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Pour les milieux d’affaires de  Davos, un tel 
tournant va de soi. La question est de savoir 
à quel rythme et à quelle vitesse le tournant 
se fera.
Le modérateur des débats n’y est pas allé par 
quatre chemins: «La France est aujourd’hui 
le pays qui inquiète le plus les marchés…», 
stigmatisant ainsi l’absence de réformes 
structurelles par rapport aux autres pays 
européens. 
Nullement décontenancée, Fleur Pellerin a 
reconnu qu’il «fallait doper les investissements» 
et elle a décliné tous les ingrédients qui vont 
dans ce sens: «Les 20 milliards d’euros du 
CICE, la Banque publique d’investissement, la 
nécessité de créer des conditions de confiance 
pour les entreprises. Nous ne sommes pas un 
gouvernement conservateur, nous sommes 
pour les réformes.» Mais elle n’a pas manqué de 
souligner la difficulté de la  tâche: «Ce que nous 
faisons en matière d’éducation, d’innovation 

et de recherche et développement ne vise pas 
le court terme et le  cycle électoral.»

Deux rendez-vous risqués
Pour les milieux d’affaires de  Davos, un tel 
tournant va de soi. «La question est de savoir 
à quel rythme et à quelle vitesse le tournant 
se fera alors que 70 % de l’opinion politique le 
soutient en France», estime Philippe Nanterme, 
le président pour le monde du cabinet de conseil 
Accenture, et pour montrer sa confiance dans 
l’économie française il note qu’Accenture a 
décidé d’embaucher 8000 personnes en 2014 
dans l’Hexagone, au lieu de 6000 l’an dernier.
Pourtant le chemin est parsemé d’embûches, 
pour des raisons politiques notamment et 
pas qu’en France. «Il existe deux risques cette 
année, les élections du Parlement européen au 
printemps et l’examen des bilans des banques 
par la BCE. Ces rendez-vous peuvent faire renaître 
un scepticisme de l’opinion publique vis-à-vis 

de l’Europe, et je redoute 
alors les réactions des 
marchés», prédit Axel 
Weber, l’ancien président 
de la Bundesbank 
allemande, reconverti 
dans la banque privée 
à la tête de l’UBS.

L’économie française a beaucoup à faire avant 
de pouvoir rivaliser avec les pays de l’Europe 
du Nord, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, 
«qui fondent leur croissance sur la technologie, 
l’innovation et le commerce international». Sir 
Martin Sorrell, qui dirige le groupe de conseil 
en marketing WPP (170.000 employés dans le 
monde), range «la France aux côtés de l’Italie, 
de l’Espagne», trois pays qui souffrent «de taux 
de chômage inacceptables, dus à la rigidité 
de leurs marchés du travail».
Le virage «social-démocrate» - un mot que 

l’on ignore totalement à Davos, ne voulant 
retenir que ses implications concrètes pour la 
vie des entreprises - est en tout cas suivi de très 
près. Il en va sans doute de la survie de l’euro 
dont l’économiste américain Kenneth Rogoff 
estime «qu’il a sans doute été créé trop tôt». 
Pour sa part, Fleur Pellerin a multiplié les 
rencontres avec des investisseurs étrangers 
dans l’économie numérique en France. Elle 
prépare aussi le voyage, à la mi-février, de 
François Hollande aux États-Unis. Le président 
se rendra à San Francisco et dans la Silicon 
Valley, pour y rappeler l’image high-tech de 
la France.

C’est à Fleur Pellerin, la seule représentante du gouvernement présente à l’ouverture 
du Forum économique de Davos, qu’est  revenue la tâche de présenter la nouvelle 
politique économique de François Hollande. Cela tombait à pic, car la ministre des 
PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique participait à un panel consacré 
aux moyens de retrouver «la croissance naturelle», au lieu des politiques monétaire 
et budgétaire, solutions de court terme et artificielles. C’est précisément ce que le 
président de la République appelle «la politique de l’offre».

Le Forum de Davos salue le «virage» économique de la 
France

Vers une politique économique de l’offre en France?
«Pas un changement» a bien insisté le Président 
Français François Hollande: « Il ne s’agit pas 
de changer de chemin », mais bien « d’aller 
plus vite, plus loin, d’accélérer, d’approfondir 
», a-t-il expliqué, mardi 14 janvier, tout au long 
de la troisième conférence de presse de son 
quinquennat. 

Au moins dans les mots, le président, qui a en 
tête le précédent de 1983, se refuse à admettre 
un nouveau « tournant » de la rigueur. « Quand 
on tourne, on est obligé de ralentir. Ou alors, 
c’est dangereux. Pour moi il n’est pas question 
de tourner, mais d’accélérer sur le même chemin 
», a-t-il explicité.

Quoi qu’il en soit, l’annonce d’une orientation 
vers une politique de l’offre a été bien acceuillie 
dans l’ensemble. Les patrons, qui attendent 
de voir les détails, applaudissent les mesures 
annoncées. 

Mais qu’est-ce exactement qu’une politique 
de l’offre ? 

La politique d’offre proposée est la politique 
d’essence néo-classique ou néo-libérale qui 
consiste à favoriser l’offre des entreprises, 
c’est-à-dire la production, en baissant les coûts, 
donc les salaires et les charges sociales, en 
l’espèce la suppression du financement des 
prestations sociales par les entreprises.

C’est partir du principe que la fabrication 
d’un bien trouve toujours un débouché, un 
acquéreur, et que l’offre crée la demande. On 
ne le dira pas trop fort mais ce principe est 
clairement... libéral. 

Il fut développé par Jean-Baptiste SAY, économiste 
français du XIXème siècle, que  Laurence Parisot 
prenait souvent comme exemple lorsqu’elle 
était patronne des patrons. 

Le grand pourfendeur de Jean-Baptiste SAY sera 
l’économiste britannique dont le nom est plus 
connu : John Maynard Keynes, défenseur lui, 
de la politique de la demande. La relance par la 
demande publique (grands investissements, 

travaux... initiés par l’Etat, donc financés par 
les deniers publics). 
C’est la politique qui est plutôt défendue 
aujourd’hui par une partie de la gauche... 
d’où les remous au sein même de la majorité.

Le but ultime de cette politique est donc de 
baisser le coût du travail pour redonner de 
la vigueur aux produits français.

En réalité, la tentation sera grande pour 
beaucoup d’entreprises de 
reconstituer leurs marges 
qui sont aujourd’hui à un 
niveau historiquement bas. 
Elles vont remettre un peu de 
carburant dans leurs réservoirs, 
dans leurs caisses, pour éviter 
de licencier par exemple si 
de tels projets étaient dans 
les cartons. Cela peut freiner 
l’hémorragie de destruction 
d’emplois sans pour autant en 
créer à la hauteur des attentes. 

Il faut absolument inciter les entreprises à 
produire de meilleure qualité pour vendre 
mieux. Cela passe par l’investissement et la 
formation. 

Il n’y aura pas des baisses de charge tous les jours. 
Il ne faut rater le coche. François Hollande a pris 
un risque économique et politique. Désormais 
à chacun de prendre ses «responsabilités» à 
travers le «pacte» du même nom.

•	 L’Institut des cultures d’Islam 
ouvre ses portes à Paris

•	 Cartier au Grand Palais, une 
exposition historique

•	 L’évolution constitutionnelle 
de l’Egypte

•	 Ventes d’armes sur 
Facebook...
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L’Institut des cultures d’Islam ouvre ses portes à Paris
Dialogue des cultures

Layla Mathieu-Muller

L’Institut des cultures d’Islam a ouvert ses 
portes en novembre dernier à Paris en plein 
cœur du quartier populaire de la Goutte d’Or. 

Un lieu de culture de culte et de partage 
autour de l’islam pour les parisiens

Inauguré par le Maire de Paris, Bertrand Delanoë 
et le Grand Recteur de la Mosquée de Paris, Dalil 
Boubakeur, ce projet a plus d’une vingtaine 
de millions d’euros, essuie déjà des critiques. 
A l’origine de ce projet esquissé il y a 10 ans : 
la Mairie de Paris, qui souhaitait créer un lieu 
de culture de culte et de partage autour de 
l’islam pour les parisiens. 

Ce sont ensuite ajouté deux partenaires : la 
mairie du XVIIIème, puis plus récemment la 
grande Mosquée de Paris. 
L’Institut des cultures d’Islam a ainsi pour objectif 
de faire connaître la culture contemporaine 
liée au monde musulman. 
Lieu de rencontre et de dialogue, l’ICI veut aller 
plus loin et tente de mêler dans son enceinte 
l’art et la religion. 
En effet, l’institut est composé de salles d’expo-
sitions et de formations (qui seront utilisées 
pour des cours d’arabe), d’un hammam et 

d’une mosquée. 

Mais, la création d’un lieu de 
rencontre pour les artistes 
et les amateurs des arts 
de l’Islam répond-elle 
vraiment aux attentes 
des habitants du quartier 
de la Goutte d’Or ? 

Morgane Sellier, spécialiste 
des migrations et des 
relations inter-ethniques, 
souligne qu’au-delà des 
intentions positives de la 
création d’un tel centre 
des critiques subsistent. 
Parmi les arguments 
critiquant le projet : le 
manque de débat avec 
les parties prenantes.

En effet, il semblerait que les mairies du XVIIIème 
et de Paris n’aient impliqué les représentants 
des associations musulmanes locales, les 
fidèles et les habitants du quartier que très 
tardivement. 
Souvenez-vous, quelques années auparavant, 

l ’a r ro n d i s s e m e nt 
parisien  était confronté 
au phénomène des 
prières dans la rue : les 
musulmans pratiquants 
du quartier ne disposant 
pas  suffisamment de 
lieux de culte. 

Présenté comme une 
réponse au manque de 
place des lieux de culte 
musulman du quartier 
ce projet ne semble 
malheureusement pas 
être d’une envergure 

suffisante pour  penser que ce problème sera 
réglé : la mosquée créée au sein de l’Institut  
ne peut accueillir « que » 350 personnes.  

Autre point fâcheux qui a été soulevé,  le prix 
de la construction de ce centre de 1 400m2 
qui a couté plus de 10 
millions d’euros à la 
Ville de Paris, tandis 
que les  associations 
locales (culturels, 
sociales) manquent de 
subventions pour mettre 
en œuvre des actions 
concrètes destinées 
aux habitants de la 
Goutte d’Or.
 
Plus de deux mois après 
l’ouverture du site, il n’y 
a plus qu’à espérer que 
l’Institut ait trouvé un 

public et que les musulmans du quartier aient 
pu en faire leur lieu de rencontre et de prière. 

Photos: Antoine Muller

Paris vit une histoire de rêve, de magie, de 
glamour et de raffinement… Oui, ce sont 
les mots d’ordre de la somptueuse et inédite 
exposition : le style et l’histoire au Grand Palais 
à Paris (du 4 Décembre 2013 au 12 Février 2014) 
que nous offre Cartier, La maison française 
de haute joaillerie parmi les plus célèbres au 
monde.

600 pièces exceptionnelles exposées, une 
scénographie qui relève d’un savoir-faire français 
unique et qui retrace l’histoire de plus d’un 
siècle de la saga Cartier. Des chefs d’œuvres 
scintillent de mille feux en ce moment même 
au salon d’honneur du Grand Palais dans la ville 

des lumières, ainsi que les plus belles parures, 
couronnes et autres bijoux personnels.

Marilyn Monroe, la reine d’Angleterre, Kate 
Middleton, Elisabeth Taylor et excusez du 
peu, le maharajah, sans oublier les héritières 
américaines, les stars de cinéma et célébrités 
du monde entier… Cartier a su séduire les 
personnalités les plus élégantes du XXème et 
du XXIème siècle. Cette exposition immortalise 
l’exceptionnel héritage de la maison de celui 
qu’on appelait le roi des joaillers et le joailler 
des rois, celui qui a légué au monde du luxe 
un éternel patrimoine : bijoux, horloges, 
accessoires  et objets du quotidien, ainsi que de 

somptueuses tenues d’apparat… Des pièces 
témoignant d’un savoir-faire unique et d’une 
créativité riche et intemporelle.
Des pièces d’art et une exposition qui enchantent  

tous les visiteurs et invités d’honneur qu’ils 
soient présidents, princes, Parisiens ou touristes 
de passage : tous en sortent avec des étoiles 
plein les yeux !

Touria Horaira - Al Ayam

Cartier au Grand Palais, une exposition historique

Les Pendules Mystérieuses

Le Saphir 478 carats de la Reine 
Marie de Roumanie
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En Turquie, des musulmans marxistes contre le pouvoir

Peut-on être marxiste et musulman ? Oui, disent 
les membres du mouvement Anti-Kapitalist 
Müslümanlar (Musulmans anticapitalistes) 
qui voient dans l’islam l’un des piliers de leur 
engagement. En son nom, ils s’opposent au 
Parti de la justice et du développement (AKP) 
au pouvoir.

La question est ancienne dans la chrétienté:
le Christ et les apôtres possédaient-ils des 
biens en propre ? Dans son roman Le nom 
de la Rose, Umberto Eco va jusqu’à mettre en 
scène des moines débattant pour savoir si Jésus 
était propriétaire de la tunique qu’il portait 
au moment de sa crucifixion. Cette question 
peut sembler saugrenue, mais elle exprime le 
fossé entre deux visions d’organisation de la 
société : celle d’individus plus ou moins libres 
interagissant, et celle d’une collectivité où 
l’individu ne peut exister qu’en faisant partie 
d’un groupe. Toutes les religions, toutes les 
idéologies se fondent certes sur une idée de 
collectivité. À l’épitre aux Galates, 3:28, de 
Paul de Tarse :

Il n’y a plus ni juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave 
ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car 
tous vous êtes un en Jésus Christ
répond la sourate 7 Al-Araf, verset 158 :

Dis : « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le 
Messager d’Allah, à Qui appartient la royauté 
des cieux et de la terre »

LES BIENS APPARTIENNENT À TOUS

Ce caractère collectif des biens de ce monde 
avait été peu souligné dans l’islam populaire 
turc. Ce dernier a été relégué au second plan 
depuis la fondation de la République en 1923, 
voire opprimé car considéré comme symbole 
de l’arriération. Il a été remplacé par un islam 

normatif centralisé et surtout nationalisé, 
transformé en outil de construction nationale 
sous contrôle strict de l’État.
Or depuis que l’islam politique est au pouvoir, et 
surtout depuis l’émergence d’une génération 
de musulmans intellectuels urbains, l’islam 
politique perd son caractère monolithique. 
Il abrite plusieurs tendances opposées. Un 
des exemples les plus surprenants de cette 
multiplicité des facettes de l’islamité politisée est 
l’émergence d’un groupe de jeunes musulmans 
qui s’opposent violemment au parti au pouvoir, 
le Parti pour la justice et le développement 
(AKP), principal représentant de l’islam politique 
en Turquie. Ces musulmans anticapitalistes 
reprochent au pouvoir islamiste d’être plus 
capitaliste… qu’islamiste.

Anti-Kapitalist Müslümanlar s’organise autour 
de la figure d’İhsan Eliaçık, un intellectuel 
iconoclaste qui a consacré sa vie à la nécessaire 
« renaissance islamique ». Devenu écrivain 
et éditeur après l’abandon de ses études de 
théologie, il a rédigé une vingtaine de livres 
sur l’idée d’un islam social et solidaire. Et sa 
maison d’édition Inşa Kültürevi (« Maison 
culturelle de construction »), installée dans un 
des quartiers les plus « islamistes » d’Istanbul, 
Fatih, est devenue la plateforme intellectuelle 
de l’« islam révolutionnaire », le titre d’un des 
ouvrages d’Eliaçık.

Les musulmans anticapitalistes sont souvent 
des jeunes issus des couches populaires, 
politisés à l’université, familiarisés avec les 
idées marxistes mais qui continuent à se définir 
comme musulmans. La conciliation entre une 
appartenance marxiste et une appartenance 
musulmane convaincue se fait à travers un certain 
nombre de principes islamiques interprétés 
comme fondements d’une position solidaire, 
sociale, socialiste et surtout anticapitaliste. 

Comme sources, deux piliers 
: le Coran et Le Capital. Par 
exemple, le verset 39 de la 
sourate An-Najm, (« l’étoile ») :
et en vérité, l’homme n’obtient 
que [le fruit] de ses efforts
est interprété comme un verset 
favorable aux prolétaires. 
Ou encore, le verset 7 de la 
sourate 59 Al-Hasr (l’Exode) :

[les biens] des habitants des cités, qu’Allah 
a accordés sans combat à Son Messager, 
appartiennent à Allah, au Messager, aux 
proches parents, aux orphelins, aux pauvres 
et au voyageur en détresse, afin que cela ne 
circule pas parmi les seuls riches d’entre vous…
est, selon les musulmans anticapitalistes, la 
preuve de la nécessité du partage.

UN MOUVEMENT DE GAUCHE                                                                      
MULTICULTURALISTE

Ce groupe ne s’oppose pas seulement au 
capitalisme de l’AKP. Il rejoint sur bien des 
points les autres mouvements politiques de la 
gauche socialiste et/ou libérale. Sa présence 
dans le mouvement de Gezi de juin 2013 avait 
été remarquée, surtout lorsqu’ils ont prié 
pendant la prière de vendredi au milieu de la « 
commune de Gezi » où lorsqu’ils ont organisé 
« des ruptures de jeûne du Monde » (Yeryüzü 
iftarı), en pleine rue, très populaires, face au 
faste des ruptures de jeûne des politiques et 
de la haute bourgeoisie.

Les musulmans anticapitalistes sont également 
multiculturalistes, à l’inverse des nationalistes 
turcs. Ils/elles défendent une Turquie diverse, 
en s’appuyant sur la sourate 30 Ar-Rum (Les 
Romains), verset 22 :

Et parmi Ses signes la création des cieux et 
de la terre et la variété de vos idiomes et de 
vos couleurs.
Parallèlement, ils optent pour une solution 
pacifique de la question kurde, la question 
principale de la société turque depuis la 
fondation de la République.

Enfin, une particularité notable des musul-
mans anticapitaliste, par rapport à d’autres 
mouvements issus de la mouvance islamiste, 
est leur approche humaniste des questions de 
genre et de sexualité. Ils apportent notamment 
un soutien — certes timide et indirect — aux 
droits des femmes et des LGBT (Lesbiennes gay 
bi transexuels). Par exemple, en 2013, lors du 
procès des assassins d’un jeune homosexuel à 
Diyarbakir par son père et ses deux oncles en 
février 2012, les Musulmans anticapitalistes 
ont déclaré publiquement leur soutien, car 
selon le Coran « assassiner une personne est 
assassiner tout l’humanité » et le « système 
capitaliste crée des oppresseurs qui excluent 
toute différence, y compris les tendances 
sexuelles ».

Ainsi, bien que ce groupe reste marginal en 
nombre de militants, son attitude est loin d’être 
folklorique. Il s’agit d’un questionnement à la 
fois interne au monde musulman, mais aussi 
global, qui s’inscrit dans une critique sociétale 
dépassant largement la question religieuse.

SAMIM AKGÖNÜL

A l’occasion de la tenue du référendum 
constitutionnel des 14 et 15 janvier 2014, 
l’Observatoire d’études géopolitiques et le 
Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris 
Descartes ont publié L’évolution constitutionnelle 
de l’Egypte, sous la direction de Jean-Yves de 
Cara et Charles Saint-Prot, aux éditions Karthala 
dans la collection « études géopolitiques » 
(284 p).

L’ouvrage, qui reproduit en annexe la traduction 
de la Constitution adaptée par le constitu-
tionnaliste Christophe Boutin, est rédigé 
par des universitaires et des experts : outre 
les deux directeurs, on trouve les signatures 
de Christophe Boutin (Université de Caen), 
Thierry Rambaud (Université Paris Descartes 
et Sciences Po), Frédéric Rouvillois (Université 
Paris Descartes), Zeina el Tibi (Observatoire 
d’études géopolitiques). 
Il constitue une analyse d’envergure qui met 
en relief l’évolution du plus grand pays arabe. 
Comme le notent les préfaciers, cette évolution 
est bien sûr tributaire des situations politique, 
économique et sociale touchant le pays, ou du 
contexte international dans lequel il s’inscrit 
nécessairement. 

Mais elle repose aussi sur des conceptions 
de la place de l’État ou de la religion et sur 
une conception de l’homme qui dépassent 
ces contingences et relèvent de philosophie 
politique. Rédiger une nouvelle constitution 
n’est pas seulement chercher à légitimer un 
nouveau régime, et l’analyse du contenu met en 
évidence les ruptures ou continuités qui inscrivent 
ce dernier dans l’histoire d’une nation. Sur ce 
point, Jean-Yves de Cara et Charles Saint-Prot 
remarquent que la nouvelle Constitution est 
un bon exemple de recherche d’un consensus, 
tenant compte des spécificités du pays pour 
faire progresser un État de droit auquel ses 
citoyens aspirent.

Une évolution qui doit être encouragée

Les contributions soulignent les avancées du 
texte constitutionnel pour ce qui concerne les 
libertés fondamentales (Frédéric Rouvillois), la 
condition de la femme (texte de Zeina el Tibi), 
l’Etat de droit et la justice (Patrick Rambaud). 

Le professeur Christophe Boutin met en exergue 
le fait que ce texte est adapté à  l’authenticité 
égyptienne et vise à réaliser un large consensus 

pour ressouder l’unité nationale dans toutes ses 
composantes. Il rappelle le rôle de l’armée dans 
l’histoire du pays et affirmé que la Constitution 
encadre très précisément son statut. En tout 
cas, l’Egypte nouvelle sera un Etat de droit où 
les libertés fondamentales sont garanties par 
le pouvoir judiciaire.

L’adoption de la Constitution est une première 
étape  qui sera suivie d’élections présidentielle 
et législatives. On sait qu’une large majorité du 
peuple égyptien souhaite que le général el Sissi 
soit candidat pour incarner le renouveau égyptien. 
Ainsi est  ouverte la voie au rétablissement 
de l’Etat de droit et la normalisation de la vie 
politique, donc à la stabilisation du pays qui est 
la condition pour relancer l’économie de façon 
à répondre aux attentes du peuple égyptien. 

Il en en effet temps de mettre fin à une trop 
longue période d’anarchie et d’incertitudes 
qui a gravement compromis la croissance et 
fait fuit les touristes. 
Lors d’un débat organisé au Sénat à l’occasion 
de cette parution, le directeur de l’Observatoire 
d’études géopolitiques Charles Saint-Prot a 
appelé la France à encourager l’évolution en 

cours, à l’heure où les Etats-Unis ont une attitude 
fort ambigüe, et à apporter un soutien sans 
faille au redressement en cours pour « montrer 
une solidarité active à une nation dont elle 
est une amie  traditionnelle ». 

Al Ayam - Paris

L’évolution constitutionnelle de l’Egypte
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2014 marque la quatrième édition de Photo-
med : ce festival dédié à la photographie en 
Méditerranée est organisé chaque année à 
Sanary-sur-Mer et Bandol dans le sud de la 
France. 
L’événement a été fondé par Philippe Heullant 
et Philippe Serenon, tous deux experts du 
secteur de la photographie. 
L’an passé, le festival a commencé à voyager 
hors les murs de la côte varoise. Il est passé 
par Monaco en novembre. Il vient de se poser 
à Beyrouth le 17 janvier, où il restera jusqu’au 
16 février. Il reprendra ensuite ses quartiers 
dans l’hexagone, à Sanary et Bandol, du 22 
mai au 15 juin. 
Photomed est un festival de photographie 
dont le cœur est constitué d’expositions, mais 
également de lectures de portfolio, de stages, 
de concours, de conférences et d’animations 
interactives avec le public.
Photomed Beyrouth présente des photographes 
confirmés dont la dimension artistique est 
unanimement reconnue et de jeunes talents 
représentant les nouvelles tendances de la 
photographie méditerranéenne. La ligne éditoriale 
requiert que les photographes viennent de 
l’un des pays de la Méditerranée ou que les 
travaux présentés par des photographes venus 
d’ailleurs aient été réalisés en Méditerranée 
ou traitent des sujets qui la concernent.
Les expositions sont en accès libre pour 
permettre à tous les visiteurs de pouvoir 
découvrir le travail des photographes. Ne 
rien sacrifier à l’ambition culturelle tout en 
présentant des travaux dont le message et 
l’esthétique captent l’attention de tous, telle 
est l’ambition du festival.
•	 Un concours photographique Photomed 

permettra au lauréat de présenter ses travaux 
dans une exposition de Photomed 2014 
à Sanary-sur-Mer.

•	 Une lecture de portfolios devant des 
spécialistes de la photographie aura lieu 
à l’hôtel Le Gray.

•	 Des workshops sont organisés à l’Institut 
français.

•	 Des conférences autour de la photographie 
libanaise, tant sur le plan historique que 
contemporain ou sur son avenir seront 
proposées à l’USJ Université Saint Joseph.

100 photos de l’italien Nino Migliori exposées

La Byblos Bank a inauguré, à son siège d’Achrafieh, 
une exposition du grand photographe italien 
Nino Migliori, considéré parmi les maîtres de 
la photographie au niveau mondial. 
L’évènement s’est tenu en présence de l’artiste 
et d’une foule d’intéressés par l’art et de clients 
de la banque.
Cette exposition, qui compte environ 100 
photos de Migliori, actuellement âgé de 88 
ans, marque le début d’une série d’activités qui 
se tiendront du 16 janvier au 15 février dans de 
nombreuses galeries et salles d’exposition de 
Beyrouth dans le cadre de Photomed, le festival 
français de la photographie méditerranéenne 
soutenu dans son édition libanaise par la Byblos 
Bank, entre autres.
Nino Migliori, a souligné qu’il a exposé en 
mai dernier une sélection de ses travaux à la 
troisième édition du prestigieux festival qui 
se tenait à Sanary Sur Mer en France. «Cette 
expérience s’est révélée très prenante aussi 
bien sur le plan culturel qu’humain », a-t-il 
indiqué.
« Le Liban était invité d’honneur, cela m’a donné 
la possibilité de connaître de plus près et en 
détail non seulement l’œuvre de photographes 
affirmés et connus, mais aussi le travail riche 
et diversifié, sensible et plein d’invention de la 
jeune génération de photographes libanais.

 J’ai eu l’opportunité 
et le plaisir d’échanger 
avec ces artistes 
libanais des idées 
et des émotions de 
manière spontanée 
et ressentie », a-t-il 
ajouté.
Et de poursuivre : 
« C’est pour cette 
raison que j’ai été 
très heureux et 
enthousiaste quand j’ai été invité à participer à 
Photomed Beyrouth. Je suis heureux également 
de pouvoir rencontrer des personnes avec 
lesquelles je partage des idées communes et 
d’entrer en contact direct, pour la première fois, 
avec une réalité tellement riche d’histoire ».
L’artiste italien a tenu à remercier Philippe 
Heullant, Jean-Luc Monterosso, Attilio De 
Gasperis, Stéphane Comneno, Alessandra 
Mauro, Simon Edwards, ainsi que toute l’équipe 
de la Byblos Bank.

De son côté, Nada Tawil, directrice du département 
de communication du groupe Byblos Bank, a 
commenté l’œuvre de l’artiste italien, soulignant 
que «même quand ses personnages se tournent 
le dos, les photos de Nino Migliori sont une 
invitation à entrer dans un monde particulier 
d’authenticité, de légèreté, de justesse et aussi 
de sensualité. En parcourant ses images, l’on 
arrive presque à sentir le soleil nous caresser 
la peau, entendre le rire des enfants ou le son 
de l’accordéon. C’est donc en immersion que 
l’on découvre et apprécie son travail ».

CULTURE

Vue de Chez Nous

Photomed 2014 à Beyrouth

Ventes d’armes sur Facebook...

Ce qui n’est pas surprenant c’est que cela 
se déroule au Liban, pays de beaucoup de 
mauvais usages. 
En revanche, le fait que les modérateurs de 
Facebook laissent passer de telles annonces 
paraît, pour le moins, peu professionel.

Ces annonces très explicites où les particuliers 
s’échangent numéros de téléphones et prix 
de la marchandise en toute simplicité, sont 
accessibles  à tout usager capable de se servir 
du moteur de recherche. 

En effet, la mention «Buy and Sell 
in Lebanon» a suffit pour accéder 
à ces pages, publiées tardivement 
et pour un court laps de temps. On 
y constate la légèreté avec laquelle 
les internautes commentent les 
performances de la marchandise 
qui varie du 7mm de fabrication 
turque au fusil mitrailleur édition 
forces spéciales 

La page personnelle d’un vendeur d’armes qui se sert de 
Facebook comme devanture de magasin

La majorité des cas 
recensés représente 

des particuliers 
qui vont jusqu’à 

préciser qu’ils ne 
sont qu’amateurs 
et qu’il ne faudra 

pas compter sur eux 
pour le service après 

vente!

Karim Tibi

Exposition
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االقتصاد اللبناني عام 2014... هل من انفراجات ؟
»وزارة عن  الصادرة  االحصاءات   وأشارت 
الصناعية الصادرات  انخفاض  إلى   الصناعة«، 
العام من  االولى  العشرة  االشهر  خالل   اللبنانية 
و351 ملياري  الى   ،2.7% بنسبة   2013 
مليون و417  ملياري  مقابل  دوالر   مليون 
2012 العام  من  عينها  الفترة  خالل  .دوالر 
في الصناعية  الصادرات  انخفضت   كما 
الى  10% بنسبة  الماضي  االول   تشرين 
مليون  241.9 مقابل  دوالر  مليون   217 
و278.5  ،2012 االول  تشرين  في   دوالر 
.2011 االول  تشرين  في  دوالر  مليون 

قيمة مجموع  ان  اإلحصاءات،   وأوضحت 
الصناعية والمعدات  اآلالت  من   الواردات 
العام من  االولى  العشرة  االشهر   خالل 
مقابل دوالر  مليون   264.3 نحو  بلغ   2013 
عينها الفترة  خالل  دوالر  مليون   239.4 
.10.4% نسبته  بارتفاع   ،2012 العام  من 

والمعدات اآلالت  من  الواردات  مجموع   وبلغ 
20.5 نحو   2013 االول  تشرين  في   الصناعية 
في دوالر  مليون   19.1 مقابل  دوالر،   مليون 
.6.9% نسبته  بارتفاع   ،2012 االول  تشرين 

منتجات صادرات  إحتلت  أخرى،  جهة   من 
2013 االول  تشرين  خالل  االغذية   صناعة 
مليون  37.5 قيمتها  بلغت  إذ  األولى،   المرتبة 
المستوردة البلدان  العراق الئحة  وتصدر   دوالر 
واالجهزة اآلالت  صادرات  تلتها  المنتج،   لهذا 
37.1 مليون دوالر، بقيمة  الكهربائية   والمعدات 
35.2 بقيمة  ومصنوعاتها  العادية  المعادن   ثم 
الكيماوية الصناعات  ومنتجات  دوالر،   مليون 
والكرتون والورق  دوالر،  مليون   30.6  بقيمة 
دوالر. مليون   16.1 بقيمة  ومصنوعاتهما 

 الدول العربية تشكل السوق الرئيسية
للصادرات الصناعية اللبنانية

 وبحسب اإلحصاءات، شكلت الدول العربية خالل

 الباحث في  “المجلس الوطني )الفرنسي( للبحوث
أمام  العلمية” يرى أن االنترنت قد عبّد الطريق 
 أخالقية جديدة تماماً في عالقات التعارف والحب
يسلك أن  في  ضْيَر  أال  ترى  أخالقية   والزواج، 
إلى وأيسرها  السبل  أقصر  )والمرأة(   المرء 
 السعادة، لوال أن السعادة نفسها ـ على هذا النحو،
 ومن هذا السبيلـ  تكاد تصبح تسلية كباقي التسليات
 األخرى! فقد أّدى االنترنتـ  بتيسيره ُسبَُل التعارف
 والتواصل ـ إلى تسطيح عالقات الحب والزواج؛

 تشرين االول الماضي السوق الرئيسية للصادرات
 الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها
 120.1 مليون دوالر، أي ما نسبته %54.9 من
 مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول
 االفريقية غير العربية المرتبة الثانية اذ استوردت
 ما نسبته %16.5، ومن ثم الدول اآلسيوية غير
12.3% نسبته  بما  الثالثة  المرتبة  في   العربية 
.10.4% نسبته  بما  االوروبية  الدول  تلتها 

 ومن أبرز المنتجات المصدرة الى الدول العربية:
 منتجات صناعة االغذية بقيمة 24.2 مليون دوالر،
 منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 22.3 مليون
الكهربائية والمعدات  واالجهزة  اآلالت   دوالر، 
والكرتون والورق  دوالر،  مليون   17.7  بقيمة 
دوالر. مليون   11.4 بقيمة  ومصنوعاتهما 

دولة  44 الى  التصدير  الشهر  هذا  خالل   وتم 
عربية، غير  افريقية  دولة   41  أوروبية، 
غير آسيوية  دولة   31 اميركية،  دولة   32 

أوقيانية. دول  و5  عربية  دولة   18 عربية، 
 أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون دوالر،
 فهي موزعة كما يلي: 12 دولة عربية، 10 دول
 أوروبية، 10 دول افريقية غير عربية، 5 دول آسيوية
أوقيانية. ودولة  أميركيتين  دولتين  عربية،  غير 

، الخبراء  وآراء  واالقتصادية  للتقارير   واستنادا 
 يبدو أن لبنان قادم على أزمة اقتصادية كبيرة في
يوم من خالل بعد  يوماً  تظهر  التي  األرقام   ظل 
فيها. المتصاعد  والعجز  اللبنانية  الخزينة  أرقام 
 خاصة وأن عجز الموازنة يصل الى 4 مليارات 
دوالر مليار   55 ديون  فوائد  دفع  وهو   دوالر 
مليارات  4 لبنان  ديون  تزداد  سنة  كل   وبذلك 
ستتصاعد  2014 سنة  أنه  ذلك  ومعنى   دوالر، 
بارتفاع الديون  أن  ذلك  ومعنى  الديون   أحجام  
 مستمر وال شيء يوقفها وال مداخيل بل مصاريف
العجز أن  المرة  هذه  الخطورة  لكن   اضافية، 
ال رقم  وهو  دوالر  مليارات   7 الى  يصل   قد 
تتحمله الدولة اللبنانية وال مصرف لبنان وال أحد.

تتمة الصفحة ٢

سوسيولوجيا التعارف والتواصل االجتماعي على االنترنيت
واللقاءاتتتمة الصفحة ٣ وبسرعة،  بيسٍر  تعيَّن   فالمواعيد 

التعارف بين  والحدود  فائقة،  بسهولة   تحصل 
تتقلص، والصداقة،  الحب  وبين   والتزاوج، 
والمتواصلون المتعارفون  يدري  أن  دون   من 
حقاً... يريدون  ماذا  والمتزاوجون  والمتحابّون 
االنترنت عبر  العالقة  تنطوي  تقدم  ما   ورغم 
 على إيجابيات كثيرة فهي أشبه بمختبر الكتشاف
التواصل فأسلوب  آخر:  نحو   اآلخر، ولكن على 
 يعكس إلى حد كبير مستوى ثقافة صاحبه وتربيته
ال كي  مسلكية،  قواعد  هناك  أن  حتى   ونفسيته، 

الشبكات على  التواصل  تجعل  أخالقية،   نقول 
على فعالوةً  حقاً،  اجتماعياً  عمالً   االجتماعية 
الوثوق بعدم  تقضي  التي  األولى  الذهبية   القاعدة 
 بالصورة والمظهر الخارجي، ألنه قد يُفضي إلى
أن وهي  أخرى،  قاعدة  هناك  كبيرة،  أمل   خيبة 
أو ليست جسمية أوالً، بل خلقية،   صورة اآلخر 
ومستوى المخاطبة  أسلوب  من  تتكّون   معنوية، 
 الكتابة وسالمتها من الخطأ، اإلمالئي على األقل،
ومدى والثقافي،  الفكري  المستوى  يعكس   فذلك 
 الصدق في الصفات والمزايا الشخصية، والسيما

هذه تُنسى  ما  غالباً  إذ  منها،  الصغيرة   التفاصيل 
ومن بعد…  فيما  الحقيقة  لتنكشف   التفاصيل، 
على التعارف  أحوال  على  االطِّالع  في   يرغب 
 االنترنت بالعربية، وعلى حالة الفوضى والتزوير
 والخداع الضاربة فيه، فما عليه إال الرجوع إلى
العربي” الرقمي  للمحتوى  التأسيسي   “التقرير 
فهو العربي،  االنترنت  حال  واقع  يصّور   الذي 
من الواقع  هذا  يُعانيه  لما  مخيفة  فضيحة   بمثابة 
والتشهير، الفضح  أجل  من  ال  شتّى،  ثغرات 
تشوبه. التي  العيوب  إصالح  أجل  من  بل 

شهدت فقد  والواردات  الصادرات  إجمالي   في 
ارتفاعاً  2013 عام  من  األولى  الثالثة   األرباع 
مع مقارنة   7.2% بنسبة  الصادرات  حجم   في 
 نفس الفترة من عام 2012، وانخفضت الواردات
عام من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   3.3%  بنسبة 

.2012

األسعار
ألسعار القياسي  الرقم  متوسط   ارتفع 
من األولى  التسعة  األشهر  خالل   المستهلك 
فلسطين في   1.6% بنسبة   2013  العام 
السابق. العام  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة 

15.4% يشكل  اإلنشاءات   قطاع 
المحلي الناتج  إجمالي  من 
بنسبة لقطاع اإلنشاءات  المضافة  القيمة   ارتفعت 

أداء االقتصاد الفلسطيني
 %9.3 خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2013تتمة الصفحة ٧

 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، كما أظهرت
 السجالت اإلدارية وجود ارتفاع في عدد رخص
.14.0% بنسبة  فلسطين  في  الصادرة   األبنية 
 وارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع اإلنشاءات
2013 عام  من  األولى  الثالثة  األرباع   خالل 
عام من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   12.0%  بنسبة 

.2012

االقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي

 يشكل قطاع الخدمات النسبة األعلى من إجمالي
 الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات األخرى، وقد
المضافة خالل القيمة  في  نمواً  القطاع  هذا   شهد 
بنسبة  2013 عام  من  األولى  الثالثة   األرباع 
.2012 عام  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   3.7% 
 وشهد ايضاً ارتفاع في إجمالي عدد العاملين بنسبة

.1.9%
الصناعي  النشاط 
من  12.9%  يشكل 
المحلي الناتج  إجمالي 
الصناعي القطاع   شهد 
األرباع خالل   نمواً 
عام من  األولى   الثالثة 
10.5% بنسبة   2013 
الفترة نفس  مع   مقارنة 
 من عام 2012، وارتفاع
عدد إجمالي   في 

.29% بنسبة  العاملين 

 النشاط الزراعي يشكل %4.2 من
إجمالي الناتج المحلي

األرباع خالل  انخفاضاً  الزراعي  القطاع   شهد 
8.0% بنسبة   2013 عام  من  األولى   الثالثة 
وشهد  ،2012 عام  من  الفترة  نفس  مع   مقارنة 
بنسبة العاملين  عدد  إجمالي  في   انخفاضاً 

.3.8%
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االنساني  – االجتماعي  بالعمل  تفرق  ال   األوروبية 
كل  ، األطفال  بين  بعملها  تميز  وال   ، وطفل  طفل   بين 
ألهله جمعيات  عدة  تأسيس  على  يعمل  اليوم   نائب 
من للجمعيات  تمنح  التي  المالية  المبالغ  حتى  وأوالده.    وزوجته 
تصل األموال   ، بمكانها  توزع  ال  المانحة  والمؤسسات   الدول 
لها. موالية  فئات  إلى  المبالغ  تسلم  والحكومات  الحكومات  إلى 
إلى ووقفت  الكثير  عانت  اللبنانية  المرأة  بأن  شك   وال 
االحتالل بمقاومة  وشاركت  مواقعه،  كل  في  الرجل   جانب 
تحمل الطفل  كذلك  واإلعمار،  والبناء  األرض   وتحرير 
وراحة. بأمان  بالحياة  حقه  من  وحرم  الحروب  معاناة 

  هل ساهمت الجمعيات النسائية اللبنانية في منح المرأة
حقها في الحياة العامة؟

 نعم ودون شك لقد قامت الجمعيات النسائية اللبنانية بالعمل الكثير
 والواسع من أجل حصول المرأة على حقوقها كاملة ، وهنا ال بد
 من التنويه بما قام به المجلس النسائي اللبناني الذي يعتبر المظلة
مركز إلى  ووصولها  لحقها  المرأة  منح  اجل  من  للعمل   الواسعة 
 القرار والذي تأسس منذ ما قبل العام 1952 ، وكان له الدور الكبير
 في لبنان بتغيير الكثير من القوانين المجحفة بحق المرأة ، ولم يكتف
 المجلس بالمطالبة بل عملوا من أجل التغيير ، بل عمل على تغيير
 أكثر من 20 قانونا مجحفا باإلضافة إلى الكوتا التي لم نأخذ منها
 سوى 20 %  بالوقت التي كانت المطالبة بـ40 % . وكان لي شرف
 االنتماء للمجلس النسائي اللبناني عام 1990 ، ونستطيع القول أنه
السياسي القرار  مراكز  إلى  الوصول  المرأة  تستطع  لن   ولألسف 
والمجتمع، ذكوري  مجتمعنا  ألن  ذلك   ، الكوتا  طريق  عن   إال 

رجل. وجود  ويفضل  القرار  مراكز  في  إمرأة  وجود  يقبل  ال 

 هل منحت المرأة العربية حقها بالمشاركة في مراكز
القرار ؟

 لم تأخذ المرأة العربية بشكل عام حقها في الحياة العامة ولم تصل
لمركز األجنبية  المرأة  وصلت  وعندما   ، القرار  مواقع  إلى   بعد 
النسائي االتحاد  في  ونحن   ، الكوتا  طريق  عن  وصلت   القرار 
الحصول واستطعنا  ذلك  أجل  من  عاما   18 منذ  عملنا   اللبناني 
في وبعد مشاركتنا  .ولكن  والكثير غير راض عنها   % 20  على 
 مؤتمرات عربية ودولية ) ألمانيا ، أسبانيا، بلجيكا ، فرنسا( وجدنا
 أن المرأة االوروبية وصلت إلى مركز القرار عن طريق الكوتا .

 لكن بالعموم مازال حق المرأة منتقص ، ولألسف
 حتى الرجل العربي ، لم يستطع الحصول على
مهددا مازال  الذي  الوطن  وكذلك   ،  حقوقه 
الحرية والتقدم والعدالة ،  ومنتقصا من حقه في 
 وال شك بأن أهم أسباب حرمان المرأة من حقوقها
وتعرضه الوطن  تحرير  على  القدرة  عدم   هو 
واالحتالل واالغتصاب  واالستبداد     .للنهب 

 أال يشكل إقصاء المرأة عن دورها في
االنتاج  ضربة لالقتصاد الوطني؟

تشكل بل  المجتمع،  نصف  من  أكثر   المرأة 
كانت حال  وفي  المجتمع،  من   %  52 
الدخل نصف  في  تساهم  فهي  منتجة،   المرأة 

20% فقط  لبنان  في  العاملة  المرأة  فإن  ولألسف   ،القومي، 
القومي. الدخل  يرتفع  االنتاج  حقل  في  المرأة  عملت  حال  وفي 

ما هو الحل ؟

مفقود، بالحل  البلد  في  القائم  السياسي  االهتراء  هذا  غطار   في 
 نحن في بالد المواطن فيها ال ينال أبسط حقوق االنسان ، واآلمال
 مازالت معقودة على قيام دولة المؤسسات والحق والقانون ، ولكن
 لألسف اتضح لي ان هذا األمل مازال بعيدا ، ألن السياسة العوجاء
 أطاحت بكل مقومات الدولة ولألسف أن السياسيين يعملون من اجل
 تأمين مصالحهم الخاصة ، ومصالح المنتفعين حولهم على حساب
الهاوية. إلى  فلبنان ذاهب   ، الوضع على حاله  بقي  ، وإذا  الوطن 

تجربة رائدة في مجال العمل االجتماعي

السيدة أسمى ديراين يف األمم املتحدة

الـسـيـدة عـوض، رئـيـس اإلحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض أداء االقتصاد الفلسطيني

 استعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني،  أداء
االقتصاد الفلسطيني خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2013،
باإلضافة إلى التنبؤات االقتصادية للعام 2014، وذلك على النحو اآلتي:

وانخفاض االجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  معدل   تباطؤ 
2013 عام  من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل  منه  الفرد   نصيب 

.2013 عام  من  الفترة  نفس  خالل   22.7% بطالة  ومعدل 

الناتج المحلي اإلجمالي
 سجل الناتج المحلي اإلجمالي ارتفاعاً بنسبة2.1 % خالل األرباع
 الثالثة األولى من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012
الغربية و%6.0 في قطاع غزة. وتركز %0.8 في الضفة   بواقع 
األنشطة في   2013 عام  من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل   النمو 
 االقتصادية الرئيسية ذات المساهمة األعلى نسبيا في الناتج المحلي
الخدمات، الصناعة،  ونشاط  اإلنشاءات،  أنشطة  ومنها   اإلجمالي 
 اإلدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو

خالل تلك الفترة بنسبة %10.5 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.

 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

 انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 0.9%
 وذلك خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2013 مقارنة مع
 نفس الفترة من عام 2012 في حين انخفض نصيب الفرد من
 الناتج المحلي االجمالي في الضفة الغربية بنسبة %1.9 بينما
 ارتفع بنسبة %2.4 في قطاع غزة مقارنة مع نفس الفترة من عام

.2012

 ارتفاع في أعداد العاملين
األولى الثالثة  األرباع  خالل  العاملين  عدد  إجمالي   ارتفع 
من الفترة  نفس  مع  مقارنة   3.5% بنسبة   2013 عام   من 
العاملين عدد  في  ارتفاع  نتيجة  ذلك  وجاء   ،2012  عام 

فلسطين. في  والصناعة  والخدمات  اإلنشاءات  قطاع  في 

العاملون في إسرائيل والمستوطنات
والمستوطنات إسرائيل  في  فلسطين  من  العاملين  نسبة   ارتفعت 
بلغت حيث   ،2013 عام  من  األولى  الثالثة  األرباع   خالل 
من الفترة  نفس  خالل   9.6% حوالي  كانت  أن  بعد   11.1% 
شيكل  172.9 إلى  يصل  يومي  أجر  وبمعدل   2012 .عام 
عام  2013 من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل  البطالة 

2013 عام  من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل  البطالة  نسبة    بلغت 
الفترة نفس  خالل   23.0% كانت  أن  بعد   22.7% فلسطين   في 
19.2% من  الغربية  الضفة  في  انخفضت  2012. حيث  عام   من 
إلى  30.6% من  غزة  قطاع  في  وانخفضت   ،18.7%  إلى 

.30.5%
السلعية الواردات  في  وانخفاض  الصادرات  في   ارتفاع 
2013 عام  من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل   المرصودة 
 أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل

السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني 

تتمة ص.٨



مقابالت 6

حوار مع السيدة أسمى ديراني رئيسة اللجنة االعالمية في المجلس النسائي اللبناني 

كيف يمكن التعريف بالسيدة أسمى ديراني؟
 أنا إمرأة عادية ، متواضعة ، لها تجربة اجتماعية ، تجارية ، سياسية ، 
 واستطعت من خالل هذه التجربة أن ادخل في مجال الشأن العام ، والعمل
االجتماعي واألهلي، وتعلمت من خالل هذه التجربة أمور هامة.

في ونشأت   ، مبكرة  سنوات  منذ  االجتماعي  بالعمل   انخرطت 
 منزل متواضع ، متمسك بالعلم والمعرفة والثقافة العامة والوطنية
، عربيا  قوميا  حسا  لديه  كان  والدي  وأن  خاصة   ،  الصادقة 
، العادلة  وقضيتها  فلسطين  عن  الدفاع  في  شاركوا  الذين   ومن 
، أوالد  و3  بنات   5 كنا   ، األولى  الدرجة  من  مربيا  الوالد   وكان 
الجامعي التعليم  ومواصلة  والثقافة  العلم  على  الوالدة  مع  .شجعنا 
 دخلت الجامعة بعد زواجي ، وأكملت دراستي واتجهت إلى العمل 
 التجاري ألكون إنسانة منتجة وفاعلة في المجتمع ، ثم دخلت ميادين
 السياسة من خالل العمل االجتماعي مع الدكتور مصطفى دندشلي
 رحمه هللا ، في مركز البحوث والتوثيق ، وكنا نعمل في المركز
، وتعرفت أول محطة  ، وكانت هذه  تأريخ مدينة صيدا  أجل   من 
والنخب واألساتذة  والمحامين  األطباء  من  كبيرة  مجموعة   على 
االجتماعية ، المتمتعين بالثقافة العالية في خدمة الوطن والمجتمع.

 بعد ذلك ، اجتاحت القوات االسرائيلية لبنان عام 1982 ، انطلقنا
 إلى ميدان العمل األهلي من خالل مساعدة الناس ، تحت شعار بأن
 المسؤولية تكليف وليس تشريف ، فأسسنا جمعية تعنى بتنمية قدرات
 المرأة في األرياف ، وكان هدفنا وعملنا تعليم المرأة وتأهيل طاقاتها
 في مجال التطريز والرسم ، ونشجعهم من خالل تسويق منتجاتهم،
 وبقينا على هذا العمل ألكثر من 25 عاما ، وبعد ذلك انتقلت إلى جمعية
التي تأسست من خاللها دار السالم ، وساهمنا المسنين ،   لرعاية 
بإدخال التبرعات والمبالغ المالية لصندوق الجمعية ، لضمان عملها.
 
 بعد ذلك انتسبت إلى لجنة األمهات المتخصصة باألمهات العامالت، 
أيضا فأسسنا   ، للعمل  االقتصادي  وضعهم  اضطرهم   اللواتي 
 حضانة لألطفال مع السيدة هنا أبو ظهر ، ثم الهيئة الوطنية للطفل
اللبناني مع الدكتورة نور سلمان ، وكنت أنا رئيستها في الجنوب.
في رائدات  جانب  إلى  والعمل  التعايش  شرف  أيضا  لي   وكان 
المرأة، ليندا مطر رئيسة لجنة حقوق   العمل االجتماعي ، مثل ن 
اللبناني، الصعيد  على  الوطنية  الهيئة  في  سلمان  نور   والدكتورة 
دوغان، ،وإقبال  اللبناني  النسائي  المجلس  رئيس  شعراني   وإمان 
 طبعا  هؤالء كانوا من الجيل الثاني ، أما الجيل األول ، والذين أسسو
الدكتورة زاهية سلمان،  ، اللبناني ، لور مغيزل  النسائي   المجلس 
 أميلي فارس إبراهيم ، نجالء صعب .وحاليا ، إقبال دوغان وفائقة
اللبناني. النسائي  تركية ، والسيدة جمال غبريل ، رئيسة المجلس 

 رغم كل هذه النشاطات، فحضرتك اليوم رئيسة جمعية

خاصة باألطفال المعوقين؟
رقم وخبر  بعلم   2010 عام  المعاق  الطفل  إعانة  جمعية   أسست 
الفئة هذه  حق  من  بان  بها  خرجنا  معمقة  دراسة  بعد   ،  1869 
بسبب واألجهزة  العالج  وتأمين  والرعاية  المساعدة  األطفال   من 
 تكاليفها الباهظة دون أي تمييز أو بعد طائفي او مذهبي وكانت أول
جمعية معنية بالمعوقين األطفال وحديثي الوالدة في مدينة صيدا.
 وكان من المفارقات أن الدافع لتأسيس الجمعية هو أن إبنتي جاءها مولود
 مصاب بإعاقة جسدية ، فكان ذلك حافزا من اجل العمل على تأمين
 الحماية لألطفال المعوقين ، ومساعدتهم وتأمين عالجهم واألجهزة
التي يحتاجون لها وتأهيلهم لالنخراط في الحياة .بسيط أو متوسط.

ما هي أهداف الجمعية ؟
 تحمل الجمعية نفقات جلسات المشي والنطق من سن شهرين حتى
 خمسة أعوام لمن يعانون من ضعف ذهني وتعمل على تنمية استقاللية
 هذه الفئة ليشاركوا في جميع األمور الحياتية ، وتنمية القدرات الفكرية
 وتلبية االحتياجات التأهيلية واالجتماعية ، واألخذ بيدهم ومساعدتهم
 بالدخول إلى المراكز المختصة للوصول بهم إلى االعتماد على النفس
 والعمل على توطيد العالقة بينهم وبين المجتمع ومناصرة قضاياهم.

ما هي أبرز نشاطات جمعية إعانة الطفل المعاق؟
النطق لمائة بانها تدفع نفقات عالج   من أبرز نشاطات الجمعية ، 
 وسبعون طفال معوقا في مختلف في صيدا وجنوب لبنان ، تجهيز
األعياد المالبس  وتأمين   ، لألطفال  وفكرية  شتوية  ألعاب   غرف 
 لحوالي 500 طفل ، والدفع عن 50 طفال دون سن الخامسة تكملة
 أقساط اللتحاقهم بمراكز ال يقل قسطها السنوي عن مليونان ونصف

 المليون ليرة، هذا كله إلى جانب التنسيق مع كافة المنظمات الدولية
والعربية والمحلية المعنية لصياغة حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة.

كيف يمكن تقيم العمل االجتماعي في لبنان؟

الظروف باختالف  لبنان  في  االجتماعي  العمل  ظروف   اختلفت 
 العامة في البلد ، باألمس لم يكن للعمل االجتماعي تبعية سياسية،
والطائفية السياسية  التجاذبات  خارج  نقيا  مستقال  عمال   ووكان 
ال عالقة ألن   ، وطني  مدني  اهلي  عمل  مجرد  كان   ،  والمذهبية 
في القائمة  والطائفية  السياسية  بالصراعات  مثال   المعاق   للطفل 

المعاق الطفل  وليس   ، وتدميره  قتله  على  وتعمل   البلد 
الدول  ، والطائفية  بالسياسة  عالقة  طبعا  المعاق   وغير 

األيام - خاص

 تعتبر السيدة اسمى ديراني ، رئيسة اللجنة االعالمية في االتحاد النسائي اللبناني ، واحدة من أبرز سيدات المجتمع اللبناني ،    
 خاصة في مدينة صيدا ، حيث توزعت نشاطاتها بين العمل االجتماعي والتجارة العامة ، وتنقلت بين المراكز والمواقع المختلفة

 ليس في لبنان فحسب ، بل ومن خالل المؤتمرات والمهرجانات العربية والدولية ، لتكون واحدة من أكثر النساء اللبنانيات نشاطا
 في الشأن العام وميادين العمل األهلي والمدني ، لتكثف من عملها خالل السنوات الماضية وحتى اآلن في ميدان حماية األطفال

.وحقوق المرأة.
األيام التقت السيدة أسمى ديراني وأجرت معها هذا الحوار:

السيدة اسمى ديراين



5 مقابالت

  االتفاق على مشتريات االمم المتحدة من مصانع لبنان

الشتاء، فصل   في 
خيرا، هللا   »جزاهم 
من المزيد  أمل   على 
االنسانية  التبرعات 
النازحين  لدعم 
معاناة من   والتخفيف 
السوريين« األشقاء 
جمعية رئيس   وأشار 
أن إلى   االستجابة 
إغاثي عمل   فريق 
سيعمل الجمعية   في 
حمولة توزيع   على 
عبارة وهي   القافلة، 

إغاثية مساعدات   عن 
الممتاز ، والبسة جديدة ، مشيرا النوع   وإنسانية ، وحرامات من 
 إلى أن لدى االستجابة سجالت وكشوفات بأسماء العائالت النازحة،
عليها ومدون   ، الكومبيوتر  جهاز  على  موثق  برنامج  خالل   من 
 أرقام الهواتف ، مضيفا ، أن عملية التوزيع سوف تتم على مراحل
أجل المساعدات من  إلى مجموعات الستالم  النازحين  تقسيم   ويم 
 تنظيم عملية التوزيع والحفاظ على االنضباط وكرامات النازحين ،
 حيث تتألف كل مجموعة من 50 أو 100 نازح في اليوم ، وتوزع
بعد  ، قوائم وبيانات واضحة وموثقة  إلى  استنادا  المساعدات   هذه 
واضحة. رسمية  وبيانات  بطاقات  خالل  من  النازح  توثيق 

إلى الكويتية  التبرعات  إن   ، قائال  حجازي  الشيخ   وتابع 
المادي، التبرع   ، ومادية  عينية   ، نوعان   النازحين 
على بتوزيعها  ونقوم  رسمية  جهات  من   يصل 
من صيدا  في  االستجابة  جميعة  مركز  في   النازحين 
عن عبارة  والعينية  االسماء،  ولوائح  كشوفات   خالل 
نظامية بطريقة  توزيعها  يتم  وألبسىة  وبطانيات   فرش 

أيضا حسب السجالت.

رئيس  واكد 
، بة ستجا ال  ا
فرق ال   أن 
من نازح   بين 
وآخر،  سوريا 
فارق ال  أن   كما 
سوري نازح   بين 
فلسطينــــــــي،  ونازح 
مشددة تعليمات   ولدينا 
بين التفرقة   بعدم 
معهم والتعامل   النازحين 
أن المهم   ،  بسواسية 
النازح. لدى   يكون 
ومدون ثبوتية   اوراق 
الجمعية سجالت  لدى 

)ص( محمد  للرسول  بقول  تصريحه  حجازي  نديم  الشيخ   وختم 
موصول الشكر  متابعا،  هللا(،  يشكر  الناس..ال  يشكر  ال   )من 
من المساعدات  هذه  يقدمون  الذين   ، الخير  أهل   ، الكويت   ألهل 
لجمعية الشكر  كذلك   ، أموالهم  وزكاة  صدقات  ومن   ،  اموالهم 
بجمع تقوم  التي  الكويتية  الجمعيات  االسالمي وكل  التراث   إحياء 
وهذه  ، مستحقيها  إلى  وإيصالها  المحسنين  من  التبرعات   هذه 
والمناصرة والترحيب  والتأييد  الموافقة  على  قائمة   المساعدات 
الكويت. دولة  أمير  رأسها سمو  الكويتية وعلى  الحكومة  قبل  من 

األيام

 عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف االعمال فريج صابونجيان
 اجتماع عمل مع المنسق االنساني والمقيم لألمم المتحدة في لبنان
للتنمية المتحدة  االمم  لمنظمة  االقليمي  والممثل  واتكنز   روبرت 
 الصناعية )»اليونيدو«( كريستيانو باسيني، أعلنوا بنتيجته االتفاق
 على أن تعمد مختلف وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان الى اعطاء
األفضلية في مشترياتها للنازحين السوريين من المنتجات اللبنانية.

جدا مؤاتية  »الفرصة  ان  على  صابونجيان  الوزير   وشدد 
لنمو الحيوي  المطلب  هذا  مع  االممي  التجاوب  من   لالفادة 
الزدهارها بل  ال  مؤسساتنا  عمل  استمرار  ولتأمين   اقتصادنا 
الماضي العام  صرفت  المتحدة  االمم  لكون  اعمالها   وتوسيع 
تأمين اللبناني  الصناعي  وعلى  للنازحين،  دوالر  مليار   نحو 
المناسب.« والسعر  المطلوبة  بالجودة  النازحين  وحاجات  السلع 

السوريين  من  محدود  عدد  تدفق  سوريا،  في  الحرب  بداية   منذ 
أبناءهم وسجلوا  عمل،  فرص  ووجدوا  استقروا  حيث  لبنان   إلى 
في والطبابة  االستشفاء  من  وأفادوا  والجامعات،  المدارس   في 
النازحون ازداد  أعوام،  ثالثة  مرور  وبعد  اللبنانية.   المستشفيات 
 بشكل كبير تخطى المليون الجئ، مما شكل أزمة حقيقية وعبئا على
 االقتصاد اللبناني. ولقد شجعت االمم المتحدة وسائر الدول العربية
استقبال على  لسوريا  المجاورة  البلدان  واالميركية   واالوروبية 
 النازحين، واعدة بمساعدتها. فانعقد اكثر من مؤتمر للدول المانحة
لتغطي كافية  تكن  لم  المخصصة  األموال  أن  غير  الغاية.   لهذه 
النازحين. ايواء  جراء  من  الوطني  باالقتصاد  الالحقة   الخسائر 
مع تتعامل  التي  الدولية  المنظمات  اقدام  اكثر،  الضغوط  زاد   وما 

السلع اعفاء  اللبنانية  السلطات  من  الطلب  على  الالجئين   ملف 
 والمواد التي تستوردها من الخارج لمصلحة النازحين من الرسوم
وتشجيعها المنظمات  هذه  دفع  مشروع  كان  هنا  فمن   الجمركية. 
والمواصفات، بالجودة  تتمتع  لكونها  اللبنانية  السلع  شراء   على 
توفير الى  يؤدي  وبما  القصوى،  بالسرعة  الطلبيات  تلبية   ويمكن 
مفاوضات وأجريت  الدولية.  المنظمات  على  والنقل  الشحن   كلفة 
المعنيين مع  الخصوص  هذا  في  أشهر  ثالثة  من  اكثر  منذ   طويلة 
الطرح ازاء  منهم  كبيرا  تجاوبا  ولقيت  المتحدة.  األمم  هيئات   في 
المؤسسات عمل  ديمومة  على  الحرص  من  والنابع  قدمته   الذي 
اللبنانية في هذه الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة والحرجة،
اقتصادنا.« على  السورية  الحرب  انعكاسات  لمضاعفة  وتفاديا 
 
مع إليه  توصلنا  الذي  االتفاق  عن  االعالن  »يسرني   :  اضاف 
والذي لبنان،  في  العاملة  المتحدة  لألمم  التابعة  الدولية   المنظمات 
 يقضي بأن تعمد إلى شراء حاجاتها وحاجات النازحين السوريين في
 لبنان من الصناعيين اللبنانيين ومن التجار والموردين اللبنانيين في
 حال عدم توافر السلع المطلوبة في االنتاج المحلي. وإنني أعتبر هذا
 االنجاز مهما جدا لالقتصاد اللبناني، وإن مردوده سيكون كبيرا على
انتاجها ويحفزها لها تصريف  االنتاجية ألنه سيضمن   المؤسسات 
 على زيادة االنتاج لتلبية كل الحاجات، وبالتالي سيشكل دافعا أيضا
ان كما  محليا.  المنتجة  وغير  المطلوبة  السلع  لتصنيع   للصناعيين 
 هذا االتفاق يتيح الفرصة للتجار والموردين لتزويد الهيئات الدولية
 السلع غير المصنعة في لبنان. وأثناء المفاوضات، اكتشفت وجود
 آليات متعددة خصوصا في كل منظمة دولية تتعامل مع النازحين
 في ما يعود الى المشتريات التي تقوم بها عن طريق المناقصات.

 ولزيادة فرص فوز
اللبنانية  المصانع 
المناقصات،  بهذه 
ورشة عقد   قررنا 
تنظمها  عمل 
 وزارة الصنـــــاعة
لـــــــــــمـكتب ا  و
قــــــلـــــيمي ال  ا
االمم  لمنظمة 
للتنمية  المتحدة 
عية لصنا  ا

13/2/2014 تاريخ  في  اآلليات  هذه  لشرح   )»اليونيدو«( 
الورشة هذه  في  وسيشارك  الفيل.  سن   - »هيلتون«  فندق   في 
ال وهي:  لبنان  في  العاملة  الدولية  للمنظمات   ممثلون 
UNDP وال UNHCR وال  WFP واالونروا 

و اليونيسف.
المطلب التجاوب االممي مع هذا  لالفادة من   الفرصة مؤاتية جدا 
ال مؤسساتنا  عمل  استمرارية  ولتأمين  اقتصادنا  لنمو   الحيوي 
صرفت المتحدة  االمم  كون  اعمالها  وتوسيع  الزدهارها   بل 
ونحن للنازحين.  دوالر  مليار  نحو   )  2013  ( الماضي   العام 
والحاجات السلع  توفير  الصناعي  وعلى  المنافسة  على   قادرون 
الصناعيين على  أتمنى  المناسب.  والسعر  المطلوبة   بالجودة 
اعتماد الى  وسنخلص  والمشاركة.  الحضور  المهتمين   والتجار 
كل يوفر  الدولية  والهيئات  األعمال  رجال  بين  تواصل   مركز 
المناقصات.« في  اللبنانيين  مشاركة  لتسهيل  المطلوبة  الخدمات 



مقابالت 4

مساعدات  ، وجوارها  صيدا  مدينة  في  االستجابة  جمعية   وزعت 
سوريا من  والفلسطينيين  السوريين  للنازحين  وإنسانية   إغاثية 
االستجابة جمعية  رئيس  حجازي  نديم  الشيخ  وأشار  لبنان.   إلى 
إحياء النازحين من جمعية  التي وزعت على  المساعدات  هذه   أن 
بواسطة  ، الجهراء  فرع  الكويت  دولة  في  االسالمي   التراث 
واسطوانات دفايات  عن  عبارة  كانت   ، السعيد  فالح   الدكتور 
منهم من موجة والمسنين  النازحين  األطفال  أجل حماية  من   غاز 
الشتاء... فصل  والمنطقة خالل  لبنان  تضرب  التي  القارس  البرد 

جمعية ومقر  التوزيع  مراكز  أمام  تجمعوا  الذين  النازحون   ووجه 
لجمعية واالمتنان  الشكر  آيات  أسمى   ، صيدا  في   االستجابة 
وللسادة وشعبا  حكومة  الكويت  ولدولة  االسالمي  التراث   إحياء 
ولكل الشمري  عبيد  بن  فرحان  والدكتور   ، السعيد  فالح   الدكتور 
التي كان لها الصدى الواسع اللفتة االنسانية   المحسنين، على هذه 
 في صفوف النازحين ، مؤكدين على أن هذه المساعدات االنسانية
أهل من   ، االسالمي  التراث  إحياء  جمعية  قدمتها  التي   واالغاثية 
األطفال حماية  في  ساهمت   ، الكويت  دولة  في  واإلحسان   الخير 
لبنان. إلى  سوريا  من  المشردين  النازحين  من  والنساء  والشيوخ 

لجمعية واالمتنان  بالشكر  لبنان  في  سوريون  نازحون   وتوجه 
الدكتور بواسطة  الكويت  دولة  في  االسالمي  التراث   إحياء 
من قدم  لما   ، السعيد  فالح  والدكتور  الشمري  عبيد  بن   فرحان 
معاناتهم، من  التخفيف  في  ساهمت  وإغاثية  عينية   تبرعات 
ديارهم عن  بعيدا  له،  يتعرضون  الذي  والقهر  الظلم   ورفع 
سوريا. تشهدها  التي  واالشتباكات  القصف  تصاعد  بسبب 

دولة من  التي وصلتهم  للمساعدات  تقديرهم  النازحون عن   وعبر 
جمعية في  المساعدات  توزيع  عن  المشرفين  أحد  وقال   الكويت 
الكويت والمحسنين إن دولة   ، اللبنانية   االستجابة في مدينة صيدا 

 فيها وأهل الخير ، تقدموا
االنسانية  بالمساعدات 
السوريين  للنازحين 
مدينة في   والفلسطينيين 
وخص  . اللبنانية   صيدا 
إحياء جمعية   بالذكر 
االسالمي  التراث 
التي الجهراء   فرع 
األخرى هي   تقدمت 
وأسطوانات  بالدفايات 
في ساهمت  التي   الغاز 
والنساء األطفال   حماية 
المسنين  والشيوخ 
القارس. البرد  من 

 بدوره ، قال أحد النازحين السوريين في إحد التجمعات القريبة من
 مدينة صيدا » لقد كان للمحسنين ولجمعية إحياء التراث االسالمي
 خاصة فرع الجهراء في دولة الكويت الفضل الكبير في مساعدتنا
 وحماية أطفالنا والمسنين منا من البرد » وتوجه بالشكر لدولة الكويت
األثر لها  كان  التي  المكرمة  هذه  على  ومؤسسات  وشعبا   حكومة 
الكبير في التخفيف من معاناة النازحين من سوريين وفلسطينيين.

 الدعاء هلل بأن يحفظ دولة الكويت وأميرها وقيادتها
وشعبها

 من جهتها ، رفعت الحاجة أم عمر يديها داعية هلل أن يحفظ الكويت وأميرها
 وشعبها ، واهل الخير فيها ، وجمعية إحياء التراث االسالمي التي لم
تتوقف عن إرسال المساعدات بواسطة جمعية االستجابة اللبنانية.
 وقال طفل سوري ينتظر مع والدته الستالم دفاية لحمايته من برد
والمحسنين الخير  أهل  لكل  وشكرا  الكويت  لدولة  شكرا   ،  الشتاء 
 الذين يساعدون النازحين
مضيفا  ، البرد  أيام   في 
في ليالي  أمضيت   ، 
أما  ، القاس   البرد 
نتسلم ان  وبعد   الليلة 
سأنام  ، التدفئة   وسائل 
بالدفء. اشعر  وأنا 

 السوريون والفلسطينيون
دولة شكروا   الذين 
 الكويت وأميرها وجمعية
االسالمي التراث   إحياء 
الدكتور  والمحسنين 
والدكتور  ، السعيد   فالح 
 فرحان بن عبيد الشمري

والطبية واالغاثية  االنسانية  والمساعدات  للدفايات  استالمهم   ،بعد 
 توجهوا بالدعاء هلل بأن يحفظ دولة الكويت وأميرها وقيادتها وشعبها.
على وزعت  اللبنانية  صيدا  مدينة  في  االستجابة  جمعية   وكانت 
الدفايات صيدا  مدينة  في  والفلسطينيين  السوريين   النازحين 
االسالمي التراث  إحياء  جمعية  من  مقدمة  الغاز   واسطوانات 
الكويت. دولة  في  الخير  وأهل  المحسنين  بها  تبرع  التي 

اإلغاثية المساعدات  من  قافلة  صيدا  مدينة  إلى  وصلت   كما 
االسالمي التراث  إحياء  جمعية  بها  تبرعت  الكويتية   واالنسانية 
 للنازحين من سوريا إلى لبنان في إطار مشروع »دفء الشتاء«.
في والفعاليات  الشخصيات  من  حشد  القافلة  استقبال  في   وكان 
اللبنانية، يتقدمهم رئيس جمعية االستجابة الشيخ نديم  مدينة صيدا 
الناشطين. من  وحشد   ، الجمعية  أعضاء  من  وعدد   ، حجازي 
القافلة حمولة  تفريغ  تصريح خالل  في  نديم حجازي  الشيخ   وأكد 
من القافلة  هذه  أن  اللبنانية،  االستجابة  جمعية  مستودعات   في 
من الكويت  دولة  في  المحسنون  بها  تبرع  التي   المساعدات 
في جاءت   ، سوريا  من  للنازحين  التراث  إحياء  جمعية   خالل 
إلى الكويت  دولة  من  تتوقف  لم  التي  االغاثية  المساعدات   إطار 
سوريا. في  األمنية  األوضاع  انفجار  منذ  السوريين  األشقاء 

ضمن أيضا  تأتي  التبرعات  هذه  أن  حجازي  الشيخ   ولفت 
إلى الكويت  دولة  في  الخير  أهل  من  التبرعات  من   مجموعة 
اللبنانية المناطق  مختلف  في  والفلسطينيين  السوريين   النازحين 
القافلة، هذه  تفريغ  على  تعمل  االستجابة  جمعية  أن  إلى   الفتا 
وجوارها. صيدا  منطقة  في  النازحين  على  توزيعها  أن  من 

وأميرها الكويت  لدولة  البالغ  بالشكر  حجازي  نديم  الشيخ   وتوجه 
 وحكومتها وشعبها ومؤسساتها وجمعياتها الخيرية وخاصة جمعية

 إحياء التراث االسالمي ، التي لم تبخل على نازح محتاج
 في الدول التي لجأ إليها منذ بداية األزمة السورية خاصة

النازحون يشكرون جمعية إحياء التراث االسالمي والمحسنين
 الدكتور فرحان بن عبيد الشمري والدكتور فالح السعيد

األيام - خاص

 مساعدات كويتية سخية للنازحين من سوريا
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حسين قبيسي

سوسيولوجيا التعارف والتواصل االجتماعي على االنترنيت

 يبدو أن الذين يتعارفون ويتالقون عبر االنترنت،
بعشرات يُعّدون  باتوا  العالم،  أنحاء  جميع   وفي 
بضع خالل  االنترنت،  استطاع  فقد   الماليين، 
وأن االجتماعية  العالقات  يعولم  أن   سنوات، 
للباحثين األول  والمجال  األوسع  الحقل   يصبح 
الصداقة عالقات  في  اآلخر”  “النصف   عن 
االجتماعية العادات  هي  فما  والزواج.   والحب 
علماء يرى  والتي  ذلك،  عن  نشأت   التي 
لم أنها  المجتمعية  والسيكولوجيا   السوسيولوجيا 
العلن، إلى  السر  من  وانتقلت  أحداً،  تُخيف   تعد 
 وباتت جزءاً من مجموعةً عادات عصرية أخرى
المرتبط كالسلوك  التكنولوجيا،  عصر   أنتجها 
باألناقة االهتمام  وعدم  البيئة،  على   بالحفاظ 
السلوك معايير  واختالف  الخارجي،   والزي 
لمكافحة الـ”بيو”  األطعمة  وتناول  العمل،   في 
تحكم التي  األخالقية  القواعد  هي  وما   البدانة… 
االنترنت؟ عبر  والتالقي  التعارف  عالقات 

الردلّييه باسكال  الدكتور   ويشير 
Pascal Lardellier المعلوماتية علوم   أستاذ 
بورغونيه جامعة  في   والتواصل 

Bourgogne 
العزوبية “القلب.نت،  مؤلَّف   وصاحب 
العنكبوتية الشبكة  على   “والحب 
)Le Coeur net. Célibat et 
amours sur le Web, Belin, 2004( 
بداية مع  الغربية،  البلدان  في  حدث  ما  أن   إلى 
بحدوث شبيهاً  كان  والعشرين،  الحادي   القرن 
 “ثورتين دفعة واحدة”: فمن جهة أولى، كان هناك
والمطلقين، العازبين  أعداد  في  تزايداً   ارتفاعاً 
 وقد تضاعف مرتين عما كان عليه قبل عشرين
ومن وحدها؛  فرنسا  في  مليوناً   12 ليبلغ   عاماً، 
في االنترنت  تغلغل  من  وصل  ثانية،   جهة 
من تمّكن  أنه  واالجتماعية،  الفردية  الناس   حياة 
 اختراع قواعد وعادات اجتماعية لم يكن منتظراً
كافة. وفئاته  المجتمع  شرائح  بها  تأخذ  أن  قطّ 

 صعوبة العثور على النصف اآلخر في
العصر الحديث

العازبين أعداد  في  واالرتفاع   التصاعد   هذا 
 يُشير بوضوح إلى صعوبة العثور على النصف
هو الذي  اآلخر،  النصف  على  والعثور   اآلخر، 
 أمٌر طبيعٌي وعمل شيٌِّق بقدر ما هو شاّق، ال بل
الحديث، العصر  في  تزايدت  الصعوبةً  هذه   إن 
 على الرغم من تكاثر أساليب التواصل واالنفتاح
المتنوعة العوامل  وتكاثر  والتالقي..   واالختالط 
 والمعقدة التي أسهمت في تطّور العالقات الزوجية
يرى إذ  حال؛  إلى  حال  من  وتحّولها   التقليدية 
 الردلّييه أن العالقات المدينية، والتحرر السياسي

 واالقتصادي الذي لم يقتصر
طال بل  وحده  المرء   على 
رافقهما كذلك،   المرأة 
جنسية أمراض   ظهور 
بعضها لبث  ما   مختلفة، 
كالسيدا وباء  إلى  تحّول   أن 
المناعة، فقدان   وأمراض 
 أشاعت الخوف والحذر في
التي االجتماعية،   العالقات 
أخذت قد  أساليبها   كانت 
 تتخلخل منذ منتصف القرن
قبل من  وحتى   الماضي،  

الجديدة، والتواصل  االتصال  تكنولوجيا   وصول 
 مع بروز تشريعات جديدة قمعت “التحّرش” إذ
ووحشياً.. رجعياً  مهيناً،  متخلفاً،  عمالً   صنفته 
 ومع “جمود” العالقات على هذا النحو، ظهرت
 اختصاصات جديدة في صناعات التسلية وسوق
 النشر.. فُكتّاب سيناريوهات السينما والتلفزيون،
 وُصنّاع الدعايات واإلعالنات، وأطباء العالقات
هذا من  جعلوا  النفسية،  والعالجات   االجتماعية 
العازبين في  الوضع مادة لعملهم، وتحّول تكاثر 
 المجتمعات األوروبية، إلى ظاهرة اجتماعية عكف
 على دراستها الباحثون المختصون بالسيكولوجيا
االجتماعية. العالقات  وسوسيولوجيا  المجتمعية 

التقاليد لمقتضيات  يتّم وفقاً  الزواج كان  أن   وبما 
 االجتماعية الخاضعة لثقافة هذا المجتمع أو ذاك،
تلك، أو  االجتماية  الفئة  أو  الطبقة  لتقاليد هذه   أو 
 فإنه بات اليوم خاضعاً لللتفتح الثقافي والمستوى
 المعرفي الفردي والمهني المتنّوع لدى العازبين،
التواصل تكنولوجيا  توفّره  ما  يستغلّون   الذين 
 االجتماعي من أساليب جديدة في التالقي، وباتت
الزواج أجل  من  ال  والتعارف،  للّقاء   األولوية 
 بحّد ذاته. وتلك أولويّة تحّولت إلى حاجة حقيقية
فتكاثرت وواسعة:  جديدة  سوق  منها   تولّدت 
التواصل على االنترنت كالفطر،  مواقع خدمات 
ال زواج،  ووكاالت  تعارف  مؤسسات   ونشأت 
 يخلو بعضها من الرصانة، لكنها بقيت مْغفَلة في
 أول األمر، بالنظر إلى الحذر االجتماعي النسبي
اجتماعياً. ُمعيبة  وغير  ُمعلَنةً  أصبحت  ثم  منها، 

عبر التعارف  يبدأ  لكي  مهيّأة  الظروف   كانت 
البداية، ومنذ  التسعينيات.  بداية  مع   االنترنت 
عمالقة آلة  شيء،  كل  قبل  أنه،  االنترنت   بدا 
حتى األفراد،  بين  والعالقات  الصالت   لنسج 
وعالقات لمغامرات  عمالقاً  مصنعاً  اليوم   بات 
إلى اإلشارة  بد من  والخيال. وال  الوصف   تفوق 
بالنوايا يتَّصف  ال  االنترنت  على  التالقي   أن 
 السيئة بقدر ما يُعيد االعتبار إلى الحلول النفسية

 والعقلية التي يحتاجها القسم األعظم من البشرية
 بعد السلوك االجتماعي الذي فرضه نمط العيش
 الحديث: الناجم عن انحالل الروابط المبنية على
 االنتماء الجماعي )العائلة، القبيلة، القرية، الحي،
أنعش الذي  المديني  العيش  نمط  وسيادة   الخ..( 
الفردية... والحريات  الفردي  واستقالله  الفرد 

من اقتصاد المعرفة  الى اقتصاد السعادة
االنترنت شبكات  على  االجتماعي   فالتواصل 
 تجسيد لعولمة العالقات االقتصادية واالجتماعية
التعارف عالقات  مقدمها،  وفي  أنواعها،   على 
 والصداقة والزواج.. أو ما يُسّمى في البلدان التي
بـ”اقتصاد يُعَرف  ما  على  قائماً  اقتصادها   بات 
الناس يعد  لم  و  السعادة”،  بـ”اقتصاد   المعرفة” 
على وتزاوجوا  تعارفوا  بأنهم  القول  من   يأنفون 
االجتماعية: التقاليد  من  ذلك  بات  فقد   االنترنت. 
 تُشير اإلحصاءات إلى أن عازباً من كل عازبين
أجل من  االجتماعي  التواصل  شبكة   يستخدم 
مراهقون، مطلقون،  عازبون،   السعادة… 
من كبار،  موظفون  عمال،  رجال،   نساء، 
االجتماعية... األوساط  وجميع  األعمار  جميع 

 من جهته ، يرى جان بول كوفمان صاحب مؤلَّف
االنترنت” على   )Sex@mour( “الحب 
 أن ذلك ينطبق أيضاً على جيل الكهول الذين تكونت
 عاداتهم التعارفية وفق نمط سابق على تكنولوجيا
 االتصاالت التي تربى عليها جيل الشباب الجديد،
 من دون أن تُعرف بعُد ما ستكون عليه عقابيل هذه
 التربية وآثارها على العالقات االجتماعية المقبلة؛
اآلخر”، “نصفه  على  للعثور  يسعى   فالجميع 
الطريقة هذه  أن  ذلك  الرجال،  من  أكثر   والنساء 
 الجديدة في التعارف، توفر أمناً نفسياً، وتُريح من
 صدمة الصّد، فحاجز الخجل سقط وبات التعرف
“التحّرش” أو  اآلخر  الجنس  من  شخص   إلى 
النفسية، العقد  ذلك من  الخجل وغير  يتخطى   به 
ثورة: وتلك  ـ  اجتماعياً  ـ  مشروعاً  عمالً   وبات 
 فمستخدم مواقع التعارف يفعل ذلك مسترخياً في
منزله، سواء كان المستخدم أنيق المظهر أم ال،

وسواء كانت المستخِدمة بكامل ميكياجها أم ال...

 على الرغم من تزايد مواقع التواصل االجتماعي
الخاصة الذاتية  السير  وتكاثر  االنترنت،   على 
 بالمشتركين.. يبقى البحث عن السعادة شاقاً كمن
 يبحث عن “إبرة وسط كومة قش”. فمرحلة النشوة
اآلخر، النصف  على  السريع  العثور  في   األولى 
التي والخشية  التوّجس  مرحلة  تليها  ما   سرعان 
 تبدأ بـ”تصحيح” العالقة الذي يُفضي إلى خرابها؛
 فالحب من النقرة األولى يشبه الحب من النظرة
العنكبوتية، الشبكة  في  القلب  وسقوط   األولى، 
األكثر والمرحلة  الحب.  السقوط في شباك   يشبه 
في ليست  االنترنت  عبر  العالقة  في   صعوبة 
االقتناع في  بل  ما،  بأحٍد  لقاء  على   العثور 
هذه يخالط  أن  دون  من  أي  عليه،  والحفاظ   به، 
 العالقة تصور عالقة أخرى أفضل منها والرغبة
وأقرب كفاءةً  أكثر  بالعثور على “آخر”   الدائمة 
كوفمان بول  جان  إن  حتى  والعقل.  القلب   إلى 

،Jean-Paul Koffman 
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مقاالت 2

المرحلة  خالل  األمنية  المخاضات  تطور   ومع 
 الماضية ، كان ال بد من تراجع نمو االقتصاد الذي
 انتهجته النظم التي حكمت البالد عقود من الزمن،
في  ، واالستثمارات  الثروات  جمع   واستطاعت 
 وقت أفقرت الشعوب وتراجع االنتاج وتحكم بالبالد
والسماسرة. والوكالء  الوسطاء  من  مجموعة 
 
األمة من  جزء  وهو   ، عربي  بلد   ، لبنان   وألن 
 العربية ، يتأثر بها ، ويعيش في كثير من األحيان
 على مساعداتها ودعمها ، فقد تأثر كثيرا بتطورات
 األحداث العربية ، مع تراجع عدد السائحين العرب،
والودائع العقارية  والصفقات  الخدمات   وتراجع 
 البنكية ، ما جعل االقتصاد اللبناني يمر بظروف
الرسمية. واألحصائيات  للتقارير  استنادا  صعبة 

2013 لبنان عام  في  السياحي  القطاع    فقد خسر 
العام مع  مقارنة  %41.2 من عدد زواره،   نحو 
عدد مجمل  بلغ  حيث   ،2010 األساس   السياحي 
 السياح آنذاك نحو مليونين و167 ألف سائح، في
حين بلغ مع عام 2013 نحو مليون و274 ألفاً.

األكبر الخسارة  جاءت   ، االحصاءات   وبحسب 
 من السياح العرب وخاصة منطقة الخليج، حيث
 تراجع بنسبة %48.8 عن معدله في 2010. وعن
جاء تحديداً  آسيا  قارة  دول  من  القادمين   السياح 
 التراجع بنسبة %68.48، وللقادمين من أوروبا
بلغت %19.04، وذلك بالمقارنة مع عام 2010.

السياسية للظروف  التراجع  أسباب   وتعود 
السياح الالفت تراجع  لبنان، إال أن   واألمنية في 
لصحيفة مصادر  ذكرت  حيث   اإليرانين، 
االقتصادي إيران  وضع  أن  عن   »السفير«، 
الوضع مع  وتزامنه  األوروبي،  الحظر   بعد 
لبنان اعتبار  الصعب  من  جعل  سورية،   في 
سورية. في  المقدسة  األماكن  لزيارة  آمناً  معبراً 

صدر تقرير  ذكر  العرب،  السياح  عدد   وحول 
 عن »مصلحة األبحاث والدراسات والتوثيق في
 وزارة السياحة«، أن العدد تراجع المرتبة األولى
 إلى المرتبة الثانية، لمصلحة السياح األوروبيين.
بينما  ،2010 العام  من  األولى  للمرة   وذلك 
الرابعة المرتبة  إلى  السعوديين  السياح   تراجع 

المرتبة العربية نفسها، بعدما احتلوا  الفئة   ضمن 
السياح حافظ  بينما   ،2010 العام  في   األولى 
 الفرنسيون واأللمان والبريطانيون على المراتب
الرغم على  نفسها،  الفترة  في  األولى   الثالث 
.2013 في  األولى  المرتبة  إلى  فئتهم  تقدم  من 

مداخيل القطاع السياحي

توقعت السياحة«،  »وزارة  في  مصادر   كانت 
أن تتراجع مداخيل القطاع السياحي هذه  مؤخراً 
ما  ،2010 العام  مع  مقارنة   ،35% نحو   العام 
دوالر. ملياري   2.8 نحو  القطاع  خسارة  يعني 
السياحة«، »وزارة  في  مصادر  توقعت   كما 
على الجاري  العام  بنهاية  السياح  عدد  يزيد   أال 
تتراجع أن  يتوقع  فيما  سائح،  مليون   1.3 
،35% السنة نحو  السياحي هذه  القطاع   مداخيل 
باألرقام يعني  ما   ،2010 العام  مع   مقارنة 
 خسارة القطاع نحو 2.8 ملياري دوالروأوضح.

في السياحية«  النقابات  لـ»اتحاد  العام   االمين 
لن القطاع  وضعية  إن  بيروتي،  جان   لبنان 
سفر بطاقات  أسعار  اعتماد  حال  في  إال   تتحسن 
أن مبيناً  إغرائية،  بأسعاٍر  لبنان،  الى   للمجيء 
القطاع. للنهوض من كبوة  الوحيد  الحل  هذا هو 
بيروت في  الفندقي  االشغال  ان  الى   ولفت، 

لمدة  70% هو  الماضية  األعياد  فترة   خالل 
يتعدى فال  خارجها  في  أما  بيروت،  في  ليال   4 
إزاء تشاؤمه  عن  بيروتي،  وأعرب   الـ50%، 
إال  ،2014 للعام  المتوقع  السياحي   الوضع 
واالستقرار، الهدوء  الى  لبنان  مال  لو  ما  في 
سريعة. سياحية  انقاذ  خطة  ووضعت 

االشهر مع  بالمقارنة  التراجع  نسبة   وبلغت 
 األحد عشر من العام 2012 بنسبة %7.34، إذ
زائر،  1.255.91 االجمالي  الوافدين  عدد   بلغ 
العام من  شهراً  عشر  األحد  مع   وبالمقارنة 
 2001، فتكون نسبة التراجع هي %23.74، إذ
زائر.  1.525.038 االجمالي  الوافدين  عدد  بلغ 

رفيق »مطار  ركاب  عدد  أّن  إلى   يشار 
تخطى كان  بيروت،  في  الدولي«   الحريري 
نشأته منذ  السنوية  حركته  في  االولى   للمرة 
وستة ماليين  ستة  محققا  راكب،  ماليين   الستة 
5% نسبتها  بلغت  بزيادة  ركاب  و905   آالف 
.2012 الفائت  العام  من  الفترة  نفس  عن 

القطاع التجاري

بيروت« تجار  »جمعية  رئيس  أكد   ، جهته   من 
سيئاً بدأ   2013 العام  أن  إلى  شماس،   نقوال 

المتنقلة األنفجارات  وقع  على  باألسوأ   وانتهى 
يجري ما  مع  بالتزامن  البالدما  تشهدها   التي 
المنطقة، في  وسياسية  أمنية  تطورات   من 
سيما ال  االقتصادي  الوضع  أن  إلى   مشيراً 
العام خالل  مأساوياً  كان  التجاري،   القطاع 

.2013
 واشار شماس، إلى تعثر مالي في البداية، مروراً
 بالتوقف القسري عن العمل، وصوالً إلى صرف
 فردي وجماعي للموظفين، مما يدل على ان الوضع
مأساوي. التجاري،  القطاع  سيما  ال  االقتصادي 

العام من  األخير  الشهر  مرور  أن   وأوضح، 
 بعجز مالي يعد مشكلة كبيرة، باعتباره االحتياط
الموظفين وتخصيص  الضرائب،  لدفع   الالزم 
المكافآت، وببعض  عشر  الثالث   بالراتب 
أن وبين،  للموّردين.  المتوجبة  األموال   وتسديد 
من كبير  بعدد  دفعت  المالية  االستحقاقات   هذه 
التجار إلى مزيد من االستدانة بداية العام الجديد.

التجار دخول  أن  الى  االنتباه،  شماس   ولفت 
والوهن، الضعف  من  بكثير   2014  سنة 
الوطني االقتصاد  على  الوضع  صعوبة   يؤكد 
خصوصاً. التجاري  والقطاع  عموماً 

االقتصاد اللبناني عام 2014... هل من انفراجات ؟
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األيام - عبد معروف

 شهد العام 2013 تطورات أمنية وسياسية ليس في لبنان فحسب ، بل على امتداد المنطقة التي تسارعت فيها األحداث
 وعاشت ومازلت على فوهات براكين تشير إلى أن مرحلة ما تغيرت ولم تعد الخريطة السياسية واألمنية كما كانت في

عقود ماضية.
 وكان لتلك الخريطة الجديدة انعكاسات اقتصادية سلبية حتما ، ليس بسبب المخاضات والتي أطلق عليها البعض »الربيع

 العربي« التي تتصاعد، بل ألن اقتصاديات الدول العربية اعتمدت على بنية ريعية وخدماتية تقوم على السياحة والخدمات
 والصفقات والعموالت، وليس على االنتاج الصناعي والزراعي والتجاري.



اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦ العدد - ٧٢ - شباط ٢٠١٤  

١٠٠٠ ليرة

-

-

 التقى نحو 40 من رؤساء الدول و الحكومات و حوالي 2500 من صناع القرارات و رجال األعمال إلى دافوس بسويسرا
لحضور المنتدى االقتصادي العالمي السنوي الرابع و األربعين الذي اقيم خالل الفترة من 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني.

 الحرب األهلية الدامية في سوريا و جهود إيران للخروج من البرود الدبلوماسي هيمنت على جدول دافوس هذا العام، لكن
مواضيع مثل تزايد التفاوت في الدخل بين الفقراء و األغنياء و تغير المناخ، من القضايا الرئيسية التي تم مناقشتها.

 هذا إذ كان قد صدر تقرير عن المنظمة البريطانية للتنمية أوكسفام بيّن أن ثروة 85 األغنى في العالم )و التي تصل ثروتهم
إلى 110 تريليون دوالر( تعادل الثروات التي يمتلكها %46 أفقر سكان العالم.

 وفقا لمنظمة أوكسفام، منذ أواخر سبعينيات القرن السابق تراجعت معدالت الضرائب التي يدفعها األغنياء في 29 دولة من أصل 30 تتوافر عنها البيانات، مما يؤكد أن األغنياء ال تزداد ثروتهم
فحسب بل أنهم يدفعون ضرائب أقل على ذلك.

 في حين أظهرت منظمة العمل الدولية هذا األسبوع أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع عالميا بنسبة 5 ماليين شخص في عام 2013 ليصل إلى 202 مليون نسمة، أي %6 من سكان العالم في سن
العمل، و يرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود سياسات حكومية تخلق فرص عمل.

 مساعدات كويتية سخية للنازحين من -
سوريا

 االتفاق على مشتريات االمم المتحدة من 
مصانع لبنان

 حوار مع السيدةٔ اسمى ديراني ٔرييسة 
 اللجنة االعالمية في المجلس النسأيي

اللبناني

مؤتمر دافوس اإلقتصادي ٢٠١٤:
تزايد التفاوت في الدخل بين الفقراء و األغنياء

عبد معروف
االقتصاد اللبناني عام 2014...هل من انفراجات؟

 اإلقتصاد العالمي - ص.٣ اإلقتصاد اللبناني - ص.٢
حسين قبيسي

 سوسيولوجيا التعارف والتواصل االجتماعي
على االنترنيت

بالسنة مرة  طائرة   تحطمت 
غوريون«؟ بن  مطار  في 
مفاوضات أن  بينيط   وادعى 
 السالم تحمل أثرا سلبيا على

اإلسرائيلي. اإلقتصاد   نمو 
عشرين من  أكثر  »منذ  أنه  بينيط   وأضاف 
وفقط البالد،  بتقسيم  رغبة  هناك  كانت   عاما 
ضروري األمر  إن  قالوا  مرة  العذر.   تغيّر 
ثم العالم،  لمراضاة  إنه  قالوا  بعدها   للسالم، 
اإلقتصاد. واآلن  الديموغراقي،  العامل  »بسبب 

 وتسائل بينيط: »هل سنقسم القدس بسبب اإلقتصاد؟
 هل سنستغني عن الجليل؟ أم أننا سنرفع ايدينا عن
النقب بسبب الضغط الدولي على معاملتنا للبدو«؟
تفكيك احتمال  بأقواله  بينط   وقصد 
الضفة في  اإلسرائيلية   المستوطنات 
المستقبلي. السالم  اتفاق  ضمن  الغربية 

بينيط نفتالي  اإلسرائيلي  اإلقتصاد  وزير   إنتقد 
المحتملة والتهديدات  بشدة،  الدولتين   حل 
واصفا إلسرائيل،  اإلقتصادية   بالمقاطعة 
األعذار من  سلسلة  ضمن  إضافي  كعذر   إياها 
الرغبة لتبرير  الماضي  في  استخدمت   التي 
بعد ما  إسرائيل  وتقسيم  الدولتين  لحل   بالتوصل 

.1967
الى  سيؤدي  فلسطينية  دولة  تأسيس  إن   وقال 

»تدمير اإلقتصاد اإلسرائيلي«.
 وعرض بينيط خارطة إلسرائيل والضفة الغربية
إسرائيل من  كجزء  الغربية  الضفة  فيها   تظهر 
حاجزا صخريا تشكل  الغربية  الضفة  أن   مؤكدا 
األراضي الى  الفلسطينيين  دخول  يمنع   وجبليا 
حدث ما  وألصقوا  »انسخوا  وقال:   اإلسرائيلية، 
متسائال: إسرائيل«.  بقية  الى  سديروت   في 
 »كيف سيبدو إقتصاد إسرائيل اذا وقع صاروخا
لو ماذا  هرتسليا؟  مركز  في  شينكار  شارع   في 

 وزير اإلقتصاد اإلسرائيلي بينيط: دولة فلسطينية
االخرى.ستدمر إقتصاد إسرائيل والدول  ايران  بين  االقتصادي 

 وأضاف »اننا نعتزم استئناف العالقات التجارية
مثل جيراننا  كل  مع  واالقتصادية   والصناعية 
وافغانستان وباكستان  وروسيا  والعراق   تركيا 
اسيا.« وسط  الى  باالضافة  الخليج  ودول 
 كما توقع الرئيس تحسن عالقات طهران بأوروبا
تاريخ »لدينا  وقال  النووي.  االتفاق  أعقاب   في 
الدول مع  والتجارية  االقتصادية  العالقات   من 
وخطواته جنيف  اتفاق  تنفيذ  ومع   االوروبية. 
الالحقة، سيتم تطبيع عالقات إيران مع اوروبا.«

اإلسرائيلي الرئيس  كان  وقد  هذا 
بأنها إيران  اتهم  بيريز  شيمون 
الحاضر.« عصرنا  في  اإلرهاب  »مركز 
في أكد  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس   وكان 
 كلمته أمام المنتدى أن بالده تعتزم المساهمة في
األوسط الشرق  وفي  سوريا  في  السالم   تحقيق 
كلمته. في  إسرائيل  لذكر  يتطرق  أن  دون  كله 

حسن اإليراني  الرئيس   قال 
إن دافوس  في   روحاني 
استئناف فى  ترغب   بالده 
وتدعو جيرانها  مع   التجارة 
اليها. االجنبية  االستثمارات 

قادة أمام  كلمة  إلقائه  خالل  روحاني   وصرح 
االقتصادي المنتدى  خالل  واألعمال   السياسة 
 العالمي المنعقد حاليا »أود دعوة كافة المشاركين
المجال ورؤية  إليران  السفر  الى   البارزين 
اتصاالت لالستثمارات...واجراء   الواسع 
بإيران«، والعام  الخاص  القطاعين   مع 
شركات مديري  ببعض  لقائه  عن   وكشف 
اليوم. صباح  سابق  وقت  خالل  بالفعل  الطاقة 

حول جنيف  اتفاقية  تنفيذ  الى  اشارة   وفي 
روحاني قال  اإليرانية،  النووية   االنشطة 
التعاون بناء  يعاد  ان  المتوقع  من   إنه 

ايران تدعو الشركات األجنبية لالستثمار فيها

الكراهية اإلسرائيلية في مواجهة اإلنفتاح اإليراني في مؤتمر دافوس

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢


