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«Nous avons été trompés.» Le groupe agroa-
limentaire Findus a déclaré au début de cette 
affaire qu’il déposerait une plainte contre X, à 
la suite de la découverte, au Royaume-Uni, de 
viande de cheval dans ses lasagnes censées 
contenir uniquement du bœuf. 
Findus France avait annoncé le retrait tempo-
raire des rayons français de trois de ses plats 
préparés, des lasagnes à la bolognaise, du 
hachis parmentier et de la moussaka.

Un	scandale	qui	met	au	jour	
les	failles	dans	la	traçabilitié	
des	denrées	alimentaires	
qui	traversent	l’Europe

Un	passage	par	Chypre	et	les	Pays-
Bas

Le ministre françcais délégué à la Consommation, 
Benoît Hamon, a dévoilé les premiers résultats 
de l’enquête de la répression des fraudes sur 
l’introduction de viande de cheval roumaine 
dans des lasagnes au bœuf. 

Cette enquête révèle que la viande réalise un 
parcours étonnant à travers plusieurs pays 
européens avant de finir dans les assiettes. 
«L’enquête menée par les services de la DGCCRF 
[Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes] a 
permis d’établir le circuit de commercialisation de 
la viande concernée», indique un communiqué. 

«Le fournisseur de l’usine luxembourgeoise [de 
l’entreprise Comigel, fournisseur de Findus] est 
le groupe français Poujol», la holding de tête 
de la société Spanghero. Poujol «a acquis la 

viande surgelée auprès d’un trader chypriote, 
qui avait sous-traité la commande à un trader 
situé aux Pays-Bas, ce dernier s’étant fourni 
auprès d’un abattoir et d’un atelier de découpe 
situés en Roumanie», a précisé le ministre.

Cette architecture «relève avant tout d’une 
logique financière qui aurait rapporté plus de 
300 000 euros», a dénoncé le ministre. Benoît 
Hamon a ainsi demandé à la DGCCRF «de se 
rapprocher sans délais» de ses homologues 
néerlandais et roumains «pour déterminer le 
stade auquel la fraude ou l’erreur de gestion 
des viandes doit être imputée».

Fraude	ou	erreur	?
«L’enquête continue et des sanctions seront 
prises en conséquence. Les contrevenants 
encourent une lourde sanction financière 
pouvant aller à jusqu’à la moitié du bénéfice 
réalisé, en cas de pratiques commerciales 
trompeuses, voire une sanction pénale en 
cas de délit», qui peut aller jusqu’à 2 ans de 
prison et 37 500 euros d’amende.

Spanghero, le fournisseur français de la viande 
pour des lasagnes de Findus, accuse le producteur 
d’être à l’origine de cette tromperie. Le groupe 
a ainsi affirmé qu’il poursuivrait le producteur 
roumain auprès duquel il s’était approvisionné. 
«Nous avons acheté de la viande de bœuf 
origine Europe et nous l’avons revendue. 
S’il s’agissait bien de cheval, nous allons nous 
retourner contre le fournisseur roumain», a 
précisé Barthélémy Aguerre, président de 
Spanghero.
Ce dernier n’était pas en mesure de préciser 
l’identité du fournisseur roumain, avec lequel 
Spanghero avait semble-t-il déjà fait affaire 
dans le passé, indique Sud-Ouest. Selon 

Barthélémy Aguerre, Spanghero avait acheté 
cette viande par l’intermédiaire d’un trader 
basé aux Pays-Bas. 

D’après lui, la Roumanie ne représente qu’une 
part minime des approvisionnements exté-
rieurs du groupe, «pour lesquels la Pologne 
est majoritaire», poursuit le quotidien. «La 
Hongrie , la Bulgarie, l’Irlande et l’Allemagne 
figurent aussi parmi les pays d’origine de ces 
viandes exportées.»

Des	viandes	destinées,	entre	autres,	
à	la	France	et	à	l’Italie	

Selon le président de l’association Romalimenta 
qui regroupe les patrons roumains de l’alimen-
taire, Sorin Minea, il existe en Roumanie trois 
abattoirs qui abattent des chevaux et exportent 
la viande vers des pays de l’UE, notamment la 
France et l’Italie. «C’est une opération légale 

qui se fait selon les normes en vigueur», a-t-il 
souligné. «Je suis sûr que l’importateur savait 
que ce n’est pas du bœuf, car le cheval a un 
goût, une couleur et une texture particuliers», 
a-t-il assuré. 
Sorin Minea a par ailleurs précisé que les 
importateurs font généralement des analyses 
pour vérifier la qualité de la viande. «Mais 
afin de déterminer le type de viande, il faut 
effectuer une analyse spécifique et cela se fait 
uniquement si on a une suspicion particulière», 
a-t-il expliqué. 

Selon le ministère roumain de l’Agriculture, 
qui enquête sur l’origine de cette viande,  deux 
abattoirs roumains seraient impliqués. «S’il 
s’avère que la viande provenait de Roumanie 
et que la législation a été violée, les coupables 
seront sanctionnés», a déclaré le ministère, 
appelant toutefois à la «prudence» tant que 
l’origine de la viande n’a pas été déterminée.

La	globalisation	
vient	en	mangeant

Une	affaire	de	300,000	euros...

AL AYAM 

Un circuit complexe qui fait atterrir du cheval 
roumain dans des lasagnes de marque française 
fabriquées par une société luxembourgeoise 
qui passe commande de viande fraîche à une 
société française par ailleurs bien connue, La 
Spanghero, qui elle-même s’approvisionne 
par le biais de traders chypriote et néerlandais 
en Roumanie, où la fraude ou l’erreur fut 
prétendument perpétrée.
Vous n’avez rien compris ? Rassurez-vous 
nous non plus.

Lorsque l’origine de cette viande a été identifiée 
un soupir de soulagement s’est emparé des 
sociétés et holdings impliquées dans cette 
crasseuse affaire.  

Accuser la Roumanie, fraîchement admise 
au club de l’UE, fut une excuse facile. 
L’effet que devrait engendrer ce scandale 
alimentaire européen semble s’atténuer et 
les esprits se  sont calmés. 

Le constat paraît bien simple, il suffira de 
renforcer les contrôles qualités aux confins 
de l’espace économique européen  et ce 
genre d’erreurs ne se répétera plus. 

Faut-il pourtant souligner qu’il s’agit d’une 
mise en question du principe même du 
(décidément trop) libre échange entre nations. 

L’opacité entourant l’identité du ou des 
éventuels coupables et la difficulté à établir 
sans l’ombre d’un doute la responsabilité 
pénale d’une personne morale ou physique 
rendent cette affaire encore plus caractéristique 
des défauts  de l’architecture qui gère les 
échanges commerciaux mondiaux.
Les responsables de ce crime alimentaire 
seront peut-être poursuivis et condamnés 
mais la culpabilité du   mécanisme d’échanges 
dont les régulations tardent a venir ne sera 
pas mise en cause sérieusement.  C’est là le 
vrai scandale.

Quoiqu’il en soit, la Malbouffe tant décriée 
ressurgit et nous montre un exemple de plus 
des failles de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire gérée par des consortiums obscurs  
et qui rend, les européens en tête, sceptiques 
des déclarations de bonnes intentions. 

La couleuvre de la marque bien aimée des 
français  abusée par des bouchers roumains 
ne doit pas être avalée.
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Qu’en	est-il	vraiment	de	l’économie	
chinoise	? 

Il y a deux ans, lorsque les dirigeants chinois 
annonçaient des taux de croissance de l’ordre de 
11,5% par an, les experts européens considéraient 
que la réalité était davantage de l’ordre de 
14/15% et non de 11/12%. Ensuite est venu 
le temps des vaches maigres, avec des taux de 
croissance inférieurs à 10%, puis inférieurs à 
8%. Certains alors n’ont pas hésité à dénoncer 
les dessous du miracle économique chinois. 
Citons pêle-mêle : « L’économie chinoise donne 
des signes de faiblesse », « Le ralentissement 
de la croissance de l’économie se confirme », 
« La fête semble bel et bien finie » etc. Puis de 
nouveau, retour à l’espérance avec « l’économie 
chinoise repart », « Pourquoi l’économie chinoise 
tiendra ses promesses ».

Grand pays en développement, deuxième 
puissance mondiale, aujourd’hui, derrière 
les Etats-Unis, la Chine a des forces qui sont 
aussi des faiblesses, et transforme souvent ses 
faiblesses en potentialités de développement. 
Avec 1,300 milliard d’habitants, la Chine dispose 
d’une demande intérieure sans précédent. 
Mais comment satisfaire en même temps 
toute cette demande potentielle ? 
Chose impossible bien sûr, ce qui a entrainé des 
inégalités régionales dans le développement et 
l’apparition, dans les régions qui n’en bénéficiaient 
pas, de mouvements de grève, de protestations 
ouvrières ou d’agitations paysannes.

Aujourd’hui, le dynamisme incontestable de 
l’économie chinoise fait de ce pays le partenaire 
incontournable des marchés pétroliers, des 
marchés de l’acier, des marchés du charbon, 
et plus généralement, de tous ceux qui ont 
des matières premières à exporter. Pour ce qui 
concerne le prix du baril de pétrole, la Chine 
participe à son augmentation en augmen-
tant la demande sur les marchés, demande 
portée par les besoins en énergie certes, mais 
aussi par les besoins de l’industrie du jouet, 
plus de 90% de la production mondiale est 
chinoise, forte consommatrice de plastique 
tant dans la production des « Barbie », des 
« Lego », des « Playmobil » etc… que dans 
leur emballage. Même si l’augmentation de 
la demande chinoise contribue largement à 
l’augmentation des prix mondiaux, il ne faut 
pas oublier que l’empire du Levant dispose 
également de la plus importante réserve au 
monde des terres rares.

La	plus	importante	réserve	au	
monde	des	terres	rares
Ces terres rares, définies comme un groupe de 
métaux aux propriétés voisines comprenant le 
SCANDIUM, l’YTRIUM, le LUTECIUM, les quinze 
LANTHANIDES, la BASNASITE, etc…, aux usages 
multiples, mais souvent dans des domaines 
de haute technologie revêtant une dimension 
stratégique, représentent pour la Chine un 
potentiel d’enrichissement considérable.
En 2010, 95% des terres rares exploitées étaient 
chinoises. Et la Chine, en décidant de réduire ses 

quotas d’exportation à 35 000 tonnes par an, sur 
une production de 110 000 tonnes, entend d’une 
part donner priorité à sa demande intérieure 
et d’autre part justifie cette réduction pour 
des raisons environnementales (l’exploitation 
de ces terres s’accompagne souvent de la 
pollution des eaux environnantes), visant 
aussi à protéger une ressource rare. 
Conséquence inéluctable à moyen terme, 
l’augmentation plus que sensible du prix des 
différents minerais s’y référant, lui permettant 
ainsi de compenser l’augmentation du prix 
des matières premières importées. L’avenir 
n’est donc pas aussi sombre, pour le pays, que 
prétendent certains experts.

A court terme, l’activité manufacturière du 
pays connaît en novembre sa première reprise 
depuis octobre 2011, comme en témoigne 
la dernière publication de la banque HSBC. 

Les	inégalités	sociales	et	
géographiques	persistent
Ce que confirme Qu Hongbin, chef économiste 
de la Chine pour cette banque. Cette reprise 
graduelle de l’économie chinoise devrait lui 
permettre de rebondir au-delà de 8% dès 2013.
Certes tout n’est pas résolu, et loin s’en faut. 
Le pays souffre toujours d’un modèle de 
développement tourné vers l’exportation, 
quasi exclusivement, donc très dépendant 
des pays importateurs, comme ceux de l’Union 
Européenne. 
De plus, inégalités sociales et géographiques 
persistent (50% du PIB réalisé en zones côtières 
en 2009). De même, les réserves énergétiques 
du pays s’épuisent. 

Au rythme de la croissance de 2010, les réserves 
chinoises en charbon seraient quasi nulles en 
2040. Ce qui explique la politique d’investissement 
du pays en Afrique, principalement là où le 
sous-sol est riche en minerais.

Mais tout cela ne doit pas faire oublier l’émergence 
d’un pays sans précédent historique. En 35 
ans, le poids économique du pays, par rapport 
à l’économie mondiale, est passé de 1% à 7%. 
Son PIB nominal est désormais le deuxième 
du monde. Malgré les difficultés rappelées, 
le pays est aujourd’hui le premier, au niveau 
mondial, pour les exportations. 

C’est aussi la pre-
mière puissance 
manufacturière, 
devant les Etats-Unis, 
le premier marché 
automobile avec près 
de 18 millions de 
véhicules vendus 
sur son territoire 
en 2010. 

Deuxième partenaire 
commercial des 
Etats-Unis et de 
l’Union Européenne, 
etc… Tout cela 

s’accompagne de la constitution de grands 
groupes industriels chinois, à vocation mondiale. 
Citons par exemple, en Europe, les rachats du 
constructeur automobile Volvo par GEELY, les 

prises de participation par son Fonds Souverain 
CIC, à hauteur de 9% du capital de la société 
britannique « Thames Water ».

la	première	puissance	
manufacturière
Pareils résultats ont été obtenus avec des 
rendements très inférieurs à ceux de leurs 
partenaires occidentaux, sans tenir compte 
beaucoup de la protection de l’environnement. 
Désormais le pays est confronté à un dernier défi, 
celui de l’innovation technologique qui devrait 
lui permettre d’améliorer considérablement 
ses rendements, tout en respectant toujours 
plus son environnement.
 C’est cette Chine là dont parlait si bien Alain 
Peyrefitte lorsqu’il faisait prendre conscience au 
monde des conséquences à venir de l’éveil de 
la Chine. Nous n’en sommes peut-être qu’aux 
premières prémices.

L’Islam	et	la	femme

Parmi les facteurs d’incompréhension dont 
souffre l’islam, la condition de la femme 
occupe une place importante. C’est un sujet 
intarissable, souvent instrumentalisé, quasi 
obsessionnel.
Le prisme déformé de la représentation de 
la femme musulmane joue un grand rôle 
dans les polémiques visant à réduire l’islam 
à des images caricaturales nourries à 
la fois par des extrémismes déviants, 
l’ignorance de la pensée islamique et la 
mauvaise foi. Mais que dit exactement 
l’islam au sujet de la femme ? C’est à cette 
question que répond cet ouvrage dans 
lequel l’auteur n’a d’autre prétention 
que celle de réfuter les exagérations et 
les clichés en proposant un rappel des 
principes généraux de l’islam.
Zeina el Tibi rappelle quelle est la place 
exacte de la femme dans le Coran et la 
Sunna ; comment l’égalité spirituelle est 
proclamée  et comment l’Islam envisage 
la complémentarité homme-femme 
sur le plan social. Elle met en exergue 
le rôle des femmes dans la naissance 
de l’Islam et dans le développement de 
la civilisation islamique. Elle souligne 
que tous les réformistes ont voulu 
promouvoir la condition de la femme  et 
elle conclut en plaidant pour un retour 
à l’application progressiste de l’Islam.
Zeina el Tibi est présidente déléguée de 
l’Observatoire d’études géopolitiques 
de Paris. Chercheur et essayiste, 
spécialiste des questions relatives au 
dialogue des civilisations et des sociétés 
méditerranéennes. Membre d’Euro-Med 

Women Network du Centre Nord-Sud du 
Conseil de l’Europe et enseignante au sein du 
Master international d’études islamiques de 
l’Université ouverte de Catalogne à Barcelone, 
codirectrice et chef du bureau de Paris d’Al 
Ayam, elle préside l’Association des femmes 
arabes de la presse et de la communication 
à Paris.

Dialogue	des	cultures

Un	livre	de	Zeina	El	Tibi	-	(DDB	éditions,	Paris,	2013)

Jusqu’où	ira	l’économie	chinoise	? Henri-Louis VEDIE,
Professeur émérite au Groupe HEC-France
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Pendant que les uns s’efforcent de démontrer 
l’aspect progressiste de l’Islam et de la culture 
arabe, le coeur de l’arabisme vit ses plus sombres 
heures.

L’extrémiste	contre	le	radical
À l’horreur des massacres et exactions 
quotidiennes vient s’ajouter le comble de la 
bêtise humaine, alimenté par des pensées 
extrémistes d’un bord et radicales de l’autre.

Un triste constat émerge de ce conflit unique 
dans les aspects combinés de sa médiatisation 
et des atrocités perpétrées par ses belligérants. 
De nombreuses lignes rouges ont été franchies, 
la plus récente étant le droit sacré des femmes et 
enfants à rester à l’écart des actions guerrières.

Prises	pour	cible

Le 14 février dernier a eu lieu 
l’enlèvement de 48 femmes, toutes 
des musulmanes chiites, dans la 
province d’Idleb. Une première 
dans le conflit où tout le monde 
s’accorde à ne jamais approcher 
les femmes, considérées comme 
« les honneurs des hommes » 
dans la culture arabo-islamique.

Le jour même, c’est à dire le 14 
février , rapporte Arabi-Press, 
le front al-Nosra a revendiqué 
l’assassinat de 3 jeunes étudiantes 
chrétiennes, tout en pensant qu’elles étaient 
alaouites (la communauté à laquelle appartient 
le président syrien Bachar el-Assad).
Dans un communiqué portant le numéro 
251 diffusé sur son site Al-Manara, le front 
précise : «  grâce à la bénédiction de Dieu, 
a été détruite une voiture transportant un 
nombre de chabihas (voyous) de la communauté 
nassirienne (alaouite),..., le 14-2-2013 dernier... ».
Or ces voyous présumés qui étaient à bord 
d’un minibus taxi étaient des étudiantes 
chrétiennes originaires de Mahrada, dans la 
province de Hama. Elles poursuivaient leurs 
études à l’université de Homs. Trois autres 
femmes du même village ont été blessées, 
alors que le chauffeur est décédé lui aussi.

Entourée de villages envahis par ces miliciens 
takfiristes, dont Helfaya et Taybet Imam, cette 
localité  a fait l’objet de nombreuses agressions, 
dont une attaque kamikaze qui a fauché la vie 
de dizaines de ses habitants. 
Au début de l’insurrection, ses habitants ont 
été contraints sous la menace à fermer leurs 
magasins durant les grèves proclamées par 
les miliciens, faute de quoi ils seraient 
incendiés.
«  Nous savons très bien que ce sont ces 
takfiristes qui ont tué les étudiantes. 

«djihadistes	du	plaisir»
Les unités rebelles combattantes,  et 
particulièrement les groupes takfiristes 
semblent s’intéresser aux femmes pour 
des raisons à la fois «logistiques» et 
guerrières.

En Tunisie, les parents affolée et en pleurs 
d’une jeune adolescente tunisienne 

ont lancé un appel de détresse, accusant 
le front al-Nosra de l’avoir enlevée et 
emmenée en Syrie.
Dans une vidéo diffusée sur Facebook,  
l’oncle de Rahmat a signalé qu’elle a 
disparu. Il accuse les djihadistes de l’avoir 
convaincue, aumoyen d’une pression 
morale justifiée par une interprétation  
personnelle des préceptes de l’Islam, 
de les suivre en Syrie, afin d’être à la 
disposition des miliciens, dans le cadre 
du « Jihad du plaisir ».

Embrigadées
S’agissant toujours du jihad des femmes, 
une nouvelle milice de femmes a été 
créée en Syrie par l’Armée syrienne libre, 
comptant 6 femmes, toutes vêtues de noir 
et la tête encagoulée.

Cette milice féminine, baptisé «La voix du 
Vrai» (Saout al-Haq), est la deuxième du genre.

Une première, baptisée Bataillon Khawla Bin 
al-Azwar (du nom d’une poétesse et combattante 
arabe du 7ème siècle après J.C), 
a été créée le mois de janvier 
dernier, dans le gouvernorat 
de Deraa, au sud-ouest de la 
Syrie. Elle était elle aussi formée 
de 6 femmes.
Le 20 janvier dernier, l’agence 
américaine Sky News s’était faite 
l’écho de la première sniper 
femme de l’ASL, à Alep, qu’elle a 
présentée sous le pseudonyme 
Guevara.

A noter que le gouvernement 
syrien a lui aussi formé une unité 
de femmes, et ce dans le cadre de l’Armée de 
défense civile formée de volontaires.

Selon les médias syriens, 9 divisions féminines 
ont vu le jour, comptant en tout 450 femmes 

entre 18 et 50 ans. Elles sont chargées de 
missions de surveillance et de secours des 
blessés. Certaines d’entre elles ont été vues 
à Homs, en poste à des barrages.
 

Voulant porter un coup de main à leurs homo-
logues hommes, elles se sont baptisées «les 
femmes fedayins», en allusion aux premiers 
combattants palestiniens contre l’ennemi 
israélien. 

Pour mémoire, ce sont les femmes kurdes qui 
ont été les premières à descendre dans les rues, 
armées jusqu’aux dents, dans le gouvernorat 
de Hassaké.

Des	enfants	soldats	dans	les	rangs	
de	l’ASL
Les enfants non plus ne sont pas épargnés. 
Selon le témoignage d’un garçon de 16 ans  
rapporté par Human Rights Watch, «Ils nous 
ont appris à tirer et à assembler une arme» 
L’âge ne semble pas être  un critère disqualifiant 
pour l’ASL. «Les tâches qu’ils nous confient 

dépendent de nous, continue-t-il. Si vous avez 
un coeur vaillant, ils vous enverront vous battre 
aux check-points !»

Selon HRW, à l’instar de ce garçon, d’autres 
enfants - dont certains âgés d’à peine 14 ans 
- auraient servi dans au moins trois brigades 
de l’opposition, même si toutes ne peuvent 
être accusées d’avoir recours à ces méthodes. 
Tour à tour vigies, transporteurs d’armes 
et de nourriture, certains ont également 
rejoint les unités combattantes de l’ASL. 
Quelques-unes donneraient même un 
entraînement militaire à certaines de leurs 
jeunes recrues. Une mobilisation qui n’est pas 
sans conséquence. Comme le précise HRW, le 
Centre de documentation des violations en 
Syrie fait état de 17 enfants tués au combat 
dans les rangs de l’ASL et de nombreux blessés 
et invalides à vie.

Comment ces enfants sont-ils recrutés 
? Selon HRW, les adolescents le plus 
susceptibles de rejoindre les branches 
armées de l’opposition seraient les enfants 
de réfugiés dans les pays frontaliers, ou 
ceux issus des classes populaires. Les 
jeunes combattants volontaires seraient 
souvent soumis à une pression tacite 
pour rejoindre l’opposition, notamment 
dès lors que des membres de leur famille 
ont été tués ou font eux-mêmes partie 
de l’ASL.

Crime	de	guerre

Le recours à des mineurs par des groupes armés 
est pourtant considéré comme un crime de 
guerre selon le droit international. Comme le 
rapporte HRW, le statut de Rome de la Cour 
pénale internationale fixe l’âge minimum pour la 
participation à des «hostilités directes» à 18 ans. 
Selon cette règle, le terme «hostilités directes» 
non seulement interdit la participation des 
enfants aux combats, mais prohibe également 
toute activité liée de près ou de loin à l’exercice 
de la guerre - les fonctions de messager ou 
de ravitailleur, par exemple.

HRW n’est pas la première institution à se soucier 
de la participation de mineurs aux combats. 
En août dernier, la commission d’enquête sur 
la Syrie des Nations unies exprimait déjà son 
inquiétude à ce sujet. Néanmoins, le Conseil 
national syrien (CNS), représentant politique de 
l’opposition syrienne, nie avoir pris connaissance 
du phénomène. 
«Nous sommes absolument opposés au recours 
à des mineurs et sommes très attachés aux 
principes universels des droits de l’homme», 
affirme l’un des représentants de son bureau 
de presse parisien.
«Ayant visité les territoires libérés, je n’ai pas vu 
de mineurs porter des armes et nous n’avons 
pas de preuves que c’est vrai», continue-t-il, 
avant de nuancer ses propos : «J’ai en revanche 
vu des enfants impliqués dans le conflit. Il est 
probable, même si je n’en ai pas été témoin, 
que certains contribuent à la logistique ; mais 
si c’est le cas, nous sommes tout à fait contre et 
cela doit immédiatement cesser», soutient-il.

Armée	hétérogène

Pour Jean-Yves Moisseron, chercheur à l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et 
rédacteur en chef de la revue Maghreb-Machrek, 
la pratique n’est pas surprenante. «Ce n’est 
pas étonnant quand on connaît la réalité de 
toute guerre, explique-t-il. Une guerre propre, 
ça n’existe pas !»

Le problème est, selon lui, accentué par 
l’hétérogénéité de l’ASL. «En Syrie, ces abus 
sont sans doute favorisés par le manque de 
coordination et de commandement central 
entre les différentes factions combattantes 
qui composent l’ASL, ajoute-t-il. Ces différents 
éléments, animés par des visions et des objectifs 
politiques opposés, se disputent déjà les territoires 
libérés ! Ce rapport n’est pas le premier à tirer 
la sonnette d’alarme : on a, depuis quelque 
temps déjà, des informations inquiétantes 
sur cette armée.»

Crise	syrienne,	les	femmes	et	les	enfants	au	front



CULTURE 		9

Le	Mouvement	national	arabe	:	
émergence	et	maturation	du	
nationalisme	arabe	de	la	Nahda	au	
Baas

Avec	la	résurgence	culturelle	(Nahda)	à	partir	du	
milieu	du	XIXe	siècle,	puis	la	prise	de	conscience	
politique	dont	l’un	des	points	d’orgue	fut	le	congrès	
arabe	de	Paris	en	1913,	est	né	un	mouvement	
national	arabe	qui	se	consolida	autour		d’une	
pensée	dont	l’expression	la	plus	théoriquement	
fondée	fut	la	philosophie	du	fondateur	du	Baas.	

Ce	mouvement	a	constitué	la	tentative	la	plus	
sérieuse	pour	faire	entrer	la	nation	arabe	dans	le	
monde	moderne	et	lui	donner	un	projet	d’avenir	
à	la	mesure	du	passé	glorieux	de	sa	civilisation.	

Universitaire	et	directeur	de	l’Observatoire	d’études	
géopolitiques	de	Paris,	Charles	Saint-Prot,	qui	
est	un	spécialiste	reconnu	du	monde	arabe	et	de	

l’Islam,		retrace	l’émergence	et	la	maturation	
du	nationalisme	arabe	de	la	Nahda	du	XIXe	
siècle	au	Baas	dans	les	années	1940.	

L’auteur	a	eu	la	bonne	idée	de	faire	figurer	
en	annexe	un	texte	capital	de	Michel	Aflak,	le	
fameux	Discours	à	la	mémoire	du	Prophète	
arabe	qui	éclaire	la	relation	entre	le	nationalisme	
arabe	et	l’Islam.

Cet	ouvrage	de	référence	permet	de	mieux	
comprendre	l’importance	d’un	mouvement	qui	
a	suscité	de	grands	espoirs	et,	sans	doute	plus	
qu’un	intégrisme	sectaire,	continue	d’incarner	
l’espérance	d’un	véritable	«	printemps	arabe	».	

Èditions	Ellipses,	2013,		176	pages.

Après le succès du mois de la francophonie 2012 
où l’Institut français du Liban a accueilli plus 
de 4000 visiteurs à Beyrouth, et prés de 8000 
dans les centres de province, l’ensemble des 
services de l’Ambassade de France se mobilise 
pour développer une programmation étoffée 
et très diversifiée, volontairement accessibles 
aux lycées et aux étudiants, ainsi qu’une offre 
plus large d’ateliers pour le jeune public. 

A Beyrouth, la francophonie sera évoquée autour 
du thème des Fables de Jean de La Fontaine, 
à travers des activités pluridisciplinaires plus 
nombreuses et résolument tournée vers la 
jeunesse et un public familial : du théâtre, des 
expositions, des formes pluridisciplinaires, 
des ateliers pour les enfants animés par des 
graffeurs, des chorégraphes danseurs, des 
comédiens, et des écrivains.
Le mois de la francophonie a été inauguré à 
l’Espace des Lettres avec une exposition de 
l’artiste graffeur TANC. 
Suivront des spectacles jeune public, du 
théâtre du 7 au 10 mars avec « Les Pâtissières 
» de Jean-Marie Piemme, mis en scène par 
Nabil El Azan au Théâtre Tournesol organisé 
en partenariat avec l’Ambassade de Belgique 
au Liban, et enfin une soirée de clôture festive 
inoubliable vendredi 22 et samedi 23  mars 
avec des artistes de différentes disciplines du 
festival « La Voix est libre ».

Comme en 2012, des ateliers seront proposés, 
sur 3 semaines, aux écoles publiques et privées, 
pour les enfants de 4 ans à 15 ans : ateliers 
d’initiation à l’art du graff, d’écriture, de danse, 
d’arts plastiques et de théâtre.

Le ministre de la Culture, Gabi Layoun, a lancé, 
lors d’une conférence de presse, les activités de 
«la Journée internationale de la Francophonie» 
au Liban.

Plusieurs ambassadeurs ont assisté à la conférence 
de presse, dont notamment, l’ambassadeur de 
France, Patrice Paoli, du Canada, Hillary Adams 

et de Suisse, Ruth Flint, et du directeur des 
Instituts français au Liban, Aurélien Le Chevalier. 
Le ministre Layoun a indiqué que les activités 
culturelles francophones revêtent une grande 
importance au Liban, un des pays actifs dans 
ce contexte. 

«Le programme des festivités est assez riche cette 
année, notamment avec la venue de l’actrice 
Carole Bouquet, et les festivités, tels que les 
expositions, les danses, le théâtre et la musique. 
Toutes ces festivités seront présentées grâce 
une collaboration dynamique des ambassades 
des pays francophones, de l’ambassade de 
France, des Instituts français et de l’agence 
internationale de la Francophonie», a annoncé 
le ministre. 

«J’appelle tous les médias à couvrir les acti-
vités du mois francophone en raison de son 
importance», a-t-il ajouté. 

S’adressant aux journalistes, il a précisé en 
ces termes que «votre rôle est très important 
avec celui du ministère et des ambassades, 
pour ancrer les événements culturels dans un 
contexte de tension politique au Liban. Il est 
important de montrer à l’opinion publique 
que l’image du Liban est différente de celle 
qui affiche un pays marqué par les conflits.». 
L’ambassadeur de France, Patrice Paoli, a 
expliqué que la Journée internationale de la 
Francophonie était célébrée dans le passé en 
un seul jour, puis une semaine et enfin durant 
un mois. 

«Il paraît que nous nous installerons définiti-
vement au ministère libanais de la Culture». 
a-t-il avancé avec humour. 

«Nous affirmons que le mois francophone n’est 
pas celui d’une seule langue, mais qu’il nous 
donne l’opportunité d’encourager la diversité 
linguistique et le pluralisme culturel», a-t-il 
conclu. 

(ANI)

En	2013	aussi,	un	mois	de	
Francophonie	pour	les	libanais
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 تجارة األلماس دعامة االقتصاد االسرائيلي
عام كل  العالم  أنحاء  في  المستهلكين   ينفق 
الماس لشراء  علمهم  دون  الدوالرات   مليارات 
تمويل في  يساعد  مما  ؛  اسرائيل  في   المصاغ 
العالم. في  جدال  الصاراعات  واكثر  اطول 

احد هي  اسرائيل  ان  يعلمون  ال  الناس  معظم    
االلماس وصقل  قطع  مجال  في  المنتجيين   ابرز 
مدموغا اليكون  العادة  في  االلماس  ان  وبما   . 
بين التمييز  يستطيعون  ال  المستهلكيين   فإن 
الهند المصنوع في   الماس االسرائيلي وااللماس 
آخر. مكان  اي  أو  افريقيا  وجنوب  وبلجيكيا 

المنحازة والحكومات  العالمية  الماس   شركات 
 بما فيها االتحاد االوروبي تخدع الناس وتجعلهم
من تطهيرها  تم  االلماس  تجارة  ان   يعتقدون 
حقوق انتهاكات  تمول  التي  االلماس   شركات 
مذهل. بشكل  مختلفة  الحقائق  ولكن   االنسان, 

حرب جرائم  بارتكاب  المتهمة   اسرائيل 
الماس العالم  في  مصدر  أكبر  هي 

جرائم بارتكاب  المتهمة  وهي   --   اسرائيل 
العرقي والتطهير  االنسانية  ضد  وجرائم   حرب 
وعمليات العنصري  والفصل  الجماعية   واالبادة 
وخارج داخل  القضاء  نطاق  خارج   االعدام 
االنتهاكات التي تسيطر عليها واستمرا   المناطق 
مصدر أكبر  هي   -- جنيف  التفاقات   الخطيرة 
إسرائيلية شركات  تقوم  حيث  الماس  العالم   في 
وتضيف والصقل  للقطع  الخام  الماس   باستيراد 
عبر عالميا  وتصدرهاا  قيمتها،  على   كثيراً 
البلجيكية، انتويرب  مدينة  في  التوزيع   مراكز 
ومومباي. ونيويورك  كونغ  هونغ   ، ولندن 

أنشأت العالمية  الماس  صناعة  يوليو2000   في 
أنشئ وقد   )WDC( للماس  العالمي   المجلس 
 المجلس العالمي للماس ردا على الغضب الشعبي
 إزاء استخدام الماس لتمويل الصراعات الدموية
 في بلدان غرب افريقيا وتضم ممثلين من االتحاد
الدولية والرابطة  الماس  لبورصات   العالمي 
 لصانعي الماس. وكانت مهمة المجلس » تطوير
استغالل لمنع  تتبع  نظام  على  االشراف   وتنفيذ 
الحرب مثل  مشروعة  غير  ألغراض   الماس 
المجلس ان  الالفت  ومن  الالإنسانية«.   واألفعال 
 العالمي للماس عبر عن قلقه ازاء انتهاكات حقوق
. فقط  الخام  الماس  قبل  من  تمول  التي  االنسان 

للماس العالمي  المجلس  قدم   ،2003 عام   في 
 نظام التنظيم الذاتي والذي سمي عملية كيمبرلي
 إلصدار شهادات المنشأ لوقف تدفق »النزاع«أو
االهتمامات مع  وتماشيا  الدموي«.   »الماس 
قامت  )WDC( ب  المتحدة  لألمم   المحدودة 
تعريف باعتماد   « كيمبرلي  »عملية   بتفويض 
 ضيق للغاية لما يشكل« النزاع« أو »ماس الدم«:

حركات قبل  من  يستخدم  الذي  الخام   »الماس 
التي الصراعات  تمويل  في  حلفاؤها  أو   التمرد 
 تهدف إلى تقويض الحكومات الشرعية.« ونتيجة
وصقل قطع  تجارة  فإن  الضيق  النطاق   لهذا 
بقوانيين االلتزام  تتجنب  اكثر  المربحة   االلماس 

 حقوق االنسان المطبقة على الماس الخام . بغض
والفظائع اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن   النظر 
الماس االسرائيلي، تمولها عائدات صناعة   التي 
اصحاب االطراف  من  وغيرها   الحكومات 
في كيمبرلي  عملية  تشارك  الخاصة   المصالح 
المصقول للماس  المقيد  غير  الوصول   تسهيل 
للماس العالمية  السوق  في  و  اسرائيل   في 
انشأت الدوالرات.  بمليارات  قيمتها  تقدر   والتي 
ts.org« بعنوان  الكترونيا  موقعا   )WDCC-

Diamondfac« ليعزز فضائل هذه الصناعة .

  وهو يسرد 24 وقائع تمجد فوائد صناعة الماس
افريقيا. في  ودول  الهند  في  االول  المقام  في   – 
5 بنحو  يقدر  ما  أن  ذكرت  التي  الفوائد   ومن 
على الحصول  من  يتمكنون  شخص   ماليين 
 الرعاية الصحية المناسبة بفضل عائدات الماس؛
 وان عائدات الماس تمكن كل طفل في بوتسوانا
وان  ،13 سن  حتى  المجاني  التعليم  تلقي   في 
الماس هو دور فعال في محاربة  لإليرادات من 
 ضد وباء فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز.

في تساعد  إسرائيل  في  الماس   صناعة 
ارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق اإلنسان

 مع ان هذه الحقائق هي جديرة بالثناء هناك قائمة
 لم تذكر عن وقائع أخرى خطيرة ، بما في ذلك
إسرائيل في  الماس  صناعة  عائدات  أن   حقيقة 
حقوق وانتهاكات  الفظائع  ارتكاب  في   تساعد 
اآلالف وترويع  والتشويه  القتل  مثل   اإلنسان 
في األطفال  و  والرجال  النساء  من  األبرياء   من 
 فلسطين ولبنان --هذا النوع من األعمال الوحشية
من تموليه  لمنع  كيمبرلي  لعملية  يفترض   التي 
ً  قبل عائدات الماس. أظهرت قائمة الحقائق وجها
. الماس  لصناعة  االيجابي  الوجه  وهو   واحدة 
تعود الصناعة  لهذه  الفوائد  أعظم  ان  تظر   فهي 
 لصالح بلدان فقيرة . ولكن اسرائيل وهي واحدة
ناحية من  الدول  كل  تتصدر  الدول  أغنى   من 
القيمة بلغت  حيث   . الصناعة  هذه  من   االستفادة 
 المضافة لالقتصاد اإلسرائيلي من تصدير الماس
.2008 عام  دوالرفي  مليار  من10  يقرب  ما 

األمر يتعلق  عندما  انتقائي   )WDC(  موقع 
األكثر التي هي  البلدان  معلومات عن  تقديم   الى 
 اعتمادا على الماس. فهو يفسر أن ناميبيا، واحدة
النقدية، القيمة  حيث  من  التصدير  طفيفة   البلدان 
دوالر- مليار   1 من  المئة-أقل  في   40  تستمد 
وأن الماس.  من  السنوية  عائدات صادراتها   من 
الناتج مليار دوالر - من  المئة – اي 3   33 في 
االخرى -وهي  لبوتسوانا،  اإلجمالي   المحلي 
الماس. صادرات  من  تأتي   – ثانوي  العب 
الماس صناعة  ان  يشر  لم   )WDC(  ولكن 
االسرائيلي, لالقتصاد  الرئيسي  الشريان   تشكل 
الصناعات من   %30 من  اكثر  يمثل  ما   وهو 
بحوالي تقدر  والتي  المصدرة   االسرائيلة 
rael«(  .  2008 عام  في  دوالر  بليار   22-

Performance  HS:  Exports  of  Is 
وزارة ميزانية  لغت  المقابل  وفي   »Trade 
2008 في  دوالر  مليار   16 االسرائيلية  الدفاع 
 عائدات صناعة الماس تمول االحتالل اإلسرائيلي

لألراضي القانوني   غير 
الوحشي والقهر   الفلسطينية 
الشبكة الفلسطيني   للشعب 
الجواسيس من   الدولية 
والقتلة. والمخربين 

أشير هذا  شيءمن  ال   و 
المجلس قبل  من   اليه 
في للماس   العالمي 
. الماس  حقائق   قائمة 
صناعة لمزاعم   وخالفا 
أن والمجوهرات   الماس 
هي الماس  أنواع   جميع 
تمويل من  خالية   اآلن 

فالحقيقة  الصراعات، 
في مسيطرة  وهي  اسرائيل  فإن  كذلك.   ليست 
عائداتها من  الصراعات  تمول  الصناعة   هذه 
غير الماس  يشترون  الذين  المستهلكين   . 
خطر في  يقعون  الماس  مصدر  لتحديد   منقوش 
يساعد مما  اسرائيل,  من  الماس  هذا  يكون   ان 
الجسيمة. اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تموبل   على 

 عملية كيمبرلي إلصدار شهادات المنشأ القيود ال
 تنطبق إال على الماس الخام، وبالتالي تسمح للماس
النظر بحرية بغض  السوق  بدخول  اسرائيل   من 
االسرائيلية للحكومة  اإلجرامية  األعمال   عن 
 والقوات المسلحة االسرائيلية . ولهذها فإنه يعاب
قبل شركات استغاللها من   على عملية كيمبرلي 
الحقائق اظهار  وعدم  والمجوهرات   الماس 
المنتجات ال هذه  بإن  واقناعهم  المستهلكين   امام 
توضح ان  دون  الصراعات  تمويل  في   تستخدم 
 ما يعني هذا حقيقة . كل هذا ليس من المستغرب
نظرا لوضع إسرائيل المهيمنة في صناعة الماس.

عملية حالياً  ترأس  من  هي   إسرائيل 
القيود المنشأ  شهادات  إلصدار  كيمبرلي 

ترتبط كل صناعة  قبل  من  الذاتي  التنظيم   فكرة 
 ارتباطا وثيقا باانتهاكات يجب ان ال يتهاون فيها
المستحيل فمن   . والجمهور  الحكومات  قبل   من 
 ان يثق الجمهور بصناعة الماس طالما ان هناك
. االسرائيلي  الماس  تصدير  في  كبيرة   سهولة 

تتطبق كيمبرلي  عملية  ان   وطالما 
الماس انواع  على  المعايير   نفس 
على الماس  هذا  يصنف  ان   فاالولى 
لفشل ونظرا  دموي«  »ماس   انه 
السيطرة في  الغربية   الحكومات 
عديدة انتهاكات  لمنع  اسرائيل   على 
القانون ذلك  في  بما  الدولي   للقانون 
 اإلنساني الدولي وخرق لميثاق األمم
ألكثر االمتثال  في  وفشلها   المتحدة، 
مجلس قرارات  من  ملزمة   30  من 
 األمن الدولي وخرق اتفاقيات االتحاد
 األوروبي وعدم احترام قرار محكمة
 العدل الدولية عام 2004، فليس من
 المرجح أن تصر على توسيع تعريف
ليشمل للصراعات  الممول   الماس 

 قطع الماس المصقول الذي يمول انتهاكات حقوق
 االنسان. يحق للمستهلكين معرفة مصدر الماس ,
 وان يختاروا الماس غير االسرائيلي , ولكن هذه
 الحقوق ليست متاحة لهم اليوم . في عام 2005
حملة شن  إلى  الفلسطيني  المدني  المجتمع   دعا 
 دولية من المقاطعة للمنتجات االسرائلية وسحب
إسرائيل ضد  العقوبات  وفرض   االستثمارات 
 مماثلة لتلك التي ساهمت في وضع حد لنظام الفصل
الجمعية وركزت  افريقيا.  جنوب  في   العنصري 
 الدولية للمقاطعة )BDS( انشتطها على مقاطعة
ومستحضرات والفواكه  الخضار  مثل   منتوجات 
البالستيكية. المنتجات  وبعض  التجميل 

المنتجات على زيادة الوعي  تساعد مقاطعة هذه 
ما حد  وإلى  اإلسرائيلية  الجرائم  حول   العام 
أعمال استنكار  في  الجمهور  رغبة   يرضي 
تشكل المنتجاتال  هذه  فإن  ذلك،  ومع   إسرائيل. 
وحتى اسرائيل  صادرات  من  صغير  جزء   اال 
تماما ناجحة  المنتجات  هذه  مقاطعة  كانت   لو 
 فإنها لن يحدث فارقا كبيرا لالقتصاد اإلسرائيلي
التوسعية اهدافها  تحقيق  على  اسرائيل  لقدرة  أو 
لالقتصاد رئيسية  دعامة  هو  الماس   صناعة 
 اإلسرائيلي. ال يوجد أي بلد آخر كإسرائيل حتى
 المتقدمة تعتمد اعتمادا كبيرا على السلع الفاخرة
على األفراد  المستهلكين  من  الحسنة   والنوايا 
)BDS( مستوى العالم. الجمعية الدولية للمقاطعة 
تجارة على  العالمي  االهتمام  تركيز  إلى   تحتاج 
المستمرة إسرائيل  جرائم  تسهل  التي   الماس 
المنطقة. في  وجيرانها  الفلسطيني  الشعب  ضد 

»األيام«- ناصر خشني
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مبادرة عربية سعودية لتفعيل االقتصاد العربي
األيام - الرياض

افتتاح كلمته خالل  في  السعودي  العاهل  وشدد     
التي الرياض،  في  الثالثة  التنموية  العربية   القمة 
 ألقاها نيابة عنه األمير سلمان بن عبد العزيز ولي
تمر التي  والدقيقة  الحالية  المرحلة  أهمية   العهد، 
التكاتف وتكثيف تتطلب  التي  العربية،   بها األمة 
 الجهود الجادة والمخلصة، من أجل التغلب على
تعزيز نحو  والسعي  تواجهها،  التي   التحديات 
 العمل العربي المشترك، بما ينعكس إيجاباً بشكل
له ويحقق  العربي،  المواطن  حياة  على   ملموس 
 الرفعة والرقي والعيش الكريم. ودعت السعودية
رؤوس الستثمار  الموحدة  االتفاقية  إقرار   إلى 
المدرجة على المعدلة  العربية بصيغتها   األموال 
جذب عامل  تشكل  أن  متمنية  األعمال،   جدول 
تسهيالت من  توفره  بما  العربية   لالستثمارات 
 وضمانات، كما دعت رجال األعمال والمستثمرين
على والعمل  الفرصة  هذه  اغتنام  إلى   العرب 
االستفادة مما توفره لهم هذه االتفاقية من مزايا.

 وأكدت السعودية أن مستوى التبادل التجاري بين
اإلمكانات مستوى  إلى  يرقى  ال  العربية   الدول 
 والطموحات، مما يتطلب العمل الجاد والمخلص
 لبناء التكامل االقتصادي العربي المنشود، داعية
التجارة منطقة  متطلبات  استكمال  ضرورة   إلى 
الجاري، العام  نهاية  قبل  الكبرى  العربية   الحرة 
 والعمل على إتمام باقي متطلبات االتحاد الجمركي
 العربي، وفق اإلطار الزمني الذي تم االتفاق عليه
سابقاً وصوالً للتطبيق الكامل له في عام 2015م.

عبد الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أطلق   فقد 
أموال لزيادة رؤوس  مبادرة  العزيز  بن عبد   هللا 
 المؤسسات المالية العربية بنسبة ال تقل عن 50
 في المائة من قيمتها الحالية، وكذلك زيادة رؤوس
بنسبة القائمة  المشتركة  العربية  الشركات   أموال 
 ال تقل أيضاً عن 50 في المائة من قيمتها الحالية.

التي كلمته  في  الشريفين  الحرمين  خادم   ودعا 
العزيز بالنيابة عنه األمير سلمان بن عبد   ألقاها 
وزير الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد   ولي 
االقتصادية التنموية  القمة  افتتاح  خالل   الدفاع، 
زيادة إلى  أمس  الرياض  في  الثالثة   االجتماعية 
المؤسسات، تلك  محافظو  يراه  ما  حسب   النسبة 
على المتزايد  الطلب  مواكبة  من  لتتمكن   وذلك 
 تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول
عن فضال  منها،  نمواً  األقل  وخاصة   العربية 
 زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة
مجالس تقترحه  حسبما  النسبة  بنفس   القائمة، 
أعمالها توسيع  أجل  من  الشركات،  تلك   إدارات 
 وتعزيز مشاركتها مع رؤوس األموال العربية من
 القطاع الخاص، مبينا استعداد السعودية للمبادرة
االتفاق عليها. يتم  التي  الزيادة  في  بدفع حصتها 

خالل الملك  عن  نيابة  سلمان  األمير  دعا    كما 
الموحدة االتفاقية  إقرار  إلى  القمة،   افتتاح 
بصيغتها العربية  األموال  رؤوس   الستثمار 
والتي األعمال،  جدول  على  المدرجة   المعدلة 

لالستثمارات جذب  عامل  تشكل  أن   يأمل 
وضمانات. تسهيالت  من  توفره  بما  العربية 

المبادرة هذه  لدعم  السعودية  استعداد   وأعلن 
من يُمكنها  وبما  موازنتها  في   والمساهمة 
وقت بأسرع  التنفيذ  موضع  ووضعها   االنطالق 
كلمة إلقائه  خالل  العهد  ولي  وأوضح   ممكن. 
التنموية القضايا  أن  الشريفين:  الحرمين   خادم 
ازدادت العربية  الدول  تواجه  التي   الملحة 
التي األخيرة  التطورات  مع  وتعقيداً   صعوبة 
مهمة قضايا  ذلك  ومن  العربي،  عالمنا   يشهدها 
معه يستدعي  مما  والمرض،  والبطالة   كالفقر 
السبل أفضل  على  واالتفاق  الجهود  كافة   بذل 
رجال أيضا  وطالب  عليها.  والقضاء   لمواجهتها 
هذه اغتنام  إلى  العرب  والمستثمرين   األعمال 
لهم توفره  مما  االستفادة  على  والعمل   الفرصة 
 هذه االتفاقية من مزايا، مبينا أن مستوى التبادل
 التجاري بين الدول العربية ال يرقى إلى مستوى
 اإلمكانيات والطموحات، مما يتطلب العمل الجاد
العربي االقتصادي  التكامل  لبناء   والمخلص 
على دعواه  في  سلمان  األمير  وشدد   المنشود. 
 ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة
 العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على
العربي الجمركي  االتحاد  متطلبات  باقي   إتمام 
ً سابقا االتفاق عليه  تم  الذي  الزمني  اإلطار   وفق 
.2015 عام  في  له  الكامل  للتطبيق  وصوالً 

أطلقتها التي  بالمبادرة  سلمان  األمير   ورحب 
في التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية   المؤسسة 
 سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري
الذي الدور  أهمية  على  وأكد  البيني.   العربي 
المشترك العربي  العمل  مؤسسات  به   تضطلع 
تمكينها قدراتها من أجل   وأهمية دعمها وتعزيز 
 من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة
 الفعالة بتنفيذ المشاريع العربية المشتركة، وخاصة
السابقتين. القمتين  تم االتفاق عليها في  التي  تلك 

االقتصاد في  الخاص  القطاع  دور  إن   وقال 
الخاص والقطاع  التزايد،  في  آخذ   العالمي 
قيادة في  المبادرة  زمام  ألخذ  مدعو   العربي 
زيادة العربي، من خالل  العالم  في  النمو   قاطرة 
العربي واالستثماري  التجاري  التبادل   حجم 
كافة بذل  العربية  الحكومات  وعلى   البيني، 
مسار تعترض  التي  العقبات  لتذليل   الجهود 
المناسب المناخ  وتهيئة  العربي،  الخاص   القطاع 
البينية. العربية  االستثمارات  انسياب  لتشجيع 

 ولفت األمير سلمان إلى أن المرحلة الحالية والدقيقة
التكاتف تتطلب  العربية،  األمة  بها  تمر   التي 
 وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب
األعضاء، الدول  تواجها  التي  التحديات   على 
 والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما
 ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن
العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.

 طلب الملك السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز، قادة الدول العربية، إلى زيادة رساميل المؤسسات المالية العربية والشركات العربية
 المشتركة بنسبة ال تقل عن 50 في المائة، لمواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع العربية التنموية ودعم الدول العربية األقل نموا، مبديا استعداد السعودية لدفع

حصتها في الزيادة التي يتم االتفاق عليها.

إن البريطانية  تايمز«  »فايننشال  صحيفة   قالت 
في زيادة  شهدت  الخاصة  المصرفية   الخدمات 
 الطلب عليها، رغم األجواء المحبطة التي أحاطت
الماضي. العام  خالل  عموما  المالية  بالخدمات 

واالستثمارات النفط  أسعار  ارتفاع  أن   وذكرت 
أبقى العربي  الربيع  أعقاب  في   الحكومية 
الخدمات في  العاملين  المصرفيين   على 
سعي مع  مشغولين  الخاصة   المصرفية 
ثرواتهم. حماية  وراء  المنطقة  أثرياء 

 واستندت الصحيفة إلى تقرير صادر عن كابجيمني
عن العالمية  بالثروة  والمتعلق  لينش   وميريل 
 2010، بين أن عدد األفراد األثرياء في المنطقة
وأن ثري،  ألف   400 إلى   %10 بنسبة   ازداد 
 حجم ثرواتهم قفز من 12.5% إلى 1.7 تريليون
دوالر لتتفوق بذلك النمو على المناطق األخرى.

 ويعد ذلك عودة إلى مستويات ثروات ما قبل األزمة
 التي سجلت عام 2007، في أعقاب ظهور ضعيف
بعد أن تضررت أسواق األسهم  في عام 2009 
األزمة من  بشدة  األوسط  الشرق  في   والعقارات 
المالية العالمية، وفقاً لصحيفة »القبس« الكويتية.

الوقت في  باتت  المنطقة  أثرياء  أن متطلبات   بيد 
سعيهم ضوء  في  وتعقيدا  تطورا  أكثر   الراهن 
المخاطر من  التحوط  في  صرامة  أكثر   لنهج 
متزايد بشكل  البنوك  وتتجه  ثرواتهم.   لحماية 
المصرفية الخدمات  في  المتخصصين   نحو 
المنطقة في  الحقيقية  الثروة  إلدارة   االستثمارية 
 الموجودة عند المجموعات العائلية الكبيرة إضافة
بالحكومة. المرتبطة  والصناديق  المؤسسات  إلى 

»نموذج كبير  مصرفي  مسؤول  يقول   وكما 
تعد لم  األبد.  إلى  يتغير  العالمية  البنوك   عمل 
لذلك سابقا،  الوضع  كان  كما  فرص عمل   هناك 
 تعود البنوك إلى األساسيات في عملها والمتمثلة
تفعل كانت  )كما  األوسط  الشرق  تغطية   في 
الثروات«. إدارة  خالل  من  بدأت  عندما  سابقا( 

المنطقة في  المتزايدة  السياسية   المخاطر 
بثالثة العربية  الثورات  أطاحت  أن   منذ 
إلى بالكثيرين  دفعت  إفريقيا  شمال  في   حكام 
ثرواتهم. إلدارة  التخطيط  كيفية  تقييم   إعادة 

المصرفية للخدمات  البريطاني  كوتس   بنك 
سكوتلند، أوف  بنك  لرويال  التابع   الخاصة 

تواجدها تعزز  التي  البنوك  من   واحد 
الفرص. هذه  من  لالستفادة  المنطقة  في 

 يقول أمير صدر، الرئيس اإلقليمي لمكتب كوتس
البنك مع »األفراد من ذوي  الذي يقود تعامالت 
 الدخل المرتفع« أو األفراد الذين تتجاوز أصولهم
 السائلة 50 مليون دوالر، إن الكثير من العائالت
 الثرية في منطقة الخليج والشرق األوسط يفكرون
 في هيكل مختلف، مثل الوقف والتخطيط ألجيال
متعددة«. منصات  في  األصول  حجز  أو   قادمة 

ثروات إدارة  تتعاطى  التي  المكاتب  قوة   وتثبت 
على قدرتها  الخليج  في  الكبيرة   العائالت 
الثروات، لمديري  قصوى  جاذبية   تحقيق 
يجب أنهم  يرون  مصرفيين  أن   لدرجة 
المكاتب هذه  مع  التعامل  في  يبدؤوا   أن 
مؤسسات. شبه  أنها  على  التطور  المتنامية 

الخدمات في  يعمل  كبير  مصرفي   ويقول 
من الزبائن  كان  »سواء  الخاصة   المصرفية 
واحدة، متطلباتهم  فإن  األفراد،  أو   المؤسسات 
المؤسسات مثل كبيرة من شبه   وهناك مجموعة 
 شركات العائالت الثرية في المنطقة ال تتم تغطيتها

االستثمارية. البنوك  قبل  من  مناسب  نحو  على 

المناسبة الخدمات  إلى  الزبائن   ويضيف »يحتاج 
إدارة مثل  البنك،  ووحدات  أجزاء  جميع   من 
 االستثمار وتمويل الشركات والخدمات المصرفية
والخالفة«. للثروات  والتخطيط  االستثمارية 

نحو على  الخاصة  الخدمات  مصرفيو   ويقدم 
بشأن الشركات  ألصحاب  استشارات   متزايد 
المجموعات في  بالخالفة  المتعلقة   المسائل 
أكثر تقبال  الثروات  مديرو  ويالحظ   العائلية. 
الموضوع. هذا  حيال  انفتاحا  أكثر  وأجواء 

العائالت »إن  المصرفيين  أحد   ويقول 
من والتوصيات  النصح  إلى  بحاجة   التجارية 
بشأن ثرواتهم  يديرون  الذين   المصرفيين، 
عادة يتم  وال  الثروات.  حماية   استراتيجيات 
وضحاها، ليلة  في  العمل  من  النوع  هذا   إنجاز 
والجهد«. الوقت  من  الكثير  يتطلب  أمر  فهو 

 ويضيف: »واألهم من ذلك، فإن وجود اإلجماع
أمر ضروري العائلة  وأجيال  أفراد   بين مختلف 
لنجاح تطبيق أي استراتيجية يتم التوصية بها«.

األثرياء العرب يبحثون عن حماية أفضل لثرواتهم
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أزمة االقتصاد اللبناني... الواقع والحلول

لمؤلفه والحلول«  الواقع  اللبناني  االقتصاد  »أزمة  كتاب  يأتي    
للطباعة الحمراء  دار  عن  الصادر  مصلح،  أبو  غالب   الباحث 
. لبنان  في  االقتصادية  األزمة  حدة  تصاعد  ظل  في   والنشر 
 ويكتسب هذا الكتاب أهمية ليس من حيث قيمته المعرفية فحسب،
 بل لتزامنه مع ذروة األزمة االقتصادية والسياسية اللبنانية، ليضع
ككل. اللبناني  المجتمع  بنية  في  التاريخية  الخلل  مكامن  على  يده 

الحرب مالبسات  تتناول  بمقدمة  الكاتب   يستهل 
سواء منها  المتباينة  والمواقف  لبنان  على   اإلسرائيلية 
المختلفة. واصطفافاتها  والعالمية  العربية  أم  اللبنانية 
 ومن ثم يتوقف في مقدمة منهجية عند أسس األزمة الضاربة الجذور،
 ليخلص إلى أن المأزق اللبناني الراهن ليس مجرد عثرة عابرة بل
 هو مأزق بنيوي، يشمل كل الصعد االقتصادية والسياسية والثقافية
الحاكمة، والتي التقليدية  للطبقة  التاريخي  الدور  انتهاء   كافة معلناً 
بحيث األوروبي  باالحتالل  مرورا«  المتصرفية،  زمن  إلى   تعود 
تمكنت من االستمرار إلى يومنا هذا لتضع البالد في مأزقها الراهن.

لبنان كان  عندما  اللبناني،  الكيان  نشوء  بدايات  إلى  الكاتب   يعود 
وكيف األجنبية،  القناصل  وإشراف  وصاية  تحت   متصرفية 
 استفادت أوروبا من نظام الملل العثماني لتجذر نفوذها في بعض
 الطوائف عندما أعطت امتيازات لبعض تلك الطوائف على حساب
 األخرى، ومن ثم العمل على بناء بيروت كمركز للخدمات المالية
واالتصاالت للمواصالت  وكعقدة  األوروبية  التجارية   والوكاالت 
للقوى آمن  جسر  رأس  لتكون  وإعالمي،  جامعي  تعليم   وكمركز 
العربي، الداخل  إلى  الوثوب  من  لتتمكن  األوروبية،   االستعمارية 
بعد انهيار الدولة العثمانية في أعقاب الحرب  وهذا ما حدث فعالً 
 العالمية األولى. استفاد النظام اللبناني من هزيمة األنظمة العربية
انتصاراتها ومن سقوط فلسطين، ومن االنقالبات العسكرية  ومن 
هذا المتشدد،  الراديكالي  الطابع  ذات  المحيط  دول  بعض   في 
متطورة خبرات  ذات  ببرجوازيات  لبنان  إلى  دفع  العام   المناخ 
تمت كما  الخدماتي،  ودوره  موقعه  بذلك  معززة  كبيرة،   وثروات 
 االستفادة من إغالق قناة السويس وهزيمة حزيران وفورة النفط،
قاسية ضربات  وجها  اإلسرائيلي  واالجتياح  األهلية  الحرب   لكن 
الداخلية، وحتى مؤتمر االنقسامات  تعمقت  بحيث  لبنان،  إلى   جداً 
 الطائف الذي وضع حداً للحرب األهلية، لم يمثل مصالحة حقيقية
العميقة، لخالفاتها  حسماً  حتى  أو  المتحاربة،  اللبنانية  القوى   بين 
المتداخلة والدولية  واإلقليمية  المحلية  التوازنات  مجمل   بل عكس 
الصراع. انفجار  إمكانية  داخله  في  يحمل  الوضع  بقي  وبهذا 

األميركية، الرأسمالية  ألزمة  كحل  الجديدة  الليبرالية  برزت   وقد 
 وللنظام العالمي، في مرحلته األكثر احتكارية وعولمة، بهذا المعنى
 تكون الليبرالية معبرة عن مصالح الرأسمالية االقتصادية وبالتالي
 هي ثورة الرأسمالية على الطبقات العاملة وما راكمته من حقوق،
 والليبرالية اللبنانية لم تخرج عن سياق الليبرالية العالمية وقد تمثل
لبنان في المديونية،  ذلك بالورقة اإلصالحية هذه السياسة أوقعت 
المناطق وبين  بيروت،  المركز  بين  التنموية  الفجوة   ووسعت 
األخرى. اإلنتاجية  القطاعات  باقي  إضعاف  تم  وبالتالي  األخرى 

السياسات من  مجموعة  طرح  بل  بالتحليل،  الكاتب  يكتف   ولم 
 البديلة إلنقاذ لبنان من مأزقه الشامل، وذلك باإلصالح وعلى رأسه
 اإلصالح السياسي الجذري إلدخال الديمقراطية الحقيقية في الدورة
الغرائزية والعشائرية االنفعاالت  الجماهير من   السياسية وتحرير 
واحدة. انتخابية  دائرة  لبنان  بجعل  إال  ذلك  يتم  ولن  والطائفية 

عنوان وجاء  متسلسلة  فصول  تسعة  إلى  كتابهُ  الكاتب   ويقّسم 
أزمة لبنان بأنها  الفصل األول لبنان وضرورات التغيير مشخصاً 
بالخارج، المرتبطة  ومصالحها  الحاكمة  الطبقة  طبيعة  من   تنبع 

ً  وناقش أيضاً األزمة الطائفية اللبنانية تاريخيا
 وارتباط هذه الظاهرة بالكولونيالية األوروبية
على القائم  اللبناني  االقتصاد   ومشكلة 
ليخلص من كل المحيط  ومتغيرات   الخدمات 
الحاكمة. الطبقة  إسقاط  إلى ضرورة  تقدم  ما 

 الفصل الثاني قّدم فيه قراءة للبنية االقتصادية
بنية هي  بما  التسعينيات  بداية  منذ   اللبنانية 
وواردات المالية  السياسة  مناقشاً   احتكارية 
والنمو والرواتب  العام  واإلنفاق   الخزينة 

النقدية والسياسة  التخصيص  وسياسات  المناطق  بين   المتفاوت 
النفط ولسوق  المالية  وللسوق  اللبنانية  للسوق  االحتكارية   والبنية 
 ومشتقاته والدواء وسوق مدخالت البناء واإلعالم مؤكداً على البنية
يافطة تحت  االقتصادية  القطاعات  جميع  طالت  التي   االحتكارية 
كنموذج. الحريري  الرئيس  حقبة  متناوالً  والحرية  الديمقراطية 

 الفصل الثالث: طرح جملة من البدائل االقتصادية واالجتماعية من
 خالل عناوين كاألهداف النهائية واألهداف الوسيطة في نطاق االقتصاد
السياسة في  المطروحة  الحلول  وتلك  المتوازن  واإلنماء   الكلي، 
المالية تقتضي التالزم بين اإلصالح اإلداري واإلصالح السياسي.

القطاع ومرور  التجار  سيطرة  عن  فيه  تحدث  الرابع:   الفصل 
التاريخية اللحظات   الصناعي بمراحل متعددة، وقدرته في بعض 
عندما العالمية  الحرب  في  وذلك  التجار  هيمنة  من  اإلفالت   على 
 كانت أوروبا غارقة في التصنيع الحربي، وبشكل عام أجمل أسباب
 ترّدي القطاع الصناعي المتعلق ببنية هذا القطاع والحرب األهلية
 والغزو اإلسرائيلي وتكلفة المدخالت العالية وتفاوت األداء وصعوبة
والمقاييس المواصفات  وانعدام  العقارات  أسعار  وارتفاع   التمويل 
 ومحدودية القدرة على التصدير وسياسة اإلغراق وتخلّف األنظمة
ترّدي أسباب  تشخيص  بعد  ويعود  اإلداري  والفساد   والقوانين 
ببرنامج. أشبه  بديلة  صناعية  سياسة  ليطرح  الصناعي  القطاع 

مجال في  اجتماعية  اقتصادية  بدائل  طرح  الخامس:   الفصل 
تحقيق وهي  الطاقة  لسياسة  النهائية  األهداف  على  مرّكزاً   الطاقة 
وخفض أنواعها  بجميع  الطاقة  وتوفير  للطاقة  الوطني   األمن 
فاتورة الطاقة وخفض التلوث واإلفادة من موقع لبنان الجغرافي.

الزراعة لقطاع  خصصه  السادس   الفصل 
الرسمية. السلطات  قبل  من  المهمش 
القطاع. بهذا  القائم  والخلل  الصحي  للقطاع  كان  السابع  الفصل 
منذ بلبنان  لسورية  والتاريخية  المعقدة  للعالقة  الثامن   الفصل 
في أساسية  مفاصل  عند  متوقفاً  اآلن  إلى  اللبناني  الكيان   نشوء 
ً أساسيا محوراً  تشكل  زالت  ما  العالقة  هذه  باعتبار  العالقة   تلك 
الصراع في  البارزة  العناوين  وأحد  اللبنانية  الداخلية   للخالفات 
- السورية  العالقة  في  المحطات  تلك  ومن  والدولي،   اإلقليمي 
 اللبنانية دخول الجيش السوري إلى لبنان عام 5791 ظروف هذا
ولم أثر،  لبنان من  في  السورية  للممارسات  ونتائجه وما   الدخول 
يغفل عن الجذور الفكرية والعقائدية للخالفات اللبنانية - السورية.
اللبنانية العالقات  عن  ليتحدث  التاسع  الفصل  جاء   وأخيراً، 
التاريخي البعد  ومن  األساسية  أيضاً  بمحطاتها  الفلسطينية   - 
مستقبل إلى  الحرب  بعد  ما  ومرحلة  اإلسرائيلي  االجتياح   إلى 
القوى مواقف  أيضاً  عارضاً  لبنان،  في  الفلسطيني   الوجود 
التوطين. لفكرة  الرافضة  الوجود  هذا  من  واإلسالمية   الوطنية 
هذا في  المطروحة  المهمة  النقاط  بكل  اإلحاطة  المتعذر   من 
واستغراقه لغناه  نظراً  وذلك  سريعة  قراءة  خالل  من   الكتاب 
سواء اللبنانية  واالقتصادية  االجتماعية  للحياة  دقيقة   بتفاصيل 
بدائل وحلول. أو من حيث سعيه لطرح  المشكلة  من حيث طرح 

 من المعلوم انه يوجد اختالف في وجهات النظر ازاء
 ملف سلسلة الرتب والرواتب داخل الحكومة، ما

 يعرف بطابق الميقاتي وغيرها من االقتراحات لتمويل
 السلسلة يجب ان تدرس بتمعن ألن عائدات االستثمار

العقاري ال تكفي لتغطية التكاليف.
 أماّ عن اقتراح فرض ضرائب على المخالفات البحرية

 والجمارك كمصدر لتمويل السلسلة فهو ال يزال
 مطروحاً. االوساط االقتصادية تصر على ايجاد مصدر

 للتمويل محّذرة من خطورة المضي بالسلسلة من
دون اصالحات منطقية ترضي العمال بشكل أساسي.
 من ناحيته لفت وزير العمل السابق شربل نحاس الى
 ضرورة ان يعاد النظر في مسألة االجور في االدارة

 العامة وطرحها بطريقة جدية وذلك على خلفية
 االضراب الشامل التي نفذته هيئة التنسيق النقابية

 احتجاجاً على عدم احالة السلسلة الى مجلس النواب
  وتجاهل الحكومة المطالب الشعبية ومخالفتها كل

الوعود باحالة السلسة.
 الكل يغرد على لياله ويتهم اآلخر لكن هل هذا سيكون

 كافياً إلرضاء العامل اللبناني الذي رأى االسعار
 تتصارع صعوداً قبل ان يتم دفع ليرة واحدة موعودة

 سلسلة الرتب و الرواتب،
مسلسل لبناني مّمل



5 مقاالت

تصاعد األزمة االقتصادية العالمية في ظل تحكم الرأسمالية

 في ظل هذه األزمة االقتصادية العالمية لم يتوقع
 المحللون أن تمر منطقة الشرق األوسط في العام
الوطن يعم  شامل  اقتصادي  انهيار  دون   2012 
العربية للدول  الوثيق  االرتباط  مع   العربي، 
العربية األنظمة  تمسك  ومع   ، العالمي   بالسوق 
 رغم تراجع االوضاع االقتصادية ، بمواقعها أمام
 الربيع العربي وانتشار الثورات وإن مرت بحالة
 من الفوضى ألسباب لها عالقة بمخلفات األنظمة
 وسياستها وتمسكها ورفضها التخلي عن السلطة.
التعافي مسار  في  العالمي  االقتصاد  سار   فقد 
 بصورة عامة خالل عام 2010 واألشهر األولى
الغربية خالل  من 2011 ، وحققت االقتصادات 
التعافي هذا  لكن  التوقعات.  فاق  نموا  الفترة   تلك 
الثلث األخير من  عاد وتعرض لخطر كبير منذ 
 العام 2011، نتيجة عوامل عديدة، أبرزها األزمة
 المتصاعدة في منطقة اليورو، وازدياد حدة أزمة
ومنها الغربية،  الدول  من  عديد  حكومات   مالية 
االقتصادي النمو  انخفض  حيث  كبرى.   دول 
مقارنة  ،2012 ومطلع  عام 2011  في   العالمي 
في المصرفي  التمويل  وتدهور   ،2010  بعام 
حدود إلى  أخرى  غربية  ودول  اليورو   منطقة 
إلى الرأسمالية  التدفقات  وانخفضت   دنيا. 
واتسع حادا،  انخفاضا  الصاعدة   االقتصادات 
وانخفضت العملة،  أسواق  في  التقلب   نطاق 
الصاعدة. االقتصادات  عمالت  من  عديد   أسعار 

أزمتها خروج  تتوقع  األوروبية  الدول  تكن   ولم 
يدها من  األعوام  خالل  بها  مرت  التي   المالية 
 لتستجدي الواليات المتحدة وصندوق النقد الدولي
 ودول العشرين. ولم تكن الواليات المتحدة تتوقع

 أن ينخفض تصنيفها االئتماني، ويتزايد الخالف
 السياسي على ما هو معتاد مثل سقف الدين العام.
 وفي ظل هذه األحداث التي التفت بأكبر اقتصادين
تتراجع أن  والمنطق  المتوقع  من  كان   عالميين، 
حدث، العكس  أن  إال  والمعادن،  السلع   أسعار 
التضخم معدالت  وتزايدت  األسعار   فارتفعت 
هو لها  والتفسير  البطالة.  معدالت  زادت   ومعها 
وخفض كبير،  بسخاء  لإلنفاق  الحكومات   عودة 
في السيولة  من  المليارات  الفائدة، وضخ   أسعار 
 جسد االقتصاد العالمي. وواصلت دول شرق آسيا
 ودول الخليج في النمو القوي، وشكلت كتلة طلب
 عالمية أنقذت االقتصاد العالمي ككل من االنهيار.

حققت  ، الدولي  االقتصادي  الواقع  هذا   وأمام 
 التيارات اإلسالمية انتصارات ساحقة وسيطرت
من مسارها  وحرفت  العربية  الثورات   على 
المالية واالستثمارية السلطات   صراع طبقي مع 
وديني طائفي  صراع  إلى  الحاكمة   والسياسية 
في الحكم  سدة  إلى  الدينية  التيارات  ووصلت   ، 
السابقين، برؤسائها  أطيح  التي  العربية   الدول 
من الكثير  في  البرلمانية  االنتخابات  في   وفازت 
تشريعية إنتخابات  شهدت  التي  العربية   الدول 
الواقع هذا  ظل  ووفي  الماضية.  األشهر   خالل 
العراق من  المتحدة  الواليات  انسحبت   ،  أيضا 
في وتراجعت  باكستان  في  مصداقيتها   وفقدت 
إعادة على  عملت  فقد  أوروبا  أما   ،  أفغانستان 
بريطانيا. األوروبية دون  الوحدة  اتفاقية   صياغة 
االقتصادي الوضع  إلى  إشارة  وفي           
االقتصادي النمو  تراجع  فإن   ، أيضا   الدولي 
القارة هيكلة  إعادة  جراء  من  والهند  الصين   في 

أمريكا واستمرار  واقتصاديا،  سياسيا   األوروبية 
ال قد  التي  الداخلية  أوضاعها  مواجهة   في 
الواليات تنمو  ال  فقد  المأمول،  التحسن   تشهد 
الماضي قبل  العام  في  نمت  مما  بأكثر    المتحدة 
حول الخالف  استمرار  على  عطفا   ،2011 
المقبلة المرحلة  تتطلبه  وما  الحكومي،   اإلنفاق 
المنطقة، في  أقوى  بصورة  التدخل  عودة   من 
في اإليراني  التهديد  استمرار  عند   خصوصا 
تحاول مالية  أعباء  يشكل  مما  المنطقة،   زعزعة 
العراق. من  باالنسحاب  اآلن  تفاديها   أمريكا 

العالمية االقتصادية  األوضاع  ضوء   وفي 
صعوبة هناك  كانت  فقد  السابقة،  الذكر    سابقة 
المنطقة لدول  االقتصادي  المشهد  قراءة   في 
معه الصعب  من  وكان  العالمي.   واالقتصاد 
التعقيدات من  زاد  الذي  السياسي  المشهد   قراءة 
ورغم واألسعار.  األسواق  مستقبل  قراءة   في 
 ذلك، فمن المحتمل أن تظل أسعار النفط مرتفعة،
منطقة في  التوترات  استمرار  مع   خصوصا 
. األوسط  الشرق  منطقة  وفي  العربي  الخليج 
السعودية العربية  المملكة  أن  الواضح  من       
 استطاعت تجاوز األزمة العالمية خالل عاصفتها
في واستمرت   ، بالعالم  عصفت  التي   العاتية 
والبنية والصحة  التعليم  على  القوي   اإلنفاق 
ما وهو  واألمن،  واإلسكان  والتوظيف   التحتية 
أن نتوقع  الذي   ، القوي  النمو  استمرار   يدعم 
عن ناهيك  ملحوظا،  ونموا  تقدما  ويحقق   ينمو  
على عطفا  فائضا  شهدت  قد   2012 موازنة   أن 
في النفط  أسعار  باستمرار  السابقة   التوقعات 
 تماسكها مع تحفظ الحكومة في تبني أسعار نفط

 وإنتاج منخفضة في إعداد موازنتها، وخصوصا
السعودية الحكومة  وبقيت  اإلنفاق.  جانب   في 
مشاركة مع  المحلي،  لالقتصاد  الفعلي   المحرك 
أحسن نموا  شهد  الذي  الخاص  للقطاع   أفضل 
 من 2011 في ظل اإلنفاق الحكومي، واستمرار
 تدفق الصادرات السعودية إلى األسواق العالمية،
األعوام من  أفضل  تكون  قد  وإنتاج   بأسعار 
السياسية الصعوبات  رغم  فإنه،  لذا   الماضية 
ستنجح السعودية  أن  إال  المنطقة،  تلف  قد   التي 
في حتى  القوي،  اإلنفاق  بمواصلة  تجاوزها   في 
الخارجية أصولها  على  معتمدة  الظروف،   أسوأ 
أي مواجهة  في  آمناً  مالذاً  ستكون  التي   القوية 
لما مخالفة  بتوقعات  تأتي  قد  مستقبلية   تحديات 
 جاء هنا، كتراجع أسعار النفط والبتروكيماويات.
 لذلك نرى تشابك العوامل السياسية واالقتصادية
 بصورة معقدة، فال بد من التفاؤل بقدرة الحكومة
السعودية على تحقيق المزيد من التطور والنمو .

  تتفرد الرأسمالية العالمية بالتحكم بمصير الشعوب ونهب ثرواتها والسيطرة على خيرتها ، ما يجعل العالم اليوم يعيش حالة من تصاعد حدة الفقر والبطالة واألزمات
 االقتصادية ، ذلك ألن الرأسمالية العالمية ، لم يكن لديها حلول ناجحة لكافة القضايا والمشاكل التي تعيشها الشعوب واألمم ، بل كان نمو دول وازدهارها على حساب نهب
 شعوب وأمم أخرى ، بل كان اإلثراء لدى طبقات على حساب طبقة الفقراء، وكان من نتيجة ذلك كله المخاض العسير والخطير الذي مر به االقتصاد العالمي خالل السنوات

القليلة الماضية كاد يوصل العالم كله إلى شفير الهاوية من خالل األزمة المالية العالمية التي عمت الدول الكبرى .

األيام - عبد معروف

من يمّول الشيخ أحمد األسير؟
 عجيبة ظاهرة الشيخ أحمد األسير، من اين اتى
 بتلك االموال التي مكنته من اقامة اعتصام لمدة
 زمنية ال بأس بها و تغطية كافة تكاليفها ؟ اّما
 التدابير االمنية التي يحيط  نفسه بها فما هي كلفتها ؟

الحديثة الباصات  ايجار  ثمن  يدفع  من   و 
الشيخ هذا  لمناصري  الثلج  مالبس   و 
ستار«؟ »سوبر  كال  يتصرف  الذي 

الباهظ بالسالح  يمده  من  آخراً،  وليس   أخيراً 
 الثمن كالذي ظهر به لالعالم و اعلن عن نيته
  الواضحة و الصريحة بالتمسك برؤيته و افكاره
 و مواقفه التي تشكل محور جدل بين اللبنانيين
و تزيد من افتقاد الدولة لوهرتها و مصداقيتها.

 تفيد مصادر لبنانية مطلعة بأن  »الشيخ القطري
ماليين عشرات  بضخ  سيقوم  حمد  بن   تميم 

ينجح ما  بمقدار  لألسير  شهريا   الدوالرات 
 األخير في تأطير شعبية وازنة من حوله ، ليس
عام« بشكل  السنة  بين  بل  فقط  الوهابيين  بين 

والتي الذكر  اآلنفة  المصادر  معلومات   وتفيد 
 تعادي حركة الشيخ أحمد األسير : » بأن القطريين
إمداده النجاح قبل  إختبار   يضعون األسير تحت 
 بمزيد من التمويل المفترض له أن يجمع به من
 حوله شعبية ينافس بها سعد الحريري ويسحب
األضواء المسلطة عليها ضمن الطائفة السنية«

 مناصروا الشيخ األسير يصرون أن ال عالقة للشيخ
 أحمد بالقطريين ولو وجدت تلك العالقة فمرحبا
مؤيديه كل  وسط  المعروف  أحمد  الشيخ   بها، 
تحركه سيسبب كان  وإذا  وبعصاميته   بتواضعه 
 له إتهامات مثل هذه فيا مرحبا باإلتهام ويا مرحبا
الكويتية. أو  السعودية  أو  القطرية  بالمساعدة 

 أضحى الشيخ أحمد األسير مادة اعالمية خصبة حيث استطاع هذا الشيخ ال  »موديرن«
 في مظهره و تصرفاته و الذي يتمتع ببعض المهارات االعالنية خلق حالة خاصة به

تربك الدولة و تضحك البعض... و تقلق االكثرية



مقاالت 4

Grillianos مدير مشروع 
لـ»األيام«:

 يجب أن نعمل من أجل
تجديد معالمنا السياحية

 من هو أنس طبارة ؟ و ما هي أهمية
مشروعكم االقتصادية؟

من العشرين  و  الخامسة  في  لبناني  شاب   انا 
بيروت، العاصمة  الى  جذوري  تعود   العمر، 
، سويسرا  في  الفندقية  في  شهادة  على   حصلت 

 و قد عملت لفترة في أميركا في فندق الماريوت
هذا في  كبيرة  خبرة  على  خالله  من  حصلت   و 
 المجال.عند التعريف على مشروعنا ال يسعني اال
 و أن أصفه بالمشروع الفريد من نوعه في مدينة
 صيدا، هذا ألنه يقدم خليط من األفكار الجديدة ،
 اذ أنني أحاول من خالل هذا المشروع أن أجمع
 بين الخبرات التي حصلت عليها وأن أنفذها هنا.
 لقد بدأ التحضير للمشروع في شهر آذار 2012
أما اآلن المقهى في 2012-5-19،  افتتاح  تم   ثم 
فنحن نعمل منذ ما يقارب ثمانية الى تسعة أشهر.

  ما الذي يميز مشروعكم عن غيره ؟ و
كيف سيتم تطويره؟

برؤية يتمتع  أنه  المشروع  مميزات   أبرز 
طبخ بفنّي  نستعين  نحن  لذا   مستقبلية، 
تقديم يستطيعون  عالية،  كفاءة    ذات 
 وغيرها من نماذج المطابخ العالمية، و هنا نتميز

 عن غيرنا اذ أننا نقدم أطباق جديدة لم يعتاد عليها
قلة تعاني من  أن صيدا  اذ  الصيداوي،   المواطن 
 التنوع و األفكار الجديدة. حاولنا في البداية أن نقدم
 خليط بين المطابخ المختلفة في طبق واحد اال أننا
 لم نجد التجاوب المطلوب من قبل الزبائن و ذلك
الطعام الئحة  تقسيم  قررنا  هنا  من  للعادة،   يعود 
 بين النماذج المختلفة العالمية و الشرقية منها، و
 قد لحق النجاح البارز بهذه الفكرة اذ ان الناس في
 صيدا يحبون التجديد اال أنهم لم يعتادوا على هذه
 األفكار.ان مطعم Grillianos يجمع بين مطعم
للمناسبات التي تتسع ل  Rosemarina و قاعة 
 300 الى 350 شخص، داخلية شتاء و خارجية

و األعراس  على  المناسبات  تشمل  اذ   صيفا، 
 الحفالت المختلفة و أعياد الميالد و كلها بأسعار
لتقديم الكاملة  االمكانية  جانب  الى   مدروسة 
األطباق و األصناف المخّصصة لهذه المناسبات.

مشروعنا يشهد  لن  سبق  ما  كل  جانب   الى 
الى أسعى  انني  بل  الحد  هذا  عند   الوقوف 
األفرع من  سلسلة   Grillianos يصبح   أن 
وصوال بيروت  مثل  المختلفة  المناطق   في 
صيدا فرع  يبقى  أن  على  لبنان  خارج   الى 
االنطالقة. كانت  حيث  الرئيسي  المركز  هو 

 على الرغم من أنني لم أكن أتوقع أن أقوم بهكذا
 مشروع اليوم اال أنني أرى من خالله الحلم الذي
أجله. من  أعمل  مازلت  و  كنت  تمنيته،  الطالما 

  لماذا اخترتم مدينة صيدا لتنفيذ هذا
المشروع السياحي؟

يكون أن  حقها  من  المدن  كل  مثل  مدينة   صيدا 
تنتشر جديدة  وأفكار  بها  خاصة  مشاريع   لديها 
الناس، ورغبات  حاجات  وتلبي  محيطها   في 
الذين يخرجون من صيدا  فمن حق الصيداويون 
أن متطلباتهم  عن  بحثا  غيرها  و  بيروت   الى 
 يجدونها في محيطهم الصيداوي.اال أنني لم أفكر
مدينة صيدا نطاق  على  مشروعي  أُقيم  أن   يوما 
ملجأ المدينة  هذه  تكون  أن  الصدف  شاءت   لكن 
اعتبرت لذا  البعض،  معارضة  رغم   للمشروع 
لنفسي تحدي  بمثابة  هو  صيدا  في  وجودي   أن 
قراري صّحة  التجربة  أثبتت  وقد   ولقدراتي 
اآلن. حتى  أحرزناه  الذي  النجاح  خالل  من 

ما هي العراقيل  التي  يواجهها هذا المشروع؟

البعض أن  نواجهها  التي  المشاكل  أبرز   من 
نماذج تجربة  أو  التعرف  أي  التجديد   يهاب 
على يُصمم  والبعض  الطعام  من   مختلفة 
العلم مع  الشرقي،  أو  اللبناني  بالطبق   االلتزام 
أننا اال  الخاصة  لذته  لديه  الشرقي  الطبق   أن 
بالتحدد والصيداوين  اللبنانين  نُعّرف  أن   نريد 
جميع من  جديدة  ثقافات  أي  جديدة  أنواع   على 
الصيداوي. ذهنية  الى  وادخالها  العالم  أنحاء 

أننا اال  الزبائن  اقناع  في  الصعوبة  تأتي  هنا   من 
 نسعى دائما الى استخدام أساليب الضيافة الراقية
الى المطاف  نهاية  في  تؤدي  التي  و  المختلفة   و 
الذهنية في  العراقيل  تكمن  الزبائن.كذلك   اقناع 
ينظرون أحيانا  الزبائن  تجعل  التي   اللبنانية 
مهنة يمتهنون  أنهم  على  الفندقية  خريجي   الى 
و جاهدا  فيه  عملت  الذي  الوقت  في   العاطلين، 
للحصول طائلة  أموال  وصرفت  الجهد   بذلت 
 على هذه الشهادة. لكل عمل أيا كان اسمه متاعبه
 وحرفيته وال يصح ألحد أن يقلل من شأن العمل
أو العامل اذ أن االنسان يُقاس بانتاجه في النهاية.
البعض من  الفوقية  نظرات  نقابل  هنا  أننا   اال 
مع الزبائن  بوسع  يكون  فال  واحترام   بابتسامة 
 الوقت اال مقابلتنا باالبتسامة واالحترام خصوصا
 أننا ال نتعدى الخطوط الحمراء مع أحد.وال شك
يؤدي لبنان  في  الراهن  االقتصادي  الوضع   بأن 
ان اال  اقتصادية  مشاكل  الى  الشيء  بعض   بنا 
نراه مواسم،  له  هذا  مجالنا  أن  المعروف   من 
وتيرة تنخفض  أخرى  أحيانا  و  أحيانا   مرتفع 
 العمل وهذا أمر طبيعي، اضافة الى أن »اللبناني
االقتصادية الظروف  كانت  فمهما  الحياة«   يحب 
الرفاهية. من  قسط  على  الحصول  الى  يسعى 

الالزم المناخ  تؤمن  صيدا  أن  تعتبر    هل 
المشاريع؟ هذه  بمثل  للقيام   للشباب 
الصيداوي الشباب  يتمتع   وهل 
المشاريع؟ القامة  الالزمة  باالمكانيات 
 مناخ صيدا هو مناخ خصب لالستثمار و االنتاج
مزدهرة مدينة  لتكون  شيء  أي  ينقصها   فال 
أن الجنوب.اال  عاصمة  حقا  فهي  بالفرح   مفعمة 
المتوترة األوضاع  تكون  قد  الوحيدة   مشكلتها 
التي الفترات  ففي  تسودها من وقت آلخر،   التي 
المقهى شهد  نسبي  استقرار  صيدا  فيها   شهدت 
لها مثيل  ال  العمل  في  نشطة  وحركة   ازدهار 
المزيد. امكانية لصناعة  هناك  أن  يؤكد  ما  وهذا 
ان بل  باالمكانيات  تتمتع  وحدها  صيدا  ليست    
بيروت الى  يذهب  الذي  الصيداوي   الشباب 
االمكانيات أيضا  لديه  المراكز،  أعلى   ويحتل 
يقيم تجعله  التي  الشخصية   والمؤهالت 
يتواجد صيدا.حينما  في  المشاريع  هذه   مثل 

األيام - خاص

والتخطيط والدعم  والقدرة  واالرادة   الطموح 
النجاح. يتواجد  كانت  ظروف  أي  في 

  اال تعتبر أن عودتك الى لبنان في الوقت
بطموحك؟ مخاطرة  البلد  يشهد  الذي 

أؤمن ولكنني  دائما،  موجودة   المخاطرة 
المشروع أن  أي   .. النجاح  هو  النجاح   أن 
خطة من  النجاح  شروط  كل  يستوفي   الذي 
أن بد  ال  وعمل  وارادة  واصرار   وادارة 
الظروف. أسوء  في  وجد  لو  حتى  و  ينجح 
أؤمن أنني  اال  سني  صغر  من  الرغم   على 
أنني تامة  قناعة  ولدي  أفكاري  و   بمشروعي 
 سأنجح بما أقوم به. ما أعتقد به ليس حلم بل هو
 واقع وهو مواجهة حقيقية للذهنية التي تعتبر أن
يستطيع ال  ضعيف  عنصر  هو  الشباب   عنصر 
 النهوض بنفسه، بالطبع الحصول على الدعم هو
 أمر واجب ليس فقط للشباب فحسب بل ألي فرد
أنهض أن  هو  طموحي  ما.  بعمل  يقوم  أن   يريد 
 بمشروعي وأن أطّوره، وان مجّرد افتتاح مقهى
انجاز هو  اآلن  الى  استمرارنا  و   Grillianos 
تنتظرنا. التي  االنجازات  سلسلة  من  صغير 

المغترب؟ اللبناني  للشباب  تقول   ماذا 

لبنان في  المقيم  للشباب  أقوله  أن  أريد   ما 
األرض أن  يعتبرون  الذين  منهم   والمغترب 
لم لبنان،  أرض  من  خصوبة  أكثر  الخارج   في 
الداخل في  االمكانيات  أجد  لم  ألنني   أتغرب 
الالزمة الخبرة  على  الحصول  الى  عمدت   بل 
بكم محّمل  لبنان  الى  أعود  أن  تخولني   التي 
لبنان في  لتطبيقها  الحديثة  األفكار  من   هائل 
يختزنها. التي  الهائلة  االمكانيات  بذلك  مستخدما 
والمقيمين المغتربين  اللبنانين  من  أطلب   لذا 
بل اللبنانية  المأساة  في  شركاء  يكونوا  ال   أن 
التي النجاحات  الى  النظر  يتشاركون   أن 
. لبنان  في  احرازها  الى  البعض  يسعى 
اللبنانيين وليُدرك   ، المغتربين  اللبنانيين   فليعود 
 المقيمين أن السفر ليس هو الحلم أو الهدف انما هو
 وسيلة نقل ال أكثر انما الحلم و الهدف هو النجاح ويا
 حبّذة أن نصل اليه في بلد يفتقد الى كوادره وشبابه
فقط. األعياد  و  األجازات  في  عودتهم  وينتظر 

 يعتبر Grillianos ، واحد من أبرز المعالم السياحية في
 مدينة صيدا ، نظرا لموقعه الهادئ والمميز ، وطبيعة الخدمة

 التي يقدمها واللياقة العالية في االستقبال والترحيب .

 ولإلطالع على مطعم Grillianos ومعالمه السياحية،
 التقينا أنس طبارة مدير Grillianos وأجرينا معه هذه

الحوار :

Hospitality management  
and international events 

Authentic American, 
Mediterranean  and  Asian  cuisines
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٢٠١٣

مستحيل، يُعد  أمر  دوالر  ألف   200 
استبدال أنه يصبح ممكنا في حال   اال 
بمساحة جاهز  ببيت  الباطون   بيت 
الفرد. احتياجات  جميع  يستوفي  مثال  250م 

الجنوب عاصمة  وهي  صيدا  في  تمركزنا   أما 
من أكثر  االعمار  الى  الجنوب  لحاجة   يعود 
أكثر تعد  األخيرة  هذه  أن  الرغم  على   بيروت 
 ديناميكية بالنسبة للحركة التجارية واالقتصادية،
 اال أن صيدا هي واجهة الجنوب، بالتالي نستطيع
االبتعاد يريد  ممن  المستهلكين  استقطاب   بذلك 
منزل على  والحصول  الباطون  سلبيات   عن 
الشهرين. تنفيذه  مدة   تتجاوز  ال  سريع  بشكل 

 هناك هواجس تتمحور حول متانة هذه
 البيوت و مدى الحماية التي توفرها هذه

البيوت ؟ما أبرز مميزاتها؟

اذ اللبنانيين،  معظم  عند  خاطئ  مفهوم   هناك 
من غرفة  عن  عبارة  البيوت  هذه  أن   يعتبرون 
 الخشب أو »كونتينر« من الحديد، أي أنه مصنوع
 من مواد قابلة للكسر بشكل سريع. بل على العكس،
 ان البيوت الجاهزة هي بيوت ذات طابع أوروبي،
تستخدم في جميع أنحاء أوروبا و أميركا وكندا.

عمل لكن  الخشب  على  البداية  في   اعتمدت 
 األلمان بعد ذلك على تطويرها حتى باتت تعتمد
،fiber  cement األسمنتية  األلياف  على   اليوم 
كل منها  يعاني  التي  السلبيات  على  بناًء   وذلك 
الصيانة الى  يحتاج  مثال  فالخشب  الخشب.   من 
أشهر، ستة  كل  أحيانا  و  سنة  كل  مستمر   بشكل 
بعض من  للتآكل  يتعرض  انه  الى   باالضافة 
مادة أما  للحريق.  قابل  وهو  الحيّة   الكائنات 
كيميائية انبعاثات  تطلق  مادة  فهي   الباطون، 
ضارة مادة  فالباطون  بالتالي  باالنسان،   مضرة 

نوع وتحدث  المياه  تمتص  مادة  أنها  كما   للبيئة، 
من الرطوبة تضر بالدهان وبأساس البناء نفسه.

أن اذا  الحديدية،  األلواح  لتشمل  السلبيات   وتمتد 
 البيوت المعتمدة على هذه األلواح تعاني من حرارة
 مرتفعة صيفا وبرد قارص في الشتاء رغم وجود
األلياف بيوت  تتميز  هنا  التبريد.  و  التدفئة   نظم 
تعيش والصوت،  الحرارة  تعزل  بأنها   األسمنتية 
 لمدة 50 عام و ال تحتاج بعدها اال للصيانة  لتعيش
ال الدائمة،  للصيانة  تحتاج  ال  أخرى،  عام   50 
 تمتص المياه وال تعاني من مشاكل أبنية الباطون،
 ال تتعرض للتآكل وهي توفر الحماية ضد الحريق
 ، كما ويتم تركيبها على هياكل حددية متينة. وقد
 تكون أهم ميزات هذه البيوت أنها قابلة ألن تتحمل
لديها أن  اذ  الطبيعية،  الكوارث  و   العواصف 
األولى. الدرجة  من  الزالزل  تحمل  على  القدرة 
البيوت هذه  داخل  مكاتبنا  تكون  أن  اعتمدنا   وقد 
هذه وصحة  جودة  من  اللبناني  المواطن   ليتأكد 
فحسب. الجميل  بالشكل  تتمتع  ال  التي  البيوت 

 هل اكتفيتم باستقطاب السوق المحلي
 لمثل هذه التجارة أم أنكم تعتمدون على

األسواق الخارجية؟

 بالطبع نعتمد على األسواق الخارجية أكثر، اذ أن
مساحة لبنان صغيرة ونحن نشكل 4 مليون نسمة،
أفريقيا. أحياء  من  حّي  بمثابة  يعد  لبنان  أن   أي 
السكانية الكثافة  الى  تحتاج  التجارة  هذه  فان   لذا 
االفريقية فالحكومات  الواسعة،   والمساحات 
وضع تحسين  على  تعمل  غنية  حكومات   هي 
 مواطنيها فتقدم لهم قرى أو مدن متكاملة معتمدة
الواحدة الطلبية  تشمل  اذ  الجاهزة،  البيوت   على 
شركتنا تقوم  كذلك  سكنية.  وحدة  ألف  يفوق   ما 
سيما ال  النفط  لمنشآت  الجاهزة  البيوت   بتأمين 
 للمهندسين. كما ويشتمل عملنا على بناء منتجعات

مباشرة. البحر  على  تقع  أفريقيا  في  متكامل 

 هل تجد تجارة البيوت الجاهزة السوق
المناسب في منطقة صيدا؟

هذه أن  اال   ، المجال  هذا  في  ما  صعوبة   هناك 
يعود انما  فحسب  صيدا  في  تتركز  ال   الصعوبة 
اللبناني بشكل عام، اال أن االختالط  ذلك للطابع 
 الذي حدث بين لبنان وأوروبا وال سيما تركيا،التي
اللبنانيون  تتمتع بهذا الشكل من المنشآت، يجعل 
الى هذا  الخدمات  هذه  مع  يتآلفون  و   يتعايشون 
في ترى  والتي  المغتربة  اللبنانية  الفئات   جانب 
للحصول األشكال  أفضل  البناء  من  الشكل   هذا 
لبنان. في  االستعمال  وسهلة  سريعة  بيوت  على 

 أين تتركز مشاريعكم في المناطق
اللبنانية؟

  من هي الفئات التي تستخدم البيوت
الجاهزة؟

  هل تحتاج الى رخصة خاصة من قبل
الدولة؟

معظم في  تتركز  مشاريعنا  فان  عام   بشكل 
ولوجود للحاجة  تبعا  وذلك  البنانية   االرااضي  
 عدد كبير من المغتربين.أما الفئات التي تستخدم
وجود رغم  األفراد  من  فأغلبها  البيوت   هذه 
والجمعيات. الشركات  قبل  من  لها  استخدام 

لهذه بناء  رخصة  تأمين  عادة  ممكنا   ويكون 
 البيوت،اذ تحصل معظم المناطق على رخصة بلدية
 حيال اقامة البيوت الجاهزة، على اعتبار أنها قابل
 للتفكيك، وحتى لمن يعتمد على التنظيم المدني يجد
 أن هذا الشكل من البناء هو شكل غير معقد و يتمتع
 بالسهولة، اذ أن الخرائط تكون مؤمنة للمستهلك
الباطون. أبنية  يخالف  ما  هذا  مجاني  وبشكل 

 هل تعتقدون ان البيوت الجاهزة هي
فكرة اقتصادية توفيرية؟

 توفر البيوت الجاهزة بشكل كبير على المواطن من
 حيث السعر والمجهود المبذول على االصالحات
 المنزلية، هذا ما يعود الى مميزاته التي ال تقارن
المياه امتصاص  ناحية  من  األسمنتية  األبنية   مع 
ان كذلك  وغيرها.  يوفها  التي  الحماية   ومدى 
بالوقت كما سبق وذكرنا. توفر  الجاهزة  البيوت 

 كيف تتأثر شركتكم باألوضاع االقتصادية
في لبنان ؟

في المقيم  المواطن  على  يوما  لبنان  يعتمد   لم 
 الداخل فحسب، بل ان جميع ميادين التجارة تعتمد
لبنان المغتربين، وال يخلو منزل في   أيضا على 
التي الصعبة  األزمات  ظل  ففي  المغتربين،   من 
 يمر بها لبنان نراهم يطمحون الى الحصول على
 منزل في لبنان، على اعتبار أنها أوفر من اقامتهم
في الفنادق أو استثمار الشقق أو حتى شراء الشقق.

 • كيف يمكن أن تلعب البيوت الجاهزة
في تحريك العجلة االقتصادية داخليا؟

 يمكن للبيوت الجاهزة أن تنافس تجارة بيع الشقق
قد فالبعض  الناس  نوعية  يعتمد على  هذا  أن   اال 
أن على  اعتاد  كما  الباطون  فكرة  على   اعتاد 
أغلبهم يكون  وقد  طويلة،  فترة  بعد  شقته   يستلم 
همه يصبح  بالتالي  الحرب  فترة  عايش   ممن 
العلم مع  متين  بيت  على  الحصول  هو   الوحيد 
حال في  الباطون  أن  المبكي،  المضحك  وهنا   ، 

حياة يُعرض  شابه  ما  أو  قصف  أثر  على   هدم 
الجاهزة. البيوت  من  أكثر  للخطر  المواطن 

 هناك فئة أخرى من الناس وهم من فئة الشباب ممن
 يهمهم الحصول على بيت بأسرع و أسهل وأوفر
الطرق وهم يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع اللبناني.
العالية القدرة  الجاهزة  البيوت  هذه  لدى   لذا 
األسمنتية. واألبنية  الشقق  منافسة  على 

 ما هي أبرز العراقيل التي تواجهها
شركتكم؟

 لم تلعب الدولة دور الداعم للبيوت الجاهزة، على
في التدخين  منع  قانون  أصدرت  أنها  من   الرغم 
نقوم أننا  الى  تلتفت  لم  أنها  اال  العامة،   األماكن 
تتمتع للبيئة  اقامة خدمة صديقة  أيضا على   نحن 
الالزم، الدعم  تالقي  ال  لكنها  والجمال   بالسرعة 
 اذ أن كل ما نطلبه هو وضع قانون لتنظيم عمل
هذه اقامة  تعتمد  التي  والشركات  البيوت   هذه 
تزعم التي  الشركات  بعض  نرى  حيث   البيوت، 
الذي الحديد  بتلحيم  تقوم   prefabricated  أنها 
أي حدوث  حال  في  للشرخ  يتعّرض  أن   يمكن 
مع تتناغم  التي  معداتنا  يناقض  ما  هذا   اهتزاز 
شرخ. أي  حدوث  دون  معه  وتميل  اهتزاز  أي 
    



مقاالت 2

هل من نبذة عن شركة اجازي لالستثمار؟

 تأسست شركة اجازي عام 1980 على يد المقاول
مدينة نطاق  على  بدأت  حيث   ، حجازي«   »م. 
ذلك منذ  مميزة  قفزات  مسجلة  اللبنانية،   صيدا 
 الحين، على صعيد شق الطرقات وامدادات البنى
 التحتية، وبشكل موازي واكبت النهضة العمرانية
والظروف المراحل  بكافة  مرورا  المدينة،   في 
التي احاطت بالمنطقة والمدينة على وجه التحديد.

 أدت الخبرة العريقة التي ورثها الجيل الجديد في
 هذه المؤسسة على تطوير الفكرة و المجهود إلى
 شركة بفريق عمل عائلي متجانس و مميز و من
هنا ... كانت شركة إجازي لالستثمار المحدودة.
في الرسمي  مقرها  الشركة   اتخذت 
دول بعض  إلى  لالنطالق  صيدا،   مدينة 
أفريقيا. دول  معظم  و  العربي  الخليج 
السوق في  متقدمة  مرتبة  إجازي  شركة   تحتل 

تنفيذ في  اإليجابية  النظرة  ترتكز  و   اللبناني 
على الشركة  إدارة  بها  تتمتع  التي   المشاريع 
ناجحة تجربة  خلق  شأنها  من  جوهرية   قيم 
العمالء. مع  األمد  طويلة  عالقات  تطوير  و 

إجازي شركة  نجحت  تأسيسها،   منذ 
كإحدى متميزة  مكانة  تحقيق  في   لإلستثمار 
حيث لبنان،  في  المقاوالت  شركات   أكبر 
المدنية المقاوالت  هندسة  خدماتها   تشمل 
التصميم وخدمات  اإلنشاءات،  إدارة   وخدمات 
والعام. الخاص  للقطاعين  للمشاريع  والبناء 
 وتحرص شركة إجازي على بناء سمعة من حيث
 النزاهة والمصداقية والتميز وقدرتها على تسليم
من العمالء  متطلبات  مع  يتوافق  بما   المشاريع 
وتتمتع والجودة.  والميزانية  الوقت   حيث عوامل 
 الشركة بسجل حافل من التميز في تنفيذ المشاريع
 ، مما حقق لها مكانة متميزة في قطاع المقاوالت

مستوى من  به  تتميز  ما   بفضل 
على والقدرة  المهنية  من   عال 
 تطبيق التقنيات الحديثة )كإستخدام
وغيرها(. األوتوكاد  برمجيات  

أساليب اتباع  إلى  باإلضافة   هذا 
الجدير ومن  الحديثة،   اإلدارة 
 بالذكر ان شركة إجازي هي شركة
 عائلية تولي أهمية كبرى لقيمها و

في تحرص  كما  وإرثها،   جذورها 
وتبني العالمي  التطور  مواكبة  نفسه على   الوقت 
 أحدث ما تتوصل إليه التقنيات الحديثة. ومما يميز
إستخدامها غيرها  عن  لإلستثمار  إجازي   شركة 
حديثة لنهج  وإتباعها  المبتكرة  اإلنشاءات   لطرق 
المحددة المتطلبات  تلبية  بهدف  المشاكل   في حل 
 لكل من عمالئها ، مما يؤكد على مكانتها كشركة
راسخة. وجذور  متينة  قاعدة  ذات  متطورة 

 لماذا اخترتم العمل في البيوت الجاهزة
 كجزء من تجارتكم؟ولماذا اخترتم صيدا

لمركز عملكم ؟

ايجاد بمثابة  هو  الجاهزة  البيوت  على   تركيزنا 
 الحلول لألزمة التي يعاني منها المواطن
االسكان، مجال  في  سيما  وال   اللبناني 
 فإن الحصول على أرض ومنزل بمبلغ

رجل األعمال غسان حجازي لـ»األيام«:
 البيوت الجاهزة تنافس تجارة بيع الشقق

  مع الطلب المتزايد على على المنازل سريعة االنشاء ، ورغبتنا القوية في الحفاظ على البيئة، كان لقائنا بشركة
  اجازي لالستثمار، التي قامت بتقديم الحل االمثل لجميع المشكالت التي يواجهها اللبنانيين عادة في شقق البناء

                                                                                              االسمنتية. »األيام« التقت السيد غسان حجازي،احد مدراء الشركة وأجرت معه هذا الحوار:

األيام - حاورته / رنيم البزري



اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦ العدد - ٦١ - آذار ٢٠١٣  

١٠٠٠ ليرة

-

-

 شكلت الدعوة لالصالح اإلقتصادي وتغيير السياسة االقتصادية في لبنان من سياسة ريعية
 خدماتية إلى سياسة إنتاجية لمصلحة الشعب ، منهجا عمل التنظيم الشعبي الناصري منذ انطالقته

 ، فوقف إلى جانب حقوق الفقراء واستشهد المناضل معروف سعد في الصفوف
األمامية دافعا الصيادين والطبقات الفقيرة في لبنان .

  ورغم تراجع النضال الطبقي  وتشويه هذا الصراع إلى صراع طائفي مذهبي لحرفه عن مساره
 إال أن النائب السابق ورئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد ، يرى أن الصراع

 يجب أن يكون على مختلف الصعد والميادين ومن أبرزها ميدان الصراع من أجل تحقيق مطالب
 الفقراء وتحقيق أهداف الشعب في العدالة االجتماعية ، ويرى سعد أن احتالل األرض ليس وحده

 يشكل دافعا لثورة الشعوب وانتفاضاتها ، بل إن لقمة العيش وتصاعد البطالة وقمع السلطات
والسجون وكبت الحريات العامة تشكل دافعا رئيسيا لثورة الشعوب المضطهدة.

األيام التقت النائب السابق أسمة سعد وأجرت معه هذا الحوار :

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

-

-

السيد انس طبارة:

 مدير مشروع Grillianos في صيدا، يجب أن نعمل من
أجل تجديد معالمنا السياحية

رجل األعمال غسان حجازي :

 البيوت الجاهزة تنافس تجارة بيع الشقق

استثمار - ص.٢  سياحة - ص.٤

 تصاعد األزمة االقتصادية العالمية في ظل
تحكم الرأسمالية

من يمّول الشيخ أحمد األسير؟
 أزمة االقتصاد اللبناني... الواقع والحلول
 األثرياء العرب يبحثون عن حماية أفضل

 لثرواتهم
تجارة األلماس دعامة االقتصاد االسرائيلي

..( هذا النواب –االدارات – االجهزة   – مجلس 
 النظام يرعى مصالحه ومصالح الطبقات المالية
 والسياسية الحاكمة، وال يهتم بالمصلحة العامة و
القائم رغم تردي الوضع   بالتالي هو مستفيد من 
القطاعات أن  نجد  هنا  من  الشعب،   أوضاع 
 االنتاجية معطلة ) صناعة وزراعة (.اما القطاع
الذي يربح فهو البنوك وهو يعتبر اقتصاد ريعي .

يؤمن انتاجي  اقتصاد  الى   بحاجة   نحن 
دورة يوفر  و  للشباب  العمل   فرص 
. سليمة  عاملة  طبقة  و  سليمة  اقتصادية 

 ما هو موقفكم في ظل هذه الظروف
بالنسبة للرأي العام ؟

مصطفى األخ  بقيادة  الناصري  الشعبي   التنظيم 
 سعد و من خالل تواجدي في مجلس النواب وبعد
المتعاقبة الحكومات  من  اي  نمنح  لم   ,  الطائف 
على الحص(  سليم  الرئيس  حكومة  اال   (  الثقة 
اجتماعية و  اقتصادية  لسياسات  ربطها   قاعدة 
السنيورة... و  الحريري  حكومات  من  متبعة 

 هناك تحالف بينكم وبين القوى
المسيطرة على رأس المال و السلطة؟

و أمل  حركة  و  في حزب هللا  األخوة  مع   نلتقي 
عالقة لها  وطنية  ملفات  حول  الوطني   التيار 
لبنان في دور  و  الصهيوني  العدو  مع   بالصراع 
هذا مع  العربي  المستوى  على  الصراع   معادلة 

 كيف وصلت االزمة االقتصادية في
 لبنان الى هذا المستوى و من يتحمل

مسؤوليتها؟

مدى على  المتعاقبة  الحكومات  سياسات   أدت 
االقتصادي المأزق  هذا  الى  طويلة   سنوات 
المأزق ولهذا   ، لبنان  به  يمر  الذي   الكبير 
 االقتصادي انعكاسات خطيرة جدا على االوضاع
اللبنانيين. من  الساحقة  لالكثرية  المعيشية 
أيضا، المسؤولية  تتحمل  الحالية   الحكومة 
للسياسات ومناقشة  مراجعة  تجر  لم   ألنها 
االمور نرى  بالتالي  و  السابقة   االقتصادية 
أسوأ. الى  سيء  من  تسير  البلد  في 

 الى أين ترى ان تتجه األوضاع
 االقتصادية ومن خاللها إلى أين يتجه

لبنان ؟

 في ظل هذه الحالة ، فإن األوضاع تتجه إلى حالة
 إقتصادية خطيرة و صعبة ، تهدد االمن االجتماعي
 و بطبيعة الحال سينعكس سلبا على الوضع االمني
 وعلى االستقرار في البلد ، كما ان تردي الوضع
تحمل التي  القوى  من  لكثير   االجتماعي سيسمح 
مشاريع ضد أمن و استقرار لبنان بتنفيذ مشاريعها .

من يدافع عن مصالح الناس؟

نظامنا الن  الناس  مصالح  عن  يدافع  أحد   ال 
و مهيمن  رأسمالي  طائفي  نظام  هو  لبنان   في 
الوزراء مجلس   ( المؤسسات  كل  على   مسيطر 

لقمة العيش أيضاً تشكل دافعاً لثورة الشعوب
 رئيس التنظيم

 الشعبي الناصري،
  النائب السابق

 اسامة سعد  في
حوار مع األيام

 نقابية تعبر عن مصالح الفئات المتضررة والتي
 تشكل الغالبية العظمى من أبناء الشعب اللبناني.

 مع احتدام الصراع الطبقي ، كيف
ستكون الخطوة األولى ومن الذي سيبدأ؟

 في حال وجود الصراع الطبقي ، ال بد من قرار
وايضا العنوان  هذا  وراء  تقف  وطنية   وارادة 
العمل الشعبي على قضايا محددة . العمل  تفعيل 
 الحزبي يتحمل المسؤولية ويجب أن ال يكون عمل
 نخبوي، النه سيفشل بل أن يكون عمل جماهيري،

 يعمل على تواصل  مع الشعب ويعمل على
الخط الصحيح.

نخبوي ان اليكون  يجب  الوطني  الحزبي   العمل 
يكون ان  بل  مذهبي  وال  فئوي  وال  طائفي   وال 
 منفتح على الشعب ويضع يده على نبض الشارع
قدرته الى  باالضافة  الناس   وهموم   شكوى   و 
شعبية. فاعليات  واطالق  حوار  اطالق   على 

 تراكم نضال شعبي يؤدي الى كتلة شعبية وازنة
التغير معادلة  في  نفسها  تفرض  ان   تستطيع 
عن الوطني  النضال  نفصل  ان  نستطيع   ..وال 
 النضال السياسي وال عن النضال االجتماعي، الن
وعمل ناضل  انسان  .كل  مترابطة  كلها   القضايا 
 من أجل تحرير ارضه وطرد االحتالل فهو بذلك
 يريد ان يبني حياة كريمة ليحفظ حريته الشخصية
 والسياسية والنقابية ويحفظ حقه بعدالة اجتماعية
. مالية تسيطر عليها  لنخب  ان يسلمها  يريد  وال 

الطروحات من  كثير  في  نختلف  بينما   العدو، 
التي يطرحها حلفائنا في  السياسية واالقتصادية  
هم التي  الحكومات  مع  .نحن  الوطني   المجال 
شركاء فيها لكننا نعترض على سياسة الحكومة.
الشعبية النضاالت  عن  حديثنا  مجال   في 
بسبب جرى  ما  و  حصل  ما  تماما  ندرك   ,نحن 
تصاعد بسبب  و  الوطني  الوضع   تراجع 
البلد. في  المذهبي  و  الطائفي  الخطاب 
في حصل  الذي  الخطير  التراجع   بسبب 
الحرفية. و  المهنية  و  تحديدا  العمالية  النقابات 
بين الشعبية  الحركة  تشرذم  الى  أدى  هذا   كل 
الجهات. و  المناطق  و  الطوائف  و  المذاهب 

»الحركة الشعبية مشرذمة«

الشعبية الحركة  أن  في  تكمن  الحقيقية   المشكلة 
هزيلة. و  ضعيفة  النقابية  الحركة  و  مشرذمة 
 أما بالنسبة للقوى السياسية الموجودة بالسلطة و
 التي تسيطر على الساحة فهي تحافظ على مغانمها
 و استثماراتها المالية و بالتالي ليس لها مصلحة
 بنهوض الحركة الشعبية لتفرض نفسها و تفرض
االجتماعية و  االقتصادية  خياراتها  و  مطالبها 

 من يقوم بهذا الدور ؟

دورا تلعب  ان  الوطنية  القوى  من   المفروض 
حركة ايجاد  و  الطاقات  لتجميع  العمل   باعادة 
للمذاهب عابرة  ضاغطة  و  موازية   شعبية 
 والطوائف والمناطق وتساعد على اطالق حركة

-


