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L’Afrique : peu pollueur très pollué
Henri-Louis Védie, Professeur (ém.) Groupe HEC-Paris

La Cop 21 a constitué, si l’on s’en tient aux engagements pris,
un progrès, même si ce n’est qu’un demi-succès Pour autant, on
n’a pas suffisamment insister sur le paradoxe africain, à savoir
que c’est le continent africain qui est le continent de la planète
le moins pollueur, mais aussi celui qui devrait être le plus affecté
par les changements climatiques ayant trait au réchauffement
planétaire, consécutif aux pollutions venues parfois d’autres
continents. Vouloir sauver le climat, c’est bien mais cela suppose
que l’on rappelle tout d’abord quelles sont les origines du
réchauffement et de la pollution et qu’on en tire les conséquences.
Si on s’en tient aux données 2014, les gaz à
effet de serre à l’origine de ce réchauffement
sont très majoritairement dûs à l›émission de
CO2(58,5%),suivi de l’émission de CH14, de
la déforestation (16%) et de l’émission de
N20(3,5%). La déforestation est souvent peu
prise en compte, et pourtant la plupart du bois
coupé est brûlé, donnant lieu à des émissions
de CO2 , auxquelles viennent s’ajouter le CO2
lié à la culture de terres qu’une végétation
désormais déficiente n’absorbe plus. Quant au
CH4 -méthane- et au N20-protoxyde d’azote-ils
sont très dépendants de la production agricole
et de l’augmentation de la part animale dans
l’alimentation. Enfin, si on analyse les différentes
sources énergétiques, on constate que 41% des
émissions de CO2 provient de la production
d’électricité.
Au niveau mondial, les principaux
pays ou groupe de pays responsables
de l’émission de CO2 sont par ordre
décroissant: la Chine (24,1%), les
Etats-Unis (14,9%), les nations
membres de l’Union européenne
(10 ,3%), l’Inde (5,7%), la Fédération
de Russie (5,4%), le Japon (3%), le
Brésil (2,6%) etc. Aucun pays africain
ne franchit le seuil de 1%. Rien de
surprenant d’ailleurs Comme on le
voit, développement et pollution
sont intimement liés. Ce qui explique
pourquoi le continent africain est
finalement l’un des moins pollueurs.
Par contre n’oublions pas également
que pour se développer l’Afrique devra
consommer de l’énergie, laquelle est
par essence émettrice de CO2,et on
sait que l’énergie - en particulier la
production d’électricité- est en 2O15
de très loin celle qui émet le plus

de CO2,41%, suivie des transports (23%),de
l’industrie (20%), du résidentiel (6%) etc. La
production d’électricité à partir du charbon
très dominante en Chine et en Inde, trop
importante en Allemagne et en Pologne, y
est bien sur pour quelque chose.
Ainsi, le retard de développement dont souffre
grand nombre d’Etats africains permet à ce
continent d’être le moins pollueur, ce qui ne
l’empêche pas d’être la principale victime d’un
réchauffement climatique venu d’ailleurs.
Il faut savoir en effet que sur la base d’une
augmentation des températures de deux
degrés au niveau mondial, cela signifie trois
degrés de plus pour l’Afrique.
Et les changements climatiques qui en découleraient auraient des incidences considérables

sur son développement.
Citons, par exemple, une érosion côtière
accentuée, un accès à l’eau potable plus
complexe, des terres cultivables de moins en
moins nombreuses et de plus en plus difficile
à cultiver, des conditions de vie et de travail de
plus en plus dégradées... du fait de sa position
géographique, se rapprochant des tropiques,
l’effet de serre sera plus intense en Afrique,
accentuant la raréfaction des pluies sur un
continent déjà, pour une grande partie de son
territoire, connu pour ses longues périodes
de sécheresse.
Le paradoxe africain
C’est la raison pour laquelle grand nombre
d’experts africains plaidaient pour une réduction

mondiale de un degré cinq et non de deux
degrés. Le rappel de ce paradoxe africain –peu
pollueur et très pollué- pose au grand jour
celui de l’unicité des politiques proposées
dans le cadre du réchauffement climatique.
Les principaux pays responsables de ce réchauffement
sont les pays industriels les plus développés sur
le plan industriel -Etats Unis et Chine- et à un
degré moindre des émergents comme l’Inde
et le Brésil. Les mesures proposées pour lutter
contre le réchauffement climatique, même
contraignantes, ne risquent pas de remettre
en cause leur processus de développement.
Ce qui ne sera pas le cas pour l’Afrique.
Enfin, n’oublions pas que, pour atteindre leur
niveau actuel, ces mêmes pays et Etats ne se
sont pas posé la question de savoir s’ils créaient
ou non de la pollution.
Devenus les économies les plus
développées, ou en passe de le devenir,
ils se la posent aujourd’hui tardivement.
Et se faisant, en voulant généraliser
les mesures proposées pour lutter
contre l’effet de serre , ils rendent plus
difficile les conditions de décollage
industriels des Etats les plus démunis
et les plus en retard de développement
de la planète.
Si on applique la théorie du pollueur
payant, chère au prix Nobel R. Coase,
ce serait les pays riches et les pays
pollueurs qui doivent payer. Comme
ce sont les mêmes, cela aurait pu
faciliter les négociations La Cop 21 l’a
certes rappelé, mais l’accord s’est fait
à partir d’objectifs revus à la baisse
sous la contrainte de puissances
comme les Etats-Unis et quelques
autres.
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Forum de Lisbonne du Centre Nord Sud du Conseil de l’Europe:
Combattre la radicalisation et le terrorisme

Dr Zeina el Tibi

Créé en novembre 1989, le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales - plus communément dénommé Centre NordSud - est une organisation relevant du Conseil de l’Europe ayant pour but de fournir un cadre à la coopération européenne pour promouvoir
des politiques de solidarité conformes aux objectifs et principes du Conseil de l’Europe. Le Maroc est le premier pays du sud de la Méditerranée
à avoir adhéré, en 2009 et il occupe la vice-présidence du comité exécutif du Centre en la personne de l’Ambassadeur du Maroc à Lisbonne,
Mme Karima Benyaïch. Depuis 1984, le Centre organise chaque année le Forum de Lisbonne qui constitue une plateforme unique permettant
de réunir des participants de haut niveau d’Europe, des régions de son voisinage et d’autres continents afin de partager les expériences, les
bonnes pratiques et les expertises autour des thèmes en relation avec la promotion de la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit.
L’édition 2015 du Forum de Lisbonne a
connu la participation de 250 représentants
d’organisations internationales, des ministères
des États méditerranéens et européens, des
parlements, des collectivités locales et des
universités et centres de recherche. Outre le
Maroc, État membre, de nombreux pays du sud de
la Méditerranée étaient représentés notamment
la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Palestine, le
Liban, la Jordanie et la Turquie.
Trois axes fondamentaux
Le Forum 2015 était consacré au thème: « Comment
combattre la radicalisation et le terrorisme :
outils de prévention et connaissances partagées
dans l’espace méditerranée et européen. »
Les travaux de cette rencontre s’articulaient
autour de trois axes fondamentaux:
«L’État de droit et les réponses démocratiques:
un rempart contre la radicalisation», avec
des communication de Mme Mbarka Bouaïda,
ministre déléguée auprès du ministre des
Affaires étrangères et de la coopération du
Royaume du Maroc, Tadeusz Iwinsk, membre
de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe (Pologne), Leen Verbeek, Commissaire
du roi (Pays-Bas), Doyen Mohammed Fadhel
Moussa, membre de l’Assemblée nationale
constituante (Tunisie), Hamid Boukrif, ministère
des Affaires étrangères d’Algérie, Pr. Ana
Salinas de Frias, université de Malaga. Mme
Bouaïda a souligné la nécessité d’adopter une
approche multidimensionnelle pour combattre

l’extrémisme dans toutes ses formes. En effet,
l’approche sécuritaire à elle seule ne suffit pas
pour éradiquer ce fléau, a-t-elle insisté en
mettant l’accent à cet égard sur les différentes
réformes politiques, économiques et sociales
adoptées par le Maroc pour le renforcement
de la démocratie et l’État de droit.
« La prévention de la radicalisation par
l’éducation et la formation » était le thème du
deuxième axe traité par Samia Bibars , directrice
à la Ligue arabe, Marisa Mathias, présidente
de la délégation du Parlement Européen pour
les relations avec le Machrek, Mohammed
Zawahreh (Jordanie), Sevinj Fataliyena,
membre de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe, Pr. Charles Saint-Prot,
directeur général de l’Observatoire d’études
géopolitiques de Paris.
Le troisième axe sur « le renforcement du rôle
des jeunes et des femmes pour prévenir et
combattre la radicalisation » a été traité par
Mehdi Bensaïd, président de la commission
des Affaires étrangères et de la Défense du
Parlement marocain, Mme Delphine Borione,
secrétaire-général adjoint de l’Union pour la
Méditerranée, Harald Weilnböck (Allemagne)
Dr Asma Lamrabet, directrice du Centre des
études féminines en Islam (Rabat), Matilda
Flemming, Conseil consultatif de la jeunesse
du Conseil de l’Europe.
Quatre ateliers ont également préparé des
rapports sur « les réponses juridiques à la
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radicalisation », présidé par Murat Daoudov
(Turquie), « le rôle du dialogue interculturel
et interreligieux », présidé par Dr Zeina el
Tibi, « les discours et approches alternatifs de
prévention contre la radicalisation », présidé
par Christophe Rouillon (Comité des régions de
l’UE) et « éducation et Formation », présidé par
Christopher Reynolds, Division des politiques
éducatives du Conseil de l’Europe.
Des actions concrètes
Après que les présidents ou rapporteurs des
ateliers aient présenté leur rapport, JeanMarie Heydt, président du Comité exécutif
du Centre Nord-Sud, a conclu les travaux.
Il a indiqué que le Forum s’inscrivait dans le
cadre de la déclaration, du 19 mai 2015, du
Comité des ministres du Conseil de l’Europe
qui a réaffirmé sa détermination à contribuer
activement à la lutte contre l’extrémisme violent
et la radicalisation menant au terrorisme, à
travers la promotion des droits de l’homme,
de l’État de droit et de la démocratie.
Selon Jean-Marie Heydt, il s’agit de concrétiser
le plan d’action adopté dans le but de renforcer
le cadre juridique commun entre les deux rives
de la Méditerranée permettant de contrer le
terrorisme et l’extrémisme violent à travers des
activités ciblées et concrètes de prévention
et de lutte contre la radicalisation violente.
Le colloque s’est terminé par un discours d’André
Azoulay, conseiller du Roi du Maroc, président
de l’édition 2015 du Forum de Lisbonne et
lauréat du Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe
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président du Forum 2015.
Selon André Azoulay, « Le Forum de Lisbonne
trouvera sa légitimité en conjuguant avec la
même détermination une résistance irréfragable au terrorisme et un refus absolu aux
tentations réductrices et caricaturales d’une
islamophobie qui mine les fondements du
savoir vivre ensemble…
Une partie de la réponse à ce double défi se
trouve au sein de nos sociétés civiles pour
que celles-ci soient désormais convaincues
de la mobilisation de la Communauté internationale pour apporter une réponse plus
juste, plus effective et plus éthique à toutes
les crises régionales longtemps laissées sans
réponses…Il faut une compréhension critique
et scientifique des causes dont nous sommes
collectivement responsables. C’est-à-dire une
analyse objective des causes qui nous ont
conduits à ce cauchemar… »
Après avoir affirmé qu’il faut comprendre
la nécessité de ne pas laisser les extrémistes
récupérer des causes, par exemple la Palestine,
« que nous n’avons pas su défendre », et profiter
des crises dont la Méditerranée souffre, André
Azoulay a ajouté « Fortes de cette nouvelle
donne qui reste à confirmer et de cette prise
de conscience en devenir, les sociétés civiles
du monde arabe sauront alors puiser, dans
leurs histoires et leurs traditions, la capacité
de résister et extirper dans leurs propres
environnements les racines qui ont fait le lit
de tous les extrémismes.»

Paris - 14 Avenue d’Eylau 75016 - France
+33 (0) 1 77 72 64 29
Zeina El Tibi
E-mail : al_ayam_1966@hotmail.com
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La prévention de la radicalisation par l’éducation et le dialogue
Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG

Après les attentats terroristes du 13 novembre à Paris, le président de la République française déclarait « Nous sommes en guerre ». Sans doute.
Mais il faut bien identifier l’ennemi et les causes de ce terrorisme pour être sûr de ne pas passer à côté de la réponse à long terme et ne pas
tomber dans le piège tendu par les extrémistes.
D’emblée, il convient de préciser que nous
ne sommes pas en guerre contre l’islam. Le
terrorisme n’est l’apanage d’aucune cause ou
d’aucune idéologie particulière. La multiplicité
des formes du terrorisme conduit d’emblée
à répudier tout parallèle avec une culture ou
une religion particulière. Il ne peut y avoir
de terrorisme par déterminisme culturel ou
religieux. Aussi, la raison doit nous inciter à
ne pas assimiler le monde musulman avec
une minorité de fanatiques qui détournent
l’Islam à des fins criminelles.
Le terrorisme dont sont victime aujourd’hui
de nombreux pays, de l’Égypte à la France
en passant par la Tunisie, trouve son origine
dans plusieurs causes.
I - Les causes de la radicalisation
La première cause est géopolitique.
Le terreau du radicalisme, et du terrorisme,
n’est pas la religion mais les crises régionales
non résolues. En l’occurrence, c’est la crise de
Palestine qui dure depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale ; c’est aussi l’invasion et
l’anéantissement de l’Irak par les États-Unis
qui a créé le terrorisme dans ce pays…
La deuxième cause de la
radicalisation est l’ignorance.
Ce qui caractérise la radicalisation est
l’instrumentalisation du religieux par des
activistes pour lesquels la religion n’est qu’un
outil de propagande. La radicalisation, pouvant
conduire au terrorisme, repose sur un discours
pseudo-religieux qui manipule des mots comme
jihad, califat, etc. Le radicalisme, dit « islamiste »,
est caractérisé par l’instrumentalisation du
religieux par des groupes politico-religieux.
Sans cette instrumentalisation, par des charlatans
et des imams autoproclamés qui déforment
l’enseignement de l’islam, le phénomène
n’aurait pas l’ampleur qu’il a prise. Et cette
instrumentalisation n’est possible qu’en raison
de l’ignorance par les personnes concernées
du véritable enseignement de l’islam.
La troisième cause de la radicalisation
dans les pays européens est
le refus d’intégration
Il s’agit de l’intégration de jeunes qui ne se
retrouvent pas dans une volonté de s’intégrer
à la société, qui n’ont pas ce désir de vivre
ensemble, qui selon Renan caractérise une
nation.
L’avènement d’un individualisme déchaîné a
conduit à la perte du sentiment d’appartenance

à la collectivité nationale. Même si cela ne fait
pas plaisir à certains, il faut avoir la lucidité de
remonter aux causes idéologiques de la crise :
une certaine vision sociétale, héritée de la
pensée 68 et de penseurs incendiaires comme
Michel Foucault, a créé une doxa dévastatrice à
l’encontre des valeurs traditionnelles. Pourquoi
des gens adhèrent-ils au discours des groupes
politico-religieux ? Parce qu’ils ne se retrouvent
pas dans un système de valeurs crédible.
La panne de l’intégration provient peut être du
fait qu’on ne peut s’intégrer qu’à une société
solide et porteuse de valeurs. Les prédicateurs
extrémistes vont au-devant de jeunes en mal
de repères et leur apportent des réponses,
certes simplistes, sur leur identité.
Des jeunes sans repère sont les proies faciles
d’une propagande qui allie à la fois une révolte
que l’on pourrait qualifier d’extrême-gauche
(haine de la société et de l’État) et des théories
religieuses ultra-rétrogrades. Cette propagande
est d’autant plus conquérante qu’elle utilise
parfaitement les technologies modernes.
Dans la majorité des cas, la radicalisation a
été provoquée par un contact via les réseaux
sociaux.
Ce qui est en jeu est donc un phénomène
d’endoctrinement utilisant un référentiel
pseudo religieux. Face à un tel constat, il
est clair que la réponse au terrorisme et à la
radicalisation ne peut être seulement militaire
ou policière. Je ne doute pas que cela soit
indispensable et il faut être impitoyable, mais
c’est insuffisant dans la mesure où l’on ne va
pas à la racine, on ne prend pas en compte la
dimension idéologique.
Il y a évidemment des questions géopolitiques
à résoudre, concernant l’avenir de l’Irak, de la
Syrie, sans oublier la Palestine.
Il y a également un discours radical des groupes
politico-religieux à déconstruire en se plaçant
sur le terrain cognitif.
II – Combattre l’ignorance
La priorité est de combattre l’ignorance
qui permet la radicalisation
En septembre 2011, la Commission européenne
a inauguré le Réseau de sensibilisation à la
radicalisation (RSR). Ce réseau a pour objet
la prévention et la lutte contre la radicalisation. C’est insuffisant car l’accent n’est pas
suffisamment mis sur la déconstruction du
discours pseudo-religieux des extrémistes.
Il convient de rappeler que l’apparition de
groupes terroristes a été le fait soit des adeptes
de la révolution iranienne de 1979, inspirée par
l’ayatollah chiite Khomeiny, soit d’activistes
révolutionnaires trouvant leur inspiration
dans la pensée de Sayyid Qutb (1906-1966),

un Égyptien dissident de la confrérie des
Frères musulmans, et de ses disciples dont
Mohammed Abdel Salam Faraj qui a été le
modèle des dirigeants d’al Qaïda.
En un mot, l’Islam est pris en otage par les
activistes. Il faut le libérer. Il est indispensable
de déconstruire le discours pseudo-religieux
diffusé par de prétendus imams, des « grands
frères », des chefs de bande dans les prisons
et certaines banlieues, les sites Internet, etc.
L’enseignement de l’Islam, en particulier du
fait religieux est un véritable problème qui
ne peut être résolu qu’en mettant en place un
grand chantier de réflexion. Il faut favoriser
la connaissance de l’Islam réel, celui du juste
milieu et du réformisme.
Ce qui est en cause est d’abord la formation des
imams. C’est eux qui encadrent les croyants,
c’est eux qui doivent être au contact des jeunes
égarés pour les remettre sur le droit chemin.
Pour cela ils doivent être bien formés.
Il faut combattre la radicalisation
déviante par l’Islam et au nom de l’islam.
Ce travail est fait dans de nombreux pays : en
Arabie saoudite où, outre la réponse policière,
et sécuritaire, des centres de déradicalisation
et de réhabilitation ont été créés depuis 2004.
Plus récemment les Émirats arabes unis ont
mis en place un programme de lutte contre
la radicalisation. Un autre exemple de lutte
contre la radicalisation est fourni en Égypte

par al Azhar et son nouvel Observatoire contre
l’extrémisme.
On peut surtout prendre l’exemple du Maroc. La
maitrise du champ religieux et l’action conduite
sous l’autorité du Roi, Commandeur des Croyants,
place le Maroc en pointe dans la lutte contre
la déviance extrémiste. L’institut Mohammed
VI destiné à la formation des imams est un
modèle aussi bien pour les pays africains que
pour les pays européens.
C’est par des initiatives concrètes que l’on fera
reculer la radicalisation qui rend difficile la
construction du vivre ensemble et fait le jeu
des extrémistes de tout bord.
En même temps, en réaffirmant vigoureusement
les véritables valeurs de l’Islam, on favorisera
les dialogues féconds dans le respect des
identités. Sur ce point, il doit être précisé
que le dialogue n’est pas un monologue : il
ne consiste pas à n’entendre qu’une voix, à
ne présenter qu’un modèle, qu’un système
de valeurs, en l’occurrence celui qui est en
vogue en Occident.
Ce modèle n’est pas toujours pertinent parce
qu’il nie trop souvent le fait religieux. Sans
doute que le véritable dialogue serait celui qui
consisterait à retrouver les valeurs communes
de nos deux grandes religions monothéistes
et universalistes qui sont les soubassements
de nos civilisations.
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Le Musée des Minéraux ou les défis de la création d’un
musée au Liban
Layla Mathieu
minéraux à paris, il commence à réunir des
pièces et forme le projet de constituer un musée.
Fort du soutien du recteur de l’USJ, il fait faire
une maquette et lance les travaux en juillet
2012.Le musée sera finalement inauguré, le
12 octobre 2013, en présence du président de
la république Michel Sleiman, du président
du Conseil Tamman Salam, des ministres de
l’Education et de la Culture, et de nombreuses
personnalités du monde politique, diplomatique
et académique.
Salim Eddé explique son projet : « Fasciné par
l’art de la nature, intéressé par les formes et

Le 17 décembre2015, pour clôturer l’année
2015 le groupe francophone à l’UNESCO à Paris,
présidé par Dr. Khalil Karam, ambassadeur
et délégué permanent du Liban auprès de
l’UNESCO, a voulu rendre hommage aux efforts
déployés par l’homme d’affaires Salim Eddé
pour la création et la mise en valeur d’un Musée
des minéraux de Beyrouth (MIM).
Polytechnicien, cofondateur et directeur
général de la société Murex, Salim Eddé
a, tout au long de sa conférence, présenté
avec beaucoup d’humour et de modestie le

Créer un lieu de rencontre en imaginant une
grande salle, une cafétéria, une boutique, des
salles thématiques puis ensuite le musée à
proprement parler avec des vitrines où les pièces
sont exposées avec les explications pour chaque
pièce sur des écrans et des tableaux vivants qui
transmettent les informations et la relation de
ces minéraux avec le corps humain. On peut y
admirer plus de 1400 minéraux, représentant
plus de 300 espèces différentes venant de
60 pays. Par ailleurs toutes les informations
peuvent être téléchargées sur les téléphones
portables.

musée dont il a doté le Liban et qui est situé
dans le campus de l’Innovation et du Sport
de l’Université Saint-Joseph.
Il a exposé la manière de mettre une véritable
passion au service de la culture et de la découverte,
celle d’une magnifique collection de minéraux
qu’il a sélectionnés au fil des années, depuis
février 1997 le jour où il a poussé la porte
d’une boutique de la rue Guénégaud dans
le 6ème arrondissement de Paris.
Après avoir visité d’autres collections de
l’histoire de la formation des cristaux,
j’ai d’abord été un collectionneur
égoïste. Mais ma grand-mère
qui me disait nous n’emportons
rien avec nous une fois dans la
tombe et Toutankhamon qui m’en
a donné la preuve en se retrouvant
avec toute sa richesse dans un
musée, m’ont convaincu de faire
profiter le plus grand nombre
de personnes de la beauté de
cette collection. D’où l’idée d’un
musée de minéraux. ».
Mais comment configurer un tel
musée ? Comment intéresser la
jeunesse libanaise à la création de
la nature à travers l’observation
de minéraux rares tout en évitant
les pièges du « Musée punition » ?
Comment expliquer dans un espace
figé ce qu’est un minéral quand
nous savons qu’il en existe plus de
500 mille connus ? » Ce qui avant
tout intéressait Salim Eddé était
d’éviter un musée scientifique
rébarbatif. Il fallait mettre en
valeur la beauté de la nature
pour ensuite attirer l’attention
de l’observateur vers l’aspect
scientifique.

La mise en place de ce musée que l’Université
Saint-Joseph a accueilli dans ses locaux ne s’est
pas fait sans difficultés. D’abord le manque
d’expérience, ensuite une aide de l’Etat totalement
inexistante et des droits de douane élevés
pour l’importation des vitrines spéciales par
exemple. Mais le pari a été gagné et Beyrouth
s’est enrichi d’un nouveau musée, qui est bijou
trop rare dans la capitale libanaise.
Ce musée est conçu comme un lieu de rencontre
et d’initiation mais, plus encore, comme le note
son fondateur, ce musée est aussi un symbole
car il contribue à enrichir le patrimoine culturel
libanais et à faire en sorte que Beyrouth reste un
centre de la connaissance et de la culture : « ce
musée témoigne donc de notre inébranlable
volonté de résister, de renaitre et de rayonner
malgré toutes les vicissitudes. »
En ces temps moroses et inquiétants, créer
un musée est un bel acte de foi en l’avenir
du Liban.

تتمات
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أي حل سياسي يخرج لبنان من أزمته االقتصادية ؟
تتمة الصفحة ١
االقتصاد واضحة جداً .فإنتخاب رئيس سيسمح
بتشكيل حكومة جديدة تكون من أولوياتها الشأن
االقتصادي والمالي وعليه تضع خطة يكون
محورها ثالثة عناصر:
أوالً :وضع خطة للجم العجز المالي في موازنة
الدولة وذلك عبر لجم اإلنفاق الجاري الذي يبلغ
 %90من حجم اإلنفاق كما ولجم الهدر والفساد

واللذين يكفيان لوحدهما لدفع النمو إلى مستويات
العام .2007
ثانياً :وضع خطة إقتصادية محورها اإلنماء
المناطقي وإستخدام الـ -ue Chain Analysis
 Valوالذي يسمح بتحديد القطاعات الواعدة مع
األخذ باإلعتبار الخصوصيات والمهارات للعمال
في مختلف المناطق ما يسمح بتحديد القطاعات
ودعم المشاريع إستثماريا ً وضريبياً.

ثالثاًّ :
سن القوانين التي تسم ّح بدعم االقتصاد بشقّيه
اإلستثماري واإلستهالكي وخصوصا ً الشراكة
بين القطاع العام والخاص والتي تُب ّشر بمستقبل
واحد مع إستخدام الخبرة والتمويل الخاص على
المنصة العامة.
وبهذا ،فإننا وبحساباتنا ،سيتمكن لبنان من تسجيل
نمو  %2.5في العام  2016على أن يكون هذا
النمو بحدود الـ  %5في العام  2017و%9
في العام  2018إذا ما تمكنا من إعادة الثقة إلى

االقتصاد اللبناني.
نعم إنتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة
إقتصادية ُملحة قبل حصول الكوارث وال يُمكن
تبرير التلكوء في إنتخابه مهما كان العذر ألن
العكس هو عمل إنتحاري وال ين ّم عن مسؤولية
لألحزاب اللبنانية .وبحكم مسؤوليتنا كوزير
لإلقتصاد والتجارة ،ندعو كافة األطراف اللبنانية
إلى عمل كل ما هو ضروري إلنتخاب رئيس في
أسرع وقت ممكن.

أحداث هزت االقتصاد العالمي في 2015
تتمة الصفحة ١
الدوالر األمريكي واليورو والين الياباني والجنيه
اإلسترليني.
واستقبل المستثمرون حول العالم تخفيض قيمة
اليوان باعتباره عالمة على أن االقتصاد الصيني
يسوء بشكل يفوق التوقعات ،وبيعت األصول
الخطرة ،وخاصة األسهم ،بشكل سريع.
وفي الرابع والعشرين من أغسطس ،وبعد
أيام من الضغط المتواصل ،انهارت مؤشرات
أسهم البورصة األمريكية بعد فترة وجيزة من
بدء التعامالت ،حيث هوى مؤشر «داو جونز
الصناعي» بأكثر من ألف نقطة ،واستعاد المؤشر

الرئيسي بعض خسائره ،لكنه أنهى اليوم فعليا
بخسارة من  %3إلى .%4
ووصف ما حدث يوم  24أغسطس 2015
بأنه انهيار بعد أن اجتاحت موجة هبوط حادة
البورصات العالمية خسرت فيها األسهم أكثر
من ثالثة تريليونات دوالر ،وذلك بسبب انهيار
سوق األسهم الصينية ،وظهور مؤشرات لتباطؤ
نمو االقتصاد الصيني ،وخسارة النفط نسبة %6
من قيمته ،مما أدى إلى التخوف من اندالع أزمة
اقتصادية عالمية.
أما في  16من ديسمبر ،2015جاء قرار مجلس
االحتياطي الفيدرالي األمريكي رفع سعر الفائدة

ألول مرة منذ  9سنوات ،مما ساهم في ارتفاع
مؤشرات البورصات العالمية مدعومة بردود
فعل المستثمرين اإليجابية حيال القرار والثقة في
االقتصاد األمريكي الذي يعتمد عليه هذا القرار.
وأسفرت عملية تصويت أعضاء مجلس
االحتياطي الفيدرالي قد أسفرت عن إقرار لجنة
السوق المفتوحة لوضع السياسات في البنك
االحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع
نقطة.
ورفع الفيدرالي األمريكي الفائدة إلى النطاق بين
 % 0.25و ،% 0.5لينهي بذلك سياسة إبقاء
الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق ،كما رفع

معدل الفائدة على اإلقراض إلى  %1من 0.75
.%
وقال مجلس االحتياطي الفيدرالي إنه سيتابع
بحرص معدل التضخم الفعلي في ضوء تراجعه
الحالي ،ومع األخذ في االعتبار األحوال
االقتصادية الجارية ،فسوف يتم رفع معدل الفائدة
تدريجيا ليصل نحو المستوى المستهدف % 3.5
على المدى الطويل.
ولمح الفيدرالي إلى خطته لرفع معدل الفائدة أربع
مرات خالل عام  2016مستهدفا المستوى 1.4
 %خالل العام المقبل.

ستزول البيارق السوداء مع اإلله الذي عليها
تتمة الصفحة ٥
ـ يأخذون تذكارات من لحم البشر (االخبار
)2008/5/13
ـ «داعش» يحرق امرأة عجوز مسيحية عمرها
 80سنة النها رفضت االمتثال للشريعة (وكالة
باس نيوز )2015/6/15
ـ تنظيم داعش يقطع رأسي امرأتين للمرة االولى
ـ طفل «داعشي» يقتل ضابطا ً سوريا ً (الحياة
السبت  18تموز )2015
ـ «تطهير ثقافي داعشي» ممنهج اللفي موقع
اثري.
ـ «داعش» يصلب سبعة اشخاص ويجول بسجين
في قفص (وكالة فرانس برس )2015/7/12
ـ «داعش» يقدم النساء كجوائز في مسابقة
رمضان (الثلثاء  7تموز )2015
ـ «داعش» في القدس ..على المسيحيين الرحيل
او الذبح (النشرة السبت  4تموز« )2015يحيى
االيزيدي« :ان لم نقطع الرؤوس مصيرنا الموت
(ديلي ميل ،الثلثاء  21تموز )2015
ـ افريقيا الوسطى :اطفال يُجنّدون تحت نظر
الجهاديين وفتيات يجبرن على الزواج من

الجهاديين االسالميين (افريقيا الوسطى  21يوليو
)Zenith.org ،2015
ـ كنيسة اخرى تقع فريسة الدولة االسالمية في
الموصل (كنيسة مار يوسف في الموصل تتحول
الى مسجد ( ،Zenith.orgالعراق  17يوليو
.)2015
ـ الدولة االسالمية تغيير اسماء المناطق في
الموصل ( Zenith.orgالعراق  22يونيو
)2015
ـ العروس ( 5سنوات) والعريس ( 8سنوات)
والزواج بعد التخرج (النهار  23تموز )2015
ـ هذا هو مصير المراهقات اللواتي يخطفهن
«داعش» (الديار )2015/6/9
ـ الشروق  2015/6/2بعد جهاد النكاح ،داعش
يحل «نكاح» الرجال.
ـ داعش يصلب طفلين في تهمة «االفطار في
رمضان» (المرصد السوري لحقوق االنسان
22حزيران )2015
ـ مسابقة «داعش» في رمضان وللفائز سبية (23
حزيران .)2015
ـ طقوس :النكاح و«المواقعة» والمضاجعة

وممارسة الجنس
وقد نشرت  .C.N.Nالعربية  14كانون االول
« 5102التعليم الديني» الداعشي في قضايا ما
سموه «بالمواقعة» ما اقرف هذه الكلمة انها
«المواقعة» ،كما في الحروب والقتال .هذا التعليم
هو الكفر والخطيئة والجريمة بذاتها ،والتوحش
بذاته ،بيان علّقه داعش دون خجل على ابواب
المساجد في الموصل.
افرحوا يا ناس بدل طقس الحب النبيل هاكم
طريق خالصكم في «مواقعة» النساء الكافرات.
امام هول هذه المجازر وفظاعتها ارتفع
صوت االزهر ليطالب بقطع رؤوسهم وبتر
ايديهم وارجلهم وهو يقول :في جريدة الديار
 2015/6/11ان من يهاجمون دور العبادة
والكنائس (وتعنيف النساء واالطفال) هم
ارهابيون وال يمثلون االسالم وشجبت جمعية
حقوق االنسان وادانت الكثير من المؤسسات
واالشخاص والهيئات الروحية والمدنية والثقافية
هذه البربريات المقنعة بالمقدس وبالغيرة على

هللا ..لكننا بالرغم من كل هذا العنف ما زلنا
نصلي ونقول:
اللهم اجعل حظنا مع الضحايا وليس مع الجالدين،
وسنضيء شمعة في هذا الليل بدل ان نشتم الظالم.
وما زلنا نؤمن ان كل ظالم الدنيا ال يستطيع ان
يطفىء نور شمعة واحدة..

بين العقل والهبل
وحدث عراك عظيم بين الذين يطاردون العقل
وبين الذين يطاردون هللا والذين قاموا بالتأويل
الدموي للنص المقدس.
وحدث كرنفال الهستيريا الدينية في احتفالية
تراجيدية دموية طردت العقل والحب وقامت على
ثقافة الغرائز والشهوات المكبوتة فتقيأت المنطقة
الجثث والدم وضرب الشرق االوسط زلزال كبير
في صراع اله الحب والرحمة والحنان وآلهة
الجنس والعنف والمال والسلطة واصبح االمراء
خلفاء هللا فطردوه من الشرق االوسط بعد ان مات
في قلوبهم .وبالرغم من كل ذلك ستزول البيارق
السوداء مع االله الذي عليها.

مقاالت
األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،والذي
يتكون من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء
العالمي واألونروا.
وبحسب المعلومات الواردة عن االستبيان ،فإن  %47من األسر
في غزة عام  2014كان لديها انعدام في األمن الغذائي ،حيث شكلت
النسبة زيادة  %2عن العام الذي سبق .وقال تقرير ‘األونروا’:
إن انعدام األمن الغذائي بين أوساط المواطنين ( )%49أعلى في
المعدل من الالجئين ( ،)%45بالرغم من سوء االثنين بالمقارنة
مع العام  ،2013وإن ذلك يعكس انخفاضا في الحصول على الغذاء
بشكل عام في غزة كنتيجة للبطالة المتزايدة ،وارتفاع أسعار الغذاء
والتقلب الشديد في االقتصاد.
وأضاف ،أن التأثير السلبي عن الوصول للغذاء يشتد بشكل خاص
في األماكن الحضرية ،حيث نسبة انعدام األمن الغذائي تزداد بثالث
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في المائة بين عامي  2013و .2014أما األسر في المناطق الريفية
فقد تحسن وضعهم بشكل طفيف ،نتيجة لقدرتهم على تعويض
االنخفاض في فرص الوظائف والحصول على الغذاء من خالل
اإلنتاج المباشر لمواد غذائية ،والتي كان باإلمكان إما استهالكها
أو االستفادة من غالء أسعارها وبيعها .ويعتبر استبيان الوضع
االقتصادي واالجتماعي واألمن الغذائي ،وفق التقرير ،هو الوسيلة
الوحيدة لقياس انعدام األمن الغذائي على المستوى الوطني سواء
لالجئين أو المواطنين.
وقال التقرير األممي :إن األرقام الواردة في استبيان الوضع
االقتصادي واالجتماعي واألمن الغذائي ال تستخدم في االستهداف،
طالما أنها مستقرأة من عينة تمثيلية عن األسر ،أما األونروا في
غزة فتحدد معايير االستحقاق للمساعدة الغذائية من خالل برنامجها
لتحليل الفقر الذي يرتكز على إجراء الزيارات للمنازل.

وأضاف ،أن ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي في غزة هو
نتيجة مباشرة للحصار اإلسرائيلي عليها ،والذي يدخل عامه
التاسع .كما أن القيود طويلة المدى على حركة األفراد والبضائع
ساهمت في تقويض الظروف المعيشية في غزة ،وقلصت من
نسبة وصول األسر إلى سبل العيش ،وإن سنوات الحصار أدت
بشكل تدريجي إلى عملية ‘تقويض التنمية’ ،وازدياد االعتماد على
المساعدة الغذائية وازدياد في معدالت البطالة.
وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء ،فقد زادت نسبة
البطالة في الربع الثالث من العام  2015إلى  %42,7وهو ما سجل
زيادة في بنسبة  %1,2عن الربع الذي سبقه (وبالنسبة لالجئين
توقفت النسبة عند  ،)%43,3إضافة إلى ذلك ،بينما توقفت نسبة
البطالة بين الالجئات الفلسطينيات على  %61,5في الربع الثالث،
فإن النسبة لالجئين الشباب وصلت إلى حوالي .)%79,6( %80

الزيتون كان و ما زال ركن أساسي من أركان األقتصاد الفلسطيني
يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الزيتون للعام  ،2015قرابة  14ألف طن مقابل  20ألف طن من العام الماضي ،إذ تبلغ مساحة األراضي المزروعة بأشجار الزيتون في
قطاع غزة ،نحو  35ألف دونم كشجر مثمر وغير مثمر ،ما يعني أن انتاج الدونم الواحد بلغ  570كيلو من الزيتون ،بحسب المهندس محمد أبو عودة رئيس قسم البستنة
الشجرية في وزارة الزراعة.
ومن أنواع أشجار الزيتون المنتشرة في قطاع غزة ،ثالثة أصناف رئيسية هي «السري والشماللي و ما يسمى بـ  ،»K18إضافة إلى أصناف محلية أخرى مثل :ضهير
وابو سنقار» ،وأصناف عالمية أخرى مثل «أربيكون وكالماتا».
طريقة القطف
وعلى الرغم من األبحاث العديدة التي أجريت في موضوع طرق
القطف البديلة مثل القطف الميكانيكي ،والقطف الهرموني (المواد
المنتجة لغاز اإليثيلين)؛ إال أن القطف اليدوي يبقى األكثر شيوعًا
في مختلف دول العالم المنتجة للزيتون.
ولطريقة القطف تأثير كبير على نوعية ثمار الزيتون ،كما أن موعد
القطف له تأثير كبير جدًا ،على نوعية الثمار والزيت الناتج منها؛
فالقطف في الموعد الصحيح ،يعطي زيتًا بنوعية أفضل ،كذلك
فإن الثمار التي تقطف قبل موعد نضجها ،أو تكون قد تعرضت
للضربات أثناء القطف والجمع والنقل تبقى ذات نوعية سيئة.

موعد القطف
أما موعد قطف ثمار الزيتون ،فيكون عادة عند وصول الثمار
للحجم الطبيعي ،في حالة كونها معدة للكبيس ،أو أن نسبة الزيت
وصلت إلى أعلى نسبة لها ،ويكون نضج الثمار بعد حوالي خمسة
إلى ثمانية أشهر ( )8 -5من تاريخ اإلزهار ،حسب المنطقة،
والصنف ،والظروف الجوية ،وعوامل أخرى عديدة ،مثل التربة،
وكمية المحصول ،والمعامالت الزراعية من تقليم ،وفالحة ،وري،
وكذلك عمر األشجار ،واألصل المطعمة عليه األشجار ،بحسب
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
وعند بداية النضج تكون نسبة الزيت منخفضة ،ثم تبدأ بالزيادة
حتى تصل إلى أعلى نسبة خالل بضعة أسابيع عند النضج الكامل،
وهو عادة ما يكون في شهري تشرين األول ،وتشرين الثاني .وعند
وصول الثمار لدرجة النضج الكامل ،تبقى كمية الزيت في الثمار
ثابتة .وإن اختلفت نسبتها بسبب األمطار أو مياه الري.
ويكون موعد القطف للكبيس أو العصر في المناطق الساحلية وشبه
الساحلية والغورية مبكراً عن موعد القطف للكبيس والعصر في
المناطق الجبلية.

وقطف الزيتون للكبيس األخضر يكون مبكراً بحوالي  4 -2أسابيع
عن موعد القطف للعصر؛ أما موعد القطف للكبيس األسود ،فقد
يتأخر عن موعد القطف للعصر بحوالي الشهر أيضًا ،كذلك يتحدد
موعد القطف تبعًا لنوعية الزيت المراد الحصول عليها؛ فالقطف
المبكر بعد النضج ،يعطي زيتًا بنوعية أفضل من القطف المتأخر.

االنتاج محدود
ورغم أن وزارة الزراعة في قطاع غزة توقعت أن يكون موسم
إنتاج الزيتون لهذا العام متوسطا ً واقل من العام الماضي ألسباب
وصفتها بالفسيولوجية الموجودة في ثمرة الزيتون ،والتي أدت
إلى انخفاض في انتاج الزيتون لهذا العام بسبب ظاهرة تبادل
الحمل واختالف الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة ،يؤكد
المزارع عبد الرحمن حمدان أن الموسم ناجح بنسبة محدودة ألن
موجة الحر التي أتت على األراضي الفلسطينية هذا العام أثرت
على نوار الزيتون ،الفتا ً إلى أن كميات الزيتون قليلة وسعر الزيت
مرتفع هذا العام.
ويوضح المزارع حمدان لـ»النشرة» أن هناك صعوبة في عملية
ري أشجار الزيتون في قطاع غزة ،بسبب أزمة انقطاع التيار
الكهربائي التي ال تكفي لري األشجار سوى  6ساعات ،بدالً من
 61ساعة وهي حاجة الزيتون الطبيعية للري.
ويضيف« :األشجار تحتاج للري لمدة  61ساعة بمعدل ساعة لكل
دونم ،ونحن ال نستطيع توفير الكهرباء بمعدل  61ساعة بشكل
يومي».
ويلفت حمدان إلى أن المياه الجوفية بدأت تزداد ملوحة عاما ً بعد
آخر ،لكن مختلف المزارعين الفلسطينيين مستبشرون بموسم وفير
من األمطار هذا العام.

المزارعون واالحتالل

ورغم أن الفلسطينيين يعتبرون أن شجرة الزيتون رمز وهوية
لفلسطين نظراً لقدسيتها وعطائها وتجذرها في األرض الفلسطينية،
يواجه المزارعون الفلسطينيون صعوبة في الوصول إلى أراضيهم
في المناطق المصنفة «ج» والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية،
حيث يمارس الجيش اإلسرائيلي عدة إجراءات تعسفية إلعاقة جني
ثمار الزيتون ،إضافة إلى تعرض الكثير من األراضي إلى عمليات
تجريف إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية لقطاع غزة،
ومصادرة كاملة لألرض في مختلف مدن ومناطق الضفة الغربية
المحتلة ،إال ّ
أن الفلسطينيين يبدون إصراراً على مواصلة عملهم في
جني ثمار الزيتون.
ويقول عدد من المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،
أن إسرائيل تشن حربا ً شرسة وتبرز عدا ًء كبيراً من قبل المستوطنين
اليهود تجاه أراضيهم وأشجارهم التي يصادرونها ويقتلعونها ،ما
يجعلهم يفقدون مصدر رزقهم األساسي.
وصادرت إسرائيل آالف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون
منذ مئات السنين في األرض الفلسطينية ،منذ االنتفاضة الفلسطينية
األولى عام  ،7891وحتى اآلن ،في وقت يتحدى المزارع الفلسطيني
في الضفة الغربية المحتلة االحتالل من مصادرة أرضه ويبرز هنا
الدور الوطني الفلسطيني في الدفاع عن األرض.
وفي نفس السياق ،نفذت مجموعات من المستوطنين في الضفة
الغربية المحتلة عمليات تدمير حقيقية لبساتين الزيتون ،من خالل
إشغال الحرائق باستخدام مواد كيماوية حارقة ،تعمل على تجفيف
األشجار وموتها كما تفعل النيران.
وتهدف إسرائيل من وراء كل ذلك إلى إبعاد المزارعين عن
الفلسطينيين عن أرضهم واالستيالء على األرض وسرقة الهوية
والرمزية الفلسطينية ،كل ذلك يضاف إلى سلسلة االعتداءات
اليومية على المزارعين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
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ركود االقتصاد الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان الصهيوني
يعيش االقتصاد الوطني الفلسطيني حالة من الركود بسبب األوضاع
التي تمر بها األرض الفلسطينية ،نتيجة اإلجراءات التي فرضتها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،كعقاب للفلسطينيين على استمرار
الهبة الشعبية الجماهيرية.
وواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليات الفصل داخل مدينة
القدس المحتلة ،في وقت بات المقدسيون غير قادرين فيه على
مواصلة أعمالهم نتيجة استهدافهم من قبل المستوطنين ،وقوات
االحتالل على حد سواء ،كما لم يتمكن الفلسطينيون في أراضي
الـ ،48من دخول المناطق الفلسطينية التي كانوا يقصدونها للشراء
واإلقامة في عطلة نهاية األسبوع ،بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية.
وامتد األثر الناتج عن هذه األحداث إلى القوى الفلسطينية العاملة،
التي بات جزء كبير منها عاطال عن العمل ،إما بسبب عدم المقدرة
على الوصول ألماكن العمل ،في المناطق اإلسرائيلية ،بسبب
الخوف على حياتهم واحتمال التعرض لالعتداء ،وإما بسبب إغالق
المصالح االقتصادية أو ضعف اإلقبال عليها.
وبنظرة سريعة على آخر إحصائية تتعلق بالعمالة في فلسطين،
والصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،للربع الثاني
من العام الجاري  ،2015الذي يغطي الفترة من شهر نيسان إلى
شهر حزيران ،نجد أن 112,200عامل من الضفة الغربية يعملون
في إسرائيل والمستوطنات ،من بينهم  61,300يحملون تصاريح
عمل ،وهي وثيقة تمنحها سلطات االحتالل للعامل ،تمكنه من دخول
المناطق اإلسرائيلية والعمل فيها ،بينما نجد أن  37,600عامل ال
يحملون هذه التصاريح ،بينما  ،13,300منهم يحملون وثيقة سفر
أجنبية أو وثيقة إسرائيلية.
في المقابل نجد أن عدد العاملين في السوق المحلية ارتفع إلى
 852,200عامل ،في الفترة المذكورة أعاله ،من 835,3000
عامل ،مع الربع األول من العام الجاري.
وال بد من اإلشارة هنا أيضا إلى أن عدد العاملين في المستوطنات
انخفض إلى  20,300في الربع الثاني من  20,900في الربع
األول ،وإلى أن معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة
 %24,8في الضفة وغزة وباألرقام  320,100عاطل عن العمل.
حول هذه المعطيات ،وفي ظل الهجمة اإلسرائيلية المتواصلة على
الفلسطينيين ،قال أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د.
نائل موسى إن ما يحدث يترك أثره على ثالثة أصعدة العمالة،
والتسويق ،واإلنتاج.
وأوضح في حديث لـــ’وفا’ أن جزءا كبيرا من العاملين في إسرائيل
توقف عن العمل ،إما بسحب التصاريح ،وإما ألنهم يخشون على
أنفسهم من التعرض لالعتداء ،أما من ناحية التسويق ،فنجد أن
قطاع السياحة تعرض لشلل بشكل شبه كامل ،كما توقفت زيارات
أبناء الداخل لمناطق السلطة الوطنية ،وفيما يتعلق بقضية اإلنتاج
فإنها مرتبطة بوصول العمالة ألماكن عملهم ،وبالقدرة على توزيع
المنتجات ،وهي أمور مرتبطة بشكل مباشر بإجراءات االحتالل،
وتقطيعه أوصال المدن الفلسطينية.
وأعرب موسى عن قلقه من عدم مقدرة الفلسطينيين على تحمل
اعباء اإلجراءات اإلسرائيلية الحالية ،بالنظر إلى المعطيات السابقة
فيما يتعلق بالعمالة في إسرائيل ،إذ يعادل دخل هؤالء %40
من العاملين في المناطق الفلسطينية ،هذا إلى جانب أن كثير من
المصالح االقتصادية أنشأت بعد الحصول على قروض أو ديون من
عدة جهات ،وبالتالي ستواجه أزمات.

واستدرك موسى أن شعبنا
لن يعيش ظروفا اسوأ من
تلك التي عايشها مطلع
األلفية الجديدة .وأتوقع
صعب الحديث عن رقم
واضح يتعلق بالخسائر
االقتصادية.
وأعرب عن اعتقاده أن
دولة االحتالل ستحاول
امتصاص الهبة الجماهيرية
الحالية ،وتجنب االنعكاس
السلبي على اقتصادها
بسببها ،وامتصاص الهبة
بنوع من تخفيف القيود،
خاصة أن رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو ال ينفك يقول
إنه يحبذ سالما اقتصاديا مع الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالجانب اإلسرائيلي ،قال موسى إنه بال شك يتأثر
باألحداث الجارية ،لكنه لن يكون ذلك التأثر الكبير ،نظرا لقوة
االقتصاد اإلسرائيلي.
وبين أن االقتصاد اإلسرائيلي سيتأثر بسبب االرتفاع المتوقع في
تكلفة العمالة البديلة عن العمالة الفلسطينية ،والتكلفة العسكرية
المباشرة لألحداث ،وتأثر قطاع السياحة ،إلى جانب المقاطعة
االقتصادية التي ينفذها الفلسطينيون.
أما فيما يتعلق باألوضاع داخل القدس المحتلة ،قال مدير عام مركز
القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد حموري إن الحصار
الذي فرضته سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المدينة سيؤدي
لوضع اقتصادي صعب جدا ،يصب في مصلحة االحتالل الذي
يسعى إلفراغ القدس من أهلها.
ونوه الحموري إلى أن سلطات االحتالل فرضت إجراءات مشددة
داخل القدس المحتلة ،قبل الهبة الجماهيرية.
ونقل ما هدد به أحد المسؤولين اإلسرائيليين بأن إجراءات صارمة
ستفرض على أهل القدس ،ومنها فرض وجباية ضرائب ،وتنفيذ
عمليات هدم ،وجمع ديون ،وفصل المناطق الفلسطينية وعزلها.
وقال الحموري‘ ،رغم ما سبق إال أن األثر االقتصادي ال يقتصر
على المقدسيين وحدهم’ ،موضحا أن القوة الشرائية للمقدسيين
تسجل من  ،%26-22من القوة الشرائية اإلسرائيلية ،كما أن
 %58من المواصالت اإلسرائيلية بيد مقدسيين ،و %80من سائقي
القطار الخفيف هم فلسطينيون ،وهذه األرقام كلها تترك آثارها على
االقتصاد اإلسرائيلي.
وبين الحموري أن االقتصاد اإلسرائيلي خسر  5مليارات شيقل
خالل أسبوعين فقط بداية الهبة الشعبية‘ ،وهذا رقم كبير ،وسيعكس
االستمرار في هذه الهبة وفي هذه اإلجراءات ،بكل تأكيد على
إسرائيل ،هذا لجانب زعزعة االستقرار ،والخوف الذي يعيشه
اإلسرائيليون ،وإفراغ األسواق ،وتوقف كثيرين منهم عن التوجه
للعمل.
الناطق باسم وزارة االقتصاد الوطني ،ومدير عام السياسات
االقتصادية فيها عزمي عبد الرحمن قال إن الخسارة الفلسطينية
االقتصادية كبيرة.

وتوقع أن الخسارة الفلسطينية تفوق  5مليارات شيقل منذ بداية
األحداث لليوم ،مبينا أن ذلك يعود لتأثر القطاعات االقتصادية
الرئيسية بسبب اإلغالقات وإجراءات االحتالل ،واستهداف المدن،
حيث إن محافظتي الخليل ونابلس ،اللتين تشكالن  %60من
االقتصاد الوطني تأثرتا بشكل كبير بسبب اإلغالقات.
وقال عبد الرحمن إن الوزارة تلقت شكاوى من مصالح تجارية
تشغل  60عامال وأكثر ،لم يعد لديها القدرة على العمل ،وباتت
مهددة بالتوقف ،هذا إلى جانب أن أهلنا من الداخل باتوا غير
قادرين على الوصول للمناطق الفلسطينية ،األمر الذي ينعكس
على االقتصاد المحلي ،حيث فاق استهالكهم  1.5مليار شيقل خالل
الفترة األخيرة.
وعن أساليب الخروج من الوضع الحالي ،قال عبد الرحمن‘ :في
األوضاع غير المستقرة ،تكون لغة االدخار واالحتياط كبيرة،
ومواجهة االجراءات اإلسرائيلية تكون بتماسك شعبنا ،ووحدته،
بكافة قطاعاته ،والتوجه نحو المنتج الوطني’.
على الجانب اآلخر ،قالت صحيفة ‘مكور ريشون’ العبرية إن ثمن
شهر من الهبة الجماهيرية الفلسطينية سيكون خسارة  5مليارات
شيقل من ‘الدخل اإلسرائيلي القومي’ العام ،وغالبيته سيكون من
قطاع السياحة الذي تلقى ضربة قاسية خاصة بالقدس المحتلة ،مع
انخفاض الحجوزات الفندقية بنسبة وصلت إلى  %50منذ بداية
شهر تشرين األول الجاري.
وتوقعت الصحيفة خسارة االقتصاد اإلسرائيلي لـ 10.5مليار شيقل
في حال استمرت الهبة الحالية لشهرين.
وبينت الصحيفة أن الخسائر الحالية تعود لتحويل  4مليارات شيقل
لميزانية الجيش ،باإلضافة لـ 1.5مليار شيقل نتيجة انخفاض دخل
الحكومة من الضرائب ،بينما لم تتطرق إلى الخسائر الناجمة عن
القطاع السياحي.
من جهة ثانية  ،كشف تقرير اقتصادي أن  %47من األسر في
قطاع غزة عام  2014كان لديها انعدام في األمن الغذائي ،حيث
شكلت النسبة زيادة  %2عن العام الذي سبق .وجاء في تقرير
‘األونروا’ الذي صدر اليوم بعنوان ‘الوضع الطارئ في قطاع
غزة – اإلصدار رقم  ،’123إنه صدرت النتائج الجديدة الستبيان
الوضع االقتصادي واالجتماعي واألمن الغذائي بشكل علني،
وقدمت في مدينة رام هللا في شهر ديسمبر من قبل قطاع
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ستزول البيارق السوداء مع اإلله الذي عليها
البروفسور األب يوسف مونس

وحده الجمال سينقذ العالم
نعم ستزول البيارق السوداء مع حامليها وسترتفع مكانها بيارق
الحب البيضاء وعليها صليب الحرية والكرامة ،بيارق االنتصار
التي ظهرت لالمبراطور قسطنطين ،بيارق احترام الحياة
وضمائر الناس والحفاظ على حياتهم وارثهم الحضاري والفني
والجمالي الن «الجمال ،كما يقول تولستوي ،وحده سينقذ العالم».
وسينزل العدل االلهي وغضب السماء على الذين دنسوا االرض
والكنائس والمساجد والمعابد واجساد الناس،
الذين اقاموا مملكتهم وخالفتهم وامارتهم على الظلم والقتل والدم.
فأين سيختبىء هؤالء من امام عدل هللا وغضبه وهم يهرولون
هاربين صارخين« :يا سماء اهبطي علينا ويا جبال غطّينا».
سيرمي بهم العدل االلهي في اتون النار والمرض والوباء ،وعلى
شفاههم نداء« :ال كان ليل ولدنا فيه وال فجر حبل فيه برجل».
يأتي يوم تسقط فيه ابراج بابل الكره وقطع الرؤوس واغتصاب
الناس .وسيسمعون صوتا :كالرعد يقول« :سقطت ،سقطت بابل»
كما في كتاب الرؤيا :بابل الخطيئة والشر والزنى…

الحب يبقى وليس شيء إلى زوال
هؤالء الذين نصّبوا انفسهم امراء وقد ارسلهم هللا القامة مملكته.
كأن هللا بحاجة اليهم ليقيم مملكة حبة ورحمته وحنانه ورأفته
على البشرية .الم يروا كيف زالت الخالفة العباسية ومعها
الخالفة االموية؟ وكيف امحت السالالت الفرعونية وانقرضت
االمبراطورية اليونانية والرومانية؟ ومملكة نبوخذ نصر
وساويروس واحشوش؟ ..ملوك فرنسا اندثروا وبقيت شعارات
الثورة الفرنسية :حرية ،عدالة ،اخوة ،مساواة ..كلهم امحوا ،كلهم
راحوا وزالوا ،وأكلهم النسيان وغبار الزمان…
وحدهم بقوا من تكرسوا هلل بالحب وخدمة االنسان بالتضحية
والعطاء .وانار العقل دربهم والرحمة اشعلت قلوبهم :قداسة
وعبقرية وفنا ً وفكراً ..كشربل وغاندي ورفقا وابونا يعقوب
واالم تريزا ،وافالطون وميكالنجلو ،وبيتهوفن ،وبودلير وسعيد

القضايا التي تتعلق تقريبا ً بكل دولة عربية ،وذلك انطالقا ً
من إدراك الدول العربية في النهاية بأن تلك المشكلتين
األساسيتين لن يتم حلهما إال بالتعاون المشترك.
كما ستقدم بعض الدول عدداً من المبادرات لحل األزمات
االقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة ،وهنا تتوقع الدراسة تقديم
خطة اقتصادية موسعة على غرار خطة “مارشال” بعد الحرب
العالمية الثانية ،والتي من شأنها أن تقدم تمويل قيمته  100مليار
دوالر إلنعاش االقتصادات العربية المريضة ،وتقديم الدعم الحيوي
لها للقيام باإلصالحات الضرورية بطريقة مستدامة اجتماعيا ً بهدف
تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل.
وستساهم تلك التنمية االقتصادية في تقليل أعداد المنتمين للتنظيمات
اإلرهابية ،ومحاصرة اإلرهاب بشكل يحول المشكلة من تهديد

عقل وصباح والرحابنة ووديع الصافي ،والدكتور كمال الحاج،
ابن الشبانية قريتي الجميلة وفرنسيس االسيزي وجبران ،ونعيمه..
والكثيرون سواهم وال مجال لتعدادهم.

جدلية النعمة والنقمة
اعطى لهذا الشرق االوسط نعمة البترول وحلّت عليه نقمة الهبل
الديني ،والجنون الجنسي ،والهستيريا الجماعية وكان حلمهم
«كحلم ليلة صيف» عندما ظنوا ان هللا «استخلفهم» وتوهموا انهم
ارسلوا النقاذ الناس من الجحيم والنار وارشادهم الى الطريق الذي
يوصلهم الى السماء للقاء الحوريات وحور العيون وهذا وهم كبير..
وشرّعوا النفسهم اخذ السبايا وتقديم االطفال كهدايا.
فمن اين نبعت هذه االخالقية الظالمية السوداء؟
التي كتبت عارها بالفحم على جبين التاريخ والبالد العربية؟ من
أين ينبع هذا االنحطاط؟
هل كان منبع كل هذا االنهيار والتفلت االخالقي والسياسي او من
الفتاوى المدنسة للنص المقدس وجذبه الى مدارات العته والهبل
الديني؟ ام من ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية؟ ام انها تنبع
من جذور لغوية تمسح للفاعل المسؤول ان يغيب ويستتر كما في
اللغة العربية في كلمة «ضربه» حيث الفاعل ضمير مستتر جوازاً
تقديره هو؟ هل يعقل ان يكون الفاعل المسؤول ،مجهوالً ومستتراً
ومقدراً؟ ما هذا الالمعقول والالمنطق الذي نعيش فيه في زمن
النفايات وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ،والدواء ،كما في وطننا
اليوم؟ وفي العالم العربي؟
هل يعقل ان يكون هناك «نائب فاعل» كما في كلمة «ضُرب»؟
وضُرب البلد لبنان وال مجلس نواب ينتخب له رئىسا ً وال مسؤوالً
عن قتل رمز الوحدة الوطنية ،وجيشنا العظيم بال قائده االكبر؟
وقتلت القوانين واالخالق واللطف والرقة واحترام العالقات مع
الناس؟

كان الناقصة
استراتيجي ألمن الدول إلى مجرد مشكلة “مزعجة” ،وذلك
بالتزامن مع السياسات العربية المشتركة في مكافحة اإلرهاب،
والتي ستثبت فعاليتها في تقويض هذا الخطر ،بل وستزيد من ثقة
العرب في بعضهم البعض.
وفي عام  2025من المتوقع أن تؤسس الدول العربية قوات حفظ
سالم خاصة بها تكون تابعة لجامعة الدول العربية ،وتكون أول
مهمة لها في سوريا ،والتي سيمهد اتفاق السالم فيها إلى إعادة بناء
الدولة على أسس جديدة.
وبشكل عام ،فاالضطراب السياسي داخل اإلقليم سيظل حاضراً،
لكن لن يكون له نفس اآلثار التخريبية ،كما أن المظاهرات في
بعض الدول مثل مصر والجزائر لن تؤدي إلى استقطاب في المشهد
السياسي بل على العكس .كما ستنخرط بعض تيارات اإلسالم
السياسي في العملية السياسية حتى لو تحت مسميات جديدة ،لكن

اما المصيبة والكارثة العقلية والنفسية واالخالقية واالدبية
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية فهي في فعل «كان» فهو
فعل ماض ناقص ،هل هناك عقل فيه الماضي ناقص اال هذا العقل
االجدب واالبله .فاذا كان الماضي ناقصا ً ولم يكتمل فالحاضر
يرقص ميتا ً او على االصح الجدبنة في التزام الزمن الحاضر.
اما المستقبل فليرحمه هللا وضعوا على قبره اكاليل الحزن ولولوا
ونوحوا عليه والطموا خدودكم وجباهكم حتى الدماء واالغماء.
هؤالء هم اوالد االفاعي والقبور المكلسة..
ولم يولدوا من رحم نعمة وال المحبة :الرحمن الرحيم.

الئحة الخطايا
هؤالء الذين يفتون بالالمعقول والال منطق والهبل الديني كالداعية
هموشهيد سيهاد؟ لن تترك هذه الخطايا دون عقاب وهي من
الخطايا الكبيرة .كهذه الخطايا ضد االنسان وهللا:
ـ «داعش» يعرض اكثر من  42مختطفة ايزيدية للبيع (المرصد
السوري لحقوق االنسان  25حزيران )2015
ـ كنيسة القديس افرام اصبحت مسجداً (وكاالت )2015/6/10
تتمة ص٨.
بأفكار أكثر انفتاحا ً فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والمساواة وغيرها.
وعلى صعيد متصل ،وفي عام  2025ستكون إيران قد أنهت
برنامجها النووي،و بمرور الوقت وبوساطة األمم المتحدة ستؤدي
إجراءات بناء الثقة إلى تحسين األوضاع وتوفيقها بين إيران ودول
الخليج.
ختاماً ،تؤكد الدراسة على أن الدول العربية تواجه تحديات ج َّمة ،بما
يجعل التعددية والتعاون المشترك هي المفتاح لكل تلك المشكالت،
بل إنها أصبحت ضرورة أكثر منها اختياراً ،وأن الحل دوما ً سيكون
إقليمياً ،ولم يعد محليا ً أو دوليا ً بعد ذلك ،نظراً لطبيعة التهديدات التي
تواجهها هذه الدول .وإذا أخذت الدول العربية الطريق الخطأ في
مواجهة تلك األخيرة ،فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى عدم االستقرار
الممتد ،بل أيضا ً إلى خسارة العديد من المكاسب التي كان يمكن
تحقيقها في العقود األخيرة.
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السيناريوهات المطروحة للسيطرة االقتصادية على الوطن العربي
تواجه المنطقة العربية بعد الثورات عدداً من التحديات؛ أبرزها التحدي األمني في ظل تنامي نشاط الجماعات اإلرهابية في الداخل وعبر الحدود ،والتحدي االقتصادي بما يحمله من مؤشرات سلبية
متعددة مثل ارتفاع األسعار وتزايد معدالت البطالة والفقر وغيرها ،باإلضافة إلى التحديات السياسية المرتبطة بمحاوالت إعادة بناء الدولة الوطنية ،فالبعض يسعى إلى إنشاء نظم سياسية جديدة،
واآلخر اليزال عالقا ً أمام أزمات ممتدة.
في ضوء ذلك ،أصدر “معهد االتحاد األوروبي للدراسات
األمنية” ( )EUISSدراسة تحت بعنوان“ :مستقبل العرب..
ثالثة سيناريوهات لعام  ،″5202شارك فيها مجموعة من الخبراء
والباحثين ،وحررها كل من  Florence Gaubكبير المحللين في
معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية ،و -exandra Laban
 Alمساعد باحث في الجمعية البرلمانية للناتو في بروكسل.
وتُعد الدراسة خالصة عدة جلسات ضمت مجموعة كبيرة
من الخبراء ،بهدف التنبؤ بمستقبل الدول العربية ،اعتماداً على
المعلومات المتاحة حالياً ،والتي ال يبدو أنها ستتغير بمرور الوقت
وبأدنى نسبة ممكنة من التخمين ،للوصول إلى تلك السيناريوهات
صنَّاع القرار في إقليم الشرق األوسط وشمال
المحتملة والمعقولة ل ُ
أفريقيا تجاه األزمات التي تواجه المنطقة.
السيناريو األول :االضطراب العربي The Arab Simmer
يشير هذا السيناريو – طبقا ً لما تضمنته الدراسة – إلى أن الدول
العربية ستواجه في عام  2025العديد من التحديات فيما يتعلق
بالبطالة والمشاركة السياسية ،فضالً عن تمدد تهديد اإلرهاب.
وبرغم محاوالت احتواء هذا الخطر األخير ،فإن نطاقه سيجعل
اإلقليم عالقا ً في صراع ممتد ،بما يؤجل أي عمليات إصالح داخلية
من منطلق األسباب األمنية .فالصراع والعنف الممتد في سوريا
ولبنان وإسرائيل والعراق واليمن لن يمنع التكامل اإلقليمي فقط،
بل يعوق أيضا ً التنمية االقتصادية على نطاق واسع داخل المنطقة.
ولذا ،فإن البطالة التي يعاني منها غالبية الشباب ،والتي كانت
محركا ً أساسيا ً للثورات في العالم العربي ،سترتفع بشكل أكبر في
عام  ،2025إذ تقف نسبة البطالة في الوقت الحالي عند  %30نتيجة
عدم قدرة أسواق العمل على استيعاب العمالة خصوصا ً الحاصلين
على مؤهالت عليا .كما أنه رغم بعض اإلصالحات التي قامت بها
بعض دول الثورات العربية ،فإن النتائج ليست مشجعة بشكل كبير.
من ناحية أخرى ،يؤكد الخبراء أن تنامي خطر اإلرهاب أدى إلى
انخفاض معدالت االستثمار األجنبي في العديد من البلدان ،وهو ما
ترتب عليه تقليل فرص العمل؛ فمصر على سبيل المثال خسرت
العديد من مستثمريها بسبب الحرب التي تخوضها ضد اإلرهاب
في ضوء الهجمات التي تتعرض لها مقار الشركات االستثمارية
الكبرى ،وهو ما يجعل تلك األخيرة تنقل استثماراتها في مناطق
أكثر أمنا ً واستقراراً.
وتشير الدراسة إلى أن معظم االستثمارات الخارجية في عام 2025
ستتجه إما إلى دول الخليج المستقرة بطبيعتها ،أو إلى تونس ،وهي
الدولة الوحيدة من دول الثورات القادرة حتى اآلن على جذب
المستثمرين.
وعلى صعيد إيجابي ،يمكن اإلشارة إلى أن خطر اإلرهاب
الذي يواجهه اإلقليم قد ساهم في توحيد الدول العربية لمواجهته،
فالتهديدات اإلرهابية التي تواجهها دولة اإلمارات في  2020خالل
انعقاد معرض “إكسبو” أو التهديدات أثناء كأس العالم المقرر

إقامته في قطر  ،2022قد ساعدت في تكوين تحالف
يعتمد على تبادل المعلومات األمنية وتنسيق الجهود
المشتركة بين الدول لمواجهة ودحر الخطر اإلرهابي
الممتد.
وتواجه الدول العربية كذلك تحديات أخرى تهدد
استقرار اإلقليم؛ لعل أبرزها التوترات األمنية في
سوريا وليبيا .فالحرب األهلية السورية ستستمر في
التأثير سلبا ً على لبنان والعراق واألردن من الناحية
االقتصادية ،في ظل فشل كل اتفاقيات السالم بين النظام
والمعارضة ،ويبدو أن األزمة مرشحة لالستمرار في
ضوء االنقسام الداخلي الذي تعاني منه سوريا .
أما في ليبيا ،فالوضع يتجه إلى التحسن البطيء فيما يتعلق بالعنف
الممتد الذي برز بعد موت القذافي ،لكن مازالت ليبيا تعاني من
العديد من األخطار مثل انتشار العنف في كل مكان وانخفاض إنتاج
النفط؛ فبعد أن كانت ليبيا تنتج ما يقرب من  1.6مليون برميل
يومياً ،أصبحت تنتج اآلن ما يتراوح بين  800 – 500ألف برميل
يومياً ،وهو ما يعد غير كافيا ً إلعادة بناء بنية الدولة األساسية.
وبالتالي فإن السيناريو األول يفترض أن “الدول العربية ستسعى
لعمل إصالحات ،إال إنها لن تكن كافية إلحداث تغيير حقيقي في
حياة المواطنين”.
السيناريو الثاني :االنهيار العربي The Arab Implosion
يفترض هذا السيناريو تراجع العالم العربي في العديد من الجبهات،
وذلك بسبب ظهور تنظيم “داعش” في عام  ،2014والذي أدخل
اإلقليم في اضطراب كبير جعل الدول العربية تُرسِّخ كل إمكانياتها
لمحاربته ،وإهمال تحقيق إصالحات اقتصادية التي من شأنها خلق
فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية ،حيث سيؤدي إهمال أو باألحرى
تأجيل اإلصالح إلى تآكل نمو االقتصادات العربية وشل حركتها
نتيجة لعدد من العوامل منها عدم االستقرار ،وعدم استدامة الدعم،
وارتفاع أسعار الغذاء وغيرها.
ومع استمرار هذا األمر ،سترتفع البطالة في الدول العربية بشكل
كارثي ،طبقا ً لهذا السيناريو ،وبالتالي لن يكون أمام هذا الشباب
العاطل إال أن ينضم للتنظيمات اإلرهابية اإلقليمية أو يشارك في
المظاهرات العنيفة الرافضة للحكومات وسياساتها.
ويفترض هذا السيناريو أن تونس ستتحول إلى دولة سلطوية من
جديد بعد أن كانت على طريق الديمقراطية ،وذلك نتيجة عدم
االستقرار الداخلي وتنامي الخطر اإلرهابي؛ بما سيدفع المؤسسات
األمنية الداخلية والخارجية إلى تأجيل عمليات اإلصالح في الوقت
الحالي نتيجة لهذا الخطر ،وفي نفس الوقت ستبدأ اتهامات التعذيب
من جانب رجال الشرطة للمواطنين في الظهور لألفق.
على الجانب اآلخر ،ستتحول ليبيا مع استمرار الصراعات داخلها
إلى منطقة كبيرة غير محكومة ،حيث ستعمل فيها الشبكات
اإلجرامية والتنظيمات اإلرهابية بحرية تامة ،مما سيؤثر سلبا ً على

جيرانها .كما ستبدأ تلك الجماعات والتنظيمات اإلرهابية في إنشاء
هياكل للبنية التحتية الخاصة بها ،فيما ستركز جماعات أخرى على
عمليات الخطف ومبيعات األسلحة.
أما بالنسبة للجزائر ،فإن اقتصادها يعتمد بشكل رئيسي على قطاع
المحروقات “الهيدروكربون” ،وفي ضوء استمرار التذبذب في
أسعار النفط العالمية ومع تزايد معدالت إنفاقها االجتماعي وتوسع
ميزانية دفاعها ،فإن اقتصادها لن يصبح قادراً على مواجهة
التحديات المتزايدة ،فضالً عن عدم توفير االحتياجات األساسية
للمواطنين.
وعلى الصعيد السوري ،فإن الصراع سيكون قد انتهى بعد 15
سنة ،إال أنه لم ينته على أساس من االتفاق المشترك ،بل على
افتراض استسالم الجيش السوري الحر .كما يمكن القول إن النظام
السوري الجديد لن يكون قادراً على السيطرة على البالد بالكامل
في ظل استمرار تعاون بعض الجماعات داخل سوريا مع تنظيم
“داعش”.
السيناريو الثالث :الطفرة العربية The Arab Leap
يفترض هذا السيناريو أن الطفرة العربية سوف تبدأ بعد  5سنوات
من الثورات؛ إذ سيبدأ االقتصاد العالمي ،وبالتحديد منطقة اليورو،
يتعافى ،سوف تتمكن االقتصادات العربية من أن تكون نقطة تحول
رئيسي في هذا األمر ،حيث إن تطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة
مقرونا ً بتخفيض  %5في وسائل المواصالت ،إلى جانب إحالل
 %20من العمالة العربية في دول الخليج بدالً من العمالة األجنبية،
سوف يساهم في إحداث تحول هام في االقتصادات العربية.
وطبقا ً لهذا السيناريو ،فسوف تنخفض البطالة في مصر بين العمالة
الماهرة بنسبة  ،%8وفي المغرب بنسبة  ،%7.2وفي تونس بنسبة
 .%6.9كما سترتفع معدالت الناتج المحلي اإلجمالي في جميع
الدول العربية ،وبالتحديد في مصر إلى  ،%6.2وتونس بنسبة
.%4.2
وباإلضافة إلى هذا التكامل والنمو االقتصادي في جميع الدول ،فإن
قيام الدول العربية – وبالتحديد مصر – بعمل إصالحات هامة في
مجال التعليم سوف يؤدي إلى انخفاض مستدام في معدالت البطالة.
وبحلول عام  2016سيصل اإلقليم إلى طفرة غير مسبوقة،
سواء من حيث مواجهة البطالة أو مكافحةاإلرهاب ،وهي
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«رحلة برميل النفط» ...من داعش إلى المستهلك خارج سوريا
يسيطر تنظيم الدولة االسالمية «داعش» على
معظم الحقول النفطية في سورية إذ يعد النفط
أحد أكبر مصادر الدخل للتنظيم اإلرهابي .وهنا
سنظهر رحلة برميل النفط منذ استخراجه انتهاء
إلى وصوله للمستخدم لنرى كيف يعمل النظام
االنتاجي لداعش الذي يجني منه جزء من تمويله،
ولماذا يعد استهدافه أحد أكبر التحديات للغارات
الجوية .من أين يستخرج النفط..؟
تعد محافظة دير الزور المنطقة الرئيسية المنتجة
للنفط لداعش حيث بلغ انتاج مابين  34إلى 40
ألف برميل في يوم الواحد في شهر تشرين
الثاني ،وفقا ً للسكان المحليين ،وقد انخفض
االنتاج بعد استهداف الغارات الروسية والتحالف
لعدة منشآت نفطية ،كما يسيطر داعش على حقل
القيار النفطي قرب الموصل شمال العراق التي
ينتج حوالي  8000برميل يوميا من النفط الثقيل
و الذي غالبا ً ما يستخدم محليا ً لصناعة االسفلت.
وبحسب تقرير موقع عربي بريس،من الصعب
تحديد رقم لإلنتاج النفطي للمناطق التي يسيطر
عليها داعش إال أن معدالت االنتاج انخفضت في
الحقول السورية منذ سيطرة المسلحين عليها،
فمعظم الحقول قديمة وال يملك التنظيم التكنولوجيا
و المعدات الالزمة للحفاظ عليها.
وبعد بدء الغارات الجوية انخفض االنتاج بنسبة
 30بالمئة في هذا الشهر في العمر والتنك الذين
يعدا من أكثر الحقول المنتجة للتنظيم ،كما أن سعر
النفط يعتمد على نوعيته ،فبعض الحقول يبلغ فيها
سعر البرميل  25دوالر أمريكي للبرميل الواحد،
في حين أن حقوالً مثل العمر الذي يعد من أكبر
الحقول في سورية ،يبلغ فيها سعر البرميل الواحد
 45دوالر أمريكي ،وقد قدرت أرباح داعش من
النفط بـ  1.1مليون دوالر في اليوم.

بيع النفط الخام
يبيع التنظيم معظم نفطه الخام مباشرة إلى
تجار مستقلين في حقول النفط ،وفي نظام دقيق
للغاية يذهب المشترون مباشرة إلى حقول النفط
بصهاريجهم لشراء النفط الخام ،وهناك ينتظرون
لمدة قد تصل إلى أسابيع بسبب ازدحام الشاحنات
الذي يمتد ألميال عدة خارج الحقول ،ولكن منذ
أن اشتدت الضربات الجوية ضد المركبات التي
تنقل النفط َع ِمل التنظيم على تغيير آلية عمله،
إذ أصبح سائقي الشاحنات يسجلون طلبهم خارج
الحقل ويحصلون على رقم دورهم ومن ثم يحدد
لهم وقت آخر للتعبئة وذلك لتجنب زحام الشاحنات
التي تصبح هدف واضح للضربات الجوية.

مصافي النفط
يوجد خيارات عدة للتجار بعد أن يقلّوا شحناتهم:

معظم التجار يفضلون بيع النفط على الفور وقبض
الثمن منذ تواجدهم في الحقول ،إذ يتوقعون تحقيق
ربح ال يقل على ثالث آالف ليرة سوري أي
حوالي  10دوالر للبرميل.
وقال التجار في محافظة دير الزور أن الضربات
الجوية للتحالف لم تستهدف شاحناتهم بالقدر الذي
ا ّدعته ،إال أن استهداف روسيا لهم كان أعنف،
وعلى الرغم من عدم استهدافها لآلبار إال أنها
عرقلت الجهود لالستخراج منها.
ويقع الجزء األكبر من مصافي النفط تحت سيطرة
داعش وتنتج المصافي البترول والمازوت وتتم
عملية التكرير من قبل السكان المحليين الذين
أقاموا مصافي بدائية بعد أن دمرت منشآت داعش
المتنقلة حيث يجري المالكين صفقات شراء مع
المسلحين.
نقل الوقود إلى السوق
وفور تكرير النفط ،يجري شراء النفط من قبل
تجار أو أخذه من قبل المتعاملين إلى أسواق في
سوريا والعراق ،وهنا تكون داعش خارج عملية
التجارة تماماً ،إذ يرسل نصف المنتج إلى العراق
والنصف اآلخر يستهلك في سوريا في مناطق
داعش والمسلحين من المعارضة حيث يوجد
أسواق قرب المصافي ،ويوجد في معظم البلدات
أسواق صغيرة لبيع وشراء النفط.

أسواق داعش
يوجد أسواق كبيرة في المناطق التي تقع تحت
سيطرة داعش مثل المنبج والباب في الريف
الشرقي لحلب .وهناك يلزم التجار بغبراز وثيقة
تثبت أنهم دفعوا الزكاة وضريبة العشر ليتمكنوا
من شراء النفط دون ضرائب ،أما التجار من
مناطق المعارضة المسلحة الذين لم يدفعوا
ضريبة العشر يفرض عليهم دفع  200ليرة
سوري للبرميل.

الموصل
في الموصل يباع النفط في محطات البنزين
صغيرة بمضختين تتوضع في زوايا شوارع
الموصل وعادة ما يسمي المحليون النفط باسم
المنطقة التي جاء منها النفط ،وهذا يساعد في
تحديد نوعية النفط ومقارنة األسعار.

أسواق “المعارضة المسلحة“
يباع نوعين من الوقود في المناطق التي تسيطر
عليها المعارضة المسلحة في سوريا:
وقود مكرر في مناطق داعش ويكون أغلى
ثمناً ،ووقود مكرر محليا ً ويكون أرخص ،وعادة
ما يقوم السكان بشراء النوعين ،فيستخدمون
الرخيص للمولدات واألجود للسيارات ،ولكن
منذ بدء الغارات الجوية تضاعف سعر المازوت

والبنزين في مناطق المعارضة المسلحة وغدا
سعر الطعام أعلى بسبب غالء أجور النقل.

تهريب النفط
ومع سعي داعش لجني ارباحه من النفط ،عمل
تنظيم داعش على تهريب النفط إلى الدول
المجاورة ،إال أن مهربين سوريين قالوا أن وتيرة
التهريب انخفضت في األشهر األخيرة ليس بسبب
المراقبة الشديدة للحدود لكن ألن االنخفاض الحاد
في أسعار النفط جعل العملية غير مربحة .لكن
بعض المهربين مازالوا مصرين على االستمرار
بتجارتهم.
معظم عمليات التهريب في الطرف السورية
تتم في المناطق التي تستولي عليها المعارضة
المسلحة في شمال غرب البالد ،حيث يشتري
المحليون الوقود من األسواق ويعبئونها في
“غالونات” وينقلونها عبر الحدود على األقدام في
المناطق الجبلية أو على أظهر الحمير واألحصنة.
وفي العراق ،منع الجزء األكبر من عمليات
التهريب عبر منطقة كردستان الشمالية ،لذلك
يقول سكان محليون أن طرق التهريب أصبحت
تذهب جنوبا عبر محافظة األنبار نحو األردن.

القوارب
عندما كانت أسعار النفط عالية ،كان المهربون
يح ِّملون غالونات سعتها  06-05ليتر من النفط في
أحوض معدنية أو قوارب صغيرة ونقلها بواسطة
الحبال بين ضفتي النهر إلى تركيا .وعلى الضفة
الثانية تأتي جرارات لنقل المؤن إلى سوق محلي.

المضخات
بعض المدن السورية والتركية
على الحدود قامت بدفن أنابيب
مطاطية صغيرة مؤقتة لنقل
النفط تحت الحدود.

على األقدام
كانت نقطة العبور األكثر
استخداما ً للمهربين الذين
يحملون غالونات الوقود على
ظهورهم من خربة الجوز إلى
تركيا ،ومن الصعب السيطرة
على هذا النوع من التهريب
بسبب الطبيعة التضريسية.

النقل باستخدام المواشي
في أماكن مثل سرمدا والراي،
يعبر المهربون الحدود على
البغال والحمير والخيول التي
تستطيع حمل  4إلى  8غالونات.
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أحداث هزت االقتصاد العالمي في  ..2015تراجع النفط بأرقام مضاعفة ..وأزمة
اليونان وخفض الصين قيمة «اليوان»
أعد موقع «ماركت ووتش» المعني بالشأن
االقتصادي العالمي تقريرا عن أبرز األحداث
التي هزت األسواق المالية في عام ،2015
معتبرا أن الحدث األبرز على اإلطالق هو
«االنهيار في أسعار النفط» الذي خيمت ظالله
على جميع جوانب االقتصاد في العالم.
واستهل الموقع تقريره بالقول إنه «إن كانت هناك
جائزة ألهم حدث في العام ،فستكون من نصيب
النفط الخام» ،موضحا أن محركات األسواق
المالية تأثرت بأسعار النفط بصورة فاقت كل
التوقعات.
وأشار إلى أن أسهم النفط والمواد الخام عانت
تراجعا بأرقام مضاعفة ،وقفزت عوائد
السندات المالية ذات العوائد المرتفعة ،حيث
طلب المستثمرون عوائد أكبر مقابل المخاطر
التي يخوضونها ،بينما أضطر محافظو البنوك
المركزية لإلبقاء على سياستهم النقدية الفضفاضة

في الوقت الذي ساهم فيه انخفاض أسعار النفط
في خفض مؤشرات التضخم ،وهو ما تبعه تقلبا
في أسواق صرف العمالت األجنبية.

دراما اليونان
وبخالف أسعار النفط ،دخلت دراما اليونان في
جولة جديدة ،وذلك إلى جانب عوامل أخرى
فرضت نفسها على الساحة االقتصادية العالمية
بشكل كبير خالل عام .2015
وبحسب التقرير ،كان أول حدث كبير شهده
مستهل عام  2015وأثار موجات من الصدمة في
األسواق العالمية حدث في سويسرا في  15يناير،
حيث فاجأ بنك سويسرا المركزي األسواق وألغى
الحد األدنى لتسعير الفرنك مقابل اليورو وخفض
أسعار الفائدة على الودائع.
وفيما يتعلق بأسعار النفط ،فبعد انخفاض سعره
إلى أقل من  50دوالرا في بدايات  ،2015عاد

النفط الخام لنوع من التعافي بحلول الصيف
ليصل إلى مستوى  60دوالرا للبرميل ،لكن
في ظل استمرار اإلمدادات وقلة الطلب ،عانت
أسعار النفط ضغوطا جديدة ،ورفضت منظمة
الدول المصدرة للنفط (أوبك) للعام الثاني على
التوالي الحد من اإلنتاج.
ونتيجة لذلك ،تنتظر العقود اآلجلة للنفط خسائر
بنسبة  %33بنهاية العام ،وكانت قد أنهت عام
 2014بخسائر بلغت نسبتها .%501
أما األزمة المالية اليونانية المتواصلة ،فقد
ألقت بظاللها بشكل كبير بعد أن وصل حزب
«سيريزا» اليساري للسلطة في انتخابات يناير
 ،2015متعهدا بالوقوف في وجه أغلب الدائنين
األوروبيين لليونان ومطالباتهم بفرض مزيد من
اإلجراءات التقشفية.
وبعد مأزق استمر لنحو شهر كامل ،وافق رئيس

الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بشكل كبير
على مطالبات الدائنين في يوليو ،مما أعاد الهدوء
إلى األسواق األوروبية ،ودعا تسيبراس بعد ذلك
إلى انتخابات مبكرة فاز بها في سبتمبر.
على صعيد آخر ،خفضت الصين قيمة عملتها
(اليوان) في  11أغسطس ،وهي الخطوة التي
أشار مسئولون صينيون إلى أنها مسعى لجعل
سعر الصرف عاكسا بشكل أفضل لقوى السوق،
لكن السبب الحقيقي ،بحسب التقرير ،قد يكون
مواجهة انخفاض الصادرات.
وأضاف التقرير أن اليوان عندما تقل قيمته
ويكون موجها نحو السوق بشكل أكبر سيفيد
االقتصاد الصيني ،كذلك جعل اليوان أكثر
استجابة لقوى السوق يعتبر عامال مساعدا على
إعطاة العملة تأشيرة دخول لالنضمام إلى سلة
عمالت االحتياطي العالمي التابعة لصندوق
النقد الدولي ،والتي تتضمن في الوقت الحالي
تتمة ص٨.

أحداث هزت االقتصاد العالمي في
2015
«رحلة برميل النفط» ...من داعش إلى
المستهلك خارج سوريا
ستزول البيارق السوداء مع اإلله الذي
عليها

 ١٠٠٠ليرة
اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦

العدد  - ٩٥ -كانون الثاني ٢٠١٦

القضية المركزية  -ص٦.

االقتصاد العربي  -ص٤.

ركود االقتصاد الفلسطيني في ظل تصاعد
العدوان الصهيوني

السيناريوهات المطروحة للسيطرة
االقتصادية على الوطن العربي

أي حل سياسي يخرج لبنان من أزمته االقتصادية ؟
ق في تاريخه منذ عقود ،خاصة
ي ّمر االقتصاد اللبناني اليوم بوضع هو األد ّ
مع تعقيدات األزمتين االقليمية والمحلية بل والدولية أيضا والصراعات
القائمة في البلد والتي توج نفسها بعدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
والحشد القائم لمحاربة االرهاب.
وال شك بأن المؤشرات االقتصادية تتراجع
بمجملها ،لتنذر بانهيار خطير ،إذا لم يت ّم
تدارك األمور .فمن التراجــع الكبيــر في
القطاع العقــاري إلى التراجــع في النمــو،
وفي الصــادرات الصناعيــة والزراعيــة
والتسليفــات ...بين مطلع االستقالل والستينيات
من القرن الماضي ،لم يكن عجز الموازنة العامة
يتخطى الـ 3في المئة ...وبينما كان لبنان يبيع
الكهرباء لسوريا ،وكانت مؤسـسة كهرباء لبنان
تحقّق أرباحًا ،بتنا اليوم أمام عجز سنوي في
الكهرباء يصل إلى ملياري دوالر ،وهو يزحف
ليش ّكل نحو  50في المئة من عجز الموازنة.

وبالمحصّلة فإن القطاعات االقتصادية والمرافق
العامة في البالد تعاني اليوم صعوبات مالية،
وصعوبات في التطوير ،في ظ ّل الظروف
السياسية واألمنية القائمة في لبنان والمنطقة
العربية .ويخرق هذه الصعوبات عنصر
االستقرار النقدي الذي يقوم على سياسة أ ّدت
إلى تكوين احتياطي كبير من العمالت األجنبية
يتخطى الـ  45مليار دوالر ،مع استمرار القطاع
المصرفي ومصرف لبنان في تمويل احتياجات
الدولة عن طريق االكتتاب بسندات الخزينة
وشهادات اإليداع.
الثقة كما يرى الباحث أالن حكيم هي الهيكل الذي

يقوم عليه اإلقتصاد .هذه الثقة تّحرك اإلستثمارات
واإلستهالك .والعوامل التي تؤثر على ثقة
ال ُمستثمر وال ُمستهلك هي ستة على رأسها الثبات
السياسي والذي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية.
اإلقتصاد اللبناني هو إقتصاد حرّ ،وككل إقتصاد
حر ،يقوم هذا اإلقتصاد على الثقة التي تتأثر بستة
عوامل أساسية هي :الثبات السياسي واألمني،
تداول السلطة ،قوانين حديثة تواكب التطور
العصري ،إصالحات إقتصادية هيكلية ،محاربة
الفساد ،وخطة إقتصادية.
وأثبت النظام السياسي القائم في لبنان أن هذه
العوامل ليست ُمستقلة عن بعضها البعض،
حيث أن كل هذه العوامل تتعلق بالثبات السياسي
واألمني على عكس األنظمة االقتصادية الحرّة
في العالم كبلجيكا التي بقيت بدون حكومة أكثر
من  200يوم ولم تتأثر العوامل األخرى .لذا نرى
أن الثبات السياسي في لبنان هو عنصر أساسي
لإلقتصاد وبدونه سيبقى االقتصاد في حال تراجع
هيكلية.
أثبتت البيانات التاريخية لألزمة السياسية التي
يعيش فيها لبنان ،والمسؤول عنها بشق كبير
األزمة السورية ،أن اإلنقسام السياسي على

الموضوع الرئاسي أ ّدى إلى ش ّل العمل البرلماني
والحكومي أي أن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية
أ ّدى إلى عدم ثبات سياسي ممزوج بغياب
ّ
وسن القوانين
اإلصالحات والخطط االقتصادية
الضرورية للعمل االقتصادي.
وبالتالي ،أصبح االقتصاد يُعاني من تدهور في
اإلستثمارات الداخلية واألجنبية المباشرة التي
تراجعت بشكل كبير منذ بدء األزمة السورية على
الرغم من الدعم الذي يقوم به مصرف لبنان على
صعيد القروض اإلستهالكية واإلستثمارية إال أنه
ال يجب نسيان أن السلطات النقدية ال يُمكنها أن
تلعب دور السلطات المالية.
أيضا ً نرى أن اإلستهالك تراجع بشكل ملحوظ
منذ بدء هذا العام ويُقارب هذا التراجع حتى
تاريخه  %14.75بسبب قلة الثقة الناتجة عن
عدم إنتخاب رئيس وبالتالي تراجع اإلستثمارات
وزيادة البطالة .نعم إن عدم إنتخاب رئيس
للجمهورية أ ّدى إلى كل هذا األمر.
لذا ال نفهم لماذا هذا التلكوء في إنتخاب رئيس
للجمهورية خصوصا ً أن هذه العملية إذا ما
حصلت ستكون تداعياتها اإليجابية على
تتمة ص٨.

