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Si tous les experts sont globalement d’accord 
pour dire que le vieillissement démographique 
est, à moyen et long terme, un environnement 
peu propice à la croissance et au dévelop-
pement, leur analyse diverge concernant les 
effets à attendre d’une croissance régulière 
de la population. La situation actuelle de la 
Chine, de la Russie et même de l’Allemagne 
vérifie le quasi-unanimisme des premiers et 
la situation de l’Inde aujourd’hui nourrit le 
débat des seconds. Certes, depuis Malthus on 
sait que croissance économique et croissance 
démographique doivent évoluer au même 
rythme, faute de quoi il y aura des déséquilibres 
non favorable à la croissance et encore moins 
au  développement. Une démographique 
assurant le renouvellement des populations 
est sans doute ce vers quoi on doit tendre, ce 
qui suppose un nombre d’enfants par famille 
légèrement supérieur à 2. 

Aujourd’hui, discrètement mais sûrement, l’Inde 
se prépare à devenir le pays le plus peuplé de la 
planète, devançant pour la première fois dans 
l’histoire du monde l’autre État continent, la 
Chine. En effet, selon les prévisions des Nations 
Unies, la population mondiale en 2050 devrait 
dépasser 9,5 milliards de personnes, l’Inde 
atteignant  1,6 milliard  et la Chine se maintenant 
au niveau de 1, 3 milliard. 

Une première conclusion est celle d’une 
population vieillissante en Chine, conséquence 
de la politique de l’enfant unique mise en 
place par les autorités chinoises au cours des 
dernières décennies, et celle d’une croissance 
de la population indienne particulièrement 
spectaculaire due, en autre, à un taux de fécondité 
très élevé, trois enfants par femme si on en 
croit les statistiques officielles. Du coup, à la 
différence de la Chine, où il y aura seulement 
1,3 actif pour 2 retraités, l’Inde n’aura en 2025 
que 12,5% de sa population atteignant 65 
ans. Le dividende démographique, c’est à dire 
l’avantage dont bénéficie tout pays en transition 
démographique, lorsque ceux qui travaillent 
sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas 
(ou plus)  en âge de travailler, permettant aux 
premiers de prendre en charge les seconds, 
est devenu aujourd’hui favorable à l’Inde, 
comme il le fut hier pour la Chine. 

La chance de l’Inde c’est que ce dividende 
démographique se vérifiera toujours en 2050 ! 
C’est bien sur tout bénéfice pour le pays, à une 
condition cependant qu’il utilise cette période 
pour réussir sa transition démographique en 
réduisant de façon significative son taux de 
fécondité. 

C’est à cette 
condition, 
indispen-
sable et 
préalable, 
que la jeu-
nesse de la 
population 
constitue 
un facteur 
favorisant de croissance. Comme le rappelle 
régulièrement le prix Nobel d’économie l’indien 
Armaya Sen: «  la maîtrise de la croissance 
démographique en Inde est la condition 
d’une maîtrise équilibrée de la croissance 
et, à terme, du développement ».
Cependant, si la démographie indienne peut 
être un atout pour le pays, elle est aussi sa 
faiblesse. 
En effet, elle lui impose un modèle de dévelop-
pement reposant sur une croissance soutenue, 
de l’ordre d’au moins 7 ou 8 %, capable d’offrir 
les millions d’emplois nécessaires pour répondre 
à l’attente de la population. Aujourd’hui, la 
croissance semble au rendez-vous avec 
7,2 attendu en 2014-2015 et 7,5 espéré en 
2015-2016 (source FMI), et le pays retrouve une 
crédibilité économique qui lui faisait défaut, 
en devenant l’un des pays émergents les plus 
performants en 2014.Mais cela ne doit pas 

faire  oublier les 29% de la population indienne 
vivant en dessous du seuil de pauvreté et les 
68% de cette même population n’ayant que 
2 dollars par jour, voire moins. 
De plus, en Inde la santé, l’éducation sont 
les oubliés de la croissance, faisant passer 
le développement humain au second rang. 
En Inde les enjeux sont considérables et les 
attentes ne sont pas moins. 

Nous sommes de ceux qui pensent que pour 
une économie émergente, le pire est dans 
le vieillissement, même si la jeunesse d’une 
population ne saurait à elle seule assurer 
son développement. L’Inde a aujourd’hui 
35ans devant elle pour réussir sa transition 
démographique et mettre en place un véritable 
modèle de développement. Encore faudrait-il dès  
maintenant engager les réformes nécessaires, 
car 35 ans est une courte durée dans l’histoire 
d’un pays.

Inde-Chine : les enjeux démographiques
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La géopolitique de l’Asie et le jeu des nations

Le surgissement de l’Asie sur le devant de la 
scène n’est pas un phénomène nouveau. Il y a 
une cinquantaine d’années, à la fin des années 
1960, le Japon s’est affirmé comme puissance 
économique, atteignant, dès 1968, le second 
rang mondial derrière les États-Unis. Puis, dans 
les années 1980,  il y a eu les  « quatre dragons », 
les  nouveaux pays industrialisés d’Asie : Corée 
du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Dans 
les années 1990 on a vu apparaitre les « tigres 
asiatiques », les nouveaux pays exportateurs : 
Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et 
Vietnam.
Aujourd’hui, l’attention est fixée sur des 
puissances émergentes notamment  la Chine 
et l’Inde qui sont les pays les plus peuplés du 
monde. Mais le Japon est toujours un acteur 
de premier plan.
D’emblée une précision s’impose lorsqu’on parle 
de l’Asie. L’Asie n’est ni un concept culturel ni 
un ensemble physique homogène. Il en va de 
l’Asie, comme des autres continents – et plus 
encore que les autres-, c’est une appellation 

fourre-tout qui rassemble des entités fort 
différentes, de la Turquie au Japon. Ce principe 
étant posé, trois sous-ensembles qui forment 
véritablement le monde asiatique. 

L’Asie méridionale ou Asie du sud s’identifie 
largement au sous-continent indien : le Pakistan, 
l’Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, 
le Népal et le Sri Lanka ...

L’Asie du Sud-Est est divisée entre une partie 
continentale (Birmanie, Thaïlande Vietnam, Laos 
et Cambodge) et une partie insulaire (archipels 
indonésien et philippin, Malaisie,   Singapour 
et Brunei). Les pays de la zone sont réunis au 
sein de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN), une association politique 
et économique dont les membres sont liés 
par un accord de libre-échange et qui tente 
de jouer sa carte entre les trois géants (Inde, 
Chine, Japon)
Enfin, l’Extrême-Orient est l’ensemble des 
pays situés à l’extrémité du continent : Chine, 

Taïwan, les deux Corée et le Japon.
L’Asie méridionale et l’Extrême-Orient com-
prennent trois grandes puissances régionales 
et mondiales: la Chine, l’Inde et le Japon qui 
ont des contraintes géopolitiques fortes.

-A- Trois puissances dominantes

1 - La Chine est encore le pays le plus peuplé. La 
Chine d’aujourd’hui  bénéficie de la politique 
économique mise en place par Den Xiaoping 
dans les années 1980 pour endiguer le  désastre 
du maoïsme et sauver le parti unique en 
procurant plus de prospérité à la population. 
Désormais, la Chine est devenue l’usine du 
monde, produisant à bas prix des produits 
de qualité médiocre, ce qui lui permet une 
économie en croissance, avec des effets induits 
sur le reste du monde. 
Le pouvoir politique reste caractérisé par la 
dictature du parti communiste. Celui-ci ayant 
peu de légitimité doit assurer un bon rythme de 
développement pour assurer un minimum de 

prospérité qui permet au président Xi Jinping 
de parler de « rêve chinois », même si ce rêve 
ne concerne qu’une partie de la population. 
De fait, le bilan doit être nuancé.  La Chine est 
encore un pays en voie de développement. 
D’un côté une croissance impressionnante 
et la naissance d’une classe moyenne aisée, 
de l’autre le fait que le PIB par habitants reste 
faible  (car 1,3 milliard). 
Les problèmes socio-économiques sont 
importants. D’abord, la disparité entre les  
régions, notamment les régions côtières et 
celles de l’intérieur, est impressionnante. À 
cela s’ajoute d’autre facteurs d’inquiétudes : la 
carence de l’État de droit, la censure de l’Internet ; 
le manque d’innovation ; la démographie 
avec un vieillissement de la population; une 
pollution considérable qui affecte la santé 
des gens; les tensions dans les périphéries 
(différends frontaliers avec l’Inde, question 
du Tibet, problème du Xinjiang ou Turkestan 
oriental où vivent les Ouïghours musulmans)…
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Le Conseil des sages musulmans s’engage contre l’extrémisme

Fantasme ou réalité? Le leader religieux de 
l’État islamique, Abu Saad al Ansari, a annoncé 
que «Daech» avait approuvé pour 2015 et pour 
la première fois, un budget de 2 milliards de 
dollars, avec un «surplus» de 250 millions de 
dollars, soit un solde budgétaire à +12,5%.
Le cheik Ansari, dont les déclarations sont relayées 
par le site web du journal Al-Araby al Jadeed, 
affirme ainsi que le budget couvrira les salaires 
des combattants et des subventions pour les 
pauvres, les veuves et les handicapés, victimes 
des frappes aériennes. L’excédent budgétaire 
serait utilisé «pour financer l’effort de guerre» 
avec le soutien d’une banque islamique, indique 
des membres de l’organisation sunnite. Ces 
annonces interviennent seulement quelques 

jours après l’ouverture d’une banque islamique 
à Mossoul, dans le Nord de l’Irak, qui pourrait 
proposer des prêts, soutient le site d’information 
Al-Araby al Jadeed,.
Ces déclarations viseraient à assoir la légitimité 
du pseudo État proclamé en juin dernier sur 8 
millions d’habitants et un quart du territoire 
de l’Irak et de la Syrie.
6 millions de dollars de recette par jour
Selon Newsweek, les recettes quotidiennes de 
«Daech» proviennent à la fois de la contrebande 
de pétrole qui se monteraient à près d’un million 
de dollars par jour, du pillage à mesure que les 
troupes conquièrent de nouveaux territoires, 
des rançons du kidnapping et de dons privés 
en provenance du Golfe. Selon une enquête 

du media américain 
menée en novembre 
dernier, les revenus 
de l’État islamique 
s’élevaient ainsi à 6 
millions de dollars 
par jour.
En outre, les fonds du 
groupe proviendraient des 
braquages de banques 
dans les grandes villes 
irakiennes. «L’État 
islamique est devenu 
le groupe terroriste le 
plus riche», indiquait 
récemment l’International 
Business Times, suite 
au pillage de 429 millions de dollars des coffres 
de la Banque Centrale de Mossoul, selon des 
médias Kurdes. Le Financial Times avait alors 
qualifié ce holdup up «de plus grand braquage 
de tous les temps».
Les chiffres avancés par «Daech» sont en 
outre jugés «plausibles» par la Fondation 
britannique de lutte contre la radicalisation 
Quilliam, toutefois l’association indique que 
les montants évoqués peuvent également être 
faux. «Des déclarations similaires sont faites 

depuis quelques mois, certains essayant de 
donner une bonne image de «Daech», d’autres 
tentant de diaboliser l’organisation», confie 
Charlie Winter - chercheur pour Quilliam - à 
Newsweek. 

Mais l’expert se montre perplexe sur l’intérêt 
pour le groupe terroriste de publier de telles 
informations: «Il est curieux pour une organi-
sation secrète de rendre de telles informations 
publiques», s’interroge le spécialiste.

Le 28 juin, le sénateur Jean-Marie Bockel , ancien 
ministre et porte-parole de l’UDI, a accueilli 
au Sénat une délégation du Conseil des sages 
musulmans, conduite par les professeurs 
Oussama Nabil et Sami Mandour d’al Azhar,  
pour une table ronde  sur le thème « l’Islam 
du juste milieu contre les extrémistes et le 
nécessaire dialogue des religions », réunissant 
des parlementaires, des universitaires et des 
experts dont Mohammed Moussaoui, président 
de l’Union des mosquées de France (UMF), la 
doyenne Anne Banny de l’Institut catholique 
de Paris (ICP), Dr Zeina el Tibi, présidente de 
l’Association des femmes arabes de la presse,  
le professeur Thierry Rambaud, expert auprès 
du Conseil de l’Europe et directeur de la revue 
Société, droit et religion et le professeur Charles 
Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire 
d’études géopolitiques…

Le professeur Oussama Nabil, de l’Université 
al Azhar et responsable de l’Observatoire 
d’al Azhar a précisé que la visite, effectuée à 
l’occasion du ramadan 2015,  s’inscrit dans la 
cadre  des « caravanes de la paix » lancées par 
le Conseil des sages musulmans, présidé par 
le Grand Imam d’al Azhar, Cheikh Ahmed el 
Tayeb, dans de nombreux pays afin  de mettre 
en exergue les valeurs humanistes de l’Islam 
et promouvoir le dialogue. Il a rappelé que 
le Conseil des Sages musulmans, organisme 
créé en juillet 2014 et dont le siège est à Abou 
Dhabi,  se fixe pour mission d’enraciner les 
valeurs du dialogue, de la tolérance et du 
respect de l’Autre et d’éliminer les causes de 

la discorde entre les sociétés et à dénoncer 
l’extrémisme qui est contraire à l’Islam religion 
du juste milieu. 
Selon le professeur Oussama Nabil, le Conseil 
encourage les efforts visant à promouvoir le 
dialogue constructif avec les autres religions afin 
de propager l’idée de la coexistence pacifique 
entre les peuples. Selon lui, « face aux défis 
que pose l’extrémisme, il est indispensable de 
renforcer l’enseignement de l’Islam du juste 
milieu et de consolider les ponts qui peuvent 
favoriser le dialogue des religions.    Il faut 
donc penser à présenter et enseigner la vraie 
image de l’Islam ».  Pour sa part, le professeur 
Sami Mandour, responsable du département 
de français d’al Azhar, a exposé que l’Islam  
combat l’extrémisme et le fanatisme qui sont 
à l’opposé de son enseignement.

Charles Saint-Prot, directeur général de 
l’Observatoire d’études géopolitiques, a 
exposé qu’il est indispensable de faire une  
distinction entre l’Islam véritable, religion du 
juste milieu, et les déviations  extrémistes. Il a 
expliqué que l’extrémisme ne trouve pas sa 
cause dans la religion mais dans des crises  
politiques : la destruction de l’Irak par l’invasion 
américaine  et le jeu de l’Iran et de ses affiliés  
dans ce pays, la dictature du régime syrien, les 
ingérences iraniennes dans certains pays, la 
non-résolution du problème de la Palestine… 

Charles Saint-Prot a affirmé qu’il  ne faut pas 
confondre les effets et les  causes et surtout ne 
pas généraliser en faisant le procès de l’Islam, 

lequel rassemble une vaste communauté de 
plus d’un milliard 600 millions  de personnes 
qui vivent paisiblement leur foi alors que la 
dérive extrémiste, parfois criminelle, n’est 
que le fait d’une infime minorité. Il a mis en 
exergue le fait qu’il existe de nombreux exemples 
d’actions positives contre l’extrémisme et le 
fanatisme. Saint-Prot a également souligné 
l’action constructive des Émirats arabes unis 
et celle d’al Azhar en Égypte, sous la conduite 
du grand Imam Cheikh Tayeb. Il a notamment 
cité le cas du Royaume du Maroc, où sous 

l’autorité du  Roi, il y a une gestion claire et 
saine du champ religieux avec la volonté de 
consolider l’islam du juste milieu contre toutes 
les déviations. 

Il a cité l’exemple de l’action du Maroc  en 
appui aux pays africains et la création récente 
de l’institut Mohammed VI de formation des 
imams, qui forment des centaines d’imams de 
nombreux pays africains mais aussi français.  
Comme l’a reconnu le Premier ministre français 
c’est un exemple à suivre.  

Dr. Zeina el Tibi 

L’Etat islamique revendique un budget de 2 milliards de dollars
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Suite de la page 1
Par ailleurs, l’économie chinoise dépend de 
sa connexion à l’économie mondiale. 
D’une part, elle en dépend pour ses approvi-
sionnements énergétiques, par exemple en 
2014, plus de 40% du pétrole et environ un tiers 
du gaz proviennent de la Péninsule arabique, 
par les routes maritimes. Ses importations 
de matières premières  d’Afrique, dont elle 
est devenue le premier partenaire, passent 
également par la voie maritime. D’autre part, 
une bonne partie des produits exportés par 
la Chine est transportés par voie maritime. 
Or des détroits d’Ormuz et de  Bab el Mandeb 
à celui de Malacca, ces routes sont peu sûres. 
Le détroit de Malacca, entre la Malaisie et 
l’Indonésie, près de Singapour, qui relie l’océan 
Indien et la mer de Chine et le Pacifique, est 
pour la Chine de première importance. Dans 
ces conditions, les espaces maritimes asiatiques 
constituent un enjeu stratégique majeur. C’est 
ce qui explique que la Chine poursuit une 
politique hégémonique de revendication 
d’espaces maritimes et d’iles en mer de Chine, 
au détriment de ses voisins et en imposant 
une présence de facto pour tenter de faire de 
cet espace une mer territoriale. Du coup, la 
menace potentielle sur la liberté de navigation 
est une source de tension permanente avec 
les voisins, en particulier le Vietnam et le 
Japon, mais aussi les États-Unis.

Pour la Chine la sécurisation de sources 
d’approvisionnement est une priorité. Pour 
cela, elle développe une stratégie double. 
D’une part, elle renforce sa marine et étend 
son influence en mer de Chine. D’autre part, 
elle a mis en chantier le vaste projet de la 
« nouvelle route de la soie» visant à sécuriser 
ses approvisionnements. Elle a ressuscité avec 
le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan 
et le  Kirghizistan, l’historique route de la 
soie qui fut, pendant des siècles, le chemin 
emprunté par les commerçants chinois pour 
vendre leurs produits en Europe. La Chine 
a également intensifié ses  importations 
énergétiques en provenance de la Russie. 
C’est dans le même esprit – et toujours 
dans le cadre de « la route de la soie du 
XXIe siècle » - que la Chine va développer 
avec le Pakistan un projet gigantesque, 
d’un coût de 46 milliards de dollars,  visant à 
créer un corridor économique composé d’un 
réseau autoroutier, d’un réseau ferroviaire et de 
gazoduc et d’oléoduc reliant le port pakistanais 
de Gwadar sur la mer d’Arabie, dans la province 
du Baloutchistan, au nord-ouest de la Chine, 
sur 3000 kilomètres. Ce corridor permettra à la 
Chine de répondre à la menace de blocus par la 
marine  américaine des importations d’énergie 
chinoises en provenance du Proche-Orient. Il 
est clair que le corridor sino-pakistanais vise 
également à contourner l’Inde, qui est le grand 
compétiteur de la Chine.

2 - La géopolitique de l’Inde est caractérisée par 
quelques constantes majeures. Une certaine 
culture démocratique qui la différencie de la 
Chine. Des tensions avec ses voisins pakis-
tanais et chinois, notamment des différends 
territoriaux au Cachemire. La nécessité de 
gérer la relation entre la majorité hindoue et 
la minorité musulmane qui représente tout 
de même près de 180 millions de citoyens 
(15% de la population). 

Depuis les années 1990, la diplomatie indienne 
est tout entière au service des intérêts éco-
nomiques et commerciaux. L’Inde recherche 
des IDE pour diversifier ses infrastructures et 
renforcer son industrialisation. Le pays mise 
sur l’essor économique pour créer des emplois 
afin de nourrir une population de  plus en plus 
nombreuse (1200 milliard en 2015), et très 
jeune (à la différence de la Chine). L’Inde sera 
le pays le plus peuplé de la planète vers 2030. 
L’Inde est clairement en concurrence avec la 
Chine qui estt son rival stratégique dans la région. 
D’où le rapprochement avec les États-Unis 
et le lien avec le Japon (qui devrait investir 
35  milliards de dollars des États-Unis dans 
une période de cinq ans en infrastructures 
indienne). La   coopération  de défense a été 
renforcée lors d’une rencontre entre le Premier 
ministre Modi et Obama en janvier 2015. Il en 
est de même  de la coopération militaire avec  
le Japon. Ainsi,l’Inde poursuit un gros effort 
pour développer son potentiel militaire. Un 
signe récent a été la décision d’acheter des 
avions français Rafale, au printemps 2015. 

3 - La troisième puissance régionale est le Japon. 
La caractéristique essentielle du Japon est 
que c’est un pays qui manque de l’essentiel de 
ses besoins énergétiques et qui  est engoncé 
dans un territoire réduit (378 000 km2 pour 
130 millions d’habitants), dans le contexte 
d’un environnement régional délicat. 
Il est constant que l’inquiétude majeure de 
Tokyo est l’expansionnisme de la Chine avec 
laquelle elle a plusieurs différends territoriaux, 
notamment sur les iles Sankakou revendiquées 
à la fois par Pékin et par Taipeh. Face à la menace 
chinoise, l’alliance avec les États-Unis est vitale 
pour le pays mais Topkyo a  aussi renforcé ses 
relations avec d’autres alliés comme  la Corée du 
sud,  l’Australie ou le Vietnam, particulièrement 
préoccupé par la politique agressive de la Chine, 
en particulier  sur les îles Spratleys et Paracels. 
Le Japon s’est surtout rapproché de  l’Inde.
 L’Inde et le Japon développent, depuis l’an 
2000, un partenariat stratégique global. Pour 
le Japon, dont l’économie est étroitement 
dépendante du trafic maritime, l’Inde occupe 

une place particulièrement sensible au centre 
des lignes de communication reliant l’Archipel 
nippon au Proche-Orient et à l’Afrique. Un 
autre terrain de concurrence avec la Chine 
est l’Afrique. La visite du Premier ministre 
Shinzo Abe dans plusieurs pays africains, en  
janvier 2015, a démontré que Tokyo veut ne 
pas laisser la main à  la Chine. C’est dans ce 
contexte que le Japon a installé, en 2011, aux 
côtés des bases française et américaine, une 
base militaire à Djibouti aux portes du détroit 
du Bab el Mandeb. 

Prenant en considération les nouvelles menaces 
régionales, le gouvernement de Shinzo Abe a 
autorisé en  juillet 2014 une réinterprétation de 
l’article 9 de la Constitution afin de permettre 
à l’armée nippone d’intervenir sur des théâtres 
d’opérations extérieurs si les intérêts majeurs 
du pays et de ses alliés sont en cause. Le Japon 
qui a considérablement renforcé son potentiel 
militaire qui s’appuie sur une haute technologie, 
a toutes les capacités pour acquérir rapidement 
l’arme nucléaire. 

-B - Le jeu des nations

L’examen des données géopolitiques de l’Asie 
offre un tableau plus nuancé et moins idyllique 
que celui qu’on a l’habitude de présenter. 

1- Voici une région à risques. En effet, cette 
région du monde, - l’Asie du sud et du sud-est-, 
est au centre de rivalités tenaces et d’enjeux 
majeurs. Elle est le nouveau terrain d’affrontement 
des puissances : Chine, Inde, Japon, Russie et 
États-Unis sans parler celles de plus petites 
dimensions. Les conflits et les tensions sont 
nombreux : l’activisme de Pékin en mer de Chine, 
l’affaire des deux Corée, les conflits frontaliers 
entre l’Inde et le Pakistan (Cachemire) et l’Inde 
et la Chine, les différends nippo-russe  sur le 
Kouriles ou nippo-coréen sur l’archipel Dokdo, 
l’affaire du Tibet, la cyberguerre lancée par 
des États comme la Corée du nord, le risque 
terroriste…
Dans ce contexte, on assiste dans cette zone  
à une véritable course aux armements. En 
effet, la Chine, en expansion, poursuit la 

modernisation de son arsenal militaire, incitant 
les autres pays à accroître leurs efforts de 
défense. C’est  notamment le cas de l’Inde et 
du Japon.  L’incertitude quant au risque d’une 
crise majeure pose la question de l’emploi de 
l’arme atomique. En effet, pour tout aggraver 
l’Asie est le continent le plus « nucléarisé » : 
la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du nord 
sont des pays nucléaires, sans oublier la Russie 
voisine. Par ailleurs, pour ce qui concerne le 
Japon, toute la question est de savoir si  une 
capacité suffisante de dissuasion peut être 
compatible avec la décision du gouvernement 
japonais de ne pas produire d’armes nucléaires. 
En tout cas, il est indéniable que le Japon dispose 
de la technologie nécessaire et des réserves 
de plutonium pour fabriquer des bombes 
atomiques. 

2 - Que nous apprend une étude de la géopolitique 
de l’Asie ? En premier lieu, elle démontre que 
la mondialisation est une baliverne.   Après la 
chute du bloc soviétique certains avaient cru 
pouvoir prédire une globalisation dominée 
par une hyperpuissance modelant un monde 
unipolaire vénérant l’argent tout-puissant.  Très 
vite, le politique a repris ses droits. Nous sommes 
entrés dans l’ère de la déglobalisation. On ne 
peut que constater la volatilité actuelle de la 
scène internationale avec l’augmentation des 
crises et conflits aux dimensions multiformes. 
Contrairement aux prédictions de ceux qui 
annonçaient la fin de l’Histoire et une « mondiali-
sation heureuse » qui serait une sorte de paradis 
terrestre, le XXIe siècle se révèle aussi marqué 
par les conflits et les rivalités des puissances 
que les précédents. Les problèmes relevant 
de la géopolitique sont au cœur des enjeux 
concernant les nouvelles menaces et sur les 
nouveaux équilibres. C’est le jeu des nations 
qui se poursuit car elles seules sont les acteurs 
de l’Histoire. C’est ce qui se passe en Asie : il 
y a la nation chinoise, la nation indienne, la 
nation japonaise, la nation vietnamienne, la 
nation indonésienne, la nation coréenne, la 
nation malaise, etc. Et, dans tous ces pays, c’est 
bien l’État qui donne l’impulsion, définit les 
stratégies de développement, pilote l’essor 
économique. C’est donc le fait national qui 
prédomine et non de quelconques vues 
de l’esprit supranationales qui ne sont à la 
mode que dans un monde européen qui va 
de renoncement à renoncement. Il est particu-
lièrement intéressant de noter que les nations 
asiatiques, championnes de la croissance et du 
développement – à commencer par la Chine, 
l’Inde et le Japon ou la Corée du sud-  démentent 
l’idée reçue, en Occident, selon laquelle l’avenir 
serait aux grands ensembles intégrés. Cela 
devait donner à réfléchir à tous ceux qui se sont 
entichés de l’intégration européenne, laquelle 
a pourtant précipité le déclin économique 
des pays européens...

En tout cas, en Asie, c’est avec les nations qu’il 
faut traiter. Il ne s’agit pas seulement de faire des 
affaires avec l’Asie, mais il faut surtout avoir une 
claire vision des données géopolitiques et des 
rivalités des nations. C’est dire la nécessité pour 
les États des autres continents d’avoir en Asie, 
comme ailleurs, des diplomaties dynamiques 
et imaginatives.  Dans un monde fragmenté, 
multipolaire, le jeu des États, grands ou moyens,  
retrouvent donc toute sa place. 

ECONOMIE- DEVELOPPEMENT

La géopolitique de l’Asie et le jeu des nations



Jacques Parizeau : un  grand patriote québécois
 Jacques Parizeau est mort le 1er juin  2015 
à Montréal, à l’âge de 84 ans. Des funérailles 
nationales ont eu lieu le  mardi 9 juin à l’église 
Saint-Germain d’Outremont, à Montréal. 
Cet  économiste qui fut ministre des finances du 
Québec, chef du Parti  québécois (souverainiste) 
et Premier ministre de 1994 à 1996, était un 
grand patriote québécois. Grand bâtisseur du 
Québec moderne, il fut l›artisan du référendum 

du 30 octobre 1995 sur l’indépendance du 
Québec qui échoua à une courte majorité de 
moins de 1%, probablement  en raison de 
trucages de l’appareil fédéraliste d’Ottowa. 
Parizeau avait mis en cause «  l’argent «  dépensé 
à profusion par le gouvernement fédéral, et 
des votes ethniques. »  
M. Parizeau laisse dans le deuil son épouse Lisette 
Lapointe, ses deux enfants, Bernard et Isabelle, 
ainsi que des Québécois de toute allégeance 

politique. L’actuel  Premier 
ministre libréal, Philippe 
Couillard a déclaré : «  
«On peut désormais 
dire à son sujet que sa 
mémoire appartient 
au Québec tout entier, 
à tous les Québécoises 
et Québécois sans 
exception, et ce, au-delà 
des appartenances 
politiques… En 
terminant, je voudrais, 
pour amenuiser leur 
chagrin, si cela est 
possible, redire à sa 
famille ces mots de 
Léonard de Vinci: «Nul 
ne peut réussir sa vie 
s’il ne laisse pas plus de 
traces de lui-même que 
la fumée dans l’air ou 
l’écume dans la mer.» 
Monsieur le premier 
ministre Jacques 
Parizeau, votre trace 
dans notre histoire 
est indélébile. Vous 
avez bien mérité, de la 
nation, reconnaissance. 
Merci».
  Charles Saint-Prot

9 CULTURE

Emmanuel Bonne nouvel 
ambassadeur de France au 
Liban
Emmanuel Bonne 
prend ses fonctions 
d’ambassadeur de France  
à Beyrouth, en juillet, 
en remplacement de 
¨Patrice Paoli.   
D’abord chercheur au 
Centre d’études et de 
recherches sur le Moyen-
Orient à Beyrouth et 
effectué de nombreuses 
missions sur le terrain, 
notamment en Syrie, 
au Liban et en Jordanie, 
Emmanuel Bonne a 
rejoint la carrière 
diplomatique. 
Après avoir été en 
poste en Iran et en 
Arabie saoudite, dirigé  
la mission française 
auprès de l’ONU à 
New York, Emmanuel 
Bonne a occupé  les 
fonctions de conseiller 
diplomatique pour 
l’Afrique du Nord, 
le Moyen Orient et 
les Nations unies 
du président de la 
République. 

Pour sa 14ème édition, le festival Mawazine-
Rythmes du Monde de Rabat au Royaume du 
Maroc  a, du 29 mai au 6 juin 2015, fait la part 
belle aux artistes libanais qui ont connu un 
grand succès populaire.
Le festival a même été ouvert par une libanaise, 
la célèbre chanteuse Majida el Roumi qui a, 
quelques jours plus tard,  ensuite  donné un 
concert dont le succès a été tel qu’elle a dû 
donner un deuxième spectacle le même soir. Une 
première dans sa longue carrière de chanteuse : 
« Il m’est arrivé de faire quatre spectacles en une 
semaine, mais deux spectacles en une soirée, 
ç’est la première fois », a confié la chanteuse 
en ajoutant « C’est la meilleure soirée de ma 
vie ». Il est  vrai qu’accompagnée du grand chef 
d’orchestre libanais Elie Al Alya, la diva libanaise 
a touché au sublime lorsqu’elle a enchainé  trois 
airs inoubliables, «Ebalny Hayk», «Ya Saken 
Afkari», «Eaatazalt El Gharam». Elle a également 
choisi des chansons de son répertoire musical 
romantique, «Khedni Habibi», «Hoboka», «Am 
yesalouni» et des chefs-d’œuvre de  Nizar Kabani, 
dont son grand succès «Kalimat», repris en 
chœur par toute la salle. Majida, tout en rendant 
hommage au Maroc en chantant deux chansons 
marocaines, «Alach ya Ghzali» et «Ya Bent Bladi» 

et  en se présentant revêtue d’un superbe 
caftan marocain, a voulu rendre hommage au 
Liban en chantant «Ambahlamak ya lebnan», 
un hymne prônant la paix, la renaissance et 
l’union de la nation

La princesse Lalla Salma, épouse du Roi  
Mohammed VI, a assisté au concert donné 
par la célèbre chanteuse libanaise au théâtre 
Mohammed V de Rabat. La Princesse avait 

également donné une audience à Majida el 
Roumi qui lui a parlé  d’un projet de chanson 
mêlant sonorités marocaines et orientales.

D’autres grands artistes libanais ont aussi 
enchanté le public marocain. Wael Kfoury 
a présenté le riche répertoire d’un nouvel 
album, «El Gharam El Moustahil». Le chanteur 
Maher Zain et  chanteuse libanaise Elissa ont 
également donné un récital très apprécié. 

Tous ces grands artistes ont témoigné de la 
vitalité de la chanson libanaise qui porte haut, à 
travers le monde, le drapeau du pays du cèdre ;

Les artistes libanais à l’honneur au Festival Mawazine de Rabat
Al Ayam

Jacques Parizeau : un  grand patriote québécois
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اقتصاد المعرفة مستقبل لبنان

قوارب الموت في البحر المتوسط  تجارة األرواح
 رحلتهم من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس
 الذي تسيطر عليه ميليشيات »فجر ليبيا«، حيث
 وصلت أعداد كبيرة من السوريين والفلسطينيين
 إلى هذا المطار، ومن ثم ينقلهم أشخاص تابعون
المجاورة المدن  إلى  ليبيا«  »فجر   لميليشيات 
ومصراته. وصبراته  وصرمان  كزوارة 
عناصر وراءها  يقف  هذه  الموت   فتجارة 
دفع إلى  بالهجرة  الحالم  ويضطر   ومافيات، 
دوالر..  3000 إلى  دوالر  بين2000   مبلغ 
األموال تستغل  العصابات  بعض  كانت   ولئن 
تشير التقارير  بعض  فإن  الذاتي،   لحسابها 
هذه تستغل  متطرفة  جماعات  تورط   إلى 
األسلحة وشراء  تنظيمها  تمويل  في   العائدات 
مصادر وحسب  اإلرهابية.  العمليات   وتمويل 
وتنظيم الشريعة«  »أنصار  فإن  ليبية   إعالمية 
وزوارة صرمان  في  اإلرهابي   »داعش« 
المسلحين. لدعم  التجارة  هذه  يستغالن 
الواقعة األوروبية  الدولة  إيطاليا،   وتواجه 
البحر على  والمطلة  األوروبي  الجنوب   في 
غير المهاجرين  تدفق  بمفردها   المتوسط، 
 الشرعيين القادمين في أغلب األحيان من بلدان
في ومغاربية،  أوسطية  شرق  وعربية   إفريقية 
 محاولة منهم للوصول عبر قوارب قديمة وهشة
 إلى السواحل اإليطالية، ومنها ينطلقون إلى بلدان
أطلقت قد  إيطاليا  وكانت  األوروبي..   االتحاد 
 في تشرين األول 2013، بعد أيام من مصرع
»ماري عملية  غرقاً،  مهاجراً   360 من   أكثر 
على الرومان  أطلقه  الذي  )االسم   نوستروم« 
المهاجرين في محاولة إلنقاذ  المتوسط(   البحر 
مراكب على  ليبيا  سواحل  من  يبحرون   الذين 
أنقذت ونيف،  أشهر  ثمانية  وخالل   بدائية، 
أي و686 شخصاً،  ألفاً   73 اإليطالية   البحرية 

 ما معدله 270 شخصاً يومياً. وفي مركز قيادة
روما، شمال  في  نوستروم«  »ماري   عمليات 
ميشال اإليطالية  القوات  أركان  رئيس   قال 
 سابونارو أن تزايد تدفق المهاجرين والالجئين
 إلى ساحل إيطاليا ليس ناجماً عن إخفاق عملية
 »ماري نوستروم«، بل عن تفاقم األزمات في
الوضع، تفاقم  سورية  ففي  األوسط،   الشرق 
األصولية. للقوى  تقدم  هناك  العراق  وفي 
المتطرف اليمين   وأكد من جديد نجاح أحزاب 
الشعبوية في االنتخابات األوروبية  والحركات 
في والسيَّما   ،2014 حزيران  في  جرت   التي 
 فرنسا، على ضرورة اإلسراع بتطبيق وسائل
الهجرة واللجوء على مستوى  للحّد من سياسة 
 االتحاد األوروبي، حيث كانت أهميتها معترفاً
 بها منذ سنوات، فالمهاجرون من خارج أوروبا
%3,5 أي  نسمة،  مليون   13 يتجاوزون   ال 
عدد ازداد  وقد  األوروبي.  االتحاد  سكان   من 
عشرة خمس  خالل  النصف  إلى   المهاجرين 
للمهاجرين الهائل  التدفق  بسبب   سنة، والسيَّما 
البلقان ودول  الشرقية  أوروبا  من   القادمين 
والحرب عام 1989،  برلين  جدار  سقوط   بعد 
المهاجرين هؤالء  وزن  لكن  يوغوسالفيا،   في 
الذين األجانب  من   %6,6 من  أقل   يظل 
األمريكية. المتحدة  الواليات  في  يعيشون 
 غير أن المشكلة التي تواجه االتحاد األوروبي
غير أو  السرية  غير  الهجرة  تزايد  هي   اآلن 
في كبيراً  تحتل حيزاً  التي أصبحت   الشرعية، 
 مناقشات رؤساء الدول والحكومات األوروبية،
على المختلفة  تصريحاتهم  في  رّكزوا   الذين 
وتعزيز السرية،  الشبكات  مكافحة   ضرورة 
أيلول  11 أحداث  شكلت  فقد  الحدود،   مراقبة 
وصعود المتحدة،  الواليات  في   2001 

أوروبا، في  والعنصري  المتطرف   اليمين 
عن أجوبة  لتقديم  األوروبية  القيادات   وإرادة 
صناديق أظهرته  الذي  »االنزعاج«   هذا 
تفسر التي  العوامل  من  مجموعة   االقتراع، 
لنا هذا النقاش األوروبي المحتدم عن الهجرة.
غير بطريقة  يوم  كل  يدخل  بريطانيا   ففي 
في ويختفي  جديداً،  مهاجراً   137  شرعية 
 الطبيعة، ومنذ ثالث سنوات يوجد في بريطانيا
السوق في  يعملون  سري  مهاجر   150000 
بريطانيا وتستقبل  أهاليهم،  بمساعدة   السوداء، 
غير مهاجر  مليون  يقارب  ما  أراضيها   على 
البريطانية السلطات  واستقبلت   شرعي، 
للجوء، طالب   )71700(  2001 عام   خالل 
المفضل األوروبي  البلد  بريطانيا   وتعّد 
لهم يسمح  اللجوء  طالبي  أن  ذلك   للمهاجرين، 
البت انتظار  في  أشهر،  الستة  خالل   بالعمل 
من معظمهم  في  هؤالء  ويأتي  ملفاتهم،   في 
وسيرالنكا. والصومال،  والعراق،  أفغانستان، 
اليتكين قمة  عقب  كلفت  قد  إيطاليا   وكانت 
إنشاء عن  بدراسة   ،2001 األول  كانون   في 
 »بوليس« أوروبي لمراقبة حدود االتحاد، وهي
 فكرة قديمة أطلقتها كل من روما وبرلين، ولكن
األوروبي، االتحاد  اليوم معظم عواصم   تبنتها 
على األوروبي  االتحاد  بلدان  اتفقت   وهكذا 
 الوسائل البوليسية والقمعية لوضع حد لوصول
السؤال ولكن  الشرعيين..  غير   المهاجرين 
التي ألوروبا  يمكن  كيف  نفسه:  يطرح   الذي 
سكانها وحيث  شرقاً،  التوسع  في  آفاقها   تكمن 
 يعانون الشيخوخة، أن تبلور سياستها المشتركة
المهاجرين ألولئك  واالندماج   لالستقبال 
للعمل؟ أسواقها  وتحتاجهم  تجلبهم،  الذين 
 ألن الضرورة هي التي تسُن القوانين، فقد كان

األوائل المبادرين  اإليطاليون  العمل   أرباب 
 صيف 2004 في طرح النقاش الذي قاد إيطاليا
 إلى مراجعة قوانينها بشأن الهجرة، وفي الوقت
أعداداً تحمل  التي  المراكب  فيه  تتوافد   الذي 
 غفيرة يومياً من الرجال والنساء والشباب إلى
جزيرة جنوب  في  المبيدوزا  جزيرة   سواحل 
 صقلية، الهاربين من النزاعات المسلحة، والفقر
أرباب رئيس  تدّخل  إفريقيا،  في   والمجاعات 
 العمل اإليطاليين لوكا دي مونتيزيمولو، ليذكر،
إليطاليا«. ضرورة  أيضاً  هي  الهجرة   »أن 
واألوروبي الدولي  المؤتمر  رئيسة   وتذكر 
 للبحث في الهجرة، فانا زينكوني بقولها: »من
دون عمال أجانب، سيشل االقتصاد اإليطالي«.
وهي تاريخياً،  بامتياز  هجرة  بلد   إيطاليا، 
األوروبية البلدان  تجارب  من  االستفادة   تريد 
التي عينها  األخطاء  في  تقع  ال  كي   األخرى، 
الوالدات  وقع فيها األوروبيون. وبسبب معدل 
وشيخوخة أوروبا،  في  األضعف  يعّد   الذي 
 سكانها العاملين، ازدادت حاجة إيطاليا إلى اليد
السنوات  العاملة األجنبية بصورة كبيرة خالل 
غرفة أعدتها  دراسة  وحسب  الماضية.   القليلة 
اليد  التجارة اإليطالية، بلغت حاجة إيطاليا من 
حدود في  مهاجر  ماليين   5 المهاجرة   العاملة 
 سنة 2010، حسب تقديرات أهم نقابة مركزية
المعهد معطيات  وحسب   .)CGIL(  إيطالية 
إيطاليا سكان  عدد  فإن  لإلحصاء،   الوطني 
والدات بفضل  إال   ،2003 عام  في  يزدد   لم 
تحويالت أن  في  والشك  المهاجرين،   أبناء 
بلدانهم إثراء  في  تسهم  المهاجرين   العمال 
المحولة األموال  قيمة  بلغت  إذ   األصلية، 
عام في  يورو  مليار   12,2 عائالتهم   إلى 
2003، حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة.

   تتمة الصفحة ١

العالم«. الى  الخدمات  هذه  لتصدير  منصة 
 
 وفي الشروط التي يتطلبها نجاح هذا القطاع،
 توقف عند توافر التمويل »وهو ما تفتقر اليه
 الشركات الناشئة التي تفتح فرص عمل كثيرة
 ويجب ان تمنح الفرصة للنجاح اوالفشل. فال
النجاح اقل بكثير، اي لديها ونسبة   ضمانات 
Capital ان مخاطر رأس المال االستثماري 
فكرة نجحت  ان  ولكن  مرتفعة.   Venture 
 من 10، فيكون النجاح مدويا وفخرا للبنان«.
رياض لبنان  مصرف  حاكم  »ان  الى   ولفت 
 سالمة كان رؤيويا حين عرضت عليه الملف
وفّر الذي   331 التعميم  واصدر   كامال، 
 التمويل بمقدار 400 مليون دوالر مع خفض

 المخاطر حين تحّمل 75% منها«، مشيرا الى
 توّزع 200 مليون دوالر منها عبر الصناديق
المقترحة«. للمشاريع  تمنح  »وبدأت 
المشاريع تلك  تكثيف  ضرورة  الى   واشار 
»لذا، المتوافر،  التمويل  حجم  مقابل   في 
من كامل  وبدعم  اسابيع  قبل   بادرنا 
لتدريب مخيم  انشاء  الى  لبنان،   مصرف 
camp اعمال  رواد  يصبحوا  كي   الشباب 
سنويا«. رائد   100 لتخريج   boot

اطلق آخر  مشروع  الى  لفت  ذلك،  الى    
والحكومة لبنان  مصرف  من   بدعم 
،BDLAccelerate مؤتمر  في   البريطانية 
UK  Lebanon  tech  hub  وهو 

البريطاني االستشاري  يديره  الذي 
ان موضحا   ،E A consulting  Group  
 هناك عقد ادارة مع احدى الشركات البريطانية
في الرقمي  لالقتصاد  داعمة  برامج   لتضع 
تسريع ببرنامج  باشرت  سنتين، »وقد   خالل 
 االعمال الذي اختار 45 شركة من بين 141
على منها   15 الختيار  تمهيدا   للمشاركة، 
عالميا، نجاحها  يؤكد  محوري  تقييم   اساس 
 ولتخضع تاليا لعملية »تدويل« وتصبح اسما
 كبيرا في العالم بعدما تمّر بهذا »الكوريدور«
رقمي اقتصاد  ثاني  وانكلترا،  لبنان   بين 
المتحدة«. الواليات  بعد  العالم  في 
صحناوي يوضح  االهداف؟  الئحة  في   ماذا 
 ان حصة اقتصاد المعرفة من الناتج المحلي
الى  3 من  القطاع  انطالقة  منذ   ارتفعت 
لدعم قطاعية  اكبر حصة  لدينا  »وبات   %9 

زيادة هو  الهدف  ان  مؤكدا   االقتصاد«، 
قصص على  والحصول  العمل   فرص 
اللبناني الشباب  لدى  الثقة  وتعزيز   نجاح 
في اساسيا  ركنا  يكون  ان  للقطاع  يتيح   بما 
شركات عودة  الى  ولفت  اللبناني.   االقتصاد 
اخيرا بيروت  الى  ولندن  دبي  من   لبنانية 
تشترط التي  البرامج  من  االفادة   »بهدف 
للمشاريع«. انطالق  قاعدة  لبنان  يكون  ان 

   تتمة الصفحة ١



ايار  15 في  للنكبة   67 الـ  الذكرى   لمناسبة 
المشؤوم عام 1948 ، حقوق الالجئين الى أين ؟
من اقتلعوا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  عدد   بلغ 
 ديارهم نتيجة الصراع العربي الصهيونيواحتالل
 فلسطين منذالعام1948 ، 5.5 مليون نسمة أي ما
الفلسطيني للشعب  الكلي  المجموع   يعادل نصف 
نسمة. مليون   13 بحوالي  اليوم  يقدر  الذي 
واالجتماعية السياسية  الالجئين  معاناة   إن 
ويخضعون يوم،  بعد  يوما  تتراكم   والتهميش 
 لسياسات وأنظمة تسنهاالدول المضيفة، منها من
اإلنسانية حقوقه  من  الفلسطيني  الالجىء   يحرم 
التملك، االقامة،التنقل،  العمل،  كحق   األساسية 
وهم بحريّة،  اقامته  مكان  إلى  والعودة   السفر 
 يعيشون ألمالمنفى والشتات حتى يومنا هذا وذلك
 بسبب رفض حكوماتاالحتالل االنصياع للقرارات
على صراحة  تنص  التي  الدولية   واألعراف 
المتحدة استعادة حقوقهم في وطنهم )قرار األمم 

رقم 194(.
حق هو  الفلسطينيين  الالجئين  حقوق  أهم   ومن 
وهو بالتقادم،  يسقط  ال  مقدس  حق  فهو   العودة، 
 حق لكل فلسطيني طرد أو خرجمن موطنه ألي
 سبب منذ عام 1948 وإلى ما بعد ذلك، فيالعودة
 إلى الديار أو األرض أو البيت الذي كان يعيش فيه
 حياةاعتيادية قبل عام 1948، وهو حق ينطبق على
 كل فلسطيني سواء كان رجال أو امرأة وينطبق

 كذلك على ذرية أي منهما مهمابلغ عددهم وأماكن
تواجدهم ومكان والدتهم وظروفهم مهما كانت .
ناتج تاريخي  العودة كحق   والنكبة مرتبطة بحق 
األزل، منذ  فلسطين  في  الفلسطينيين  وجود   عن 
التاريخ فيأعماق  الضارب  بالوطن   وارتباطهم 
ما طرد  إلى  أدت   1948 )حرب   وجذوره. 
وبيته أرضه  من  فلسطيني  ألف   714 عن   يزيد 
فلسطينية(. وبلدة  قرية   500 قرابة  وتدمير 
التحرير منظمة  عقدتها  التي  أوسلو  اتفاقية   إن 
في المحتل  الصهيوني  الكيان  مع   الفلسطينية 
األممالمتحدة قرار  على  تستند  لم   1993  العام 
يحمل والذي   11/12/1948 بتاريخ   الصادر 
القرار يؤكد  الثالثة،حيث  المادة   »194«  الرقم 
بحقوقالالجئين الدولي  واالعتراف   المسؤولية 
األبواب فتح  االتفاق  هذا  أن  عدا   الفلسطينيين، 
 على مصراعيها للقوى الدولية والسياسية للتراجع
الالجئين قضية  وتحملهالمسؤولية  اعترافها   عن 
 الفلسطينيين بحجة أن حق العودة غير وارد وغير
األرض. على  الواقعية  الحقائق  بحكم  منطقي 

حقوق المواطنة :
وسائل الصهيوني  االحتالل  قوات   استبدلت 
العنف وسائل  من  العرقي  والتطهير   التهجير 
قبل كماحصل  المباشر  العسكري   واإلرهاب 
والثاني  ،1948 عام  األول  االحتالل   وأبان 

ومتطورة جديدة  وسائل  إلى    1967  عام 
كاستحداثالتشريعات وتنظيميا   إداريا 
واإلدارية العسكرية  واألوامر   واألنظمة 
. سابقاتها  من  أخطر  جوهرها  في  التي 
 لقد هّجرت قوات االحتالل الصهيونية بوسائلها
األعوام بين  فلسطين  من  الجديدة   اإلرهابية 
)100,000( مجموعه  ما   1994 و   1968 
سكان من  فلسطيني  مواطن  ألف   مائة 
فلسطين المحتلة عام 1967 ألسباب مختلفة .
الصهاينة الساسة  ركز  اوسلو  اتفاقية   وبعد 
الحكام السياسي  اهتمامهم  جل   المحتلون 
ليتمكنوا و  المحتلة  القدس  على   قبضتهم 

سياسة عنوان  الفلسطيني  المواطن  صار   منذلك 
 التطهير العرقي في القدس، حيث تستخدم سلطات
الجالء اإلداريةوالقانونية  األوامر   االحتالل 
حق سحب  خالل  من  مدينتهم  عن   الفلسطينيين 
الزرقاء. بالهوية  المعروف  )االقامة(  المواطنة 
ومؤسسات بديل  مركز  احصائيات  على   وبناء 
وبناء على فلسطينية واسرائيلية أخرى،   حقوقية 
الصهيونية داخليةاالحتالل  وزارة   احصائيات 
2 بين  ما  اقتالع  يومياً  يجري  القدس،فإنه   في 
تحت المقدسة  المدينة  من  فلسطينية  أسر   3  الى 
الصهيوني االقتالع  ويعتبر  تلكالسياسة،   طائلة 
قانوني غير  وطنهم  من  الفلسطينيين   للسكان 
األعراف كل  مع  ويتناقض  شرعي  وغير 

والقوانين والتشريعات الدولية واإلنسانية والحقوقية .
 لذا فإن جميع الفلسطينيين المهجرين من أرضهم
 بغض النظر عن الزمان أو المكان أو الوسيلة التي
 هجروا بواستطهالهم الحق في العودة إلى وطنهم
واستعادة كامل حقوقهم المسلوبة مهما طال الزمن .
 والمطلوب لمواجهة سياسات االحتالل هو الوحدة
المصالح عن  واالبتعاد  الفلسطينية،   الوطنية 
 الفئوية، ورسم استراتيجية سياسية مقاومة تمارس
المسلح. الكفاح  فيها  بما  كافة  النضال  اشكال 
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أعدها متخصصة  بحثية  علمية  دراسة   كشفت 
اإلعالم أستاذ  المصري  فيصل  نعيم  د.   الباحث 
بكلية التطبيقية  الفنون  قسم  ورئيس   المساعد 
 فلسطين التقنية أن المحطات اإلذاعية أكثر وسائل
 اإلعالم التي اعتمد عليها الجمهور الفلسطيني في
في غزة  على  وتداعياته  العدوان  أحداث   متابعة 
 يوليو من العام الماضي ، تالها شبكة اإلنترنت في
 المرتبة الثانية ، ثم القنوات التلفزيونية في المرتبة
الرابعة. المرتبة  في  الصحف  وأخيراً  الثالثة، 

المجلة في  حديثاً  نشرت  التي  الدراسة   وأكدت 
واالجتماعية اإلنسانية  والعلوم  لألبحاث   العربية 
احتلت القطرية  الجزيرة  قناة  أن   الجزائرية 
المبحوثين اعتماد  درجة  في  األولى   المرتبة 
العدوان أحداث  لمتابعة  اإلخبارية  القنوات   على 
 وتداعياته ، تالها قناة الميادين ، وتذيل القائمة قناة
 النيل اإلخبارية المصرية واإلخبارية السعودية ،
 كما أن قناتي الجزيرة والميادين حازتا على أعلى
الفضائية للقنوات  الفورية  التغطية  في   مستوى 
حين في  العدوان  أحداث  متابعة  في   اإلخبارية 
واإلخبارية المصرية  اإلخبارية  النيل  قناتي   أن 
اإلخبارية. القنوات  قائمة  تذيلت   السعودية 

عنوان تحت  جاءت  التي  الدراسة   وأشارت 
تغطية في  اإلخبارية  الفضائية  القنوات   دور 
يوليو غزة  على  وتداعياته  العدوان   أحداث 
المرتبة في  جاءت  الجزيرة  قناة  أن   2014 
في النظر  وجهتي  تضمنها  حيث  من   األولى 
الثانية المرتبة  في  تالها  العدوان  أحداث   تغطية 
قناة أداء إعالميي  الميادين، كما أن مستوى   قناة 
اإلخبارية الفضائية  القنوات  أكثر  من   الجزيرة 
العدوان ألحداث  إيجابياً  والمساندين   الداعمين 
الميادين قناة  يليها   ،  %86.8 بنسبة   وتطوراته 
احتلت العربية  قناة  أن  حين  في   ،  %63  بنسبة 
 المرتبة األولى في أداء اإلعالميين العاملين فيها
السلبية المرتبة  في  يليها   ، بنسبة %33.8   سلبياً 
.  %21.4 بنسبة  المصرية  اإلخبارية  النيل  قناة 

توصيات الدراسة
 وأوصى د. المصري بضرورة مراجعة القائمين
ذات خاصة  اإلخبارية  الفضائية  القنوات   على 
معالجتها وطريقتها  سياساتها  المتدنية   المشاهدة 
جذب من  يعزز  بما  المنطقة  أحداث  تغطية   في 
القنوات قيام  إلى  باإلضافة   ، إليها   المشاهدين 
لألحداث الفورية  بالتغطية  اإلخبارية   الفضائية 

المنطقة بها  تمر  أزمة  أو  أي عدوان   وتطورات 
إفراد مساحة زمنية متواصلة  العربية من خالل 
المقابالت وإجراء  والمباشر  الحي   للبث 
الحرب. أو  األزمة  مكان  من  الخاصة  والتغطية 

 وطالب د. المصري بأن توفر القنوات الفضائية
تقنية وفنية وطواقم  اإلخبارية مكاتب وإمكانيات 
المناطق وخاصة  ذوي مهارات عالية في جميع 
 في مناطق األحداث الساخنة كفلسطين ، باإلضافة
وجهات اإلخبارية  الفضائية  القنوات   عرض 
 النظر المختلفة مع تنبني وجهة النظر الفلسطينية
استضافة خالل  من  العربية  القضايا  يخدم   بما 
والناطقين السياسيين  المحللين  من   العديد 
)أي النظر  وجهات  مختلف  لعرض   اإلعالميين 

التوازن(. من  نوع  خلق  محاولة 

 واقترح د. المصري استثمار القنوات
التكنولوجيا اإلخبارية   الفضائية 
المرئية المواد  بث  في   الحديثة 
 المسموعة عبر وسائل حديثة كمشاهدة
الهواتف تطبيقات  عبر   القنوات 
في خاصة  واإلنترنت  النقالة   الذكية 

التيار انقطاع  فيها  يكثر  الذي  األزمات   أوقات 
. الصناعية  األقمار  عبر  والتشويش  الكهربائي 
القنوات استمرار  أهمية  على  المصري  د.   وأكد 
 الفضائية اإلخبارية في عرض ما وراء األحداث
وتفاصيل اإلنسانية  القصص  عبر  تداعيات   من 
الستقطاب المتالحقة  وتطوراتها   األحداث 
وعدم وشيق  جديد  هو  ما  لمواكبة   المشاهدين 
األزمة. أو  العدوان  انتهاء  بمجرد  التوقف 

القنوات سعى  أهمية  على  المصري  د.  أكد   و 
خاصة مصادر  توفير  إلى  اإلخبارية   الفضائية 
االنفراد ذات  المرئية  المادة  لعرض   ونوعية 
 والحصري بما يرفع من نسبة المتابعين والمشاهدين

المحطات اإلذاعية أكثر وسائل اإلعالم التي اعتمد عليها الجمهور الفلسطيني

حقوق الالجئين الى أين؟
عبدالكريم األحمد



تقارير 6

غسان مصطفى الشامي

 مرت 48 عاما على هزيمة العرب عام 1967م
وما بـ«النكسة«،  تسميتها  على  اصطلح   التي 
الستة، األيام  حرب  الصهيوني  الكيان   يسميها 
فلسطين من  تبقى  ما  احتالل  عنها  نتج   التي 
المحتلة، والضفة  غزة  قطاع  وهي   التاريخية؛ 
قناة حتى  المصرية  سيناء  صحراء  احتلت   كما 
هذه وفي  السورية؛  الجوالن  وهضبة   السويس، 
أسرار بكشف  الصهيوني  الكيان  سمح   الذكرى 
 الحرب، حيث كان وزير الجيش الصهيوني آنذاك
السرية البروتوكوالت  وكشفت  ديان(،   )موشي 
القيادة العسكرية  المنشورة جلسات نقاش عقدتها 
 )اإلسرائيلية( بحضور الوزراء الصهاينة والقادة
 السياسيين، قبل أيام قليلة من الحرب، تحدث فيها
« الوقت  ذلك  في  )اإلسرائيلي(  األركان   رئيس 
هذا في  يوجد  )ال   : قال  حيث   « رابين   إسحاق 
 المنتدى القيادي، وقبل كل شيء أنا شخصيا وبكل
الحرب يؤيد  شخص  أي  الضباط،  غالبية   تأكيد 
 لذاتها، لذلك أنا أعتقد أننا قد نجد أنفسنا في وضع
 عسكري يفقدنا الكثير من عوامل تفوقنا، وقد نجد
بكلمات عنه  أعبر  أن  أريد  ال  وضع  في   أنفسنا 
 قاسية لكننا سنواجه خطرا جديا يهدد وجود دولة
وعنيفة قاسية  الحرب  هذه  وستكون   )إسرائيل(، 
 وكثيرة الخسائر«، كما كشفت الوثائق أن المجرم
 »رابين« خاطب الوزراء الصهاينة قائال: » بما
متأهب ومستعد في سيناء؛ المصري  الجيش   أن 
 فإن كل يوم يمر دون أن نهاجم، سيساهم بتخندق
حال وفي  المنطقة،  في  عميقا  المصري   الجيش 
 قررنا ضربه سيكون األمر أكثر صعوبة، وأعتقد
األيدي، مكتوفي  يجلسوا  لن  السوريين  أن   أيضا 
 وأنا أشعر بل أكثر من الشعور بأن حلقة عسكرية

أي يوجد  وال  حولنا،  الخناق  تضيق   وسياسية 
من الحلقة  هذه  لتكسر  أخرى  جهة  أو   شخص 
وضع يَنتج  حتى  االنتظار  لنا  يحق  وال   حولنا، 
كما فورا«،  بالعمل  نشرع  لم  إذا  وأقسى   أشد 
المتمثلة الحرب  أهداف  السرية  الوثائق   كشفت 
الناصر عبد  لجمال  قاصمة  ضربة   بتوجيه 
األوسط«. الشرق  وجه  تغيير  إلى  تؤدي  قد 

بعد اليوم  تظهر  التي  الخطيرة  الوثائق  هذه   أمام 
زال ال  حزيران،  نكسة  على  عاما   48  مرور 
 الكيان الصهيوني في خوف كبير على وجوده، وال
 زال يواجه المقاومة الفلسطينية التي تسعى يوميا
الصواريخ وامتالكها  العسكرية  قدراتها   لتطوير 
جديدة مواجهة  ألي  استعداداً  الجديدة   واألسلحة 
يخوضها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني .

تغفل لم  نكسة حزيران  مدار 48 عاما من   على 
 )إسرائيل( يوما عن عدوها الحقيقي )الفلسطينيون(
تعد وهي  تدميرها،  أجل  من  بها  يتربص   ومن 
 العدة وتطور سالحها، وتتقدم في صناعة أنظمة
نووية غواصات  تستورد  كما  حديثة،   عسكرية 
 وأسلحة هي األحدث تطورا في العالم، وقبل أيام
في متطورة  أسلحة  الصهيوني  الكيان   عرض 
من كشف  أبيب(  )تل  في  أقيم  لألسلحة   معرض 
السالح صادرات  عن  جديدة  أرقام  عن   خاللها 
األربع، وخاصة العالم  إلى جهات   )اإلسرائيلي( 
 القارة األفريقية، حيث قام الكيان بتصدير كميات
وسجلت األفريقية،  للقارة  السالح  من   كبيرة 
 صادرات األسلحة اإلسرائيلية إلى أفريقيا ارتفاعا
 كبيرا عام 2014م بنسبة 40% عن عام 2013م،

صفقات حجم  بلغ   كما 
)إسرائيل( بين   السالح 
 والدول األفريقية )318(
العام في  دوالر   مليون 
 الماضي، بينما كان حجم
 الصفقات )223( مليون
دوالر في عام 2013م.

إحصائيات  وتشير 
أن صادرات األسلحة الصهيونية  الجيش   وزارة 
 )اإلسرائيلية( إلى دول العالم انخفضت من )6.5(
 مليارات دوالر في 2013 إلى )5.66( مليارات
وزارة إحصائيات  وبحسب  2014م،  في   دوالر 
الصادرات حجم  بلغ  فقد  الصهيونية،   الجيش 
 اإلسرائيلية عام 2014 إلى دول في منطقة آسيا
وإلى دوالر،  مليار   )2.96( الهادئ   والمحيط 
وإلى دوالر،  مليون   )937( الشمالية   أمريكا 
 أوروبا )724( مليون دوالر، وإلى أمريكا الالتينية
الصادرات إلى  إضافة  دوالر،  مليون   )719( 
فيما دوالر،  مليون   )318( بمبلغ  أفريقيا   إلى 
 اعتبرت منطقة آسيا والباسيفيك من أكثر المناطق
العسكرية والمعدات  لألسلحة  شراء  العالم   في 
مشترياتها حجم  وصل  حيث   اإلسرائيلية، 
دوالر. مليارات   )3.9( إلى  2013م  عام  في 

الكيان صادرات  عن  المخيفة  األرقام  هذه   أمام 
من الرئيس  الهدف  يتضح  لألسلحة،   الصهيوني 
المتمثل السالح  صادرات  من  الكبير  الكم   هذا 
العالم، في  والصراعات  الحروب  بقاء   في 
 وإحكام السيطرة على العالم، وال يخفى على أحد
دولتهم الصهاينة على وجود  لدى  الدائم   الخوف 

يحسبون فهم  العربي،  الوطن  قلب  في   الغاصبة 
كبيرة موازنات  ويرصدون  حساب،  ألف   لألمن 
أحدث امتالك  ومواصلة  )إسرائيل(  أمن   لحماية 
التجارب وتطوير  العالمية،  األسلحة   وأعتى 
والمعلومات ال  كيف  العسكرية،   النووية 
( بــــ  يتحكم  الصهيوني  الكيان  أن  إلى   تشير 
دولة وأن  العالم،  في  السالح  تجارة  من   )%10 
عالميًا. السالح  تجارة  في  الرابعة  تعد  الكيان 

بتأسيس )اإلسرائيلية(،  األمن  وزارة  قامت   كما 
عالمي، مستوى  على  السالح  لتسويق   شبكة 
 وعناصر الشبكة هم جنراالت جيش ومخابرات،
)إسرائيل( واستقطبت  ومقاولون،  دين،   ورجال 
والدول وأمريكا  روسيا  من  وفنيين   خبراء 
ومنظومات السالح  صناعة  لتطوير   األوروبية 
في التغلغل  من  والتمكن  والتجسس،   األمن 
جهاز شكل  كما  اإلسالمية،  الدول  من   عدد 
 »الموساد« مجموعة من الشبكات السرية تتولى
 تسويق السالح اإلسرائيلي إلى دول العالم.. أمام
وتصدير صناعة  في  الكبير  الصهيوني   النشاط 
لمواجهة العرب  أعد  ماذا   .. العالم  إلى   األسلحة 
وعلى قلوبنا  على  الجاثم  الكبير  الطاغوت   هذا 
؟؟ فلسطين  العربي  الوطن  قلب  وفي  أرضنا 

نكسة حزيران وتطور الصناعات العسكرية اإلسرائيلية

المالكي رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير   وقّع 
المطران الرسولي  الكرسي  خارجية   ووزير 
بين شامالً  اتفاقاً  الجمعة،  اليوم   غاالغر، 
حاضرة في  الفاتيكان،  ودولة  فلسطين   دولة 
الدولتين. من  رسمية  وفود  بحضور  الفاتيكان 

 واالتفاق هو األول من نوعه في تاريخ الكنيسة مع
دولة فلسطين التي تعترف بها رسمياً دولة الفاتيكان.

يكن لم  التاريخي  إن هذا »االتفاق  المالكي   وقال 
 ممكناً من دون الدعم وااللتزام الشخصي للرئيس
فرانسيس البابا  قداسة  ومباركة  عباس،   محمود 
 لجهودنا في هذا الصدد«، مضيفاً أن هذا االتفاق
دولة بين  الخاصة  العالقات  تعزيز  في   يُساهم 
 فلسطين والكرسي الرسولي، ويبني على االتفاق
الفلسطينية«، »التحرير  منظمة  بين   األساسي 
.0002 العام  في  الموقع  الرسولي  والكرسي 
 وتتضّمن أحكام هذا االتفاق الشامل والتاريخي، رؤية

المنطقة، في  والعدالة  للسالم  المشتركة   الطرفين 
وحرمة ووضع  األساسية،  الحريات   وحماية 
الكنيسة تواجد  تعزيز  وسبل  المقدسة،   األماكن 
فلسطين. دولة  في  أنشطتها  وتعزيز  الكاثوليكية 

ً اتفاق تاريخي نصاً وروحا
»االتفاق هذا  بتنفيذ  فلسطين  دولة  التزام   وأكد 
في تتّسم  مرحلة  في  وروحاً«  نصاً   التاريخي 
يُهّدد الذي  والجهل  والعنف  التطّرف   ازدياد 
والتراث الثقافية  والهوية  االجتماعي   النسيج 
الوضع. هذا  ظل  وفي  المنطقة،  في  اإلنساني 

التطرف، بمكافحة  فلسطين  التزام  على   وشّدد 
 وتعزيز التسامح وحرية الديانة والضمير وصيانة
إلى أن  حقوق جميع مواطنيها بالتساوي، مشيراً 
تطلّعات عن  تُعبّر  التي  والمبادئ  القيم  هي   هذه 
وهي وقيادته،  الفلسطيني  الشعب   ومعتقدات 
إلى المستمر  سعينا  في  اليها  نستد  التي   الركائز 

المستقلة دولتنا   تجسيد 
والديموقراطية.

على االتفاق   ويشتمل 
قبل من  رسمي   اعتراف 
بدولة الرسولي   الكرسي 
بحق واعترافاً   فلسطين، 

في للتصّرف  القابل  غير  الفلسطيني   الشعب 
في وكرامة  بحرية  والعيش  المصير   تقرير 
االحتالل. آثار  من  خالية  المستقلة،  دولته 
 كما تدعم االتفاقية رؤية تحقيق السالم في المنطقة
الدولتين حّل  أساس  وعلى  الدولي  للقانون   وفقاً 
وأمن سالم  في  جنب  إلى  جنباً  تعيشان   اللتان 
العالقة ويُعّزز   ،7691 العام  حدود  أساس   على 
 بين الطرفين بتضّمنه أحكاماً جديدة تتعلّق بوضع
وأرض المسيحية  للديانة  كمهد  الخاص   فلسطين 

السماوية. الديانات 

تجسيد للقيم المشتركة

للطرفين المشتركة  القيم  االتفاقية   وتجسد 
والكرامة الحرية  احترام  ضمان  في   والمتمثلة 
للجميع. المشترك والمساواة  والتسامح والتعايش 

الوضع من  ويطور  االتفاق  هذا  يساهم   كذلك 
الكاثوليكية الكنيسة  بموجبة  تتمتع  الذي   الحالي 
 بالحقوق واالمتيازات والحصانات، ويشيد بدور
بدورها المركزي في حياة العديد من الفلسطينيين.

توقيع اتفاق شامل بين فلسطين والفاتيكان



5 مقاالت

»الفايبر أوبتيك« ينطلق أول تموز و25 فرقة لصيانة االنترنت بالخدمة
 بعد أن كان لبنان رائدا في مجال االتصاالت والتكنولوجيا في االعوام
 الماضية، ها هو اليوم يتراجع الى ادنى المراتب العالمية بعد ان سبقه
التراجع الدخول في اسباب هذا  بفارق شاسع. ولكن دون   التطور 
 ومدى تأثير السياسات الحكومية، ينبغي الحديث عن المستقبل، الن
 الماضي قد فات والقادم هو المهم، ومن هنا انطلق وزير االتصاالت
في له  التحضير  يتم  في حديثه عن مشروع ضخم   بطرس حرب 
اروقة وزارة االتصاالت، سيبصر النور في االول من تموز المقبل.
منعت الركود  من  بمرحلة  االتصاالت حسب حرب  وزارة   مرت 
عصفت التي  السياسية  الصراعات  نتيجة  وذلك  التطور،   مواكبة 
 بالبلد ككل، ولذلك كان ال بد من بذل جهود اضافية ليعود لبنان الى
 المرتبة التي يستحقها في عالم االتصاالت. وهذه الجهود التي قام
 بها موظفو الوزارة وأوجيرو، بمعاونة خبراء لبنانيين يعملون في
 شركات عالمية، تكللت بوضع مشروع كامل متكامل سيشكل ورشة
 وطنية تستدعي تعاون الجميع لتنفيذها. وفي هذا السياق يشير حرب
 خالل لقاء مع عدد من الصحافيين، الى ان المشروع الجديد ان تحقق
كما نأمل سينقل لبنان من مرحلة الى أخرى في عالم االتصاالت.
 سيعلن وزير االتصاالت بطرس حرب في االول من تموز المقبل،
االتصاالت. بقطاع  للنهوض  الحكومي خطته  السراي  داخل   ومن 
 سيرسم الوزير الخطوط العريضة للخطة، ويفسح المجال للمدراء

 العامين المختصين لشرح تفاصيل الخطة، التي تهدف الى تجهيز
 البنى التحتية الالزمة للنهوض بقطاع االتصاالت عبر تمديد خطوط
 »الفايبر اوبتيك« لتصل الى كل منزل في لبنان بكلفة ستفوق الـ 600
ستبدأ النتائج  ولكن  سنوات،   5 مدة  اميركي، خالل  دوالر   مليون 
 من العام االول إذ سيتم العمل بالشبكة الجديدة ضمن المناطق التي
 ينتهي العمل بها، باالضافة الى إبقاء الشبكة النحاسية الموجودة اليوم
 وترميمها واستكمالها لتغطي كامل المناطق اللبنانية، الن هذه الشبكة
ستكون البديل عن »شبكة الفايبر اوبتيك« ان حصل اي اعطال عليها.
 وهنا يؤكد حرب ان الشبكة النحاسية الموجودة اليوم لم تعد قادرة
 على مواكبة حاجات الناس، وبالتالي فإن هذا المشروع هو ضرورة
 ال يمكن االستغناء عنها على االطالق، كما انه ال بديل عنه ابدا، لذلك
.ال يمكن بالمستقبل ألي وزير يأتي الى وزارة االتصاالت ان يلغيه
 وباالضافة الى شبكة الهاتف الثابت واالنترنت، تلحظ الخطة ايضا
 تطويرا في شبكة الهاتف الخلوي لتصبح جاهزة الستقبال »انترنت
الرابع« خالل عامين وبكلفة تصل الى 140 مليون دوالر  الجيل 
طرحه تاريخ   2020 عام  الخامس«  »الجيل  واستقبال   اميركي، 
اللبناني من يُحرم  ان  يجوز  الوزير ال  بحسب  إذ  العالم،  دول   في 
 كل هذا التطور بسبب ضعف الدولة اللبنانية وقصورها عن تأمين
من اصبح  الذي  االنترنت  عالم  الى  للولوج  الالزمة  التحتية   البنى 

التي ال يمكن االستغناء عنها.  ويرى حرب ان  االمور االساسية 
 نجاح هذا المشروع سيجذب الشركات العالمية التي لطالما اعتبرت
 لبنان مالذها االول في الشرق االوسط للعمل، انما تراجع مستوى
اخرى، اسواق  عن  تبحث  جعلها  لبنان  في  االتصاالت   خدمات 
التصنيف »في  االولى  المراتب  الى  لبنان  عودة  فإن   وبالتالي 
سوق في  مجددا  لبنان  وسيُدخل  الشركات  سيعيد   التكنولوجي« 
اللبناني االقتصاد  على  جدا  كبيرا  مردودا  وسيشكل  .المنافسة، 
 كذلك في االول من تموز سيتم وضع 25 فرقة صيانة لالنترنت
الساعة مدار  على   1516 الرقم  وسيخصص  المواطنين،   بخدمة 
شبكة على  يطرأ  عطل  أي  عن  اللبنانيون »dsl« لالبالغ   تلقى 
 وعودا كثيرة في السنوات االخيرة لها عالقة بالهاتف واالنترنت،
 ولكن حتى اليوم ال زالت بعض القرى والبلدات تعاني من غياب هذه
 الخدمة البسيطة عن بيوتها، فهل تكون هذه الخطة كتلك الوعود،
النور؟ فيبصر  المشروع  هذا  جانب  الى  سيكون  »الحظ«  أن  أم 

إنتفاضة الربيع اإلقتصادي اللبناني في »الفراغ«

تبقى السياسة،  أهل  من  وبدعم  واالقتصاد،  المال  أهل   إنتفاضة 
النتيجة أّما  المنسيّة.  كتبه  في  التاريخ  يسّجلها  الهواء  في   صرخة 
االقليمية الظروف  به  تسمح  وبما  تَيّسر،  بما  العمل  الى   فالعودة 
والمستقبل... والحاضر  األمس  في  اللبنانيين  قدر  انه  والدولية. 

االنتفاضة مشهد  أمام  اللبناني  العام  الجمهور   إندهَش 
التجارة أهل  عاصمة  بيروت،  شهدتها  التي  والمالية   االقتصادية 
الراجحة والعقول  الخبرة  أهل  انتفاضة  لكّن  والمال.   والسياسة 
غموض وسط  النتائج  مدروسة  غير  تبقى  الكبيرة   والجيوب 
صفحة إنها  الفراغ.  وفي  الفراغ  الى  وموّجهة  االهداف   في 
المستفيد؟ فَمن  اليومي.  روتينها  الى  األمور  وتعود  وتُطوى 

غداة الرسمية  بيروت  بورصة  في  بقوة  النشاط  حجم  انحَسر   فقد 
أهل مقدمتهم  وفي  االقتصادية،  للفعاليات  االعالمية   االنتفاضة 

الحقيقة، مواجهة  في  الجميع  واالعمال.   المال 
واالزدهار الفساد  بين  الَجمع  المستحيل  من   انه 
 وبين التفرقة واالتحاد. اّن انتفاضة االقتصاديين
من؟ ضد  ينتفض  فَمن  العربي،  الربيع  تشبه 

وفي المال  في  كذلك  االقتصاد  في   وكما 
اقتصادياً مرهون  الصغير  البلد  لبنان   السياسة. 
الشباب من  المئة  في  و80  ال  كيف   لآلخرين، 
وكل  !! الخارجية  الدول  في  يعمل   اللبناني 
وتطالب االجتماعي  للتضييق  مستعدة   دولة 
السياسية ومتطلباتها  ظروفها   بمراعاة 
 واإليديولوجية. اّن اللبنانيين العاملين في الخارج
االجنبية للعمالت  والرئيس  االول  المصدر   هم 

اآلخرين. ِرضى  َرهن  لكنهم  الدوالرات،  وبمليارات 

أن الكريم،  العيش  أرادوا  ما  اذا  باللبنانيين،  يدفع  ذلك   كّل 
بقدر والدولي،  واالقليمي  الداخلي  السياسي  التلّون  عن   يبتعدوا 
مرآة سوى  لبنان  وليس  نهائية،  حلول  فال  التعجيز.  ال   اإلمكان 
كذلك وهو  التاريخ،  مّر  على  كذلك  كان  اآلخرين.   لحروب 
ايضاً. المستقبل  في  كذلك  يكون  فسوف  أبناؤه،  شاء  واذا  اليوم. 
طوني رزق



مقاالت 4

  أنابيب الغاز الروسي-التركي البديل االقتصادي للمسار الجنوبي

 زار الرئيس الروسي فالديمير بوتين تركيا في بداية شهر كانون أول 2014 وتمخض عن ذلك اتفاق، على ما رشح في وسائل اإلعالم، لتصدير الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا الغربية، وهو ما
 يعني، إذا تحقق، خلط األوراق اإلقليمية بالنسبة الصطفاف تركيا وروسيا في حروب الغاز، وال يزال من المبكر التنبؤ بتداعيات مثل هذه الصفقة الروسية-التركية، غير أنها لن تتمخض عن إنهاء

حروب خطوط الغاز، كما سنظهر أدناه، بل عن تصعيدها.

الدكتور إبراهيم علوش

 زار الرئيس الروسي فالديمير بوتين تركيا في بداية شهر كانون أول
 2014 وتمخض عن ذلك اتفاق، على ما رشح في وسائل اإلعالم،
ما وهو  الغربية،  أوروبا  إلى  تركيا  عبر  الروسي  الغاز   لتصدير 
 يعني، إذا تحقق، خلط األوراق اإلقليمية بالنسبة الصطفاف تركيا
بتداعيات التنبؤ  المبكر  من  يزال  وال  الغاز،  حروب  في   وروسيا 
عن تتمخض  لن  أنها  غير  الروسية-التركية،  الصفقة  هذه   مثل 
إنهاء حروب خطوط الغاز، كما سنظهر أدناه، بل عن تصعيدها.
تمديد على  وروسيا  تركيا  بين  األولى  باألحرف  االتفاق   جاء 
إيقاف عن  روسيا  إعالن  مع  مترافقاً  تركيا  إلى  روسي  غاز   خط 
األسود البحر  عبر  الروسي  الجنوبي«  »المسار  بخط   العمل 
االتحاد من  تراخيص  على  الحصول  وصل  بعدما  بلغاريا   إلى 
لمنع إلى طريق مسدودة، جزئياً  الخط  لتشييد مثل ذلك   األوروبي 
وجزئياً األوروبية،  الغاز  على سوق  سيطرتها  تعزيز  من   روسيا 
أوروبا. إلى  الغاز  تصدير  في  أوكرانيا  تجاوز  من  روسيا  لمنع 
 استفادت روسيا على هذا الصعيد من: أ – الخالفات بين الحكومة
 التركية واإلدارة األمريكية، ب – الخالفات بين الحكومة التركية
إليه، تركيا  ضم  رفضه  استمرار  بسبب  األوروبي   واالتحاد 
إغراء  – د  الروسي،  للغاز  مخفضة  بأسعار  تركيا  إغراء   –  ج 
تصبح عندما  األوروبي  االتحاد  إزاء  موقفها  بتعزيز   تركيا 
روسيا. ومن  قزوين  بحر  من  إليه  المختلفة  الغاز  أنابيب   محور 
مليارات  5 وقرابة  عدة  سنوات  انفقت  قد  روسيا  كانت   بالمقابل، 
 من الدوالرات لتمديد جزء من خط »المسار الجنوبي« عبر البحر
 األسود، ولذلك فإن تحويل مسار ذلك الخط باتجاه تركيا، بدالً من
 بلغاريا، يمثل أقل الخسائر بالنسبة لروسيا، بخاصة أن المسار التركي
 الجديد يفترض أن يصل للحدود اليونانية، مما يحقق الغرض نفسه
 الذي كان يفترض أن يحققه خط »المسار الجنوبي« بإيصال الغاز
 إلى جنوب أوروبا دون المرور بأوكرانيا، والخط التركي، لو تحقق،
  يبقى في النهاية خطاً روسياً يفرض فرضاً على االتحاد األوروبي.
أسعار انخفاض  مع  بالتالزم  الغاز،  اسعار  انخفاض  فرض   كذلك 
عبر الغاز  خط  مسار  بتحويل  الروسي  القرار  على  نفسه   النفط، 
للغاز مستهلك  أكبر  ثاني  تمثل  التي  تركيا  باتجاه  األسود   البحر 
أسواق من  أكبر  سوق  فهي  ألمانيا،  بعد  أوروبا  في   الروسي 
روسيا تعوض  أن  ويمكن  الصغيرة،  وهنغاريا  وصربيا   بلغاريا 
عالمياً الغاز  اسعار  انخفاض  بسبب  العائدات  انخفاض  عن   أكثر 
أن العلم  مع  القرم،  على  سيطرتها  بسبب  روسيا  على   والعقوبات 
التركي. المسار  أضعاف  أربعة  سيكلف  الجنوبي«  »المسار  خط 
 تتلقى تركيا حالياً حوالي 60% من احتياجاتها من الغاز من روسيا عبر
 خطين أحدهما »المسار األزرق« والثاني عبر خط البلقان الذي يمر
 بأوكرانيا، ولم يمنع ذلك قيام حرب باردة بين روسيا وتركيا تمتد من
 سورية إلى الحديقة الخلفية لروسيا في القوقاز وآسيا الوسطى، ومن
 اعتراض تركيا الشديد على سيطرة روسيا على القرم، ومن محاولة
 تركيا تنويع مصادر غازها الطبيعي عبر تدشين خط »تاناب« في
أوروبا إلى  تركيا  عبر  األذري  الغاز  ينقل  الذي  نيسان 2015   9 

 الذي ترافق مع إعالن وزير الطاقة التركي تانر يلدز
ال االوروبي  االتحاد  من  المدعوم  »تاناب«  خط   أن 
إلى روسيا  من  جديد  غاز  خط  تمديد  مع   يتعارض 
 تركيا يصل لليونان.  إذن روسيا ليس لديها أي أوهام
لكنها ضدها  لتركيا  االستراتيجي  االصطفاف   حول 
 تحاول االستفادة من التناقضات بين صفوف أعدائها.
آسيا، إلى  انتقل  الغاز  تصدير  في  روسيا   تركيز 
أحدهما قيمة  تقدر  الصين  مع  صفقتان  ذلك   ومن 
يمكن ما  إنقاذ  تحاول  لكنها  دوالر.   مليار   بـ004 
إلغاءه، اعلنت  الذي  الجنوبي«  »المسار  من   إنقاذه 
للحكم يساري  وزراء  رئيس  وصول  أن   خاصة 
سرب خارج  للتغريد  استعداد  على  اليونان   في 

أوروبا لجنوب  الغاز  تصدير  إمكانية  من  يزيد  االوروبي   االتحاد 
إمبراطوري دور  للعب  الطامحة  تركيا  قبلت  إذا  اليونان   عبر 
اليونان. إلى  أراضيها  عبر  الروسي  الغاز  انابيب  خط  بتمديد 
»المسار خط  أمام  أفق  أي  األوروبي  االتحاد  إغالق   باختصار، 
منفذا فوجدت  بدائل  عن  للبحث  دفعها  لبلغاريا  المتجه   الجنوبي« 
 محتمالً عبر تركيا فحاولت روسيا إغراءها بصفقة مربحة وبتعزيز
المتجهة الغاز  أنابيب  لكل  كممر  السياسي  الجغرافي   موقعها 
للتركيز على تركيا  تحييد  محاولة  يعني سياسياً  ما   ألوروبا، وهو 
 الصراع مع االتحاد األوروبي وتجاوز عقدة أوكرانيا، وهو ما ال
بأشكال ولو  أشده،  وعلى  مستمر  الغاز  خطوط  صراع  أن   يلغي 

ضد واألمريكية  األوروبية  اإلجراءات  مواجهة  تستهدف   جديدة 
 روسيا بمحاولة اختراق تركيا بخط غاز يصل اليونان.  فهل ستنجح
  الخطوة الروسية؟  وماذا ستكون انعكاساتها السياسية على اإلقليم؟
 وإلى أي حد ستمضي تركيا بسياسة اللعب على الحبلين؟  هذا ما
إذا التالي:  المركزي  السؤال  ويبقى  المقبلة...   األشهر   ستظهره 
في التركي  الموقف  غلواء  بتخفيف  أسهم  قد  اإليراني  الغاز   كان 
  اليمن، هل سيسهم الغاز الروسي لتركيا بتخفيف غلوائه في سورية؟
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ومعاشرة الكسل  حذاري  للعمل.   والمـُستعّدة 
عمالً يجد  أن  أراد  من  على  يجب   الكسولين. 
يطمئن وال  ينام  وال  يهدأ  ال  نشيطًا  يكون   أن 

الذاتية. سيرته   لتقديم 
أو نائب  مكتب   عند 
 زعيم عليه أن يُبقي في
الشائعة المقولة   ذهنه 
 في الغرب: »التفتيش
هو وظيفة،   على 
كامل« بدوام  شغل 

الشاب على   ويبقى 

ال تنَس األمور التالية

بكل الشاب  يقوم  أن  الممكن   من 
نتيجة إلى  يصل  أن  دون  من  أعاله  ورد   ما 
األسرار أحد  يتمثّل  عندها؟  العمل  ما   سريعة. 
والتي وظيفة،  على  الحصول  لضمان   المهّمة 
أحد من  فما  »التطوع«.  في  كثيرون،   يجهلها 
مجانًا. عمله  في  ليُساعده  يأتيه  متطوًعا  يرفض 

المتطوعين الكبرى  الشركات  بعض   ويقبل 
في تقبلهم  أن  قبل  لشهور  أداءهم   وتُراقب 
للعمل الكبيرة  األبواب  وتُفتح  موظفيها.   عداد 
والطموحة وااليجابيّة  الهنيّة  الشخصيّة   أمام 

العمل ليُعطيه  الرب  على  يتّكل  أن   النشيط 
 المناسب والقّوة الصطناع الثروة وأن يكون أمينًا
في كّل ما يعمله ليُحافظ على الوظيفة التي تُعطى له.

الحظ والعمل

وفاشلون، متبلدون  وبأنهم  وذكائهم  جهدهم   من 
ولفتياتنا  .. عزيمتهم  وانثنت  طموحهم   فنكسر 
للمستقبل رؤيته  يزعم  من  تصدقوا  ال  وشبابنا، 

شخص بين  تقارن  أن  يمكنك  ال   حيث 
نفسه. يطور  ال  كسول  وآخر  ويجتهد  يعمل 
والذي جفرسون  توماس  األمريكي  الرئيس   قال 
والمؤلف المتحدة  الواليات  مؤسسي  أحد   يعد 
»أنا األمريكي:  االستقالل  إلعالن   الرئيس 
أن الحظت  وقد  بالحظ،  المؤمنين  أشد   من 
المقولة وهذه  عملي«،  زاد  كلما  يزداد   حظي 
فإن العمل،  أهمية  إلى  تشير  متناهية   ببساطة 
شك ودون  فإنه  نفسك  وتطوير  العمل   قررت 
متجرد حظ  يوجد  ال  متميزاً،  وستكون   ستكسب 
وجهد عمل  يوجد  بل  تحققه،  ننتظر  أن  يمكننا 
العمر، مقتبل  في  الفتاة  أو  الشاب  يكون   عندما 
الصعود محاولة  نحو  خطواتهم  أولى   ويخطون 
التعليمية، مسيرتهم  وسط  وفي   واالرتقاء، 
يعترض برمتها،  الحياتية  رحلتهم  خالل   بل 
غير قاسية  أحكاماً  يصدر  ممن  البعض   طريقهم 
النتائج محسوبة  غير  كلمات  يلقي  أو   مبررة، 
ذاك. أو  هذا  مستقبل  في  الفصل  الفيصل  وكأنها 

الحظ وقف مع أن  يردد  البعض  نسمع  ما   كثيراً 
 فالن، أو بأن الحظ ابتسم لفالن، ونحن بهذا نشير
 لتميز مالي حصل عليه أحدهم أو حصوله على
متميزة. عملية  لمهمة  تقلده  أو  وظيفي  منصب 
نعرف ال  أو  نتناسى  أو  ننسى  نحن  الحقيقة   في 
 جوهر الموضوع، أو أننا لم نشغل أنفسنا بالبحث
متميزاً ذاك  أو  هذا  جعلت  التي  األسباب   عن 
نجلب كأننا  أو  الوظيفية،  أو  المادية  حياته   في 
فنصم عنا،  هؤالء  تميز  في  العزاء   ألنفسنا 
حظ ضربة  يكون  أن  يتجاوز  ال  بأنه   إنجازهم 
ننظر ال  نحن  متناهية  ببساطة  أقل،  أكثر وال   ال 
األشخاص، عن  ونبحث  الموضوع  عمق   إلى 
ما ومدى  والمعرفي  التعليمي  مستواهم   حول 
 عملوا عليه من دورات تدريبية متعددة الكتساب
عن وتميزهم  تؤهلهم  التي  الالزمة   المهارات 
تسطيح ونختار  جميعه  هذا  عن  نغفل   أقرانهم، 
معهم. من وقف  هو  فقط  الحظ  وبأنه  الموضوع 
الحقيقة، ينطبق على  فإن هذا ال  الحال   وبطبيعة 

 البعض يعتقد أنه يملك الفراسة، وأنه يمكنه التنبؤ
 بمستقبل اآلخرين وبمدى ما سيقدمونه في الحياة
 من تميز وبما سيحققونه من نجاح أو حتى إخفاق
 وفشل، فيأتي أحدهم ويقول للشاب من األفضل لك
 أن ال تتعب نفسك فأنت ال فائدة وال مستقبل لك،
 يقول هذه الكلمات وفق حالة أو موقف مر به أو
 رؤيته لخطأ ارتكبه هذا الشاب، أو حتى دون أي
 من هذه العالمات فقط يخرج ما في قلبه، ويأتي
هذا المستقبل ليكون هذا الشاب في أفضل حال.
أن نتفق  جميعاً  ألننا  المعضلة،  هذه  ليست   لكن 
مجاديف تكسير  في  تكمن  الحقيقة   المشكلة 
الحياة، على  المقبلين  هؤالء  لدى   الطموح 
التاريخ كتب  كانت  وإن  حماسهم،   وتحطيم 
البشرية أثروا  الذين  العلماء  من  الكثير   تذكر 
من هناك   وإن  واالكتشافات.   بالمخترعات 
العكس. أثبتوا  لكنهم  فاشلون،  بأنهم  وتنبأ  سبق 
 أيضاً هناك نماذج ولعلها األكثر تم تحطيمها دون
 مبرر، ألنهم صدقوا ما وجه لهم من كلمات تقلل

فاطمة المزروعي
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 وقد يسأل الواحد هل يريد لمردود عمله أن يعود
للمجتمع أو  والمزارع(،  )كالموظّف  وحده   عليه 
أن في  ضير  وال  االجتماعية(؟  )كالعاملة   معه 
 يخلص المرء مع ذاته فيسأل إن كان يُريد عمالً
يوفّر أو عمل   ذي مردود ماّدي كبير )كالتاجر( 
)كالّرسام غير  ال  والمعنوي  النفسي  االكتفاء   له 
الفرد يطمح  أن  في  خطأً  يوجد  ال  الكاتب(.   أو 
الترتيبات من  فهذا  عمله.  من  مادّي  مردود   إلى 
في ليعمل  لالنسان  هللا  وضعها  التي   األساسيّة 
وجهه«. بـــِ»عرق  خبزه  ويأكل  ويُنتج   األرض 
يفتكر أن  الّشاب  على  الحياة  مسؤوليّات   تفرض 
يفي أنه  يختاره وهل  الذي  االختصاص  في   مليًّا 
 باحتياجاته واحتياجات عائلته في المستقبل. هناك
سوق في  الطالب  تضع  ال  قد  نظريّة   دراسات 
العامة. الثقافة  لزيادة  كأداة  تركها  ويجب  العمل 

الخطوات العمليّة

وتناقص الوظائف  على  الطلب  ازدياد  ظّل   في 
 عدد فرص التوظيف المتاحة يسأل طالب العمل:
 كيف بإمكاني العثور على وظيفة؟ توجد خطوات
 عمليّة يجب أخذها كلّها بعين االعتبار تبدأ بوجود
الشاب يفتقدها  قد  التي  بالشغل  الصادقة   الرغبة 
 الذي تعّود على أن ينال مصروفه من والده وقد
أعمال بأية  يقوم  أن  دون  من  كّل شيء  له   تأّمن 
 صيفية أو موسمية. يجب أن يتأّكد من أنّه قد نال
 التدريب الكافي في مضمار تخّصصه ليتمّكن من
إليها. يذهب  التي  األولى  المقابلة  في   معلوماته 
الصيت ذي  المعهد  أو  الجامعة  اختيار   ويشّكل 
التي األساسيّة  العناصر  أحد  التعليم  في   الحسن 
 يجب عدم االستخفاف فيها. فالجامعة الجيّدة تزّود
 الطالب بالتدريب الجيّد وبتأشيرة دخول محترمة
 إلى سوق العمل. أّما بناء الكفاءة التطبيقيّة فيكون

التدريبيّة الفترات   Internship أو Stage أي 
الجامعيّة دراسته  أثناء  بها  يقوم  أن  يجب   التي 
الجامعات تقوم  أال  لمؤسف  أنه  إال  المهنيّة.   او 
 والمهنيّات كلّها بفرض فترات التدريب اإللزامية
فرصة عن  يبحث  أن  عليه  لذا  طالبها.   على 
للتدريب بدئاً من الصيف األول أو الثاني لدراسته.
أمينة ذاتية  سيرة  يكتب  أن  العمل  طالب   على 
CV جيّدة نماذج  )هناك  ومرتّبة   وصحيحة 
 مقترحة على االنترنت( يبدأ بعدها بالتفتيش على
 الوظائف بكافة الطرق الممكنة: مواقع التوظيف
الجرائد، في  المبوبّة  االعالنات  االنترنت،   على 
التوظيف. بمكاتب  واالتصال  الهاتف،   دليل 
الوحيد المفتاح  هي  الواسطة  أن  البعض   ويظّن 
الوظيفة طالب  يشغل  قد  وهم  وهذا   للتوظيف 
 لفترة طويلة قبل أن يتأّكد من أن هذه الوسيلة ال
أنجع من  واحدة  وساطة  وثمة  القليلين.  إالّ   تخدم 
 »الوساطات« التي يمكن أن يستفيد منها كل شاب
 وهي أن يتصل بجميع أصدقائه وأقاربه ليُخبرهم
 أنّه قد أنهى دراسته أو تدريبه ويبحث عن عمل
 ويُقّدر لهم ُمساعدته. يُقال أّن %55 من الوظائف
 يدبّرها األقارب. باختصار على طالب العمل أن
إليها. يتعّرف  أو  يعرفها  التي  االبواب  كّل   يدّق 
بأّن دّق األبواب ال يجب التذكير  بّد من   وهنا ال 
 أن يحصل بالتعاقب. كأن يُقّدم سيرته الذاتية في
 مكتب ما وينتظر شهرين أو أكثر ليأخذ الجواب
 قبل أن يعود ويدّق بابًا آخر. بل يجب تقديم طلبات
التوظيف في عشر شركات  ليفتح  له  باب أو اثنين...

 على طالب الوظيفة، عندما يُستدعى إلى المقابلة
ليقوم ا  ومستعّدً والئقًا  مرتبًا  يحضر  أن   األولى، 
تدريبه. مجال  ضمن  عليه  تُعرض  مهّمة   بأيّة 
بسبب جيّدة  وظائف  المرشحين  بعض   يخسر 
وبسبب الموعد  إلى  الوقت  في  وصولهم   عدم 
نظافة )من  الخارجي  بمظهرهم  اهتمامهم   عدم 
من وهناك  ومحتشمة(.  مرتبة  وثياب   شخصية 
االحترام كاظهار  االجتماعي  باألداء   يستخّف 
عن فيُستبعد  الحديث  وآداب  والشكر   واللطف 
قبيل العمل،  طالب  وعلى  المطلوبة.   الوظيفة 
الموقع يتصفّح  أن  األولى،  المقابلة  إلى   الذهاب 

على ليتعّرف  استدعته  التي  للشركة   اإللكتروني 
 نشاطاتها ومسؤوليها، ويتذّكر في الوقت عينه أن
قد الشركات  تلك  في  البشريّة  الموارد   مسؤولي 
المتخّصصة والمواقع  الفيسبوك   بحثوا عنه عبر 
وجود يحرمه  وقد  أشبه.  وما  األعمال   برجال 
وسياسيّة واجتماعيّة  وأخالقيّة  دينيّة  نافرة   مواد 
 من فرصة التوظيف. تذّكر أن غيرك يبحث عن

جمعيّات ليست  الشركات  وأن  نفسها،   الوظيفة 
من كّل  على  والرواتب  الوظائف  توّزع   خيريّة 
تصّح الموظفين  اختيار  عمليّة  في  بابها.   يدّق 
لذا على داروين حول »اختيار األقوى«.   مقولة 
 من يبحث عن وظيفة أن يعمل على مواهبه وأدائه

عن التعبير  على  وقدرته   وصورته 
استخفاف. أي  وبدون  سليم  بشكل  نفسه 

نصائح عمليّة للحصول على وظيفة

 أحد أهم األسئلة التي تجول في فكر الشاب الصاعد هو: »ما العمل الذي سيكون لي في
 حياتي؟« ويليه مباشرة السؤال: »وما االختصاص الذي يؤّمن لي هذا العمل؟« ويبدأ مشوار

 الحلم والتفكير والسعي. وعلى الشاب، ليُساعد نفسه في اكتشاف اختصاصه في الحياة، أن يبدأ
 باكتشاف ما أكرمه هللا به من مواهبه الطبيعية، ويفتكر من ثّم مليًّا ليرى أّي نوع عمل يُحّب. هل

 يُفّضل األعمال المهنيّة، أو االدارية، أو التجارية؟ وأن يسأل نفسه عن الدوام الذي يُحّب. هل
 يُريد دواًما طويالً أو قصيًرا؟ وأين يرغب أن يشتغل؟ فالبعض يُحّب العمل ضمن أربعة جدران،

 وغيره يُحّب العمل مع
 الناس أو في الطبيعة. البعض يقبل بعمل في الضوضاء، والبعض ال يقبل إال بالعمل في مكان.

ا. وهناك من يقبل بالعمل بعيًدا عن العائلة، والبعض ال يطيق االبتعاد عنها  هادئ جّدً

د.ادكار طرابلسي
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نصائح عمليّة للحصول على وظيفة-

 »الفايبر أوبتيك« ينطلق أول تموز و52
فرقة لصيانة االنترنت بالخدمة

حقوق الالجئين الى أين؟

 المحطات اإلذاعية أكثر وسائل اإلعالم
التي اعتمد عليها الجمهور الفلسطيني

االقتصاد العالمي - ص.٤القضية المركزية - ص.٦
الدكتور إبراهيم علوش

 أنابيب الغاز الروسي-التركي البديل
  االقتصادي للمسار الجنوبي

-

  قوارب الموت في البحر المتوسط
تجارة األرواح

توقيع اتفاق شامل بين فلسطين والفاتيكان

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

إنها واحد  عنوان  ضمن  الحادثة  هذه   وتندرج 
الهاربين بأحالم  وتجارة  الموت«   »تجارة 
سنة بداية  ومنذ  الحروب.  أو  الفقر  براثن   من 
 2015 توفي حوالي 1600 مهاجر، وهي أرقام
غير الهجرة  ظاهرة  تفاقم  لنا  تؤكد   مفزعة، 
 الشرعية إلى أوروبا، حيث إن المهاجرين غير
 الشرعيين اليوم هم في أغلبيتهم من الجنسيات
والفلسطينية. والصومالية  والسودانية  السورية 
المدني والمجتمع  الحقوقية  المنظمات   وأبدت 
المنتدى اجتماعات  وخالل  مّرة  من   أكثر 
 االقتصادي االجتماعي العالمي في تونس تخوفاً
 من سعي السياسات األوروبية إلى تطوير نشاط
الهجرة واقع  ُم  تَُجرِّ التي  »فرونتاكس«   وكالة 
 واإلقامة غير القانونية وغير المنظمة، وتُْعِطي
 اعتباراً أكبر لما هو تجاري على حساب ما هو
 إنساني وحاجات الحماية الدولية. وبلغت حصيلة
 المفقودين على حدود االتحاد األوروبي حوالي
.2012 وآذار   1993 بين  شخص  ألف   160
االجتماعية للحقوق  التونسي  المنتدى   ووصف 
المقاربة األوروبية له  تقارير   واالقتصادية في 
لها عالقة  وال  العالمية«  للهجرة   بـ»القمعية 
 بالواقع. فأوروبا تستقبل 3 بالمئة فقط من سكان

 العالم وثلث المهاجرين فقط يتوجهون من دول
إلى أخرى غنية ومتقدمة، ومن مجموع  فقيرة 
الدول تستقبل  العالم  في  الجئ  مليون   15 
منافذ غياب  أّدى  وقد  أخماسهم.  أربعة   النامية 
شبكة تقوية  إلى  األوروبية  لألراضي   قانونية 
تغيير إلى  المنتدى  ويدعو  البشرية..   المقايضة 
النظر وإعادة  للهجرة،  األوروبية   السياسات 
تضاعفت التي  »فرونتاكس«  وكالة  دور   في 
من الموتى  أعداد  تضاعف  مع   ميزانيتها 
كما البشرية..  الخسائر  وارتفاع   المهاجرين، 
الظاهرة. هذه  لمعالجة  جديدة  رؤية  إلى  يدعو 
هناك فإن  ليبية،  إعالمية  تقارير   حسب 
 ميليشيات من »فجر ليبيا« تقف وراء موجات
الجنوب من  تتم  التي  الشرعية  غير   الهجرة 
وأكدت األوروبي.  االتحاد  دول  باتجاه   الليبي 
 هذه التقارير أن كارثة غرق قارب قبل أيام قبالة
 السواحل الليبية، وما رافقه من انتقادات للدول
 األوروبية، كشف عن تورط تلك الميليشيات في
الموت. قوارب  عبر  األفارقة  تهريب  عمليات 
غير المهاجرين  أغلبية  أن  التقارير   وبيّنت 
 الشرعيين الحالمين بالوصول إلى أوروبا، تبدأ

 لم تفلح كل اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي ومعه دول شمال إفريقيا ودول الشرق
 األوسط من الحد من الهجرة غير الشرعية للبشر من أمكان التوتر والفقر في العالم إلى أوروبا

 وغيرها من الدول االجنبية شمال المتوسط ، فقد كتب توفيق المديني حول موضوع مخاطر
 القوارب التي تبحر في المتوسط محملة بأعداد المهاجرين قائال ، غرق أكثر من ألف ومئة

 مهاجر سري حتفهم غرقاً في البحر األبيض المتوسط، حين انقلبت السفينة التي كانت تقلهم
ً  قبالة السواحل الليبية خالل النصف الثاني من شهر نيسان الماضي، وكان قبطانها تونسيا

 وضحاياها من جنسيات مختلفة، وكان الحادث، الذي تم وصفه بالكارثي واألسوأ منذ الحرب العالمية الثانية،
  ويرى المديني أنه ونتيجة تصادم مع مركب تجاري بحري، واتهم أيضاً أحد أفراد طاقم السفينة بتشجيع الهجرة غير القانونية، وكان القبطان وعضو الطاقم من بين الناجين الـ27 الذين وصلوا

صقلية، كما تم اعتقال شريك للقبطان التونسي وهو سوري مهرب يبلغ من العمر 26 سنة، وحسب تصريحات متنوعة فإن رحلة الموت كانت أرباحها تقدر بين مليون وخمسة ماليين يورو.

تتمة ص.٨

األيام - عبد معروف

 رأى رئيس مجلس ادارة UK Lebanon tech hub الوزير السابق نقوال صحناوي ان
 قطاع »اقتصاد المعرفة« هو الركن االساس الذي يمكن ان يدعم اقتصاد لبنان ويحدث عالمة

 فارقة بين القطاعات االخرى، الفتا الى ان انطالق العمل في هذا القطاع منذ نشأته قبل نحو عام
  رفعت حصته من الناتج المحلي االجمالي من 3 الى 9%، »والنه قطاع واعد، ما زلنا نسعى

  الى تكبير حصته«.

اقتصاد المعرفة مستقبل لبنان

الى حديث  في  صحناوي                        وقال 
لبنان ان   Arab  Economic  News 
يحتاج ال  الذي  المعرفة«  بـ»اقتصاد   متميز 
الحركة ترميم  في  اكبر  دورا  ليؤدي   شيئا 
التي الشبابية  الطاقة  ان  »اذ   االقتصادية، 
اننا بدليل  فائضة  بل  ال  متوافرة   يحتاجها 
موجود االبداع  بينما  الخارج،  الى   نرسلها 
والمجوهرات والتصميم  االزياء  في   وظاهر 
حيث الفكري  باالبداع  عالقة  له  ما   وكل 
 اللبناني متفوق في العالم العربي، اضافة الى
االنترنت مكّونات  عبر  الرقمية  القناة   توافر 
 المتاحة التي نجحنا في استحداثها منذ كنا في
 وزارة االتصاالت، مما يسمح للبنان ان يكون

تتمة ص.٨

-


