
قطرقطر
العدد 8745

الثالثاء 22 مايو 2012م

املوافق 1 رجب 1433هـ

8AlArab.QAموقعنا: �. قطر

 توقع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 60% خالل السنوات األربع املقبلة

كمال: اكتشاف «شال الغاز» في أميركا يجعل قطر تفكر في مستقبل صناعتها 

 انتقادات ألميركا بسبب موقفها من الثورة السورية 
ومـــطـــالـــبـــهـــا بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد 
وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة واإلنــــصــــاف 
والـــشـــفـــافـــيـــة وتــــوفــــيــــر الـــفـــرص 

للجميع.
ودعـــا املــتــحــدث الــحــكــومــات بــأال 
تتدخل في عمل املجتمع املدني 
وال تــمــلــي عــلــيــه مــا يــجــب عمله، 
تـــعـــبـــر عــن  الــــــنــــــاس  تـــــتـــــرك  وأن 
طموحاتها وتطلعاتها وتعبر 
عـــن نــفــســهــا بــــدون تــضــيــيــق، مع 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم، مـــشـــيـــدا بــاملــنــاســبــة 
بــاهــتــمــام قــطــر وتــركــيــزهــا على 
التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا 

األخير يبني الشعوب الواعية.
وانطالقا من تجربته في منظمة 
غــيــر حــكــومــة تــعــنــى بــاألقــلــيــات 
فـــــــي لـــــــنـــــــدن، طــــــالــــــب املــــتــــحــــدث 
بـــاالهـــتـــمـــام بـــمـــســـألـــة األقـــلـــيـــات 
وضـــــــــرورة احـــــتـــــرام الـــــدولـــــة لــهــا 
ومـــراعـــاة حقوقها وفـــق معايير 
ال تـــســـمـــح بـــتـــحـــويـــلـــهـــا آللـــيـــات 
ابتزاز، خاصة بعدما باتت مثل 
هـــذه الــقــضــايــا عــاملــيــة وتــتــجــاوز 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، ألن عـــدم  الــــحــــدود 
االنتباه لها ولتطلعات الشعوب 
بــشــكــل عـــــام قــــد يــخــلــق مــشــاكــل 

كبيرة تضر باالستقرار.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا عــــبــــرت الــــبــــارونــــة 
النائب  ســكــوتــالنــد أوف اســثــال 
الـــعـــام الــســابــق املــمــلــكــة املــتــحــدة 
عن إعجابها بما ورد في خطاب 
سمو األمير في افتتاح املنتدى 
لــلــمــرأة وتحقيق  الــتــمــكــني  حـــول 
املكاسب لألطفال، داعية العالم 
لـــــــــضـــــــــرورة الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى ســـن 
الــعــدالــة لعدد  تــشــريــعــات تحقق 
مــن األشــخــاص والــفــئــات ومنهم 
املــرأة التي تشكل نصف العالم، 
ولكونها أكثر عرضة للعنف في 
عــدد مــن مناطق الــعــالــم، مشيرة 

إلــــــــى تــــقــــريــــر ملـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــاملــيــة الـــــذي اعــتــبــر أن أغــلــب 
تـــرجـــع للعنف  الـــنـــســـاء  أمــــــراض 
األســــــري، األمـــــر الـــــذي يــســتــدعــي 

حال لهذه املشكلة.
وأشــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى الــــــتــــــداعــــــيــــــات 
املـــرأة  االقــتــصــاديــة للعنف عــلــى 
بــبــريــطــانــيــا (23 مــلــيــار بــاونــد)، 
إلــــــــى أن هــــــــذه األخـــــيـــــرة  الفـــــتـــــة 
تمكنت من التخفيف من حاالت 
الـــعـــنـــف ضــــد املـــــــرأة وتـــداعـــيـــاتـــه 
االقتصادية في السنوات السبع 

األخيرة بالشراكة مع إسبانيا.
وشددت على أهمية التشريع في 
هذا الباب وخلق آليات تنفيذية 
لــــلــــتــــشــــريــــعــــات والـــــتـــــمـــــكـــــني مـــن 

الحقوق على أرض الواقع.
فـــؤاد العجمي أســتــاذ فــي معهد 
هـــــــوفـــــــر جـــــامـــــعـــــة ســـــتـــــانـــــفـــــورد 
الواليات املتحدة نوه من جانبه 
بـــمـــســـاهـــمـــة قــــطــــر فــــــي الـــيـــقـــظـــة 
العربية التي بدأت من تونس ثم 
القاهرة فليبيا فاليمن وسوريا، 

الــثــورات أسقطت  إلــى أن  مشيرًا 
أنــــظــــمــــة وحــــكــــامــــا مـــســـتـــبـــديـــن، 
بــــعــــدمــــا عـــــبـــــرت الـــــشـــــعـــــوب عــن 
غــــضــــبــــهــــا فـــــــي ســـــنـــــة وصــــفــــهــــا 

البعض بسنة الخطر (2011).
وقـــــــال إن مـــــا حـــصـــل بــاملــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة يـــشـــبـــه مــــا حـــصـــل فــي 
أوروبـــــــــــــــا ســـــنـــــة 1842 عـــنـــدمـــا 
انطلق ربــيــع أوروبــــا مــن فرنسا 
ثــــم إيـــطـــالـــيـــا وأملــــانــــيــــا واملــــجــــر، 
الفــتــا إلــــى أن الــــثــــورات الــعــربــيــة 
خــلــقــت شـــعـــورا مــتــنــاقــضــا لــدى 
كــثــيــريــن ألنـــهـــا فـــاجـــأتـــهـــم عــقــب 
ركوب الجماهير حصان الحرية 
وتغلبوا على الخوف من التغيير 

والخوف من اإلسالميني.
الـــــثـــــورات  الــــعــــجــــمــــي، أن  وأكــــــــد 
العربية انطلقت من بيئة عاملية 
غير محبذة لها وفي ظل أوضاع 
فـــــاســـــدة وعــــــــدم ســــعــــي اإلدارة 
األمــــيــــركــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدل، 
إذ لــــم يـــكـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي 
بـــاراك أوبــامــا مستعدا لــنــداءات 

الحرية، وإعطاء الثورة صداها 
الحقيقي، وتشبيهها بالثورات 
فـــــي شـــــــرق أوروبــــــــــــا عــــلــــى عــهــد 
الــحــكــام  الـــرئـــيـــس ريـــــجـــــان، ألن 
املــطــاح بهم يقهرون  املستبدين 
شــــعــــوبــــهــــم ويـــــعـــــطـــــون صــــــورة 
ورديــة للغرب، ويمارسون لعبة 
االبـــــتـــــزاز وتـــبـــريـــر اســـتـــبـــدادهـــم 
بتنظيم القاعدة أو املمانعة كما 

هو الحال في سوريا.
الــــنــــار  يـــشـــعـــلـــون  كـــــانـــــوا  وزاد 
إلــى أن جــاء الربيع  ويطفئونها 
الــثــورة في  العربي، موضحا أن 
ســوريــا بــدأت سلمية لكن الندم 
أدمـــاهـــا فـــي ظـــل غــيــاب تضامن 
دولـــي أو تــدخــل إلنــقــاذ الــوضــع، 
وعـــــــــدم االســــتــــجــــابــــة لــــــنــــــداءات 
الــتــدخــل والــــدعــــم، مـــؤكـــدًا أنــــه ال 
أحــد يــؤمــن بدبلوماسية كوفي 
عنان التي وصفها بدبلوماسية 
الــــثــــورة  «كـــــوفـــــي شـــــــــوب»، وأن 
بــــدأت ولـــن تنتهي إال  الــســوريــة 

بإسقاط املستبدين.

 الدوحة - محمد عمار »
تصوير: أبوبكر  »

كـــشـــف أمــــــس ســــعــــادة الـــســـيـــد يــوســف 
حــســني كــمــال وزيـــر االقــتــصــاد واملــالــيــة 
أن أميركا تمكنت مــن اكتشاف نوعية 
جــديــدة مــن الــغــاز تسمى «شــال للغاز» 
وهــــو مـــا ســيــمــكــنــهــا مـــن تــغــطــيــة %60 
مـــن اســتــهــالكــهــا املــحــلــي مـــع إمــكــانــيــة 
التوجه نحو التصدير، وهو ما يجعل 
دولــــة قــطــر تــفــكــر فـــي هـــذه االحــتــمــاالت 

مستقبال.
وأكد كمال على أن دول الشرق األوسط 
واملغرب العربي تشهد تحديات كثيرة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ازديـــــــــــاد مـــســـتـــمـــر لــنــســبــة 
إلــى 22%، فيما  البطالة، حيث وصلت 
لــم يــتــجــاوز مــعــدل الــنــمــو ببعض دول 
املــنــطــقــة خــــالل الــســنــة املـــاضـــيـــة نسبة 
5%، مقارنة مع معدالت نمو في الدول 

الناشئة وصلت إلى %7.5.
وأضــــــاف أن الــــخــــروج مـــن هــــذه األزمــــة 
يــمــثــل تــحــديــا أســاســيــا يــتــطــلــب إدارة 
جــــيــــدة مـــؤســـســـاتـــيـــة، مـــســـتـــشـــهـــدا فــي 
هــذا اإلطــار بــأداء قــادة مشهورين على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم اســـتـــطـــاعـــوا تــغــيــيــر 

الخرائط االقتصادية لبلدانهم.
وأشــــــار إلــــى أن اإلصــــــالح االقـــتـــصـــادي 
يــتــطــلــب تــوفــيــر الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة 
الـــقـــانـــون ومـــشـــاركـــة شعبية  وتــطــبــيــق 
تعني أن يـــدرك الــشــعــب أن هــنــاك أزمــة 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــتـــطـــلـــب إصــــــالحــــــا، وأن 
اإلصالح االقتصادي يحتاج إلى اتخاذ 
قــرارات قد تكون شديدة وغير شعبية 
على أن يكون املستقبل أحسن للسكان.

وتوقع سعادته أن تشهد أسعار الغذاء 
زيادة 60% على ما هي عليه اآلن خالل 
الــســنــوات األربــــع املــقــبــلــة، إذا لــم يشهد 

العالم ثورة زراعية حقيقة.

األمن الغذائي

 وأرجــــــع ســـعـــادتـــه ذلــــك إلــــى أن الــــدول 
تــعــتــبــر دوال زراعــــيــــة  الــــتــــي  الـــنـــاشـــئـــة 

كــبــيــرة بـــاألســـاس تــشــهــد نــمــوا سنويا 
نــمــو إذا اســتــمــر  بــنــســبــة 7.3%، وهــــو 
بــهــذه النسبة لــعــدة ســنــوات فــإن الهند 
والـــــصـــــني وحــــدهــــمــــا ســـتـــمـــثـــالن ثــلــث 
الــعــالــم، فــي وقـــت لديهما طبقة  ســكــان 
مــتــوســطــيــة تــــعــــادل ســــكــــان الــــواليــــات 
املتحدة األميركية، وهــو ما سيستلزم 
الــغــذائــيــة مــن حيث  تحسني معيشتها 

الحجم والنوعية.
وأوضــح سعادة السيد يوسف حسني 
كــمــال وزيــــر االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة خــالل 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي جـــلـــســـة نــــقــــاش ضــمــن 
مــــنــــتــــدى الــــــدوحــــــة حـــــــول «االقــــتــــصــــاد 
والتجارة الحرة: أي نظام عاملي جديد» 
املــرتــقــب في  أن هــذا التحسن املعيشي 
تلك الدول يعني أنه إذا لم يتنب العالم 
ثــــورة فــي اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي فـــإن سكان 
الكوكب سيواجهون مشاكل اقتصادية 

في املستقبل.
 وذهب إلى أن تلك الصعوبات ستتركز 
الــعــام العربي بسبب  بشكل أوســـع فــي 
ضــعــفــه فــــي املــــجــــال الـــــزراعـــــي وتـــزايـــد 
ارتفاع البطالة في دول املنطقة، فضال 
الــزيــادة املستمر في نسبة الديون،  عن 
مــشــيــرًا فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن ديـــون 
املــاضــي  الـــعـــام  15 دولـــــة عــربــيــة زادت 

بنسبة %6.
وأضـــاف سعادته بــالــقــول: «هــنــاك دول 
تعتمد بــشــكــل أســاســي عــلــى مــعــونــات 
املـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــــتــــي اســتــنــزفــت 
بفعل األزمـــة االقتصادية العاملية، أما 
مؤسسات الدعم العربي مثل صندوق 
النقد العربي فيمكن القول إنه فقد %80 

من موارده».

مقارنات أوروبية - أميركية

وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى مــــــقــــــارنــــــة الـــــوضـــــع 
االقــــتــــصــــادي بــــني الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
وأوروبــا قال سعادته إنه عند استقراء 
الوضع االقتصادي في تلك املنطقتني 
يــجــب األخـــذ بــعــني االعــتــبــار أن أوروبـــا 
لديها 17 وزيــر مالية ومحافظا ومثل 

الـــحـــكـــومـــات، فــيــمــا ال تمتلك  ذلــــك مـــن 
الواليات املتحدة إال وزيــر مالية واحد 

ومحافظا واحدا.
وأشــــار إلـــى أن كــل الـــدراســـات تــؤكــد أن 
أوروبــا وصلت إلى مرحلة الشيخوخة 
واعتمدت دول كثيرة منها على ديون 
أكــثــر مــن طاقتها، فيما  كبيرة وإنــفــاق 
حــاولــت دول أخـــرى مثل أملــانــيــا تقديم 

تغطيات فاقت طاقتها.
الـــــــدول  تـــــواجـــــه  وتـــــوقـــــع ســــعــــادتــــه أن 
األوروبية مشاكل أكثر خالل السنوات 
الست املقبلة، وأشــار إلى أن التقديرات 
إلــى احتمال خــروج مابني 3 و5  تشير 
دول مـــن الــــوحــــدة الــنــقــديــة األوروبــــيــــة 

خالل العام 2013.
وأضــاف أن التجارة البينية بني الدول 
الناشئة شــهــدت تصاعدا بشكل كبير 
لــــم يـــكـــن مــتــوقــعــا مـــمـــا قــــد يــــــؤدي إلـــى 
تأثيرات على الدول الصناعية املتقدمة 
التي عرفها العالم خــالل سبعني سنة 

ماضية.
وأوضــــح ســعــادة الــســيــد يــوســف أن 
الديون في فرنسا زادت بشكل كبير، 
كـــمـــا قـــلـــت نــســبــة الـــعـــامـــلـــني مــقــابــل 
ارتفاع نسبة املتقاعدين، مما يشكل 
ضغطا عــلــى صــنــدوق الــتــقــاعــد في 
تلك الدولة، األمر الذي يسهم بدوره 

في زيادة الديون.
 ورأى أن أوروبا ستواجه مشاكل أكثر 
فـــي املــســتــقــبــل وســيــكــون لــهــا انــعــكــاس 
عــلــى مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط خــاصــة 
دول املغرب العربي بفعل روابط عديدة 
مـــن بــيــنــهــا كــمــيــة املــهــاجــريــن املــغــاربــة 
فــي الـــدول األوروبـــيـــة وحــجــم املــبــادالت 

التجارية.
وتـــوقـــع ســـعـــادتـــه أن تـــخـــرج الـــواليـــات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة مـــن أزمــتــهــا بفعل 
عوامل متعددة من ضمنها االكتشافات 
األخيرة لـ «شال للغاز» التي يتوقع أن 
تغطي نسبة 60% من حاجة االستهالك 
املـــحـــلـــي مــــن الــــغــــاز بـــاإلضـــافـــة إلـــــى مــا 
تمتلكه الـــدولـــة مــن تــفــوق فــي مــيــاديــن 
أخــرى منها الطاقات البديلة وغيرها، 
في الوقت الذي يعتمد فيه نسبة %30 
من االقتصاد األميركي على الكفاءات 
الــبــشــريــة واالبــتــكــارات واإلبـــــداع، وبــني 
أنـــه يــجــب عــلــى قــطــر الــتــفــكــيــر فـــي هــذه 
املـــســـألـــة اعـــتـــبـــارا أنـــهـــا ســتــنــافــس فــي 

صادرات الغاز.

اختالل للتوازن

 فـــي غــضــون ذلــــك نــاقــش الــســيــد طــالل 
أبــــوعــــزالــــة مــــؤســــس ورئــــيــــس مــجــلــس 

أبــوعــزالــة خــالل ترأسه  إدارة مجموعة 
الــســادســة فــي منتدى الدوحة  الجلسة 
أمس تأثير أزمة اليورو على االقتصاد 
الــعــاملــي، وســبــل تعزيز الــتــجــارة الحرة 
الــوطــنــيــة، ومــوازيــن  وتنمية الصناعة 
الـــقـــوى االقـــتـــصـــاديـــة الــعــاملــيــة فـــي ظل 
الــــــدول الـــصـــاعـــدة، والـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة 
والـــتـــكـــامـــل االقــــتــــصــــادي، والــتــحــديــات 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الــــشــــرق 

األوسط.
وقـــــال أبـــوعـــزالـــة إن تـــجـــارة الــخــدمــات 
يـــنـــتـــظـــرهـــا مــســتــقــبــل مــــشــــرق لـــتـــزايـــد 
أهــمــيــة شــبــكــات اإلنــتــرنــت حــيــث يشكل 
قطاع الخدمات 20% من حجم التجارة 
العاملية، مشيرًا إلى أن مؤتمر األونكتاد 
الــــــــذي عــــقــــد مـــــؤخـــــرًا بـــــالـــــدوحـــــة أنـــشـــأ 
االتحاد العربي للخدمات ومقره قطر 
وتتمثل مهمته الرئيسية حــول العمل 
عــلــى تــعــزيــز وتنمية تــجــارة الــخــدمــات 

العربية.
وأضــــاف أن األزمــــة الــعــاملــيــة بـــدأت من 
الـــعـــالـــم املـــتـــقـــدم ثـــم وصـــلـــت إلــــى دول 
الــعــالــم الـــثـــانـــي، مــشــيــرًا إلــــى أن %70 
مــــن اســـتـــثـــمـــارات الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
األميركية مــوجــودة فــي دول االتــحــاد 
األوروبـــــــــــي و70% مـــــن اســـتـــثـــمـــارات 
دول االتــحــاد األوروبــــي مــوجــودة في 

الواليات املتحدة األميركية.
وأوضــــــح أبـــوعـــزالـــة أن تــطــويــر حــركــة 
بــالــواليــات  الــتــجــارة العربية ال يرتبط 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة أو دول االتـــحـــاد 
ـــــــى أن األردن  إل األوروبــــــــــــــــي، مــــشــــيــــرًا 
استطاعت أن تزيد حجم تجارتها مع 
الـــصـــني بــمــعــدل 40% خــــالل الــســنــوات 

القليلة املاضية.
وأشــار إلى أن ديــون االتحاد األوروبــي 
والــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة تشكل 
مــعــضــلــة لــالقــتــصــاد الــعــاملــي، وقــــال إن 
الـــــديـــــون األمــــيــــركــــيــــة وصــــلــــت إلــــــى 40 
تــريــلــيــون دوالر، وهـــو مــا يــعــادل ثــالث 

أضعاف الناتج القومي األميركي.
من جانبه قال سعادة الدكتور فتح الله 
ولعلو وزير املالية واالقتصاد السابق، 
الـــربـــاط  بـــلـــديـــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
فـــي املـــغـــرب: «االتــــحــــاد األوروبـــــــي أدار 
ظــهــره لـــدول الــبــحــر األبــيــض املتوسط 
والــشــرق األوســــط ولـــم يــســاهــم فــي حل 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة فــــي املــنــطــقــة ولــعــل 
أبــرزهــا األزمـــة الفلسطينية». وأضــاف 
أن العالم العربي عليه توحيد صفوفه 
حــتــى يــخــلــق أســســا عـــادلـــة لــلــتــفــاوض 
مــع دول االتــحــاد األوروبــــي بما يحقق 
أهــداف الشعوب العربية الطامحة إلى 
تحقيق التنمية املستدامة في مختلف 
إلــى أن أزمــة منطقة  القطاعات. وأشـــار 
الــــــيــــــورو، هـــــي أزمــــــــة ديــــــــون ســـيـــاديـــة، 
ا مــن األزمــــة املــالــيــة التي  ولــيــســت جــــزء
انــدلــعــت عــام 2008، والــتــي كــان صناع 
الــســيــاســة يــعــلــمــون وقــتــهــا مـــا يتعني 
عليهم القيام به للحيلولة دون حدوث 
كساد على شاكلة الكساد الكبير الذي 
ضرب العالم في الثالثينيات من القرن 

املاضي. 
وأوضـــــح الــدكــتــور فــتــح الــلــه أن األزمـــة 
األوروبــــيــــة انـــدلـــعـــت نــتــيــجــة تــراكــمــات 
عــلــى مـــدى عــقــود عـــديـــدة، ومـــن يعتقد 
أنها أزمة وليدة اللحظة فإنه لم يقرأ ما 
يكفي من تاريخ القرن العشرين.. وقال: 
«يــجــب إعـــــادة بــنــاء مــصــداقــيــة الــســوق 

حتى يتم استعادة الثقة في اليورو». 

 الدوحة - محمد عيادي »

ناقشت الجلسة الخامسة ملنتدى 
الدوحة في دورته الثانية عشرة 
الــتــغــيــرات السياسية والــحــقــوق 

املدنية في الشرق األوسط.
وركـــــزت املــــداخــــالت عــلــى أهــمــيــة 
الحوار ومقاربة اإلدماج ملعالجة 
إشكالية األقليات، واستراتيجية 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم واحـــــتـــــرام 
الــقــانــون وســن الــقــوانــني لتمكني 
املـــــــــرأة مـــــن حـــقـــوقـــهـــا وقـــيـــامـــهـــا 

بدورها املطلوب في املجتمع.
كـــمـــا تــــنــــاولــــت الـــجـــلـــســـة أهــمــيــة 
الــذات في تحقيق  االعتماد على 

الـــــشـــــعـــــوب لـــتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا نــحــو 
الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، دون 
انـــتـــظـــار الــــدعــــم الــــخــــارجــــي، مــع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة املــجــتــمــع 

املدني. 
وفي هذا السياق شدد ريتشارد 
بـــــيـــــرج الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــ 
«ويــــلــــتــــون بـــــــــارك» مـــــن املــمــلــكــة 
املتحدة على أهمية دور املجتمع 
ــــــشــــــرق األوســــــــط  املــــــدنــــــي فــــــي ال
والـــــعـــــالـــــم كــــلــــه بــــعــــد الـــتـــغـــيـــرات 
التي يعرفها املشهد السياسي، 
والحاجة لالستجابة لتطلعات 
الشعوب الكبيرة نحو االنفتاح 
واملشاركة في الحياة السياسية، 

 في الجلسة الخامسة   تصوير: أبوبكر  »

 طالل أبو غزالة  »

كمال: احتمال خروج 

ما بني 3 و5 دول من 

«اليورو» في 2013

ولعلو: صناع السياسة 

كانوا يعلمون توقيت 

األزمة املالية العاملية 

 أبو طاللة: تطوير 

حركة التجارة العربية

ال يرتبط بأميركا وأوروبا 
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املـــتـــحـــدث أن اإلدارة  وأوضــــــــح 
األمــيــركــيــة وضــعــت نفسها بني 
خــيــاريــن إمــا الــتــدخــل العسكري 
الــــــرمــــــال،  فــــــي  أو دفـــــــن رأســــــهــــــا 
والــــخــــيــــاران خـــاطـــئـــان، ويــمــكــن 
تبني مقاربة الرئيس األميركي 
األســــــــبــــــــق بــــــــل كـــــلـــــيـــــنـــــتـــــون فـــي 
كــوســوفــو والــبــلــقــان فــي ســوريــا 
مــــــن دون إزهـــــــاق  بـــشـــكـــل عـــــــام 
روح واحـــــــدة أو إســــقــــاط قــطــرة 
دم واحـــدة وذلـــك إليــقــاف إزهــاق 

األرواح في سوريا. 
أما نائب رئيس وزراء جمهورية 
مقدونيا الدكتورة تويتا أريفي 
فــســلــطــت الــــضــــوء عـــلـــى تــجــربــة 
بالدها، وقالت إن منطقة البلقان 
بـــشـــكـــل عــــــــام مــــــــرت بـــتـــحـــديـــات 
معقدة خــالل املرحلة االنتقالية 
عقب انهيار االتحاد السوفيتي 
الشيوعي، ألن املراحل االنتقالية 
تــفــتــح الـــبـــاب لــقــضــايــا حــســاســة 
مـــن قــبــيــل األقـــلـــيـــات والـــحـــريـــات 
النزاع  واختالف األديــان وإدارة 

والسالم.
وأضــــافــــت املـــســـؤولـــة املــقــدونــيــة 
التي تــزور الشرق األوســط ألول 
مرة وعبرت عن تقديرها الكبير 

لــقــطــر، أنــــه خــــالل عــشــر ســنــوات 
تـــم بـــنـــاء عــمــلــيــة ســـــالم، مــؤكــدة 
الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة عبر  أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــدامـــجـــة مــهــمــة 
فــي إرســـاء الــســالم بــني األقليات 

واالثنيات.
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا الـــدكـــتـــور خــالــد 
عـــــبـــــدالـــــلـــــه الـــــجـــــنـــــاحـــــي رئــــيــــس 
املــــــال اإلســـالمـــي  مــجــمــوعــة دار 
بسويسرا لعدم انتظار الواليات 
املتحدة األميركية ودعمها لنيل 
الشعوب العربية حقوقها رغم 
األهمية املعنوية للدعم، خاصة 
بــــعــــدمــــا بــــاتــــت هـــــــذه الـــشـــعـــوب 
الــتــحــكــم بمصيرها ونيل  تــريــد 
مــــــن دون  بـــنـــفـــســـهـــا  حــــقــــوقــــهــــا 

انتظار اآلخرين. 
وقـــال إن الــثــورات الــتــي حصلت 
غـــيـــرت نـــظـــرة الــــغــــرب لــلــمــنــطــقــة 
إلـــى أن تأثير  الــعــربــيــة، مــشــيــرًا 
الــطــائــفــيــة واســتــخــدامــهــا لـــزرع 
الــفــتــنــة أو تــعــطــيــل الــتــغــيــيــر لن 
يــتــجــاوز عــشــر ســنــوات، لتسود 
مقاربة حقوق اإلنسان واملقاربة 
االنـــدمـــاجـــيـــة الـــتـــي تــنــبــنــي على 
شـــعـــار ال لـــلـــعـــودة إلـــــى مــــا قــبــل 
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 الدوحة - محمد الشياظمي »

نــوه علي ســالــم الــدقــبــاســي رئــيــس البرملان 
العربي بالكلمة التي ألقاها حضرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى خــــالل افـــتـــتـــاح أعــمــال 
إثــراء املستقبل  منتدى الدوحة ومؤتمرات 
االقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــشــــرق األوســـــــــــط، واصــــفــــا 
إيــاهــا بالشاملة والــواضــحــة فــي معانيها 
وأفكارها التي قاربت عددا من املحاور التي 

تهم العالم اليوم.
الثالثة من  وقــال الدقباسي خــالل الجلسة 
الــيــوم الثاني للمؤتمر إن املنطقة العربية 
كـــانـــت وســتــبــقــى مــشــتــعــلــة، بــاعــتــبــار أنــهــا 
شـــهـــدت الـــعـــديـــد مــــن الـــــحـــــروب بــســبــب مــا 
تتمتع به من مخزون في الطاقة، دون إغفال 

وجود الكيان الصهيوني في املنطقة.
واعـــتـــبـــر الـــدقـــبـــاســـي أن الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
ســتــضــيــع إذا لـــم يـــوضـــع حـــد لــلــســيــاســات 

اإلســرائــيــلــيــة فـــي املــنــطــقــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
الحكومة الصهيونية تعد لشيء ما بعدما 
حصلت على أغلبية كبيرة فــي الكنيست، 
وقال إن قضية األسرى في سجون االحتالل 
ال يجب أن ينساها العالم، ألن هناك أسرى 
قــضــوا ســنــوات فــي الــســجــون ولــم يخرجوا 

منها مثلما خرج نيلسون مانديال.
واعــتــبــر رئــيــس الــبــرملــان الــعــربــي أن الربيع 
الــــعــــربــــي الـــــيـــــوم يــــفــــرض عـــلـــيـــنـــا تــحــقــيــق 
املـــشـــاركـــة وتــجــنــب اإلقـــصـــاء والـــصـــراعـــات، 
وضـــــرب مــثــال بــمــا يـــجـــري فـــي لــبــنــان هــذه 
األيـــــام مـــن أجـــل إعـــطـــاء املـــوضـــوع الــســوري 
ــــيــــا وتــــصــــويــــره عـــلـــى أنــــــه حـــرب  بــــعــــدا دول
طــائــفــيــة، مــنــتــقــدا الــجــرائــم الــتــي يــقــوم بها 
الــنــظــام الــســوري ضــد شعبه والــتــي قــال إن 
الــتــاريــخ لــم يــعــرف لــهــا مــثــيــال، ولـــن توقف 
تقدم الربيع العربي في سوريا وفي باقي 
الدول العربية ألن هذا القطار حتما سيصل 

إلى هدفه.

وأشار إلى أن العالم اليوم أمام اختبار، وما 
يــحــدث فــي ســوريــا شـــأن إنــســانــي يستلزم 

إنقاذ الشعب السوري.
بــدورهــا قالت وزيــرة الخارجية اإلسبانية 
إنــهــا راقبت  السابقة تــريــنــيــداد خيمينيث 
الربيع العربي منذ انطالقته ألنها وقتها 
كــــانــــت وزيــــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا، 
معتبرة أن مــا حــدث كــان مــن أكــثــر املــراحــل 
إذهـــاال، ألن الــشــرارة كــانــت على يــد مواطن 
لــم يتوقع أن يــكــون وقـــودا للثورة  تونسي 

ولم يع تبعات ذاك القرار الذي اتخذه.
واعتبرت أن الربيع العربي فاجأ الجميع، 
ويـــبـــقـــى األهــــــــم فـــيـــه أن املـــــواطـــــن الـــعـــربـــي 
تـــحـــدى الــــخــــوف وبــــــدأ يـــعـــي صـــوتـــه طــلــبــا 
للحرية والــكــرامــة بطريقة سلمية، مبدية 
إعجابها باملتظاهرين، وقالت إنها سافرت 
إلـــــى تــــونــــس بـــعـــد الـــــثـــــورة لــــدعــــم الـــتـــحـــول 
إلــى مصر حيث  الديمقراطي، كما ســافــرت 
وجــدت الــنــاس هناك يــشــددون على أهمية 

اإلعمار وعدم االستسالم أمام أية قوة، ألن 
الفكرة وصل وقتها، الفتة إلى أن املصريني 
طــلــبــوا دعـــم الـــثـــورة فـــي مــصــر، ودعــــم قـــرار 
دولــــي بــشــأن لــيــبــيــا وقــتــهــا مـــن أجـــل فــرض 

حظر جوي.
واعــتــبــرت أن األحــــــزاب اإلســالمــيــة تحتاج 
إلـــى الــدعــم بــعــدمــا آمــنــت بـــأن الديمقراطية 
طـــريـــق لــلــمــشــاركــة وحـــفـــظ االســـتـــقـــرار، ألن 
الدكتاتورية لم ولن تحافظ على أمن الدول 

واستقرارها.
مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال الـــــصـــــادق املـــــهـــــدي زعـــيـــم 
الــســودانــي إن املنطقة العربية  حــزب األمـــة 
مــنــطــقــة عــظــيــمــة وهــــــي مـــهـــد الـــحـــضـــارات 
ومركز األديــان وتقع في قلب الدنيا مثلما 
وصفها جيمي كــارتــر سابقا، وأهــم قطعة 
على وجه األرض، لكنها تعاني من مشاكل 
عديدة أهمها االستهالك والكثافة ومشاكل 

اقتصادية وفوارق اجتماعية.
واعتبر أن املنطقة العربية ابتليت بأسوأ 

عــلــتــني فـــي الــعــالــم هــمــا: املـــوقـــع الــجــغــرافــي 
الذي جعل التدخل األجنبي مهيمنا عليها، 
واحــتــالل داخــلــي يمارسه بنوها مــن خالل 
حكم طاغ، ووصف أن هذين العاملني خلقا 
نظاما شــرق أوســطــي للحوكمة، مــن خالل 
نــخــبــة متسلطة وإعـــــالم طــبــال وتــحــالــفــات 
حــزبــيــة خــارجــيــة مــرضــيــة، واقــتــصــاد يقوم 

على املحاباة.
واعــتــبــر أن «الــفــجــر الــجــديــد» هــو بمثابة 
اســــتــــقــــالل ثــــــان لــــــــدول الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي، 
عــــنــــوانــــه الــــكــــرامــــة والــــحــــريــــة والــــعــــدالــــة 
واملساواة، والتطلع إلى الخروج من ظالم 
الــدكــتــاتــوريــة إلـــى الــفــجــر الــجــديــد، وقـــال 
إنه بعد الثورة املصرية استعد اآلخــرون 
ملــقــاومــة الـــحـــراك فــي الــــدول األخـــــرى، لكن 
التطورات أبانت أن الشعوب العربية في 
هـــم واحـــــد ومـــشـــتـــرك واحــــــد، وهـــــذا كــرس 
الــثــقــة فـــي الــنــفــس واملــــبــــادرة الــعــضــويــة، 
وخـــلـــق أســـلـــوبـــا جــــديــــدا لــلــعــيــش وجــعــل 

النظم الحاكمة مرحلة انتقالية ملا بعد.
وقال املهدي إن تونس ومصر كان الشباب 
فيهما رأس الرمح مع ظهور نخبة إسالمية 
وتـــقـــاطـــبـــات حـــزبـــيـــة ثـــانـــيـــة، الفـــتـــا إلـــــى أن 
امللكيات كانت أفضل من حيث السلوك، لكن 
شعوبها ثابتة للتطلع إلى حكم دستوري 
وخريطة طريق، وقال إن الحالة السودانية 
خاصة ألنــه يتعامل بمعايير حكم الشرق 
األوســـــط، لــكــنــه يــواجــه تــمــردا مــن الــجــنــوب 
يـــريـــد إســـقـــاط الــحــكــم الـــقـــائـــم، وهـــــذا الـــذي 
يــوحــد الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، ألن االنــتــفــاضــة 
ستواجه بالسفك كما حصل في دول أخرى.
واعتبر أن الفجر الجديد يــواجــه تحديات 
أهمها أن الديمقراطية حتمية ومستمرة 
تـــراعـــي حـــقـــوق اآلخــــريــــن، واقـــتـــصـــاد قــوي 
وقادر على املنافسة، وإسالم وأي إبعاد له 
ألن هذا فيه خطر، وموقف دولي يراعي أن 
األنظمة التي كانت قد انهارت وأن البديل 

هو الشعوب. 

 باحثون: الربيع العربي ماض وسيحقق أهدافه 

 الدوحة - قنا »

امــــــتــــــدح الـــــدكـــــتـــــور نـــاصـــيـــف 
حــتــي، رئــيــس بعثة الجامعة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة لــــــــــــدى فـــــرنـــــســـــا، 
ومندوبها لــدى منظمة األمم 
املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة 
والعلوم «اليونسكو» حرص 
دولــــة قــطــر عــلــى عــقــد منتدى 
الدوحة بشكل دوري ومنظم، 
املـــــنـــــتـــــدى أصـــبـــح  وقــــــــــال إن 
بمثابة تقليد تستضيفه دولة 
قــطــر للمناقشة والــبــحــث في 
الــقــضــايــا األســاســيــة  مختلف 
واملــــهــــمــــة والــــســــاخــــنــــة ســـــواء 
الــعــربــي أو العالم  الــعــالــم  فــي 
ككل، وذلــك ملــا لهذه القضايا 
مــن انعكاسات على املصالح 

الحيوية العربية. 
ونوه الدكتور حتي في حوار 
مــــع وكــــالــــة األنــــبــــاء الــقــطــريــة 
«قــــــنــــــا» أمــــــــس عــــلــــى هـــامـــش 
مــــنــــتــــدى الـــــــدوحـــــــة ومـــؤتـــمـــر 
«إثراء املستقبل» بأن القضايا 
الــــتــــي يــبــحــثــهــا املـــنـــتـــدى فــي 
هــــذه الــــــدورة تــكــتــســب أهــمــيــة 
وحــيــويــة كــبــيــرة ومــنــهــا على 
ســبــيــل املـــثـــال قــضــيــة الــســالم 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط بــجــانــب 
قـــضـــايـــا املـــنـــطـــقـــة والــــتــــرابــــط 
والـــتـــداخـــل بـــني مــخــتــلــف هــذه 
الـــــقـــــضـــــايـــــا بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــى 
قـــضـــيـــة الــــســــلــــم االجـــتـــمـــاعـــي 
وقضايا التنمية فــي املنطقة 
الـــعـــربـــيـــة وحـــــقـــــوق اإلنــــســــان 
والتغيير والـــثـــورات العربية 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى األوضـــــاع 
في املنطقة واملسائل املتعلقة 
بالتنمية الدولية واألزمــة في 
أوروبـــــا واألزمـــــة االقــتــصــاديــة 
الــعــاملــيــة. وقــــــال: إن كـــل هــذه 

الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يــبــحــثــهــا 
املنتدى مهمة للغاية سواء 
قضايا التنمية املستدامة 
عامة أو قضايا التغيير من 
مختلف جــوانــبــه وأبــعــاده 

في الوطن العربي.
الــدكــتــور ناصيف  وأشـــــاد 
حتي في حــواره مع «قنا» 

بـــالـــكـــلـــمـــة الــــتــــي افــــتــــتــــح بــهــا 
حـــــــضـــــــرة صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل 
ثاني أمير البالد املفدى أمس 
مــــنــــتــــدى الـــــــدوحـــــــة ومـــؤتـــمـــر 
إثـــــــــراء املـــســـتـــقـــبـــل، وقـــــــــال: إن 
كــلــمــة ســـمـــوه جــــــاءت شــامــلــة 
وجــامــعــة وتـــنـــاولـــت مختلف 
هذه القضايا من خالل تقديم 
تقييم موضوعي لها والدعوة 
لطرح حلول وتسويات لهذه 
القضايا ومن أهمها القضية 

الفلسطينية.
وأضاف قائال في هذا السياق 
«أنوه بصفة خاصة بما ذكره 
صــــاحــــب الـــســـمـــو فــــي كــلــمــتــه 
عـــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وضـــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
عـــــادل لـــهـــا»، وأضــــــاف قــائــال: 
فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد «عــــنــــدمــــا 
الـــربـــيـــع  الـــبـــعـــض أن  تــــصــــور 
الـــثـــورات العربية  الــعــربــي أو 
ســــتــــجــــعــــل الـــــــعـــــــرب يـــنـــســـون 
القضية الفلسطينية، أثبتت 
األحــــداث مــا كنا نقوله دائما 
بــــــأن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ستبقى فــي قــلــب املــشــروعــات 
الــجــامــعــة، ومــا جرى  العربية 
بشأنها من تركيز هنا يعتبر 
املــواقــف املنعطفات  أيضًا مــن 

األساسية في هذا املنتدى».
وأكــد أن أهمية املنتدى تنبع 
مــــن الـــــحـــــوار الـــصـــريـــح الــــذي 
يتخلله مما يؤدي إلى بلورة 
الــكــثــيــر مــــن األفــــكــــار وإغـــنـــاء 
صـــــاحـــــب الـــــــقـــــــرار أيـــــضـــــًا فــي 
الــــعــــالــــم، ومـــــن يـــتـــابـــع أعـــمـــال 
املـــنـــتـــدى بــمــقــتــرحــات عملية 
وبـــخـــيـــارات مــمــكــنــة للتعامل 
مـــــــع كــــــافــــــة هـــــذه 
القضايا. 

 ناصيف حتي: 

كلمة األمير تضمنت تقييمًا 
موضوعيًا لقضايا املنتدى 

 الدوحة - محمد عمار »
تصوير: أبو بكر  »

أكــــــد خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون أمـــس 
خالل ورشة عمل حول دور األزمة 
املالية فــي إعـــادة هيكلة السياسة 
االقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــداعـــيـــات عــلــى 
الـــعـــربـــيـــة، ودول مــجــلــس  الــــــــدول 
الــتــعــاون الخليجي، على ضــرورة 
خــــــــــروج الــــــيــــــونــــــان مــــــن االتـــــحـــــاد 
األوروبــــــي رغـــم اقــتــنــاعــهــم بــاآلثــار 

السلبية الكبيرة املترتبة عن ذلك.
وقـــــال الــســيــد عــمــر عــســلــي رئــيــس 
هــــابــــنــــجــــر جــــــــــروب الــــــدولــــــيــــــة إن 
اليونان دولة تعيش انشقاقات في 
الداخل، وليست بنكا يمكن إنقاذه، 
مــؤكــدًا عـــدم وجــــود حــلــول جــذريــة 
لحل أزمــتــهــا رغــم الــكــالم املعسول 

ملجموعة الثماني.
الـــــيـــــونـــــان  وأضـــــــــــــاف أن خـــــــــــروج 
ســـــيـــــؤثـــــر بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر عـــلـــى 
الــعــمــلــة األوروبــــيــــة املـــوحـــدة وثــقــة 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــهـــا فـــــي األســــــــواق 

العاملية.
وأضـــاف عسلي: «خـــروج اليونان 
مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي ســيــبــعــث 
رســــائــــل ســلــبــيــة لـــعـــدد مــــن الـــــدول 
األوروبـــيـــة الــتــي تــســيــر عــلــى نهج 
األزمـــــــة الـــيـــونـــانـــيـــة مـــثـــل إيــطــالــيــا 
وإسبانيا، األمر الذي سيثير حالة 
من الفوضى والغضب وعدم الثقة 
بني الشعوب والسلطات الحاكمة، 
وبــالــتــالــي إلــــى فـــوضـــى ســيــاســيــة 
سيالحظ تبعاتها على االقتصاد 
األوروبـــــــــــي بـــشـــكـــل خــــــاص وعـــلـــى 

االقتصاد العاملي بشكل عام».
أملــــانــــيــــا ودول  وبـــــــني عـــســـلـــي أن 
الــشــمــال األوروبـــــي يــراهــنــون على 
ســيــاســة الــتــقــشــف، وهـــو مـــا يعقد 
املـــســـالـــة ألن الــتــقــشــف املـــؤقـــت لن 
يــحــل مــســألــة الــوظــائــف والــخــروج 

من عنق البطالة املتفاقمة. 
وأضـــــاف: «خــــروج الــيــونــان يعني 
عـــودتـــهـــا إلـــــى عــمــلــتــهــا األصـــلـــيـــة، 
الـــتـــي ســـتـــواجـــه انــخــفــاضــا كــبــيــرا 
فــي أســعــار صــرفــهــا بــســبــب غياب 
الــثــقــة بــهــا، األمـــر الـــذي سينعكس 
عليها اجتماعيا من جهة انتشار 
الــجــرائــم الــنــاتــج عــن ارتــفــاع أعــداد 
الـــعـــاطـــلـــني عــــن الــــعــــمــــل، وازديــــــــاد 
معدالت الفقر، وهي أمور ال يمكن 
الــنــأي بأثرها عــن باقي الـــدول في 

االتحاد».

حلول عالجية
الــــديــــن  وقـــــــــال عــــســــلــــي: إن عـــــــالج 
الخاص يبدأ بإجبار البنوك على 
رفع رأسمالها وخفض استدانتها 
كما تقتضي الحلول التي وضعت 
عند بداية األزمة قبل أربع سنوات، 
حـــيـــث يـــقـــدر الـــخـــبـــراء أن الــقــطــاع 
املــصــرفــي األوروبـــــــي بــحــاجــة إلــى 

مــا بــني 200 إلــى 300 مليار يــورو، 
وعـــلـــى رغـــــم مــــــرور أربــــــع ســـنـــوات 
على األزمة فإن السياسة لم تطبق 

بشكل فعال.
وتابع: االستدانة املرتفعة للبنوك 
تـــمـــنـــعـــهـــا مــــــن تــــوفــــيــــر الـــســـيـــولـــة 
والقروض للشركات، وهذا الوضع 
إلــــى  أضـــــعـــــف االقـــــتـــــصـــــاد وأدى 

انكماشه.
أمــــــا عــــن تــــأثــــيــــرات أزمـــــــة الــــديــــون 
فـــــي أوروبــــــــــا عـــلـــى أجـــــــــزاء كــثــيــرة 
مــــــــن الـــــــعـــــــالـــــــم، خـــــصـــــوصـــــا عـــلـــى 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 
إفــريــقــيــا، بـــني عــســلــي أن مـــا يــزيــد 
األمــــر تــعــقــيــدًا أن ضــعــف الــنــشــاط 
االقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
والعالم ككل، يأتي في فترة مليئة 
بــــالــــتــــحــــديــــات بـــالـــنـــســـبـــة ملــنــطــقــة 
الــشــرق األوســــط وشــمــال إفريقيا، 
حـــــيـــــث بــــــــــــدأت الـــــــتـــــــســـــــاؤالت عـــن 
إمــكــانــيــة انــتــقــال عـــدوى املشكالت 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي أوروبـــــــــــــا إلــــى 
منطقتنا العربية ومــدى تأثيرها 
آفـــاق االقــتــصــاد فيها تطرح  عــلــى 
من هنا وهناك، وكأنها تستشعر 

الخطر اآلتي، للمسارعة إلى اتخاذ 
اإلجــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــالـــحـــد مــن 

تأثيراتها.
الــواضــح حــتــى اآلن أن  وزاد: «مـــن 
عــــــددا مــــحــــدودا جـــــدا مــــن الــبــنــوك 
العربية تمتلك تعرضات مباشرة 
لــــلــــديــــون الــــســــيــــاديــــة األوروبــــــيــــــة، 
بينما يمكن القول إن عددا ال بأس 
بــه منها لــديــه تــعــامــالت مــع بنوك 
دائنة للدول األوروبية، لذلك يبقى 
الــحــديــث عـــن تــأثــر الــقــطــاع املــالــي 
العربي، واالقتصاد العربي بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، بــاعــتــبــاره جــــزءًا من 

االقتصاد العاملي».
واستطرد: االقتصادات األوروبية 
تــــوفــــر ســــوقــــًا رئــــيــــســــة بــالــنــســبــة 
لكثير من صـــادرات بلدان املنطقة 
املستوردة للنفط، ومن املتوقع أن 
تــكــون بــلــدان شــمــال إفــريــقــيــا أكثر 
االقـــتـــصـــادات تـــأثـــرًا ملـــا تــتــمــتــع به 
البلدان مــن مستويات عالية  هــذه 
مـــــع دول االتــــحــــاد  الـــــتـــــرابـــــط  مـــــن 
األوروبـــــــــــي، حـــيـــث تــعــتــمــد مــعــظــم 
البلدان املستوردة للنفط في هذه 
املــنــطــقــة خـــاصـــة املـــغـــرب وتــونــس 

عــلــى أوروبـــــــا كـــســـوق لـــلـــصـــادرات 
والــســيــاحــة وتــحــويــالت الــعــامــلــني 
في الخارج إضافة إلى االستثمار 

األجنبي املباشر.
وأوضــح أن هــذه البلدان هي أكثر 
عــــرضــــة لـــلـــخـــطـــر، حـــيـــث تــتــعــرض 
بشكل خاص للتدهور االقتصادي 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــــط، أمــا 
األردن ولبنان وغيرها فتعتبر أقل 
تــرابــطــًا مــع أوروبــــا وبــالــتــالــي أقــل 

تأثرًا بصعوباتها االقتصادية.
وتــوقــع فــي تــصــريــحــات صحافية 
أنــــــه -فــــــي ظـــــل غــــيــــاب االســــتــــقــــرار 
االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي أوروبــــــــــا وعـــــدم 
االســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي بعض 
بــلــدان املــنــطــقــة الــعــربــيــة- أن تبقى 
مـــــــعـــــــدالت الـــــنـــــمـــــو فـــــــي الـــــبـــــلـــــدان 
املـــســـتـــوردة لــلــنــفــط مــنــخــفــضــة في 
عام 2012 حوالي 2%، وهي نسب 
تشكل حالة من القلق الشديد نظرًا 
لحاجتها إلى تحقيق معدالت نمو 
أعــلــى بــكــثــيــر، كـــي يــتــســنــى إيــقــاف 
االرتــــــفــــــاع فـــــي مـــــعـــــدالت الـــبـــطـــالـــة 

املرتفعة أساسًا.
وأشـــــار عــســلــي إلــــى أن االقــتــصــاد 

العربي مطالب اليوم أكثر من أي 
يــوم مضى بتنويع االســتــثــمــارات 
الــحــدود التي تسمح بذلك،  ضمن 
وقــد يكون من الصعب اآلن إعــادة 
تــنــويــع االســـتـــثـــمـــارات الــســيــاديــة 
لــلــدول املتقدمة،  الــديــن  فــي أوراق 
ولكن يمكن إعادة النظر في أوجه 
االســتــثــمــار لــلــمــداخــيــل الــجــديــدة، 
خــصــوصــًا أن ســعــر الــنــفــط مرشح 
للبقاء مرتفعًا مــع تــزايــد الضغط 

على سعر الدوالر. 

مخاوف 
وعــلــى الصعيد ذاتـــه، قــال الخبير 
االقتصادي فابيو فيلالني إن ملف 
الــديــون اليونانية ومخاوف  أزمــة 
انــتــشــارهــا خــــارج مــنــطــقــة العملة 
األوروبية «اليورو» قد هيمن على 
أجــنــدة قــمــة الــثــمــانــيــة فــي منتجع 
كامب ديفيد األميركي، تحت شعار 
«نـــعـــمـــل مـــعـــًا» لــيــصــفــهــا الــرئــيــس 
األمــــيــــركــــي بـــــاآلثـــــار االقـــتـــصـــاديـــة 
السلبية التي ستنال مختلف دول 
الــعــالــم فـــي حـــال خــرجــت الــيــونــان 
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، متسائال 
عــن تصميم حــزمــة التقشف ومــن 
يحميها. وقــال إن اليونان وجدت 
نــفــســهــا فــــي مـــوقـــف أصـــعـــب بــعــد 
مــوافــقــتــهــا عــلــى شـــــروط الــتــقــشــف 

التي فرضتها أملانيا.
فــــابــــيــــو أن دول مــجــلــس  وأكــــــــــد 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي وضــــع 
جــيــد لــتــبــنــي ســـيـــاســـات مــعــاكــســة 
لــــلــــدورة االقـــتـــصـــاديـــة وإجـــــــراءات 
لــدعــم الــقــطــاع املــالــي ملــواجــهــة آثــار 
لـــذلـــك.  الـــحـــاجـــة  األزمـــــــة إذا دعـــــت 
الــتــعــاون ستواصل  وقـــال إن دول 
اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي املــرتــفــع الــعــام 
املقبل لكنها ستحقق فائضا كبيرا 
فــي مــوازنــاتــهــا دون الــحــاجــة إلــى 
اللجوء إلى االحتياطيات النقدية. 
لـــكـــن فـــابـــيـــو قــــــال إن أزمـــــــة ديــــون 
إلـــــى تــفــاقــم  الــــيــــورو أدت  مــنــطــقــة 
املخاطر التي يواجهها االقتصاد 
الــذي قد يؤثر سلبا  العاملي األمــر 
بــــدوره فــي أكــبــر الــبــلــدان املــصــدرة 

للنفط في العالم.
مــن جانبه قــال غابريال لــي خبير 
اقتصادي صيني إن بــالده تتقدم 
فـــي تـــدويـــل عــمــلــتــهــا واعــتــمــادهــا 
فــــي الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة بــــني دول 
الــبــريــكــس، مــشــيــرًا إلـــى أن الــصــني 
قـــــــد رفــــــعــــــت مـــــــن قــــيــــمــــة عـــمـــلـــتـــهـــا 
خـــالل الــســنــتــني األخـــيـــرتـــني. وقـــال 
يـــحـــدث اآلن ســـيـــؤثـــر عــلــى  مــــا  إن 
الـــــني والـــــيـــــورو والــــــــــدوالر، مـــؤكـــدًا 
عــلــى عــــدم وجـــــود حـــلـــول واقــعــيــة 
ملـــشـــاكـــل الـــنـــظـــام املـــعـــقـــد الـــحـــالـــي 
لصياغة نظام مالي عاملي جديد، 
لــكــنــه اســتــطــرد بــالــقــول إنـــه يمكن 
الفقاعات  اتخاذ إجـــراءات لتفادي 

القادمة. 

 أكدوا أن تداعيات األزمة األوروبية على الخليج محدودة

خبراء يدعون إلى خروج اليونان من الوحدة األوروبية 


