
Le conflit des partis politiques libanais sur 
le portefeuille de l’énergie dans le prochain 
gouvernement n’est pas dû au hasard. Les études 
effectuées par les experts internationaux, dont 
celles, récentes de la compagnie pétrolière 
britannique Spectrum, affirment que les quantités 
de gaz présentes dans les eaux économiques 
libanaises sont plus importantes que celles 
des champs israéliens Lévitan et Tamar. 
Selon l’expert Nil Hudson, qui avait pris part à 
un congrès sur le gaz et le pétrole au Liban,  les 
chances de retrouver des quantités énormes de 
gaz en face des côtes libanaises sont grandes, 
précisant que si tout va bien, le Liban pourra 
produire du gaz à partir de 2019 ou 2020.

« Au début nous avons cru que la couche de 
base qui se trouve en face du littoral libanais 
date de la même époque que celle dans les 
champs Tamar et Lévitan. Mais nous avons 
découvert qu’il existe deux couches, et c’est 
une bonne  nouvelle », a-t-il expliqué, ajoutant 
que « les quantités du gaz naturel présentes 
dans la couche inférieure sont plus grandes 
et leur extraction est plus facile ».

Sur une superficie de 3000 km², ce même 
expert a prévu l’existence de quantités de gaz 
variant entre 30 et 40 trillions de pieds cubes. 
Parallèlement, le champ Tamar renferme sur 
10 trillions de pieds cubes de gaz, et Lévitan 
17 trillions de pieds cubes. 

Pour atteindre la couche supérieure, il faut 
effectuer un forage de 3,5 kilomètres dans la 
mer, mais pour atteindre la couche inférieure, 
un forage de six à sept km est obligatoire. 
Selon Hudson, 70 % des régions riches en gaz 

ont été cartographiées, à partir de sondages 
sismiques de trois dimensions qui donnent 
une image précise. La compagnie Spectrum 
a l’intention de poursuivre la cartographie de 
95% de la région, et elle devrait prochainement 
acheter le matériel nécessaire à cette fin.

Le champ «Tamar»

Dans le même temps, des rapports contradictoires 
ont été publiés sur la poursuite ou la suspension 
de pompage du gaz à partir de la plate-forme 
«Tamar». Ceci a provoqué la perte de 2% des 
actions de la compagnie. Alors que la compagnie 
«Tamar» a confirmé que le pompage du gaz 
n’a pas cessé, les médias israéliens ont affirmé 
que ce pompage a été interrompu pendant 40 
minutes en raison d’un dysfonctionnement 
des pompes de plate-forme.

La société Noble Energy avait rapporté au 
préalable, que le pompage du gaz du champ 
Tamar atteint quotidiennement les  300 millions 
de pieds cubes. En outre, la société a indiqué 
que d’ici la fin du troisième trimestre de l’année 
en cours, près d’un milliard de pieds cubes de 

gaz seront pompés par jour.
Malgré les démentis de la compagnie Tamar 
à propos de dysfonctionnements dans le 
pompage du gaz, la compagnie gouverne-
mentale responsable du gazoduc terrestre a 
confirmé la présence d’un certain problème qui 
a provoqué le recul du pompage  à 50%.  Dans 
une interview accordée à la revue économique 
israélienne Globes, le directeur général de 
la compagnie australienne Woodside Peter 
Colman s’est dit inquiet quant aux obstacles 
dressés par le gouvernement israélien sur une 
décision à propos de l’exportation du gaz.

Les frontières maritimes

De retour au Liban, les ambitions israéliennes 
de mettre la main sur une partie de la frontière 
maritime libanaise prive le Liban de la chance 
d’exploiter les ressources présentes dans la 
région controversée, d’une superficie de 865 km². 
Sur ce sujet, le chef de la délégation libanaise 
qui suit le dossier des frontières maritimes le 
colonel Abdel Rahmane Shoheitli a regretté 
le manque d’efforts politiques libanais pour 
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DOSSIER: Pétrole au LIban, 
quelles perspectives ?
•	 Les puissances portent un 

intérêt capital au dossier du 
pétrole du Liban et craignent 
pour sa stabilité

•	 Pourquoi les importantes 
compagnies se concurrencent-
elles pour un si petit pays ?

Or noir au Liban: Enjeux et dangers 
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Le ministre de l’Energie et de l’Eau du gouver-
nement démissionnaire, Gebran Bassil, affirme 
en janvier 2013, au congrès international pour 
l’énergie renouvelable à Abou Dhabi, que «la 
présence de gaz et de ressources pétrolières 
dans nos eaux territoriales est aujourd’hui 
une réalité». Il a donc invité les importantes 

sociétés pétrolières internationales à participer 
au prochain appel d’offres dont les résultats 
seront annoncés le 2 mai 2013.

«Le Liban est en train de se forger une place 
parmi les pays producteurs d’énergie. Il possède 
une importante richesse hydraulique, solaire 
et éolienne dont il ne profite presque pas», a 

indiqué le ministre Gebran Bassil.

Entre-temps, le Liban se prépare. 
La première phase d’inspection 
de la zone économique exclusive 
est entièrement achevée et les résultats obtenus 
sont très encourageants. Plusieurs compagnies 
nord-américaines, européennes, asiatiques, 
africaines et arabes ont déjà fait savoir qu’elles 
s’intéressaient au projet. Si tout va bien et 
se poursuit sur cette lancée, le Liban pourra, 
dès 2015, effectuer la première exploration 
du pétrole.

Le Liban est l’un des pays prometteurs dans 
le domaine de l’or noir méditerranéen. 
Malheureusement, d’autres pays comme la 
Turquie, la Grèce, Chypre, Israël ou la Syrie, 
sont mieux préparés. Pour être prêt, le Liban 
devra assurer un cadre législatif bien ficelé, 
un comité de régulation bien préparé, ainsi 
qu’une bonne industrie locale.

Le dossier du pétrole commence à intéresser 
plusieurs pays tant au niveau stratégique qu’au 
plan de l’investissement. L’Iran, les Etats-Unis, 
l’Europe et la Russie s’intéressent de près au 
dossier. Malgré la crise syrienne, qui suscite un 

intérêt certain des 
grands pays, le 
dossier du pétrole 
occupe une place 
prépondérante 

dans les priorités. Des centres arabes de stratégie 
se penchent sur la zone économique libanaise 
et de grands investisseurs libanais œuvrent à 
avoir accès à ce marché. Le ministère de l’Energie 
avait dévoilé, il y quelques mois, qu’il y aurait 
cinq grands champs de gaz au nord du Liban, 
ainsi que quatre puits au Sud. Le Liban prend 
donc sa place sur la carte pétrolière de la région.

Le 18 avril, les compagnies retenues parmi celles 
qui ont présenté leurs demandes et appels 
d’offres pour l’exploration du pétrole et du 
gaz dans les eaux libanaises devraient être 
connues. Les permis seront délivrés le 2 mai.
Des informations ont filtré faisant état des 
noms de grandes compagnies qui seraient 
éventuellement intéressées par ce dossier. 
Le Liban a vendu des renseignements à une 
trentaine de compagnies de 19 pays, pour un 
total de plus de 110 millions de dollars. Près 
de 97 ont eu accès au formulaire d’offres à 
travers le site Internet du ministère de l’Energie.

Suite Page 3

Les potentiels pétrolier et gazier du Liban: nouvelle 
source de tensions locale et régionale

AL AYAM 

L’Etat Libanais offrirait-il de nouvelles sources 
de pillages à la classe politico-féodale qui 
le  squatte depuis tant d’années ? Les minis-
tères des télécoms, santé et autres travaux 
publiques ne suffiront plus à  rassasier les 
chefs de clans confessionnels.  La querelle 
a d’ailleurs déjà commencé au sujet de la 
forme que prendra l’organisme étatique qui 
devra gérer les revenus engendrés par cette 
manne inespérée…
Le simple fait de mentionner le mot « Pétrole » au 
Liban fait fantasmer grands et petits. Pauvres 
chauffeurs de taxi ou riches commerçants y 
voient la fin de toutes leurs misères ; réelles 
pour les uns, démontrant une insatiabilité 
typique pour les autres. 

Heureusement, il paraît qu’il y en a tant 
que même les miettes laissées suffiront à 
dynamiser l’économie.

Une récente campagne d’information lancée 
par le ministère de l’énergie et de l’eau ose 
même les promesses les plus folles aux 
citoyens libanais : des transports publics, 
des routes dignes de ce nom, de l’emploi pour 
les jeunes, du matériel pour l’armée…le rêve 
a déjà commencé.

En attendant, ne nous posons pas la question 
de savoir quelle obscure caisse du ministère a 
financé cette campagne massive qui démontre 
une tentative populiste d’instrumentalisation 
à des fins électorales.

GUERRE PAIX?
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Pourquoi ces importantes compagnies se concurrencent-elles pour un 
petit pays, comme le Liban ?

Une question se pose : Pourquoi ces importantes compagnies se concurrencent-elles pour un petit pays, comme 
le Liban ?
La réponse a été fournie, par le ministre Bassil, qui a indiqué que «les quantités du gaz, dans les champs libanais, 
sont beaucoup plus importantes que dans les autres champs du bassin méditerranéen.Après les tests nécessaires 
effectués sur la zone économique libanaise pure, nous sommes parvenus à confirmer la présence d’importantes 
quantités de gaz et de grandes probabilités, qui nous permettent de confirmer la présence du pétrole aussi», 
explique-t-il.
Et d’ajouter que l’un des sites renferme, à lui seul, le double de la quantité de gaz estimé, dans le champ Tamar, 
soit 20 trillions de pieds cubes, dans un seul endroit.
Donc, selon les informations du ministre libanais de l’Energie, le Liban possède les plus grandes quantités de gaz, 
par rapport à Chypre, Israël et la Syrie. De plus, le pays du Cèdre se caractérise par sa position géographique, qui 
facilite la liaison entre la terre et la mer, alors que Chypre, par exemple, est isolée par la mer.
Sur le plan fonctionnel, le Liban a fait preuve d’une rapidité et d’un professionnalisme notoire, dans la direction 
du dossier du pétrole, malgré les conditions difficiles, dans la région.
Ce sérieux, dans le travail, a attiré les plus grandes compagnies pétrolières. Et «la politique, qui sera adoptée, 
dans l’avenir, pour la direction des ressources et de leurs rentabilités», précise le ministre, qui estime que la 
bonne direction du dossier signifie un progrès supplémentaire, tout en avertissant que le jeu politique pourrait 
saboter ce progrès.

Plusieurs pays portent à l’heure actuelle un 
intérêt capital, sans précédent, au dossier des 
ressources pétrolières du Liban et l’abordent 
dans tous ses aspects stratégiques. Ils examinent 
minutieusement les mesures pratiques prises 
par le gouvernement, dans la gestion de ce 
dossier.

En dépit de la préoccupation des puissances 
par la guerre en cours en Syrie et les déve-
loppements du Moyen Orient, la question du 
pétrole libanais s’impose sur l’agenda de ces 
pays, grâce au site stratégique du Liban, à son 
conflit frontalier avec «Israël», mais aussi aux 
informations relatives aux quantités éventuelles 
de gaz et de pétrole au-dessous  de ses eaux 
territoriales.

Des centres d’études stratégiques occidentaux 
affichent un intérêt remarquable à la mer du 
Liban et aux compagnies qui tentent de mettre 

la main sur les gisements pétroliers et 
gaziers, surtout que ces compagnies 
sont présentes dans les marchés 
internationaux du pétrole.

En outre, plusieurs politiciens et 
hommes d’affaires libanais s’intéressent 
à l’investissement  dans cet important 
secteur, tant convoité, d’où le grand 
défi consistant à l’écarter de toute 
suspicion, sachant que le ministre 
de l’Energie, Gebran Bassil, avait 
affirmé en Conseil des ministres, que 
le décret permet uniquement aux 
grandes compagnies, affiliées à des 
entreprises  étrangères respectables, 
de participer aux adjudications.

Le ministère de l’Energie avait révélé, 
depuis trois mois, la présence de cinq champs 
gaziers et pétroliers au Liban nord. S’ajoutent 
à ces derniers quatre champs riches en pétrole 
au Liban sud.

Le ministère a lancé, le 15 février, la période 
des demandes des licences par les compa-
gnies désirant participer à l’exploration du 
pétrole. Il convient de noter que le délai pour 
déposer les demandes de pré-qualification 
aux adjudications relatives à l’exploration du 
pétrole et du gaz offshore, se termine le 28 
mars (à la suite de l’approbation en Conseil 
des ministres des conditions nécessaires à 
la qualification des compagnies). Les noms 
des compagnies admises seront annoncés 
le 18 avril, en vue de lancer les adjudications 
le 2 mai 2013.

Les fuites d’informations sur les noms des 
compagnies qui s’étaient présentées, en 

prélude aux adjudications, démontrent 
clairement l’ampleur de l’intérêt inattendu, 
porté au secteur pétrolier libanais. Le dossier 
du pétrole est susceptible de se transformer 
en boule de neige, d’où l’importance accordée 
par les pays occidentaux à la transparence 
dans la gestion de ce secteur. D’ailleurs, le 
ministre de l’Energie avait annoncé que les 
adjudications seront immunisées contre les 
compagnies non expertes et inéligibles. Un 
fait qui pourrait consolider la confiance dans 
la gestion libanaise du dossier et rassurer 
les compagnies étrangères craignant des 
adjudications formelles.

En effet, les expériences de la Lybie et de l’Irak 
(et d’autres pays de l’est de l’Asie et d’Afrique), 
tout en prenant en compte la différence de 
l’expérience et le volume des  réserves de pétrole, 
ces expériences ont montré l’importance des 
pays qui se sont ingérés  dans les crises de ces 
deux pays, en vue de se réserver des droits, 
dans les investissements pétroliers.

De ce fait, il serait important de connaitre les 
pays qui se sont présentés au Liban et leur 
importance sur la carte politique et stratégique 
au Moyen Orient. Ces données suscitent de 
même des questions sur le rôle des puissances 
dans le maintien de la stabilité au Liban, dans 
un contexte de turbulences régionales et leurs 
efforts en faveur de la démarcation des frontières 
maritimes avec «Israël». Des questions évoquées 
récemment durant les entretiens de plusieurs 
responsables européens et internationaux avec 
des responsables libanais.

Rappelons dans ce contexte que le Liban 
a déjà vendu des dossiers d’informations 
à 29 compagnies de 19 pays. Le prix de ces 

dossiers d’informations a atteint jusqu’au 
premier mars la somme de 107,412 millions 
de dollars, desquels le Liban a bénéficié de 
31,4 %, sachant que 40 compagnies ont retiré 
les formulaires relatifs aux adjudications, du 
site électronique du ministère de l’Energie.

Concernant les pays intéressés par l’achat 
des dossiers d’informations, les Etats-Unis en 
sont à la tête. Plusieurs grandes compagnies 
américaines se sont empressées d’obtenir 
ces dossiers, au moment où l’ambassadrice 
des EU Maura Connelly, suivait la question 
de près. Elle avait félicité le ministre Gebran 
Bassil pour la mise en place du comité de 
gestion du secteur pétrolier, approuvé en 
Conseil des ministres, en novembre 2012, au 
terme d’une longue période de tiraillements 
politiques internes. La diplomate a encouragé 
le ministère à «poursuivre son engagement 
dans l’application des systèmes transparents 
et appropriés pour le développement des 
deux secteurs de l’Energie et des ressources 
hydrauliques».

Les Etats-Unis sont suivis par la Malaisie, le Japon, 
l’Espagne, la Turquie, le Norvège, l’Autriche, 
le Danemark, la Grande-Bretagne, la France, 
les Pays-Bas, la Russie, l’Italie, l’Allemagne, la 
Corée du sud, la Canada, le Brésil, l’Australie et la 
Suisse. La majorité de ces pays jouissent d’une 
grande expérience en matière d’investissements 
pétroliers.

Quant aux compagnies pétrolières ayant acheté 
les carnets de conditions et d’informations, 
elles sont parmi les plus grandes compagnies 
internationales, connues par l’ampleur de leurs 
investissements et expertises dans le domaine.

(traduction - Al Akhbar)

Les puissances portent un intérêt capital au dossier du pétrole 
du Liban et craignent pour sa stabilité
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En Syrie, il ne s’agit malheureusement plus d’un 
simple mouvement démocratique contre une 
dictature. Il y a effectivement quatre autres 
niveaux de lecture du drame qui se déroule 
dans ce pays depuis maintenant deux ans.

Le premier, c’est la guerre civile confessionnelle 
et communautaire (un régime alaouite soutenu 
par toutes les autres minorités religieuses ou 
ethniques contre une opposition en majorité 
sunnite où djihadistes et Frères musulmans 
s’imposent respectivement sur le terrain et 
dans les instances dirigeantes...). 

Le second niveau relève des déchirements 
interarabes, des luttes d’influences régionales 
et des profondes rivalités historiques entre 
Perses et Arabes, entre sunnites et chiites (entre 
les États du Golfe, soutiens de l’opposition et 
l’Iran, soutien du régime). Le troisième niveau 
est bien sûr international : à tort ou à raison, 
du fait de son soutien au régime, la Russie 
devient incontournable et fait ainsi son grand 
retour sur la scène moyen-orientale mais aussi 
internationale. Enfin, le dernier niveau est aussi 
celui d’une bataille de l’énergie.

Car en grattant un peu, lorsqu’on analyse un 

conflit au Moyen-Orient, on trouve toujours 
du gaz ou du pétrole !

La Syrie a-t-elle alors une importance géopolitique 
sur l’échiquier énergétique eurasiatique ? Quand 
on sait que la Syrie est un élément central dans 
des projets de pipelines et gazoducs iraniens 
mais aussi qataris, la réponse semble évidente.

En effet, le Qatar partage avec l’Iran l’un des 
plus grands champs gaziers du monde : le 
South Pars du côté iranien et le North Dome 
pour le côté qatari. Bien attendu, des tensions 
existent entre les deux pays car Téhéran, du 
fait notamment des sanctions internationales, 
ne peut exploiter le gaz à la même cadence 
que l’Émirat.

Mais ce dernier passe par le détroit d’Ormuz 
et se trouve donc tributaire de l’Iran pour 
l’exportation de son gaz naturel liquéfié. 
En 2009, Doha avait alors eu l’ambition de 
construire un gazoduc passant par l’Arabie 
Saoudite, la Jordanie et la Syrie. 

Or, Bachar al-Assad avait refusé ce projet, préférant 
signer un accord avec son allié iranien mais surtout 
pour conserver ses échanges énergétiques sur 

le long terme 
avec la Russie. 
Ainsi, en juillet 
2011, un contrat 
fut signé entre 
l’Iran, l’Irak et la 
Syrie en vue de 
construire un 
gazoduc d’ici 2016 
afin d’acheminer 
le gaz naturel 
du gigantesque 
champ gazier 
iranien, jusqu’à 
la côte syrienne 
en Méditerranée. 

De plus, Gazprom, le géant russe, pourrait 
aussi devenir un investisseur et un exploitant 
majeur des réserves de gaz, et même de pétrole, 
qui sont sur le point d’être découvertes dans 
des zones au large de la Syrie et du Liban...
Le Qatar et l’Arabie Saoudite rêvent toujours de 
voir un pouvoir sunnite à Damas qui relancerait 
le projet du gazoduc qatari. Mais pour l’heure, le 
régime d’Assad tient toujours bon et la politique 
énergétique de Moscou semble marquer des 
points, notamment dans la région. 

Certes, l’Europe -qui est en grande partie 
dépendant de Gazprom pour ses besoins 
énergétiques- se voit obligée d’appuyer le 
jeu du Qatar dans la région afin de diversifier 
ses sources et de diminuer sa facture de gaz. 
De plus, les investissements qataris en Europe, 
et surtout en France, sont importants.
La France et les autres pays européens devront 
tenir compte de ces enjeux dans leurs choix 
stratégiques au Moyen-Orient, faute de quoi, 
ils pourraient perdre encore de précieux 
points d’indépendance énergétique et donc 
diplomatique.

Guerre en Syrie et géopolitique du gaz
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Selon une étude américaine du US Geological 
Survey Découverte, les fonds marins libanais 
abriteraient 3454 milliards de mètres cubes 
de gaz et 1,7 milliard de barils de pétrole. 
Plusieurs compagnies américaines seraient 
intéressées et ont obtenu les renseignements 
nécessaires. 

Mais outre les sociétés américaines, des 
compagnies de plusieurs pays sont en ligne: 

la Malaisie, le Japon, l’Espagne, la Turquie, la 
Norvège, le Danemark, l’Autriche, la France, 
la Grande-Bretagne, la Russie, la Hollande, 
l’Italie, l’Allemagne, le Canada, la Corée du 

Sud, le Brésil, la Suisse et l’Australie. C’est dire 
l’importance du dossier. 

Dans les prochaines années, l’exploitation des 
réserves en gaz et pétrole du Liban pourrait 
bien devenir l’un des enjeux du pays. 

Les experts estiment que les revenus de 
l’exploration de ces réserves au large des 
côtes libanaises pourraient couvrir dix fois 
la dette publique nationale. 

Avec la démission du gouvernement, il est 
important que le pays poursuive sur la lancée 
pour être prêt et pouvoir profiter de son or 
noir le plus tôt possible. Le sera-t-il?

Les compagnies intéressées

Parmi les quarante compagnies qui ont déjà 
acheté des renseignements sur le dossier: 
Chevron, Esso exploration, Marathon, 
Occidental oil, Conoco philipps (Etats-Unis), 
Petronas (Malaisie), Repsol (Espagne), 
Tpao (Turquie), JX Nippon, Inpex 
(Japon), Statoil asa (Norvège), Omv 

(Autriche), Shell (Hollande), Total SA, GDF 
(France), Lukoil overseas (Russie), Dong, 
Maersk oil (Danemark), Cain energy, 
BP exploration, Premier oil (Grande-
Bretagne), Rwe (Allemagne), Talisman 
energy plc (Canada), Eni Spa, Edison 
(Italie), Knoc (Corée), Petrobras (Brésil), 
Woodside energy Ltd. (Australie), Vital 
SA (Suisse-grande Bretagne).
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fixer à jamais les frontières maritimes du pays 
et consacrer le droit du Liban à explorer la 
zone controversée. 
Il a appelé le nouveau gouvernement de Tammam 
Salam à faire pression auprès des instances 
internationales pour trouver une solution à 
la problématique des frontières maritimes, 
mettant en garde contre tout laxisme dans 
ce dossier. 

Il a également demandé la formation d’un 
comité spécial, loin de tous calculs politiques 
et confessionnels pour suivre le dossier des 

frontières maritimes. 

Le conseil de Frederic Hoff

L’ancien ambassadeur américain au Liban 
Frederic Hoff avait insisté sur l’importance que 
le Liban entame le processus de forage du gaz 
en Méditerranée, surtout que la superficie de 
la zone libanaise non controversée est estimée 
à 22000 km², alors que la zone controversée 
est seulement de 865 km. 

Ayant présidé la coordination du dossier du 
pétrole entre le Liban et Israël, Hoff a souligné 

qu’Israël va entamer prochainement le pompage 
du gaz dans une zone située à 40 km dans la 
région controversée. 

Et d’ajouter qu’il n’existe pas de formule 
ou d’accords internationaux précis sur la 
démarcation des frontières maritimes dans 

le monde et par la suite il faut régler le conflit 
libano-israélien et le Liban peut commencer à 
travailler dans la zone qui lui appartient pour 
profiter de cette chance et mettre de côté les 
différends avec Israël, surtout que les différends 
sur les frontières maritimes est un problème 
commun à plusieurs pays du monde.

Enjeux et dangers

Source de tensions

Opinion

Roland Lombardi
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A l’heure où le bilan de ce qu’on a appelé un peu vite les « 
printemps arabes » s’avère bien mitigé, en particulier en 
Tunisie et en Egypte, les auteurs de cet ouvrage, publié sous 
les auspices de l’Observatoire d’études géopolitiques et du 
centre de recherche Maurice Hauriou de l’université Paris 
Descartes, s’interrogent avec pertinence sur la notion et les 
raisons de « l’ exception marocaine » qui, selon eux, s’impose 
comme une évidence. C’est donc  aux caractéristiques, mais 
aussi aux promesses de cette « exception marocaine » que se 
s’intéressent dans cet ouvrage, dirigé par Frédéric Rouvillois et 
Charles Saint-Prot, une quinzaine d’universitaires et d’obser-
vateurs, juristes, historiens, économistes ou sociologues, à 
un moment où l’actualité politique rend une telle réflexion 
particulièrement urgente. 
 Dans les pays touchés par les événements de 2011, on constate 
à la fois des flottements institutionnels, un niveau de violence 
inédit,  un climat d’insécurité, la montée en puissance de groupes 
radicaux, des menaces sur les droits de la femme. A l’opposé, le 
royaume du  Maroc qui s’inscrit dans une logique réformiste, a 
pu, au milieu des tribulations qui secouent la région, anticiper et  
gérer  la crise en continuant le processus des réformes. Ainsi, il 
a su se doter d’une nouvelle Constitution et la mettre en œuvre  
tout en maintenant le cap du développement global fixé par 
le roi Mohammed VI. Du coup, voici le Maroc qui se présente 
comme un pôle de stabilité dans la région et un partenaire de 
tout premier plan pour les pays du nord de la Méditerranée. 
Sur ce point, on lira avec intérêt les analyses concernant le rôle 
du royaume dans la consolidation d’un islam authentique, 
réformiste et modéré face aux extrémismes, sa contribution 
essentielle à la lutte contre le terrorisme au Sahara et au Sahel, 
son active politique africaine.
L’ouvrage se divise en plusieurs grandes parties ; les principes 
fondamentaux (monarchie, consensus, Islam modéré), 
les institutions, les questions sociales et économiques, et 
les questions géopolitiques, avec sur ce point des études 
approfondies sur les relations franco-marocaines, le Maroc 
et l’Europe, la projection africaine du Maroc ou les causes de 
l’impasse du dossier du Sahara  marocain face au complot 
séparatiste concocté par Alger.
Les auteurs insistent non seulement sur les réalisation en 
matière institutionnelle et de consolidation de l’Etat de droit 
dans le cadre d’une monarchie nationale et populaire, mais 
aussi sur les efforts le renforcement de l’unité nationale et 

territoriale « de Tanger à la frontière mauritanienne » et pour le 
développement économique et social, la poursuite des grands 
chantiers (développement des énergies renouvelables, Plan vert 
pour l’agriculture, Plan azur pour le tourisme, Plan Emergence 
pour l’industrie…), l’ébauche d’une régionalisation ambitieuse, 
le renforcement des partenariats avancés ou stratégiques 
avec les pays de l’Union européenne, notamment la France 
qui reste l’ami le plus constant.
« Tels sont les chantiers d’avis du Maroc en marche » affirment 
Frédéric Rouvillois et Charles Saint-Prot dans leur avant-propos 
en posant le principe que l’exception marocaine est «  tout 
simplement le fait que, là où d’autres s’agitent en tous sens, 
tâtonnent ou sont frappés d’une sorte de paralysie cadavérique, 
le Maroc poursuit son évolution dans la stabilité ».

Michel Degoffe
Professeur agrégés des universités (Paris Descartes)

Zeina el Tibi a publié  l’islam et la femme  aux éditions Desclée 
de Brouwer (DDB)  à Paris. Cet ouvrage suscite un grand intérêt 
et la curiosité des médias français télévisés, radiophoniques et 
autres. Nous reproduisons l’entretien donné au site Atlantico.

Atlantico : L’idée reçue sur le fait que le Coran réserve 
une place dégradante de la femme dans la société 
musulmane a  la vie dure. Qu’en est-il exactement ?
Zeina el Tibi : Il est clair qu’il existe un grand décalage entre, 
d’une part, les clichés et les idées reçues et, d’autre part, la 
véritable doctrine de l’islam, telle qu’elle découle du Coran 
et de l’enseignement du Prophète Mohammed. Il suffit de 
lire le Coran pour être convaincu que le livre saint de l’islam 
a représenté un progrès pour la condition féminine. Non 
seulement, l’égalité hommes-femme est affirmée sur le plan 
spirituel, le Coran parlant constamment des croyants et des 
croyantes, mais encore la complémentarité entre l’homme et 
la femme qui sont un couple, «un vêtement l’un pour l’autre», 
et aussi l’égalité des droits entre l’homme et la femme sur le 
plan social. Outre les principes du Coran, tout l’enseignement 
du Prophète prône le respect de la femme. C’est donc à ses 
sources fondamentales qu’il importe de remonter.
Les traitements parfois extrêmes réservés aux musul-
manes n’auraient donc pas une origine religieuse ?
Il faut faire la distinction qui s’impose entre la religion 
musulmane et les coutumes et autres pratiques ou habitudes 

qui sont très éloignées des prescriptions islamiques. S’il est 
incontestable que la condition de la femme dans certains pays 
musulmans - et plus particulièrement dans certaines couches 
de population - est déplorable, ce serait une erreur d’imputer la 
responsabilité de ce genre de situation à l’islam. Par exemple, 
des déguisements comme la burqa et le tchador sont des 
coutumes locales (afghane, perse) qui n’ont rien à voir avec la 
religion. L’excision est une pratique africaine, régulièrement 
condamnée par l’islam et d’ailleurs inconnue dans les pays 
musulmans en dehors de l’Afrique noire (où elle concerne 
d’ailleurs aussi bien les chrétiennes que les musulmanes). 
La polygamie n’a pas été initiée par l’islam qui, au contraire 
incite à y mettre un terme en posant des conditions si strictes 
qu’elle est irréalisable. Le voile lui-même n’a rien d’islamique 
: il n’y a aucune prescription stricte en ce sens. En réalité, ce 
qui fait du mal à l’islam, ce sont les ignorants et les charlatans 
qui racontent n’importe quoi et trahissent le vrai message 
progressiste et humaniste de l’islam. C’est ainsi qu’a pu prospérer 
un conservatisme outrancier, enfermé dans la stagnation et la 
routine et encouragé par l’ignorance, la répétition d’habitudes 
folkloriques et de coutumes surannées.
Ne peut-on pas dire par ailleurs que les femmes 
ont joué un rôle dans la construction de l’islam ?
Bien sûr. C’est un fait historique qu’il y a un rôle éminent joué 
par de nombreuses femmes dès les origines de l’islam puis 
dans l’épanouissement de la civilisation arabo-musulmane. Il 

est notable que le premier musulman, c’est-à-dire la première 
personne à croire en la Révélation transmise par le prophète 
Mohammed était une femme : Khadija, l’épouse du Prophète. 
Ensuite, beaucoup d’autres femmes ont tenu une place importante 
durant la montée en puissance de l’islam. Au fil des siècles, 
des femmes musulmanes se sont illustrées par leur foi, leurs 
connaissances, leurs actions au service du développement 
de la société islamique.
Où en est la condition féminine 
aujourd’hui dans l’islam?
Trop souvent, le véritable enseignement de l’islam a été oublié 
laissant la place à des explications fallacieuses de quelques 
esprits égarés, ridiculement formalistes ou tout simplement 
incompétents. Dans le désordre des événements que l’on a 
rassemblé sous le slogan frelaté le «printemps arabe», on voit 
prospérer des courants extrémistes qui ont des conceptions 
totalement  farfelues de l’islam, notamment pour ce qui concerne 
la femme. C’est notamment le cas en Tunisie et en Égypte. 
Il est indispensable que les grands oulémas et les sages de 
l’islam dénoncent ces dérives et réaffirment vigoureusement 
la doctrine du juste milieu, celle de l’islam modéré. En tout 
cas, il existe des pays musulmans où la condition féminine 
progresse et est très satisfaisante, je citerai par exemple le 
Maroc, grâce il est vrai à l’action éclairée du roi qui est le chef 
spirituel incontesté, le Commandeur des croyants. C’est peut 
être cette autorité légitime qui manque dans certains pays

Après les « printemps arabes », l’exception 
marocaine

L’islam et la femme
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الحسابات السياسية الفرنسية و االقتصاد المغربي

 طرح اقتراح الوزير الفرنسي أرنولد مونتيبورغ
 بسحب استثمارات بعض الشركات الفرنسية في
في السبب  حول  التساؤالت   ، المغربية   المملكة 
المفاجئة، وتداعيات الفرنسية   اتخاذ هذه الخطوة 
هذا على  الضوء  وإللقاء  المملكة.  على   تطبيقها 
 الحدث التقت »األيام« الخبير االقتصادي المغربي
الدكتور نوج الهرموزي وأجرت معه هذا الحوار .

 برأيكم ما هو الدافع يجعل أطراف في
 الحكومة الفرنسية تصرح بنيتها سحب

جزء من استثماراتها في المغرب؟

الواقعة في هذه  نضع  أن  األمر  بداية  في   دعونا 
 إطارها التاريخي والمكاني، فهي تأتي بالموازاة
 مع انتخابات الدور الثاني للبرلمان الفرنسي الذي
بصفة اليسار  أو  االشتراكي  الحزب  فيه   يبحث 
الحكم بدفة  لالنفراد  مريحة  أغلبية  على   عامة 
االشتراكية بنزعتها  المتسمة  برامجه   وتمرير 
 الحمائية االنعزالية. والمدافع على هذه السياسة ـ
 أي الوزير الحالي للوزارة حديثة النشأة والتسمية
ourg ووزارة إنعاش االنتاجية”ـ أرنو مونتوبور-

 Arnaud Monteb معروف برفضه لسياسات
 نقل االنتاج إلى الخارج délocalisation بصفة
انتقال التجارة وحرية  وتحرير  وللعولمة   خاصة 
هذا عامة.  بصفة  والرساميل  والبضائع   السلع 
 ما عبر عنه في كتابه األخير “صوتوا من أجل

 الالعولمة” وقد دفعته مواقفه االنعزالية والداعية
 إلى غلق الحدود والحمائية إلى الواجهة السياسية
 وجعلته الرجل الثالث في الحزب االشتراكي مما
بسهولة على حقيبة وزارية. الحصول   مكنه من 
 ومنه فإن هذه الطروحات في هذه الفترة االنتخابية
بمكيافيلية العارفين  عند  مفهوم  أمر   بالذات 
السياسية. اقتراحاتهم  وبشعبوية  السياسيين 

 ما هي تداعيات سحب هذه االستثمارات
على المملكة المغربية؟

أما القرار،  هذا  وحيثيات  السياق  عن   هذا 
 بخصوص تداعياته االقتصادية واالجتماعية فهي
معطيات توفر  عدم  إلى  بالنظر  الحصر   صعبة 
األرقام لكن  المغربي.  االقتصاد  حول   دقيقة 
بهذا )المعني  االتصال  مراكز  قطاع  أن   تفيد 
ماليير  6 يناهز  ما  المغرب  على  يدر   القرار( 
عاملة يد  ألف   50 قرابة  ويشغل  سنويا،   درهم 
منها تستحوذ  مغربية،  مدينة   15 على   موزعة 
كما قرابة %60.  أي  األسد  نصيب  على   فرنسا 
الكبرى الفرنسية  االتصاالت  شركات   وتشغل 
)Orange  ،  SFR  ،  Bouygues(  الثالث 
30%    من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع.
الفرنسي االستثمار  سحب  أن  يعني   ما 
في الشغل  لقطاع  مباشرا  تهديدا   سيشكل 
بالمغرب. واالنتقالية  الحساسة  الفترة  هذه 

 لكن العارف بتاريخ العالقات المغربية الفرنسية
باالقتصادي السياسي  وتداخل   وتعقيداتها 
وقع من  يخفف  ما  سرعان   والديبلوماسي 
 التصريحات األخيرة لهذا الوزير االشتراكي. فقد
 باءت محاوالت سابقيه Borloo Jean-Louis, و
 Wauquiez Laurent في )2004( و )2010(
من وسياسية  ديبلوماسية  بعد ضغوطات   بالفشل 
 الطرف المغربي، وكذا ضغط الشركات الفرنسية
العمل لسوق  التنافسية  الميزة  من  تستفيد   التي 
 المغربية، وخصوصا في هذه الفترة التي تعرف
فهذه أوروبا.  ألزمة  مواكبا  اقتصاديا   ركودا 
بالمتوسط درهم   4500 قرابة  تؤدي   الشركات 
لعامل درهم  ألف   20 مقابل  مغربية  عاملة   ليد 
األخير هذا  أن  كما  المهمة.  بنفس  للقيام   فرنسي 
 يشتغل 35 ساعة أسبوعيا مقابل 44 ساعة لنظيره
التي الضغوطات  نفهم  أن  يمكن  ومنه   المغربي. 
الحمائية لسياسة  والمناوئة  الشركة  بها هذه   تقوم 
المذكور. الوزير  إليها  يدعو  التي  واالنعزالية 

 ما هي االجراءات التي يتوجب على
المغرب اتخاذها في هذا الصدد؟

القرار وصناع  الحكومات  لدى  العادة   جرت 
لثني ضغطية  إجراءات  يتخذوا  أن  المغرب   في 
العدول عن  وإقناعهم  الفرنسيين   السياسيين 
إبراز خالل  من  االستثمارات  هذه  سحب   على 

تداعياتها الكبيرة على قطاع التشغيل في المغرب.

التقليدي الكالسيكي  االجراء  هذا  أن   نعتقد 
يبقى لكنه  الراهنة  الحساسة  المرحلة  في   مفهوم 
أن األنجع  فمن  استجدائي.  طابع  ذو   ظرفيا 
أمتن أسس  على  اقتصاده  بوضع  المغرب   يقوم 
والحسابات والمالبسات  بالظرفية  ارتباطا   أقل 
أن اقتصاديا  فالمعروف  الخارجية.   السياسية 
 الشركات األجنبية أكثر انجذابا للدول التي توفر
واالبتكار. لالستثمار  ومحفزا  مالئما   مناخا 
في واالستمرار  السعي  عليه  يتوجب   ومنه 
لتقوية األعمال  أنشطة  ممارسة  مناخ   تحسين 
فمؤشرات واستقطابيته.  االقتصاده   تنافسية 
94 المرتبة  في  المغرب  تصنف  األعمال   مناخ 
المرتبة في  يضعه  والرشوة  الحكامة   ومؤشر 
وتعقيداتها الجبائية  المساطر  مؤشر  أما   ،89 
دولة.  189 أصل  من   124 المرتبة  في  فيضعه 
 هذه بعض من اإلجراءات االقتصادية التي يستلزم
 على الحكومة الحالية التفكير الجاد في تبنيها من
وجعله المغربي  االقتصاد  دعائم  إرساء   أجل 
وشعبويتهم. السياسيين  مزاجية  عن  مأمن  في 

  لبنان والربيع العربي ... هل تنطلق ثورة الفقراء في لبنان؟

صحيح، والعكس  عميلة،  وشخصيات   معادية 
 حتى ترسخت الطائفية في صميم أهل لبنان. فهذا
 يتباكى على منصب قائد الحرس الجمهوري، ألنه
األمن تولي  يريد  وذاك  منه،  وأخذ  لطائفته   كان 
دواليك. وهكذا  البلد،  على  السيطرة  ليُحِكم  العام 
    
لبنان يسد اآلفاق السياسي والطائفي في   والنظام 
 أمام المواطن،الذي هو في الحقيقة ليس عضواً في
  دولته بل هو عضو في الطائفة . واستنادا لهذا النظام
 فقد احتكرت قلة من القالئل التمثيل السياسي فمنذ
 بداية القرن الماضي جرى تداول التمثيل السياسي
 ضمن 072 عائلة وتعاظم دور اإلقطاع السياسي
دخول إلى  باالضافة  الدينية  المرجعيات   ونفوذ 
 عنصر المال الذي ركب الموجة الطائفية وأفرز
 زعامات جديدة التقّل سؤاّ عن تلك التقليدية، وقد
 استطاع المال أن يوظف مرجعيات دينية وطائفية
االنتخابات. في  حدث  كما  لمصالحه   ويسخرها 

 وفي سياق العملية السياسية  لم تتمكن األحزاب
الشعبية والمبادئ  البرامج  ذات   الحقيقية 
المراكز إلى  الوصول  من  الشاملة   والقومية 
التي فاألحزاب  الدولة.  بنية  في   المؤثرة 
الطائفية الحاالت  تلك  هي  ومرحت   سرحت 

بّراقة ومبادئ  بشعارات  نفسها  دهنت   التي 
ومصالح أهداف  جوهرها  في  تخبئ   المعة 
شخصية. ومصالح  تعصبية  خلفيات  ذات  فئوية 

يصبح وعندما  المصيرية  االستحقاقات   عند 
الطبقات تلجأ   ، لمصالحه  وعيا  أكثر   الشعب 
 الحاكمة إلى إثارة النعرات والحساسيات المذهبية
الطائفة عن  دفاعا  قواها  وتجند   والطائفية 
فعلت ،)كما  اآلخرين  من  يدعون  كما   )المهددة( 
 اليهودية السياسية ، والمارونية السياسية والشيعية
 السياسية والسنية السياسية (، يدعون أن الطائفة
هللا أرسلهم  الحمى  حماة  وهم  ومضطهدة   مهددة 
 لحماية الطائفة وهذا ما يفّسر تماماً قدرة شعارات
لبنان. عموم  في  والمذهبي  الطائفي  التحريض 
     
لبنان  ، السياسي  النظام  أوصل   ، تأسيسه   ومنذ 
سلب أبرزها  مؤلمة،  نتائج  إلى  يزال   وما 
محاصرته عبر  وقوته  حريته  الشعب   غالبية 
هذا ليصبح  الطائفية  الجماعات  قوالب   ضمن 
إذ التركيبة،  هذه  حيال  عاجزاً  بالتالي   الشعب 
قليل عدد  أيدي  في  المادية  القوة  تمركز   يزداد 
الطوائف كل  من  والمتزعمين  المحتكرين   من 
أدوات وتتحول  لجشعهم.  حّد  اللذين ال   ،  والملل 
 العمل السياسي الديمقراطي ووسائل التعبير إلى
وأصحاب الطوائف  فيها  تتحكم   إمبراطوريات 

 الرساميل الكبرى كما يحدث في وسائل االعالم.
واالصالحيون والتغييريون  العلمانيون   ووجد 
ومخاطبة رؤيتهم  إيصال  عن  عاجزين   أنفسهم 
المؤسسات من  العديد  إلى  باالضافة   الجماهير. 
أدوات من  جزءاً  صارت  التي  الدينية   والمنابر 
المتحكمة. الطغمة  بيد  السياسي  التوجيه 

للفتن يؤسس  والطائفي  السياسي   النظام 
، المآسي  من  لعديد  سببا  وكان   والحروب، 
التجارية باالحتكارات  يرتبط  نظام  ألنه   ذلك 
اقتسام ويعتمد  األجنبية  والمصالح   والوكاالت 
 الدولة بين جماعة المال المتسترة بالدين واالقطاع
مصالح على  مرتكزاً  بكونه  وهو   السياسي، 
محاوالت على  يتآمر  والتجارة   االحتكارات 
إحداث نهضة إقتصادية إنتاجية صناعية زراعية.
 وهذا ما يجعل لبنان مكشوفاً دائماً أمام االرادات
 األجنبية، وهو دائماً عاجز عن تحقيق إنجازات أو
 تحوالت بذاته. فتشكيل حكوماته يخضع في كثير
 من األحيان الرادات خارجية. واالنتخابات  مسرحاً
وفي ونفوذ خارجي.   لتدخالت سفراء ورعايات 
المفاصل المصيرية لم تكن االرادة اللبنانية فاعلة.
     
النيرة والعقول  الوطنية  والتيارات  القوى   إن 
من الوطن  إنقاذ  باتجاه  للعمل  مدعوة  لبنان   في 
والراعية لالحتكار  الحامية  الجماعات   دولة 

 المتيازات الطوائف، وذلك عبر اطالق مشروع
والراعية لمصالحه  الحامية  الشعب   دولة 
واسعة جبهة  عبر  وذلك  وحاجاته،   لتطوره 
شعبية وقوى  طائفية  غير  وطنية  شرائح   من 
وبهذا والتحرر.  التغيير  في  مصلحة   صاحبة 
بين امتيازات  صراع  من  الصراع  نقل   يمكن 
الشعب قوى  صراع  إلى  وجماعات   طوائف 
والرجعيين. والفاسدين  المحتكرين  ضد  الحي 

األيام -  حاورته فطيمة شطاطبي

األيام -  عبد معروف

تتمة الصفحة االولى



7 حوار

 ما هو موقفكم من دعوة أكادميين ومثقفين عرب
 لتجديد قراءة المصادر التاريخية وإعادة تحقيقها بناء

 على المستجدات المعرفية واعتمادا على المعطيات
التقنية والحضارية؟

علمية قواعد  عن  يتأتيا  أن  شرط  ضروريان  واالبداع   التجديد 
التجديدية مهمة  ويجب األخذ الدعوات   ومنهجية صحيحة. وهذه 
من هم  الناس  كان  فإذا  نهائي.  شيء  يوجد  ال  التاريخ  في   بها. 
وما للجميع،  متاحة  المصادر  فإن  التاريخ،  ويصنعون   صنعوا 
جديدة نقدية  بعين  المصادر  هذه  قراءة  يعيد  أن  إال  الباحث   على 
عن جديدة  واستنتاجات  فرضيات  إلى  التوصل  له  يسمح   مما 
 موضوع تاريخي سبق وقدمت حوله دراسات عديدة. فالمعطيات
 التاريخية ثابتة، أما الفرضيات واالستنتاجات فهي متغيرة وترتبط
الخروج عن تبرز، وهذا ما يساعد على  المؤرخ حيث   بشخصية 
التجديد على  مثاالً  أعطي  أن  لي  اسمح  للتاريخ.  التقليدية   الرؤية 
عندما الصليبي  كمال  المؤرخ  قدمه  ما  التاريخي  الفكر   في 
 استنتج أن أصول التوراة تعود إلى الجزيرة العربية بعد ما كانت
فلسطين. التوراة ظهرت في  أن  أكدت على  قد  السابقة  الدراسات 

أمام الطريق  ييسر  والتقني  المعرفي  التطور  أن  فيه   ومما ال شك 
بصورة قراءتها  يعيد  أو  جديدة  مصادر  على  يطلع  كي   الباحث 
والتطور المعلوماتية  عصر  في  نعيش  فنحن  وجديدة.   متطورة 
 اإللكتروني والتقني السريع والمبهر، ولما ال نعتمد هذه االنجازات
 لتسهيل البحث وتطويره؟ ولكن علينا أن نتذكر دائماً أنها ربما تسمح
 لنا بإعادة قراءة المعطيات أو بالكشف عن جديد منها، ولكن ليس
واالستنتاجات فالفرضيات  واالستنتاجات،  بالفرضيات   بالخروج 
 هي نتاج فكري وبشري راٍق ال تستطيع اآللة تقديمه لنا. الكومبيوتر
 وبرامجه المتطورة يؤدي دوراً بارزاً في مجال تنظيم عملية تكشيف
 المصادر وفهرستها وتسهيل معرفة الباحث بوجودها وتيسيرالوصول
كما والمخطوطات.  المصادر  أصالة  فحص  عملية  وفي   إليها، 
لتقنيات المسح الجغرافي الحديثة أن تكشف عن الجديد من  يمكن 
اآلثار التاريخية وحتى عن المجتمعات البشرية التي كانت قائمة.

 ما هي أزمة الكتابة التاريخية وهل استطاع العرب
تدوين تاريخهم بشكل علمي ودقيق ؟

 هل تاريخنا هو تاريخ أمة ووطن أم تاريخ طوائف
ومذاهب ؟

 األزمة هي في المؤرخين وليس في التاريخ نفسه أو في مصادره.
والجهوي والطائفي  والعصبي  القبلي  الفكر  إلى  ذلك  يعود   وربما 
وإلى العرب،  المؤرخين  بعض  عبئه  تحت  يرزح  مازال   الذي 
والعنتريات الكاذب  والتفاخر  التبجح  ملؤها  روحاً   امتالكهم 
العلمية الحقيقة  رؤية  عدم  إلى  ببعضهم  يدفع  مما   الجوفاء، 
وإلى الصحيحة،  التأريخ  قواعد  عن  والتخلي  هي  كما   التاريخية 
بغيض. ومتعصب  ومنغلق  ضيق  منظور  من  التاريخ  تناول 

تلميع وإلى  طائفة  أو  لجماعة  التأريخ  الى  بعضهم  يندفع   وربما 
اآلخرين تاريخ  تشنيع  مقابل  في  تزويرها  نقل  لم  وإن   صورتها 
الفتنة لتأجيج  أدوات  إلى  هؤالء  كتابات  تتحول  وبذلك   وتشويهه، 
االنفتاح من  العرب  المؤرخين  بعض  يتمكن  ولم   واالقتتال. 
التاريخية العملية  في  وجودهم  وتقبل  اآلخرين  تاريخ   على 
وال تاريخية  ال  رؤية  وهذه  التاريخي،  الحضاري  الفعل   وفي 
وهو الجميع  صنع  من  هو  التاريخ  أن  نعلم  فنحن   حضارية. 
صنعه، في  جميعها  المجتمعات  تشترك  تكاملية  تراكمية   عملية 
بمفردنا. نعيش  ال  نحن  اآلخرين،  وتقبل  حولنا  من  النظر  فعلينا 

 وتقع على المؤرخ مسؤولية فكرية مهمة، فالمؤرخون والمفكرون
العام. الرأي  توجيه  في  مؤثراً  دوراً  ويؤدون  الرأي  صانعو   هم 

العديد من العرب  يمتلك  بالسهلة.  ليست  أن مهمتهم  نقول   من هنا 
كاللغة واحدة،  أمة  تجعلهم  التي  المشتركة  والعناصر   المقومات 
والتطلعات، والتحديات  والموارد  والثقافة  والجغرافية   والتاريخ 
 وعلينا التأكيد دائماً على هذه الحقيقة من خالل كتاباتنا التاريخية،
مجتمعنا يواجهه  وما  العربية  االنقسامات  ظل  في  سيما   وال 
المذهبية الفتن  وإثارة  المقسم  كتقسيم  تحديات  من  اليوم   العربي 
هذا يجعلوا  أال  اليوم  العرب  المؤرخين  على  وغيرها.   واإلثنية 
أو االنكماش  إلى  ويدفعهم  عزيمتهم  من  ينال  أن  المتأزم   الوضع 
المشتركة العناصر  على  االضواء  تسليط  عليهم  وإنما   اإلحباط، 
إلى وصوالً  العربي  التعاون  إلى  والدعوة  كأمة  العرب   بين 
 التكامل المنشود لمواجهة عدونا المشترك وهو العدو الصهيوني.

 أمام التشظي والفوضى في كتابة التاريخ العربي ، هل
 يمكن االستناد إلى هذا التاريخ لبناء حاضر مزدهر من

 البناء والتنمية ؟

إلى بدورها  بحاجة  العربية  التاريخية  الكتابة  أن  فيه  شك  ال   مما 
 إصالح أو ثورة ، فالثورة ال تكون على الفساد السياسي واإلداري
 واالقتصادي فحسب وإنما على الفساد التأريخي والفكري والثقافي.
 إن تأريخاً يعمل على تقسيم المجتمعات وتناحرها أو تزوير الحقائق
 ال ريب في أنه عاجز عن أداء دور بناء في عملية البناء والتنمية،
أرقى ومن  وتخلفه.  وإفساده  المجتمع  تجهيل  في  بدوره  يسهم   بل 
 المدارس التاريخية وأكثرها نفعاً في مجتمعنا اليوم هي » المدرسة
تاريخ كتابة  إلى  تسعى  التاريخية  المدرسة  فهذه   .«  االجتماعية 
 المجتمع وليس تاريخ أفراد أو جماعات أو طوائف، وتركز على
 مختلف جوانب المجتمع الجيدة منها والسيئة. والتاريخ االجتماعي
الديناميكي المنهج  على  قائم  وهو   ،« المجتمع  تطور  علم   «  هو 
 التطوري، فهو ال يحدد الحدث التاريخي بزمن معين أو ينظر إلى
 التاريخ نظرة سكونية جامدة. فيجب على المؤرخ أن يعرض التاريخ
 على أنه سلسلة متصلة من األحداث، غير محصورة بزمن معين ألن
 تأثيرها باٍق. فنحن ما زلنا نعيش كل يوم هزيمة حزيران 1967، كما
 أن الميثاق الوطني اللبناني 1943 مازال مؤثراً فينا إلى يومنا هذا.

 هل يشكل التاريخ العربي عقبة أمام الشعوب؟ وكيف
 يمكن للشعوب أن تقرأ تاريخها ؟

غير أمامه،  عقبة  الشعوب  من  شعب  تاريخ  يكون  أن  يمكن   ال 
مع تعاطينا  وفي  تاريخنا  إلى  نظرتنا  في  تكمن  المشكلة   أن 
الكشف في  المتبعة  الالمنهجية  الطرق  وفي  وقوانينه،   سننه 
المستخلصة. والهدامة  الالعلمية  النتائج  وفي  التاريخ  هذا  عن 

وهذا وإيجابي،  سلبي  وجهين:  يحمل  أنه  وإبداعه  التاريخ   أهمية 
 ما يسمح للشعوب باالستفادة من تاريخها وتاريخ البشرية عموماً.
 وبالرغم من مرحلة االنحطاط التي تمر بها أمتنا العربية، علينا أال
السلبي  - تاريخنا  ولنجعل من  والهزيمة،  االحباط  بمشاعر   نغرق 
 وااليجابي – المعلم والمحفز الحضاري األول. وهذا التاريخ بسلبياته
وإيجابياته يمكن أن يصبح تاريخاً محفزاً ويمكن أن يصبح تاريخاً عبئاً.

 فعلينا أن ننظر إلى الجانب السلبي من تاريخنا لنأخذ الموعظة والعبرة
للنهوض لنا  محفزاً  ولنجعله  ضعفنا،  مكامن  على  ولنتعرف   منه 
محفزاً. تاريخاً  السلبي  التاريخ  يصبح  بهذا  األخطاء،  وتصحيح 

عبئا ما  ألمة  المشرق  اإليجابي  التاريخ  يصبح  أن  يمكن   كما 
في البحث  دون  من  التاريخ  بهذا  بالتغني  تكتفي  عندما   عليها 
أو عليه  الحفاظ  أجل  من  العمل  دون  ومن  ونجاحه  قوته   مكامن 
جديدة. حضارية  إنجازات  لتحقيق  عليه  والبناء  منه   االنطالق 

التعلم من بناءة تريد  ناقدة  بعين  تاريخنا  إلى  العودة   من هنا علينا 
 أخطاء التاريخ كما تريد التعلم من انجازات التاريخ، عسانا نستطيع
 الدخول مجدداً في الركب الحضاري اإلنساني والتقدم في مساره.

كتابة التاريخ علم من أجل تطوير البنى االقتصادية لألمم
 وضعه المفكران العربيان قسطنطين زريق ونديم البيطار
عام 1948، العربية  النكبة  نقدية ألسباب  مقاربات   من 
 فقد تجاوزا في تحليلهما أسباب النكبة األبعاد العسكرية
يسود كان  الذي  العام  التركيب  إلى  أسبابها  وأرجعا   والسياسية 
وأخالقية. ودينية  واجتماعية  اقتصادية  بنى  من  العربي   المجتمع 

 هل هناك دراسات وأبحاث دقيقة لتاريخ االقتصاد
العربي ؟

التي القيمة  الدراسات  بعض  العربي  عالمنا  في  تظهر   بدأت 
وضعه ما  أبرزها  ومن  العربي،  االقتصادي  التاريخ   تتناول 
في رائداً  يعد  بات  حيث  الدوري.  العزيز  عبد   المؤرخ 
منهجاً بوضعه  تميز  بعدما  العربي  لالقتصاد  التأريخ   مجال 
أهمية أدرك  وبعدما  واالقتصادي  التاريخي  للبحث  به   خاصاً 
التاريخ وأهمية  وحراكها،  المجتمعات  تكوين  في   االقتصاد 
الشعوب حياة  من  حيوي  جانب  عن  يكشف  الذي   االقتصادي 
واالجتماعية. والفكرية  السياسية  التطورات  من  الكثير  ويبرز 

  أيضاً يمكن أن نذكر بعض المؤرخين الفلسطينيين-على سبيل المثال
 ال الحصر- أمثال يوسف صايغ ونقوال زيادة وعادل مناع وسليم
 تماري وماهر الشريف وعبد الوهاب الكيالي وسواهم ممن اجتهدوا
 في ابراز العالقة الوطيدة بين االقتصاد والتطورات التاريخية في
 المجتمعين العربي والفلسطيني والصهيوني. أيضاً يمكن أن نشير
 إلى بعض المؤرخين الذين اتجهوا إلى دراسة األحوال االقتصادية
 وانعكاسها على األوضاع السياسية واالجتماعية والعسكرية والفكرية
 في التاريخ اللبناني، أمثال كمال الصليبي ووجيه كوثراني ومسعود
 ضاهر الذي وضع دراسة مقارنة عن النهضة في لبنان ومثيلتها في
 اليابان، وعبد الرؤوف سنو الذي لم يغفل العامل االقتصادي ضمن
 األسباب الكامنة وراء اندالع الحرب األهلية اللبنانية عام 1975.

 برأيك لماذا ال تزال الكتابة التاريخية العربية حبيسة
 الرؤية التقليدية للتاريخ موضوعا ومنهجا، على الرغم

 من الدعوات التجديدية التي تظهر من حين آلخر هنا
وهناك؟

 ينسحب على الكتابة التاريخية العربية اليوم ما ينسحب على واقعنا
والدينية والفكرية  والعسكرية  االقتصادية  أوجهه  بمختلف   العربي 
وكذلك حقيقية  حضارية  أزمة  في  نعيش  فنحن  وسواها.   والفنية 
التسلط واقع  األول وهو  واقعين:  إلى  ذلك  ويعود  للتاريخ.   كتابتنا 
تحته يرزح  الذي  والفكري  السياسي واالجتماعي  والظلم   والكبت 
 المؤرخ العربي في ظل أنظمته المستبدة وما يؤدي ذلك إلى انعدام
 للحرية بكافة أشكالها. وانعدام الحرية سوف ينتج عنه بالضرورة
مناحي بكافة  التجديدية  للروح  انعدام  وبالتالي  لإلبداع   انعدام 
االبداع انتفى  الحرية  انتفت  فإذا  التاريخية،  الكتابة  ومنها   الحياة 
 والتجديد. أيضاً علينا أن نشير إلى أهمية البحث العلمي في التطوير
العربية. دولنا  في  المعنية  الجهات  مسؤولية  وهذه  ننشده.  الذي 

إلى ومستمرة  ماسة  بحاجة  العلوم-  من  -كغيره  التاريخ   فعلم 
أن بدولنا  يفترض  التي  العلمية  األبحاث  خالل  من   تطويره 
المطلوبة العمل  وآليات  الخطط  تضع  وأن  الميزانيات   تخصص 
التاريخي، البحث  على  العلمية  قدراتهم  وتطوير  المؤرخين   لدعم 
ككل. العربي  التأريخ  علم  على  إيجاباً  بدوره  ينعكس  مما 
نفسه. العربي  بالمؤرخ  متعلق  فهو  الثاني  الواقع  أما 

  فالكتابة التاريخية مسؤولية وطنية وأخالقية رفيعة وعلى مؤرخينا
 أن يكونوا دقيقين في ذلك، فااللتزام العلمي واألخالقي ضروريان.
 وبعض المؤرخين ما زالوا متمسكين برؤيتهم التقليدية للتاريخ إما
يبغون ألنهم  أو  نفوسهم،  في  الستكانة  أو  لضعف  أو   لالستسهال 
 التأريخ لنظام أو لزعيم أو لطائفة أو لجماعة أو يسعون وراء شهرة
سريعة فارغة، متخلين بذلك عن رسالتهم العلمية الراقية كمؤرخين
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 دعا بعض الباحثين إلى ضرورة اعتماد الوثيقة في
 كتابة التاريخ على أن التاريخ يصنع ويكتب بالوثائق،

 وال تاريخ بدون وثيقة ، ما هي نسبة الدقة في هذا
الرأي؟

 بداية، علينا أن نؤكد على أن كتابة التاريخ أو التأريخ هو علم قائم
 بذاته، له قواعده وأصوله ومنهجه. فإذا أردنا أن نكتب التاريخ علينا
 االلتزام بأولى قواعده العلمية وهي االستناد إلى األصول التاريخية أو
 المصادر التاريخية المتعددة، الفكرية منها والمادية، كالمخطوطات
فكتابة وسواها.  واألسلحة  والمالبس  والنقود  واآلثار   والوثائق 
 التاريخ من دون االعتماد على المصادر تصبح أشبه بكتابة األساطير
 والتخاريف والقصص، يستطيع أن يشطح من خاللها الكاتب بخياله
نتائج تأتي  وبالتالي  وأفكار،  أهواء  نفسه من  تعتري  ما   ويضمنها 
فالعلمية والموضوعية.  العلمية  عن  جداً  وبعيدة  مشوهة   دراسته 
 والموضوعية من العناصرالتي على الباحث التاريخي أن يتمسك
 بهما، ولن يفلح في ذلك إال باعتماده على ما يتوفر له من المصادر.
 كما أن هدف الباحث هوالكشف ولو عن جانب من الحقيقة، فكيف
 ذلك من دون العودة إلى ماخلفه لنا السلف من بقايا مادية أو فكرية
أساسية تأريخية  قاعدة  وهناك  درسها.  المراد  المرحلة  إلى   تعود 
 معتمدة تقول: » إذا ضاعت األصول ضاع التاريخ ». وهذا ما يدفعنا
بأشكالها كافة. التاريخية  المصادر  للحفاظ على  الجميع  إلى دعوة 

 هل يمكن القول أن علم االقتصاد واإلحصاء من بين
 العلوم االجتماعية التي أسهمت مساهمة كبيرة في

تطوير البحث التاريخي؟

وثيقاً، ارتباطاً  اإلنسانية  العلوم  من  بنوعين  التأريخ  علم   يرتبط 
هي الموصلة  فالعلوم  المساعدة.  والعلوم  الموصلة  العلوم   وهما 
 العلوم التي تساعد الباحث التاريخي على التعرف بطبيعة المصادر
الباحث يجد  فأحياناً  أصالتها.  من  والتأكد  وقراءتها   التاريخية 
األقالم أنواع  أو  الخطوط  بأنواع  أو  الوثيقة  بلغة  إلمامه   ضرورة 
والنقود المسكوكات  بأنواع  إلمامه  إلى  إضافة  والحبر،   والورق 
 واألختام والثياب والحصون والمجوهرات وغيرها من العلوم التي
 تساعد على الوصول إلى النص. أما العلوم المساعدة فهي العلوم
كعلم والوثائق،  المصادر  نصوص  فهم  على  الباحث  تساعد   التي 
 الجغرافيا وعلم اآلثار وعلم النفس االجتماعي وعلم األديان واألدب
وعلم السكان)الديموغرافية(  وعلم  اإلنسان)األنثروبولوجيا(   وعلم 
علم فإن  وبالتالي  االقتصاد.  وعلم  االجتماع  وعلم   الحضارات 
قراءة على  الباحث  تساعد  التي  األساسية  العلوم  من   االقتصاد 
 مضمون الوثائق ونقدها. واالقتصاد يشمل ثالثة أمور أساسية وهي:
 الزراعة والصناعة والتجارة، ولكل باب عدد ال يحصى من أنواع
علم تشكل  هذه  القضايا  جميع  والتجارة،  والصناعات   الزراعات 
 االقتصاد، وهو يقف عند حدود األرقام، فيظهر مثالً الغنى والفقر
تاريخ بأنه  المجتمع وفقرائه، ويمكن وصفه  بأغنياء   ويعطي نسباً 
على إال  مثالً  والغنى  الفقر  قضية  نفهم  أن  اليمكننا  لذا،   باألرقام. 
ضوء حركة التاريخ ألنها هي التي تحدد لنا من يفتقر ومن يغتني.

  وبناًء عليه، فإن على الباحث توظيف علم االقتصاد في دراسته للتاريخ
 االقتصادي-االجتماعي لمجتمع ما. وعملياً، فإن الكتابة التاريخية لم
 تعد ممكنة دون استخدام األرقام والجداول. فأهمية علم االقتصاد أنه
 يساعدنا على استنباط اإلحصاءات واألرقام والجداول، ولكن المؤرخ
 هنا ال يمكنه أن يكتفي بوضع الجداول فحسب، وإنما عليه تحليلها

 وتوضيح ماتعنيه هذه األرقام في تاريخه االجتماعي- االقتصادي.

 ال يمكن للمؤرخ أن يدرس تاريخ الشعوب واألمم، دون
 االنطالق من دراسـة القاعدة المادية واالنتاجية لها، ما

هو تعليقكم ؟

تاريخها تناول  دون  من  واألمم  الشعوب  تاريخ  دراسة   إن 
 االقتصادي والعالقات االنتاجية القائمة بين طبقات المجتمع الواحد

 وبين المجتمعات والشعوب، هو تاريخ سردي أقرب إلى الوصف،
االجتماعية الحياة  عصب  يشكل  فاالقتصاد  جامد.  تاريخ   وهو 
التاريخ حركته إعطاء  في  ويسهم  التاريخ  يشكل عصب   وبالتالي 
وفكر قديم  فكر  بين  صراع  من  يولده  ما  خالل  من   الديناميكية 
وإنسان، وصراع إنسان  بين  يملك،  يملك ومن ال  بين من   جديد، 
 بين الطبقات االجتماعية، وصراع بين المجتمعات، وصراع بين
التحول عنها  يتولد  التي  هي  الصراعات  وهذه  وحروب،   الدول، 
 والتطور والحراك، وبالتالي يتولد عنها التاريخ. فالتاريخ الحيوي
 هورصد حركة المجتمع وتطوره. وإذا أردنا أن نفهم حركة التاريخ
 في مجتمع ما علينا دراسة حراكه االقتصادي- االجتماعي من أجل
تحديد المجتمع وطبقاته ومستوياته االجتماعية والعالقات االنتاجية.

  ويعتبر المؤرخ وعالم االجتماع واالقتصاد ابن خلدون رائد هذه
»طبائع على  بناًء  وانهيارها  الدولة  بازدهار  تقول  التي   المدرسة 
 العمران« ، كما أنه تناول العالقة بين السلطة والقوى االقتصادية في
 المجتمع وانعكاس هذه العالقة على الحراك السياسي واالجتماعي.
 ويمكننا القول إن االقتصاد كان المحرك األساس للتطور التاريخي
 على مدى العصور التاريخية القديمة والوسيطة والحديثة وصوالً
شهدها التي  والصراعات  الحروب  غالبية  وإن  هذا،  يومنا   إلى 
ذلك –على اقتصادية. ونالحظ  دوافع  تقف وراءها   التاريخ كانت 
 سبيل المثال ال الحصر- في الثورات التي قامت كالثورة الفرنسية
 1789، وفي الحروب بين االمبراطوريات وبين الدول، وفي حركة
 الكشوف الجغرافية، وفي حركة االصالح الديني في أوروبا، وفي
 الحروب الصليبية حيث تعرض مسيحيو الشرق إلى القتل والتدمير

سياساتها البريطانية  االمبراطورية  ترسم  ألم  المسلمين.   كما 
مصالحها على  الحفاظ  أجل  من  واستراتيجياتها   االستعمارية 
 االقتصادية الحيوية عبر العالم، واستخدمت االستعمار االقتصادي
 عن طريق شركة الهند الشرقية لتجد موطىء قدم لها. ألم يستعمر
على السيطرة  أجل  من  واإلفريقي  العربي  العالمين   األوروبيون 
 مواردهما الطبيعية االقتصادية وإيجاد أسواق لتصريف منتوجاتهم
 بعد الثورة الصناعية وبروز النظام الرأسمالي. وماذا عن الحروب
أليست العثماني،  الحكم  طيلة  تتوقف  لم  التي   الروسية-العثمانية 
بلفور« »وعد  عن  وماذا  الدافئة.  المياه  إلى  الوصول  أجل   من 
على بريطانيا  حفاظ  أجل  من  منه  مهم  جانب  في  يكن  ألم   نفسه، 
 مصالحها الحيوية في الهند ومصر وقناة السويس. ألم يزرع الغرب
 األوروبي واألميركي الكيان اإلسرائيلي الغاصب في فلسطين من
 أجل السيطرة على ثروات العالم العربي النفطية المكتشفة حديثاً.

سياسات رسم  في  االقتصاد  أهمية  عن  كثيرة  التاريخية   األمثلة 
بالتأريخ يكتفي  أن  للمؤرخ  يمكن  ال  لذا  التاريخ،  عبر   الدول 
 للجيوش وللمعارك الحربية أو للعالقات السياسية والدبلوماسية من
 دون الخوض في دوافعها وأبعادها االقتصادية. وماذا عن الجانب
التي واالكتشافات  االختراعات  تكن  ألم  التاريخ،  من   الحضاري 
 عرفها التاريخ مدفوعة بحاجات اقتصادية واجتماعية ملحة. ولكن،
 إسمح لي أن أشير هنا إلى أن االقتصاد لم يكن مؤجج الصراعات
أيضاً، إيجابي وحضاري  له وجه   والنزاعات فحسب، ولكن كان 
واندونيسيا وماليزيا  الوسطى  آسيا  مناطق  في  انتشر   فاإلسالم 
 والصين وسواها عن طريق التجار العرب والمسلمين  بعد أن لمس
سكان هذه المناطق رفعة أخالق هؤالء التجار وصدق معاملتهم.

 لماذا يكتب التاريخ العربي باعتباره صراعات سياسية
 وعسكرية وغزوات ، دون البحث في البعد االقتصادي

والمصلحي لما تعرض له الوطن العربي ؟

 إذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء، نجد أن العرب والمسلمين قد قطعوا
 أشواطاً مهمة في االصالح التأريخي على يد ابن خلدون في القرن
منهجية اعتماد  إلى  ودعا  التأريخ  علم  طور  عندما  عشر   الرابع 
 علمية جديدة في كتابة التاريخ تقوم على التحليل والتعليل وعلى عدم
وارتقائها األمم  نشوء  في  االجتماعي  االقتصادي-  العامل   تجاهل 
والمسلمين للعرب  يسجل  وبذلك   .) العمران  ) طبائع   ثم سقوطها 
 تطويرهم لعلم التأريخ وغيره من العلوم الدينية والدنيوية، وتفوقهم
الجهل في  غارقة  كانت  التي  الوسطى  العصور  أوروبا   على 
خلفها التي  الحضارية  المظاهر  وككل  ولكن،  آنذاك.   والظلمات 
حتى وال  تطويرها  من  والمسلمون  العرب  يتمكن  لم  السلف،   لنا 
والديني والعلمي  الفكري  باالنحدار  وبدأوا  بها،  االحتفاظ   من 
وعندما التاريخ.  كتابة  على  بدوره  ذلك  وانعكس   والتأريخي، 
مع وغزوات  سياسية  صراعات  باعتباره  العربي  التاريخ   يكتب 
 اهمال البعد االقتصادي، فإن ذلك دليل على ما يعاني منه التأريخ
 العربي من محنة ومؤشر على ضيق أفق رؤية الباحثين التاريخية.
بعض صدور  نشهد  بدأنا  فقد  موضوعيين،  نكون  ولكي   ولكن، 
 الدراسات التاريخية التي وعى أصحابها أهمية العاملين االقتصادي

انتموا والذين  الشعوب،  تاريخ  تشكيل  في   واالجتماعي 
هذه التأريخية،  االقتصادية-االجتماعية  المدرسة   إلى 
 المدرسة التي استقطبت الغالبية العظمى من المؤرخين
ما ذلك  على  واحداً  مثاالً  وأعطي  الحديث.  التاريخ   في 

الباحثة د.منى  حجو الخطيب في حوار مع »األيام«
األيام -  حاورها عبد معروف

 رأت الكاتبة والباحثة الدكتورة منى حجو الخطيب أن كتابة التاريخ علم يسهم في تطوير البنى االقتصادية لألمم ، وأن االقتصاد هو العنصر األساس في حركة التاريخ ،
 وأكدت على أن هناك ضرورة للبحث في مراحل تطور األمم واألحداث التي تعرضت لها واالستفادة منها من أجل تطوير البنى االقتصادية واالجتماعية والتنموية في العصر

الحديث .
 »األيام« التقت الدكتورة منى حجو الخطيب وأجرت معها هذا الحوار:
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وداعاً بيار صادق
 رحل صباح األربعاء ٢٣ نيسان ٢٠١٣ رسام الكاريكاتور اللبناني بيار صادق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عاما،

 حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم.
 وتصدرت رسوم بيار صادق صفحات أبرز الصحف اللبنانية، وهو أول من نفذ الكاريكاتور المتحرك يوميا على شاشة

 التلفزيون.
 وعكست رسوم الفنان الراحل ذات األبعاد السياسية واالجتماعية الواقع اللبناني في عز الحرب األهلية التي امتدت من 1975
 إلى 1990 وقبلها وبعدها، وتميزت رسومه بخطوطها الدقيقة واعتمدت تعليقاته اللعب على الكالم الذكي والسخرية الالذعة.

 وعبر بيار عن وجهة نظر المواطن اللبناني العادي كما يراه بزيه التقليدي، من دون أن يترك طرفا سياسيا إال وانتقده.
 وتخرج صادق من األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وكان ينشر رسوماته وهو ما زال طالبا.

ويعتبر بيار صادق من رواد رسامي الكاريكاتور في لبنان بعد ديران عجميان وخليل أشقر.



 مجتمعاتنا العربية محكومة بالفساد واالستبداد، وال
تزال تهيمن عليها ثالث سلطات رئيسية هي:

وقسر تطويع  على  تعمل  التي  )الحاكمة(:  الرسمية  السلطة   أ- 
لصالح وعقله  فكره  واعتقال  المثقف(،  الفرد  )وبخاصة   الفرد 
)معنوياً والترهيبية  الترغيبية  الوسائل  بمختلف  القبلية   مقوالتها 
الخبز بلقمة  أو محاربته  وقلمه،   ومادياً(، كمحاولة شراء ضميره 
خالل من  واالستبعاد  بالنفي  أو  والسجن  واالتهام  بالعزل   أو 
األيديولوجي”. والفكري  األمني  البوليسي  القمع   ” سياسة  اتباع 
 ب- سلطة العادات والتقاليد االجتماعية: التي أضحت مع مرور الزمن
ديناً قائماً لوحده. أصبح له دعاته ومناصروه في كل حدب وصوب.
المتحالفة السالطين(:  )وعاظ  المزيفة  الدينية  السلطة  ـ   ج 
إلى الوصول  أجل  من  واألمنية  السياسية  السلطة  مراكز   مع 
إال دوائرها  تتسع  أن  يمكن  ال  التي  المشتركة  الذاتية   المصالح 
وتكريس والنفسي،  الفكري  التخلف  حالة  على  اإلبقاء  خالل   من 

التي واالستلحاق  التبعية   واقع 
كلهم. المجتمع  أبناء  تحته  يرزح 

مجتمعاتنا داخل  في  نتمكن   وحتى 
 المأزومة بهيمنة العصائب الثالث
عراها تفكيك  من   المذكورة، 
األمل وضخ  مكوناتها،   وتحطيم 
تقدم بحدوث  الناس  نفوس   في 
الحق، مستقبلي  وصناعي   عملي 
 وليس مجرد قشور حداثية ال تغني
األمر فإن  جوع،  من  تسمن   وال 
قدرتنا بمدى  فقط  –ليس   مرهون 
االستجابة على  والعملية   الفكرية 
والزمن- الحياة  لتطورات   الفاعلة 
-وبشكل أيضاً  مرهون   وإنما 
إحداث ضرورة  إلى   أساسي- 
الحكم صعيد  على  هائلة   تغييرات 
والحرية والمشاركة   والسلطة 
أي من  نستفيد  لن  ألننا   …الخ. 
توفره أن  يمكن  عملي   تطور 
ساهمنا إذا  إال  الحديثة   الحضارة 
وإبداعه، إنتاجه  في   وشاركنا 
ووعيه. فهمه  أولى  باب  ومن 
   
العلم نطور  أن  يمكن  ال   ونحن 
وجود مع  الحديثة  منجزاته   وننتج 
القبيلة عقلية  قاعدة   واتساع 
يعمل والتي  بوجودنا،   المتحكمة 
فرصة أي  تدمير  على   أصحابها 
 لربط –مجرد ربط- البالد العربية
والتقني.. العلمي  التقدم  بتيارات 
السياسة غياب  أن  نتصور   إننا 
اإلدارة وغياب   الصحيحة 
تعبيران هما  الملتزمة   السياسية 
في المصلحة  غياب   عن 
أو القدرة  غياب  ال   اإلصالح 
ذلك ومصدر  عليه.   اإلمكانية 

ولكن العام،  النفع  ليس  النظم  لهذه  المحرك  المنطق  أن   هو 
وراءه. تقف  التي  الخاصة  المصالح  وعلى  النظام،  على  الحفاظ 
وود( )ورضا  ثقة  كسب  في  الدولة  تفشل  عندما  أنه  نعتقد   إننا 
المستمر والعمل  معهم،  التعاون  جسور  ومد  ومواطنيها،   أفرادها 
اعتماد من خالل  وتطلعاتهم  وطموحاتهم   مصالحهم  تحقيق   على 
وعن آمالهم  عن  يعبر  واجتماعي  سياسي  استنهاض   مشروع 
عملية في  الشاملة  للمشاركة  يحفزهم  بما  الحضاري،   نسيجهم 
اآلمال تلك  إن عدم تحقيق كل  أقول:  الفردية والجماعية..   التنمية 
على العامة  الحاكمة  السياسية  النخبة  مصالح  مع  تتناقض   التي 
)وقد الدولة  الجماهيرسيحول  ألهداف  تماماً  ذاتية معاكسة   أهداف 
 تحولت فعلياً( –عندما تعمل على ترسيخ شعاراتها ووجودها– إلى
 مجموعة إقطاعات ومزارع خاصة لها أفرادها وأزالمها الدائرين
 في فلكها، وعندئذ تطفو على السطح ظاهرة جديدة التشبيح السياسي
 واالجتماعي التي لها دعائمها ورموزها الذين يعملون على تحويل
خاصة. نفعية  ربحية  واستثمارات  ارتهانات  مجموعة  إلى  الدولة 

مقاالت 4

 سرعان ما تلقي )تلك المجتمعات المقموعة ذات االنتماءات القبلية
الصراعية، الفكرية  موروثاتها  وتتقيأ  العفنة،   المتناحرة( حمولتها 
 كما ظهرت لنا في المثل العراقي الذي قامت أمريكا –كبلد محتل-
 بكشف الغطاء )قسرياً ال طوعياً( عن المعالم والمواصفات والطبائع
انفجرت والتي  العراقي،  المجتمع  وعليها  بها  يتقوم  التي   الحقيقة 
 إلى السطح، وتمظهرت في خالفات مذهبية وتناحرات وصدامات
إلى مدينة  من  المتنقلة  الدائمة  شبه  األهلية  الحرب  وحالة   طائفية 
إلى آخر.. إلى آخر، ومن مسجد ومعبد وكنيس  مدينة، ومن حي 
     
توفير عدم  هو  العربية،  الحداثة  تعثر  أسباب  أهم  من  أن   ويبدو 
محاوالت على  برمته  الموضوع  واقتصار  لها،  ثقافية  تحتية   بنية 
الحداثة ومظاهر  منتجات  وشراء  لنقل  وهناك  هنا  من   استهالكية 
المعطى وإدراك  فهم  إلى  بعيداً  الذهاب  دون  فقط،   الغربية 
الغربي التطور  رافقت  التي  األفكار  وجدلية  الثقافي   والمناخ 
معرفية مساجالت  أية  حدوث  دون  وكذلك  األولى،  بداياته   منذ 
التراث مجمل  في  جريئة  حقيقية  نقدية  وحفريات   وشعورية 
التراثية واآلداب والفنون والنصوص والوقائع  الهائل من األفكار 
ووجودنا، بمصائرنا  تتحكم  تزال  ال  التي  والتواريخ   واألحداث 
ومن دون أن يكون لنا أية مسؤولية أو دور في صنعها وإنتاجها.
     طبعاً ال بد من التنويه هنا بأن التراث الغربي كان بمثابة الوقود
 الحقيقي لقطار الحداثة الغربية الذي انطلق بقوة بعد صدام معرفي
 وعملي واسع حدث مع الثقافة التقليدية السائدة آنذاك، وانتهى األمر
 إلى انتصار قيم اإلنسان والعقل، وتحقيق حضارة زاهية مشدودة
 إلى قيمة اإلنسان كفرد مقدس له وحده من خالل عقله –وليس من
التنظيم في  المسؤولية  وعليه  الكامل،  الحق  الديني-  النص   خالل 
أبعادها وتجلياتها. المادية بكل  والبناء واإلعمار وإنتاج الحضارة 
    
والعمل، الفكر  محك  هو  العقل  كان  إذاً  الفكري  المستوى   فعلى 
 وكانت التجربة هي مقياس الصدق والنجاح في المستوى العملي،
إحدى الديمقراطية  الفكرة  كانت  فقد  السياسي  المستوى   وأما على 
 أهم األفكار التي أنتجتها مخيلة اإلنسان كآلية سياسية إلدارة الشأن
عن بعيدة  سلمية  بصورة  المجتمع  شؤون  مختلف  وتسيير   العام 
تداول أساس  على  سياسية  نظم  وإقامة  والرمزي،  المادي   العنف 
المستوى على  وأما  ذاك..  أو  هذا  لصالح  تأبيدها  وليس   السلطة 
الليبرالية من حيث كونها إطالق الحداثة على   العملي فقد ركزت 
 لحريات الناس بصورة كاملة على مستوى التعبير عن الرأي وعلى
المجال إفساح  مستوى  وعلى  السياسي  التنظيم  في  حقهم   مستوى 
للحافز الفردي لكي ينطلق في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية.
    
 ولكن المالحظ  أن األمة العربية لم تنفتح على الحداثة بمعناها الحقيقي
 كما ظهر في الغربي تحت حجج وذرائع وتبريرات واهية ال أساس
 لها من الصحة العقلية أو العلمية أو الواقعية.. بينما ساروا كما ذكرنا
 في طريق التحديث أي محاولتهم تطوير المجتمعات العربية بشيء
المباشر الدخول  القول.. ومن دون  الحداثة كما سلف   من مظاهر 
 إلى جوهر الحقيقة الحداثوية وهو العقل والحرية.. بل بقي عنصر
التحديث وأشكال  وأنماط  مظاهر  كل  في  بقوة  حاضراً   االستبداد 
 القسرية التي تبنتها وأقامتها الدولة العربية الحديثة منذ حوالي سبعة
 عقود.. ومن المعلوم أن االستبداد كما قال عنه الكواكبي هو أصل
 كل فساد، إذ يضغط على العقل فيفسده ، يلعب بالدين فيفسده، ويغالب
ننتبه أن االستبداد لم   المجد فيفسده، ويقيم مكانه “التمجد”.. كيف 
أس الفساد وهو الكلمة المفتاح لكل حياتنا العربية فى هذه اللحظة؟!!

األمة بين الحداثة والتحديث: أسباب التخلف العربي عن الحداثة
األيام -  نبيل علي صالح

 لم تستطع النخب السياسية العربية خالل العقود الماضية– التي استلمت الحكم بعد عهود االستقالل الشكلي، وكونت دوالً تحديثية - من تلمس طريق الحداثة بمعناه
 الحقيقي المرتكز على بنى مفاهيمية ثقافية بعد، بالرغم من كثرة ما اشتغلت وما قامت به تلك النخب –ومعظمها ذات طابع أمني أو ذات خلفية وامتداد عسكري بحث-
 من محاوالت التحديث القسري القشري الفارغ التي أدخلوا فيها مجتمعاتهم وشعوبهم منذ أكثر من ستين سنة، ولم تنجح إال بتكوين دوالً متشظية االنتماءات المذهبية

 والطائفية والجهوية، مغطاة بحجاب بسيط من علمنة مستبدة فارغة من مضمونها ومعناها الحقيقي القائم على الحرية والديمقراطية والتعددية..الخ..
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التدابير اإلعالمية :

لنشر األسرع  الرسالة  أصبح  اإلعالم  أن   بما 
إعالمياً المطلعين  شريحة  اتساع  ومع   المعلومة 
والمقروءة المرئية  اإلعالم  وسائل  كافة   وفي 
األسرع اإلنترنت  مواقع  وكذلك   والمسموعة 
االستعمال عن  معلومات  تقديم  فإن   رواجاً 
عن وبخاصة  للمخدرات  المشروع   غير 
األكثر النمط  وهو  االستعمال  هذا  مثل   مخاطر 
بشقين: ذلك  ويتميز  الوقاية  برنامج  في  شيوعاً 

1-نهج الترويع أو التخويف

للمخدرات الضارة  اآلثار  يشرح  الشق   وهذا 
الذي الديني  العقاب  سواءاً  استعمالها   وعواقب 
أو أنواعها  بكافة  المخدرات  استعمال   حرم 
استخدام يُجرم  الذي  والقانوني  الدنيوي   العقاب 
وبالتالي بها  اإلتجار  أو  تعاطيها  أو   المخدرات 
تجربتها بعدم  قرار  اتخاذ  بحتمية  النتيجة   تتحقق 
 ، أما من يستعملون هذه المخدرات فعالً فإن ذلك
معنوياتهم تحطيم  على  أساسي  بشكل  يساعد   قد 
والتفكير بأهمية اإلقالع عن تعاطي المخدرات .

2-النهج الواقعي

بآثار والمتوازية  الدقيقة  المعرفة   تؤدي 
والشخصية االجتماعية  والعواقب   المخدرات 
استعمال بعدم  إما  قرار  اتخاذ  إلى   الستعمالها 
من خطراً  األشد  األنواع  رفض  أو   المخدرات  
األفضل الفهم  يتيح  وكذلك   ، المخدرات   هذه 
، للمخدرات  المشروع  غير  االستعمال   لطبيعة 
إلى حدوث استجابة أكثر رشداً تجاه المشكلة .  

الجمهور المستهدف لكال النهجين:

مجموعة أي  يشمل  قد  المستهدف  الجمهور   إن 
والجامعات المدارس  المجتمع وهم ) طالب   في 
رجال  – والمعلمون  اآلباء   - المراحل   بكافة 
.  ) االجتماعيين  األخصائيين   – الشرطة 

نوعية البرامج :

الموضوع تطرح  برامج  استخدام  المهم   من 
 بشكل مباشر على الجمهور المستهدف حتى يتم
الفعال واإليجابي التأثير   استيعابها بشكل يضمن 
: مثل  برامج  اإلعالم  يتضمن  أن  الممكن  ومن 

 * الوضع القانوني للمخدرات وطبيعة ومدى
 االستعمال غير المشروع للمخدرات .

* اآلثار المدمرة من جراء استخدام المخدرات
  ) اجتماعياً – اقتصادياً ( .

 * المشاكل البدنية والنفسية والصحية لمتعاطي
 المخدرات .

تنفيذ البرامج اإلعالمية :

يلي: بما  اإلعالمية  البرامج  تنفيذ  يتحدد 
 * خصائص الجمهور المستهدف.

 * الدرجة التي يمكن بها الوصول للجمهور
 المستهدف والتأثير فيه .

 * محتويات البرامج اإلعالمية .
ويمكن تنفيذ برامج اإلعالم باستخدام الوسائل التالية :

 * اللقاءات المباشرة التي تأخذ شكل مناقشات
 أو عمل مجموعات من األشخاص المحتكين

 بمستعملي المخدرات بمشاركة مؤسسات
 المجتمع المدني ذات الطابع النفسي واإلجتماعي

 * المواد المطبوعة التي يمكن أن توزع على
 الجمهور المستهدف ، والتي تركز على الحقائق
 األساسية عن استعمال المخدرات والوسائل التي

 يمكن بها االستفادة من الخدمات .

 * اإلذاعات والتلفزيون والصحف ومواقع
اإلنترنت التي تلعب أدواراً واقعية ومسئولة .

 * األفالم  والمقاالت المطبوعة وحمالت
 الملصقات ، والتي يمكن أن تبث رسائل إعالمية

بسيطة وقصيرة .

 * األسرة والمصلى والمدرسة والجامعة في
 عملية اإلرشاد والتوجيه والتنبيه بمخاطر

 المخدرات وأهمية العمل على الخالص منها .

بعض آثار البرامج اإلعالمية :

 * في حين أن نهج الترويع  قد يكون مؤثرا مع
 من يفتقرون إلى المعرفة أو الخبرة بالمخدرات،

 فإنه يمكن أيضاً أن يكون غير ذي جدوى مع
 آخرين.

 * الدقة أمر أساسي ومهم في أي برنامج
 إرشادي إعالمي حيث أن الرسالة بأكملها يمكن

 أن ترفض إذا نشأ اعتقاد بأن جزءا منها غير
 دقيق ، وهناك خطر أن بعض األفراد سوف

 يستمرون في استخدام المخدر تحدياً وسيجدون
 أن مستعطي المخدرات أشخاص جذابون .

 * االتصال الشخصي يسمح بمشاركة
 أكبر،  لكن المجموعات يجب أن تبقى صغيرة

 بدرجة تكفل المشاركة النشيطة ، وتضمن األلفة
 والعالقة اإليجابية فيما بين المجموعة نفسها .

 * المواد المطبوعة يمكن أن تصل إلى جمهور
 أكبر وتتيح وقتاً أكبر لفهم محتواها واستيعابه،

 ومع ذلك فإنه ما لم يدرك الجمهور أن هناك
  حاجة للمعلومات ، فإنه من المرجح أنها لن تقرأ

 * وسائل اإلعالم الجماهيري التي تستطيع أن

 تصل لجمهور أكبر وأن كانت قدرتها محدودة
 في معالجة القضايا المعقدة هي عناصر مساعدة

 نافعة للبرامج األخرى .

 الضوابط التي يجب مراعاتها عند
مناقشة مشكلة المخدرات :

 * يجب أن تسير السياسة اإلعالمية بسرعة
 منتظمة متأنية فيما يعرف بسياسة النفس

 الطويل، وال يجوز تصور أن مشكلة اإلدمان
 هي مشكلة هذه األيام من تاريخنا المعاصر ، و
 إنما هي مشكلة العصور وأن استمرارها على
 مدى األجيال قائم و جائز فقد تختلف األساليب

 واألنواع التي يتعاطاها المدمن حسب مقتضيات
 كل عصر ، و لكن شذوذ وانحرافات الشباب هو

 شيء قائم في كل البلدان والمجتمعات .

 * يجب أال تكون الحملة اإلعالمية مكثفة في
 فترة زمنية محددة ثم سرعان ما تنطفئ آثارها

 وتختفي تماما ألن ذلك قد يشكك في جديتها
 وقيمتها و قد يبعث على الرجوع لإلدمان بشكل

 أكثر وأعمق .

 * أن تكون مقننة ومستندة إلى األسلوب العلمي
 السليم .

 * أن تبحث المادة اإلعالمية جيداً بواسطة
 المتخصصين قبل وصولها إلى الجمهور وأن

 يمنع كل من هو غير متخصص في التدخل
 اإلعالمي الذي قد يسيء أكثر مما ينفع .

 * أن تكون طريقة العرض اإلعالمي على شكل
 واقع ملموس أكثر من عرضها بطريقة النصائح

 والمحاضرات النظرية البحتة ، وذلك معناه
 عرض الموضوع في شكل تمثيليات تمس الواقع

 أو بتقديم نماذج بطريقة غير مباشرة .

 * أن تصنف الوسائل اإلعالمية تبعاً للفئات

 الموجهة إليهم ، فهناك فرق بين اإلعالم الموجه
 للمتعاطي عن اإلعالم الموجه للتجار أو الموجه
 إلى الشباب الذين نخشى عليهم من االنحراف .

 * أن يركز اإلعالم على عرض األضرار ثم
 يلحق بها مباشرة البديل أو السلوك السليم الذي

 يحل محل االنحراف.

 * أن يركز اإلعالم على ما يجب أن يفعله
 الشباب من إيجابيات وما هي مجاالت العمل و

 ممارسة األنشطة و الهوايات لمواجهة الفراغ و
 مشاكله التي تؤدي به إلى الضياع و االنحراف .

 * أن تتوافر الثقة الكاملة بين القائمين على
 اإلعالم وبين قطاعات الشباب وأن تكون

 الصراحة والصدق واألسلوب المباشر هو
 الهدف الرئيسي لإلعالم.

 * أن نفتح المجاالت اإلعالمية أمام الشباب
 للمشاركة وإبداء الرأي والحوار وكذلك أن

 يكون ضمن فريق العمل اإلعالمي مجموعة من
 الشباب .

 * أن تتحد كل وسائل اإلعالم المرئية
 والمسموعة والمقروءة في األسلوب والخطة

 والهدف لضمان أوسع مشاركة إعالمية مطلوبة

دور اإلعـالم فـي الحد مـن انتشار آفة المخـدرات
األيام - رمـزي صادق شاهيـن 

 لإلعالم بكافة أشكاله دور مهم في تغيير السلوك اإلنساني وذلك بتغيير الثقافات والمعرفة والقيم عن طريق المناقشة واإلقناع
 و ضمن برامجه المختلفة ، حيث تساعد المعرفة إلى تغيير المواقف التي تؤدى بدورها إلى تغييرات سلوكية ، ومع ذلك فيجب

 أن نضع في اعتبارنا أن المعرفة ال تؤدى دوماً لتغييرات في الموقف  وال أن تغييراً في السلوك يعقبه بالضرورة تغييراً في
 الموقف ، وهذا ال ينفي دور اإلعالم فيما يتعلق بالوقاية من استخدام وتعاطي المخدرات ، وتهدف التوعية اإلعالمية أساساً إلى

خلق مشاركة األفراد والجماعات والمجتمع في برامج الوقاية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد كل المجتمعات .



مقاالت 2

 أبعدت الكفاءات العربية عن مواقع العمل والقرار في الوطن العربي ، وجمدت كفاءات.. وكفاءات أُهملت.. وكفاءات أُصيبت باإلحباط نتيجة التهميش والتجاهل، وذلك
 بسبب غطرسة المسؤول أو عنجهيته أو تسلط في السلطة أو الجهل في القرارات اإلدارية التي تكون بعيدة عن مصلحة العمل من قبل هذا المسؤول، وإذا عرفنا أن الكفاءة
 هي أداء العمل في الوقت المحّدد بالصورة الُمثلى، بأقصى ما يمكن من عزم ومسؤولية وتكامل وإبداع، والكفء هو من يمتلك المهارات العقلية والثقافية والخبرة الالزمة

ألداء عمله بكفاءة.

األيام - الدكتور قاسم ياقوت 

  والكفاءة بالمنظور اإلبداعي ال تكتفي باألداء الجيد
 الممتاز، ولكن أن يتمتع الكفء بمهارات وقدرات
سينعكس كله  وذلك  ألمثاله..  تتوافر  ال   إضافية 
مستوى على  وبالتالي  األداء،  مستوى   على 
»الكفاءة هناك مصطلح  االقتصاد  وفي   المنشأة، 
 االقتصادية وهو يعني االستخدام األمثل للموارد،
 وذلك بهدف تعظيم اإلنتاج من السلع والخدمات..
وأساس األعمال،  تطوير  عماد  هي   الكفاءة 
 الربح.. أما األداء العادي فقد يسيِّر العمل بمنشأة
 أو مدرسة أو مصلحة حكومية، ولكنه ال يمكن أن
ينهض بالعمل ويدفعه إلى التفّوق والتميّز والربح.

     عن أهميّة التوظيف بحسب الكفاءة

الخريجون يعيّن  كيـف  نلمس  أن  يمكن   هـل 
سـواء المختلفـة  المؤسسـات  فـي   والمـديرون 
مفر ال  التي  الحقيقة  الخاصة..  أو  منهــا   العامـة 
بعض في  للكفاءة  وفقاً  يعيّنون  ال  أنهم  هي   منها 
أن يمكن  فال  أمر طبيعي،  بالطبع  هذا   األحيان.. 
هناك أن  كما  كفاءات،  المجتمع  كل  أن   نتصّور 
 حاجة أيضاً لسد النقص في الوظائف التي تحتاجها
 أي مؤسسة، وبالتالي هناك حدٌّ أدنى من الشروط
شروط حسب  الموظف  في  توافرها   الواجب 
 الوظيفة.. وسنضرب على ذلك مثاالً بفريق كرة
إلى يحتاج  القدم  كرة  فريق  أن  نجد   القدم، حيث 
 مجموعة من الالعبين أصحاب المجهود ويحتاج
يقوم كّل  المهارات،  أصحاب  من  قليل  عدد   إلى 

بعينه األمر  هو  وهذا  الخطة..  حسب   بدوره 
مسئولياته، حسب  يعمل  كّل  المؤسسات..   في 
للجميع يُتيح  أن  يجب  الفرص  تكافؤ  أن   نعلم 
مكافحة أن  كما  سوياً،  العمل  في  البدء   فرصة 
الوظائف في  الشباب  كل  تعيين  تقتضي   البطالة 

والمجاملة. الواسطة  عن  بعيداً  تناسبهم  التي 

    إتاحة الفرصة للجميع

 وإذا كنا نتفق هنا على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع
مبدأ على  أيضاً  نتفق  أننا  إال  البطالة،   ومكافحة 
وتخصصهم.. جدارتهم  حسب  الكفاءات   تعيين 

إن وجدوا وتمييزهم عن زمالئهم حين يبدعون.

والمديرين.. القيادات  تعيين  عند  يختلف   واألمر 
 حيث إن القيادة عبارة عن مجموعة من المديرين
 في ترتيب هرمّي، رأسه إلى أعلى وقاعدته إلى
على تعتمد  الهرم  قاعدة  بأن  سلّمنا  وإذا   أسفل.. 
 إتاحة الفرصة للجميع ودخول
 كافة المستويات للعمل، فنجـد
أعلى إلى  اتجهنا  كلمـا   أننــا 
اختيار على  نعتمد  أن   يجب 
نرتفع وعندما   الكفاءات، 
نختار منها  أعلى  مرتبة   إلى 
الكفاءات، بين  من   األفضل 
الهرم قمة  إلى  نصل  أن   إلى 
عليه يتربّع  أن  يجب   الذي 
في موجودة  كفاءة   أفضل 
تكون وبالتالي   المؤسسة، 
 العناصر اإلدارية األفضل هي
العليا. اإلدارة  في  الموجودة 

 الفرق بين القطاعين
العام والخاص

 وعندما نقارن بين القطاعين العام والخاص، نجد
 أن القطاع العام له قوانين في الترقّي، وأحياناً ما
الوالء على  اعتماداً  الترقية  في  المحاباة   تتدخل 
تكون أن  يجب  والجدارة  الكفاءة  أن  إال   للمدير، 
القطاع في  الترقي سواء  في  الحاكم  المنهج   هي 

»صاحب يحتاج  بحيث  الخاص..  أو   الحكومي 
والمديرين القيادات  الوزير«  أو   المؤسسة، 
ويتمتعون القيادية،  الصفات  يمتلكون   الذين 
وبدورهم والفكري،  اإلداري  واإلبداع   بالكفاءة 
مستوى أقل  إلى  منهم  األقل  المديرين   يختارون 
المديرين، وبالطبع لن نقول المستوى األول  من 
اعتماداً الجميع  بها  يعيّن  حيث  الوظائف،   من 
البطالة. ومكافحة  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على 

 الكفاءة هي األساس في تحقيق النجاح
في العمل

السواء على  والممارسون  األكاديميون   ويعترف 
بصفة االجتماعية  المؤسسات  أداء  كفاءة   بأن 
البشري العنصر  إدارة  كفاءة  على  تتوقف   عامة 
 وحل المشكالت الناجمة عنه على أسس علمية..

 بل لقد ذهب البعض إلى اعتبار أن المهمة الرئيسية
هي المؤسسة  في  مستوياتها  كافة  على   لإلدارة 
العاملين األفراد  من  فريق  وتنمية  تكوين   مهمة 
أساس فعلى  فيها،  النشاط  ميادين  مختلف   في 
 قدرة اإلدارة في اختيار أعضاء الفريق وتصميم
ومتابعة وقياس  فرد  كل  إلى  الموكلة   المهام 
النجاح مدى  يتحّدد  وتحفيزهم،  وتدريبهم   أدائهم 
 الذي تحققه في الميادين المختلفة التي يعمل فيها
ألن وجدارتهم؛  كفاءتهم  حسب  األفراد   هؤالء 
الكفاءة هي األساس في تحقيق النجاح في العمل.

 الكفاءة واإلبداع ... األسـاس في العمـل واالنتاج
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 عندما انطلقت الشعوب العربية بثوراتها المعاصرة رفضا للنهب والقمع واالضطهاد، وانطلقت
 بانتفاضاتها من أجل إسقاط أنظمة االستبداد والفساد ، كانت النخب السياسية والدينية والمالية
 الحاكمة في لبنان تعيش حالة من االطمئنان واالستقرار ، ولم تشعر بحالة من القلق والخوف ،
  ذلك ألنها تعلم جيدا بأن ماخلفته وما استطاعت تخريبه ال يبشر باشتعال الثورة بالمدى المنظور

 استنادا لقوتها وقدرتها على جر المجتمع اللبناني إلى حروب طائفية ومذهبية ، تعمل على
 تشويه الصراع الطبقي ، وصراع الفقراء مع طبقات الفساد والنهب ، لمصلحة الصراع الطائفي
 والمذهبي . ما يجعل الفقراء في كل الطوائف ينشغلون عن مصالحهم  في دعم الطبقات المالية

 الفاسدة والتي تنتمي لنفس الطائفة تحت حجة الدفاع عن الدين والمذهب، ويجعل الفقراء
 يواجهون بعضهم في بعضا في ميدان صراع دموي يدمرون فيه وطنهم ، ومصالحهم لمصلحة

 األغنياء والطبقات المالية الحاكمة .

األيّام باللّغة الفرنسية :
   ص.  ١٢

-

 الكفاءة واإلبداع ... األسـاس في العمـل-
 واالنتاج

 دور اإلعـالم فـي الحد مـن انتشار آفة
المخـدرات

 األمة بين الحداثة والتحديث: أسباب
التخلف العربي عن الحداثة

 الحسابات السياسية الفرنسية و االقتصاد
المغربي

له وزن  ال  النظام  هذا  في  اللبناني   المواطن 
الذي هو  الضيق  الجماعات  فضباب  قيمة   وال 
المسرح خارج  ويبقيه  األعين  عن   يحجبه 
الخارجية. األحداث  عن  بعيداً   السياسي 

كذلك، له  وجود  ال  المتكامل  الوطني   والمجتمع 
 ألن كل جماعة أو فئة طائفية تعتبر نفسها مجتمعاً
 قائماً بذاته ال تربطه بالمجتمعات الطائفية األخرى
االستمرار فكرة  تفرضها  واهية  روابط   سوى 
المتقلبة. اآلنية  المصالح  وصيانة  بالتعايش 

 تحول الحياة السياسية في لبنان إلى
عمليات ضغط

 وتكون النتيجة المنطقية لذلك تتحول الحياة السياسية
بالنسبة للمسائل المصيرية(  في لبنان )خصوصاً 

 كما أن النخب الحاكمة والفاسدة من كل الطوائف
واالستقرار االطمئنان  من  حالة  تعيش   والملل 
المعبرة الثورة  وأدوات  قوى  أن  تعلم   ألنها 
حالة تعيش   ، الشعب  مصالح  عن   والمدافعة 
قوتها بناء  تستطع  ولم  والضعف،  العجز   من 
مواجهة في  صفوفها  توحد  ولم  نفسها   وتنظيم 
جعل ما  والوطن،  الشعب  تهدد  التي   المخاطر 
والطائفة الدين  باسم  تسيطر  المالية   التيارات 
والفتن، الحروب،  أنهكته  وطن  على   والمذهب 
والفقير شامل،  انهيار  حافة  على  اليوم   ويقف 
تنهبه طبقات  مصالح  دفاعا عن  الفقير  وجه   في 
والمذهب. بالدين  تتستر  وطنه  وتدمر  وتقتله 

 لبنان أنشئ من أجل الطوائف
والزعامات، وليس من أجل اإلنسان

على إنشائه  في  تكمن  لبنان  مشكلة  بأن   الشك 
الطوائف أجل  من  أنشئ  بل  طائفي،   أساس 
اإلنسان. أجل  من  وليس  والزعامات، 
أن د  يؤكِّ  ، الزمن  من  عقود  خالل  حدث   وما 
المذاهب زعماء  يتقاسمها  قطعة  الدولة   هذه 
والشك الحروب.  وتجار  والطوائف   والملل 
التي والتعقيدات  األزمات  كافة  بأن   ،  أيضا 
لطبيعة يعود   ، اللبناني  الشعب  ويعيشها   عاشها 
الطبقات الطائفي واالقتصادي ، ووجدت   النظام 
وحولت لها  مصلحة  النظام  هذا  في   الحاكمة 
. وألبنائها  لها  لمزرعة  الوطن  خالله  من 

فإن المجذوب،  محمد  الدكتور   وحسب 
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تنسحب أن  يكفي  إذ  السياسية.  األزمات   بروز 
 طائفة من السلطة ليتوقف النظام السياسي ويتجمد
 وتتعطل السلطة وتشل الحركة، ألن مكوناً أساسياً
من انسحب  قد  الطائفي  المجتمع  مكونات   من 
السابقة المرحلة  في  عايشناه  ما  وهذا   السلطة، 
من أكثر  الدولة  تعطلت  إذ  الدوحة،  اتفاق   على 
 سنة ونصف، فقط ألن وزراء من طائفة محددة
 تركوا الحكومة، وهذا أمر بدهّي في سلطة تقوم
 على توزيع الحصص طائفياً. وهذا ينسحب على
المؤسسات على  وليس  الدولة،  مؤسسات   كل 
الناس حاجة  عند  الجيش  هو  فها  فقط،   السياسية 
وال يحميهم  ال  شيئاً،  يفعل  أن  يستطيع  ال   إليه 
 يحمي بيوتهم، بحجة أن التركيبة الطائفية للجيش
 تعرضه لالنقسام إذا تدخل لحماية الناس. وها هي
 السلطة القضائية ال تستطيع التحرك ضد هذا أو
عليه يطلقون  الذي  الطائفي  الغطاء  بحجة   ذاك 
وصراعات نزاعات  من  وكم  السياسي.   الغطاء 
وال باهظة  أمواالً  الدولة  تكلف   وخصومات 
تستطيع الدولة المّس بها، فقط لالعتبار الطائفي.

     دولة الطوائف المتّحدة

 والنظام الطائفي في لبنان قد جعل الدولة اللبنانية
تشّكل طائفة  فكل  المتّحدة،  الطوائف  بدولة   أشبه 
فَتَقَوقََع األخرى.  الطائفة  عن  منفصالً   مجتمعاً 
والحذر الشك  وساد  طائفته،  داخل   اإلنسان 
وظهرت المختلفة،  الطوائف  أبناء  بين   والريبة 
نتيجة الواحد  البلد  أبناء  بين  الحادة   االنقسامات 
 تعدد التطلعات. لذلك تجد االختالف والتباين حتى
 على الصعيد الشكلي، فعندما تدخُل منطقةً لطائفٍة
 ما تجدها ترفع صور زعمائها وشعاراتها التي ال
 تعني شيئاً للطائفة األخرى، إن لم تَُعدَّها شعارات

 إلى عمليات ضغط أو عنف أو تهديد باللجوء إلى
 القوة تمارسها بالتناوب الجماعات المتسلطة إزاء
الخاصة، مصالحها  عن  دفاعاً  البعض   بعضها 
المواطن شأن  ويضمحل  زعمائها.  مصالح   أو 
أي والعلمية  الفكرية  مواقفه  أو  آلرائه  يعود   فال 
)الذي الحر  المواطن  هذا  يجد  وعندها   قيمة. 
صعب: خيار  أمام  نفسه  كهذا(  وضعاً   يرفض 
 إما التمرد على هذه التقاليد والمفاهيم والتعرض
 لنقمة التيارات األصولية ومن رجال دين، وإن لم
 يستطع كان عليه أن يحمل عصاه ويرحل بعيدا
لهؤالء واالستسالم  الرضوخ  وإما  الوطن،   عن 
 الزعماء ووضع كل ما يحمل من خبرة وشهادات
أقدامهم تحت  وأحياناً  إشارتهم  رهن   وكرامة 
عليها. الحفاظ  أو  العيش  لقمة  تأمين  أجل  من 

 الناس يموتون والزعماء بعد ذلك
يتصافحون ويتقاسمون المناصب

أساس على  لبنان  في  السلطة  لنشوء  كان   لذلك 
 طائفي آثار مدمرة. فالحرب ذهب ضحيتها آالف
 األبرياء في قتال عبثي بين أبناء الوطن الواحد،
للزعماء خدمة  األزقة  في  الفقراء  تقاتل   حيث 
بعد والزعماء  يموتون  فالناس  الحرب.   وألمراء 
 ذلك يتصافحون ويتقاسمون المناصب. وال يخفى
 على أحد ما جلبه هذا النظام على لبنان من ويالت
 على صعيد المجتمع والدولة. وهكذا كانت الرعاية
 في لبنان تبعاً لالنتماء الطائفي، فمن ال يستند إلى
 طائفة أو إلى زعيم طائفي يُسحق سحقاً ومن كان
 ينتمي لقبيلة من قبائل لبنان يعفى ولو كانت جريمته
 العمالة إلسرائيل، كما كان شأن عمالء لحد، أو
كانت جريمته االنخراط في اقتتال الفتن المتنقلة.
     
أسباب طياته  في  يحمل  الطائفي  النظام  أن   كما 
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