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حول دوامة ارتفاع االسعار ونتائجها
بقلم: الدكتور عقل أبو قرع

ارت��ف��اع االس��ع��ار ف��ي االس���واق الفلسطينية،  م��رة اخ��رى يعود ويتصاعد احل��دي��ث ع��ن 
والتوقعات بأن يزداد هذا االرتفاع مع بداية وخالل شهر ايلول احلالي، ورمبا تكون الزيادة 
كبيرة لتضافر عدة عوامل، منها ارتفاع اسعار النفط  والوقود واحلبوب وما يتبع او يعتمد 
على ذلك من املنتجات االخرى في االسواق العاملية، وانخفاض قيمة الشيكل بالنسبة للدوالر 
وما لذلك من انعكاسات على اسعار املواد املستوردة وانعكاسات ذلك علينا العتمادنا على 
السوق االسرائيلي واسعار السلع املستوردة في ذلك السوق، وكذلك ارتفاع قيمة الضريبة 
املضافة ولو بنسبة قليلة، وكل هذه االسباب تؤدي الى ارهاق املستهلك الفلسطيني بارتفاع 
االسعار من كل جانب وما لذلك من نتائج وانعكاسات قد تكون وخيمة على الكثير من االفراد 

والعائالت الفلسطينية.
وكان واضحا خالل األسابيع القليلة املاضية وخاصة خالل شهر رمضان، االرتفاع املتواصل 
واحلاد في أسعار اخلضروات وغيرها من السلع في بالدنا، والن اخلضروات من بندورة وخيار 
فأن  فلسطينية،  عائلة  كل  من  تقريبا  استهالكها،  يتم  ذل��ك،  الى  وما  وبطاطا  وقرنبيط 
االرتفاع في أسعارها قد اثر على اجلميع تقريبا ، والسؤال الذي يدور في خلد الكثير من 
املواطنني، وخاصة حني احلديث عن منتجات زراعية نستطيع نحن ان ننتجها، هو ما هو 
وال��ذي تركم  املتواصل  امل��زارع  بالذات، وهل هو عزوف  االرتفاع  وراء هذا  السبب احلقيقي 
لسنوات عن زراعة احملاصيل وخاصة في منطقة األغوار ، والذي أدى الى نقص احملصول، ام 
ان هناك اسبابًا اخرى، واذا كانت املنتجات الزراعية كالبندورة واخليار مثال، هي من السلع 
العاملة  واألي��دي  واملياه  األرض  إنتاجها، الننا منلك  التحكم في  ونستطيع  نحتاجها  التي 
واخلبرة الالزمة لذلك، واذا كانت الزراعة هي إحدى مكونات االقتصاد األساسية التي من 
خاللها ميكن وبسهولة االعتماد على الذات فيما نحتاج ونستهلك ، إذن ملاذا هناك نقص 
في هذه السلع الزراعية، هل هناك نقص في التخطيط على مستوى الوزارة، ام ضعف في 
االرشاد الزراعي، ام نقص في رأس املال وبالتالي االستثمار في الزراعة، ام ان كل هذه العوامل 

مجتمعة، او ان هناك اسباب اخرى؟.
املستهلك  املنتجات ومن ثم يبدأ  اسعار بعض  املهمة االخرى هي حني ترتفع  والنقطة 
الفلسطيني باالقبال على منتجات اقل سعرا، وهنا تكمن اخلطورة بأن تكون هذه املنتجات 
اقل جودة او قليلة الكفاءة ورمبا لها اضرار صحية وخيمة بسبب التلوث او تراكم الكيماويات 
او الى ذلك، اخذا بعني االعتبار ما تناقلتة بعض التقارير واالخبار خالل الفترة املاضية 
عن وجود مواد كيميائية في الطعام الذي نأكل وبأنواعه، وكذلك احلديث عن ادوية غير 
فعالة او مهربة او منتهية الصالحية ولكن تباع بأسعار ارخص، وما لهذه االنباء من تبعات 
املواطن الفلسطيني، وكذلك االثار  القلق واالرب��اك وعدم الوضوح عند  ومن اهمها حاالت 

الصحية واالقتصادية املترتبة على ذلك.
على  املستهلك  اقبال  امكانية  وبالتالي  االسعار،  ارتفاع  في  املتواصل  االرتفاع  وفي ظل 
منتجات ارخص، فيجب تناول موضوع سالمة الغذاء وال��دواء في بالدنا مبنتهى اجلدية 
واملسؤولية، وان يتم معاجلتها بهدوء وبشكل موضوعي وعلمي، بعيدا عن االثارة والترويج، 
اسوة  قضايا،  هكذا  مثل  ع��رض  من  االكبر  اجل��زء  يتحمل  الفلسطيني،  االع��الم  ك��ان  واذا 
باالعالم في بلدان العالم االخرى، فانه يجب احلذر من تناول هذا املوضوع مبعزل عن جانبة 
العلمي، وكذلك ليس العمل فقط لطرح القضية ونسيانها، فاالعالم الناجح هو ليس من 
يقوم بعرض القضية، ولكن الذي يسعى ويتابع وبشكل موضوعي اليجاد احللول لها، ومن 
اجل طمأنة املواطن وبالتالي عدم اثارة الناس والبلد، فاملطلوب من اجلهات الرسمية وغير 
الرسمية املهتمة بسالمة الغذاء والدواء، وضع برنامج منظم ومتكامل من اجل سحب عينات 
عشوائية، سواء اكان من اخلضار او الفواكه، او من الدواء، او حتى من اخلبز والكعك، واجراء 
الفحوصات الروتينية لهذه العينات، في مختبرات فلسطينية، مت اعتمادها، ومت التأكد 
ومن خالل مختصني علميني، بجاهيزتها، سواء طاقمها او اجهزتها او خبرتها، في القيام، 
بهذه الفحوصات، واالهم كذلك نشر نتائج الفحوصات، ومن خالل االعالم، لكي تصل الى 
املواطن، وليس االنتظار حتى اثارة املشكلة، وبالتالي القول ان هناك فحوصات وبأن املنتوجات 

سليمة وصاحلة لالستهالك، وال داعي للقلق؟؟
ومع كل ارتفاع جديد في االسعار، يبدأ االهتمام باملستهلك وحقوقه واحتياجاته يحتل 
العناوين في وسائل االعالم، حيث يبدو ان هذا االهتمام ال يأخذ احليز املطلوب اال اذا حدث 
االرتفاع ويزداد مع ازدياد حدة االرتفاع، وهذا االهتمام سواء اكان من املسوؤلني الرسميني، 
من  العديد  من  او  التجارية  الغرف  من  او  وهي عديدة،  املستهلك  او من جمعيات حماية 
االشخاص والهيئات، فأنه في العادة ال يحمل اجلديد للمستهلك الذي اعتاد على مثل هكذا 
شعارات، والذي بات يدرك ان كل الدعوات السابقة وحمالت التفتيش على االسعار وعلى 
املنتجات، ال حتقق ما يتم احلديث عنه او التصريح به ، والذي يبقى في احملصلة شعارات 
املستهلك  الفلسطيني علية، يكون  املستهلك  اعتياد  او  الوضع  ثبات  ومع  اعالمية فقط، 
الفلسطيني قد دفع ثمن ارتفاع االسعار وخاصة املنتجات التي ال غنى لة عنها مثل اللحوم 
واخلضروات واحلبوب، ورمبا دفع كذلك ثمن رداءة او قلة جودة او ضعف سالمة منتجات 

اخرى استهلكها ورمبا بسعر اقل.
وكان قد مت قبل فترة، تأسيس " املجلس الفلسطيني حلماية املستهلك" وهو هيئة شبة 
رسمية ومت كذلك تأسيس " جمعيات حماية املستهلك" في كل محافظة، وهي جمعيات 
اهلية، تضم اعضاء من املجتمع املدني ومن املواطنني ومن املهتمني باملستهلك وقضاياه، ومبا 
ان الهدف هو حماية املستهلك، فأنة كان من املفترض ان يكون املستهلك هو العنوان واالساس 
والضمان لنجاح كل هذه النشاطات، ولكي يكون ذلك كان من الواجب البدء من املستهلك 
والية، وللبدء من املستهلك ، يجب التواصل واالتصال الفعال معه لبناء الثقة واملصداقية، 
لكي وببساطة يعرف ما يفعل، او الى من يتجه، او كيف العمل حني يحس ان هناك شيئًا 

او اشياء تتطلب احلماية.
النهائي لكافة  الهدف  الفلسطي�ني من املفترض ان يكون هو  ومبا ان حماية املستهلك 
االطراف الفعالة في هذا املجال، فمن املنطق والواجب واالهمية وجود الية واضحة للتعاون 
والتنسيق حلماية هذا املستهلك، ليس فقط من شبح ارتفاع االسعار املتواصل، ولكن كذلك 
الدواء، واسعار  املياه، وتوفر ونوعية وفعالية  الغذاء بأنواعه، وجودة  فيما يتعلق بسالمة 

الكهرباء، وما الى ذلك.

املساعدات اخلارجية والتنمية 
االقتصادية

أ. عالم االشهب

ان الوضع االقتصادي الفلسطيني الذي نعيشه اليوم في ظل ارتفاع االسعار و ما يصاحبه 
الوطني  االقتصاد  وزارة  م��ن  يتطلب  خصوصا،  الشباب  ب��ني  للبطالة  مرتفعة  نسب  م��ن 
الذات  على  واالعتماد  االنتاج  حجم  لزيادة  بناءة  خطط  وضع  االقتصاديني  واملخططني 

وتقليل االعتماد على االستيراد في توفير السلع االستهالكية للمواطنني.
في هذا السياق اود التطرق الي موضوع واحد فقط يتعلق باملساعدات اخلارجية ودورها 
في حتقيق التنمية االقتصادية احمللية، ألن اقتصادنا الفلسطيني يعتمد بشكل كبير -الى 
حد ما- على املساعدات اخلارجية في محورين اساسيني هما تغطية العجز باملوازنة وتنفيذ 

املشاريع التطويرية في مجال البنية التحتية.
ان اجلزء املستثمر من املساعدات في مجال تطوير البنية التحتية مهم وحيوي ويخلق 
فرص عمل جيدة ولكنه يبقى محدود املدة وال يأخذ طابع الدميومة واالستدامة في زيادة 
االنتاج احمللي، واجلزء االخر من املساعدات اخلارجية الذي يتجه نحو دعم املوازنة يؤول في 

اخره على السلع االستهالكية غير املنتجة والتي يستورد معظمها من اخلارج.
اذن هناك هدر كبير في استثمار تلك املساعدات ملا فيه حتقيق التنمية االقتصادية 

املستدامة وتقليل نسب البطالة املرتفعة وما يواكبها من ارتفاع لالسعار.
والسؤال الذي يدور في اذهان الكثير من الناس ملاذا ال يتم توجيه املساعدات اخلارجية 

نحو املشاريع االنتاجية في كافة القطاعات االقتصادية؟
ادرك متاما ان العديد من املسؤولني واملخططني االقتصاديني سيردون بالقول ان اقتصادنا 
الفلسطيني مبني على اساس "اقتصاد السوق" اي االقتصاد احلر القائم على قوى العرض 
والطلب دون تدخالت للحكومة فدور احلكومة في هذا النوع من االقتصاد هو دور املنظم 
ويعطي احلرية املطلقة للقطاع اخلاص لالستثمار في كافة املجاالت االقتصادية وال تقدم 

احلكومة على االستثمارات االنتاجية.
ال اريد القول هنا ان على احلكومة ان تدخل في مجال املنافسة مع القطاع اخلاص ولكن 
املشاريع  في  اخلاص  القطاع  مع  والشراكة  بالتكامل  العمل  باالمكان  انه  الى  التنويه  اريد 

االستثمارية املنتجة والتي حتتاج الى االيدي العاملة الفنية منها.
فعلى سبيل املثال ميكن للحكومة ان تعمل على اقامة شركات املناطق الصناعية التي من 
خاللها ميكن توفير البنية املطلوبة للمشاريع الصناعية الزراعية منها والتكنولوجية وكذلك 
العمل على توفير شركات للمناطق احلرفية فالعديد من مدننا الفلسطينية تشتهر ومتتاز 
بالصناعات احلرفية، وهذا بدوره سيوفر رأس املال املطلوب للمشاريع املتوسطة والصغيرة.

جتربة املشاريع الصغيرة فكرة لقيت النجاح في العديد من الدول االوروبية املتقدمة 
كأملانيا مثال ونحن في فلسطني بحاجة الى تبني ودعم فكرة االستثمار في املشاريع االنتاجية 
التنمية  حتقيق  في  الوطنية  استراتيجياتنا  عليه  تتجه  ان  يجب  ما  وه��ذا   ، الصغيرة 

االقتصادية واستثمار املساعدات اخلارجية في مثل تلك املشاريع.
املساعدات  تلقي  ويضبط  يحكم  فلسطيني  ق��ان��ون  ال��ى  بحاجة  اننا  ذل��ك  ال��ى  اض��ف 
في  املساعدات  تلك  استثمار  يتم  ان  بهدف  وذل��ك  الداعمة  اجلهات  خ��الل  من  اخلارجية 
االستهالكية  النفقات  تغطية  بهدف  وليس  للدخل  امل��درة  املنتجة  االستثمارية  املشاريع 

املصاريف اجلارية فقط.
ما لم نحقق التنمية االقتصادية من خالل زيادة االنتاج لن يكون مبقدرونا بناء اقتصاد 
وطني سليم يعتمد على قواه ومقوماته الذاتية، لذا يجب علينا العمل على استثمار رأس 
للمجتمع في  الى مشاريع منتجة  نتلقاه من مساعدات خارجية  ما  و كذلك  الوطني  املال 
الستيرادها  ونتوجه  ومشاغلنا  مصانعنا  نغلق  ان  قبل  لها  اصحابا  نحن  كنا  مجاالت  عدة 

من اخلارج.
والعوملة االقتصادية واتفاقيات اجلات)GATT( يجب ان ال تكون سيوفا مسلطة على 

رقابنا في احلد من دعم الصناعة واالنتاج احمللي.

رئيس  العتيلي  ش���داد  د.  عقد   - ال��ق��دس 
نائب  احلسيني  رفيق  د.  يرافقه  املياه  سلطة 
االمني العام لالحتاد من اجل املتوسط والسفير 
عدة  ال��وزي��ر  نبيل  فنلندا  ف��ي  الفلسطيني 
اجتماعات رسمية عالية املستوى مع اجلانب 
وعلى  املياه  مشاريع  ملناقشة  وذلك  الفنلندي 
والذي  غزة  لقطاع  املياه  مشروع حتلية  راسها 

تصل كلفته مايقارب من نصف مليار دوالر.
الدولي  التعاون  اللقاء االول مع وزيرة  جاء 
هيدي هاتوال حيث قام العتيلي بشكر فنلندا 
التي متول احد اهم مشاريع السلطة الوطنية 
املتعلق  املشروع  وهو  القدس  في  الفلسطينية 
بالبنية التحتية للمياه في قرى شمال غرب 
القدس والذي متوله فنلندا مبايقارب من 7 
مليون يورو. واطلع العتيلي الوزيرة على سير 
العمل في املشروع والذي سيخفف املعاناة الكثر 
ووضع  منه.  يستفيدون  م��واط��ن  ال��ف   35 م��ن 

العتيلي السيدة هاتوال في اجلهود التي تبذلها 
السلطة الوطنية النقاذ الوضع املائي في قطاع 
غزة والسعي لتنفيذ مشروع استراتيجي كبير 
صودق عليه من قبل االحتاد من اجل املتوسط 
واشار العتيلي الى الوضع املائي بشكل عام والى 
تفاقم  من  يحذر  ال��ذي  املتحدة  االمم  تقرير 
االوضاع في القطاع بحلول العام 2020 واحد 
االسباب الرئيسة لتدهور االوضاع شح ونوعية 
املياه وشكر العتيلي اهتمام فنلندا بتصنيف 
وعدم  املستوطنات  م��ن  امل��س��ت��وردة  البضائع 
لتوحيد  والسعي  البضائع  كبقية  معاملتها 

اوروبا باخلصوص.
وقدم د. رفيق احلسيني شرحا موجزا عن 
االحت��اد من  دول  ال��ذي صادقت عليه  املشروع 
التي  املالية  االلتزامات  واوض��ح  املتوسط  اجل 
وفرنسا  العربية  الصناديق  قبل  م��ن  اعلنت 
الذي سيمول خالل  وبنك االستثمار االوروبي 

املشروع  ل��وث��ائ��ق  والتحضير  ال��ق��ادم��ة  االش��ه��ر 
االحتاد  دع��م  ع��ن  احلسيني  وحت��دث  لطرحه 
مشروعا  منه  يجعل  مم��ا  للمشروع  االوروب����ي 

محميا دوليا.
واكدت وزيرة التعاون الدولي اهتمام فنلندا 
لبناء  الفنلندية  احلكومة  ومساندة  باملشروع 
فنلندا  واهتمام  اخلدمات  وحتسني  املؤسسات 
التحلية وان ذلك سيناقش الدراجه  مبشروع 
ضمن مشاريع التعاون الثنائي واكدت الوزيرة 
كل  على  والعمل  غ��زة  بقطاع  فنلندا  اهتمام 

مايساعد في رفع املعاناة.
والغابات  ال���زراع���ة  وزي���ر  اع��ل��ن  جهته  م��ن 
باهتمام  الوفد  التقاه  ال��ذي  كوسكنني  ج��اري 
دعم  يلقى  س��وف  ذل��ك  وان  ب��امل��ش��روع  فنلندا 

احلكومة له.
اخلارجية  وزي�����ر  ب��ل��ق��اء  ال���وف���د  واخ��ت��ت��م 
اطلعه  ت��وم��ي��وج��ا ح��ي��ث  ارك�����ي  ال��ف��ن��ل��ن��دي 

وعن  ع��ام  بشكل  امل��ائ��ي  ال��وض��ع  على  العتيلي 
اثر الوضع املائي املتفاقم على مختلف مجاالت 
اثر  واالقتصادي وعن  الزراعي  احلياة وخاصة 
املستوطنات واجلدار وترحيب السلطة الوطنية 
باملبادرة التي تقودها فنلندا بخصوص تعريف 
االوروبية  ال��س��وق  ف��ي  املستوطنات  منتجات 
اجلمركية  التسهيالت  على  حصولها  وع���دم 
وتطرق العتيلي الى تقرير االمم املتحدة حول 
الوضع االنساني واملعيشي في قطاع غزة بشكل 
خاص وفي االرض الفلسطينية بشكل عام في 
املالية وب��دوره اكد وزير اخلارجية  ظل االزمة 
امل��س��ت��م��ر لتحقيق  ف��ن��ل��ن��دا  ال��ف��ن��ل��ن��دي دع���م 
جلهود  الفنلندي  ال��دع��م  وع��ن  الدولتني  ح��ل 
الدولة  على  للحصول  الفلسطينية  القيادة 
واكد قلق فنلندا من غياب االفق السياسي وان 
اوروبا يجب ان تلعب دورا اليقتصر فقط على 

املساعدات املالية .

العتيلي يناقش مشاريع املياه والتحلية
مع وزراء اخلارجية والتعاون والزراعة في فنلندا

معرض املنتجات الفلسطينية بالناصرة..  
ملتقى للتواصل بني أبناء شعبنا

 الناصرة - وفا - لم يصدق مدير مركز التجارة الفلسطيني في قطاع غزة 'بال تريد'، محمد سكيك، 
أنه يجلس في مدينة الناصرة، التي يزورها ألول مرة في حياته، على هامش مشاركته في معرض املنتجات 

الفلسطينية الذي يقام باملدينة.
 وقال سكيك ل�'وفا': عندما تقرر إقامة املعرض في الناصرة سارعت بتقدمي طلب للحصول على تصريح 
للمشاركة، وفعال مت ذلك، وأنا سعيد جدا بهذه املشاركة كونها املرة األولى التي ازور فيها الناصرة، وكوني 

تعرفت على أهلها الذين سمعت دوما عن طيبتهم وكرم ضيافتهم'.
والغرفة  الله،  رام  تريد' في  'بال  والذي ينظمه  الناصرة،  الفلسطينية في  الصناعات  ويشهد معرض 
التجارية في الناصرة واجلليل، بتمويل نرويجي، إقباال غبر مسبوق من قبل أهلنا في الناصرة والبلدات 

والقرى املجاورة لها، كذلك من حيث الشركات املشاركة في املعرض.
 وتشارك 40 شركة فلسطينية في املعرض، كما خصصت العديد من زوايا املعرض للمنتجات احلرفية 

النسائية التي تعبر عن أصالة تراثنا، إضافة إلى عرض خاص للصابون النابلسي.
 وأوضح عثمان قنيبي من الشركة العاملية لصناعة الفرشات أن للمشاركة في هذا املعرض بعد اقتصادي 
وسياسي. وقال: 'نشارك للمرة األولى في معرض بالناصرة، لتعريف أهلنا في الداخل بالصناعات الفلسطينية 
ومدى جودتها وقدرتها على منافسة الصناعات األخرى، وخاصة اإلسرائيلية التي تباع لهم بأسعار مرتفعة 
جدا'. وكشف النقاب عن أن الشركة العاملية لصناعة الفرشات، تنتج فرشات لشركات إسرائيلية والتي بدورها 

تقوم بتسويقها على أنها منتج إسرائيلي رغم كونها فلسطينية الصنع.
 وقال مدير عام غرفة جتارة الناصرة واجلليل هاني الفار إن الهدف من إقامة املعرض في الناصرة خلق 
عالقة مميزة بني الصناعات الفلسطينية والعربية في الداخل.  وشدد على أهمية التبادل التجاري بني 
أبناء شعبنا في الضفة وغزة والداخل، وقال: 'تسويق املنتجات الفلسطينية بشكل مباشر للمستهلك العربي 

هام جدا، كي يتعرف على املنتج الفلسطيني وجودته العالية'.

ال��ى ح��ال��ة الفقر  ال��ف��ارغ��ة ف��ي اش���ارة  الطبخ 
الشديدة .

وق����ال ط����ارق زب����ون ن��اش��ط س��ي��اس��ي واحد 
منظمي املسيرة التي تعتبر الثالثة من نوعها 
 ": واح��د  اسبوع  في مدينة بيت حلم خ��الل 
الفلسطينية   احلكومة  مللنا من سياسة  لقد 
وهي سياسة فاشلة بكل املقاييس وال بد من 
االسرائيلي  االحتالل  ضحايا  اننا  تغييرها، 
الفلسطينية ليست  االراض��ي  ان  اعتبار  على 
الكيان  اقتصاديا عن  وال  مستقلة ال سياسيا 
االقتصاد  لهذا  تابعون  نحن  بل  االسرائيلي، 
البيض  اسعار  برفع  اسرائيل  تقوم  فحينما 
، فإن ذلك  الوقود  وااللبان واالجبان، وكذلك 
ينسحب فورا على اراضي السلطة الفلسطينية 
الطرفني  ك��ال  ف��ي  ال��دخ��ل  م��ت��وس��ط  ان  رغ���م 

مختلف متاما" .
نامي"  ي��ا  "اص��ح��ى  ان مجموعة  ال��ى  يشار 
تأسست في محافظة بيت حلم قبل نحو عام 
ان  لها  وسبق  مستقلة  مجموعة  وهي  تقريبا 
منها  مختلفة  م��ج��االت  ف��ي  فعاليات  نظمت 
نصب خيمة اعتصام في ساحة املهد على مدار 
الساعة استمرت نحو عشرة ايام للضغط على 
كما   ، االنقسام  النهاء  الفلسطينية  القيادات 
نظم فعاليات في وسط بيت حلم تضامنا مع 

االسرى املضربني عن الطعام .

مظاهرة في بيت حلم احتجاجا على موجة غالء االسعار

ب��ي��ت حل��م – ال���ق���دس" م���ن  جن��ي��ب فراج 
وهي  ن���امي"  ي��ا  "اص��ح��ى  مجموعة  نظمت   –
مجموعة شبابية ناشطة في املجالني السياسي 
واالجتماعي ، مسيرة بعد ظهر امس في ساحة 
السينما وسط بيت حلم ، ضد سياسة احلكومة 

الفلسطينية االقتصادية وخاصة فيما يتعلق 
بالغالء الفاحش باالسعار . 

امل��س��ي��رة ش���ع���ارات تطالب  ورف���ع���ت خ���الل 
اصبحت  التي  الغالء  سياسة  بوقف  احلكومة 
كالكماشة تضغط على املواطنني الذين تضيق 

بهم احلياة يوما وراء يوم، ومن بينها: "، "نار 
نار..  حلمك  ن���ار..  بنزينك  ن��ار  خبزك   .. ن��ار 
ان اصمد  اريد  "انا  للعار"،  يا   .. نار  فواتيرك 
الفياض  الوعد  "اي��ن  امل��ق��وم��ات"،  لنا  اوج��دو 
اواني  املتظاهرون  واالمان "، كما قرع  بالرخاء 

إعالم  مركز  عقد   - دعنا  دمي��ا   - الله  رام 
لقاًء  والدميقراطية " شمس"  اإلنسان  حقوق 
حول الض��م��ان االج��ت��م��اع��ي في فلسطني: بني 
جامعة  في  احلقوق  كلية  في  والطموح  الواقع 
،وقد  الكلية  بيرزيت، بحضور عدد من طلبة 
من  قرع   أب��و  ش��روق  احملامية  اللقاء  افتتحت 
مركز "شمس"،معرفة باملركز واملشروع،وقالت أن 
الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان وسيادة القانون لطلبة اجلامعات،بدعم 

ومتويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
تالحمة  خالد  الدكتور  ق��ال   ، جانبه  وم��ن 
الضمان  أن  بيرزيت  القانون في جامعة  أستاذ 
إل���ى حتقيق ه���دف واحد  ي��ه��دف  االج��ت��م��اع��ي 
وقال   ، للمواطن  ال��ك��رمي  العيش  توفير  وه��و 
أن ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ه��و ج���زء أس��اس��ي من 
من  باعتباره  مواطنيها،  اجتاه  ال��دول  واجبات 
التي تكفل لإلنسان حياة كرمية  أهم احلقوق 
مبدأ  هو  االجتماعي  الضمان  كون  من  بالرغم 
صيغت  وقد  الفقر  ملكافحة  عاملي  استراتيجي 
أن  إال  دول��ي��ة،  واتفاقيات  معاهدات  أجله  م��ن 
كافيا  اهتماما  يوليه  لم  الفلسطيني  املشرع 
واكتفى  تشريع خاص  في  أحكامه  ينظم  ولم 
بذكره في القانون األساسي الفلسطيني ونظم 
له تشريع واحد أقره املجلس التشريعي في عام 
2003 ولم يصادق رئيس السلطة الفلسطينية 
إلغاؤه بصدور  عليه ألسباب موضوعية. و مت 
بشأن   2007 رق���م  )6(لسنة  ب��ق��ان��ون  ال���ق���رار 
ومحاولة  االجتماعية،  التأمينات  قانون  إلغاء 

رقم  بقانون  بالقرار  استبداله  تشريعيا فقط 
رقم  ال��ع��ام  التقاعد  ق��ان��ون  تعديل  بشأن   )5(
العاملني  وال��ذي يسري على  )7 ( لسنة 2005 
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وع��ل��ى ال��ع��م��ال اخلاضعني 
ألحكام قانون العمل، موضحني الحقا تقييما 
وضعها  ال��ت��ي  التشريعية  احل��ل��ول  لتداعيات 
واحللول  اإللغاء  حيث  من  الفلسطيني  املشرع 

السحرية التي لم تؤِت أوكلها إلى يوما هذا.
وأوضح الدكتور تالحمة أن السلطة الوطنية 
لهذا  العريضة  اخلطوط  وضعت  الفلسطينية 
احلق من خالل املبادئ التي صيغت في القانون 
فقد  2003م،  ل��س��ن��ة  الفلسطيني  األس���اس���ي 
أوجبت املادة )22( منه تنظيم قانون خلدمات 
العجز  ومعاشات  والصحي  االجتماعي  التأمني 
والشيخوخة ، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء و 
األسرى و رعاية اجلرحى واملتضررين واملعاقني، 
والتأمني  التعليم  بخدمات  تتكفل  أن��ه��ا  كما 
الصحي واالجتماعي. إال أن الضمان االجتماعي 
ال��ت��ي صيغت في  امل����واد  أح���د  ك��ون��ه  ل��م يتعد 
أي  ات��خ��اذ  دون  الفلسطيني  األس��اس��ي  القانون 
وبالتالي  تنفيذية،  أو  تشريعية  إج�����راءات 
انعكس ذلك على الواقع الفلسطيني سلبا بكل 

ما حتمل الكلمة من معنى.
وَاض����������اف : ن����الح����ظ م����ن خ������الل ال���وض���ع 
ملجاالت  واض���ح  غ��ي��اب  ه��ن��اك  أن  الفلسطيني 
الفضلى  للممارسات  وفقا  االجتماعي  الضمان 
وبالتالي  الدولية،  واالتفاقيات  املعاهدات  في 
أي  أو  االجتماعي  للضمان  تشريع  وج��ود  عدم 

ضمانات للطبقة العاملة، وان ما جاء به قانون 
العمل الفلسطيني في ما يخص إصابة العمل 
هو جزء من احد الضمانات التي حتتاج أصال إلى 

إعادة نظر من الناحية التشريعية.
أن هناك  ت��الح��م��ة ع��ل��ى  ال��دك��ت��ور  وش����دد 
باعتبارها  االجتماعية،  للتأمينات  أهمية 
فبقدر  للمجتمعات،  القوية  الدعامات  إحدى 
ضرورة  أيضا  فهي  اجتماعيه  ض���رورة  ه��ي  م��ا 
اقتصادية. ، كما تعتبر هذه النظم أكبر مظلة 
من  ال��دول،  معظم  في  واقتصادية  اجتماعية 
إن لم يكن  الشعب  حيث شمولها ملعظم فئات 
توفر  االجتماعية؛   ال��ن��اح��ي��ة  جميعه.فمن 
ه���ذه ال��ن��ظ��م م��ع��اش��ات مل��الي��ني امل��ؤم��ن عليهم 
منهم، مبا يحقق مستوى مقبول  واملستحقني 
ملعيشة املواطنني، باإلضافة إلى توفير الرعاية 
عليهم  للمؤمن  التأهيلية  واخلدمات  الطبية 
في حاالت إصابات العمل واملرض.ومن الناحية 
االجتماعي  التأمني  نظم  ف��إن  االقتصادية؛  
التي   ، عليهم  املؤمن  اشتراكات  بتجميع  تقوم 
يتم استثمارها في مشروعات اخلطط القومية 
للدول، وبهذا تتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير 
من العمال، كما تعيد إلى سوق العمل واإلنتاج 
من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تأهيله 
مهنيا.كما تعتبر هذه النظم حماية ألصحاب 
األعمال باألخص أصحاب املشروعات الصغيرة 
ال��ت��ع��رض ألزم���ات اق��ت��ص��ادي��ة، أو اإلعسار  م��ن 
باملكافآت  لهم  عمالهم  مطالبة  نتيجة  امل��ادي 
العمل،  قوانني  لهم  تقررها  التي  والتعويضات 

العمل  ص��اح��ب  محل  النظم  ه��ذه  حت��ل  حيث 
من  حصة  أدائ��ه  مقابل  احلقوق  تلك  أداء  في 

االشتراكات في نظم التأمني االجتماعي.
وفي نهاية اللقاء ، أوصى املشاركون بضرورة 
كافة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ض��م��ان  ق��ان��ون  يشمل  أن 
، على أن يراعى في نفاذ  الفئات والقطاعات 
التطبيق  ف��ي  الزمني  ال��ت��درج  م��ب��دأ  ال��ق��ان��ون 
التشريعات  إل��ى  واإلح��ال��ة  الشرائح،  واختيار 
ال���ث���ان���وي���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ع��ض اخل���دم���ات 
االختيارية  بالرزم  العالقة  ذات  والتأمينات 
متخصصة  علمية  ل��دراس��ة  وف��ق��ا  اإلض��اف��ي��ة 
الضروري هنا  وانه ومن   ، لهذا اخلصوص  تعد 
م���راع���اة م��ب��دأ ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي لتأمني 
ال��ع��ي��ش ال��ك��رمي ل��ل��م��واط��ن ك��ج��زء م��ن حقوق 
ل��ه، م��ع م��راع��اة م��ا يضمن  امل��واط��ن��ة املكفولة 
واالستمرارية في  البقاء  الصندوق على  قدرة 
أدنى  حد  دف��ع  اجلميع  يتولى  بحيث  ال��دف��ع، 
للصندوق وتتولى احلكومة الدفع عن الشرائح 
الدفع،ومساهمة  على  القادرة  غير  احملتاجة 
القطاع اخلاص من خالل التزامه مبسؤوليته 
االجتماعية وفقا ملا يتم التوافق عليه ما بني 
األجسام املمثلة لهذا القطاع واملؤسسة اخلاصة 
بإدارة النظام ، وبضرورة إصدار قانون للضمان 
االجتماعي في فلسطني ،وااللتزام باملتطلبات 
القانون  ف���ي  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن��ص��وص  ال��دس��ت��وري��ة 
األساسي الفلسطيني املعدل، وتوفير متطلبات 
العيش الكرمي كحق أساسي من حقوق املواطن 

الفلسطيني وتعزيز مفهوم املواطنة .

 مركز شمس يعقد لقاء حول الضمان االجتماعي في فلسطني 

البنك العربي يعلن عن الفائزين
في حملة القروض السكنية

رام الله - أعلن البنك العربي مؤخرًا عن أسماء الفائزين في السحوبات األسبوعية ضمن حملة 
القروض السكنية "امتلك منزل أحالمك واربح قيمة أول 12 قسط"، والتي أطلقها البنك ابتداًء 
من شهر حزيران من العام احلالي والتي متنح احلاصلني على قروض سكنية من البنك العربي 

خالل فترة احلملة  فرصة ربح قيمة أول 12 قسط من أقساط القرض السكني.    
وقد أجرى البنك في إطار هذه احلملة حتى اآلن خمسة سحوبات أقيمت على مدى خمسة 
أسابيع متتالية، بحيث مت اإلعالن سابقًا عن أسماء الرابحني في هذه احلملة وهم: السادة هاني 
اسميرات ومروان كالوتي والياس دعيبس و إياد عبده ومحمد زكارنة باالشتراك مع منى زيد. 
وقد استلم الرابحون جوائزهم وهي عبارة عن قيمة أول 12 قسط من أقساط قروضهم السكنية. 
ومن اجلدير بالذكر أن الفرصة ال زالت متاحة أمام اآلخرين للفوز في السحوبات املقبلة علمًا أنه 

قد مت متديد فترة احلملة حتى نهاية شهر أيلول 2012.
وقد صرح جمال حوراني نائب املدير اإلقليمي– مدير دائرة اخلدمات املصرفية لألفراد في 
البنك العربي – فلسطني: " تأتي هذه احلملة انطالقًا من التزام البنك العربي بتوفير أفضل 
اخلدمات واملنتجات والعروض املصرفية ملعتمديه مبا يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم ولتمكينهم 
من االستفادة من القروض السكنية التي يقدمها البنك المتالك منزل األحالم." وأضاف السيد 
حوراني: " كما يسرنا اإلعالن عن متديد هذه احلملة لنهاية شهر أيلول، كي نفسح املجال ألكبر 

عدد من معتمدينا  للمشاركة واحلصول على فرص لربح قيمة أول 12 قسط من القرض ."   
ومن اجلدير بالذكر أن حملة القروض السكنية "امتلك منزل أحالمك واربح قيمة أول 12 
أكانت  ألف دوالر سواء  التي تزيد قيمتها على 50  السكنية اجلديدة  القروض  قسط"،  تشمل 

ممنوحة للمواطنني الفلسطينيني املقيمني أو املغتربني. 

األردن يرفع أسعار البنزين للمرة 
الثانية هذا العام

عمان - )رويترز( - قال مسؤولون امس إن األردن رفع سعر البنزين منخفض اجلودة بنسبة 
عشرة باملئة وذلك في زيادة هي الثانية هذا العام ضمن إجراءات تقشف حتت إشراف صندوق 

النقد الدولي خلفض دعم باهظ التكلفة.
وال يشمل اإلجراء الذي أعلنه مجلس الوزراء وبدأ سريانه بعد منتصف الليل سعر البنزين 

عالي اجلودة بعد أن شهد زيادة كبيرة في أيار.
كانت احلكومة رفعت سعر البنزين عالي اجلودة 20 باملئة في خطوة هي األولى من نوعها 
منذ احتجاجات اندلعت أوائل العام املاضي مستلهمة االنتفاضات العربية مما دفع السلطات 

إلى زيادة اإلنفاق االجتماعي وجتميد رفع أسعار الوقود مبا في ذلك البنزين.
وأعقبتها بشهر زيادة 12.9 باملئة في سعر البنزين منخفض اجلودة الذي يستخدمه أصحاب 

الدخول املتدنية الذين يشكلون معظم سكان البالد البالغ عددهم سبعة ماليني نسمة.
الوقود آخذة في احلسبان الغضب  كانت احلكومة أحجمت لفترة طويلة عن رفع أسعار 
ف��ي 1989  مرتني  األس��ع��ار  رف��ع  بعد  ال��ب��الد  ف��ي جنوب  إل��ى مصادمات  تطور  ال��ذي  الشعبي 

و1996.
ويقول املسؤولون األردنيون إن رفع األسعار يظهر التزاما جديا باالنضباط املالي وسيجلب 

دعم صندوق النقد الدولي ومزيدا من املساعدات.
ويقول اقتصاديون إن األردن ال يستطيع االستمرار في نظام الدعم املكلف وال احملافظة 
على جهاز حكومي متضخم تستهلك رواتبه اجلانب األكبر من إنفاق الدولة البالغ 9.6 مليار 

دوالر في غياب تدفقات رأسمالية كبيرة من اخلارج أو ضخ مساعدات أجنبية.
ويقول املسؤولون إن رفع أسعار البنزين واالنضباط املالي سيساعدان األردن على حتقيق 
الناجت  إلى حوالي خمسة باملئة من  امليزانية  النقد للوصول بعجز  أهداف يدعمها صندوق 

احمللي اإلجمالي بعد تراجع املنح التي كانت تغطي تقليديا عجز امليزانية.

ب��رل��ني - ت��واج��ه امل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة أجنيال 
ميركل أسبوعا حافال من الدبلوماسية املكوكية 
املقرر  م��ن  إذ  ال��ي��ورو،  دي��ون منطقة  أزم��ة  بشأن 
إلجراء  والنمسا  إسبانيا  من  كل  إل��ى  تتوجه  أن 
الناطق باسمها في  محادثات، حسبما قال نائب 

برلني، أمس االول.
اخلميس  ي���وم  م��ي��رك��ل  تلتقي  أن  امل��ق��رر  م��ن 
راخوي  ماريانو  اإلسباني  ال��وزراء  برئيس  املقبل 
األعمال  لقادة  مؤمتر  في  وت��ش��ارك  م��دري��د،  في 
األملان واإلسبان. وبحسب وكالة األنباء األملانية قال 
املتحدث جورج شترايتر إنه من املتوقع أن تغطي 
أيضا محادثات اليوم التالي في فيينا مع املستشار 

األملاني فيرنر فاميان قضايا اليورو.
وأع��ل��ن االحت���اد األوروب����ي األس��ب��وع امل��اض��ي أن 
روم��ب��وي سيلتقي  ف��ان  ه��ي��رم��ان  رئ��ي��س مجلسه 

ميركل في برلني على الغداء يوم الثالثاء املقبل، 
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  م��ع  اجتماع  يعقبه 
ه��والن��د ف��ي ب��اري��س ي��وم األرب��ع��اء. ك��ان هوالند 
قام بزيارة إلى برلني ومدريد في األيام القليلة 

املاضية.
خطوات  بعد  املكوكية  الدبلوماسية  وجت��ري 
اليونان  ف��ي  تقشف  إج���راءات  لفرض  متشابكة 
وتقييم حجم املساعدة، الذي حتتاج إليه البنوك 
العقابية  الفائدة  أسعار  وكبح جماح  اإلسبانية، 
اإلسبانية  احلكومية  السندات  على  املفروضة 

واإليطالية.
وتظل اخلطوة التالية ملنطقة اليورو للتغلب 
االستقرار  آلية  إن��ش��اء  وه��ي  ال��دي��ون،  أزم��ة  على 
األوروبي معلقة إلى حني نظر احملكمة الدستورية 
أن  املقرر  ومن  التصديق.  بنود  قانونية  األملانية 

تصدر حكمها في الثاني عشر من  )أيلول(.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ذك����رت ص��ح��ي��ف��ة »بيلد« 
األملانية، أمس )االول(، أن محافظ البنك املركزي 
األملاني )بوندسبنك( ينز فايدمان بحث تقدمي 
القليلة  األس��اب��ي��ع  خ��الل  م���رات  ع��دة  استقالته 
املاضية احتجاجا على خطوات من جانب البنك 
لشراء  برنامجه  تفعيل  األوروب��ي إلعادة  املركزي 
السندات احلكومية. وكان فيدمان تصدر حملة 
االنتقاد املوجهة ضد خطط استعرضها في وقت 
األوروبي  املركزي  البنك  رئيس  الشهر  سابق هذا 
ماريو دراغي، التي من املتوقع أن يدرسها البنك 

في اجتماعه، اخلميس املقبل.
أقوى  ورفضت متحدثة باسم »بوندسبنك«، 
اليورو  منطقة  ف��ي  الوطنية  املركزية  البنوك 
ال��ت��ي تضم 17 دول���ة م��ن دول االحت���اد األوروب���ي 

)27 دولة(، التعليق على تقرير »بيلد«. وقالت 
الصحيفة مستشهدة مبصادر مالية إن فايدمان 
أع��ض��اء آخ��ري��ن في  ت��ق��اع��ده احملتمل م��ع  بحث 

اإلدارة العليا للبنك.
ويهدف سعي دراغي الستئناف شراء السندات 
احلكومية إلى مواجهة ارتفاع تكاليف االقتراض 
لدول تقع في قلب أزمة ديون منطقة اليورو، مثل 

إيطاليا وإسبانيا.
مقابلة جرت  في  عاما(،   44( فايدمان  وقال 
مطلع األسبوع، إن خطوة البنك املركزي األوروبي 
التي  للدول  بالنسبة  »إدم��ان��ا«  تصبح  أن  ميكن 
تعاني من أزمة سيولة نقدية في منطقة اليورو.

وقال ملجلة »دير شبيغل«: »بالنسبة لي، تعد 
عبر  حكومي  مت��وي��ل  إل��ى  أق���رب  السياسة  ه��ذه 

طباعة الورق«.

محافظ »املركزي األملاني« يبحث التقاعد احتجاجا على خطة »املركزي األوروبي«

أسبوع دبلوماسي حافل ينتظر ميركل بشأن أزمة ديون منطقة اليورو

                                        

إعالن
ترغب شركة نيوالند املتحدة لالستثمارات و الشركة القطرية الدولية 

للصناعات احلديثة في ملء الوظائف الشاغرة  التالية:
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.) 31 مراقب1مشاريع1عدد1)4.

.) 41 ميكانيكي1معدات1ثقيلة1عدد1)3.
.) 51 سائق1شاحنة1ثقيلة1عدد1)4.
.) 61 سائق1معدات1ثقيلة1عدد1)7.

.) 71 محاسب1عدد1)3.
مدير1/1ة1مشتريات: 81 .

•ذو خبرة في مجال املشتريات و يتقن اللغة العبرية و االجنليزية. 	
•العمل يتطلب التنقل. 	

•مهارة عالية في االتصال مع اآلخرين. 	
•القدرة على حتمل ضغط العمل وإمتام املهام في إطار زمني محدد.   	

تعطى االولويه الصحاب اخلبرة ، والراتب حسب الكفاءه. 
على الراغبني في التنافس على الوظائف أعاله ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله 
تقدمي السيرة الذاتية باليد وتعبئة طلب التوظيف في مقر الشركة الكائن في 
بيت ساحور/   شارع الراس – عمارة منر عواد الطابق الثاني ، أو إرسالها عبر فاكس 

unitednewland@yahoo.com : رقم # 2751249 ،أو عبر امييل الشركة

ألي استفسار ميكنكم االتصال على رقم 2750554.
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خسر دعوى تعويض قضائية ضده في لندن ب�4.7 مليار دوالر

بريزوفسكي يخسر »معركة األباطرة 
الروس« ضد رومان أبراموفيتش

لندن-كسب رجل األعمال رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي اإلجنليزي لكرة القدم، أمس االول 
دعوى قضائية في لندن ضد إمبراطور األعمال الروسي الذي يعيش في املنفى بوريس بريزوفسكي.

وخسر بريزوفسكي، البالغ من العمر 66 عاما، محاولته للحصول على تعويض عن أضرار بأكثر من ثالثة 
مليارات جنيه إسترليني )4.7 مليار دوالر( من أبراموفيتش بتهمة االبتزاز وانتهاك الثقة وانتهاك العقود. 
أبراموفيتش »قام بترهيبه« من أجل بيع حصصه  أن  لندن،  الذي يعيش حاليا في  وزعم بريزوفسكي، 
في شركة »سيبنيفت« الروسية للنفط عام 1995 »بقيمة متدنية للغاية«، فيما نفى أبراموفيتش هذا 

االدعاء. 
كانت القضية التي تقدر بأنها واحدة من أكثر القضايا تكلفة في العالم بدأت إجراءاتها في تشرين األول، 

ووصلت إلى احملكمة العليا في بريطانيا في كانون الثاني من هذا العام.

منطقة  ش���ه���دت  -ب��ع��دم��ا  ب  ف  ب���روك���س���ل-ا 
االن موسما  ت��واج��ه  اب  ف��ي  ه��ادئ��ا  ال��ي��ورو ش��ه��را 
مسالة  باتت  وق��ت  في  واملخاطر  بالنشاط  حافال 
وقت  اي  من  اكثر  باحلاح  مطروحة  استمراريتها 

مضى.
املركزي  البنك  رئ��ي��س  تصريحات  وسمحت 
املطمئنة خ��الل الصيف  م��اري��و دراغ���ي  االوروب���ي 
بتهدئة التوتر في االسواق واتاحت خصوصا في 
بتمويل  واي��ط��ال��ي��ا  السبانيا  االخ��ي��رة  االس��اب��ي��ع 

دينهما بنسب فوائد شهدت ارتفاعا حادا.
غير ان االسواق التي تطالب باجراءات عملية 
م��ل��م��وس��ة، ت��ت��رق��ب دراغ����ي ال����ذي ي��ع��ق��د مؤمترا 
صحافيا في السادس من ايلول ال يسمح له بارتكاب 
اي خطأ خالله، وذلك بعد االجتماع املقبل للجنة 

السياسة النقدية التابعة للبنك.
في  اجلمعة  املشاركة  ع��دم  دراغ��ي  ق��رار  وفسر 
منتدى حكام املصارف املركزية في جاكسون هول 
املركزي  البنك  ان  الى  كمؤشر  املتحدة  بالواليات 
االوروب��ي يستعد لالعالن عن خطة العادة شراء 

سندات.
وفي هذه االثناء استؤنفت احلركة الدبلوماسية 
ف��ي ن��ه��اي��ة اب ب��ني ق����ادة ال����دول ال��رئ��ي��س��ي��ة في 

املقبلة  االسابيع  في  وستتواصل  ال��ي��ورو  منطقة 
انغيال  االملانية  املستشارة  بني  مقررة  لقاءات  مع 
ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ورئيس 
االسباني  ونظيره  مونتي  ماريو  االيطالي  ال��وزراء 

ماريانو راخوي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس 
من اطلق احلركة الدبلوماسية بشنه حملة تودد 
حقيقية في برلني وباريس سعيا لطمأنة دائني 
حتى  سنتان  قدرها  اضافية  مهلة  ولطلب  ب��الده 
املتعلقة  اهدافها  اثينا  حتقق  ان  اج��ل  من   2016

بامليزانية.
وسيتوقف القرار بهذا الصدد على استخالصات 
ترويكا اجلهات الدائنة لليونان )االحتاد االوروبي 
والبنك املركزي االوروبي وصندوق النقد الدولي( 
مطلع  ف��ي  اليونانية  العاصمة  ال��ى  ستعود  التي 

ايلول.
جاهزا  الترويكا  تقرير  يكون  ان  املتوقع  ومن 
مع  االول  تشرين  مطلع  او  اي��ل��ول  نهاية  بحلول 
اح��ت��م��ال ط��رح��ه ل��ل��ن��ق��اش خ���الل اج��ت��م��اع وزراء 
في  االول  تشرين   8 ف��ي  االوروب����ي  االحت���اد  مالية 

لوكسمبورغ.
يكون  ان  االح����وال  مطلق  ف��ي  املستبعد  وم��ن 

التقرير جاهزا عند انعقاد االجتماع غير الرسمي 
ملجموعة اليورو في 14 ايلول في نيقوسيا.

ومن احملتمل ان تطرح للنقاش بهذه املناسبة 
مسالة منح مساعدة للدولة القبرصية املضيفة، 
لكن اسبانيا، القوة االقتصادية الرابعة في منطقة 
اليورو والتي تواجه مشكالت مالية خطيرة، هي 

التي ستكون املوضوع الطاغي خالل االجتماع.
ان حصلت من  ال��ت��ي س��ب��ق  م��دري��د  وت��ن��ت��ظ��ر 
شركائها على وعد بتقدمي مساعدة قد تصل الى 
مئة مليار يورو لقطاعها املصرفي، نتائج عمليات 
تدقيق مالي حتى تتمكن بناء عليها من حتديد 
نهاية  بحلول  اليه مصارفها  الذي ستحتاج  املبلغ 

ايلول على االرجح.
االسابيع  خ��الل  تضطر  ق��د  اسبانيا  ان  غير 
لشهر  حتسبا  شامل  مالي  انقاذ  طلب  ال��ى  املقبلة 
استحقاقات  فيه  س��ت��واج��ه  ال���ذي  االول  تشرين 
ديون بقيمة 26 مليار يورو وفي وقت يترتب عليها 
مساعدة مناطقها بدءا بكاتالونيا التي طلبت من 

احلكومة املركزية مساعدة بقيمة 5 مليار يورو.
ومن اجل دعم دول منطقة اليورو التي تواجه 
الى االسراع في  صعوبات اقتصادية، دعا راخوي 
اقامة وحدة مصرفية بعدما مت اقرار مبدئها خالل 

اخر قمة اوروبية عقدت في نهاية حزيران.
املصرفية  الوحدة  من  االول��ى  املرحلة  وتقضي 
وتعمل  املصرفي.  ل��الش��راف  وح��ي��دة  آلية  باقامة 
االخيرة  اللمسات  وضع  على  االوروبية  املفوضية 
الق���ت���راح س��ي��ع��رض ع��ل��ى االرج����ح ف��ي 12 ايلول 
جوزيه  رئيسها  يلقيه  ال��ذي  اخل��ط��اب  مبناسبة 

مانويل باروزو حول حال الوحدة.
لسببني  مفصليا  اي��ل��ول   12 ت��اري��خ  وسيكون 
فيه  تبت  ان  يتوقع  اذ  تقدير،  اقل  على  اخرين 
تهدف  ش��ك��اوى  ف��ي  االملانية  الدستورية  احملكمة 
آل��ي��ة االس��ت��ق��رار االوروبية،  ال���ى م��ن��ع ب���دء ع��م��ل 
ال���ي���ورو. ويرى  امل��ق��ب��ل ملنطقة  االغ��اث��ة  ص��ن��دوق 
خبراء اقتصاديون ان قرار احملكمة سيكون حاسما 
بالنسبة الستمرارية العملة االوروبية املوحدة اذ 
ال ميكن لاللية ان تبصر النور ان لم تنضم اليها 

املانيا اكبر مساهميها.
االنتخابات  اي��ض��ا  اي��ل��ول  ف��ي 12  ك��م��ا جت���ري 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة ب��ع��د ح��م��ل��ة ب���رز فيها 
مرشحون معارضون لسياسات التقشف. وفي حال 
يبدل  فقد  السلطة،  ال��ى  املرشحون  ه��ؤالء  وص��ل 
ويزيد  ال��ي��ورو  منطقة  داخ��ل  القوى  ميزان  ذل��ك 

العزلة على املانيا.

منطقة اليورو تستعد ملوسم حافل باملخاطر بعد العطلة الصيفية


