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Mois de la Francophonie au 
Liban: On ne badine pas avec 

l’humour !

Le Groupe international de soutien au Liban 
se réunira donc, à l’invitation de la France, 
pour la création de deux fonds : le premier 
destiné à soutenir l’économie du Liban, le 
second pour aider les réfugiés syriens dans 
le pays. Le paiement sera supervisé par des 
observateurs internationaux. 
Les fonds consacrés à l’aide aux réfugiés 
syriens seront supervisés par l’État libanais 
conformément à leurs besoins humanitaires.

Réfugiés syriens

Selon les termes du directeur du bureau 
Proche-Orient au département d’Etat américain, 
Lawrence Silverman, devant la commission 
des Affaires étrangères du Sénat,  «Le Liban 
accueille plus de réfugiés syriens que n’importe 
quel autre pays de la région, près de 940.000 
ou davantage. Il n’y a pas une seule commu-
nauté au Liban qui ne soit pas touchée par 
la crise des réfugiés», a dénoncé Silverman. 
Il a rappelé que son pays «apportait sa part 
pour permettre au Liban de se soulager de ce 

fardeau, fournissant 340 millions de dollars 
d’assistance».»Nous exhortons les autres pays 
à remplir leurs promesses» d’aide, a-t-il plaidé.
Le Groupe international de soutien au Liban doit 
en principe offrir un appui financier, politique 
et sécuritaire à ce pays multiconfessionnel de 
4 millions d’habitants, qui accueille désormais 
au moins 930.000 réfugiés syriens enregistrés 
auprès de l’ONU, et vraisemblablement plus.

«Nous considérons le groupe de soutien 
(...) comme un vecteur actif grâce auquel la 
communauté internationale peut apporter 
un soutien à la stabilité» du Liban, a expliqué 
le diplomate, annonçant que son «ministre 
Kerry assistera le 5 mars à la réunion du Groupe 
à Paris.

Le ministère français des Affaires Etrangères a 
quant à lui apporter les réponses aux questions 
suivantes pour présenter la réunion qui devrait 
être suivie d’une autre à Rome pour traiter les 
besoins de l’Armée Libanaise:

Le groupe international de soutien au Liban 
se réunit à Paris le 5 mars. Quels en sont les 
participants ? Quels en sont les objectifs ?

Il appartient à chaque délégation d’annoncer 
publiquement sa participation. Il s’agit d’une 
réunion à niveau ministériel, co-présidée par 
la France et les Nations unies. Elle associera 
les cinq membres permanents du conseil de 
sécurité et les États les plus mobilisés en faveur 
du Liban (dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne), 
l’Union européenne, la Ligue arabe ainsi que 
les organisations onusiennes concernées 
(haut-commissariat aux réfugiés, programme 
des Nations unies pour le développement, 
Banque mondiale).

 Faut-il s’attendre à des accords formels et 
des engagements des pays participants ?

La réunion sera l’occasion d’annonces et 
d’initiatives dans un certain nombre de 
domaines où la communauté internationale 
souhaite accompagner le Liban. Elle portera 

sur les trois volets de la mobilisation en faveur 
de ce pays : assistance aux réfugiés, appui aux 
forces armées libanaises et aide économique.

Pensez-vous qu’il soit possible que l’on 
évoque la situation politique actuelle à 
Beyrouth ?

Un gouvernement vient de se constituer. Il importe 
de montrer la cohésion de la communauté 
internationale dans son soutien au Liban. Il 
faut tout faire pour préserver ce pays face à 
l’impact de la crise syrienne et notamment à 
l’afflux des réfugiés.

Il est également très important que la 
communauté internationale réaffirme son 
attachement à l’unité, à l’intégrité territoriale 
et à la souveraineté du Liban.

C’est le 5 mars que se tiendra la conférence internationale pour le soutien au Liban à Paris. Elle réunira 
des délégations ministérielles des cinq membres du conseil de sécurité de l’ONU et sera co-présidée 
par la France, l’ONU et le Liban. Le président Michel Sleimane, artisan de cet élan de solidarité destiné 
à aider le Liban dans sa gestion d’un afflux constant de refugiés syriens, représentera l’État qui s’est 
récemment doté d’un nouveau gouvernement. En marge de cette conférence, des sources informées 
prévoient l’annonce d’une entente entre les forces armées Françaises et Libanaises sur la nature de la 
vente d’armes financée par l’Arabie Saoudite à hauteur de 3 milliards de dollars.

Une réunion internationale de soutien au Liban

•	 Le Liban classé 7ème parmi 
les économies de la région les 
plus vulnérables

•	 Le poids économique et 
financier des marocains 
résidents à l’étranger

•	 Al Azhar - «Le réformisme 
musulman et les enjeux de la 
modernité»

Ukraine, une crise politique doublée d’une crise 
économique

Le nouveau président Ukrainien par intérim Olexandre Tourtchnivoff a tenu à souligner, au cours de 
son premier discours officiel, que le pays n’était pas sorti d’affaire : “l’Ukraine est en train de s’enfoncer 
dans le précipice, elle est au bord du défaut de paiement”, a-t-il prévenu. En clair, le pays est menacé de 
faillite et estime avoir besoin de 35 milliards de dollars d’aide sur deux ans, soit environ 25,4 milliards 
d’euros. Reste à savoir où il va les trouver alors que la Russie menace de lui couper les vivres.

La guerre commerciale déclenchée par la 
Russie pour torpiller le rapprochement avec 
l’Europe a coûté près de 3 milliards d’euros à 
l’Ukraine au cours des douze derniers mois, 
selon l’Académie des sciences de l’Ukraine.

Ces mauvais chiffres tombent au pire moment 
pour ce pays promis à une récession de 2 % en 
2013. « La diminution des réserves de devises; 
l’ancrage de sa monnaie au dollar américain, 
non viable ; un déficit du compte-courant et 
des finances publiques instables restreignent 
toujours plus l’accès aux marchés internationaux», 
avertit l’analyste de Natixis Sylvia Hubar. 

Sur les marchés, les taux d’intérêt de la dette 

publique à 10 ans ont récemment dépassé 
les 10 %. De nombreux économistes pointent 
du doigt les risques de faillite au deuxième 
trimestre 2014.

Besoin d’argent de l’étranger

Pour éviter ce scénario, le pays a besoin d’argent 
en provenance de l’étranger. Or, l’Ukraine a 
rejeté les conditions du FMI pour un prêt de 10 
milliards d’euros qui impliquait une diminution 
des subventions étatiques au prix du gaz. « Au 
lieu de cela, le pays a assuré près de 4 milliards 
d’euros d’investissements en provenance de la 
Chine, note Sylvia Hubar. Et l’Ukraine entrera 
probablement dans l’Union douanière menée 

par Moscou, bénéficiant ainsi de remises sur 
le gaz et de prêt accordés par la Russie. » Cette 
solution à court terme ne règle pas les difficultés 
à moyen terme d’une économie qui tarde à 
se réformer.

Résultat, l’Ukraine doit rembourser 13 milliards 
de dollars de dette et n’a même pas assez 
d’argent pour faire fonctionner son Etat. Sans 
oublier que la Russie risque de lui demander 
des comptes si elle décide de se rapprocher de 
l’UE au détriment de son voisin slave. Un sujet 
embarrassant lorsqu’on sait que la Russie est le 
premier acheteur des produits ukrainiens mais 
aussi le principal investisseur dans ce pays : 25% 
des exportations ukrainiennes partent en Russie 

et 32% de ses importations en proviennent, 
selon les chiffres du CIA Factbook 2014.
Un article publié par la Fondation Schuman 
évoque même une «colonisation» économique 
russe, précisant : «le capital russe contrôlerait 
près du tiers de l’économie ukrainienne, selon 
un think-tank du ministère russe des affaires 
étrangères». 
Les Ukrainiens n’ont pas attendu la fin de la crise 
politique pour s’apercevoir que leur économie 
était en train de sombrer : ils se ruent depuis 
plusieurs jours dans les supermarchés pour faire 
le plein de produits alimentaires, tandis que 
les banques ont limité le montant des retraits 
autorisés et réduit leurs horaires d’ouverture.
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Tous les indicateurs sont rouges pour l’Économie Libanaise. 
Pourtant on continue à y créer de la valeur...

Analyse Économique

Selon la Banque mondiale, citée par le rapport 
Lebanon This Week de la Banque Byblos, l’économie 
libanaise a été sévèrement touchée par les 
tensions intérieures, dont le vide politique et 
les problèmes sécuritaires, ainsi que par des 
facteurs externes, à savoir principalement le 
conflit syrien. 
Le secteur du tourisme souffre d’une insécurité 
grandissante, avec notamment la multiplication 
des attentats. L’activité du secteur immobilier 
tourne au ralenti. 

La Banque mondiale s’attend à ce que la hausse 
du nombre de réfugiés syriens au Liban pèse sur 
la croissance économique, aggrave la pauvreté, 
le taux de chômage et ne maintienne le déficit 
fiscal à un taux à deux chiffres. L’institution 
internationale a estimé la croissance du PIB 
du Liban à 1,5% pour 2014, un taux inchangé 
par rapport à 2013.

Le taux de croissance du Liban cette année 
ferait de son économie la deuxième plus lente 
des sept pays concernés, derrière l’Iran et 
son 1% de croissance prévu. Toujours selon 
la Banque mondiale, le déficit fiscal du Liban 
devrait continuer à plafonner à 10% du PIB 
cette année. Quant au taux d’inflation, il devrait 
atteindre 3,2% cette année, par rapport à 3,8% 
l’an passé.

En parallèle, la Banque Mondiale a estimé à 
13% le taux de chômage du Liban en 2013. En 
Egypte, il a été de 13,3 %, en Lybie de 15%, en 
Iran de 15,3% et en Tunisie de 16,7%. 

Ce taux de chômage double parmi les jeunes 
de moins de 25 ans, et parmi les Libanais 
bénéficiant d’un niveau d’éducation élevé. 
Selon le rapport, le grand nombre de réfugiés 
syriens qui entrent sur le marché du travail en 
augmentant ainsi la main d’œuvre disponible, 
contribue à maintenir le taux de chômage à 
des niveaux élevés. 

La Banque mondiale estime que l’afflux de 
réfugiés syriens a augmenté la main d’œuvre 
de 30% en 2013, et s’attend à ce que ce taux 
grimpe à 40% cette année. Elle note cependant 
qu’un tiers de ces emplois fait partie du secteur 

informel. Par ailleurs, 
l’institution note que 
les autorités libanaises 
n’ont pas trouvé de 
solution aux défis 
de la déficience de 
l’infrastructure, de 
l’inadaptation des 
services publics, 
la surcharge des 
écoles publiqueset la 
limitation de l’accès 
aux soins pour les 
bas salaires. 

De plus, le marché du 
travail, de par sa rigidité 
et son incapacité à 
proposer des emplois 
correspondant aux 
qualifications de ceux 
qui en cherchent, est 
devenu inefficace. 
Encore une fois, la 
banque mondiale 
souligne le rôle 
aggravant de l’afflux 
de réfugiés sur ces réalités. 

Elle ajoute que le salaire minimum au Liban 
est peut-être l’un des plus élevés de la région, 
mais il perd cet avantage une fois rapporté 
au coût de la vie et correspond finalement à 
la moyenne régionale. 

La Banque mondiale conclut ces constatations en 
appellant les autorités libanaises à implementer 
des réformes qui contribueraient à créer une 
économie dynamique, générer de l’emploi et 
réduire les niveaux de chômage et de pauvreté.
Elle note aussi que cela exigerait des inves-
tissements, une réforme de l’infrastructure, 
et une amélioration du climat général des 
affaires et du marché du travail. 
Elle considère qu’une stratégie fiscale à moyen 
termes, destinée à réduire le niveau de la dette, 
redonnerait confiance au marché, et créerait 
un espace fiscal permettant de meilleures 
dépenses sociales. 

(Agences)

Le Liban classé 7ème parmi les économies de 
la région les plus vulnérables

À première vue, rien ne va plus pour l’économie au Liban. Un taux de chômage qui monte, une surcharge dûe à la présence de plus d’un 
million de refugiés syriens, une inflation grimpante, un manque à gagner incalculable du fait de la désertion des touristes des pays 
du Golfe Arabe. Les articles présentés ci-dessous le montrent bien, le pays a urgemment besoin de redresser la barre. Cela dit, la roue 
continue de tourner, et l’on observe de nombreuses initiatives entrepreuneriales qui défient la conjoncture et établissent leurs entreprises 
à Beyrouth où la qualité de vie demeure malgré tout appréciable, pour servir les marchés juteux des pays du Golfe et d’Afrique du Nord. 
À quelque chose malheur est bon; la situation en Syrie a favorisé le transport maritime et le Port de Beyrouth tire son épingle du jeu en 
profitant du récent élargissement de sa capacité d’accueil pour reprendre son rôle de hub de transbordement régional.

Si vous cherchez à 
installer un bureau au 
Moyen Orient, Beyrouth 
n’est peut-être pas 
le choix idéal. Enfin, 
c’est ce que laissent 
supposer les résultats 
d’une récente étude. 
Selon elle, Beyrouth 
est la 3e ville la plus 
chère de la région 
MENA en termes de 
location d’espace 
commercial. Nous 
avons sciemment mis 
un point d’interrogation 
dans le titre de cet 
article. En effet, cette 
étude ne se base pas 
sur les prix moyens au 
mètre carré obtenus 
dans chaque ville. 
Pour comparer les 
prix d’une ville à 
l’autre, elle utilise 
le prix au mètre 
carré du quartier 

commercial le plus cher de chaque capitale. 
Pour Beyrouth, c’est le Central Beirut District. 
Pas franchement représentatif de l’ensemble 
de la ville, selon nous.
L’étude est menée chaque année par la 
société Cushman& Wakefield. En 2014, elle 
place Beyrouth à la 24e place de 67 villes du 
monde pour ce qui est du coût de location 
de bureaux. Et à la 3e place en région MENA, 
derrière Dubaï et Doha.

Au niveau régional, la capitale libanaise conserve 
la même place que l’an passé (au niveau mondial, 
elle perd une place par rapport à 2013).
Les auteurs de l’étude expliquent que le coût 
d’occupation prend en compte le loyer, les 
taxes locales et les charges liées aux différents 
services. 
Cependant, l’étude n’est pas forcément repré-
sentative de la réalité quotidienne de la ville : 
l’enquête se base dans chaque capitale sur un 
quartier commercial bien défini, le plus cher, et 
donc pas forcément celui que les entrepreneurs 

et chefs d’entreprises recherchent en priorité. 

Pour Beyrouth, le quartier qui a servi aux calculs 
est celui de Central Beirut District (CBC), soit le 
centre ville géré par l’entreprise privée Solidere.

On retiendra que pour louer un bureau dans 
ce quartier, il fallait compter une location de 
505 euros par mètre carré en 2013, contre 485 
euros en 2012, 492 euros en 2011, 427 euros en 
2010 et 380 euros en 2009. Cela revient pour 
100 mètres carrés à un coût annuel de plus 
de 50 000 euros , soit près de 70 000 dollars. 
Mais quel entrepreneur ira s’installer dans de 
tels locaux? 

Peut-être les représentants d’une grande 
entreprise internationale. 
Mais sûrement pas le chef d’entreprise moyen. 
Celui-là préfèrera trouver un local dans un 
immeuble de bureaux dans un quartier semi-
résidentiel. Dans des quartiers sympathiques 
de Beyrouth (Achrafieh ou Hamra), il peut s’en 
sortir à 25 000 dollars par an pour 100 mètres 
carrés. Il aura sans doute moins de services 
d’entreprises, mais cela restera avantageux: 
même en ajoutant à ces 25 000 dollars les 
charges (générateur, EDL, eau) et les taxes 
locales, on est loin des 70 000 dollars du Central 
Beirut District. 

Reste à savoir dans quelle mesure le classement 
de Cushman & Wakefield peut avoir un impact 
négatif sur l’attractivité de Beyrouth vis-à-vis 
de ceux qui auraient souhaité s’y implanter. 
Evidemment, nous savons bien que Beyrouth 
est une ville chère, avec un coût de la vie 
beaucoup trop élevé par rapport au salaire 
moyen. Et au regard de l’instabilité que connaît 
le Liban actuellement, un entrepreneur ayant 
consulté les résultats de cette étude préfèrera 
sans doute payer un peu plus cher et s’installer 
à Dubaï ou Doha. Mais la réalité est peut-être 
plus complexe que ça, et de tels chiffres ne 
le poussent pas à chercher un peu plus loin 
pour son implantation. Dommage car pour 
Beyrouth, l’amélioration de la situation passe 
aussi par la création d’entreprises et des emplois 
qui vont avec.

iloubnan.info

Beyrouth, 3ème ville la plus chère pour la 
location de bureaux 

Crédit photo: Danielle Coquoz
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Le poids économique et financier des 
marocains résidents à l’étranger

La contribution à l’économie nationale de la 
diaspora est quantifiable à travers ses transferts 
de fonds qui  ont enregistré une évolution 
au cours des deux  dernières décennies en 
passant de l’ordre de 20 milliards de Dhs en 
1998, à 53 Milliards de Dhs en 2008, à plus de 56 
milliards de dirhams en 2012.  Ils constituent, 
de ce fait, un enjeu crucial pour la stabilité et le 
développement économique, social, humain 
et politique du pays tout entier.  Les transferts 
des migrants sont faits en majorité par des 
canaux bancaires et postaux et organismes 
assimilés, sans toutefois omettre les recettes 
touristiques qui s’ajoutent au montant d’envois. 
Toutefois, des questions se posent, sous la 
pression d’une crise Européenne aux perspectives 
tellement controversées  et un monde Arabe 
bouillonnant. 
Comment préserver cet atout important dans 
une conjoncture financière et économique 
incertaine à l’échelle mondiale?

À en croire les statistiques de 2010 du ministère 
chargé des Marocains établis à l’étranger, la 
communauté marocaine résidant à l’étranger 
représente plus de 10% de la population totale 
du pays et évolue à un rythme jamais constaté 
par le passé, en enregistrant une hausse voisine 

de 100% en une seule décennie, peut-on lire dans 
le préambule du rapport intitulé «Élaboration 
d’une stratégie de renforcement des politiques 
relatives à la mobilisation de l’épargne des MRE 
au profit de l’économie nationale», réalisé il 
y a trois ans de cela par le même ministère. 
Ce dernier note qu’«au cours de la période 
1993-2007, la CMRE est passée de 1 549 297 
à 3 371 526 ressortissants, enregistrant ainsi 
un taux de progression de 112,5% en 12 ans 
seulement, soit un rythme jamais constaté 
par le passé».

Le Maroc au troisième rang mondial 
d’émigration des compétences 

Sur le plan intellectuel, la qualification de ce 
phénomène émane du premier responsable, 
Abdellatif Maâzouz. Dans une récente déclaration, 
qui date du 10 mai, ce dernier, estime à «17% 
le taux de MRE actifs qui exercent dans des 
professions scientifiques, intellectuelles et 
managériales très qualifiées». 

Ces emplois ne représentent en effet plus 
que 28% de l’effectif, alors qu’ils constituaient 
l’essentiel du travail confié au MRE dans les 
années 1960. 

L’apparition de l’euro, et la crise en Europe

Ce record trouve son origine, toujours selon 
la même source, dans l’apparition de la nou-
velle monnaie européenne, l’euro, et par les 
événements du 11-Septembre. «Les MRE, qui 
avaient thésaurisé des sommes importantes 
en différentes monnaies européennes, ont 
été contraints, pour ne pas devoir justifier de 
l’origine de ces fonds auprès du fisc, de les 
transférer au Maroc». 
Plus inattendus encore, les effets des attentats 
du 11 septembre 2001 sur les transferts de fonds 
des MRE, le ministère de tutelle écrit à ce sujet 
: «Des montants importants de transferts de 
fonds ont été enregistrés en provenance de 
pays situés hors de la zone euro, aux États-Unis 
(+144,1%), en Grande-Bretagne (+67,3%), au 
Koweït (+216%) et au Qatar (+117,1%). 

Le rapatriement de ces fonds visait probablement 
à leur assurer une meilleure sécurité au pays 
d’origine, notamment à la suite des exactions 
dont étaient victimes des migrants de confession 
musulmane», souligne le ministère.

Puis vint la crise économique et financière 
en zone euro, premier réceptacle des MRE, 

et son impact sur le volume des transferts. 
Le premier recul a été observé dès 2008 et a 
été estimé à 2,4% du montant transféré. Cette 
régression s’est poursuivie l’année suivante, 
puisque le mois de janvier 2009 enregistre une 
baisse du volume des transferts de 14,20% 
par rapport au même mois de l’année 2008. 
Durant la période allant de janvier à mars 
2013, 13 milliards 20 millions de DH ont été 
transférés depuis l’étranger au Maroc, soit un 
recul de -3,5% comparativement à la même 
période de 2012.
La conjoncture de crise fait des ravages dans 
l’eldorado Européen et qui va sans doute revoir 
à la baisse les transferts des MRE !  Il s’agit de 
renouveler l’approche et la méthodologie 
de gestion des affaires de la communauté 
marocaine à l’étranger et veiller à l élaboration 
d’une politique nationale nouvelle à dimension 
stratégique et à même de permettre à notre 
pays de gagner en visibilité et de déterminer les 
objectifs, de préciser les priorités et d’élaborer 
des solutions. 
Pour ce faire, un travail de coordination et de 
recherche est nécessaire pour harmoniser les 
efforts et avoir les éléments nécessaires pour 
mieux comprendre le phénomène migratoire 
et suivre ses évolutions. 

Touria Horaira - Al Ayam

La  diaspora Marocaine, forte de ses quatre millions d’âmes, soit plus de 10% de la 
population globale, est un acteur majeur dans le développement du pays, elle participe 
activement, partout, à l’innovation, à la recherche, à la production…. dans tous les secteurs 
de l’économie, de la vie sociale ou culturelle. S’il est évident que  cette diaspora constitue un 
formidable levier de développement et de croissance dans les pays d’accueil elle est aussi 
un réel potentiel de savoir-faire, de solidarités, de ressources humains et d’investissements 
pour le Maroc.

(Propos d’après le Colloque : Développement économique et social du Maroc,Quelle contribution des marocains du monde ? organisé par le Conseil Franco Marocain des Ingénieurs et 
Scientifiques en partenariat avec Al wassl .A -Ecole des MINES ParisTech- Intervenants : M. Driss Lachguar, ancien ministre, premier-secrétaire de l’USFP-Maroc, Professeur  Abdelhafid 
Amazigh, Inter Control, Paris, Dr Mohamed Amrabet, Agence Marocaine de Développement des Investissements, France , Dr Chakib Bouallou, Président Conseil Franco-Marocain 
des Ingénieurs et Scientifiques.

Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe 
(IMA) et Edouard Husson, Directeur Général 
de ESCP Europe inaugurent conjointement, 
le 11 mars 2014 à 8h30 à l’IMA, une série de 
petits-déjeuners à destination des entreprises, 
tant françaises, qu’européennes et du monde 
arabe.Animé par Jean-Marc Daniel, écono-
miste et professeur associé à ESCP Europe, 
ce nouveau rendez-vous trimestriel entend 
décrypter le monde arabe et ses économies. 
Il prend la forme de petits-déjeuners qui ont 
vocation à rassembler aussi bien des acteurs 
du monde économique arabe et européen 
que des universitaires et des chercheurs.

Le monde arabe dans l’économie numérique, 
le rôle des télécoms dans la croissance à venir, 
constitue le thème du 1er petit-déjeuner 
qu’anime Jean-Marc Daniel le 11 mars prochain.

A cette occasion, il donne la parole à quatre 
chefs d’entreprise :

-    Osman Sultan, Président-Directeur Général 
de l’opérateur émirati Du

-    Frédéric Debord, Directeur Général de 
l’entreprise marocaine INWI

-    Azdine El Mountassir Billah, Directeur-Général 
de l’Agence nationale de réglementation des 
télécommunications du Maroc

-    Michel Monzani, Directeur des Opérations au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord d’Orange.

Cette séance dessinera les grandes lignes d’une 
économie numérique en plein développement 
dans les régions arabes. Elle présentera les 
acteurs et les forces en présence sur ces 
nouveaux marchés et montrera en quoi le 
monde arabe s’inscrit pleinement dans une 
logique de mondialisation, portée par l’économie 
numérique. 
Le  prochain petit-déjeuner économique du 
monde arabe traitera de « le financement de 

l’économie dans le monde arabe », le 19 juin 
2014. 
Le troisième petit-déjeuner de l’année 2014 sera 
ensuite consacré aux «relations économiques 
et commerciales entre l’Europe et le Maroc ».

La montée en puissance de l’économie 
numérique génère de nouveaux marchés.

Les économies des pays arabes peuvent être 
regroupées en deux catégories : d’une part 
des économies émergentes, engagées dans 
un processus de décollage fondé sur l’exode 
rural et la montée en puissance d’un secteur 
industriel moderne, dont les archétypes sont 
l’Egypte ou encore le Maroc ; d’autre part des 
économies bénéficiant d’un revenu important 
et d’une capacité d’épargne élevée liée à la 
production de pétrole, les archétypes de 
ces économies étant l’Arabie saoudite et les 
pays du Golfe, mais aussi, dans une moindre 
mesure, l’Algérie.

Dans les deux cas on assiste actuellement à la 
montée en puissance de l’économie numérique, 
soit en tant que support à l’industrialisation 
traditionnelle, soit en tant que mode d’insertion 
dans le traitement mondialisé de l’information. 
Celle-ci ouvre de nouveaux marchés pour les 
entreprises du monde arabe, ainsi qu’européennes 
et internationales. 
Sur le marché de la téléphonie mobile, on 
observe à la fois une présence forte d’opé-
rateurs occidentaux mais aussi la montée 
en puissance d’opérateurs arabes comme 
l’Egyptien Orascom, présent en Algérie, en 
Italie ou même en Corée du Nord.
En parallèle, Internet est devenu un élément 
clé de la vie du monde arabe, non seulement 
sur le plan politique mais aussi économique. 
L’OCDE a mis en place en 2011 un groupe de 
travail sur les places boursières du monde 
arabe et sur la gouvernance économique 
dans ces pays à l’heure de la généralisation 
de la diffusion de l’information économique 
grâce à Internet.

ESCP Europe et l’Institut du monde arabe décryptent les 
économies des pays arabes
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Dialogue des cultures
Al Azhar accueille un colloque international sur : «Le réformisme 
musulman et les enjeux de la modernité»
Pr Oussama Nabil

L’amphithéâtre Mohammed Abdou de l’Université 
d’Al Azhar du Caire a accueilli, le 26 février, 
un colloque organisé par le département 
de français et d’études islamique à la Faculté 
des Langues et de traduction, l’Observatoire 
géopolitique de Paris et le Centre Maurice 
Hauriou à l’Université de Paris-Descartes 
Sorbonne Paris Cité. 

Malgré les conditions particulières par lesquelles 
passe l’Égypte, les partenaires ont voulu croire 
à l’importance de la coopération intellectuelle 
et académique en vue de corriger les concepts 
mal compris en Islam et de trouver des solutions 
pratiques aux problèmes de l’actualité.

Cette coopération mutuelle entre Al-Azhar 
et des centres de recherche  de France  est 
une extension d’une coopération culturelle 
et scientifique qui remonte au XIXe siècle avec 
Rifaa el-Tahtawi et Mohamed Abdou et au XXe 
siècle avec le Grand Imam, Abdel Al-Halim 
Mahmoud et le Grand Imam Ahmad At-Taib. De 
nos jours, l’Occident et la France, en particulier, 
ont besoin de mieux comprendre l’Islam, en 
particulier l’esprit de l’Islam du juste-milieu qui 
permettra de renouveler la pensée pour qu’elle 
s’adapte à l’évolution du temps moderne. Il 
s’agit de démontrer que l’Islam véritable est 
celui de la modération contre toutes les formes 
d’extrémisme et d’exagération. 

Le colloque a permis d’entendre les exposés de 
plusieurs experts dont le Pr Charles Saint-Prot, 
directeur de l’Observatoire Géopolitique de 

Paris, qui a beaucoup écrit sur le monde arabo-
musulman, notamment l’ouvrage  La tradition 
islamique de la réforme qui a été traduit en 
arabe et publié récemment en Égypte. Cet 
ouvrage d’un des grands spécialistes français  
de l’Islam, présente des  idées impartiales sur 
l’Islam du juste-milieu et sa capacité de s’adapter 
aux enjeux du monde moderne.

Le Pr Jean-Yves de Cara, professeur à l’Université 
Paris-Descartes Sorbonne Paris Cité, a bien 
analysé les causes du terrorisme dans le monde 
musulman. Il a affirmé dans son commentaire 
que l’Islam n’a rien de commun avec  des groupes 
terroristes qui sont des formes de  déviation 
de certains courants de pensées fanatiques. 
Il a souligné que le juste-milieu se trouve au 
cœur de l’Islam et  tout musulman a le devoir 
d’appliquer le concept du juste-milieu, non 
seulement dans les paroles mais aussi dans 
les actes. Pour sa part, le Pr Thierry Rambaud, 
de  l’Université Paris-Descartes, a parlé de la 
réforme morale en faisant une comparaison 
entre l’Islam et le christianisme. 

Des universitaires égyptiens de l’Université de 
l’Azhar ont également présenté des contributions.  
Le Pr Ibrahim Al-Hodhod, vice-recteur de 
l’Université d’Al-Azhar, a présenté un aperçu 
historique sur le réformisme en Islam. 

Puis, il a commenté l’œuvre des grands réformistes 
qui ont influencé les pensées islamiques. Le Pr 
Sami Mandour, Chef du département de français 
à l’Université d’Al-Azhar, a parlé de la réforme 

en générale 
et surtout de 
l ’ a c t u a l i t é 
de la pensée 
réformiste de 
Malek Bennabi, 
Le Pr Fatma 
El-Hadary, a 
commenté la 
vision réformiste 
et pédagogique 
du  Le Traité de 
l’Éducation des 
filles de Fénelon 
et al-Murshid al-
amīn lal-banāti 
wa al-banīn de 
Rifaa el-Tahtaoui. 

Le Pr Abdel Rahman Al-Khodary Saad Ad-Dine, 
a parlé de l’exégèse rhétorique d’Aïcha Abdel 
Rahman entre l’ordre chronologique et le 
classement thématique du Coran. 

Pour sa part, le Pr Mohammad ach-Charkawi, 
a étudié  L’Islam et les enjeux de la modernité. 
Enfin le Pr Oussama Nabil, d la Faculté de langues 
de l’Université de l’Azhar, Egypte   a présenté la 
vision occidentale de la réforme à travers deux 
orientalistes occidentaux : Charles Saint-Prot 
et Eric Geoffroy.

Toutes les études qui ont été présentées au 
colloque confirment la nécessité de continuer 
l’échange culturelle et scientifique entre l’Azhar 

et la France pour mieux développer la pensée 
humaine. 
Si les penseurs français étudient l’Islam pour 
mieux le comprendre, les penseurs musulmans 
ont, d’ailleurs, besoin de mieux connaître le 
point de vue des penseurs français pour en tirer 
profit. La délégation d’universitaires français a 
également été reçue par le Dr Chawki Ibrahim, 
Mufti d’Egypte qui a insisté sur l’importance 
de faire connaitre la pensée islamique et 
d’encourager les échanges entre penseurs 
occidentaux et musulmans.

Pour sa part, le Dr Charles Saint-Prot a salué 
l’action de l’Université d’al Azhar pour faire 
reculer l’ignorance et le fanatisme. 

Un mois de Francophonie au Liban: On ne badine pas avec l’humour !

Francophonie

Après le succès du mois de la francophonie 2013 
où l’Institut français du Liban a accueilli plus 
de 4000 visiteurs à Beyrouth et près de 8000 
dans les centres en province, l’ensemble des 
services de l’Ambassade de France se mobilise 
en 2014 pour développer une programmation 
étoffée et diversifiée, volontairement accessible 
aux lycées et aux étudiants ainsi qu’une offre 
d’ateliers pour le jeune public. 

A Beyrouth, la francophonie sera drôle et 
réjouissante ! Avec humour et décalage, elle sera 
célébrée à travers des activités pluridisciplinaires 
nombreuses et résolument tournée vers la 
jeunesse et un public familial : du théâtre, des 
expositions, des formes pluridisciplinaires, 
des ateliers pour enfants animés par des 
chorégraphes, des comédiens et des écrivains.

A l’occasion de l’ouverture du Mois de la 
francophonie, quoi de mieux que d’entamer 
les festivités sur une note d’humour ? C’est le 
désormais célèbre spectacle L’art du rire de et 
par Jos Houben, qui fera une halte à Beyrouth 
après avoir fait se tordre de rire le public du 

Rond-point à Paris et de bien d’autres scènes 
lors de sa tournée internationale. « Une petite 
merveille que ce solo fin et intelligent d’un 
homme de théâtre qui décortique, en cinquante 
minutes, les mécaniques du rire ». Puis viendra 
le tour de Paolo, prince stagiaire et héros malgré 
lui de L’Epopée loopée, le spectacle farfelu et 
burlesque de la compagnie Les trombines à 
coulisses. Place ensuite à l’improvisation avec 
le cabaret des Z’indépendants, qui promet de 
nombreux rebondissements ! Sans oublier le 
dernier spectacle de Joe Kodeih, qui se livrera 
pour votre plus grand plaisir à un exercice 
comique et sociologique des plus délirants.

20 mars, journée internationale de la  
Francophonie

La langue française et les valeurs de solidarité 
et de dialogue des cultures portées par la 
Francophonie sont célébrées partout dans 
le monde, le 20 mars, Journée internationale 
de la Francophonie.

Des milliers d’événements 
sont répertoriés chaque 
années à l’occasion de ce 
rendez-vous incontournable 
qui, bien au-delà de l’espace 
francophone, s’exporte 
dans plus d’une centaine 
de pays.L’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF) 
invite les francophones 
du monde entier à inscrire 
sur ce site les événements 
qu’ils organisent.

La date du 20 mars a été 
retenue en commémoration 
de la signature, en 1970 
à Niamey (Niger), du 
traité portant création de 
l’Agence de coopération 
culturelle et technique 
(ACCT), aujourd’hui 
Organisation internationale 
de la Francophonie.
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الصراعات التي تهدد لبنان و تداعياتها على االقتصاد الوطني
تتمة الصفحة ١

سحب من  يتخوف  الصهيوني  الكيان  بات   هل 
أسواقه؟ األوروبية واألمريكية من  االستثمارات 

المال وبيوت  األوروبية  البنوك  بدأت   وهل 
 والصيرفة الغربية تفكر بضرورة إنهاء أعمالها،
الكيان داخل  مشاريع  تمويل  عن   والتوقف 
 الصهيوني، وعلى األخص وقف تمويل أي مشاريع
 اقتصادية يعود ريعها أو نفعها على المستوطنات
اإلسرائيلية المشادة على أراٍض فلسطينية محتلة،

نشجع أن  والمسلمين  العرب  نحن  بنا  يجدر   أال 
للمضي األوروبي  اإلتحاد  ومؤسسات   أوروبا 
وحقيقياً، فعلياً  تهديداً  وجعله  التهديد،  هذا  في 
مهددين، الحمراء  البطاقة  وجوههم  في   فلنرفع 
وليتوقفوا اإلسرائيلية،  المؤسسات   ليقاطعوا 
وال استثمارات  فال  معهم،  التعاون   عن 

نداء إلى األثرياء والرأسماليين العرب

قروض، وال  دعم  مشاريع  وال  عمل،  عقود 
واإلنعاش، لإلنقاذ  مساعي  وال  تمويل  وال 

مارسوا ضغوطكم، واستخدموا نفوذكم
 اإلسرائيليون يتألمون من هذا الجانب العقابي، فهم
 أصالً يحبون المال، ويعشقون التجارة، ويخافون
 على رؤوس أموالهم، ويخشون المنافسة، ويقلقون
وأعمالهم، أسواقهم  في  يهددهم  ممن  كثيراً 
 اليهودي في أصله جشع ومحتكر ومرابي ومحب
 للمال، وال يساعد إال لنفع، وال يقدم العون إال بفائدة،
وال يدين أحداً إال بنسبة، لغيره أو البن دينه ال فرق،
ومؤلم، قاسي  العقاب  هذا  أن  يشعرون   إنهم 
اإلسرائيلي المجتمع  ويطال  موجع   وهو 
حياتهم، جوانب  مختلف  على  وينعكس  كله، 
ونجتهد توسيعه،  على  نعمل   فهل 
وال وإيالماً،  وجعاً  أكثر  وجعله   لتعميقه 
أثرنا، من  نقلل  وال  بجهودنا،    نستخف 

أثرياء أيها  يومكم   هذا 
يا والمسلمون،   العرب 
رجال ويا  الثروات،   أصحاب 
الصناعيون أيها   األعمال، 
رؤوس أصحاب  يا   الكبار، 
الكبيرة،،  األموال 
األولى البنوك  ومشغلي 
واستخدموا ضغوطكم،   مارسوا 

تتعاون التي  المؤسسات  على  وشددوا   نفوذكم، 
العقاب، ولتنفذ  المقاطعة،  في  لتمضي   معكم، 
ال وهي  عملكم،  جنس  من  هي  المقاومة   فهذه 
وال تدينكم،  ال  وهي  قوانينكم،  مع   تتعارض 
وال إرهابيين،  تصنفكم  وال  عليكم،  سلباً   تؤثر 
جهودكم، ببذل  فعجلوا  معادين،  بأنكم   تصفكم 
فامتازوا يومكم،  اليوم  فهذا  بواجبكم،   والقيام 
رصيدكم، في  ويكون  لكم،  ليحسب  فيه، 

ومؤلم، موجع  العقاب  هذا  أن  يقيناً  نعلم   فنحن 
قديماً مجرٌب  وهو  ومجدي،  مؤثٌر   وهو 
قريباً، اإلسرائيليون  منه  وسيصرخ   ومختبر، 
حكومتهم مطالبين  أصواتهم   وسيرفعون 
عنهم، العقوبات  لرفع  العمل  أو   بتعويضهم، 
كانت، كما  اإلقتصاد  عجلة  تسيير  وإعادة 
الفلسطينيين، عن  بالتخفيف  إال  هذا  يكون   وال 
إليهم، فهل الحقوق  المعاناة عنهم، وإعادة   ورفع 
نصرة في  العرب  الرأسماليون  أيها   تساهموا 
قضيتكم، وفي االنتصار ألمتكم؟ فهذه هي فرصتكم.

معدل ومضاعفة  الفقر،  خط  تحت   حاليا 
المئة؛ في   20 من  أكثر  إلى   البطالة 

 خفض تحصيل اإليرادات الحكومية 
بقيمة 1.5 مليار دوالر أمريكي

نفسه  الوقت  في  النفقات  زيادة   مع 
بسبب أمريكي  دوالر  مليار   1.1  بقيمة 
االرتفاع الكبير في الطلب على الخدمات العامة.

في كبير  تدهور  في  السوري  الصراع   وساهم  
وجودتها العامة  الخدمات  إلى  الوصول   إمكانية 
عن تتحدث  األرقام  فإن  أخرى  ومرة  لبنان.   في 
 نفسها: ففي قطاع التعليم، وبالنسبة للعام الدراسي
57 في الفريق توضح أن   2014، فإن تقديرات 
 المائة من األطفال في المدارس العامة في لبنان
من ارتفاعاً  السوريين،  الالجئين  من   سيكونون 
الصحة، مجال  وفي   !2011 عام  في   الصفر 
 يتزايد الطلب الحاد على الخدمات الصحية في ظل
وضع المرافق الصحية التي يتزايد الطلب عليها.

لبنان في  المعدية  األمراض   وارتفع عدد حاالت 
موجودة تكن  لم  التي  األمراض  بعض   وظهرت 
تدهور الصحية  المخاطر  البالد.ويضاعف   في 
الصحي للصرف  التحتية  والبنية  المياه   نوعية 
للحسابات وفقاً  الفريق  الصلبة.وتوقع   والنفايات 
مليار  2.5 مبلغ  إلى  حاجة  هناك  تكون   أن 
الخدمات هذه  استعادة  لمجرد  إضافي   دوالر 
السورية. األزمة  اندالع  قبل  عليه  كانت  ما  إلى 

 وفي جميع مراحل تحليل وكتابة تقرير تقييم األثر
يتلمس الفريق  كان  واالجتماعي،   االقتصادي 
مدى الشخصي،  المستوى  على  مستمر،   بشكل 
في الحياة  واقع  على  وتأثيره  الوضع   خطورة 
الذي النموذجي  التقرير  هو  هذا  يكن  ولم   لبنان. 
الوقت في  نعمل  كنا  لكم.فقد  إعداده  يتعين   كان 
تذكرنا يومية  أحداثاً  ونعيش  لألزمة،   الحقيقي 
نهدف كنا  التي  والمتصاعدة  المستمرة   بالصدمة 
العمل فريق  أبعادها.وبدأ  وقياس  تقييمها   إلى 
أغسطس/  15 وفي  أغسطس/آب.  في  مهمته 
جنوب الضاحية،  في  كبيرة  قنبلة  انفجرت   آب، 
شخصاً.وفقد  21 مقتل  عن  أسفر  مما   بيروت، 
حياته بيروت  مكتب  في  األمن  أفراد  أحد   صهر 
من اثنين  أحد  وهو  وسام،  وكان  االنفجار،   في 
انضموا الذين  لدينا  الجدد  االقتصاد   خبراء 
بعد على  يسكن  األسبوع،  نفس  في  المكتب   الى 
واحداً من مكان االنفجار.وفي 23  مجمعاً سكنياً 
خارج كبيرتان  قنبلتان  انفجرت   أغسطس/آب، 
مدن أكبر  ثاني  وهي  طرابلس،  في   مسجدين 
وإصابة 47 شخصاً  مقتل  عن  أسفر  مما   لبنان، 
طويلة واحدة  ساعة  مدى  آخرين.وعلى   800 
خبير وهو  إبراهيم،  يتمكن  لم  مؤلم،  نحو   على 
 اقتصادي جديد أخر لدينا، من االتصال بوالدته،
المسجدين. أحد  أمام  مباشرة  يقع  منزله  وكان 
 وفي سبتمبر/أيلول، تم إغالق مدرسة في بيروت
 كان بعض الموظفين بالمكتب قد ألحقوا أطفالهم
المعلمين أحد  واحد:وتوفي  يوم  لمدة  وذلك   بها، 
 بالمدرسة بسبب إصابته بمرض السل، وتم إجراء
أكد المدرسة.وكما  في  والفحوصات   االختبارات 

 فريق القطاع الصحي لدينا في التقرير، فقد كان
المعدية.كما األمراض  في  حاداً  ارتفاعاً   هناك 
االرتفاع. في  وآخذة  كبيرة  األوبئة  مخاطر  أن 

دولة برئاسة  اللبنانية  الحكومة  تشكيل   ويأتي 
من جرعة  الشعب  لتعطي   ، سالم  تمام   الرئيس 
األوضاع ووضع حد ، ومحاولة لضبط   التفاؤل 
 لحالة االنهيار التي تصيب لبنان واللبنانيين ، إال
 أن تشكيل الحكومة ترافق مع تصاعد االنفجارات
 في المناطق اللبنانية وكان آخرها ونأمل أن تكون
مدينة قرب  العاصي  نهر  جسر  تفجير   األخيرة 
أمام والمهمام  صعبا  األمر  يجعل  ما   ،  الهرمل 
األمني الصعيد  على  ليس  شاقة  العتيدة   الحكومة 
أيضا. االقتصادي  الصعيد  وعلى  بل   ، فحسب 
 من جهته ، اعتبر رئيس »الهيئات االقتصادية«
الحكومة تشكيل  القصار  عدنان  السابق   الوزير 
شتى على  إيجابية  تداعيات  بالتأكيد  له   سيكون 
األمني الصعيدين  على  سيما  وال   المستويات، 
الذي الموقف  القصار  وثّمن   واالقتصادي. 
الحكومة، تشكيل  تمام سالم عقب  الرئيس   أعلنه 
القضايا معالجة  على  التأكيد  لجهة   خصوصاً 
الحياتية والمعيشية واألمنية واالقتصادية للبنانيين.

الحكومة إيالء  ضرورة  على  القصار   وشدد 
 الجديدة الملف االقتصادي اهتماماً بالغاً في بيانها
عصفت التي  األجواء  أن  خصوصا   الوزاري، 
مخيفا تأثيرا  أثرت  وأمنية،  سياسية  من   بالبالد 
واالستثمارية، والسياحية  التجارية  الحركة   على 
واستراتيجية طارئة بد من خطة  ذلك ال   وألجل 

ممكن، وقت  أسرع  في  تنفيذها  على  العمل   يتم 
الواقع من  اللبناني  االقتصاد  انتشال  أجل   من 
 الذي يمر فيه، خصوصاً في ظل التأثير المباشر
معدل وتزايد  لبنان،  على  السورية   لألزمة 
إن للبنانيين  ومزاحمتهم  اللبنانيين   النازحين 
معدل ارتفاع  لجهة  من  أو  التجارية  الناحية   من 
اللبنانية. العمالة  على  وتأثيرها  السورية  العمالة 

التجارة غرف  »اتحاد  رئيس  أشار   بدوره، 
 والصناعة والزراعة« رئيس »غرفة بيروت وجبل
 لبنان« محمد شقير إلى وجود الكثير من القضايا
 والملفات الحساسة والشائكة التي ال تتحّمل المزيد
 من االنتظار.وقال في تصريح: هناك الكثير من
 القضايا والملفات الحساسة والشائكة التي ال تتحّمل
المستويات على  االنتظار، خصوصاً   المزيد من 
والمعيشية. واالجتماعية  واالقتصادية  االمنية 
 وشدد على ضرورة إيالء الحكومة الجديدة الملفين
 االقتصادي واالجتماعي االهمية القصوى النتشال
من والخاص  العام  بقطاعيه  الوطني   االقتصاد 
 الهاوية وإبعاد شبح االنفجار االجتماعي وتخفيف
 وطأة النازحين السوريين وانعكاسات هذا الملف
 الخطر على مختلف نواحي الحياه في لبنان، أبدى
بيروت وغرفة  اللبنانية  الغرف  اتحاد   استعداد 
تصرف في  إمكاناتهما  كل  لوضع  لبنان   وجبل 
وخصوصاً معها،  والتعاون  الجديدة   الحكومة 
 مع الوزراء المعنيين بالشأن االقتصادي إلنجاح
الوطني وإعادة دورة إنقاذ االقتصاد   مهامهم في 
 الحياة الطبيعية الى القطاعات االقتصادية، وكذلك
بلبنان. العرب  واألشقاء  اللبنانيين  ثقة  إعادة 
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7 مقاالت

الهيمنة االقتصادية... مصر لم تتحرر بعد

بعد على يتفقوا  لم  المصريين  في مصر ألن  بعد  يسقط  لم   النظام 
فأوال تبعيته،  وهو  فيه  ما  ألخطر  يتصدى  ولم  وطبيعته   ماهيته 
 استمرار الهيمنة األمريكية على مصر التى تحل الذكرى األربعون
 لها، والتى بدأت باتفاقية فض االشتباك األول فى 18 يناير 1974
وإعادة  ،1973 فى  انتصرت  التى  مصر  تفكيك  من  تالها   وما 
ان تقدر  وال  إسرائيل،  قتال  فى  ترغب  ال  أخرى  مصر   تأسيس 
يتكون محدد  امريكى  كتالوج  بموجب  تم  ما  وهو   . رغبت   هي 
ثلثى سيناء من فيه، هو تجريد  الباب االول  أبواب، كان   من عدة 
 القوات والسالح إلبقائها رهينة تحت التهديد الدائم من اجل الضغط
 المستمر على اإلدارة المصرية لترويضها وكسر وإخضاع وتطويع
إرادتها . واليوم نتحدث عما فعله األمريكان باالقتصاد المصري:
اى دعم  على  القدرة  من  مصر  تجريد  هو  هدفهم  كان   لقد 
حرب وأثناء  قبل  حدث  الذى  الوجه  على  حربى   مجهود 
ان وأدركوا  الوطنى.  اقتصادها  تفكيك  خالل  من   ،1973 
العام القطاع  هى  صلبة  اقتصادية  قوة  أكتوبر  نصر   وراء 
تصفيته. فقرروا  المعركة،  يمول  ان  استطاع  الذى  المصرى 
 فبيع القطاع العام او الخصخصة، والذى يمارسه النظام المصري
الى انحياز  مجرد  يكن  لم  اآلن  وحتى   1974 منذ  وحيوية   بنشاط 
النموذج الى  أو  المصرية  البرجوازية  والطبقة  الخاص   القطاع 
وزارة من  صادرا  سياديا  قرارا  كذلك  يكن  ولم   .  الراسمالى 
وزارة من  صادر  حرب  قرار  كان  وإنما  المصرية،    االقتصاد 
فالتزمته. المصرية،  اإلدارة  به  ألزمت  األمريكية،  الدفاع 
االقتصادى االنفتاح  قانون  يصدر  ان  صدفة  يكن  لم  انه   كما 
فض اتفاقية  من  فقط  شهور  خمسة  بعد   1974 يونيو   فى 
سيناء. من  الصهيونية  القوات  انسحاب  وقبل  االول،  االشتباك 
االقتصادية التنمية  فى  الدولة  دور  ضرب  هى  البداية   وكانت 
وغل العامة،  أمالكها  من  تدريجيا  وتجريدها   واالجتماعية، 
اإلنتاجية، العملية  وتخطيط   إدارة  فى  التدخل   عن   يدها 
الوطنية الصناعة  وضرب  المواطنين،  احتياجات  تلبية   وفى 

عنها الجمركية  الحماية  رفع  مع  األجنبية  المنتجات   لصالح 
العالمية. التجارة  منظمة  لتعليمات  وفقا  بالتدريج، 

»لقوى الخاضع  الحر  االقتصاد  يسمونه،  بما   واستبدالها 
األمريكية األموال  ورؤوس  الشركات  فى  تتمثل  التي   السوق«، 
رجال من  وكالءها  مع  بالتحالف  استطاعت  والتى   واألوروبية، 
االقتصاد على  تدريجيا  السيطرة  إحكام  من  المصريين،   األعمال 
الخارج. الى  تهريبها  أو  وتحويلها  ثرواته،  واستنزاف  المصري، 

 وقد أشرف على إدارة كل ذلك، المؤسسات الشهيرة سيئة السمعة:
 البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، باإلضافة
 إلى هيئة المعونة األمريكية، وكلهم أبناء وأحفاد صناديق الدين العام
الذين افقدوا مصر واألقطار العربية استقاللها فى القرن التاسع عشر.
القروض وباسم   .  1973 حرب  بعد  أخرى  مرة  إلينا   عادوا 
واإلصالح  ، السداد  وضمانات  والمنح،  والمعونات   والمساعدات 
لنا وضعوا  االقتصادي،  والتثبيت  الهيكلي  والتكيف   المالى 
نزال. وال  بها  التزمنا  محددة،  اقتصادية  وتعليمات  أجندات 
نادى عبودية  فى  وسقطت  الديون،  فى  مصر  أُغرقت   وبموجبها 
 باريس، وُسلمت إدارة اقتصادها إلى مؤسسات األعداء النقدية بحجة
ضمان السداد، ليفعلوا به ما يشاؤون . وبعض األرقام قد تكون مفيدة:
تضاءلت بالدوالر،  وربطه  الجنيه  تعويم  علينا  فرضوا  أن   فبعد 
 قيمته وقوته الشرائية )18( مرة منذ عام 1973 حيث كان الجنيه
يساوى 2.55 دوالر، الى ان  أصبح الدوالر يساوى اآلن 7 جنيه
عام دوالر  مليار   1.7 من  مرة  الخارجية)25(  ديوننا   وتضاعفت 
الى باإلضافة  هذا   ،  2013 عام  دوالر  مليار   43.2 الى   1970 
2013 عام  حتى  جنيه  مليار   1444 بلغت  التى  الداخلية   الديون 
وليتساوى جنيه،  تريليون   1.8 من  العام  الدين  مجمل   ليقترب 
جنيه مليار   1753 البالغ  االجمالى  المحلى  الناتج  مع  بذلك 
للتدليل المصرية فيكفى  للثروة  النهب والتجريف األجنبي   أما عن 
النجار، لما ورد فى دراسة هامة ألحمد   عليه، مثال بسيط؛ فوفقا 
 فإن إجمالي النزح األجنبي للموارد من مصر للخارج قد بلغ نحو
بينما  ،2010  ،  2009  ،  2008 األعوام  في  دوالر  مليار   86 
السنوات ذات  فى  لمصر  األجنبية  االستثمارات  تدفقات   بلغت 
ينهبون النهاية  فى  أنهم  أى  دوالر.  مليار   22.6 مجموعه   نحو 
استثمارات من  لنا  يقدمونه  ما  كل  أضعاف  أربعة  من  يقرب   ما 
المهربة السرية  األموال  بخالف  وهذا  ومعونات.   وقروض 
التقارير بعض  كانت  وان  الحقيقية،  قيمتها  تقدير  يصعب   التى 
دوالر. مليار   500 الى   140 من  تتراوح  انها  الى  ذهبت  قد 
 أضف على كل ذلك النتائج المأساوية على العدالة االجتماعية فى
 مصر، حيث استأثر 150 الف رجل اعمال بما يقرب من 40 %
تحت مصرى  مليون   30 من  أكثر  يعيش  بينما  مصر،  ثروة   من 
 خط الفقر الذى يبلغ 2 دوال فى اليوم ، وفقا لتقرير التنمية العربية
2007 عام  المتحدة  االمم  من  الصادر  البشرية 

والقائمة تطول...

ثورة يناير وصندوق النقد واالقتصاد الحر 
من كانت  االجتماعية  العدالة  أن  ورغم  يناير،  ثورة  قيام   وبعد 
النظام هذا  مثل  ظل  فى  تحقيقها  يستحيل  والتى  غاياتها،   أبرز 
الثروة» توزيع  »لعدالة  االول  الشرط  أن  التابع، حيث   الراسمالى 

الطبقى. االستغالل  ومن  االجنبية  الهيمنة  من  أوال  تحريرها  هو 
هذا من  تقترب  لم  السياسية،  القوى  غالبية  ان  اال  ذلك   رغم 
التزامها متعددة،  مناسبات  فى  جميعها  أكدت  بل   الملف، 
اعتزامها بإعالن  فقط  االكتفاء  مع  االقتصادي  النظام   بذات 
المرض. وليس  العرض  يمثل  انه  رغم  الفساد،  محاربة 
 وأما الصندوق النقد الدولى وقروضه وأجنداته وشروطه، التى تمثل
 العدو األول للعدالة االجتماعية، فلقد أعلن الجميع التزامهم بها هى
األخرى، ولم يرفض هذا القرض اى من حكومات ما بعد الثورة.
 ورغم ذلك استمر الصندوق فى إرهاقنا بقوائم ال تنتهى من الشروط،
 على طريقة الكعب الداير، وأخذ يتملص مرة بعد أخرى من الموافقة
 على القرض، الذى لم »يتفضل« به علينا حتى تاريخه، فلقد وجدها
 فرصة سانحة، النتزاع أكبر قدر ممكن من التنازالت من اإلدارات
 المصرية المتعاقبة؛ فلقد تم توظيف قرض الصندوق، كالمعتاد، كأحد
 أدوات الضغط الرئيسية على الثورة المصرية، لمحاولة إجهاضها
أو احتواءها وإعادة إنتاج ذات التوجهات االقتصادية لنظام مبارك:
 أما الشروط األربعة التى طرحتها آن باترسون أمام مجموعة من رجال
 األعمال المصريين، لكى تحصل مصر على هذا القرض وهى: تنفيذ
 تعليمات الصندوق كاملة، ورفع الدعم، والتصالح مع رجال أعمال
مبارك، وإصدار قانون للجمعيات األهلية يسمح بالتمويل االجنبى.
 كما هدد ويليم تايلور المنسق االمريكى لدول الربيع العربى، بأن
 استيراد مصر للقمح األوكرانى قد يتسبب فى رفض الصندوق للقرض
للضغط كأداة  استخدم  بل  الحد  هذا  عند  األمر  يتوقف   ولم 
للثورة، المعادية  العربية  األنظمة  فعلقت  المباشر،   السياسي 
موافقة على  يناير،  لمصر  دعمها  واإلمارات  السعودية   مثل 
لالقتصاد صالحية  شهادة  وإصداره  القرض  على   الصندوق 
تبقى بان  األغلب،  على  ُكلفت،  التى  قطر  عدا  فيما   المصرى. 
شعبية. إنفجارات  الى  تجنبا  لمصر  مالى«  »سرسوب   على 
مصر على  االمريكية  الضغوط  فى  الصندوق  شارك   كما 
الجمهورى. المعهد  قضية  فى  األمريكيين  المتهمين  أزمة   فى 
باسم المتحدثة  نوالند  فيكتوريا  صرحت  تهريبهم،  تم  أن   وبعد 
بأنهم المصرية،  لإلدارة  شكرها  عن  تعبيرا  االمريكية   الخارجية 
اجراء ينتهى من  لكى  فورا  النقد  توصياتهم لصندوق   سيصدرون 
الواليات أن  الى  يطمئنوا  أن  المصريين  على  وأن   القرض، 
المالى. مصر  الستقرار  الرئيسى  الضامن  هى  ستظل  المتحدة 
و السياسات  و  التوجهات  ان  والخالصة  تطول...  أيضا   والقائمة 
 القرارات االقتصادية والمالية واالستثمارية فى مصر ال تزال، حتى

واختصاص وتحكم  وسيطرة  وقيادة  إدارة  تحت  يناير،  ثورة   بعد 
صندوق النقد الدولي ومن يمثلهم فى الخارج، ووكالئهم فى الداخل.
األدوات احد  يزال  وال  الصندوق  كان   لقد 
مصر. فى  المضادة  للثورة  الرئيسية 
على وشوارعها  مصر  ميادين  تشهد  لم  ذلك،  كل   ورغم 
هؤالء مواجهة  فى  يتيمة  واحدة  مليونية  ولو  مليونياتها،   كثرة 
الكبرى. أخطائنا  أحد  كان  ما  وهو  الجديدة،  ـ  القديمة  وسياساتهم 
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مقاالت 6

مخططات خطيرة لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين

 لكن إسرائيل تستمر في رفضها وتحديها للشرعية الدولية والمطالبة 
 الفلسطينية المستمرة دونما انقطاع او تراجع و المستندة إلى حقوق
رفضها في  إسرائيل  194.وتستمر  رقم  الدولي  القرار  و   اإلنسان 
ديارهم. إلى  الفلسطينيين  الالجئين  بإعادة  المقررات  هذه  تنفيذ 
لحقوق العالمي  اإلعالن  فان  أعاله,  ذكر  ما  ضوء   وعلى 
انه على  تنص   1948 لسنة  الثانية  الفقرة   13 المادة   اإلنسان 
بلده والعودة بما في ذلك  بلد   »يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي 
على »تنص  الثانية  الفقرة   17 المادة  و  األصلي”  بلده   إلى 
تعسفي. بشكل  ممتلكاته  من  شخص  أي  حرمان  يجوز  ال  انه 
المتحدة لألمم  العامة  الجمعية  قرار  في  األهم  و  ذلك  إلى   إضافة 
 رقم 194 الفقرة 11 لتاريخ 11/12/1948 تنص على انه »تقرر
بيوتهم إلى  بالعودة  الذين يرغبون  السماح بعودة الالجئين   وجوب 
ممكن…الخ عملي  تاريخ  اقرب  في  جيرانهم  مع  بسالم  ”للعيش 
انه تنص على   49 فالمادة   1949 لسنة  الرابعة  اتفاقية جنيف   أما 
جنبا للسكان  الجماعية  أو  الفردية  القسري  النقل  عمليات   »تحظر 
 إلى جنب مع عمليات ابعاد األشخاص المحميين من منطقة محتلة
 إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد أخر محتل كان أو غير
 محتل, بصرف النظر عن الدافع”. و المادة 12 من العهد الدولي
انه على  تنص   1966 لسنة  السياسية  و  المدنية  بالحقوق   المتعلق 
بلده». ال يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول 
الجمعية قرار  في  جاء  ما  فان  أعاله  ذكر  ما  ضوء   وعلى 
كحقان والتعويض  العودة   194 رقم  المتحدة  األمم  لهيئة   العامة 
العامة الجمعية  قرارات  عبر  سنويا  التأكيد  مع   متالزمان 
لما  194 القرار  تطبيق  ضرورة  وعلى  العودة  حق   على 
على: قطعي  بشكل  تدلل  أساسية  مبادئ  من  القرار  هذا  يحتويه 
    - حق عودة الالجئين ليس حقا فرديا فحسب بل هو حق جماعي.
عودة حق  دون  من  المصير  تقرير  حق  تحقيق  يمكن   - ال 
االونروا بان  العلم  مع  وممتلكاتهم.  ديارهم  إلى   الالجئين 
الفلسطينيين الالجئين  أزمة  لمعالجة  مؤقتة  بوصفها   أنشئت 
العامة الجمعية  قرار  من   11 الفقرة  بأحكام  المساس   »دون 

«.194
تربطها أوضاعاً  ليست  البائسة  الفلسطينيين  الالجئين   أوضاع 
وهناك. هنا  مهل  وعلى  بدقة  تُنسج  خيوطا  وإنما  فقط،  المصادفة 
شهرين من  أكثر  يستمر  الغربية  الضفة  في   إضراب 
توزيع ومراكز  الطبية  والمراكز  المدارس  فيه   تغلق 
الالجئين وتشغيل  غوث  لوكالة  التابعة  الغذائية   المواد 
كبيرة. استفهام  عالمة  يثير  ال  يحدث  ما  وكأن  الفلسطينيين، 
جوعاً، سكانه  ويموت  طويلة  ألشهر  يحاصر  اليرموك   مخيم 
المرة وهذه  رابعة،  ثالثة وربما  إلى هجرة  منهم  اآلالف   ويضطر 
 إلى بالد ما وراء البحار، وال أحد يتدخل بشكل جّدي لوقف نزيف
إلى تتعرض  التي  في سورية  الفلسطينية  المخيمات  وباقي   المخيم 
!ما يتعرض له مخيم اليرموك... وهذا يثير عالمة استفهام أخرى؟

 أصوات شبابية تعلو في المخيمات الفلسطينية في لبنان، تطالب بفتح
 باب الهجرة للشباب الفلسطينيين الممنوعين من العمل في لبنان...
 تحسبها في البداية أصوات احتجاج في مخيمات شمال لبنان... ولكن
 سرعان ما تكتشف أن ال أحد يهتم بهذه القضية سوى سفارات بعض
الدول األجنبية التي تلتقي هذه المجموعات وترّحب بفكرتها وتدعمها.

احتجاجية، خطوة  فقط  وليست  جّدية  األمور  تبدو   وحين 
من فتحّذر  تتدّخل،  أن  الفلسطينية  الوطنية  القوى   تحاول 
الالجئين... وقضية  المخيمات  على  الحركة  هذه   خطورة 
على ون  ويُصرُّ يرفضون  الفكرة  هذه  على  القائمين   ولكن 
االستفهام. عالمات  عشرات  أيضاً،  يطرح،  هذا  مواقفهم، 
الهرب يحاولون  أيضاً،  غزة،  قطاع  مخيمات  في  الشبّان   آالف 
استطالعات ظل  وفي  تحّمله،  منهم  أحد  يستطيع  ال  واقع   من 
الشبّان ترغب في المطلقة من هؤالء  الغالبية  أن   رأي عديدة تجد 
الالجئين؟! من  أغلبية  على  قائم  غزة  قطاع  أن  علماً  الهجرة... 
لتصفية منهجية  هناك خطة  أن  أم  بينها،  رابط  ال  خيوط  هذه   هل 
غربية، دول  من  وبدعم  المتاحة  السبل  وبكل  الالجئين،   قضية 
وخاصة الفلسطينيين،  لالجئين  حقيقية  إغراءات  تقدم   بدأت 
اللجوء. مناطق  من  وغيرها  وسورية  لبنان  في  المخيمات  أبناء 
قضية إنهاء  فكرة  فإن  المنطقة،  في  المتغيرات  ظل   وفي 
واالقتصادية السياسية  الضغوط  ومع  أكثر سهولة،  تبدو   الالجئين 
الفلسطيني، الشعب  أبناء  من  الواسعة  الفئة  هذه  بحق   الممارسة 
تبدو الضغوط  هذه  أمام  الصمود  على  المتواصلة  القدرة   وعدم 
المتوقع. من  بكثير  أكثر  القضية  تصفية  أهداف  تحقيق  إمكانية 
الوكالة هذه  من  يبق  لم  فإنه  الغوث،  لوكالة  بالنسبة   أما 
الخدمات من  كثيراً  أن  بمعنى  الوظيفي،  هيكلها   سوى 
الماضية العقود  خالل  لالجئين  الوكالة  تقدمها  كانت  التي 
معدومة. شبه  باتت  حتى  رويداً  رويداً  تتقلص  بدأت 
أمام المتتالية  والمسيرات  االعتصامات  نظّمت  غزة  قطاع   في 
إعادة أجل  من  المخيمات،  في  خاصة  الغوث،  وكالة   مكاتب 
جدوى. دون  ولكن  الغذائية..  المساعدات  قَْطع  في  النظر 
منذ الرئيس  الممّول  أن  علماً  كبيراً،  عجزاً  تعاني  الغوث   وكالة 
 الخمسينيات والستينيات، وحتى نهاية القرن العشرين هو الواليات
 المتحدة والدول الغربية على أساس أن هذه الدول هي األساس في إقامة
 دولة إسرائيل ودعمها، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم في العام

.1948
جزءاً خليجية  دول  أصبحت  عندما  تغيّرت  المعادلة  هذه  أن   إالّ 
كثير فبدأت  الغوث...  لوكالة  أساسي  بشكل  المانحة  الدول   من 
بحيث الدعم،  هذا  في  مساهمتها  تقلّص  الغربية  الدول   من 
باإلفالس. مهددة  وأصبحت  الوكالة،  ميزانية  في  العجز  تضاعف 
 إذن، هي ليست أوضاعاً تربطها المصادفة فقط، وإنما خيوط تُنسج
 بدقة وعلى مهل هنا وهناك في الدول المضيفة لالجئين؛ من أجل

 هدف واحد هو تصفية قضية الالجئين، وبالتالي التخلص من أكثر
النهائي صعوبة، خاصة أن اإلسرائيليين يعلنون عن  قضايا الحّل 
 استعدادهم للتفاوض حول قضايا الحل النهائي وفق أفكارهم، ولكن
بما في ويميناً  يُجمعون يساراً  الالجئين،  إلى قضية   عند وصولهم 
 ذلك القوى اإلسرائيلية التي تصُف نفسها بالديمقراطية أو الليبرالية
 على مبدأ رفض حق العودة دون نقاش، بل أكثر من ذلك، فقد بدؤوا
يرفضون مجرد أن تطرح قضية الالجئين في أي محفل يوجدون فيه
إلى بحاجة  خطير،  تصفية  مفترق  أمام  الالجئين   قضية 
حول السابقة  المفاهيم  كل  في  النظر  وإعادة  جماعي...   جهد 
ووكالة المضيفة  الدول  مع  والعالقات  والتهجير   اللجوء 
القضية. هذه  روح  على  الفاتحة  اقرؤوا  وإالّ  الغوث... 

األيام - عبدالناصر نجار

 تعتبر قضية الالجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية على المستوى الدولي بل أكثر من ذلك أحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي في الصراع العربي اإلسرائيلي المستمر… حيث كما هو
معلوم نشأت هذه المشكلة نتيجة لحرب سنة 1948 وعرفت بإحداثها بما أصبح يعرف بالنكبة وتفاقمت المشكلة أكثر نتيجة لحرب حزيران سنة 1967م التي أفرزت مصطلحا جديدا يعرف بالنازحين.

 علما بان القانون الدولي والقرارات ذات العالقة بموضوع الالجئين الفلسطينيين سجلت وأكدت وطالبت دولة إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالسماح بعودة الالجئين الفلسطينيين الذين
هجروا في عام 1948 إلى وطنهم وأيضا ممارسة حق الالجئين الفلسطينيين باستعادة كافة حقوقهم بما في ذلك حق العودة, وحق استعادة الممتلكات وحق التعويض عن الخسائر المادية و المعنوية.

ومن ابرز المصادر القانونية في هذا السياق قرار الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948, و الذي أكدت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة أكثر من 120 مرة حتى تاريخه.



5 مقاالت

الذهب يتربع ويتصدر على العمالت 
المواجهة على  قادرة  النامية  الدول  تكون  وقد   مختلفة، 
التخلى خالل  من  وخاصة   ، الوطني  اقتصادها   لحماية 
األمم حساب  على  تتكدس  التي  الشخصية  والمنافع  االنانية   عن 
اقتصاد لمستقبل  تمت  ال  السياسات  تحرير  الن  ذلك   والشعوب، 
بعد سيتم  ، حيت  بيئتها  في  وترعرعت  ونشأت  ولدت  التي   األمم 
األمم وتقلص  الديون  تتزايد  ، سوف  االقتصادية  األزمة   انكشاف 
 المتحدة واألونروا والمنظمات االنسانية واالجتماعية من خدماتها
 وتراجع دعم الطبابة والتعليم وستعمل على استغالل العوامل الدينية
عقود دامت  التي  كبوتها  من  الشعوب  تنهض  وسوف   والطائفية 
تأمين عدم  تراكم  ستجعل  حيث  للهدف  الوصول  أجل  من   طويلة 
 فرص العمل واالزمات االقتصادية واالفالسات  الشعوب العربية
والتمحور الوحدة  ضرورة  إلى  بحاجة  تشعر  أوسطية   والشرق 
 االقتصادي بينها . وحتى لو استفاق العرب وشعوب الشرق فإنهم
حزبية ونزعات  وحدودية  وعرقية  قبائلية  مشاكل   سيواجهون 
األوسط الشرق  منطقة  على  للسيطرة  بسرية  تعمل   وسياسيات 
للغرب تمتد  أنابيب  عبر  الثروات  تلك  لتتحول  ثرواتها،   ونهب 
 وأميركا واسرائيل وحلفاءها، ذلك ألن قوة العرب على المستوى
 السياسي ضعيفة وعلى مستوى االقتصادي غنية جداً فكرياً وثقافياً
 وعلى مستوى الطاقة وأما مطامع الدول فيها فالبد من كل مواطن
والبالتين الفضة  ومن  ذهب  أونصة  أو  الذهب  من  ليرة   بشراء 
 وباقي المعادن وأما العمالت فهي تخضع  تارة للمضاربة وتحكم
اموالهم وتحويل  استثمارهم  عبر  العمالت  بأسعار   الرأسمالية  
أستراليا األمريكية  القارة  أوروبا  آسيا  دول  احدى  مصارف   في 
تعتمد ال  لكنها  قوة  يجعلهم  ونفوذهم  وقوتهم  كمجموعة   وتحركهم 
 على أسس اقتصادية لفترة طويلة تقوم على تامين حاجات وفرص
 العمل ومواجهة الكوارث واذا نجحت الدول الكبرى مثل بريطانيا
يكون االوسط  الشرق  في  مكاسب  تحقيق  إلى  وألمانيا   وفرنسا 
 اليورو من أفضل العمالت أمام مكاسب سياسية ونفطية تتقاسمها
 مع حلفاءها في العالم لكن الذهب هو أفضل المعادن أما العقارات
 فهي بين التجاذب بين االنخفاض واالرتفاع وخاصة إذا تم تصريف
 موظفين عرب وشرقيين من أجل تأمين الوظائف لشعوب الغرب أو
 شعوب أميركا األصليين خوفاً من ان تزداد التداعيات واالنتقادات
واسقاطها. وتعطيلها  تضعيفها  ويتم  حكوماتهم  على  والفوضى 

مثل األولية  والمواد  األسعار  رفع  مشكلة  في  الشعب   ويقع 
لحاجة االساسي  الوقود  هي  اذ  والمنازل  والغذاء  والدواء   المياه 
ومربح سريع  استثمار  االموال  ألصحاب  فالعقارات   ،  االنسان 
ستزيد العقارية.  الهجمة  مع  متوازن  استثمارات  دون  من   لكن 
النفط دائماً  يصححه  الذي  االنتاج  من  ويقلل  واالزمة   البطالة 
العقارية الهجمة  والعقود ستكون  المقبلة  السنوات  في   والغازحيث 
ذاتها. بحد  والدولة  المواطنين  على  أزمة  فيصبح  االرباح  لتحقيق 
لمدة وديعة  وضع  واالبنية  العقارات  في  مستثمر  كل  من  بد   فال 

 سنوات بنسبة %25 من األموال في مجال االستثمارات واالنتاج 3
والبحرية البرية  الحدود  ترابط  تعزيز  وان  عمل  فرص   وتأمين 
 والجوية وسكك الحديد والمرافئ بات من األولويات لتبادل الموارد
وتجارتها الدول  بين  السياحة  رقعة  وتوسيع  البشرية   والطاقات 
 واقتصادها في زمن ممكن أن يتحقق في وجود النفط باسرع وقت
اقتصادي نظام  الشرق سيحدث  في  المناخ  تغير  وأن  تكلفة.   واقل 
 جديد ودول تتمتع بسياحة أكثر من غيرها وقد نجد صحراء الخليج

 تنبت قمحاً وتجري بأراضيها أنهاراً من خالل تغير المناخ ومسار
الصحراوي، الخليج  مستقبل  فيصبح  المغناطيسي  والحقل   الريح 
 أرض خصبة منتجة حتى لو اختلفت بين المناطق والدول. فاالرض
 متحركة وغير ثابتة وهكذا المناخ يتغير حسب تغيير دوران األرض.

 وأما االستثمار في مجال النفط، فاألسعار الحالية جيدة ولو انخفض
استثمار للبرميل فهو  60 دوالر  70 و  80 دوالر و   إلى مستوى 
 مربح جيداً للمستقبل وهذا يحصل فقط في األزمة كما حصل عام
 2008 حين كان برميل النفط يقارب 143 وانخفض إلى سعر 30
 دوالر للبرميل أي انخفاض اكثر من 77 % من السعر ، فاألزمة ال
 سقف لها تفاجأ العالم ألنها ال توجد بورصة لكل خمس دول موحدة
 في أسعارها واقتصادها، أو خبراء يسهرون على مصلحة الوطن
 واموالها. ومن ثم أقل من سنة ونصف استقر السعر بين 100 دوالر
الغذائي والقمح الحفاظ على األمن  118 دوالر. واما االهم هو   و 
االقتصادية في مجال للمشاريع  السعر  الخاصة في  النفط   وأسعار 
 غير الكماليات وفي مجال االنساني والنقل وصناعات المختصة في
 تواصل الدول وتقريب المسافات في الموارد والخدمات الضرورية
لو واليورو  والبالتين  والفضة  والذهب  النفط  في  األسعار   وأن 
 انخفضت بنسبة %20 أو %30 هو استثمار ضروري ونادراً ما
 يتكرر من جراء حوادث عدة وأزمات تراكمت فزاد حجم التضخم
 وزاد ضخ االحتياط االقتصادي لتهدئة االزمة لتتعافى لفترة سنتان
 أو أربعة وتعود إلى نفس المشكلة حتى ال تجد دواًء لها غير كشف
 حقيقة الذهب الذي يتربع ويتصدر على العمالت وخاصة حين تجتاز
سيتخطى الدول  سياسة  لمشاريع  الشركات  ودعم  المضاربة   فترة 
 الذهب 1500 و 1800 دوالر ويظهر في مكانه المناسب بعد تحمل
 العمالت الورقية التضخم والظهور كمعدن منافس وقيم بين سعر
 1900 – 2200 – و 2500 دوالر  و 2650 دوالر وأكثر هذه
 هي أسعار الذهب الحقيقية واالقتصادية من األسعار الحالية ونزوالً
الذهب الخفاء وخزائن  واالحتياط  النفط  انابيب  فتح  هي  بعد   فيما 
 حقيقة التضخم وكسب ثقة المستثمرين حتى ال تهاجر اموالهم إلى
 كنوز الذهب والنفط. وال ننكر ان هنالك أهمية في مشاركة قوميات
اكتشاف عن  نختلف  ال  لكننا  سياسياً  اختلفنا  فلو  اقتصادياً   العالم 
العرقيات مختلف  من  أجنبي  أو  عربي  مخترع  من  البشرية   يفيد 
 واأللوان واللغة ، وال نتجاهل أن الجالية العربية وشعوب الشرق لها
وأفريقيا بريطانيا وهولندا  في   مصالح ومساكن وحقوق ووظائف 
المغترب يدعم  مما  وغيرها،  وكندا  وأميركا  والبرازيل   والصين 
.بنوك بالده وعائالته وأقربائه من التحويالت والودائع في البنوك
دويالت هيئة  على  العربي  العالم  جعل  العربي  االنقسام   فهذا 
 تتمحور وتستمد قوتها وأمنها من دول عظمى على رأسها الصين
واسرائيل وايران  وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  وأميركا   وروسيا 
تكشف السياسات  وبدأت   ، الدول  بعض  من  المكاسب   فزادت 
 مطامعها التي بدأت منذ عشرات السنوات من التخطيط والحروب
من قريبة  بجزيرة  أشبه  الوصول  هدف  بات  حتى   والتغطية 
وكان المنطقة  شعوب  أنهم  هو  الشرق  يستوعبه  ال  وما   اعينهم، 
الثروة االقتصادية والموارد  وتعمل تلك  من حقهم السيطرة على 
التجارية حدودها  وفتح  البحري  ونقلها  عملتها  لتوحيد   الشعوب 
النمو أو  بالمساوات  ترضى  ال  سياسات  دول  مع  المنافع   فكانت 
نعم كلمة  تسمع  وأن  الراداتها  باالستسالم  ترغب  بل   االقتصادي 
الشعوب ارادة  لتجعل  الحربية  بأسلحتها  مشاعرها  فتأجج  كال   أم 
شعوب من  وجدت  الطامعة  الدول  أن  والمؤسف  لها،   ترضخ 

القادمة االجيال  معانات  مدى  يعي  وال  امالها  يحقق  من   الشرق 
 والتحالفات الحالية أشبه بمكوك فضائي ، وسيؤدي حتما إلى خالفات
 بين أطراف التحالف عند الوصول إلى أهدافهم السياسية ، فاتفقوا
 من ناحية على الوصول إلى األهداف ولكن لن يتفقوا عند توزيع
 الحصص ، تاركين وراءهم أزمات اقتصادية للشعوب والسياسات
 الرديئة واخطائهم لتدفع هذه الشعوب فاتورة الصراعات والتحالفات،
االهتمام دون  األمم،  عرش  على  للرأسمالية  بالنسبة  المهم   ويبقى 
 بمصالح الشعوب مادام الرأسماليون ينهبون ويستثمرون ويراكمون
التوجه وقت  تأخر  وكلما   . الشعوب  إفقار  على حساب   رأسمالهم 
 لخطة عمل ستظهر معالم الضعف وخيبة امل خالل العشرون سنة
المقبلة بأزمة ليس لها حلول في واقع دولي مرير، ولعل أهم الحلول:
١- تحويل العمالت العربية والشرق أوسطية إلى معدن ذهب وغيره.
٢- فتح األراضي أمام الزراعة مع اعطاء نسبة للدولة من االنتاج.
هجرتهم من  والحد  والخبراء  األدمغة  على  الحفاظ   -٣
للنفط المنتجة  والدول  الكبرى  الدول  مع  التوصل   -٤ 
البشري الغذائي  االمن  على  الحفاظ  الهمية  تصور   إلى 
المجال. لهذا  الطاقة  وتخفيض  الداخلي  واالمن  والدواء 
ومن وخسائرها  الحروب  نفقات  من  يحذر  دولي  اجتماع   -٥ 
الهدر. تصحيح  اجل  من  التكلفة  بسعر  مواردها  الدول  تقدم  أجل 
٦- فصل أسعار النفط والغاز عن وسائل النقل الجماعي والنقل الخاص.
الحماية. لهم  وتوفر  شعبها  الموال  الدولة  استثمار   -٧
 ٨- تأسيس بورصة عربية متحدة وبورصة شرق أوسطية لمشاركة
 القارات الخمس ، ذلك ألن االسعار العربية تختلف كلما كانت المسافات
بعيدة عن بعضها مع اخذ االعتبار الحاالت االنسانية والكوارث الطبيعية.
مجال في  لالستثمار  االموال  ألصحاب  تسهيالت   -٩ 
السريع االستثمار  ومنع  والصناعة  والتنقيب   الثروات 
المدى. قصير  مشروع  مع  تنتهي  التي  والوظائف 
والمواد االدوية  في  واالنتاج  العلمية  األبحاث  زيادة   -١٠ 
الضرائب وتخفيض  الطاقة  بموارد  ودعمها   الغذائية 
الحالي. سعره  من  أقل   50% إلى  السعر  يصل  حتى 
 ١١- تأمين فرص عمل لشعوب المنطقة ضمن تمويل مشاريع اعمال.
الشرق في  كبيرة  مكتبة  تأسيس   -١٢ 
والمبدعين. المواهب  وتشجيع  األوسط 
والنقل والبلديات  والمنزلية  الطبية  للحاجات  مصانع  انشاء   -١٣ 
الجماعي والمدارس وكاميرات المراقبة وحاجات وسائل االعالن.
 ١٤- تخصيص كمية من النفط بسعر التكلفة لبناء جسور ومرافئ
وتوسيع طرقات والحدود القائمة بين دول عربية والشرق أوسطية.
للزراعة. عالمي  يوم  تخصيص   -١٥
الدخل. للفقراء ومحدودي  ١٦- مشاريع سياحية وترفيهية مجانية 
الخدمات تبادل  في  للمنتسبين  بطاقة   -١٧ 
الورقية. العملة  من  بدالً  والصناعات  لمنتجات 
دراسة هو  واالهم  والمدن  والمناطق  للقرى  أعمال  مشاريع   -١٨ 
االقتصاد. في  توعية  برامج  مع  العمل  فرص  وتأمين  الموارد 



مقاالت 4

 انفجرت الصراعات بين الدول الكبرى منذ ما قبل الثورة الصناعية
ألهميتها نظرا  العربية،  الثروات  نهب  بهدف   ، أوروبا   في 
 االستراتيجية من جهة ، وباعتبارها بوابة المجد االقتصادي للسيطرة
باالسعار التحكم  خالل  من  العالمية  واألسواق  السياسات   على 
فشيئاً يتصاعد شيئاً  الصراع  وأخذ  والبشرية.   الطبيعية   والموارد 
 إلى أن وصلت إلى مرحلة الصدام على كافة الصعد والمستويات
العالم. من  مختلفة  مناطق  في  انفجر  الذي  المسلح  الصدام  ومنها 

منها العربية  وخاصة  النامية  األقطار  الكبرى  الدول   واستهدفت 
صراعات إلى  أدى  ما  ثرواتها،  ونهب  أسواقها  على   للسيطرة 
 متفجرة بين الدول وأيضاً صراع حاد بين إنتاج المصانع والشركات
 التي عملت على تصدير منتوجاتها في األسواق العربية واالقليمية
فاقمت أخرى  قضايا  الكبرى  الصناعات  تصريف   وبخاصة 
األخذ دون  العالمية  واالنقسامات  الحروب  وأشعلت   الصراعات 
بمسار االهتمام  ودون  ومستقبلها  الشعوب  مصالح  االعتبار   بعين 
وصرفت  ، والهدر  التضخم  معالجات  فتعثرت  الدولي،   االقتصاد 
 ميزانيات الدول والشعوب على التسلح واالستراتجيات االمنية إلى
 أن انهارت دول كبرى ووصلت دول كبرى إلى خط الخطر والديون
بعد أن كانت في صدارة االقتصاد العالمي ولديها فائض من االنتاج.

اصرار أمام  حدة  العالمية  االقتصادية  الصراعات   وتزايدت 
نهب على  واستخباراتياً  وعسكرياً  سياسياً  الكبرى   الدول 
أن العتقادهم  الجوار  ودول  العربية  الدول  وثروات   موارد 
سيطرتها. فيها  توسع  جديدة  دول  أبواب  لهم  سيفتح  النهب  هذا 

تتصاعد كانت  المتقدمة  مراحله  إلى  يصل  التضخم  كان   وعندما 
في يساهم  ما  الدول  بين  الحروب  اندالع  إلى  وتؤدي   المنافسة 
توالت أن  بعد  الكبرى  المؤسسات  وانهيار  البطالة،  نسبة   ارتفاع 
وقبرص وايطاليا  السبانيا  حصل  كما  أيضا  باالنهيار   الدول 
 واليونان مع اإلشارة إلى وجود دول على الئحة االنهيار في وقت
الشعوب. موارد  على  السيطرة  أجل  من  بينهم  الصراعات  تشتد 

الذكر آنفة  االوضاع  تداعيات  حول  التساؤالت   ولعل 
وشرق عربية  أراضي  على  صراعات  تترجم  التي   والسياسات 
عن فاضحا  وتعبيرا  الديون  من  هروب  إال  ماهي   أوسطية 
الجنسيات. المتعددة  والشركات  الدول  بها  تمر  التي  األزمات 

 والغريب في األمر أن الدول العظمى التي وصلت للقمر وتنافست 
منظومة وتطورت  واألسلحة  والسيارات  الكماليات   بصناعة 
 االستخبارات وجندت الماليين من أجل تنفيذ مصالحها ومن أجل أن
 تحتكر األسواق لمنتوجاتها. وللحد من األزمات والحروب ال بد من
 مشروع مواجهة  تقوده القوى الحية في الشعوب واألمم ، للتخص
 من السيطرة وسياسة النهب والعمل من أجل انقاذ االقتصاد الوطني
وفتح االنسان  حقوق  وحماية  الكبرى  والشركات  الدول  نهب   من 
للنضال الكبرى  الدول  سياسات  من  المتضررة  للشعوب   المجال 
.ومن االمبريالية  السيطرة  من  الوطني  االقتصاد  تحرير  أجل   من 
والبرونز والفضة  الذهب  من  جديدة  بعملة  البدء  هو  الحلول   أهم 
المقايضة أو  الورقية  العملة  قيمة  لمضاعفة  والبالتين   والبالتينيوم 
في األهم  والمستقبل  والصناعات،  واألدوية  بالبضائع   مستقبلياً 
والتقنيات الثقيلة  صناعة  في  واألساسية  األولية  المواد   استثمار 
 واألجهزة الكهربائية، ومواد البناء على مختلف أنواعها واستصالح
تحتاجه ما  استثمار  هو  الهدف  ويكون   ، الزراعية   األراضي 
 المصانع من أجل االنتاج، وإنشاء منظمة تعنى بمراقبة عمل وإنتاج
 الشركات والمصانع وحاجاتها من المواد األولية ودراسة األسواق
 واستهالكها وتطورها وانتاجها وما تتعرض من أزمات وصراعات
بين عادل  استثماري  تقييم  وتعطي  طبيعية،  وكوارث   وخالفات 
 التوازن االستثماري في مجال المواد األساسية وبين حاجة المصنع
أسعار ارتفاع  في  األزمة  بأن  والشك  المستهلك،  طلب  كمية   إلى 
 الطاقة سترفع من أسعار المواد ونقلها وتأمينها  من هنا ال بد من
االستثمار في الطاقات البديلة ورفع نسبة االحتياط من النفط والغاز.

اإلسراع من  بد  فال   ، الحالية  العالمية  االزمة    ولمواجهة 
الحاجات من  الذاتي  لالكتفاء  سريعة  وبرامج  خطط   لوضع 
التنسيق مع   ، االنتاجية  وخدماتهم  والشعوب  للدول   األولية 
والشركات المؤسسات  لدعم  والغاز  للنفط  المنتجة  الدول   مع 
العمالت. قيمة  سيفقد  الطاقة  ارتفاع  الن   .. والصناعات 

 ولعل األكثر تضرراً في هذا المجال هي الدول األكثر عدداً في السكان
 واالنتاج ومنها الصين والهند وكوريا واميركا واندونيسيا والدول التي
 تبعد كثيراً عن غيرها مما يزيد المخاطر ودفع التأمين وزيادة التكلفة

ما يؤدي إلى رفع األسعار لمواكبة رفع سعر برميل النفط والغاز .

 ولكي نتدارك الفقر ، فال بد من رفع احتياط االمن الغذائي وأيضا في
 مجال الطبابة وأن يكون المستقبل هو التعامل بين المصنع والمواطن
السماسرة تكلفة  من  للحد  العام  القطاع  مؤسسات  هو   والوسيط 
 والوسطاء الذين هم غير منتجين كقيمة اقتصادية. وعلى الضريبة
 ان تكون مرنة وإال وقعت الدولة في فخ التقشف من الكماليات الذي
 سينعكس على تحصيل الضرائب والمستحقات مما يضعف خزائن
 الدولة ويزيد من أزمتها وتدهور في تحالفاتها أمام صفقات وتنازالت.

 والمواطن هو دائماً من يعزز دور الدولة والشركات ، خاصة وأن
 الشعوب فيها نخب من العقول والمواهب والطاقات واالبتكارات،
خالل من  إال  يأتي  ال  الذي  االقتصادي  المواطن  امن  هو   واالهم 
 شراء ذهب وفضة وبالتين على أربع دفعات حسب األزمة الحالية
االحتياط ضخ  عن  الناجمة  والمعادن  الذهب  أسعار  تدني   في 
والغاز النفط  أسعار  وتخفيض  البورصة  أرباح  على   واالعتماد 
 الذي سيرتفع مجدداً خالل هذا العام في نصفه أو في أواخره وأن
 االسعار التي بدأت باالنزالق إلى 1400 دوالر و 1200 دوالر قد
 نشهد افالسات وبيع احتياط من الذهب لحماية األصول والسندات
 والمشاريع مع تضارب المشاريع مع بعضها وانكماش في األسواق
 العالمية، والحروب في الشرق لم تضع اليد لوقف الرحلة المدمرة
 لالقتصاد بل مستمرة في العاصفة صيفاً وشتاًء وال ترتاح وال تهدأ
 مما يؤدي إلى انزالق آخر ونشهد سعر األونصة 1145 دوالر و
 1040 دوالر واالنهيار على مستوى كبير يجعل الشركات والدول
ألنها معها  تنهار  قد  شركة  سياسة  أو  بالعملة  ثقتها   التي وضعت 
 شريكة في استثمارات متحالفة ، فنشهد االنهيار الثالث أن لم يعالج
النزول 920  سريعاً على مستوى 1100 و 1000 ستزداد رحلة 
بشراء والمضاربات  االفالسات  تنتهي  ذلك حتى  وأقل من   دوالر 
في منأى  عن  متحالف  كفريق  ليبقى  ثمن  بأبخس  الدول   احتياط 
تكتمت التي  للشعوب والدول  التضخم  ثقل  العالمية محملة   األزمة 
والمضاربة منها  األزمة وينسحب  أحد  يعي  االنهيار حتى ال   عن 
يدخلون حين  وسياسات  ودول  وشركات  جماعات  شكل   على 
تدريجي بشكل  أو  واحد  آن  في  والنفط  والذهب  األسهم   في شراء 
االعالن. وسائل  بعض  مساندة  مع  بالمثل  واالنسحاب   ، ومنظم 

 ولعل االعالن له الدور االكبر في هذا المجال من خالل التعمق في
 االستثمارات األنسب واألهم التي تصب لصالح الشعوب بمختلف
بعيداً ليس  والجغرافية واالقتصادية، واالعالن  العرقية   انتماءاتهم 

 عن الضغوط السياسية في مواجهة القوى الكبرى ومنها
 ما هو واضح وبارز للعيان ومنها من يختبأ خلف ستائر

أسعار الذهب خالل العامين القادمين
األيام - هشام أبو خضرة

بانورما اقتصادية شرق أوسطية
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تقسيمات حقوق اإلنسان
واإلمكانيات الحقوق   من  مجموعة   به 
 المعطاة للفرد , وإذا  األمر يتعلق بحريات
هذه فان  بالفرد   ليس  و  بالجمع   تظهر 
 الحريات )عامة ( هو تعبير شائع في  اللغة القانونية
 فيقال ) القانون العام ,المرفق العام ,القطاع العام(
المجاالت. الدولة في كل  هذه  للداللة على دور 

المكرسة بموجب القدرات  العامة هي   فالحريات 
 القوانين الوضعية ,للسيطرة على الذات والتحكم
 بها .فالعالقة إذا وثيقة بين الحريات العامة و الدولة,
 وبالتالي ال يمكن الكالم عن  الحريات العامة , وال
تصور وجودها إال في إطار نظام قانوني محدد.
 فقد تكون من واجب الدولة عدم المساس بسالمة
يكون ,وهنا  وتكاملها  وعقله  المواطن   جسم  
أكثر الدولة  واجب  يكون  وربما  سلبيا   واجبها 
  صعوبة عند يتعين عليها العمل على خلق فرص
بأوقات تمكينه من االستماع  أو  للمواطنين   عمل 
ايجابيا. الدولة  واجب  يكون   وهنا   , فراغه 

تقسيمات حقوق اإلنسان :

الحريات تعتبر   : الشخصية  الحريات   -  ١ 
 الشخصية أهم الحريات على اإلطالق ألنها تتعلق
الحريات أهم  .ومن  وبكرامته   اإلنسان   بنفس 
 الشخصية التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان:حرية
بلده داخل  كان  واإلياب سواء  الذهاب   و   التنقل 
 أو منه إلى الخارج و بالعكس. وحق اإلنسان في
 األمن الشخصي و التمتع بكامل الحرية في حياته
 الخاصة من خالل حقه في تكوين أسرة و المحافظة
 على حرمة منزله.وعدم التدخل في خصوصياته
إلى اإلضافة   . المثال  سبيل  على   كمراسالته 
.وعدم البشري  كيانه  في  اإلنسان  حرية   ضمان 
 تعرضه لعمليات التعذيب أو التجارب الطبية دون
رضاه لألغراض العلمية وفقا للشروط القانونية.

الكالم إن  مكوناتها:  و  الفكر  حريات   -  ٢ 
 عن حريات الفكر يقتضي البحث في حرية الرأي
رايه إبداء  لإلنسان  يسمح  أن  بد  فال  التعبير:   و 
 بكل الوسائل لكي يسهم في تطوير أداء اآلخرين
إطار في  ذلك  يكون  حينما  ونقدها,   وتقويمها 
القيم األخالقية االجتماعية و القانونية المعروفة.

اعتناق حرية  أيضا  اإلنسان  يمنح  أن  بد   وال 
هذا في  إكراه  ال  يريد  الذي  الدين  أو   العقيدة 
ومن بربه.   اإلنسان  عالقة  تمثل  الذي   األمر 
تعتبر التي  الحرية ،حرية الصحافة   مظاهر هذه 
إلحصاء مفتوحة  وعينا  للرقابة  سيفا   اليوم 
 السلبيات  والممارسات  الخاطئة ,خصوصا تلك
أن ,نالحظ  السلطة  من  باستمرار  تصدر   التي 
أنها ,أي   الرابعة  السلطة  قد اعتبرت    الصحافة 
ننسى ,وال  المعروفة  التقليدية  للسلطات   أضيفت 
إلى تحتاج  التي  األخرى  المهمة  اإلعالم   أجهزة 
لكي توصل رسالتها الحرية   هامش  معقول من 
والتلفاز. اإلذاعة  ذلك  مقدمة  وفي  اإلعالمية, 

  ٣ - حريات التعبير الجماعية ومكوناتها
 يحتاج العصر الحالي إلى التعاون االيجابي  بين
شكل يأخذ  الذي  التعاون  ذلك  وأخيه     اإلنسان 
على الجمعيات  تكوين  أو  السلمي   االجتماع 
  اختالف أشكالها ,وبأهداف اجتماعية أو ثقافية أو
 رياضية أو علمية وغيرها .ويتسم عصرنا الحالي
,وال الحزبية  التعددية  و  بالديمقراطية   بالمناداة 
 يتحقق كل ذلك إذا لم  يستطيع اإلنسان التعبير عن
 رايه في تجمعاته وجمعياته وتنظيماته السياسية.

حق مثل  االجتماعية:  الحقوق   -  ٤ 
وتوفير المهنية  النقابات  إلى  واالنضمام   العمل 
البطالة. من  وحمايته  له  االجتماعي  الضمان 

 ٥ - الحقوق االقتصادية: حق الملكية والتي
والتملك. الكسب  في  اإلنسان  حرية  في  تتجلى 

اإلنسان لحقوق  العالمي  اإلعالن   يعتبر 
في المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تبنته   الذي 
لحقوق وثيقة  أهم   ،1948 ديسمبر  من   العاشر 
لما بالنظر  العالمي،  المستوى  على   اإلنسان 
وتحديد تصنيف  من  اإلعالن  ذلك   تضمنه 
بها يتمتع  أن  يجب  التي  للحقوق   وتوضيح 
دينه. أو  ولونه  جنسه  النظر عن  بغض  اإلنسان 

 تبرز القيمة األخالقية والقانونية لإلعالن العالمي
 لحقوق اإلنسان في أنه يمثل قاسما مشتركا قبلته
الحقوق من  األدنى  الحد  يمثل  باعتباره   البشرية 
 التي يجب أن يتمتع بها األفراد بغض النظر عن
 أي اعتبار. وقد شكل هذا اإلعالن باكورة العمل
لكل األساس  وشكل  اإلنسان  حقوق  في   الالحق 
 االتفاقيات والمواثيق واإلعالنات الالحقة العالمية
الدول دساتير  لكل  ملهما  وأصبح   واإلقليمية 
والحريات. الحقوق  بأبواب  يتعلق  فيما  تقريبا 
من كبيرة  غاية  على  تعتبر  اإلعالن  ديباجة   إن 

 األهمية وتلخص البعد األخالقي لحقوق اإلنسان،
لجميع بما  اإلقرار  كان  لما   « فيها:  جاء   ومما 
البشرية من كرامة أصيلة فيهم،  أعضاء األسرة 
 ومن حقوق متساوية وثابتة، بشكل أساس الحرية
 والعدل والسالم في العالم. ولما كان تجاهل حقوق
 اإلنسان وازدراؤهما قد أفضيا إلى أعمال أثارت
 بربريتها الضمير اإلنساني، وكان البشر قد نادوا
والعقيدة القول  بحرية  فيه  يتمتعون  عالم   ببزوغ 
 وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه
 نفوسهم. ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق
للبشر أريد  إذا  القانوني  النظام  بحماية   اإلنسان 
بالتمرد على اللياذ  إلى  األمر  آخر   أال يضطروا 
تضمنها التي  واالضطهاد.....والحقوق   الطغيان 
 اإلعالن العالمي عبارة عن مجموعتين من الحقوق
 األولى هي المدنية والسياسية كالحق في التعبير
واألخرى الحياة...الخ   في  والحق  الرأي   عن 
كالحق والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية   هي 
والسكن...الخ. االجتماعي  والضمان  التعليم  في 

أهميّة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان



مقاالت 2

من العديد  بصدور  بالفعل  ذلك  حصل   وقد 
ومن اإلقليمية,  و  الدولية  المواثيق  و   اإلعالنات 
 ذلك إعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 1948م,
1950م, اإلنسان  لحقوق  األوروبي   الميثاق 
1969م اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية   و 
1989م. اإلنسان  لحقوق  األمريكي  الميثاق  و 

 على أن الحقوق العامة أن توظيف باتجاه الحماية
وحريتهم حياتهم   حيث  من  لإلفراد   الالزمة 
الحياة ,وحقه  ودينهم  ومالهم ,كحق اإلنسان في 
 في إبداء راية ,وحقه  في االجتماع بغيره,وتوفير
و اإلقامة  السكن وحرمته وحرية  في  له   الحرية 
 المراسالت  و اختيار طريقة الحياة في العمل و
الزواج وحقه في التملك و التعليم وما شاكل ذلك.

إنسان, لكل  تثبت  أنها  الحقوق  هذه  يميز   ومما 
اعتبار إلى  النظر  دون  أجنبيا  أم  كان   وطنيا 
مما ذلك  وغير  الدين  أو  اللون  أو  كالجنس   آخر 
البشرية تصنع  عالمية  األمر صفة  على   يضيف 
خاص. نوع  من  مصير  وحدة  أمام  جديد  من 
 
الفلسفي وإطارها  اإلنسان  حقوق  فكرة   أصل 
جذري بشكل  اإلنسان  حقوق  قضية   وترتبط 
نشطت وقد  نفسه,  اإلنسان  هذا  بوجود   ومباشر 
ومناهجها نظرياتها  وسخرت  جميعا,   العلوم 
 لتنظر في ماهية اإلنسان باعتباره كائنا حيا يختلف
الحية.وقد نظر أفالطون الكائنات   عن غيره من 
أساسي كعنصر  اإلنسانية  النفس  في   وأرسطو 
العنصر هذا  إلى  ونظرا  اإلنسان.  وجود   في 
العلم هدف  أن  .والواقع  اإلنسان  لوجود    كجوهر 
اإلنسان. ليس  و  اإلنسانية  النفس  إنما  األرسطي 

 أما الفارابي يري النفس كمال الجسم ,وأما كمال
كائن ذاته  حد  في  ,واإلنسان  العقل  فهو    النفس 
,واألفكار منفردا  العيش  يستطيع  ال   اجتماعي 
فلسفية. أفكار  مجرد  تبقى  الفردية  القائلة 
التجارب أن  إذ  عملية,  تطبيقات  لها  تجد   ال 
جماعة. إلى  اإلنسان  انتماء  أثبتت  االجتماعية 
 فالفرد و المتجمع مفهومان, وحياة الفرد ال تستوي
 إال ضمن مجتمع ينتمي إليه بالوالدة أو االختبار
تنظيمه  و اجل  للمجتمع من   فالسلطة ضرورية 
  الحد من النزاعات السلبية فيه ,و الحرية ضرورية

اإلنساني المجتمع  وتاريخ  اإلنسانية   للطبيعة 
طويل سجل  حقيقة  في  ,وهو  ودولة    وحضاراته 
 لعالقة السلطة القائمة في المكان و الزمان بالحرية.

لحقوق الفلسفي  و  الفكري  اإلطار  نفهم   ولكي 
 اإلنسان, البد لنا من عودة سريعة إلى ما مضى
 من تاريخ, لنتابع واقع اإلنسان من حيث عالقته
 بأخيه اإلنسان أو بالسلطة القائمة أيا كان نوعها.
االتجاه من  الرواقية  المدرسة  تمكنت   حيث 
الفوارق بإلغاء  فنادت  إنسانية  وجهة   بفلسفتها 
كافة المجتمعات  في  الناس  بين   االجتماعية 
الطبيعي, القانون  اعتماد مبادئ   وذلك من خالل 
و السواء,  على  الدولة  و  الفرد  له  يخضع   الذي 
القوانين على  بسيادته  االعتراف  يجب   الذي 
ترك وقد  معه.  تعارضت  ,إذا  كافة   الوضعية 
إثارة الطبيعي   القانون  مدرسة  مفاهيم   انتشار 
الثامن و  عشر  السابع  القرنين  مفكري   على 
أساسيتين: فكرتين   عند  توقفوا  الذي  عشر 

 ١ - امتالك الفرد لحقوق طبيعية
مالزمة لطبيعته اإلنسانية.

 ٢ - وجود )حالة فطرية ( كان يعيش
فيها اإلنسان حراً قبل نشوء الدولة.

كتابه في  ليعلن   ) روسو  جاك  )جان   وجاء 
و السلطة  بين  التوفيق  أن  االجتماعي   العقد 
االجتماعي العقد  طريق  عن  يكون  إنما   الحرية 
أو للمجتمع  بالتنازل  اإلنسان  فيه  يتعهد   الذي 
كاملة الطبيعة  حقوقه  عن  للحاكم  وليس   األمة 
السلطة وتتمثل  شئ   منها  يحتفظ  أن   دون 
األغلبية. اإلدارة  في  رايه  في  المجتمع  في 

إن  ) القوانين  )روح  كتابه  في  مونتسكيو   ويرى 
الدولة في  السلطات  تقوم   يوم  ستحقق    الحرية 
األخرى عن  الواحدة  االستقالل  تمام   المستقلة 
التي الثالث  .السلطات  بعضا  بعضها   بمعارضة 
التنفيذية و  التشريعية  هي   الدولة  منها   تتألف 
 والقضائية .حيث مبدأ فصل السلطات الثالث يعتبر
الحرية. لحماية  األساسية  القانونية  الوسائل  من 

الحرية ,أن  الفردي  المذهب  أصحاب   ويرى 
وان المجتمع,  و  الفرد  لتقدم  وسيلة   الفردية 
وحريتهم, بحقوقهم  كامال  اإلفراد   تمتع  
ولكنه وقدراتهم,  شخصياتهم  نمو  إلى   ويؤدي 
وازدهاره. المجتمع  تقدم  إلى  يؤدي  كذلك 

المعوقات من  واحدة  للفرد  سعادة  هي   فالحرية 
 األساسية للمدنية و الحضارة و التربية  االجتماعية

جميعا. منها  يتجزأ  ال  وجزء   , الصحية  و 
أكثر من  الحرية  كلمة    : الحرية   مفهوم 
تتردد وهي  األفواه,  في  تتردد  التي    الكلمات  
في وتستعمل  مرارا,  اليومي  الحديث   في 
الخطب وفي  البرلمانية,  المناقشات  و   الصحف 
 و المؤتمرات وفي المنظمات الدولية واإلقليمية.

 ويذهب  البعض إلى أن الحرية تعني ذلك الخير
 الذي يمكننا من التمتع بجميع الخيرات األخرى,
سلوكه اختيار  على  اإلنسان  قدرة  تعني   وهي 
الحرية تعني )قدرة  بنفسه,بينما يرى آخرون أن 
االتجاه هذا   (.وفي  يريده  ما  فعل  على   اإلنسان 
هذه أريد  ما  على  اقدر  عندما  فولتير:)   يقول  
 حريتي (.هذا يعني أن الحرية ليست مجرد أمنية
استطاعة. و  إرادة  هي  وإنما   . وهم  أو  حلم  أو 

تعني البعض  لدى  الحرية  فان   وأخيرا 
وبموجبها الذات  على  السيطرة   سلطة 
الشخصية لتصرفاته  بنفسه  اإلنسان    يختار 
اكراه. أو  عوائق  دون  نشاطاته  ويمارس  

 أما الحريات العامة  فهي ذلك النوع من الحريات
القانوني الوجود  إلى  يظهر  ال    الذي 
فإذا العلمي.  ووجوده  بتفرعاته   اال 

حقوق اإلنسان مقياس لتطور الشعوب وازدهار األمم
األيام -  الدكتور حنا عيسى -  استاذ القانون الدولي 

 ال شك بأن قضية حقوق اإلنسان من قضايا الساعة الهامة التي تحدث عنها الدول واإلفراد على حد سواء بل اعتبرت هذه
 الحقوق  مقياسا لتطور األمم وتقديمها ,مما دفع الكثير من الدول إلى المناداة بحقوق اإلنسان  على الرغم من اعتماد ذلك

كشعارات براقة دونما تنفيذ
 والمطالبة بحقوق اإلنسان لم يعد كافيا ، بل البد من تحسين ذلك بشكل قانوني ,الن المهم ليس  االعتقاد بشئ, بل األهم
 من ذلك تحسين الشيئ بتنظيم قانوني ,ثم االنصراف إلى تنفيذ ما  ينطوي  عليه التنظيم القانوني من خالل المؤسسات

القانونية التي تكفل الوصول إلى حماية  اإلنسان وإكرامه
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 حقوق اإلنسان مقياس لتطور الشعوب-
وازدهار األمم

  بانورما اقتصادية شرق أوسطية : أسعار
الذهب خالل العامين القادمين

 نداء إلى األثرياء والرأسماليين العرب
مارسوا ضغوطكم، واستخدموا نفوذكم

عبدالناصر نجار
 مخططات خطيرة لتصفية قضية الالجئين

الفلسطينيين

 اإلقتصاد العربي- ص.٧القضية المركزيّة - ص.٦

محمد سيف الدولة
الهيمنة االقتصادية.. مصر لم تتحرر بعد

 في ظل التشاؤم القائم بسبب الحرب في سوريا و تداعياتها على اقتصاد لبنان، سيعقد مؤتمر مجموعة الدولية في باريس
 في 5 آذار المقبل. إن أجندة المؤتمر معروفة وقد تم طرحها في أيلول الماضي في نيويورك خالل انعقاد مؤتمر مجموعة

الدعم الدولية للبنان، والمواضيع التي سيعالجها المؤتمر في باريس هي االمن والتطور االقتصاد وموضوع الالجئين.
و تعتبر عواصم القرار ان هذه المجموعة  اداة نشطة يستطيع عبرها المجتمع الدولي تقديم دعم الستقرار لبنان.

 الخطة التي سيتم طرحها خالل المؤتمر هي قيد التحضير. وتتناول مقترحات تركز على وضع آلية توفر اعادة المليون
 الجىء الى ديارهم. من االن وحتى حل األزمة السورية سيقترح الرئيس سليمان ان تتقاسم الدول الغربية والعربية أعدادا

من الالجئين للتخفيف من العبء الذي يعانيه لبنان منهم.
 و أوردت صحيفة »الشرق األوسط« معلومات من باريس، مقر اجتماع »المجموعة الدولية لدعم لبنان«، أن »انعقاد

 المؤتمر سيكون فرصة لإلعالن عن مجموعة من المبادرات منها االتفاق اللبناني - الفرنسي على شراء أسلحة وأعتدة فرنسية ستمول من الهبة السعودية المقدمة إلى لبنان وقيمتها ثالثة مليارات
دوالر وإطالق الدعوة للمساهمة في الصندوق االئتماني الخاص لمساعدة لبنان وبدء االكتتاب فيه.«

وفي هذا الخصوص، أعلنت النرويج عن تقديم مساعدة أولى للبنان قيمتها 13 مليون دوالر.
 يشكل اجتماع باريس فرصة للمشاركين لتقويم ما تحقق من نتائج لتوصيات المجموعة التي عقدت في نيويورك خالل ايلول الماضي وما يمكن تقديمه من اقتراحات، الى اتخاذ القرارات المناسبة

لدعم لبنان سياسيا واقتصاديا وعسكريا وفي موضوع الالجئين. ويتخلله دعوة الدول الى المساهمة في الصندوق االئتماني الخاص لمساعدة لبنان واالكتتاب فيه.
 ويبقى الهدف االساسي للمؤتمر استمرار الدعم والحشد الدولي الستقرار لبنان وسيادته ومؤسساته وتأكيد االجماع الدولي عليه من خالل اوجه عدة، منها توفير المساعدات لمواجهة تدفق الالجئين

السوريين ومساندة القوات اللبنانية المسلحة بمزيد من الدعم المالي ومساعدة لبنان ماليا واقتصاديا لحماية استقراره من تداعيات االزمة السورية.

األسرة الدولية موحدة حيال إستقرار لبنان ؟

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

الصراعات التي تهدد لبنان و تداعياتها على االقتصاد الوطني
 الطائفية مع المنافسات الدولية واالقليمية من أجل
السيطرة على سوريا ونهب مقوماتها االقتصادية.

اللبنانيين المسؤولين  تصريحات  كانت   ومهما 
 وحاولت التهرب من الواقع القائم ، فإن الصراع
 في سوريا ساهم في تعميم حالة من القلق والخوف
القول ، ويمكن  لبنان  اللبنانيين والعرب في   لدى 
وانهيار اللبنانيين  حياة  بتدمير  أيضا  ساهم   أنه 
األطراف وأن  خاصة  الوطني،   االقتصاد 
الصراع استثناء( جعلت من   اللبنانية كافة )دون 
بنتائج مستقبلها  وربطت   ، صراعها  سوريا   في 
 الحرب التي اندلعت بشكل وحشي وعبثي لتدمر
 سوريا وتقتل المدنيين فيها وتهجر شعب ال يريد
والسجون والفقر  القهر  عن  بعيدا  حرا  وطنا   إال 
آمنا فيه  يعيش  وطن   ، واالرهاب   والتطرف 
والفساد.. واالستبداد  النهب  عن  بعيدا  مستقرا 

اللبنانية، المناطق  مختلف  االنفجارات   عمت 
واالقليمي الداخلي  الصراع  لحدة   انعكاسا 
العبثية للحرب  مباشرا  وانعكاسا   والدولي، 
 المستعرة في سوريا التي تكاد تنهي عامها الثالث.
 وتأخذ هذه االنفجارات التي تصاعدت في اآلونة
 األخيرة منعطفا خطيرا تتشابك خالله الصراعات

 فقد أجرى البنك الدولي بالتعاون مع األمم المتحدة
الدولي النقد  وصندوق  األوروبي   واالتحاد 
واالجتماعي االقتصادي  لألثر  تقييماً   أخيرا، 
التقرير تقديم  لبنان.وتم  على  السوري   لألزمة 
تم التي  لبنان  لدعم  الدولية  المجموعة   إلى 
األول اجتماعها  خالل  وذلك  مؤخراً،   تشكيلها 
 على هامش االجتماعات األخيرة للجمعية العامة
من اللبناني  االقتصاد  يهدد  لما  المتحدة   لألمم 
 مخاطر ، انعكاسا لالحتقان السياسي واألوضاع
سوريا. في  المتفجر  والصراع  المتفجرة  األمنية 
لبنان إلى  الذي وصل  الدولي  العمل  فريق   وأكد 
المتفجر السوري  الوضع  انعكاسات   لدراسة 
الصراع لهذا  يكون  أن  اللبناني  االقتصاد   على 
في مختلفة  ميادين  على  والواسع  الكبير   التأثير 
االقتصادي المجال  وأبرزها  اللبنانية   الحياة 
الدولي ، الفريق  الذي خرج به  التقرير   وأوضح 

على السورية  األزمة  تأثير  لعمق  الكامل   المدى 
لبنان في  العامة  والخدمات  والمجتمع  االقتصاد 
أن الدولي  الفريق  تقرير   وقدر 

يؤدي النزاع السوري إلى:

 خفض النمو اإلجمالي للناتج المحلي   
 الحقيقي

مما عام،  كل  عن  مئوية  نقطة   2.9  بنسبة 
أو األجور،  في  تراكمية  خسارة  إلى   سيؤدي 
 األرباح، أو الضرائب، أو االستهالك واالستثمار

أمريكي؛ دوالر  مليار   7.5 إلى  تصل  الخاص 

 دفع ما يقرب من 170 ألف لبناني إلى
الوقوع في براثن الفقر

يعيشون  الذين  لبناني  المليون  إلى   إضافة 

تتمة ص.٨

األيام - عبد معروف


