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Paradoxalement, on peut constater que la Grèce 
a été un des pays de l’euro zone ayant connu 
pendant la période 2000-2008 un des plus fort 
taux de croissance, ayant à la veille de la crise 
des « subprimes »,  une hausse annuelle de son 
PIB de 4% .Pour autant la situation s’est très 
vite dégradée, sans que cela soit vraiment une 
surprise pour ceux et celles qui suivaient de 
près les comptes du pays. En effet, la Grèce vit 
depuis plus de quarante ans avec des dépenses 
publiques exorbitantes, dont les dirigeants 
successifs ont régulièrement maquillé les 
comptes publics,  et avec une  fraude fiscale 
qui semblait la règle générale, provoquant  
un manque à gagner de 10 à 15 milliards par 
an entre 2009 et 2011. 

Pays surprenant, où le budget de l’armée 
ramené au PIB est l’un des plus importants 
d’Europe avec 4,5%, et ou l’Église orthodoxe, 
malgré un patrimoine foncier estimé à plus de 

700 milliards d’euros, ne paie pas le moindre 
impôt comme d’ailleurs les armateurs. 
Aussi le réveil va être brutal lorsque les créanciers 
du pays ont  commencé à douter de sa capacité 
à rembourser la dette. 

On découvre alors le manque de transparence 
dont les Grecs ont fait preuve  lors de leur 
entrée dans la zone euro, dissimulant leur  
situation financière, levant des fonds hors 
bilan et utilisant de nouveaux instruments 
financiers mis au point par Goldman Sachs. 

Tour s’est accéléré à partir de 2010. Le 23 avril 
2010, la Grèce demande l’aide du FMI et de 
l’Union européenne.  Le 2 mai un accord est 
trouvé et Athènes obtient 110 milliards d’euros 
de crédits (80 prêtés par les pays membres de 
la zone euro, 30 milliards par le FMI). 
En contrepartie la Grèce est amenée à prendre 
les premières mesures d’austérité.

Dans la nuit du 9 au 10 mai 2010, pour répondre 
à la peur des marchés et éviter que la crise ne 
se propage au sein de certains pays de l’ Union 
européenne, comme le Portugal et l’Italie, 
le FMI et l’Union européenne décident de la 
création d’un fonds de stabilisation de 750 
milliards d’euros. 

À cela vient s’ajouter un plan de soutien de 80 
milliards d’euros  sous forme de prêts bilatéraux 

consentis par les États membres,  dont 16,8 
milliards à la charge de la France, et de 30 
milliards d’euros apportés par le FMI.

Très vite, on va s’apercevoir que cela est insuffisant 
et que de nouveaux financements doivent 
être trouvés. Une deuxième phase critique 
commence, et le 21 juillet 2011 les responsables 
européens adoptent les grandes lignes d’un 
second plan de sauvetage. Le 21 juillet il est 
décidé d’accorder 109 milliard d’euros de fonds 
publics supplémentaires et le 27 octobre un 
accord est trouvé entre banques  par lequel les 
banques privées acceptent d’annuler 50% de la 
dette publique qu’elles détiennent sur la Grèce. 
Une recapitalisation des banques grecques 
et européennes complète le dispositif mis en 
place. Tout cela accompagne le renforcement 
des mesures d’austérité et un contrôle de plus 
en plus important de la « troïka » (Commission 
européenne, Banque centrale européenne 
et FMI). 

Suite aux élections du printemps 2012, le pays 
est amené à  demander une nouvelle aide, ayant 
pris du retard dans la réalisation des promesses 
faites à la troïka. Mais, cette fois, l’accord est 
difficile à trouver. Le FMI exige un engagement 
de la Grèce pour abaisser sa dette à 120% du 
PIB, ce qui aurait conduit les États européens 
-et non les banques privées- à abandonner 
une partie de leur créance sur Athènes. Les 
États européens l’ont toujours refusé et vont 
de nouveau le refuser. L’accord va alors se faire 
sur un objectif de 124 % permettant d’éviter 
le défaut de paiement des grecques.

Le dernier temps fort est celui de l’élection 
d’Alexis Tsipras, nommé premier ministre du 
pays le 28janvier dernier. Son programme  
consiste  d’abord d’en finir avec la « troïka », 
puis ensuite de mettre fin de l’austérité avec 
un relèvement du SMIC à 751euros et de  lutter 
contre la fraude fiscale. Vaines paroles ! En 
finir avec la « troïka » supposerait qu’on puisse 
s’en passer. 
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Au contraire, pour la France, le sort du pays 
du Cèdre a été une priorité constante. La 
diplomatie française a toujours maintenu, 
avec opiniâtreté, la question libanaise sur 
l’agenda diplomatique international. Il faut 
bien chercher ici l’expression d’une amitié  
particulière. Il existe un lien spécial entre les 
deux pays (1). Et ce lien peut aussi s’expliquer 
par le fait qu’il y a une exception libanaise, 
une certaine mission du Liban qui justifie sa 
participation active à la Francophonie (2).

Un lien spécial  

La France est la seule grande puissance  qui 
a une véritable politique arabe,  c’est à dire 
qui considère le monde arabe comme un 
partenaire important et privilégié.  
La politique arabe de la France est l’expression 
d’une certaine idée du rôle de la France dans 
le monde, elle se fonde sur des principes et 
des objectifs stratégiques essentiels. Cette 
politique s’est consolidée autour d’alliances 
solides avec des amis sûrs et loyaux, des pays 
qui sont les piliers d’un jeu de la France au sud 
de la Méditerranée et au Proche-Orient. Parmi 
ces pays, il y a le Royaume du Maroc, certains 
États du Golfe arabe (dont les Émirats arabes 
unis), l’Égypte…
Il y a aussi le Liban qui occupe une place de 
choix dans la diplomatie française. Dans un 
discours prononcé à Beyrouth, le 27 juillet 
1941, le général de Gaulle rappelait le lien 
ancien entre la France et le Liban :
 « Dans tout cœur de Français digne de ce nom, 
je puis vous dire que le nom seul de Liban fait 
remuer quelque chose de très particulier, et 
j’ajoute que c’est d’autant plus justifié que les 
Libanais, libres et fiers, ont été le seul peuple, 
dans l’histoire du monde, qui, à travers les 
siècles, quels qu’aient été les péripéties, les 
malheurs, les bonheurs, les destins, le seul 
peuple dont, jamais, aucun jour, le cœur n’a 
cessé de battre au rythme de la France».

Mais, si le cœur des Libanais a battu au rythme 
de la France, il faut ajouter que la  France est 
le seul pays qui n’a jamais désespéré de la 
souveraineté et de l’existence même du Liban. 
Le seul qui a toujours refusé de tracer un trait 
sur le Liban. Malgré tous les coups subis, jamais 
la France n’a baissé les bras. Jamais elle n’est 
restée inactive quand il s’agissait du sort du 
Liban. La plus récente manifestation de cet 
engagement français pour le Liban est l’accord 
tripartite signé avec l’Arabie saoudite pour la 
fourniture de 3 milliards de dollars de matériel 
militaire destiné au renforcement, si nécessaire, 

de l’armée libanaise.

La position française est claire. Elle repose sur 
l’affirmation déterminée de la souveraineté et 
de l’indépendance du Liban. Non seulement 
parce que  c’est un pays auquel nous sommes 
historiquement et humainement attachés, 
mais encore parce que sa stabilité, dans le 
respect et la richesse de sa diversité, nous 
paraît essentielle. 

Sans revenir sur un vieux débat et sur des 
polémiques incessantes, force est d’admettre que 
le Liban a une existence propre fort ancienne, 
même s’il n’est pas possible de le dissocier de 
l’ensemble arabe  dont il fait assurément partie.
Contrairement à ce qui a maintes fois été dit, 
la vocation du Liban n’est pas d’être un État 
tampon. Son rôle n’est pas d’assurer on ne 
sait quel équilibre entre de plus grands pays 
rivaux.  Ce qui caractérise un État tampon  est 
d’être dirigé par un pouvoir « mou » ou instable. 
Comme le note Georges Corm, la nature molle 
de l’État tampon « attire les puissances qui 
en font un lieu d’affrontement commode». 
De fait, le sort d’un tel État tampon est de 
devenir le terrain de jeu des autres. Le Liban 
a trop payé le prix de ce genre de calcul pour 
aspirer à être un État tampon. Au contraire 
sa vocation est d’être un pays trait d’union, 
ce qui n’est évidemment pas la même chose. 
J’en reviens à la distinction entre la perception 
états-unienne et celle de la France. Pour les 
États-Unis, le Liban est un État tampon, le lieu 
de dérivation des conflits.  Pour la France c’est 
un modèle original. C’est pourquoi la France 
n’a cessé de répéter que la solution aux crises 
du Liban passe par la restauration de l’État. 
Autant le pays « tampon » peut se passer d’un 
État souverain et fort, autant le pays modèle 
a besoin d’un État pour garantir les libertés 
des citoyens contre les factions et les factieux ; 
un État contre les forces pulvérulentes de 
dissolution,  les groupes d’intérêts égoïstes ; 
un État protecteur contre les factions armées 
constituant des États dans l’État.

 Au Liban, plus encore qu’ailleurs, il s’agit de 
combattre les particularismes et les commu-

nautarismes. Il serait temps de refuser les 
repliements confessionnels ou idéologiques 
qui conduisent à faire la guerre des autres, 
quand ce n’est pas à servir de supplétifs et 
de troupes d’appoint dans des aventures 
étrangères.  Il s’agit de garantir le lien social 
en assurant au bénéfice de toute la protection 
régulatrice de l’État de droit ; en renforçant la 
citoyenneté ; en garantissant la justice sociale 
et la solidarité des citoyens autour d’un projet 
national. Au Liban, il s’agit, tout simplement, 
de mettre un terme à un système où chaque 
communauté se fait du pays une conception 
sui generis pour arriver à l’émergence d’un 
bien commun partagé par tous les citoyens, 
un bien commun transcendant les intérêts 
particuliers dont il ne saurait être la somme. 
Selon la France, le Liban ne peut se réduire à 
une juxtaposition de croyances, de commu-
nautés et de destins parallèles, mais il doit être 
un peuple. Et ce peuple, dont l’identité est 
pluriculturelle, doit avoir un véritable projet 
de vie en commun. Comme l’a écrit Bahjat 
Rizk dans un judicieux essai intitulé L’identité 
plurielle libanaise (Paris, 2002):
« Le Liban n’est pas une société de services 
de plus dans un monde globalisé, ni une 
construction utilitaire, hasardeuse, précaire, 
artificielle et versatile, mais un véritable projet 
de vivre en commun. »
Dans une célèbre conférence prononcée en 
1882, Renan affirmait qu’une nation «est une 
âme, un principe spirituel ». C’est « la possession 
en commun d’un riche legs de souvenir » et 
c’est aussi le désir de « vivre ensemble » et la 
volonté de « faire de grandes choses ensemble ». 
Cette volonté de former une communauté de 
destin dans l’universel  est la responsabilité 
des seuls Libanais. 

Mais c’est aussi la responsabilité d’un pays ami 
comme le France de les aider à surmonter les 
défis, de les soutenir, d’affirmer au monde entier 
que le Liban doit avoir un destin autonome. 
C’est à ce prix que subsistera cette exception 
qui est la véritable raison d’être du Liban et 
dont l’appartenance à la francophonie est 
véritablement un symbole. 

La langue française et 
l’exception libanaise

En 1914, lors d’une enquête aux pays du Levant 
(publiée en 1923), le grand écrivain Maurice 
Barrès constatait que « les Libanais ont un 
amour pour la langue française que beaucoup 
d’entre eux parlent avec une élégance bien 
rare chez les étrangers ».

C’est dire si la place 
du français revêt un 
aspect bien particulier. 
Comme le disait 
Andrée Chédid, 
« le Libanais est 
bilingue  par goût».
Je ne vais pas  
redire que la France 
pourrait faire plus 
d’efforts pour la langue française. Je ne vais 
pas répéter que ceux qui, au Liban comme 
ailleurs, s’entiche de l’anglais sont de faux snobs 
et de vrais conformistes. Toutefois, un simple 
rappel permettra de clarifier les choses.  Selon 
un sondage de l’institut Ipsos,  réalisé en 2001, 
près d’un Libanais sur deux est francophone. 
Le Liban regroupe l’un des plus vastes réseaux 
d’institutions d’enseignement francophone au 
monde. Plus de 600.000 élèves sont concernés 
par l’enseignement du français, des classes 
maternelles aux terminales. Le sondage 
Ipsos a précisé que 69% des jeunes Libanais 
scolarisés avaient reçu en l’an 2000, au moins 
partiellement, un enseignement en français, 
contre 31% en anglais. 

Mais, le fond des choses est ailleurs. La question 
de la place de langue française au Liban se pose 
en termes d’enjeux importants. En vérité, la 
présence de la langue française au Liban revêt 
un caractère très particulier, au point qu’elle 
est devenue l’un des principaux éléments 
complémentaires de ce pays qui n’a jamais 
pour autant  renier son identité arabe. 
Charles Hélou, qui fut l’un des pères de la 
Francophonie internationale,  aimait à rappeler 
que le Liban est « ce promontoire, dressé sur la 
côte orientale du vieux lac méditerranéen,  un 
lieu où souffle l’esprit, le terrain de rencontre 
des cultures ». Cette ouverture au monde est 
l’une des caractéristiques du Liban.  
C’est pourquoi, le Liban tient une place de choix 
au sein de la Francophonie internationale ; 
il est particulièrement bien placé pour être 
l’un des acteurs essentiels du grand combat 
que conduit la Francophonie pour le dialogue 
des cultures. 
Le Liban démontre d’ailleurs que la taille ne fait 
rien à l’affaire. Un petit pays répète-t-on… En 
fin de compte, cela ne veut rien dire. Au faîte 
de sa puissance Sparte s’étendait sur les deux 
tiers du Péloponnèse, soit environ 8500 km2, 
et Athènes ne s’étendit jamais sur plus de 3 
000 km2.  L’historien Pierre Gaxotte a noté que 
notre civilisation n’est pas née de l’énormité, 
mais dans des pays aux proportions 
humaines : « L’histoire grecque tient 

La France, la Francophonie et le Liban 
Dans une thèse de doctorat que j’ai dirigé à l’Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité,  et qui a récemment été soutenue avec succès 

le 27 novembre 2014, M. Nabil el Khoury traite de la question  des « rivalités des diplomaties française et américaine à l’épreuve des crises 
libanaises depuis 1958 ». Cette thèse très intéressante expose clairement la différence fondamentale entre le jeu américain et l’action de la 
France au Liban. 
De fait, les États-Unis n’ont jamais accordé une priorité à la question du Liban. À Washington ce pays est conçu comme un simple pion sur 
l’échiquier global, un pion qu’il ne coûterait pas grand-chose de sacrifier pour faire plaisir à Israël ou s’attacher le soutien du régime syrien ou 
de  l’Iran. 

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG
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dans un mouchoir, mais la Grèce a 
donné au monde la perfection ».
 Ce n’est pas par ses dimensions qu’un 

pays est grand mais pour ce qu’il peut apporter 
à l’universel, sa vocation. Il n’est pas donné à 
tous d’avoir une mission et le Liban fait partie 
de ceux qui en ont une. 

En effet, il ne suffit pas à un pays de survivre 
; ce qui compte par-dessus tout c’est ce qu’il 
peut apporter à l’humanité. À cet égard, le 
Liban a une sorte de vocation, un rôle régional 
et international qui est infiniment plus grand 
que lui-même. 
Comme le rappelait le philosophe René 
Habachi, dans une conférence donnée au 
Cénacle libanais à Beyrouth en 1961,  le Liban 

n’est pas seulement un carrefour d’hommes et 
d’affaires, mais une interférence de cultures : 
« Si le Liban  voulait monter au niveau de sa 
vocation, il pourrait devenir infiniment plus 
grand que lui-même. » 

De nos jours, malgré les percées de l’anglais, 
la francophonie demeure une composante 
essentielle de l’identité culturelle libanaise. 
Elle ne se réduit pas au seul fait de parler ou de 
faire usage de la langue française ; elle exprime 
plutôt une adhésion aux valeurs d’une pensée 
humaniste.
Pourquoi ne pas le dire ? Cet humanisme est 
bien nécessaire face à une mondialisation qui 
doit être définie comme une globalisation, et 
la culture qu’elle véhicule est une « culture 

globale » caractérisée par la standardisation 
et l’uniformisation. Il faut conserver des pôles 
de rayonnement spirituel et de dialogues 
positifs. Le monde, et singulièrement notre 
monde méditerranéen qui est l’héritier des 
plus  grandes civilisations de l’humanité, a 
besoin d’un Liban prospère, uni, fidèle à une 
certaine idée de lui-même.

Redevenir un « phare spirituel »

C’est encore Maurice Barrès qui écrivait « le 
Liban est -et doit rester- le  phare spirituel 
de la Méditerranée orientale ». Ne nous 
trompons pas, l’enjeu est civilisationnel. 
Fidèle à sa vocation millénaire, pays de 
tolérance, société pluriculturelle et, 

comme le décrit bien Bahjat Rizk, « exemple 
de pluralisme culturel », le Liban est le lieu 
idéal pour le dialogue des civilisations.  Et voici 
maintenant que l'urgence de ce dialogue, son 
impérative nécessité, confère à la vieille Phénicie 
une responsabilité  d'avenir : être un relieur 
de civilisations.  
En vérité, telle est la mission du Liban : redevenir 
un « phare spirituel » en Méditerranée orientale.

A l’occasion de la journée internationale de la 
Francophonie une grande soirée a été organisée 
le lundi 23 mars au palais de l’UNESCO à  Paris, 
par le président du groupe francophone et 
ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO,  
Khalil Karam. 

Paroles Partagées

Intitulée  « Paroles Partagées », cette soirée 
a débuté par un hommage  au mélodiste et 
chanteur Guy Béart avant de laisser la place  
aux artistes et  conteurs venus de différents 
pays francophones : Viet Nam, Canada Québec, 
Grèce, Tunisie, Arménie, Uruguay, Burkina Faso et 
République Dominicaine.  Jean-Louis Atangana 
Amougou récemment nommé directeur de 
cabinet de l’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) et représentant de la 
secrétaire générale Michael Jean a inauguré 
la soirée en  la dédiant  à l’amour de la  langue 
française partagée en paroles  et en actes, mais 
aussi comme un engagement pour toutes 
les valeurs qu’elle véhicule, il a remercié tous 
les artistes venus de tous les continents pour 
présenter leur talent et appuyer ce  lien étroit 
qui les unit à travers l’OIF. 

Dans son discours de bienvenue l’ambassadeur 
Khalil Karam a rendu hommage à la Tunisie, 
qui  malgré l’attentat terroriste qui a touché la 

capitale Tunis deux jours auparavant, a voulu 
maintenir la présence des artistes tunisiens 
à cette célébration. L›ambassadeur Karam a 
ajouté: «  Langue partagée, culture partagée 
et joie partagée. Si l’on estime le poids d’une 
langue en fonction de sa pratique, on annonce 
qu’à l’horizon de l’an 2050 près de 750 millions 
de personnes s’exprimeront en français. 

Mais l’importance d’une langue ne se résume pas 
à ce seul chiffre car la langue française est une 
langue en partage qui refuse la  globalisation  
et prône une autre mondialisation avec une 
dimension multipolaire, plus humaine et 
respectueuse des cultures des ressources et 
de l’état de droit. 
En outre les francophones des quatre coins 
du monde sont conscients de l’importance du 
respect de la diversité et du multilinguisme… »

Hommage à Guy Béart

En remettant la médaille d’honneur de la 
Francophonie  à Guy Béart, l’ambassadeur 
Karam a déclaré: « Cher Guy Béart, c’est une 
joie et une fierté pour  le groupe francophone 
de l’UNESCO et pour tous les artistes de la 
Francophonie ici présents, de vous rendre 
cet hommage et de partager avec vous ce 
moment d’émotion, vous le porte-parole de 
notre francophonie, le barde de la tendresse, le 

troubadour, le  grand mélodiste et le compositeur 
de talent, un poète dans la veine de Ronsard, 
Baudelaire et Verlaine, vous êtes devenu une 
partie intégrante du patrimoine artistique 
francophone et vos chansons sont passées 
à la postérité. »
A 85 ans, Guy Béart avait tenu à être présent et à 
partager avec le public d’émouvants moments. 

Après avoir remercié les représentants de la 
Francophonie présents à cette occasion  et 
chanté une de ses fameuses chansons « Le 
premier qui dit la vérité », il a rappelé son 
attachement à la France et la langue française 
en récitant une poésie à la gloire de la France 
qu’il a écrite en 1980. Rappelant ensuite les  trois 
mots emblématiques de la France : « liberté, 
égalité et fraternité », il a déclaré que celui 
qu’il préfère c’est le mot fraternité et c’est ce 
que la francophonie offre au monde.  Pour 
lui la fraternité devrait primer sur le reste 
puisqu’elle est entière lorsqu’elle existe : « La 
fraternité est une vraie valeur sans ambiguïté.  
La liberté est relative, personne ne l’a à cent pour 
cent. L’égalité heureusement qu’elle n’existe 
pas ! Certes, il y a l’égalité des droits qui est 
nécessaire, mais il y a aussi celle qui a conduit 

à la Terreur et à Robespierre, et chaque fois 
que l’on recherche une égalité idéologique on 
aboutit à des désordres étonnants qui arrêtent 
la marche vers la liberté. » 

Saluant les Libanais dans la salle, Guy Béart 
a rappelé son attachement pour le pays du 
cèdre, un pays d’accueil pour toutes sortes 
de personnes persécutées  et a rappelé qu’en 
1989 il avait écrit une chanson intitulée «  Liban 
libre » à la gloire de ce petit pays où il a vécu. 
Cette chanson a pour refrain : 

« Liban libre, libre Liban 
Enfants libres, libres enfants  
Et tous les martyrs 
Chrétiens, musulmans 
Avant de partir 
Ont crié ce chant 
 
Liban libre, libre Liban 
Enfants libres, libres enfants 
 
Toi qui nous montras 
Tant d’humanité 
Qui ouvris les bras 
Aux déshérités »

Journée internationale de la Francophonie à Paris
Dr Zeina el Tibi 

SEM Philippe Lalliot, Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO
SEM Khalil Karam, Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO
M Alfredo Pérez de Arminan, Directeur général adjoint pour la Culture à l’UNESCO 

 L’Ambassadeur Philippe Lalliot, délégué permanent de la France auprès de l’Unesco (et vice-président du 
groupe francophone à l’UNESCO), l’Ambassadeur Khalil Karam, délégué permanent du Liban (et président 
du groupe francophone à l’UNESCO), M. Guy Béart recevant sa statuette phénicienne gravée à son nom en 
hommage à sa carrière d’auteur-mélodiste francophone et l’Ambassadrice Mame Fatim Gueye, déléguée 
permanente du Sénégal auprès de l’Unesco (et vice-présidente du groupe francophone à l’UNESCO)
La journée de la Francophonie à l’UNESCO a débuté par un jeu d’étymologie de mots d’origine française 
à l’initiative de la Délégation de Chypre auprès de l’UNESCO (il fallait retrouver le mot français dans des 
mots arméniens, lituanien, grecs…)
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Festival de musiques sacrées du Monde à Fès du 22 au 30 mai 2015 
un rendez-vous incontournable.

Le Louvre Abou Dhabi sera un modèle distinctif 
d’un musée universel, traduisant l’esprit 
d’ouverture et de dialogue entre les cultures. 
Conçu par l’architecte lauréat du prix Pritzker 
Jean Nouvel, le Louvre Abou Dhabi affichera 
des oeuvres d’importance historique, culturelle 
et sociologique de l’époque ancienne à l’art 
contemporain. Des thèmes universels et des 
influences communes seront mis en évidence 
pour illustrer les similitudes et les échanges 
résultant de l’expérience humaine commune 
qui transcende la géographie, la nationalité 
et l’histoire.

Prévu d’ouvrir au plus tard cette année, le 
Louvre Abou Dhabi créera une présence en 
ligne afin d’attirer des visiteurs du monde 

entier et se connecter avec la communauté 
muséale mondiale.
Hissa Al Dhaheri, Directeur des Programmes 
chez Abu Dhabi Tourism and Culture Authority, 
déclare « Le Louvre Abou Dhabi a commencé sa 
présence en ligne avant l’ouverture anticipant le 
grand jour et afin d’accroître les interactions avec 
le public cible, composé de jeunes générations, 
des résidents des  Emirats arabes unis et ceux 
de l’étranger. Cette ambition a porté ses fruits, 
avec plus de 15 000 adeptes quotidiennement 
sur #LouvreAbuDhabi.’’

LouvreAbuDhabi va maintenant rejoindre sur 
Twitter #MuseumWeek, une célébration en ligne 
des musées et des galeries du monde entier. 
L’événement s’est déroulé du 23 au 29 mars exclu-

sivement sur 
Twitter. Plus de 
2 000 musées 
ont déjà signé 
pour la célé-
bration d’une 
semaine avec 
la participation 
de plus de 44 
pays du monde 
entier.

Comme chaque année depuis 1994, le Festival 
des musiques sacrées du Monde à Fès réunit, 
dans cette historique ville marocaine,  un nombre 
important de visiteurs pour écouter et jouir 
pendant neuf jours des performances artistiques 
et culturelles d’interprètes et d’intellectuels 
venus du monde entier. Pour la 21ème édition 
la nouvelle équipe chargée de ce festival qui 
dépend de la Fondation Esprit de Fès  a choisi  
pour thème Fès au miroir de l’Afrique.  
   

Pour le lancement de la programmation de 
l�édition 2015, une conférence de presse 
a été donnée au Sénat le mercredi 18 mars 
dernier, en présence de plusieurs personnalités 
notamment  M. Chakib Benmoussa ambassadeur 
du Maroc en France ; M. Abderrafia Zouitene 
président de la Fondation Esprit de Fès dont 
dépend le Festival de Fès des Musiques Sacrées 
du Monde ; le philosophe  Ali Benmakhlouf, 
directeur général Forum de Fès et Alain Weber 
le directeur artistique.
 
Le sénateur Christian Cambon président du 
groupe d’amitié France-Maroc au Sénat a  
inauguré cette cérémonie d’annonce, au nom 
de M. Gérard Larcher, Président du Sénat et de 
Mme Bariza Khiari sénatrice et vice-présidente 
du groupe d’amitié France-Maroc, deuxième 
groupe le plus important après France-Chine.
Faisant allusion à la dramatique attaque contre 
le musée du Bardo à Tunis, le sénateur Cambon 
a déclaré que fêter l’annonce d’une nouvelle 
édition du festival représente « la meilleure 
réponse au fanatisme, à des personnes qui 
se cachent derrière des apparences fausses 
et trompeuses d’une religion qu’ils ne 

connaissent pas et qu’ils utilisent à des fins 
terroristes.  Quelle meilleure réponse à cette 
folie assassine que celle de la culture de la 
tolérance et le dialogue, la rencontre des arts, 
les femmes et les hommes qui vont se retrouver 
pour célébrer ensemble, leurs origines, leurs 
différentes cultures. » Qualifiant ce festival de 
pèlerinage humaniste il a invité tous les présents 
à faire le voyage pour assister à cette belle 
manifestation culturelle et spirituelle. « Face à 
un monde plein de violence le festival de Fès 
représente une des plus belles manifestations 
de la liberté de la paix et de la tolérance » a 
-t - il précisé.  
Le sénateur Cambon a renouveler à cette 
occasion  son attachement à une amitié 
franco-marocaine qui plonge ses racines dans 
l’histoire et qui vit depuis quelques semaines 
un formidable renouveau à travers plusieurs 
rencontres. 

Après avoir remercié l’assistance de son intérêt 
pour cet événement artistique et culturel 

Abderrafia Zouitene précise : «  Durant neuf 
jours, la magie du sacré va de nouveau opérer. 
Chaque soir, les lumières se joindront à la musique 
pour emplir la ville de cette aura faite de coeur 
et d’esprit et qui renforcera inexorablement 
la dimension universelle de Fès. »

En effet un programme riche et  exceptionnel 
sera offert au public grâce à la participation 
de grands talents africains et internationaux 
tels que Ballaké Sissoko et ensemble de kora 
de Baamako - Mali
Les Masques de la lune – Burkina Faso le grand 
chanteur Emirien Hussain Al Jassmi, le célèbre 
chanteur tunisien Saber Rebaï …

Pour mettre en valeur la dimension africaine 
du royaume du Maroc, Ali Benmakhlouf
directeur général Forum de Fès forum lancé 
en 2001,  a choisi de célébrer deux symboles 
des liens historiques qui unissaient le Maroc à 
l’Afrique ; deux natifs de la ville de Fès et dont 
l’influence a rayonné  partout dans le monde ;  

le grand savant et diplomate du début du XVIe 
siècle Hassan  Al Wazzan dit « Léon l’Africain », 
qui à travers ses témoignages et ses récits de 
voyage, nous invite à découvrir l’Afrique de son 
époque  et Sidi Ahmed Al Tijani   fondateur de 
l’ordre confrérique soufi qui porte son nom. Ali 
Benmakhlouf précise lors de sa présentation : 
« Pour ces figures comme pour tant d’autres, 
Fès fut un passage obligé pour les savants 
et les commerçants arpentant l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest. Les coursiers du savoir 
ainsi que ceux qui se sont engagés dans les 
routes commerciales de Fès à Tombouctou ou 
à Dakar se sont non seulement croisés, mais 
furent parfois les mêmes. Fès l’andalouse est 
tout aussi africaine. » 

Rendez-vous donc au mois de mai à la fascinante 
ville de Fès et pour neuf jours d’enchantement. 

(Pour tout renseignement : http://fesfestival.
com/)

Dr Zeina el TIBI (bureau de Paris)

Louvre Abou Dhabi Grèce : mensonges et démagogie

Suite de la page 1

Or, pour obtenir la prolongation du plan d’aide 
sans laquelle on passait du risque d’insolvabilité 
à l’insolvabilité avec les conséquences qu’on 
imagine, il a bien fallu composer. De même en ce 
qui concerne le SMIC, il n’est plus question d’en 
fixer le montant et encore moins d’en faire une 
priorité. Enfin, la lutte contre  la fraude fiscale 
était déjà un engagement des gouvernements 
précédents, lequel  n’a jamais été tenu.

Ce qui se passe en Grèce rappelle fort oppor-
tunément que « bien mal acquis ne profite 
jamais ». 

Or les dirigeants grecs  ont menti en falsifiant 
leurs statistiques officielles pour accéder à 
la zone euro, ils ont continué à mentir en ne 
respectant pas les engagements pris à 
l’égard de la troïka, et ils ne tiennent toujours 
pas  le langage de vérité comme a pu le 
voir  avec les promesses démagogiques 
de Tsipas  lors  des dernières élections 
législatives. 
Certes, cela lui a permis d’être élu, mais 
à quel prix ?

Tous ces mensonges successifs pénalisent 
toujours  une seule et même victime: le 

peuple. Certains ne manqueront pas de dénoncer 
la naïveté de ceux qui croient que les promesses 
engagent ceux qui les font, alors que l’histoire et 
le quotidien nous rappelle qu’elles n’engagent 
que ceux qui les reçoivent. Le peuple grec 
vient d’en faire l’amère expérience. 
Autre leçon à tirer de ces derniers événements, 
celle récurrente du danger mortel de l’électo-
ralisme démagogiques et de ses arguments 
totalement déconnectés dans la plupart des 
cas de la réalité économique. 

Certes, cela peut   permettre de gagner des 
élections, mais dans le meilleur des cas cela 
se traduira, lorsqu’il s’agira de les mettre en 
application, par le reniement des promesses 
faites dans le meilleur des cas. Et dans le pire 
des cas, ce sera le chaos économique et 
politico-social.



تتمات8

20% من وظائف لبنان في القطاع السياحي

أو واحدا  مشروعا  لهم  يكون  أن  دون   أهدافها، 
 هدفا واحدا . وقد يقول قائل إن العرب جزء من
للعرب يكن  لم  ، ألنه  السياسي  اإلسالم   مشروع 
 حضارة خاصة بهم بل كانوا جزءا من حضارة
الممكن األخذ بوجاهة هذا  عربية إسالمية ! من 
 الطرح لو أن جماعات اإلسالم السياسي الراهنة
 تملك مشروعا حضاريا، أو تتوافق على مشروع
حضاري. غير  أو  كان  حضاري  مشترك، 
لكل فإن  والصراعات  الحروب  هذه  في خضم    
 دولة عربية رؤيتها الخاصة ومصالحها الخاصة،
مما وتتعارض  الرؤى  هذه  تتضارب  ما   وكثيرا 
حتى بل  األخرى،  المشاريع  أصحاب   يخدم 
وتتحارب الرؤى  تتصارع  الواحدة  الدولة   داخل 
أصحاب عن  بالوكالة  السياسية   المكونات 
الخارجية . بعض )الدول(  المشاريع واألجندات 
وليس إلحاقية  عالقة  ضمن   ، متحالفة   العربية 
 ندية ، مع المشروع الفارسي الشيعي ، وبعضها
مع وبعضها  العثماني،  التركي  المشروع   مع 
بعضها وربما  الصليبي،  االستعماري   المشروع 
وبعضها اليهودي،  الصهيوني  المشروع   مع 
المشاريع. هذه  كل  أرضه  على  تتصارع 
في عربية  دولة  أو  مجتمع  كل  استمرت   إن 
االلتحاق خالل  من  الذاتي  الخالص  عن   البحث 
دعمها، طلب  أو  إليها،  الُمشار  المشاريع   بأحد 
الوطنية الدولة  ألن  خاسر،  رهانها   فسيكون 

هذه أصحاب  من  ُمستَهَدفة  باتت  بذاتها   العربية 
صياغة إطار  في  تفكيكها  ومطلوب   المشاريع 
 جديدة للمنطقة . وبالتالي من غير الممكن الحفاظ
إطار في  إال  ومجتمعها  الوطنية  الدولة   على 
 استراتيجية عربية مشتركة الستنهاض المشروع
 القومي العربي على أسس جديدة تتجاوز المفاهيم
والقومية للهوية  واأليديولوجية   الشوفونية 
العشرين. القرن  منتصف  سادت  التي  العربية 
 وفي ظني إن دعوة مصر لتشكيل قوة تدخل عربية
قيمة ذات  تكون  لن  اإلرهاب  لمواجهة   مشتركة 
شمولية عربية  استراتيجية  إطار  في  تكن  لم   إن 
تحدد استراتيجية  منها،  جزءا  التدخل  قوة   تكون 
األعداء ومعسكر  المشتركة،  العربية   األهداف 
من مشتركا  موقفا  وتتخذ   ، األصدقاء   ومعسكر 
 كل المخاطر والتهديدات التي تجري في منطقتنا
خطر إلى  اإلسرائيلي  الخطر  من  بدءا   العربية، 
 اإلرهابيين المتطرفين ، وخطر مخططات الغرب
 وخصوصا واشنطن لفرض الشرق األوسط الجديد
 على حساب األمة العربية ، أيضا خطر وتهديدات
 دول الجوار. وقد يكون المدخل لهذه االستراتيجية
وإعادة المشترك،  العربي  الدفاع  اتفاقية   تفعيل 
وآليات العربية  الدول  جامعة  بميثاق   النظر 
محددة، لدول  الحالية  المالية  وارتهاناتها   عملها 
القاعدة اإلقليم  لتكون  اليوم  المؤهلة  هي   ومصر 
العربي. القومي  المشروع  هذا  الستنهاض 

تنمو أن  المجلس  توقّع  ذلك،  إلى   باإلضافة 
المباشر والسفر  السياحة  قطاع  في   الوظائف 
 بنسبة حقيقية سنوية قدرها 3,1% إلى 156,200
في العاملة  اليد  مجموع  من   9,1% أو   وظيفة 
في التوظيف  ينمو  أن  فيما   ،2025 للعام   لبنان 
حقيقية بنسبة  األوسع  والسفر  السياحة   اقتصاد 
ككل، 429,400 وظيفة  إلى   %3 قدرها   سنوية 
في العاملة  اليد  مجموع  من   25,1% يوازي   ما 
 العام 2025. في المقابل، توقّع أن ينمو التوظيف
 المباشر لقطاع السياحة والسفر في الشرق األوسط
 بنسبة %3,1 بين العامين 2015 و2025، وأن
توقّع بينما  التوظيف،  %3,4 من مجموع   يشكل 
بنسبة األوسع  والسفر  السياحة  اقتصاد  ينمو   أن 
 %3,2 وأن يشكل %8,2 من مجموع التوظيف
الـ42 المرتبة  في  لبنان  حل  وقد  المنطقة.   في 
قطاع لمساهمة  المتوقع  النمو  حيث  من   عالميا 
التوظيف، وحل في  السياحة والسفر األوسع في 
لهذا المباشرة  المساهمة  الـ40 من حيث   المرتبة 
.القطاع في التوظيف في السنوات العشر المقبلة.
المباشرة المساهمة  أن  إلى  المجلس  أشار   كما 

اللبناني االقتصاد  في  والسفر  السياحة   لقطاع 
ما  ،2014 العام  في  مليار دوالراً    3,55  بلغت 
 يوازي %7,6 من الناتج المحلي اإلجمالي، وان
 التوظيف المباشر في القطاع بلغ 114,000، ما
في لبنان  في  العمالة  مجموع  من   7,4%  يمثل 
المباشرة المساهمة  إرتفاع  وقّدر  الماضي.   العام 
قدرها حقيقية  بنسبة  االقتصاد  في  القطاع   لهذا 
 %7,7 في العام 2014، ونمو مساهمته المباشرة
.2014 العام  في   8,3% بنسبة  التوظيف  في 
 
مليار بـ9,8  ساهم  ككل  القطاع  أن  إلى   وأشار 
االقتصادي النشاط  من   21,1% أو   دوالراً، 
313,000 متضمنا   ،2014 للعام   اللبناني 
التوظيف مجموع  من   20,3% يمثُل  ما   وظيفة 
قطاع مساهمة  نمو  وقّدر   .2014 العام   في 
المحلي الناتج  في  األوسع  والسفر   السياحة 
العام في   6,9% قدرها  حقيقية  بنسبة   اإلجمالي 
األوسع القطاع  مساهمة  وإرتفاع   الماضي، 
2014 العام  في   %7,3 بنسبة  التوظيف  في 
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البحرين في  ولد  إعالمي  وهو  الزيني،   ويقول 
مكافحة مجال  في  وناشط   ،1991 مواليد   من 
الفساد خطورة  “إن  اإلعالم:  وحرية   الفساد 
إباحة في  يكمن  العربية،  البلدان  في   المجتمعي 
معها الناس  وتعايش  اجتماعيا،  الظاهرة   هذه 
يمكن ال  طبيعية  مسألة  أنها  على  المجتمع،   في 
أمام المجال  يفتح  ما  وهذا  ضدها،   الوقوف 
والمؤسسات القطاعات  العديد  في  الفساد   انتشار 
مضيفًا مناسبة،  البيئة  أن  طالما   والشركات، 
االجتماعية، التابوهات  نكسر  أن  الوقت   “حان 
الخطر عن  لنكشف  األسود،  الوشاح   ونمزق 
المقبلة”. واألجيال  حياتنا  يهدد  الذي  الحقيقي 
المبادرة، على  القائمون  أن  الزيني،   وأضاف 
 وهم 50 ناشطاً في المجتمع المدني من 15 دولة
ثاني المبادرة، وهو غاز  اعتمدوا شعار   عربية، 
 أكسيد الكربون القاتل حيث تحوله مضخة المبادرة
 إلى األكسجين مصدر الحياة، ويضم فريق العمل
ماجستير وطالب  ومتخصيين  وكتاب   صحفيين 
ودكتواره في المجاالت المتعلقة بمحور المبادرة.
 وتابع، أن المبادرة تتضمن مسابقة دورية، تنظم
 كل 4 أشهر، وتستقبل من خاللها أعمال إبداعية
 لمكافحة الفساد من الجمهور، بهدف نقل تجارب
 يومية من حياتهم بطرق بسيطة، إضافة إلى عقد
 شراكة مع شبكة “خرابيش” في عمان، ومع رسام

 الكاريكاتير المصري إسالم جاويش، الذي حقق
 كتابه الجديد “الورقة”، نسبة مبيعات مرتفعة في
معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أقيم مؤخرا.
الحسن، جني  اللبنانية  الكاتبة   وتشارك 
الثاني للعام  “البوكر”  لجائزة   المرشحة 
في  ″99 “طابق  روايتها  عن  التوالي،   على 
البسيط. اإلبداعي  بأسلوبها  للمبادرة  الكتابة 
الصحافي الزميل  سورية  من  يشارك   كما 
“االقتصادي”، موقع  من  االبراهيم   مختار 
استقصائي تحقيق  أفضل  جائزة  على   والحائز 
في مشارك  وكعضو  بالكتابة،  لـ2014،   عربي 
المبادرة، وكذلك فنان الكاريكاتير مرهف يوسف.
يحلمون “إنهم  المبادرة:  على  القائمون   ويقول 
على القضاء  طريق  عن  الفساد،  خال   بمجتمع 
وتعطل الكفاءات،  تقصي  التي   الممارسات 
تتوسع أن  في  يأملون  وأنهم  المرجو،   التقدم 
 المبادرة، وتنتشر في كافة أرجاء العالم العربي،
الفساد”. مؤشر  في  متقدمة  مرتبة  احتل  الذي 
 يشار إلى أن المؤشر الذي أعلنته “منظمة الشفافية”،
 من مقرها في مدينة برلين، أظهر حصول أعضاء
تقدير متوسط الـ21، على  العربية  الدول   جامعة 
100 البالغة  المؤشر  درجات  من  درجة   35 
 درجة، حيث تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة
والرشوة. السرية  والتعامالت  السلطة  استخدام 

من أجل وقف الرشوة والفساد في العالم العربي

أين المشروع القومي االقتصادي العربي للتنمية واالزدهار؟

 تنهمر دمعات العين ألما في عيد األم .. تتزاحم األفكار والعبارات في هذه المناسبة في كل
 عام ، نستحضر أحرف قواميس اللغة ، من أجل أن نختار الكلمات التي تعبر عن فرحة قبلة

نطبعها على يد األم ، ولنقول لها كل عام وأنت يا أمي بخير .
 أو نختار الكلمات التي تعبر عن الحزن واأللم برحيلها ..

 وما بين الحزن والفرح ، ما بين البسمة واأللم .. تنفجر دمعات العين على أم ال نستطيع
 أن نقدم لها سوى كلمات .. وربما كلمات ليست كالكلمات .. لكنها تبقى كلمات.. ال تساوي

 شيئا أمام عذابات العمر الذي عاشته في حياتها من أجلنا وال لحظات الشقاء... وال يعوض
 لها صبرا تحملته في سبيل تربيتنا وال يعوض رحيلها إلى السماء .. وال يوقف شالل الدمع

 الذي انهمر بين تجاعيد وجهها أو حاولت إخفاء قطراته بتشققات يديها ..
 هنا أمي .. عاصمة العذاب .. هنا دمع العين الذي كان يحفر تجاعيد الوجه بحرقة القلب

 دون جواز سفر ، ودون تأشيرة مرور ..
 هنا أمي .. حيث عرف الدمع معانيه ، وعرف األلم أنفاقه في أعماق خدودوها األنثوية ..
 واستطاع حفر مساره تجاعيدا روى وجهها بقطرات ندى تساقطت دمعات ودعاء مع كل

صالة فجر .
 هنا أمي.. حيث كانت الحياة ...كالرحيل : األلم فيها موجع وكان البكاء صامتا دون ضجيج..
 رحلت أمي .. وفي كل عام، تنهمر الدمعات والكلمات .. لكنها ال تعيد لها الحياة وال تعوض

 لها ما فات .. لك الوفاء يا أمي في عيدك .. لك الوفاء
 بدمعات العين نحتفل بعيدك أم بالبسمات .. ال فرق إذا تفتت الصخر بين الموت والبقاء على

قيد الشقاء ..

عفوا أمي .. هي كلمات مبعثرة

   تتمة الصفحة 1

   تتمة الصفحة ٣

عبد معروف



7 تقارير

 في سابقة إعالمية فلسطينية: مسؤولة
مقدمة لبرنامج إذاعي

الواقع الفلسطيني والعمل على تحسينه.

 هل تنفذ اللجان اللجان الشعبية
 مشاريع في إصالح البنية

التحتية ؟
المخيم، داخل  بالكهرباء  معنية  الشعبية   اللجان 
معنية »االونروا«  والمجارير  الطرقات   اما 
الفلسطينية للتجمعات  بالنسبة  الملف.   بهذا 
اللجان »االونروا«  بخدمات  المشمولة   غير 
– )اآلبار  القضايا  بكافة  برعايتهم  تقوم   الشعبية 
تستعمل التجمعات  كل  ان  االشارة  مع   المولد(. 
الكهربائية. والمولدات  اآلبار  مياه  وتستخدم 
تضع الشعبية  اللجان  فإن  هنا   من 
خدمة في  وجهودها  امكانياتها   كل 
فلسطيني. تجمع  الـ24  خدمة  و  مخيماتنا 
في المساعدة  عن  تتوانى  ال  الشعبية   واللجان 
)انقطاع المعقول  ضمن  قدراتها  كانت   حال 
للمساعدة. نتدخل  متر(   100 كهرباء  كابل 
نضطر مكلف،  العمل  هذا  ان  العلم   مع 
المساعدة. لطلب  لمؤسسات  للجوء  احيانا 

 بعض التقارير تتحدث عن تأخير في
 إعادة اعمار مخيم نهر البارد شمال

لبنان ؟
لوكالة العام  المدير  مع  ايام  عشرة  قبل   التقينا 
حصلت التي  االعتصامات  خلفية   األونرواعلى 
إعادة في  التأخير  بسبب  البارد  نهر  مخيم   في 
 االعمار ، وشرحنا واقع عملية التاخير والعراقيل
الطويلة الزمنية  الفترة  وان  تواجهها،   التي 
لها مبرر  ال  االعمار  عملية  بها  حصلت   التي 
 .وحسب معلوماتنا ان 34% فقط  من المخيم تم
اعماره وحجة االونروا هي عدم وجود تمويل .
 والبد من االشارة إلى أن اللجان الشعبية اتخذت
 قرارا بوقفة تضامنية في كل المخيمات الفلسطينية
في شعبنا  يشعر  حتى  الوقفة،  هذه  بتنفيذ   وقمنا 
ان علمنا  وكما  معهم  بتضامنا  البارد  نهر   مخيم 
مع لقاءه  اثر  وعلى  دبور  أشرف  السفير   سعادة 
 سيادة الرئيس محمود عباس طرح معه موضوع
 استكمال اعمار مخيم نهر البارد و طلب من سيادته
 التوجه بطلب المساعدة من الدول المانحة لتغطية
تكليف تم  بالفعل  و  االعمار.  تبقى من عملية   ما 
مع التواصل  و  لالتصال  عريقات   السيد صائب 
الدول المانحة الستكمال المبلغ المطلوب لالعمار .

اشهر االربعة  مدى  على  اشكالية  واجهتنا   ايضا 
 الماضية و هي برنامج الطوارىء الهالي مخيم نهر
 البارد الذي اعفي منه موضوع الطبابة )%50(
 مما خلق حالة من الغضب عند اهالي مخيم نهر
 البارد ولكن »االونروا« لم تتراجع عن قرارها.مع
 علمنا ان »االونروا« حصلت على مبلغ 2 مليون
حسب و  البارد  لنهر  الطوارئ  لبرنامج   دوالر 
العملية غير مكلفة كثير و باستطاعة  تقديرنا ان 
»االونروا« تأمين هذا المبلغ من اي جهة مانحة .
لوكالة العام  المدير  مع  به  تباحثنا  الذي   هذا 

العام المفوض  مع  اجتمعنا  كذلك   األونروا. 
 »لالونروا« بالشرق االوسط و وضعناه بصورة
 الوضع واعطيناه تقارير مفصلة عن واقع مخيم
سعادة مع  العام  المفوض  والتقى  البارد.   نهر 
البارد. نهر  مخيم  بموضوع  للتباحث  السفير 
ستقوم مانحة  دول  من  مندوبين   مجموعة 
على لالطالع  البارد،  نهر  لمخيم  بزيارة   قريبا 
يكون حتى  االرض،  على  المخيم  وضع   حقيقة 
وشفافية بدقة  الصورة  نقل  المندوبين   باستطاعة 
 للجهات الممولة. و اصدرنا تعليمات وتوجيهات
آمنة اجواء  بتأمين  الفلسطينية  القوى   لكافة 
المخيم. ضمن  بجولته  الوفد  يقوم  ان  اجل  من 

 ما هي مناشداتكم للتخفيف من معاناة
الالجئين الفلسطينيين في لبنان  ؟

على اطالعا  اكثر  الفلسطينية  الشعبية   اللجان 
 هموم شعبنا ومخيماتنا الفلسطينية الننا متعايشين
العديد لحظة،ونرى  كل  في  ومشاكله  احداثه   مع 
من حاالت الفقر التي هي بحاجة ماسة للمساعدة.
و فردية  مبادرات  خالل  من  التعاون  يتم   احيانا 
الطلب. تحت  و  متوفرة  امكانيات  يتطلب  هذا 
ضمن السكاني  والتضخم  البؤس   حالة 
تخلق الصغيرة  الجغرافية  البقعة   هذه 
نار. اطالق  وحدوث  المشاكل  من  الكثير 

ماء بئر   12 لدينا  مختلفة  مشاكل  امام  اننا   كما 
وتعترضنا صيانة   – ماء   – لمازوت   بحاجة 
ان بحاجة  وكثيرة  اخرى  يومية   مشاكل 
شفافة الشعبية  .واللجان  امكانيات  لها   يتوفر 
لها. بحاجة  هم  لمن  المساعدات  بتامين 
برج مخيم  مثل  كثيرة  لقضايا  دراسات   قدمنا 
السنة توفي خالل  والذي   ) الكهرباء   (  البراجنة 
الشبكة تنظيم  لعدم  نتيجة  شاب   14  الماضية 
 الكهربائية داخل المخيم . وقدمنا دراسة بحدود 850
ضمن الكهرباء  شبكة  تنظيم  العادة  دوالر   الف 
لمخيم دراسة  كذلك  و  البراجنة  برج   مخيم 
من فيها  الموجودة  الكابالت  الن  الحلوة   عين 
تأهيل. العادة  بحاجة  واصبحت   1970 سنة 
ضمن خاصة  قليلة  وامكانيات  مكلفة   قضايا 
السلطة،كذلك بها  تمر  التي  المالية   الظروف 
الرشيدية مخيم  في  ماء  مشاريع مصارف   هناك 
 التي تتعرض بيوتها في كل فصل شتاء للجرف
البحر جل  تجمع  كذلك  بيت(.   40  )حوالي 
ماء. لمصارف  بحاجة  صور  مدينة  قرب 

في الفلسطينية  المخيمات  بعض  وتفتقر   كما 
يوجد ال  حيث   . للمدافن  اللبنانية   المحافظات 
االتفاق على تم   ، تتسع  البداوي مقبرة   في مخيم 
و جدا  مرتفع  كانت  الثمن  لكن  و  ارض   شراء 
 تصل تكلفته الى 1,100,000 مليون و مائة الف
فردية. ليست  و  عامة  احتياجات  هذه  و  دوالر. 
المشاريع من  والعديد  الدراسات  من  العديد   لدينا 
 التي نتمنى ان تقوم اي جهة محبة وانسانية  بتقديم

المساعدة.

مباشرة. الهواء  عبر  اإلمكان  قدر  وحلها 
هذا لتقديم  اختيارها  تم  أنه  إلى  غنّام   وتلفت 
نهج من  واتخاذها  للناس  لقربها   البرنامج، 
 وأسلوب العمل الميداني هدفاً لخدمة الناس وحل
الفلسطينية غنّام أن   اشكالياتهم، ومعروف محلياً 
 هي المسؤول الفلسطيني األقرب للناس خصوصاً
يجدها دائماً  إذ  والبيرة،  هللا  رام  مدينة   في 
االطالع أجل  من  مكان  كل  في   الفلسطينيون 
يحدث. ما  كل  ومتابعة  ومشاكلهم  همومهم  على 
أن على  والبيرة،  هللا  رام  محافظ    وشّددت 
الناس مع  التواصل  هو  البرنامج  من   الهدف 
صوت إليصال  عام  بشكل  العام  الرأي   أمام 
كمسؤولة لها  فقط  ليس  الفلسطيني   المواطن 
مضيفةً: المسؤولين،  لكل  ولكن   فلسطينية، 
وهذه الناس  مع  مباشرة  الهواء  على  كنت   »أنا 
أن وعلينا  الواقع  أرض  على  أمارسها   قناعة 
أن ال  والمواطنين،  الناس  وأوجاع  لهموم   ننزل 
الدقيقة الظروف  هذه  في  المواطن  لنا   يصعد 
الفلسطينية.« قضيتنا  بها  تمر  التي  والصعبة 

حلول مباشرة

من اتصاالت  البرنامج  خالل  غنّام   واستقبلت 
 كافة المدن والمحافظات الفلسطينية، ولم تقتصر
يوجد حيث  فقط،  والبيرة  هللا  رام  مدينة   على 
أم«، بل شملت كافة مدن إذاعة »راية أف   مقر 
تنوعت إذ  المحتلة،  الغربية  الضفة   ومحافظات 
والطبية االجتماعية  االشكاليات  بين  ما   طبيعتها 
المواطنين. من  الكثير  أمام  العقبات  وذللت 
 وبمجرد انتهاء البرنامج، قامت غنّام عبر مكتبها
 في رام هللا، بالتواصل مع كافة المدن والمحافظات

في والمسؤولين  المحافظين  خالل  من   األخرى 
تلقتها خالل التي   محاولة لحل جميع االشكاليات 
 البرنامج الذي استمر قرابة الساعة والربع، فضالً
الهواء مباشرة. التي حلتها على  عن االشكاليات 
 وعن طبيعة االشكاليات التي طرحها المواطنون،
الشخصية االحتياجات  بين  ما  تنوعت   فقد 
الصحية. واالشكاليات  والمساعدات،  والمالية 

ضرورة للتكامل

هللا رام  محافظ  أن  البرنامج  هذا  في   والالفت 
 والبيرة ليلى غنّام، استطاعت أن تعرف المتصلين
 بمجرد سماع صوتهم وتميزهم وتعرف مشاكلهم
 وتشرحها للمستمعين مباشرة، ألنها دائماً ما تكون
غنّام: المحافظ  وتقول  الناس.  وبين  الميدان   في 
 »عندما تكون قريبا من الناس فستكون مطّلعا على
كافة اشكالياتهم ومعاناتهم، وهذا ما حدث معي.«
 واعتبرت المحافظ غنّام أن تقديمها للبرنامج، يدل
واإلعالم، المسؤول  بين  التكامل  ضرورة   على 
على الضوء  تسليط  فقط  ليس  هدفه   الذي 
الرابعة، السلطة  هو  أنه  إذ  حلها  لكن   المشكلة، 
يلعبه االعالم في الذي  الدور   مشددة على أهمية 
فلسطين في ما يتعلق بحل اشكاليات المواطنين.

الناس« حلقة وصل برنامج »مع   أخيراً، سيبقى 
 ما بين المواطن والمسؤول، إذ علمت »النشرة«،
 أنه سيتم استكماله من خالل  استضافة مسؤولين
 فلسطينيين آخرين إليصال صوت المواطن لهم،
رام هللا مع محافظ  الفكرة  هذه  انطالقة  كانت   إذ 
والبيرة، وهي المّرة األولى التي تحدث في فلسطين.

تقرير محمد فروانة من غزة

   تتمة الصفحة ٤



تقارير 6

األيام - عبد معروف

  هل يمكن لكم استعراض الظروف العامة
 التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون

في لبنان؟
حسب لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين  عدد   بلغ 
تقدر  2013 عام  »االونروا«  احصائيات   آخر 
نسمة الف   280 منهم  ومقيم   ، نسمة  الف   447 
تجمع  24 و  فلسطيني  مخيم   12 على   موزعة 
تقديرات وحسب   . اللبنانية  الساحة  امتداد   على 
واعداد المخيمات  هذه  فإن  أيضا   »االونروا« 
 الالجئين بشكل عام  تزيد الضعف كل 20 سنة،
او المخيم  جغرافية  في  تضخما  يشكل  ما   وهذا 
فإن والشك  الفلسطينية،  التجمعات   جغرافية 
الخدمات تقديم  عملية  عن  المعني  أو   المسؤول 
إلغاثة المتحدة  األمم  وكالة  هي  المخيمات   في 
يتم وبالطبع  »االونروا«  الالجئين   وتشغيل 
لها. التمويل  وجود  حسب  الخدمات  تقديم 
فلسطيني مجمع  لـ24  تقدم  التي   الخدمات 
في سوى  »االونروا«  خدمات  تشملها   ال 
وجود عدم  احيانا.  والتربية  الصحة   مجال 
على يفرض  التجمعات  في  كافية   مدارس 
داخل مدارس  في  اوالدهم  وضع   االهالي 
التجمع. من  قريبة  مدارس  في  او  المخيم 

 ما هي المؤسسات التي تقوم برعاية
 الالجئين الفلسطينيين وأوضاعهم ضمن

 هذا الواقع لالجئين الفلسطينيين في
لبنان ؟

 »االونروا« هي المؤسسة المعنية بعدد من الملفات
والصحة، التحتية  والبنية  التربية  مستوى   على 
تتحمل ال  االحيان  من  كثير  في  االسف   مع 
»االونروا« مسؤلياتها كاملة في كثير من الملفات.
»االونروا« تقدمها   قليلة  مئوية  نسبة   وهناك 
الفلسطيني  في ملف الصحة مما يضطر الالجئ 
مؤسسات ببعض  االستعانة  الى   المريض 
منظمة مؤسسات  خالل  من  او  المدني   المجتمع 
المرضى بعض  حالة  تصل  وقد   التحرير 
العالج. تكلفة  تأمين  عدم  بسبب  الموت  الى 
في مدرسة   64 حوالي  يوجد   ، ذلك  جانب   إلى 
تستطيع ال  وهي  لـ»االونروا«  تابعة   لبنان 
الصفوف. في  الكبير  الطالب  عدد   استيعاب 

باتجاه وتحركنا  سبق  شعبية  كلجان  جهتنا   من 
  »االونروا« لمطالبتها بتطبيق نظامها، اي بوجود
 40 طالب في الصف الواحد فقط، بينما يصل عدد
 طالب الصف الى 47 او 48 طالب ، مما يشكل
 عبىء على الطالب وعلى قدرته على االستيعاب
 وكذلك يؤثر على ايداء االستاذ في ضبط الصف
الطالب. لكافة  المعلومات  إيصال  على  وقدرته 

 أين دور منظمة التحرير الفلسطينية في
هذه الحالة ؟

الخدمات تقديم  الفلسطينية  التحرير   مهمة منظمة 
تقوم ال  التي  الفلسطينية  للتجمعات   والمساعدات 
من خالل الخدمات  هذه  وتقدم  »االونروا«،   بها 
مع اللجان  عالقات  خالل  ومن  الشعبية   اللجان 
الى االشارة  مع  المحلية.  العاملة   المؤسسات 
تنمية مهمتها  ومؤسسات  جمعيات  يوجد   انه 
بيوت ترميم  خالل  من  الفلسطينة   التجمعات 
للطرقات بالنسبة  اما  مياه.   – آبار  صيانة   - 
لذلك نعتمد على المياه نواجه صعوبة،   وشبكات 
تقدمها مساعدات  خالل  من  المحلي   المجتمع 
ونستطيع محدودة،  انها  رغم  الشعبية   اللجان 
 القول ان هناك مساهمة من منظمة التحرير لحل
معينة مؤسسة  على  نعتمد  واحيانا  اشكالية   اي 
امامها. العاجزين  المادية  القضايا  لحل  متمكنة 

 هل هناك تنسيق مع السلطات اللبنانية
 بشأن االوضاع االجتماعية في

المخيمات؟
مشمولة غير  الفلسطينية  المخيمات  االسف،   مع 
ال كذلك  و  المحافظات  في  البلديات   بمهام 
حال في  اال  الفلسطينية  التجمعات  مع   تتعاطى 
بملف الحال   هي  كما  شخصية،  عالقة   وجود 
اليجاد مشكلة  معه  نواجه  الذي   النفايات 
ال التحتية  والبنى  الطرقات  قضية  اما   مكب. 
معنا. تتعاون  وال  بها  اللبنانية  للبلديات  عالقة 

 كيف يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية
 معالجة االوضاع االنسانية وحاالت الفقر

 والبطالة والفوضى داخل المخيمات في
 ظل الوضع العام الذي تمر به القضية

الفلسطينية ؟

280 هناك  »االونروا«  احصاءات   حسب 
الفلسطينيين الالجئين  من   %66 نسمة.   الف 
الف  175 ان  يعني  مما  فقراء  المخيمات   في 
من حالة  الف   55 منهم  مشمول  فقراء.   نسمة 
لالونروا. التابع  الشؤون  لبرنامج  تابعين  الفقر 
 على خلفية اصدار قرار و معايير جديدة لحاالت
المستفيدين عدد  تقلص  للشؤون  التابعة   الفقر 
نسمة. الف   47 الى  العامين  هذين  خالل 

 مع تدفق عدد النازحين الفلسطينيين من
 سوريا إلى لبنان كيف تتعاملون مع هذه

القضايا االنسانية المستجدة؟
إلى سوريا  من  الفلسطينيين  النازحين  عدد   بلغ 
 لبنان حسب آخر إحصاء لـ»األونروا« 44 الف
مما والتجمعات  المخيمات  على  موزعين   نسمة 
بسبب معاناته  وزادت  المقيم  الالجئ  حمل   زاد 
 النقص في الخدمات من ناحية الطبابة والعيادات
اضافية( لعيادات  اماكن  و  االدوية  في   )نقص 
و النظافة(  ناحية  من   ( البلديات  عمال   كذلك 
ترافق الطالب(.  عدد  )اكتظاظ  المدارس   ايضا 
»لالونروا« طوارئ  برنامج  عمل  توقف   ذلك 
 لرعاية هذه العائالت. وحسب المعروف فإن لدى
 األونروا  فقط برنامج مساعدات شهرية ال تكفي
 الحد االدنى لدفع اجور منازلهم .والذي يطمئننا هو
 عملية التكافل االجتماعي بين العائالت الفلسطينية
المقيمة والعائالت الفلسطينية النازحة من سوريا .
بدفع احيانا  التحرير  منظمة   وتساهم 
مؤسسات وهناك  للعائالت  مالية   مبالغ 
اجل من  متمكنة  دولية  و  محلية   ايضا 
للنازحين الضرورية  االحتياجات   تقديم 
الجدد. القادمين  خاصة  سوريا  من  الفلسطينيين 
الدولة قرار  خلفية  وعلى  سنتين  مدى   وعلى 
 اللبنانية منع دخول الفلسطينين الى لبنان حافظنا

وصلت الذي  الوقت  في  النازحين،  عدد   على 
75 الى  االزمة  بداية  في  النازحين  اعداد   فيه 
نتيجة سوريا  الى  منهم  قسم  عاد  نسمة.   الف 
المعيشة وغالء  والمالية  االقتصادية   الضائقة 
 في البلد و منهم من هاجر الى الخارج وتعرض
من كبيرة  اعداد  غرق  عن  سمعنا  كما   للموت 
بسبب هروبهم. البحر  في  الفلسطينيين  النازحين 
الالجئين مخيمات  اوضاع  فإن   ولألسف، 
 الفلسطينيين في لبنان وفي ظل النزوح الفلسطيني
 من سوريا صعبة جدا ، على سبيل المثال اذا زرت
 مخيم برج البراجنة ال ترى اال نازحين فلسطينيين
 سوريين. اضافة الى ذلك مسالة العمالة التي أثرت
 سلبا على الفلسطيني المقيم الن الفلسطيني النازح
 يقبل العمل والشغل مقابل 10 آالف ليرة لبنانية من
اجل تأمين ربطة خبز الوالده او كرتونة بيض.

 أمام هذا الواقع المؤلم، ما هو دور
اللجان الشعبية الفلسطينية ؟

 دور اللجان الشعبية مرهون بتوفير امكانيات تدعم
خالل من  النازح  والفلسطيني  المقيم   الفلسطيني 
عمليات من  االخيرتين  السنتين  في   مؤسسات. 
 النزوح الفلسطيني من سوريا، خفت المساعدات
 التي تقدمها المؤسسات في الوقت الذي كانت تتزاحم
االزمة بداية  في  المساعدات  تقديم  اجل  من   فيه 
 السورية. ونحن كلجان شعبية كنا نشمل العائالت
الفقيرة مع النازحين في برنامج تقديم المساعدات.
اشكاالت حل  في  الشعبية  اللجان  دور   ويبرز 
بين وسيط  بمعنى  اجتماعي  عمل   ،  عائلية 
 المجتمع المدني و »االونروا« . نقوم بنقل الواقع
مكاتب وجود  رغم  »لالونروا«    الفلسطيني 
فيه تتنافى  الذي  الوقت  في  المخيم،  داخل    لهم 

الفلسطيني. الالجئ  واقع  مع   سياستهم 
 على اللجان الشعبية اثبات و ابراز حقيقة

أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان لـ »األيام»:

 أكد أبو اياد  الشعالن أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان على أن الالجئين الفلسطينيين
 يعيشون ظروف إنسانية صعبة ، الفتا إلى أن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها المخيمات

الفلسطينية تعكس حالها بشكل مأساوي على أوضاعها العامة.
 حول الظروف العامة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في لبنان ، واألوضاع االنسانية القاسية

التي يتعرضون لها ، التقينا السيد أبو إياد الشعالن وأجرينا معه هذا الحوار :

الالجئون الفلسطينيون في لبنان يعانون من ظروف إنسانية مأساوية



5 مقاالت

فى وتجارتها  األسلحة  صناعة  حجم   ارتفع 
اإلسرائيلي الكيان  فى  وتتركز  العربية   المنطقة 
الرأسمالية االقتصادية  األزمة  أن  كما   ومصر، 
تصدير بإمكانيات  تسمح  الحالية   العالمية 
الشرق المحيط ومنها  إلى دول  األسلحة   مصانع 
القادم العقد  فى  نرى  فسوف  هذا  وعلى   األوسط 
المنطقة فى  األسلحة  فى صناعة  كثيرا  ما  تقدما 
العربية المنطقة  إلى  األسلحة  أن صادرات   يبدو 
بقيت حاليا  األوسط  الشرق  إلى  تزيد   سوف 
متفرقة مناطق  فى  الضارى  والقتال   المنافسات 
سنوات ثالث  بعد  الخ  ولبنان  وإيران   كالعراق 
معدل ارتفع  السالح,  لسوق  كبير,  تراجع   من 
بمعدل  2014 عام  في  التسلح,  على   اإلنفاق 
 1,7%, حسب ما أعلنه المعهد الدولي للدراسات
 اإلستراتيجية )A.A.S.S(, وهي مؤسسة عالمية
 مستقلة, رائدة في مجال األمن العالمي, ولمخاطر
 السياسية والصراع العسكري, ويعلن التقرير إن
على باإلنفاق  بالعالم  دولة  ثالث  حلت   السعودية 
على متقدمة  دوالر!  مليار   80,8 بقيمة   التسلح, 
بمرتبة إسرائيل  جانب  إلى  وبريطانيا,   روسيا 
األوسط الشرق  في  دولة  وثاني  عالميا   13 
عام كان   2014 عام  دوالر.  مليار   23,2  بقيمة 
نتيجة العالمي,  لألمن  كتهديد  داعش,   بروز 
وسيطرته وسوريا,  العراق  في  بمجازر   قيامه 
 جغرافيا على مساحة كبيرة, ودخوله كطرف في
 صراعات كثيرة, وامتداد تأثيره إلى مصر وليبيا
وجود فكان  فرنسا,  وحتى  واألردن   والسعودية 
داعش العامل األكبر الرتفاع اإلنفاق العسكري.

قوات جرائم  تام  بوضوح  كشفت  الوثائق   ان 
 االحتالل األمريكية والقوات المتحالفة والشركات
نساء من  للمدنيين  قتلها  في  »المرتزقة«   األمنية 
)حسب مباشرة  وبنيران  وحوامل,   وأطفال 
مايسمى نرى  لالحتالل(  العسكري   المصطلح 
 بالسلطة الرابعة في الدول العربية يركز بصورة
 ملحة وفجة على دور إيران وحزب هللا ال لشيء
 إال ألنهم دعموا فصائل إسالمية مقاومة لالحتالل
في تاريخهم  لهم  عراقيين  سياسيين  ساندوا   أو 

الدكتور عادل عامر 

تنظيم داعش ينعش صناعة السالح وتجارتها في المنطقة

 مقارعة الدكتاتورية والتسلط والتهميش, وتناسى
السيادة أصحاب  يتبع  الذي  العربي   اإلعالم 
 والجاللة من القادة العرب أن األوضاع المزرية
اآلالف من العراق ومقتل عشرات  يعيشها   التي 
 أبنائه ان لم تكن مئات اآلالف يعود إلى االحتالل
 بصورة مباشرة وواضحة, وأن الغزو الذي جرى
 بحجج واهية وزائفة تم بتخطيط مسبق من اجل
 مصالح الواليات المتحدة في المنطقة, أن إسرائيل
اإلقليمية والقوة  اإلقليمية  اإلمبريالية  دور   تلعب 
بهذا قيامها  أهمية  وستزيد  المنطقة  فى   العظمى 
 الدور فى الحقبة اإلسرائيلية التي تعيشها المنطقة
المتحدة الواليات  مع  الكامل  بالتحالف   حاليا 
تسليح على  إسرائيل  قدرات  أن  كما   األمريكية، 
 ذاتها والتصدير أيضا إلى الخارج سوف يزيد إلى
 مدى بعيد فى العقد القادم خاصة فى ظل اتفاقية
المتحدة. الواليات  مع  االستراتيجي  التعاون، 

في األمنية  األجهزة  دور  عن  الحديث  ان  كما    
سواه دون  المسؤولية  المالكي  وتحميل   التعذيب 
كان العراقية  القوات  ان  إذ  أكثر من سؤال   يثير 
 اليسمح لها بالحركة دون إذن القوات األمريكية,
ضباط ألحد  خاضعة  األمنية  القوات  ان   كما 
الجميع ان  بل  مباشرة,  بصورة  االحتالل   قوات 
 يتذكر كيف ان احد حراس شركة بالك ووتر قتل
بالرصاص الجمهورية  رئيس  نائب  حماية   احد 
عادل مكتب  إلى  الدخول  من  منعه  أراد   عندما 
حتى يرفع  لم  أمريكا  )قضاء  المهدي,   عبد 
عن الحديث  يتم  كله  هذا  وبعد  عليه(.   دعوى 
األمريكان مقصرين وكأن  السجون  في   التعذيب 
العمليات تلك  في  فعلياً  مشتركين  وغير   فقط 
 ولتلصق التهم بالمالكي, ويتم تجاهل وتناسي دور
الواليات المتحدة وكثير من السياسيين العراقيين,
إياد الدكتور  وزارة  عن  الحديث  يتم  لم  فمثالً    
)اثر قتل  عملية  أول  فيها  حدث  إذا   عالوي 
أنهم سوى  لشيء  ال  عراقيين  لثالث   التعذيب( 
 كانوا يحملون أسلحتهم الشخصية )مسدس(. كما
الدليمي عدنان  الدكتور  لنظراء  التطرق  يتم   لم 
 )الذي صرخ بأعلى صوته في مؤتمر اسطنبول
طائفيون«(  »نحن 
التي  وحمايته 
القتل تمارس   كانت 
وتورط  الطائفي 
 أبناء عدنان الدليمي
 في فرق القتل, ولسنا
معرض في   هنا 
المالكي عن   الدفاع 
في أو  غيره   أو 
 سبيل تبرير التعذيب

الممنهج, والقتل 
مهم منتج  أمريكا    
 للسالح, وتجارة السالح
كبيرة, بأرقام   إرباحها 
السوق, تزدهر   ولكي 
أزمات لخلق   تحتاج 
يمكن كي   وحروب, 
إنتاجه, يتم  ما   تسويق 
أمريكا عمدت   لذلك 
في بداعش,   للدفع 

هنا يتمدد  مخيف,  ليكون غول  العربية,   المنطقة 
 وهناك, ويهدد كل المناطق اآلمنة, فتحركت أسواق
السالح, لتسد حاجة الجبهات التي أوجدها داعش.

تحالف فشكلت  معمق,  بشكل  خططت   أمريكا 
في المستخدم  والسالح  داعش,  لضرب   دولي 
المنطقة, دول  على  تسجيله  يتم   الضربات, 
أمريكا قاموس  في  فليس  السداد,  واجبة   كديون 
إذن ثمن,  تقدمه  ما  لكل  بل  مقابل,  دون   عطاء 
من هي  أنها  مع   , سالحها  بيع  تفرض  هي   هنا 
وما والثمن,  الكمية  يحدد  من  وهي   تستخدمه, 
 على العربان إال دفع الفاتورة! التسلح في المنطقة
عالمية, ومافيا  سرية,  بوابات  عبر  يمر   اليوم, 
لكن اإلرهابية,  الجماعات  على  الحضر   بسبب 
تتسلح داعش  متصاعدة,  بوتيرة  قائم   التسليح 
النفط تجارة  واألسلحة,  المعدات  بأحدث   اليوم 
 المهرب تنشط كثيرا, بين دول إقليمية وجماعات
إلى تتحول  أموال  وغذاء,  وسالح  نفط   مسلحة, 
 حساب الغرب, ونفط يباع بابخس اإلثمان للغرب,
وسالح يغذي المعارك, فقط ما يعطيه لنا الغرب.

  االضطرابات العربية, دفعت نحو عسكرة العالم
والجزائر التسليح,  تسعى إلعادة   العربي, مصر 
الجيش, تونس والهدف إلعادة  تهتم بترسيخ قوة 
 الروح للجيش, السعودية والخوف من المستقبل,
ليبيا المشتعلة,  الحرب  وأتون  وسوريا   العراق 
وإمارات ممالك  والجماعات,  القبائل   وصراع 
األمور هذه  بالتسلح,  فاهتمت  التهديد   تستشعر 
ضخمة موارد  والغرب  ألمريكا  ضمنت   كلها 
أو للسالح,  بائع  فإما  متعددة,  أبواب   ضمن 
مستشار أو  االستخدام,  كيفية  على   مدرب 
أبواب كلها  الصيانة,  فرق  تشغيل  وبعده   قتال, 
الستهالك موارد البلدان لصالح أمريكا والغرب.

سباق التسلح

 سباق التسلح, يجعل البلدان تخسر فرص االستثمار
إدامة إلى  أموال ضخمة  تتحول   والتطور, حيث 
 آلة الحرب ,أو دفع مخاوف المستقبل, مما يعني

البطالة, معدالت  وارتفاع  اإلنتاج  مستوى   تدني 
 وزيادة في عجز الميزان التجاري لبلدان المنطقة,
بديون إلى دول مكبلة   مما يعني تحول تدريجيا, 
 ضخمة للغرب, وبعدها سيسهل األمر على الغرب,
العقلية الديون.  ضغط  عبر  شروطه  فرض   في 
 الغربية, تحرق األرض, لتجعل من بلدانها عامرة,
الدم وانهار  الحروب,  برفاهية على ركام   تعيش 
 وصرخات اليتامى, حضارة لن تدوم طويال. فعلى
التقديرات تشير  والمتوسط،  القصير   المستويين 
فى انخفاضا  هناك  أن  إلى  اإلسرائيلية   األمنية 
بفعل  التهديد بنشوب حرب عربية ضد إسرائيل 
 انعدام أو ضعف احتمال بناء تحالف عربي جديد
تعد لم  سوريا  أن  عن  فضال  إلسرائيل،   مضاد 
ما وفى ضوء  إسرائيل  على  كبيرا  خطرا   تملى 
القريب للمستقبل  اإلسرائيلي  التقويم  بات   سبق، 
مغامرة على  اإلعدام  ضرورة  على   يرتكز 
بناء برنامج  فى  أكثر  موارد  واستثمار   محسوبة 
 القوة العسكرية اإلسرائيلية، بما يؤدى إلى أحداث
 نقلة أكبر فى التسلح النوعي، وجرى لهذا الغرض
 إقرار خطة خمسية فى عام 1992 تعتمد إلى حد
الخليج. المستفادة من حرب  الدروس  كبير على 

 أما بالنسبة للقوات المسلحة األردنية، فإن الفترة
فى ركود  فترة  كانت   1993-90 عام  بين   ما 
حالت حيت  األردني،  التسليحى  البناء   أعمال 
البالد منها  تعانى  التي  العنيفة  االقتصادية   القيود 
موارد أو  أصول  أية  بتخصيص  السماح   دون 
القوات كانت  وإن  هامة،  تسليحية  أعمال   ألية 
1992 عام  خالل  نفذت  قد  األردنية   المسلحة 
وفى صفوفها  فى  واسعة  داخلية  تغيير   عملية 
التقرير يشير  السعودية،  المسلحة  القوات   حالة 
الخليج وحرب  للكويت  العراقي  الغزو  أن   إلى 
للبناء برنامج  تنفيذ  إلى  المملكة  دفع  إلى   أديا 
من أكبر  كميات  إدخال  على  يقوم   العسكري 
عملية وارتكزت  الحديثة،  والمعدات   األسلحة 
على تجابه  لن  المملكة  أن  على  هذه   البناء 
التسعينات عقد  من  تبقى  ما  خالل  يحتمل   ما 
الشمال. فى  األقوياء  جيرانها  من  هاما  تهديدا 



مقاالت 4

خاطرة... أي إمرأة

جديدة نسوية  إيديولوجية  وأي  امرأة؟!   أي 
الفرق أن  يبدو  تكريسها...  بكين  مؤتمر   أراد 
رجل واليقي  امرأة،  إال  وآخر  مؤتمر   بين 
األولى غريزته  موت  إثر  على  الموت   من 
ثالثة، إال  الثانية   موت  وال  ثانية،  امرأة    إال 
أيمانكم... وماملكت  رابعة  يعقبها  والثالثة 
تكريم األقل  على  أو  أعمى،  بتكريم  أشبه   هو 
ّكرمت فهي  حرباء،  بعين  وأحيانا  واحدة،   بعين 
والديانات اإلسالم  في  مكانتها  تكّرم،   ولم 
االستخفاف قرون  محو  تستطع  لم   السماوية 
بوجودها قبل االسالم ومنذ بدأ التاريخ البشري...
آدم ضعيفة مسكينة،اتهمت  فمنذ خلقها من ضلع 
 في الكتاب المقدس من العهد القديم بأن هللا عاقبها
كالوالدة، الدنيا،  في  العقاب  أصناف    بشتى 
فصارت عليها،  الرجل  وسيادة   واالشتياق 
وشيث وهابيل،  قابيل  أم  التوالي  على   حواء 
حتى ترفع  لم  العقوبات  وهذه  وبنين   وبنات 
البشرية. وفداء  المسيح  صلب  بعد  وحتى  اآلن 

جاء فقد  الكريمة  للست  التعظيم  على   وتعظيماً 
 في اإلصحاح الحادي عشر من كتاب كورنثوس
حواء الحية  خدعت  كما  أخاف  »إني   الثاني: 
البساطة عن  أذهانكم  تفسد  هكذا   بمكرها، 
تيموثاوس في  جاء  وكما  المسيح«،  في   التي 
ولكن يغو  لم  آدم  »أّن  الثاني:  اإلصحاح   من 
التعدي«.... في  فحصلت  أغويت  المرأة 
 ولم يقف تكريم المرأة عند هذا الحد، ففي المجتمع
حقوقها أدنى  من  مسلوبة  المرأة  كانت   الجاهلي 
 وهو حق االعتراف بوجودها وإنسانيتها فقد كان
مثلما الزوجات  في  يشتركون  العرب   الرجال 
عن فضالً  والمتاع،  المال  في  يشتركون   كانوا 
 زواج اإلستبضاع وهوان يدفع الرجل زوجته إلى
أمير او عظيم ليستولدها رغبة في نجابة الولد...
من خوف  أنفسهم  في  دائما  للعرب   وكان 
من خرجوا  التي  المخلوقة  تلك  من   العار 

بناتهن دفن  اال  منهم  فماكان  رحمها 
 عند النفس األول »واذا الموقودة سئلت بأي

ذنب قتلت«.
التي والثقافات  الحضارات  تجاهل  يجب   وال 
دستور عن  بعيدة  تشاء  كما  بالمرأة   نّكلت 
واالستبداد.. الظلم  هذا  يوقف  تشريع  او 
يقتضي كان  الهندية  مابو  شريعة   ففي 
زوجها موت  يوم  تموت  ان  المرأة   على 
واحدة. موقدة  على  معه  وتحرق 
يذهبون فكانوا  األقدمين  الرومان   اما 
بالقصور... المرأة  على  الحكم  الى 
 اما الحضارة المصرية القديمة فكانت من االمم

تلك علة  هي  المرأة  ان  االعتقاد  فيها  شاع   التي 
 الخطيئة وخليفة الشيطان، وشرك الغواية والرذيلة،
والنجاة للروح إال بالنجاة من أوهاقها،وحبائلها...
 وبعد تعاقب الحضارات التي استعملت كل أشكال
 الحضارات النسوية جاء االسالم وأعاد الحياة الى
 هذا الجزء المشلول او الميت بجسد حي،فاعترف
من ينحدران  الرجل  مثل  مخلوق  وأنه   بإنسانيته 
أصل واحد ويشتركان معاً في تسيير دفة الحياة...
المحاسن مساوىء،وأن تنقلب  أن  العجيب   ولكن 
آخر،فاإلسالم وجها  للخير  السخط  عين   تبدي 
»بيت سجن  عليها  وفرض  المرأة  على   جار 
اليه ماشاء من  الطاعة«، وأباح للرجل أن يضم 
المرأة جعل  ورباع...البل  وثالث  مثنى   القطيع 
مثل »للذكر  الرجل  لنصف  مساوياً   مخلوقاً 
فرجل رجلين  يكونا  لم  »فإن  و  األنثيين«،   حظ 
على قوامين  الرجال  يجعل  وألم   وامرأتان«، 
 النساء،لهم عليهن درجات تبيح لهم أحياناً ضربهن
وطالقهن.... طردهن  لهم  ل  وتخوِّ بل  واهانتهن 
مليء تاريخ  من  المّرة  الُعصارة  تلك   أمام 
االبتالع لدفع  ابتالعها   يصعب  التي   بالرواسب 
او التمحى  وهي  بكثير  اكبر  المأساة  فإن   قدماً 
 تحسن بكل نساء العالم في حال كان هناك نساء
منهن الكثيرات  فقدت  بعدما  النساء،  معنى   تعي 

أنِت  معنى نفسها وتطبعت بماكتب على جبينها، 
صامتة، أنِت  راضخة،  أنِت  ذليلة،  انت   امرأة، 
مقبلة رجلين رجل شفق  أنت راضية، مستورة، 
من بعضاً  ليحّسن  قفص  في  ووضعك   َعلَْيِك 
أغلبها التاريخية.  الجينات  أورثتك  التي  الصور 
العقل، قبل  للشهوات  مثيرة   صورة 
طريق عن  القلب  الى  الوصول   وقبل 
الذكورية.. الهرطقة  تلك  وكل  المعدة 
تتحّرك الذكورية،  الحيوانية  أي  حظورها،   ففي 
من لتُنشله  الذكر  داخل  في  المتسلّطة   الحيوانية 
إنشاءه في  »هي«  ساهمت  الذي  البيتي   البرود 
 وأصبح فصل الشتاء مخيماً على غرفة النوم طوال
 الفصول االخرى...بعد ان يترافق مع حيوانيته التي
التي المؤنثة  بالحيوانات  المليئة  الغابة  إلى   تأخذه 
 كتب لها ان تساعد الحيوانات الُمذكرة في ان تلقى
 حتفها دونما إبطاء...وهنا لما التعجب واالعتراض
األنثى... على  الذكر  من  والقضاء  القدر  على 
 اما في داخل القضبان، فثّمة امرأة متعّجزة لم تبلغ
الجسدي الرشد  بلغت  إنما  الزوجي  الرشد   سن 
 القادر على استقبال الحيوانات المنوية وتخصيب
ااٍلرهاب عالم  في  اليورانيوم  بتخصيب   أشبه 
يحملون ذكور  تفريخ  على  يقوم  الذي   الجسدي 
الموروث... ذاك  تتحملن  وإناث  عينه  الموروث 
إلى الزمنية  العقود  ارتفاع  مع  العمر   ويرتفع 

المعاني كل  الجسد  تعطي  مهترئة  قمة  يبلغ   أن 
انتهت ان  بعد  االفتراس  عالم  عن  تنزهه   التي 
صالة فتؤذن  للمواصفات.  والمطابقة   الصالحية 
تغتسل مثالية  امرأة  إلى  العذراء  وتتحول   الفجر 
شريط على  المسجلة  المغامرات  وتبدا   وتصلي 
أعوام مدة  أنفها  عن  رغماً  لتعيشها   حياتها، 
سواء... حد  على  وعقلها  بعمرها  مضروبة 

وتربطه عنقها  على  تشد  التي  المغامرة   تلك 
 بحبل مرن يأخذها تارة من الغاز المسيل للدموع
الكيماوية األسلحة  الى  البصل،  حضرة   في 
متواطئة تكون  قد  كبرى  شركات  صنعتها   التي 
لتعقيم وذلك  االرهابية  الجماعات  بعض   مع 
اال اليرضى  االخر  هو  والذي  المنزل   احجار 
الذكر... ساللة  من  النه  التنظيف  في  األصالة 

القذف وقت  وهو  الموعود،  الوقت  يأتي   وأخيراً 
ذكرى على  تمت  ان  وأما  تحيا  ان  فإما   بها، 
كل في  متزوج  ذكر  وقلب  عقل  في   جالسة 
غليله له  تشفي  أنثى  الدماغية  خالياها  من   خلية 
وأنزلت إبليس  بإغواء  قبلت  التي  المرأة   من 
جالساً اليوم  آدم  لكان  وإال  االرض،  الى   بآدم 
الجنات في  يجلس  رجل  كل  وكان  الجنة   في 
السالم. العين...وعلينا  الحور  ترافقه  السماوية 

إيمان شويخ 

في سابقة إعالمية فلسطينية: مسؤولة مقدمة لبرنامج إذاعي
الغربية الضفة  في  فلسطينية  مسؤولة   خاضت 
مجال في  صحفية  إعالمية  تجربة  أّول   المحتلة 
 التقديم اإلذاعي، بعد أن اختارت لنفسها برنامجاً
 قريبًا للناس في حل مشاكلهم وقضاياهم المختلفة
المحتلة الغربية  الضفة  ومحافظات  مدن  كل   في 
وجلست خلف الميكروفون الستقبال مشاكل الناس.
ليلى الدكتورة  والبيرة  هللا  رام  محافظ   وقّدمت 
 غنام، برنامج »مع الناس« للزميل محمد نصار
مع للتواصل  المحلي،  أم«  أف  »راية  أثير   عبر 
واستقبال مشاكلهم  وحل  الفلسطينيين   المواطنين 

 شكاويهم والوقوف على معاناتهم، سواًء من خالل
خالل من  أو  والبيرة،  هللا  لرام  كمحافظ   مكانها 

الفلسطينية المختلفة بكافة مدن الضفة  الوزارات 
المسؤول من  جعلت  سابقة  في  المحتلة،   الغربية 
 أو القيادي الفلسطيني مقدماً لبرنامج إذاعي، رغم
شكاوى واستقبلت  إعالمياً  أو  صحافياً  ليس   أنه 
مباشرةً. حلها  على  وعملت  ومشاكلهم  الناس 
عباس محمود  الفلسطيني  الرئيس   وعيّن 
أوائل والبيرة  هللا  لرام  لمدينة  كمحافظ   غنام 
تُعين التي  األولى  المرة  وهي   ،0102  عام 
فلسطين. في  محافظة  بمنصب  امرأة  فيها 

أقرب للناس
الناس« »مع  اسم  إن  غنّام،  المحافظ   وتقول 
محافظ موقع  في  وجودها  ألن  قضية  ذاته   بحد 
أقرب لتكون  غاية  لها  بالنسبة  هو  الناس،   بين 
على والوقوف  مشاكلهم  حل  ألجل  الناس   من 
ودائم، مشيرةً فاعل ومتواصل  بشكل   أوضاعهم 
»راية إذاعة  من  جاءت  البرنامج  فكرة  أّن   إلى 
وتم عليها  ووافقت  الفلسطينية،  المحلية  أم«   أف 
المواطنين لمشاكل  واالستماع  البرنامج   تحديد 

تتمة ص.٧
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تلك وخصوصا  اليوم  حروب  بأن  سلمنا   إذا 
حضاري طابع  ذات  منطقتنا  في  تجري   التي 
على الصراع  مع  متداخل  وهوياتي   وثقافي 
المصالح، فأين نحن كعرب من هذه الصراعات ؟
بعد استقرت  األمور  بأن  االعتقاد  من   بعد عقود 
على  - الماضي  القرن  منتصف   –  االستقالل 
منطقة بأنها  وهوية  تاريخا  المنطقة   توصيف 
لها عربية  أمة  بأننا  االعتقاد  ومن   ،  عربية 
من وحراسه  رموزه  له  عربي  قومي   مشروع 
العرب القوميين  حركة   – وأحزاب   حركات 
وقادة   - الخ  االشتراكي  العربي  البعث   وحزب 
، ، صدام حسين  الناصر  عبد  – جمال   وأنظمة 
 حافظ األسد ، معمر القذافي الخ – أفقنا على حقيقة
والسياسية االجتماعية  التغيرات  ديناميكيات   أن 
يتعارض بما  واقعا  تشتغل  كانت   واالقتصادية 
. الُمعلن  القومي  والخطاب  األيديولوجيا   مع 
المرتبط )نحن(  ضمير  أن  اليوم   والمحصلة 
إلى يُحيل  بات  والتاريخ  بل  والثقافة   بالهوية 
 )نحن( كمسلمين ، أو نحن )كشرق أوسطيين( أو
 )نحن( كطوائف ومذاهب واثنيات ، وليس )نحن(
هذه في  الخلل   . عربي  قومي  ومشروع   كأمة 
 الصيرورة ليس في الفكرة القومية أو الطموح إلى
 الوحدة العربية ، بل في التآمر الغربي الصهيوني
 لضرب المشروع القومي العربي ، وفي األدوات
 التنفيذية من أحزاب وأنظمة التي حملت الفكرة ،
 والتي أدلجتها وأفرغتها من مضمونها الحضاري

ألداة  لتحولها 
 قمع بيد الحزب

 الحاكم.
 في خضم

 الصراعات
 الكبرى التي

 تشهدها
 المنطقة

 لن ندخل في جدال قد يبدوا عقيما في نظر البعض
 حول إن كان المحدد الرئيس لما يجري في منطقتنا
 – العربية أو اإلسالمية أو الشرق أوسطية – من
طبيعي تطور  هو  وثورات  وحروب   صراعات 
المجتمع ألزمة  تراكمية  ومحصلة   ،  للشعوب 
 والدولة الوطنية - أزمة تكوين وأزمة شرعية - ؟
 أم أن المحدد الرئيس عوامل ومؤثرات خارجية
وعلى العربي  القومي  أمننا  اختراق  على   تعمل 
 كسر أو حرف مسار التطور الطبيعي لمجتمعاتنا
؟ خارجية  مشاريع  لخدمة  الوطنية  ودولنا 
ال وقد   – بالعقيم  ونصفه  الجدل  نتجنب   عندما 
 يكون كذلك – إنما لتجنب من سيسارعون للقول
منطقتنا ألطراف في  يجري  ما  يُحيلون  من   بأن 
المؤامرة بنظرية  مهووسون   أشخاص   خارجية 
 المقيتة ، وهي نظرية من وجهة نظرهم ، تَغيِّب
لدور الرافضون  هؤالء   . الذاتية  واإلرادة   الفعل 
في يجري  ما  بأن  يرون  الخارجية   العوامل 
 منطقتنا فعل ذاتي إيجابي لتصحيح وضع خاطئ،
وبالتالي نعرف مصالحنا   وأننا كعرب ومسلمين 
 نتحكم  بقدرنا ومصيرنا السياسي ، وأننا نسير في
، الخارجية  التدخالت  ونُفِشل  الصحيح   الطريق 
 وقد قطعنا شوطا كبيرا في ذلك !، والداللة - من
والغربية األمريكية  السياسة  أن   -  وجهة نظرهم 
في تورطت  واشنطن  وأن   ! فاشلة  المنطقة   في 
 مشاكلنا وهي تبحث عمن ينقذها ويخرجها من هذه
 الورطة ! وأن دولة الخالفة اإلسالمية أو أستاذية
العالم باتت قاب قوسين أو ادنى من التحقق الخ .
أمة هويتها ومصالحها أو  لكل شعب  أن   ال شك 
 وقدراتها الذاتية في التحكم – بهذا القدر أو ذاك –
 بمصيرها ، وبالتالي ال يمكن إسقاط دور الجماهير
المنطقة في  يجري  فيما  وطموحاتها   ونضاالتها 
تعرفها التي  الكبرى  الصراعات  ظل  في  لكن   . 
 منطقتنا فإن دور الجماهير والدولة الوطنية يبقى
 محدودا ، أو يمكن القول إن دورهما وحضورهما
 كضحية ومفعول به أكبر من دورهما وحضورهما
لترتيبات وراِسم  األحداث  لمسار  ُمَحِدد   كفاعل 
حروب من  المنطقة  تشهده  ما  ألن   ،  المستقبل 
وطنية دول  وبين  داخل  صراعا  ليس   وأحداث 
 عربية بل يندرج في إطار أكثر تعقيدا يتداخل فيه
على الصراع  مع  والثقافات  الحضارات   صراع 
 النفوذ والمصالح ، ويتداخل فيه الوطني مع الديني
 ، والمحلي مع اإلقليمي مع الدولي ، في ظل نظام
 دولي يُعاد تشكيله ، وفي هذا الصراع يكون الدور
والتأثير للدول التي تملك مشروع قوميا حضاريا.

أين المشروع القومي االقتصادي العربي للتنمية واالزدهار ؟؟
  تعتبر دعوة جمهورية مصرالعربية  لتشكيل قوة عربية مشتركة  للدفاع عن قضايانا القومية ال قيمة لها أمام هذا االنحدار والتدهور االقتصادي

 والحضاري الذي يصيب األمة العربية ، ولكنها ستكون ذات قيمة واعتبار إن تم وضعها في إطار تفكير استراتيجي الستنهاض المشروع الحضاري
 واالقتصادي العربي، وهذا االستنهاض لن يكون إال في إطار مقاربة علمية لحقيقة ما يجري في المنطقة ولتعريف األمن القومي العربي ومصادر

تهديده.

إبراهيم إبراش/ أستاذ جامعي

المشروع أين   - الملتبسة  بتوصيفاتها   –  اليوم 
مفهوم هو  وما  يجري؟  مما  العربي   القومي 
الحفاظ يمكن  وكيف  العربي؟  القومي   األمن 
مشتركة، عسكرية  قوة  تشكيل  وهل   عليه؟ 
لمواجهة كاف  أمر  مصر،  تطلب   كما 
العربية؟ األمة  لها  تتعرض  التي  التهديدات 

مشاريع أو  قوى  خمسة  تتصارع  المنطقة   في 
مصالحها، لتحقيق  الدين  توظف   )حضارية( 
حضور درجة  في  بيتها  فيما  تفاوت   مع 
المشروع الشيعي،  الفارسي  المشروع   الدين: 
الصهيوني المشروع  العثماني،   التركي 
الصليبي، االستعماري  والمشروع  اليهودي، 

- مشاريع  أو   –  ومشروع 
السياسي اإلسالم   جماعات 
الوطنية للدولة   المتجاوزة 
 ولالنتماء واأليديولوجيا القومية.
لهم. مشروع  فال  العرب  أما 
في تتصارع  المشاريع   هذه 
لتحقيق األوسط  الشرق   وعلى 
إال عنها،  والدفاع   مصالحها 
قومي ومشروع  كأمة   العرب 
ليس المشهد،  عن  الغائبون   فهم 
 هذا فحسب، بل إن دورهم ملحق
وتخدم القائمة  المشاريع   ألحد 
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من مجموعة  عن  العمل  أصحاب   يبحث 
عمل، عن  الباحثين  لدي  األساسية   المهارات 
عمل عن  الباحثين  معظم  أن  هو  السار   والخبر 
الخبر األفضل فهو أما  المهارات.   يتمتعون بهذه 
يبحث التي  المهارات  أهم  على  تعّرفك  فور   أنه 
كبير بشكل  قادراً  ستصبح  العمل  أصحاب   عنها 
واظهار عمل  عن  بحثك  عملية  تعزيز   على 
تطمح التي  الوظيفة  متطلبات  مع  تناسبك   مدى 
أكبر بيت.كوم،  في  الخبراء  لك   لشغلها.يقدم 
يلي ما  في  األوسط،  الشرق  في  للتوظيف   موقع 
العمل: أصحاب  عنها  يبحث  مهارات   10 أهم 

 1. مهارات التواصل تعد هذه المهارات مهمة الى
أشار فقد  العمل.  أصحاب  الى  بالنسبة  كبير   حد 
 مؤشر فرص العمل في الشرق األوسط، فبراير
بالنسبة الى  2015، الى أن أكثر المهارات طلباً 
 55% من أصحاب العمل في المنطقة هي مهارات
 التواصل الجيدة في اللغتين العربية واالنجليزية،
الى باالضافة  الجيدة،  االستماع   ومهارات 
واألفكار اآلراء  عن  التعبير  على   القدرة 
عليهم. والتأثير  اآلخرين  مع  بفعالية  والتواصل 

عبارة وهي  والبحثية  التحليلية  المهارات   .2 
التي تساعدك على تحديد الفكرية  المهارات   عن 
في لها.  متميز  حل  وإيجاد  وتحليلها،   المشاكل 
النقدي والتفكير  التحليل  القدرة على  تعد   الواقع، 
حد الى  ضروري  المعلومات  من  نوع   ألي 
برز وقد  جيدة.  قرارات  اتخاذ  أساس  فهو   كبير 
مهارات ثالث  أكثر  من  كواحد  التحليلي   التفكير 
المنطقة. في  العمل  أصحاب  عنها  يبحث 
جاهداً السعي  عليك  يتعين  بالتعلّم  الرغبة   .3 
على أسئلة  وطرح  جديدة،  مهارات   الكتساب 

الى باإلضافة  هذا  العمل،  في  وزمالئك   مديرك 
 اجراء األبحاث الالزمة حول مجال عملك ومواكبة
 أحدث التطورات. فالرغبة بالتعلّم هي صفة رئيسية
يبحث عنها أصحاب العمل لدى الباحثين عن عمل.
هل األولويات  إدارة  على  والقدرة  المرونة   .4 
من أصبح  عدة؟  مهام  أداء  على  القدرة   لديك 
التمتع الحالي  العمل  سوق  في  جداً   الضروري 
حيث التغييرات.  كافة  مع  والتكيّف   بالمرونة 
العمل في التكيّف والتأقلم مع سوق   يتعين عليك 
 جميع األوقات، واستغالل يومك بفعالية من خالل
 إعداد قائمة بمهام عملك. أشار استبيان بيت.كوم
 حول “مصادر اللهو في العمل في منطقة الشرق
 األوسط وشمال افريقيا”، ديسمبر 2013، الى أن
 94% من المهنيين في المنطقة يستخدمون الئحة
هؤالء! من  واحداً  فكن  يومهم،  لتنظيم  المهمات 
 5. المهارات الشخصية أي القدرة على التواصل
 مع مديرك وزمالئك في العمل وكل شخص تتعامل
 معه في مكان العمل. في الواقع، نحن نقضي معظم
جيدة عالقات  إقامة  يفضل  لذا  العمل،  في   وقتنا 
مع كافة الموظفين والتعامل معهم بلطف ولباقة.

تعني القيادة  ايجابي  وسلوك  قيادية  مهارات   .6 
والسيطرة إداراتهم  وليس  األشخاص،   “تمكين” 
إلى والنظر  القيادية  المهارات  تساعدك   عليهم. 
على كبير  بشكل  األمور  من  اإليجابي   الجانب 
بيت. استبيان  أشار  فقد  المهنية.  تعزيز مسيرتك 
في التوظيف  وتوجهات  “المهارات  حول   كوم 
 الشرق األوسط وشمال افريقيا” إلى أن المهارات
القيادية ستكون إحدى أكثر الصفات طلباً هذا العام.

التمتع عليك  يتعين  والتنظيم    التخطيط    .7 
بالمواعيد وااللتزام  التنظيم  على   بالقدرة 

التخطيط في  مهاراتك  وستساعدك   النهائية. 
كفائتك تعزيز  على  كبير  بشكل   والتنظيم 

المهنية والتقدم في مسيرتك المهنية.

 8. التمتع بمعرفة حول مختلف الثقافات أصبح من
 الضروري جداً في هذه األيام التمتع بمعرفة واسعة
الواقع، في  األخرى.  واألعراق  الثقافات   حول 
 يبحث أصحاب العمل عن األشخاص الذين يمكنهم
 التكيّف مع الثقافات والجنسيات المختلفة والتعامل
األشخاص. كافة  مع  ومتساوية  عادلة  بطريقة 

حل على  والقدرة  ابداعية  بمهارات  التمتع   .9 
المنطقة في  العمل  أصحاب  يبحث   المشاكل 
يفكرون والذين  المبدعين  األشخاص   عن 
المهارات برزت  وقد  ومبتكرة.  متميزة   بطريقة 
طلباً المهارات  أكثر  من  كواحدة   اإلبداعية 
.2015 العام  في  العمل  أصحاب  قبل   من 
تعمل هل  فريق  ضمن  بفعالية  العمل   .10 
الضروري جداً فريق عملك؟ من   بفعالية ضمن 
الخاصة المشاريع  كافة  في  بفعالية   المساهمة 
اهتماماً يبدون  العمل  فأصحاب  عملك،   بفريق 
كبيراً بطريقة تفاعلك وتعاملك مع أعضاء فريقك.

أهم 10 مواصفات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين

المالية، الجرائم  مكافحة  كلفة  أن  مسح   أظهر 
األوسط الشرق  في  الشركات  تتحملها   التي 
أكثر من االرتفاع وأن  في  آخذة  إفريقيا   وشمال 
أعلنت عن المسح  شملها  التي  الشركات   نصف 
الماضي. بالعام  مقارنة   %25 تجاوزت  زيادة 
 
األموال غسل  خطر  فيها  يتنامي  منطقة   وفي 
 واإلرهاب يتعرض العديد من الشركات لضغوط
 لتشديد قواعد االمتثال ومكافحة الجرائم المالية.
 وأظهر المسح الذي أجرته رويترز وشركة ديلويت
عدد في  يعملون  شخصا   160 من  أكثر   وشمل 
 من الشركات والقطاع المالي أن نسبة %43.54
المالية الجرائم  مكافحة  في  االستثمار  أن   تعتقد 
وتحقيق االمتثال زاد 25% مقارنة به قبل عامين.

في المشاركين  من   %27.85 نسبة  إن   وقالت 
 المسح إن تكلفة االمتثال ارتفعت أكثر من %50
التكاليف ارتفاع  وسيستمر  الفترة.  نفس   في 
مثل حجم  زيادة   %49.69 نسبة  توقعت   إذ 
العامين في   %25 من  أكثر  االستثمارات   تلك 
المقبلين، بينما تتوقع نسبة 24.84% زيادة أكبر.
 
 وترجع زيادة التكلفة إلى نمو جهود االمتثال في
 العامين األخيرين، وقالت نسبة 25.61% ممن
ساعات تخصص  شركاتهم  إن  المسح   شملهم 
 عمل أطول لتحقيق أهداف االمتثال، بينما تقول
 نسبة 25% إنها استعانت بعدد أكبر من العاملين
 لتلك الجهود. وعلى مدار العامين المقبلين تتوقع
 نسبة 54.8% من الشركات نموا في عدد ساعات
العمل أو عدد العاملين في مكافحة الجرائم المالية.

 الجرائم المالية ترهق
شركات في العالم العربي

20% من وظائف لبنان في القطاع السياحي
والسياحة للسفر  العالمي  المجلس   World( قّدر 
Travel & Tourism Council( المساهمة 
االقتصاد في  والسفر  السياحة  لقطاع   المباشرة 
العام في  دوالراً  مليار   3,61 الى   تصل   أن 
المحلي الناتج  من   7,5% يوازي  ما   ،2015 
القطاع في  المباشر  التوظيف  وان   اإلجمالي، 
7,5% يمثل  ما  عامال،   115,400  سيبلغ 
العام. لهذا  لبنان  في  العمالة  مجموع  من 

القطاع المباشرة لهذا  المساهمة   وتوقّع أن ترتفع 
في  1,8% قدرها  حقيقية  بنسبة  االقتصاد   في 
المباشرة مساهمته  ترتفع  وأن   ،2015  العام 
واعتبر العام.  هذا   1,2% بنسبة  التوظيف   في 
بكل متعلّق  والسفر  السياحة  قطاع  كون   انه 
الفعلية مفاعيله  فان  االقتصادية،   القطاعات 

ولذلك اكبر،  تكون  المباشرة  وغير   المباشرة 
مليار  10,1 بقيمة  ككل  القطاع  يساهم  أن   يتوقّع 
 دوالراً، أو %21,1 من النشاط االقتصادي للعام
يمثُل ما  وظيفة   318,000 متضمنا   ،2015 
2015 العام  التوظيف في  %20,3 من مجموع 

والسفر السياحة  قطاع  ترتفع مساهمة  أن   وتوقّع 
 األوسع في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة حقيقية
مساهمة ترتفع  وأن  العام  هذا   2,4%  قدرها 
في  1,6% بنسبة  التوظيف  في  األوسع   القطاع 
المرتبة في  لبنان  يحل  ان  وتوقّع   .2015  العام 
لمساهمة المتوقع  النمو  حيث  من  عالمياً   الـ129 
 قطاع السياحة والسفر األوسع في الناتج المحلي
 اإلجمالي في العام 2015، وان يحل في المرتبة
 الـ144 من حيث المساهمة المباشرة لهذا القطاع

وان اإلجمالي،  المحلي  الناتج   في 
حيث من  الـ106  المرتبة  في   يحل 
 النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة
وفي التوظيف،  في  األوسع   والسفر 
المساهمة حيث  من  الـ117   المرتبة 
التوظيف في  القطاع  لهذا   المباشرة 
نتائج جـاءت  وقد   .2015 العام   في 

لمجموعة األسـبوعيـة  النشـرة  في  الدراسـة   هذه 
بيبلوس.  Lebanon this Week بـنك 

لقطاع المباشرة  المساهمة  إن  المجلس   وقال 
اللبناني االقتصادي  النشاط  في  والسفر   السياحة 
 سترتفع إلى 9,363.1 مليار ليرة  باألسعار الثابتة،
الناتج المحلي اإلجمالي %8,9 من   أو ما يعادل 
 في العام 2025، فيما أن اقتصاد السياحة والسفر

 األوسع سيساهم بقيمة 26,392.1 مليار ليرة  أو
العام في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   25,2% 
عالمياً الـ32  المرتبة  لبنان  احتل  وقد    .2025 
السياحة لقطاع  السنوي  النمو  معدل  حيث   من 
العامين2015 بين  الممتدة  الفترة  خالل    والسفر 
 و2025، كما احتل المرتبة الـ35 من حيث النمو
الناتج في  للقطاع  المباشرة  للمساهمة   المتوقع 
المقبلة. العشر  السنوات  اإلجمالي خالل   المحلي 
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 أطلق ناشطون ومثقفون عرب مبادرة »مجتمع
التواصل صفحات  على  الفساد«،   خال 
مبتكرة أساليب  تستخدم  والتي   االجتماعي، 
للتوعية بخطورة الفساد في المجتمعات العربية.
الصحافي أطلقها  التي  المبادرة،   وحصدت 
الدولية، الشفافية  منظمة  جائزة  الزيني،   إسالم 
لمكافحة مبادرات   3 أفضل  من   كواحدة 
ضمن مشروعاً،   150 من  أكثر  بين   الفساد، 
أطلقها التي  االجتماعية،  األعمال  رواد   مبادرة 
.2012 الفساد  لمكافحة  الدولي  المؤتمر 
 وتستخدم المبادرة، طرق مبتكرة لمكافحة أساليب
والوسائط “الرشاوي  مثل  المجتمعي،   الفساد 
تعتمد حيث  النفوذ”،  واستغالل   والمحسوبية 
 على األعمال اإلبداعية مثل رسوم الكاريكاتير،
 ومقاطع الفيديو الكوميدية، لتوعية الناس بخطورة
 استمرار تلك الممارسات، عوضاً عن التعليمات
العادة، في  الناس  لها  يلتفت  ال  التي   الملزمة 
تفتح كما  المبادرة،  على  القائمين  رأي   بحسب 
 المجال أمام التفاعل الحي مع الناس، لنقل وقائع
بهم. المحيطة  البيئة  في  يالمسونها  التي  الفساد 

اسسها وفيق الطيبي سنة 1٩٦٦ العدد - ٨٦ -  نيسان ٢٠1٥  

1٠٠٠ ليرة

-

 أهم 10 مواصفات يبحث عنها أصحاب-
العمل في الموظفين

 الجرائم المالية ترهق شركات في العالم
العربي

 تنظيم داعش ينعش صناعة السالح
وتجارتها في المنطقة

أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان
 الالجئون الفلسطينيون يعانون من ظروف انسانية

مأساوية

العالم العربي - ص.٣القضية المركزية - ص.٦
إبراهيم إبراش

 أين المشروع القومي االقتصادي العربي
للتنمية واالزدهار ؟؟

مشروع موازنة 2015 : تكريس للعجز

-

 تُعتبر الموازنة العامة األداة األساسية التي تستخدمها الحكومة لتطبيق سياساتها االقتصادية،
االجتماعية، اإلصالحية واألمنية.

في لبنان، تحضير الموازنات هو أشبه بتكريس للعجز كعرف في الموازنات العامة.
 و بحسب مشروع موازنة 2015 الذي طرحه وزير المال علي حسن خليل، تُقّدر وزارة المال إيرادات
 الخزينة بـ 23,362 مليار ليرة لبنانية )أي 15,6 مليار دوالر أميركي( لنفقات موازية بما فيها نفقات

 جارية بقيمة 21,523 مليار ليرة لبنانية أي 92% من مجمل النفقات.

مشروع إقرار  يتّم  أن  تمنّيه  عن  أعلن   بّري 
موحد؟ قانون  في  السلسلة  ومشروع  الموازنة 
 
 ومن المالحظ في هذا المشروع زيادة اعتمادات
 األجور التي يُبّررها مشروع الموازنة بالتوظيف
من شيء ما  بالطبع  العام.  هذا  المتوقع   الجديد 
الُمقترحة، اإليرادات  تحقيق  ناحية  من   أكيد 
المعامالت تطال  معظمها  أّن   وخصوصاً 
 الُمستخدمة يومياً، وإّن قسماً منها يطال النشاط
 االقتصادي الذي من الُمتوقع أن يسوء هذا العام.
 وهنا يُطرح السؤال عن مدى واقعية الفرضيات
الُمستخدمة  2015 للعام  إقتصادية   -  الماكرو 
نمو معدل  حول  تدور  والتي  المشروع   في 
.%4,5 تضخم  ونسبة   %2,7 بنسبة  حقيقي 
 
 بالطبع هذه الفرضيات بعيدة عن الواقع، إذ كيف
 يُمكن تحقيق نمو بنسبة 2,7% مع وضع سياسي
وبالنسبة الحالي.  كالوضع  واقتصادي   وأمني 
يواكب أن  الُمفترض  من  الذي  التضّخم   الى 
 النمو، فإنه يُقارب الواحد في المئة وال إمكانية
لرفعه إلى 4,5 في المئة إاّل عبر طبع العملة!
ال أن  الُمستحيل  شبه  من  إنه  نقول  هنا   من 
إذا وحتى  عجز.  على  الموازنة  هذه   تحتوي 
ممّوالً سيكون  السلسلة  إقرار  فإّن  األمر،   تّم 
العام! الدين  خدمة  زيادة  يعني  ما   بديون، 
والذي األخير،  اإلصدار  أّن  ذلك  إلى   أضف 
لن أميركي،  دوالر  مليار   2,2 قيمته   بلغت 
ما العام،  لهذا  الخزينة  الستحقاقات   يكفي 
قادمة. أخرى  إصدارات  هناك  أّن  يعني 

مشروع موازنة 2015 إستمرار للنهج السابق
 بالنظر إلى مشروع موازنة العام 2015، نرى
السابق للنهج  استمرار  هو  المشروع  هذا   أّن 
تكريس في  أو  الموازنات  تحضير  في   إن 
لبنان. العامة في  العجز كعرف في الموازنات 
 
إيرادات المال  وزارة  تُقّدر  المشروع،   بحسب 
)أي لبنانية  ليرة  مليار   23,362 بـ   الخزينة 
موازية لنفقات  أميركي(  دوالر  مليار   15,6 
مليار  21,523 بقيمة  جارية  نفقات  فيها   بما 
النفقات!!! مجمل  من   %92 أي  لبنانية  ليرة 
 
 وزيادة اإليرادات ُمعلّلة بالمشروع باإلجراءات
 الضريبية الجديدة التي تضم زيادة الضرائب على
الطابع رسم  المبنية،  األمالك  الشركات،   دخل 
الوكاالت، رسم  الجوفية،  المياه  على   المالي 
رسوم المازوت،  استيراد  على  استهالك   رسم 
 سير، الطابع المالي النسبي، الطابع المالي على
الفواتير على  المالي  الطابع  العدلي،   السجل 
على المالي  الطابع  التجارية،   واإليصاالت 
العدل، كاتب  رسم  مضاعفة  الهاتف،   فواتير 
اشغال على  رسم  التفّرغ،  أرباح  على   رسم 
الزيادات هذه  البحرية...  العمومية   األمالك 
سلسلة تمويل  مشروع  في  بمعظمها   توجد 
 الرتب والرواتب، والتي من الُمتوقع أن تجلب
الموازنة. مشروع  بحسب  ليرة  مليار   1330
 
 فهل يكون مشروع الموازنة هذا تمهيداً إلقرار
نبيه الرئيس  دولة  أّن  خصوصاً   السلسلة 

 
قوننة اإلنفاق

دليل على أكبر  يُشّكل  الحساب   إّن غياب قطع 
 اإلهمال الذي تّم اتّباعه. وكلنا نتذكر الصعوبات
 التي واجهت المسؤولين في إجراء قطع الحساب
غياب رأسها  وعلى  الماضية،  السنين   في 
 الُمستندات التي تُبّرر اإلنفاق. إّن قطع الحساب
بتحديد يسمح  الذي  األساس  الحجر   يُشّكل 
العام. الدين  وكذلك  لبنان،  في  العام  اإلنفاق 
 
الدين بتحديد  بقولنا »يسمح  القارئ  يتفاجأ   وقد 
أّن إاّل  معروف،  العام  الدين  أّن  بحيث   العام« 
 الواقع هو مغاير عن ذلك فكلّنا يتذّكر المستحقات
 التي تّم دفعها في شهر تّموز من العام الماضي،
لم انها  لتسديد خدمة دين، واألهّم   والتي كانت 
إجراء يتّم  أن  الواجب  من  لذا،  ُمتوقعة.   تكن 
الماضية السنين  كل  يشمل  دقيق  حساب   قطع 
هذا. يومنا  وحتى  األهلية  الحرب  انتهاء  من 
 
 وإذا كان مشروع موازنة 2015 مشروعاً سيئاً
 كسابقيه، إاّل أنه يحتوي على نقطة إيجابية يذكرها
 وزير المال في المشروع، وهي قوننة اإلنفاق.
 هذا األمر أساسي ونُثني عليه من ناحية العودة
معرفة تنّص على  التي  القانونية  األصول   إلى 
 حجم اإلنفاق سلفاً قبل البدء بالعام المالي. وإذا
 كان الخيار بين عدم إقرار المشروع وبين إقراره
اإلنفاق. لقوننة  أقلّه  إقراره  مع  فنحن  بحالته، 

 من أجل وقف الرشوة
والفساد في العالم العربي

تتمة ص.٨


