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L’exception marocaine qui s’est affirmée dans 
le contexte des révolutions arabes de l’année 
2011, continue à se manifester sur le plan 
international. Fort d’un statut avancé auprès de 
l’Union européenne, attirant d’autant plus les 
investissements directs étrangers que ceux-ci 
se sont détournés de la Tunisie et de l’Egypte, le 
Royaume chérifien bénéficie également d’un 
partenariat stratégique signé en décembre 
2011 avec les pays membres du Conseil de 
coopération du  Golfe arabe. Ce partenariat 
prévoit notamment le financement au Maroc 
de projets de développement à hauteur de cinq 
milliards de dollars répartis sur cinq ans. Compte 
tenu de la crise qui sévit en Union européenne, 
son principal partenaire commercial, le Maroc 
a tout intérêt à développer des partenariats 
nouveaux avec les monarchies pétrolières du 
Golfe arabe, dont l’économie a bien résisté  
à la crise économique internationale et qui 
offrent de grandes capacités d’investissement. 

Un	partenariat	gagnant-gagnant
C’est dans ce contexte que le roi Mohammed 
VI a effectué, du 15 au 24 octobre 2012, un 
périple dans la région du Golfe afin de présenter 
aux dirigeants d’Arabie saoudite, des Emirats 
arabes unis, de Koweït et de Qatar, les projets 
sélectionnés au regard des priorités nationales, 
dans le cadre de la vision du souverain chérifien 
en vue de renforcer et développer son pays 
sur le plans économique et social. Les projets 
portent en particulier des investissements 
d’infrastructures pour faciliter l’accès aux services 
sociaux de base,  sur le renforcement et le 

développement de l’agriculture au Maroc (plan 
« Maroc Vert ») et les secteurs du transport (les 
ports, les autoroutes), de la santé, de l’éducation 
et du logement. 

En outre, le Maroc propose aux pays du Golfe 
des investissements attractifs dans des secteurs 
prometteurs et à forte valeur ajoutée où il a 
acquis une compétence indéniable : nouvelles 
technologies, énergies renouvelables (d’origine 
solaire, hydraulique et éolienne), industrie 
alimentaire, industrie chimique, aéronautique, 
automobile, industrie pharmaceutique ainsi 
que le tourisme (Plan Azur) et un nouveau 
dynamisme industriel (Plan  Emergence). 
L’attractivité du Maroc a déjà séduit de grands 
groupes français comme Renault installé dans la 
région de Tanger ou le groupe agro-alimentaire 
Danone qui a investi dans la Centrale laitière 
marocaine. 

Disposant du tiers des fonds souverains à 
l’échelle mondiale, les Etats du CCG, qui  sont en 
quête de zones sûres pour investir, se tournent 
naturellement vers un pays  politiquement 
et économiquement stable tout en offrant 
des ressources humaines qualifiées et un bon 
climat des affaires. Il s’agit donc d’un partenariat 
gagnant-gagnant, mais il est important de 
souligner qu’il ne le sera pas seulement pour le 
Maroc et les pays du Golfe ;  en effet, la montée 
en puissance du développement du Maroc se 
fera également avec l’apport et l’expertise des 
sociétés européennes, en particulier françaises. 
Cette coopération tripartite pourrait constituer 

l’exemple d’un nouvel 
axe de coopération 
triangulaire qui redon-
nera aux économies 
européennes le souffle 
dont elles ont tant 
besoin. Avec un Maroc, 
associé aux puissances 
financières arabes et 
porte d’entrée vers 
l’Afrique noire, les pays 
européens pourraient 
redécouvrir que leur 
avenir passe par le sud.

Proximité	
politique
La visite du Roi Mohammed 
VI dans le Golfe an permis 
de démontrer qu’il est bien le maître d’œuvre 
des grands changements et des initiatives 
visant à faire du Maroc un pays émergent. 
Par ailleurs, le volet politique de ce périple 
arabe doit pas être négligé. L’évolution dans 
la sérénité et le renforcement du processus 
démocratique dans le cadre d’une monarchie 
marocaine réformatrice est considéré comme 
un modèle par les dirigeants du Golfe qui 
partagent également  le souci de préserver 
la stabilité,  la sécurité et  l’intégrité territoriale 
des pays arabes. Le Maroc qui fait bénéficier 
ses partenaires du Golfe de son expertise 
en matière sécuritaire et contre-terroriste, 
peut également compter sur leur soutien 
pour ce qui concerne l’intégrité territoriale 

du Royaume et ses efforts sous les auspices des 
Nations unies visant à parvenir à une solution 
définitive, réaliste et mutuellement acceptable 
à la question du Sahara marocain. 
En même temps, comme l’a souligné le Premier 
ministre malien, le  26 septembre 2012, devant 
la 67e Assemblée générale des Nations unies, 
l’implication du Maroc sera nécessaire pour 
trouver une solution à la crise malienne et à 
la lutte contre le narco-terrorisme au Sahel. 
Enfin, la visite du souverain marocain à Amman 
et dans les capitales du Golfe arabe a permis 
de renforcer la coordination des efforts dans 
le cadre du Groupe des Amis de la Syrie, dont 
une réunion est prévue prochainement au 
Maroc, lequel est actuellement membre du 
Conseil de sécurité.

L’exception marocaine ne fait pas que des heureux. 
Les qualificatifs négatifs (« hiver marocain », 
« crise grave », etc.) ne manquent pas à certains 
pour dramatiser la situation économique d’un 
pays, que d’autres considèrent au contraire 
épargnée par les agitations d’une grande 
partie du monde arabe.

Qu’en est-il vraiment ? On ne peut certes pas nier 
qu’un certain nombre de problèmes demeurent, 
en particulier dans le domaine de l’habitat, 
dans celui de la protection sociale et de l’accès 
à la santé. De même, le chômage des jeunes, 
diplômés ou non, demeure préoccupant avec 
un taux compris entre 28 et 30%. Pour autant, 
il ne faudrait pas oublier les progrès accomplis 
au cours de la période 2000-2012 et rappeler 
que le Royaume a eu à subir les incidences du 
« printemps arabe » et aussi celles de la crise 
mondiale et plus particulièrement celle de 
l’Europe, partenaire privilégié du pays.

Aussi, si jugement il y a, il doit être porté à 

partir de l’analyse comparative et sociologique. 
Ainsi, faudra-t-il comparer ces 28 -30%  de 
jeunes chômeurs avec les 45% de l’Algérie 
et les 25% de la France. De même, on n’aurait 
garde d’oublier que le Maroc a fait sa révolution 
démographique très tardivement, à la différence 
de la Tunisie par exemple. 

Les	indicateurs	économiques	
analysés
L’afflux des demandeurs d’emploi de 15 à 25 
ans est aussi la conséquence, d’un taux de 
natalité particulièrement élevé, il y a 18 ou 
25 ans, ce qui ne sera pas le cas dans 18 ou 
25 ans. Autre explication, une féminisation 
récente du marché du travail, que l’on doit 
saluer, mais qui a compliqué les choses, le 
pays ayant dû en même temps répondre à 
ces deux défis. 
Enfin, les résultats préoccupants concernant 
le chômage des jeunes ne doivent, en aucune 
façon, faire oublier ceux concernant la population 
totale, toutes tranches d’âge confondues. Avec 

moins de 9%, le résultat 2011/2012 est plus 
qu’honorable, meilleur par exemple que celui 
obtenu en 2012 en France (10% et plus).

Autre indicateur concerné, celui de l’inflation. 
Sur la période 1999-2011, le taux moyen 
d’inflation a été de 1,88% par an. Certes, en 
2012, ce taux devrait remonter, mais ne devrait 
pas dépasser le seuil des 3%. Cette reprise 
n’a donc rien de particulièrement inquiétant 
lorsqu’on sait qu’elle trouve son origine, pour 
l’essentiel, dans l’augmentation générale du 
prix des matières premières et énergétiques 

importées par le pays, et dans la revalorisation 
des salaires des fonctionnaires qui a eu lieu 
fin 2011 début 2012.

Dernier indicateur, le plus souvent pointé 
du doigt, celui du déficit budgétaire, dont le 
déficit a sérieusement augmenté en 2011, 
franchissant le seuil de 5% (5,5%), et a continué 
à augmenter en 2012, atteignant 7% au plus 
haut aujourd’hui. Pour autant, ce déficit devrait 
être ramené, fin 2012, à 5%. Mais là encore on 
en connaît l’origine : augmentation des salaires 
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Maroc:		une	économie	résiliente Henri-Louis VEDIE,
Professeur émérite au Groupe HEC-France
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Kinshasa, la capitale de la République démocra-
tique du Congo, a accueilli du 13 au 14 octobre 
2012 le XIVe Sommet de la Francophonie. Les 
Chefs d’État et de gouvernement de l’OIF se 
sont réunis autour du thème : “Francophonie, 
enjeux environnementaux et économiques 
face à la gouvernance mondiale.

A l’issue des leurs travaux, les chefs d’État et de 
gouvernement francophones réunis au XIVe 
Sommet de la Francophonie (13-14 octobre) 
ont admis de nouveaux pays à l’Organisation 
internationale de la francophonie, l’Arménie 
et le Qatar ‘membre associé) et  confié l’orga-
nisation du prochain Sommet au Sénégal. Ils 
ont adopté une déclaration commune qui 
fixe les grandes priorités de la coopération 
multilatérale francophone pour les deux 
prochaines années.

Cette déclaration explicite le thème du Sommet 
: « Francophonie, enjeux environnementaux et 
économiques face à la gouvernance mondiale 
», et ratifie à cet effet un programme d’action 
en quatre volets :

-	Gouvernance	démocratique	et	
droits	de	l’homme

-	Langue	française,	diversité	
culturelle	et	éducation

-	Enjeux	environnementaux	et	
économiques

-	Le	rôle	de	l’Afrique	dans	la	
Francophonie	et	la	gouvernance	
mondiale.

Expliquant en préambule la motivation profonde 
à la base de la Déclaration, les responsables 
politiques pointent les défis auxquels le monde 
doit faire face : la réduction de la pauvreté, la 
lutte contre la faim, la protection de la nature. 
Ils estiment que la Francophonie doit dans 
ces domaines se donner les moyens d’agir, 
et devenir, un acteur majeur des relations 
internationales.
Dans cet ordre d’idées, les chefs d’Etat et 
de gouvernement estiment tout d’abord 
que Francophonie rime avec démocratie, 
« et que les engagements consignés dans 
la Déclaration de Bamako et celle de Saint 

Boniface, instruments de référence de la 
Francophonie au service de la démocratie, 
du respect des droits de l’Homme, de la 
prévention des conflits et de la sécurité 
humaine, doivent être mis en œuvre avec 
détermination ».
Pour promouvoir efficacement ces valeurs, la 
Francophonie est appelée à se concentrer sur 
les chantiers de développement sans lesquels 
il ne saurait y avoir de mieux-être pour les 
peuples. Mais pour se faire entendre et agir, 
les francophones doivent être solidaires. 
Ils doivent faire valoir des positions communes 
chaque fois qu’une question affectant le 
devenir de la planète et l’équité des relations 
économiques est débattue dans les enceintes 
internationales.
Bien évidemment le socle sur lequel se fonde 
la solidarité francophone, comme rappelé 
au Forum mondial de la langue française de 
Québec, est la langue française. Il convient 
de renforcer la position de cette langue 
commune par le biais de différents plans de 
relance mis au point par les opérateurs de la 
Francophonie. Une démarche de convergence 
des interventions utilisant tous les supports 

disponibles (numériques, didactiques, etc.) 
s’impose à cet effet. Cependant la politique 
de promotion du français est indissociable 
de celle relative à la promotion de la diversité 
des expressions culturelles et linguistiques 
à laquelle la Francophonie reste fermement 
attachée.

Enfin, l’Afrique qui a accueilli ce XIVe Sommet et 
où se joue l’avenir de la langue française et de 
la Francophonie (56% des locuteurs du français 
sont aujourd’hui africains, ils représenteront 
80% de ceux qui parleront cette langue en 2050), 
doit être l’épicentre de la nouvelle gouvernance 
voulue par les dirigeants francophones. Des 
initiatives concrètes adoptées par la Conférence, 
comme par exemple la création d’un « espace 
interactif d’expertise pluridisciplinaire » co-
animé par la RDC, participent de la volonté 
de la Francophonie de donner un rôle de 
premier plan au continent africain au sein 
de la géopolitique mondiale.

Liban	:	engagement	constant	et	continu	pour	la	langue	française

Francophonie, enjeux environnementaux et 
économiques face à la gouvernance mondiale

Le	sommet	francophone	de	Kinshasa

Au cours du XIVe Sommet de la francophonie  
à Kinshasa, le premier ministre libanais, M. 
Nagib Mikati a tenu un discours portant, entre 
autres, sur la contribution du Liban à la langue 
française.

Une	dimension	francophone	au	
positionnement	mondial	du	Liban
«Le Liban a toujours pris la dimension francophone 
de son positionnement mondial avec le plus 
grand sérieux. Ceci s’est illustré par le neuvième 
sommet de la francophonie qui a eu lieu à 
Beyrouth en 2002, où SE Monsieur le Président 
Abdou Diouf, que je salue, avait d’ailleurs été 
élu Secrétaire Général de la Francophonie. 
Quelques années plus tard, le Liban a aussi été 
l’hôte des sixièmes Jeux de la Francophonie.

Lors du treizième Sommet Francophone 
à Montreux, le Président de la République 
Libanaise, SE le Général Michel Sleiman, a 
signé avec Monsieur Diouf, le premier Pacte 
Linguistique de l’OIF, une initiative destinée 
à promouvoir et renforcer la langue française. 
Deux ans après, nous confirmons devant vous 
l’engagement du gouvernement et des ministères 
concernés envers son application.

De même, et suite aux résolutions du sommet 
de Montreux, les chefs de projet du « Réseau 
d’excellence des sciences de l’ingénieur de la 
Francophonie », se sont réunis à Beyrouth en 
juin 2012, afin de concrétiser sa mise en œuvre.

Notre capitale Beyrouth célèbrera également, 
à la fin du mois d’Octobre 2012, la vingtième 
édition du Salon du Livre Francophone, et qui 
est, par son importante ampleur, le troisième  
salon après ceux de Paris et de Montréal. Ce 
salon est particulier cette année car il recevra 
en invité d’honneur 
l’Académie Goncourt 
représentée par six 
de ses membres, et 
sera l’occasion de 
lancer un nouveau 
prix littéraire « 
Liste Goncourt /
Le Choix de l’Orient 
», dont le lauréat 
sera proclamé au 
moment du Salon.

(...) Ce sont les 
quelques aspects 
de notre engage-
ment constant et 
continu pour la 
langue française, 
car nous sommes 
tous réunis ici 
grâce au plus beau des idiomes, qui nous a 
permis de partager des valeurs communes, et 
qui s’avèrent être d’une importance capitale, 
surtout en ces moments incertains: la liberté 
de pensée, la liberté de croyance, les droits 
de l’homme, l’égalité des genres, la tolérance 

et la démocratie.

Le	Libanais	que	je	suis,	apprécie	
pleinement	chacune	de	ces	valeurs.
Mais partant de là, aucune évolution ne pourrait 
avoir lieu dans nos sociétés sans une transfor-

mation profonde 
des structures 
économiques et 
sociales, c’est-à-dire 
un développement 
intégré, qui ménage, 
à la fois, la croissance 
économique et le 
développement 
humain, tout en 
tenant compte de 
l’accomplissement 
des Objectifs du 
Millénaire et une 
gestion responsable 
des ressources de 
notre planète.

Car c’est là que 
réside l’un des 
plus importants 

défis des années à venir: comment concilier 
le besoin croissant de ressources et la gestion 
responsable de celles-ci, tout en œuvrant à 
l’éradication de la pauvreté dans le monde, 
un fléau qui nous touche partout, y compris 
dans les sociétés économiquement les plus 

avancées.

Que nous soyons libéraux ou conservateurs, 
appartenant à un pays développé ou en voie de 
développement, est secondaire; car par-delà le 
politique, ce qui prime c’est le développement 
de l’homme. Et aucun développement ne pourra 
durer, si nos sociétés civiles ne sont pas fondées 
sur le respect de l’autre et la tolérance.

J’aime toujours emprunter au Général de Gaulle 
une phrase qu’il avait dite pour décrire mon pays: 
«Le Liban est le seul lieu du monde où islam et 
chrétienté ont réussi une convivialité que ses 
institutions politiques favorisent. Pour l’avenir 
des rapports des civilisations en Méditerranée, 
c’est un précédent exemplaire precieux”.

Et je me permets d’ajouter que pour l’avenir 
des civilisations du monde entier, le Liban 
devrait demeurer un exemple, non seulement 
de convivialité, mais de tolérance.
Et quand un responsable Libanais mentionne 
la paix et la stabilité, il sait combien ces termes 
sont précieux, surtout dans un monde Arabe 
en pleine mutation.
Notre gouvernement a choisi une approche 
de dissociation vis-à-vis de la crise syrienne, ce 
qui ne nous empêche pas de nous lancer dans 
une opération humanitaire pour secourir la 
population déplacée, j’appelle à la communauté 
francophone de nous aider dans cette mission 
humanitaire.

M. Mikati saluant le Président et Mme Kabila
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Maroc:		une	économie	résiliente
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des fonctionnaires et dépenses de la caisse 
de compensation pour subventionner les prix 
des produits alimentaires et des carburants 
(50 milliards de DH, près de 5  mds $).
S’il y a dégradation de la situation, on est loin 
du chaos économique promis par certains. 

Et, surtout, les raisons d’espérer des jours 
meilleurs sont là, sont bien là, et font de 
l’économie marocaine une économie résiliente, 
c’est-à-dire capable de résister et de surmonter 
les perturbations économiques. Ainsi de 1999 
à 2008, le taux de croissance de l’économie 
marocaine a évolué de façon très cyclique, 
avec des taux minima en 1999 (0,8%), en 2005 
(1,7%), en 2007 (2,7%), et des pics en 2001 
(6,5%), en 2003 (5,5%), en 2006 (7,8%) et en 
2008 (5,8%).
Mais cette résilience ne saurait s’identifier 
à une ressource naturelle, à un don du ciel, 

étant la conséquence de décisions prises en 
amont par le Roi et son exécutif. Résilience 
donc organisée, qui a nécessité une volonté 
politique, des moyens financiers, des arbitrages. 
Ainsi, dans le domaine agricole, les résultats 
obtenus sont le fruit de la politique des barrages 
initiée par le roi Hassan II, nécessitant de lourds 
investissements, comme l’a été également 
l’effort soutenu dans le domaine de l’irrigation, 
sous l’autorité cette fois de Mohamed VI. Et 
si les effets en sont garantis, ils demandent 
parfois du temps.
De même, dans le domaine industriel cette 
fois, la construction de la mégapole Tanger 
/ Tetouan commence dès 2002-2003. Elle va 
nécessiter des investissements considérables, 
plusieurs centaines de milliards de dirhams. 
Mais aujourd’hui cette mégapole accueille 
les grands groupes internationaux comme 
Renault (France) et Bombardier (Québec). 
Sans ces réalisations, le Maroc aurait connu 

beaucoup plus vite la crise, sans espoir de 
résilience.
Le Maroc de demain, c’est aussi un futur pays 
exportateur d’énergie verte à partir de l’énergie 
d’origine éolienne, de l’énergie d’origine 
solaire et de l’hydraulique  (construction de 
deux centrales de nouvelle génération, d’une 
puissance de 550 MW). En ce qui concerne 
l’éolien et le solaire, la décision de les privilégier 
remonte à 2007, et dès 2008 le Roi Mohamed 
VI décide d’y investir 10 milliards d’euros (13 
mds $). Cette politique porte déjà ses fruits, 
puisque la facture énergétique est tombée 
en 2010 à moins de 5 milliards d’euros, contre  
près 7 milliards en 2009. Mieux encore, ces 
choix stratégiques devraient d’ici 2020 faire du 
Maroc un pays exportateur d’énergie propre, 
à destination principalement de l’Espagne et 
de la France.
Enfin, le Maroc de toujours c’est aussi un 
Maroc tourné vers l’extérieur, à la recherche 

de nouveaux investisseurs. 
Outre, le partenariat avec la France et les pays 
européens,  on rappellera l’entente entre 
Rabat et les capitales des six pays membres 
du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), avec 
la signature en 2011 d’un partenariat prévoyant 
le financement de projets de développement 
à hauteur de cinq milliards de dollars répartis 
sur cinq ans.

Même si certains indicateurs macro-éco-
nomiques sont donc revus à la baisse, en 
2012/2013, pour autant cela ne change rien 
à la dynamique d’un mouvement qui est celui 
d’un Maroc en marche. L’exception marocaine 
c’est aussi l’émergence de son économie et sa 
résilience qui résultent de choix stratégiques 
et des mesures qui les accompagnent. Cela 
peut prendre du temps, mais cela ne cassera 
la dynamique d’un mouvement qui a fait ses 
preuves sur la période 1999-2011.

La crise financière et économique commencée 
en 2008 a montré les failles de l’idéologie et de 
la pratique d’un système financier international 
qui a perdu de vue la dimension humaine de 
l’économie. 

Aujourd’hui, on s’interroge sur la nécessité de 
réconcilier économie et humanisme. Sur cette 
question essentielle pour l’avenir de l’humanité, 
l’Islam, a assurément  un rôle à  jouer car il est 
porteur  d’une éthique économique, que l’on 
retrouve également dans la religion catholique. 
C’est d’ailleurs ce que constatait  deux auteurs 
du journal du Vatican L’Osservatore Romano, 
dans un article intitulé « La finance islamique 
des propositions et des idées pour l’Occident 

en crise ». 
Or, la finance islamique apparait en bonne 
forme par rapport au système convention-
nel. Elle  a connu un essor avec un  taux de 
croissance dépassant les 15 %  par an. Les 
principes éthiques sur lesquels est basée la 
finance islamique rapprochent les banques de 
leurs clients et du véritable esprit qui devrait 
caractériser tous services financiers. Est-ce 
que la Finance islamique pourrait contribuer 
à redonner de nouvelles règles alors que  le 
système bancaire et financier international 
connait une crise de confiance ? Cet ouvrage, 
d’une grande actualité, tente de répondre à 
cette question qui concerne des enjeux décisifs 
en réunissant les contributions de juristes et 

d’économistes afin d’examiner tous les aspects 
du problème. 

L’ouvrage est publié  par l’Observatoire d’études 
géopolitiques à Paris, dans la collections 
« études géopolitiques » éditée par les 
éditions Karthala (www.karthala.com).  Les 
directeurs de publication sont le professeur 
Charles Saint-Prot, universitaire spécialiste de 
l’Islam et directeur de l’Observatoire d’études 
géopolitiques de Paris et le professeur Thierry 
Rambaud de  l’Université Paris Descartes et de 
Sciences Po Paris. Parmi les auteurs figurent 
Abdel-Maoula Chaar (ESA-Beyrouth), Bernard 
Fevry (HEC France, ESCP Europe), Michel Ruimy 
(ESCP Europe) et  Henri-Louis Védie (HEC France). 

La	finance	islamique	et	la	crise	de	l’économie	
contemporaine

Parution
Sous	la	direction	de	Charles	Saint-Prot	et	Thierry	rambaud
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L’Espagne	se	tourne	vers	le	Maroc	pour	trouver	des	solutions	à	la	crise
Le mercredi 3 octobre dernier, une importante 
délégation du gouvernement espagnol présidée 
par Mariano Rajoy, Chef du gouvernement du 
royaume d’Espagne, a fait le déplacement à Rabat 
dans le cadre de la rencontre entrepreneuriale 
Maroc-Espagne, organisée par la CGEM et la 
confédération des entreprises espagnoles 
(CEOE). Et c’est Abdelilah Benkirane, Chef du 
gouvernement qui a inauguré cette journée 
en insistant sur la volonté d’augmenter les 
échanges et partenariats entre les deux pays, 
approfondir les relations économiques tout en 
élargissant les opportunités d’investissements. 

Pour cela, le Chef du gouvernement marocain a 
précisé à l’audience que des groupes de travail 
ont été constitués pour définir les obstacles et 
les contraintes que les investisseurs peuvent 
rencontrer au Maroc. L’objectif selon lui est 
d’assainir le climat des affaires, l’améliorer et 
le rendre propice aux investissements. Et pour 
rassurer les espagnols, Benkirane a tenu à rappeler 

que le Maroc s’est engagé dans un processus 
de réformes structurelles visant une meilleure 
compétitivité des entreprises marocaines 
et une meilleure attractivité du royaume du 
Maroc à coup de stratégies sectorielles bien 
définies. Il a rappelé les réformes de la justice 
et de la fiscalité en cours, la simplification des 
procédures administratifs sans oublier le projet 
de loi sur le partenariat public-privé.

Le	Maroc,	porte	d’entrée	de	l’Afrique
Pour sa part, son homologue espagnol, Mariano 
Rajoy, est revenu sur le contexte mondial 
assez tendu et sur la situation économique 
inquiétante de l’Espagne. « Nous sommes 
entrain de lancer plusieurs actions et réformes 
pour redresser la barre et surtout augmenter 
la compétitivité des entreprises espagnoles. 
Nos deux pays gagneraient en nouant des 
partenariats durables et se positionner dans 
cette région géostratégique », a-t-il lancé. Selon 
lui, le Maroc est un partenaire stratégique de 

part sa position et son histoire. De plus, le 
Maroc représenterait un véritable relais de 
croissance pour les entreprises espagnoles 
et une porte d’accès au marché africain.

Ceci-dit, cette volonté de se renforcer au Maroc 
semble se réaliser. Au début de l’année 2012, 
l’Espagne s’est positionné en premier rang en 
tant que partenaire commercial et investisseur 
dépassant le partenaire traditionnel du Maroc, 
à savoir, la France. « Nous ne pouvons que nous 
réjouir aujourd’hui du nouveau positionnement 
de l’Espagne comme premier fournisseur et 
premier investisseur au Maroc. 

En effet, à fin 2011, les exportations marocaines 
vers l’Espagne se sont élevées à 32 milliards de 
dirhams contre 25 milliards de dirhams un an 
auparavant. Au titre du premier trimestre 2012, 
elles ont atteint un peu plus de 8 milliards de 
dirhams », s’est félicité pour sa part Meriem 
Bensaleh Chaqroun, présidente de la CGEM. 

Dans le détail, parmi les principaux produits 
exportés en 2011, figurent le textile, qui représente 
29 %, suivi des fils et câbles électriques, qui 
s’octroient 11 % des volumes expédiés. La 
troisième famille de produits exportés vers 
le marché espagnol est celle des crustacés 
et des coquillages, qui constituent 10 % du 
global de l’offre marocaine. 

De leur côté, les importations marocaines du 
marché ibérique se sont élevées à fin 2011 à 
39 milliards de dirhams contre 31 milliards en 
2010. Au terme du premier trimestre 2012, les 
produits importés du royaume ibérique ont 
atteint 11 milliards de dirhams. Les semi-produits 
divers dominent les importations marocaines 
d’Espagne soit 8% représentant 2,9 milliards 
de dirhams. Ils sont suivis des importations 
d’énergie électrique, qui ont totalisé plus de 
2,3 milliards de dirhams à fin 2011.

(Le soir Echos)



Rencontre	avec	la	réalisatrice	Jihane	Chouaib	:
La	quête	du	pays	rêvé

CULTURE 		9

Jihane Chouaib est née à Beyrouth, peu 
avant le début de la guerre civile en 1975. 
Elle a passé son enfance au Mexique et, depuis 
son adolescence, elle vit en France, où elle a 
étudié la philosophie et le théâtre. Elle a réalisé 
plusieurs court-métrages parmi lesquels Sous 
mon lit, montré à la Semaine de la Critique 
à Cannes a reçu le Prix du meilleur court 
métrage de l’année décerné par le Syndicat de 
la Critique, Lutin de la meilleure comédienne...). 
Son film- documentaire, Pays rêvé, qui a été 
programmé lors de deux festivals  au Liban 
est à l’affiche à Paris à partir du 31, octobre.  
Zeina el Tibi l’a rencontré à cette occasion 
pour al Ayam. 

«  A quoi retourne-t-on que tout à changer ? 
Mon pays existe- t- il encore ? ». C’est à cette 
question que tentent de répondre quatre 
artistes, Nada Chouaïb, Patric Chiha, Katia 
Jarjoura et Wajdi Mouawad qui partagent la 
quête  du « pays rêvé ».  Une quête d’identité 
à la recherche de l’innocence d’une enfance 
perturbée. L’enfance de ceux qui sont partis 
arrachés à leur milieu d’origine. Selon Jihane 
Chouaib, son film raconte comment « dans le 
Liban d’aujourd’hui, des Libanais de l’étranger, 
enfants de la guerre, se mettent en quête d’un 
pays rêvé. Un territoire intérieur, fondateur et 
inaccessible comme l’enfance. Entre douceur 
et massacre, chacun tente de se ressaisir de 
ce qui le construit. Pour conquérir la liberté 
de réinventer son identité. »  

Elle décrit le mal-être de  ceux qui ont quitté 
un pays qui les a vu naître. Face à ceux  qui 
ont dû affronter et subir des violences, ceux 
que Jihane Chouaib appelle les  «Libanais de 
l’intérieur »,  le questionnement de l’apparte-
nance est totalement différent. En fait c’est une 
interrogation sur une appartenance qui leur 
fait défaut. «  Peut-on dire que nous sommes 
libanais, nous qui sommes partis tout  petits ? 
Nous  nous attachons alors à des signes qui 
nous garantissent  cette identité et nous y 
lient tel que les passeports.»
Du coup, son documentaire oblige la réalisatrice  
à faire face à l’appréhension de découvrir un 
pays dont elle a toujours rêvé, celui auquel  
ses parents, ont pendant  toute son enfance, 
fait référence et  qui  les a  suivis pas à pas tout 
au long de leur parcours, du Mexique puis en 
France,  mais qu’elle connait si mal. Jihane  se 
retrouve face à un mur d’incompréhension  «  
Quand j’arrive au Liban je tiens à chaque fois 
à mettre ma double nationalité sur la fiche de 

douane mais  systématiquement le douanier 
efface le terme ‘libanaise’. Par ailleurs on me 
reproche de ne pas parler, ou mal, ma langue 
maternelle». 

Par ses mots on sent une certaine rupture puis 
un besoin d’affirmer une identité libanaise 
imprégnée d’esprit inédit et de diversité. Mais 
jusqu’à quel point ces remarques peuvent-elles 
perturber un esprit à la recherche de ses racines ?  
Ne peut-on pas avoir 
le sentiment d’un 
déracinement lorsqu’on 
change de ville tout 
en restant dans le 
même pays ?  A 
cette question 
Jihane répond par 
une comparaison: 
« Dans ce cas aussi 
on peut en effet se 
sentir déraciné, cela 
me fait penser à ma 
monteuse qui est 
bretonne et qui s’est 
installée à Paris. 
Aujourd’hui, pour les 
gens de sa province 
bretonne, elle ne fait 
plus partie de leur 
cercle, elle est devenue 
«  la parisienne » ; 
elle se sent donc 
obligée de prouver 
son appartenance 
à cette région ». 

Le déracinement 
peut  aussi être dû au 
passage de l’enfance 
à l’âge adulte. Nous 
quittons le monde 
de l’imaginaire rempli d’histoires de fées et 
de lutins,  de  croyances et de peurs, d’images 
imaginées, et nous nous rendons compte que 
la réalité de la vie est tout autrement.  «  Le 
déracinement n’est pas forcément un  exil 
géographique » explique la réalisatrice qui 
rappelle que  Nada Chouaib, sa sœur, raconte 
dans son témoignage qu’elle a, en quittant 
son pays natal, perdu la parole. Il  lui a fallu du 
temps de réadaptation et c’est grâce à l’art, la 
danse qu’elle est arrivée à s’exprimer.  N’est-ce 
pas aussi le cas de Jihane qui s’exprime via 
la création cinématographique  à travers les 
témoignages des autres ? « Ma sœur avait perdu 

totalement la parole à l’âge de deux ans et demi 
et ceci  pendant une période de transition qui 
a duré six mois, elle ne prononçait aucune 
parole c’était un blocage complet. Il est vrai que 
personnellement je m’exprime plus aisément  
par l’écriture et par les images. Avant même 
de faire du cinéma, mon écriture a toujours 
été visuelle.  Le cinéma m’a  permis de mettre 
en image l’imaginaire de mes personnages  et 
les périodes de transition dans leur vie comme 

dans le film « sous  
mon lit » un film de 
fiction paru en 2004. 
Mais aussi mon court 
métrage « Autour des 
confitures » qui est 
un huit clos familial 
entre trois sœurs et 
leur frère. Les sœurs 
prenaient soin du 
frère et vivaient en 
vase clos comme dans 
un bocal.  A la fois un 
amour immense et 
totalement étouffant. 
Inspirée d’une 
histoire réelle de 
mon village au Liban. 
Dans ma création 
cinématographique,  
j’ai toujours cherché 
à créer des lieux  
sans chercher à 
capter la réalité. 
Même à travers 
« Pays rêvé » qui est 
un documentaire, 
j’ai  retravaillé les 
cadrages pour que 
chaque lieu  se recrée 
et devienne autre. »

Le film retrace un lien affectif entre les « acteurs 
témoins » et l’idée qu’ils se font du Liban, un 
Liban imaginé, rêvé, réinventé et surtout blâmé. 
Le metteur en scène, acteur et romancier Wajdi 
Mouawad, par exemple, cherche à garder entre 
le Liban et lui un espace poétique et imaginaire 
au point qu’au dernier moment, il  refuse de 
prendre l’avion pour  Beyrouth. Pour  dévoiler 
ses sentiments sur sa terre natale, il  préfèrera 
exprimer son émotion  dans une chambre 
d’hôtel à l’aéroport de Paris, un lieu neutre et 
sans âme. Loin d’être à l’image de l’endroit où 
il « crie » son désarroi, les paroles de ce grand 
dramaturge sont dures et montrent à quel point 

son être  est profondément  blessé. Il n’hésite 
pas à déclarer : «  Je veux savoir par quoi j’ai 
été plié, pour pouvoir le déplier. J’ai besoin de 
savoir comment cette communauté a éduqué 
ses enfants, de quoi on m’a convaincu, pour 
m’en dé-convaincre ». 

C’est un «  chagrin infini et doux » partagé par 
les quatre personnages du documentaire. Pour 
Patric Chiha, un réalisateur vivant à Paris « Les 
mythes restent des mythes. Et donc le Liban 
c’était comme un grand trou qu’on n’a pas 
besoin de réaliser, d’y aller, de voir ce que c’est 
vraiment ». Quant à Katia Jarjoura, journaliste 
et réalisatrice ; elle voulait « vivre son propre 
Liban », refusant la blessure morale de son 
père, elle a voulu défier le destin  au point de 
chercher une blessure de balle, celle-ci bien 
réelle. 

Pourquoi avoir choisi ces témoignages ?  
Selon Jihane Chouaib,  son choix « n’a à aucun 
moment été guidé par une influence politique 
ou confessionnelle. J’ai tenu à choisir  des 
proches, des personnes que je connaissais 
bien. Même génération, même type de parcours 
c’est-à-dire un rapport très distendu vis-à-vis 
du Liban mais surtout intimes vis-à-vis de moi. 
Je cherchais des personnes d’origine libanaise 
ayant quitté le Liban en bas âge ou nés de parents 
libanais. Je cherchais ceux pour qui le Liban 
est devenu un pays irréel et qui ont reproduit 
cet imaginaire dans leur expression artistique, 
soit par l’écriture comme Wajdi Moawad ou 
les reportages (Katia Jarjoura,  la danse (Nada 
Chouaib) ou le cinéma (Patric Chiha). J’espérais 
à travers ce choix arriver à  dégager les formes 
et les sentiments profonds  enfouis au fond 
de chacun, à travers eux peut-être les miens.
Une remarque, aucun des personnages n’a 
eu l’envie de rester et de s’installer au Liban, 
même Katia Jarjoura qui y a vécu une partie 
de sa vie a décidé de partir. Jihane pense que 
« tous ont le sentiment de ne pas avoir trouvé 
leur place. Mais leur destin restera toujours lié 
au Liban. J’espère moi-même aller au Liban 
prochainement et y rester au moins une année 
et en profiter pour tourner mon prochain  film ». 
Ce film, Mon souffle, sera son premier long-
métrage de fiction. Le thème se rapproche 
du documentaire, il constitue toujours une 
interrogation entre le retour et la mémoire : 
une femme qui décide de s’installer dans sa 
maison de famille en ruines et de déterrer 
les secrets…

Zeina el Tibi 

Coups de pierres, coups de ciseaux.
Si nous faisions une pause de cinq minutes, 
sans problèmes ni politique ? Juste le temps 
de s’asseoir et de lire ce qui suit. 
Alors que le pays bouillonne depuis quelques 
jours entre les bombes, entre les paroles vides 
de sens des politiciens et les actes irrationnels 
du peuple, certaines personnes assistent en 
silence et dans la crainte à cette “comédie 
humaine” qui pour plusieurs ressemble même 
à un déjà-vu. 
Parmi ces spectateurs, des jeunes et des plus 
vieux faisant tout leur possible pour venir à 
bout de leur propre ennemi qui ne ressemble 
pas vraiment à celui des rues. Des enfants qui 

n’ont pas été sauvagement attaqués comme 
les jeunes d’Achrafieh mais qui, du jour au 
lendemain, se sont retrouvés dans la peau 
d’une autre personne, dans la peau… d’un 
cancéreux. 

Entre deux interminables allers-retours aux 
hôpitaux, ces jeunes essaient tant bien que 
mal d’afficher un sourire d’espoir en rêvant 
de pouvoir un jour prendre le dessus sur leur 
maladie et de redevenir uniques maîtres de 
leur propre vie. 
Pour les aider dans leur combat quotidien, 
l’association “Cross Talk” a décidé de leur rendre 
leur couronne perdue en cour de route en 

organisant chaque année une journée spéciale 
coupe, où chaque personne souhaitant offrir 
ses cheveux à l’un de ces jeunes peut réaliser 
son don sans aucun problème. 
Personnellement, je peux vous assurer que 
l’événement qui a eu lieu à l’hôtel Le Royal-
Dbayeh et le résultat obtenu sont plus que 
parfait ! Pendant que le coiffeur s’active sur 
votre relookage, vous ne pouvez pas ne pas 
être emporté par la vague de rires et de bonne 
humeur des jeunes venus donner un coup de 
main au salon. Et c’est plusieurs centimètres en 
moins et un cadeau en main que vous ressortez 
quelques instants plus tard, heureux à l’idée 
de redonner ne serait-ce qu’un petit espoir 

à l’une des victimes du cancer. 
Penser à autre que soi est donc aujourd’hui 
encore possible comme nous le prouve toutes 
ces associations dont “Cross Talk” ou encore 
“Donner Sans Compter” qui continuent à 
s’activer malgré tous les dangers qui planent 
sans cesse sur notre pays. Penser à autre que 
soi est peut-être même l’unique solution qu’il 
nous reste pour pouvoir survivre dans ce Liban 
abandonné à lui-même. 
Aidons-nous les uns les autres pour pouvoir 
aider notre pays, car comme le disait Albert 
Einstein : “Le monde ne sera pas détruit par ceux 
qui font le mal, mais par ceux qui le regardent 
sans rien faire.”

Coups	de	pierres,	coups	de	ciseaux Janine Badro

Jihane Chouaib (photo Antoine Muller)
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االستعمار االقتصادي للعالم .. إحتالل يتطلب مقاومة!!

المستوى يشمل  يظل  وبالتالي  الكلمة.  لهذه  الحرفي  المعنى   عن 
كان القصد  )وهذا  ذلك  من  أبعد  كان  لينين  قصد  لكن   السياسي. 
تشّكل مع  العشرين  القرن  بداية  منذ  الماركسية  إطار  في   يتبلور 
االقتصادي التكوين  كلية  في  يتمثل  جديد(  شكل  في   الرأسمالية 
عن تحدث  لهذا  فيه.  العالم  الرأسمالية  صاغت  الذي   السياسي 
 التمركز واالحتكار، والرأسمال المالي، وتصدير رؤوس األموال
والسلع، وتقاسم األسواق العالمية. ومن ضمنها مسألة االستعمار.

  وبالتالي ال بد من النظر إلى اإلمبريالية كتكوين اقتصادي سياسي عالمي.
 وقبل النظر إلى صراعات الدول يجب تلمس التكوين االقتصادي
 الذي فرض على العالم. ألن صراعات الشعوب هي نتاج هذا التكوين
معها. أو  اإلمبرياليات  بين  سياسية  نتاج صراعات  تكون  أن  قبل 
   
المسيطرة على الطغم  االقتصادية وفق مصالح  البنى   فقد صيغت 
 الصناعة، التي فرضت على العالم المتخلف أن يصبح مصدراً للمواد
 األولية ومستورداً للسلع. وبالتالي أن ينزع التراكم المالي المحلي
 للنشاط في القطاع الوسيط الذي هو التجارة والخدمات. فأصبحت
رأسماليات وباتت  العالم،  مركز  هي  اإلمبريالية  المالية   الطغم 
 األطراف كومبرادور يسهّل عملية السيطرة على السوق المحلين
 ويمنع تحقيق التطور لمصلحة تغليب االستيراد. وبهذا باتت الدورة
مصدرة سلع  حركة  عبر  قيها،  لتصّب  المراكز  من  تبدأ   المالية 
 إلى األطراف. هذا هو »العالم التحتي« الذي تقوم عليه العالقات
العالمية. الصراعات  كل  لفهم  الضروري  األساس  وهو  الدولية. 
    
 وكل من ينشط في هذه الدائرة هو تابع اقتصادياً، وجزء تبعي في
االقتصادي النشاط  يصبح  حين  لهذا  العالمي.  الرأسمالي   التكوين 
 متمحوراً حول التجارة والخدمات والعقار والبنوك، تكون الرأسمالية
 بالحتم تابعة. وتصبح اختالفاتها نابعة من تناقضات هامشية في إطار
الرأسمال بين  كبيرة  ذاته. هناك مثالً صراعات  الرأسمالي   النمط 
خصوصاً(، الفرنسي  )األلماني/  األوروبي  والرأسمال   األميركي 
»حقيقية«. رأسماليات  بين  مصالح  وترابط  تشابك  إطار  في  لكن 

رأسماليات بعض  مع  تناقض  هناك  يكون  أن  يمكن   لكن 
أو الرأسماليات  بين  بالصراع  يتعلق  لسبب   األطراف 
الرأسمالية يحّول  ال  التناقض  وهذا  أخرى.  اسباب   نتيجة 
اإلمبريالية. مع  مختلف  مشروع  عن  تعبّر  طبقة  إلى  التابعة 

التي المصالح  زاوية  من  التناقض  هذا  إلى  النظر  يجب  بل    
الشعب مصالح  مع  متناقضة  األحوال  كل  في  وهي   تؤسسه، 

 ينطلق من ميزان قوى جديد يقوم على ضعف أميركا وأزمة أوروبا،
مع مختلف  كل  مع  يقفان  سوف  لهذا  الحالية.  منهما  كل   و«قوة« 
 أميركا، ويكون ميل كل من ال تدعمه أميركا هو نحو تطوير العالقة
 مع كل منهما. وهذا ما نالحظه في دعم النظام اإليراني، والسوري،
والسوداني، والكوري الشمالي، وكل دولة يبرز اختالفها مع أميركا.

 لكن ما قيمة ذلك فيما يتعلق بالوضع الداخلي إذا لم يؤِد إلى دعم
التطور االقتصادي؟

 ما يمكن قوله هو أن هذه العالقة ال تؤدي إلى تطوير اقتصادي بل إلى
نهب إمبريالي من خالل دعم طبقة مافياوية تحكم من أجل النهب.

جيوبوليتيكي تحليل  على  القائم  السياسي  التقدير  سيبدو   ولهذا 
يكون لن  النظام  ألن  معنى،  دون  العالمي  الصراع   لتوضعات 
تحل محل بأن روسيا  وسيبدو  مع روسيا.  بل سيكون  أميركا   مع 
العالمية الحرب  بعيد  بريطانيا  محل  أميركا  حلت  كما   أميركا 
الثانية. وليبقى التكوين االقتصادي الطبقي كما هو، ريعياً مافياوياً.
    
يدعم وجودها، لروسيا  للتبعية  تميل  التي  للنظم  التوضع  هذا   إذن 
نظم لتبقى  شعبها.  مواجهة  في  ويقويها  الداخلي،  نهبها   ويعّزز 
رأسمالية تابعة، تحّول السيطرة اإلمبريالية من طرف إلى طرف آخر.

اقتصادي، أساس  دون  »سياسياً«  أميركا  مع  الخالف   وسيكون 
واالرتباط بروسيا نتيجة للخالف مع أميركا وليس نتيجة أي شيء آخر.
 ولهذا سيبدو التحليل »الجيوبوليتيكي« سطحياً وساذجاً، وينطلق من
 بقايا ماٍض رحل، أكثر مما يساعد في فهم وقائع العالم الراهن. وهو
 يتأسس على منطق صوري ال يرى سوى ألـ »مع« وألـ »ضد«،
يختلف من  كل  ليكون  بالتالي  العدو،  الماضي  وجع  يحدد   وحيث 
الدفاع عنه، دون لمس الشعب والطبقات المفقرة  معه حليفاً يجب 
والتكوين االقتصادي، وعالقة كل ذلك بالسياسة والتحالفات العالمية.

 اإلمبريالية تكوين اقتصادي سياسي، وبغير هذا الفهم سيبقى
سوء التحليل رائجاً.

لتناقض يؤسس  الرأسمالية  من  النمط  هذا  تشكل  أن  حيث   محلياً. 
 عميق في البنية »القومية« )أو المحلية(، حيث يتمحور االقتصاد
والمال والعقارات  والسياحة  الخدمات  مثل  ريعية  قطاعات   حول 
إلى دمار القطاع المنتج، وبالتالي نشوء  واالستيراد، تفضي حتماً 
للسلع. عالمية  أسعار  مقابل  األجور  في  وانحدار  عالية   بطالة 
التحتية. والبنى  المعيشي  والوضع  االقتصاد  في  عام  وانهيار 
    
 في هذا الوضع تكون الرأسماليات المحلية جزءاً تابعاً في التكوين
 اإلمبريالي. ولهذا يجب فهم االختالفات التي يمكن أن تنشأ انطالقاً من ذلك.

من كل  وتعمل  األميركية  اإلمبريالية  ضعفت  أن  بعد   خصوصاً 
 روسيا والصين على فرض تقاسم جديد للعالم انطالقاً من األساس
األطراف في  ما  رأسمالية  تميل  أن  يمكن  ولهذا  ذاته.   الرأسمالي 
لكن الصين.  مع  أو  روسيا  في  اإلمبريالية  الطغم  مع  الربط   إلى 
عليه. وللحفاظ  ذاته،  التابع«  »الرأسمالي  التكوين  من  انطالقاً 
    
 فروسيا اليوم هي دولة إمبريالية تسيطر فيها طغم رأسمالية شبيهة
تعمل وهي  الرأسمالية.  البلدان  كل  في  تسيطر  التي  الطغم   بتلك 
 على إخضاع العالم لمصالحها كما فعلت البلدان الرأسمالية سابقاً.
 وصراعها اليوم مع أميركا هو نتاج ذلك. حيث تسعى إلعادة تقاسم
 العالم انطالقاً من ميزان القوى الجديد الذي تبدو هي فيه قوة مقابلة
العالم. المسيطرة على  القوة  ألميركا، وربما تحلم بأن تصبح هي 
     
اإلمبريالية اقتصادات األطراف كما صاغتها  تبقي  ذلك   وهي في 
رأسماليات مع  وتترابط  ريعية.  كاقتصادات  أي   األميركية، 
»تحتكرها«. التي  البلدان  في  )مافياوية(  وريعية  تابعة 
    
 وربما يكون النظر السياسي هو الذي يجعل الحماس لروسيا عالياً
 نتيجة رفض أميركا، حيث كانت، والزالت، المسيطر على الوطن
من وهي  الصهيونية.  للدولة  والداعم  لثرواته،  والناهب   العربي، 
 هذه الزاوية العدو الرئيسي. وأيضاً ربما يكون ذلك صحيحاً إلى حّد
 معين من المنظور السياسي. لكن هذا وضع عابر، خصوصاً وأن
 روسيا ال تدعم جدياً في المسألة الفلسطينية، وما تقوم به هو محاولة
الذي تفرضه كل التكوين االقتصادي  أميركا ضمن   إحاللها محل 
حين السوفيتي  االتحاد  زمن  الوضع  كان  كما  وليس   إمبريالية، 
الوطني. التحرر  بلدان  كل  في  والعلمي  الصناعي  التطور  دعم 
  
الشعوب. يفيد  وال  المحلية  الرأسماليات  يفيد  إذن  الهامش   هذا 
أن دون  العالمي  الصراع  في  عليها  تسيطر  التي  الدول   ويدعم 
المجتمع يفقر  الذي  الريعي  االقتصادي  التكوين  من  ذلك   يغيّر 
في تكون  أن  الرأسمالية  هذه  تمثل  لدولة  يمكن  هنا   ويهمشه. 
االقتصادي التكوين  ذلك  يمّس  أن  دون  أميركا  مع   صراع 
أخرى. إمبريالية  مع  يترابط  أن  يمكن  والذي  الريعي، 

االقتصاد والسياسة

إمبريالية، هي مع  تناقض  في  اقتصادياً  التابعة  الدولة  تصبح   هنا 
 اإلمبريالية األميركية، وفي تبعية إلمبريالية أخرى هي اإلمبريالية
 الروسية. فالدولة التي تقيم العالقات العالمية هي التمظهر لمصالح
 الطبقة المسيطرة، وبالتالي ال بد من لمس طبيعة هذه الطبقة لكي
 يكون ممكناً فهم صراعاتها »العالمية«. فالصراع هنا ليس من أجل
 التحرر وبناء اقتصاد وطني كما كان في النصف الثاني من القرن
 العشرين، حيث أن الرأسمالية التي تحكم قد خصخصت وعممت
 الليبرالية وأقامت قوتها المالية على أساس االقتصاد الريعي الذي
 يفرض عليها حتماً اللحاق بمركز إمبريالي، وال تستطيع أن تكون
العالقة. هذه  خالل  من  يتحقق  المالي  نشاطها  كل  ألن   مستقلة، 
رأسماليات. بين  العالمي  الصراع  في  صغيرة«  »أداة  لتكون 
    
 وروسيا والصين هما اآلن الطرف اآلخر في الصراع اإلمبريالي
 في سياق سعيهما لكسب مواقع وأسواق وفرض تقاسم جديد للعالم

تتمة الصفحة االولى
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التي الفئة  غزة،  قطاع  عمال   إنهم 
في عمرها  وأفنت  حياتها   أضنت 
وتعليم الفلسطينية،  األجيال   تنشئة 
عمروا ممن  مستقبلهم،  على  واإلشراف   أبنائها 
تجمعاته على  وحافظوا  مخيماته،  وبنوا   القطاع 
ولم أنفسهم،  ذلك  أجل  من  فأهملوا   ومجتمعاته، 
 ينتبهوا إلى حاجاتهم ومستقبلهم، وجعلوا همهم في
 الحياة إسعاد غيرهم، وجلب كسرة الخبز ألطفالهم
ومهندسين، أطباَء  آباُء  إنهم  يعولون،   ومن 
المتعلمين  وأشقاء أساتذة ومحامين، وأوالد كبار 
بيُت يخلوا  يكاد  إذ ال  قطاع غزة،  في   والمثقفين 
من أو  مهندس،  أو  طبيٍب  من  فلسطينٍي   عامٍل 
 محامي ومدرس، أو من موظٍف ومحاسب، بل إن
 الكثير من أسر العمال والفالحين تفتخر بأن جميع
الجنسين من  والدارسين،  المتعلمين  من   أبنائها 
على وأكدوا  النية  عقدوا  فقد  وإناثاً،  ذكوراً   معاً 
وإخوانهم، ألبنائهم  فاتهم  ما  تحقيق  على   العزم 
خطط الذي  عدوهم،  على  الفرصة   وتفويت 
لكثيٍر كان  وقد  حرمانهم،  على  وعمل   لتجهيلهم 
منهم ما أرادوا نجاحاً في بيوتهم، وتفوقاً ألبنائهم.
 اليوم تبدأ ورش قطاع غزة بالعمل، بعد أن وصلت
 المساعدات القطرية مع أميرها الذي َشُرَف قطاُع
ورحبوا الستقباله،  سكانه  فخرج  بزيارته،   غزة 

وشكروه مكرمته  وقدروا  لقدومه،  وبشوا   به 
 على ما قدم وأعطى، فقد وعد وأوفى، وضاعف
فكان وعاين،  وشاهد  وزار،  رأى  أن  بعد   وزاد 
له تأكد  إذ  بالمثل،  ومساعدته  بالضعف،   عطاؤه 
ومسلم عربٍي  كِل  من  يستحقون  غزة  أهل   بأن 
النصرة فهذه  والمساعدة،  والعون   النصرة 
وهي إحسان،  ال  جهاٌد  وهي  صدقة،  ال   رباطٌ 
وغوث. مساعدةٌ  تكون  أن  قبل  وإعداد  تجهيٌز 

 فيا عمال قطاع غزة ها قد جاءتكم الفرصة التي
فأرونا تتمنون،  الذي  الموسم  وبدأ   تنتظرون، 
وأبدعوا بأعمالكم،  وامتازوا  جهودكم،   اليوم 
الذي بريقه  غزة  لقطاع  وأعيدوا  مهاراتكم،   في 
البحر حاضرة  فهو  تعرفون،  الذي  وألقه   كان، 
 وأرض السهل، يصلُح للبنيان والعمران، ويناسبُه
والمصانع، المعامل  فيه  وتنجُح  والزرع،   الصيد 
العون من  واستفيدوا  العطاء،  استغالل   فأحسنوا 
لكل مثاالً  قطر  بادرة  من  واجعلوا   والنصرة، 
 الخيريين من أبناء األمة، ممن يتطلعون للمشاركة
فلعل غزة،  قطاع  إعمار  إعادة  في   والمساهمة 
 الخير يتوالى، والعون يتصُل وال ينقطُع، والمال
جهده، ثمرة  يرى  أن  يحب  فكٌل  ويزداُد،   يتدفُق 
فيه. وجدوا  العمل  فأخلصوا  عمله،  ونتيجة 

العظيمة هي مسؤولية المهمة  تكون هذه   قد ال 
 العمال في قطاع غزة وحدهم، وإن كان عليهم يقع
يشاركهم وإنما  اإلنتاج،  العمل ومسؤولية   عبئ 
المشرفون واألمانة،  المسؤولية  هذه   في 
واألمناء لها،  والمخططون  المشاريع،   على 
القرار، وصناع  المسؤولين  من  المال،   على 
الجهات، مختلف  ولتتحد  الجهود،   فلتتظافر 
هو واإلخالص  العنوان،  هي  األمانة   ولتكن 

 الطريق، فالهدف كبير، والغاية نبيلة، والحاجة
لتكرارها وسيلة  وال  كثيرة،  الجهود  تكرار   إلى 
 واإلكثار منها سوى النجاح بإخالص، واإلنجاز
غزة عمال  فيا  وصدق،  بتفاٍن  والعمل   بإبداع، 
الفرصة، استغالل  وأحسنوا  واتحدوا،   أبشروا 
والساعد تبني،  التي  اليد  عرفناكم  كما   وكونوا 
تكبر وتسمو. التي  الذي يشيد ويعمر، واإلرادة 

 األيام - خاص

 تحركت المملكة المغربية أخيرا باتجاه عدد من دول
 العالم وفي مقدمتها إسبانيا ، من تعزيز العالقات
 االقتصادية ، لتشكل خطوة هامة من اجل تنشيط
تشهد أن  ويتوقع  المغربية.  االقتصادية    الحركة 
 العالقات بين إسبانيا والرباط  تحسنا متناميا خالل
 المرحلة القادمة في إطار التوجه المغربي لتعزيز
 العالقات مع دول الجوار، ونظرا للتحديات التي
يواجهها العالم والفلك المتوسطي في هذه المرحلة .
    
 فقد أجرى رئيس الحكومة السيد عبد االله بنكيران
االسباني نظيره  مع  مباحثات  بالرباط   أخيرا 
 السيد ماريانو راخوي الذي زار المغرب الشهر
وزير أجرى  كما  هام.  وفد  رأس  على   الماضي 
بالرباط العنصر  محند  السيد  المغربي   الداخلية 
خورخي السيد  االسباني  نظيره  مع   مباحثات 
من جديدة  محاولة  في   ، دياث   فيرنانديث 
. البلدين  تنمية  لمصلحة  العالقات  تعزيز  أجل 

   االجتماع المغربي االسباني العاشر

االجتماع إطار  في  المباحثات  هذه  جرت   وقد 
عال مستوى  من  العاشر  االسباني   المغربي 
 الذي عقد برئاسة السيد عبد اإلله بنكيران رئيس
 الحكومة المغربية ونظيره االسباني السيد ماريانو
 راخوي. وتضمن جدول أعمال هذا االجتماع رفيع
والتجارية االقتصادية  العالقات  بحث   المستوى 
المشترك. االهتمام  ذات  القضايا  وكذا  الثنائية 
    
العديد على  االجتماع  خالل  البلدان  وقع   كما 
المجاالت تشمل  الثنائية  االتفاقيات   من 
والدبلوماسية. والتربوية  والتجارية   االقتصادية 
االسبانية المغربية  القمة  هذه  إطار  في   وتم 
العديد فيه  شارك  االعمال  لرجال  ملتقى   نظيم 
بالبلدين. االعمال  ورجال  المستثمرين  من 
  وعلى هامش االجتماع المغربي االسباني العاشر

 أجرى أعضاء الوفد الوزاري االسباني مباحثات
تعزيز سبل  لبحث  المغاربة  نظرائهم  مع   ثنائية 
 التعاون المغربي االسباني في مختلف المجاالت.
     
اإلسبانية, الحكومة  أعتبرت  اإلطار  هذا   وفي 
بين المستوى  رفيع  العاشر  االجتماع   أن 
يعكس بالرباط,  عقد  الذي  وإسبانيا,    المغرب 
العالقات منها  تمر  التي  الجيدة««   »اللحظة 
االتصاالت لكثافة  نتيجة  جاء  وأنه   الثنائية, 
الجارية. السنة  بداية  منذ  الجانبية  بين 
   
بهذه االسبانية  الحكومة  أصدرته  بيان   وأكد 
مالئمة »«بفرصة  يتعلق  األمر  أن   المناسبة, 
وتعزيز العالقات,  هذه  حصيلة  تقييم  أجل   من 
جديدة, لمرحلة   األسس  ووضع   المكتسبات 
والعشرين الواحدة  الذكرى  مع  بالتزامن   وذلك 
الجوار وحسن  الصداقة  معاهدة   إلبرام 
االجتماعات««. لهذه  أسست  التي   , والتعاون 

    تطوير آليات التعاون بين الدول
المنتمية للفضاء المتوسطي

 وذكر البيان في هذا الصدد, بأن االجتماع األول
 رفيع المستوى, كان قد انعقد في مدريد في الثالث
االجتماع التأم  بينما   ,1993 سنة  من   دجنبر 
.2008 سنة  الشهر  نفس  من   16 في  األخير 
    وتابع البيان أن هذا االجتماع الجديد يروم »«إضفاء
 نوع من الفعالية على الشراكة االستراتيجية بين
 البلدين««, مشيرا إلى أن »«بيان الرباط«« الذي
 سيتوج أشغال هذا االجتماع, سيؤسس »«لحوار
وتعاون جديدة  اقتصادية  وشراكة  فاعل   سياسي 
المملكتين. بين  وإنساني««  واجتماعي  ثقافي 
    
الرباط إلى  اإلسباني  الوفد  زيارة  تكون   فهل 
البلدين بين  العالقات  تعزيز  أجل  من  خطوة   ، 
عبد المغربي  الكاتب  توقع  ؟؟   المجاورين 
البلدين بين  العالقات  تشهد  أن  الفاتحي   الفتاح 

القائمة... للتحديات   نظرا  متناميا،  تحسنا 
     وقال ، إن المتغيرات المتسارعة التي يعيش العالم
واالجتماعية، والسياسية  االقتصادية   تفاصيلها 
المتوسطي الفضاء  في  منها  كبير  جزء   يقع 
وهي المغربية،  والمملكة  إسبانيا   وأبرزها 
 عوامل تستدعي تطوير آليات التعاون بين الدول
تداعياتها لتجاوز   ، المتوسطي  للفضاء   المنتمية 
ندي. ومتوسطي  إقليمي  تعاون  لمنهجية  وفق 
    
  وأضاف ، إن الوعي بوحدة التحديات والرهانات
فيه الفاعلين  بأبرز  تدفع  المتوسطي  المحيط   في 
 )المغرب وإسبانيا( إلى تجاوز الخالفات السياسية
والسعي االقتصادية،  التنمية  لعجلة   المعطلة 
بوزير حدا  ما  وهو  نزيه.  ندي  تعاون   نحو 
 الخارجية االسباني السابق »أنغيل موراتينوس«
اإلسبانية. المغربية  العالقات  تطوير  إلى  الدعوة 

      ما يكفي من األسباب لطي الخالفات
السياسية

يكفي ما  سيجدان  الجارين  البلدين  أن   والمؤكد 
السياسية، خالفاتهما  وطي  لنسيان  األسباب   من 
استيعاب االسبانية  للحكومة  يتأتى  حتى   وذلك 
فضال واالجتماعية،  االقتصادية  التحديات   حجم 
 عن ذلك فإن إسبانيا تربطها العديد من االتفاقيات

الحكومة مع  االشتراكية  الحكومة  وقعتها   التي 
البحري الصيد  اتفاقيات  قبيل  من   المغربية، 
 فضال عن وجود مقاوالت إسبانية كثيرة تستثمر
مفر ال  بأن  تفيد  مؤشرات  كلها  وهي   بالمغرب، 
بينهما. التعاون  عالقات  تعزيز  من  للطرفين 
    
 كما أن رهانات الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا
جدا كبيرة  المتوسطي  والمحيط  المغرب   على 
واالقتصادية، االجتماعية  بالده  مشاكل   لحل 
ليس وملحة،  مستعجلة  شعبية  مطالب   وهي 
تحلها، أن  االسبانية   بمقدور حكومة »راخـوي« 
المغربية. المملكة  مع  براغماتيا  تتعاط  لم  ما 
      
 يبدو أن المملكة المغربية جادة في مساعيها لتعزيز
 عالقاتها االقتصادية والدبلوماسية مع دول العالم
استنادا ذلك   ، خاص  بشكل  المجاورة  والدول   ، 
 لوعي مغربي بأن الخالفات وتفجير الصراعات ال
 يخدم تطور الشعوب ويعرقل نموها االقتصادي .
    
العالقات لتعزيز  القائمة  المحاوالت   وتأتي 
هذا في  إسربانيا  جارتها  مع   المغربية 
كافة الرباط  أجله  من  تحشد  الذي   السياق 
. والسياسية  الدبلوماسية  وقدراتها  إمكانياتها 

الرباط .. خطوات من أجل تعزيز العالقات االقتصادية مع إسبانيا
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 منذ عام 1993 يتم االحتفال سنوياً باليوم العالمي
 للقضاء على الفقر17  تشرين األول )اكتوبر( من
 كل عام ، حيث حددت الجمعية العامة )بموجب
 قرارها 47/196( أن يكون هذا اليوم أحد األيام
 التي تحتفل بها األمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز
 الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع
  في كافة البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية
فقد أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية.

 وفي مؤتمر األلفية التزم زعماء الدول بتخفيض
عدد الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم ....
 بالرغم من الجهود األممية المبذولة للقضاء على
 الفقر، فإن دائرة الفقر آخذة في االزدياد والتوسع
الصناعية الدول  لتشمل  العالمي،  المستوى   على 
 المتطورة نفسها، بفعل األزمة المالية واالقتصادية
العاطلين/ بماليين  سنويا  وتزج  بها  تفتك  التي 
والتشرد. واإلفالس  البطالة  دوامة  في  ات 

زالوا ال  اآلالف  مئات  فان  لفلسطين  بالنسبة   أما 
لحقوقهم السافر  االنتهاك  ومن  الفقر  من   يعانون 
التزام رغم  والثقافية،  واالجتماعية   االقتصادية 
واعتمادها لأللفية،  اإلنمائية  باألهداف   الدولة 
جوهرها المدى  ومتوسطة  قصيرة   خطط 
العديد تكشف  والفقر  حيث  البطالة   مكافحة 
المركزي االحصاء  جهاز  ومنها  التقارير   من 
دخلهم يقل   %48 على  يزيد  ما  وجود   عن 
من يقارب  ما  ان  أي  الفقرالوطني  خط   عن 
الفقر. خط  تحت  يعيشون  الفلسطينيين   نصف 

الفقر وتفشي  البطالة  وتفاقم  األسعار  ارتفاع   إن 
 والزيادة في عجز الميزانيات الحكومية، وازدياد
في والجوع  التغذية  سوء  وانتشار   المديونية 
 البلدان النامية تؤدي إلى جعل التنمية في كثير من
 تلك البلدان مستحيلة عمليا. كثير من هذه البلدان
لكارثة خاضعة  ولكنها  نامية،  ليست   بالتالي 
 اقتصادية متزايدة الوطأة، ما بفضي إلى االستياء
واالحتقان الشباب،  لدى  خصوصا   واإلحباط، 
في الحكومات  جدية  عدم  وبسبب   والغضب 
والفقر البطالة  مكافحة  الى  الهادفة  الخطط   تنفيذ 
االجتماعية العدالة  وتكريش  الفساد   ومكافحة 
 وتقليص الفجوة الواسعة بين االغنياء والفقراء بل

 ان السياسات االقتصادية واالجتماعية في العديد
االغنياء تزيد  العربية  ومنها  النامية  البلدان   من 
 غنى والفقراء فقرا ففي تقرير عن أغنياء الوطن
 العربي هناك حفنة من االغنياء تصل ثروتهم الى
 ما يقارب 700 مليار دوالر واذا ما تم استثمار
 هذه االموال في الوطن العربي فانها كفيلة بالقضاء
العربية الشعوب  لكل  الغذاء  وتأمين  الفقر   على 
 وعدم اعتمادها على الغذاء من الدول االخرى .

 ان الحالة االقتصادية الصعبة التي وصلها الشعب
لسلطات اليومية  الممارسة  جراء   الفلسطيني 
قهر عن  يتوقف  لم  الذي  االسرئيلي،   االحتالل 
تقاريردولية الشعب. ودعت   وافقار وتجويع هذا 
 ومنها تقرير االمم المتحدة اسرائيل إلى وقف هذه
المحتلة، الفلسطينية  األراضي  في   الممارسات 
صعوبات ستواجه  المستدامة  التنمية  ان   وقالت 
األرض. على  االسرائيلة  الممارسات  ظل   في 

والبطالة، الفقر  معدالت  في  في  زيادة   فهناك 
في وانخفاض  المعيشة،  مستويات  في   وتدني 
 اإلنتاج الغذائي بسبب االستيالء والتهويد المستمر
المستعمرات باقامة  الفلسطينية   لألراضي 
تجريف إلى  إضافة  عليها  العنصري   والجدار 
أشجار وخاصة  االشجار  وقطع   للمحاصيل 
وسرقة األشجار  من  وغيرها  المعمرة   الزيتون 
المحلية لألسواق  وإغالق  المنازل  وهدم   المياه 
وإغراق الفلسطينية  المنتجات  أمام   والدولية 
 السوق الفلسطينية بالبضائع اإلسرائيلية  وبأسعار
خسارة زيادة  اجل  من  الفلسطيني  المنتج   تنافس 
لهجرة طوعية  وإجباره  الفلسطيني   المزارع 
 أرضة ومزروعاته. وفوق هذا وذاك، هناك هدر
االغاثية المعونات  برامج   وضعف  تنظيم   وقلة 
 التي تقدم للشعب الفلسطيني السباب سياسية انتم
اآلن حتى  تمكنها  عدم  بسبب  و  جيدا   تعرفونها 
الفقر. معدالت  في  الحاصل  التدهور  وقف  من 

الكهرباء اسعار  في  الجنوني  االرتفاع   ان 
التدخل وغياب  الغذائية  والسلع   والمحروقات 
القوانين خالل  من  المستهلك  حماية  في   الجدي 
وتحديدها االسعار  على  والرقابة   واالنظمة 
التجار جشع  ومكافحة  االساسية  السلع   وخاصة 

بعقوبات المخالفين   وتجريم 
 رادعة وخاصة المروجين للسلع
مكافحة الى  اضافة   ,  الفاسدة 
 الفساد بتجريمهم وتقديمهم للعدالة
 ووقف هدر المال العام وتكريس
من االجتماعية  العدالة   مبادىء 
الفقراء نسبة  زيادة  ذلك   شأن 
من ذلك  يشكله  وما  فلسطين   في 
 خطر على السلم االجتماعي وما
ووقف الموظفين  رواتب   تأخير 

 برامج التنمية واهمال تقديم الدعم للمزارعين اال
االحتجاجات وما   ) النار  على  البنزين  سكب   ( 
 االخيرة في الشوارع على أرتفاع االسعار وزيادة
وحاليا االجتماعية  العدالة  وغياب  الفقر   نسبة 
الجامعات وموظفي  واساتذة  المعلمين   اضراب 
ينذر ناقوص  اال  العام  القطاع  موظفي   وغدا 
 بتجدد االحتجاجات في الشوارع في الوقت الذي
والتعاضد الوحدة  الى  الشعوب حاجة  أكثر   نحن 
 والتكافل االجتماعي ورص الصفوف في مواجهة
الدول العديد من   سياسات االحتالل المدعوم من 
 التي تنكر على الشعب الفلسطيني حقه المشروع
 في العودة واالستقالل وبناء دولته الحرة المستقلة
 ذات السيادة الخالية من المستوطنات والجدار على
االراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس .

فان الفقر  على  للقضاء  العالمي  اليوم   وبمناسبة 
التي الدول  المتحدة وكافة منظماتها وكافة   االمم 
الثالثة االلفية  في  الفقر  على  بالقضاء   تعهدت 
 مطالبون اليوم بالقضاء على أسباب الفقر وال شك
في الرئيس  السبب  هو  االسرائيلي  االحتالل   أن 
 زيادة حدة الفقر في فلسطين واالعتراف بفلسطين
 كدولة تحت االحتالل والوقوف في وجه سياسات
االنسحاب على  واجباره  وعمال  قوال   االحتالل 
 من االراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني
بتقرير مصيره على أرضه واقامة دولته الحرة .....

حكومات فلسطين  أصدقاء  كل  من   والمطلوب 
 وشعوب ومنظمات حقوقية وانسانية وعمال ونساء
 وشباب تقديم الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي
اسرائيل على  والضغط  الفسطيني   للشعب 
 بمقاطعتها ومقاطعة كافة الذين يدعمونها الستمرار

انصياعها وعدم  الفلسطينية  لالراضي   احتاللها 
. المتحدة  االمم  قرارات  الدولي وتطبيق  للقانون 
 وبهذه المناسبة فاننا نسأل الحكومات العربية ومنها
 الحكومة الفلسطينية كم محمد بو عزيزي تريدون
 أن يحرقوا أنفسهم حتي تستجيبوا لمطالبهم بالعيش
 بكرامة في أوطانهم . نقول لكم أوقفوا حرق االجساد
والعمل والفساد  والفقر  الغالء  بمكافحة   الفقيرة 
 الفوري من أجل خلق فرص عمل وتوفير الحماية
مباديء وتكريس  الالئق  والعمل   االجتماعية 
. الفرص  وتكافؤ  والمساواة  االجتماعية  العدالة 

الفلسطينية والحكومة  القيادة  من   والمطلوب 
 االستجابة الى مطالب الجماهير المحقة بمكافحة
, والفقرء  االغياء  بين  الفجوة  وتقليص   الفساد 
 باقرار قانون حد أدنى لالجور ليس تحت خط الفقر
 الوطني فالعمل يقبلون بحد أدنى لالجور فوق خط
 الفقر المدقع النهم ال يستطيعون وأسرهم العيش
غالء في  الحاد  االرتفاع  ظل  في  ذلك  من   بأقل 
 المعيشة , ومطلوب من السلطة الفلسطينية اقرار
 قانون الضمان االجتماعي المجمد منذ عام 2003
الحماية من وقانون  النقابي  العمل  تنظيم   وقانون 
الدعم الفقيروتقديم  للطالب  وصندوق   البطالة 
 للمزارع للثبات على ارضه وتوفير االمن الغذائي

الفلسطيني المواطن  يشعر  بأن  كفيل  ذلك   كل 
باالمن االحتالل  وظلم  قهر  من  يعاني   الذي 
باستعادة كفيل  وهذا  واالجتماعي   االقتصادي 
للوقوف والتكافل  واالجتماعية  الوطنية   الوحدة 
الشعب أمام  التحديات  مواجهة  في  واحدا   صفا 
االحتالل أستمرا  وخاصة  وقيادته   الفسطيني 
وحلم أهداف  الى  وصوال  المدمرة   وسياسته 
. الحر  وطنه  في  بكرامة  بالعيش  فلسطيني  كل 

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر
لنقف من أجل مواجهة البطالة والفقر في فلسطين
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يا عمال غزة أبشروا
 إنها فرصتهم الذهبية التي طال انتظارها وتأخر
 وصولها، وقد وعدوا بها وبمثلها كثيراً، فاستعدوا
العدة كامل  لها  وأعدوا  لمالقاتها،  وتجهزوا   لها 
 لضمان االستفادة منها، فقد نفذ صبرهم وأعياهم
والعطالة، وأصابهم البطالة  منهم  ونالت   القعود، 
السقم، ما جعل حياتهم السوء  بكثيٍر من   الفراش 
ومقلق، مضني  وليلهم  طويلة،  وأيامهم   مريرة، 
 هموٌم في النهار، وسهاٌد في الليل، وذٌل في السؤال،
 واستكانةٌ في االنتظار واالصطفاف على طوابير
تسجيل في  يتسابقون  والمعونات،   المساعدات 

 أسمائهم، وتقييد حاالتهم، أمالً في الحصول على
البطالة برنامج  ضمن  بوظيفٍة  الفوز  أو   معونة، 
 لثالثة أشهر ال تزيد وال تجدد، فال تسمن وال تغني
من جوع، وال تنقذ من فقٍر أو تخرج من مسغبة.
بنابه، الجوع  قرصهم  الذين  غزة  عمال    إنهم 
خط دون  فكانوا  طوابيره،  في  الفقر   وطواهم 
 الفقر بمراحل، ممن ال يجدون قوت يومهم، وال
واألسمال الثياب  من  جديد  وال  أطفالهم،   حليب 
العيد استقبال  وتمكنهم من  أجسادهم،  تستر   التي 
 بمالبٍس أنيقة، وألعاٍب ألطفالهم جديدة، أنهم ممن

شؤونهم ترعى  وال  المستشفيات،  تستقبلهم   ال 
لهم وال مال فهم ال دخل  والعيادات،   المصحات 
 عندهم، وقد أصبحوا عالةً على غيرهم، يعيشون
األغذية وبرامج  والمعونات  الصدقات   على 
 والمساعدات الدولية، وهم ينتظرون منذ سنواٍت
 الفرصة المناسبة للعودة إلى سوق العمل، ومزاولة
 مهنهم التي كادوا أن ينسوها بفعل البطالة وتقادم
ليتخلصوا من  الزمن، فقد جاءت الفرصة أخيراً 
السؤال ومهانة  الحاجة  ذل  من  وينعتقوا   فقرهم، 
 واإلنتظار، وليعودوا إلى الحياة بكل حيويٍة ونشاٍط،
العاطلين عن قوائم  يعودون يصنفون ضمن   فال 
للرزق. ومصدٍر  وظيفٍة  عن  والباحثين  العمل، 
المجتمع شرائح  أكبر  غزة،  قطاع  عمال   إنهم 
وتهميشاً، تضرراً  وأكثرهم  عدداً،   الفلسطيني 

والنجارون البناؤون  إنهم  وحاجة،  فقراً   وأشدهم 
البالطون وهم  والكهربائيون،   والحدادون 
وهم الصحية،  وعمال  والدهانون   والطيانون 
والفنيون، والخياطون  والصناعيون   المزارعون 
والحرف المهن  أصحاب  من  الكثير   وغيرهم 
ألف وخمسين  المائة  عددهم  يفوق  الذين   الفنية، 
 عامٍل في مختلف المجاالت، ممن كان كثيٌر منهم
كانوا الذين  إسرائيل«،  »عمال  بأنهم   يصنف 
الصبح، آذان  قبل  فجراً  بيوتهم  من   يخرجون 
غياب من  ساعاٍت  بعد  إال  إليه  يعودون   وال 
 الشمس، إنهم آالٌف من المعنيين المعذبين، فضالً
وأضيفوا بعدهم  من  جاؤوا  آخرين  آالٍف   عن 

في وفاقم  عددهم،  في  زاد  ما   إليهم، 
لهم. إيجاد حلوٍل  مشاكلهم، وعقد سبل 
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5 االقتصاد اللبناني

اقتصاد لبنان  بين الحرب الممنوعة والسالم المفقود
عرض في  سفينة  الراهنة  ظروفه  في  اللبناني  االقتصاد   ويشبه 
 البحر وقد فقد قبطانها القدرة على توجيهها حيث يشاء بل ان في
 لبنان يمكن وصف األمن باالسوأ اذ ان القبطان ال يدري وال يهتم
 اين يوجه السفينة والى اي شاطىء آمان، ويقتصر تحرك القبطان
واالخر الحين  بين  السفينة  قعر  في  تبرز  التي  الثغرات  سد   على 
 والتي من شأنها اغراق السفينة بكاملها. فال سياسة اقتصادية وال
اعتبار ألي ظروف ضرورية كحد ادنى الطالق عجلة االقتصاد.
وانضمت االقتصادية  الهيئات  السفينة صرخات  متن   وتبرز على 
مجلس أطلقها  اقتصادية  تاريخية  تحذيرات  مؤخرا   اليها 
الخطير المنحى  الى  يشير  ذلك  كل  الشأن.  هذا  في   الموارنة 
ولكن لبنان،  في  االقتصادية  الظروف  تسلكه  الذي   واالستثنائي 
السقف عاليا. السياسيون  الفرقاء  يرفع  التدهّور  وفي مواجهة هذا 

المسؤولون يتربعون على عرش السلطة

لبنان في  السلطة  عرش  على  يتربعون  الذين  المسؤولون   ويقول 
المنطقة فأوضاع  االقتصادي.  الشأن  من  اخطر  االمور   ان 
الى االقتصادي  الشأن  تتجاوز  السورية  األزمة   وتداعيات 
من البالد  حماية  راية  ويحملون  االهلي.  والسلم  األمني   الشأن 
الخارجية. المؤامرات  ومن  والسياسية  الطائفية  المواجهات 
 
 ويشبه ذلك السياسة المعتمدة على مدى التاريخ البشري اذ طالما تلجأ
 الدول التي تعاني من تدهور الوضع االقتصادي او السياسي الداخلي
قدراتهم. تفوق  وبأزمات  خارجية  بحروب  مواطنيها  الهاء  الى 
    
 ويجد اللبنانيون انفسهم حاليا بين خيار االلتفات الى تحسين االقتصاد

2011 للعام  المئة  في  ونصف  واحد  حدود  الى   اللبناني 
هذه انعكست   2012 للعام  المئة  في  ثالثة  تتعدى  ال   وتوقعات 
العقاري القطاع  في  والمستهلك  المستثمر  ثقة  على   االجواء 
المنطقة. في  السائدة  االوضاع  ظل  في  ترويا  أكثر  أصبح  الذي 
وخصوصا للبنانيين  الشرائية  القدرة  انخفاض  من  الرغم   وعلى 
السعار العالية  والمستويات  المحدود  الدخل   ألصحاب 
الفت بشكل  الطلب  اتجه  بيروت  في  المعروضة   العقارات 
بين مساحتها  تتراوح  التي  الصغيرة  السكنية  الشقق   الى 
سعر يتراوح  بحيث  لبنان  جبل  في  مربعا  مترا  و180   100 
أميركي. دوالر  و1800   1200 بين  الواحد  المربع  المتر 
تدفق من  الحد  الى  أدت  المنطقة  في  األوضاع  كانت   واذا 
مساحات وتراجع  لبنان  الى  االجنبية  االموال   رؤوس 
اصعب في  حتى  مؤهال  اللبناني  العقارات  سوق  يبقى   البناء 
العقاري. والتوظيف  االستثمارات  الستقطاب  الظروف 

المواطن اللبناني ضحية الصراعات السياسية

لديه ومن   ، السياسية  الصراعات  اللبناني ضحية  المواطن   يسقط 
 القدرة على إسقاط من ؟ تختلف األطراف يسقط دور هذا الفريق،
 وترتفع أسهم الفريق اآلخر، ليتسلم السلطة ، لكن حال المواطن ال
 يتغير، يبقى الغالء وتبقى البطالة ، يبقى الفسادوتبقى اإلسعار على
لينسى بالسياسة،  باله  يشغلون  أو  باله  المواطن  يشغل   ارتفاعها، 
 الوضع االقتصادي المتردي في لبنان، ولينسى مصالحه ، معتقدا بأن
 خمسون ألف ليرة تزيد أو تنقص تسوال أمام هذا الفريق أو ذاك هي
 مصلحته ، لينسى أيضا أن مصلحته هي في نظام إجتماعي واقتصادي
 عادل، يمنح المواطن حقوقه من خالل قوانين ومشاريع تمنع رؤوس
األموال من التحكم برقاب العباد، وليكون نظاما عابرا للطوائف.

 العام وبين االلتفات الى الحفاظ على حد ادنى من االستقرار والسلم
التحرك اللبنانيين  المسؤولين  المعادلة الصعبة وعلى  انها   االهلي. 
من ادنى  حد  على  للحفاظ  المعادلة  هذه  ضمن  وبحكمة   بليونة 
الى جانب تجنب االنزالق البالد   التوازن االقتصادي والمالي في 
الى متاهات سياسية يتواجه فيها اللبنانيون بالعنف بدال من الحوار.

القطاع العقاري في لبنان شهد انخفاضا

  وأشارت تقارير إلى أن القطاع العقاري في لبنان شهد انخفاضا في
 مجمل الطلب على العقارات متأثرا باالوضاع االمنية واالستقرار
العقارية للشؤون  العام  المدير   المحلي واالحداث االقليمية. وأعلن 
 في وزارة المالية اللبنانية بشارة قرقفي انخفاض االستثمارات في
 السوق العقاري اللبناني عازيا ذلك الى االوضاع الصعبة التي تمر
بها المنطقة بشكل عام والى االوضاع االمنية والسياسية في لبنان.
 واذ أكد ان التراجع في بيع وشراء االراضي محدود جدا أشار الى
ان حركة البناء تشهد تراجعا ملحوظا يتراوح بين 15 و20 في المئة.
    
المعامالت عدد  في  انخفاضا  هناك  ان  الى  قرقفي   وأشار 
في  12 بنسبة  العقارية  الشؤون  دوائر  في  المسجلة   العقارية 
النصف خالل  المئة  في  ثمانية  وبنسبة   2011 العام  خالل   المئة 
الماضي. العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   2012 العام  من  االول 
لبنان في  الخليجية  االستثمارات  حول  سؤال  على   وردا 
هذه عودة  في  أمله  عن  قرقفي  أعرب  الكويتية   وخصوصا 
انعكاس من  لها  لما  السابق  في  كانت  كما   االستثمارات 
اللبناني. الوطني  االقتصاد  دعم  في  خصوصا  ايجابي 
   
االقتصادي النمو  مؤشر  تراجع  ظل  في  انه  فيه  شك  ال   ومما 

تتمة الصفحة االولى

غير من  إن  اإلحصاءات،  وفق  قوله،  يمكن  ما  أقّل   لعّل 
األوسط، الشرق  في  الوحيد  البلد  لبنان  يكون  أن  بتاتاً   المنطقي 
واحداً نفط  برميل  تملك  ال  التي  العالم،  في  النادرة  البلدان   وأحد 
المثبت. الطبيعي  الغاز  احتياط  من  واحداً  مكعباً  متراً   أو 

أال يمتلك لبنان، منذ أكثر من 20 سنة،  ومن غير المنطقي أيضاً 
 أي قدرة تكريرية وأن يكون مضطراً الستيراد مجمل حاجاته من
القطاع في  كبير  عجز  من  يشهده  عما  ناهيك  النفطية،   المنتجات 
 الكهربائي على رغم وفرة موارده المائية، ومن تأخر في تطوير
والهوائية. الشمسية  الطاقتان  ومنها  المتجددة،  الطاقة  مصادر 
السيئ الوضع  هذا  يكون  أن  جداً  الطبيعي  من  المقابل،   في 
مدى على  الطاقة  قطاع  في  متناسقة  سياسة  لغياب  منطقية   نتيجة 
لبنان اسم  كان  فإذا  الهيدروكربونات،  إلى  بالنسبة  أما   عقود. 
باحتياطات المتعلقة  العالمية  اإلحصاءات  في  بالصفر   مقروناً 
ألن بل  منها،  يخلو  أرضه  باطن  ألن  فليس  والغاز،   النفط 
بساطة. بكل  تتم،  لم  الستكشافها  الضرورية  التنقيب   أعمال 

والحفر الجيوفيزياء  بحمالت  المباشرة  نوايا  تتجاوز   ولم 
أو الكالم  مجرد  واآلخر،  الحين  بين  عنها  أعلن  التي   عموماً، 
العتبارات الحاالت،  أفضل  في  المفروض،  أو  المرتجل   اإليماء 
الحقيقية. المشكلة  من  البعد  كل  بعيدة  غيره،  أو  انتخابية 
باالكتشاف لذلك،  استعد  قد  يكن  لم  الذي  لبنان،  فوجئ   بالتالي، 
والنفط الطبيعي  الغاز  من  محتمل  ضخم  الحتياٍط   الحديث 
ما الدول،  من  غيره  مثل  تماماً  المتوسط،  شرق  بلدان  مياه   تحت 
النزاعات، وتعطي  ضخمة.  وتحديات  آمال  وجه  في   وضعه 
تركيا بين  أو  وإسرائيل،  لبنان  بين  برزت  ما  سرعان   التي 
الحظر ومناطق  اإلقليمية  المياه  حدود  ترسيم  حول   وقبرص، 

! وتأنٍّ بسرعة  مراحل،  وعلى  منهجي  نحو  على  العمل  ومباشرة 

لبنان، إلى  بالنسبة  تجسد  األخيرة  االكتشافات  أن  في  شّك   ال 
مجال في  حاجاته  لتغطية  تاريخية،  وفرصة  ذهبية   مناسبة 
الضخمة، ديونه  وتسديد  االقتصادي،  بنظامه  واالرتقاء   الطاقة، 
الطبيعي. والغاز  للنفط  مصدرة  دولة  إلى  التحول  وربما 
 وللبدء بأكثر األمور إلحاحاً، يكفي أن نلقي نظرة على الخط الذي
 تخيله هذا االتفاق من أجل ترسيم حدود المياه اإلقليمية التي تطالب بها
إسرائيل من دون أي استشارة وبالتأكيد من دون توقيع اتفاق مع لبنان.

دائم، تيقظ  حالة  في  يكون  أن  لبنان  على  آخر،  صعيد   على 
الفلسطينيين تجربة  إسرائيل ومناوراتها، وتجنب   إلحباط مساعي 
غزة. سواحل  قبالة  الغاز  حقول  باكتشاف  يتعلق  ما  في   المريرة 
الخطوط لتحديد  هيئة  تشكيل  لبنان  على  أن  ذلك،  إلى   أضف 
تطبيقها، على  والسهر  الطاقة  مجال  في  البالد  لسياسة   العريضة 
 على أن تضم الوزراء المعنيين وشخصيات تملك الخبرة والكفاءة
يخلو ال  لبنان  أن  أحد  على  يخفى  ال  المجال.  هذا  في   المطلوبتين 
الذي الكبير  التحدي  مواجهة  في  المساهمة  يمكنها  قدرات   من 
شواطئه. قبالة  الُمخزن  الضخم  الكنز  من  االستفادة  في  يتمثل 
نقوال سركيس - الحياة

شد جولة  عن  مسبقة  فكرة  دولة،  بكل  الخاصة   االقتصادي 
المكتشف. الكبير  الكنز  حول  فجأةً  انطلقت  التي  الكبيرة  الحبال 
وهناك، هنا  األحيان  غالبية  في  يُشاع  ما  عكس   وعلى 
تكن لم  المنطقة  هذه  في  المكتشفة  األولى  الغاز  آبار   فإن 
بل اإلسرائيلي،  الساحل  قبالة  وليفياثان  تامار  حقلَي   في 
النيل. ودلتا  مصر  سواحل  قبالة  تقريباً  سنة   15 منذ   اكتُشفت 

و »غزة البحري 1«  حقلَي »غزة  اكتشاف  عام 2000  تالها   ثم 
في أُبرم  اتفاق  إطار  في  وذلك  غزة،  سواحل  قبالة   »2  البحري 
غاز« »بريتش  شركة  بين   1999 )نوفمبر(  الثاني   تشرين 
الفلسطينية والسلطة  المئة(،  في   60 جي«،  )»بي   البريطانية 
العالمية« المتحدون  »المقاولون  وشركة  المئة(،  في   10( 
مقراً. أثينا  من  تتخذ  التي  المئة(،  في   30( الفلسطينية   -  اللبنانية 

شرق ببلدان  الخاصة  التقديرات  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال   لكن، 
المحتملة والقابلة الدرجة األولى باالحتياطات   المتوسط تتعلق في 
في زالت  ما  المتوسط  في  االستكشاف  أعمال  وأن   لالسترداد، 
 بداياتها وليس من المستبعد على اإلطالق أن تؤدي عمليات حفر
 جديدة إلى اكتشافات أهم من تلك التي أظهرتها المسوحات الزلزالية
األخيرة. السنوات  خالل  اآلن،  حتى  الخجولة  الحفر،  وعمليات 
الدول أن  في  التفكير  إلى  المكتشفة  الحقول  تدفع  أي حال،   وعلى 
 المشاطئة تقف على أعتاب عهد جديد في مجال الطاقة. أما على
حد إلى  المتوسط  في  الجديدة  االكتشافات  فتربك  الدولي،   الصعيد 
وقت في  والعالم،  المنطقة  في  الطاقة  وآفاق  السائد  الوضع   بعيد 
الغاز لمصلحة  العالمي  الطاقة  استهالك  من  النفط  حصة   تتآكل 
 الطبيعي في الدرجة األولى، الذي لم تتعدَّ نسبته 15 في المئة من
 تغطية حاجات العالم من موارد الطاقة منذ 40 سنة، لتصبح 23.8
في 2011 وتتراوح بيـــن 25 و26 في المئة ربما بعد 51 سنة.
 ويُذكر في هذا اإلطار أن الغاز الطبيعي يبقى، من بين كل موارد
أن إال  الحراري.  االحتباس  لمكافحة  األفضل  األحفورية،   الطاقة 
 ذلك ال يشكل على اإلطالق سبباً كي ينسى لبنان أولوياته ويسارع
ملياً التفكير  اآلن  فالمهم  مستقبالً.  عليها  يندم  قد  عقود  إبرام   إلى 

 النفط والغاز في شرق
المتوسط: فرص وتحديات



مقاالت 4

في تنتشر   ، خطيرة  اجتماعية  آفة   المخدرات 
 مجتمعات العالم بأسره ، والسيما في المجتمعات
 العربية بشكل كبير وملفت. انها األداة التي تبتلع
القضاء عاتقها  على  وتحمل  واألطفال،   الشباب 
حضارة على  بل  بأكمله،  جيل  مستقبل   على 
للصحوة والتوقف عن الوقت  يحين   بأكملها.ألم 
مجّرد أنهم  على  المدمنين  أعداد  مع   التعامل 
خسائرنا للملمت  الوقت  يحن   احصاءات!ألم 
 والنهوض بشباب واٍع غير مسلوب الذهن واإلرادة
ملحة ومن أصبحت  إسئلة  أفضل؟!  غٍد  لبناء   ، 
الضروري العمل الجاد من أجل اإلجابة عليها .
  
المخدرات تعاطي  عن  المترتبة  الخسائر   ان 
والذهاب فقط  الصحية  التكلفة  على  تقتصر   ال 
يتعاقبها بل  المحتوم،  الموت  الى   باالنسان 
واقتصادية ،اجتماعية،  نفسية   تكاليف 
لمعالجتها. ضخمة  بشرية  لجهود  تحتاج 
بل الحديث  باألمر  ليست  الظاهرة  هذه  أن   اال 
داخل ذكرها  على  المرور  من  التاريخ  يخلو   لم 
مع لكن  و  اليوم  حتى  الجاهلية  منذ   صفحاته 
أيد قد  م تعاطيها، و  ُحرِّ السماوية   ظهور األديان 
من المدمن  على  يترتب  لما  الموقف  هذا   العلم 
النفسي. االعتماد  البدني و  آثار سلبية كاالعتماد 

  اذ يشير االعتماد البدني الى اعتماد فيسيولوجي
عن التوقف  حال  وفي  المادة،  هذه  على   للجسم 
 التعاطي تظهر عوارض بدنية مرضية يمكن أن
المادة هي هذه  تكون  أن  فبدل  الوفاة.  الى   تؤدي 
في المتحكم  هي  أصبحت  اللذة  جالب  و   المحقق 
 سير حياة االنسان كلها.أما االعتماد النفسي، هذا
للحصول شديدة  نفسية  قوية  رغبة  عن  يعبر   ما 
الحصول مرة يصبح  كل  وفي  المادة،  هذه   على 
تصبح حتى  الهدف،  هو  أكبر  جرعة   على 
حياته عن  بعزلة  حياته  محور  هي   المخدرات 
األخرى. االجتماعية  واألمور  والعائلية   المهنية 
    
في الظاهرة  هذه  انحسار  عدم  من  الرغم   على 
تواجدها أن  سواها،اال  دون  معينة   مجتمعات 

أمرا يعد  لبنان  مثل  بلد  في  كبيرة   وبنسبة 
البلد من ضغوطات وعقبات لما في هذا   خطيرا 
البلد. في  التنموية  األمال  وجه  في  تقف   كثيرة 

مدينة صيدا العريقة مهددة

 وها هي مدينة صيدا العريقة اليوم تدخل في آتون
بلغ عدد ،اذ  ملفتة وخطيرة   المخدرات  بصورة 
 المدمنين الموقوفين لدى األجهزة األمنية  بالمئات،
بحسب المخدرات  من  مختلفة  أنواع   يتعاطون 
مكافحة مكتب  منصور،رئيس  هنري   المقّدم 
 المخدرات في جنوب لبنان ، الذي أشار الى أن

 »التحقيقات كشفت أن المخدرات أصبحت متاحة،
عبر مختلفة  وبطرق  عليها  الحصول   وسهل 
 الهاتف أو عبر وسيط ما بين المرّوجين«، وآخرها
دون من  أنت،  حيث  تصلك  دليفري   »مخدرات 
 تكبّد عناء الذهاب إليها، خاصة في ظل انتشارها
 في جميع قرى ومدن الجنوب ومخيماتها«. ويشير
ما إلى  المتعاطين  تدني عمر  منصورإلى   المقّدم 
السنوات ُرصد خالل  قد  و  سنة،  العشرين   دون 
فقط زائدة  جرعة  وفاة  حاالت  أربع   ،  الماضية 
 في جنوب لبنان. هذا ما هو مصّرح عنه رسمياً،
رسميا. توثّق  لم  التي  الحاالت  الى  النظر  دون 
    
صيدا في  المخدرات  انتشار  قضية  أن   اال 
المدينة فعاليات  اهتمام  على  استحوذت   قد 
من كبير  عدد  توقيف  بعد  خصوصا   و  
عصابة على  مؤخرا  القبض  و   المدمنين 
. المدينة  المخدرات تضم شبان من  لترويج    
    
استنفار و  اهتمام  استدعت  العوامل  هذه  كل    
قامت صيدا،اذ  في  األمنية  و  السياسية   القوى 
في ُعقد  اجتماع  في  الحريري  بهية   النائب 
اآلفة هذه  انتشار  موضوع  بمناقشة   مجدليون 
وجمعيات هيئات  من  عدد  ممثلو   بحضور 
والفلسطيني اللبناني  واألهلي  المدني   المجتمع 
لمواجهة شاملة  حملة  إطالق  خالله  تم  حيث   ، 
المختصة. الجهات  مع  بالتعاون  الظاهرة  تلك 

 حملة شاملة
 لمواجهة تلك

الظاهرة

الحملة هذه   وتركزت 
 التي أطلقت للبحث عن
الظاهرة تفشي   أسباب 
معالجتها،  وكيفية 
 إضافة إلى رصد الواقع
الحاالت،  واإلبالغ عن 
وتحديد  وإحصائها، 

القوى مع  والتعاون  ومراحله،  اإلدمان   أنواع 
 األمنية في مكافحة الظاهرة على قاعدة معالجتها،
المتعاطين مالحقة  قاعدة  على  فقط   وليس 
 والروجين وسجنهم بل ومن خالل أنشطة تقوم بها
 المؤسسات األهلية، والشبابية، والرياضية، لملء
 فراغ الشباب بالمفيد من األنشطة، وتنظيم دورات
مهن، إتقان  من  لتمكينهم  للشباب  مهنية   تأهيل 
 وتحسين حظوظهم في الحصول على فرص عمل.

 وفي هذا اإلطار وتسليطا للضوء على مخاطر هذه
 الظاهرة ، رأت متخصصة اجتماعية أستاذة في
احدى الجامعات اللبنانية خالل حوار مع »األيام«:

حبوب سيما  ال  المخدرة  المواد  تعاطي   »اان 
الى يؤدي  خاص  بشكل  الهيرويين  و   الهلوسة 
 االدمان السريع بالتالي يلجأ المدمن لشتى الوسائل
المواد،كالسرقة هذه  من  المزيد  على   للحصول 
المحّك«. على  كله  مستقبله  يضع  ما  والقتل،هذا 

على القضاء  على  المخدرات  تأثير  يقتصر   وال 
،بل المتخصصة  تقول  كما  فقط  المدمن   مستقبل 
 ان تعاطي المخدرات يؤثر على عالقته و محيطه
 ويحرج أهله وأقاربه ،اذ يشهد تغيير في سلوكه
بالتالي و  عصبية  و  توترا  أكثر  يصبح   حيث 
 يمكن أن يلجأ الى استخدام العنف مع أسرته...«

 وتستكمل األخصائية بالحديث عن األسباب التي

ظهور يعزز  ما  »ان  النتائج،فتُتابع  هذه   أفرزت 
 هذه األفة في مجتمعاتنا هي األوضاع السيئة التي
اليوم من األهلية حتى  الحرب  منذ  البلد  بها   يمر 
واجتماعية،هذا سياسية  و  اقتصادية   اضطرابات 
 اضافة الى ظهور المجتمع االستهالكي و النزعة
 الفردية مما يشكل نوع من الضغط و التوتر لدى
يذهب الشباب.لذا  عنصر  خصوصا  و   المواطن 
 الشاب الى البحث عن وسيلة تجلب له الراحة و
مؤقت...« بشكل  لو  و  الواقع  تغيير  على    تُعينه 

 صعوبة انتشار المخدرات في مدينة
صيدا

الجامعات في  االجتماعية  األخصائية   وتؤكد 
انتشار صعوبة  على  المجال  هذا   اللبنانية 
 المخدرات في مدينة صغيرة مثل مدينة صيدا و
 هذا وفقا للضوابط االجتماعية التي من المفترض
 أن تتوافر في مثل هذا المجتمع الصغير،غير أن
يطرح صيدا  في  كبير  بشكل  المخدرات   انتشار 
هذه فعالية  حول  االستفهام  عالمات  من   العديد 
الضوابط و مدى تأثيرها على سلوكيات األفراد.«

خطرا تشكل  المخدرات  آفة  بأن  شك   ال 
المروج وتعرض   ، والمواطن  الوطن   على 
مستقبله وتهدد   ، واالعتقال  للمالحقة   والمدمن 
عرض حال  في  أهله  وتحرج   ،  وحياته 
االعالم. ووسائل  الفضائيات  شاشات  على 

المخدرات .. آفة إجتماعية تقتل الوطن والمواطن
األيام - خاص: صيدا مدينة للحياة
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٢٠١٢  والبيئة واألشغال أكثر من ممتازة وهذه
على مستمر  بشكل  تشرف   الوزارات 
 أعمال البلدية ومشاريعها.أحيانا يحدث
 بعض التأخير في سير العمل عندما يحدث تبديل
األعمال لتسير  وزارة  محلها  فتحل  الوزارة   في 
فقط بالتالي بالتالي يحدث تأخير لبعض المشاريع.
ومع الوزارات  جميع  بين  و  بيننا  العالقة   انما 
و جدا  جيدة  الجمهورية  ورئيس  الوزراء   رئيس 
بالطبع ال يسعنا اال شكرهم على جهودهم المبذولة.

 ما أبرز المشاريع المقترحة للتنفيذ حتى
اآلن؟

شهر لكل  يكون  ،اذ  مشروع   50 حوالي   لدينا 
 مجموعة من المشاريع الخاصة به تُجمع في ُمجلد
االستشاري الى  المسؤولة  الجهة  من   لدراستها 
المتويل،وضعية المشروع،مصدر  كلفة   الى 
 المشروع،وصف موجز للمشروع، وسير العمل
 في المشروع،كل هذه األمور يتم جمعها في مجلد
مدة تحديد  يتم  شهر.بالطبع  كل  آخر   لمراجعتها 
 زمنية لكل مشروع في العقد الذي يُوقع مع الشركة
 المنفذة،مثال مشروع الحاجز البحري مدته سنتين
أما مشروع ازالة جبل النفايات مّدته 30 شهرا.

 بالنسة لمشروع ازالة جبل النفايات فقد وقعj وزارة
2012-10-4 في  اتفاقية   UNDP وال   البيئة 
ازالة على  الذي سيعمل  المقاول  على   لالشراف 
 الجبل. واآلن يتم تجهيز المعمل الستقبال النفايات
 الجديدة. وقد تأهل 3 مقاولين عالمين الزالة الجبل
 وسيتم تقديم األسعار، لذا كان من المفترض امضاء
 االتفاقية خالل شهر تشرين االول. وهذه االتفاقية
االزالة. وعملية  المقاول  على  لالشراف  ُوقعت 

انشاء مشروع  المقترحة  المشاريع  من   ونذكر 
االنتهاء تم  وقد  االسكندر  خليج  في  جديد   ميناء 
 من 45% من هذه الميناء.هذا الى جانب تأسيس
 مدرسة جديدة بتمويل عماني لذا نُطلق عليها اسم
المدرسة العمانية وقد أُنجز منها حتى اآلن %50.
 من جملة المشاريع مشروع البنى التحتية و هو قيد
التلزيم،اذ تم اختيار المقاول في انتظار توقيع العقد.

النجمة ساحة  في  التحتية  البنى  العمل   وسيشمل 
 و شارع األوقاف و الشاكرية الى شارع رياض
هذه تأهيل  سيعاد  نفيسة.  الست  وشارع   الصلح 
 المناطق وتجميلها ووضع أعمدة لالنارة وستكون
باستثناء شارع رياض فقط  للمشاة  المناطق   هذه 
 الصلح. سيبدأ العمل بهذا المشروع قريبا بتمويل
من بنك االنماء واالعمار في جّدة بشكل قرض.

في سيقام  الذي  المتحف  مشروع  أيضا   ونذكر 
الفوقا، البوابة  على  الفرير  مدرسة  منطقة   نفس 
القيمة.و األثار  فيها عدد كبير من   والتي وجدت 
الكويتي الصندوق  من  سيمول  المتحف   هذا 
قريبا. به  سيبدأالعمل  و  المقاول  أختيرى  قد  و 

المدني الدفاع  و  االطفائة  فريق  جمع   مشروع 
 والصليب األحمر في مبنى واحد في منطقة الحسبة

 اال أن هذا المشروع لم يتم الحصول على تمويل
للتمويل. استعدادها  الكويتية  الحكومة  وأبدت  له 
و الثانوية  المجاري  محطة  لمشروع   استكماال 
 التي تقوم بترسيب الـ solids و دفع المياه العكرة
 في البحر الى بعد 2 كيلو متر ،سيتم العمل على
و كلها  المياه  تكرير  وهي  األساسية   المرحلة 
 تحويلها الى شيء مفيد.أما تكلفة المشروع فتصل
 الى 80 مليون دوالر ولم يتم تأمين الممول بعد،لذا
 فهو مشروع مستقبلي سيتم انشائه على األرض

البحري على مساحة الحاجز   التي ستردم جراء 
،سيخصص مربع  متر  ألف  و خمسين   خمسمئة 
منها خمسين ألف القامة محطة التكرير الرئيسية.

منطقة ترميم  مشروع  أيضا  المشاريع   من 
فقط،و للحرفين  منطقة  ستصبح  التي   االشلي 
البرية. و  البحرية  القلعة  ترميم  سيتم  كذلك 
مستديرة من  جديد  طريق  شق   وسيتم 
األوتوستراد هذا  و  أشمون  معبد  الى   القناية 
صيدا. في  السير  زحمة  من  سيخفف  الجديد 

 ما هو دور البلدية في دعم الشباب
ومشاريعهم ،كيف يتم ذلك؟

 إن أي مشروع يحتاج الى مكان القامته وليس من
 اختصاص البلدية تقديم المكان لكن بعد الحصول
البلدية الى  بالمشروع  القائم  يعود  المكان   على 
المشروع.بالتالي القامة  رخصة  على   للحصول 
األعمال تسير  في  المساعدة  هو  البلدية   فدور 
 الروتينية ، ويمكن أن نعتبر أن مشروع مكافحة
جديدة،اال مشاريع  البلدية  لتبني  بداية   المخدرات 
و الشخصي  الصعيد  على  ندعم  و  سنساعد   اننا 
على صعيد العمل البلدي أي مشروع مفيد للبلد.

 هل تعتمد البلدية على مصدر تمويل أخر
غير المصادر الحكومية؟

 ان التمويل الذي نحصل عليه من الدولة ال يغطي
فالميزانية البلدية.  ميزانية  من   %20 من   أكثر 

 تصل الى 5 مليون دوالر، لذا  نلجأ الى مداخيل
البناء، رخص  التأجيرية،  القيمة  مثل   أخرى 
نسبة على  نحصل  المرور  مخالفات   العدادات، 
الكهرباء. وفواتير  الهاتف  فواتير  كذلك  منها 
 اال أن مدخول البلدية يبقى محدودا،اذ أن المشاريع
خمسمائة الى  قيمتها  تصل  ذكرها  سبق   التي 
5 تتعد  ال  الميزانية  أن  حين  في  دوالر   مليون 
 مليون دوالر لذا نلجأ في تمويل هذه المشاريع الى
من النفايات،منح  معمل  مثل  الخاصة   الشركات 

 دول خارجية مثل مشروع الحاجز البحري الذي
 حصل على منحة من السعودية بقيمة 20 مليون
دوالر و مثلهم من الحكومة اللبنانية، و القروض.

من وترشيدي  توعوي  نشاط  هناك   هل 
أزمة مع  المواطن  لتعايش  البلدية   قبل 
من الحد  في  البلدية  دور   الكهرباء؟وما 
للمواطنين؟ المولدات  أصحاب  استغالل 
المواطن تزويد  كيفية  في  حقا  المشكلة   ان 
واقع هو  الراهن  فالواقع  ساعة،   24  بالكهرباء 
صيدا منطقة  تعاني  اذ  الكهرباء،  بشأن   سيء 
التيار غياب  األخرى  الجنوبية   والمناطق 
 الكهربائي حيث ال تصل التغذية الى أكثر من 6
 ساعات يوميا، بالتالي يتم تأمين التيار الكهربائي
يشهدون بدورهم  الذين  المولدات  أصحاب   من 
المرتفعة. األسعار  بسبب  المواطنين  من  نقمة 

يلعبون المولدات  أصحاب  بأن  فيه   ومما ال شك 
 دورا ايجابيا، فكيف سيكون الحال اذا لم تتواجد
اال للكهرباء!  الدائم  االنقطاع  ظل  في   المولدات 
 أننا عقدنا اجتماع معهم من فترة لدراسة األسعار
انهم كانوا يدافعون الفواتير اال   و طلبنا تخفيض 
 عن موقفهم.سيتم االجتماع معهم من جديد خالل
 األيام المقبلة لدراسة مسألة ربط األسعار بساعات
 التغذية .واألفضل من كل هذا هو تأمين الكهرباء
انشاء خالل  من  ساعة   24 صيدا  صعيد   على 
كهرباء تأمين  حين  الى  لصيدا  خاصة   محطة 

 الدولة. هكذا تستفيد الدولة و يستفيد المواطن اال
بسبب التنفيذ  من  ممنوع  المشروع  هذا  مثل   أن 
فمثل هذا الطاقة  لوزارة  الكهرباء  احتكار   قانون 
المشروع يكون مؤقت بعد الحصول على الموافقة.

السورية العائالت  من  أعداد  تدفق   مع 
صيدا و  لبنان  الى  النازحة   والفلسطينية 
البلدية تتخذها  التي  التدابير  ما   بالتحديد 
معهم؟ التعامل  يتم  كيف  و  بشأنهم 
بالعائالت لالهتمام  متخصصة  جمعية   تشكلت 
إلى سوريا  من  النازحة  والفلسطينية   السورية 
لتوزيع مركزا  صيدا  أصبحت  قد  و   لبنان، 
، بل كجمعية  كبلدية  ليس  للسوريين   المساعدات 
كمركز للجمعية  أبوابها  فتحت  قد  البلدية  أن   اال 
تعمل النازحين.كما  على  المساعدات   لتوزيع 
 البلدية مع الشبكة المدرسية اليجاد مكان للتالميذ
المئتين و  األلف  يفوق  ما  الى  عددهم  وصل   اذ 
السوريين لألساتذة  عمل  تأمين  تم  وكذلك    تلميذ 

المكان ايجاد  هي  الضاغطة  المسألة  تبقى   ولكن 
النازحين من  الكبيرة  األعداد  هذه   اليواء 
أعضاء أحد  وهو  كزبر  كامل  برئاسة   فالجمعية 
. األماكن  ايجاد عدد من  يحاول  البلدية،مشكورا 

حّل قريب لملف  مكب النفايات في صيدا؟



مقاالت 2

رئيس بلدية صيدا لـ»األيام« :
المدينة أمام مرحلة جديدة من النشاط والتطور االقتصادي

هذه في  صيدا  بلدية  أعمال  تسير   كيف 
 المرحلة وهل هناك عراقيل تواجهها البلدية
البلد؟ بها  تمر  التي  العامة  الظروف  مع 

 هناك شقان من النشاطات في بلدية صيدا، الّشق
 الروتيني مثل جمع النفايات، صيانة الطرقات، دفع
 رواتب الموظفين، تسير المعامالت مثل الحصول
 على افادات شغور، دفع القيمة التأجيرية ،كل هذه
في الفضل  ويعود  بشكل طبيعي.  تسير   األعمال 
الموظفين، ودوري الى   تسير هذه األعمال كلها 
 هنا كرئيس للبلدية يقتصر على التوقيع والمتابعة،
لهذه بالتحضير  يقومون  من  هم   فالموظفين 
 األعمال،لذا فانني أتّكل عليهم بنسبة 90% بشأن
 هذه المهام،و مما ال شك فيه أنهم يقومون  بأعمالهم
المواطن. يّرضي  الذي  بالشكل  أكمل وجه  على 
تابعة أجهزة  وهي  الشرطة  و  االطفائية   وهناك 
 للبلدية ، حيث تقوم بمهامها بشكل طبيعي على الرغم
 من حاجتنا لبعض التجديدات في المعدات و التي
نسعى الى تأمين األموال الالزمة لتغطية كلفتها.
أن اذ  البلدية،  فيتضمن مشاريع  الثاني  الشق   أما 
 لكل شهر يكون لدينا مجموعة من المشاريع ففي
مجموعة هناك  كان  األول  تشرين  شهر   نهاية 
سلس. بشكل  تسير  كلها  المشاريع  من  جديدة 
المشاريع بعض  واجهت  التي  العراقيل  عن   أما 
 فنذكر منها تأخير مشروع الحاجز البحري بسبب
 غياب دراسة بيئية و انتقال المشروع من رئاسة
 الوزراء الى رئاسة الجمهورية و هذه كلها أمور

 روتينية تأخذ وقت لتتم. والحمد هلل فان المشاريع
البيئية كلها تسير بشكل طبيعي بعيدا عن العراقيل.

 ما هي أبرز انجازات البلدية خالل
السنوات الثالث الماضية؟

خالل تنفيذها  تم  التي  االنجازات  أهم  من   نذكر 
مياه تحويل  مشروع   ، الماضية  سنوات   الثالث 
 المجارير التي كانت تصب في البحر و قد انتهى
 العمل به منذ سنتين. كذلك نذكر  محطة التكرير
 الثانوية والتي بدأ العمل بها منذ سنتين تحت اشراف
 المقاولين العرب و قد انتهى العمل بها في أواخر
المياه  الشهر الماضي و تم تسليمها الى مصلحة 
 التي بدورها الزمتها الى شركة أخرى الستكمال
االنجازات الى  نضيف  أعمال.كما  من  تبقى   ما 
 الحاجز البحري الذي أُقيم اليجاد مكان آخر لجبل
 النفايات، و سيتم نقل النفايات الجديدة الى معمل
ing بمرحلة  األن  يمر  والذي  النفايات  -ررز 

pre commission – مرحلة ما قبل التشغيل.
الخضار عربات  االنجازات  الئحة  الى   ونضم 
المدينة، في  كثيف  بشكل  تنتشر  كانت   التي 
اليه. ونقلهم  لهم  خاص  سوق  انشاء   تم 

انتشار ظاهرة  عن  التقارير   تتحدث 
 المخدرات بصورة خطيرة في مدينة صيدا
البلدية مهام  من  أن  تعتقد   ومحيطها،اال 
العمل على وضع حد لهذه الظاهرة المدمرة؟

لجنة تأسيس  تم  المخدرات  لمسألة   بالنسبة 

األيام - حاوره رنيم البزري
أهلية جمعيات   من 
احدى  ترأسها 
للعمل. البلدية  أعضاء 
أحمد السيد   وقدم 
متر خمسامئة   نحولي 
مدرسة من   مربع 
يملكها التي   االتحاد 
للجمعية. كمقر 
 سيكون نشاط الجمعية
االدمان  مكافحة 

مكان النشاء  أخر  مكان  عن  البحث   وسيجري 
وسينجحون ايوائهم  و  المدمنين   لمعالجة 
الجوار. و  صيدا  في  الظاهرة  هذه  من  بالحد 

مدينة على  الضغط  هذا  كل  لماذا   برأيكم 
لضرب محاوالت  هناك  هل  و   صيدا 
الوطني؟ و  االقتصادي  المدينة  دور 

بداية المتمثلة  الضغوطات  هذه   ان 
لعبت فهي  الجديد  باألمر  ليست   بالنفايات 
في ماضي  عدة  سنوات  طول  كبيرا   دورا 
قريب. الحل  لكن  و  المدينة  على  الضغط 
موجودة اجتماعية  آفة  فهي  المخدرات    كذلك 
 في كل المجتمعات و سيتم مكافحتها في القريب
األمنية الضغوطات  يخص  ما  أما   العاجل. 
مستقر،تجتاحه غير  بلد  في  نعيش  في   فنحن 
عين في  الشمال  في  البقاع  في  األمنية   الحوادث 
المتكررة. االعتصامات  الى  اضافة   الحلوة 
لبنان في  تنتشر  المتوترة  األمنية  األوضاع   ان 
مدينة، كأبناء  نحن  أما  بأسرها،   والمنطقة 
على المساعدة  علينا  يتوجب  ،كبلدية   كمواطنين 
من المواطنين  عن  العبئ  لتخفيف  االمكان   قدر 
تنسيق وهناك  والمعنوية  المادية  كافة   النواحي 
األمنية. والقوى  والمحافظة  الشرطة  بين  دائم 

 فهل صيدا مركزا ومقرا تجاريا أم ممر و
بوابة؟

حال في  هي  اليوم  حتى  سنوات   5 منذ   صيدا 
تجارية حركة  صيدا  شهدت  اذ  تطور،  و   تقدم 
البزري نزيه  الدكتور  بولفار  ذلك  ومثال   أكبر 
mall و   saida  mall انشاء   شهد   الذي 
يجذب ما  لديه  الشارع  هذا  أصبح  وقد   ،  le 
السابقة. المراحل  من  أكثر  كبير  بشكل  الناس 

شك ال  ممر،فمما  أو  بوابة  صيدا  كون  عن   أما 
فيما بينما  ستظل،  و  كله  للجنوب  ممر  أنها   فيه 
الشأن في  يصب  أمر  فهذا  مركزا  بكونها   يتعلق 
 التجاري و يعود الى مقدرة المحالت على جذب
االرادة الى  أيضا  يرجع  األمر  وهذا   المستهلك 
مثل الجديدة  المحالت  وجود  أن   الشخصية.اال 
صيدا في  اقامته  الى  سعيت  الذي   الماكدونلدز، 
 باقناع االدارة بانشاء فرع جديد في البلدة، يعمل
منطقة الى  األخرى  المناطق  سكان  جذب   على 
المقدرة تلعب  سابقا  ذكرنا  كما  أنه   صيدا.اال 
المبيعات دور أساسي في  الشخصية في عرض 
التنافس من  المسألة  تخلو  ال  و  التجارية   العملية 
فحسب المناطق  صعيد  على  ليس   الشرعي 
المنطقة. نفس  في  المتواجدة  المحالت  بين  بل 

الداخلية قبل وزارة  تعاون من   هل هناك 
يكفي بما  صيدا  بلدية  مع  البلديات   و 

تنموية؟ بمشاريع  للقيام 

 عالقة البلدية مع كل من وزارة الداخلية

   تعتبر مدينة صيدا واحدة من أهم المدن اللبنانية ،ولعبت صيدا عبر التاريخ دورا بارزا في
 الحياة المدنية والنضالية واعتبرت صيدا عاصمة تجارية للبنان لما ساهمت به في االقتصاد

 الوطني .
      حول تطور الحياة العامة في مدينة صيدا ، والعمل الجاري من قبل فعاليات وقيادات وسكان

 المدينة إلستعادة دورها الريادي ، كان لنا هذا الحوار مع رئيس بلدية صيدا األستاذ محمد
السعودي :

رئيس بلدية صيدا األستاذ محمد السعودي
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صيدا مدينة للحياة
 - رئيس بلدية صيدا يطلع األيام على

  المشاريع اإلنمائية في المدينة
 - المخدرات...آفة إجتماعية

 فلسطين تعاني من الفقر و البطالة إضافة
إلى الظلم و الحرمان

 فرص و تحديات النفط و الغاز في شرق
المتوسط

-

-

اقتصاد لبنان  بين الحرب الممنوعة والسالم المفقود
األيام - عبد معروف

 لم يكن االنفجار الذي هز منطقة األشرفية من بيروت، األول من نوعه في لبنان، وليس من
  المتوقع أن يكون اإلخير، نظرا لدوامة المرحلة وتأثير المحيط على األوضاع الداخلية اللبنانية

 واستنادا إلى حالة االحتقان السياسي والمذهبي الذي تعيشه األطراف اللبنانية المختلفة على
خلفية التنازع على السلطة .

     وفي كل انفجار يدخل الوطن في دوامة عنف ، ويسقط األبرياء ضحية لعبة الكبار ، يقتلون
  ويشوهون وتدمر منازلهم ، يسيطر عليهم الرعب والقلق في انفجارات أمنية ليس لهم فيها

مصلحة .

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

 وقد أعربت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت
 عن تشاؤمها من األوضاع الداخلية في لبنان في
تحمله ما  مع  المتنقلة  األمنية  اإلهتزازت   ظل 
 من مؤشرات واضحة المعالم واألبعاد تدل على
وصلت األرض  على  الجارية  التجاوزات   أن 
األمور وأن  السيطرة،  عن  الخروج  حدود   إلى 
 متجهة بفعل عوامل اإلنقسام الداخلية والتأثيرات
في الجاري  بالنزاع  المرتبطة  والدولية   اإلقليمية 
اإلستقرار وعدم  الفلتان  من  المزيد  نحو   سوريا 
 في ظل عجز القوى السياسية اللبنانية عن حماية
 امن الساحة الداخلية وتجنيبها التداعيات الدموية

ستنتهي متى  أحد  يعلم  ال  التي  السورية   لألزمة 
األزمة هذه  في  لبنان  زج  فإن  وعليه   فصولها، 
مخاطر بكل  محفوفة  مغامرة  سوى  تكون   لن 
 استحضار واستدراج الفتنة المذهبية  إلى الساحة
 الداخلية و التي بدأت مالمحها تظهر خلف عناوين
. األرض  على  الجارية  العنف  وأعمال  مختلفة 
 واكدت المصادر بأن تجدد األحدات وما يتخللها
مسار زعزعة تقع ضمن  عنيفة   مواجهات   من 
لبنان، حيث أن هذه األحداث كلها  األوضاع في 
 متربطة و تدل بشكل واضح على وجود أجندات
، األطراف  كافىة  لدى  وإقليمية  دولية   خارجية 

في يجري  ما  وراء   تقف 
أن أن  يمكن  والذي   لبنان 
 تتكررمجرياته في اي لحظة
أخرى لبنانية  منطقة  أي   في 
هذه مسببات  أن   طالما 
ومستمرة«. قائمة  األحداث 
 وفي ظل التجاذبات اإلقليمية
الساحة على   والدولية 
األطراف تختلف   ،  اللبنانية 
 والتيارات واألحزاب المحلية
سياسية، مشاريع   على 

 تنعكس بالضرورة على ظروف لبنان وأوضاعه
 االقتصادية واالجتماعية العامة ،  تختلف األطراف
تفجير، في للموت مع كل  المواطن   ، ويتعرض 
تقنين ساعات  وتتزايد  األسعار  تتصاعد   وقت 
موجات وتتصاعد  المخدرات  وتنتشر   الكهرباء، 
 الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى خارج البالد
 ، ما يفقد المواطن ثقته بوطنه ، ويعيش حالة من
 الضياع ، أو يفكر بالهجرة بحثا عن فرصة عمل.
النفجار بعد  تنضج  لم  لبنان  في  المرحلة   وإذا 
 حرب داخلية شاملة ، وهناك استبعاد ألي حرب

اللبناني المواطن  فإن   ، الصهيوني  االحتالل   مع 
والسالم الممنوعة  الحرب  بين  تائها   سيبقى 
 المفقود ، ويعيش في مرحلة ربما تكون األخطر
، لها  عنوانا  األمنية  االهتزازات  تكون   حيث 
وإقفال واشتباك  اغتيال  وعمليات  انفجارات   بين 
واستعرض  ، لعشائر  كتائب  وتشكيل   طرقات 
االقتصاد يجعل  ما  وهذا   . المدن  في   أسلحة 
، خطيرة  الهتزازات  بدوره  معرضا   الوطني 
عرضت لبنان  في  االقتصادية  الحركة   وتجعل 
. لبنان  كل  تهدد  التي  العاتية  الرياح   لتجاذب 

تتمة ص.٥

االستعمار االقتصادي للعالم .. إحتالل يتطلب مقاومة!!
ً  ينظر لإلمبريالية من زاوية السياسة، أي انطالقا
تعني التي  إمبريالية،  لكلمة  الحرفي  المعنى   من 
كتاب ترجمة  جرت  قد  وكانت   االستعمار. 
بـ الرأسمالية«  مراحل  أعلى  »اإلمبريالية   لينين 
بينما الرأسمالية«،  مراحل  أعلى   »االستعمار 
 كان لينين يتحدث عن شيئ آخر غير االستعمار
 الذي هو احتالل دولة لدولة أخرى، يتعلق بتكوين
 اقتصادي سياسي عالمي تسيطر عليه الرأسمالية،
عن بديالً  االقتصادي«  »الربط  جعل   والذي 
من السيطرة  انتقلت  ولهذا  المباشر،   االستعمار 
والدارج االقتصاد.  إلى  الدولة(  )عبر   السياسة 
»مشروع كـ  اإلمبريالية  إلى  النظر  هو   اآلن 
سياسية زاوية  من  أي  سياسية«،   سيطرة 
الذي القديم  االستعمار  بدل  يحل  حيث   محض. 
اإلمبريالية القوى  دور  االحتالل  على  قائماً   كان 
لسياساتها. وإْتباعها  األخرى،  النظم  إلحاق  في 

السيطرة في  يرى  من  هناك  المقابل   في 
 االقتصادية )أو التبعية االقتصادية( صيغة جديدة
يجعل وبالتالي  )المباشر(،  القديم   لالستعمار 
بمعناه التحرر  هو  الهدف  ويظل  تلك،  مثل   هذه 
النظر ويجري  االقتصادي.  ثم  ومن   السياسي، 
كذلك. السياسي  المنظور  من  اإلمبريالية   إلى 

الدولة شكل  من  الموضوع  قلب  يجري   أي 
التبعية إلى  االقتصادية  التبعية  مع   المتوافق 
الدولة. شكل  عن  الناتجة  االقتصادية 
     
النظر. محور  هي  الدولة  يجعل  المنطق   هذا 
العالمية والسياسة  الدول،  بين  هي   فالعالقات 
 تقوم على دور الدول، والصراعات العالمية هي
هي العالمية  والتحالفات  الدول،  بين   صراعات 
السياسي الشكل  هي  والدولة  الدول.  بين   كذلك 
عن السياسي  والتعبير  »البشري«،   للوجود 
كما سياسي  تعبير  لكنها  بعينها.  طبقة   سيطرة 
يجري اختزالها حين النظر إلى الوضع العالمي.
    
أي في  تحديد  هو  المطلوب  يصبح   وبالتالي 
العالمي، االنقسام  من  انطالقاً  نحن   »جبهة« 
 دون تلمس عالقة هذا االنقسام بمصالح الشعب،
 سوى عبر الشعارات العامة التي تتكرر من هذا
 الطرف أو ذاك. بمعنى أن الصراع العالمي بين
 الدول هو اساس فهم العالم. ولهذا يدخل المنطق
د الخير والشر، أي من  الصوري بعنف لكي يحدِّ
الطرف تؤيد  لكي  ضده  نحن  الذي  الطرف   هو 
فهم محاولة  عن  بعيداً  معه،  يختلف  الذي   اآلخر 
بالشعب وعالقتها  وحدودها،  االختالف،   أسباب 

معينة. ألمة  الخاصة  وبالمصالح  هناك،  أو  هنا 
ظل حين  اإلسالمي  التحرير  حزب  فعل   وكما 
 ينطلق من أن الصراع في العالم هو بين بريطانيا
أو بريطانيا،  ومع  أميركا  ضد  ليكون   وأميركا، 
القوميين وبعض  الناصر  عبد  جمال  فعل   كما 
راهنوا حينما  والخمسينيات  األربعينيات   نهاية 
)من هناك  أن  نجد  بريطانيا،  ضج  أميركا   على 
بين هو  الصراع  بأن  يعتقد  الزال  من   اليسار( 
مع هنا  وهو  وأميركا،  »االشتراكية«   روسيا 
إمبرياليتين، كانتا  وأميركا  بريطانيا   روسيا. 
وروسيا وتتوافقان.  المصالح  في   وتختلفان 
على تتصارعان  إمبرياليتان،  هما  اآلن   وأميركا 
أي دون  ذلك  كل  وتتوافقان.  الغنائم«   »تقاسم 
فرنسا اختلفت  ولقد  الشعوب.  لمصالح   حساب 
على السابقة  السنوات  في  أميركا  مع   وألمانيا 
العراق( على  الحرب  )منها  المسائل  من   عديد 
لكن إمبرياليات.  كونها  ذلك  يلغي  أن   دون 
السيطرة من  التخلص  يريد  من  هناك  أن   يبدو 
بالضبط بديلها،  وضع  يلحظ  أن  دون   األميركية 
القوميين. من  ورهط  الناصر  عبد  توهم  كما 
    
عن يعبّر  لكنه  دول،  بين  هو  العالمي   الصراع 
 مصالح طبقات مسيطرة فيها. وسعي كل منها لكي

باتت كلها  مادامت  العالم،   يفرض سيطرته على 
 تحكمها الرأسمالية، من فرنسا وأميركا إلى روسيا
 والصين. لكن إذا جرى النظر من زاوية السياسة
فقط، سيتحدد الموقف منها على ضوء »حدث ما«.

السياسة واالقتصاد

 أشرت إلى ترجمة كتاب لينين لإلشارة إلى الفارق
اإلمبريالية. إلى  النظر  يحكم  الذي  الوعي   في 
نتج استعمار  بكلمة  إمبرياليزم  كلمة   فترجمة 

األيام - سالمة كيلة
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