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Grand branle-bas ce mardi dans le petit monde 
de la Francophonie à Paris. La secrétaire 
générale de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean, et 
le ministre français des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, ont réuni plus de 80 personnalités 
économiques et politiques à l’occasion du 2e 
Forum économique de la Francophonie. Le 
premier s’était tenu il y a un an à Dakar dans la 
foulée du 15e sommet francophone, alors que 
l’OIF venait tout juste d’adopter sa première 
stratégie économique.
 
Un an plus tard, les 600 personnes qui ont 
assisté aux débats mardi ont dû constater que, 
malgré certaines initiatives encourageantes, 
la Francophonie économique restait encore 
à inventer. C’est l’ancien ministre des Affaires 
étrangères Hubert Védrine qui a le mieux exprimé 
ces tâtonnements encore timides. « N’exagérons 
pas trop sur les valeurs [francophones], dit-il. 
[…] Une grande partie de ce que nous avons 
dit sur la Francophonie économique aurait 
pu se dire en anglais. 
Pour que la Francophonie devienne un espace 
économique, il faudra qu’il y ait une valeur 
ajoutée. Cette valeur, elle est à construire. Il 
ne faut pas voir cela comme une évidence, 
pour l’instant, c’est une ambition. Il faudra le 
démontrer d’ici deux ou trois ans. »

 La « nouvelle frontière »

Plusieurs économistes et dirigeants d’entreprises 
ont néanmoins fait valoir l’intérêt économique que 
les 54 pays et États membres de la Francophonie 
représentent déjà avec 14 % de la population 
mondiale, 20 % des échanges mondiaux de 

marchandises et un taux de croissance autour 
de 5 %. 

Ainsi, le leader international des services 
numériques Atos a-t-il choisi d’ouvrir une 
filiale au Sénégal plutôt qu’en Inde comme 
le font la plupart de ses concurrents. Deux cents 
ingénieurs y travaillent déjà et ils pourraient 
être plus de 1000 d’ici deux ans. Même chose 
pour le réseau numérique professionnel Viadeo, 
concurrent de LinkedIn, qui a déjà quatre 
millions de membres dans la Francophonie 
et qui vient d’ouvrir un bureau au Maroc. « Le 
potentiel économique de la Francophonie est 
considérable, mais il est trop peu exploité, dit 
le banquier Mathieu Pigasse, p.-d.g. de Lazard 
France. J’ai honte lorsque je vois que même 
entre Français, il nous arrive de nous parler 
en anglais. »

Pour l’économiste Nicolas Baverez, la Fran-
cophonie pourrait rapidement devenir un 
avantage compétitif pour peu qu’on fasse 
les investissements nécessaires en éducation, 
qu’on garantisse la mobilité des entrepreneurs 
et qu’on défende la tradition juridique civiliste 
européenne contre le droit anglo-saxon. Cette 
« sécurité juridique » est essentielle, dit-il. À une 
époque où la révolution numérique amène 
chacun à créer ses réseaux, « l’intégration par 
la langue ne relève pas du tout du folklore. 
C’est un élément très fort », dit-il.

Le Québec discret

L’ancienne première ministre québécoise Pauline 
Marois n’avait pas caché son intention de faire 
de l’Afrique francophone la priorité du Québec 

à l’étranger. En France, depuis le rapport soumis 
par l’ancien conseiller présidentiel Jacques 
Attali, ce virage est largement amorcé. 

Cet été, le président François Hollande a annoncé 
que l’Agence française de développement (AFD), 
chargée de l’aide à l’Afrique, travaillera dorénavant 
avec la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC), ce qui en fera la plus grande agence 
du genre en Europe. Le président du réseau 
des 800 Alliances françaises, Jérôme Clément, 
n’hésite pas à affirmer qu’à l’heure où l’avenir de 
l’Europe est incertain, la Francophonie redevient, 
pour la France, « la nouvelle frontière », son « 
véritable destin ».

Alors que le Québec a longtemps été l’un des 
principaux défenseurs de la Francophonie 
économique, sa présence fut plutôt discrète à 
ce sommet. Robert Beauchemin (eConcordia 
et KnowledgeOne Canada), Anne Gaboury 
(Développement international Desjardins) et 

Isabelle Genest (Le CAMP) ont participé à des 
ateliers spécialisés. Selon cette dernière, « même 
si nous parlons la même langue, nous n’avons 
pas nécessairement tous la même culture. Nous 
[Québécois] sommes souvent perçus comme 
des Anglo-Saxons qui parlent français ». Le 
Sénégal, le Cameroun et Madagascar étaient 
représentés par leur chef d’État. La Belgique 
avait délégué son premier ministre. Même 
si deux ministres économiques québécois 
seront très bientôt à Paris, aucun n’a jugé bon 
d’avancer sa venue pour l’occasion.

Nombre de gens d’affaires souhaitent que 
le prochain forum soit plus concret. Certains 
ont proposé la création d’une chambre de 
commerce francophone. D’autres souhaitent 
l’organisation de séminaires destinés à favoriser 
des partenariats. Signe que la Francophonie 
n’est pas la seule à courtiser l’Afrique, nombre 
de participants africains se sont envolés pour 
l’Inde sitôt le forum terminé.

2e Forum économique de la Francophonie

Avec le soutien de 
l’Organisation

 Internationale de
 la Francophonie

•	 Santé et éducation

•	 Masdar  la cité du futur à Abou 
Dhabi

•	 Maroc : Quarante ans après la 
Marche Verte

Produire en français

Point d’orgue des discussions lors du Forum 
économique de la Francophonie: l’avenir 
numérique des contenus francophones, 
conséquence directe de l’explosion program-
mée du nombre de locuteurs de la langue de 
Molière, en particulier en Afrique. La planète 
comptera prés de 800 millions de francophones 
en 2050, contre 220 en 2010 et la demande 
liée de services informatiques, culturels ou 
commerciaux en langue française promet 
d’augmenter de façon exponentielle.

«La production de contenus en Français est un 
secteur très porteur», confirme Dan Serfaty, 
cofondateur et PDG de Viadeo, le réseau social 

pour professionnels, lointain concurrent de 
l’anglo-saxon Linkedin avec environ trente-cinq 
millions d’utilisateurs contre 380 millions. 

La croissance du réseau en Afrique est en 
revanche un atout-maître, avec plus de deux 
millions d’internautes africains francophones 
connectés.
«L’utilisation de ce bassin linguistique est 
l’équation de demain pour nous tous, médias ou 
fournisseurs de services», juge le banquier de 
Lazard Matthieu Pigasse, actionnaire du groupe 
Le Monde. Ce dernier a d’ailleurs annoncé lors 
du Forum son intention de développer des 
antennes africaines de la station FM musicale 
parisienne Radio Nova, qu’il a récemment acquis 
à titre personnel.

La montée en puissance du Forum économique 
de la francophonie est un enjeu en soi. «Nous 
ne sommes pas encore assez visibles et influent 
pour obtenir la participation de quelqu’un 
comme Christine Lagarde, la directrice générale 
du Fonds Monétaire International», confirme 
son organisateur Richard Attias.

L’accent mis sur le secteur numérique, avec 
le projet de développer des incubateurs de 
start-up francophones, peut toutefois permettre 
de rattraper les retards et de donner un sens 
à l’OIF, forte de 80 États (57 membres et 23 
observateurs). Le prochain sommet de la 
francophonie, au niveau des Chefs d’État ou de 
gouvernement, se tiendra en 2016 à Madagascar 

et pourrait se doubler d’un troisième forum 
d’investisseurs et de patrons.

À condition d’être capable de convaincre 
les grands bailleurs de fonds institutionnels, 
comme la Banque mondiale ou la banque 
africaine de développement: «La francophonie 
économique, surtout en Afrique, doit pouvoir 
compter sur des leviers publics. 

Sans cet effort, elle restera cantonnée aux 
annonces institutionnelles», prédit l’ancien 
ministre Français Jean-Louis Borloo, qui se 
consacre aujourd’hui à l’électrification du 
continent noir via son Fonds «Énergies pour 
l’Afrique».

Le numérique, un passage obligé 
pour la Francophonie Economique
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Santé et éducation

Si la santé relève d’abord des  professionnels – 
médecins, chercheurs, pharmaciens, biologistes, 
infirmiers- elle est  aussi l’affaire des citoyens et 
des pouvoirs publics. À cet égard, l’éducation 
joue un rôle fondamental.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’éducation pour la santé  se définit comme 
« tout ensemble d’activités d’information et 
d’éducation qui incitent les gens à vouloir être 
en bonne santé, à savoir comment y parvenir, 
à faire ce qu’ils peuvent individuellement et 
collectivement pour conserver la santé, à 
recourir à une aide en cas de besoin ».
L’éducation est indispensable  dans la prévention 
et l’information sur les risques encourus par les 
populations.  C’est  un levier pour améliorer la 
santé qui est devenue aujourd’hui un indicateur 
fondamental de progrès social.
Une étude  de l’OCDE, publiée en 2011 
(« L’éducation, un levier pour améliorer la santé 
et la cohésion sociale »),  notait qu’au  cours 
des dix dernières années, le climat politique 
entourant  les questions du développement 
et de la prospérité a progressivement changé. 
Désormais, les statistiques tendent à  dépasser 
les instruments traditionnellement employés 
pour mesurer la réussite économique, tels que 
le niveau de revenus, l’emploi ou le produit 
intérieur brut,  pour englober certaines 
dimensions non-économiques du bien-être 
et du progrès social. 
L’objectif fixé par les organisations interna-
tionales – Organisation des Nations Unies, 
OCDE,  Organisation internationale de la 
Francophonie, etc. –  est de réduire les inégalités 
en développant les connaissances primaires et 
en favorisant l’adoption d’un mode de vie sain 
et de pratiques préventives, notamment pour 
ce qui concerne les maladies infectieuses, par 

exemple le paludisme qui à lui seul touche plus 
de 210 millions de malades dans le monde. 
Dans ces conditions, l’éducation pour la santé est 
une obligation non seulement pour améliorer  les 
compétences en matière de santé, mais surtout  
pour  favoriser l’acquisition de connaissances 
rudimentaires et la transmission d’habitudes 
de prévention dans la vie quotidienne.  Ces 
habitudes concernent par exemple l’hygiène, 
l’alimentation, les comportements sexuels 
(contraception, infections sexuellement 
transmissibles, lutte contre les risques de 
SIDA/VIH), etc.

Sur tous ces points, l’éducation doit concerner 
en priorité les familles, le milieu scolaire et  
l’environnement social c’est-à-dire la promotion 
de comportements responsables et citoyens. 
Dans ce cadre, l’éducation à la santé s’articule 
autour  d’axes prioritaires :

L’hygiène de vie

L’éducation nutritionnelle 

L’incitation à l’activité physique 

la prévention des conduites addictives

L’éducation à la sexualité et à ses risques 

l’information et la prévention

La formation aux premiers secours

En ma qualité de délégué du Liban à l’unesco 
et de président du groupe francophone, je 
voudrais faire deux remarques.
La première concerne l’engagement de l’UNESCO  
dans le domaine de l’éducation. Améliorer 

la santé de tous les 
individus en milieu 
scolaire contribue 
de la réalisation de 
l’Éducation pour tous
L’UNESCO œuvre à 
la promotion de la 
santé en encourageant 
les politiques et 
pratiques de qualité 
au sein du secteur 
de l’éducation. Les 
activités de l’UNESCO 
dans le domaine 
de l’éducation à 
la santé ont pour 
objectif de créer 
des environnements 
d’apprentissage 

sains et inclusifs pour tous les membres de 
la communauté éducative.

Les travaux de l’Organisation contribuent 
à l’Initiative FRESH visant à concentrer les 
ressources sur une santé scolaire efficace. 
C’est un partenariat regroupant des agences 
des Nations Unies, des gouvernements 
nationaux et la société civile, dont le but est 
de promouvoir des activités d’un bon rapport 
coût/efficacité visant à rendre les écoles plus 
saines. Ce programme a commencé à se mettre 
en place par exemple au Liban, y compris dans 
les camps de réfugiés. 
De nombreux jeunes sont vulnérables à la 
coercition, à des abus, à l’exploitation, à des 
grossesses non désirées et aux infections 
sexuellement transmissibles. C’est la raison 
pour laquelle l’UNESCO fournit aux États 
membres une assistance technique en matière 
d’éducation sexuelles. 
L’UNESCO veille également à renforcer les 
systèmes de surveillance des programmes 
de santé scolaire en élaborant des indicateurs 
pour l’éducation physique ainsi qu’un cadre 
de suivi et d’évaluation pour les réponses du 
secteur de l’éducation en matière de VIH et 
de sida.
Ma deuxième remarque concerne la Francophonie. 
L’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF) regroupe 75 États et gouvernements, dont 
56 membres de plein droit et 19 observateurs. 
Un bon nombre de ces États sont des pays du 
sud où des progrès doivent être faits dans le 
domaine de l’éducation à la santé.
L’OIF accorde une large place à l’éducation 

dans ses programmes et activités.  L’un des 
engagements de la Francophonie est d’accroître 
l’efficacité des systèmes éducatifs en vue 
d’atteindre l’éducation pour tous, qui est le 
deuxième des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. 

 Cet effort doit aussi concerner l’éducation de la 
santé. Le rôle  de l’Organisation internationale 
de la Francophonie est d’encourager la mise en 
place d’une approche globale. Il s’agit  d’apporter 
un soutien actif aux initiatives multiples qui 
sont souvent celles d’associations citoyennes 
qui œuvrent pour promouvoir l’éducation et la 
santé dans les villages et les quartiers populaires 
des grandes villes, notamment  en Afrique. 
Il faut que l’OIF participe encore plus à la  
formation des associations locales qui agissent 
au cœur des villages et des quartiers et qu’elle 
leur fournisse l’appui dont elles sont besoin.  La 
solidarité de l’ensemble francophone devrait 
se manifester par un programme commun 
de formation des personnes concernées 
par les questions de santé publique : élus, 
professionnels, citoyens œuvrant au sein 
d’institutions ou d’associations des champs 
sanitaires, sociaux ou éducatifs. 
Cette solidarité pourrait également se  mani-
fester par la mise à disposition d’un matériel 
d’enseignement et la modernisation des outils 
destinés à informer les populations –spots 
télévisés, informations sur Internet, etc.
On voit que beaucoup reste à faire pour 
promouvoir une éducation de la santé qui 
est pourtant la base indispensable de progrès 
en matière sanitaire et sociale. 

Ambassadeur Khalil Karam 

Le 30 septembre 2015, l’Association des femmes arabes de la presse et de la communication (Afacom)  a organisé, avec la Fondation Naam 
présidée par Saleh Moutabakani, une rencontre au Sénat à Paris sur le thème « La coopération en matière de santé et de solidarité dans 
l’espace francophone ». Parrainée par la Joëlle Garriaud-Maylam et présidée par Zeina el Tibi, la réunion a réuni un large auditoire pour 
entendre le Docteur Fatoumata Nafo-Traoré, ancien ministre de la santé du Mali, directrice exécutive du programme « Roll Back Malaria»,  
l’ambassadeur Ferry de Kerckhove, professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales à Ottawa ; Gérard Orizet, ministre-
conseiller de l’Ordre de Malte, le  Docteur Olivier LAMOUR, médecin des Hôpitaux de Paris et l’ambassadeur Khalil Karam, Délégué permanent 
du Liban auprès de l’UNESCO et président du groupe francophone qui a présenté une communication sur l’éducation et la santé.
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Dans le cadre de sa stratégie visant à anti-
ciper les évolutions, le gouvernement des 
Émirats arabes unis a saisi la mesure des 
enjeux environnementaux et économiques 
que représente le développement durable 
et les énergies renouvelables. Depuis 2008, 
le gouvernement d’Abou Dhabi a lancé un 
chantier colossal pour la construction de la 
première cité au monde fonctionnant avec 
un niveau zéro d’émission de gaz carbonique. 
Baptisée Masdar (« source » en arabe), la cité 
du futur  nourrit l’ambition de positionner la 
ville comme un pionnier en matière d’énergies 
renouvelables et d’en assurer la transition éner-
gétique. Le projet  s’inscrit dans le programme 
« Abu Dhabi Economic Vision 2030 » qui vise 
à transformer le modèle économique de la 
ville à l’horizon 2030. 

À l’origine basé sur les ressources naturelles, 
celui-ci évoluerait vers une économie fondée 
sur la connaissance et l’innovation. Cette cité 
modèle s’étendra sur six kilomètres carrés à 
proximité de l’aéroport international de l’émirat 
et devrait accueillir jusqu’à 40.000 habitants 
et de nombreuses  entreprises en 2016-2017. 

Le projet se décline en cinq entités séparées 
: Masdar City, Masdar Power, Masdar Carbon, 
Masdar Capital et Masdar Institute. L’objectif de 
Masdar  est de  créer une cité des technologies 
propres, proposant un environnement attractif. 
Les architectes se sont inspirés des médinas 
traditionnelles pour concevoir une ville 
économique en énergie et en ressources. Un  
système de transport non-polluant automatisé, 

le service du Personal Rapid Transit, ou PRT, 
composé de petits véhicules électriques sans 
est mis en place pour les déplacements. Les 
constructions sont compactes, protégées des 
vents chauds du désert par un mur d’enceinte. 
Les ruelles sont étroites, ombragées, et un 
réseau de fontaines permet  de les rafraîchir. Les 
constructions basses sont  équipées en panneaux 
solaires sur les toits utilisant la climatisation 
naturelle. Le captage de l’énergie solaire, 
thermique et photovoltaïque est privilégié 
dans cette région à fort ensoleillement. Masdar 
est auto-suffisante en énergie grâce à la plus 
grande centrale solaire de tout le Moyen Orient.  
Shams 1 couvre une superficie de 2,5 km2 et 
est dotée d’une capacité de plus de 100 MW 
grâce à un champ solaire constitué de 768 
miroirs paraboliques.

Un institut  d’excellence technologique

Abou Dhabi souhaite faire de Masdar un véritable 
laboratoire mondial des énergies renouvelables 
et un lieu d’innovation en incitant étudiants, 
chercheurs, hommes d’affaires, écologistes et 
entreprises innovantes à venir s’y installer. Le 
quartier général de Siemens a déjà été installé 
ainsi que des antennes de Total, Schneider 
Électricité, Alstom  et diverses  autres grandes 
sociétés internationales.

Si la réalisation de Masdar City (habitations)  
a pris du retard (environ  4ans), le fleuron du 
projet, l’Institut de recherche a été créé, dès 2010, 
avec le soutien du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Il s’agit de faire une sorte de 

« Silicon Valley » pour les énergies renouvelables. 
Cet institut rassemble déjà près de 600 étudiants 
(pris en charge par le gouvernement d’Abou 
Dhabi) de haut niveau – master, doctorat et 
recherche postdoctorale- avec l’ambition 
de devenir une vitrine pour les technologies 
propres : solaire photovoltaïque et thermique, 
énergies éolienne, énergie marine, géothermie, 
agrocarburants, hydrogène, transports et 
bâtiments propres, rafraîchissement solaire, 
recyclage de l’eau, etc. Des laboratoires sont 
d’ores et déjà opérationnels. Le laboratoire de 
bioénergie développe des cellules microbiennes 
qui pourraient fournir de l’énergie tout en 
ingurgitant des déchets ; un autre laboratoire 
développe une tour permettant de produire 
une énergie solaire thermale.

Un choix stratégique

La diversification économique d’Abou Dhabi. 
est un choix stratégique élaboré  par le  Cheikh 
Zayed Ibn Sultan el Nayan, le père fondateur 
des Émirats arabes unis décédé en 2004. 

Masdar est l’un des projets de la phase de 
l’après-pétrole et de la diversification des 
activités économiques mise en place par le 
fonds souverain émirati Mubadala (Mubadala 
Development Company) créé en 2002. Avec le 
projet Masdar et son institut de recherche, les 
Émirats arabes unis démontrent leur volonté 
de ne pas dépendre de la rente pétrolière 
mais d’être l’un des chefs de file en matière 
d’innovation et de recherche technologique, 
en particulier dans le secteur des énergies 
renouvelables. En 2009, l’Agence internationale 
pour les énergies renouvelables (IRENA) a 
d’ailleurs choisi d’installer son siège à Abou 
Dhabi, précisément à Masdar!  
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Masdar  la cité du futur à Abou Dhabi
Dr Zeina el Tibi

Maroc : Quarante ans après la Marche Verte
Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG

Quarante ans après la Marche Verte, du 6 
novembre 1975, qui a clos la question de la 
colonisation des provinces du sud marocain 
par l’Espagne en permettant leur restitution 
au Maroc, le bilan des réalisations en matière 
de développement  est considérable.

Le Maroc a accompli des efforts gigantesques 
pour mettre ces provinces délaissées lors de 
l’occupation espagnole au niveau du reste du 
pays. Il s’agit d’efforts financiers, technologiques, 
éducatifs et sanitaires, administratifs. 

D’un désert où il n’y avait aucune infrastructure, 
où les maigres populations étaient laissées à 
l’abandon, où les soins de santé et l’éducation 
étaient inexistants, les efforts marocains 
ont permis de développer des territoires 
désormais dotés de  routes, d’aéroports, de  
ports, de  villes, de services de santé, d’écoles, 
d’usines de dessalement d’eau, de réseaux 
électriques… Des ressources nouvelles ont 
été mise en valeur : les ressources halieutiques, 
les énergies renouvelables, le tourisme. Et il 
est notable que les choix ont été faits dans une 
logique de développement durable. 

Le développement économique des provinces 
du Sud est une réalité et cela a été possible 
grâce à la volonté politique de la monarchie et 
à la mobilisation de tout le peuple marocain. 
L’objectif a été de combler les retards, comme 

cela s’est fait dans d’autres 
régions du Royaume (par 
exemple, le Nord et l’Oriental), 
pour que chacun puisse 
participer à la marche 
en avant du Maroc. Ce 
développement, dû aux 
sacrifices consentis, a été 
une grande cause nationale 
pour montrer au monde que 
le Maroc était chez lui et qu’il 
construisait sérieusement 
son avenir dans toutes 
ses régions. Ce qu’a fait 
le Maroc personne d’autre 
ne l’aurait fait, personne 
n’aurait consentis les 
mêmes efforts parce qu’il 
fallait véritablement une 
volonté et un enthousiasme 
national.  

Dans un monde arabe 
en crise, menacé par les séparatismes et les 
divisions, la réussite de la réunification du Maroc 
dans le cadre d’un grand projet national de 
renouveau et de développement global est 
l’un des rares motifs d’espoir. 

C’est pourquoi, le conflit artificiel entretenu 
par l’Algérie, qui depuis 1975 tente de créer un 
mouvement séparatiste fantoche (le Polisario) 

au Sahara marocain, est particulièrement 
blâmable. 

Il est temps que la communauté internatio-
nale apporte tout son soutien au Maroc, qui 
propose une solution réaliste et crédible, et 
invite clairement l’Algérie à mettre un terme 
à un conflit artificiel qui est un facteur de 
déstabilisation supplémentaire dans une 

région sahélo-saharienne où l’on déplore la 
montée en puissance des groupes extrémistes 
et terroristes. 

Or, il est  notoire que les groupes terroristes 
sévissant dans la région sahélo-saharienne, 
AQMI et autre MUJAO, ont avec le Polisario 
des relations d’autant moins surprenantes 
que tous ont la même matrice algérienne.
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الممارسات أفضل  إلى  زبائنها  مشاريع   سائر 
البيئية خالل مختلف مراحلها.

بالمعايير المؤسسات الصناعية: تقرر االلتزام   - 
كلفة وتسديد  الذاتية  الرقابة  خالل  من   البيئية 
السائلة انبعاثاتها  لتصريف  البيئة   استخدام 
 والغازية المعالجة من خالل إقامة مشاريع إنمائية

في المناطق حيث تتواجد.
يروجون التأمين:  قطاع  عن  المسؤولون   - 
والصناعة الطاقة  مشاريع  في  البيئية   للبوليصة 

وغيرها.
محافر أصحاب  من  البناء  قطاع  على   -القيمون 
والمهندسون والكسارات،  والمقالع   الرمل 
العقارية: المشاريع  وأصحاب   والمتعهدون، 
البيئية الخسائر  عن  التعويض  إلى   يبادرون 
االمتداد أحدثها  التي  واالقتصادية   واالجتماعية 
من الماضية  العقود  خالل  العشوائي   العمراني 

خالل مبادرات ابداعية وابتكارية.
مبدأ يعتمدون  التجارية:  المؤسسات   -أصحاب 
استعمالها وإعادة  النفايات  إنتاج  من   التخفيف 
 ويوجدون الوسائل المناسبة لتشجيع زبائنهم على

ذلك.
الالزمة األهمية  يكرسون  النفط:  مستوردو   - 
الفيول ولنوعية  والتفريغ  التخزين   لسالمة 

المستورد.
 - وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة
حول يوميا  تقريرا  تخصص   وااللكترونية: 
بعيدا للشركات  االجتماعية  المسؤولية   موضوع 

.»greenwashing عما يعرف بالـ
لو تمت فعال، ستخفف من فيما  المبادرات،   هذه 
لبنان البيئي السنوية وتعزز مرتبة  التدهور   كلفة 

على مؤشر األداء البيئي.

 أما حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة فقال:  »لقد
البديلة. وللطاقة  للبيئة  مخصصة  قروضا   أطلقنا 
 وقد تجاوزت قيمة القروض البيئية الـ 600 مليون
 دوالر. كما شاركنا في عملية الطاقة البديلة التي
 تحقق اليوم نجاحات كبيرة في لبنان. فبالرغم من
 انخفاض سعر النفط، نشهد اليوم في العالم توجها
طاقة تصنيع  من  لنتمكن  لبنان  في  وجوده   نحبذ 
ال بتوفيرات.  القيام  واللبنانيين  للبنان  تتيح   بديلة 
 شك في أن االستيعاب المالي الذي نحاول نشره له
 قواعده، أي وجود قطاع مصرفي سليم، وأنا أؤكد
 لكم سالمة قطاعنا، نظرا لنسب المالءة المرتفعة
من أكثر  أي   ،%12 بلغت  التي  المصارف   في 
 النسبة المتوقعة لنهاية هذا العام. كما يتمتع القطاع
وهذا جيدة.  وإدارة  مرتفعة  بسيولة   المصرفي 
 العام، ستتراوح نسبة نمو الودائع بين 5 و%6،
تسمح السيولة  هذه  إن  الصعبة.  األوضاع   رغم 
بمرونة بالتعاطي  لنا  وتسمح  الفوائد   باستقرار 
أصدر وقد  الصعبة.  الظروف  في  المدينين   مع 
 مصرف لبنان تعاميم بهذا الشأن، تتيح مثال إعادة

 برمجة هذه الديون لسبع سنوات إضافية، طبعا
بموافقة المصرف المعني.«

الجلسات

التجربة على  الضوء  األولى  الجلسة   وسلطت 
االجتماعية المسؤولية  حقل  في   األوروبية 
لالستدامة رائدا  نموذجا  تعتبر  التي   للشركات 
المحاور وتناولت  العالمي.  المستوى   على 
 اآلتية: استراتيجية التنمية المستدامة: استراتيجية
- وشمولي،  مستدام  ذكي،  لنمو   أوروبية 
 المسؤولية االجتماعية للشركات برؤية أوروبية -
 تجارب من السويد وألمانيا وإيطاليا، والمسؤولية
االكاديمي القطاع  في  للشركات   االجتماعية 

والتدريب واألبحاث«.

 الجلسة الثانية انعقدت تحت المسؤولية االجتماعية
 للشركات وسمعة العالمة التجارية: من التسويق
وتناولت والمجتمع.  األعمال  في  الفاعلية   الى 

المحاور الرئيسية اآلتية:

 - انتقال النظرة إلى العالمة التجارية من التسويق
المحض نحو المسؤولية االجتماعية للشركات.

وعالقتها التجارية  العالمة  سمعة  مقومات   - 
بالمسؤولية االجتماعية للشركات.

 - ارتفاع نسبة تدقيق المستهلك لدى اختيار العالمة
 التجارية واهتمامه بتلك المسؤولة اجتماعيا وبيئيا

أكثر من غيرها.
كمصدر للشركات  االجتماعية  المسؤولية   - 
االجتماعية المسؤولية  إدخال  والثروة:   للتحديث 
وتاليا واالبتكار،  التوريد  سلسلة  في   للشركات 
المدى على  الشركات  ربحية  على  ذلك   تأثير 

الطويل.
المباشرين الموظفين والعمالء والشركاء   - دور 
 للشركة في تعزيز قيمة عالمتها التجارية وكسب

الثقة والمحافظة على ميزاتها التنافسية.
اجتماعي: بهدف  المرتبطة  التجارية  العالمة   - 
السمعة لمخاطر  أفضل  إلدارة  حديث   تكتيك 

التجارية.
الوجه  -  )Greenwash( البيئي«  »الخداع   - 
االجتماعية للمسؤولية  الشركات  لممارسة   القبيح 

والبيئية.

 أما الجلسة الثالثة فانعقدت تحت عنوان »التقارير
للشركات االجتماعية  للمسؤولية   السنوية 

وسائل الى  اإلفصاح  من  التواصل:   وضرورة 
المحاور وتناولت  االجتماعي«،   التواصل 

الرئيسية اآلتية:
للشركات االجتماعية  المسؤولية  تقارير  أهمية   - 
والبيئي االجتماعي  الشركة  إلتزام  إثبات   في 
أدائها على  مساءلتها  وإمكانية  والوقائع   باألرقام 

في هذا اإلطار.
والحوكمة واالجتماعية  البيئية  المعايير  إدخال   - 
 في تحليل النتائج المالية للشركات وعملية اتخاذ

القرارات االستثمارية.
والبيئية االجتماعية  لرسالتها  الشركة  نشر   - 
للتأثير في عمالئها وتثقيفهم من  على نحو فاعل 
 خالل مقاربات تسويقية جديدة تنعكس إيجابا على

المجتمع وأعمالها.
التأثير التواصل االجتماعي على  قدرة وسائل   - 
ووفاء وصدقيتها  التجارية  العالمة  سمعة   في 
االجتماعية بالمسؤولية  ذلك  وعالقة   العمالء 

للشركات.
األساسيين الشركاء  الى  االستماع  أهمية   - 
وأصحاب والموردين  والعمالء   )الموظفين 
 األسهم( في ما يتعلق بمبادرات الشركة االجتماعية

والبيئية كوسيلة لتقييم وتحسين تجربتهم.
كاستراتيجية إلبراز المجتمع  إشراك   - ضرورة 
 الدور اإلنساني للعالمة التجارية وتعزيز عالقتها
الهدف ليس  الربح  أن  أساس  على  المجتمع   مع 

الوحيد من وراء تأسيس الشركات.

الوقائية مقاربة العناية   وتم عرض دراسة حالة: 
 جديدة لقيمة الغذاء في تحسين جودة الحياة: خبيرة
سليمة أجيال  برنامج  في  علمية  ومنسقة   تغذية 

كارال حبيب مراد، »نستلة أطفال أصحاء«.

البعض ال يرى المرأة خارج سلطة الرجل
 مميز ،و باستطاعتها العمل في كافة المجاالت و
دون معين  موضوع  في  قرار  تكون صانعة   ان 
الغاء دورها االساسي في رعاية البيت و الزوج .

المجتمع في  المرأة  وجه  في  يقف   من 
قوانين او  الديني  الموروث   العربي، 

االنظمة ؟

السياسي العمل  في  المرأة  حق  كرست   القوانين 
المجتمع القرار و دورها في   و في مواقع صنع 
التاريخية الحقبات  وفي  الدينية  الشرائع   . ضمن 
 رأينا نساء لها دور فعال في المجتمع وفي العمل
الذي لكن   ، القرار  مواقع صنع  في  و   السياسي 
و التربية  هي  الموضوع  هذا  وجه  في   يقف 
استبعاد  . االبوية  السلطة  و  االجتماعية   التنشئة 

آدم اليام  نسبة  الكهف  في  دائما  جعلها   المرأة 
في تبقى  المرأة  كانت   . الحياة  بداية  و  حواء   و 
الرجل يخرج  و  االوالد  تربي  و  تطبخ   الكهف 
الكهف اصبح بيت الحياة   الى الصيد ،مع تطور 
بالموروث  .. العمل  الى  الرجل اصبح يخرج   و 
. البيت  في  محصور  المرأة  دور  االجتماعي 

 ما هي ابرز نشاطاتكم في الحملة ؟

بالطرق أهدافنا  تحقيق  أجل  من  كثيرة   نشاطاتنا 
اقامة نشاطاتنا هي  وأبرز  الحضارية   والواسائل 
الندوات و الدورات من اجل توعية المرأة على حقها .

االوساط في  تأثيرا  حملتكم  وجدت   هل 
اللبنانية ؟

المدن في  لها صدى  نجد  و  كبير  بشكل  و   طبعا 

كلما  . المدن  من  القريبة  القرى  في  و   اللبنانية 
الفكري الموروث  تجذر  نرى  المدن   ابتعدنا عن 
ولكننا  . المرأة  يحجم  الذي  االجتماعي   و 
. النساء  من  االكبر  العدد  استقطاب  نحاول 

التأييد كسب  الحملة  استطاعت   هل 
النسائي في لبنان؟

ان كما   ، النساء  لدى  كبيرا  تأييدا  الحملة   القت 
القيود بسبب  المشاركة  يستطع  لم  االكبر   العدد 
 االجتماعية ) متزوجة ، خاضعة للسلطة االبوية(
 العديد من النساء مأمنون بداخلهم بدور المرأة و
بالتغير و بالمشاركة ولكن  الظروف العامة تمنعهم .

 هل للحملة عالقات وتعاون مع مؤسسات
نسائية اخرى ؟

النسائية الجمعيات  من  الكثير  مع  تعاون   لدينا 
بما خاصة   ، المدني  المجتمع  جمعيات   و 
. السياسي  و  الحقوقي  بالموضوع  يتعلق 

ما هي اهم العراقيل التي تواجهها الحملة؟

في الطائفية  التركيبة  و  الطائفي  النظام   طبيعة 
 لبنان ، هناك تعصب وتميزعلى اساس طائفي .
طائفته بسسبب  المشاركة  يستطيع  ال  كبير   عدد 
الجمعية و  اطلقناها  التي  الحملة  هذه  ان   رغم 
كل من  فيها  يوجد  و  مستقلة  هي  عام   بشكل 
و طائفة  بين  تميز  ال  و  المذاهب  و   الطوائف 
 اخرى . في اغلب االحيان و في بعض التيارات
وهذا تتغطى  الطائفية  التركيبة  االحزاب   و 
. الحملة  في  معنا  مشاركتهم  عدم  الى  يؤدي  ما 
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استمرار تكلفة  عن  الحالية  المعطيات   وتتحدث 
الى تحولت  حال  في  أما  فقط  لشهرين   انتفاضة 
 انتفاضة عارمة وشهدت جبهة قطاع غزة تسخيناً

فإن الخسائر ستكون أعلى بكثير.

 كما شهد سوق مال الكيان انخفاضاً بنسبة %11
بداية الشرائية منذ   في استخدام بطاقات االئتمان 
 الشهر الحالي األمر الذي يعزى اللتزام الكثيرين
محالت من  شرائهم  أو  لبيوتهم  الصهاينة   من 

قريبة من البيوت ال تتعامل ببطاقاتهم.
التأهب حالة  رفع  الكيان  دولة  تواصل   كما 
من كثيراً  يكلفها  ما  القوات،  وتعزيز   واالستنفار 
كانت حيث  الحالية،  االنتفاضة  ظل  في   النفقات 
 آخر خطوات جيش العدو نشر بطارية صواريخ
من بالقرب  السبع،  بئر  مدينة  قرب   »باتريوت« 

موقع ما يُسمى بمنظومة القبة الحديدية.
بالعمليات الضفة  مدن  وعموم  القدس   تهب 
 واالحتجاجات، وأصبحت العمليات الفردية أكثر
االحتالل يستنفر  المقابل  وفي  لالحتالل،   إيالًما 
 آلة القتل والحصار ليجهض االنتفاضة التي بدأت

تدفع االحتالل ثمن تغوله وتهوره.

المصغر األمني  الوزاري  المجلس  اجتماع   فبعد 
الثالثاء »الكابينت«  االحتالل  حكومة   في 
 30/10 أعلن عن عدة قرارات لكبح االنتفاضة،
وإخضاع العربية  األحياء  إغالق  رأسها   على 
إلى دخولهم  عند  الجسدي  للتفتيش   المقدسيين 

أحيائهم وخروجهم منها.

ما اإلسرائيلي،  الداخل  في  االنتفاضة  آثار   ومن 
 ذكرته عدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لجهة
بشكل اإلسرائيلي  االقتصاد  لحق  كبير   تراجع 
 عام، بناء على عدد من المعطيات منها انخفاض
سجلت كما  االئتمانية،  البطاقات  عبر   الصفقات 
 مجمعات التسوق والمحال التجارية تراجًعا كبيًرا
األنشطة لتراجع مجمل  إضافة  البيع،   في حركة 
 السياحية في المناطق المحتلة وأظهرت معطيات
 رسمية أن السياحة في القدس تراجعت منذ بداية
أثر االنخفاض  هذا   .%50 بنسبة  الحالي   الشهر 
 في بورصة »تل أبيب« التي سجلت تراجًعا في
جهة من  األسهم  قيمة  وفي  جهة  من   التداوالت 
التي األرقام  هذه  وإن  أحيانًا.   %20 بلغ   أخرى 
مرجحة بدايتها  في  تزال  ال  واالنتفاضة   تسجل 

لالرتفاع مع استمرار التحركات.

أن اللداوي  مصطفى  الباحث  رأى   ،  بدوره 
 انتفاضة القدس أو االنتفاضة الفلسطينية بصورٍة
 عامة، كانت بالنسبة لإلسرائيليين وربما لغيرهم
هاجساً والجوار،  واإلقليم  الداخل  في   أيضاً 
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يسابقون   تتمة الصفحة ١ كانوا  وقد  يالحقهم،  وكابوساً   يقلقهم، 
أو تقع  لئال  األحداث  على  ويتحايلون   الزمن، 
تداعياتها، ويعرفون يعلمون  كانوا   تنفجر، ألنهم 
 نتائجها، وانعكاساتها على استقرار كيانهم وأمنهم
اإلعالمية، وصورتهم  الخارجية،   وعالقاتهم 
 وترابطهم الداخلي، وأنشطتهم البينية التي يلزمها
النفس وطمأنينة  واالستقرار  والهدوء   األمن 
ما البال، ولكنهم رغم خوفهم وتحسبهم،   وراحة 
عن االبتعاد  وال  عملياً،  تجنبها  يحاولون   كانوا 
كانوا بل  جدياً،  عواملها  على  والقضاء   أسبابها 
في سبباً  المتعمدة  القاسية  العدوانية   بممارساتهم 

تفجيرها في وقتها أو تبكيرها عن أوانها.

واتخذت داميةً،  انفجرت  التي  القدس   انتفاضة 
 السكين وسيلةً وسالحاً وأداةً، بما فيها من رعٍب
معاً، والجنود  المستوطنين  على  سيطر   وخوٍف 
 وطافت وانتقلت إلى كل أرجاء فلسطين، قد ألقت
 بظاللها القاسية والمباشرة على الحياة االقتصادية
 اإلسرائيلية، وأثرت بشكٍل أو بآخر على مختلف
 المرافق الخاصة والعامة، وكان لها آثارها السلبية
انعكست التي  والمحسوبة،  والمعدودة   الملموسة 
والمرافق المؤسسات  على  مباشرة   بصورة 
وقد والنفقات،  المدخوالت  وعلى   والخدمات، 
وأخرى الكلي،  بالشلل  المرافق  بعض   أصابت 
يغرق األيام  توالي  مع  وكالهما  جزئياً،   تعطلت 
 وتتعمق مأساته أكثر، األمر الذي سيجعل معافاة

االقتصاد اإلسرائيلي صعبة أو متأخرة.

 فقد ذكرت الصحف اإلسرائيلية أن األيام العشرة
صدمة في  تسببت  قد  االنتفاضة  من   األولى 
حالة في  وتركتها  اإلسرائيلية،  المالية   األسواق 
 ذهول وتخبٍط، وأدت إلى انهيار ملحوظ في أسهم
التداعيات هذه  تستمر  وقد  الكبرى،   الشركات 
مما سيضر األحداث،  استمرار  في حال   وتتفاقم 
إلى اإلسرائيلية  المالية  ووزارة   الحكومة 
الشرطة جهاز  إلى  إضافية  ميزانياٍت   تخصيص 
التي الدفاع،  ووزارة  األركان  قيادة  وإلى   العام، 
باإلضافة االحتياط،  الستدعاء  مضطرة   ستكون 
وحالة الداخلي،  واألمن  الداخلية  وزارة   إلى 
 االستنفار القصوى التي تعيشها األجهزة األمنية،
 األمر الذي سيرهق ميزانية الدولة، وسيرفع من
 حالة مديونتها الداخلية والخارجية، وحاجتها إلى
وستكون ميزانيتها،  لحقن  الدولية،   المساعدات 
فعالية حساب  على  اإلضافية  الميزانيات   هذه 
 وحيوية المرافق االقتصادية األخرى، حيث يتوقع
 أن يتراجع مستوى اإلنتاج المحلي، باإلضافة إلى
وفي حال حصولها على الحكومة،  دخل   تراجع 
مضطرة ستكون  فإنها  قروض،  أو   مساعداٍت 
 لتحويلها إلى جهاز الشرطة والجيش، ليتمكنا من

مواجهة األحداث المتصاعدة.

العبرية عن اإلذاعة   ونقلت 
وزارة في  كبير   مسؤول 
إن قوله  اإلسرائيلية   المالية 
زيادة إلى  أدت   »االنتفاضة 
األمنية المصاريف   تكلفة  
كبيٍر، بشكٍل   والعسكرية 
استدعاء ظل  في   سيما 
للخدمة الجنود  من   اآلالف 
الضفة وأرجاء  القدس   في 
الحاجة جانب  إلى   الغربية، 
العتاد الكثير من   إلى شراء 

للعمل الالزمة  واألمنية  العسكرية   والتجهيزات 
العسكري واألمني واالستخباري«.

انخفاضاً اإلسرائيلية  الرصد  دوائر  سجلت   وقد 
 ملحوظاً في القطاع السياحي، حيث ألغيت مئات
 الرحالت، وألغيت آالف الغرف الفندقية، خاصة
وأماكنها القدس  بمدينة  مرتبطة  كانت  التي   تلك 
جماعية إلغاء  حاالت  لوحظ  حيث   الدينية، 
قبل لها  ومخطط  معدة  كانت  وبرامج   لرحالٍت 
المكاتب من  العديد  إغالق  إلى  أدى  ما   أشهر، 
التعاقدات وإلغاء  الموظفين،  وتعطيل   السياحية 
توقف عن  فضالً  والثقافية،  والرياضية   الفنية 
السياحية واألماكن  كالمطاعم  المرافقة   الخدمات 

وشركات تأجير السيارات وغيرها.

 يستطيع أي مراقٍب أو متابع أن يالحظ أن الحركة
وأن كثيراً،  خفت  قد  اإلسرائيلية  الشوارع   في 
أبوابها، أغلقت  قد  التجارية  المحالت  من   العديد 
 وتراجع اإلقبال على األسواق العامة، وقل رواد
 المقاهي ومرتادو دور السينما والمسرح وأماكن
اإلسرائيلية الحافالت  وأن  األخرى،   الترفيه 
 العامة قد باتت خالية من الركاب إال قليالً، خاصةً
 بعد عملية حرق عشرات الحافالت العامة وهي
 متوقفة في مرائبها، وهي إشاراٌت واضحة على
االقتصاد يعيشها  التي  واالنكماش  الركود   حالة 

اإلسرائيلي.

 ال تتوقف التداعيات السلبية النتفاضة القدس على
آثارها امتدت  بل  المباشرة،  االقتصادية   المرافق 
في الديني  التعليم  وخاصة  التعليم،  قطاع   لتطال 
المدارس، عشرات  أغلقت  حيث  القدس،   مدينة 
الدراسة، مقاعد  عن  وطالبها  تالميذها   وغاب 
تحديد في  اإلسرائيلية  البلدات  بعض   وبدأت 
التالميذ، الدراسة، ومتابعة حافالت نقل   ساعات 
اإلسرائيلية العائالت  اتخذت  الذي  الوقت   في 
الذهاب من  أوالدها  ومنعت  الخاصة   احتياطاتها 
طرق تتقاطع  التي  تلك  خاصة  المدارس،   إلى 

الوصول إليها مع قرى وبلداٍت فلسطينية.

 وتري الخبيرة االقتصادية اإلسرائيلية إيليت نير
 أن الضرر الذي لحق باألسواق اإلسرائيلية نتيجة
 االنتفاضة، أكثر بكثير من تلك التي أصابها جراء
الحرب ففي  غزة،  قطاع  على  األخيرة   الحرب 
 على غزة كان المواطن اإلسرائيلي يثق في الجيش
 لحمايته وصد االعتداء عنه، ومهاجمة المقاومين
 في أماكنهم، أما عمليات الطعن العامة، والدهس
تتصف فهي  والطرقات،  الشوارع  في   والصدم 
إعداد وال  تنظيٌم  فيها  وليس  والفجائية،   بالفردية 
 مسبٌق، ومنفذها كل فلسطيني يرغب ويقرر، وال
 يوجد ضدها ضربة أمنية حاسمة ومميتة، األمر
 الذي من شأنه أن يجعل من كل مواطٍن إسرائيلي
وجهة في  ويبدو  ممكنة،  وضحية  متوقعاً   هدفاً 
نظرها أن بقعة الزيت آخذةٌ في االتساع والتمدد.

مزدهر اإلسرائيلي  االقتصاد  أن  ينكر  أحد   ال 
المركز ودول  المنطقة،  دول  مع   بالمقارنة 
اقتصادياً نمواً  تحقق  وأنها  المتقدمة،   الرأسمالي 
 يصل إلى 5% سنوياً، ولكن االقتصاد اإلسرائيلي
 اقتصاٌد يومٌي آنٌي، يتأثر باللحظة، ويستجيب إلى
ولهذا والمكانية،  الزمانية  والمعطيات   المؤثرات 
نسبياً، العالية  النمو  درجة  من  الرغم  على   فهو 
 فإنها قد تؤول فجأٍة بطريقة االنكسار الحاد غير
استمرار حال  في  دنيا،  درجاٍت  إلى   التدريجي 
على والمادي  النفسي  وانعكاسها    االنتفاضة، 

اإلسرائيلي.

االنعكاسات وأثر  حجم  من  نقلل  أن  ينبغي   ال 
نتيجة اإلسرائيلي  االقتصاد  بنية  على   السلبية 
األرقام يتجاوز  فأثرها  المباركة،   االنتفاضة 
الركود، ودرجة  النمو  ومستوى   واإلحصائيات، 
 إلى انعدام الثقة في الكيان ومستقبله، واإلحساس
جيشه في  الثقة  وفقدان  والخوف،  بالغربة   فيه 
األجنبي، المستثمر  وفرار  األمنية،   ومؤسساته 
 وهروب رأس المال المحلي، ونزوع المواطنين
 إلى السكينة والهدوء، والكف عن البيع والشراء،
المستحقات، الضرائب وأداء   واالمتناع عن دفع 
والروح المحطمة،  النفس  تنتجه  مما  ذلك   وغير 

اليائسة، واألفق المسدود.

تأثيرات »انتفاضة القدس« على االقتصاد االسرائيلي



7 تقارير

الناشطة الحقوقية إيمان شويخ لـ »األيام«:

 تعتبر الناشطة الحقوقية إيمان شويخ واحدة من الشخصيات اللبنانية
الكامل حقها  منحها  على  والعمل  المرأة  حقوق  مجال  في   البارزة 
 ليس في الحياة االجتماعية فحسب بل وفي الحياة السياسية والنقابية
 والقضائية رغم التعطيل القائم لمؤسسات الدولة ورغم التسلط القائم
من ويحرمها  حركتها  يقيد  الذي  واالجتماعي  الديني   والموروث 
 حقوقها كاملة وتبذل الناشطة الجهود الكبيرة من أجل تعزيز مكانة

 المرأة في الحياة السياسية اللبنانية .
 وللوقوف عند حراكها التقينا  الناشطة إيمان شويخ وأجرينا معها

هذا الحوار:

 ما هو دور المرأة في التغير لهذا الواقع المتردي الذي 
يعيشه لبنان وتعيشه المنطقة ؟

  اذا الغينا دورالمرأة سنصل الى عجز و خلل ،  لهذا يجب تسليط الضؤ
 على دور المرأة إن كان بالعمل السياسيي والذي هو االبرز واالهم
 او بالعمل القيادي ، من هنا اقول ان مشاركة المرأة و مساهمتها في
 صنع القرار ضرورية جدا ،وباستطاعتها ان تكون مبدعة اكثر من
 الرجل و هذا ليس تحيزا ضد الرجل و لكن المرأة تشارك بعقلها
 و قلبها  وتلعب المرأة دور بارزا جدا ال سيما في الوضع المتردي
 الذي نعيشه حاليا ان كان في لبنان او في المنطقة بشكل عام و هذا
 ما يفسر الخلل الموجود في الكثير من المجاالت وهذا بسبب غياب
المرأة عن مواقع السلطة و بسبب احتكار الرجل لهذه المجاالت .

 ما هي اسباب ضعف دور المرأة و تراجع تأثيرها على 
الحركة العامة في المجتمع ؟

 القوانين و الدساتير و كافة الديانات كرست حق المرأة في العمل
و التربية  في  يكمن  الخلل  ولكن  القيادية  المواقع  في  و   السياسي 
من و  الحق  هذا  من  المرأة  حرمت  التي  االجتماعية   التنشئة 
ظل في  نعيش   . القيادية  المواقع  من  موقع  باي  المشاركة   حق 
ال المرأة  ان  يعتبر  و  العربي  العالم  في  متكرس  ذكوري   مجتمع 
على االدوار  قسموا  و  خالله  من  اال  وجود  لها  يكون  ان   يجب 
القرار صنع  مواقع  عن  المرأة  ابعاد  يحاولوا   . االساس   هذا 
. خاطىء  كالم  هذا  .بالطبع  عليهم  تتفوق  و  تسبقهم  ان  مخافة 

كيف يمكن لها ان تستعيد هذا الدور ؟

تلميع تناضل و تسعى جاهدة من اجل   ان  التي يجب   المرأة هي 
 صورتها الحقيقية التي لوثها التاريخ امام اللذين طبقوا القوانين و
 الدساتير بطريقة خاطئة . المرأة تقع عليها المسؤولية االكبر لتحصل
 على حقوقها من خالل تطوير نفسها ، من خالل جمعيات المجتمع
اي او من خالل  كتاباتها  ابداعها ومن خالل   المدني و من خالل 
 مجال آخر ترى نفسها فيه . من هنا اقول ان المسؤولية باسترجاع
 حق المرأة متوقف عليها و على قدراتها بمساعدة الرجل رغم ان
 الرجل لن يقدم لها هذا الحق الننا نعيش ضمن مجتمع ذكوري و هو
الذي يسعى البعاد المرأة عن موقع صنع القرار في العمل السياسي .

  هل ساهمت الجمعيات النسائية اللبنانية في منح المرأة
حقها في الحياة العامة؟

عصور. منذ  المتجذرة  الذكورية  العقلية  إلغاء  ألهمية  وذلك 
 القاعدة العامة ان المرأة  تتعرض للعنف ان كان في لبنان او في العالم
 العربي بشكل عام ، لهذا علينا تعزيزدور المرأة في الحياة السياسية
حتى تستطيع تكريس هذه الحقوق التي سلبت منها عبر التاريخ .

و منزل  وربة  كأم  دورها  على  المرأة  عمل  يؤثر   هل 
زوجة؟

 المرأة هي نصف المجتمع و بنفس الوقت تربي النصف االخر .وال
 يمكن للمرأة ان تأخذ حقوقها خارج البيت و تتنصل من مسؤوليتها
 داخل البيت . تربية االوالد و ادارة شؤون البيت و االهتمام بالزوج
 تقع على عاتق المرأة و لكن ليس بشكل منفرد لوحدها .موضوع
 التربية يفهم بشكل خاطىء العتقاد البعض ان مسؤولية تربية االوالد
 هي من اختصاص االم ، في الوقت الذي يجب ان يكون لألب دور
 فعال بالموضوع ايضا .من واجبات االم تكريس المبادىء التربوية
 في عقول االطفال بسبب قربها الدائم من اطفالها و لكن يجب ان يتم
 االمر بالتعاون مع االب .االم يجب ان تكون على مستوى الثقافة و
 الوعي و تؤثر على االفكار ، واول من تؤثر بهم هم اطفالها و زوجها
 و بيتها و ثم تنطلق الى العالم الخارجي. تولدت لدى البعض مفاهيم
 و ممارسات خاطئة العتقادهم ان مسؤولية التربية محصورة باالم
 .هذه المسؤولية  يتقاسمها الطرفان .يمارس بعض الرجال سلطتهم
يرمي عندها  و  الحياة  قوت  لتامين  الخارج  في  يعملون  انهم   بما 
 العبىء كله على المرأة وهذا ما يحمل المرأة فوق طاقتها .واذا كانت
 المرأة تعمل ال يعني ان تهمل بيتها و اطفالها و لكن باستطاعتها
 ايجاد صيغة معينة توازي فيها بين دورها كمربية وربة منزل و
 زوجة . وكما نرى و نعلم ان التاريخ اعطانا الكثير من االمثلة حتى
 في المجتمع االسالمي او في اي مجتمع اخر  كان للمرأة حضور

 نعم ودون شك لقد قامت الجمعيات النسائية اللبنانية بالعمل الكثير
 والواسع من أجل حصول المرأة على حقوقها كاملة ، وهنا ال بد
 من التنويه بما قام به المجلس النسائي اللبناني الذي يعتبر المظلة
مركز إلى  ووصولها  لحقها  المرأة  منح  اجل  من  للعمل   الواسعة 
 القرار والذي تأسس منذ ما قبل العام 1952، وكان له الدور الكبير
 في لبنان بتغيير الكثير من القوانين المجحفة بحق المرأة ، ولم يكتف
 المجلس بالمطالبة بل عملوا من أجل التغيير ، بل عمل على تغيير
 أكثر من 20 قانونا مجحفا باإلضافة إلى الكوتا التي لم نأخذ منها
 سوى 20 %  بالوقت التي كانت المطالبة بـ40 % . وكان لي شرف
 االنتماء للمجلس النسائي اللبناني عام 1990 ، ونستطيع القول أنه
السياسي، القرار  إلى مراكز  الوصول  المرأة  لن تستطع   ولألسف 
والمجتمع ذكوري  مجتمعنا  ألن  ذلك   ، الكوتا  طريق  عن   إال 
. رجل  وجود  ويفضل  القرار  مراكز  في  إمرأة  وجود  يقبل  ال 

مراكز في  بالمشاركة  حقها  العربية  المرأة  منحت   هل 
القرار؟

 لم تأخذ المرأة العربية بشكل عام حقها في الحياة العامة ولم تصل
لمركز األجنبية  المرأة  وصلت  وعندما   ، القرار  مواقع  إلى   بعد 
المرأة أن  وجدنا  أننا  كما   ، الكوتا  طريق  عن  وصلت   القرار 
لكن  . الكوتا  طريق  عن  القرار  مركز  إلى  وصلت   االوروبية 
 بالعموم مازال حق المرأة منتقص ، ولألسف حتى الرجل العربي،
مازال الذي  الوطن  وكذلك   ، حقوقه  على  الحصول  يستطع   لم 
شك وال   ، والعدالة  والتقدم  الحرية  في  حقه  من  ومنتقصا   مهددا 
 بأن من أهم أسباب حرمان المرأة من حقوقها هو عدم القدرة على
   تحرير الوطن وتعرضه للنهب واالستبداد واالغتصاب واالحتالل.

االنتاج  ضربة في  دورها  المرأة عن  إقصاء  يشكل   أال 
لالقتصاد الوطني؟

 المرأة أكثر من نصف المجتمع ، بل تشكل 25 % من المجتمع،
الدخل نصف  في  تساهم  فهي   ، منتجة  المرأة  كانت  حال   وفي 
،  %20 فقط  لبنان  في  العاملة  المرأة  فإن  ولألسف   ،  القومي 
. القومي  الدخل  يرتفع  االنتاج  حقل  في  المرأة  عملت  حال     وفي 

 ما هي اهداف حملة »لنا حق«وهل يمكن لها ان تصل
الى اهدافها ؟

 يسعى مشروع »لنا حق« إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية
إلغاء إلى  الوصول  أجل  لبنان،وذلك من  في  القرار   ومواقع صنع 
وقع لبنان  أن  سيما  ضدالمرأة  والتمييز  الالمساواة  أشكال   كافة 
 االتفاقيات التي تقضي بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وعندما
 يتعزز هذا الدور يمكن إعطاء المرأة حقوقها المكّرسة في القوانين
أي فإن  الحال  طائفتها،وبطبيعة  أو  جنسها  عن  بمنأى   والدستور 
يحظى أن  البد  ونجاحاً  يلقى صدًى  لكي  الصدد  هذا  في   مشروع 
األكبر الدور  يبرز  سواء،وهنا  حد  على  والرجال  النساء   بتأييد 
 للمرأة التي يجب أن تتمسك بحقوقها وتضعها نصب أعينها وتحاول
مدى ،ويتوقف  المجتمع  في  ومكانتها  دورها  إلثبات  الطرق   شتى 
المضمار هذا  في  والتثقيف  التوعية  فعالية  على  المشروع   نجاح 

البعض ال يرى المرأة خارج سلطة الرجل
»األيام« - حاورتها سهى خيزران 

تتمة ص.٩



تقارير 6

 يعتبر التهجير القسري للفلسطينيين الى لبنان ومختلف البلدان العربية
 المجاورة لفلسطين منذ نكبة العام 8491، من الموضوعات المهمة
خصوصاً. وفلسطين  عموماً  العربية  المنطقة  بتاريخ  تتعلق  التي 
وجودها اماكن  في  الفلسطينية  التجمعات  دراسة  فإن  هنا،   من 
وجديرة مجدية  عملية  هي  »لبنان«،  لها  المضيف  البلد   داخل 
المجال، هذا  في  المبذولة  الجهود  تساعد  ان  آمالً   باالهتمام، 
بأبحاثهم يتجهوا  كي  والباحثين،  الدارسين  اهتمام  اثارة   على 
لبنان، داخل  وجدت  اينما  الظاهرة،  هذه  دراسة  الى   وانظارهم 
جميعاً نصل  كي  أجمع.  العالم  وفي  االخرى  العربية  االقطار   أو 
والموضوعية والمنطقية  العلمية  االستنتاجات  من  مجموعة   الى 
من للفلسطينينين  المالزمة  القسري  التهجير  عمليات  تتناول   التي 
واالجتماعية. والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  جوانبها  جميع 

مختلف في  الفلسطينية  للمخيمات  الميدانية  الدراسات  عالجت    لقد 
 أماكن تواجدها. يضاف اليها ابحاث مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 والرسائل الجامعية التي قام بها بعض الدارسين والباحثين، على سبيل
 المثال ال الحصر: هاني مندس، سمير ايوب، احمد يوسف، د. انيس
 صايغ، د. وديعة قدورة خرطبيل ود. احمد عقيل موسى، أهم المحطات
 التاريخية في القضية الفلسطينية، وباألخص منها المراحل االولى
لهم. المضيفة  العربية  الدول  داخل  الفلسطينيين  الالجئين  حياة  في 
لبنان. في  الفلسطيني  اللجوء  واقع  هو  العجالة  هذه  في  يهمني   ما 
شخصيات مع  المقابالت  على  باالعتماد  الميداني  البحث   وشكل 
وفلسطينية(. )لبنانية  واجتماعية  سياسية  ثقافية،  علمية،   اعتبارية 
في يسكنون  واناثاً(  )ذكوراً  عادياً  شخصاً  خمسين   وحوالي 
الشمالي( والبرج  الرشيدية،  )البص،  صور  منطقة   مخيمات 
النكبة ظروف  وعايشوا  سنة(.   75( ال  اعمارهم  تجاوزت   ممن 
العقلي. وادراكهم  وعيهم  بكامل  وهم  ومعاناته  اللجوء  ومراحل 
الميدانية الدراسات  هذه  في  اجماع  وجود  االنتباه،  يلفت   وما 
 واالبحاث والمقابالت والرسائل الجامعية على ابراز الحقائق التالية:

 )أوالً(: كان خروج الفلسطينيين من ديارهم تنزيحاً اجبارياً باتجاه لبنان
 وغيره من دول الطوق العربية المحيطة بفلسطين بفعل المجازر التي
 ارتكبتها العصابات الصهيونية )االرغون، الهاغانا، شتيرن( بحماية
 من االنتداب البريطاني على فلسطين آنذاك وصمت دولي وعربي
رهيب، حوالي )34 مذبحة( في قرى ومدن منطقة الجليل لوحدها.
بعض في  الفلسطينيين  الالجئين  غالبية  عند  المقام   )ثانياً(:استقر 
 قرى ومدن جبل عامل المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين، على
 أمل العودة الى ديارهم في غضون أيام معدودات، حيث تعاطفت
اللبنانية. االجتماعية  والشرائح  السياسية  التيارات  كافة  معهم 
توزيع تّم  الشهور،  وتجاوز  اللجوء  امد  طال  أن  وبعد   )ثالثاً(: 
 الالجئين على المخيمات داخل خيم اقيمت لهم قريباً من بلدة البرج
 الشمالي، او في مخيمات كان يسكنها االرمن سابقاً )كعنجر ومخيم
 البص مثالً( أو داخل الثكنات العسكرية التي كان يستخدمها الجيش
 الفرنسي ابان االنتداب على لبنان، كثكنتي جورج غورو وويفل قرب
 مدينة بعلبك في البقاع اللبناني. ثم اضيف اليها عدد من المخيمات
اللبنانية. المناطق  مختلف  في  الستيعابهم  الفلسطينية  والتجمعات 
الوضع على  مهمة  انعكاسات  الفلسطيني  للجوء  كان   )رابعاً(: 
لخصوصية نظراً  )لبنان(،  لهم  المضيف  البلد  لهذا   العام 

مع الفلسطينيين،  الالجئين  غالبية  عند  السائد  واالعتقاد   القلق 
 ظهور بعض المشاريع الرامية الى تحقيق هذا الهدف، عندما قّدم
الدولية الغوث  وكالة  مدير   )Bland  Ford( فورد  بالند   مستر 
العامة الجمعية  الى  تقريره  العام 1591   في 11 كانون االول من 
en  R.  Clapp( كالب  غوردن  لجنة  توصيات  ضوء  -في 

بمقدار سنوات  لثالثة  ميزانية  على  الموافقة  فيه  طلب   ،)Gord 
على دوالر(  مليون   200( منها  يصرف  دوالر(،  مليون   250( 
الشرق دول  حياة  في  الفلسطينيين  الالجئين  دمج   مشروعات 
مليون  50( ومبلغ  العربية(.  )الدول  منها  وباألخص   االوسط، 
في واندماجهم  المخيمات  من  االنتقال  على  لمساعدتهم   دوالر( 
 المجتمعات االخرى من خالل انخراطهم في مشروعات اقتصادية
تسليم يتم  ان  نفسه  التقرير  ورأى  وزارعية(.  صناعية   )تجارية، 
المسؤوليات المنوطة بوكالة الغوث الدولية الى الحكومات العربية.
تحويل هو  المشروع،  لهذا  النهائي  القصد  ان  بوضوح،   ويظهر 
 الالجئين الفلسطينيين الى امكانيات اقتصادية ايجابية تندمج تدريجياً
في بلدان الشرق االوسط، تمهيداً النهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها.
 واليوم، وبعد مرور )67 عاماً( على نكبة فلسطين في العام 1948،
 نجد ان هذه االجندات والمشاريع السياسية المغلفة بثوب انساني، ما
 زالت هي.. هي، تطل برأسها من وقت آلخر، تزيد من معاناة الالجئين
الجبارهم الكريم،  عيشهم  سبل  على  الخناف  تضيّق   الفلسطينيين، 
 على الرضوخ واالذعان لمشيئة هذه األجندات والمشاريع السياسية.

 وبسبب التدمير الكلي أو الجزئي للمخيمات والتجمعات الفلسطينية
 داخل لبنان )مخيم النبطية، مخيم تل الزعتر، مخيم الرشيدية، مخيم
 البرج الشمالي، مخيم شاتيال، مخيم صبرا، ومخيم نهر البارد( بفعل
 القصف واالجتياحات االسرائيلية المتكررة. وبفعل الحروب االهلية
مخيماتهم ترك  على  الالجئين  من  الكثير  اجبر  الداخلية،   والفتن 
 وتجمعاتهم الى اماكن اكثر امناً، داخل لبنان )كوادي الزينة، البقاع،
البّداوي، شحيم، برجا، الناعمة، الدامور ومدينتي صيدا وبيروت(.

لالجئين العمل  فرص  توفر  وعدم  االقتصادية،  الضائقة   لكن 
 الفلسطينيين داخل لبنان.فقد نص القانون اللبناني على عدم السماح
والهندسة والمحاماة  الطب  منها  مهنة،  بممارسة)72   للفلسطينيين 
الى ذلك القلقين النفسي واالجتماعي والمواجهة  وغيرها(، مضافاً 
مجتمعة ساهمت  عوامل  آمن.  غير  ضبابي  لمصير   المستمرة 
وترك للهجرة  وعائالت(  )افراداً  الفلسطينيين  بعض  تبني   في 
 مخيماتهم وتجمعاتهم للعيش في بلدان االغتراب )الواليات المتحدة
االوروبي االتحاد  دول  الالتينية،  امريكا  دول  كندا،   االمريكية، 
والسويد(. الدانمارك  فرنسا،  بريطانيا،  المانيا،  وباألخص: 

 ان نمو الوعي الفلسطيني لواقع المعاناة والظلم والقهر وشظف العيش
 وحرمانه من ابسط حقوقه كانسان. سيبقى يجذر في الالجئين االمل
 بالعودة الى بياراتهم وبلداتهم ومدنهم، التي اخرجوا منها كرهاً وبغير
 وجه حق. وسيبقى يضخ في عقولهم وشرايين نبضهم ينبوعاً للتضحية
مدني عصيان  أو  هنا،  بانتفاضة  بأسره  العالم  يفاجئون   والعطاء، 
 ومقاومة شعبية هناك، ليدوي مترافقاً معها زلزال ثورته المسلحة.
وكأني بجميع الفلسطينيين، وان اختلفت أو تباعدت اماكن تواجدهم.

العامة بالسياسة  الحميم  وارتباطها  والمذهبية  الطائفية   تركيبته 
والجغرافية. السكانية  وديموغرافيته  فيه  المتعاقبة  للحكومات 
 )خامساً(: في بداية اللجوء، تعاطفت كل التيارات السياسية اللبنانية
من اكثرية  ويعتقد  الفلسطينيين،  الالجئين  قضية  مع  تعددها   على 
 قابلتهم ان ذلك كان نابعاً من طبيعة التعاطف االنساني أو القومي.
 فعلى الصعيد الرسمي اللبناني، فقد رحب رئيس الجمهورية اللبنانية
 )فخامة الرئيس بشارة الخوري( بالالجئين حين قال: »ايها اللبنانيون..
 افتحوا لهم )اي الفلسطينيين( قلوبكم وبيوتكم ومعابدكم ومدارسكم
واديرتكم واوقافكم ، وليكونوا بيننا اصحاب دار وانتم فيها ضيوف«.
 )سادساً(: ان مواقف بعض اللبنانيين ما لبثت ان طرأ عليها التعديل ،
 عندما اتضح لهم ان الوجود الفلسطيني في لبنان قد يصبح دائماً. وقد
 عكس محررو وكتاب الصحافة اللبنانية هذه المواقف وما زالوا على
صدر صفحات بعض الصحف والمجالت البيروتية الناطقة باسمهم.
 )سابعاً(: اما بالنسبة لعمليات االغاثة لالجئين الفلسطينيين، ال يستطيع
 احد ان ينكر على المجتمع اللبناني بكل شرائحه وطوائفه ومعتقداته
 الفكرية أو الدينية، كان قد ساهم باغاثة الالجئين الفلسطينيين. حيث
 فتح اللبنانيون من اهل القرى أو المدن بيوتهم ومدارسهم ومعابدهم
 الدينية امامهم إليوائهم. وقدموا لهم كل ما يمكن من مساعدات غذائية
 أو عينية أو مادية. كما وساهمت الدولة اللبنانية واالحزاب السياسية
االغاثة هذه  في  اللبناني،  االحمر  والصليب  االهلية   والجمعيات 
ومتواضعه. بسيطة  كانت  مهما  المتاحة  امكاناته  حسب  كل  لهم 
الحاجات االساسية المساعدات توفير  لم تستطع هذه   )ثامناً(: لكن 
 لالجئين. مما استدعى تدخل »اتحاد جمعيات الصليب االحمر الدولي«
الوضع وبقي  والدولية.  المحلية  االنسانية  الجمعيات  من   وغيره 
 على هذا الحال حتى انشأت الجمعية العامة لالمم المتحدة »وكالة
اغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين« »االنروا« في العام 1949.
الفلسطينيين. المساعدات لالجئين  بتقديم   )تاسعاً(: باشرت االنروا 
 وترتب على ذلك اعفاء »اتحاد جمعيات الصليب االحمر« من مهامه
الصحة )التعليم،  مجاالت  في  خدماتها  جانب  والى  اليه.   الموكلة 
 واالعاشات( استوعبت االنروا عدداً ال بأس به من الموظفين الالجئين
 داخل المخيمات الفلسطينية. مضافاً اليهم عدداً ال بأس به من الموظفين
 االجانب، الذين كان وما زال لهم الكلمة الفصل في أي قرار أو اجراء
بأيعاز وتوجيه االنروا  ادارة  تنفيذه  تنوي  الخدمات  تقليص في   أو 
العامة، وباألخص منها لميزانياتها  الممولة  المانحة  الدول   لها من 
كندا وتركيا،...(. بريطانيا،  فرنسا،  االمريكية،  المتحدة  )الواليات 
 )عاشراً(: في البداية اعتبر نشاط االنروا وخدماتها لالجئين ايجابياً.

الالجئين من  واسعة  قبل شريحة  من  االنساني  الطابع  عليه   يغلب 
 الفلسطينيين. لكن مع مرور الوقت، بات الكثير من الالجئين يرى
حلقات ضمن  لتنفيذها،  تسعى  سياسية  اهدافاً  االنروا  نشاط   في 
االمريكية االدارة  مطابخ  في  اجنداتها  توضع  وبرامج   وآليات 
خطراً تشكل  نفذت  ان  االجندات  وهذه  االوروبي.  االتحاد   ودول 
من العظمى  الغالبية  وباتت  فلسطين.  في  التاريخية  حقوقهم   على 
المانحة والدول  االنروا  الدارة  النهائي  الهدف  ان  تعتبر   الالجئين 
من لهم  المضيفة  والبلدان  الدول  مجتمعات  في  دمجهم  هو   لها 
المشروع في التدريجي على حقهم  ثّم االلتفاف  المبدأ، ومن   حيث 
العودة الى ديارهم وتوطينهم وباالكراه حيث يسكنون أو يعملون.
هذا صحة  المتحدة  باألمم  الخاصة  والوثائق  الملفات  ابرزت   وقد 

الالجئون الفلسطينون في لبنان .. معاناة .. اقتالع .. و تهجير قسري
»األيام« – احمد عكاوي



5 مقاالت

النظام ال أصبح  فقد   . الجاري  الصراع  في  الحياد   علي 
 يمكن الدفاع عنه دون حرب أهلية مدمرة للبلد و للجيش
 نفسه. و بعد تنحي مبارك أختار الجيش أن يتحالف مع رديف النظام
الوقت نفس  في  لكن  الثوري.  التحالف  مواجهة  في   اإلخوانجي 
علي الثورية  القوي  مع  شاملة  بمواجهة  القيام  عن  الجيش   أمتنع 
القوة قمه  بعمليات تركز علي  الجيش  أكتفي  ليبيا   غرار سوريا و 
كان هذا  لكن  محمود.  محمد  و  ماسبيرو  في  جري  مثلما   الثورية 
اإلخوان. لصالح  الجيش  و  الديمقراطية  القوي  بين  للقطيعة   كافيا 
القوي. لهذه  السياسي  الفكري  البناء  ضعف  عن  هذا  يكشف   و 

أواصر قطع  في  العسكري  المجلس  نجاح  هو  هذا  من  األهم   لكن 
 التحالف بين القوي الديمقراطية و العمالية و الشعبية و ساهم سيادة
 نظرة شديدة التفاؤل عن الثورة و أمكانية نجاحها السريع بينما لم
اإلنفصال و  للنظام  جدي  بديل  تقديم  الديمقراطية  القوي   تستطيع 
 بينها و بين الحركة العمالية ساهم في أحباط أمكانية قيام مثل هذا
القوي و  بالفعل  يقوم  العسكري  المجلس  كان  باختصار   البديل. 
بمشاركة للرئاسة  مرسي  صعد  حينما  و  الفعل.  برد   الديمقراطية 
حول نفسها  هي  بينها  انشقاق  وقع  الديمقراطية  القوي  من   جزء 
من و  »إصالحية«  كقوة  يرونهم  من  بين  اإلخوان  من   الموقف 
العسكري المجلس  عاد  فاشية.  طبيعة  ذات  رجعية  كقوة   يرونهم 
المرة هذه  الديمقراطية  القوي  باستخدام  اإلخوان  ضد   للمناورة 
أخري مرة  فتوحدت  الدولة.  ألخونة  مرسي  اندفاع  باستخدام   و 
مرسي إلسقاط  الشعبية  و  العمالية  الحركة  و  المدنية   القوي 
مبارك. نظام  باقي  و  نفسه  بالجيش  مدعومين  المرة  هذه  لكن 
 لذا كانت ثورة 30 يونيو أكثر زخما جماهيريا من ثورة يناير و في
 نفس الوقت أقل ثورية منها. و أصبح الجيش بذلك القوة الوحيدة القائمة
 بعدما توغل اإلخوان في غيهم و تحولوا لإلرهاب الصريح واسع
 المدي. و قد خسرت القوي الديمقراطية بذلك كل من حليفها العمالي
 و ريادتها للثورة فاذداد تهميشها خاصة و هي لم تدرك طبيعة الحراك
 الجاري و لم تعمل علي توثيق التحالف الثوري. و ظهر وضع جديد
 فمن ناحية الشعب أصبح تواقا لألمن و االستقرار بعد سنوات طويلة
منهكه و من ناحية أخري أنتشر اإلرهاب في طول البلد و عرضها.

الرؤية الليبرالية الجديدة للثورة

هما اجتماعيتين  قوتين  بين  مؤقت  لقاء  مثلت  الثورة  فأن  قلنا   كما 
القوي و  الديمقراطية   القوي 
يقال أن  يمكن  و   الشعبية. 
هو الثورة  هذه  رأس   أن 
هو الجسد  بينما   الديمقراطيين 
فقراء لعب  و  الشعبية   القوي 
الدفاع في  أساسيا  دورا   المدن 
الديمقراطية القوي  لكن   عنها. 
 لم تدرك هذه الحقيقة لذا فالثورة
 بالنسبة لها »ثورة شباب« قام
السريع النجاح  “ثوار”.   بها 
 للثورة و تواصل الدعم الشعبي
 لها بعدها كرس لدي الليبرالية
 الشبابية المفاهيم المشوهة عن
الديمقراطية و حقوق اإلنسان.
 ثم أن المصالح الطبقية المباشرة
بمجرد تحققت   »للثوار« 
من أصبح  بمبارك.   اإلطاحة 
»التحول تحقيق  لديها   الممكن 

دون  الديمقراطي« 
من التي  اجتماعية   قاعدة 
 مصلحتها هذا التحول نفس
األوائل. الليبراليين   خطاء 
 بل ظهرت »فلسفة« غيبية
الثورة قوة روحية  عن أن 
تغيير يمكنها  ذاتها   في حد 
النظر بصرف   العالم 
االجتماعي. الواقع  عن 

الليبرالية تبالي  لم  هكذا   و 
عري بانفصام   الشبابية 
عقبها الثورة   تحالف 
لجاءت و   بشهور 
أوسع حشد  عن   عوضا 
لتملق الشعب   قطاعات 

في و  الكبار  الليبراليين  ألبائهم  صارخ  إنكار  في  الديني   اليمين 
ما أن  هو  األهم  لكن  األخوان.  و  األمريكان  مع  غريب   توافق 
حقيقة يسفر  لم  الخ  و  جديد  عصر  و  جديدة«  »أفكار  عن   قيل 
. أقل  ال  و  أكثر  ال  االحتكاري  اإلعالم  بضاعة  نفس  عن  إال 
عاداه الليبرالي  المثل  يحقق  لم  -و  للرئاسة  مرسي   وحينما وصل 
أخري مرة  الشعب  كان  بينما   – الليمون  عاصري  و   الليبراليون 
الشعب أمام  يصبح  لم  بالتالي  و   . تماما  مختلفة  ألسباب   يرفضه 
 من قيادة يلتف حولها سوي الجيش و هكذا حدثت ثورة 30 يونيو.
واصبح و  أعينهم  أمام  يجري  ما  الليبراليين  يفهم  لم  ثانية  مرة   و 
 همهم إذا كان هذا “انقالبا” أم ال جريا وراء اإلعالم الغربي. ثم
 ظهر شعار يسقط كل من خان عسكر فلول إخوان . بينما لم يخون
 أحد مصالحه الحقيقية سوى هؤالء الذين جروا وراء سراب الحلم
يقولوا أن  هو  و  الديمقراطيين  يحاوله  لم  واحد  شيء   .  الليبرالي 
الطبيعة يكشف  مما  السلطة  علي  االستيالء  علي  عازمون   انهم 
 البرجوازية الصغيرة.و قد لعب اإلعالم و الدكتور البرادعي دورا
 هاما في توجيه هذه القوي الجديدة و دورا هاما في إحباطها التالي.
األول المحل  في  الشبابية  لليبرالية  يوجه  أن  يمكن  ال  اللوم   لكن 
الكادحين حقوق  و  بدور  أيمانها  تدعي  التي  اليسار  لقوي  أنما   و 
قيادة علي  تجروء  ال  و  الليبرالي  الوهم  وراء  تجري  هي   بينما 
الحراك الثوري لجهة تمتين الحلف الثوري بدال من تغذية األوهام .

شعار العدالة االجتماعية

 لكن ألم ترفع الثورة و الثوار شعار العدالة االجتماعية كدليل علي
 الحرص علي التحالف الثوري ؟ في الحقيقة أن الكل يرفع شعار العدالة
 االجتماعية – أو محدودي الدخل أو الفقراء الخ – تمتين التحالف و
 حقوق الفقراء كان يقتضي من الليبرالية الشبابية أن تنغمس في تنظيم
الثورة. الحفاظ علي  أجل  الكادحين و من   الشعب من أجل حقوق 
عن الحياة  نمط  زاوية  من  و  طبقيا  معزولين  الشباب  هؤالء   لكن 
البلد وسط  مقاهي  عن  التخلي  يمكنهم  ال  و  الساحقة   األغلبية 
و لتنظيم  أداه  يكونوا  أن  يمكنهم  ال  الخاص  الحياة  نمط  عن  ال   و 
يمكنهم ال  بالتالي  و  لخدمته  السعى  و  االنخراط وسطه  و   الشعب 
هناك أن  بل   . النظام  ضد  حصنا  لهم  يكون  أن  و  يفهموه   أن 
يذيد أن  يجب  ال  الشعب  بخصوص  دورهم  أن  عن   نظريات 
يكرس األجنبي  التمويل  و  الحقوقي.  و  اإلعالمي  الدعم   علي 
البتزاز استخدامهم  المهم  من  فبينما  التوجهات  هذه  مثل   وسطهم 
جذرية. أكثر  ثوري  لمنهج  يتحولوا  أال  أيضا  المهم  من  النظام 
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الثورة و مأساة الليبرالية المصرية

 مثلت الثورة المصرية منذ اندالعها وتطورها في ميدان التحرير تحالفا بين قوتين اجتماعيتين هما القوي الديمقراطية )من الطبقة الوسطي( و القوي الشعبية )عمال و فقراء المدن( كل منهما له
 رؤية – متبلورة بهذه الدرجة أو تلك – القوي الديمقراطية تستهدف االستبداد السياسي بينما الشعبية تستهدف تدهور األحوال المعيشية. لكل منهما تاريخ سابق علي الثورة . حركات التغيير – علي

رأسها كفاية – في الجانب الديمقراطي و من ناحية أخري الحركة االحتجاجية علي الجانب الشعبي. القوي الديمقراطية في جوهرها قوي ليبرالية حتي و لو ارتدت وشاح يساري شعبوي.

»األيام« – سيد حسن خليل

 بينما القوي الشعبية بال تمثيل سياسي فطبيعة حركتها لم تتطور من
 االحتجاجات االقتصادية للمستوي السياسي . هذا االنقسام الطبقي
 – السياسي حكم تطور العملية الثورية طوال سنوات الثورة. و حكم
 مستوي و متانة التحالف ما بين لحظة الثورة و لحظات االفتراق.
دورا األجنبي  التدخل  و  الخارجية  االمتدادات  و  اإلعالم  لعب   و 
المجلس  – مبارك  نظام  النظام  الثورة.أما  حلف  تفريق  في   مهما 
ال حتي  الشاملة  المواجهة  عدم  استراتيجية  فاعتمد   العسكري 
نفس في  و  عليها  السيطرة  يمكن  ال  أهلية  لحرب  الثورة   تتحول 
الثورة بين حلف  الشقاق  الثورة قطعة قطعة و زرع   الوقت قضم 
 )الثورة سبب الفوضي الخ( أما اإلخوان فبطبيعتهم كقوة من قوي
 الثورة المضادة – و معادية لليبرالية أيضا - فدفعوا بحكم مصالحهم
القوتين إلي أختراق كلتا  ناحية و  التحالف من  إلي تفريق   الطبقية 
الثورية العملية  في  تدخلت  العالمية  اإلمبريالية  أخري.  ناحية   من 
من قبل الثورة و راهنت علي اإلخوان ثم علي القوي الديمقراطية

 الثورة و استعادة الليبرالية

الثورة قبل  ما  سنوات  في  االجتماعي  و  االقتصادي  االنهيار   مع 
جديدة ليبرالية  نشأت  العالمية  المالية  األزمة  بعد  خصوصا   و 
المتوسطة الطبقة  شباب  خيال  فداعب  جديد.  في عصر   »ثورية« 
النظام. و يجب أن بالضغط علي  القضاء علي االستبداد رهنا   أن 
 نتذكر أنهم نفس الفئة التي تصدرت كل تاريخ النضال الوطني . و
 هم في نفس الوقت ورثوا الشعبوية المصرية التقليدية أو باألحرى
صفوة كانوا  الذين  األوائل  الليبراليين  من  العكس  فعلي   منهجها. 
أن بسبب  هذا  و  فكريا.  عمقا  الجديدة  الليبرالية  تمتلك  لم   المثقفين 
 األوائل كانوا يعبرون عن البرجوازية بينما الجدد ال يمثلون سوي
قضايا فيه  أصبحت  الذي  الوقت  نفس  في  الصغيرة   البرجوازية 
  الحريات ال يمكن حلها إال في سياق شعبي و ليس سياق برجوازي
االتصاالت. ثورة  و  المفتوحة  السموات  يسمي  ما  في عصر   هذا 
الثورة. في  شاركت  و  دعت  التي  الديمقراطية  القوي  هي  هذه  و 
تسويق هو  و  عالميا  وضعا  لنتناول  نتوقف  أن  يجب   هنا 
 »الديمقراطية« و »حقوق اإلنسان« كقيم عالمية من جانب إعالم
أو حقوق اإلنسان الديمقراطية  أن   االحتكارات. و ليس معني هذا 
من الغربي  اإلعالمي  التسويق  أن  بل  للشعوب.  معادية  قيم   هي 
 جانب االحتكارات هو الذي ينزع عنها طبيعتها الطبقية و يقدمها
الطبقي فاألساس  الخالص.  الفكر  سماء  في  محلقة  ثقافية   كقيم 
العالمية يدين هذه االحتكارات و حكومتها و هيمنتها   للديمقراطية 
 كأكبر مستبد و كأكبر منتهك لحقوق اإلنسان كما هي في الواقع. و
للترويج اإلعالمي الدافع  السوفييتي هي   قد كانت مواجهة االتحاد 

تبنت ما  سرعان  الشبابية  الجديدة  الليبرالية  قوي  و   للديمقراطية. 
االتصاالت ثورة  سيادة  بنفس  مدفوعة  عالتها  علي  المفاهيم   هذه 
اإلمبريالي. الدعم  و  المباشر  بالتمويل  و  بل  الفكرية  بالضحالة  و 

الطبقة الحاكمة و الثورة

 رائحة الثورة كانت في األفق قبلها بسنوات خصوصا منذ أضراب
و العمالية  الحركتين  أن  واضحا  كان  و  الكبير.  المحلة   عمال 
من بمزيج  الحركتين  النظام  واجه  النظام.  تتحديان   الديمقراطية 
 القمع و التهدئة خوفا من إشعالهما و تجنبا للضغط اإلمبريالي لمذيد

في فشلت  النظام  مناورات  لكن  السياسي.  االنفتاح   من 
نفسه لوضع  الجيش  سارع  يناير.  ثورة  قامت  و   النهاية 
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 منتدى المسؤولية االجتماعية للشركات
  افتتح في فندق »فينيسيا« قبل ظهر اليوم، المنتدى
 السنوي الخامس للمسؤولية االجتماعية للشركات
 الذي تنظمه »سي. أس. ار. ليبانون« تحت عنوان
 »دور االستدامة في تعزيز قيمة العالمة التجارية
لبنان رياض برعاية حاكم مصرف   وسمعتها«، 
المشنوق، محمد  البيئة  وزير  وحضور   سالمه، 
السابقين الوزيرين  اوغاسابيان،  جان   النائب 
 رئيس الهيئات االقتصادية عدنان القصار وخالد
مختلف من  مشارك   700 من  وأكثر   قباني، 
المدني والمجتمع  والمصارف  االعمال   قطاعات 

والجامعات في لبنان والعالم العربي.

لبنان مصرف  حاكم  الى  االفتتاح  في   تحدث 
ل«مجموعة التنفيذي  والرئيس  البيئة   وزير 
 الفطيم« آالن بجاني، رئيس مجلس ادارة المدير
االزهري. سعد  والمهجر«  لبنان  ل«بنك   العام 
 واستتبع االفتتاح بورشات عمل تحدث فيها أكثر
 من 45 خبيرا دوليا وعربيا ولبنانيا عن تجارب
 بالدهم وشركاتهم في حقل االستدامة والمسؤولية
 االجتماعية للشركات، وال سيما من حيث الحوافز
المصانع تحث  التي  القانونية   والتشريعات 
والنفط والعقار  المال  وشركات   والمصارف 
والمتاجر والمستشفيات  والتأمين  والغذاء   والبناء 
 الكبرى والمستشفيات والجامعات والمدارس على
 التزام مسؤولياتها االنسانية واالجتماعية والبيئية

وحقوق العمال والموظفين ومكافحة الفساد.

لشركة التنفيذي  والرئيس  المؤسس  كلمة   بداية 
الذي القصار  خالد  ليبانون«  آر.  أس.   »سي. 
 قال: »نعيش في عالم باتت أحجام بعض شركاته

 أكبر من دول مجتمعة، وهذا يحملها مسؤوليات
التنمية وتحقيق  والبيئي  االجتماعي  التغيير   قيادة 
الشركات أسهم  تقييم  وإن  المنشودة.   المستدامة 
 في األسواق العالمية لم يعد يقوم فقط على أساس
 موجوداتها ونتائجها المالية فحسب، بل أيضا بناء
 على تقاريرها ونتائج أرقامها االجتماعية والبيئية

السنوية المنتظمة«.

ب«نشر ليبانون«  »سي.أس.آر  أهداف   وحدد 
االجتماعية المسؤولية  أهمية  عن   المعرفة 
لنجاح أساسيا  ركنا  بكونها  والتوعيه   للشركات، 
كمنبر السنوي  المنتدى  هذا  اطلقت  وقد   األعمال 
االستشارات وتقديم  الشركات  لمسؤولية   عربي 
إلعداد والعربية  اللبنانية  والشركات   للمصارف 
والتقارير الشركات،  مسؤولية   استراتيجيات 

االجتماعية والبيئية السنوية«.

ليست للشركات  االجتماعية   المسؤولية 
 عمال خيريا

 وجدد قوله ان »المسؤولية االجتماعية للشركات
 ليست عمال خيريا وليست مجرد مبادرات بيئية،
استراتيجية هي  بل  شهادة،  وال  جائزة   ليست 
واالبداع لالبتكار  طويل  مسار  هي   أعمال، 
 والتطوير وتأسيس قيمة مشتركة لالعمال والبيئة

 والمجتمع«.

 قال: »استلهمنا في كل تحركاتنا المبادىء العشر
 للميثاق العالمي لألمم المتحدة والمعايير العالمية
 لالستدامة مثل المبادرة العالمية للتقارير وغيرها.
المتحدة، لألمم  العالمي  الميثاق  ثقة  اكتسبنا   لقد 

الذي كان لي شرف تمثيله«.

واالتحاد المتحدة  األمم  بنا  وثقت  »لقد   وختم: 
المتحدة المملكة  في  كبرى  وهيئات   األوروبي 
األميركية المتحدة  والواليات  والنروج   والسويد 
 والمانيا وفرنسا وسنغافورة واالمارات وغيرها،

لكننا ال نزال نبحث عن الثقة بوطننا«.

الثاني2014، احتل لبنان المرتبة 91  في كانون 
الذي البيئي  األداء  مؤشر  على   178 أصل   من 
فيما عامين،  كل  األميركية  ييل  جامعة   تحتسبه 
800 الـ  تخطت  السنوية  البيئي  التدهور   كلفة 
البنك نشرها  دراسة   مليون دوالر سنويا بحسب 
مؤسسات وضعنا  إذا   .2011 العام  في   الدولي 
النتائج في  سويا  وفكرنا  للحظة،  جانبا   الدولة 
والعقود األعوام  في  المؤشرين  لهذين   الممكنة 
 المقبلة فيما لو عززت مؤسسات القطاع الخاص

المسؤولية االجتماعية لديها، على سبيل المثال:

بإخضاع نفسها  على  عهدا  تقطع   -المصارف: 
تتمة ص.٩
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أغلى 10 أشياء حول العالم

 إذا ربحت ورقة اليانصيب غداً ... ما هو أو أمر
 ستقوم به؟ شراء سيارة فاخرة؟ اإلستجمام على
دوالر مليون  بقيمة  ماسة  شراء  ؟  الجزر   أحد 
 لوضعها على جوالك؟ فيما يلي قائمة بأغلى 52
 شيء حول العالم، ربما هي أشياء تُشترى و ال
تستعمل ولكنها بدون شك مطلوبة بمبالغ طائلة.

»Rhein II« : 10- لوحة
دوالر مليون   4
 مع أن الرسام أندرياس غورسكي مشهور بكثرة
 إستخدامه لأللوان، إال أن هذه اللوحة لنهر الراين
والرمادي. األخضر  بلونيها  تتميز  ألمانيا  في 

»L’Homme qui marche« :  9- منحوتة
104.3 مليون دوالر

بيعت التي  الفنية  القطع  أغلى  من   واحدة 
كارل الشاعر  كتب  وقد  علني،  مزاد   في 
.1916 عام  أثرها  على  قصيدة  ساندبرغ 

»Chopard Blue Diamond « : 8- خاتم
16.26 مليون دوالر

 ال يوجد أي طريقة أكثر فعالية لدفع األشخاص على
السرقة  سواء إرتداء خاتم بقيمة 16 مليون دوالر.

»History  Supreme« يخت:   -7
4.8 مليار دوالر

 يتكّون هذا اليخت الذي يعود لرجال أعمال  ماليزي
 من أكثر من  100,000 كيلو من الذهب، و قد ُزيّن
»T-Rex« باألحجار النيزكية النادرة وعظام الـ

المنقرض  »Huia« الـ  طير  ريش:   -6
8,000 دوالر

»Huia « بيعت ريشة  واحدة  من الطير المنقرض 
مقابل  10,000 دوالر في مزاد في نيوزيلندا.
 
5- جينز »Spin Jean« للمصمم  داميان هيرست

27,000 دوالر
فقط إصدارات   8 الجينز  هذا  من   ُصّمم 
»Hipsters« الـ  تمنى  وقد  العالم،    حول 
البنطال. هذا  على  الحصول  العالم  حول 
 
4- جوال: »آيفون GS3 Supreme«  الزهري

2.97 مليون دوالر
واإلنتباه الحفاظ  مشكلة  من  تعاني  كنت   إذا 
المزدحمة، األماكن  في  جوالك   على 
الثمين! الجوال  هذا  إمتالك  تخيل 
 
إسم إمتالك  رخصة   -3 
»Insure.com  «  : المجال 

61 مليون دوالر
 عندما قررت شركة » Quinstreet« و هي
« خلق  كاليفورنيا،  ومقرها  للتسويق   شركة 
 insure.com« في العام 2009، دخلت في
العالمية« القياسية  لالرقام  »غينيس   كتاب 
Name« »المتالك أغلى اسم لـ »مجال العمل 
.»Most  Expensive  Domain
 
of  a  Muse« لوحة:   -2 
»Raphael’s  Head

47.9 مليون دوالر
مليون  20 بـ  البداية  في  قُدرت  أنها   رغم 
مضاعفة على  إنتهى  المزاد  أن  إال   دوالر، 
»Christie’s London « المبلغ من قبل 
 
مانهاتن: في  السيارات  لركن  مكان   -1

مليون دوالر
أضعاف  6 من  أكثر  القيمة  هذه   وتساوي 
واحدة. لعائلة  لمنزٍل  الوطني  السعر 



 ال يمكن البحث في تطورات االقتصاد االسرائيلي ونموه وتراجعه منذ
 نشأة الكيان العنصري في فلسطين بمعزل عن التطورات األمنية التي
 تشهدها األراضي الفلسطينية، أو الحروب التي كانت تشتعل بين هذا

 الكيان والدول العربية المحيطة ، لذلك كانت سلطات االحتالل حريصة
 دائما على أمنها الداخلي واستقرار حدودها مع الدول العربية . وها
 هي انتفاضة القدس وسكاكينها وحجارتها بدأت تلقي بظاللها على

 الشأن االقتصادي في الكيان وأصابتها بخسائر فادحة جداً وغير
مسبوقة.

 وتشهد القدس والضفة المحتلتين واألراضي الفلسطينية المحتلة عام
 48 حالة غضب وانتفاضة عارمة منذ نحو ثالثة أسابيع، وذلك بفعل

 إجراءات العدو اإلرهابية واقتحامات قطعان المستوطنين المتكررة للقدس والمسجد األقصى المبارك، فضالً عن االعتداءات المستمرة على الفلسطينيين في ُمدن الضفة المحتلة بشكل عام، األمر الذي
دفع الُشبّان الفلسطينيين لتنفيذ عمليات رد طبيعي كالطعن والدهس وإطالق نار؛ لكبح إرهاب العدو ومستوطنيه.

ومع دخول انتفاضة القدس أسبوعها الثالث، فقد كشفت تقارير اقتصادية صهيونية عن مدى الضرر الذي سيصيب الكيان حال استمرت االنتفاضة بذات الوتيرة ولشهرين فقط .

اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦ العدد - ٩٣ - تشرين الثاني ٢٠١٥  

١٠٠٠ ليرة

-

 منتدى المسؤولية االجتماعية للشركات-

أغلى 10 أشياء حول العالم

  الناشطة الحقوقية إيمان شويخ
 لـ»األيام«: البعض ال يرى المرأة خارج

سلطة الرجل

االقتصاد العربي - ص.٤القضية المركزية - ص.٦

سيد حسن خليل
  الثورة و مأساة الليبرالية المصرية

-

تأثيرات »انتفاضة القدس« على االقتصاد االسرائيلي

 الالجئون الفلسطينون في لبنان .. معاناة ..
اقتالع .. و تهجير قسري

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

األيام - عبد معروف

تأثيرات سلبية

حسن االقتصادي  الشأن  في  والمختص   الباحث 
 الرضيع من غزة، أّكد أن استمرار انتفاضة القدس
سيترتب والمتسارعة  المتصاعدة  الوتيرة   بهذه 
العدو، ِكيان  اقتصاد  على  سلبية  تأثيرات   عليه 
بحيث االنتفاضة  توسعت  حال  في  »أنه   مضيفاً 
 تشمل كافة مناطق فلسطين المحتلة فإن ذلك سيزيد
العسكرية واالقتصادية وبالتالي العدو  أعباء   من 

تحقيق خسائر لديه تُقدَّر بمليارات الشواقل«.
 وأوضح الرضيع »أن حجم الخسائر الصهيونية
سيفوق الحالية  القدس  انتفاضة  استمرار   حال 
المالية األزمات  الندالع  المرافقة   خسائرها 
عامي أزمتي  وتحديداً  العالمية   واالقتصادية 
االنتفاضة أن  إلى  الفتاً  و2008(،   1997(  الـ 
 الجارية في األراضي الفلسطينية والداخل المحتل
ِكيان اقتصاد  على  سلباً  ستنعكس   واستمرارها 

العدو  ككل.
عدد زيادة  أن  االقتصادي  الباحث   وأضاف 

 جنود االحتياط، وارتفاع موازنة األمن، وإعالن
من االقتصاد  أداء  على  سيؤثر  الطوارئ،   حالة 
الركود االقتصادي وتراجع  حيث استمرار حالة 
التجارية المحالت  من  العديد  وإغالق   األسواق 

وتحديداً في مدينة القدس.
لـ)إسرائيل( شهد الناتج اإلجمالي  أن  إلى   وأشار 
 تباطؤاً خالل األسبوعين الماضيين، بسبب تراجع
 مستويات السياحة، وانخفاض أداء بورصة »تل
 أبيب«، موضحاً أن »تأثيرات االنتفاضة الراهنة
مضاعفة بأضعاف  تفوق  العدو  اقتصاد   على 
 خسائره أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة

ولبنان«.
 وبحسب الرضيع فإن تفاقم األوضاع األمنية في
الزيت؛ بقعة  واتساع  المحتلتين  والقدس   الضفة 
 سيؤدي لمعدالت نمو اقتصادي سالبة لدى العدو

للربع األخير من العام 2015

قطاعات مختلفة

الشأن في  والمختص  الباحث  اتَّفق  ناحيته،   من 

نائل موسى على المحتلة   االقتصادي من الضفة 
العدو، اقتصاد  على  أثرت  القدس  انتفاضة   أن 
السياحة قطاعات  شمل  التأثير  هذا  أن   مؤكداً 

والتجارة والخدمات.
التكلفة بسبب  جاء  التأثير  »إن  موسى:   وقال 
 العسكرية المباشرة النتفاضة القدس، حيث عمل
االحتياط قوات  من  جزء  استدعاء  على   العدو 
اتبعها في التي  التعزيزات األمنية  الى   باإلضافة 
على مباشر  بشكل  أثّر  وهذا  المواقع،  من   كثير 

النفقات العسكرية الصهيونية«.
على أثّرت  التي  المحاور  بين  من  أن   وأضاف 
من عدد  إلغاء  االنتفاضة  خالل  العدو   اقتصاد 
 التصاريح الصهيونية للعمال الفلسطينيين، األمر
 الذي أّدى الرتفاع تكاليف العمالة في )إسرائيل(،
األوروبية المقاطعة  استمرار وتزايد  الى   إضافة 
في سيما  ال  المستوطنات،  ومنتجات   لبضائع 
مع الدولي  التعاطف  وزيادة  االنتفاضة  هذه   ظل 
انتهاكات  الفلسطينيين في ظل ما يجري لهم من 

من قِبل العدو.

خسارة كبيرة
 وذكرت صحيفة »مكور ريشون« العبرية مؤخراً
5 خسارة  سيكون  االنتفاضة  من  شهر  ثمن   أن 
وغالبيته العام  القومي  الدخل  من  شيقل   مليار 
 سيكون من قطاع السياحة الذي تلقى ضربة قاسية
الفندقية  بالقدس المحتلة مع انخفاض الحجوزات 
 بنسبة وصلت إلى 50% منذ بداية شهر تشرين

األول الحالي.
 وقالت الصحيفة إن ثمن عمليات الطعن والدهس
 وإطالق النار سيكون خسارة االقتصاد الصهيوني
االنتفاضة استمرت  ما  إذا  شيقل  مليار   10.5  لـ 
بإدخال يهدد  ما  القادمين  الشهرين   الحالية خالل 
خلفية على  ركود  بفترة  الصهيوني   االقتصاد 

تردي الوضع األمني.
لت الصحيفة أن مليار شيقل جرى تحويلها  وفصَّ
خالل والشرطة  الجيش  لنفقات  اآلن   حتى 
جراء شيقل  مليار   1.5 لـ  باإلضافة   المواجهات 

انخفاض دخل الحكومة من الضرائب.

تتمة ص.٨


