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Quelle facture pour la crise diplomatique dans le golfe?
La crise diplomatique entre le 
Qatar et certains de ses voisins 
du Golfe (Arabie saoudite, 
Bahreïn, les Emirats arabes unis et 
l’Egypte), qui s’accompagne d’une 
rupture des liaisons aériennes, 
maritimes et routières, pourrait 
coûter très cher à la région. La 
facture pourrait atteindre des 
milliards de dollars sur le front 
des échanges commerciaux et des 
investissements, tandis que les 
coûts d’emprunt des pays risquent 
d’augmenter, dans un contexte de 
fléchissement des cours pétroliers.

Certains pans de l’économie qatarie risquent 
de souffrir si la crise dure des mois, perspective 
qui a provoqué une chute de plus de 7% de 
la Bourse de Doha. 
La compagnie aérienne Qatar Airways, fer de 
lance de l’émirat dans sa volonté de devenir 
une destination touristique, risque de subir 
des pertes du fait de son interdiction de séjour 
dans certains des aéroports les plus importants 
du Moyen-Orient.

Le Qatar a emprunté localement et à l’étranger 
pour financer un plan de grands travaux de 
200 milliards de dollars car il doit accueillir le 
Mondial de football en 2022. 
La baisse des cours des emprunts de l’émirat 
lundi laisse penser qu’il lui reviendra plus cher 
d’emprunter, au risque peut-être de ralentir 
certains projets. 
Les emprunts d’autres pays du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG), qui en compte 
six, n’ont guère bougé lundi mais des banquiers 
estiment que c’est l’ensemble de la région qui 
risque de devoir payer plus pour emprunter 
si la querelle diplomatique persiste. «Si le 
contentieux se prolonge, les ramifications 
risquent d’être énormes», a dit l’un d’eux. «Les 
gérants d’actifs ne feront aucune différence 
entre le Qatar et le reste du CCG».

Certes, dans la mesure où leurs économies 
sont très dépendantes du pétrole et du gaz, 
les Etats du CCG n’ont que de faibles relations 
commerciales et d’investissement entre eux, 
ce qui limitera en soi les retombées écono-
miques de leur différend. 
Les Emirats arabes unis (EAU) sont le premier 
partenaire commercial du Qatar au sein du 
CCG mais leur cinquième seulement au niveau 
mondial. 
De même, l’Arabie saoudite et les autres 
Etats du Conseil ne représentent habituelle-

ment que 5% à 10% des échanges du marché 
boursier qatari, selon ses propres données, 
ce qui semble impliquer que même un retrait 
total de la cote de ces pays n’aurait que des 
répercussions limitées.

Cependant, la situation est différente dans 
d’autres domaines. La contribution de l’Arabie 
saoudite et des Emirats au 1,05 milliard de 
dollars d’importations alimentaires du Qatar 
a été de 309 millions de dollars en 2015. La 
plupart de ces importations, surtout celles de 
produits laitiers, ont transité par la frontière 
saoudienne et Doha devra a priori trouver 
des solutions de rechange. Les coûts dans 
le secteur du bâtiment risquent également 
d’augmenter et d’alimenter l’inflation parce 
que l’aluminium et d’autres matériaux de 
construction ne peuvent plus être importés 
par voie terrestre.

L’Arabie saoudite, les Emirats et Bahrein avaient 
rappelé leurs ambassadeurs du Qatar pendant 
huit mois en 2014, Doha étant déjà soupçonné 
de soutenir les factions islamistes mais cela 
avait eu un impact économique et financier 
minime parce que les voies de circulation 
étaient restées ouvertes. On ne sait pas si Ryad 
pourra convaincre d’autres pays de rompre leurs 
liens avec le Qatar mais le royaume saoudien 
pourrait obliger les entreprises étrangères à 
choisir entre lui et l’émirat, mettant en avant 
son marché bien plus important et surtout 
qu’il s’emploie à ouvrir par le biais de réformes 
économiques.

Des banquiers basés au Caire ont signalé lundi 
que certaines banques égyptiennes avaient 
cessé toute transaction avec leurs homologues 
qataries. On ignore si les banques du CCG feront 
de même. Des banquiers des Emirats ont dit 
à Reuters qu’ils attendaient les instructions 
de leur banque centrale. 

La Bourse de Dubaï et d’autres places du Golfe 
se sont repliées, mais pas autant que celle de 

Doha, attestant pourtant de l’inquiétude des 
investisseurs locaux. «Toute le monde espère 
que la voix de la raison s’imposera et que les 
choses s’apaiseront, mais pour l’heure c’est 
l’escalade», a dit Mohammed Ali Yassine, 
directeur général de NBAD Securities, un 
courtier d’Abou Dhabi.

L’aérien pourrait trinquer

Certains secteurs sont plus fragilisés que d’autres... 
La compagnie aérienne Qatar Airways risque 
de subir des pertes importantes du fait de 
son interdiction de 
séjour dans certains 
des aéroports les 
plus importants 
du Moyen-Orient.

Par ailleurs, le 
Qatar a emprunté 
localement et à 
l’étranger pour 
financer un plan 
de grands travaux 
de 200 milliards 
de dollars car il doit accueillir le Mondial de 
football en 2022. La hausse des taux à laquelle 
on assiste depuis 24H laisse penser qu’il lui 
reviendra plus cher d’emprunter, au risque 
peut-être de ralentir certains projets...

Quelles conséquences pour les voisins ?

Les EAU sont le premier partenaire commercial 
du Qatar au sein du CCG, mais leur cinquième 
seulement au niveau mondial. De même, 
l’Arabie saoudite et les autres Etats du Conseil 
ne représentent habituellement que 5% à 10% 
des échanges du marché boursier qatari, selon 
ses propres données, ce qui semble impliquer 
que même un retrait total de la cote de ces 
pays n’aurait que des répercussions limitées.

Des matériaux plus chers

Les coûts dans le secteur du bâtiment risquent 
également d’augmenter et de raviver l’inflation, 
alors que l’aluminium et d’autres matériaux de 
construction ne peuvent plus être importés 
par voie terrestre.

Rappelons que l’Arabie saoudite, les Emirats et 
Bahrein avaient rappelé leurs ambassadeurs du 
Qatar pendant huit mois en 2014, Doha étant déjà 
soupçonné de soutenir les factions islamistes, 
mais cela avait eu un impact économique et 
financier relatif car les voies de circulation 
étaient restées ouvertes...

Quel impact sur le Modial 2022 ?

L’isolement diplomatique du Qatar par les pays 
du Golfe pourrait avoir «un réel impact» sur 
l’organisation du Mondial-2022, tandis que 
ses investissements sportifs, socle de son «soft 
power», principalement situés en France, ne 
devraient pas être affectés, selon les experts 
interrogés par l’AFP.

L’Arabie Saoudite et plusieurs de ses alliés ont 
annoncé lundi la rupture des liens diplomatiques 
avec le Qatar accusé de soutenir le «terrorisme», 
la plus grave crise diplomatique à frapper le 

Moyen-Orient depuis des années.
S’y ajoutent des mesures économiques 
comme la fermeture des frontières terrestres 
et maritimes, les interdictions de survol et des 
restrictions sur le déplacement des personnes, 
qui pourraient menacer l’organisation de la 
Coupe du monde en 2022.
«Je pense que cela va avoir un réel impact 
si cela dure», estime auprès de l’AFP Kristian 
Ulrichsen, spécialiste du Golfe au Baker Institute 
de la Rice University de Houston.
«L’un des arguments (pour justifier l’attribution 
de la Coupe du monde) était que le Qatar est 
l’un des pays les plus stables du Moyen-Orient», 
une région volatile, rappelle-t-il.
Qatar-2022, déjà fragilisée par les enquêtes des 
justices suisse et américaine sur des soupçons 
de corruption de la Fifa pour l’attribution du 
Mondial, en 2010, et les conditions de travail 
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Il y a cinquante ans, le général de Gaulle, président de la France débarquait du navire de guerre Le Colbert, dans la baie de l’Anse-au-Foulon, près de 
la ville de Québec.  Il choisit de remonter vers Montréal en remontant le chemin du Roy, tout le long duquel il fut acclamé par une foule de plus en plus 
nombreuse.
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Le 24 juillet 1967, le général de 
Gaulle prononce un discours 
historique depuis le balcon de 
l’Hôtel de ville de Montréal. Il 
affirme : 
 « Ce soir ici, et tout le long de ma 
route, je me trouvais dans une 
atmosphère du même genre que 
celle de la Libération. Outre cela, 
j’ai constaté quel immense effort 
de progrès, de développement, et 
par conséquent d’affranchissement 
vous accomplissez ici et c’est à 
Montréal qu’il faut que je le dise, 
parce que, s’il y a au monde une 
ville exemplaire par ses réussites 
modernes, c’est la vôtre. Je dis c’est 
la vôtre et je me permets d’ajouter 
c’est la nôtre. » 
Et  le chef de la France Libre termine son discours 
en lançant le fameux « Vive le Québec libre ». 
Il regagnera ensuite la France par avion
Pour la première fois, la question québécoise est 
posée à la face du monde. Ce discours permit 
de mettre la cause du Québec sur le devant 
de la scène internationale. Après deux siècles 
d’humiliation, depuis la conquête anglaise 
de 1760, le peuple français du Canada, les 
Québécois, se voyait accorder, par le plus 
illustre des Français du XXème  siècle, une 
reconnaissance de sa dignité et de son désir 
d’indépendance, c’est-à-dire le droit d’être 
maître chez soi. 

C’en était fini avec les années de grande 
noirceur, celles où les Français de cette partie 
de l’Amérique du nord étaient les « nègres 
blancs » d’Amérique.

Le sociologue Mathieu Bock-Côté notait dans 
Le Figaro du 24 juillet 2017 que l’appui de 
Charles de Gaulle à l’indépendance du Québec   
s’inscrivait clairement dans  une vision globale 
de l’Histoire et du rôle de la France   dans la 
construction d’un monde nouveau « fondé 
sur la reconnaissance   des peuples et faisant la 
promotion du respect des petites nations ». Le 
fait est que, désormais, le Québec pout compter 
sur le soutien actif, résolu, permanent, de la 
France, du moins jusqu’à ces dernières années.

Québec Palestine, deux peuples amputés

De nos jours où en est la question de 
l’indépendance ? 

On se souvient que le référendum du 30 
octobre 1995 sur l’indépendance du Québec 
échoua à une très  courte majorité de moins 
de 1%, probablement  en raison de trucages 
de l’appareil fédéraliste d’Ottawa et, comme le 

soulignait le Premier ministre québécois Jacques  
Parizeau,  de  l’argent «  dépensé à profusion 
par le gouvernement fédérale, et des « votes 
ethniques» , c’est à dire la minorité anglophone 
et le plus grand nombre des immigrés. 

Depuis, le combat souverainiste est en sommeil, 
le Parti québécois qui a trop souvent confondu  
l’idéologie progressiste la plus sectaire et le 
combat patriotique a décliné, la volonté d’ancrer 
le souverainisme «à gauche» a provoqué le 
désarroi  de nombreux électeurs…  
À cela il faut ajouter la victoire électorale d’un 
Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, 
ennemi  acharné du souverainisme et chantre de 
cette  mondialisation ultra-libérale qui ne laisse 
effectivement aucune place aux aspirations 
nationales des peuples.

Il faut bien constater que, jusqu’à présent, le 
rendez-vous avec l’Histoire a été manqué. Mais 
toute la question est de savoir s’il est possible 
d’ignorer continuellement le droit d’un peuple 
à être libre. Les Québécois et les Palestiniens 
seront-ils les derniers peuples du monde dont 
ce droit est bafoué, resteront ils les éternels 
perdants, amputés de leur identité politique ?
Fort de sa civilisation de langue française, de ses 
réussites en matière culturelle et technologique, 
véritable puissance économique, le Québec est-il 
condamné à rester «le plus riche et, peut-être, 
le dernier des États colonisés » ?  Se pourrait-il 
comme le craignait le grand poète Gaston Miron 
que cela – c’est-à-dire l’indépendance- n’arrive 
jamais ? Pourtant ajoutait-il le Québec ne peut 
survivre sans l’indépendance car « un peuple 
qui n’a pas d’expression politique souveraine 
est un peuple mutilé, amoindri, dépossédé 
de lui-même, infirme ». La nation québécoise 

a besoin, comme toutes les 
nations du monde,  d’un 
État québécois souverain. 
Renoncer à l’État souverain  et 
à l’indépendance de la nation 
conduit à se condamner à 
ne plus avoir de visage par-
ticulier, tant il est vrai qu’une 
civilisation dont l’expression 
politique est amoindrie est 
inexorablement condamnée 
à s’effacer.  

Le choix historique

C’est avec son État souverain 
que la nation québécoise 
trouvera toute sa place dans le 
concert de l’humanité. Sinon 
le risque est grand que le 
Québec ne devienne une sorte 
de réserve francophone ou  un 
« bantoustan ». Indépendance 
ou disparition tel est le choix 
historique qui ne dépend en 
réalité que des Québécois 
eux-mêmes. 

À vrai dire, leur pays ne manque pas d’atout. Avec  
ses 8 millions d’habitants, ses 1 667 441km2 
et un PIB de plus  de 300 milliards de dollars 
des États-Unis, le Québec  dispose d’immenses 
ressources.
En plus de ses importantes possibilités 
énergétiques (Hydro-Québec), ses richesses 
naturelles (produits forestiers) et minières, c’est 
un pays en pointe dans  la haute et moyenne 
technologie - aérospatiale, matériel électronique 
et de communication, numérique, produits 

pharmaceutiques, produits chimiques, 
machinerie,  etc. 
Il est donc clair qu’un Québec libre, associé 
d’une manière ou de  l’autre au Canada, 
membre de l’ALENA, serait viable, avec un 
potentiel comparable à celui de nombreux 
États développés de moyenne importance.

Comme l’écrit Zeina el Tibi dans son 
Québec, l’Amérique en français (2002 ) :

 « La nation québécoise n’est pas seulement un 
passé, émouvant et glorieux, c’est surtout un 
avenir. Elle a su trouver sa place sur le nouveau 
Continent où elle apporte une contribution 
originale à la construction des Amériques et 
représente une authentique civilisation. 

Elle a su s’affirmer comme une puissance 
économique et ultramoderne, un chef de file 
dans le domaine des nouvelles technologies,  une 
civilisation vivante et riche, une société ouverte 
dotée d’une grande capacité d’intégration. 

Le Québec incarne également sur la scène 
internationale un courant nécessaire visant 
à contester le danger de la disparition des 
identités culturelles dans une mondialisation 
débridée et sans règles. 

Riche de son expérience et de son propre 
combat durant plus de deux siècles,  fort de 
son modèle qui fait de lui une exception, il 
plaide avec conviction pour le respect du droit 
à la diversité des nations, c’est dire le respect 
de la dignité des peuples. »

Il y a 50 ans
Le discours du Québec

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG
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Pourquoi l’Etat Français a décidé de nationaliser les chantiers navals STX ?

A partir de cette année, une cinquantaine 
d’employés d’une société du Winsconsin se 
contenteront de présenter leur main pour 
déverrouiller les portes ou payer leur repas 
à la cantine. Ils ont accepté se faire implanter 
sous la peau une puce électronique de la taille 
d’un grain de riz.
D’un côté, il y a les étourdis qui, énervés de 
perdre toujours leur badge, seraient partants 
pour se faire implanter sous la peau une puce 
électronique pour le remplacer. Et il y a l’autre 
camp, composé de salariés effrayés à l’idée 
d’avoir cette chose implantée sous la peau en 
permanence, même quand ils ne travaillent 
pas. En tout cas, des salariés de Three Saquer 
River Falls, spécialisée dans la conception de 
logiciels pour distributeurs automatiques, se 
sont laissés tenter par cette expérience.
Sur les 85 employés de cette société du Winsconsin, 

50 sont volontaires pour se faire implanter, le 
1er août, une puce de la taille d’un grain de riz 
qui utilise la technologie NFC. L’implantation 
se fait entre le pouce et l’index à l’aide d’une 
seringue. Cette opération a un coût: chaque 
puce, fabriquée par l’entreprise suédoise BioHax 
International, vaut environ 300 dollars. C’est 
l’entreprise qui le prend en charge. 

Une puce qui ne permet pas de suivre les 
salariés à la trace

Les salariés ainsi «pucés» vont pouvoir ouvrir 
les portes d’accès de leur entreprise en passant 
la main devant un lecteur, mais aussi payer leur 
repas à la cantine, déverrouiller leur ordinateur…
Qu’en est-il du respect de la vie privée? 
L’employeur ne risque-t-il pas de suivre à la 
trace ses employés et de comptabiliser chacune 

de leur pose ? 

Todd Westby, le président-
directeur général de 
Three Square Market, s’est 
voulu rassurant face aux 
questions de la chaîne 
KSTP TV. Il affirme que 
les données contenues 
dans les puces seront 
chiffrées et sécurisées 
et qu’elles ne sont pas 
pistées par GPS.  
Si Three Saquer River 
Falls est la première entreprise aux États-Unis a 
troquer les badges contre une puce sous-cutanée, 
d’autres l’ont fait avant elle dans le monde. 
L’entreprise Newfusion, installée à Malines en 
Belgique, a équipé huit de ses douze employés 

en février 2017. Deux ans auparavant, c’est 
une entreprise suédoise, Epicenter qui avait 
initié le mouvement. A plus grande échelle 
puisque 400 des 700 employés avaient accepté 
de jouer les cobayes.

L’Etat Français a donc pris sa 
décision : les chantiers navals 
STX de Saint-Nazaire seront 
nationalisés de façon «temporaire», 
comme l’a annoncé le ministre 
de l’Economie Bruno Le Maire, et 
ce afin de «défendre les intérêts 
stratégiques de la France». 
«Nous avons pris la décision 
d’exercer le droit de préemption 
de l’État sur STX», a expliqué le 
ministre lors d’une conférence de 
presse à Bercy.
 

Pourquoi l’Etat voulait un nouvel accord 
avec Fincantieri

Cette décision fait suite au refus du repreneur 
italien, Fincantieri, de partager à 50-50 le capital 
des chantiers navals STX. Dès son arrivée à 
l’Elysée, Emmanuel Macron avait annoncé 
vouloir revoir l’accord scellé par le précédent 
gouvernement avec Fincantieri. L’objectif était 
d’éviter que l’Italien ne devienne dans les faits 

l’actionnaire majoritaire des chantiers navals 
français.

Selon l’accord existant, le constructeur italien 
devait reprendre 48 % du capital de STX et 
rester minoritaire pendant au moins huit ans. 
Mais il devait être épaulé à hauteur d’environ 
7 % par l’investisseur italien Fondazione CR 
(Cassa di Risparmio) Trieste. L’Etat français 
devait lui conserver un tiers du capital et un 
droit de veto. Mais ce montage financier avait 
été largement critiqué par les syndicats et les 
élus locaux, pour qui Fincantieri devenait de 
facto majoritaire en raison de ses liens avec 
l’autre actionnaire italien.

Que proposait la France ? 

Mardi, Bruno Le Maire, le ministre l’Economie, 
avait proposé un partage à 50-50 du capital, 
assorti d’un accord de coopération dans le 
domaine du naval militaire. Mais «si jamais nos 
amis italiens refusent la proposition honnête 
qui leur est faite, l’État exercera son droit de 
préemption», en rachetant «les parts» que 
Fincantieri devait acquérir, avait-il prévenu.  
Une telle opération coûtera 80 millions d’euros 
à l’Etat, la somme déboursée par Fincantieri 

lors de son engagement en janvier devant le 
tribunal de Séoul.  

Et maintenant ? 

Cette perspective de nationalisation des chantiers 
de Saint Nazaire ne faisait pas l’unanimité parmi 
les syndicats. Seul FO militait ouvertement 
pour cette solution. «On est un site industriel, 
avec des clients privés.

 Il nous faut donc un interlocuteur industriel, 
qui connaisse le métier. Or, avec l’Etat, ce n’est 
pas le cas», estimait François Janvier de la CFE-
CGC. Pour la CFDT, une nationalisation risque 
de créer une période d’incertitude dans les 

chantiers même si pour le moment les carnets 
de commande sont pleins. 
Cette nationalisation devrait être de toutes 
façons temporaire. Christophe Castaner, le porte 
parole du gouvernement, a rappelé ce jeudi 
matin que l’objectif n’était pas de «nationaliser 
les chantiers» d’une manière durable. 

Bruno Le Maire a lui laissé la porte ouverte à 
de nouvelles discussions avec Fincantieri afin 
de trouver un nouvel accord. Les chantiers 
navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) n’ont 
«pas vocation» à rester dans le giron de l’État, 
a-t-il assuré cet après-midi. D’autant que le 
ministre, d’obédience libérale, a refusé de 
parler de «nationalisation».

Dans cette société américaine, le badge peut être implanté dans la main

Suite de la page 1
des ouvriers étrangers sur les chantiers 
pharaoniques du Mondial régulièrement 
critiquées par des organisations de défense 
des droits de l’Homme, voit dorénavant l’un 
de ses atouts remis en question.

La crise diplomatique soulève également «une 
question importante en termes d’évaluation des 
risques et de planification d’urgence», souligne 
Simon Chadwick, professeur en économie du 
sport à l’université britannique de Salford.
«Plus nous nous approchons de 2022, plus le 
Qatar devient exposé. En termes de réputation et 
de complications prévisibles, c’est un problème 
majeur pour le Qatar», ajoute-t-il.

De plus, «le Qatar sait qu’il peut y avoir des 
alternatives, donc ils vont se sentir menacés», 
souligne M. Ulrichsen.
Dans un communiqué à l’AFP, la Fifa a déclaré 

être «en contact régulier» avec les organisateurs 
et n’avoir «aucun autre commentaire pour le 
moment» sur ce sujet.
Outre l’avenir du Mondial, ou encore de la coupe 
des nations du Golfe prévue en décembre 
à Doha, quelles seront les conséquences de 
l’isolement du Qatar sur ses investissements 
dans le sport, réalisés le plus souvent par l’un de 
ses fonds souverain, Qatar Sports Investment 
(QSI), et qui ont permis à l’émirat de se faire 
connaître sur la scène internationale ?
«Cela n’en aura aucune», estime Pascal Boniface, 
spécialiste français de la géopolitique du 
sport et directeur de l’Institut des relations 
internationales et stratégiques.

En France, son actif le plus emblématique 
est dans le football, avec depuis 2011 le club 
Paris Saint-Germain qu’il a propulsé en haut 
de l’affiche - quatre fois champion de France 
- grâce à des moyens colossaux, et la chaîne 

de télévision beIN sport France.

L’émirat est également propriétaire du PSG 
Handball, de plusieurs courses hippiques de 
renom comme le Prix de l’Arc de triomphe, et 
actionnaire majoritaire du groupe de médias 
Lagardère (13,03%).
«Le Qatar a tout intérêt à rester dans le sport parce 
que ses investissements dans ce secteur étaient 
une garantie contre les appétit saoudiens», 
explique M. Boniface à l’AFP.
S’ils réduisent leurs investissements, «cela 
voudraient dire qu’ils ont peur de l’Arabie 
Saoudite, qu’ils sont en rétraction et donc 
moins visibles. Leur intérêt est au contraire 
de poursuivre, de ne faire comme si de rien 
n’était puisque de toute façon c’est pour cela 
qu’ils ont misé sur le sport», ajoute-t-il.
Contacté par l’AFP, le PSG assure qu’»il n’y a 
pas d’impact redouté au niveau du club. Il y 
a déjà eu des tensions par le passé, cela n’a 

pas eu de conséquences».
Du côté de beIN Sports, les premiers remous 
concernent exclusivement les canaux arabes.
L’ancienne star du football égyptien «Mido» a 
annoncé lundi sur son compte Twitter sa décision 
de quitter la chaîne où il était consultant, tandis 
que les deux grands clubs égyptiens Al-Ahly et 
Zamalek ont annoncé leur «boycott» et la fin de 
«toute collaboration» avec les correspondants 
de la chaîne.

Le réseau qatari des chaînes de télévision beIN 
Sports n’est plus accessible via le câble aux 
Emirats arabes unis, a indiqué un agent de la 
compagnie émiratie de télécoms DU.
«Les relations Qatar/Arabie Saoudite sont faites 
de rupture, de tension, et de réconciliation», 
rappelle M. Boniface. «Rien n’interdit de penser 
que peut être d’ici 2022, il y aura une grande 
réconciliation ou un apaisement.»

Quelle facture pour la crise diplomatique dans le golfe?



9 CULTURE

Les femmes dans la littérature libanaise
Dans la littérature libanaise, 
les femmes ont longtemps été 
occultées au profit d’auteurs et 
de personnages masculins. En 
réaction à cela et dans un objectif 
de changement rapide, celles-
ci ont été amenées à s’affirmer 
dans leurs récits, davantage 
encore lorsqu’elles choisissent des 

personnages féminins d’exception.

Le lecteur, et davantage peut-être 
la lectrice, ne peut, en cherchant 
la présence des femmes dans la 
littérature libanaise, qu’être frappé 
par la rareté de celles-ci, aussi bien 
concernant leur rôle d’auteures 
qu’en tant qu’héroïnes.

En sélectionnant quatre lectures 
féminines pour cet été, l’Agenda 
Culturel a souhaité mettre à 
l’honneur des œuvres qui accordent 
aux femmes une place centrale 
dans leur récit. Ces quatre romans, 
écrits aussi bien par des femmes 
que des hommes, évoquent tous 
des personnages féminins et en 

font leurs personnages principaux, 
les plaçant ainsi au cœur de leurs 
histoires. 
On rencontre donc chez Charif 
Majdalani, Rabih Alameddine, 
Darina Al-Joundi et Joumana 
Haddad des femmes exemplaires, 
pleines de courage, déterminées et 
combattantes.

 ‘Villa des femmes’ de Charif 
Majdalani (2015) || A la mort de 
Skander Hayek, qui a fait fortune 
dans le textile, les femmes de la 
villa familiale vont devoir mettre 
de côté leurs mésententes, parfois 
profondes, pour reprendre en main 
la demeure. 

Ces femmes, ce sont la sœur de 
Skander, sa femme, sa fille et 
toutes se domestiques. Alors 
qu’elles avaient pour habitude de 

se disputer quotidiennement ou de 
s’ignorer, elles doivent désormais 
gérer ensemble la propriété pour 
faire face à la chute qui les attend. 

Derrière la narration du chauffeur 
et homme à tout faire de la villa, 
l’auteur dresse des portraits 
féminins complexes et attachants 
qui se révèlent plus solides et 
fiables que les hommes qui les 
entourent.

 ‘Les vies de papier’ de Rabih 
Alameddine (2014) || Lauréat du 
Prix Fémina 2016, ce roman est une 
déclaration d’amour à la littérature 
et une célébration de la beauté de 
Beyrouth, à travers l’histoire de son 
inoubliable héroïne, Aaliyah. 

Cette Beyrouthine de soixante-dix 
ans et ancienne libraire passionnée 
qui a toujours refusé les carcans 
imposés par la société libanaise, 
entreprend, chaque année, la 

traduction en arabe d’un roman 
étranger d’un de ses auteurs 
préférés. 

Au fil de la traduction entreprise, 
le lecteur va suivre cette femme 
indépendante dans ses songes et 
ses souvenirs. Beau voyage dans le 
temps, ‘Les vies de papier’ retrace 
non seulement la vie d’Aaliyah 
mais aussi l’évolution de Beyrouth 
et ses nombreux changements.

‘J’ai tué Shéhérazade’ de Joumana 
Haddad (2010) || Dans ce pamphlet 
en partie autobiographique, 
Joumana Haddad s’efforce de faire 
tomber les clichés sur la vision de 
la femme arabe et met à l’honneur 
celle qu’on s’interdit de voir et 
d’entendre, et qui est pourtant celle 
qui a des choses à dire et qui mérite 
d’être écoutée.

Si l’auteure s’adresse d’emblée 
au lecteur occidental en laissant 

transparaitre son mécontentement 
à son égard, elle s’insurge 
également contre la femme arabe 
elle-même et la mauvaise image 
qu’elle renvoie de son propre sexe. 

A travers une succession de 
témoignages personnels, poèmes 
et citations, on découvre la 
femme arabe de Haddad : libre et 
surmontant l’obscurantisme et le 
sexisme ambiant de la région.

 ‘Le jour où Nina Simone a cessé 
de chanter’ de Darina Al-Joundi et 
Mohamed Kacini El Hassani (2008) 
|| Racontée par Darina, l’histoire 
débute le soir des funérailles de son 
père, écrivain-journaliste libre et 
laïc qu’elle admire. 

Jeune femme insoumise, Darina 
est une héroïne attachante, drôle, 
entière et qui, forte de l’éducation 
qu’elle a reçu de son père, ose 
remettre en question les préjugés 

de son pays et lutter contre la 
société masculine toute puissance 
interdisant à la femme l’exercice de 
la parole.

 L’histoire personnelle de Darina est 
aussi celle du Liban contemporain. 
Elle mêle politique, liberté, guerre, 
religion, amour, et est faite à la fois 
de de tendresse et de violence, de 
folie et de vérité.



تتمات 8

الضرائب و السلسلة: أحالهما مّر

التعديالت الضريبية. مبادرة محقة. هل ستنجح؟ هي مسالة أخرى.

 أيضا، قالت الهيئات االقتصادية كلمتها في سلسلة الضرائب. تمنّت
 مراجعتها ترأفا بإقتصاد لم تُكتب له قيامة بعد، وحفظا لمؤسسات
 تقلّص حجمها ونشاطها ومدخولها، فقلّصت عديد موظفيها ورواتبهم

وأجورهم، وبات بعضها قيد أنملة من اإلفالس.

 ليس بعيدا، ثارت ثائرة أصحاب المهن الحرة. وهؤالء، ليسوا كلهم
 أطباء او محامين او أصحاب مصالح، بل هم أيضا من أصحاب
 الحرف الصغيرة يعملون في الزراعة والنجارة والصناعة والصيانة
 والبناء... تحفظّوا على زيادة ضريبية لم تُلِحق بأجورهم وأتعابهم

أي ترفيعات أو إضافات.

السلسلة مناقشة  جلسة  خالل  تجرأ  النواب  بعض  أن   ُسّرَب 
الضريبي والتهّرب  باإلهدار  متعلقة  فضائح  وفّجر   وضرائبها، 
العامة نحو 6 مليارات دوالر سنوياً، التي تحرم الخزينة   والفساد 
 بينها 1.9 مليار دوالر »ضريبة« التهّرب الضريبي في الجمارك.

فلَم يتحمل المواطن ما صنيع السياسيين؟
سلسلة لتغطية  أخرى  تمويل  مصادر  توفير  يمكن  كان   بالطبع، 
 الرتب والرواتب قبل اللجوء إلى الخيار المّر، أي الضرائب. فالدولة
 العاجزة عن تفعيل النمو االقتصادي وتسديد خدمة الدين وتصغير
 حجم العجز العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي، تبحث أوال وأخيرا
العام واإليرادات اإلنفاق  بين  ما  الفجوة  يساهم في تضييق  ما   في 
اإلصالح أن  الحّكام  يدرك  لبنان،  حال  وفي  خزينتها.  تغذي   التي 
 اإلداري يضمن حقها في خفض حجم القطاع العام وتفعيل إنتاجيته
الخاصة، والمنتفعات  السياسي  التوظيف  غارب  على  تركه   بدل 

 فيما يساهم اإلصالح المالي بتصغير حجم اإلنفاق الجاري، والذي
 تدخل ضرائب تمويل السلسلة ضمنه، على حساب تحفيز اإلنفاق
الضريبية للعدالة  تحقيقا  الجباية  وتفعيل  المجدي   اإلستثماري 

المنشودة.

تكفل بإصالحات  الضريبية  السلة  إرفاق  يفترض  كان   بإختصار، 
 ضبط اإلهدار وتفعيل عمل اإلدارات ومكافحة الفساد في اإلدارات
 والمرافق واألمالك العامة. اإلصالح هو الوصفة المالئمة لوضع
يلتقيان جامعة  وطنية  وإرادة  سياسية  قرارات  يحتاج  لكنه   لبنان، 
 حول إعالن حال طوارئ إقتصادية إلنقاذ البالد من براثن الفساد
 والمفسدين... لئال تتحّول السلسلة نقمة ال نعمة إلصحاب الحقوق،
 وأيضا لئال تبقى الضرائب لعنة مكتوبة على جبين اللبنانيين حين

تضّل طريقها وتذهب إلى جيوب المنتفعين!

 تتمة الصفحة ١

الفساد واإلرهاب.. أيهما أخطر؟

مشاريعها ويفرغ  أنواعها؛  بمختلف  »النخب«  من  إفساد عدد   في 
 المجتمعية والسياسية من قيمتها وأهميتها؛ ويسمح لهذه األنظمة من
 تأبيد سيطرتها وهيمنتها؛ بل إن الكثير من األنظمة تفضل التعامل
 مع األمر بنوع من الالمباالة على اعتبار أن هذه األنظمة ال يمكن

أن تستمر في أجواء الشفافية وسيادة القانون.

مكافحة أن  األحداث  من  الكثير  أبرزت  أخرى؛  جهة   ومن 
 »اإلرهاب« شّكلت مناسبة جيّدة لكثير من األنظمة للتضييق على
السياسية  حقوق اإلنسان ومصادرة الحريات وتجميد اإلصالحات 

وتصفية الحسابات مع الخصوم والمعارضين السياسيين.
 وعلى الصعيد الدولي وبرغم وجود اتفاقيات دولية مرتبطة
الدولية الضغوطات  أن  يالحظ  معا؛  الظاهرتين   بمكافحة 
صارمة جّد  تبدو  الجماعية  أو  االنفرادية  صورتها   في 
الذي الدولي  »اإلرهاب«  مكافحة  فرض  باتجاه   بدورها؛ 
 يهّدد مصالحها؛ مقارنة مع مواجهة الفساد التي لم تنل نفس
 االهتمام طالما أن تداعياته ال تهّدد المصالح الحيوية لهذه

الدول..

 تتمة الصفحة ١

    عن حماية االطفال من االعتداءات

 - يُدرك المراهقون ان ذلك غير طبيعي عندما يبدوأ
بفهم ما هو الجنس فقط .

 - تغير مفاجىء و غير متوقع في السلوك ، االنعزال
عن االصدقاء .

- المحبة و الدراية المفرطة على المستوى الجنسي .
 -  مشاكل صحية مثل االلم في المعدة عند المشي او

الجلوس .
 - حكاك ، الم ، تصريف و نزيف دائم على مستوى

االعضاء التناسلية .
- االمراض المنقولة جنسيا ، الحمل

 - غياب الثقة او الخوف من شخص يعرفه الطفل حق المعرفة
.

· االهمال :
بالشكل ينمو  الطفل  يكن  لم  ان  ذلك عادة  الممكن معرفة   من 
 الطبيعي مثال :غياب النظافة الشخصية، تعب دائم، صعوبات
 سلوكية، التغيب عن المدرسة بشكل مستمر و لباس مترّدي او
 ال يتناسب مع عمر الطفل و مشاكل صحية غير معالجة و قلة

االصدقاء .
 ان كيفية حماية الطفل تتم عبر اتباع مبادىء اساسية للتواصل

معه و اتباع خطوات رئيسية لالستجابة و االحالة .

     المبادىء االساسية للتواصل معه هي ان تكون حاضنا و
 مريحا و داعما و طمأنة الطفل دائما و ان ال تقم بايذائه وان
 تتكلم حتى يفهم ، وان تساعده على الشعور باالمان و اخبره
 لماذا تتكلم معه ،وان تستخدم االشخاص المناسبين ، وان تتنبه

 للتواصل غير الشفهي ، وان تحترم رأيه و معتقداته و
افكاره .

     اما الخطوات الواجب اعتمادها لالتجابة و االحالة
هي:

 ان تجد مكان هادىء و خاص،
 وان تبقى هادىء و طمئن الطفل،

 و ان تستمع و تحاول فهم تفاصيل االساءة ،
 وان ال ترغم الطفل على االجابة على االسئلة،

 وان تشرح في حال االحالة،
الطفل موافقة  اطلب  و  الخصوصية  تشرح  وان    

لالتصال الطفل   موافقة  تاخذ  وان  الحماية  بمركز   لالتصال 
باهله و اخذ موافقتهم لالحالة،

اتصل الطفل  سالمة   و  على صحة  خطر  هناك  كان  واذا    
ما للطفل  واشرح   ، خطة  وضع  قبل  تتركه  ال  و   بادارتك 
ملف ارسل  و  الوكالة  احالة  نموذج  اكمل  و  الحقا   سيحصل 

االحالة في بريد الكتروني محمي بكل سّر .

 تتمة الصفحة ٣



7 تقارير

 تعد البطالة من أخطر المظاهر االجتماعية ومن المعضالت بالغة
 الصعوبة وإن كانت نسبية في المجتمعات، فهي من األسباب التي
 تؤدي إلى تهميش شريحة من المجتمع وتجعله يعاني من مصاعب
 جّمة في تأمين الحاجات األساسية كالسكن الالئق والتغذية والرعاية
قادرا الشخص  فيها  يكون  التي  الحالة  وهي  والتعليمية،   الصحية 
أو عمال  يجد  ال  لكنه  ذاته،  تحقيق  وفي  فيه  وراغبا  العمل   على 
تحتل باتت  البطالة  أن  المالحظ  من  أصبح  لهذا  مناسبا،   أجرا 
 مقدمة المشاكل في مختلف دول العالم، حيث أفادت بعض التقارير
 والدراسات االقتصادية أن هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل
سينضمون شخص  ماليين  ثالثة  نحو  وهناك  الفقيرة،  الدول   في 

سنويا إلى طوابير البطالة في بلدان الشرق األوسط.
المجتمعات تواجه  التي  المشكالت  أقوى  من  البطالة  أزمة   باتت 
 في البالد العربية عامة والبالد التي تعاني من النزاعات المسلحة
القاتمة ونتائجها  الخطيرة  انعكاساتها  واضحة  بدت  وقد   بخاصة. 
 من خالل ارتفاع نسبة الفقر وتفاقم المعاناة اليومية لهذه الشريحة
المتعددة  في الفلسطيني  الالجئ  المجتمع. ولعل صور معاناة   في 
 لبنان أنموذج شاهد على واقعه المؤلم وأوضاعه المأساوية خاصة
 بعد القرارات التي اتخذتها إدارة وكالة األونروا بتقليص خدماتها،
 ويتشارك الالجئ الفلسطيني الٌمهّجر من سورية في لبنان مع شقيقه
وينفرد الصعبة،  المعيشية  الظروف  الفلسطيني في بعض   الالجئ 
وشروط حادة  أزمات  في  سورية  من  المهجر  الفلسطيني   الالجئ 

 صعبة من أبرزها:
لدراسات وفقا  االقتصادي،  الوضع  إلى سوء  تشير   ثّمة مؤشرات 
 أجرتها وكالة األونروا في لبنان بالتعاون مع الجامعة األميركية في
 بيروت فإن 56 % من الالجئين الفلسطينيين القادرين على العمل
 ال يعملون. 37% من الفئات القادرة على العمل من عمر 15 إلى

65 سنة هي التي تعمل.
األونروا وغياب وكالة  الُمقدمة من  المساعدات  في مستوى   تدني 
 الحماية القانونية ما جعله يواجه العديد من التعقيدات والصعوبات
 في التنقّل والعمل، وزادت األمور صعوبة أكثر على الذين فقدوا
 أوراقهم الثبوتية وتراكمت األعباء المالية عليهم الستخراج أوراق

إقامة مؤقتة كل ثالثة اشهر.
تملّص نتيجة  الفلسطيني  الالجئ  على  تعقيدا  األمور   وتستمر 

لشؤون العامة   المفوضية 
 الالجئين التابعة لهيئة األمم
 المتحدة من متابعة أوضاع
من الفلسطينيين   الالجئين 
وتحميل لبنان  في   سورية 
 المسؤولية لوكالة األونروا
الدولية الجهة   كونها 
في المكلفة   الرسمية 
الالجئين وتشغيل   إغاثة 
وتأمين  الفلسطينيين، 
لهم، والرعاية   الحماية 
المخّولة الجهة   باعتبارها 

الحماية بتوفير  اللبنانية  السلطات  ومن  المتحدة  األمم  من   بالطلب 
 القانونية، باإلضافة إلى غياب المرجعية السياسية الفلسطينية، مع
 أنه  من المتعارف عليه عندما يغادر الُمهجر ويتجاوز الحدود إلى
بشكل يحتاج  طبيعية  كوارث  أو  دموية  نتيجة صراعات  آخر   بلد 
 عاجل إلى تأمين المأوى والغذاء والدواء له، وهذا من واجب البلد
 المضيف في محاولة لحفظ كرامته اإلنسانية والتخفيف من معاناة

الالجئ إليها عبر الحماية القانونبة التي تمنحها له.
المدنية الحقوق  أبسط  من  الالجئون  يُحرم  لبنان  في   وبالمقابل 
في الصادرة  اللبنانية  العمل  وزارة  قرارات  بفعل   واالجتماعية 
أكثر مزاولة  من  الفلسطيني  الالجئ  تمنع  والتي  متفاوتة،   فترات 
 من 75 مهنة ومصلحة، األمر الذي يجعل حياة الفلسطينيين بالغة

الصعوبة.
 يصاب اإلنسان  بالخيبة الممزوجة باأللم الشديد لرؤيته هذه المعاناة
كريمة لحياة  يتوق  الذي  الفلسطيني  الالجئ  في وجدان   الجارحة  
 تشعره بإنسانيته، ال سيما أن أخبار وصور الالجئين لم تعد مخفية
 عن أنظار وسمع أحد، وألننا في زمن المرئيات الثابتة والمتحركة
فقد والتلفاز،  والحاسوب  المحمول  وأجهزة  الشاشات  زمن   وفي 
 أصبحنا عارفين لحظة بلحظة الكثير من المآسي  لشعبنا الفلسطيني

في لبنان.
وإنما واحدة،  صورة  في  تبدو  وال  واحدة  مأساة  ليست   القضية 
تقليصات، هجرة،  فيما وراء الصور من متضادات: بطالة، فقر، 

 تهميش، غياب مرجعية، ضياع. لذلك ينبغي أن يٌعامل الفلسطيني
المعاملة الحسنة وأن تُوفر له الحماية الكريمة والمدنية الالئقة.

 فثّمة مؤشرات تشير بوضوح إلى سوء الوضع االقتصادي ووفقا
 لبعض الدراسات التي أجرتها وكالة األونروا في لبنان بالتعاون مع
 الجامعة األميركية في بيروت فإن  56 % من الالجئين الفلسطينيين
 القادرين على العمل ال يعملون. 37% من الفئات القادرة على العمل
فإنها التي تعمل فقط، وإذا عملت  إلى 65 سنة هي   من عمر 15 
 تٌغيّر عملها بمعدل 0.56 مرة كل ستة أشهر، وهذا يشير إلى هشاشة
 األمان الوظيفي وضعف التمتع بحقوق العمل، و75% من الالجئين
المجتمع منظمات  في  العمل  باستثناء  الخاص  القطاع  في   يعملون 
 المدني . و17 % في أعمال البناء، و 7 % في أعمال الزراعة. و3
 % في أعمال الصناعة. و21 % من العمال الفلسطينيين يعملون

في أعمال موسمية. و7 % فقط يعملون بموجب عقود عمل .
 إذن فالقضية ليست مأساة واحدة وال تبدو في صورة واحدة، وإنما
تقليصات، هجرة،  فيما وراء الصور من متضادات: بطالة، فقر، 
 تهميش، غياب مرجعية، ضياع. لذلك ينبغي أن يٌعامل الفلسطيني
 المعاملة الحسنة وأن تُوفر له الحماية الكريمة والمدنية الالئقة، كما
 يجب أن تُتاح له فرص الكسب والمعيشة الجيدة بما فيها حق العمل
سيما وال  الدولية،  المعاهدات  عليها  نصت  التي  الحقوق   وجميع 
 الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان بما فيها اإلعالن العالمي لحقوق

اإلنسان.

البطالة ليست المأساة الوحيدة
ظاهر صالح

معركة »بوابات األقصى«.. االتحاد سر انتصار الفلسطينيين

 أثارت إسرائيل موجة من االحتجاجات الفلسطينية بوضعها أجهزة
 للكشف عن المعادن فى وقت سابق من هذا الشهر، إال أن تراجعها
كبيرا انتصارا  يمثل  إزالتها  في  وشروعها  اإلجراءات  تلك   عن 
المسجد دخول  الذين رفضوا  للفلسطينيين  المدني  العصيان   لحملة 
القدس. في شوارع  الصالة  وفضلوا  البوابات،  تلك  عبر   األقصى 

بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.
التي استحدثتها  وقالت الصحيفة، إن اإلجراءات األمنية اإلضافية 
الحواجز ذلك  فى  بما   – الماضيين  األسبوعين  خالل   إسرائيل 
 والكاميرات الجديدة – إزالتها فى الساعات األولى من صباح امس،
 وسط مخاوف من أن تقود االضطرابات الحالية المنطقة إلى منزلق

خطر.
 وقالت المتحدثة باسم الشرطة “لوبا سامري” :” الشرطة أعادت

اإلجراءات األمنية إلى ما كانت عليه قبل هجوم 14 يوليو”.

 وأوضحت الصحيفة، شوارع القدس عمتها االحتفاالت بعد تراجع
على الحلوى  السكان  ووزع  األمنية،  إجراءاتها  عن   إسرائيل 
 المارين، وأعلن إنهاء مقاطعة دخول األقصى والعودة إليه من جديد

عصر اليوم.
شهدها التي  االحتجاجات  حركة  أن  إلى  الصحيفة   وأشارت 
الماضية، أظهرت قوة اتحاد الفترة   محيط المسجد األقصى خالل 
 الفلسطينيين، فقد استقطبت االحتجاجات اآلالف كل ليلة، وأعطتهم
 إحساسا غير عادي بانتصارهم، خاصة مع تكتل مختلف القيادات

خلفهم.

حركة وراء  بثقله  عباس  محمود  الفلسطينى  الرئيس  ألقى   فقد 
حركة وأيدت  إسرائيل،  مع  األمني  التنسيق  وعلق   االحتجاج 
الحركة: القيادي في   “حماس” االحتجاجات، وقال عزت رشيق، 

على االحتالل  بإجبار  تاريخيًا  “انتصاًرا  حققوا  الفلسطينيين   إن 
التراجع… وغدا سيحتفلون بإزالة االحتالل نفسه”.

المتطرفون اليمينيون  السياسيون  الزعماء  انتقد  المقابل   وفي 
نتنياهو، بنيامين  الوزراء  رئيس  عليه  يعتمد  الذي   اإلسرائيليون، 

لبقائه في السلطة، هذه الخطوة.



تقارير 6

ادراج مدينة الخليل الفلسطينية على الئحة التراث العالمي

 واستطاع النقيب تابت بصفته خبيرا دوليا وعضوا في هيئة التراث
الدول كل  مع  الالزمة  االتصاالت  اجراء  اليونيسكو  في   العالمي 
التي واالجنبية  العربية  الدول  مع  وبالتنسيق  الهيئة  في   االعضاء 
 تناصر هذه القضية، تحقيق هذا االنجاز القومي، حيث نال القرار
 12 صوتا من اصل 15، وامتنع 6 عن التصويت، في حين صوت
ثلثي على  حظي  قد  القرار  يكون  وبذلك  اعضاء.   3 القرار   ضد 

االصوات المطلوبة ليصبح نافذا من الهيئة.

بالتصويت بيان  اصدار  المحورية  تابت  النقيب  جهود   واثمرت 
 االكثري يضع مدينة القدس القديمة واسوارها تحت المجهر، سعيا

اليقاف اعمال االحتالل التعسفية لتغيير هوية القدس.
المدينة هذه  أن  للتأكيد  لالمة  “انجاز  انه  الى  تابت  النقيب   واشار 
وفد يذهب  سنة  كل  في  أنه  يعني  وهذا  فلسطين،  تراث  من   جزء 
يساعد وهذا  تراثها،  تهدد  التي  العناصر  لمراقبة  اليونيسكو   من 
 على مقاومة الناس وهو ما نحتاجه. فالحفاظ على التراث جزء من

المقاومة”.

الجامعة الفائت محاضرة في  ايار  تابت قدم في  النقيب   وكان 
واهميتها الخليل  مدينة  تاريخ  عن  بيروت  في   االميركية 
 التراثية، مؤكدا “انها جزء من التراث االنساني العام”، الفتا
 الى “قيام مجموعة من المثقفين في العام 2009 بحملة من أجل
 حماية تراث الخليل وسط انتشار المستوطنات كالسرطان في

انحاء المدينة بفعل الوحشية االسرائيلية”.

فلسطين تكرم رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت

برعاية لبنان،  في  الفلسطينيين  للمهندسين  العام  االتحاد   كرم 
 وحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف
المهندسين نقيب  اللبنانيين،  المهندسين  اتحاد  رئيس   دبور، 
 اللبنانيين وعضو لجنة التراث العالمي في اليونيسكو جاد تابت

 الليلة الماضية، احتفاء بدوره بإدراج مدينة الخليل القديمة والحرم
 اإلبراهيمي ضمن الئحة المواقع األثرية العالمية.

اللبناني أنطوان شربل، الوزير  وحضر الحفل ممثل وزير الثقافة 
 السابق جورج قرم، وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية د.محمد
 الحاج، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
لنصرة األهلية  الحملة  العردات، ومنسق عام  أبو  فتحي  لبنان   في 
سركيس اآلثار  عام  ومدير  بشور،  معن  األمة  وقضايا   فلسطين 
 خوري، وعضو المجلس الثوري آمنة جبريل، وممثلون عن القوى
الفلسطينية والفصائل  اللبنانية  األحزاب  وممثلو  اللبنانية،   األمنية 

وحشد من النقابات اللبنانية والفلسطينية.
 وفي كلمة له أشاد رئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين فرع لبنان
 منعم عوض بمواقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الداعمة
بإدراج تابت  النقيب  به  قام  الذي  الدور  مثمناً  والقدس،   لفلسطين 

مدينة الخليل على الئحة التراث العالمي.

 وأكد أنه بفضل الدبلوماسية الفلسطينية الهادئة
 التي تنتهجها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود
 عباس ومساندة ودعم أشقائنا أمثال النقيب جاد
اليونسكو العالم، صوتت  في  وأصدقائنا   تابت 

على إدراج مدينة الخليل الفلسطينية على الئحة التراث العالمي.
للجهود بل  وحده،  له  ليس  هذا  التكريم  أن  تابت  اعتبر  جهته   من 
الشعب لدعم  لبنان  في  والمهندسات  المهندسون  بذلها  التي   الدائمة 
 الفلسطيني في مقاومته لالحتالل والستعادة حقوقه المشروعة في

ارضه ووطنه.

النقابة من خالل تنظيمها  وأوضح تابت النشاطات التي قامت بها 
 المؤتمر العلمي األول لهيئة المعماريين العرب تحت عنوان القدس
1999 العام  في  وذلك  مستمرة  وتحديات  والناس  المدينة   –  االن 
ورعاها عليها  أشرف  التي  االنشطة  اهم  من  وكان  بيروت   في 
 النقيب عاصم سالم الذي كان له الدور الكبير في إبراز دور القدس

الهندسية المحافل  في  االحتالل  مقارعة  وفي  والتراثي   التاريخي 
الدولية.

العالمي التراث  القديمة على الئحة  الخليل  إن تسجيل مدينة   وقال 
 لمنظمة اليونسكو بصفتها ارثا فلسطينياً يتهدده االحتالل جاء ليؤكد
 أن للمقاومة والصمود اوجهاً متعددة بما في ذلك الدفاع عن التراث
 والذاكرة في وجه من يحاول محو الماضي وتشويه التاريخ خدمة

لهوسه العنصري.
 وذكر تابت أن االستمرارية التاريخية للنسيج المملوكي في مدينة
 الخليل ظاهرة فريدة في العالمين العربي واالسالمي إذ على الرغم
 من أن هذه المدينة القديمة ال يمكن مقارنتها بمدن مملوكية أخرى
 كالقاهرة، أو دمشق من حيث الحجم أو من حيث األهمية، إال أنها
 تمتاز عن تلك المدن بأنها حافظت على الشكل المديني الذي نشأ في
 عهد المماليك في الوقت الذي شهدت المدن االخرى خالل الفترة

العثمانية تحوالت جذرية غيرت في معالمها وطابعها المديني.

 واشار إلى األحواش الخليلية التي تمثل نموذجا معماريا مميزاً نادرا
 ما يوجد في باقي المدن العربية واالسالمية تتنظم فيه الغرف على
 صورة تشكيالت عنقودية تتركب حسب نظام مميز يؤمن وصول
لتشكل تركيبة متراصة ترتفع  النور والتهوية لكل غرفة وتتفاعل 

على ثالث أو أربع طبقات.
القديمة ومحو الخليل  مدينة  لتهويد  اإلسرائيلية  باإلجراءات   وذّكر 
هذه لمواجهة   1996 عام  الخليل  اعمار  لجنة  وتشكيل   هويتها، 
االحتالل سلطات  مخططات  بإفشال  سمحت  والتي   االجراءات 

الهادفة إلى إفراغ المدينة من سكانها بغية االستيالء عليها.

 وشدد تابت على أن إدراج مدينة الخليل على الئحة التراث العالمي
الديني بالتعصب  لها  فلسطين ال عالقة  بأن قضية  يؤكد   لليونسكو 
 أو العرقي أو القومي، »بل لها أبعاد أخالقية وسياسية وفكرية

كبرى تخاطب ضمير اإلنسانية.«
 بدوره، أكد دبور أن قرار اليونيسكو بتأكيد الهوية الفلسطينية
االحتالل محاوالت  أفشل  االبراهيمي  والحرم  القديمة   للمدينة 

اإلسرائيلي بخلق واقع احاللي صهيوني للمدينة.

 ونوه بالجهد الكبير الذي قام به تابت ولدوره المميز في تحقيق
 هذا االنجاز النابع من علمه ومعرفته وثقافته وتميزه والتزامه
تم ما  ثبتت  التي  للوثائق  الدقيق  والتحضير  فلسطين   بعروبة 
كرم خليل  اليونيسكو  لدى  لبنان  سفير  بجهود  مثمناً   اقراره، 

باستصدار القرار.
والفّعالة ومشاركته  تابت  لعبه  الذي  الدور  إلى  دبور  أشار   كما 
الخاصة المقدسات  من  األقصى  المسجد  باعتبار  قرار   باستصدار 
 بالمسلمين، وال عالقة دينية لليهود به، والتأكيد على عدم شرعيّة أية
 قرارات اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بشأن القدس القديمة
التي والحضارية  والتراثية  التاريخية  الجوانب  وتأكيد   ومحيطها، 

تربط القدس المحتلّة بالمسلمين والمسيحيين.
وصمود تضحيات  بين  التناغم  نتيجةَ  جاء  ذلك  تحقيق  إن   وأكد 
بقراراتهم وثباتهم  وقيادتنا،  عباس  الرئيس محمود   شعبنا وموقف 
 الصلبة المرتكزة على الثوابت الفلسطينية بإنجاز المشروع الوطني

بالوصول إلى أهدافِنا بالحريّة واالستقالل والعودة.

 وفي الختام قدم دبور وابو العردات وعوض دروعاً تذكارية للنقيب
 تابت تقديراً لجهوده في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل

الدولية.

  اسفرت جهود الوفد اللبناني والوفود العربية في اجتماعات الدورة 41 في اليونيسكو التي انعقدت
 في بولندا عن انجاز عربي كبير في ادراج مدينة الخليل الفلسطينية على الئحة التراث العالمي،

على الرغم من الضغط الذي شكله العدو االسرائيلي على وفود اليونيسكو.
 وضم الوفد اللبناني سفير لبنان في اليونيسكو خليل كرم، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب

جاد تابت والمدير العام لآلثار الدكتور سركيس الخوري.



5 مقاالت

لست وحدك الجئا

في السوريين  النازحين  من  عدد  أكبر  إستضاف   “لبنان 
مسجلين السوريين  النازحين  من  ف-%22   المنطقة، 
 على األراضي اللبنانية لدى مفوضية األمم المتحدة  مقابل أقل من
الكثيف النزوح  األردن. وهذا  في  تركيا وحوالى %10  في   %3 

للسوريين في لبنان له تبعات على القطاعات كافة”

التأثيرات على القطاع الصحي والبنى التحتية
 ففي القطاع الصحي هناك أكثر من 53% من النازحين السوريين
 ال يتجاوز اعمارهم ال-15 عاماً وهم يحتاجون إلى رعاية صحية
الصحية الرعاية  من   %40 من  أكثر  أن  بحيث  جداً  كبير   بشكل 
يتعلق ما  وفي  السوريين.  النازحين  إلى  مؤخراً  قدمت  لبنان   في 
 بالوالدات السورية هناك أكثر من 40 ألف والدة سنوياً وهو رقٌم

يفوق الوالدات اللبنانية التي تحصى بحوالى 30 ألف والدة.
التربوي حيث أن هناك القطاع   تداعيات هذه األزمة طالت أيضاً 
الممكن ومن  السوريين  النازحين  من  تلميذ  ألف   170  حوالى 
المدارس كل إذا دخل  ألف   أكثر من 350  إلى   أن يصل عددهم 

السوريون الذين تتراوح اعمارهم بين ال4 وال-17 عاماً.
لبنان  فحدث وال حرج حيث التحتية في  بالبنى  يتعلق   أما في ما 
سوري نازح  ونصف  مليون  من  أكثر  ووجود  جداً  مترهلة   أنها 
البنك إحصاءات  وبحسب  الكهرباء  قطاع  ففي  سوًءا.  األمر   زاد 
 الدولي، إن النازح السوري يستخدم 20% من الطاقة اإلنتاجية في
التأثيرات أكثر من 400 ميغاوات وهذه   لبنان وهو يستخدم حالياً 

  تمتد لتطال  النفايات الصلبة، الطرقات، المياه وغيرها،
فتتراوح بذلك  كلفة البنى التحتية سنوياً بين ال-500 وال-

600 مليون دوالر.
المنافسة نتائج  العمل وما  بقطاع سوق  يتعلق  ما   أما في 
 غير المشروعة من قبل النازحين السوريين، فقد تضاعف
 عدد العاطلين عن العمل في لبنان من 10% إلى %21
اللبنانية السلطات  أما  الدولي،  البنك  إحصاءات   بحسب 
 فتتحدث عن نسبة 25% من العاطلين عن العمل و-%34

منهم هم من صفوف الشباب.
السوري النزوح  أزمة  ارتفعت مع  لبنان  في  الفقر   نسبة 

الفقر الدولي وهذا  البنك  إلى 32% بحسب إحصاءات   من %22 
 طال بشكٍل كبير مناطق معينة مثل طرابلس وعكار  والبقاع الغربي
 حيث يتواجد 64% من النزوح السوري في هذه المناطق مما أدى

إلى تزايد األوضاع األمنية غير المستقرة.

السوري النزوح  بأن   اإلعتراف  علينا  هنا   وأضاف وزني: “من 
في لبنان  منها  يعاني  التي  جداً  الكبيرة  المشكالت  أحد  فقط   ليس 
اآلونة األخيرة بل االخطر هو أنه قنبلة موقوتة في المرحلة القادمة”
 والبد من اإلشارة إلى أن عشرون في المئة فقط من العدد اإلجمالي
األمم وتسعى  اوالدهم،  تسجيل  عملية  أتموا  السوريين   لالجئين 
 المتحدة بالتعاون مع السلطات اللبنانية إلى تسهيل عملية التسجيل
سليمان دانا  المتحدة  لألمم  العليا  المفوضية  بإسم  المتحدثة   بحسب 

 التي قالت :”التسجيل مهم لألهالي السوريين ألنه يسمح لهم بالعودة
العودة قانوني وطبيعي” واضافت: “إن برامج   إلى بالدهم بشكٍل 
 هي جزء من برامجنا، أما في الوضع الراهن فنعتبر أن الظروف
 ليست مؤاتية لعودة سليمة وكريمة بالتالي نحن ال نشجع الالجئين
 حالياً إلى العودة إال إذا كان ذلك بكامل ارادتهم وإدراكهم بالوضع
الداخل السوري، ففي هذه الحالة نحن ال  األمني واإلقتصادي في 

نقف عائقاً بوجههم، بل على العكس نقوم بمساعدتهم”

نسبته ما  ادخر  السوريين  الالجئين  إمكان  في  اللبنانيين،   وبخالف 
السؤال: هل يكمن  انفاقهم. وهنا  احتساب  بعد   80% من أجورهم 
مراجعة بإجراء  الالجئين  بمسألة  المعنية  اللبنانية  السلطات   تقوم 

دورية للحاالت التي وفدت إلى لبنان للتأكد من أحقيتهم باللجوء؟

حنان بكير - االتحاد الدولي للصحافة العربية 

 ذات زمن مضى، ارتبط اللجوء باسم الفلسطيني وحده، ال شريك
 له في هذه الصفة. ومنذ بدايات الوعي الطفولي، لم أكن أفهم معنى
 »الجئ فلسطيني«، لكني أستشعر أمرا يفوق طاقة إدراكي، وأني
 نبتة في غير تربتها، وتسكنني غربة، لم أستطع تسميتها بالغربة في
أتذوق طعمها كلما استذكرتها.. المبكرة، لكني ما زلت  السن   تلك 
نعش لم  أننا  رغم  جاءتني،  أين  من  وال  كنهها  أدري  ال   مشاعر 
 عذابات اللجوء، التي عرفها العديد ممن ُعرفنا »بجيل النكبة«. ولم
 نكن يوما بأقل من أترابنا اللبنانيين. ومع ذلك.. كان هناك ما يعتمر
تلك طبيعي،  غير  في وضع  بأننا  توحي،  مشاعر  من  نفسي،   في 
 المشاعر، أيضا منحتني اعتزازا بفلسطينيتي، ودون إدراك واضح،
والعنفوان المادية،  البحبوحة  مرجعها  ربما  حولي.  يدور  ما   لكل 

الذي منحني إيّاه أبي، بسبب تعامله المميّز معي.

 فأبي الذي عرف ذل يتم األب، وتخلي األم عن أطفالها، حرص دوما
 على إغداق كرمه المادي والعاطفي، الى أقصى الحدود. موضوعي
الهوية، يبدو كذلك. لكنه يطرح موضوع  أنه   ليس شخصيا، رغم 
 في زمن يعلو ويتسارع فيه اللهاث خلف هويات »محترمة«، تؤمن
 الحد األدنى من الحرية والشعور بكرامة إنسانية، لم تدخل قاموس
 اإلنسان العربي. فالتمييز الطبقي يطال حتى الهويات. هوية تفرض

احترام اآلخر لك، وهوية تودي بك الى التهلكة.
 كانت الهوية الفلسطينية، التي هي وبال على حامليها اليوم، كانت
يوم كانت فلسطين  في ما مضى من زمن، تحتل مكانة مرموقة، 
لجوء من  عنها  نتج  وما   ،48 الـ  نكبة  لكن  للعمل.  العرب   مقصد 

وتشرد، أطاحا بهيبتها ومكانتها.

الفلسطينية. وانضمت الفرادة  تلك  العربي«، وأسقط   جاء »الربيع 
 قوافل ال تحصى، من شعوب عربية كثيرة، الى حمل تلك الصفة

دسمة مادة  الى  الالجئين  من  الجموع  تلك  وتحّولت   اللعينة. 
للفضائيات، تنقل معاناتهم وعذاباتهم في دروب آالم طالت وتنوعت.
 لم أستطع التمييز بين الهجرة واللجوء، إال حين عملت في الدوائر
العهد زمن  فّرت  التي  اللبنانيين  قوافل  الموضوع.  بهذا   المهتمة، 
»المهاجرين«، تسمية  عليهم  أطلقت  الفرنسي،  وحتى   العثماني 
 وليس الالجئين. وأدركت معاناة أولئك المهاجرين األوائل، بسبب
 اعتمادهم على أنفسهم، لتدبير معيشتهم، في ظل عدم وجود النظام
 االجتماعي آنذاك، لدعمهم وتقديم المساعدات المرفهة، التي يتلقاها
معاناتهم، بتصوير  المهاجرين،  كتابات  حفلت  وقد  اليوم.   الجئو 

وعدم إيجاد أمكنة تأويهم.

 أتذكر أغنية أحمد قعبور »الجئ، سّموني الجئ«.. ألن هذه التسمية
 وسمت الفلسطيني وحده، والتصقت على جلده. في النرويج، أو في
أين أنت، تجيبه: فلسطيني تلتقي بأوروبي، ويسألك من   أي مكان 
 من لبنان، فيبادرك، آه، من أي مخيم أنت؟ فأجيبهم: إنها فلسطين
من يخلق  ولم  فلسطين،  من  جاء  الفلسطيني  ألن  مخيما..   وليست 
لم فهم  للفلسطيني.  رديف  هو  المخيم  وكأن  اسمه »مخيم«.   مكان 
وال الفلسطينيين،  الالجئين  بعض  حملها  التي  بالمليارات   يسمعوا 
لبنان نهضة  بناء  في  أسهمت  التي  والفنية،  األكاديمية   بالطاقات 
 والعديد من الدول العربية، بل صارت الصورة النمطية للفلسطيني،

هي الفقر والمخيم والتعتير!

 يوم زارني بعض الشعراء والكتاب النرويجيين، في شقتي بشارع
 الحمرا، ذهلوا جميعا، بحجم الشقة وموقعها وآثار عز ماض، أبدوا
سيارتك.. ولديك  هنا  تعيشين  دمت  ما  ذاتها:  المالحظة   جميعهم 
 فما الذي رماك الى جحيمنا البارد؟! فكل المهاجرين، هم الجئون

معدمون من كل شيء!

خياالتنا. يداعب  جميل  حلم  أي  بريطاني،  سفر  جواز  تحمل   أن 
صرنا لما  لوالها،  التي  المستعمرة،  الدولة  أنها  ننسى   وحينها 
 الجئين. إنه جواز سفر يفتح لك أبواب جنان الكون كله. ومع ذلك
الى البريطانيين  من  كبيرة  أعداد  رحيل  عن  أيام،  منذ  قرأت   فقد 
 ألمانيا وفرنسا، للحصول على جنسيتيهما!! بدأت هجرتهم بأعداد
 قليلة، حين بدأ مجلس العموم، مناقشة انسحاب بريطانيا العظمى من
ويبررون منها،  اإلنسحاب  بعد  العدد  األوروبية. وتصاعد   السوق 

األسباب بأنهم، يوّدون تأمين حياة أفضل ألبنائهم !

 وتدرس السلطات الفرنسية، طلبات الجنسية للبريطانيين، بالشروط
 المطلوبة من أي مقيم على أرضها، وجود عمل يؤمن احتياجاتهم،
 وعدد سنوات إقامتهم في فرنسا، وللمتزوجين من فرنسية، أن يثبتوا

تاريخ زواجهم، تجنبا للزواج األبيض، أي المصلحة..

من مخلوق  إنها  مختصرة،  بكلمات  مطرزة  ورقة،  ليست   الهوية 
 صنع البشر، فإذا كانت األمة عزيزة، رفعت مستوى هويتها، وإن

هانت.. أهينت وذلّت هويتها!



مقاالت 4

لماذا إثارة تأثيرات النزوح السوري على لبنان ؟

األوضاع على  السورية  األزمة   تأثير 
اللبنانية

األوضاع مجريات  على  مطلع  ألي  يمكن   وال 
إال لبنان  في  واألمنية  والسياسية   االقتصادية 
على السورية  األزمة  تأثير  بوضوح  يرى   أن 
 األوضاع اللبنانية ، وأيضا تأثير النزوح السوري

الكثيف على الوضع االقتصادي اللبناني .
 ال شك بان لبنان يتعرض ألزمة اقتصادية خطرة
 ، وهي ليست وليدة الساعة بل هي تراكم أزمة
عقود منذ  لبنان  في  الحاكم  االقتصادي   النظام 
اللبناني االقتصاد  أزمة  تكن  ولم   ، الزمن   من 
في السوري  النزوح  أو  الفلسطيني  الوجود   مع 
 لبنان ، وإذا كان هذا النزوح قد أثر بشكل سلبي

السوري للنزوح  فإن  معينة،  أماكن  في  اللبناني  االقتصاد   على 
 أيضا إيجابيات عكست نفسها على االقتصاد اللبناني وأبرزها حجم
 المساعدات التي تسلمها لبنان بسبب النزوح، وأيضا فإن السوريين
 الذين عملوا في قطاع البناء والزراعة والخدمات بأجور قليلة بل
السوري والمهني  العامل  أجرة  رخص  استغلوا  العمل  أرباب   إن 
 وقدموا له فرص العمل ، في وقت لم يعمل أي سوري في مجال
 عمل يمكن للبناني أن يقوم به ، ما يجعل الهجمة التي يتعرض لها
 النازحون السوريون أزمة مفتعلة ال تقل خطورة عن الممارسات
 التي تعرض لها الفلسطيني في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي

وأدت إلى انفجار الحرب اللبنانية .

لما والرفض  بالموافقة  وحقها  بالرأي  حقها  جهة  لكل  يبقى   لكن 
 يطرح، ولذلك فالشارع اللبناني كما هو قسم من المثقفين اللبنانيين
لبنان في  السوري  النزوح  موضوع  حول  أنفسهم  على   ينقسمون 
أصعب من  أن  اللندنية  الحياة  صحيفة  في  الخالدي  ذكاء   وترى 
بيته ترك  إلى  اضطراره  إنسان،  يواجهها  أن  يمكن  التي   األمور 
إلى خصوصاً  وعشوائية،  مفاجئة  بطريقة  الدائمة  إقامته   ومحل 
نفسه وعائلته بال مأوى وال دخل. وهذا ما حصل ليجد   بلد آخر، 

 للسوريين الذين هربوا إلى العراق وتركيا واألردن ولبنان.
واختلط منظم،  غير  وبشكل  كبيرة  بأعداد  النزوح  جاء   لذلك 
 النازحون مع المجتمع اللبناني من دون أن تقوم الدولة بدور كاٍف
 لتنظيم إيوائهم. وفي وقت تشير المفوضية السامية لشؤون الالجئين
لديها هو 1.1 مليون وتتوقع أن  إلى أن عدد السوريين المسجلين 
 يصل إلى 1.5 مليون بنهاية السنة، تصر الجهات الرسمية اللبنانية
العمال عدد  إلى  أضف  مليون.   1.5 هو  الحقيقي  عددهم  أن   على 

السوريين في لبنان قبل الحرب السورية.
 وكانت الحكومة اللبنانية كريمة مع النازحين السوريين في البداية
 حيث تبنت معهم سياسة الحدود المفتوحة وتوزع الالجئون في كل
 أنحاء لبنان خصوصاً في الشمال والبقاع. كما كان التعاطف الشعبي
 معهم كبيراً. ولكن األمور اختلفت اآلن. فمن جهة يزداد االحتقان

النازحون مع التي يشكلها  المنافسة  المحلية بسبب  المجتمعات   في 
ففي األساسية.  والخدمات  والمسكن  العمل  فرص  على   اللبنانيين 
 بعض المدن اللبنانية زاد النازحون على عدد السكان إلى الضعف
الصرف وخدمات  والتعليمية  الصحية  الخدمات  على  ضغط   ما 
 الصحي وجمع النفايات التي هي أصالً غير كافية. كما بدأ بعض
 الجهات يطالب بوضعهم في مخيمات على شكل بيوت جاهزة على
الحدود يأخذونها معهم عند عودتهم إلى سورية بعد انتهاء الحرب.
بدول مقارنة  األكبر  لبنان  إلى  السوريين  النازحين  عدد  يكن   لم 
 الجوار األخرى، ولكن المشكلة تكمن بصغر لبنان سكاناً ومساحة.
 لذلك تبلغ نسبتهم 25 في المئة من سكانه في مقابل أقل من 15 في

األردن و5 في تركيا والعراق ومصر.
  أضف إلى ذلك أن لبنان يعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة.
 فالفقر حالة تم رصدها في لبنان من قبل المنظمات الدولية حتى قبل
 األزمة السورية وتدفق النازحين. حيث قدر برنامج األمم المتحدة
المئة في   27 أن   ،2005-2004 في  أعدها  دراسة  في   اإلنمائي 
اليوم. في  دوالرات   4 من  أقل  على  يعيشون  فقراء  اللبنانيين   من 
 ويتوقع البنك الدولي أن تدفع الظروف االقتصادية السيئة 170 ألفاً
 إلى الفقر بينما سيواجه الفقراء صعوبات أكثر سببها المنافسة التي

شكلها النازحون الذي يقبلون بمعدالت أجر منخفضة.

التأثيرات على سوق العمل
 بدأ أرباب العمل تشغيل سوريين مكان اللبنانيين، وخسر كثير من
المعيشية، بالتزاماتهم  للوفاء  الذين يعتمدون على عملين   اللبنانيين 
العمل منظمة  أعدته  تقرير  وفي  السوريين.  لمصلحة  منها   واحداً 
 الدولية في 2013 أشار حوالى 90 في المئة من العمال اللبنانيين
انخفض حيث  دخولهم  انخفاض  إلى  والشمال  البقاع  مناطق   في 
 معدل األجر اليومي للعامل غير الماهر في البقاع ما بين 30 و50
حماية بشبكات  يتمتعون  السوريين  أن  ذلك  إلى  أضف  المئة.   في 
الحماية شبكات  من  أكثر  الدولية  المنظمات  قبل  من   اجتماعية 
 المتوافرة للبنانيين. كما تسبب النازحون بارتفاع إيجارات المنازل

بين 50 و100 في المئة، وأسعار السلع األساسية.
البطالة 11 بلغت  بطالة عالية  اللبناني أصالً  العمل   ويعاني سوق 

في و30  العاملة  القوى  مجموع  من  المئة   في 
يعتبر وجود لذلك  الشباب في 2011.  بين   المئة 
اقتصادياً خطير جداً على سوق  نازحين نشطين 
عددهم ارتفاع  دولية  منظمات  وتتوقع   العمل، 
بـ مقارنة  السنة  آخر  الكلي  العدد  نصف   ليبلغ 
اللبنانيين العاطلين بين   2011، وأن ترتفع نسبة 
غير العمال  بين  خصوصاً  المئة  في   20  إلى 
والتي تشهد حالياً المناطق فقراً   المهرة في أكثر 
تداعيات أن  كما  السوري.  للنزوح  تمركز   أكبر 
وعلى لبنان  في  السياحة  على  السورية   الحرب 
فرص كثيراً  قلصت  االقتصادي  النمو   معدالت 

العمل المتوافرة.

التأثيرات في مجال التعليم
 وفي مجال التعليم يقدر البنك الدولي وجود 240 ألف طالب سوري
الطالب عدد  ثلثي  من  أكثر  وهو  اللبنانية  الحكومية  المدارس   في 
التعليم أفضل منه في الوضع في مجال  يعتبر   اللبنانيين. وعموماً 
طاقة ووجود  المانحين  مساعدات  بسبب  الصحية  الرعاية   مجال 
الضغوط من  كثيراً  الصحية  الخدمات  وتواجه  فائضة.   استيعابية 
 حيث يقدر صندوق النقد ارتفاع النفقات الصحية بـ 0.4 من الناتج
 خالل الفترة 2010 - 2013. وعلى رغم أن المانحين والمنظمات
 اإلنسانية هي التي تدفع تكاليف عالج النازحين، يظل هناك ضغط

على المالية العامة من زيادة طلبهم على الخدمات الصحية.
 في دراسة أعدها البنك الدولي في أيلول )سبتمبر( 2013، جاءت

تقديراته كاآلتي:
 - خسارة في الناتج بلغت 7.5 بليون دوالر

 - خسارة الموازنة 5.1 بليون منها 1.1 بليون كلفة خدمات صحية
 وتعليمية وإعانات أخرى لالجئين، و2.5 بليون زيادة في استثمار
 رأس المال الثابت للمحافظة على مستوى الخدمات كما كانت في
 2011، و1.5 بليون نقص في عائدات الحكومة الناتجة من ضعف
 االقتصاد اللبناني، ما سيزيد من حجم الدين العام 2.6 بليون دوالر.
النازحين وتدفق  السورية  األزمة  آثار  من  كثيراً  أن  البنك   وأكد 

سيظهر على االقتصاد اللبناني في األمد الطويل.
 أما الكاتبة رنا ريشا فتشير إلى أن لبنان يدفع مجدداً  اثماناً باهظة
 طالت معظم قطاعاته نتيجة إعتباره بلد لجوء علماً بأنه إمتنع عن
 التوقيع على إتفاقية الالجئين )1951( وفي حين أعلنت المفوضية
الالجئين عدد  أن  رسمياً  النازحين  لشؤون  المتحدة  لألمم   العليا 
 السوريين ناهز المليون وثالثة وثالثين ألف الجئ، تملك السلطات
األمم إحصاءات  تفوق  أرقاماً  الرسمية  اجهزتها  عبر   اللبنانية 

المتحدة.
 وحتى وإن لم يكن عدد النازحين السوريين دقيقاً، تبقى أرقام تداعيات

النزوح السوري القطاعات كافة قريبة من الدقة والموضوعية.
 وقد اطلعنا عليها الخبير اإلقتصادي والمالي دكتور غازي

وزني قائالً:

  يتعرض النازحون السوريون في لبنان لمعاناة مركبة وقاسية ، أوال بسبب نزوحهم عن وطنهم ومنازلهم ، وثانيا بسبب ما يتعرضون له من ممارسات عنصرية ومضايقات وتشكيك وتوجيه االتهامات
لهم .

 وقد تصاعدت هذه الحملة في وجه النازحين السوريين خالل األيام الماضية ألسباب ال يعرف فيها إال من يعلم في بواطن األمور والمخططات الجارية سواء في التصعيد القائم عند جرود عرسال أو ما
يتردد عن إمكانية وجود حل يضع حدا للحرب الدموية والتدميرية في سوريا .

األيام - عبد معروف 



مرتبط هو  اذ   « الصامت   « االعتداء  انه   على 
 بالفشل في االضطالع ببعض الجوانب االساسية

من الرعاية و الحماية .

يتسبب قد  الذي   ( الحاد  االهمال  يُفاقم  قد      
 باالجهاد السام ( من خطر المشاكل الصحية مثل
كما الدموية  االوعية  و  القلب  مشاكل  و   التقدم 
 مشاكل مرتبطة بالصحة العقلية بما في ذلك القلق
 و االكتئاب باالضافة الى مشاكل سلوكية و تأخر

في التعلّم .
و هناك عدة مؤشرات تدل على اعتداء :

االعتداء الجسدي

  اكثر اشكال االعتداء وضوحا و
عندما االحيان  بعض  في   يظهر 
مع االصابة  تبرير  يتطابق   ال 

التشخيص .
 و من الواجب ان تُثير بعض االصابات الشك و

القلق :
- عالمات اللذعات
-  حروق السجائر

- ما يدّل على كسور في العظام غير معالجة .
خاصة االمد  طويلة  و  حادة  حروق  عالمات   - 

على مستوى الوجه .
 -  اصابات غير مبررة )اصابات في الرأس يمكن
 رصدها عن طريق االصابة في االذن ( ، حروق،

 كدمات ، اضطرابات و اصابات في الرأس .

االعتداء النفسي

و ظاهرة،  تكون  ما  نادرا  اذ  رصدها   يصعب 
 غالبا ما يرصدها االصدقاء او الجيران او االهل
 الذين يراقبون تصرفات الطفل او المعلمين الذين
اعتداء على  الدالة  المؤشرات  سلوك   يراقبون 
 )الطفل و مشاعره( و غالبا ما تكون واضحة عند

االطفال في مراحل النمو المتقدمة مثال :
-   نمو جسدي و فكري و نفسي بطيء .

على مفاجىء  اضطراب  او  تعليمية  مشاكل   - 
مستوى النطق .

-  صعوبة في انشاء العالقات و االنسحاب منها .
- عدم الشعور باالمان .

الحاالت من  خوف  او  بالذات  الثقة  غياب   - 
 الجديدة.

االعتداء الجنسي

 يصعب رصده.
 -  يتم رصده بعد ان يكون الطفل قد تعرض له

لسنوات طويلة .
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اسبوعيَة إقتصاديَة - تصدر شهريّا مؤقّتا

    عن حماية االطفال من االعتداءات
سوء من  متعمد  فعٌل  هو  االطفال  على   االعتداء 
 المعاملة او تقصير قد يٌسبب اذى او من شأنه ان
يضر بسالمة الطفل و رفاقه و كرامتع و نموه .

االعتداء من  بالوقاية  تكون  الطفل  حماية   و 
تقديم و  االطفال  ضد  العنف  و  االستغالل   و 

االستجابة المناسبة لها »المعايير الدنيا »
و هناك انواع من االعتداء :

القوة استخدام  يتضمن   : الجسدي  االعتداء   · 
 الجسدية بعنف بهدف التسبب باصابات جسدية و
 الم حاليا او في المستقبل مثل الضرب ، الخض ،

الحرق ، التعذيب ....
 · االعتداء العاطفي : يتضمن االهانة و المعاملة
االنتقاد مهينة،  تسميات  استخدام  مثل   القاسية 
 بشكل دائم ، التحقير ، التشهير باستمرار، الحبس

االنفرادي ، العزلة .....

 ·  االعتداء الجنسي : يتضمن جميع اشكال العنف
معتد(، اي  يد  )على  االغتصاب  مثل   الجنسي، 
الجنسي، االستغالل  القسري،  او  المبكر   الزواج 
لغة استخدام   ، الالئق  غير  الكشف  او   المالمسة 
اباحية مواد  الطفل، عرض  مع   جنسية صريحة 

عل االطفال .

االهمال

عدم  ، الالمباالة  طريق  عن  او  عمدا  االهمال    
 القدرة على إعالة او ضمان امن الطفل و حقوقه
االحيان في بعض  يُعرف   . النمو  و  الحماية   في 

زينة الزين 
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مقاالت 2

الفساد واإلرهاب.. أيهما أخطر؟

 إذا كان اإلرهاب هو استعمال منظّم للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية بصورة فردية أو جماعية وبشكل يثير الّرعب والخوف ويخلّف خسائر جسيمة في الفئات
 والمنشآت واآلليات المستهدفة؛ بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بصورة تتنافى مع مبدأ حق تقرير المصير وقواعد القانون الداخلي والدولي. فإن الفساد في شكله
 المالي أو اإلداري يرتبط أساسا بسوء استعمال السلطة وتوظيفها في خدمة المصالح الخاصة الضيقة بصورة تتناقض مع القوانين الجاري بها العمل؛ وتفرز تكاليف سيّئة

وخطيرة تطال الدولة والمجتمع.

مسايرتها وعدم  القوانين  وضعف   اإلدارية؛ 
وعدم واالجتماعية  االقتصادية   للتطورات 
وكفاءات دخل  تطوير  وعدم  القضاء   استقاللية 

العنصر البشري داخل مختلف اإلدارات..
 إن تكلفة وخطورة الفساد تكاد تتجاوز في بعض
تداعياتها حيث  من  »اإلرهاب«  تكلفة   األحيان 
ويزداد واستمرارها؛  والمستقبل  الحاضر   على 
الدولة أجهزة  فيه  تتورط  عندما  خطورة   الفساد 

ليتخذ طابعا مؤسساتيا.

كلفة الفساد

االقتصاد على  المقاييس  بكل  كارثيّة   فتكلفته 
من الدولة  خزينة  حرمان  حيث  من   والمجتمع 
الضريبي؛ التهّرب  بسبب  الموارد  من   مجموعة 
أغراض في  وإهدارها  العامة  األموال   ونهب 
عوض الخارج؛  نحو  تهريبها  أو   شخصية؛ 
حيوية اجتماعية  تنموية  مشاريع  نحو   توجيهها 
والبنيات والسكن  والتعليم  الصحة  مجاالت   في 
واالجتهاد؛ المبادرة  روح  يقتل  بما   األساسية.. 
وأشكالها؛ مظاهرها  بكل  التنمية  تحقّق   ويعرقل 
في ويسهم  والفقر؛  التهميش  من  مظاهر   ويفرز 
 هروب الّرساميل األجنبية وإضعاف االستثمارات
الشفافية نهج  لعدم  نتيجة  والخارجية؛   المحلية 
الالزمة في طرح الصفقات العمومية للخواص..

 وعلى المستوى السياسي؛ ينخر الفساد جسم الدولة
 ويكّرس روح االنتقام داخل المجتمع وثقافة عدم
للدولة، السياسية  والمؤسسات  القوانين  في   الثّقة 
واستقرار أمن  على  بالسلب  يؤثر  الذي   بالشكل 
إصالح أو  تغيير  أي  ويعرقل  والمجتمع؛   الدولة 
والقانون الحق  دولة  بناء  طريق  على   حقيقي 
عامال منه  يجعل  ما  وهو  الديمقراطية،   وتحقيق 
الفردية والحريات  الحقوق  مصادرة  في   أساسيا 
والمجتمع الدولة  كيان  وتقويض   والجماعية 

وزرع البلبلة وعدم االستقرار..

خطورة الفساد

 ويصبح الفساد أكثر سوءا وخطورة عندما يصيب
 جهازي القضاء واألمن ليتحوال من ذلك »المالذ«
والحريات الحقوق  حماية  فيه  يفترض   الذي 
الفساد لحماية  آلية  إلى  القانون؛  احترام   وفرض 
مساءلة أية  ضد  مأمن  في  »المفسدين«   ولجعل 
والمخالفات الجرائم  كانت  كيفما  عقاب   أو 
 المرتكبة.. وتزداد خطورته أكثر عندما ينتقل إلى

التي المؤسسات   بعض 
من تقاومه  أن   يفترض 
السياسية األحزاب   قبيل 
وبعض  والبرلمان 
المجتمع  فعاليات 
اإلعالم  المدني ووسائل 
وسائطها..؛  بمختلف 
جزءا تصبح   عندما 
خدمته وفي  الفساد   من 
للتغطية  ووسيلة 

والتمويه عليه..

 قد يتساءل البعض عن طبيعة العالقة التي تربط
وطيدة العالقة  أن  والحقيقة  باإلرهاب؛   الفساد 
من واحد  لجرم  وجهان  فهما  بينهما؛   ومتالزمة 
 حيث االعتداء على حقوق وحريات األفراد بكل
واالقتصادية والسياسية  االجتماعية   تجلياتها 
الدولة على  مخاطرهما  حيث  ومن   والثقافية.. 
الدولة استقرار  يهّددان  معا  فهما   والمجتمع؛ 
 والمجتمع ولهما تكلفتهما السلبية على الديمقراطية

والتنمية..

االرهاب و الفساد

الفساد بكل أشكاله  غالبا ما يتغذى اإلرهاب عن 
كثير في  تمّول  اإلرهابية  فالعمليات   وتجليّاته؛ 
التهريب مصدرها  أموال  من  األحيان   من 
 والنّهب؛ على اعتبار تماهي مصالح »المفسدين«
من كثير  في  تفرض  والتي   و«اإلرهابيين« 

األحوال قيام تحالفات بينهما..
كونهما في  معا  يشتركان  واإلرهاب  الفساد   إن 
 يشكالن معا خرقا لكل القوانين والضوابط الدينية
وأنه بّد  ال  الّسرقة  في  يفكر  فالذي   واألخالقية؛ 
 يفّكر في الترهيب والقتل واالعتداء في كثير من
 األحيان؛ ولذلك كثيرا ما تتماهي مصالح المفسدين
جميع نهج  بمنطق  »اإلرهاب«  في   والضالعين 
المنشود الهدف  تحقيق  إلى  تؤدي  التي   الوسائل 

الذي هو المصالح الشخصية الضيّقة.

والجماعات؛ األفراد  حقوق  معا  يقّوضان   فهما 
 ويعبّران عن االستهتار بالقوانين والقيم المجتمعية؛
 ويحرضان على العنف واالنتقام ويكّرسان ثقافة
 الحذر واالرتياب بين مختلف أفراد المجتمع من

جهة؛ وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى..

من عدد  في  الميدانية  الوقائع  من  الكثير   وتبرز 
 البلدان كيف تحول الفساد إلى »إرهاب« حقيقي؛
للمفسدين الخاصة  المصلحة  اقتضت   عندما 
التي يسعى الخاصة  المصلحة   ذلك. فمن منطلق 
و«اإلرهابيون«؛ »المفسدون«  تحقيقها   إلى 
الفساد بين  وتنسيقا  تعاونا  نجد  أن  الطبيعي   فمن 
عن التقارير  من  الكثير  تحدثت  فقد   واإلرهاب؛ 
»إرهابية« وحركات  مهّربين  بين  تنسيق   وجود 
 في منطقة الساحل اإلفريقي؛ فالتساهل مع مرور
 البضائع المهربة من الحدود يتيح إمكانية مرور
 األسلحة أحيانا؛ كما أن عدم الصرامة مع تداول
 المخدرات يمكن أن يسمح بتداول بمنتجات غذائية
 أو أدوية مسمومة أو منتهية الصالحية أو التساهل
 مع بناء مساكن ومباني مغشوشة.. بما يهدد أمن

وسالمة وصحة المواطنين.

حلول مشتركة

 ولذلك فإن التسامح مع التهريب والفساد؛ يمكن أن
 يشّكل في بعض األحيان تسامحا مع »اإلرهاب«
 نفسه؛ وبخاصة مع وجود إمكانية توظيف أموال
تنّكر أو  إرهابية  أنشطة  في  الفساد  أو   التهريب 

اإلرهابيين أنفسهم في صفة مهّربين..
واألمنية والقضائية  القانونية  الّصرامة   إن 
»اإلرهاب« بها  يواجه  التي   واالجتماعية.. 
حد إلى  تصل  والتي  النامية  الدول  من  كثير   في 
واستصدار الحقوقية  المكتسبات  على   االلتفاف 
 قوانين استثنائية؛ ال تقابلها نفس الحماسة والفعالية

على مستوى محاربة الفساد بكل أشكاله..

 ويبدو أن األمر طبيعيا إذا استحضرنا كون العديد
 من األنظمة تفّضل التعايش مع هذه الظاهرة؛ على

 اعتبار أن األمر يسهم

 فالفساد اإلداري يقوم على تسخير السلطة لخدمة
يشّجع المالي  الفساد  نجد  فيما  شخصية؛   أهداف 
 اإلثراء بال سبب؛ بصورة تسهم في تدمير األسس
 االقتصادية للدولة وتهّدد قيام المشاريع االقتصادية
 واالجتماعية.. وتكّرس سلوكات تعكس االستهتار
 بالقوانين وتقضي على مظاهر الشفافية والمنافسة

الشريفة وتكافؤ الفرص.
من مجموعة  على  عام  بشكل  الفساد   وينطوي 
يعني فهو  األفراد  يهّم  والمفاهيم؛ وكما   الدالالت 
 الدولة بمختلف مؤسساتها أيضا؛ وهو يتنوع بين
وخداع خيانة  من  به  يرتبط  وما  السياسي   شكله 
 وتزوير إلرادة الجماهير.. وبين مظهره اإلداري
 وما يتعلق به من استغالل الّسلط المخّولة بشكل
 غير مشروع في تحقيق مصالح شخصية مختلفة..
 وبين تجلياته المالية المرتبطة بالّسطو على المال

العام واالغتناء غير المشروع..

ما هو الفساد

 كما تتنّوع أشكال هذه اآلفة أيضا بين فساد محلي
تنحصر ما  وغالبا  الدولة  مؤسسات   يصيب 
حيث من  يتجاوز  دولي  وفساد  داخليا؛   تداعياته 
وبين الواحدة؛  الدولة  حدود  وانعكاساته   أسبابه 
 فساد صغير يرتكبه بعض صغار موظّفي الدولة
في فردي  بشكل  خاصة  مؤسسات  في  عّمال   أو 
كبير وفساد  والمحسوبية..  باالرتشاء   عالقته 
مسؤولي أو  الدولة  موظفي  كبار  فيه   يتورط 
تكلفته تكون  ما  وغالبا  الخاّصة؛   المؤسسات 
وهدر السلطة  استعمال  بسوء  الرتباطه   باهظة 

لألموال.

األسباب من  مجموعة  على  الفساد   وينطوي 
في سياسية  أسباب  بين  تتنوع  التي   والخلفيات؛ 
 عالقتها بعدم فعالية المؤسسات السياسية وضعف
 هامش الحريات؛ وغياب الّشفافية وتكافؤ الفرص
مرتبطة اقتصادية  وأسباب  المواطنين..   بين 
قيامها وعدم  االقتصادية  األوضاع   بهشاشة 
الفرص.. وتكافؤ  والشفافية  المنافسة  أسس   على 
وانتشار األسعار  بغالء  مرتبطة   واجتماعية 
ثقافة وسيادة  الداخلية؛  وباالضطرابات   البطالة 
 الفساد وأسبقية المصلحة الشخصية على العامة؛
مفهوم في  التباس  ووجود  بالقوانين   واالستهتار 
مرتبطة وإدارية  قانونية  وأسباب   المواطنة.. 
والتعقيدات العام؛  المال  على  الرقابة   بضعف 

الدكتور ادريس لكريني
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عبد معروف
لماذا إثارة تأثيرات النزوح السوري على لبنان ؟

الئحة على  الفلسطينية  الخليل  مدينة   ادراج 
التراث العالمي

  سلسلة الرتب و الرواتب أقّرت...من سيدفع الثمن ؟

أياديهم إمتدت  حين  لبنان  نواب  جفن  يرّف   لم 
القطاع بها  يطالب  ورواتب  رتب  سلسلة   إلى 
أحمالها وأثقلوا  سنوات،  خمس  منذ   العام 
 التمويلية بـ29 ضريبة ستنّغص عيشة اللبنانيين
 الغارقين في ركود االقتصاد الدائم منذ اكثر من

ستة أعوام.

لعنة حين تستهدف تتحّول  لكنها   السلسلة حّق، 
 الدولة جيوب المواطنين لتمويلها، وتتغنّى بدل
 أن تخجل، بـ«إنجاز« ما بعده إنجاز، حين تلبّي
 مطالب الـ270 الف موظف ومعلّم في القطاع
المليون و250 الف موظف  العام على حساب 

وما الخاص،  القطاع  في   ومعلم 
مهن أصحاب  من  إليهم   يُضاف 
 حّرة ما زالوا يؤمنون بأن المستقبل

ال بد وأن يزهر... وإن تأخر!

التي اإليجابية  الصدمة  هي   هل 
من أقل  بعد  اللبنانيون   إنتظرها 
حتى خال  جديد  عهد  على   عام 
وتغيير؟ إصالح  أي  من   اآلن 
 كانوا ينتظرون إنقالب المشهد من
»اإلزدهار«... إلى   »اإلنكماش« 
لكن رياح الحكم لم تجِر كما تشتهي سفن اللبنانيين.
أصوات المدني  المجتمع  لحركات  يعد   لم 
 لإلعتراض بعدما بُّحت عند أبواب ساحة النجمة.
قيمة أي  حقوق،  لهضم  رفضا  للتظاهر  يعد   لم 
 لدى المتسترين خلف »أحقية السلسلة« ليحافظوا
 على فساد طال عمره، وغطى صفقات المنتفعين
العام الشأن  مديري  مباالة  وال  المهملين   وإهدار 

الذين باتوا »مديري الشؤون الخاصة«.

 إستسهلوا طريق الضرائب وهم يدركون أن نسبة
 التهّرب الضريبي في لبنان تصل إلى نحو %03

استراتجيات تحديد  في  فشلها  مدى  لبنان  في  الحاكمة  السياسية  الطبقة  اخرى  مرة   أظهرت 
 اقتصادية شاملة للبالد و اكتفت بتمرير مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون
 الموارد، اللذين أقّرهما المجلس النيابي في جلسته العامة، وغّردت الحكومة مهلّلة للمشروعين

في محاولة شعبوية للرفع من رصيدها.
 المشروع االول قّدم زيادة رواتب مغرية لفئات دون االخرى و بدا مجحفا بحق بعض الوظائف.
 اما الثاني، فتضّمن سلّة ضرائب غير مباشرة دون اي دراسة لنتائجها على االقتصاد. توالوا
 اهل الطبقة السياسية من وزراء و نّواب و مستشارين و ادعوا باالقتصاد فلسفة. فقد تناسوا
 انهم هم من انهكوا هذه الدولة و جّردوها من مؤسساتها الرقابية الفّعالة، و ان تلك االنواع من

الضرائب في غابة »كل مين ايدو الو« االقتصادية التي نعيش فيها، ستؤدي حتما الى تضّخم سينعكس على زيادة عشوائية لالسعار يدفع ثمنها كالعادة المواطن اللبناني.

الضرائب و السلسلة: أحالهما مّر
 وفق تقديرات وزارة المال اللبنانية وصندوق النقد
الصغيرة المؤسسات  أن   الدولي! والجميع يدرك 
 والمتوسطة التي هي »عماد اإلقتصاد الوطني«،
 تجمع بين خبايا نسبة الـ80% التي تشكل حجمها،
تفاديا التجزئة  سياسة  تعمدت  كبرى   شركات 
أعمال كحجم  ليرة  ألف  الـ150  سقف   لمالمسة 

محّدد لشمول إلزامي بالضريبة المضافة.

الدخل ضريبة  على  الضرائب  آثار   أغفلوا 
فإن قالوا،  لما  وخالفا  واإلقتصاد.   واإلستهالك 
من  TVA المضافة القيمة  على  الضريبة   رفع 
 10 الى 11% يصيب اإلستهالك مباشرة، بعكس
األموال شركات  أرباح  على  الضرائب   زيادة 
تصيب التي  بالعقارات،  والمتاجرة   والفوائد 
 الدخل. أيضا أغفلوا أن النظام الضريبي اللبناني
بنسبة %75 قائم  فهو  في األساس.   ُمجحف جداً 
على الضرائب غير المباشرة، وبينها ضريبة الـ
 TVA التي تستهدف المستهلك بمعزل عن دخله.
 وهذا يعني ضريبة على ضريبة، تماما كما هي
تمّول التي  المصارف  فيها  وقعت  التي   الحال 

الدولة بـ58 مليار دوالر.

الـ160 ودائع  ما طال  المصارف على   تعترض 
 مليار دوالر من ضريبة على الفوائد )ُرفعت من 5
 الى 7%(، النها ستُجبى مباشرة من ودائع الفقراء
المتقاعدين العسكريين  وتعويضات   المدخرة 
حساباتهم. فوائد  من  يعتاشون  مَمن   وغيرهم 
 وترفض إعتبار هذه الضريبة »عبئا عاديا ينّزل
 من األرباح« كما ورد في مشروع قانون السلسلة
 )البند »ثانيا« من المادة 19(، بدل إحتسابها سلفة
القانون في  كما  األرباح  ضريبة  حساب   على 
ستؤدي اإلعتراض،  تعليل  وفي  تعديله.   قبل 
إزدواج الى  اإلحتساب  في  الجديدة  الطريقة   هذه 
الفعلية على أرباح  ضريبي، إذ سترفع الضريبة 
لنسبة توظيفات  المصارف بين 17 و76% تبعاً 
 كل مصرف في سندات الخزينة، مقارنة بضريبة
ذلك وفي  األخرى.  الشركات  أرباح  من   %17 

تمييز بين فئات المكلّفين وخرق لمبدأ الدستور.

إلى المصارف  مسارعة  مستغربا  ليس   إذا، 
بري نبيه  الرئيس  منها  حّذر  إتصاالت   حركة 
لبنان بحر  في  تتحّرك  المال  »حيتان  إن   بقوله 
 الهادئ«، وذلك سعيا منها إلقناع 10 نواب بتقديم

بقانون طعن  تتمة ص. ٨ مراجعة 


