
L’accord de partenariat est composé de trois 
parties principales :

1. Une coopération politique approfondie

2. Une intégration économique et sociale 

élargie pour l’intégration de l’espace économique 
commun

3. Un partenariat plus étroit entre les peuples

Simple en apparence dans sa formulation, 

cet accord est un dossier complexe qu’il va 
falloir suivre avec attention.
Concrètement, deux textes essentiels nous sont 
soumis: le premier est l’ALECA et le deuxième 
est le plan d’action 2013-2017. L’ALECA est 
l’Accord de libre-échange complet et appro-
fondi qui élargit l’accord précédent de 1995 
en englobant l’agriculture, les services et le 

commerce, outres des garanties 
supplémentaires touchant la 
propriété intellectuelle et les 
règles de concurrence.
Il faut clarifier un point à cet 
égard, ce que propose l’union 
euroépenne est un accord complet 
et approfondi c’est à dire que les 
négociations porteront sur les 
détails techniques, les échéances, 
les mesures d’accompagnement 
mais on ne peut pas remettre en 

cause une composante. L’ALECA 
fait aussi partie intégrante de l’accord de statut 
avancé.
Les chefs d’entreprise doivent-ils  être pour ou 
contre cet accord ? Je peux le dire clairement et 
franchement, nous sommes pour cet accord dès 
lors qu’il permettre l’intégration de l’économie 
tunisienne à la communauté européenne, 
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Émirats Arabes Unis: L’Arabie Sereine

Depuis le début de son exportation en 1962, 
l’industrie du pétrole domine la région. En 1985 
la région passa d’une zone sous développée 
vivant de la pêche et des perles à une zone 
richissime.
Cette immense richesse a été investie dans 

l’amélioration des villes et des services 
sociaux dans les sept émirats. La production 
de pétrole est centrée à Abou Dhabi et à Dubaï. 
Le développement industriel est, quant à lui, 
essentiellement lié au pétrole, mais reste limité 
du fait de manque de matériel et de personnel 
qualifié.

Abou Dhabi est l’émirat le plus riche en pétrole, 
et s’est diversifié dans la pétrochimie et d’autres 
industries liées au pétrole.

Dubaï est le second émirat en terme de richesse 
; et reste le centre commercial et d’affaires du 
pays. Sa production de pétrole est du quart de 
celle d’ Abou Dhabi. Son aéroport est l’un des 
plus fréquenté du Moyen-Orient, et il dispose 
d’une large zone de libre échange à Jebel Ali.

Sharjah, un autre des sept émirats, reçoit un 
revenu plus modéré du pétrole. Mais son port 
marin et son aéroport génèrent beaucoup 
de bénéfice grâce aux transports marchands.

Ras al-Khaimah, quant a lui, bien que aussi 
dépédant du pétrole, a beaucoup investi dans 
le tourisme. Fujairah cherche aussi à développer 
son tourisme.

Fujairah, Umm al-Qawain et Ajman reçoivent 
tous des subventions appréciables du gou-
vernement fédéral.
Avec la mise en place de programmes sophistiqués, 
le gouvernement a su développer l’agriculture, 
et ce malgré la géographie aride du pays ; et 
ainsi les Emirats Arabes Unis peuvent subvenir 

à une partie de leurs 
propres besoins.
Les Emirats Arabes Unis 
doivent beaucoup de 
leur richesse au pétrole. 

Mais depuis quelques 
dizaines d’années, le pays 
a cherché à diversifier 
son économie. Ainsi, 
les secteurs bancaire, 
manufacturier et 
immobilier se sont 
considérablement 
développé, et ont crée 
beaucoup de travail, 
notamment à Dubaï (ou Doubaï).

De même, grâce a ses ports, aéroports, système 
bancaire fiable et ses moyens de communication 
très performants, le pays est maintenant l’un 
de plus importants centres d’affaires du Golfe 
; et Dubaï en est la capitale économique. 

Le tourisme est aussi en plein développement, 
et il emploi de plus en plus de travailleurs 
chaque année. Dubaï est aussi le centre de 
re-exportation de la région.

Les impôts sont inexistants à Dubaï, 
comme dans les autres émirats

Toutefois, la croissance économique fulgu-
rante aux Emirats Arabes Unis a provoqué un 
manque de personnel pour travailler. Ainsi, 

de la main d’œuvre étrangère fut embauchée. 
Elle compte pour 90% de la population active 
actuelle. Beaucoup de travailleurs viennent 
de l’Inde ou du Pakistan, mais un bon nombre 
de ressortissants des USA, d’Europe ou des 
pays arabes y ont aussi un emploi.

Les postes hauts gradés dans les services 
gouvernementaux sont en général réservés 
aux citoyens des Emirats Arabes Unis.

 Le gouvernement fait un travail notoire pour 
former les Émiriens à avoir unemploi répondant 
aux besoins du pays.

Malgré les réticences de certains Émiriens, 
les femmes diplômées ont un rôle notable 
sur le marché du travail, et représentent 40% 
des personnes à travailler dans les fonctions 
publiques.

AL AYAM 
Qui aurait dit, les arabes eux-mêmes 
en premier lieu, que des cités telles que 
Dubaï et Abou Dhabi surgiraient du désert 
et attireraient  le monde vers le nouveau 
centre économique et culturel du Monde 
Arabe.
En consacrant les efforts au service de la 
vision de leurs dirigeants, les émiriens ont 
réussi le pari de construire une fédération 
ancrée dans les valeurs du patrimoine arabe 
et tournée vers l’avenir. 
Il est vrai que le travail d’employés étrangers  
à tous les niveaux de l’’échelle socio-éco-
nomique, a grandement contribué à la 
réussite de nombreux projets. 
La crise de 2008 n’a pas non plus épargné le 
puissant émirat de Dubaï qui a construit une 
solide plateforme financière. Des erreurs de 
régulations ont même conduit à l’éclatement 
d’une bulle immobilière artificiellement 
gonflée par une spéculation primaire.
L’émirat d’Abu Dhabi quant à lui a tissé 
de solides relations internationales -avec 
notamment la présence d’une base militaire 
française aux EAU- en profitant des richesses 
pétrolières pour développer la fédération 
de manière durable aux niveaux écologique, 
économique et culturel.

Union européenne –Tunisie : les défis d’un partenariat
La Tunisie a signé un accord d’association avec l’Union européenne en 1995. Le 19 Novembre 
2012, la Tunisie s’est vue octroyer le statut de partenaire privilégié de l’Union européenne. 
Dès lors, Tunisie va négocier un accord  de libre-échange complet et approfondi et un plan 
d’action de quatre ans (2013-2017), selon lequel que la Tunisie entreprendra des réformes 
substantielles dans les domaines politique, économique, sécuritaire, social et culturel. 
L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) a organisé, le 13 juin 2013, un forum sur  thème  
«Le statut de partenaire privilégié pour la Tunisie : vision et défis» avec des représentants 
de la commission européenne, des personnalités tunisiennes du monde économique et 
politique, des experts. Un déjeuner débat s’intéressant aux défis du partenariat privilégié 
a clos le forum avec les interventions de deux invités d’honneur : Lamine Doghri, ministre 
du développement et de la coopération internationale tunisien, et Charles Saint-Prot, 
directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques. Nous reproduisons les réflexions 
d’introduction de M. Ahmed Bouzgenda, président de l’IAC.
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Le Liban, puissance spatiale ? Cette idée 
aujourd’hui inimaginable a pourtant pris corps 
grâce aux rêves d’un enseignant-chercheur né 
à Jérusalem d’origine arménienne, Manoug 
Manougian. Avec son équipe d’étudiants de 
la faculté arménienne de Beyrouth Harzagian, 
Manougian est le fondateur du programme 
spatial libanais du début des années 60.

Des archives cinématographiques nationales 
désaffectées et inutilisables ont conduit les 
réalisateurs libanais du documentaire « The 
Lebanese rocket society », Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige, en Floride, où Manougian 
enseigne depuis la fin de l’aventure spatiale 
libanaise. Il leur dévoile alors de superbes photos 
et films amateurs conservés et permet ainsi 
de ressusciter « Cedre », fusée-star libanaise 
tombée dans l’oubli.

Cette épopée originale reçoit le soutien de 
l’armée, qui s’est progressivement rendue compte 
du potentiel militaire du projet. Refusant un 
détournement à des fins d’armement, Manougian 
décide l’arrêt du programme. De la même 
manière, un responsable d’un pays du Golfe 
propose à Manougian de poursuivre ses travaux 
chez eux, ce qu’il refuse catégoriquement. 
Les fusées lancées des collines de la région 
de Beyrouth atteignent des distances de 
plus en plus lointaines, jusqu’à tomber près 
de Chypre, ce qui provoque une importante 
crise diplomatique. 

Les craintes deviennent alors tangibles pour les 
pays de la région et d’autres plus lointains, les 
pressions sur les dirigeants libanais s’accentuent 
alors pour exiger la fin du programme. De 
surcroît, un accident au sein de la faculté 
blesse grièvement des participants au projet, 

grèvant encore un peu plus l’avenir du 
programme « Cèdre ». 
L’année 1966 sonne le glas de cet ambitieux 
projet, avec la guerre des six jours, la 
fin du panarabisme et l’installation au 
pouvoir des dictatures dans le monde 
arabe. 

Une cinquantaine d’années plus tard, 
nombre de pays arabes vivent des crises 
sans précédent et leurs leaders sont déchus. 
Etrange ironie du calendrier, c’est au cœur 
de ces crises, début 2011, que les deux 
cinéastes se mettent à construire une 

reproduction de la plus emblématique des 
fusées « Cèdre 4 ». Après une épopée adminis-
trative et un trajet burlesque dans Beyrouth, 
la statue de l’engin trône devant l’entrée de 
Haigazian se fondant quasi-instantanément 
dans le paysage et donnant une impression 
de déjà-vu à certains passants !

A l’instar du zinc et du soufre, qui malaxés par 
les bras des étudiants, ont permis de propulser 
les fusées « Cèdre », les cinéastes plasticiens 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige ont réussi 
leur mixture. 
Le film, mélange hybride d’investigation, 
d’introspection et de science-fiction (plutôt 
rare dans le cinéma arabe), brouille les cartes 
à l’oreille, le titre sonne plus « Tarantino » que 
« National Geographic ». 

« The Lebanese rocket society » montre aussi avec 
émotion la gratitude des Arméniens réfugiés 
au Liban et en Palestine, qui, au travers de leur 
travail dans le programme spatial libanais, 
remercient leur pays d’accueil en le projetant 
dans le club très fermé des pays prenant part 
à la conquête de l’espace. 
Mais alors, comment la mémoire collective 
libanaise a-t-elle pu occulter un pan si important 
de son histoire? Pour Khattar Abou Diab, 
politologue et enseignant à l’Université de 
Paris XI, « ce qui s’est passé pendant la seule 
période de stabilité politique de 1958 à 1964, 
a été oublié car l’aventure est restée isolée et 
éphémère. 
Ce qui n’a pas empêché nombre de pays 
étrangers de profiter de cette élite. » 
Pour l’heure, les nations arabes n’ont pas encore 
pris, ou repris, leur place dans la course spatiale, 
même si les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite ont 
envoyé le prince Sultan Ben Salman Al Saoud 

dans l’espace en 
juin 1985, et la Syrie 
en collaboration 
avec l’Union 
Soviétique le 
colonel Mohamed 
Ahmed Faris en 
juillet 1987. 

Il n’en reste 
pas moins 
qu’aujourd’hui, 
les seules infras-
tructures sérieuses 
de la région se 

trouvent en Iran et Turquie.

Dès lors, la question essentielle 
est : quelle place prendront les 
pays arabes dans le domaine 
scientifique de demain ? Ce qui 
est sûr, c’est que le champ des 
possibles s’élargira aussi avec une 
part de rêve et d’audace dans la 
science. Le monde arabe devra 
un jour faire sien l’expression 
de la philosophe allemande 
Hannah Arendt : « Etre libre et 
agir ne font qu’un ».

Comment les 2 
superpuissances 
Etats-Unis et Russie 
considéraient-elles le 
Liban à l’époque, du 
point de vue spatial : 
rival sérieux ou rival 
«amusant» ? 

Le projet spatial libanais 
commence dans une petite 
université arménienne avec un professeur 
de mathématiques, Manoug Manougian, 
et ses étudiants avant d’être rejoint par des 
ingénieurs civils et militaires comme le général 
Youssef  Wehbé. Au départ, ce projet n’était 
sans doute pas pris au sérieux. Mais très vite, 
les essais deviennent plus ambitieux et les 
fusées de plus en plus performantes. 
Manoug affirme que son bureau était fouillé, 
ses papiers consultés comme s’il était espionné. 
Quand la fusée Cedar 4 tombe non loin des 
côtes chypriotes, c’est le tollé international 
car on se rend compte à ce moment-là de la 
puissance de ces fusées. Mais pour nous, le 
plus important c’est surtout que Manoug et 
ses étudiants se sentaient contemporains du 
reste du monde, ils étaient persuadés qu’ils 
participaient à une recherche commune.  
 

La reprise d’un tel programme 
serait-elle envisageable ? Qu’est-ce 
qui l’en empêche aujourd’hui ?
 
Ce serait peu plausible, la recherche en général 
a changé et aujourd’hui, il faut énormément 
de moyens pour pouvoir reprendre un tel 
programme. 
La recherche spatiale a fait des progrès fulgurants 
mais en même temps, ce n’est plus cette priorité 
et cette émulation entre les deux puissances 
qui les poussaient dans cette voie. Manoug 
est pourtant en train de développer avec ses 
étudiants aux USA, à l’Université South Florida,  
un nouveau projet autour de fusées mais qui 
devraient voler sans combustibles chimiques !  
 

Sur la page Facebook du film, on 
découvre, publiée par un internaute 
pour l’occasion, la photo d’un 

vieux billet de loterie à l’effigie de 
la fusée.  Espérez-vous que cette 
démarche de mémoire se généralise 
à d’autres histoires méconnues ?

 
Nous sommes intéressés par la raison pour 
laquelle certains évènements impriment 
l’imaginaire et d’autres disparaissent de nos 
mémoires individuelles et collectives. 
Cela nous renseigne sur la façon aussi dont 
on écrit l’Histoire et dont cette dernière se 
transmet. Nous avons beaucoup travaillé autour 
de l’histoire officielle et sur ce qu’on nomme 
des «anecdotes’ mais qui ont pour nous un 
intérêt important en tant qu’histoires tenues 
secrètes, histoires disparues. 
Pourquoi avons-nous oublié ce projet spatial 
libanais? Cette question nous intéresse car elle 
nous renseigne aussi sur les représentations 
que nous avons de nous-même. 

Comment le Liban d’aujourd’hui 
peut-il attirer à nouveau la 
recherche scientifique? Sachant que 
dorénavant les célébrations de la 
faculté Haigazian se tiennent plutôt 
à Los Angeles, où les étudiants 
arméniens ont massivement 
émigrés ?

Le Liban possède des énergies très fortes ainsi 
que le désir continu de progresser que l’on 
retrouve chez beaucoup de gens. 

Il faudrait voir comment les attirer en leur 
offrant stabilité et surtout les moyens. De 
grands chercheurs à travers le monde sont 
d’origine libanaise, leur aide pourrait être 
d’une grande utilité dans l’avenir. 

« The Lebanese rocket society », le zinc et le soufre
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dès lors qu’il permettra l’amé-
lioration de notre 
compétitivité et la montée en 
valeur de notre économie et 
l’amélioration de notre envi-
ronnement des affaires, dès lors 
qu’il facilitera la mobilité des 
personnes. Mais nous avons deux 
sérieuses réserves adressées 
aux responsables tunisiens et 
européens.

- Le première réserve concerne 
la préparation des négociations. 
L’accord est en soi une bonne 

déclaration d’intentions mais l’essentiel est 
dans les négociations, l’essentiel est dans les 
articles qui vont être discutés, dans les plans 
d’action, dans les programmes de soutien et 
surtout dans les arbitrages et les priorités qui 
seront effectués.
L’Europe dispose de tout un arsenal d’experts, 
de centre d’études, de cumul d’expériences 
de négociations avec d’autres pays et de 
négociateurs confirmés. La Tunisie est- elle 
outillée et préparée pour cela ? Disposons 
nous d’études sur les impacts par filière, par 
branche, comment allons-nous prendre en 
compte le jumelage des réformes à effectuer 
avec ceux déjà en cours ou discutés avec des 
organismes internationaux ?
- La seconde réserve est au sujet de la gouvernance 
des négociations. En effet, cet accord aura un 
impact historique et de long terme affectant 
les générations futures.

 La conjugaison des efforts de toutes les parties 
prenantes, secteur privé, société civile, adminis-
tration, universitaires et partis politiques est donc 
primordiale pour la réussite des négociations. 
Les décisions et les prises de positions doivent 
être réfléchies et consensuelles. 
J’appelle à cette occasion les universitaires et les 
chercheurs à donner une priorité nationale et 
absolue dans leurs programmes de recherches 
aux études d’impacts de la signature de l’accord.
Une dernière remarque. Une quinzaine d’années 
en arrière, à mes débuts à l’IACE, un homme 
politique parlant de l’intégration maghrébine 
a dit que l’intégration maghrébine passera par 
Bruxelles, je crois que l’Histoire commence à 
lui donner raison, si la Tunisie, comme déjà le 
Maroc, accède au statut avancé, cela facilitera 
ensuite notre nécessaire intégration régionale 
puisque l’harmonisation est là.

Partenariat UE - Tunisie

Ahmed Bougzenda, président de l’IAC

Le 20 juin 2013, un colloque a été organisé, sous 
le Haut Patronage du président de la République, 
au siège de la Société de géographie à Paris pour 
célébrer le centenaire du congrès national arabe 
qui s’était tenu au même endroit, en juin 1913. 
Une plaque commémorative a été dévoilée 
à cette occasion. Quelques descendants des 
délégués libanais du congrès de 1913, dont 
certains ont figuré au nombre des martyrs 
de la place des canons à Beyrouth, en mai 
1916, étaient présents, notamment les familles 
Beyhum, Khairallah et Ammoun. 

Plusieurs universitaires ont présenté des 
communications : Mme Anne-Laure Dupont, 
Gérard Khoury, Jean-Robert Pitte, président de 
la Société de géographie, Thierry Rambaud et 
Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire 
d’études géopolitiques. Anne-Laure Dupont a 
rappelé l’évolution du mouvement de la Nahda, 
l’historien Gérard Khoury a évoqué Negib Azoury 
et son fameux ouvrage Le réveil de la nation 
arabe dans l’Asie turque , publié en 1905 à Paris 
, et le professeur Thierry Rambaud  évoqué 
l’idée de nation arabe jusqu’à la naissance 
d’une pensée nationale arabe structurée par 

la philosophie de Michel Aflak, le fondateur du 
Baas. Pour sa part Charles Saint-Prot, auteur 
du Mouvement national arabe (Ellipses), a 
relaté le congrès de Paris en 1913 en exposant 
comment il a marqué une étape essentielle 
dans la naissance du mouvement panarabe qui 
allait se développer après la première guerre 
mondiale. En conclusion, le directeur de l’OEG  
a déclaré :
« De nos jours, que reste-t-il du congrès de Paris 
?  Il reste l’essentiel : à savoir qu’il y un siècle, 
des responsables arabes se réunissaient pour 
appeler à un renouveau arabe dans le respect 
des principes de libertés et d’indépendance, de 
tolérance et de progrès. Ils furent l’avant-garde 
d’un mouvement qui prit de l’ampleur après 
la seconde guerre mondiale avec Nasser et le 
parti Baas de Michel Aflak, le philosophe de 
la pensée nationale arabe.

Quelle qu’ait été l’ampleur des échecs, dus à 
l’acharnement des coups portés par les ennemis 
des Arabes et, parfois, aux erreurs commises, 
le nationalisme continue à représenter pour 
une bonne partie du monde arabe un avenir 
possible et, en tout  cas, moins médiocre que 

le présent actuel. Par conséquent –et, sans 
doute plus qu’un intégrisme sectaire n’offrant 
qu’une mauvaise caricature de l’Islam- le 
nationalisme arabe incarne une espérance. 

Celle d’un véritable printemps de la nation 
arabe dont ce mouvement a porté -et continue 
à porter- l’inépuisable volonté de vivre et de 
revivre ».

Le centenaire du congrès national arabe de Paris
Zeina el Tibi

La visite du Roi Mohammed VI dans les pays 
du Golfe en octobre dernier porte de nouveau 
concrètement ses fruits, apportant une manne 
et une bouffée d’oxygène à notre économie 
en souffrance.

Après le Fonds saoudien en octobre 2012 et 
le Fonds koweïtien en février 2013, c’est au 
tour du Fonds d’Abou Dhabi pour le déve-
loppement d’apporter sa contribution, avec 
le mémorandum d’entente qui a en effet été 
signé, fin juin à Rabat, entre le Maroc et ce Fonds 
afin de débloquer un don de 10,65 milliard de 
dirhams (1,25 milliard de dollars américains 
(USD)), destiné au financement de projets de 
développement dans le Royaume.

Financer des projets de 
développement

L’octroi de ce don, dont la gestion sera confiée 
au Fonds d’Abou Dhabi, s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative du Conseil de coopération des 
pays du Golfe (CCG) visant à accorder au Maroc 
un don de 42,62 MMDH (5 milliards USD) pour 
financer plusieurs projets économiques et 
sociaux pour la période 2012-2016.

En effet, le CCG avait décidé de créer ce fonds 
de soutien au Maroc avec la contribution de 
l’Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes 
unis et du Koweït, afin de financer des projets 
de développement ayant un impact direct et 
tangible sur l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens marocains.

Lors de sa tournée en octobre dernier, le souverain 
avait présenté aux dirigeants saoudiens, émiratis, 

koweïtiens et qataris vingt-cinq grands projets 
en matière d’infra structures, d’agriculture, de 
transport, de logement, de santé et d’éducation.

Le mémorandum d’entente, signé par le ministre 
de l’Economie et des finances, Nizar Baraka, 
et le directeur général par intérim du Fonds 
d’Abou Dhabi, Mohammed Saif Al Suwaidi, 
porte sur les modalités d’utilisation du don 
accordé par le gouvernement émirati dans 
le cadre du partenariat stratégique entre le 
Royaume et le CCG.

“Cet accord permettra d’identifier les projets 
financés par le Fonds et d’avoir les premiers 
déboursements, qui servent à accompagner 
le Maroc dans son effort de développement. 
Nous avons déjà présenté une série de 
projets qui s’inscrivent dans le cadre de 

l’amélioration des infrastructures, de l’éducation 
et de la santé.”

Pour sa part, Mohammed Saif Al Suwaidi a 
salué la “renaissance économique et sociale 
que vit le Royaume ces dernières années et qui 
est le résultat d’une parfaite symbiose entre 
le peuple et son Roi”.

Les efforts fournis ont fait du Maroc la destination 
“la plus attrayante” des investissements, a-t-il dit, 
exprimant l’engagement du Fonds à soutenir 
les projets de développement du Royaume.

Cette cérémonie de signature s’est déroulée en 
présence notamment du ministre de l’Education 
nationale et de l’Ambassadeur des Emirats 
arabes unis au Maroc.

Maroc - Émirats Arabes Unis 
Un don de 1,25 milliard USD débloqué
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A l’entrée du vieux port, le Musée des Civilis
ations de l’Europe et de la Méditerranée,
MuCEM, est le dernier-né du grand projet
Marseille-Provence, capitale européenne de
la culture.

Inauguré officiellement le 4 juin,
le président François Hollande s’est rendu
dans la deuxième ville de France, saluant le
succès de Marseille-Provence 2013, «La
culture a joué son rôle de lien entre les
générations» dans une ville où «rien n’est
vraiment pareil aux autres villes».
Un musée ambitieux et innovant, tant par
l’audace de son architecture que par l’avantgardisme
de certaines oeuvres de créateurs
contemporains. 40 000 mètres carré
d’expositions, répartis sur trois sites, nous
plongent au coeur de la Méditerranée. Une
véritable « passerelle » nord-sud est jetée
pour l’ouverture d’un dialogue créatif entre
les deux rives ainsi qu’un lieu de mémoire et
de réflexion autour de cet espace
géographique si singulier.

Le MuCEM devrait renforcer l’attractivité de
la région : un atout économique majeur pour
la deuxième métropole de France.

Le MuCEM: un hommage à Fernand

Braudel

« Qu’est-ce que la Méditerranée? Mille
choses à la fois, non pas un paysage, mais
d’innombrables, non pas une mer mais une
succession de mers, non pas une civilisation,
mais des civilisations […] qui s’enrichissent
les unes des autres. » Fernand Braudel.
Grand historien de la Méditerranée, Fernand
Braudel l’a rêvée, étudiée et conçue comme
un objet d’étude à part entière. Les peuples et
les civilisations méditerranéennes, en contact
depuis des siècles, sont les héritiers de ces
échanges séculaires. L’institutionnalisation
que représente le MuCEM la consacre en tant
qu’espace d’histoire commune mais aussi sur
la nécessité d’un avenir à penser ensemble.

Un musée, trois 
sites : un regain
d’attractivité pour 
la cité phocéenne

A l’entrée du vieux port, 
sur l’ancien môle J4,
l’architecture surprenante 
du Musée, un pavé
noir, à la façade en résille façon
moucharabieh, tranche 
sur la pierre blanche
de la cité phocéenne. 
Une réalisation de
l’architecte Rudy 
Ricciotti, magicien du
béton, qui a conçu « un 
bâtiment d’ombre et
de lumière 
». Une passerelle de 120 mètres
de long relie le bâtiment principal au fort
Saint Jean, ancien édifice militaire, qui
accueillera des expositions temporaires dans
ses salles voutées datant du XVII ème siècle.
Abritée à la Belle de Mai, le Centre de
Conservation et de Ressources (CCR) sont
les véritables coulisses du musée. Il regroupe
des objets et archives papiers, sonores et
audiovisuels des collections.
« L’objectif est de permettre à Marseille de
devenir une grande destination pour le
tourisme culturel. Ce qu’elle n’est pas encore
pour l’instant mais nous sommes sur une
hypothèse de 300 000 visiteurs par an. »
avance Bruno Suzzarelli, président du
MuCEM.

Le MuCEM, une ambition politique
Acte de résistance face à une France
jacobine dans le domaine culturel, il s’agit du
premier transfert intégral d’un musée national
en région, fruit d’une politique de
décentralisation, décidée en 2000, sous le
gouvernement Jospin.

A la fois culturel et scientifique, le projet
émane du musée des Arts et Traditions
populaires (MNATP) de Paris, créé en 1937
et fermé depuis 2005. Il hérite de ses

collections auxquelles s’ajoutent des objets
provenant du musée de l’Homme et plus de
20.000 autres, acquis spécialement.
Un regard neuf sur les cultures
méditerranéennes est proposé à travers une
approche ethnologique, religieuse, et
historique récente. « Nous sommes un musée
du XXI ème siècle, le Mucem représente une
nouvelle génération de musée de société qui
ne prétend pas rester figée sur un champ
étroit, dans notre cas l’ethnographie, mais
nous voulons croiser les savoirs et les arts de
façon pluridisciplinaire. » avance non sans
fierté, Bruno Suzzarelli.

A voir en ce moment...
Une exposition permanente mais aussi des
expositions temporaires, des débats, des
conférences, rythmerons la programmation
du MuCEM.

La galerie de la Méditerranée est l’exposition
permanente qui sera renouvelée partiellement
tout les trois à cinq ans. Elle vise à mettre en
perspective le monde méditerranéen avec
d’autres ensembles comparables à l’échelle
planétaire, comme l’Asie du sud-est ou la
Mésoamérique, à partir de quatre grands
thèmes : « Inventions des agricultures,
naissance des dieux, », « Jérusalem, une ville

trois fois sainte, 
« Citoyen-
neté et droit de
l’Homme, « 
Et au delà du 
Monde connus. »
Objets ethno-
graphiques, 
maquettes, 
v i d é o s ,
sculptures, un 
voyage dans le 
temps et les
civilisations, 
intéressant mais 
parfois un peu
brouillon. La 
lisibilité et la com-
préhension de
la muséo-
graphie ne 

sont pas évidentes, un
constat dont se défend le commissaire de
l’exposition, M. Zeev Gourarier, qui souligne
que « la galerie de la Méditerranée est en
elle-même une machine à penser »...
Le Noir et le bleu, un rêve méditerranéen, un
vrai coup de coeur, à découvrir jusqu’au 6
janvier 2014. Cette exposition est une
réflexion sur ce qui fait civilisation et ce qui
la nie, les lumières et leurs ombres. « Bleu,
ceci est la couleur de mes rêves », l’idée de
cette exposition et son titre sont nées d’un
tableau : le Bleu II de Miro. Qu’est-ce que le
rêve méditerranéen? A travers les conflits, les
violences, les frictions, et les échanges
passionnés ou fascinés entre les deux rives,
elle nous invitent au voyage, dans le temps et
les représentations de ce rêve à travers le
choix de 12 moments de son histoire. Des
récits vus des deux côtés de la méditerranée
et non plus une aventure à sens unique, du
nord vers le sud. Un carnet de voyages
raconté par des figures, des « porteurs de
rêves » comme Bonaparte, Abdel Kader,
Taha Hussein, Garcia Lorca, ainsi que des
oeuvres de Goya, Courbet, Picasso, Pistolleto.
Passionnant.

Au bazar du genre, féminin-masculin en
méditerranée à découvrir jusqu’au 6 janvier
2014. 

Dans un contexte de bouleversement
de l’ordre des sexes le MuCEM propose un
voyage à travers les multiples façon d’être
homme ou femme dans l’espace
méditerranéen contemporain. Le point de
départ : le constat des évolutions
économiques, idéologiques, et politiques,
dont les dynamiques sont traduites dans les
médias et peuvent donner aux individus
l’impression ou même l’illusion d’un choix de
plus en plus grand dans les manières
d’exprimer leur sexualité, de se rencontrer, de
fonder une famille en somme d’exprimer leur
différences. L’exposition nous interroge sur
la façon dont ces nouvelles dispositions
viennent, parfois, perturber un certain ordre
des sexes et des valeurs qui leur sont
associées. Un thème dont le choix est
audacieux et au coeur de l’actualité.

Inauguration du MuCEM: une porte ouverte sur la Méditerranée
Dialogue des civilisations
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 وهذا الجيل األول من الشباب المتعلم تعليماً غلبت
التي المعلوماتية،  علوُم  طاٍغ،  نحو  وعلى   فيه، 
الرقمية المعرفة  بعصر  يُعَرف  بات  ما   دّشنت 
 وفتحت باب اقتصاد المعرفة، يعيش معظمهم في
بات وتكنولوجياً، حيث  المتقدمة صناعياً   البلدان 
 هذا االقتصاد يشّكل العمود الفقري القتصاد تلك
 البلدان؛ فقد غيَّر اقتصاد المعرفة بنية العمل حيث
التجديد، اإلبداع،  )االبتكار،  »الفكرة«   صارت 
 إلخ..( هي القاعدة في التوظيف وهي معيار العمل
المعنى الذي كان يُعد للوقت   األساس، وحيث لم 
 له في بنية العمل في المجتمعات الحديثة.. ذلك أن
 الفكرة هنا، هي تلك التي تلتمع فجأة، في لحظة،
حاجة، أيَّما  العمل  فيحتاجها  كالبرق،   فتُضيء 
 في حين أنها ال تكون هي بحاجة إلى مكتب وال
 إلى دوام عمل لكي ترى النور.. إذ لم يعد العمل
 محصوراً في ساعات دوام بين الساعة كذا والساعة
 كذا، فهذا الدوام لم يعد مجدياً اقتصادياً، ولم تعد
والتي منه،  المرجّوة  االقتصادية  المردودية   له 
في بها  كان معموالً  ما  بحسب  عليها  ل  يُعوَّ  كان 
 المصانع والمعامل اليدوية، التي تحتاج إلى جهد
 عضلي أو حضور عياني لعاملين يمارسونه في
كّل لحظة، لكي تبقى آليات العمل شغالةً وفعالة...

ابتسم، ال شيء يدعو للقلق!

بها يحفل  ال  الثالثة  األلفية  شباب  جيل   البطالة؟ 
يدعو شيء  ال  »ابتسم،  شعاره:  لها؛  يبالي   وال 
العالم وتشكو التي تجتاح  البطالة   للقلق«! فأزمة 
يبدو ال  المتقدمة(  )وغير  المتقدمة  البلدان   منها 
الذي ال يبحث عن عمل الشباب  تعني جيل   أنها 
 كيفما اتفق، وال يرضى بعمل مهما كلّف األمر،
هو، يحّددها  بشروط  إال  يرتضيه  ال  إنه   بل 
ثمة سلفاً..  موضوعة  بشروط  عمالً  يقبل   وال 
البطالة هناك  أولى،  جهة  من  فعالً:  محيٌّر   أمر 
ثانية جهة  ومن  العمل،  عن  العاطل   والشباب 
على العثور  في  اليوم  الشباب  مباالة  ال   هناك 
عمل، إذ األمر سيّان عنده وجد عمالً أم لم يجد!!
غربية صحف  تناولتها  اإلشكالية/المشكلة   هذه 
 »عّدة، فقد أعّدت مجلة »لوكوّرييه أنترناسيونال
)Le Courrier International( األسبوعية 
لها فخّصصت  القضية،  هذه  حول  موسَّعاً   ملفاً 
والصادر  ،1171 الرقم  يحمل  الذي   عددها، 
بعدما  ،2013 إبريل  نيسان/   17 ـ   11  بتاريخ 
ومجالت صحف  في  منشورة  مقاالت   جمعت 
وتتناول مختلفة،  بلغات  مكتوبة  شتّى   عالمية 
مختلفة. وزوايا  جوانب  من  الموضوع 

الصحيفة في  قرأناه  لما  توليف  يلي  ما   وفي 
 المذكورة، مترَجماً إلى الفرنسية عن تلك الصحف
 التي نخّص بالذكر منها الصحيفة األلمانية »دي
 زايت« ، واليابانية »ذا جابان تايمز« ،واألميركية

 »شيكاغو تربيون«.
اليابان، في  تبرز  ما  أكثر  اإلشكالية  تلك   تبرز 
العمل، احترام  في  الراسخة  التقاليد   حيث 
على األلمان  بحرص  المعروفة  ألمانيا،   وفي 
الشعبان هذان  ُعرف  وقد  له.  وحبّهم   العمل 
متانة ذلك  على  تشهد  العمل،  في  والجد   بالحزم 
التي والثقة،  واإللكتروني  الصناعي   نتاجهما 
واأللمانية. اليابانية  البضاعة  في  العالم  يضعها 

 جيل الشباب الناشئ في اليابان يضرب
 عرض الحائط بالوفاء للعمل واإلخالص

للمؤّسسات

 مواقف الشباب الياباني الجديدة تجاه العمل تشّكل
بها يتميّز  التي  اليابانية،  العمل  ثقافة  مع   قطيعةً 
 آباؤهم وأجدادهم. فقد ذكرت صحيفة »ذا جابان
 تايمز«، التي تساءلت عّما إذا كان »جيل الشباب
 الناشئ في اليابان يضرب عرض الحائط بالوفاء
فيها، يعمل  التي  للمؤّسسات  واإلخالص   للعمل 
لدى البارزة  والصفة  الفارقة  العالمة   وهما 
الجديد الجيل  إن  السابقة؟«،  اليابانية   األجيال 
الشخصية المصالح  ببعض  بالتضحية  يؤمن   ال 
الوطنية وخدمةً المصلحة  فيه خير  لما   والفردية 
عن صادر  بتقرير  مستشهدةً  القومية«،   للعزة 
العاملين »ثلث  بأن  يُفيد  اليابانية  العمل   وزارة 
أقّل بعد  عملهم  عن  يتخلّون  الخاص  القطاع   في 
 من 3 سنوات فقط على مباشرتهم له«. ونشرت
استقصائي تحقيق  نتائج  المذكورة   الصحيفة 
على الماضي  يونيو  حزيران/  شهر  في   أجرته 
عن العاطل  الياباني  الشباب  من  مختلفة   عيّنات 
أجابوا الشباب  من   69% أن  فيها  جاء   العمل، 
 عن السؤال التالي: »في رأيك، ما هو أهم شيء
العمل في  شيء  »أهم  يلي:  بما  العمل؟«   في 
أجابوا منهم   40% وأن  ممتعاً«،  يكون  أن   هو 
عمٍل اختيار  إلى  يدفعك  الذي  »ما  السؤال:   عن 
فيه. راغباً  أكون  »أن  بقولهم:  غيره؟«،  »دون 

 الجيل األول من الشباب في عصر األلفية
الثالثة يُثير حنق المشرفين على العمل

20 بين  أعمارهم  المتراوحة  الشباب   خيارات 
 و30 سنة يمكن أن تغيّر قواعد الحياة المهنية. فقد
 ذكرت صحيفة »دي زايت« األلمانية أن هذا الجيل

 األول من الشباب في
الثالثة األلفية   عصر 
المشرفين حنق   يُثير 
حيث العمل،   على 
والتراتبية  الرقابة 

العاملين وسلوك  أولى،  جهة  من   والتعليمات 
 الشباب من دون انضباط وبحرية تخرج أحياناً عن

حدود السلوك.

المفروض في العمل من جهة ثانية 

»شيكاغو صحيفة  عنه  عبّرت  التناقض   هذا 
كتبها طريفة  افتتاحية  في  األميركية   تريبيون« 
هوبكه طرح ،Rex Huppke ريكس   الذي 
من شائكة،  تعقيدات  من  فيه  ما  بكّل   الموضوع 
استهلّها فقد  الشباب،  مشاعر  يجرح  أن   دون 
الشباب أيها  سيّئ  خبر  عندي  لكم   «  بقوله: 
نكرهكم، إننا  العمل:  عالم  إلى  حديثاً   الوافدون 
يا كال،  الفاشلين«.  من  زمرة  سوى  لستم   فأنتم 
 أعزائي، كال، ال تصّدقوا، فأنا أمازحكم، وها أنا
من األول  الجيل  شباب  إن  وبكّل صدق،   أقول، 
الثالثة رائعون، وال بّد من االنخراط  هذه األلفية 
أنهم على  فعالوةً  مفتوح.  حوار  في   معهم 
يكاد يالمس بالنفس  باعتداد  العمل  عالَم   يدخلون 
غير مفاجآت  يتوقّعوا  أن  دون  من   الغرور، 
التواصل مشكلة  من  يعانون  أنهم  يبدو   منتظَرة، 
األخرى األقسام  وزمالء  العمل  مسؤولي  مع 
ويتجنّبون اللقاءات التي تطرح مشكالت العمل.«
النفس عالمة  تقوله  بما  االفتتاحية  كاتب   يستشهد 
 ليندا غرافيت ومسؤولة الموارد البشرية في إحدى
في العامل  الشباب  »يفّضل  الكبرى:   المؤّسسات 
 المؤّسسة، في حال وقوع مشكلة ما، صغيرة كانت
 أم كبيرة، أال يكون الحل عْبَر اللقاء مع المسؤولين
 وجهاً لوجه، بل عْبر الرسائل المتبادلة بالـ«إيميل«
أحد أسأل  وحينما  الهاتفية.  المكالمات  عْبر   أو 
 هوالء الشباب لماذا ال يتحدثون مع المسؤول في
 جلسة هادئة حول فنجان قهوة أو كوب عصير،
للعمل  ،يُجيب: كال، إن جلسة مثل هذه ال تكون 
العمل«. في  لجدال  وليست  جداً،  شخصية  بل 
 يختتم الكاتب االفتتاحية بالقول: »يجب إذاً أن نتكلّم
األجيال اختالف  على  ْين  تامَّ وانفتاح   بصراحة 
شباب جيل كان  فإذا  وهمومها،  مشاربها   وتنّوع 
 األلفية الثالثة هذا شديد االعتداد بنفسه، أو إذا كان
األزمات، وحلحلة  المشكالت  مجابهة  يُحِسن   ال 
شاب لرفض  سبباً  يشّكل  ال  ذاته  حّد  في   فذلك 
 بمفرده أو رفض مجموعة شباب بأكملها. ذلك أن

 هذا األمر برمته ال يتعّدى كونه وضعاً جديداً ال بّد
لنا من التفكير فيه وفي كيفية مواجهته ومعالجته.«

 جيل األلفية الثالثة األول هو استمرار
لجيلين سبقاه

هوّرلمان كالوس  البرليني  الباحث  أن   بيد 
في كتب  فقد  الموضوع؛  هذا  في  آخر  رأي   له 
 صحيفة »دي زايت«: »لم تأِت عقلية جيل األلفية
فهذا عدم؛  من  تنبت  ولم  فراغ  من  األول   الثالثة 
 الجيل هو استمرار لجيلين سبقاه، وهو ثالث ثالثة
لُها مع نهاية الحرب العالمية الثانية  أجيال ُولِد أوَّ
 العام 1945. ويُسّميه هوّرلمان جيل     »إكس«
 أو جيل الشّك، ألنه هو الجيل الذي أعاد النظر في
 كّل شيء، وأسهم إسهاماً فّعاالً في التغيير الحاصل
 في ألمانيا. يقول هوّرلمان: »مشكلة هؤالء الشباب
بل الحدود،  تجاوز  أو  الحدود  التزام  في   ليست 
كّل يريدون  فهم  أصالً،  الحدود  انعدام  في   هي 
العالقة يريدون  معاً:  آن  في  شيء  وكّل   شيء، 
 العائلية ويريدون معها أوقات الفراغ واالستجمام
معه عالقات ويريدون  العمل  يريدون   والتسلية؛ 
 الصداقة والمغزى المعنوي للعمل.. وهم في ذلك
 غير مستعدين ألّي تنازل عن أّي شيء. يريدون
 من المؤّسسات التي يعملون فيها أن تتغيّر جذرياً،
في تجعل  وأن  تسيّرها،  التي  العقلية  تغيّر   أن 
يريدون فهم  ورغائبهم.  الشباب  أماني   أولوياتها 
 أن يتولّوا بأنفسهم تنظيم عملهم وتسييره، بأسلوب
 يجمع المرونة إلى الظرف واللطف. إنهم يضعون
 الرؤساء والمسؤولين موضع شّك واتهام، إال إذا
كان الرئيس أو المسؤول متميّزاً مثيراً الهتمامهم.

جيل اسم  عليه  يُطلَق  الذي  الجيل،  هذا   شباب 
 »واي«        ألنه يكاد يُخِضع كّل شيء للتساؤل،
والتطّور والصداقة  الزمالة  هي   أولوياتهم 
 الشخصي؛ أما المكانة االجتماعية والشهرة فهُما
دراسة ذلك من  اتضح  وقد  اهتماماتهم.  آخر   في 
»ترندنس*« معهد  أجراها  قة  معمَّ  سوسيولوجية 
تضّمنت األولويات  من  لقائمة  وفقاً  برلين،   في 
والصداقة الزمالة  فيها  احتلَّت  مرتبة،   19 
وجاءت األولى،  المرتبة  الشخصي   والتطّور 
19 المرتبة  في  االجتماعية  والمكانة  الشهرة 
* )Trendence(

البطالة ... أزمة الشباب في القرن الـ21
حسين جواد القبيسي
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 يعيش جميع شبان العالم، الذين تراوحت أعمارهم بين عقد واحد وعقدين من السنوات في العام ألفين، أزمة
 حادة ليس من السهل تجاوزها ، وهي أزمة البطالة.
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 وفي هذه األثناء ظهر اتجاه عام في الفكر التنموي الحديث، وهو 
وفاعلها، هدفها،  باعتباره  اإلنسان،  على  التنمية  جهود   تركيز 
فالتنمية وإجراءاتها.  سياساتها  ومبدع  ومجّددها،   ومنظّمها، 
 االقتصادية لم تعد تقتصر على االستثمار األنجع لعوامل اإلنتاج،
 بل أصبح لها أصول أخرى أكثر أهمية في االقتصاد الجديد، وهي
 المعرفة، والذكاء، والمعلومات، لذا تبقى محصالت التنمية البشرية
المستدامة. المجتمعية  للتنمية  الحقيقية  الضمانة  هي  جوهرها  في 

أنموذج بعيد المدى يرفع من قيمة اإلنسان

توفير مجرد  من  تحّرك  قد  البشرية  التنمية  أنموذج  أن   غير 
والتعليم، الصّحية،  كالخدمات  للمجتمع،  األساسية   الحاجات 
والجهل الفقر  لمثلث  هبوط  مؤشر  باعتبارها  إلخ،   …  واإلسكان 
رأس بمفهوم  المرتبطة  البشرية  الموارد  نهج  ومن   والمرض، 
بالمهارات األفراد  تزويد  على  تدل  والتي  البشري،   المال 
يرفع المدى  بعيد  آخر  أنموذج  إلى  العلمي،  والتحصيل   الالزمة 
وواعية متصلة  التنمية  موضوعات  بجعل  اإلنسان،  قيمة    من 
لها. وحيوي  أساس  كمدخل  أشكاله  بكّل  اإلبداع  إلى  النظر  عبر 

 ونستطيع القول بأن عملية تجسيد الممكنات اإلبداعية، ستجعلنا  
إنسانية، تعّددية  في  التفكير  وهي  جديدة،  بداية  نقطة  إلى   نعود 
واالعتراف وفلسفاتهم  اآلخرين  أفكار  على  االنفتاح   تعني 
أو المعرفة  لمجمل  أيديولوجيا  أو  ثقافة  أو  فرد  أّي  احتكار   بعدم 
بخلفيات مشبّعة  تأتي  ما  عادة  التنمية  فاستراتيجيات   الحقيقة. 
غير أخرى  أطر  أّي  تخيّل  عن  عاجزة  تجعلها  محّددة   فكرية 
المشروعية. فيها  وترى  وتؤيدها  خاللها  من  تعمل  التي  تلك 

 التنمية البشرية ترمي إلى توسيع خيارات األفراد
وحرياتهم

ترمي المنظور  هذا  وفق  البشرية  التنمية  فهم  محاولة  فإن   كذلك 
مثالً، األفراد  تمتّع  فإذا  وحرياتهم،  األفراد  خيارات  توسيع   إلى 
القرار اتّخاذ  على  القدرة  إلى  توصل  التي  االختيار   بحرية 
بيئة لهم  يهيئ  بما  بحياتهم،  االرتقاء  فرص  لهم  تسنّت   المناسب، 
 صّحية وخالقة. فالخيارات تتغير مع مرور الوقت، بتغيّر الزمان
بالتالي والظروف،  األفراد  حالة  باختالف  وتختلف   والمكان، 
 بإمكاننا القول بأنه ليس هناك من وصفة جاهزة لتنمية المجتمعات
والوطنية، الدولية  والمنظمات  الحكومات  إليها  تستند  أن   يمكن 
تدعيم نحو  التوّجه  بمدى  دوماً  مرهوناً  سيبقى  األمر  إن   حيث 
القدرات الذاتية ألّي مجتمع من خالل إشعال الطاقات الكامنة فيه.

 وهذا ما رّكزت عليه منظمة اليونسكو في تقريرها الصادر في العام
 2009، عندما اعتبرت أن االستثمار في مجال التنّوع الثقافي من

وضع مقترحةً  المستدامة،  التنمية  مع  التعامل  تجديد طريقة   شأنه 
 استراتيجيات تسهّل آليات الحوار بين الثقافات، وتحّسن مضامين
الفنّية. المنتجات  تبادل  وتيّسر  الجامدة،  األفكار  وتكافح  التعليم، 
اإلنتاجية قاعدته  العربية ستبنى  المنطقة  التنمية في   ولعّل مستقبل 
توفّرت إذا  بلدانه  بين  المشترك  التكامل  وعلى  المعرفة،   على 
معايير توجد  أن  من  شعوبه  تمّكنت  وإذا  السياسية،  اإلرادة   له 
فالمنظور للمساءلة.  والخاضع  الشفافية  على  القائم  الصالح   الحكم 
جوانبه تتطّور  مترابطة،  أبعاد  ذو  شامل  منظور  هو   التنموي 
لتلتقي عند هدف استراتيجي محّدد. ومن هذه  بدفع بعضها بعضاً 
 الزاوية تظهر إشكالية برامج التنمية العربية، التي يفصل بعضها
االقتصادية. المكّونات  عن  واالجتماعية  السياسية  المكّونات 

والمنح القروض  على  العربي  التنمية  واقع  اعتماد  أن   على 
بسبب الخصخصة،  في  والتوّسع  الدولية  والتجارة   والمساعدات 
القدرة على االستفادة الالزمة، وعدم  المالية  الموارد  إلى   االفتقار 
 من المصادر المحلّية، نتج عنه تراجٌع في مستويات المعيشة ألفراد
 المجتمع العربي، وتزايٌد في أعداد البطالة لدى الشباب، وانخفاٌض
 في معدالت األجور بين العاملين، بل وحتى النجاحات – قصيرة
تعزيزها في  المتمثّلة  اإلجرائية  والحزم  السياسات  لتلك   المدى- 
في االقتصادي  النمّو  جعلت  األجنبية،  العمالت  احتياطي   من 
 الدول العربية، يظّل يعتمد على مقياس وحيد، وهو الناتج القومي
اإلجمالي، بغض النظر عن مدى اإلسهام في بناء األسس التنموية.

 القضية التنموية ليست كالماً على مستوى الدخل، بقدر
ما هي تناول لكيفية التصرف به

العربية، المنطقة  في  الهائلة  الطبيعية  الموارد  من  الرغم   وعلى 
يوضح ما  فقط،  بإنسانها  غنيّة  الطويل  األجل  في  ستظّل  أنها   إال 
 ضرورة أن يحظى الفرد العربي بمساحة اهتمام أكبر داخل دائرة
وقدراته طاقاته  إطالق  خالل  من  وذلك  االستثماري،   التفكير 
له. المعيقة  التهديدات  الخالقة، وتحريره من خوفه وتحصينه من 

بقدر الدخل،  مستوى  على  كالماً  ليست  التنموية   فالقضية 
يُستخدم قد  نفسه  فالدخل  به.  التصرف  لكيفية  تناول  هي   ما 
والجامعات المدارس  وبناء  الطبّية،  والمعّدات  األدوية   لشراء 
أيضاً يُستخدم  أن  يمكن  كما  واألندية.  والمسارح   والمعارض 
اإلنسان في  فاالستثمار  وإنسانياً؛  مادياً  منتجة،  غير   ألغراض 
لالبتكار. والمحفّزة  لإلبداع  المحّركة  البيئة  في  استثماراً  يعني 

 في المقابل، بات اإلرهاب مظهراً سلبيّاً في الحالة العربيّة والعالميّة 
 الراهنة. فهو وال شّك بات في إطار الظروف السياسيّة واالجتماعيّة
والثقافيّة المتأزمة، حالة ملفتة في السياق المجتمعي العربي الراهن.

 والحال، أن الحّد من تفشي ظاهرة العنف والعنف المضاد، يقضي
 بتعزيز احترام القانون بخاصة، وذلك عبر تعزيز الشعور العام لدى
 األفراد إزاء شرعية المؤّسسات القانونية المتعارف عليها. وهذا يتّم
 عبر السياسات والتدابير والنهج االقتصاديّة واالجتماعيّة والتنمويّة،
األقليات حقوق  واحترام  اآلخر  واحترام  التسامح  قيم  تعّزز   التي 
 الثقافية والدينية والطائفية، والتي تحّد من التفاوت االجتماعي المتمثّل
 بالهّوة بين الطبقات…وغيرها الكثير من التدابير والنُهج، التي تتيح
اقتصادية ومهنية وسياسية. الشابة الحصول على فرص  لألجيال 
وتُشعر المواطنين بعامة، والشباب بخاصة،  بكرامتهم كمواطنين.
وفي ذلك كلّه، استطراداً، صوٌن للمواطن ولهيبة األمة والدولة في آن

 إخضاع المواطنين لشروط اجتماعيّة وحياتيّة
واقتصاديّة، تقتل لديهم روح اإلنتاج والعمل

 فإذا كانت التنمية اإلنسانية عملية توسيع للخيارات، وإذا كانت تعني
 أن الناس يجب أن يتمّكنوا من السيطرة على العمليات والقرارات،
 التي تشّكل حياتهم عبر التمتّع الكامل بحقوقهم، فإن ما من شيء يقضي
 على تلك الرؤية النبيلة للتنمية، أكثر من إخضاع المواطنين لشروط
والعمل اإلنتاج  روح  لديهم  تقتل  واقتصاديّة،  وحياتيّة   اجتماعيّة 
واالبتكار من جهة، وروح االنتماء إلى أوطانهم من جهة أخرى...

االيام - عبد الرحمن فاروق

تجارب التنمية البشرية و البدائل المحتملة

 خلصت تجارب التنمية في الدول المتقّدمة، وهي تعيد تقييم خططها، إلى أن ما حقّقته من نمّو اقتصادي لم يكن له ذاك المردود
 الواسع على رفاهية اإلنسان وسعادته، على الرغم من نجاحها في الكثير من األحيان في توفير تراكمات مالية ضخمة، نتيجة طفرة

 اقتصادية كبيرة أو نتيجة استغالل جيّد لمخزونها القومي من الموارد الناضبة. واألمر ذاته يبدو جليًّا في الدول التي تعّد صاحبة
 أسرع نمّو اقتصادي في العالم، والمجتمعة تحت وسم منظمة )بريكس(؛ ونشير بالتحديد إلى الهند والبرازيل اللتين تسجالن تزايًدا

ملحوظًا في تداعيات الفقر، وذلك النسياب فوائد االنتعاش االقتصادي إلى طبقة األغنياء وجزء يسير من الطبقة الوسطى
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أسباب ارتفاع التضخم في العالم العربي

حكما المرتبط  الصعب،  اللبناني  االقتصادي  الواقع  هذا   أمام 
طبقات تقوده  والذي   ، البالد  في  العامة  السياسية   باألوضاع 
 ارتهنت القتصاد الخارج ولم تعمل على تطوير االقتصاد اللبناني
 بما يجعله قادرا على معالجة قضايا الشعب االقتصادية ، أمام كل
االقتصادية ستشهد تصاعدا خطيرا خالل االزمة  أن  يبدو   ذلك 
 المرحلة المقبلة، وسوف تزيد من مخاطرها على أوضاع الشعب
 اللبناني الذي قدم التضحيات الجسام ليس من أجل تحرير أرضه من
 االحتالل االسرائيلي فحسب ، بل خاص الصراعات في وجه الطغم
 التي تتحكم بالبالد، وقدم التضحيات من أجل تأمين مصدر رزقه
المدرسي ألوالده. والقسط  الدواء  وفاتورة  لقمة عيشه  وتحرير 

يقتصر وال  وشاق  طويل،  النضال  درب  أن  يعني   وهذا 
بل  ، فحسب  االسرائيلي  االحتالل  مع  القتال  ساحات   على 
والفاسدة. الحاكمة  الطبقات  مع  الصراع  إلى  لتصل  وتمتد 

السودان. في  و28.6%  البحرين،  في   0.5% بين  ما 
ارتفاع حيث  من  عربية  دول  خمس  أكبر  إلى  نظرنا  ما   وإذا 
،28.6% السودان  الترتيب:  على  نجدها  التضخم،   معدالت 
فالجزائر مصر 8.6%،  تليها   ،9.9% ليبيا  ثم   ،14.9%  فاليمن 

.8.4%
معدالت ترتفع  أن  الطبيعي  من  تؤكد أنه  هنا  األرقام   ودالالت 
 التضخم في السودان واليمن باعتبارهما من االقتصادات األقل نموا
 على مستوى العالم، ولكن البد أن يؤخذ في الحسبان أن السودان واجه
 مؤخرا تبعات اقتصادية النفصال جنوب السودان عنه، وفقدانه لمورد
مهم وهو النفط الذي حازت الدولة الجديدة معظمه بعد االنفصال.
فإن نموا،  األقل  الدول  من  كونه  إلى  فإضافة  اليمن   أما 
االستقرار حالة عدم  من  تبعها  وما  اليمنية  الثورة   أحداث 
بعض في  المسلحة  المواجهات  واستمرار  واألمني،   السياسي 
الطبيعي ومن  االقتصادية،  مشكلته  حدة  من  زادت   أراضيه، 
فيه. التضخم  معدالت  تتزايد  أن  الظروف  هذه  ظل  في 
حيث من  والليبي  المصري  الشأن  في  األحوال  تختلف   وال 
وتراجع واألمني،  السياسي  االستقرار  غياب  حالة   استمرار 

الواردات. زيادة  وبالتالي  بهما،  االقتصادي  النمو  معدالت 

أسباب ارتفاع التضخم

الرتباطه نظرا  تابعا  متغيرا  اعتباره  يمكن  التضخم   معدل 
والتي فيه،  تؤثر  التي  االقتصادية  العوامل  من   بكثير 
وهي: العربية،  الحالة  في  منها  بعض  إلى  اإلشارة  يمكننا 

 ١ - هشاشة الناتج

2011 اإلجمالي عام  المحلي  الناتج  نمو   تراجع معدل 
.2010 %4.6 عام  بنسبة  مقارنة   ،4.2% إلى  ليصل 
على يهمين  يزال  ال  االستخراجية  الصناعات  قطاع   واألهم أن 
بنسبة العربية  للدول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  األكبر   النسبة 
الناتج من  األكبر  الجانب  أن  ذلك  وداللة  إلى 40.7%.   تصل 
من األقل  تعد  التي  النفطية  الدول  خالل  من  يتحقق   المحلي 
االقتصادي الفائض  يعود  ال  وبالتالي  السكانية،  الكثافة   حيث 
العربي. العالم  سكان  من  محدود  جزء  على  إال  القطاع  لهذا 
 من ناحية أخرى فإن قطاع النفط بطبيعته من األنشطة ذات رأس
 المال الكثيف، فال يوفر فرص عمل تناسب البطالة المرتفعة في العالم
 العربي، ولذلك فإن التغيرات االقتصادية واالجتماعية لقطاع النفط
محدودة األثر على سكان العالم العربي خارج الدول المنتجة للنفط.
 فانخفاض معدالت النمو االقتصادي، والتكوين الهش للناتج المحلي
والخدمات، للسلع  قوية  إنتاجية  قاعدة  يصنع  ال  الذي   اإلجمالي 
أو الدولة  داخل  المنتجة  والخدمات  السلع  وفاء  عدم  إلى   يؤدي 
العرض ويقل  الطلب  يزيد  وبالتالي  مواطنيها،  بمتطلبات   اإلقليم 
لألسعار. العام  المستوى  في  االرتفاع  هو  الذي  التضخم  فيرتفع 

٢  - االعتماد على الخارج
 إذ يصنف االقتصاديون التضخم المترتب على االعتماد على الخارج 
 بأنه تضخم مستورد، وهو عادة ما ينتج عن ارتفاع األسعار في األسواق
احتياجاتها توفير  تعتمد في  التي  االقتصادات   العالمية، مما يجعل 
األساسية على الخارج عرضة لتقلبات األسعار باألسواق العالمية.
الميزان تعامالت  صافي  يبين   ،2011 عام  بيانات   وحسب 

413 بنحو  يقدر  فائض  العربي وجود  للعالم   التجاري 
تريليون  1.1 العربية  الصادرات  بلغت  حيث  دوالر،   مليار 
مليارا.  753 حدود  الواردات في  كانت  بينما  دوالر، 
 غير أن األمر الذي يجب أن يؤخذ باالعتبار في هذه األرقام، هو
30% بنسبة  مرده  كان   2011 عام  العربية  الصادرات  زيادة   أن 
العالمي. السوق  النفط في  النفطية وارتفاع أسعار  الصادرات  إلى 
 وتوضح األرقام أن العالم العربي يعتمد بشكل رئيسي على الخارج في
 توفير احتياجاته األساسية، إذ رغم الفائض الظاهر في الميزان التجاري
 فإن نسبة اكتفائه الذاتي من السلع األساسية ال تزيد عن %46.9، وقد
بلغت الفجوة الغذائية عام 2010 بما يقدر بنحو 35.2 مليار دوالر.
 أما هيكل التجارة الخارجية للدول العربية فيظهر وجود خالل كبير
يمثل فالصادرات  فيها،  التضخم  معدالت  ارتفاع  استمرار   يكرس 
 النفط والمعادن نسبة %73.6 منها، أما الواردات فتصل مساهمة
الدول واردات  تشكل  كما   ،64% نحو  فيها  الصناعية   الواردات 
العربية من المعدات واآلالت ما نسبته %28 من إجمالي الواردات.
وخاصة الصناعية  للسلع  الكبير  االستيراد  هذا  ظل   وفي 
العربية الدول  في  اإلنتاج  تكاليف  أن  نجد  واآلالت،   المعدات 
انصراف يسهل  مما  الدول،  من  بغيرها  مقارنة   مرتفعة 
ظهر وقد  اإلنتاج،  مجاالت  وترك  التجارة  إلى   المستثمرين 
العديد في  الدولية  التجارة  قواعد  تحرير  ظل  في  جليًا   ذلك 
الماضي. القرن  من  التسعينيات  عقد  منذ  العربية  الدول  من 

٣ - غياب الدور الرقابي 
غياب ، إلى  منه  جانب  في  التضخم  معدالت  ارتفاع   إذ يرجع 
منظمات أو  الحكومية  األجهزة  قبل  من  سواء  عربيا،   الرقابة 
للعديد كبيرة  احتكارات  وجود  على  يساعد  مما  المدني،   المجتمع 
العربي. المواطن  لمعيشة  أساسية  احتياجات  تمثل  التي  السلع  من 
 وإذا كانت بعض الدول العربية قد اتجهت مؤخرا إلى وجود مؤسسات
 معنية بتنظيم المنافسة ومنع االحتكار، فإن أثرها لم يلمسه المواطن
 العادي بعد، فضال عما يمارسه القطاع الخاص من فساد لتعطيل عمل
المؤسسات الرقابية بشكل عام، وجهاز حماية المنافسة بشكل خاص.

تستهدف لذلك  السلبية،  االقتصادية  الظواهر  التضخم من   يعد 
تحجيم النقدية-  السياسة  منها  القلب  -وفي  االقتصادية   السياسات 
دولة على  اقتصادية  ألسباب  نفسه  التضخم  يفرض  وقد   التضخم. 
من يعد  طويلة  لفترات  استمراره  أن  إال  معينة،  لفترة  ما  إقليم   أو 
المركبة الحاالت  من  العربية  والحالة  االقتصادية.   المعضالت 
مزمنة. أخرى  اقتصادية  مشكالت  مع  التضخم  فيها  يتعايش  التي 
العربية المؤسسة  قبل  من  المنشورة  اإلحصاءات   وحسب 
التضخم معدالت  فإن  الصادرات،  وائتمان  االستثمار   لضمان 
2011 عام   9% بنحو  تقدر  المتوسط  في  العربي   ،بالعالم 
.2012 في   8.3% إلى  التضخم  ينخفض  بأن  توقعات  وثمة 
مؤشر على  العربية  المنطقة  أداء  بين  بوضوح  الفجوة   وتظهر 
تعانيه من ما  المتقدمة رغم  فالدول  العالم،   التضخم وباقي مناطق 
 تباطؤ اقتصادي منذ العام 2006 وحتى اآلن، تحرك التضخم فيها
%2.7 عام إلى   2006 %2.4 عام  من  الفترة  هذه  مدار   على 

.2011
إذ والنامية،  الناهضة  الدول  في  األمر   وكذلك 
المتوسط في   7.5% نحو  التضخم فيها  تبلغ معدالت 
العربية. الدول  في  عليه  هي  مما  أقل  معدالت  وهي 
خالل من  تأتي  العربية  الدول  في  التضخم  ارتفاع   وخطورة 
المتوسط في  تقدر  التي  البطالة  معدالت  ارتفاع  مع   تزامنها 
عاما، إلى 60   15 من  العمرية  المرحلة  في   15%  بنحو 
تفاقم على  يساعد  مما  الشباب  فئة  بين  البطالة  حدة   وتزداد 
انعكس ما  وهو  واالجتماعية،  االقتصادية  المشكالت  من   العديد 

الشباب. عمادها  كان  التي  العربي  الربيع  ثورات  في  بوضوح 

واقع التضخم بالدول العربية
عام فبيانات  العربية،  الدول  في  التضخم  معدالت   تختلف 
بالتعاون األوسط  الشرق  فوربس  مجلة  نشرتها  التي   2012 
تتباين التضخم  معدالت  أن  تبين  الدولي،  النقد  صندوق   مع 

عبد الحافظ الصاوي

تتمة الصفحة االولى

مخاطر االقتصاد اللبناني
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 وعوٌد رنّانة أمام واقع مرير لالقتصاد الفلسطيني

ومنسوب األرض؛  على  خلفه  الذي  الواقع   واألمر 
التي والسياسات  والمنهج  الدولية؛  المساعدات   وطبيعة 
الوطني. االقتصاد  إدارة  في  المتعاقبة  الحكومات   اتبعتها 
ال الفلسطيني،  االقتصاد  في  ومستدام  جوهري  تطور   وإلحداث 
من بدًءا  العوامل  هذه  من  واحد  في  ملحوظ  تغيير  إحداث  من   بَّد 
وأضاف إسرائيل.  مع  واألمنية  السياسية  العالقات  وأسس   قواعد 
الفلسطيني، االقتصاد  يواجهها  التي  التحديات  من  عدًدا  هناك   أن 
 تتجسد في النمو المتذبذب وغير التنموي أو المستدام في ظل الفقر
التوازن اختالل  باستمرار، وفي  تزداد معدالتهما  اللذين   والبطالة 
العالقة واختالل  العامة؛  الموازنة  في  المزمن  والعجز   الداخلي 
الخدمات قطاعات  سيطرة  وتعاظم  واالستثمار؛  االدخار   بين 
متزايد وعجز  السلعي،  اإلنتاج  قطاعات  حساب  على   والتجارة 

في الميزان التجاري السلعي والخدمي.

االقتصادي« »السالم  من  اتخذ  نتنياهو  أن  الكريم  عبد   وأضاف 
لها وجد  وقد  الفلسطيني،  الجانب  مع  التعامل  في  له   إستراتيجية 
في ينفك  ولم  الرباعية،  اللجنة  أوساط  في  والتفهم  التأييد   بعض 

،2007 العام  منذ  لها  الدعم  وحشد  لها   الترويج 
اللجنة لدعم  كثيرة  تعبيرات  نجد  أن   ويمكن 
 الرباعية لهذا »السالم« من خالل الجهد الحثيث
 الذي بذله مبعوثها وال يزال في البحث عن سبل
الفلسطيني االقتصاد   لتطوير 

في إطار الوضع السياسي القائم.

 المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات
والدراسات اإلستراتيجية - مسارات

الوطن في  وشعبها  فلسطين  بأن  الراسخ  االعتقاد  من   انطالقًا 
 والشتات جزء ال يتجزأ من األمة العربية، بما يوجب الحرص على
 تأكيد هذا االنتماء وإنمائه، على أساس أن األمة العربية هي العمق
الوطنية. أجل حقوقه  من  الفلسطيني  الشعب  لنضال   اإلستراتيجي 
 وفي ظل اآلفاق الرحبة التي تفتحها الثورات العربية، والتي تدل
فلسطين قضية  أن  وفي ضوء  جديدة،  نهوض  مرحلة  بداية   على 
 هي قضية إنسانية عادلة، وأن نضال شعبها يقوم على أساس قيم
 المساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية، والتحرر من كل أشكال
شكله؛ كان  مهما  والتمييز  واالستغالل  واالضطهاد  االستعمار 
قراًرا  واتخذت  والرأي  الفكر  أصحاب  من  مجموعة  بادرت   لقد 
»المركز اسم  يحمل  ومتطوٍر،  مستقٍل  أبحاث  مركز   بإنشاء 
- اإلستراتيجية  والدراسات  السياسات  ألبحاث   الفلسطيني 
التطورات آخر  مواكبة  على  عمله  يقتصر  ال   مسارات«، 
 والمستجدات على الصعيد السياسي وأبعاده االقتصادية واالجتماعية
أفضل تحديد  إلى  جاهًدا  يسعى  بل  فحسب،  واإلعالمية   والثقافية 
وأبحاث السريعة  الموقف  أوراق  وإنتاج  لها،  لالستجابة   السبل 

في لتساهم  المالئمة  اإلستراتيجية  والبدائل  والدراسات   السياسات 
مواقعه في  التحررية  وتطلعاته  الفلسطيني  الشعب  نضال   تعزيز 

الرؤية
السياسات  المختلفة بلورة  في  متخصص  مستقل  فلسطيني   مركز 
موضوعيٍة بدائَل  تطوير  على  ويركز  اإلستراتيجية،   والدراسات 
 وديمقراطيٍة، وذلك من خالل تضييق الفجوة بين المعرفة وصناعة
السياسات ووضع  واألهلية؛  الرسمية  المؤسسات  في   القرار 
والمهنية، بالعمق  تتميز  إستراتيجية  ودراسات  تحليالت   وتقديم 
تقديمها وزمن  تطبيقها  وإمكانية  واقعيتها  حيث  من  .ومناسبة 

الرسالة
في المساهمة  هي  والمستقبلية  اإلستراتيجية  المركز  رسالة   إن 
أبحاث إصدار  طريق  عن  الفلسطينية  الوطنية  الحقوق   إنجاز 
االجتماعية وأبعاده  السياسي  المجال  في  إستراتيجية   ودراسات 
والمباشر الشامل  والتعاون  واإلعالمية،  والثقافية   واالقتصادية 
أبحاثها، بمجال  المعنية  والمؤسسات  والهيئات  األفراد   مع 
في العلمي  المنهج  على  معتمدة  مدروسة  علمية  أسس   على 
المختلفة. المؤسسة  وحدات  قبل  من  والتطوير  والبحث  الفكر 
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تداعيات »الّسالم االقتصادّي« وخطة كيري على القضيّة الفلسطينيّة
األيام – رام هللا   

 أعلن الباحث منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة في فلسطين ، في ختام ورشة عمل حول »السالم االقتصادي« وخطة كيري، أنه في حٍل من مبادرة كسر الجمود، وقال: »إن
 هذه المبادرة ال تمثلني«، مؤكًدا أن رجال األعمال اإلسرائيليين رفضوا بعد عدد كبير من اللقاءات اإلشارة في النداء المشترك الصادر عن المبادرة إلى ضرورة إنهاء االحتالل ووقف االستيطان وحق

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على األراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، وحق الالجئين في العودة، وغير ذلك من حقوق فلسطينية مشروعة

خالل الحقوق  بهذه  تمسكه  تأكيد  جدد  أنه  المصري   وأوضح 
منوها دافوس،  قمة  في  المبادرة  لإلعالن عن  الصحافي   المؤتمر 
 إلى رفضه االستمرار في أي مبادرة ال تقوم على أساس اإلقرار
جميع برفض  تمسكه  إلى  إضافة  الفلسطيني،  الشعب   بحقوق 
التطبيع. كما أكد عزمه إصدار بيان يعبر عن موقفه هذا. أشكال 

انتقادات توجيه  عليها  غلب  متعددة  آراء  شهدت  الورشة   وكانت 
فلسطينيون أعمال  رجال  أطلقها  التي  المبادرة  لهذه   حادة 
 وإسرائيليون أثناء المنتدى االقتصادي العالمي »دافوس« باألردن
إلى إشارة  أي  تتضمن  لم  أنها  السيما  الماضي،  أيار  شهر   في 
الفلسطينية الحقوق  االحتالل واالستيطان وضمان  إنهاء   ضرورة 
بسقف حتى  وهبطت  والجالد،  الضحية  بين  وساوت   المشروعة، 
الموقف الرسمي لتفتح المجال أمام مزيد من التطبيع مع االحتالل.
 وحذر المشاركون في الورشة من تداعيات »السالم االقتصادي«

يرافقهما من وما  الفلسطينية،  القضية  مستقبل  كيري على   وخطة 
 محاوالت للتطبيع والشراكات االقتصادية مع اإلسرائيليين، ولفت
احتاللية واستيطانية  األنظار عما يجري على األرض من وقائع 

االحتالل. تحت  الفلسطينيين  حياة  تحسين  على  تعمل  وخطوات 

بناء اقتصاد مقاوم

سلم على  تضع  جديدة  إستراتيجية  باعتماد   وطالبوا 
تتضمنه وما  االستقالل  وتحقيق  االحتالل  إنهاء   أولوياتها 
بما األداء  تحسين  على  يعمل  مقاوم،  اقتصاد  بناء  من   أيًضا 
والبطالة. الفقر  وتقليل  المعيشة  مستوى  تحسين  في  يسهم 

 وأكدوا أن رجال األعمال اإلسرائيليين المشاركين في مبادرة كسر
أن وبحقيقة  الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  اإلقرار  برفضهم   الجمود 
 إسرائيل هي دولة محتلة وتتحمل عبر سياسات االستيطان والتهويد
دولة قيام  إلى  تؤدي  أن  يمكن  مفاوضات  أي  إفشال   مسؤولية 
 فلسطينية مستقلة، إنما هم شركاء
 في استمرار هذه السياسات، وفي
 توظيف أي مبادرات مشتركة مع
اقتصادية فلسطينية   شخصيات 
لخدمة موقف حكومة  أو سياسية 
وزيادة المتطرف،   نتنياهو 
 الضغوط على الجانب الفلسطيني
 لتقديم المزيد من التنازالت، وفتح
المزيد من األبواب أمام التطبيع.

 ونظم الورشة المركز الفلسطيني
والدراسات السياسات   ألبحاث 
في مسارات،   –  اإلستراتيجيّة 
بحضور البيرة،  بمدينة   مقره 
السياسيّة الشخصيات   عشرات 
واالقتصاديّة،  واألكاديميّة 
تقدير ورقة  لمناقشة   وكرست 
نقدية »قراءة  بعنوان   موقف 
االقتصادي السالم   لطروحات 
الدكتور أعدها  كيري«،   وخطة 
األكاديمي الكريم،  عبد   نصر 
عقب فيما  االقتصادي،   والمحلل 
 عليها الدكتور طارق دعنا، أستاذ
العلوم السياسة في جامعة الخليل.

هاني األستاذ  الورشة   وافتتح 
مركز عام  مدير   المصري، 
 مسارات، الذي قدم توصيفًا للواقع
الفلسطيني الشعب  يعيشه   الذي 

 وقضيته الوطنية، انطالقًا من حقيقة الصراع مع االحتالل، وأننا
 نعيش في ذروة الصراع معه، وال توجد في األفق إمكانية للتوصل
 إلى تسوية عادلة تحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية. وأضاف
 إن هذه المرحلة بحاجة إلى سياسات وأدوات عمل وأشكال نضال
 تناسبها، من أجل تغيير موازين القوى، وأن إسرائيل ومن يدعمها
 يروجون إلى أن الصراع قابل للحل وأّن الهوة صغيرة يمكن جسرها
والتطبيع والمفاوضات  والديبلوماسية  السياسة  عبر  الجانبين   بين 
وكسر الحواجز النفسية وبناء الثقة ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

 وقال المصري إن هناك محاوالت لطمس طبيعة الصراع من خالل
على جوهره  في  يقوم  الذي  االقتصادي«،  »السالم  عن   الحديث 
 التعايش مع األمر الراهن وتحسين شروط الحياة تحت االحتالل،
المؤقتة، الحدود  ذات  الدولة  عن  الحديث  عند  األمر   وكذلك 
كسر مبادرة  وأيًضا  األردن،  مع  والثالثية  الثنائية،   والكونفدرالية 
لتطبيق وتمهد  الفلسطينية،  المطالب  بسقف  هبطت  التي   الجمود 
 خطة كيري االقتصادية، التي هي في األساس نسخة عن »السالم
 االقتصادي« الذي يروج له نتنياهو منذ فترة. واختتم حديثه بدعوة
كسر مبادرة  إطالق  في  شاركت  التي  الفلسطينية   الشخصيات 
تخدم مبادرة  في  المضي  وعدم  الخطأ  هذا  تصحيح  إلى   الجمود 
 الموقف األميركي اإلسرائيلي الذي يضغط على القيادة الفلسطينية
مسبقة«. »شروط  أي  دون  المفاوضات  طاولة  إلى  للعودة 

 إسرائيل لن تسمح لالقتصاد الفلسطيني بأن ينمو
ويتطور بشكل طبيعي

أشار التي  الموقف  تقدير  لورقة  عرًضا  الكريم  عبد  نصر   وقدم 
ينمو بأن  الفلسطيني  لالقتصاد  تسمح  لن  إسرائيل  أن  إلى   فيها 
 ويتطور بشكل طبيعي، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التحرر
 من التبعية لها، ومن ابتزازها السياسي. وهذا األمر يفرض على
 الفلسطينيين تغيير المسار االقتصادي من خالل االستناد إلى تغيير
إسرائيل مع  الراهنة  واألمنية  السياسية  العالقات  وأسس   قواعد 
 أوالً؛ ألن أي مبادرة لتطوير االقتصاد الفلسطيني في إطار الوضع
والديمومة. للنجاح  فرصة  لها  تتوفر  لن  القائم  واألمني  السياسي 

 وهدفت الورقة إلى تقديم صورة للمشهدْين السياسي واالقتصادي
لما نقدية  قراءة  وتقديم  الفلسطينية،  األراضي  في   الراهنْين 
أحد يكون  قد  الذي  االقتصادي«  بـ«السالم  يُعرف   أصبح 
مؤخًرا، عنها  أعلن  التي  االقتصادية  كيري  خطة   منطلقات 
والمالية االقتصادية  األزمة  لمواجهة  مقترحات  تقديم   وكذلك 
الحرية طريق  على  الفلسطيني  الشعب  منها  يعاني   التي 
سياسية. الشتراطات  الخضوع  دون  الدولة  وبناء  واالستقالل 

 وبين عبد الكريم أن هناك عدة عوامل تحكمت في أداء االقتصاد
االنتقالية المرحلة  اتفاقات  في  تمثلت   الفلسطيني 
اإلسرائيلي االحتالل  وسطوة  إسرائيل؛  مع   الموقعة 
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القائمة وأيديولجيتها  الصهيونية  جوهر   إن 
 بالدرجة األولى على العنصرية والتعصب القومي
اليهودي«على »العرق  إعالء  وعلى   والكراهية 
 أجناس البشر كافة لهو أدمغ دليل على ما يواجهه
المجتمع الفلسطيني من تمييز عنصري أنى وجد.

حتى للعيان  جلية  باتت  التمييز   ومظاهر 
اإلسرائيلية اإلجراءات  أغلب  إن  القول   نستطيع 
وعنصرية. تمييزاً  بداخلها  تبتطن  شعبنا   بحق 
 واألخطر من ذلك، نلحظ أن المجتمع اإلسرائيلي
العنصرية وقوانينها  حكوماته  سياسات   يدعم 
العنصرية قبضة  يحكم  مما  معها   ويتماهى 
توجه. كيفما  الفلسطيني  اإلنسان  على  الحاقدة 

يترافق وما  اإلسرائيلية  التهويد  سياسات   أليست 
جماعي وترحيل  عربية   أحياء  تدمير  من   معها 
 قسري ألهلها هو تطهير عرقي وتمييز عنصري
 بامتياز؟ إلى جانب ما فرضته إسرائيل وتفرضه
وجدار استيطانية  كتل  من  الواقع  أرض   على 
 فاصل وتجريف األشجار وتدمير المنازل وسرقة
والشوارع والبلدات  المدن  أسماء  وتهويد   المياه 
ومحاوالت يهودية  بأخرى  واستبدالها   العربية 
 التهويد المستمرة للحجر والبشر. فضالً عن رفض
مصرفية حسابات  فتح  اإلسرائيلية   المصارف 
 للعرب في مدن يهودية، ورفض شركات التأمين
الداخل من  وكالء  مع  والتعامل  سياراتهم   تأمين 
العنصرية الممارسات  عن  وماذا   الفلسطيني، 
 اليهودية التي يقع تحت وطأتها الطالب العربي في
والعامل العربي في مستشفاه  والمريض   جامعته 
العربي في عمله وصوالً إلى مالعب كرة القدم.

 وإذا طالت هذه االنتهاكات العنصرية االسرائيلية
 المجتمع الفلسطيني برمته، فمن المؤكد أنها ستكون
 أشد وطأة على العنصر األضعف واألكثر هشاشة
الفلسطينيون. وما  في هذا المجتمع وهم األطفال 
 يفاقم من خطورة الوضع ومن حدة قلقنا ومخاوفنا
انتهاكات من  اإلسرائيلية  العنصرية  تمارسه   ما 
قوانين من  تضعه  وما  وشبيبتنا  أطفالنا   بحق 
تتوانى تعد  فلم  خاصة.  بصورة  ضدهم   موجهة 
بيوتهم من  اآلمنين  األطفال  سحب  عن   إسرائيل 
 ليالً ولم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وتقييدهم
 وتعصيب أعينهم واعتقالهم في سجونها والتحقيق

بين من  ووجد  المحاكمة.  إلى  وإحالتهم   معهم 
الثانية عشرة تقل أعمارهم عن   المعتقلين أطفال 
مألوفة باتت  التي  العقوبات  عن  فضالً   عاماً، 
 كفرض اإلقامة الجبرية في منازل ذويهم أو في
كما أبعد.  أماكن  في  يقطنون  لهم  أقارب   منازل 
 يواجه أطفالنا بصدورهم العارية حقد المستوطنين
لحاالت وتعرضهم  العنصري   اإلسرائيليين 
وآخرها المتكررة  الدهس  كحوادث   االعتداء 
سبب. أدنى  دون  وجوههم  في  الفلفل  رذاذ  رش 

شعار »الموت للعرب« هو شعار شرعي

ابتدعتها التي  العنصرية  االبتكارات  أحدث   أما 
العنصري الفصل  فكان  أطفالنا،  ضد   إسرائيل 
العرب ونظرائهم  اليهود  المدارس  طالب   بين 
 خالل بعض النشاطات الطالبية التي يفترض أن
 تكون مشتركة، كتخصيص يوم الستقبال الطالب
عند العرب  الطالب  الستقبال  آخر  ويوم   اليهود 
 زيارة إحدى مدن المالهي، وكمنع بعض األوالد
 العرب المرضى بالسرطان من الدخول إلى بركة
 السباحة مع اليهود. ومهما حاولت إسرائيل تبرير
 هذه االجراءات تحت مسميات منع التصادم بين
 العرب واليهود أو رفضها تسمية هذه االجراءات
 بالعنصرية واعتبارها مجرد تمييز، فإن ذلك لن
 يلغي حقيقة أن العنصرية أصبحت مستشرية في
أن يعتقدون  باتوا  اليهود  الطالب  وأن   المدارس 
شرعي. شعار  هو  للعرب«  »الموت   شعار 

عندما العرب  الطالب  معاناة   ومقبولوتستمر 
العربية مناهجهم  إلى  إسرائيل  عنصرية   امتدت 
واستبدالها لتهويدها  المحتلة  الشرقية  القدس   في 
 بأخرى صهيونية. وتأتي سياسة استهداف المناهج
 العربية في إطار التهويد الشامل الذي تتعرض له
 أرض فلسطين وشعبها، كما تأتي سياسة التهويد
في المتجذرة  العنصرية  عن  صارخاً   تعبيراً 
 نفوس اإلسرائيليين ونصوصهم. ووعت إسرائيل
ومناهجهم الفلسطينيين  األطفال  استهداف   أهمية 
الصاعدة الفلسطينية  األجيال  هوية  محو   في 
 الوطنية والثقافية، وتزوير تاريخهم وجغرافيتهم،

الصهيونية والمفاهيم  المصطلحات   وجعل 
وهي منها،  ظناً  الناشئة،  عقولهم  إلى   تتسلل 
إيجاد جيل فلسطيني القادرة على  أنها   المخطئة، 
النفس وانكسار  الهوية  ضياع  من  يعاني   جديد 
والتذبذب. والخنوع  الخوف  ويجتاحه  وذلتها، 
ومعنوي وفكري  ونفسي  جسدي  إرهاب   إنه 
أبنائنا. ضد  إسرائيل  تمارسه   عنصري 
حيرة رؤوسنا  نطأطىء  اآلباء،  نحن   ولكننا، 
يوم كل  يتحدون  الذين  أطفالنا  أمام   وخجالً 
السبيل ما  اإلسرائيلية.  والهمجية   العنصرية 
عليكم لهم  نقول  لهم...؟  نقول  ماذا   إلنقاذهم...؟ 
المصالحة إتمام  من  نتمكن  ريثما   االنتظار 
العصر. مهزلة  إنها  الوطنية؟  مكوناتنا  بين 
لهم أن يكونوا كغيرهم من  الفلسطينيون ال يحق 
 شعوب األرض حيث يسمح لهم بالتقاتل ثم التصالح.

يداً البقاء  حق  وهو  واحد  حق  لهم   الفلسطينيون 
واحدةً، موحدين متحدين لدحر العدو الصهيوني.

اإلسرائيلية العنصرية  وآلة  اإلسرائيلية  القتل   آلة 
البغيض الفلسطيني  االنقسام  أما  تتوقفا،   لن 
القادمة األجيال  سقوط  قبل  يتوقف  أن   فيجب 
فمن والعنصرية.  والتطبيع  التهويد  هاوية   في 
كل إسرائيل  تفرض  أن  المقبول  وغير   المعيب 
والتعايش تقبله  وعلينا  جديداً  واقعاً  أمراً   يوم 
في غارقة  ورموزنا  قياداتنا  حين  في   معه 
المشينة. المصالحة  »معضلة«  حسابات 

الكراهية مظاهر  بعض  هذه  كانت   وإذا 
عن فماذا  للغير(،  اليهود  )كراهية   اليهودية 
الفلسطينيين )كراهية  الفلسطينية   الكراهية 
مرة ألف  وأخطر  أبشع  أليست   لبعضهم(، 
قضيتنا...؟ على  الصهيونية  نظيرتها  من 

 فلن يرتفع  لنا  شأن  و نحقق  لنا  مكاناً  تحت الشمس ما دمنا  
البعض. ولبعضنا  ألنفسنا  كراهيتنا  في  غارقين 

أطفال في مهب العنصرية
د. منى حجو الخطيب - باحثة فلسطينية مقيمة في لبنان

 أطفال وليسوا بأطفال، أطفال ولكنهم رجال، ليسوا رجال الغد ولكنهم رجال اليوم والغد. إنهم أطفال فلسطين الذين يواجهون بصدورهم العارية 
 أشنع سياسة عنصرية في يومنا الحاضر، وهي العنصرية اإلسرائيلية التي باتت تستهدفهم بسبل ممنهجة واضحة دون مواربة أو تخفي  في

 الواقع، إن موجة العنصرية اإلسرائيلية البشعة أصبحت تطال المجتمع الفلسطيني بمكوناته كافة، وعندما أقول المجتمع الفلسطيني أريد به عدم
 التمييز بين أهلنا الصامدين داخل الخط األخضر وبين أهلنا الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعانون جميعهم من تلك العنصرية

ويقارعونها بما استطاعوا



مقاالت 2

 لم تكن األحداث األخيرة في تركيا من مظاهرات
لدى متوقعة  التركية  المدن  عمت   واحتجاجات 
الدولة، تلك  في  لألوضاع  والمتابعين   المحللين 
دور الى  دائماً  تتجه  كانت  األنظار  ان  بل   ال 
كبير على بشكل  يتنامى  الذي  المنطقة  في   انقرة 
تداعيات رغم  والسياسي  اإلقتصادي   المستوى 
من لهما  وما  العراقي  والملف  السوري   الملف 
بين العالقة  مستقبل  بشأن  ودولية  اقليمية   ابعاد 
 تركيا من جهة وإيران وروسيا من جهة أخرى.

حديقة ازالة  مشروع  ان  يتصور  أحد  يكن   ولم 
 وسط ميدان » تقسيم » لبناء مركز تجاري ومسجد
 سيكون له ردود فعل قوية بهذا الحجم الذي تشهده
انقسام هناك  حد  أي  الى  تبين  حيث  اليوم   تركيا 
الذي والتنمية  العدالة  حزب  ان  رغم   سياسي 
 يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ال
 زال يحظى بأكثرية شعبية .وظهر بشكل واضح
الى اعادة تيار يسعى  بين  اليوم هو   ان الصراع 
 اسلمة تركيا وبين تيار يريد األبقاء على العلمانية

طريق عن  اليه  وصل  حضاري   كموروث 
اتاتورك كمال  مصطفى  الحديثة  تركيا   مؤسس 
األعتصامات. ان  يعتبر  اردوغان  كان   وإذا 

 والتظاهرات التي يتم تنفيذها في انقرة وأسطنبول
العمال فيها  شارك  والتي  أخرى  مدن  في   او 
 والمحامين والطالب وأحزاب سياسية وجمعيات
»حركات عن  كناية  هي  المدني  المجتمع   من 
ان يعتبرون  اردوغان  خصوم  فإن   ،  ارهابية« 
 مشروع حديقة مدينة » تقسيم » هي القشة التي
من سلسلة  ذلك   سبق  إذ  البعير   ظهر   قصمت 
الحالية تركيا  هوية  تغيير  الى  ترمي   مشاريع 
 وإلباسها ثوب سلفي اسالمي منسجم مع طروحات
العالمية. المسلمين«  »األخوان  حركة  وتطلعات 
   
 وتورد المعارضة جملة من المأخذ على اردوغان
كبار عزل  على  اردوغان  :عمل  بالتالي   تتمثل 
التيار على  المحسوبين  من  الجيش   جنراالت 
على محسوبين  بجنراالت  وإستبدالهم   العلماني 
تعمد األسالمي.   التيار 
المذاهب تهميش   اردوغان 
 األخرى ومنها العلويين الذين
 يقدر عددهم بنحو 20 مليون
من معظمهم  والذين   نسمة 
العلمانية. التيارات   مناصري 
 
مركز اقامة  اردوغان   اراد 
تقسيم ميدان  وسط    تجاري 

هل دخلت تركيا نفق ازمة غير متوقعة؟

بهدف ليس  مسجد   وبناء 
 تحديث الساحة وإنما بهدف
 إزالة تمثال كمال اتاتورك
 الموجود هناك بوصفه ابو
اردوغان لجأ   .  العلمانية 
تربوية برامج  ادخال   الى 
التعليم مناهج  في   أسالمية 
الرسمية. المدارس  في 

  نقل اردوغان تركيا من دولة » صفر
 مشاكل« الى دولة »صفر سالم« مع

دول الجوار

حيث األعالمية  الحريات  اردوغان   قمع 
لجهة عالمياً  األولى  المرتبة  تركيا   تحتل 
من صحافيين  طرد  او  صحافيين   اعتقال 
الخارجية تركيا  سياسة  تسببت  عملهم.   اماكن 
حصول بدليل  البالد  في  األمن   بزعزعة 
األخيرة. المدة  في  »الريحانية«  انفجار  
األقتصاد اضعاف  الى  اردوغان  سياسة  وادت 
 وهبوط مستويات النمو من 8 الى 3 في المائة. 
يمثل انه  على  األتراك  مع  اردوغان   يتعامل 
50 سوى  يمثل  ال  حزبه  فيما  الساحقة   اكثريتهم 
 في المائة . وهناك ايضاً الكثير من المأخذ ، وقد
 يكون من ضمنها الملف السوري ، ولكن معظم
الحراك في  ضعيفاً  عامالً  يعتبرونه   المراقبين 
فعله .وما  عليه  البناء  يمكن  وال  حالياً   الحاصل 

 اردوغان حتى األن انه يمسك العصا من النصف
 فتارة يلوح بإستخدامها وتارة يلوح بالجزرة لغاية
 التوصل الى حل ال يتم من خالله كسر هيبة الدولة
كبيرة انتصارات  بإنجاز  للمعارضة  السماح   وال 
ألن اإلنتخابات البلدية والتشريعية على األبواب.

تستغل وان  خارجية  قوى  تتدخل  ان   والخوف 
مواقع الى  بتركيا  سيأخذ  الذي  األمر   األوضاع 
حيث األن  حتى  عليه  هي  عما  كلياً   تختلف 
ال زال الوضع قابل للحل  وللتوصل الى تسوية.

الدكتور صالح بكر الطيار - رئيس مركز الدراسات العربي االوروبي

المجال السياحي كان يتوقع ان يسجل
 عائدات بقيمة ) 25.4 ( مليار دوالر امريكي 

 في العام الحالي 2013 بزيادة ) 8.1 ( في
 المائة عن عام 2012 – 23 مليار دوالر في

 عام 2011 – مع تحقيق زيادة في التدفق
 السياحي ليبلغ ) 33 ( مليون سائح مقابل

  )31.8( مليون سائح في العام السابق وفقا
 لبيانات و احصائيات معهد االحصاءات

Turkish Statistical Instituteالتركي



اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦ العدد - ٦٥ - تّموز ٢٠١٣  

١٠٠٠ ليرة

-

-

      يمر االقتصاد اللبناني بمرحلة خطرة ، ليس بسبب العدوان العسكري الخارجي الذي يستهدف لبنان والمنطقة
 العربية فحسب،بل ألن هذا االقتصاد الوطني ارتهن من خالل نخب مالية واقتصادية محلية موزعة على كافة

األطراف السياسية والطوائف الدينية، بالدوائر االقتصادية العالمية .
      فلم تستطع هذه النخب المحلية بناء اقتصاد وطني حقيقي وجاد لمواجهة التحديات العالمية، ولمواجهة تطورات

 العصر، ولم تستطع ولم تكن لديها النية لتحويل المجتمع  اللبناني إلى مجتمع منتج ، ولم تعمل على بناء المصانع
 ولم تساهم في استصالح االراضي الزراعية . لكنه عمل على تشجيع السياحة والخدمات المصرفية وكان وكيال

للبضائع االجنبية.

المذاهب ملتقى  للحياة،  مدينة   صيدا 
و الحضارات

-

أطفال في مهب العنصرية-

 تداعيات »الّسالم االقتصادّي« وخطة
كيري على القضيّة الفلسطينيّة

أسباب ارتفاع التضخم في العالم العربي

تجارب التنمية البشرية و البدائل المحتملة

المواجهة خندق  في  يكونوا  أن  بدل   متصارعة 
الطوائف. بكل  الفاسدة  الطبقات  مع  الواحد 
الشعب مصالح  تأمين  من  يتهرب  من   وهناك 
االنتخابي برنامجه  في  به  وعد  مما   ويتهرب 
تهرب الحكومة  تسلمه  أجل  من  وعوده  في   أو 
الشعب أنظار  حرف  خالل  من  مسؤلياته   من 
إشغاله نحو   ، مصالحه  تأمين  على  العمل   من 
، إقتصادية  أبعاد  أي  دون  الجوفاء   بالسياسة 
فتتصاعد  ، وحقوقه  لمصالحه  نظره  لفت   ودون 
العمل عن  العاطلين  أعداد  وتتزايد   األسعار 
، بالخارج  العمل  فرص  لتأمين   والمهاجرين 
 وتتصاعد حالة الفساد والمحسوبيات والرشاوي،
حروب أتون  في  الشعب  فيه  يدخلون  وقت   في 

واضحة. أهداف  دون  وسياسية  ومذهبية  طائفية 

 أبعاد األزمة السورية والصراعات
الداخلية على االقتصاد

 ولإلشارة إلى ما وصلت إليه األزمة االقتصادية
جاء ما  إلى  االشارة  من  بد  ال  لبنان،   في 
خالل من  أكد  الذي  الدولي  البنك  تقرير   في 
السياسية المواجهة  بأن  وإحصاءات   أرقام 
سورية، في  المتصاعدة  واألزمة  لبنان   في 
لبنان في  االقتصادي  النمو  عرقلة  إلى   أدت 
بالتأثير العامالن  التقرير أن يستمر هذان   وتوقع 
 سلباً على سير االقتصاد، ليسجل معدالً بلغ 1.1 في
 المئة جراء ضعف األداء االقتصادي، مع تراجع

استفحال وأمام   ، االقتصادي  الضياع  هذا   وأمام 
 األزمات المعيشية للبنانيين ، كان البد من تفجير
من البد  وكان   ، والمذهبية  الطائفية   الصراعات 
السياسية بالصراعات  الشعبية  الطبقات   إشغال 
وصراع الطبقية  الصراعات  حساب   على 
اللبنانية الفقيرة  الطبقات   المصالح ، وكلما كانت 
، مصالحها  وعن  حقوقها  عن  للبحث   تخرج 
بالبلد )خارج  كانت الطبقات الحاكمة والمتحكمة 
 السلطة أم داخلها( تعمل على تفجير الصراعات
الموطنون يتذكره  ما  وهذا   . والمذهبية   الطائفية 
عام اللبنانية  الحرب  عاصروا  الذين   اللبنانيون 
ومؤسف عبثي  بشكل  اندلعت  التي   1975 
في والشعبي  الطبقي  النضال  تصاعد   خالل 
 معامل غندور ونشاط الحركة الطالبية وصيادي
اللبنانية. النقابية  الحركة  وتصاعد  االسماك 
 واليوم ، ومع تصاعد األزمة االقتصادية اللبنانية،
وارتفاع والبطالة  الفقر  حاالت  تصاعد   ومع 
االداري، الفساد  مع  المترافقة  السلع   أسعار 
األصوات ترتفع   ، المخدرات  آفة   وانتشار 
والمطالبة  ، بالحقوق  المطالبة  والشعبية   النقابية 
وذوي الفقيرة  الطبقات  مصالح  وحماية   بتأمين 
أيدي هناك  الوقت  نفس  وفي   ، المحدود   الدخل 
تعمل معروفة  وربما  واضحة  وربما   خفية 
في والمذهبية  الطائفية  الصراعات  تأجيج   على 
المطلبية النضاالت  إجهاض  أجل  من   ،  لبنان 
الفقراء في ميادين  والشعبية ومن أجل أن يكون 

إقتصاد لبنان أمام مخاطر الصراعات الداخلية... و الخارجية

بسبب وذلك   ،2102 العام  في   ضاق 
تلك وتعتبر  المال،  رأس  تدفقات  في   التحسن 
عن ناجمة  أنها  إذ  المدى  قصيرة   التدفقات 
الدولية. المحلية  الفوائد  هامش  في  ارتفاع 
مستوى األجنبي على  النقد  احتياط   وحافظ حجم 
من شهراً   17 بتغطية  استمر  إذ   مرتفع، 
العجز أما   ،2012 العام  نهاية  حتى   الواردات 
تراجع ظل  في  باإلنكماش  فاستمر   التجاري 
كان مما  أبطأ  بوتيرة  ولو  االقتصادي،   النشاط 
السورية. األزمة  تداعيات  بسبب  وذلك  متوقعاً، 
النازحين استقبال  أن  إلى  التقرير   ولفت 
 السوريين، يؤثر سلباً وبشكل حاد على االقتصاد
في التراجع  فهو  األهم  العامل  أما   اللبناني. 
األزمة تلك  تداعيات  عن  الناتج  األمني   الوضع 
لبنان. في  المجتمعي  النسيج  قلب  تمس  والتي 

 واعتبر أن الخاسر األكبر، كان القطاع السياحي
وقطاع العقارات  قطاع  أثبت  بينما  لبنان،   في 
المصارف قدرة على الصمود في وجه األزمة.«

األجور في  اإلجمالية  الزيادة  أن  التقرير   وذكر 
خالل من  اللبناني،  االقتصاد  تضعف   سوف 
لالستمرار، قابلة  غير  ديون  ديناميكية   استعادة 
الضغوطات من  المزيد  فرض  إلى   إضافة 
في وانخفاض  العملة،  سعر  تثبيت  نظام   على 
البطالة. مستويات  في  وارتفاع  النمو،   مستوى 

 في األوضاع األمنية بينما بقي االستهالك الخاص
المستقرة. غير  األمنية  األوضاع  بسبب  ضعيفاً 
قطاع في  الحاد  التباطؤ  أن  إلى  التقرير   وأشار 
كان السياحة،  مجال  في  وخصوصاً   الخدمات، 
وإذا النمو،  معدالت  تراجع  في  األكبر  األثر   له 
واألمنية، السياسية  األوضاع  في  تحسن   طرأ 
،2013 العام  من  الثاني  النصف  في   خصوصاً 
النمو يسجل  أن  الممكن  من  أنه  التوقعات   تشير 
العوائق أن  »بيد  المئة.  في   2.2 ليبلغ   ارتفاعاً 
اتجاه زال  وما  كبيرة،  تزال  ما  النمو  آفاق   في 
األسفل«. نحو  ويميل  بالمخاطر  مثقالً  النمو 
شهده الذي  الحاد،  المالي  التوسع  ان   وأضاف 
خلق  ، الماضي  العام  في  اللبناني   االقتصاد 
 تحديات كبيرة وال سيما في سياق الوعود المتعلقة
 بزيادة رواتب موظفي القطاع العام. اذ بلغ حجم
1.4 بنحو  قدرت  مقلقة  نسبة  المالي،   التوسع 
 نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في العام

.»2012
 وأكد أن العجز المالي اإلجمالي بلغ 4.1 في المئة
 من الناتج المحلي في العام 2012، أكثر من ثلث
 العجز ناتج عن االنخفاض الحاد في اإليرادات،
الضريبي اإلعفاء  إلى  جزئياً  ذلك   ويعود 
المازوت«. لمادة  المضافة  القيمة  على  الجديد 

العجز التجاري يستمر باإلنكماش

المدفوعات ميزان  عجز  أن  إلى  التقرير   ولفت 

األيام - عبد معروف

 الدكتور صالح بكر الطيار- رئيس مركز الدراسات
العربي االوروبي :

هل دخلت تركيا نفق ازمة غير متوقعة؟

 اإلقتصاد االقليمي - ص.٢
  تداعيات »الّسالم االقتصادّي« وخطة كيري على القضيّة

 الفلسطينيّة
 الباحث منيب المصري في  ورشة عمل حول »السالم

االقتصادي« وخطة كيري

القضيّة المركزية - ص.٤

تتمة ص.٧

 االقتصاد في لبنان حكر على
الفاسدين


