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Allemagne	:	une	économie	aux	
deux	visages

Avec 82 millions d’habitants, l’Allemagne est 
le pays le plus peuplé des Etats membres de 
l’Union Européenne. C’est aussi l’économie 
la plus solide dont les résultats sont toujours 
attendus avec intérêt. Avec moins de 6% de 
chômeurs (environ 5,3% estimés en 2013) 
pour un taux moyen de  plus de  12% dans 
la zone euro,et un solde budgétaire  estimé 
à 0,2% en 2013 , contre -3,7%  en moyenne 
dans la même zone euro, le pays est considéré 
comme le bon élève de l’Europe.

 Certes la croissance  reste faible et l’endettement 
est toujours aux alentours de 90% de son P.I.B. 
Pour autant, si on se contente d’une photographie 
de l’économie du pays en 2013, l’Allemagne 
est nettement devant la  France, la Grande 
Bretagne et l’Italie. Et pour mieux apprécier la 
performance, il  faut rappeler qu’elle s’inscrit 
dans le contexte de la réunification des deux 
Allemagnes, dont le coût économique a été 
exorbitant : 1300 milliards d’euros.

Pourquoi et comment ce qui a été possible 
en Allemagne semble ne pas pouvoir l’être en 
France, en Grande –Bretagne ou en Italie? La 
réponse tient au fait que les résultats allemands 
sont aussi la conséquence des réformes mises 
en place durant les deux mandats  de Gerhard 
Schroeder (1998-2005), des réformes impo-
pulaires entrainant la diminution des salaires 
et l’augmentation de l’âge de la retraite, mais 
des réformes acceptées car nécessaires. 

Cela coûtera sa réélection  au chancelier 
Schroeder (en 2005), mais remettra l’économie 
allemande sur de bons rails. Depuis, Angela 
Merkel gére remarquablement les acquis de 
ces réformes, mais elle peine à instaurer celles 
de son agenda électoral. En l’absence d’une 
idéologie dominante, son  pragmatisme, l’a 
conduit à reprendre certaines idées de ses 
concurrents du SPD, comme l’instauration d’un 
salaire minimum ou le tournant énergétique.
De fait tout n’est pas si rose. Si le nombre des 
chômeurs est si faible, cela s’explique aussi 
le  grand nombre d’emplois précaires et de la 
faiblesse de leur rémunération (environ 400 
euros). Ces « mini-jobs » sont très critiqués. 
L’Allemagne aujourd’hui, au sein des pays de 
l’Union européenne, fait souvent figure de 
colosse, mais aux yeux de certains c’est un 
colosse aux pieds d’argile. Pour ces derniers si 
les résultats sont incontestables, les problèmes 
structurels demeurent avec une population 
vieillissante posant un véritable problème 
démographique et un choix de plus en plus 
contesté en matière d’énergie.

A l’origine du vieillissement démographique, 
on trouve un double phénomène : un taux de 
natalité très bas et une espérance de vie qui 
augmente .En 2050 le pays devrait perdre 15 
millions d’habitants, faisant de la France le 
pays le plus peuplé de l’Union européenne. De 
plus, pour maintenir son rythme de croissance, 
l’Allemagne a besoin d’attirer 400 000 migrants 
par an, mais pas n’importe quel migrant. 
Le marché est très sélectif et les nouveaux 
migrants doivent être hautement qualifiés 
et de  préférence  des techniciens et non des 
diplômés de sciences économiques  ou de 
sciences sociales.

Dans le domaine énergétique, après l’arrêt  
annoncé  du nucléaire et le retour à l’exploitation 
des mines de charbon, l’Allemagne s’interroge 
sur son avenir énergétique. 

Désormais premier producteur mondial 
d’énergie lignite, devant la Chine, l’Allemagne 
ne participe plus que de loin à la réduction de 
gaz à effet de serre .En 2012 le pays aura rejeté 
1,6% d’équivalent carbone de plus qu’en 2011. 
Désormais, c’est la seule nation européenne 
dans le top 10 des plus gros émetteurs gaz 
carbonique –donc des plus gros pollueurs,  
au monde. Et cela explique pourquoi le choix 
énergétique est de plus en plus critiqué.

Enfin, il ne faut pas oublier que le modèle allemand, 
comme le modèle japonais ou chinois, est 
très dépendant de ses exportations, ce qui le 
conduit à privilégier les gains de productivité 
et le contrôle des couts salariaux. 

Pour autant, pour sauver l’Euro Angela Merkel 
n’a pas hésité à faire bouger le pays, acceptant 
même le principe d’une solidarité financière 
certaine et donnant son accord à la création 
du Mécanisme Européen de Stabilité et à 
l’Union bancaire.

Certes en contrepartie, elle a posé ses conditions : 
la mise en place de politiques  d’austérité 
destinées à assainir les comptes publics des 
économies du sud et de l’Irlande 
Ré- élue assez confortablement, la chancelière 
allemande a désormais le temps pour agir. Nul  
doute qu’elle l’utilise comme elle l’a toujours 
fait pour défendre les intérêts de l’Allemagne 
et d’une vision allemande de l’Europe. C’est à 
dire d’une Europe qui travaille, qui accepte si 
nécessaire un passage obligé d’austérité et qui 
respecte ses engagements. Les partenaires  
de Berlin doivent le savoir et désormais en 
tenir compte.

Henri-Louis VEDIE,
Professeur émérite au Groupe HEC-France

Charles Saint-Prot
Directeur de l’observatoire d’études géopolitiques (Paris)

Les élections législatives allemandes du 22 
septembre 2013 ont vu la victoire électorale de 
la coalition de droit Cdu-Csu, menée par Angela 
Merkel qui a été reconduite à la chancellerie. 

Cette victoire  assez nette et la relative bonne 
santé de l’économie allemande ne doivent 
pas faire oublier que l’Allemagne n’est pas le 
colosse de granit que certains imaginent. Cela 
est vrai aussi bien sur le plan économique où 
la situation  est plus nuancée que l’on croit, 
que sur le plan sociétal avec une démographie 
paralysée et un vieillissement constant de la 
population. Cela l’est surtout sur le plan de la 
politique internationale.

La politique extérieure a été à peine évoquée 
au cours de ces deux débats électoraux tant 
il est vrai que  peu de gens s’intéressent à 
ce qui se passe en dehors des frontières du 
pays. Que l’Allemagne soit un nain politique, 
n’ayant en matière diplomatique pour seule 
règle de conduite de ménager ses clients, ne 
serait pas grave si l’Allemagne, en particulier sa 
chancelière Merkel, se contentait de se taire et 
de commercer avec n’importe qui,  y compris 
le régime syrien qui lui achète le gaz utilisé 
contre la rébellion. Mais Berlin accumule les 
gaffes ou les faux-pas. 

En effet, le bilan d’Angela Merkel est assez 
consternant. Lors d’une conférence de presse 
à Berlin, le 5 décembre 2007, elle   n’hésitait 
pas à déclarer : « Pour une Européenne du 
Nord, la Méditerranée est une frontière au 
même titre que le sont la Russie et l’Ukraine ». 

En 2008, elle torpillait le projet français d’union 
pour la Méditerranée. Elle s’est isolée en se 

Une	Allemagne	sans	diplomatie

prononçant contre l’intervention militaire 
organisée par deux de ses partenaires européens 
(la France et la Grande Bretagne) en Libye et en 
s’abstenant au conseil de sécurité des Nations 
unies en mars 2011 ; elle a fait le grand écart 
lors de l’affaire du Mali en s’en tenant au strict 
minimum ; elle se déconsidère en tergiversant 
sur le dossier syrien. 

En tête de l’union européenne sur le plan 
économique, l’Allemagne refuse à juste titre 
toute dérive supranationale par des transferts 
de souveraineté qui ne sont pas souhaitables, 
mais cela ne devrait pas la conduire à écarter 
une coopération entre les grandes nations de 
l’union en matière diplomatique.  Or, Berlin s’en 
tient à ambition de boutiquier  uniquement 
préoccupé par la sauvegarde des parts de marché 
bau point qu’un journal aussi germanolâtre 
que Le Monde a pu écrire qu’elle « flirt sur le 
déclin stratégique ».  

De fait, l’Allemagne se désolidarise systéma-
tiquement de la France qui sait, elle, que la 
puissance ne se résume pas à l’économie. Dans 
un article publié dans le New York Times, le 
30 août dernier, l’ancien ministre des Affaires 
étrangères Karl-Theodor Zu Guttenberg a noté 
que la puissance économique du pays n’a 
d’égale que l’incapacité de ce dernier à devenir 
un membre responsable de la communauté 
internationale. 

Et compte tenu du poids de l’Allemagne et de 
son incapacité à coopérer avec la France, c’est 
l’union européenne qui se trouve réduite à 
l’état de nain politique à l’heure où se joue la 
recomposition d’un monde qui ne sera pas 
plus tranquille que les époques précédentes. 
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Le Royaume de Bahreïn a toujours été l’un des 
pays de la région du Golfe arabique le plus en 
avance sur le plan des droits et des libertés. 

C’est particulièrement vrai pour la condition 
de la femme. Il est notable que l’enseignement 
des filles a été promu par la monarchie des al 
Khalifa dès 1928. La Constitution de 2001 affirme, 
notamment dans son article 5,  le principe des 
droits politiques égaux pour les  hommes et les  
femmes, l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes. Le Royaume a également ratifié 
la convention des Nations Unies concernant 
toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW).

La création, le 22 août 2001, du Conseil Suprême 
pour les Femmes de Bahreïn, présidé par Cheikha 
Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa, épouse du Roi 
de Bahreïn, a marqué une étape importante 
pour l’évolution des droits des femmes. Le 
Conseil suprême a pour fonction de promouvoir 
l’autonomisation des femmes de Bahreïn et de 
les faire intégrer à part entière dans l’effort de 
développement du pays. Le Conseil veille à la 
promotion d’un cadre législatif et de politiques 
visant à améliorer le statut des femmes et leur 
participation à la vie publique. Le Conseil élabore 
un Plan pluriannuel « pour le développement 

de la condition de la femme. Le Conseil évalue 
la situation de la femme bahreïnie, informe et 
fait des recommandations pour promouvoir 
sa situation dans le royaume. Un comité de 
suivi est  mis en place afin de s’assurer de la 
bonne application des conventions et des 
accords internationaux. 

Par ailleurs un centre d’accueil a été institué pour 
enregistrer les doléances et les protestations 
et pour guider les plus démunies dans leurs 
démarches administratives. 
Les résultats sont très satisfaisants puisque les 
femmes sont bien intégrées dans l’éducation 
et la vie active. Près de  70 % des étudiants 
sont des femmes, les femmes sont de plus en 
plus présentes à des postes importants  dans 
l’enseignement universitaire, les administrations 
et les entreprises, les femmes d’affaires sont très 
dynamiques. Dans la vie publique, la place des 
femmes a également progressé. Les femmes 
ont le droit de vote  et peuvent se présenter aux 
élections. Des femmes exercent des fonctions 
dans les associations politiques. On compte 
de nombreuses femmes députés et plusieurs 
ministres, dont le porte-parole du gouvernement 
Mme Samira Rajab. L’ambassadrice Haya Rachid 
al Khalifa, a été élue présidente d’une assemblée 
générale des Nations unies, en 2006.

Le roi Hamed ben Issa al-Khalifa a approuvé 
un Code de la famille très novateur, le 27 
mai 2009. Ce code qui était demandé par les 
associations féminines a été très bien accueilli 
à l’exception d’une association d’opposition 
radicale d’islamistes chiites  liés à l’idéologie 
religieuse iranienne de la velayet el faqi, le 
Wefaq. Cette association qui d’ailleurs ne compte 
aucune femme parmi ses instances dirigeantes 
et ses élus, vise à créer un fossé artificiel entre 
les Bahreïnis chiites et les Bahreïnis sunnites. 
Dans un rapport de juin 2011, l’universitaire 
britannique Jane Kinninmont du célèbre centre 
de recherche Chatham House de Londres, a 

mis en exergue que le mouvement islamiste 
du Wefaq a refusé d’approuver le projet de loi 
sur la famille et s’oppose  à tous les efforts pour 
assurer l’égalité des droits pour les femmes.. 

En règle générale, cette association qui va  
jusqu’à proférer des menaces contre les familles 
qui voudraient passer outre, s’oppose à toute 
modernisation mais un très grand nombre 
de Bahreïnis chiites ne suivent pas ses mots 
d’ordre et préférèrent avoir recours aux cours 
de justice qui appliquent le code de la famille. 
On voit que la lutte contre l’obscurantisme a 
encore beaucoup à faire.

Le	développement	de	la	condition	de	la	femme	à	Bahreïn
Zeina el Tibi (envoyée spéciale à Manama)

Organisés à Nice, en France, du 7 au 15 septembre 
2013, les 7e Jeux de la Francophonie ont laissé 
un goût amer aux 1500 participants et aux 55 
délégations présents sur place. Un constat 
alarmiste s’impose alors de lui-même : ces 
Jeux sont en perte de vitesse, à l’instar de la 
langue française et de la culture francophone 
dans le monde.
Conseiller du ministre de la culture libanais, 
coordinateur national des Jeux et président 
de la Fédération francophone de tennis 
de table, Michel De Chadarevian connait 
mieux que quiconque le dossier épineux de 
la Francophonie, et travaille d’arrache-pied à 
assurer un avenir radieux à la Francophonie… 
au moins au Liban.

Les	7e	Jeux	de	la	Francophonie	ont	eu	lieu	il	
y’a	quelques	jours	à	Nice,	en	France	(7	sept	
jusqu’au	15	sept).	Plusieurs	délégations	
se	sont	plaintes	de	la	piètre	organisation	
et	du	manque	de	passion	suscitée	par	cet	
événement	en	France.	Est-ce	également	
votre	sentiment?	

Les Jeux de Nice n’étaient pas du tout à la 
hauteur de nos espérances surtout du point 
de vue de l’organisation. Il faut savoir que 
les Jeux de la Francophonie allaient êtres 
abolis avant l’édition de Beyrouth de 2009 
car l’organisation d’un tel événement nécessite 
un financement et que les pays donateurs ou 
organisateurs ne peuvent pas tous y subvenir. 
Ce n’est que grâce a l’insistance du Secrétaire 
général de la Francophonie Abdou Diouf et à 
la persévérance du CNJF du Liban d’organiser 

les Jeux de 2009, malgré la situation politique 
qui prévalait en 2009, que cet événement existe 
toujours aujourd’hui.
L’échec de Beyrouth 09 aurait signé l’arrêt 
de mort des Jeux de la Francophonie. Fort 
heureusement, les Jeux de Beyrouth ont été 
une réussite exceptionnelle et tous les officiels 
et délégations à Nice n’avaient à la bouche 
que la très bonne organisation des Jeux de 
Beyrouth. Lors de la cérémonie de clôture, 
Abdou Diouf a même affirmé que le Liban 
avait placé la barre très haut, tellement haut 
que l’organisation de 2009 avait atteint un 
niveau olympique.

Peut-on	dire	que	la	France	porte	aujourd’hui	
peu	 d’intérêt	 à	 la	 Francophonie	 dans	
l’hexagone	et	dans	le	monde?	

Non ca n’a rien à voir avec l’intérêt que porte la 
France à la Francophonie chez elle et dans le 
monde. Vous savez la Francophonie ce n’est pas 
uniquement la France c’est plus de 70 pays et 
gouvernements dont la population, au moins 
en partie, parle la langue française, à l’image 
du Canada, de la Belgique, de la Suisse et tant 
d’autres.
La Francophonie c’est plus qu’une langue c’est 
une culture, une diversité, des valeurs etc. De 
nos jours avec l’adhésion de pays comme le 
Qatar, qui n’a rien à voir avec la Francophonie, 
on se demande quelles valeurs en commun 
à ce pays avec les autre pays francophones ?

Quelles	comparaisons	pouvez-vous	faire	
entre	Beyrouth	09	et	Nice	2013?

La différence majeure entre les jeux de Nice et 
ceux de Beyrouth réside dans l’organisation 
(hébergement, restaurations, transports, 
communications, etc.). L’organisation n’était tout 
simplement pas aux normes internationales.
A défaut de séjourner dans un véritable village 
olympique, les 1500 participants ont été parqués 
comme des brebis à bord du ferry El Venizélos 
qui est arrivé à Nice en même temps que les 
délégations. Par conséquent les organisateurs 
n’ont même pas eu le temps de nettoyer les 
cabines qui ont fait office de dortoir. Pire ces 
cabines qui ne faisaient que 4m2 –salle de 
bain inclue- ont accueillis chacune d’elles deux 
athlètes ! Imaginez deux cyclistes logeant dans 
une cabine de 4m2 avec leurs valises et leurs 
vélos, en plus du matériel.

L’hygiène et la propreté laissaient également 
à désirer vu que l’équipage a bord ne pouvait 
pas nettoyer les cabines chaque jour ni même 
changer les serviettes ni procurer les savons ou 
le shampooing par exemple. Ce qui a engendre 
la colère de beaucoup de délégations y compris 
celle de la France. Les autres délégations qui 
n’étaient pas logées a bord du bateau étaient 
reparties dans des maisons universitaires loin 
de 10, 15 ou 25 Kms de Nice ce qui a causé un 
problème de transport vu que les navettes 
étaient presque inexistantes. La distance entre 
le ferry-hôtel et le site de compétition le plus 
proche était de 30 minutes, ce qui est énorme !

La communication elle était presque inexistante. 
Les bénévoles ne savait guère répondre aux 
questions techniques ou bien aux questions 

concernant le déroulement des épreuves. Quant 
à la nourriture, elle était infecte, surtout les 
deux premiers jours. Au petit déjeuner chacun 
avait droit à un croissant brulé… oui brulé, 
un café, un tout petit peu de confiture et de 
beurre, ce qui est inacceptable pour des sportifs 
en compétition. Après ces deux jours nous 
avons eu droit à un œuf dur en plus et à un 
jus d’orange. Mais les heures d’ouverture du 
restaurant le matin (6h à 9h) ont en refroidis 
plus d’un. Avec un début pareil vous pouvez 
vous imaginez quelle impression a eu chacun 
de nous quant au reste du séjour.

A Beyrouth en 2009, l’ambiance était tout 
autre. Toutes les délégations étaient logées 
à la Cite Universitaire de Hadath et un service 
de navettes allait depuis ce site vers les autres 
sites de compétitions et vice versa toutes 
les demi-heures ce qui facilitait beaucoup 
le déplacement aux participants. En soirée 
une compagnie de taxis transportait ceux 
qui le désirait, à condition d’avoir sur eux 
leur accréditation. De plus, le restaurant était 
ouvert 24h/24, et les services de nettoyage 
travaillaient à longueur de journée, parfois 
même la nuit.
Malgré les couacs à Nice, je ne peux omettre 
de remercier Mme Véronique Versieux res-
ponsable de l’hébergement au sein du CNJF 
qui se dépensait sans compter 24h/24 afin de 
résoudre tous les problèmes auxquelles nous 
étions confrontés.

Propos	recueillis	par	
Mohamad	Ezzedine	(RPL.org)

7eme	Jeux	de	la	Francophonie,	Nice	2013	:	La	France	manque	de	Passion	pour	la	Francophonie



المستثمرين كبار  إن  اقتصادية  دراسة   قالت 
على الدوالرات  مليارات  تهدر   والشركات 
»مشورات« ال طائل منها، وفقاً لصحيفة »القبس».
سعيد كلية  من  فريق  أعدها  دراسة   وأظهرت 
أداء أن  أكسفورد،  جامعة  في  األعمال   إلدارة 
ليس المستشارون  بها  يوصي  التي   الصناديق 
المقاييس بعض  وفق  بل  غيرها،  من   بأفضل 
كبيرة. بصورة  السوق  عن  أدائها  في  تتأخر 

29 تحليل  عند  أنه  إلى  الدراسة   وأشارت 
من  90% من  أكثر  تشكل  استشارات   شركة 
األميركية، األسهم  صناديق  أن  تبين   السوق، 
تخلفت االستشارات  شركات  بها  توصي   التي 
1.1% بنسبة  الصناديق  بقية  عن  أدائها   في 
.2011/2000 من  الفترة  خالل  سنوياً 

 وبحسب فريق أكسفورد، تقدم شركات االستشارات
من دوالر  تريليون   13 على  يزيد  لما   المشورة 
من  82% ويدفع  األميركية،  المؤسسات   أموال 
ونصف العامة  التقاعدية  المعاشات   صناديق 
االستشارات. على  الحصول  مقابل   الشركات 
 وعلى مستوى العالم، يقدم المستشارون المشورة
دوالر. تريليون   25 قوامها  أصول  بشأن 

المئة في  واحدة  نقطة  تخصيص  تم  حال   وفي 
أو شركات  اختيار  على  األموال  تلك  من   فقط 
 صناديق إدارة األصول، فإن قيمة ذلك تبلغ 2.5
 مليار دوالر سنوياً. وتشير التقديرات الواردة في
األصول من  دوالر  تريليوني  أن  إلى   الدراسة 
المرحلة »إدارة  عليه  يطلق  لما  سنوياً   تخضع 

توصيات نتيجة  تتم  ما  غالباً  التي   االنتقالية«، 
 المستشارين بتعيين وفصل مديرين، وهي عملية
ذات جدوى. تكلفة مرتفعة وغير  ذات  أنها  يبدو 

أن الدراسة  على  القائمون  األكاديميون   ووجد 
 توصيات المستشارين في الواليات المتحدة مؤثرة
قبل من  به  التوصية  يتم  صندوق  فأي   للغاية، 
 الكثير من المستشارين يمكن أن يتوقع عادة تدفق
 مزيد من األموال عليه بقيمة تصل إلى 2.4 مليار
 دوالر، مما يؤكد بيانات الدراسة التي تشير إلى أن
 اختيار شركة إدارة األصول يعد واحدة من أكثر
التي يقدمها المستشارون، بحسب  الخدمات قيمة 

الدراســــــــة.
قع تتـــــــــو  و
لـــــــــدراسة  ا
تستـــــــمر  أن 
ت سســــا لمؤ  ا
 االستثمــــارية
 في االعتمــــاد
 على توصيـات
 المستشــارين،
 إما ألنها بحاجة
 إلــــى »درع«
عن  للدفــــــاع 
 قراراتــــها، أو
 أنها »ببســاطة
مدى تدرك   ال 
 دقة أو عـــــدم
 دقة« توصيات
المستشــــارين
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المؤسسات تلجأ للدراسات لتكون »درعاً« للدفاع عن قراراتهااستثمارات كبرى تهدر المليارات على »مشورات« فارغة



واألمن لالستثمار  األول  العربى  المؤتمر  فى  المشاركون   بحث 
ومدى العربية  الدول  فى  واألمنية  االقتصادية   األوضاع 
بحضور االقتصاد  وتحسن  االستثمارات  بزيادة  األمن   ارتباط 
كبير عدد  مشاركة  عن  فضال  العربية  الدول  من  عدد   ممثلي 
لمجلس العامة  األمانة  مقدمتها  وفى  العربية  المنظمات   من 
العرب. للصحفيين  العام  واالتحاد  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

العربى االتحاد  نظمه  الذى  المؤتمر  فى  المشاركون  بحث   كما 
الوحدة مجلس  برعاية  التأسيس(  واالستثمار)تحت   لألمن 
الشيخ شرم  مدينة  فى  أيلول،   ٢٦ أعماله  وبدأ   االقتصادية 
وتشخيص توصيف  مقدمتها  وفى  الرئيسية  المحاور  من   عدًدا 
ورصد العربي  الوطن  في  واالستثمارية  األمنية   الخريطة 
األمن ودور  العربى،  الربيع  دول  فى  المجتمعي  التغير   مظاهر 
والخدمية. اإلنتاجية  للصناعات  اإلنتاجية  بالكفاءة  االرتقاء  في 
واالستثمار لألمن  العربى  االتحاد  عام  أمين  باطة  حسن   وشدد 
العربي االستثمار  منظومة  تحديات  طبيعة  دراسة  أهمية   على 
تداعيات االعتبار  فى  األخذ  مع  وخارجيًا  داخليًا  عواملها   وتحديد 
وقوميًا. قطريًا  العربي  االستثمار  لمنظومة  الحاكمة  العوامل 
بمجلس االتحادات  مسئول  صدقى  مها  المستشارة   وأوضحت 
تحيط وخارجية  داخلية  مخاطر  هناك  أن  االقتصادية   الوحدة 
العربي. االستثمار  على  وتداعياتها  األمنية  المنظومة  بإدارة 

الربيع محمد  السفير  عن  نيابة  ألقتها  التى  كلمتها  فى   وأكدت 
األجهزة دور  االقتصادية  الوحدة  لمجلس  العام   األمين 
وإدارة العربية  االستثمارية  المؤسسات  حماية  في   األمنية 
والتوجهات. المفاهيم  واالستثمارية  األمنية  األزمات 
وزير العربى  أشرف  من  كل  االفتتاحية  الجلسة   وحضر 
االجتماعى، التضامن  وزير  البرعى  وأحمد  المصري،   التخطيط 

رأفت حسام  واللواء  سيناء،  جنوب  محافظ  فودة  خالد   واللواء 
الوزير. عن  نائبًا  الداخلية  لوزير  االقتصادى  المستشار 
تمحورت العمل  أوراق  من  عدًدا  الجلسة  في  المشاركون   وناقش 
األسواق تواجه  التى  والتحديات  العربى  االقتصاد  آفاق   حول 
ورؤوس العمل  عناصر  انتقال  وحرية  العربية   واالستثمارات 
للوطن واستثمارية  أمنية  خريطة  وتشخيص  وتوظيف   األموال 
من ومسارات  وتحدياتها  االستثمار  ومعدالت  وسياسات   العربى، 
األزمة االقتصادية فى مصر واألمن فى إطار المفهوم الشامل للتنمية.

المؤتمر العربي لالستثمار يبحث األوضاع االقتصادية بالدول العربية
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منظمة تمكين للتنمية

سياق في  كبيرة  أهمية  أيضاً  االقتصاد   ويكتسي 
يمكن وال  الدول،  وتقّدم  السياسي   التحّول 
االقتصادي التغيّر  أن  وهي  مهّمة  مسألة   إغفال 
للدول ليس  تحدياً  تشكل  االقتصادية   واألزمات 
ظل في  المتقدمة،  للدول  حتى  بل  فقط،   العربية 
 األزمة المالية العالمية الخانقة، وبالتالي أصبحنا
االقتصادية التوجهات  باستيعاب   مطالبين 
متطلبات أبرز  على  والوقوف  الجديدة،   العالمية 
المستدامة. التنمية  لتحقيق  العربية  الشعوب 

 لقد تطور مفهوم التنمية المستدامة ليرتبط بالعديد
 من الحقول المعرفية. فبات يشمل، باإلضافة إلى
واالجتماعية الثقافية  التنمية  االقتصادية،   التنمية 
 والبيئية، وهي تقوم أساساً على فكرة أن اإلنسان
 هو الثروة الحقيقية لألمم، وهي التنمية التي تلبّي
بمخزون اإلخالل  دون  من  الحاضر   احتياجات 
 األجيال المقبلة وحاجاتها في هذا الشأن؛ لذا فإّن أّي
 عملية تغيير يجب أن تعّزز اإلمكانات الحاضرة
والمستقبلية في تلبية احتياجات البشر وتطلعاتهم.

للتنمية” تمكين  “منظمة  تقول  اإلطار  هذا   وفي 
الدولة إلى  المواطن  “دليل  إصداراتها  أول   في 
دونما متساوون  مواطنون  “كلنا   المدنية”: 
تغيير نحو  نسعى  أن  إال  أمامنا  ليس   تمييز، 
الواقع يتغير  أن  يمكن  وال  األفضل،  إلى   الواقع 
الذي عن  نبحث  أننا  والمشكلة  فهمناه،  إذا   إال 
 يجب أن يدير أو يحكم، في الوقت الذي يجب أن
األمر الحكم،  يكون  أن  يجب  كيف  عن   نتباحث 
 الذي يضعنا أمام تحديات كبيرة، لذلك ينبغي أالّ
أن علينا  بل  عندها،  ونقف  التحديات  تلك   تعيقنا 
على تقوم  حديثة  مدنية  دولة  إقامة  على   نعمل 
اإلنسان. وحقوق  والديمقراطية  القانون  “أسس 

أن إلى  فأكثر  أكثر  تحتاج  العربية   والمنطقة 
 تنخرط بشكل جّدي في مسلسل التنمية، وبخاصة
المتّحدة لألمم  االقتصادية  التنمية  برامج   أن 
المتقدمة، الدول  وبين  بيننا  الفجوة  مدى   تبيّن 
والسياسية االجتماعية  البنى  هشاشة   وتوضح 
 واالقتصادية والبيئية في البلدان العربية، وبالتالي
العام في غضون  التقدم  نحو  القفزة  تحقيق   يبقى 
فهناك مستبعد؛  إنّه  بل  مؤكد،  غير  أمراً   2015 
تحقيق عملية  تقّوض  التي  التّحديات  من   العديد 
أبرزها: ومن  العربي  الوطن  داخل  التنمية 

بشكل الشباب  صفوف  في  المتفشية   البطالة 
تواجه التي  المشكالت  أهم  أحد  وهي   خاص، 
مستمر، تزايد  في  وهي  العربية،   الدول 
الحالية السياسية  الظروف  ظّل  في   وبخاصة 

انعكاسات له  وهذا  االقتصادية،   واألزمات 
ومن بالطبع.  العربية  المجتمعات  على  سلبية 
من العربية  الدول  عرفته  ما  أّن   المؤكد 
المشكلة، حجم  من  فاقم  ديموغرافي،   انفجار 
في النظر  وإعادة  االهتمام  من  بّد  ال   وبالتالي 
ومتطلبات يتماشى  بشكل  البشرية   الهندسة 
العصر. متطلبات  ويساير  دولة،  كّل 

التنمية إّن  القول هنا  أيضاً، ويمكن  الفقر   وهناك 
لعملة وجهان  الفقر  نسبة  من  والحّد   المستدامة 
وباالطالع البعض.  ببعضهما  يرتبطان   واحدة، 
 على نسب الفقر داخل البلدان العربية، نجدها جد
 مرتفعة ومخيفة؛ وبالتالي يستحيل تحقيق أّي تنمية
من دون العمل على الحّد من تسونامي الفقر هذا.

الموارد بندرة  يتعلق  آخر،  تحدٍّ   وهناك 
الدول بعض  تهّم  مشكلة  وهي   الطبيعية، 
أخرى دول  تعرف  حين  في   العربية، 
الموارد. استغالل  سوء  إلى  عائدة  مشكالت 

وتجاهل العلمي  البحث  أزمة  أيضاً   هناك 
أساس أّن  العلم  مع  المجال،  هذا  في   االستثمار 
مجال في  استثماراتها  هو  الغربية  الدول   تقّدم 
ماليين إلى  تصل  والتي  العلمي،   البحث 
يتطّور ال  فالعالم  ألهميته؛  وذلك   الدوالرات، 
ينعكس األبحاث  وتقّدم  والمعرفة،  بالعلم   إالّ 
تحقيق وعلى  والصّحي  المعيشي  المستوى   على 
وتراجعها الدول  تقّدم  إّن  بل  لإلنسان،   الرفاه 
يمكن قياسه من نسبة تقّدم األبحاث العلميّة فيها.

 ونالحظ أّن  مفهوم التّنمية المستدامة بات يطرح
واالقتصادية السياسية  األوساط  داخل   بقوة 
 العربية اليوم؛ وكما يقول “كوفي عنان“، األمين
 العام األسبق لألمم المتّحدة: “إّن التّنمية المستدامة
 ليست بالعبء، وإنّما هي فرصة فريدة، تتيح، من
أبواب وفتح  األسواق  إقامة  االقتصادية،   الناحية 
 العمل، ومن الناحية االجتماعية، دمج المهّمشين
السياسية، الناحية  ومن  المجتمع،  تيار   في 
صوتاً امرأة،  أم  كان  رجالً  إنسان،  كل   منح 
مستقبله. مسار  لتحّدي  االختيار  على  وقدرة 

العربية، الدول  من  العديد  المستدامة  التنمية   تهّم 
استهالك ترشيد  إلى  تهدف  أنها   وخصوصاً 
 الموارد المتجّددة مع الحفاظ عليها، والعمل على
 عدم استهالكها بشكل ينقص من قيمتها أو يفنيها،
 بحيث ال تتمكن األجيال المقبلة من االستفادة منها.
 وهي- أي التنمية المستدامة- ترتبط ارتباطاً وثيقاً
 بتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للشعوب
االقتصادي. التخلف  مشكالت  وحّل  العربية 

 تحديّات كّل بلد عربي
تشكل تحديات لألمة

التغيير إن  القول  يمكن   أخيراً 
والسياسي  االقتصادي 
لكل تحدياً  يشّكل   واالجتماعي 
 الشعوب العربية اليوم، وبخاصة
 في ظل الحراكات السياسية اآلنية
 من جهة، وتطور المعرفة العلمية
أخرى، جهة  من  الغرب   في 
العربي، وطننا  على   وتأثيرهما 
االستراتيجية الفجوة   وظهور 
المتقدمة. العوالم  وبين   بيننا 

 وهو ما يتطلّب مقومات أساسية
والعمل إليها  االنتباه   يجب 
والتأسيس تفعيلها،  على   أكثر 
الحقة العلمية  المعرفة   لمجتمع 
المنشود. التقدم  تحقيق  بغية 

تتمة الصفحة ٣

حراك الشعوب العربية بين الفرص والتحديات
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 ذاتها.  أما على مستوى الجنس فقد تساوى معدل األمية
2012 للعام  والريف  الحضر  من  كالً  في  الذكور   بين 
 بواقع %1.8 ثم المخيمات بواقع %2.2. في حين تظهر المؤشرات
 ،إلى أن أعلى معدل أمية بين اإلناث كان في الريف بواقع 8.6%
يليها في المخيمات بواقع %6.3، ومن ثم الحضر بواقع 6.1%.
 وأضافت السيدة عوض أنه على مستوى العمر فقد أظهرت البيانات
 أن معدل األمية بين األفراد كبار السن 65 سنة فأكثر كان األعلى
العام في   48.7% بلغ  فقد  العمرية األخرى،  الفئات   بالمقارنة مع 
في حين بلغ بين الشباب 24-15 سنة %0.7 لنفس العام، 2012.

أعلى معدل أمية كان في محافظة القدس

على يتفاوت  األمية  معدل  أن  عوض   عال  السيدة   وأشارت 
15( األفراد  بين  أمية  معدل  أعلى  فكان  المحافظات،   مستوى 

محافظة تليها   ،6.1% بلغ  حيث  القدس  محافظة  في  فأكثر(   سنة 
في أمية  معدل  ادنى  وكان   ،5.7% بمعدل  واألغوار   أريحا 
.3.3% نابلس  محافظة  تليها   ،3.1% بلغ  حيث  غزة  محافظة 

 مسح برنامج تقييم وتتبع مستويات معرفة القراءة
(LAMP) والكتابة 

في أنه  الفلسطيني  اإلحصاء  رئيس  عوض،  عال  السيدة   أضافت 
وتعليم األمية  محو  مفهوم  على  طرأ  الذي  والتغير  التحول   ظل 
المقدرة لتشمل  والكتابة  القراءة  مفهوم  تخطت  حيث   الكبار 
مستويات، عدة  على  المجردات  مع  والتعامل  التحليل   على 
مع التعامل  وكيفية  المعقدة  الرموز  مع  التعامل  إلى   باإلضافة 
واستخدام عملي  تطبيق  إلى  وترجمتها  المعرفية   النظريات 
جهاز بدأ  فقد  اليومية،  الحياة  تتطلبها  التي  والمهارات   البرامج 

اليونسكو لإلحصاء بالتعاون مع معهد   2004 العام   اإلحصاء في 
لتنفيذ مسح اسري العمل  دولية           على   وضمن مجموعة 
هذا يركز  حيث   ، القرائية  مستويات  وتتبع  تقييم  برنامج   لتطبيق 
مهارات استخدام  على  األشخاص  قدرة  فحص  على   البرنامج 
على اإلجابة  خالل  من  حياتهم  في  والحساب  والكتابة   القراءة 
من عينة  على  أسري  مسح  خالل  من  االختبارات  من   مجموعة 
فلسطين كانت  حيث  سنة،   60-  15 العمرية  الفئة  في   األشخاص 
العام من  األخير  الربع  في  وذلك  القبلية  التجربة  تنفذ  دولة   أول 

.2006
العـــــام من  الثاني  الربع  خالل  الرئيسي  المسح  تنفيذ   وتم 
األردن جانب  إلى  الفلسطينية  األراضي  في   2011 
األول الدولي  التقرير  وسينشر  والبارغواي.    ومنغوليا 
.2013 العام  من  الثاني  النصف  في  األربع  للدول  المسح  لنتائج 

ضرورة للمجتمع الفلسطيني بالتسلح بالمهارات التي تتطلبها الحياة اليومية

)UIS(
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بمناسبة الفلسطيني،  اإلحصاء  رئيس  عوض،  عال  السيدة   أعلنت 
08/09 األحد  يوم  يصادف  الذي  األمية  لمحو  العالمي   اليوم 
في أمي  ألف   105 حوالي  فلسطين  في  يوجد  أنه  عام  كل   من 
أنه السياق  نفس  في  مشيرة  فأكثر،  سنة   15 العمرية   الفئة 
والعلوم والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  تعريف   حسب 
الذي الشخص  هو  بانه  األمي  الشخص  يعرف   )اليونسكو( 
اليومية. حياته  عن  بسيطة  جملة  ويكتب  يقرأ  أن  يستطيع  ال 

اإلحصاء رئيس  عوض،  عال  السيدة   واستعرضت 
المتعلقة المؤشرات  ابرز  المناسبة  هذه  في   الفلسطيني 

األتي: النحو  على  الفلسطينية  األراضي  في  باألمية 

 معدالت األمية بين األفراد 15 سنة فأكثر في األراضي
الفلسطينية تعد من اقل المعدالت في العالم

األراضي في  األمية  معدالت  أن  عوض  عال  السيدة   اعتبرت 
األمية معدل  بلغ  حيث  العالم  في  المعدالت  اقل  من   الفلسطينية 
4.1% الفلسطينية  األراضي  في  فأكثر  سنة   15 األفراد   ،بين 
.2012 العام  في  اإلناث  بين  و6.4%  الذكور  بين   1.8% بواقع 
 وأضافت رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن عدد األميين في األراضي 
 الفلسطينية بلغ 104,487 أمي في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في
الغربية الضفة  في  أمي   71,126 بواقع  يتوزعون   ،2012  العام 
بواقع الجنس  ويتوزعون حسب  غزة،  قطاع  في  أمي   و33,361 

اإلناث، بين  من  أمي  و81,094  الذكور   بين  من  أمي   23,393 
في أمي   71,862 بواقع  يتوزعون  فأنهم  السكن  مكان  حسب   أما 
 التجمعات الحضرية و22,041 أمي في التجمعات الريفية و10,584
 أمي في المخيمات. وبالنسبة لعدد األميين حسب الفئات العمرية فقد
بينما أمي   61,058 فأكثر  سنة   65 العمرية  الفئة  في  عددهم   بلغ 
أمي.  43,429 سنة   64  15- العمرية  الفئة  في  األميين  عدد   بلغ 

2011 العام  %23.1 في  العربية  الدول   وقد بلغ معدل األمية في 
في األميين  عدد  بلغ  إذ  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  بيانات   حسب 
31.5 منهم  العام  نفس  في  مليوناً   )47.6( حوالي  العربي   العالم 
إلى يصل  اإلناث  بين  أمية   معدل  بواقع  اإلناث،  من   مليون 
 %31.6 مقارنة بـ%15.3 بين الذكور، وبلغ معدل األمية عالمياً
 بين األفراد 15 سنة فأكثر %15.9، وبلغ عدد األميين في العالم
وبلغ اإلناث  من  مليون   493.6 منهم  مليوناً   )774.2(  حوالي 
11.5% العالم  في  فأكثر(  سنة   15( الذكور  بين  األمية    معدل 
العام. لنفس   20.1% فأكثر(  سنة   15( اإلناث  بين  بلغ  حين  في 

ارتفاع معدل األمية في التجمعات الريفية عنها في التجمعات األخرى
تحوالت طرأت  أنه  الفلسطيني  اإلحصاء  رئيس   وأشارت 
الماضية،  واضحة على معدالت األمية خالل الخمس عشرة سنة 
األمية معدل  في  الكبير  االنخفاض  إلى  البيانات  أشارت   حيث 
سنة  15 األفراد  بين  األمية  معدل  بلغ  حيث   ،1997 العام   منذ 
االنخفاض في  االتجاه  وهذا   ،1997 العام  في   13.9%  فأكثر 
من الذكور  بين  المعدل  انخفض  حيث  الجنسين  على   ينطبق 
بين أما   ،2012 العام  في   1.8% إلى   1997 العام  في   7.8% 
الفترة. لنفس   6.4% إلى   20.3% من  انخفض  فقد  اإلناث 
 وعلى مستوى نوع التجمع فقد انخفض في التجمعات الحضرية من  
 %12.4 في العام 1997 إلى %3.9 في العام 2012، بينما انخفض

 في التجمعات الريفية من %16.9 إلى %4.9 لنفس الفترة
 وانخفض في المخيمات من %13.5 إلى %4.1 للفترة

اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية
االيام - رام هللا
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...و تأثيرها على االقتصاد اللبناني
اللبنانية الدولة  مع  بالتعاون  الدولي  البنك  اصدره  الذي   التقرير 
االكثر لبنان  ان  عن  »تحدث  سوريا  من  النازحين  أزمة   حول 
مسبوق» غير  تدفق  وهناك  بالنازحين  المنطقة  بهذه  كثافة 
حتى سجلوا  الذين  النازحين  عدد  ان  »الى  التقرير  أشار   و 
وان  ، ألفا  و50  مليونا  بلغ  قد  الماضي  أغسطس   شهر 
و300 مليونا  الحالي  العام  بنهاية  العدد  يبلغ  بأن   التوقعات 
«.2014 العام  في  الف  و600  مليونا  الرقم  يتخطى  وأن  الف 
سيزداد الفقر  خط  تحت  اللبنانيين  عدد  ان  التقرير  يوضح   و 
من االقتصاد  على  النزوح  تأثير  أن  يوضح  كما   ، ألفا   170 
تأثير فيما  دوالر،  مليار   7.5 سيكلف   2014 الى   2012  العام 

مليار.»  1.1 يبلغ  مباشرة  كخدمات  العامة  المالية  على  النزوح 

 تأثير النزوح على االقتصاد من العام 2012 الى 2014
سيكلف 7.5 مليار دوالر

230 الى  الفا   220 بين  »ما  ان  الى  أشار   كما 
النزوح.» هذا  جراء  بالبطالة  مهددين  لبناني  الف 
 ورجح التقرير ارتفاع عدد الالجئين في نهاية العام الجاري إلى مليون
 وثالثمئة ألف الجئ، متوقعا أن يصل عددهم إلى مليون وستمئة ألف
الجئ حتى سنة 2014، ما يشكل %37 من عدد السكان في لبنان.
في الكبيرة  والخسائر  النمو  معدل  انخفاض  التقرير  أوضح  كذلك 
واالستثمار. الفردي  واالستهالك  والضرائب  واألرباح  الرواتب 

 و يشار هنا الى ان هناك 37 % من المحاكمات ومن السجون هم
السكانية للزيادة  نظراً  تراكمي  العدد  ألن  إزدياد  وعلى   سوريون 
ومعروفة. موجودة  والحاالت  البلدات  وفي  القرى  في  وللمشاكل 

الوزير باسيل يحذر

التقرير من  »الخالصة  ان  باسيل  جبران  الوزير   واعتبر 
النازحين بين  ستحصل  متنقلة  وفتن  وتجاذبات  احتقانات   ان 
زيادة هناك  سيكون  فمثالً  المقيمين  واللبنانيين  النازحين   وبين 
سنوياً«، المياه  من  مكعب  متر  مليون   26.1 المياه  طلب   في 
الرجال من  فقط  بالمئة  عشرة  تسلّح  حال  »في  انه  الى   مشيرا 
مسلح.» ألف   40 لدينا  انه  يعني  فهذا  سوريا  من  النازحين 
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مأساة النازحين من سوريا...
 نازحاً، في حين تزايد هذا العدد خالل العام 2012
من ضمنهم6841 نازحاً،   222580 الى   ليِصل 
سنة لتشهد  يومياً،  نازح   600 بمعدل   فلسطينياً 
لعدد مستمراً  تزايداً  تاريخه  وحتى   2013 
 النازحين، حيث سّجل دخول 57462 نازحاً من

ضمنهم 2700 فلسطيني بمعدل 2600 نازح يومياً.

 كما أجرت األجهزة اللبنانية المعنيّة إحصاء دقيقاً
المصادر باتت كما ترى بعض  التي  الحال   لهذه 
من اللبناني  الداخل  على  خطراً  تشّكل   اللبنانية 
والسياسيّة واالقتصاديّة  االجتماعية  النواحي 

فتبيّن معها أن النازحين ينتمون الى ثالث فئات:

 االولى: دخلت لبنان عبر المعابر الشرعية، وسكنت 

)لدى االقارب او في شقق مستأجرة )فئة ميسورة(

معابر  عبر  لبنان  دخلت   الثانية: 
على وتوّزعت  شرعية  وغير   شرعية 

إحصاؤها( يتم  )لم  المناطق  مختلف 

يعملون  الذين  السوريون  العّمال   الثالثة: 
الى عائالتهم  استقدموا  وقد  لبنان  في   أصالً 

مزارع )ورش-  أعمالهم  أمكنة   )...حيث 

ذاتي( )اكتفاء  غالبيتهم  تسجيل  يتم  )ولم 

 حال النزوح السوري في تزايد فظيع
ً يوميا

حال أّن  تبيّن  عينها  والمتابعة  الدراسة   ونتيجة 
بحيث يومياً،  فظيع  تزايد  في  السوري   النزوح 

أسمائها. إلى عدم تسجيل  عمدت عائالت عديدة 

للنازحين التقديمات  أن  إلى  الدراسة   وأشارت 
والمعيشية العينية  بالمواد  انحسرت  سوريا   من 

- حرامات   - طعام   )وجبات 
ولم محروقات...(،   -  فرش 

للمحتاجين. مباشرة  بطريقة  أموال  تقديم  يسّجل 

 وبموجب الكتاب الرقم 46/م تاريخ 5/1/2013،
اللبنانية الوزراء  مجلس  رئاسة  من   والمرفوع 
تخصيص تّم  الوطني،  الدفاع  وزارة  جانب   الى 
الوكاالت قدرات  لبناء  دوالر  مليون   179  نحو 
الشؤون  - التربية   - الصحة  )وزارة   الحكومية 
ونحو لالغاثة(  العليا  الهيئة   -  االجتماعية 
لمساعدة دوالر  الف  وثمانماية  مليون   11 

سوريا. من  النازحة  الفلسطينية  العائالت 

تتمة الصفحة االولى
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٢٠١٣
الدولية التاريخية  والظروف  المشكالت   تعّد 
الماضي القرن  منذ  العربي  الوطن  شهدها   التي 
 أساس التداعيات الكبرى التي نعيشها اليوم، حيث
تغيّرات –ومازالت-  العربية  المجتمعات   شهدت 
 بنيوية خالل السنوات األخيرة، وبخاصة مع بدء
تونس. في  الحاكم  بالنظام  أطاحت  “ثورة”  أول 

“الربيع مصطلح  عليها  أطلق  التغيّرات   هذه 
يكن لم  الذي  الساخن،  الربيع  وهو   العربي”، 
تصيب وأن  الشكل،  بهذا  يأتي  أن  يتوقع   أحد 
على وذلك  العربية  الدول  من  العديد   ريحه 
واالقتصادي السياسي  االحتقان  حالة  من   الرغم 
عرفته الذي  والمتصاعد،  الشديد   واالجتماعي 
فائتة. عّدة  عقود  مدار  على  المجتمعات  هذه 

 تّمت اإلطاحة بالنظم في بعض الدول، وتّم  تغيير
ومصر تونس  شأن  فيها،  كلياً  السياسي   المشهد 
 واليمن، وقامت دول أخرى ببعض اإلصالحات
 السياسية، شأن المغرب، في حين اختارت أخرى
وقطر. الكويت  شأن  االجتماعية،  اإلصالحات 

التحوالت درجة  أّن   من  الرغم   وعلى 
إالّ أخرى،  إلى  دولة  من  تختلف   “الربيعية” 
للتحّول المعقّدة  الطبيعة  أبرزت  نتائجها   أّن  
أمام نفسها  وجدت  العربية  فالدول   واإلصالح. 
كبرى. وسياسية  واجتماعية  سياسية  تحديات 
األنظمة ستدير  كيف  هو:  الملح  السؤال   وكان 
الدولة شؤون  منها،  الجديدة  وبخاصة   العربية، 
الدول اقتصادات  تتجه  أين  وإلى   والحكم؟ 

الخانقة؟ واألزمات  الظروف  هذه  في  العربية 
 من المعروف أن عملية االنتقال الديمقراطي هي
أيضاً يتوقف  نجاحها  ومدى  جداً،  معقدة   عملية 
على التطّور االقتصادي واالجتماعي ألّي دولة.

 اإلصالح السياسي  ال بّد أن ينطلق من
مؤّسسات الدولة

السياسي، اإلصالح  أّن  فيه،  شك  ال   ومّما 
 وبخاصة في دول ما عرف بـ”الربيع العربي”،
وعلى الدولة  مؤّسسات  من  ينطلق  أن  بّد   ال 
الذي الدستور،  أي  األسمى،  القانون   رأسها 
بين يُبَرم  الذي  االجتماعي  العقد  بمثابة   يُعّد 
يجب والذي  الحاكمة،  والهيئة   المواطنين 
مختلف لتطلعات  بالضرورة  يستجيب   أن 
وحرياتها. حقوقها  ويضمن  المجتمع  فئات 
 وبالنظر إلى دساتير الدول العربية، يبدو واضحاً
 أن هناك دساتير تحتاج إلى مراجعة جذرية، في
اإلصالحات من  مزيد  إلى  أخرى  تحتاج   حين 
 التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار الفترة التاريخية
اليوم، والذي الذي نعيشه  التاريخي   أو المخاض 
واألساس. الملّح  المطلب  الديمقراطية  من  جعل 

العملية أن  إلى  هنا  اإلشارة  من  بّد   وال 
تفعيل في  قصوى  أهمية  تكتسي   االنتخابية 
مقومات أهّم  احترام  مع  الديمقراطي،   التحّول 
الديمقراطية، الدول  في  االنتخابية   العمليات 
وعلى والترشح،  االقتراع  في  الحّق   وخصوصاً 
مؤخراً تعتمد  عديدة  دول  أصبحت  األساس   هذا 
هيئات تقوم  حيث  االنتخابات،  مراقبة   نظام 
بمراقبة ووطنية  أجنبية  وشخصيات   ومنظمات 
عمليات االقتراع وفرز نتائجها لضمان نزاهتها.

 وبالنسبة إلى الدول التي قامت فيها “ثورات” أّدت
 إلى إسقاط نظم الحكم فيها، فمن الضروري األخذ
والمناهضة للثورة  المؤيدة  القوى  االعتبار   بعين 
 لها أيضاً، والبحث عن مواطن الوحدة ومحاولة
مقاربة ضمن  من  التيارات،  مختلف   استيعاب 
 تستوعب الجميع، ومن دون أن ننسى االهتمام بفئة
 الشباب، والعمل على إدماجهم في الحياة السياسية
أيضاً جانبهم  وإلى  للمستقبل.  رمزاً   باعتبارها 
لها الفرص  وإتاحة  المرأة  تمكين  دعم   ضرورة 
 في ضوء عمليّة التحّول الديمقراطي وبناء الدولة
االجتماعية. المكّونات  لجميع  الحاضنة  الحديثة 

حراك الشعوب العربية بين الفرص والتحديات
إكرام عدنني - باحثة في العلوم السياسية – المغرب
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العربية والجامعة  يوم،  بعد  يوماً  سوءاً   الوضع 
كافة على  ومساعيها  جهودها  تواصل  زالت   ال 
األمن يحقق  بما  والدولية  اإلقليمية   المستويات 
السوري للشعب  المجتمعي  والوئام   والسالم 
 الشقيق، الذي ال يزال يعاني بشدة ويشكل وضع
والمزيد المزيد  يتطلب  مسبوق  غير   إنساني 
المعنية.» األطراف  لكافة  المشترك  الجهد  من 

 وختم قائالً: »إنني إذ أؤكد على ضرورة مواصلة
 السعي لحل هذه األزمة ودرء تداعياتها االجتماعية
األمم منظمات  فأدعو  والتنموية،   واالقتصادية 
العربي العمل  مؤسسات  مع  بالتعاون   المتحدة 
في سورية  في  للتنمية  تصور  لوضع   المشترك 
بما والنزاع،  الصراع  هذا  انتهاء  بعد  ما   مرحلة 
 يمكنها من سرعة تخطي آثار هذه األزمة ويحقق
خطوات على  ويضعها  شعبها،  وسالمة   أمن 
عملية لتعويض ما فاتها وتحقيق تنميتها الشاملة.»
 وقد أُعد التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية
المتحدة، لألمم  العامة  الجمعية  لطلب   استجابةً 
 بشأن إجراء تقييم دوري للتقّدم المحرز في المنطقة
لأللفية. اإلنمائية  األهداف  تحقيق  نحو  العربية 
 وشاركت في إعداده جامعة الدول العربية ومنظمات
 األمم المتحدة األعضاء في آلية التنسيق اإلقليمية،
اإلقليمية اإلنمائية  المتحدة  األمم   ومجموعة 
التنسيق. مهام  »اإلسكوا«  العربيةوتولت  للبلدان 

باألهداف المعني  العمل  فريق  أعضاء  أّن   يُذكر 
هم: اإلقليمية  التنسيق  آلية  في  لأللفية  اإلنمائية 
والزراعة» لألغذية  المتحدة  األمم   منظمة 
»االتحاد و  الدولية«،  العمل  »منظمة  و   الفاو«، 
المتحدة األمم  وبرنامج  لالتصاالت«،   الدولي 
 المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
»اإليدز«، المكتسب  المناعة  نقص  متالزمة   / 
»اليونيسيف«، للطفولة  المتحدة  األمم   ومنظمة 
و«منظمة اإلنمائي«،  المتحدة  األمم  »برنامج   و 
 األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو«،
للمرأة«، اإلنمائي  المتحدة  األمم  »صندوق   و 
 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و »صندوق األمم
المتحدة للسكان«، و »منظمة الصحة العالمية.»

مقاالت 2

 ولفتت إلى أّن البلدان التي تمر حالياً بمراحل انتقالية
تشهدها، التي  التغييرات  بوصلة  لضبط   تكافح 
والتوترات الضغوط  من  العديد  شعوبها   وتعاني 
 الناشئة، وإذ تسود أجواء من عدم اليقين، تتراجع
 المؤشرات االجتماعية واالقتصادية في وقٍت نحن
 فيه في أمس الحاجة إلى أن تتقدم تلك المؤشرات
سورية في  االضطرابات  اتخذت  وقد   إيجاباً، 
إلى صراع شامل  منعطفا مأساوياً، تحولت معه 
 راح ضحيته حتى اآلن ما يزيد عن مائة ألٍف من
 السكان وتشردت من جّرائه الماليين من منازلهم،
 وبسبب امتداد طول مدة الصراع تراجعت معدالت
 التنمية – ليس في سورية وحدها ولكن في الدول
تهديداً يشكل  الصراع  وبات  كذلك،   المجاورة 
حقيقياً لالستقرار اإلقليمي في مفهومه األوسع.»

إنجازات كبيرة...

لـ»اإلسكوا« التنفيذية  األمينة  أوضحت  حين   في 
الكبيرة اإلنجازات  بين  التقرير  أن  خلف،   ريما 
 التي حققتها مجموعة البلدان العربية في معدالت
بالقراءة واإللمام  االبتدائي  بالتعليم   االلتحاق 
 والكتابة، والتقدَم الملموس الذي أحرزته في تعزيز
المساواة بين الجنسين في التعليم بجميع مراحله.
الكبيرة االستثمارات  أن  ريب  »ال   وأضافت: 
العقود خالل  التعليم  قطاع  على  ركزت   التي 
يؤهل الذي  اإلنجاز  لهذا  مهدت  قد   الماضية، 
والمساواة التعليم  تعميم  هدفي  لتحقيق   المنطقة 
تمكنت المنطقة  أن  أيضاً  التقرير  ويبيّن   فيها، 
وتحصين األطفال  وفيات  معدالت  تخفيض   من 
العديد لتحقيق  يمهد  إنجاز  في  األمهات،   صحة 
أن إال  ورفاهه،  المجتمع  في صحة  الغايات   من 
تشمل لم  والصحة  التعليم  في  المحققة   المكاسب 
التراجع أو  الركوُد  إذ كان  المنطقة،  بلدان   جميع 
سيما وال  منها،  البعض  نصيَب  المؤشرات   في 
لنزاعات األخيرة  اآلونة  في  تعرضت  التي   تلك 
وسورية السودان  مثل  استقرار  عدم   وحاالت 
فلسطين عند  نتوقف  أخرى  ومرة   والعراق، 
 مثاالً فريداً في منطقتنا وفي العالم، حيث ال يزال
يدمر التعسفية،  بإجراءاته  اإلسرائيلي،   االحتالل 
له أمل  كلَّ  ويهدم  الفلسطيني،  المجتمع   قدراِت 

حقوقه أبسط  من  يُحرم  دام  ما  والنماء  النمو   في 
على مصيره  وتقرير  المستقلة  دولته  بناء   في 
أرضه وفق ما تقّره الشرعية الدولية لكل شعب.»

...مؤشرات تثير القلق

ككّل المنطقة  صعيد  على  أنّه،  إلى   ولفتت 
مع سباق  على  المحققة  اإلنجازات   تبدو 
تحقق. ما  تُبّدُد  وقد  القلق،  تثير  مؤشرات 
 وأضافت »نحن أمام أرقام تشير إلى معدل بطالة
 في عام 2013 يفوق المستوى الذي كان عليه في
وُخمُس العربي  العالم  شباِب  فربع   ،1990  عام 
 نسائه هم من دون عمل يوفر لهم عيشاً الئقا، وتشير
 األرقام كذلك إلى انتشار سوء التغذية بمعدالت لم
مليون خمسين  لتطاَل  قبل،  من  المنطقة   تشهدها 
 شخص، بعد أن كان العدد ثالثين مليون في عام
 1990، وقد اشتدت أزمة المياه في بعض البلدان
 العربية، حتى باتت تعاني من نقص حاد في مياه
المرأة في تزال مؤشرات مشاركة   الشرب، وال 
 العمل السياسي متدنية في معظم البلدان العربية،
 وإن دّل ذلك على شيء، فعلى إخفاق في البناء على
ما حققته المرأة من مكاسب في التعليم والصحة.»
العربية المنطقة  مقارنة  تتم  عندما  أنّه   ورأت 
تستحق نِعماً  نجد  النامية،  العالم  مناطق   بسائر 
بنار اكتواًء  العالم  مناطق  أقل  من  فهي   الذكر، 
المنطقة حالة  نقارن  عندما  ولكن  المدقع،   الفقر 
 من حيث الفقر بما كانت عليه قبل ربع قرن، ال
يُذكر، فنسب الفقر التي تراجعت في  نجد تحسناً 
المنطقة في  بقيت  النامية،  العالم  مناطق   مختلف 
عليه كانت  الذي  المستوى  عند  تراوح   العربية 
ارتفاع رغم  ذلك  حصل  وقد   ،1990 عام   في 
 دخل الفرد خالل تلك الفترة، مما يشي بخلل في
استقرار بكل  يَذهُب  قد  التنمية،  مكاسب   توزيع 
سياسي واجتماعي. ولنا في الواقع أكثُر من دليل.

األخيرة الفرصة  أمام  نكون  »قد  قائلةً:   وختمت 
 قبل عام 2015 لتقييم إنجازاتنا في تحقيق أهداف
الفرصة أمام  لسنا  بالتأكيد  أننا  غير   األلفية، 
 األخيرة لتحقيق غاياتنا التنموية، فمشروع التنمية
 هو نهٌج شامٌل ومتصل لن يتوقف في عام 2015،
 بل سيتواصُل في إطار جديد نأمُل أن يكون نحو
 تحقيق المزيد من الرفاه لإلنسان، فيقّرَب البعيد من
الطموحات، ويغني الواقع بمزيد من اإلنجازات.»

تبلور الرؤية العربية

العربية الدول  العام لجامعة  قال األمين   في حين 
في خاصة  أهمية  تقريرنا  »يشكل  العرب:   نبيل 
مبادئها أرست  التي  العربية  الرؤية  بلور   كونه 
واالجتماعية االقتصادية  التنموية:  العربية   القمة 
بعد ما  للتنمية  الجاري  العام  مطلع  الرياض   في 
 2015 ، من خالل وضع عدد من األطروحات
بالتعاون تنفيذها  إلى  نتطلع  التي   الهامة 
المتخصصة.» المتحدة  األمم  منظمات  مع 
أن على  مجدداً  التنويه  من  بد  »ال   وأضاف: 
لألراضي اإلسرائيلي  االحتالل   استمرار 
تبعات من  ذلك  يحمله  وما  والعربية   الفلسطينية 
جهود تعرقل  واقتصادية  واجتماعية   سياسية 
 التنمية الشاملة، وتعرض ما حققته دول المنطقة
كبرى، مخاطر  إلى  ومكتسبات  إنجازات   من 
االحتالل إنهاء  ضرورة  على  هنا   وأشدد 
والشامل العادل  السالم  وتحقيق   اإلسرائيلي 
من العربية  الدول  تتمكن  حتى  المنطقة،   في 
شعوبها تطلعات  وتحقق  الشاملة  تنميتها   تحقيق 
االجتماعية.» والعدالة  والكرامة  الحرية  في 

دمار من  سورية  أصاب  »ما  أن  أيضا:   وقال 
110 من  أكثر  سقوط  إلى  أدى  عنف،   وأعمال 
أكثر من ثالثة ماليين سوري قتيل ونزوح   ألف 
عمليات من  ذلك  تبع  وما  الجوار،  دول   إلى 
لتلك اليومي  العيش  أسباب   إغاثة وإيواء وتوفير 
قد والمهجرين،  النازحين  من  الهائلة   األعداد 
ثقيلة أعباء  السوري  الجوار  دول  بدوره   حّمل 
االقتصادية أوضاعها  على  مباشر  بشكل   أثرت 
يزداد تعلمون  وكما  والسياسية،   واالجتماعية 

التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية 2013
االيام - بيروت

أطلقت االمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في المقر العام لألمم المتحدة في نيويورك التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية 2013
بحشٍد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية العربية واألجنبية.

 وفي بيان وزع على وسائل االعالم المحلية واألجنبية أوضحت مديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية في »برنامج األمم المتحدة
 اإلنمائي« سيما بّحوث، أنه من المهم أن ننتبه للرسالة األساسية للتقرير ومؤداها، أنه ما عاد ممكناً التعامل مع مسارات الحوكمة

 والتنمية باعتبارها مسارات منفصلة أو مستقلة، إنما يعتمد مستقبل المنطقة العربية على إحراز تقدم متوازن ومتزامن ليس فقط على
.صعيد الحوكمة، ولكن كذلك على صعيد كافة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة

 ورأت بحوث أن أصداء رسائل التقرير تتناغم مع آراء جماهير المنطقة العربية التي شاركت في استطالع عالمي العالم الذي نريده،
 عبر اإلنترنت أو شاركت في المشاورات الوطنية واإلقليمية حول أجندة التنمية فيما بعد عام 2015، والتي عقدتها فرق األمم المتحدة

 القطرية ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية في العديد من بلدان المنطقة العربية، فلقد بينت هذه الفعاليات أن العالم الذي تريده الجماهير في جميع أنحاء المنطقة العربية هو عالم يتسم
باتساعه وشموله للكافة وبتحقيقه لمعدالت أعلى من جودة الفرص االجتماعية واالقتصادية، وهو كذلك عالم تعتمد حكوماته الشفافية والفاعلية واالستجابة الحتياجات مواطنيها، في أوسع معانيها
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 كشف تقرير دوري لمفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة، أن عدد النازحين السوريين الى لبنان وصل الى 755 الف نازح
وقالت المفوضية في تقريرها، إن عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة منها بلغ 755 الف نازح

 وأشار التقرير الى أن النازحين السوريين في لبنان يتوزعون على شمال البالد بواقع 211000 نازح، و218000 في وادي
البقاع شرق لبنان، و134000 في بيروت وجبل لبنان، و86000 في الجنوب.

 رغم االختالف في التقديرات واالحصاءات حول عدد النازحين من سوريا )سوريين وفلسطينيين( إلى لبنان، إال أنها بمعظمها
 أتفقت على أنهم يعيشون حالة مأساوية ، ليس بسبب نزوحهم عن وطنهم ومنازلهم وما ينتج عن ذلك من تداعيات فحسب، بل
 وبسبب الظروف الصعبة والقاسية التي يتعرضون لها، إن لجهة األمراض وعدم تأمين المأوى والسكن والظروف الالإنسانية

 التي مرون بها، أم لجهة أوضاعهم المعيشية وحاجتهم لتأمين مقاعد دراسية ألوالدهم، وتأمين األدوية ومستلزمات الحياة
 الكريمة.

تأمين على  تعمل  التي  والمؤسسات  الجمعيات  مراكز  أمام  وقوفهم  هو   ، سوريا  من  النازحين  لقضايا  المتابع  يؤلم  ما   وأكثر 
 المساعدات االغاثية والتموينية للنازحين ، ذلك ألن المشهد العام للنازحين، يشير وبوضوح إلى مدى حالة الفقر والحاجة التي
 يعانون منها، وأفضل من يتحدث عن أوضاع النازحين من سوريا هم النازحين أنفسهم، »األيام« زارت أماكن لجوء النازحين

من سوريا واستمعت آلراء عدد منهم :

 التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية-
2013

 حراك الشعوب العربية بين الفرص
والتحديات

 استثمارات كبرى تهدر المليارات على
»مشورات« فارغة

مأساة النازحين من سوريا ... هل من نهاية قريبة ؟

 وصل بعضنا إلى التسول في الشوارع من أجل
الشعب، هذا  مأساة  يوقف  من  أوالده،   إطعام 
الدواء، نتسول  والغطاء،  العيش  لقمة   نتسول 
يتحدثون الوعود،  نسمع  مغيث،  دون   والماء، 
القليل إال  يصلنا  لم  حقا  ولكن  مساعدات،   عن 
اليوم نتوسل إلى هللا من أجل إعادة  القليل، نحن 

األمن لسوريا حتى نتمكن من العودة إلى وطننا.

قضية إنسانية بامتياز

بسبب سوريا  من  النازحين  مأساة  هي   كبيرة 
المأساة، اآلراء حول هذه  ، وكثيرة هي   الحرب 
بامتياز، إنسانية  قضية  عن  تعبر  آراء   ألنها 
وطن، فيها  ودمر  شعب،  فيها  تشرد   قضية 
فيها عم  درجة  إلى  االنسانية  فيها   وضاعت 

الموت في سوريا ، والجوع والتشرد في الشتات.

الشوف، منطقة  في  الزينة  وادي  منطقة   ففي 
من سوريا الستالم النازحين  آالف  احتشد   حيث 

 تصف الحاجة أم إبراهيم النازحة من منطقة إدلب 
صيدا، مدينة  ضواحي  في  األوزاعي  مبنى    إلى 
 الحالة التي تعيشها منذ نزوحها عن منزلها ، وتقول:
 »إننا نعيش حالة مأساوية، يتحدثون عن مساعدات
 للنازحين، نسجل أسماء العائالت وننتظر، لكن ال
 يصلنا إال الفتات ، لألسف ، نحن بحاجة للسكن
هو لنا  يقدم  وما  العيش،  للقمة  بحاجة   والطبابة، 
اللبنانية، والدولة  الجمعيات  بأن  نسمع   القليل، 
ولتقديمها بإسمنا  مالية  مبالغ  مساعدات   تتسلم 

وحاجتنا. أزماتنا  يعالج  ما  يصلنا  ال  لكن   ، لنا 

 وخالل جولتنا على مبنى األوزاعي )قيد االنشاء
المسن)75 الرجل  التقينا   ، للسكن(   وغير صالح 
يغمر قال والدمع  الذي  النازح من درعا،   عاما( 
الثمن دفع   ، الفقير  الشعب  هذا  »مسكين   عينيه، 
العنيف القصف  بسبب  منازلنا  نزحنا عن   غاليا، 
القصف من  هربنا  له،  تعرضنا  الذي   والموت 
حتى والحرمان،  الذل  نعيش  وهنا   والموت، 

وسوف  ، تستمر  سوف  المأساة  أن   السيدة 

والحاجة. والفقر  التسول  من  حالنا  على  نبقى 
إيواء أماكن  على  »األيام«  جولة   وخالل 
 النازحين، استوقفنا النازح من الالذقية )أبو أحمد
 الشيخ( تجاوز عمره الثمانين عاما، وقال: عليكم
 نقل الحقيقة كما هي ، وعليكم أن تكونوا صحفيين
تجولوا الصورة،  وتنقلوا  تكتبوا  أن   ،  صادقين 

 وقوموا بالتصوير ، وانقلوا للعالم إلى أين وصلنا.

يتحدثون عن نعيش ظروف صعبة،  إننا   وتابع، 
أقول حقا   ، للنازحين  وعربية  دولية   مساعدات 
 لكم ال يصلنا أال القليل ، ال أدري إلى أين تذهب
سوى نتسلم  ال  أننا  نعلمه  ما  لكن   المساعدات، 
صالحة غير  ومنازل  بالخيم،  نعيش   القليل، 

والحليب. والدواء  لألكل  تحتاج  أطفال   للسكن، 
من النازحون  يعيشها  التي  المأساة  حالة   ورغم 
أن إال   ، المجاورة  والدول  لبنان  إلى   سوريا 
 االحصاءات سجلت خالل هذا العام دخول 4139

الرجال يجلس  وتموينة،  إغاثية    مساعدات 
وعند الطريق  جانب  إلى  أطفالهم   مع   والنساء 
يسد أن  يمكن  ما  استالم  بانتظار  األبنية   مداخل 
 الرمق، يذرف الدمع، ويستصرخ البعض ضمائر
»األيام« التقت  المأساة،  ووقف  للمساعدة   العالم 
عن الكشف  رفضت  سوريا  من  نازحة   سيدة 
 إسمها، لكنها عبرت عن حالتها وحالة النازحين
 بالقول : نعيش مأساة حقيقية ، هي مأساة الشعب
 الفلسطيني خالل النكبات والحروب التي تعرض
اللبناني الشعب  مأساة  عن  تختلف  ال  وهي   لها، 
األعوام خالل  الحرب  بسبب  نزوحه   خالل 
مأساة عن  تختلف  ال  مأساة  وهي   ،  الماضية 
 الشعب العراقي الذي نزح أكثر من ستة ماليين

لها. تعرض  التي  الحروب  بسبب  مواطن 

لقضية قريب  حل  ال  بأن  السيدة   ورأت 
أتوقع ال  وأضافت،  سوريا،  من   النازحين 
لمأساة جدية  معالجة  أتوقع  وال  الحرب،   توقف 
برأي يعني  وهذا  سوريا،  من  النازحين   وحاجة 

 معدالت األمية بين األفراد 15 سنة فأكثر في األراضي
الفلسطينية تعد من اقل المعدالت في العالم
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عبد معروف

تتمة ص.٤

 المؤتمر العربي لالستثمار يبحث األوضاع
االقتصادية بالدول العربية


