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Guterres appelle au «leadership» des dirigeants arabes pour 
faconnner «un nouveau monde arabe»

Les VIIIe Jeux de la Francophonie : vitrine de la réussite économique de la 
Côte d’Ivoire ?
En juillet prochain, la Côte d’Ivoire 
accueillera les VIIIe Jeux de la 
Francophonie. L’occasion de 
montrer les progrès économiques 
enregistrés à travers le pays, depuis 
2011.

Après Rabat et Casablanca (1989), Paris (1994), 
Antananarivo (1997), Ottawa et Hull (2001), 
Niamey (2005), Beyrouth (2009), et Nice (2013), 
c’est au tour de la Côte d’Ivoire d’accueillir 
la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie. 
L’événement, suivi par près de 50 millions de 
téléspectateurs, réunira 77 États de la Francophonie, 
du 21 au 30 juillet prochain. Abidjan accueillera 
près de 4000 jeunes sportifs et artistes, 3000 
bénévoles, 700 journalistes, et près de 50000 
spectateurs et observateurs. Au programme, 
des épreuves culturelles : la chanson, le conte, 
la danse de création, la jonglerie, le hip hop, 
les marionnettes géantes, la littérature, la 
peinture et la sculpture, la photographie, la 
création numérique et la création écologique.

L’OIF, satisfaite de l’avancée des travaux

Dimanche 19 mars, la secrétaire générale de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), Michaëlle Jean, a entamé un voyage de 
quatre jours en Côte d’Ivoire pour venir constater 
l’avancée des travaux – réalisés à 70% – qu’elle 

a jugée « satisfaisante ». Ce grand rendez-vous 
de la Francophonie est l’occasion idéale pour 
la Côte d’Ivoire de prouver son dynamisme et 
son attractivité. Mme Jean, qui a rencontré le 
Premier ministre Gon Coulibaly et plusieurs 
membres du gouvernement, considère ces Jeux 
comme « un coup de projecteur extraordinaire 
» pour le pays.

« On voit des équipes dédiées, qui vont des 
ouvriers aux responsables, très attentives aux 
dates et aux échéanciers qui sont prévus. Je 
pense qu’on va y arriver », a-t-elle commenté. 
« Nous avons beaucoup travaillé pour que 
cet événement soit un véritable succès. Nous 
sommes certains que d’ici fin avril tout sera 
prêt », a pour sa part rassuré le chef de l’Etat 
ivoirien, Alassane Ouattara. La Secrétaire 
générale s’est voulue déterminée quant aux 
perspectives économiques que peuvent offrir 
ces Jeux : « nous voulons arrimer aux objectifs 
d’émergence à l’horizon 2020 de la Côte d’Ivoire 
» a-t-elle expliqué.

De bonnes nouvelles sur le front économique

La « décennie perdue », de 2000 à la crise 
post-électorale de 2010, paraît déjà bien 
loin au regard de la situation économique 
actuelle. En effet, depuis la stabilisation de la 
scène politique sous la présidence d’Alassane 
Ouattara, le pays connaît un succès économique 

remarquable, illustré par une croissance 
rapide du PIB (9,3% sur la période 2012-2015) 
et un recul de la pauvreté (passée de 51 
à 46 % entre 2011 et 2015). En outre, une 
nouvelle vague de réformes structurelles 
est prévue, via la mise en place du Plan 
National de Développement 2016-2020, afin 
de stimuler une croissance, plus inclusive, 
tirée par le secteur privé.
« La Côte d’Ivoire est devenue la locomotive 
des économies émergentes africaines, 
la plus grande économie dans l’UEMOA 
(l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine) et la deuxième dans la CEDEAO 
(Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest), se classant ainsi parmi 
les économies ayant les taux de croissance 
les plus élevés du monde », soulignait 
récemment Tang Weibin, l’ambassadeur 
de Chine en Côte d’Ivoire. De fait, ces VIIIe 
Jeux de la Francophonie constituent une 
vitrine économique incontournable pour la 
Côte d’Ivoire. Ils permettront également de 
renforcer le secteur du tourisme (il devrait 
connaître une hausse moyenne d’environ 5,6% 
par an jusqu’en 2026, d’après un rapport de 
la plateforme panafricaine de voyage Jumia 
Travel). Ce secteur a déjà généré 419 milliards 
de francs CFA en 2015.
Avec les prochaines échéances sportives (les 
Jeux de la Francophonie en 2017, puis la Coupe 
d’Afrique des Nations, en 2021), le secteur du 

tourisme compte donc bien profiter de la dyna-
mique de développement du pays. D’autant 
plus que le gouvernement s’est engagé pour « 
la réhabilitation des infrastructures sportives 
et hôtelières », notamment à Abidjan, Bouaké, 
Korhogo et San Pedro.
Le sport reste donc un outil précieux au service 
de l’économie. 
Mais en misant sur ce secteur, la Côte d’Ivoire 
n’oublie pas non plus qu’il peut constituer, à 
terme, un formidable outil au service de son « 
soft power » ; un très bon vecteur de puissance, 
pour un futur pays émergent.

Au Sommet de la Ligue des Etats arabes, en 
Jordanie, le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, a invité les dirigeants à surmonter 
les conflits, l’instabilité et les divisions qui 
frappent le monde arabe par le dialogue et 
la coopération. « Je lance un appel à votre 
leadership pour façonner un nouveau monde 
arabe capable de résoudre, par lui-même, les 
différences par le dialogue et la coopération. 
Les divisions dans le monde arabe ont ouvert 
la voie aux interventions et aux manipulations 
étrangères, augmentant l’instabilité, les conflits 
interconfessionnels et le terrorisme », a dit M. 
Guterres dans un discours à ce sommet. Le chef 
de l’ONU a déclaré que son Organisation se 
tenait prête à travailler avec les pays membres 
de la Ligue des Etats arables en cette période 
« d’angoisse profonde ». « Trop de gens sont 
tombés dans le piège de présenter les actes 
méprisables de Daech ou d’Al-Qaïda comme étant 

alimentés par l’islam alors qu’en fait ils défient 
totalement cette foi. En effet, les musulmans 
eux-mêmes en sont les principales victimes », 
a-t-il ajouté. « Et trop de dirigeants politiques 
populistes – par myopie et cynisme – donnent 
une vision fausse de l’islam pour répandre 
la haine contre les musulmans, jouant ainsi 
le jeu des groupes terroristes et extrémistes 
». « Cela me brise le cœur de voir des pays 
développés fermer leurs frontières aux réfugiés 
fuyant cette région, et pire encore, invoquant 
parfois la religion comme une raison de les 
exclure », a-t-il encore dit. Evoquant les conflits 
qui ravagent plusieurs pays du monde arabe, 
M. Guterres a une nouvelle fois déclaré qu’il 
était temps de mettre fin au conflit Syrie. Il a 
aussi salué les progrès réalisés en Iraq pour 
reprendre les territoires sous le contrôle de 
Daech, notamment à Mossoul, et a souhaité 
la fin des affrontements et de la violence au 

Yémen et en Libye. Le chef de l’ONU a déclaré 
que ces conflits ne devaient pas faire oublier 
le sort des Palestiniens. « La solution à deux 
États est le seul moyen de faire en sorte que les 
Palestiniens et les Israéliens puissent réaliser 
leurs aspirations nationales et vivre dans la 
paix, la sécurité et la dignité. Il n’y a pas de plan 
B », a déclaré M. Guterres. « C’est pourquoi 
il est important de cesser toutes les actions 
unilatérales pouvant miner la solution à deux 
États. Cela est particulièrement vrai en ce qui 
concerne la nécessité d’arrêter les activités 
de colonisation, qui sont illégales en droit 
international. Il est également important de 
condamner le terrorisme et d’éviter l’incitation 
à la violence ». Le Secrétaire général de l’ONU 
a rappelé que deux-tiers de la population du 
monde arabe sont âgés de moins de 30 ans. 
Cette dynamique démographique « nécessite 
des investissements massifs en matière de 

compétences et de participation », a-t-il souligné. 
« La lutte contre le chômage des jeunes doit 
être la priorité du point de vue non seulement 
du développement, mais aussi de la sécurité 
pour les communautés de la région », a-t-il 
ajouté. « L’autonomisation des femmes est 
particulièrement cruciale, aussi bien en termes 
de droits humains que comme stimulant pour 
le développement humain ».
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Lorsque l’on parle de la place 
de la femme dans les sociétés 
du sud de la Méditerranée, il est 
clair qu’il s’agit des pays arabes 
et musulmans. Une première 
constatation s’impose. La 
perception que l’Occident se fait du 
sud de la Méditerranée se confond 
souvent avec l’Islam, même s’il 
existe d’importantes minorités 
chrétiennes dans certains pays 
(Égypte, Palestine, Liban, Syrie, 
Irak).  

Pour beaucoup c’est l’Islam qui serait la cause 
de tous les retards. Les clichés ne manquent 
pas. Ainsi, aux yeux de certains, l’Islam serait 
la religion qui opprime la femme qui serait 
dans une situation d’infériorité, dominée par 
l’homme et empêchée d’évoluer. C’est faire peu 
de cas du fait que l’Islam dans son essence et 
dans son enseignement fondamental – tiré du 
Coran et le la Sunna prophétique - n’a jamais été 
misogyne. Bien au contraire. Les prescriptions 
de l’Islam ont établi une égalité des droits entre 
l’homme et la femme dès le VIIe siècle. 

Mais, il est tout aussi indéniable qu’un fossé sépare 
l’enseignement de l’Islam et les pratiques 
coutumières qui se sont constituées à l’encontre 
des textes sacrés. Il convient d’ajouter que, trop 
souvent, on attribue à l’Islam la responsabilité 
de blocages ou de conservatismes dus à de 
simples facteurs conjoncturels ou à des 
égarements. Il est donc indispensable de ne 
pas faire porter à la religion musulmane  la 
responsabilité de déviances idéologiques ou 
à de situations géopolitiques désastreuses.
 
Sur ce dernier point, il est notable que beaucoup 
de pays arabes du sud de la Méditerranée 
connaissent des bouleversements importants 
depuis les prétendus printemps arabes de 
2011 : Tunisie, Égypte, Libye,  sans compter 
la guerre civile en Syrie. D’autres pays sont 
dans des situations d’attente, lourdes de toutes 
sortes de menaces: c’est le cas de l’Algérie qui 
reste une marmite qui bouillonne.  Le Liban 
demeure prisonnier d’événements régionaux 
sur lesquels il n’a aucune influence. Et que 
dire de la Palestine dont le sort semble figé ?
Les évolutions concernent naturellement 
toute la société, mais plus particulièrement 
les femmes. La condition de la femme est l’un 
des enjeux de ces situations. 

Aujourd’hui avec les changements, les révolutions 
et les chaos, certains se demandent s’il n’y a 
pas une menace de retour en arrière. Il faut 
constater que des discriminations persistent 
dans plusieurs pays de l’Euromed en ce qui 
concerne les codes du statut personnel, pénal, de 
nationalité, et dans la législation. Le respect des 
droits des femmes posé par des textes comme 
la Cedaw (Convention for the Elimination of 
all forms of Discrimination Against Women) 
rencontre encore des obstacles, souvent dus 

à l’existence de coutumes locales.

Certes, il y a quelques pays où l’évolution 
est positive. À cet égard, on peut prendre 
l’exemple du Maroc où  les choses évoluent 
parce qu’il y a une volonté politique qui fixe 
un cap. En effet, le roi Mohammed VI a placé 
la question de la femme au cœur des enjeux 
fondamentaux de la modernisation. L’étape 
essentielle a été la réforme du Code de la famille, 
la Moudawana, le 3 février 2004. Parmi les 
points les plus importants, il faut signaler le 
relèvement de l’âge du mariage des filles de 
15 à 18 ans, les obstacles mis à la polygamie (la 
rendant quasi impossible), le divorce judiciaire 
en lieu et place de la répudiation et le partage 
des biens en cas de divorce. 
Mais dans les autres pays, la situation de la 
femme est plus préoccupante.

Je ne parlerai pas de la Syrie livrée à la guerre 
civile la plus horrible, ni de la Libye en proie à 
l’anarchie. Il y a aussi le cas de la Palestine où 
l’occupation sans fin paralyse toute évolution 
sociale. Comment serait-il possible de faire 
progresser des droits dans un pays occupés 
et humilié ?
Pour le reste le bilan est mitigé. En Égypte où 
la question sécuritaire l’emporte sur toutes les 
autres, la place faite aux femmes reste mineure.  
Le cas le plus typique du poids des coutumes 
sclérosées est le phénomène l’excision.  Cette 
pratique est imitée de l’Afrique et totalement 
inconnue dans l’Islam et dans le christianisme.  
Les hautes autorités religieuses la condamnent 
unanimement. L’excision est interdite par la 
loi depuis 2008, mais demeure enracinée 
dans la société égyptienne. Ce fléau touche 
90 % des Égyptiennes, musulmanes comme 
chrétiennes. Malgré la loi et les autorités 
religieuses musulmanes et coptes, ce sont 
encore les coutumes qui prédominent. 

En Tunisie, la condition de la femme avait 
bien progressé sous Bourguiba. Dès1956, il 
a instauré le code du statut personnel, qui a 
toujours été considéré comme un exemple. 
La Tunisie est l’un des pays arabes le plus 
avancé concernant les droits de la femme.  
Aujourd’hui, la question est celle de la stabilité 
du pays et de la possible remise en cause des 
principes modernes.  Ce qui prévaut est la 
peur de l’avenir compte tenu de l’instabilité 
politique  et de la crise économique et sociale.
En Algérie, tout le monde est en suspens en 

attendant la succession de Bouteflika. En outre, 
les paramètres sociaux restent très figés et la 
société est très conservatrice.

Au Liban, le  contexte est celui d’un pays marqué, 
d’une part, par des dizaines d’années de guerre 
et de conflits, et, d’autre part, par l’emprise des 
différentes communautés religieuses.  

C’est un pays contrasté.  D’un côté l’image 
de la femme libanaise moderne, élégante, 
émancipée, ayant un bon niveau d’éducation et 
exerçant des métiers comme avocat, médecin, 
journaliste, banquier, chef d’entreprise, etc. De 
l’autre côté, une femme libanaise engoncée dans 
les conservatismes, prisonnières des habitudes 
archaïques. En fait, la ligne de partage n’est pas 
seulement religieuse même si cela pose problème 
dans un pays où il existe 18 communautés 
religieuses. La complication est encore plus 
grave en cas de mariage entre des personnes 
de communauté religieuse différentes. Avec 
une emprise parfois étouffante des dirigeants 
des communautés religieuses. Surtout il faut 
déplorer une véritable carence de l’État. 

C’est particulièrement le cas pour les violences 
faites aux femmes. En vérité, les femmes 
libanaises sont mal protégées par les lois et 
l’administration en générale. En outre, les 
communautés religieuses ferment les yeux pour 
ne pas remettre en cause un certain « ordre » 
social. Les évolutions sociales se font grâce à 
des organisations de la société civile. Grâce à 
elle, les mentalités commencent à changer. 
On le voit dans  les médias, Internet, la vie 
associative. Beaucoup de Libanaises ont la 
volonté de dépasser le confessionnalisme 

pour reconstruire un pays moderne, uni et 
pacifié. 

Sur ce point il faut voir et revoir  le beau film 
de Nadine Labaki «  et maintenant on va ou ? » 
En conclusion, il est possible d’affirmer que 
la condition de la femme dans les pays du 
sud de la Méditerranée est indissociable de 
la réalité politique complexe et des crises qui 
agitent cette partie du monde. Nous sommes 
dans des sociétés souvent marquées par des 
perturbations géopolitiques fortes.

Elles subissent aussi des contingences lourdes, 
en particulier la faiblesse des institutions la 
paralysie de la volonté politique, parfois 
hélas la corruption. Il en est de la condition 
féminine dans les pays arabes comme de 
l’ensemble des autres questions de société. 
L’action de l’État est essentielle. Il faut un État 
fort, légitime ; un État de droit faisant consensus.

Nous voyons bien que chaque fois qu’il y a eu 
une volonté d’évolution positive des choix 
courageux, des politiques ambitieuses, les 
progrès ont été réels et rapides. 

Finalement, tout dépend des choix politiques 
qui sont faits. Or, il faut constater que, dans 
une majorité de pays, ces choix sont quasi 
inexistants car la vie publique est assoupie. Alors 
nous sommes conduits à poser la question : 
quand nous réveillerons nous ?

(Conférence prononcée au Parlement européen 
à Bruxelles, le 7 mars 2017)

 Dr Zeina el Tibi

L’évolution de la femme dans les sociétés du sud de la Méditerranée
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Que penser des cyberattaques ?
Al Ayam (Paris)

Entretien avec Charles Saint-Prot, 
directeur général de l’Observatoire 
d’études géopolitiques

Que pensez-vous des rumeurs de piratage dont 
certains candidats à l’élection présidentielle 
se disent victimes de la part de la Russie ?

Vous employez à raison le terme de « rumeurs »  et 
certains ont mélangé un peu trop promptement 
les positions géopolitiques des candidats et une 
interférence russe dans l’élection, notamment 
par le biais de cyberattaques qui tourneraient 
principalement autour des axes suivants : la 
captation de données numériques comme les 
fichiers électoraux, les risques d’interférence 
dans le processus électoral et la publication 
d’informations mettant en cause la réputation 
des candidats. Pour ce qui concerne le risque 
dit réputationnel, on peut constater que ceux 
qui sont surtout visés actuellement sont des 
candidats considérés comme plutôt favorables 
à un rapprochement avec la Russie. Bien sûr, 
certains autres candidats crient au loup parce 
qu’ils pensent que c’est du dernier chic d’être 
la cible des services de M. Poutine. Dans ce 
genre d’affaire, ce qui est important est le 
rendu médiatique, la prétendue victime fait 
un maximum de bruit pour tirer profit d’une 
affaire souvent banale. 

La propagation de fausses nouvelles est 
certes insupportable mais il n’est que trop 
vrai que ce genre de pollution est quotidienne 
et provient de tous les bords, c’est le revers 
de la médaille d’Internet qui est devenu une 
formidable arme des affrontements modernes. 
Mais il n’y a rien de nouveau sous le soleil, la 
guerre de l’information est aussi vieille que le 
monde. Esope disait déjà que la langue, la parole 
c’est-à-dire l’Internet de tous les siècles, peut 
être considérée comme la meilleure et la pire 
des choses. En tout cas pour ce qui concerne les 
ingérences russes  rien n’est prouvé et, surtout,  
il faut se garder de croire que les électeurs 
sont crédules au point d’être influencés par 

des rumeurs colportées sur des sites Internet. 
Cette affaire d’interférence russe dans l’élection 
semble très exagérée même s’il convient, 
comme nous y invite l’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information (Anssi), 
de rester vigilant contre le cyberattaques d’où 
qu’elles viennent. En réalité le cyberterrorisme 
ou l’espionnage économique à grande échelle 
(russe mais aussi chinois, états-unien, allemand, 
japonais, israélien ou autres) sont des menaces 
plus prégnantes.

La Russie est également soupçonnée d’avoir 
favorisé l’élection de Donald Trump aux 
États-Unis. Est-elle coutumière de ce genre 
de faits ?

Divers services de renseignement des Etats-
Unis ont fait état de soupçons d’une ingérence 
russe  dans l’élection présidentielle via Internet. 
Par exemple, ces services ont accusé la Russie 
d’avoir piraté les circuits informatiques des 
Démocrates ou d’avoir aidé wikileaks à obtenir 
des courriels mettant en cause Mme Clinton 
ou ses collaborateurs. La Russie est une grande 
puissance, d’une part, et, volens nolens, l’héritière 
d’un système qui a été caractérisé par l’utilisation 
de toutes sortes de moyens. Dès lors elle a 
recours à tous les outils d’influence possibles. 
Mais il est tout de même singulier  que les 
Etats-Unis reprochent à la Russie d’utiliser 
des moyens qu’ils utilisent abondamment, 
comme d’ailleurs d’autres puissances. Ce n’est 
tout de même pas au pays qui a mis en place 
le plus vaste réseau d’espionnage utilisant les 
nouvelles technologies, notamment le fameux 
réseau d’espionnage électronique planétaire 
connu sous le nom d’ Echelon, ou qui a organisé 
les révolutions de couleur et les prétendus 
printemps arabes via les réseaux sociaux et 
des équipes de spécialistes d’Internet, de jouer 
les vierges offensées. 

Un tel comportement, s’il était avéré, 
pourrait-il être de nature à détériorer les 
relations franco-russes ?

Un 
tel 

comportement signifierait qu’un Etat utilise 
toutes les armes en sa possession au service 
de ce qu’il considère comme ses intérêts. Il ne 
faut pas dans ce genre d’affaire faire montre 
d’angélisme déplacé, les relations entre les 
grandes nations ne sont pas le monde paisible 
des bisounours, mais elles impliquent une âpre 
concurrence. Pour dire vrai, les innombrables 
affaires d’espionnage, souvent plus graves 
que les faits évoqués, n’ont jamais perturbé 
considérablement les relations entre les Etats. 
Les Etats savent souvent faire abstraction 
des problèmes très conflictuels et c’est, sans 
doute, la condition de relations normales.  En 
fait le risque pour la relation franco-russe est 
surtout d’ordre politique, à savoir l’élection 
d’un président hostile à l’entente franco-russe.

Selon vous, quel candidat la Russie souhaite-
rait-elle voir à l’Élysée ? 

La Russie n’a pas d’a priori idéologique mais 
une politique pragmatique tenant à ce qu’elle 
considère comme ses intérêts nationaux. Elle 
est naturellement plus favorable aux candidats 
affirmant une position positive envers elle. 
Les candidats qui s’inscrivent dans la ligne 
de la politique de François Hollande qui a 
multiplié les mauvaises manières à l’égard de 

Moscou en raison de la crise dans l’est de 
l’Ukraine (affaire des navires Mistral) et s’est 
opposée à la Russie sur le drame de Syrie, lui 
inspirent moins confiance, surtout lorsqu’ils 
sont liés aux multinationales anglo-saxonnes 
et partisans d’accélérer la construction d’une 
Europe fédérale excluant systématiquement 
la Russie et les pays proches d’elle. 

Existe-t-il à votre connaissance d’autres cas 
dans lesquels un pays a tenté d’influer sur 
une élection présidentielle dans le monde ?

Ce genre d’ingérence est continuel et par tous 
les moyens, y compris le chantage ou d’autres 
méthodes encore plus condamnables. On ne 
compte plus le nombre de dirigeants ou de 
régimes qui ont été renversés par les Etats-Unis, 
parfois au prix de terribles guerres comme en 
Irak. La Russie n’est sûrement pas un parangon 
de vertu mais ceux qui la jugent ne le sont pas 
non plus. A vrai dire, l’influence par les nouvelles 
technologies de l’information c’est la guerre par 
d’autres méthodes que les moyens habituels, 
il s’agit d’influencer l’opinion, discréditer des 
adversaires, promouvoir ses positions, développer 
l’espionnage économique,  etc. C’est pourquoi 
les Etats consacrent beaucoup d’énergie pour 
lutter contre les cyberattaques.

La Directrice générale de l’UNESCO, 
Irina Bokova, est intervenue le 
24 mars  en séance publique 
d’information du Conseil de 
sécurité des Nations Unies à New 
York sur le « Maintien de la paix 
et de la sécurité internationale : 
destruction et trafic de biens 
faisant partie du patrimoine 
culturel par des groupes terroristes 
et dans des situations de conflit 
armé », au cours de laquelle le 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies a adopté à l’unanimité la 
résolution 2347 en faveur de la 
protection du patrimoine.

« La destruction délibérée du patrimoine est un 
crime de guerre, elle est devenue une tactique 
de guerre pour mettre à mal les sociétés sur le 
long terme, dans une stratégie de nettoyage 

culturel. 
C’est la raison pour laquelle la défense du 
patrimoine culturelle est bien plus qu’un 
enjeu culturel, c’est un impératif de sécurité, 
inséparable de la défense des vies humaines », 
a déclaré Irina Bokova alors qu’elle s’exprimait 
en faveur de la résolution, en présence du 
Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies 
sur la drogue et le crime, Youri Fedotov et du 
commandant des carabinieri italiens, Fabrizio 
Parrulli.

« Les armes ne sont pas suffisantes pour vaincre 
l’extrémisme violent. Bâtir la paix passe aussi 
par la culture ; cela passe par l’éducation, la 
prévention et la transmission du patrimoine. 
C’est tout le sens de cette résolution historique », 
a ajouté la Directrice générale.

C’est la première fois qu’un Directeur général 
de l’UNESCO est invité à informer les membres 
du Conseil de sécurité des Nations Unies lors 
d’une séance publique. La séance s’est tenue 
à l’initiative de la France et de l’Italie, sous la 
présidence du Royaume-Uni.

La Directrice générale 
a expliqué que depuis 
l’adoption par le 
Conseil de sécurité 
de la résolution 
2199 en 2015, 
qui interdit le 
commerce des 
biens culturels 
en provenance de 
Syrie et d’Iraq, des 
progrès ont été accomplis pour faire obstacle 
au financement des terroristes par le trafic 
illicite des antiquités. 

« Dans un mouvement mondial initié par l’UNESCO, 
une cinquantaine d’États ont renforcé leur 
législation et partagent désormais l’information 
et les données pour démanteler les filières du 
trafic et faciliter les restitutions ...

Ensemble, l’UNESCO, INTERPOL, l’Office des 
Nations Unies sur la drogue et le crime, les 
services des douanes, le secteur privé et 

les musées renforcent leur coopération et 
coordonnent de nouvelles actions »..

La résolution 2347 est la première résolution 
portant exclusivement sur le patrimoine 
culturel adoptée par le Conseil de sécurité. 
Le soutien unanime à cette résolution reflète 
une reconnaissance nouvelle de l’importance 
de la protection du patrimoine culturel pour 
la paix et la sécurité. Du moins dans les paroles 
car on attend toujours une enquête sur le vol  
des biens pillés au musée de Bagdad par les 
troupes d’invasion américaines. ..

Une résolution historique en faveur de la protection du patrimoine
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À lire : L’État-nation face à l’Europe des tribus

L’État-nation est  un acteur essentiel du   système 
mondial et l’on voit bien que le processus de 
globalisation, autrement appelé mondialisation, 
ne porte pas atteinte au rôle o irremplaçable 
des Erat, que ce soit aux États-Unis, en Grande-
Bretagne, en Russie ou en Chine qui utilise cette 
globalisation au service  d’intérêts purement 
nationaux.

Pourtant, en dans la partie occidentale de l’Europe, 
les idéologies supranationales et les lobbies 
ethno-régionalistes s’emploient à favoriser 
le démantèlement des  nations et des États 
pour créer, selon Charles Saint-Prot, l’Europe 
des tribus qui n’est jamais que l’autre nom de 
cette Europe des régions qui est l’une des idées 
phares des ennemis des nations. La défense de 
la nation et du rôle de l’État national face à une 
construction européenne, présentée comme 

une construction artificielle et supranationale 
au service des seuls intérêts allemands, est 
l’objet de l’ouvrage que le directeur général de 
l’Observatoire d’études géopolitiques, publie  
aux éditions du Cerf sous le titre « L’État-nation 
face à l’Europe des tribus ».

Charles Saint-Prot expose que l’affaire de la 
charte européenne des langues régionales et 
minoritaires constitue un exemple du projet 
antinational. En effet, « ce texte fait partie 
du dispositif normatif et des innombrables 
documents des diverses instances eurocratiques 
dont tous les canons sont braqués sur l’État-
nation ». Pourtant, affirme l’auteur, c’est bien 
l’État-nation qui est particulièrement nécessaire 
face aux communautarismes et à la menace 
d’un retour aux tribus.  

En effet, quoi qu’en pensent les idéologies 
supranationales et les féodalités de toutes 
sortes,  c’est bien l’État-nation qui est d’actualité 
parce que «  l’État-nation est seul en mesure de 
relever les grands défis des temps modernes en 
préservant les libertés et la dignité des citoyens, 
c’est-à-dire en fin de compte le bien commun 
sans lequel il n’y a pas de politique légitime. »

Voici un ouvrage puissant et vigoureux qui 
conduit à la réflexion aussi bien pour la France 
que pour tous les pays qui ont besoin d’un État 
volontaire et dynamique pour sauvegarder le 
bien commun face aux intérêts particuliers. 
La leçon vaut pour le Liban.

« L’État-nation face à l’Europe des tribus » par 
Charles Saint-Prot, Paris, éd. du Cerf, 124 p.

L’ESA a organisé une conférence sur le thème 
« Can Lebanon become the commercial art 
hub of the Middle East ? », dans le cadre du 
lancement de son programme « Certificate 
in Art Management », le jeudi 2 mars 2017. 
De nombreux invités de marque ont assisté 
à l’événement: chefs d’entreprises libanais et 
étrangers, partenaires et amis de l’Ecole, ainsi 
que représentants de la presse libanaise. La 
cérémonie de lancement a débuté par un mot 
de bienvenue de M. Stéphane ATTALI, Directeur 
général de l’ESA, suivi d’une intervention de 
la part de Mme Diane Abela, consultante et 
responsable du business développement de 
la région Middle East au sein de Gurr Johns. 
Mme Abela a mis l’accent sur le rôle que peut 
jouer le Liban en matière de développement 
de cette plateforme artistique : « Le Liban doit 
profiter de son expertise, son expérience unique 
pour devenir une plateforme d’art commercial 
mondiale - potentiellement à l’image du rôle 
de la Suisse en Europe - en mettant l’accent sur 

l’expertise artistique, le fort niveau d’éducation 
et de services professionnels ». 
Développé en partenariat avec Gurr Johns, 
institution centenaire reconnue internationa-
lement dans le monde de l’art, le certificat en 
Management de l’Art de l’ESA a pour objectif 
de fournir aux participants une expertise 
approfondie du marché de l’art. L’accent est 
principalement mis sur les aspects pratiques 
du marché de l’art, comportant des éléments 
légaux et financiers ainsi que des questions 
d’évaluations et d’assurances. D’une durée de 
six mois, ce programme permettra également 
aux participants de comprendre les mécanismes 
et les structures qui déterminent le prix et la 
valeur des œuvres d’art. Un aperçu historique 
du monde des arts sera aussi couvert. Le point 
fort du cursus sera un voyage d’études de quatre 
jours à Londres comprenant des visites des 
principaux musées, galeries d’art, salles de 
ventes, ainsi que divers ateliers d’artistes 
contemporains en vogue.

Un nouveau cursus en gestion de l’Art à l’ESA

Un pont de culture entre Aix-en-Provence et Baalbeck

Organisées par l’Association des Jumelages et 
des Relations Internationales d’Aix en Provence, 
les 3e rencontres littéraires et artistiques ‘Pont 
de culture’ entre Aix-en-Provence et Baalbeck 
se sont déroulées les 11 et 12 mars 2017 avec 
la participation d’une importante délégation 
de la ville de Baalbeck.

Étaient présents, le nouveau Maire de la 
municipalité de Baalbeck le Général Hussein 
el-Lakis, Madame Abir Khoury Jbeily (directrice 
des relations publiques et internationales), le 
Docteur Souheil Raad (membre de la municipalité 
responsable du comité culturel), Monsieur 
Mohamad Awada (membre de la municipalité 
responsable du comité touristique).

Deux personnalités de renom natifs de Baalbeck 
accompagnaient également la délégation : 
Madame Rima Fawaz el-Husseini (propriétaire 
et directrice du mythique Hotel Palmyra), et 
Yvan Caracalla (directeur et metteur en scène 
du célèbre ‘Caracalla danse théâtre’).

L’Association des Jumelages pour son salon du 
livre libanais francophone avait invité le poète 
écrivain Issa Makhlouf et l’anthropologue 
traductrice Hana Jaber, pour une présentation 
à deux voix sur la francophonie : langue et 
traduction.

L’écrivaine historienne Regina Sneifer a 
retracé élégamment les origines de l’Alphabet 
Phénicien et présenté son dernier ouvrage 
‘Benta’el fille de l’alphabet’.
Johanna Griesser et Laura Blanc deux jeunes 
comédiennes du Théâtre In Véritas d’Aix en 
Provence ont déclamé des poèmes magnifiant 
Baalbeck de la poétesse Nohad Salamé.

Lors des rencontres artistiques, Yvan Cara-
calla a retracé l’historique de la prestigieuse 
troupe de danse crée par son père Abdel 
Halim Caracalla et une projection de film a 
agrémenté son discours.

Rima el-Husseini a évoqué l’Esprit de Palmyra, 

lieu de résidence mythique à Baalbeck avec 
les images d’archives du grand livre d’Or et 
les souvenirs commentés par le grand poète 
Talal Haïdar.

En bouquet final, un spectacle de danse d’Orient, 
par la jeune compagnie el-Sharkiat dirigée par 
Nathalie Diebold et un buffet de spécialité 
libanaise ont clôturé ces rencontres du pont 
de culture 2017 à la Fondation Vasarely.



مقاالت 8

ماذا يعني أن تكون الجئا ؟

عندما السنين،  عشرات  إلى  تعود  حكايتي  اإلنسان..  الالجئ  أنا    
 غادرت وأهلي الديار، واُقتلِعُت من بيتي، وارتكبْت أبشع المجازر
في الجئاً  أو  وطني  داخل  الجئاً  ألصبح  وتشردُت  شعبي،   بحق 
 دول العالم المختلفة، أنا الشاهد الحي على أطول مأساة إنسانية في

 التاريخ الحديث.
 كان من المفروض أن أعود بعد أيام معدودة، حسب وعود جحافل
 الجيوش العربية، التي أدمنت الهزائم منذ ذاك الحين ولغاية اليوم،
الهجري الميالدي وال  تقويمهم  األيام على صفحات  تأِت  لم   لكنها 
 بعد، وأخلفوا في وعدهم ونقضوا العهد، وضاعوا وأضاعوا البالد!
 تفرقت العائالت في البلدان واألقطار كما هم اليوم، بل وأكثر من

ذلك وزيادة.
الجئون .. مهجرون.
  نازحون .. مشردون.

 صفات وتسميات تالحق أصحابها أينما حلّوا أو ارتحلوا، تذكرهم
يجلدهم مرير  واقع  أمام  وتضعهم  المؤلم،  والحاضر   بالماضي 
 بسياط الحيرة والضياع، ويضع في رأسهم كل صنوف الصداع،

 وكل أشكال العذاب والجراح التي لم تغادرهم.
المزورة، غير  األصلية  وأسمائهم  المنكوبة،  ذواتهم  عن   يبحثون 

 وغير المكتوبة في بطاقة الهوية ووثائق سفر الالجئين.
 إنهم أصحاب الصرخات المكبوتة والزفرات المخنوقة، ولكل الجئ

منهم قصص وحكايات...
 إنه الالجئ اإلنسان المعزول والمدحور، المنقوش بوشوم خطيئاتهم

وطعناتهم، ومغروس في قلبه وعينيه األسى والحسرة والشكوى.
  إنه الالجئ اإلنسان الذي طاردوه حتى في أحالمه، وأكل اليأس

 من جرف أمنياته البسيطة حتى جفّْت واندثرت، ومحظور عليه أن
يطلق آهات االنسحاق وزفرات السخط.

الباحث عن بصيص أمل كامن في مكان ما   إنه الالجئ اإلنسان 

على هذه األرض.
  إنه الالجئ اإلنسان الذي يعيش في ضيق بمدن كبيرة، يبحث عن

مالذ آِمن دون ظلمة رعناء ال قرار لها.
  إنه الالجئ في غربة غريبة باتت تضعه في دائرة ضياع ومآالت
 يلفها الغموض، وما عليه إال أن يقبل، وأن يرضى وال يعترض!

 وأن يبقى حيث هو ماكث في دائرة الحيرة واأللم، وال يمشي إال
 فوق األشواك، وال يجلس وال يتقًلب إال على جمر، وقهر يعتصر

 دماء كبده!
 إنه الالجئ اإلنسان الذي يعيش في غربة عن أهله، وتمضي األيام
 به ويصير حكاية، تتوثب مخيلته أفكاراً وصوراً شتى وتبحر به في
 عوالم غريبة، مريرة ومتناقضة بين ظالم ونور، وحركة وسكون،
 وانحناء وشموخ، وقناعة وطموح، وأحزان وأمل وحنين وشجون

 وأنين، والسعادة إن حضرت تأتي عابرة كشهب ثم تختفي.
الجراح والكآبة إلى مواكب  الذي يقف ناظراً   إنه الالجئ اإلنسان 
 والعذابات واللوعة والقسوة التي لم ترأف به وبأقرانه من الالجئين،
 وكيف تدور بهم دوائر الفتن والضياع والمتاهات؟، ويلفه الغموض

  كما العالم من حوله!
إلى األعلى مرة، وإلى األرض مرة أخرى يستحضر  يقف ناظراً 
 بيوت مخيم وأزقة وطفولة منسية هناك، ويتذكر صورة أمه وأبيه
يتأمل صور  وإخوته وأهله وجيرانه واألصدقاء، ويمضي مبحراً 
 الحروب والقتل والظلم والرحيل والغربة، والغرق، ومشاهد الدمار
الالجئين وأفواج  واأليتام،  الثكالى  مواكب  ويستعرض   والخراب، 
والفقراء السبل،  بهم  انقطعت  الذين  والمقهورين   والمشردين 
 والجوعى الذين ال يملكون ثمن رغيف الخبز، وال مأوى يجمعهم

 ويجمع أحالمهم الصغيرة.
غربة في  متعددة  بصوٍر  هنا  ها  تنهض  ومعاٍن  تساؤالت   ثمة 

الالجئين:
ماذا يعني أن تكون الجئاً؟

إلى وتنتقل  والثبات،  االستقرار  حاالت  خارج  تكون  أن   يعني 
 الضياع والتشظي والالستقرار، وقد تسعى إلى البحث عن انتماء

وهوية وكيان آخر.
المنكوبة ذاتك  من  يجعلوا  وأن  الترحال،  دائم  تكون  أن   يعني 

والمهُمشة والمغيّبة حكاية فيها )وجهة نظر(!.
  يعني اجتثاث ذاتك، وجرحاً غائراً يقوي فيك عنف اللحظة إلى حد
 التحديات في تجاوزك ثقل سنوات شكلت نكبات وعذابات ال حصر
 لها، وإن اصطدمت بواقع جديد، فهذا سيعيدك إلى فهم ما يدور من
 حولك انطالقاً من تلك القناعات التي بنيتها وآمنت بها منذ عرفت

أنك صاحب )حق وقضية(.
سموني ما شئتم، وألصقوا الصفات واالتهامات كما تشاءون.

 ستمضي األيام رغم اآلالم، بانتظار األمل..
فأنا الجئ إنسان .

البعض يراها  قد  بدونها  هي  عقول  فيها  تلتقي  ودونها  نقطة   بين 
تجد أن  مخزي  فشيئ   ، عاشها  من  إال  اليلمسها   وقد   بالعادية 
 للعنصرية في كياننا العربي مأوي ومناخ مناسب لها ، فهي ال تترك
من عليها  ومايترتب  وعدوانية  وتفرقة  فتن  سوي  ورائها  من   لنا 

جرائم وأفعال غير سوية .

أن تصيغ سياساتها علي مواطنيها كيفما كل دولة من حقها   بدايةً 
 شاءت ولكن  الحادث بدول كثيرة   مثل دول الخليج العربي اآلن
ممثلي خروج  أن  حيث   ، بالعنصرية  ماسميته  علي  شاهد   خير 
العمالة  الدول من وزراء وبرلمانيين ومطالباتهم بوضع حد علي 
يمشي التي  الطرق  علي  ضرائب  بفرض  المطالبات  مثل   الوافدة 
وغيرها الدواء  ثمن  بدفعه  ومطالبات  وتسريحهم  الوافدين   عليها 
 من نظرات سلبية وأسلوب متعجرف وتهكمات علي جنسيات مثل
 المصرية والهندية مثل المطالبة بعدم إستقدام الفنيين منهم كسباك
المهندسين  ، فعلي  أو كهربائي وغيرهم أو حتي والسخرية نحو 
 المسئول قبل أن يخرج علينا بمثل تلك التشنجات     ضد الوافد أن
 يسال نفسه أوالً من إستقدم  تلك العمالة إلي بلدك سوي أخوك أو
 صديقك أو جارك أو بلدك  وأن يتذكر أوالً من علمك ومن عالجك
وأخطأ فعله  وإن  الشكر  فله  وأجاد  ذلك  فعل  فإن  لك   بني   ومن 
 فأين من حاسبه ، كما أنه لك الحق في أن تستقدم من تستقدم ولكن
 التكن أنت وزمن أبعد إنسان عن أهله وإبنه وذويه ومن أحبه وكفاه
 ضريبة غربته ، فليس له ذنب حينما خرج  باحثاً عن رزقه في بلد

أراد  هللا«  أن تكون سبب رزقه .

 وأين كنت أنت عند تصريحات الرئيس األمريكي ترامب علي بلدنا

  الشقيق الكويت عندما قال بالنص   ) الكويت ليس لديها سوي المال
نعلم وصرفنا كما  لندن  إلي  والعرب  الكويتيين  األغنياء  وينتقل   ، 
وأعطيناهم الكويت  علي  العراق  هجوم  عند  الدوالرات   مليارات 
 بلدهم مقابل المال ، فنريد 50 % من كل ماتجنوه خالل 50 عام

 مقبلة أو لألبد ( !!! وما موقفك أنت عندما سمعت ذلك !!!

 وأخيراً ... تعقل كثيراً قبل أن تجرح بقول أو فعل او حتي نظرة نحو
 من ال ذنب له في ظروف سيئة ببلده أتت به إليك وتطبع باألجنبي
 فيما وصل إليه اآلن من بحث وتقدم علمي وتكنولوجي وإستغالل
النفوذ والطغي علي األدمية ... حفظ هللا  للموارد وليس بإستغالل 

كويتنا الحبيبة وبالدنا العربية من شر الفتن .

العنصرية مابين العربية والغربية

االيام - ظاهر صالح 

ظاهر صالح 
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 خلفية االبعاد السياسية لقضية االرقام التي يجب ان تكون
 محط اهتمام القيادة السياسية الفلسطينية باعتبارها قضية
بعد اال  عليها  االضطالع  طرف  ألي  السماح  يجب  ال   سيادية 
العملية حتى لو كانت ستنجز  اجازتها فلسطينيا، خاصة وان هذه 
 من قبل الالجئين الفلسطينيين انفسهم وبما يوفر فرص عمل للشباب
 خاصة الجامعيين منهم الذين يعانون من مشكلة حرمانهم من حق
 العمل في لبنان، اال ان هناك اطراف اخرى ستشترك بالتنفيذ مع

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني..

قضية األرقام المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين

واحدة تعتبر  الفلسطينيين،  بالالجئين  المتعلقة  األرقام   فقضية 
– والفلسطيني  العربي  الصراع  في  الشائكة  المسائل  أخطر   من 
بين عليه  ومتفق  محدد  رقم  هناك  ليس  وأن  خاصة   االسرائيلي، 
 األطراف المعنية بهذا الصراع. هذا ما بدا واضحا في إجتماعات
 لجنة الالجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الطرف قبل توقف
دولة من  أكثر  في  اإلجتماعات  من  العديد  عقدت  والتي   عملها، 
 ونظمت الكثير من المؤتمرات واألبحاث دون أن تتوصل إلى رقم

يمكن اإلعتماد عليه في أي عملية مفاوضات قادمة.
 اما بشأن اعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان وفي مراجعة مواقف
 المرجعيات والهيئات المعنية بأوضاعهم ، فيبدو واضحا ان هناك
 اختالفا بيِّنا بين ما هو متوافر من ارقام لدى الدولة اللبنانية وما هو
 مسجل لدى وكالة الغوث وما هو مقدر من قبل الفصائل واللجان
 الشعبية والمؤسسات البحثية في المخيمات. والرقم في هذه الحالة
 يعتبر موقفا بحد ذاته، خاصة عندما يبنى عليه استخالصات سياسية

وامنية واقتصادية اجتماعية وامنية..

 فعلى المستوى المحلي، من الخطأ القول ان الدولة اللبنانية ودوائر
الفلسطينيين الالجئين  ألعداد  فعليا  رقما  تملك  ال  فيها   االحصاء 
 المقيمين في لبنان. إذ رغم شراسة الحرب االهلية والضرر الذي
 اصاب المؤسسات الرسمية للدولة، فقد حافظت )خاصة تلك المعنية
 بمتابعة أوضاع الالجئين الفلسطينيين( على وتيرة معينة من العمل
القنوات عبر  ترتبط  وظلت  والوفيات،  الوالدات  تسجيل   لناحية 
 الدبلوماسية مع وكالة الغوث بعالقة ثابتة لجهة مواءمة االرقام بين
الالجئين، )مديرية شؤون  الدولة  مؤسسات  وقد عكفت   الطرفين. 
بالالجئين خاص  ملف  اعداد  على  سنوات  منذ   ).. العام   االمن 
والسياسية الديمغرافية  النواحي  كافة  من  لبنان  في   الفلسطينيين 
 واالمنية واالقتصادية، تمهيدا لطرحه امام عواصم القرار. وبالتالي
 فاعالن الرقم ليس سوى جزء من سياسة عامة للدولة اللبنانية حيال
ملف الالجئين الفلسطينيين خدمة ألهداف لها عالقة بعملية التسوية.
من لبنان  ويشهده  شهده  ما   ، اهمية  الموضوع  هذا  يعطي  ما   ان 
 ازدياد في الحديث عن عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقديم
وبأرقام البعض  قبل  من  والسيناريوهات  التصورات  من   العديد 
بلغ حيث  االحيان،  معظم  في  والمصداقية  الدقة  الى  تفتقد   خيالية 
بلغ فيما  نسمة.  الف   800 اللبنانيين  السياسيين  بعض  عند   الرقم 
 عند آخرين 600 الف نسمة. واستنادا الى هذه األرقام ، فقد بنيت
الوصول بهدف  علمية  غير  بطريقة  االستنتاجات  من   مجموعة 
الالجئين استيعاب  وهي صعوبة  مسبق،  بشكل  محددة  نتيجة   الى 
لبنان، ودعوة الدول العربية واالجنبية الى تقاسم  الفلسطينيين في 

هذا العبء.

وكالة الغوث

           اما وكالة الغوث ورغم انها قالت في دراستها المشتركة
الجامعة االمريكية في بيروت عام 2015 ان اعداد الالجئين  مع 

الى نسمة  الف   260 بين  هو  لبنان  في  المتواجدين   الفلسطينيين 
 280 الف نسمة )وهو نفس الرقم في المسح األسري االقتصادي
 االجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان الذي انجز عام 2010(
 ون العدد وفقا لسجالتها عام 2015 بلغ نحو 452 الف نسمة. غير
او باالحصاء  لها  عالقة  ال  ارقام  عن  عبارة  هي  االرقام  هذه   ان 
 التعداد، وهي تعتمد على التسجيل في قيودها كأساس وتستبعد عددا
البلدان بعض  في  يقيمون  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  من   كبيرا 
 العربية والمهاجر االجنبية، كما ال يشمل بعض الالجئين الذين لم

يتم تسجيلهم في قيود وكالة الغوث ألسباب متعددة.

االنروا

 ان مسألة االرقام هي تماس مباشر مع بعض القضايا القانونية المتعلقة
لالجيء االونروا  تعريف  من  فإنطالقا  القانونية.  الالجيء   بمكانة 
باغاثة والمحدد  لها  الممنوح  التفويض  خلفية  وعلى   الفلسطيني 
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الى حين العودة، فهناك تخوفات برزت
 مؤخرا خالل التحركات الشعبية التي نفذها الالجئون الفلسطينيون
 رفضا لتخفيض خدمات االونروا من أن تشكل االونروا رأس حربة
 لمشاريع سياسية تستهدف قضية الالجئين وحق العودة من مدخل
التي المؤشرات  من  العديد  وهناك  الغوث.  وكالة  خدمات   تقليص 
 تؤكد صحة هذه التخوفات، خاصة عندما يتم الربط، وبشكل متعمد،
قيودها.. في  المسجلين  وأعداد  الوكالة  تقدمها  التي  الخدمات   بين 
العبث إلى  العديد من االطراف تسعى  القول ان هناك   وليس سرا 
االونروا. خدمات  تقليص  مدخل  من  لالجئين  القانونية   بالمكانة 
على واجبا  بل  مشروعاً،  أمراً  التشكيك  يصبح  الزاوية  هذه   من 

إثارة واالشخاص  الهيئات   جميع 
المستويات، أعلى  على   الموضوع 
 وأن مسؤولية االونروا هي في تقديم

التوضيحات.

ان هناك نقول  بجديد عندما  نأت   ال 
الالجين لقضية  واضح   استهداف 
مدخله العودة  ولحق   الفلسطينيين 

الذي القانون  االطار  بهذا  الواضح  والنموذج  باألرقام.   التالعب 
تعديل بشأن  األمريكي  النواب  مجلس  في  الميزانيات  لجنة   أقرته 
وزارة يلزم  الذي   ،2013 لعام  الخارجية  المساعدات   تمويل 
 الخارجية باإلبالغ عن عدد الذين يستحقون المساعدات من إجمالي
الغوث. وكالة  من  مساعدات  يتلقون  الذين  الفلسطينيين   الالجئين 
بيوتهم تركوا  من  وتمييز  الالجئين  أعداد  لحصر  القانون   ويسعى 

عام 1948 أو في حرب األيام الستة، ومعرفة عدد ذريتهم.

 وتكتسب مشكلة التعريف لمفهوم الالجىء في المفاوضات العربية
يمكن التي  للنتائج  نظرا  كبيرة،  اهمية  االسرائيلية   –  والفلسطينية 
بها اصطدمت  نقطة  أول  ان  غريبا  وليس  ذلك.  على  تترتب   ان 
مشكلة كانت  االطراف،  المتعددة  المفاوضات  في  الالجئين   لجنة 
اية الى  تتوصل  لم  والتي  لالجئين،  موحد  تعريف  على   االتفاق 
 نتائج ايجابية، بسبب موقف الوفد االسرائيلي، الذي اثار موضوع
أي بان  واعتباره  العربية،  الدول  غادروا  الذين  اليهود   المواطنين 

تعريف محتمل لالجئين، يجب ان يشمل هؤالء.

 اجراء تعداد عام لالجئين الفلسطينيين من شانه االسهام
في معالجة العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية

 رغم كل ما ذكر، فان اجراء تعداد عام لالجئين الفلسطينيين من شانه
واالجتماعية. االقتصادية  القضايا  من  العديد  معالجة  في   االسهام 
لبنان في  الفلسطينيين  الالجئين  اوضاع  تناولوا  الذين  معظم   ألن 
او مسوحات خاصة تقديرات  الى  ببيانات احصائية مستندة   سواء 
الحقيقية الصورة  من  جزءا  جميعها  قدمت  رأي  استطالعات   او 
لبنان في  الفلسطينيين  مع  تعاطوا  وساكنيها،  المخيمات   ألوضاع 
 ككم بشري وعالقته بالشأن العام للقضية الوطنية الفلسطينية، بعيدا
 عن كون هذا التجمع له خصوصية معينة وانا كان جزءا من شعب
 يعيش كبقية شعوب العالم مشاكله اليومية سياسية وأمنية وديمغرافية

وإقتصادية وإجتماعية.

الشعب يخدم  ان  يجب  وطنيا  عمال  هي  الورشة   هذه 
الفلسطيني وقضيته الوطنية

الدول وبعض  الخدمية  المرجعيات  بعض  كانت  إن             
 والمؤسسات المانحة يتذرعون دائما بمشكلة النقص في المعطيات
 االحصائية لتقديم مشاريع انمائية للمخيمات، فان االمل هو في نجاح
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في إنهاء هذا التعداد لتوفير
 المعطيات العلمية الدقيقة لجميع المهتمين أوضاع الالجئين المقيمين
التي المشكالت  عشرات  عن  واقعية  صورة  يقدم  وبما  لبنان   في 
 يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان وهو امر يتطلب ايضا دعما
 مباشرا من جميع التيارات السياسية المختلفة ومن الهيئات الشعبية
 والمؤسسات االجتماعية، وباعتبار هذه الورشة عمال وطنيا يجب
مقدمتها قضية وفي  الوطنية  الفلسطيني وقضيته  الشعب  يخدم   ان 

الالجئين وحق العودة..



تقارير 6

التعداد السكاني لالجئين الفلسطينيين في لبنان .. إنجاز وطني هام

 مع ذلك يمكن رصد الكثير من االسباب الكامنة وراء عدم وجود
 احصاءات رسمية ودقيقة لعدد الالجئين الفلسطينيين. فبعضها على
والالجئون عموما  الفلسطينيون  يعيشه  الذي  التشتت  بواقع   عالقة 
 خصوصا وتوزعهم على مناطق جغرافية ذات خصائص سياسية
الى اجتماعية وتاريخية مختلفة، وبعضها اآلخر عائد   واقتصادية 
وثالثها لالجئين،  المضيفة  العربية  الدول  ببعض  تتعلق   اعتبارات 
انجاز مثل هذا االمر في قادرة على   عدم وجود هيئات فلسطينية 
 مراحل تاريخية معينة نتيجة طغيان منطق الثورة والعمل الفدائي
االحصاء مثل  من  مسائل  كانت  بحيث  امور،  من  عداه  ما   على 
اولوية، ذات  اخرى  بقضايا  مقارنة  الهامشية  االمور   والتعداد من 
سنوات خالل  لبنان  عاشها  التي  الفوضى  حالة  ذلك  الى   اضف 
بمثل القيام  عن  دولية  او  محلية  هيئة  اي  وعجز  االهلية   الحرب 
القادر الرئيسي  المصدر  الغوث  وكالة  بقيت  حيث  اإلحصاء   هذا 
الالجئين عدد  عن  رقمية  ومعطيات  احصائية  بيانات  تقديم   على 

الفلسطينيين.

الالجئين يضع  لم   2014 عام  نفذ  الذي  التعداد  ان  هو  هنا   المهم 
بأعداد ملحق خاص  ابوابه، وصدر  من  باب  اي  في   الفلسطينيين 
 الالجئين الفلسطينيين استند الى ارقام مؤسسات اإلحصاء الفلسطيني
 ووكالة الغوث، رغم ان ما تقدمه هاتين المؤسستين من معطيات
 رقمية ال يدخل في باب التعداد، بل عبارة عن ارقام المسجلين في
 القيود واخرى تقديرات ليست دقيقة الفتقادها الى الكثير من عناصر

التعداد بمعناه العلمي.
في المقيمين  الفلسطينيين  بالالجئين  المتعلقة  االرقام  جاءت   لذلك 
 سوريا مستندة اما الى ارقام وكالة الغوث او الى االرقام الموجودة
 بحوزة وزارة الداخلية السورية وهي عبارة عن احصاءات حيوية
 تهتم فقط بجمع البيانات الرقمية لقضايا الوالدات والوفاة والزواج
اقتصادي تحليل  اي  من  خالية  تكون  ما  وعادة  وغيرها   والطالق 

واجتماعي للفئة المستهدفة باالحصاء..
ومشاكل العتبارات  لبنان  في  الفلسطينيون  الالجئون   اخضع 
انعكاسا تعتبر  والتي  لبنان  في  الموجودة  التاريخية   االحصاء 
رسمي إحصاء  آخر  ان  ويسجل  والطائفية.  السياسية   للمشكالت 
الفرنسي عام 1932، االستعمار  في ظل  لبنان جرى  في   للسكان 

 اضافة الى احصاءات اخرى  غير رسمية اجريت عام 1956 وما
بعد واخرى في بدايات الحرب االهلية.

 وأحد اهم االسباب لعدم وجود ونشر تعداد او احصاء رسمي لبناني،
 ليس لعدد الالجئين الفلسطينيين فحسب، بل لعموم سكان لبنان، هو
 طبيعة النظام السياسي اللبناني والتوازنات الداخلية التي كانت تتحكم
 بأي عملية تعداد منذ اعالن استقالل لبنان عام 1943 والتي ظلت
 قائمة منذ تلك الفترة وحتى اليوم رغم التوصل الى اتفاق الطائف عام
 1990 الذي كرس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. لكن رغم
 ذلك ظلت المشكلة الديمغرافية والخصوصية الطائفية قائمة، وهي
 الشماعة التي يتم استحضارها بشكل دائم من قبل بعض اللبنانيين
 في تبرير رفضهم اقرار الحقوق االنسانية لالجئين الفلسطينيين منذ

لحظة اللجوء االولى وبحجة مواجهة التوطين.
 إن اعالن أي رقم لعدد سكان لبنان سيتبعه بالضرورة اعالن عدد
 سكان كل طائفة ومذهب والخصائص االجتماعية لكل منها، بما قد
 يترك انعكاسات من شأنها االضرار بمصلحة ما يعرف بالتوازن
 الطائفي في  الدولة خاصة في هذه المرحلة التي يحتدم فيها النقاش
نظامه صياغة  في  الطوائف  ودور  لبنان  هوية  حول   السياسي 

السياسي.

 انطالقا من هذه الخلفية تبدو اهمية المذكرة التي تم االتفاق عليها
الفلسطيني  – اللبناني  الحوار  بلجنة  ممثلة  اللبنانية،  الحكومة   بين 
بإجراء المركزي لإلحصاء،  بالجهاز  الفلسطينية ممثلة   والحكومة 
في الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  في  والمساكن  للسكان   تعداد 
التعداد االول  لبنان بتكلفة قد تصل الى ثالثة ماليين دوالر. وهو 
 من نوعه منذ النكبة في العام 1948 ، رغم ان الجهاز المركزي
االحصاءات من  العديد  اجرى  وان  له  سبق  الفلسطيني   لإلحصاء 
 للسكان والمساكن بطريقة االحصاء بالعينة على مجموعة منتقاة،
الرسمية الى مستوى االحصاءات  تلك االحصاءات  ترتق  لم   لكن 
 التي يمكن للهيئات المعنية اللجوء اليها، وظلت عبارة عن مؤشرات
 رقيمة. كما انجز الجهاز المركزي لإلحصاء ايضا تعداد عام للسكان
في منهم  المقيمين  الالجئين خاصة  الى  بالنسبة  لكن  فلسطين،   في 
 دول الشتات، فقد جاءت االرقام عبارة اما عن تقديرات او باالستناد

الى احصاءات مؤسسات اخرى..

اعداد بعد  الحق،  وقت  في  به  العمل  سيبدا  الذي  فالتعداد   لذلك، 
العمليات عن  يختلف  بالعمل،  المعنية  البشرية  العناصر   وتدريب 
او االجتماعية  المسوحات  سواء  انواعها  بمختلف   االحصائية 
الى جميعها  تهدف  التي  الرأي،  استطالعات  او   االستبيانات 
 الوصول لهدف واحد هو الوصول الى حقيقة غير معلومة من قبل،
اوجه على  للوقوف  المعنية  والهيئات  المرجعيات  امام   ووضعها 
المعالجات وضع  لها  وليتسنى  الرسمية  الهيئات  عمل  في   الخلل 
 المطلوبة. وبهذا المعنى فالتعداد يعتبر من اهم العمليات التي تقوم
الدقيقة الحديثة  والبيانات  المعطيات  على  التعرف  بغية  الدول   بها 

به من خصائص يتمتعون  انتشارهم وما   حول مواطنيها ومناطق 
اتخاذ في  رئيسية  أداة  مجتمعة  تشكل  والتي  وإقتصادية   إجتماعية 

القرارات السليمة والخطط التنموية المستقبلية.

لبنان في  لالجئين  بالنسبة  سواء  التعداد  هذا  اهمية  تبرز  هنا   من 
الفلسطينيين الالجئين  جميع  معاناة  معاناتهم  في  يختصرون   الذين 
 ويعتبرون، وفقا لرئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عال
 عوض، »من أكثر الفئات المهمشة في الشعب الفلسطيني او بالنسبة
 للقيادة السياسية وغيرها من المرجعيات الخدماتية المعنية بالتعرف
الالجئين تجمعات  منها  تشكو  التي  والمعضالت  المشكالت   على 
 واقتراح السياسيات واالستراتيجيات المستقبلية. لذلك فمن المتوقع
 ان يكون هناك، وألول مرة منذ التهجير عام 1948، رقم رسمي
الديموغرافية، وخصائصهم  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين   لعدد 
 االقتصادية، الصحية، االجتماعية والتربوية وغيرها، مما يضعنا

في صورة الوضع القائم في المخيمات الفلسطينية.

المشروع لجهة ايجابية على هذا  يقال من   ورغم كل ما يمكن ان 
المعنية، محلية ودولية، امام االطراف  المخيمات   وضع مشكالت 
 والتي هي على تماس مع اوضاع الالجئين الفلسطينيين، اال ان هذا
 االمر ال يجب ان يحجب النظر عن ضرورة الحذر من تسلل بعض
 االطراف لالستفادة من نتائج التعداد خدمة ألغراض سياسية بعيدة
 عن الوظيفة االساسية بتوفير قاعدة بيانات ومعطيات رقمية لعدد

 الالجئين الفلسطينيين بما يوفر للمرجعيات المعنية الحقائق
 االساسية لتضع خططها وبرامجها. نقول هذا الكالم على

 معظم االبحاث والدراسات التي تناولت وتتناول اوضاع الالجئين الفلسطينيين تصطدم عادة بتلك المشكلة المزمنة المتعلقة في نقص المعطيات والبيانات االحصائية. وتزداد
 المشكلة صعوبة بالنسبة لالجئين المقيمين في لبنان عندما ترتبط مسألة االحصاءات، خاصة الديمغرافية منها، باألوضاع الداخلية اللبنانية نتيجة المشكلة الطائفية التاريخية

التي يعيشها لبنان.

فتحي كليب  - باحث فلسطيني



5 إقتصاد

توتر تجاري بين أميركا والصين
 دعت الصين الواليات المتحدة إلى احترام القواعد التجارية
 الدولية وتحسين التعاون والحوار، في رد فعل على أمرين
للتحقيق في شبهة الرئيس دونالد ترمب   جديدين أصدرهما 

مخالفات تجارية خارجية.
 وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس السبت إن
 أي إجراءات تجارية أميركية ال بد أن تلتزم بالقواعد التجارية

الدولية المتعارف عليها.
الوزارة الذي نشر على موقع  البيان  في  المتحدث   وأضاف 
 اإللكتروني أن »الصين مستعدة للتعاون مع الواليات المتحدة

على أساس المساواة والمنفعة المشتركة«.
 وقد وقع ترمب أمرين تنفيذيين يوم الجمعة إلجراء تحقيق في
 شبهة مخالفات تجارية خارجية وارتباطها بالعجز التجاري
الرسوم من  »التهرب  وقف  على  وللعمل  الكبير،   األميركي 

الجمركية«.
الصيني للرئيس  ترمب  استضافة  قبيل  التوتر  هذا   ويأتي 
من حيث  فلوريدا،  في  ماراالغو  منتجع  في  بينغ  جين   شي 
 المتوقع أن تكون التجارة أحد محاور مباحثاتهما، باإلضافة
 إلى الوضع في كوريا الشمالية والحضور الصيني في بحر

جنوب الصين.
السياسات حيال  متشددا  موقفا  يتخذ  -الذي  ترمب   وكان 
األسبوع تويتر  على  تغريدة  في  قال  قد  الصينية-   التجارية 
إلى مشيرا  للغاية«،  صعبا  »سيكون  االجتماع  إن   الماضي 
العجز التجاري الكبير وتراجع فرص العمل بالواليات المتحدة.

رئيس الوزراء الصيني

الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بكين ال تريد  و قد قال رئيس 
 حربا تجارية مع الواليات المتحدة، وحث على إجراء محادثات بين

الجانبين للوصول إلى أرضية مشتركة.

السنوي االجتماع  ختام  في  صحفي  مؤتمر  خالل  لي   وصرح 
بين تجارية  حرب  أي  نشوب  نريد  »ال  قائال  الصيني،   للبرلمان 

 البلدين.. نأمل من جانبنا أن تستمر هذه العالقة في المضي قدما
باتجاه إيجابي، بغض النظر عن أي صعوبات تواجهها.

 وكان الرئيس األميركي دونالد ترمب قد هدد خالل حملته االنتخابية
 بفرض رسوم جمركية ضخمة على المنتجات الصينية، وتصنيف

 الصين كمتالعب بالعملة، لكنه لم يبدأ في تنفيذ أي من التهديدين
حتى اآلن.

 وذكر رئيس الوزراء الصيني أن بالده ستواصل العمل
 على إصالح نظام صرف اليوان، وأنها ال تريد استغالل

 انخفاض قيمته
لدعم صادراتها.

الصين تستعد ألي مواجهة تجارية

المتحدة والواليات  الصين  بين  التجاري  الميزان   ويميل 
 لصالح بكين التي بلغ فائضها التجاري 366 مليار دوالر

في تبادالتها مع واشنطن عام 2015

 وكانت الصين قد تعهدت بالدفاع عن حقوقها في منظمة
 التجارة العالمية إذا نفذ الرئيس األميركي المنتخب دونالد

 ترمب تهديداته
بفرض رسوم على المنتجات الصينية.

 وقال جانغ شيانغشين نائب وزير التجارة الدولية الصيني
التي التجارية  السياسة  كثب  عن  ستراقب  بالده   إن 

سينتهجها ترمب

 وأضاف في مؤتمر صحفي بـواشنطن أثناء مشاركته في
التجارة بشأن  األميركية  الصينية  للجنة  الـ 27   االجتماع 
 »بالطبع لقد أعرنا اهتماما كبيرا للتصريحات التي أدلى

 بها ترمب في حملته
االنتخابية.«

على جمركية  رسوم  فرض  حملته  أثناء  اقترح  قد  ترمب   وكان 
تتالعب دولة  الصين  وتصنيف   ،45% بنسبة  الصينية   المنتجات 

 بعملتها، وهو ما يمهد الطريق أمام الكونغرس لفرض عقوبات
عليها.

عن مختلفا  سيكون  الرئيس  ترمب  أن  الصيني  المسؤول   ورأى 
 ترمب المرشح، ألنه عندما يدخل البيت األبيض سيضطر للتراجع

عن الكثير من وعوده االنتخابية، حسب قوله.
 وأكد جانغ أن الواليات المتحدة ستكون مضطرة الحترام التزاماتها
 بوصفها عضوا في منظمة التجارة العالمية، ذلك أن المنظمة تقيد

 حرية أعضائها في فرض رسوم جمركية على أي دولة أخرى
عضو فيها.

 وحذر نائب الوزير الصيني من أنه إذا نفذ ترمب وعيده وفرض
 رسوما جمركية على المنتجات الصينية فإن بكين سترفع القضية
 إلى منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها في عام 2001. وقال

إن »الصين لديها الحق في الدفاع عن حقوقها.«

الصين توافق على 38 من عالمات ترمب التجارية

الصين أن  رسمية  وثائق  عن  لألنباء  برس  أسوشيتد  وكالة   نقلت 
التجارية، ترمب  عالمات  من  عالمة  لـ38  مبدئية  موافقة   منحت 

 وهو ما قد يسمح للرئيس األميركي دونالد ترمب وعائلته بتنفيذ
مشاريع تحمل اسمه هناك.

طلبات قدموا  الصين  في  لترمب  محامين  أن  الوكالة   وأضافت 
 لتسجيل هذه العالمات التجارية في أبريل/نيسان 2016، وأن مكتب

/العالمات التجارية في الصين أعطى الموافقات في 27 فبراير

شباط والسادس من مارس/آذار من العام الجاري.
 وسيتم تسجيل هذه العالمات التجارية بعد تسعين يوما ما لم تظهر
 اعتراضات على ذلك، وكل العالمات تحمل اسم ترمب عدا ثالث

عالمات.

لجنة في  البارز  والعضو  الديمقراطي  السناتور  كاردن  بن   ودعا 
الخارجية األميركي وزارات  الشيوخ  بمجلس  الخارجية   العالقات 
 والتجارة والعدل إلى إطالع الكونغرس على تلك الموافقات، وعلى

المخاطر الدستورية المحتملة التي تمثلها.

 وتغطي هذه العالمات مشاريع صالونات التدليك ونوادي الغولف
 والفنادق وشركات التأمين والتمويل والعقارات ومتاجر التجزئة

والمطاعم والحانات وشركات خدمات الحماية الشخصية.
 وكان ترمب قال في السابق إنه عهد بإدارة مصالحه التجارية إلى

 صندوق استثمار يشرف عليه أحد أبنائه ومسؤول في »منظمة
ترمب« وهي مجموعته الرئيسية.

صفقة صينية »متساهلة« لصالح صهر ترمب

 كشفت وكالة بلومبرغ أن المؤسسة التي تملكها عائلة جاريد كوشنر
سوى تسدد  لن  ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس  ومستشار   صهر 
 خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دوالر، وذلك في إطار صفقة

عقارية مع شركة صينية كبرى.

الصفقة ستحصل مجموعة »كوشنر بموجب  أنه  الوكالة   وذكرت 
»أنبانغ مليون دوالر من مجموعة  أربعمئة  نحو   كومبانيز« على 

 للتأمين« الصينية لقاء بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة
الفاخرة في مانهاتن بقلب مدينة نيويورك.

مليارات أربعة  اإلجمالية  قيمتها  تقارب  التي  الصفقة  هذه   وتعتبر 
 دوالر »متساهلة بشكل غير معتاد« لصالح مجموعة كوشنر، وفق

ما نقلته بلومبرغ عن خبراء عقاريين.

 وجرى تحديد قيمة ذلك المبنى المؤلف من 41 طابقا بـ 2.85
 مليار دوالر مما يجعله األغلى في مانهاتن. وفي هذا السياق،
 علقت بلومبرغ بأن أنبانغ لها »عالقات غامضة مع السلطة

 »الصينية
وبالتالي فإن األمر يطرح »أسئلة متعلقة باألمن القومي.«

سابق قرض  قيمة  تخفيض  على  أيضا  الصفقة   وتنص 
 لمجموعة كوشنر التي يملكها زوج إيفانكا ترمب إلى الخمس

بحيث تقلص من 250 مليون دوالر إلى خمسين مليونا



مقابالت 4

أحمد معروف ..... انطباعات مهاجر في بالد االغتراب

 متى هاجرت إلى الدنمارك وما هي األسباب التي دفعتك
للهجرة؟

 غادرت لبنان إلى الدنمارك عام 1989، بسبب الحروب والظروف
لبنان وما تعرض له شعبنا التي كان يعيشها   األمنية واالقتصادية 
 الفلسطيني من مجازر وحرمان وقهر وما كان يعاني منه الشباب

من بطالة وقوانين تمنعه من العمل .
 وقد هاجرت في محاولة من أجل تحسين ظروف الحياة واالبتعاد

عن الموت والقهر والظروف القاسية التي نتعرض لها .

هل حققت األهداف التي هاجرت من أجلها ؟ 

  بالنسبة لي ، نعم أستطيع القول أنني حققت نجاحات كثيرة خالل
 سنوات الهجرة ، وقد برز ذلك من خالل النجاح في تربية أوالدي
 وتعليمهم وتأمين حياة مستقرة وآمنة لهم ، لذلك يمكن القول أنني

كسبت مستقبل أوالديوكسبت حياة عائلية مستقرة .

كيف كانت مسيرة حياتك في الدنمارك ؟ 

إلى لوصولي  األولى  األيام  خالل  وقاسية  صعبة  مسيرة  كانت    
وال القراءة  أعرف  وال  متعلم  وغير  أمي  ألنني  أوال   ،  الدنمارك 
حياتي لتطوير  األولى  السنوات  في  عائقا  ما شكل  وهذا   ،  الكتابة 
استطعت بالنهاية  لكن   ، واالنتاج  العمل  في  أحالمي   وتحقيق 

الحصول على تقاعد ومرتب تقاعد .

االقامة في  بداية  اليومية في   كيف كنت تمضي حياتك 
الدنمارك؟

  كانت أياما صعبة جدا وقاسية للغاية ، خاصة خالل األيام األولى،
 كان الشوق لألهل والحنين لالقارب واالصدقاء يشعل القلب وكانت
الساعات طويلة ومقلقة . عشت أياما كان القلق يسيطر على قلبي .

الدول إلى  العربي  يواجهها  التي  الصعوبات  هي  ما    
االجنبية ؟

 يتعرض المهاجر العربي في البالد األجنبية في بداية هجرته إلى
الحياة وطريقة  البيئة  بتغيير  تتمثل   ، صعبة  وظروف   صعوبات 
عذابات وهناك   ، والعائلة  األهل  عن  الغربة  من  األولى   واأليام 
 أخرى يتعرض لها المهاجر لها عالقة بنمط الحياة وصعوبة التأقلم

والتجانس مع المجتمع الجديد.
 وإذا كانت الهجرة إلى الدول األجنبية أمرا أكثر سهولة خالل العقود
 الماضية إال أنها في هذه السنوات صعبة وتخضع لشروط قاسية ،
 لها عالقة بالتشديدات التي وضعتها الدول األجنبية والقوانين التي

أصبحت أكثر تشددا في التعامل مع المهاجر .
 خالل العقود الماضية كان األمر يحتاج أليام أو أسابيع للحصول

على االقامة أما اليوم فهي تحتاج لسنوات .
 بل هناك احتمال البعاد المهاجر وإعادته إلى الدولة التي كان يعيش

فيها ، بالعموم االبتعاد عن األهل والعائلة والبيئة أمرا ليس سهال .

كيف يمكن للمهاجر العربي أن ينجح في بالد االغتراب؟

الصبر يتطلب  والنجاح   ، الغربة شروط  بالد  في  المهاجر   لنجاح 
 والتعليم واتقان اللغة ، طبعا هناك مدارس ويجب أن يتعلم المهاجر
 اللغة أو مهنة ، حتى يتمكن المهاجر من النجاح في حياته االغترابية
 وعلى المهاجر أن يصبر ويتحمل ويتعايش مع الواقع الجديد ويعمل

بكل جد واجتهاد.

هل حققت األهداف التي هاجرت من أجلها ؟

تعلمت لكن   ، الكتابة  وال  القراءة  أعرف  ال  أميا  كنت  لي   بالنسبة 
 هناك بالقدر الكافي ألتمكن من مواجهة صعوبة الحياة وقد استطعت
حياة وتأمين  أوالدي  تعليم  على  قدرتي  خالل  من  نجاحي   تحقيق 

مستقرة لعائلتي .
ما تعويض  وتعليمهم حاولت  أوالدي  بتربية  اهتمامي   ومن خالل 
 خسرته في عمري وقد استطعت مساعدتمه للوصول إلى مستوى
 تربوي وتعليمي وإنتاجي عال ، واستطعت تأمين االستقرار والحياة

السعيدة والهادئة لعائلتي .
 اليوم أوالدي الذين ولدوا في الدنمارك يعملون في شركات كبرى،
وابني  ، إدارية  تعمل  وابنتي  الكومبيوتر  برمجة  في  يعمل   أحدهم 
 الثالث يعمل صيدلي . وأشجعهم بين الفترة واألخرى لزيارة األهل

في لبنان ليبقى التواصل قائم معهم.

انتماء أو  والء  االغتراب  بالد  في  للمهاجر  يبقى   هل 
لوطنه وشعبه؟

الفلسطينية السفارة  مع  دائم  تواصل  هناك  الدنمارك  في   = 
 والمؤسسات الوطنية واستطعنا تشكيل جمعية أطلق عليها )جمعية
الفلسطينية ولها نشاطات وتقيم  الكرامة( تجمع الشباب والعائالت 
والتعارف التواصل  لتعزيز  برامج  وتنظم  واالجتماعات   اللقاءات 
 وتعليم اللغة العربية لالطفال باإلضافة إلى إقامة المشاريع الثقافية
الوالء على  لإلبقاء   ، واألهل  الوطن  أخبار  ومتابعة   والتراثية 

الوطني الفلسطيني.

 كيف يمكن االبقاء على التواصل واالرتباط بين المهاجر
وأهله ؟

  نحن في بالد الغربة ورغم االستقرار الذي نعيشه ، إال أننا نبقى
 على تواصل مع االهل ونفكر بهم وبهمومهم ومشاكلهم ونقف إلى
 جانبهم ونعمل على معالجة أزماتهم ، ونقدم المساعدات لألهل قدر

ما نستطيع ونقدم للمحتاج اية خدمة يطلبها.
 بالنسبة لي أنا على تواصل دائم مع والدتي وأخوتي وأخواتي وكنت
لمن المساعدة  وأقدم  اتجاههم  بواجبي  واقوم  بهم  مرتبط   ومازلت 

يحتاج منهم .

 هل تقدم النصيحة للشباب العرب بالهجرة ؟

حياته انسان  لكل   ، بالهجرة  للشباب  نصيحة  أقدم  أن  يمكن   ال 
 وظروفه التي يقرر هو من خاللها ويتخذ قراره. ولكن الحقيقة أن
وأكثر صعوبة هو أمرا صعبا  األجنبية أصبح  الدول  إلى   الهجرة 

االقامة والحصول على حق البقاء.
 لكن ال بد من القول أن الوطن جميل والحياة في الوطن ممتعة ولو
مكانا فلسطين  إال  أختار  لن  اختاره  مكان  في  أعيش  أن   استطعت 

أعيش فيه .. ألن فلسطين وطني .

 شكلت ظاهرة الهجرة إلى الدول األجنبية ظاهرة سيطرت على عقول عامة الشعب وفي مقدمته قطاع الشباب ، وال شك بأن لهذه الظاهرة
 دوافعها وأسبابها ، نظرا لما يتعرض لها المجتمع العربي من حروب وتوترات أمنية وما يشهده من قمع وفقر وقهر واستبداد .

 وإذا كان قطاع الشباب لم يجد أدواته من أجل التغيير وتحسين األحوال بما يتناسب مع طموحه وأهدافه وحقه باالنتاج والعيش الكريم ،
 فقط اختار الهجرة إلى الدول الغربية لعله يجد فرصة تتحس من خاللها ظروف حياته ويعيش بعيدا عن األزمات التي يتعرض لها المجتمع
 العربي. أحمد معروف ، هو الجئ فلسطيني هاجر من لبنان منذ أكثر من 27 عاما إلى الدنمارك ، بسبب الحروب والمجازر التي تعرض لها
 الشعب الفلسطيني في لبنان وبسبب الحرمان والفقر والبطالة التي يعاني منها . األيام التقت أحمد معروف وأجرت معه هذا الحوار الذي

استعرض فيه ظروف الهجرة والمعاناة التي تعرض لها منذ األيام األولى لوصوله إلى الدنمارك



 االجتماعي كل ذلك في إطار مؤسسي قائم على
 قانون وتشريع يضمن مبادئ المساواة االجتماعية

وحقوق اإلنسان.
  وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد أهداف السياسة

االجتماعية على النحو التالي:

االجتماعية من خالل سد الرفاهية  تحقيق   – 1   
معينة، لفئة  وليس  للجميع  األساسية   الحاجات 
باعتماد االجتماعية  العدالة  تعزيز  يتطلب   ما 
المجتمع في  العادل  التوزيع  تحقيق  تكفل   آليات 
أدنى حد  على  والحفاظ  الفقر  من  للحد   وذلك 
 لألجور ومستوى معيشي الئق تكفله شبكة لألمن
الموارد يوفر  فعال  ونظام ضريبي   االجتماعي، 

المالية الالزمة لذلك.
  2 – قيام نظام الحكم الرشيد يكفل تمكين الجميع

واتخاذ السياسات  وضع  في  المشاركة   من 
 القرارات في الدولة، ويمكن لألفراد من ممارسة

حقوقهم وحرياتهم األساسية.
توسيع إلى  سعياً  البشرية  بالتنمية  االهتمام   –  3 
وذلك الحصول على فرص عمل الئق،   إمكانية 
التنمية وتفعيل  وتعليمه  اإلنسان  بناء  خالل   من 
 االقتصادية لخلق اقتصاد قادر على توفير فرص

عمل كافية.
  4 – إصالح أوجه الخلل في السلوك االجتماعي

والتماسك الثقة  بناء  باتجاه  تغيره  إلى   بالسعي 
 االجتماعي، وهذا يقتضي اعتماد سياسة وخطط
على األفراد  تشجيع  على  تعمل  تنفيذية   وبرامج 
 تبني القيم التي تشجع على التسامح ونبذ العنف،

مما يتيح قيام مجتمعات متماسكة.

إلى سعياً  لألفراد  تعليمها  يمكن  القيم  وهذه    
تثير التي  السلبية  القيم  عن  والتخلي   اكتسابها 
العشائرية ونبذ  المجتمع  في  والشقاق   النزاع 
واألهداف للجماعة  االنتماء  وتعزيز   والمناطقية 
لتنمية مدخالً  ذلك  يشكل  وقد  الجامعة.   الوطنية 
 اجتماعية في البلدان العربية تساهم في وضع حد
 لظاهرة اإلرهاب التي أخذت أشكاالً مختلفة، وقد

يكون لهذا اإلرهاب أسبابه الداخلية والخارجية.
متعددة وازديادها  اإلرهاب  ظاهرة  أسباب  إن    

مختلفة،اقتصادية، ميادين  على   وموزعة 
األسباب هذه  ودراسة  ونفسية غيرها،   اجتماعية 
يمكن ال  إذ  للغاية،  وصعبة  مهمة   مجتمعة 
 القضاء على اإلرهاب إذا لم تعالج أسبابه، ورغم
ظاهرة تحليل  في  النظر  وجهات  في   التباين 
السياسية للمشكالت  التفسير  واختالف   اإلرهاب 
تنشأ التي  والثقافية  واالجتماعية   واالقتصادية 

عنها هذه الظاهرة.

في مهماً  دوراً  تلعب  االقتصادية  فاألسباب    
البشرية، المجتمعات  في  اإلرهاب   توجيه سلوك 

أسس تدمير  إلى  يؤدي  االقتصادية   فالمشكالت 
 البناء االجتماعي، وتترك آثارها على كافة أبناء
إلى يؤدي  االقتصادي  البناء  أن  كما   المجتمع، 
مشبعة كانت  فإذا  معينة  اجتماعية  عالقات   نمو 
االجتماعي والترابط  التماسك  أحدثت   اقتصادياً 
والسلوك العنف  ولدت  ذلك  عكس  كانت   وإن 
 العدائي. ويمكن اإلشارة إلى عوامل داخلية مثل
والفساد الثروة  توزيع  وسوء  البطالة،   التخلف، 
 اإلداري الحكومي، حيث ينتج عن كل ذلك الفقر

والقمع والتهميش وصوالً إلى اإلرهاب.
في تلخيصها  فيمكن  الخارجية  العوامل   أما 
 ضوء اختالل العالقات الدولية والتناقضات التي
المتالحقة االقتصادية  األزمات  بسبب   طرأت 
بوجود وتتلخص  الماضي  القرن  منتصف   منذ 
استغالل إلى  يؤدي  اقتصادي جائر   نظام عالمي 
خلق إلى  يقود  والذي  الوطنية  الطبيعية   للموارد 
مختلف بين  المستمر  والعداء  الغضب  من   حالة 

شعوب العالم.
واالقتصادي السياسي  واالستغالل  الظلم    

 واالجتماعي. الفقر والجوع والشقاء وخيبة األمل
وهيمنة الدولية  االقتصادية  البيئة   واإلحباط. 
الشعور العالمي.  االقتصاد  على  الكبرى   الدول 
بمكيالين الكيل  سياسة  بسبب  والظلم   باالستعباد 

تجاه قضايا شعوب العالم الثالث.
المنطقة في  إسرائيل  دولة  قيام  عوامل  من   إن 
 عرقلة مشاريع التنمية العربية بحيث يشكل وجود
 )إسرائيل( في المنطقة عامل إرباك وإشغال لألمة
استنفار حالة  في  )العرب(  يجعل  مما   العربية، 
 دائم وهذه الحالة تجعل العرب يبحثون عن وسائل
 للدفاع عن أرضهم ومصالحهم من عدو يستهدف
 مستقبلهم، األمر الذي ينتج عنه استنزاف الموارد
 العربية والثروات واألموال بسبب الحاجة لتأمين
على ذلك  ثمن  سيكون  وحتماً  وغيره،   السالح 

حساب التنمية.
  ونظراً لحالة االستهداف لموارد األمة التي تقوم

أنظمة إقامة  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  )إسرائيل(   بها 
اختراق ًمن  خوفا  وبوليسية  عسكرية   دكتاتورية 
 إسرائيلي مما ينتج عنه القضاء على فرص بناء
 حياة ديمقراطية سليمة وحقيقية، األمر الذي ينتج

عنه التخلف والفقر والتهميش.
العربية المجتمعات  بأن  القول  يمكن   وختاماً 
اإلنسان بحقوق  تتعلق  داخلية  تحديات   تواجه 
 والتميز الطائفي والمناطقي، إضافة إلى التحديات
والتدخل واالستيطان(  )االحتالل   الخارجية 
تجد يبقيها  مما  الداخلية  شؤونها  في   الخارجي 
من تحد  التي  األزمات  من  التعافي  في   صعوبة 
 كفاءة االقتصاد الكلي لتحقيق قيم مضافة تضمن

 الحماية االجتماعية
  وبالتالي عدم القدرة على التخفيف من حدة الفقر

ومما االجتماعية،  العدالة  ومجاالت   والتهميش 

3إقتصاد

مدير االدارة : خالد وفيق الطيبي
رئيس التحرير : مروان وليد الطيبي

مدير التحرير : عبد معروف
المدير المسؤول : فوزي صولي

ترجمة : وجيه بعيني
العالقات االغترابية: علي ملحم بشير
مدير العالقات العاّمة : ماهر عيّاش

٠٣/٦٦٥٢٩٥

مكتب بيروت : شارع مار الياس
سنتر دكا -  ط٧ 

هاتف: ٠١/٧٠٥٣١٣
فاكس: ٠١/٧٠٥٣١١

مكتب باريس
زينة الطيبي

االشتراك السنوي
داخل لبنان:

االفراد: ١٥٠،٠٠٠ ل.ل 
المؤسسات: ٢٥٠،٠٠٠ ل.ل

خارج لبنان:
٣٠٠،٠٠٠ ل.ل

Bureau de Paris
Zeina El Tibi

14, Avenue d’Eylau
75016 - Paris )France(

Tel : +33 )0(1 77 72 64 29
e-mail: al_ayam_1966@hotmail.com

 العدد - ١٠٩  
  تاريخ االصدار: ٣٠ آذار

٢٠١٧
اسبوعيَة إقتصاديَة - تصدر شهريّا مؤقّتا

اإلرهاب والتنمية االقتصادية )معوقات التنمية(

 لإلرهاب مفهوم واسع وملتبس باعتباره يستغل
ً أيا اإلرهاب  أن  رغم  مختلفة،  وغايات   ألسباب 
أمام عقبة  يشكل  فهو  وأسبابه،  مبرراته   كانت 
مواردها واستغالل  وتمكينها  الشعوب   تنمية 
أو العشوائي  العنف  يستخدم  حيث   وثرواتها، 
ماّرب سياسية ترويعهم وتحقيق  بهدف   المنظم 

أو دينية... إلخ.

السياسي االجتماع  علم  يعرف  أخرى  جهة   من 
بشري سلوك  أو  تصرف  )كل  بأنه:   اإلرهاب 
 ينزع إلى استخدام القوة القسرية واالستخدام غير
اإلنسان لحقوق  بذلك  مخالفاً  للسالح   المشروع 
 األساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق
 الدولية في التعامل مع إدارة العالقات اإلنسانية،
الثقافية المجاالت  في  االختالفات  ذلك  في   بما 
بهدف والسياسية  واالقتصادية   واالجتماعية 
بين تتراوح  المجاالت  تلك  في  غايات   تحقيق 

اإلخضاع والضغط والتهميش(.
  بذا نستنتج أن اإلرهاب ظاهرة خطيرة في حياة

 المجتمعات اإلنسانية وهو أسلوب متدن للوصول
 إلى األهداف، فاإلرهاب ليس له هوية وال ينتمي
 إلى بلد وليست له عقيدة، إذ أنه يوجد عندما توجد
ومكان زمان  كل  في  ودواعيه  ومبرراته   أسبابه 

ولكل لغة ودين.
  أما التنمية االجتماعية فال بد لها من توفير مبادئ
توفير الحرية،  العدل،  المساواة،  أهمها   أساسية 

األمن والطمأنينة، والتعاون.

الذي النهج  هي  االجتماعية  فالسياسية    
السياسي المنظور  على  تأسيساً  الدولة   تعتمده 
الفئات حياة  تنظيم  لغرض  تتبناه   واالقتصادي 
الكريم، العيش  بمتطلبات  وعالقتها   االجتماعية، 
رأس وتعزيز  للثروة  العادل  التوزيع  يكفل   بما 
توفير إلى  سعياً  المنتج  والعمل  البشري   المال 
والتنمية المجتمع،  وسعادة  االجتماعية   الرفاهية 

 والتكافل واالستقرار االجتماعي.
منظور على  يقوم  نهج  االجتماعية   فالسياسة 
للسياسة كما  الدولة،  تتبناه  واقتصادي   سياسي 
لم فهي  بنائية،  طبيعة  ذات  غايات   االجتماعية 
 تعد تسعى إلى تقديم خدمات إلى الفئات المهمشة
على الحصول  من  تمكينها  بهدف  فقراً   واألكثر 
 احتياجاتها األساسية وإنما غدت آلية لبناء مجتمع
مقومات له  وتتوفر  واالستقرار  العدالة   تسوده 
 االستدامة عن طريق تحسين وتعزيز نوعية الحياة
الغايات وتتمثل  أبعادها،  بمختلف  كافة   للناس 
 البنائية للسياسة االجتماعية في سعيها إلى تحقيق
 التوزيع العادل للثروة إضافة إلى تقديم الخدمات
واألمن والسكن  والتعليم  الصحة  مثل   األساسية، 

د. محمد أبو حميد

على ينعكس  المأزوم  الواقع  هذا  أن  فيه   الشك 
االجتماعي الضبط  قواعد  وعلى  األفراد   سلوك 
كالمخدرات ضارة،  ممارسات  فيفرز   والديني 
 واالتجار بالبشر واالنتماء إلى منظمات إجرامية
المواطنة بالشباب وتشويه هوية   وإرهابية تغرر 
السلمي مما لألمن والتعايش  معادياً   لتؤدي دوراً 
 يؤدي إلى إرباك الدول والمجتمعات والمؤسسات

ويعرقل عملية التنمية والتطور

  إن اإلرهاب نتاج صراع حاد بين اقطاب السياسة
وإعادة العالم،  على  السيطرة  إلحكام   الدولية 
 تقسيمه ورسم خارطة جديدة له بمقتضى العولمة،
 ولإلرهاب دور خطير في تعقيد المشهد السياسي
 واالجتماعي في منطقتنا العربية وفرز أخالقيات
وسياسي ديني  وتطرف  فاسدة  وعقائد   متدنية 
 وثقافي انعكس سلباً على خيارات الناس التنموية
االقتصاد ذات  العربية  الدول  أوضاع   وتفاقم 

الريعي.



مقابالت 2

ُمنسق شبكة إنماء بيروت لـ»األيام«:
 أي بيروت نُريد؟

 نظراً إلستمرار تراُجِع الخدمات األساسية الّتي تشهُدها مدينة بيروت تداعت بعض الجمعيات والفعاليات البيروتية إلنشاء شبكة تنموية لتحسين الواقع اإلجتماعي واإلنمائي في العاصمة. لذلَك قُمنا
بُمقابلة مع رئيس دار اإلغاثة والتنمية وُمنسق شبكة إنماء بيروت األستاذ جهاد الضاني، وسألناه عن ظروِف نشؤ هذِه الشبكة وأهدافها ونشاطاتها وأبرز التحديات الّتي تُواجهها.

مشروع فرز النفايات من المصدر

 وأشاَر الضاني إلى: “أنَّ النِفايات هي مصدر من
في إال  عديدة،  ُمُدن  في  البلديات  الدخل   مصادر 
 لُبنان تُلزم شركات لرفع نفايتنا بمبالغ خيالية، ما
 نحتاجهُ تعميم ثقافة بيئية في المدارس والجامعات
من النفايات  فرز  أهمية  حول  الشعبية   واألحياء 
جميع عليه  إرتكزت  األمر  وهذا   المصدر، 
ُمشكلة لحل  الغرب  في  الُمتحضرة   الُمجتمعات 
لُبنان، السليم في   النفايات، والمحارق ليس الحل 
للبيئة، وُملوثة  سرطانية،  أمراض  تُسبب   فهي 
عاصمة ألنَّها  بيروت  مدينة  في   وُخصوصاً 
النهائية بالتحضيرات  بدأنا  قّد  ونحُن   صغيرة، 
البيئة، وزارة  مع  تفاصيلهُ  وناقشنا   للمشروع، 
وأخذنا معها  ُمشترك  عمل  إلتفاق   وتوّصلنا 
بين من  الوزارة  واعتمدتهُ  والرعاية،   الموافقة 
التنفيذ وسنبدأ  بها،  تعمل  الّتي  البيئية   التوجهات 
في نموذجية  منطقة  في  القادمة  األشهُر   خالل 
توزيع وسيتّم  النبع،  رأس  منطقة  هي   العاصمة 
المباني، على  مجاناً  ملونة  وأكياس   مستوعبات 
في كيس  كل  إال وضع  البناية  حارس  على   وما 
تكون وهُنا  اللون،  نفس  يحمل  الّذي   المستوعب 
على هذا  وسيوصلنا  جداً،  ضئيلة  الخطأ   نسبة 

المدى الطويل لبيئة نظيفة”.
 ودعا األستاذ الضاني: “جميع مؤسسات الُمجتمع
روابط، شبابية،  كشفية،  “جمعيات  من:   المدني 
 وتالميذ المدارس وطالب الجامعات والمؤسسات

 اإلعالمية ليكونوا ُشركاءهُ في هذا المشروع”.

بيروت 2030 رؤية جديدة

فهو الثاني:  المشروع  ا  “أمَّ الضاني:   وأردَف 
التعاون ويتطلب  بيروت  لمدينة  إنمائي   مؤتمر 

المسؤولة عن الرسمية  والمؤسسات  الهيئات   مع 
 التنمية في العاصمة، وهذا المؤتمر سيكون تحت
لنُحدد جديدة”،  رؤية   2030 “بيروت   عنوان: 
أّم الباطون؟  بيروت غابات  نُريد؟،  بيروت   “أي 

بيروت المساحات الخضراء؟”.
الُمجتمع مؤسسات  بيَن  التنسيق  ُمشكلة   وعن 
تنسيق يُوجد  ال  “واليوم  الضاني:  تحدث   المدني 
 فعلي في بيروت بين مؤسسات الُمجتمع المدني،
 فنطمح إلقامة مؤتمر إنمائي وإجتماعي لبيروت،
إلعداد العاصمة  في  فاعلة  جمعيات  فيِه   يُشارك 
 برامج ُمشتركة للتنمية الُمستدامة، ونسعى إلقامة
واإلجتماعي اإلنمائي  للعمل  دائِم  تنسيقي   مركز 
ورعاية كبيرة،  وإمكانيات  ُجهداً  يتطلب   وهذا 
 وإهتمام من الجهات الُمختصة في الدولة اللُبنانية،

وهذا ال نجده حالياً لدى المسؤولين”.

ألهالي ملك  البيضاء  الرملة   شاطىء 
بيروت

قال البحرية  األمالك  على  التعديات  شأن   وفي 
بيروت شاطيء  على  التعديات  “إنَّ   الضاني: 
مياهه في  الُمبتذلة  المياه  برمي  بدأً   ُمستمرة 
 وانتهاءاً في األبنية الّتي تُشيّد على الشاطيء من
قرارات أقوى من  أنّهم  ويبدُو  المال،  حيتان   قبل 
 مجلس شورى الدولة بعَد أن ضربوا بها عرض
الرملة إنَّ شاطيء  البناء.  عملية  وتابعوا   الحائِط 
 البيضاء عي ملك أهل بيروت وهي أمالك عامة.
أيوب بأربعة  البيارتة  يحتفل  بعيد  زمن   ومن 
“المفتقة”، البيروتية  الحلوى  ويصنعوَن   هُناك، 
أكبر صحن “مفتقة”، ولألسف ُمسابقة   ويُقيموَن 
بدأً بيروت  في  الجميلة  الذكريات  نفقد   اليوم 

بشاطيء وانتهاءاً  التجاري،   بالوسط 
الرملة البيضاء”.

األيجارات قانون   نرفُض 
التهجيري

من الُمستفيد  “َمن  الضاني:   وسأل 
بيروت أهلي  الجديد  اإليجارات   قانون 
الِعقاري التطوير  شركات  أصحاب   أّم 
أقاصي من  أتوا  الّذيَن   والُمستثمرين 
 العالم؟، تلَك الشِركات الّتي تُريد تهجير
وأحيائِهم بيوتهم  من  بيروت   أهل 
ويزداد فقراً،  الفُقراء  ليزداد   األصلية، 

 ثروات األغنياء، ونحُن نُطالب بحماية البيروتيين
إذا التنمية  فائدة  فما  أحيائِهم،  في   واستقرارهم 

كانت ال تستهدف مصلحة اإلنسان؟”.

 مشروع تكرير مياه الصرف الصحى على
الرملة بيضاء

هو ثالث  مشروع  “وهُناَك  الضاني:   وأضاَف 
شواطيء على  الصحى  الصرف  مياه   تكرير 
للري، صالحة  لمياه  وتحويلها  بيروت،   مدينة 
على البلديات  تدفعها  الّتي  األموال  يوفر   وهذا 
جميع على  الضاني  وتمنى  الوسطيّات”،   رّي 
معنية ووزارات  بلدية  من  المسؤولة   المؤسسات 
وأنَّ سيما  ال  الشاطيء،  لتنظيف  معهُ   التعاون 

وزارة البيئة رحبت بهذِه الفكرة.

دار اإلغاثة والتنمية

 وعن دار اإلغاثة والتنمية  لفت الضاني إلى أن
ببناء نؤمن  وألننا  إنسانية،  مؤسسة  هي   الدار 
 المؤسسات، بدأنا ببناء إطار تعليمي “روضات”
ولدينا الدخل،  ومحدودي  فقراً  األشد   لألطفال 
لبعض ساخنة  وجبات  يُقدم  مجاني   مطبخ 
 العائالت، ونقوم بتوزيع بعض ُمستلزمات الِشتاء
الالجئين ُمخيمات  في  السوريين  النازحين   على 
السامية المفوضية  بالتعاون مع  البقاع، وهذا   في 
،”UNHCR“ الالجئين  لشؤون  المتحدة   لألمم 
اإلغاثة لدار  التنفيذ  طور  في  مشروع   وهناَك 
الروضات ألطفال  مدارس  إقامة  هو   والتنمية 
الهيئات بالتعاون مع بعض  البقاعية   في عرسال 
مركز إلقامة  الُمستقبل  في  ونطمح   الدولية، 

طوارئ صحي في بيروت”.

بيروت بين األمِس واليوم

جهاد األستاذ  قال  الشبكة  تأسيس  أسباب   فعن 
لمواجهة بيروت  إنماء  شبكة  “أُنشأت   الضاني: 
تراُجع من  العاصمة  بها  تُمُر  الّتي   األزمات 
المياه تقنيٍن  إستمرار  السيما  األساسة   الخدمات 
على وتعدٍي  النُفايات،  تراُكم  وأزمة   والكهرباء 
ونهٍب الخضراء،  المساحات  وتقلٍُص   الشاطيء 

لألمالك العامة”.

العاصمة المنارة والنموذج الحضاري

القرن الضاني: “بيروت في سبعينيات   وأضاف 
 الماضي، كانت منارة ونموذج حضاري ومركز
تعيُش واليوم  والُمثقفين،  السائحين   إستقطاب 
 بيروت في ظُلمة كاملة على كافة الُصعّد: “الثقافية،
فعلى والخدماتية”.  اإلجتماعية،   اإلقتصادية، 
الثقافي كانت بيروت واحة للمهرجانات  الصعيد 
يترافق أن  الُمفترض  من  وكان  والثقافية،   الفنية 
 مع النهضة الُعمرانية نهضة الثقافية. حيُث غابت
 هذِه النشاطات عن العاصمة وباتت بعض القُرى
 اللُبنانية هي الّتي تُنظم هذِه المهرجانات الثقافية،
وبيبلوس”. الدولية،  البترون  “مهرجانات   كـ 
 وتُحاول شبكة إنماء بيروت أن تضع هذا ضمن

أولوياتها واهتِماماتها”.

أساسية مشاريع  ثالثة  “لدينا  الضاني:   وتابَع 
 خالل هذِه المرحلة، األول: مشروع فرز النفايات
رسومِه يدفع  البيروتي  فالُمكلف  المصدر:   من 
 السنوية للبلدية مقابل “الحراسة والكناسة، وجمع
أكوام يعيش على  يزال  ذلَك ال   النفايات” ورغم 
طرحنا الُمشكلة  هذِه  تفاقُم  وبسبب  النفايات،   من 

مشروع فرز النفايات من المصدر”.

حاوره : يوسف أكرم سعيد آغا
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توتر تجاري بين أميركا والصين
فتحي كليب  - باحث فلسطيني

في الفلسطينيين  لالجئين  السكاني   التعداد 
لبنان .. إنجاز وطني هام

االقتصاد في العهد الجديد...

عام موازنة  قانون  مشروع  عن   المعلومات 
 2017، التي أُشيعت بعد جلسة مجلس الوزراء،
كان وبعضها  دقيقة،  تكن  لم  أمس،  من   أول 
عن مجدداً  التساؤل  يطرح  ما  وهو   مغلوطاً، 
ما بمضامين  ومعرفتهم  الوزراء  اطالع   مدى 

يوافقون عليه ويشاركون في إقراره.
تبيّن وزير،  من  أكثر  به  أدلى  ما  عكس   فعلى 
ضريبة أي  يتضمن  لم  الموازنة  مشروع   أنَّ 
حققتها التي  االستثنائية  األرباح   استثنائية على 
العام في  المالية«  »الهندسة  من   المصارف 
 الماضي، بل تضمن قيمة الضريبة العادية على
 هذه األرباح )15%( التي لم تكن ملحوظة في

مليار  1281 نحو  والبالغة  األساسي،   المشروع 
هذه فوق  االستثنائية  الضريبة  اقتراح  أّما   ليرة، 
مجلس قرر  فقد  إضافية(،   %15(  الضريبة 
التشريع واالستشارات  الوزراء طلب رأي هيئة 
 لدى وزارة العدل حول مشروعية فرض مثل هذه

الضريبة.
 وزير الخارجية جبران باسيل، أوضح بعد اجتماع
اقتراح أنَّ  أمس،  واإلصالح«،  »التغيير   تكتل 
بالرغم عليه،  يُوافَق  »لم  االستثنائية   الضريبة 
 من اإلصرار عليه تكراراً، وقد اتفق الرأي على
 انتظار رأي هيئة التشريع واالستشارات، والتزم
وزيرا المال والعدل إنهاءه في خالل عشرة أيام«.

اإلنفاق بنود  على  الخفوضات  أنَّ  باسيل   وشرح 
التخمين مبدأ  وأُقرَّ  ليرة.  مليار   130 نحو   بلغت 
 العقاري المركزي لتفادي تسجيل العقارات بأقل
 من سعرها الفعلي. »لذلك سيجري تخمين موحد
عملية تجري  وعندها  لبنان،  في  منطقة   لكل 
استنسابياً، ال  تلقائياً،  المنطقة  بسعر   التسجيل 
إيرادات الدوالرات من   وهذا يزيد مئات ماليين 
 الخزينة، وقد التزم وزير المال والحكومة إنجاز
 ذلك في خالل شهر وأدخلناه في الموازنة كإيراد

إضافي«.
 وقال إنه جرى االتفاق على إعادة العمل بإجراءات
 تسجيل الهواتف الخلوية للحّد من تهريبها. كذلك

إصدار لبنان  مصرف  إلى  اإليعاز  على   اتُّفق 
مع معامالتها  في  المصارف  يلزم   تعميم 
إلى المقّدمة  نفسها  الميزانيات  باعتماد   زبائنها 
 وزارة المال والمدققة، وذلك للحد من التهرب

الضريبي.
 وأضاف باسيل أنَّ وزير األشغال العاّمة التزم
 توفير عائدات سنوية من المرفأ، بما ال يقل عن
 300 مليار ليرة سنوياً. كذلك أقّر في مشروع
 الموازنة خفض رقم األعمال من 150 مليون
المكلّفة للشركات  ليرة  مليون   57 إلى   ليرة 
 التصريح عن ضريبة الـTVAِ، و »هذا يطاول

تقريباً مئة ألف شركة«.

 ارجأت النقاشات المتعلقة بسلسلة الرتب و الرواتب، و مصادر تمويلها، الى
عام 2017 موازنة  قانون  على مصير مشروع  التعتيم  وتَم  محَدد،  غير   اجل 
 الى درجة ان الوزراء انفسهم لم يكونوا مطلعين على تفاصيل هذا المشروع و
 سَرب البعض معلوماتت مغلوطة لالعالم الذي بات ينتظر مع بقية الشعب ما
 تَم تحضيره في الكواليس بين امراء السلم لمعرفة مدى وقاحتهم في التطاول
 على جيوبهم الفارغة اصالً من جراء سياسة اقتصادية تتحدى المنطق و تكَرس

 تقاليد الهدر و الفساد.

ال ضريبة على أرباح المصارف االستثنائية...

...و تمرير خطة الكهرباء: بواخر إضافية ورفع التعرفة 40 في المئة
 أقّر مجلس الوزراء أمس في جلسة عقدها في
 القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية
 العماد ميشال عون، »الخطّة اإلنقاذية لقطاع
سيزار الطاقة  وزير  قدمها  الذي   الكهرباء« 
 أبي خليل، استكماال للخطة السابقة والتي وافق

عليها المجلس في العام 2010 .
الجديدة الخطة  على  الوزراء  مجلس   وافق 
باتخاذ الطاقة  وزير  تكليف  وتم   للكهرباء، 
العروض واستدراج  الالزمة   االجراءات 

تباعاً مراحلها  كّل  وعرض  المناقصات   وإعداد 
واالنظمة للقوانين  وفقاً  الوزراء  مجلس   على 

المرعية اإلجراء.
5 من  تألفت  صفحة،   18 من  الخطة   تكونت 

محاور رئيسية، نعرض منها التالية:
بقدرة باخرتين  من  اضافية  طاقة  استئجار   - 
وانشاء  ،2017 صيف  خالل  ميغاوات   825 
 كافة االعمال الالزمة من كاسر االمواج، وربط
على الشبكة  قدرة  وتقوية  الشبكة  على   البواخر 

خالل من  االضافية  الطاقة  وتصريف   استيعاب 
خزانات وانشاء  نقالة،  رئيسية  تحويل   محطات 
عمار دير  معملي  من  كل  في  عائمة   للوقود 

والزهراني
لبنان كهرباء  مؤسسة  لتمكين  التعرفة  زيادة   - 
 من استيفاء الكلفة المترتبة على الطاقة االنتاجية
اضافية اكالف  اية  الدولة  تحميل  دون   الجديدة 
الناتج التخفيض  الزيادة  هذه  تتعدى  ال  ان   شرط 

على فاتورة المولدات الخاصة لدى المواطنين

تم التي  عن  الحالية  الكهرباء  خطة   تختلف 
الطاقة معامل  تشجيع  بند  في  سابقًا   اقتراحها 
زيادة بند  الى  باالضافة  االحفورية،   غير 

الـ1000 ميغاوات
علمت التعرفة  زيادة  موضوع  في   اما 
 »الجمهورية« انه مستوحى من االقتراح التي
زيادة على  وينّص  الكهرباء،  مؤسسة   قدمته 

التعرفة بمعدل 40 في المئة


