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L’un des piliers de la pensée 
mondialiste est l’idéologie selon 
laquelle il faudrait abolir les 
frontières. Pourtant, comme le dit 
le philosophe Marcel Gauchet : «  
un pays qui n’a pas de frontière 
n’est pas un pays, « c’est un terrain 
vague ».
Il faut donc des frontières dans 
lesquelles s’exerce l’autorité d’un 
État au service du bien commun. 
L’État est très précisément le 
gardien des frontières. Et des 
frontières bien répertoriées, sans 
ambigüité. 

C’est ici qu’apparait l’ambiguïté  -pour ne pas 
dire plus - de certaines utopies  supranationales 
artificielles,  comme l’Union européenne. En 
effet qui pourrait dire quelles sont les frontières 
de l’Europe ? Qui contrôle quoi ? De fait, l’Union 
européenne n’est qu’une marché et un marché 
n’a pas de frontière puisque c’est la règle du 
laisser-faire et laisser passer, le principe de 
la libre circulation qui est le contraire de la 

sécurisation des frontières. 
De nos jours, alors que l’échec de l’espace de 
Schengen, confronté aux dures réalités du 
moment, est patent, on voit bien l’inquiétude 
grandissante  due au danger de l’absence de 
contrôle aux frontières. Cette  inquiétude est 
forte dans de nombreux pays de l’Union, à 
commencer par ceux des marges, à commencer 
par les pays du groupe de Visegrad : Pologne, 
Hongrie, république tchèque, Slovaquie.
En tout cas il est clair que quand se pose un 
problème grave concernant la sécurité la 
première question est celle du contrôle des 
espaces frontaliers. Or, cette question concerne 
tout particulièrement  les pays africains. Devant 
l’émergence de nouveaux risques et de menaces 
globales, la surveillance et le contrôle des zones 
frontalières est une question cruciale pour 
assurer la sécurité nationale.
Quels sont les risques ? Comment y faire face ?

Les risques concernent surtout les zones 
périphériques

Depuis quelques années, la menace terroriste  
sur le continent  est sectorisée  aux confins des 
pays, dans des périphéries qui sont caractérisées 
par leur immensité  et par la porosité des 
frontières aussi bien terrestres qu’aériennes ou 

maritimes. Une dizaine d’organisations ou de 
mouvances terroristes sévissent de la Mauritanie 
à la Somalie et au Kenya. Des sanctuaires des 
groupes terroristes – et aussi des groupes de 
trafiquants de drogue et d’armes qui leur sont 
liés – sont installés aux  périphéries de la Libye, 
du Niger, de l’Algérie, du Tchad, du Mali, du 
Burkina-Faso, de la Mauritanie, du nord du 
Nigéria, à la limite  du Nigeria et du Cameroun, 
à celle de la Somalie et du Kenya, sans compter 
l’Éthiopie ou le Mozambique…
Il faut bien noter dans ces zones, et en réalité sur 

toute la bande sahélo-sahélienne jusqu’en 
Somalie, une prolifération de bandes extrémistes 
et  de trafics divers : armes, êtres humains, 
drogue des maffias latino-américaine, souvent 
en cheville avec des groupes terroristes y 
compris le Polisario, etc.  À cela on peut ajouter 
le  blanchiment d’argent et  les mouvements 
de capitaux suspects.
La nature de la présence des groupes criminels 
politiques ou maffieux –souvent liés - est  carac-
térisée par  d’intenses activités transfrontalières. 
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Le défi du contrôle des espaces frontaliers 
Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG

Mois de la Francophonie au Liban
Chaque année, en mars, le Liban célèbre le 
Mois de la Francophonie. Cette 
manifestation, pilotée par le ministère 
de la Culture libanais et dont sont 
partenaires toutes les ambassades 
francophones et l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF) est un 
temps fort de la vie culturelle au 
Liban.

L’Institut français du Liban contribue 
largement à cette opération, qui 
constitue une priorité de sa pro-
grammation culturelle. En 2017, 
comme les années précédentes, il 
invite plusieurs créateurs français à 
venir à la rencontre du public libanais 
à Beyrouth, mais également dans 
tout le pays, grâce à son réseau de 
neuf antennes à travers le Liban.

Pour cette édition, la programmation 
de l’Institut français du Liban, parti-
culièrement riche, a pour thème « La 
francophonie 4.0 » et est construite 
autour du numérique et de nouveaux 
modes d’expression et de création. 
Un programme taillé sur mesure 
pour la jeune génération… mais 
ouvert à tous !

Le 8 février, une 
photo de Beyrouth 
vue de l’espace, 
prise et partagée 
par l’astronaute 
français Thomas 
Pesquet,  a fait le 
buzz.

Thomas Pesquet 
se trouve depuis 
le 19 novembre 
2016 à bord de la 
Station spatiale 
internationale 
choisi par 
l’Agence spatiale 
européenne 
pour une mission 
baptisée ProximaN. Cette mission d’une 
durée de six mois prendra fin en mai 
2017.

Thomas Pesquet est le 10ème Français 
à voler dans l’espace et le second à y 
effectuer un séjour de longue durée.

THOMAS PESQUET - Beyrouth vu du ciel
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EXPOSITION
L’AFRIQUE DES ROUTES
Musée du Quai Branly Jacques Chirac

Pourquoi faut-il aller voir 
l’exposition L’Afrique des Routes 
? Parce que c’est une exposition 
inédite par son ampleur et la 
diversité des thèmes qu’elle 
aborde. Parce qu’elle élargit notre 
vision et nous amène à porter 
un regard neuf sur la richesse et 
l’épaisseur d’un continent, plus 
particulièrement dans sa partie 
sub-saharienne son cœur battant. 
Parce que l’Afrique n’a jamais été 
dans l’isolement. Enfin, pour en 
finir avec les approximations, voire 
la caricature.  

Si les a priori ont la vie dure, les faits sont indé-
niables : l’Afrique a toujours été un continent 
ouvert. Elle est le berceau de l’humanité ; on 
situe au Tchad l’émergence de l’hominidé (il y 
a 6 –7 millions d’années) qui deviendra l’homo 
sapiens vers 150 000 avant notre ère. 
L’Afrique comme figure mère, multiple, géné-

reuse et féconde.  Cette exposition en est le 
témoin éblouissant. Les 300 objets exposés 
attestent de cette ample histoire millénaire. 
Une exposition vérité en somme qui vise à 
amorcer la vulgarisation d’une histoire dont 
la connaissance s’est démultipliée ces 50 
dernières années mais qui n’avait pas été 
mise à la disposition du grand public. 

Raconter l’Histoire grâce aux objets témoins du 
temps pour compenser la longue absence de 
l’écriture au sein de la plupart de ces cultures 
anciennes, à l’exclusion de l’Egypte pharaonique.

L’exposition s’organise autour de grandes 
routes thématiques choisies pour témoigner 
de la circulation et des contacts à l’intérieur et à 
l’extérieur du continent : les routes commerciales, 
les routes spirituelles et religieuses, les routes 
esthétiques et artistiques, les routes coloniales, 
et pour clore l’exposition l’art contemporain 
comme élément fédérateur. Au centre de ce 
parcours, les grandes villes, carrefours de tous 
les échanges. 

On voudrait que chacune de ces routes fassent 
un jour l’objet d’une exposition thématique. 

Des tables multimédia 
décrivent par leur 
animation l’évolution 
de ces diverses routes à 
travers les siècles. Elles 
donnent à elles seules 
la mesure du continent, 
l’échelle de cette histoire 
et de ces échanges. 

Cette lecture est d’autant 
plus intéressante qu’elle 
atteste de l’activité 
qu’a toujours connu 
le continent africain, 
ses richesses et ses 
ressources. 
Les échanges panafricains 
et extra-africains ont 
débuté il y a des millénaires, 
longtemps avant l’arrivée 
des premiers colons 
européens.  Bien avant 
l’Ouest américain, c’est 
L’Afrique qui fournissait 
l’or et l’ivoire, le sel, le 
cuivre, les œufs et plumes 
d’autruche. 

La multitude des objets 
exposés vous arrête par 
leur beauté et l’histoire 
dont ils sont le témoin : 
vestiges archéologiques, 

objets usuels ou luxueux, 

sculptures, figurines, parures, 
monnaies, porcelaine, 
textiles, peinture, archives 
médiévales européennes 
et asiatiques, documents 
du XIXe et XXe.  Parmi 
ceux-ci, je citerais : Le 
magnifique sac de selle 
Touareg, en cuir et pigment 
vert émeraude, datant 
du XIXe siècle que l’on 
découvre au début de 
l’exposition, et qui nous 
embarque dans ce beau 
périple.

 La première mappemonde 
dressée par Claude 
Ptolémée au IIe siècle 
qui servira d’abord de 
base aux géographes 
arabes puis aux européens de 
la Renaissance. On est ému de 
constater que seul les contours du nord de 
l’Afrique sont réalistes à cette époque, le reste 
du tracé des côtes restera méconnu encore 
pendant près de 15 siècles. 

Plus loin, un cavalier de style Dogon en bois et 
métal datant du XVIe, belle image du prestige 
du cavalier et du mythe 
de l’histoire guerrière 
des peuples dogons. 

Des petites pirogues en 
bois peints racontent 
que la navigation 
ne s’est pas réduite 
au cabotage mais 
qu’elle a connu des 
tentatives d’expéditions 
transatlantiques lancées, 
dit-on, par l’empereur 
du Mali au XIIIe siècle. 
La découverte de l’Amé-
rique va bouleverser 
le rapport du continent 
au monde, le commerce 
triangulaire renverser 
l’ordre ancien. 

L’AFRIQUE DES ROUTES 
ouvre tant de possibles 
qu’en la quittant on 
en redemanderait 
presque. Une exposition 
ambitieuse et nécessaire 
qui place l’Afrique au 
centre de notre histoire 
commune. 

Ne pas rater le documentaire 

inédit de 20mn dans la dernière partie de 
l’exposition.

Des points sonores rythment l’exposition et 
permettent d’écouter des pistes musicales 
en scannant un code qui renvoie sur le site 
deezer.com  

 Zeina Toutounji-Gauvard

UNE FOISONNANTE ESQUISSE DU CONTINENT AFRICAIN

Cavalier

Sac de dromadaire Statuette Féminine
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M’hamed Boucetta, qui 
a accompagné l’histoire 
contemporaine du Maroc, est mort 
à Rabat le 18 février 2017, à l’âge 
de  92 ans. Ce juriste, diplômé de 
la Sorbonne, avait été  l’un des 
fondateurs du parti nationaliste, 
Istiqlal, engagé très jeune dans 
la lutte pour la libération après 
l’édiction du funeste « dahir 
berbère ». 

À la mort d’Allal El Fassi en 1974, M’hamed 
Boucetta était devenu le  secrétaire général 
du parti de l’Istiqlal. Il demeura à ce poste 
jusqu’en 1998. En même temps, il fut ministre 
des Affaires  étrangères de 1977 à 1983 et à 
ce titre fut l’un des défenseurs acharnés de 
la récupération du Sahara marocain après la 

Marche Verte de 1975.

Les obsèques de  M’hamed Boucetta  ont 
eu lieu dans sa ville natale de  Marrakech, en 
présence du Prince Héritier Moulay El Hassan et 
du Prince Moulay Rachid, frère du Roi Mohammed 
VI. De très nombreuses personnalités ont 

également assisté à cet hommage, dont des 
conseillers du Roi, le Premier ministre, des 
ministres et des chefs de partis ainsi que de 
hauts responsables civils et militaires. Une 
foule immense a assisté aux obsèques.
La présence du prince héritier marque la 
considération de la monarchie pour ce leader 

historique. 
Le  Roi Mohammed VI, qui lui avait rendu visite 
à l’hôpital militaire de Rabat peu avant son 
décès,  a tenu à rappeler son  estime pour  
le parcours de militantisme et politique   
du défunt, « basé immuablement sur des 
principes et des fondements nationalistes 
et moraux inébranlables qui se manifestent 
dans l’engagement, la fidélité et l’abnégation 
dans la défense des constantes et des valeurs 
sacrées de la Nation, de la souveraineté et 
l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi que dans 
l’attachement indéfectible au Glorieux Trône 
Alaouite »
Avec Si M’hamed Boucetta c’est une figure 
historique du Maroc qui disparait. Il  fut toute 
sa vie un ardent patriote, un fidèle soutien de 
la monarchie et un partisan convaincu  des 
causes arabes. 
Le journal al Ayam présente ses sincères 
condoléances à sa famille.

Dr Zeina el Tibi

Si M’hamed Boucetta : mort d’un grand patriote marocain

suite de la page 1
Il est aussi notable que d’autres activités 
transnationales sont à déplorer, notamment la 
piraterie maritime, au large des côtes somaliennes 
ou dans le Golfe de Guinée.
La porosité des frontières crée des dynamiques 
transfrontalières qui profitent aux acteurs du 
terrorisme et aux maffias. Cette constatation 
ne doit pas nous faire oublier que les espaces 
marginaux ne sont pas toujours frontaliers 
et qu’il peut exister des zones d’insécurité à 
l’intérieur des territoires. Mais le problème 
principal reste celui des espaces frontaliers. Lors 
du  Forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui 
s’est tenu à Dakar les 15 et 16 décembre 2014, 
le ministre français de la Défense,  Jean-Yves 
Le Drian notait que « La menace terroriste n’a 
plus de frontière, les acteurs se multiplient et 
profitent de la fragilité des espaces frontaliers » 
En effet, les  groupes armés terroristes et 
criminels profitent  l’extrême difficulté des 
États à exercer leur  contrôle sur certains espaces  
de leurs territoires. La porosité des frontières 
favorise la mobilité des bandes terroristes. 
Naturellement, l’enjeu est de contrôler les 
espaces frontaliers pour isoler ces groupes, 
limiter leur liberté d’action et les réduire.
Il y a donc nécessité d’une meilleure gestion des 
espaces frontaliers au bénéfice de la sécurité. 

Comment faire face aux risques ?  

Le premier acteur de la sécurisation est l’État. 
L’enjeu sécuritaire majeur étant le contrôle 
des frontières, cela renvoie au rôle de l’État. 
S’il y a de nouveaux sanctuaires du terrorisme 
c’est précisément dans des zones où l’auto-
rité de l’État est absente (zones tribales au 
Pakistan, de nombreuses zones de la région 
sahélo-saharienne…). Sur ce point on ne peut 
comme le Fmi et d’autres institutions exiger des 
États de l’Afrique de faire des économies, de  
réduire leurs dépenses, de baisser le nombre 
de leur fonctionnaires civils et militaires, et 
leur demander en même temps de sécuriser 
leur région

Il semble contradictoire de demander aux États 
africains d’assurer leur fonction de sécurité et 
de contrôle de leurs frontières et, en même 
temps, les sommer d’ouvrir davantage leurs 
territoires à la mobilité des biens, des capitaux 
et des individus. De facto, l’idéologie libérale 
s’oppose au  principe de la sécurité puisqu’elle 
affaiblit l’État alors qu’il faut le renforcer.
Il est un peu vain de créer des états-majors 
intégrés, de prôner   des initiatives internationales, 
d’épiloguer sur l’action qui pourrait être celle 
des organisations sous régionales, régionales 
et internationales bref de faire des plans sur la 
comète  si on ne traite pas la question essentielle 
qui est le rôle et la capacité des États à répondre 
aux menaces.
Quand les frontières sont sécurisées  par un État 
volontaire doté d’une armée efficace la menace 
est moindre. On le voit bien dans le sud du 
Maroc, avec  le mur de protection mis en place 
au Sahara marocain d’abord contre la menace 
militaire des troupes algériennes, cubaines et 
d’autres  pays du bloc communiste. Ce mur et 
les efforts considérables de l’armée marocaine 
a permis de sécuriser la zone. Aujourd’hui où 
la menace militaire s’est estompée du fait de 
l’effondrement du bloc communiste, le mur 
est un rempart puissant contre l’action des 
bandes terroristes et maffieuses à la frontière 
du sud marocain. Cette frontière bien sécurisée  
protège le  Maroc et, il faut le souligner, l’Europe 
contre les flux des bandes terroristes.
Concernant le reste de l’Afrique, la principale 
question est la suivante : quels sont les instruments 
et les capacités des États pour le contrôle de 
leur territoire et de leurs frontières ?
Nous savons que les frontières des États africains 
sont les « angles morts »  de la sécurité. Les 
forces qui sont consacrées à la protection des 
frontières sont trop souvent  sous dimensionnés 
par rapports à  l’immensité des territoires 
concernés et à parfois à la disproportion 
des moyens étatiques  comparés à  ceux des 
criminels. En conséquence, il  faut  des États 
plus forts et disposant de plus de moyens, 
humains et matériels, pour  contrôler les espaces 

frontaliers. Il faut adapter les forces de défense et 
de sécurité aux nouvelles menaces en ayant les 
effectifs nécessaires, en favorisant les synergies 
entre  diverses forces : armée, police, douane, 
etc.  Il convient aussi de se doter des moyens  
d’équipements et d’observation nécessaires.
C’est la première étape. 
La seconde consiste à intensifier la coopération 
entre  les États africains voisins, en particulier 
à travers des organisations sous-régionales, 
par exemple la CEDEAO…   
L’objectif vise à consolider des coopérations 
concrètes  pour trouver des solutions innovantes 
et pour  resserrer les liens entre les divers appa-
reils sécuritaires. Il faut créer des partenariats 
spécifiques, par exemple le partenariat militaire 
de coopération transfrontalière du G5 Sahel. 
Par ailleurs, il faut travailler à des pratiques 
adaptées aux menaces,  comme les patrouilles 
conjointes, généraliser le droit de poursuite 
sur le territoire voisin. Le renseignement est 
primordial dans ce combat, il faut donc améliorer 
l’échange d’informations entre les  services de 
renseignements, la police, la justice…. 
Enfin, il est indispensables que les pays africains 
disposent de moyens techniques à la pour les 
aider à la hauteur pour mieux surveiller leurs 

territoires y compris les domaines maritimes et 
aériens : drones, avions, radar.. Cela renvoie à 
la coopération avec d’autres acteurs étatiques 
comme les pays occidentaux, notamment la 
France qui a une expérience reconnue en la 
matière et un réel souci de l’avenir de l’Afrique.
Dans tous les cas, on en revient inexorablement 
à l’action et à la volonté des États. En effet, 
la coopération régionale  ou internationale  
n’est pas le résultat d’une mystérieuse force 
supranationale, elle est la résultante de la 
politique conduite par les États. C’est donc 
bien les États qui sont au centre du processus 
de sécurisation.
En conclusion, il convient d’affirmer que la 
fragilité étatique des pays africains n’est pas 
une fatalité. Le premier défi consiste à renforcer 
les États dans leurs missions régaliennes, dont 
l’une des plus évidentes est leur devoir de 
protéger les territoires et les citoyens. C’est en 
sécurisant les frontières que les  États africains 
se renforceront et c’est ce qui leur permettra 
de franchir  un pas décisif vers la construction 
d’un avenir de paix  et de développement au 
service des populations. 
(D’après un discours prononcé au Marrakech 
Security Forum en février 2017)

Le défi du contrôle des espaces frontaliers 
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La musique française enflamme les soirées du monde entier
Vous vous demandez sans doute 
quel peut être le point commun 
entre : Kungs, Justice, Ibeyi, MHD, 
Christine and the Queens ou encore 
Maître Gims ? A priori aucun et 
pourtant… Tous ces artistes à 
l’univers musical bien différent les 
uns des autres ont réussi à soulever 
des foules bien loin de l’hexagone. 
Cette sélection très éclectique, 
allant du rap à l’électro en passant 
par la pop, montre bien la vitalité 
et surtout la diversité du paysage 
musical français.

En ce début d’année, l’heure est au bilan en ce 
qui concerne l’exportation de musique française 
en dehors de nos frontières. Et si l’on en croit 
les chiffres, 2016 ne s’est pas trop mal portée. 
Avec 38 certifications contre ‘’seulement’’ 24 
en 2015 : il s’agit d’un record !

Les seuils de certifications diffèrent qu’il s’agisse 
d’un album ou d’un single. Un titre atteint 
par exemple la certification diamant quand 
il accumule 35 millions d’écoutes. Alors que 
pour un album, on parlera de certification 
diamant, quand il se sera vendu à 500.000 
exemplaires. 

Les ventes records d’albums, les tournées 
internationales sold–out, les récompenses 
prestigieuses, les présences dans les classements 
internationaux, ou encore les retombées 
médiatiques multiples sont autant de témoins 
certifiant de l’aura internationale dont peuvent 
bénéficier certains de nos petits frenchies. 
L’indétronable David Guetta

Quand on se penche sur les albums qui ont 
triomphé à l’étranger on retrouve sans surprise 
(encore et toujours), David Guetta qui rafle une 
certification export quadruple diamant avec 
Listen. Une certification diamant correspondant 
à 500.000 albums vendus, on comprend qu’avec 
plus de 2 millions d’albums écoulés David Guetta 
n’a pas encore finit d’explorer les sommets des 
charts et des podiums mondiaux.
 
Derrière Guetta, on retrouve Indila qui cartonne, 
comme l’année dernière, avec son premier 
album Mini World, sorti en 2014, et écoulé à 
plus de 800.000 exemplaires. 

Celle qui déclarait il y a encore quelques années 
qu’elle adorait le « fait de pouvoir partager (sa) 
musique » et qu’elle serait « ravie » si elle avait 
« l’occasion d’aller bien au-delà de notre bel 
Hexagone » pour faire « découvrir (sa) musique 
au reste du monde » a de quoi être comblée 
aujourd’hui. 

Christine and the Queens et sa Chaleur Humaine 
se retrouve elle 
aussi en bonne 
position avec 
presque 300.000 
exemplaires de son 
album vendus à 
travers le monde. 
Avec son style 
androgyne, ses 
chorégraphies 
travaillées et 
sa pop léchée, 
influencée de 
Michael Jackson 
ou encore Kate 

Bush, Héloïse Letissier a su 
séduire une grande partie 
du globe. Vanity Fair l’a 
même sacré ‘’Française la 
plus influente’’ du monde 
en 2016. 

Ce mois-ci elle était aussi 
nominée aux Brit awards 
aux côtés de Beyoncé, 
Sia et Rihanna, dans la 
catégorie « meilleure 
artiste internationale ». 

Et même si elle n’a pas 
remporté le prix, être nommée 
dans cette catégorie est 
déjà une petite victoire 
en soi qui illustre bien son 
importance outre-manche.
Retrouvez la suite et l’intégralité du 
classement ici.

Kungs : petit roi de l’électro

Cette année, celui qui a littéralement 
ébranlé tous les scores se prénomme 
Kungs. Jeune prodige de l’électro 
français d’à peine 20 ans, il a réalisé 
une performance extraordinaire en 
remportant une certification export 
18 fois Diamant avec son single « 
This Girl ». Cela correspond à plus 
de 600 millions d’écoutes !

Pour la petite histoire c’est en cherchant 
la traduction du mot ‘’gentleman’’ 
dans toutes les langues que Valentin 
Brunel, de son vrai nom, a trouvé 
son nom de scène. Vous saurez 
maintenant qu’en letton, ‘’gentleman’’ se dit 
: Kungs.

Son premier album, Layers, salué par la critique, 
a notamment été récompensé aux dernières 
Victoires de la musique du meilleur album de 
musiques électroniques. 
 Parmi les 23 singles certifiés en 2016, 20 l’ont été 

pour la première fois. Et ces 23 singles certifiés 
cumulent ensemble près de 2.9 milliards de 
streams (hors-France !).
Dans ce classement on retrouve l’incontournable 
Guetta, avec deux de ses singles, Bang My 
Head, et This One’s For You, ou encore Imany, 
et son tube Don’t Be So Shy. 

Noémie Choimet

L’Institut français du Proche-Orient 
et le Centre National de Recherche 
Scientifique libanais a publié 
fin 2016 un « Atlas du Liban- Les 
nouveaux défis »». L’ouvrage de 111 
pages trace un portrait du pays et 
de ses mutations depuis 2007.

Ce livre est publié sous la direction d’Eric 
Verdeil, Ghaleb Faour et de Mouin Hamzé. Il 
tente  de montrer les évolutions sociétales, 
économiques et géographiques du Liban, au 
gré des événements politiques et géopolitiques.  
Cet atlas présente une cartographie détaillée 
de la géographie naturelle et sociale du Liban, 
basée selon ses auteurs sur des statistiques 
« à la fiabilité inégale ». Expliquant avoir été 
confrontés à des « sources publiques limitées » 
et « difficiles d’accès », les auteurs indiquent 
avoir compensé ce manque d’informations 
par des études publiques ou privées.

Le premier chapitre « Géopolitique : un pays 
bouleversé » étudie la situation d’un Liban  
qui a subi a subi des années de violence.  Sur 
le plan intérieur, les rédacteurs estiment que 
l’équilibre politique libanais post-Taëf est « à 
bout de souffle ». La question des réfugiés 
syriens est largement abordée. Paradoxalement, 
ce sont les chiffres sur les réfugiés syriens qui 
semblent les mieux documentés alors qu’un 
mystère plane sur la démographie nationale 
puisqu’aucun recensement national n’a été 
effectué depuis 1932.

Le deuxième chapitre est intitulé : « Une 
économie déséquilibrée : des inégalités 
croissantes ». L’atlas décrit le Liban comme 
un pays moyennement développé marqué 
par de fortes disparités. L’économie du pays 
s’appuie sur un secteur bancaire prédominant 
qui compense un déficit commercial important 
et une faible production.
Le troisième chapitre traite  de l’urbanisation 

excessive et anarchique du pays. C’est un 
facteur  de fragilisation et cela pose le  défi   
de la préservation de l’écosystème dans un 
contexte de crise des services publics. Le 
chapitre quatre traite donc des grands enjeux 
environnementaux. La pression urbaine 
accroit des problèmes nés à la sortie de la 
guerre comme l’approvisionnement en eau 
et l’électricité. L’augmentation du nombre 
de véhicules accroit la congestion du réseau 
automobile, et la pollution. La crise des déchets 
l’un des symptômes de l’absence de gestion 
des pouvoirs publics. À cet égard, la crise des 
services publics est examinée dans le cinquième 
chapitre.

Dans le dernier chapitre, intitulé « Urbanisme, 
aménagement et gouvernance territoriale », 
met l’accent sur l’émergence des municipalités 
dans la gouvernance territoriale en l’absence 
d’un État déliquescent.

Un Atlas du Liban



تتمات 8

لبنان: سلسلة الرتب و الرواتب...تابع
 تتمة الصفحة ١

الدين ألن من  أفضل  الضرائب  فإن  لذا  عليهم.  تأثيراته   يلحظون 
سيصيب أنه  كما  عشوائي،  بشكل  الطبقات  كل  سيصيب   األخير 

األجيال الحاضرة والقادمة... الحل يجب ان يكون منطقيا«.

 وتابع: »السؤال الذي يطرح هو كيف يمكن تقليص العجز بالمالية
وأيضاً جدا،  المرتفع  المصروف  تستهدف  بإجراءات   العامة 
ال التي  الطبقات  على  تؤثر  ان  دون  من  الدخل  تؤمن   بإجراءات 
 تتحمل المزيد من األعباء؟. وأريد اإلشارة هنا إلى اننا في كل سنة
لذا العام،  القطاع  في  جديد  موظف  آالف   4 أو   3 بتوظيف   نقوم 
التقديمات كتلة  إلى  باإلضافة  تكبر،  كتلة رواتب وأجور  هذه   فإن 
 وتعويضات نهاية الخدمة، وفي الوقت نفسه خدمة الدين ترتفع ألن
باإلضافة معين،  مفعول زمني  مع  عام  كل  في  يرتفع  العام   الدين 
قضايا الثالث  بقليلة.  ليست  والتي  لبنان  لكهرباء  التحويالت   إلى 
 هذه تؤدي الى إرتفاع المصروف بشكل كبير مع انفاق استثماري
التحتية وشبكات البنى  لبنان من  بالمقارنة مع حاجات   متدن جدا، 
نتخذها ان  يجب  إجراءات  هناك  ان  يعني  ما  اإلجتماعي،   األمان 
 إزاء عملية إدارة الطاقة البشرية في الدولة، وأخرى إزاء ارتفاع
 المديونية المستمر، وبالتأكيد اتخاذ ما يجب من اجراءات لتقليص

عجز كهرباء لبنان«.

اتخاذها يجب  التي  اإلصالحية  الخطوات  عن  سؤال  على   وردا 
بمرحلة الدخول  هو  اليوم  »األساس  قال:  الضرائب،  فرض   قبل 
البنيوية في الموازنة، والتي هي أوال اصالحات في  اإلصالحات 
به في أسرع وقت«، العمل  نبدأ  ان  أمر يجب  اإلنفاق، وهذا   آلية 
 مردفا »ال يجب ان ننسى ان أساس وجود موازنة العام 2017 هو
 إعادة إقرار الموازنات في لبنان، وهو المسار القانوني الدستوري
العام منذ  اإلنفاق  الصحيحة...  لتعود األمور على سكتها   الطبيعي 

2005 ارتفع من 10 مليارات إلى 24 ألفا و800 مليار ليرة«.

قال: »ان الموازنة  الواضح« في  التوجه األقتصادي »غير   وعن 
 الدولة اللبنانية لديها مشكلة في ترجمة توجهاتها بالموازنات، وهو
تحكمها دولة  ليست  دولتنا  ألن  السنين،  عشرات  منذ  معلوم   أمر 
 األكثرية بمواجهة أقلية، بل إنها دولة فيها كل األطراف ممثلة في
 المؤسسات نفسها، ومن ضمنها مجلس الوزراء الذي يقر الموازنة
فإن الوضع كذلك،  النواب. وعندما يكون  إلى مجلس  احالتها   قبل 

بكثير أصعب  يكون  اإلقتصادية  األولويات   وضع 
أي معين،  برنامج  مع  واألقلية  األكثرية  حالة   من 
بعمليات تتم ترجمته  التركيبة، وذلك  الخلل في   ان 
 تنفيذ المشاريع اإلستثمارية التي تستدعي الوضوح

في األولويات«.

 وردا على سؤال عن عن خفض اإلنفاق اإلستثماري
 في الموازنة، أشار الى أن »الحديث عن الموازنة
من والكثير  الوزراء  مجلس  في  موجودا   اليزال 
 القضايا لم يتم البت بها بعد، لذلك ال يمكن الحديث
مجلس نظام،  في  نعيش  نحن  الموازنة.  شكل   عن 

 الوزراء هو من يضع فيه اللمسات األخيرة على الموازنة، وبالتالي
ال يمكننا البت بشأن التوجه النهائي والمضمون«.

القطاعات على  للضريبة  إيجابي  تأثير  هناك  »ليس   وأضاف: 
اإليجابي. ولكن باألمر  ليس  فاقتطاع مبلغ من أي قطاع   بالتأكيد، 
ستُفرض التي  القطاعات  وخيار  الضرائب  خيار  في  هو   األساس 
ككل المجتمع  نصيب  فإننا  الضرائب  نختر  لم  اذا  ألننا   عليها، 

بالمديونية األعلى«.

 وقال: »ال شك، الفساد منتشر في البلد وتكلفته عالية على اإلقتصاد
 والمالية العامة، ال أحد يعلم كم هي تكلفته بالضبط، ولكن نحن نتكلم
 عن موازنة هنا. ال يمكننا ان نضع بندا في الموازنة يقول: حذف

الفساد من مؤسسات الدولة اللبنانية«.

البلد في  وينخفض  »يرتفع  انه  أوضح  الضريبي،  التهرب   وعن 
 بحسب المرحلة وبحسب الممارسة«، مضيفا »في الوقت الحاضر،
 التهرب الضريبي موجود ولكن بمرحلة متوسطة، أي ليس بمرحلة
البت يتم  ان  الضروري  ومن  التام.  اإللتزام  بمرحلة  وال   الفلتان 
 بسرعة في الحاالت التي يتم إحالتها الى القضاء«. وذكر ان »هناك
القيمة الضريبة على  تسترد  فيها مؤسسات وهمية  باتت   قطاعات 
 المضافة من دون أي حق او وجود«، كاشفا ان »وحدات وزارة
إلى الملفات  وأرسلت  األمر،  هذا  في  جدي  بشكل  حققت   المالية 
 النيابة العامة، لكن لم يبت بها حتى اآلن، والوزير اليوم يطالب في
 كتاباته إلى النيابة باإلسراع في البت بهذه األمور ألن الوقت يكلفنا

المزيد من األموال المختلسة«.

 وعن اآللية التي سيتم اتباعها لتخطي مسألة قطع الحساب وإقرار
ومن بعد،  باآللية  البت  يتم  »لم  أنه  بيفاني  أوضح   الموازنة، 
ان بالتأكيد  ولكن  المقبلة،  األيام  في  األمر  هذا  يتم  ان   المفترض 
ان يقول  دستوري  نص  هو  الحساب  وقطع  الموازنة  بين   الربط 
 الموازنة )مثال: 2017( يتم نشرها بعد إقرار قطع الحساب عامين

الى الوراء )2015(«.

قطع اللبنانية  للجمهورية  يكن  لم  السنين  عشرات  »منذ   وأضاف: 
 حساب صحيح، ما معناه أننا دائما كنا في وضع مخالف للدستور،
اقرار يتم  كان  لطالما  فريدة،  حالة  ليست   2017 موازنة  ان   أي 
فبتنا اليوم  أما  الحساب جاهزا.  قطع  يكون  ان  دون   موازنات من 
لدينا الحساب  قطع  يصبح  ان  من  المالية  وزارة  في  جدا   قريبين 
العام  جاهزا، ألننا ومن أصل 11 حسابا أساسيا نعيد تكوينها منذ 
 1993، أنجزنا 9 وبقي اثنان نعمل عليهما حاليا. وبإنجاز هذا العمل
 البنيوي والتأسيسي الذي أشرف على نهايته، سنخرج من مخالفة

دستورية مزمنة«.

الذي والتحسن  المالية  وزارة  في  العام  الدين  إدارة  وحدة   وعن 
التحسن »حدث بشكل الفت جدا«، مضيفا »بدأنا ان  أكد   شهدته، 
 العمل في هذه المديرية في العام 2012، مع العلم ان مشروع قانون
 انشاء هذه المديرية أنجزته في العام 2003، ومنذ ان بدأنا العمل
 بات لدينا ثالث خطط متوسطة اآلجال إلدارة الدين العام وهذا أمر
 لم يقم به أحد من قبل. ومن ناحية اإلصدارات واألسعار واآلجال،

فتحسن الوضع بشكل الفت جدا«.

انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو
 للقضاء على النمو في سياسات منطقة اليورو. فقد جادل كثيرون
من رائدة  اقتصادية  كقوة  التنافس  يمكنها  ال  اليورو  منطقة   بأن 
اللذين االقتصادين  في  خصوصاً  كبيرة،  هيكلية  إصالحات   دون 
فلورريان وقالت  ألمانيا.  بعد  والثالثة  الثانية  المرتبتين   يحتالن 
الخاص: برينبرغ«  »بنك  في  األوروبي  االقتصاد  خبيرة   هينس 

»األمر يتوقف على رفع الوتيرة درجة في فرنسا وإيطاليا«.

 غير أن السياسة في هذين البلدين بالتحديد هي التي تهدد بتأجيل
 اإلصالحات الهيكلية المفيدة للنمو التي ينادي بها البنك المركزي
 األوروبي وكثر من االقتصاديين في القطاع الخاص. ففي إيطاليا
االضطراب أن  غير  العام،  هذا  انتخابات  إجراء  فرص   تقلصت 
رينتسي ماتيو  الوزراء  رئيس  استقالة  اكتنف  الذي   السياسي 
 سيؤدي على األرجح إلى انتكاس اإلصالحات الكبرى حتى تجرى

انتخابات.
نفسها االنتخابات  تمثل  فرنسا  ففي  ذلك   ومع 
 الخطر األكبر. فاثنان من المرشحين الثالثة األوائل
 يعتبران من اإلصالحيين االقتصاديين لكنهما يقفان
 في مواجهة مارين لوبن مرشحة الجبهة الوطنية
بطرح وعدت  والتي  المتطرف  اليمين  تمثل   التي 
استفتاء األوروبي في  االتحاد  فرنسا في   عضوية 
اليورو منطقة  اقتصاد  استقرار  يهز  أن   من شأنه 

لسنوات.

 وتستبعد االستطالعات فوز لوبن. غير أن فوز الرئيس األميركي
 لم يكن متوقعاً وال كانت رغبة بريطانيا في االنسحاب من االتحاد
برينبرغ« »بنك  في  االقتصاديون  وقال  متوقعة.   األوروبي 

ألمانيا إلى  تحسناً  تشهد  وهي  فرنسا  انضمت  »إذا   لعمالئهم: 
 وكانت األخيرة ال تزال تحتفظ بقوتها في قلب أوروبا فمن الممكن
اليورو ككل لمنطقة  االقتصادية والسياسية  التوقعات   أن تتحسن 
 في شكل كبير. »)لكن( فوز لوبن بالرئاسة سيؤذن بنهاية اآلمال
الخمس السنوات  في  األوروبي  واالتحاد  لفرنسا  اإلصالح   في 

المقبلة«.

 تتمة الصفحة ٥



7 تقارير

 دفعت األحداث الدائرة في سوريا باآلالف من الالجئين الفلسطينيين
تلك نتيجة  اليومية   معاناتهم  في  تزايد  والنزوح وسط  الفرار   إلى 
المستويات، كافة   على  حياتهم  تغيير  إلى  أدت  التي    األحداث، 
 يتجرعون مرارة النزوح واللجوء مرة تلو األخرى. يعيدون نبش
 تاريخ ذاكرة لم يُنسى بعد، يعانون ماعاناه آبائهم وأجدادهم وأهليهم.
حالفه من  منهم  والسالمة،   األمن  عن  بحثاً  سبل  عدة  سلكوا   لقد 
 الحظ  في الرحيل والتشرد، وآخرون كانت البحار مقابر لهم، في
واضح وتخٍل   الفلسطينية  الوطنية  للمرجعية  ملموس  غياب   ظل 
شعبهم، أبناء  شؤون  إدارة  في  الفلسطينية  والفصائل  القوى   من 
 وذلك بسبب التباينات واإلختالف في المواقف من األزمة، والفشل
الدائر الصراع  دائرة  من  الفلسطينية  المخيمات  إبعاد  في   الذريع 
 في سوريا، ليضاف هذا إلى سلسلة التجارب المخيبة لآلمال على
أوضاع إليه  آلت  لما  اإلكتراث  وعدم  وغيره،   السياسي   الصعيد 
 الشعب الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها،  والتعامل مع ملفهم
عن المسؤولين  تعاطي  طريقة  عن  غرابة  تقل  ال  مريبة   بصورة 
ورعاية حمايته  سبل  الحائط  بعرض  ضاربين  وقضاياه،   شعبهم 
البعض وتجد  بل  المأساوية،  اإللتفات  ألوضاعه  وعدم   مصالحه 
 منهم من هو سبباً في تفاقم أزمة أبناء شعبه ووضعه أمام خيار أن

     يموت أو يبحث عن حياة تشعره بإنسانيته وكرامته.
الالجئين أحوال  عن  الواردة  اليومية  واألخبار  الحوادث  وما    

شاهدة إال  الكلمات  آالف  وقعها  يفوق  التي  سوريا  فلسطينيي   من 
 على حالة العجز والهشاشة واالضطراب الذي يعاني منه الوضع

                        الفلسطيني العام .
  وفي عودة سريعة إلى الماضي  وتحديدا المرحلة التي أعقبت  )

 اوسلو ( هذا اإلتفاق الذي أخرج الالجئين الفلسطينيين في سوريا
الفاشلة المفاوضات  حسابات  من  الشتات  فلسطينيي  من   كغيرهم 
 وتركهم لمصيرهم المجهول،  يكتنف الغموض مستقبلهم الوطني،
في ديارهم  إلى  العودة  بحق  المتمثلة  الوطنية  هويتهم   مستهدفاً 

 فلسطين وحق تقرير المصير، إضافة إلى إبعادهم كمكون
مباشرة، أوغير  مباشرة  بطريقة  أهمية  ذو   إجتماعي 
تائهين في أصقاع األرض يبحثون عن ذواتهم  وتركهم  
وسط آمن  مالذ  عن  البحث  في  ويسعون  إنتمائهم    لتأكيد 
المفاجئة الظروف  نتيجة  اإلجتماعي  بنيانهم  في   تصدع 
في سببا  وكانت  بأوضاعهم  عصفت  التي   والمتسارعة 
وتشتت إختالف  من  بدءاً  األزمات  من  العديد   ظهور 
 العائلة الواحدة مروراً بالوضع اإلقتصادي الصعب الذي
طال التي  البطالة  وحدة  معاناتهم  من  وزاد  كثيراً   تردى 
الذي الفاحش  الغالء  وكذلك  العوائل،  من  الكثير   شبحها 
وهجرة البالد  داخل  النزوح  إلى  األُسر  من  بالكثير   دفع 
أوروبا وسط وإلى دول  الجوار  إلى دول  اآلخر   البعض 

وحدود معابر  على  القانونية  اإلجراءات  جراء  اإلرباك  من   حالة 
من فروا  أنهم  متناسين  غريبة  بطريقة  ومعاملتهم  العربية   الدول 

  أحداث مأساوية أجبرتهم على الخروج من بيوتهم ومخيماتهم.
  وعلى المقلب اآلخر التشديد في إجراءات اللجوء والتغيرات التي

الدائمة اإلقامات  منح  وإيقاف  األوروبية  الدول  بعض  بها   قامت 
الشمل لم  معامالت  إجراءات  في  والتباطؤ  سورية،  من   لالجئين 
 لألسرالمتوزعة في دول أوروبا، ناهيك عن المشكالت الكبيرة في
 تعلم اللغة وإيجاد السكن المناسب ومن ثم اإلندماج ، واتباع عادات

وتقاليد جديدة وإلى غير ذلك.
 ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى المعلومات الموثقة لدى سجالت
 وكالة اإلونروا ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن تعداد
 الفلسطينيين في سورية وصل إلى نحو 000،065 مواطن في شهر

 حزيران من العام 6102،
  وأن أكثر من  000،532  باتوا خارج سوريا، عبر عمليات نزوح
 وهجرة هي األولى من نوعها في تاريخ وجود الشعب الفلسطيني

  في سوريا، والتي تقدر أعدادهم وفق أماكن هجرتهم كما يلي :

  لبنان نحو 000،13 الجئ فلسطيني سوري،
  وفي االردن 000,71 الجئ فلسطيني سوري،

   مصر  نحو 000،6 الجئ فلسطيني سوري،
 تركيا نحو 000،8 الجئ فلسطيني سوري،

قطاع غزة نحو 0001 الجئ فلسطيني سوري،
  ووصول أكثر من  000،021،  إلى دول أوروبا وتحديدا ألمانيا،

مثل أخرى  دول  إلى  إضافة  الدانمرك،  النمسا،  هولندا،   السويد، 
بلغاريا، رومانيا، هنغاريا، روسيا،

كندا، نيوزيلندا،  استراليا،  ماليزيا،  إلى  وصلوا  آالف  وبضع    
 البرازيل، الواليات المتحده .

 إن المتأمل في هذه األرقام، وهذا الواقع المرير الذي يعيشه الالجئ
بالغة حقيقية  أزمة  هناك  أن  جلية  بصورة  له  يتبين   الفلسطيني 
 الخطورة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني كل يوم، وستحصد األجيال

 القادمة نتائجها،
   ولك أن تتخيل كيف سيكون الشكل الجديد لحياة االسرة الفلسطينية

بعد هذه التغيرات ؟!.
وعن أي أسرة ستتحدث بعد هذه النكبات المتتالية  ؟

 النازحون الفلسطينيون  من سوريا .. البحث عن الذات
االيام - ظاهر صالح 

الرئيس عباس من بيروت: الالجئون الفلسطينيون ضيوف وعودتهم مؤكدة

 خالل زيارته لبنان في اواخر شهر شباط، أجرى الرئيس عباس
مؤتمر تاله  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  مع  ثنائية   محادثات 
األبرز هو التحدي  أن  الرئيس عون  أكد خالله   صحفي مشترك، 
أوجه لجميع  والشامل  العادل  الحل  فرض  على  قدرتنا   »مدى 
 الصراع العربي اإلسرائيلي وفق القرارات الدولية والبنود الكاملة

لمقررات القمة العربية«.

 ولفت عون إلى أن مأساة فلسطين التي بدأت مع وعد بلفور بلغت
 عامها المئة وهي الجرح األكبر في وجدان العرب وأول ضحاياها

الشعب الفلسطيني ثم اللبناني.

نشوئها، منذ  إسرائيل  تعتمدها  التي  »المقاربة   وأضاف: 
 في صراعها مع العرب، قد تحقق لها بعض االنتصارات
 اآلنية، ولكنها ال توصل للحل وال للسالم، وأكد أن األحادية
 في العالم سقطت وال يمكن أن تبنى دولة على آحادية دينية
ترفض اآلخر وتطرده من أرضه ومن هويته ومن ثقافته«.

المحافظة على الرئيس عباس في   وأثنى على أهمية دور 
 استقرار المخيمات في لبنان وأن ال تتحّول بؤراً لمن يبغي

استغالل مآسي الشعب الفلسطيني.
في ضيوف  الفلسطينيين  أن  على  الفلسطيني  الرئيس  شّدد   بدوره 
 لبنان إلى حين عودتهم المؤكدة إلى وطنهم فلسطين، مؤكدا الحرص
 على »أن يكونوا بمنأى عن صراعات المنطقة«. وأضاف: »نقف
إلى ودعينا  البناء،  الحوار  إلى  البداية  منذ  ودعونا  اإلرهاب   ضد 

صون وحدة األراضي العربية«.

والمعرفة للحضارة  مشعة  منارة  سيبقى  لبنان  أن  عباس   وأكد 
مواقفكم لكم  نحفظ  »سنظل  وقال:  العرب،  بالد  في   والصمود 
 المشرفة تجاه استضافة أبناء شعبنا ونكن لكم وللجمهورية اللبنانية

الشقيقة أسمى مشاعر المودة والعرفان«.

 ولفت إلى أن العملية السياسية ال زالت تراوح مكانها »ألن إسرائيل
 مصرة على احتالل أرضنا وإبقاء شعبنا في سجن كبير وهذا ما
 لن نقبله وسنواصل العمل بالطرق السياسية والدبلوماسية لتطبيق

قرارات مجلس األمن«.

 وقال مصدر فلسطيني لـ«سبوتنيك«، إن زيارة الرئيس الفلسطيني
 إلى لبنان تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة
اللبنانية العالقات  تعزيز  وهدفها  العربية،  المنطقة  تشهدها   التي 
في األوضاع  وبحث  المشترك،  التعاون  وتكثيف   والفلسطينية 
المعيشية الظروف  تحسين  بهدف  الفلسطينيين  الالجئين   مخيمات 

للفلسطينيين في لبنان، وإبعاد المخيمات عن الخالفات الداخلية.

تموز/ لبنان، وذلك منذ  إلى  الثانية  الرئيس عباس،   وتعتبر زيارة 
انطالق عهد بعد  لبنان  إلى  لرئيس عربي   يوليو 2013، واألولى 

الرئيس ميشال عون.



تقارير 6

هجرة الشباب الفلسطيني من الُمخيمات َمْن يدعمها؟ وَمْن ورائها؟ ولماذا اآلن؟

 وتعزي بعُض وسائل اإلعالمية المحلية هَذا األمر:”بأنَّهُ ُربما ناتٌج
 عن تأثر الشباب بالثورات العربية؟، وُربما هو ِحراٌك صادٌق من
 أجل التغيير نحو األفضل في ظل تقاعس بعض القوى الفلسطينية
وفي ظل عجز الخدمات…  وتقديم  واإلستقرار  األمن  توفير   عن 
 وكالة “األونروا” عن تأمين الخدمات بشكل الئق، كما حصل في
 ُمخيم نهر البارد على سبيل الميثال”. وهُنا ظهَر سؤال كاَن لِساُن
 حاِل المسؤولين الفلسطينيين هل هذا الحراك بريء أم موّجه؟ وسط
 المخاوف من أن يكون البعض يعمل بصدق، ولكن ال يدرون أنهم

ينفذون “أجندة” خاصة ال تتوافق مع المصلحة الفلسطينية.
 وذكرت بعُض الموقع اإلخبارية في هَذا الموضوع أنَّهُ:” يكاد ال يمر
 يوم إال ونسمع فيه عن حراك شبابي في مخيم ما… حيث يستقطب
فيه، الشبابية  األطر  لتعدد  نظراً  الثقل  مركز  الحلوة،  عين   مخيم 
فانطلقت”المبادرة واإلسالمية،  الوطنية  السياسية  القوى   وتداخل 
الفترة في  بالمخيم  ألمت  التي  المعاناة  من  األساس  في   الشعبية” 
السياسية األطراف  بعض  تخاصم  نتيجة  جاءت  والتي   األخيرة، 

 واإلحتكام إلى السالح، ومع اإلكتظاظ السكاني الذي يشهده المخيم
 مع النازحين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا… وغالبية الحراك
جيل أن  اعتبار  على  الفلسطينية،  الفصائل  وتأييد  بدعم   يحظى 
 الشباب هو من تقع عليه مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية،
 ويسعى إلى تحسين ظروفه في توفير فرص العمل في ظل البطالة
 والحرمان من الحقوق المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في
 لبنان، واألهم أنه يشّكل حلقة وصل وتواصل بين مختلف النسيج

الفلسطيني الفصائلي واالجتماعي والشعبي”.
تصل الشباب  بين  العمل  عن  العاطلين  فنسبة  البداوي  ُمخيم  ا   أمَّ
وتقارير دراسات  وفق   ،)%55( تقريباً  المئة  في   55 حدود   إلى 
 إحصائية أعّدتها اللجان الشعبية في المخيم قبل بضع سنوات، وهذا
النسبة ارتفعت  يُقلل ِمْن طموحاتهم وأحالمهم فور والدتها، وهذه 
 بكل تأكيد بعد نزوح سكان مخيم نهر البارد إلى مخيم البداوي إثر
العائالت أخيراً وصول مئات  إليهم   أحداث عام 7002، وأضيف 
 النازحة من مخيم اليرموك في سوريا، بعدما كان سبقهم إليه نزوح
 مئات العائالت من مخيمات بيروت والجنوب خالل سنوات الحرب
للبنان عام 2891. مما جعل شباب  األهلية واالجتياح اإلسرائيلي 
 الُمخيم رفعوا شعار “نعم للهجرة” كرد فعل على الواقع المأسوي

لبنان، إال أن الفلسطينية في  المخيمات   المفروض على سكان كل 
الى حراك مختلف، فيه إشارة  المخيم وجدوا  المتابعين في   بعض 
وإنهاء أخرى  دول  في  الفلسطينيين  توطين  مشاريع  يخدم   ربما، 

ملف حق العودة.
وما زاد من معاناة سكان مخيم البداوي عوامل عديدة، أهمها ثالثة:
 أوالً: أن المخيم ليس مفتوحاً على جواره، كما كانت حال مخيم نهر
للتسّوق، الجوار  أهالي  يقصده  رئيسياً  يُعّد سوقاً  كان  الذي   البارد 

وخصوصاً أهالي عكار والمنية وطرابلس.
 ثانياً: أن األونروا قلّصت خدماتها وتقديماتها اإلجتماعية والصحية
 والتربوية بشكل واسع، ما فاقم معاناة أهالي المخيم الذين ارتفعت
 بينهم معدالت الفقر والبطالة، وجعل البؤس بينهم يزداد على نحو

خطير.
البداوي، كما إلى غيره من اللبنانية إلى مخيم   ثالثاً: أن “النظرة” 
 باقي المخيمات، يتقدم فيها العامل األمني على أي عامل آخر، ما
 يجعل أي موظف أو عامل فلسطيني غير مرغوب فيه للعمل في
كبير ضد “قانوني”  لتمييز  أصالً  تخضع  التي  اللبنانية،   األسواق 
 الفلسطينيين وتمنعهم الحكومة من مزاولة مهن عديدة، فضالً عن

أن اليد العاملة السورية تنافس اليد العاملة اللبنانية والفلسطينية.
هذِه ِمْن  الخروج  أنَّ  اإلعالم  لوسائل  الفسطينية  القيادات   وتؤكد 

 الدوامة يكون:

 أوالً: العمل على وحدة الحركة الشبابية وتوحيد جهودها ومطالبها
مطالب على  تؤكد  بوثيقة  يخرج  موّحد  شبابي  مؤتمر  خالل   من 

الشباب وآلية تنفيذها.

 ثانياً: ضرورة عقد لقاءات مع القيادة السياسية لـ “منظمة التحرير
 الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى اإلسالمية” لبحث
من الشباب  موقف  ولتوضيح  بصراحة  الفلسطيني  الشباب   هموم 

قضايا تخص المخيمات وأمنها وخدماتها.

 ثالثاً: المطلوب حملة توعية من مخاطر اإلنزالق إلى أي مشروع
 خفي يشطب حق العودة ويفرغ المخيمات، أو يستقطب الشباب إلى
الدائرة في الصراعات  تُستغل في  فلسطيني، بحيث   مشروع غير 
 المنطقة سواء كان في لبنان أو سوريا، وسط تساؤل هل يدرون حقاً
 المخاطر التي تحيط بهم؟ وخاصة أنهم جيل شبابي “جيل العودة”
تنفيذاً فلسطين  األم  وطنهم  إلى  بالعودة  بحقه  التمّسك  عليه   يعّول 
الشرعية قررته  ما  وفق  النكبة”،  “جيل  واألجداد  اآلباء   لوصايا 

الدولية.
وعمودها، األّمة  عصب  عن  فنتحدث  الشباب  عن  نتحدث   حين 
 ونخّص في حديثنا هنا فئة معينة منهم كتب عليهم األسى والمعاناة
لبنان، في  الفلسطيني  الشباب  إنّهم  أّمهاتهم،  بطون  في  أجنّة   وهم 
أن لهم  ُحّق  الذين  هؤالء  فلسطين…  الحبيبة  األرض  تلك   أبناء 

 يشاركوا أقرانهم في كل األحالم… وإن كانت نسبة تحقيقها ضئيلة
أنفسهم في أرض الدنيا فوجدوا  إلى  تكن مستحيلة. خرجوا  لم   إن 
 غير أرضهم، يخالطون بعض الناس التي ال ترغب في وجودهم،
البعض، فضيعت اآلالم اآلمال، وقتل  فهم ضيوف “ثقيلون” عند 

الحرمان الطموح، وبددت الحاجة األهداف…
بما لبنان رجاالً  في  الفلسطيني  الشباب  في  نجد  ذلك   وبالرغم من 
 تحمل الكلمة من معنى، صبروا على األذى ومعاناة اللجوء، تعلموا
 وعملوا، أسسوا وأنتجوا، وفاقوا أقرانهم ممن يعيش في وطنه، وكل
مؤهالت النجاح ميسرة بين يديه، ولسان حالهم يقول: “واقع أليم”.
أليم حقيقة واقع  لبنان هو  في  الفلسطيني  الشباب  فئة من  واقع   إّن 
الخ، واالجتماعية..  والصحية  التعليمية  عاّمة،  الحياة  جوانب   في 
الفلسطينية المخيمات والتجمعات  الشباب في  آراء  استطلعت   وإن 
 وجدت:” نسبة كبيرة منهم حلمها بالسفر إلى خارج هذا البلد فالداخل
والهروب والسفر  التمرد  يستطيع  وَمن  والخارج مولود…   مفقود 
 من واقعِه إما يُدفن في بحٍر ال يعرف الرحمة، أو يعوُد في صندوٍق
ليُدفن في ارٍض هُجَر إليها وعاَش فيها محروٌم من أبسط الحقوق”.
التربية مادة  في  تعلمنا  “األونروا”  مدارس  في  ندرس  ُكنا   عندما 
ُمروَر تُمر  وكانت  المدنية،  حقوقِه  من  يُحرم  المجرم  أنَّ   الوطنية 
ما حولنا عرفنا فيِه  ندرك  ُعمٍر  في  أصبحنا  عندما  ولكْن   الِكرام، 

معنى هذِه العبارة، “الحقوق المدنية”.
 يا مْن تقرأ التاريخ، ال تفكر وال تحلل كثيراً معاناة الشباب الفلسطيني
 في لبنان باختصار ال تحتاج لكثرة تشخيص، وتحليل، وألننا نؤمن

بالتغيير وضرورته، وللنهوض بشبابنا الفلسطيني البد من:
 ــ إعطاء الشباب الفلسطيني حقوقه المدنية واالجتماعية، والمساهمة

في صناعته وتأهيله.
الزواج، وتيسير  البشرية،  بالتنمية  الخاصة  المؤسسات  بناء   ــ 

 والمؤسسات التعليمية والمهنية.
الفساد لمكافحة  المخيمات  في  والمؤسسات  الفصائل  تعاون   ــ 

 ومساعدة الشباب.
 ــ أن تعمل “األونروا” على اإلصالح التربوي وصناعة اإلنسان
دعاة األمناء  المدرسين  انتقاء  ذلك  رأس  وعلى  الفساد،   ومحاربة 

التغيير أصحاب الرسالة، وإعطاء مادة التربية اإلسالمية حقها.

 تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان من حيٍن آلخر حراكاً شبابياً يدعو للجهرة، وبدأ هذا الِحراك ِمْن أكثر الُمخيمات بؤساً وحرماناً “ُمخيم نهر البارد” ُمروراً بأكبرها في
 لبنان “مخيم عين الحلوة” وصوالً إلى الُمخيمات في بيروت. وهجرة الشباب الفلسطيني تراهُ القوى والفصائل الفلسطينية:”ألنه محروم من  الحقوق المدنية ليست بالمشكلة
 بحد ذاتها فمن الممكن أن يحّسن وضعه وعائلته وينعش المخيم واإلقتصاد اللبناني، ولكن إذا كانت الهجرة من باب تفريغ المخيمات من الشباب حتى يمر تخطيط تدمير
 المخيمات بعد إخالئها من أبنائها، فهذا مخطط إسرائيلي يؤدي إلى ضياع حق العودة على اعتبار أن المخيمات رمز له، وَهذا يُمثُل ظاهرة خطيرة هي األولى من نوعها في

تاريخ القضية الفلسطينية”.

االيام - يوسف أكرم سعيد آغا



5 إقتصاد

6 ركائز ضرورية لتأسيس شركات ناشئة ناجحة
 يحتاج رواد األعمال إلى نظام سليم يدعم نجاح الشركات الناشئة
مكونات خالل  من  الناشئة  الشركات  نظام  ويتشّكل   وازدهارها. 
 عّدة ترتبط وتتفاعل مًعا لتكوين نظام موّحد يتيح تأسيس الشركات

الناشئة واستمراريتها.
 ويجب أن يكون نظام الشركات الناشئة متطّوًرا في كافة مجاالته

لنجاح هذه الشركات.
 ويجب أن تستند األنظمة التي تهدف إلى أن تصبح وحدات ابتكار
ا اقتصاديًّا على 6 ركائز  مكتفية ذاتيًّا وتتيح فرص العمل وتنتج نمّوً

داعمة تساعد في نمّو الشركات الناشئة على نحو مستدام.

الموارد البشرية

لهذه حيويًّا  أمًرا  البشرية  الموارد  على  الحصول  إمكانية   تُعتبر 
 األنظمة؛ إذ تحتاج إلى عدٍد من العمال الذين يتمتّعون بمستوى عاٍل

من المهارات والكفاءات االستثنائية.

المبتدئة الفردية  الناشئة  الشركات  من  البشرية  الموارد   وتتألّف 
المعايير بعض  طريق  عن  تحديدها  ويتّم  والموّجهة.   والمنضّمة 
 الكمية والنوعية، بما فيها مستوى التعليم وعدد الخريجين ومجاالت

التخّصص ومستوى الخبرة المهنية.

 كما تُعتبر مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية مهّمة لرواد األعمال
 الذين يهدفون إلى التوّسع العالمّي، بما أّن هذه اللغة تُعتبر حاليًّا لغة

األعمال الدولية.

موارد المعرفة

الناشئة عامل  تُعتبر موارد المعرفة المخّصصة ألنظمة الشركات 
المعرفة هذه  زيادة  على  العمل  الضرورّي  ومن  أساسّي   نجاح 
ومختبرات الجامعات  أّن  علًما  النظام؛  أنحاء  كّل  في   ونشرها 
التوجيه والشبكات كلّها، تحّث على ازدهار هذه  االبتكار وبرامج 

األنظمة.

موارد رأس المال

 تُعتبر إمكانية الحصول على فرص التمويل ركيزة أساسية لنجاح
من التمويل  مصادر  تختلف  أن  ويمكن  الناشئة.  الشركات   أنظمة 
 شركات رأس المال المغامر والقروض والمستثمرين المالك والمنح

وبرامج تسريع األعمال إلى األصدقاء واألسرة و«البسطاء«.

 ويمكن إلحاق الضرر بنمّو الشركة الناشئة في حال اختيار مصدر
 تمويل خاطئ. لذلك، يجب على المؤّسسين بذل الجهود الالزمة في
 سعيهم للحصول على التمويل. وعند تقييم هذا الركن، يجب دراسة
 كيفية توزيع هذا المبلغ خالل مراحل النمّو المختلفة للشركة الناشئة

إلى جانب دراسة مبلغ التمويل المتاح كدفعة واحدة.

 إّن النظام الناجح هو الذي يمكن للشركة الناشئة الواعدة الحصول
فيه على التمويل بطريقة ذكية في أّي مرحلة من مراحل نمّوها.

الحوكمة

 يمكن للقوانين والسياسات الحكومية أن تعمل لصالح نظام الشركات
ووجود الشركات  لتأسيس  داعمة  كانت  فإذا  العكس.  أو   الناشئة 

المستثمرين لتمويلها، تسمح بتطّور األنظمة بسرعٍة ملحوظة.

البنية التحتية

المشتركة العمل  المكاتب ومساحات  الحصول على  إمكانيّة   تُعتبر 
والتسهيالت المحمولة  واألجهزة  السرعة  عالية  اإلنترنت   وخدمة 
الشركات لنجاح  الضرورية  العناصر  إحدى  معقولة،   بأسعار 

الناشئة.
جدير نظام  تأسيس  في  يضّر  أن  التحتية  البنية  لغياب   ويمكن 
تميل لألعمال  والمسّرعة  الحاضنة  الشركات  أّن  علًما   باالهتمام؛ 
 إلى تقديم البعض من هذه االحتياجات، إن لم يكن كلّها إلى الشركات

الناشئة المحتملة.
العيش النقل ومعايير  للمدينة، مثل وسائل  التحتية  البنية   كما تمثّل 

الجيدة، عامالً حاسًما لنجاح هذا النظام.

األسواق والشبكات

 أخيًرا، تحتاج األسواق إلى أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية للحفاظ
 على استمرارية الشركات الناشئة. فإذا لم يكن السوق ينمو ويتوّسع،

يمكن أن يُبعد المستثمرين ورواد األعمال.

 وتشير األسواق والشبكات كركيزة داعمة، إلى حجم السوق المحلي
والدينامية، وكذلك إمكانية الوصول إلى أسواق أخرى كبيرة الحجم.

انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو
من العديد  في  المسجلة  القوية  النمو  بمؤشرات  كثيرون   فوجئ 
 البيانات الصادرة والمسوح في بداية هذا العام. أحد األمثلة الكاشفة
 تمثل في إصدار بيانات موجزة عن مؤشرات مديري المشتريات
 في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو في 21 شباط )فبراير(. ومن بين
 المؤشرات التسع سجلت ثمانية مؤشرات نمو بل إن ستة مؤشرات
الذين االقتصاد  خبراء  من  أي  توقعات  من  أعلى  نمواً   سجلت 

استطلعت وكالة »رويترز« آراءهم.
 ولذلك فليس من المدهش أن يبحث االقتصاديون وصانعو السياسات
 اآلن عن دليل مؤكد على أن انتعاش منطقة اليورو هذا العام قابل
من متنوعة  إلى مجموعة  يشيرون  نفسه  الوقت  وفي   لالستمرار، 
طياتها في  تحمل  أن  يحتمل  التي  والسياسية  االقتصادية   األخطار 
 بذور الخراب. وينفي هؤالء ظهور نقطة محددة يمكن عندها القول
 إن منطقة اليورو انتعشت وأصبحت تسير على طريق النمو. بل أن

التطور ظل بطيئاً.
منظمة دول  في  المتخصص  االقتصاد  خبير  ماكان  جيمس   وقال 
إن إنفستمنتس  اليف  ستاندرد  لدى  والتنمية  االقتصادي   التعاون 
 »منطقة اليورو تشهد تحسناً باطراد على مدار ثالث سنوات اآلن
 بمساعدة حفز السياسة النقدية ونهاية التقشف المالي وتحسن أحوال
 القطاع المالي«. وتؤكد األرقام ذلك، إذ تشير المفوضية األوروبية
 إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة اليورو نما على
التحسن على  يعد عالمة  ما  في  التوالي  على  سنة  ربع   15  مدار 

المضطرد.
يبين البيانات  أحدث  من  بعض  استبعاد  أن   غير 
النمو زال  فما  مبهراً.  وليس  مستقراً  كان  النمو   أن 
المئة في   1.6 نحو  يبلغ  بمعدل  يسير   االقتصادي 
 سنوياً ويقدر أغلب الخبراء الذين شاركوا بتوقعاتهم
 في استطالع أجرته »رويترز« للمفوضية نفسها أنه
لذلك الحالي.  العام  المستوى تقريباً   سيظل على هذا 
 فالسؤال اآلن هو ما إذا كانت البيانات األخيرة قلبت

كانت إذا  ما  في  النظر  قبل  حتى  عقب.  على  رأساً  الصورة   هذه 
فهناك أخرى،  مرة  اليورو  منطقة  ستؤرق  اليوناني  الدين   مشاكل 

قضيتان رئيستان هما التضخم واالنتخابات.

السياسة والتضخم

 وفي حين أن تكرار البيانات اإليجابية التي صدرت في شهري كانون
الطلبيات ارتفاع  مثل  المقبل،  الشهر  وشباط خالل  )يناير(   الثاني 
 الصناعية األلمانية بشدة مرة أخرى، سيعزز سيناريو انطالق النمو
 في االتحاد األوروبي، فربما يكون المفتاح في التضخم. وقال بول
بي أن  »بي  بنك  في  السوق  اقتصاديات  قسم  رئيس  لي   مورتيمر 
ارتفاع يؤدي  أن  في  األمل  بخيبة  الشعور  »يكمن خطر   باريبا«: 

التضخم األساسي إلى تباطؤ نمو الدخل الحقيقي واالستهالك«.
منطقة في  التضخم  لمعدل  األولية  الـقراءة  تبلغ  أن  المتوقع   ومن 

مقارنة المئة  في  اثنين  األربعاء  تعلن  والتي  شباط  خالل   اليورو 
الــذي المستوى  إلى  لترتفع  الماضي  العام  من  نفسه   بالــشهر 
النقدي الحفز  بفضل  األوروبي  المـــركزي  البـــنك   يستـــهدفه 
تشهد لم  المستوى  هذا  تواضع  رغم  وعلى  االقتصادي.   والنمو 
الماضية الخمس  السنوات  أن  كما  أربع سنوات  منذ  مثله   المنطقة 

شهدت مساراً عكسياً قوياً بين التضخم ومبيعات التجزئة.
 وبعبارة أخرى يمكن الرتفاع األسعار أن يضر بإنفاق المستهلكين
 الذي يفيد في تحريك االقتصاد. وتفسر البطالة خالل األزمة المالية
 بعضاً من انخفاض مبيعات التجزئة الذي شوهد في شكل متقطع منذ
 عام 2008. غير أن معدل البطالة ما زال على رغم تحسنه يزيد
 مرتين عن مثيله في الواليات المتحدة على سبيل المثال. لذلك فإن
 التضخم في منطقة اليورو قد يخنق النمو الذي ولّده إذا ارتفع بشدة

في العام المقبل.
عامالً االقتصاديون  يرى  ذلك،   ومع 

تتمة ص. ٨
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دور المصارف في تمويل شركات التكنولوجيا أبرز محاور مؤتمر »عرب نت« في بيروت
 يسعى لبنان على المستويين الرسمي والخاص إلى دور بارز في
 الثورة الرقمية التي تغزو اقتصادات العالم. وانطالقاً من هذه الرؤية
 وللسنة الثامنة على التوالي، استضافت بيروت مؤتمر »عرب نت
مع وبالتعاون  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  برعاية   »2017 

»مصرف لبنان« )المركزي(.

للمؤتمر المنظمة  نت«  »عرب  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس   وقال 
 عمر كريستيدس، إن »االقتصاد الرقمي أصبح أولوية استراتيجية
االقتصادية التحديات  مع  العربية«، خصوصاً  المنطقة   لحكومات 
الدول، ما دفع النفط على موازنات  انخفاض أسعار   التي فرضها 
 هذه الدول إلى االستثمار في مجاالت مختلفة على رأسها االقتصاد
عمل فرص  إيجاد  في  وللمساهمة  للنمو،  رئيس  كمحرك   الرقمي 

جديدة.

إطالق إلى  السباقة  الدول  من  كان  لبنان  أن  كريستيدس   وأضاف 
لـ  331 التعميم  خالل  من  الرقمي  لالقتصاد  المساعدة   المبادرات 
في االستثمار  على  المصارف  يُشّجع  الذي  لبنان«   »مصرف 
 الشركات الناشئة وقطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أن أثر هذا التعميم
 الذي صدر قبل ثالث سنوات، بدأ بالظهور على أرض الواقع. إذ
الناشئة عامي الرقمية  الشركات  لبنان االستثمارات في   قفزت في 

2014 و2015.

 وحملت نسخة العام الحالي من المؤتمر تركيزاً خاصاً على قطاع
 المصارف نظراً إلى أنه أحد أكبر القطاعات المنتجة في االقتصاد
لتسليط المصارف«  »ابتكارات  يوم  المؤتمر  وخصص   اللبناني. 
في المصرفي  بالقطاع  ألمت  التي  االبتكارات  أبرز  على   الضوء 
فائدة من  له  لما  المحلي  القطاع  على  إسقاطها  ومحاولة   العالم 

وإنتاجية.

عمله فريق  إلى  أوعز  أنه  الجراح  جمال  االتصاالت  وزير   وأكد 

 عند استالمه الوزارة بضرورة حل المشاكل التي
 تواجه القطاع في لبنان، قائالً إن الوزارة أمام عدو
اللبناني  واحد هو »الوقت«. واعتبر أن االقتصاد 
إال جائزاً  يعد  »ولم  أزمات  من  يعانيه  ما   يعاني 
ما لنعّوض  الوقت  مع  حقيقي  سباق  في  نكون   أن 
 فاتنا في الماضي ونتطور إلى األمام ونحمي بلدنا

واقتصادنا مما يجري من حولنا«.

تضع أن  الدولة  على  يجب  أنه  إلى  وأشار    
عملية تسهل  التي  الالزمة  والقوانين   التشريعات 
البيئة توجد  وأن  المعرفة  اقتصاد  إلى   االنتقال 

 الالزمة لهذا التحول، وأن تحافظ على األمن واالستقرار الذي يعد
 الدعامة والحاجة األولى ألي تطور اقتصادي أو تكنولوجي. وأكد
 أن الوزارة تعمل إليجاد الحلول الالزمة للمشاكل السابقة وتطوير
المقبل، سيصبح بنهاية آذار )مارس(  أنه  إلى  القطاع، مشيراً   هذا 
 أكثر من 85 في المئة من األراضي اللبنانية موصوالً بشبكة الجيل
 الرابع. أما الخطوة الثانية التي اتخذتها الوزارة وفق وزيرها، فهي
 تلزيم سنتراالت الهاتف األرضي التي بنيت عام 1994 واستهلكت
للمواطنين. الالزمة  الخدمات  تأمين  على  القدرة  لديها  يعد   ولم 
بها لتُستبدل  لبنان  سنتراالت  كل  تلزيم  سيجري  آذار،  نهاية   وفي 

سنتراالت أحدث تؤمن مئات آالف الخطوط.

 أما وزير االقتصاد رائد خوري، فأكد »أهمية دور ريادة األعمال
 في ترجمة طموحات شبابنا والحد من هجرة األدمغة التي يشهدها
 لبنان، ودفعهم نحو المساهمة الفاعلة في تحريك العجلة االقتصادية
خالل شهد  لبنان  أن  إلى  وأشار  المعرفة«.  اقتصاد  نحو   والسير 
النشاطات حفز  مجال  في  نوعياً  تحوالً  الماضية  القليلة   األعوام 
ورواد الناشئة  الشركات  تضم  التي  والخاصة  العامة   والمبادرات 
التمويل الرقمية. وعلى صعيد  التكنولوجيا  في   األعمال خصوصاً 
لتسهيل عملية المصرفية  البرامج واآلليات  إدخال عدد من   جرى 

الحصول على تمويل، كالقروض المدعومة الفوائد.

 وشدد النائب األول لحاكم »مصرف لبنان« رائد شرف الدين على
الذي ال يتجزأ في الرقمي ودوره   األهمية االستراتيجية لالقتصاد 
 تعزيز االقتصاد المحلي. وأضاف أن دور االقتصاد الرقمي يتنامى
 بسرعة في العالم، إذ شّكل حجمه22.5 في المئة من اإلجمالي عام
 2015، مع توقعات بأن يصل إلى 25 في المئة عام 2020، فيما
 أظهرت دراسات أن زيادة 10 في المئة في الكثافة الرقمية، تؤدي
عوامل إجمالي  إنتاجية  نمو  في  المئة  في  بـ0.4  تقدر  زيادة   إلى 
 اإلنتاج في االقتصادات المتقدمة، و0.65 في المئة في االقتصادات

الناشئة.

 وتطرق السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر إلى االستثمار
الذي هاب«  تيك  كي  »يو  مركز  خالل  من  لبنان  في   البريطاني 
األوروبية األسواق  إلى  الوصول  على  الناشئة  الشركات   يساعد 
بالده ستقدمه  جديداً  دعماً  وأعلن  خصوصاً،  والبريطانية   عموماً 
بحوث لبناء مركز  سيتوجه  دوالر  مليون  بقيمة 3.2  المركز   إلى 

وتطوير في لبنان.

معرض »هوريكا« للضيافة في نيسان
والخدمات بالضيافة  المتخصص  لبنان«  »هوريكا  معرض   يفتتح 
)ابريل( نيسان  من  الرابع  في  بيروت  في  الـ24  نسخته   الغذائية 
»هوسبيتاليتيز« شركة  من  لبيان  وفقاً  اللقاء  هذا  وبات   المقبل، 
 المنظّمة، »مناسبة رئيسة للمحترفين في مجال التجارة من أرجاء
 المنطقة، والوجهة األساسية للشركات التي تريد الدخول إلى أسواق
االبتكارات أحدث  ومواكبة  جديدة،  عمل  فرص  ونيل   جديدة، 

واالتجاهات«.

 ويستقبل المعرض أكثر من 350 شركة محلية ودولية من بلجيكا
واألردن وسورية  ومصر  واإلمارات  وهولندا  وفرنسا   وايطاليا 

 وكوريا وتركيا.

يعطي »ما  معروفة،  تجارية  عالمة  ألفي  من  أكثر   وسيعرض 
 الزوار فرصة نادرة الكتشاف أحدث المنتجات، وتلك التي ستُطرح
 في األسواق قريباً من المواد الغذائية وأدوات المطبخ، إلى التغليف

والتوسيم وكل أنواع الخدمات المتعلقة بهذا القطاع«.
ببرنامج »سيتميّز  المعرض  أن  إلى  بيانها،  في  الشركة   وأشارت 
ومسابقات جلسات  تشمل  يومية  حوادث  من 10  أكثر  يضم   غني 

حول الطهي ومنتديات وطاوالت حوار«.



خاصة للمعلمين  البشرية  التنمية  في   دورات 
ذلك و   ، المدارس  داخل  مناصب  يتبوؤن   من 
 بهدف تدريبهم على قيادة العملية التعليمية بشكل
 ابداعي و مميز ، عالوةً على إجراء تقييم دوري
 لمستواهم من حيث االداء بهدف وجود تحفيز دائم

لهم لتطوير مستواهم في االدارة .
 لذلك ادعو الى ضرورة إعطاء النقابات الفرعية
 للمعلمين و النقابة العامة دورا في تدريب المعلمين
 و تقييمهم ، و ذلك الهمية تنمية الموارد البشرية

في التعليم .
من البشرية  التنمية  على  التدريب  من  بد   وال 
 المرحلة االبتدائية و تدريسها في شكل أنشطة من
فصل يمكن  فال   ، الدراسية  المواد  جميع   خالل 
المدارس و البشرية عن االنشطة داخل   الموارد 
 الجامعات ، فالموارد البشرية هي االساس لنهضة

اي أمة .
 لذلك ال بد من وجود طاات بشرية مؤهلة و مدربة
جديد اي  مع  التعامل  و  التكيف  على  قادرة   و 
يتأتى ذلك اال من خالل ، و ال  فاعلية   بكفاءة و 
 تفعيل التنمية البشرية في المدارس ، لما لها من
 اهمية قصوى ، حيث انها تنمي قدرات الطالب

و مهاراتهم ، كما تزودهم بالمعارف الحياتية .
 وذلك يجعل لديهم ثقافة واسعة و عامة تساعدهم
و عديدة  مجاالت  في  التخصص  على  ذلك   بعد 
ثقافة يتعلمون  و  اآلخرين  مع  يتعايشون   تجعلهم 
 الحوار و النقد البناء ، و هذا ما يفتقر اليه الكثير
 من أبنائنا ، وذلك بسبب تركيز المدرسة فقط على
 التلقين دون تدريب الطالب على التفكير و اعمال

العقل .
التربية كليات  مطالبة  الضروري  من  كان   لهذا 

 بالتعاون في هذا الشأن و تخصيص محاضرات
دورها و  اهميتها  و  البشرية  التنمية  في   للطالب 

الفعال في تنمية الفرد و المجتمع .
و المدارس  في  البشرية  التنمية  لتدريس   إن 
على تعمل  التي  باالنشطة  ربطها  و   الجامعات 
 رفع مستوى مهارات الطالب و اكتشاف ميولهم
 منذ البداية اهمية قصوى في تطوير التعليم و من
، به  االرتقاء  و  المجتمع  بالفائدة على  العودة   ثم 
المهارات و  المعارف  لديهم  ينمي  ذلك  أن   حيث 
منذ خاصة  االيجابية  القيم  و  االتجاهات   و 
خالل من  بها  تزويدهم  من  بد  ال  ،لذلك   الصغر 
 توفير الدورات التدريبية و برامج التعليم الفعالة
عل الطالب  لتدريب  الدراسي  بالمنهج  ربطها   و 
شخصية تكوين  و  االبتكار  و  السليم   التفكير 

مستقله له .
إتاحة ايضا  البشرية  التنمية  اهداف   ومن 
من مهاراته  و  طاقاته  لتنمية  فرد  لكل   الفرصة 
إشاعة و  التعليمية  و  الثقافية  المؤسسات   خالل 
الحوار أسس  ترسيخ  و  بداخلها  الحرية   اجواء 

الديمقراطي لتطوير العمل و تجديده .
بشؤون المهتمين  و  الخبراء  اطالب  النهاية   في 
 التعليم بضرورة تفعيل خطط التنمية البشرية في
الطالب مهارات  لتطوير  الجامعات  و   المدارس 
تتمتع تكوين شخية مستقلة  و  ميولهم  اكتشاف   و 
 بالثقافة الواسعة ، شخصية مؤهلة بوسائل التعايش
 مع اآلخرين و حرية إبداء الرأي و النقد البناء و

تربية الوجدان .
لكل البشرية  التنمية  عملية  تمتد  بأن  أطالب   كما 
من التعليمية  العملية  في  المشاركين   االفراد 
معلمين و قيادات إدارية بالمدارس و الجامعات .
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٢٠١٧
اسبوعيَة إقتصاديَة - تصدر شهريّا مؤوقّتا

المدارس في حاجة ملحة لتفعيل عملية التنمية البشرية لتطوير منظومة العمل بها

يقول الشاعر احمد شوقي :
 »إنما األمم االخالق ما بقيت .. فإن ذهبت أخالقهم

ذهبوا«
الحالي القرن  العربية في  المجتمعات   لقد شهدت 
 أزمات كثيرة ، مما كان له أثر سلبٌي في نشأة و
 تربية االجيال الجديدة ، فقد طغى الطابع العدواني
اخالقهم اصبحت  و  سلوكهم  و  تصرفاتهم   على 
تربينا التي  التربوية  القيم  عن  البعد  كل   بعيدة 
الى يدعونا  مما   ، السابقة  االجيال  و  نحن   عليها 
بشكل نشرها  و  القيم  تأصيل  و  بتفعيل   المناشدة 
 كبير و سريع حتى تصبح الهدف االساسي الذي
 تُبنى عليه جميع المؤسسات و خاصة المؤسسات

التعليمية و اهمها المدارس و الجامعات .
 و من اهم هذه القيم التربوية ) احترام اآلخرين –
 تقدير العلم و العلماء – الثقة بالنفس – تقدير قيمة

الوقت – و غيرها (
علوم في  تُدرس  القيم  هذه  ان  المعروف  من   و 
 التنمية البشرية بمسميات اخرى و هي فن التعامل
 مع اآلخرين ، تطوير الذات ، الثقة بالنفس و فن
وغيرها..... التخطيط  و  الوقت  ادارة   ، االلقاء 
في تُرسخ  البشرية  التنمية  علوم  ان  نجد   وهكذا 

 االصل القيم التربوية بشكل اكثر شمولية .
لتفعيل ملحة  حاجة  في  المدارس  ان  نجد   لذلك 
عملية التنمية البشرية لتطوير منظومة العمل بها.
 حيث أن كافة خطط التطوير التي تنظمها الوزارة
مقدمتها في  و  فقط  الورق  على  تنفذ  خطط   هي 

نظام الجودة بالمدارس .
باعطاء الوزارة  مناشدة  الضروري  فمن   لذلك 

األيام - الدكتورة منى رفعت

الذي الثامن  بيروت  نت”  “عرب  مؤتمر   سّجل 
العماد الجمهورية،  رئيس  فخامة  برعاية   أطلق 
لبنان، مصرف  مع  بالتعاون  عون،   ميشال 
إس” إم  “دي  مع  االستراتيجية   وبالشراكة 
و شويري(  مع ،BDD)مجموعة  قياسياً   رقماً 
مؤتمر في  شخص   1500 من  أكثر   حضور 
الرقمية واالبتكارات  المعلومات  أحدث   قدم 

والتكنولوجيا
 نظم المؤتمر برعاية االعتماد المصرفي، وشركة
 “ألفا” بإدارة أوراسكوم لإلتصاالت، و”تاتش”،
 Flat6Labs“وبنك عودة، وشركة “أو إم دي”، و
Beirut“ و إنفست”،   Phoenician و”بلوم 
Funds“ وشهد لإلرسال،  اللبنانية   والمؤسسة 
 مشاركة جهات حكومية مهمة، ال سيما السيد رائد
 شرف الدين، النائب األول لحاكم مصرف لبنان،
 ومسؤولين آخرين، مثل معالي وزير االتصاالت،
االقتصاد وزير  ومعالي  الجراح،  جمال   السيد 

والتجارة، السيد رائد خوري
 وشهد المؤتمر اإلطاللة العامة األولى لمدير عام
في شّدد  الذي  كريدية،  عماد  السيد   “أوجيرو”، 
أن على  بالقدرة  يتمتع  لبنان  أن  على  له   مقابلة 
األوسط الشرق  منطقة  في  رقمياً  محوراً   يكون 
ومتوفّرة كبيرة  مواهب  بفضل  إفريقيا،   وشمال 
 ومبدعة في ريادة األعمال، متحّدثاً عن التحديات
 األساسية التي تواجه اليوم نموَّ القطاع الرقمي في
 لبنان وعن الخطوات التي تساهم في تسريع هذا
أساسياً عموداً  المصرفي  القطاع  واعتبر   النمّو. 
 في االقتصاد اللبناني، ما يتيح فرصة الريادة في

االبتكار المصرفي
أكثر من وتخلله  أيام   3 المؤتمر على مدى   امتّد 
متحدثين إلى  باإلضافة  وندوة،  حوار  جلسة   35 
شّدد وقد  المستوى.  رفيعي  إقليميين  و   دوليين 
 المؤتمر مرة أخرى على الجيل الجديد من رّواد
 األعمال في المجال الرقمي، عبر المسابقات التي

فيها بما  بها،   )Creative Combat( يتميّز 
 برعاية شركة “ألفا”، وفاز بالمركز األول فريق
Fennel Funnle 5 بقيمة  شيك  على   وحصل 
ومسابقة دوالر   برعاية “Ideathon” آالف 
-E” من االعتماد المصرفي، وفازت أالء سالم
Rush“ شاهين مارون  و  األول،   “ بالمركز 
Bubblicious“ بالمركز الثاني و عبد الرحمن 
 بالمركز الثالث.وتحدي “FreindyCar” الجمال
الناشئة  برعاية )Startup Battle( الشركات 
 من شركة االتصاالت “تاتش”. وقد فازت شركة
”Vision in Motion “ الشركات  بتحدي 
في “Synkersٍ” الناشئة وحلت الثاني   بالمركز 
 على المركز “blink my cars” حين حصلت
تحدي في  الثالثة  الرابحين  سيتمكن  و   الثالث. 
 الشركات الناشئة من منافسة أهم الشركات الناشئة
والمغرب والكويت،  والسعودية،  مصر،   من 
 واإلمارات العربية المتحدة، على صعيد إقليمي،

 في بطولة “عرب نت” للشركات الناشئة في دبي
في 16 و17 أيار

ريادة عن  أخرى  مبادرات  المؤتمر   وتضمن 
االبتكار جادة  منها   Innovation( األعمال، 
Avenue(، أنحاء من  أعمال  رواد  قدم   حيث 
اآللية، وأجهزتهم  منتجاتهم  لعرض   المنطقة 
الثانوية المرحلة  طالب  على  الضوء  سلّط   ما 
كجزء ابتكروها  التي  اآللية  وأجهزتهم   اللبنانيين 

من برامجهم الدراسية
 وتعقد مؤتمرات “عرب نت” المقبلة “قمة عرب
 نت الرقمية 2017  في 16 و17 أيار في دبي،

وعرب نت الكويت في شهر تشرين األول

 أصحاب القرار والرواد في المجال الرقمي يتفقون على االبتكار في مؤتمر “عرب نت” بيروت 2017
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طبيب االسنان زاهر سعد: الطبيب الناجح يعمل بشكل اخالقي و مهني
  طب األسنان هو العلم الذي يهتم بالناحية العالجية و الوقائية و التجميلية لألسنان باالضافة إلى ما هو حول األسنان و أقصد بذلك أن اختصاص طب

 األسنان ليس محصوراً فقط باألسنان بل له امتدادات واسعة جداً مثل معالجة اللثة والمفصل الفكي وغيرها . وألهمية طب االسنان، فإن لطبيب االسنان
دور خاص في الحياة الصحية داخل المجتمعات خاصة وأن معظم االمراض بالجسد مصدرها أمراض األسنان وما يحيط بها .

 ويعتبر  الدكتور زاهر سعد واحد من أبرز األطباء الذين يعالجون األسنان واألمراض الناتجة عنها ، وله مكانة خاصة في هذا الميدان الطبي خاصة في
ظل متابعته لتطورات العلم واالكتشافات الطبية والعالجية في العالم. األيام التقت طبيب االسنان زاهر سعد في مدينة صيدا وأجرت معه هذا الحوار :

فرق االسعار .
الكلفة مشكلة  من  يعانون  ال  العالم  دول   معظم 
 العالية لمعالجة وتقويم االسنان ،الن الدولة تتكفل
في االسنان  لطب  دولة  نظام  وافضل   بالعالج 
 انكلترا ، لديهم متابعة دورية كل 6 اشهر بشكل
المحافظة الى  المواطن  يضطر  مما   ،  اجباري 
المواطنين احد  أهمل  حال  وفي   ، اسنانه   على 
 في المتابعة الدورية ألسنانه ، فهذا يعني تعرض
 اسنانه للتسوس او اي عارض اخر و من الممكن
 ان تتفاقم حالته ، عندها سيضطر لمعالجة اسنانه

على حسابه الخاص .
 المانيا و اسبانيا الغت نظام التامين على االسنان
يوجد ال  لبنان  في  ايضا  و  العالية  كلفته   بسبب 
إلى االشارة  مع   . االسنان  صيانة  على   ضمان 
يستعملها طبيب التي  االجهزة  و  المواد  كلفة   أن 
يستعمل انه  الى  باالضافة   ، جدا  مكلفة   االسنان 
 العديد من االدوية و االدوات مما يضطر الطبيب

لرفع سعر المعالجة على المريض .

ما اهمية العناية باالسنان ؟ 

ما أول  هي  و   ، الوجه  واجهة  هي  االسنان    
هنا من   . اليك  ينظر  أي شخص  نظر  عليه   يقع 
الشكل يجملون  النهم   ، باألسنان  االهتمام   ينبع 
العالم الى  ادخلت  من  اول  واميركا   .  الخارجي 
االولية النظرة  . 47 % من  الوجه   ثقافة تجميل 
 الي انسان تتركز على الوجه واكثر شىء بارز

في الوجه هو الفم و االسنان .
الصرعات من  أن  إلى  هنا  االشارة  من  بد   ال 
 الحالية في هوليوود ، تكبير الشفاه وخاصة الشفة

العليا النها تعطي شكال جماليا للوجه .
في نالحظ   ، مجتمع  ثقافة  هي  باالسنان   العناية 
بشكل لالسنان  اهمال  الفقيرة  الدول  من   العديد 
االالم يعانون  االشخاص  من  الكثير  ونرى   عام 
 وآخرون يخفون ابتسامتهم حتى ال يظهر التشوه
، اسنانهم  من  العديد  فقدان  خالل  من  فمهم   في 
 بينما في المجتمعات االوروبية نادرا ما نرى هذه
ثقافة على  تربوا  البالد  هذه  في  ،الناس   الحاالت 

المحافظة على سالمة االسنان .
 على سبيل المثال في اندونيسيا ، الدولة هي التي
افراد االسنان على  اطقم  من  بتوزيع عدد   قامت 
واجهة ،النهم  شكلهم  تجميل  اجل  من   الشرطة 

الطرقات .
 والدول االجنبية تنتهج طريقة منذ الصغر وتدريب
 االطفال على العناية بأسنانهم ، الدنمارك من اهم

 الدول محافظة على صحة اسنان مواطنيها . حين
عنده يكون   ، صباحا  المدرسة  الى  الولد   دخول 
االسنان صحة  عن  الحديث  اجل  من  دقائق   10 
بعملية القيام  خالل  من  الصف  داخل  تطبيقه   و 
في  ، المراقب  امام   ، بالفرشاة  االسنان   تنظيف 
هذا  ، النظافة  زاوية  تسمى   ، مخصصة   زاوية 
 االهتمام مرده الى ان الدولة تدفع على مواطنيها
والمدرسة اسنانهم  لمعالجة  الى 18   6  من عمر 
لديها نسبة كبيرة من تسوس االسنان  التي يوجد 

لدى الطالب ، تدفع غرامة مالية .
النظام نفس  تتبع  الدول االوروبية  أن معظم   كما 
 تقريبا ، وال يخلى االمر من بعض االستثناءات
يصبح و  وضعهم  يهملون  االشخاص  وبعض   ، 
 لديهم عدد من االسنان بحاجة للمعالجة ) 3 أو 4 (
 مما يضطر  المواطن لمعالجة أسنانه على حسابه
مهتمون المواطنين  يجعل  ما  هذا  و   الشخصي 

بصحة اسنانهم و يخضعون للكشف الدوري .
 من االسعار العالية التي ممكن يصل اليها سحب
او  1000 الى  اميركا  في  الضرس   عصب 
 1500$. في لندن تتطلب الموافقة من الدولة مدة
 5 سنوات من أجل زرع اسنان و حتى تقدر الدولة
 البريطانية على ضبط الوضع ، قامت بانشاء لجنة
 تحت مسمى ) لجنة تشخيص مرض ( هذه اللجنة

رفضت 60% من تقارير بعض االطباء .
 الطبيب يعتبر موظف لدى الدولة ، لذك يزيد في
 سعر الكلفة حتى يستطيع تحصيل مبلغ اكبر اخر

الشهر .

لزيارة طبيب االسنان   هل من ضرورة  
بشكل دوري ؟

  من المفترض زيارة طبيب االسنان كل 6 اشهر،
اي ومتابعة  االسنان  صحة  من  التأكد  أجل   من 
بسهولة يسمح  مما  للعالج  بحالة  مستحدثة   حالة 
 معالجتها و يخفف كلفتها ماديا ، هذا نظام طبيعي
 في البلدان االوروبية . بينما في مجتماعاتنا نرى
 اهماال كبيرا بصحة اسناننا ، متعبرين ان الوضع

االقتصادي يقف حائال دون ذلك  .
، االسنان  صحة  بثقافة  مجتمعاتنا  تثقيف   علينا 
بشكل الجسم  صحة  على  الحفاظ  نستطيع   حتى 
 عام. دول اميركا و كندا معالجة االسنان ال يطبق
االسنان اطباء  اغلب   .. الصحي  الضمان   عليها 
، مرضاهم  مع  مشاكل  يواجهون  اميركا   في 
على شكاوي  يقدمون  المرضى  من  العديد   الن 
 االطباء بسبب عدم نزاهة العمل .نرى العديد من

 المغتربين في اميركا و المانيا يأتون الى لبنان كل
صيف لمعالجة اسنانهم الن الكلفة في لبنان اقل .

 ما هي النصائح للعناية باالسنان و توعية 
المجتمع لتكريس ثقافة طب االسنان ؟

في التربوي  المنهج  ضمن  يدخل  ان  يجب    
صغيرة بمفاهيم  تبدأ   ، الطفولة  منذ   المدارس 
.ثانيا المدرسة  في  العالية  المراحل  الى   وصوال 
الناحية بهذه  االهل  اهتمام  و  البيت  دور   ياتي 
 المهمة وتعويد االوالد على زيارة طبيب االسنان

حتى تصبح منهجية في حياتهم .
تنظيف  ، جدا  ضروري  باالسنان   االهتمام 
 االسنان بالفرشاة قبل النوم من اهم االمور لحماية

االسنان .
و االوروبي  المواطن  راتب   ، مثال  نسرد   وهنا 
، بيته  ايجار  و  مصروفه  بين  مقسم   االميركي 
 لهذا هو ال يتحمل اعباء اضافية مادية عليه تطرأ
 عليه من اجل معالجة اسنانه ، فهو يقوم بالكشف

الدوري واالهتمام الكامل و الصحي باسنانه .
جدا متابعات  النساء  من   %70 ان  الملفت   ومن 
 لصحة اسنانهم و االهتمام بها ، بينما الرجل يعتبر

مهمل جدا في هذه الناحية

متى يكون طبيب االسنان ناجحا ؟ 

مهنيته مدى  على  االسنان  طبيب  نجاح  يتوقف    
مع تعامله  اسلوب  ايضا  و  عمله  في   واحترافه 
يعتبرون  ، االطباء  من  الكثير  هناك   .  المريض 
الناس لدى  محبوبين  لكنهم  و  جدا  عادي   عملهم 
اطباء نرى  .بالمقابل  االنساني  تعاملهم   بسبب 
 يملكون االجهزة المتطورة ولكن ليس لديهم عدد
المريض مع  الطبيب  تعامل   ، الناس  من   كبير 

بفوقية يجعل االخير غير مرتاح لطبيبه .

: يعتمدونها  االسنان  أطباء  معظم  مقولة   هناك 
الم المريض ، بمعنى استيعاب المرض و  ادارة 

القدرة على االمساك به و معالجته .

لماذا اخترت طب االسنان ؟ 

  منذ الصغر كان عندي خوف من طبيب االسنان،
على يتركز  خوفي  وكان   ، االطفال  اغلبية   مثل 
أثار ما  وهذا   ، الطبيب  يستعملها  التي   االدوات 
 حفيظتي حبا لهذا المجال الطبي وأيضا لمعرفتة
والدي اهتمام  الى  اضافة   ، أسراره   ومعرفة 
 بصحة اسناننا و متابعتنا مع طبيب االسنان بشكل
في وجودي  فكرة  على  اتعود  جعلني   ،  دوري 
 عيادة طبيب االسنان وكبرت الفكرة مع وصولي
هذا ودراسة  التوجه  اجل  من  الشباب  سن   الى 

المجال الطبي .
التي و  الصعبة  المهن  من  االسنان  طبيب   مهنة 
الطبيب العمل وعلى  الى ذوق و دقة في   تحتاج 
 ان يكون يمتلك نظرة جمالية و اهتمام و رعاية
 لمرضاه . على سبيل المثال ، عندي حالة اعالجها
 حاليا ، هي صبية في مقتبل العمر لديها مشاكل
 صحية ، سكري و تعاني من غسيل كلى ، تصب
جسر تركيب  و  اسنانها  معالجة  على   اهتمامها 
من ،هروبا  الخارجي  شكلها  تجميل  اجل   من 
 امراضها ، هنا يكمن دوري برعايتها واالهتمام
كأني و  معها  اتعامل   ، شكله  و  الجسر   بنوعية 
  ارسم لها لوحة فنية مما يعكس على نفسيتها ايجابا
 لذلك فإن على طبيب االسنان ان يكون متعاونا مع
 المريض و يبني مع المريض عالقة صداقة قبل
عملي أن  القول  يمكنني  ولذلك   ، العالج   عالقة 

كطبيب االسنان بالنسبة لي نوع من المتعة.

ايامنا  في  االسنان   كيف هي مهمة طب 
هذه ؟

متطورة مهنة  أصبحت  اصبحت  االسنان  طب    
 جدا في هذه االيام ، بسبب التكنولوجيا التي دخلت
 عالمنا .الطبيب الناجح عليه دائما البحث عن كل
 ما هو جديد و متطور من اجل مواكبة التطورات
خدمة في  تسخيره  و  التكنولوجية  و   العصرية 

المريض و تطوير المهنة .
المادي كبير جدا ،  مهنة طب االسنان مردودها 
مهني و  اخالقي  بشكل  يعمل  ان  الطبيب   وعلى 
.التطور المريض  يستغل  ال  وان  بضمير   و 
من العديد  الطب  مهنة  الى  ادخل   التكنولوجي 
 االجهزة المتطورة و لكن كلفة المعالجة بها عالية
 بسبب ارتفاع سعر هذه االجهزة ، جهاز الاليزر
 ممكن يصل الى 100 الف $ .ايضا دخول بعض
 الدول كالصين ، خلق منافسة بين الشركات بسبب
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انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو
 يوسف أكرم سعيد آغا

 هجرة الشباب الفلسطيني من الُمخيمات َمْن
يدعمها؟ وَمْن ورائها؟ ولماذا اآلن؟

لبنان: سلسلة الرتب و الرواتب...تابع

من الحكومة الى مجلس النواب
الوزراء في مجلس  الفرقاء  غالبية  اتفاق   بعد 
والرواتب الرتب  سلسلة  كلفة  إبقاء   على 
بند وإدراج   2017 موازنة  مشروع   ضمن 
ضمن للسلسلة  المرصود  المبلغ  يربط   فيها 
وجهة مع  ليرة(  مليار   1200( االحتياط   بند 
لتسديد كلفة السلسلة، وترك  استعماله حصراً 
العامة للهيئة  والسلسلة  الضريبية  البنود   أمر 
 لمجلس النواب ربطاً بالجلسة التي عقدت في
والمواد بنودها  غالبية  وأقّرت   2014/5/14 
فأخرجت لتمويلها،  المستحدثة   الضريبية 

 السلسلة من بازار النقاش المالي في الحكومة إلى
 المجلس النيابي، حيث يمكن بعدها ختم جلسة 15
 أيار 2014، وتحويل تمويل السلسلة إلى قانون،
ينتظرون حقوقهم الذين  الموظفين  آالف   ينصف 

منذ سنوات.

 إيرادات ال يمكن أن تكون إال ضرائب أو مديونية
إضافية

 لفت المدير العام لوزارة المالية آالن بيفاني، إلى
ألف  24 الى  »يصل  لبنان  في  اإلنفاق  حجم   أن 
على قادرين  غير  كنا  وإذا  ليرة،  مليار   و800 

هذا مع   التعاطي 
يؤدي بشكل   اإلنفاق 
فنحن تقلصه،   إلى 
إيرادات الى   بحاجة 
 جديدة والتي ال يمكن
إما تكون  ان   اال 

ضرائب أو مديونية إضافية«.

البنود  :2017 العام  »موازنة  عن  حديث   وفي 
 الضرائبية وقطع الحساب«، الذي كان موضوع
»إذاعة عبر  أسبوع«  في  »اإلقتصاد   برنامج 

 لبنان« من إعداد وتقديم الزميلة كوثر حنبوري،
غير الضرائب  ان  قلنا  »إذا  بيفاني:   أضاف 
للنمو. أبدا  جيد  غير  الدين  فإن  للنمو،   جيدة 
امتعاض إلى  ستؤدي  الضرائب  ان  قلنا   وإذا 
امتعاضهم الى  سيؤدي  الدين  فإن   المواطنين 

عندما بعد  ما  تتمة ص. ٨ في 

دول الخليج تعتمد إستراتيجيات لخفض االعتماد على النفط

المتداولة حول والمعلومات  البيانات   أظهرت 
يعد النفط  قطاع  أن  االقتصادية   القطاعات 
المحلي للناتج  الداعمة  القطاعات  أكثر   من 
الدول وباتت  المنطقة،  في  للدول   اإلجمالي 
 والمنتجين للنفط يتجهون نحو إيجاد سبل جديدة
 لخفض االعتماد على النفط، من خالل إيجاد
استراتيجيات ووضع  خطط  وصناعة   آليات 
 تنموية شمولية متوسطة وطويلة األجل لرفع
 قيم الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمة
 القطاعات االقتصادية األخرى بالناتج القومي

اإلجمالي للدول.

 وقالت شركة نفط الهالل اإلماراتية في تقريرها
تنتهج أصبحت  المنطقة  دول  إن   األسبوعي 
مؤشرات واستحداث  لزيادة  متنوعة   أساليب 
القطاعات نشاط  وتيرة  على  للحفاظ   إيجابية 
إلحراز الصناعية  وخاصة  نفطية   غير 
 المزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط
 الجاري تنفيذها، حيث يعتبر القطاع الصناعي من
 القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين
أسواق تفرضها  التي  الضغوطات  من   للتخلص 
النفط وتقلباتها في الماضي والحاضر والمستقبل.
تبني في  الدول  استمرار  أن  »الهالل«   وبينت 
 االستثمارات التي يفرزها قطاع البتروكيماويات
مستوى على  اإليجابيات  من  الكثير   سيحمل 
على عام  بشكل  واالقتصادي  الصناعي   القطاع 

لها تتعرض  التي  السوقية  الضغوط  من   الرغم 
كبار قبل  من  الشديدة  والمنافسة   المنتجات، 
مازال حيث  العالمية،  األسواق  في   المنافسين 
 قطاع البتروكيماويات في مراحل تطوره األولى
 لدى العديد من اقتصاديات دول المنطقة، ومازالت

الفرص االستثمارية ماثلة وقابلة لالقتناص فيه.

في القائمة  االستثمارية  الفرص  أن   وأوضحت 
 قطاع البتروكيماويات من الممكن أن تمثل بديال
 اقتصاديا مميزا، وقد يكون قادرا على تحقيق عوائد
االقتصادات تحمي  أن  لها  يمكن  مرتفعة   مالية 
 من تقلبات أسعار النفط العالمية، بينما قد تحدث
لما العالمية  فارقا في األسواق  األلمنيوم   صناعة 
 تشهده من تطورات ملحوظة ونمو كبير، فضال
وتطوير العمل  فرص  توفير  في  مساهمتها   عن 
27 يوجد  حيث  االقتصاد،  وتنويع   المهارات 

 مصنعا لصناعات األلمنيوم التحويلية في دول
المنطقة.

أكدت االقتصادي،  التنوع  صعيد   وعلى 
من حزمة  تتبع  المنطقة  دول  أن   »الهالل« 
الجديدة والتسهيالت  والقرارات   اإلجراءات 
 التي مازالت تتوالى من قبل الجهات الرسمية،
األعمال ورجال  الشركات  تحفيز   بهدف 
القطاع في  االستثمار  نحو  االتجاه   على 
الخليجية الدول  تقديم  إلى  إضافة   الصناعي، 
عملية وتسهيل  االستثمارية  األراضي   بعض 
 الحصول على التمويالت الالزمة للبدء بتنفيذ
والنصائح اإلرشادات  عن  فضال   المشاريع، 
إلنجاح المنطقة  دول  تقدمها  التي   والمشورة 
 المشاريع الصناعية وتوسيع قاعدة االستثمار

فيها.

 هو الموضوع القديم الجديد، الذي يعود مع كل حكومة جديدة تحمل الوعود و اآلمال الكاذبة. في العهد الجديد، تأتينا سلسلة الرتب و الرواتب
 ضمن سلَة متكاملة كما يحبها الفاسدين المتمسكين بكراسيهم. سلسلة رواتب و موازنة عامة و تشكيلة ضرائب قالوا انها لن تطال الطبقة
 الفقيرة في المجتمع و كأنهم يعلمون من هو الفقير و من هو الغني مقارنة بثرواتهم و هم قابعين في قصورهم، و متوارين عن انظار الشعب

 داخل مواكبهم.


