance aux recettes pétrolières 
et de créer des emplois pour les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, dans le 
privé plutôt que dans le public. Quant aux 
importateurs de pétrole, il leur faudra réduire 
la dépendance aux envois de fonds. Mais pour 
ces deux groupes de pays, l’objectif doit être 
un modèle économique reposant moins sur la 
dépense publique et davantage sur le secteur 
privé», a noté Masood Ahmed.

«Les transformations économiques d’aujourd’hui 
sont de nature à apporter une croissance 
résiliente et inclusive pour les générations 
à venir», a-t-il conclu.

(FMI)

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord doit tenir le cap des réformes
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UX Design : L’élément clé dans la conception et réalisation des plateformes digitales
Pour les marques, offrir une belle 
expérience utilisateur implique de 
proposer des interfaces faciles et 
agréables à utiliser et répondant 
parfaitement aux besoins des 
clients. Nous n’en sommes plus 
seulement à développer des 
plateformes dans une approche 
« User Centric » (centrée sur 
l’utilisateur). Il s’agit désormais 
pour les marques d’approfondir 
encore leur connaissance de 
l’utilisateur, d’anticiper ses besoins, 
pour offrir ainsi des services 
innovants à des consommateurs 
dont les attentes en matière de 
digital n’ont jamais été aussi 
grandes. 

Cette philosophie de l’UX design est devenue 
aujourd’hui tellement cruciale pour la survie 
d’une marque, qu’elle est de plus en plus 
respectée par les décideurs et les financiers 
à la tête de grands projets. Ceux-ci comprennent 
désormais la pertinence de débloquer les 
budgets nécessaires. Pour satisfaire ces attentes, 
et ainsi attirer et retenir les consommateurs, les 
marques doivent se montrer innovantes sur 
leur plateforme digitale, et offrir une expérience 
personnalisée à leur cible, toujours dans 
une logique Omnicanal, c’est-à-dire mêlant 
expérience digitale et physique en boutique 
notamment. 

La mise en place de ce genre de plateforme 
implique un travail en parfaite coordination 
entre les professionnels de marques évoluant 
déjà dans une culture d’innovation, et ceux 
d’agences portées par cette philosophie. Voici 
les points qui vont dicter les stratégies des mois 
à venir pour la conception des plateformes 
digitales. 

1 / L’approche « User centric » n’est plus l’objectif, 
c’est le point de départ  On n’en est plus à 
réfléchir à une approche User Centric, ce doit 
être un présupposé. 
Avec l’UX Design, il est maintenant l’heure de 

penser au type d’expérience que l’on propose. 
L’interface doit déjà avoir été réfléchie et 
conçue dans une approche « user centric ». 
Tout doit être « user centric ». C’est un point 
de départ. Désormais, la stratégie à définir, 
c’est de décider quel type d’expérience la 
marque veut faire vivre à son client. Une fois 
cette stratégie définie, chaque décideur de la 
marque doit en être imprégné et orienter ces 
décisions en conséquence. Cela peut impliquer 
un accompagnement au changement pour 
les équipes en internes. 

2 / Psychologie Pour définir et ajuster le type 
d’expérience que l’on veut proposer à l’utilisateur, 
il faut connaître parfaitement sa psychologie 
: besoins, éducation, connaissances, émotion 
et sensibilité etc. On pousse la connaissance 
de l’utilisateur à un niveau très élevé. Ce n’est 
qu’ainsi qu’on pourra définir l’architecture, 
la hiérarchie et l’organisation des services 
recherchés par le client. 

3 / Une approche holistique C’est désormais 
l’approche de toute réflexion stratégique pour 
une marque. On ne peut plus considérer les 
comportements clients de manière isolée. 
Le comportement client s’inscrit dans un 
tout, rassemblant une multitude d’aspects 
qui doivent tous être parfaitement compris 

par l’équipe conceptrice, avec l’aide d’experts 
de chaque point : management, marketing, 
psychologie, technologie etc. 

Finalement, cette approche holistique permet 
d’intégrer à la fois les objectifs de la marque, les 
besoins des consommateurs, et les nouvelles 
technologies disponibles. 

4 / Apprenez à connaître vos clients : les Millenials 
Au fil des dix ans à venir, vos consommateurs 
vont devenir ceux de la génération dite des 
« Millenials ». C’est le moment ou jamais 
d’apprendre à les connaître. Ils maîtrisent 
parfaitement les nouvelles technologies. Ils 
en savent probablement plus que vous sur le 
sujet. Ils sont ouverts d’esprit et ne restent pas 
éternellement attachés à une marque. Cela 
se traduit par une moindre loyauté. En fait, ils 
sont simplement à la recherche du service le 
performant et plus innovant. Pour les marques, 
cela implique l’impossibilité totale de se reposer 
sur ses lauriers, et la nécessité de conserver 
l’engagement de ces consommateurs. 

5 / Intégrez les technologies les plus récentes 
Soyez prêts à intégrer les toutes dernières 
technologies à votre plateforme. C’est une 
conséquence du point précédent. Votre nou-
velle génération de clients, ces Millenials, est 

habituée à utiliser les nouvelles technologies 
au quotidien, y compris les plus récentes. Il y 
a vingt-cinq ans, les nouvelles technologies, 
c’était l’arrivée d’internet dans les foyers. Il y a 
dix ans c’était l’émergence de l’internet mobile. 
Aujourd’hui ces nouvelles technologies sont les 
systèmes de reconnaissance vocale, la réalité 
mixte (augmentée et virtuelle)… Soyez prêts 
à les intégrer dans votre offre digitale. 

6 / Big Data et analyse prédictive pour une 
personnalisation maximum Les process doivent 
être conçus pour répondre aux attentes des 
clients de façon personnalisée, en fonction de 
l’individu et de son contexte, connu grâce aux 
données collectées. L’intelligence artificielle 
et l’analyse prédictive permettent de définir 
une expérience utilisateur personnalisée avec 
une précision maximale, et inédite à vrai dire. 

7 / Une logique Ominicanal On dit que les 
millenials sont pour le 100% digital. Nous 
ne sommes pas d’accord. Les millénials ont 
une approche du digital qui s’inscrit dans une 
logique omnicanal. Le digital est là pour servir 
l’expérience physique, et vice versa. 

8 / Le design aujourd’hui : clarté, simplicité, 
fonctionnalité Il y a un an on a entendu que 
« webdesign is dead », face à l’importance du 
contenu d’un site web. Nous ne sommes pas 
tout à fait d’accord avec ça, nous pensons plutôt 
que le design se fait plus épuré, et surtout 
davantage au service du contenu. Le design 
a pour objectif aujourd’hui de mettre en 
lumière le contenu du site de la façon la plus 
claire et confortable possible, pour une facilité 
d’utilisation maximale de la plateforme par 
l’utilisateur. 

9 / On pense Mobile avant tout, toujours dans 
une logique Omnicanal, on en est aujourd’hui 
non plus seulement à réaliser des plateformes 
digitales en responsive design, mais carrément 
à concevoir d’abord l’expérience mobile d’un 
site, avant même la version desk. 

(Nehme Lebbos)

L’Ambassade de France au Liban a lancé 
vendredi, depuis l’Ecole supérieure des 
affaires, la plateforme France Alumni Liban. 
Ce lancement a eu lieu lors d’une cérémonie 
présidée par l’Ambassadeur, M. Emmanuel 
Bonne, et en présence de M. Carlos Ghosn, 
PDG de l’Alliance Renault Nissan et parrain de 
cet événement. France Alumni Liban est une 
nouvelle plateforme numérique avec pour 
objectif de fédérer, informer et dynamiser le 
réseau des Libanais ayant étudié en France, 
explique l’ambassade. 

Cette plateforme doit ainsi permettre aux diplômés 
de l’enseignement supérieur d’échanger et 
de maintenir le contact non seulement entre 
eux, mais aussi avec la France, ses universités 
et ses entreprises. 

Animée par l’Ambassade de France au Liban, 
France Alumni Liban fera partie du réseau inter-

national créé à l’initiative du ministère français 
des Affaires étrangères et du Développement 
international. 
Des personnalités politiques et intellectuelles, 
des acteurs culturels et d’anciens étudiants de 
tous horizons, tous des Alumni ont assisté à 
cette cérémonie qui a mis plusieurs thèmes à 
l’honneur: l’Etat, les arts, l’économie, les sciences 
et les médias. Les échanges ont été riches entre 
jeunes Alumni porteurs de projets et Alumni 
d’expérience. 

France Alumni, le réseau des anciens étudiants 
internationaux en France

 Chaque année, 100 000 étudiants internationaux 
sortent diplômés du système éducatif français. 
Après leurs études supérieures, France Alumni 
les informe, leur permet de rester en réseau 
et de valoriser leur séjour en France dans un 
cadre professionnel. 

UN PROJET AMBITIEUX

Àl’initiative du ministère des Affaires étrangères 
et du Développement International, Campus 
France a imaginé France Alumni, une plateforme 
numérique multilingue performante pour 
fédérer, informer et aiguiller les étudiants 
internationaux passés par l’enseignement 
supérieur français.

FÉDÉRER LES FEMMES ET LES HOMMES

France Alumni offre à tous les anciens étudiants 
internationaux un outil d’une grande fiabilité. 
Son annuaire interactif permet à chacun de 
s’affilier au réseau et de se mettre en contact 
avec d’autres alumni. Le site offre des espaces 
de discussion et des groupes thématiques qui 
permettent à chacun de rester au plus près 
de ses centres d’intérêts.

FAVORISER L’INFORMATION ET LES SAVOIRS

Pour procurer à tous la bonne information au 
moment adéquat, des ressources liées aux filières 
éducatives en France, des espaces réservés 
aux grandes entreprises françaises, des offres 
d’emploi et des newsletters thématiques sont 
mis à jour régulièrement.

Le site propose aussi dans sa rubrique 
magazine des actualités sur la vie culturelle, 
économique et entrepreneuriale française. 
Il relaie les événements les plus intéressants 
pour les alumni.

France Alumni est la plateforme de référence 
pour les anciens étudiants internationaux 
qui souhaitent valoriser leur expérience en 
s’inscrivant au sein d’un vaste réseau français.

La plateforme numérique «France Alumni Liban» est lancée
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انتخاب رئيس للجمهورية .. هل يبعث الضوء في نهاية النفق ؟
 تتمة الصفحة ١

 طبيعية والدعم الذي لقيه لبنان منذ شهرين وحتى اليوم من قادة هذه
 الدول والمؤسسات المالية واالقتصادية فيها سوف يترجم انجازات
المؤشرات كل  وأن  سيما  ال  الخير،  إلى ضفة  بلبنان  تعبر   عملية 

تؤكد على ذلك.
العربية، الدول  إلى  بها  القيام  ينوي  التي  الزيارات  ان  الى   وأشار 
 وفي مقدمها دول الخليج، ستساعد على تمتين عالقات التعاون بين
 لبنان وهذه الدول ال سيما وأن المرحلة المقبلة ستعزز الثقة بالدولة
 اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها، التي سوف تعمل بشفافية مطلقة في

كل ما يتصل بالمشاريع االستثمارية واالنتاجية.
الخليج، اللبنانيون في دول  يلعبه  الذي  بالدور  الرئيس عون   ونوه 
مجدداً المالية  والصناديق  الدول  هذه  تقدمها  التي   وبالمساعدات 
 التأكيد على أهمية استعادة الدور الريادي في المجاالت كافة السيما

المجال المصرفي.
روجيه واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رئيس  قال   ، جهته   من 
 نسناس في تصريح لصحيفة عربية إن العام 2016 لم يكن سهال
 على االقتصاد الوطني وال يمكن أن يكون هناك أي تغيير إيجابي
عون ميشال  الرئيس  فخامة  انتخاب  يبعث  بأن  أمله  عن   معربا 
 األمل في قلوب المواطنين اللبنانيين وينمي التوقعات اإليجابية لدى

المستثمر ورجل األعمال.
 ويندرج ذلك في محور العالقة العضوية بين السياسة واالقتصاد،
الذي يمكن  رغم أن علم االقتصاد يطرح إشكالية مختلفة هي: ما 
وإقليميا محليا  الراهنة  واألمنية  السياسية  األوضاع  في ظل   عمله 
الحياة أطراف  جميع  قبل  من  معها  التعامل  وتتطلب   ضاغطة 

االقتصادية اللبنانية.
لبنان في  االقتصاد  لمشاكل  التصدي  مسؤولية  أن  نسناس   وأكد 
 تقع على عاتق جميع  األطراف ، وينبغي على جميع المؤسسات
 ورجال األعمال والجامعات ورجال الفكر استنباط الحلول لمعالجة

األزمة االقتصادية وتخفيف وطأتها على المواطن.
 وأكد على أنه أعد كتابا شارك فيه أكثر من 81 خبيرا اقتصاديا من
 أجل طرح المشاكل االقتصادية التي يعانيها لبنان في ظل الظروف
 التي تتعرض لها المنطقة وإيجاد حلول لهذه المشاكل التي يعيشها

االقتصاد اللبناني.
 وأوضح نسناس أن الحاجة باتت ضرورة لالنطالق ليس للخروج
 من الماضي فحسب بل لكي نبني الغد بما يجسد دور لبنان في القرن

الحادي والعشرين.
وهل دولة؟  ألي  واجتماع  اقتصاد  أي  منها  ملحة  أسئلة   وطرح 
عمل ثمرة  أنه  أم  داخلية  مسألة  هو  اللبناني  باالقتصاد   النهوض 
لبنان ما  داخلي وخارجي متداخل؟ وإلى أي مدى يصلح لنهوض 

صلح لنهوض بلدان أخرى؟.
 كما تساءل هل يحتاج لبنان إلى مشروع معلب أم يحتاج إلى نبض
المبادرة العمل وتدعم  تفتح فرص  تنموية شمولية ومتكاملة   رؤية 

اللبنانية وتسهم في تجسيد دور لبنان في المنطقة والعالم؟.
والتكافل االنمائي  التكامل  هو  اللبناني  النهوض  طريق  إن   وقال 
اجتماعيا أمانا  يتطلب  االقتصادي  االستقرار  أن  كما   االجتماعي 

واألمان االجتماعي ال يكون على حساب النهوض االقتصادي.
 وأضاف أن التطورات المتالحقة في السنوات األخيرة كشفت أنه لم
 يعد هناك اقتصاد محلي منفصل عن االقتصاد العالمي ولم يعد ثمة

اقتصاد محلي متوقف على الحركة االقتصادية الخارجية وحدها.
الذي ظل صامدا رغم تالحق األزمات والتحديات لبنان  أن   وأكد 
 منذ أربعين عاما على التوالي هو بلد يستحق كل تعاضد للشروع
المنافسة ومساندة التنمية وذلك بتشجيع   في ورشة إلرساء مسيرة 
 القطاعات من خالل ربط الحوافز وتطوير برامج الدعم المالي في
 اتجاه العناية بالتأهيل والتدريب وتعزيز مجاالت التصدير وتشجيع

المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
 وشدد على ضرورة االهتمام بالمؤسسات العمالقة من خالل إصالح
 المالية العامة وتطوير بنية القوى العاملة ومعالجة انعكاسات األزمة
 السورية والنزوح على أوضاعنا االقتصادية واالجتماعية وتطوير
الخاص القطاع  ودعم  والصديقة  الشقيقة  الدول  مع   العالقات 

والتمسك باالقتصاد الحر.

الوضع إن  إلى  فأشار  وزني  غازي  االقتصادي  الخبير   أما 
 االقتصادي والمالي في لبنان مازال قاتما وضبابيا نتيجة استمرار
المنطقة السياسية واألمنية في  الداخلية وتعقد األوضاع   األوضاع 
 وضعف المساعدات الدولية للنازحين السوريين إضافة إلى تأثيرات

تراجع مداخيل الدول النفطية في المنطقة على االقتصاد اللبناني.
النمو أن  تظهر  والمالية  االقتصاديـة  المؤشـرات  أن   وأضـاف 
 االقتصادي ضعيف جدا نتيجة أجواء عدم اليقين الذي يبعد المستثمر

األجنبي ويجعل المستثمر المحلي متريثا.
ويضعف واألجانب  العرب  السياح  يبعد  ذلك  أن  إلى   وأشار 
 االستهالك الداخلي وأن إقفال الطرقات والمعابر البرية بين لبنان

ودول المنطقة يؤدي إلى تراجع المبادرات االقتصادية.

للذاكرة والزمن اآلتي
والشهور األيام   تمضي 
يحيا األعوام،   وتنقضي 
آخرون، ويرحل   أناس 
التي األرض  إلى   نَرجع 
التربة وإلى  نشأنا   فيها 
وما نبتنا،  منها   التي 
الحياة هذه  في   وجودنا 
سنرحل ضيوف،   إال 
وتبقى عنها،  قريب   عما 
 ذكرياتنا وآثارنا إن كانت
وإن خير،  فهي   خيراً 
فستكون ذلك  غير   كانت 
ستجني الذكر،   خاملة 

  األجيال ثمار مازرعه الذين من قبلهم وسيكونوا مقدمة لما بعدهم.

واإلستقرار، والسالم  األمن  ملؤها  حياة  ليعيش  اإلنسان  يتطلع    
 والبد من مواجهة مشكلة هنا أو عقبة هناك، ويكتنف حياته أحوال
 وعوامل مختلفة ومتباينة سيتأثر بها وسيحتاج إلى كثير من وسائل
 يدفع بها ما يطرأ عليه وما ينتابه من مشكالت، ينتظر من يقف إلى
 جنبه، وكثيرة هي الوسائل منها المهم ومنها ماهو أكثر أهمية، وفي
 مقدمة ذلك وجود أفراد العائلة نفسها فابصطفافهم يهون ما يصُعب
 عليه من شؤون حياته وخدمة مجتمعه وأخرى خاصة ال يستطيع

 النهوض بها منفرداً، ال سيما أن اإلنسان بطبعه ُخلق محباً للتآلف
مع غيره واإلختالط مع بني البشر .

وقريب شقيق  دون  منعزالً  وحيداً  اإلنسان  يعيش  أن  اليمكن   لهذا 
والرخاء، الضيق  في  لآلخر  عوناً  هو  منا  واحد  فكل    وصديق،  
يكون لفرحه،  ويفرح  لحزنه  ويحزن  لموته،  ويموت  لحياته   يحيا 
 إلى جنبه عند النوازل ويأخذ بيده عند العثرات، ويدفع عنه الضرر

بنفسه وماله،
 هكذا كان نمط حياة اآلباء واألجداد واألمهات، وكم سمعنا عن كثير
وكذلك بها،  ويمتازوا  يتصفوا  كانوا  التي  النبيلة  المعاني  تلك   من 
 القصص والحكايات عن سلفهم، فكم سمعناهم يستذكرون الماضي

ويتحّسرون على )أيام زمان(
الصغير منها  ويشتكي  الخالفات  فيها  تكثر  التي  األيام  هذه   عكس 
 والكبير والفرد واألسرة على حد سواء، وقد ظهرت آثارها السلبية
 على نمط الحياة ونفسيات الناس، حيث أصبحت الحياة اإلجتماعية
وتراحم تواد  هناك  يعْد  ولم  مفككة،  األسرية  والروابط   معدومة 
 بين الناس، وأصبح كل واحد مشغوال بنفسه وهمومه بمعزل عن

اآلخرين.
الخالفات انتشرت  وقد  ويسمع  يشاهد  عندما  اإلنسان    ويأسف 
طريق في  منا  واحٍد  بكل  وأخذت  مجتمعنا  في  الكراهية   وتفشت 

 مختلف عن اآلخر هذا إن لم يكن ضدا له .

 وإذا اطلعت وتفقدت أوضاع الناس وأحوالهم ستجد أن الكثير قد فقد
 الشعور اإلنساني بغيره،  ويبذل مافي وسعه لسد أبواب الخيرعن
 سواه، بل يستخدم شتى األساليب والِحيَل والمداهنات لجلب المنافع
 إليه وحده، واألدهى من كل ذلك يسعى إلفساد العالقات والروابط

اإلنسانية، وجر المصائب على غيره .

 لذلك كل ما نراه اليوم في مجتمعاتنا من فساد لألخالق وجهل وتأخر
الذات، األنانية وحب  سببه  إنّما  المشاكل  ذلك من ضروب   وغير 

وتغليب األنا للفوزعلى اآلخرين.

 إذاً فالحياة اإلجتماعية هي صورة من صور حياة أي إنسان، اليمكن
وتعالى عندما خلق تجاهلها، وهللا سبحانه  أو  النظر عنها   صرف 
 البشر جعلهم في حاجة بعضهم البعض، يرتبطوا بعالقات يسودها
 الحب واإلحترام والتعاون سواء عالقات أسرية أو عالقات صداقة
على تفرض  التي  اإلجتماعية  العالقات  من  نوع  أي  أو  عمل   أو 
 الشخص اإلختالط مع اآلخرين وتقديم الخدمات المختلفة لبعضهم
ونزع وإخالص،  وأمانة  بصدق  بينهم  فيما  والتعامل   البعض، 
بحق التمادي  ووقف  الغفلة  من  واإلستيقاظ  والغرور  التكبُر   ثوب 
إلى األرض أننا مخلوقات ضعيفة، وسترجع  والتذكر   اآلخرين،  

والتربة التي منها نبْتنا ونرحل كغيرنا وتبقى آثار.

وفاء بهاني



7 إقتصاد

 بعد تأييد مجلس األمن الدولي بغالبية أعضائه قرارا يدين االستيطان
شرقي فيها  بما   ،1967 عام  المحتلة  األراضي  على   اإلسرائيلي 
 القدس، ينشغل الفلسطينيون بإمكانية استثمار هذا القرار في مواجهة

 دولية قد تفضي إلى محاكمة إسرائيل وتعزز مقاطعتها.
يفتح القرار  إن  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  قال   وبينما 
 الباب من أجل المفاوضات والوصول إلى حل الدولتين و«القدس
 الشرقية عاصمة لدولة فلسطين« يعتقد مراقبون أن األهم هو وضع
االستيطانية، أنشطتها  بسبب  إسرائيل  لمحاكمة  القانونية   األرضية 

 وتعزيز مقاطعتها دوليا.
اليوم االثنين إن المالكي  الفلسطيني رياض  الخارجية   وقال وزير 
بات التي  الدولية  الجنائية  المحكمة  لـ  ملزما  اآلن  أصبح   »القرار 

 بإمكانها فتح تحقيق رسمي في موضوع االستيطان«.

 واعتبر عضو اللجنة المركزية لـ فتح محمد اشتية القرار اعترافا
أمام كوادر لم يعد مقبوال استمراره، مضيفا   دوليا بأن االستيطان 
المؤتمر أقرها  إستراتيجية  صلب  في  يصب  القرار  أن   الحركة 
 السابع لفتح ونصت على تشجيع المقاومة الشعبية وتعزيز المقاطعة

 االقتصادية إلسرائيل.
 وقال اشتية إنه ليس نصرا معنويا فحسب، بل هو إشراك للعالم في
 مراقبة االستيطان ومكافحته، حيث يتضمن بندا يوجب تقديم األمين
 العام لـ األمم المتحدة تقريرا دوريا لمجلس األمن حول االستيطان،
 حيث كشف اشتية عن نية الفلسطينيين تشكيل فريق لتوثيق مصادرة

 األراضي والبناء االستيطاني والسيطرة على مصادر المياه.

ال أنه  أي  السابع،  وليس  السادس  البند  تحت  القرار  وقوع   ورغم 
الفلسطينيين من إنه سيمكن  اشتية  قال  تنفيذ ملزمة،  أدوات   يحمل 
األوروبية الدول  حث  على  يشجع  كما  الدولية،  المقاطعة   تفعيل 

 على اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من
أراض على  لوجودهم  اليهود   المستوطنين 

 فلسطينية غير شرعية.
تراجع أمريكي

 بالمقابل، ورغم اعتباره القرار خطوة محدودة
 التأثير إذا لم تتبع بخطة تحرك فلسطينية فعلية،
بيرزيت بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ   رأى 
بالسياسة هام  تراجع  القرار  أن  العزم   أحمد 
الثمانينيات التي تعهدت منذ مطلع   األميركية 
معالجة بمنع  كارتر إلسرائيل   برئاسة جيمي 
 الموضوع الفلسطيني بشكل يتضمن أية إشارة

 للقدس في مجلس األمن واألمم المتحدة.
 وقال العزم إن دعم الرباعية الدولية للقرار يعني أن العالم لم يعد
فإن وبالمقابل  بالضرورة.  األميركية  اإلسرائيلية  بالمقاييس   يسير 
ترمب دونالد  المنتخب  الرئيس  مجيء  مع  القرار  صدور   تزامن 
 ومؤتمر »فتح« يعني أن هناك مرحلة جديدة قادمة، تتطلب انتخاب

 مجلس وطني فلسطيني جديد، وفق رأيه.
 أما األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي فقال إن
 القرار أعاد تأكيد المجتمع الدولي على اعتبار األراضي الفلسطينية
المساعي ينسف  مما  محتلة،  أراضي  الشرقية«  »القدس  فيها   بما 
والديمغرافي السياسي  الواقع  تغيير  إلى  المستمرة   اإلسرائيلية 

 للقدس.
 وأضاف أن القرار يعيد التأكيد على أن أساس العملية السياسية هو
 االعتراف باألراضي التي استولت عليها إسرائيل بعد حرب 1967
لتطبيق هذا الدولي  المجتمع  تدخل   كأراٍض محتلة، مما يستوجب 
 االعتراف عمليا، وهو أيضا يتطلب وفق رأيه مواصلة الفلسطينيين
قواعد ووضع  ومؤسساتها،  المتحدة  باألمم  السياسي«   »هجومهم 

 جديدة ألية عملية سياسية مع اإلسرائيليين تنطلق برعاية أممية.

أساس قانوني

يعطي القرار  أن  جقمان  جورج  القانوني  الخبير  رأى   وبدوره، 
أو السلطة  عبر  للشكاوى  تقديمهم  في  للفلسطينيين  قانونيا   أساسا 
 المؤسسات األهلية ضد االستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، إال
 أنه يتساءل عن قدرة القيادة الفلسطينية على االستفادة من القرار، أم
 أنها سترجئ ذلك لعدم توفر اإلرادة السياسية أو للضغوط الدولية،
 كما حدث سابقا مع تقرير غولدستون الخاص بالتحقيق في العدوان

 على غزة.
 ورغم ذلك، يرى جقمان أن خيارات السلطة أفضل حاليا بالنظر
 إلى اليأس من إمكانية التوصل إلى حل سياسي مع إسرائيل، مضيفا
 أن هذا »اليأس« كان أحد أسباب التصويت الدولي لصالح القرار.
إسرائيل لمقاطعة  قوية  دفعة  سيعطي  القرار  أن  جقمان   واعتبر 
 دوليا وخاصة الدول التي تنشط فيها حركات المقاطعة، حيث يتوقع
بضائع على  القيود  بتشديد  بلدان  عدة  تقوم  أن  فعال   اإلسرائيليون 

المستوطنات.

قرار إدانة االستيطان يعزز محاكمة إسرائيل ومقاطعتها

المالكي: وفد اقتصادي سيزور السنغال قريبا بعد قرار إسرائيل وقف المساعدات لها
 أعلن وزير الخارجية رياض المالكي اليوم السبت أن وفدا فلسطينيا
إسرائيل وقف قرار  بعد  القادمة  األيام  السنغال خالل  إلى   سيصل 
أخرى دول  وثالث  تبنيها  خلفية  على  لها  اإلنسانية   المساعدات 
بوقف يطالب  قرار  مشروع  الدولي  األمن  مجلس  في   الجمعة 

االستيطان اإلسرائيلي.

 وقال المالكي إلذاعة )صوت فلسطين( الرسمية، إن وفدا من اتحاد
خالل سيصلون  16 شخصا  يضم  الفلسطينية  الغذائية   الصناعات 

أيام إلى السنغال.

السنغاليين المسؤولين  مع  لقاءات  لديه  الوفد  أن  المالكي   وأضاف 
 لتعزيز العالقات الثنائية على مستوى رجال األعمال وبحث إمكانية

فتح األسواق السنغالية للبضائع الفلسطينية والعكس.

مكتبا ستفتتح  الدولي  للتعاون  الفلسطينية  الوكالة  أن  إلى   وأشار 
العالقات داكار من أجل تعزيز  السنغالية  العاصمة  لها في   إقليميا 
 الثنائية والعمل على تحديد أطر التعاون في مجاالت الطب والصحة

والطاقة البديلة وغير ذلك من المشاريع.

المالكي أن فلسطين تتحمل مسؤولياتها حيال ما تتعرض له  وأكد 

السنغال، وهي على استعداد لتقديم كافة اإلمكانيات لها.
 وأوعز رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية،
اإلجتماعي التواصل  موقع  على  صفحته  أوردت  ما   بحسب 
بالعودة والسنغال  نيوزلندا  في  إسرائيل  سفيري  إلى   )فيسبوك( 
 فورا إلى إسرائيل إلجراء مشاورات، باإلضافة إلى إلغاء الزيارة
 المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي إلى إسرائيل التي كانت مقررة

بعد 3 أسابيع.

 كما أوعز نتنياهو لوزارة خارجيته بإلغاء جميع برامج المساعدات
زيارات إلغاء  إلى  باإلضافة  السنغال،  إلى  تقدم  التي   اإلسرائيلية 
سفيري نيوزلندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل وال يقيمان فيها.

 وأشار إلى أن تلك »الخطوات تتخذ حيال الدول التي قدمت مشروع
القرار إلى مجلس األمن وتقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل«.

في له  تصويت  جلسة  في  الماضية  الليلة  األمن  مجلس   وتبنى 
للبناء االستيطاني بأغلبية 14 المناهض  القرار   نيويورك مشروع 
 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الواليات المتحدة

األمريكية.
السنغال هي  دول  أربع  من  بطلب  القرار  على  التصويت   وتم 

ونيوزلندا وفنزويال   وماليزيا 
 بعد أن تم إرجاء التصويت عليه
 في اللحظات األخيرة أول أمس
 الخميس ألجل غير مسمى بطلب

من مصر ممثلة المجموعة العربية في مجلس األمن.
 والقى تبني القرار ردود فعل فلسطينية رسمية مرحبة به واعتبرته

تاريخيا.

أبلغتنا »فرنسا  إن  المالكي  قال  للسالم،  الدولي  المؤتمر   وبشأن 
 رسميا أن المؤتمر الدولي سيعقد في 15 من يناير المقبل في باريس
وجود دون  العالم  دول  من  خارجية  وزير   70 إلى   50  بحضور 

الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي«.

 وأضاف المالكي أن »الموعد هو اليوم الوحيد الذي بإمكان وزير
 الخارجية األمريكي جون كيري أن يحضر ويشارك فيه، مما يعني
أن الواليات المتحدة األمريكية ستحضر على المستوى الوزاري«.

بخيار تمسكها  وأعلنت  الفرنسية،  المبادرة  إسرائيل   وترفض 
 المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين لتحقيق السالم من دون شروط

مسبقة.



إقتصاد 6

أرقام صادمة لبطالة الشباب في فلسطين

 وجاءت نتائج المسح صادمة حيث أظهر أرقام كارثية لواقع الشباب
 في فلسطين لعام 2015 ومن أهم المؤشرات والنتائج التي أظهرها

المسح:
30% من المجتمع الفلسطيني هم شباب.

 بلغ معدل البطالة بين الشباب في فلسطين 32.3% بواقع %22.5
بطالة معدل  ويبقى   , قطاع غزة  في  الغربية %50.6  الضفة   في 

الشباب في فلسطين األعلى في المنطقة.
21.9% من الشباب لم ينهوا أي مستوى تعليمي.

63.3% من الشباب العاملين ال تتناسب مؤهالتهم مع وظائفهم.
ونسبة العاملة  القوى  خارج  الشابات  اإلناث  من  العظمى   الغالبية 
 مشاركتهم في القوى العاملة منخفضة جدا بواقع 16.1% مقارنة
 مع 65.4% للشباب الذكور, أي أن الغالبية العظمى )83.9%( من

اإلناث الشابات لم تشارك في سوق العمل.
21.5% نسبة الشباب الذين ليس لديهم تعليم على اإلطالق.

42.9% معدالت البطالة بين األفراد الحاصلين على دبلوم متوسط.
 81.6% من الشباب العاملين يعملون مستخدمين بأجر، ومعظمهم
الشباب مقابل 24.5% من   ، المدة   يعتمد على عقود غير محددة 
,  وأكثر من 50% من بأجر، يعملون بموجب عقد   المستخدمين 
الحد عن  الشهري  أجرهم  معدل  يقل  بأجر  المستخدمين   الشباب 

األدنى لألجر )1،450 شيكالً(.
    54.8% من الشباب في فلسطين يعانون من البطالة طويلة األجل.
 الشاب يستغرق في المتوسط 13.4 شهر من وقت تخرجه للحصول

على الوظيفة األولى التي تعتبر إما ثابتة وإما مرضية.
يشكلون العمل  سوق  إلى  االنتقال  طور  في   الشباب 
 42.3% من إجمالي الشباب، بواقع 34.8% في الضفة

الغربية و 54.2% في قطاع غزة.
 وتعتبر البطالة قنبلة موقوتة تهدد اإلستقرار في فلسطين
في حاد  إرتفاع   2016 عام  من  الثالث  الربع  شهد   و 
إلى إرتفعت  حيث   , فلسطين  في  البطالة   معدالت 
العمل  384،900 العاطلين عن   28.4%  وبلغ عدد 
 ألف شخص , منهم حوالي 166،900 ألف في الضفة
 الغربية وحوالي 218،000 الف في قطاع غزة , و ما

الغربية وقطاع الضفة  بين  البطالة  في معدل  التفاوت كبيراً   يزال 
%19.6 مقابل  غزة  قطاع  في   %43.2 المعدل  بلغ  حيث   غزة 
إلى غزة  قطاع  من  عامل  الف   15 وإنضم   , الغربية  الضفة   في 
 مستنقعات البطالة في الربع الثالث من عام 2016 ، حيث بلغ عدد
 العاطلين عن العمل في الربع الثاني 203 الف عاطل عن العمل
 , وبحسب البنك الدولي فإن معدالت البطالة في قطاع غزة تعتبر

األعلى عالميا.
التوصيات

 يجب وضع هذة األرقام الكارثية على طاولة مجلس الوزاراء وأمام
في البطالة  لتفشي  حد  لوضع  القرار  وأصحاب  المسؤولين   كافة 

المجتمع الفلسطيني.
 العمل المستمر على تحسين جودة مخرجات التعليم األكاديمي من

 خالل المتابعة والتقييم ، وقياس مدى موائمة مخرجات التعليم مع
احتياجات سوق العمل.

مفاتيح في  النظر  إلعادة  والتعليم  التربية  وزارة  تدخل   ضرورة 
كفاءة على  للحفاظ  وذلك  الجامعية  التخصصات  في   القبول 
تراخيص منح  وقف  وضرورة  التخصصات,  تلك  من   الخريجين 

جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.

 تطوير المهارات المختلفة للخريجين بهدف زيادة كفائتهم لتمكينهم
تنفيذ , وذلك عن طريق  العمل  إلى سوق  الدخول  المنافسة و   من 

 برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية و الدولية
 ضرورة تغير الثقافة و النظرة الخاصة بالتعليم والتدريب المهني
 والتقني لدى المجتمع , وإلحاق الشباب الذين تركوا التعليم النظامي

إلى التدريب المهني والتقني.

 أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن نتائج مسح اإلنتقال من الدراسة إلى سوق العمل  لعام 2015 , حيث أن هذا المسح  له أهمية قصوى في إعطاء نظرة واقعية
مفصلة وشمولية عن أحوال الشباب والخريجين في فلسطين وإظهار مدى معاناتهم في توفير فرص العمل الالئق في ظل العديد من التحديات التي تواجه اإلقتصاد الفلسطيني.

د.ماهر تيسير الطباع

عدد الفلسطينيين بلغ حوالي 12.70 مليون

فـي المقدر  الفلسطينيين  عدد  إن  الفلسطيني  االحصاء  جهاز   قال 
 العالم بلغ حوالي 12.70 مليون فلسطيني )4.88 مليون فـي دولة
 فلسطين، وحوالي 1.53 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب
5.59 مليون في الدول العربية ونحو 696 ألف في الدول األجنبية(.
 جاء ذلك في تقرير أصدره جهاز اإلحصاء اليوم الخميس، والذي
 استعرضت فيه رئيس اإلحصاء عال عوض، أوضاع الفلسطينيين
الجديدة 2017، وكانت السنة  نهاية عام 2016، عشية رأس   في 

على النحو اآلتي:
أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة

فرداً؛ مليون   4.88 بحوالي  فلسطين  دولة  في  السكان  عدد   قدر 
قطاع في  مليون  الغربية و1.91  الضفة  في  مليون   حوالي 2.97 
 غزة. وبلغت نسبة السكان الالجئين نحو 41.9% من مجمل السكان
 الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26.0% في الضفة

الغربية و66.7% في قطاع غزة.
انخفاض في معدالت الخصوبة خالل السنوات األخيرة

 انخفض معدل الخصوبة الكلي خالل الفترة 2011-2013 إلى 4.1
 مولوداً )مقارنة مع 5.9 مواليد عام 1999(؛ 3.7 مولوداً في الضفة

الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.

انخفاض في متوسط حجم األسرة
 انخفض متوسط حجم األسرة إلى 5.2 فرداً عام 2015 )مقارنة مع
 6.1 فرداً عام 2000(؛ بواقع 4.9 فرداً في الضفة الغربية و5.7

فرداً في قطاع غزة.
معدالت المواليد والوفيات الخام تتجه نحو االنخفاض

 بلغ معدل المواليد الخام في العام 2016 في فلسطين 30.9 مولوداً
 لكل 1000 من السكان؛ 28.5 مولوداً في الضفة الغربية و35.8
 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2016
 في فلسطين 3.5 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 3.7 في الضفة

الغربية و3.3 في قطاع غزة.
مقارنة األردن  في  الفلسطينيين  بين  عالية  خصوبة   معدالت 

بالفلسطينيين في سوريا ولبنان
 بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في االردن 3.3
 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في

حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً في لبنان للعام 2011.
مليون  1.53 حوالي  إسرائيل  في  المقدر  الفلسطينيين  عـدد   وبلغ 
الخامسة دون  األفراد  نسبة  وبلغت   ،2016 العام  نهاية   فلسطيني 
ولإلناث  %34.3 للذكور   2015 عام  نهاية  العمر  من   عشرة 

 33.5% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األفراد الذين أعمارهم 65
سنة فأكثر للذكور 4.0% ولإلناث %4.8.

 تساوت معدالت الخصوبة بين النساء اإلسرائيليات والفلسطينيات
في إسرائيل

في واإلسرائيلية  الفلسطينية  للمرأة  الكلي  الخصوبة  معدل   بلغ 
حجم متوسط  وبلغ   ،2015 للعام  وذلك  مولوداً   3.13  إسرائيل 
 األسرة الفلسطينية في إسرائيل 4.6 أفراد، وبلغ معدل المواليد الخام

حوالي 23.6 مولوداً لكل 1000 من السكان.
 عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد اإلسرائيليين

عبر الزمن.
 عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 6.41 مليون نهاية
بناء مليون   6.33 اإلسرائيليين  عدد  بلغ  حين  في   ،2016  عام 
،2015 عام  نهاية  اإلسرائيلية  اإلحصاءات  دائرة  تقديرات   على 
نهاية عام 2016. مليون مع  يبلغ عددهم 6.45  ان  المتوقع   ومن 
عام نهاية  في  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  السكان   وسيتساوى عدد 
السكان اإلسرائيليين حوالي 49.3% من نسبة   2017. وستصبح 
 السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى نحو

6.96 مليون إسرائيلي مقابل 27.1 مليون فلسطيني.
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أو اقتصادية،  أو  اجتماعية،  قضية  أو  مشكلة،   انتقال 
تحظى التي  العمومية  القضايا  دائرة  إلى   سياسية، 
 باهتمام صانعي القرار ضمن السياسات العمومية، يطرح
 مسؤولية عدد من الفاعلين والقنوات، من قبيل األحزاب
 السياسية وفعاليات المجتمع المدني وجماعات الضغط،
 إضافة إلى اإلعالم من خالل أسلوب التعبئة وحشد الرأي

العام.

الرسالة اعتبار  على  الشأن،  هذا  في  مطلوباً  اإلعالم  دور   ويظل 
التنوير مستوى  على  األخير،  هذا  يتحّملها  التي  المفترضة   النبيلة 
غير وتقييمها،  العمومية  السياسات  ومواكبة  والتعبئة،   والتنشئة 
بتوافر رهينة  تظل  بنّاء،  وبشكل  ميدانيّاً  الرسالة  هذه  بلورة   أن 
 مجموعة الشروط، في عالقة ذلك بتوّخي قدر من الموضوعية في
ميدانية، وتدابير  تدخالت  تتطلب  التي  والمواضيع  القضايا   تناول 
الربح تحقيق  التهافت على  قانونية مواكبة، وتجاوز   أو تشريعات 
صانعي قبل  من  وإرادة  استعداد  وجود  مع  واإلثارة،   المادي 

القرارات للتفاعل اإليجابي مع ما يطرح في هذا الصدد.

ال»فيس في  المتمثلة  االجتماعي  التواصل  شبكات  لظهور   كان 
التفاعل تعزيز  في  كبير  أثر  وال»يوتوب«،  و»تويتر«،   بوك«، 
 ودعم التواصل بين مختلف األشخاص، وإبداء اآلراء إزاء قضايا
 مجتمعية مختلفة، بالشكل الذي حولها إلى آلية ضغط وتأثير، وفرت
تتقاسم مجتمعية  فئات  بين  والحوار  للنقاش  فضاء  الشبكات   هذه 
وانتماءات ومعاناة مشتركة، وبخاصة واهتمامات  وقضايا   أفكاراً 

أنها تتيح النشر الفوري، والدردشة والتفاعل المباشرين.

 فتح اإلعالم االجتماعي نافذة جديدة، وآفاقاً واسعة أمام فئات مختلفة
 داخل المجتمع، بخاصة في األقطار التي تسيطر فيها الدولة على
 وسائل اإلعالم، األمر الذي جعله يتحّول في زمن قياسي من مجرد
األخيرة، السنوات  في  المجتمعات  داخل  مؤثرة  قوة  إلى   هواية، 

من اإلعالم  من  الجديد  النوع  هذا  مّكن   بعدما 
 توجيه النقد لعدد من المؤسسات والشخصيات
معلومات طرح  ومن  العمومية،   والسياسات 
بقضايا تتعلق  ومواضيع  وآراء   وأفكار 

اجتماعية وسياسية مختلفة .

 وتشير االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
 اإلعاقة المصادق عليها في 13 ديسمبر/  كانون
 األول 2006 من طرف الجمعية العامة لألمم
لتمكين أنه  إلى  التاسعة،  مادتها  في   المتحدة 

في والمشاركة  استقاللية  في  العيش  من  اإلعاقة  ذوي   األشخاص 
 جميع جوانب الحياة، تتّخذ الدول األطراف التدابير المناسبة التي
البيئة إلى  المساواة مع غيرهم،  قدم  إمكانية وصولهم، على   تكفل 
في بما  االتصاالت،  والمعلومات  النقل  ووسائل  المحيطة   المادية 

ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال.

 وتظل مهام اإلعالم كبيرة وحيوية على طريق التعريف بإمكانات
العام الرأي  أمام  ومشكالتهم  بحاجياتهم،  والتحسيس   المعاقين 
المدني والمجتمع  الدولة  نشاطات  ومواكبة  القرار،   وصانعي 
 وتحركاتهما في هذا الشأن، والسعي إلى تغيير النظرة الّدونية إليهم
 داخل المجتمع، وتتبع أحوالهم ومشكالتهم وحاجياتهم، بخاصة في
 المناطق النائية والقروية، ومواكبة تطبيق مختلف بنود االتفاقيات

الدولية التي صادق عليها العديد من الدول.

من الكثير  تسائل  جماعية  عملية  هو  المعاق  الشخص  إدماج   إن 
وإعالم المدني  المجتمع  وجمعيات  دولة  من  والمتدخلين   الفاعلين 

ومؤسسات تعليمية وجامعات وقطاع خاص.
لالتصال وسيلة  باعتبارها  اإلعالم  وسائل  مهّمة  كانت   فإذا 
 الجماهيري، تنطوي على أهمية كبرى من حيث تنوير الرأي العام
 بقضايا المعاقين، ومواكبة مشكالتهم والسعي إلى الحّد منها، وقائياً
 وعالجياً، إضافة لدورها المفترض في تغيير النظرة الّدونية إلى هذه

 الفئة داخل المجتمع، والتعريف بإمكانات وكفاءة الشخص المعاق،
 فإنه باإلمكان استثمار شبكات التواصل االجتماعي بمختلف أشكالها
 على نطاق واسع في خدمة الشخص المعاق وقضاياه، طالما أن هذه
الشبكات تزخر بإمكانات هائلة على مستوى التأثير في الرأي العام.
 إن تأهيل المعاقين ال يعني الدولة بمفردها، بقدر ما يعني مختلف
المجتمع، من جمعيات وقطاع خاص ومؤسسات داخل   الفعاليات 
من كبير  جزءاً  تشكل  أصبحت  الفئة  هذه  وأن  بخاصة   إعالمية، 
أن كما  المختلفة،  وكفاءاتها  وإمكاناتها  عددها  حيث  من   المجتمع 
 اإلعاقة تعني كل أفراد المجتمع على اعتبار أن ال أحد في مأمن

منها.

 إن جهود اإلعالم االجتماعي ينبغي أن تتخذ مسارين، األول أفقي،
على عالة  مجّرد  المعاق  في  ترى  التي  العقليات  تغيير  إلى   ينحو 
طفالً كان  سواء  بخصوصيته،  االعتراف  إلى  والسعي   المجتمع، 
 أو راشداً، وترسيخ وعي مجتمعي يحترم ويقّدر هذه الفئة ويدعم

تمكينها داخل المجتمع مع االستفادة من خبراتها وإمكاناتها.

الفئات هذه  بقضايا  التحسيس  على  يقوم  عمودي،   والثاني 
 وبمعاناتها وحاجياتها، وبلورتها في شكل توصيات ومطالب أمام
الدولية والمواثيق  االتفاقيات  بأهمية  والتعريف  القرار،   صانعي 
مقتضياتها احترام  باتجاه  والدفع  المعاقين،  باألشخاص   الخاصة 
واستحضارها ضمن أجندة السياسات العامة والتشريعات الوطنية.

اإلعالم االجتماعي وقضايا اإلعاقة
د.إدريس لكريني

حفالت تتعّدى األلف دوالر.. هذا ما يجري ليلة رأس السنة في لبنان!
 تتنافس الفنادق والمطاعم والحانات اللبنانية على استقطاب العدد األكبر من محبي السهر لوداع سنة الـ 2016، واستقبال العام الجديد، لتبدأ أسعار

الحفالت في هذه الليلة من 100 لتصل إلى 1200 دوالر على الفرد الواحد.

 هذا وتتفاوت آراء الشارع اللبناني حول كيفية قضاء ليلة رأس السنة، منهم من يفضل السهر في الفنادق والمطاعم والحانات ومنهم من يفضل البقاء
 في المنزل بعيداً عن األجواء الصاخبة. منير صاحب محل مالبس في شارع الحمرا يقول لـ«سبوتنيك«، إن اإلقبال على الشراء هذه السنة قليل
 جدا مقارنة بالسنة الماضية، وأن هذه السنة سوف يقضي سهرة رأس السنة في منزله مع عائلته بسبب تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع تكلفة

السهر خارج المنزل.

 وعد قالت لـ«سبوتنيك«: »صحيح إن لبنان يتمتع بأجواء سهر فريدة في العالم العربي، لكن األزمة االقتصادية التي تستهدف البالد قللت من حماسة المواطنين للسهر في األماكن العامة، ال سيما في ظل
جشع عدد من أصحاب المطاعم الذين يعمدون إلى رفع تكلفة السهر خالل رأس السنة بصورة تفوق طاقة العديد من اللبنانيين، لذلك أفضل السهر في المنزل«.

 ناريمان وسحر حجزتا لحفلة نجوى كرم وملحم زين ووائل كفوري بتكلفة 1200 دوالر على الشخص الواحد. رامي وجاد اختارا السهر في فندق الموفنبيك مع الفنان أيمن زبيب وناصيف زيتون بتكلفة
 200 دوالر على الشخص الواحد. يقول مازن وهو أب لثالثة أوالد إنه سوف يسهر في المنزل مع عشاء متواضع، ويضيف: »لدينا أولويات أقساط منزل ومدارس، وتكلفة السهر خارج المنزل مرتفعة
 جداً في لبنان، وليس بمقدورنا السهر، في المنزل ال تتعدى تكلفة العشاء الـ 100 دوالر«. في المقابل يفضل عباس السهر مع العائلة، إذ يقول لـ«سبوتنيك«، إن أجواء رأس السنة في لبنان تتسم عادة
 بالخطورة لناحية كثرة حوادث السير بسبب اإلسراف في شرب الكحول، مضيفا أنه يفضل السهر في جو عائلي حميمي، وأن يصرف المال على أمور يستفيد منها بدل أن يضعها على حفلة لن تستمر إال

لساعات قليلة ويكون »الطعام والخدمة فيها رديئة«.



إقتصاد 4

نهاية عام مأساوية للصحافة المكتوبة في لبنان

 االنسجام مع متطلبات اإلعالم الجديد الذي يقوم على معايير كتابة
تشبه الستاتوسات الفايسبوكية، أو التغريدات على تويتر”.

االنحداري والمسار  المكتوبة  الصحافة  تردي  واقع  الحاج   ويقرأ 
 الذي أدى إلى نهايتها الوشيكة، معتبرا أن “مسار نهاية الصحافة
حيث الحريري  رفيق  فيها  اغتيل  التي  اللحظة  من  بدأ   اللبنانية 
 تسبب هذا االغتيال بتغيير كبير في آلية ومصير عمل الكثير من
 الصحافيين وأصحاب المؤسسات. كان رفيق الحريري يدعم بعض
 المؤسسات، وفي مرحلة ما كان سعد الحريري يصرف كثيرا في
 سبيل إنجاح مشروع 14 آذار، وهو ما أدى إلى انتعاش الصحافة
 المكتوبة التابعة لهذا التيار وإلى انتعاش مماثل عند الصحف التابعة
عام النيابية  االنتخابات  بعد  تقريبا  توقف  الدعم  هذا   لخصومه. 

.”2009
من سوء تعاني  اللبنانية  الصحف  من  الكثير  أن  ذلك  إلى   يضاف 
 إدارة، ولم تنجح في الحفاظ على إرث الجيل المؤسس، ولم تتحول
أجيال تتناقلها  عائلية  ملكية  عن  عبارة  بقيت  بل  مؤسسات   إلى 
 العائلة. فإذا كان ممكنا الحفاظ على بنية الصحيفة أو اإلبقاء على
 مهنيتها وحضورها لجيل أو لجيلين، فإن المهمة تصبح صعبة مع
 الجيل الثالث أو الرابع وخصوصا إذا لم تكن الصحيفة قد تحولت
بغض االستمرار  لها  تضمن  منظمة  هيكلية  تمتلك  مؤسسة   إلى 
 النظر عن مسألة تعاقب األجيال. ويشكل الصحافيون الذين خسروا
إضافة المكتوبة،  الصحف  الذي طال معظم  التقشف  مع   وظائفهم 
لمعظم المتوقع  اإلقفال  مع  وظائفه  سيفقد  الذي  الكبير  العدد   إلى 

 الصحف، جيشا من العاطلين عن العمل، الذين ال قدرة لوسائل
اإلعالم الموجودة على استيعابهم.

قد خسرت معركتها مع المكتوبة  الصحافة  أن  في  الحاج  يشك   ال 
إغالق “مع  قائال  الهزيمة  هذه  أثر  ويرصد  اإللكترونية،   المواقع 
فيها. العاملون  ويتشرد  تندثر  مهنة  هناك  اللبنانية  الصحف   معظم 
 فالواقع عكس ما كان يشاع حول قدرة الصحافة المكتوبة على البقاء
 وربح المواجهة مع المواقع اإللكترونية، إذ الكفة تميل لصالح هذه
 المواقع التي تندر فيها القيم المهنية، أو القواعد األخالقية. والنمط
 الذي تمثله العديد من المواقع اإللكترونية المنتشرة في لبنان بصدد
 النمو واالزدهار، في حين أن المؤسسات الصحافية العريقة كالنهار

والسفير وسواهما ال تبدو قادرة على الصمود.

اللبنانية الصحافة  نهاية  السياسي سرعت  التمويل  أزمة  أن   ويرى 
 التي لم تقم أبدا على “سوق إعالمية مبنية على شبكة من االشتراكات
على قامت  بل  للصحافة،  فعلية  سوقا  تشكل  التي   واالستثمارات 
وعربيا. خليجيا  معظمه  في  كان  الذي  السياسي  التمويل   اقتصاد 

 وأدى انحسار التمويل إلى انكشاف حقيقة الصحف اللبنانية التي
ال تعتمد على اقتصاد اإلعالنات، وهذا ما يفسر سرعة االنهيار.

ملحقين باتوا  السياسيين  الصحافيين  معظم  أن  ذلك  إلى   يضاف 
المناخ أسس المستشارين. هذا  إلى نوع من   بالسياسيين، وتحولوا 
 لطور جديد في ممارسة العمل الصحافي في لبنان، حيث صارت

مهمة المؤسسات الصحافية مرتبطة بالبروباغندا.

 من جهته يعتبر الحاج أن “كل الصحافة اللبنانية كانت قائمة على
 الدعم الخارجي، من هنا فإن أزمة هبوط أسعار النفط تسببت في
 انحسار الدعم الخليجي للصحف اللبنانية، وكذلك تسببت في خروج
 النظام السوري من لبنان بعد 2005 مما سبب تراجعا في تمويل
 بعض الصحف، فالسوريون لم يمولوا الصحف بشكل مباشر ولكنهم
 كانوا يوعزون إلى من يدور في فلكهم بأن يبادر إلى تمويلها، أو
 االستثمار في أسهمها، وهذا كان من شأنه أن يمنح الصحف قدرة

على االستمرارية.

 بيان نقابة المحررين

عقده طارىء  اجتماع  في  الصحافة  محرري  نقابة  مجلس   اعتبر 
الياس عون وأعضاء النقيب  الحازمية برئاسة  النقابة في   في مقر 
عمق يعكس  المكتوبة  الصحافة  قطاع  يشهده  »ما  أن   المجلس، 
ينبغي كبرى  وطنية  أزمة  وهي  القطاع.  هذا  يعيشها  التي   األزمة 

 للدولة التصدي لها بقرار وطني يكون في حجمها الذي يتجاوز
قدرات النقابات واالشخاص.

بات الدستورية  المؤسسات  عمل  انتظام  »بعد  أنه  المجلس   ورأى 
 لزاما على الدولة معالجة هذه األزمة بالسرعة القصوى نظرا الى
الصحافة ألن  لها.  الناجعة  الحلول  وإيجاد  وتداعياتها،   خطورتها 
 اللبنانية تمثل ذاكرة لبنان الوطنية والقومية وال ينبغي التفريط بهذه

 الثروة الحضارية والثقافية، عدا أنها تهدد آالف العائالت اللبنانية
بالتشرد.

 وبعد تداول الموضوع، إضافة الى موضوع إقفال جريدة »السفير« 
نهائيا، أعلن اآلتي

 استنكار قرار إدارة جريدة »النهار« صرف عدد كبير من الزمالء
تحمل ما  بكل  تعسفيا  صرفا  الصرف  هذا  وتعتبر  فيها،   العاملين 

 الكلمة من معنى، مع ما يترتب عليه من التزامات قانونية
وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها.

لمآل  خطيرا  مؤشرا  »السفير«،  لجريدة  التام  االقفال   اعتبار 
 الصحافة اللبنانية، واالعراب عن األسف الشديد لهذا القرار الذي

طاول مئات الزمالء في لقمة عيشهم.
ومكتبه  القانوني  مستشارها  وضعت  أن  المحررين  لنقابة   سبق 

 بتصرف الزمالء المشمولين بالصرف من كل المؤسسات، وهي
تؤكد مجددا هذا القرار، في حال لجوئهم الى السبل القانونية.

الى اللبنانيين،  الصحافيين  على  كالحة  عابسة  االعياد  أقبلت   لقد 
 درجة يعز علينا التوجه اليهم بالتهاني، لكننا رغم ذلك ال يسعنا إال

أن نقول للبنانيين وزمالئنا: كل عام وانتم بخير

 تتمة الصفحة ١



حول مستمر  والخالف  الجماعي،   العمل 
تصحيح األجور.

 مصرف لبنان المركزي
 تم تأسيسه بقانون النقد والتسليف الصادر
بإصدار إليه  وعهد   ،1963 آب   1  في 
 النقد اللبناني ومهمته األساسية هي ضمان
سوق في  والتدخل  المصارف   استقرار 
 صرف العمالت. وقد أصدرت قوانين عدة
 حول سرية المصارف وإنشاء المصارف
42/1986 قانون  وكذلك   اإلسالمية، 
يملكه الذي  الذهب  بيع  بمنع   المتعلق 

مصرف لبنان.

وقطاعنا مصارفنا  إلى  عدنا  وإذا   هذا 
 المالي نجد أنه على الرغم من المحن التي
القطاع أن  إال  القطاعات،  بمختلف   ألمت 

المصرفي لم يتأثر كثيراً.

ربحاً تسجل سنوياً  المصارف  أن   ال شك 
الزبائن استقطاب  وتحاول  عليه.   تحسد 
الفائدة بنسبة  تتعلق  مغرية   بعروض 
 وتسهيل القروض. غير أن هناك مصارف
 تبحث عن مصادر ربح إضافية مثالً: تأخذ

على إيداع كل 1000 $ نسبة 1 %.

المصارف إلى  السؤال  نوجه   وهنا 
تنمية في  إسهاماتكم  هي  ما  صيدا:   في 
به تقومون  الذي  الدور  هو  وما   المدينة؟ 
لتشجيع أو  االقتصادية؟  الحركة   لتطوير 
لماذا واالجتماعية؟  الثقافية   النشاطات 
محميات إقامة  في  المصارف  تساهم   ال 
 تراثية وجمالية في المستديرات في مدينة
ماذا مستديرة؟   17 تقريباً  وعددها   صيدا 
 لو جملنا مستديرة أو قطعة أرض وجعلنا
 منها شكالً يرمز إلى المدينة وآثارها؟ لماذا
األهلية والجمعيات  النوادي  تدعمون   ال 
 والرياضية والثقافية؟ وليس بخمسين ألف

أومئة ألف ليرة فقط؟ ...

 وللصيداويين عالقة تاريخ مع المصارف
 التي استفادت من الزبائن الذين ال يأخذون

إحدى وتذكر  مدخراتهم.  على   فائدة 
في المصرفية  المؤسسات  أن   المجالت 
 صيدا قامت بتسليف التجار بما يحتاجونه
 من أموال لقاء فائدة تصل إلى 53 % في

بعض األحيان.
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اسبوعيَة إقتصاديَة - تصدر شهريّا مؤوقّتا

المصارف في صيدا ... ماذا قدمت إلنماء المدينة؟

 في هذه المقالة نسلط األضواء على الوضع المصرفي في مدينة صيدا متابعين بذلك ما كنا قد بدأنا به من عرض لهموم المدينة
ومشاكلها وتطورها وازدهارها.

صاحية، والدنيا  شمسية  تعطيك   المصارف 
وتأخذها منك والدنيا تمطر

تعطيك المصارف  إن  التجار  أحد   قال 
منك وتأخذها  صاحية،  والدنيا   شمسية 

والدنيا تمطر.
ساهمت المصارف  بعض  أن  العلم   مع 
 بشكل مقبول بل بفاعلية، ومنها بنك مصر
لمهرجانات البشري  والدعم  المال   بتقديم 
األندية لبعض  المساعدات  وبتقديم   صيدا 

والجمعيات الصيداوية.
تقدموا أن  منكم  نطلب  األسئلة  هذه   أمام 
 لنا كشفاً بكل ما قدمتوه في مجال التنمية
ال مصارفكم  أن  علماً  صيدا،   لمدينتنا 
الدولة هي فإن  أبدا، وإن خسرت   تخسر 

التي تقيلها من عثرتها.
ضرورة إلى  اإلشارة  من  بد  ال   وأخيراً 
 قيام بلدية صيدا بدعوة المصارف إلى لقاء
والتعاون الشراكة  سبل  في  للبحث   معها 
أجل من  وملحوظ  إيجابي  بشكل   بينهما 

مدينة صيدا.

فؤاد الصلح

 هذا ويعود تاريخ إنشاء أول مصرف في
تابعاً كان  حيث   1905 العام  إلى   صيدا 
العثماني، وليصبح في صيدا للبنك   يومها 
وحتى مصارف،  ثالثة   1906 العام   في 
 العام 1920 كانت مصارف صيدا مرتبطة

ارتباطاً كامالً بنظام النقد العثماني.

األساسي عملها  مؤسسات   والمصارف 
عمليات في  الستخدامها  الودائع   قبول 
بيع وشراء تجارية من   مصرفية وأعمال 
مجاالت عن  والبحث  قروض،   ومنح 
رؤوس بين  كوسيط  والعمل   لالستثمار 
 األموال، باإلضافة إلى أمور استجدت مع

تطور الحياة التجارية في البالد.

 هذا وقد تمركزت معظم البنوك في شوارع
البزري، د.نزيه  بوليفار  الرئيسية:   صيدا 
حسام األوقاف،  سعد،  معروف   بوليفار 
 الدين الحريري. وتمددت لتصل إلى محيط
وعبرا الهاللية  وبلدات  الصناعية   المدينة 

ومجدليون.
عدة، فئات  على  تتوزع  هذه   والمصارف 
ومصارف التجارية،  المصارف   فهناك 
لجميع ومصارف  والتسليف،   األعمال 
نوع لها  متخصصة  ومصارف   الفئات، 
 محدد من النشاط االقتصادي، إضافة إلى

البنك المركزي.

 ويبلغ عدد المصارف العاملة
مصرفاً  27 صيدا  مدينة   في 

توزعت على 41 فرعاً.
 وقد انضوت البنوك في لبنان
مصارف جمعية  إطار   في 
تأسست جمعية  وهي   لبنان، 
ومهمتها  ،1959  عام 
مصالح عن  الدفاع   األساسية 

القطاع المصرفي في لبنان.
هذا في  العاملين  عدد   ويبلغ 
صيدا في  المصرفي   القطاع 
موظفاً«  550 و   525«  بين 

من صيدا والجوار.

موظفي نقابة  تأسست   1973 عام   وفي 
حالياً ويرأسها  الجنوب،  في   المصارف 

السيد مصطفى أرقه دان.
جمعية بين  الجدل  يدور  عامين   وكل 
موظفي نقابات  واتحاد   المصارف 
عقد تجديد  حول  لبنان  في   المصارف 



إقتصاد 2

المختار ابراهيم عنتر لـ »األيام«:

الى عمله  يضطره  الذي  او  الموظف   المواطن 
يكون ال   ، النهار  طيلة  عمله  مكان  في   البقاء 
 باستطاعته الذهاب الى الدوائر الرسمية من اجل
المصالح اغلب  ستتوقف  واال   ، معامالته   انجاز 
 عن العمل . هنا ياتي دور المختار الذي يستقبل
فترة في  او  النهار  وقت خالل  اي  في   المواطن 
عن بدال  المعامالت  بانجاز  ليقوم   ،  المساء 

المواطن الملتزم بعمله .

ما هي العراقيل التي تواجه عمل المختار؟

  العراقيل تختلف بين منطقة واخرى ، في بعض
 المناطق اللبنانية ما زالوا يعتمدون على االحصاء
في الفرنسي،  االنتداب  ايام   1932 عام   االول 
مهترئة السجالت  هذه  فيه  اصبحت  الذي   الوقت 
كارشيف اعتمادها  باالمكان   ، للعمل   وال تصلح 

و مرجع .
لتسهيل  ، االنسب  الحل  هي  اصبحت   المكننة 
 العمل وتخفيف االبطاء في سير العمل من خالل

الرجوع الى المعلومات من خالل السجل .

 المختار وظيفة ام مهنة؟

  المختار ينتخب من قبل اهله و محلته او قريته،
اعتبارها وظيفة، باستطاعتنا  .ليس  عنهم   لينوب 
محددة، عمل  ساعات  المختار  لدى  ليس   الن 
 ممكن ان يتصل به احد اهل منطقته في منتصف
 الليل لالستعانة به في مخفر او مركز صحي او

اي شىء اخر له عالقة بالدولة .
 منصب المختار عمل تطوعي ، و من يقبل بهذا
  العمل عليه ان يقبل بكل الظروف المحيطة بهذا

العمل .

– )مكتب  المختار  عمل  تكاليف  يدفع  من    
مواصالت ( وكيف يعيش؟

  المختار له الحق في ان يتقاضى على اي عمل
 يقوم به من خدمات . وضعت ارقام في ايام الدولة
 العثمانية وتم االتفاق على تجديدها ولكن لم يوضع

 جدوال حديثا لها .

ان على  المخاتير  بين  اعراف  هو  حاليا  يتم   ما 
وان تنجز  التي  للمعامالت  محددة   يوضع رسوم 

تكون هذه الرسوم في النطاق المقبول .
 بما ان المختار ليس وظيفة ، يجب ان يكون لديه
يتقاضى الوقت  بنفس  لكنه   ، منها  يعتاش   مهنة 
 القليل من المال والذي هو عبارة عن مواصالته و
 بدل طوابع و ما الى هنالك حتى يكون باستطاعته
حين في   . اوالده  قوت  من  ياخذ  وال   االستمرار 
الى المختار  المخاتير حولوا مهنة  الكثير من   ان 

مهنة سمسار .

 من يخدم المختار، الدولة ام الشعب؟

المختار هو الميزان بين الدولة و الشعب بكفتيه.
خالل من  الدولة  ديمومة  الى  يسعى   المختار  
 المحافظة على مصالحها وفي نفس الوقت يمسك
بيد المواطن لمنعه من ارتكاب اي مخالفة قانونية.

 اين يتواجد المختار؟

و واضح  عنوان  المختار  لدى  يكون  ان  يجب    
سهولة على  الناس  يساعد  مما   . ثابت  و   محدد 
 التواصل معه .العنوان الواضح و المحدد للمختار
 يسهل على الناس سرعة التواصل باي وقت مع
تحديد باستطاعته  ليس  لمن  .واالفضل   المختار 
كيرة في حاالت   . منصبه  التنحي عن   ،  عنوان 
 حصلت مع بعض االشخاص ، اضطروا للمختار

وقضوا ساعات و اياما للوصول الى عنوانه .

  كيف استطعت تحقيق هذه المكانة بين الناس

  اهم ركن في عمل المختار ، هو حبه لهذا العمل
كل استقبال  ليستطيع  رحابة صدره  و   التطوعي 
 فئات المجتمع من فقير و غني و االستماع لهم و

تحمل كافة مشاكلهم بكل هدؤ و صبر .
 هذه الصفات ما تميز بين مختار و اخر و تجعله
 محبوبا و له سعبية بين ابناء منطقته الجغرافية ،

و يجعله مالذا لكل الناس .
عمل هذا  و  لخدمتهم  و  للناس  نفسي   رهنت 
 تطوعي بحت ، ال احاسب الناس حسب عقولهم

 وانما حسب عقلي انا و قدرتي على استيعابهم و
حل مشاكلهم .

من فلتسمع   ... لك  محبة هللا  ترى  ان  اردت   اذا 
 الناس محبتهم لك

هذا ما نعتبره رصيدنا في الحياة .

التنموي الدور  في  المختار  دور  هو  ما    
لمدينة صيدا ؟

التنموي العمل  في  االساسي  الدور  لها  البلدية     
 في المدينة ،  مدينة صيدا كبيرة و فيها الكثير من
 المؤسسات ، و المختار جزء من هذه المؤسسات

التي ترجو خدمة المواطن .
مادي خراج  لديها  البلديات  و  المؤسسات   بعض 
ابراز و  ابرازها  على  يساعدها  مما  الدولة   من 

 عملها .بينما المختار ال يدعمه اال هللا و الناس

للتخفيف المختار  به  يقوم  المختار  دور   أي 
من معاناة النازحين السوريين ؟

السوريين النازحين  االخوة  مع  كمختار   عالقتنا 
 هي من باب تأمين حاجاتهم و تسهيل معامالتهم
تامين و  شرعيين  يكونوا  حتى  العام  االمن   في 

افادة سكن لهم .
 عامل الوجود السوري عامل قلق للدولة و للناس،
تخفيف و  النازحين  االخوة  مع  التعاون   مهمتنا 
و معين  تجاذب  ضحية  ،النهم  عنهم   المعاناة 

المختار خارج االطار التجاذبي .
 عملنا ينحصر مع النازحين السورين في اصدار
 اقامات لهم تسهيال القامتهم في البلد او عمل وثيقة
. مع االسف افادة سكن   ، او وثيقة زواج   والدة 
 بعض المخاتير يعطي افادة سكن دون وجود سكن
محدد ، و هذا مخالف للقانون ، مقابل مبلغ مالي .
 اتمنى ان يكون باستطاعتنا تطوير عمل المختار
لنقل المكننة  ادخال  ،وهي  نوعية  نقلة   من خالل 
كما  ، المكننة  الى  باليد  الكتابة  من   المعامالت 
تجهيز الى  الدولة  في  االدارة  نسبق  ان   اتمنى 

مكاتبنا  و المباشرة بالعمل بها .

 ما هي مهمة المختار في لبنان؟

 المختار هو انسان مكلف من قبل الدولة و ينتخب
 من عامة الناس وله صالحيات و يسمى بضابط
  عدلي ، لتواصله مع الناس و فك النزاعات االهلية
 فيما بينهم  . يساعد في تخفيف المشاكل اليومية،
عن يخفف  وايضا  القضاء  كاهل  عن   العائلية 
 المحاكم الشرعية و المدنية .يعتبر عمل المختار
، الصحيح  عمله  اطار  في  يعمل  حين   اختياري 
الناس له  تلجىء  عدلي،  ضابط  يُعتبر   عندها 
.المختار الدولة  من  القانونية  متطلباتها   لتأمين 
 يؤمن التواصل في العالقات بين الناس و الدولة
 النجازمعامالتهم او الرشادهم في كيفية اتمام اي

معاملة .
الهل العارف  يكون  المختار  الحال  طبيعة   في 
  بلدته او محلته او قريته ويقوم بالتعريف عنهم .

الدولة ال تستطيع دائرة من دوائر   حكما في اي 
 القيام باي عمل دون مستند مادي ويجب ان يكون
الحال هذه  في   . عنك  يعرف  كامل  ملف   معك 
 يكون دور المختار في تجهيز هذا الملف و غيره
 من مستندات من وثيقة والدة ، وثيقة زواج ، اذن
 سفر ، وثيقة وفاة ، وثيقة طالق ، افادة سكن، مما
 يسهل لك القيام باي معاملة او تسجيل في  الدوائر

الرسمية.
 هناك ايضا شركات و مؤسسات بحاجة لتسجيل
 اوراقها ، او شراكة ضمن الشركات ، ال يعترف
 بهذه الشراكة اال حين يوقع عليها المختار وتصبح
 صالحة للتسجيل و منجزة و موثقة لدى الدوائر
 المختصة . كذلك االمر تراخيص البناء وفي حال
 وجود اكثر من شريك ، يجب ان يصادق المختار
 على هذه التواقيع حتى تصبح المعامالت جاهزة

لتسجيلها في الدولة .

ما هي عالقة المختار بسلك الدولة الرسمي؟

 الدولة اوجدت منصب المختار للتخفيف عن كاهل
كمجتمع الدولة  مع  يتعاطى  المختار   ،  المواطن 
 مدني و اهلي . تعتبر وظيفة المختار باب لتسهيل

حياة المواطن .

 ينتخب المختار ليكون في خدمة الناس وحلقة الوصل مع السلطات
 المختار هو وجه اجتماعي ، ينتخب من قبل الشعب في المحلة لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين ويشكل حلقة وصل بين السلطة والشعب ، وإضافة إلى
 المهام الروتينية العادية للمختار وهي المهام التي عرفها الناس و اعتادوا عليها فإن ثمة مهمات أخرى للمختار ومنها  معامالت السفر، معامالت حصر
 اإلرث، عقد رهن أو بيع، التصديق القانوني على اإلمضاء، إعطاء شهادة تختص بإثبات حجز األمالك، تسجيل قائمة جرد التركة، حصر األمالك، وكذلك
 للمختار مهمات كثير تتعلق  باألحوال الشخصية، كالمحافظة على سجل نفوس القرية أو المحلّة وقيد جميع الوقوعات الجديدة التي تبلغ إليه من دائرة

النفوس، والتصديق على وثيقة الزواج أو الطالق أو فسخ الزواج، وغيرها.
 باإلضافة إلى مهمات تتعلق بالشؤون المالية، كمساعدة الجباة ومعاونتهم في إستيفاء الضرائب وإجراء معامالت الحجز على أمالك المكلفين ومساعدة
 مأموري المالية وإدارة حصر التبغ والمسكرات في القيام بوظائفهم في المنطقة، فضالً عن مهمات تختص بشؤون العدلية والشؤون العقارية والزراعية

 والصحية والمعارف والفنون الجميلة، مثل حض األهلين على إرسال أوالدهم إلى المدارس وحماية المباني األثرية وغيرها .
حول كل ذلك ولالطالع على مهمة وصالحيات المختار في لبنان التقينا المختار في مدينة صيدا إبراهيم عنتر وأجرينا معه هذا الحوار :
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اإلعالم االجتماعي وقضايا اإلعاقة
جهاز االحصاء الفلسطيني :

التاريخية فلسطين  في  الفلسطينيين   عدد 
سيتخطى عدد اإلسرائيليين عبر الزمن

انتخاب رئيس للجمهورية .. هل يبعث الضوء في نهاية النفق ؟

الحكومة برنامج  في  تبقى  العقدة  أن   ورغم 
 ومسارها االقتصادي والسياسي المقبل إال أن
دون مكانه  يراوح  يبقي  االقتصادي   الوضع 
 عالجات جادة وفاعلة  في ظل عدم وجود أي
 بصيص نور يمكن أن يحرك عجلة االقتصاد،
انسداد أفق معالجات وأزمات محلية  في ظل 
مهما اللبناني  بالوضع  تؤثر  محيطة   وعربية 

حاول لبنان أن يوحي بغير ذلك.
 كما أن تراكم الضغوط من جراء عدم القدرة
السوريين النازحين  أوضاع  تنظيم   على 
 والكلفة العالية المترتبة على وجودهم ومحاولة

أنهم خاصة  الوجود  هذا  من  االستفتادة   البعض 
ارتفعت التي  اللبنانية  العمالة  مكان  يحلون   بدأوا 
وزير بحسب  المئة  في   25 إلى  بينها   البطالة 
 العمل سجعان قزي، ونحو 37 بالمئة بحسب بيان

االتحاد العمالي العام.
أعمالها دون يمكنهـا تسيير  الدولة ال   وإذا كانت 
في النظام  إلحالل  للجمهورية  رئيس   وجود 
 مؤسسات الدولة، فـإن انتخاب رئيس للجمهورية
األزمات المعالجات  بدأ  يعني  أن  المفروض   من 
واالنطالق لبنان  لها  يتعرض  التي   االقتصادية 
 بتنظيم الوجود السوري في البلد بانتظار عودتهم

إلى وطنهم .
يبادر لبنان  على  الضاغطة  الظروف  ظل   وفي 
النمو نسبة  إلبقاء  الحوافز  لتقديم  لبنان   مصرف 
يصل كان  أن  بعد  الصفر،  فوق   االقتصادي 
تداعيات ظل  في   2010 عام  في  بالمئة   9  إلى 
سوريا، في  األوضاع  وخاصة  قاسية،   إقليمية 
مليون  1.5 حاجز  النازحين  عدد  تجاوز   حيث 
 نازح باتوا يشكلون عبئا على البنية التحتية وعلى
 العمالة اللبنانية في ظل تراجع المساعدات الدولية
السورية للمشكلة  السياسية  الحلول  إيجاد   وعدم 

المستمرة في التأزم.

  ورغم كل الرياح التي تعصف بلبنان والمنطقة
ميشال عون العماد  الجمهورية  أن رئيس   إال 
المتجددة والدولية  العربية  الثقة  أن  على   أكد 
الجمهورية تشكل انتخابات رئاسة   بلبنان منذ 
 حافزاً اساسياً للمضي في إطالق نهج تغييري
 في معالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية
إصالح على  خصوصاً  يرتكز   واالنمائية، 
شاملة اقتصادية  خطة  نتاج  يأتي   اقتصادي 

قوامها استراتيجية قطاعية.
الخليج دول  مع  لبنان  عالقات  أن   واعتبر 

عادت  العربي 

األيام – عبد معروف

 حاول خبراء اقتصاديون لبنانيون التعلق بالجو االيجابي الذي يسود  البالد منذ انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف دولة الرئيس
 سعد الحريري بتشكيل الحكومة ، وتصاعد الدخان األبيض أكثر من أي وقت مضى عندما أعلن عن تشكيل الحكومة بصورة

غير استفزازية ومرضية لألكثرية كما يرى البعض.
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نهاية عام مأساوية للصحافة المكتوبة في لبنان

أيامها لبنان  في  المكتوبة  الصحافة   تعيش 
صحف نية  عن  األخبار  فتتسارع   األخيرة، 
الصدور، عن  التوقف  في  عريقة   لبنانية 
 حيث أعلنت جريدة السفير أنها ستتوقف عن
 الصدور نهاية العام الحالي، ويرجح أن تليها

النهار وجريدة المستقبل واللواء وغيرها.

الصحافيين من  العشرات  مصير   ويبقى 

معلقا، المؤسسات  هذه  في   العاملين 
مهارات تطويع  صعوبة  ظل   في 
ما مع  لتتناسب  المكتوبة   الصحافة 
 تتطلبه المواقع اإللكترونية، أو الكتابة
من غيرهما  أو  التلفزيونية   للبرامج 
الحديثة. ويتحدث  الوسائل اإلعالمية 
إيلي النهار  جريدة  في   الصحافي 
 الحاج عن وضع الصحافيين في هذه
 الظروف قائال “أعتقد أن مصير الصحافيين في
 لبنان مجهول بعد اإلقفال المتوقع لمعظم الصحف،
األخرى اإلعالمية  المؤسسات  أن   وخصوصا 
هذا استيعاب  تستطيع  وال  تريد  ال   كالتلفزيونات 

العدد الكبير”.

إلى بالنسبة  أسوأ  “الحال  الحاج   ويضيف 

 اإلذاعات حيث أنها تعاني جميعها من شح مالي
 منذ فترة طويلة، يمكن أن يلجأ بعض الصحافيين
في نجح  وبعضهم  إلكترونية،  مواقع  إنشاء   إلى 
 استجالب تمويل ما، ولكنك ما إن تدخل إلى أي
 موقع حتى تعرف مباشرة من هي الجهة السياسية
باسمها. وينطق  الموقع  عنها صاحب  يعبر   التي 
حاجة أن  وخصوصا  حال،  ليست  الصيغة   هذه 
يجعلها عرضة التمويل  إلى  اإللكترونية   المواقع 
لتقلبات مزاج الممولين الذي ال يستقر على حال”.
الذي بزي  يوسف  الصحافي  يرصد  جهته   من 
 كان يعمل في جريدة المستقبل وأقيل من وظيفته،
اإللكترونية، المواقع  في  الكتابة  إلى   وتحول 
“هناك قائال  لبنان  في  الصحافة  مهنة   تحوالت 
وأدواتها الصحافة  مهنة  طالت   تحوالت 
كذلك؛ القراء  أصاب  التحول  وهذا   ووسائطها، 

المكتوبة الصحافة  مجال  في   فالصحافيون 
الحديثة، الوسائط  مع  ينسجموا  أن   عليهم 
إقفال بعد  تماما  المهنة  من  سيخرجون   وإال 

الصحف”.

لبنان في  الصحافيين  “أزمة  بزي   ويضيف 
العاملين في مجال التي أصابت   تشبه األزمة 
السيارات. اختراع  مع  الخيل  عربات   صيانة 
التطورات التأقلم مع  منهم عجز عن   البعض 
تعلم اآلخر  والبعض  الخدمة،  خارج   وصار 
مع يتالءم  أن  في  ونجح  السيارات   ميكانيك 
 المستجدات”. ويتابع، “مصير الصحافيين في
 لبنان يتحدد وفق درجة استجابتهم للتطورات،
أن وإما  تماما  جديدة  مهنة  يتعلموا  أن   فإما 
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