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En arabe, on parle de « wasta » pour désigner 
ces relations privilégiées avec des personnes 
haut placées par l’intermédiaire de membres de 
sa famille ou de ses amis. Cette pratique tenace 
existe depuis bien longtemps au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord (MENA) et son importance 
historique est profondément enracinée dans 
le mode de gouvernance prévalant dans la 
région; 
La pratique de la wasta va de la confiscation du 
pouvoir par les élites à de nombreux aspects 
de la vie quotidienne, comme l’administration 
et la fourniture des biens et services publics, 
les décisions de recrutement et l’attribution 
des contrats.
                                                                                                                                                                          
Un rapport publié récemment par la Banque 
mondiale et intitulé L’emploi pour une prospérité 
partagée : le moment pour l’action au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord met précisément en 
évidence la frustration que ressent la jeunesse 
arabe par rapport à cette situation et les dégâts 
réels que la wasta provoque au sein de toute 
une génération en la privant des chances de 
vivre dignement.
 
Le rapport s’intéresse aux nombreux facteurs 
qui nuisent aux marchés du travail de la région, 
autant d’éléments qui se révèlent essentiels 
pour comprendre les multiples strates d’une 
exclusion qui aboutit à ceci : des taux de 
chômage chez les jeunes qui sont les plus 
élevés au monde et trois femmes sur quatre 
exclues de la population active.
 
La publication souligne également le problème 
spécifique du manque de méritocratie au niveau 
du marché du travail. 

En d’autres termes, les diplômes 
sont perçus comme jouant un 
rôle mineur dans les décisions 
de recrutement des employeurs. 
Il existe d’autres réseaux informels 
par lesquels les entreprises 
recrutent leurs employés.
 
La perception de la Wasta

Le rapport s’appuie sur les données d’une 
enquête plus ancienne pour lever le voile sur 
certains de ces mécanismes. 
Parmi eux, la wasta occupe une place essentielle, 
bien qu’elle soit impalpable et officieuse. 
L’enquête posait notamment la question 
suivante : « Pour un jeune, quel est l’obstacle 
le plus important pour obtenir un emploi ou 
un meilleur emploi qui lui permette de fonder 

une famille ? ». 
En Égypte, en Tunisie et, dans une moindre 
mesure, en Syrie, les jeunes interrogés ont cité 
comme obstacle principal le manque d’emplois 
corrects disponibles et, dans l’ensemble de 
la région, une part non négligeable d’entre 
eux a mis en avant le fait que les bons emplois 
n’étaient donnés qu’aux personnes ayant des 
relations.
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Le mot est commun à la plupart des pays arabes, au maghreb comme au machrek et dans 
les pays du Golfe...La“Wasta”, ou “piston” en français familier, sévit en toute impunité 
dans nos économies ravagées par la corruption et le clientèlisme. Attention, la Wasta tue 
les espoirs professionels de nombreux jeunes arabes qui n’ont pas réussi à avoir les bons 
contacts pour occuper un poste mérité. C’est en effet la dure loi de la jungle qui sévit sur 
le marché du travail arabe. “L’important, ce n’est pas ce que vous connaissez, mais qui 
vous connaissez...” mentionne Joumana El Aref, auteure du texte qui suit et qui expose 
factuellement les conséquences néfastes d’une pratique ancestrale.

Monde Arabe: La jeunesse face à la «Wasta»

•	 L’Union Libanaise Culturelle 
Mondiale rend hommage à 
Gaby Lteif

•	 Un atelier international pour 
le renforcement de l’accès des 
femmes à la vie politique en 
Méditerranée

•	 Le festival de cinéma arabe 
Mawassem à Paris

Zeina el Tibi

Avec le soutien de 
l’Organisation

 Internationale de
 la Francophonie

La participation des citoyens à la chose publique est le signe de la bonne santé 
d’une société. C’est encore plus vrai lorsque cette participation n’est pas le fait 
d’une moitié de la population mais de l’ensemble des forces vives d’un pays.
L’intérêt le plus évident d’une société bien équilibrée est de voir les femmes 
prendre leur part dans cet effort. Il ne s’agit pas d’un cadeau, mais d’un 
engagement, et même d’une mission.   

Quel engagement féminin pour la mise en place d’une démocratie 
participative ?

Les femmes marocaines s’activent

En effet, il faut cesser de penser que les femmes 
voudraient des responsabilités pour avoir une 
« part du gâteau », elles les veulent pour contribuer  
au progrès de leur pays, pour apporter leur 
contribution à l’œuvre collective. 

L’intégration des femmes  dans le développement 
social, économique, politique et culturel  est 
donc au service du bien commun, de l’intérêt 
général. Tel est le défi lancé par un groupe 
de femmes marocaines engagées à travers 
l’association Connecting Group International.
La participation des citoyens à la chose publique 
est le signe de la bonne santé d’une société. 

C’est encore plus vrai lorsque cette participation 
n’est pas le fait d’une moitié de la population 
mais de l’ensemble des forces vives d’un pays.

L’intérêt le plus évident d’une société bien 
équilibrée est de voir les femmes prendre 
leur part dans cet effort. Il ne s’agit pas d’un 
cadeau, mais d’un engagement, et même d’une 
mission.  En effet, il faut cesser de penser que 
les femmes voudraient des responsabilités 
pour avoir une « part du gâteau », elles les 
veulent pour contribuer  au progrès de leur 
pays, pour apporter leur contribution à l’œuvre 
collective. L’intégration des femmes  dans le 
développement social, économique, politique 
et culturel  est donc au service du bien commun, 

de l’intérêt général. 

Telest le défi lancé par un groupe  de femmes 
marocaines engagées à travers l’association 
Connecting Group International. 
Fondée au Maroc en 2011 ce réseau de femmes 
milite  pour le respect des valeurs des droits 
humains, de la liberté, de la démocratie, de 
l’équité sociale, du développement durable 
et de l’égalité des chances.

Un programme de formation en partenariat avec 
le ministère des Affaires étrangères allemand, 
la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, 
le National Democratic Institute et l’association 
Dones per la Libertat i la Democracia, a été mis 

en place  dans différentes régions du pays.  

Plusieurs grandes villes du Maroc ont montré leur 
intérêt à cette nouvelle manière de s’impliquer 
dans la vie civile et politique notamment Casa-
blanca, Fès, Marrakech Tanger et dernièrement 
Kenitra et la région du Gharb.

L’actuelle ministre déléguée chargée de  
l’environnement et fondatrice du Connecting 
Group International, Hakima El Haïti, encourage 
vivement le dynamisme des associations 
féminines marocaines et leur implication 
dans la chose publique.  

Suite page 3
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La ville de Tétouan, au Royaume du Maroc,  a accueilli le 28 mars 2014 un atelier international sur le thème « Le renforcement de l’accès des 
femmes à la vie politique dans la région de la Méditerranée, les défis et les opportunités : le Maroc pour exemple »

Suite de la page 1
A travers plusieurs conférences et lors de 
différentes manifestations, elle a mis en valeur  
l’intérêt  du rôle de la société civile en matière 
de politiques et de gestion de la chose publique 
dans le cadre d’une démocratie participative 
basée sur le principe d’égalité homme-femme. 

Pour sa part, Nouzha Bouchareb, présidente 
du Connecting Group International, s’investit 
dans la création de réseaux pour  soutenir les 
femmes dont les potentialités leur permettent 
de contribuer au développement humain et 
économique du pays. L’objectif est de soutenir 
les capacités politiques et de cadres dirigeants 
des femmes dans  divers domaines. 

Lors de l’inauguration de la section CGI région 
Kenitra, en mars 2014, Mme Zineb el Adaoui, 
wali du Gharb-Chrarda-Béni Hssen et gouver-
neur de la province de Kenitra, a plaidé pour 
la parité et lancé un appel à soutenir toutes 
les mesures visant à renforcer la position des 
femmes, notamment dans 
les domaines susceptibles 
de leur assurer l’autonomie 
financière et d’acquérir 
la liberté de prendre des 
décisions concernant leur 
destin et leur carrière, en 
particulier dans le domaine 
de l›entrepreneuriat et des 
affaires.

Grâce aux initiatives du 
roi Mohammed VI, qui 
consacre de réels efforts 
pour la promotion des 
femmes et leur partici-
pation à la vie publique 

sous toutes ses formes, de plus en plus, les 
femmes marocaines apportent leur contribution 
précieuse au développement du pays. De 
plus en plus elles trouvent leur place dans 
les institutions politiques et administratives, 
dans la vie associative. 
C’est le signe d’un pays en bonne santé, 
résolument tourné vers l’avenir. 
Tel que son nom l’indique le Connectin Group 
International (CGI) a pour but  de mettre en 
place un réseau de femmes de différents 
horizons qui s’impliquent dans la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
sur le continent africain et dans le monde 
méditerranéen. 

Une branche du CGI a été récemment inauguré 
en Tunisie  et des projets sont en cours dans 
d’autres pays de la Méditerranée, notamment 
le Liban, sans oublier la France.

Zeina El Tibi 
Présidente de l’AFACOM Le monde entier a 

Le samedi 5 Avril, à  l’occasion de son dîner 
de gala annuel à Paris, la Section féminine de 
l’Union Libanaise Culturelle Mondiale-France 
(ULCM), a voulu rendre hommage à la journaliste 
franco-libanaise Gaby Lteif pour ses quarante 
ans de carrière à la télévision et à la radio.
 
Placée sous le haut patronage et en présence de 
Hady el Khoury, chargé d’affaire et ambassadeur 
par intérim du Liban en France, la cérémonie a 
réuni  un grand nombre de personnalités libanaises 
et franco-libanaises- diplomates, intellectuels, 
journalistes et d’hommes d’affaires - notamment  
Boutros Assaker ambassadeur de la ligue arabe 
à Paris ; Khalil Karam ambassadeur du Liban à 
l’UNESCO ; Carole Dagher attachée culturelle 
à l’ambassade du Liban à Paris ;  Bahjat Rizk 
attaché culturel du Liban à l’UNESCO ; l’homme 
d’affaire libanais Fouad Makhzoumi, de passage 
à Paris ; Mme Souad el Tayeb présidente de 
Radio Monte Carlo Doualiya et Marc Saikali 
Président de France 24. Edmond Abdel Massih 
président du conseil national (France) de l’ULCM 
Roger Hani, représentant en Europe et Michel 
Douaihy ancien président  de l’ULCM étaient 
également présents.

Dans son discours d’introduction, Randa Lteif 
Stephan, présidente de la section féminine 
de l’ULCM en France, a mis en exergue le rôle 
important que joue la femme dans la société 
à travers les médias mais surtout à travers 
l’éducation des enfants. Pointant le doigt sur 
certains usages qui continuent  à encourager  
les mères  à privilégier l’éducation des garçons 
négligeant ainsi,   d’une manière indirecte, la 
mise en valeur des capacités de leurs filles qui 
les aideraient à s’assumer à tous les niveaux 
de la société, elle a pris l’exemple de Gaby qui 
a mené une brillante carrière dans les médias. 
Pour sa part, Ghady el Khoury, chargé d’affaire 

et ambassadeur par intérim, a déclaré qu’ « à 
travers  Gaby nous honorons toutes les femmes 
libanaises, particulièrement les femmes de 
médias et leur important rôle dans la diffusion 
de la paix, du dialogue et de l’ouverture au 
Liban et dans la diaspora. 

A travers ses émissions sur RMC Doualiya,  Gaby 
représente un pont entre les deux cultures 
arabes et françaises». 

L’hommage de Bahjat Rizk

 Lors de son témoignage, Bahjat Rizk a rendu 
un très bel hommage à la qualité humaine 
de la lauréate. 
Retraçant un chemin amical et chaleureux, 
il a détaillé avec brio ses grandes qualités 
humaines et professionnelles, particulièrement 
sa générosité d’âme, son sérieux et sa grande 
sensibilité. « Qui connait un tant soit peu, le 
parcours et la personnalité hors du commun de 
Gaby Lteif, ne peut naturellement s’empêcher, 
de la comparer à un astre  car  au milieu de la 
nuit, elle ne cesse de scintiller, de guider et 
de faire rêver…
Je suis toujours admiratif, par cette apparente 
facilité qu’elle a, d’aborder ses sujets et puis 
de les approfondir, de saisir l’essentiel du 
discours, de mener le débat, de personnaliser 
la rencontre, de la rendre humaine et vivante. 
L’interlocuteur peut varier mais Gaby  a une 
telle maîtrise de son art, qu’elle encadre son 
vis-à-vis et le conduit, de manière sûre, à mieux 
se connaître lui-même. Gaby Lteif est un être de 
beauté. Elle capte la lumière et puis la diffuse. 
C’est une véritable étoile, dans tous les sens 
du terme »
Plusieurs témoignages ont été diffusés à travers 
un film retraçant  le riche parcours de Gaby Lteif.  
Beaucoup se souviennent combien le nouveau 

mode de présentation d’émission qu’elle a 
inauguré avait modifié  l’image, souvent figée,  
de l’audiovisuel libanais. 
En effet dans les années 70 Gaby a bouleversé  
la donne sur  la chaine publique libanaise; 
elle représentait la femme libanaise dans sa  
beauté, sa féminité et surtout sa grâce et son 
intelligence.

C’est  avec beaucoup d’émotions que Gaby 
a adressé ses remerciements relatant son 
propre parcours : 

« Lorsque la guerre a ravagé notre pays, j’ai 
décidé de partir.  Quelle autre destination que 
la terre de France pouvais-je choisir ? J’étais 
francophone et francophile comme beaucoup 
d’entre nous. 

J’ai poursuivi ma carrière en passant de la télé 
à la radio.  Radio Monte Carlo et ses 15 millions 
d’auditeurs (rebaptisée aujourd’hui MCD) est 
devenue ma grande famille… Ma carrière 
au Liban, mes émissions à MCD, étaient-ils 
autre,  que ce dialogue des cultures et des 
civilisations que l’on cherche aujourd’hui sans 
toujours le trouver ?  Ce combat, je le poursuis 
aujourd’hui avec tous ceux qui rêvent et veulent 
un monde meilleur. 
Ce que je peux dire, c’est que c’est une chance 
inouïe, d’avoir vécu passionnément ma carrière ; 
ma vie au Liban et en France ».

La famille d’al Yom et d’al Ayam, l’Association 
des Femmes Arabes de la Presse à Paris, 
félicitent Gaby Lteif et lui souhaitent de 
poursuivre longtemps une carrière pleine de 
dialogues  et de merveilleuses rencontres.

Engagement féminin et démocratie 
participative

L’Union Libanaise Culturelle Mondiale rend hommage à Gaby Lteif

Gaby Lteif recevant son prix (credit photo: abd)

Al Ayam - Paris

La «Wasta», fléau du marché arabe du travail

La rencontre, organisée par le Centre Nord-Sud 
du Conseil de l’Europe, représenté par son 
directeur exécutif, José-Frédérico Ludovice, 
et par Jean-Marie Heydt, président du comité 
exécutif,  en partenariat avec l’association Voix 
de Femmes et la collaboration de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, a connu la 
participation de responsables gouvernementaux 
et institutionnels et d’acteurs associatifs du Maroc 
et de nombreux pays, réunis pour examiner 
les moyens de promouvoir la participation 
politique des femmes.

Intervenant à l’ouverture de cet atelier, Mme 
Karima Benyaich, ambassadeur du Maroc au 
Portugal et présidente de l’association Voix 
de Femmes, a souligné que les valeurs des 
droits de l’Homme, de l’égalité du genre et 

de la participation féminine à la vie politique 
constituent « des éléments intégrants du 
processus démocratique du Maroc, qui a 
réalisé, durant la dernière décennie sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed 
VI, une grande avancée institutionnelle et 
législative sur la voie du renforcement du rôle 
de la femme sur la scène politique ».

De son côté, la ministre de la Solidarité, de la 
femme, de la famille et du développement social, 
Bassima Hakkaoui, a relevé que le Maroc, qui 
a cumulé d’importants acquis en la matière, « 
entend désormais passer à la vitesse supérieure 
en institutionnalisant les principes de la parité, 
de l’égalité des chances et de la lutte contre 
toutes les formes de discrimination, et ce à travers 
une approche démocratique participative ». 

Pour sa part, la ministre déléguée chargée de 
l’Environnement, Hakima El Haite, a affirmé 
que la réalisation du développement global 
et équilibré et la mise en œuvre des principes 
d’équité sociale consacrés par la Constitution de 
2011 sont liés à « l’amélioration des conditions 
économiques et sociales des femmes et le 
renforcement de leur accès à la politique et 
aux postes de décision ». La ministre déléguée 
chargée de l’Eau, Charafat Afilal a affirmé  que la 
volonté institutionnelle du Maroc d’améliorer 
la situation des femmes s’est traduite par une 
série de réformes politiques et législatives qui 
doivent être « accompagnés par le changement 
de comportements sociaux ».

Le programme de cette rencontre a comporté 
des conférences thématiques notamment sur 

l’état de la participation politique des femmes au 
Maroc, les acquis et les défis en matière d’égalité 
et de parité et les expériences internationales 
en matière de promotion de la participation 
des femmes avec des interventions d’oratrices 
venues de Tunisie, du Liban, de France, du 
Portugal, d’Espagne, du Cap Vert.

Spécial Maroc
Al Ayam - Paris

Un atelier international pour le renforcement de l’accès des 
femmes à la vie politique en Méditerranée

Lancement du CGI à Kénitra au Maroc

Un cèdre pour consolider les relations 
entre le Maroc et le Liban 
Le  mars 2014, une cérémonie a réuni plusieurs 
personnalités à Rabat pour planter  un   cèdre 
du Liban dans l’esplanade de la Bibliothèque 
nationale du Maroc afin de  célébrer les relations 
entre le Maroc et le Liban. 

«Certes, c’est  un geste simple mais très chargé 
en enseignement sa indiqué Fathallah Oualalou, 
maire de Rabat. Plusieurs personnalités étaient 
présentes notamment, l’ambassadeur du Liban, 
le consul du Liban  au Maroc, le secrétaire général 
de la wilaya et d’autres personnes venues de 
divers horizons.

Le cèdre, l’emblème du Liban,  est connu pour 
sa résistance et la profondeur de ses racines. 
Des qualités qui imprègnent les relations 
entre le Maroc et le Liban a précisé Jinane 
Milleli, présidente de l’Association 
Union libanaise culturelle mondiale, 
Maroc –Afrique. 
Elle a ajouté «Le but recherché à travers 
cet événement est de consolider 
davantage les liens entre les deux 
peuples et de remercier le Maroc 
d’accueillir la diaspora libanaise». 
Pour sa part l’ambassadeur du Liban 
au Maroc, Mostapha Hamdane, n’a 
pas tari d’éloges quant à la solidité 
des liens unissant les deux pays et 
s’est dit très fier de participer à cet 
événement. 

Selon Fouad Khazzaka, le consul 
du Liban à rabat,  la communauté 
libanaise qui « oscille actuellement 
entre 4000 et 5000 personnes, est 
appelée à connaître un grand essor 
dans les années à venir» dans la mesure 
où le Maroc est un pays émergent qui 

dispose d’un bon nombre d’atouts le rendant 
attractif aux yeux des investisseurs. 

Selon le diplomate libanais ces atouts sont la 
stabilité, les bonnes performances économiques 
et des fondements macroéconomiques solides 
qui font du Royaume une plateforme importante 
pour attirer des investisseurs libanais. 

Suite de la page 1
La même question a été posée à nouveau 
dans une enquête plus récente (2013) réalisée 
par Gallup. On voit dans les deux graphiques 
présentés ci-dessous que les réponses des 
personnes interrogées dans les différents pays 
de la région sont sensiblement identiques 
d’une enquête à l’autre. Environ 18 % des 
jeunes vivant dans les pays sondés pensent 
que la wasta est le principal obstacle qui les 
empêche de trouver un emploi.

Un fait accompli

Une autre question posée sous une forme 
différente reprenait le même aspect : « De 
façon générale, êtes-vous d’accord avec 
l’affirmation suivante : connaître des personnes 
haut placées est essentiel pour obtenir un 
emploi ? ». Les résultats ont été nets : plus de 
60 % des personnes interrogées dans tous les 
pays de la région MENA ont approuvé cette 
affirmation, sauf au Qatar, où le pourcentage 
a été légèrement inférieur. 

Le Liban et la Jordanie se sont particulièrement 
distingués, avec des taux d’approbation s’élevant 
respectivement à près de 90 et 85 % 

Les résultats obtenus par Gallup ne surprendront 
pas quiconque travaille dans la région MENA 
ou en est originaire. 
Une multitude de faits anecdotiques et de 
données empiriques témoignent de la faible 
importance de la méritocratie dans les recru-
tements, au profit de méthodes informelles 
bien plus populaires.

Les raisons en sont exposées dans le rapport: 
structure du marché peu concurrentielle, 
distribution des entreprises, procédures de 
licenciement complexes et coûteuses, ou encore 
application arbitraire de la réglementation, ce 
point rendant d’autres aspects plus pertinents, 
comme la confiance.
Le fait que la perception du rôle de la wasta par 
la jeunesse arabe n’ait absolument pas changé 
pendant les années tumultueuses qui se sont 
écoulées entre 2009 et 2013 met en lumière sa 

portée réelle sur le chômage des 
jeunes, avec des conséquences 
qui se sont manifestées lors des 
changements radicaux qui ont 
secoué la région à partir de 2011.

Il est évident que la perception 
selon laquelle tout ce qui compte, 
c’est d’avoir des relations vient 
miner le sentiment de dignité 
et d’équité. 

Un danger pour le professionalisme de la 
jeunesse arabe

Mais ce phénomène a aussi d’autres effets:  il 
contribue à dévaluer les diplômes et à saper 
les incitations qui pourraient encourager les 
employés à être responsables et à travailler 
de façon honnête et efficace. 
Par voie de conséquence, cela a un effet néfaste 
sur la qualité de la fourniture des services 
publics, qu’il s’agisse des secteurs de la santé, 
de l’éducation ou de la protection sociale.

Alors que bon nombre des efforts de déve-
loppement actuels ont pour principal objectif 
de faire baisser le chômage des jeunes dans 
la région MENA, il faudrait commencer par 
reconnaître l’importance du système officieux de 
la wasta et promouvoir des réformes juridiques 
et sociales visant à l’endiguer. 

Ceux qui subissent les conséquences négatives 
de la wasta semblent être bien plus conscients 
de son impact sur le système que les décideurs 
eux-mêmes.
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Algérie : un pays sclérosé

   تتمة الصفحة ٥

Le monde entier a assisté avec consternation 
à la mascarade de l’élection présidentielle 
algérienne, le 17 avril.  
Un Bouteflika quasi moribond incapable de 
parler et de se déplacer à été  réélu par plus 
de 80% des suffrages d’une petite moitié des 
électeurs qui se sont déplacés. 

Ce scrutin arrangé a démontré le cynisme et 
le mépris du peuple algérien entretenus par 
la caste au pouvoir qui pille le pays depuis des 
décennies. Jamais le rejet du régime n’aura 
été aussi important aussi bien dans certaines 
régions qui sont en quasi-révolte (Kabylie, 
Ghardaïa…) que chez les jeunes réunis dans le 

mouvement Barakat qui clament « Ça suffit ! ».
Ce qui reste frappant est la sclérose de ce 
pays, y compris son économie qui est à la fois 
soviétique et corrompue. 
Dans un article du Figaro du 21 avril, l’économiste 
Nicolas Baverez a pu noter le contraste présenté 
par cette économie immobile avec le décollage 
du continent africain. 
Baverez rappelle les chiffres  catastrophiques: 
« La croissance stagne autour de 3% par an 
depuis une décennie ; l’inflation atteint 9% ; 
la surévaluation  de 40% du dirham détruit la 
compétitivité et interdit toute production en 
dehors du gaz ‘l’industrie ne compte que pour 
4% du PIB et l’agriculture pour 7%). » Et cela sans 

compter un taux de chômage considérable, 
notamment chez les jeunes.  Toute l’économie 
repose sur la manne des hydrocarbures  (90% 
d s devises, 70% des recettes fiscales) qui n’est 
pas inépuisable.  La corruption et l’insécurité 
juridique éloignent les investisseurs étrangers 
qui préfèrent se tourner vers des pays plus 
sûrs et plus sérieux comme le Maroc. 
Pour acheter la paix sociale, le régime entretient 
une armée de fonctionnaires et subventionne 
les carburants et les subventions diverses. 

Qu’adviendra-t-il lorsque les moyens man-
queront pour entretenir une population qui 
atteindra 50 millions en 2025 (au lieu de 36 

millions aujourd’hui) ? Malgré une armée et des 
forces policières pléthoriques, le pays connait 
déjà des émeutes régulières (plus de 10 000 
chaque année) sans compter des attaques 
terroristes qui peuvent frapper des objectifs 
vitaux, comme la base gazière d’In Amenas 
en 2003. Frappé par l’inertie et  incapable de 
se réformer, le régime algérien est à l’image 
de son président : à bout de souffle. 
Combien de temps encore le pays pourra-t-il 
survivre en marge des évolutions régionales 
et rester enfermé dans une sorte de bunker 
soviétique au point de devenir une sorte 
de Corée du Nord de l’Afrique? En Algérie la 
révolution reste à faire. 

Le festival de cinéma arabe Mawassem à Paris

أزمة اإلقتصاد العالمي، ُمستنقع للفكر الرأسمالي

 تصريحات كثيرة صدرت في اآلونة األخيرة تستغرب صمود البنية
 التحتية لالقتصاد السوري ولجميع مرافق الخدمات من مياه وكهرباء
أساسياً وجودها  اعتبار  يمكن  أخرى  ومستلزمات  تموينية   ومواد 
 في المعيشة والطبابة وجميع التفاصيل األخرى، تلك التصريحات
وكأهم أصحابها،  نفوس  في  المبطنة  النيات  تفضح  كانت   الغربية 
 كانوا يريدون القول: لماذا لم يتحطم االقتصاد السوري حتى اللحظة
 رغم أننا بذلنا ما بوسعنا من أجل ذلك؟ ولماذا مازالت المشافي تعمل؟
والموظفين؟ المراجعين  وتستقبل  أبوابها  تفتح  الرسمية  والدوائر 

طبيعة يحسب  فمن  بالتأكيد،  شراسة  واألشد  األقسى  الحرب   إنها 
حجم يكتشف  المختلفة،  المرافق  لها  تعرضت  التي   الهجمات 
المباني والمؤسسات من أجل التي استهدف تلك   التخطيط والتنفيذ 
 تدميرها وجعل سورية تعود فعال سنين طويلة إلى الوراء، إنها لعبة
 الشركات والتجار الذين تقف وراءهم جهات سياسية ضخمة كانت
 تخطط فعالً لالستفادة من دماء السوريين ومن لقمة عيشهم، لكن ما
المواطنين وهم  حدث على األرض مازال يبعث األمل في نفوس 
يحصلوا كي  مثال  البيروني  مشفى  يراجعون  عندما  ثقة   يزدادون 
 على جرعات األمراض السرطانية المستعصية بشكل مجاني، رغم
 أن المشفى في منطقة تعد خطرة نسبياً، كذلك األمر بالنسبة لألفران
 والمستوصفات وعمال محطات الكهرباء والهاتف وشبكات المياه..
 إنهم األبطال المجهولون الذين يستحقون كل تقدير واحترام ألنهم

وهو يملكون  ما  بأغلى  ويضحون  بل  لديهم  ما  أقصى   يبذلون 
إلى تصل  مازالت  الكهرباء  أن  هللا  نحمد  البعض:  يقول   حياتهم.. 
 المنازل رغم الحرب الكونية التي تشن علينا!. ويردد آخرون إن
 توفر اللقاحات والعالجات المجانية وكذلك العمليات الجراحية في
 المشافي العامة، كل ذلك يؤكد على عظمة السوريين وبسالتهم في
 وجه أعظم هجمة في التاريخ.. االقتصاد السوري والمرافق العامة
سلسلة إلى  تضاف  أن  يمكن  التي  الجديدة  البطلة  هي   السورية، 
 األبطال الكثيرين في هذه الحرب، ولن ننسى األطباء والممرضات
 والبائعين والعمال بجميع اختصاصاتهم، فهم قد خاضوا االمتحان
 االخطر في حياة األمة وتمكنوا من النجاح واالستمرار طيلة ثالث
 سنوات من المعاناة واإلصرار رغم كثرة الشهداء الذين سقطوا في
 هذه المجاالت المتصلة بعيش المواطن وخدماته األساسية.. هناك
وإصراره وقوته  السوري  اإلنسان  حضور  يؤكد  مشرق   جانب 
 الكبير على صناعة مستقبله بساعديه القويين وعقله النير، فالخوف
وكان عمله  إلى  يوم  كل  الذهاب  عن  ثنيه  من  يتمكنا  لم   والخطر 
 في هذا جزءا من جيش األبطال الكثيرين الذين انتصروا بشكل ما
والتقدير... الشكر  ذلك كل  يستحقون على  خالل هذه األزمة وهم 

 اإلنسان يشعر باالطمئنان عندما شاهد عمال الحدائق وهم يجلسون
وماسح والزبال  النابت  الفول  بائع  حتى  النباتات،  يشذبوا   كي 
 األحذية والسيارات في الشوارع، يبثون نوعاً من الشعور الطبيعي

الُمتقَِدمة » مثل الواليات المتحدة واليابان ودول اإلتحاد األوروبي.

النامية »اإلقتصادات  التصنيف  ذات  الدول  بعض  نجد   بالمقابل 
بنسبة والصين   18% البرازيل  مثل  األجور  في  إرتفاع  حدث   « 
رفع هو  بل  الدول  تلك  في  جيد  الوضع  أن  يعني  ال  هذا   61% 
بارقة يمنحنا  قد  لكنه  هناك.  قائم  متدني  دخل  معدالت  من   أجر 
بها. إقتصادية خاصة  تنتهج سياسة  الدول   أمل ، خاصة وأّن هذه 

عمالة غير منظمة وفقدان األمن التشغيلي

 نتيجة الوضع القائم في ظل سياسة الليبرالية تواجه القوى العاملة ممن
 ينضّمون إلى سوق العمل ظاهرة فُقدان العمل الُمنظّم ، أي فرص
عمل مؤقتة بمعظمها أو جزئية ، ال تمنح الموظف/ة األمن التشغيلي.

 يظهر من مسح إحصائي أجرته منظمة العمل في 47 بلداً ، برز من
 خالله أّن العمالة غير الُمنَظّمة » ترتكز على العمالة بين الشباب
الالتينية ستة من عشرة امريكا  ففي  العمل »  يدخلون سوق   ممن 
الروسي اإلتحاد  وفي  منظمة  غير  وظائف  على  يعثرون   شباب 
 حوالي %51 من الشباب الوافدين لسوق العمل للمرة األولى يعملون
%91 من العربية   في وظائف غير منظمة وفي جمهورية مصر 
الشباب الذين يدخلون سوق العمل يعملون في وظائف غير منظمة.
 الظاهرة أعاله تتسق مع المعاناة التي يعانيها العاملون في عالم العمل
 في السنوات األخيرة ، وهي ظاهرة فُقدان األمن التشغيلي أو الوظيفي،
 هذه الظاهرة »مرتفعة في البلدان الُمتقدمة » ، وهي تعني العمل في
 فرص عمل مؤقتة أو جزئية ، بأجر محدود ،أو عن طريق مقاولي

 قوى عاملة ، وهكذا نجد أّن أنماط تفشي إنعدام األمن التشغيلي تتفاقم
 منذ إندالع األزمة اإلقتصادية ، مما أدى »إلى الحالة الكئيبة التي
 وصلت إليها أسواق العمل وإتجاهات العمالة ». ويكفي أن نذكر هنا
 ما حدث في الدول األوروبية في هذا المجال ، ففي بعضها وصلت
نسبة العمالة المؤقتة الى %56,2 بين الرجال و %49,8 بين النساء.

كبير بشكل  تؤثر  التشغيلي  األمن  وفقدان  المؤقت  العمل   ظاهرة 
اإلقتصادي عامة. الوضع  العاملين وعائالتهم خاصة وعلى   على 
بناء ،مثل  األمد  طويلة  خطط  وضع  إمكانيات  من  تحد   إلنها 
اإلستهالك من  التحديد   ، األطفال(  وإنجاب  )الزواج  عائلية   خلية 
لحدوث يؤدي  مما  التقاعدي  التأمين  فقدان   ، بيت  إقتناء   مثل 
إلى باإلضافة  هذا   ، التقاعد  صناديق  وضع  في  وخلل   إرتباك 
الضمان صناديق  إلى  التوجه  العاملة  المجموعة  هذه   إضطرار 
من دخلها  تدني  بسبب  مالية  إعانات  على  للحصول   اإلجتماعي 
جزئية. أو  مؤقتة  الوظيفة  لكون  العمل  مكان  فقدان  وسرعة  جهة 
 في ظل هذه األزمة الخانقة وهشاشة فرص العمل ، التي نتجت عن
 إتباع السياسة القائمة على فكر الليبرالية الجديدة ، ال بد لنا وأن نقوم
 بتقوية التنظيم النقابي وأن تقوم النقابات واإلتحادات النقابية بدورها
 القيادي في هذه المرحلة المفصلية وأن تقف بقوة ووحدة وتشكيل جبهة
 عريضة مناهضة لهذا الفكر وطرح نظام الحكم البديل ، الذي يُخرج
 الطبقة العاملة خاصة والشعوب عامة من مستنقع السياسة الليبرالية
الشعبية  - العمالية  الوحدة  تنمية  على  العمل  ومواصلة   ،  الجديدة 
 والنهوض في حمالت إحتجاجية محلية ودولية – عالمية تؤدي إلى
وسياساتهم. الجدد  بالمحافظون  الُمتمثل  الحالي  الطاغوت  إسقاط 

لكن  ، ومآسيها  الفقر  دائرة  عن  واإلبتعاد  الكريم  العيش   مكانة 
على والُمهيمن  القائم  الرأسمالي  النظام  ظل  في  يحدث   ما 
 إقتصاديات العالم أجمع ، هو غير ذلك ، تشير منظمة العمل إلى
دخل ألن   ، فقراء«  »عمال  تصنيفهم  يجري  عامل   839  وجود 
اليوم في   1,25-$- يتعدى  ال  منهم  وعاملة  عامل  مليون   375 
اليوم. في   2-$- يتعدى  ال  منهم  الواحد  دخل  ماليين   464 و 

 في ظل الوضع اإلقتصادي القائم في العالم ال يتوقع تغيير لألفضل
لألسوأ. التدهور  إستمرار  يتوقع  بل   ، المجموعة  هذه  لدى 
أوروبا في  العاملين  من   4% حوالي  أن  الُمعطيات   تؤكد 
جنوب في  بينما   ، الفقراء  العمال  مجموعة  ضمن   يصنفون 
العمال بين  النسبة  تبلغ  الهند  وفي   60% إلى  النسبة  تصل   آسيا 
وأخرى. دولة  بين  النسبة  هذه  وتتباين   ،  33,7% الشباب 

تدهور في األجور

 واضح من تداعيات األزمة اإلقتصادية التدهور الُمستمر في أجور
 العاملين وتآكل قيمتها الشرائية ، وذلك نتيجة إرتفاع األسعار من
تعني التي   « اإلشفاء  »خطط  شعار  تحت  سياسات  وفرض   جهة 
 تجميد األجور وفي بعض الحاالت تخفيضها )كما حدث في اليونان
لعائالت اإلقتصادية  الحالة  تفاقم  إلى  أدى  الوضع  . هذا   وغيرها( 
وأصبحت الوسطى«  »الطبقة  عليهم  يُطلق  من  فيهم  بما   العاملين 
مما  ، لعائالتهم  اليومية  الحياة  متطلبات  لتوفير  تكفي  ال   أجورهم 
على الحصول  أو  بتوفيراتهم  اإلستعانة  إضطرارهم  إلى   أدى 
»اإلقتصادات في  خاصة  المعيشية.  ضائقتهم  من  زادت   قروض 

عن صمود البنية التحتية لالقتصاد السوري
قال البعض  أن  لدرجة  يرام،  ما  خير  تسير على  االمور  أن   على 
األخبار نشرات  كل  يضاهي  أولئك،  من  عامل  أي  منظر   إن 
كي السورية  الحياة  مفاصل  في  الكآبة  بث  تحاول  التي   المغرضة 
 توحي أن الجانب المظلم هو المسيطر على المشهد، لكن هيهات،
أية حديقة من حدائق في  األزهار  يسقي  بسيط  بإمكان عامل   كان 
هو أصر  عندما  تماما  معكوس  بشكل  المعادلة  يقلب  أن   دمشق، 
وكان منهم  العديد  ضحيتها  راح  التي  الهاون  قذائف  رغم   اآلخر 
كأن عمله  مكان  إلى  القدوم  على  المزرعة،  حديقة  في   آخرهم 
يمكن ندية  طرية  واألعشاب  األزهار  بقاء  وكأن  يكن  لم   شيئا 
العين أمام  من  معتمة  مساحات  تزيح  ألنها  وطنية  مهمة   اعتباره 
واليأس.. المآسي والخوف  تعتاد على  يجعلونها  أن  يحاولون  التي 

من الكثير  السوريون  والعمال  السوري،  االقتصاد   يستحق 
وال تتراجع  ال  أمينة  أيد  في  البلد  بأن  واالطمئنان  والثقة   التكريم 
األفران مشهد  هو  مثلما  هذا  يؤكد  المستشفيات  فمنظر   تتخاذل.. 
الذين ينهضون الهاتف والكهرباء والمياه وكل األشخاص   وعمال 
على الوطن  يبنوا  أن  أجل  من  الباكر  الصباح  في  أعمالهم   إلى 
فلهم الخوف..  وعدم  والتضحية..  واإلخالص  بالحب   طريقهم: 
الوطن..! نبني  الرجال  أولئك  فبعزيمة  واإلعتزاز،  التقدير  جميعا 

)النهضة(

Opinion

Le festival de cinéma arabe Mawassem à Paris
Le festival Mawassem,  saisons du cinéma arabe,  
s’est tenu du 21 au 23 mars 2014 à Paris. Pendant 
trois jours,  une quarantaine de films de neuf 
pays arabes (Tunisie, Egypte, Palestine, Syrie, 
Irak, Arabie Saoudite, Emirats-Arabes-Unis, 
Yémen…) et de la France - des longs et des courts 
métrages, des documentaires  et des dessins 
animés- ont été présentés à des spectateurs 
avisés ou amateurs .

Pour sa première édition le festival a voulu 
être une vitrine de la réalité de la société arabe 
d’aujourd’hui à travers une riche création 
artistique. L’initiatrice de ce festival a été  la 
journaliste Hoda Ibrahim. 

Connaissant le  professionnalisme et le sérieux 
de Hoda Ibrahim, la plupart des réalisateurs  
ont accepté de la soutenir dans un  projet 
qu’elle-même qualifie de « fou ». Malgré le 
manque de moyens  elle a tenu le pari et s’est 
lancée dans une aventure réussie et pleine 
de passion. 
Elle précise : « L’idée répandue en Occident 

est que les pays arabes sont rétrogrades et 
vivent à l’heure de l’extrémisme religieux, j’ai 
voulu montrer à quel point l’évolution des  
sociétés arabes est méconnue.   La jeunesse 
s’exprime librement à travers le Septième art, 
et cette nouvelle période de notre histoire 
est particulièrement riche ». Le festival a été 
dédié plus particulièrement à la femme en 
mettant l›accent sur le travail des réalisatrices. 
Si la femme est très présente dans la program-
mation, ce « n’est pas pour un quelconque 
combat féministe, mais parce que la femme 
s’investit beaucoup pour mettre en valeur 
son engagement à travers  la production 
cinématographique. Il était donc normal 
qu’elle soit largement représentée ».

 Pendant plusieurs années les festivals consacrés 
au cinéma arabe se déroulaient soit à Marseille 
soit dans la banlieue parisienne et  consacraient 
une large place au cinéma du Maghreb arabe. 
Hoda Ibrahim a voulu redonner vie à un projet 
lancé par Ghassan Abdel Khalek, disparu en 
pleine force de l’âge. 
Il s’agit de faire connaître la richesse du cinéma 

arabe dans son ensemble et toute sa 
diversité, du Maghreb au Golfe arabe. 
 Pour cette première de Mawasseem, 
Hoda Ibrahim exprime sa satisfaction et 
précise : « Beaucoup de manifestations 
cinématographiques mettent l’accent sur 
le cinéma maghrébin, particulièrement 
le cinéma marocain qui est très riche. 
J’ai donc voulu complété cette image 
en  offrant aux spectateurs français et 
arabes résidents  en France le meilleur 
des réalisations cinématographiques 
du Machrek arabes depuis trois ans. »

Parmi les films qui ont été présentés, on 
peut mentionner le film émirati Hamama, 
les films tunisiens Yed Ellouh de Kaouther 
Ben Hania et Electro Chaâbi  de Hind 
Meddeb, les courts métrages Hawass et  
Izriqaq, le film saoudien Horma  de Ahd 
Kamel, le documentaire A la rencontre 
d’un pays perdu de la Palestinienne Maryse 
Gargour qui retrace la vie d’occidentaux 
nés à Jaffa, le film  Acham   de l’égyptienne 
Maguy Morgane, le dernier documentaire de 

la cinéaste yéménite Khadija Salama intitulé 
katlouha oubour liljanna … 

Charles Saint-Prot
Directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris

Activités culturelles

À la Une du programme de l’Institut français du Liban
Auteur, compositeur et interprète français, 
Julien Doré est tour à tour fantasque et écorché. 
Trois cent mille exemplaires se sont écoulés 
pour son premier album « Ersatz » au printemps 
2008. En 2011, « Bichon » confirmait un sûr 
talent d’écriture et un charisme certain dans 
l’interprétation… Parvenu au troisième album 
studio en 2013, « LØVE », «lion» en danois -  
Julien Doré s’envole vers des terres lointaines 
et mythiques pour un album tout moelleux.

Julien Doré le chanteur aux deux victoires 
de la musique, survolté, décalé et charmant, 
agrandit la chanson française et fait bouger 
les lignes, y compris jusqu’à Beyrouth le 26 Mai 
2014 au MusicHall Outdoor pour un concert 
exceptionnel.

Le travail de Fanny Seller aborde la temporalité 
de l’empreinte, la mémoire archéologique du 
corps, l’identité de l’enfant et la migration « 
évolutive » de l’image. Travaillant actuelle-
ment avec la Fondation Arabe pour l’Image 
à Beyrouth, la photographie d’archive qui ne 
constitue qu’une étape dans son processus 
créatif est conçue comme un filtre, comme 
une piste d’envol pour réactiver une mémoire 
fantasmée ou oubliée, une tranche de son 
vécu. Combattant la fixité des images, elle 
les redessine, les transpose, leur donnant une 
nouvelle existence dans la matière.
En tant que « narratrice silencieuse », Fanny Seller 
collabore pour ce projet avec l’écrivain Hyam 
Yared afin de retranscrire une réalité à travers 
deux prismes de vision et tenter de « restaurer » 

une lecture qui sous-tend les formes du visible. 
Le verbe accompagne les images et les images 
accompagnent les 
paroles dans un 
travail à 4 mains.

Du 7 au 29 mai 
dans la salle 
d’exposition de 
l’Institut français 
du Liban
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قطاع الشباب الفلسطيني بين العام والخاص

 في فلسطين مؤثٌر بؤرويٌّ مزمن هو االحتالل اإلسرائيلي الذي تعاقبت
ب إلى قيمها  أجياٌل عليه، أو تعاقب هو على أجيال يطبُعها، ويتسرَّ
 بتجليات مختلفة يعود اختالفُها إلى االحتالل نفسه وميكانزماته، أو إلى
 الطرف الفلسطيني المقاوم لها، بأشكال متطّورة كذلك، أو المصاب
وديمومتها. المباشرة  وسطوتها  واقعيتها  بفعل  ما،  نحو  على   بها، 
عليها االحتالل  يحرص  التي  الميكانزمات  هذه  في  ما  أهّم   ولعل 
 هو الديمومة، ليطال كلَّ جيل من الشباب تبصر عيونُه النور. فكل
 عقدين، على األكثر، يتعمد االحتالل وقائع مرّكزة تترك آثاراً نفسية
سلبية وعميقة في الجيل الذي تواكبه تلك الوقائع، أو تواكب نشوَءه.

العام أواخر  الحجارة  انتفاضة  هما  وممتدين  كبيرين  حدثين   آخر 
ينقطع لم  وبينهما   ،2000 العام  األقصى  انتفاضة  ثم   ،1987 
 االحتالل عن الظهور والتجلِّي، حتى هذه األيام، وفي مدن ال تشهد
نشطة. سلمية  مقاومة  مظاهر  أّي  أو  مسلّحة،  مقاومٍة  أعماِل  أّي 

 وال يخفى أن حضور االحتالل بقوة في فترة نضج هؤالء الشباب،
 مع ما يالبس ذلك من اصطدامات ومقاومات واعتداءات، من قتل
 واعتقال وهدم للبيوت وتقييد للحركة وإهانات على الحواجز بين المدن
 والقرى الفلسطينية، وكثرة ما كان يُعرض على شاشات التلفزة من
 مشاهد تلك التمظهرات، ومن صور الدماء والعنف واالنتهاك، كلُّ
ذلك كان يفعل فعلَه في ذاكرة األطفال في طفولتهم المبكرة والمتأخرة.

 وقد انعكس توقُُّف االنتفاضة، من دون أن تسفر عن إزالة االحتالل،
 أو االستيطان، خيبةً من جدوى العمل لدى جزء من الفلسطينيين.
 وصارت عبارة “ما راحت إال على اللي راحت عليه”، والتي تعني
قين ومن هُدمت بيوتهم، تُسمع بين بعض  الشهداء والجرحى والُمعوَّ
أفضى إذ  عليهم.  داخلياً  عنفاً  ذلك  انعكس  كما  الشعبية،   األوساط 
فراغ، من دون إلى حالة  العام  الوطني  والزخم  الحراك   انخفاُض 
 أن يكون فراغاً من االحتالل. فعاد الناس إلى مألوف أعمالهم تحت
 االحتالل نفسه، أو لنقل تحت تأثيراته المباشرة أو غير المباشرة؛
 ما سبّب نزوعاً، عند المتأثرين سلباً، إلى تبنّي قيم سلبية عن المتعة

 والترفيه أو التحقق الذاتي السلبي…بعيداً من الهمِّ العام، وذلك من
أوساط في  عامة  كظاهرة  متطرفة  فكريةً  حركاٍت  نشهد  أن   دون 
الشباب، بل عزوفاً عاماً، أو شبه عام عن العمل السياسي أو الفصائلي.

انتماء أصبح  حتى  الفصائلي  السياسي  االنتماء  ضعف   نعم، 
في كما  مرحلية،  أو  أحياناً  مصلحية  وألغراٍض  شكلياً،   الكثيرين 
السياسي العمل  عن  العزوف  هذا  لكن  النقابات.  أو   الجامعات، 
إلى االنتماء  قيمة  في  ضعف  على  بالضرورة  يدل  ال   المنظَّم 
 الوطن، بقدر ما هو ضعف الثقة بجدوى االنتماء إلى تلك الفصائل.
التنظيمي والعمل  السياسة  من  السلبي  التوجه  هذا  تعّزز   وقد 
وتوحيد المصالحة،  إنجاز  في  و”حماس”  “فتح”  أخفقت   بعدما 
واحدة. وطنية  سلطة  تحت  الغربية  الضفة  مع  وقطاعها،  غزة 

 ففي تقرير “واقع الشباب الفلسطيني”) الجهاز المركزي لإلحصاء
من  73% عبّر   ،)2013 الشبابي-  “شارك”  ومنتدى   الفلسطيني 
 غالبية الشباب عن عدم انتمائهم ألّي من الفصائل السياسية، وعن
 خيبة أمل وفقدان الثقة بهذه الفصائل على وجه التحديد، وذلك لعدم
 قدرتها على إنهاء االنقسام وانشغالها في مصالحها الضيقة، وعدم
كذلك، برامجها.  في  أولوية  الشباب،  وبخاصة  المجتمع،   إيالء 
%38( هناك العضوية  نسبة  )بلغت  الشبابية  المنظمات   وباستثناء 
المجتمعية. المنظمات  مختلف  في  الشباب  عضوية  في   انخفاض 
غالبية في  انخراطهم  أن  القدس(  في  وبخاصة  الشباب)   واعتبر 
مقاومة في  رغبتهم  إلى  يرجع  والمجتمعية  السياسية   النشاطات 
االحتالل، بغض النظر عن ثقتهم بالمؤّسسات التي يعملون من خاللها.

ال أسلوباً  األخيرة  األعوام  في  االحتالل  افتعل  ذلك،  موازاة   وفي 
في “اإلسرائيلية”  المدن  بدخول  للجميع  السماح  وهو  تأثيراً،   يقّل 
المدني التحقّق اإلسرائيلي  1948، ومعاينة  العام  المحتلة   األرض 
أيام اإلسرائيليين  تساهل  وأّدى  الُمبهر.  والسياحي   والعمراني 
 أعياد المسلمين: الفطر واألضحى، إلى تدفق عشرات اآلالف من
 الشباب الذين يتوقون إلى فضاء مكاني مفتوح وجديد، بعدما أصبح

الترفيه. معنى  يحقق  ال  أو  مريح،  غير  إما  الضفة،  داخل  التنقُّل 

 وفي مواجهة هذا الفعل االحتاللي وآثاره المباشرة، أو غير المباشرة،
 يحاول الفلسطينيون الفعَل أيضاً، من خالل مجاالت متعّددة، أمنية
انتفاضة شباب  من  كثيٌر  انتظم  فقد  ورعائية.  وتعليمية   ورياضية 
لالستفادة الفلسطينية،  األمنية  األجهزة  في   2000 العام   األقصى 
أبدت كما  العسكرية.  الطبيعة  وذات  المؤثرة  النوعيات  تلك   من 
ورعايةً، تمويالً  بالرياضة،  رسمياً  اهتماماً  الفلسطينية   السلطة 
 لتوظيف تلك الطاقات الشبابية في مجاالت مدنية تتناسب وطبيعة
واالقتصادي. السياسي  ركودها  عواقب  تخشى  التي  المرحلة 

في المدرسي  التعليم  تطوير  على  الفلسطينية  السلطة  ترّكز   كما 
 الدرجة األولى، بتفعيل أساليب التعليم إلى التعليم النقدي اإلبداعي،
لمالءمة وذلك  الفروع،  وسائر  المهنية  الفروع  تعزيز  عن   فضالً 
تسيير من  السلطة  به  تقوم  بما  ناهيك  العمل،  سوق   متطلبات 
عبر الصحية،  كالجوانب  ومتطلباتها،  األخرى  الحياة   لمجاالت 
الفقيرة. األسر  بمساعدة  واالجتماعية  واألدوية  العالج  توفير 
حدود دون  تبقى  السلطة  بها  تقوم  التي  التدابير  تلك   ولكن 
معالجات مجرد  من  أكبر  المشكلة  حجم  إن  إذ  الشاملة.   الكفاية 
وإذا  ،40% على  تزيد  والبطالة  الفقر  نسبة  كانت  فإذا   مخفّفة. 
يهّدد ذلك  فإن  البطالة،  من  يعانون  الشباب  ثلث  من  أكثر   كان 
احتماالت زيادة  وإلى  الهجرة،  في  الرغبة  معدالت   بارتفاع 
والجريمة. المجتمعي  العنف  أو  المخدرات  إلى  االنحراف 

قيم اقتصادية واجتماعية

االقتصادية، ذاته واستقالليته  تحقيق  إلى  الفلسطيني  الشاب   يسعى 
 لكن دون ذلك عقبات االقتصاد الضعيف، والفرص المحدودة للعمل
 والتوظيف. وتقف الهجرة سبيالً من سبل البحث عن فرص للحياة
واألعلى تعليماً  األفضل  الشباب  أولئك  بخاصة  الذات،   ولتحقيق 
 مهارة. وفي آخر ما يتعلق بموضوعة الهجرة أنَّ الحكومة اإلسرائيلية
 خّصصت حوالى مليار دوالر لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من
 الضفة الغربية، ويعتمد التقرير الذي نشرته مواقع إسرائيلية على
 إحصائيات تشير إلى أن 30 % إلى 40 % من سكان الضفة يفكرون
 بالهجرة، بسبب عدم قدرتهم على العمل والعيش الكريم. علماً بأن
 تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام 2010 أظهر
 هجرة حوالى 32 ألف فرد خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة
 2009-2005؛ وهذا العدد ال يشمل األسر التي هاجرت بالكامل.
الفئة المهاجرين،هم من ضمن  %33 من  النتائج أن   كما أظهرت 
1-15 29( وجاءت الفئة العمرية )-30  
44( سنة في المرتبة الثانية بنسبة %25.6 من المهاجرين للخارج
وال يعني ذلك انعدام االنتماء، ولكنه فعل أشبه إلى االضطرار…

عالياً واالستيطان  االحتالل  مقاومة  مواقف  تُقدَّر   إذ 
التواصل مواقع  في  ذلك  ويظهر  الشباب،  أوساط   في 

الدكتور أسامة عثمان  - باحث وكاتب من فلسطين - رام هللا

 الشباب الفلسطيني... متمّسك بقيم اآلباء و يبحث عن وسائل التطور

 يبدو أن المؤثرات الخاصة بكل مجتمع الزالت فاعلة على صعيد الثقافة والقيم والمبادئ، على الرغم من كّل ما يقال عن تراجع خصوصيات الشعوب. غير أن قيم ومبادئ الشباب في فلسطين تكتسي
أهمية خاصة، خصوصاً أن الساحة الفلسطينية، ال تشهد كغيرها من المجتمعات حالة طبيعية من تعارك القيم وتعايشها فحسب، بل تشهد وجوداً بؤروياً مؤثّراً ومزمناً هو االحتالل اإلسرائيلي

فما هي قيم الشباب الفلسطيني مّمن تفتّح وعيه على انتفاضة األقصى في العام 2000، وتعرَّض إلى كّم كبير من وقائع العنف المعيشة أو الُمشاَهدة ؟

الوطنية القيمة  أن  يعني  ال  هذا  لكن  مثالً.   االجتماعي، 
باالنتقاص الشعور  بسبب  والضعف،  التآكل  ها  يمسُّ  ال 
 المستمر واالنتهاكات االحتاللية، وضعف ردود الفعل الفلسطينية،
فسح ما  والسيادية؛  الرقابية  الفلسطينية  السلطة  ضعف   بفعل 
الشباب من  نخب  لرعاية  غربية  عالمية  منظمات  أمام   المجال 
وبأموال خاصة،  وأهداف  رؤى  وفق   26 إلى   16 عمر   من 
المتعلم الشباب  من  قسم  لدى  المالية  التطلعات  تعّزز   وفيرة، 
ترويجها عن  فضالً  الخالص،  الفلسطيني  االنتماء  بدل   والنشط 
الفلسطينية. الوطنية  الثقافة  تمتين  على  تساعد  ال  وقيم  ألفكار 

القيم المشتركة مع الشباب العربي

والمساواة الذات  وتقدير  واإلنجاز  واالستقالل  الحرية  قيم   تحظى 
لدى بأهمية  والصدق  والتديّن  والصداقة  الجماعي   واالعتراف 

في يقف  الفلسطيني  الشباب  من  كثيراً  لكن  الفلسطيني؛   الشباب 
 منطقة التنازع بين قيم األصالة والحداثة بأثر ارتفاع منسوب العلم
قيم إنتاج  في  السابق  الحظ  والعشيرة  للعائلة  يعد  لم  إذ   والمعرفة؛ 
 األبناء والشباب وتشكيلها، وإن ظلت األسرة تتفّوق على مؤسسات
 تربوية أخرى كالمدرسة، مثالً. لكن من الواضح أن تأثير وسائل
 اإلعالم، والسيما الجديدة، وآليات التواصل المفتوح على العالم تظل
 محتفظة بفاعلية بحكم سرعة تطورها وإثاريَّتها. وتحت تأثيرها كان
 من الطبيعي أن تتغير نظرة الشباب إلى ذواتهم، وطبيعة عالقتهم
 باآلباء وقيمهم وسلطاتهم، ومن أبرز نتائج ذلك تراجع سلطة العائلة
 وخفوت الزعامة، لمصلحة اكتساب الشباب استقاللية أكبر. كذلك
إلى الشباب  انتماء  س  يكرِّ ما  كل  ومالحقة  االستهالك  قيم   تنامت 
 عصرهم الطائر السرعة، والتجّدد. مع أن هذه العصرية ال تعني
 بالضرورة االمتالء المعرفي أو الثقافي أو الفكري بصفة إجمالية، بل

 على العكس من ذلك، فقد أّدى التدفق الهائل في المعلومات إلى حالة
ُع األفق، أو تصبُّ في تكوين رؤية حقيقية. معرفية تناثرية ال توسِّ
 ولعل هذا النمط من القراءات والتلقيات المعرفية والحياتية المتسمة
 بالسرعة والالتجانس، ينعكس على قيم الشباب بافتقادهم االستقرار
 األدنى؛ فهم مهّددون بالسيولة وآنية األهداف وانعدام الخطط الكلية
 لحياتهم ومستقبلهم؛ فضالً عن القلق الناتج عن الفجوة المؤكدة بين
في المرئية  العصرية  المواد  تغذيها  التي  والرغبات   الطموحات 
 الواقع، أو في اإلعالم بأنواعه. ما يسبّب شعوراً بالحرمان الوهمي
أحياناً، أو المبالغ فيه، وعدم الرضا، مع اندفاعية وجرأة ملحوظة.

واتساع الشباب،  استقاللية  نحو  التغيير  هذا  أن   بيد 
وجهين، ذا  يكون  أن  يمكن  عندهم،  المعلوماتية   آفاق 
بنَّاء. عقالنيٍّ  تحفيزي  ووجه  ناقم،  إحباطي  سلبي  وجه 

انفراجة اقتصادية متوقعة في غزة بعد المصالحة
قطاع يشهد  أن  فلسطينيون  اقتصاديون  محللون   وقع 
حركتا التزمت  حال  في  اقتصاديةً«  »انفراجة   غزة 
الوطنية. المصالحة  بنود  بتنفيذ  و«حماس«   »فتح« 

»تخفيف في  تتمثل  االقتصادية  االنفراجة   أن  المحللون   وذكر 
 تداعيات الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع ألكثر من 8
 سنوات، وذلك بتحويل معبر رفح البري، لمعبر تجاري، إلى جانب
مرور األفراد، عقب تشكيل حكومة »التوافق الوطني« الكفاءات.
 
العلوم أستاذ  رجب،  معين  االقتصادي،  الخبير   ويرى 
االقتصادية اآلثار  أن  بغزة،  األزهر  بجامعة   االقتصادية 
مع تتناسب  وحماس،  فتح  حركتي  بين  المصالحة   التفاق 
قائالً: االتفاق،  ذلك  بنود  من  ستتحقق  التي  االنجازات  مدى 
مرتبط« بغزة  اقتصادي  انفراج  عن   الحديث 
ببنودها.« اإلخالل  وعدم  المصالحة   بتنفيذ 
 وأوضح رجب أن كسر الحصار عن قطاع غزة في مرحلة ما بعد
 المصالحة، يكمن في تحويل معبر رفح البري إلى معبر تجاري، يسمح
 بتصدير وتوريد البضائع من وإلى قطاع غزة إلى جانب مرور األفراد.
 وأضاف: »هذه الخطوة، والتي من المتوقع أن تُقبل عليها حكومة
 الكفاءات المستقلة، ستعمل على توفير حرية لتنقل البضائع بشكل
مصر ترفضه  كانت  الذي  بالشكل  القطاع،  وإلى  من   رسمي، 
الفلسطينية.« بينها وبين السلطة  الموقعة   سابقا إال وفق االتفاقيات 
 
 وأوضح رجب أن حكومة التوافق الوطني تفتح المجال لـ«إعادة تفعيل
االتفاقيات التجارية الموقعة –سابقاً- بين السلطة الفلسطينية ومصر.«
 
والتي  2005 عام  التفاقية  خاضعا  البري  رفح  معبر   وكان 
إلى ومصر،  غزة  قطاع  بين  المواطنين  تنقل  على   تنص 
»االتحاد ثالث  طرف  إشراف  تحت  البضائع  حركة   جانب 
للجانب المعبر  بداخل  تبث  كاميرات  وجود  مع   ،  األوروبي« 
االتفاقية. بهذه  العمل  ترفض  حماس  حركة  وكانت   اإلسرائيلي، 
 وبيّن رجب أن آثار المصالحة الفلسطينية على الوضع االقتصادي
مشيرا والخارجي،  الداخلي  المستويين  على  »إيجابية«   بغزة 

سيتزامن تجاري،  لمعبر  البري  رفح  معبر  تحويل  أن   إلى 
الخاضع )التجاري(  سالم  أبو  كرم  معبر  فتح  استمرار   مع 
إسرائيل. على  بالفائدة  يعود  ألنه  وذلك  اإلسرائيلية،  لإلدارة 
 
إن بغزة  األزهر  بجامعة  االقتصادية  العلوم  أستاذ   وقال 
شاملة اقتصادية  رؤية  وضع  إلى  تؤدي  الوطنية   المصالحة 
الغربية، والضفة  غزة  قطاع  أوضاع  تدرس  وموضوعية، 
اقتصادية. تنموية  خطط  وتنفيذ  وضع  إلى  يؤدي  بشكل 
 
قسم في  المحاضر  العجلة،  مازن  االقتصادي  المحلل   وقال 
:«حل بغزة،  األزهر  بجامعة  السياسية  والعلوم   االقتصاد 
تنفيذ بمدى  مرهون  غزة  قطاع  في  االقتصادية   المشكلة 
الكفاءات.« حكومة  تشكيل  في  والصدق  المصالحة،  بنود 
 
 وأوضح أنه في حال تم تشكيل فعلي لحكومة »الكفاءات«، يمكن الحديث
 عن »توقعات« لـ »إعادة تفعيل اتفاقية معبر رفح )2005(«، والتي من
شأنها أن تحل المشكلة االقتصادية التي يعاني منها القطاع بشكل كبير.
 
عليها يترتب  الفلسطينية  المصالحة  أن  العجلة   وذكر 
قطاع إعمار  إعادة  مشروع  تفعيل  إعادة  المستقبل   في 
القطاع. اقتصاد  في  جديد  نوعية  نقلة  يحدث  مما  غزة، 
 
تحديات مواجهة  عليها  يترتب  المصالحة  بنود  تنفيذ  أن   وبيّن 
شبه انعدام  والبطالة،  كـ«الفقر،  منها،  التخفيف  أو   اقتصادية 
الحصول على  القدرة  عدم  غزة،  قطاع  من  للتصدير   كامل 
الكهرباء.« إلى  باإلضافة  النفطية،  والمواد  الخام،  المواد  على 
 
الكفاءات حكومة  بتوصل  آماله  عن  العجلة   وأعرب 
تجارية اتفاقيات  بعقد  أسابيع،    5 خالل  تشكيلها   المنوي 
بغزة. االقتصادية  األزمة  حدة  لتخفيف  مصر،  مع  جديدة 
 وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي وليد المدلل، رئيس مركز
 ،الدراسات السياسية والتنموية في غزة : إن تحويل معبر رفح البري
 للغرض التجاري، يحل المشكلة االقتصادية في قطاع غزة بشكل كبير

 وحول
جزء تحويل  إمكانية  من  المتوقع  اإلسرائيلي   الموقف 
»لو المدلل:  أجاب   تجاري،  لمعبر  رفح  معبر   من 
تجاري، لمعبر  البري  رفح  معبر  تحويل  خطوة   طبقت 
غزة.« قطاع  من  بالتخلص  إلسرائيل  الفرصة  سيقدم  هذا 
 
شعرت إسرائيل  المصالحة،  اتفاق  بتنفيذ  المدلل:«   وتابع 
من أصبحت  غزة-  بها  ويقصد   – الملتهبة(  )الكرة   بأن 
وتحويل منها،   وتخلصت  الفلسطينية،  السلطة   مسئولية 
اإلسرائيلي.« الشعور  ذلك  من  يزيد  تجاري  لمعبر  رفح 
 
 وذكر المدلل أن كال من االتحاد األوروبي، وبعض الدول الغربية،
يدلل وهذا  وحماس،  فتح  حركتي  بين  المصالحة  باتفاق   رحبت 
 على أن الدعم المادي والمعنوي لقطاع غزة سيستمر ولن يتوقف،
»إيجابي.« منحى  يأخذ  سوف  االقتصادي  الوضع  أن  يعني  مما 
 
تنطوي الذي  الجوهري  السؤال  أن  إلى  المدلل   ولفت 
»هل هو  االقتصادية  غزة  مشكلة  حل  مشروع   عليه 
تجاري؟ معبر  إلى  رفح  معبر  بتحويل  مصر  ستقبل 
 
 وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل
 هنية، مساء أمس األربعاء، عن توقيع وفدي فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية، وحركة »حماس« على اتفاق إلنهاء االنقسام الفلسطيني.
 
 ووصل وفد المصالحة الفصائلي، المكلف من الرئيس الفلسطيني،
 محمود عباس، مساء الثالثاء الماضي، إلى غزة عبر معبر »إيريز« )بيت
حانون( لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة »حماس.«
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تقييم تعيد  وهي  المتقّدمة،  الدول  في  التنمية  تجارب   خلصت 
 خططها، إلى أن ما حقّقته من نمّو اقتصادي لم يكن له ذاك المردود
نجاحها من  الرغم  على  وسعادته،  اإلنسان  رفاهية  على   الواسع 
نتيجة ضخمة،  مالية  تراكمات  توفير  في  األحيان  من  الكثير   في 
 طفرة اقتصادية كبيرة أو نتيجة استغالل جيّد لمخزونها القومي من
 الموارد الناضبة. واألمر ذاته يبدو جليًّا في الدول التي تعّد صاحبة
منظمة وسم  تحت  والمجتمعة  العالم،  في  اقتصادي  نمّو   أسرع 
تسجالن اللتين  والبرازيل  الهند  إلى  بالتحديد  ونشير   )بريكس(؛ 
االنتعاش فوائد  الفقر، وذلك النسياب  تداعيات   تزايًدا ملحوظًا في 
الوسطى. الطبقة  من  يسير  وجزء  األغنياء  طبقة  إلى  االقتصادي 

 وفي هذه األثناء ظهر اتجاه عام في الفكر التنموي الحديث، وهو
وفاعلها، هدفها،  باعتباره  اإلنسان،  على  التنمية  جهود   تركيز 
فالتنمية وإجراءاتها.  سياساتها  ومبدع  ومجّددها،   ومنظّمها، 
 االقتصادية لم تعد تقتصر على االستثمار األنجع لعوامل اإلنتاج،
 بل أصبح لها أصول أخرى أكثر أهمية في االقتصاد الجديد، وهي
 المعرفة، والذكاء، والمعلومات، لذا تبقى محصالت التنمية البشرية
المستدامة. المجتمعية  للتنمية  الحقيقية  الضمانة  هي  جوهرها  في 

اإلبداع مدخل أساس وحيوي للتنمية البشرية

توفير مجرد  من  تحّرك  قد  البشرية  التنمية  أنموذج  أن   غير 
والتعليم، الصّحية،  كالخدمات  للمجتمع،  األساسية   الحاجات 
والجهل الفقر  لمثلث  هبوط  مؤشر  باعتبارها  إلخ،   …  واإلسكان 
رأس بمفهوم  المرتبطة  البشرية  الموارد  نهج  ومن   والمرض، 
بالمهارات األفراد  تزويد  على  تدل  والتي  البشري،   المال 
يرفع المدى  بعيد  آخر  أنموذج  إلى  العلمي،  والتحصيل   الالزمة 
وواعية، متصلة  التنمية  موضوعات  بجعل  اإلنسان،  قيمة  من 
لها. وحيوي  أساس  كمدخل  أشكاله  بكّل  اإلبداع  إلى  النظر  عبر 

ستجعلنا اإلبداعية،  الممكنات  تجسيد  عملية  بأن  القول   ونستطيع 
إنسانية، تعّددية  في  التفكير  وهي  جديدة،  بداية  نقطة  إلى   نعود 
واالعتراف وفلسفاتهم  اآلخرين  أفكار  على  االنفتاح   تعني 
أو المعرفة  لمجمل  أيديولوجيا  أو  ثقافة  أو  فرد  أّي  احتكار   بعدم 
بخلفيات مشبّعة  تأتي  ما  عادة  التنمية  فاستراتيجيات   الحقيقة. 
غير أخرى  أطر  أّي  تخيّل  عن  عاجزة  تجعلها  محّددة   فكرية 
المشروعية. فيها  وترى  وتؤيدها  خاللها  من  تعمل  التي  تلك 

ترمي المنظور  هذا  وفق  البشرية  التنمية  فهم  محاولة  فإن   كذلك 
مثالً، األفراد  تمتّع  فإذا  وحرياتهم،  األفراد  خيارات  توسيع   إلى 
القرار اتّخاذ  على  القدرة  إلى  توصل  التي  االختيار   بحرية 
بيئة لهم  يهيئ  بما  بحياتهم،  االرتقاء  فرص  لهم  تسنّت   المناسب، 
 صّحية وخالقة. فالخيارات تتغير مع مرور الوقت، بتغيّر الزمان
بالتالي والظروف،  األفراد  حالة  باختالف  وتختلف   والمكان، 
 بإمكاننا القول بأنه ليس هناك من وصفة جاهزة لتنمية المجتمعات
والوطنية، الدولية  والمنظمات  الحكومات  إليها  تستند  أن   يمكن 
تدعيم نحو  التوّجه  بمدى  دوماً  مرهوناً  سيبقى  األمر  إن   حيث 
القدرات الذاتية ألّي مجتمع من خالل إشعال الطاقات الكامنة فيه.

اليونسكو منظمة  عليه  رّكزت  ما   وهذا 
،2009 العام  في  الصادر  تقريرها   في 
مجال في  االستثمار  أن  اعتبرت   عندما 
طريقة تجديد  شأنه  من  الثقافي   التنّوع 
مقترحةً المستدامة،  التنمية  مع   التعامل 
آليات تسهّل  استراتيجيات   وضع 
مضامين وتحّسن  الثقافات،  بين   الحوار 
الجامدة،. األفكار  وتكافح   التعليم، 
الفنّية المنتجات  تبادل  وتيّسر 

العربية المنطقة  في  التنمية  مستقبل   ولعّل 
 ستبنى قاعدته اإلنتاجية على المعرفة، وعلى التكامل المشترك بين
 بلدانه إذا توفّرت له اإلرادة السياسية، وإذا تمّكنت شعوبه من أن
 توجد معايير الحكم الصالح القائم على الشفافية والخاضع للمساءلة.
تتطّور مترابطة،  أبعاد  ذو  شامل  منظور  هو  التنموي   فالمنظور 
 جوانبه بدفع بعضها بعضاً لتلتقي عند هدف استراتيجي محّدد. ومن
 هذه الزاوية تظهر إشكالية برامج التنمية العربية، التي يفصل بعضها
االقتصادية. المكّونات  عن  واالجتماعية  السياسية  المكّونات 

والمنح القروض  على  العربي  التنمية  واقع  اعتماد  أن   على 
بسبب الخصخصة،  في  والتوّسع  الدولية  والتجارة   والمساعدات 
االستفادة القدرة على  الالزمة، وعدم  المالية  الموارد  إلى   االفتقار 
 من المصادر المحلّية، نتج عنه تراجٌع في مستويات المعيشة ألفراد
 المجتمع العربي، وتزايٌد في أعداد البطالة لدى الشباب، وانخفاٌض
 في معدالت األجور بين العاملين، بل وحتى النجاحات – قصيرة
تعزيزها في  المتمثّلة  اإلجرائية  والحزم  السياسات  لتلك   المدى- 
في االقتصادي  النمّو  جعلت  األجنبية،  العمالت  احتياطي   من 
 الدول العربية، يظّل يعتمد على مقياس وحيد، وهو الناتج القومي
اإلجمالي، بغض النظر عن مدى اإلسهام في بناء األسس التنموية.

المنطقة العربية غنيّة بإنسانها فقط

العربية، المنطقة  في  الهائلة  الطبيعية  الموارد  من  الرغم   وعلى 
يوضح ما  فقط،  بإنسانها  غنيّة  الطويل  األجل  في  ستظّل  أنها   إال 
 ضرورة أن يحظى الفرد العربي بمساحة اهتمام أكبر داخل دائرة
وقدراته طاقاته  إطالق  خالل  من  وذلك  االستثماري،   التفكير 
له. المعيقة  التهديدات  الخالقة، وتحريره من خوفه وتحصينه من 

بقدر الدخل،  مستوى  على  كالماً  ليست  التنموية   فالقضية 
يُستخدم قد  نفسه  فالدخل  به.  التصرف  لكيفية  تناول  هي   ما 
والجامعات المدارس  وبناء  الطبّية،  والمعّدات  األدوية   لشراء 
أيضاً يُستخدم  أن  يمكن  كما  واألندية.  والمسارح   والمعارض 
اإلنسان في  فاالستثمار  وإنسانياً؛  مادياً  منتجة،  غير   ألغراض 
لالبتكار. والمحفّزة  لإلبداع  المحّركة  البيئة  في  استثماراً  يعني 

 في المقابل، بات اإلرهاب مظهراً سلبيّاً في الحالة العربيّة والعالميّة 
 الراهنة. فهو وال شّك بات في إطار الظروف السياسيّة واالجتماعيّة
والثقافيّة المتأزمة، حالة ملفتة في السياق المجتمعي العربي الراهن.
 والحال، أن الحّد من تفشي ظاهرة العنف والعنف المضاد، يقضي

 بتعزيز احترام القانون بخاصة، وذلك عبر تعزيز الشعور العام لدى
 األفراد إزاء شرعية المؤّسسات القانونية المتعارف عليها. وهذا يتّم
 عبر السياسات والتدابير والنهج االقتصاديّة واالجتماعيّة والتنمويّة،
األقليات حقوق  واحترام  اآلخر  واحترام  التسامح  قيم  تعّزز   التي 
 الثقافية والدينية والطائفية، والتي تحّد من التفاوت االجتماعي المتمثّل
 بالهّوة بين الطبقات…وغيرها الكثير من التدابير والنُهج، التي تتيح
 لألجيال الشابة الحصول على فرص اقتصادية ومهنية وسياسية،
وتُشعر المواطنين بعامة، والشباب بخاصة،  بكرامتهم كمواطنين.
وفي ذلك كلّه، استطراداً، صوٌن للمواطن ولهيبة األمة والدولة في آن.

 إخضاع المواطنين لشروط اجتماعيّة وحياتيّة
واقتصاديّة

 فإذا كانت التنمية اإلنسانية عملية توسيع للخيارات، وإذا كانت تعني
 أن الناس يجب أن يتمّكنوا من السيطرة على العمليات والقرارات،
 التي تشّكل حياتهم عبر التمتّع الكامل بحقوقهم، فإن ما من شيء يقضي
 على تلك الرؤية النبيلة للتنمية، أكثر من إخضاع المواطنين لشروط
والعمل اإلنتاج  روح  لديهم  تقتل  واقتصاديّة،  وحياتيّة   اجتماعيّة 
واالبتكار من جهة، وروح االنتماء إلى أوطانهم من جهة أخرى...

التنمية البشرية في الدول المتقدمة ... بين البدائل واالحتماالت
عبد الرحمن فاروق

 لم يعرف الليبراليون ما آلت إليه األوضاع اإلقتصادية - اإلجتماعية
والفقر البطالة  إنتشار  حيث   ، عامة  والعالم   ، خاصة  دولهم   في 
 والفجوات اإلجتماعية وفقدان األمن التشغيلي وبروز طبقة جديدة
التقاعدي األمن  فقدان  إلى  باإلضافة  ، هذا  العمل«   تُسّمى »فقراء 
 وسيطرة أفراد قِلة على منابع الثروات العالمية ، وسيطرتهم على
مراكز التأثير السياسي وعلى القيادات السياسية في الدول المختلفة.

2008 ، سّخر العام  العالمية في   عندما نشبت األزمة اإلقتصادية 
بذور زرع  أجل  من  ُجهدهم  ُجل  الجدد  الليبراليون  الفكر   قادة 
عابرة أزمة  أنها  على   ، العالم  وشعوب  شعوبهم  لدى   اإلطمئنان 
بل، قائمة  زالت  ما  األزمة   ، تماماً  ذلك  غير  هو  حدث  ما   لكن 
 تحولت إلى ُمستنقع آسن يسبح فيه الفكر الرأسمالي ، في محاولة
تُذكر، فائدة  بدون   ، األمان  شاطئ  إلى  والخروج  الحلول   إليجاد 
 ونجد الدول التي تبنت الفكر الليبرالي الجديد وفي مقدمتها الواليات
إجتماعية  – إقتصادية  أزمة  من  تعاني  المتحدة  والمملكة   المتحدة 
األخرى الدول  صعيد  على  أّما   . منها  للخروج  السبيل  تجد   ولم 
وأنظمة تتعمق  األزمة  وغيرها  وإيطاليا  واليونان  إسبانيا   مثل 
التقشف وشد األحزمة تزداد ِحّدتها وقّوتها من مرحلة إلى أخرى

العاطلون عن العمل بمئات الماليين

 وفق المعطيات الرسمية لمنظمة العمل العالمية وغيرها من الهيئات
 )جزء منها هدفه رعاية مصالح الليبرالية الجديدة( تم تسجيل 202 مليون
 شخص عاطلين عن العمل في العالم في العام 2013 ،ويتوقع إرتفاع

.هذا الرقم بحوالي 7,2 مليون شخص آخر في العامين 2014-2015
الُكبرى التي تقف أمام هؤالء السياسيين وفكرهم هي  لكن الطامة 
العمل خالل إلى سوق  مليون شخص   404 إنضمام حوالي   توقع 
 الِعقد القادم ، وفي حال بقيت أرقام العاطلين عن العمل كما هي ،
612 مليون فرصة عمل ، األمر  هذا يعني وجوب توفير حوالي 
هذه وفي  عامة  العالمية  األسواق  نمو  معطيات  وفق  ممكن   الغير 
أُفق توفير  ودون  سوداوياً  الوضع  بقاء  يعني  مما  خاصة.   الدول 
.يُبشر بشعاع األمل لطالبي العمل الُجُدد وللعاطلين عن العمل أيضاً
 تُفيد تلك الُمعطيات للمنظمة ، أن البطالة ترتفع في الدول الُمتَقِدمة »وتبلغ
 حصتها النصف في الزيادة اإلجمالية في معدالت إرتفاع البطالة.«

الشباب الضحية األولى لهذه السياسة

سوق إلى  شخص  ماليين   404 دخول  توقع  عن  نتحدث   عندما 
واإلمكانيات  )  2024 العام  )حتى  القادم  العقد  في  العالمي   العمل 
هي هؤالء  تركيبة   ، لهم  والئقة  آمنه  عمل  فرص  إليجاد   الهشة 
السياسات أنين  ظل  وفي  اليوم  ونجد  كما   ، الشبابية  القوى   من 
 اإلقتصادية – اإلجتماعية للدول الُمتقِدمة خاصة والنامية عامة أّن
الشبابية. الشريحة  هي  عمل  فرص  إيجاد  في  معاناة  األكثر  الفئة 

 هذا يعني أن إحتمال تحقيق قفزة نوعية نحو إيجاد حل ضمن السياسة
 التي تنضوي تحت مظلة الليبراليين الجدد بعيدة المنال وبذلك تبقى
 الشريحة الشبابية تتأثر »بشكل متزايد بإرتفاع معدالت البطالة وتدني
 نوعية الوظائف بالنسبة لألشخاص الذين يجدون العمل.« األمر الذي

وفكرها. القائمة  السياسات  إلسقاط  القوي  النهوض  في  يساعد  قد 

العمال الفقراء في العالم :  839,000,000

عن عاطل  وغير  يعمل  اإلنسان  كون  نتوقع  أن  الطبيعي   من 
في واإلقتصادي  اإلجتماعي  وضعه  تصنيف  يجري   ،  العمل 

أزمة اإلقتصاد العالمي، ُمستنقع للفكر الرأسمالي
األيام - جهاد عقل

تتمة ص.٨
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مقاالت 2

 أين ومتى تم افتتاح المركز؟

اللبناني الثقافي  المركز  افتتاح   تم 
بداية في  صيدا  مدينة  في   األلماني 
معهد بإداة   2014 يناير  الثاني   كانون 
رقم جمهوري  بمرسوم  الفنية   الليسيه 
المركز عمل  ويجري   ،  4696/2010 
مع. والتعاون   بالتنسيق 
بيروت في  غوتة  معهد 

 ما هي مهمة المركز ؟

لتعليم متواصلة  دورات  تنظيم   مهمتنا 
وطالب الشمل  لجمع  األلمانية   اللغة 
 الجامعات والمعاهد كما نعمل على تأمين
الجامعات في  للطالب  جامعي   قبول 

مهمتهم مندوبين  ألمانيا  في  ولدينا   األلمانية، 
الرسمية الدوائر  لدى  المعامالت  متابعة   تأمين 
الجامعيين. للطالب  مقاعد  لتأمين  والجامعات 

األلمانية؟ اللغة  تعليم  دورة  مدة  هي  ما 

أشهر ثالثة  األلمانية  اللغة  لتعليم  الدورة   مدة 
 تنظم في مركزنا القائم في مدينة صيدا بإشراف
 المترجم المعتمد لدى السفارة االلمانية في بيروت
 الدكتور أنور معروف، وبعد انتهاء الدورة يتقدم
الطالب إلى االمتحان في معهد غوتة في بيروت.

؟ مركزكم  مهمة  هي  ما  هنا  ولكن 

تسجيل األلماني  اللبناني  الثقافي  المركز   مهمة 
االمتحانات. نتائج  وتأمين   ، لإلمتحان  الطالب 

 هل يقتصر عمل المركز على تعليم اللغة
األلمانية ؟

 هناك مواد واختصاصات كثيرة ينظمها المركز،
 كان أبرزها تعليم اللغة األلمانية وتأمين المقاعد
 الدراسية للطالب في الجامعات األلمانية ، ولكن
 أيضا ، لدينا في المركز دورات مستمر على امتداد
لكافة اإلنكليزية  واللغة  الكومبيوتر  لتعليم   العام 
 كما نعطي SAT المستويات والمراحل لغاية الـ

 دروس خصوصية للطالب من مختلف المراحل،
اليومية المفكرة  متابعة  على  خاللها   ونعمل 
جميع في  تقوية  ودروس   ، والطالبات   للطالب 
كيمياء،  ، فيزياء  رياضيات،   ( العلمية   المواد 
 أحياء، ومواد االجتماع واالقتصاد( طبعا كل ذلك
 يتم بإشراف ومتابعة أساتذة ذو اختصاص وخبرة.

أيضا ننظم  أننا  على  التأكيد  من  هنا   والبد 
األخرى، األجنبية  اللغات  في    دورات 
والفرنسية. والروسية  والتركية   ، اإليطالية 

تعليم في  دورات  افتتاح  أجل  من  اليوم   ونعمل 
اختصاص في  ودورات  واالعالن       الصحافة 
 Auto Cad 2D & 3d 
Max & Auto Cad 3D
 هذه االختصاصات تتيح للمشارك فيها فرصة العمل
 في أهم الشركات الهندسية العاملة في مجال البناء
في لبنان والخارج بإشراف مهندسين ذو خبرة.

من السفر  معامالت  إنجاز  على   ونعمل 
من المعامالت  جميع  وتصديق   ترجمة 
المختصة. والدوائر  والوزارات  السفارات 

األيام - صيدا

األيام - رعد سليم

 المعنى والداللة ...األول من أيار عيد الطبقة العاملة

 يعتبر المركز الثقافي اللبناني األلماني في مدينة صيدا واحدا من أبرز المراكز التعليمية
 والتربوية في خدمة الشباب والشابات في لبنان ، من أجل تأمين مستقبلهم ، ووضع الرؤى
 الواضحة في سبيل غد أفضل يمتلك فيه جيل الشباب سالح األمل بعيدا عن الضياع والعبث

التي يهدد هذا الجيل ويشكل عائقا أمام طموحهم لحياة أفضل.
 األيام - التقت محمود عبد هللا الخطيب المدير العام للمركز الثقافي اللبناني واأللماني وأجرت
 معه هذا الحوار حول نشأت المركز وتطزر عمله والخدمات التي يقدمها للشباب وأهميته في

مثل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها جيل الشباب

المركز الثقافي اللبناني األلماني في صيدا:
المرحلة السبيل نحو مستقبل مهني أفضل هذه  في  والراسمالية  الرأسمال   وصل  

 من الزمن إلى اوج تطورها وفي خضم ثورات
عبر تمر  البشرية  فان   ، والعلم   التكنولوجيا 
البقاء مسالة  اصبحت  تاريخها.  مراحل   اخطر 
الناس. من  الماليين  تواجه  معضله   الجسدي 
وماساة، فقر  حالة  في  العاملة  الطبقة   تعيش 
 وانعدام الحقوق، والبطالة في جميع بلدان العالم.
يوم وكل  البرجوازين  ثروات  تتراكم  يوم   كل 
من الماليين  لمئات  والويالت  الماسي   تتراكم 
االسوء. نحو  ومعيشتهم  حياتهم  وتتجه  العمال 

من للماليين  حياة  اسوء  الراسمالي  النظام   خلف 
من المصائب  الكثير  النظام  هذه  وخلق   البشر، 
العالم في  مليونية  وبطالة  وجوع  وفقر   حروب 
والالمساواة، التميز  والحرمان،  الفقر   باسره. 
 القمع والقهر، الجهل والخرفات والتخلف وانعدام
 االمن والفساد والجرائم ضد األنسانية، االستغالل
هذه كل  المراة،  واضطهاد  تميز   واالستبداد، 
الراسمالي، النظام  مصدرها  والماسي   الويالت 

هو الراسمالي   والنظام 
بقاء في  واألداة   العلة 
المصائب. تلك  سائر 

الحاضر الوقت   في 
في الراسمالية   تعيش 
ازمة حالة  في   العالم 
وصراعات  كبيرة 
وازمات  متنوعة، 
 سياسية حادة بين مختلف
الراسمالية  الدول 
ونتيجة  الكبرى، 

بدون عالما  خلق  والصرعات،  االزمات   لتلك 
ويجب الكريمة.  الحرة  الحياة  في  وامل   امان 
بانها وبرهنت  ثبتت  الراسمالية  بان  نعلم   ان 
المآسي من  خال  مجتمع  تصنع  ان   اليستطيع 
بدون مجتمعا  تصنع  أن  التستطيع   والويالت 
حياة برنامجها  في  وليس  والالمساواة   التمييز 
افضل من هذه الحياة الذي يعيش فيها العالم اليوم.

 ان البرجوازية بكامل مؤسساتها من الدولة والدين
جميعهم واحزابها  الهائلة  االعالمية   واالجهزة 
واستمراريته، النظام  هذا  ابقاء  اجل  من   يعملون 
والمصائب واالستبداد  االستغالل  استمرار   اي 
البشرية اذهان  في  يثبتوا  أن  ويحاولون   اليومية، 
له. بديل  وال  ازلي  نظام  هو  النظام  هذا  بان 

العاملة باصعب مرحلة الطبقة  العراق تمر   وفي 
ظل في  المعاصر.  تاريخها  في  مراحلها   من 
تعيش والقومية  الطائفية  البورجوازية   السلطة 
العاملة الطبقة  وخاصة  العراق  في   الجماهير 
لالمن تام  وانعدام  مليونية  وبطالة  فقر  حالة   في 
 وسيادة األرهاب والفساد، وانعدام ابسط الخدمات
 اليومية. في الوقت الذي تصل الميزانية السنوية
دوالر، مليار   150 من  اكثر  الي   للعراق 
تستثمر ان  الحكومة  تلك  بامكان  كان   والذي 
العراق في  الجماهير  لصالح  الميزانية   هذا 
وبطالة فقر  فيه  اليوجد  معاصر  مجتمع   وبناء 
العكس هو  صار  الذي  لكن  للخدمات.   وانعدام 
البرجوزاية االحزاب  أستثمرت  فقد  ذلك   من 
لحروبهم الميزانية  هذه  والطائفية   القومية 
لهم. التابعين  المسؤلين  ثروات  ولتراكم  الطائفية 

في الجماهير  االحزاب  هذه  شغلت   اليوم 
سلطتهم لتثبيت  االنتخابية  بالمهزلة   العراق 
والطائفية، القومية  لسلطتهم  الشرعية   وألخذ 
الرجعية وسياساتهم  بمجازرهم  يستمروا   كي 
االنتخابات هذا  الجماهير.  تجاه   والعنصرية 
في العاملة  الطبقة  بمصالح  ربط  اي  لها   ليس 
العراق من بخروج  اي عالقة  لها  ليس   العراق، 
المشاكل ستعمق  العكس  وانما  الحالية،   أزماته 
برمتها. واالجتماعية  واالقتصادية   السياسية 
 ينبغي على الطبقة العاملة ان التشارك في عملية
مزيفة ستزيد من معاناتهم ومشاكلهم ومصائبهم.

الطبقة على  يجب  ايار  من  االول  يوم   في 
العمل واماكن  المصانع  ابواب  تغلق  ان   العاملة 
تبين كي  الموانئ  وتغلق  النفط  انابيب   وتغلق 
البرجوازية، بوجه  العظيمة  قوتها  تأثير   مدى 

املدير العام للمركز الثقايف اللبناين  محمود الخطيب، 
واألملاين

اعتراض يوم  الي  اليوم  هذه  يتحول  ان   ينبغي 
الوحشية، وسياساتها  البرجوازية  السلطة   بوجه 
تستسلم ال  بانها  وحكوماتها  للراسمالية   وتبرهن 
 والتهادن وتبين صالبتها امام هجمات وسياسات
البشر، الماليين من  الالانسانية بوجه   الراسمالية 
يوم الى  تليه  التي  االيام  و  اليوم  هذا   وتحول 
واألستغالل الظلم  اشكال  كل  بوجه   التحدي 
والعبودية، وتحول هذا يوم الى يوم ال للراسمالية.

ووحدة للتضامن  مهمة  فرصة  ايار  من   االول 
ظلم بوجه  قوتهم  ابراز  اجل  من   العمال 
ايار من  االول  الراسمالي.  االستثمار   واستغالل 
االشتراكية، تحقيق  اجل  من  العمال  امل   يوم 
للبرجوازية الشرسة  للهجمة  حد   ووضع 
العاملة. الطبقة  اي  المجتمع  اكثرية  تجاه 

العالمي اليوم  ايار،  من  االول  اليوم   عاش 
العمال للهؤالء  والخلود  المجد  العاملة،   للطبقة 
اجل من  بانفسهم  ضحوا  الذي   والشيوعين 
البشر. لجميع  افضل  وحياة  المساواة  تحقيق 
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 المعنى والداللة ...األول من أيار عيد-
 الطبقة العاملة

 أزمة اإلقتصاد العالمي، ُمستنقع للفكر
الرأسمالي

 قطاع الشباب الفلسطيني بين العام
والخاص

 المصالحة الفلسطنية:
انفراجة اقتصادية متوقعة في غزة

 اإلقتصاد العالمي- ص.٤القضية المركزية - ص.٧

عبد الرحمن فاروق
 التنمية البشرية في الدول المتقدمة ... بين

البدائل واالحتماالت

 في غياب العزائم لتعزيز اإلقتصاد و المؤسسات المالية العربية، يلجىء المواطن العربي لتحاليل
 أتت من بعيد ليحاول قراءة الوضع اإلقتصادي و التوقعات التي تفيد المستثمرين و رجال

االعمال
 فتبقى اآلمال العربية بإقتصاد مزدهر و تعاوني بين أبناء األمة الواحدة مرتبطة بتحاليل و

 تصاريح مؤسسات غربية تصنف
 بالدنا بحسب مقدارها.

 صندوق النقد الدولي أصدر تقرير
 حول النظرة االقتصادية لدول

 العالم، وتوقعات النمو خالل العام
 الجاري والعام 2015 وجاء ترتيب

 أبرز الدول العربية من ناحية
 الناتج  المحلي اإلجمالي على

الشكل التالي:

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

 تصدر المغرب المرتبة األولى من ناحية توقعات
 النمو اإلجمالي للناتج المحلي للعام 2014 بنسبة 3.9
في المائة للعام 2014 و4.9 في المائة للعام 2015.

 األردن في المرتبة الثانية بنسبة نمو متوقعة تصل
إلى 3.5 في المائة للعام 2014و4.0 للعام 2015

 تونس في المرتبة الثالثة بتوقع نمو يصل إلى 3.0
في المائة بالعام2014 و4.5 في المائة للعام 2015.

 احتل السودان المرتبة الرابعة بتوقعات نمو تصل
إلى 2.7 في المائة للعام 2014و 4.6 للعام 2015.

 مصر خامسا بنسبة نمو متوقعة للعام 2014 تبلغ
.2015 للعام  المائة  في  و4.1  المائة  في   2.3

في واحدا  تبلغ  نمو  بنسبة  سادسا   لبنان 
.2015 للعام  و2.5   2014 للعام  المائة 

والذي اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  إلى   ويشار 
مقياساً ليس   »GDP«بـ اختصارا   يعرف 
 لمستوى المعيشة في االقتصاد، مع ذلك يستخدم
المعيشة، والسبب أن كل  عادة كمقياس لمستوى 
المواطنين يستفيدون من زيادة اإلنتاج في دولتهم.

الدول المصدرة للنفط

توقعات قائمة  والعراق،  قطر  من  كل   تصدرت 
 الناتج المحلي في العام 2014 حيث بلغت النسبة
تجاوزت حين  في  المائة،  في   5.9  المتوقعة 
2015 للعام  التوقعات  ناحية  من  بغداد   الدوحة 
المائة في   7.1 المتوقعة  النمو  نسبة  بلغت   حيث 
.2015 العام  في  للعراق  المائة  في   6.7 مقابل 

بنسبة 4.4 ثالثا  المتحدة حلت  العربية   اإلمارات 
.2015 للعام  و4.2   2014 للعام  المائة  في 

نصل نمو  بتوقعات  الرابع  المركز  في   الجزائر 
.2015 العام  في   4.1 و   2014 في   4.3 إلى 

 المملكة العربية السعودية خامسا بتوقعات نمو تصل
إلى4.1 في المائة للعام 2014 و 4.2  للعام 2015.

الخامسة المرتبة  في  الكويت   حلت 
2.6 يبلغ   2014 العام  في  نمو   بتوقع 
.2015 للعام  المائة  في  و3.0  المائة  في 

الدول غير المصدرة للنفط

 ما هو مدى خطورة األزمة األوكرانية
على االقتصاد العالمي؟

 3- احتمال تأثر التجارة العالمية
واألوروبية:

القارة من  أبعد  هم   لمن  الممكن  من  أنه   كما 
 األوروبية أن يتضرروا، في حال تأثرت حركة
 تجارة الحبوب وإمداداتها حيث أن أوكرانا واحدة
 من أكبر مصدري الذرة والقمح في العالم وبالتالي
أسعارها. الرتفاع  كبير  احتمال  هناك  سيكون 

 4- الحكومة األوكرانية غارقة في
الديون:

لو الحدة  بهذه  تكون  ال  أن  لألزمة  يمكن   كان 
 كانت الحكومة األوكرانية أكثر راحة فيما يتعلق
 باستقرارها االقتصادي. وتعاني الحكومة من أزمة
 ديون تقدر بأكثر من 31 مليار دوالر هذا العام،
 زيادة على 61 مليارا ينبغي دفعها قبل نهاية 5102.
إن ميتوف  لوبومير  االقتصادي  المحلل   ويقول 
 أوكرانيا تحتاج لألموال اآلن حتى تتجنب انهيارا
روسيا إعالن  مع  سوءا  األمر  ويزداد   كامال. 
 تجميد مبلغ 51 مليار دوالر بعد إطاحة مسؤولين
 حلفاء لموسكو. وتتعلق آمال أوكرانيا اآلن بإنقاذ
 من قبل صندوق النقد الدولي الذي أعلنت مديرته
كبار مع  يناقش  الصندوق  أن  الغارد   كريستين 
لكييف دوالر  مليار   53 توفير  كيفية   مساهميه 
تتقدم حتى  ولكن  لذلك.  حاجتها  عن  عبرت   إذا 
المفاوضات ال بديل عن عودة االستقرار للبالد.

األوكرانية األزمة  تطورات  تسير  حين   في 
المستثمرون يعرض  التأزم،  من  المزيد   نحو 
عدم تداعيات  سيناريوهات   والزعماء 
العالمي. االقتصاد  على  هناك  االستقرار 
قبل من  الكبير  لالهتمام  أسباب  يلي   فيما 
أوكرانيا: في  يحدث  بما  الكبرى  االقتصاديات 

 1- أوكرانيا هي رابط مهم بين روسيا
وبقية أوروبا:

قبل، من  كانت  مثلما  باقتصادها  تتحكم   ال 
جغرافيتها. في  تتحكم  شك  دون  من   ولكنها 
الغاز، من  حاجاتها  بربع  أوروبا  تزود   فروسيا 
تعبر التي  األنابيب  بواسطة  ضخه  يتم   ونصفها 
اإلمدادات قطع  موسكو  قررت  ولو   أوكرانيا. 
سترتفع. الطاقة  أسعار  فإن  سابقا  فعلت  مثلما 

2- العقوبات على روسيا:

أكبر قبل  من  عقوبات  توقيع  احتمال  ضوء   في 
تتزايد روسيا،  على  العالم  في  اقتصادات   01 
األمريكي الخارجية  وزير  وأعلن   المخاوف. 
في تأكيد«  بكل  »ترغب  بالده  أن   األحد، 
الرئيس أن  كما  موسكو،  على  عقوبات   درس 
الخيارات.« كل  حاليا  »يدرس  أوباما  باراك 
 وعلى هذا االحتمال أن ال يغادر أذهان المسؤولين
 الروس الذي »يفحصون حاليا بكل جدية التداعيات
 االقتصادية« لتحركاتهم العسكرية والسياسية، وفقا
للسفير األمريكي السابق في موسكو جون بيرلي.
أصبحت روسيا  أن   CNNلـ بيرلي   وأضاف 
كانت مما  أكثر  العالمي  باالقتصاد   مرتبطة 
اآلن تجارتها  »فنصف  سنوات   10 قبل   عليه 
أنها كما  األوروبي،  االتحاد  دول  مع   أصبحت 
تمأل التي  األوروبية  الواردات  على   تعيش 
عليها.« مواطنوها  اعتاد  التي  البضاعة  رفوف 


