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Le PIB en baisse de 50%, les 
exportations en chute de 95%

Dans les détails, l’étude, qui dresse un bilan 
très sombre de la situation socioéconomique 
actuelle en Syrie, indique un recul du PIB de 60 
milliards de dollars en 2010 à 33 milliards en 
2013, soit une réduction de moitié de la taille 
de l’économie, tandis que l’inflation a culminé 
à 89,6% l’an dernier, contre 37,4 % en 2012, 
accentuant le phénomène de dévaluation 
monétaire.

La Syrie, qui dépassait la Tunisie, dont le PIB 
s’élevait à 44,4 milliards de dollars en 2010, 
ainsi que le Liban (37,1 milliards) et la Jordanie 
(26,4 milliards), est désormais reléguée au 
troisième rang.

L’impact est d’autant plus marqué lorsque les 
résultats actuels sont comparés aux prévisions 
initiales (en cas d’absence de conflit); selon 
l’étude de la CESAO, les pertes cumulées liées à 

la production de richesses (PIB) sur la période 
2011-2013 s’élèvent dans ce cas de figure à 
70 milliards de dollars.
Au niveau de l’activité commerciale – l’une des 
composantes majeures du PIB - la chute est 
d’autant plus vertigineuse ; les exportations 
du pays ont en effet reculé de 95%, contre 
93% pour les importations. Cela est dû à la 
situation sécuritaire dans le pays ainsi qu’aux 

sanctions économiques imposées par l’Occident 
à l’encontre de Damas.
L’investissement total s’est également effondré, 
passant de 27,6% du PIB en 2010 à moins de 
10% l’an dernier ; à lui seul, l’investissement 
public a été divisé par quatre, en termes relatifs, 
passant de 9,6% à 2,5 % du PIB.

La production pétrolière du pays a également 

dégringolé, passant de 377 000 barils par jour 
(b/j) à la veille du conflit à 28.000 b/j fin 2013, 
soit une chute de 93%. Quant à la production 
gazière, elle a été moins affectée, totalisant 
5.900 millions de mètres cubes (m3) l’an dernier, 
contre 8.940 millions de m3 en 2010 (-34%).
La dette publique à 88% du PIB, contre 13% 
en 2010.

Au niveau des Finances publiques, le déficit 
n’a cessé de se creuser, révèle en outre l’étude ; 
celui-ci est passé de 4,5% du PIB avant le début 
du conflit à 26,3% fin 2013, propulsant la dette 
locale à 87,7% du PIB, contre 13,2% en 2010.
Quant à la dette externe, elle a augmenté à un 
rythme moins effréné, pour atteindre 16,6% du 
PIB l’an dernier, contre 9,1% trois ans plus tôt.
Cette situation risque de s’aggraver au cours 
des prochains mois, si le conflit se poursuit, 
avertit la CESAO, selon laquelle, le pays ne 
peut plus puiser dans l’épargne nationale pour 
couvrir son déficit (lire plus bas).

Suite page3

Les pertes totales engendrées par le conflit en Syrie s’élèveront à 237 milliards de dollars en 2015, en cas de poursuite des combats, selon 
une étude de la commission économique des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest (CESAO).Ces pertes ont déjà culminé à 139 milliards de 
dollars fin 2013, dont 70 milliards de pertes liées au produit intérieur brut (PIB) et 69 milliards de pertes en capital. Intitulée « le conflit 
en Syrie : les implications macroéconomiques et les obstacles face aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) », l’étude 
estime à plus de 50% le taux de chômage actuel, contre 9% à la veille du conflit, et à plus de 4 millions le nombre d’individus vivant sous 
le seuil de pauvreté, contre 200.000 en 2010.

Le coût du conflit syrien devrait atteindre 240 milliards de 
dollars en 2015
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4 tendances qui pourraient chambouler le monde arabe en 2015
La fin de l’année est toujours une période intéressante. Les uns font le bilan de l’année passée, les autres leurs prévisions pour l’année à 
venir. LeWeb, la grand messe du web français, n’est pas en reste. Cette année, l’équipe de LeWeb a choisi de faire le point sur les tendances 
qui devraient faire 2015. Nous en avons sélectionné quatre qui pourraient chambouler le monde arabe.

L’économie collaborative passe 
à une nouvelle échelle

En 2015, il ne sera plus question de consommation 
collaborative ou d’économie du partage mais 
d’économie collaborative ou crowd economy. 
Les entreprises feront de plus en plus appel 
à une foule d’individus pour construire leurs 
produits et services, et ce dans des secteurs 
de plus en plus variés.
Oui, Uber, Airbnb, LendingClub et Blablacar 
sont en chemin pour devenir les success 
stories de cette décennie, mais l’économie 
collaborative ne se limite plus à ces secteurs. Sur 
scène, Jeremiah Owyang dévoile un nouveau 
graphique qui met en avant tous les secteurs 
que l’économie collaborative a envahi ces 
derniers mois : l’éducation, avec notamment 

les MOOCs, la logistique, avec, par exemple, la 
startup Dubaïote Friendshippr, les télécoms, 
avec Fon, la santé, avec Cohealo. Un talk qui 
prouve le potentiel pour les startups arabes 
qui se sont lancés dans la consommation 
collaborative.

Les wearables vont s’imposer 
dans le monde professionnel

On a beaucoup parlé des montres et des 
fitness trackers comme des gadgets à offrir 
pour Noël, mais il ne s’agit là que la partie 
visible de l’iceberg. En 2015, les wearables vont 
s’imposer comme outils pour les professionnels. 
D’après un sondage effectué par Forrester 
(voir vidéo ci-dessous), 52% des managers 
dans les technologies et le monde des affaires 

considèrent mettre en place une stratégie 
autour des wearables comme une priorité 
modérée ou haute.
Les health trackers permettent de vérifier que 
les ouvriers dans des situations extrêmes sont 
en bonne santé afin d’intervenir rapidement 
le cas contraire ou aux personnels vérifiant 
l’état des avions sur le tarmac d’obtenir plus 
rapidement et faiblement l’expertise 
des équipes à distance. Voici de quoi 
inspirer les nombreux entrepreneurs 
arabes qui se sont imposés sur 
la scène des wearables.

Un esprit sain dans 
un corps sain

LeWeb a donné le ton. Cette année, 

les entrepreneurs vont prendre soin de leur 
état d’esprit. Des entrepreneurs qui pratiquent 
la médiation et le yoga sont montés sur la 
scène principale (et ce, à deux occasions !) 
et ont proposé des sessions de méditation 
dans la salle de méditation tout au long de 
la conférence.

Suite page 3

•	 Les raisons d’espérer une 
meilleure année 2015 pour 
le Moyen-Orient et le monde 
arabe

•	 Banque mondiale : la plupart 
des pays en développement 
tireront avantage de la chute 
du cours du pétrole
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Un accord sur le nucléaire iranien?

Les négociations entre les Etats-Unis et l’Iran ont 
jusqu’ici réservé surprises (accord temporaire 
de novembre 2013) et déceptions (suite des 
pourparlers de novembre 2014). 2015 sera 
une année test.
Le temps, le champ de manœuvre politique 
et les explications sont quasi épuisés; il ne 
pourra pas y avoir davantage de prolongations. 

Si un consensus politique sur les sujets majeurs 
est trouvé d’ici à la date butoir de mars 2015, 
cela permettra de poursuivre les discussions 
après juillet, afin de s’entendre sur les nombreux 
détails techniques qui demandent à être traités 
pour parvenir à un accord définitif. Quoi qu’il 
en soit, 2015 signera la réussite ou l’échec de 
cette entreprise diplomatique. Si les tractations 
n’aboutissent pas, les discussions cesseront et 
une relation d’une autre nature, moins civile, 
se fera jour.

D’abord, observons la situation présente: tout 
est encore loin d’être réglé en ce qui concerne 
la capacité d’enrichissement et la levée des 
sanctions, et la méfiance entre l’Iran et les 
Etats-Unis reste profonde. Sans quoi, il y aurait 
déjà un accord. En outre, avec un Congrès 
aujourd’hui majoritairement républicain, les 
Américains considèrent sûrement qu’ils ont 
déjà atteint les limites de leur souplesse.

Or cela pourrait paradoxalement être très 
bénéfique aux négociations, car rien n’est plus 
propice à l’efficacité d’esprit que le manque de 
temps et l’idée d’avoir à affronter des options 
autrement plus douloureuses (et fort inquié-
tantes au demeurant). Si 2015 s’achève sans 
véritable accord, il faut presque certainement 
s’attendre à des tensions, des affrontements, 
voire des interventions militaires de la part 
d’Israël ou des Etats-Unis, dans l’hypothèse 
où l’Iran déciderait de mettre l’accélérateur 
sur son programme nucléaire. Pour éviter 
d’en arriver là, il est nécessaire de trouver 
une solution, et vite.

Contrairement au conflit 
israélo-palestinien dans 
lequel, faute d’accord, les 
tensions et les violences 
reprennent à intervalles 
réguliers sans autres 
conséquences dans la 
région, en Iran, l’absence 
d’accord sur le nucléaire 
entraînerait des sanctions 
plus lourdes, encore 
davantage de problèmes 
économiques –surtout avec 
des prix du pétrole au plus 
bas qui ont brisé les espoirs 
des milieux d’affaires– et, 
possiblement, la guerre. 
Pour les Etats-Unis, cela 
pourrait se traduire par 
une guerre à distance, avec 
la main de l’Iran agissant 
en Irak et en Afghanistan, 
voire avec un nouveau 
conflit entre Israël et le 
Hezbollah si l’Etat hébreu 
procédait à des frappes contre Téhéran.

2015 sera l’année du 
maintenant ou jamais

2015 sera donc l’année du maintenant 
ou jamais. Si l’on ajoute à cela le fait que le 
gouvernement d’Obama a presque accordé à 
l’Iran le droit d’enrichir son uranium et, de ce 
fait, de produire à terme de l’énergie nucléaire 
à échelle industrielle, bingo! vous détenez là 
de puissants arguments pour un «oui» iranien. 
Ce «oui» sera-t-il jamais prononcé? Difficile 
à dire, puisque la décision, quel que soit le 
marché dans la balance, est entre les mains 
d’une seule personne, le Guide suprême. Mais 
ce qui compte, c’est que le pacha en chef a 
précisément le pouvoir de faire passer cet 
accord.
Notons cependant que, même si cela arrive, 
il est peu probable que les relations entre les 
Etats-Unis et l’Iran en soient transfigurées. 
A côté, Cuba sera une partie de campagne. 

(Et attendons un peu de voir 
à quel point sera complexe et 
tortueuse la normalisation avec 
la patrie de Castro.)
De fait, l’accord entre les Etats-Unis 
et l’Iran relève plutôt du deal 
d’affaires, de la transaction sans 
affect conçue pour prévenir un 
problème plutôt que pour ouvrir 
des possibilités. Cela étant, une 
fois la machine lancée, on ne 
sait jamais où cela peut mener. 
Comme mettait en garde Ian 

Haleh Esfandiari, du Wilson Center, avance non 
sans arguments qu’il existe de sérieux freins 
à la normalisation. Reste que la résolution de 
l’impasse nucléaire ôtera une grosse épine et 
offrira, en tout cas sur le papier, une possibilité 
d’amorce de détente dans les relations depuis 
longtemps houleuses entre les deux pays. Mais 
toute normalisation sera suspendue à une 
convergence de vues minimale sur plusieurs 
sujets à litige dans la région, dont la Syrie.

Israël/Palestine: vers un véri-
table processus de paix?

Un nouveau gouvernement israélien, plus 
centriste, pourrait certainement relancer un 
processus de paix au point mort.
La question est de savoir si un tel gouvernement 
serait capable de prendre des décisions fortes 
sur les points essentiels, sur les frontières, la 
sécurité, Jérusalem. Aujourd’hui, même la 
gauche dresse la crête contre de possibles 
compromis. Mais souvenons-nous de la visite de 
Nixon en Chine; de Begin et du Sinaï; de Rabin 
et des accords d’Oslo; de Sharon ordonnant le 
démantèlement des colonies de Gaza.
L’histoire de la paix en Israël est celle de 
faucons qui ont mué, de personnalités dures 
ayant œuvré pour la sécurité et jouissant de 
la confiance de la population. Une coalition 
centriste d’apparence plus amène serait la 
bienvenue, mais elle n’aurait peut-être pas la 
cohésion et la discipline nécessaires pour faire 
véritablement avancer les négociations. Un 
nouveau Premier ministre encore peu éprouvé 
en aurait-il le courage?
L’histoire de la paix en Israël est celle de faucons 

qui ont mué
 
Sur les 22 dernières années, seuls deux centristes 
au courage en acier trempé (Yitzhak Rabin en 
1992 et Ehoud Barak en 1999) l’ont emporté 
sur la droite. L’un comme l’autre étaient des 
faucons par pragmatisme qui avaient prouvé 
leur engagement en termes de sécurité. Le 
chef du Parti travailliste, Herzog, qui pourrait 
devenir le Premier ministre de centre-gauche, 
ne semble pas pouvoir en montrer autant.
Bien entendu, le processus de paix ne dépend 
pas que d’Israël. De son côté, le mouvement 
palestinien, divisé, est-il en mesure de produire 
des chefs qui puissent prendre des décisions 
conformes aux besoins de l’Etat hébreu en termes 
de frontières et de sécurité? Et acceptera-t-il 
de négocier avec un gouvernement israélien 
dont le Premier ministre ne souhaiterait ni ne 
pourrait répondre à l’exigence affichée des 
Palestiniens, qui voudrait que soient satisfaits 
près de 100% de leurs besoins et laisserait 
donc une infime marge de manœuvre?

Un ancien négociateur palestinien confiait que 
son peuple préfèrerait en réalité une droite 
dure en Israël, plutôt qu’un gouvernement plus 
modéré incapable de prendre des décisions 
fortes. La première configuration faciliterait 
en effet la campagne publique visant à isoler 
l’Etat hébreu à l’international, ce qui aurait 
pour conséquence de mettre la pression sur les 
Israéliens. Avec un gouvernement modéré, en 
revanche, les Palestiniens auraient davantage 
de mal à faire valoir leur cause et leurs 
besoins aux yeux du monde concernant 
entre autres les questions de Jérusalem 

Les raisons d’espérer une meilleure année 2015 pour le 
Moyen-Orient et le monde arabe

Las d’entendre parler d’un Moyen-Orient brisé, agité, disloqué? Fatigué de cette litanie d’analyses catastrophistes et d’actualités alarmantes 
où tout est pareil, toujours pareil, voire pire? Convaincu que les choses ne changeront jamais?
Cela se comprend. La Fondation Carnegie pour la paix internationale a récemment demandé à ses experts quelle était selon eux la région du 
monde qui vivrait «les crises les plus médiatisées» en 2015. 75% des interrogés ont répondu le Moyen-Orient.
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et des frontières. Cela contreviendrait 
sérieusement à leur projet d’accroître 
la pression internationale sur Israël 

et pourrait même finir par inverser la vapeur.
Quelles que soient les écueils côtés palestinien 
et israélien, une chose est sûre: qui dit nouveau 
gouvernement israélien dit retour du secrétaire 
d’Etat américain John Kerry et de sa délégation 
pour la paix.

Au cours de ses 18 derniers mois d’exercice 
(et de ceux du président Obama), Kerry va 
certainement se démener et pousser autant 
qu’il le peut pour faire parvenir à un accord des 
parties qui ne seront pas forcément prêtes.

 Il sera tel un missionnaire fervent qui croit être 
le seul à pouvoir sauver la solution à deux Etats. 
Et la réaction d’Obama sera très instructive.
Lui qui ne s’est jamais montré aussi enthousiaste 
que son chef de la diplomatie concernant le 
processus de paix, se sentira-t-il obligé, pour 
la pérennité, de prendre plus de risques et de 
mouiller un peu plus la chemise aux derniers 
temps de son mandat? Sera-t-il favorable à un 
grand Camp David III, ou se contentera-t-il de 
laisser derrière lui une sorte de guide détaillé 
des négociations, avec peut-être une résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU à l’appui? Et 
quelle incidence aura là-dedans la campagne 
présidentielle américaine de 2016, où deux 
canditat(e)s s’affronteront pour prendre la 
barre du principal allié israélien? En 2014, le 
mal nommé processus de paix semblait fermé 
pour travaux. En 2015, il sera peut-être rouvert, 
du moins le processus, si ce n’est de paix.

Irak: chacun sa partition?

L’année dernière a été passablement terrifiante 

en Irak. Cet été, l’organisation Etat islamique 
semblait en passe de piétiner le monde, ou en 
tout cas, une grande partie du pays, Bagdad 
même se trouvant menacé. Et à force de favoriser 
les chiites, le Premier ministre sortant Nouri 
al-Maliki a mené la politique du pays dans 
l’impasse et renvoyé les Kurdes et les sunnites 
à leur sort.
Cette sombre page est-elle enfin en train 
de se tourner? A moins de croire au père 
Noël, la réponse est assurément non. Il est 
peu probable que ce pays soit jamais un Etat 
vraiment homogène, aux frontières surveillées 
et où se partagent dans l’entente les pouvoirs 
politique et économique, sans parler d’une 
identité nationale clairement définie.

Mais tout n’est pas si noir: en Irak, 2014 a bien 
mieux fini qu’elle n’a commencé. Maliki n’est 
plus au pouvoir, et le nouveau Premier ministre 
apparaît se soucier un minimum d’intégrer les 
différentes communautés; le gouvernement 
central a récemment passé un accord avec les 
Kurdes; les provinces sunnites clés font l’objet 
d’un regain d’intérêt et d’une forme de soutien; 
un gouvernement à peu près viable est en 
place à Bagdad; l’avancée de l’organisation Etat 
islamique semble temporairement stoppée; 
et les Etats-Unis se penchent de nouveau sur le 
cas du pays. Autant de points qui permettent 
d’espérer.

Malgré tous les défis –armer les tribus sunnites 
contre Daech, promouvoir un véritable partage 
du pouvoir entre chiites, sunnites et Kurdes, 
constituer et entraîner une armée irakienne– il 
existe bel et bien une stratégie américaine 
qui, espérons-le, parviendra à consolider les 
victoires et peut-être à faire refluer Daech en 
2015.

La Tunisie et le monde arabe: 
plus viables que l’on croit?

En 2014, l’actualité a pu laisser penser que la 
totalité du monde arabe était englué dans la 
crise. En fait, seuls 20% des pays arabes sont 
aujourd’hui plus au seuil de l’effondrement: ce 
sont la Libye, la Syrie et le Yémen. Quand bien 
même on compterait un Irak sur les rotules, 
un aspirant Etat de Palestine aux airs d’arche 
de Noé (entre le Fatah et le Hamas, tout va 
par paires: les constitutions, les services de 
sécurité, les mécènes, etc.), et un non-Etat 
libanais, il reste toujours une majeure partie 
du monde arabe en état de marche.

La Tunisie en est, bien sûr, le phare, elle qui a su 
traverser deux élections de transition. Le pays 
dispose à présent d’une constitution qui accorde 
aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes, 
protège le droit de croire ou de ne pas croire et 
assure l’alternance pacifique du pouvoir –ce 
qui est sans précédent dans le monde arabe. 
Certes, la réussite se mesurera à l’épreuve des 
faits. Mais la Tunisie est en bonne voie pour 
édifier dans cette région du 
globe quelque chose que 
l’on pourrait réellement 
qualifier –sans frémir– de 
régime démocratique stable 
et opérant.

Les royaumes et les émirats 
(Arabie saoudite, Qatar, Emirats 
arabes unis, Maroc, Jordanie, 
Oman, Bahreïn et Koweït) 
ont tous de grands défis 
à relever, y compris, pour 
les puissances pétrolières, 
celui de la baisse des prix du pétrole. 

Mais un ensemble de facteurs qui s’appliquent 
à divers degrés selon les pays –rente pétrolière, 
légitimité des régimes islamiques en place, 
modestes réformes, efficacité des services 
de sécurité, chefs encore respectés par la 
population, et peur de connaître le souffle 
du Printemps arabe– les a tous maintenus à 
flot dans la tourmente. 

Que l’Egypte ne soit pas entre les mains des 
Frères musulmans ou qu’elle n’ait pas sombré 
dans l’anarchie est une autre bonne nouvelle 
pour 2015. Cependant, l’inaptitude de l’armée 
égyptienne à régler les problèmes politiques 
et économiques du pays promet un avenir 
très perturbé.

Etant donné les bouleversements et les menaces 
portés par ce qu’on a appelé le Printemps arabe, 
réjouissons-nous, en cette nouvelle année, que 
le monde arabe ne soit pas en plus piètre état 
et que l’Amérique ait encore des partenaires 
avec qui coopérer et faire des affaires.

Le coût du conflit syrien
Suite de la page 1

Deux millions d’habitations 
endommagées

Par ailleurs, l’étude révèle que plus de deux 
millions d’habitations ont été partiellement ou 
totalement endommagées par le conflit, dont 
32% se situent à Alep, 20% dans les environs 
de Damas et 12% à Homs.

Au niveau de la lutte contre la pauvreté et la 
famine, la Syrie a non seulement dévié de la 
trajectoire, mais elle a fait de grands pas en 
arrière ; alors que le pourcentage de personnes 
vivant sous le seuil d’extrême pauvreté (« lower 
poverty line ») avait reculé de 14,3% en 1990 
à 10% en 2010, celui-ci est reparti à la hausse, 
jusqu’à atteindre 43% en 2013, tandis que le 
pourcentage de personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté (« upper poverty line ») s’élevait à 
69% l’an dernier, contre 28% trois ans plus tôt.
Autre conséquence d’un conflit dévastateur, le 
taux de chômage parmi les jeunes (15-24 ans) 
a doublé en moins de trois ans, pour atteindre 
70%, contre 35% en 2011, précise l’étude ; 
82% des femmes et 62% des hommes sont 
désormais sans emploi. Le taux de chômage 
parmi ces derniers s’élevait à 26,6% en 2011.
Quant à l’éducation primaire, le taux de 
scolarisation a reculé à 70% en 2013, contre 
98% en 2010. En parallèle, les taux de mortalité 
infantile et maternelle ont progressé, pour 
atteindre respectivement 23,3 (pour mille) et 

62,7 (pour cent mille) contre 17,9 (pour mille) 
et 52 (pour cent mille) à la veille du conflit.

La crise a également provoqué une résurgence 
de certaines maladies, comme le Polio et la 
Tuberculose tandis que d’autres maladies, 
comme le Sida, quasiment inexistantes avant 
le conflit, ont émergé sous l’impulsion des 
trafics de prostitution, des viols collectifs et 
du « jihad du sexe ».

Le chômage à 66% en 2015

L’étude prévoit enfin une contraction supplé-
mentaire de l’activité économique au cours 
des prochains mois, même si à un rythme plus 
faible, l’essentiel de l’impact ayant déjà été 
assimilé. 
Le PIB devrait ainsi reculer de 14,3% à la fin 
de cette année, et de 4,7% en 2015, si aucune 
solution politique n’est trouvée ou entérinée, 
ce qui placerait le pays au même niveau que 
celui du Tchad ou du Madagascar.

En parallèle, le chômage devrait encore 
progresser jusqu’à atteindre 66% en 2015 – 
un taux exceptionnellement élevé, qui sera 
d’ailleurs supérieur aux taux qui prévalent à 
Gaza (41%) et au Djibouti (59%).

Enfin, la dette externe devrait culminer à 
103,5% du PIB à la fin de cette année, avant 
de reculer légèrement l’année prochaine, à 

Suite de la page 1
Ces entrepreneurs avaient pour mission de 
prouver les bénéfices pour les entrepreneurs 
de pratiquer le yoga ou la méditation : ils seront 
moins stressés, prendront de meilleures décisions, 
auront une meilleure vision de leurs entreprises 
et une meilleur maitrise de leurs idées. Vu la 
réaction du public, le message semble passer.

Des neuro-scientifiques ont aussi pris la parole 
pour expliquer comment la médiation peut 
permettre de se débarasser de ses addictions - que 
cela soit l’addiction au tabac, à Facebook ou... 
aux seflies. Grâce aux applications mobiles et au 
pouvoir de la communauté, ces programmes 
deviennent accessibles à tous (voir la vidéo).

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour 
vous essayer au yoga et à la méditation et passer 
outre le stress des bouchons à Casablanca ou 
votre addiction aux selfies (ne mentez pas...) :

La santé numérique, le nouvel eldorado

La santé est un secteur énorme – aux Etats-Unis 
les dépenses liées à la santé atteindront 4 trillions 
de dollars en 2015 – mais qui n’a pas encore 
beaucoup bénéficié de la révolution digitale. 

Comme le note Daniel Kraft, apporter du digital 
dans le secteur de la santé va permettre de 
prévenir plutôt que de guérir. Les wearables, 
comme FitBit, mais aussi les lentilles connectées 
ou les pyjamas pour bébé connectés, permettent 
de récupérer des données qui permettent 
d’agir le plus vite possible. Le digital permet 
même le développement des insideables, des 
objets connectés qui peuvent fonctionner à 
l’intérieur du corps, et utiliser ainsi une pilule 
pour faire une coloscopie.

Le digital permet aussi de prédire des maladies, 
grâce à la popularisation du séquençage de 
génome à distance par exemple, mais aussi 
d’améliorer la qualité (et le coût) des analyses, 
grâce à l’arrivée du stéthoscope digital, qui 
fonctionne avec une appli, ou encore d’un 
module qui s’ajoute à un smartphone et permet 
de faire qui permet diagnostique oculaire.   

Le digital permet aussi de traiter des patients 
dans des zones reculées ou mal desservies 
avec des consultations à distance ou l’envoi 
de médicaments par drones. Une thématique 
cruciale dans le monde arabe. 

(wamda.fr)

Les Tendances 2015 dans le monde arabe

97,9%, précise l’étude.

L’étude de la CESAO fait partie d’un plus grand 
projet visant à mettre en place un « agenda 
national » élaboré par 300 experts syriens, 

regroupés en 57 équipes de travail, pour définir 
les contours des politiques de reconstruction 
et de relance économique durant la phase 
post-conflit, même si celle-ci semble encore 
très lointaine pour le moment.
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Banque mondiale : la plupart des pays en développement tireront avantage de 
la chute du cours du pétrole

Francophonie

Prise de fonction officielle de la nouvelle Secrétaire générale  de la 
francophonie

Les pays en développement importateurs 
de pétrole pourraient retirer des avantages 
substantiels de la baisse des cours pétroliers 
si cette tendance devait s’accompagner d’une 
accélération de la croissance mondiale : c’est la 
conclusion d’une analyse de la baisse des prix 
des produits pétroliers publiée par le Groupe 
de la Banque mondiale dans la dernière édition 
de ses Perspectives économiques mondiales.
Le fléchissement des cours du pétrole s’explique 
par un ensemble de facteurs : plusieurs années 
de hausses imprévues de l’offre de pétrole 
et de baisses inattendues de la demande ; 
l’atténuation des risques géopolitiques dans 
certaines régions du monde ; la modification 
sensible des objectifs stratégiques de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ; la 
hausse du dollar des États-Unis. Il est difficile de 
déterminer l’influence respective des diverses 
forces à l’origine de la récente chute des cours 
pétroliers, mais les facteurs liés à l’offre semblent 
avoir joué un rôle prédominant.

Il est probable que la faiblesse des cours du 
pétrole persistera en 2015 et s’accompagnera 
d’importants rééquilibrages des revenus réels 
au détriment des pays exportateurs de pétrole 
et au profit des pays importateurs. Dans de 
nombreux pays importateurs, la baisse des 
cours contribue à stimuler la croissance et à 
réduire les pressions inflationnistes, extérieures 
et budgétaires.

La faiblesse des cours pétroliers pose toutefois 
de sérieux problèmes aux principaux pays 
exportateurs de pétrole, qui seront pénalisés 
par l’affaiblissement de leurs perspectives de 
croissance, de leur situation budgétaire et 
de leur position extérieure. Si le tassement 
des prix pétroliers persiste, il risque aussi de 
compromettre les investissements dans la 
prospection et l’exploitation de nouveaux 

gisements — notamment les investissements 
axés sur certains pays à faible revenu ou consacrés 
à des sources non conventionnelles telles que 
l’exploitation de l’huile de schiste, des sables 
bitumineux et des champs pétrolifères en 
haute mer.

« Pour les responsables de l’action publique 
des pays en développement importateurs de 
pétrole, la chute du prix du brut est l’occasion 
de procéder à des réformes budgétaires et 
structurelles et de financer des programmes 
sociaux », commente Ayhan Kose Directeur 
du Groupe d’étude sur les perspectives de 
développement à la Banque mondiale. « 
Quant aux pays exportateurs de pétrole, la 
forte baisse des cours vient leur rappeler que 
toute activité économique fortement concentrée 
présente par nature d’importants facteurs de 
vulnérabilité et qu’il est nécessaire de redoubler 
d’efforts pour diversifier les activités à moyen 
et à long terme ».

Outre l’analyse sur le prix du pétrole, les Pers-
pectives économiques mondiales contiennent 
deux études spécifiquement consacrées aux 
effets de l’évolution des échanges commerciaux 
internationaux et des envois de fonds sur les 
pays en développement.

Des facteurs cycliques et durables 
affaiblissent le commerce mondial

Les échanges commerciaux mondiaux ont 
augmenté de moins de 3,5 % en 2012 et 2013. 
Bien inférieure au taux annuel moyen de 7 % 
enregistré avant la crise, cette tendance a freiné 
la croissance des pays en développement ces 
dernières années.
La faiblesse de la demande — principalement en 
matière d’investissements, mais aussi au plan de la 
consommation — est l’une des principales causes 

du ralentissement 
de la croissance 
des échanges 
commerciaux. 
Les pays à revenu 
élevé représentant 
environ 65 % des 
importations 
mondiales, l’atonie 
persistante de leurs 
économies, cinq 
ans après la crise, 
laisse à penser 
que la faiblesse 
de la demande 
continue d’avoir une incidence négative sur la 
reprise des échanges internationaux. Toutefois, 
plusieurs tendances durables contribuent 
aussi à ralentir la progression des échanges, 
notamment l’évolution de la relation entre 
commerce et revenu : les échanges internationaux 
sont devenus moins sensibles à l’évolution du 
revenu mondial en raison du ralentissement 
du développement des chaînes de valeur 
internationales et d’une réorientation de la 
demande au détriment d’investissements 
à forte intensité d’échanges commerciaux 
et au profit d’une consommation privée et 
publique présentant une moindre intensité 
d’échanges.
Selon l’analyse présentée dans les Perspectives 
économiques mondiales, ces facteurs à long 
terme qui pèsent sur le commerce modèleront 
aussi les courants d’échanges dans les années à 
venir : la reprise prévue de la croissance mondiale 
ne s’accompagnera probablement pas d’une 
rapide progression des échanges commerciaux 
similaire à l’accélération observée dans les 
années antérieures à la crise.

Les envois de fonds pourraient 
lisser la consommation

Selon la seconde étude spéciale des Perspectives, 
non seulement le montant des envois de fonds 
effectués en direction de nombreux pays à 
revenu faible ou intermédiaire est appréciable 
au regard du PIB, mais il est comparable, en 
valeur, aux investissements étrangers directs et à 
l’aide étrangère. Depuis 2000, les rapatriements 
de fonds vers les pays en développement ont 
atteint en moyenne 60 % du volume total des 
flux d’investissements étrangers directs. Les 
envois de fonds sont d’ailleurs la principale 
source de devises de nombreux pays en 
développement.
D’après les auteurs de l’étude, les envois de 
fonds — outre leur ampleur — sont plus 
stables que d’autres flux de capitaux, même 
durant des périodes de tension financière. 
Ainsi, dans le passé, les rapatriements de fonds 
ont augmenté de 6.6 % durant des périodes 
d’arrêts brutaux de flux de capitaux, quand 
ces derniers chutaient en moyenne de 14.8 %. 
La stabilité des envois de fonds, concluent les 
auteurs, peut contribuer à lisser la consommation 
dans les pays en développement, qui souffrent 
souvent d’instabilité macroéconomique. 

Banque mondiale

La nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie, 
Madame Michaëlle Jean, est officiellement 
entrée en fonction le 5 janvier 2015 lors d’une 
courte cérémonie de passation avec le Secrétaire 
général sortant, Monsieur Abdou Diouf, au 
siège de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF).
Désignée le 30 novembre dernier par les chefs 
d’État et de gouvernement de l’OIF lors du 15e 
Sommet de la Francophonie à Dakar (Sénégal), 
son mandat est d’une durée de quatre ans.
Au cours d’un bref entretien, la nouvelle 
Secrétaire générale et le Président Diouf ont 
échangé sur les principales orientations de 
l’Organisation et ont discuté de la mise en 
œuvre de la Déclaration du Sommet de Dakar.
Plus haut responsable de l’OIF, la Secrétaire 
générale assume trois grandes missions en 
vertu de la Charte de la Francophonie. En plus 
d’être porte-parole politique et représentante 
officielle de l’Organisation au niveau interna-

tional, elle met en œuvre l’action politique et 
diplomatique de la Francophonie. Elle veille 
aussi à la mise en œuvre de la coopération 
multilatérale francophone en collaboration 
avec les quatre opérateurs de la Francophonie 
(Agence universitaire de la Francophonie, 
TV5Monde, Association internationale des 
maires francophones et l’Université Senghor 
d’Alexandrie).
Gouverneure générale et commandante en 
chef du Canada de 2005 à 2010, Mme Jean a 
conclu le mois dernier un mandat de plus de 
4 ans à titre d’Envoyée spéciale de l’UNESCO 
pour Haïti. Grand Témoin de la Francophonie 
aux Jeux olympiques et paralympiques de 
Londres 2012, elle est aussi depuis 2011 
Chancelière de l’Université d’Ottawa. Née le 
6 septembre 1957 à Port-au-Prince en Haïti, la 
nouvelle Secrétaire générale a également fait 
carrière pendant plus de 18 ans à la télévision 
publique canadienne, la Société Radio-Canada.

Michaëlle Jean est la troisième personne à 
occuper le poste de Secrétaire général de la 
Francophonie. Elle succède à Abdou Diouf, 

Secrétaire général de 2003 à 2014, et à Boutros 
Boutros-Ghali, Secrétaire général de 1998 à 
2002. 
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دول الخليج تعتزم رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء تدريجياً
 األنباء الفرنسية »هذا التوجه دفع البعض إلى االعتقاد بأن أسعار
إال المتجددة«.  الطاقات  في  تراجع  إلى  ستؤدي  المنخفضة   النفط 
تجاوز ببعضه  المتصل  الطاقة  قطاع  »وضع  أن  على  شدد   أنه 
النظيفة«. الطاقة  النفط في مصير  فيها أسعار  تؤثر  التي  المرحلة 

 واعتبر أن ذلك سببه »ارتقاء الطاقة المتجددة من خيار بديل باهظ
في االستثمارات  أن  إلى  وأشار  تنافسية«.  تكنولوجيا  إلى   الثمن 
الـ12 األشهر  في  المائة  في   16 بنسبة  ارتفعت  النظيفة   الطاقات 
الطاقة منشآت  تعززت  فيما  دوالر،  مليارات   310 إلى   األخيرة 
تنتج وباتت  المائة،  في   26 بنسبة  وحدها  الرياح  وطاقة   الشمسية 
هذا أن  الجابر  واعتبر  ميجاواط.  ألف   100 العالم  مستوى   على 
 التغير هو نتيجة »االنخفاض الحاد في الكلفة« و«االرتفاع المستمر
أسعار انخفاض  فرصة  اغتنام  إلى  ودعا  التكنولوجيا«.  كفاءة   في 
المحروقات«. أسعار  دعم  سياسات  في  النظر  »إلعادة  النفط 

مليار دوالر في 2013. العالم 550  كلفت  السياسة  هذه  إن   وقال 
والطاقة المستدامة  والتنمية  البيئة  وزيرة  قالت  جهتها،   من 
انخفاض إن  الفرنسية،  األنباء  لوكالة  رويال  سيغولين   الفرنسية 
هناك »نعم  وقالت  حقيقية«.  »مخاطر  يطرح  النفط   أسعار 
األحفورية، الطاقة  نحو  االستهالك  يتجه  بأن  حقيقية   مخاطر 

والتي المناخي،  التغيير  في  تتسبب  التي  نفسها  الطاقة   وهي 
أسعار تراجع  أن  نفسه  الوقت  في  واعتبرت  بمكافحتها«.   تعهدنا 
السيما المتجددة،  الطاقات  لمصلحة  فرصة  يكون  أن  يمكن   النفط 
الطاقة فاتورة  في  توفيرها  يتم  التي  األموال  استخدام  خالل   من 
بفضل انخفاض أسعار النفط، في االستثمار في الطاقات المتجددة.

 وقالت »يجب اتخاذ القرارات القانونية والمالية االستراتيجية لكي
األكسجين من  جرعة  يؤمن  الذي  النفط  أسعار  انخفاض   يؤمن 
من جزء  استعادة  مجال  في  الفرديين  والمستهلكين   للشركات 
مناورة هامش  الطاقة،  فاتورة  من  جزء  أو  الشرائية   قدراتهم 
الطاقة«. توفير  وفي  المتجددة  الطاقات  في  لالستثمار  جديدا 

العظمى من الغالبية  تنتج  التي  بالدها  أن  السياق   وذكرت في هذا 
حصة خفض  قررت  النووية،  الطاقة  من  أرضها  على   الكهرباء 
المائة. في  إلى 50  المائة  في  الطاقة من 75  في مروحة  النووي 

الستضافة التحضير  مجال  في  فرنسا  جهود  رويال   وتترأس 
 مؤتمر المناخ في باريس نهاية السنة. وقالت رويال إنها »متفائلة«
الكربونية االنبعاثات  من  للحد  ملزم  اتفاق  إلى  التوصل   بشأن 
وإبقاء ارتفاع حرارة األرض عند مستوى درجتين مئويتين فقط.
من مخاوف  عن  »إيرينا«  اجتماع  في  مشاركين  عدة   وعبر 

المتجددة، الطاقة  استخدام  تقدم  في  النفط  أسعار  انخفاض   تأثير 
مجال في  العالمية  األهداف  إلى  للتوصل  أساسي  أمر   وهو 
عالمي اتفاق  إلى  والتوصل  الكربونية  االنبعاثات  من   الحد 
اليوم القمة  وستشهد  باريس.  مؤتمر  في  االنبعاثات  حول   جديد 
امبلس« »سوالر  الشمسية  بالطاقة  العاملة  للطائرة   عرضا 
)مارس(. آذار  نهاية  في  اإلماراتية  العاصمة  من  ستنطلق  التي 

نقطة استخدام  دون  العالم  حول  برحلة  الطائرة   وستقوم 
اإلماراتية »مصدر«  شركة  أعلنت  حسبما  الوقود،  من   واحدة 
المتخصصة »مصدر«  وبحسب  المشروع.  في   الشريكة 
تستمر امبلس«  »سوالر  رحلة  فإن  المتجددة،  الطاقات   في 
القمة. خالل  الدولي  مسارها  إعالن  وسيتم  أشهر،  خمسة 

جوية برحالت  القيام  إمكانية  إثبات  إلى  المشروع   ويسعى 
إلمارة التابعة  »مصدر«  ودخلت  الشمسية.  الطاقة   باستخدام 
في المتجددة  الطاقة  مشاريع  من  عددا  تدير  التي   أبوظبي 
امبلس« »سوالر  مشروع  مع  شراكة  في  والعالم،   اإلمارات 
نهائية ومحطة  للرحلة  منطلقا  اإلماراتية  العاصمة  تكون  أن   على 
مدينة أيضا  أبوظبي  في  القمة  تنظم  التي  »مصدر«  وتبني   لها. 
المتجددة. بالطاقة  كليا  تعمل  اإلماراتية  العاصمة  مشارف  على 
)وكاالت(

   تتمة الصفحة ٥

اقتصاد المغرب يحقق نموا يصل الى 3.7 % في 2015
الوطني، االقتصاد  نمو  وتيرة  للتخطيط  السامية  المندوبية   قدرت 
المائة. في   3.7 تتعدى   ال  حدود  في   ،2015 سنة  خالل 

لحليمي، أحمد  حسب  توقعاتها،  في  ارتكزت   المندوبية 
االقتصاد تطور  آفاق  تأثير  على  للتخطيط،  السامي   المندوب 
بـ المغرب  نحو  الموجه  العالمي  الطلب  ارتفاع  عبر   العالمي، 
أسعار تراجع  ومواصلة   2014 سنة   %4,1 عوض   %4,6 
األولية. للمواد  العالمية  األسعار  انخفاض  نتيجة   الواردات، 
المالية السياسة  نفس  نهج  على  التوقعات  هذه  اعتمدت   كما 
لتطور متوسط  سيناريو  وفرضية   ،2014 سنة  خالل   المتبعة 
خالل لحليمي  أحمد  يقول   ،2015-2014 الفالحي   الموسم 
البيضاء. بالدار  األربعاء  أمس  أول  مساء  أقيمت  صحفية  ندوة 
سنة خالل  الوطني  االقتصاد  سيتميز  الظروف،  هذه  ظل   في 
الفالحي، القطاع  ألنشطة  طفيف  بتحسن  أيضا،   ،2015 
الطفيف، النتعاشها  الفالحية  غير  األنشطة   وبمواصلة 
المصدر. ذات  يضيف  الداخلي،  الطلب  بتعزيز  مدعمة 

 كما ستفرز القيمة المضافة للقطاع األولي ارتفاعا بـ 2,4% عوض
 انخفاض بـ 2,3% سنة 2014. وستعرف القيمة المضافة للقطاع
حين في   ،2014 سنة   %2,3 عوض   %2,6 ب  زيادة   الثانوي 
 سيسجل القطاع الثالثي ارتفاعا بـ4,3% عوض 3,6% على التوالي.

إنه لحليمي  فقال   2015 سنة  خالل  الداخلي  الطلب   أما 
االقتصاد يستفيد  لن  حين  في  االقتصادي،  للنمو  دعمه   سيواصل 
الخارجي. الطلب  بها  يزخر  التي  النمو  إمكانيات  من   الوطني 
%3,6 4,3% عوض  بـ  زيادة  الداخلي،  الطلب  سيسجل   وهكذا، 

االقتصادي. النمو  في  نقطة   4,9 بحوالي  ليساهم   ،2014  سنة 
)الطلب الخارجية  المبادالت  ستواصل  جهتها،   من 
إلى لتصل  النمو،  في  السالبة  مساهماتها  الصافي(   الخارجي 
.2014 سنة  نقطة   1,6 ناقص  عوض  نقطة   1,2 ناقص 

مختلف تعرف  أن  المندوبية  توقعت  الداخلي  بالطلب  يتعلق   فيما 
لألسر، النهائي  االستهالك  حجم  سيسجل  حيث  تحسنا،   مكوناته 
في المبرمجة  األجور  في  بالزيادات  مدعمة   ،%2,9 بـ   ارتفاعا 
المستوى ارتفاع  في  التحكم  وبمواصلة  االجتماعي،  الحوار   إطار 
 العام لألسعار الداخلية في حدود 1,7%. وهكذا، ستعرف مساهمة
اإلجمالي تحسنا الداخلي  الناتج  نمو  النهائي لألسر في   االستهالك 
 طفيفا، لتنتقل من 1,6 نقط سنة 2014 إلى 1,8 نقطة سنة 2015.
العمومية فسيعرف ارتفاعا بـ 4% عوض  أما استهالك اإلدارات 
انخراط المندوبية  اعتبرته  بما  ارتباطا    ،2014 سنة   %4,6 
 السلطات العمومية في سياسة ترشيد نفقات التسيير، حيث ستستقر
نقطة.  0,8 حدود  في  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  نمو  في  مساهمته 
لالستثمارات الصافي  الرصيد  نمو  لفرضية  االعتبار  بعين   وأخذا 
حدود في  الخارجية  والموجودات   ،%10 بـ  المباشرة   األجنبية 
من  %57,3 تغطية  ستتم  الواردات،  من  يوما  و15  أشهر   4 
من العمومي  االقتراض  إلى  اللجوء  عبر  التمويلية   الحاجيات 
الدين معدل  الظروف، سيصل  هذه  وفي ظل  الخارجية.   األسواق 
اإلجمالي الداخلي  الناتج  من   %81,4 إلى  اإلجمالي   العمومي 
سنة 2015 عوض 79,7% سنة 2014 و75,5% سنة 2013.

باختالالت تأثرها  الخارجية  المبادالت  ستواصل  حين  في   هذا 
حجم سيرتفع  حيث  والواردات،  الصادرات  بين  البنيوي   التوازن 

نتيجة  ،2015 سنة   %4,8 بـ  والخدمات  السلع  من   الصادرات 
ستعرف بينما  المغرب،  نحو  الموجه  العالمي  الطلب   تعزيز 
صعوبة نتيجة   ،%6 إلى  ستصل  أعلى  بوتيرة  زيادة   الواردات 
الغذائية. المواد  من  الحاجيات  وتزايد  الداخلي  الطلب  تخفيض 
 وستفرز المبادالت الخارجية، باألسعار الجارية، شبه استقرار في
 عجز الموارد، ليصل إلى 13,8% من الناتج الداخلي اإلجمالي سنتي
2014 و2015 عوض 14,3% سنة 2013 و15,4% سنة 2012.

 وبناء على نمو الناتج الداخلي اإلجمالي اإلسمي بـ 5,5% وزيادة
 االستهالك النهائي الوطني بوتيرة 4,8%، سيسجل االدخار الداخلي
 تحسنا طفيفا لينتقل من 20% من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 2014
المداخيل لحصة  االعتبار  بعين  وأخذا   .2015 سنة   %20,5  إلى 
 الصافية الواردة من باقي العالم، التي ستمثل 5,6% من الناتج الداخلي
 اإلجمالي سنة 2015، سينتقل معدل االدخار الوطني من %25,7
من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 2014 إلى 26,1% سنة 2015.
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والمؤسسات الوزارات  جميع  قيام   القرار  يتضمن   كما 
والكامل التام  بالتعاون  واألسر  واألفراد   الرسمية 
الفلسطيني لإلحصاء  المركزي  للجهاز  الميدانية  الطواقم   مع 
دعم وكذلك  للتعداد،   المطلوبة  البيانات  تقديم  خالل   من 
.2017 لعام  والمنشات  والمساكن  للسكان  العام    التعداد 
للنماذج طبقاً  منهم  تطلب  التي  بالبيانات  اإلدالء  إلى   إضافة 
الغرض. لهذا  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  يعدها  التي 

من أساسياً  ركناً  يعتبر  التعداد  أن  عوض،  السيدة   وأشارت 
يتكون والذي  فلسطين،  لدولة  الرسمية  اإلحصاءات  نظام   أركان 
التعداد ويهدف  اإلدارية.  والسجالت  والمسوح  التعدادات   من 
السكان لتوزيع  اإلحصائية  البيانات  توفير  إلى  أساسية   بصورة 
واالقتصادية واالجتماعية  الديموغرافية  األساسية   وخصائصهم 
الدولة، حدود  داخل  األشخاص  ولجميع  محددة  مرجعية  فترة   في 
واستخدامها ألغراض التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 
بشكل يهدف  السكان  تعداد  أن  الفلسطيني،  اإلحصاء  رئيس   وبين 
وتوزيعاتهم الجغرافي  وتوزيعهم  السكان  عدد  إلى حصر   أساسي 
بهدف نسبيا  المستقرة  األساسية  الخصائص  بعض   وفق  
ما وعادة  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  ألغراض   التخطيط 
سنوات  3-5 من  طويلة  فترات  للتعدادات  التحضيرات   تتطلب 
والخطط األدوات  وفحص  القبلية  التجارب  إلجراء  األقل   على 
لكونها الزمنية، وخاصة  والبرامج  والمادية  البشرية   واالحتياجات 

تأخيرها أو  تنفيذها  في  الفشل  تحتمل  ال  ضخمة  ميدانية  مشاريع 
عشر كل  للسكان  شامال  تعدادا  تجري  الدول  معظم  أن   وأضافت 
البيانات الطلب على  في  متواصالً  تزايداً  هناك  أن   سنوات، حيث 
وخاصة المستخدمين،  قبل  من  الموثوقة  اإلحصائية   والمؤشرات 
 المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ
 القرارات.  بالتالي فإن تنفيذ التعداد الثالث يفتح المجال للحصول على
 سلسلة زمنية للبيانات تساعد على إعداد التقديرات السكانية وتحديث
 أطر المعاينة وحساب مؤشرات موثوقة مما يساعد في عملية التخطيط
القرارات واتخاذ  واإلقليمي  والحضري  واالجتماعي   االقتصادي 
يساهم في عمليات الذي  األمر  على أسس علمية مضبوطة،   بناءاً 
 التنمية الوطنية في شتى القطاعات االقتصادية واالجتماعية وذلك
الممكنة. المستويات الجغرافية واإلدارية واإلحصائية  حسب أدنى 

 وأكدت السيدة عوض، أنه أصبح هناك حاجة وطنية لضرورة تنفيذ
 التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات،  إضافة إلى اعتباره استحقاقا
 قانونيا حسب قانون اإلحصاءات العامة رقم )04( لعام 2000.   وبين
 المدير الوطني للتعداد  أن تنفيذ التعداد لعام 2017 أصبح له أهمية
 كبيرة وذلك للمبررات واألسباب التالية، عمل مقارنات حقيقية بين
 نتائج التعداد 2017 والتعدادين السابقين 1997 و2007 في شتى
 المؤشرات اإلحصائية وقياس التغيرات األساسية في السكان وخاصة
 في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية، قياس اثر
 جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات
 السكانية التي يمر بها أو يعزلها، توفير بيانات للمستويات الجغرافية

 الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد مما يساعد في
 التخطيط المناطقي على المستوى الجزئي من التجمع، مضيفة أن
 توفير بيانات عن السكان من خالل ثالثة تعدادات من أهم أسباب
إضافة القادمة،  للسنوات  دقيقة  سكانية  تقديرات  إعداد  في   النجاح 
لألسر المعاينة  إطار  وتحديث  والمنشآت،   السكان   لتقييم سجالت 
 والمباني والمساكن والمنشآت والذي يستخدم أساس لتنفيذ المسوح
الوطنية اإلحصائية  القدرات  تعزيز  وكذلك  بالعينة،   المتخصصة 
واعتباره شكال من أشكال السيادة الوطنية على األرض واإلنسان
 أشار رئيس االحصاء الفلسطيني، أن تنفيذ التعداد يمر بثالثة مراحل
 أساسية، وهذه المراحل هي المرحلة التحضيرية حيث يتم خالل هذه
 المرحلة إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل
 التنظيمية واللجان الالزمة للتعداد، كما ويتم خاللها التشاور مع كافة
 المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد األولويات والوصول إلى حالة
 شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما ويتم خالل هذه المرحلة
 تصميم االستمارات واألدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز
وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين.

 أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الميدانية يتم خاللها تحديد وحزم
 مناطق العد  من خالل وضع عالمات محددة لحدود كل منطقة، كما
 ويتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة
فهي الثالثة  المرحلة  أما  الفعلي،   السكان  عد  مرحلة  هي   األهم 
 مرحلة تجهيز ونشر البيانات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق السجالت
البيانات. ونشر  تبويب  يتم  ثم  وإدخالها،  وترميزها  واالستمارات 

شجرة الزيتون توثق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

الذي الزيتون«  »شجرة  لمعرض  الفنية  اللوحات   عكست 
الصراع جوهر  الـ48؛  بأراضي  الفحم  أم  في  السبت   افتتح 
الشجرة هذه  مكانة  وأبرزت  اإلسرائيلي،   الفلسطيني 
باألرض وتشبث  صمود  من  إليه  ترمز  وما  .المقدسة 
السفارة اإليطالية واالتحاد افتتح بحضور وفد من  الذي   المعرض 
التي الفحم،  بأم  العرض  صالة  فعاليات  ضمن  يأتي   األوروبي 
المعاصر. وفنها  وتراثها  فلسطين  لتاريخ  متحف  بمثابة  أصبحت 

فعاليات إن  شقرة  أبو  سعيد  العرض  صالة  مدير   ويقول 
تتمحور لوحاته  وإن  أشهر،  لثالثة  تتواصل   المعرض 
الطبيعية. جذورها  من  المقلوعة  الشجرة  رمزية  حول 

 لكن اللوحات تبرز أن هذا االقتالع يلعب دورا كبيرا في صقل هوية
 أصحاب الشجرة األصليين، »ويعكس تفسير الفن التشكيلي للذاكرة
والذكريات التي  تعبر عن الضياع  والمآسي  واألزمات الكبيرة للصراع.«

صراع البقاء

الفلسطينيين الفنانين  عشرات  بين  للحوار  حيزا  المعرض   ويشكل 
سقف تحت  األولى  للمرة  يجتمعون  الذين   واإلسرائيليين 
الشجرة ودالالت  معاني  نظره  وجهة  من  كل  ليجسد   واحد، 

البقاء. صراع  حول  إنسانية  قصص  من  تحمله  وما  المباركة، 

 وبحسب القائم على المعرض الفنان دانيئيل كهانا، فإن اللوحات تعكس
المليشيات، حرب  يشابه  الذي  المقدسة  الشجرة  على  الصراع 
وتعبر عن مشاعر الخوف من المآسي والدمار وحوار الفنان مع ذاته.
لقصص فحوى  بداخلها  أيضا  تدمج  اللوحات  هذه   لكن 
عن التعبير  خالل  من  شخصية  وأخرى   جماعية، 
كهانا. بحسب  الجماعية،  والذاكرة  والضائقة  المشاعر 
 وتحدث كهانا عن الفن كلغة للحوار بين الشعوب وملتقى للحضارات
في حاضرا  سيبقى  السياسي  البعد  أن  إلى  لفت  لكنه   والثقافات، 
مجند. فنٌّ  المعرض  من  كبيرا  قسما  أن  إلى  وأشار  المجال،  هذا 
الفوتغرافي المصور  تسلح  الفني،  الصراع  خضم   وفي 
ووثق فلسطين  وجاب  بكاميراته  يونس  عمار   المحترف 
الزيتون. بأشجار  مزروعة  كانت  التي  المفتوحة  المساحات 
الفلسطيني الصراع  سيرورة  يونس  صور   وعكست 
ترمز وما  األرض،  على  يتمحور  الذي   اإلسرائيلي 
ووجود. وبقاء  صمود  من  المقدسة  الشجرة  له 

السكنية التجمعات  ومسطحات  الزيتون  بساتين   ومن خالل صور 
التحتية البنى  ومشاريع  االستيطانية  والمخططات   الفلسطينية 
إبادة وإظهار  الصراع  جوهر  إلى  يونس  يعود   اإلسرائيلية، 
الشجر المقدس بما يرمز له من تهجير وتشريد للسكان األصليين.

ذاكرة الشعب

الناشئة تتوافد  حين  الزيتون،  لموسم  اشتياقه  عن  عّمار   ويتحددث 

عائالتهم. مع   للحقول 
الثمار  لجني 
أرض على   والحفاظ 
واألجداد اآلباء 

مشهد أن   وبيّن 
تحت األغصان  ويجر  باألرض  المتشبث   الفلسطيني 
ظهره؛ على  الثمار  أكياس  ويحمل  الحارقة  الشمس   أشعة 
للشعب. الجماعية  الذاكرة  عمق  في  ومنحوتا  راسخا  سيبقى 

الفلسطينية، والقرى  الزيتون  لحقول  الزيتية  اللوحات   وعبر 
إلى واأليام  الذكريات  بدواليب  عزي  أسد  الفنان   يعود 
الفلسطيني. الشعب  شمل  لمِّ  عن  تعبر  شجرة  ليرسم  الوراء، 
والخصام التشرذم  مخاوف  الفنان  أعمال  في   وتنعكس 
الفلسطيني، الشعب  يعيشها  التي  والفراق  الفرقة  ومشاعر 
البقاء. معاني  من  تحمله  وما  الزيتون  شجرة  القتالع  وذلك 
ظل بأنه  الزيتون  حقل  أسد  وصف  نت  حديث،   وفي 
حيث بفلسطين،  والقروية  الريفية  الحياة  في  للسكان   حاضنة 
واحد. وهدف  مظلة  تحت  للقلوب  جامعة  المقدسة  الشجرة 

غريبا »يبدو  الذي  الزيتون  لشجرة  الحنين  مشهد  أن   ووضح 
خالل من  الفنية  أعماله  في  يتجسد  التكنولوجيا«،  عصر   في 
من بمزيج  للثمار  العائلة  جني  وتأطير  الذاكرة   استدعاء 
والتفاؤل. األمل  على  تبعث  زاهية  بألوان  والحداثة،  التراث 

 بتاريخها وظاللها وثمارها ومن خالل تجريفها واقتالعها،
 تختزل الشجرة المقدسة أبعاد الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،
 إذ تعكس ما يتعرض له السكان األصليون من إبادة وتشريد،
 وترمز في الوقت ذاته لصمودهم وقوتهم وتشبثهم باألرض

وارتباطهم بالمكان.

محمد محسن وتد - أم الفحم
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.يتوجس الالجئون خوفاً من أن يكون العام القادم أشد بؤساً عليهم
 بعد ما يقارب 67 سنة من اللجوء ومن عمر النكبة، ال يزال الالجئون
 الفلسطينيون في لبنان يعيشون واقعاً إنسانياً يُرثى له ال يرقى لمستوى
 العيش الكريم في ظل عدم إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية
لالجئين مع تسييس دائم لهذا الملف وربطه بقضية »منع التوطين.«

وال وسياسية خطيرة،  أمنية  محطات  عدة   2014 عام  لبنان   شهد 
وإنما فحسب  اللبناني  المجتمع  على  تقتصر  لم  تداعياتها  أن   شك 
 انعكست سلباً على المجتمع الفلسطيني، لجهة زيادة أصابع االتهام
 نحو المخيمات الفلسطينية وإدانتها بالجرم قبل بدء أي تحقيق. مّرد
 ذلك يعود إلى سياسة التحريض اإلعالمي الممنهج ضد المخيمات
اإلعالمية الفتنة  أبواق  بعض  خالل  من  لبنان  في   الفلسطينية 
للتحريض األمر  بهم  وصل  إذ  عنصرية.  لبنانية   وشخصيات 
واإلسالمية الوطنية  وقياداته  الحلوة  عين  مخيم  على   المباشر 
البارد. نهر  بمخيم  أسوة  المخيم  لتدمير  اللبناني  الجيش  ودعوة 

 أيضاً قضية النزوح المستمر لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
اللبنانية الدولة  قبل  من  عنصرية  بطريقة  إيقافه  تم  والذي   لبنان 
الالجئين تدفق  من  للحد  الحدود  على  فرضتها  التي   والقيود 
العائالت ببعض  السبل  تقطعت  حتى  لبنان،  إلى   الفلسطينيين 
والجزء لبنان  في  منها  جزءاً  العائالت  بعض  فتجد   الفلسطينية. 
للقتل. وعرضة  القصف  تحت  سورية  مخيمات  في  عالق  اآلخر 

 في المقابل، تجد أن المؤسسة الدولية المسؤولة عن إغاثة وتشغيل
 الالجئين الفلسطينيين »األونروا« تتهرب من لعب دور فاعل وإيجابي
 في حماية الالجئين الفلسطينيين من سورية ولبنان أيضاً، وفي ظل
 سياسة تقليص الخدمات المقّدمة لالجئين وفرض معايير غير نزيهة
الفلسطينية الالجئة من سورية مما أدى العائالت  التعاطي مع   في 

إلى حرمان أكثر من 1000 عائلة من المساعدات اإلنسانية العاجلة.

أبناء من  الفلسطينيين  الالجئين  من  األكبر  العدد  يزال   وال 
عملية في  التوقف  بسبب  المخيم  خارج  البارد  نهر   مخيم 
إلعادة الكافي  التمويل  وجود  عدم  بحجة  المخيم  إعمار   إعادة 
من حقوقهم  على  للمساومة  عرضة  الالجئون  ويبقى   البناء. 
من منهم  العديد  حرمان  حاولت  التي  »األونروا«  وكالة   قبل 
والدواء. والغذاء  اإليجار  كبدل  العاجلة  اإلنسانية  المساعدات 

 وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون
المنادية األصوات  ترتفع  سورية،  فلسطينيو  ومعهم  لبنان،   في 
تشهد أن  األمر  في  والمحزن  الشباب.  فئة  وخصوصاً   بالهجرة 
الجماعية، بالهجرة  للمطالبة  دعوات  الفلسطينية  المخيمات   بعض 
تنجم قد  التي  والمخاطر  الوطني  الوعي  بفعل  توقفت  ما   سرعان 
عن هكذا حمالت والتي تضر بقضية الالجئين وحقهم في العودة.

العودة«، »حق  المركزية  بقضيتهم  الالجئين  تمسك  من   وبالرغم 
الشباب لفئة  قوية  فردية  هجرة  موجات  شهد   2014 العام  أن   إالّ 
تسجيل هجرات لبعض لبنان وأيضاً  الفلسطينية في   في المخيمات 
الفلسطينية من سورية، وهذا يُشكل عامل سلبي  العائالت الالجئة 
 على قضية الالجئين لجهة إفراغ المخيمات الفلسطينية من الطاقات
الشبابية التي يُّعول عليها في مشروع التحرير والعودة إن شاءهللا.

الفلسطيني الشباب  دفعت  التي  األسباب  نقرأ  أن  أردنا   وإذا 
الرئيسي السبب  أن  شك  ال  الهجرة،  طلب  إلى  لبنان   في 
مقومات أبسط  من  والحرمان  العنصري  التحريض   هو 
شر من  لبنان  حماية  هل  السؤال،  ويبقى  الكريمة.   الحياة 
العودة؟! حق  وشطب  الالجئين  قضية  بتصفية  هو  »التوطين« 

 الالجئون الفلسطينيون في لبنان
بين مطرقة السياسة العنصرية وسندان الهجرة غير الشرعية

2015 عام  ولتستقبل   2014 عام  معها  لتقفل   سريعاً 
الالجئ عمر  ويُصبح  آخر  عاماً  النكبة  عمر  من   ولتزيد 
عليه... هو  ما  على  الحال  ويبقى  عاماً،   67 ال  شارف  قد 
جديد. من  بنا  لترجع  العودة  عقارب  وانتطار  ولجوء  نكبة 

 وعندما يحاول المرء أن يعود بذاكرته عاماً إلى الوراء ربما يشعر
 أن العام الذي سبق أفضل حاالً على الالجئين من العام الحالي وربما

فلسطين ستشهد تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت عام 2017

 سامي حمود

المدير الفلسطيني/  الدكتورة عال عوض، رئيس اإلحصاء   أعلنت 
بتاريخ المنعقد  اجتماعه  في  الوزراء  مجلس  أن  للتعداد   الوطني 
للسكان العام  التعداد  إجراء  قرار  على  صادق   ،23/12/2014 
 والمساكن والمنشآت 2017، وانطالقا من هذا القرار  ستشهد دولة
والمساكن للسكان  الثالث  العام  التعداد  تنفيذ  الثالثة  للمرة   فلسطين 
 والمنشآت 2017 بعد مرور عشر سنوات على تنفيذ التعداد الثاني
عام 1997. األول  التعداد  تنفيذ  على  عاماً  عام 2007 وعشرون 

 ويتضمن قرار مجلس الوزراء عدة مواد تتلخص في قيام  الجهاز
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني بإجراء تعداداً عاماً للسكان والمساكن
الفلسطينية خالل عام 2017 وفي المحافظات   والمنشآت في كافة 
 المواعيد التي ستقررها اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع
 اتخاذ جميع اإلجراءات الفنية واإلدارية الالزمة إلتمام التعداد في
السيدة عال عوض، تعيين  القرار على  المحدد، كما ينص   الموعد 

 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 مديراً وطنياً للتعداد العام للسكان والمساكن
ان إلى  باإلضافة   .2017 لعام   والمنشآت 
الحكومية واألجهزة  الوزارات  جميع   على 
الالزمة ومشاركة التسهيالت  تقديم   المعنية 
في الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز 
ما كل  بتوفير  وذلك  المشروع،  هذا   تنفيذ 
 يطلب منها في مجاالت القوى العاملة ومقار
واالتصاالت المواصالت  ووسائل   العمل 
والمساعدة في تنفيذ الحملة اإلعالمية للتعداد.

بتنفيذ تتعلق  وإدارية  فنية  امور  عدة  على  القرار   ينص   كما 
للتعداد العليا  الوطنية  اللجنة  تشكيل  سيما  وال  العام   التعداد 
الوزارات وكالء  وعضوية  للتعداد  الوطني  المدير   برئاسة 

محافظة كل  في  للتعداد  الفرعية  اللجان  تشكيل  وكذلك   المعنية، 
ورؤساء الوزارات  مكاتب  مدراء  وعضوية  المحافظ   برئاسة 
العام اوائل  في  وذلك  محافظة،  كل  في  الكبرى   البلديات 

.2016
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المتحدة الواليات  بين  الجارية   المفاوضات 
النووي. الصراع  حول  وإيران  األميركية 

ابوسليمان على  فيصعب  التوقعات   وعن 
عدم على  مبنية  التكهنات  ألن  ذلك   التكهن، 
والطلب، العرض  لعملية  األسواق   تجارب 
»اوبيك« تعد  لم  وبالتالي  السياسية  للهيمنة   إنما 
المتحكم بالتالي  وأصبح  النفط،  أسعار   تحمي 
األميركية المتحدة  الواليات  هو  النفط   بأسعار 
 وموازنات الخليج كانت تعتمد على أسعار برميل
اميركي. دوالر  و100   60 بين  يتراوح  نفط 

قال لبنان  على  النفط  انخفاض  تداعيات   وعن 
للنفط ومستورد  مستهلك  بلد  »نحن  سليمان:   ابو 
إيجابية على اإلستهالك وعلى اإلنتاج  وتداعياته 
 ألن 60 في المئة من المواد اإلستهالكية تعتمد على
 النفط بشكل أساسي. كما ان اإلنتاج الصناعي يعتمد
 على النفط، وهذا يعني ان الكلفة ستنخفض، كما ان
خزينة الدولة ستستفيد خصوصا بالنسبة للكهرباء.

بركس

 ويقول عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات
جورج بتروليوم«  »بركس  شركة  عام   ومدير 
برميل لسعر  المنخفض  »المستوى   براكس: 

تأثير على ارتفاع له  العالمية   النفط في األسواق 
الكلفة وانخفاض  المستهلك  عند  الشرائية   القدرة 
الطلب زيادة  الى  يؤد  لم  الصناعي،  اإلنتاج   في 
 كما كانت التوقعات وذلك بسبب ضعف النمو في
لصندوق األخير  التقرير  وان  الدولي،   اإلقتصاد 
نمو في  التراجع  استمرار  توقع  الدولي   النقد 
 اإلقتصاد العالمي، مرتكزا على الجمود في النمو
نمو في  والتباطؤ  األوروبية  اليورو  منطقة   في 
 اإلقتصادي الصيني الذي لم يلحظ مثيله منذ أكثر
 من 25 سنة. وركز التقرير على ان اسعار النفط
المنخفض مستواها  من  بالرغم  تكفي  ال   الحالية 
اإلقتصاد هذا  في  تموضع  وإعادة  تعديل   الى 
ستواصل األسواق  ان  يعني  مما   العالمي، 
وطويل«. إضافي  انخفاض  نحو  مسيرتها 

روسيا مثل  هناك  أخرى  ناحية  :»من   اضاف 
 وإيران وفنزويلال تعاني من تدهور األسعار مما
 ينعكس سلبيا على اقتصادها. ففنزويلال بحاجة الى
 برميل نفط في حدود 115 دوالرا لتعديل العجز في
 ميزانيتها، وهذا ما حدا بالرئيس الفنزويللي القيام
أسعار على  ترتكز  وإيران  الجزائر  الى   بجولة 
على يضعها  لديها  العام  الدين  حجم  ألن   النفط 
 حافة اإلفالس. كما ان روسيا تعتمد على البترول
 والغاز لتغطية أكثر من 50 بالمئة من إيراداتها،
 وإزاء تدهور أسعار النفط بنسبة 60 بالمئة تقريبا

العقوبات الى  إضافة   2014 حزيران  شهر   منذ 
قد عليها  المفروضة  المسبوقة  غير   اإلقتصادية 
فالروبل جدا.  حرجة  حالة  في  اقتصادها   وضع 
من بالمئة   41 يقارب  ما  فقد  أن  وبعد   الروسي 
 قيمته خالل سنة 2014 مقابل الدوالر األميركي،
خسر ما يقارب 16 بالمئة منذ بداية السنة الحالية.

السياسات وقراءة  المعطيات  كل  اليوم   لغاية 
استمرار الى  تشير  المجال،  هذا  في   الدولية 
العالمية. األسواق  في  األسعار  تدهور 

 في لبنان، جدول تركيب أسعار المحروقات األخير
ليرة  500 البنزين  صفيحة  سعر  انخفاض   لحظ 
اوكتان للبنزين 95  ليرة   لبنانية لتصبح 21700 
 و22300 ليرة للبنزين 98 أوكتان. هذا التخفيض
وال العالمية  األسعار  تقلب  نتيجة  هو  السعر   في 
تم التي  ليرة  اللبناني ال500  المستهلك  الى   يعيد 
وإضافتها الفائت  األسبوع  عليه ضريبة   فرضها 
 على الرسوم المفروضة على البنزين. نتمنى أن
المحروقات دون الوزارة تخفيض سعر   تواصل 
المستهلك أن  زيادة ضرائب جديدة ألن من حق 
غاليا الثمن  دفع  ألنه  اإلنخفاض  هذا  من   يستفيد 
تعمد ولم  جدا،  مرتفعة  االسعار  كانت   عندما 
 الوزارة الى تخفيض الرسوم الى الصفيحة حينها،
 وإذا بقي تدهور األسعار عالميا على ما هو، فيمكن

 أن نتوقع صفيحة بنزين بسعر 17000 ليرة لبنانية
السعر. تثبيت  وعدم  الرسوم  زيادرة  عدم  شرط 

 من ناحية أخرى، هذا اإلنخفاض في األسعار له
المحلي اإلقتصاد  على  كبيرة  إيجابية   انعكاسات 
 وعلى خزينة الدولة والسيولة العامة. فهو سيقلص
 من حجم فاتورة اإلنفاق العام في الدولة مما يساهم
 من تراجع حجم العجز في الموازنة العامة، كما
كهرباء مؤسسات  في  المحروقات  فاتورة   ان 
 لبنان ستنخفض ايضا وتقلص حجم السلفات التي
 ستطلبها من الخزينة مما يساعد في تحسين وضع
يسمى ما  انخفاض  في  ويساهم  العامة.   المالية 
 بكلفة الدين العام أي بحجم الفوائد المتوجبة عليه.
حجمه يفوق  الذي  التوفير  بهذا  الدولة   فلتكتف 
أسعار فرق  للمستهلك  ولتترك  الدوالرات   مئات 
الشرائية قدرته  من  جزئيا  يرفع  لكي   البنزين 
 وإعالة عائلته وتعليم أبنائه، كما ان هذه الفروقات
 ستعود لتصرف في األسواق اإلستهالكية المحلية
التجارية للحركة  اوكسجين  نفحة  يعطي   مما 
الدولة فلتذهب  لبنان.  في  والنمو   واإلقتصادية 
 وتفرض الرسوم والضرائب على األمالك البحرية
المواطنين أمالك  شاغلوها  يحتل  التي   والنهرية 
ويجنون مجانا  السنين  عشرات  منذ   اللبنانيين 
منها األرباح الكبيرة ومئات ماليين الدوالرات«.
جوزف فرح - وطنية

   تتمة الصفحة ١

انخفاض أسعار النفط : حرب سياسية بلباس اقتصادي

النفط، ألسعار  القياسي  الهبوط  من  الرغم   على 
 إال أن مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج
تشق طريقها بثبات حسب الخطط المرسومة لها.

الطاقة أعمال  تطوير  مدير  إمام  أحمد   ونفى 
إفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  في   الشمسية 
الطاقة مشاريع  في  النفط  أسعار  انخفاض   تأثير 
األوسط، والشرق  الخليج  منطقة  في   النظيفة 
المنطقة في  المتجددة  الطاقة  »مشاريع   وقال 
لديها لتكون  خطة  دولة  كل  ولدى   تتضاعف، 
البديلة«. المصادر  هذه  من  محددة  نسبة 

العربية والدول  الخليج  منطقة  »إن  قال،   لكنه 
عن الكهرباء  دعم  حمل  تخفيف  إلى   تتجه 
إلى تكاليفه  وتوجيه  بالتدريج،   كاهلها 
المتجددة«. الطاقة  في  االستثمار  مشاريع 

 وشهدت أبوظبي أمس انطالق قمة دولية للطاقة
 سلطت الضوء على أحدث التقنيات والمبادرات في
 مجال الطاقة المتجددة، في ظل مخاوف من إمكانية
تأثير انخفاض أسعار النفط في نمو الطاقة النظيفة.
عبد المصري  الرئيس  بحضور  القمة   وافتتحت 

الشيخ اإلمارات  رئيس  ونائب  السيسي   الفتاح 
أبوظبي عهد  وولي  مكتوم  آل  راشد  بن   محمد 
هي والقمة  مكتوم.  آل  زايد  بن  محمد   الشيخ 
لالستدامة أبوظبي  أسبوع  في  األساسي   الحدث 
السنوي باالجتماع  الماضي  السبت  افتتح   الذي 
»إيرينا« المتجددة  للطاقة  الدولية   للوكالة 
لها. مقرا  اإلماراتية  العاصمة  من  تتخذ  التي 

في الشمسية  الطاقة  أعمال  تطوير  مدير   وقال 
الدعم إفريقيا، »إن رفع   الشرق األوسط وشمال 
 الحكومي في الخليج عن الكهرباء يؤدي إلنتاجها
 عبر مشاريع الطاقة النظيفة«. وقال »رفع الدعم
كانت تكاليف  السترجاع  سيؤدي   الحكومي 
 تتحملها« مضيفا »سعر الكهرباء قد يرتفع قليال
استخدامها«. لترشيد  يدفعه  ما  المواطن  على 

نسبا أعلنت  عربية  دولة  كل  أن  إمام   وذكر 
سترفع األردن  وفي  الكهرباء.  دعم  تكلفة   لرفع 
لمدة سنويا  المائة  في   15 بنسبة  الدعم   الحكومة 
اإلمارات أن كال من  إمام   خمس سنوات. وذكر 
الخطوة. نفس  إلى  تتجه  والسعودية  والكويت 
رفع نسب  ستتضح   2015 منتصف  »في   وقال 

الخليج«، دول  في   الدعم 
الطاقة مشاريع  أن   مضيفا 
المنطقة في   المتجددة 
»تسير السعودية   خاصة 
التفاؤل«. إلى  تدعو  بخطط 

الكهرباء إنتاج  أن   ورغم 
أكثر المتجددة   بالطاقة 
بالطاقة إنتاجه  من   تكلفة 
الشهيل فهد  فإن   التقليدية، 
 مدير عمليات شركة »بيئة«

السعودية السوق  لدخول  تستعد  التي   اإلماراتية، 
النظيفة الطاقة  أن  أكد  جديدة،  بمناقصات   قريبا 
إن وقال  أكبر.  ربحي  وهامش  بيئي  مردود   لها 
 توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة ال يتأثر بارتفاع
»الجميع مضيفا  النفط،  أسعار  انخفاض   أو 
تتجه لذلك  المستقبل،  طاقة  بأنها  إليها   ينظر 
الستخدامها«. مبكرا  دولها  لتحضير  الحكومات 
في ستسعى  الخليج  »دول  الشهيل   وقال 
على للحصول  المقبلة  الثالثة   األعوام 
حاجتها.. لتغطية  الطاقة  من  كافية   نسب 
والسعودية اإلمارات  في  كبير  توجه   هو 

أسواقها«. في  المجال  هذا  في  ثورة  لوجود 

 وخالل قمة أبوظبي الدولية للطاقة قال سلطان الجابر
 وزير الدولة اإلماراتي ورئيس شركة مصدر التي
المتجددة »شهدنا الطاقة  أبوظبي في   تقود جهود 
الكثيرون يراه  النفط  أسعار  في  مفاجئا   انخفاضا 
على اعتاد  قطاع  قبل  من  حتى  اعتيادي،   غير 
التعايش مع التذبذبات القصيرة المدى لألسعار«.

وكالة ذكرت  كما  االفتتاحية  كلمته  في   وأضاف 

ً دول الخليج تعتزم رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء تدريجيا

تتمة ص.٨
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كيف تعاملت الجزائر مع التراجع الحاد في أسعار النفط

للنفط العالمية  لألسعار  الحاد  التراجع   يفرض 
 بأكثر من نصف قيمته منذ منتصف عام 2014
 ضغوطًا قوية على اقتصاد الجزائر، الغنية بالنفط
خالل الحكومة،  دفع  ما  وهو  الطبيعي،   والغاز 
رئيسيين: مسارين  تبني  إلى  الماضية،   األشهر 
عبر تقشفية  إجراءات  اتخاذ  في  يتمثل   أولهما، 
يتعلق وثانيهما،  الحكومي.  اإلنفاق  جماح   كبح 
 بتعزيز تنويع األنشطة االقتصادية. ورغم أهمية
هبوط تداعيات  حدة  تقليص  في  المسارين   هذين 
 أسعار النفط، إال أن نجاحهما يرتبط بكيفية تعامل
ربما التي  االجتماعية  التوترات  مع   الحكومة 
 تتصاعد جراء تراجع دورها في توفير الوظائف
االقتصاد أن  سيما  ال  االجتماعية،   والخدمات 
 الجزائري يعاني، منذ عقود، من ضعف القدرات
االقتصادي التنويع  عملية  يجعل  مما   التنافسية، 
 تواجه صعوبات عديدة في الوقت الراهن، حيث
تحتاج إلى إصالحات واسعة قد تمتد لفترة طويلة.

عجز متوقع:

على واضح  بشكل  النفط  أسعار  انخفاض   أثر 
إلى التقديرات  تشير  حيث  الجزائري،   االقتصاد 
لتوازن المطلوب  النفط  برميل  سعر  مستوى   أن 
 الميزانية الجزائرية يبلغ نحو 130 دوالر، بما يزيد
 من احتماالت تسجيل مشروع الميزانية الجزائرية
 لعام 2015 عجز يقارب 22% من الناتج المحلي
لن السابقة،  المعطيات  ضوء  وفي   اإلجمالي. 
وإنما الميزانية،  على  الموقف  تداعيات   تقتصر 
أخرى متغيرات  على  للتأثير  بدورها   ستمتد 
مقابل المحلية  العملة  أسعار صرف  تراجع   مثل 
السحب على  الحكومة  سيجبر  ما  وهو   الدوالر، 
استمرت إذا  األجنبية،  العمالت  احتياطي   من 
المالي. مركزها  على  سلبًا  سيؤثر  بما  األزمة، 

مساران رئيسيان:

 تعاملت الحكومة الجزائرية مع أزمة تراجع أسعار

 النفط من خالل تبني مسارين رئيسيين يتمثالن في:

رئيس تصريحات  بحسب  تقشفية:  إجراءات   -1 
سوف سالل،  المالك  عبد  الجزائري   الوزراء 
تخفيض شأنها  من  عدة  تدابير  الحكومة   تتخذ 
في التوظيف  تجميد  مثل  الحكومي،   اإلنفاق 
غير الكبرى  المشاريع  وتأجيل  العام،   القطاع 
 العاجلة، مع مضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج
الرسمي. النشاط  داخل  الرسمي  غير   النشاط 
  ومن المتوقع أيًضا أن تقدم الحكومة على توسيع
التقديرات وكانت  الضريبي،  الوعاء   قاعدة 
أن هناك نحو 06 إلى  الجزائرية تشير   الرسمية 
 مليار دوالر ضرائب غير محصلة، من الممكن
تراجع خسائر  يعوض  مهًما  مصدًرا  تمثل   أن 
هيكلة إعادة  أيًضا  يعني  ما  وهو  النفط،   أسعار 
نحو أكثر  ستتجه  حيث  للدولة،  العامة   المالية 
مواردها. في  الضرائب  حصيلة  على    االعتماد 

السياسي الخطاب  أكد  االقتصادي:  التنويع   -2 
األنشطة تنويع  تعزيز  أهمية  على   الجزائري 
صناعية قاعدة  بناء  نحو  والتوجه   االقتصادية 
 قوية دون اإلعالن تفصيال عن طبيعة القطاعات
 المستهدفة في عملية التحول، على أن يتزامن ذلك
لتشجيع والتنظيمية  التشريعية  البنية  تعديل   مع 
الجمود في الذي واجه حالة من   القطاع الخاص 
 السنوات الماضية، وفي هذا السياق كانت السلطات
 قد أعلنت في نوفمبر 2014 عن إصدر قانون جديد
األجنبية. االستثمارات  جذب  بهدف  لالستثمار 

تحديات راهنة:

 لكن هذه اإلجراءات التي تتبناها الحكومة تواجه
عام خالل  الجزائر،  شهدت  فقد  عديدة.   تحديات 
بمتطلبات مدفوعة  متعددة  احتجاجات   ،2014 
يزيد ما  تنموية وأخرى سياسية، وهو   اقتصادية 
االجتماعي السخط  حدة  تصاعد  احتماالت   من 

الشعب فئات   بين 
مع  المختلفة، 
الدولة دور   تراجع 
الخدمات تقديم   في 
وتوفير  االجتماعية 
حالة في   الوظائف، 
األزمة،  استمرار 
سوف  بشكل 
انخفاض في   يساهم 

الفقر معدالت  وارتفاع  المعيشي   المستوى 
على االعتماد  صعوبة  ظل  في   والبطالة، 
بسبب الراهن،  الوقت  في  الخاص   القطاع 
عقود. منذ  منها  يعاني  التي  الجمود  حالة 
يواجه االقتصادي  التنويع  سياسة  تبني  أن  كما    
 صعوبات عديدة أهمها ضعف القدرات التنافسية
على المفروضة  القيود  وتنامي   لالقتصاد، 
بيئة مالئمة  وعدم  واالستثمار  التجارة   حرية 
تحاول لم  الماضية  العقود  وخالل   األعمال، 
الخاصة التدابير  عالج  المتعاقبة   الحكومات 
قيود أو  والتصدير،  االستيراد  تراخيص   بتقييد 
 الملكية لالستثمارات األجنبية التي تشترط ملكية
األجنبية، المشاريع  من  لنحو %51   الجزائريين 
على الجزائر  حصول  أسباب  يفسر  ما   وهو 
في الدولي  البنك  مؤشرات  في  متأخر   مركز 
 مجال سهولة ممارسة األعمال لعام 2015، حيث
الترتيب 154 عالميًا من أصل 189  جاءت في 
 دولة، في حين تتفوق عليها دول أخرى بالمنطقة
 ذات الهياكل االقتصادية نفسها. فضال عن ذلك،
تعاني التي  االقتصادية  المشكالت  ارتبطت   فقد 
والجوانب التحتية  بناها  بضعف  الجزائر   منها 
 المؤسسية، إلى جانب عدم تطور نظامها المالي،
 وهو ما أفضى في النهاية إلى حلولها في المركز
مؤشر في  دولة   144 أصل  من  عالميًا   79 
 التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي
 العالمي لعام 2015/2014، وهو ما يتطلب من

التحول الدولي،  النقد  صندوق  بحسب   الجزائر، 
ويشجع الخاص،  القطاع  يقوده  نمو  نموذج   إلى 
سوف بشكل  التنافسية،  والقدرة   اإلنتاجية 
جديدة. عمل  فرص  خلق  من  النهاية  في  يزيد 
عملية كون  من  وانطالقًا  نفسه،  اإلطار  وفي    
للجزائر يمكن  األمد،  طويلة  االقتصادي   التنويع 
األنشطة لتنويع  واسعة  فرص  من   االستفادة 
 االقتصادية رأسيًا أو أفقيًا، من خالل تعظيم القيمة
تدعيم في  والغاز  النفط  قطاع  لموارد   المضافة 
 صناعة البتروكيماويات، وتنمية القطاع الزراعي
 والسياحي، وكانت بيانات عام 2014 أشارت إلى
 أن القطاع غير النفطي سجل نمًوا بنحو %4.4،
 ليفوق بذلك نمو القطاع النفطي الذي توقف عند
أن في  تتمثل  مهمة  داللة  يطرح  بشكل   ،%0.4 
للنمو واسعة  آفاقًا  يحمل  النفطي  غير   القطاع 
له. الدافعة  القوى  استمرت  إذا  الجزائر،  في 
 وبناء عليه، يمكن القول إنه رغم الدالئل األولية
سيرهق النفط  أسعار  تراجع  أن  إلى  تشير   التي 
إال القصير،  المدى  على  الجزائري   االقتصاد 
 أنه يبقى فرصة من جهة  أخرى يمكن اغتنامها
والتوجه االقتصاد  هيكلة  في  النظر  إعادة   عبر 
بما االقتصادية  األنشطة  تنويع  من  مزيد   نحو 
ويوفر المعيشي  المستوى  من  النهاية  في   يرفع 
يتحقق لن  ذلك  أن  بيد  العمل،  فرص  من   مزيًدا 
دعم التنافسية عبر  القدرات  زيادة  في ضوء   إال 
والتشريعية التنظيمية  والبيئة  التحتية   البنى 
األجنبية. االستثمارات  تدفقات  مناخ  وتسهيل 

نمو األخيرة،  الرسمية  اإلحصاءات   أظهرت 
بمعدل 7 في السعودية،  الخفيف في  النقل   قطاع 
مع بالمقارنة  مرتفع  معدل  وهو  سنويا،   المائة 
 كثير من البلدان المتقدمة والنامية، ألزمت جهات
الشركات الطاقة  كفاءة  قطاع  في   متخصصة 
تعريف بطاقة  بوضع  للمركبات   المصنعة 
االستهالك. ترشيد  بهدف  الوقود،  القتصاد 
في المستخدمة  المركبات  عدد  يزيد  أن   ويتوقع 
مركبة مليون  و27   25 بين  ليراوح   الطرقات 
أي سّن  عدم  حال  في  وذلك   2030 عام   بحلول 
المركبات. استهالك  لتخفيض  جديدة  تشريعات 

السعودي البرنامج  إلزام  مع  بالتزامن  ذلك   يأتي 
المركز إعداده  على  يعمل  الذي  الطاقة   لكفاءة 
العزيز عبد  الملك  بمدينة  الطاقة  لكفاءة   الوطني 
للمركبات المصنعة  الشركات  والتقنية،   للعلوم 
للمركبات« الوقود  اقتصاد  »بطاقة   بوضع 
بدأت مرحلتين،  في  عليها  العمل  يجري   التي 
المنصرم، )آب(  أغسطس  شهر  في   األولى 
وبدأت السيارات،  عرض  صاالت   وشملت 
)كانون يناير  شهر  مطلع  الثانية   المرحلة 
المركبات جميع  وشملت  الحالي،   الثاني( 
فوق. فما   2015 موديالت  من  الخفيفة  الواردة 

»الشرق اطلعت  التي   - البطاقة  إلى   وبالنظر 
الوقود اقتصاد  تقسم  فإنها   - عليها   األوسط« 
جيد، جدا،  جيد  »ممتاز،  مستويات   6  إلى 
 متوسط، سيئ، سيئ جدا«، وتظهر البطاقة التي
بمدينة الطاقة  لكفاءة  السعودي  المركز   أعدها 
مع بالتعاون  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد   الملك 
مدى والمقاييس،  للمواصفات  السعودية   الهيئة 
المركبات. من  طراز  لكل  الطاقة  استهالك 
الجديدة المركبات  تتصدر  التي  البطاقة   وتحمل 
سنة السيارة،  »نوع  ومنها:  عدة،   معلومات 
المستخدم، الوقود  نوع  المحرك،  سعة   الصنع، 

لتر«. لكل  الكيلومترات  وعدد  الوقود  اقتصاد 
الوقود اقتصاد  تحسين  إلى  البطاقة   وتهدف 
قطاع إن  حيث  الخفيف،  النقل  مركبات   في 
من المائة  في   25 نسبته  بما  يستأثر   النقل 
األولية. الطاقة  من  السعودية  استهالك 

السعودية: إلزام الشركات المصنعة للمركبات ببطاقة ترشيد استهالك الوقود
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األيام - حسـام األطيـر

التطرف الديني وغياب المشروع القـومي العربي ...

اللذين العرب  الشباب  من  واسع  قطاع   حاورت 
أن بعد  ومتطرفـة  متشددة  أفكـارا   يتبنون 
من طويلة  سنوات  عبر  وناقشتهـم   حاورتهـم 
أنهـم , وجدت  الصدد   البحث واإلهتمـام فى هذا 
اإلجتماعي للظلم  األفكـارنتيجـة  لتلك   يلجأون 
بضعف إلحساسهم  أو  الدولـة  من  يرونـه   الذي 
المشاريع أمـام  وإستسالمها  وعجزها   حكوماتهم 
واألمريكي الصهيوني  النفوذ  وتمدد   اإلمبريالية 
يتخذون فهم   , واإلسالمية  العربية  األمتين   فى 
 الدين بفهمه الخاطئ كهويـة وأيدولوجيـا يشعرون
 من خاللها بذاتهم وبأن لديهم قضية يدافعون عنها
بعجز وضعف فإحساسهم   , أجلها   ويعيشون من 
 حكامهم أمام الغطرسة الصهيونية واألمريكية فى
 بالدنا العربية , يثير عندهم نزعة اإلنتقام ويشعل
 لهيب حماسهم نحو مواجهة العدو والثأر منه أمام
مايرون أنـه تخازل من جانب حكامهم وحكوماتهم .
الهدف غيـاب  أن  دائماً  وأقوله  ماقلته   وهذا 
سبب القومي  الثـوري  والمشروع   واأليدولوجيا 
منها يعاني  التى  والتوهان  الفراغ  لحالة   كبير 
مشتتة أفكـارهم  تجعل  والتى  الشباب  من   كثير 
وتجعلهم  , اليمين  ألقصى  اليسـار  أقصى   من 
واألفكـار الخادعة  للشعارات  خصبة   أرضا 
 الهادمة والتى تكون فى ظـاهرهـا ذات نوايا طيبة
 وأهدافا مشروعة  ولكنها تحمل فى داخلها نوايـا
 سيئة وأهدافا وأغراضا أخرى ,  وتجد أصحاب

الحالة تلك  يستغلون  والمتطرف  الظالمي   الفكر 
, الشباب فى شباكهم  أكبر عدد من  إليقاع   دائماً 
على واللعب  الديني  العنصـر  طبعا  إستخدام   مع 
 وتـرالدين والذي يعتبر أكثر تأثيراً من المخدرات
 أو كما وصفه مـاركس بأنه » أفيـون الشعوب«
 !!, فالشك أن الدين لدينا جميعا شيئ مقدس , ولكن
الدين نفسه بل في فهمه وفى  المشكلة ليست فى 
سياسية ألغراض  ويستغله  األن  لـه  يـروج   من 
  ويرتكب بإسمه أفعـاال ما أنـزل هللا بها من سلطان
والسنة. الكتاب  فى  ورسوله  هللا  عنها  نهى  بل 
العربيـة أمتنا  نفتقد األن فى   إننا بدون أدنى شك 
مشـروع إلى  ونفتقد  حقيقية  رؤيـة  وجود   إلى 
جمال الزعيم  وفـاة  فمنذ   , شـامل  ثـوري   قومي 
وغياب السبعينات  مطلـع  فى   عبدالناصر 
بمشروعه العربي  للشباب  الملهم  القومي   القائـد 
القويـة ومواقفـه  التقدمية  وطموحاتـه   الوحدوى 
وفاتـه مع  تبخرت  اإلستعمار,  مواجهـة   فى 
توقيع بعد  خصوصاً   , واألحالم  األمـال   تلك 
عربي إنقسام  أحدثت  والتى  ديفيد  كامب   إتفاقية 
غـزو تالهـا  العربي,  الحلم  وأجهضت   كبير 
بدوره أثر  والذى   90 عام  فى  للكويت   العراق 
الجدار فى  كبيراً  شرخـاً  إحداث  فى  األخر   هـو 
العربية فالخالفات   , عنه   غنى  فى  كنّا   العربي 
العربي الواقع  على  كبير  بشكل  أثرت   العربية 
 وعلى المجتمعات العربية وعلى الشباب العربي

ألمريكا أوإستسالمهم  الحكام  بعض  وتواطئ   , 
 والرضوخ لمطالبها  بعد أن رأوا  إنهيار لألنظمة
كراسيهم على  للحفاظ  أو  الممانعة   القومية 
واإلحبـاط باليأس  العربي  الشباب  أصاب   , 
»خونة«. نظرهم  فى  الحكام  هؤالء  وجعل 
حتى  , وقت  بأسرع  المشكلة  هذه  معالجة   علينا 
العربي الشباب  من  الضحايـا  من  المزيد   نتجنب 
 الفاقد للبوصلة, علينا بإحتواء ذلك الشباب وتجديد
علينا  , هويته  وفى  أمته  وفى  نفسه  فى   األمل 
األمة هويـة  العربية«  »القومية   بإحيـاء مشروع 
عن ينفصل  الدين  أن  أبداً  أقول  ال   ,  الضـائعة 
 العروبـة ولكن العروبة مظلة أشمل وأعم وتجمع
مظاهر كل  وتنبذ  والتمزق  وتـوحد  تفرف    وال 
والطائفية, والمذهبية  والعرقية  الدينية   التفرقة 
ومتجانس ومتسامح  متوازن  مجتمع   وتخلق 
تمييز. أو  عصبية  دون  البعض  بعضه  مع 

 علماً أن العديد من المسؤولين ال يظهرون حماسةً
يندفعوا أن  يريدون  وال  اللعبة،  هذه  في   للمضي 
بالدهم اقتصاديات  أن  يعلمون  فهم  أكثر،   فيها 
وغير معدومة  بل  وضعيفة،  هشة  النفط   دون 
التي خططت الكبرى  الدول  أن  في حين   فاعلة، 
 وأملت وشاركت، تتمتع باقتصاٍد عمالٍق، وانتاٍج
 خيالي، صناعي وزراعي، يكفيها مؤونة الحاجة،
الذي األمر  الحادث،  االنخفاض  عن   ويعوضها 
لصالحهم، دوماً  التجاري  الميزان  على   يبقي 
وال تريد،  ما  تنتج  ال  النفطية  الدول  أغلب   كون 
وإنما يلزمها،  ما  تصنع  وال  تحتاج،  ما   تزرع 
 تستورد كل شئ من الدول الصناعية، التي تعي
األسعار، في  وتلعب  األسواق،  في  تتحكم   كيف 
القومي، دخلها  في  ويزيد  مصالحها،  يخدم   بما 
أوطانها. سوى  يعنيها  وال  غيرها،  يهمها  وال 
بداية في  خيراً  العرب  المواطنون  استبشر   ربما 
 األزمة، إذ ظنوا أن انخفاض أسعار النفط عالمياً،
 وزيادة المعروض منه في األسواق، ستؤدي إلى
 انخفاض أسعار المحروقات في البالد، وستنعكس

 لماذا البكاء على انخفاض أسعار النفط ؟
 إيجاباً على األسعار العامة في المواد االستهالكية
الخدمات كل  أن  اعتبار  على  الحياة،   ومتطلبات 
بالنفط، ترتبط  االقتصادية  والسلع   األخرى، 
 الذي هو الوقود المحرك والمنتج لكافة الخدمات
إلى حتماً  سيقود  فيه  انخفاض  أي  وأن   والسلع، 
وذلك األخرى،  األسعار  في  موازي   انخفاٍض 
إلى رفع تؤدي  التي  القاعدة،  نفس   بالقياس على 
حيت النفط،  أسعار  ارتفاع  عند  العامة   األسعار 
 ترتفع تعرفة المواصالت، وأسعار الخبز وفاتورة
 الكهرباء وقارورة الغاز وغير ذلك مما ال يستغني
الفقراء واألغنياء على السواء. عنه المواطنون، 
 لكن الواقع جاء مخيباً لآلمال، وكانت التداعيات
األسعار بقيت  إذ  واآلمال،  التوقعات   عكس 
نسبة وزادت  بعضها،  ارتفع  بل  حالها،   على 
المفروضة، والرسوم  المجبية،   الضرائب 
الموظفون وعاد  الضريبية،  االعفاءات   وشطبت 
وبحثوا العتيقة،  والدفاتر  القديمة  السجالت   إلى 
في والمقصرين  السداد،  في  المتأخرين   عن 
وبضرورة الدولة،  بحقوق  وطالبوهم   األداء، 
عليهم، المفروضة  المتأخرة  المستحقات   تسديد 

الحكومات قيام  القادمة  األيام  في  نشهد   وقد 
وتلزيم مرافقها،  وتخصيص  ممتلكاتها،   ببيع 
التعويض. عن  وبحثاً  للمال،  طلباً  مشاريعها، 
على لعنةً  صار  النفط  أسعار  انخفاض  أن   وبدا 
هذه في  حكوماتها  شاركت  التي  الدول   شعوب 
مواطنيها، جيوب  إلى  اتجهت  أنها  ذلك   اللعبة، 
 ومدخرات أبنائها، لتعيد االنتعاش إلى ميزانياتها،
 ولتعمر صناديقها المالية التي باتت مهددة بالنضوب
 والجفاف، لقلة العوائد وارتفاع نسبة السحوبات،
 وعدم تراجع مستوى المصاريف والنفقات، وكأن
 عالج تراجع الدخل القومي سيكون على حساب
 المواطنين ومن جيوبهم، أو أنه جاء عقاباً لهم على
 أحالمهم، وتأديباً لهم على سوء نواياهم، وشماتتهم
بالدهم. أنظمة  أصاب  بما  وفرحهم  بحكوماتهم، 
 لكن الحال قد تغير، واختلف الحساب عن البيدر،
العربية، وهل النفطية  القوى  تتبدل موازين   فهل 
زراع سيحصد  وهل  وتأثيرها،  نفوذها   سيزول 
 الفساد، ومبذروا األموال، والمتهاونون في ثروات
األخ مع  والبخالء  العدو،  مع  الكرام   شعوبهم، 
وهم فسادهم،  ونتائج  انحرافهم،  ثمار   والقريب، 

 الذين اعتادوا على شراء الذمم والضمائر، وإفساد
الشخصيات ورهن  األفكار،  وتسميم   العقول 
 واستعباد المبدعين، وشراء كل شئ بالمال، التقانة
والسخافة، والصحافة  والمتعة،  والعلم   والجنس، 
والفضائيات والمالهي، واإلعالم ونوادي القمار.
 كم كنا نأمل أن تفكر األنظمة العربية في السالح
بها هللا  تفضل  التي  الخيرات  وفي  تملك،   الذي 
وأن األمم،  من  غيرنا  دون  بها  وخصنا   علينا، 
وفي أمتها،  رفعة  في  الربانية  النعم  هذه   تستغل 
المحتاجين ومساعدة  شعوبها،  بأحوال   النهوض 
بينهم، والمعذبين  الفقراء  على  والتوسيع   منهم، 
طرفاً وال  مؤامرٍة،  في  شريكاً  تكون   وأال 
وال العرب،  إال  تؤذي  ال  ومكيدٍة  خدعٍة   في 
العادلة. والقومية  الوطنية  قضايانا  إال  تضر 

   تتمة الصفحة ١



مقاالت 2

بين ملل الفراغ والتديُّن السياسي

الطبيعي المسار  يوفّر  الفراغ  بأن  شك   ال 
 االجتماعي لنمّو أفكار وتنظيمات التديُّن السياسي
الذي السياسي  تيار اإلسالم  التعبير  بهذا   وأقصد 
ل تتمثَـّ وسياسية  تنظيمية  ألهداف  الدين   يوظّف 
 في زيادة النفوذ والوصول إلى السلطة، وهذا ما
 نشهده في كّل الدول العربية تقريباً. وتمارس هذه
لقواعد  التيارات والتنظيمات نشاطها أحياناً وفقاً 
أخرى وأحياناً  السياسي،  والتنافس   الدستور 
واإلرهاب، العنف  أساليب  استخدام  خالل   من 
إلى لجوئها  مع  نشاطها  يتزامن  ثالثة   وأحياناً 
 العمل السياسي وممارسة العنف في الدولة نفسها.

الفراغ بأن  القول  المبالغة  قبيل  من  ليس   لذلك، 
واحدة. لحقيقة  وجهان  هما  السياسي  والتديّن 
و”الخلُـوِّ ”الخواء“  إلى  الفراغ  تعبير   يشير 
ل ويتمثَـّ االمتالء.  عكس  وهو  المضمون“   من 
تتعدَّد واجتماعية  نفسية  حالة  في   الفراغ 
وديني، وثقافي،  فكري،  فراغ  مثل:   صورها، 
إلى هذا  ويقودنا  وسياسي.  وتربوي،   وتعليمي، 
الشباب بين  الفراغ  يحدث  لماذا  السؤال:   طرح 
تؤّدي التي  الظروف  هي  وما  ما؟  مجتمع   في 
هذين عن  المباشرة  واإلجابة  ظهوره؟   إلى 

االجتماعية التنشئة  عملية  فشل  هي   السؤالين 
 والسياسية وعدم قدرة مؤّسسات األسرة والهيئات
إقناع على  وغيرها  والثقافية  والتعليمية   الدينية 
والنُـظُـم واألفكار  القيم  بسالمة  الشباب   جيل 
وجدواها. المجتمع،  في  السائدة  والممارسات 

الشباب أن  في  الوضع  هذا  خطورة   وتبدو 
يمرُّ التي  السنّية  والمرحلة  التعريف  بحكم   – 
في وبالرغبة  والشّك،  بالقلق  مسكوٌن   –  بها 
في والرغبة  بالتمّرد  وأحياناً  والمعرفة،   الفهم 
 االختالف. يشعر الشباب بالحيرة، ولديه هواجس
الذات تحقيق  وسبل  الحياة  معنى  حول   عميقة 
المجتمع. في  منه  المتوقَّعة  األدوار  أو   والدور 
بها، يهتدون  ”بوصلة“  عن  الشباب   يبحث 
االختيارات إلى  والهواجس،  األسئلة  هذه   وسط 

وفكرية ودينية  أخالقية  مرجعية  وعن   المناسبة، 
يمكن حتى  لحياتهم،  معنى  تعطي  فيها،   موثوق 
ومحيطهم ذواتهم  مع  وفاق  في  العيش   لهم 
على الشباب  مشكالت  تقتصر  وال   االجتماعي. 
تمتدُّ في إنها  القِيَِميَّة والمعرفية بل  الجوانب   تلك 
والفقر البطالة  قضايا  إلى  العربية  الدول   أغلب 
 وتدنّي مستويات المعيشة، ما أّدى إلى التأخر في
 سّن الزواج وبروز ظاهرة العزوبية أو العنوسة
الشرعية. وغير  الشرعية  والهجرة  الشباب  بين 
التواصل تحقيق  التنشئة هي   إن مهمَّة مؤّسسات 
 بين األجيال والحفاظ على السمات الرئيسة لهوية
 المجتمع من خالل نقل قيمه األساسية إلى الشباب.
يتَّسم أو  الضعف  المؤّسسات  هذه  ينتاب   وعندما 
تجديد عن  وتعجز  والروتينية  بالشكلية   عملها 
فإن المتغيّرة،  الظروف  مع  التطّور  وعن   ذاتها 
معنى. ذي  وغير  بالياً  يصبح  رسالتها   مضمون 

العقول في  الفراغ  ينمو  ذلك،  يحدث   وعندما 
 والقلوب وتنشأ حالة من ”القطيعة“ و”المفاصلة“
فيؤّدي ذلك – كما تشير الشباب والمجتمع،   بين 
المستقبل في  األمل  فقدان  إلى   – البحوث   نتائج 
وغياب ثقافة المواطنة وضعف التعلّق باألوطان.
األواني في  السوائل  حالة  هي   وكما 
العربي، السياق  ففي   المستطرقة، 
تقوم ما  سرعان  الفراغ،  ينشأ   عندما 
الشباب بمخاطبة  منظَّمة  سياسية   قوى 
بُْغيَةَ وعواطفهم،  مشاعرهم   ودغدغة 
عدائي بمضمون  الفراغ  هذا   َمْلء 
ومؤّسساته المجتمع  مع   وتصادمي 
وثقافته، مستخدمةً في ذلك الفتة الدين.
 تستغّل قوى وتنظيمات التديُّن السياسي
إجابات لهم  م  فتقدِّ الشباب،  حيرة   حالةَ 
يَّة“ ومبسَّطة وذات طابع اختزالي  ”حدِّ
أو اهتماماتهم،  تشغل  التي  األمور  سائر   بشأن 
 تكون محاّلً للتساؤل والنقاش من جانبهم. وعادةً ما
لة للتيار الرئيسي في  تكون هذه اإلجابات غير ممتِـّ
 الفكر اإلسالمي، ولكنّها لبساطتها واإللحاح عليها
من جانب هذه التنظيمات، فإنها تَروج بين الشباب.
الشعوب تعلَُّق  السياسي  التديُّن  أنصار   يستخدم 
 العربية بالدين، فيقوموا بترويج فكرهم، زاعمين
 أنه التفسير الصحيح الوحيد للدين. وبحكم الطابع
 الحّدي واالختزالي لهذا الفكر فإنه عادةً ما يصبح
 نواةً للتطّرف ولممارسة العنف السلوكي. فالتطّرف
 يبدأ أوالً كفكرة في العقل ثم يتحّول – من خالل
 االنخراط في تنظيمات تقوم على السمع والطاعة
العنف. إلى ممارسة  للزعيم –  المطلق  واالنقياد 

–  2011 األخيرة  األربع  السنوات  كشفت   لقد 

مشكالت عمق  عن   2014 
وضرورة العربي،   الشباب 
كفاعل الفئة  هذه  مع   التعامل 
في سواء  رئيس،   اجتماعي 
 الدول التي شهدت انتفاضات
غيرها أو  شعبية   وثورات 
تلك بتداعيات  تأثّرت   التي 
مجتمعاتها. على   األحداث 

والبحوث العام  الرأي  استطالعات   وأثبتت 
الشباب بعالقة  تتَّصل  مشكلة  وجوَد   التطبيقية 
 بمجتمعاتهم، في كّل البلدان العربية تقريباً. تعّمقت
ف ألدوات  هذه المشكلة مع استخدام الشباب المكثَـّ
 التواصل االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات التي
والتفاعل آرائهم  عن  التعبير  فرصة  لهم   وفَّرت 
وجعلتهم العالم،  في  اآلخرين  ومع  بينهم،   فيما 
بممارستها. ويتمتّعون  الحرية  بمعنى  يشعرون 
تأثير شأن  من  التقليُل  الحكمة  قبيل  من   وليس 
المفِرطة الثقة  أو  الشباب،  على  التطّورات   هذه 
معها، التعامل  على  القائمة  المؤّسسات  قدرة   في 
ية وجدِّ انتظاماً  أكثر  تواصالً  األمر  يتطلّب   بل 
 مع الشباب، وأن يأخذ هذا التواصل في الحسبان
اهتمام موضع  بأنّهم  الشباب  يشعر  أن   أهّمية 
في السلطة  مستويات  أعلى  من  ثقة،   ومحلَّ 
مع مفتوحة  اتصال  قنوات  توجد  وأنه   بالدهم، 
 الهيئات المعنيّة بشؤونهم، وأن هناك فْهماً وإدراكاً
 لمشكالتهم وتعاطفاً معهم، وأن هناك من األجيال
ونقاش، حوار  في  معهم  ينخرط  َمن  سنّاً   األكبر 
من دون خوٍف من اإلقصاء والقهر االجتماعي.

وتبنّي الشباب“  ”احتضان  هو  إذن   المطلوب 
مع تتعامل  شبابية  لسياسات  العربية   الحكومات 
صياغة في  دوٌر  لهم  ليكون  بانفتاح،   قضاياهم 
أَماَمهم الفرص  وتنفيذها، وتوفير  السياسات   هذه 
لهم تتيح  وسياسية  اجتماعية  مهام   لممارسة 
مسؤولية ثّمة  المجال،  هذا  وفي  ذواتهم.   إثبات 

والثقافة التعليم  لمؤّسسات   خاصة 
المضمون تكوين  في   واإلعالم 
الشباب. يخاطب  الذي  الفكري 
لهزيمة الُمثلى  الطريقة  أن  ثبُت   لقد 
وبياِن زيفها،  وكشِف  ما،   فكرٍة 
إال يكون  ال  أسانيدها،   ضعف 
يكون مغايرة  أخرى  فكرة   بطرح 
واألخالقية الدينية  مرتكزاتها   لها 
ذلك عن  ويترتّب  سالمة،   األكثر 
التديُّن أفكار  مواجهة  يمكن  ال   أنه 
تقوم أخرى  بأفكاٍر  إاّل   السياسي 
والوسطية االعتدال  قيم  إحياء   على 
مميِّزة سمات  كانت  التي   والتسامح 

للفكر اإلسالمي في عصور النهضة واالزدهار.
هذه اتِّباع  شأن  من  يكون  أن  األرجح   ومن 
لتنظيمات الحاضنة  البيئة  إضعاف   التوّجهات 
 التديُّن السياسي والتطّرف الفكري وسلوك العنف،
 بحيث يظّل التيار الرئيسي من الشباب بعيداً عن
 أفكار تلك التنظيمات، وأن يسود بينهم مزاٌج نفسيٌّ
الديمقراطية واحترام التعّددية وتبنّي   يتَِّسم بقبول 
 حقوق اإلنسان. ولكن هذا الهدف ال يمكن إنجازه
تُـْقـِدم أن  يتطلَّب  بل  فحسب،  والتثقيف   بالوعظ 
وإعادة مؤّسساتها  إصالح  على  العربية   النظم 
 تأهيل ثقافتها، بُْغيَةَ جْعـلِها أكثر انفتاحاً وشفافيةً،
 وأن يكون ذلك أساساً لتصحيح العالقة بين الدولة
النهاية، ففي  والشعب؛  السلطة  وبين   والمجتمع 
ويتأثّر الشعب  مجموع  من  جزٌء  الشباب   إن 
القائمة. واالجتماعية  السياسية  باإلصالحات 
 ال بديَل عن فـْتِح النوافذ، وال بّد لنا من أن نُدِرك
وتفاعالته اتصاالته  له  جديد  جيل  إزاء   أننا 
تجاوٍز في  العالم،  مع  به  والخاصة   المستقلّة 
ليس جيل  وأنه  الدولة،  داخل  المؤّسسات   لسائر 
المعرفة وعدم  الجهل  من  الهائل  القدر   بهذا 
بيِّنٍة على  وأنه  سنّاً،  األكبر  األجيال  تخالُه   الذي 
يقارن وأنه  حوله،  من  الكون  في  يحدث   مّما 
أخرى. بلدان  في  نظائره  وأوضاع  وضعه  بين 

جديدة أفكار  اختبار  عن  أيضاً  بديل   وال 
فمن مبتَكرة،  ومصطلحات  لغة   واستخدام 
باآلراء الشباب  مشكالت  حّل  يتّم  أن   المستحيل 
ابتداًء. خلقها  في  تسبَّبت  التي  نفسها  والسياسات 

علّي الدين هالل



 العالمية، األمر الذي أدى إلى تراجع الميزانيات،
النفقات، وتخفيض  المشاريع،   وانحسار 
ومصاريف نفقات  وتقنين  االستهالك،   وترشيد 
ثروات تبديد  على  اعتادوا  الذين   المسؤولين، 
في والتفريط  المواطنين،  بحقوق  والعبث   البالد، 
وتوظيفها آلخرين،  وتسخيرها  الشعوب   خيرات 
على بالنفع  يعود  وال  الشعوب،  يخدم  ال   فيما 
 األمة، إذ ال يستفيد من عائدات النفط سوى قلة،
وبطانتها. الحاكمة  النخبة  سوى  بها  ينتفع  وال 

اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦ العدد - ٨٤ -  شباط ٢٠١٥  

١٠٠٠ ليرة
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-

بين ملل الفراغ والتديُّن السياسي-

 دول الخليج تعتزم رفع الدعم الحكومي
ً عن الكهرباء تدريجيا

 شجرة الزيتون توثق الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي

 اقتصاد المغرب يحقق نموا يصل الى
3.7 % في 2015

سامي حمود
 الالجئون الفلسطينيون في لبنان

 بين مطرقة السياسة العنصرية وسندان الهجرة
 غير الشرعية

العالم العربي - ص.٣القضية المركزية - ص.٦
حسـام األطيـر 

 التطرف الديني وغياب المشروع القـومي
 العربي

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

األيام - عبد معروف

 لماذا البكاء على انخفاض أسعار النفط ؟

تتمة ص.٣

 لم يكن يعتقد المخططون للعبث في األسعار العالمية
الدوائر ستدور عليهم، وأن طباخ السم  للنفط أن 
 ال محالة سيذوقه، وسيلقى بما صنعت يداه حتفه،
 وأنهم لن يكونوا بمنجاٍة من تداعيات القضية، وأن
 شركاءهم في المؤامرة لن يكونوا مخلصين لهم،
 وال صادقين معهم، ولن يحافظوا على اقتصادهم،
ولن تهمهم مصالح بالدهم، وال شؤون أوطانهم.
 إذ أنهم كانوا يحلمون منذ أمٍد بعيد بالسيطرة على
وقوته، نفوذه  من  منتجيه  وتجريد  النفط،   أسواق 
 واخراجه من دائرة السيطرة والهيمنة، واالحتكار
 والتسلط، إذ هو سالح وقوة، وعامل تأثير وأداة
العرب لوحوا به، أن  لم ينسوا يوماً   ضغط، فهم 

أثناء حرب أيديهم  في  فاعالً   واستخدموه سالحاً 
 أكتوبر عام 1973، وأنهم هددوا دول العالم برفع
المعركة في  وتوظيفه  تصديره،  وتقييد   أسعاره، 
العسكرية الناشبة بين العرب والكيان الصهيوني.
 يبدو أن األزمة ستنعكس على المتسببين فيها سلباً
تشتعل قد  فالنار  عليهم ضرراً،  وسترتد   عليهم، 
ثيابهم، وكأنهم من حيث بيوتهم، وقد تحرق   في 
وآلموا أصابعهم،  بلعبتهم  حرقوا  قد  يدرون   ال 
العائدات أن  يتوقعون  يكونوا  لم  أنهم  إذ   أنفسهم، 
المنافسين وأن  النصف،  من  أقل  إلى   ستنخفض 
 لهم سيزيدون في انتاجهم لتعويض الخسارة التي
النفط ومصادر  ستنشط،  البدائل  وأن   أصابتهم، 

وستغزو بقوة،  ستنافس   الجديدة 
محلهم، وستحل   أسواقهم، 
حجم في  سيزيد  الذي   األمر 

سيؤدي والذي  النفط،  من  العالمي   المعروض 
أشد وتدهوٍر  األسعار،  في  أكبر  انخفاٍض   إلى 
لدى أساساً  يقوم  الذي  العائدات،  صندوق   في 
 البعض على النفط والغاز، إذ ال يوجد ما يعمره
 من المشاريع االقتصادية سواهما، وال ما ينعشه
غيرهما. والزراعية  الصناعية  المنتجات  من 
شماتتهم العرب  المواطنين  من  كثيٌر  يخفي   ال 
شاركت التي  وغيرها  العربية  األنظمة   في 
النفط أسعار  تخفيض  في  وساهمت  اللعبة،   في 

 هل يخسر المقامرون في أسواق النفط العالمية، الذين أرادوا أن يوجهوا لبعض الدول المنتجة والمصدرة له ضرباٍت قاسية
 القتصادهم، لتزيد في أزمتهم، ولتفاقم من معاناتهم، ولتحد من نفوذهم ونشاطهم، ولتضعفهم وتحول دون تدخلهم في القضايا

 الدولية واإلقليمية، ولتوقف دعمهم ومساندتهم لجماعاٍت وتنظيماٍت »إرهابية«، ولتتخلص من ازعاجهم وعرقلتهم لبعض المشاريع
ً  الدولية واإلقليمية، العتقادها أن اقتصاد هذه الدول »المزعجة« يقوم على النفط ويتأثر به، وأن انهيار أسعاره سينعكس سلبا

عليهم، وسيحد من دورهم، وسيقلل من فرص انتعاش اقتصادهم، وسيشغلهم بأنفسهم عن غيرهم.

انخفاض أسعار النفط : حرب سياسية بلباس اقتصادي

 المنتجة للنفط، وكانت موازنتها تعتمد على برميل
 النفط 130 دوالرا اميركيا، واليوم بهذه األسعار
الى سيؤدي  مما  كبيرا  إيران  في  العجز   سيكون 
اقتصادي. تباطؤ  والى  العام  الدين  في  ارتفاع 

ما معنى ذلك سياسيا؟

على قادرة  تعد  لم  روسيا  ان  سليمان  ابو   يعتبر 
الدائرة بالحرب  المتمثلة  الباردة  الحرب   تمويل 
على ذلك  تأثير  الى  باإلضافة  سوريا،   في 

في النفط  أسعار  تراجع  استمرار  أين  الى    
 األسواق العالمية؟ وهل يصل سعر برميل النفط
 الى 20 دوالرا أو 15 دوالرا؟ وما هي تداعياته
اإليجابية على لبنان باعتباره بلدا مستهلكا للنفط؟

تراجع في  كانت  والسريعة  األولى   اإليجابية 
البنزين من 39 الف ليرة الى 22  سعر صفيحة 
العجز انخفاض  الثانية  واإليجابية  ليرة،   الف 
مليون  600 بحوالى  لبنان  كهرباء  مؤسسة   في 
السلبية لكن  الخزينة،  لمصلحة  أميركي   دوالر 
لن الغذائية  والمواد  السلع  أسعار  ان  هو   األولى 
النفط. أسعار  لتراجع  نفسها  بالوتيرة  تتراجع 

 أسباب سياسية

ابو وليد  واإلقتصادي  المالي  الخبير   وبرأي 
هي النفط  أسعار  تراجع  »أسباب  ان   سليمان 
أسباب بالنتيجة هي  إنما  مالية،  اقتصادية   أسباب 
األميركية سبق المتحدة  الواليات  ان  إذ   سياسية، 
ودبلوماسية سياسية  خاضت جوالت حروب   أن 
وروسيا بالصين  المتمثل  الثاني  المحور   ضد 
النجاح، تحقيق  في  تفلح  ولم  إيران،   ووراءهما 
 بعد ذلك أعلنت البدء بالتنقيب عن الغاز الصخري
سياستها بنية  انها  علما  الذاتي،  اإلكتفاء   بغية 
استيراد على  ونيف  العقد  يقارب  ما   اإلقتصادية 
 النفط، وبالتالي فإن انخفاض النفط هو بمثابة نقاط
 إيجابية ألميركا، وتجلى ذلك بنفض غبار األزمة
الثالث الفصل  بالمئة في  العالمية ونمو 5   المالية 

الى وصلت  التي  البطالة  لنسب   وانخفاض 
 5,7 بالمئة بعد ان كانت 9 بالمئة. وأخذ قرار
توقف التحفيز النقدي الذي كانت تتبعه شهريا.

أدى النفط  أسعار  انخفاض  الثاني،  المقلب   في 
 الى تدور العملية الروسية والى ركود اقتصادي
 وارتفاع نسب البطالة من روسيا، علما ان معظم
 وارداتها كانت مبنية على النفط، وكانت ميزانية
دوالر مئة  النفط  برميل  يكون  أن  تتوقع   2015 
أميركي. اليوم 45 دوالر  بينما أصبح  أميركي، 
 أما بالنسبة إليران، فليس خفيا على أحد ان إيران
 عبرت عبر المرشد الروحي ورئيس جمهوريتها
البلدان النفط هو بمثابة حرب على   ان انخفاض 

تتمة ص.٥

-


