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Les BRICS maintiennent un taux de croissance enviable
Henri VEDIE
Professeur (ém.) à HEC-Paris
En juillet 2013, un article des Echos de Richard Hiault titrait : « Les
pays émergents, nouveau sujet d’inquiétude du F.M.I. ». Dans cet
article, l’auteur s’appuyant sur les déclarations de Christine Lagarde,
annonçait que le F.M.I. avait revu à la baisse ses prévisions de
croissance mondiale, et sur celle de l’économiste en chef du F.M.I.,
Olivier Blanchard, expliquant ce ralentissement par celui des pays
émergents. Qu’en est-il exactement aujourd’hui ?
En juillet 2013, un article des Echos de Richard
Hiault titrait : « Les pays émergents, nouveau
sujet d’inquiétude du F.M.I. ». Dans cet article,
l’auteur s’appuyant sur les déclarations de
Christine Lagarde, annonçait que le F.M.I. avait
revu à la baisse ses prévisions de croissance
mondiale, et sur celle de l’économiste en
chef du F.M.I., Olivier Blanchard, expliquant
ce ralentissement par celui des pays émergents.
Qu’en est-il exactement aujourd’hui ?
Dans sa dernière publication, la Banque Mondiale
prévoit non seulement la reprise, mais aussi
l’accélération de la croissance de l’économie
mondiale, atteignant 3,2% en 2014, 3,4% en
2015 et 3,5% en 2016, confirmant au passage
le 7,7% de la Chine et le 6,2% de l’Inde en 2014.
Si on s’en tient au seul groupe BRICS, sur la
période 2012-2014, les résultats concernant
leur croissance seraient donc les suivants :

Année
2012
2013
2014
Moyenne
Tendance

Afrique du
Sud
2,5%
2,0%
2,9%
2,46%

Ces résultats conduisent à différentes conclusions.
1 – La première, qui n’est pas nouvelle, est la
difficulté de prévoir l’avenir économique à
court terme, car on se situe là à un écart de
moins d’un an. Et ce bien sûr si on raisonne
au niveau mondial. Pour autant, l’approche
au niveau mondial n’étant que l’agrégation
de résultats pays par pays, cela confirme la
difficulté de prévoir la croissance d’une économie
nationale sur un espace de 12 mois. On citera à
titre d’exemple le titre d’une publication cette
fois dans le Journal des finances du 19 avril
dernier : « La croissance chinoise meilleure
que prévu ».
2 – Le fait de prendre en compte deux EtatsContinents, la Chine et l’Inde, rend plus difficile
encore la prévision. De même les facteurs
politiques sont, comme toujours imprévisibles,
même si leurs conséquences ne le sont pas.

Brésil

Chine

1,0%
2,5%
3,2%
2,23%

7,7%
7,8%
7,7%
7,76%

Ceci vaut pour la Russie.
3 – Si la reprise mondiale se confirme alors
que la situation des BRICS semble se stabiliser,
c’est que l’économie mondiale est moins
dépendante, moins impactée par l’économie
des pays qui les constituent : Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud.
Revenons sur l’économie de ces cinq pays : là
encore l’analyse de leur seul taux de croissance
conduit à nuancer un pessimisme trop souvent
ambiant. En effet, sur les trois dernières années,
seule l’économie Russe montre des signes
de faiblesse avec des taux de croissance en
chute depuis 2012. Or, tel n’est pas le cas de
l’économie des quatre autres pays.

Les résultats de l’Afrique du Sud, certes peu
spectaculaires, montrent une certaine stabilité
autour de 2,4/2,5 points de croissance, certes en
retrait par rapport au taux de croissance moyen
du pays depuis la
fin de l’apartheid
Inde
Russie
(3,3 points), mais
avec une prévision
5,3%
3,4%
2014 supérieure
4,6%
1,4%
aux résultats de
6,2%
0,5%
2012 et 2013.
5,06%
1,76%
Le Brésil, avec une
moyenne de 2,23
points pour 2012,

2013, 2014, est loin de son sommet de 2010,
7,5 points de croissance mais depuis 2012,
le pays semble être reparti vers des taux de
croissance dépassant 3%.
La Chine est stable, mais à un niveau élevé, entre
7,7 et 7,8% de croissance. C’est aujourd’hui par
son PIB la première puissance économique
du monde.
L’Inde, à un degré moindre, présente la même
configuration, avec un taux de croissance entre
5 et 5,5%.
Le monde doit s’habituer à la fin d’une période
où les taux de croissance des pays émergents
pouvaient atteindre 10% sur le long terme.
Rien de plus normal, si on veut bien se rappeler
des difficultés habituelles que rencontrent
les pays émergents à revenus intermédiaires
pour évoluer vers des économies à revenu
élevé. Ce dernier saut est celui qui prend le
plus de temps.
Ajoutons à cela que tout modèle de croissance
s’oriente à un moment de son histoire davantage vers la consommation des ménages et
moins vers le commerce extérieur. Rien de
plus normal, même si la croissance évolue
le plus souvent, beaucoup plus rapidement
lorsqu’elle est portée par l’investissement et
le commerce extérieur que lorsqu’elle repose
sur la consommation.

De nouveaux pays émergents après les BRICS
Après les BRICS, les MINT, PPICS et autres
CIVETS: les économistes et investisseurs
rivalisent d’acronymes pour identifier les
pays pouvant prendre le relai de la Chine, du
Brésil et des autres grands émergents, en plein
ralentissement.
Avec d’une part des signaux inquiétants venus
de Chine et du Brésil, et d’autre part le lancement
par l’organisme public chargé de soutenir les
entreprises à l’étranger, la Coface, de sa liste
de «néo-émergents», les PPICS (Colombie,
Indonésie, Pérou, Philippines et Sri Lanka).
Tous ont un fort potentiel de croissance, supérieur

à 4%, un profil économique diversifié, pas
trop dépendant d’exportations de matières
premières et une certaine résistance aux chocs.
Le tout accompagné d’un système financier
en état de marche.
La Coface adjoint à cette liste le Kenya, la Tanzanie,
la Zambie, le Bangladesh et l’Ethiopie, jugés
prometteurs mais plus risqués.
Les grands émergents
Cette publication survient alors que les grands
émergents, ébranlés depuis l’été dernier, font
bien mauvaise figure. La Russie, en pleine crise

liée à l’Ukraine, voit fuir les capitaux; le Brésil
vient d’être dégradé par Standard and Poor’s;
et la Chine connaît une série d’incidents de
crédit.
Mais la recherche des «néo-émergents» ne date
pas d’hier, et l’horizon des investisseurs dépasse
déjà les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine,
Afrique du Sud). Il n’est qu’à voir l’évolution de
l’indice MSCI Emerging Markets, lancé en 1988
avec 10 pays... et qui en compte désormais 21.
La même société d’investissement, MSCI, a déjà
créé un «Indice des pays frontières» pour 26
émergents de demain, allant de l’Argentine au Sri

Lanka en passant par le Nigeria.
Plus restreint, voici le groupe des MINT:
Mexique, Indonésie, Nigeria, Turquie, repris par
l’économiste Jim O’Neill, qui avait popularisé le
terme de BRIC lorsqu’il travaillait chez Goldman
Sachs.
En piste aussi, l’équipe des CIVETS (Colombie,
Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie et Afrique
du Sud) de The Economist Intelligence Unit.
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Jamal el Suwaidi (ECSSR-Abou Dhabi) présente un ouvrage à Paris
Al Ayam - Paris
Dr Jamal Sanad el Suwaidi, directeur général du
Centre d›études stratégiques et de la recherche
des Emirats arabes unis (ECSSR) à Abou Dhabi,
a publié en arabe et en anglais, au début de
l’année 2014, un ouvrage intitulé « Prospects for
the American Age: Sovereignty and Influence
in the New World Order ».

Dans cet ouvrage qui analyse les caractéristiques
du nouvel ordre mondial.
L’auteur expose que les États-Unis resteront
la puissance dominante dans le nouvel ordre
mondial durant les cinquante prochaines années.
Il s’interroge également sur l’avenir du monde
arabe aux regards de la nouvelle donne internationale. Avec un certain pessimisme, il estime
qu’il est difficile de prévoir des améliorations
dans la situation, en particulier à la lumière
des crises internes dans plusieurs (Egypte,
Syrie, Irak…), et l’expansion stratégique de
puissances non arabes de la région (Iran)
profitant du déclin des Etats arabes.
Dans ce contexte, l’Etat d’Israël restera dans
une position stratégique avantageuse compte
tenu de la faiblesse des pays arabes qui sont
préoccupés par des crises internes ou des
menaces émanant de pays voisins.
Lors d’une tournée dans plusieurs pays, Dr el
Suwaidi a été reçu à Paris par l’Observatoire
d’études géopolitiques et le Centre Maurice

Hauriou de l’Université Paris
Descartes – Sorbonne Paris Cité.
Après une réunion de travail
entre le Dr el Suwaidi et les
universitaires et chercheurs
membres du comité scientifique
de l’Observatoire d’études
géopolitiques qui a permis des
échanges de vues approfondis,
une séance de signature du
récent  livre du docteur el
Suwaidi, Prospects for the
American Age: Sovereignty
and Influence in the New World Order, a été
organisé en présence d’une nombreuse
assistance d’universitaires, de chercheurs,
de hauts fonctionnaires civils et militaires et
d’étudiants.
Le docteur Charles Saint-Prot directeur de
l’Observatoire d’études géopolitiques a salué
Jamal el Suwaidi comme l’un des princiopaux
chercheurs arabes contemporains et il a insisté
sur le grand intérêt de ses travaux de recherche

Jamal el Suwaidi et Charles Saint Prot
qui traitent des sujets les plus importants
du monde moderne. Il a également rendu
hommage à la grande qualité des activités
de l’ECSSR qui est l’un des grands centres  de
recherches stratégiques au niveau mondial.
Pour sa part, le docteur el Suwaidi a réaffirmé
son intention de développer les relations de
coopération avec l’Observatoire d’études
géopolitiques de Paris.

Le modèle suisse
Charles Saint-Prot
Directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris
La Suisse a une particularité institutionnelle
qui consiste à permettre de recueillir l’avis des
citoyens sur les grandes questions d’intérêt
général.
C’est un système de démocratie dans lequel
les citoyens exercent leurs droits souverains
lors des élections et des votations qui sont des
sortes de referendum. Ces votations permettent
aux citoyens de décider dans des questions
concrètes.
La dernière votation populaire, le 18 mai dernier,
portait sur une proposition de syndicats visant
à l’instauration d’un salaire minimum à 4000
francs (près de 3300 euros). Le résultat négatif,
avec 76,3 % de non, a semblé surprendre de
nombreux pays européens. Il est pourtant un
exemple d’un modèle suisse qui s’impose de
plus en plus par sa rigueur et son efficacité.
La Suisse, avec ses 8 200 000 millions habitants,
son territoire enclavé et ne bénéficiant pas
de matières premières, est pourtant une
puissance économique et technologique, avec
un PIB de 635 milliards de dollars et un PIB par
habitant de 78900 dollars qui la place au 3e
rang mondial, selon les chiffres de la Banque
mondiale (2012). Elle est dotée d’industries
de pointe dans la chimie, la pharmacie, la
mécanique de précision, l’horlogerie.
Elle a un vaste réseau de PME performantes
grâce à une formation professionnelle de grande
qualité. Le secteur tertiaire est particulièrement
réputé : activités financières, assurances, conseil,
transport… Du coup la balance commerciale
est excédentaire.
Les Suisses ont donc su créer et entretenir
leur prospérité qui leur est enviée par tout
le monde. En outre, le pays n’a aucune dette.

AL AYAM - Magazine Economique
Hebdomadaire Libanais (parution
mensuelle temporaire) Fondé
en 1966 par Wafic El Tibi

La raison principale de la bonne situation du
budget de l’Etat suisse est le «frein à l’endettement», en vigueur au niveau fédéral depuis
2003 grâce à l’article 126 de la Constitution
fédérale qui dispose que « la Confédération
équilibre à terme ses dépenses et ses recettes »
et que le «plafond des dépenses totales devant
être approuvées dans le budget est fixé en
fonction des recettes estimées, compte tenu
de la situation conjoncturelle ».
Il est remarquable que la constitutionnalisation
du frein à l’endettement par l’article 126 –selon
lequel on ne doit pas dépenser plus qu’on a - ait
été adoptée par le peuple suisse à 84,70%
lors d’une votation le 2 décembre 2001. C’est
sans doute ici que réside l’explication de ce
que certains appellent le miracle suisse. Ce
modèle doit tout au bon sens d’un peuple
raisonnable et pragmatique, qui, par exemple,
lors de la récente consultation sur le SMIG
a voté contre le projet au motif que celui-ci
fragiliserait les entreprises et, du coup, mettrait
en danger la prospérité nationale et le plein
emploi dans un pays où le taux de chômage
ne dépasse pas 3%.
Il est peu de pays au monde où les citoyens
préfèrent travailler que quémander ; peu de pays
où des citoyens, travailleurs et économes, soient
aussi sages et pragmatiques pour savoir que leur
bien-être dépend de leur capacité à refuser les
méthodes et les idéologies démagogiques qui
finissent toujours par créer la misère et dont les
utopies conduisent finissent inéluctablement
au partage de cette seule misère ;
Et si le secret du miracle suisse n’était pas tout
simplement l’esprit civique? Un esprit civique qui
est la plus indispensables des vertus, sans laquelle

il n’est pas de
prospérité
pour une
nation.

Le «non» suisse au salaire minimum
À peine 23 % des citoyens de la Confédération
helvétique ont voté «oui» pour l’introduction
d’un salaire minimum.
C’est donc à une écrasante majorité que la mise
en place d’un salaire minimum de 22 francs
suisses, soit environ 18 euros de l’heure, a été
refusée. Pour justifier le principe d’un salaire
minimum, et surtout à un niveau aussi élevé,
comparé aux 9,43 euros de l’heure en France
et aux 5,05 euros en Espagne, les syndicats et
les partis de gauche arguaient du coût de la
vie très cher dans la Confédération.
Opposés au projet, la droite, les milieux agricoles,
le Parlement et le gouvernent craignaient que
cette nouvelle contrainte pour les employeurs
soit destructrice d’emplois. La Suisse bénéficie
aujourd’hui de l’un des taux de chômage les
plus faibles au monde (3,3 %).
Si le référendum avait obtenu une majorité
favorable, la Confédération aurait pu se prévaloir
du salaire minimum (brut) le plus élevé de la
planète, soit 4 000 francs suisses, ou 3 300
euros, pour une durée hebdomadaire de 42
heures, et non de 35 heures comme en France.

Beyrouth - Mar Elias, Centre Dakka - Liban
+961 (0) 1 705 313
Fax : +961 (0) 1 705 311
Rédacteur en Chef : Marwan Walid El Tibi

Reste que les rémunérations helvétiques
demeureront toujours aussi enviables.
Outre leur extraordinaire prospérité, les Suisses
se distinguent plus que jamais par leur régime
unique de démocratie directe. La «votation»
de ce dimanche portait sur deux autres sujets
totalement différents. À une courte majorité,
de 53,4 % contre, ils ont rejeté l’achat de 22
avions de combat suédois Gripen (de Saab),
pour un coût de 2,56 milliards d’euros. En
revanche, ils ont été un peu plus de 60 % à
dire oui à un renforcement de la loi réprimant
la pédophilie.

Paris - 14 Avenue d’Eylau 75016 - France
+33 (0) 1 77 72 64 29
Zeina El Tibi
E-mail : al_ayam_1966@hotmail.com
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Sur la voie de l’économie du savoir dans le monde arabe
Anuja Utz et Mahmood Aldah
Créer 40 millions d’emplois d’ici les dix prochaines années : c’est l’étendue du défi qui attend le monde arabophone, alors que cette région
détient des taux de chômage record chez les jeunes et qu’elle abrite en outre de nombreux pays en phase de transition politique. La
question, capitale, à résoudre est la suivante : quelle direction ces pays doivent-ils prendre pour créer des emplois urgents et comment
comptent-ils y parvenir ?
La transition vers une économie basée sur la
connaissance et l’innovation est une idée qui
a fait son chemin. Les liens entre le savoir et
l’innovation (et, par extension, la productivité)
sont incontestés. De la même façon que la
productivité constitue le moteur de l’économie,
l’éducation peut elle aussi être considérée
comme un pilier stratégique de l’économie
du savoir.
Malgré l’indubitable engagement de la région
en faveur de l’éducation, les résultats en termes
d’années d’études sont modestes. Et, bien que
les taux de scolarisation dans l’enseignement
secondaire et supérieur aient doublé depuis
1990 dans la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA), les taux d’inscription
à l’université n’y représentent encore qu’un
tiers de ceux enregistrés aux États-Unis et en
Europe occidentale.
Autre problème qui se pose dans la région : le
type de filière suivie par les étudiants. Dans plus
de la moitié des pays de la région MENA, les deux
tiers des élèves du secondaire se spécialisent
dans les sciences sociales et les lettres. Dans
un monde où l’innovation technologique
joue un rôle central, la polarisation extrême
sur ces deux filières pose la question de la
compétitivité future des jeunes de la région.
Pour relever les défis de la concurrence mondiale
et de l’évolution rapide des technologies, les
étudiants doivent en effet maîtriser tout un
éventail de compétences dites générales, qui
sont essentielles sur le plan de l’employabilité
et de la productivité : résolution de problème,
communication, travail en équipe, technologies
de l’information et de la communication, langues
étrangères, etc.
Le dernier problème majeur, mais aussi le plus
pressant, concerne le travail des femmes. Le taux
de participation des femmes à la population
active dans la région MENA, qui se situe à 25
% seulement, est à la fois inférieur de moitié
à la moyenne mondiale et le plus faible au
monde. Ce problème nécessite une révision
des cadres juridiques ainsi qu’une évolution
des normes sociales et culturelles. Il remet
également en question les réglementations qui
ont jusqu’à maintenant limité la participation
des femmes à la vie politique et économique.
Pour toutes ces raisons, investir dans une
éducation de haute qualité est essentiel si
la région MENA entend s’engager sur la voie
d’une économie basée sur la connaissance.
Cet investissement est indispensable pour
créer les emplois décents et valorisants dont
la région a tant besoin aujourd’hui.
L’approche développée sous l’abréviation «
STEP » (pour Skills Toward Employment and
Productivity) fournit une méthode à la fois simple
et complète pour orienter le développement
des compétences vers la hausse des emplois
et l’amélioration de la productivité. Elle donne

également des indications sur les domaines
où une action est nécessaire. Ces questions, et
d’autres encore, sont abordées plus en détail
dans le prochain rapport de la Banque mondiale
intitulé Transforming Arab Economies: Traveling
the Knowledge and Innovation Road (2013).
Étape 1
Développer les compétences techniques,
cognitives et comportementales qui favorisent
une productivité et une flexibilité élevées dans
le monde du travail, en commençant dès le
développement précoce de l’enfant, et en
insistant sur la nutrition, la stimulation et les
facultés cognitives de base.
Étape 2
Veiller à ce que tous les élèves apprennent,
en élaborant des systèmes plus solides avec
des normes d’apprentissage claires, de bons
professeurs, les ressources adéquates et un
environnement réglementaire adapté.
Les leçons tirées de la recherche et de l’expérience
sur le terrain montrent que, pour réussir, le
système doit être en mesure de répondre à
des aspects fondamentaux, à savoir : quel
niveau d’autonomie accorder et à qui ? qui
est responsable et sur quels plans ? comment
évaluer les performances et les résultats ?
Étape 3
Former les jeunes pour les doter des compétences
spécialisées complémentaires qu’exigent les
employeurs, en développant un cadre incitatif
pour les programmes et instituts de formation
avant l’embauche et en cours d’emploi (y compris
dans l’enseignement supérieur). L’expérience

accumulée jusqu’ici montre de quelle manière
les efforts des secteurs public et privé peuvent
être combinés pour obtenir des systèmes de
formation plus pertinents et réactifs.
Étape 4
Encourager l’esprit d’entreprise et la créativité
en développant un environnement qui encourage l’investissement dans la connaissance
et l’innovation.
De nouveaux éléments montrent que, pour
répondre au besoin de compétences en matière
de créativité, de leadership, de gestion du
temps et de communication, il est nécessaire
de développer l’esprit d’innovation (ce qui
peut être fait à un âge précoce), de relier les
personnes aux idées (au travers, par exemple,
de la collaboration entre les universités et des
entreprises privées) et de créer des outils de
gestion du risque (y compris sous la forme de

filets de sécurité).
Étape 5
Ajuster l’offre de compétences à la demande, en
instaurant des marchés du travail plus flexibles,
efficaces et sûrs. Les quatre premières étapes
sont inutiles si, au bout du compte, les actifs ne
parviennent pas à trouver d’emplois adaptés
à leurs compétences.
Cette dernière étape, qui vient donc clore le
processus visant à mettre les compétences
au service de l’emploi et de la productivité,
consiste à évitant les réglementations du travail
trop rigides tout en renforçant les systèmes
de protection des revenus, et à mettre tout
en œuvre pour fournir aux travailleurs et
aux entreprises les informations et services
d’intermédiation nécessaires.
(Banque Mondiale)
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Opinion
Marwan El Tibi

Fier du 25 Mai
Rares sont les occasions pour les Arabes de
célébrer une victoire sur leur ennemi le plus
redoutable. Avant cette année 2000, dont le
symbolisme accentue la valeur, nous nous
contentions d’égrener les défaites.
1948, 1956, 1968, 1973, 1982, ces années
marquaient dans l’inconscient collectif la
prétendue invincibilité de l’envahisseur venu
de loin pour massacrer les peuples et occuper
les terres.
Alors que le Monde redoutait la paralysie des
systèmes informatiques qui gèrent la planète,
le bug de l’an 2000 ne s’est avéré être une
menace que pour la mécanique parfaitement
huilée du Sionisme.

Ce 25 Mai 2000, l’impensable se produisait; la
nouvelle a secoué les cœurs nobles et inquiété
les esprits renégats ; Israël se retirait sans
conditions du Sud-Liban, où sa machine de
guerre lui avait permis d’établir au cours de
25 années d’impitoyables actions, une zone
tampon au sein de l’espace convoité, chez
son voisin le plus problématique.
Evidemment, ce n’était là qu’une bataille perdue
pour la bête vengeresse. Elle reviendra en force
sous différentes formes : parfois sournoise,
souvent létale, toujours cruelle, mais plus
jamais la même…
Oubliant que la victoire était celle de tous les
Libanais et de tous les Arabes, certains ont

tenté de dénaturer cet événement national en
allant même jusqu›à le dénigrer sous prétexte
qu’il a été l’œuvre d’une faction particulière.
Ce 25 Mai doit nous rappeler la chance que
nous avons de pouvoir admirer des hommes
que tout semblait opposer et qui se rejoignent,
chacun à sa manière, en un seul concept ; celui
de la résistance.
Une résistance de conscience que nous retrouvons
dans les discours de Cheikh Bachir, qui nous
fascine encore par son patriotisme communicatif.
Une résistance identitaire décelable dans la foi
et la méthode de Sayyed Hassan. Leur façon
si ressemblante d’évoquer les 10 452...
La résistance passionnée du Général Aoun ou
celle plus pragmatique de Walid Joumblatt

et Rafic Hariri aux pires heures de la tutelle
Syrienne.
Le rappeler doit devenir inutile ; le 25 Mai,
journée de la résistance et de la libération,
appartient à tous. Ayons la décence d’honorer
la mémoire des victimes d’un conflit ravageur
en ce jour qui a vu poindre l’aube d’une dignité
retrouvée.

Francophonie
Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie
Les 4èmes Journées des réseaux institutionnels
de la Francophonie se sont déroulées à Paris,
les 20 et 21 mai 2014, au siège du Conseil
économique, social et environnemental.
Porteurs de la spécificité de l’action francophone
déployée en faveur de la promotion de la paix,
de la démocratie et des droits de l’Homme,
les réseaux institutionnels de la Francophonie
comptent parmi les partenaires stratégiques
de l’OIF. Ils apportent une contribution majeure
au rayonnement des engagements francophones et à la mise en œuvre de l’action de
la Francophone en faveur de la promotion
de la paix, de la démocratie et des droits de
l’Homme.
Le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou
Diouf, a participé à la cérémonie d’ouverture des
travaux, en présence de Jean-Paul Delevoye,
Président du Conseil économique, social et
environnemental de la France, Henriette Diabaté,
Grande Chancelière de l’Ordre national de la
Côte d’Ivoire et Driss el Yazami, Président du
Conseil national des droits de l’Homme du
Maroc et de l’Association francophone des

Commissions nationales de promotion et de
protection des droits de l’Homme (AFCNDH).
Cette cérémonie a également été l’occasion
de présenter le guide pratique pour la consolidation de l’état civil, des listes électorales
et la protection des données personnelles,
réalisé par l’OIF avec l’appui du Réseau des
compétences électorales francophones (RECEF),
l’Association francophone des autorités de
protection des données personnelles (AFAPDP)
et l’Association du Notariat francophone (ANF).

L’Administrateur de l’OIF, Clément Duhaime,
a rappelé dans son allocution de clôture que
les recommandations adoptées à l’issue de ces
rencontres viendraient alimenter les travaux du
XVe Sommet de la Francophonie, en novembre
prochain, à Dakar (Sénégal).
Les Journées des réseaux institutionnels de la
Francophonie sont un moment de rencontre
et de dialogue entre l’OIF et les principaux
animateurs des 15 réseaux : la Conférence
internationale des Barreaux de tradition

juridique commune, l’Association du Notariat
Francophone, l’Association des institutions
supérieures de contrôle ayant en commun
l’usage du français, l’Association des Cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage
du français, l’Association africaine des Hautes
Juridictions francophones, l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie,
l’Association des Hautes Juridictions de cassation
des pays ayant en partage l’usage du français,
l’Association francophone des Commissions
nationales de promotion et de protection
des droits de l’Homme, l’Union des Conseils
économiques et sociaux et institutions similaires
des États et gouvernements membres de la
Francophonie, le Réseau francophone des
Régulateurs des médias (REFRAM), l’Association
francophone des Autorités de protection des
données personnelle, le Réseau francophone
de diffusion du Droit, le Réseau international
francophone de formation policière, l’Association
internationale des Procureurs et Poursuivants
francophones, le Réseau des compétences
électorales francophones.
(Al Ayam/OIF)

Le label CELF décerné à quatre établissements de la Congrégation des Frères des écoles chrétiennes
par l’Ambassadeur de France au Liban
Le 15 mai 2014, M. Patrice PAOLI, Ambassadeur
de France au Liban, a remis le label CELF à
quatre établissements de la Congrégation des
Frères des écoles chrétiennes : Ecole des FrèresDeddeh, Collège Notre Dame des Frères- Furn
Chebbak, Collège Saint Pierre – Baskinta et
Ecole Saint Vincent de Paul – Borj Hammoud.
La cérémonie a eu lieu à Mont la Salle, AinSaadeh, en présence de Mgr Joseph Moawad,
qui représentait le Cardinal Mar Béchara Boutros
Rai, du ministre de l’éducation philippin
Frère Armin Lustro, de Mme Leah Basinang,
Ambassadrice de Philippines au Liban, du
député Simon Abi Ramia , devant 800 lasalliens
et 200 invités . L’Ambassadeur de France a

rendu hommage à toute la communauté
éducative de la Congrégation des Frères des
écoles chrétiennes et a souligné le dynamisme
du Centre Pédagogique Lasallien et le souci
que celui-ci porte à la formation continue de
l’ensemble du groupe professoral. M. Paoli
a terminé son allocution en soulignant que
cette labellisation était une belle preuve de
l’excellence de l’enseignement du français et en
français dispensé au sein des établissements
lasalliens.
Le label CELF (Certification des Enseignants en
Langue Française), délivré par l’Institut français
du Liban, Ambassade France au Liban, atteste de
l’excellence du niveau linguistique des enseignants de

français et en
français d’un
établissement
scolaire.

M. Paoli
et
Mgr
Joseph
Moawad
au cours
de la
cérémonie
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تزايد نسبة البطالة لدى قطاع الشباب
تتمة الصفحة ٣
العالمي تجسّد في أرباح مك َّدسة ناجمة عن اإلنتاجية ،ال في
تحسين أوضاع العمل :ففي حين ن َمت اإلنتاجية بنسبة ،26%
لم ين ُم عدد فرص العمل في العالم إال بنسبة  6.6%فقط ،وأن
فئة الشباب هي األكثر حرمانا ً من فرص العمل 44% .من
عدد العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين  18و 24سنة .ويُشير التقرير إلى أن نسبة البطالة
بين اإلناث تراجعت من  49.6%في العام  1996إلى 48.9%
في العام  ،2006وتراجعت نسبة البطالة بين الذكور من 75.7%
في العام  1996إلى  74%في العام .2006

أحسن األحوال ستتفاقم بمقدار  0.2نقطة بالقياس إلى توقّعات العام
 .2012وبجملة واحدة اختصر تقرير صادر عن “مكتب العمل
الدولي” بعنوان“ :أوضاع العمل على الصعيد العالمي :أفق مسدود
أمام الشباب في سوق العمل” ،اختصر وضع الشباب المأساوي
على صعيد فرص العمل في العالم ،فقد جاء فيه“ :ستتفاقم نسبة
العاطلين عن العمل بين الشباب ،على صعيد العالم أجمع ،وذلك ألن
آثار األزمة االقتصادية ستنتشر انطالقا ً من البلدان ذات األوضاع
االقتصادية المتق ّدمة ،نحو البلدان ذات األوضاع االقتصادية
األق ّل تقدما ً ثم المتخلّفة” .ومن المرتقَب ـ بحسب التقرير نفسه ـ
أن تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى  14%في العام .2017

يقدِّر مكتب العمل الدولي أن الحصة المرصودة لعمل الشباب ال
تتجاوز نسبتها  0.5%من جملة الدخل القومي المحلّي في البلدان
األوروبية .ويرى المكتب عبْر األبحاث والتقارير الصادرة عنه
أن فرص عمل الشباب في العالم ستبقى في وضع مأساوي ،وفي

وجغرافياً ،وبحسب تقارير خبراء مكتب العمل الدولي ،سيكون
الشباب في منطقت َْي الشرق األوسط وشمال أفريقيا (أي المنطقة
العربية وحدها) هم األكثر تأثراً بانعدام فرص العمل ،إذ ستبلغ
نسبة البطالة في بلدان المغرب العربي  ،27.5%وفي بلدان

المشرق العربي  28.4%خالل الفترة المتبقّية حتى العام .2017
وعلى الرغم من ذلك ال نجد ما يكفي من الدراسات واألبحاث في
الصحافة العربية حول هذا الموضوع ،وكأنما اإلعالم العربي لم
يعد له وظيفة يقوم بها أو رسالة يؤ ّديها ،في هذا المجال .إذ تتدرَّج
نِ َسبُ البطالة في البلدان العربية (بحسب األرقام التي تق ّدمها منظمة
العمل الدولية) على النحو التالي :اليمن  ،35%مالي  ،30%ليبيا
 ،30%السودان  ،19%العراق  ،15%عُمان  ،15%البحرين
 ،15%تونس  ،18%األردن  ،12%سورية ،12%مصر
 ،12%المملكة العربية السعودية ،11%الجزائر  ،10%المغرب
.9%
على أنه ال ب ّد من اإلشارة إلى أن األرقام والنِّ َسب التي يوفّرها
مكتب العمل الدولي ،ال تق ّدم صورة شفافة بما فيه الكفاية عن
أوضاع العمل في بلدان العالم المختلفة ،بل هي بوصفها أرقاما ً
تقريبية وشمولية ،تلقي بعض اإلبهام على تلك األوضاع التي
يبقى فهمها حق الفهم بحاجة إلى دراسات محلّية في ك ّل بلد

عقبات أمام اإلصالحات االقتصادية الخليجية
تتمة الصفحة ٥
أن السعودية بقاعدتها السكانية الكبيرة واتساع رقعة الفئات الشابة،
تستلزم البحث عن بدائل اقتصادية واقعية لمواجهة متغيرات
المستقبل ،على رغم تمكنها من جني إيرادات نفطية كبيرة.
هل يشعر المسؤولون في بقية بلدان الخليج بالضغوط االجتماعية
ذاتها التي شعر بها المسؤولون في السعودية ودفعتهم إلى تبني حركة
إصالحات مستحقة؟ ال بد أن المسؤولين في عُمان والبحرين لديهم
ما يدفعهم إلى العمل على توفير ظروف معيشية أفضل لشعبيهما

على رغم اإلمكانات المالية المحدودة .لكن ماذا عن المسؤولين
في الكويت واإلمارات وقطر؟ البلدان الثالثة تتمتع بإيرادات تفوق
التزاماتها اإلنفاقية ،على رغم تضخمها ،فهي تتسم بقاعدة سكانية
وطنية صغيرة قياسا ً بالحجم السكاني الكلي .بيد أن التشوهات
االقتصادية واضحة في أي منها ،اذ ترتفع مساهمة القطاع العام
في الناتج إلى ما يفوق  70في المئة ،كما أن نسبة المواطنين إلى
إجمالي السكان تتراوح بين  15و 31في المئة .كذلك ال تشكل
العمالة الوطنية مساهمة مهمة في سوق العمل ،وهي غالبا ً تتكدس
في أروقة القطاع العام .ولذلك فإن الحوافز على اإلصالح وإن

كانت أساسية تظل حبيسة القدرات واإلرادات .وكما يذكر اقتصاديو
التنمية فإن الشروع في تطبيق آليات اإلصالح يتطلب توافقا ً مجتمعيا ً
وإرادة سياسية ودوافع اقتصادية ملحة .وربما يقوم عدد من بلدان
الخليج في تطبيق برامج التخصيص وتعديالت في سوق العمل ،لكن
يجب أن نؤكد أن هذه البرامج ستظل متفاوتة وفق كل من البلدان
وطبيعة اإلدارة السياسية .ومهما يكن من أمر فإن بلدان الخليج ال
بد أن تعي أن إمكانات االعتماد على األنماط االقتصادية القائمة
لن يمكنها من إنجاز تحوالت نوعية على طريق التنمية المستدامة.
)الحياة(

تحديثات لحاالت االعاقة في المجتمع الفلسطيني في لبنان
تتمة الصفحة ٧
الذين يجب أن يطالبوا بحقوق األشخاص المعوّقين المعنوية والمادية
واالجتماعية والتربوية والصحية والمهنية وغيرها من الحقوق.
هذا الوعي لدى أصحاب القضية يمكن أن يحقق،
عبر العمل المطلبي وعبر العمل اإلعالمي ،توعية
لكل فئات المجتمع وضغطا ً للحصول على الحقوق.

جمعية مساوة

إذا كان الحديث عن األشخاص ذوي اإلعاقة في
المجتمع الفلسطيني في لبنان  ،فال بد من التنويه
للدور الذي تلعبه جمعية مساوة في خدمتهم
وتلبية حاجاتهم وتأمين حقوقه  ،تلك الجمعية
التي لعبت منذ تأسيسها دورا بارزا في رعاية
المعوقين داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في
لبنان  ،مع اإلشارة إلى أن الجمعية حددت أهدافها:
إنشاء

وإدارة

1
برامج تأهيل

وتعليم

متخصصة

االحتياجات

الخاصة

ومجتمعية لألشخاص ذوي
2
تنمية قدرات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في
كافة المجاالت وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع
3
االحتياجات
ذوي
األشخاص
توعية
المعوقين
حقوق
حول
والمجتمع
الخاصة
4
تنمية قدرات األفراد والجمعيات العاملين في
مجال اإلعاقة وإنشاء شبكات التنسيق فيما بينها
5
وتوعيتهم
األلغام
مصابي
وتأهيل
مساعدة
ودمجهم
مشاركتهم
وتعزيز
الحقوق
على
6
األلغام
مخاطر
من
المجتمعية
التوعية
على أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقا ً للقوانين
واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المؤسسون/المؤسسات السادة/السيدات :خالد زكريا يموت-
زين أمجد أمجد غنما -ليلى عبد الرحمن القيسي -قاسم شهاب
مصطفى قاسم صباح -د .موسى السيد جعفر شرف الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة :السيد قاسم شهاب مصطفى
قاسم صباح

مقاالت
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ذوو االحتياجات الخاصة بحاجة الى المزيد من االهتمام
صورة الكفيف ومعالجتها فنيا ً
صورة الكفيف على الشاشة ،من المسؤول؟
أما المعوق أحمد مرضعة فبدأ تعليقه متسائال  :هل المطلوب
من اإلعالم نقل او عكس صورة الواقع الذي يعيشه المعوق
كما هو ،أم المطلوب هو نقل صورة أفضل للتأثير في المجتمع
وتغيير الصور والمفاهيم النمطية المتعلقة بالمعوق؟ وما المقصود
هنا باإلعالم؟ هل يشمل المسلسالت واألفالم التي تتناول قصة
معوق؟ وهل المطلوب في هذه المسلسالت واألفالم نقل صورة
حقيقية عن واقع المعوق وعدم المبالغة ورسم نهايات سعيدة ال
تمت الى الواقع بصلة ،وذلك لدواع فنية بحتة ،مما يؤدي الى
خلق حالة خيالية يعيشها المعوق وتقوده حتما الى خيبة األمل.
على الرغم من كل الحركات التي قامت في العالم أجمع
للتوعية في قضية المعوق وتغيير تظرة المجتمع اليه ،ما زالت
الصورة التي تـُرسم له فنيا ً على الشاشات الكبيرة والصغيرة،
صورة نمطية تخضع لمعايير فنية قديمة لم تتغير ،كما تخضع
لمتطلبات نصّ ُكتب لينجح جماهيريا ً ال ليعكس واقعا معاشا ً.
في نظرة الى األعمال السينمائية العربية القديمة او الجديدة التي تناولت
موضوع اإلعاقة او فقدان البصر بشكل خاص ،نرى أن المعالجة
لم تتغير كثيرا ،بحيث تدور المشكلة حول كيفية استرجاع البطل او
البطلة للبصر كي يتم الزواج ،او أن البطلة تسترجع تصرها بشكل
مفاجئ وتكمل حياتها بشكل طبيعي .ونحن نتساءل  :من المسؤول
عن هذا األسلوب في المعالجة؟ هل هو بتأثير من المجتمع الذي لم
يكن يتقبل اندماج اإلعاقات فيه؟ أم أن المجتمع تأثر بهذه المعالجات
الفنية التي تقدم صاحب اإلعاقة على أنه شاب جميل مميز ،او شابة
جميلة جدا وال تعاني من أي تشوه بسبب اإلعاقة ،وال تتزوج إال
عندما تسترجع بصرها .هل المسألة فنية بحته تحرص على تقديم
البطل او البطلة بشكل فني الئق ،أم أن المعالجات الدرامية العربية
لم تنزل الى عمق الواقع ولم تتجرأ على تصويره بقساوته الجارحة؟
من حقنا أن نتساءل ،بل أن نطلق الصرخة ،نحن ذوي الحاجات
الخاصة ،ال لنطالب بتطبيق القوانين وإعطائنا حقوقنا المكتسبة،
بل لنطالب بنقلة ثورية في كيفية تناول األعمال الفنية ألصحاب
اإلعاقات .قد يبدو النداء غريبا في مقابل ما يمكن أن يطالب به
من يعاني من مشاكل عديدة في حياته نتيجة ضعف البصر .ولكني
أقولها بملء الفم :إن ما نراه على الشاشات انعكاس لفكر مجتمع
طال النضال من أجل تغييره .وقد يكون األمر أخطر وقد يكون
المجتمع المدني براء من هذا الفكر المتخلف في كيفية النظر الى
أصحاب الحاجات الخاصة ،والخطورة تكمن في أن هذه األعمال
الفنية قد تؤثر سلبا في فكر المشاهد ومفاهيمه حو اإلعاقة والمعوق.
الى اآلن لم ينجح الكتاب في نقل صورة واقعية لكفيف او مقعد او
أصم او غير ذلك ،وقد يكون السبب فنيا بحتا يدفع الكاتب او المخرج
الى إظهار صورة براقة للمعوق تصلح أن تكون صورة لبطل
او بطلة ،تجذب المشاهد وتحرك فيه اإلعجاب .وقد يكون السبب
اعتياد المجتمع على تضخيم صورة المعوق والمبالغة في قدراته،
مما ينتج خوفا لدى الكتاب من تصويره بشكل يحطم هذه الصورة
او يثير ردات فعل عكسية لدى المشاهد الذي قد يتهمه بالتمييز
ضد المعوق واإلساءة لنماذج من المعوقين أثبتوا قدرات استثنائية.

وقيامها باألمور المنزلية ،ثم بحرمانها من
الخروج من المنزل وحرمانها من التعليم
ومن الحياة االجتماعية والثقافية ،وينتهي
بحرمانها من العمل ومن حقها في الزواج
واألمومة ،او أن المرأة الكفيفة نفسها ،لعدم
تعتاد.
االستقاللية،
على
قدرتها
على حرمانها من كل هذه الحقوق

إن اإلخالص للواقع هو الذي سيفيد العمل الفني والمجتمع على حد
سواء ،فال التعميم جائز وال االبتعاد عن الواقع والمبالغة جائزان،
وال يمكن أن نبقى أسرى لمفاهيم اعتاد عليها المجتمع فكبلنا بها.
وهذا الموضوع ليس حديثا ،بل هو من عمر الشاشتين ،الكبيرة
والصغيرة ،إذ تعودنا على صورة البطلة الجميلة الكفيفة او
المقعدة التي ال تعاني من أي تشوه او مشكلة جسدية أخرى،
وال ينتهي الفيلم او المسلسل إال وقد استرجعت البطلة بصرها
او قدرتها على المشي ،إثر صدمة او عملية ناجحة ،وعندها
تتزوج من البطل .وقد جاءت المسلسالت اللبنانية مؤخرا لتكرر
هذا السيناريو ،أفال يمكن فنيا أن يتم زواج البطلة والبطل دون
أن تحدث هذه المعجزة ،أليس هذا جرحا لمشاعر ذوي الحاجات
الخاصة الذين يحلمون بنهاية لعالقاتهم العاطفية تشبه تلك النهاية.

الصعوبات في حياة المرأة الكفيفة
وتؤكد المعوقة روال دمعة أن المكفوفين نسا ًء كانوا أم رجاالً،
ّ
ولكن المرأةَ الكفيفة تعيش مشكلة
ت مشتركةً بينهم،
يواجهون صعوبا ٍ
مضاعفة ،ما زالت الى يومنا هذا تمنعها من تحقيق ذاتها كإنسان مكتمل
الكينونة ،وكشريك كامل في المجتمع ،فاعل في محيطه ومتفاعل
ت كونها امرأة أوالً ،وكونها كفيفة
معه .إن المرأة الكفيفة تحمل تبعا ِ
ثانياً ،فتتضاعف عليها القيود االجتماعية والنفسية نتيجة الخوف
والجهل ،ونتيجة المفاهيم التي ترسخت في مجتمعاتنا وربطت بين
ّ
كف البصر والقصور الذهني وعدم القدرة على التواصل مع اآلخر.
َ
نتحدث عن الصعوبات التي تواجه الكفيفات ،فإننا
إذا أردنا أن
نتحدث ،أوالً ،عن الصعوبات النفسية التي تنشأ مع التربية
غير السليمة ،والتي تُرسّخ في نفس الفتاة الكفيفة شعوراً
بالعجز تنشأ عنها حالة من تبخيس الذات ،هي برأينا ،المعوّق
األول أمام انطالقها نحو المجتمع وممارسة ك ّل أدوارها
.وحقوقها اإلنسانية ،ولع ّل اهمها حقها في الزواج واألمومة
يعتق دالبعض أن أولى الصعوبات التي يجب الحديث عنها
في هذا السياق ،هي الصعوبة التي تواجهها الفتيات الكفيفات
في الزواج ،وهذا واضح من نسبة العزوبية الكبيرة بينهن،
بالمقارنة مع غيرهن من ذوات االحتياجات الخاصة ،ولكن
يجب السؤال أوالً :هل هذه المشكلة هي سبب أم نتيجة؟
إن هذه المشكلة ،برأينا ،هي نتيجة تندرج تحت عنوان كبير هو
االستقاللية .إن انعدام االستقاللية المادية والنفسية واالجتماعية،
يؤدي الى كثير من الصعوبات في الحياة اليومية للمرأة
الكفيفة ،يبدأ مع عائلتها باستبعاد إمكانية اعتمادها على نفسها

وال تقف الصعوبات هنا ،فإذا توفرت
للفتاة او المرأة الكفيفة فرص التحصيل
العلمي والعمل ،وتحقق لها نوع من
االستقاللية المادية والنفسية واالجتماعية،
عن
قاصرة
تظل
االجتماعية
النظرة
فإن
إدراك إمكانياتها وقدراتها او االعتراف بهذه اإلمكانيات والقدرات،
والقبول بها كزوجة وأم قادرة على تكوين أسرة والعناية بها.
إن انعدام االستقاللية يؤدي أيضا ً الى انعدام الخصوصية
الشخصية ،وهي حق مقدس يجب أن يتمتع به كل إنسان،
والحرمان منه يؤدي الى ضغوطات نفسية كبيرة .واستقاللية
المرأة الكفيفة في بالدنا ،دونها صعوبات كبيرة ،منها الطرقات
غير المؤهلة وحساسية الكفيفات من استخدام العصا البيضاء
وخوفهن من التعرض لمواقف محرجة قد تكون اخف وطأة
على الشاب الكفيف ،باإلضافة الى خوفهن من التحرش الجنسي.
أما العمل ،الذي يحقق استقاللية مادية ونفسية كبيرة للمرأة
الكفيفةّ ،
فإن دونه أيضا ً صعوبات كبيرة ،ومنها التاهيل المهني
للكفيفات في المناطق الريفية والنائية ،وتدريب الكفيفات على
الوسائل التكنولوجية المساعدة ،وتزويد المرافق العامة والخاصة
بهذه الوسائل .وبالرغم من الجهد الكبير لمختلف الجمعيات
والمؤسسات في إقامة دورات تدريب مهني وتكنولوجي ،وبالرغم
من النسبة الكبيرة في عدد الكفيفات الحاصالت على شهادات
جامعية ،والتطور التكنولوجي الحاصل على صعيد الحاسوب
والبرامج الناطقة المساعدة ،ما زالت فرص العمل قليلة ،وما زالت
النظرة الدونية تعيق إسناد عمل للمرأة الكفيفة يناسب كفاءتها.
ونحن اليوم ،وبعد عقود من العمل المضني الذي قامت به رائدات
ورواد في العمل االجتماعي ،نتطلع بفخر الى كل ما أنجز على
صعيد تغيير المفاهيم وتطور مفهوم دمج ذوي االحتياجات الخاصة
في المجتمع ،وعلى صعيد القوانين والتشريعات وفرص العمل
والتعليم ،كما نتطلع بفخر الى كل ما أنجزته المرأة الكفيفة ،لكننا
نتطلع بأسى أيضا ً الى مفاهيم ما زالت سائدة ،نقلل من قدرات
المرأة عامة ،والمرأة الكفيفة خاصة ،وتمنعها من تحقيق ذاتها
في مجتمعها .ولكننا في المقابل ،نعوّل على التكافل االجتماعي
والقيم األخالقية واإلنسانية التي ما زالت تميز مجتمعاتنا،
كما نعوّل على المرأة الكفيفة ذاتها ،وهي وحدها القادرة على
إثبات ذاتها وتقديرها التقدير المناسب ،والمثابرة من أجل
.تخطي الصعوبات والتكيّف مع الواقع والحصول على الحقوق
والحصول على الحقوق يتطلب الوعي ،ليس فقط عند المرأة الكفيفة او
المعوّقة حركيّاً ،او عند الرجل المعوّق ،بل عند األشخاص غير المعوّقين
تتمة ص٨.
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تحديثات لحاالت االعاقة في المجتمع الفلسطيني في لبنان
عبد معروف
بلغ عدد الفلسطينيين ذوي االحتياجات الخاصة المسجلين في سجالت هيئة االعاقة في لبنان حوالي  4600معوق ممثلين  1,7%من مجموع الفلسطينيين المتوقع وجوده فعليا في لبنان
( )26000,28000الجئ من حوالي  400,000الجئ مسجلين رسميا في سجالت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  -االونروا  .ويبدو أن االحصائيات و مستوى المعلومات
المتعلق باالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتحديدا االطفال منهم وظروفهم المعيشية ،محدودة جدا لدى هيئة االعاقة و االونروا
وقد أعدت حركة من اجل السالم و هيئة االعاقة مسح لجميع
آراء ووجهات نظر االهل فيما يتعلق بظروف اطفالهم ذوي
االحتياجات االضافية وأنجز هذا المسح من قبل ممثلين هيئة
االعاقة الذين تم تدريبهم على المهارات االساسية الجراء
مقابلة لتعبئة استمارة مع ذوي كل طفل و غالبا كانت االم.
وتم خالل االستطالع التعرف على االطفال المستهدفين من خالل
قواعد بيانات المؤسسات اعضاء هيئة االعاقة الفلسطينية التي تغطي
االراضي اللبنانية عموما كما تم اضافة بعض اسماء االطفال الذين
تم الوصول اليهم الى بيانات هيئة االعاقة ليصل مجموع هؤالء
االطفال الى  246طفال بين عمر صغير وعشر سنوات ويفترض ان
هذا العدد هو مجموع االطفال الذين يعانون من اعاقة من ذلك الوقت.
وواجهت عملية استكمال البحث بعض العوائق و الصعوبات
التي حدت من جمع بعض المعلومات  ،واشتملت هذه العقبات
نقصا في معلومات االهل  ،وتعمدهم حجب بعض المعلومات او
ترددهم في التحدث بحرية حول اعاقة طفلهم  .و تظهر اهمية
اجراء دراسات تفصيلية في المستقبل لكسب معلومات اوسع و
ادق بشان االحصاءات وراء االعاقة سواء لالطفال او الراشدين.
ان النتائج الرئيسية المتعلقة بحاالت االطفال (دائما بحسب راي االهل(
هي مفصلة في اربع فئات  :المعلومات العامة  ،مستوى التعليم،
الحالة الصحية للطفل  ،معلومات االهل خالل فترة الحمل و الوالدة.
وحول واقع األشخاص ذوي العالقة في المجتمع الفلسطيني
في لبنان  ،والمعاناة التي يتعرضون لها  ،استطلعت «األيام«
آراء عدد من المعوقين الذين كتبوا تعليقا على هذا الواقع:
الفسلطينية
المخيمات
في
المعوقة
المرأة
واقع

ذوو المهارات الخاصة  -بهيجة حمود
وكتبت المعوقة بهيجة حمود حول واقع المرأة المعوقة في
المخيمات الفلسطينية  :رغم االهتمام الزائد بكل قضايا المرأة
المعوقة ومساعداتها ورفع الحيف الذي يلحق بها بقية المرأة
المعوقة خارج االهتمام النها ينظر لها ضعيفة ال دور لها في
كافة المجاالت  :اجتماعيا – العمل – الزواج – حرية قرار...
فهناك تميز ليس في لبنان فقط بل في اقطار دول العالم ايضا
ولكن تختلف النسبة حسب الوضع االجتماعي والثقافية للبلد.
المرأة المعوقة تعيش حالة مأساوية فعال في المخيمات الفلسطينية
في لبنان حيث ال قيمة لها اذا لم تكن جريئة وقوية بنفس الوقت لكي
تتصدى وتواجه كافة العقبات والصعوبات الن من حقها العيش
بشكل طبيعي كباقي الفتايات والنساء من اجل حياة افضل بعيدة
عن التهم واالحكام الباطلة التي تنصب بمجرى حياتها وانسانيتها.
فاالعاقة تعني العجز اي التقصير عن اداء االعمال بشكل طبيعي
فهذا المصطلح بالنسبة لي ولكثير من الفتيات المعوقات تعريف

غير الئق حيث يشعر المعوق بالدونية ،انا ال اقول ان اعاقتي غير
موجودة ولكن االلفاظ التي يسقطونها تقوم بجرح مشاعرنا دون ان
يشعرون بها ،فكل انسان لديه اعاقة كالذي يفقد الحب او المحروم
من االطفال او الذي ليس لديه موهبة الرسم او النحت او الموسيقى
فكل هذه االمور تعتبر عائق لكثير من البشر في العالم ،فبرأي ان
يكون هناك اجماع على تعديل هذه الكلمة بكلمة تحفز وتشجع على
االستمرارية والعيش بصورة افضل مثال  :ذوي المهارات الخاصة
الن كل انسان لديه مهارة ال بد من تعزيزها وتنميتها لكي يصبح
عضو فعال في المجتمع الننا حقا نعيش معاناة صعبة وخاصة
داخل مخيماتنا وخصوصا نظرة المجتمع لنا وكأننا جسم غريب.
هناك الكثير من الفتيات المعوقات حققن ذاتهن
واصبحن مستقالت فما بال الفتيات اللواتي تجلسن
بمنزلهن دون االهتمام والعناية من عائلتهن ومحيطهن؟
ان العديد من العوائق الحياتية تقف حاجزا امامنا حيث نشعر باالحباط
والعجز اذا لم نجد احد يساندنا ونشعر بأالمان معه ومن هذه العوائق:
داخل العائلة  :ال اريد االتعميم على اغلبية العائالت بل هناك
الكثر منهم يشعرون بالخجل النه يوجد لديهم طفل او صبية او
شاب معوق حيث يعتبرونه وصمة عار عليهم حيث يدفنون الكثير
من مواهبهم الكامنة النهم يخجلون من ان يظهروه ويبرزونه
النهم ال يجدون من يساندهم ويحفزهم من تنميتها  ,فنجد كذلك
ان بعض االهالي ال يتحدثون مع بناتهم على ان اصبحت صبية
في سن الزواج حيث يعتبرون وكأنها ال تصلح للزواج كباقي
الفتيات  ,فهذا حقا معيب جدا فنسي الكثير من العائالت ان كل
انسان سواء كان عادي او لديه اعاقة في داخله مشاعر واحاسيس
ال بد من عدم حرمانها من اي حق لها فاهلل سبحانه وتعالى لم
يميز اي شخص عن االخر فالجميع سواسية ولكن ال بد من
الشخص نفسه ان يبني الثقة بنفسه حتى لو لم يجد احد يسانده.
داخل العمل  :ان الموظف العادي يجد صعوبات احيانا من رب
العمل فما بال الموظف التي يعاني من اعاقة  ,فلالسف الكثير من
الشركات والمؤسسات ال ترغب بتوظيف الشخص المعوق الن
صاحب العمل يحتاج مواصفات معينة كالمظهر الخارجي  ,ولم
يهتمون بالخبرة والمهارات الموجودة لدى الفتاة المعوقة  ,ولكن
من خالل تجربتي الخاصة عندما تخرجت من الجامعة وجدت
وظيفة محترمة تتناسب مع اختصاصي  ,فكان هناك تغير ايجابي
في حياتي النني وجدت معاملتي كباقي الموظفين وتخطيت كل
الصعاب التي واجهتني في حياتي وما زلت اواجه لالسف الن
مجتمعنا ال يرحم حيث ينظر لنا نظرة الدونية والشفقى حتى في
بعض المواقف ينظر لنا من ناحية االستغالل ,انا ال اعني االستغالل
الجنسي ولكن االستغالل الصحفي الذي يهدف الى اكسابهم شهرة
وربح ولكن لالسف على حساب من ؟ ....هذا هو واقعنا...
من خالل تجربتي في الحياة اوجه رسالة حب صغيرة لكل شابة

وشاب معوق ان نبدأ من أنفسنا اوال من اجل تخطي كل العراقيل
التي تقف بوجهنا من اجل ان نكون راضين عن انفسنا اوال قبل
اي شيء فنحن من نرغم ونجبر المجتمع على اننا موجودون من
خالل تطلعاتنا على المدى البعيد الننا لنا الحق ان نعيش بكرامة وال
نستسلم الي شخص كان الننا سواسية ال نقل اهمية وخبرة ومهارة.
فتمكين النفس اوال امر ضروري ومهم  ,الننا اذا قمنا باالستسالم
حيث نصبح لعبة بأيدي كل شخص الننا ال بد من االنخراط بشكل اكبر
في المجتمع من اجل ابراز كافة القدرات والمهارات حتى لو كانت
بسيطة فال نتركها مدفونة في داخلنا النه لالسف كثير من الشباب
والشابات يخجلون من الخروج من المنزل لماذا هل الننا لدينا اعاقة ؟
ام ان نظرة المجتمع لنا جارحة ؟ ام اننا نشعر بنقص امام االخرين؟
فال بد من ان نجيب على كافة التسائالت ونقوم بحلها بشكل
ايجابي من اجل ارضاء انفسنا اوال ومن اجل التكيف واالندماج
في المجتمع لكي نكون عضو فاعل وليس عالة على المجتمع
النني دائما اردد عبارتي التي تقويني في كافة المواقف:
ما دام االمل موجود فالحياة مستمرة» .االمل في حياة افضل،
واالمل في تغير نظرة المجتمع لنا طبعا اكرر نحن من
نستطيع تغير هذه النظرة واالمل في بناء اسرة واالستقرار

ذوو االحتياجات الخاصة والمجتمع  -محمد محمود
بدوره رأى المعوق محمد محمود أن للمجتمع نظرة لسلبية لألشخاص
ذوي اإلعاقة  ،وقال  :إن نظرة المجتمع تجاه ذوي االحتياجات
الخاصة هي سلبية بامتياز حيث ينظر إليهم على إنهم غير قادرين
على ممارسة حياة طبيعية بمختلف أشكال الحياة بل أنهم عالة على
المجتمع وان إعطائهم ابسط الحقوق تعطى تحت بند الشفقة أو اإلحسان
إن نظرتهم هي نظرة عنصرية محاولين تهميش هذه الفئة من البشر
بل وأكثر من ذالك بل جعل من المعاقين تجارة رابحة متناسبين
عظماء من ذوي االحتياجات الخاصة الذين شاركوا بكتابة
التاريخ من مجاهدين ورؤساء وشعراء وملحنين إلى أخره...
إن مجتمعنا يجعل منهم كغيرهم من البشر متى يشاء متناسين
حقهم بالعيش الكريم سواء في التعليم والسفر وبناء األسرة إن
اإلعاقة ليس إعاقة الجسد الخارجية إذا مرضى القلب والسكري
أن من يضع النظارات هوة معاق النبي موسى كان يلدغ فهل
هوة معاق بل اإلعاقة هي إعاقة الفكر إن أي شخص معاق
قادر على العطاء ماال يستطيع إعطائه أي شخص آخر بل
وبتفوق على تجار اإلعاقة أن يتفكروا معنى كلمة إعاقة هي

أ :إنسان

ع :عادي أ :امتحن ق :قدرا
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الوزراء العرب يبحثون معوقات استكمال منطقة التجارة العربية
تبدأ االجتماعات التحضيرية لوزراء مجلس الوحدة االقتصادية
العربية بالدورة العادية الثامنة والتسعين للمجلس يومى األحد
واالثنين  2و 3حزيران على مستوى المندوبين الدائمين
وبرئاسة السفير محمد الربيع األمين العام للمجلس تمهيدا
لعقد اجتماعات الوزراء العرب للدول االعضاء يوم الخميس
القادم  5يونية الذى يتزامن مع احتفال المجلس باليوبيل
الذهبى له بمرور خمسين عاما ً على إنشائه فى حزيران
.1968
وصرح السفير محمد الربيع ،األمين العام للمجلس بأن االجتماعات
سوف تناقش عددا من الموضوعات المهمة المعروضة على
الدورة وهناك مشروع جدول اعمال يتضمن تقريرين يعرضهما
األمين العام االول التقرير السنوي عن األداء االقتصادي لدول
مجلس الوحدة االقتصادية العربية ..والثانى تقرير األمين العام
المقدم إلى الدورة ويتناول التطورات االقتصادية العربية والدولية
الجارية على المستوى العربي واإلقليمي ويضم عرضا للمؤشرات
االقتصادية العالمية الرئيسية واثارها على المنطقة العربية.
أكد «الربيع» أن تقريره المقدم للدورة يشمل ثالثة أجزاء رئيسية
الجزء األول حول تطور االقتصاد الدولي ويضم المؤشرات
االقتصادية والتوقعات المستقبلية على المستوى الدولى ومعدالت
التضخم والبطالة وحجم التجارة العالمية ويستعرض فى قسمه

الثانى اهم األوضاع والسياسة النقدية والمالية العامة الصادرة
عن صندوق النقد الدولى وآفاق االقتصاد العالمي ،2014
وتطورات أسواق الغذاء وتقرير التنمية البشرية ،وأهم مؤشرات
االقتصاد العربى خالل العام الماضى وتوقعاتها المستقبلية
واوضاع النمو والتضخم والبطالة والتجارة العربية البينية.
اشار الربيع الى ان االجتماعات ستناقش طرح دراسات وتقارير
وتصورات بديلة لتحقيق التكامل االقتصادي العربي ،منها تقرير التكامل
العربي سبيالً لنهضة إنسانية الصادر عن اإلسكوا باألمم المتحدة.
كما تناقش االجتماعات اوضاع االقتصاد الفلسطينى خالل عام
والربع االول من عام  2014وأثر السياسات 2013
الفلسطينى،
االقتصاد
على
اإلسرائيلية
االستيطانية
والخطة االقتصادية للتنمية االقتصادية الفلسطينية خالل
 .2016وأثر التغيرات البيئية
الفترة من  2014الى
على التنمية المستدامة في الوطن العربي واستراتيجية مواجهتها.
وقال «الربيع» :إن االجتماعات سوف تناقش معوقات استكمال
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدول األعضاء بمجلس
الوحدة االقتصادية العربية ،وكيفية استغالل الموارد الزراعية لتحقيق
األمن الغذائي العربي .وأهم مشكالت أسواق رأس المال العربية
وسُبل معالجتها ،إضافة إلى البيان الختامي لمنتدى المشروعات
الصغيرة والمتوسطة (التوجه االستراتيجي للتنمية االقتصادية
واالجتماعية) ،الذى عقد فى صنعاء أواخر يناير الماضى ،وتوصيات

مؤتمر السياحة العربية الذى عقد باألقصر فى اول فبراير ،2014
إضافة إلى توصيات ورشة العمل للدول العربية عن اتفاقية تجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على
الدخل ورأس المال ،وورشة العمل حول الدبلوماسية االقتصادية،
وتقريرا عن مؤتمر آفاق االستثمار في المدن والمناطق الصناعية
العربية ،معوقاته وحوافزه ودوره في التكامل االقتصادي العربي.
أشار «الربيع» إلى أن العمل االقتصادى العربى يتطلب تكاتف وإرادة
الحكومات للنهوض به وتلبية متطلبات شعوب المنطقة التى شهدت
ثورات فى عدد من بلدانها لتحسين أوضاعها المعيشية واإلنسانية.

عقبات أمام اإلصالحات االقتصادية الخليجية
عامر ذياب التميمي
يتواتر الحديث عن اإلصالح االقتصادي في بلدان الخليج ،وعن
اإلمكانات الواقعية إلنجازه .هل يمكن أن يتحقق اإلصالح بتناغم
ومن دون عثرات ،بعد تكرس ثقافة االعتماد على الدولة وإنفاقها
الممول بريع النفط؟ ثم هل يمكن أن يتحقق اإلصالح في بلدان
خليجية محددة ويتعثر في أخرى؟ وعلى رغم تشابه واضح في
أوضاع هذه الدول ،هناك تباين في مستويات الخلل االقتصادي
ودرجة المصاعب الموضوعية التي قد تعرقل محاوالت اإلصالح.
ال شك في ان كل دول الخليج لم تبلغ هذا المستوى من التطور
العمراني والتعليمي وهذا القدر من التنمية اإلنسانية أو مستوى
الدخل ،لوال تدفق النفط من آبارها وتصديره إلى البلدان المستهلكة
وجني إيرادات سيادية مهمة .وعندما نتفحص البيانات االقتصادية
األساسية نجد أن بلدان الخليج تمكنت من بلوغ ناتج إجمالي للدول
الست تجاوز  1.2تريليون دوالر خالل السنة الماضية .كما أن
إيراداتها النفطية فاقت  450بليون دوالر .ويذكر ان جل هذه
اإليرادات حصدته السعودية واإلمارات والكويت وقطر ،وتظل
عُمان والبحرين من البلدان ذات المداخيل المحدودة نظراً الى انخفاض
قدراتها على إنتاج النفط وتصديره بكميات تجارية مهمة .بيد أن
الدعم الذي تقدمه البلدان الخليجية الغنية لكل من السلطنة والبحرين
قد يساعدهما على مواجهة التزاماتهما االقتصادية واالجتماعية.
بعيداً من التحذيرات من إمكان تراجع أسعار النفط أو انخفاض
الطلب عليه في المستقبل ألسباب عدة ،فإن بلدان الخليج ال بد

أن تعيد النظر في أنماطها االقتصادية
الراهنة وتعالج التشوهات الناتجة عن
االعتماد على آليات اإلنفاق العام .مثل
هذه المناشدات أو المطالبات اإلصالحية
مطروحة منذ زمن طويل ،ولكنها لم
تجد إرادة حقيقية لإلصالحات بعد أن
تكرس االتكال على اإلنفاق العام وارتفاع أسعار النفط ،ما وفر
إيرادات نفطية مهمة لمواجهة متطلبات ذلك اإلنفاق العام .وقد توهم
كثير من السياسيين خالل السنوات األخيرة أن انعكاسات الربيع
العربي التي شملت عدداً من البلدان العربية الرئيسية قد تصل
إلى بلدان الخليج ،ما يشكل تهديداً للنظام االجتماعي والسياسي
في هذه البلدان .ولذلك إطلقت برامج للتوسع في األنفاق العام
شملت زيادات في الرواتب واألجور وتحمالت اجتماعية ودعما ً
سلعياً ،إضافة إلى تخصيص أموال ضخمة لإلنفاق الرأسمالي
على المشاريع األساسية من بنية تحتية وتعليم ورعاية صحية.
قد يكون عدد كبير من هذه المشاريع ضروريا ً ومستحقاً ،إال أن
محاولة شراء الود السياسي برفع معدالت الرواتب واألجور من
دون توقع أي تحسن في اإلنتاجية وتعزيز دور هؤالء المواطنين
في مواقع العمل ،والتي تشغل غالبيتها بعمالة وافدة من مختلف بقاع
األرض ،تتطلب مراجعات منهجية لتعزيز اإلصالح االقتصادي.
لكن اإلصالح االقتصادي باالعتماد على العمالة ،يبقى محدود األثر.

منذ بداية عصر النفط في أربعينات القرن العشرين ،تمتعت دول
الخليج بإيرادات نفطية مكنتها من تطوير أوضاعها االقتصادية،
وحققت على مدى العقود الماضية فوائض مالية ،خصوصا ً بعد
الصدمة النفطية األولى في منتصف سبعينات القرن الماضي.
وربما واجهت هذه الدول تراجعا ً في اإليرادات خالل النصف
الثاني من الثمانينات وأدت إلى تحقيق عجوزات في موازناتها،
ما دفعها إلى طرح سندات وأذونات خزينة لتمويل العجز .ولذلك
بدأ الحديث عن اإلصالح والتخصيص في تلك السنوات الصعبة،
نسبياً ،لكن سرعان ما طويت المسألة بعد أن عادت األسعار إلى
التماسك واالرتفاع .بيد أن اإلصالح االقتصادي بدأ بدرجات
متفاوتة حيث قامت السعودية بدفع القطاع الخاص إلى تبني
إستراتيجية توظيف وطنية من خالل برامج «السعودة» ،كما أن
الحكومة السعودية حوّلت مسؤولية كثير من النشاطات األساسية
مثل توليد الكهرباء أو تقطير المياه إلى شركات خاصة ،وشجعت
عمليات الشراكة بين المستثمرين المحليين والعالميين .وهكذا
تدفقت أموال ضخمة من خالل آليات االستثمار األجنبي المباشر،
اقتربت في سنوات من حاجز  30بليون دوالر سنوياً .وال شك في
تتمة ص٨.

مقاالت
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ظاهرة الفقر في المجتمعات العصرية
«األيام»  -الدكتور مصطفى اللداوي

األسر القوية تساعد في الحد
من الفقر وتحقيق األهداف
اإلنمائية

ال شك بأن الفقر ليس عيباً ،وال فيه ما يدين اإلنسان ،أو يحط
من قدره ،أو يدنس شرفه ،أو يجعله دونا ً بين الناس ،أو مطيةً
لهم ،أو محالً للسخرية منه ،والتهكم عليه ،وجعله مادةً للتسلية،
وموضوعا ً للتسرية ،فالفقراء هم سواد البشرية األعظم،
وأكثريتها المطلقة منذ فجر التاريخ ،وهم صناع األحداث ،وقادة
الشعوب ،ومفجروا الثورات ،وحملة مشاعل الحرية ،ومصابيح
العلم والهدى ،وإن كانوا فقراء معدمين ،أو بؤساء محرومين.
بل إن الفقير أصدق لساناً ،وأصفى نفساً ،وأطيب خلقاً ،وأبسط عيشاً،
وأهنأ حياةً ،وأرحم إنساناً ،وأكثر كرماً ،وأشد وفا ًء ،وأعرق أصالة،
وأفضل صديقاً ،وأوسع عطا ًء ،وأسخى يداً ،يرحب بالضيف ويبش
في وجهه ،ويكرم الوافد ،ويحسن إلى المحتاج ،ويستقبل الغريب،
ويبالغ بالترحاب صادقاً ،ويعطي أفضل ما عنده ،وأقصى ما
يستطيع ،ولو كان معدما ً ال يملك شيئاً ،ومحتاجا ً ال يستغني عما عنده.
نبي كان غنياً ،بل إن رسل هللا أجمعين كانوا فقراء،
وما من ٍ
وعملوا أجراء ،واشتغلوا بالرعي والتجارة ،وعملوا بأيديهم في
جمع الحطب ،وأكلوا من كدهم ،وربطوا على بطونهم جوعاً،
وصاموا بسبب الفقر أياماً ،وما كانت النار توقد في بيوتهم ،وال
اإلدام يدخل طعامهم ،وكانوا يستدينون من غيرهم ،ويعملون
للوفاء بما عليهم ،وعلى الرغم من فقرهم فقد كانوا أنبيا ًء،
وكانوا علما ًء وحكاماً ،فما حط الفقر من مقامهم ،وال أوهن
عزائمهم ،وال أضعف قواهم ،وال حل عرائكهم ،وما أشعرهم
بالهوان ،وال جعلهم يشكون ويتذمرون ،ويغضبون ويثورون.
لكن العيب أن يستكين الفقير وأن يضعف ،وأن يستسلم ويخضع،
وأن يذل ويخشع ،وأن يمل وييأس ،فيركن إلى فقره ،ويستكين إلى
جوعه ،فال يخرج للعمل ،وال يبحث عن الرزق ،وال يسعى في
األرض ،وال يبذل جهداً ،وال يعرق أو يتعب سعيا ً وعمالً ،بل يرمي
وعجز مكروه ،وسلبي ٍة
تواكل مذموم،
بأحماله وأثقاله على هللا في
ٍ
ٍ
مقيتة ،قائالً إن الرزق بيد هللا ،يرزق من يشاء بغير حساب ،وما كتبه
ت.
سبع ،أو مضغةً في جوف حو ٍ
هللا لي فسيكون ،ولو كان لقمةً في فم ٍ
أجل  ...إن الرزق بيد هللا ،وهو سبحانه الذي يوزع األرزاق على
عباده ،ولكنه جل شأنه ال يرزق نائماً ،وال يمنح حالماً ،وال يعطي
متسوالً ،وال يتفضل على من أغلق على نفسه بابه ،واستلقى في
فراشه ،نائما ً يدعو هللا أن يرزقه ،ويسأله أن يعطيه ،دون أن يخرج
ق أو وظيفة،
بحثا ً عن عمل ،وسعيا ً في فجاج األرض ينبش عن رز ٍ
وقد علم يقينا ً أن السماء ال تمطر ذهبا ً وال فضة ،ولكن األرض ال
تبخل على من حرثها وبذرها ،وبنى فيها وعمر ،وزرع فيها واستثمر
الحياة صعبةٌ ومريرة ،والظروف قاسيةٌ وشديدة ،والدنيا ال
ترحم ،والقوانين أصعب من أن تغالب ،واألغنياء أبخل من أن
يعطوا ،وأخوف من أن يسلموا ،وآخر همهم الفقير وما يكابد،
وحاجته وما يعاني ،بل إنهم يضيقون على الفقير ويتشددون
معه ،وال يغفرون له ،وال يتساهلون معه ،بل إن عليه أن يقدم
أقصى جهده ،لينال أقل القليل ،ويحوز على النزر اليسير
من األجر ،الذي ال يوازي الجهد ،وال يضاهي اإلنتاج.
واألنظمة والحكومات ال يعنيها الفقير ،وال يهمها شأنه ،إذ يؤذيها
شكله ،ويزعجها مظهره ،وتقلقها حركته ،فهي ال تريده وال تتشرف

حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،
اليوم العالمي لألسرة ،الحكومات والمجتمع
واألسر واألفراد على دعم مبادرات التقريب بين
عبر األجيال من أجل بناء عالم أكثر صحة

به ،وال تقدمه وال تقبل به معبراً عنها ،أو ناطقا ً باسمها ،وهي تحاسبه
إن اجتهد في البحث عن الرزق ،فامتلك عربة خضار ،أو كشكا ً لبيع
السكاكر والمرطبات ،أو اشترى سيارةَ أجرة ،أو حاول أن يبتدع
حرفةً بها يعيش ،ويستر نفسه وأسرته بما تدره عليه ولو كان قليالً،
وبدالً من أن تيسر عليه ،وتساعده في عمله ،وتقنن له وتحميه،
فإنها تصادر العربة ،وتنثر البضاعة ،وتعتقل الباعة ،وتحتجز
السيارة ،وغير ذلك مما يضيق على الفقير ،ويزيد في معاناته.
األنظمة والحكومات التي تثقل كاهل المواطن الفقير قبل
الغني بالضرائب والرسوم ،تقصر في حق الفقراء عندما ال
تخلق لهم وظائف ،وعندما ال تساوي بينهم وبين األغنياء في
الفرص ،وال تحاول أن تقدم لهم العون والمساعدة ،والمشورة
مشاريع صغيرة ،ومشاغل بسيطة ،تشغل
والنصيحة ،لفتح
ٍ
المجتمع ،وتحرك عجلة االقتصاد ،وتوظف طاقاته الفقيرة،
وتحمي غالبيتهم من غول الجوع الكافر ،والفقر المدقع.
إنها السلطات الحاكمة ،والحكومات المتنفذة ،التي تتحمل وحدها
المسؤولية الكاملة عن حال الفقراء ،وأوضاع المواطنين البسطاء،
ت واسعة من المواطنين،
إذ بإمكانها العمل على تشغيل قطاعا ٍ
مشاريع جديدة ،وهي قادرة من خالل
واستدرار األموال لفتح
ٍ
تجارب اآلخرين ،وخبرة الدول األخرى على اختالق وسائل
وسبل ،وتفعيل مشاريع عمل ،تكون قادرة على امتصاص الفائض
من األيدي العاملة ،واالستفادة من قدرات الشباب وابداعات
الموهوبين ،وتحسين اإلنتاج ومضاعفته ،وتطوير البالد وتجميل
المدن وتحسين القرى والبلدات ،عندما تجعل من المواطن
شريكا ً لها ،ومتعاقداً معها ،ومخلصا ً لها ،ومؤمنا ً بها ،ومقدراً
لجهودها ،وعاذراً لها تقصيرها عند العجز وفي مواجهة الخطوب.

لو كان الفقر رجالً لقتلته
ويح الفقراء الذين لم يسمعوا بالقول الخالد ،عجبا ً لمن ال يجد القوت
في بيته ،ال يخرج على الناس شاهراً سيفه ،وال بقول اإلمام علي
بن أبي طالب ،الذي قال مواجها ً الفقر ،لو كان الفقر رجالً لقتلته،
إنها ليست دعوة للثورة ،وال صرخة للفوضى ،ولكنها ٌ
بيان للفقير
بأنه األقوى ،وأنه صاحب الحق دوما ً حتى يناله ،وأن الفقر ال
يعيبه ،والجوع ال يقعده وال يشله ،وال يعجزه وال يذله ،وأن عليه
أن يجد ويسعى ،وأن يعمل ويواجه ،فهذه الدنيا تؤخذ غالباً ،تحتاج
إلى جه ٍد ،ويلزمها الجد والكد ،إذ ينتصر فيها صاحب البأس

بمناسبة
المدني
الشعوب
للجميع.

وحددت األمم المتحدة الخامس عشر من مايو من كل عام،
يوما دوليا لألسر ،وأعلنت هذا اليوم بموجب قرار الجمعية
العامة الصادر عام  ،1993ويعكس هذا اليوم األهمية
التي يوليها المجتمع الدولي لألسر وإتاحة الفرصة لتعزيز
الوعي بالمسائل المتعلقة باألسر وزيادة المعرفة بالعمليات
االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
ووجه بان كي مون رسالة أشار فيها إلى المساهمات الهامة التي
تقدمها األسر في النهوض برسالة األمم المتحدة ،وقال األمين
العام لألمم المتحدة ،إن األسر يمكن أن تنشئ وترعى مواطنين
ملتزمين بمصلحة البشر كافة ،من خالل ما توفره من زاد اقتصادي
ووجداني ألفرادها ،مشيرا إلى أن األسر القوية التي تؤدي دورها
بشكل جيد ،يمكن أن تساعد في الحد من الفقر ،وتحسين رفاه
األمهات ،وتعزيز المساواة بين الجنسين ،واحترام حقوق اإلنسان.
وأكد بان كي مون على أهمية تقديم الدعم إلى األسر الستغالل كامل
إمكاناتها ،ويعني ذلك إدراج احتياجاتها كعناصر في السياسات
اإلنمائية ،مع مراعاة ظروفها لدى التصدي للنزاعات ،ومناصرة
الدعوة إلى المساواة في معاملة جميع األسر ،بغض النظر عن تركيبتها.
وأضاف ،أن األمم المتحدة وهي تسعى
في مستقبل أكثر استدامة وتحقيق
لأللفية وصياغة جدول أعمال جديد
تغير المناخ ،فإنها تحشد أسر العالم

جاهدة إلى الدخول
األهداف اإلنمائية
للتنمية ومواجهة
في هذا الصدد.

ودعا إلى تعزيز هذه الوحدات الصغيرة ،البالغة األهمية
والتي توجد في كل مجتمع ،للتمكن من المضي قدما
كأسرة إنسانية واحدة صوب إحراز مزيد من التقدم.
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تزايد نسبة البطالة لدى قطاع الشباب
األيام  -حسين قبيسي
نشر العديد من التقارير والدراسات الدولية التي
جعلت من موضوع البطالة في العالم التي سلطت
الضوء على تزايد نسبة البطالة في صفوف الشباب،
واستنادا لهذه التقارير تنعدم البطالة في بلدين فقط
في العالم ،هما (قطر وموناكو) ،حيث تقترب
نسبة البطالة في هذين البلدين الصغيرين من .0%

عدم خضوع نسبة البطالة للتقسيم
المعروف لبلدان العالم
غير أن أول ما يلفت االنتباه في المقارنة بين
نِ َسب البطالة في العالم هو عدم خضوع هذه
النسبة للتقسيم المعروف لبلدان العالم بين دول
متقدمة ومتخلفة ونامية أو في طريقها إلى النموّ..
بل تجتمع في إطار نسبة بطالة واحدة بلدان
متقدمة جداً اقتصاديا ً وأخرى ما زالت تخطو
خطواتها األولى في مجال التطوّر االقتصادي
واالجتماعي؛ ففي دائرة البلدان التي تتمحور فيها
نسبة البطالة حول  ،6%نجد ألمانيا والدانمرك
ولوكسمبورج إلى جانب بوليفيا وبرمانيا
وباكستان وأرمينيا والبرازيل ومالطا وأورغواي.
ومن الالفت أيضاً ،أن أدنى نسبة بطالة في العالم
ال نجدها في عداد بلدان العالم األول أو المتق ّدم،
بل في بلدان مصنّفة بين بلدان العالم الثالث؛ إذ ال
تزيد نسبة البطالة عن  1%في بلدان مثل تايالند
وأوزباكستان وأذربيجان وبيلوروسيا ،كما ال
تزيد نسبة البطالة عن  2%في كوبا وسنغافورة
والكويت وطاجكستان وفيتنام واإلمارات ،وعن
 3%في ك ّل من البلدان التالية :ماليزيا وسويسرة
والوس ولشتنشتاين والنروج وكوريا الجنوبية
وهونغ كونغ .ثم إننا نجد بين البلدان التي ال تزيد
فيها نسبة البطالة على  4%بلدانا ً مثل كمبوديا
وغواتيماال والنمسا وتايوان وهولندا وإيكوادور
وسيريالنكا .أما البلدان التي ال تعلو نسبة البطالة
فيها عن  5%فهي :باناما واليابان وأستراليا
وهندوراس وبنغالدش ورومانيا والمكسيك
وكازاخستان .وفي دائرة البلدان التي تتمحور
فيها نسبة البطالة حول  7%نجد :نيكاراغوا،
إيسلندة ،األرجنتين ،سلفادور ،أوكرانيا ،الفيليبين،
روسيا ،أندونيسيا ،تشيلي ،الصين ،كوستاريكا،
نيوزيلندة .وحول  8%السويد وكندا وبلجيكا
وفنلندة والبيرو والمملكة المتّحدة وفنزويال.
العالم
حقائق
“كتاب
”ويُفيد
وهو كتاب سنوي )(The World Factbook
تصدره وكالة المخابرات األميركية منذ العام
وألغراض غير جاسوسية ،بل يعتمد
،1962
ٍ
المعلومات التي تنشرها وزارة التجارة األميركية،
يُفيد بأن أرفع نسبة بطالة في العالم نجدها في
بلدان القارة األفريقية ،إذ تصل نسبة البطالة في

زيمبابوي إلى  ،95%وفي ليبيريا إلى ،85%
وفي بوركينا فاسو إلى  ،77%وجيبوتي ،59%
وناميبيا  ،51%والسنغال  ،48%وكينيا .40%
لكنّنا نجد أيضا ً نسبة البطالة المرتفعة هذه في بلدان
غير أفريقية حيث تبلغ  60%في تركمانستان
و 46%في نيبال و 43%في البوسنة و41%
في هايتي ،و 40%في سوازيالند ،و 35%في
أفغانستان ،وفي مقدونيا  .31%بينما نجد في
بلدان أفريقية أخرى نسب بطالة أكثر انخفاضاً:
في الكاميرون  ،30%في جنوب أفريقيا 25%
وغينيا  22%والموزمبيق  ،21%وهي نسبة أدنى
من تلك التي في بلد أوروبي متق ّدم اقتصاديا ً مثل
إسبانيا حيث تبلغ نسبة البطالة  ،22%أو صربيا
.23%

الحكومات من جهة أولى وبين العمال والموظفين
ومنظماتهم النقابية من جهة ثانية ،دخل في طريق
مسدود .ففي فرنسا التي تسعى بك ّل جهد ،ومنذ
العام  ،1999من أجل إبقاء عدد العاطلين عن
العمل تحت  3ماليين ،أخفقت ألول مرّة في
العام الماضي حين تخطّى عدد العاطلين عن
العمل تلك العتبة ،ووصل إلى  3.4ماليين.
لذا توصي الدراسة بضرورة اتّخاذ إجراءات
ملحّة وعاجلة لوقف تدهور األوضاع االجتماعية
وتعزيز ك ّل ما من شأنه استئناف الحوار
االجتماعي بين الحكومات وقطاعات العمل،
وتشير إلى أن العودة إلى تقديم الخدمات
االجتماعية التي تقلّصت إلى ح ّد يه ّدد بزوالها،

العدد ٧٦ -
تاريخ االصدار ٣٠ :أيّار
٢٠١٤
مدير االدارة  :خالد وفيق الطيبي
رئيس التحرير  :مروان وليد الطيبي
مدير التحرير  :عبد معروف
المدير المسؤول  :فوزي صولي
ترجمة  :وجيه بعيني
مدير العالقات العا ّمة  :ماهر عيّاش
٠٣/٦٦٥٢٩٥
مكتب بيروت  :شارع مار الياس
سنتر دكا  -ط٧
هاتف٠١/٧٠٥٣١٣ :
فاكس٠١/٧٠٥٣١١ :
مكتب باريس
زينة الطيبي
Bureau de Paris
Zeina El Tibi
14, Avenue d’Eylau
)75016 - Paris (France
Tel : +33 (0)1 77 72 64 29

e-mail: al_ayam_1966@hotmail.com

تأثير سياسة التقشف التي أوصى بها
صندوق النقد الدولي و الحكومات
األوروبية
وما يُثير الفضول البحثي أن نسب البطالة في
البلدان األوروبية هي معدالت وسطية ،ومع ذلك
فهي التي تُح ِدث األزمة االقتصادية في العالم
بسبب برامج التقشف التي يوصي بها االتّحاد
األوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل الحفاظ
على مستوى معيّن من مالءة خزينة الدول في
أ ّ
ي بلد أوروبي عضو في االتّحاد ،والتي ن ّددت
بها منظمة العمل الدولية؛ فقد أثبتت دراسة جديدة
وضعتها هذه المنظمة أن سياسة التقشف التي
أوصى بها صندوق النقد الدولي و الحكومات
األوروبية ،كما يوصي بها أيضا ً حكومات البلدان
المتعاونة معه للحصول على قروض اقتصادية
مالية ،أ َّدت إلى تقليص شديد في النفقات وإلى
خفض كبير في دخول موظفي القطاع العام
وأجور الموظفين والعمال في القطاع الخاص.
ترى هذه الدراسة أن اإلجراءات التي لم يسبق
لها مثيل في تاريخ الدول األوروبية الحديث،
والتي اتّخذتها الحكومات األوروبية الحالية،
أضعفت كثيراً األمن الوظيفي وه ّددت أمن العمل
وفرصه إلى ح ّد كبير ،والسيّما أن الحوار بين

هو الشرط الوحيد إلعادة التماسك االجتماعي
والنم ّو االقتصادي .وترى الدراسة أيضا ً أن
االقتصاد العالمي عليه أن يوفّر خالل السنتين
المقبلتين فرص عمل لـ  80مليون وافد جديد على
سوق العمل ،وبخاصة في بلدان أوروبا الجنوبية
(فرنسا ،إسبانيا ،إيطاليا ،البرتغال ،واليونان)..
حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل ،12%
ونسبة الشباب بينهم هي الضعف تقريبا ً (،)22%
بحسب األرقام التي يق ّدمها
”المكتب األوروبي لإلحصاء“
)(Eurostat
ويرى تقرير صدر عن مكتب
العمل الدولي وهو بعنوان
“اتجاهات العمل في العالم” ،أن
عدد العاطلين عن العمل ما زال
عند أعلى رقم بلغه في التاريخ،
وهو  200مليون شخص ،وذلك
منذ العام  ،2006وذلك على
الرغم من النم ّو االقتصادي
العالمي .وفي التقرير أيضاً،
أن العمال الذين يتقاضون
أجوراً بائسة لم يفيدوا شيئا ً على
اإلطالق من هذا النموّ ،ويبلغ

االشتراك السنوي
داخل لبنان:
االفراد ١٥٠،٠٠٠ :ل.ل
المؤسسات ٢٥٠،٠٠٠ :ل.ل
خارج لبنان:
 ٣٠٠،٠٠٠ل.ل
عددهم مليار ونصف المليار شخص تقريباً،
ويعيش الواحد منهم على دوالرين فقط في اليوم.
نجد في التقرير أيضاً ،أن النم ّو االقتصادي
تتمة ص٨.
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عقبات في مواجهة التكامل االقتصادي العربي
تتمة الصفحة ١
بشكل تام وتتم حرية انتقال السلع .وال تتضمن
منطقة التجارة الحرة هذه بالضرورة حرية انتقال
األسواق واألشخاص  ،ويحتفظ كذلك بموجبها كل
بلد بتعرفاته الجمركيه تجاه البلدان غير األعضاء .

 .2االتحاد الجمركي:
ويتميز بإلغاء جميع أصناف التمييزات والحواجز
فيما يتعلق بحركة البضائع داخل نطاق
االتحاد  ،وتوحيد التعرفات الجمركية للدول
األعضاء تجاه العالم الخارجي وال يتضمن ذلك
بالضرورة حرية انتقال األموال واألشخاص.

 .3السوق المشتركة :
التي تشكل درجة أعلى من السير نحو الوحدة
االقتصادية ألن اإللغاء ال يشمل التعرفات
الجمركية والقيود فقط  ،أي المبادالت التجارية
ولكن أيضا القيود المفروضة على حرية تنقل
عوامل اإلنتاج ورؤوس األموال واألشخاص .

 .4الوحدة االقتصادية :
التي إلى جانب زوال القيود على انتقال السلع
وعوامل اإلنتاج تهدف إلى تنسيق السياسات
االقتصادية القومية بين الدول األطراف بغاية
إزالة التمييز الناشئ عن اختالف هذه السياسات .

 .5االندماج االقتصادي الكامل :
الذي يفترض توحيد السياسات النقدية والمالية
واالجتماعية وتلك الخاصة بمحاربة األزمات
الدورية  ،كما أنه يستوجب إنشاء سلطة عليا
على صعيد أطراف اندماج تكون متمتعة بسلطة
اتخاذ القرارات الملزمة للدول األطراف.
وفي ضوء هذا االستعراض السريع  ،وتوضيحا
لمفهوم التكامل االقتصادي  ،يمكننا أن نحدد
األسس التي يرتكز عليها بالنقاط التالية:
 .1االستفادة من مزايا التخصص وتقسيم
العمل بين الدول
المنضمة إليه ،
وذلك نتيجة لحرية
وانتقال
التبادل
اإلنتاج
عناصر
بين هذه الدول ،
وترشيد االقتصاد .
 .2اتجاه المؤسسات
اإلنتاجية االقتصادية

نحو االندماج لالستفادة من مزايا اإلنتاج
الكبير مما يشكل عامال ديناميكيا يعمل على
تطوير اإلنتاج وتحديثه ومسايرة التكنولوجية
الحديثة في مراحل اإلنتاج وعملياته المختلفة .
 .3تهدف الدول المنضمة إلى التكامل االقتصادي
إلى تنسيق سياساتها الخارجية تجاه العالم
الخارجي  ،سواء من حيث القيود النوعية
والكمية أم من حيث المعاملة التي تمنح لبعض
الدول التي تساعد تشجيع التبادل معها إلى
الطلب على المنتجات وتحقيق التشغيل األمثل .
 .4وضع خطة مشتركة للتنمية  ،تسمح بتعبئة
الموارد االقتصادية  .مما يؤدي إلى تفادي اإلختناقات
التي كثيرا ما تعترض تنفيذ المشروعات .
 .5تنسيق مشروعات التخطيط االقتصادي للدول
المنضمة إلى التكامل االقتصادي مما يحقق
قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقا لألسس
االقتصادية  ،ومما يسمح بإقامة مشروعات
على أسس عصرية تعتمد العلم والتكنولوجيا
 .6االستخدام األفضل للفعاليات االقتصادية
للدول األعضاء وفق األسس االقتصادية العلمية .
 .7التطور المتوازن للقوى اإلنتاجية في
الدول المنضمة إلى التكامل االقتصادي .
 .8إن نجاح التكامل االقتصادي بين دولتين
أو أكثر يتوقف على كون هذه الدول ذات
أنظمة اجتماعية واقتصادية متجانسة.
ومن الواضح أن «عناصر التكامل االقتصادي
تتكون خالل فترة طويلة من الزمن،
وذلك عندما يثبت التخصص والتعاون
في اإلنتاج أهمية االستخدام المشترك
الرشيد للموارد على أساس طويل األمد».

األيّام باللّغة الفرنسية :
ص١٢ .

 تزايد نسبة البطالة لدى قطاع الشباب عقبات أمام اإلصالحات االقتصاديةالخليجية
 األسر القوية تساعد في الحد من الفقروتحقيق األهداف اإلنمائية

 ١٠٠٠ليرة
اسسها وفيق الطيبي سنة ١٩٦٦

العدد  - ٧٦ -حزيران ٢٠١٤

القضية المركزية  -ص٦.

اإلقتصاد العالمي -ص٤.

خاص األيّام:
تحديثات لحاالت االعاقة في المجتمع الفلسطيني
في لبنان

الدكتور مصطفى اللداوي
ظاهرة الفقر في المجتمعات العصرية ...

عقبات في مواجهة التكامل االقتصادي العربي
يعتبر التّكامل والتّعاون االقتصادي بين الدول العربية من أه ّم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك  .ورغم
المحاوالت الخجولة التي جرت من اجل إيجاد فرص للتكامل العربي  ،إال أنها لم ترتق للمستوى المطلوب  ،وهذا
سياسيّة
ما يجب أن ينتبه العرب له لمواجهة التّحدّيات الدّوليّة من تغيّرات في النّظام العالمي ،الهيمنة األمريكيّة ال ّ
واالقتصاديّة على العالم ،والمشاريع الهادفة إلى طمس الهويّة العربيّة.
وهنا ال بد من تسليط الضوء على أهمية التّكامل الالقتصادي العربي ،واقعه ،التّحدّيات التي تواجهه ،أسسه
ومعوقاته ,وأيضا ً الجهود المبذولة لتحقيقه .وفي النّهاية حاولنا وضع استراتيجيّة للتّكامل االقتصادي العربي.
األيام  -عبد معروف
واعتبر الخبير االقتصادي عبد الرحمن تيشوري
أن قضيّة التّعاون والتّكامل السّياسي واالقتصادي
من القضايا الها ّمة التي تثار حاليّا ً في الوطن
وبشكل واسع على الصّعيدين النّظري والعملي ،
وعلى الصّعيدين الرّسمي وغير الرّسمي أيضا ً ،
وإن هذا االهتمام هو امتداد لمراحل سابقة  ،وسوف
تبقى مستقبالً المكانة نفسها  ،وذلك نظراً لضخامة
األخطار والتحديات التي تواجه األمة العربية
وأمنها القومي  .وللمفارقة الكبيرة والبون الشاسع
بين القدرات واإلمكانات المتوفرة وخصائص
الموقع الجيواستراتيجي  ،ولمظاهر الضعف
والتشتت التي يشهدها الوطن العربي بسبب
التجزئة القطرية واستمرارها وبروز مظاهر
التباين  ،والتساع الهوة في التفاوت التنموي ،
وتعميق التخلف وتجذر التبعية وتعدد مظاهرها
من مظاهر سياسية واقتصادية وأمنية وغذائية ....
وجاءت المتغيرات التي شهدها المجتمع الدولي
خالل السنوات القليلة الماضية لتزيد من تداخل
العوامل السلبية المؤثرة على الوطن العربي
من خالل تفتت االتحاد السوفياتي وانتهاء
توازن القوى الدولي المرتكز على القضية
الثنائية  ،وبروز الواليات المتحدة األمريكية
القطب المهيمن في العالم  ،والذي رسخ
من سيطرة الدول الغنية على العالم سياسيا ً
واقتصاديا ً وفي مقدمتها الوطن العربي .
ورأى أن الظروف السابقة الموجودة في الوطن

العربي  ،ونتائج المتغيرات الدولية القائمة مشكلتا
معا ً تهديدات مركبة لألمن القومي العربي  ،وإن
هذه الحالة القائمة تتطلب فعالً جماعيا ً قوميا ً يرتكز
على جهد قومي بهدف تثوير القدرات واإلمكانات
وتفعيلها من المواجهة المستمرة  ،وإذا كان ذلك
يتطلب قيام الوحدة العربية التي تنهي التجزئة ،
فإن قيام الوحدة في ظل الظروف الموضوعية
القائمة غير ممكن في المدى المنظور.
من خالل ذلك تبرز أهمية التعاون والتكامل
االقتصادي والسياسي على المستوى القومي
في هذه المرحلة بهدف توطين مظاهر الخالف
والتباين  ،وتوسيع مظاهر التعاون والتكامل
وترسيخها  ،وهو بذلك يحقق أهدافا ً ومهاما ً
مركبةً ولكنها متكاملة  .فمن جهة هو يفعل
القدرات الموجودة لمواجهة األخطار والتحديات
القائمة ،ومن جهة ثانية يوجد األسس والمرتكزات
الالزمة والثابتة لتحقيق الوحدة العربية.
سنتناول في هذا البحث مفهوم التكامل االقتصادي
بشكل عام ومحاوالت التكامل االقتصادي العربي
والمأزق الذي وصل إليه  ،ثم نخلص إلى
وضع إطار عام حول استراتيجية عربية للتنمية
التكاملية في إطار التكامل االقتصادي العربي .
ورغم تعدد وكثرة البحوث والقدرات التي
انصبت على بحث هذه المسألة  ,ورغم تعدد
القرارات العربية والمنظمات والمؤسسات

العربية المختصة  ،فإنه يظل أمام المواطنين
العرب والمفكرين واالقتصاديين والسياسيين
منهم بوجه خاص  ،توجيه القسط األوفر من
اهتماماتهم لهذه المسألة الحيوية التي تتعلق بتقدم
األمة العربية وتطورها ومكانها في حضارة
العالم ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين .
ومن منطلق إيالء هذا الموضوع ما يستحق
من اهتمام كان الحرص على إعداد هذا
البحث الذي نأمل أن يحقق الفائدة المرجوة.

مفهوم التكامل االقتصادي
وعرف بعض الباحثين التكامل االقتصادي بأنه
« عملية تنسيق مستمرة متصلة وصيغة من
صيغ العالقات االقتصادية الدولية «  .كما يعتبر
البعض اآلخر التكامل االقتصادي بأنه «عبارة
عن كافة اإلجراءات التي تتضمن عليها دولتان أو
أكثر إلزالة القيود على حركة التجارة وعناصر
اإلنتاج فيما بينها  ،وللتنسيق بين مختلف سياساتها
االقتصادية بغية تحقيق معدل نمو مرتفع»،
« والتكامل االقتصادي هو عملية تقارب
تدريجية تعمل لتسهيل تنمية البلدان ذات األنظمة
السياسية واالقتصادية المتجانسة ولذا عليها
أن تكون مؤسسة على تناسق خطط التنمية».

 .1إن التكامل االقتصادي هو صيغة
متقدمة من صيغ العالقات االقتصادية.
 .2إنه عملية تنسيق مستمرة ومتصلة ،
تتضمن مجموعة من اإلجراءات بهدف
إزالة القيود على حركة التجارة وعناصر
اإلنتاج فيما بين مجموعة من الدول ذات
األنظمة السياسية واالقتصادية المتجانسة .
 .3يتضمن عملية التنسيق بين مختلف السياسات
االقتصادية لهذهالدول بهدفتحقيقمعدل نمومرتفع.
والتكامل االقتصادي عملية تاريخية  ،بمعنى
أنها تحتاج إلى الزمن حتى تنضج أسبابها
وتكفل عناصرها  ،ولذا ينظر إليه على أنه
عملية تدريجية تتم من خالل العمل الواعي
الذي يخضع لقوانين العلم الموضوعية.
وقبل المضي في هذا البحث البد لنا من إلقاء
بعض الضوء على بعض المفاهيم األخرى إلزالة
اللبس فيما بينها وبين التكامل االقتصادي توضيحا
لمفهومه  .فبصفة عامة فإن أدبيات التكامل
االقتصادي تتعرض لخمسة أشكال أو درجات هي :

 .1منطقة التجارة الحرة :
والحظ الخبير االقتصادي عبد الرحمن تيشوري مما
سبق أن التكامل االقتصادي يتضمن النقاط البارزة :

حيث تعمد البلدان األعضاء إلى تحقيق الرسوم
الجمركية والقيود الكمية بالتدريج حتى نزول
تتمة ص٢.

