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Cent trente morts en France suite à une série 
d’attentats le 23 novembre 2015 . L’économie 
mondiale vit dans la crainte permanente que 
la liste s’allonge, créant un environnement des 
plus défavorables au climat et au dynamisme 
des affaires. En effet, on ne peut ignorer  les  
conséquences économiques des actes terroristes.
Rappelons tout d’abord que pareils faits se sont 
hélas déjà produits, comme la série d’attentats 
en France, en 1995,  et aux États Unis le 11 
septembre 2001.

Comment alors ont réagi les marchés ? En France 
les événements tragiques de 1995 ont eu peu 
d’impact sur l’évolution de la consommation 
et des investissements. Sur la consommation, 
l’impact fut de courte durée, et très vite la 
consommation retrouva son niveau antérieur à 
celui des attentats de 1995. Et en ce qui concerne 
les investissements, leur volume augmenta 

même durant le trimestre qui les suivit.
Aux États Unis, on peut faire le même constat 
dans un environnement économique différent 
puisque l’économie américaine frôlait alors la 
récession. Certes, durant le mois qui suivit il y 
eut une paralysie quasi totale de l’économie 
américaine mais ; là encore, le mois suivant le 
rebond eut lieu, suivi même d’une accélération 
de la reprise de l’économie américaine.

Quels que soient les drames, l’économie 
réagit  toujours par rapport au long terme et 
par rapport à ces fondamentaux .

On soulignera à cet effet que la bourse de 
Paris au lendemain des derniers événements 
tragiques de Paris a rebondi pour retrouver 
un niveau qu’elle ne connaissait plus depuis 
plusieurs semaines, avec un CAC 40 supérieur 
à 4950 points . 

Du côté des fondamentaux, comme par exemple 
le cours de l’euro, pareils événements ont très 
peu d’impacts. Concernant l’euro, sa parité face 
au dollar est liée aux décisions de la Banque 
centrale européenne et/ou aux décisions de 
la FED mais ne saurait être liée à ces derniers 
événements. 
Les dernières  estimations concernant l’impact 
des  événements sur la croissance française, 
estimé à 0,1% du PIB (environ 500 millions 
d’euros) selon une note de la Direction générale 
du trésor ; confortent ces conclusions. 
Mais, comme le notait le Huffington Post, « à  
une époque où chaque dixième de point de 
croissance semble acquis de haute lutte, cette 
prévision a de quoi faire pâlir ». 

En outre,  La consommation des ménages 
ou le moral des industriels « devraient subir 
un impact». Un tiers des petites et moyennes 

entreprises indiquent avoir observé une baisse 
d’activité après les attentats de Paris, et 44% 
craignent des conséquences économiques 
à plus long terme.

 Il ne faut donc pas sous-estimer les conséquences 
économiques des événements à court terme Et 
au premier rang desquelles les conséquences 
budgétaires, avec une révision à la hausse des 
dépenses budgétaires,  notamment  en matière 
de sécurité et  les dépenses militaires. 

De même certains secteurs d’activités, en cette 
période de fêtes, risquent fort de continuer à 
en être impactés, en particulier le tourisme, la 
restauration, les spectacles, le commerce de luxe  
et les magasins. Le dernier mot appartiendra 
cependant aux consommateurs, en changeant 
durablement leurs habitudes ils donneraient 
raison, malgré eux, aux terroristes. 

Les conséquences économiques des attentats de Paris
Henri-Louis Védie, Professeur (ém.) Groupe HEC-Paris

Le monde continue d’être durement frappé par 
des attentats terroristes meurtriers. 
Plusieurs pays de l’espace francophone ont 
été victimes d’attentats qui ont fait de très 
nombreuses victimes : au Liban, le 12 novembre 
à Beyrouth ; en France, le 13 novembre à 
Paris ;  au Mali, le 20 novembre à Bamako ; au 
Cameroun, le 21 novembre dans le nord ;  en 
Tunisie, le 24 novembre à Tunis.

D’autres pays sont menacés, comme la 
Belgique qui est en état d’alerte. Un expert 
belge de la Francophonie venu former des 
administrateurs parlementaires maliens, 
Geoffrey Alain Dieudonné a trouvé la mort 
dans l’attentat de Bamako.

Michelle Jean, secrétaire générale de l’Orga-
nisation internationale de la Francophonie 
(OIF) a déclaré « Nous traversons une année de 
terreur et de sang dans l’espace francophone.
Il y a les attentats de ces derniers jours, mais nous 
n’oublions pas tous ceux des mois précédents 
en Tunisie, au Tchad, au Niger, au Canada, au 
Québec, en Égypte, en Belgique, la liste est 

longue.
Sans compter que les organisations terroristes 
continuent d’embrigader des jeunes dans tous 
nos pays et les entraînent sur des sentiers de 
haine et de destruction. »

L’Organisation internationale de la Francophonie 
a  souligné l’importance du message délivré par 
le Président sénégalais Macky Sall, président 
en exercice du Sommet de la Francophonie 
et de la Commission économique et de déve-
loppement de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
qui a déclaré que  la lutte contre le terrorisme 
est une priorité : « le terrorisme jihadiste et 
les forces obscurantistes mènent contre le 

monde libre une véritable guerre totale, au 
sens militaire du terme. »  
Ces forces « tuent, mutilent, détruisent ou 
paralysent les appareils de production et 
s’attaquent à l’essence même de notre être, 
à la substance de la société : la culture et les 
traditions». Le chef de l’État sénégalais a appelé 
au renforcement de la solidarité internationale 
contre l’extrémisme.  
Selon la secrétaire générale de l’OIF,  il faut 
résister sans faillir, il faut  «mobiliser toutes nos 
voix, toutes nos forces, citoyennes, nationales 
et internationales, au nom de cet humanisme 
intégral que nous défendons, des valeurs de 

paix, de liberté et de démocratie qui nous lient.
Le terrorisme sera vaincu par nos actions collectives 
et de coopération que nous poursuivrons avec 
la même volonté et sans relâche contre les 
abominations de ces tueurs sans foi ni loi qui 
souhaitent nous isoler, casser le progrès de 
tous nos efforts, et nous déstabiliser. »

Les terroristes et les obscurantistes  souhaitent 
créer un choc des civilisations, à l’instar de 
certains milieux états-uniens. Il faut refuser de 
tomber dans le piège et déjouer leurs calculs 
en réaffirmant vigoureusement nos valeurs 
communes.

Les pays de l’espace 
francophone victimes du 
terrorisme

Dr Zeina el Tibi
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L’entreprenariat Féminin : Frein, atouts et opportunités

Les femmes entrepreneurs  ne sont pas sous 
contrat de travail salarié mais exercent leur 
activité soit sous le statut d’indépendant. Ces 
femmes assument, seule ou en partenariat, 
tous les risques et responsabilités financières, 
administratives et sociales, les sacrifices liés 
au développement de leurs activités. 

Quand on parle de chefs d’entreprises ou 
d’entrepreneurs dans le monde économique, on 
ne peut  et on ne doit parler ou distinguer entre 
homme ou femme mais plutôt de se centraliser 
sur les capacités, les  idées, les méthodes de 
gestion, le caractère, les performances, les 
résultats et les stratégies de ces courageux 
aventuriers. Homme ou femme, un entrepreneur 
est un entrepreneur. Son genre est secondaire 
et n’a aucune importance à nos yeux. Nous 
sommes pareils, égaux, unis dans ce monde 
des affaires difficile et compétitif, doués des 
mêmes objectifs, avec une vision commune 
et un esprit entreprenariat similaire. 
Malheureusement la traduction de chefs 
d’entreprise en langue arabe fait allusion aux 
hommes uniquement ce qui est totalement 
faux et cette terminologie devrait être revue 
et corrigée. De même en anglais on ne devrait 
pas dire «businessman» mais plutôt «business 
person».

Notre objectif n’était pas d’identifier des 
différences entre  les hommes  et  les femmes 
entrepreneurs mais de voir dans quelle mesure 
la réalité des femmes qui se lancent dans une 
activité indépendante était marquée par les 
rapports sociaux de genre.  De mieux comprendre 
la vie de ces femmes entrepreneures, la façon 
dont elles se positionnent dans ce monde 
des indépendants, la façon dont elles vont 
gérer leur entreprise tout en faisant face aux 
perceptions ou stéréotype  « de fille », « de 
conjointe », « de mère », de « célibataire » ; etc.
L’entrepreneuriat féminin se structurent 
généralement autour de trois thèmes : le profil 
de la femme indépendante et/ou entrepre-
neure, le profil des entreprises dirigées par 
des femmes et leur secteur d’activité, et, enfin, 
leurs attitudes et vécus en regard de diverses 
problématiques, telles que la croissance et 
la stratégie, le financement, les réseaux, les 
formations, leur style de gestion et de leadership, 
le développement. 
Cette présentation  vise  à déterminer si les 
femmes entrepreneures ont des caractéris-
tiques et comportements spécifiques, et si, 
ces spécificités nécessitent la mise en place de 
dispositifs spécifiques d’aide à l’entrepreneuriat.

La vie quotidienne de ces femmes est le résultat 

d’une interaction permanente entre leur vie 
professionnelle et leur vie familiale, leur vie 
sociale; plusieurs de leurs choix sont guidés 
par leur position dans la société et par le type 
d’infrastructures que la société met à leur 
disposition (quantité, qualité et efficience des 
services des gardes). Enfin, comprendre ce qui 
motive et guide leurs choix ne peut se faire sans 
un détour par la réalité du marché du travail. 
De plus, la réalité des femmes entrepreneures 
et indépendantes ne peut se comprendre sans 

croiser d’autres variables indépendantes, telles 
que le niveau de qualification, l’âge.

En Belgique, par exemple, les femmes repré-
sentent 50 % de la population active et 42 % de 
l’ensemble des salariés. Si on cible « les chefs 
d’entreprise », on constate qu’elles ne représentent 
que 12 % des entrepreneurs.  En France ou 
au Liban, selon les estimations réalisées,  on 
obtient une proportion assez similaire. Même 
si nous observons une sous-représentation 
des femmes dans ce statut, la croissance de 
l’entrepreneuriat est cependant fortement liée à 
l’intérêt croissant des femmes pour ce statut.  Le 
taux de croissance de l’entrepreneuriat masculin 
est  de 32% et 213% pour l’entrepreneuriat 
féminin. On peut donc penser que les femmes 
sont largement responsables du dynamisme 
entrepreneurial.

 LE PROFIL DES ENTREPRISES 
DIRIGÉES PAR LES FEMMES 

Les entreprises détenues par des femmes sont 
souvent plus récentes (donc plus jeunes) que 
celles des hommes. Par contre la constitution en 
société est beaucoup plus rare chez les femmes 
car elles préfèrent demeurer propriétaire unique, 
contrairement aux hommes. Elles optent plus 
souvent pour le statut d’indépendant que 
pour la constitution en société.

Elles travaillent souvent seule (51,2 %). Près 43 % 
ont de 1 à 10 salariés. On est donc majoritairement 

dans le monde des TPE (très petite entreprise) 
et des micros entreprises. On peut  attribuer 
cette caractéristique de taille, non pas au fait 
que l’entreprise soit gérée par une femme, mais 
au secteur d’activité et au niveau de formation 
de l’entrepreneure. Ainsi une entreprise dans 
le secteur des services engagera moins de 
personnes qu’une entreprise dans le secteur 
industriel. Le facteur, le plus fréquemment 
évoqué par les femmes entrepreneures pour 
expliquer la petite taille de leurs entreprises, 
est le coût de la main-d’œuvre. Des traits de 
caractère peuvent également jouer a un rôle 
à cela : on voit aussi  une volonté de garder 
son autonomie et son indépendance, des 
difficultés à déléguer ou encore le désir de 
continuer à exercer son métier de base et à 
rester en contact direct avec la clientèle.

Ce facteur pénalise les femmes en regard des 
possibilités de financement : Les entreprises 
des femmes semblent se trouver dans un cercle 

vicieux où la petite taille de leur entreprise 
restreint leur accès au financement insti-
tutionnel et où le manque de financement 
restreint les possibilités de croissance des 
entreprises.  Ces entreprises sont en grande 
majorité dans les secteurs de la vente au détail, 
hôtels et restaurants, services collectifs et santé/
éducation. Les femmes restent peu présentes 
dans les secteurs industriels, y compris dans 
les nouveaux secteurs comme le secteur des 
technologies.

 LE PROFIL DE LA FEMME 
ENTREPRENEURE 

On constate que, pour la catégorie des moins 
de 25 ans, les créatrices d’entreprise sont plus 
nombreuses que les créateurs. Le rapport s’inverse, 
par contre, pour les 25-39 ans, avec à nouveau 
un nombre plus important de femmes que 
d’hommes dans la création pour les tranches 
d’âge supérieures à 50 ans.
Le niveau d’études est fortement corrélé au 
processus d’acquisition du statut d’indépendant. 
Les femmes ayant un niveau de diplôme moins 
élevé sont généralement dans un processus de 
création par nécessité ou de reprise familiale. 
Celles qui ont un niveau de diplôme plus 
élevé (universitaire, école supérieure) sont 
plus souvent dans des processus de création 
volontaires avec l’idée de saisir des opportunités. 
Au-delà de la question du niveau d’études, 
plusieurs femmes mettent en évidence que 
leurs études ne les ont pas préparées à gérer 
une entreprise et à devenir indépendante. 
Ceci permet d’identifier une piste d’action 
encore trop souvent oubliée pour soutenir 
l’entrepreneuriat : l’intérêt d’avoir des cours de 
base en gestion d’entreprise dans son cursus 
scolaire et cela tant pour les universitaires que 
pour les diplômes professionnels.

Les trois quarts des femmes entrepreneures 
sont en couples et plus d’un cinquième des 
conjoints/partenaires sont associés à la femme 
entrepreneure (21,2%). Ces femmes n’ont pas 
décidé de faire un choix : la famille ou l’activité 
professionnelle, elles souhaitent, au contraire, 
trouver un équilibre entre les deux pôles. C’est la 
famille et ses contraintes qui semblent en avoir 
attiré plus d’une vers ce statut d’indépendant. 
En choisissant ce statut d’indépendant, elles 
voulaient avoir plus de flexibilité ce qui ne veut 
pas dire travailler moins d’heures mais pouvoir 
gérer son temps de travail et ses horaires, en 
fonction des besoins de l’activité professionnelle 
et de la vie de famille.

Suite page 4

Dr Fouad Zmokhol Président du Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’entreprises Libanais 

Dans le cadre des festivités commémorant l’indépendance du Liban, le cercle des dames libanaises, présidé par Randa Stephan,  a 
organisé une conférence du Dr Fouad Zmokhol, président du Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’entreprises Libanais (RDCL), sur le 
thème  «L’entreprenariat Féminin : Frein, atouts et opportunités».  Cette conférence s’est déroulée au Sénat à Paris, le 23 novembre, en présence 
de Khalil Karam ambassadeur du Liban à l’UNESCO, Hicham Cheaib, diplomate,  Mohamed Sameh Amr ambassadeur d’Egypte à  l’UNESCO, 
Magida Karaki, consul du Liban, Samia Badat Karam adjointe au maire du XVIème arrondissement de Paris  et d’une nombreuse assistance 
franco-libanaise.  Avec son aimable autorisation, Al Ayam publie l’intervention de Mr. Zmokhol:

Al Ayam - Paris
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L’économie circulaire et l’innovation au cœur du dispositif de la 
COP21
L e site de Paris-Le Bourget, choisi pour sa 
capacité d’accueil et d’accessibilité va se 
transformer, pendant les deux semaines de la 
COP21 du 30 novembre au 11 décembre 2015, 
en une véritable ville éphémère et durable de 
18 hectares où la forme devra refléter le fond.
Rien ne sera laissé au hasard, d’autant qu’aux 
cotés des 10000 délégués gouvernementaux
prés de 30000 représentants de la société civile 
se retrouveront sur ce site, que ce soit dans
le centre de conférence officiel ou les « Les 
espaces Générations climat » qui accueilleront
500 événements et une centaine de stands 
(conférences et projections) portés par les 
organisations de la société civile.
Pour cette mission d’organisation, le gouvernement 
s’est fixé un véritable objectif : assurer une
qualité maximale de vie et de travail tout en 
étant exemplaire sur le plan du développement 
durable, en réutilisant, recyclant et en utilisant le 
moins d’énergie possible. Et afin de compenser
les émissions qui n’auront pu être réduites à la 
source et faire de la COP21 une manifestation
« neutre en carbone », le gouvernement français 
financera un ou des projets qui réduiront,
ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre 
dans une quantité équivalente.
Afin d’organiser la Conférence de Paris dans les 
meilleures conditions, le secrétariat général de
la COP21 s’est entouré de prestataires et de 
partenaires compétents et engagés. Tous ces 
partenaires, soit une cinquantaine d’entreprises 
titulaires de marchés publics, qui sous l’égide 
d’un aménageur construisent le chantier, 
proposent des solutions durables autour d’un 

événement par définition 
éphémère. De cette façon, 
la forme reflétera le fond de 
la négociation sur le climat.
Ces entreprises, partenaires 
de l’État dans cette aventure, 
auront ainsi l’occasion de 
mettre
en lumière les technologies les plus innovantes. 
Les mécènes qui s’associent à ce chantier et
contribuent au financement de la conférence 
entrent aussi dans cette démarche responsable.
La nécessité de proposer une gestion exemplaire 
du montage et de l’exploitation a suscité 
l’engagement
d’experts reconnus pour leur savoir faire 
industriel et techniques et d’autres acteurs
qui ont co-construit un dispositif complet et 
original qui a pris effet à partir du 5 octobre, 
premier jour du montage du chantier de la 
COP21.
Toute cette démarche se voit désormais honorée 
par la certification ISO 20121 de la COP21.
Pour la première fois, une conférence étatique 
et onusienne sur le climat est donc certifiée par
la norme ISO 20121, une norme qui aide les 
organisateurs de manifestations de tous types 
à intégrer le développement durable dans 
leurs activités.

«R» comme Réduire la consommation de 
ressources

UNE RÉPONSE INTELLIGENTE AUX BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES:

•	 UNE NOUVELLE CHAUDIÈRE À GAZ PERFOR-
MANTE (-20% de CO2)
•	 UNE PARTIE DE L’ÉCLAIRAGE FOURNIE PAR 
DES ARBRES À VENT
•	 20000 PASS NAVIGO DISTRIBUÉS AUX 
PARTICIPANTS
•	 200 VOITURES ÉLECTRIQUES POUR LES 
TRAJETS HÔTELS-CONFÉRENCES MISES EN
•	 PLACE

DES BOISSONS ET DES REPAS RESPONSABLES
•	 UNE NOURRITURE À BASE DE PRODUITS 
LOCAUX, À 80% «FAIT MAISON»
•	 36000 GOURDES DISTRIBUÉES POUR ÉVITER 
L’UTILISATION DE 2 MILLIONS
•	 DE GOBELETS ET UNE CINQUANTAINE DE 
FONTAINES

«R» comme Réutiliser

Le mobilier, les structures, le matériel, les éclairages 
installés par l’aménageur Décoral Jaulin seront 
tous loués. Quant à ceux qui n’auront pu être 
loués, ils seront donnés, à l’issue de la confé-
rence à des acteurs locaux (associations, écoles, 
…) Moquettes, bois, et palettes, nécessaires à
la construction des stands et des salles de 

conférences au sein des espaces Générations 
climat seront également réutilisés par l’aménageur.

LE MOBILIER IKEA DONNÉ À  DES ASSOCIATIONS 
À L’ISSUE DE LA CONFÉRENCE
LA SALLE PLÉNIÈRE FAITE AVEC 900 ARBRES 
PROVENANT DU JURA SERA CÉDÉE
À L’ISSUE DE LA CONFÉRENCE

25 000 SACS DE BIENVENUE FAITS À PARTIR 
DE VÊTEMENTS RECYCLÉS

«R» comme Recycler

UNE GESTION EXEMPLAIRE DES DÉCHETS.
100% DU PAPIER UTILISÉ EST RECYCLÉ

•	 ZÉRO GASPILLAGE
•	 UNE PREMIÈRE : MISE EN PLACE D’UNE CHAÎNE 
DE TRI OPTIQUE
•	 DES CONTENANTS SPÉCIFIQUES POUR LE 
RECYCLAGE DU PAPIER
•	 VALORISATION DES RESTES ALIMENTAIRES
•	 DÉCORATION AVEC DES ÉLÉMENTS RECYCLÉS
•	 DES MÉCÈNES ET DES PRESTATAIRES ENGAGÉS

La panne des BRICS

L’économie n’est décidément pas une science 
exacte et les prévisions des économistes sont 
toujours à prendre avec prudence en attendant 
que les faits les démentent. Ainsi, prédisaient-ils, 
il y a quelques années, le déclin irrémédiable 
des pays occidentaux et l’avènement de pays 
émergents, notamment  le groupe dit des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud), 
dans une irrésistible ascension que rien ne 
semblait pouvoir entraver. Ces économistes 
et d’autres analystes se gargarisaient de 
formules aussi creuses que pompeuses telles 
« les nouveaux acteurs du monde global » ou 
« les nouveaux géants de la mondialisation ». 
Aujourd’hui la réalité est plus contrastée au 
point que certains ont rebaptisé les BRICS les 
« Cinq fragiles ». Elle vient aussi rappeler que 
les mauvais choix politiques et le manque de 
vision à long terme ont un coût. 
D’abord, il faut bien constater – même si les 
États du groupe BRICS ont décidé de créer 
une banque de développement lors de leur 
rencontre à Fortaleza (Brésil) en juillet 2014, 
qu’il n’y a aucune unité entre des pays au 
demeurant fort disparates et si le commerce 
inter-Brics s’est intensifié, c’est dans la mesure 
où certains vendent à d’autres ce qu’ils n’ont 
pas, par exemple  le Brésil est un fournisseur 
de matières premières pour la Chine. On 
trouve dans le groupe des pays de taille et, 
surtout, de potentiel  de développement 

inégal. Selon Ted Bromund, chercheur de la 
Heritage Foundation,  l’idée que les BRICS 
formeraient un ensemble de puissances en 
devenir a toujours été un cliché, un «rêve de 
marketeur car ce qu’ils ont en commun, avant 
tout, ce sont leurs problèmes.»

On peut même demander si l’Afrique du sud 
n’a pas été rajoutée à titre purement gracieux 
tant il est vrai que ce pays n’a jamais eu un taux 
de croissance susceptible de le placer dans ce 
groupe et qu’il reste marqué, d’une part, par sa 
difficulté à diversifier une économie dépendant 
du secteur minier en perte de vitesse et paralysée 
par une consommation intérieure atone liée 
aux difficultés des ménages et, d’autre part, 
par le poids de problèmes internes marqués 
par une vie politique corrompue, en particulier 
au sein du parti dominant ANC, la persistance 
d’un taux de chômage  touchant près de 30% 
de la population et 50% des jeunes gens, des 
inégalités criantes et un manque de justice 
sociale qui mettent à dure épreuve le mythe  
d’une nation « arc-en-ciel » prospère. En tout 
cas, le développement de l’Afrique du sud offre 
moins de promesses que des pays réellement 
émergents comme la Malaisie, la Turquie, le 
Chili ou le Maroc…
De fait la croissance marque le pas dans les 
BRICS et ceux –ci sont loin d’avoir rattrapé 
leurs retards structurels qui sont importants. 

Dans plusieurs de ces pays 
(Brésil, Inde, Afrique du sud), 
la production industrielle 
plafonne à cause de problèmes 
structurels liés à l’insuffisance 
des infrastructures de transports, de la production 
d’électricité, au manque de main d’œuvre 
qualifiée et à une corruption inquiétante. On 
peut également mentionner le retard de la 
recherche, par exemple en matière de brevet 
(moins de 20% des demandes de brevets).
Durant les prochaines années, la croissance de 
la Chine pourrait tomber de moitié (de plus  de 
12 à moins de 7%), les prévisions de la croissance 
de l’Inde ont été revues à la baisse (5 à 6% au 
lieu de 8 ou 9), le taux de croissance de l’Afrique 
du sud est tombé à 1,5%, la Russie qui reste 
une économie de rente est déséquilibrée par 
la baisse des prix des hydrocarbures. Le cas du 
Brésil est particulièrement préoccupant et le 
mandat de la socialiste (Parti des travailleurs) 
Dilma Roussef pourrait être le symbole de la 
déconfiture de ce pays émergent.

Le Brésil en crise

D’abord soutenue par le cours favorable 
des matières premières et le crédit facile, 
l’économie brésilienne est désormais minée 
par le chômage, l’inflation et la récession. En 
outre, la faiblesse de l’industrialisation, l’absence 

d’investissements, le manque d’envergure de la 
politique du gouvernement de gauche laissent 
craindre le pire. L’économiste Nicolas Baverez 
note (« Le Point » du 29 octobre 2015) que « la 
dynamique qui avait fait du Brésil la septième 
économie du monde s’est retournée. Alors 
que la croissance atteignait 7,5 % en 2010, 
l’économie est en récession en 2015  à hauteur 
de 3 % du PIB ».

La pauvreté progresse tandis que la dette 
publique dépasse 70% du PIB. Même le fleuron de 
l’économie brésilienne, la compagnie pétrolière 
Petrobas est en crise à cause d’énormes pertes et 
d’une affaire de corruption au profit du parti des 
travailleurs (gauche) au pouvoir. Selon Baverez, 
le Brésil présente toutes les caractéristiques 
du mal des émergents : « exposition majeure 
au ralentissement brutal de la Chine, forte 
dépendance à la rente des hydrocarbures, 
dette extérieure élevée libellée en dollar… » 
Et, pour tout aggraver, le système politique se 
révèle incapable de proposer des solutions.
En somme on pourrait dire du Brésil - comme 
d’ailleurs de certains autres pays émergents - ce 
que proclamait Clémenceau : « c’est un pays 
d’avenir et qui le restera toujours ».

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG



ECONOMIE- DEVELOPPEMENT9

Mélanges en l’honneur du doyen
Jean-Pierre Machelon

Les Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon paraissent aux éditions LexisNexis, sous 
la direction de Michel Degoffe, directeur du Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris Descartes/ 
Sorbonne Paris Cité. Le sous-titre « Institutions et libertés » recouvre bien les champs d’intérêt 
privilégiés du doyen Jean-Pierre Machelon au sein du droit constitutionnel ainsi que l’histoire de 
la pensée politique depuis le XVIIIe siècle et ses études en matière de droit des cultes et de la laïcité.

Parmi les très riches contributions de cet ouvrage, nous citerons celles des professeurs Jean-Yves de 
Cara, « Islam et droit international » ; Anne-Marie Le Pourhiet, « Ethno-régionalismes : la République 
en morceaux » ;  Anne Levade, « Trop de laïcité peut-elle tuer la laïcité ? Libre propos sur un totem 
républicain » ; Thierry Rambaud, « Le droit des libertés fondamentales à l’épreuve des événements 
du 11 septembre 2001 » : Charles Saint-Prot, « Le bien commun dans la pensée chrétienne et l’Islam » : 
Dominique Turpin, «  Sectes et religions : une exception française ? » ; Henri-Louis Védie, « La mon-
dialisation: un mal nécessaire? » …    

 Suite de la page 2

Au démarrage de l’entreprise, 66 % des femmes 
travaillaient avant de lancer leur propre 
activité, la plupart d’entre elles en tant que 
salariée dans le secteur privé. Ces femmes 
optent généralement pour une période de 
transition avec un statut d’indépendante à 
titre complémentaire.

MANIÈRE DE GÉRER LEUR ENTREPRISE 
ET « D’ÊTRE EN AFFAIRE » 

 On distingue généralement deux types de 
profils d’entrepreneur(e)s à partir de leurs 
motivations à créer une entreprise : le groupe 
« pull » (création par opportunité) et le groupe 
«push » (création par nécessité).

Le profil « création par opportunité et par choix 
» qui représente 75 %,  regroupe le besoin 
d’autonomie et d’accomplissement personnel, 
le désir d’organiser soi-même son travail, l’envie 
de lancer et de développer un produit ou un 
service, saisir une opportunité ou relever un 
défi.  Il faut aussi  ne pas négliger  facteur  de 
peu de possibilité de promotion, est parfois 
classé dans le groupe « push » (création par 
nécessité) car il répond à une volonté de rompre 
avec les règles de l’entreprise et de prendre 
son avenir en main.

Le profil « création par nécessité » implique une 
notion de choix forcé : chômage, raisons familiales 
comme les dettes du conjoint, licenciements, 
reprise de l’activité suite au décès d’un père ou 
d’un conjoint. Plusieurs femmes mettent en 
avant que leur retrait du marché du travail pour 
élever leurs enfants les a pénalisés fortement 
quant aux possibilités de retrouver du travail 
comme salariée. Le statut d’indépendant leur 
est apparu comme un moyen (parfois le seul) 
pour pouvoir réintégrer le marché du travail.
La plupart des femmes entrepreneures et 
indépendantes préfère me pas emprunter 
et investit des montants inférieurs à 25000 
euros lors du démarrage de leur activité. Seules 
23% d’entre elles ont injecté plus de 75000 
euros. La prudence face à l’emprunt révèle 
une aversion au risque. L’argument le plus 

souvent évoqué par les femmes pour justifier 
cette prudence est leur besoin de « protéger 
la famille », de ne pas la mettre en difficulté 
suite à des emprunts inconsidérés. On voit ici 
le poids des rôles sociaux, des apprentissages 
et de la socialisation.
Comme le montrent la plupart des recherches sur 
le sujet, les femmes font peu appel au financement 
institutionnel et ne se tournent vers le crédit 
bancaire qu’en cas de nécessité. Les femmes 
exerçant une profession libérale empruntent 
plus souvent de l’argent à leur famille; elles sont 
plus nombreuses à contracter des emprunts 
bancaires. Plus de la moitié des femmes n’ont 
introduit, au cours des cinq dernières années 
d’existence de leur entreprise, aucune demande 
de financement bancaire; 20 % n’ont introduit 
qu’une seule demande et 21 % d’une à cinq 
demandes de financement. Ces demandes 
varient selon que l’entreprise engage ou non 
du personnel, le secteur d’activité et l’âge de 
l’entreprise.

On peut se demander si ces résultats ne reflètent 
pas avant tout une évolution globale des 
banques en regard des petites entreprises 
et de certains secteurs d’activité. Les banques 
sont de moins en moins intéressées à investir 
dans des petits projets, notamment dans le 
secteur de la restauration, du commerce de 
détail et des soins aux personnes. Or, ces secteurs 
sont majoritairement ceux qui sont choisis 
par les femmes. La plupart des femmes qui 
ont des entreprises de grande taille, dans le 
secteur industriel, n’ont souvent pas rencontré 
de problèmes majeurs pour obtenir des prêts 
et financer des investissements.
Ce thème du financement reste largement 
ouvert. Certains défendent l’idée qu’il faudrait 
mettre en place des fonds spécifiques pour 
soutenir l’entrepreneuriat féminin et plus 
d’initiatives de microcrédit en mettant en 
avant le fait que les montants demandés sont 
souvent peu importants et pourraient tout 
à fait s’inscrire dans ce type de financement. 
D’autres pensent, au contraire, que de telles 
actions entraîneraient une stigmatisation du 
public féminin.

Une grande majorité de femmes entrepreneures 

et indépendantes a pour objectifs principaux la 
croissance du chiffre d’affaires et la croissance 
du bénéfice de leur entreprise. 
Parmi les objectifs fréquemment mis en 
avant, on retrouve aussi un souci d’améliorer 
la qualité de l’offre de produits et services et 
le respect des clients. Plusieurs pointent une 
préoccupation du bien-être du personnel. Par 
contre, la croissance de la taille ne constitue 
l’objectif que d’une minorité d’entre elles. Les 
femmes entrepreneures optent plus souvent 
que les hommes pour une stratégie de continuité 
bien plus que de croissance.

Que recherchent les femmes entrepreneures 
au sein d’un réseau d’affaires ? Certaines  voient 
les réseaux comme un lieu d’échange et de 
convivialité; d’un autre côté, certaines autres 
recherchent des avantages plus tangibles, 
tels que l’accès à la formation, la possibilité 
d’élargir sa clientèle, de trouver de nouveaux 
fournisseurs.

Rôle de la chef d’entreprise libanaise

Je pense fermement que la chef d’entreprise 
libanaise féminine a un rôle majeur dans le 
développement économique de notre pays. 

Elle a une créativité développée, un goût de 
l’aventure, une méticulosité impressionnante, 
elle ne s’avoue jamais vaincue face aux difficultés 
et surtout elle est très persévérante, ce qui est 
la clé et le secret du succès. L’entrepreneuse 
libanaise est douée de multiples qualités 
certes mais surtout elle sait jongler entre sa 
vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie 
sociale. Elle a l’art d’utiliser chaque minute de 
son temps de façon productive et efficace.

Un dicton dit : « Si vous voulez un travail effectué, 
confiez-le à une personne occupée…» De ce fait 
qui d’autre qu’une femme bien occupée pourrait 
exceller dans les tâches et les responsabilités qui 
lui sont confiées et les finaliser à la perfection.  
Nous avons tellement d’histoires de succès 
d’entrepreneuses libanaises qui nous rendent 
si fiers, et nous en voulons encore plus, pour 
développer notre secteur privé et surtout 
notre économie nationale.

Malheureusement le taux de chômage des 
femmes actives au Liban est excessivement 
haut et frôle la barre des 35 % : fait dramatique et 
alarmant. Il est donc de notre devoir d’encourager 
l’emploi féminin dans nos entreprises (à plein ou 
à mi-temps), d’encourager et même d’investir 
dans des start-up créées par des femmes à fort 
potentiel et surtout promouvoir la création de 
nouvelles micro-entreprises ou PME qui est 
le moteur d’une économie comme la nôtre.

Il n’existe pas de recette  miracle ou de formule 
magique qui permettrait, à ceux qui veulent 
créer une entreprise, de trouver à coup sûr 
l’idée géniale grâce à laquelle ils pourraient 
créer cette entreprise car bien entendu si 
une telle recette existait, tout le monde  la 
connaîtrait, toute personne aurait sa société 
indépendante et rares seraient aujourd’hui 
les créneaux disponibles. 

Avant de se lancer il faut bien savoir et être 
conscient que les dernières statistiques mondiales 
évaluent le taux moyen d’échec des entreprises  
qui se créent à 20%  la première année, 30% 
pour la période des trois premières années et 
40% à 50% pour les cinq premières années. 

On peut donc clairement déduire que très 
peu de sociétés qui se créent passent le cap 
de la 5 eme année malheureusement.

Les trois facteurs clé principaux sur lesquelles 
il faudra se focaliser sont les motivations de la 
femme entrepreneur, ses qualités, ses defaults, 
ses points faibles, ses points forts ; 
en deuxième, son idée, l’existence d‘un marché, 
la possibilité d’exploiter ce marché avec succès 
et, en troisième, la conception et la mise en 
œuvre du projet et surtout le développement 
futur.

Il est donc  crucial d’une part de bien connaître 
les facteurs clés qui conditionnent les succès 
et d’agir ensuite sur chacun de ces facteurs. 
Et d’autre part bien évaluer les risques pour 
essayer de les réduire dans des proportions 
acceptables.

L’entreprenariat Féminin : Frein, atouts et opportunités



 من مقاومة التغيير: مع شروع صناع السياسات
 فى بلدان التحول العربي في تنفيذ برامج اإلصالح
 الخاصة بهم، تتفاوت منظورات األطراف المعنية
الجديدة الفاعلة  السياسية  األطراف   –  المختلفة 
ورجال واألكاديميون،  والبرلمانيون،   والناشئة، 
المدني، والمجتمع  العمالية،  والنقابات   األعمال، 
 والنشطاء الشباب – حول كيفية المضي قدماً في
يتعين لإلصالح،  داعم  زخم  ولبناء  المسار.   هذا 
العملية. بهذه  يتعلق  ما  كل  في  الشفافية   توخي 
الصدد هذا  في  السياسات  صناع  نجاح   ويعتمد 

 على االستماع إلى آراء كل األطراف المعنية عند
صياغة جدول أعمال السياسات.

ومن  – اإلصالح  فعالية  تعتمد  التحالفات:   بناء 
قدرة على  كبيراً  اعتماداً   – تنفيذه  في  النجاح   ثم 
مع للتغيير  داعمة  تحالفات  بناء  على   الحكومة 
تهدئة مخاوف المعارضين بشأن آثاره التوزيعية.
 الدقة في توقيت اإلصالحات وتسلسلها: في بيئة
 اجتماعية-سياسية محفوفة بالتحديات، ربما يتعين
التأييد بحشد  الكفيلة  التدابير  تطبيق  في   المضي 
 الكافي مع تأجيل االجراءات االقتصادية األخرى.

على أوالً  التركيز  السياسات  لصناع   ويمكن 
 االصالحات التى تجنى ثماراً بسرعة أو استخدام
 مناهج تعتمد على خطوات صغيرة، مثل إطالق
قبل تقييمها  ثم  محدود  نطاق  على   اإلصالحات 
قبول منهج أمثلة ذلك  التطبيق. ومن   التوسع في 
في الزيادة  ربط  أو  الضرائب  لزيادة   تدريجي 

تعرفة الكهرباء بتحسين تغطية تقديم الخدمات.
ال يتجزأ من عملية الفعال جزءاً  التواصل   جعل 
حمالت تهدف  أن  ينبغي  االقتصادي:   اإلصالح 
 التواصل الجماهيري إلى زيادة الوعي بتغييرات
الذي المنطق  وتفسير  المخططة،   السياسة 

التأييد وبناء  المقترحة،  اإلصالحات  إليه   تستند 
 الجماهيري لها، وتسليط الضوء على المزايا التي
 تنطوي عليها بالنسبة للمجتمع بشكل عام وفئات
توقعات وإرساء  بشكل خاص،  المختلفة   السكان 
ونظرا الصدد.  هذا  في  تحقيقه  يمكن  لما   واقعية 
االجتماعي التواصل  االتصال  وسائط   لظهور 
، اإلعالم  وسائل  شبكات  بين  الراهن   والترابط 
التواصل جهود  في  الحكومات  شروع  أن   نجد 
 الفعال لتوضيح دواعي اإلصالح أصبح أهم من

أي وقت مضى.

تتمات8

   تتمة الصفحة ١

الوضع االقتصادي العربي بعد 5 سنوات على اندالع الثورات

 العاملة)2(، وال أعتقد أن ما قلته يتنافى مع ذلك،
هي معينة  لطبقة  وعي  أو  رؤية  تأسيس   ألن 
 الطبقة العاملة في صراعها من أجل انتصارها،
وهنا الماركسية.  الرؤية  إلى  االستناد   يفترض 
للمعرفة، كأداة  الماركسية  بين  التمييز   نستطيع 
 وبالتالي يكون الجدل في عمقها، وبين الماركسية
في محددة  طبقة  مصالح  عن  تعبر   كأيديولوجيا 
 ظرف معين ولحظة معينة. وبالتالي انطالقاً من
 الجدل المادي الذي يسمح لنا بفهم الواقع نستطيع
 أن نؤسس التصورات التي تعبر عن هذه الطبقة
 في صيرورتها، والذي يسمح ألن يؤسس وعيها

 بما يجعلها قوة فاعلة في المجتمع.
العودة إلى  بحاجة  أننا  اعتقد  المنطلق  هذا   )من 
أن أصالً.  ماركس  إلى  العودة  الماركسية.   إلى 
الماركسية. أن نعرف ما هو الجدل  نعي ما هي 
الذي ساد في الفهم   المادي. وهذا يجعلنا نتجاوز 
 السابق والذي ارتبط بالماركسية السوفيتية، التي
 عملت على تحويل الجدل إلى لحظة تأمل ذهني
 )إذا تكلمنا بالمعنى النظري(، وإلى كتابات نافلة
 إذا حاولنا أن نعبر بالمعنى العامي، عبر تأسيس

منظومة تجعل الجدل خارج فعله.
 

الجدل هو األساس، أن  المنطلق اعتبر   )من هذا 
إلى توصل  إليه  استناداً  ماركس  أن   وأعتقد 
 قوانين وافتراضات أصبحت مكلمة لهذا المنهج،
في أن  أنفي  ال  هنا  وأنا  منه،  أصبحت جزءاً   أو 
القيمة، فضل  )مثل  علمية  قوانين   الماركسية 
المجتمع تقسيم  الفوقية،  والبنية  التحتية   البنية 
مفهوم سياسية،  اجتماعية  اقتصادية  بنى   إلى 
هذه مجمل  لكن   . السلطة(  طبيعة  اإلنتاج،   نمط 
 المنظومات ال يمكن أن تصبح أداة تحليل إال عبر
حاول أنجلز  بأن  أكدت  فحين  بالجدل،   ربطها 
المستويات مجمل  وبين  االقتصاد  بين  يربط   أن 
إلى هذه أشير  أن  المجتمع، حاولت   األخرى في 
 المسألة بالذات. فالجدل يفعل عبر تفاعل كل هذه

حركة فهم  نستطيع  كلها  وعبرها   المستويات. 
 المجتمع، وليست عبر التركيز على عنصر فيها

أو إهمال عنصر آخر.

لهذا حين يطرح السؤال:
ما الذي تبقى من الماركسية؟ أجيب بأن السؤال:

 ما الماركسية؟ كان يجيب على هذا السؤال: أعتقد
الماركسية. هو  الماركسية  من  تبقى  الذي   أن 
السؤال هذا  نتحدث؟  ماركسية  أية  عن   ولكن 
الثمانينات، وحاولت أن أجيب أواسط   سألته منذ 
 عليه. وأعتقد أن جوهر ما حاولت قوله سابقاً هو
 اإلجابة على هذا السؤال. فأنا أعتقد أن الماركسية
الجدل التحليل، هو   هي في األساس منهجية في 
البحث أن  إلى  أشير  أن  حاولت  لهذا   المادي. 
االشتراكية، في  ماركس  تصور  االقتصاد،   في 
مسك عندما  تبلورت  كلها  الطبقية،   الصراعات 
على وعمل  )الجدل(،  هيغل  بمنهجية   ماركس 
القائم على الفكرة، إلى الجدل  تحويله من الجدل 
التي هي  الواقعية  الصيرورة  حركة   المادي. 
هيغل المثالي ألن  طابعه  الهيغلي  الجدل   أعطت 
 كان يعتبرها نتاج الفكرة. وهنا أعتقد أن ذلك هو
 الذي يحّدد معنى الكلمة التي قالها ماركس في أنه
 أوقف هيغل على قدميه، حيث أن ماركس انطلق
 من الصيرورة الواقعية. لهذا مدح ماركس هيغل
 وقّدره تقديراً عالياً. لهذا أعتقد أن فهم الماركسية
هيغل الحديث، وخصوصاً  الفكر  فهم  إلى   يستند 
 ألنها نتاج هذا الفكر، وهي تطوير له، لكنه تطوير

يتضمن هذا الفكر.

أعتقد الجدل،  هي  الماركسية  أن  أحدد   وحينما 
 أن الجدل المادي تبلور مع ماركس وبالتالي فإن
تحققت. قد  كانت  البشري  الفكر  في  نوعية   نقله 
 وهنا يجب أن ندرس صيرورة تطور الفلسفة منذ
 نشوئها، وكيف أنا في هذه اللحظة فقط أصبحت
جديد منهج  تبلور  اللحظة  هذه  وفي  مادياً.   فكراً 
البشري العقل  الذي حكم   يتجاوز منطق أرسطو 

يصبح ألن  وأسس  هيغل،  إلى  أرسطو   منذ 
سائداً. كان  عما  مختلفة  البحث  في  آلية   هناك 
تصورات كل  أسست  التي  هي  المنهجية   هذه 

 الماركسية، هي التي أسست الماركسية.
وضع ماركس  أن  نقول  أن  نستطيع  هنا   ومن 
 حجر الزاوية كما قال لينين ذات يوم، ولم يبحث
 في كل شيء ولم يجب على كل شيء، ولم يكن
 قادراً على أن يكون دقيقاً عندما يجيب على بعض

األشياء.

البحث طريقة  هي  الزاوية  هذه  من   فالماركسية 
الجدل أسميت  والتي  ماركس،  مع  أتت   التي 
 المادي. وهذه باقية مادام العلم لم يتجاوزها. وهنا
التالي )وربما كان هذا العلمي  التطور  أن   أعتقد 
 بحاجة لبحث عميق( أكد هذه المنهجية ولم ينفها،
الصيرورة ينفي  ما  العلمي  البحث  في  أجد   ولم 
يكون وربما  ماركس،  منذ  طرح  الذي   بمعناها 
أن مثالً  حاول  لينين  جوانبها.  بعض  عزز   قد 
في نشأت  التي  العملية  االتجاهات  بعض   يناقش 
أنشتاين. نسبية  نشوء  مع  العشرين  القرن   بداية 
 أنجلز قبل ذلك أيضاً حاول أن يناقش وأن يبلور
علمية تصورات  نشوء  مع  الماركسية   المنهجية 
 بدت أنها تنفي الماركسية، ويستطيع كل من يعتقد
 أن في التطور العلمي ما ينفي الصيرورة بمعناها
 الماركسي أن يطرح ذلك. ولم ألحظ في متابعاتي
هناك المادي.  الجدل  في  شكك  من  اآلن   إلى 
 إضافات، توسيعات، نعم. هناك فائدة كبيرة يمكن
 أن نستفيد منها من البحوث العلمية في فهم الجدل،
 نعم. ولكن الزال الجدل المادي هو المنهجية التي
ال لهذا  العلمية،  المنهجية  وهو  التطور،   تحكم 
حاول من  الحديث  الفلسفي  البحث  في  أن   نلمس 
 أن يؤسس منهجية أخرى، عدا المنهجية الوضعية
التخّصص، نشوء  وإلى  التفكيكية  إلى  أدت   التي 
 وبالتالي تفكك البحث، وتجاوزه لطابعه الشمولي
منفرداً فرع  كل  في  البحث  عبر  الجزئي   إلى 
الماركسية، من  استفادت  كلها  الفروع   وهذه 

منهجية تتأسس  لم  ذلك  عدا  منها،   و»سرقت« 
هي المنهجيات  هذه  أن  إلى  اإلشارة  مع   أخرى 
منهجية وليست  تخصصية،  جزئية،   منهجيات 

شاملة )عامة(.
 هذه المنهجية أعتقد إنها إذاً الزالت تحكم البحث
الوحيدة العلمية  المنهجية  وهي   الماركسي، 
 حسب ما أعتقد، ألنها باألساس تقوم على تحليل
الملموس، فهم  من  تنطلق  ذاتها،   الصيرورة 
من تنطلق  وال  حركته،  تناقضاته،   صيروراته، 

بحث المجرد.
 

فإننا هذا،  هي  الماركسية  أن  نقول  حينما   اآلن 
تكييف زاوية  من  األخرى  الماركسيات   نتناول 
 الماركسية في إطار ظرف معين، ألن الماركسية
 بمعناها المجرد تتحول إلى وعي بشري في لحظة
 معينة وهو ما يسمى األيديولوجيا، وهذا يؤسس

لنشوء »ماركسيات«
الفكر نفسه حين  وبالتالي هنا يمكن أن نلحظ أن 
 يالمس الواقع يختلط بالوعي الواقعي، وبالمصالح
 الواقعية. وهذا ما أردت اإلشارة إليه في البداية،
التي الماركسية  هذه  أن  أقول  أن  أردت   حيث 
 كانت سائدة كانت تعبر عن مصالح فئات حكمت
أن القول  إلى  أهدف  أكن  ولم  السوفيتي،   االتحاد 
النظرية، في  وليس  التجربة  في  كانت   المشكلة 
 ألنه في إطار النظرية نفسها كانت هناك خالفات،
 بمعنى خالفات حول موقع الجدل المادي في هذه
أن أم  محورها  هو  المادي  الجدل  هل   النظرية، 
البحوث وباقي  أساسها  هو  االقتصاد  في   البحث 
االشتراكية التجربة  في  البحث؟  لهذا  مكملة   هي 
فاعلية تالشت  وبالتالي  المادي،  الجدل   تهّمش 
 الماركسية، وانتهى طابعها النقدي، وأصبحنا إزاء
وإن كأيديولوجيا،  تعامل  أن  يجب   ايديولوجيا، 
 كانت قد تضمنت بعضاً من المفاهيم الماركسية،
 وحاولت تحقيق بعض أهدافها كذلك. ولهذا أشرت
إلى والعودة  »االيديولوجيا«  هذه  تجاوز   إلى 

ماركس، أي إلى الجدل المادي.

التحول االقتصادي العالمي من منظور ماركسي
   تتمة الصفحة ٧



7 مقاالت

التحول االقتصادي العالمي من منظور ماركسي
 أعتقد أن التحوالت العالمية التي جرت منذ بداية التسعينات بانهيار
 المنظومة االشتراكية ومن ثمَّ الهجوم الرأسمالي الشامل على العالم
ألن الماركسية،  إلى  العودة  يفرض  اليوم  منه  بعضاً  نلمس   الذي 
لهيمنة األفق  فتح  أنه  سوى  يفعل  لم  االشتراكية  المنظومة   انهيار 
 رأسمالية متوحشة ولحرب ضروس على العالم تقوم بها الواليات
 المتحدة منذ 1990 حتى اليوم، ولهذا أعتقد أن إعادة وضع الصراع
 مع النمط الرأسمالي على قدميه يفرض أن نعود إلى الماركسية لكي
 نبدأ من جديد عملية صراع طويلة سنخوضها حتماً ضد الرأسمالية،
 سواء في بلداننا أو مع الرأسمالية المتوحشة التي تزحف علينا من

الخارج. فإذا سأبدأ من موضوع ما هي الماركسية؟
 ربما يكون السؤال مفاجئاً أو حتى نافالً، ألن اعتقاداً ساد بأننا نعرف
الماركسية، حيث كانت رائجة وكانت »أفكارها« منتشرة  ما هي 
إلى بحاجة  وليست  وسهلة،  بسيطة  واضحة  وبالتالي  الهواء،   كما 
 قراءة أو دراسة أو بحث ألنها من العاديات. وبالتالي يكون السؤال
 ما الماركسية نافالً بما أنها بسيطة وسهلة وواضحة... ولكن انهيار
باتجاهات التفكير  وقلب  المسألة  بهذه  شكك  االشتراكية   المنظومة 
)ماركسية( بأن  المسألة. فالشك  بمناقشة هذه  ولهذا سأبدأ   أخرى، 
في شفاهة  متداولة  العمومي  الوعي  ككل  وكانت  منتشرة   كانت 
سوفيتية، الغالب  في  هي  إعالمية  أجهزة  عبر  ومعممة   الغالب، 
هذه السوفيتي.  االتحاد  في  محقق  هو  وما  تتطابق  كانت   وبالتالي 
 الماركسية هي التي نعرف ونعتبرها الماركسية، والتي كانت تجعل
 السؤال عن ما هي الماركسية نافالً وغير ذي معنى، لهذا كان نادراً
 ما يشار إلى ماركس أنجلس لينين، أو تعتبر العودة إليهم ضرورية.
 وأنا هنا أتحدث على المستوى، العمومي، على المستوى الذي كان
 يشكل بيئة للحركة الشيوعية، ويؤسس الستقطاب أنصار وأعضاء،
 ولكن كان يؤسس لوعي ومعرفة )بالماركسية( أيضاً، لهذا لم يكن
بل كان موضع سخرية، ألنه الماركسية مطروحاً   السؤال ما هي 
 سؤال عما هو واضح. هذا األمر يفرض علينا أن نشير إلى طبيعة

 الوعي الماركسي ذاته لكي نستطيع اإلجابة على هذا السؤال.
 سنلمس أوالً، أن الماركسية السوفيتية هي الماركسية التي راجت
 وبالتالي فنحن إزاء صيغة للماركسية تبلورت في االتحاد السوفيتي،
 على ضوء تشكل النظام اإلشتراكي وبدء تبلور البيروقراطية، أي
 في السنوات ما بعد سنة 1935)1( مما جعلها تطابق وعي هذه الفئة
 المسيطرة. وهذه مسألة هامة أعتقد أنها مدخل فهمنا للماركسية التي

 كانت غائبة وأصبحت اآلن مجال نقد أو نقض.
 فنحن هنا نلمس تحول الماركسية إلى أيديولوجية معبرة عن مصالح
 محددة لفئة باتت هي السلطة الحاكمة في االتحاد السوفييتي، بغض
مؤسِّسة األيديولوجية  فهذه  وبالتالي  لطبيعتها.  تقييمنا  عن   النظر 
 للضباب الضروري إلخفاء مصالح الفئة أو بتحويل هذه المصالح
 إلى مصالح عامة. وهذا يفرض علينا دراسة هذه الماركسية بدقة
 شديدة، ألنها ستحمل بعض ما في الماركسية، ولكنه سيوظف باتجاه
 يخدم فئة معينة. وبالتالي فنحن إزاء اختالط بنية فكرية تبلورت في
بميراث باالرتباط  وأنجلز،  الناشئة مع ماركس  الرأسمالية   حضن 
اختالطها الماركسية،  أسمي: مصادر  ما  هو   فكري عظيم عريق 
 بتكوين فكري وبمصالح، هي التكوين الذي ساد االتحاد السوفييتي
في أصبحت  التي  الفئات  تلك  مصالح  وهي  االشتراكية،  قبل   ما 
 السلطة. وهذا في جذر تشكل الماركسية السوفيتية، خصوصاً وأن
السابقة الريفية  البيئة  نتاج  الغالب  في  هي  المتشكلة   البيروقراطية 
 لنشوء االشتراكية، أي هي من منتوج الفئات الفالحية التي أصبحت
العاملة الطبقة  تكوين  )وكذلك  والسلطة  الحزب  تكوين  من   جزءاً 
 حديثة التشكيل(، والتي اقتحمت الحزب في الغالب من أجل تحقيق

د في التحليل األخير. وليس من االقتصاد وحده، رغم أنه المحدِّ
 لذا يصبح طرح السؤال ما الماركسية ذو أهمية وله معنى. فنحن
 هنا أما هدف يتمثل في تحديد مسافة بين الماركسية السوفيتية، التي
بـ)الماركسية ذاتها،  السوفيتية  الماركسية  ستالين وعممتها   أسماها 
أمام أنجلس وآخرين. كما نحن   اللينينية(، وبين ماركسية ماركس 
 هدف تحديد ماهية ماركسية ماركس بالذات وماذا أضاف ماركس.
 وربما هذا المدخل هو الذي يجعلنا نحدد ما الماركسية، ألن إضافة
 ماركس هي الحاسمة، والتي أسست معلماً مثّل اتجاهاً فكرياً أسمي
 بالماركسية، وربط جملة مفاهيم بماركس. فماذا أضاف ماركس؟
 البحث في االقتصاد كان قد بدأ فأصبح رائجاً قبل ماركس، من آدم
 سمث إلى ريكاردو إلى آخرين. فما الذي جعله يتسّمى بماركس؟
 لقد نقد ماركس االقتصاد السياسي، الذي كان إنجليزياً نتيجة اهتمام
أصبحت جزءاً قوانين  إلى  وتوصل  تحديداً،  البحث  بهذا   اإلنجليز 
 من علم االقتصاد، حتى غير الماركسي. وبدا نتيجة تركيز ماركس
في فاختزلت  االقتصاد،  تساوي  الماركسية  بأن  االقتصاد   على 
االنعكاس، بنظرية  القائل  التصور  نشأ  هنا  ومن  مبّسطة.   قوانين 
أوالً فاالقتصاد  وبالتالي  الواقع،  انعكاس  هو  الوعي  أن   بمعنى 
تأتي ثمَّ  ومن  أوالً  االقتصادية  والحركة  الوعي.  يأتي  ثم   ومن 
ماركس توّصل  كيف  لكن  العامة.  واالجتماعية  السياسية   الحركة 
الرأسمالي؟ النمط  لتشكل  القيمة ورؤيته  فائض  نظريته حول   إلى 
من ماركس،  سبق  الطبقات  وصراع  االشتراكية  في   والبحث 
 االشتراكية الطوباوية إلى مجمل االشتراكية التي نقدها ماركس في
 البيان الشيوعي. فما الذي حّول االشتراكية من طوباوية إلى علم؟
الكالسيكية الفلسفة  بنهاية  يقول  ماركس  جعل  الذي  ما   وباألساس 
 األلمانية؟ ـ فالفلسفة هي بحث في التجريد ووصلت مع هيغل إلى
 شكلها األكمل حيث بلور الجدل، وحين أوقف ماركس هيغل على
 قدميه كما يقول هو، أنهى الفلسفة الكالسيكية األلمانية كلها، وأسس
التفكير، في  طريقة  أو  منهجية  أو  تحليل  أداة  إلى  الفلسفة   لتحول 
بدأ لهذا  المادي.  الجدل  ماركس  مع  ليسمى  الجدل،  هنا   وأقصد 
فالمقدمة بالذات.  المسألة  بتوضيح هذه  المال  كتاب رأس   ماركس 
 تشير إلى عالقته بهيغل حيث يؤكد فيها أنه أوقف هيغل على قدميه.

 والجزء األول من رأس المال يحاكي طريقة هيغل.
 )وهذا يوضح الرابط الذي أريد أن أشير إليه منذ البدء، بين الجدل
لم فماركس  ماركس،  التي طرحها  والتصورات  المفاهيم   ومجمل 
 يستطع أن يصل إلى قانون فائض القيمة أو يحلل النمط الرأسمالي،
 دون أن يمتلك الجدل. وبالتالي دون أن يخلّص الجدل الهيغلي من
يحلل أن  استطاع  عبره  حيث  مادي.  جدل  إلى  ويّحوله   مثاليته، 
 التكوين الرأسمالي ويسير خلف الفكرة التي كان االقتصاد السياسي
 قد بدأها حول البحث في فائض القيمة أو الربح ليصل إلى النتيجة
الميل يدرس  أن  استطاع  أيضاً  ذلك  عبر  وهو  إليها.  وصل   التي 
 البشري للعدالة وتأسيس يوتوبيا، وأن يربطها بالسيرورة الواقعية،
اسم عليه  اطلق  جديد،  تكوين  إلى  البشرية  النتقال   ليطرح مالمح 

 االشتراكية.
 )من هنا اعتقد أن البحث في الماركسية يجب أن يبتدىء من البحث
 في الجدل المادي. والشك أن هذه مسألة فلسفية كبيرة، تحتاج إلى
للواقع، رؤية  نؤسس  أن  نستطيع  ال  ولكننا  معمق،  وبحث   دراسة 
 وفهماً لصيرورته، وفهماً للمستقبل، دون أن نصل إلى هذه النقطة
نشاطنا تحكم  التي  الطريق  هو  الجدل  يصبح  أن  دون  أو   بالذات، 

 الذهني في فهم الواقع.
الطبقة ايديولوجيا  هي  الماركسية  أن  يعتقد  من  هناك   )طبعاً 

بالمعنى باالشتراكية  مرتبطة  هي  مما  أكثر  خاصة  هي   مصالح 
والتكثيف التلخيص  هي  والستالينية  الماركسية.  طرحته   الذي 
المتشكلة الماركسية  لطبيعة  وتلخيص  تكثيف  وهو  الظاهرة.   لهذه 
 وباتخاذها صيغة محددة تتفق مع الماركسية األصلية وتختلف معها
وأنها فقط،  شكلها  وأبقت  روحها  نزعت  قد  كانت  وربما  آن.   في 
 فكفكت مفاهيم الماركسية ووضعتها في سياقات آخرى، أو في بنى
االشتراكية فإن  وبالتالي  ميكانيكي.  تركيب  في  أو  جامدة،   مغلقة 
 قدمت صيغة للماركسية هي تلك التي تسود في االتحاد السوفيتي.
 بمعنى أنها منظومة المفاهيم التي بدأت تتبلور من قبل الفئات التي
 أصبحت هي السلطة والتي باتت تصيغ الماركسية في أيديولوجيا
بلورة تدِع  لم  الماركسية  أن  الفئات. رغم   معبرة عن مصالح هذه 
ستاتيكية صيغة  التاريخ  الماركسية  هذه  أعطت  متكامل.   تصوٍر 
 كانت الزالت محل نقاش في الماركسية وأقصد هنا نظرية المراحل
الواقع صيغة محّددة مسبقاً، البشري. كما أعطت  للتطور   الخمس 

ورسمت المستقيل في »مثال«، لم يكن سوى الواقع المشّوه ذاته.
 في هذه الماركسية سنلمس المنطق النصي وهو )الروح( التي حلت
السابقة اللحظة  إلى  عودة  سنلمس  حيث  الماركسية.  الروح   محل 
 لهيجل، إلى منطق أرسطو إذا حاولنا الحديث عن مستوى عقلي،
 وإلى المنطق الديني إذا تعاملنا مع المستوى العامي. بمعنى أن هذه
 الفئات صاغت الماركسية أو بعض مفاهيمها انطالقاً من مصالحها،
 في بنية أيديولوجية مغلقة تحولت إلى نص مقدس يجب أن يصبح
 هو مقياس الواقع، وهو المحدد لصيرورته. وهنا نكون قد عدنا إلى
 أن الفكرة هي محددة الواقع. ولهذا أصبحت الماركسية هي تطبيق
لفهم الواقع  للواقع على النظرية بدالً من أن تكون النظرية مدخالً 
إلى اإلشارة  يمكن  وهنا  تطوره وصيرورته.  آليات  وفهم   وتحليله 
 مستويين، مستوى يتعلق بالمحاكمة الذهنية عبر الشكل حيث تستمر
ومستوى شر(،  )خير  الثنائية  )المانوية(  على  القائمة   المحاكمة 
لم يلخص في ألنه  تماماً   تحويل نص محدد، وهو هنا غير محدد 
 كتاب، إلى نص مقدس وبالتالي اعتبار إنه مقياس يقاس الواقع به.
في البحث  وأصبح  المستقبل،  وكذلك  مسبقاً  التاريخ  تحدد   وبهذا 
 الواقع نافالً ألن كل هذه المسائل باتت موجودة مسبقاً في كتاب أو

مجموعة كتب يمكن أن تحفظ أو تدرس، وتُنقل شفاهة.
وبالتالي الغالب.  في  وصلتنا  التي  الماركسية  هي  الماركسية   هذه 
 كانت تجيب على كل شيء، وتحلل كل شيء حتى قبل أن يقع. ومن
 هذا المنطلق يصبح السؤال ما هي الماركسية نافالً، ألنها تعتبر أنها

 كلها إجابة عن الماركسية.
 لكن الماركسية في العالم كانت تعاني من مشكلة تحديد ذاتيتها قبل
 ذلك، وربما كانت هذه المسألة قد نشأت منذ ماركس، وهو األمر
 الذي دفع أنجلس بعد وفاة ماركس إلى محاولة التوضيح والتمييز.
الماركسية. مجمل  في  االقتصاد  موقع  اإلشكالية  أساس  في   وكان 
 ونحن هنا نلمس إشكالية أخرى حكمت الماركسية، سابقة لإلشكالية
 التي حكمتها بعد انتصار )الماركسية السوفيتية(. فقد أشار أنجلس
 على قول ماركس المتكرر دائماً: أبلغوا هؤالء أنني لست ماركسياً،
في دخل  لقد  الماركسية.  في  االقتصادوية  نحو  الميل  لمس   حينما 
 نقاش طويل لتوضيح موقع االقتصاد في مجمل التكوين الماركسي
 )البنية الماركسية(، ولجأ إلى التأكيد على أن االقتصاد هو المحدد
هامة فكرة  وهذه  وحده.  د  المحدِّ ليس  ولكنه  األخير،  التحليل   في 
 وحاسمة وأعتقد أنها مدخل السؤال ما الماركسية. فأنجلز يشير إلى
الواقعية، الوعي والسياسة واألخالق والثقافة في الصيرورة   دور 
 وال يكتفي بالتأكيد على دور االقتصاد. ولكنه يقول أن االقتصاد هو
د في التحليل األخير بمعنى أن الماركسية تنطلق من كل ذلك  المحدِّ

سالمة كيلة 
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مقاالت 6

ما بمثل  والتشرد  القساوة  من  بمرحلة  الفلسطيني  الالجئ  يمر   لم 
 يمر به في هذه األيام، فرغم اللجوء والنزوح، ورغم اتساع الجرح
الفلسطينيين على المسؤولين  الجراح تستصرخ  تلك  كانت   وعمقه 
الفلسطيني، للشعب  المؤلمة  النكبة  من  عاما  وستون  واحد   مدى 
تقاعس بين  الفلسطيني  الالجئ  وبقي  ازدادت  الجراح   فإن 
عن »األونروا«  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث   وكالة 
الكبير التقليص  حيث  من  لبنان  في  تجاههم  مسؤولياتها   تحمل 
أخرى جهة  ومن  شؤونها،  في  الفادح  الفساد  وانتشار   لخدماتها 
أداء عن  لبنان  في  الفلسطينيين  السياسيين  المسؤولين  تعنت   أمام 
عنهم. المعاناة  رفع  في  والمساهمة  الالجئين  تجاه  واجباتهم 
تزداد القسري  واللجوء  الوطن  من  واالقتالع  التشرد   سنوات 
وظلما، وقهرا،  حرمانا  بظاللها  وتلقي  يوم،  بعد  يوما   مرارة 
الشتات مخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين  كاهل  على   وألما 
قاسية ظروف  ظل  في  وفي  خاصة  لبنان  ومخيمات   عامة، 
وظلم وحرمان  بؤس  حياة  الحياة،  نواحي  كافة  في   وصعبة 
اإلنسانية. الحياة  مقومات  من  األدنى  الحد  فيها  يراعى   ال 
 وما يزيد من قساوة العيش في انتظار أن يتحقق حلم العودة إلى األرض
 والديار والوطن، اإلهمال المتعمد من قبل الوكالة الدولية »األونروا«
الخدمات لتقديم  الفلسطيني  للجوء  األولى  األيام  منذ  أنشئت   التي 
 والعون لالجئين في التعليم واالستشفاء والطبابة والصحة واإلغاثة
الفلسطيني. اللجوء  على  حياً  إلى كونها شاهداً  باإلضافة   المعيشية 
غوث وكالة  بدأت  المنصرمة  عاما  العشرين  يقارب  ما   فمنذ 
سياسة اعتماد  الفلسطينيين«األونروا«  الالجئين   وتشغيل 
وممنهج تدريجي  وبشكل  ـ  خدماتها  بتقليص  اتسمت   جديدة 
ـ واالغاثية  والتعليمية  التربوية  الخدمات  مجاالت  كافة   طال 
الصحية. والخدمات  والطبابة  واالستشفاء  ـ  والتوظيف  والتشغيل 
يشكل كونه  الطبي  االستشفائي  المجال   وسنتناول 
المخيمات في  الفلسطينيين  لالجئين  بالنسبة  مقلقا   هاجسا 
في غاية  ظروف  ظل  وفي  فيها  يقيميون  التي   والتجمعات 
المتعمد. والنسيان  والظلم  والحرمان  والبؤس   الصعوبة 

االستشفاء والعمليات الجراحية

»األونروا« تقوم  الجراحية  والعمليات  االستشفاء  مجال   في 
 بتغطية نفقات الليالي السريرية »السرير« فقط للمريض وتتنصل
التي واألدوية  الجراحية  العمليات  تكلفة  تغطية  في  التزاماتها   من 
 يتناولها المريض أثناء فترة مكوثه في المستشفى لالستشفاء ـ وفي
بينما العالج،  قيمة  نسبته 02% من  ما  بدفع  تقوم  الحاالت   بعض 
من يعادل %08  ما  )أي  المبلغ،  باقي  دفع  إلى  المريض   يضطر 
 قيمة فاتورة االستشفاء(، قي ظروف ال يكاد يملك المريض قوت
والمؤسسات الجمعيات  أبواب  على  التسول  إلى  فيضطر   يومه 
من العشرات  وهناك  االستشفائية،  فاتورته  من  جزء  لتسديد   طلبا 
لـ«األونروا«. الصحية  السياسة  هذه  من  تعاني  التي  الحاالت 
األشعة وصور  المخبرية  والتحاليل  الفحوصات  مجال   وفي 
من ضئيل  جزء  بتغطية  »األونروا«  تقوم  أنواعها   بكافة 
حالته وتفاقم  الزدياد  عرضة  المريض  وتترك   تكلفتها 
استشفائه. فاتورة  تأمين  قدرته  عدم  نتيجة  المرضية 
يقارب ما  االنروا  احصاءات  وحسب  الحلوة  عين  مخيم   يقطن 
عين سكان  عدد  يتجاوز  الواقع  في  بينما  نسمة«   الـ«00074 

للمريض تحدث  التي  للمضاعفات  االستشفاء  أنواع  من  نوع   اي 
القلب تميل  عمليات  اما  الكلى،  غسيل  لعملية  خضوعه   اثناء 
مساعدة اية  تقديم  قاطعا  رفضا  الوكالة  »ترفض   »القسطرة« 
العمليات«. هذه  لمثل  يخضعون  الذين  للمرضى  مساهمة  او 
مالصق »وهو  الحكومي  صيدا  مستشفى  مع  للتعاقد  بالنسبة   أما 
فقط المستشفى  تعاقدا مع  االنروا اجرت  فان  الحلوة«   لمخيم عين 
األولى. للمرة  الوالدة  الوالدة وحاالت  في حاالت االطفال حديثي 
 وفيما يخص الالجئون الفلسطينيون من فئة R .N وفاقدي االوراق
 الثبوتية قد تخلت الوكالة عنهما تماما وال تقدم لهم أيا خدمات تذكر
 وبخصوص التعاقد مع مستشفى الهمشري لقد قلصت الوكالة عدد
0001 أي  ليلة   05 إلى   01 من  المستشفى  في  السريرية   الليالي 
الهمشري. مستشفى  ما  أدراك  وما  الشهر،  في  سريريه   ليلية 
قبل من  طبية  نظارات  تم وصف  حال  في  العيون  مرضى   وعن 
الزينة وادي  منطقة  من  ابتدأ  الجنوب  منطقة  من  وكانوا   الطبيب 
من صور  منطقة  إلى  الذهاب  عليهم  ينبغي  صور  منطقة   إلى 
متعاقدة الوكالة  أن  بسبب  وذلك  الطبية،  النظارات  تامين   اجل 
صور. مدينة  في  ويقع  النظارات  لبيع  فقط  واحد  محل  مع 

 الصحة والبيئة

 ثمانون الف الجئ فلسطيني يقطنون في مخيم عين الحلوة والتجمعات
 المحيطة به يواجهون كارثة بيئية حقيقية، اذ ال يوجد سوى 54 عامل
المخيم، في  والنظافة  القمامة  جمع  على  بالعمل  يقومون   تنظيفات 
توظيف يتم  نسمة   0001 كل  أن  على  ينص  االنروا  قانون   بينما 
 عامل نظافة واحد لها، بينما تتنصل الوكالة من تقديم اي نوع من
 الخدمات للتجمعات الفلسطينية المحيطة والمتداخلة مع المخيم تحت
 ذريعة ان هذه خارج نطاق عمل »األنروا« وإنها لم تعد كالسابق
.« والحشرات  للقوارض  المضادة  المبيدات  رش  بعملية   تعتني 
 وعن شبكة المياه في مخيم عين الحلوة أصبحت قديمة ومتهرئة وقريبة
 من شبكة الصرف الصحي والتي هي بدورها تعاني من اهتراء وتلف
 كبير مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى شبكة مياه الشرب
وتلوثها مما يشكل خطرا على صحة كل من يستعمل هذه الشبكة.
معاناة من  الضئيل  الجزء  إال  يمثل  ال  ذكره  ورد  ما   إن 
يقلق الذي   السؤال  ويبقى  األونروا  مع  الفلسطيني   الالجئ 
؟؟!. الخدمات  تقديم  في  بنا  المعني  من  الفلسطينيين  الالجئين 

والتجمعات  الحلوة 
الـ« له  التابعة   الفلسطينية 
تقوم ـ  نسمة«   00057 
الخدمات بتقديم   الوكالة 
عبر لهم   االستشفائية 
تحتويان فقط،   عيادتان 
 على قسم رعاية االمومة -
 عيادة اسنان- مختبر، بينما
العيادتين احدى  في   يوجد 
خدماته يقدم  لالشعة   قسم 
وادي الممتدة من   للمنطقة 
يعمل عدلون،  الى   الزينة 
»3« الواحدة  العيادة   في 
 ثالثة اطباء يعاينون ما بين
 ال« 053- 004« مريض

 يوميا اي ما يفوق ال »001« مرض »حصة الطبيب الواحد من
 المعاينة، ويتم ذلك في فترة الدوام الرسمي للعيادات الذي يبدأ من
 الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة ))هذه العيادات
 التي هي بحاجة الى عدد من االداريين واألطباء(( اال ان الالفت وفي
 بعض األحيان وفي االيام التي يذهب االطباء لحضور حلقة نقاش في
 بيروت فان العيادة الواحدة ال يبقى فيها اال طبيبا واحدا وهذا يكون
 على حساب وقت وصحة المريض وأيضا ارهاقا للطبيب المتواجد
 في العيادة، الذي ال يمكن له ان يعالج » 003 مريض » أو أكثر.

 أدوية األمراض المزمنة

 إن الضغط االقتصادي والنفسي وسوء االعتناء بالصحة البيئية من
 قبل الوكالة، ساهم في تفشي الكثير من األمراض داخل المخيمات
القلب والشرايين، ـ الضغط،  الحساسية  ـ  التنفس والربو   ـ كضيق 
 واألعصاب ـ مما يستوجب عناية خاصة بهذه الحاالت وتأمين كافة
االستشفاء مقومات  أبسط  أن  إال  االستشفاء،  ومستلزمات   األدوية 
 للمرضى بشكل عام غير متوفرة بشكل دائم، فاألدوية ومنذ األيام
 األولى من النصف الثاني للشهر تبدأ بالنفاذ واالنقطاع من صيدليات
غير فإنها  والمزمنة  المستعصية  األمراض  أدوية  أما   العيادات، 
 متوفرة في صيدليات عيادات الوكالة بشكل منتظم وتنقطع في كثير
 من األحيان إلى شهور)) تصل إلى ثالثة شهور أحيانا(( تحت ذريعة
في عمان لـ«األونروا«  الرئيسية  المستودعات  يتم طلبها من   أنها 
 لعدم توفرها في مستودعات األدوية التابعة لـ«األونروا« في لبنان،
 هذا االنقطاع لألدوية وعدم تأمينها بشكل منتظم للمرضى انعكس
 سلبا على حياة المرضى وشكل خطرا حقيقيا على حياتهم وصحتهم
 فاضطر بعض المرضى للجوء الى المؤسسات االنسانية لتأمين جزء
 من االدوية واضطر اخرون الى التسول من اجل تامين ادويتهم.
 وحسب ما سرد لدينا نالحظ أن الوكالة ال تقدم خدمات كما يجب
كافة وفي  التقليص  سياسة  تعتمد  هي  بل  الفلسطينيين،   لالجئين 
تتعاطى ال  الحصر  ال  المثال  سبيل  وعلى  فاالستشفاء   المجاالت، 
مع تتناسب  ال  تؤمنها  التي  فاألدوية  جيد  بشكل  الوكالة   معه 
 المواصفات الطبية الدولية، وعدد األطباء في العيادات ال يتناسب
الكلى الوكالة عن مرضى غسيل  السكان، كما وتتقاعس   مع عدد 
تقديم عن  كذلك  وتمتنع  االستشفاء،  انواع  من  اي  لهم  تقدم  ال   و 
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االمارة لبنان  عهد  الى  يعود  المحاماة  عهد  بداية  أن   إال 
 حيث عرف المحاكم االميرية والكنسية و الشرعية مروراً
نقابتهم دور أساسي في للمحامين و  الى ان أصبح   ،  بالمتصرفية 

 اليشريع، كيف ال؟
 وقد كلّفت رئاسة المجلس النيابي في العام 1926 نقيب المحامين
لبنان دستور  مشروع  النقابة وضع   مجلس  و  نعيم  وديع   األستاذ 

الكبير.
 من األمثلة ايضاً، مشروع قانون الوصية لغير المحمديين الذي تقدم
 به النقيب السابق والنائب انذاك االستاذ البير قشوع و أقره مجلس

النواب ووضعه موضع التنفيذ.
 وفي العام 1959 صدر قانون يكرس حق لجنة االدارة و العدل التي
 تشرف على درس مشاريع القوانين أن تستعين بنقيب المحامين أو
من يمثله من أعضاء مجلس النقابة أو المحامين في دراسة القوانين.
 كذلك، لم يتوان المحامون عن إتخاذ كل قرار من شأنه أن يصب في
 مصلحة الوطن و يتماشى مع القيم التي ائتمنوا عليها، أبرزها القرار
طائفي،مبرئة انتماء  كل  المحامين  نقابة  فيه  شجبت  الذي   الشهير 
 صفوفها و أهدافها من اي نزعة او ميل في هذا االتجاه، ووقوف
المختلطة، كالمحاكم  األجنبي  القضاء  مشاريع  وجه  في   النفابة 
المرافعات المحاكم و حصر  لغة  العربية  اللغة  باعتماد   والمطالبة 
 بها، و وقوف النقابة في وجه كّل قانون من شأنه أن يفرق بدل ان

يوحد.
دفاعاً االطار  هذا  في  المحامون  التي خاضها  المعارك  أبرز   لعّل 
االحوال قانون  لمشروع  تصديهم  المدني،  المجتمع  إرساء   عن 
 الشخصية الصادر في نيسان 1951 حيث قررت الجمعية العمومية
 برئاسة النقيب األستاذ نجيب الدبس إعالن االضراب العم و الشامل
 الذي استمر حوالي االربعة أشهر مطالبة الدولة بسن قانون مدني

لألحوال الشخصية يشمل كافة اللبنانيين.

كيف عرفت  الوطنية،  مواقفها  في  النقابة  ان  الى  االشارة   تجدر 
على محافظة  اللبنانية  الحرب  خالل  االصعب  االمتحان   تتخطى 
 وحدة قرارها الداخلي دون ان تسجل حالة واحدة تتنافى و نهجها
 الوطني، مؤمنة تداول السلطة فَعبر ستة نقباء و ستة مجالس نقابة،

مقدمة بذلك نفسها مثاالً يحتذى به.
 على صعيد آجر، لم يستقل المحامون اللبنانيون من دورهم الريادي
 على مستوى الوطن العربي،  فقد هبّت نقابتهم إنسجاماً مع مواقفهم
المحامين التحاد  الدائم  المكتب  من  الطلب  الى  الثابتة  قناعاتهم   و 
 العرب بإرسال برقية احتجاج الى هيئة االمم المتحدة على ما يدبر
المتحدة االمم  هيئة  الى  احتجاج  برقية  النقابة  بعثت  ثم   لفلسطين، 

مستنكرة و محملة المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل .
ألي العربية  الدول  إحدى  او  لبنان  فيها  بتعرض  مرة  كّل   ففي 
 اعتداء، يقابلها اجماع المحامين العمل على تحريك المجتمع الدولي
 و الهيئات و المنظمات الدولية، وصوالً الى اتحادات المحامين في

  العالم مساندة للحق و العدل بهدف إرساء السالم.
كما ان الحاضر و المستقبل هو إمتداد للماضي،

للحظة، ولو  تتوانون  ،ال  الحاضر  يومنا  في  نقابتهم  و   فالمحامون 
 عن لعب دورهم الريادي كما كان و سيبقى، صّمام أمان للوطن ،
النقابة عصيّة الديمقراطية و تداول السلطة .و ستبقى  في   نموذجاً 
 عن التشرذم و التصدع ،مثاالً يحتذى به في العمل المؤسساتي و

احترام القانون ، أهل نخبة في العلم و االدب و القانون .
 بناًء عليه ،و بعد سرد بعض االمثلة من مواقف و امجاد المحامين

و نقابتهم ،الذي هو غيض من فيض.
الشرف ميثاق  مقدمة  في  يتلخص  ان  المحامي  لدور  يمكن   فانه 
كانت ما   »: فيه  جاء  الذي  المحامين  نقابة  مجلس  عن   الصادر 
 المحاماة في لبناننا يوماً ، إال دفاعاً عن حق، و ذوداً  عن قيم عليا،
و تمسكاً بتقاليد وطنية ، أصيلة بكل أبعادها التاريخية و الوطنية«.

 و أبلغ تعبير ما جاء على لسان نقيب المحامين السبق االستاذ ميشال
خطار:

 »بانبالج الدفاع توثقت  العدالة، وانطلقت المؤسسة القضائية تقضي
 و تفتي في أي نزاع بين السلطة و الحرية في حضور دفاع ،ما غاب
 يوما اال و غابت العدالة و ما اعتل يوما اال و اعتلت العدالة،والذي
 بدونه ال الحرية حرية وال السلطة سلطة.وللحؤول دون ذلك كان

 المحامي«.

توفيق جورج نجم

  عندما يعطي االنسان، فهو في الواقع ال يعطي، ولكنه يأخذ، يأخذ
الصادقة، والدعوات  ويبلسم جراحه  أعطى  لمن  الممتنة   المشاعر 
 فالعطاء من دون حدود هو أن تبادر بتقديم كل ما تستطيع أن تقدمه
لقيمة ما ستعطي، ولكن أن  لغيرك من غير سؤال، وأن ال تنظر 

تنظر إلى مقدار ما سيحدثه ومدى تأثيره.

 منظمة أطباء بال حدود هي منظمة طبية إنسانية دولية تقدم الرعاية
الشعوب إلى  الجودة  عالية  اساليب  عبر  حدود«،   الطبية...«بال 
أو الدين  أو  العرق  عن  النظر  بغض  األزمات  من   المتضررة 
 االنتماء السياسي. منظمة عالمية ال تبغي الربح، تعطي مساعدات

تمييز عنصري للمحتاجين من دون   إنسانية 
وتلتزم سياسي  أو  ايديولوجي  أو  ديني   أو 
األخالق وبمقررات  والحيادية   باإلستقاللية 

الطبية والقانون الدولي اإلنساني.

من 27,000 موظف أكثر  يوفر  يوم،   وكل 
 ميداني ألطباء بال حدود في كل أنحاء العالم
 المساعدة إلى الشعوب المتضررة من العنف
أساسا ذلك  ويعود  األزمات،  أو  اإلهمال   أو 
سوء أو  األوبئة  أو  المسلحة  النزاعات   إلى 
 التغذية أو الحرمان من الرعاية الصحية أو

الكوارث الطبيعية.
المنظمة في فرنسا صحافيون واطباء  أسس 
 في 20 كانون االول سنة 1971 في باريس، ومن اهم المؤسسين
 الطبيب برنار كوشنير، وقد ربحت جائزة نوبل للسالم سنة 1999
 عن العمل االنساني الريادي على عدة قارات. ومراكزها موجودة
امستردام برشلونة،  جنيف،  باريس،  المتحدة،  الواليات   في: 

وبروكسل.

المهمة االولى في لبنان

خالل  1984 ولغاية   1976 عام  فبدأت  لبنان  في  مهمة  أول   اما 
 الحرب األهلية، وعملت على دعم عمليات في مستشفيات عدة في
 كل المناطق مجانا خالل الحرب االهلية، فالجمعية كمؤسسة هي

أطباء وتضم  والدمار،  والنار  القصف  تحت  وتعمل  منحازة   غير 
لبنانيين وأجانب.

أعضاء على  خطرا  وأصبح  األمني  الوضع  تدهور   1984  وعام 
 المنظمة من اطباء وعاملين في لبنان، اضطروا الى المغادرة، وعام

2006 وبعد حرب تموز كانت العودة واستأنفت عملها االنساني.

حديب: هموم ومشاكل وحمالت توعية

اعتبرت حديب  ميريلال  لبنان  في  للمنظمة  االعالمية   المسؤولة 
الحرب بداية  انه »منذ  الوطنية لالعالم«  الى »الوكالة   في حديث 
يشكل السوريين  النازحين  تدفق  ان  شعرنا   ،2012 في   السورية 
لبنان، في  الصحية  التحتية  والبنية  المجتمع  على  هائال   ضغطا 
 والحظنا ان سبل العيش ضئيلة مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين
 الذين سكنوا في ظروف غير صالحة للعيش. ووجدت المنظمة ان
استحصالهم على  النازحين  قدرة  هي  الصحة  مجال  في   تحدياتها 
وعلى الدائمة،  الصحية  والرعاية  األولية  الصحية  الرعاية   على 
اتفاقيات المنظمة من معاينات ودخول مستشفى من خالل   حساب 
السليمة، الوالدات  مسألة  في  كبير  تحد  وهناك  مستشفيات،   مع 
الحامل رعاية خالل فترة حملها وحتى المرأة   حيث ان يكون مع 
 عند والدتها. وهناك مشكلة بين النازحين من أمراض مزمنة منذ

وجودها في سوريا، وقمنا بمتابعتها«.
وطنية



تقارير 4

المحاماه.. مهنة أم رسالة..؟؟ وما هي مقومات النجاح للمحامي؟

 مهنة المحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السامية وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كال  منهما
يبحث دائما عن الحقيقة والن كالهما له هدف وحيد عظيم ، هو إقامة العدالة، وإعالء كلمة الحق في المجتمع .

»األيام« – خاص

ونهجها.. غايتها  من  الجليل  المعنى  هذا  تستمد  رسالة،   المحاماة 
 فالمحامى يكرس موهبته وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية  والدفاع
اتخذها ومن  ظفر  فقد  أدركها  من   .. رفيع  فن  المحاماة  إن   عنه.. 
إن وهى  ذائعاً  وصيتاً  وماالً  مجداً  فيها  أصاب  ولو  فشل   صناعة 
والجاهلون أهلها-  من  العوام  يسميها  كما  مهنة  أو   كانت صناعة- 
 من جمهور الناس المتأثرون بأخالق وسلوك بعض المحامين، فهى
 التستحق أن يمارسها ذو كرامة أو ذو علم أو ذو خلق أو ذو دين
 وخلق أما إن كانت فناً.. وفناً رفيعاً فإنها وسيلة إلسعاد الخلق وإلى
 رفع مستوى المجتمع وتدعيم بناءه وتمكين قوائمه بل إنها طريق
الحق عن  تعبر  والمحاماة  الكون  هذا  فى  السالم  نشر  طرق   من 

والعدل وليس أجمل من الحق وال أبهى من العدل ...... إ
الدراسات بكافة  كاملة  دراية  على  يكون  ان  المحامي  على   ينبغي 
تشريعات فيها سواء  بأول على كل جديد  أوال  والوقوف   القانونية 
 جديدة او تعديالت او نظريات او قواعد قانونية جديدة حتى يكون
، وأحكامها  القانونية  النصوص  ملتزمآ  كمحامي  لعمله  أدائه   في 
وضمير مهجة  العدل  يكون  أن  ومنشوداً،  وعظيماً  رائعاً   سيبقى 
يكفى ليس  أنه  بيد  يحكم،  به  فيما  القاضى  وقلم  ولسان   وغاية 
العدل مهجته وضميره وغايته، وإنما عليه أن أن يكون   للمحامى 
عناء كل  يسترخص  وأن  أجله،  من  النضال  على  مفطوراً   يكون 
 ومجاهدة وخطر فى سبيل الوصول إليه، القاضى حسبه أن يقتنع
 بالعدل فيحكم به، فالكلمة به صادرة من لسانه وقلبه، ثم هو محصن
 باالستقالل وبالحصانة القضائية وبالمنصة العالية التى إليها يجلس،
منتصباً شامخاً  فيه  يقف  أن  عليه  غماراً  فيخوض  المحامى   أما 
 رغم أنه بال حماية وال حصانة، يكافح من أجل الحق الذى ينشده
 ويستصغر فى سبيله مصالحه ويستهين بما قد يصيبه فى شخصه
 وحريته، وربما فى حياته نفسها، وتاريخ المحاماة شاهد على ذلك

فى كل العصور.

 »األيام« استطلعت آراء محاميين لبنانيين حول دور المحامي وما
إذا كانت المحاماة رسالة إنسانية أم مهنة للكسب .

ودور المحاماة  أهمية  أن  المجذوب  غسان  مايا  المحامية   وترى 
الحق الصحابه وأن مهنة العدالة واعادة   المحامي هي في تحقيق 
المتمثلة اخالقياتها  من  أهميتها  تستمد  المهن  أم  وهي   المحاماة 
 بالشرف والنزاهة واالستقامة من جهة اولى، ومن مبادئها المتمثلة
المتمثل جوهرها  ومن  ثانية،  جهة  من  والحقيقة  والدقة   بالشفافية 
المتمثلة اهدافها  ومن  ثالثة،  جهة  من  والرصانة  والرقي   بالسمو 
 باحقاق الحق وتحقيق العدالة والدفاع عن الحق العام والخاص من
قانون احكام  وبحسب  يمارسها،  رسولية  مهنة  وهي  رابعة،   جهة 
 تنظيم مهنة المحاماة، من اقسم على احترام العدل والقضاء، وعلى
سر حفظ  وعلى  والمحكمة،  الزمالء  مخاطبة  في  االعتدال   التزام 
 المذاكرة، وعلى االمتناع عن كل عمل يتنافى واستقاللية المحامي
االب عناية  وبذل  وجهده  وخبرته  علمه  تكريس  وعلى   وكرامته، 

الصالح في سبيل حماية حق االنسان وحريته،

 وحول العقبات والعراقيل التي تواجه المحامي تقول المحامية مايا
واالرهاب واالزمات  والشلل  الفراغ  يواجه  بلد  »في   :  المجذوب 
 والفساد، يواجه المحامي الكثير من العقبات والتحديات على مختلف

المستويات ولخصت تلك بالتالي:
تطور مواكبة  على  المتوافرة  القانونية  النصوص  قدرة  عدم   * 

المجتمعات والطموحات واآلمال
عمل بخصوص  المجتمعات  بعض  لدى  الوعي  في  القصور   * 

المحامي ودوره وحقوقه وموجباته
تكامل عالقة  تكون  ان  يجب  التي  القضاء  مع  العالقة  شوائب   * 

وتكافل خالية من التعدي والتحدي والفوقية
* الوضع المعيشي المتردي

العامة ومرافقها  الدولة  مؤسسات  معظم  في  المستشري  الفساد   * 
والخاصة

، مهنة  أم  رسالة  المحاماة  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على   وردا 
 أجابت ان المحاماة مهنة تُماَرس بروح الخدمة العامة، مهنة جليلة
 لها قدسيتها، فهي تتكامل مع القضاء لتحقيق العدالة وتأكيد سيادة
عن الدفاع  الى  وتهدف  المجتمع،  في  الحق  كلمة  واعالء   القانون 
 القيم االنسانية ونشر الخير ورفع راية العلم والعدل والمساهمه في

تطوير المجتمع وتنميته
وهل المحاماة مهنة حرة مستقلة في لبنان ، أجابت قائلة :

 رغم االيام القاسية التي نشهدها في هذا البلد الحبيب والمحاوالت
المحاماة نجد  السلطة،  تداول  ومبدأ  الديمقراطية  لضرب   الجارية 
 هي الضامنة لالستثمار الجيد والحامية الستقاللية الوطن والقضاء
لممارسة ومعقالً  الوطنية،  للقضايا  صرحاً  المحامين  نقابة   ونجد 
النزيه المحامي  لحماية  فعاالً  واطاراً  السلطة  وتداول   الديمقراطية 
 ومحاسبة كل من يحاول تشويه هذه المهنة او يسيء اليها، وبعيداً
 عن المثالية والشعارات، نرى ان التحديات لمواجهة الفساد السياسي
 واالجتماعي قائمة، والتحديات لتأمين البيئة المالئمة للمحامين من
 اجل ممارسة مهمتهم بحرية واستقاللية قائمة، والتحديات لمحاسبة
 كل من تسول له نفسه االعتداء على المحامين ايضاً قائمة،وال بد من
 تظافر الجهود والعمل على حماية هذه المهنة من االنزالقات ومن

الطارئين والمندسين.
باستطاعة هل   ، المجذوب  مايا  للمحامية  السؤال  وجه   وعندما 
 المحامي حماية حقوق االنسان في ظل واقع فوضوي كالذي يعيشه

لبنان؟؟
برأينا- االساسية-  االنسان وحرياته  حماية حقوق  تشكل   ،  أجابت 
 الدور االهم الذي ال بد ان يلعبه المحامي والموجب الذي يجب ان
يشمل الدور  وهذا  والفوضوي،  المتردي  واقعنا  في ظل  به   يلتزم 

على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :
 1( حق االنسان في ممارسة حق الدفاع والخضوع لمحاكمة عادلة
 واالستعانة بمحامين مهنيين يتمتعون بالكفاءة والجدارة وذلك عبر

تطوير نظام المعونه القضائية وتحسينه
2( رصد الثغرات القانونية والقضائية عبر انشاء مرصد قانوني

آليات لتفعيل  الوسائل  كافة  واتخاذ  الالزمة  الضغوط  ممارسة   )3 
هذا في  المتوفرة  القانونية  النصوص  تطبيق  وحسن   المحاسبة 

الخصوص
التي الدولية  واالتفاقيات  المعاهدات  اهمية  حول  الوعي  نشر   )4 

ينضم اليها لبنان والمتعلقة بحماية حقوق االنسان وكيفية تطبيقها
5( نشر ثقافة العدالة

 أما المحامي توفيق جورج نجم فيرى العدالة ال تحلق اال بجناحيها
القضاء و المحاماة.

 ويقول :فالمحاماة مهنة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة بابداء الرأي
 القانوني و الدفاع عن الحقوق،و تساهم في تنفيذ الخدمة العامة على

ما نصت عليه المادة االولى في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
و العدالة  تحقيق  في  الفعال  االسهام  يتعدى  المحامي  دور  ان   إال 
الوطن بناء  الى  برسالته  يسمو  أهميته،إنما  على  الحقوق   إرساء 
تثبيت و  المؤسسات  تفعيل  القيم،و  وترسيخ  بالمجتمع،   واالرتقاء 

دولة القانون .
بنقاوة يالمسون  محامون  عطاياه،  كثرة  من  لبنان  على  منَّ   فاهلل 
 ضميرهم األبرار، و بشجاعة رأيهم المحاربين االماجد، و برؤيتهم

و تبصرهم المفكرين و الفالسفة.
 لم يكن تأسيس نقابة محامي بيروت عام 1919 و تزامنه مع إرساء
الكبير، لبنان  تمهيداً العالن دولة  االدارية  القانونية و  الدولة   بنى 
 إال دليل قاطع على دور المحامين و نقابتهم الوطني الذي لم تتخل

 عنه حتى يومنا هذا مروراً بمختلف المراحل التي مّر بها
الوطن.

مايا املجذوب
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 تاريخ االصدار:  ٣٠  تشرين الثاني

٢٠١٥

 الكتيبة الكورية تقدم مشاريع إنمائية لقرى ضمن نطاق عملياتها
إطار في  العاملة  الكورية  الكتيبة   ركزت 
واإلستطالع المراقبة  مهمات  على   »اليونيفيل« 
لم عينه  وبالوقت  لبنان  واستقرار  أمن   لحفظ 
 توفر أي جهد لتحسين المستوى المعيشي للسكان
السادسة عشرة الكورية  الكتيبة   المحليين. أخذت 
المبادرات العديد من  العقيد لي يون سوك   بقيادة 
إلى توفير مستقبل التي تهدف  المشاريع   وقدمت 
الحياة على  مباشر  بشكل  مركزة  للبنان   مشرق 

اليومية للسكان المحليين.
الكورية الكتيبة  قدمت  العام،  هذا  نيسان من   منذ 
 تسعة مشاريع تهدف إلى تحسين البنى التحتية في
 القرى الخمسة التي تقع ضمن منطقة عملياتها)برج
البرغلية( الشبريحا،  طيردبا،  العباسية،   رحال، 
أنابيب وتمديد  الطرقات  تعبيد  مشاريع   تتضمن 
كهربائية مولدات  وتقديم  الصحي   الصرف 
ونظرا ذلك،  عن  فضال  المياه.  تكرير   ومعامل 
تحضر بلبنان،  تعصف  التي  النفايات   ألزمة 
 الكتيبة الكورية لبرنامج طويل األجل بالتعاون مع
 الوكالة الكورية للتعاون الدولي ِ KOICA ، هي
 مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية
ودعم هبات  منح  إلى  تهدف  الكورية   والتجارية 
 برامج التعاون التقني للدول النامية. سيتناول هذا
 المشروع بشكٍل مباشر مشكلة النفايات التي تواجه
 السكان المحليين في جنوب لبنان على أمل تساهم
هذه الجهود بتحسين الظروف المعيشية للسكان.

المدارس دعم  في  جهودها  الكتيبة  ركزت   كما 

أجل من  السنة  هذه   خالل 
أفضل تعليمية  بيئة   تأمين 
سيحددون الذين   للطالب 

مستقبل لبنان.
الدعم مشاريع   تراوحت 
مرحلة من   المدرسي 
 الحضانة إلى المدارس التي
اإلحتياجات بذوي   تعنى 
والمعاهد  الخاصة، 
التي والجامعات   المهنية 
أعمار من  طالب   تشمل 

المساعدات قيمة  بلغت  مختلفة.   ومجموعات 
ومفروشات لوازم  من  وتألفت   $206,000 
 للمدارس كالمقاعد والمختبرات العلمية باإلضافة
 إلى أدوات تعليمية كتركيب العشب اإلصطناعي
وغرف الحمامات  وترميم  المالعب   وتجهيز 

اإلستراحة.
للسكان تعليم  فرص  من  العديد  الكتيبة   وقدمت 
)العباسية، عملياتها  منطقة  في  يسكنون   الذي 
 شبريحا، البرغلية، برج رحال وطير دبا( كإقامة
 دورات في التيكواندو واللغة الكورية والكمبيوتر
 والخياطة. في تشرين األول وللمرة األولى، ستقيم
 الكتيبة صف التايكواندو خاص بالمحترفين علما
اليتكواندو هي األكثر شعبية ونجاحا  أن دورات 

من بين كافة الدورات األخرى.
للحائزين للمحترفين  التيكواندو  دورة   خصصت 
تم الذين  األسود  الحزام   على 
المتميز أدائهم  بسبب   اختيارهم 
والذين اليتكواندو  صف   في 
ليصبحوا الفرصة  لهم   سيتاح 
للسكان تيكواندو   مدربو 

 المحليين. سيعمل الذين يتخطون الدورة كمساعد
ينمون وبذلك  التيكواندو  صفوف  خالل   مدرب 
نشر في  مهما  دورا  ويلعبون  القيادية   مهاراتهم 
 وتعليم التيكواندو في لبنان. كما استمرت الكتيبة
تشرين وفي  الميدانية.  الصحية  الخدمات   بتوفير 
في الصحية  العناية  تقديم  إلى  باإلضافة   الثاني، 
 العيادات المتنقلة، قدم أفراد الفريق الطبي دورات
اليدين، لغسل  الصحيح  األسلوب  حول   توعية 
األمراض من  والوقاية  الحروق  تجنب   وكيفية 
 باإلضافة إلى إرشاد الطالب في منطقة عملياتها

على الحفاظ على نمط حياة صحية.

الماضي، األول  تشرين  من  بدءا  الكتيبة   وبدأت 
طي »فن  وهي  جديدة  حرفية  تدريبية   بدورة 
لتزيين المناديل  طي  الطالب  )تعليم   المناديل« 
دخول تسهيل  إلى  تهدف  ،التي  الطعام(   مائدة 
 المرأة إلى النشاط اإلقتصادي من خالل المهارات
تعليم دورة  إلى  باإلضافة  بجد،  اكتسبنها   التي 
 الخياطة القائمة أصال. تكرس الكتيبة جهودها في
 النشاطات التي تؤمن الدخل ألفراد المجتمع عبر

توسيع مشاركتهم في النشاط اإلقتصادي.
فترة تمثل  التي  الماضية  الثمانية  األشهر   خالل 
 عمل الكتيبة السادسة عشرة، قامت الكتيبة بالعديد
سبيل على  المجاالت  مختلف  في  النشاطات   من 
الصحية وتحسين ظروف الخدمات  تقديم   المثال 

حياة السكان المحليين.

اليونيفيل العاملة في إطار  الكورية  الكتيبة   بدأت 
 مهمتها في حفظ السالم في جنوب لبنان في عام
الكتيبة تنهي  المقبل  األول  كانون  في  و   2007 
 السادسة عشرة مهمتها ليحل مكانها الكتيبة السابعة
عشرة وتسير وفق المهام نفسها والخدمات نفسها.



إقتصاد 2

5 نصائح قبل شراء سيارة جديدة

البحث واالستعالم 

مجالت مطالعة  جانب  إلى  اإلجتماعي،  والتواصل  اإلنترنت  مواقع  عبر  البحث  عليك  البداية   في 
 السيارات المختلفة للتعرف  أنواع السيارات والمفاضلة بينها بهدف تحديد الخيارات المتاحة لك وفقاً

للمميزات واألسعار، ويجب عليك التعرف على قوة
وسمعة الوكيل الذى ستشترى منه سيارتك.

جمع المعلومات من أحد مالك السيارة التى ستشتريها

 وغالباً ما ينتاب المقبل على شراء سيارة جديدة الحيرة، نظراً لما يشعره من صعوبة االختيار، لذلك 
 باإلمكان دائماً سؤال أحد مالك سيارة مثل التى تود أن تشتريها لمعرفة تجربته معها من حيث األداء

ومعدل استهالك الوقود والعفشة والمحرك
 وسؤاله عما إذا كان هناك أى.

شكوى من السيارة

اختبار السيارة

السيارة اختبار  يتم  أن   يجب 
قوة على  والتعرف   لفحصها، 

موتورها وأيضاً معرفة
المنحنيات، فى  واتزانها   ثباتها 

والمطبات
 وأيضاً سؤال البائع عن نوعية.

البنزين

التعرف على تكاليف الصيانة

 قبل الشراء مباشرة، يجب عليك الذهاب إلى أحد 
 مراكز الخدمة والتعرف على أسعار قطع الغيار
 وتكاليفها، وتذكر أن تكاليف الصيانة تختلف من
قطع بغالء  تتسم  سيارات  وهنا  ألخرى   سيارة 

غيارها، لذلك
انتبه كي ال تقع فى مشكلة أنت فى غنى عنها.

اختيار السيارة

 قّرر ما الحد األقصى الذى تستطيع أن تنفقه فى شراء سيارة، وإذا كنت تريد شراء سيارة من خالل 
قرض من البنك فعليك أن تقوم بدراسة الفوائد واألقساط.

ش.ع

 يعد قرار شراء سيارة جديدة من أكثر القرارات صعوبة، لما يتطلبه من دراسة وبحث في أكثر
من اتجاه، من حيث احتياجاتك وقدرتك المالية.

البسيطة عند شراء سيارة جديدة، والتى الخطوات  لكم عددا من  المرحلة،  تلك   وونظراً ألهمية 
ماديا. مرهقه  تكون  أن  دون  إحتياجاتكم  تلبي  سيارة  اختيار  من  تتمكن  حتى  إتباعها  يجب 

 شباب لبنان للهجرة...
لبنان شبان  غالبية   يتوجه 
نظرا البالد،  خارج   للعمل 
التي المتالحقة   لالزمات 
جهة، من  الوطن   تجتاح 
الدولة بوضع اهتمام   وعدم 
على تساعدهم   خطط 

 البقاء في ربوعه، وبناء مستقبله ومستقبلهم فيه،
االغتراب بالد  بفضلها  وتنمو  االدمغة   فتهاجر 
 وتزدهر. ليبقى حاملوا الشهادات، ممن لم تسمح
او البطالة  بالسفر، يحملون شهادة  الظروف   لهم 

يعملون بغير اختصاصهم.
التفتيش الى  خليل  ابو  ماريو  الشاب  يدفع   وما 
رئيس »غياب  هو  لبنان  خارج  مستقبله   عن 
 الجمهورية، وشل عمل مجلسي النواب والوزراء،
 واالزمات االقتصادية واالمنية. اضافة الى تراكم
 النفايات وتدني االجور وانعدام الخدمات وفرص

العمل امام الشباب«.
في يتخبط  »البلد  ان  رعد  الياس  الطالب   ويرى 
على حصوله  بعد  يدفعه  ما  الفوضى،  من   حالة 
للعمل سعى  انه  علما  خارجا،  للعمل   شهادته 
كانت االفضلية  ان  اال  بيروت،  مطاعم  احد   في 
 لالجنبي من ناحية انخفاض االجر وغياب التأمين

الصحي«.
في له  عمل  يفتش »عن  فزع  بول  جان  ان   كما 
 احدى مؤسسات بيروت، اال انه ال يوفق، لمطالبته
 بشروط صعبة في الدوام، وبإجر محدود جدا. ما
 يجعله يفكر بالسفر اليجاد فرصة له للعمل وتامين

مستقبله«.
 تجاه ذلك يؤكد خادم رعية مار تقال في الحازمية
 االستاذ الثانوي روني معتوق ان »شبان وشابات
لم وطنهم،  في  الغرباء  مثل  يعيشون  باتوا   لبنان 
خارج انهم  بل  اليه،  بانتمائهم  يشعرون   يعودوا 
تفكك نتيجة  ذلك  في  السبب  ويرى   المعادلة، 
 العائالت من جهة، وعدم مالءمة مناهج المدارس
 التربوية والجامعية مع تطلعاتهم من جهة اخرى.
 اضافة الى تردي االوضاع االقتصادية والمادية
 التي خلقت هوة كبيرة بين الطبقتين الفقيرة والغنية
 بعد ان قضت على الطبقة الوسطى. هذا عدا عن
 االزمات السياسية واالمنية المتالحقة التي حجبت

رؤية الشباب المستقبلية لغد مشرق«.
االمني االستقرار  »عدم  ان  على   وشدد 
وضع من  الشباب  يمنع  البلد،  في   واالقتصادي 
ال اذ  الوطن.  في  البعيد  للمدى  وخطط   برامج 
 يمكنهم التأسيس الي مشروع، خشية تجميده بقوة
في للتخصص  ان  للخارج  يتوجهون  لذا   قاهرة. 
منهم يبقى  الهجرة. ومن  او  العمل  او   الجامعات 
 يفتش عن بديل لالزمات التي يعيشها في الوطن.
 فيلجأ البعض للمخدرات او لشرب النرجيلة، وقد

الفت بشكل   شاعت 
االخيرة، الفترة   في 
كثيرة احيانا  يؤدي   ما 
واستهالك االدمان   الى 
في الوقت   كامل 

الضياع«.
 وراى ان »عددا قليال من الشبان اللبنانيين يجد
االجانب وجود  ان  بحيث  لبنان،  في   مستقبله 
مكان حلوا  والعراقيين وغيرهم  السوريين   من 
 اللبناني في كافة مجاالت العمل لالقبال المتزايد
دفع في  التوفير  بغاية  العمل  ارباب  من   عليهم 

االجور«.
 وإعتبر معتوق ان »اسباب واقع الشباب المتأزم
التنظيمية، الهيكلية  لغياب  تعود  بيروت،   في 
والعمل لبنان  في  البقاء  على  تشجعهم   التي 
الدولة من  »المطلوب  ان  على  مشددا   فيه«، 
الشبان، لجذب  عمل  خطة  وضع  الكنيسة   كما 
معوال هجرتها«،  وعدم  ارضهم  في   لتثبيتهم 
الجرح على  االصبع  »بوضع  االعالم   على 
الشبان مشاكل  على  تضيء  برامج  خالل   من 

وتسعى مع المعنيين لحلها«.
في والجامعات  المدارس  دور  على   وركز 
يحتاجها تخصصات  الى  الطالب   »توجيه 
الخريج، يضطر  ال  كي  اللبناني.  العمل   سوق 
غير في  العمل  من  باالحباط،  اصابته   بعد 

اختصاصه او التوجه للخارج«.
 واقترح لمواجهة هذه المشاكل، والمحافظة على
تتركز في وطنهم، »وضع خطة عمل   الشبان 
الشباب، تطلعات  تحتضن  لجان   على »تشكيل 
خالل من  المسؤولين،  مع  تواصلهم   وتؤمن 
 محاضرات وندوات ولقاءات، لطرح المشاكل
على والعمل  والوزارية  النيابية  المجالس   في 

حلها«.
 وفي حين تطرق الى »اهمية تنظيم محاضرات
وتحديد وخدمته  الوطن  حب  على   توعية 
 المسؤوليات تجاهه«، اشار الى »حاجة الشبان
 لدعم مالي للبقاء، وذلك من خالل تأمين فرص
 عمل مالئمة لهم، وتسهيل حصولهم على شقق
مع يتناسب  بما  الخدمات  كافة  وتوفير   سكنية، 

مداخيلهم«.
هجرة ملف  »خطورة  من  المسؤولين   وحذر 
االخيرة، الفترة  في  لتزايدها  اللبناني،   الشبان 
لمستقبل وامال  لهم  هاجس  الى  تحولت   وقد 
 افضل. داعيا الى تدارك هذه المشكلة واالهتمام
النهم لمشاكلهم  واالستماع  ورعايتهم   بالشبان 

هم ركيزة الوطن وامله ومستقبله«.

وطنية - ف.د



 بعد أكثر من خمس سنوات اندالع الثورات وبداية التغيير السياسي
 في بعض أنحاء الوطن العربي، تبين أن إدارة التحول وتنفيذ

السياسات االقتصادية الالزمة مهمة محفوفة بالتحديات.
 وقد اتُِّخَذت تدابير إصالحية جريئة بالفعل في بعض الحاالت، لكن

 تنسيق عملية اإلصالح االقتصادى ذاتها ال يزال صعباً في معظم بلدان
التحول العربي .

 وفي تقرير صدر بعنوان »نحو آفاق جديدة — التحول االقتصادي
 العربي في غمار التحول السياسي«، يصف صندوق النقد الدولي

 العناصر األساسية الصالح السياسات االقتصادية في بلدان التحول
 العربي والتى يمكن أن تساعد في إدارة التغيير االقتصادي أثناء فترة

التحول السياسي.

اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦ العدد - ٩٤ - كانون االول  ٢٠١٥  

١٠٠٠ ليرة

 شباب لبنان للهجرة...

 
 المحاماه.. مهنة أم رسالة..؟؟ وما هي

مقومات النجاح للمحامي؟

 أطباء بال حدود..عطاء الى ما وراء
البحار

االقتصاد العالمي - ص.٧القضية المركزية - ص.٦
سالمة كيلة

 التحول االقتصادي العالمي من منظور
  ماركسي

الوضع االقتصادي العربي بعد 5 سنوات على اندالع الثورات

 الالجئون الفلسطينيون في لبنان :أوضاع
 مأساوية بين تقاعس »األونروا« وتجاهل

 المسؤولين

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

التحديات تتطلب إصالحات جريئة

االقتصاد في إدارة  تواجه  التي  التحديات   تكثفت 
سنوات الثالث  مدار  على  العربي  التحول   بلدان 
 األخيرة. فقد شهدت هذه الفترة ظروفاً اقتصادية
الموارد انخفاض  وبدأ  معقدة،  ومحلية   خارجية 
 المالية واالحتياطيات من النقد األجنبى، ولم يعد
 النمو االقتصادي كافياً لتخفيض البطالة المرتفعة

في هذه البلدان.
في البلدان  هذه  أصبحت  الخلفية،  هذه   وعلى 
االقتصاد إدارة  الضروري  فمن   منعطف حرج؛ 
جريئة إصالحية  جهود  بذل  مع  حذر،   بشكل 
الخاص، القطاع  بقيادة  للنمو  مواٍت  مناخ   لتهيئة 
 من أجل الحفاظ على األمل الذي ُولد مع التحول
ورفع المعيشة  مستويات  تحسين  بشأن   العربي 
النمو وتوسيع نطاقه وتوفير المزيد من  معدالت 

فرص العمل بشكل ملموس.
على صعوبة  تضفي  السياسي  االقتصاد   عوامل 

اإلصالح

بالتحديات مليئة  اجتماعية-سياسية  بيئة   هناك 
في شروعها  مع  العربي  التحول  بلدان   تواجه 
اإلصالحات االقتصادية الكلية والهيكلية الصعبة:
التحول مسيرة  في  الملحوظ  التقدم  من   بالرغم 
من بعد  تنته  لم  البلدان  بعض  أن  نجد   السياسي، 
 اعتماد دساتيرها الجديدة واختيار حكوماتها على

أساس غير مؤقت.
 عادة ما تُناط مهام محدودة بالحكومات التي يمتد
السلطة وتتولى  قصيرة  زمنية  لفترات   وجودها 
 قبيل انتخابات وشيكة، أو تكون حوافزها ضعيفة
تكاليف سياسية تنطوي على   إلجراء إصالحات 
مزاياها عن  النظر  بغض   – األجل   قصيرة 

المستقبلية.
 بالرغم من وجود حكومات ائتالفية في عدد من
 بلدان التحول العربي، فقد يكون لألحزاب داخل

االئتالف برامج متضاربة.
عالقات إلى  واالفتقار  الضعيفة   المؤسسات 
عقبة يمثالن  المختلفة  المؤسسات  بين   واضحة 
جدول تنفيذ  ويؤخران  اإلصالح  عملية   أمام 

األعمال الموضوع للتحول االقتصادي.
 ينطوي كثير من اإلصالحات على آثار توزيعية،

مما يمكن أن يثير مقاومة لإلصالح.
 وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يعد من الممكن معاملة
فحسب: إضافياً  هدفاً  باعتبارها  الشباب   مصالح 
 فالشباب يشكلون أغلبية السكان، وقد زاد نشاطهم
 السياسي، ومن المالحظ أن لهم آراء متباينة بشأن

اتجاه االقتصاد .
من عدد  في  تدهوراً  األمنية  األوضاع   شهدت 
فعاليتها على  أثر  مما  العربي،  التحول   بلدان 
 وقدرتها على التركيز على جدول أعمالها المعني

باإلصالح االقتصادي.
كيفية ادراة التغيير االقتصادي

 ونظراً للطابع المعقد الذي تتسم به هذه المهمة في
التركيز زيادة  يتعين  المعاكسة،  الظروف   سياق 
 على اجتياز تطورات االقتصاد السياسي وإرساء

استراتيجية للتواصل الفعال.
التقرير على ضرورة تطويع استراتيجية  ويشدد 
كل بها  يمر  التي  للظروف  اإلصالحات   تنفيذ 

فال لإلصالحات.  الخاصة  الطبيعة  وكذلك   بلد 
ذلك، ومع  الجميع.  يناسب  واحد  منهج   يوجد 
الصندوق عمل  من  المستخلصة  التجارب   تشير 
االقتصاد أدبيات  وكذلك  األخرى،   والمؤسسات 
 السياسي، إلى عدد من االعتبارات التي يتوقع أن
العربي التحول  بلدان  في  السياسات  صناع   تفيد 

عند تصميم اإلصالحات وتنفيذها:
حتى لإلصالح  ملحة  حاجة  بوجود  الشعور   بث 
مقنعة حجة  تقديم  يمكن  النجاح:  فرص   تتعزز 
التكاليف على  الضوء  تسليط  خالل  من   للتغيير 
الدليل وتقديم  اصالح  دون  لالستمرار   الباهظة 

على منافع اإلصالح لشرائح السكان المختلفة.
أهداف من  ركيزة  على  اإلصالح  خطط   إرساء 
 األداء الواضحة والقابلة للقياس: من خالل تعزيز
عن السياسات  صناع  مساءلة  وزيادة   الشفافية 
 تنفيذ اإلصالحات، يمكن تخفيف مخاطر الجمود
الذي يتسبب في كثرة المناقشات وانعدام التنفيذ.

 اشراك األطراف الفاعلة فة عملية االصالح للحد
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