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د .سامي ميعاري اخلبير في الشؤؤن االقتصادية:

ً
انتقاال من مرحلة الكالم إلى
إننا نريد التعاون ولكن نود أن نرى
مرحلة التنفيذ ،ألن مشاكلنا االقتصادية لم تعد تتحمل التأجيل!
من  :زيدان خاليلة
قال د.سامي ميعاري اخلبيرفي الشؤؤن االقتصادية إن املؤمترات
االقتصادية أمر جيد ومطلوب ،ولكن يجب أوالً أن نبدأ مبرحلة
التخطيط والتحضير ثم التنفيذ ،وفي املرحلة االخيرة يأتي التعميم
والنهوض االقتصادي ،أما مبجتمعنا العربي فنبدأ أوالً باملؤمترات
والندوات ألهداف ومصالح سياسية.
وأضاف ليس عندي أي انتقاد للقائمني على مثل هذه املؤمترات ،بل
على العكس فأنا أقيم وأثمن ما يقومون بهـ ولكني أوجه انتقادات
بناءة من أجل التحسني
بني احلني واآلخر نسمع عن مؤمتر أو محفل اقتصادي بأسماء
وم��س��م��ي��ات مختلفة ،ول��ك��ن ب���دل أن ت��ك��ون ه���ذه امل���ؤمت���رات من
أجل التطور االقتصادي للمجتمع العربي بالداخل ،تتحول إلى
ل��ق��اءات ل��رج��ال أع��م��ال وغ��ي��ره��م ،حتى وإن ك��ان��ت ه��ذه احملافل
تتداول القضايا االقتصادية الهامة ،والسؤال ملاذا ال تتناول هذه
املؤمترات املواضيع االقتصادية بشكل مهني وعلمي ،ومل��اذا ال
نرى االقتصاديني والباحثني يبحثون عن املشاكل االقتصادية
بشكل علمي.
ومل���اذا مثالً ال يتم معاجلة قضايا عينية للوسط العربي ،مثل
قضية االقتصاد املنفصل أي عالقة االقتصاد العربي باالقتصاد
اإلسرائيلي ،فاالقتصاد العربي له عالقة مزدوجة ومنفصلة في
نفس الوقت ،فاالقتصاد العربي مهمش ومرتبط بشكل جزئي
باالقتصاد امل��رك��زي بالبالد ،وه��ذا يبقيه منعزالً وغير متطور
ومرتبط بعملية العرض والطلب في املناطق الكبيرة ،وهذا عائق
كبير أمام النهوض باقتصاد متني ،وإذا لم يحل هذا االشكال فلن

د .سامي ميعاري
حتل مشكلة االقتصاد العربي.
وتساءل د.ميعاري أين دمج األكادميني واملثقفني ؟ أين التنفيذ ؟

أين املناطق الصناعية ؟ وكم منطقة صناعية مت تطويرها ؟
وماذا عن قضية طرد العرب من أماكن عملهم ؟ هل هناك من يتابع
طردهم من الشركات الكبيرة وأسبابها ؟
وماذا عن مشكلة العجز في ميزانيات السلطات العربية؟ وهل يكفي
رصد  800مليون شيكل؟ في حني أن هذا املبلغ ال يوازي جز ًءا من
ميزانية كرمئيل ،سيتم رصده ألكثر من ثالث عشرة سلطة عربية،
هذا إذا وصل هذا املبلغ أصالً ؟
إذن ،وباختصار وقبل أن يتم احلديث عن هذه النقاط مبؤمترات،
ْ
ً
يجب التخطيط أوال ثم تعميمها باملؤمترات.
إننا نريد التعاون وندعم مثل ه��ذه النشاطات ولكن املهم ليس
الكالم بل التنفيذ
إنني أق��در م��ب��ادرات أمي��ن سيف ،ولكن كلنا يعلم أن��ه ال يوجد
ميزانيات كافية وال يتم تنفيذها إال جزئيًّا ،فلماذا ال يتم تقييم
القضايا االقتصادية عن طريق باحثني ،لفحص مدى جناح وجناعة
املشاريع بالوسط العربي ،وهل مت فحص إن كان مت رصد هذه
امليزانيات ملشاريع اقتصادية ذات جدوى؟ أم أنه دخلت إلى حساب
السلطات وانتهى املوضوع ؟!
وبالنسبة الدع��اء السيد نتنياهو بأن اإلج��رام والعنف بالوسط
العربي يحول دون التطور االق��ت��ص��ادي ،نسأل هل يتم رصد
ميزانيات حملاربة اإلج��رام ومكافحة العنف؟ هل مت زي��ادة عدد
رج��ال الشرطة؟ كما أن أح��د منابع العنف ه��و الفقر والبطالة
املنتشرة ف��ي ال��وس��ط العربي ،فهل مت فحص ه��ذه القضية مع
باحثني ومختصني؟
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