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Ces chiffres doivent être abondés de tous ceux 
qui sont francophones dans des pays non-
francophones, c’est-à-dire plus de 100 millions 
d’apprenants et un million de professeurs de 
français dans le monde, donc de très nombreux 
« francophilophones » qui sont des « trésors 
pour l’avenir de la France ».

Dans les prochaines années, la progression du 
français sera principalement due à la montée 
en puissance des francophones d’Afrique 
(Maghreb et Afrique noire, en particulier les 
pays d’Afrique de l’Ouest), sous la double 
influence de la démographie et des progrès 
de la scolarisation. Certains dirigeants plus 
éclairés que d’autres, par exemple le Roi du 
Maroc, ont bien pris en compte les évolutions 
géopolitiques et compris que le grand acteur du 
XXIème siècle pourrait être l’Afrique, davantage 
encore que la Chine. 

Une Afrique qui révèle un potentiel de croissance 
considérable aussi bien sur le plan économique 
que culturel. C’est dire l’importance qu’il convient 
d’accorder à ce continent qui doit être une 
priorité absolue pour la diplomatie française, 
en liaison avec des partenaires traditionnels 
comme le Maroc, et pour les instances de la 
francophonie qui y est particulièrement bien 
représentée.

La francophonie, moteur  de croissance durable 
Le rapport de Jacques Attali souligne 
l’opportunité économique majeure que la 
francophonie constitue pour la France et ses 
partenaires francophones, dans un monde où 
la concurrence globale impose d’organiser les 
solidarités linguistiques. Il met l’accent sur le 
fait que les pays qui ont une langue en partage 
tendent à accroître leurs échanges de biens 
et de services dans de fortes proportions. Sur 
ce point, les enjeux sont immenses. 

En effet, l’ensemble des pays francophones 
(la soixantaine d’Etats et gouvernements 

membres de l’Organisation international de la 
francophonie, OIF) représentent 16 % du PIB 
mondial, connaissent un taux de croissance de 
7 % et détiennent près de 14 % des réserves 
minières et énergétiques. 

Trois évolutions majeures pourraient accélérer la 
croissance économique des pays  francophones  
d’ici à 2050 : le nombre de francophones devrait 
considérablement augmenter; le besoin en 
infrastructures et l’accélération de la diffusion 
des technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) pourrait porter la croissance 
des pays francophones ; le développement des 
nouvelles technologies pourrait accélérer leur 
développement (paiement mobile, e-santé, 
big data, etc.). 

Certes, la francophonie ne se résume pas à la 

seule France, mais c’est bien elle qui est la 
principale puissance de cet ensemble et doit 
être sa locomotive. Dans le cadre d’une politique 
d’attractivité, tout doit donc être mis en œuvre 
pour renforcer la communauté francophone 
dans le monde, au service d’une croissance 
mutuellement bénéfique. A cette fin, Jacques 
Attali avance 53 propositions pour faire de 
l’appartenance à la francophonie un atout 
économique pour le XXIème siècle.

Ces propositions sont  regroupées autour de 
sept axes :

1. Augmenter l’offre d’enseignement du et 
en français, en France et partout dans le  
monde. En développant l’accès à l’éducation 
française et à des manuels génériques par 
exemple. Jacques Attali évoque aussi la 
création d’un grand groupe privé d’écoles 
en français dont tout prouverait qu’il serait 
rentable.

2. Etendre l’aire culturelle francophone 
en assurant la promotion du cinéma 
francophone et  en instituant un quota 
de films francophones.

3. Cibler sept secteurs clés liés à la francophonie, 
pour maximiser la croissance de la France 
et des autres pays francophones. Jacques 
Attali vise le tourisme, les technologies 
numériques, la santé, la recherche et 
développement, le secteur financier, les 
infrastructures et le secteur minier et veut 
faire de l’Alliance française l’ambassadrice 
de notre tourisme.

4. Jouer sur la capacité d’attraction de 
l’identité française pour mieux exporter les 
produits français et conquérir de nouveaux 
francophiles.

5. Favoriser la mobilité et structurer les 
réseaux des influenceurs francophones 

et francophiles.

6. Créer une union juridique et normative 
francophone. 

7. Construire à terme une Union économique 
francophone aussi intégrée que l’Union 
européenne.

Cette dernière proposition est sans doute 
la plus importante. Selon le rapport Attali, 
le fait d’appartenir pleinement à une union 
francophone et soutenir la diffusion de la langue 
française  dans le monde est un moteur  de 
croissance durable et de création d’emplois pour 
la France et pour les autres pays francophones. 
La recherche, la santé, la culture, l’enseignement, 
les nouvelles technologies sont les principaux 
secteurs sur lesquels pourrait se concentrer 
cette union.

La nécessaire volonté politique
Le rapport Attali met également en garde contre 
le fait de négliger la dimension linguistique 
identitaire car ce serait prendre le risque de 
sortir du jeu de l’économie mondiale  sur des 
terrains essentiels comme celui du numérique, 
de la recherche, des échanges, ou encore du 
tourisme. Faute d’un effort majeur, on pourrait 
même assister à un recul de l’espace  francophone 
et cela pourrait avoir de lourdes conséquences 
pour l’économie: perte de parts de marché pour 
les entreprises françaises et francophones, 
effondrement du droit continental au profit du 
droit anglo-saxon des affaires, perte d’attractivité 
pour les universités, la culture et les produits 
français, etc.
Dans ces conditions, il est non seulement 
urgent de prendre conscience de la dimension 
économique de cet atout linguistique dont la 
France dispose, mais encore de mettre en place 
une véritable politique francophone et une 
stratégie économique de grande envergure. Il 
est temps de redécouvrir que l’avenir ne se réduit 
pas au petit espace d’une union européenne 
qui n’a apporté ni la prospérité  ni l’influence et 
est devenue un facteur de paralysie en raison 
du fait que les prétendues élite française, qui 
manquent à la fois d’imagination et d’ambition 
pour leur pays, réduisent tout leur programme 
à un européisme béat  et  routinier. 

Suite page 3

Le 26 août 2014, l’économiste Jacques Attali a remis au Président de la République française un 
rapport sur le potentiel économique de la francophonie. Cette étude qui avait été demandée par 
le ministère de l’Économie en avril, est destinée à alimenter les réflexions du XVème sommet de 
la Francophonie qui se tiendra à Dakar les 29 et 30 novembre 2014 et, plus largement, à mieux 
mesurer le poids de la francophonie dans l’économie mondiale et identifier les secteurs porteurs où 
la francophonie est créatrice de valeur.
Selon le texte rendu publique sur le site du ministère des Affaires étrangères , le nombre de 
francophones dans le monde devrait passer d’environ 230 millions aujourd’hui à 770 millions en 
2050, ce qui constituerait le quatrième espace géopolitique linguistique et, surtout, le seul avec 
l’anglophone à être présent sur tous les continents.

La francophonie projet d’avenir

Avec le soutien de 
l’Organisation

 Internationale de
 la Francophonie

•	 Colloque AFACOM-ISESCO: Le 
dialogue euro-méditerranéen 
au féminin

•	 Gaza : la guerre du ciment

•	 Les sanctions économiques 
contre la Russie expliquées

Charles Saint-Prot 
Directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques
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En l’espace d’une quinzaine d’années, l’économie 
marocaine est devenue non seulement une 
économie émergente, mais également une 
économie résiliente. Celles et ceux qui visitent 
le Royaume peuvent témoigner d’un chantier 
permanent, quelle que soit la région ou la 
province visitée. Pareil résultat  n’est bien sûr 
pas le fruit du hasard ou un don de la nature. 
À la différence de pays voisins, l’économie du 
pays n’est pas une économie de rente. 

Il a fallu innover, prendre des risques, etc. Sous 
l’autorité de son souverain Mohammed VI, à 
l’initiative de tous les grands projets, d’une hardie 
politique de grands travaux et d’une ouverture 
sur les marchés mondiaux, en particulier du 
marché africain, le Maroc a choisi la voie de 
la modernité. 

Cette modernité s’inscrit désormais dans le 
cadre du développement global, faisant du 

développement humain un chantier prioritaire 
et du développement durable une ardente 
obligation.

 En pointe dans de nombreux secteurs (aéro-
nautique, automobile, pharmacie, nouvelles 
technologies), le Maroc a également fait le 
choix d’investir dans les énergies renouvelables 
(éolienne, solaire), ce qui devrait conduire le 
pays à exporter de l’énergie propre à destination 
de l’Europe.

Dans son ouvrage « Maroc : Émergence 
et Développement global » publié par les 
éditions Eska à Paris, Henri-Louis VEDIE, 
professeur-émérite du groupe HEC (Paris), est 
l’un des spécialistes de l’économie du Maroc, 
démontre dans cet ouvrage que la volonté 
aura été plus fort que les crises au point de 
faire du Royaume chérifien l’un des rares pays 
arabes en progrès constants. 

Maroc : Émergence et 
Développement global
Zeina El Tibi

Henri-Louis Vedie

Une volonté plus forte 
que les crises

MAROC
ÉMERGENCE ET 

DÉVELOPPEMENT GLOBAL
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Henri-Louis Vedie

MAROC
ÉMERGENCE ET DÉVELOPPEMENT GLOBAL

Une volonté plus forte que les crises

En 15 ans, l’économie marocaine est devenue non seulement une économie 
émergente, mais également une économie résiliente. Celles et ceux qui 
visitent le Royaume peuvent témoigner d’un chantier permanent, quelle que 
soit la région ou la province visitée. Pareil résultat  n’est bien sur pas le 
fruit du hasard ou un don de la nature. À la différence de pays voisins, 
l’économie du pays n’est pas une économie de rente. Il a fallu innover, 
prendre des risques, etc. Sous l’autorité de son souverain Mohammed VI, à 
l’initiative de tous les grands projets, d’une politique de grands travaux que 
n’aurait pas reniés Keynes, d’une ouverture sur les marchés mondiaux et du 
marché africain en particulier, le Maroc a choisi la voie de la modernité. 
Cette modernité s’inscrit désormais dans le cadre du développement 
global, faisant du développement humain un chantier de règne et du 
développement durable une priorité. Ce qui devrait conduire le Maroc à 
exporter de l’énergie propre à destination de l’Europe.

Henri-Louis VEDIE, Docteur d’État ès-Sciences Économiques, 
diplômé d’Études Supérieures de Droit, est aujourd’hui Professeur-
Émérite du groupe HEC (Paris), Département Finances /Écono-
mie. Auteur de dizaines d’articles, publiés en France et à l’étran-
ger, et d’une quinzaine d’ouvrages, consacrés tantôt à la micro et 
à la macro-économie, tantôt à des sujets d’actualité ou au Maroc, 
dont il est devenu spécialiste reconnu, il est également consultant 
auprès de sociétés et d’organismes internationaux dont le conseil 
de l’Europe.

9 782747 222938

978-2-7472-2293-8

12, rue du Quatre-Septembre 
75002 PARIS

www.eska.fr

Colloque AFACOM-ISESCO
Le dialogue euro-méditerranéen au féminin

Programme

Le 7 octobre 2014
De 9h à 18h 
Sénat- Salle Monnerville
26 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Séance inaugurale
•	 Sénateur François Grosdidier
•	 Zeina el Tibi, présidente Afacom
•	 -Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO
•	 Mme Bahia HARIRI, Ambassadrice de bonne volonté UNESCO, parlementaire libanaise.
•	 Mme Nicole Ameline, parlementaire française,  Présidente de la Convention des nations 

Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
•	 Irina Bokova  Directrice générale de l’UNESCO (sr)

Séance I  : Rôle de la femme  dans les échanges sociaux  et culturels
Modération : Olfa  Guedara, journaliste, Afacom. Tunisie
- Parallèle entre l’Europe et  les pays  sud-méditerranéens : décalage ou complémentarité ? 
Mme Elza Pais, Portugal, Députée, Présidente de la sous ‐ commission de l’égalité.
-Rôle de la femme dans l’éducation et la transmission des valeurs (famille et vie sociale): Marwa 
el Sahn, Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte)
- Les Marocains du Monde et les  valeurs partagées –Exemple des MRE: Asma Chraïbi, journaliste, 
consultante (Maroc).
- Les femmes et le patrimoine : Noha Rashmawi , Afacom (Palestine).
-  Dialogue  des valeurs religieuses : Mme Elham Kallab, professeur d’université (Liban)
-La voix des femmes à travers  le cinéma méditerranéen : Houda Ibrahim, journaliste  (Liban). 
-Les femmes, les medias et le dialogue : Mme Marie Christine Saragosse présidente de France 
Médias Monde (à confirmer)
13-14h : Déjeuner offert aux personnes inscrites, Salon Napoléon du restaurant du Sénat

Séance II  Rôle de la femme dans les échanges politiques
Modération : Professeur Thierry Rambaud, Université Paris Descartes, Sciences Po Paris, OEG
- Droits de l’homme et droits de la femme : parallèle entre les pays du sud et les droits en 
Europe : Marietta Karamanli, député, France, Grèce
-Les femmes et le dialogue des civilisations : Myra Daridan Mahdy chercheur, Française et 
Egyptienne 
- Femmes et économie : Cléopâtra Lorintiu productrice de télévision, écrivain, analyste politique 
internationale (Roumanie)
- Coopération politique Nord/ Sud, les relations avec les pays du Maghreb : Annemie  Neyts-
Uyttebroeck, député belge au parlement européen
-Voix de femme  dans le dialogue Nord-Sud : Karima Benyaich, ambassadeur du Royaume du 
Maroc, présidente de Voix de femme en Méditerranée.

Conclusions
Zeina el Tibi Afacom-OEG / Jean-Marie Heydt,  président ONGI du Conseil de l’Europe
Signature d’une convention entre l’Afacom et Connecting Group

AFACOM : ass.afacom@yahoo.fr  
Site : afacominfo.wordpress.com  
Avec le soutien de: 
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Après l’agression contre Gaza, le temps des comptes
Le coût de l’offensive israélienne contre 
Gaza se chiffre à près de 3 milliards d’euros. 
Le gouvernement israélien va se soumettre 
à une cure d’austérité pour éponger le coût 
de la guerre dans la bande de Gaza.

Seul le ministère de la Défense sera épargné par 
les coupes budgétaires, a indiqué dimanche 
31 août un responsable gouvernemental.
Le premier ministre Benyamin Netanyahou, 
le ministre de la Défense Moshé Yaalon et le 
ministre des Finances Yaïr Lapid ont demandé 
en conseil des ministres une réduction de 2% 
du budget de chaque ministère, à l’exception 
de la Défense, pour la fin de l’année en cours. « 
Le gouvernement a approuvé cette demande 

», a indiqué un responsable gouvernemental 
sous couvert d’anonymat.

Dégager  425 millions d’euros

Cette cure d’austérité devrait dégager  environ 
425 millions d’euros. Elle doit permettre de 
rembourser une partie de l’effort de guerre, « la 
plus longue depuis la guerre d’indépendance 
de 1948 », selon le ministre des Finances.
Le chiffre de deux voire trois milliards d’euros 
a été avancé pour chiffrer le coût de la guerre. 
La Défense a par ailleurs demandé une rallonge 
du même montant pour réapprovisionner les 
stocks de munitions ou le système de défense 
antimissiles.

Tous les scénarios

Le ministère de l’Éducation, qui devrait réduire 
son budget de 100 millions d’euros, sera le plus 
touché par les mesures de rigueur. Le premier 
ministre a aussi demandé un effort de plus 
de 13 millions d’euros aux Affaires sociales 
et de presque 10 millions d’euros à la Santé.
Le budget pour l’année 2014 était pourtant 
déjà considéré comme un budget d’austérité.
La réunion hebdomadaire du gouvernement 
s’est tenue, non pas à Jérusalem, mais dans 
le sud du pays, en signe de solidarité avec les 
populations locales, les plus affectées par la 
guerre.

« J’espère que ce calme va durer, mais nous 
sommes préparés à tous les scénarios », a 
déclaré Netanyahou durant la réunion, cité 
par un communiqué de ses services.

Gaza : la guerre du ciment

Immeubles éventrés, hôpitaux ravagés, écoles cri blées de balles: la bande de Gaza 
est ravagée. La recons truction coûtera des mil liards et exigera l’allègement, sinon 
la levée, du blocus sur le ciment, matériau au coeur d’une guerre sou ter raine entre 
Israël et les Pales ti niens. Car de Beit Lahiye (nord) à Rafah (sud), la guerre a réduit des 
pans entiers de la bande de Gaza à un vaste champ de ruines. À la faveur des trêves, 
des familles écor chées passent briè vement chez elles pour s’assurer que les débris 
n’ont pas bougé en attendant de pouvoir reconstruire.

Devant son appar tement trans formé en une 
toile grise de pous sière, de gravats et de fer raille, 
Jamal Abed grille ainsi une ciga rette, pensif, ses 
doigts faisant rapi dement glisser les billes de 
sa masbaha, un cha pelet musulman. «Ils ont 
tout détruit ici, il n’y a rien qu’on puisse faire», 
souffle-  t-  il, conscient qu’il risque de passer 
encore des mois, voire des années, à errer avec 
sa famille avant de pouvoir se réins taller chez 
lui. C’est que l’immeuble devra être détruit, 
avant d’être reconstruit.

«Reconstruction et blocus 
sont inconciliables»

Mais pour recons truire, il faudra la paix. Et du 
ciment. Beaucoup de ciment. Seul hic, l’enclave 
pales ti nienne en manque cruel lement en raison 
notamment du blocus israélien sur l’importation 
de cer tains maté riaux de construction.

Après la prise de contrôle de Gaza par le Hamas 
en 2007, Israël avait imposé un blocus sur l’entrée 
du ciment, du gravier et de l’acier dans la bande 

de Gaza pour tarir l’approvisionnement des 
isla mistes pales ti niens qui construisent des 
tunnels servant à entre poser et déplacer leur 
arsenal. «Les sept der nières années ont montré 
que recons truction et blocus sont incon ci-
liables… , e blocus doit cesser», sou tient Chris 
Gunness, porte-  parole du bureau de l’ONU 
pour les réfugiés pales ti niens (UNRWA).

«100 ans pour reconstruire»

Entre l’arrivée du Hamas au pouvoir et l’actuelle 
opé ration israé lienne Bordure pro tec trice, la 
bande de Gaza a été ravagée par deux conflits 
qui ont chacun exigé des efforts de recons-
truction. En 2010, Israël avait allégé ce blocus 
en auto risant l’entrée au compte-  gouttes à 
Gaza de ces maté riaux dans le seul cadre de 
projets inter na tionaux, mais le pro cessus 
d’importation est long et onéreux et reste 
interdit aux entre pre neurs privés. 

Gaza avait en partie contourné les res tric tions 
israé liennes en important du ciment via l’Égypte, 

mais l’arrivée du nouveau 
pouvoir mili taire au Caire, qui a détrôné l’an 
dernier les Frères musulmans, alliés stra té giques 
du Hamas, a eu pour consé quence de res treindre 
encore davantage l’approvisionnement en 
ciment.

«Au taux actuel où les maté riaux sont auto risés 
à entrer à Gaza, cela pren drait 100 ans pour 
recons truire», sou tient Sari Bashi, cofon da trice 
de l’organisation Gisha qui étudie l’impact 
du blocus sur les Pales ti niens. «En inter disant 
ces maté riaux de construction, Israël n’a pas 
empêché le Hamas de creuser ses tunnels, 
mais a plutôt tué l’économie locale, créé 
une impor tante pénurie de loge ments et 
d’infrastructures huma ni taires», dit-  elle.

Des besoins évalués à 6 
milliards de dollars

Selon les données de l’ONU, plus de 11 000 
maisons ont été détruites ou sont inha bi-
tables dans la bande de Gaza, près de deux 

fois plus que lors de l’opération Plomb durci 
en 2007-  2008. À l’époque, la com mu nauté 
inter na tionale avait promis 4,5 mil liards de 
dollars pour la recons truction de Gaza. Cette 
fois, les Pales ti niens évoquent six mil liards de 
dollars pour remettre en état hôpitaux, routes, 
écoles, aqueducs, réseau élec trique et usines. 
«Car plus de 350 édi fices à vocation indus trielle 
ont été détruits», dont une cin quan taine d’usines 
clés, estime Mahr al-  Tabaa, pré sident de la 
chambre de com merce de Gaza.

La question du ciment fait partie des enjeux 
clés pour tout pacte entre les deux parties. 

Des res pon sables israé liens ont reconnu 
l’importance de recons truire Gaza sans tou tefois 
acquiescer à la levée du blocus exigé par le 
Hamas. «Il n’y aura pas d’accord sans la levée 
du blocus, sans l’entrée du ciment à Gaza», 
affirme Dai fallah al-  Akhras, un haut res pon sable 
pales tinien. «Comment voulez-  vous que l’on 
recons truise sans ciment ?»

Suite de la page 1

On a pourtant vu que la France pèse encore 
quand elle agit elle-même, sous son drapeau 
et en prenant ses responsabilités, comme cela 
a été le cas au Mali. En revanche, elle ne pèse 
rien quand ses fonctionnaires civils et militaires 
se laissent enfermer dans de vagues comités 
eurocratiques, otanesques ou autres, où ils 
sont tout fiers de faire une pâle figuration 
en balbutiant trois mots d’anglais pour bien 
démonter leur parfaite soumission au nouvel 
ordre cosmopolite.  
Il ne faut jamais considérer que les jeux sont 
faits et la partie perdue. Cela a été la grande 

leçon du général de Gaulle du 18 juin 1940 à 
1969. Il ne faut jamais se résigner à laisser les 
autres être les seuls acteurs de l’Histoire et 
cesser d’imaginer les moyens de faire entendre 
sa petite musique différente dans le concert 
des nations. Au contraire, il est indispensable 
de voir loin, d’exploiter de nouvelles pistes, 
de mieux exploiter ses atouts. Le rapport de 
Jacques Attali invite la France à sortir d’une 
certaine torpeur et d’une sinistre morosité 
en explorant le grand champ francophone, 
au service d’elle-même mais aussi de tous 
les pays membres et, plus largement encore, 
d’une certaine idée de l’humanité qui ne soit 
pas sombrer dans la grisaille de l’uniformité. 

Il convient donc que la France s’investisse 
davantage, et sans complexe, dans un projet 
francophone qu’elle a trop longtemps négligé, en 
reléguant par exemple la fonction ministérielle 
en charge de ce dossier à un poste de simple 
secrétaire d’Etat, tenu par un inconnu sans 
influence, souvent affublé de divers autres 
titres et fonctions et ne disposant que de 
moyens limités. 

Finalement, ce qui est en cause n’est pas la capacité 
matérielle d’agir, c’est la volonté politique, le 
courage des dirigeants. En bref c’est le caractère, 
« cette vertu des temps difficiles ». C’est, hélas, 
cette vertu qui fait le plus souvent défaut…

La francophonie projet d’avenir
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Le rapport de Jacques Attali pour sauver la «Francophonie et Francophilie»

Francophonie

L’économiste Jacques Attali et ancien conseiller 
spécial de François Mitterrand a recommandé, 
dans un rapport intitulé: «La francophonie et la 
Francophilie, moteurs de croissance durable» 
consacré à «la dimension économique de la 
francophonie» remis le 26 août 2014 au président 
français François Hollande, la création d’une 
union économique francophone.

«L’objectif ultime, c’est de créer une union 
francophone qui donnera à la France un levier 
d’influence et aux pays francophones un moyen 
d’agir ensemble tout à fait considérable. Imaginez 
une union francophone aussi intégrée que 
l’Union européenne, ça devient un acteur 
politique et économique important dans le 
monde», a déclaré Jacques Attali.

Le président de Planet finance, un organisme 
de conseil et de microcrédit, a fait, dans son 
rapport, 53 propositions en vue d’exploiter 
l’énorme potentiel économique de la fran-
cophonie. Le groupe de travail présente 53 
propositions regroupées autour de 7 axes 
: augmenter l’offre d’enseignement du et 
en français, en France et partout dans le 

monde ; renforcer et étendre l’aire culturelle 
francophone ; cibler 7 secteurs clés liés à la 
francophonie, pour maximiser la croissance 
de la France et des autres pays francophones 
(tourisme, technologies numériques, santé, 
recherche et développement, secteur financier, 
infrastructures, secteur minier) ; jouer sur la 
capacité d’attraction de l’identité française 
pour mieux exporter les produits français et 
conquérir de nouveaux francophiles ; favoriser 
la mobilité et structurer les réseaux des influen-
ceurs francophones et francophiles ; créer une 
union juridique et normative francophone à 
travers la mise en place d’un guichet douanier 
pour les francophones dans les aéroports des 
pays francophones volontaires ; se donner 
comme projet de créer à terme une Union 
économique francophone aussi intégrée que 
l’Union européenne.

Il s’agit, entre autres, de développer l’enseignement 
du français via la création d’un groupe privé 
d’écoles françaises, d’attirer les populations 
qui ne parlent pas français en jouant sur la 
capacité d’attraction de la musique et du 
cinéma français, d’organiser une offre de cours 

en ligne francophone interactifs et diplômants 
et d’encourager la croissance de secteurs clefs 
comme le tourisme, le numérique, la santé 
ou l’électricité.

«La Francophonie, 
c’est 200 millions 
de personnes, si 
l’on ne développe 
et on ne maintien 
pas l’enseignement 
du français un peu 
partout dans les 
pays francophones 
ce nombre peut 
décroître, mais 
contre si on est 
capable de maintenir 
l’enseignement en 
français dans les 
écoles primaires 
et secondaires et 
avec toutes les 
réformes que nous 
avons proposées, ce nombre peut passer à 750 
millions en 2050, et apporter en France et au 

reste du monde francophone une croissance 
considérable», a détaillé Jacques Attali.

«L’impact de la francophonie peut représenter 
jusqu’à un million d’emplois et 50 milliards de 

dollars au niveau de la balance des paiements», 
a-t-il ajouté.

Moscou va interdire l’importation de tous les produits agricoles américains et des fruits et légumes de l’Union européenne en réplique aux 
dernières sanctions que lui ont imposées les pays occidentaux pour son rôle dans la crise ukrainienne. Le pays sollicitera, pour compenser, 
des pays latino-américains.

Les sanctions économiques contre la Russie expliquées

La Russie hausse le ton. «Tous les produits 
alimentaires qui sont produits aux USA et livrés 
en Russie seront interdits. Les fruits et légumes 
en provenance de l’UE seront frappés par cet 
embargo total», a prévenu Alexeï Aleksinko, 
porte-parole de l’agence de sécurité sanitaire 
(VPSS) cité par l’agence officielle Ria Novosti.

Une annonce confirmée par le Premier ministre 
russe Dmitri Medvedev. 
Cette interdiction, d’une durée d’un an, concerne 
le boeuf, le porc, la volaille, le poisson, le fromage, 
le lait, les légumes et les fruits en provenance 
des États-Unis, de l’Union européenne, de 
l’Australie, du Canada et de la Norvège (voir 
la liste complète ci-dessous). De quoi intensifier 
un peu plus la guerre économique que se livrent 
les deux blocs sur fond de tensions en Ukraine.

Russie, 1er importateur de fruits 
et légumes européens

D’autant que la Russie est le premier importateur 
mondial de fruits et légumes européens. En 
2011, elle captait 21,5% des exportations de 
légumes européens et 28% des exportations 
de fruits.

En 2013, l’industrie agroalimentaire américaine 
a de son côté exporté pour 1,5 milliard de dollars 
de produits alimentaires vers la Russie, qui est 
notamment le deuxième marché d’exportation 
des volailles américaines derrière le Mexique. 
L’an passé, 276.000 tonnes de volailles améri-
caines ont été vendues en Russie, soit 8% des 
exportations du secteur, d’après les données 

du département américain de l’Agriculture.

«Les principaux perdants seront 
les consommateurs russes»

La Maison Blanche réplique en arguant que cet 
embargo va se retourner contre la population 
russe en alimentant l’inflation. «Riposter contre 
des entreprises ou des pays occidentaux 
accentuera l’isolement international de la 
Russie et provoquera davantage de dégâts 
à sa propre économie», a dit à l’agence Reuters 
Laura Lucas Magnuson, porte-parole du Conseil 
de sécurité nationale.

Le conseil américain des exportateurs de 
volailles a déclaré pour sa part que l’impact de 
l’embargo serait limité tandis que la fédération 
des agriculteurs a estimé que la population 
russe aurait à souffrir de cette mesure:

«Il s’agit évidemment d’une décision politique. 
Il est malheureux que les principaux perdants 
en seront les consommateurs russes qui vont 
devoir payer davantage pour leur nourriture», 
a réagi Bob Stallman, président de l’American 
Farm Bureau Federation.

L’Amérique latine sollicitée ?

Pour compenser le tarissement brutal de ces 
sources d’importation, la Russie devra solliciter 
son marché intérieur et se tourner vers les pays 
qui ne lui ont pas imposé de sanctions. Le VPSS 
a ainsi annoncé pour jeudi des discussions 
avec les ambassadeurs du Brésil, du Chili, de 

l’Argentine et de l’Equateur sur un possible 
accroissement des importations agroalimentaires 
en provenance de ces pays latino-américains.

Reste que cette interdiction pourra être levée: 
«si nos partenaires font preuve d’une approche 
constructive», a précisé Dmitri Medvedev lors 
d’une intervention télévisée.

Liste des produits interdits par la Russie:

•	 Boeuf frais, réfrigéré et surgelé
•	 Porc frais, réfrigéré et surgelé
•	 Volaille et tous produits comestibles à 

base de volaille
•	 Viande salée, séchée, fumée
•	 Poissons et autres produits de la mer
•	 Lait et produits laitiers
•	 Légumes, racines et tubercules
•	 Fruits et fruits secs
•	 Produits cuisinés à base de viande ou de 

sang d’animal
•	 Produits préparés dont les fromages et 

fromages frais à base de graisse végétale

Menace de nouvelles 
sanctions: Poutine appelle 
les Européens au «bon sens»

Le président russe Vladimir Poutine 
a appelé 
au «bon sens» les Européens, qui 
ont menacé Moscou de nouvelles 
sanctions pour son implication 
présumée dans la crise ukrainienne.

«J’espère que le bon sens va prévaloir (...) et que 
ni nous, ni nos partenaires n’allons provoquer 
de dégâts avec ces piques respectives», a-t-il 
déclaré, cité par les agences russes, lors d’une 
réunion dans l’Extrême-Orient.

La menace de nouvelles sanctions, ainsi que la 
poursuite des combats en Ukraine, continuait 
de peser sur les marchés financiers russes, 
déjà ébranlés par les accusations de plus en 
plus nombreuses d’intervention militaire 
russe en Ukraine et la crainte d’une guerre 
ouverte d’ampleur entre les deux pays.

Le rouble, tombé à un niveau jamais vu face 
au billet vert, le dollar montant jusque 37,46 
roubles. L’euro a de son côté franchi le seuil 
des 49 roubles pour la première fois depuis 
début mai et a atteint 49,23 roubles.

«Le marché reste focalisé sur les risques géo-
politiques», ont constaté les analystes de VTB 
Capital. «Il est clair qu’un tel environnement 
assombrit les perspectives à court terme».



مقاالت8

كريستين الغارد... قصة صعود أقوى امرأة تتحكم بمال العالم
كان ستروس  دومينيك  سقوط  أحدثها  التي  الصدمة   وبعد 
والقامة الفضي  الشعر  صاحبة  النباتية  المرأة   سمحت 
تتناول وال  السجائر  تدخن  ال  إنها  تقول  التي   الرياضية 
التوافقي. وجهها  باستعادة  للمؤسسة  البحر،  وتحب  الكحول 

فقد مسيرتها،  في  خاصة  مكانة  المتحدة  الواليات   وتحتل 
باكر محاماة  مكتب  رئاسة  تولت  وكذلك  لسنة،  فيها   درست 
الفرنسي. اليمين  إليها  يلتفت  أن  قبل  سنوات  بعد  ماكنزي  اند 

اختيرت  2005 في  السياسية  الساحة  اقتحامها   وبعد 
في االقتصاد  وزارة  تقود  امرأة  أول  لتكون   2007  في 
2011 حتى  هناك  ببقائها  والية  أطول  سجلت  حين  فرنسا 

ما أي   ،2005 وفي  العراقيل.  من  خالية  تأقلمها  عملية  تكن   ولم 
الفرنسي العمل  قانون  أن  أعلنت  حتى  الحكومة  إلى  انضمت   إن 
أسعار ارتفاع  خضم  في   2007 وفي  و«ثقيل«،   »معقد« 
ساهم ما  دراجاتهم«،  »استعمال  إلى  الفرنسيين  دعت   الوقود 
وأرستقراطية. قليال  متعجرفة  كامرأة  لها  صورة  صنع  في 

مديرية توليها  بعد  الكبيرة  الصراحة  تلك  مثل  عن  تتوقف   ولم 
2012 كل أثارت ضجة بدعوتها في ربيع  إنها  إذ  النقد،   صندوق 
اليونانيين الذين يعانون من خطة تقشف شديدة إلى »دفع ضرائبهم.«

 كما أن الغارد لم تترد في إثارة استياء بعض زمالئها السابقين األوروبيين
 الذين يعانون من أزمة الديون عندما دعتهم إلى إعادة رسملة مصارفهم
اليونانية الديون  لمشاكل  »دائمة«  بحلول  المطالبة  أو  »عاجال« 

 ويبدو أنها اتهمت خليفتها في وزارة االقتصاد بيار موسكوفيسي بأنه
 نام خالل اجتماع حول أزمة قبرص. وقالت »أعرف لماذا ال يسمع
صوت فرنسا«، حسب ما أفادت بعض الصحف من أخبار غير رسمية.

كثيرا مستاءة  أنها  رغم  بها  تشيد  الناشئة  الدول  بعض   وحتى 
النقد. صندوق  في  الغربية  الدول  تمثيل  في  اإلفراط  من 
أنها السيما  االقتصادية،  نظريتها  بجوهر  التكهن  يصعب   لكن 
 اضطرت إلى مرافقة العملية الطويلة والشاقة لخطط التقشف بينما
كانت االقتصاد  وزيرة  كانت  عندما  إنها  يقولون  منتقدوها   كان 
الوزارة. في  وليس  الرئاسة  في  تصاغ  االقتصادية  فرنسا  سياسة 
و ابدى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساندته لكريستين الغارد
التطورات على  اإلدارة  مجلس  إطالع  »تم  بيان  في   وقال 
في ثقته  يبدي  ومازال  الموضوع،  بهذا  المتعلقة   األخيرة 
بكفاءة.« مهامها  مباشرة  على  الصندوق  مديرة  قدرة 
(فرانس برس)

 كريستين الغارد التي يتهمها القضاء الفرنسي »باإلهمال« خالل
النقد تتولى رئاسة صندوق  امرأة  أول   تحكيم في قضية فساد هي 
العالمية. النخب  أعلى  إلى  أوصلها  سريع  صعود  خالل  الدولي 

األعمال في  متخصصة  كانت  التي  المحامية  هذه   وشقت 
وهي فرنسا،  في  االقتصاد  ووزيرة  المتحدة  الواليات   في 
عشر من  أقل  في  طريقها  البنين،  وأم  مدرسين   ابنة 
النساء. من  الكثير  يوجد  ال  حيث  النفوذ  قمم  نحو  سنوات 

بجدية في وضعها، تؤثر  قد  إطارها  اتهمت في  التي  القضية   لكن 
برنار األعمال  رجل  منح  إلى  أفضى   2008 في  بتحكيم   وتتعلق 
مصرف وبين  بينه  طويل  نزاع  إلنهاء  يورو  مليون   400  تابي 
كريدي ليونيه حول صفقة بيع شركة أديداس للمنتجات الرياضية.

الذي الشاهد  وضع   2013 مايو  في  منحت  الغارد   وكانت 
وقد والمتهم.  العادي  الشاهد  بين  أي  محام،  اصطحاب   يمكنه 
بنفسها وأعلنت  لها،  دعمه  دائما  الدولي  النقد  صندوق   أكد 
اتهامها. بعد  االستقالة  تستبعد  أنها  برس  فرانس  لوكالة 

الذاتية سيرتها  تعزز  قد  الغارد  بأن  أفادت  شائعات   وكانت 
إذا  2017 في  الفرنسية  الرئاسية  لالنتخابات  بالترشح   الحافلة 
متاعب. في  ليونيه  وكريديه  تابي  برنار  قضية  لها  تتسبب  لم 
نيكوال بها  دفع  التي  السابقة  عاما(   57( الوزيرة   وصقلت 
النقد صندوق  مديرة  منصب  إلى   2011 يوليو  في   ساركوزي 
 الدولي، صورتها الدولية بترويجها لمهمة الصندوق بلغة إنجليزية
العاج.) وساحل  ومصر  )الصين  العالم  أنحاء  مختلف  في  جيدة 

تولي في   تتمثل 
تسجيل  لبنان 
بدال  النازحين 
المفوضية  من 
لشؤون  العليا 
حيث  الالجئين، 
النازح  سيعتبر 
مالَذ ال   َمْن 
لبنان، إال   له 
حصر  بمعنى 
من  النازحين 
القريبة  المناطق 
الحدود  من 

عسكرية. معارك  تشهد  والتي  السورية،  اللبنانية 

فقدان من يذهب إلى سوريا صفة النازح
 وتابع الوزير اللبناني: إن هناك قراًرا اتخذه وزير الداخلية اللبناني
 وستنفذه المفوضية العليا لشؤون الالجئين، يقضي بفقدان من يذهب
إلى سوريا صفة النازح، ألن تعريف النازح حسب اتفاقية »جنيف«
هو كل من ال يقدر، أو ال يرغب في الذهاب إلى أرضه بسبب الخطر.

بإعفاء يقضي  قراًرا  أصدر  اللبناني  الوزراء  مجلس  أن   يذكر 
من بالدهم  إلى  العودة  في  الراغبين  السوريين   الالجئين 
لبنان. في  اإلقامة  أنظمة  مخالفتهم  على  المترتبة  المالية  الرسوم 

في السوريين  النازحين  عدد  أن  إلى  اإلحصاءات  آخر   وتشير 
في غالبيتهم  تتمركز  نازح،  مليون  من  أكثر  إلى  وصل   لبنان 
مناطق البقاع وعكار وطرابلس والمنية والضنية في شمال لبنان.

بتكبد اللبناني،  االجتماعية  الشؤون  وزير  درباس،  رشيد   افاد 
تجاوزت خسائر  العام  ونصف  عام  خالل  اللبناني   االقتصاد 
السوريين. النازحين  تدفق  جراء  دوالر،  مليار   7.5 قيمتها 

النازحين وضع  إن  صحافية:  تصريحات  في  »درباس«،   وقال 
 السوريين في لبنان وصل إلى مستوى النكبة، مع تجاوز عدد المسجلين
لبنان في  البطالة  معدل  وارتفاع  نازح،  مليون   1.2 رسميًّا   منهم 
فوق %14، بسبب الخلل الذي أحدثه استخدام اليد العاملة السورية.

يقيمون النازحين  من  فقط   17% نحو  إن  »درباس«:   وأضاف 
اللبنانية األراضي  على  البقية  تنتشر  بينما  مخيمات عشوائية،   في 
صعبة. إنسانية  أوضاع  ظل  في  البناء  مكتملة  غير  مبان  في 

طالب ألف   100 الرسمية  المدارس  استقبال  إلى   وأشار 
يوجد الذي  الوقت  في  االستيعابية  قدرتها  يفوق  ما   سوري، 
مدارس دون  ومن  التعليم  خارج  سوري  طالب  ألف   250

قبل من  المقدمة  المساعدات  تراجع  من  قلقه  عن   وأعرب 
والتي الحالي،  العام  نهاية  مع  للنازحين  المتحدة   األمم 
الجاري. الشهر  خالل   30% إلى   53% من  انخفضت 
النازحين، عدد  لتخفيف  مستقبلية  خطة  عن  »درباس«،   وكشف 

عن خسائر االقتصاد اللبناني خالل عام ونصف جراء النزوح السوري...
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مفتوحة. مناطق  في  صاروخ   2560 نحو  سقط  حين 
تلك كبيرة في  تكبدت خسائر  إسرائيل  أن   ويرى محللون 
ومطاراتها مناطقها  بعض  في  الكامل  الدمار  عن  فضال   الحرب، 
 جراء صواريخ المقاومة، فقد خسرت إسرائيل تكبُّرها فهي الدولة
عشرات إسرائيل  خسرت  كما  شعاراتهم،  بحسب  تقهر  ال   التي 
الجواسيس داخل القطاع، كان منهم 22 جاسوسا أعدمتهم المقاومة،
القطاع. من  القريبة  منازلهم  من  األسر  مئات  تهجير  عن  ناهيك 

 وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية خسائر الجيش اليومية بنحو 150 مليون
 شيكل، الفتةً إلى أن هذا ال يشمل تزويد الجيش باألسلحة المتجددة، إذ
قّدرت الصحف العبرية تكلفة القبة الحديدة بنحو 6 مليارات شيكل.
المحلي الناتج  من   7% حوالي  يمثل  الذي  السياحة،  قطاع   وفي 
اإلسرائيلية »مجيفون«  صحيفة  ذكرت  اإلسرائيلي،   اإلجمالي 
والفنادق السفر  مكاتب  إن  إذ  شيكل؛  الملياري  تعدت  الخسائر   إن 
 تلقت ضربة قوية جًدا، وكان من المفترض أن تكون سنة 2014
إسرائيل. إلى  القادمة  السياحية  األفواج  ناحية  من  األفضل  هي 
وزارة إن  اإلسرائيلية:  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة   وقالت 
قطاع على  الصامد«  »الجرف  تكلفة  قدرت  اإلسرائيلية   المالية 

مليارات  3( حوالي  أي  شيكل،  مليارات   10 بين  ما   غزة 
دوالر). مليار   3.5( حوالي  أي  شيكل،  مليار   12 إلى  دوالر(، 

مكاسب وخسائر دولية
الفلسطيني الشأن  في  الباحث  جمعة  محمد  قال   وبدوره 
إن واالستراتيجية:  السياسية  للدراسات  األهرام   بمركز 
ومكاسب خسائر  خلفت  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلية   الحرب 
استراتيجي. وآخر  العسكري،  البعد  مستوى  على  للطرفيين 
المقاومة على  تنتصر  لم  إسرائيل  العسكري؛  البعد  يخص   فيما 
تنهزم، لم  أيضا  ولكنها  فادحة  خسائر  وتكبدت   الفلسطينية 
العدوان أمام  تنهزم  لم  األخري  فهي  الفلسطينية  المقاومة   أما 
الكامل. بالمعنى  تنتصر  لم  أيضا  ولكنها  كبيرة  بمكاسب  وخرجت 
تعوض مكاسب  تحقق  لم  غزة  االستراتيجي  المستوى   أما 
إلى عدنا  وأننا  خصوصا  والمباني،  األرواح  في   خسائرها 
األرواح في  خسائرها  رغم  فهي  إسرائيل  أما   ،2012  صيغة 
ذاتها. المعادلة  في  نفسها  وأبقت  استراتيجيا  تخسر  لم 
تابع الحرب،  تلك  من  وخسائرها  ومكاسبها  مصر  يخص   وفيما 
غزة، على  الحرب  في  وسيطا  مصر  اعتبار  الخطأ  من   الباحث: 

أمنها على  كبير  بشكل  تؤثر  التي  المعادلة،  في  ثالث   فهي طرف 
القومي، فمصر لها هي األخري أهداف استراتيجية تسعى لتحقيقها.

إنهاء اللغط بشأن معبر رفح

الفلسطيني، والذي يحقق االنقسام  تنهي  أن   وأكد أن مصر تحاول 
اللغط إنهاء  مسألة  يخص  فيما  خصوًصا  للمصريين   مصلحة 
 بشأن معبر رفح، مؤكدا أن إنهاء االنقسام بالفعل يسير في طريق
تنفيذه. حال  ضخما  استراتيجيا  مكسبا  يحقق  ما  وهو  إيجابي، 
على مبادراتها  تبقي  أن  استطاعت  مصر  أن   وأضاف 
أخرى دولية  جهود  أي  تنجح  ولم  التفاوض،   ساحة 
لمصر. ضخم  مكسب  هذا  أن  مؤكًدا  األزمة،  حل  على 
يقول العدوان،  من  وموقفها  األمريكية  المتحدة  الواليات   وعن 
تل أمن  لحماية  وتتدخل  إسرائيل  لصالح  تلعب  أمريكا   جمعة: 
الهدف. ذلك  أجل  من  كان  للوساطة  تدخلها  أن  مؤكدا  فقط،  أبيب 
 وتابع الباحث: أمريكا أخفقت دبلوماسيا، خصوصا بعد فشلها في حل
 األزمة الفلسطينية بعدما أدخلت تركيا وقطر طرفين في المفاوضات
دون نجاحهما، كما أخفت مفاوضات جون كيري الحتواء األزمة.

بعد غزة  في  الحرب  دمرته  ما  إعمار  إعادة  تكاليف   تقدر 
دوالر. مليارات   6 و   4 بين  ما  القصف  من  أسابيع  سبعة 

 الهدنة بين إسرائيل وحماس تم التوقيع عليها في 26 أغسطس/أب
إلى للوصول  اإلغاثة  لعمال  المجال  تعطي  الحالية  التهدئة   وفترة 
وشركاؤها المتحدة  واألمم  األضرار،  حجم  وتقدير  الدمار   مواقع 
أو نصفها  اإلنسانية،  للمساعدات  دوالر  مليون   367 بـ   طالبوا 
لنحو الغذائي  األمن  توفير  على  أنفاقها  يتم  سوف  مليون   164 
على منه  مليون   128 سيذهب  المبلغ  وباقي  شخص،   500000 
الصحية، والمرافق  للماء  دوالر  مليون   31 سيخصص   اإلسكان، 
بدل للطالب  مؤقتة  مدارس  لبناء  بمساعدة  التعليم  يحظى   فيما 
دوالر. مليون   11 بحوالي  القصف  في  تدميرها  تم  التي  تلك 
 وكالة أوكسفام لإلغاثة وصفت الدمار في البنية التحتية المدنية في

 غزة بأنه األسوأ منذ 20 عاماَ، ووفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
 هناك أكثر من 10600 بيت تم تدميرها منذ 3 أغسطس/ آب، ويحتاج
اإلغاثة. مجال  في  العاملين  بحسب  سنوات  أربع  إلى  بنائها  إعادة 
 وتقول أوكسفام بأن 15 مستشفى ومولدات الطاقة التابعة لها تم تدميرها،
  وألحقت صواريخ حماس أضراراً طفيفة نسبيا بالمدن اإلسرائيلية.

لديها ليس  بأنه  اإلسرائيلية  الضرائب  مصلحة   وتقول 
كلفة قدرت  ولكنها  المتضررة،  للبيوت  محددة   أرقام 
دوالر. مليون   11 يتجاوز  ال  بما  التحتية  البنية  بناء  إعادة 

 وتعوض إسرائيل المدنيين عن الخسائر التي تلحق بممتلكاتهم، وحتى
 اآلن هناك 3700 مطالبة تم تقديمها، أكثر من نصفها تتعلق بالدمار
الواقعة أشدود  مدينة  من   1139 ضمنها  من  بالبيوت،  لحق   الذي 

جنوب إسرائيل ومعظم هذه المطالبات تتعلق بدمار في البنية التحتية.
 كما تكبد االقتصاد اإلسرائيلي خسائر بسبب تدني اإلنتاج، حيث بقي
 الكثير من العمال في منازلهم لتجنب الصواريخ، وما زال يتعين على
 الشركات الدفع لهؤالء العمال، وتقوم الحكومة اإلسرائيلية بتعويض
 أصحاب األعمال عن تكلفة األجور وتعطل اإلنتاج، كما يشير الخبراء
الوضع. من  بالتحديد  عاني  الذي  السياحة  قطاع  في  الخسائر  إلى 

 ولم تصدر إسرائيل أي أرقام رسمية بشأن كلفة األسلحة والذخائر
غزة، في  العسكرية  عمليتها  في  استخدمت  التي   والدبابات 
مليار  2.3 و   1.2 بين  قدرتها  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل   ولكن 
القبة دفاع  منظومة  دعم  األمريكي  الكونغرس  أقر  وقد   دوالر. 
انها تزعم  والتي   مليون دوالر،   225 بمبلغ  اإلسرائيلية   الحديدية 
اعترضت نحو 86 % من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل.

بالدوالر .. خسائر إسرائيل والفلسطينيين في حرب غزة

خسائر الزراعة في غزة تبلغ 500 مليون دوالر
إن يقول  الفلسطينية  الوطني  التوافق  حكومة  في  الزراعة   وزير 
 قيمة الخسائر هي تلك التي تعرض لها قطاع الزراعة فقط، دون
 احتساب الثروة الحيوانية أو السمكية.رام هللا- كشف وزير الزراعة
 في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شوقي العيسة، أن إجمالي
خسائر القطاع الزراعي حتى تاريخه تقترب من 500 مليون دوالر.

قطاع لها  تعرض  التي  تلك  هي  الخسائر  قيمة  إن  العيسة   وقال 
حيث السمكية،  أو  الحيوانية  الثروة  احتساب  دون  فقط،   الزراعة 
المزروعة، األراضي  من   70% من  أكثر  االحتالل  قصف 
الفلسطينية. المقاومة  صواريخ  إلطالق  مواقع  أنها  بحجة 
الماضي، األسبوع  غزة  في  الزراعة  وزارة  مكتب   وقال 
والسمكية، الحيوانية  والثروة  الزراعة  خسائر  إجمالي   إن 
في كمواد  الزراعية،  المحاصيل  تستخدم  التي   والمصانع 

دوالر. مليون   780 نحو  بلغت  التصنيع، 

دوالر، مليون   495 مبلغ  إن  العيسة   وأضاف 
النهائية الحصيلة  إن  »بل  نهائياً،  ليس  رقم   هو 
 ستصدر خالل أسبوع أو اثنين، لوجود مساحات
 لم يتم حصر أضرارها بعد، خاصة عدد األشجار
المزارع.« من  لعدد  التحتية  والبنية  المدمرة، 

السوق لحاجة  ومغذياً  رئيسياً  مورداً  غزة،  في  الزراعة   وتعد 
حتى يتمتع  القطاع  كان  حيث  أساس،  بشكل  الخضراوات   من 
من  80٪ بنسبة  ذاتي  باكتفاء  اإلسرائيلية،  الحرب  قبل  ما   تاريخ 
 الخضراوات، وبنسبة ٪25 من الفواكه، بحسب أرقام وزير مالية
الماضي. نسيان  أبريل/  نهاية  الظاظا،  زياد  المقالة  غزة  حكومة 

بأنواعه، والفراولة، والزهور، البطاطا، والفلفل   وتعتبر محاصيل 
 من أهم صادرات قطاع غزة، بحجم تصدير يومي يتراوح بين 10

و 15 شاحنة يومياً، وفق أرقام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد.
مؤتمر في  نصيب  الزراعة  لقطاع  يكون  أن  العيسة   وطالب 
القاهرة في  المقبل  الشهر  منتصف  عقده  المراد   المانحين 
تدميره.« تم  ما  إصالح  »إلعادة  التوقيت:  نفس  في  وأوسلو 



مقاالت 6

كشف حساب حرب غزة.. الخسائر والمكاسب

 ينتصر الضعيف إذا لم ينهزم، وينهزم القوي إذا لم ينتصر، قد تكون
 تلك المعادلة خالصة المشهد األخير للحرب في غزة، والتي وضعت
أوزارها، بعد التوصل لوقف إطالق نار دائم يتبعه مفاوضات جديدة.
الفلسطيني أوضحوا أن هناك خسائر ومكاسب بالشأن   فالمهتمون 
 دولية، خلفتها الحرب على غزة، تكمن في خسائر عسكرية فلسطينية
وإسرائيلية، وإخفاقات دبلوماسية أمريكية، وأخرى طالت دوال عربية.

غزة.. انتصار محقق
هو بات  “الصاروخ”  أن  هو  واحدا  أمرا  غزة  حرب   أثبتت 
مقابل )تهدئة  معادلة  وأن   ، الفلسطيني  للشعب  الوحيد   الممثل 
 التهدئة( دون اتفاق كامل انتهت، وبالتالي فرضت المقاومة قواعد
إسرائيل تحالفت  سواء  وأنه   ، اإلسرائيلي  العدو  مع  للعبة   جديدة 
المقاومة ضد  وأمريكا  عربية  وأنظمة  الفلسطينية  السلطة   مع 
لقلب الصواريخ  إيصال  على  المقاومة  قدرة  ستظل   ، تفعل  لم   أم 
مستقبلية. حلول  أي  وضع  في  الفيصل  هي  اإلسرائيلي  العمق 

 كما أن أكبر انتصار حققته المقاومة في غزة وفي مقدمتها كتائب القسام
 )حماس( هو فرضها “توازن الرعب” بين صواريخها التي باتت
 تطال المدن اإلسرائيلية الكبرى بما فيها تل أبيب، وبين آلة العدوان
اإلسرائيلية ، وهو أبرز انتصار استراتيجي كانت تسعي له المقاومة.
ظهر سالح  أبرز  هي  الهجومية  غزة  أنفاق  أن  الي   باإلضافة 
مقاتلي استخدمه  بعدما  الحرب  مفاجأة  وبات   ، الحرب  هذه   في 
ومفاجأتهم اإلسرائيليين  الجنود  أسفل  الخفي  التحرك  في   حماس 
استخدامها في عمليات ، فضال عن  دباباتهم ومصفحاتهم   وتدمير 
غالف مدن  الي  والوصول  اإلسرائيلية  األراضي  داخل   نوعية 
لها. سكانها  لهجرة  أدى  ما  عوز  ناحل  مثل  الحدودية  غزة 

من القسام  وكتائب  المقاومة  تتمكن  مرة  ألول  الحرب  هذه   وفي 
 صنع سالحها بيدها ، والتغلب على خطر غلق أنفاق التهريب بين
 مصر وغزة التي لم تعد ذات قيمة كبيرة بعدما تم تهريب معدات
 تصنيع الصواريخ نفسها )كما قال أسامة حمدان القيادي  في حماس).
الجوي الغالف  بإغالقها  كبير  مكسب  المقاومة  حققت   وكذلك 
،1948 حرب  منذ  مرة  ألول  العالمي،  الطيران  أمام   اإلسرائيلي 

ماليين إجبار  من  أكبر  ربما  لها،  سياسي  انتصار  أكبر  شكل   ما 
وضرب مصانع  وغلق  للمالجئ،  النزول  على   اإلسرائيليين 
االقتصادية. الخسائر  بخالف  الصيفي  السياحي  الموسم 

خسائر غزة
وصلت الحصيلة النهائية لشهداء غزة جراء العدوان »اإلسرائيلي«
على قطاع، إلى )2145( شهيًدا من بينهم 578 طفال، و261 امرأة،
مختلفة. بجراح  آخرين  مواطن   )11200( وإصابة  مسن،  و102 
 ودمر الجيش الصهيوني في غاراته المدفعية والجوية قرابة 15671
جزئي، بشكل  و13395  كلي،  بشكل  دمر   2276 منها  منزالً، 
طفيف، بشكل  المتضررة  المنازل  من  آالف  عشرات  إلى  إضافة 
وفق إحصائيات أولية لوزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية.

وتشغيل غوث  وكالة  باسم  المتحدث  حسنة،  أبو  عدنان   وبحسب 
 الالجئين الفلسطينيين »أونروا« يوجد أكثر 500 ألف نازح بفعل
 الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، 300 ألف شخص منهم يمكثون
اآلن في 85 مدرسة في غزة، ويحتاجون إلى دعم عاجل، ومأوى.
 وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن الوفد
وفق غزة،  قطاع  على  العدوان  ينهي  اتفاق  على  وقع   الفلسطيني 
المبادرة التي قدمها الجانب المصري والتي وافق عليها االحتالل.
وأن العالم،  أحرار  لكل  محسوب  االنتصار  هذا  إن   وقال 
به. عزل  واالحتالل  المعركة  بهذه  انتصرت  التي  هي  المقاومة 
 كما دمر االحتالل لعدد كبير من )أنفاق غزة الهجومية( التي تصل
 إلى داخل األراضي المحتلة )إسرائيل( يشكل تحديا كبيرا للمقاومة،
تعويضها السهل  من  وليس  سنوات  ثالث  في  بنيت  األنفاق   فهذه 
 بين يوم وليلة ، كما أن إعادة بناءها يحتاج حديد وأسمنت ومواد

 أولية يصعب توفيرها في ظل الحصار والمراقبة اللتان تطالب بهما
 أمريكا وإسرائيل لمنع حماس من إعادة بناء ما تدمر منها، والجيش
أغلبها، ودمر  هجوميا  نفقا   35 على  عثر  إنه  قال  اإلسرائيلي 
أفرع. لعدة  تتفرع  انها  خاصة  لها  الجمالي  العدد  يعرف  ال  ولكن 

إسرائيل.. هزيمة استيراتيجة

كبيرة، خسائر  األخرى  هي  فتكبدت  االحتالل،  دولة  عن   أما 
بحسب خلفت-  والتي  الفلسطينية،  المقاومة  صواريخ   بفعل 
اإلسرائيليين العسكريين  من  قتيال   65 رسمية-  إسرائيلية   بيانات 
مركزا يقول  فيما  واحد،  أجنبي  عامل  إلى  إضافة  مدنيين،   و4 
2522 إن  حكوميين(  )غير  الطبيان  و«برزالي«   »سوروكا« 
إسرائيليًا بينهم 740 جنديًا تلقوا العالج فيهما خالل فترة الحرب.
قد إسرائيليا   70 فإن  أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة   وبحسب 
أثناء سقطوا  وجنديا  ضابطا   65 منهم  العملية  خالل   قتلوا 
عندما غزة  قطاع  حدود  على  الفلسطينية  المقاومة  مع   المعارك 
حين في  القطاع،  إلى  بريا  الدخول  االحتالل  قوات   حاولت 
على المقاومة  صواريخ  من  المئات  سقوط  في  مدنيين   5  قتل 
يقل عن ال  ما  أصيب  حين  في  اإلسرائيلية،  والمدن   المستوطنات 
الجنود من  نصفهم  من  اكثر  مختلفة  بجراح  إسرائيلي   2300

 وأضافت الصحيفة أن »أكثر من 4500 صاروخ قد تم إطالقه من
 قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات اإلسرائيلية بدًءا من مستوطنات
غالف غزة وحتى المناطق الشمالية كمدن حيفا وهرتسليا وغيرها.«
على سقطت  صاروًخا   220 أن  إلى  الصحيفة   وتشير 
الحديدية القبة  اعترضت  حين  في  إسرائيلية،   مباني 
الصواريخ عدد  إجمالي  من  فقط  صواريخ   708

وصف هكذا  النصر،  الدعاء  مبرر  وال  ساحقة،   هزيمة 
فقد غزة،  على  الحرب  من  جيشهم  موقف  إسرائيليون   محللون 
»معاريف صحيفة  في  السياسي  المحلل  كسبيت،  بن   »اعتبر 
نصر.« هناك  يكن  »لم  وقال  النصر،  الدعاء  مبرر  ال  أنه 

 وألول مرة تصل صواريخ عربية إلى مدن إسرائيلية لم تصلها أي
 صواريخ أو يتم ضرب العمق اإلسرائيلي بهذا الشكل منذ إعالن نشأة
 إسرائيل، مثل حيفا وتل أبيب، وديمونه، ومطارات عسكرية، ما ينهي
نظرية )الحرب االستباقية( اإلسرائيلية، ويخلق معادلة توازن جديدة.
في اإلسرائيلية  الحديدية(  )القبة  منظومة  فشل  الحرب  أثبتت   و 
اإلسرائيلي الجيش  معطيات  فبحسب   ، المقاومة  صواريخ   صد 

، صاروخ   6363 إسرائيل  مدن  ثلثي  على   أطلق 
 اعترضت القبة الحديدية 558 صاروخ من بين 3245
في اإلسرائيلية،  المدن  تجاه  غزة  قطاع  من  إطالقها   تم 

 وائل مجدي



5 مقاالت

 كل مكاسبهم ويعلنوا افالسهم لألفراد قد ال يعارضوا أن
ورفع والتسهيالت  والسيارات  المنازل  أفخم  اهدائهم   تم 
 مستواه المعيشي له ولعائلته ورفاهيته ، وهو أشبه بفنوس سحري
 يحقق أمنياته وأمنيات البشر ال تحصى بالرفاهية والتجميل والفن
 والتميز، وهذا مرفوض في هذا العصر أمام النخبة واألدمغة حيث
 ال يتداركون خطورة الموقف ونشوء فئة جديدة مؤهلة ألخذ مكانهم
كان الذين  والمحبين  والمستفيدين  والشعراء  والمّداحين   ونفوذهم 
اقتصاد على  يغارون  ال  تعينات  أو  أموال  رزمة  أجل  من   حبهم 
 األمم، والعطاء حين يضعف لن تجدو من قدم المال ان يقدموا اليهم
والموارد من والنفوذ  الشركات  االلتفاف على أصحاب  غير   شيئاً 
والمراكز منهم  القوة  واكتساب  سقفهم  تحت  والعمل  جديد   تحالف 
 فاألشجار تمطر عليها المياه فتعطي ثماراً ، فأما المنافسات والتمويل
عرقي طابع  ذات  العربية  للدول  وموارد  ثماراً  تجد  فلن   الخاطئ 
اقتصادياً. اختلفوا  ولو  قوميتها  تعزز  أن  عليها  ولغوي  متقارب 

والقارة الشرق  وشعوب  وآسيا  أوروبا  دول   وكذلك 
انجاح األقل  على  أميركا  على  يتوجب  حيث   األميركية 
مكاسب وتحقيق  وأسلحة  استراتيجيات  دعم  من  بدالً   قارتها 
والبطالة. العجز  نسبة  وارتفاع  الحروب  نفاقات  من  أقل 
 وعلى النخب والمؤسسات االقتصادية في العالم ، تطوير المفاهيم
والبحث والموارد  االقتصاد  بتوزيع  الجاد  والسعي  الشعوب   بين 
وعلماء مخترعين  من  الدول  اقتصاد  الدارة  البشرية  النخبة   عن 
 نفس واجتماع ورجال دين ومبادئ بناءة وعلم االقتصاد ومواجهة
 الكوارث ألن هنالك لهو سياسي يتم التالعب بمليارات المواطنين
 الذين وثقوا بحكومتهم وضحوا من أجل وطنهم، والمخاطر تكمن
كما العالم  أو  قارتها  في  االولى  تبقى  ان  الدول  بعض   بأسرار 
 حصل عدة حروب عالمية أطاحت بالماليين من البشر ومليارات
بشكل تصنيعها  تم  شخصية  غرائز  أمام  والدوالرات  الودائع   من 
العاطفة وتخدير  االدمغة  على  والتأثير  الخطابات  عبر   سحري 
ودولة. مجموعة  مستوى  إلى  فرد  مستوى  على  المعركة  لتصبح 

 وحروب عدة باتت بالفشل واستنزفت قدراتها أمام محرقة اقتصادية
 مما جعل المستقبل يمكث سنين من مرض اصابه من الصراعات
 وكلما تعافى عاد له المرض حيث أصبحت مناعته ضعيفة وهكذا
على والخطر  النزاعات  من  المزيد  يستحمل  يعد  لم   االقتصاد 
الحروب تزداد خطورة  أن  االقتصاد والتخوف  القومي في   االمن 

وجرثومية فيروسية  أمراض  او  االنهار  في  كيمائية  مواد   برمي 
الدينية والمعالم  اآلثار  واستهداف  االنسان  بجينات  تالعب   او 
 وتدمير الفكر البشري بمناهج وسلوك قد تعلمها واكتسبها من العلم
الشرفاء والقادة  الرموز  على  والقضاء  تهميشها  يتم  حيث   والدين 
وابعاد الضوء واالعالن عنهم وهذا هو خراب لألرض بحد ذاته.

 وأمام هذه الفوضى العارمة رغم التفوق في مجال النقل واالتصاالت
 فقد بالغت الدول الكبرى في سياستها وتمويلها للقوة الدفاعية، مما

 استوردت شعوب الشرق ثقافتهم السياسية وأسلحتهم وتناحروا حتى
 أنهكوا مواردهم وشعوبهم وميزانياتهم، ولنقف إلى هذا الحد ونتجه
 غداً إلى وحدة اقتصادية باتقان وجد، وان دول شرق االوسط غنية
 بالمقدسات والتاريخ واآلثار وخط بحري تجاري مهم جداً والسؤال
 لما ال توجد بورصة عربية أو شرق أوسطية بالرغم من امتالكها
 من النفط والغاز الوفير . وال خوف على دول الخليج  اذا توحدوا
 وتعاونوا في تبادل المعرفة والمعلومات ووضعوا خطة استراتيجية
الطاقة، بموارد  غنية  الخليج  دول  ألن  وشعبهم  مواردهم   لحماية 
الحركة ألن  والنووي،  والطائرات  األسلحة  من  أقوى   والطاقة 
النفط وراء  من  والتدفئة  والكهرباء  والنقل  والمصانع   االقتصادية 

 والغاز، وكل هذه النزاعات واألسلحة المدمرة هو الوصول لهدف
والحدود األسواق  على  والسيطرة  األوسط  الشرق  موارد   واحد 
 البرية والبحرية والجوية وهذا غير أهمية المقدسات، لذا على دول
وتوسع مصانعها الصين  مثل  تأسس سوق ضخم  أن  أوالً   الخليج 
اتصاالت شبكات  مع  أنفاق  أو  صلبة  جبال  في  آمنة  أماكن   في 
والذهب البالتين  من  متداولة  جديدة  بعملة  والبدء  ذكية   ونقل 
الخليج قيمة مادية ودول  للعملة   والفضة والبالدينيوم، حتى تكون 
 تملك الطاقة، أي ال مشكلة في تأمين الوقود لمصانعها وال لسفنها

 وطائراتها وسكك الحديد والنقل البري، فالنمو االقتصادي الحالي
نمو من موارد الطاقة من روسيا والخليج وفنزويال ودول أخرى.
 
 وعلى الدول العربية والخليج خاصة الشروع بخطة استيراد المواد
 والموارد األساسية في استخدام صناعات مختلفة ، أن تستورد كل
تخوف يوجد  ألنه  مخازن  في  وتضعها  للمصانع  الالزمة   المواد 
 كبير خالل الثالث سنوات القادمة من انهيار اقتصادي عالمي كبير
 على مستوى شركات ومصانع ومتاجر ومؤسسات وبنوك ضخمة،
 واألهمية هو حصر االستثمار في أراضي الدول الخليجية والعربية
ومسؤولين حكومات  وتواطئ  الخارج  في  افالس  أي  من   تخوفاً 
 وخبراء اثر تعرضهم للخطر نفسه وال يجدوا أمامهم غير مؤونة
بطريقة بها  البعض  يتالعب  قد  والمعادن  واألموال  السندات   من 
ذكية، وأن االستحواذ على شيء ملموس باليد أو في أرض الوطن.

 فمن يريد أن يحقق السالم، عليه أن يبدأ باالقتصاد والتنسيق بتبادل
 المعلومات من سياسيين وبنوك وشركات ومصانع ورأسماليين  ولو
 توجهت الدول المتنازعة إلى دعم دراسات ايجابية وتأمين مشاريع
 أعمال لجيوشهم وأمنهم كوديعة اقتصادية للوطن ، ولو وحدوا صفوفهم
 وكانت الحرب ضد النهب والعدوان ومن يدعمهم وعلى دول المنتجة
 للموارد أن تدعم مراكز األبحاث ووقف انتاج الكماليات واألسلحة.



مقاالت 4

جغرافية ومواقع  طبيعية  بموارد  العالم  في  الدول  بعض   تتمتع 
 استراتيجية، في وقت  ال تمتلك دول أخرى مثل هذه الموارد والميزات،
 ما يجعلها تعيش أزمة فقر وضعف في الموارد ال تتناسب مع عدد
 سكانها الهائل . كما تختلف مع الدول التي تنعم بمساحات شاسعة
وثروات ومياه  ويورانيوم  ومعادن  وذهب  وغاز  نفطية   وموارد 
 فكرية وقد نجد أن عدد سكانها ضئيل بالنسبة لجغرافيتها العمالقة
القارة  ومنها روسيا وكندا واستراليا واميركا والسودان ودول في 
والعربية. واالفريقية  االوروبية  دول  وبعض  الشمالية  االميركية  

واستغالل تنظيم   ، العالمي  الجغرافي  النظام  هذا  على   ويتحتم 
وتنظيم والمضيقات،  والحدود  والجوية  والبحرية  البرية   الموارد 
 الموارد في أماكن نفوذها وقوتها ، باإلضافة إلى تحالف الدول في
مصالحها وحماية  األخرى  الدول  استقرار  في  يساهم  الذي   العالم 
والسيطرة النهب  أجل  من  تعمل  لدول  الفرص  اعطاء   وعدم 
ميزانيتها زيادة  إلى  تؤهلها  التي  والنفوذ  واالسواق  الموارد   على 
عدم وان  واستخباراتها،  العسكرية  أبحاثها  ودعم   ومشاريعها 
توزيع في  عادلة  ايجاد صيغة  امكانية  جديد حول  مشروع   وجود 
جعل مما  عدة  حروب  الى  أدى   ، الخمسة  القارات  مع   الموارد 
 الموارد كقيمة اقتصادية تتحول كعملة ورقية ثم احترقت وتبخرت
العسكرية الحروب والترسانة   الى طبقة االوزون من أجل تمويل 
والنووية العسكرية  وقوتها  الدول  عمالقة  امام  نجد  ولم   والحلفاء 
لحاجات الذاتي  االكتفاء  برنامج  تغطي  خطة  بين  متطوراً   منهجاً 
 الدول وخاصة المناطق الحارة جداً والباردة جداً واألكثر تضرراً
 المناطق والقرى البعيدة عن أماكن مواد التدفئة أو التمتع بمخزون
 سنوي يغطي حاجاتهم، ونجد الوفرة في االخشاب والفحم الحجري
حاجاتها وتلبية  الطاقة  من  بالمنفعة  مناطق  يساعد  والنفط   والغاز 
البشري. والقومي  االنساني  المستوى  على  مقبول  غير  وهذا 

 ناهيك عن المشاكل واالنعكاسات الناجمة من ارتفاع أسعار النقل
الطاقة تولد  التي  إلى مؤونة من موارد  يتطلب  المستقبل، مما   في 
 لسكان المناطق والمدن الذين هم بحاجة أولية لهذه المواد في ظروف
 مناخية صعبة من أجل البقاء وتستدعي الحاجة للمصانع المنتجة من
 المواد األولية لالنسان ووسائل النقل والحفاظ على درجة الحرارة
 أمراً ضرورياً لتعزيزه ، وكلما انخفضت كمية احتياط الدول وقلة
االنتاج في  االنسان  حياة  على  الخطر  ارتفع  كلما  األرض   موارد 
 والنقل والصحة ومعالجة الكوارث واالمن. وهنالك حاجة ضرورية
 للدول والشعوب من ثروات أصبحت في قبضة البورصة والشركات
، العسكرية  بقوتها  أراضيها  موارد  على  تسيطر  التي   والدول 
األخذ وعلينا  التوزيع،  في  علمية  دراسة  للجميع ضمن   واألرض 
 بعين االعتبار التزايد السكاني، والنزاعات التي انتجت قوة تفرض
 نفسها أمام أقليات تنعم بموارد شاسعة وال تملك التكنولوجيا والتطور
 الكافي في الصناعة واألسلحة فكان فرض حكومات ووضع قوانين
عن فشيئاً  شيئاً  بعيداً  بات  ، والمنطق واالقتصاد   ودساتير وحدود 
 الحقوق القومية لالنسان. وقد تم اكتشاف أراضي والعيش بها من قبل
 الهنود والبرتغال واالسبان ومكتشفين عرب من بلدان عدة وانطوت
 الحقوق القومية ونشأت حضارات بفعل التنافس والتوسع والقوةولم.
يناضل كان  بل  دينية  بهوية  الماضية  العقود  االنسان خالل   يتمتع 
 من أجل البقاء والتكاثر، ثم دخلت السياسات وهّمشت حقيقة رسالة

حياة تطوير  في  السماوية  الكتب  وأهمية   األديان 
فنشأت  ، ودفاعياً  واقتصادياً  اجتماعياً   االنسان 
دينية وأماكن  حضارات  ودمرت  دامية   حروب 
األديان رحمة الشر حيث  الخير ويزيد   حتى يشح 
الشعوب أرادت  وإذا  البشر  بين  مشترك   وعيش 
لن بالقوة  ومفاهيمها  ومبادئها  عقائدها   بفرض 
 تبقى من موارد األرض إال القليل ومن يتطلع إلى
 بضعة عقود أو بعض مئات السنين، فعليه أن يعلم
وخدمات موارد  إلى  بحاجة  ونسلهم  أبناءهم   أن 
وستزداد بسالم،  والعيش  ومسكن  ونور   ورحمة 

نور حجبت  الصراعات  بعد  بالظالم  ينعم  كوكب  أمام   المعانات 
 الخير وتأخير لألجيال حقوقها التعليمية واألمنية ومعالجة الكوارث
 ومن ال يفكر بالمستقبل، فلما إذاً نرغب بالذرية واالنجاب والتكاثر
 من أجل البقاء أو نّعد جيوش تهضم طاقة األجيال وتهشم عقولهم
 وأحالمهم فهؤالء هم عيوننا وامتداد للشرايين قلوبنا وأحالمنا ان
 لم تتحقق في أيامنا بل نطمح ونضحي من أجل مصاعب ومعانات
 وحرمان كانت على ايامنا أن ال يتذوقوا شيئاً من الماضي األليم،
والسيطرة االحقاد  بمعلقة  أطفالها  تلقن  وعقائد  مبادئ  زالت   مما 
 والتفوق عن باقي البشر ليس بالعلم والمعرفة واالختراعات والخير
االنسان، هو  واحد  للمصدر  تعود  جيناتنا  حيث  اآلخر  بإلغاء   بل 
 ونشأت الحضارات من الكنعانيين والساميين والحثييين والكلدانيين
 واآلراميين وغيرهم اختلفت المفاهيم، وتكاثرت أجيالهم وتوزعوا
والغذاء الماء  ضرورة  على  اتفق  الجميع  لكن  الكوكب  هذا   على 
 والدواء واالمن وجمعتهم الكوارث في كثير من االمراض والصقيع
على المنفعة  بينما  كثيراً  تطور  فاالنسان   ، والتحديات   والمخاطر 

موارد االرض وتوزيعها على دول العالم

لم العالم  بين شعوب  البشرية، كمصلحة مشتركة  المنفعة   مستوى 
ولكل وقيادات وسلطة،  للمستوطنات  األرض  ترسيم  أمام   تتطور 
 دولة مفتاح خاصة بها ومفاهيمها مما يتطلب على الدول والشركات
 أن ال تحتكر األسواق والخدمات مقابل المال من طبابة وخدمات
 قضائية وحاجة المصانع للطاقة بسعر يتناسب مع مدخول المتوسط
 للفرد والفقراء، واألسواق عليها ثقل كبير في االستهالك والهندسة
النفط واستهالك  التلفزيونية  البرامج  ومشاهدة  والنقل   المعمارية 
 والغاز والنظارات والثياب والتجميل والعطور واالسماك واللحوم
حاجات من  كثيراً  تفوق  الشعوب  عامة  من  والفواكه   والخضار 
يستهلك أن  يستطيع  ال  الرأسمالي  والرأسماليين،حيث   األغنياء 
وجبات شراء  أو  والثياب  والغذاء  الدواء  في  حاجته  من   أكثر 
والمتاجر الشركات  اعتمدت  إذا  واال  غازية،   سريعة ومشروبات 
وأن بسرعة،  النهارت  الرأسماليين  استهالك  على   والمؤسسات 
 االنسان مهما وفر من مليارات األموال والذهب، ليكن على يقين
 أنها مجرد أرقام ، بل هي احتقار موارد أمام ماليين من البشر، مما
 يجعل المنافسة إلى دعم سلطاتهم والتعينات الحكومية والجمركية
 والوزارية للحفاظ على مصالحهم، فيتم انفاق االموال للعجلة غير

السلع وتوفر  البضائع  نسبة  من  تزيد  اقتصادية   تنموية 
 والمواد في األسواق، بل هي نفقات أمام منافسة قد تهدر

 األيام - هشام أبو خضرا



وديمقراطيته »سابقا«  بمناخه  لبنان  يتميز   قد 
بخدمة يتميّز  ال  حتًما  أنه  إال   »المفترضة«، 
 االنترنت، ال في جودتها وال في كلفتها وال حتى
 بتغطيتها لكامل مساحة االراضي اللبنانية. وحتى
 مع المرسوم الجديد صاحب الرقم 11967 بتاريخ
الجديدة االسعار  يحدد  والذي   ،2014 ايار   24 
جديدة رزمات  الى  باالضافة  االنترنت   لخدمات 
 تضم سرعات اعلى وسعات اكبر، لم يتغير الواقع
 السيء لهذا القطاع، فرغم بدء تنفيذ هذا المرسوم
حال بقي  الجاري،  العام  من  حزيران  أول   في 
 االنترنت على حاله او حتى ساءت حاله في بعض
الحيوي؟ القطاع  هذا  في  يجري  فماذا  المناطق. 
 

مشاكل قطاع االنترنت في لبنان
 من المعروف في لبنان أّن القطاع الخاص يشارك
فإن هنا  ومن  االنترنت،  قطاع  تشغيل  في   العام 
بزيادة «اوجيرو«  و  االتصاالت  وزارة   خطوة 
من يرافقها  ما  مع  االسعار  وتخفيض   السرعة 
 مشاكل جمة طالت القطاع الخاص أيًضا، وبالتالي
 زبائن هذا القطاع، خصوًصا أّن عدًدا من هؤالء
»اوجيرو«. أجهزة  من  يستفيدون   المشتركين 
 خلدون »terranet« ومن هنا يشير مدير شركة
المرسوم مع  يحصل  المستهلك  أّن  إلى   فرحات 
بحوالي أكثر  بايت«  »جيغا  عدد  على   الجديد 
 العشر أضعاف، مما يعني أنه يسستخدم االنترنت
 لوقٍت يزيد عن السابق بحوالي عشر مرات مما
الشبكة. على  االضافي  الضغط  من  نوًعا  خلق 

الكتروني، موقع  لـ  حديث  في  فرحات،   ويشير 

على ضغط  حصول  »عند  أنه   إلى 
عّدة أموًرا  يفرض  ذلك  فإن   الشبكة 
 يجب العمل عليها، أولها توسيع صلة
 الوصل بين السنتراالت و«أوجيرو«
الفتا الدولية«،  السعات   وتوسيع 
 النظر إلى أّن هذا العمل هو مسؤولية
قبل فيه  باشرت  التي   »أوجيرو« 
حزيران آخر  المرسوم   صدور 
كبيًرا عدداً  يتطلب  إنجازه  أّن   إال 
للعمل المتخصصين  الفنيين   من 
السنتراالت، كل   على 
برمجتها الجل  لبنان  في 
وهذا ما ال يتوافر لدى »أوجيرو« حاليًا

شركة مدير  يؤكد  السياق،  نفس   وفي 
»IDM-cyberia«

باالضافة االساسية  المشكلة  أّن  شماس   مارون 
 الى الضغط الكبير على الشبكة، تكمن في »عدم
التي الدولية  السعات  ثلث  على  سوى   حصولنا 
أيًضا«. تزدد  لم  الداخلية  والسعات   طلبناها، 
 ويوضح في حديث لـ«النشرة« أّن »ما تحقق هو
 الوفر اذ ان االسعار انخفضت، ولكن ما تبقى من
 امور ضرورية في هذا المجال لم تتحقق، اضافة
 الى مشكلة الخط النحاسي الذي يوصل السنترال
االنترنت بسرعة  عالقة  له  وهو  .»بالمنزل 
 كما يطرح شماس عدًدا من المشكالت التي تواجه
 القطاع، وأبرزها ضرورة تطوير النصوص التي
 تنظم قطاع االنترنت، واصفًا إياها بالقديمة وغير
ومعتبًرا الحالي،  العصر  مواكبة  على   القادرة 
النصوص تطوير  عدم   أّن 
لبنان تقّدم  من   سيجعل 
ويضيف: مستحيالً.   أمًرا 
القليلة البلدان  من   »لبنان 
االنترنت فيها  يكون   التي 
 على الهاتف الخلوي أسرع
الشبكة على  عليه  هو   مّما 
يجب وبالتالي   الثابتة، 
فهل« االسباب،   معرفة 
الشبكة؟ قدم  هو  السبب 
 

 خسارة القطاع الخاص
وشكاوى المشتركين

أجهزة بين  فرحات   يفرق 
تعمل التي   المشتركين 
»أوجيرو« خطوط   على 
أجهزة على  المشغلة   وبين 
مشيًرا الخاصة،   الشركة 
زالت ما  االولى  أّن   إلى 
 على السرعات القديمة الن
 االمر يتعلق بأوجيرو، بينما

تعاني من اي مشاكل وهي تستفيد من  الثانية ال 
مشتركي »أكثرية  أّن  ويؤكد  الجديدة.   السرعات 
اوجيرو لم يحصلوا على السرعة الجديدة بعد.«
مع اتصاالت  حصول  عن  فرحات   ويكشف 
مع عقد  لقاء  الى  اضافة  بأوجيرو،   المعنيين 
الى افضت  حرب،  بطرس  االتصاالت   وزير 
شهرين. خالل  السنتراالت  ببرمجة  وعود 

 كما يلفت فرحات الى ان المشتركين رسموا توقعات
ثابتة، اذ ان سرعات االنترنت ليست   مبالغ فيها 
 وبالتالي فإن سرعة »واحد ميغا بايت« ال تعني
 بالظبط »واحد ميغا بايت« الننا يجب ان نحتسب
 عدد المستخدمين الذين يعملون بنفس الوقت على
الشبكة وذلك تماما كما مبدأ االتصاالت الخلوية.
هذا خسرت  شركته  ان  شماس  يعلن  جهته   من 
الذين الجدد  المشتركين  من  بالمئة   35  العام 
ان الى  النظر  الفتا   ،2014 عام  اليها   دخلوا 
غير الكابالت  اصحاب  نحو  يتجهون   هؤالء 
بعد الوزارة  »راجعنا  ويقول:   المرخصة. 
الينا، وطلبنا منها التي وصلت  الكثيرة   الشكاوي 
نستطيع كي  معينا  زمنيا  برنامجا  لنا  تضع   ان 
 ابالغ المشتركين به نظرا للشكاوى الكثيرة التي
 تصل الينا، ولكن حتى اليوم لم نصل الى النتيجة
بالشكاوى تعلم  »الوزارة  ويضيف:   المرجوة«. 
ومن اليوم،  حتى  واضحة  غير  المشاكل   ولكن 
 هنا نطالب وزير االتصاالت بأن يكون شفافا مع
 المواطنين بما يخص موضوع االنترنت الن هذا
الموضوع اصبح اساسيا تماما كالهرباء والماء.«

مرسوم االنترنت.. سياسي
ان الى  بـ«النشرة«  الخاصة  المعلومات   وتشير 
االنترنت بمشروع  لترضى  تكن  لم   »اوجيرو« 
فرضت التي  السياسية  الضغوط  لوال   الجديد 
 عليها. وتضيف: »في لبنان حوالي 6 سنتراالت
 بمناطق كبيرة كالدامور والضنية والذوق ال يمكن
التجهيزات وجود  لعدم  فيها  السرعات   تطوير 
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االنترنت في لبنان يعاني من آفة تدخل السياسة  في االقتصاد

 الالزمة لذلك، كما ان اغلبية سنتراالت لبنان غير
 قادرة على تقديم سرعة تفوق الـ »2 ميغابايت«،
عدم اللبنانيين  المواطنين  على  فإن   وبالتالي 
المرحلة في  االنترنت  بقطاع  تطور  أّي   توقع 
الى المفترض بحاجة  التطور  إّن هذا  إذ   المقبلة، 
النحاسي الخط  وتجديد  للسنتراالت  تجهيز   اعادة 
ما وهو  والمنزل  السنترال  بين  يصل   الذي 
تلفت كما  التركيب«.  لناحية  كلفة  االكثر   يعتبر 
يتكبدها التي  الخسائر  ان  الى  النظر   المصادر 
وان مرتفعة  أصبحت  شهريًا  االنترنت   قطاع 
 الحديث عن مشتركين جدد سيدخلون القطاع بعد
الشبكات ان  اذ  بمحله  يكن  لم  االسعار،   تخفيض 
الموجودة حاليا ال تستوعب مشتركين اضافيين.

االنترنت شركات  تطرحها  التي  االسئلة   إن 
ان بانتظار  الساعة،  حتى  اجوبة  بال   ستبقى 
»التخلف« بحقيقة  اللبناني  الشعب  مكاشفة   يتم 
لبنان في  االنترنت  قطاع  يعانيه  الذي 

(عن موقع النشرة)



مقاالت 2

ظاهرة التسول في لبنان: أسبابها، أساليبها ومخاطرها

يجنيه الذي  الوفير  المال  وكذلك  مجرماً،   يكون 
 محترفو التسول قد يغري بعض العاطلين والفقراء
على التسول ويعزز ذلك ضعف الرادع القانوني.

متسولون يوم.  بعد  يوماً  تتسع   ظاهرة 
بين يتوزعون  األعمار،  كل  من   ومشردون 
الوقوف. محطات  وعلى  الرئيسية،   الطرق 
مختلفة. جنسيات  ومن  األعمار،  كل  من  هم 

      ظاهرة التسول في لبنان

على تقتصر  لبنان  في  التسول  ظاهرة  تعد   ولم 
 أجيال وأعمار معينة، بل أصبحت تشمل مختلف
ورجال نساء  والعجزة،  األطفال  من   األعمار 
 وشبان وشابات، يتوزعون على الطرقات، بهدف
الحصول على مبلغ من المال يفي يومياً بالمتطلبات.

 وما عاد ما يعرف بالتسول يقتصر على عدد من
حاملي غير  من  أو  معينة  مناطق  في   اللبنانيين 
بين الظاهرة،  اختلطت  فقد  اللبنانية،   الجنسية 
إلى مأساتهم باإلشارة  أيضا  السوريين   النازحين 
موزعين باتوا  الذين   ، ومعاناتهم   وظروفهم 
بيروت. في  خصوصاً  لبنانية،  منطقة  غير  في 

منطقة من  أكثر  في  الطرق  على  جولة   وفي 
خالل الحمرا  شارع  في  وخاصة  بيروت   من 
أو متسولين  لوحظ وجود  األولى،  الليل   ساعات 
والتي  ، مختلفة  جنسيات  من  وبيّاعين   مشردين 
يعني السابق، ما  الحاالت في   لم تكن تشهد هذه 
استخدام الى  منطقة،  من  أكثر  في   انتشارها 
المال. التسول للحصول على  أساليب جديدة في 
 ففي مناطق مختلفة من بيروت يتوزع العشرات

 من المتسولين، الذين يفترشون األرصفة من أعمار
 مختلفة، منهم من يقدم نفسه مريضاً ويحتاج الى
 ثمن الدواء، ومنهم من يقدم نفسه انه يعيل اسرة
تحت سن أوالد  ومنهم  الى رغيف خبز،   تحتاج 
العاشرة يتنقلون بين السيارات طلباً لمساعدة مالية.

سكنه عن  منهم  شخص  اي  سؤال   وعند 
وال الصمت،  يلتزم  فإنه  يأتي،  اين   ومن 
لكن االوالد،  خصوصاً  اقامته،  بمكان   يبوح 

يافعات نساء  وجود  في  تكمن  الالفتة،   الظاهرة 
لبنانيات بينهن  من   ، مالية  مساعدات  يطلبن 
الكاتب يقول  كما  مختلفة،  أشكال   وللظاهرة 
يعيشونها الناس  بات  حيث  حيدر   إبراهيم 
في وحتى  األحياء  في  تداعياتها   ويالحظون 
قد األمور  كانت  اذا  وما  والقرى،   المناطق 

فبين اجتماعية.  واختالالت  مشكالت  الى   تؤدي 
هناك لبنان،  في  السوريون  النازحون  يعانيه   ما 
وأشخاص الرئيسية  المدن  في  ينتشر  كبير   عدد 
للنازحين، الرسمية  اللوائح  على  مسجلين   غير 
وبين أحياء  في  ويعيشون  عمل  عن   يبحثون 
يتوزعون القرى  بعض  في  وهم  طرق،   مفارق 
مثالً نشهده  ما  على  أحياناً،  والمئات   بالعشرات 
في أو  الحازمية،  وطريق  التحويطة  منطقة   في 
 منطقة الحمراء، وهو أمر قد يفتح شهية البعض
تستغل أو  مشروعة،  غير  أعمال  ممارسة   على 
المعنيين على  يطرح  ما  البعض،  من   أوضاعهم 
اعادة ضبط هذه الظاهرة من االنفالت من عقالها.

بمخاطر تنذر  لبنان  في  التسول  ظاهرة   باتت 
 كثيرة، خاصة عندما نشهد عشرات المتسولين في
وليست الطرقات.  والساحات وأرصفة   الشوارع 
 المسألة مناقشة الفقر وأسبابه وعالجه، وال قضية
تنظيم ان  اال  عنصرية،  زاوية  من  اليها   ينظر 
 هذا الواقع وضبطه ومراقبة ما يحصل يستدعي
والوزارات المعنية  األجهزة  من  عاجالً   تحركاً 
 والمؤسسات، أوالً للمساعدة، وثانياً لمنع تفشي هذه
 الظاهرة الجديدة في ضوء تطورات سياسية وأمنية
غير مؤاتية قد تزيد أمور البلد تعقيداً وحساسية.
ثالثة إتباع  من  بد  ال  الظاهرة  هذه   ولعالج 
وثانيها التسول،  منابع  تجفيف  أولها   سياسات، 
العقوبات. في  التشديد  وثالثها  المتسولين،   تأهيل 
والبطالة الفقر  منابع  محاربة  من  بد  ال  هنا   من 
المالية الطبقات  تحكم  ومحاربة   وأسبابها 
واألسواق واالستثمار  باألسعار    واالقتصادية 
العمل، على  للقادرين  عمل  فرص   وتوفير 
عمل فرص  وخلق  االستثمارات،   وتشجيع 
االجتماعي الوعي  نشر  الوقت  نفس   جديدة،وفي 
والعمل. االنتاج  على  والتشجيع  للحض 

بإعداد المتسولين  تأهيل  إعادة  يجب   وكذلك 
يدوية حرف  لتعليمهم  مناسبة  برامج   وتنفيذ 
لعمل مساعداتهم  أو  لقدراتهم،   مناسبة 
وخالفه. كأكشاك  صغيرة  تجارية  مشاريع 

 وبعد تنفيذ البندين السابقين لمحاربة ظاهرة التسول
 يجب تغليظ العقوبات على المتسولين، ومن يتكرر
العقوبة تكون  أن  أقترح  التسول  بتهمة   القبض 
مرة. ألول  عليهم  القبض  يتم  ممن  غلظة  أكثر 
وزارة على  أوالً  الكبيرة  المسؤولية   وتقع 
 الشؤون اإلجتماعية التي من المفترض أّن تعتني
الدولة على  وثانياً  اإلنسانية،  وأمورهم   بشؤونهم 
جيل سيشّكلون  األطفال  هؤالء  أّن  نسيت   التي 
ألصبح الطرقات  على  تركتهم  فإن   المستقبل. 
احتضنتهم وإن  سيّئ  ووجه  سمعة  ذا   الوطن 
وضع ألصبح  وألغتها  الظاهرة  هذه  من   وحّدت 
اليوم. عليه  هو  مّما  بكثير  أفضل  الطفولة 
والوزارات الجمعيات  من  كريمة  لفتة   المطلوب 
وانتزاع األطفال  هؤالء  على  للحفاظ   المعنية 
المكان في  ليكونوا  منهم  الشوارع  أطفال   لقب 
غير. ال  فقط  المدرسة  وهو  اال  الصحيح 

على للقضاء  الجهود  لتكاتف  ضرورة   هناك 
 ظاهرة التسول التي تمثل ظاهرة سلبية خطيرة،
الوطن جسد  تصيب  خطير  مرض   وتمثل 
والمجتمع ، من أجل التخفيف من هذه الظاهرة.

   تتمة الصفحة ١
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العدوان على غزة:
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األيام - عبد معروف

غزة بعد االنتصار، كشف الحساب

األسلوب التسول  ظاهرة  أساليب  أبرز   ومن 
 التقليدي للمتسولين من الذين يدعون ويمثلون أنهم
 لديهم عاهات أو من أصحاب العاهات فعالً الذين
 يقفون على  أرصفة الشوارع والساحات واألسواق
التجارية والطرق العامة يمدون أيديهم طلباً للنقود.
 ويدعى المتسولون أحيانا أن أموالهم قد سرقت،
العودة يستطيعوا  لكي  مبلغ  إلى  يحتاجون   وأنهم 
شخص من  يطلبون  الفئة  وهذه  منازلهم،   إلى 
لهم. يدفع  أنه سوف  فيه  يتوسمون  بمفرده  معين 

 وهناك متسولون يدعون المرض ألنفسهم أو ألحد
 من أقاربهم، وفي الغالب يكون معهم شهادة مزورة
الغالب في  وكتابة  واضح،  غير  بختم   مختومة 
ذويهم أحد  أو  أنها(  )أو  أنه  تبين  واضحة   غير 
أماكن.وأيضا عدة  في  تجدهم  وهؤالء   مريض، 
العالج لصرف  بحاجة  أنهم  يدعون   متسولون 
الدواء. صرف  ويريدون  العالج  وصفة  ومعهم 

زجاج يمسحون  المرور  إشارات  عند   متسولون 

يطلبه لم  لعمل  المقابل  يطلبون  ثم   السيارات، 
يجوبون الذين  المتسولون  واألطفال  أحد.   منهم 
إشارات عند  يقفون  أو  المدن،  في   الشوارع 
يكون وقد  والساحات،  الشوارع  في  أو   المرور، 
ال الذين  الشوارع  أطفال  من  األطفال   هؤالء 
 أهل لهم ويبيتون في الشوارع، أو يتبعون تنظيم
أموال. من  يجمعونه  ما  منهم  يأخذون  عصابي، 

خلفيات ظاهرة التسول
المتسولون جعلت  التي  كثيرة  أسباب   هناك 
أن مثل  لهم،  مهنة  ويجعلونه  التسول   يحترفون 
في مضطراً  التسول  إلى  لجأ  قد  منهم   البعض 
الدخل بسبب  ثم  المرض  أو  للفقر  نتيجة   البداية 
مربحة مهنة  وجعلها  التسول  احترف   المرتفع 
أحد من  التسول  مهنة  ورث  اآلخر   له،والبعض 
 أبويه أو كالهما، والبعض اآلخر قد يكون فريسة
يعمل وجعله  صغيراً  خطفه  عصابي   لتنظيم 
 متسوالً،   وأطفال الشوارع الذين ال مأوى لهم،
قد وبعضهم  متسوالً،  يكون  قد  بعضهم  أن   نجد 

 خلّف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 51 يوماً خسائر بشرية هائلة بلغت آالف
 الشهداء والجرحى، وعشرات اآلالف من المشردين. وتسبب العدوان -الذي انتهى باتفاق لوقف

 إطالق النار بالقاهرة- في دمار هائل في منازل المدنيين والمنشآت والمؤسسات والطرقات. وقال
 المركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن عدد الضحايا اإلجمالي بلغ 2147 شهيدا بينهم 530
 طفال و302 امرأة بينهن أكثر من أربعين مسنّة و23 من الطواقم الطبية، و16 صحفيا، و11 من
 موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«. وبلغ عدد جرحى العدوان 10870

فلسطينيا تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، بينهم 3303 طفالً و2101 امرأة.
 لم تنج المصانع والمزارع من بطش آلة حرب االحتالل التي أتت خالل ايام العدوان المتواصل على

 مدار 51 يوماً على عشرات المصانع التي دمرت كلياً ولم يعد هناك امكانية العادة تأهيلها مجدداً
 عد أن تحولت الى كومة ركام محترقة تستوجب االزالة واعادة البناء من اللبنة االولى.

ظاهرة التسول في لبنان: أسبابها، أساليبها ومخاطرها

 تعتبر ظاهرة التسول واحدة من أخطر الظواهر االجتماعية على اإلطالق ، نظرا لمخاطرها
 وانتشارها بصورة واسعة مع تزايد البطالة والفقر والغالء المتالزمة مع ظواهر النهب والفساد

والترهل االقتصادي .
      وبسبب مخاطرها وانتشارها وما ستؤدي إليه فقد تناولتها العديد من األبحاث والدراسات

 واألعمال الفنية، خاصة بعد أن طور المتسولون أساليب تسولهم فمنهم ال يزال يمارس التسول
بالطرق القديمة والتقليدية، ومنهم من طور نفسه ويتسول بأساليب أخرى.

تتمة ص.٢


