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الجزائر وموريتانيا تفتحان أول
معبر حدودي لتنشيط التجارة بينهما

الحرباوي وحميد يوقعان االتفاقيتين.

توقيع اتفاقيتين إلقامة مؤسسة استهالكية
وصندوق البلدة القديمة من الخليل
الخلي���ل  -وقع محافظ الخليل كامل حميد ورئيس غرفة تجارة
وصناعة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي أمس ،اتفاقية
انشاء مؤسسة اس���تهالكية واتفاقية صندوق البلدة القديمة
ف���ي اطار الجهود التي تبذل منذ س���نوات لدعم وتعزيز صمود
المواطنين والحركة التجارية والس���ياحية في البلدة والتصدي
الجراءات االحتالل التهويدية.
وت���م توقيع االتفاقيتين في مق���ر المحافظة بحضور عدد من
اعضاء الغرفة التجارية وطاقم المحافظة ووسائل االعالم.
وف���ي تعقيبه على ه���ذه الخطوة المهمة ق���ال حميد :
"أش���كر الغرفة واعضاءها ورجال االعمال والقطاع الخاص
ف���ي الخليل على الجهد المبذول من اج���ل احياء وانعاش
البلدة القديمة.

واضاف :االتفاقيتان هما اس���تناد لقرار مجلس الوزراء الحياء
البل���دة القديمة واقامة رزمة من المش���اريع في كافة المجاالت،
ودعم العائالت داخل الحواجز والعالوات والمس���اعدات الصحاب
المحال التجارية ،واليوم نتحدث عن بند من هذه البنود وانشاء
مؤسس���ة اس���تهالكية خطوة في االتجاه الصحيح ،ونحن دعمنا
الصندوق بمبل���غ  100الف دوالر ونتمن���ى المزيد من االنجازات
والمشاريع خالل الفترة المقبلة".
من جانبه قال الحرباوي" :بالش���راكة مع جميع القطاعات نحن
نعمل لدعم واس���ناد البلدة القديمة واليوم نوقع اتفاقيتين مع
المحافظة ونتمنى أن نرى ثمار هذه الخطوة في القريب العاجل
وان تكون لها تأثيرات ايجابية لدعم وتعزيز صمود االهالي في
البلدة القديمة".

سلطة النقد :بنك القدس يستحوذ على
فروع البنك األردني الكويتي في فلسطين
رام الله  -األيام :أكد محافظ س���لطة النقد عزام الش���وا ،أنه تم
بنجاح كام���ل تنفيذ االتفاق على قيام بنك القدس باالس���تحواذ
على فروع البنك األردني الكويتي في فلسطين ،في ضوء اتفاقية
االندم���اج االختياري بين البنك األردن���ي الكويتي ،وبنك القدس،
التي وافق عليها مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه األخير.
وأوضح الش���وا ،في بيان صحافي ،أمس ،أن���ه بموجب االتفاق
تم ش���راء المحفظ���ة البنكية لف���روع البنك األردن���ي الكويتي
في فلس���طين من قبل بنك القدس ،مش���يرا إلى أن فروع البنك
األردني الكويتي س���تصبح فروعًا لبنك القدس اعتبارًا من صباح
أمس ،علما أن فرع���ي البنك األردني الكويتي في كل من نابلس
وبيت لحم س���يتم إغالقهما ،وتنقل كافة الحسابات والمعامالت
لديهما إلى فروع بنك القدس في ذات المنطقة.

وأشار إلى أن الموافقة على اتفاقية االندماج االختياري ،جاءت
اس���تنادًا إلى قانون س���لطة النقد رقم ( )2لس���نة  1997وقانون
المصارف رقم ( )9لس���نة  ،2010وانس���جامًا مع سياس���ة سلطة
النقد ،نحو تعزي���ز المالءة والمتانة المالي���ة للجهاز المصرفي
الفلس���طيني ،وتعزيز قدراته على مواجهة الصدمات والمخاطر
التي تحيط في بيئة العمل المصرفي ،وبما يكفل س�ل�امة أموال
الجمهور وحقوق كافة المتعاملين مع المصارف ،وبما يس���هم
بالتالي في تحقيق االس���تقرار المالي كأحد أهم أهداف سلطة
النقد الفلسطينية.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار ،فإن س���لطة النقد ت���ود طمأن���ة جمهور
المودعين والمتعاملين على سالمة ودائعهم ،وكامل حقوقهم،
وتعامالتهم مع البنكين المذكورين.

بعد ديون اليونان ..منطقة اليورو تواجه مشاكل جديدة
بروكس���ل  -أ ف ب :خرجت منطقة اليورو من مس���تنقع
الديون اليوناني���ة إال أنها تبقى معرض���ة لألزمات ،برأي
خبراء اقتصاديين يبدون مخ���اوف خصوصا حيال الوضع
في إيطاليا.
بعد ثالث س���نوات من الركود ،من المفترض أن تتحرر اليونان
رسميًا ،اليوم ،من وصاية دائنيها  -دول منطقة اليورو وصندوق
النقد الدولي  -لتبدأ بتمويل نفسها في األسواق.
لك���ن بغض النظر عن م���ا يصفه األوروبي���ون بـ"األخبار
ّ
السارة" بعد سنوات من األزمات السياسية الكبرى ،ال يزال
هناك تحديات عديدة بالنسبة إلى منطقة اليورو.
يؤكد أس���تاذ االقتص���اد في معهد جنيف للدراس���ات
العليا الدولية والتطور شارل ويبلوش أن "األزمة اليونانية
لم ّ
تحل :لقد ّ
تم تأجيلها إلى وقت الحق".
من المفت���رض أن تبدأ أثين���ا اعتبارًا م���ن العام 2032
ً
بتس���ديد القس���م األكبر من دينها الذي ال ي���زال هائال
(حوالي  %180من اجمال���ي الناتج المحلي) .من اآلن حتى
ذلك الحي���ن ،من المس���تحيل معرفة مصي���ر البالد على
الصعيدين السياسي واالقتصادي.
ّ
في األشهر األخيرة ،لم يكف صندوق النقد الدولي عن
التحذير من استمرار هذا الدين ألجل طويل رغم إعفاءات
دول منطقة اليورو األخيرة.
ويندد ويبلوش بـاستخفاف األوروبيين الكبير في إدارة
األزمة .ويقول "إنه أسلوب حكومي( :من بعدي الطوفان)"،
ُ ّ
مش���يرا إلى أن "المش���اكل لم تحل ،لكن البعض يتظاهر
ّ
بتصديق أنها قد ُحلت"
ويضيف "ستنفجر األمور بشكل أو بآخر .اليونان ستعود
إلى األزمة قبل  ."2032تقول المديرة المساعدة في مركز
الدراس���ات االستش���رافية والمعلومات الدولي���ة آن-لور
ديالت إن "مشكلة الدين العام لم تحل إطالقا أبدًا وال تزال
كبيرة في ايطاليا واليونان والبرتغال ،رغم جهودهم".
ُ
تض���اف إلى هذه ال���دول الث�ل�اث ،دولت���ان أوروبيتان
كبيرتان هما اس���بانيا وخصوصا فرنس���ا اللت���ان ال تزال
ّ
يع���رض مجمل
تس���جالن قيمة دين كبي���رة ،األمر الذي
منطقة اليورو للخطر.
وتوض���ح ديالت أن "الدين هو عام���ل ضعف ،ويمكن أن
يكون أعنف ألنه ّ
يمر عبر األسواق".
ّ
في الوقت نفس���ه ،تس���جل الدول األخرى التي تعتمد

العمل���ة الموحدة تراجعًا في قيمة ديونه���ا .وبالنتيجة،
تنقس���م منطقة اليورو بين "ال���دول المجتهدة" والدول
األخرى ،وهما فريقان تختلف مصالحهم.
ويدعو الفري���ق األول إلى اعتماد ميزانية صارمة وضبط
النفقات أما الثاني فيطالب بتضامن أكثر.
تش���كل إيطاليا خط���رًا حقيقيًا لمنطقة اليورو بس���بب
دينه���ا ومصارفه���ا الضعيف���ة وحكومتها الش���عبوية،
بحسب الخبراء االقتصاديين.
ويقول ش���ارل ويبلوش" ،أمامنا دولة يبلغ دينها %130
من إجمال���ي الناتج المحلي ،مع مش���اكل داخلية خطيرة،
نظام مصرفي لم ّ
يتم إصالحه ويديره حاليًا أشخاص يبدو
أنهم ال يدركون ماذا سيفعلون .التهديد واضح جدًا".
وال تزال السياسة االقتصادية التي تعتمدها الحكومة
االيطالي���ة الجدي���دة غير واضحة مع إرس���الها إش���ارات
متناقضة.
لكن بعد انهيار جس���ر جنوة في شمال البالد ،هاجمت
روما االتحاد األوروبي الذي تتهمه أنه يمنع االستثمارات
بسبب سياسة التقشف التي يعتمدها.
ويشير فيليب مارتان أستاذ العلوم السياسية والمقرب
من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى أن "ليس لدينا
اليوم في منطقة اليورو ،األدوات والمعاهد لمواجهة أزمة
الدين االيطالي الخطيرة".
أعطت أزمة الدين فرصة إل���ى منطقة اليورو للتطور مع
خلق آلية االس���تقرار األوروبية لتقديم قروض إلى الدول
التي تواجه صعوبات وأيضا تعزيز االتحاد المصرفي.
إال أن ه���ذه الهيكلية ال تزال غي���ر مكتملة والمحاوالت
المتع���ددة لجعلها تتق���دم ،مثل محاول���ة ماكرون الذي
ً
كان يتطل���ع مثال إلى إقرار ميزانية كبيرة لمنطقة اليورو،
تصط���دم بالعداء المس���تمر لبعض دول الش���مال التي
تتمتع بوضع اقتصادي أفضل وتخشى أن تصبح مضطرة
على دفع أموال لدول الجنوب.
وتقول األس���تاذة في كلية "نيوما" الواقعة في منطقة
روان الفرنس���ية ناتالي جانسون" ،لست متأكدة أن هناك
توافقًا حول ما يجب أن يكون اليورو".
وفي هذا الس���ياق ،ت���رى أن "اليورو يصب���ح في نهاية
المطاف ،عمل���ة تثير الفوضى م���ع اضطرابات دائمة ،مع
أنها كانت في األصل من المفترض أن تؤمن االستقرار".

ألمانيا :االشتراكيون الديمقراطيون يطرحون
فكرة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا للنقاش
برلين  -د ب أ :طرحت رئيس���ة الحزب االشتراكي
الديمقراط���ي بألماني���ا للنق���اش فك���رة تقدي���م
مس���اعدات ألماني���ة لتركي���ا الت���ي تواج���ه أزمة
اقتصادية حاليا.
وقال���ت أندريا نالس لصحف مجموعة "فونكه" األلمانية
اإلعالمي���ة" :يمكن أن ينش���أ الموقف الت���ي يتعين فيه
على ألمانيا مس���اعدة تركيا  -بص���رف النظر عن النزاعات
السياسية مع الرئيس (رجب طيب) أردوغان".
وأضافت نالس قائلة" :تركيا هي ش���ريك بحلف شمال
األطلس���ي "نات���و" الذي ال يمكن أال يكون ش���أنه س���واء

بالنس���بة لنا .من مصلحتنا جميعا أن تظل تركيا مستقرة
اقتصاديا وأن يتم الحد من اضطرابات العملة".
يذك���ر أن الواليات المتح���دة األميركية فرضت عقوبات
اقتصادية ضد تركيا في ظ���ل الخالف حول قس أميركي
محتج���ز في تركيا ،ما أس���فر عن س���قوط تركيا في حالة
اضطرابات العملة.
وبحس���ب تقرير صحاف���ي لمجلة "ش���بيجل" األلمانية،
يتردد أن وزير المالية االتحادي أوالف ش���ولتس قد طلب
من الحكومة التركية ف���ي محادثة هاتفية بقبول برنامج
مساعدات من صندوق النقد الدولي.

نواكش���وط  -أ ف ب :فتح���ت الجزائ���ر وموريتانيا أم���س ،أول معبر على
الح���دود بينهما منذ اس���تقاللهما يه���دف إلى "بعث حرك���ة اقتصادية
وتجارية جديدة" ،حس���بما أعلن وزير الداخلي���ة الجزائري نور الدين بدوي
بعد تدشين الموقع بحضور نظيره الموريتاني احمدو ولد عبد الله.
وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا في نواكشوط في تشرين الثاني 2017
اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ اس���تقاللهما
عن االستعمار الفرنسي موريتانيا في  1960والجزائر في .1962
وصرح الوزير الجزائري في تندوف بعد تدش���ين المعبر "ننتظر الكثير
من هذا المعبر الحدودي ال س���يما لبعث حركة اقتصادية وتجارية جديدة
خدمة للطموحات االقتصادية واالجتماعية للشعبين".
ودعا بدوي الذي نقلت وس���ائل إعالم جزائرية تصريحاته ،رجال االعمال
والمس���تثمرين الى "تكثي���ف المعامالت االقتصادية" م���ن اجل "تنمية
المناطق الحدودية" ،مش���يرا الى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية
لتحقيق هذا المسعى.
والحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها  460كلم هي االقصر
لكل من البلدين الشاسعين.
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت هذه المنطقة الصحراوية المعروفة
بأنها مالذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة ،منطقة عسكرية
مغلقة أمام األفراد.
وذكرت وكالة االنباء الجزائري���ة أن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليارًا
و 150ملي���ون دين���ار (حوالى  8,5مليون يورو) ،موضح���ة أنه "مكون من 49
وح���دة من البناء الجاهز بينهم  46مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات
الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا ،باإلضافة إلى  4مواقف للسيارات
ومرافق مخصصة للراحة".
من جهة اخرى ،يتقاسم البلدان منذ نحو عشر سنوات مشروع شق طريق
بين تندوف (الجزائر) وشوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء الغربية.

انخفاض احتياطي العمالت األجنبية
في األردن  %13في نهاية تموز
عمان  -رويت���رز :أظهرت أرقام للبنك المرك���زي األردني أمس ،انخفاض
احتياطي العمالت األجنبية  12.8بالمئة في نهاية تموز إلى  10.68مليار
دوالر مقارنة مع مستواه في نهاية .2017
كانت قيمة االحتياط���ي األجنبي للمملكة في نهاي���ة  2017نحو 12.25
مليار دوالر.
وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن بالتأثر س���لبا منذ بداية  2016بفعل
تباطؤ تحويالت المغتربين وإيرادات السياحة واالستثمار األجنبي.

إيران :قانون مكافحة غسل األموال يواجه
تحديات مع اقتراب الموعد النهائي إلصداره
دب���ي  -رويترز :ذكرت وس���ائل إع�ل�ام حكومية أول من أم���س ،أن هيئة
دس���تورية عليا في إي���ران طلبت إجراء تعديالت على إج���راءات لمكافحة
غسل األموال أقرها البرلمان في الوقت الذي تقترب
في���ه طهران من موع���د نهائي إلصدار تش���ريع يس���اعدها على جذب
استثمارات بينما تواجه عقوبات أميركية.
وكانت إيران تح���اول تطبيق معايير وضعتها مجموع���ة العمل المالي
(فاتف) ،وهي منظمة للحكومات تدعم األنظمة التي تحارب غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
وتأمل إيران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين
األجانب يحجمون عن التعامل معها.
وف���ي حزيران ،قال���ت مجموعة العم���ل المالي إن طه���ران أمامها حتى
تش���رين األول إلكمال اإلصالحات وإال س���تواجه تداعيات قد تزيد عزوف
المستثمرين عن إيران المتضررة بالفعل من عودة العقوبات األميركية.
وعارض المحافظون في البرلمان تشريعا يهدف إلى التحول نحو االلتزام
بمعايير مجموع���ة العمل المالي وقالوا إن ذلك ق���د يعرقل الدعم المالي
ال���ذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الل���ه اللبناني الذي تعتبره الواليات
المتحدة منظمة إرهابية.
ونقلت وكال���ة أنباء ميزان ع���ن عباس علي كدخدائي المتحدث باس���م
مجلس صيانة الدس���تور ،الذي يفحص التش���ريعات التي يقرها البرلمان
للتحقق من موافقتها للدستور ،قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود
في تعديالت مكافحة غسل األموال وأعاد اإلجراء إلى البرلمان.
ووفقا للوكالة فإن كدخدائي لم يكشف عن تفاصيل البنود األربعة ،وفي
وقت س���ابق من هذا الشهر ،وافق المجلس على تعديالت قانونية تتعلق
بمكافحة تمويل اإلرهاب.
وق���ال الزعيم األعلى اإليراني آية الله عل���ي خامنئي في حزيران إن على
البرلمان أن يقر تشريعا لمكافحة غسل األموال وفقا للمعايير الخاصة به.
وتقول الشركات األجنبية إن التش���ريع الذي يشمل القواعد اإلرشادية
لمجموعة العمل المالي (فاتف) ضروري حتى تزيد من استثماراتها.

إيران :ال يحق ألعضاء أوبك
أخذ حصتنا من صادرات النفط
لن���دن  -رويت���رز :أبلغت إيران أوبك ،أمس ،أنه ينبغي عدم الس���ماح ألي
عضو بالمنظمة باالس���تحواذ على حصة عض���و آخر ،مبدية قلق طهران من
عرض الس���عودية ضخ مزيد من النفط في ظ���ل العقوبات األميركية على
مبيعات النفط اإليراني.
وحث دبلوماسي إيراني كبير األمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو
على النأي بالمنظمة عن السياسة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط اإليرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث
إي���ران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله" :ال يحق ألي دولة أن
تأخذ حصة األعضاء اآلخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من
الظروف ،ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك
التصرفات".
وفي أيار انسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب من االتفاق النووي مع
إيران وأعلن فرض عقوبات على طهران ،وتضغط واش���نطن على حلفائها
لوق���ف واردات النف���ط اإليراني تماما وس���تفرض عقوب���ات جديدة على
مبيعات النفط اإليراني في تشرين الثاني.
وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد الس���عودية والعراق ،ودعا
ترامب أوبك لزيادة إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط ،وقال وزيرا طاقة
السعودية وروسيا في أيار إنهما مستعدان لتهدئة
مخاوف المستهلكين بشأن اإلمدادات.
وق���ال غريب آبادي" :تؤمن إيران بأن عل���ى أوبك أن تدعم أعضاءها بقوة
في هذه المرحلة وأن تتصدى لمؤامرات الدول الس���اعية لتس���ييس هذه
المنظمة".
والس���عودية حليف مقرب للواليات المتحدة وتخوض هي وإيران حروبًا
بالوكالة في دول مثل اليمن وسورية.

جانب من حفل التوقيع.

"القدس المفتوحة" و"سلوفاكيا الزراعية"
توقعان اتفاقية تعاون في المجال الزراعي
رام الل���ه  -وقعت جامعت���ا "القدس المفتوحة" و"س���لوفاكيا
الزراعي���ة" ،ام���س ،اتفاقي���ة تعاون ف���ي المج���ال الزراعي بين
الجانبين ،وذلك في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله ،بهدف
تب���ادل الخبرات واألبحاث المش���تركة وتش���جيع البحث العلمي
والنشر بين الجامعتين.
وتش���مل االتفاقي���ة التب���ادل األكاديم���ي والطالب���ي بي���ن
الجامعتين والمش���اركة معا في الحلقات الدراسية والمؤتمرات
العلمي���ة واالجتماعات وورش���ات العمل والبرام���ج األكاديمية
وإدخ���ال التكنولوجي���ا وتبادلها في مج���االت الزراعة على نحو
يخدم الزراعة في فلسطين.
ووق���ع االتفاقية عن جامع���ة القدس المفتوحة رئيس���ها د.
يونس عم���رو ،وعن الجامعة الس���لوفاكية رئيس���ة الجامعة د.
كلوديا هلسوفا.
ورحب عمرو بالوف���د الضيف ،وأطلعه على عمل الجامعة وقال:
"إنها أكبر جامعة في فلسطين وتتبع منظمة التحرير ،وفيها 8
كليات إحداها كلية الزراع���ة ،ونحن نولي الزراعة اهتماما كبيرا
لما نعانيه من هجمة االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الزراعية
ومصادر المياه في فلسطين.
وقال :ألهمية الزراعة أسسنا مركزا لألبحاث الزراعية في مدينة
أريحا يخدم فلسطين ،وقد اهتمت جامعة القدس المفتوحة في
فروعها العش���رين المنتش���رة في مختلف أرجاء الوطن بالضفة
الغربية وقطاع غزة بتعزيز القطاع الزراعي وتطويره".
وأوض���ح أن مرك���ز األبحاث الزراعي���ة يعمل على تطوي���ر نوعيات
محسنة من البذور واألسمدة ،وإنتاج مضادات حيوية لمحاربة اآلفات
الزراعية ،وبخاصة سوسة النخيل في أريحا واألغوار الفلسطينية.

وأض���اف عمرو ،إن "الق���دس المفتوحة" تتطل���ع إلى مزيد من
الش���راكات مع الجامعات العربية والدولية في س���بيل النهضة
بالتعلي���م الزراع���ي ،و"الي���وم نوق���ع اتفاقية تمث���ل جزءا من
الشراكات التي نسعى إليها".
إلى ذل���ك ،قالت رئيس���ة الوفد د .س���وزانا بلكوف���ا من كلية
الهندسة الزراعية في جامعة سلوفاكيا ،إنها سعيدة بوجودها
في فلس���طين والعمل م���ع جامعة الق���دس المفتوحة .وجامعة
سلوفاكيا الزراعية هي الجامعة الوحيدة المختصة بالزراعة في
بالدها ،وإن هندسة الزراعة واألراضي والمسطحات الزراعية من
أهم ما تسعى الجامعة إلى تطويره.
وأضافت بلكوفا ،إن الجامعة متطورة في مجال تخفيف المضار
الناتجة عن األسمدة ،وهي متطورة كثيرا في مجال أنظمة الري،
وهذه مش���اريع يمكن العمل معا من أجل تطوير مش���اريع الري
والتخفيف من األراضي القاحلة في فلسطين.
وحضر التوقيع من جامعة س���لوفاكيا الزراعية كل من :د .سوزانا
بالكوفا ،وأ .مارتا هارنيكاروفا ،وأ .جان فاليك ،.ونواب رئيس الجامعة:
للش���ؤون األكاديمية د .س���مير النجدي ،وللشؤون اإلدارية د .مروان
دروي���ش ،وللش���ؤون المالية د .عصام خلي���ل ،ود .م .عماد الهودلي
مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية ،ود .آالء الشخشير مساعد
رئيس الجامعة لش���ؤون المتابعة ،ود .حس���ني عوض عميد البحث
العلمي ،ووجدي بشارات ممثل عميد كلية الزراعة وهو عضو مجلس
كلية الزراعة ،ود .عزيز س�ل�امة مدير مركز البحوث العلمية الزراعية
بجامعة القدس المفتوح���ة ،وأ .محمود حوامدة مدير مركز التعليم
المستمر وخدمة المجتمع ،وأ .سالفة مسلم مديرة العالقات العامة،
وأ .لينا أبو هالل من العالقات الدولية.

ارتياح في اليونان للخروج من خطط المساعدات
أثين���ا  -أ ف ب :تخرج اليون���ان اليوم االثني���ن من آخر خطط
المس���اعدات المطبقة منذ  2010وهي أفضل حاال لكنها ال تزال
تعاني من تبعات ثماني سنوات من التقشف ،فيما األكثر شبابا
فيها ال يذكرون كيف كانت األوضاع "من قبل".
وبعد البرتغال وإيرلندا وإس���بانيا وقبرص ،كانت اليونان آخر
دول منطق���ة اليورو التي ال تزال قيد المس���اعدة األوروبية منذ
األزمة االقتصادية التي عرفتها هذه المنطقة.
وتلقت على مدى ث�ل�اث خطط متتالية في  2010و 2012و2015
قروض���ا بقيمة  289ملي���ار يورو ،غير أن اإلصالح���ات التي طالب
بها صن���دوق النقد الدولي والس���لطات األوروبي���ة في المقابل
أنهكتها ،مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنس���بة الربع خالل
ثماني س���نوات ولم يس���تأنف النمو إال العام  ،2017فيما تدنت
نسبة البطالة للتو عن  %20بعد تسجيل ذروة قدرها  %27,5في
.2013
وأق���ر المدير العام لـ"آلية االس���تقرار األوروبي���ة" التي تدير
البرنامج الحالي كالوس ريغلينغ بأنه س���يكون "من غير الصحيح
القول إن كل ش���يء أنجز على ما ي���رام" ،في مقابلة أجرتها معه
نشرة "شبيغل أونالين" اإللكترونية األلمانية.
وأعرب ريغلينغ عن "احترامه الهائل" لليونانيين الذين خسر
معظمهم ثلث رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية خالل األزمة.
ويرى العدي���د من الخبراء على غ���رار االقتصادي لدى مصرف
"يوروبنك" تيودوروس س���تاماتيو أن خطط المساعدة كان "ال بد
منها" في بل���د تأخرت فيه اإلصالحات كثي���را ،غير أن تبعاتها
كانت في غاية القسوة.
حاول رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس من حزب سيريزا اليساري
الراديكالي مع وزير ماليته آنذاك يانيس فاروفاكيس تليين ش���روط
البرنامج الثاني عند وصوله إلى السلطة في كانون الثاني .2015
لك���ن بالرغ���م م���ن "ال" حازمة م���ن اليونانيي���ن للدائنين في
اس���تفتاء شعبي ،اضطر تسيبراس في نهاية األمر إلى التوقيع
عل���ى خطة المس���اعدة الثالثة في تموز التال���ي لتفادي خروج
اليونان من اليورو.
وتبدو جميع األحزاب الكبرى ومنها سيريزا نفسه ،على قناعة
اآلن بصوابية التش���دد المالي ،وهو ما يعتبره أس���تاذ االقتصاد
نيك���وس فيتاس أمرا جيدا مش���يرا إلى أنه "ل���م يعد هناك من
يتكهن بانهيار جديد في اليونان".
وهو رأي س���ائد بصورة عامة ،ولو أن أستاذ العلوم االقتصادية
في جامعة تولوز األولى غابريال كولوتي المعارض بشدة لخطط
المساعدة ،ما زال يتوقع "اشتعاال اجتماعيا محتوما" في اليونان.
يبقى أن البلد الذي حقق في  2016و 2017فائضا في الميزانية

خارج خدم���ة الدين بحوال���ى  4بالمئة ،يتخط���ى بكثير مطالب
الجه���ات الدائنة ،لم يتحرر بالكامل من قي���ود دائنيه ،واضطر
إلى إقرار إصالحات مس���بقا للعامين  2019و 2020وس���يبقى قيد
المراقبة لعدة سنوات.
وقبل بهذه الش���روط لقاء إعادة جدولة ديونه من خالل منحه
مهل س���داد أطول بصورة خاصة ،وهي ليون���ة اعتبرتها وكالة
"فيتش" للتصنيف االئتماني "جوهريا".
ورفعت الوكالة مؤخرا تصنيفها للدين السيادي اليوناني إلى
"بي بي سلبي" ،بفارق ثالث درجات فقط عن تصنيف "بي بي بي"
الذي تبدأ عنده باعتبار اإلقراض للبلد "جيد النوعية".
يبقى الس���ؤال مطروحا عما إذا كان من الممكن احتمال خدمة
ه���ذا الدين الذي ال يزال يمثل  %180من إجمالي الناتج الداخلي
اليوناني على المدى البعيد.
ويش���كك صندوق النقد الدول���ي في أن يكون بإم���كان أثينا
اإليفاء بأعباء ديونها ،وقرر عدم المشاركة في خطة المساعدات
الثالثة بعدما عج���ز عن إقناع الدول األوروبي���ة بتخفيف ديون
اليونان.
وتفضل الحكوم���ة اليونانية التركيز على احتياجات التمويل
السنوية التي ستبقى بفضل إدارة الدين أقل من  15بالمئة من
إجمالي الناتج الداخلي على األمد المتوس���ط ،ثم عشرين بالمئة
بعد ذلك وهي نسبة تعتبرها أوروبا كبيرة.
وقال مس���ؤول إن "الدين اليونان���ي ليس فقط ال يمكن تحمله
بل سيستمر طويال".
وترى الحكومة أنها قادرة على اإليفاء بالتزاماتها حتى نهاية
 2022ويمكن أن تسمح لنفسها باختيار األوقات المناسبة للجوء
إلى أسواق المال.
وقال ريغلينغ لمجلة "دير ش���بيغل أونالي���ن" إن "أزمة اليورو
انتهت ( )...والعشرون من آب هو خاتمتها" ،لكن تحسن األرقام
االقتصادية ال ينعكس فعليا على اليونانيين.
ويش���دد فيتاس على "الضرورة الملحة" لتس���جيل "نمو قوي
جدا" في السنوات المقبلة يتجاوز الـ  2بالمئة المتوقعة بشكل
عام "وإال ستتواصل معاناة العائالت".
وفي ه���ذا اإلطار من الصعب على اليونانيين اإلش���ادة بنجاح
لتس���يبراس خصوصا بعد الحريق الذي أودى بحياة  96ش���خصا
بالقرب من أثينا مع إدارة سيئة للعمليات ،وتقول وسائل اإلعالم
إن رئيس الوزراء سيكتفي بإلقاء كلمة متلفزة الثالثاء.
ولخصت صحيفة "تا نيا" القريبة من المعارضة الشعور السائد
قائلة" :في الس���اعة صفر م���ن  21آب تنتهي خطة المس���اعدة
ويستمر الكابوس".

صندوق إنقاذ منطقة اليورو يطالب
اليونان بااللتزام بشروط التعاقد
بروكس���ل  -د ب أ :طالب صندوق إنق���اذ منطقة اليورو أثينا
بااللت���زام الصارم بالش���روط الت���ي كانت توصل���ت إليها مع
دائنيه���ا ،وذلك مع ق���رب انتهاء خطة اإلنق���اذ االقتصادي
الثالثة للبالد.
وق���ال كالوس ريجلين���ج ،المدي���ر اإلداري لـ"آلية االس���تقرار
ُ
األوروبية" ،في مقابلة نشرت أمس" :نحن دائنون صبورون للغاية
 ...ولكننا نريد اس���ترداد أموالنا ،ولهذا فإننا سنتابع التطورات
في اليونان عن كثب".
وم���ن المقرر أن تخ���رج اليونان غدًا من برنام���ج اإلنقاذ الثالث
واألخير الخاص بها.
وفي أعقاب االنهيار المالي الذي ش���هدته البالد العام ،2010
تدخلت مجموع���ة من الدائنين الدوليين وم���ن بينهم صندوق
النق���د الدولي إلنقاذ اليون���ان من اإلف�ل�اس بإقراضها ما وصل
إجمالي���ه إلى  289مليار ي���ورو ( 330مليار دوالر) وفقا لش���روط
معينة.
وفي المقاب���ل ،كان مطلوبا من أثينا فرض إصالحات وتقليص
برامج الرعاي���ة االجتماعية وفرض المزيد من الضرائب وااللتزام
بكل ذلك.
ُ
وقال في المقابلة ،التي نش���رت على موق���ع اآللية ،إن "الدول

المشاركة في اآللية واآللية نفسها كمؤسسة تنظر إلى االلتزام
بالتعهدات بمنتهى الجدية".
وأضاف" :هناك بالتأكيد ثقة أكبر بكثير عما كان عليه الوضع
قبل سنوات قليلة ،ومع ذلك ،فإن الثقة في بعض دولنا األعضاء
ربما لم تتم استعادتها بصورة كاملة".
وكوسيلة الستعادة تلك الثقة ،قال ريجلينج إنه سيتم تعزيز
مراقبة اإلصالحات والتقدم االقتصادي في اليونان ،بما في ذلك
قي���ام خبراء معينين م���ن جانب الدائنين بزي���ارات لليونان كل
ثالثة أشهر.
وأض���اف إن "اليون���ان بحاج���ة إل���ى المضي ف���ي العمل على
استعادة ثقة ش���ركائها ،وأنا على اقتناع أنها قادرة على فعل
ذلك".
وقال جيانيس س���تورناراس ،وزير المالية اليوناني الس���ابق
والرئيس الحالي للبنك المركزي ،إنه يتعين على أثينا االستمرار
في تطبيق إصالحات التقشف ،بما في ذلك إدخال خفض جديد
على رواتب التقاعد ،إذا ما كانت ترغب في الوصول إلى األسواق
المالية بمعدالت فائدة مخفضة.
ُ
وأض���اف ف���ي تصريح نش���ر ف���ي ع���دد األحد م���ن صحيفة
"كاثيميريني" الصادرة في أثينا" :ال يزال أمامنا طريق طويل".

