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L’Arabie saoudite face au défi des réformes 
En Arabie saoudite, le Prince 
héritier Mohammed ben Salman, 
qui est le nouvel homme fort du 
pays, a pris une série de mesures 
visant à revenir à une organisation 
verticale du pouvoir et à une 
modernisation portée par des 
réformes indispensables, mettant 
fin à un État providence et rentier 
qui n’est plus d’actualité compte 
tenu des cours du baril de pétrole et 
du retard pris par le Royaume dans 
la diversification de son économie.

Dès 2016, le Prince a lancé un vaste plan de 
réformes post-pétrole intitulé « Vision 2030 », 
censé modernisé le pays en diversifiant son 
économie et en le rendant plus attractif aux 
investisseurs étrangers .Fin octobre 2016, il 
annonçait la création la création d’une mégapole 
du futur, baptisée « NEOM  » sur les bords de 
la mer Rouge, un projet estimé à 500 milliards 
de dollars.

De fait, la  réalité économique du Royaume 
aujourd’hui est marquée par deux caractéristiques : 
d’une part,  il faut en rappeler tout d’abord 
que l »Arabie saoudite  dispose toujours de 
ressources financière considérables car elle 
reste le premier exportateur de brut du monde, 

mais, d’autre part,  son économie 
est encore peu diversifiée, malgré 
des opportunités bien réelles.
La richesse du pays est  indéniable: 
les réserves pétrolières sont les 
plus importantes de la planète 
et le coût d’extraction de l’or 
noir est sans doute l’un des plus 
bas du monde. Ajoutons que le 
Royaume a également un fonds 
souverain,  Public Investment 
Fund (PIF), d’une valeur estimée 
à plus de 700 milliards de dollars 
et qui devrait atteindre, d’ici une 
vingtaine d’années,  2000 milliard 

Suite page 3

N° 117 - Décembre 2017

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG

Henri Louis VEDIE , Professeur émérite d’économie (Groupe HEC)

Sommet Union africaine-Union européenne
Éditorial

La cinquième édition du sommet 
Union européenne-Union africaine 
s’est tenue fin novembre 2017 à 
Abidjan, la capitale économique 
de la Côte d’Ivoire, à l’invitation du 
président Alassane Ouattara. À vrai 
dire on peut se demander quelle 
est l’utilité de ce genre de sommet, 
sachant que très peu d’États 
membres de l’Union européenne 
se soucient de l’Afrique. De fait, 
plutôt qu’aborder la question  
essentielle d’une solidarité entre les 
deux continents pour construire le 
monde de demain, les travaux des 
chefs d’État de gouvernement ont 
été centrés sur le drame libyen et la 
question du nouvel esclavagisme 
qui profite des flux migratoires. 

Pour le reste comment peut-on imaginer qu’une 
organisation comme l’Union européenne puisse 
avoir le moindre grand projet international alors 
que la règle qui prévaut en son sein est celle 
du plus petit commun dénominateur puisque 
les principales puissances ne sont d’accord 
au presque rien si ce n’est pour donner urbi 
et orbi des leçons de morale à tout l’univers. 
Une certaine démagogie, visant souvent à 
faire oublier le fiasco de la décolonisation dans 
certains pays, consiste à prendre régulièrement 
la France pour tête de Turc, ce qui permet 
d’occulter que c’est pourtant la seule nation 
européenne qui tente d’avoir une politique 
africaine globale. 

Ceux qui claironnent régulièrement le refrain 
anti-français sont souvent les mêmes qui après 
avoir ruiné leurs pays et leurs peuples, sont 
en train de vendre l’Afrique à une puissance 
hégémonique comme la Chine. Ils occultent 
également le fait que la chancelière Merkel 
déclarait naguère que pour les Allemands la 
Méditerranée est une barrière ! 
Pour l’Allemagne l’Afrique n’est qu’une affaire 
de sécurité et de migration. 
Par ailleurs, on nous serine que l’Union européenne 
représente 33 % de tous les investissements 
étrangers réalisés à travers l’Afrique, absorbe 
41 % de ses exportations et fournit 33 % de ses 
importations, mais c’est faire peu de cas qu’il 
s’agit essentiellement des résultats cumulés 
des échanges entre les États, notamment un 
petit groupe de pays européens et nullement 
une politique concertée à Bruxelles.

Pourtant, l’heure est à l’urgence consiste à 
créer un nouvel axe euro-africain. Sur ce point, 
seuls deux pays ont une vision d’avenir et les 

moyens de donner une impulsion. Si plusieurs 
puissances mondiales développent une politique 
africaine, force est de dire que certaines ont des 
visées purement hégémoniques et rêvent de 
piller les richesses de l’Afrique, comme c’est le 
cas de la Chine. En revanche, d’autres, comme 
la France, veulent imagier un nouvel axe de 
coopération entre  les deux continents voisins 
qui sont de vieux partenaires. 

Malgré quelques maladresses, l’ambition du 
président de la république française est de faire 
en sorte que la France puisse convaincre ses 
partenaires des États européens d’accorder plus 
d’importance à l’Afrique et leur rappeler que 
l’Europe est  non seulement le premier client, 
le premier fournisseur, le premier donneur 
d’aide, le premier investisseur, le premier 
lieu de résidence des migrants africains qui 
envoient leur épargne au pays, mais encore 
le premier partenaire géopolitique. 
La France  veut donner une impulsion à la 
relation avec l’Afrique et faire  avancer des 

dossiers concrets : partenariat économique, 
entrepreneuriat, éducation, énergies renouvelables. 

Il est indéniable que la relation franco-maro-
caine peut être un important levier. Donc, la 
diplomatie française aurait tout intérêt à se 
coordonner avec celle du Maroc. Depuis son 
retour au sein de l’Union africaine, le Maroc de 
Mohammed VI s’impose comme la principale 
puissance africaine à avoir un agenda concret 
et ambitieux pour le continent. 
L’approche marocaine, exposée par le Roi 
Mohammed VI, est globale, elle a une dimension 
stratégique  reposant sur l’ancienneté et la 
solidité de la politique africaine du Maroc 
depuis Mohammed V qui fut le pionnier de 
l’unité africaine. 

Par exemple, dans son discours d’Abidjan le 29 
novembre 2017, le Roi du Maroc a prononcé un 
discours très fort qui a  présenté un vigoureux 
plaidoyer  pour un « véritable agenda africain » 
sur la migration, et a appelé à insuffler un nouvel 
élan au partenariat Afrique-Europe et le faire 
évoluer vers un pacte bi-continental nouveau. 
Le Roi a une vision et un projet concret pour 
l’Afrique dans le cadre d’une coopération sud-sud 
qui doit être le pilier du développement du 
continent. La politique africaine du Maroc. 

En conclusion, il est temps d’imaginer un vaste  projet 
qui concernera aussi bien un Maghreb enfin 
débarrassé des conflits du passé pour tendre 
vers une nécessaire intégration, une Afrique 
dynamique et des nations européennes – en 
premier lieu la France –  qui doivent reprendre 
conscience que leur destin se joue de l’autre 
côté de la Méditerranée et non dans le cadre 
étriqué de la petite union européenne.
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Conférence au Sénat à Paris sur l’extrémisme politico-religieux Layla Mathieu

À l’invitation de l’Association 
des Femmes arabes de la presse 
et de la communication, dirigée 
par Dr Zeina el- Tibi et avec le 
parrainage des sénateurs François 
Grosdidier et Joëlle Garriaud-
Maylam, une conférence a été 
organisée au Sénat le 29 novembre 
pour la parution du livre L’État 
des Frères musulmans, l’avenir 
de l’organisation internationale 
d’Abdelrahim Ali, dont la 
traduction en français a été publiée 
chez L’Harmattan. Député au 
parlement égyptien, Abdelrahim 
Ali est le directeur du Centre des 
études du Moyen-Orient (CEMO) et 
le rédacteur en chef du quotidien 
égyptien Al Bawaba. 

Dr Zeina el Tibi a prononcé une allocution 
introductive. Après avoir remercié les sénateurs 
Grosdidier et Garriaud-Maylam et salué les 
parlementaires présents, elle a rappelé que 
dans son ouvrage, Abdelrahim Ali démontre, 
à partir des textes et des déclarations de la 
Confrérie, les liens entre les Frères musulmans 
et le terrorisme.  Elle a affirmé « Il faut être clair 
et dire une fois des plus que la Confrérie, pas 
plus que les autres mouvements extrémistes, 
ne représentent évidemment pas l’Islam. Les 
Frères musulmans, les groupes extrémistes, 
les prétendus républiques islamiques et leurs 
affiliés ne font que se servir de l’Islam. Ils ont 
pris la religion en otage pour un projet politico-
religieux qui est essentiellement politique.  Le 
devoir des musulmans est de libérer l’Islam et de 
démonter sans cesse que les extrémistes sont 
des déviants, des imposteurs et des charlatans 
criminels qui donnent une image abjecte et, 
bien entendue, fausse de la religion. De fait, 
ils nourrissent l’islamophobie et le choc des 
civilisations. C’est pourquoi il faut se féliciter 
du travail d’hommes comme Abdelrahim Ali 
qui viennent dévoiler les mensonges »

Le soutien des sénateurs

La sénatrice Catherine Morin-Desailly, présidente 

de la Commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication et présidente du groupe 
interparlementaire d’amitié France-Égypte, 
a affirmé être là pour soutenir l’action de 
l’association des femmes de la presse arabe 
présidée par Mme El Tibi, qui fait un travail 
remarquable, et pour soutenir les efforts de M. 
Abdelrahim Ali contre le fanatisme, Elle a déclaré 
que le terrorisme nait d’un obscurantisme. Elle 
a souligné que « le livre de M. Abdelrahim Ali 
est très important car il donne un éclairage 
capital. Ces derniers jours nous sommes très 
affectés par ce qui s’est passé dans le Sinaï et 
nous   présentons nos condoléances au peuple 
égyptien. Après l’attaque contre la communauté 
copte et aujourd’hui cette nouvelle violence 
contre des croyants musulmans, il faut combattre 
ensemble tous les obscurantistes et faire en sorte 
que le dialogue entre les religions s’instaure 
véritablement »
Le sénateur François Grosdidier a rappelé 
qu’Abdelrahim Ali aborde « d’une façon critique 
la conception ambiguë qui est celle des Frères 
musulmans de l’État islamique, de la cause 
de la démocratie et de l’usage de la violence 
». Selon le sénateur Grosdidier « Ici au Sénat 
il est important de tenir une rencontre sur 
le dévoiement politique de l’Islam à des 
fins totalitaire et théocratiques, à la fois en 
rupture avec l’évolution du monde arabe et la 
construction des démocraties européennes. 
C’est un défi qui nous est lancé , il s’agit d’éclairer 
un univers qui pour beaucoup  d’Européens 
est peu connu. Il faut combattre le terrorisme 
militairement, mais aussi l’idéologie islamiste 
sur le plan intellectuel et politique afin d’éviter 
l’islamophobie qui peut que se renforcer du 
fait de l’extrémisme. C’est un défi commun qui 
exige une coopération accrue, des informations 
précises. C’est l’objet de notre rencontre au 
Sénat aujourd’hui ».

Le rôle des Frères musulmans

Abdelrahim Ali a considéré, lors de sa conférence 
au Sénat français, que l’attaque contre la Mosquée 
al-Raouda dans le Sinaï (plus de 300 morts) est 
« l’un des crimes les plus odieux jamais commis 
en Égypte ».  Selon Abdelrahim Ali, la vague 
du terrorisme qui a frappé la région du Sinaï 
fait partie des conséquences de la destitution 
des Frères Musulmans du pouvoir, montrant 
ainsi la face cachée d’une organisation qui 

avait pour projet 
d’établir un califat 
islamique par 
tous les moyens 
y compris par la 
voie de la violence: 
« ils ont réussi 
à récupérer le 
terrain politique 
après la révolution 
du 25 janvier, 
mais la rue 
égyptienne 
a vite grondé 
de colère quand 
on s’est rendu 
compte que 
Morsi avait pour 

projet d’abolir la constitution, balayant 
ainsi les promesses et les acquis de la 
révolution du 25 janvier » a-t-il expliqué. 
Ainsi le déploiement des groupes 
terroristes au Sinaï et les tentatives 
de déstabiliser le pays notamment 
sur le plan sécuritaire font que les 
Frères Musulmans sont pointés du 
doigt puisque tous ces événements 
surviennent depuis leur départ du 
pouvoir.
Pour Abdelrahim Ali il est temps de 
conjuguer les efforts entre pays arabes 
et européens afin d’éradiquer la menace 
terroriste, « une coopération qui a 
tardé à venir certes mais nous saurons 
rattraper nos failles dans le domaine 
de la lutte antiterroriste en échangeant 
les renseignements sur les activités des 
mouvements islamistes et de notre part 
nous continuerons à les démasquer, 
pour que le monde voit enfin leur vrai 
visage » dit-il. Il révèle par ailleurs que 
plusieurs services de renseignement 
européens s’apprêtent à mettre en 
place début 2018 ; des programmes 
de renseignement fournis par les pays 
arabes sur les mouvements islamistes et leurs 
actions ; « une première étape qui permettra 
enfin de traquer les organisations des Frères 
Musulmans qui agissaient jusque-là en toute 
liberté en Europe. »

Soutenir les leaders musulmans modérés

Des commentaires et des questions de nombreux 
participants ont permis de préciser les idées 
exposées lors de la rencontre qui s’est terminée 
par une réception au salon René Coty du Sénat. 
Selon le professeur Charles Saint-Prot, directeur 
général de l’Observatoire d’études géopolitiques 
de Paris,  le sujet de l’extrémisme politico-
religieux  est d’une grande actualité « compte 
tenu du sanglant attentat qui a récemment 
été commis dans le Sinaï, en Égypte, et de 
tout ce qui se passe en Égypte et ailleurs. Il 
importe de souligner une fois encore est que 
le combat des terroristes et des extrémistes 
n’est pas un combat religieux mais un combat 
révolutionnaire et politique. C’est le cas des 

héritiers de la pensée de l’activiste Sayyid Qutb, 
des divers groupes terroristes, de la prétendue 
république islamique d’Iran qui est une caricature 
d’État musulman, Il est indispensable de soutenir 
tous les musulmans qui veulent défendre le 
vrai visage de l’islam, celui de la modération. 

C’est ce que fait M Abdelrahim Aloi, c’est ce que 
fait le grand Imam d’al Azhar. Je pense qu’il 
est indispensable de citer l’action du Roi du 
Maroc qui est véritablement le chef de file de 
l’islam malikite aussi bien au Maghreb qu’en 
Afrique subsaharienne.
Le travail du Roi Mohammed VI est considérable: 
il faut citer l’institut de formation des imams 
qui accueille des centaines d’imams africains, 
la fondation des oulémas africains de Fez et 
toutes les actions du Roi qui, en sa qualité de 
Commandeur des croyants, ne laisse aucune 
place aux extrémistes. Il faut soutenir mes leaders 
musulmans modérés et tous ceux qui dans 
le monde musulman combattent pour faire 
triompher la bonne compréhension de l’Islam 
contre les extrémistes ».
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de dollars avec les dividendes  tirés de la vente 
de près de 5 % du capital du géant pétrolier 
public Aramco dont l’introduction en bourse 
est prévue en 2018.

Certes, avec un baril tombé à moins de 50 dollars, 
la richesse du pays s’est réduite sans pour autant 
que l’on puisse s’en inquiéter outre mesure et 
encore moins parler de crise financière, d’autant 
plus que les cours ont récemment  rebondi 
entre 55 et 65 dollars. En tout cas, la période 
de très bas cours a conforté le Prince héritier 
dans la nécessité de réformer et de diversifier 
l’économie tout en créant des emplois et en 
aidant au développement des PME. Parmi les 
réformes à effet quasi immédiat, on citera la 
hausse du prix du carburant et de l’eau (eau de 

désalinisation essentiellement), la mise en place 
d’une TVA à partir de 2018.ou, plus original, 
l’application de la loi de moralisation de la vie 
publique qui conduit à la récente opération 
anti-corruption visant à vouloir faire rendre 
gorge aux profiteurs. Et cela afin de donner 
des gages à ceux qui veulent voir le Royaume 
se moderniser dans tous les domaines.
Pour ce qui concerne la  diversification, on ne 
peut pas dire qu’elle est inexistante même 
si elle est très insuffisante.  On peut citer  le 
projet « Umum Wu’al phosphate »,en voie 
d’achèvement, qui est particulièrement 
intéressant car il concerne un secteur où les 
réserves mondiales sont loin d’être inépuisable. 

Or il permet essentiellement la production 
d’engrais dans le conteste d’un boum démogra-

phique mondial impressionnant et de besoins 
accrus en denrées alimentaires. C’est pourquoi 
le complexe construit comprend certes une 
unité d’exploitation des gisements de Turaif, 
mais surtout un complexe chimique destiné à 
produire de phosphorique et de l’acide sulfurique, 
dans le cadre d’un double marché: celui de la 
nutrition et de l’alimentation animale et celui 
des engrais. Le marché visé est également 
double : marché domestique et marché à l’export. 
Précisons que le Royaume bénéficie de son 
positionnement particulièrement intéressant 
vis à vis du marché indien et du marché de 
l’Afrique de l’Est.

D’autres projets de diversification pourraient 
suivre rapidement, notamment  le tourisme  
religieux et non religieux. Il s’agit de faire e 

sorte qu’une partie du tourisme religieux, 
énorme en raison  du  nombre des pèlerins 
qui se rendent chaque année à la Mecque et 
à Médine, débouche sur un accroissement 
du tourisme de loisir en allongent les jours en 
proposant des structures hôtelières adaptées et 
des programmes nouveaux. En outre,  l’ouverture 
sur la mer Rouge représente un fort  potentiel 
de tourisme balnéaire, auquel il faut ajouter 
un  potentiel monumental et archéologique 
souvent méconnu.

En vérité, l’Arabie saoudite vit à l’heure des 
changements radicaux. Les réformes sociétales 
et politiques auront d’autant plus de chances 
d’aboutir que le pays relèvera les défis de la 
réforme éconopmique. . C’est ce que semble 
souhaiter le Prince héritier…

L’Arabie saoudite face au défi des réformes 

Le prince héritier de l’Arabie 
saoudite Mohammed ben Salmane 
Al Saoud a annoncé la construction 
d’une ville futuriste au nord-ouest 
du pays, sur les bords de la mer 
Rouge. Baptisée Neom, cette 
mégapole promet d’embrasser 
les dernières technologies en 
matière d’énergies renouvelables, 
d’architectures et de transports. Un 
projet pharaonique à 500 milliards 
de dollars...

Ériger une mégapole à la pointe du progrès 
tant dans ses infrastructures que dans la qualité 
de vie qu’elle offrira à ses habitants. Tel est 
l’objectif de Neom, une ville ultra futuriste que 
l’Arabie Saoudite entend bâtir en partant d’une 
feuille blanche. Voulue par le prince héritier de 
l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane Al 
Saoud, Neom (ou Neo-Mostaqbal qui signifie « 
nouveau futur ») sera implantée au nord-ouest 
du pays, sur les bords de la mer Rouge, dans 
une zone pour le moment désertique.

À terme, cette vaste zone de développement 
économique de 26.500 km² s’étendra sur tout le 
pourtour du golfe d’Aqaba, englobant les rives 
de l’Égypte et de la Jordanie sur 460 kilomètres 
de côtes. L’Arabie saoudite et ses premiers 
partenaires comptent investir 500 milliards 
de dollars pour concrétiser cette vision.
Sur le site Neom, le projet est décrit en des 
termes grandiloquents par ses promoteurs qui 
promettent des bâtiments et des infrastructures 
qui resteront immaculés grâce à l’absence de 
pollution atmosphérique, un air pur et frais 
ou encore le plus grand jardin au cœur d’une 
métropole. Cette ville du futur entend aussi 
révolutionner l’alimentation de ses citoyens 
grâce à l’agriculture verticale, le développement 
de cultures en zones arides et en eau de mer 
ainsi que l’utilisation de serres photovoltaïques.

Voitures autonomes et drones taxis dans 
Neom

La mégapole s’appuiera massivement sur 
les énergies renouvelables, avec des fermes 
éoliennes et photovoltaïques et des systèmes 

de stockage d’énergie à grande échelle. Il est 
également question d’un programme de 
dessalement de l’eau de mer. Les transports 
occuperont évidemment une place centrale 
dans ce projet. Et comme on peut s’y attendre, il 
s’agira de solutions autonomes et écologiques. 
Bien qu’aucun détail n’ait encore été divulgué à 
ce sujet, les voitures et transports en commun 
autonomes et les drones taxis sont cités en 
bonne place.

Plus concrètement, Neom sera une zone de 
développement économique dotée d’une 
législation et d’une fiscalité spécifiques destinées 
à favoriser les investissements et attirer les 
compétences humaines. Plusieurs secteurs-clés 
sont ciblés, notamment les biotechnologies. 
« Le monde se tournera vers Neom pour la 
prochaine génération de thérapie génique, 
la génomique, la recherche sur les cellules 
souches, la nano-biologie et la bio-ingénierie 
», peut-on lire sur le site promotionnel.

Neom ambitionne également d’être à l’avant-
garde dans les domaines de l’Internet des 
objets, de l’impression 3D, de la robotique, 
des nanotechnologies mais aussi de l’industrie 
des loisirs (cinéma, TV, jeux vidéo...). 

Là encore, il sera question d’attirer des entreprises 
et des experts qui donneront corps à cette 
vision qui ne s’appuie pour le moment sur 
aucun projet concret. Pour couronner le tout, 
Neom sera une « plateforme open source » que 
les data scientists, les experts en analyse de 
données massives, pourront venir étudier afin 
d’évaluer l’impact de cet urbanisme high-tech 
et des diverses innovations mises en œuvre.

Une ville sans pollution

D’après ses promoteurs, cette « ville du futur » 
sera dépourvue de pollution atmosphérique. 
Elle offrira un air pur et frais, une qualité de vie 
meilleure pour les habitants. Un grand jardin 
sera construit au cœur de la métropole. Un 
programme de dessalement d’eau de mer est 
également prévu.

Des activités agricoles révolutionnaires seront 
entreprises sur cette terre qui n’est, jusqu’ici, 
qu’un vaste désert. Il s’agira plus exactement 
de cultures en zone aride et en eau de mer. 

Les fermes s’appuieront principalement sur 
l’énergie éolienne et photovoltaïque, ainsi que 
sur un système de stockage à grande échelle.

Une plateforme open source

Les promoteurs ont songé à ce que la ville soit 
propice aux investissements, en prévoyant 
une législation et un système fiscal adaptés. 
La cité devra être attractive non seulement 
pour les entreprises mais aussi pour les experts 
et les scientifiques.

Neom ambitionne d’être l’avant-garde des 
futures percées technologiques. Elle entend 
aussi exploiter les moyens et outils high-tech 
les plus avancées. Les voitures, les taxis et les 
transports en commun autonomes auront 
une place centrale dans la mobilité urbaine. 
Enfin, Neom fera office de « plateforme open 
source » dont les experts disposeront pour 
analyser les conséquences de ce nouveau 

type d’urbanisme.

La première phase du projet Neom achevée 
en 2025

La première phase du projet Neom doit être 
achevée en 2025. En 2030, ses promoteurs 
prédisent que la ville contribuera à hauteur de 
100 milliards de dollars à l’économie saoudienne 
(voir document PDF sur les données chiffrées 
du projet Neom) qui est engagée dans une 
vaste diversification pour ne plus dépendre 
que de l’or noir. 

Bien entendu, il convient de pondérer un minimum 
ce tableau d’une ville idéale et d’attendre de 
voir ce qui pourra réellement se concrétiser. 
Mais il est rare d’avoir l’opportunité de suivre 
la création d’une ville futuriste à partir d’une 
feuille blanche, qui plus est portée par une 
puissance financière presque sans limites.

Neom, une mégapole high-tech en Arabie saoudite
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Conférence des femmes de la Francophonie
La Roumanie a accueilli à 
Bucarest les 1er et 2 novembre 
2017, la Conférence des femmes 
de la Francophonie, événement 
d’envergure qui a rassemblé près 
de 450 personnes : entrepreneurs 
(es), représentants (es) de la société 
civile et des Etats et gouvernements 
membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OIF).
Issue d’une volonté commune de la Secré-
taire générale de la Francophonie, Madame 
Michaëlle Jean et, du Président de Roumanie, 
Monsieur Klaus Iohannis, cette conférence 
marque l’engagement des deux parties en 
faveur de la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et de l’autonomisation 
économique des femmes. Les femmes sont 

organisées, elles parlent avec vigueur des 
défis qu’elles doivent surmonter, des succès 
qu’elles ont réalisés, et proposent des solutions 
concrètes et transformatives : #ellessimposent.

Pourquoi ? 

L’avenir de l’espace économique francophone 
ne peut s’envisager sans la participation réelle 
des femmes, qui constituent des leviers et des 
maillons essentiels pour la croissance et le 
développement. Les panélistes ont témoigné 
de leur parcours et de leur réussite dans de 
nombreux secteurs de l’économie. La Roumanie, 
pays hôte de la Conférence des femmes de 
la Francophonie, attache une importance 
particulière à l’essor d’un espace économique 
francophone qui prône non seulement la 
solidarité et la coopération, mais surtout la 
lutte contre toutes les formes d’inégalité.

Objectifs ? 

La Conférence a permis de partager de bonnes 
pratiques et d’échanger sur les politiques et les 
initiatives des États et gouvernements franco-
phones en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le domaine économique. 

A l’issue des travaux, des recommandations ont 
été formulées, afin d’élaborer un Plan d’action 
francophone pour l’autonomisation écono-
mique des femmes et, de nourrir les réflexions 
engagées par l’OIF en vue de l’élaboration d’une 
Stratégie francophone pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. La conférence a aussi 
été l’occasion, pour les femmes entrepreneures 
et les membres de la société civile, engagés 
dans la vie économique, culturelle et sociale, 
tant au plan de la gouvernance, de l’innovation 
ou de l’entrepreneuriat, de se rassembler, 

d’échanger et d’explorer les possibilités de 
maillage, afin d’instituer le Réseau francophone 
des femmes entrepreneures.

Un recueil de poésie de Françoise Khoury el Hachem

Née à Baabda au Liban, Françoise Khoury el 
Hachem est titulaire d’une maîtrise en art 
dramatique. Ancien professeur du collège 
des jésuites Notre-Dame de Jamhour et 
professeure de théâtre à l’École des Saints-
Cœurs à Achrafiyeh, elle est active  dans le 
milieu culturel et social franco- libanais dans 
lequel elle baigne depuis son installation en 
France dans les années 19 90. Elle a présenté son 
premier recueil de poésie, « A cœur rimé » paru 
aux éditions l’Harmattan, à l’office du tourisme 
du Liban  à Paris le 9 novembre dernier sous le 
haut patronage de Rami Adwan, ambassadeur 
du Liban en France. 

Depuis sa plus tendre enfance Françoise 
Khoury el Hachem  est férue de poésie. Sa 
recherche de la perfection des mots et des 
émotions l’avait jusqu’à présent empêchée 

d’exprimer au grand jour sa plume poétique. 
Pour elle, la poésie est un état d’âme, celui 
à travers lequel l’amour peut s’épancher et 
s’épanouir. Et c’est par ses lignes rimées que 
cet amour intense se dégage et vit au grand 
jour. Avec des mots simples, mais profonds, 
Françoise K. el Hachem nous fait oublier la 
morosité ambiante. 

Le recueil « À cœur rimé » rassemble des 
poèmes inspirés de souvenirs d’enfance, de 
l’amour de son pays natal et surtout de la joie 
de vivre en appréciant un verre entre amis tout 
en dégustant un bon plat de taboulé dont les 
ingrédients sont des bouquets de joie, des 
petits grains de poésie parfumés à la menthe 
et le tout arrosé de câlins. Un véritable hymne 
à l’amour à déguster sans modération.  
Jean-Claude de Salins  de l’AIPA-UNESCO qui  

a rédigé la présentation  du recueil écrit :  « 
Françoise Khoury el Hachem possède à merveille 
le subtil esprit des salons du 17ème et du 18ème 
siècles français, celui de Madame de Lafayette 
ou encore celui de Madame Geoffrin. Lorsque 
la poésie se presse sur ses lèvres comme sous 
sa plume, elle devient poète et muse tout à 
la fois. C’est une gamme fulgurante de notes 
musicales scandées à souhait pour éveiller 
les sens d’un Etre aimé, dans un enivrement 
murmuré sous les flèches d’un Cupidon 
vainqueur. Il y a dans les mots énoncés, des 
soupirs empressés et de brûlantes passions 
déclinées par Françoise ».

Ce recueil est  un véritable hymne à l’Amour 
sous toutes ses formes dans son humanité. À 
travers cette poésie on retrouve la fraîcheur 
et la beauté d’une femme pleine de ten-

dresse, qui reproduit tout l’amour que sa 
généreuse personne dégage.  

Zeina el Tibi

Leila Slimani ou l’espoir d’une francophonie redynamisée 
Révélée au grand public en 2016, suite 
à l’obtention du Prix Goncourt pour 
son deuxième roman ‘Chanson douce’ 
(Gallimard), Leila Slimani vient d’être 
nommée représentante personnelle du 
Président Macron à la francophonie. Née 
en 1981 à Rabat au Maroc, elle grandit 
dans une famille d’expression française, 
poursuit ses études à l’Institut d’études 
politiques de Paris, puis à l’ESCP Europe. 
Elle travaille d’abord comme journaliste 
au magazine Jeune Afrique, et à partir de 
2012 se consacre à la littérature.
Parmi les multiples causes qu’elle défend, 
il est évident qu’elle en a trois auxquelles 
elle tient particulièrement : l’amélioration 
de la condition sexuelle des femmes au 
Maroc, la disparition du système patriarcal 
écrasant en vigueur dans tous les pays 
arabes et l’expansion de la francophonie 
dans le monde.

Elevée comme une large catégorie de Libanaises, 
dans des familles modernes qui prêchent la 

liberté mais qui en pratique restent cadenassées 
dans le carcan d’une société verrouillée, 
racontez-nous comment avez-vous vécu 
et dépassé cette schizophrénie ?
Effectivement, j’ai grandi dans une famille qui 
m’avait toujours enseigné que j’étais libre de 
mon corps. Mais dès que je sortais dans la 
rue avec un garçon... là ce n’était plus du tout 
pareil... Cette dichotomie, je ne l’ai dépassée 
que lorsque je me suis installée en France. 
Puisqu’au Maroc et dans tous les pays arabes, 
nous sommes dans des sociétés patriarcales 
dans lesquelles il est considéré que le corps 
de la femme ne lui appartient pas et que sa 
sexualité est une affaire publique. Donc l’unique 
solution pour que la femme retrouve sa liberté 
et sa dignité est de se débarrasser de la société 
patriarcale afin que la femme n’appartienne 
plus qu’à elle-même et qu’elle soit maîtresse de 
sa sexualité. Sinon nos sociétés continueront 
à encourager la culture du double : les lois qui 
régissent la société sont contradictoires avec 
les principes enseignés à la maison. On a un 
visage social conditionné soit par la crainte 
de l’islamisme soit par celle du conservatisme. 

Et ceci est très dangereux pour l’équilibre et 
le bonheur de la jeunesse ...

Avec la langue anglaise qui envahit une grande 
partie de la planète, comment pensez-vous 
pouvoir redynamiser la francophonie ?
Il faut savoir que la francophonie ne se limite 
pas à la langue française. La francophonie est 
une culture. C’est la littérature, la poésie, le 
cinéma, le théâtre, la musique francophones... 
Voilà ce qu’il faut promouvoir en France et 
dans le monde. Ceci devrait commencer dans 
les manuels scolaires où il est rarement édité 
un auteur francophone... et il faut un budget 
pour développer les centres culturels hors de 
nos frontières. 
Ma politique francophone sera ouverte, en 
action, centrée sur des projets concrets tels que 
l’éducation, la culture, l’égalité femmes-hommes, 
l’insertion professionnelle et la mobilité des 
jeunes, la lutte contre le dérèglement climatique 
et le développement du numérique.
Je vais d’abord avoir pour mission de déringardiser 
la notion même de francophonie, de lui rendre 
son lustre, sa jeunesse, son dynamisme, de 

promouvoir la langue française, de la défendre 
dans le monde entier. J’ai le sentiment que la 
francophonie est mal comprise, que c’est un 
concept qui peut être considéré pour beaucoup 
comme poussiéreux. On a une vision un peu 
vieillotte de la francophonie. Alors que c’est 
une réalité très vivace, vivante! Il suffit de se 
promener dans le monde, notamment en 
Afrique par exemple ou dans le Maghreb, 
pour voir à quel point il y a un appétit très 
grand pour le français.
En collaboration avec le Quai d’Orsay qui 
s’occupe de la francophonie, le ministère 
de la Culture, le ministère de l’Education et 
de l’Enseignement supérieur, mon rôle sera 
de trouver des idées neuves et d’essayer de 
représenter la France au sein des instances de 
l’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF). Il y a donc un enjeu de transversalité et je 
vais essayer de mobiliser le plus de personnes, 
le plus d’énergie. Tous les gens qui veulent 
défendre la francophonie, je les invite tous à se 
mobiliser à mes côtés, aux côtés d’Emmanuel 
Macron. Je vais tenter d’être efficace.

(Agenda Culturel - extraits)



تتمات 8

اقتصاد لبنان أمام تحديات المستقبل
 تتمة الصفحة ١

الداخلي الصعيد  على  يجري  ما  يصبح  المنعطف  هذا  وأمام       
دول ترسمها  خرائط  من  يعد  ما  فهو  الرئيسي  أما   ، ثانويا   أمرا 
 معادية ، ستستمر في نهب الثروة والسيطرة على األسواق وتصدير
التدخالت فإن  لبنان،  هو  اللبنانيين  يهم  ما  كان  وإذا   ،  أسلحتها 
 اللبنانية في الشؤون الخارجية ال يمكن لها أن تبقى خارج تأثير ما
 يجري في المنطقة بعد التخلص من تنظيم داعش االرهابي، وهذه
 التداعيات وإن كانت أمنية وعسكرية في كثير منها، إال أن هناك
 تداعيات اقتصادية أيضا ، وما جرى خالل األسبوعين الماضيين
ولبنان  ، االقتصادية  العاصفة  عين  في  لبنان  ان  على  دليال   كان 

 أيضا أمام مخاطر المستقبل الذي ترسم معالمه خارج الحدود، وإن
االمريكية االمبريالية  عدوان  واجهت  قد  العربية  المنطقة   كانت 
االمبرياليتين مواجهة  أمام  المنطقة  فإن  الماضية،  العقود   خالل 
اقتسمت عندما  العالمية  الحرب  بعد  حالها  كانت  كما  واحدة،   مرة 
 االمبرياليات المنتصرة المنطقة العربية وثرواتها والسيطرة عليها،
 واليوم تسيطر االمبرياليات العالمية على العالم وتعمل اليوم لرسم
بلفور يكون  أن  والخوف  وسوريا  العراق  في  جديد  بيكو   سايكس 

جديد في دولة عربية أخرى .

تستثمر انتصرت وسوف  األجنبية  الدول  أن  القول  يمكن  هنا   من 

تشكل محلية  سلطات  على  تحافظ  وربما   ، اقتصاديا   انتصاراتها 
 أدوات لمشاريعها ، وتهزم الشعوب ، ألن الشعوب وأمام حراكها
للثورة لم تبن قواها وأدوتها  الماضية  القليلة  السنوات    الثوري في 
اليوم  حتى تحقق انتصارها وتحافظ على أوطانها وهذا ما سيزيد 
برقاب ستتحكم  وحتما  والفساد  البطالة  نسبة  وارتفاع  فقرها   من 
الوطن تنهب األوطان لألجنبي وتحول  التجار   الشعوب طبقة من 

ساحة لالستثمار ومستودعات األسلحة .
... وهزيمة الشعوب سيؤدي حتما إلى لبنان ليس جزيرة   بالنهاية 
تحديات سنواجه  فكيف   .. والفقر  االقتصادية  األزمات  من   مزيد 

المستقبل ؟

»التسامح » الفضيلة المهددة باالنقراض

 مشاربها. وقد وّجه هللا تعالى النّبي صلى هللا عليه وسلم نحو قيمة
 التَّسامح في أكثر من موضٍع في القرآن ، فهو قدوة المسلمين واتّباعه
 أمٌر واجٌب يُثاب المسلم عليه ومنها، قال تعالى: ﴿فَاْصفَْح َعْنهُْم َوقُْل
 َساَلٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن﴾؛ ففي هذه اآلية الكريمة ِخطاب للنَّبي صلى
المؤاخذة وترك  الصفح  بوجوب  بعده  من  وألمته  وسلم  عليه   هللا 
واالنتقام، وقد قرنت اآلية الكريمة ما بين الَصفح والتسامح والسالم
األساسية وبالحريات  العالمية  اإلنسان  بحقوق  يعترف   التسامح 
 لآلخرين. وبما أن الناس متنوعون بطبيعتهم، وحده التسامح قادر

على ضمان بقاء المجتمعات المختلطة في كل منطقة من العالم.
 ولذلك، يجب أن تهدف التربية من أجل التسامح إلى درء التأثيرات
ينبغي كما  واستبعادهم.  اآلخرين  من  بالخوف  الشعور  تولد   التي 
وتحفيز عليها  العمل  و  قدراتهم  تطوير  على  الشباب  تساعد   أن 
 التأّمل الناقد والتفكير األخالقي. وال يجدر بتنوع الديانات واللغات
هو بل  الصراعات  لنشوب  حجة  يشّكل  أن  عالمنا  في   والثقافات 

باألحرى كنز تغتني منه البشرية جمعاء.

 لطالما اعتبر التسامح فضيلة معنوية النه يجسد القدرة على التنوع
 و على العيش المشترك مع اآلخر ، و القدرة على التمسك بالقناعات
 الشخصية مع قبول تمسك اآلخرين بقناعاتهم و القدرة على التمتع
 بالحقوق و الحريات الشخصية من دون التعدي على حقوق االخرين
 و حرياتهم ، كما ان التسامح يشكل الدعامة االساسية للديمقراطية و

حقوق االنسان في اي بلد .
األمم قررت  في سنة 1995   ، التسامح   هناك سعي عالمي وراء 
تحتفل التي   1995 سنة  إعالن  اليونسكو،  من  بمبادرة   المتحدة، 

خالله المنظمتان بعيدهما الخمسين، السنة الدولية للتسامح.
 ان أكون متسامح ليس معناه التنازل او التساهل مع اآلخرين ، بل
 هو اعتراف باآلخر واحترامه   و اعطاؤه حقوقه و التغاضي عن

زالته إن أخطأ و اعتذر كما اوصانا الرسول الكريم  .
اكتساب و  السهل  باالمر  ليس  معين  سلوك  على  النفس   ترويض 
 صفات و عادات جديدة لشخصيتنا يتطلب منا الكثير من االرادة و
 االصرار على هذا السلوك و تحفيز عقولنا و نمط تفكيرنا للوصول

الى مرحلة يصبح معها هذا السلوك نمط و عادة في حياتنا .
 مع هذا الكم من الخصال الحميدة التي يتمتع بها المتسامح ، يطمح

اي انسان فينا ان يتمتع بصفة التسامح.
 سؤال يطرح نفسه ، هل بمقدور اي انسان ان يكون متسامح ، هل
 صفة التسامح طبع ام تطبع ؟؟ من هنا نرى ان من الضروري تنشئة
 جيل يؤمن بثقافة التسامح و أهميتها واعتماده على اربع خطوات

رئيسية ليصبح التسامح طبع و قناعة في حياة اجيالنا .
الخطوة 1: حدد من هو الشخص الذى تريد مسامحته ولماذا

وليست  ، الصادقة  الحقيقيه  بمشاعرك  اإلعتراف   :  2  الخطوة 
المشاعر التى تفترض أنت وجوب الشعور بها

الخطوة3: حدد الفوائد التي ستحصل عليها من التسامح
الخطوة4: إلزم نفسك بالتسامح

 النفوس الكبيرة الراقية المتميزة عن غيرها ، وحدها التي تستطيع
 ان تصفح و تعفو عن االخرين و تعتذر اذا لزم االمر . اما العقول

الصغيرة فهي ال تسامح و ال تغفر .

 تتمة الصفحة ١

 يعتبر المثقف صوت األمة ولسان شعبها ، و العين التي يرى من
 خاللها المجتمع ما يحدث في العالم من مجريات وأخطار ، بكافة
.. واالقتصادية   .. والثقافية  واالجتماعية..    .. السياسية   أشكالها 
 ضغوط دولية ..ثقافات غازية .. عولمة * تريد التهام هوية الشباب
 وعقولهم ، ولهذا يمكن اعتبار المثقف جنديا يقف على ثغرة هامة
 في بنيان مجتمعه ، حين يبّصر ويحلّل ويوّضح الحقائق وينبّه إلى
 المخاطر ، ومتى ما كانت هذه الثغرة محصنة بالوعي واإلخالص

، سيبقى المجتمع آمنا من أي متسلل أو طامع .
 ومن المالحظ .. ! وجود تباين واضح في موقف المثقفين والمبدعين
 حين تشتد األمور و تتعدد صور العدوان على األمة ، فهناك من
 المثقفين من يكتفي بدور المتفرج إزاء ما يحدث ، وكأنه غير معني
 بما يجري ، سابحا في قضاياه الشخصية ، يغرق الناس في أمور
 فلسفية ال تعود عليهم بشيء ، وهناك من يلبس ثوب التشاؤم والرثاء
 ، وإلقاء اللوم على المجتمعات، ويشيع ثقافة اليأس من أي أمل في
لتلميع األحداث  يستغل   ، وصولي  انتهازي  نوع  وهناك   ،  النجاة 
 صورته وإبراز اسمه في كل ميدان ، شخص * ال يعطي الحلول
 وال ترتجى منه الحقائق ، بل يجعجع .. ! ويتغنى باألحداث تماشياً
 مع الجو المحيط ، يميل مع كل ريح ، ليس له هوية ، وال يستمر مع

 قضية ، فهو صاحب قلم منافق ، وصوت يتلّون حسب السياسات
 العالمية ، أما النوع الذي ننشده في مقالنا هذا فهو المثقف الفاعل ،
 الذي يدرك أنه صفوة المجتمع ، وأن لقب مثقف أو مبدع إنما هو
 لقب مسؤولية ال تشريف ، إنه نوع ال يصيبه اليأس من التناقضات
العربي ، الغيرة على وطنه وشعبه وعالمه  تتملكه   الموجودة ، و 

ويسعى بكل حرقة للتغيير والتنوير .
أبوابه يفتح  أن  بضرورة   * المجتمع  فيه  ننادي  الذي  الوقت   في 
يوصل كي  اإلعالمية  المساحات  له  تفرد  وأن   ، المبدع   للمثقف 
 صوت الحقيقة لآلخرين ، فإننا في الوقت ذاته نطالب المثقف سواء
 كان قارئا أو كاتبا أو فنانا أو إعالميا ، أن يعّمق دوره المؤثر في

المجتمع من خالل ما يلي :
ثقافة نشر  إلى  ساعيا   ، ومواقفه  تفكيره  في  إيجابيا  يكون  أن   -1 
التفاؤل و اإلنتاج بدال من اليأس والتباكي على األمجاد الماضية .

دخيلة ثقافات  أي  من  تحميه   ، قوية  فكرية  يمتلك حصانة  أن   –2 
 ، وأن يكون قادرا على تكوين فكر مستقل خاص به ، ساعيا إلى

التحليل الواقعي السليم .
أو أي حزبية  من  متجردا  المعلومة  في طرح  أمينا  يكون  أن   –3 
 طائفية أو مصلحة شخصية ، كل ما يحركه هو الغيرة على مجتمعه

وأمته ودينه ، والرغبة العميقة في تغيير واقعه إلى األفضل .

لبعض يجري  قد  الذي  التهويل  وراء  ينساق  أو  ينبهر  ال  أن   –4 
األمور يعطي  وال   ، بموضوعية  األحداث  مع  فيتعامل   ،  القضايا 
ألنه  ، كانت  أينما  الحقيقة  تحري  إلى  ويسعى  حجمها،  من   أكبر 

مؤتمن على إيصالها لآلخرين .
 5– أن يطرق القضايا الحقيقية التي تالمس أوجاع األمة ، وتحدث
القضايا وراء  السير  من  ويحذر   ، المتلقي  عقلية  في  فعليا   تغييرا 
العقل وتغييب   ، اإلعالمية  اإلثارة  سوى  يهمها  ال  التي   التافهة 

العربي وراء اهتمامات تصيبه بالخدر والتبلد .
 6– أن يقرأ التاريخ قراءة صائبة محللة ، فالتاريخ كما يقولون يعيد
التاريخية ما قد الوقائع   نفسه ، حتى يستطيع أن يستشف من تلك 
 تصل إليه أمتنا في هذه المرحلة الحاسمة ، وأن يتحرك على ضوء

ما يفهم للتغيير واإلصالح .
روح بث  من   ، المجتمع  توعية  في  المبادرة  زمام  يمسك  أن   –7 
 الحماسة والتفاعل مع القضايا ، بمعنى أن يحمل هّم األمة في قلبه
 فيتحدث عنه أينما سار ، ويبرز قضيته بالطريقة المعبرة والمؤثرة
أو فنيا  أو  قصصيا  أو  كان  فكريا   ، به  يعمل  الذي  مجاله   حسب 
 إعالميا ، يتواجد في الملتقيات ، يحاضر ، ينقد ويشارك ، يدرك
 تمام اإلدراك أنه مطالب بهذا الدور أمام هللا وأمام أمته ، أن األمة

لن تنهض إال بعقول أبنائها وعلو هممهم .

المثقف الوطني صوت األمة ولسان شعبها
الدكتور  يسري عبد الغني
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الدكتور سامي بكوش 

مخاض الفضاء العربي

 منذ عقود طويلة، لم يجد الفكر القومي ذاته كما هو الحال عليه، ولم
 يسبق للوضع العربي أن واجه ما يواجهه وسط تموجات سياسية،
 أربكت مختلف القوى الفاعلة، وسمحت بنفاذ قوى دخيلة استغلت
 الفراغ الحاصل، وبنت عليه جملة من المعادالت المغالطة للمنطق

والواقع.
التاريخ باعتباره جزءاً من حركة مستمرة،  والمناقضة لصيرورة 
المحدقة المخاطر  التحديات وتتعرض لمعظم   تعصف بها مختلف 

المعتادة في مثل هذه الظروف. 

يبني الشفق،  آخر  من  يطل  ثمة بصيص  اآلخر  المقلب  على   لكن 
التي التاريخية  والحقب  الصعبة  األيام  مخاض  على   حساباته 
 استطاعت أن تحقق لذاتها نماذج منقحة فكرياً وسياسياً، مع الحفاظ
 على نصوصها الذاتية التي تحفظ لها خصوصيتها، بحكم أن مجمل
 المتغيرات والعواصف التي أحاطت بالتجربة، كانت توفر لها في
 الحد األدنى خيوطاً كافية لإلمساك بالفعل والعودة إلى إحكام ناصية

الحضور وتصويب تأثيره. 

 قد اليكون مصادفة، أن يتزامن انعقاد الملتقى العربي مع االحتفاء
 بمرور سبع وأربعين سنة على الحركة التصحيحية، ولكنه أيضاً ال
 يمكن اعتباره الحامل الموضوعي الوحيد والمبرر النعقاد الملتقى،
 بحكم أن الحاجة تتجاوز السياق التاريخي، وتضعه أمام جملة من
وما التاريخية،  الحاجة  على  معظمها  في  الناتجة  الذاتية   الدوافع 
 تفرضه من شروط إلنضاج التجربة، أو إلعادة المراجعة بشمولية
 مطلقة، ال تبدو فقط بالعوامل واألسباب والشروط، بل تتعداها إلى

الصيغ والمفاهيم والمصطلحات. 

التمسك إعادة  أساسها  جوهرية،  تصويب  إعادة  اقتضى  ما   وهذا 

 بالهوية واالنتماء وحدود االتفاق، وتحمل في طياتها عمق اإلدراك
المجتمعية، القوى  وعوامل  الذاتية  التأثير  قوى  تفعيل   بضرورة 
 حيث هنا ال تبدو الحاجة مجردة من موضوعيتها وال هي غارقة
الحاضنة باعتباره  الجمعي،  الوعي  في  تؤثر  ما  بقدر  ذاتيتها،   في 
وأحياناً التطور،  بحكم  إضافات  من  تقتضيها  وما  للتجربة   الفعلية 
 بفعل المتغيرات التي حملت سياقاً مستقالً، كان أحد الحوافز المولدة
وكينونته العربي  السياسي  الفعل  زخم  استعادة  باتجاه   للمبادرة 
 التاريخية الممسوكة بعمق التجربة، وبفعل االنتماء الذي كان على
حين السياسية،  المتناظرات  بين  للتفريق  الحقيقية  البوصلة   الدوام 
 تختلط األشياء، أو تشتبه على البعض، وبين الظواهر اآلنية العائمة

في فضاء التجربة. 

تقتضي ضرورة  ثمة  العربي،  للفعل  المتاح  الهامش  حدود   في 
 األخذ بمخرجات التجربة التي وصلت في أحيان كثيرة إلى حدود
 المغالطة في تقييم ما ينتج عنها، وكانت حوامله األساسية مفرزات
تختصر وتجربة  عائماً  مفهوماً  العروبة  فيها  بدت  التي   الحقبة 
 السلبيات، وتتجاهل اإليجابيات، وال تتردد في تحميل الحقبة وزر
أن الزمنية، من دون  المجاورة  إال  فيها  لها   حقب غائرة، ال ذنب 

تحتك بمفرزاتها، وما ساقته المصادفات العابرة في التوقيت. 

 من هنا يبقى الفعل العربي بمفهومه القومي محكوماً بتجربته، لكن

 من دون أن نرجم كل ما نتج عنه، ويبقى تحت تأثير التراكمات التي
 بدت في أغلبها مشوهة، لكن من غير أن يؤدي إلى رفض السياق
 الذي خضع لتأثيرات خارجية، كانت المواجهة فيها مختلة ألسباب
المسبقة الهزيمة  لفرضيات  خضوعها  بحكم  وبعضها   سياسية، 
بكثرة في واقع تغزوه األقاويل، وتحكمه المنتشرة  التيئيس   وحالة 
 االفتراضات، وتـأخذ به غياب البدائل السياسية القادرة على إنتاج
موضوعية، بأدوات  المواجهة  خوض  على  قادر  حقيقي   مشروع 
ويخضع في المعايرة السياسية للشروط والظروف التاريخية ذاتها. 
الدفع، أدوات  له  تتوافر  لم  مشروعاً  لذاته  استنبط  العربي   الفعل 
يأخذ عربي،  مشروع  إنتاج  بين  المواءمة  تحقيق  عن   وعجز 
لمعاييره ذاته  الوقت  في  يخضع  وال  التجربة،  شروط   بالحسبان 
األخذ إلى  بقوة  العودة  يفرض  ما  وهو  وفكرياً،  سياسياً   المختلفة 
اللغة يواكب  عربي،  بفضاء  سياسي  فعل  إلنتاج  المبادرة   بسياق 
ال الحقيقي  بمنظوره  اإلمكانات  توظيف  ويستطيع   المستخدمة، 
 االفتراضي، ويتمكن في نهاية المطاف من تحقيق اإلضافة النوعية
الذاتية، وليس بشروط ما تستجرها الظروف،  المنشودة بشروطه 

وتمليها تجارب اآلخرين. 

وتستولد العربي،  وجودها  عمق  في  التجربة  تحضر  أخرى   مرة 
 عوامل قوتها من رحم المخاض الذي مهد لها فعلياً شروط االحتفاء
للنهوض ويؤهلها  التجربة،  إيقاع  يضبط  قومي  كفعل   بالتصحيح، 
 بالواقع العربي، وخصوصاً في ظل الحاجة الملحة لتكون الحاضن
التعاطي األدنى من شروط  الحد  يؤمن  أن  يستطيع  الذي   الحقيقي 
في مبادرته  يطلق  وأن  المستجدة،  التحديات  من  وفكرياً   سياسياً 
وللقومية معناها،  وللعروبة  مفهومه،  لالنتماء  يعيد  عربي   فضاء 
وربما عليه،  ويضيف  الواقع...  يحاكي  مشروع  عبر   نضارتها، 
 يأخذ منه مقاربته في سياق التأسيس لمشهد عربي قادر على محاكاة

التطلعات المشروعة. 

العرب ... الى اين ؟ التنمية او الديموقراطية

 ليس الن العدالة او الديموقراطية صعبة المنال او التحقيق
و الحكم  مافيات  نظام  و  الجديد  العالمي  النظام  الن   بل 
 لوبيات االقتصاد لم و لن يترك منفذا الي ديموقراطية ان
 تتسرب و تبني عدالةاو انصافا او اكتفاء ذاتيا او تصنيعا
 دون استشارتها فحتي الغذاء اصبح ال يتحقق اال بسياسة
 االمن الغذاءي و االتصاالت ال تتحقق اال بجوسسة عالمية
 استعمارية بل حتي الحكم و الحكام و ااحكام ال تتحقق اال
 بتراخيص و اتفاقيات و معاهدات و لوبيات و الويل لمن ال
 يخضع لذلك و ليس غريبا حتي ان يحسب حسابا للجيلين
اجدادها عن  دينا  بقي  ما  تدفع  حتي  القادمة  و  الثالثة   او 

 فلنا نحن العرب عقود بترول حتي سنة 2050 ال نعرف مالها او
مستقبلها .

 و المهزلة في ذلك اننا نحن العرب حكمنا علي انفسنا مسبقا انه الي

 2050 سوف لن نتطور و ال نصنع مجتمعنا و لن نتمكن حتي من
 تكوين طاقاتنا و مهندسين بترول يتمكنون في زمن ما من استخراج
و اموالنا  استنزاف  و  االجنبية  الشركات  مساعدات  دون   بترولنا 

طاقاتنا و مناجمنا و الهواء الذي نتنفسه.

 دخلنا سياسة المافيا العالمية حقا يا سادتي و شدوا االحزمة
 و مثال )االنفجار الديموقراطي السعودي( المير السعودية
تعتمد و تطبق  اليوم مثال يوضح مسيرة كانت منذ سنين 
ا فذ  ديموقراطيا  مسارا  اصبحت  حتي  تتحقق  و  تنجح   و 
 بعنوان )علي و علي اعداءي ( و من اجتهد و لم يصب فله
الشمالية قيسر كوريا  قيسر روسيا و  لقد سبقه   اجر واحد 
 و قيصر ايران و قيسر سوريا و قيسر الواليات القيسرية

االمريكية و ما علي الخادم الوفي اال التنفيذ.

الناجحة االلمانية  للتجربة  الديموقراطي  الدهاء  و   الذكاء 
 يكمن في مالحظات انجيال ماركل في زمن ما حين ارادت
ثم اوردقان  رجب  علي  االنقالب  فشيد  تركيا  الي  الثورة   تصدير 
؟... لسنين  الحجيج  مال  اين  التساءل  تخشي  التي  اليوم  السعودية 

الحرب اندلعت يا عرب

  فقط التجربة االلمانية في الديموقراطية التي نجحت في خلق انموذج ديموقراطي ناجح يجمع بين التنمية و الديموقراطية
 كان ذلك اال بعد ان مرت بحكومة نازية دكتاتورية نازية قاسية و قوية وضعت النقاط علي الحروف في بناء قومية المانية و دولة حديدية و تنمية و تصنيع امتد من غرب

اوروبا الي شرقها.

الدكتور حافظ بن منصور 
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الدولة الفلسطينية بين األوهام اإلسرائيلية و»صفقة القرن«

  إن الحلول المطروحة إقليمياً ودولياً للوصول إلى حل الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي تحت ما يُعرف بـ »صفقة القرن«، أسقطت حق العودة لالجئين الفلسطينيين والتعامل
مع قضية الالجئين بمنحهم الجنسية الفلسطينية وحق المواطنة في الدولة الفلسطينية العتيدة.

أمام هذه الحلول االقليمية والدولية، ومحاولة إيجاد حلول لصفقة القرن في ظّل الحديث عن عقد مؤتمر اقليمي لحّل الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي.

الفينة بين  إسرائيل  تُطلقها  التي  الهوجاء  التصريحات  تعد   لم 
فلسطينية دولة  إقامة  أو  الفلسطينيين  توطين  حول   واألخرى 
 ُمستغَربة، فتارة تدعو إلى وطن بديل في األردن وتارة إلى التوّسع
 في حدود قطاع غّزة جنوباً نحو شبه جزيرة سيناء المصرية وتارة
كان والتي  تواجدهم،  أماكن  في  الفلسطينيين  توطين  إلى   أخرى 
 آخرها تصريحات وزيرة المساواة االجتماعية في حكومة االحتالل
 اإلسرائيلي غيال غامليئيل وهي من حزب الليكود الحاكم التي دعت
 فيها إلى إقامة دولة فلسطينية في سيناء، زاعمة أن الدولة الفلسطينية
 فكرة خطيرة على إسرائيل ومن المستحيل إقامة دولة فلسطينية بين
أذهاننا إلى  تُعيد  التصريحات  فتلك  المتوّسط.   نهر األردن والبحر 
 تصريحات إيغال آلون وغيورا أيالند إلقامة دولة فلسطينية تضم

قطاع غّزة وسيناء المصرية.

 الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي يُعّد األطول في تاريخ الصراعات
 التي شهدتها المنطقة بل واألعنف في التنّكر لحقوق الشعوب وال
 سيما الشعب الفلسطيني وسرقة خيراته من دون االهتمام بمصيره

ومواصلة القتل والتنكيل والتهجير واالعتقال والترهيب.

الصراع حل  إلى  للوصول  ودولياً  إقليمياً  المطروحة  الحلول   إن 
 الفلسطيني- اإلسرائيلي تحت ما يُعرف بـ »صفقة القرن«، أسقطت
الالجئين قضية  مع  والتعامل  الفلسطينيين  لالجئين  العودة   حق 
الفلسطينية الدولة  في  المواطنة  وحق  الفلسطينية  الجنسية   بمنحهم 
 العتيدة، إضافة إلى تحديد حدود هذه الدولة وتضم قطاع غّزة إضافة
 إلى 40% من مساحة الضفة الغربية )تضم المناطق الُمصنّفة »أ«
 و »ب« ( من دون القدس عاصمة لها، على أن يقام ميناء بحري
 ومطار في غّزة وتأهيل البنية التحتية وإقامة مناطق صناعية ومدن
 جديدة ، ويتم التواصل بين الضفة الفلسطينية وغّزة عبر ممر آمن

أو قطار سريع.

هي الفلسطينيين  توطين  عن  الليكودية  الوزيرة  تصريحات   ولعّل 
 محاولة بائِسة لخلط األوراق في استغالل واضح لألحداث الجارية
 في شبه جزيرة سيناء ، والنار المشتعلة في أكثر من دولة عربية
بقيادة و«إسرائيل«  العرب  بين  الجديدة  التحالفات  بناء   واستمرار 
المنطقة. في  اإليراني  التمّدد  لصّد  السعودية  العربية   المملكة 
الرئيس لها  يتعّرض  التي  الضغوطات  عن  األخيرة   فالتسريبات 
 محمود عباس بُعيد زيارته إلى السعودية وتخييره بين التوقيع على
كوشنر جاريد  وصول  سبقها  والتي   ، االستقالة  أو  القرن   صفقة 
الفلسطينيين للضغط على  المملكة  إلى  الرئيس األميركي   مستشار 
ُمسبقة شروط  أية  دون  من  إسرائيل  مع  المفاوضات  إلى   للعودة 

والقبول بصفقة القرن، والتي أّكدها أكثر من مسؤول فلسطيني.

 وأمام هذه الحلول االقليمية والدولية، ومحاولة إيجاد حلول لصفقة
الصراع لحّل  اقليمي  مؤتمر  عقد  عن  الحديث  ظّل  في   القرن 
مع العربي  التطبيع  عناوينه  تكون  اإلسرائيلي   –  الفلسطيني 
 »إسرائيل« بديالً عن المؤتمر الدولي برعاية الدول الخمس دائمة
الشرعية قرارات  وتطبيق   ، الدولي  األمن  مجلس  في   العضوية 
 الدولية، فال بّد للفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم من تسليط الضوء
بحق للتمّسك  عالياً  الصوت  ورفع  بقضيتهم  الُمحدق  الخطر   على 
 العودة إلى الديار والممتلكات ، والتمّسك بقرارات الشرعية الدولية
اللجنة فّسرته  القرار 194 وما  الصلة بقضيتهم وفي مقّدمها   ذات 
 القانونية في األمم المتحدة، والتحذير من أية محاولة لاللتفاف على
يمكن ال  مقدساً  حقاً  باعتباره  مضمونه  من  تفريغه  أو  الحق   هذا 

التنازل أو المساومة أو التفريط به.

شاملة فلسطينية  بمراجعة  الشروع  الغد،  قبل  اليوم   المطلوب 
من طرأ  وما  هذا،  يومنا  إلى  النكبة  ُعمر  من  عاماً   70  لـقرابة 
النضال من  عقود  خمسة  خالل  الفلسطينية  السياسة  في   تغيير 
التوّسعية الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه   الوطني 
وسواها واألبارتهايد  العنصري  التمييز  وسياسة   االستعمارية 

المفاوضات وقف  على  والتأكيد  المنظّم،  واإلرهاب  الجرائم   من 
 الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط واالشتراطات األميركية
إلى االلتفاف على حقوق شعبنا، وكذلك طّي الهادفة   واإلسرائيلية 
 صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني
 الفلسطيني، والعمل بدالً من ذلك بموجب نتائج وقرارات الحوارات
إشراف تحت  دولي  مؤتمر  إلى  والدعوة  الوطنية،   والمؤّسسات 
 األعضاء دائمي العضوية في مجلس األمن الدولي، لوضع اآلليات
 واإلجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتقّدم بطلب
المتحدة العامة لألمم  الجمعية  فلسطين في  لدولة  العاِملة   العضوية 
فلسطين دولة  تنسيب  ومواصلة  المراقبة،  العضوية  لها  أقّر   الذي 
 إلى المؤّسسات والوكاالت الدولية كافة، كعضو فاِعل في المجتمع
الحماية بتأمين  والمطالبة  الدولية،  الشرعية  سقف  وتحت   الدولي 
الجنايات محكمة  في  الُمعطّلة  الشكاوي  وتفعيل  لشعبنا،   الدولية 

الدولية ضد المسؤولين اإلسرائيليين.

شعبنا قضية  تقديم  إعادة  المطلوب،  الطوال،  السنوات  هذه   وأمام 
لشعب تحت تحّرر وطني عادلة  العالمي، قضية  العام  الرأي   إلى 
 االحتالل والحصار والتهجير والتمييز العنصري، تستدعي تسريع
ترتيب وإعادة  المصالحة،  اتفاق  وتطبيق  االنقسام  إنهاء   خطوات 
 البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والعمل
 ببيان القاهرة في 2017/11/22، لمواجهة االستحقاقات السياسية

القادمة.

وسام زغبر - كاتب وصحافي فلسطيني

 
بين البطالة  نسب  وارتفاع  السيئة  االقتصادية  األوضاع  ظل   في 
برنامج بتنظيم  نوايا  جمعية  قامت  لبنان؛  في  الفلسطيني   الشباب 
الحكومة قبل  من  الممول  واالبتكار،  األعمال  ريادة  في   مجاني 
لبناء الدولية  األكاديمية  مع  بالتنسيق  وذلك  واليونيسف،   الهولندية 

القدرات.
من االقتصادية  العجلة  تحريك  إلى  بدوره  يسعى  البرنامج   وهذا 
بإنشاء للبدء  والشابات  الشبان  لدى  األعمال  ريادة  تطوير   خالل 
منها، الناجحة  المشاريع  تمويل  شرط  على  الخاصة   مشاريعهم 
قبل بالبرنامج  الخاصة  التدريبة  الفترة  خالل  تقييمها  سيتم   والتي 

التأهل لمرحلة االحتضان.
محمد لالقتصادي،  القدرات،  لبناء  الدولية  األكاديمية  مدير   وقال 

 عويد، ان هذا البرنامج سيقد بشكل مجاني، كما وأنه سيقدم إلى فئة
الشباب من الجنسيات واالختصاصات المختلفة.

تعزيز مهارات ريادة األعمال العمل على  إلى  البرنامج    ويهدف 
 وبناء المشاريع للشباب بطرق مبتكرة؛ إلنتاج مدخول من موارد
 محدودة من جهة وإلى تعزيز روح التعاون بين الشباب ومشاركة
 الخبرات المكتسبة من بعضهم، كما ويسعى إلى توعية المهارات
 الحياتية لدى المشاركين  ككتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية

ومهارات العرض والتقديم وأخالقيات العمل.
ولها محدودة  شركة  هي  القدرات،  لبناء  الدولية   واألكاديمية 
لجمعية قاعاتها  تقديم  إلى   مشاركات ومساهمات مجتمعية خولتها 

نوايا كي تباشر بتنفيذ برنامجها في ريادة األعمال واالبتكار.
 وأضاف عويد، بأنه سيتم تقديم مبلغ بقيمة 2000 دوالر،  لتمويل

االحتضان مرحلة  خالل  تقديمها  ويتم  نجاحا،  األكثر   المشاريع 
وتقديم االستشارات والتي تأتي ما بعد التدريب.

 واستنادا إلى األرقام اإلحصائية، فإن مجمل عدد المسجلين في هذا
تتراوح فلسطيني  متدرب  منهم 30  متدرب،  بلغ 40  قد   البرنامج 

أعمارهم بين 18 و 24 عام.
 وأكد عويد، بأن الدورة قد بدأت نهار اإلثنين في السادس تشرين
بأن موضحاً  الجاري،  الشهر  من   29 حتى  وستستمر   الثاني، 
مشاريع ومنها  مشاريعهم  تكوين  في  تقدما  سجلوا  قد   المتدربين 

ناجحة قد تعود على الشباب الفلسطينين باآلثار اإليجابية.
 اعتبر  مدير األكاديمية الدولبة لبناء القدرات، أن هذه االإلنطالقة
لدى نجاح  قصص  وجود  على  ومؤشر  للمتدربين،  موفقة   لداية 

بعض الشباب الفلسطينين في تكوينهم لمشاريعهم الصغيرة.

برنامج في ريادة األعمال واالبتكار يفتح األبواب أمام الشباب الفلسطينين
إسراء لداوي



5 مقاالت

في النجاح  و  قوية  صحفية  مؤسسات  ببناء   مرتبط 
 فرض احترافية أكبر للصحافة، ليعود مهنيو الصحافة
عن الدفاع  عوض  وأخالقياتها  وقواعدها  المهنة  عن   للدفاع 
اإليديولوجية االنتماءات  و  االقتصادية  و  التجارية   المصالح 

واآلراء الفكرية، وشبكات منظومة الحكم.

كيف يمكن إنقاذ وسائل االعالم المفلسة ؟ 
  مادام أن الوزير األول يهوى إغراق برلمان ضعيف و موال
فمن األرقام،  لغة و ضبابية  في  له و لطروحاته   في غالبيته 
و ثانيا،  كمهنيين  و  أوال  كمواطنين  منه  نطلب  أن   البديهي 
تقييما يعطينا  أن  بآخر  أو  بشكل  العام  المال  عن   كمسؤولين 
 لسياسة الدعم الخاصة بالصحافة الخاصة التي تعود ألكثر من
 27 سنة، و أن يعطينا األرقام الخاصة بدعم الصحافة المكتوبة
 الخاصة، و العمومية التي تمارس الدعاية البدائية للسلطة و
 ألحزابها، و أن يزودنا كذلك بقيمة األموال التي تذهب لهؤالء
 الذي يسيرون إفالسا شامال ، من ماليير الدينارات من الطباعة
 و اإلشهار و التوزيع، و الجباية وغيرها من الريوع التي تبين
 بشكل واضح الفساد الذي تعيش فيه المنظومة االعالمية، حتى

 نعرف من أخذ؟ ماذا؟ و لصالح من؟ و لخدمة أية أجندا؟

 وعوض الحديث عن إنقاذ وسائل إعالمية مفلسة، أعتقد أنه من
 الضروري الحديث عن إنقاذ المهنة و الدفاع عن حق المواطن
السلطات في أداء كل  الرقابة على   في صحافة حرة تمارس 

 هذا البلد.... و على رأسها السلطة التنفيذية.

 المستعجل اليوم هو إنقاذ مهنة الصحافة من آلة الدعاية، و من
 سماسرة المال الفاسد، و من تسيير المنظومة اإلعالمية خارج

 قواعد المهنة و خارج روح الدستور و قوانين الجمهورية.
إطار في  الصحافة  دعم  صناديق  استخدام  يتوقف  ان   يجب 

سياسة الزبائنية و الوالء و الدعاية و تصفية الحسابات.

على للضغط  أخرى  وسيلة  الصندوق  هذا  سيكون   هل 

الصحف؟
إذا لم يضبط   أعتقد سيكون كذلك حتما، 

 الصندوق بمراسيم تنفيذية واضحة، و إذا
 لم يتم إشراك البرلمان بكل الكتل البرلمانية
هذا على  البرلمانية  الرقابة   لممارسة 
الضروري من  أنه  أرى  كما   الصندوق، 
 أن يتم ذلك وفق شروط واضحة و دقيقة ال
 تكون فضفاضة كما عهدناه في تشريعات
و التعدد  يكون  شروط  الحكم،   منظومة 
تشجيع أسسها،  أحد  اإلعالمي   التنوع 
باللغتين الصادرة  الصحف  دعم  و   مثال 
 العربية و األمازيغية مع إعطاء األولوية
الساحة في  انعدامها  بسبب  األخيرة   لهذه 

 اإلعالمية ألسباب سياسية و تاريخية معروفة.

التيارات مختلف  على  المنفتحة  الصحف  تشجيع  يجب   كما 
 الفكرية و السياسية والموجودة في المجتمع، و دعم الصحف
 التي ال تؤسس لخطابات تمييزية بين الجنسين و الصحف التي
التمييز العرقي و التطرف  ال تنشر الكراهية و العنصرية و 
 الديني و التي ال تحارب حرية المعتقد و غيرها من المعايير،
بمهنية تتمتع  التي  الصحف  تشجيع  الضروري  من  أنه   كما 
 عالية، و هذا ال يتم إال بوجود سلطة ضبط قوية تؤسس لفرق
 بحث تسعى لرصد و متابعة دائمة ألداء الصحف و ما تنشره،
 و تقوم بإصدار تقارير سنوية علمية وموضوعية. و كل هذا
 من شأنه أن يخلق منافسة مهنية كبيرة بين الصحف، وهو ما
 قد يعيد للصحفيين المحترفين سمعتهم و قيمتهم، بعد أن غرقت
 المهنة في الدعاية و الرداءة و الوالء، مما حول مهنة الصحفي

 إلى مهنة تشبه مهنة ما ال مهنة له.

  لماذا تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة؟
التأخر القول إن كان هذا  السؤال هو    أعتقد أن أهم من هذا 

السلطة إن أسست و أم ال، ألن هذه  له قيمة مضافة   ستكون 

السمعي ضبط  سلطة  بها  تعمل  التي  بالطريقة  تعمل   بدأت 
 بصري، فال يرجى من تأسيسها أو تأجيلها، أو حتى إلغاءها

شيئا، و ربما قد يكون إللغائها محاسن أكثر من فوائدها.

 يجب أن يعرف أصحاب القرار في هذا البلد أن سلطة الضبط
 يجب أن تعمل في شكل سلطة تعديل و تنظيم و ليس سلطة
 رقابة و قمع، كما أنه من الضروري ايجاد مسارات موازية
في حقه  ممارسة  من  الجمهور  يتمكن  حتى  المدني   للمجتمع 
الضروري من  أنه  كما  كاملة،  معلومة  في  حقه  عن   الدفاع 
 اليوم فتح نقاش وطني حول الصحافة العمومية المكتوبة بشكل

خاص و اإلعالم العمومي بشكل عام.

ممارسات أن  البلد  هذا  في  القرار  أصحاب  يعلم  أن  يجب    
مبدأ و  الجمهورية  قوانين  مع  تتعارض  العمومي   اإلعالم 
 الخدمة العمومية و أخالقيات المهنة، و أن المجتمع له الحق
 بمطالبة السلطات العمومية باألموال التي تصرف من الخزينة
 العمومية لتلميع صورة من هم في السلطة عوض أداء الخدمة
 العمومية، و على القائمين على سلطتي الضبط أن يعلموا بأن
 مهمتمهم هي ضبط الممارسة اإلعالمية في القطاع العام كذلك

و ليس القطاع الخاص فقط.



مقاالت 4

لماذا تعيش الصحافة المكتوبة في أزمة؟ 
 هذا الوضع نتيجة حتمية لمنظومة إعالمية قائمة على ثالوث
ما بشكل جيد  يفسر  ثالوث  الفساد، و هو  و  الريع  و   الدعاية 

 نحن فيه.
على قادر  غير  صار  لكنه  قائما  الزال  اليوم  الثالوث   هذا 
 استيعاب كل الفاعلين فيه بسبب شح الموارد المالية و بسبب
 منافسة التلفزيونيات الخاصة للصحافة الورقية في ممارستها

للدعاية لصالح السلطة بمختلف شبكاتها و دوائرها.
في الورقية  الصحافة  سحب  مؤشرات  عند  نتوقف   عندما 
 الجزائر إلى غاية نهاية السداسي األول من سنة 2017، فإن
 أول ما يشدنا هو النسب الكبيرة في تراجع سحب اليوميات،
التراجع أي عنوان صحفي، حيث يمس  وال نستثني من هذا 

هذا الواقع اليوميات الكثيرة السحب واليوميات األقل سحبا.
 تراجع كبير لمعدالت سحب كل الصحف في الخمس سنوات
 الماضية، تراجع بتراوح بين 40 و60 بالمائة. وهي نسب تجد

تفسيراتها في العديد من العوامل واألسباب.

 ويمكن القول بناء على دراسة معمقة و موثقة أنجزتها مؤخرا،
ال في 2015،  الساحة  في  كانت  يومية   149 من ضمن   إنه 
يوميات  10 من  أكثر  الحاالت  أحسن  في  و  تبقى  أن   يمكن 
الوجود االقتصادية وفي  المقاومة  تقدير، ي في   على أقصى 
 في الخمس سنوات القادمة،وأن هذه الصحف إن لم تتأقلم مع
يجمع اقتصادي  نموذج  لتطوير  واالستعداد  الرقمي،   التحول 

 بين استراتيجية تسويق الورقي مع الصيغة الرقمية، فإنه من
 المحتمل أال تبقى إال ستة جرائد ورقية وفي أحسن الحاالت.

 ويمكن في هذا المجال تحديد أهم عوامل وأسباب هذه األزمة
 وأهم تجلياتها في ثمانية عوامل أساسية، وهي ضعف عائدات
 اإلعالنات، و المنافسة االشهارية غير النزيهة و غير األخالقية
 لللقنوات التلفزيونية الخاصة، و سياسة الكل المجاني لصحافة
انتشار و  االجتماعي  التواصل  شبكات  ومنافسة   الواب، 
 الهواتف الذكية، و تضاعف تكاليف إنتاج الصحف المكتوبة،
 و تقليص العديد من قاعات التحرير الورقية لعدد الصحفيين،
 والتأخر في دفع أجور اآلخرين، ديون الجرائد لدى المطابع
وفشل الورقية،  الصحافة  توزيع  شركات  وأزمة   العمومية، 

قاعات التحرير الورقية في تحدي االنتقال نحو الرقمي.

مهني تنظيم  في  التكتل  الصحفيين  على  يصعب   لماذا 
قوي؟

الذهبي الجزائر عهدها  في  الصحفية  النقابية  الحركة   عرفت 
 في منتصف ثمانينيات القرن الماضي و بداية التسعينيات مع
الذين و  الصحفيين،  كبار  من  يتشكل  كان  النقابيين  من   جيل 
 فرقتهم االيديولوجيا و السياسة و جمعت بينهم المهنة، و هذا
 الجيل الذي حمل المهنة كهم و كانشغال، أصبح عملة نادرة،
نراها كنا  التي  السلوكات  من  الكثير  و  قتلها،  تم  المهنة   ألن 
الماضي كخروقات واضحة ألخالقيات القرن  تسعينيات   في 
 المهنة أصبحت ممارسة يومية، من تلقي الهدايا، و الخلط بين
 اإلخبار و اإلشهار، و شبهات تعارض المصالح وغيرها من

 الممارسات الكثيرة.
وعي درجة  بلد  أي  في  الصحفية  النقابية  الحركة   تعكس 
على قدرتهم  و  تنظيمهم  درجة  و  بمسؤوليتهم   الصحافيين 
 تكوين سلطة مضادة للدفاع عن حرية الصحافة و عن المهنة

و عن أنفسهم بالدرجة األولى.
قوية، صحفية  نقابة  بناء  تحديات  أن  التأكيد   ويمكن 

 إنقاذ مهنة الصحافة أهم من إنقاذ المؤسسات االعالمية

 تعيش الصحافة المكتوبة أزمة تهدد مستقبلها في ظل التطورات التقنية واألزمات المالية التي يشهدها العالم والمنطقة العربية . وقد تفاقمت هذه األزمة بالجزائر ، حول
أزمة الصحافة المكتوبة والمؤسسات االعالمية في الجزائر والمنطقة العربية.

 »األيام« التقت أستاذ االعالم في الجامعات الجزائرية الدكتور رضوان بوجمعة وأجرت معه هذا الحوار:



تغيير في  الكبير  األثر  التكنولوجي  للتطور   كان 
 نمط استهالكنا، األمر الذي أّدى الى تطوير سلعاً
 كنّا نجدها في الماضي فّعالة وتلبي حاجاتنا، أّما
تّم وقد  البعض  لدى  تستخدم  بالكاد  فهي   اليوم 
 استبدالها بأخرى عصرية تواكب الموضة وتسهّل
حياتنا اليومية وتوفّر الكثير  من الجهد والوقت.

تعمل االجتماعي  التواصل   وسائل 
وحب والتقليد  الغيرة  تغذية   على 

الظهور

التواصل بوسائل  يتعلّق  ما  في   أّما 
الغيرة تغذية   االجتماعي فهي عملت على 
بالفرد ودفعت  الظهور،  وحب   والتقليد 
ال باعتباره  اآلخرون  يملكه  ما   القتناء 
 يقل شأناً عنهم، غير مراٍع لمستوى دخله

له بشراء كل ما التي ال تسمح  الشرائية   وقدرته 
رغبت فيه نفسه.

يقل أهمية  ولوسائل االعالم واإلعالنات دور ال 
سلٍع شراء  على  الفرد  يحث  فهو  سبق،  ما   عن 
 ليس بحاجة لها فقط ألنه شاهدها بصورة مدهشة
في جاء  ما  وفق  الرائعة  مزاياها  على   وتعّرف 
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٢٠١٧
اسبوعيَة إقتصاديَة - تصدر شهريّا مؤقّتا

الفرق بين الحاجة و االستهالك

بالضرورة  ليس 
للسلع  استهالكنا 
 والخدمات في أيامنا هذه

 نابعاً من حاجتنا اليها.

 ان مفهوم الحاجات لدى المستهلك قد تغيّر كثيراً
 عّما كان عليه سابقاً. ففي ظّل التّطّور التكنولوجي
وسائل هيمنة  ظل  وفِي  نشهده،  الذي   السريع 
يلعبه الذي  الكبير  والدور  االجتماعي   التواصل 
االنسان وقع  االقتصادية،  الساحة  في   اإلعالم 
نظرته واختلفت  االستهالكي،  المجتمع   ضحية 
 للحاجات االساسية والحاجات الثانوية، مما أدخله
 في نفق االستهالك العشوائي الذي بات ال يرحم

 أصحاب المداخيل المحدودة والطبقة الفقيرة.

 اإلعالن واألهم تشديد المعلن على السعر المناسب
 لهذه السلعة وأكثر من ذلك تسهيالت بالدفع تريح
جيبة الشاري في حال عدم امتالكه المال الكافي.

خالل من  سواء  الديون  مع  الرحلة  تبدأ   وهنا 
القروض طلب  خالل  من  او  بالدفع   التسهيالت 
القتناء الكافية  السيولة  له  تؤمن  التي   المصرفية 

 ما شاء.

الفرق بين الحاجة و الرغبة
 هل توقفت لبرهة أمام سلعة ما وسألت نفسك هل
 انا فعالً احتاج هذه السلعة أم أنا أريدها فحسب؟

 قبل قيامك بشراء السلعة، فّكر ملياً بمدى حاجتك
ان وبسعرها  إليك،  بها  ستعود  التي  والفائدة   لها 
هذا على  اإلجابة  بعد   . دخلك  مع  يتناسب   كان 

 السؤال من المحتمل جّداً ان تعدل عن رأيك.

فردوس الحافي
مادة  ثانوي،  أستاذة 

االقتصاد.

مبتكرها أن  شاع  والذي  الرقمية   »بيتكوين« 
نشر تم  وقد  ناكاموتو.  ساتوشي  يدعى   شخص 
 أول سعر تداول بين هذه العملة والدوالر وكان 1

بيتكوين يبلغ 0.001 دوالر.
أحياناً عليها  يُطلق  التي  بيتكوين  تطبيقات   تسمح 
 اسم عميل بيتكوين للُمستخدمين بالتعامل مع شبكة
 بيتكوين. في شكله القاعدي يسمح التطبيق بتوليد
 وحفظ مفاتيح خاصة بالُمستخدم واالتصال بشبكة

الند للند الخاص بالعملة.

شراء سهل
 ويعتبر الدفع بواسطة بيتكوين أسهل من الشراء
قبوله ويمكن  العادية،  االئتمان  بطاقات   بواسطة 

دون الحاجة لوجود حساب بنكي للتاجر.
برنامج خالل  من  بيتكوين  مدفوعات   وتتم 
الحاسوب خالل  من  إما  بيتكوين،   لمحفظة 
إدخال طريق  عن  الذكي،  الهاتف  أو   الشخصي 
وقد وإرساله.  المدفوع  والمبلغ  المستلم   عنوان 
 احتضن مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر بإقليم
أول جهاز صراف الكندي  كولومبيا«   »بريتيش 
في بيتكوين  لعملة  العالم  في   )ATM(  آلي 
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هل يمكنك توليد عملة بيتكوين؟

ولتبسيط استخراجه،  هو  البتكوين  بتعدين   يقصد 
 المفهوم نأخذ مثال الذهب الذي يتطلب الستخراجه
مخصصة معينة  معدات  األرض  باطن   من 
بالنسبة الشيء  نفس  كبير  وجهد  الغرض   لذلك 
تقوم يتطلب معدات وبرامج مخصصة   للبتكوين 
المعقدة، الحسابية  والعمليات  الشيفرات   بفك 
أي بإمكان  اإلنترنت.  على  مجانية  البرامج   هذه 
 شخص وعبر جهازه توليد بيتكوين، ولكن لألسف

الضغط يتحمل  لن  قوته  كانت  مهما  جهازه   فإن 
 الكهربائي الهائل، وسيصاب بالتلف، أضف إلى
والحل بها،  ستتسبب  التي  الكهرباء  فاتورة   ذلك 

يكمن فيما يعرف بالتعدين السحابي.

المزايا والسلبيات
إلى وسيط الحاجة  من  فبدالً  المنخفضة،   الرسوم 
 بينك وبين التاجر لنقل المال، وهذا الوسيط يخصم
هذه البيتكوين،  عملة  وجود  مع  المال  من   نسبة 
 العملية غير موجودة، ألن العملة لم تنتقل، بل كود
 العملة هو ما خرج من محفظتك ودخل إلى محفظة
 التاجر اآلخر. السرية والخصوصية، حيث تتمتع
ال حيث  السرية،  من  عاٍل  بقدر  بيتكوين   ُعملة 
أو مؤسسة، بنك  أو   تخضع ألي رقابة من جهة 
 وكل ما تحتاجه إلرسال بيتكوين لشخص آخر هو
 عنوانه فقط. عملة عالمية، فهي ال ترتبط بموقع
 جغرافي معين فيمكن التعامل معها وكأنها العملة
 المحلية، إذ ليست مرتبطة بدولة أو بنك مركزي

معين وال حتى باقتصاد.
 ومن أبرز سلبيات بيتكوين عملية التشفير والتكتم
 على طريقة توليد بيتكوين عبر معادالت معقدة،
 قد تكون مسارا سهال لتمرير عمليات مشبوهة بما

أنها ال تخضع ألي رقابة.
 كما ال تستند بيتكوين إلى أية أصول أو تقييمات
أو ارتفاع  توقع  في  إليها  االستناد  يمكن   عادلة 

انخفاض هذه العملة.

 بعد أن تجاوزت عملة »البيتكوين« اليوم الثالثاء
القيمة أصبحت  دوالر،  آالف   10 الـ   مستوى 
قيمة تتجاوز  اإللكترونية  العملة  لهذه   السوقية 

شركات وحتى اقتصادات بعض الدول.

ما هي بيتكوين؟
)وهمية إلكترونية  عملة  عبارة  هي   البيتكوين 
فقط، اإلنترنت  عبر  تداولها  يتم  افتراضية(،   أو 
العمالت كباقي  لها  ملموسا  أو  ماديا  وجود   وال 
في وتستخدم  واإلسترليني،  كالدوالر   األخرى 
فيها تتحكم  وال  اإلنترنت  شبكة  عبر   المعامالت 

أي سلطة أو بنوك مركزية.
أجهزة من  اآلالف  على  بيتكوين  عملة   تعتمد 
من تتحقق  التي  العالم  أنحاء  في   الكمبيوتر 
عمالت من  المزيد  وتضيف  المعامالت   صحة 
للنور البيتكوين  خرجت  النظام.  إلى   بيتكوين 
وكانت  ،2009 عام  من  يناير   3 في  مرة   ألول 
مماثلة بطريقة  العالمي  االقتصاد  لتغيير   تهدف 
 لما أحدثته أساليب النشر على اإلنترنت والمواقع
 اإللكترونية من تغيير، نقل جزء كبير من اإلعالم

.onlineإلى الـ

من اخترعها؟

 وكان وراء بيتكوين شخص أطلق على نفسه اسما
ووصف  ،»Satoshi  Nakamoto«  رمزيا 
في يعتمد  إلكتروني  نقدي  نظام  بأنها   العملة 
-to-peer للند  الند  مبدأ  على  المالية  التعامالت 
 peer، وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر

ما بين ُمستخدم وآخر دون وجود وسيط.
الماضي 2016، كشف رجل العام  وفي  أنه   إال 
»بي لقناة  رايت  كريغ  األسترالي   األعمال 
عملة مخترعا  كونه  عن  البريطانية  سي«   بي 

»بيتكوين« ما هي وكيف نشأت؟



مقابالت 2

في حوار خاص مع »االيام«:
عبود عالمة: االستثمار المالي هو أحد أهم القطاعات االقتصادية

   يشكل قطاع االستثمار المالي من أبرز القطاعات االقتصادية والتجارية ليس في لبنان فحسب بل وفي العالم كله ، وهو عمليّة اقتصاديّة تتمثل بامتالك المستمثر ألحد
 األصول الماليّة بغية تحقيق عائد مادي كبير في المستقبل، ويدخل في عدة مجاالت، كما يمكن تعريفه بأنه أحد أنواع االستثمار المقترن باألسهم والسندات وأذونات الخزنة

وتداول األدوات التجاريّة ذات القابليّة للصرف.
 والستيضاح مفاهيم وأهداف االستثمار المالي والوضع االقتصادي العام في لبنان، التقينا رجل االعمال اللبناني معمر عبود عالمة رئيس مجلس إدارة شركة أم أم ماركتس

لدراسة وتحليل األسواق العالمية.

الديون من  التخلص  كيفية   و 
ال عملنا   . االولى   بالدرجة 
 يقتصر على الشركات بل ايضا
افراد.المتمولين مشكالت   حل 
الكبرى الرساميل  اصحاب   و 
 اللذين يريدون استثمار اموالهم
،يأتون العالمية  االسواق   في 
االستشارات لهم  لنقدم   الينا 
 للسندات المالية في البورصات
المحلية و  العالمية  االسهم   و 
و اساس  على  بدراسة   .نقوم 
 معطيات و مؤشرات سياسية و
 اقتصادية ثم نضع الدراسة بين

يدي العمالء .

النجاح استطعت  كيف     
 في هذا المجال االقتصادي

العالمي ؟
منذ مكافح  انسان  أنني  أعتقد    

 بداية حياتي ، طبعا انا لم أرث هذه المهنة . بدأت
في مالية  مؤسسة  في  عمليات  كمدير   موظف 
 منطقة صور و بعد 10 سنوات اكملت طموحي و

أنشأت عمل خاص في عام 2009.

  عندما يملك االنسان خلفية علمية مع اختصاص
باستطاعته اختصاصه،  تنمية  على  يعمل   ثم 
محلليين هناك   . العالم  كل  الى   الوصول 
اقتصاديين ماليين من بالدنا في كافة انحاء العالم.
 في اي مجال تختاره يكون الهدف هو الربح، لهذا
 عليك التوسع في تجارتك و اعمالك ونكون خدمنا
 اقتصاد بلدنا . االستمرارية و المواظبة و الثبات
الى بنا  يصل  سوف  به  التزمنا  معين  مجال   في 
العمر قصير جدا كي  . الثروات   النجاح و جني 

نثبت اننا اكر مما نحن عليه.

ماهي الخدمات التي تقدمها في شركتك ؟ 
التحليل. و  االستشارات  يطلب  من  إلي  يأتي 
أنني بما  المالي،  السوق  في  مادة معينة  له   أحلل 
السياسية للمؤشرات  متابعتي   محلل و من خالل 
 و االقتصادية و االقليمية ، أستطيع تقييم السوق
 المالي و االقتصادي و خبرتي التي ال تقل عن 15

سنة تمنحني ثقة كبيرة بين عمالئي .

بالحركة رأيك  ما     
هذه في   االقتصادية 
المرحلة في لبنان ؟
عليه المتعارف  من    

هو االمم  عصب   ان 
االقتصاد و   االقتصاد 
العمليات كل   يشغل 
مكان كل  في   التجارية 

عالميا و محليا .
المحلي االقتصاد   في 
 نرى الكثير من الشوائب

 بسبب غياب الرقابة و التنسيق بين الوزارات . و
في كل االعمال  التجار و رجال  كل  معاناة   هذه 
العالم ، مع االشارة ان التطور السريع في  دول 
 عالم االعمال و المال ، يؤدي ال ضرورة مواكبة
 التطورات من اجل تحقيق المنافسة و القدرة عل

البقاء في االسواق .

   ما هي أبرز العراقيل التي تواجه رجل
االعمال اللبناني ؟

ان يجب   ، كلها  االمم  االقتصاد عصب  أن  بما    
 يوجد تكاتف و تجامع عل القدرات و تعاون بين
 رجال االعمال ، النه السبيل الوحيد لالنطالق في
التي العقبات  ان  .كما  عالميا  االقتصادية   العملية 
 تواجه رجال االعمال هي من صلب مشاكل االمم
 بشكل عام. وال يجب اعتبار االقتصاد متعثر، النه

اصال متعثرا في كل االحوال.

  هل القوانين اللبنانية تشكل عقبة ؟
االعمال تنظيم  و  لتقنين  وجدت  القوانين    

 االقتصادية في كل العالم ، لذا ال يمكن اعتبارها
بالتعاون يكون  الجهود  تضافر  و  تجامع   .   عقبة 
 و باستمرارية العمل ، ال يكفي ان يكون لنا عقل
 جيد، بل المهم كيفية استعمال هذا العقل بطريقة
و جمارك  وال  قيود  علينا  تضع  ال  الدولة   جيدة. 
مع مباشر  اتصال  على  لسنا  نحن  ضرائب،   ال 

 الدولة.
 كل ما هو مطلوب منا رسوم للمالية، بالتالي نقدم
 تقاريرنا و بيان االيرادات و االعباء وندفع ما هو
للدولة ان تعترض للمالية . ال يحق   مطلوب منا 
 على عملنا ، الننا نقدم خدمة للدولة و هي تسهيل

 امور المواطنين او العمالء .

 نحن في مجتمع زراعي في منطقة الجنوب ، و هذا
 المجتمع ال يملك ثقافة االسواق المالية و ما يجري
 بها حتى يكون باستطاعته التحليل للمضي بنجاح
 في مجاله الزراعي.هنا يأتي دورنا و واجبنا تجاه
 مجتمعنا و اهلنا في تسهيل وفك رموز االسواق
 المالية و االسهم التي يعتبرونها لغزا بالنسبة لهم،
 كما اننا فتحنا باب الدخول الى االسواق المالية و

التي اصال منتشرة في كل العالم .

اال تعتقد ان الوضع االقتصادي في خطر؟ 
  العالم كله ملىء بالخطر. هناك مقولة ماركسية

 تقول ) من ال يعمل ال يخطأ(. نضع خطط لالفراد
ينظمون و  اساسها  على  يسيرون  للشركات   او 
 شركتهم و اموالهم . ما نقوم به يتلخص في كيفية
جدوى دراسة  و  الشركة  ديون  مخاطر   ادارة 

للمشاريع التي نقوم بها.

  ماذا تطلب من الدولة اللبنانية ؟
لم  ،1826 نشأتها  منذ  و  اللبنانية  الدولة  تاريخ    

التركيبة هذه  ضمن  خاصة  دولة.  انها   تبثت 
فكيف نفسها  خدمة  عن  عاجزة  الدولة   السائدة. 
 ستقوم على خدمة رجال االعمال . لسنا دولة الننا
 لسنا اهل لنكون دولة .كل من تداول على وزارة
 االقتصاد جاء من اجل ابرام الصفقات فقط و ليس

من اجل انماء لبنان.

ما هو الهدف من استثمار األموال ؟ 
مستقبل تأمين  هو  المالي  االستثمار  من   الهدف 
للمشروع، المديرة  والقطاعات   األشخاص 
أعتاب أصبحوا على  الذين  السن  لكبار   وخاصة 
مع يتناسب  كبير  جاٍر  دخل  تحقيق   التقاعد. 
أيضا المستثمر.  يعيشها  التي  والرفاهيّة   الحياة 
الحرص هو  األموال  استثمار  أهداف  أبرز   من 
 على إيجاد تنمية مستمرة ومتزايدة باستمرار على
العوائد من  مقبولة  نسب  على  بالحصول   الثروة 
بتوفير رأسمالي  مكسب  تحقيق  إلى   باالضافة 
 الحماية لألموال من الوقوع في فخ انخفاض القوة
 الشرائيّة وأيضا وضع الدخل تحت الحماية بعيداً
التشريعات قبل  من  المفروضة  الضرائب   عن 
 والتنظيمات والسعي وراء تنمية الثروة وتحقيقها

على أكبر قدر ممكن.

العمل في االستثمار   لماذا اخترت مجال 
المالي؟

المالية الدراسات و االستشارات    اخترت مجال 
العالمية بالدرجة االولى . االستشارات  لالسواق 
المالية المشكالت  على  التغلب  هدفها   المالية 
 التي تتعرض لها اي شركة، و نقوم ايضا بتقييم
نقدم نحن  المجاالت.  شتى  في  السوق   اتجاهات 
 خدمة للعمالء، اال وهي دراسة و تحليل االسواق
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مخاض الفضاء العربي

اإلسرائيلية األوهام  بين  الفلسطينية   الدولة 
و»صفقة القرن«

اقتصاد لبنان أمام تحديات المستقبل

الشعب عامة  يعلم  لم  دقيق،  عقالني  بشكل    
العودة االستقالة وعن سبب   اللبناني عن سبب 
آفاق إلى  التحليالت والخياالت   عنها ، وذهبت 
 واسعة كاد البعض أن يكتب فيها شعرا وهذا ما
 قاد إلى حالة القلق والتوتر والترقب وكأن لبنان

أمام منعطف خطير يهدد كيانه .
المظاهر بتفاصيل  اللبنانيين  انشغال  لكن       

الحكومة رئيس  استقالة  حول   والتحليالت 
في توتر  إلى  أدى  عنها  والتراجع   اللبنانية 
اللبناني ، إال أن التحليالت  القطاع االقتصادي 
االستقالة رافق  الذي  االعالمي   والضجيج 
وارء الحقيقية  الخلفيات  وأهملت   »همشت« 
االستقالة والتراجع عنها وما رافقها من توترات.

يجري ما  فلك  خارج  جزيرة  ليس  لبنان       
الرئيسية القوى  كافة  المنطقة، خاصة وأن   في 
بدول خارجية ترتبط بشكل عضوي   والمؤثرة 

تشمل دولية  ومخططات  إقليمية   وصراعات 
المنطقة برمتها .

منعطف على  لبنان  إن  قال  من  يخطئ   ولم 
الحدث أن  اعتقد  من  كان  المخطئ  لكن   خطير، 

 قدم دولة الرئيس سعد الحريري استقالته، وبعد عودته إلى لبنان تراجع عن تقديمها رسميا أمام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وخالل األيام التي مرت
 ما بين االستقالة والتراجع عنها، انشغلت األوساط المختلفة بتفاصيل ما بين الواقع والخيال أدى إلى هزة اقتصادية ظهرت مالمحها على المصارف والحركة التجارية

والعقارية في لبنان، إلى درجة تراجع أسعار العقارات في مناطق معينة من لبنان وجمود تجاري بسبب حالة الترقب والحذر التي عاشها لبنان أليام خلت.

 في لبنان ، ذلك ألن الحدث على مستوى المنطقة
 برمتها ولبنان الذي وضع نفسه أو زج نفسه في
 أزمات المنطقة البد له أن يتلق تداعياتها االمنية
قد لبنان  كان  وإذا   ... واالقتصادية   والسياسية 
 شهد توترا اقتصاديا خطيرا خالل األيام الفاصلة

سيواجه فكيف   ، عنها  والتراجع  االستقالة   ما 
في المرحلة  معالم  يرسم  خطيرا  منعطفا   لبنان 
 المنطقة كلها ، ذلك ألن من يرسم ليست الشعوب
على تربعت  التي  األنظمة  وليست   والمعارضة 
 عرش السلطة ، بل من سيرسم الخريطة القادمة
انتصرت وإقليمية  دولية  خارجية  دول   هو 
انتصاراتها استثمار  على  وستعمل  جميعا   علينا 
 لمصالحها وليس لمصالح الشعوب واألنظمة وإن

بقيت صورة على كراسي العرش .

     نعم ، لبنان أمام مرحلة خطيرة ، استقال من
في الوضع  ألن   ، تراجع  من  وتراجع   استقال 
تعد لم  والخريطة  محليا  وضعا  يعد  لم   المنطقة 
 ترسم داخل حدود لبنان ومن انخرط في صراعات
التي التداعيات  يتلقى  أن  اليوم  عليه   المنطقة 
 ترسمها االمبريالتين العالميتين روسيا والواليات

المتحدة االمريكية.

عبد معروف
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التسامح، فضيلة مهددة باالنقراض
و االنسانية  المبادىء  أحد  التسامح   يُعتبر 
دين في  التّسامح  أّن  كما  الدينية،  و   االخالقية 
بكامل المؤلم  الماضي  نسيان  يعني   اإلسالم 
وفي العربيّة  اللُّغة  في  التَّسامح  كذلك   إرادتنا، 
والمسامحة والعفو  فح  الصَّ هو  النَّاس   ُعرف 
الحّق وانتزاع  االنتقام  القُدرة على  يمتلك   مّمن 
أو باألذى  له   باليّد من األقل منه والذي تسبب 

الضرر .
الهدؤ و صفاء و  الطيبة  المتسامح   من صفات 
 النفس و محبة اآلخرين دون مقابل و الشعور
االنسان .يتمتع  الحنان  و  التعاطف  و   بالرحمة 

 المتسامح بقدرته على النظر الى مزايا و حسنات
و عيوبهم  عن  بالبحث  انشغاله  بدل   ،  اآلخرين 
 اخطائهم و هو ايضا التخلي عن رغباتنا في ايذاء

اآلخرين و التغاضي عن اخطائهم .

منذ الحديث  العصر  في  التَّسامح  مفهوم  ر   تطوَّ
التي الفترة  وهي  الميالدّي  عشر  السَّادس   القرن 
الكنيستين بين  العنيفة  راعات  بالصِّ  امتازت 
المفكرين دفع  مّما   ، والبروتستانتيّة   الكاثوليكيّة 
لتخفيف الطَّرفين  بين  التَّسامح  مفهوم  إيجاد   إلى 
عشر التاسع  القرن  نهاية  ومع  النِّزاع،   حّدة 
 الميالدّي أخذ مفهوم التَّسامح أبعاًدا كثيرةً في شتّى

ينيّة والِعرقيّة حتّى أصبح  المجاالت العقائديّة والدِّ
منهًجا فلسفيًّا.

 وقد ظهر العديد من المفكرين الذين تبنَّوا مفهوم
 التَّسامح للتَّعايش بين النَّاس وعلى رأسهم الكاتب و

 الفيلسوف الفرنسي »فولتير«  الذي لُقِّب فيلسوف
بمجموعٍة العالمّي  الفِكر  أغنى  ألنّه   ،  التَّسامح 
 كبيرٍة من المؤلفات القيمة حول التَّسامح وتعريفه

وحول حقوق اإلنسان.
األديان أكثر  من  اإلسالمّي  الدين  يعتبر   ايضا 
كقيمٍة التَّسامح  بقيمة  واهتماًما  تسامًحا   السَّماويّة 
اشتملت فقد   ، اخالقية  و  واجتماعيّة   إنسانيّة  
الّسنة و  الكريم  القرآن  في  ينيّة  الدِّ  النصوص 
 النبوية على ِذكر التّسامح والصفح والعفو الذي ال
 يتبعه منٌّ وال أذى، وإنَّما هو من باب إرضاء هللا
لمّي بين األجناس  تعالى ونشر للخير والتَّعايش السِّ

 البشريّة على اختالف

سهى خيزران
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