
اقتصاد الثــــورة ٠٧

إيكونو ميست:

ــا كــــان ســابــقــًا ــم ــر وتــثــبــيــتــه ك ــع ــس ـــــادة ال ــار إلع ــج ــت ــد يــدهــا إلــــى ال ــم ــة ت ــوم ــك ــح ــي: ال ــول ــب ــق ¶ م

٦٤٪من املنشآت التجارية يف اململكة السعودية ستعلن إفالسها
ــعودي أن محمد بن  ــأن الس أكد عدد من خرباء االقتصاد واملهتمني بالش
ــا الوافدون  ــرية يف مملكته يقوم به ــرف أن كل صغرية وكب ــلمان ربما ال يع س
األجانب، ابتداء من كنس الشارع ، والخدمة يف البيوت إىل التجارة واملطاعم 
ــلبت إرادته مخابرات األرسة،  ــعود فقد س واإلدارة واإلنتاج. أما املواطن املس
ــال، هائما  ــارا ويصحو لي ــام نه ــي ، فأصبح ين ــن الوهاب ــال الدي ــدره رج وخ
ــون  ــعوديني يعيش ــتهالك البذخي والجنس، ومعظم الس ــدرات واالس باملخ

خارج اململكة، و يرفضون االلتزام بمعايري وظائف القطاع الخاص. 
مشريين إىل أن أكرث من 12 مليون وافد يف اململكة عدا املجهولني، هم أكرث 
ــعودي يف كل املجاالت،  ــب االقتصاد الس ــكلون عص ــكان، يش من تعداد الس
ــل نتيجة ما  ــون عام ــعودية أكرث من ملي ــلطة الس ــردت الس ــه مؤخرا ط وان
ــعودة لألعمال والوظائف، ولم يستطع احد من السعاودة شغر  تسميه الس
ــىل القيام بأي عمل، وخاصة يف القطاع  ــعودي ال يصرب ع وظائفهم، ألن الس

الخاص، مما جعل الكثري من أرباب العمل يغلقون محالتهم.
ــب  ــات برتحيل ما بني 3 إىل 5 ماليني وافد بحس ــن أن هناك توجه مؤكدي

بيان الداخلية السعودية، وان تم ذلك فبرش الكثري من األعمال بالتوقف. 
وقد بدأت مؤرشات توقف األعمال من الغرفة التجارية يف جدة، إذ أعلنت  

ــوف تغلق وتعلن  ــآت التجارية يف جدة س الغرفة أن أكرث من 64 % من املنش
إفالسها، بل ان نمو القطاع الخاص يقرتب من الصفر. 

ولفتوا إىل أن الوافدين يف اململكة ليسوا فقط قوة إنتاج، وأيدي عاملة، بل 
ــواق للسلع  ــعودي، وبلدانهم أس ــط االقتصاد الس هم أيضا قوة رشائية تنش

املوجودة يف اململكة.
وبالرغم من أن اململكة تنتج أكرث من 12 مليون برميل نفط يوميا، ولديها 
ــوارد من الحج والعمرة، والرضائب والجمارك والذهب، لكن كل هذه األموال  م
ــاد رهيب  ــريات األرسة، وامللك والحكومة، فهناك فس ــدد من قبل أمراء وأم تب
ــل يف العام  ــد كل عام وقد وص ــز املوازنة يتصاع ــوارد. فعج ــث يلتهم امل وعب

الجاري 2018م إىل أكرث من 150 مليار ريال سعودي.
ــة، والرصف عىل  ــىل الجماعات اإلرهابي ــرباء إىل أن الرصف ع ــار الخ وأش
ــالمية يلتهم جزءاً  ــار العربية واإلس ــوار وبقية األقط ــروب اململكة يف الج ح
ــة عىل العدوان  ــىل ذلك ما ترصفه اململك ــط مثال ع ــرياً من امليزانية، وابس كب
ــبوا هذه املاليني  ــون دوالر يوميا، ولكم أن تحس ــىل اليمن إذا يبلغ 200 ملي ع

طوال ما يقارب األربع سنوات. 
ــا اململكة عىل  ــاوى التي تنفقه ــاك بند الرش ــون: إن هن ــال االقتصادي وق

الدول واملنظمات الدولية والرؤساء األجانب والشخصيات السياسية التي 
ــؤون العالم، فالسياسة الخارجية للمملكة تقوم عىل رشاء الوالءات،  تدير ش
ــيكات، اململكة تغطي عيوبها باملال. أما بند  ــية الش ــمى بدبلوماس أو ما يس
ــنويا، وتعترب اململكة  ــارات س ــن الضخامة، بمئات امللي ــالح فهو م رشاء الس
ــاق البذخي  ــالح، وهناك اإلنف ــم يف قائمة رشاء الس ــة يف العال ــة الرابع الدول
ــرتون القصور  ــون العالم برشقه وغربه، ويش ــريات الذين يطوف لألمراء واألم
ــون عىل املواخري  ــات الفنية، ويرصف ــوت البحرية واللوح ــف واليخ واملصائ
ــذون األموال بدون  ــال إن امللوك يأخ ــدرات. ويق ــرات والخمور واملخ والعاه

حساب.
ــراء األرسة  ــض ملوك وأم ــرثوات بع ــفا ب ــض الجهات كش ــد أوردت بع وق

الحاكمة كالتايل :
ــد الله 1.9  ــك عب ــروة املل ــال. -2 ث ــون ري ــد 2.7 تريلي ــك فه ــروة املل  -1 ث
ــال. -4 ثروة األمري  ــلطان 3.4 تريليون ري ــري س ــال. -3 ثروة األم ــون ري تريلي
ــعل 1.3 تريليون ريال. -5 ثروة امللك سلمان 2 تريليون ريال. أما ثروات  مش
األمري محمد بن سلمان فلم يتم إحصاؤها بعد، فهي بالهبل وهو يحاول أن 
ــتثمرين  ــى أغنياء العالم وخاصة بعد ابتزازه ألموال األمراء واملس يكون اغن

ــة اململكة، وأوقف  ــاد أرهق ميزاني ــجون. كل هذا الفس ــن زج بهم يف الس الذي
الرصف عىل املشاريع إىل درجة أن بعض الرشكات املقاولة عجزت عن رصف 
ــتدانة من  ــات موظفيها وعمالها. كل هذا جعل اململكة تدخل باب االس مرتب
الصناديق الدولية، وتفتح باب بيع السندات يف الداخل، وتحاول خصخصة 

كربيات الرشكات واملطارات واملوانئ.
ــوي طرح 5 % من  ــلمان كان ين ــف االقتصاديون: إن  محمد بن س ويضي
ــام ، ولكن الخرباء  ــة هذا الع ــو يف البورصة الدولي ــهم رشكة ارامك ــول واس أص
ــات الحرب الجارية بني  ــدم فعل ذلك نظرا لتداعي ــني نصحوه بع االقتصادي
ــري إىل خزانات  ــة والطريان املس ــول الصواريخ اليمني ــة واليمن، ووص اململك
ــزي قيمة ارامكو بـ  ــاض. ويقدر الخبري االقتصادي وود ما كن ــو يف الري أرامك

400 مليار بينما يقول السعوديون إن قيمتها اكرب من ذلك بخمس مرات.
ــعودية  ــذخ واإلرساف والعبث باملال فان الحكومة الس ــل ذلك الب وبمقاب
تقرت عىل موظفيها فتوقف عليهم البدالت والعالوات السنوية، وتحرمهم من 
ــمى برنامج التقشف، مما يضطرهم للجوء  الكثري من الحقوق، تحت ما يس
ــاوى واالبتزاز، والكثري من املواطنني يعيشون حياة الكفاف، فإيجار  إىل الرش
املساكن يف اململكة هي األعىل يف العالم إذ يبلغ إيجار الشقة املتواضعة أكرث 

من 3 آالف ريال، وهو مرتب موظف مبتدئ.
ــار  ــىل اإلفقار هو انتش ــال ع ــط مث ــاد إىل أن ابس ــرباء االقتص ــت خ ويلف
ــني ( العبيد ) واملثال اآلخر هو  ــول يف مدن اململكة وخاصة بني املهمش التس
ما يسمى بصندوق املواطن الذي تقدم إليه 12.5 مليون طلب يريدون إعانة 
ــمايل  ــكان اململكة. ويف النظام الرأس ــدد الكبري يمثل معظم س ــه. وهذا الع من
ــم والتجارة، وهذا ما  ــدي الحكام والتجار واملقربني من الحك ــز الرثوة بأي ترتك

يحدث يف اململكة.
ــري قابلة للتحقق كمرشوع  ــلمان يقدم وعودا غ وأضافوا: إن محمد بن س

نيوم الصهيوني، ورؤية 2030م وليس حلوال الزمات الحكم املتفاقمة. 
وقد انعكست األزمة االقتصادية عىل الجانب السيايس بشكل اعتقاالت 
ــال الذين يهربون أموالهم خارج  ــني من األمراء ورجال املال واألعم للمعارض
ــاء يف اململكة،  ــد البق ــىل من يري ــادة األعباء ع ــني وزي ــرد املقيم ــة. وط اململك
ــاق عىل أجهزة القمع واإلرهاب  ــم األفواه وقمع الحريات، وزيادة اإلنف وتكمي
ــالمية، واالرتماء يف  ــة اإلس ــىل الجمهوري ــرب ع ــول الح ــروب، ودق طب والح
ــزوال حكم األرسة  ــؤذن ب ــل ي ــي، وكل هذا الفش ــرشوع الصهيون ــان امل أحض

السعودية، وتشظي اململكة .

إجراءات حكومية لضبط أسعار الصرف والسلع الغذائية االستهالكيةإجراءات حكومية لضبط أسعار الصرف والسلع الغذائية االستهالكية
ــارع  ــل الريال اليمني  تراجعه  املتس يواص
ــرى بالعاصمة  ــالت األجنبية األخ ــام العم أم
ــا أدى إىل  ــرى، م ــات األخ ــاء واملحافظ صنع
ــة  الغذائي ــواد  امل ــعار  أس يف  ــد  جدي ــاع  ارتف
ــية والثانوية وقال عاملون يف رشكات  األساس
ــدوالر  ال رصف  ــعر  س إن  ــة  بالعاصم ــة  رصاف
ــبوع  إىل  ــداوالت األس ت ــل يف  ــي وص األمريك
ــا بلغ 528 رياًال  ــاًال يمنياً للرشاء ،فيم 523 ري
ــع ، يف الوقت الذي تواصل بعض محالت  للبي
ــع الدوالر  ــاع عن بي ــة باالمتن ورشكات الرصاف
ــط مضاربة كبرية  واالكتفاء بالرشاء فقط وس
ــعر رصفه . وأضاف  ــري مرشوعة زادت من س غ
العاملون أن سعر رصف الريال السعودي بلغ 
138 رياًال يمنياً للرشاء ، ووصل إىل 140 رياًال 
ــذي فاقم من انخفاض القيمة  للبيع ، األمر ال
ــوق وأدى إىل  الرشائية للعملة املحلية يف الس
ــعار املواد الغذائية وبقيت  ارتفاع جديد يف أس
ــار الجملة إن  ــال أحد تج ــلع. باملقابل ق الس
ــهدت ارتفاعا  ــتهالكية ش ــواد االس ــعار امل أس
ــعار  ــني املاضيني ،حيث زادت أس خالل اليوم
ــاس  ــال لألكي ــف ري ــدل أل ــكر بمع األرز والس
ــني 200 إىل 500 ريال  ــرية ، وتراوحت ما ب الكب

لألكياس املتوسطة والقطم الصغرية.
ــة الثانوية األخرى ،  ــأن املواد الغذائي وبش
ــهدتها  ــول التجار  إن هناك زيادة أيضاً ش يق
ــب تتفاوت من 8 إىل 11 % ،  ــلع أخرى  بنس س
ــرياً إىل أن تلك األسعار غري ثابتة وتتحدد  مش

وفقاً ألسعار رصف الدوالر .
ــعار الرصف  ــار أن اضطراب أس ــد التج وأك
ــا ليس يف صالح التجار وال املواطنني  وتذبذبه
ــارة كبرية  ــك يؤدي إىل خس ــني إىل أن ذل ، الفت
ــتمرار معاناة املواطنني  ــار فضًال عن اس للتج

األشد فقراً .
ــتقرار يف أسعار  يأتي ذلك يف ظل عدم االس
ــرباء  خ ــب  حس ــدة  عدي ــباب  ألس ــرصف   ال
االقتصاد لعل أهمها عدم وجود سيولة كافية 
ــات نقدية  ــذ األجنبي وغياب سياس ــن النق م
ــادة لدى البنك املركزي لتفعيل دوره كبنك  ج
الدولة للحفاظ عىل استقرار السوق املحلية ،

باإلضافة إىل قرار بنك عدن  األخري القايض 
ــجع ضعاف النفوس  ــم العملة الذي ش بتعوي
ــالت  بالعم ــة  املرشوع ــري  غ ــة  املضارب ــىل  ع
ــيل أموال  ــة ، فضًال عن عمليات غس األجنبي
ــؤولني  ــن واملس ــن املتنفذي ــري م ــا الكث ينفذه
ــالد  ــها الب ــي تعيش ــاع  الت ــتغلني األوض مس

بحسب خرباء اقتصاديني .
من جانبها حذرت حكومة اإلنقاذ الوطني 
ــي أمام الدوالر  ــة الريال اليمن من تدهور قيم
ــات  السياس ــبب  بس ــة  األجنبي ــالت  والعم
ــة التي ينتهجها بنك  النقدية واملالية العقيم
ــة وإقدامها عىل  ــدن وحكومة هادي العميل ع
ــاراً ريال كعملة جديدة دون غطاء  طبع 8 ملي
مايل يف الخارج وان القرار الذي اتخذتة اإلنقاذ 

بمنع تداول الفئات الجديدة 500 و1000 كان 
ــتزداد تدهورا  ــة وعلم بأن األمور س عن دراس
ــعار  ــيتأثر بتدهور أس ــاد العام س وأن االقتص
ــرب االقتصادية التي كان  ــة نتيجة للح العمل

من أبرزها نقل البنك املركزي إىل عدن
واستهداف قيمة الريال واالقتصاد الوطني 
ــوى العدوان  ــي تخدم ق ــذه التوجهات الت به
عىل اليمن وتزيد من معانات الشعب اليمني 

وتجويعه سواء كان يف الشمال أو الجنوب  
ــذا الصدد ناقش  نائب رئيس الوزراء  ويف ه
وزير املالية الدكتور حسني مقبويل وبحضور 
ــد الوهاب يحيى  ــر الصناعة والتجارة عب وزي
ــة باالرتفاعات  ــرا املواضيع املتعلق الدرة مؤخ
ــعر الرصف وانعكاساتها عىل  ــعرية يف س الس

أسعار السلع واملواد الغذائية األساسية.
ــرق االجتماع الذي عقد قبل يوم وضم  وتط
ــح وجمعية  ــتوردي ومنتجي القم ممثيل مس
ــة البنوك اليمنية  ــني اليمنيني وجمعي الرصاف
ــة والصناعية وأعضاء لجنة  والغرفة التجاري
ــباب والعوامل  ــن األس ــات إىل عدد م املدفوع
ــرصف من  ــعر ال ــاع يف س ــي أدت إىل االرتف الت
ــار املواد  ــدى التزام تج ــة وم ــة األجنبي العمل
الغذائية األساسية بسعر الرصف املحدد من 
ــعر البيع  ــة املدفوعات وكذا التزامهم بس لجن

املحدد من وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير املالية أن هذا 
االجتماع جاء بناء عىل توجيهات األخ مهدي 
ــىل  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاط رئي املش

ــية بهدف الوصول  للقاء بتجار املواد األساس
ــد النقدي إىل  ــار بالتوري ــاق يلزم التج إىل اتف
ــات والنقد  ــوم لجنة املدفوع ــوك فيما تق البن
األجنبي باملصارفة اليومية لهم وتحديد سعر 
ــىل ضوء ذلك  ــن النقد األجنبي وع الرصف م
ــعر  تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس الس

وتحديد سعر البيع للمواطن.
وأكد أن الحكومة ستقوم بالرقابة وستكلف 
ــعار..  ــة للرقابة عىل األس ــان نزول ميداني لج
ــتطاعت الحكومة ضبط أسعار  وقال" كما اس
ــعر  ــة وتثبيت الس ــتقات النفطي ــاز واملش الغ
ــهر، فإن الحكومة تمد يدها إىل  ــتة أش ملدة س
التجار إلعادة السعر وجعل السوق ثابتاً كما 

كان عليه سابقاً ".
ــن  املواط أن  إىل  ــويل  مقب ــور  الدكت ــار  وأش
ــن ويجب عىل  ــذي يدفع الثم ــو املترضر وال ه
ــف األعباء  ــن أجل تخفي ــع التعاون م الجمي

عن كاهله.
ــة والتجارة  ــار وزير الصناع من جانبه أش
ــاء التخاذ اإلجراءات  ــذا االجتماع ج إىل أن ه
ــعرية غري  ــادات الس ــة الزي ــة ملواجه العاجل
املربرة وتفعيل دور لجنة املدفوعات والوصول 
ــعر  ــاعد عىل إعادة الس إىل نتائج وحلول تس

وتثبيته.
وأكد الوزير الدرة رضورة التعاون والتنسيق 
بني لجنة املدفوعات والنقد األجنبي والتجار 
ــبب نقله  ــون دور البنك املركزي مفقوداً بس ك
إىل عدن .. الفتا إىل أن هذا التعاون والتنسيق 
ــاح الحل يف ظل االرتفاع غري املنطقي  هو مفت

لسعر العملة من النقد األجنبي.

ــتوردين والتجار  ــزام املس ــد رضورة الت وأك
ــة  الصناع وزارة  ــا  تحدده ــي  الت ــعار  باألس
ــم 5 لعام 2007م  ــارة تنفيذا للقانون رق والتج
ــح والدقيق غري  ــعار القم ــادة يف أس ــون الزي ك
ــا باألمانة  ــوزارة ومكاتبه ــربرة .. مبينا أن ال امل
واملحافظات ستقوم بالنزول امليداني لضبط 
ــاذ اإلجراءات الرادعة بحقهم  املخالفني واتخ
ــة والجهات  ــلطة املحلي ــع الس ــيق م بالتنس

األمنية.
ــة فنية لضبط  ــكيل لجن وأقر االجتماع تش
ــعار وإجراءات التسعري للمواد الغذائية  األس
ــوم اللجنة عرب وزارة  ــة القمح بحيث تق خاص
ــاركة االتحاد اليمني  الصناعة والتجارة بمش
ــات وتحديد  ــتوردي القمح بطرح املعطي ملس
السعر وفقا ملتغري سعر الرصف وأسعار املواد 

الخام وغريها من معايري تحديد التكاليف .
وأكد االجتماع التزام تجار املواد األساسية 
بعدم النزول إىل السوق والتأكيد عىل رضورة 
ــورد إليها والتي  ــوك التي ت ــم مع البن تعامله
ــة املدفوعات كقناة  ــل مع لجن بدورها تتواص
ــة إىل  ــدوالر إضاف ــىل ال ــول ع ــدة للحص واح
التزام البنوك والرصافني بتسخري املوارد التي 
ــي لبيعها لتجار املواد  لديها من النقد األجنب
ــة املدفوعات  ــيق مع لجن ــية بالتنس األساس

والنقد األجنبي.
ــاع الرقابة عىل  ــل قط ــرض االجتماع وكي ح
ــم  إبراهي ــي  اليمن ــزي  املرك ــك  بالبن ــوك  البن
ــة  ــارة الداخلي ــاع التج ــل قط ــي ووكي الحوث
ــذر الرشجبي  ــارة من ــة والتج ــوزارة الصناع ب
ــوزارة املالية أحمد  ــاع التخطيط ب ووكيل قط
ــة بلجنة  ــس اللجنة الفني ــد حجر ورئي محم

املدفوعات والنقد األجنبي.

الدرة: التعاون والتنسيق بني 
املدفوعات والنقد األجنبي هو 

الحل لضبط أسعار العملة

الهيمنة على املوارد الطبيعية يف الوطن العريب 
تعيق تطوير املجتمعات والقطاعات املنتجة

ــدويل ومجلة  ــك ال ــادر عن البن ــر دويل ص ــال تقري ق
ــزال تحت الهيمنة  ــت إن الوطن العربي ال ي ايكونوميس
العسكرية، من خالل القواعد واالحتالل املبارش لبعض 
ــة االقتصادية  ــطني، والهيمن املناطق ويف مقدمتها فلس
ــية وصندوق الّنقد  ــرشكات متعددة الجنس من خالل ال
ــية  ــة التجارة العاملية، والهيمنة السياس الّدويل ومنظم
ــتخدام القوة  ــة لألنظمة واس ــم اإلمربيالي من خالل دع
ــري بعضها خاصة الذي لم َيْنَصْع تماًما لإلمربيالية  لتغي
األمريكية، يف مرحلة ما بعد انهيار اإلتحاد السوفييتي،
ــة  ــرب منطق ــح أك ــي أصب ــن العرب ــا ان  الوط مضيف
ــَتْهَدَفة من اإلمربيالية التي َترَْجَمْت ذلك باالحتالل  ُمْس
املُبارش وتغيري األنظمة بالقوة، وإعادة تقسيم ما َقّسَمه 
ــا-  ــني بريطانيا وفرنس ــو" (ب ــايكس" و"بيك ــاق "س اتف
ــة (املحروقات  ــوارد الطبيعي ــة عىل امل 1916م) والهيمن
ــور  تط ــق  ُيعي ــذي  ال ــر  األم ــة...)،  والزراع ــم  واملناج
ــة، وُيعيق تطوير القطاعات  املجتمعات، والُقوى العامل
ــق االكتفاء الّذاتي الغذائي،  املنتجة التي يمكنها تحقي
ــة واملعادن،  ــة املحروقات والطاق ــر صناع وكذلك تطوي

فضال عن تطوير التقنيات الحديثة واملتطورة.
ــي بقي ريعيا يف  ــول التقرير إن اإلقتصاد العرب  ويق
ــة اإلمربيالية)  ــة األنظمة (وكيل ــبب طبيع مجمله، بس
ــايس، ألن ُمعَظَمها لم ُيَطّور التعليم والبحث  بشكل أس
ــة اإلنتاج  ــة قيم ــة"، أو إضاف ــاد املَْعرِف ــي و"اقتص الِعْلم
ــع، أو بعبارة أخرى  ــاج ُمَصّن ــام عرب تحويله إىل إنت الخ
ــوارد  (امل ــة"  "األولي ــات  القطاع ــن  م ــوارد  امل ــل  تحوي
ــرصيف  إىل  ــاع امل ــض القط ــة) -أو فائ ــة والزراع الطبيعي

قطاع الصناعة، 
ــد  ــا بع ــة م ــة يف مرحل ــري بجدي ــع الّتفك ــم يق ــا ل كم
ــفات، دون  ــط أو الفوس ــوارد الطبيعية كالنف ــوب امل ُنض

ّجة اإلعالمية  ــتفادة املواطن العربي منها (رغم الضَّ اس
ــد  ــة 2030م"، وق ــعودي "رؤي ــرشوع الس ــة للم الّضْخَم
ــَربُ معدل  ــة)، حيث ُيْعَت ــاريع أخرى ُمماِثَل ــِبَقْتُه مش َس
ــتثمارات طويلة املََدى، ومعدل نمو اإلنتاجية  نمو االس
ــة،  اإلنتاجي ــّدل  مع يف  ــراء  واألُج ــال  الُعّم ــم  يتحك (ال 
ــن رشوط تطّور  ــوى ُجزَء م ــم ال ُيمّثل س ــل إن ُجْهَده ب
ــة الحقيقية لرثوة األفراد  ــة) ومعدل نمو القيم اإلنتاجي
ــة إىل َتَطّوٍر هائل  ــّدالت يف العالم، باإلضاف من أَْدَنى املع
ــن العربي، إىل قرابة  ــم االقتصاد املوازي يف الوط يف حج
ــني  ــرار العاطل ــيل واضط ــج املح ــم النات ــن حج 50 % م
ــم) للعمل يف  ــباب املُتعّل ــن العمل (خصوًصا من الش ع
ــات، مما يزيد من  ــاد املوازي، دون أدنى الّضمان االقتص
ــة" والّتّجار،  ــن الربجوازية "الرّّث ــة ُطَفْيِلّية م ــم فئ َتَضّخ
ــور القوى  ــتثمارات وُيَعرْقل تط ــور االس ــا يعيق تط ومم

املنتجة.
ــد الدويل  ــدوق النق ــد أصبح صن ــر فق ــا للتقري ووفق
ــىل األنظمة  ــج الواجب ع ــيل الربام ــي  ُيْم ــك العامل والبن
ــة تنفيذها،وأْصبحت معظم الدول العربية، التي  العربي
ــك العاملي، عىل  ــدوق النقد والبن ــات صن ــت توصي َطبََّق
ــن والعجز  ــبة الدي ــوازاة ارتفاع نس ــالس، بم ــة اإلف حاف
ــاق الحكومي  ــض اإلنف ــيل، وَفرْض خف ــج املح من النات
ــة الخصخصة وزيادة الرضائب عىل  والّتقّشف وسياس
ــتهالك، وإلغاء  ــة االس ــور، ورضيب ــل املأج ــل العم دخ
ــا الغذاء واألدوية)  ــية (منه دعم الطاقة واملواد األساس
ــات حيوية مثل  ــة وقطاع ــات العمومي ــور الخدم وتده
ــا من اإلجراءات  ــة والّنقل العام، وغريه التعليم والصح
ــتثناء، إىل  ــدان، وبدون أي اس ــع البل ــي أَّدت يف جمي الت
فصل املوظفني وخفض الرواتب ومعاشات التقاعد رغم 

زيادة سنوات العمل،

ــك  ــد والبن ــدوق النق يه صن ــمِّ ــا ُيَس ــق م  وأّدى تطبي
ــج كارِِثّية، من  ــادي" إىل نتائ ــالح االقتص ــي "اإلْص العامل
ــق الفجوة  ــة وتعمي ــر والبطال ــبة الفق ــا زيادة نس بينه
ــن  ــتعمارًا م ــت اس ــاواة)، وأْنَتَج ــدم املُس ــة (ع الطبقي
ــي َكّبلت تطور  ــة الت ــرب الُقُروض املرشوط ــوع جديد ع ن
ــة واملجتمعات، حيثما ُفرِضت  االقتصاد والقوى املُْنِتج
ــْلِبّية يف الوطن  ــا الّس ــرت نتائجه ــة، وظه ــذه السياس ه
ــكل  ــي يف كل من املغرب وتونس ومرص واألردن بش العرب
ــتفادة األَُجراء  ــدم اس ــارة إىل ع ــا، مع اإلش ــرث وضوًح أك
ُدونها  ــدِّ ــراء من هذه الُقُروض، لكنهم ُيَس والُعّمال والُفَق
ــع  ــف اإلدارة م ــد + تكالي ــن" (الفوائ ْي ــة الدَّ ــع "خدم م
ــاق وإقامة بعثات اإلرشاف عىل تطبيق الربامج وثمن  إنف
ــر...)، وانتقمت أمريكا من حكومات الدول التي  الّتقاري
ــديد الفوائد املرتفعة التي فاقت أصل الّدين  رفضت تس
(مثل األرجنتني)، ولكن تمكنت بعض الدول من خفض 
ــا)، إثر مفاوضات طويلة  ــبة 90 % (بوليفي الّديون بنس

وتقارير لجان مستقلة... 
ــّدويل يف الوطن  ــد ال ــُروض صندوق النق ــت ُق وارتبط
العربي، كنموذج لعديد الّدول األخرى، بتوسيع الفجوة 
الطبقية، وظهور برجوازية ُطَفْيِلّية، غري منتجة، وتركيز 
ــل ارتفاع  ــدي ِقّلة (مقاب ــالد بني أي ــن ثروات الب ــد م مزي
ــة األجراء  ــراء)، وانخفاض حص ــني والُفق ــدد العاطل ع
ــن الحاالت  ــيل إىل حوايل 20 % يف أحس ــن الناتج املح م
ــّدالت العاملية)، مع ارتفاع حصتهم  (وهي من أْدنى املع
ــن إيرادات الّدولة إىل حوايل 80 %، مما  من الّرضائب، وم
ــاع الَفْجَوة بني العاملني بأَْجٍر، واملضاربني  يزيد من اّتس
ــني أيديهم، ليس  ــرثوات ب ــن ترّكزت ال ــمارسة، الذي والّس
ــرب الّتْوِريث من جيل إىل  ــل العمل واإلنتاج ولكن ع بفض

آخر، لألموال واألُُصول والعقارات والرشكات.
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