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Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a estimé 
vendredi que les opérations menées en Irak et en 
Syrie coûtaient aux États-Unis «de 7 à 10 millions 
de dollars par jour», et qu’il allait demander au 
Congrès «un financement supplémentaire» 
à fur et à mesure de leur poursuite.

Mais les responsables de la Défense reconnaissent 
eux-mêmes que cette estimation reste dans 
le bas de la fourchette.

Présent à la conférence de presse de M. Hagel, 
le plus haut gradé américain, le général Martin 
Dempsey, a même prédit vendredi des «problèmes 
budgétaires» à venir.

Si l’on prend donc en compte les frappes au-
dessus de la Syrie, l’utilisation d’un matériel 
de défense ultra sophistiqué et le coût d’un 
petit contingent de soldats américains en Irak, 
le montant pourrait grimper, selon certains 
experts, à plus de 10 milliards de dollars par an.

«Je pense que l’on peut parler d’un nombre 
de milliards à deux chiffres», commente Jim 
Haslik du centre de réflexion Atlantic Council.

La première nuit des frappes aériennes contre 
l’EI en Syrie mardi, les États-Unis ont tiré 47 
missiles de croisière Tomahawk depuis des 
navires et déployé plusieurs avions de chasse 
F-22 Raptor. 

Chaque missile coûte environ 1,5 million de 
dollars et les F-22 quelque 68 000 dollars par 
heure de vol.

Ces montants restent toutefois sans comparaison 
avec les financements massifs déployés par 
les États-Unis dans leurs campagnes en Irak 
et en Afghanistan cette dernière décennie.

1 milliard par semaine en Afghanistan 

«Ces montants restent faibles comparé à 
l’Afghanistan», estime Todd Harrison du Center 
for Strategic and Budgetary Assessments.

La facture pour la guerre en Afghanistan 
s’élève encore aujourd’hui à un milliard de 
dollars par semaine. L’invasion d’Irak en 2003 
et l’occupation du pays qui a suivi jusqu’en 
2011 sont quant à elles revenues à plus de 
1000 milliards de dollars au total, selon des 
estimations indépendantes.

S’agissant de la nouvelle guerre menée contre 
l’EI, même si Barack Obama a promis de ne 
pas envoyer de troupes au sol, quelque 1600 
soldats sont actuellement en Irak pour assurer la 
protection des diplomates américains, conseiller 
les forces irakiennes et coordonner les attaques 
aériennes. La plupart des analystes s’attendent 
à ce que ce chiffre augmente à mesure que la 
guerre continue, entraînant du même coup 
une hausse des coûts.

À la différence de la campagne en Libye en 
2011, dans la guerre contre l’EI, Washington 
semble prêt à jouer un rôle dominant.

«Je dirais que cela va nous coûter entre 15 et 
20 milliards de dollars par an, ou entre 1,25 et 
1,75 milliard par mois», indique Gordon Adams, 
professeur à l’American University et ancien 
responsable du budget sous la présidence 
de Bill Clinton.

Selon Todd Harrison, la part la plus chère va 
venir du nombre élevé de vols de surveillance 
nécessaires pour accompagner les bombar-
dements: «Il s’agit d’une large zone que nous 

essayons de surveiller en permanence».

Le Pentagone a dit conduire 60 vols de sur-
veillance par jour en Irak pour une opération 
qui pourrait durer, selon la Maison-Blanche, 
trois ans.

Les financements pour cette campagne 
devraient provenir du budget de guerre 
du Pentagone: le fonds pour les opérations 
d’urgence à l’étranger (Overseas Contingency 
Operations, OCO). Séparé du budget de base 
de la défense, ce fonds est la carte de crédit 
utilisée pour couvrir le coût des guerres menées 
par les États-Unis.

Le Congrès l’a accru de 85 milliards pour l’année 
fiscale en cours qui se termine ce mois-ci. Mais 
le Pentagone, qui anticipe la large réduction des 
troupes en Afghanistan fin 2014, prévoit une 
chute importante de son budget pour 2015.

Tant que le nombre de troupes au sol restera 
faible, assurent toutefois les experts, le coût de 
cette guerre ne devrait pas être catastrophique 
pour le Pentagone.

Détruire l’économie de l’EI

Des frappes de la coalition dirigée par Washington 
ont détruit fin Septembre trois raffineries de 
pétrole sous le contrôle de l’organisation Etat 
islamique dans le nord de la Syrie à la frontière 
avec la Turquie, rapporte une ONG.
La coalition avait déjà détruit au moins 12 
raffineries contrôlées par ce groupe extrémiste 
entre jeudi et vendredi dans la province pétrolière 
de Deir Ezzor (est), dominée en très grande 
partie par l’EI.

« Au moins trois raffineries 
artisanales sous le 
contrôle de l’EI ont 
été détruites dans la 
région de Tall Abyad », 
rapporte l’Observatoire 
syrien des droits de 
l’Homme (OSDH). « 
Une quatrième a été 
touchée », a précisé 
l’ONG sans être en 
mesure de préciser 
les dommages.

Tall Abyad est située 
à la frontière avec la 

Turquie et au nord de la ville de Raqa, principal 
bastion du groupe djihadiste visé depuis le 
23 septembre par des frappes des Etats-Unis 
et de ses alliés arabes.

« L’EI raffinait du pétrole de manière artisanale 
et le vendait à des commerçants turcs », a 
indiqué à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami 
Abdel Rahmane.

« La coalition veut ainsi détruire l’économie 
de l’EI, le nerf de la guerre », précise-t-il.

Des experts estiment que l’EI contrôle sept 
champs pétroliers et deux raffineries dans le 
nord de l’Irak et six des dix champs en Syrie, 
notamment dans la région de Deir Ezzor.
L’EI produisait plus de pétrole que le gouvernement 
syrien. Le ministère syrien du Pétrole estime 
que les djihadistes pouvaient extraire 80.000 
b/j tandis que la production gouvernementale 
a chuté à 17.000 b/j.
Apparu en 2013 en plein conflit syrien, ce groupe 
bien organisé et financé a mené depuis une 
ascension fulgurante dans ce pays et en Irak 
voisin, semant la terreur dans les territoires 
qu’il contrôle.

La coalition avait déjà visé au moins 12 raffineries 
contrôlées par ce groupe extrémiste ces derniers 
jours dans l’est de la Syrie, dominé en très 
grande partie par l’EI.
Elle cherche ainsi à assécher la manne financière 
que représente l’or noir pour les djihadistes, 
qui l’acheminent en contrebande notamment 
vers la Turquie voisine, selon des experts.

Depuis le début des frappes, le pompage dans 
les champs sous le contrôle du groupe a ainsi 
pratiquement cessé.

La facture de la guerre menée des airs par les États-Unis et leurs alliés contre l’organisation État islamique (EI) en Irak et en Syrie devrait 
coûter plus d’un milliard de dollars par mois pour Washington, un montant bien moindre que les campagnes d’Irak et d’Afghanistan. Reste à 
savoir quels sont les pays de la coalition qui payeront cette facture.

La guerre contre l’Etat Islamique en milliards de dollars
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La raffinerie de Jeribe, avant ( à g.) et après les bombardements 
(AFP)
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L’Afrique de l’ouest est en proie depuis fin 2013 
à une épidémie mortelle d’Ebola qui, d’ores 
et déjà aurait provoqué la mort d’un millier 
de personnes. Quatre pays de la zone sont 
sévèrement touchés : la Guinée Conakry – foyer 
de cette épidémie, la Sierra Léone, le Libéria 
et le Nigéria.

L’Afrique retient son souffle maintenant que la 
République D. du Congo est également touchée. 
Les experts estiment que sa propagation 
devrait  se poursuivre. Les craintes qu’elle 
suscite et la difficulté qu’éprouvent les pays 
concernés et leurs voisins (soit la CEDEAO 
tout entière) à contenir la situation, a obligé 
nombreux d’entre eux et d’autres pays dans 
le monde à prendre des dispositions, parfois 
extrêmes (fermeture de frontières, contrôle 
systématique des voyageurs, etc.) pour éviter 
toute contamination. Ces mesures, bien que 
justifiées pour les raisons préalablement évoquées, 
soulèvent la question relative à l’impact de ce 
fléau sur les économies des pays affectés. Loin 
de stigmatiser les efforts des autorités de la 
zone pour contenir cette épidémie d’Ebola, cet 
article se propose d’analyser le coût économique 
de cette épidémie pour les pays touchés – et 
plus généralement pour l’Afrique.

Il serait assez utopique de penser à chiffrer les 
retombées de cette épidémie sur l’économie 
d’un pays ou d’une zone. De fait, une épidé-
mie est capable d’affecter tous les secteurs 
de l’économie d’un pays. Ce genre de choc 
peut provoquer une suite d’évènements qui 
peuvent à leur tour provoquer d’autres chocs 
qui vont exacerber la situation économique. Il 
est toutefois possible d’identifier les différents 
secteurs qui seront affectés par cette épidémie.
Pour assurer la prise en charge des personnes 
infectées et lutter contre la propagation de 
la maladie, les pays affectés ont été amenés 

à faire des dépenses supplémentaires non 
prévues au budget. En Sierra Léone, une 
dizaine de millions de dollars USD ont déjà 
été dépensés au deuxième trimestre et d’autres 
sont à prévoir pour le reste de l’année. Ce qui 
est certainement le cas dans les autres pays 
touchés mais aussi chez leurs voisins, qui 
ont mis en place des mesures diverses pour 
éviter ou prendre en charge assez rapidement 
tout cas de maladie déclarée. Ces dépenses 
supplémentaires affecteront, sans nul doute, les 
équilibres budgétaires quel que soit le moyen 
de financement adopté.

Impact budgetaire

 De nombreux programmes d’investissement 
public ou de développement ont été mis à 
l’arrêt et certaines entreprises,  notamment 
celles des secteurs extractif ou minier ou de 
l’agro-alimentaire ont dû suspendre leurs 
activités. En Guinée, Arcelor Mittal a suspendu 
les travaux d’expansion d’un minerai de fer parce 
qu’une partie de la main d’œuvre travaillant 
sur ce chantier a été évacuée. 

En Sierra Léone, aussi, London Mining a fait 
évacuer une partie de son personnel « non 
essentiel ».  Par ailleurs, le secteur touristique 
est aussi affecté de pleins fouets. La destination 
étant compromise avec l’épidémie, les touristes 
préfèrent ne pas se rendre dans ces pays.

Pour les voisins, l’impact sur le secteur touristique 
est aussi éminent. La crainte de la maladie 
amènera les touristes à ne pas s’intéresser à 
la destination. Aussi, les mesures comme la 
fermeture de frontières ou les contrôles médicales 
systématiques limitent les échanges écono-
miques avec les voisins mais aussi contraignent 
certains touristes à préférer des destinations 
moins contraignantes et présentant moins de 

risques de contamination. 
Le Sénégal a interdit toutes importations de 
produits agricoles en provenance de la Guinée 
; une mesure qui pourrait concerner tous les 
pays touchés et adoptée sans doute par de 
nombreux partenaires commerciaux de ces 
pays, notamment ceux importants de la viande 
et des produits agricoles. La croissance se trouve 
ainsi limitée, tout au moins cette année. 

Impact sur la croissance

Selon des travaux de l’agence Moody’s, du FMI 
et de la Banque Mondiale, la Guinée-Conakry 
pourrait perdre un point de croissance en 2014 

: 3,5% au lieu de 
4,5% initialement 
estimé. 
Les autres pays 

touchés pourraient aussi voir leur croissance 
atteindre des niveaux plus bas que celle prévue. 
Les objectifs de recettes, fiscales notamment, de 
l’Etat ne seront pas atteints, contribuant ainsi à 
accentuer les déséquilibres budgétaires et à tenir 
en échec les programmes de développement 
des autorités. 

En effet, les dépenses supplémentaires de 
santé causées par cette épidémie, seront 
financées en réduisant certaines dépenses 
d’investissement ou courantes, avec l’aide 
financière ou à travers des emprunts. 
Ce faisant, l’Etat augmente ses arriérés auprès 
de certains de ses fournisseurs et crée ainsi 
une entorse à ses propres programmes de 
développement en retardant l’avancement 
des travaux d’infrastructures qui sont essentiels 
pour pérenniser les performances économiques.

L’incidence économique du virus Ebola
Afrique
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العقوبات من  الرابعة  الحزمة  تنفيذ  االوروبية  الدول   بدأت  
\سبتمبر ايلول   14 بتاريخ  روسيا  على  الجديدة   االقتصادية 
اقتصادية كيانات  العقوبات مجموعة  هذه  والتي ضمت     2014 
 وأشخاص “روس  واوكران “بحيث وصلت  قائمة االسماء الى
النفط  والبنوك العديد من قطاعات   119 شخصية ،  من ضمنها 
العالمية. والحربية   العسكرية  التجارية  والشركات  الروسية 

 لقد كانت خطوات موسكو في المرة السابقة  موجعة للدول االروبية
االقتصاد ثمنها  دفع  معاكسة  بعقوبات  ردها  من   والقتصادها 
 والمواطن االوروبي في دول عديدة كانت ابرازها :”المانيا هولندا
توعدوا الذي  فالروس   ” ولتوانيا  بولونيا  استونيا  لتونيا   فلندة  
المدار بإقفال  جديدة  عقوبات  مارسوا  اذا  السريع  بالرد   الغرب 
 الجوي المدني امام الطيراني الغربي الذي يحاول استخدام الفضاء
،وكذلك والجنوبية  الوسطى  اسيا  دول  الى  للوصول   الروسي 
وعلى الروسي  السائح  على  تعتمد  التي  السياحية  الشركات   على 
النفط والغاز ، فالجميع ينتظر رد موسكو على خطوات  شركات 
 بروكسل غير المنتظر  بظل العمل على تسوية االزمة االوكرانية
 والدخول في وقف اطالق النار … فالرئيس الروسي  فتح األسواق
اسيوية وأميركية وافريقية امام دول  التجاري   الروسية  والمجال 
عليها الغرب  سيطرة  نتيجة  الغنية  االسواق  هذه  عن  بعيدة   كتنت 
كسر في  االولى  الخطوة  هي  كانت  البرازيل  في  البريكس   فقمة 
العقوبات االقتصادية االوروبية واستبدال اسواقها بأسواق اخرى.

  لم تمضي ساعات على زيارات الرئيس فالديمير بوتين الى البرازيل
بانجاز واالنتهاء  البريكس   دول  رؤساء  مع  اجتماعه  عقد   حيث 
االمريكية العقوبات  على  خروجا  موسكو  تعتبرها  كبيرة   عقود 
 واألوروبية التي تحاول فرضها ،وبظل الزيارات الماراتونية التي
الالتينية امريكا  دول  رؤساء  مع  بوتين  فالديمير  الرئيس   عقدها 
 الغاضبة من سياسة امريكا وتعاملها مع هذه الدول الفقيرة جاءت
في محورها كانت  دول  تعرض صدقاتها من جديد على   موسكو 
 االيديولوجي ايام  الحرب الباردة ، فكان رد الرئيس باراك اوباما
 سريعا  بإعالن عقوبات  احدية الجانب على روسيا بعد ان فشل
 في اقناع اوروبا بذلك مما دفع بالرؤساء االوروبيين باالنقسام في
 تبني هذه العقوبات التي تعرض مصالحهم الخاصة لخطر ، لكن
 العقوبات االمريكية االخيرة، التي ايدها زعماء االتحاد األوروبي،
 على المصارف والشركات الروسية وخاصة بنك التجارة الخارجي
وبنك شركة غاز بروم ستلحق ضررا بالغا باالقتصادي الروسي.

ضد جديدة  “عقوبات”  عن  األمريكية  المالية  وزارة  أعلنت   لقد 
 روسيا تشتمل على حظر التعامل مع مكوناتها االقتصادية وبعض

 خطأ آخر بعدما وقعوا في هذا ألخطأ اما رئيس الوزراء الروسي
 مدفيديف قال بان العقوبات على الشركات الروسية غير مشروعة،
 ألنها ال تستند إلى قرارات األمم المتحدة، بل يجري فرضها تعسفيا.
 وأضاف: سنعود ببساطة إلى حالة الثمانينيات في العالقات مع الدول
التوقعات أمر محزن” ومع  هذا  العقوبات.  هذه  مثل  تفرض   التي 
القادم العام  وفي   ، العام  نهاية  في  سينخفض  الروبل   المصرفية 
وأوربا. امريكا  مع  العقوبات  مشكلة  تحل  لم  أن  اقتصادي  انهيار 
مقاومة موسكو  تستطع  هل  نفسه  يطرح  الذي  السؤال   لكن 
والمصرفي االقتصادي  قطاعها  على  المتزايدة  العقوبات   هذه 
خالل من  باردة  حرب  الى  ستذهب  موسكو  ان  او   واإلنتاجي، 
الجديد. محورها  من  حلفاء  على  تعتمد  جديدة  اقتصاديات  بناء 
 د.خالد ممدوح العزي / كاتب اعالمي

الشركات من  المزيد  مع  ،متوعدة   االشخاص 
الروسية وبينها شركة “كالشنيكوف”  والمؤسسات 
“أورال وشركة  الخفيفة  النارية  األسلحة   إلنتاج 
“الماز- ومجمع  الدبابات  إلنتاج  زافود”  فاغون 
وشركة الجوي  الدفاع  منظومات  إلنتاج   أنتي” 
بنك”. “غازبروم  ومصرف  النفطية  نفط”  “روس 
بفرض قراره  أوباما  األمريكي  الرئيس   وعلل 
 “العقوبات” على المزيد من المسؤولين والمؤسسات
الالزمة بالخطوات  تقم  لم  “روسيا  بأن   الروسية 
على تضغط  ولم  أوكرانيا  في  الوضع   لحل 
المتمردين )في منطقة الدونباس( حتى يوقفوا إطالق النار.
بيانها في  الروسية  الخارجية  وزارة   وقالت 

ابتزازي، إجراء  على  السكوت  ننوي  “ال   اننا  
الرد. إجراءات  اتخاذ  في  بحقنا  ونحتفظ 

قال بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس   وكان 
إلى عادة،  يرتد،  كيد  العقوبات  “إن   للصحفيين 
األمريكية الروسية  العالقات  وتقحم   نحر صاحبه، 
 في مأزق. إن هذا يضر بمصالح الواليات المتحدة
 أألمريكية ويتنافى مع مصالح الشركات أألمريكية
ارتكاب أجل  من  بشركاتهم  أضرارا  يلحقون   إنهم 

روسيا والغرب:عقوبات اقتصادية متبادلة على حساب المواطن

مقاالت
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 العمل في المركز من أجل العطاء والخير.
 

 وألقت نجال سعد كلمة تحدثت فيها عن أنشطة المركز، والخدمات
 التي يقدمها واستعرضت السيدة سعد االنجازات التي يقدمها

 المركز الوطني للعيون ، ولفتت إلى أن هذا المركز سيبقى على
 رسالته خدمة لالنسانية ، وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في دعم

المركز  والمستوصف

السيدة نجال سعد

 السيدة فريال قطار

مقاالت

Mind Spike  
 تدعم البطل محمد فخرالدين

Mind Spike 
 MMAتعلن عن دعمها لالعب ال

 محمد فخر الدين الدي فاز بلقب بطل 
Desert Force 13 
Kg77عن وزن ال

 محمد سوف يشارك في معسكر
 تدريبي في تايالند حامال راية لبنان

في الصورة )من اليمين(
المدرب حسن برجاوي

محمد فخر الدين
كريم الطيبي
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افتتاح المستوصف الخيري في جزين

  احتفلت رئيسة »المركز الوطني
 للعيون« في جزين فريال القطار، بافتتاح

 المستوصف الخيري في جزين، بإقامة
 مأدبة غداء في المدينة حضرها نقيب

 المحررين الياس عون ، ورئيس اتحاد
 بلديات جزين خليل حرفوش، رئيسة

 »المركز الوطني للعيون« نجال سعد،
 لميا أسود عقيلة النائب زياد أسود،

 روزي كنعان، وحشد من الشخصيات
 يتقدمهم أبرز فعاليات منطقة جزين

 جرجي عجاج حداد رئيس بلدية روم
 السابق ونائب رئيس بلدية عازور
 انطوان مارون والياس مالك مدير

االسكان في جزين.

 وألقت السيدة فريال قطار كلمة ، رحبت
 فيها بالحضور، وأشارت إلى أن افتتاح

 المركز الوطني للعيون مناسبة ثمينة
 على قلبها وقلوب االعضاء والعاملين
 في المركز وفي مقدمتهم السيدة نجال

 سعد التي كان لها الفضل البارز والسعي
 الدؤوب النجاز هذا المشروع الخيري
 واالنساني ، كما هي غالية على قلوب
 أهل جزين والمناطق المجاورة لها ،

 وأعربت عن املها بمزيد من االنجازات
 لما فيه خير المجتمع وتطوره ، ووجهت

 الشكر للمساهمين واهل الخير وللكل
 القلوب الكبيرة التي اجتمعت احتفاال بهذا

 االنجاز االنساني ، واطلقت
جمع من الحضور الكريم مع السيد جرجي حداد الوعد بأن تبقى مع فريق

حضور من النساء املساهمة يف العمل الخريي و االنساين
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التنظيمات مع  الصراع  إلى  األسد،  بشار   السوري 
السيطرة. أجل  من   األخرى 
النفط خاصة  والثروات،  األرض  على 
خالل من  دولة،  إدارة  على  قدرته  إثبات  إلى  داعش   وسعى 
أسواق بناء  مثل  المحليين،  للسكان  المختلفة  الخدمات   تقديم 
عن فضالً  مواصالت،  وشبكة  للكهرباء،  مكاتب  وإنشاء   جديدة، 
الفاروق.« بـ«سد  بعد  فيما  تسميته  تم  الذي  تشرين  سد  تشغيل 
تأسيس في  تساعد  اقتصادية  موارد  توفير  إلى  داعش   وعمد 
في التنظيم  ونجح  آخر،  طرف  أي  على  االعتماد  دون   دولة 
النفط حقول  على  سيطرته  خالل  من  كبيرة،  درجة  إلى   ذلك 
مقارنة الثراء  من  بدرجة  يتمتع  جعله  مما  سوريا،  شمال   في 
قدرته عزز  بشكل  األخرى،  الجهادية  التنظيمات  من   بغيره 
عليها. يُسيطر  التي  المناطق  على  واإلنفاق  عملياته  تمويل  على 

تحديات مختلفة
هدف تحقيق  إلى  داعش  سعي  تواجه  عديدة  تحديات  ثمة   لكن 
ممكن قدر  أكبر  على  السيطرة  خالل  من  الدولة   تأسيس 
اإلقليمي الرفض  ومنها:  والعراق،  سوريا  في  المناطق   من 
تهديدات »داعش«،  دولة  في  ترى  اإلقليمية  فالقوى   والدولي؛ 
يسعى التنظيم  أن  خاصةً  استثناء،  بال  األطراف  كل  على   جمة 
عداء أن  كما  المنطقة،  دول  كل  حساب  على  دولته  توسيع   إلى 
والعسكرية. االقتصادية  مصالحها  سيُهدد  الغربية  للدول  التنظيم 
 ويشكل الصراع مع التنظيمات األخرى؛ عائقاً أمام قيام الدولة، حيث
 تسعى التنظيمات الجهادية الموجودة على األرض والتي تتصارع
دولة إقامة  في  وترى  والموارد،  النفوذ  تقسيم  إلى  »داعش«   مع 
الغالبة السمة  التنافس هو  أن   داعش مخاطر عديدة عليها، خاصة 
احتماالت من  يزيد  بما  الجهادية،  التنظيمات  بين  العالقات   على 
»داعش ضد  دموية  صراعات  خوض  إلى  التنظيمات  هذه  اتجاه 
نفوذها. ومناطق  بقاءها  تُهدد  قد  دولة  تأسيس  من  تمكينه  لعدم 
مع داعش  تحالف  من  تجعل  متباينة؛  مصالح  إن  التقرير   وقال 
ثورة »كتائب  الحلفاء  بين  ومن  هشاً،  تحالفاً  أخرى   تنظيمات 
 العشرين« و«جيش رجال النقشبندية« و«جيش اإلسالم« ومسلحي
الوزراء لرئيس  العداء  هو  بينها  الوحيد  فالقاسم  السنية؛   العشائر 
واإلقصاء التهميش  سياسة  ومواجهة  المالكي،  نوري   العراقي 

فور لالنهيار  عرضة  أنها  يعني  بما  السنة،  لها  يتعرض   التي 
العمل إلى  التيارات  هذه  يدفع  سوف  ما  وهو  الصراع،  هذا   حسم 
المناطق في  األمور  مقاليد  على  »داعش«  سيطرة  منع   على 
األيديولوجية الخالفات  ظل  في  خاصةً  عليها،  تسيطر   التي 
بسهولة. احتواءها  يمكن  ال  والتي  الطرفين،  بين  القائمة  والفكرية 

»الدولة تأسيس  هدف  إن  التقرير  قال  ذلك،  ضوء   وفي 
المناطق في  تحقيقه  إلى  »داعش«  تنظيم  يسعى  الذي   اإلسالمية« 
المنال بعيد  يبقى  وسوريا،  العراق  داخل  عليها  يسيطر  التي 
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هل تستطيع »داعش« بناء اقتصاد الدولة؟
متطرفة دينية  أصولية  وتيارات  لتنظيمات   يمكن 
 أن تقاتل احتالل أو أن تسقط نظام ، لكن ال يمكن
أو تطوير بناء وطن،  بأي حال من األحوال   لها 
ونظرا  ، المختلفة  أفكارها  بسبب  ذلك   ،  مجتمع 
بناء على  القائم  االيديولوجي  الفكري   لمنهجها 
 المجتمع على أسس قوانين استطاعت حكم المجتمع
تطورير على  القدرة  دون   ، سنة   1400  قبل 
عصرية. أسس  وفق  القوانين   هذه 
والبشرية العلم  لتطور   استنادا 

والتيارات القوى  هذه  باستطاعت  ليس  ان   كما 
بسبب اوال   ، دولة  اقتصاد  بناء   األصولية 

اقتصاد هو  أجله  من  تعمل  الذي  االقتصاد  ألن  وثانيا   تخلفها 
على األوطان  تحكم  يجعلها  ما  التجارة  على  وقائم   ريعي 
العالمية. اإلمبريالية  قوى  مع  يختلف  ال  بما  اإلقتصادي  الصعيد 
 وقال تقرير صادر أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة إن تنظيم
 الدولة اإلسالمية في العراق والشام يواجه تحديات اقتصادية ومالية
 تعرقل هدفه في إقامة دولة رغم امتالكه لمقومات وثروات مالية
خيالية وآليات اقتصادية بدائية يحاول من خاللها إقامة كيان للحكم.
 وقال التقرير إن تنظيم دولة »داعش« يختلف عن كل التنظيمات
 الجهادية في المنطقة والعالم، بما فيها تنظيم »القاعدة«، من حيث
كل أن  خاصة  لتحقيقها؛  المستخدمة  واآلليات  والرؤى   األهداف 
إسقاط إلى  تسعى  كتنظيمات  نشأت  المحلية  الجهادية   التنظيمات 
نشأت حين  في  بديلة،  إسالمية  أنظمة  وتأسيس  الحاكمة،   األنظمة 
الغربية، الدول  لمواجهة  كـ«القاعدة«،  للحدود  العابرة   التنظيمات 
فتأسس أما »داعش«،  المتحدة األمريكية،  الواليات   وعلى رأسها 
 من أجل إقامة دولة تحمل أفكاره ومعتقداته، ولذلك أطلق قادة التنظيم
 عليه اسم »دولة العراق اإلسالمية« منذ نشأته في العراق في أكتوبر
سوريا، إلى  ويصل  العراق،  حدود  خارج  يتمدد  أن  قبل   2006 
 ويغير اسمه إلى »الدولة اإلسالمية في العراق والشام« في أبريل
 2013، بعد بيان ألبو بكر البغدادي أعلن فيه دمج »جبهة النصرة«

 في »دولة العراق اإلسالمية«، و بدا الفتًا أن التنظيم حرص في كل
مرحلة على ترسيخ فكرة »الدولة« كهدف أساسي يسعى إلى تحقيقه.

آليات إقامة الدولة
 وبحسب التقرير، فإن تنظيم »داعش« سعى إلى تبني عدد من اآلليات
 والوسائل من أجل تحقيق هدف إقامة دولته التي تمثل جزءاً أصيالً
 من أفكاره ومعتقداته، وتتمثل أهم هذه الوسائل في تكوين منظومة
 فكرية تتعدى في تشددها كل التنظيمات الجهادية، بما فيها »القاعدة«،
 إلى درجة أنها صارت محل انتقاد من جانب قادة الفكر الجهادي في
 العالم، من أمثال أبو محمد المقدسي، وأيمن الظواهري، وذلك بهدف
 استقطاب الجهاديين األكثر تشدداً في العالم، حتى يتمكن التنظيم من
أن يمكن  بشكل  والقسوة،  بالعنف  تتسم  بعمليات  القيام   خاللهم من 
الجهادي. »العالم  قيادة  على  »القاعدة«  منافسة  على  قدرته  يدعم 

 ومن بين اآلليات األخرى محاولة فرض السيطرة على التنظيمات
تتصدر ال  حتى  حسابها،  على  والتوسع  به  المحيطة   الجهادية 
المناطق في  الحكم  تولي  على  يساعده  أن  يمكن  بشكل   المشهد، 
الغالب في  تتحول  سوف  والتي  منازع،  بال  عليها  يسيطر   التي 

المرجوة. دولته  حدود  لتوسيع  انطالق«  »نقطة   إلى 
الرئيس نظام  على  الحرب  من  التنظيم  تحول  هنا   ومن 
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متوسط ارتفع  وقد  العمالة.  على  الطلب  انخفاض   ذلك 
وهي بالمئة.   15 عن  العربية  البلدان  في  البطالة   معدل 
النمو انخفاض  أدى  وقد  االقتصادي.  بالمفهوم  جداً  مرتفعة   نسبة 
تتجاوز لم  إذ  البطالة.  معدل  ارتفاع  إلى  العربي   االقتصادي 
نسبة النمو1.2 بالمائة، وذلك خالل المدة من 1980 إلى سنة 2000.

توزيع  لنمط  وفقاً  العربي  الوطن  في  النمو  ثمار  توزيع  تم   لقد 
بشكل يؤثر  لم  النمواالقتصادي  معدل  انخفاض  إن   الدخل. 
نمو معدل  يتطلب  البطالة  وارتفاع  الفقر.  خفض  في   جوهري 
العمل. يمكن لمعدالت بالمئة، حتى يمكن زيادة فرص   5  يتجاوز 
الرفاهية. يحقق  لن  ولكنه  الفقر.  معدل  تخفيض  المرتفعة   النمو 
على دالالت  يعطي  ال  الدخل  »ارتفاع  أن  إلى  أمارتياسن   ويشير 
الحياة. في  خياراتهم  لمحدودية  األفراد  هؤالء  رفاهية  ارتفاع 
 تؤدي بعض السياسات النقدية إلى ارتفاع معدالت التضخم، وذلك في 
 العديد من البلدان العربية، ال سيما المنخفضة الدخل منها مثل السودان
 واليمن والصومال وموريتانيا. ويؤثر ذلك بشكل سلبي في خفض
 القيمة الشرائية. ويؤدي تقييم العمالت في بعض البلدان العربية إلى
 تباطؤ في معدالت النمو، وخاصة في البلدان العربية المتوسطة الدخل
الدولي وصندوق البنك  الدخل. وقد توجهت سياسات   والمنخفضة 
 النقد الدولي إلى خفض قيمة العملة. وفي هذه الحالة يتضخم الدين
الخارجي )مقيساً بالعملة المحلية( كما ترتفع أيضاً قيمة خدمة الدين.
 أما السياسات المالية للدولة فتؤثر بطريقة مباشرة أوغير مباشرة،
 من خالل آليات توزيع الدخل ومن خالل الضرائب المباشرة وغير
 المباشرة. وتؤدي األوضاع غير التنافسية إلى التطرف في توزيع
 الفائض االقتصادي لصالح رأس المال دون األجر. كما أن تخصيص
بالرعاية االهتمام  تراجع  إلى  أدى  العسكري  لإلنفاق  هائلة   مبالغ 
وهكذا االستثمار.  تراجع  إلى  أيضاً  ذلك  أدى  كما   االجتماعية. 
 تراجعت دولة الرعاية االجتماعية، وفقا لسياسات اإلنفاق المتبعة.
 وقد أدت إالزمات االقتصادية في بعض البلدان العربية إلى هروب
الفقر. إنتاج  في  األزمات  تلك  وأسهمت  الدولية.  األموال   رؤوس 

األجور تدني  عن  فضال  العمل،  على  الطلب  انخفاض  خالل   من 
الدخل ذات  العربية  البلدان  في  االقتصادية  السياسات  على   ترتب 

السلطة هيكل  في  الفقراء  مساهمة  ضعف  والمنخفض   المتوسط 
الفقيرة دون  الغنية  الفئة  إلى  السلطة  انحياز  إن  كما  المجتمع.   في 
أدى إلى اتساع مقاييس الالمساواة في كل البلدان العربية إجماالً.
 ال تقتصر أسباب انتشار الفقر على ندرة الموارد الطبيعية والسياسات 
العالمي االقتصاد  اتجاهات  على  أيضاً  بل  للدولة   االقتصادية 
 والمتغيرات الخارجية المؤثرة على ظاهرة الفقر أو على الحد منها.
االنفتاح حالة  توسيع  إلى  العربية سارعت  الحكومات  أن   ال سيما 
 االقتصادي، والتجاوب مع أجواء العولمة التي سادت في االقتصاد
 العالمي خالل العقدين الماضيين. إن تطبيق تلك السياسات قاد إلى
والرأسمالية الفقر.  انتشار  على  ساعدت  جديدة  اقتصادية   أوضاع 
وفي الفقر.  إنتاج عوامل  من  لها  بد  ال  آلياتها  تطبيق   نفسها وعند 
 العولمة فإن إزالة الفقر أمر صعب جداً. ألن آليات العولمة تعمل في
مع التكيف قسرياً  إلى  المجتمعات   جغرافية واسعة جداً، وتضطر 
 المتغيرات والحقائق الجديدة، وعندئذ يجب التطلع إلى وسائل للتحكم
االجتماعي األمان  بشبكات  يسمونه  ما  وهذا  لها  الجانبية  باآلثار 
العادلة. غير  االقتصادية  السياسات  تلك  مع  عادة  ترفق  التي 

 إن الليبرالية الجديدة هي الخلفية النظرية لخطاب المنظمات الدولية 
 وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية،
 والتي تحاول أن تنزع من الدولة دورها في تحقيق العدالة االجتماعية.
 وقد نتج عن تطبيق سياسات تلك المنظمات الدولية مضاعفة أرباح
 المراكز االحتكارية في العالم والذي بدوره أدى إلى اتساع دائرة
 الالمساواة وإعادة إنتاج الفقر في البلدان العربية النامية. إن نتائج
 البرامج الداعية إلى اإلصالح االقتصادي، وعدم المساواة في توزيــع
 الدخل في البلدان منخفضة الدخل، في حين يحدث عكس ذلك في

 البلدان مرتفعة الدخل، إذ تضيق فجوة الالمساواة في تلك البلدان.
 إن اتساع الفقر في األقطار العربية دون استثناء ، يعود في جانب
إلى النظر  دون  الجديدة،  الليبرالية  تبني سياسات  إلى  منه   أساسي 
 الواقع والتاريخ االقتصادي لتلك البلدان. والحل لكل ذلك يرجع إلى
 االنتقائية في تطبيق مبادئ العولمة، فليس حتماً على كل اقتصاد عربي
اتباع نظريات وتوصيات ال تتفق مع مسار الحياة االجتماعية فيه.
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 يرتفع عدد الفقراء في الوطن العربي ، وتزداد حالتهم سوءا مع أوضاع
 الوطن المتردية ، وتشغل السلطات والنخب السياسية والدينية والمالية
 الحاكمة شعوب الوطن بقضايا سياسية يومية وتنشر في أوساطها حالة
 الفوضى والضياع حتى ال تتلمس هذه الشعوب السبل لنيل حقوقها.
 وتشكل ظاهر الفقر تحدياً رئيسيا في عملية تحقيق التنمية  في الوطن
 العربي، مما يتطلب االستفادة الممنهجة للثروات المتوفرة، والبحث
 عن المناخ المالئم لالستثمار والتطور محلياً وإقليمياً وكذلك وضع
تحقيق عن  فضالً  الوطني  المستوى  على  االجتماعي  للتكافل   آلية 
إعطاء فيها  بما  المجاالت  مختلف  في  العربية  الدول  بين   التكامل 
األولوية للعمالة العربية لتساهم في الحد من البطالة وانتشار الفقر.

مستوى تحدد  دقيقة  إحصائية  مؤشرات  توفر  عدم   ورغم 
فإن النساء،  بين  الفقر  خاصة  العربية،  المنطقة  في  الفقر   ونسبة 
معدالت مثل:  بالفقر،  المرتبطة  األخرى  والمؤشرات   الدالئل 
خطيرة لظاهرة  تؤشر  العمل  قوة  في  المساهمة  ونسبة  األمية، 
العربية. الدول  معظم  في  النوعية  الفجوة  عمق  إلى   وتشير 

منخفضة العربية  األقطار  في  التعليم  مؤشرات  بأن   والشك 
والتكنولوجيا المعرفة  أصبحت  عالم  في  القلق  يثير   بشكل 
يمتلكها؛ ال  ومن  القوة  أسباب  يمتلك  من  بين  المعيار   هي 
المائة في   59.7 إلى  يصل  العربي  العالم  في  األمية  فمعدل 
المائة. في  هو72.3  ككل  النامية  الدول  في  السائد  الرقم   بينما 
لإلناث االقتصادي  النشاط  معدل  أن  إلى  االحصاءات   وتشير 
للذكور االقتصادي  النشاط  معدل  من  المائة  في   66.1  يبلغ 
النشاط معدل  بين  فجوة  أقل  وتعد  النامية،  الدول  جميع   في 
وتونس والكويت،  المغرب،  في  والذكور  لإلناث   االقتصادي 
والسعودية. والعراق  عمان  في  توجد  فجوة  وأكبر  ومصر، 
ترتبط مركبة،  العربي  الوطن  في  الفقر  ظاهرة  أن  الواضح   من 

 بعوامل عدة، ال تقتصر أسبابها على الفقر المادي والقياسات الكمية
المطلق« »الفقر  أبعاد  عن  فضالً  تشمل  بل  والمصادر،   للدخل 
قد والتي  النسبي،  الفقر  أبعاد  أحد  تعد  وثقافية  اجتماعية   عوامل 
 تؤدي إلى الفقر المطلق.. وفي هذا إالطار، فإن مفهوم الفقر يتخطى

اإلمكانات ليشمل  للعيش  المادي  إألدنى  الحد   بعد 
بالفقر المتصلة  تلك  فيها  بما  فرد  لكل   والقدرات 
والثقافي. االجتماعي  النسبي  أو  المادي  المطلق 

 وتعود ظاهرة الفقر في الوطن العربي إلى جملة 
بالعوامل إجمالها  يمكن  معقدة  ومتغيرات   أسباب 
ببرامج النظر  أعدنا  وإذا  والخارجية.   الداخلية 
من لسمناه  لما  واالجتماعية،  االقتصادية   التنمية 
الدخل بتوزع  الخاصة  المؤشرات  في   تحسن 
لم البرامج  تلك  أن  ذلك  االجتماعية.   والضمانات 
في أتت  بل  داخلية،  وحاجات  رؤى  من   تنطلق 
وضع كونية،  اقتصادية  استراتيجية  تنفيذ   سياق 
الدولي. ومن النقد  الدولي وصندوق  البنك   أسسها 
السبعينيات في  المعيشة  مستويات  أن   الغريب 
 كانت أفضل مما هي عليه في التسعينيات.    وقد
 لعبت أسعار النفط الدور األبرز في مجال اإلنفاق
في الطبيعي  غير  واالرتفاع  فالتقلبات   الحكومي، 
ذلك أدى  وقد  النمو،  على  انعكست  النفط   أسعار 
االجتماعي. الشأن  في  الدولة  دور  تراجع  إلى 

من يخلو  ال  اقتصاد  أي  أن  مالحظة  من  بد   ال 
هو الظاهرة  تلك  اتساع  ولكن  الفقر.   ظاهرة 
االقتصادية بالعدالة  ذلك  يرتبط  إذ  المقلق.   األمر 
الموجهة االقتصادية  السياسات  إن   واالجتماعية. 

 الفقراء في الوطن العربي .. طبقات تنهب ثروت الشعب والوطن
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وأهم الفقر.  إنتاج  آليات  أهم  إحدى  هي  الغنية  الطبقة   لصالح 
التأثير في النقدية من خالل  السياسة  للفقر هي  المسببة   السياسات 

الحوافز خفض  في  الفائدة  سعر  ويؤثر  الفائدة.   سعر 
أو األجنبي. ويسبب المحلي   المرتبطة باالستثمار سواء 



يسبب مما  طالقها،  ظروف   كانت 
وكذلك النفسية،  المعاناة  من  نوعاً   لها 
تفرض التي  المجتمعية  القيود   فرض 
األسرة. قبل  من  المعلقة  أو  المطلقة  على 
من أكبر  هي  المطلقة  أزمة  »أن  وأضاف:    
دائماً، بالوحدة  تشعر  حيث  لها،  المجتمع   نظرة 
نهائياً المطلق  الرجل  يدين  ال  المجتمع  أن   وتجد 
أهمية على  مؤكدا  فقط«،  هي  يدينها   وإنما 
ليست زواجها  نهاية  بأن  المطلقة  المرأة   إشعار 
 نهاية العالم، فتجربة فاشلة ال تعني حياة تعيسة،
 مطالباً األسرة والمجتمع تقبل المرأة المطلقة لعدة
في دائماً  الحلقة األضعف  أنها   أسباب من أهمها 
الرجل زواج  تتقبل  فمجتمعاتنا  ذكوري،   مجتمع 
أكثر من عالمة هناك  أن  في حين  مثالً   المطلق 
استفهام تدور حول المطلقة للراغب االرتباط بها.
 وأشار إلى األثر السلبي للمرأة المطلقة بأنها تعيش
 نظرة مؤلمة من المجتمع وأنها ُمَدانة، أو أنها سبب
 الطالق، وأنها محل »للقيل والقال«، مؤكداً على
المجتمع، مواجهة  تخشى  يجعلها  األمر  هذا   أن 
. مظلومة  ضحية  أنها  وتشعر  العزلة،  وتفضل 

المرأة العربية

على للظلم  العربية  المرأة  تعرضت   لقد 

شتى وفي  التاريخ   امتداد 
عن ناجم  وهذا   المجتمعات. 
 جهل البشر وتخلفهم ولألسف
التاريخ مّر  على  هناك   كان 
التاريخي الظلم  من   نوع 
عدم بسبب  المرأة   ضد 
ومكانتها. المرأة  قدرة   وعي 
بلوغ من  المرأة  تمكنت   إذا 
والمعرفة العلم   مراتب 
المعنوية  والكماالت 
تتحسن فسوف   واألخالقية 
وسيزداد األبناء   تربية 
المجتمع وسيشهد  وصفاء  دفئاً  العائلة   مناخ 
أكبر. بسهولة  الحياة  عقد  وستنفتح   تقدماً 
سعادة. سيزدادان  والرجل  المرأة  إن   أي 
العائلة شؤون  تنظم  التي  هي  المرأة  أن   الواقع 
 وتديرها والعنصر الرئيس في تشكيل العائلة هو
 المرأة وليس الرجل. يمكن وجود العائلة من دون
العائلة في  موجوداً  الرجل  يكون  ال  كأن   الرجل 
كانت إذا  العائلة  بصيانة  المرأة  فتقوم  ميتاً   أو 

ولكن بيت،  وربة  ومدبرة   عاقلة 
لن العائلة  من  المرأة  سلبت   إذا 
 يستطيع الرجل حفظ العائلة. إذن
العائلة. تحفظ  التي  هي  المرأة 
أن القول  من  بد  ال   بالخاتمة، 
ال مشكالت  من  تعاني   المرأة 
يعاني عالج  وال  لها   حصر 
العالم في  النسوي   المجتمع 
مشكالت من  العموم  على   اليوم 
هو المجالين  أحد  مجالين.   في 
اآلخر والمجال  العائلة.   مجال 
مظلومة المرأة  المجتمع.   هو 
أن بمعنى  العائلية.  البيئة   في 

العائلة. داخل  في  حقاً  النساء  يظلمون   األزواج 
داخل في  الرجل ضد زوجته  يمارسه   أكبر ظلم 
شريكة يعتبرها  ال  عندما  هو  العائلية   البيئة 
وعادات أفكار  وتسلط  لمشيئته  ويخضعها   حياته 
مناخ يسود  البيت  داخل  وفي  المتخلفة.   أهله 
. والشك  بالحذر  مشوب  المحبة  من  خال   بارد 
الرجل نظر  إذا  أن  على  التأكيد  من  بد  ال   وهنا 
 إلى المرأة بعين االستغالل واالستخدام فهذا ظلم،
هذا يرتكبون  الرجال  من  كثيراً  فإن   ولألسف 
 الظلم. وإذا لم يسمح للمرأة بالعمل وإبداء الرأي
لم وإذا  وجور.  ظلم  فهذا  القرار  في   والمشاركة 
 يسمح للمرأة بالدراسة بشكل صحيح وطلب العلم
سواء المرأة  تستطع  لم  إذا  ظلم.  فهذا   والمعرفة 
 حينما تكون داخل البيت مع عائلتها أو إذا انفصلت
 عن زوجها أن تنتهل من أبنائها المعين العاطفي
 الالزم فهذا ظلم. إذا كان للمرأة موهبةـ  مثالً موهبة
 علمية أو موهبة في االختراعات واالكتشافات أو
 موهبة في السياسة أو موهبة في النشاط االجتماعي
يسمحون لكنهم ال  ـ  والثقافي  االنتاجي  العمل   او 
ظلم. فهذا  وتفجيرها  الموهبة  هذه  باستثمار  لها 
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مقاالت 2

المرأة و مكانتها في المجتمع العربي

جامعة نظمتها  التى  ـ  اإلقليمية  الندوة   وأكدت 
المرأة مراكز  مع  بالتعاون  العربية   الدول 
األمم وهيئة  والبحوث  للتدريب   العربية 
المرأة وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة   المتحدة 
بالقاهرة اإلنمائي،  المتحدة  األمم   وبرنامج 
من واإلنسانية  القانونية  المرأة  )حقوق   حول 
العربية( المنطقة  فى  االقتصادي  تمكينها   أجل 
وترشيد الجنسين،  بين  التمييز  عدم  حتمية   على 
العربية. المرأة  قضايا  خدمة  فى  اإلعالم  دور 

 وأشارت الدكتورة فائزة بن حديد منسقة البرامج
للتدريب العربية  المرأة  بمركز  الفني   والدعم 
 والبحوثـ  في البيان الختامىـ  إلى أهمية مراجعة
 البنية التشريعية القائمة واألنظمة القانونية العربية
االجتماعي النوع  وفجوات  بالمرأة،   الخاصة 
أجل من  وذلك   ، ومناقشتها  الجنسي   والتمييز 
العربية، المجتمعات  فى  للمرأة  العدالة   تحقيق 
للمرأة الثقافي  والتواصل  االنفتاح   وضرورة 
فى المرأة  تحسين صورة  أجل  من   ، اآلخر   مع 
 الخارج وتبادل الخبرات ، فضال عن دعم التنسيق
والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المرأة.
من الدول  مواقف  بمراجعة  البيان   وطالب 
وتمكينها المرأة  بحقوق  الصلة  ذات   االتفاقيات 
القضايا المطروحة  االقتصادي، وكذلك مراجعة 
إضافة  ، انتقالية  بمراحل  تمر  التي  الدول   في 
لتعزيز والدولية  اإلقليمية  الوسائل  عرض   إلى 
، آلياتها  وتطوير  للمرأة  االقتصادية   المشاركة 
المرأة قيمة  لتعزيز  الالزمة  اإلجراءات   واتخاذ 
عن فضال   ، المجتمع  في  ودورها   وقدراتها 
 ضرورة تضامن جهود مؤسسات المجتمع المدني
العربية المرأة  تمكين  أجل  من  برامج   ، ووضع 
من واإلنسانية  القانونية  حقوقها  على   للحصول 
العربية. المنطقة  فى  االقتصادي  تمكينها  أجل 

األنظمة وتحليل  مناقشة  الندوة   واستهدفت 
 القانونية بالبلدان العربية ومراجعة مواقف الدول
 من االتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة وتمكينها
 االقتصادي، وذلك تنفيذا لتوصيات إعالن القاهرة
 ألجندة التنمية للمرأة العربية في المنطقة العربية لما
بعد 2015، وإلعداد خطة العمل التنفيذية لإلعالن.
من والتشريعي  القانوني  الوضع  الندوة   وناقشت 
اإلنسان في النوع االجتماعي وحقوق   منظوري 
المطروحة القضايا  ومراجعة  الوطنية   الدساتير 
إضافة انتقالية  بمراحل  تمر  التي  البلدان   في 
لتعزيز والدولية  اإلقليمية  الوسائل   لعرض 
آلياتها. وتطوير  للمرأة  االقتصادية  المشاركة 
 حيث أكدت سعاد عبد العال خالل المؤتمر على
وتكافؤ والنساء  الرجال  بين  التمييز  عدم   أهمية 
في والمساواة  العمل  الحصول على  فى   الفرص 

أو االجتماعية  والحماية  واالستحقاقات   األجور 
القوانين تفعيل  ضرورة  على  مشددة   الترقية، 
 واإلجراءات المحددة لتعزيز التساوي بين الرجل
وذلك االقتصادية  الفرص  إلى  للوصول   والمرأة 
 في إطار برنامج )األدوات االستراتيجية للنهوض
القانونية والحقوق  الجنسين  بين  المساواة   بأجندة 
العربية( الدول  منطقة  في  للمرأة   واإلنسانية 
الذي تصب للمرأة  المستقبل اآلمن   وذلك إلعداد 
إلى داعية  للمرأة،  التنمية  أجندة  في   أهدافه 
للحفاظ اإلنسان  حقوق  منظمات  تفعيل   ضرورة 
بتفعيل العربية.وطالبت  المرأة  حقوق   على 
من العربية  المرأة  لحماية  القانونية   التشريعات 
حماية فى  المنشود  الهدف  إلى  الوصول   أجل 
المرأة العاملة وتمكينها فى المجال االقتصادي .
بلوط سعاد  االجتماعية  الباحثة  طالبت   وبدورها 
الخدمية الصحية والمشروعات  الخدمات   بتوفير 
المهارات ورفع  للعمل،  المرأة  تمكن   التى 
والمعلومات التكنولوجيا  واستخدام   واألدوات 
المرأة وتعليم  لتدريب  المتطورة   والبرامج 
االقتصادي للتمكين  مبادرات  وطرح   والشباب، 
االقتصادي. االستغالل  من  وحمايتهم  للنساء 

نماذج من المجتمع : الطالق
بعد المرأة  حقوق  عن  أسئلة  يوجه  ما   كثيراً 
 الطالق، والعجيب في األمر أن هذه األسئلة تأتي
األمر متزوجات،  نساء  من  األعم  الغالب   في 
 الذي يثير الحيرة والتساؤل عن عدم إلمام النساء
 بحقوقهن، عند وقوع الطالق، خصوصاً أن أغلبية
 من يسألن هذه األسئلة قد تزوجن منذ مدة طويلة
 وطوال هذه المدة لم تتوافر لهن الدراية والمعرفة
اإلسالمية الشريعة  كفلتها  التي  حقوقهن   عن 
الكثير المطلقات  النساء  منحت  والتي   الغراء، 
الشخصية األحوال  قانون  جاء  التي  الحقوق   من 
كافة للحقوق  شامالً   2005/28 رقم   االتحادي 
المطلقة للمرأة  اإلسالمية  الشريعة  كفلتها  التي 
كبيرة تحديات  والمعنفة  المطلقة  المرأة   تواجه 
دعواها وإثبات  حقوقها،  على  الحصول   في 
 تجاه الظلم الذي وقع عليها، ويبقى الواقع شاهداً
انتهت التي  والمواقف  القصص  من  كثير   على 
ينصفها، من  عن  بحثاً  المحاكم  إلى  المرأة   فيها 
 ويلملم جراحها وقد التقيت بسيدة من مدينة رفض
حاولت وعندما  وشغلها،  عملها  فكرة   زوجها 
إلى وتوجه   ، الفكرة  مناقشة  حتى   إقناعه رفض 
أمام معدودة  بدقائق  وطلقها  الشرعية   المحكمة 
االستماع ودون  علمها  دون  شرعي   قاضي 
والصبر العذاب  في  معه  عاما   27 بعد   رأييها 
واألوالد. العائلة  وسبيل  سبيله  في  والتحمل 
علم أستاذ  عبداللطيف«-  »د.لطيفة   وكشفت 
 االجتماع عن عدد من األسباب والمبررات التي
الزوجية، إلى االستمرار في حياتها  المرأة   تدفع 
وتعطيها المرأة  تحمي  قوانين  وجود  عدم   منها 

تجدها التي  الصعوبة  إلى  كاملة، إضافة   حقوقها 
 في مراجعة المحاكم للمطالبة بحقوقها وإنصافها
 من ظلم زوجها، وقالت:«إن حرص المرأة على
لها، الرجل وإيذاءه   أسرتها يجعلها تتحمل عنف 
 حفاظاً على سمعة وخصوصية أسرتها وحمايتهم
 من االنحرافات السلوكية، إلى جانب خوف المرأة
 لعدم وجود موارد مالية أو بديلة أمامها؛ فتنقص
على حصولها  عدم  أن  كما  لديها،   المهارات 
والحصول العمل  من  يمّكنها  ال  علمية   شهادات 
مع البقاء  على  يجبرها  مما  مستقل،  دخل   على 
 زوجها وتحمل عنفه والصبر على إيذائه، مؤكدة
وحدهم األبناء  ترك  عدم  في  المرأة  رغبة   على 
المستقبل والخوف  للعنف،  المرتكب  والدهم   مع 
سبيل في  الصبر  إلى  يضطرها  مما   المجهول، 
أن أمل  على  وتصبر  فتتحمل   ، أبنائها   حماية 
واإليذاء. للعنف  فتستسلم  طباعه  وتتحسن  يتغير 
المستوى بين  ضعيفة  عالقة  هناك  أن   وبينت 
مناهج ألن  بحقوقها؛  والمعرفة  للمرأة   التعليمي 
 التعليم تأثيرها قليل في التوعية الحقوقية للمرأة ,
 إلى جانب ضعف العالقة بين المستوى التعليمي
هناك فليس  حقوقها؛  على  والحصول   للمرأة 
 اختالف واضح بين المتعلمات ومتوسطات التعليم
حقوقهن، على  الحصول  في  المتعلمات   وغير 
المرأة  إلى جانب وجود عالقة طردية بين عمل 
العاملة تحصل فالمرأة   وحصولها على حقوقها، 
وأشارت العاملة   غير  من  أكثر  حقوقها   على 
السلبية اآلثار  أن  إلى  اللطيف«  العبد   »د.لطيفة 
التأثيرات أهمها:  األبناء،  على  كبيرة   للطالق 
بأصدقاء واختالطهم  األبناء  كضياع   النفسية 
بعدم كشعورهم  المادية  والتأثيرات   السوء، 

 االستقرار، إلى جانب التأثيرات البدنية، والتأثيرات
 السلوكية في طريقة التعامل مع اآلخرين، إضافة
وعاطفياً نفسياً  الزوجة  على  السلبية  اآلثار   إلى 
وتعليمياً. واجتماعياً  وبدنياً  وصحياً  ومادياً 
المجتمع يواجهها  التي  اإلشكالية  إن  بينت   كما 
الحقوق تشريعات  في  الخاطئ  الفهم  في   تتمثل 
يخلق مما  تطبيقها؛  في  والقصور   والقوانين، 
داعية والتطبيقي«،  النظري  الجانب  بين   فجوة 
على والمدنية  الدينية  المؤسسات  تشجيع   إلى 
المرأة، حقوق  هضم  عدم  في  فعال  دور   أداء 
 وإدخال مادة التربية السلوكية والحقوق الزوجية
على العمل  جانب  إلى  الدراسية،  المناهج   في 
والتأكيد والثقافي  االجتماعي  حقها  المرأة   منح 
والقانونية. المالية  حقوقها  في  أهميتها   على 
االجتماعي المتخصص  يعتقد   ، جهته   من 

البعض أن  محمودي  حاتم   الدكتور 
مهما سلبية  بنظرة  للمرأة   ينظر 

   تتمة الصفحة ١
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 روسيا والغرب:عقوبات اقتصادية
متبادلة على حساب المواطن

تحليل
هل تستطيع »داعش« بناء اقتصاد الدولة؟

االقتصاد العربي - ص.٤ قضايا األمة - ص.٦
الدكتور ياسر حمدون

 الفقراء في الوطن العربي .. طبقات تنهب
 ثروت الشعب والوطن

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

الدكتورة رانيا سليم 

نحو هو  العربي  المجتمع  توجه  فإن   لألسف 
وقدرتها وعقلها  أحاسيسها  من  المرأة   تجريد 
مع لصبرها  والتنكر   والعمل،  االنتاج   على 
إدراتها و  لألوالد  تربيتها   وأهمية   الرجل، 
سلعة: باعتبارها  إليها  النظر  و  للمنزل، 

أن يمكن  عليها،  وقوام  يمتلكها  سعلة   إما 
الشرعي القاضي  أمام  بلحظات   يطلقها 
أن مجرد  فقط  يشاء  ولحظة  يشاء   حين 
رأيها. إلى  العودة  دون  الطالق  كلمة  ينطق 
 وإما المرأة سلعة متمردة ومتميزة، عندها الغيرة
 والحقد قد يدمران الحياة العائلية وينسفان سنوات
المسؤولية. انعدام  أو  غضب  بلحظة  العمر   من 
هو التسلط  امكانية  على  الرجل  يساعد   وما 
اعتباطية. بصورة  والدين  بالشريعة  التمسك 

والباحثات الباحثين  من  عدد  آراء  هنا   نستطلع 
اليه توصلت  ما  نستعرض  كما   العرب، 
للمرأة الرجل  نظرة  حول  العربية   المؤتمرات 
ترى حيث  السماوية،  الشرائع  في   وحقوقها 
قسم  - الجامعية  األستاذة  صبح  نورا   الدكتورة 
 علم النفس، إن االسالم كما هو مطبق في بعض
والظلم االهانات  من  الكثير  فيه   المجتمعات 
عن المدافعين  إن  وتضيف،  للمرأة.   والتحقير 
يبداؤا بجملة واحدة ال المرأة فى االسالم   قضايا 
االسالم قبل  المرأة  »كانت  وهى  غيرها   يوجد 
وفى االسالم  قبل  المتدن  وضعها   ويذكروا 

العصور فى  اوروبا  وفى  القديمة   الحضارات 
انصف االسالم  ان  يثبتوا  لكى  وذلك   الوسطى 
االسالم ان  إلى  لإلشارة  وضعها  وحسن   المراة 
شك بال  ولكنه  الوقت  ذلك  فى  المراة  شان   رفع 
المطبقة المغلوطة  المفاهيم  بسبب  اليوم،   ظلمها 
 بينما حقيقة االمر هي ان االسالم  يعطي الكثير من
  الحقوق و األفكار التقدمية للحفاظ على حقوقوها
بالحقوق االسالم  فى  المراة  وضع  قارنا   فاذا 
المتقدمة الدول  فى  اليوم  عليها  حصلت   التى 
 فان االسالم قد يبدو كانه ظلم المراة ظلما كبيرا
وحقرها. حريتها  وسلبها  حقوقها  من  وحرمها 
جاء قد  االسالم  كان  اذا  الدكتورة   وتضيف 
جدا مؤسفة  المرأة  أوضاع  كانت  وقت   فى 
مرور بعد  ولكن  قليال  الوضع  هذا   فحسن 
النصاف اآلن  يصلح  ال  الزمان  من  قرن   14 
عملها تطور  مع  اليوم  شأنها  ارتفع  التى   المرأة 
واألسرة. المجتمع  بناء  في  ودورها  وانتاجها 
العصور مازال ، وتطور  البشرية   ورغم تطور 
 بعض الرجال يتحكمون بكل تخلف وجهل بمصير
الخروج من  المرأة  ويحرم  وبناتهم   زوجاتهم 
والشريعة، الدين  بإسم  واالنتاج  والعمل   للتعليم 
او خبرة  لها  ليست  عاطلة  جاهلة  المراة   ويريد 
المراة يهمش  بذلك  والرجل  الحياة.  فى   مهارات 
خدمته من  إال  مهملة  يجعلها  و  دونيتها   ويكرس 
 وتسلطه، وينسى بأن المراة المحرومة من العمل
 تكون عالة على اسرتها و زوجها ويكون اعتمادها
تحكمه فى  مباشرا  الرجل سببا   االقتصادى على 

مقدراتها فى   وتسلطه 
واذاللها  وقهرها 
االستقالل الن   ذلك 
للمراة  االقتصادى 
الكرامة لها   يوفر 
واالحترام.. والحرية 
التى الجاهلة   والمرأة 
عليها وينفق  تعمل   ال 

يتزوج وحين  رحمته  تحت  تكون  فانها   زوجها 
 عليها فانها ترضى بالذل واالهانة وتضطر لقبول
اوالدها. وعلى  عليها  لينفق  المؤسف  الوضع 
للرزق. مورد  بال  نفسها  تجد  يطلقها  وحين 

الدكتور يشير   بدوره، 
نعماني  حسن 
في  المتخصص 
االجتماعية  الشؤون 
ال المجتمع   أن 
المرأة مشاعر   يراعى 
والقوانين  ورغباتها 
يجب كما  تحاسب   ال 
وفى عذبها  ان   الزوج 
 هذا ظلم واضح للمرأة
بمشاعرها  واستهانة 
اذاللها. فى  امعانا  و 

 وفى الغرب اذا اعتدى
زوجته على   الرجل 
بالشرطة تتصل   فانها 
الى الزوج   ويذهب 
 السجن ليقضى عقوبته
جريمته على   وجزاؤه 
زوجته حق   فى 
نصف على   وتحصل 
 امواله في حال حصول

حق من  االموال  هذه  الن  عدل  وهذا   الطالق 
 الزوجين معا النهما جمعا هذا المال معا فى كفاح
مشترك فمن العدل ان يقسم بينهما عند الطالق.

المرأة .. بين الشرائع و سلطة الرجل

 المرأة نصف المجتمع .. هي األم ، والزوجة ، هي اإلبنة واألخت ورفيقة الدرب، هي عامل
 مساعد في االنتاج واالقتصاد والتطور البشري واألسري، وهي الداعم الرئيسي للرجل في بيته

 وفي كل مواقع عمله .
 واضطهاد المرأة وظلمها هو اضطهاد وظلم لنصف المجتمع وقهر المرأة وإذاللها هو قهر وإذالل

 لنصف المجتمع وعنوان بارز لتخلف الرجل والعائلة والشعب.. ال لشيء ، فقط ألن المرأة هي
 الدنيا والجنة تحت أقدامها ..

تتمة ص.٢


