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خبير االقتصاد د .سامي ميعاري

التفاوت االقتصادي الكبير بني االقلية العربية واليهود داخل اسرائيل يضع عالمة استفهام
كبيرة ح��ول ال�ش��روط وامل�ب��ادئ التي تضعها منظمة ال  OECDعلى قبول دول جديدة
* ع�ل��ى جل�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة امل �ب��ادرة الق��ام��ة ج�س��م اق �ت �ص��ادي ض��اغ��ط ع�ل��ى منظمة ال �ت �ع��اون لتحقيق امل �س��اواة االق �ت �ص��ادي��ة ل�ل�ع��رب ف��ي اسرائيل

* ك� � �ي � ��ف مي� � �ك � ��ن ل� � � ��ل  OECDق � � �ب� � ��ول دول � � � � � ��ة حت� � �ت � ��ل ش � �ع � �ب� ��ا آخ� � � � ��ر وت�� �س�� �ي�� �ط� ��ر ك � �ل � �ي� ��ا ع� � �ل � ��ى م� � � �ق � � ��درات � � ��ه االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة؟
اجرى اللقاء :زيدان خاليلة
* هال عرفتنا بداية بال OECD؟

  DCEOمنظمة التعاون االقتصادي تأسست بعد احلربالعاملية الثانية وبعد البدء بخطة مارشال التي جاءت العادة بناء
اوروبا بعد ان دمرتها احلرب واعادة بناء االقتصاد االوروبي
وال�ع��امل��ي وق��د ب��دأت كمنظمة اوروب �ي��ة ث��م ات�س��ع ن�ط��اق عملها
ونشاطها بعد خمسني عاما على تأسيسها ليشمل اليوم حوالي
 30دولة من الدول االوروبية والدميوقراطية وهي بدورها
تشكل  %60من مجمل التجارة العاملية.

* وما هي اهم اهداف هذه املنظمة اليوم؟

 مهمة ال  OECDتنفيذ سياسات م��ن اج��ل حتقيق عدةاهداف.
 -1احلصول على منو اقتصادي ثابت ومنو في التشغيل ورفع
مستويات املعيشة ف��ي ال��دول املشاركة اض��ف ال��ى احلصول
على ثبات اقتصادي في السوق املالي من اجل تطور االقتصاد
العاملي.

 -2املساهمة في توسيع االقتصاد في الدول املشاركة وغير
املشاركة من خالل مراحل التطور االقتصادي.
 -3املساهمة في توسع التجارة العاملية مبنية على اساس عدم
التمييز وفقا للمعايير الدولية.

* وف ��ي اي ح �ق��ول ت�ه�ت��م وت�ع�م��ل غ�ي��ر االقتصاد
الرسمي؟

 ال  OECDرمب��ا ت�ع��رف ك��واح��دة م��ن اك�ب��ر واه ��م مصدرمعلومات احصائي واقتصادي في العالم وتبادر وتبذل جهودا
من اجل متكني احلكومات من الرد على تطوير اقتصادي من
خالل اتاحة الفرص للدول املشاركة باالقتصاد وتوسيع انتشار
العمالة في مجموعات غير ممثلة من اجل احلفاظ على مهارات
العمال ومعاجلة قضية العمالة املهاجرة والعوملة االقتصادية
وحتسني اجلهاز الصحي ودعمه سواء في الدول املشاركة ام
غير املشاركة.

* وكيف تعمل املنظمة للحفاظ على حقوق االقليات
والطبقات الضعيفة؟

 -ف��ي ح��زي��ران  2008ورد ف��ي تقرير املنظمة بعنوان انهاء

التمييز ف��ي ال�ع�م��ل وال� ��ذي مب�ق�ت�ض��اه ظ�ه��ر ان
االقليات الالتينية ما زالت تواجه صعوبات في
احلصول على اماكن عمل مقارنة مع مجموعات
مشابهة ف��ي دول املنظمة اض��اف��ة ال��ى ان هذه
املجموعات معرضة للتمييز في االج��ور على
الرغم من التحسن في هذا املجال في السنوات
االخيرة وواح��د من اهم اسباب مشكلة التمييز
ه��ي انتاجية االف ��راد بسبب انتمائهم اجلنسي
والعرقي رغم ان جميع دول املنظمة اقرت تثبيت
قانون عدم التمييز في العقود االخيرة من اجل
حتسني املساواة والفرص االجتماعية من اجل
الوصول الى اقتصاد اكثر جناعة وفعالية .مبا
يعني قيام املنظمة مبساعدة ه��ؤالء االف��راد من
اجل احلصول على عمل والتأكيد على ان هؤالء
االفراد في هذه املجموعات الالتينية لها احلق في
احلصول على نفس اماكن العمل وتطبيق قانون
عدم التمييز ميكن ان يساهم في تعميق فعالية
وجناعة السوق االقتصادي.

* وهل يطبق هذا في اسرائيل؟

 اذا عدنا للمعطيات التي تخص املجتمع العربيفي الداخل جند عدة معطيات.
 -1نسبة الفقر في اسرائيل ككل  %20ولكن
املعدل في بلدان املنظمة .%10
 -2نسبة املتقاضني اجرا منخفضا  %25اما في
بلدان املنظمة .%16
 -3نسبة االن �ف��اق احل�ك��وم��ي ع�ل��ى اخلدمات
االجتماعية من اجمالي الناجت احمللي في اسرائيل
هو  %16اما بلدان املنظمة  %16والدعم للعرب
في اسرائيل نسبته اقل.
 -4نسبة االسر الفقيرة عند العرب ما يقارب
ال .%47
 -5نسبة الفقراء االفراد عند العرب .%51
 -6نسبة الفقراء االوالد عند العرب .%60
وعليه فان املعطيات تشير الى وجود هوة كبيرة
بني شروط ومتطلبات املنظمة وبني الوضع في
اسرائيل.

* ماذا عن النساء العربيات ومتييزهن
سلبا في االقتصاد؟

 نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة منالعرب تصل الى  %23فقط مقارنة مع  %57من
النساء اليهوديات .واذا ما قارنا نسبة العربيات
في القوى العاملة مع الوضع العاملي جندها من
اق��ل النسب امل��وج��ودة وه��ذا ايضا يضع عالمة
استفهام حول قبول اسرائيل في املنظمة في ظل
هذا التمييز.
معدل االجور عند الرجال العرب هو  6000شيكل
اما اليهود فهو 10آالف شيكل اما النساء العربيات
فنسبة االجور  4آالف شيكل اما اليهوديات 6
آالف شيكل.
التفاوت في املؤشرات االقتصادية ما بني االقلية
العربية واليهود داخل اسرائيل واضح .ويضع
عالمة استفهام كبيرة حول الشروط واملبادئ
التي حتددها املنظمة لقبول دول جديدة.

* وهل هناك معايير ومقاييس اخرى
للمنظمة؟

 -نعم االوضاع الصحية واالجتماعية وهنا ايضا

د .سامي ميعاري
فان وضع العرب في اسرائيل اسوأ بكثير مقارنة
مع اليهود ومع سكان دول املنظمة.

* كيف ميكن االعتراض على خطوة ال
 OECDفي ظل هذا التمييز والضغط
من اجل حصول العرب على املساواة
االقتصادية؟

 يجب تشكيل آلية ضغط على ال  OECDمناجل حصول العرب على حقوقهم االقتصادية
سواء من ميزانيات واهتمام واستثمار وتنمية
وبنى حتتية.

* ومن سيقوم بالضغط واالعالم؟

 على جميع املوسسات االقتصادية واجلمعياتاالهلية وجل�ن��ة املتابعة ان تنقل ه��ذه الصورة
للمنظمة وتطالب بحق اجلمهور العربي باملساواة
االق�ت�ص��ادي��ة وان ت�ق��وم بنقل امل�ط��ال��ب العينية
للمنظمة مبنية ع�ل��ى م�ع�ل��و م��ات واحصائيات
واضحة ودقيقة وصحيحة كما ادعو جلنة املتابعة
ان ت��أخ��ذ مسؤوليتها جت��اه ه��ذا امل �ش��روع وان
توزعه بني اجلمعيات بحيث توزع املسؤوليات
بشكل اختصاصي ولكن بالنهاية مرجعية هذه
اللجان تكون بشكل اختصاص ولكن حتت سقف
جلنة املتابعة.

* وكيف ترى دورها؟

 اعتقد ان جسما كهذا ميكن ان يكون وسيلةضغط كبيرة وفعالة لطرح قضية مساواة العرب
اقتصاديا وانا بنفسي لدي استعداد للمشاركة
وتقدمي اي خطوة للجنة املتابعة للقيام بهذه املهمة
كما ادعو زمالئي االقتصاديني الخذ دور فعال في
هذا االمر الهام.

* كيف ميكن ل��ل  OECDض��م دولة
حت�ت��ل ش�ع�ب��ا آخ ��ر وت��ص��ادر مقدرات
شعب آخر؟

 ه��ذا بالضبط السؤال ال��ذي على ه��ذه املنظمةان جتيب عليه .وه��ذا امر محبط ومزعج فنحن
لسنا ضد دخول اسرائيل مبدئيا ولكن هل يعقل
ان تكافأ دولة بدعم اقتصادي هائل وهي تقمع
وتسيطر على اقتصاد شعب آخر.

