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األزمة تطحن اللبنانيين
بيروت ـ ريتا الجّمال

 عيد العّمال على اللبنانيني 
ّ

يحل
وســـــــط أســــــــوأ أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية ومالية يمّر بها البلد. 
معدالت الفقر والجوع والبطالة ارتفعت إلى 
اللبنانيني خسروا  آالف  قياسية.  مستويات 
وظائفهم نتيجة تراجع النشاط االقتصادي 
الــــذي تــعــّمــق مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
والــكــل يــشــكــو مــن واقــــع يــتــجــه شــيــئــًا فشيئًا 

نحو االنهيار.
التي  لبنان  فــي  واملوظفني  العاملني  معاناة 
تـــرجـــمـــت فــــي تـــحـــركـــات شــعــبــيــة ومــطــلــبــيــة، 
ــا بــحــســب الـــســـيـــاســـة الــتــي  ــهـ ــّدتـ اخــتــلــفــت حـ
 األزمـــــــــة 

ّ
ــة فـــــــي ظـــــــــل ــ ــركــ ــ اعــــتــــمــــدتــــهــــا كـــــــل شــ

االقتصادية. هناك من خسر وظيفته نهائيًا، 
نسب  حسم  خطة  اعتمدت  اإلدارات  وبعض 
تصل إلى 50 في املائة من رواتب موظفيها مع 

منحهم إجــازات طوعية غير مدفوعة األجر، 
وســـار القسم األكــبــر مــن املــؤســســات باتجاه 
إلغاء املكافآت، فيما سددت أكثرية الشركات 
رواتب موظفيها بالعملة الوطنية وفق سعر 
الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية في وقت 
يزيد سعر الصرف في السوق املوازية عن 12 

ألف ليرة، ما أفقد املعاشات قيمتها. 
رانيا الحلبي وهي موظفة في شركة تدقيق 
ومــحــاســبــة فــي بــيــروت مــنــذ خــمــس ســنــوات 
 اإلدارة حسمت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ تقول 

الشهر املاضي 30 في املائة من راتبها الذي 
أن يستمّر  ألــفــي دوالر، على  إلــى  كــان يصل 
هذا اإلجــراء إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا 
الشركة  بها  منيت  التي  للخسائر  تعويضًا 
في فترة اإلقــفــال. كما خسرت مكافآت كانت 
 مشروع خاص تقّدمه 

ّ
تحصل عليها عند كل

ــت الـــشـــركـــة ضــمــن  ــدمــ ــي حــــني أقــ لـــلـــشـــركـــة. فــ
عدد  طــرد  على  النفقات  عصر  استراتيجية 

 بشكل تعسفي.
ّ
من املوظفني الكبار في السن

»العربي  بدورها، تشرح الشابة ريتا فخري لـ
ــي تـــعـــمـــل فـــــي شــــركــــة لــبــيــع  ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«، وهـ
الـــســـيـــارات الــجــديــدة فـــي بـــيـــروت، أن عملها 
قبل  الــعــامــة  التعبئة  بـــدء  مــع  نهائيًا  تــوقــف 
أن تــســتــأنــف الــشــركــة الــعــمــل بـــــدوام جــزئــي، 
لكنها حسمت من رواتب املوظفني في تدبير 
املــالــيــة.  املــكــافــآت  سيستمّر أشــهــرًا وأوقـــفـــت 
كـــذا، جـــرى تــســريــح عـــدد مــن املــوظــفــني، وفــي 
ظــل الــغــاء الــفــاحــش وارتـــفـــاع أســعــار املـــواد 

االستهاكية بشكل جنوني.
ويشير الخبير االقتصادي واملالي وليد أبو 
إلــى أن لبنان  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سليمان 
شهد فــي الــفــتــرة املــاضــيــة أزمـــات اقتصادية 
ــة  ومـــالـــيـــة وســيــاســيــة، أضــيــفــت إلــيــهــا األزمــ
ــــات مع  الــنــقــديــة ومـــن ثــم ارتــفــعــت حـــّدة األزمـ
انــتــشــار كــورونــا وإقــفــال املــؤســســات. ويلفت 
ــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة  ــ ــو ســلــيــمــان إلـ ــ أبـ

ــذا  مــتــخــطــيــة عــتــبــة األربــــعــــني فـــي املــــائــــة، وهـ
يعني انضمام أكثر من 200 ألف عامل جديد 

إلى خانة العاطلني عن العمل.
ارتـــفـــاع مــعــدل البطالة   أســبــاب 

ّ
ويــضــيــف أن

تعود إلى فقدان الناس أشغالها أخيرًا بسبب 
انخفاض اإلنــتــاج، وخــســارة االقتصاد ما ال 
 عن 120 مليون دوالر يوميًا ومنها في 

ّ
يقل

الفنادق  أو  املطاعم  ســواء  السياحي  القطاع 
واملـــتـــاجـــر الـــتـــي أقــفــلــت أبـــوابـــهـــا مـــع غــيــرهــا 
مـــن املــؤســســات الــســيــاحــيــة بــســبــب كـــورونـــا، 
بــاإلضــافــة إلــى الــقــطــاع الــتــجــاري الـــذي تكبد 
خسائر تصل إلى 10 مايني دوالر، إلى جانب 
قطاعي الصناعة والتطوير العقاري بخسائر 
إلــــى 20 مــلــيــون دوالر يــومــيــًا. وهـــذه  تــصــل 
املــؤشــرات، وفــق أبــو سليمان، تنعكس كلها 
للتسريح  التي تتعرض  العاملة  القوى  على 
والطرد التعسفي. حتى أن القطاع املصرفي 
ســـّرح أكــثــر مــن 700 إلــى 800 مــوظــف أخــيــرًا.

بغداد ـ عمار حميد

أكثر  العراق وتسجيل  مع تفاقم األزمــة الصحية في 
من مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 15 ألف 
فــرض السلطات إغــاقــات  وفـــاة، ومــا نجم عنها مــن 
التحديد،  وجــه  على  الخاص  القطاع  واسعة طاولت 
تــــــزداد مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال الـــعـــراقـــيـــني يـــومـــًا بــعــد يـــوم. 
وتلقي األزمة كل ثقلها على األجراء اليوميني، لتزيد 

الضغوط االقتصادية واالجتماعية والنفسية.
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  إحصائيات  آلخــر  ووفقًا 
التابع لــوزارة التخطيط، فــإن أكثر من 20 في املائة 

من العراقيني يقبعون تحت خط الفقر الوطني، فيما 
في   40 نحو   2020 عــام  نهاية  البطالة  نسبة  بلغت 
املائة. ياسر الشمري )38 عامًا( واحد من بني عشرات 
العمال الذين يقفون عند تقاطع حي الجامعة وسط 
بــغــداد بــحــثــًا عــن عــمــل فــي ورش الــبــنــاء والــحــدائــق 
املنزلية وغيرها. ويشرح ياسر لـ »العربي الجديد« 
يــومــي، حتى أن  العمل أصــبــح غير مــتــاح بشكل  أن 
الحصول  دون  مــن  أيــام  لعدة  يقفون  العمال  بعض 
عــلــى عــمــل. ويــلــفــت إلــــى أن مــعــظــم أصـــحـــاب الــعــمــل 
تشغيل  يرفضون  بــغــداد  العاصمة  فــي  وخصوصًا 

عمال اليومية في منازلهم خشية فيروس كورونا.

وفي سوق الشورجة أحد أشهر أســواق بيع الجملة 
وســـط بـــغـــداد، يــتــجــول مــئــات الــشــبــاب مــن مــحــل إلــى 
آخر بحثًا عن فرصة عمل بعدما تعطلت مصالحهم 
الــســابــقــة. وفـــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
املواطن محمد العكيدي إنه كان يعمل في أحد مطاعم 
بغداد قبل أن يسّرح صاحب املطعم أكثر من 50 في 
املائة من العاملني وهو من بينهم، مبينًا أنه لم يترك 

بابًا إال وطرقه بحثًا عن عمل لكن من دون جدوى.
وليد  العراقيني  الــعــمــال  نقابة  اتــحــاد  رئــيــس  ويلفت 
نعمة في حديث مع »العربي الجديد« إلى أن جائحة 
كــورونــا وارتــفــاع سعر صــرف الـــدوالر كــان لهما أثر 

واضح وكبير على شريحة العمال العراقيني، مشيرًا 
إلى أن العمال العراقيني في عيدهم السنوي يعانون 
من غياب التأمني الصحي والضمان االجتماعي الذي 

يضمن حقوقهم.
بــــدوره، يــشــرح نــائــب رئــيــس لجنة الــعــمــل والــشــؤون 
االجــتــمــاعــيــة الــبــرملــانــيــة حــســني عـــرب فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »شــريــحــة الــعــمــال تــعــرضــت 
للكثير من الظلم من قبل الحكومات املتعاقبة ولم يتم 
املستويني  مــدى ســنــوات طويلة على  إنصافها على 
ــذا الــظــلــم ازداد بعد  الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي، لــكــن هـ

انتشار جائحة كورونا وارتفاع سعر الدوالر«.

عمال العراق يواجهون الفقر والحرمان

2.7 مليون سائح زاروا تركيا 
بلغ عدد السياح الذين زاروا تركيا، 
خالل الربع األول من العام الجاري، 

نحو 2.7 مليون. وذكرت وزارة 
الثقافة والسياحة التركية، في 

بيان الجمعة، أن عدد السياح شهد 
خالل الفترة املذكورة انخفاضًا 
بنسبة 53.92 في املائة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق، 

بسبب جائحة فيروس كورونا. 
وجاء السياح الروس في مقدمة 

األجانب الذين توافدوا إلى تركيا 
خالل الفترة املذكورة، بـ 395 ألف 

سائح، تالهم اإليرانيون بـ 152 
ألفًا، ثم األملان بـ 130 ألفًا. 

البالديوم يتجاوز 3000 دوالر
اخترق البالديوم حاجز الثالثة 
آالف دوالر لألوقية )األونصة( 
للمرة األولى الجمعة، مدعومًا 

بمخاوف مستمرة بشأن نقص 
املعروض من املعدن املستخدم 

بشكل أساسي في أجهزة التحكم 
في االنبعاثات بصناعة السيارات.
الطلب من صناعة السيارات آخذ 

في االرتفاع ومن املتوقع أن يرتفع 
أكثر، إذ من املنتظر أن ينحسر 

في وقت الحق هذا العام نقص في 
رقائق أشباه املوصالت تسبب في 

تقلص إنتاج السيارات.

أرباح إيني تقفز 
في الربع األول

 قالت مجموعة الطاقة اإليطالية إيني 
الجمعة إن صافي أرباحها في الربع 

األول من العام قفز لخمسة أمثاله 
تقريبًا، إذ عوض ارتفاع أسعار 

النفط أثر انخفاض اإلنتاج. وبلغ 
صافي األرباح املعدل في هذه الفترة 

0.27 مليار يورو )327 مليون 
دوالر(، وهو ما جاء دون متوسط 

توقعات املحللني التي جمعتها 
الشركة البالغ 0.44 مليار يورو. 

الناتج األلماني ينكمش %1.7
أظهرت بيانات الجمعة أن 

االقتصاد األملاني انكمش بنسبة 
فاقت التوقعات بلغت 1.7 في املائة 

في الربع األول من العام، إذ أدت 
إجراءات اإلغالق املفروضة منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحتواء 

فيروس كورونا إلى تقويض 
االستهالك الخاص في أكبر 

اقتصاد أوروبي. وقال مكتب 
اإلحصاء االتحادي »تسببت أزمة 

فيروس كورونا في تراجع آخر في 
األداء االقتصادي في بداية 2021. 
أثر ذلك على استهالك األسر على 

وجه الخصوص، بينما دعمت 
صادرات السلع االقتصاد«.

الصين تحذر شركات 
تكنولوجيا مالية 

 استدعى املنظمون املاليون 
الصينيون 13 شركة تعمل في 

الخدمات املالية عبر اإلنترنت، 
وطلبوا منهم تعزيز تدابير مكافحة 

االحتكار. وحذر املنظمون من 
»التوسع غير املنضبط« لرأس املال، 

وهو جزء من الرقابة الحكومية 
املتزايدة على شركات التكنولوجيا 

واإلنترنت التي تشعبت في قطاع 
الخدمات املالية املربح، والتي تقدم 

خدمات مثل املحافظ الرقمية 
وخدمات إدارة الثروات والقروض.

أخبار

مزارعو فرنسا 
غاضبون

ذ االتحاد الوطني للنقابات الزراعية تحركًا في فرنسا، إذ عمد مئات املزارعني إلى قيادة جرارات مع الفتات كتب عليها »ال للتكنوقراطية« و»أنقذوا 
ّ
نف

البرملان األوروبــي في ستراسبورغ، شرق  الزراعية املشتركة أمام  أثناء احتجاجهم على السياسة  الرئيسية  الطرقات  الفاحني«، كما أغلقوا عددًا من 
فرنسا. واعتبر املعتصمون أن مشروع إصاح السياسة الزراعية األوروبية املشتركة سيؤدي، بحسب رأيهم، إلى انخفاض دخلهم بنسبة تتراوح بني 
25 في املائة و35 في املائة. ودعا هؤالء إلى تحقيق السيادة الغذائية الفرنسية، مطالبني بالحصول على تعويض عن التضخم املستمر في التكاليف 

الزراعية وتأثير القيود على حجم إنتاجهم، وزيادة دعم القطاعات الزراعية في الباد.

اقتصاد
Saturday 1 May 2021
السبت 1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2434  السنة السابعة

)فردريك فلورين/ فرانس برس(
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اقتصاد

صنعاء، دمشق، طرابلس ـ محمد راجح
عدنان عبد الرزاق، أحمد الخميسي

يــواجــه مــاليــن الــعــمــال فــي كــل من 
الـــيـــمـــن ولــيــبــيــا وســــوريــــة ظــــروف 
عــمــل شـــاقـــة. اشـــتـــبـــاكـــات وقــصــف 
ــلــــة الـــحـــصـــول  ــوت يــــومــــي تـــجـــعـــل مــــن رحــ ــ ــ ومـ
عــلــى مــــورد رزق، مــغــامــرة، فــي بــلــدان أصبح 
السائد.  هــو  الرسمي  غير  العمل  ســوق  فيها 
ومــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، ارتــفــعــت حدة 
املخاوف، وازدادت التحديات في بيئة عمل ال 
تحمي من مرض وال تعّوض من يتغيب قسرًا.  
يــروي حمدي جالل معاناته، هو الــذي توجه 

إلى عدن جنوب اليمن قبل عام بعد تسريحه 
من منشأة صناعية في محافظة تعز جنوب 
الــبــالد نتيجة خــالفــات مــع املسؤولن  غــربــي 
في هــذه املنشأة حــول األجــور ومشقة العمل، 
لكنه كما يصف حالته أصبح »كاملستجير من 

الرمضاء بالناِر«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــيــقــول  يــتــحــدث جــــالل لـــ
إنــه يعمل الــيــوم فــي أحــد املطاعم التي يــذوق 
فـــيـــهـــا الــــويــــل بـــســـبـــب تــــدنــــي األجـــــــر الـــيـــومـــي 
للعمل  بيئة غير صالحة  وفــي  الــذي يكسبه، 
لــعــدم تــوفــر مسكن خــاص بهم كــعــمــال، حيث 
يضطرون للنوم على سطح مبنى املطعم في 

مدينة تشهد تفشيا واسعا لوباء كورونا.
ال تحظى شكوى العامل اليمني بأي اهتمام 
فـــي ظـــل تــالشــي الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة. ال أحــد 
يــحــصــي مــعــانــاة أكــثــر مــن 5 مــاليــن شخص 
فقدوا أعمالهم بسبب الحرب والصراع الدائر 
في اليمن، منهم ما يزيد على 600 ألف موظف 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام يــعــيــلــون أســــرا يــقــدر عــدد 
أفرادها باملالين توقفت رواتبهم منذ نهاية 

العام 2016.
وفي محافظة مأرب شرقي اليمن التي تشهد 
يعيش  أشهر،  ثالثة  نحو  منذ  عنيفة  معارك 
كــمــال إبـــراهـــيـــم، أحــــد مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

 ثــانــيــًا، الــيــوم توقف 
ً
ــدوام، كــنــا نعمل عــمــال ــ الـ

الترميم واإلعمار وتالشت فرص العمل«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول األســـتـــاذ الـــســـابـــق، حــمــدي 
املصطفى إن أوضاع جميع العمال السورين 
الكثير مــن األحــيــاء  تــدمــيــر  تـــدهـــورت، بسبب 
واملــعــامــل واملــصــانــع، وتهجير عــدد كبير من 
ــالــــي، والــفــصــل الــتــعــســفــي مـــن الــوظــائــف  األهــ
الــحــكــومــيــة؛ حــيــث تـــراجـــع دخــــل الـــنـــاس، وال 
ســّيــمــا الـــعـــّمـــال، وارتــفــعــت تــكــالــيــف املــعــيــشــة، 
ــــوال، حــتــى بـــات الــحــصــول على  وضــاقــت األحـ
قوت اليوم أمًرا يجلب الشعور بالفرح. ويرى 
العّمال في يوم عيدهم،  أن  السوري  التربوي 
ال يـــريـــدون أكــثــر مـــن حــقــوقــهــم، وهــــذا مطلب 

بديهي ولكنه غير متوافر.
ليبيا.  عمال  يــرددهــا  تقريبًا  ذاتــهــا  الشكاوى 
الحرب  مزقته  بلد  في  اآلالف وظائفهم  خسر 
وينتشر فيه فيروس كورونا، بينما ينتظر من 
املتأخر  راتبه  وظيفته  على  الحفاظ  استطاع 
لــســنــوات والـــقـــرارات الــحــكــومــيــة بــشــأن زيـــادة 
الرواتب بقيت مجرد حبر على ورق. وتعّدى 
معدل البطالة 22 في املائة وفق دراسات غير 

حــكــومــيــة ويـــأتـــي ذلــــك بــالــتــزامــن مـــع مــطــالــب 
ــوان املــحــاســبــة بـــضـــرورة تخفيض الــكــادر  ديــ

الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي.
عــلــي الــريــانــي، الــعــامــل فــي شــركــة الشاحنات 
الحكومية، يسعى للحصول على  والجرارات 
مستحقاته املالية املتراكمة منذ حوالي عشر 
الشركة  إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  سنوات. 
»لم تدفع لنا مستحقاتنا طوال سنوات عملنا 
فيها، وأغلقت أبوابها من دون حتى إعالمنا 
بوقف أعمالنا، ليبقى املئات منهم معلقن بال 

عمل وبال حقوق.
الفيتوري  الـــرزاق  وفــي عــام 2014، باشر عبد 
املدنية  األحــــوال  فــي مصلحة  كــمــوظــف  عمله 
الليبية، ولــكــنــه لــم يــتــقــاض رواتــبــه املــتــأخــرة 
العمال ضائعة  أن حقوق  اآلن، ويشرح  حتى 
اإلدارة وعــــدم وجــود  بــســبــب ســـوء  ليبيا  فــي 
ــبــــالد.  ــاعــــل فــــي الــ اتــــحــــاد لـــلـــعـــمـــال لــــه دور فــ
ويضيف أن املوظف مطلوب منه العمل ثماني 
إضافي،  بعمل  يقوم  وأحيانًا  يوميًا  ساعات 

أما حقوقه املالية فضائعة.
وفــي السياق ذاتــه، يشير رئيس اتحاد عمال 

لـ  التميمي في تصريحات  السالم  ليبيا عبد 
»العربي الجديد« إلى أن »أصواتنا مبحوحة 
والحكومات لم تول اهتماًما ملشكالت العمال، 
ــــي الـــــدولـــــة أصـــبـــحـــوا  وغـــالـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــن فـ
متعاقدين بال حقوق وال ضمانات وظيفية«. 
ويــلــفــت إلـــى تــأخــر صـــرف الـــرواتـــب ألكــثــر من 
ألــــف مـــوظـــف حــكــومــي مــنــد عــــام 2014،   300
قطاع  فــي  للعاملن  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك 
الطيران، حيث يعملون منذ ثالث سنوات بال 
رواتب. ويوضح أن املوظفن في القطاع العام 
القطاعات  في  خاصة  كثيرة  مشكالت  لديهم 
اإلنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، وبــالــتــالــي يــواجــهــون 
ــن الـــعـــمـــل  ــ ــة عــ ــفــ ــوقــ ــتــ ــــع املــ ــانـ ــ ــكــــالت املـــــصـ ــشــ مــ
لجنة  الحكومة شكلت  فيما  ماليا،  واملتعثرة 
خمس  منذ  املتوقفة  املصانع  قضايا  ملتابعة 

سنوات عن العمل، ولكن من دون جدوى.
ليبيا  عــمــال  اتــحــاد  مــقــر  أن  التميمي  ويــؤكــد 
الثاني  واملــقــر  عسكرية  جــهــات  عليه  تسيطر 
سيطرت عليه بلدية طرابلس، »واآلن نحن بال 
مقرات إدارية ولدينا حكم قضائي لصالحنا 

ولكننا لأسف لم نسترد العقار حتى اآلن«.

العّمال العرب وباء التعّسف يضرب 

يمني ينتظر متعهدي المقاوالت على طريق في تعز )أحمد الباشا/ فرانس برس(

احتجاج عمالي في تونس )ياسين قايدي/ األناضول(

فوق  تزاحمت  بل  فرادى،  تأت  لم  األزمات 
العربية  الدول  غالبية  في  العّمال  رؤوس 
زيتًا  دفعة واحدة. فيروس كورونا سكب 

العاملة  اليد  يحاصر  الذي  الظلم  نار  على 
بال وظائف،  ليتركهم  منذ سنوات طويلة، 
وال تعويضات، وال ضمانات وال بدائل تؤمن 

العمال،  مصادر رزق لعائالتهم. وفي عيد 
وهن  بين  ما  مشرذمة،  العمالية  النقابات 
بنيوي وتبعية للسلطات، فيما تمعن األخيرة 

في سياسات ال تلتفت إلى حقوق أصحاب 
االقتصادات  يبنون  الذين  هؤالء  السواعد، 

بالتعب وال يحصدونه رخاًء

محور

آالف العمال الليبيين 
لم يتقاضوا رواتبهم 

منذ سنوات طويلة

تونس، الرباط، الجزائر ـ إيمان الحامدي 
مصطفى قماس، حمزة كحال

ــغــــالء والــبــطــالــة  ــاء والــ ــوبــ يــحــاصــر ثـــالثـــي الــ
حــيــث تستمر  ــربـــي،  ــعـ الـ املـــغـــرب  دول  عـــمـــال 
تــداعــيــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة، بــالــتــزامــن مع 
في  واملعيشية  االقتصادية  األزمـــات  تصاعد 
هــذه الــبــلــدان، فيما تتفاوت قــدرة االتــحــادات 
العمال،  حقوق  بعض  تحصن  فــي  النقابية 
ــزامـــن عــيــد الـــعـــمـــال في  ــتـ بـــن بــلــد وآخــــــر. ويـ
تـــونـــس مـــع انـــطـــالق مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مع 
صندوق النقد الدولي التي ستبدأ في الثالث 
من مايو/ أيار من أجل الحصول على قروض 
الشغالن  ستضع  متشددة  بــشــروط  جــديــدة 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــوجــــات جــــديــــدة مــــن الـــغـــالء 

والتقشف الحكومي.
العام  االتــحــاد  باسم  الرسمي  املتحدث  ويــقــّر 
ــي الــــطــــاهــــري بـــأن  ــامــ الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل ســ

عمان، الخرطوم 
زيد الدبيسية، هالة حمزة

عــــلــــى وقــــــــع فــــــقــــــدان الـــــوظـــــائـــــف وتـــــدهـــــور 
مــســتــويــات املــعــيــشــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق 
انــتــهــاك حــقــوقــهــم، يستقبل عــمــال  وتـــزايـــد 
األردن ومصر والسودان عيد العمال العاملي 
بشكاوى تحكي عن الغنب الذي يتعرضون 
له في سوق العمل. ويشرح رئيس املرصد 
ــي أحـــمـــد عــــوض أن الــعــام  ــ ــ الــعــمــالــي األردنـ
الــحــالــي ســيــكــون أســــوأ مـــن الـــعـــام املــاضــي 

بالنسبة للعمال.
ما  أن  الجديد«  »العربي  لـ عــوض  ويضيف 
يقارب 150 ألف شخص فقدوا وظائفهم في 
أعــداد  هنالك  فيما  كــورونــا،  بسبب  األردن 
كــبــيــرة مــن الــعــمــال لــم يــعــد لــديــهــم أي عمل 
االقتصادية  األنشطة  معظم  توقف  بسبب 
ــــراءات الحكومية  والــخــدمــيــة فــي إطـــار اإلجـ

العام مقارنة  ا هــذا  الوضع العمالي زاد ســوء
»العربي  بالعام املاضي. ويقول في تصريح لـ
الجديد«، إن العمال أصبحوا ضحايا الوضع 
الــصــحــي والــســيــاســي بــســبــب فــشــل الحكومة 
من  والتقليص  الصحية  الجائحة  إدارة  فــي 
تــداعــيــتــهــا عــلــى ســــوق الـــعـــمـــل، وســــط إغـــالق 
املؤسسات وإفالسها. وتسجل تونس معدالت 
العمل ونسب  من  العاطلن  عــدد  في  قياسية 
الــفــقــر الــتــي قــفــزت إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة 
لتصل إلى 21 في املائة نتيجة فقدان الدخول 
وانحسار فرص العمل، كما سجلت البالد عام 
2020 زيــادة في نسبة العمال املتضررين من 
 783 بنسبة  التسريح بسبب جائحة كورونا 
في املائة مقارنة بعام 2019، وهي أعلى نسبة 
املغربية، فقد  اململكة  أما في  البالد.  تسجلها 
بعيد  امليدانية  االحــتــفــاالت  الحكومة  حظرت 
العمال في ظل انتشار فيروس كورونا. ويقول 
ميلودي مــوخــاريــق، رئــيــس االتــحــاد املغربي 

ــبــــن أن  ــائــــحــــة. ويــ املـــطـــبـــقـــة الحـــــتـــــواء الــــجــ
االنــتــهــكــات لحقوق الــعــمــال ارتــفــعــت بشكل 
واضــــح مــنــذ الــعــام املـــاضـــي، حــيــث يــمــارس 
ــاب الــعــمــل ضـــغـــوطـــات عــلــى الــعــمــال  ــحـ أصـ
الــرواتــب وعـــدم دفعها وإجــبــارهــم  كتأخير 
على االستقالة، فيما تم فصل أعداد أخرى 
الحق  قـــرارات حكومية أعطت  الــى  استنادا 
ألصحاب العمل في تسريح بعض العاملن 

لديهم تحت غطاء أزمة كورونا. 
الــعــمــل الحق  الــحــكــومــة صــاحــب  إذ منحت 
ــال بــنــســب كــبــيــرة  ــمـ ــعـ بــتــخــفــيــض أجــــــور الـ
بسبب الجائحة، واستغلت بعض املنشآت 
ذلك رغم أنها لم تتأثر باألزمة، األمــر الذي 
أدى إلى تراجع حاد في مستويات املعيشية 
وارتــفــاع عــدد الفقراء الــذي يزيد حاليا عن 
مليون شخص في األردن، من أصل حوالي 

10 مالين نسمة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، يـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــال 

للشغل، إن الحكومة أخلت بالتزاماتها بعقد 
حوار اجتماعي في شهر إبريل/ نيسان، وهو 
الحوار الذي اعتادت على عقده قبل األول من 
ــل الـــوصـــول إلـــى اتــفــاقــات  ــار مــن أجـ مــايــو/ أيــ

حول سوق العمل.
الجديد«، على  »العربي  لـ ويؤكد في تصريح 
أن االتفاق الــذي أبــرم في إبريل من عام 2019 
لــم تطبق بــنــوده ذات الــصــلــة بــزيــادة األجـــور 
ــرام بــعــض الــتــدابــيــر الـــتـــي تــســاهــم في  ــتــ واحــ
الصلة  ذات  خاصة  العمال،  وضعية  تحسن 

بالحقوق املرتبطة بالعمل النقابي.
ويلفت موخاريق إلى أن عيد العمال في هذا 
الــعــام اســتــثــنــائــي، حــيــث فــقــد 680 ألـــف عامل 
شغلهم تحت ذريــعــة انــتــشــار كــورونــا، إال أن 
الكثير من الشركات تعمد للصرف التعسفي 

في ظل الجائحة للتفلت من االلتزامات.
وكانت املندوبية السامية للتخطيط قد أكدت 
أن االقــتــصــاد الــوطــنــي فقد فــي الــعــام املاضي 

الــســودانــيــون عــيــدهــم الــســنــوي هـــذا الــعــام 
االقتصادية  واألزمــــات  املشاكل  مــن  بجملة 
واملــعــيــشــيــة الــطــاحــنــة، والـــغـــالء الـــحـــاد في 
أســـعـــار الــســلــع الـــضـــروريـــة كـــافـــة وتـــراجـــع 

املداخيل.
ويقول أمن عالقات العمل في اتحاد عمال 
»العربي  السودان )املحلول( خيري النور، لـ
الــجــديــد«، إنــه ال تــزال بعض الـــدول، ومنها 
القوانن  انتهاك  تمارس سياسة  السودان، 
الخاصة  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيات 

ألــف فرصة عمل، فيما  الجائحة 432  في ظل 
يــعــود األول مــن مــايــو عــلــى الــجــزائــريــن هــذا 
خفي وراءها 

ُ
العام بواقع وأرقام »مأساوية«، ت

مـــعـــانـــاة يــعــيــشــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
املـــلـــيـــون عـــامـــل يــتــقــاضــون أجــــــورا زهـــيـــدة ال 

عبر  النقابية،  الحركة  واستقاللية  بحرية 
النقابية  الحركة  بحل  منذ سنوات  قيامها 

السودانية وتجميدها.
الــعــام بــال نقابات،  إذ يمر عيد العمال هــذا 
بـــعـــدمـــا تــــم وقـــــف الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة مــنــذ 
ثـــالثـــة أعـــــــوام، و»هــــــذا مـــا لـــم يـــحـــدث طيلة 
تــاريــخ الــســودان حتى فــي عهد االستعمار 
كبير  الــنــور، وســط خلل  وفــق  البريطاني« 
في معيشة العاملن نتيجة االرتفاع الهائل 
في األسعار وزيادة التضخم الذي فاق 300 
فــي املــائــة. ويــلــفــت إلـــى أن أجـــور الــعــمــال لم 
تعد تكفي لتغطية كلفة املواصالت وتأمن 

وجبة طعام واحدة يوميًا. 
ويــقــول الــنــور إنـــه رغـــم مــخــاطــبــة الحكومة 
ــادة الـــحـــركـــة  ــ ــإعــ ــ مــــــــرات عــــــدة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
الــنــقــابــيــة، غــيــر أنــهــا أغــلــقــت األبــــــواب أمـــام 

الحوار االجتماعي.
وفـــــي مـــصـــر، وثـــــق مـــرصـــد االحـــتـــجـــاجـــات 

تتعدى 20 ألف دينار )160 دوالرا(، وال تغطي 
يــزال  ال  وثلثهم  كــامــل،  معيشة شهر  تكاليف 
الظروف  وهــذه  ثابتة.  شغل  بمناصب  يحلم 
زادتها قسوة »جائحة كورونا«. ويقول العامل 
الـــجـــزائـــري نــــور الـــديـــن آيــــت قـــاســـي إن راتــبــه 
إلـــى ثــالثــة أسابيع  أصــبــح يصمد أســبــوعــن 
على األكــثــر، حيث أصــبــح »رهينة االقــتــراض 
ــام الـــشـــهـــر«، ويــضــيــف الــعــامــل في  ــ إلكـــمـــال أيـ
راتبه  أن  العمومية  الحدائق  مؤسسة تسيير 
ألــف دينار )161 دوالرا(، وهو  ال يتجاوز 21 
الــجــزائــر من  راتـــب قليل مــقــارنــة بــمــا تعيشه 
غليان في األسعار. ويلفت الخبير االقتصادي 
واالستاذ الجامعي محمد عزوز إلى أن »أسرة 
جزائرية مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 70 ألف 
دينار لتعيش دون ديون، وبما أن 34 باملائة 
مـــن الــعــمــال الــجــزائــريــن يــتــقــاضــون أقــــل من 
30 ألــف دينار، فــإن هــؤالء هم أقــرب للفقر من 

الطبقة الوسطى«.

للشبكة  الـــتـــابـــع  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــعــمــالــيــة 
)منظمة  اإلنسان  العربية ملعلومات حقوق 
مجتمع مــدنــي مــصــريــة(، فــي تــقــريــره ربــع 
ــا، مــــن بــيــنــهــم 49  ــاًجـ ــجـ ــتـ الـــســـنـــوي، 80 احـ
احتجاًجا اجتماعًيا و31 احتجاًجا عمالًيا 
 عن 16 حالة انتحار ألسباب 

ً
ومهنًيا، فضال

اقتصادية. 
ولفت التقرير إلى أن األوضاع االجتماعية 
هـــذه  اســــتــــمــــرار  إلــــــى  أدت  واالقــــتــــصــــاديــــة 
ــة،  ــيــ ــذ األعــــــــــــوام املــــاضــ ــنــ ــات مــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــن الــشــبــكــة  إذ تــشــيــر األرقــــــــام الـــــصـــــادرة عــ
بشأن  اإلنــســان،  حــقــوق  ملعلومات  العربية 
االحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة فــي 2020، إلـــى أن 
أوضــاع  إلــى تحسن  كــانــت تسعى  أغلبها 
ــادات  الــعــمــال، حــيــث أدت الــجــائــحــة إلـــى زيــ
الفقر والجوع، وتدهور  كبيرة في معدالت 
العظمى  األغلبية  لــدى  املعيشة  مستويات 

من السكان.

يد عاملة مغبونة في السودان واألردن ومصرمثلت الوباء والغالء والبطالة يُغرق المغاربة

تجميد العمل النقابي 
السوداني في ظل أزمة 

معيشية خانقة

ــيـــث يــخــتــصــر الــــعــــامــــل بــقــطــاع  ســـــوريـــــة، حـ
الكهرباء، مروان مطاوع وضع العمال اليوم 
باعتبارهم »متسولن باإلكراه« ألن أجرهم 
أقل من عائد التسّول وال يمكنهم تركه بسبب 
عــدم وجــود البديل. يشرح مطاوع أن فرص 
العمل الزراعي أو الخدمي، أو حتى منشآت 
القطاع الخاص، جميعها موصدة في وجه 
ألــف  الخمسن  »أســــرى  يبقيهم  مــا  الــعــمــال، 

ليرة ومحاولة التكّيف مع التفقير«.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــى  ــاوع لــــ ــطــ ويـــشـــيـــر مــ
أن ســـاعـــات الــعــمــل الـــيـــوم أقــــل مـــن الــســابــق، 
قلص  ســاعــة  لعشرين  الكهربائي  »فالتقنن 
فترة اإلنتاج. وفي املاضي، ورغم طول ساعات 

معاناة عمال اليمن وسورية وليبيا

الذين توقفت رواتبهم من ثالثة أعــوام، حياة 
التشرد، حيث يبقى ساعات شاقة يوميا في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أســوة  الــعــراء كما يــؤكــد لـــ
بعمال البناء على رصيف أحد شوارع مدينة 
ــمـــال  ــــدى طـــالـــبـــي األعـ لـ ــأرب مــنــتــظــرًا دوره  ــ مــ

واملقاولن العاملن في مجال البناء.
حــاالت  ارتــفــاع  منظمات حقوقية  وتــرصــد 
ــاكــــات بـــحـــق الــــعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف  ــهــ ــتــ االنــ
والتي  الــحــرب  بــدايــة  منذ  اليمنية  املناطق 
املــاضــي مع  الــعــام  زادت بشكل كبير خــالل 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا وتــفــاقــم االنــهــيــار 

االقتصادي واملعيشي.
ويـــقـــول الــنــاشــط الــحــقــوقــي أحــمــد الــقــدســي 
الـــيـــمـــن  ــال  ــ ــمـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، إن عـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
يــتــعــرضــون لــشــتــى أنــــــواع االنـــتـــهـــاكـــات من 
وفقدان  املتواصل  والتسريح  رواتبهم  قطع 
مصادر الدخل والتعسف واألجور املتدنية، 
بــيــنــمــا مــــن تــبــقــى مــــن الـــفـــئـــة الــعــمــالــيــة فــي 
الــغــذاء  مــيــدان العمل يعاني الــوهــن ونــقــص 
وانهيار  املعيشية  األوضـــاع  لــتــردي  نتيجة 
ــر الــيــمــنــيــة. إلــى  ــن الــغــذائــي ملــعــظــم األســ األمــ

الكويتـ  أحمد الزعبي
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يحل عيد العمال هذا العام في دول الخليج مع استمرار 
العمالة  ــاع  الــتــي فاقمت أوضـ تــداعــيــات جائحة كــورونــا 
الــدول الخليجية التي  ســوءًا. ويتباين حجم الضرر بن 
لجأت إلــى التقشف وترشيد اإلنــفــاق تحت وطــأة األزمــة 
االقتصادية. ولكن، في ظل اإلغالقات املستمرة وتواصل 
إجــراءات حظر التجول والقيود املفروضة على األنشطة 
االقتصادية، ارتفعت موجات تسريح العمالة في غالبية 
هــــذه الـــبـــلـــدان. األمـــــر لـــم يــقــتــصــر عــلــى مـــواطـــنـــي الــــدول 
إذ  كــبــيــرة،  الــوافــدون ضــربــة  تلقى  إذ  الخليجي فحسب، 
إن الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الدول بالتزامن 
اليد  استبدال  إلــى  زاد من لجوئها  الفيروس،  مع تفشي 
السعودية  في  العمالة  باملحلية. وكانت  الوافدة  العاملة 
األكثر تضررا خليجيا، بسبب تهاوي إيراداتها املالية مع 
تراجع أسعار النفط وتوقف معظم األنشطة االقتصادية 
العمالة  مــئــات اآلالف مــن  تــســريــح  كـــورونـــا، وتـــم  بسبب 

الوافدة خالل العالم املاضي.
ــــدة الــبــحــوث االقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــركــز  ويـــقـــول رئـــيـــس وحـ
ــتـــصـــادي عــبــد الــعــزيــز  ــلـــدراســـات االقـ الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لـ
الخالدي لـ »العربي الجديد« إن عدد املواطنن السعودين 
الذين تم االستغناء عنهم خالل أزمة تفشي كورونا يبلغ 
مئات اآلالف، مشيرا إلى أن اقتصاد البالد سيحتاج إلى 

سنوات من أجل التخلص من آثار أزمة كورونا.
يــعــانــون من  املــواطــنــن واملقيمن  أن  الــخــالــدي  ويضيف 
الــعــديــد مـــن األزمـــــات فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــراهـــن مــثــل غــالء 
أســعــار السلع واملـــواد الغذائية وارتــفــاع أســعــار الرسوم 

والخدمات الحكومية باإلضافة إلى فرض الضرائب.
كذا تعاني اإلمارات من انخفاض اإليرادات السياحية كما 
تأثرت مختلف القطاعات واألنشطة التجارية بإجراءات 
ــي عـــادل  ــاراتــ الــغــلــق. ويـــشـــرح الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي اإلمــ
 900 من  يقرب  ما  أن هناك  الجديد«  »العربي  لـ  الريامي 
ألــف عامل فــقــدوا وظائفهم خــالل الــعــام املــاضــي. ويلفت 
إلى أن العاملن في املهن الحرفية خصوصا املشروعات 
اإلنــشــائــيــة مــن أكــثــر الــفــئــات املــتــضــررة، إذ توقفت مئات 
املشروعات في البالد، في ظل تراجع اإلنفاق االستثماري.

أفضل حــااًل، حيث تدهورت  الكويت  الوضع في  لم يكن 
األوضاع املعيشية للمواطنن والوافدين على حد سواء، 
غير أن إجــراءات الحكومة الكويتية خالل العام املاضي 

شجعت الوافدين على املغادرة بأعداد كبيرة. 
ــتـــاذ االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة الـــكـــويـــت محمد  ويـــشـــرح أسـ
الــهــاجــري أن املــواطــنــن والــوافــديــن يعانون مــن تداعيات 
املتردية، مشيرا  االقتصادية  جائحة كورونا، واألوضــاع 

إلى أن فرض حظر التجول الجزئي املفروض منذ 7 مارس 
/ آذار املاضي فاقم األزمات. ويلفت الهاجري خالل اتصال 
واسعة  استياء  موجة  إلــى  الجديد«  »العربي  مع  هاتفي 
بسبب غالء األسعار خالل الفترة املاضية، باإلضافة إلى 

موجات التسريح غير املسبوقة من القطاع الخاص.
ــذا، عـــانـــت الــعــمــالــة فـــي الــبــحــريــن وســلــطــنــة عـــمـــان من  ــ كـ
تداعيات جائحة كورونا والتدهور االقتصادي. وتوقعت 
معدالت  ارتــفــاع  والتنمية،  االقــتــصــادي  التعاون  منظمة 
البطالة في سلطنة عمان بسبب كورونا إلى مستويات 
تفوق التي تسببت فيها األزمة املالية العاملية عام 2008.

الــوافــدة،  العمالة  مهمة تخص  إصــالحــات  قطر  وأجـــرت 
الوافدين  حيث تعتبر أول دولة خليجية تسمح للعمال 
بتغيير جهة العمل قبل انتهاء العقود، وأشادت رئيسة 
بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة لــلــهــجــرة لـــدى قــطــر، إيـــمـــان يــونــس 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــريــقــات، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، لـــ
ــد األدنـــــــى لــــأجــــور فــــي قــطــر  بــتــطــبــيــق قــــــرار زيـــــــادة الـــحـ
الخليجية،  لــلــدولــة  »إنـــجـــازًا إضــافــيــًا يحسب  واعــتــبــرتــه 
الــتــي اتــخــذت مــنــذ أغــســطــس/آب 2020 خــطــوات عملية 
وجـــادة نحو تطوير أوضـــاع الــعــمــالــة«. وأشـــارت إلــى أن 
الــتــي تطبق حــدًا أدنـــى غير  قطر هــي أولـــى دول املنطقة 
تمييزي لأجور، وهو جزء من سلسلة من اإلصالحات 

التاريخية لقوانن العمل في الدولة. 
تــجــارة وصناعة قطر، صالح  الــعــام لغرفة  املــديــر   يقول 
بــن حمد الــشــرقــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
األشهر األولــى من انتشار جائحة كورونا كانت صعبة 
على االقتصاد القطري ككل، فالقطاع الخاص تأثر بكل 
بعض  واضــطــرت  وتداعياتها،  الجائحة  بهذه  مكوناته 

الشركات الى تقليص العمالة نظرا لتوقف أعمالها.
الصعبة في ما  املرحلة  أن قطر تجاوزت  الشرقي  ويــرى 
يتعلق بجائحة كورونا، حيث إن نسب الحاصلن على 
اللقاح ترتفع يوما بعد يــوم، وهــذا األمــر سينعكس بال 

شك على االقتصاد.

سواعد دول 
الحروب مكبلة 

بالظلم

تسريح وقيود غير 
مسبوقة في الخليج

تعيش دول الخليج أزمات غير 
مسبوقة في ظل هبوط أسعار 

النفط وانتشار فيروس كورونا، ما 
انعكس على وضع العمالة

تغيّرت خريطة العمالة في سورية بعد عشر سنوات على حرب هدمت 
أكثر  إلى  المائة  البطالة من 11 في  نسبة  البيوت والمنشآت، فارتفعت 
ودولية.   سورية  بحثية  ومراكز  منظمات  بحسب  المائة  في   83 من 
عام  قبل  كانت  العمل  قوة  أن  إلى  الجديد«  لـ»العربي  مصادر  وتشير 
أي  اليوم ورغم عدم وجود  3.5 ماليين عامل، ولكن  تزيد عن   2011
إحصاء رسمي، ال يزيد عدد العمال في القطاعين العام والخاص عن 

مليون عامل، بعد التهجير والقتل والفصل من العمل.

خريطة العمالة السورية

تقسو األزمات كثيرًا على 
عمال اليمن وسورية 
وليبيا، حيث تهضم 
الحروب حقوقهم 

وتدمر مراكز عملهم 
وتقلص مداخيلهم

عدد كبير من الوافدين غادروا دول الخليج )ياسر الزيات/ فرانس برس(
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