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          ⦋جورجيت سعيّد⦌   المرأة واالقتصاد      



ان تلعب دورا  يجب على المرأة  أنه تفق معكمأله , ومجتمع , بل انها المجتمع كالمرأة هي نصف ال أنأتفق معكم بفكرة 

كل النواحي وفي كل المجالت   من أة م بفكرة تدعيم المرواتفق معك !طها ومع عائلتها ويكون لها دور فعالمهما في محي

خطابات تكفي ؟؟ الويبدأ الدعم من الناحية االقتصادية ومن ثم الثقافية واالجتماعية ولكن هل هذا يكفي ؟ هل الشعارات و

 وما هي العالقة بين االقتصاد والمرأة ؟؟ وأين هي الحلول المطروحة ؟؟ 

نتكلم عنها بوضوح تام دون اي قيود وخوف , مشكلتنا هي عدم لبل كل شيء , وفالنبحث عن المشكلة االساسية  ق

 المسيطر على كل شيء ,  عدم مساواتها مع الرجلتها , بذكائها , وااعطاء المرأة حقوقها كاملة , واستهتار بقدر

تقالليتها االقتصادية والمادية نفسها ... وأهم شيء عدم اعطائها اسب لثقة التي تؤثر أيضا على ثقتها ا هاطال يع المجتمعف

 والفكرية أيضا !! 

 المرأة واالقتصاد .

من أقوى االقتصادات في العالم ! فعندما قررت  حة  مثل الصين , ة وناجدروس من نماذج حقيقية , دقيقلنأخذ العبر وال

بالتالي الى االسواق العالمية الصين ان تتطور وتتقدم عبر وضع خطط اقتصادية هادفة للوصول الى التصنيع المتأخر 

دور المرأة ودخولها الى المجتمع االقتصادي ومساهمتها بالتنمية والتخطيط ومشروع الدولة لم يكن ان ينجح دون ,

ساعد نجاح المرأة في كل الميادين الى الوصول الى النمو االقتصادي الحقيقي !!  فقد.ومشاركتها في االعمال المالية

لة في تنفيذ مشروعها الذي طّور المجتمع والناس والمرأة واالقتصاد !! بالتالي نجاح الدو  

االحصائيات  التي ل للمرأة وذلك استنادا الى ادور الفعّ العمل والومن ثم ازدهار وتطّور االتحاد االوروبي اليوم من جراء 

ء الحرب وبالتالي كان عمل برزت بعد الحرب العالمية الثانية تشير الى خسارة أكثر من نصف الشباب والرجال من جرا

ا يعني أن المرأة هي التي ساعدت المرأة في كل الميادين العانة عائلتها !!  فكان عدد النساء أكثر بكثير من الرجال مم

 على النهوض االقتصادي وما واكبه من تطّور وازدهار ونمو !!

احدى البلدان العربية والسبب عدم مليار دوالر في سنة في  011هناك خسارة مالية واقتصادية حوالي  من ناحية أخرى,

وفي كتاب ل أفيفاه ويتنبرغ تشير  .حريتها في التنقل والتسّوق واالستثمار ئهاة المرأة في االقتصاد , عدم اعطامشارك

!! وبناء عن تحليل اقتصادي ان زيادة االستهالك % من قرارات شراء السلع االستهالكية 01فيه ان النساء يتخذن 

دوير االرصدة وبالتالي  زيادة االستثمار  !! يؤدي الى زيادة ت  

جل والمرأة وبالتالي هدفها الوصول الى التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية رال العلوم االقتصادية  ال تفّرق بين 

كس على كل شرائح المجتمع ومن ثم نعلك من خالل محاربة التضخم الذي يومن ثم الى النمو االقتصادي الحقيقي وذ

ن العمل هو من يبحث عن عمل وفي عمر العمل !! ومن عناصر النمو قضاء على البطالة )للرجال والنساء(  فالعاطل عال

في كل القطاعات )الصناعية ..الزراعية.. الخدماتية ..( وتحفيز االستثمار يأتي من خالل قروض ميسرة هو االستثمار 

 تقدمها الدولة أو المصارف الى المستثمر ) للمرأة و للرجل ( 

 فهدف االقتصاد هو النمو 

قتصادي بحاجة الى كل عناصر االنتاج والنمو اال  

 واالنتاج بحاجة الى مستثمرين 

 والمستثمر ليس عنصريا فهو المرأة والرجل !!

 

 

 

  



 الحلول االجتماعية واالقتصادية :

تغيير الواقع الغير محق بحق النساء واالقتصاد و نبحث عن بدء العمل االننعملية , اللن أقترح الحلول النظرية أكثر من 

مدى المتوسط الوهذا المشروع على   األماكنوالمجتمع , والحل المنطقي هو نشر الثقافة والوعي عند المرأة في كل 

)االناث يبدأ في المدارس الرسمية والخاصة ! من خالل برامج ومحاضرات للطالب والتالميذ  أن  يجب ذيوال .والطويل

حياة اليومية والعملية واالجتماعية وأهميتها الهمية دور المرأة في أل بذلك جيل مثقف وواعي ئذكور أيضا ( فننشلوا

ناجحين في كل  الثقفة والعاملة هي التي تربي أجيافالمرأة المتعلّمة والم .تساوي أهمية الرجل في المجتمع االقتصادي

 الميادين !

!!  للنساء  خاصةرة قصيرة ومتوسطة األمد على تقديم قروض ميسّ  فية يوالمؤسسات التسل لمصارف ل وهناك إقتراح   

ؤمن تنساء الشابات على االنطالق كما والساعد ت مار في مشاريع وشركات خاصة تثبحيث تساعد جميع النساء على االس

ثانيا !!  نة المجتمع بهأوال وثق ن"الثقة" : الثقة بأنفسه نله     (Youth Women)   

جدا وتبدأ بالتقسيط للقرض مع  وذلك ضمن هذا القرض مع فائدة صغيرةالمشورة االقتصادية والمالية  نّ هكما ونؤمن ل

فية على مساعدة المستثمرة في كل يالمؤسسة أو الشركة بالربح ... وهنا بالتالي تكون مصلحة المؤسسة التسل ءبد

 المجاالت والميادين النطالق مشروعها !! 

سهم صادية , وذلك عبر االكتتاب في اد وفي الحياة االقتولدعم وجود المرأة في االقتصا... ولدعم المرأة اقتصاديا 

!!وعلى هذه الشركات فتح باب االكتتاب في االسهم وتسمى           : والمتوسطة وفي البورصة عامة الشركات الكبيرة 

ون سعر " أسهم تفضيلية للنساء"  أي هذه االسهم تكون لتشجيع النساء على المساهمة في االستثمار  وبالتالي يك

 بكثافة في الحياة االقتصادية النساء  مشاركةليل عن السعر االصلي !! مما يؤدي الى شراء هذه االسهم أقل للنساء بق

 اليومية !! 

" تكون حقيبة ةالقتصادي المطالبة "بوزارة للمرأوفي السياسة واالقتصاد واالجتماع  ... على المجتمع المدني وا

ية .. مهمتها رفع ومناقشة واهتمام في كل شؤون المرأة اللبنانية !!  تخطيط وتنفيد أساسية في كل الحكومات اآلت

 وتمويل مشاريع وافكار وبرامج لدعم المرأة في الميادين والمجاالت !! 

 وتقوم الوزارة بأنشطة لتوعية النساء ودعمها في كل السبل : المادية والفكرية والحياتية 

مع الرجل :تكريس فكرة المساواة المرأة   

الراتب !! المساواة في وخصوصا في موضوع  -    

للمرأة والرجل!!  اإلنجابيةوفرص العمل   -   

ار وفي االستثم -  

 

 فعلينادها مرتبط بوجود كل البشر... في خاتمة المقال يجب ان نعترف بحقوق المرأة .. حقها مرتبط بوجودها ... وجو

ا دعم وجودها لتأخذ المرأة جميع حقوقها االجتماعية واالقتصادية !! جميع  

لقد درست لمرأة أو الرجل !! االقتصاد ال يفرق !! االقتصاد يجمع !! ونمو االقتصاد مرتبط بنمو الفرد ... والفرد = ا

في  ابعض االفكار والحلول وهناك بعد الكثير !! لكن الكالم ال يفيدنا وال يفيد المرأة ... فالمرأة بحاجة الى أفعال ال كالم

هواء أو حبرا على الورق ...  فالوقت قد حان لنبدأ العمل سويا ..يدا بيد ... لندافع عن حق وجودنا ... حق المرأة في ال

ب وفتاة وامرأة ... اها اقتصاديا ... فليس فقط  وراء كل رجل عظيم  امرأة ... فالمرأة هي الى جانب كل رجل وشدعم

 فكلنا يجب ان نكون  ... بجانبها ... ال ورائها ... وال امامها ... بجانبها !!!  آن االوان ... اآلن !! 

 جورجيت سعّيد


