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Certes, les Etats-Unis semblent déterminés 
à  sanctionner la Russie, et la majorité des 
nations européennes a condamné l’affaire 
de la Crimée dans les termes les plus forts. 
Mais très vite on constate que derrière cette 
condamnation, il n’y a rien de très concret. 
Essayons d’en comprendre les raisons. Elles sont 
essentiellement économiques. Les  dirigeants 
actuels savent que leur sort politique dépend 
très souvent de la situation économique de leur 
pays, au moment du vote. Et tout ce qui peut 
faire du mal à leur économie est à proscrire 
et à éviter.

De son côté, la Russie ne manque pas d’atouts
Le premier concerne le domaine énergétique, 
et plus particulièrement celui du gaz dont elle 
est un des premiers exportateurs mondiaux. 
Toute tension avec la Russie aura des effets 
haussiers sur le prix de la tonne de gaz, avec 
les conséquences que l’on peut imaginer. Le 
pire sur ce point serait un arrêt pur et simple 

de la fourniture de gaz à partir du pipe-line qui 
traverse l’Ukraine, cela n’est pas imaginable. 
Autres atouts, ceux qui se traduisent par 
les investissements étrangers faits par les 
occidentaux en Russie et/ou par les Russes 
dans les économies occidentales. Ces dernières 
années, la Russie a établi des relations bilatérales, 
commerciales et économiques, à la plupart 
de ces pays.

Mais chacune de ces relations est souvent propre 
à chaque pays, même si celles nouées avec 
l’Allemagne et l’Italie par exemple, se sont 
construites autour de la coopération énergétique. 
Ce qui n’est pas le cas de la France, en retard 
avec son « analogue russo-allemand », et plus 
surprenant avec son analogue russo-italien. 
Une statistique à retenir est celle des  échanges 
commerciaux entre la France et la Russie qui ne 
représentent que 10%, voir moins, de l’ensemble 
des échanges commerciaux Russie – pays de 
l’union  européenne.

Mais ces dernières années, la coopération 
russo-française  s’est diversifiée et s’est accrue. 
A titre d’exemple, on rappellera la participation 
du groupe Renault/Nissan au capital du Russe 
Avtovaz (6% du capital). De même, on soulignera 
le cas de la Société Générale, contrôlant à 84% 
le groupe Rosbank, et la création entre août 
2011 d’une co-entreprise entre SAGEM et 
ROSTEKHNOLOGUII, dans le cadre d’un système 
de navigation inertielle destiné à l’aviation 
militaire. Enfin, on notera la participation de 
GDF Suez et d’EDF dans les projets gaziers 
Nord-Stream et South-Stream, sans 
oublier la participation de Total dans 
Novatech. 
Pour ce qui est de la présence russe 
en France, elle est surtout à l’état 
d’une commande de 2 navires pour 
les chantiers de Saint-Nazaire.

Ces quelques exemples sont rassurants 
pour Vladimir Poutine  et inquiétants 

pour la France. Rassurants pour le président 
Poutine et la Russie, car ce n’est pas demain 
qu’on va passer de la parole aux actes. 

Inquiétants pour la France dont le gouvernement 
s’est montré bien en pointe sur la menace de 
sanctions économiques. Si représailles il devait 
y avoir, la France serait sans doute l’une des 
premières victimes. Plus que les Etats-Unis, 
plus encore que l’Allemagne qui est restée 
très en retrait sur ce dossier, comme d’ailleurs 
l’Italie et la Grande Bretagne.

La crise politique ouverte entre la Russie et les Etats-Unis et l’union européenne, suite à la réintégration de la Crimée par Moscou, montre 
la faiblesse du monde occidental dans la réponse à apporter à ce que d’aucuns considèrent comme les prémices d’un retour à la « guerre 
froide ». Certes, il y a une unité  de façade pour parler de sanctions économiques. Mais cela s’arrête là. Et chacun sait que, pour que celles-ci 
soient efficaces, il faut un relatif accord international pour les mettre en place. Et on est loin du compte. 

Quelles conséquences économiques de l’affaire de Crimée ?

•	 Dossier : L’économie 
numérique dans la région 
Arabe - Afrique du Nord.

•	 Eaux du Nil : le différend 
égypto-éthiopien

•	 Journée de la francophonie à 
l’ONU et à l’UNESCO

Henri VEDIE
Professeur (ém.) à HEC-Paris

Les marchés boursiers ont horreur de l’incertitude. 
Rien de surprenant donc à ce que les bourses 
américaines aient dégringolé en  mars, lorsque 
la prise de contrôle militaire, par les Russes, de 
la région de Crimée, en Ukraine, a été annoncée.
Les bourses se sont reprises alors que les tensions 
dans la région diminuaient légèrement. La 
situation reste cependant irrésolue.

L’or, quant à lui, a atteint un plus haut en quatre 
mois, lundi 3 mars (1 355 dollars), mais a reculé 
mardi 4 mars. En effet, les négociants à court 
terme ont pris leurs bénéfices et le marché 
s’est corrigé. L’annonce par le président russe, 
Vladimir Poutine, qu’il n’avait pas l’intention 
d’annexer la Crimée, a ralenti la demande d’or, 
à titre de valeur refuge. Durant le mois de mars,  
le métal jaune s’échangeait à 1 340 dollars.

Diamants Russes
Un tiers des diamants mondiaux provient de 
Russie : si le monde occidental impose des 

sanctions économiques lourdes à ce pays, il ne 
fait aucun doute que cela aura une incidence 
sur le commerce des diamants.

Gaz et Pétrole
Diamants mis à part, d’après les meilleurs 
économistes de Wells Fargo et de Kitco, 
l’exposition directe des États-Unis aux éco-
nomies russe et ukrainienne est négligeable. 
L’Union européenne, quant à elle, sera touchée 
plus lourdement si la crise s’aggrave, et les 
retombées atteindront alors l’Amérique. La 
Russie et l’Ukraine approvisionnent une grande 
partie de l’énergie de l’UE. 

Si la Russie ferme le robinet, les prix du pétrole 
et du gaz vont exploser et remettre en cause la 
reprise naissante de l’Europe après la récession. 
Un effet domino pourrait ramener les États-
Unis dans la récession, car même si le pays ne 
dépend pas de la Russie ou de l’Ukraine pour 
le pétrole et le gaz, il est clair qu’un pic des prix 

entravera les dépenses de consommation.

Jay Bryson, économiste mondial pour Wells 
Fargo, souligne pourtant, dans un rapport 
spécial, que la baisse de l’offre d’énergie à 
l’UE ne laissera pas la Russie indemne non 
plus. Les exportations énergétiques à l’UE 
représentent environ 10 % du fragile PIB 
de la Russie, qui n’a enregistré que 1,2 % de 
croissance l’année dernière. Le sujet n’est pas 
à prendre à la légère, car la Russie pourrait 
replonger dans la récession avec le reste de 
l’Europe.

Bjarne Schieldrop, analyste en chef pour les 
matières premières chez SEB Commodity 
Research, a déclaré à Kitco qu’il ne pense pas 
que la situation en Ukraine soit gelée. Selon 
lui, les investissements pourraient s’intensifier 
dans les valeurs refuge, ce qui entraînerait 
une hausse de l’or. Il s’est même dit surpris 
que la demande de valeurs refuge ait chuté 

si rapidement.

« Il est trop tôt pour souffler, à mon avis », a-t-il 
affirmé à Kitco. Il craint que Poutine ne veuille 
encore récupérer des parties de l’Ukraine à 
l’avenir.

Les prix de l’or devraient rester entre 1 100 
dollars et un peu moins de 1 300 dollars dans un 
proche avenir, prévoit Andy Waldock, fondateur 
de Sandusky, conseillers en dérivés et matières 
premières, basés en Ohio. À plus long terme, 
selon lui, l’or sera moins influencé par la crise 
en Ukraine que par la Fed. Janet Yellen, sa 
nouvelle présidente, est considérée comme 
favorable au statu quo des taux d’intérêts, en les 
maintenant près de zéro tant que le chômage 
dépasse les 6,5 %. Elle travaille à la création 
d’un environnement plus inflationniste, qui 
puisse entraîner les acteurs avec lui, affirme 
Andy Waldock.

Suite Page 2

Impact de la crise ukrainienne sur l’or, les 
diamants et l’économie américaine
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L’impact économique de la crise Ukrainienne
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Suite de la page 1
Une réduction de l’approvisionnement en pétrole, 
en gaz et en blé de Russie et d’Ukraine pourrait 
profiter aux entreprises énergétiques et aux 
agriculteurs américains si l’Europe doit trouver 
d’autres sources d’approvisionnement. Cela 
n’irait pas non plus sans certaines conséquences 
économiques plus larges aux États-Unis, où 
les prix à la consommation seraient influencés 
par l’offre et la demande. Certes, les principaux 
économistes prévoient une amélioration de 
la croissance de l’économie américaine cette 
année, mais c’est sans compter de grandes crises 
mondiales éventuelles. En cas de difficultés, 
tous les paris sont ouverts.

Pour en revenir aux diamants, le Russe ALROSA 
assure environ un tiers de la production mondiale 
en volume et en valeur, principalement des 
qualités supérieures et des articles de base, de 

moins d’un carat. Les sanctions économiques 
contre la Russie affecteraient très certainement 
l’offre et, par extension, les prix. La plupart 
des hausses de prix concerneraient le brut, 
mais avec des détaillants américains – le plus 
gros marché pour les diamants –sous pression 
pour maintenir des prix bas, un resserrement 
toucherait plus durement les fabricants.

Le président Obama est en faveur de sanctions 
économiques contre la Russie, mais les principaux 
dirigeants de l’UE – notamment David Cameron 
pour le Royaume-Uni et Angela Merkel pour 
l’Allemagne – y sont réticents. En effet, leurs 
propres économies dépendent grandement 
des investissements et de l’énergie russes. 

Des sanctions américaines uniquement 
n’auraient que peu, voire pas d’impact sur les 
prix des diamants et ce pour deux raisons : 

d’un côté, il est assez facile d’acheminer des 
marchandises russes par le biais d’autres centres 
commerciaux ; d’autre part, compte tenu de 
la lenteur avec laquelle l’industrie mondiale 
du diamant adopte les amendements du 
Kimberley Process, le soutien à un boycott 
des marchandises russes ou à l’éviction de la 
Russie du KP sont tout à fait 
invraisemblables, pour le 
moins.

Parfois, la menace de sanctions 
est tout aussi efficace que 
leur application effective. 
Le marché boursier russe 
et le rouble sont en chute 
depuis l’entrée de Poutine en 
Crimée. Or, son annonce selon 
laquelle il n’a pas l’intention 
d’annexer la Crimée suggère 

déjà des pressions internes, l’exhortant à faire 
marche arrière. Et si les oligarques industriels 
russes pensent que leurs actifs à l’étranger 
pourraient être gelés, ils vont aussi mettre 
leur grain de sel.

Source: The Centurion

 Le Nil est le plus long fleuve du monde avec  
ses 6 671 kilomètres et un bassin réparti 
entre onze  pays. Le projet de grand barrage 
éthiopien « Renaissance » qui devrait être le 
plus grand barrage d’Afrique, sur le Nil en aval 
de la frontière avec le Soudan,  suscite les plus 
vives inquiétudes en Egypte où l’on considère 
que l’Ethiopie a profité des désordres de la 
révolution de 2011 pour lancer la construction 
de ce barrage en mai 2013. 

Situé sur le Nil bleu, le barrage devrait avoir de 
graves conséquences pour l’environnement 
au Soudan et en Egypte, où la productivité 
agricole et l’approvisionnement en eau douce 
seraient gravement affectés.

Pour l’Egypte, qui court le risque de voir réduite 
sa seule ressources en eau puisque 95 % de 
l’eau égyptienne provient de l’extérieur de ses 
frontières, l’attitude de l’Ethiopie constitue une 
violation du droit international et des traités, 
notamment de 1929 et 1959, garantissant à 
l’Egypte ses « droits historiques » sur le Nil, 
fixant des quotas en eau et accordant un 
droit de veto sur tout projet en amont que 
Le Caire jugerait contraire à ses intérêts vitaux. 
La question est d’autant plus sensible que plus 
de  86% du débit du Nil en Égypte dépend des 
ressources hydrauliques venant d’Éthiopie 
par l’intermédiaire du Nil bleu, de la Sobat 
et de l’Atbara. 
Le barrage éthiopien devrait priver l’Egypte 
de plusieurs milliards de m2 d’eau, ce qui 
affectera gravement une surface agricole 
utile très réduite et  déjà insuffisante pour 
nourrir une démographie en augmentation 
constante (certaines projections évaluent la 
population à plus de 140 millions en 2050), et 
réduira d’environ 10%  la production d’électricité 
du Haut-Barrage d’Assouan. 
Sécurité alimentaire et énergie sont  deux 

enjeux  stratégiques majeurs des eaux du 
Nil pour tout gouvernement égyptien. Dès 
lors on comprend l’extrême inquiétude qui 
règne au Caire, d’autant plus que le Soudan, 
allié traditionnel, est de plus en plus le Soudan 
semble tenté par une collaboration avec 
l’Éthiopie. La colère est d’autant plus grande 
que les Etats-Unis font le jeu d’Addis-Abeba  et, 
surtout, certains voient derrière l’intempestive 
initiative éthiopienne la main d’Israël. 
Abdel Bari Atwan a écrit dans le quotidien  
Al-Quds Al-Arabi, le 23 février 2013, que dès 
2099, le ministre israélien Avigdor  Liberman 
avait visité l’Ethiopie avec une importante 
délégation d’expert en vue de planifier la 
construction du barrage sur le Nil.  
La question du barrage éthiopien, mis en 
œuvre sans la moindre concertation,  met à 
nu un recul de l’influence du Caire, paralysé 
depuis trois ans par l’agitation du prétendu 
« printemps arabe ». 

Désormais, les autorités égyptiennes n’ont 
d’autres solution que de redoubler d’efforts 
sur la scène internationale en cherchant des 
alliées et en envisageant de déposer une plainte 
contre Addis-Abeba auprès de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies, et demander 
l’avis consultatif de la Cour internationale 
de justice. 

Le Caire peut faire valoir qu’Addis-Abeba a 
violé les accords signés ainsi que les principes 
du droit international sur les relations de bon 
voisinage concernant les fleuves partagés, 
en particulier  « la notification préalable » et 
« le non-préjudice ».

Faute de solution négociée, le différend pourrait 
dégénérer, pour la plus grande satisfaction 
de ceux qui  souhaitent accroitre encore les 
désordres dans le monde arabe.

Eaux du Nil : le différend égypto-éthiopien 
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Au Maroc comme dans le monde arabe, le numérique souffre 
d’un déficit de contenu local

Réunis à Paris pour une table ronde sur «Le 
monde arabe dans l’économie numérique et 
le rôle des télécoms  dans la croissance à venir» 
des experts et chefs d’entreprise ont mis en 
exergue l’adhésion croissante au numérique 
par de nombreux pays arabes comme le Maroc 
malgré le déficit de contenus propres.
Belle journée ensoleillée en bord de Seine à 
l’Institut du monde arabe (IMA), le mardi 11 
mars à Paris. Au neuvième étage, étaient invités 
sous l’autorité de l’ancien ministre Jack Lang 
et actuel président de l’IMA, une brochette 
d’experts du Maroc, des Emirats arabes Unis et 
de France. Sujet du jour «Le monde arabe dans 
l’économie numérique et le rôle des télécoms  
dans la croissance à venir».
Avec un message d’emblée positif. «Si le 
monde arabe a raté la révolution industrielle, 
il a toutes les chances d’embarquer à bord 
de la révolution numérique», estime Osman 
Sultan, PDG depuis 2010 d’Emirates Integrated 
Telecommunications, le deuxième opérateur 
des Emirats arabes unis derrière le médiatique 
Etisalat.

IMPACT CROISSANT DU NUMÉRIQUE

Les experts présents à Paris soulignent l’impact 
croissant du numérique dans de nombreux 
pays arabes comme le Maroc, la Jordanie, les 
Etats du Golfe ou l’Egypte. Malgré leur diversité, 
tous les pays de la zone MENA ont pris le train 
d’une technologie que la baisse des prix au 
niveau de la téléphonie et de l’internet mobile 
rend de plus en plus accessible.
Le changement est donc d’abord quantitatif. 

Jusqu’à l’excès. Ainsi dans les riches pays du 
Golfe, il est d’usage de posséder plusieurs 
abonnements. Ce qu’illustre Osman Sultan, 
«nous sommes le deuxième opérateur mais 
à nous tous seuls, nous avons 7 millions de 
clients pour un pays qui compte 8 millions 
d’habitants.»
Citant l’exemple de la filiale de France Telecom 
en Egypte qu’il dirigeait en 1998, Osman 
Sultan relate avoir été le témoin et l’acteur 
d’une transformation qui depuis a conduit à 
«mettre un mobile dans les mains de chaque 
égyptien». Une gageure dans le pays le plus 
peuplé du monde arabe qui dispose d’un PIB 
per capita plus modeste que celui des pays 
du Golfe. L’Egypte affiche aujourd’hui un taux 
d’équipement mobile proche de 100%.

LEVIER DE CROISSANCE

Pour Azdine El Mountassir Billah, directeur 
général de l’Agence nationale marocaine des 
règlementations des télécommunications 
(ANRT), le numérique est un formidable 
levier de croissance irrigant d’autres secteurs 
comme les centres d’appel qui ont contribué au 
développement de l’offshoring dans son pays.
Les opérateurs occidentaux notamment ne s’y 
trompent pas. C’est le cas d’Orange (ex France 
Telecom) qui s’est implanté dans plusieurs pays 
de la région MENA. Michel Monzani directeur 
des opérations au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord de l’opérateur français cite plusieurs 
exemples.
«Nous avons  aujourd’hui 2 millions de clients 
en Tunisie en rachetant en 2010 une licence en 

greenfield. Au Maroc, 
nous avons acquis 
40% de Méditel, le 
deuxième opérateur 
du royaume. En Irak, 
nous servons 5 millions 
de clients à Baghdad. 
Il y a aujourd’hui plus 
de clients Orange en 
Egypte qu’en France!» 
Quant au Maroc, pour 
mémoire, le taux de 
pénétration du mobile 
est de 130% de la 
population !

FAIBLESSE DES CONTENUS

Mais à Paris les intervenants ont mis en lumière 
les obstacles guettant les pays arabes face à 
ce bouleversement économique. numérique.
L’un des principaux défis, selon eux, est celui 
de la faiblesse des contenus et de plate-formes 
«domestiques» ou locales. Ainsi, selon Azdine 
El Mountassir Billah, il faut garder un œil sur «la 
partie du verre à moitié vide» de l’économie 
numérique dans le monde arabe :  «98% des 
contenus et plate-formes sont externes. Au 
Maroc, comme dans la plupart du monde arabe, 
les nouvelles technologies viennent encore 
principalement des Etats-Unis.»
Pour l’exemple, uae.souq.com se présente 
comme «le plus grand site de e-commerce 
dans le monde arabe». De son côté, mektoube.
fr, (destin en arabe) est un site de rencontres 
par affinité culturelle destiné à la communauté 

maghrébine et musulmane en France.  Il a 
été créé par Laouari Medjebeur et Thomas 
Nomaksteinsky en avril 2006.
Pour Frédéric Debord, le directeur général 
d’Inwi, troisième opérateur mobile marocain, 
le danger est de voir les opérateurs devenir 
de simples fournisseurs de tuyaux lancés de 
plus en plus dans une course effrénée aux 
capacités. Pour lui, «ils se doivent effectivement 
de fournir du contenu original, c’est ce que 
nous avons entrepris».

Pour un autre intervenant, «il y a des initiatives 
réussies dans certains pays mais à quelques 
exception près, la zone MENA souffre encore 
d’un déficit d’offre en matière d’entreprises 
numériques, de start-ups ou même de business 
angels prêts à parier sur ce secteur». Bref, 
conclusion de cette table ronde le Facebook 
ou le Twitter panarabe reste à inventer.

Nasser Djama - Usine Nouvelle

Réunis à Paris pour une table ronde sur «Le monde arabe dans l’économie numérique et le rôle des télécoms  dans la croissance à venir» 
des experts et chefs d’entreprise ont mis en exergue l’adhésion croissante au numérique par de nombreux pays arabes comme le Maroc 
malgré le déficit de contenus propres.

C’est au Moyen-Orient qu’est née la science 
qui a permis de concevoir la fibre optique, ce 
matériau qui constitue l’ossature de l’internet 
haut débit aujourd’hui. En remontant le cours 
des innovations et des découvertes qui ont 
conduit à la fibre optique, il y a tout d’abord 
l’Égypte antique et les Assyriens, auxquels on 
doit les premières lentilles. Plusieurs siècles 
plus tard, les philosophes grecs s’appuient sur 
cette invention pour formuler les premières 
théories d’optique — Platon (v. 428-348 av. 
J.-C.), Euclide (v. 330-275 av. J.-C.) et Ptolémée 
(v. 90-168 apr. J.-C.) —, lesquelles viendront 
à leur tour alimenter les travaux de savants 
musulmans tels que le philosophe Al-Kindi 
(801–873), le mathématicien Ibn Sahl (v. 940–1000) 
et le philosophe et homme de science Ibn 
al-Haytham (v. 965-1040), considéré comme le 
père de l’optique moderne. Plus récemment, 
grâce aux apports de l’électromagnétisme et 
aux avancées de la physique moderne, ces 
principes fondamentaux seront appliqués à la 

fabrication des fibres optiques utilisées dans 
les télécommunications. Une invention dont 
les conséquences se révèleront considérables, 
puisqu’elle permet notamment, via les réseaux 
haut débit d’aujourd’hui, d’assurer une trans-
mission instantanée des connaissances et des 
informations aux quatre coins du monde. À 
présent, il appartient à la région du globe qui 
a été le berceau de ces technologies optiques 
de mettre leur potentiel de transformation 
économique et sociale à portée de tous les 
citoyens et d’en faire un moteur de croissance.

L’internet haut débit est un véritable accélérateur 
de développement. Le haut débit est en fait, 
l’éducation à portée de main pour des petites 
filles qui en étaient privées jusque-là. C’est 
aussi la possibilité, fantastique, d’apporter à 
des communautés marginalisées de nouvelles 
perspectives et de leur offrir un espace d’expression. 
À l’échelle de la région Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord tout entière, c’est la perspective de 

faire progresser la compétitivité et l’intégration 
commerciale, et de rattraper ainsi des régions 
du monde plus avancées à cet égard.

À l’heure actuelle, cependant, 
ces multiples retombées sont 
loin de se concrétiser : la région 
Moyen-Orient Afrique du Nord 
affiche des taux de pénétration du 
haut débit largement inférieurs à 
ceux enregistrés ailleurs dans le 
monde. Ceci n’est pas imputable 
au manque de talents humains ou 
de ressources. Ceci s’explique tout 
simplement dans le coût exorbitant 
de l’accès à cette technologie. Pour 
plus de la moitié des Marocains, 
par exemple, un abonnement à 
l’internet mobile haut débit s’élève 
à plus de 26 % de leur revenu 
mensuel. Et le Maroc est plutôt 
bien loti par rapport au reste de la 

région, où ce coût peut représenter plusieurs 
fois le montant du revenu mensuel. 

Suite page 4

Un bond numérique pour le monde arabe
Carlo Rossotto - Jeune Afrique
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Un bond numérique pour le monde arabe

Suite de la page 3
Dans ces pays, le marché de l’accès à internet 
est en général dominé par un petit nombre 
d’acteurs, ce qui ne favorise guère les baisses 
de prix ni l’amélioration de la qualité. La région 
est déjà parcourue de centaines de kilomètres 
de câbles en fibre optique qui appartiennent 
aux entreprises de service public des secteurs 
de l’énergie et des transports, mais qui sont 
utilisés qu’à une très faible fraction de leurs 
capacités. C’est le cas, par exemple, de l’Algérie 
: ses 20 000 kilomètres de câbles optiques sont 
un atout considérable qui, s’il était exploité 
dans le cadre de dispositions règlementaires 
appropriées, pourrait faire du pays un nouvel 
acteur régional.

La région Moyen-Orient Afrique du Nord possède 
donc clairement un potentiel à développer. La 
réalisation de ce potentiel, qui doit s’inscrire 
dans un environnement plus compétitif, 
pourrait permettre de concrétiser toutes les 
bénéfices pouvant être apportés par l’internet 
haut débit et propulser la région vers l’avant.

L’exemple de l’Europe de l’Est et de l’Asie montre 

comment des pays qui ont su libéraliser les marchés 
de l’internet, tant sur le plan des infrastructures 
et des réseaux que dans le domaine des services 
et des contenus numériques, sont parvenus à 
dépasser des économies pourtant plus avancées. 
Une telle démarche pourrait aussi porter ses 
fruits dans le monde arabe, mais cela exige que 
ces pays soient déterminés à libéraliser leurs 
marchés et à mettre en œuvre des réformes 
réglementaires profondes. Le fossé que l’on 
constate entre la région Moyen-Orient Afrique 
du Nord et d’autres régions du monde tient 
principalement à la structure du marché et à 
la concurrence, ainsi qu’à la gouvernance. On 
peut y remédier en introduisant des mesures 
qui visent à renforcer la concurrence, éliminer 
les monopoles, autoriser l’arrivée d’un plus 
grand nombre d’opérateurs, lutter contre les 
positions dominantes et abaisser les barrières 
structurelles et réglementaires auxquels 
se heurtent les nouveaux entrants. Il faut 
aussi tirer parti des réseaux de fibre optique 
actuellement sous-utilisés pour renforcer la 
connectivité nationale et internationale dans 
un environnement compétitif. Par ailleurs, la 
population jeune et urbaine du Moyen-Orient 

Afrique du Nord va exercer des pressions très 
fortes sur la demande de haut débit, d’une part, 
et sur celle de l’immobilier, d’autre part. Or, il 
est possible de satisfaire ces deux demandes 
en même temps en assurant une meilleure 
coordination entre le bâtiment et de nouvelles 
modalités pour l’offre d’infrastructure haut 
débit, le but étant de faire en sorte que la 
mise à disposition de capacités haut débit 
soit partie intégrante de la construction de 
nouveaux logements.

Enfin, rappelons que le secteur des télé-
communications attire depuis longtemps 
des capitaux dans la région ; de fait, ces dix 
dernières années, il a constitué le moteur 
des investissements directs étrangers dans 
la plupart des pays. Si l’on mettait en place 
le cadre règlementaire approprié au niveau 
national et régional, ces capitaux pourraient 
financer un essor rapide des réseaux haut débit 
et mettre ainsi en place les fondements d’une 
innovation et d’une croissance portée par les 
technologies mobiles et internet.

Face à l’explosion de la demande de haut débit 

au sein d’une population jeune et férue de 
technologie, le monde arabe a la possibilité 
d’y répondre en bâtissant un environnement 
concurrentiel dynamique. 

Avec, à la clé, un coup d’accélérateur pour la 
croissance économique: des études montrent 
en effet qu’une hausse de 10 % du nombre 
d’abonnés au haut débit conduit à un accrois-
sement de 1,4 % de la croissance du PIB et à 
une augmentation de 4,3 % des exportations. 

Chaque emploi créé dans la construction des 
réseaux génère jusqu’à trois emplois de plus 
dans le reste de l’économie. Autre argument 
de poids pour la région : le secteur des télé-
communications offre des débouchés tout 
particulièrement aux femmes et aux jeunes, 
alors que le chômage frappe durement ces 
deux catégories de la population.

Tels sont les bienfaits qu’a légués, virtuellement, 
Ibn al-Haytham. Ce qui manque actuellement 
aux peuples du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, c’est un environnement qui leur permette 
de cueillir les fruits de cet héritage. 

Journée de la francophonie à l’ONU et à l’UNESCO
Francophonie

Organisée le  20 mars, la Journée internationale 
de la Francophonie ainsi que la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie est le 
rendez-vous régulier des amoureux des mots 
en France comme à l’étranger. 

Elle offre au grand public l’occasion de fêter 
la langue française en lui manifestant son 
attachement et en célébrant sa richesse et 
sa diversité. Cette journée donne lieu à des 
événements sur les cinq continents et dans un 
très grand nombre de pays. Les organisations 
internationales de sont pas en reste, à commencer 
par les Nations unies et l’UNESCO. 

Cette année, la Représentation permanente de 
l’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF)  auprès des Nations unies à New York a 
célébré, durant tout le mois de mars,   le « Mois 
de la Francophonie » en à New York et aux 

États-Unis. 
Autour de la Journée 
internationale de la 
Francophonie le 20 mars, 
également Journée de la 
langue française à l’ONU, 
plusieurs activités seront 
organisées aux États-Unis. 

Aux  Nations unies,  à New York,  
deux temps forts ont rythmé 
la journée internationale 
de la Francophonie :

- La Table-ronde  organisée 
en collaboration avec le 
Département de l’Information 
des Nations unies, portant 
sur  la diplomatie culturelle 
et le multilinguisme.

- La  soirée culturelle 
francophone qui a mis à 
l’honneur  Manu Dibango, 
Artiste pour la Paix de 
l’UNESCO, qui a donné 
un concert exceptionnel 
à cette occasion.

À l’UNESCO, dont le siège 
est à Paris,  le Groupe 
francophone de l’UNESCO 
a organisé une soirée sur 
le thème « Chantons la 
francophonie », avec trois 
chanteurs d’expression 
française.

Ce concert a débuté avec la 
chanteuse lyrique libanaise, 

Samar Salamé,  accompagnée au piano par 
Georges Daccache ; puis la chanteuse grecque 
Cybèle Castoriadis avec le guitariste Orestis 
Kalampalikis et en dernière partie le Sénégalais  
Ismaël Lô et son groupe musical. 
Vedette  internationale de la musique sénégalaise, 
Ismaël Lô est surnommé le « Bob Dylan africain ».

Samar Salamé est une artiste  libanaise qui, 
après sa formation en Italie avec le Maestro 
Roberto De Simone et au Conservatoire Santa 
Cecilia à Rome, s’est installée à Paris où elle 
mène une carrière de chanteuse lyrique. 

Parallèlement, elle  conçoit des spectacles dans 
lesquels elle marie avec fantaisie l’opéra et la 
danse, la comédie, le théâtre et l’intégration 
d’instruments orientaux.

Al Ayam ( Paris)Samar Salamé

Exposition de photographies de Rita Saadé

Rita Saadé est née à Beyrouth en 1974. Pho-
tographe autodidacte, elle a travaillé pour 
l’agence interactive Swelpix. Elle a également 
participé aux projets « Le Liban en 360º » (2001), 
« Le Liban en 360HD » (2008). Quelques unes de 
ses photos paraissent dans les livres « Au coeur 
de nos forêts » (2011) et « Visit Byblos » (2013). 

En 2009, elle a figuré au programme de 
l’exposition collective « Continuum » en 
hommage à May Ghossoub et « Curated by 
Ara Azad » au Palais de l’Unesco et en 2013 à 
« Embrace Art Exibition », une campagne de 
sensibilisation pour la santé mentale au Liban.

En janvier 2014, elle est lauréate du second prix du concours 
organisé dans le cadre du festival PhotoMed Liban. 

L’exposition présentée dans la galerie de 
l’IFL se compose de 4 séries de photos : 

•	 Someone is out there, 
•	 Etre de lumière, 
•	 Home, 
•	 À la recherche d’une enfance perdue.

Du 3 au 26 avril dans la galerie de l’Institut français du Liban.

Activités culturelles
La Voix est libre à Beyrouth, Festival Irtijal14

Le festival Jazz Nomades/La Voix est Libre se 
consacre depuis 2005 aux Bouffes du Nord à 
l’art de la rencontre et du «libre-étrange», en 
particulier dans le domaine de la jeune création. 
Manifeste pour la musique libre, créative, 
reconnue vivante, vibrante et respirante, le 
festival favorise l’émergence et la circulation 
de nombreuses créations entre artistes fran-
çais et étrangers de différentes disciplines.

Quand le festival Jazz Nomades, La Voix 
est Libre - qui réunit à Paris la fine fleur de 
l’improvisation musicale, poétique et choré-
graphique - rencontre Irtijal, son téméraire 

et fringuant cousin libanais, il faut s’attendre 
à un choc aussi électrique qu’éclectique !

Le 3 avril à 20h30 au Métro Al Madina :
- Wormholes & Hoye (lb/fr/be)
- Mehdi Haddab avec Bashar Farran & Fouad Afra (dz/lb)
Le 4 avril à 20h30 au Beirut Art Center :
- Jörg Müller Solo (fr)
et à 22h00 à Ashkal Alwan Workspace, Jisr El-Wati :
- Carte Blanche à “La Voix Est Libre” (fr)                                                       
Le 5 avril à 20h30 au Yukunkun, Gemmayzeh :
- Scrambled Eggs + Jean-François Pauvros (lb/fr)

Prix des billets : 20.000 LL (en semaine) / 30.000 LL (le samedi)
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   تتمة الصفحة ٤

 معدل نمو الناتج اإلجمالي العربي مرشح للتراجع إلى 2.8
في المئة خالل 2014

 األطماع والصراعات في ظل النظام االقتصادي المعاصر
 خطورة عن تلك التي تشهدها سوريا أو مصر أو العراق مع اثارة
 للصراعات الطائفية من أجل تشويه الصراع االقتصادي والطبقي ،
 هذا ما يتطلب االندماج  االقتصادي والتعاون بين الدول  باعتباره الرد
 الناجع على المطامع حتى لو حققت الدول الكبرى بعض االهداف
أبرزها : امبراطوريتها تتجه نحو االنهيار والحلول  باتت  بعد أن 

ومشتقاته والغاز  للنفط  المنتجة  للدول  اقتصادية  بنية  انشاء   -١ 
وحل مكانه  الى  العالمي  االقتصاد  اعادة  أجل  من   والتعاون 
االنسان لحاجات  واألولية  عمل  فرص  وتأمين   النزاعات 
الحروب. ومنع  االستقرار  في  يساهم  من  وكل  والنقل 

النفط من  ميزانية  لتخصيص  طارئ  دولي  اجتماع  عقد   -٢ 
.2025 العام  حتى  العالمي  الدين  لمعالجة  والتنقيب  والغاز 

وقرب الدول  حسب  والموارد  والثروات  المنافع  تحديد   -٣ 
فرص وتأمين  بعضها  من  القريبة  والعرقيات   المسافات 
كافة اقتصاد  انجاح  بهدف  المنطقة  لسكان  أوالً   عمل 
الداخلية. االستثمارات  ودعم  الدين  استحققات  ودفع  األمم  

النـــــــزاعات لحـــــــل  عــــــــالمية  مــــنظمة  إنــــــشاء   -٤ 
الطائلة. األموال  عليها  ينفق  التي  والحروب 

 ٥- أهمية كل بائع ومتجر وشركة ان تؤمن مواد المنتجة لبضائعها
المصانع بدعم التي تستورد منها مع أهمية  المصانع   وأن تشارك 
تسوق بضائعها. التي  والشركات  لالفراد  العقارية  بالملكية  جزئي 

والزراعة السدود  وبناء  األرض  بواطن  استثمار  ضرورة   -٦ 
الطاقة. موارد  دعم  مع  عمل  فرص  وتأمين  األدوية  ودعم 

ومنها القوميات  بدعم  جديد  عالمي  لنظام  بناء  خطة  وضع   -٧ 
االميركية والقارة  واالسيوية  واالفريقية  والعربية   االوروبية 
فالعالم والتطور،  واالبحاث  تطويراالنتاج  أجل  من   واوستراليا 
الحروب. لتكاليف  تذهب  واألموال  الركود  فترة  في  يدخل  بدأ 

الى وتوجيهه  حد  ألقصى  الشامل  الدمار  سالح  من  التقليص   -٨ 
االرض. ستواجه  التي  الطبيعية  والكوارث  التحديات  مواجهة 

والطاقات  والغاز  النفط  هو  للعالم  االول  المنتج  بأن  شك   ال 
الرأسمالية نسبة  وزادوا  العمل  فرص  وفر  الذي  وهو   البديلة 
أدوات وأصبح  وانسانية  اقتصادية  أزمات  وعالج  العالم   في 
للعالم. داعمة  اقتصادية  ثروة  وأجهزة،  معدات  من  فيه  االنتاج 

 وهنا ال بد من البحث في قضية تتعلق بتداعيات انخفاض احتياط
التي ستكون كثيرة وكارثية ومنها خسارة شركات الطيران  النفط 
وستنعكس والصيانة  الخدمات  تقليص  مع  وأرباحها   أسهمها 
السفر ومكاتب  المنتجة  والمصانع  القطاع  هذا  في  العمال   على 
 والجمارك والعائالت التي تستفيد من ورائهم، وأما المنتج الحقيقي
وتربية االبحاث  ومراكز  الزراعة  في  يعمل  ومن  االرض   هو 
والتصريف الري  وتأمين  واالجبان  االلبان  وصناعة   الدواجن 
منتجة بطبيعتها  هي  والمصانع  البيئة،  على  والحفاظ   الصحي 
وأجهزة وأدوات  منتجات  الى  االرض  موارد  تحويل   من 
والكماليات الضروريات  من  االنسان  حاجات  وتلبية   وناقالت 
 وعلى الصعيد السياسي فهناك الهيمنة الواضحة والمباشرة على دول
 الشرق األوسط ، وال شك بأن حدتها واستمرارها سيكون له األثر
 الكبير على دول إقليمية التي ستشهد صراعات دموية أيضا ال تقل

 أسرى برسولنا محمد ) صلى هللا عليه وسلم( ومنها عرج به
أولى المبارك  األقصى  المسجد  وفيها  العلى،  السماوات   إلى 
تشد التي  المساجد  وأحد  الشريفين،  الحرمين  وثالث   القبلتين 
قال قال:   ) عنه  هللا  )رضي  هريرة  أبي  عن  الرحال.   إليها 
المسجد مساجد،  ثالثة  إلى  إال  الرحال  تشد  »ال   : هللا   رسول 
البخاري(. )رواه  األقصى«  والمسجد  هذا  ومسجدي  الحرام، 

ففيها المسيحيين  عند  مقدسة  أرض  فلسطين  أرض   وكذلك 
 كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد في بيت لحم  والبشارة
في فلسطين  أرض  وجل  عز  هللا  بارك  وقد  الناصرة.    في 
من ليالً  بعبده  أسرى  الذي  »سبحان   : فقال  الكريم   القران 
حوله.« باركنا  الذي  األقصى  المسجد  إلى  الحرام  المسجد 

الوطن  الدفاع عن  الدين، وجعل اإلسالم  الوطن من   إن حب 
 فرضاً على كل مسلم إذا ما أغتصب شبَر من أرضه، وهذا سيدنا
 محمد صلى هللا عليه وسلم، يعز عليه ترك مكة حينما هاجر منها
 بدينه فنظر إليها نظرة المحب المشتاق وقال مودعاً : »وهللا إنك
 لخير أرض هللا، وأحُب أرض هللا إلي ولوال أني أُخرجُت منك ما
 خرجت« )رواه الترمذي(.  وعن ابن عباس قال: »قال رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم لمكة: »ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولوال
 )أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك« )رواه الترمذي(.
 كذلك ال بد من اإلشارة إلى إن المخيم الذي أجبر الفلسطيني على
 إن يسكنه ال يعتبر موطنا اصلياً للفلسطيني الالجئ، وإنما هو
 مكان مؤقت اضطر الفلسطيني على أن يسكن فيه ويعيش فيه،
 حتى يأتي يوم العودة إلى الوطن األصلي إلى المدينة والقرية
 الفلسطينية، فكل فلسطيني طرد من أرضه وبيته ما زال يحتفظ
 بمفتاح البيت، فأهلنا الالجئون ينتظرون العودة إلى ديارهم بفارغ
اإللتحام مرة أخرى مع أرضهم. أمل  الصبر، ويعيشون على 

   تتمة الصفحة ٧يوم االرض...

 توقع رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد
أمس القصار  عدنان  اللبنانية  االقتصادية  الهيئات  رئيس   العربية 
 استمرار تراجع معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي العربي إلى
 2.8 في المئة هذه السنة. وقال في افتتاح »ملتقى لبنان االقتصادي«
المحلي الناتج  في  النمو  معدل  انخفاض  إلى  تشير  »التقديرات   ان 
 اإلجمالي العربي من 3.9 في المئة عام 2012 إلى 3.3 في المئة عام
 2013، مع احتمال استمرار التراجع إلى 2.8 في المئة عام 2014
 في حال استمرار األوضاع السلبية«. وأضاف: »في لبنان نلنا نصيباً
 يفوق طاقتنا من تداعيات األعمال الحربية الطاحنة في سورية، بأمننا
الناجمة الخسائر  الدولي  البنك  يقدر   واستقرارنا واقتصادنا، والتي 
 عنها بما ال يقل عن 7.5 بليون دوالر، ناهيك عن الموجات الهائلة
من النازحين السوريين التي بات عددها يقارب ثلث سكان لبنان.«
ميشال العماد  الجمهورية  رئيس  برعاية  الملتقى   وافتتح 
بمشاركة »فورسيزونز«،  فندق  في  وحضوره،   سليمان 
العربية. البلدان  من  وعدد  لبنان  من  شخصية   500 من  أكثر 

وضع دقيق

 وقال رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل باسيل في كلمته:
 »بغض النظر عن قصر عمر الحكومة العتيدة، ثمة وضع اقتصادي
 دقيق وصعب ال بد من معالجته بإلحاح وعناية فائقة. وهذه الصعوبة
وأجنبية ال استثمارات محلية  يحتاج  الذي  النمو   تتمثل في ضعف 
لتسيير إال  كافية  األحوال غير  أفضل  ومحجمة، وفي   تزال غائبةً 
 أو صيانة ما هو قائم من مشاريع أو أعمال أو مؤسسات، وضعف
 العمالة اللبنانية التي ضاقت في وجهها حتى فرص الهجرة ألسباب
 تعود الى غياب الدولة واستمرار تحكم سواها بالبالد والعباد، والى
الالجئين الهائلة من  األعداد  فاقمتها  التي  السورية  العمالة   فوضى 

مالكات في  الكبير  والنقص  السوري،  الجحيم  أتون  من   الهاربين 
 الدولة، ما يفرض ملء الشواغر في القطاع العام بالكوادر الكفوءة
 والنزيهة، وفق اآللية الموضوعة، وخالفاً لما يراد لنا ان نعود إليه من
محاصصة كريهة ومن توظيف قائم على قاعدة الزبائنية السياسية.«
للمناعة عنواناً  والمصرفي  النقدي  الوضع  بأن  باسيل   ونّوه 
على المدينة  فالفوائد  الفوائد،  بنية  استقرار  من خالل   واإلستقرار 
الطلب ان  غير  تاريخياً،  متدنياً  مستوًى  بلغت  والدوالر   الليرة 
األعمال رجال  لتردد  نسبياً،  خجوالً  يزال  ال  اإلقتراض   على 
السياسية واألمنية. األوضاع  انتظار جالء صــــورة  في  وتريثهم 

تنسيق عربي

لبنان« في  االستثمارات  لتشجيع  العامة   واعتبر رئيس »المؤسسة 
الملـــتقى ينبثق من حاجة الدول  )ايدال( نبيل عيتاني »انعقاد هذا 
المالية األزمة  فمن  التطورات،  مواكبة  إلى  المتزايدة   العربية 
تداعيات إلى  كبيراً،  اقتصادياً  انكماشاً  انعكست  التي   العالمية 
العربية الدول  تواجه  المنطقة،  في  واألمنية  السياسية   األزمات 
 برمتها تحديات كبرى ومتغيرات بدأت انعكاساتها تظـــهر علـــى
األجنبية االستثمارات  حجـــم  وتراجع  العام.  االستثماري   المناخ 
2012 في  افريـــقيا  األوسط وشمال  الشرق  إلى  الوافدة   المباشرة 
 إلى 3.5 في المــــئة من إجمالي حجم االستثمارات فـــي العالم، من
 4.2 في المئة في 2010، علـــى رغم ان هـــذه المنطقة تضم ستة
 فــــي المئة من مجموع الطاقة االستهالكية في العالم، وتمــــــلك
 مقومات هائلة، بدءاًَ من موقعها الجـــغرافي مروراً بحجم األسواق
إلى ووصوالً  األولية،  والمواد  البشرية  بالطاقات  وغناهـا   فيها، 
اللقاء والنقاش إلى  الدول  لهذه  التــــمويل، ما يشكل حاجة   وسائل 
اتباعها.« الواجب  الخطط  واستنباط  الحلول  إليجاد  والتشاور 
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اإلئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان
في العمل  حق  لحملة  الفلسطيني  اللبناني  اإلئتالف   نظم 
آذار/  19 في  الواقع  اإلربعاء  يوم  اإلجتماعية  النجدة  جمعية 
بعنوان حوار  طاولة  بيروت،   الريفيارا،  فندق   ،2014  مارس 
لبنان«. في  الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  واقع  »تطورات 

لبنان في  اإلسبانية  السفيرة  من  كل  الحوار  طاولة  حضر   وقد 
  السيدة ميالغروس هرناندو، ممثلين عن كل من السفارة السويدية،
السفارة األوروبي،  اإلتحاد  التركية،  السفارة  الكندية،   السفارة 
السفارة الفلسطينية وممثلة   السفارة  الرومانية،  السفارة   الفرنسية، 
للتنمية السويسرية  الوكالة  من خالل   وكذلك )SDC( السويسرية 
بعض من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني.

في الفلسطينين  الالجئين  أوضاع  لمناقشة  الطاولة  هذه  هدفت   وقد 
 لبنان، حيث بدأت الجلسة األولى بكلمة  ترحييبة من السيدة ليلى العلي،
 المديرة التنفيذية لجمعية النجدة اإلجتماعية، تحدثت من خاللها عن
 تأثير األوضاع السياسية في لبنان والمنطقة على الشعب الفلسطيني في
– اإلقتصادية  األوضاع  صعوبة  على  الضوء  سلطت  وقد   لبنان 
 اإلجتماعية واألمنية التي يمر بها لبنان في ظل إستقبال النازحين
اللبنانية الحكومات  تشكيل  تعدد  عن  أما  والفلسطينين.   السوريين 
 أشارت الى أنه يجب علينا أن نبدأ من جديد مع كل حكومة لبنانية يجري
 تشكيلها, فقد جاء البيان الوزاري للحكومة الحالية خالياً من أي إلتزام
 تجاه حقوق الالجئين الفلسطينيين. ونوهت إلى أن حق العودة يستدعي
او قيد  العمل دون  بمنحه حق  الفلسطيني  للشعب  الفقر   إنهاء حالة 
شرط, واعتماد تعريفاً دقيقاً لالجئ الفلسطيني من قبل الدولة اللبنانية.

لدياكونا، عن المديرة اإلقليمية   وقد عرفت السيدة إنغريت يودان، 
النجدة جميعة  مع  تعاونهم  وعن  المنطقة  في  دياكونا  عمل   نطاق 
اإلجتماعية من أجل دعم قضية حق الالجئ الفلسطيني في العمل.

الالجئين عمل  لجنة  رئيس  خوري،  سمير  السفير  سعادة   أما 
لبنان في  تركها )CEP( الفلسطينيين  التي  اإليجابيات  لنا   عرض 
المعاملة بمدأ  يتعلق  فيما   2010 آب   17 في  العمل  قانون   تعديل 
 بالمثل والحصول على إجازة عمل لالجئ الفلسطيني واإلستفادة من
 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ولكن رغم هذه اإلجابيات
 يبقى هناك نواقص وظلم يقع على العامل الفلسطيني. وقد عرض
 السفير خوري رسومات توضيحية وأفالم قصيرة تبين حالة التمييز
تأثير الفلسطيني. وقد ذكر  العمل على الالجئ   الحاصلة في سوق 
 األزمة السورية على وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث
عدا هذا  الدولي،  المستوى  على  أولويه  الفلسطيني  لالجئ  يعد   لم 
 عن التضخم السكاني الذي حل في ميخمات الالجئين الفلسطينيين
أقل. بأجر  العمل  سوق  في  السوريين  الالجئين  ومزاحمة 
 
على الضوء  تسليط  إلى  أساسي  بشكل  الثانية  الجلسة   وسعت 
سامر األستاذ  عرض  حيث  الشامل،  الدوري  التقرير   توصيات 
التقرير، التنمية اإلنسانية، ابزر توصيات   مناع، باحث في مركز 
 منها  التوصيات التي كانت قد حظيت بتأييد لبنان  كتفعيل تعديالت
 على قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي، وكذلك التوصيات
يجري أو  أصالً  منفذة  يعتبرها  ولكن  لبنان  بتأييد  حظيت   التي 
 تنفيذها، والتوصيات التي لم تحظ بتأييد لبنان. أما توصيات الدورة
تطبيق أبرزها  كانت  سامر  األستاذ  التي عرضها    2015  الحالية 
العقاري، التملك  حق  العمل،  في  بالحق  الخاص  القانوني   التعديل 
الحجز التنقل، منع  الحق في حرية  القانونية،  الشخصية   الحق في 
الالئق عبر بالسكن  الحق   العادلة،  المحاكمة  في  والحق   التعسفي 
البناء مواد  بإدخال  المتعلقة  الصارمة  العسكرية  اإلجراءات   إلغاء 
الالجئين بوضع  كانت تخص  التوصيات  آخر  أما  المخيمات.   إلى 
 الفلسطينين القادمون من سوريا واإلجراءات الصارمة على الحدود
السوريين. الفلسطينيين  تجاه  خاصة  تمييزية  آليات  تخلق  التي 

أهمها: التوصيات  من  جملة  إلى  الحوار  طاولة  خلصت  وقد 

 التعاطي مع الفلسطيني كالمصري بشكل مؤقت
 في صندوق الضمان اإلجتماعي، هذا الذي يسهل
 على إستحصاله على إجازة عمل خاصة باالجئين

الفلسطينين في لبنان

 المساواة في فرص العمل وفي ظروف العمل لجميع
الشباب

 العالقة مع اإلعالم وتطويره وإلغاء التمييز وعدم
 التعاطي النمطي مع القضية الفلسطينية في اإلعالم

اللبناني

  المقاربات المختلفة، وموضوع المناصرة بشكل عام

 وفتح عالقة مع كل نقابات العمل والتوعية على المستوى الشعبي
خالل من  المانحة  والمؤسسات  والسفارات  الدولي   والمجتمع 
من أو  الفلسطيني  المحلي  المجتمع  مع  القائمة  للمشاريع   الترويج 

خالل تبني بعض المنتجات اإلعالمية وتسويقها.

جمعية وهي   ،1978 عام  تاسست  اإلجتماعية  النجدة   جمعية 
أوساط في  تعمل  حكومية  غير  لبنانية  كجمعية  مسجلة   مستقلة، 
والتنمية التعليم  مجال  في  محيطهم  وفي  الفلسطينين  الالجئين 

يوم األرض...يوم الوطن

في تفجرت  التي  العارمة  الوطنية  االنتفاضة  يوم  هو  األرض   وم 
شامل إضراب  شكل  على   ،1976 العام  من  آذار  من   الثالثين 
 ومظاهرات شعبية في معظم القرى والمدن والتجمعات الفلسطينية
العنصري، التمييز  سياسة  على  احتجاجاً  األخضر،  الخط   داخل 
بحق االسرائيلية  السلطات  تمارسها  التي  األراضي   ومصادرة 
شارك كما  أرضهم.  على  الصامدين  الفلسطيني،  الشعب   أبناء 
األراضي في  الفلسطيني  الشعب  األرض  يوم  انتفاضة   في 
جامعا، وطنيا  فلسطينيا  حدثا  بذلك  ليشكل   ،1967 عام  المحتلة 
آبائه. بأرض  وتمسكه  ولحمته  الشعب  هذا  لوحدة  ورمزا 

يوم االسرائيلية  السلطات  إقدام  األرض  ليوم  المباشر  السبب   كان 
 التاسع والعشرين من شباط من هذا العام، على مصادرة نحو21 ألف
 دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة،
 سخنين، دير حنا وعرب السواعد وغيرها لتخصيصها إلقامة المزيد
 من المستعمرات الصهيونية في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه
الداخل الفلسطينيين  إعالن  الى  أدى  ما  وهو  العرب.  سكانه   من 
 وخصوصا المتضررين المباشرين عن إعالن اإلضراب العام في

اليوم أضربت مدن وقرى الجليل  يوم الثالثين من آذار. وفي هذا 
  والمثلث إضراباً عاماً، وحاولت السلطات اإلسرائيلية كسر اإلضراب
المواطنين والقوات اإلسرائيلية، بين  إلى صدام  فأدى ذلك  بالقوة، 
وديرحنا. وعرابة  سخنين  قرى  في  الصدامات  أعنف  وكانت 

الذين الشهداء األبرار   بلغت حصيلة أحداث يوم األرض ستة من 
وسقطوا واألجداد  اآلباء  أرض  ثرى  الطاهرة  بدمائهم   رووا 
وأرضهم. وطنهم  يحبون  ألنهم  وأرضهم،  حقهم  عن   دفاعاً 
ابتعد ما  إذا  دائماً  إليه  ويحن  وطنه  يحب  الفلسطيني  اإلنسان   إن 
والمالذ العنوان  هو  بل  فقط،  للعيش  مكان  ليس  فالوطن   عنه، 
حبه امتزج  الفلسطيني،  المواطن  حياة  من  جزء  هو   والمستقر، 
في والنفيس  بالغالي  يضحي  الفلسطيني  أصبح  حتى  وقلبه   بعقله 
النفس في  غريزة  الوطن  حب  إن  حقوقه.  وإحقاق  تحريره   سبيل 
إليها: ويشتاق  غزة  موطنه  يذكر  هللا  رحمه  الشافعي  اإلمام    وهذا 

واني لمشتاق إلى أرض غزة                وإن خانني بعد التفرق كتماني

 سقى هللا أرضاً لو ظفرت بها             كحلت بها من شدة الشوق أجفاني

 إن حب الوطن واألرض عند الفلسطيني واجب، وذلك لما لفلسطين
 من مزايا كثيرة، فهي مهد الحضارات ومنطلق الرساالت، واليها

يوسف عيسى خليفة

تتمة ص.٨
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السعي االسرائيلي لضرب اليد العاملة في فلسطين

واجتراح والمثابرة،  الحيلة  بسعة  الفلسطيني،  الشعُب   يمتاز 
لصموده موضوعياً  معادالً  العمُل  ويمثل  للبقاء.  جديدة   وسائل 
األول المورُد  هي  التي  بأرضه  الفلسطينيُّ  يرتبط  إذ   وحيويّته؛ 
للكسب والفالحين،  للعمال  األقدم  والمجال  الثروة،  موارد   من 
ل. ولطالما تغنَّى الفالحون، أثناء العمل الجماعي  األمثل، والُمفضَّ
إلى تهدُف  وأهازيَج  بأغاٍن  والحصاد  والبذار  الحراثة  مواسم   في 
العمال، وزيادة وتنسيق حركات  الملل،  لطرد  مناسب   إضفاء جوٍّ 
د يوحِّ انتظام  في  حركتهم  بتوقيع  الجهد،  بذل  على  العمال   مقدرة 
من اكتسبها  عملية  بمنافع  ارتبط  الجماعي  فالعمل  الحركة،   هذه 
نشاطهم، زيادة  على  العمال  تحفز  التي  اإليقاعية  الخصائص 
وتمّكنهم من المحافظة على زمن الحركة التي يؤّدونها أثناء العمل.

أو الميراث،  بسبب  تضاءلت  الزراعية  األراضي  مساحاِت   لكن 
العمران امتداد  بسبب  أو  عزلها،  أو  األراضي  مصادرة   بسبب 
يُسّمى ما  )وهي  العمل  في  الجماعية  المشاركةُ  فتضاءلت   إليها؛ 
على مقتصرة  تكن  لم  ظاهرة  وهي  “المعونة”(.  أو   بالـ”عونة” 
 قطاع الزراعة، بل كانت تشمل القطاعات األخرى كالبناء، وغير
آخر. مجاٌل  وتفسيرها  العمل  طرائق  في  التحوالت  ولهذه  ذلك.. 
 إذا استثنينا التطوير الذي أفادت منه بعُض مجاالت العمل من التّشابك
اإلسرائيلية، واألعمال  االقتصاد  مع  القسري،  شبه  أو   القسري، 
 وإذا استثنينا فتراِت االنتعاش السطحي والمؤقت التي كانت تطرأ
 على بعَض جوانب الحياة الفلسطينية، ثم ال تلبث أن تنتكس، بفعٍل
اإلسرائيلي التأثير  فإنَّ  ـ  ذلك  استثنينا  إذا  ـ  االحتالل  من   مقصوٍد 
العيش مات  لمقوِّ تقويضاً  كان  الفلسطينية  العمل  حركِة   على 
والبيئة الطبيعية،  للحركة  وتعويقاً  لموارده،  وتقليصاً   الفلسطيني، 
أفادت وسائل اإلنتاج والعمل  االقتصادية واالجتماعية اآلمنة؛ فقد 
ف عليها  في القطاع الزراعي والمهني من وسائل أكثر تطوراً تعرَّ
 الفلسطينيون، بعد انخراط قسٍم منهم في العمل في إسرائيل بعد العام
 1967 في مجاالٍت كالبناء والزراعة، ونقلوها إلى الضفة الغربية
ج لوسائلها  وقطاع غزة. وكان إلسرائيل مصلحةٌ في ذلك؛ كي تروِّ
في هذه المجاالت، وكي تمعَن في استلحاق الفلسطينيين باقتصادها.
والعامل المجتمع  فإن  الصارمة،  االحتالل  قيود  من  الرغم   وعلى 
 الفلسطيني المقيم في وطنه يكافح يومياً من أجل تحسين مقومات حياته.
الباحث هارود ديك في دراسته حول رجال األعمال،  وكما يشير 
البقاء والتطّور في القطاع الصناعي أظهر قدرةً عجيبة على   فإن 
 الزراعة، وأظهر الفالحون الفلسطينيون براعةً ملحوظة، في ظل
 قيود قاسية؛ فبتركيز جهودهم على الزراعة المكثفة والمروية بعناية،
 حققوا نجاحاً كبيراً في زيادة اإلنتاجية، غير أن القيود التي فرضها
االحتالل على استعمال المياه، وعلى التسويق أعاقت نمّو اإلنتاجية،
ما أّدى إلى التراجع في اإلنتاج في عدد من المحاصيل األساسية.

السلطة الفلسطينية والعمل

السلطة سياسة  من  المعلن  بحسب  الفلسطيني،  االقتصاُد   يهدُف 
وزارةُ وتحاول  لالحتالل،  التبعية  من  التخلُّص  إلى   الفلسطينية، 
هذه الهدف.  هذا  أجل  من  شاملة  استراتيجية  خطط  تنفيَذ   العمل 

ورفع العمل،  سوق  قدرات  تعزيز  إلى  تسعى   االستراتجيةُ 
وعبر والطلب،  العرض  عمليات  وتطوير  تنظيم  في   كفاءته 
السوق احتياجات  بين  ما  والتوازن  المواءمة  من  حالة   خلق 
تتناسب لكي  والتقني،  المهني  والتدريب  التعليم   ومخرجات 
الالزمة. العمل  فرص  لخلق  االقتصادي  النمّو  مستويات  مع 
 يعاني سوق العمل الفلسطيني من عدم التوازن المزمن وارتفاع معدالت
الفلسطيني، لالقتصاد  االستيعابية  القدرة  ضعف  بسبب   البطالة؛ 
 والناتجة عن سنوات طويلة من سياسات التهميش والقيود والعراقيل
التي وضعها االحتالل اإلسرائيلي أمام تطور االقتصاد الفلسطيني.
 وللتخفيف من معاناة سوق العمل الفلسطيني والحدِّ من مشكلة البِطالة،
المغرب( )مع  عربية  دول  مع  اتفاقاٍت  بتوقيع  العمل  وزارة   تقوم 
 وغير عربية )مع رومانيا(، وبروتوكول تعاون )مع البرتغال( في
 مجاالت العمل والتشغيل والحماية االجتماعية، بغيَةَ تشجيع التعاون
الفلسطينية الجالية  عمال  ورعاية  الجانبين  بين  الخبرات   وتبادل 
واالجتماعي. الصّحي  بالضمان  يتعلق  ما  في  الدول،  تلك  في 

ُع العماِل الفلسطينيين تََوزُّ

 بعد قيام السلطة الفلسطينية، أضحى العماُل ُموّزعين، في األغلب،
 على مجاالت ثالث: العمل في القطاع الحكومي، والعمل في إسرائيل،
 والعمل في القطاع الخاص. وتستوعُب مؤسسات السلطة المختلفة
 العدَد األكبر من العاملين، حيث بلَغ تعداُد الموظفين بحسب أحدث
 اإلحصاءات حوالى 81 ألف موظف، منهم في الضفة الغربية حوالى
لون ما نسبته %61. ويصل عدد موظفي قطاع  50 ألف موظف يشكِّ
ُل الموظفون الذكور  غزة إلى حوالى 31 ألفاً ويشكلون %39 . ويشكِّ
 ما نسبته %68 )49 ألف موظف(، فيما تشّكل اإلناث الموظفات ما
 نسبته %38 )32 ألف موظفة(، ويبلغ عدد الذكور الموظفين في
الموظفات اإلناث  ألف موظف، وعدد   27 الغربية حوالى   الضفة 
غزة قطاع  في  الذكور  الموظفين  عدد  ويصل  موظفة،  ألف   23 
إلى 22 ألف موظف وعدد اإلناث الموظفات إلى 9 آالف موظفة.
 وتكشُف هذه اإلحصائية، عن عدد كبير نسبياً من العمال المنتظمين،
 الذين يتقاضون رواتب يُعيلون بها ألوف األسر؛ كما تكشُف عن نسبٍة
مرتفعة من النساء الفلسطينيات العامالت في الضفة الغربية وقطاع غزة.

العّمال في إسرائيل

 وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، فإن إسرائيل ملزمةٌ
الخاضعة الفلسطينية  المحتلة  األراضي  سكان  معيشة   بضمان 
العمل حقوَق  لهم  تضمن  أْن  عليها  أنَّ  كما  الفعلية،   لسيطرتها 

على لتضيّق  باألمن  ع  تتذرَّ إسرائيل،  لكن  الئق.  حياٍة   ومستوى 
حّد أحياناً  تصُل  قاسية،  لظروف  وتعّرضهم  الفلسطينيين،   العمال 
وتُغلِق بتصاريح،  إال  إليها  الفلسطينيين  دخوَل  فتمنع   االبتزاز، 
االنتفاضة اندالع  المجحفة. وبعد  التدابير  ذلك من   المعابر، وغير 
 الثانية، العام 2000، أصبح اإلغالُق أكثَر إحكاماً، فشلَّ حركة تنقّل
الفلسطينيين إلى إسرائيل، وكذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
إسرائيل، إلى  دخول  تصاريح  فلسطيني  ألف   30 قرابة   يحمل 
11 عبر  إسرائيل  إلى  بالدخول  لهم  ويُسَمح  فيها،  العمل   لغرض 
منتصف في  الحواجز  إلى  للوصول  يضطرون  وهم   حاجًزا. 
ُمذلَّة. ظروٍف  وفي  شتى،  لفحوصاٍت  والخضوع  الليل 
 وكان يعمل في إسرائيل عشيةَ االنتفاضة الثانية حوالى 110 آالف
 فلسطيني )ربع القوى العاملة الفلسطينية( في وقت كانت فيه نسبة البطالة
ه إلى  حوالى %10. ثم مع اندالع االنتفاضة، ومنع العمال من التوجُّ
إسرائيل، أو الحدِّ من دخولهم، ارتفعت نسبةُ البِطالة أضعافاً مضاعفة.

العمل في وظائف السلطة

في الفلسطينيون  العماُل  يعيشها  التي  القاسية  للظروف   ونظراً 
العمل أرباب  واستغالل  العمل،  فترات  وانقطاع   إسرائيل، 
تصاريح دون  من  للعمل  المتسللون  والسيّما  لهم،   اإلسرائيليين 
مؤسسات في  الحكومية  الوظيفة  على  اإلقبال  تزايد  فقد   عمل، 
األراضي داخل  األخرى،  العمل  فرُص  تضاءلت  بعدما   السلطة، 
أراٍض متنّوعة،  بذرائَع  االحتالُل،  صادر  أن  منذ   الفلسطينية، 
فتراجع العازل؛  السياُج  حجزها  أن  بعد  أو   ، واسعة   زراعية 
الناشئ الخاص  القطاُع  يستطع  ولم  الزراعة،  على   االعتماُد 
أثٌر التضييق  لهذا  فكان  العاملين؛  من  كبيرة  أعداداً  يستوعَب   أن 
 إيجابي، حيث تزايد اإلقبال على التعليم الجامعي، والتكوين الِحَرفي
والمهني، المتالك المهارات التي يتطلبها سوُق العمل الفلسطيني.
التعلُّم، فرصةُ  فاتتهم  الذين  الشباب  من  الفئات  تلك   ولكن 
على يتنافسون  أصبحوا  إسرائيل  في  العمل  من   وُحِرموا 
ويتركونها الشباُب،  منها  يأنف  كان  التي  المتواضعة   الوظائِف 
مدرسة... آِذِن  أو  اش  فرَّ كوظيفة  العمر،   في   للمتقّدمين 
متواضعاً. ولو  ثابتاً  دخالً  توفر  فهي  معيشي،  مادي  بدافٍع 

البنيوية، المالية  أزمتها  وتفاقم  التوظيف،  في  السلطة  توسع   مع 
ال متكررة،  ظاهرة  اإلضرابات  غدت  عالمياً،  األسعار   وارتفاع 
كوزارتَْي والحيوية،  المختلفة  السلطة  ِوزارات  في  مزمنة،   بل 
المدارس وفي  والمستشفيات  العيادات  في  والتعليم،   الصحة 
 والجامعات، ثم اتَّسع ليشمل ما يسّمى بالوظيفة العمومية، وبعض
وسواهم. العمومية  السيارات  سائقي  كقطاع  األخرى،  القطاعات 
االحتالل يضعها  التي  والعراقيل  المعّوقات  كلِّ  من  غم  الرَّ  وعلى 
 اإلسرائيلي في طريق العمل الفلسطيني، ال يزاُل الفالُح الفلسطينيُّ
 يستصلُح األراضي، حتى الجبلية، ويُحيلها مروجاً خضراء وبساتيَن
والزيتون، العنب  ككروِم  الخارج،  إلى  المختلفة  الفاكهة  تُصدَُّر 
والذَّاكرة. واإلنساِن  الوطِن  فلسطيَن  ورمز  المستوطنين،  َعُدوِّ 

الدكتور أسامة عثمان  - باحث وكاتب من فلسطين - رام هللا

 ال يحظى العاطُل عن العمل، في المجتمع الفلسطيني – كما في معظم المجتمعات البشرية – بتقديٍر كبير. ويَُعدُّ العمُل، بمفهومه الواسع، دليالً على مدى الحيوية والتفاعل مع األرض والبيئة اإلنتاجية؛
 وفي الموروث الشعبي الفلسطيني أمثاٌل كثيرة تقّدر العمَل، مهما كان متواضعاً، وتذمُّ العاطَل عن العمل. لكن هذه الروَح اإليجابيةَ تُواَجهُ بآلياٍت ُمَمْنَهجٍة بخطط إسرائيلية غايتها تحجيم الوجود

قات واإلجهاضات االحتاللية التي ال تتوقف؟ الفلسطيني، بإضعاِف مقّومات صموده، ومرتكزات إنتاجيته. فكيف يتمّكُن العامُل الفلسطينّي من الثبات واالستمرار، برغم المعوِّ



5 مقاالت

االقتصادية، تداعياته  له  وتكون  إال  سياسي،  حدث  يمضي   ال 
 وعقب إعالن ثالث دول خليجية )السعودية، اإلمارات، البحرين(
يطرح الماضي،  األربعاء  يوم  قطر  من  سفرائها  سحب   عن 
على القرار  لهذا  االقتصادية  التداعيات  هي  ما  نفسه،   السؤال 
واحدة. دولة  وليست  دولة  ثالث  قرار  أنه  وبخاصة  قطر؟.  دولة 

 ولكن القرار يكرس إلدارة تعكس مصالح ورغبة بعض دول الخليج
أكثر من شهرين، الذي تكرر منذ  الموقف  التعاون، وهو   بمجلس 
باالنسحاب عمان  سلطنة  وهددت  بالكويت،  الخليجية  القمة   بعد 
من المجلس إذا ما أقدمت دوله عن تحويله إلى مرحلة »االتحاد«
 وحتى تكون لدينا قراءة صحيحة للتداعيات االقتصادية للدول الثالث
بسحب سفرائها من قطر، فإننا يجب أن نطرح عدة تساؤالت، ومنها:
سحب بعد  الدول  هذه  قبل  من  تصعيد  هناك  سيكون   هل 
مثال؟ قطر  على  اقتصادية  عقوبات  فرض  مثل  السفراء؟. 
محاصرة في  للتفكير  احتمال  هناك  يكون  أن   أو 
الضيقة الخليجية  الدائرة  صعيد  على  اقتصاديا   قطر 
دوليا؟ ثم  عربيا  الدائرة  هذه  توسيع  محاولة  ثم  أوال؟، 

 وما هو األثر المحتمل لهذه الخالفات الخليجية على
مستقبل مجلس التعاون الخليجي؟

 وفيما يلي نحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل االحصاءات
 المنشورة عن العالقات االقتصادية لقطر مع مجلس التعاون الخليجي،
 ومعرفة طبيعة هذه العالقة، هل هي عالقة وطيدة، تكاملية، أم أنها
عالقة تنافسية، ال تعكس آثارا سلبية ملموسة على االقتصاد القطري؟
إلمكانية األول  السؤال  على  اإلجابة  مستبعدة   احتماالت 
قطر، تجاه  الثالث  الخليجية  الدول  قبل  من  التصعيد   تخطي 
لديها يتوفر  ال  الخليجية  الدول  فإن  اقتصادية،  عقوبات   بفرض 
االقتصاد تجاه  عقوبات  من  تفرضه  أن  يمكن  ما   اقتصاديا 
برية. اتجاهات  ثالثة  من  بها  تحيط  السعودية  أن  رغم  القطري، 

 فقطر تمتلك سلعة اقتصادية واحدة، شأنها شأن باقي دول الخليج، وهي
 النفط والغاز، وفي ضوء المعادلة الدولية الصعبة في مجال الطاقة،
 فالدول الكبرى أو الصاعدة المستوردة للنفط والغاز من قطر لن تسمح
بمثل هذه العقوبات، لما يمثله النفط والغاز لها من أهمية اقتصادية.

إيران تجاه  األوروبي  واالتحاد  أمريكا  تجربة  من   ويُستفاد 
لتخلق النفط،  عبر  إيران  التفت  إذ  المجال،  هذا  في   الكثير 
خالل من  اقتصاديا،  حصارها  على  الوفاق  عدم  من   حالة 
الرخيص«. »النفط  بسياسة  واليابان  والهند  الصين  مغازلة 
 والمالحظ أن قرار سحب السفراء للدول الخليجية الثالث ال يعبر عن
 وجهة نظر جماعية داخل دول مجلس التعاون، بدليل عدم مشاركة
 الكويت وسلطنة عمان فيه، وهو ما يعني أن أية قرارات اقتصادية تمثل
عقوبات أو حصار اقتصادي خليجي غير واردة، في شكل جماعي.
العربية تجاه قطر، الدائرة   أكثر ما يمكن فعله من محاولة توسيع 
 سيكون في إطار سياسي وليس اقتصاديا، بسبب العالقة االقتصادية
أن عن  فضال  العربية،  الدول  باقي  تجاه  قطر  لصالح   اإليجابية 
على وليست  اقتصادية،  مشكالت  تعاني  األخرى  العربية   الدول 
بها الخاصة  العمالة  لترحيل  يؤدي  اقتصادي  لتصعيد   استعداد 

الدول. هذه  في  االستثماري  قطر  قرار  على  السلبي  التأثير  أو 
االقتصادية العالقات  فإن  الدولية،  المحاوالت  إطار   وفي 
العقوبات فرض  في  ترى  ال  التي  المصلحة،  يحكمها   الدولية 
مصلحة، أية  قطر،  مثل  وثرية  نفطية  دولة  على   االقتصادية 
الخارجي العالم  دول  باقي  ستحرص  الصحيح  هو  العكس   بل 
أية محل  تحل  أن  أو  العالقة،  هذه  تطويع  من  تستفيد   أن 
قطر. على  اقتصادية  عقوبات  فرض  في  عربية  غير  دولة 

 حجم التجارة البينية واالستثمار تقدر التجارة الخارجية لدول مجلس
،2011 عام  نهاية  في  دوالر  تريليون   1.2 بـ  الخليجي   التعاون 
واردات. دوالر  مليار  و379  دوالر صادرات،  مليار   811  منها 
تمثل أي  دوالر،  مليار   87.6 فتقدر  الخليجية  البينية  التجارة   أما 
نسبة 7.2 ‘ من حجم تجارة المجلس الخليجي مع العالم الخارجي.

الخليجية البينية  التجارة  من  حصة  أكبر  صاحبة  السعودية   وتعد 
السعودية الصادرات  فتبلغ  والواردات،  الصادرات  مستوى   على 
واردتها بينما  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  دوالر  مليار   25.6 
السعودية أن  أي  دوالر،  مليار   10.3 بـ  تقدر  المجلس  دول   من 
وحدها تستحوذ على نسبة 41 ‘ من حجم التجارة البينية الخليجية.
 أما الوضع بالنسبة لقطر، فقد بلغت تجارتها الخارجية مع دول مجلس
 التعاون الخليجي، ما يعادل 8.1 مليار دوالر في عام 2012، تمثل
 صادرات قطر لدول المجلس 4.1 مليار دوالر، ووارداتها من دول
 مجلس التعاون لنفس العام 4 مليارات دوالر، وبذلك تعكس العالقة
دوالر. مليون   68 نحو  يبلغ  قطر  لصالح  فائض  وجود  التجارية 
مجلس دول  مع  لقطر  التجارية  العالقة  تضاؤل  بوضوح   ويظهر 
دول مع  قطر  تجارة  بحجم  مقارنتها  عند  الخليجي   التعاون 
التعاون لمجلس  العامة  األمانة  بيانات  فوفق  الخارجي،   العالم 
قد  2011 عام  في  الخارجية  قطر  تجارة  إجمالي  فإن   الخليجي، 
مجلس دول  مع  قطر  تجارة  أن  أي  دوالر،  مليار   136.5  بلغت 
التعاون تعادل نسبة 5.9 ‘ من حجم تجارتها مع العالم الخارجي.
العشرين تتجاوز  ال  فهي  الخليجية  البينية  االستثمارات  عن   أما 
بأنه الخليجي  الخارجي  االستثمار  يتميز  إذ  دوالر،   مليار 
هذه تتجه  ما  وعادة  سيادية،  صناديق  خالل  من  دول   استثمار 
 االستثمارات ألوروبا وأمريكا، ومؤخًرا تتجه بعض االستثمارات
العربية. للدول  يوجه  منها  والقليل  الصاعدة،  للدول  الخليجية 
 فعلى سبيل المثال ال يعمل من البنوك التجارية الخليجية في قطر
 سوى بنك واحد، بينما تستحوذ الكويت على 7 بنوك، واإلمارات
 على 6 بنوك، والسعودية على 5 بنوك. كما أن التراخيص الممنوحة
أنشطة لممارسة  الخليجي  التعاون  مجلس  لمواطني  قطر  قبل   من 
 اقتصادية في عام 2012 بلغت 256 ترخيصا، من إجمالي 35.7
ألف ترخيص أصدرتها باقي دول الخليج لمواطني مجلس التعاون.
المؤشرات من  العديد  بين  من  إيجابية  األكثر  الشيء   ولعل 
أن هو  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  البينية   االقتصادية 
الشركات في  المساهمين  من   ‘  42.2 نسبة  على  تستحوذ   قطر 
بنحو المجلس،  دول  لمواطني  أسهمها  بتداول  يسمح   التي 
التي اإلمارات  بعد  الثانية  المرتبة  لتحتل  مساهم،  ألف   190.8 
مساهم. ألف   212.2 بواقع   ،‘  46.9 نسبة  على  استحوذت 

 األثر المحتمل على مستقبل المجلس على الرغم من أن البعض كان
 يراهن على نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي في بداية الثمانينيات،
االقتصادي التكامل  مشروع  لنجاح  الروح  لعودة  نواة   باعتبارها 
العربي، إال أن التجربة بعد ما يزيد عن ثالثة عقود، تعد غير مبشرة.

يعتبرها التي  الجمركي  واالتحاد  الحرة  التجارة   فمنطقة 
لعضوية حاصل  تحصيل  تعد  ناجحة،  خطوة  التعاون   مجلس 
شهدت أنها  كما  العالمية،  التجارة  منظمة  في  الخليج   دول 
اتفاقيات بعقد  الخليجي  المجلس  دول  بعض  من   خروقات 
للمجلس. الرجوع  دون  أمريكا  مع  منفردة  حرة  تجارة 
متقدمة مرحلة  نحو  االتجاه  أو  الموحدة،  الخليجية  العملة   أما 
نظًرا مستحيلة،  شبه  فهي  المشتركة،  الخليجية  السوق   بعد 
نحو االتجاه  أن  ترى  والتي  عمان،  بسلطنة  الخاص   للموقف 
الخارجية. عالقاتها  وظروف  يتناسب  ال  االتحاد  مرحلة 
مركزي بنك  إقامة  مشروع  في  اإلمارات  انسحبت  قبل   ومن 
مقرا الرياض  تكون  أن  على  السعودي  اإلصرار  بسبب   خليجي، 
المتمثل في سحب الدول الخليجية الثالث  البنك. كما أن أداء   لهذا 
التجارية العالقات  لتراجع  مقدمة  يكون  قد  قطر،  من   سفرائها 
ضعف. من  بطبيعتها  تعاني  والتي  الدول،  هذه  مع  واالقتصادية 
الخليج، عالقات بين دول  العالقات االقتصادية  بالذكر أن   الجدير 
اقتصاديات عماد  هو  فالنفط  تكاملية،  عالقات  وليست   تنافسية 
 منطقة الخليج، بال استثناء، وفشلت دعاوى العمل نحو اقتصاديات
قطر حاجة  أن  يعني  ما  وهو  الخليج،  دول  داخل   متنوعة 
عليها يعول  ال  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لباقي   االقتصادية 
عالقاتها وباقي  البينية  تجارتها  تحويل  بسهولة  ويمكنها   كثيرا، 
أخرى. دول  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع  االقتصادية 
سلع الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لدى   فليس 
تجبر تنافسية،  أو  نسبية  بمزايا  فيها  تتمتع   وخدمات 
معها. واالقتصادية  التجارية  عالقاتها  بقاء  على  قطر 
االقتصادي التأثير  إن  القول  يمكننا  السابق،  الرصد  خالل   ومن 
إن محدودا،  سيكون  قطر  على  الثالث  الخليجية  الدول   لقرار 
الناحية أثرا سلبيا من  أنه سيترك  إال  يكن غير موجود أصال،   لم 
المنطقة. لشعوب  االقتصادية  العالقات  طبيعة  على  النفسية 

 وبالمثل يمكن القول إن قطر ال يمكنها أن تؤثر اقتصاديا على الدول
الخليجية الثالث أو باقي دول مجلس التعاون الخليجي لألسباب ذاتها،
التي تقلل من فرص اآلخرين داخل مجلس التعاون للتأثير سلبيا عليها.
هي بل  لها،  ملكا  تعد  لم  الست  الخليج  دول   واقتصاديات 
الدولية واالقتصادية  السياسية  العالقات  من  معقدة   معادلة 
إنتاج أكبر  تمتلك  فالمنطقة  الخليج،  بمنطقة   المرتبطة 
الدولية. القوى  تحتاجه  الذي  والغاز،  النفط  من  واحتياطي 
(وكاالت)

 تداعيات األزمة الخليجية: نسبة التجارة البينية ضعيفة وأوراق الضغط
االقتصادية على قطر غير مجدية



مقاالت 4

 يعاني االقتصاد العالمي من أزمات لها تداعيات كبيرة على الدول
 والشعوب ، ولم يتفق العالم على معايير محددة ترضي كل االطراف
 حول أهمية تأمين البنى االقتصادية السليمة  لكل األمم،  وفصل االقتصاد
المستقبل بعد أن أصبحت الصراعات السياسة وتوجهها نحو   عن 
العالمي. االقتصاد  نمو  أمام  أساسية  عقبات  تشكل  والتناحرات 

 وتتمحورالمشكلة االساسية  هنا في التمويل والهدر الخاطئ ، والتمييز
 القائم بين الدول، ما يجعل شعوب كثيرة تمر في حالة ركود وشلل
 في ظل حاجتها الضرورية لالستفادة من ثرواتها الطبيعية وتطوير
أبداعاتها في الفن والرياضة والصحافة واالبحاث والمهن والخدمات.

 وال تعي كثير من الدول التي تعتقد بأنها صقر شامخ يعلو فوق ارادة
 الشعوب، ويتحكم بها ويحدد نقاط ضعفها ومواقع مواردها من خالل
إنتاجها. وتطوير  مواردها  استثنار  من  والحد   ، عليها  السيطرة 

 إال أن الصراعات تهدد الكرة االرضية وال تنطفئ في مكان حتى
 تشتعل في مكان آخر ، ويحدد ميدانها اصحاب القوة والتكنولوجيا
تنمية أجل  من  العالم  ثروات  على  للسيطرة  األطماع   أصحاب 
واستقرار ورفاهية شعوبها على حساب نهب ثروات الدول األخرى.

 والغريب ان ال احد يتنازل عن سياسة هدرت االف المليارات من
 الدوالرات واطنان من الذهب والمعادن والطاقة على الحروب وصناعة
 األسلحة الفناكة بدل دعم االقتصاد الذي يترنح كقارب ويرتطم بين
 الصخور وتدفعه االمواج. ولألسف فإن الطامعين باتوا بحاجة الى
 اكثر من كوكب حتى يتسع لمطامعهم ومصالحهم وأهدافهم العدوانية.
 وال شك بأن العالم بحاجة الى سياسة عصرية تحدد كيفية االستفادة
 ثروات االرض وتطوير تصنيعها واالستفادة منها بعيدا عن رسم
 الحدود والجمارك والتفاوت في االسعار والعمالت والسماسرة. وقد
 أصابت سياسة التحكم باالسعار وتخزين الذهب والمعادن والموارد
 الطبيعية دول عديدة بالهذيان الن ارضها قليلة الموارد وفي مقدمتها
 النفط والغاز ومشتقاته والماء والغذاء وان احتكار براءة االختراع
 امام ادوية او حاجة اساسية لالنسان انهكت اموال ونفاقات امام تكلفة
 قد تكون زهيدة حتى يضطر االنسان الى بيع ارضه من اجل التعليم
 والعالج وهنا ضرورة وحدة القارات ودول الشرق االوسط والعربية
 بمراكز االبحاث واالختراعات التي هي من األسس الضرورية في
 تطور االقتصاد وتحقيق االرباح حسب مداخيل االفراد والدول ان ال
 تكون االكتشافات تخضع الى سعر موحد بل ان يتم دراسة االوضاع
المعيشية ويقدم السعر بأقل مستوى له حسب الوضع االجتماعي.

خطة من  بد  فال  الطبيعي،  مساره  في  االقتصاد  وضع  يتم   ولكي 
وأن خاصة   ، وحدودها  ومرافئها  ومواردها  الدول  بين   تعاون 
 العالم ينقسم الى خمس قارات لذلك يتوجب على كل قارة ان توحد
دفاعية قوى  وتشكل  التعليمية  ومناهجها  وثقافتها  ولغتها   عملتها 
أمن لالستتاب  أمن وجيش  وقوة  هيمنة خارجية  اي   مشتركة ضد 
الدول تستفيد  أن  أوال  الحق  ولعل  والمصانع  والشركات   الدول 
الذين والباحثين  المخترعين  من  األوسطية  والشرق   العربية 
خالل من  عالميا  احتراما  وتكسب  لدولهم  اقتصادية  قوة   يشكلون 

خدمات امام  بها  المقايضة  يتم  اكتشافات  على   االستناد 
اساسي في تحقيق الحاجة ،وهذا   وبضائع وموارد حسب 
 المكاسب لدعم المنظومة الدفاعية واالستراتيجية من أرباح
وبريطانيا اميركا  رأسها  وعلى  كبرى  دول  حققتها   التي 
من وكوريا  والمانيا  وروسيا  واليابان  والبرازيل   وفرنسا 
المجال في  باالرباح  خزينتها  دعمت  التي   االختراعات 
والتجميل واالدوية  الغازية  والمشروبات   العسكري 
التنقيب وشركات  االصطناعية  واالقمار  النقل   ووسائل  
الذهبي الزمن  في  كثيرا  تفتقره  مما  والغاز  النفط   عن 
ينقص وال  العالم  من  وغيرها  العربية  الدول  في   للموارد 
 القوميات العربية اال اخذ قرار اقتصادي تنموي مع االخذ
وقوة للطاقة  وحاجاتهم  السياسية  الضغوط   باالعتبار 
العالمية الحرب  بعد  األلمان  بعد خسارة  والعبرة   نفوذهم، 

والتطور االقتصاد  في  الصدارة  الى  عادوا  كيف  واليابان   الثانية 
 ودعم اقتصاد وطنهم واقتصاد العالم. والنظام االقتصادي العصري،
من واعضائها  متخصصة  حكومات  تشكيل  أجل  من  العمل   هو 
الرقابة دمج  مع  الشعب  من  منتخبين  مراقبين  من  نقابات   رؤساء 
 داخلياً في الجيش واألمن الى رقابة ونزاهة الدول االقتصادية في
 المستقبل.ذلك ألن االقتصاد ما هو اال موارد االرض على سطحها
ان وعلينا  والحرارة  والمناخ  واالمطار  الفصول   وباطنها وحركة 
والجمارك. والنقل  الخدمات  وبين  االنتاجي  االقتصاد  بين  نفصل 

 ويتمحور االقتصاد في المستقبل بين النقابات والشركات والمصانع
وبنك نقابة  تأسيس  ويتوجب  االرض،  وموارد  والجيش   واألمن 
االوسط والشرق  العربية  الدول  في  مثالً  للمزارعين   وشركات 
المزارعين بنك  في  واالموال  األرباح  وضع  عليهم   ويتوجب 
العالم قطاع  مشاركة  مع  بهم  خاصة  أعمال  مشاريع   لتخصيص 
يمول والبنك   ، النقابات عالمياً  أساسي ومشاركة  كبند   في وطنهم 
السكنية للمشاريع  واراضي  ومستوصفات  ألبنائهم  مدارس   انشاء 
النشاء دول  مجموعة  مع  ضخم  مشروع  تأسيس  مع   وزراعية 
 مصنع للزراعة والحصاد والري والخطة ان يكون لكل نقابة اكتفاء
الحقوق تتعثر  حيث  والمعيشية  االساسية  حاجاتها  من  لها   ذاتي 
والرأسمالية الكبرى  الشركات  وأمام تصارع  الدول  بين   وتتفاوت 
تحقق مشاريع  بل  لالنسان  ضرورية  مشاريع  الى  يلتفتوا  ال   قد 
وتطورها ومستقبلها  ألمنها  مغادرتهم  بعد  مهتمين  غير    األرباح 
المهندسين أموال  في  مالي  صندوق  نأسس  الهندسة  مجال   وفي 
ودعم للمهندسين  عمل  فرص  لتأمين  األموال  هذه  من   ونضمن 
كل وعلى  للصندوق  مشاريع مخصصة  وتوزيع  االبحاث   مراكز 
والغذاء والكهرباء  الماء  من  الذاتي  االكتفاء  مشاريع  تبدأ  ان   فئة 
وكذلك المهندسون  يحتاجها  الذي  البناء  ومواد  والمعدات   والدواء 
 االطباء ان يتم االستثمار في مصانع االدوية وحسب كل اختصاص
 يدعم كل طبيب اختصاصه، فمثل طبيب السكري يستثمر في شركة
 أدوية السكري أوالً، وأطباء االشعة في مجال االشعة وينطبق على
التنظيف والتمريض اطباء وموظفين وعلى شركات   المختبر من 
العدالة بمثابة  هم  الذين  والجيش  واألمن  والقضاة  المحامين   واما 
ومصانع وبنوك  مشاريع  يؤسسوا  ان  والوطن  للمواطن   والحماية 
والخطة حاجاتهم،  تلبي  ومتاجر  ومستشفيات  وجامعات   ومدارس 

 االفضل ان يتم تأسيس شركة تدفع أجور المحامين والقضاة والدفاع
 من خالل المشاريع التي تحققها في استثمـــارات مشتــــــركة من
وخــطة لهم،  خـــاص  بنك  مع  والمهـــن  االختصـاص   نـــفـــس 
 لرجــــــــال االعمـــــال المختــرعين والبــــاحثين وعمال المناجم
نقابات تأسيس  هو  المستقبل  حيث  والسدود  واالسماك   والدواجن 
انشاء المعلمين  على  التعليم  صعيد  وعلى   ، المتشابه  المهن   من 
 صندوق يمول حاجاتهم من مواد بناء للمدارس وعقارات وأخشاب
 لصناعة المقاعد وااللواح وأسهم في وسائل نقل الطالب ومشاريع
 زراعية مدعومة من الدولة ومن اهمية تطور التعليم عبر تقليص
للتلميذ حيث طاقته التعليم والبدء بخطة عمل في سن مبكر   سنين 
الهندسة مجال  في  االختصاص  تجزئة  وان  ذروته  في   ونشاطه 
االختصاص حيث  ضرورية  والمهن  والطب  والتعليم   والمحاماة 
 ينقسم الى ثالثة فروع لكي يكتسب االختصاص خبرة أكثر ويفيد
مبكر. سن  في  أويعمل  وأرباح  ومكاسب  أكثر  بخدمات  الدولة 

 وهذا يتطلب الى ادارة منهجية للتعليم والتنسيق مع المؤسسات والمصانع
 والشركات والدول حسب حاجاتهم السنوية لالختصاصات قبل رفع
نسبة الخريجين واالختصاصات التي تصبح فائض أكثر من الطلب.

 والعالم االقتصادي العصري الجديد على المستوى العالمي يتطلب
واالنتقال موحدة  بمشاريع  اقتصادها  في  والدول  األقطار   اهتمام 
والدول أوالً  الوطن  هو  واالهم  والدولية  االقليمية  المشاركة   الى 
 المجاورة وان يشارك العامل بأمواله في مشاريع أعمال تؤمن له
بالتنفيذ اآلن او بعد عقود طويلة المنهجية   الوظيفة ولو بدأت هذه 
من والحد  السلبيات  وكشف  االزمات  من  الكثير  تصحيح   سيتم 
القارات دول  بين  يتم  والتنفيذ   . والنمو  الموارد  وزيادة   الحروب 
واالمن والمناخ  والمياه  الخصبة  االرض  لها  تتوفر  التي   والدول 
االنتاج في  أنسب  جغرافية  مساحات  في  المشاريع  تتوزع   حيث 
سيزيد والدول  والمناطق  القرى  اقتصاد  يعزز  من  وأن   والعطاء 
البطالة سيزيد  الدمار  وان  واألموال  واألرباح  االنتاج  حجم   في 
افالس إلى   أيضا  يؤدي  ما   ، العالمية  الرأسمالية  نسبة   ويخفض 
الطاقة في  االستثمارات  مشاريع  واما  ومصانع،  وشركات   بنوك 
مجمعات وبناء  والطائرات  السفن  وشراء  والنقل   والمعادن 
النقابات تتبلور حسب ميزانيات   سياحية ومتاجر وأفران ومطاعم 
واالفراد. للعائالت  عمل  فرص  وتأمين  المردود  من  واالستفادة 

 األطماع والصراعات في ظل النظام االقتصادي المعاصر
األيام - هشام أبو خضرة
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ماذا بعد القرم ؟

مشدود، حبل  على  السير  أوباما  الرئيس   حاول 
غزو بشأن  الخطر،  فوق  ومتدلٍّ  كالخيط   رقيق 
عليه أن  كما  القرم.  جزيرة  لشبه  روسيا   وضم 
إلى إضافة  المتحدة  الواليات  في  النقاد   إسكات 
أحد وليس  الخارج.  في  حلفائه  معنويات   رفع 
وقد مضمون.  شيء  وال  بالسهل،   األمرين 
اآلذان، تصم  الداخل  في  الصيحات   أصبحت 
مرشح واقترح  يرقبون.  الجمهوريون   بينما 
أن رومني  ميت  السابق  الجمهوري   الحزب 
بوتين  الرئيس أخطأ في حساباته حول فالديمير 
 وطموح روسيا واستعدادها للعدوان، مما أعطى
المتحدة والواليات  الرئيس  عن  عالميا   انطباعا 
وعدم والتردد  والضعف  بالجبن  يتصفان   بأنهما 
بعد مرة  فشال  وأنهما  الحل،  إيجاد  على   المقدرة 
من المنشقين  مع  كافية  بقوة  الوقوف  في   أخرى 
والعدالة. الحرية  لتحقيق  في سعيهم  أخرى  دول 

 وقال ميت رومني في مقابلة في برنامج قناة »سي
 بي إس«، »واجه األمة«: »إن الرئيس ساذج فيما
روسيا لنيات  تقديره  سوء  وأدى  بروسيا،   بتعلق 
 وأهدافها إلى عدد من تحديات السياسة الخارجية
بسبب »لألسف  قائال:  وواصل  نواجهها«.   التي 
الرئيس يستطع  لم  روسيا،  نيات  توقع   عدم 
 تشكيل نوع األحداث التي كانت قد تمكن من منع
أوكرانيا.« في  تشاهدونها  التي  الظروف  مثل 
عنه، يدافع  أن  على  يهزم  أن  يرفض  من   يصر 
 ولكن كما هو الحال في الكثير من هذه الظروف،
الردود وبين  والقوة  الدبلوماسية  بين  اللعبة   فإن 
قد مما  تعقيدا  أكثر  هي  والمناسبة،   العدوانية 
الغرب أن  هي  والحقيقة  العاقلة.  للنظرة   تبدو 
– األوروبيين  والحلفاء  المتحدة  الواليات   – 
أن كما  روسيا.  على  تأثير  كبير  لديهم   ليس 
الغاز على  ومعتمدون  مدمنون   األوروبيين 
الروسي، مما يزيد من خوفهم من معاداة موسكو.
 والرئيس أوباما مدرك لذلك، وقال ضمن خطابه
االتحاد إن  الماضي  األربعاء  بروكسل   في 
الطاقة على  اعتماده  تقليل  إلى  يحتاج   األوروبي 
على األوروبي  االتحاد  قادة  حث  كما   الروسية. 
لعبر التجارية  االتفاقية  تفعيل  نحو  قدما   المضي 
 األطلسي المعلقة، التي ستسمح ألوروبا بالحصول
 على المزيد من الغاز من الواليات المتحدة، لكن
يغير ولن  المدى،  بعيد  استراتيجي  هدف   هذا 
القريب. المستقبل  في  الجيوسياسية  الخريطة 
العدوان يعاقب  وهو  حتى  الرئيس   وأوضح 
 الروسي: »افهموا أيضا أن هذه ليست حربا باردة
 أخرى ندخل إليها؛ فرغم كل شيء، خالفا لالتحاد
األمم من  كتلة  تقود  ال  روسيا  فإن   السوفياتي، 
 وليس لها آيديولوجيا عالمية. وال تسعى الواليات
في مع روسيا.  نزاع  أي  إلى  الناتو   المتحدة وال 

 الواقع إننا وألكثر
 من 60 سنة اتفقنا
على الناتو   في 
ملكية ادعاء   عدم 
 أراضي الغير، بل

 الحفاظ على األمم حرة. ما نفعله دائما هو احترام
 التزامنا السامي، وواجبنا بموجب المادة 5، والدفاع
 عن سيادة وسالمة أراضي حلفائنا. ولن نتنازل أبدا
عن ذلك الوعد. دول الناتو ال تقف أبدا وحيدة.«
 رغم وجود شراكة عمل بين حلف الناتو وأوكرانيا،
 فإن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف لألسف. فما
 الذي يمكن فعله سوى تطبيق عقوبات اقتصادية
من إخراجها  مثل  أشياء،  بفعل  روسيا،   وعزل 
على ضربة  أي  تؤثر  وهل  الثمانية؟   مجموعة 
 االقتصاد الروسي على معنويات بوتين وطموحه؟
أبدا. ليست واضحة  إن اإلجابة عن هذه األسئلة 
موقف حول  متنازع  األميركي  الشعب   وحتى 
النزاعات في  ودورنا  العالم،  في  الحالي   البلد 
وأظهر القرم.  جزيرة  شبه  في  دورنا   مثل 
 استطالع للرأي أجرته شبكة »سي بي إس«، أن
الواليات إن  قالوا  آراؤهم  استُطلعت  من   غالبية 
عليه تكون  أن  ينبغي  مما  أقل  كانت   المتحدة 
بما مقارنة  العالم،  في  الكبرى  الدولة   بصفتها 
)عندما مضت  سنوات  عشر  قبل  عليه   كانت 
وقالت حربين(.  في  وسطها  حتى  غارقة   كانت 
الواليات على  ليس  إنه  تقريبا  ذاتها   النسبة 
 المتحدة اتخاذ المبادرة لحل النزاعات الدوليةوبينما.

بين لألزمة  أوباما  معالجة  مع  الغالبية  تتفق   ال 
في ثقتهم  الجميع  أبدى  فقد  وأوكرانيا،   روسيا 
الدولية. األزمات  معالجة  على  الرئيس   مقدرة 
فرضها التي  العقوبات  على  معظمهم   ووافق 
 الرئيس أوباما على روسيا، لكن معظمهم أيضا ال
 يعتقد أنها ستكون فاعلة. وال يمكننا أن نطلق على
 وجهي العملة: الناس. وإني أعزو معظم هذا النزاع
األميركيين من  الكثير  به  يشعر  الذي   الداخلي 
 إلى إعياء المعركة، أو لعل علي أن أقول إعياء
 الحرب، »حيث إن نصفا من واحد في المائة فقط
أي العسكري في  الزي  في  األميركيين خدم   من 
وقت من العقد الماضي«، بحسب وزارة الدفاع.
يخوضون جنودنا  من  الكثير  هناك  يزال   وال 
 في الدماء في أراض بعيدة ممن سقطوا أو ممن
 عادوا إلى الوطن منهزمين أو مشوهين أو قتلى.
 إن مثالية أميركا في كونها القوة العظمى الوحيدة
اليد وصاحبة  الالمتناهي  التأثير  ذات  العالم   في 
 القوية، يصطدم بواقع أننا عاجزون عن أن نكون
 شرطة العالم وأن لتأثيرنا حدوده، إضافة إلى عدم
أهداف دون  المعركة  لمستنقع  التامة   استساغتنا 
 واضحة أو حدود زمنية أو استراتيجيات للخروج.
 ظلت طبول الحرب تقرع وتصمت في هذا البلد
صمت. للحظة  يتوقون  واألميركيون  لعقود، 

 بدون روسيا لكنه قال إنه حريص على مواصلة
الثماني. مجموعة  في  روسيا  بشركاء  االتصال 
الرئيس باسم  المتحدث  بسكوف،  ديمتري   وقال 
 الروسي فالديمير بوتين لوكالة انترفاكس لألنباء،
هذه إلجراء  مستعدا  يزال  ال  الروسي   »الجانب 
ذلك في  بما  المستويات  جميع  على   االتصاالت 
االتصاالت.« بهذه  نحن مهتمون  أعلى مستوى. 
بتقرير لألوكرانيين  للسماح  بوتين   ودعا 
من واثق  إنه  قائال  ترويع،  دون   مصيرهم 
من كل  مع  الطيبة  العالقات  سيختارون   أنهم 
وضعهم من  بدال  وموسكو  األوروبي   االتحاد 
روسيا. أو  األوروبي  االتحاد  إما  اختيار  أمام 

تهدد إقليمية  قوة  »روسيا  أوباما   وقال 
من ليس  المباشرين  جيرانها  من   بعضا 
الضعف.« منطلق  من  وإنما  القوة  منطلق 
تأثير لدينا  المتحدة(  )الواليات  »نحن   وأضاف 
عامة بصورة  نحتاج  ال  جيراننا.  على   كبير 
معهم.« قوية  تعاون  عالقة  لنقيم  غزوهم  إلى 
من روسيا  يمنع  قد  عما  سؤال  على  رده   وفي 

 »االستيالء على مزيد من األراضي« ميز الرئيس
 األميركي بين هجوم على دولة عضو في حلف
 شمال األطلسي يشملها البند الرابع الخاص بالدفاع
 المشترك وبين الهجوم على دولة غير عضو حيث
وتسليط الدولي  الضغط  ممارسة  للغرب   يمكن 
الضوء على تلك الدول وتقديم الدعم االقتصادي.

وقفزت )الروبل(  الروسية  العملة   واستقرت 
أوباما أحجم  أن  بعد  اليوم  الروسية   األسهم 
عن الكبار  السبع  مجموعة  زعماء   وبقية 
المستثمرون ورأى  جديدة  عقوبات   فرض 
الحالي. الوقت  في  األزمة  احتواء  تم  أنه 
بعدما للمصالحة،  بادرتين  روسيا   وأبدت 
إن الروسي  االقتصاد  وزير  نائب   قال 
من هربت  ربما  دوالر  مليار   70 من   أكثر 
.2014 العام  من  األول  الربع  في  روسيا 

 واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف
 مع نظيره األوكراني اندريه ديشيتسيا ألول مرة رغم
ان روسيا ال تعترف بالحكومة الجديدة في كييف.

 من بعد كل ذلك الضجيج، سعت روسيا والغرب إلى
 وضع حد فاصل مؤقت في األزمة األوكرانية بعد
 أن اتفق الرئيس األميركي باراك أوباما وحلفاؤه
 على تأجيل عقوبات اقتصادية أشد إال إذا أقدمت
موسكو على خطوات أبعد من السيطرة على القرم.
 ووصف أوباما روسيا بأنها »قوة إقليمية«. وقال
 إنها ليست التهديد األول لألمن الوطني للواليات
 المتحدة. وأضاف أنه لن يتم إخراج روسيا من القرم
 بوسائل عسكرية ولكن ضم روسيا لشبه الجزيرة
ليس »أمرا محسوما البحر األسود   »الواقعة في 
الضم. بذلك  يعترف  لن  الدولي  المجتمع  ألن 

لألمن قمة  ختام  في  للصحفيين  أوباما   وقال 
أن روسيا  بيد  »األمر  الهاي  في   النووي 
أنها أخرى  مرة  تظهر  وأن  بمسؤولية   تتصرف 
وسيكون الدولية..  بالمعايير  لاللتزام   مستعدة 
ذلك.« تفعل  أن  رفضت  إذا  ما  ثمن  هناك 
 وسخر الكرملين من قرار أوباما وحلفائه الغربيين
في سوتشي الثماني،  لمجموعة  قمة  مقاطعة   من 
السبع لمجموعة  قمة  وعقد  يونيو/حزيران،   في 

نحو إحتواء االزمة؟



مقاالت 2

لشبه مالي  دعم  تقديم  الروسية  الحكومة   قررت 
الحالي العام  خالل  وسيفاستوبول  القرم   جزيرة 
يعادل ما  روبل،  مليار   13 من  بأكثر   2014 
روبل(،  35.58 )الدوالر=  دوالر  مليون   365 
للبيان ووفقا  الروسية.  الحكومة  لموقع   وفقا 
على نشر  الذي  الروسية  الحكومة  عن   الصادر 
 موقعها الرسمي، فإنه نظرا للوضع الحالي الذي
وسيفاستوبول القرم  جمهورية  ميزانيات  به   تمر 
 فمن المقترح توفير أموال من الميزانية الفدرالية
 الروسية في العام 2014، لتقديمها كمساعدة مالية
 إضافية، حيث سيخصص لميزانية جمهورية القرم
10.7 مليار روبل، ولميزانية سيفاستوبول  مبلغ 
التدابير لدعم  منح  مليار روبل، على شكل   2.4 
 الرامية إلى تحقيق التوازن في ميزانيات االتحاد
األموال هذه  استثمار  يتم  وسوف   الروسي. 
الصناعي القطاع  لدعم  إضافية  تدابير   لتنفيذ 
وسوق والمتوسطة،  الصغيرة  األعمال   وقطاع 
للمواطنين. العمل، والبلديات والدعم االجتماعي 

 العقوبات ضد روسيا ستضر بشركات
غربية

أن األمريكية  تايمز  نيويورك  صحيفة   ذكرت 
الروسية الطاقة  شركات  على  عقوبات   فرض 
وأضافت غربية.  شركات  على  بظاللها   ستلقي 
الواليات الذي تلوح فيه  الوقت  أنه في   الصحيفة 
يحذر روسيا،  على  العقوبات  بتشديد   المتحدة 
 خبراء من تأثيرها على شركات نفطية غربية لها
تايمز نيويورك  وذكرت  في روسيا،   استثمارات 
بالضرر ستصاب  التي  الشركات  بين  من   أن 
موبيل« »إكسون  شركة  العقوبات  جراء   من 
و«إيني« البريطانية  بي«  و«بي   األمريكية، 

وغيرها. النرويجية  أويل«  و«ستات   اإليطالية 
التجارة غرفة  رئيس  توقع  ذلك  غضون   في 
الواليات في  الروسية  األمريكية   والصناعة 
الشركات تتضرر  أن  ميليان  سيرغي   المتحدة 
في العقوبات  جراء  من  واألوروبية   األمريكية 
قطاع أن  وأضاف  روسيا،  ضد  فرضها   حال 
 األعمال األوروبي قد يخسر نحو 50 مليار دوالر
وأوروبا. روسيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  من 

قوة الغاز

باالخص و  االوروبية،  الدول   بعض 
الروسي الغاز  عن  بديال  يرى  ال  ألمانيا، 
األلمانية المستشارة  نائب  قال  الصدد،  هذا   في 
الجمعة اليوم  غابرييل  زيغمار  االقتصاد   ووزير 
»دوتشي راديو  مع  مقابلة  في  مارس/آذار   28 
بديل أي  حاليا  يرى  ال  إنه  قال  األلماني،   فيله« 
غابرييل واعتبر  روسيا.  من  الغاز  استيراد   عن 
أوروبا اعتماد  لتقليص  المطروحة  البدائل   أن 
 على النفط والغاز الروسي خاطئة وغير واقعية،
 وحث غابرييل على عدم التصعيد والذعر المفرط
روسيا. من  الطاقة  إمدادات  انقطاع  احتمال   من 
أحلك في  حتى  آمنة  كانت  اإلمدادات  إن   وقال 
وكانت الباردة،  الحرب  سنوات  خالل   األوقات 
المستشارة وكانت  هذا  بالعقود.  ملتزمة   موسكو 
سياسة أن  سابق  وقت  في  أكدت  قد   األلمانية 
بهدف النظر،  إلعادة  بأكملها  ستخضع  الطاقة 
الحد من االعتماد على إمدادات الطاقة من روسيا.

اإلمكانية لتدمير االقتصاد األمريكي؟

 قال جيم سينكلر الوسيط في سوق المال األمريكية
 والذي تسيطر عائلته على نحو %10 من بورصة

، ك ر يو  نيـــــو
روسيا إن   قال 
الكثير  تملك 
القدرات  من 
ت نيا مكا إل ا  و
تؤهلها  التي 
 لتدمير االقتصاد
 األمريكي. وقال
 سنكلر في مقابلة

 صحفية إن بإمكان روسيا بيع موارد الطاقة بأي
الصيني، اليوان  أو  اليورو  سواء  كانت   عملة 
 وتستطيع أن تتخلى عن الدوالر األمريكي، الذي
المتحدة الواليات  أن  وذكر  الحال.  في   سينهار 
قد نيكسون  األمريكي  الرئيس  عهد  في   كانت 
عقود جميع  تكون  أن  على  السعودية  مع   اتفقت 
هو البترودوالر  بذلك  ليكون  بالدوالر،   الطاقة 
أن إلى  ولفت   ، األمريكية  العملة  لقوة   المقياس 
على الحفاظ  أجل  من  حروبا  خاضت  قد   بالده 
إعالن روسيا في حال  أنه   البيترودوالر، مؤكدا 
عملة بأي  الطاقة  موارد  ببيع  والقبول   التحدي 
معدل وسيتفاقم  سينهار،  الدوالر  فإن   كانت، 
سوءا. االستثماري  المناخ  وسيزداد  التضخم 

 فرض عقوبات على قطاع األعمال 
األمريكي

مسألة الروسيين  واالتحاد  الدوما  مجلسا   ناقش 
 فرض عقوبات على الشركات األمريكية العاملة
البرلمانيون ويعتقد  الروسية،  األراضي   على 
على بالمثل  الرد  الضروري  من  أنه   الروس 
 العقوبات األمريكية المحتملة بحق قطاع األعمال
 الروسي، في حين أن الشركات األجنبية ال زالت

 تعول على مزيد من التعاون مع الجانب الروسي.
مع التعامل  فإن  الكرملين  نظر  وجهة  من   أما 
سخيفا، أمرا  سيكون  بالمثل  الغربية   العقوبات 
لكافة االستعداد  يجب  الوقت  نفس  في   ولكن 
مجلس نائب  دينغين  فاديم  وقال   االحتماالت. 
في النقاشات  إن  الروسي(،  )البرلمان   الدوما 
 الدوما تدور حول إمكانية فرض حزمة عقوبات
مناقشة مؤخرا  وتم  المتحدة،  الواليات   بحق 
 قضية فرض قيود على ممثلي الشركات المسجلة
من والمملوكة  الروسية  األراضي  على   رسميا 
النائب وأضاف  المتحدة.  الواليات  مواطني   قبل 
 الروسي أنه في حال كانت هذه العقوبات المماثلة
فقدان بخصوص  األمريكي  الجانب  تقلق   ال 
 االتصاالت التجارية معنا، فقد حان الوقت أن نبدأ
 في تقديم الدعم الكامل للمنتجين الروس المحليين.
 وأيد عضو لجنة األسواق المالية في مجلس الدوما
عقوبات فرض  احتمال  مسألة  كاشين،   بوريس 
كرد روسيا  في  األمريكي  األعمال  قطاع   ضد 
باتخاذ المتحدة  الواليات  قامت  حال  في   مماثل 
الروسية، الشركات  ضد  أوال  الخطوة  هذه   مثل 
تكون أن  يجب  العقوبات  هذه  مثل  أن  إلى   الفتا 
السلع هي  ما  وتحدد  جيدا  ومدروسة   تدريجية 
عنها. االستغناء  لروسيا  يمكن  التي  والخدمات 

بوتين يؤكد أن القرم قادر على أن يكون منطقة اقتصادية جذابة

 أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن ثقته بأن شبه جزيرة القرم قادرة على أن تصبح بسرعة منطقة مكتفية.
 ذاتيا وقال بوتين خالل لقائه رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف اليوم الخميس »حان الوقت التخاذ قرارات عملية«،

 تتعلق
بانضمام شبه جزيرة القرم و مدينة سيفاستوبول الى روسيا.

 وأعاد بوتين الى األذهان أن ممثلي االجهزة االمنية قاموا خالل االسبوع الجاري في القرم »بتنظيم الهيئات
 االمنية«، قائال »لقد حان الوقت لحل المسائل المتعلقة بتطوير اقتصاد القرم، و اتخاذ قرارات ادارية و تتعلق

بتطوير المنطقة«.
 وأكد بوتين »انا واثق و اعرف تماما ان القرم قادرة و يجب أن تكون مكتفية ذاتيا من الناحية االقتصادية في حال

نظم العمل بطريقة صحيحة« ، مشددا على ضرورة اتمام العمل على المسائل االجتماعية هناك.
من جانبه، اعترف مدفيديف أن »اقتصاد القرم حاليا ليس متطورا بالشكل الجيد .. نحن ننطلق من أن القرم قادرة على إنتاج ايرادات ستوجه الى تطويرها«.

 واشار مدفيديف إلى أنه لحل هذه المسألة قامت الحكومة بدراسة عدة خيارات ، بينها التسهيالت الضريبية وامكانية انشاء منطقة اقتصادية خاصة. واعتبر مدفيديف أن عدد االجهزة االدارية في
القرم يجب أن تكون معقولة و بعيدة عن البيروقراطية.

توتّر في العالقات اإلقتصادية العالميّة...إلى أين؟

روسيا تستعد لحرب إقتصادية
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 تداعيات األزمة الخليجية: نسبة التجارة-
 البينية ضعيفة وأوراق الضغط االقتصادية

على قطر غير مجدية

 اإلئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة حق
العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان

 معدل نمو الناتج اإلجمالي العربي مرشح
للتراجع إلى 2.8 في المئة خالل 2014

الدكتور أسامة عثمان - رام هللا
السعي االسرائيلي لضرب اليد العاملة في فلسطين

 اإلقتصاد العالمي- ص.٤القضية المركزية - ص.٦

هشام أبو خضرة
 األطماع والصراعات في ظل النظام

 االقتصادي المعاصر

 قال البنك الدولي إن التدخل العسكري الروسي في القرم وما تبعه من أزمة سياسية عالمية سيؤدي إلى حصول ركود
اقتصادي في روسيا، مع احتمال أن يتفاقم سوء الوضع في ذلك البلد بحال تطبيق العقوبات الغربية عليه.

 وذكر التقرير أن االقتصاد الروسي، الذي يعتبر الثامن في العالم من حيث الحجم، كان قد بدأ يعيش حالة من التباطؤ في
 معدالت النمو قبل األزمة مع أوكرانيا بسبب تعثر اإلصالحات ظهور ضعف النموذج االقتصادي المطبق عبر استخدام عوائد

النفط الكبيرة من أجل تمويل مشاريع عمالقة ودفع رواتب عالية.
 ويأتي التقرير بالتزامن مع فرض أوروبا والواليات المتحدة عقوبات على عدة شخصيات روسية، إلى جانب أحد المصارف
 الكبرى في البالد، كما يتزامن التقرير مع سحب المستثمرين الدوليين لمليارات الدوالرات من األسواق الروسية، ما اضطر

البنك المركزي إلى التدخل ورفع سعر الفائدة وضح أموال من احتياطياته لتثبيت العملة.
 وبحسب أرقام البنك الدولي، فإن االقتصاد الروسي قد ينمو خالل العام الجاري بواقع 1.1 في المائة بحال عولج ملف القرم وتمكنت روسيا من استعادة ثقة المستثمرين وتهدئة األوضاع مع الغرب،

علما أن النمو العام الماضي بلغ 1.3 في المائة. أما بحال استمرار التوتر فقد يتقلص االقتصاد بواقع 1.8 في المائة.

توتر في العالقات اإلقتصادية العالمية...

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

إلى آذار  شهر  تداوالت  في  الهبوط  واصل   كما 
المساعي فشل  مع  جديدة  متدنية   مستويات 
المنطقة. في  األوضاع  لتهدئة  الدبلوماسية 
  أما سوق األسهم في موسكو فسجل هبوطاً حاداً
 خالل العام الحالي، حيث هوى منذ يناير الماضي
 حتى اآلن بأكثر من 24%، وذلك بسبب التوترات
 السياسية والعسكرية التي قد تجر روسيا إلى الدخول
أوكرانيا. في  نفوذها  إلعادة  مباشرة  حرب  في 

نظام مزتبط مع المصارف األجنبية

 وتقول »صنداي تايمز« إن النظام المالي الروسي
حيث األجنبية،  البنوك  مع  كبيرة  بدرجة   مرتبط 
المصارف من  الروسية  القروض  حجم   يبلغ 
األرقام بحسب  دوالر،  مليار   263  األجنبية 

 أنهت البنوك العالمية الكبرى االستعدادات
والخطوط المالية  العالقات  لقطع   الالزمة 
والمصارف الشركات  مع   االئتمانية 
لتنفيذ وذلك  روسيا،  في  األعمال   ورجال 
فرضها سيتم  اقتصادية  عقوبات   أية 
المتحدة الواليات  قبل  من  روسيا   على 
واالتحاد األوروبي، وذلك فور صدورها.

مع والمالية  االئتمانية  العالقات  قطع  شأن   ومن 
أن عليها،  اقتصادية  عقوبات  وفرض   روسيا، 
الروسية، العملة  تواجه  التي  المخاطر  من   يرفع 
 وهو ما سيؤدي لمزيد من الضغوط على الروبل
»صنداي جريدة  المقبلة.وقالت  الفترة   خالل 
في أمضت  الكبرى  الغربية  البنوك  إن   تايمز« 
لقطع الالزمة  واالستعدادات  الترتيبات   إجراء 
فور روسيا  في  زبائنها  مع  المالية   العالقات 
صدور قرار بفرض عقوبات مالية على موسكو.

الروبل يتأثر
 وكان الروبل الروسي قد سجل مستويات متدنية
منذ العالم،  في  الرئيسية  العمالت  أمام   تاريخية 
بين روسيا وأوكرانيا، الحدود  التصعيد على   بدأ 

شركات عليها  حصلت  قروض  وهي   الرسمية، 
 وأشخاص في روسيا من بنوك في الخارج.وفي
 حال دخول روسيا في حرب أو فرض عقوبات
 اقتصادية إضافية ومالية عليها، فإن عدداً كبيراً من
األوروبية، خاصة  األجنبية،  والبنوك   الشركات 
 ستتضرر بفعل التعرض لهذه الديون، فضالً عن
لهزة سيتعرض  ذاته  الروسي  المالي  النظام   أن 
األجنبية القروض  بين  .ومن  كبيرة   وانتكاسة 
إجمالي يبلغ  الروسية  الشركات  عليها   الحاصلة 
مليار  180 للروس  األوروبية  البنوك   قروض 
الكبرى األوروبية  البنوك  وتتصدر   دوالر، 
بينهم ومن  الديون،  لهذه  المتعرضين   قائمة 
و»دويتشة إس«  بي  »ويو  سويس«   »كريدي 
الكبرى. األوروبية  البنوك  من  وغيرها  بنك«، 
عزل العالم  في  الكبرى  الدول  بالفعل  بدأت    و 
إليها، وضمه  القرم  إقليم  اقتالع  بسبب   روسيا 
 فيما بدأت موسكو رسمياً االستعداد لهروب أكثر
العقوبات بسبب  البالد  من  دوالر  مليار   70  من 
المتحدة الواليات  فرضتها  التي   االقتصادية 
 واالتحاد األوروبي، وخوفاً من االنزالق لحرب
 في أوكرانيا.وأعلنت مجموعة الثماني أنها ستعقد
مدينة في  المقبل  يونيو  في  المقرر   مؤتمرها 
 بروكسل، عاصمة االتحاد األوروبي، بدالً من مدينة
تستضيف أن  مقرراً  كان  التي  الروسية   سوتشي 

 القمة، لتنعقد القمة بسبع دول بدالً من ثمانية مع
العقوبات فيما ستستمر  القمة،   غياب روسيا عن 
على احتجاجاً  الغربية  الدول  أقرتها  التي   المالية 
ضم إقليم القرم الى روسيا.بحسب جريدة الوطن

هروب رؤوس األموال

أندرو الروسي  االقتصاد  وزير  نائب   وقال 
 كليباتشي إن التوقعات تشير الى أن الربع األول
ما بهروب  سينتهي   2014 الحالي  العام   من 
تنامي مع  وذلك  دوالر،  مليار   70 الى   65  بين 
على الغربية  العقوبات  تشديد  من   المخاوف 
 روسيا.وكان العام الماضي 2013 قد شهد خروج
كانت فيما  روسيا،  من  دوالر  مليار   63  نحو 
 الحكومة الروسية تجري مشاورات قبل أيام لضخ
 50 مليار دوالر في األسواق لمواجهة العقوبات
هذا ضخ  حال  في  أنه  يعني  ما  وهو   الغربية، 
 المبلغ فلن يغطي ما خسره االقتصاد الروسي من
 رؤوس أموال خالل العام الماضي وحده، وليس
فقط ما غادر خالل الربع األول من العام الجاري.

 وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات
روسية، ومؤسسات  وشركات  مسؤولين   على 
إنه قالت واشنطن  الذي  بينها »بنك روسيا«   من 
موسكو. في  للمسؤولين  الشخصي  المصرف 

تداعيات قطع البنوك العالمية الكبرى لعالقاتها مع روسيا

أوباما يهدد بإتحاد أمريكي أوروبي لعزل روسيا...


