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Chypre	:	crise	économique,	rapport	de	forces	géopolitique
AL AYAM - AGENCES
Il n’y a pas eu de panique aux guichets des 
banques chypriotes. L’Europe respire, partagée 
entre lâche soulagement et crainte diffuse 
pour l’avenir. Depuis qu’une solution a été 
trouvée pour Nicosie, au bout de trois réunions 
de crise quand même, -dont deux nuits de 
négociation et une conférence téléphonique 
en urgence-, une belle unanimité règne pour 
désigner l’île comme un cas isolé. 

Une	troïka,	au	chevet	du	maillon	
faible	de	la	crise	grecque
Fin Mars, la troïka constituée de la Banque Centrale 
Européenne, la Commission Européenne, et 
le Fonds Monétaire International, a trouvé un 
accord avec l’île sur un plan de sauvetage d’un 
maximum de 10 milliards d’euros. 

En échange, une taxe exceptionnelle de 6,75% 
sur les dépôts bancaires en-deçà de 100.000 
euros et de 9,9% au-delà de ce seuil sera instauré, 
ainsi qu’une retenue à la source sur les intérêts 
de ces dépôts. Ces prélèvements devraient 
rapporter au total 5,8 milliards d’euros. S’y 
ajoutent des privatisations et une hausse de 
l’impôt sur les sociétés qui passera de 10 à 
12,5%. Les besoins totaux de Chypre avaient 
été évalués à 17 milliards d’euros.

Cette	mesure	est	interprétée	par	
les	marchés	comme	un	dangereux	
précédent,	susceptible	de	
déclencher	des	retraits	massifs	dans	
d’autres	États	de	la	zone	euro.

Ce projet prévoit également la faillite d’une 
banque privée, la Laiki, et la mise à disposition de 
ses dépôts sécurisés (en deçà de 100 000 euros) 
auprès d’une autre banque privée, la Bank of 
Cyprus afin de participer à sa recapitalisation. 
Dans cette banque, les dépôts au-delà de 100 
000 euros seront gelés et convertis en actions. 

In fine, la Bank of Cyprus devrait pouvoir atteindre 
un ratio de fonds propres de 9%, conformément 
à la législation bancaire appliquée dans l’UE. 
En échange de ces dispositions, auxquelles 
s’ajoutent des augmentations des taxes sur 
les revenus du capital et sur les bénéfices des 
entreprises, les institutions européennes 
verseront 10 milliards d’euros à Chypre. 

Les dépôts bancaires garantis selon les règles 
en vigueur dans l’UE vont le rester, en même 
temps que la hausse des taxes sur les revenus du 
capital va réduire la rémunération excessivement 
attractive des dépôts chypriotes au regard de 
la moyenne européenne. 

En une semaine, les négociations entre les 

autorités chypriotes, le FMI et les institutions 
européennes ont abouti à des résultats 
radicalement différents. Pour le volet du plan 
de sauvetage correspondant à la viabilité du 
système bancaire, le président chypriote a 
semble-t-il été confronté à un arbitrage entre 
la taxation de tous les déposants, y compris 
les « petits épargnants », et la faillite bancaire 
n’entraînant de pertes financières que pour 
les actionnaires, les détenteurs d’obligations 
et les « grands épargnants » (ceux dont les 
dépôts dépassent 100 000 euros). Il aura donc 
fallu une semaine pour que le représentant 
démocratiquement élu d’un Etat membre de 
l’Union européenne cède et défende l’intérêt 
du plus grand nombre (l’intérêt général ?) au 
détriment des intérêts particuliers de quelques 
banquiers.

Dans le projet d’accord figurait aussi une mention 
fort intéressante aux questions de blanchiment 
d’argent. Les banques chypriotes vont subir 
des audits permettant de mieux connaître 
l’origine des fonds perçus. Cette fois-ci, il n’aura 
pas fallu une semaine, mais bien plutôt des 
années pour que les membres de l’Eurogroupe 
s’emparent aussi officiellement d’une question 
fondamentale sur le fonctionnement de l’éco-
nomie chypriote. Au-delà du cas chypriote, 
il est permis de douter que l’argent n’ait pas 
d’odeur dans l’UE.

Le	FMI	pose	ses	conditions

Dernière réflexion à propos du Fonds monétaire 
international, bailleur de fonds associé dans 
la troïka à la Banque centrale européenne et 
à la Commission européenne. 

Il semblerait que ses exigences aient été 
très nombreuses : doit-on en conclure que 

le FMI a un pouvoir 
de négociation bien 
supérieur à ceux de la 
BCE et de la Commission 
européenne, qu’il est le 
leader de cette troïka 
? Si tel était le cas, cela 
poserait problème : 
d’une part, la BCE et 
la Commission sont 
supposés défendre les 
intérêts européens, 
ce qui serait infirmé si 
ces deux institutions 
étaient sous la coupe 
du FMI. 

D’autre part, il ne faudrait 
pas oublier que lors 
de sa recapitalisation 
d’avril 2009, le FMI 

a bénéficié de fonds supplémentaires en 
provenance des pays de l’UE, sage décision 
de leur part si leurs représentants anticipaient 
d’avoir bientôt recours à des plans de sauvetage, 
les fonds attribués au FMI revenant dans l’UE 
sous forme de prêts. 

Ceci étant, se voir dicter par le FMI des conditions 
drastiques pour bénéficier de plans de sauvetage 
au financement duquel on a somme toute 
largement contribué, est contestable; et ceci 
fragilise le processus d’intégration européenne.

Comment	un	pays	qui	
ne	pèse	que	0,2%	de	
l’économie	de	la	zone	euro	
peut-il	faire	trembler	le	
monde	entier	?

Un	grain	de	sable	dans	la	confiance	
accordée	aux	banques

Après la crise financière, les banques euro-
péennes ont mis des années pour retrouver 
la confiance des investisseurs et surtout du 
grand public, qui se ruaient en Espagne ou 
même en France aux guichets pour retirer 
leur argent. Une confiance encore fragile qui 
inquiète les analystes.

Pour eux, cette décision radicale et inédite va 
mettre les banques de l’ensemble de la zone 
euro sous pression. Si, a priori, les banques 
allemandes et françaises devraient être 
moins touchées que celles de l’Espagne ou 
de l’Italie, ces derniers s’inquiètent d’un risque 
de contagion.

Philippe Waechter, économiste chez Natixis, 
s’interroge sur l’éventualité d’»une défiance 
des résidents vis-à-vis des dépôts bancaires» 
dans les autres pays de la zone euro. «On a le 
sentiment que la crise de la zone euro pourrait 
réapparaître et qu’on pourrait avoir un effet 
de contagion, d’où la réaction du marché ce 
matin», estime pour sa part Shane Oliver, chef 
économiste chez AMP Capital à Sydney.

Une	taxe	sur	les	dépôts	qui	
constitue	une	première
Selon Arnaud Poutier d’IG Markets, «cette 
taxe sur les dépôts constitue une première 
qu’il faut comprendre dans le contexte très 
particulier de Chypre: paradis fiscal, poids 
des banques dans l’économie, et suspicion 
de blanchiment d’argent...»

«On s’attaque une nouvelle fois à la notion de 
confiance, seul socle permettant de garantir 
la stabilité financière en Europe complète 
Eric Delannoy, vice-président de Weave. En 
effet, la confiance des épargnants dans leur 
banque avait évité les «bank run» au plus dur 
de la crise. On génère avec cette décision de 
l’instabilité à venir».

Un	grain	de	sable	dans	la	chaussure	
des	milliardaires	russes

Le président russe Vladimir Poutine a jugé 
«injuste» et «dangereuse» la taxe sur les dépôts 
bancaires acceptée par Chypre en échange d’un 
plan d’aide international. Une réaction qui est 
tout sauf anodine: de nombreuses fortunes 
russes ont élu domicile à Chypre, qui dispose 
du statut de paradis fiscal. 

Nombre de milliardaires installent des sociétés 
dans l’île d’Aphrodite pour bénéficier des 
avantages fiscaux du pays et réinvestissent 
leur argent en Russie. C’est ainsi que Chypre 
est devenue le premier investisseur en Russie.

De fortes suspicions ont également été émises 
par les services secrets allemands, qui soup-
çonnent un vaste système de blanchiment de 
la mafia russe. Le Conseil de l’Europe, l’OCDE 
et même le FMI les rejettent toutefois en bloc. 
Ils considèrent que Chypre serait même un 
meilleur élève que l’Allemagne en matière de 
lutte contre le blanchiment.
L’agence Moody’s estime quant à elle à 19 
milliards de dollars au 1er septembre 2012 les 
seuls avoirs de sociétés russes placés à Chypre. 
S’y ajouteraient 12 milliards de dollars d’avoirs 
de banques russes dans des établissements 
chypriotes. 
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A	l’initiative	de	l’Association	de	Sauvegarde	
du	Patrimoine	de	Tripoli	(ASPT),	placée	
sous	le	haut	patronage	de	l’ambassadeur	
du	Liban	en	France,	Boutros	Assaker,	
la	deuxième	conférence	d’	une	ville	
au	cœur	de	la	tourmente	:	«	Tripoli	:	
cri	d’alarme	»,	s’est	déroulée,	à	Paris,	
le	mardi	26	mars,	au	siège	du	Conseil	
Régional	d’Ile	de	France.	
Un	 événement	 qui	 s’inscrit	 dans	 la	
continuité	de	la	première	rencontre,	
en	 février	 2012,	 et	 qui	 avait	 mis	 à	
l’honneur	l’une	des	plus	authentique	
cité	du	Proche-Orient,	Tripoli,		écrin	de	
plusieurs	siècles	d’histoire.

L’actualité violente de ces derniers jours, 
renforce l’urgence et la nécessité d’agir 
pour le patrimoine de la ville de Tripoli. De la 
fondation de Tripolis, par les Grecs, à l’invasion 
des Croisés au XII ème siècle, en passant par 
l’époque Mamelouk, où la ville est classée 
deuxième, pour ses vestiges, après le Caire, 
aux anciennes demeures ottomanes, la richesse 
historique de la ville est en péril, par négligence 
des autorités libanaises.  

En présence de personnalités françaises et 
libanaises comme le ministre de la culture, 
Mohammed Safadi, Jack Lang, ancien ministre 
de la culture et président de l’Institut du Monde 
Arabe (IMA), l’heure était à la sensibilisation 
et aux solutions, afin de définir un carnet de 
route pour l’avenir de Tripoli. 

Les priorités : intégrer les habitants de la ville et 
sensibiliser la jeune génération à la sauvegarde 
de ce véritable musée vivant. 

A	cette	occasion,	Al	Ayam	a	rencontré	
Joumana	Chahal	Timery,	présidente	de	
l’Association	de	Sauvegarde	du	Patrimoine	
de	Tripoli	(ASPT),	créée	à	Paris,	en	2009.	
Elle	a	pour	but	de	promouvoir	la	ville	
de	Tripoli	et	son	patrimoine	culturel,	
archéologique	et	historique.	Joumana	
Chahal	Timery	tire	la	sonnette	d’alarme	
et	interpelle	les	autorités	libanaises.	

«	Nous	travaillons	
surtout	sur	la	
jeune	génération:	
l’avenir	ce	sont	
eux	et	c’est	à	
travers	eux	que	
le	changement	
se	fera.	»	
Joumana	Timery,	
présidente	de	
l’ASPT	

Depuis	le	premier	colloque	qui	s’est	
déroulé,	en	février	2012,	quelles	
sont	les	avancées?	
Le premier colloque était une sorte de mise au 
point, d’état des lieux du patrimoine de Tripoli 
qui est dans un état désastreux, aujourd’hui, le 
second vise à trouver des solutions concrètes 
que nous recherchons dans les expériences 
françaises de sauvegarde mais aussi dans 
des exemples à l’étranger : nous avons eu, 
aujourd’hui, trois intervenants qui ont partagé 
trois expériences réussies, en matière de 
sauvegarde, à Sanaa au Yémen, à Ferrara en 
Italie et à Fès au Maroc où l’état a subventionné 
les rénovations et la population a été partie 
prenante aux projet pour améliorer l’habitat 
dans l’ancienne médina. 

Quelles	sont	les	nouvelles	actions	
concrètes	mise	en	place	depuis	
2012,	par	l’ASPT	? 
Depuis  août 2012, nous sommes en train 
de former des volontaires aux métiers de 
conservateurs, nous leur envoyons, depuis 
Paris, les équipements nécessaires....Ce sont 
des jeunes de Tripoli, pour qui le patrimoine ne 
rimait à rien et qui ont commencé à se sentir 
concernés, surtout par les enjeux économique 
du patrimoine qui pouvait amener du tourisme 
et que l’argent aiderait économiquement la 
ville et créerait de l’emploi...
Il faut savoir que la population tripolitaine 
n’en peut plus de ce qu’elle vit, de subir le 
dédain du gouvernement, les conflits dont 
elle n’est pas responsable car il y a une « main 
étrangère » qui à chaque fois sème la zizanie 
et la population ne comprend pas pourquoi 
c’est toujours elle qui est prise en otage! Les 
gens ne peuvent plus supporter cette situation 
et cela nous a beaucoup aidé à sensibiliser les 
jeunes pour qu’ils aient une raison de rester 
et militer à Tripoli. 

Vous	avez	enregistré	une	
belle	victoire	en	août	2012,	en	
empêchant	la	démolition	du	Palais	
Ajam?	
Oui, en effet, nous avons réussi, après plusieurs 

mois de combats, à empêcher sa destruction. 
Le ministre de la culture, Mohammed Safadi, 
vient de signer le décret annulant l’autorisation 
de démolition alors que les bulldozers étaient 
déjà dans le jardin du Palais Ajam. Une belle 
victoire. C’est pour cela que le ministre était 
là aujourd’hui, nous avons fait beaucoup de 
travail ensemble, il en reste énormément à 
faire mais nous sommes sur la bonne voie. 
Ce que l’on aimerait avant tout c’est que 
l’état libanais puisse nous aider à réaliser les 
modèles que nous avons exposé aujourd’hui 
(Fès, Sanaa et Ferrara) mais cela est difficile...Le 
ministre, présent, n’a pas donné de solutions 
ni de promesses, en revanche nous avons eu 
des promesses de Jack Lang, président de 
l’IMA...Le Liban est un cas spécial et c’est pour 
cela que nos seuls moyens d’actions sont le 
lobbying et le mécénat. 

Et	donc	quelle	est	la	priorité	future	
de	l’ASPT	pour	le	patrimoine	de	
Tripoli? 
Tripoli est un énorme chantier, il faut plutôt 
faire une étude globale, en effectuant des 
inventaires maison par maison, immeuble par 
immeuble pour décider de l’avenir du tissu 
urbain. Il faut aussi savoir que la médina est 
habitée, donc on ne peut pas la « congeler », il 
faut faire participer les habitants, la population 
au plan de sauvegarde mais cela n’est pas 
sans poser de problème. Nous, notre travail 
préalable était de faire une sensibilisation 
auprès de la population, qui n’est pas du tout 
concernée par le problème du patrimoine, 
parce que dépassée par d’autres problèmes 
d’ordre social, économique. C’est un travail 
de longue haleine, il faut prendre le temps 
car sans la population nous ne parviendrons 
pas à des résultats fiables. 

Le	thème	du	colloque,	«	Tripoli,	cri	
d’alarme	»,	ne	pouvait	être	mieux	
choisi	au	regard	du	contexte	actuel,	
comment	composez-vous	avec	ces	
affrontements,	les	difficultés	sur	
place? 
Écoutez je le répète, c’est pas parce que le 
Liban est en guerre, et qu’il y 
a des conflit que l’on peut 
sacrifier la patrimoine, il n’y 
a aucune relation entre les 
deux, effectivement les vies 
humaines sont beaucoup 
plus importantes que la 
pierre, effectivement la crise 
économique est beaucoup 
plus importante que les 
problèmes de patrimoine, 
mais toujours est-il que 
le patrimoine c’est une 
richesse, c’est un trésor 
inestimable et sa perte est 
irréversible donc on ne doit 
pas donner la priorité à l’un 

ou à l’autre. C’est parce que je suis sensible 
aux problèmes des gens que je milite pour le 
patrimoine, car comme l’a si bien dit un des 
intervenant, derrière une façade reconstruite, 
il y a un Homme reconstruit. 

Mais	les	affrontements	justement,	
ne	mettent-ils	pas	le	patrimoine	en	
péril,	des	sites	historiques	sont-ils	
touchés?	
Non, ce n’est pas un patrimoine qui est attaqué 
par les conflits contrairement aux autres ville 
comme Alep, Tombouctou. Il menace de s’écrouler 
parce qu’il n’y a pas d’entretien, parce que l’état 
libanais ne s’en occupe pas du tout, parce que 
les investisseurs sont tellement gourmands 
que les valeurs de ces pierres n’existent pas, 
qu’ il n’y a que la valeur de l’argent qui compte, 
et que  le ministère responsable laisse faire 
et signe des autorisations de démolition du 
patrimoine datant du XII ème, XIII ème, XVI 
ème siècle !

Donc	qu’attendez-vous	de	la	
coopération	franco-libanaise	et	
des	institutions	internationales	en	
matières	d’aide	pour	la	sauvegarde	
de	Tripoli? 
Je pense sincèrement que les aides financières, 
pour la ville de Tripoli, ne peuvent venir que 
des institutions françaises et internationales, 
des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, françaises, arabes et 
internationales...c’est la seule façon de faire 
parce que ça fait longtemps que ça dure et nous 
n’avons pas vu d’avancées dans ce domaine. 

Vous	aimeriez	faire	de	Tripoli	un	site	
touristique,	car	le	gain	économique	
reste	le	nerf	de	la	guerre? 
Tripoli le mériterait beaucoup pour que des 
touristes puissent découvrir ses joyaux pour 
le moment ce n’est pas du tout possible, en 
raison des problèmes d’ insécurité et parce que 
la ville n’est pas valorisée et pourtant c’est la 
ville du Liban la plus authentique, sa médina, 
sa citadelle, son centre historique Ottoman et 
Art déco, c’est la seule ville du pays qui reste 
ancrée dans son histoire et ses traditions.

Tripoli	au	cœur	de	la	tourmente:

Alice Secretan 

Un	«	cri	d’alarme	»	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	de	la	deuxième	capitale	libanaise
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Chypre,	crise	géopolitique? Le	«bank	run»,	une	peur	qui	dépasse	les	
frontières

Suite	de	la	page	1

La Russie se trouve donc en première ligne 
après l’annonce du plan d’aide de à l’île 
méditerranéenne. La presse et les analystes 
estiment le coût total pour les Russes entre 
deux et trois milliards d’euros. «Poutine a dit 
que cette décision, si elle est adoptée, sera 

injuste, non professionnelle et dangereuse», 
a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov, cité par les agences russes.

Un	grain	de	sable	dans	
l’éloignement	d’une	crise	
systémique	en	zone	euro

Si Nicosie et Athènes sont historiquement 
et linguistiquement liées, la crise chypriote 
ressemble davantage à celle de l’Irlande, car 
il s’agit d’une crise du secteur financier. Une 
défaillance bancaire provoquerait un tsunami 

pour l’île qui a construit sa croissance à partir 
de son secteur financier, au point que les avoirs 
des banques représentent plus de huit fois le 
produit intérieur brut (PIB) du pays.
Déjà en janvier dernier, l’Allemand Jörg Asmussen, 
membre du directoire de la Banque centrale 
européenne (BCE), tirait la sonnette d’alarme 
: «Des développements confus à Chypre 
pourraient saper les progrès réalisés en 2012 
dans la stabilisation de la zone euro. Chypre 
pourrait se révéler être un risque systémique 
pour le reste de la zone euro, malgré sa taille.»

Pour rappel, la crise grecque repose davantage 
sur l’endettement de l’Etat (152% du PIB), 
alors que Nicosie peut encore respirer (84% 
au troisième trimestre 2012). Cela pourrait 
toutefois rapidement changer: la dette publique 
de Chypre a augmenté de 71% depuis 2008 et 
les prêts accordés par l’UE et le FMI devrait lui 
faire atteindre le seuil limite de 120%.

Une panique bancaire, ou «bank run», est un 
phénomène suscité par un vent de panique 
et une ruée sur les distributeurs de billets, 
seul moyen de retirer un peu d’argent 
rapidement. Des épargnants craintifs ont 
déjà commencé à retirer aux distributeurs 
de billets dès samedi, ce qui fait craindre un 
comportement de panique.

«Une telle situation peut faire tomber une 
banque en quelques heures ou jours», prévient 
Saxo Banque, ne manquant pas de rappeler 
que cela peut arriver à n’importe laquelle. 
«Ici, le problème n’est pas la solvabilité, 
mais bien la liquidité». En effet, une grande 
partie des dépôts sont placés à terme pour 
se rémunérer sans risque. Des fonds qui ne sont 
donc pas accessibles dans l’heure. Résultat: 
lorsqu’un grand nombre d’épargnants veut 
retirer son liquide en masse, la banque ne 
peut pas offrir autant de cash qu’il y a de 
retraits. L’établissement fait alors faillite très 

rapidement, ce qui fut le cas de la banque 
britannique Northern Rock en 2007.

Si la situation d’un «bank run» français est 
à éloigner, les banques françaises sont de 
toute façon très protégées. 

Une directive européenne datant de 2010 
octroie aux déposants une garantie publique 
de 100.000 euros dans le cas d’une faillite 
bancaire, ce qui réduit la peur de tout perdre. «De 
plus les banques françaises sont en meilleure 
santé depuis la crise financière, avec plus de 
fonds propres et des bilans assainis», note 
Alexandre Baradez. Et en cas d’une faillite 
bancaire en Espagne ou en Italie, ne peut-on 
pas craindre un effet domino ? «Au contraire, 
les banques françaises constitueraient des 
valeurs refuges ! 
Au même titre que la dette française qui est 
demandée lorsque les tensions s’accentuent 
dans les pays périphériques».

Réunis à l’Ecole Supérieure des Affaires, sous le 
Haut patronage du Président de la République 
Libanaise, plus de cent cinquante experts et 
personnalités du monde diplomatique, aca-
démique et socio-culturel se sont retrouvés, à 
l’initiative du Bureau Moyen-Orient de l’AUF et 
du Bureau régional de l’UNESCO, pour proposer 
un débat renouvelé sur les thèmes du dialogue 
interculturel et de la diversité culturelle au 
Moyen-Orient. Ce colloque international 
marqué par la participation d’une cinquantaine 

d’intervenants venus d’une quinzaine de 
pays, a couvert des sujets qui apparaissent 
aujourd’hui comme des enjeux déterminants 
dans le débat régional et international sur 
l’évolution des sociétés modernes au regard 
des conflits, des migrations, de la diversité 
culturelle entre autre religieuse, de la parité 
des genres, de la mondialisation et ses enjeux 
sur le rôle des médias.

L’Autre	est	dans	chacun	de	nous
Dans son mot d’ouverture, Madame Salwa 
Nacouzi, Directrice du Bureau Moyen-Orient 
de l’AUF a insisté sur la nécessité de répondre 
à cet appel urgent de dialogue à l’échelle de la 
région par l’éducation et la formation puisque 
« l’Autre est dans chacun de nous. » Elle ajoute 
« que dans un environnement comme le nôtre, 
nous ne sommes pas réduits à une seule identité 
ou une seule appartenance » d’où le devoir « 
de revendiquer nos multiples appartenances 
pour commencer le dialogue des cultures par 

le dialogue avec soi ».

De son côté, le Ministre de la Culture, Monsieur 
Gaby Layoun, représentant SE le Général 
Michel Sleiman, à inviter les participants « à 
penser d’abord aux nouvelles générations 
qui attendent un changement radical dans 
ce Moyen-Orient bouillonnant où la voix de 
l’extrémisme, même minoritaire, semble 
l’emporter largement sur la voix de la raison 
et du dialogue. […] Éduquons-les à l’amour 
et non à la haine ».

Ainsi, « Quelle que soit la situation, il ne faut 
jamais arrêter le dialogue, même aux pires 
moments de guerre et de lassitude » affirme le 
vice-président du Conseil exécutif de l’Unesco, 
le représentant permanent de l’Arabie Saoudite. 
Quant au directeur du bureau régional de 
l’Unesco, il a mis l’accent sur le pluralisme 
culturel et la grande importance que revêt 
ce colloque en ce moment crucial de l’histoire 
de la région.

Après un nécessaire éclairage sur les question-
nements complexes et nombreux que soulève 
la thématique de l’interculturel, Madame 
Fadia Kiwan, Représentante du Président de 
la République Libanaise au Conseil Permanent 
de la Francophonie, lors d’une conférence 
inaugurale a ajouté dans ces interrogations 
certains volets de l’actualité – comme ceux 
qui touche aux « printemps arabes », aux 
transformations sociales, culturelles et aux 
crispations identitaires – pour mieux souligner 
la part déterminante de ces questions dans 
le débat public moyen-oriental. Selon elle, 
« le dialogue des cultures offre des chances 
d’apaiser les conflits et les guerres. [..] Cependant, 
il faut beaucoup se méfier d’un dialogue des 
cultures qui serait une nouvelle tentative de 
les dresser les unes face aux autres et de les 
essentialiser. Par contre, on devrait espérer 
que le dialogue développera une nouvelle 
culture à l’échelle universelle : celle du respect 
de la diversité des opinions, de la diversité des 

expériences historiques qui mettrait chacun 
dans une position d’ouverture, de quête de 
l’autre, cet autre dans le regard duquel nous 
retrouvions notre vérité. »

Au fil des deux journées, chaque séance a tenté 
de fournir une analyse critique des travaux 
scientifiques et des expériences significatives 
afin de tracer des perspectives d’avenir. 

Une large place a été également donnée à la 
société civile, chaque table ronde a donné lieu 
à un débat avec l’audience qui a été invitée 
à réagir. 

Pour les spécialistes, il est temps que les sociétés 
régionales se reconnaissent comme des sociétés 
plurielles. A l’heure actuelle, elles prennent 
conscience que cette diversité culturelle interroge 
les systèmes de valeurs, les représentations 
sociales et culturelles et de ce fait les modes 
de relations. 

Ainsi, les débats ont porté sur la relation entre 
la diversité culturelle, la cohésion sociale, les 
valeurs communes et le modèle démocratique, 
entre l’histoire de l’immigration et les situations 
de discrimination qui persistent en direction de 
certaines populations, des femmes ainsi que 
de leur reflet dans les médias, etc.. La réflexion 
engagée dans le cadre de cette rencontre a pu 
offrir des clés de compréhension aux profes-
sionnels qui vont intervenir pour mettre en 
œuvre une série de séminaires professionnels 
régionaux dans le domaine. Enfin ce colloque 
s’est voulu un point de départ pour établir 
un dialogue structuré entre la production 
scientifique et la réflexion sur des pratiques 
effectives, professionnelles ou amateurs, qui 
mettent en mouvement tous ces concepts.

En parallèle du colloque, Lyna Comaty a présenté 
son exposition de photos « Écriture de l’histoire 
de la guerre du Liban » et son poster sur la « 
Proposition pour l’écriture de l’histoire plurielle 
du Liban ». Chercheure Résidente au Centre 

d’Etudes pour le Monde Arabe Moderne, 
Université Saint-Joseph, Lyna Comati est 
doctorante en Études du Développement à 
l’Institut des Hautes Études Internationales 
et du Développement, Genève, Suisse. Sa 
recherche explore la notion de la transition 
du conflit à la paix dans le Liban de Taef à 
partir du cas des mobilisations des familles 
de disparus de la guerre.

 En parallèle, Lyna est active dans les milieux 
académiques, sociaux et politiques au Liban 

et en Suisse. 

Son intérêt pour les questions de mémoire et de 
réconciliation l’ont menée à la co-organisation 
d’une exposition interactive sur l’écriture de 
l’histoire du Liban. Elle fait également partie d’un 
projet regional sur les défis à la participation de 
la société civile dans les changements politiques 
des pays arabes en transition.

Dialogue	des	cultures,	Culture	du	Dialogue	au	Moyen-Orient	:	débat	
renouvelé



Les	fonds	récoltés	
par	la	TOMBOLA	
INTERNATIONALE	«un	
Picasso	pour	100	euros»
seront	attribués	au	
financement	de	deux	
projets	de	l’AIST
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Poubelle	la	vie

Il	est	trois	heures	du	matin.	Les	derniers	
invités	quittent	la	place.	Tout	le	monde	a	
passé	un	bon	moment,	a	ri,	bu	et	dégusté	
ces	bons	petits	plats	préparés	pour	
l’occasion.	Ce	qui	en	reste,	d’ailleurs,	
finit	à	la	poubelle,	au	grand	bonheur	
des	affamés	errants.

On	ne	les	compte	plus	tellement	on	en	
voit	de	nos	jours.	Des	petits	enfants	ou	
des	plus	âgés,	des	vieux	se	penchant	
la	tête	la	première,	à	la	recherche	de	
quoi	satisfaire	leurs	besoins	parmi	nos	
ordures.	
Chaque	jour,	c’est	le	même	rituel	chez	
ces	personnes	qui	comptent	sur	nos	
restes	pour	survivre.	Matin,	midi	ou	soir,	
peu	importe	l’heure,	ils	sont	toujours	
prêts	à	quitter	leur	chez-eux	(pour	ceux	
qui	ont	un	chez-eux)	pour	aller	faire…
les	poubelles.	Et	voilà	que	commence	
leur	chasse	au	trésor	habituelle.	Des	
vêtements	usés,	des	vieux	joués	cassés,	
une	chaire	de	poulet	froid,	quelques	
objets	jetés	par	erreur	;	rien	n’arrête	
ces	pauvres	gens	en	plein	travail,	pas	
même	la	puante	odeur	des	déchets.	
	
Si	un	jour,	en	voulant	sortir	tes	poubelles,	
tu	 aperçois	une	de	 ces	personnes	à	
côté	des	bennes	à	ordures,	arrête-toi	
à	quelques	mètres	d’elle.	Contemple	là.	
Sa	coiffure	mal-faite	vite-faite	attend	ce	
jour	où	elle	pourra	bénéficier	d’un	peu	de	
savon	et	d’eau	chaude.	Ses	yeux	fatigués	
par	la	soirée	qui	a	été	longue	et	froide,	
cherchent	désespérément	un	bout	de	
pain	ou	une	boîte	de	conserve	périmée	

et	jetée.	Ses	mains	rencontrent	les	pattes	
des	chats	qui,	comme	elle,	flairent	la	
nourriture	parmi	cet	encombrement	
de	sac.	Regarde	bien	ses	vêtements,	ses	
chaussures,	sa	posture.	Rêve-t-elle	la	
nuit	d’un	meilleur	lendemain	?	Est-elle	
heureuse	de	se	réveiller	le	matin	?	Dans	
quelques	instants,	les	poubelles	que	
tu	t’apprêtes	à	jeter	ressembleront	à	
un	nouvel	espoir	pour	elle.	

Bien	sûr	ce	n’est	ni	demain	ni	même	
dans	un	an	que	nous	ne	verrons	plus	
cette	scène	pathétique	se	produire	à	
chaque	rue,	mais	arrivera-t-il	un	temps	
où	toute	personne	ne	pouvant	pas	vivre,	
trouvera	quelqu’un	pour	l’aider	?

	Aujourd’hui	c’est	à	l’État	d’arrêter	ce	
phénomène	désolant	;	mais	le	temps	
lui	échappe.	Notre	gouvernement	a	des	
préoccupations	bien	plus	importantes	
qu’un	monsieur	de	soixante	ans	en	train	
de	vivre	grâce	à	ce	que	nous	jetons.	
«Fouiller	les	poubelles	est	illégal.	La	
pauvreté	est-elle	illégale	?»	Ces	per-
sonnes	démunies	de	toutes	choses	n’ont	
pas	choisi	d’être	pauvre.	Mais	tout	le	
monde	ne	peut	faire	partie	de	la	vague	
des	nouveaux	riches.	Le	monde	a	bien	
besoin		de	ces	misérables	gens	lâchement	
abandonnés	à	leur	sort,	pour	maintenir	
son	équilibre.

Tant	que	l’argent	fera	la	loi	sur	notre	
planète,	souviens-toi	qu’un	petit	sourire	
rendra	peut-être	meilleures,	les	journées	
de	ces	SDF.

Janine Badro

Un	Picasso	pour	100	euros
«Un	Picasso	pour	100	euros»	est	une	
tombola	internationale	en	ligne	organisée	
par	l’Association	Internationale	pour	
la	Sauvegarde	de	Tyr	avec	le	soutien	
de	Sotheby’s	dans	le	but	de	récolter	
des	fonds	pour	soutenir	Tyr,	ville	du	
Liban	classée	au	Patrimoine	Mondial	
de	l’UNESCO.	
Les	 billets	 de	 tombola	 sont	 vendus	
au	prix	unitaire	de	100	euros*.	Pour	

participer,	cliquez	sur	Acheter	un	billet.
Les	fonds	récoltés	permettront	de	réaliser	
deux	projets	de	l’Association	Internationale	
pour	la	Sauvegarde	de	Tyr.
En	achetant	un	billet,	vous	participez	à	
la	préservation	d’un	patrimoine	culturel	
mondial	et	tentez	de	gagner	un	tableau	
de	maître	!

www.1picasso100euros.com

Cinquante mille billets à 100 euros pièce 
sont en vente pour tenter de remporter un 
tableau de Pablo Picasso, un dessin réalisé 
en 1914, intitulé “L’Homme au Gibus”. Cette 
gouache sur papier  est estimée à 783 
000 euros. Une initiative de l’Association 
Internationale pour la Sauvegarde de Tyr 
(AIST) pour venir en aide à Tyr, une ville 
du Liban classée au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.
Cette tombola internationale en ligne, 
intitulée “1 Picasso pour 100 euros”, a pour 
but de récolter des fonds pour réaliser 
deux projets : le financement d’un village 
d’artisanat traditionnel et la création 
d’un institut d’études cananéennes, 
phéniciennes et puniques à Beyrouth. 
Tyr qui “fut l’un des plus grands ports à 
l’époque phénicienne est aujourd’hui 
menacé”, affirme les organisateurs de 
cette tombola, d’où cet appel de fonds.

Maya Picasso (fille de Pablo Picasso et 
Marie-Thérèse Walter), ainsi que Claude 
Ruiz-Picasso (fils de Pablo Picasso et Françoise 
Gilot) certifient l’authenticité de cette œuvre 

mesurant 30,5 cm par 24 cm et signé en haut 
à droite. Le tirage au sort est annoncé pour le 
18 décembre 2013.

Tyr, patrimoine mondial de l’UNESCO, est 
une ville libanaise située à 70 kilomètres au 
sud de Beyrouth. Comparable à Alexandrie, 
elle fut l’un des plus grands ports à l’époque 
phénicienne ayant permis la naissance du 
commerce maritime sur la Méditerranée et 
au-delà.
C’est une ville d’art et d’artisanat : le verre soufflé 
et coloré, la couleur pourpre et le rose tyrien 
(mauve) proviennent du savoir-faire ancestral 
de cette cité qui prend ses origines bien avant 
Jésus-Christ.
Mais cette cité millénaire a subi des dommages 
irrémédiables. À l’usure du temps, se sont 
ajoutés les bombardements meurtriers, les 
excavations illicites, le pillage de ses biens 
culturels et l’urbanisation sauvage.
Tyr est aujourd’hui la proie de nouvelles 
menaces liées au développement urbain 
actuel (nouvelle autoroute du sud, remblai 
dans sa baie historique, dégradations dans 
l’aménagement de son port phénicien…).
C’est pourquoi l’Association Internationale pour 
la Sauvegarde de Tyr continue sans relâche 
son travail : réaliser des activités favorisant la 
sauvegarde du patrimoine, la préservation de 
l’environnement maritime, la réhabilitation 
de l’artisanat traditionnel, la promotion du 
tourisme culturel, et le développement socio-

économique.

INSTITUT	 D’ETUDES	 CANANEENNES,	
PHENICIENNES	ET	PUNIQUES

Accorder à la dimension culturelle du déve-
loppement l’importance capitale qui est la 
sienne, d’où l’idée-force de la création d’un 
Institut d’Etudes Cananéennes, Phéniciennes 
et Puniques à caractère pluridisciplinaire.Cet 
Institut de documentation et de recherche 
sera doté d’une infrastructure moderne 
pour la formation par le e-Learning dans les 
sciences de l’archéologie, l’histoire, les langues 
anciennes, la restauration, la préservation… Il 
développera des programmes interuniversitaires 
et interdisciplinaires pour la promotion du 
patrimoine. Des Chaires Universitaires donneront 
à cette Institution sa portée universelle. Une 
bibliothèque électronique, véritable mémoire 
collective, sera munie d’un système de com-
munication et de diffusion qui la reliera aux 
différentes institutions similaires à travers 
le monde. Elle regroupera une importante 
documentation sur les différentes périodes 
cananéenne, phénicienne et punique nécessaire 
aux travaux de recherche. Les institutions 
internationales publiques et privées, les 
musées, les bibliothèques, les archivistes… 

seront sollicités et reliés par Internet.

Ce haut lieu de culture et de rencontres sera 
affilié à un consortium universitaire international. 
Ce projet piloté par l’AIST bénéficie du soutien 
de l’UNESCO, de l’Organisation internationale 
de la Francophonie, de l’Académie française, 
de la Bibliothèque d’Alexandrie, de l’Université 
Euro-Méditerranéenne (EMUNI)…
Le fonctionnement de cet Institut favorisera 
inévitablement le développement socio-culturel 
et mettra la lumière sur une époque importante 
dans la mémoire de la Méditerranée.
À travers cet Institut, le Liban pourra perpétuer 
une tradition de communication culturelle 
qui a largement contribué à la Civilisation 
Universelle et au Dialogue des Civilisations

VILLAGE	ARTISANAL	«	ASHTART	»

L’Association Internationale pour la Sauvegarde 
de Tyr, ONG accréditée auprès de l’UNESCO 
depuis 1983, souhaite créer un centre pour 
le développement de l’artisanat traditionnel 
: un Village Artisanal «Ashtart».

L’objectif est d’éviter la disparition des 
techniques anciennes, d’apporter une aide 
aux artisans, de dynamiser ce secteur par la 
création d’ateliers pilotes, de sélectionner et 
développer des productions susceptibles d’être 
commercialisées à l’international, pour générer 

la croissance et l’emploi. Ce projet concerne 
principalement les jeunes, les femmes et les 
handicapés.
Ultérieurement, la production de la couleur 
pourpre selon les anciennes méthodes 
sera explorée à partir du murex, coquillage 
méditerranéen.
Ces ateliers permettront la formation des 
artisans et la production. Le volet formation 
est essentiel à la réussite du programme. Il est 
le seul moyen d’assurer une qualité haut de 
gamme et la renaissance de l’artisanat de Tyr.
Les ateliers établiront des relations de coopé-
ration technique avec des centres européens 
spécialisés dans chacune des disciplines. Il 
sera en particulier demandé à ces centres de 
déléguer certains de leurs maîtres-artisans, 
instructeurs pour effectuer des missions de 
formation à Tyr à des intervalles réguliers.
 
Une fois le niveau de qualité de production 
requis est atteint, nous mettrons en place une 
chaîne de distribution locale et internationale, 
à travers «Artisans du Monde», les boutiques 
des musées et les foires spécialisées.
 
Ce projet favorisera ainsi le développement 
et la compétitivité des produits artisanaux, la 
formation d’apprentis et l’insertion de groupes 
vulnérables (jeunes, femmes et handicapés), 
ainsi que la transmission du savoir-faire ancien 
en voie de disparition.
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 مخاطر البطالة لدى قطاع الشباب

لها المصاحب  اللحن  تختار  أن  أوروبا   تستطيع 
 إلى أزمتها األخيرة. ففي برلين، ُعِرض للتو فيلم
 فيفتي سنت ‘’كل شيء ينهار’’، ولعل الموسيقى
 التصويرية لهذا الفيلم تكون مناسبة. أو ربما تلجأ
200 قبل  ولِد  الذي  فيردي  جوزيبي  إلى   القارة 
عمله وربما  األخير،  قبل  عمله  كان  الذي   عام 
ساحل على  تبدأ  أوبرا  اإلطالق،  على   األعظم 
العبارة وكانت  العنف،  شديدة  بعاصفة   قبرص 
وافرحوا. ‘’ابتهجوا  عطيل:  لبطلها   االفتتاحية 

مستقبل التكامل األوروبي في خطر

دمر عطيل  ولكن  الحرب’’؛  في  انتصرنا   لقد 
الحق. وقت  في  غيرته  بسبب  هذا  إنجازه 
عملية ولكن  أُنقَِذت.  قد  قبرص  أن  يبدو   واليوم، 
 اإلنقاذ كانت سبباً في تغذية انقسام متزايد يعرض
هذا ويرجع  للخطر،  األوروبي  التكامل   مستقبل 
تمثيل إعادة  بها  تمت  التي  الطريقة  إلى   جزئياً 
بدايات شهدتها  التي  العنيفة   االضطرابات 
األعظم الكساد  أزمة  ــــ خاصة  العشرين   القرن 
االنهيار حول  دارت  التي  المناقشات  في   ــــ 
الالحقة. اليورو  وأزمة   2008 عام  بعد  المالي 

 كان الركود االقتصادي في فترة ما بين الحربين
 مستعصياً ألنه كان مصحوباً أيضاً بأزمة ضربت
والنظام والديمقراطية،  االجتماعي،   االستقرار 
انتشار اإلفالس وارتفاع الدولي. وكان   السياسي 
 معدالت البطالة من األسباب التي أدت إلى تفاقم
انتهاج جعل  الذي  األمر  االجتماعية،   التوترات 
مستحيال. أمراً  الطبيعية  الديمقراطية  السياسة 

انهيار زلزال  مركز  ألمانيا،   وفي 
على المتطرفين  ثائرة  ثارت   الديمقراطية، 
بعد السلمية  التسوية  ضد  واليسار   اليمين 
فرساي. ومعاهدة  األولى  العالمية  الحرب 
عمر من  المستقرة  غير  األخيرة  السنوات   في 
الديمقراطية، انضواء  ومع  فايمار،   جمهورية 
تطرف تستغل  األلمانية  الحكومات   بدأت 
أمنية تنازالت  النتزاع  محاولة  في   خصومها 

 من القوى الغربية. وأصبحت الضغوط السياسية
المتصاعد. الدولي  للتوتر  مصدراً  الداخلية 
فقد أصبحت اليوم أيضا.   وهذه هي حال أوروبا 
قِبَل من  للشكاوى  أساسياً  هدفاً   الديمقراطية 
يونكر كلود  جان  أعرب  فقد  األوروبية.   النخبة 
األسبق والرئيس  لوكسمبورج،  وزراء   رئيس 
أن زاعماً  امتعاضه،  األوروبية، عن   للمجموعة 
الصحيحة السياسات  ما  يعرفون  أوروبا   زعماء 
يعرفون ال  ولكنهم  اتباعها  عليهم  يتعين   التي 
نحو وعلى  تنفيذها.  بعد  انتخابهم  يُعاد   كيف 
ماريو اإليطالي  الوزراء  رئيس  شرح   مماثل، 
في الساحقة  هزيمته  بعد  حزينة  بنبرة   مونتي 
 االنتخابات األخيرة أن الناخبين اإليطاليين كانوا
ما التي  اإلصالحات  يتحملوا  أن  من   أقل صبراً 
االنتخابية. الدورة  بعد  إال  لتتضح  فوائدها  كانت 

 ماذا عن فرض ضريبة على الودائع
المصرفية؟

بعدين عن  قبرص  في  األحداث  كشفت   كما 
السيادية الديون  أزمة  حول  للخصومات   آخرين 
تعمل فأوال،  أوروبا.  في  المصرفية   واألزمة 
 المناقشة الدائرة حول فرض ضريبة على الودائع
إعفاء الواجب  من  كان  إذا  وما   المصرفية، 
الطبقي بالصراع  الدفع  على  العمالء،   صغار 
المودعين مسألة  كانت  وثانيا،  الصدارة.   إلى 
 األجانب، خاصة الروس ــــ إلى جانب القرب من
القطاع إنقاذ  قضية  تحويل  في  سبباً  ــــ   سورية 
دولية. عالقات  مشكلة  إلى  القبرصي  المصرفي 

لمرة ضريبة  بفرض  األولي  االقتراح  يأِت   ولم 
أقل على  تحتوي  التي  الحسابات  على   واحدة 
األوروبي االتحاد  من  يورو  ألف   100  من 
التي القبرصية،  الحكومة  من  بل  ألمانيا،   أو 
من االقتراح  هذا  بأن  علم  على  تكون  أن  بد   ال 
وأن الغضب،  من  كبيراً  قدراً  يولد  أن   المرجح 
لمصلحته. أبداً  يصوت  لن  القبرصي   البرلمان 

االحتجاجات أن  الحكومة  تصورت   وربما 

الفتات مع  ــ   الحاشدة 
األوروبي باالتحاد   تندد 
التوت ورقة   باعتباره 
الهيمنة تحجب   التي 
على المتجددة   األلمانية 
تعمل قد  ــــ   أوروبا 
قبضتها تعزيز   على 
ولكن السلطة.   على 
من القبارصة   حتى 

إزاء الشديد  غضبهم  عن  أعربوا  قد   المعتدلين 
استئساد ألمانيا وأوروبا على جزيرتهم الصغيرة.

السيطرة السياسية على الِمحك

 وعلى جبهة العالقات الدولية، فبعد عام 2010،
المصارف عن  األوروبية  الودائع  رحيل   ومع 
 القبرصية، زادت الودائع من الشركات الروسية
األسباب من  عديد  لديها  وروسيا  ــــ   واألفراد 
 الستخدام المال كوسيلة لشراء السيطرة السياسية.
 فقبرص تَُعد نقطة انطالق بالغة األهمية للعمليات
 األمنية األمريكية في منطقة شرق البحر األبيض
قبالة الغاز  حقول  تنمية  الممكن  ومن   المتوسط، 
للطاقة كمصدر  تعمل  بحيث  قبرص   سواحل 
اإلمدادات على  أوروبا  اعتماد  من  بالحد   كفيل 
.2017 عام  بعد  األقل  على  ــــ  الروسية 

 في مرحلة مبكرة من األزمة، منحت روسيا قبرص
 اعتماداً ائتمانياً بقيمة ثالثة مليارات دوالر. ولكن
 أي ائتمان جديد اآلن لن يسفر إال عن جعل الدين
 الحكومي غير مستدام؛ والمطلوب اآلن هو شراء
المتعثرة. القبرصية  المصارف  بعض  أو   كل 

 ففي أعقاب األزمة التي تصاعدت بسبب
 خطاب الصراع الطبقي، قد تكون روسيا

 قادرة على بسط سيطرتها بشكل أعظم
 تأثيراً وبثمن أقل كثيرا.

السعودية. االقتصادية  صحيفة  عن  *نقال 

هارولد جيمس

العمل من أصحاب العاطلين عن   عدد 
على يزيد  ما  بلغ  والذي   الشهادات، 
ً عبئا بقي  شهادة،  صاحب  ألف   200 
الصفر درجة  إلى  النمّو  انكماش  ظّل  في   ثقيالً 
الذي والخارجي  الداخلي  االستثمار   وتراجع 
دول وفي  التشغيل؛  قاطرة  يكون  أن   يقترض 
التعاون مجلس  دول  وتحديداً  العربي،   الخليج 
 الخليجي الستة )البحرين والكويت وعمان وقطر
العربية واإلمارات  السعودية  العربية   والمملكة 
 المتّحدة(، حيث يبلغ حجم العمالة األجنبية أعلى
أعلى ل  تسجَّ أن  المنطقي  من  له،   مستويات 
العالم، مستوى  على  الشباب  بين  بطالة   معدالت 
 بحيث تصل هذه المعدالت، بحسب تقديرات البنك
العمرية، الفئات  بعض  بين   %40 إلى   الدولي 
وهذا من دون أن يتّم تعريب هذه العمالة فعلياً...
اتّخذها التي  الحمائية  التدابير  يعني أن بعض   ما 

البطالة، أو العربيّة مثل منح   بعض االقتصادات 
 فتح باب العمل في القطاع العام، أو رفع معدالت
 األجور في هذا القطاع، أو تقديم إعانات للعاطلين
أو عمل،  فرص  لهم  تتوفّر  ريثما  العمل   عن 
 غيرها من التدابير التي أقّرتها الدولة المتصاص
من وغيرها  البطالة  عن  الناتجة   األزمات 
مسّكنة تدابير  بمثابة  هي  االجتماعية،   األزمات 
 ليس إال، ال تؤّدي إلى حلول نهائية. وبخصوص
االقتصادي الخبير  فإن  تحديداً،  العام   القطاع 
نشرتها مقابلة  في  أشار  قد  كان  السعيدي   ناصر 
 »الرؤية االقتصادية« في 18 نوفمبر 2012 إلى
القديمة بالسياسة  تعمل  العربية ظلّت   أن »الدول 
 نفسها المتمثلة في خلق وظائف في القطاع العام
العاملة اليد  من  المئة  في   60 نحو  يوظف   الذي 
 عربياً، وقد يصل إلى 70 في المئة كما في ليبيا
المستحيل فيه من  يكون  الذي  الوقت   مثالً«، في 

النسبة. هذه  على  يحافظ  أن  العام  القطاع  على 
بنيوياً العربيّة إصالحاً   لعّل إصالح االقتصادات 
االقتصادية األنشطة  لتنويع  الطريق  بداية   هو 
على القائم  االقتصاد  أنشطة  ذلك  في   )بما 
 المعرفة، وقدرته على تعزيز التكامل االجتماعي
والثقافي والسياحي  والتجاري   واالقتصادي 
االستثمار مناخ  ولتعزيز  والمعرفي...(   والتقني 
بعد وإسهاماته  الخاص  القطاع  إشراك   عبر 
من أمامه  العمل  ومناخ  المانفسة  شروط   توفير 
الصغيرة المؤّسسات  وتشجيع  عراقيل،   دون 
 والمتوسطة بأشكال شتّى...وغيرها من اإلجراءات
 العمالنية، التي ستسمح لمعدالت النمّو االقتصادي
ً وخصوصا البطالة،  على  إيجابي  أثر   بإحداث 
نمّو بمعدالت  االكتفاء  من  بدالً  الشباب،   بطالة 
التجارب بيّنت  هّشة  اقتصادات  ظّل  في   مرتفعة 
محدود. أثر  ذات  كانت  البطالة  على  أثرها   أن 

باتت التي  المتقّدم  العالم  مجتمعات  ظّل   ففي 
على مبنيّة  معرفة  مجتمعات  بكونها   تتميّز 
ابتكار المجدي  من  يكون  قد  المعرفة،   اقتصاد 
ً خصوصا االقتصادية،  للمسائل  جديدة   مقاربات 
الحاجات طالت  التي  الجوهرية  التغييرات   بعد 
كتاب لمؤلف  بمقولة  هنا  ونستشد   واألدوار. 
Seidman سيدمان  دوف   )How?(  »كيف؟« 
 Dov ، ومفادها أن »المسؤولية الملقاة على كاهل
بيئات تهيئة  هي  اليوم  والمعلمين  واآلباء   القادة 
 يمكن أن يكون الشباب فيها في حالة بحث، ليس
بل عن سيرة مهنية، عن حياة فقط،   عن وظيفة 
بعيدة، وبمسافة  تتجاوز،  بل  ال  تتخطّى،   أفضل 
التي الدول  إن  بحيث  آباؤهم«.  عاشها  التي   تلك 
هائالً عدداً  تملك  سوف  ذلك  تحقيق  عن   تعجز 
العمل يكونوا عاطلين عن  لن  الذين  الشباب   من 
فحسب، بل غير صالحين للتوظيف أو العمل أيضاً.

قبرص واللحن الحزين

 تخيم حالة من القلق على األوساط
 المصرفية في لبنان، جراء األزمة المالية

 التي تعصف بالدولة المجاورة قبرص
بسبب تضخم نظامها المصرفي.

 وأثارت خطة اإلنقاذ التي فرضها االتحاد
 األوروبي على قبرص والتي تقضي

 بفرض ضريبة على الودائع المصرفية
 الكبيرة في البنوك القبرصية المخاوف
 على وضع البنوك اللبنانية الموجودة

 في الجزيرة. خطة اإلنقاذ التي تفرضها
 السلطات القبرصية والتي تقضي بفرض
 الضرائب على الودائع الكبيرة في هذين

 المصرفيين فقط، لذلك يؤكد صادر أن
 ودائع المصارف اللبنانية في قبرص

 والتي تقترب من 3 مليارات دوالر
 بمنأى عن هذه اإلجراءات، كما يجزم أن

 هذه اإلجراءات ال تشمل كل المودعين
 في المصرفين، بل إنها تستهدف فقط
 المودعين الذين يملكون أكثر من مئة

ألف يورو.
 بحسب مصادر يتواجد في قبرص ٢١

 بنكا لبنانيا، اثنان منها محليان والباقي
 يمثلون فروعا لبنوك لبنانية، مشددا على

 أن جميعهم ال تشملهم سياسة االقتطاع
 المالي التي اتخذتها مؤخراً السلطات في

قبرص.
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نمو االقتصاد المغربي بمعدل 5,5 %
األيام - الرباط/ تقرير

 وأشارت »أوكسفورد بينزنيس غروب«، التي تعد
 مكتبا دوليا مرموقا في مجال الدراسات والتحليالت
 االقتصادية، مقره بلندن، أن المغرب تصدر قائمة
 اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا بعد ما حقق سنة
بالمائة.  9,4 بلغت  اقتصادي  نمو  نسبة   2011
 وسجل التقرير الصعوبات التي واجهها االقتصاد
 المغربي خالل سنة 2102، حيث سجل نموا بطيئا
 بلغ 9,2 بالمائة، بسبب عوامل خارجية وضعف
 مردودية القطاع الفالحي، وذلك بالرغم من األداء
التحويلية. والصناعات  البناء  لقطاعات  الجيد 

أن إلى  البريطانية  التفكير  مجموعة   وأشارت 
التدابير جميع  اتخاذ  على  حاليا  يعمل   المغرب 
العجز تقليص  على  تساعده  التي   واإلجراءات 
 المالي ورفع مستويات احتياطياته الخارجية، ومن
 بينها إصالح نظام المساعدات العمومية الموجهة
والتي المرتفعة،  والطاقية  الغدائية  المواد   لدعم 

العمومية. النفقات  من  بالمائة   15 نحو  تمتص 
 وأضافت أن الفاعلين الدوليين عبروا خالل سنة
بها يقوم  التي  لإلصالحات  دعمهم  عن   2012 
 المغرب، مشيرة في هذا السياق إلى قرار صندوق
 النقد الدولي في يونيو الماضي منح المغرب خط
دوالر. مليار   2,6 بقيمة  وقائي  ائتماني  قروض 
أن غروب«،  بيزنيس  »أوكسفورد   وأبرزت 
 المغرب قام يوم خامس دجنبر الماضي، في سياق
المالئم، المالي  الدعم  على  الحصول  إلى   سعيه 
 بإصدار سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 5,1
األول الشطر  ويهم  شطرين.  على  دوالر   مليار 
 مبلغ مليار دوالر مع فترة سداد تصل إلى عشر
بقيمة سندات  الثاني  الشطر  يهم  فيما   سنوات، 
500 مليون دوالر بمدة سداد تصل إلى 30 سنة.
واكب الذي  الكبير  النجاح  على  التقرير   وأكد 
نوعها من  األولى  تعد  والتي  العملية،   هذه 
سندات طرح  إلى  المغرب  فيها  يلجأ   التي 

مشيرا الدوالر،  األمريكية  العملة  وفق   سيادية 
تفوق عروضا  استقطبت  العملية  أن   إلى 
أمريكي. دوالر  ملياري  بنحو  المطلوب 
قد كان  المغرب  أن  نفسه  المصدر   وأضاف 
ائتماني سيادي العملية على تصنيف  قبل   حصل 
الوكالة طرف  من  بي(  بي  )بي  درجة   من 
أند بورز«. المالي »ستاندارز  للتصنيف  الدولية 

وضعية حول  المجموعة،  تقرير   وأشار 
إلى الماضية،  السنة  خالل  المغربي   االقتصاد 
في كبير  تقدم  تحقيق  من  تمكنت  المملكة   أن 
صناعتي مجال  في  والسيما  الصناعي،   القطاع 
باهرة. نتائج  سجلتا  اللتين  والسيارات  الطيران 
مكونات صادرات  أن  ذاته  المصدر   وأبرز 
 الطائرات سجلت ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة حيث
64,4 نحو   2012 شتنبر  متم  غاية  إلى   بلغت 
قطاع صادرات  حققت  حين  في  درهم،   مليار 

 السيارات نموا بنسبة سبعة بالمائة وبلغت 3,18
يواصل المغرب  أن  إلى  مشيرا  درهم،   مليار 
استقطاب أجل  من  مضاعفة  مجهودات   بذل 
تقوم سياسة  خالل  من  األجانب   المستثمرين 
حرة صناعية  مناطق  وإحداث  تطوير   على 
مثل االستراتيجية  بالمنتوجات  خاصة   متطورة 
الطائرات مكونات  بصناعة  الخاصة   المنطقة 
النواصر. بمنطقة  حاليا  تشييدها  يتم  والتي 
هذا في  بينزنيس غروب«  »أوكسفورد   وذكرت 
الكندية »بومباردييه«  مجموعة  بإعالن   السياق، 
الطائرات مكونات  إلنتاج  مصنع  تشييد   عن 
دوالر، مليون  تبلغ 200  باستثمارات   بالنواصر 
التابع السيارات  صناعة  مصنع  أن   مضيفة 
بالمنطقة أبوابه  افتتح  والذي  »رونو«   لشركة 
ألف  340 سينتج  )طنجة(  بملوسة   الصناعة 
 سيارة سنة 2013 على أن ترتفع قدرته اإلنتاجية
اآلجال. أقرب  في  سنويا  سيارة  ألف   400 إلى 

 أكدت مجموعة التفكير البريطانية »أوكسفورد بيزنيس غروب«، على أن االقتصاد المغربي سيسجل خالل سنة 2013 الحالية وتيرة نمو متسارعة، بفضل التدابير التي
 تم اتخاذها من أجل تطوير الوضعية المالية للمملكة. وأوضحت المجموعة، في تقرير لها، أن خالصات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن االقتصاد المغربي سيتمكن خالل

 السنة الجارية من تحقيق نمو بنسبة 5ر5 بالمائة بفضل التدابير واإلجراءات التي تم القيام بها من أجل تحسين الوضعية المالية للمملكة على المديين القصير والطويل،
وكذالك حسن أداء عدد من القطاعات االقتصادية.

في التعليم  بأنظمة  مرتبطة  البطالة  أن  شك   وال 
 غالبيّة الدول العربيّة، وبما تفرزه هذه األنظمة من
 خريجين، فضالً عن عدم كفاءة أعداد من هؤالء
 في سوق العمل...إلخ، إال أن المسؤولية الملقاة على
هذه األنظمة التعليميّة تعبّر عن جانب من المشهد.

مصر، مثل  بلد  في  عالياً  تعليماً   فالمتعلمون 
يمثلون- ال  الحصر،  ال  المثال  سبيل   على 
السابق العربي  الفكر  مؤّسسة  تقرير   وبحسب 
في العمل،  قوة  إجمالي  من  سوى %18   ذكره- 
لألميّين العمل  قوة  على  السيطرة  تزال  ال   حين 
النسبة وترتفع   ،)%45( معاً  األميّين   وأشباه 
ذوو الفئة  هذه  إلى  انضّم  ما  إذا   %55  إلى 
ً تعليما المتعلّمون  أما  المتوّسط.  دون  ما   التعليم 
 متوسطاً فال تزال أهميتهم النسبيّة في قّوة العمل
العالي. التعليم  لذوي  العائدة  تلك  من  بكثير   أهّم 
%1.2 من  مصر  في  البطالة  معدل   ويرتفع 
عالياً. تعليماً  للمتعلمين   %18.4 إلى  لألميّين 
  ما يعني وجود تضاد بين مستوى التعليم ومعدل
تنسحب على المالحظة ال  أن هذه   البطالة. غير 
والتنمية، حيث االقتصادي  التعاون  منظمة   دول 
 العالقة بين مستوى التعليم ومعدل البطالة عكسية.

الحاصلين لدى  البطالة  نسبة  تبلغ  األردن،   وفي 
إجمالي من   %32.3 البكالوريوس  درجة   على 
 العاطلين عن العمل، وفي تونس تضاعفت نسبة
فارتفعت الجامعية،  الشهادات  أصحاب   بطالة 
،2008 سنة   %22 إلى   1999 سنة   %8  من 
األدبية االختصاصات  خريجي  لدى   خصوصاً 
ما يؤّكد  ما  هذا  ولعّل  واالجتماعية.   واإلنسانية 
المنتدى االقتصادي إليه دراسة أجراها   توصلت 
دور حول  كومباني  أند  بوز  وشركة   العالمي 
عملية دفع  في  الكبرى  األعمال   مؤّسسات 
 التوظيف في العالم العربي، والتي نُشرت في عدد
 من وسائل اإلعالم في يونيو العام 2012. إذ تفيد
المهارات إلى  تفتقر  العاملة  القوى  بأن   الدراسة 
الوظائف، تتطلّبها  التي  والمتخّصصة   العامة 
 والتي من شأنها أن تجعلها قوى منتجة ومتحمسة.
 ما يعني أن حّل أزمة البطالة بين الشباب العربي
أفضل. تعليميّة  مستويات  توفير  بمجرد  تتّم   ال 

البطالة ومحّدداتها

اآلتي: استخالص  إلى  المالحظات  هذه   وتؤدي 
 إن مشكلة البطالة بعامة، وبطالة الشباب بخاصة،
تبقى والجوانب،  األسباب  متعّددة  كانت   ولئن 

ببعدها االقتصادي  محّددة 
أي الهيكلي،  أو   البنيوي 
الدول اقتصادات   بهيكلية 
تفرز والتي   العربية، 
مختلفة مظاهر  ثّمة   من 
توزيع في  االختالل   مثل 
ًّ قطاعيا العاملة   القوى 
وكبر ومهنيّاً،   وتعليميّاً 
النظام مخرجات   حجم 
والتدريبي  التعليمي 
مواءمته  وضعف 
العمل، سوق   الحتياجات 

سوق في  والطلب  العرض  بين  فجوة   ووجود 
يتّم عرضها التي  العمل  إن فرص   العمل، حيث 
الموجودة..إلخ. المؤهالت  مع  تتناسب   ال 

 كبر حجم مخرجات النظام التعليمي
 والتدريبي وضعف مواءمته الحتياجات

سوق العمل

يتميّز السورية  العربية  الجمهوية  مثل  بلد   ففي 
ال أن  المنطقي  من  تقليديّة،  ببنية   اقتصاده 
العمالة من  كبير  قدر  إلى  حاجة  هناك   يكون 

%40 تعمل  حيث  البلد،  هذا  وفي   المؤهلة؛ 
الرسمي غير  القطاع  في  العمالة  مجمل   من 
الطبيعي من  التنمويّة،  للخطط  يخضع  ال   الذي 
المستوى ذات  العمالة  على  الطلب  يترّكز   أن 
 التعليمي المنخفض وأن تتفّشى البطالة بين أعداد
 الخريجين الجامعيّين الذين هم في ازدياد مطّرد.

عمدت حيث  التونسية،  الجمهورية  في   أما 
من أكثر  تشغل  إلى  التونسيّة   الحكومة 
في جلّهم  العمل  عن  عاطل   35000 
 القطاع الخاص منذ اندالع الثورة، بقي

 مخاطر البطالة لدى قطاع الشباب
األيام - رفيق صيداوي

 بدو أن أبرز مظاهر مشكلة البطالة في قطاع الشباب هو ارتباطها بمشكلة الفقر والتهميش في الوطن العربي، وانعكاس ذلك على االستقرار األمني والسياسي. حيث يبلغ
 معدل البطالة في الوطن العربي 16%، فيما تسّجل نسبة البطالة لدى قطاع الشباب أعلى معدالتها مقارنةً بباقي الدول في العالم، وذلك بنسبة 23.2% مقارنةً بالمتوسط
 العالمي البالغ 13.9% بحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية التابعة لألمم المتّحدة صادر في 7 فبراير الفائت، وبنحو 25% بحسب ما صّرح الدكتور أسامة ياسين

 وزير الدولة للشباب، خالل الدورة الثالثة لمنتدى الشباب العربي في يناير 2013. بحيث أّكد ياسين أن تفاقم هذه المشكلة يتطلّب توفير نحو 51 مليون فرصة عمل بحلول
 العام 2020. ففي مصر مثالً، وبحسب ما جاء في »التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية« الصادر عن مؤّسسة الفكر العربي )2011(، تترّكز بطالة حوالى 92% من

الذكور في سّن الشباب، مقابل نسبة 78% لإلناث.
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 اليوسف يسلط الضوء على األوضاع المأساوية داخل
المخيمات الفلسطينية

 كيف يمكن وصف األوضاع االنسانية
 واالجتماعية داخل المخيمات

الفلسطينية؟

ابسط الى  لبنان  في  الفلسطينية  المخيمات   تفتقر 
 مقومات الحياة االنسانية ، وكان االنسان الفلسطيني
مقومات صموده من سابق عن  وقت  في   يبحث 
، قضيته   تدعم  التي  الدول  و  السالح    خالل 
 بينمايبحث الالجئ الفلسطيني اليوم، عن مقومات
 صموده من خالل لقمة العيش التي يعاني االمرين
 للحصول عليه ،  بسبب عدم توفر فرص العمل
 له ، فهو محروم من مزوالة أكثر من 70 مهنة ،
 أبرزها : الطب و الهندسة و الحقوق والمحاسبة
التاكسي. كسائق  البسيطة  المهن  بعض  وحتى   ،

لم لبنان   في  الالجئ  الفلسطيني  الشعب   معاناة 
 تتغير منذ العام 1948 والجهة الوحيدة المسؤولة
وكالة هي  ومازالت  كانت  الخدمات  تقديم   عن 
 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »االونروا«
خدماتها من  وقلصت  دورها  في  ترجعت   التي 
في المعنية  قبل  من  المادي  الدعم  تقليل   بسبب 
التقصير هذا  و  المانحة  الدول  و  المتحدة   االمم 
ألن ذلك  الفلسطينية،  المخيمات   على   انعكس 
 المخيمات تشكو  من مقومات الحياة والبنى التحية
والكهرباء. الصحي  الصرف  مثل   ، والخدمات 
تعاني لبنان  في  الفلسطينية  المخيمات  أن   كما 
، الصيف  فصل  ففي   ، السنة  فصول   خالل 
تغرق الشتاء  فصل  وفي   ، المياة  قلة  من   تعاني 
الشتاء ما يجعل منازل بمياه   المنازل والطرقات 
. بالسقوط فوق رؤوس ساكنيها   الالجئين مهددة 

 وال بد هنا من التذكير بما تقوم به بعض المؤسسات
تقدم التي  والمحلية  الدولية  االنسانية   والجمعيات 
، بالمطلوب  تفي  ال  لكنها  و  المساعدات   بعض 
 وال تفي بحاجة الالجئين داخل المخيمات ، وهنا
 ال بد أيضا إلى تسليط الضوء على المأساة التي
الصعبة والظروف   ، البارد  نهر  مخيم   أصابت 
 التي يتعرض لها الالجئون من أبناء المخيم  مخيم
المخيمات أكثر  من  يعتبر  كان  الذي  البارد   نهر 
من ويعتبر  ونشاط  حركة  لبنان  في   الفلسطينية 
نراه   ، لبنان  شمال  في  التجارية  المراكز   أكبر 
 اليوم وقد اضحى اطالال وفقد فيه الفلسطيني جنى
ننكر لألونروا  مساهمتها   عمره ، وال يمكن أن 
  في إعادة إعمار المخيم ولكن عملية اعادة البناء
عن يقل  ال  ما  يضم  كان  وهو  بطئ  بشكل   تتم 
المخيمات. باقي  على  توزعوا  نسمة   40000

»االونروا« و  اللبنانية  الدولة  نطالب  هنا   من 
دعما يشكل  النه  المخيم  ببناء   باالسراع 
العودة حق  اجل  من  الالجئين  لنضال   حقيقيا 
االجداد. و  اآلباء  أرض  فلسطين  ارض  الى 

  أؤكد ان كل ابناء الشعب الفلسطيني بكل انتماءاته
 الوطنية و االسالمية و الجمعيات والمجتمع المدني
 يرفض فكرة التوطين و يتمسك بحق العودة .أحب
 ان أخص بالذكر الشعب اللبناني المضياف الذي
 احتضننا و استضافنا وال نستطيع ان ننسى فضله
حق كلمة  ولكن  الفلسطيني  الشعب  على   الكبير 
تقال :ليس لنا وطنا تحت الشمس سوى فلسطين .

 ولكن كيف يمكن تحديد معاناة الالجئين
 الفلسطينيين في

لبنان ؟

الالجئون  يتعرض 
في  الفلسطينيون 
 لبنان لحياة وظروف
من ليس   قاسية 
 السهل تحملها وذلك
الحرمان نتيجة    ، 
والجوع الفقر   و 
التي البطالة   بسبب 
من باكثر   تحيط 
، شبابه  من   %70 
الشعب يطالب   لهذا 
الدولة  الفلسطيني 
بالحقوق  اللبنانية  

او بسلطة  طمعا  ليس  واالنسانية   االجتماعية 
 نيابة او وزارات بل من اجل عيش كريم بشرف
. فلسطين  ارض  الى  العودة  لحين  كرامة  و 

 كيف تستطيع ان تصف الوضع 
الصحي بالمخيمات ؟

الفلسطينية، ال المخيمات  داخل  الصحي   الوضع 
، حيث ومأساوي  بأقل من صعب   يمكن وصفه 
 سوء التغذية واألمراض وانتشار األوبئة ، بسبب
، الكاملة  الصحية  الرعاية  وعدم  الفقر   حاالت 
 رغم ما يقدم من قبل منظمة التحرير الفلسطينية
 واألونروا ، لكن حاجة الالجئين الفلسطينيين في
العالج فتكاليف   ، ذلك  من  ألكثر  يحتاج   لبنان 
تجعله تحملها  عن  الالجئ  وعجز   ،  الباهظة 
عاجز عن عالج أطفاله ، ما يزيد من أمراضه .

 ما هي االسباب الحقيقية لمعاناة
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ؟

الطائفية تفرض نفسها علينا ايضا. لبنان  تركيبة 
 ملف المخيمات سياسي وليس خدماتي وال مادي
 , وحله لن يأتي اال بعد ترتيبات في منطقة الشرق
بكافة الفلسطيني  يتمتع  سوريا  في   االوسط. 
 الحقوق المدنية و االجتماعية هذا ما يجعل الشعب
 الفلسطيني ينعم بحياة هادئة على عكس وضعنا في
 لبنان ترى االنسان الفلسطيني دائم التوتر وعلى
حافة االنفجار بسبب ما يعانيه من حرمان و ضغط .

ماذا تطلبون من الدولة اللبنانية ؟

الصعبة، المأساوية  الظروف  لطبيعة   استنادا 
 واستنادا للواقع الفلسطيني المعاش في لبنان ، ال
نداء توجيه  من   بد 
،لمطالبة  عاجل 
اللبنانية  الدولة 
الالجئين  بمنح 
حقوق  الفلسطينيين 
وإنسانية  مدنية 
بالعيش لهم   تسمح 
من بد  .وال   الكريم 
به قام  بما   التنويه 
سليم الرئيس   دولة 
والذي  الحص 
ضمير  نعتبره 
ال العربية   االمة 
االستمرار من   يمل 
بحقوقنا  بالمطالبة 
باجتماعات نحن   . 
نطالب الوطنية  و  االسالمية  القوى  بكل   دائمة 
و المدنية  الحقوق  باعطائنا  اللبنانية   الدولة 
 االجتماعية ,كما اننا التقينا بمسؤول لجنة الحوار
 الفلسطيني اللبناني ) خلدون الشريف ( و الوزير
) االجتماعية  الشؤون  وزير   ( فاعور  ابو  وائل 
 اللذين اكدا على اهمية اعطائنا هذه الحقوق . نحن
الداخلية بمشاكلها  اللبنانية  الدولة  انشغال   نقدر 
و الفلسطينية  التحرير  منظمة  كفصائل   ونحن 
الشقيق للبنان  نتمنى  الفلسطينية  التحرير   جبهة 
 الخروج من أزمته و يتعافى ليكون داعما لقضيتنا
اننا أؤكد  أنني  .كما  منذ زمن طويل   كما عهدناه 
. التوطين   نقبل  الشقيق و لن  لبنان  ضيوف في 

 أين دور االونروا من معاناة الشعب
الفلسطيني ؟

األيام - خاص

المدنية الحقوق  في  تأثير  اي  لها  ليس   االونروا 
مجال في  فقط  ينحصر  .دورها  االجتماعية   و 
 الخدمات و قد تقلص دورها كثيرا بسبب تقلص
االتحاد و  المانحة  الدول  من  المادي   الدعم 
نستطيع ال  بهذا  و  المتحدة  االمم  و   االوروبي 
حقوقنا اعطائنا  عدم  مسؤولية  االونروا   تحميل 
من المزيد  هو  األونروا  من  نطلبه  ما  لكن   ، 
االنساني دورها  وتعزيز  والمساعدات   الخدمات 
والخدماتي واإلغاثي خدمة لالجئين في المخيمات.

 وأين دور منظمة التحرير الفلسطينية في
تخفيف معاناة الالجئين ؟

خانقة مالية  بازمة  الفلسطينية  السلطة   تمر 
بتوجهه عباس  محمود  الرئيس  لخطوة   نتيجة 
فلسطين عضوية  انتزاع  و  المتحدة  االمم   الى 
الدولة اعطاء  تقرر  بعدها   . مراقب   بصفة 
المملكة من   $ مليون   100  الفلسطينية 
الجزائر. من   $ مليون   26 السعودية  العربية 
الفلسطينية التحرير  منظمة  ان  نعتبر  اننا   كما 
هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .

 ال ننسى االهتمام الكبير الذي اواله الرئيس محمود
 عباس - ابو مازن للمخيمات الفلسطينية في لبنان
 ، فهو شكل صندوق الطالب الفلسطيني الجامعي
 في لبنان الذي يساعد حاليا اكثر من 1500 طالب
 . واؤكد ان منظمة التحرير الفلسطينية ال تتخلى
 عن شعبها رغم االزمات , فنحن في عمل دؤوب و
 دائم من اجل راحة كل الشعب الفلسطيني وتحقيق
 أهدافه ومصالحه ، مع اإلشارة إلى أننا نتواصل
ال التي  الحريري  بهية  السيدة  النائب  مع   دائما 
 تتوانى عن تقديم المساعدات و اهمها تأمين مولدات
. لبنان  كل  امتداد  على  المخيمات  لكل  كهرباء 

 كيف هي اوضاع النازحين الفلسطينين
من سوريا الى لبنان داخل المخيمات ؟

آالف لبنان  دخل   ، السورية  األزمة  انفجار   منذ 
ووجدوا  ، سوريا  من  الفلسطينيين   النازحين 
زاد مما   ، لهم  ملجأ  الفلسطينية  المخيمات   من 
حدة وتصاعدت   ، سوءا  المخيمات  أوضاع   من 
االقتصادية الصعد  على   ، اإلنسانية   المأساة 
الدول أناشد   ، ولذلك   ، والصحية   واالجتماعية 
تحمل االونروا  و  المانحة  الدول  و   العربية 
من الفلسطينين  النازحين  تجاه   مسؤوليتها 
و المالئم  المسكن  تامين  على  والعمل   سوريا 
المساعدات االنسانية واإلغاثية و كافة متطلباتهم.

 تزايدت حدة األوضاع المأساوية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان ، بعد تزايد عدد النازحين
 الفلسطينيين من سوريا الذين وجدوا من المخيمات الفلسطينية ملجأ لهم ، طالبين الحماية والرعاية وتأمين

المساعدات االغاثية واالنسانية .
 »األيام« التقت القيادي في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، عضو اللجنة المركزية في جبهة التحرير

 الفلسطينية  صالح اليوسف ، في مخيم عين الحلوة ، وأجرت معه هذا الحوار حول الظروف االنسانية
واالجتماعية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان
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القيم فيهم  وتزرع   وتربيهم 
، الحياة  وحب   ،  والمبادئ 
 وتزرع فيها التضحية والوفاء .
 األم هي مدرسة كاملة ، ومتكاملة ، تبدأ من
 لحظات الوالدة من خالل الرعاية الصحية،
بالتربية والتعليم والرعاية، وهذا  مرورا 
ما يكلف الكثير من التعب والسهر والجه.

مسؤولية هي  ألوالدها  األم  تقدمه   وما 
قيل وكما   ، ووطنية  وأخالقية   إنسانية 
ألنه  ، إمرأة  عظيم  رجل  كل  وراء   ، 
وارتمى عذاب  بعد  رحمها  من   ولد 
والحنان العطف  طالبا  حضنها   في 
ورعايته تربيته  على  وعملت   ، 
. نفسه  في  والمبادئ  القيم   وترسيخ 

تربيتهم في  لألم  الزائد  االهتمام  من  أحيانا  األوالد  ينزعج   ربما 
وعلى عليهم  والخوف  والحماية  الرعاية  هو  هدفها  يكون  لكن   ، 
 مصالحهم من رياح الزمن والظروف العامة الصعبة التي تمر بها
 األوضاع ، هنا يأتي أهمية الحوار والنقاش بين األبناء واألمهات

 لتقريب المسافة بين األم واألوالد
االقتراب األوالد  على  ويجب   ، 
، األم  وأحاسيس  مشاعر   من 
 وعلى األم االقتراب من أوالدها
 وتحسس مشاعرهم وطموحاتهم .

 ما تطلبه األم في عيدها ،
 هو أن يكون األبناء على

قدر المسؤولية

هو  ، عيدها  في  األم  تطلبه   ما 
قدر على  األبناء  يكون   أن 
لديهم ويكون   ،  المسؤولية 
مصاعب مواجهة  على   القدرة 

الجهود وبذل  التركيز  خالل  من   الحياة 
أن من  والتمكن   ، النجاح  أجل   من 
والمحافظة  ، والقدرة  القوة  لديهم   يكون 
. واالستسالم  الضعف  وعدم  القيم   على 
، والحنان   ، العطف  منبع  هي   األم 
واألمان ألبنائها  الدافئ  الحضن   هي 
الليالي وسهر  العين  دمعة  هي   ، 
. كتمان  بكل  والعطاء  السنين  وعذابات 

 وترى السيدة ناهد الشّعار)أم ألربع
 أوالد( أن األمومة محطات من العذاب ،
عندها ما  أغلى  األم  تقدم   ،  والتضحيات 
 من أجل أوالدها دون تعب وكلل ، تواجه
 مصاعب الحياة وتواجه الظروف القاسية
 وتصبر وتكابر من أجل أن ترى أوالدها
 بجانبها ، ليعوضوا لها عن قهر السنوات العجاف التي مرت عليها ،
 وتقول .. اليوم أحصد ما زرعت وما بذلت من جهد و تعب وقلق وسهر،
اذ أنني محاطة من قبل أبنائي  في كل تفاصيل حياتي وهذا يكفيني.

 األم في عيدها ال تطلب إال نجاح أوالدها وتحقيق
أحالمها بهم، بعيدا عن الخوف والقلق

التي هي  المرأة  تلك  هي   فاألم 
وبذلت وتعبت  الليالي   سهرت 
ويستريح لينام  والقلق   الجهد 
لمعاناة وتعرضت   أوالدها 
طريقهم. في  األمل  لترسم   قاسية 
والوحيدة األجيال  مربية   هي 
أن وبجدارة  استحقت   التي 
أقدامها. تحت  الجنة   تكون 
إال تطلب  ال  عيدها  في   واألم 
أحالمها وتحقيق  أوالدها   نجاح 
والقلق. الخوف  عن  بعيدا  بهم، 

األم، مدرسة متكاملة و نموذج للعطاء و التضحية
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هي »كثيرة  لشابين(  )أم  سالمة  فاطمة  السيدة  تقول    
، الوالدة  لحظات  منذ  ألوالدها  األم  تقدمها  التي   التضحيات 
وتضحية واهتمام  جهد  بكل  لهم  وتربيتها  رعايتها  في   وتستمر 
حياتها ثمرة  هم  عندها،  ما  أغلى   ، األم  أوالد  ألن   ، ملل   دون 
واألخالق العلم  على  أوالدها  تربي  التي  فاألم   ،  ،  وجنى عمرها 
، ألوالدها  النجاح  سوى  لها  هدفا  ترى  ال   ، والعمل   واالنتاج 
أوالدها«. أمام  وتضحياتها  األم  متابعة  نتيجة  إال  يأتي  ال  وهذا 

على حريصة   كنت 
منذ بواجبي   القيام 
 والدة أوالدي ، وكنت
 أحلم بنجاحهم وفوزهم
أقدم كنت   ،  بالحياة 
أجل من   التضحيات 
على قادرين   أبناء 
 مواجهة صعاب الدنيا
 .. لم أكن أعير انتباها
 للتعب والجهد والسهر
 .. كل ما أتمناه هو أن
. بخير  أوالدي  يكون 
ال  ،  وتضيف 
أوالدي من   أريد 
هذه كل  بعد   شيئا 
ما ألن   ،  التضحيات 

وفوز نجاح  هو  أطلبه  ما  كل  ولكن   ، واجبي  من  كان   قدمته 
وقوتهم والفهم،  بالوعي  والتمتع  والعمل  بالحياة   أوالدي 
الوطن. لها  يتعرض  التي   والقساوة  الظروف  مواجهة  في 
  آالم السنين وسهر الليالي ، يعوض لي اليوم باحترام أوالدي لي ووفاءهم
 ونجاحهم ، أجدهم حولي يرفعون رأسي ، أرى نفسي بهم ، وأنسى
   عذاب العمر ، أنسى دمعات العين عندما أرى أبني موفقا ناجحا ..
العام من  فتمنح  عام  كل  من  آذار   12 في  عيدها،  في  األم   تقدر 
، حساب  دون  والعطاء  التضحية  عنوان  ألنها   ، للتكريم   يوما 
بين من  بيوم  تقدر  فاألم   ، وعذاب  جهد  بكل  أوالدها  تربي   ألنها 
. السنة  كل  خالل  األيام  كل  ألوالدها  تقدم  لكنها   ، السنة  أيام 

ما تقدمه األم ضريبة إنسانية من أجل أن نبني أجياال

 وما تقدمه األم من أجل أوالدها وعائلتها ليس بخسارة رغم عذابات
 السنين ، وسهر الليالي واألنين ، بل هو ضريبة إنسانية من أجل أن
 نبني أجياال تعطي وتبني وتؤسس ألوطان محررة وتسودها العدالة
. المذهبية  والصراعات  والتمزق  الخوف  عن  بعيدا  االجتماعية 
حياة تأمين  هو  لألم  والوفاء   ، وصعبة  قاسية  أصبحت   الحياة 
يكون أيضا  األم  لتضحيات  والوفاء   ، ولعائلتها  لها  وآمنة   هادئة 
. وتقديرها  واحترامها  إسعادها  على  الرجل  يعمل  أن  خالل  من 

وابنتين( لشاب  )أم  خيزران  سهى  السيدة  قالت   ،  بدورها 
سهرت  ، وعائلتي  أوالدي  خدمة  في  عمري  سنوات  أمضيت   ، 
 الليالي من أجل رعايتهم ، وعملت بكل جهد من أجل إسعادهم ،
وأضمن الصالحة  التربية  أبنائي  تربية  واألخير  األول  همي   كان 
وأساعدهم  ، حميدة  ووطنية  إنسانية  وأخالق  جيدة  صحة   لهم 
.. والعمل  واالنتاج  والمعرفة  العلم  تأمين مستقبل زاهر من   على 
هو به  أقوم  ما  بأن  تامة  قناعة  على  ألنني  بالتعب  أشعر  أكن   لم 

بأوالدها، اهتمت  أم  كأي  أوالدي  أحببت  بأنني  شك  ال   ،  واجب 
الحياة في  وأملي   ، عمري  رفاق  كانوا  وروان  ورنيم  وسيم   لكن 
 .. ربما نسيت نفسي من أجلهم ، نسيت حياتي ، لكن كنت أراها
 بعيونهم ، وأسعى لكي أحقق بهم ما لم أستطع تحقيقه ، أقف إلى
ألنني  ، ويومياتهم  حياتهم  كل  في  أرافقهم   ، أساعدهم   ،  جانبهم 
التعب. وآهات  السنين  عذابات  لنفسي  وأعوض   ، بهم  أحلم  كنت 

 في عيد األم ، كما في كل يوم .. ال أطلب من أوالدي أي شيئا لي مقابل
 عذابات السنين ، لكني أطلب النجاح لهم والتوفيق في حياتهم والفوز
 العظيم في عراك الحياة التي أصبحت صعبة ، وأنا معهم وسأبقى معهم
أقدم لهم دون مقابل ، أقف إلى جانبهم ، أداعبهم كما لو كانوا أطفال.
 عيد األم ، هو عيد الوفاء لسنوات مرت من األلم ، مرت بها األم
 بساعات من العذاب والخوف والقلق على أوالدها .. في عيد األم
أوالدها ورعاية  تربية  أجل  من  عذابها  سنوات  األمهات  تتذكر   ، 
ويخفف  ، الليالي  سهر  وتتذكر   ، الماضي  تستعرض صفحات   ، 
، منتجون  يعملون   ، أشداء   ، أقوياء  أوالدها  ترى  أن  اليوم   عنها 
والحياة. الوطن  تجاه  المسؤولية  يتحملون   ، أنفسهم  من   واثقون 

الدنيا أم ، ولها الوفاء

ألمهم ووفاءا  حبا   ، األم  عيد  في  دمعا  األوالد  يذرف   ربما 
والأللم البكاء  وتستبدل  بأوالد  تفرح   ، عيدها  في  األم  لكن   ، 
ألن ووتكريمات  واحتفاالت  بابتسمات   ، السنين   وعذابات 
. أجله  من  وتتعب  به  تحلم  كانت  ما  إلى  وصلوا   األوالد 
 وإذا كنت أتحدث عن نفسي في عيد األم ، فأنا ال أنسى وال ما قدمته
 أمي لي ، وال أنسى لمسات أمي وتربيتها وتعبها من أجل تربيتنا
 ، وإذا كنت استعرض في عيد األم ذاكرتي وما قدمته  ألوالدي،

 فإنني أتذكر أمي ،
الذاكرة  وتعيدني 
كنت  لسنوات 
بجانبي  أراها 
تساعدني  ، 
ني شد تر  و
. ني عا تر  و

.. األم  عيد   في 
سوى أطلب   ال 
الوفاء نتعلم   أن 
 ونتعلم أن من تعب
وذرف  وسهر 

، رتحتنا  أجل  من  الطوال  الليالي  في  وبكى  أجلنا  من   الدمع 
واألمل الحلم  قدر  على  نكون  بأن  التقدير  يستحق  اليوم   هو 
العبر نعطي  أن  يجب   ، أيضا  واليوم   ، أمهاتنا  يراود  كان   الذي 
من الجهود  ويبذلون   ، حياتهم  في  أوفياء  يكونوا  بأن   ألوالدنا 
، أجله  من  تعبنا  الذي   ، واألمل  الحلم  قدر  على  يكونوا  أن   أجل 
يبذلون الجهد من أجل النجاح والعمل والحياة السعيدة المستقرة .
 ال أستطيع القول اليوم ، إال كلمات بسيطة .. أقولها لنفسي وألوالدي
، الحياة سوف تستمر ، ولألم لمساتها ، والدنيا أم ، ولها الوفاء .

أوالد( لخمسة  )أم  األسطة  السيدة سناء  ترى   ،  من جهتها 
 بأن دور األم دور مميز في حياة الشعوب واألمم ، نظرا ألهمية
 تربيتها ألوالدها ، وبالتالي تربيتها ألجيال سوف تتسلم في يوم من

البالد ، ، وإدارة  ، والمراكز   األيام ، مستقبل األوطان 
الشعوب حياة  في  دور محوري  األم  دور  فإن   وبالتالي 
 ، وهي ال تحمل العاطفة والحنين ألوالدها ، بل تعلمهم

عيد األم... تتحدث عن نفسها
األيام -  رنيم البزري

 احتفل العالم كله هذا العام ككل عام ، بعيد ليس ككل األعياد ، عيد تغمره العاطفة والحنين والوفاء ، انهمرت فيه
 الدموع ، وغرق األوفياء بالذكريات ، عيد األم ، عيد العطاء والتضحيات، وكم هو مؤلم أن نسمع إلى األم التي

 روت حكايات قبل النوم ودموع العين وحرصت دائما على أن تقول أنني سعيدة بأوالدي ألنها استطاعت رسم
االبتسامة على وجوههم.

واحتفاال بعيد األم التقت »األيام« أمهات قدمن التضحيات وذرفن الدموع، وسهرن الليالي لتربية أوالدهن.



3مقاالت

مدير االدارة : خالد وفيق الطيبي
رئيس التحرير : مروان وليد الطيبي

مدير التحرير : عبد معروف
المدير المسؤول : فوزي صولي

ترجمة : وجيه بعيني
مدير العالقات العاّمة : ماهر عيّاش

٠٣/٦٦٥٢٩٥

مكتب بيروت : شارع مار الياس
سنتر دكا -  ط٧ 

هاتف: ٠١/٧٠٥٣١٣
فاكس: ٠١/٧٠٥٣١١

مكتب باريس
زينة الطيبي

االشتراك السنوي
داخل لبنان:

االفراد: ١٥٠،٠٠٠ ل.ل 
المؤسسات: ٢٥٠،٠٠٠ ل.ل

خارج لبنان:
٣٠٠،٠٠٠ ل.ل

Bureau de Paris
Zeina El Tibi

14, Avenue d‘Eylau
75016 - Paris )France(

Tel : +33 )0(1 77 72 64 29
e-mail: al_ayam_1966@hotmail.com

 العدد - ٦٢  
  تاريخ االصدار: ٣٠ آذار

٢٠١٣

 المناطق اللبنانية، وفق التقسيم التالي:
والبقاع  )102,527( لبنان   شمال 
( لبنان  وجبل  وبيروت   )85,988( 
.)17,399( لبنان  وجنوب   )  19,785

الالجئين بأرقام  تذكر  المتحدة  األمم    أرقام 
احصاءات وبحسب  المسجلين   الفلسطينيين 
بلغ فقد   1998 لعام  االجتماعية  الشؤون   وزارة 
فلسطيني. الجئ  ألف   400 الـ  يقارب  ما  العدد 
األرقام في  قليالً  اختلف  وإن  والتوزع    العدد 
ً وسياسيا اجتماعياً  لكنه  المشغولة،   والمساحات 
 وأمنياً ال بد وأن يطرح اشكالية المقاربة لناحية أوجه
 التشابه الموجودة بين الحالتين ويستدعي دراستها
بجدية. عليها  يترتب  ما  »معالجة«  في  والتعمق 

  النزوح السوري واللجوء الفلسطيني تميز بعامل
أال تسجيله،  تجنب  المستحيل  من  كان  جداً   مهم 
الرجال والشباب للذكور من  المرتفع  العدد   وهو 
 بين النازحين، وما يستتبعه من مخاوف »أمنية«
 برزت تجلياتها مؤخراً بقيام مجموعات متبناة من
على االستيالء  على  الحر  السوري  الجيش   قبل 
والشمال. البقاع  في  المحروقات  لنقل   صهاريج 
بالفيديو، موثقة  رسمية  بيانات  في  ذلك   وإعالن 
السورية المعارضة  فصائل  كانت  الذي   األمر 
 تتجنب إعالنه أو تبنيه بشكل مباشر ولم يكن آخرها
الالجئين تنسيقية  اسماه  لما  ممثل  ظهور   الليلة 
باسمها لبنان  من  وتحدثه  لبنان  في   السوريين 
لبنانية. وبمواضيع سياسية ومن على شاشة قناة 

بات السوريين،  للنازحين  الجغرافي    التوزع 
رقعة توسع  مع  خاصة  اللبنانيين  لبعض   هاجساً 
وشماالً، جبالً  وبقاعاً،  جنوباً  االنتشار   هذا 
يمكن وما  والضواحي،  العاصمة  في   وتغلغله 
وأمنية ديموغرافية  تغييرات  من  عنه  ينتج   أن 
السورية. الند  بفتح  متقاعد«  »أمني  وصفها 

  هذه الهواجس والمخاوف هي أقرب إلى التوقعات
احصاء فبعد  رسمية،  أمنية  لمصادر   بالنسبة 
تقرير لنتائجه خلص  دقيق ودراسة معمقة   أمني 
 صادر عن جهة أمنية رسمية إلى القول أن هذه
 النسب المرتفعة من النازحين وتوزعها الجغرافي
 الواسع، تضع لبنان أمام »تحديات أمنية« جدية،
 إذ بدا واضحاً من التقارير المرفوعة انخراط عدد
الداخلية الشؤون  في  الذكور  النازحين  من   كبير 
 اللبنانية وصلت في بعض المناطق الى حد »تسلم
مجموعات وتوجيه  وقيادة  فيها،  األمور«   زمام 
عناصر انضوت  فيما  معينة،  مسلحة   لبنانية 
لبنانية مجموعات  لواء  تحت  أخرى   سورية 
وتحركاتها. لوجودها  الغطاء  وتأمين  للحماية 

تركيا خالف    وعلى 
 والعراق واالردن وغيرها
الالجئين وجهات   من 
هناك ليست   السوريين 
معسكرات او   مخيمات 
 رسمية لهم في لبنان، ألن
يكرهون اللبنانيين   القادة 
االتجاه هذا  في   السير 
لعبت كيف   ويتذكرون 
الفلسطينية  المخيمات 
إذكاء في  فاعالً   دوراً 
االهلية الحرب   نار 
بلبنان عصفت   التي 

من اكثر  وخلفت  و 1990،   1975 عامي   بين 
الى السورية  القوات  ودخلت  قتيل.  الف   150 
بعد تغادره إال في  2005   لبنان عام  1976 ولم 
رئيس اغتيال  في  بالتورط  لسورية   اتهامات 
الحريري. رفيق  السابق  اللبناني   الوزراء 

 وينتشر الالجئون السوريون في مختلف المناطق
في كثيراً  ويعانون  اللبنانية،  والريفية   الحضرية 
تكاليف فيه  تزيد  بلد  في  مأوى  على   الحصول 
يكتظون فتراهم  سورية،  في  عنها  كثيراً   الحياة 
والكرفانات السيارات  وكراجات  الشقق   في 
وغير المهجورة  والمدارس  المؤقتة   والبيوت 
الحكومية. واالراضي  والمباني  المستخدمة 
حقوق مجال  في  وناشطون  حقوقيون    ويقول 
متفشية باإليجارات  التالعب  ان ظاهرة   االنسان 
كعمال السوريين  من  كثير  ويعمل  لبنان.   في 
 وفنيي تصليح السيارات وبائعين جائلين او ذوي
اخرى اعمال  وفي  وطهاة  الشارع  في   بسطات 
الى إضافة  عالية،  او  كبيرة  مهارات  تتطلب   ال 
 انه يتم استغاللهم على نطاق واسع. ويقول نائب
 رئيس جمعية »تواصل« للعمل الخيري والخاصة
 بالسوريين في لبنان سعيد ابراهيم مصطفى، إن
 »بعض أصحاب االعمال من اللبنانيين يسـتغلون
وفرص االجور  حيث  من  السوريين   الالجئين 
يتقاضاه ما  السوريين  من  لثالثة  فيدفعون   العمل 
 لبناني واحد«، مشيراً الى ان معظم هؤالء الالجئين
 ليسوا من االثرياء وإنما من الفقراء العاجزين عن
 استئجار شقق ذات ايجار مرتفع أو حتى متوسط.

»نعيش يوماً بيوم«

ذكر عدم  طلب  اطفال  لخمسة  اب  لبناني    وقال 
دوالراً اكسب  04  »كنت  امنية  ألسباب   اسمه 
وإلكترونيات، كهرباء  فني  عملي  من  اليوم   في 
على  01 يزيد  ال  اصبح  اليومي  دخلي   ولكن 
 دوالرات«. ويقول السوري الذي اكتفى بأن اسمه
من عصابات  إن  االنتقام،  من  خوفاً   )أبومحمد( 
 الشباب اللبنانيين المحبطين والعاطلين عن العمل
الجائلين البائعين  بمهاجمة  وآخر  حين  بين   تقوم 
السوريين، صارخين الالجئين  من  الشوارع   في 
بأنهم سرقوا منهم فرص باتهامات   في وجوههم 
 العمل وخطفوا لقمة عيشهم. ويضيف )أبومحمد(
 الذي قدم مع آخرين قبل شهرين من منطقة إدلب
اليوم في  دوالراً  يكسب  21  انه  سورية   شمال 
يكاد ال  مبلغ  وهو  الشارع  في  البرتقال  بيع   من 
عليه يترتب  ما  ودفع  اليومي  عائلته  بقوت   يفي 
 من ايجار السكن بالمشاركة مع عائلتين سوريتين
على وإنه  بيوم«  يوماً  »نعيش  ويقول   أخريين، 
 الرغم مما يشعر به من ضيق واهانة إال أن العودة
أو مطروحاً. ليست خياراً ممكناً  الى بالده حالياً 

 يحتاجون إلى أكثر من زيارة سفيرة االمم المتحدة...

سوق واجهة  إلى  »سيدرز«  سيجارة    عادت 
أعداد دامت  ما  األمر  في  مفاجأة  ال   التدخين. 
 السوريين الالجئين الى لبنان في ازدياد، وتهريب
 الدخان إلى سوريا يرتفع. هذه السيجارة المنتجة
خارجية عوامل  على  اعتمدت  لطالما   محلياً 
لبنان في  التبغ  سوق  أن  رغم   لالستمرار، 
محتكرة من الـ»ريجي«... إنها صناعة الصدفة.

المستهلك األول لسيجارة السوري  المدّخن    يمثّل 
بسيجارة الكبير  شبهها  إلى  نظراً   »سيدرز«، 
 »الحمرا« التي كانت تصنّع في سوريا. الشبه بين
يتعلق بل  فحسب،  بالشكل  يتعلق  ال   السيجارتين 
التي التبغ  خلطة  لجهة  سواء  أيضاً،   بالمكّونات 
الكيميائية المواد  ولجهة  بـ»الخرمان«   تُعَرف 
 المصنّعة التي تمنح المدّخن ما يُعرف بـ»النكهة
 األميركية«. مستهلكو »سيدرز« قلّة بين اللبنانيين،
 ولم يزدد عددهم بدليل أن إنتاج الـ»ريجي« كان
آالف  4 معّدله  ما  على  طويلة  لفترة   مستقّراً 
دخان. علبة  مليوني  يوازي  ما  أي  صندوق، 

السوق، على  والمطلعين  البيع  رؤساء    وبحسب 
يمثّلون لبنان  في  المقيمين  السوريين   فإن 
اللبنانية، السيجارة  مستهلكي  من  األكبر   العدد 
ليس عليها  السوري  الطلب  أن  يعني  ما   وهو 
توقف األخيرتين،  السنتين  وخالل   حديثاً. 
بسبب سوريا  في  »الحمرا«  سيجارة   إنتاج 
أعداد لبنان  إلى  وفدت  فيما  هناك،  الدائر   القتال 
المعارك. من  الهاربين  السوريين  من  كبيرة 

االقتصادية والمؤشرات  المتابعين    ووفق 
 الصادرة لدى بعض القطاعات الغذائية وأبرزها
العدد من لبنان، فإن هذا  الغذائية في   الصناعات 

زيادة يمثّل  لبنان  في   السوريين 
بنسبة االستهالكي  الطلب   في 
المعادلة هذه  أن  إال   .%25 
الذي الدخان  على  تنطبق   ال 
أكبر بوتيرة  استهالكه   يزيد 
والحروب التوتر  فترات   خالل 
أيام في  أي  الكبرى،   واألزمات 
إلى بالنسبة  الحالية  األيام   تشبه 
ً أيضا والسوريين   اللبنانيين، 
ويعتقد إقامتهم.  محّل  كان   أينما 
إنتاج معظم  أن  التجار   بعض 
لبنان في  »سيدرز«   سيجارة 
 يذهب إلى السوق السورية عبر
الطلب حيث  التهريب   طرق 
الرائجة واألسعار  جّداً   مرتفع 
للمهّربين. كبيرة  أرباحاً  تحقق 

  بهذه الخلفية ازداد الطلب على تدخين »سيدرز«
األحداث بدء  مع  تزامناً  أي   ،2011 مطلع   منذ 
تالحظ الـ»ريجي«  إدارة  وبدأت  سوريا.   في 
 نفاد الكميات من السوق المحلية بصورة أسرع،
توقف عن  أخباراً  الدخان  تجار  أشاع   فيما 
سوريا، من  لبنان  إلى  المهّرب  الدخان   دخول 
المعاكسة. بالطريق  التهريب  وتيرة  وارتفاع 

إلدارة فرصة  كان  حصل    ما 
 الحصر في لبنان من أجل وضع
سيجارة إنتاج  لزيادة   خطّة 
 »سيدرز« على مرحلتين؛ زيادة
صندوق آالف   4 من   اإلنتاج 
صندوق، ألف   15 إلى   شهرياً 
 ثم زيادتها إلى 40 ألف صندوق
وقد السوق.  في  الطلب   لتلبية 
اليوم األولى  المرحلة   طبقت 
 ليزيد إنتاج »سيدرز« إلى نحو
،%275 بزيادة  أي  ألفاً،   15 
لّف آلة  الـ»ريجي«  اشترت   إذ 
 السجائر بقيمة 1.8 مليون يورو،
 وهي تنتج 12 ألف سيجارة في
 الدقيقة الواحدة، وال تزال تنتظر
 وصول آالت إضافية يرتقب أن تزيد اإلنتاج إلى
 40 ألف صندوق شهرياً، أي ما يعادل 20 مليون
ً سنويا علبة  مليون   240 أو  شهرياً  دخان   علبة 
 قيمتها اإلجمالية وفق سعر المبيع للمستهلك بقيمة
فيها يتراوح  ليرة،  مليار  تبلغ 360  ليرة   1500 
 هامش الربح إلدارة الحصر بين 15% و%20.

  محمد وهبة - جريدة األخبار
)بتصرف(

 هل تنقذ األزمة  السورية
سيجارة سيدرز؟



مقاالت 2

النازحون السوريون في لبنان، ينعشون االقتصاد اللبناني ام يرهقونه ؟

    تجاوز عدد الالجئين السوريين عتبة ربع المليون بحسب اإلحصائات الرسمية و وصلت إلى عتبة المليون بحسب مصادر مطلعة فبدأ التأثير االقتصادي لهذا الوجود
 الملحوظ من عامة اللبنانيين يأخذ حيزاً من االهتمام. وفي حين يرى مراقبون تأثيراً سلبياً في االقتصاد اللبناني، متمثالً في زيادة األعباء على مرافق الدولة وسوق العمل

 والموازنة العامة، يرى آخرون أن آثاراً إيجابية بدأت تظهر في جوانب عديدة. وتبرز أهمية االنعكاسات االقتصادية لوجود النازحين في لبنان، إلى انهم اندمجوا في الدورة
االقتصادية للبالد، بعكس حالهم في دول الجوار األخرى التي أقامت لهم مخيمات شبه معزولة اقتصادياً إن لم يكن جغرافياً.

األيام - تقرير مفوضية الالجئين

»المصنع طريق  إلى  الجنوب،  كفررمان    من 
 الحدودي« وعلى امتداد البلدات التي تشكل خارطة
باتجاه سوريا، يسجل حضور »سوري«  طريقه 
التجارية األعمال  مجال  في  كبير  بشكل   متنام 
أما »البقالة«،  ومحالت  كالمطاعم   والخدماتية 
»الهيمنة« السوريون  استطاع  فقد  الضاحية   في 
 على سوق الخضار بالمفرق وباتت »بسطاتهم«
 وعرباتهم تسيّج الطريق من مفترق »حي فرحات
وبئر الشياح  في  الضاحية   - صبرا« حتى عمق 
في الكبرى  »والمركزية«  حريك  وحارة   العبد 
 »حي السلم« حي لهم شارغ تجاري خاص يقطع
باتجاه »الصحراء«. »حي السلم« نصفين طوالً 

ومراكز الرئيسية  وشوارعها  بيروت  في    أما 
 التسوق والترفيه المختلفة، فبات مشاهدة السيارات
 التي تحمل لوحات سورية أمراً مألوفاً وعادياً بما
 فيها سيارات األجرة التي تنقل القادمين من سوريا
وبات سكنهم،  أماكن  أو  فنادقهم  إلى   مباشرة 
 التجوال في أسواق بيروت مطّعم بنكهة »حلبية«
 أو »شامية« أو »حمصية« الفتة قد تكون محببة
الذين المحالت  وأصحاب  »التجار«،   لبعض 
»آلميسورين« اقبال  بسبب  مداخيلهم   زادت 
حاجياتهم وشراء  التسوق  على  السوريين   من 
سوريا. في  خلفهم  تركوها  التي  تلك  عن  بدالً 

أثراً اقتصادياً ايجابياً...مؤقت؟

في ايجابياً  اقتصادياً  أثراً  ترك  الذي   االمر 
 الشكل، ال يوافق الكثيرون على فائدة ترتجى منه

 مستقبالً، خاصة وأن الميسور قادٌر على االنتقال
»العمال بقاء  مقابل  يشاء،  ساعة  آخر  بلد   الى 
 والموظفين« لمنافسة اللبنانيين على فرص العمل،
 والتجارة، وحتى على المسكن الذي باتت اسعاره
المؤلفة من الشقق  مستمر وأصبحت  ارتفاع   في 
يزيد الذي  األمر  نادرة،  غرف  وثالث   غرفتين 
 من قلق »الشباب اللبناني« على مستقبله وقدرته
الناتجة عن المرتفعة   على تحمل بدالت االيجار 
 »حجز« السوريين القادمين لعدد كبير من الشقق
في العاصمة والضواحي، كما في األرياف والجبل.

   في هذا السياق أكد االقتصادي كمال حمدان في
إيجابية تأثيرات  »للنازحين  أن  صحفية،   مقابلة 
 وأخرى سلبية على االقتصاد اللبناني، فوجود نحو
 45 ألف أسرة يساهم في تنشيط قطاعات التجارة
 والصحة والتعليم«. ولفت إلى أن »من بين هذه
أو ميسورة  أسرة  ألف   20 نحو  يوجد   األسر، 
 غنية لجأت إلى استئجار منازل، بما يوازي حجم
 الطلب اللبناني السنوي، ما أدى إلى تعزيز الطلب
 على العقارات«. لكنه حذر من أن »الطلب على
األسعار ارتفاع  إلى  يؤدي  قد  والسلع   الخدمات 
أن وأوضح  تضخمية«.  انعكاسات  وإلى   عموماً 
 »الحرب في سورية أدت إلى تراجع كبير في حجم
القطاعات نتيجة تضرر معظم  النظامية   التجارة 
من حدَّ  ما  السورية،  والزراعية   الصناعية 
 التصدير إلى لبنان«، أما المبادالت غير النظامية،
سورية من  التصدير  مستوى  على   فتراجعت 
المعاكس. االتجاه  في  ارتفعت  لكنها  لبنان،  إلى 

 العجز التاريخي في
 الميزان التجاري بين

 البلدين تحّول إلى فائض
لصالح لبنان

إحصاءات  وأظهرت 
قيمة تراجع  لبنانية   رسمية 
المعابر عبر   الصادرات 
حتى )الترانزيت(   السورية 
)أكتوبر( األول   تشرين 
المئة  2012 نحو 88.80 في 
العام من  ذاتها  بالفترة   مقارنة 
 السابق، في حين ارتفعت قيمة
 الصادرات اللبنانية إلى سورية
 29.64 في المئة إلى 221.21
فترة خالل  دوالر   مليون 
قيمة تراجعت  كما   المقارنة، 
سورية من  اللبنانية   الواردات 
المئة إلى 216.5  18.16 في 
 مليون دوالر. والالفت هنا أن
الميزان في  التاريخي   العجز 
 التجاري بين البلدين تحّول إلى
 فائض لصالح لبنان بقيمة 4.7

 مليون دوالر حتى تشرين األول
 الماضي. ويعزى ذلك إلى سببين،
السوري، اإلنتاج  توقف   األول 
عبر االستيراد  صعوبة   والثاني 
واالستعاضة السورية   المرافئ 
اللبنانية. بالمرافئ  عنها 

 مساعدات المانحين

بعض نقل  حمدان  يستبعد   ولم 
 رجال األعمال السوريين أعمالهم
شركات وتأسيس  لبنان   إلى 
 جديدة. وفي هذا السياق يُذكر أن
السوريين األعمال  رجال   أحد 
مصنعه معدات  من  جزءاً   نقل 
الشويفات منطقة  إلى  حلب   في 
وباشر بيروت  شرقي   جنوب 
حول سؤال  على  ورداً   اإلنتاج. 
في ُعقد  الذي  المانحين   مؤتمر 
 الكويت أخيراً، شّدد حمدان على
 ضرورة وصول المساعدات في
على مؤكداً  ممكن،  وقت   أسرع 
 أهمية اعتماد آلية واضحة لتوزيع

والجمعيات للمنظمات  دور  وإعطاء   األموال، 
قد اآللية  هذه  مثل  أن غياب  من  محّذراً   األهلية، 
أو باألموال  الوسيطة  الفئات  استئثار  إلى   يؤدي 
 هدر بعضها. وتحدث عن اتجاه لدى دول عربية
عملية على  مباشرة  اإلشراف  إلى   وأوروبية 
 توزيع األموال والمساعدات نتيجة تجارب سابقة
موضوع مع  الدولة  تعاطي  في  مشجعة   غير 
المساعدات وصول  »عدم  أن  وأضاف   كهذا. 
لبنان على  سيفرض  قريباً  الالزمة   المالية 
الموازنة«. عجز  سيفاقم  ما  العام  اإلنفاق  زيادة 

 ومع ظهور مؤشرات على أن األزمة في سورية
إلى السوريين  من  كبير  عدد  اتجه   ستطول، 
الشراء عمليات  وتتركز  لبنان.  في  منازل   تملك 
وعرمون عاليه  خصوصاً  الجبل،  مناطق   في 
»الجمعية رئيس  وأكد  والبقاع.   وبحمدون، 
أن فارس  مسعد  العقارية«  للشؤون   اللبنانية 
 األسعار لم تتأثر كثيراً بطلب النازحين، أوالً ألن
مرتفعاً، يكن  لم  االستئجار  إلى  لجأوا  الذين   عدد 
 خصوصاً في بيروت، وثانياً ألن الميسورين منهم
أن إلى  وأشار  فترة.  قبل  وتملكوا  لبنان  إلى   أتوا 
 الحركة األبرز تسّجل خارج بيروت حيث الطلب
األكبر على الشقق الصغيرة ذات الكلفة المتدنية.
 ولفت نقيب أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان
ً استثنائيا ارتفاعاً  لم تسّجل  أن نسبة اإلشغال   إلى 
معظم إن  إذ  السوريين،  الالجئين  قدوم   نتيجة 
والبقاع، الشمال  في  يستقر  النازحة   العائالت 
 والذين يأتون إلى بيروت يستقرون موقتاً في الشقق
 المفروشة لنحو أسبوع على أقصى تقدير، ريثما

 يؤمنون مسكناً دائماً«. وأوضح أن »عدداً ضئيالً
 من العائالت التي يرتاد أبناؤها الجامعات اللبنانية،
دائم«. شكل  في  المفروشة  الشقق  في  يستقر 

 األمم المتحدة

مساعدتهم، وآليات  الالجئين  عدد  صعيد   وعلى 
 أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لألمم المتحدة
 لشؤون الالجئين دانا سليمان لـجريدة »الحياة«،
دوالر مليون   267 إلى  تحتاج  »المفوضية   أن 
المانحة، والدول  الشركاء  من  تأمينها   سيجري 
لتأمين اآلن  حتى  مؤتمرات  أربعة  عقدت   كما 
»المساعدات أن  موضحة  الالزم«،   التمويل 
أو الالجئين،  إلى  مباشرة  أموال  دفع   تتضمن 
لبعض اإلنشاء  قيد  ومدارس  منازل   ترميم 
لفترة نازحون  ليسكنها  اللبنانيين   المواطنين 
اللبنانية«. الدولة  مع  بالتنسيق  ذلك  وكل   معيّنة، 
ونفت سليمان أي حديث حالياً عن إنشاء مخيّمات.
عدد أن  »الحياة«  لـ  مصادر   وأكدت 
في ألف   700 إلى  يقفز  قد   الالجئين 
دمشق. في  كبرى  معركة  حصول   حال 

 و  بحسب تقريرحديث  اللمفوضية العليا لالجئين
ألف  225 حوالى  هناك  فإن  المتحدة  األمم   في 
وأكثر من 131 المفوضية،  لدى   نازح مسجلين 
أقرب وقت في  تسجيلهم  يتم  أن  المقرر  من   ألفا 
المفوضية موقع  على  اليوم  اإلحصاء  بلغ   فيما 
 359,419 بينما تقدر السلطات اللبنانية العدد بما
 يقارب المليون سوري متضمناً العمال السوريين

وعائالتهم.ويتوزع  المياومين 
 النازحون المسجلون اليوم على مختلف

17,399

102,527

85,988

19,785

 يتوزع النازحون املسجلون لدى
 مراكز االمم املتحدة عىل مختلف

املناطق اللبنانية، وفق التقسيم التايل

 الصور تتشابه بين عامي 1948 و 2013   على أمل أن
تكون النتائج مختلفة
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-

-

 أخيرا أقرت الحكومة اللبنانية سلسلة الرتب والرواتب ، دون أن يدري الشعب لماذا أقرت أو لماذا كان عدم اإلقرار ، أدخلوا الشعب في
 دوامة النقاشات والحوارات والمزايدات ، ولم يعرف الفقراء من أين بدأت وكيف انتهت .

 إذاً أقرت الحكومة سلسلة الرتب والرواتب ، بعد مظاهرات واعتصامات نفذتها هيئة التنسيق النقابية ، استمرت أليام ... لكن السلطات
 المعنية ومن خلفها النخب االقتصادية والمالية وبعد دراسات مستفيضة لواقع الحال استطاعت إيجاد مخرج يؤمن لها مصالحها ولو

كانت من جيوب الفقراء من الشعب.

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

-

 النازحون السوريون في لبنان، ينعشون-
االقتصاد اللبناني ام يرهقونه ؟

عيد األم... تتحدث عن نفسها
 األوضاع المأساوية داخل المخيمات

الفلسطينية
مخاطر البطالة لدى قطاع الشباب

قبرص واللحن الحزين

 وإن لم تاِت هذه التسوية على قدر آمال موظفي
كانت النقابية  التنسيق  وهيئة  العامة،   االدارة 
الفقراء بجيوب  المس  عدم  على  دائما   تصّر 
وتطالب المتقاعدين،  الموظفين   وبحقوق 
والريوع البحرية  األمالك  من  السلسلة   بتمويل 
التي لإلصالحات  بسيطة  جردة  وفي   العقارية، 
الوزراء مجلس  جلسة  في  النقاش  بعد   اعتمدت 
التنسيق. هيئة  مطالب  معظم  تحقيق  لنا   يتضح 

الحاكمة واالقتصادية  السياسية  الطبقة  أن   يبدو 
انخرطت والتي  األطراف  كافة  من  لبنان   في 
من جزءا  وأصبحت  معه  وتعايشت   بالنظام 
 تركيبته ، وتتحكم اليوم برقاب الشعب ، اوصلت
بترقيعات معالجته  يمكن  ال  مأزق  إلى   البالد 
 وشعارات لم تعد تسمن أو تغني من جوع ، ذلك
األمنية وكذلك  االقتصادية  األزمة  تطورات   أن 
 والسياسية أكدت بأن أزمة لبنان هي أزمة النظام
نظام ازمة   ،  الحاكم على أسس طائفية ومذهبية 
 اقتصادي يسحق فيها الفقراء بإسم الوطنية والدين
والمذهب ، وشعارات متعددة األلوان واألشكال .

عجز متراكم ومتناٍم

يوم، بعد  يوماً  المتصاعدة  االقتصادية   فاألزمة 
 معطوفة على الوضع السياسي الداخلي واإلقليمي
الخزينة به  تحفل  ما  إلى  والخطير،   الشائك 
أّدى ذلك  كل  ومتناٍم،  متراكم  عجز  من   اللبنانية 

 أحالت الحكومة اللبنانية سلسلة الرتب والرواتب
اقرار على  الموافقة  بعد  النيابي،  المجلس   الى 
 مشروع قانون رفع الحد االدنى للرواتب واالجور
وفي اللبنانية  الجامعة  وفي  العامة  االدارات   في 
العامة والمؤسسات  البلديات  واتحادات   البلديات 
رواتب وتحويل  العمل  لقانون  الخاضعة   غير 
 المالك االداري العام واعطاء زيادة غالء معيشة
لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض يعادل  وفقاً 
 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب
 دون زيادة غالء المعيشة، فيما استثني من الزيادات
والنواب. والوزراء  الرؤساء  رواتب  المقررة، 

أزمة لبنان هي أزمة النظام الحاكم

 وقد تساءلت بعض األوساط  حول إذا ما كان بمقدور
 مجلس الوزراء النقاش في موضوع االصالحات
تكبيد قبل  السلسلة  إحالة  أجل  من   واعتمادها 
 االقتصاد الوطني الخسائر التي نتجت عن التعطيل
 في مختلف االدارات الرسمية والمؤسسات العامة
واالعتصامات االضرابات  بسبب   والخاصة 
 المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية؟ وقد تبين أن
 عندما توفرت الرغبة بإيجاد الحل، توصل مجلس
السلسلة. لتمويل  االيرادات  إيجاد  الى  الوزراء 
 وجاءت اإليرادات كتسوية اتفق عليها من بعض
اإلقتصادية الهيئات  تنفّر  أن  دون   األطراف 
وحجمها، السلسلة  كلفة  رغم  على  جهة   من 
أخرى جهة  من  النقابية  التنسيق  هيئة   وأرضت 

  سلسلة الرتب والرواتب .. نهب الشعب

 ما وراء األرقام:
 حقائق تظهر مدى

 فقدان الطبقة
 الحاكمة للرؤية

  اإلقتصادية
 المستدامة

إلى سورية  اضطرابات  قبل  الناتج   10%من 
المصرفي القطاع  ولكن  بعدها،  فقط   %2 
الوطنية. العملة  وكذلك  مستقراً  بقي 
المركز في  لبنان  حل  الخارجي  للدين   وبالنسبة 
خارجية ديون  معدل  أعلى  لجهة  إقليمياً   الثاني 
2011 العام  في  القومي  الناتج  إجمالي   من 
67 فقط  األردن  من  مسبوقاً   ،%66 بلغ   والذي 
وتونس  ،%63 جيبوتي  دولة  من  ومتبوعاً   ،% 
53%،والمغرب 32% وغيرها من دول المنطقة.
 كما جاء لبنان في المرتبة الثالثة إقليمياً لجهة نسبة
 إجمالي الديون الخارجية من الصادرات %103
.%173 %وجيبوتي   134 األردن  من  مسبوقاً 

النخب الحاكمة ال تعطي من دون ان تأخذ

يبقى ذلك  لكن   ، والرواتب  الرتب  سلسلة   أقرت 
لبنان في  متردي  إقتصادي  واقع  أمام   تفصيل 
لن شيئا  فإن  تقر،  لم  أم  السلسلة  أقرت   سواء 
لبنان في  المتردي  االقتصادي  بالوضع   يتغير 
مستفحلة االقتصادية  األزمة  ألن  ذلك   ،  اليوم 
فقد  ، اللبناني  النظام  لطبيعة  استنادا   وعقيمة 
لتبرهن  ، أخيرا  والرواتب  الرتب  سلسلة   أتت 
عاجزة مازلت   ، لبنان  في  الحاكمة  النخب   بأن 
الوطن لها  يتعرض  التي  األزمات  معالجة   عن 
تعطي ال  الحاكمة  النخب  وهذه   ،  والمواطن 
الخاوية الفقراء  جيوب  من  تسرق  ان  دون   من 
تكفيهم... لم  السرقة  من  طويلة  سنين   وكأن 

اليومية الحياة  في  التفاقم  من  مزيد  إلى   ويؤّدي 
 ومعيشة المواطنين ، ما يعرض المواطن اللبناني
. أوالده  تهدد حياته ومستقبله ومستقبل  لمخاطر 
 وقد تخوف خبراء اقتصاديون من تصاعد األزمة
المحلي السياسي  للوضع  انعكاسا   االقتصادية 
 واالقليمي ، حيث تأثر لبنان سلباً باألحداث االمنية
 في سورية والتي انعكست على االقتصاد فتأثرت
 السياحة بشكل الفت كما تأثرت التجارة والصناعة
والعقاري. المصرفي  القطاع  الى  باإلضافة 

ارتفاع نسب العجز

والتداعيات الداخلية  األزمة  أسباب  عن   وبعيداً 
أظهرت اللبناني  االقتصاد  على   االقليمية 
نقل لما  ووفقاً  العجز،  نسب  ارتفاع   األرقام 
وشمال األوسط  الشرق  قسم  مدير  نائب   عن 
فإن ايراديان،  غبريس  المعهد،  في   افريقيا 
تشكيل في  يستمر  سورية  في  المحتدم   الصراع 
ولالستقرار اللبناني  السياسي  للنظام   تهديد 
السياسية النخب  تمكنت  إذا  وبرأيه   االقتصادي. 
تُحّسن فّعالة  تكون  حكومة  حول  التوافق   من 
اإلصالحات وتطبق  المحلية  األمنية   األوضاع 
ينمو الالزمة، فان االقتصاد قد   المالية والهيكلية 
.2013 عام  في  األحوال  بأفضل   %3.5  بنسبة 

اإلجمالية االستثمارات  أن  ايراديان   ويوضح 
من تراجعت  لبنان  إلى  المتدفقة   المباشرة 

-

األيام - عبد معروف

 1. عدم إضافة أي ضريبة على
 أرباح المصارف والمؤسسات

 المالية وارباح الفوائد واالسهم
والسندات وتجارة العقارات

  3. قانون الموازنة الجديد لعام
 2013 يتضمن إنفاقاً عاّماً بقيمة
 21229 مليار ليرة، يشمل كلفة
 غالء المعيشة، ولكنه ال يشمل

 كلفة تسديد القسط االول من

 2. تحميل المستهلكين العبء
 من دون اي تمييز واقعي،

 علماً بأن كلفة السلسلة، بما
 فيها غالء المعيشة لن تتجاوز،

 بحسب تقديرات وزارة المال،

 4. تحميل قطاع االتصاالت
 المزيد من األعباء الضريبية

 إذ ستزيد الضريبة على القيمة
 المضافة على أجهزة الهاتف

 الخلوي من 10% الى %15
 وستزيد رسوم الطوابع على
 فاتورة االتصاالت واالنترنت

 868 مليار ليرة في هذه السنة،
 ونحو 1015 مليار ليرة في
 السنة المقبلة، ونحو 1158

مليار ليرة في سنة 2015

تحويل سالسل الرتب والرواتب


