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األردن :إعادة تدوير انتهاكات حقوق العمال
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

ك ـشــف رئ ـي ــس امل ــرص ــد ال ـع ـمــالــي األردنـ ـ ــي أحـمــد
ع ــوض عــن ارت ـف ــاع االن ـت ـهــاكــات لـحـقــوق الـعـمــال
في األردن بشكل كبير خالل العام املاضي ،دون
أن ي ـحـ ّـدد نـسـبــة ال ــزي ــادة ،وخــاصــة فــي ض ــوء ت ـغــول بعض
مــؤسـســات الـقـطــاع الـخــاص على العاملني فــي ظــل جائحة
كورونا وتداعياتها.
ّ
وأضاف في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن املرصد العمالي
(مؤسسة مجتمع مدني) ،رصد خالل العام املاضي ارتفاعا
واضحا في انتهاكات حقوق العمال من قبل أصحاب العمل
وتراجع قــدرة النقابات العمالية على الدفاع عن أعضائها
وحماية املكتسبات املالية والوظيفية للعمال ،اضافة إلى
سوء بيئة العمل بالنسبة لبعض القطاعات.
ّ
وق ــال إن االنـتـهــاكــات شملت الـعـمــال األردن ـي ــن والــوافــديــن
على حد ســواء ،وقــد عبر عاملون في بعض القطاعات عن
احتجاجهم على تلك االنتهاكات بتنفيذ إضرابات متواصلة،
ومنها ما قارب  3أشهر ،لكن دون استجابة أصحاب العمل
ملطالبهم املتعلقة بتحسني أوضــاعـهــم املعيشية وتوفير

بيئة عمل مناسبة وعدم فرض ساعات دوام طويلة بخالف
ما ينص عليه قانون العمل.
ومن أبرز االنتهاكات لحقوق العمال ،بحسب عوض ،هو بقاء
الحد األدنى لألجور منخفضا جدا عند  260دينارًا شهريًا
(الدينار =  1.41دوالر) ،وتجاهل مطالب العمال والهيئات
التي تعنى بالدفاع عنهم لرفعه وذلك رضوخا لضغوطات
أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل ،األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم ف ــي ت ــده ــور األحـ ــوال
املعيشية للعمال وع ــدم قــدرتـهــم على الــوفــاء بالتزاماتهم
املــالـيــة ومـتـطـلـبــات اإلن ـف ــاق عـلــى امل ـج ــاالت األســاس ـيــة ،إلــى
جانب عدم توفير التأمينات االجتماعية ،بخاصة الرعاية
الصحية املناسبة.
ّ
وأظهر تقرير تجميعي أعده املرصد العمالي أن االنتهاكات
ّ
الواقعة على العاملني والعامالت خالل عام  2021ما هي إل
إعــادة تدوير لالنتهاكات التي سبقتها في عــام  ،2020إلى
جانب تراجع احترام شــروط العمل ومعايير العمل الالئق
في غالبية القطاعات االقتصادية على مستوى السياسات
واملمارسات.
وأشار املرصد العمالي ،الذي يتبع ملركز الفينيق للدراسات
االقتصادية واملعلوماتية ،إلى أبرز التحديات التي واجهت

ال ـع ـم ــال خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وإل ـ ــى غ ـي ــاب الـ ـ ــدور الـفـعــال
للنقابات العمالية التي غابت عن الساحة بشكل ملحوظ،
إذ ضجت مختلف املحافظات باملطالبات الرامية إلى حماية
حقوق عاملني وعامالت من مختلف القطاعات.
وانتقد املــرصــد العمالي دور النقابات العمالية الضعيف
فــي الــدفــاع عــن حـقــوق عـمــالـهــا ،إذ ظـهــر جليا أن العاملني
والعامالت في معظم النقابات العامة للعمال ال يمارسون
حـقـهــم ف ــي االن ـت ـخ ــاب ،وم ــا أكـ ـ ّـد ذل ــك ه ــو تـشـكـيــل الـهـيـئــات
اإلداري ــة ل ــ 16نقابة عــامــة بالتزكية دون إج ــراء انتخابات،
مــا زاد مــن ابتعاد غالبية النقابات العمالية عــن قواعدها
النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية.
باستثناء
ّ
وقــال عــوض إنــه وفقًا للمعطيات التي وقــف عليها املرصد
ّ
العمالي ،فــإن االحتجاجات العمالية زادت بشكل ملحوظ،
وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه االحتجاجات بني
عـمــال منتسبني لنقابات ولـجــان عمالية ونـقــابــات مهنية
وعاملني خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلني عن العمل،
وتلك االحتجاجات حدث جلها إثر فشل أو تعثر التفاوض
الـجـمــاعــي لتحقيق مـطــالــب الـعــامـلــن وال ـعــامــات أو لعدم
توافر قنوات الحوار والتفاوض مع أصحاب العمل.

الثلوج
تغلق مطار
إسطنبول
مـ ـ ـ ّـدد مـ ـط ــار إس ـط ـن ـبــول
التركي تعليق الرحالت،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،بـسـبــب
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاقـ ـ ــط ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف
ل ـل ـث ـلــوج ،بـيـنـمــا أص ــاب
الـطـقــس الـشـتــوي حركة
امل ــواص ــات بــالـشـلــل في
امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي يـقـطـنـهــا
ق ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ــة  16مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون
شـ ـ ـخ ـ ــص .وقـ ـ ـ ـ ــال م ـط ــار
إسـطـنـبــول عـلــى موقعه
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي« :ج ـ ـ ــرى
تمديد تعليق الــرحــات
ال ـج ــوي ــة ح ـت ــى ال ـســاعــة
 10بـتــوقـيــت غــريـنـتــش،
اليوم (أمس) 25 ،يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،بسبب
سـ ــوء أحـ ـ ــوال ال ـط ـقــس».
كــانــت الخطوط الجوية
التركية ،الناقل الرسمي
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ق ـ ــد ق ـ ّـال ــت،
أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـهـ ــا
أل ـغ ــت ج ـم ـيــع ال ــرح ــات
مـ ــن مـ ـط ــار إس ـط ـن ـب ــول.
وتستمر فــي إسطنبول
اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
لـتـفــادي ال ـح ــوادث ،بعد
عودة العاصفة الثلجية
منذ ليل األحــد املاضي،
ف ـب ـع ــد ت ـع ـل ـيــق م ــدي ــري ــة
أم ــن ال ـســواحــل الـتــركـيــة
امل ـ ــاح ـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة فــي
م ـ ـض ـ ـيـ ــق الـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـف ـ ــور،
مـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات
ال ـتــرك ـيــة إج ـ ـ ــازة ،أم ــس،
لـ ـلـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
املؤسسات العامة.

(فرانس برس)

لقطات

السودان :زيادات حادة في أسعار الكهرباء
قال وزير الطاقة والنفط المكلف في السودان محمد
عبد اهللّ ،
إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء ،وهي
من بين عدد قليل من السلع التي ال تزال مدعومة،
في إطار حزمة إصالحات اقتصادية جارية .وتشمل
التغييرات السعرية ،التي ُتطبق بأثر فوري ،زيادة حادة
في أسعار االستهالك الزراعي من  1.6جنيه للكيلواط إلى
تسعة جنيهات ،كما تشمل زيادات كبيرة لالستهالك
المنزلي أيضًا (الدوالر =  440جنيهًا تقريبًا وفق السعر
الرسمي) .وقال عبد اهلل ،في تصريحات لـ«رويترز» أمس
الثالثاءّ ،
إن «من الصعب على الحكومة في الظروف
الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة».

مصر تستهدف معدل نمو %5.7
قالت وزارة المالية المصرية ،أمس ،إن البالد تستهدف
تحقيق معدل نمو  5.7بالمائة من الناتج المحلي
اإلجمالي خالل السنة المالية المقبلة  .2023-2022وتبدأ
السنة المالية في مصر ،بداية يوليو /تموز من كل عام،
وتنتهي آخر يونيو /حزيران من العام التالي .وأضافت
الوزارة في بيان ،أن مصر تهدف أيضًا إلى تحقيق
فائض أولي بنسبة  1.5بالمائة وخفض العجز الكلي
إلى  6.1بالمائة في السنة المالية  .2023-2022وتابعت أن
الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670
جنيهًا للطن خالل موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل/
نيسان  2022مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام.

ارتفاع الفائض التجاري السعودي
صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية
وغير النفطية) بنسبة  263بالمائة على أساس سنوي،
خالل أول  11شهرا من العام  .2021ووفقا لبيانات
الهيئة العامة لإلحصاء في السعودية (حكومية)،
أمس ،بلغ فائض الميزان التجاري  110.9مليارات دوالر.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير
النفطية) بنسبة  60.4بالمائة ،إلى  250.9مليار دوالر ،فيما
ارتفعت الواردات  11.2بالمائة ،إلى  139.9مليار دوالر.
وصعدت قيمة الصادرات «النفطية» للسعودية ،أكبر
صدر للنفط في العالم ،خالل الفترة المذكورة ،بنسبة
م
ّ
ُ
 73.4بالمائة ،إلى  185.5مليار دوالر.

خلط األرقام
في عام الثورة
المصرية
مصطفى عبد السالم

ً
في يناير  2011تلقيت اتصاال من
مسؤول بارز في الدولة املصرية،
فحواه ّأن هناك عمليات تهريب
لألموال تجرى عبر املطارات
والطائرات الخاصة بكبار رجال
األعمال ،خاصة املحسوبني على
النظام الحاكم في ذلك الوقت،
ّ
وأن رجل أعمال بارزًا يقوم
بتهريب أمواله في كراتني ورقية
تعرضت واحدة منها للفتح على
سير املطار ،وأبلغ موظف املطار
السلطات املسؤولةّ ،
لكن التعليمات
صدرت بعدم االعتراض.
وقتها شدد القطاع املصرفي
الخاضع للبنك املركزي على
عمليات تحويل األموال ،للحيلولة
دون استخدام رجال أعمال مبارك
القطاع لتهريب األموال إلى الخارج،
سواء في شكل تحويالت نقدية ،أو
عبر فتح اعتمادات بمبالغ ضخمة
ومبالغ فيها ،والتحجج ّ
بأن الفتح
لصالح تمويل استيراد مصانع
وخطوط إنتاج ومواد خام وسلع
وسيطة من الخارج.
ساعتها توقعت حدوث ضغوط
شديدة على احتياطي النقد
األجنبي لدى البنك املركزي والبالغ
وقتها  36مليار دوالر ،وهو رقم
كان مريحًا لالقتصاد ،إذ كانت
قيمته تفوق حجم الدين الخارجي
للبالد وكافية لتغطية احتياجات
الواردات ّ
وسد أعباء الديون
وغيرها من االلتزامات الدوالرية،
كما توقعت حدوث ضغوط شديدة
على سعر الجنيه ،حني زاد الطلب
على الدوالر وتخزينه في املنازل
أو تهريبه إلى بنوك عاملية معروفة
باستقبال األموال املشبوهة.
وحدث ما توقعت ،حيث تراجعت
قيمة االحتياطي ألسباب بعضها
اقتصادي بحت ،وبعضها يتعلق
بالضغوط الشديدة من قبل
املستثمرين على سوق الصرف،
واستمر التراجع حتى نهاية 2016
حني جرى تعويم الجنيه.
اآلن وبعد  11سنة من قيام ثورة
 25يناير ،تخرج علينا أكاذيب
ّ
وتحملها
تهيل التراب على الثورة
ّ
خسائر ليست موجودة إل في
مخيلة ّ
مروجيها ،وذلك من نوعية
ّأن االحتياطي األجنبي خسر
قرابة  20مليار دوالر في ،2011
رقم يجري تضخيمه حاليًا ،في
محاولة لإلساءة للثورة وطمس
مالمحها والتفزيع من ّأي ثورة
جديدة .لكن ما لم يقله هؤالء الذين
يزيفون الحقائق عن عمد ،هو
ّأن هذا التراجع الحاد حدث لعدة
أسباب ال عالقة للثورة واألحداث
التالية بمعظمها.
ّ
أول تلك األسباب هو أن جزءًا مهمًا
من االحتياطي األجنبي تم إنفاقه
لتغطية كلفة واردات البالد من
القمح واألغذية والسلع التموينية
والزيوت والوقود من بنزين
وسوالر وغاز ومواد خام وسلع
وسيطة ومستلزمات اإلنتاج .كما
ّأن جزءًا آخر تم توجيهه لسداد
أعباء الديون الخارجية املستحقة
على الدولة في هذا العام ،علمًا ّأن
النظام الحاكم في ذلك الوقت كان
حريصًا على سداد ّأي التزامات
خارجية حفاظًا على مصداقية
الدولة.

قطر تستحدث رسومًا جديدة على المسافرين عبر مطارات الدوحة
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

قــررت الهيئة العامة للطيران املــدنــي فــي قطر تعديل
واس ـت ـحــداث رس ــوم الـخــدمــات فــي امل ـط ــارات القطرية،
وتشمل مراجعة رســوم املسافرين الحالية ،وإضافة
رسوم جديدة تتضمن رسوما أمنية ورسوما للبنية
الـتـحـتـيــة للشحن ال ـج ــوي ،تـطـبــق اع ـت ـبــارًا مــن مطلع
إبريل /نيسان املقبل .وفي تصريح لـ«العربي الجديد»
قــال املــديــر الـعــام لــ«سـفــريــات تــوريـســت» فــي الــدوحــة،
ّ
أحمد حسني ،إن الــرســوم الجديدة تطبق على تذاكر
السفر التي ستصدر اعتبارا من مطلع فبراير /شباط

املقبل ،واعتبرها بسيطة مقابل الخدمات التي يقدمها
ّ
وتحمل على
العالم،
املطار ،وهي مطبقة في مطارات ّ
تــذاكــر املـســافــريــن .وأوض ــح ُحـســن أن ــه بـعــد إل ـغــاء ما
كان يعرف بـ«رسم الخروج» فرضت رسوم على تذاكر
ً
الطيران للمسافرين تتراوح بني  40و 60رياال (الدوالر
ً
ـاالت) ،وزادت قليال مــع الــرســوم الـجــديــدة،
=  3.64ريـ ـ ّ
وأشار إلى أنها لن تؤثر مطلقًا على حركة السفر عبر
مطار حمد الدولي ،والسياحة عمومًا.
وقال مدير أحد مكاتب السفر والسياحة في الدوحة،
ّ
ّ
فضل عــدم ذكــر اسمه ،لـ«العربي الجديد» إن الرسوم
الجديدة «طبيعية وبسيطة» وال عالقة لها بتداعيات

ّ
فيروس كورونا ،الفتًا إلى أنها ستساهم في الحفاظ
ع ـلــى ج ـ ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ف ــي م ـط ــار حـمــد،
ال ــذي يستعد الستقبال أكـثــر مــن مليون راك ــب خالل
فـتــرة استضافة قطر بطولة كــأس الـعــالــم لـكــرة القدم
املقررة إقامتها خالل شهري نوفمبر /تشرين الثاني
وديـسـمـبــر /كــانــون األول  .2022وبـمــوجــب التعميم،
ُ
ّ
ً
ت ـفــرض  60ريـ ــاال ( 16دوالرًا تـقــريـبــا) عـلــى ك ــل راكــب
رسوم تطوير املطارات على جميع املغادرين ،بما في
ّ
ً
ذلك الترانزيت ،و 60رياال على كل راكب رسوم مرافق
الركاب املغادرين بما في ذلك االنتقاالت.
ويـعـفــى مــن ال ــرس ــوم املـســافــر الــرضـيــع بـعـمــر أق ــل من
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ع ــام ــن م ــن دون م ـق ـعــد ،وم ـس ــاف ــرو ال ـت ــران ــزي ــت على
ال ـطــائــرة نـفـسـهــا ،كـمــا يعفى رك ــاب ال ـطــائــرة فــي حــال
إعادة توجيه الرحلة اإلجباري بسبب صعوبات فنية
أو ظــروف الطقس أو أسـبــاب وجيهة أخ ــرى .وفــي 30
أغسطس /آب  ،2016بدأ مطار حمد الدولي (جنوبي
الدوحة) تطبيق فرض رســوم استخدام املطار بقيمة
ً
 35ري ـ ــاال (ح ــوال ــى  10دوالرات) ،وذلـ ــك ع ـلــى جميع
املسافرين املغادرين ،من ضمنهم مسافرو الترانزيت
الذين تمتد فترة انتظارهم في املطار إلــى  24ساعة.
وشهد مطار حمد الدولي نموًا بلغ  %41.37في عدد
مسافريه لعام  2021مقارنة بعام .2020
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أكد كبير الخبراء االقتصاديين في «برنامج األغذية العالمي» ،عارف حسين ،في
مقابلة مع «العربي الجديد» أ ّن هناك قفزة كبيرة في أعداد الجائعين حول
العالم ،وأشار إلى أ ّن الحكومات أنفقت  26تريليون دوالر للتعامل مع الجائحة
الصحية

وقف المساعدات يفاقم الجوع في أفغانستان
يصر املجتمع الــدولــي على وج ــوب احـتــرام طالبان حـقــوق اإلنـســان
قبل استئناف إرسال املساعدات إلى أفغانستان ،حيث يتهدد خطر
املـجــاعــة أكـثــر مــن نـصــف ال ـس ـكــان .وت ــده ــور الــوضــع اإلن ـســانــي في
أفغانستان بدرجة كبيرة منذ شهر أغسطس /آب املــاضــي ،عندما
عــادت الحركة إلــى السلطة بعد  20عاما من اإلطــاحــة بها .وتوقفت
املساعدات الدولية ،ما فاقم معاناة ماليني السكان الذين كانوا في
األســاس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية .وجــاء في
تغريدة ،يوم األحد املاضي ،للمبعوث األميركي الخاص توماس ويست:

عارف حسين

■ حـ ـت ــى قـ ـب ــل ت ـف ـش ــي أزمـ ـ ـ ــة ك ــورون ــا
وتبعاتها االقتصادية دوليًا ،كانت هناك
تـقــاريــر تـحــذر مــن عــدم تحقيق أهــداف
التنمية املـسـتــدامــة .اآلن مــع تفشي األزم ــة إلــى أي
م ــدى تـشـعــرون بالقلق لـعــدم تحقيقها وخــاصــة،
«القضاء على الفقر» و«القضاء التام على الجوع»
حول العالم بحلول 2030؟
عندما نتحدث عن هذه األمور علينا النظر
كذلك إلى نقطة البداية .جائحة كورونا بدأت
قبل سنتني ،لكن في واقع الحال الحظنا في
السنوات الخمس التي سبقت أزمة كورونا
أن نسبة ال ـجــوع ح ــول الـعــالــم فــي تصاعد.
ّ
وه ــذا كــان مــؤشــرا على أن شيئًا مــا لــم يكن
ع ـل ــى م ــا ي ـ ـ ــرام ،وهـ ــو أس ـ ــوأ ب ـك ـث ـيــر .ون ـحــن
ن ـت ـحــدث ه ـنــا ع ــن ت ـب ـعــات ال ـت ـغ ـيــر املـنــاخــي
والالمساواة االقتصادية ،ثم جاءت كورونا
وضاعفت املشكلة.
وإذا تــرج ـم ـنــا هـ ـ ّـذا ووضـ ـعـ ـن ــاه ف ــي س ـيــاق
األرقــام .نالحظ أنه بحلول نهاية عام 2019
كــان هـنــاك قــرابــة  135مليون شخص حول
ال ـعــالــم ي ــواج ـه ــون أزمـ ــة ال ـج ــوع أو ظ ــروف
أس ـ ـ ــوأ .اآلن وصـ ــل ال ــرق ــم إلـ ــى  283مـلـيــون
شخص حول العالم يواجهون أزمة الجوع،
 45مليون شخص يواجهون حالة
من بينهم ّ
طوارئ أي أنهم على بعد خطوة واحدة عن
ّ
املجاعة .ونالحظ أن هذا يحدث في  43دولة
حــول العالم وهــذه مشكلة حقيقية .فاقمت
ً
جــائ ـحــة ك ــورون ــا وض ـع ــا كـ ــان أص ـ ــا سيئًا
وجعلته أكثر سوءًا.
■ وماذا ترتب على الجائحة الصحية في مختلف
دول العالم ،وكم أنفقت الحكومات في هذا الصدد؟
مـ ـ ــن ت ـ ـب ـ ـعـ ــات ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ك ـ ــذل ـ ــك اضـ ـ ـط ـ ــرار
الحكومات ،ســواء كانت صغيرة أو كبيرة،
وخ ــاص ــة ب ـعــد يــون ـيــو /ح ــزي ــران م ــن ال ـعــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ت ـخ ـص ـي ــص أمـ ـ ـ ـ ــوال ط ــائ ـل ــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ــائ ـح ــة وت ـب ـع ــات اإلغـ ــاق
وفـقــدان الــوظــائــف .ويشعر البعض بذهول
عندما أقــول لهم إن الحكومات ،في الغالب
الكبيرة ،أنفقت في األشهر الـ 18األولى بعد

سيئا .السؤال هو ما إذا كانت لديك القدرة
ال ـشــرائ ـيــة والـ ـق ــدرة ع ـلــى تـحـمــل الـتـكــالـيــف
وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار .إذا ك ــان يـمـكـنــك تحمل
االرت ـفــاع فــي األس ـعــار فـهــذه ليست مشكلة،
ولكن املشكلة عندما ال يمكنك ذلك.
يمكننا القول إن هــذه مشكلة كبيرة تواجه
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس ال ــذي ــن ال يـسـتـطـيـعــون
تـحـمــل تـكــالـيــف ال ـغ ــذاء وارت ـفــاع ـهــا .ومل ــاذا؟
بسبب خسارتهم لعملهم والتضخم.

الحكومات أنفقت  26تريليون
دوالر للتعامل مع الجائحة

قفزة كبيرة في أعداد الجائعين
حول العالم بسبب كورونا
سيرة
¶ كبير الخبراء االقتصاديين ومدير
البحث والتقييم والمراقبة في
برنامج األغذية العالمي ،منذ
يوليو/تموز .2013
¶ يحمل درجة الدكتوراه في
االقتصاد الزراعي عام 1997
والماجستير عام  1994من
جامعة مينيسوتا األميركية.
¶ حاز حسين ذو األصول
الباكستانية والحاصل على
الجنسية األميركية ،جائزة القيادة
المتميزة .2021
¶ لعب دورًا أساسيًا في حصول
برنامج األغذية العالمي على
جائزة نوبل للسالم في عام
.2020
¶ كان له دور مهم في
موافقة مجلس األمن في عام
 2018على قرار األمم المتحدة
رقم  ،2417الذي يجعل التجويع
جريمة حرب.

بدء جائحة كورونا قرابة  26تريليون دوالر
للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.
وه ــذا ق ــراب ــة  30بــاملــائــة م ــن ال ـنــاتــج املحلي
اإلج ـمــالــي ال ـعــاملــي وأن ـف ــق عـلــى أم ــر واح ــد.
وهذه أموال يجب إعادة دفعها .وما نالحظه
اآلن أن الكثير من الــدول تواجه هبوطًا في
قيمة عملتها .على سبيل املـثــال فــي لبنان
واليمن وإثيوبيا ونيجيريا وغيرها ،وفي
جـمـيــع ه ــذه ال ـب ـلــدان ل ــم تـكــن الـجــائـحــة هي
ال ـبــدايــة أو األسـ ــاس ولـكـنـهــا فــاقـمــت األزم ــة
وهبطت العمالت بشكل حاد.
وعندما تهبط قيمة العملة يرتفع التضخم
بـمـسـتــويــات كـبـيــرة .إذا ركــزنــا عـلــى الـشــرق
األوس ــط فــي دول كلبنان وســوريــة واليمن
واألراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة وم ـصــر
فكلها دول تستورد الغذاء .اليمن على سبيل
املثال يستورد تسعني باملائة من منتجاته
الغذائية والنفط وعندما تهبط العملة فإن
لذلك تبعات واسعة النطاق على التضخم.
ّ
وهذا يحدث في وقت نالحظ فيه أن التضخم
ً
تـحـ ٍّـد يــواجــه حتى دوال كــالــواليــات املتحدة
حاليًا إذ فاق التضخم فيها سبعة في املائة.
إذا ك ــان ه ــذا ف ــي دولـ ــة ك ــال ــوالي ــات املـتـحــدة
فتخيلي ما الذي يحدث في بقية العالم .هذه

من األمور التي تؤدي إلى تفاقم انعدام األمن
الغذائي والفقر حول العالم.
■ فضحت جــائـحــة كــورونــا الـعـيــوب فــي مختلف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات وأظـ ـ ـه ـ ــرت مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ــام ـ ـسـ ــاواة
والـ ـف ــروق ــات االق ـت ـص ــادي ــة داخـ ــل ال ــدول ــة ال ــواح ــدة
ب ــوض ــوح ،ف ـمــا الـ ــذي ي ـجــب أن تـفـعـلــه الـحـكــومــات
لتخطي تبعات كورونا االقتصادية؟
إن قضية عدم املساواة في سوق العمل في
كل مكان ،ومع جائحة كورونا خسر الناس
عملهم ومالهم ،ليس فقط في الدول الفقيرة
بل في كل أنحاء العالم .كما واجهوا إجراءات
اإلغـ ــاق ،وتعطلت ســاســل ال ـتــوريــد ،وكــان
هــذا مؤملا وملموسا في كل مكان .ولكن ما
يسمى دول العالم األول قادرة على التعافي
بسرعة ،ولديها شبكة أمــان أقــوى وأوســع.
كما حصل الناس على تخفيضات ضريبية
وحوافز ثم اللقاحات وغيرها الكثير .ولكن
األلم الذي يشعر به الناس في الدول األخرى
أك ـب ــر وخ ــاص ــة ع ـنــدمــا ال ت ـتــوفــر ل ــدي ــك أي
إمكانية للحصول على كل هــذه املساعدات
واملحفزات .وهــذا ما نالحظه في الكثير من
الدول.
وع ـل ـي ـنــا أن ن ـس ـتــوعــب ،ف ــي س ـي ــاق جــائـحــة

(العربي الجديد)

كــورونــا وسـيــاق الفقر حــول الـعــالــم ،أنــه إذا
لــم نتعامل معها ونعالجها فــي كــل مـكــان،
فإنها لــن تختفي مــن أي مـكــان .ورأيـنــا هذا
مــع متحور أومـيـكــرون وقبله دلـتــا .وأعتقد
أن الطبيعة تحاول أن تعلمنا درســا مهما.
نحن نعيش في عصر العوملة .وهذه مشاكل
عاملية وتحتاج حلوال عاملية .وال يكفي أن
نقول إن هذه مشكلة اآلخرين .وإذا أردنا أن
نخرج من هذه األزمة علينا أن نتعامل معها
ً
كمشكلتنا جميعا ،ونحتاج حال جمعيًا.
■ ومــا هــي الـعــوامــل األخ ــرى الـتــي تفاقم األزم ــات
اإلنسانية من وجهة نظرك؟
ّ
ال يمكن على سبيل املثال أن نقول إن الحرب
في سورية أو اليمن أو غيرها ال عالقة لنا بها

وإننا ال ندفع الثمن .هذا غير صحيح .فالكل
يدفع الثمن وال يهم أين تعيش .بالنسبة لي
إن العالم ينظر اآلن ألفغانستان ،لكنه نسي
الــدروس في سورية .وعندما يهاجر الناس
ال يحدث هذا في الغالب ألنهم يريدون ذلك،
بل ألنهم مضطرون ولم يعد لديهم أي خيار
آخر ،إما الحروب أو الجوع أو الهجرة .وهذا
ً
لـيــس ح ــا .ث ــم يــذهــب امل ـه ــاج ــرون إل ــى دول
ال تريدهم وهــم ال يــريــدون أن يكونوا فيها
ً
أصــا لكن ال خيار لديهم .واآلن نكرر نفس
الدوامة في أفغانستان.
■ه ـن ــاك تــوق ـعــات ب ــان ــدالع اض ـط ــراب ــات سـيــاسـيــة
واجتماعية حــول العالم فــي الفترة املقبلة خاصة
مع زيــادة أسعار الغذاء والطاقة وظهور متحورات

جديدة .هل أثرت الظروف التي يمر بها العالم حاليًا
من جفاف وتصحر وتغيرات مناخية على إنتاج
الغذاء؟ وكيف تمكن محاربة ذلك؟
ق ـبــل ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة ،وص ـل ــت أس ـع ــار ال ـغ ــذاء
خصوصًا الـحـبــوب ،إلــى أعلى مستوى لها
منذ  10سـنــوات .آخــر مــرة كانت لدينا مثل
هذه األسعار املرتفعة كانت في األعوام 2010
 .2011كما وصلت أسعار النفط إلــى أعلىمستوياتها خالل السنوات السبع األخيرة،
ولكن عادت لتنخفض ،إذ يلعب «أوميكرون»
على هذا الجانب ،وأضافت قوة الدوالر إلى
كل ذلك.
ولـكــن املـهــم هـنــا هــو أن املــوضــوع ال يتعلق
ب ــارت ـف ــاع األسـ ـع ــار ف ـق ــط .وم ــا الـ ــذي يعنيه
ارتفاع األسعار؟ قد يكون ارتفاعها جيدا أو

■ وهــل يعني ذلــك ّأن هناك عــدة عوامل وراء أزمة
الغذاء العاملية؟
نعم نحن ال نتحدث عــن عــامــل واح ــد ،وهو
ارتـفــاع أسـعــار ال ـغــذاء ،بــل عــدد مــن العوامل
اإلضــاف ـيــة كــانـخـفــاض ف ــي ال ــدخ ــل وارت ـف ــاع
نسبة التضخم .وكل هذا ليس بشكل مؤقت
لشهر أو شهرين بل مستمر منذ فترة .وهذا
االس ـت ـمــرار بــارتـفــاع أس ـعــار ال ـغــذاء والنفط
بسبب الخلل في سلسلة التوريد يزيد من
اإلشكاليات .وال يؤثر على األفراد فحسب بل
علينا فــي «برنامج األغــذيــة العاملي».
حتى ّ
مل ــاذا؟ ألن ـنــا أيـضــا نـشـتــري الـطـعــام وأشـيــاء
أخـ ـ ــرى ل ـت ـقــدي ـم ـهــا ل ـل ـم ـح ـتــاجــن ،ونـعـتـمــد
كــذلــك عـلــى سلسلة الـتــوريــد ونــواجــه نفس
التحديات.
ف ــي عـ ــام  ،2020ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـجــائ ـحــة،
تمكنا من تقديم املساعدات الغذائية لــ116
مليون شخص حول العالم .وكان هذا أعلى
رقــم منذ تأسيسنا قبل  60عــامــا .ونحتاج
لكال األمرين :الوصول اآلمن واملال وال يمكن
االستغناء عن ّ
أي منهما.
■ وص ـفــت ف ــي أح ــد تـصــريـحــاتــك أس ـع ــار ال ـغــذاء
ّ
العالية بأنها «الصديق الجديد» للجوع .وقلت ّإن
األس ـعــار العالية لـلـغــذاء أصبحت مكونًا إضافيًا
للثالثي القاتل -التغير املناخي والنزاعات وكورونا،
فهل يمكن تقديم مساعدات في دول تواجه حروبًا
ً
أصال كسورية وأفغانستان واليمن؟
ً
إذا أخذنا أفغانستان مثال هناك  23مليون
ش ـخــص م ــن أصـ ــل ق ــراب ــة أربـ ـع ــن مـلـيــونــا
يواجهون أزمــة حــادة وبحاجة ملساعدات.
وهـ ــذا ل ــم ي ـب ــدأ م ــع اس ـت ـي ــاء ط ــال ـب ــان على
الحكم وســط آب /أغسطس ،بــل كــان هناك
قرابة  13مليون أفغاني بحاجة ملساعدات

اتصاالت

صنعاء ـ محمد راجح

ع ــاش الـيـمــن أرب ـع ــة أي ــام ف ــي عــزلــة تــامــة عن
العالم الخارجي بعد توقف مفاجئ لخدمة
االتصاالت واإلنترنت شمل معظم محافظات
الـبــاد الـتــي عــاش سكانها فــي جحيم وقلق
وتــوتــر لــم يعهدوه منذ سـنــوات ،بعد قصف
طـيــران التحالف لشبكة اإلنترنت الرئيسية
ف ــي مـحــافـظــة ال ـح ــدي ــدة غ ــرب ــي ال ـب ــاد أو ما
يسمى بالبوابة اإللكترونية.
وع ــادت خــدمــات اإلنـتــرنــت إلــى حــد كبير في
اليمن ،يوم الثالثاء ،بعد انقطاع استمر أربعة
أيـ ــام ع ـقــب ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة ال ـتــي ألـحـقــت
أضــرارا بالبنية التحتية لالتصاالت .وقالت
وزارة االت ـصــاالت التابعة لجماعة الحوثي
املتحالفة مع إيران إن الخدمات عادت في كل
املحافظات بعد إصالح أولي.
فزع قطاعات األعمال

دب فزع كبير على أثر العزلة في قطاعات املال
واألع ـمــال والـبـنــوك ،بعدما توقفت حركتها

عن العمل مع تعطل حركة التحويالت املالية
لعدم وجود شبكة إنترنت ،إضافة إلى تكبد
شركات خسائر فادحة في مختلف املجاالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة
وتقنيات املعلومات واألعمال املعتمدة بشكل
كلي على شبكة االتصاالت واإلنترنت.
وت ـح ــول ــت ص ـن ـع ــاء وم ـع ـظ ــم املـ ـ ــدن الـيـمـنـيــة
إلــى مناطق أشـبــاح مــع تــزامــن تــوقــف خدمة
االتـصــاالت وشبكة اإلنترنت بشكل كلي مع
أزمات انعدام الوقود وتأثيراته على قطاعات
أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي لساعات
ً
خصوصا في فترات املساء كما لوحظ
طويلة
ذلـ ــك ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ص ـن ـع ــاء ال ـتــي

خسائر كبيرة للبنوك
وقطاعات األعمال
والتجارة

تعتمد بنسبة كبيرة على الكهرباء التجارية
منذ نحو خمسة أع ــوام ،بعكس مــدن أخــرى
م ـثــل ع ــدن ف ــي ج ـن ــوب ال ـي ـمــن ال ـت ــي تـغــذيـهــا
محطات الكهرباء الحكومية.
املـهـنــدس املـتـخـصــص فــي تقنية املـعـلــومــات
مروان الشوافي ،يؤكد لـ«العربي الجديد» ،أن
مــا جــرى يمثل استهدافا لالقتصاد الرقمي
في اليمن والــذي أصبح يشكل أهمية كبيرة
في االقتصاد الوطني ونمو وتطور قطاعات
األعمال واالستثمار.
ويضيف أن ذلك يقوض توجهات اليمن رغم
كــون البالد في وضعية حــرب وصــراع مدمر
منذ سبع سنوات ،في التحول نحو االقتصاد
الرقمي.
وي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد األف ـ ـ ـ ــراد امل ـس ـت ـخ ــدم ــن لـشـبـكــة
اإلنـ ـت ــرن ــت فـ ــي ال ـي ـم ــن حـ ــوالـ ــي  6.3مــايــن
مـسـتـخــدم وف ــق ب ـيــانــات إح ـصــائ ـيــة ص ــادرة
مطلع العام  ،2021مقارنة بحوالي  3.2ماليني
مـسـتـخــدم ع ــام  ،2014م ــا يـشـيــر إل ــى ارت ـفــاع
نسبة مستخدمي اإلنترنت بصورة كبيرة.
كما يصل عدد مشتركي خدمة اإلنترنت ذات
النطاق العريض «الحزمة العريضة» إلى 623
ألــف مشترك بزيادة قدرها  350ألــف مشترك
مقارنة بعام .2014
وكان اليمن قد عاش أجواء مماثلة في نفس
هــذه الـفـتــرة مــن شهر يـنــايــر /كــانــون الثاني
من العام  ،2020لكنها أقــل حــدة من الصدمة
الراهنة ،بعد خروج  %80من شبكة اإلنترنت
عــن الـخــدمــة بسبب تـعــرض الـكــابــل البحري
(ف ــالـ ـك ــون) ل ــان ـق ـط ــاع ف ــي قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
لتستمر األزمــة ملــدة أسبوع وتسبب خسائر
قدرها خبراء بأكثر من  8مليارات ريال.
أيام عصيبة

التحويالت المالية تعطلت لمدة  4أيام (فرانس برس)

«في مــوازاة البحث مع حلفائنا وشركائنا واملنظمات اإلنسانية في
سبل حل األزمة اإلنسانية ،سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على
النظر إلى األمور بال أي أوهام مع طالبان في ما يتعلق بمخاوفنا وبما
تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق
اإلنسان وجامعة» لكل األطراف املحليني .ووصف ممثلون عن طالبان
محادثات تاريخية يجرونها مع دبلوماسيني غربيني في أوسلو ،أول
ّ
من أمــس ،وتتركز على األزمــة اإلنسانية التي تشهدها أفغانستان،
ّ
بأنها «إنجاز بحد ذاته».

%30

وصــــــــل مــــــا أنـــفـــقـــتـــه
الحكومات حــول العالم
عــلــى الــجــائــحــة الصحية
وتداعياتها في األشهر الـ
 18األولــى بعد بدء انتشار
فيروس كورونا إلى قرابة
 %30مــن الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،حسب
عارف حسين.

%28

ارتــفــعــت أســعــار الــغــذاء
وخــاصــة الــحــبــوب ،بنسبة
 %28خالل عام  2021وهي
أعــلــى مستوى لها منذ
 10سنوات ،حسب األغذية
والــزراعــة (الــفــاو) التابعة
لألمم المتحدة .وساهم
ارتفاع أسعار الغذاء في
زيادة أوسع نطاقا للتضخم
حول العالم.

إن ـســان ـيــة ق ـبــل ذل ـ ــك .ل ـك ــن ،ع ـنــدمــا خــرجــت
الــواليــات املـتـحــدة (ودول غــربـيــة) وجمدت
األرصدة ،وفعلت مثلها املؤسسات الدولية
ك ــال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ف ـ ــإن األثـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــوري ك ــان

م ـت ـعــددًا .ف ـجــأة لــم يـعــد ممكنا دف ــع مقابل
الخدمات ،وفقد الكثيرون عملهم وغيرها.
وعـلــى الــرغــم مــن أن ه ــذا ح ــدث فــي الغالب
في مناطق املــدن ،إال أن الكثيرين يدعمون
عائالتهم وأقاربهم في األريــاف كذلك .كما
أنه حدث فجأة دون سابق إنذار تقريبا .فما
ّ
الحل اآلن؟ وعلينا أن نتذكر أن هذا يحدث
في أماكن وألشخاص ال توجد لديهم شبكة
داع ـم ــة تـحـمـيـهــم .ن ـحــن ن ـت ـحــدث ع ــن دول ــة
فقيرة .مما أدى إلــى تحول األمــر وبسرعة
إلى أزمة ملحة .والحظنا كذلك هبوط قيمة
العملة األفـغــانـيــة مـقــابــل الـ ــدوالر إذ وصــل
ص ــرف ال ـ ــدوالر إل ــى  125أفـغــانـيــة (العملة
املـحـلـيــة) بـعــدمــا ك ــان ح ــوال ــي  70أفـعــانـيــة
مقابل الدوالر قبل األزمة.
ولـلـتــذكـيــر ف ــإن أفـغــانـسـتــان كــذلــك تـسـتــورد
الكثير وهذا يزيد من العبء .أضف إلى هذا
فــإن أفغانستان تواجه أزمــة جفاف ،واحــدة
مــن أكـبــر مــوجــات ال ـج ـفــاف ،وه ـنــاك الشتاء
الـقــاســي .إذا هــي جملة مــن التحديات التي
تــواج ـه ـهــا الـ ـب ــاد .م ــؤخ ــرا الح ـظ ـنــا بـعــض
التحرك في ما يخص املساعدات اإلنسانية
وال ـع ـق ــوب ــات ،والح ـظ ـن ــا أن هـ ــذا س ــاع ــد في
ً
«ت ـع ــاف ــي» ال ـع ـم ـلــة امل ـح ـل ـيــة ق ـل ـيــا إذ وصــل
سـعــر ال ـص ــرف إل ــى  105أف ـغــان ـيــة .ول ـكــن ما
هــي تبعات عــدم التحرك؟ عــدم استقرار في
املنطقة ،وه ــذا يعني جـنــوب ووس ــط آسيا.
وسيكون هناك موجات هجرة أكبر ولجوء
ونــزوح داخلي .ورأينا ما حدث على حدود
بـيــاروسـيــا وأزمـ ــة الــاج ـئــن ه ـنــاك .وأكـثــر
مــا يقلقني هــو مــا ال ــذي تبقى عـنــد الـنــاس
ملجابهة واقـعـهــم؟ هــل سـنــرى ارتـفــاعــا أكبر
للفقر وتبعات أخرى؟
واألمــر ال يختلف عنه في سورية أو اليمن.
وعلينا أن نتعلم أن الفعل ورد الفعل ليس
بالضرورة في نفس املكان .إذا حدث شيء ما
ولــم نقم بمعالجته فــإن تبعاته قد تتخطى
ذلك املكان .وملاذا ال نفكر بطريقة كونية على
الــرغــم مــن أنـنــا نعلم أنـنــا غير منفصلني ال
جغرافيا وال اقتصاديا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

معاشات

اليمن تحت صدمة العزلة :انقطاع اإلنترنت يشلّ األسواق
دب فزع كبير في ظل
عجز قطاعات المال
واألعمال والبنوك عن
التواصل مع العمالء
واألسواق ،بعدما
توقفت حركتها عن
العمل النقطاع اإلنترنت
على إثر الضربات الجوية
لطيران التحالف ،األمر
الذي تسبب لها في
خسائر فادحة
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قال مواطنون وتجار ورجال أعمال لـ«العربي
الجديد» إنهم عاشوا أياما عصيبة مع توقف
اإلنترنت وبقائهم في منازلهم ال يستطيعون
الخروج إلى أعمالهم وممارسة حياتهم التي
اعتادوا عليها.
ويقول مسؤول االتصال واإلعــام في الغرفة
التجارية املركزية بأمانة العاصمة صنعاء،
أحمد حسن ،لـ«العربي الـجــديــد» إن القطاع
ال ـت ـجــاري ال ـخــاص تــأثــر بـشـكــل كـبـيــر بــأزمــة
تــوقــف اإلنـتــرنــت وتعطلت كثير مــن األعـمــال
وال ـش ــرك ــات وامل ــؤس ـس ــات ب ــال ــذات ت ـلــك الـتــي

المغرب أمام تحدي
معالجة ملف التقاعد

يـتـطـلــب عـمـلـهــا اس ـت ـخ ــدام شـبـكــة اإلن ـتــرنــت
واملــرت ـب ـطــة ب ـمــؤس ـســات وش ــرك ــات خــارجـيــة
مماثلة.
ويـشـيــر حـســن إل ــى أن كـثـيـرًا م ــن مــؤسـســات
القطاع التجاري الخاص في اليمن ال تمتلك
أي ب ــدائ ــل كـمــا يــاحــظ ف ــي بـعــض امل ـصــارف
وم ــؤسـ ـس ــات األع ـ ـمـ ــال األخـ ـ ـ ــرى .وت ـس ـت ـخــدم
ق ـطــاعــات أع ـم ــال وب ـعــض امل ـص ــارف شبكات
إنـتــرنــت فضائي وهــو غير مـتــاح لــأفــراد أو
لكثير من مؤسسات املال واألعمال والشركات
الرتفاع تكاليفه.
وتتميز شبكات اإلنترنت التي يطلق عليها
«واي ماكس» بالسرعة العالية والعمل على
عدة أنــواع من الشبكات نظرا ملرونة معايير
أدوات التشغيل والحماية األمنية العاملية.
املــوظــف فــي إح ــدى شــركــات األع ـم ــال ،ماجد
صــاح ،يقول لـ«العربي الـجــديــد» ،إنــه فضل
الـبـقــاء فــي مـنــزلــه وع ــدم ال ــذه ــاب إل ــى العمل
والـجـلــوس عـلــى املـكـتــب ب ــدون الـقـيــام بمهام
عمله الـيــومــي لـعــدم وج ــود إنـتــرنــت ،إضــافــة
إلـ ــى ص ـعــوبــة ال ـت ـن ـقــل ب ـس ـبــب أزم ـ ــة ال ــوق ــود
وانخفاض عــدد حافالت النقل العاملة التي
أصبحت ال تــزيــد على عــدد أصــابــع الـيــد في
مدينة واسعة مترامية األطراف وتعيش فيها
كتلة سكانية كبيرة من مختلف املحافظات
اليمنية.
أمــا العامل فــي مجال البرمجة اإللكترونية،
محمد عباس ،فيوضح لـ«العربي الجديد»،
أن ك ـث ـي ـرًا م ــن األعـ ـم ــال وال ـخ ــدم ــات الـيــومـيــة
للمواطنني أصبحت ال تقدم إال عبر اإلنترنت،
لــذا فــإن هناك أضــرارا بالغة لحقت بشريحة
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن جـ ـ ـ ــراء م ـ ــا ي ـع ـت ـبــره
اس ـت ـهــدافــا مل ـن ـشــأة مــدن ـيــة بــالـقـصــف بـهــدف
تدميرها وتعطيلها.

الرباط ـ مصطفى قماس

عقاب جماعي

يـعـيــش الـيـمــن صــراعــا كـبـيــرا بــن الـسـلـطــات
املـعـنـيــة الـتــابـعــة لـ ــوزارة االت ـص ــاالت وتقنية
امل ـع ـلــومــات ال ـخــاض ـعــة ل ـس ـي ـطــرة الـحــوثـيــن
بسبب ظاهرة اإلنترنت الفضائي في اآلونة
األخيرة في عدد من املدن اليمنية ،األمر الذي
أدى إل ــى تــدخــل ه ــذه الـسـلـطــات وتـحــذيــرهــا
املتواصل من لجوء بعض مالك الشبكات إلى
االنترنت الفضائي ،ملا له من أثار كارثية على
االقتصاد الوطني ،حسب الحوثيني.

(فرانس برس)

تباطؤ
اقتصاد تونس

توقع البنك الدولي تباطؤ نمو االقتصاد المحلي في تونس ،خالل كامل العام ،2021
وسط قلق متزايد من زيادة نسب البطالة .وذكر البنك في تقرير صادر خالل وقت متأخر،
أول من أمس ،أن ارتفاع البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبالد.

يـتـجــه امل ـغــرب نـحــو مــواصـلــة إص ــاح أنظمة
التقاعد في سياق متسم بالتخوف من تراجع
احـتـيــاطــاتـهــا فــي املـسـتـقـبــل ،عـلـمــا أن ــه كانت
طــرحــت فــي الـســابــق ف ـكــرة تجميع صـنــاديــق
املوظفني الحكوميني وصناديق األج ــراء في
الـقـطــاع ال ـخ ــاص .ووف ــق أرق ــام حـكــومـيــة فقد
وصل عدد املساهمني في صناديق التقاعد في
العام ما قبل املاضي إلى  4.5ماليني شخص،
بانخفاض بنسبة  4.1في املائة ،مقارنة بعام
 ،2019وهو ما يعزى إلى تأثر سوق العمل في
القطاع الخاص بتداعيات الجائحة .ويصل
ع ــدد املـسـتـفـيــديــن مــن م ـعــاشــات الـتـقــاعــد في
املغرب إلى  1.5مليون شخص 69.4 ،في املائة
منهم مـتـقــاعــدون ،و 30.6فــي املــائــة مــن ذوي
الحقوق املمثلني في األرامل واليتامى.
والحـظــت الهيئة الوطنية ملراقبة التأمينات
واالحـتـيــاط االجتماعي ،أن الوضعية املالية
ألنظمة التقاعد اإلجبارية ،سجلت عجزا في
حـ ــدود  1.17مـلـيــار دوالر ف ــي ال ـع ــام م ــا قبل
املاضي ،مقابل  765مليون دوالر في .2019
وكانت الحكومة شرعت في إصالح الصندوق
املغربي للتقاعد فــي  ،2016حيث عمدت إلى
الـ ــزيـ ــادة ف ــي م ـســاه ـمــات ال ــدول ــة واملــوظ ـفــن
الحكوميني املدنيني والــرفــع التدريجي لسن
اإلحالة إلى التقاعد من  60إلى  63عاما.
غير أن ثمة من يدعو إلى املضي بشكل أكبر في
إصالح نظام تقاعد املوظفني الحكوميني ،فقد
ذهبت وزيــرة االقتصاد واملالية ،نادية فتاح
العلوي ،عند تــرؤس مجلس إدارة الصندوق
املغربي للتقاعد أخيرا ،إلى أهمية االنخراط
في املرحلة الثانية إلصالح منظومة التقاعد
عبر إرساء القطب العمومي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يــؤكــد الـعـضــو الـســابــق في
ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة إلص ـ ـ ــاح الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،مـحـمــد
ال ـهــاكــش ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن مــوضــوع
ُ
اإلص ـ ــاح ق ــد ط ـ ــرح ف ــي إط ـ ــار ل ـج ـنــة وطـنـيــة
ت ـفــرعــت ع ـن ـهــا ل ـج ـنــة ف ـن ـيــة م ــن أجـ ــل تـصــور
الـسـيـنــاريــوهــات فــي هــذا ال ـصــدد ،غير أنــه لم
ُيكشف عن الخيارات التي سيسلكها املغرب،
إال من كان مطالبا بالتوجه نحو إحداث نظام
تقاعد حكومي وآخر يهم القطاع الخاص.

وي ـ ـشـ ــدد الـ ـه ــاك ــش عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـ ـت ــوج ــب ع ــدم
التركيز فقط على الجوانب ذات الصلة بعجز
صناديق التقاعد من أجل التوجه نحو اتخاذ
ق ــرارات يمكن أن تــؤثــر على الـقــدرة الشرائية
للمتقاعدين في املستقبل.
ويـعـتـبــر الـعـضــو الـســابــق فــي الـلـجـنــة الفنية
إلص ــاح الـتـقــاعــد أن إص ــاح أنـظـمــة التقاعد
يـجــب أال يـقـتـصــر عـلــى رف ــع س ــن الـتـقــاعــد أو
الــزيــادة في املساهمات التي تستحضر فقط
ت ــوازن الصناديق ،بــل يجب استحضار عدم
خلق متقاعدين فقراء في املستقبل.
ووص ــل ع ــدد املــوظـفــن العموميني فــي الـعــام
املاضي إلــى  570769شخصا مقابل 566718
شخصا في العام قبل املاضي ،حيث لم يعرف
ال ـع ــدد ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا ف ــي ال ـع ـشــرة أع ــوام
األخ ـيــرة ،إذ أن عــددهــم بــدأ فــي الـتــراجــع منذ
 2016بفعل اللجوء إلــى التعاقد فــي التعليم
وزيادة عدد املحالني إلى التقاعد.
وي ـف ـيــد ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن وزارة االق ـت ـصــاد
واملــال ـيــة ح ــول املـ ــوارد الـبـشــريــة فــي الوظيفة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،بـ ــأن ن ـس ـبــة ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي تــم
حذفها نتيجة اإلحالة إلى التقاعد ،تمثل 78
في املائة من الوظائف التي حذفت في العشرة
أع ــوام األخ ـيــرة .ودأب ــت الحكومة فــي األع ــوام
األخيرة على التشديد على املستوى املرتفع
ألج ــور املــوظ ـفــن ،قـيــاســا بــالـنــاتــج اإلجـمــالــي
املـ ـحـ ـل ــي ،حـ ـي ــث وص ـ ـلـ ــت بـ ـع ــد األخـ ـ ـ ــذ ب ـعــن
االع ـت ـبــار مـســاهـمــات ال ــدول ــة بــرســم الـتـقــاعــد
وأنظمة االحتياط االجتماعي إلى  12.26في
املائة ،أي  13مليار دوالر.
ويتجلى أن مبلغ مساهمات املوظفني املدنيني
وم ـســاه ـمــات ال ــدول ــة املـشـغـلــة ف ــي الـصـنــدوق
امل ـغــربــي لـلـتـقــاعــد ،بـلــغ  2.7مـلـيــار دوالر في
 ،2020فــي الــوقــت الــذي وصلت فيه معاشات
التقاعد املوزعة إلى  3.5مليارات دوالر.
وكـ ــان رئ ـيــس الـحـكــومــة عــزيــز أخ ـن ــوش ،نبه
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ــرور م ــائ ــة ي ـ ــوم ع ـل ــى تـنـصـيــب
حكومته إلــى أن صناديق التقاعد ستعاني
مــن عجز فــي أفــق الستة أع ــوام املقبلة ،إذا لم
يبادر إلى اإلصالح .وأكد أن الظرفية املرتبطة
بتداعيات الجائحة ،ال تساعد مباشرة هذا
النوع من اإلصــاحــات ،غير أنه شدد على أن
ذلك لن يمنعه من التصدي لهذا املشكل.
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رؤية

مال وسياسة
يتعمق الفساد في الكثير من الدول العربية ،إذ استغلت السلطات جائحة
فيروس كورونا لتزيد االنتهاكات واالستبداد ،وفق تقرير صادر عن منظمة
الشفافية الدولية ،التي لفتت إلى سيطرة قلة من األشخاص على األعمال
واإلعالم ،فضال عن استغالل النزاعات الطويلة في ترسيخ الفساد

بيع القطاع العام ...
للشعب
شريف عثمان

كورونا

يضعف النزاهة

 17دولة عربية ضمن البلدان
األكثر فسادًا في العالم
لندن ـ العربي الجديد
عدنان عبد الرزاق

أظ ـه ــر ت ـقــريــر مـنـظـمــة الـشـفــافـيــة
الــدول ـيــة عــن الـفـســاد فــي الـعــالــم،
أن  17دول ــة عربية ج ــاءت ضمن
َّ
ال ـب ـل ــدان األكـ ـث ــر فـ ـس ــادًا ،إذ ل ــم ت ـت ـخــط حد
النقاط الفاصل بني «األكثر فسادًا» و«األكثر
ن ــزاه ــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
اسـتـغـلــت جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا كغطاء
لالنتهاكات ،حتى أن البلدان التي نجحت
فــي إقــامــة أنـظـمــة حـكــومـيــة جــديــدة تعاني
من تراجع الديمقراطية ،مثل تونس ،فضال
عــن تسبب الـنــزاعــات العنيفة طويلة األمــد
فــي بـلــدان مثل ســوريــة واليمن فــي تصاعد
ال ـف ـس ــاد .ول ــم يـقـتـصــر اس ـت ـغــال الـجــائـحــة
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة وإن ـ ـمـ ــا امـ ـت ــد األمـ ــر
إل ــى دول ديـمـقــراطـيــة ،إذ أث ــرت اإلج ـ ــراءات
الـتــي اتخذتها ال ــدول ملــواجـهــة الــوبــاء على
املساءلة ،وفقًا ملؤشر مدركات الفساد لعام
 2021ال ـصــادر ،أمــس الـثــاثــاء ،عــن املنظمة
الدولية.
وسقطت الواليات املتحدة للمرة األولى ،من
قائمة ال ــدول الـ ــ 25األكـثــر نــزاهــة فــي العالم
وفــق مــؤشــر مــدركــات الـفـســاد ،الفـتــا إلــى أن
السيطرة على الفساد ســاءت فــي  %86من
الـبـلــدان الـتــي شملها املــؤشــر فــي السنوات
العشر املاضية .ومن بني القضايا التي كان
لها دور فــي تصنيفات املــؤشــر خــال العام
امل ــاض ــي ،اس ـت ـخ ــدام ب ــرن ــام ــج ب ـي ـغــاســوس،
الذي ارتبط بالتجسس على نشطاء حقوق
اإلنـ ـس ــان وال ـص ـحــاف ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن في
جميع أنحاء العالم.
ويصنف املؤشر  180دولة ومنطقة .ويصدر
مـنــذ ع ــام  ،1995وي ـتــم حـســابــه بــاسـتـخــدام
 13م ـص ــدرًا مختلفا لـلـبـيــانــات ال ـتــي تــوفــر
تصورات عن فساد القطاع العام من رجال
األع ـم ــال وخ ـب ــراء ال ـ ــدول ،وتـشـمــل امل ـصــادر
البنك الدولي واملنتدى االقتصادي العاملي
وشركات املخاطر واالستشارات الخاصة.
ويعتمد املؤشر في تصنيفه على نقاط من
صفر للدول «األكثر فسادًا» إلى « 100األكثر
ن ــزاه ــة» .ووف ــق رص ــد ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
من خالل بيانات املؤشر لم تنجح  17دولة
ع ــرب ـي ــة ف ــي تـ ـج ــاوز م ـس ـت ــوى الـ ـ ـ  50نـقـطــة
الفاصلة فــي التصنيف ،إذ ج ــاءت سورية
ليس فقط في ذيل الدول العربية وإنما في
آخر القائمة العاملية كذلك بترتيب  178من
إجمالي  180دولــة بعد أن حصلت على 13
نقطة فـقــط فــي املــؤشــر مـتــراجـعــة عــن الـعــام
املاضي الذي حصلت خالله على  14نقطة.
وجــاءت الصومال في نفس ترتيب سورية
بحصولها على  13نقطة ،يليها اليمن في
الترتيب  174بحصوله على  16نقطة ،ثم
ليبيا باملركز  172بني الدول إذ حصلت على
 17نقطة فقط ضمن املؤشر.
وجاء السودان في الترتيب  164عامليًا بـ20
نقطة ،وجــزر القمر باملركز  164بــ 20نقطة،
ال ـع ــراق  157ب ـ ــ 20نـقـطــة ،لـبـنــان بــالـتــرتـيــب
 154بـحـصــولــه عـلــى  24نـقـطــة ،موريتانيا
باملركز  140ب ــ 28نقطة ،جيبوتي  128بــ30
نقطة ،مصر  117بحصولها على  33نقطة،
الـجــزائــر  117ب ــ 33نقطة ،املـغــرب بالترتيب
 87بـحـصــولــه عـلــى  39نـقـطــة ،الـبـحــريــن 78
ب ــ 42نـقـطــة ،الـكــويــت  73ب ــ 43نـقـطــة ،تونس
فــي الترتيب  70بحصولها على  44نقطة،
األردن في املركز  58بحصوله على  49نقطة.
وج ـ ــاءت  3دول عــرب ـيــة ف ـقــط ف ــي تصنيف
الدول األكثر نزاهة تصدرتها اإلمارات التي
جاءت في املركز الـ 24عامليا بحصولها على
 69نقطة من إجمالي  100نقطة ،تليها قطر
فــي الترتيب  31عامليًا بحصولها على 63
نقطة ،ثم السعودية في املركز  52بـ 53نقطة،
وسلطنة عمان في الترتيب  56بـ 52نقطة.
وفي تعليق له على تقرير منظمة الشفافية
الدولية ،يقول املحلل االقتصادي السوري،
علي الشامي لـ«العربي الجديد» إن تراجع
سـ ــوريـ ــة فـ ــي م ـ ــؤش ـ ــرات م ـ ــدرك ـ ــات ال ـف ـس ــاد
وت ــذي ـل ـه ــا ال ـق ــائ ـم ــة «ح ــال ــة ط ـب ـي ـع ـيــة» بـعــد
ت ـف ـشــي ج ـم ـيــع أشـ ـك ــال الـ ـفـ ـس ــاد ،م ــن رش ــى
وتهريب وتجاوز قوانني ،وعدم شفافية في
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أسوأ نتائج لدول الحروب

حصلت أكثر من  %70من دول المنطقة على درجــات أقل من 50
نقطة الفاصلة بين البلدان «األكثر فسادًا» و«األكثر نزاهة» ،إذ سجلت
الدول التي مزقتها الحروب أسوأ
النتائج ،وهي سورية بحصولها
على  13نقطة ،واليمن  16نقطة،
سجل لبنان
وليبيا  17نقطة .كما
ّ
مستوى له منذ عام 2012
أدنى
ً
بحصوله على  24نقطة ،إذ أشارت
منظمة الشفافية الدولية إلى ّ
أن
منطقة الشرق األوســط وشمال
أفريقيا تجسد مخاطر الفساد
أي تقدم.
السياسي التي تمنع ّ
متظاهر يرفع علم لبنان يحمل توقيعات المحتجين على الفساد (فرانس برس)

االنتخابات ،ألن منظمة الشفافية الدولية،
تـ ــأخـ ــذ هـ ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ب ــالـ ـحـ ـسـ ـب ــان ،خ ــال
تصنيفها السنوي.
ويـشـيــر ال ـشــامــي إل ــى أن س ــوري ــة تــراجـعــت
مــن املرتبة  144عــام  2012إلــى املرتبة 159
عـ ــام  ،2014ل ـت ـتــوالــي االن ـخ ـف ــاض ــات حتى
وصـلــت إل ــى الـتــرتـيــب  178مـنــذ ع ــام ،2017
ول ـك ــن املـخـتـلــف ف ــي س ــوري ــة ،بـ ــرأي املـحـلــل
الشامي ،هو ضلوع الدولة بعمليات الفساد
وقيادتها ،وهذا مختلف عن أي دولة أخرى،
ألن قـطــاع األع ـمــال فــي الــدولــة تــاشــى بعد
التفقير والتهجير.
ويضيف« :نظام بشار األسد وضع يده على
أموال وشركات املستثمرين ورجال األعمال،
وط ـ ـ ــاول ذلـ ــك ح ـت ــى اس ـت ـث ـم ــارات خــارج ـيــة
وم ـن ـهــا خـلـيـجـيــة ،بـيـنـمــا يـسـتـمــر ف ــي دفــع
املستثمرين إلــى الهجرة إذ تشير تقديرات

إل ــى أن أك ـثــر م ــن  47مـسـتـثـمــرا رح ـل ــوا إلــى
مصر فقط».
ووجـ ـ ـ ــدت م ـن ـظ ـمــة ال ـش ـف ــاف ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة أن
الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــك الـ ـح ــري ــات امل ــدن ـي ــة
باستمرار تسجل درج ــات أقــل على مؤشر
مدركات الفساد .ويؤدي التراخي بمحاربة
الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان
وت ـق ــويــض الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،م ـمــا يـ ــؤدي إلــى
ن ـشــوء حـلـقــة م ـفــرغــة ،وم ــع ت ــآك ــل الـحـقــوق
والـ ـح ــري ــات وت ــراج ــع ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،يحل
االس ـت ـبــداد مـحـلـهــا ،مـمــا يسهم فــي ارتـفــاع
مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو ،رئيسة منظمة
الشفافية الدولية إن «حقوق اإلنسان ليست
مجرد شيء ُيستحسن أن يكون موجودًا في
جهود مكافحة الفساد ،فالنهج االستبدادي
يدمر الضوابط والتوازنات املستقلة ويجعل

وثائق باندورا
تدفع كندا للتراجع
كشف مؤشر مــدركــات الفساد الصادر
عن منظمة الشفافية الدولية ،أمس ،أن
وثــائــق بــانــدورا ،التي نشرها االتحاد
ال ــدول ــي لـلـمـحـقـقــن ال ـص ـحــاف ـيــن ،في
أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي،
أظهرت أن كندا «مركز للتدفقات املالية
غ ـيــر املـ ـش ــروع ــة ،م ـمــا ي ــؤج ــج ال ـف ـســاد
الـ ـع ــاب ــر لـ ـلـ ـح ــدود فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
املنطقة وال ـعــالــم» .وأش ــار املــؤشــر إلــى
تراجع كندا ثــاث نقاط إلــى  74نقطة،
ومرتبتني إلى املركز  13عامليًا ،مشيرا
إل ــى أن ـه ــا «ت ـش ـهــد زيـ ـ ــادة ف ــي مـخــاطــر
الرشوة والفساد في مجال األعمال».
وج ـ ـ ــاءت كـ ـن ــدا ض ـم ــن  27دولـ ـ ــة ح ــول
ال ـعــالــم ،سـجـلــت أدنـ ــى درجـ ــة لـهــا منذ
عــام  ،2012بجانب أستراليا ،بلجيكا،
بـ ــوت ـ ـسـ ــوانـ ــا ،جـ ـ ـ ــزر ال ـ ـق ـ ـمـ ــر ،قـ ـب ــرص،

دوم ـي ـن ـي ـكــا ،إس ــوات ـي ـن ــي ،هـ ـن ــدوراس،
هـنـغــاريــا ،إســرائ ـيــل ،لـبـنــان ،ليسوتو،
منغوليا ،هولندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نـيـجـيــريــا ،ال ـف ـل ـبــن ،ب ــول ـن ــدا ،صــربـيــا،
سلوفينيا ،جنوب السودان ،سويسرا،
تايالند ،تركيا وفنزويال.
في املقابلّ ،
حسنت  25دولــة درجاتها
بـشـكــل م ـل ـحــوظ ف ــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
املــاضـيــة ،شملت أفـغــانـسـتــان ،أنـغــوال،
أرمينيا ،النمسا ،بيالروسيا ،الصني،
س ــاح ــل ال ـ ـعـ ــاج ،إس ـت ــون ـي ــا ،إث ـيــوب ـيــا،
الـ ـي ــون ــان ،غ ــوي ــان ــا ،إي ـط ــال ـي ــا ،الت ـف ـيــا،
مــولــدوفــا ،ميانمار ،نيبال ،بــاراغــواي،
الـسـنـغــال ،سيشيل ،كــوريــا الجنوبية،
ت ـنــزان ـيــا ،تـيـمــور ال ـشــرق ـيــة ،أوكــران ـيــا،
أوزبكستان ،وفيتنام.
(العربي الجديد)

وثائق بنادورا أظهرت أن كندا مركز للتدفقات المالية غير المشروعة (فرانس برس)

جـهــود مكافحة الـفـســاد تعتمد على أهــواء
النخبة» .وأضافت أن «ضمان قــدرة الناس
على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي
إلخـضــاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق
خال
الوحيد املستدام للوصول إلى مجتمع ٍ
مــن ال ـف ـســاد» .ووف ــق املـنـظـمــة الــدول ـيــة ،فــإن
هناك استغالال مستمرا من قبل الحكومات
لجائحة فيروس كورونا ،من أجل تقويض
حقوق اإلنسان والديمقراطية ،ما يؤدي إلى
تــدهــور أكـثــر حــدة فــي جميع أنـحــاء العالم
ف ــي املـسـتـقـبــل .وبـيـنـمــا كــانــت ش ـعــوب دول
الربيع العربي تطمح إلى النزاهة والعدالة
االجتماعية ضمن الشعارات التي رفعتها،
إال أن تقرير منظمة الشفافية ُالدولية يشير
إل ــى أن «الـفـســاد الـسـيــاســي املـمـنـ َـهــج ُيعيق
التقدم عبر املنطقة ويزيد تفاقم انتهاكات
ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان» .وذكـ ـ ـ ـ ــرت املـ ـنـ ـظـ ـم ــة أن

 3دول عربية فقط
جاءت ضمن البلدان
األكثر نزاهة
«الوعود الطامحة في التجديد التي طالب
بها الــربـيــع الـ ُعــربــي منذ عــام  ،2011فشلت
ُ
فــي أن تــؤتــي أك ـل ـهــا ،حـتــى أن تـلــك الـبـلــدان
ال ـت ــي ن ـج ـحــت ف ــي إق ــام ــة أن ـظ ـمــة حـكــومـيــة
ج ــدي ــدة ت ـعــانــي م ــن ت ــراج ــع الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ف ـي ـهــا ،ال سـيـمــا ت ــون ــس (ح ـص ـلــت ع ـلــى 44
نـقـطــة م ــن  100نـقـطــة ف ــي م ــؤش ــر م ــدرك ــات
الـفـســاد)» .وأش ــارت إلــى تداعيات النزاعات
العنيفة وطويلة األمد في بلدان مثل سورية

أميركا خارج قائمة
الـ 25األولى

واليمن ،كما جــاءت جائحة كــورونــا لتزيد
انتهاكات حقوق اإلنسان في املنطقة .وقالت
ك ـنــدة ح ـتــر ،امل ـس ـت ـشــارة اإلقـلـيـمـيــة لـلـشــرق
األوس ــط وشـمــال أفريقيا ملنظمة الشفافية
الدولية« :تناضل املنطقة لتحقيق أي نتائج
م ـل ـمــوســة ف ــي ال ـك ـف ــاح م ــن أجـ ــل الـشـفــافـيــة
وح ـقــوق اإلن ـســان والـ ُـديـمـقــراطـيــة فــي ضــوء
ال ـف ـس ــاد ال ـس ـيــاســي امل ـس ـت ـش ــري ف ــي الـ ــدول
الـعــربـيــة» .وأض ــاف ــت« :ل ــم يـتـحـ ّـســن الــوضــع
بشكل ملحوظ منذ عــام .2012
فــي أي بلد
ٍ
فــال ـن ـخــب ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـص ــال ــح ال ـخــاصــة
تـتـجــاوز الـصــالــح ال ـعــام ،امل ـ ّـرة تلو األخ ــرى،
لتحقيق مصالحها وتكريس االستبداد».
وس ـلــط الـتـقــريــر ال ـض ــوء عـلــى ل ـب ـنــان ،ال ــذي
س ـج ــل أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة فــي
مــؤشــر م ــدرك ــات ال ـف ـســاد .لـيـتــزامــن ذل ــك مع
بيان للبنك الدولي ،أمس ،قال فيه إن كساد

االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي «مـ ــن تــدب ـيــر ق ـي ــادات
ال ـن ـخ ـبــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ذلــك
ّ
«يعرض االستقرار والسلم االجتماعي في
ال ـب ــاد لـلـخـطــر عـلــى املـ ــدى ال ـط ــوي ــل» .وب ــدأ
انـ ــزالق لـبـنــان إل ــى االن ـه ـيــار املــالــي فــي عــام
 ،2019نتيجة ســوء إدارة اإلن ـفــاق الضخم،
م ـم ــا ت ـس ـب ــب فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـ ــدي ـ ــون ،وش ـلــل
سـيــاســي م ــع تـنــاحــر الـفـصــائــل املـتـنــافـســة،
وامتناع املقرضني األجانب عن إنقاذ البالد
ما لم يتم إجراء إصالحات.
وي ـص ـنــف ال ـب ـنــك ال ــدول ــي األزم ـ ــة ف ــي لـبـنــان
ض ـمــن أش ــد األزمـ ـ ــات عــامل ـيــا م ـنــذ منتصف
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حيث دم ــرت بـلـدًا كان
ُي ـن ـظــر إل ـي ــه ســاب ـقــا ع ـلــى أنـ ــه م ــرك ــز ل ـل ـثــراء
والليبرالية في الشرق األوســط قبل انــدالع
الحرب األهلية بني عامي  1975و.1990
وقــال س ــاروج كــومــار جها ،املــديــر اإلقليمي

تضارب مصالح في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

طالبت الجمعية املغربية ملحاربة الــرشــوة،
بوضع آليات ملواجهة تضارب املصالح في
الــدولــة ،وإع ــادة طــرح مشروع قانون تجريم
اإلثراء غير املشروع ،الذي سحبته الحكومة
الحالية من البرملان.
تأتي تلك املطالب بعدما أشار تقرير منظمة
الشافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد
ّ
لعام  2021أن املـغــرب جــاء فــي املــركــز  87من
 180دولة عبر العالم ،إذ حصل على  39نقطة

م ــن  100ن ـق ـطــة ،وه ــو م ــا اع ـت ـبــره ع ــز الــديــن
اقـصـبــي ،عـضــو الجمعية املـغــربـيــة ملحاربة
ال ــرش ــوة «أمـ ـ ـرًا ال ي ــدع ــو ل ــارتـ ـي ــاح» .وق ــال
ّاقصبي في مؤتمر صحافي ،أمس الثالثاء،
ً
إنه يجب محاربة تضارب املصالح ،متسائال
حــول مــدى توفر اإلرادة السياسية ملحاربة
الفساد واملفسدين.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـبـ ــرنـ ــوصـ ــي ،رئ ـي ــس
ّ
الجمعية املغربية ملحاربة الــرشــوة ،إن عدم
تقدم املغرب في مؤشر مدركات الفساد على
م ــدى عـشــرة أعـ ــوام ،يـعــزى إل ــى ع ــدم تطبيق

بورصة نيويورك (فرانس برس)

ق ــال ــت مـنـظـمــة ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدول ـي ــة إن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـقـطــت م ــن قائمة
الــدول ال ــ 25األولــى في مؤشر مدركات
الـ ـفـّ ـس ــاد لـ ـع ــام  2021لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ــى
«ألن ـهــا تــواجــه هجمات مستمرة على
االنـتـخــابــات ال ـحــرة والـنــزيـهــة ،ونـظــام
تمويل حمالت غامضًا».
واسـ ـتـ ـق ــرت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،عـنــد
مستوى  67نقطة الذي سجلته في عام
 2020بعد تراجع على مــدار السنوات
األخـ ـي ــرة ،لـتـحـصــل ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب 27
عامليًا.
وت ـ ـعـ ــادلـ ــت ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ونـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا
وفـنـلـنــدا فــي املــركــز األول بــرصـيــد 88
ّ
نـقـطــة ل ـك ــل م ـن ـهــا .ول ــم يـتـغـيــر رصـيــد
أول دولـ ـ ـت ـ ــن ،ب ـي ـن ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع رص ـي ــد
فنلندا بثالث نقاط .واحتلت النرويج
وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة والـ ـس ــوي ــد وس ــوي ـس ــرا

وهولندا ولوكسمبورغ وأملانيا باقي
املراكز العشرة األولى ،واحتلت اململكة
املـتـحــدة املــركــز ال ـحــادي عـشــر برصيد
 78ن ـق ـط ــة .ويـ ـظ ــل املـ ـت ــوس ــط ال ـعــاملــي
ملؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند
 43درجــة للعام العاشر على التوالي،
ويسجل ثلثا البلدان أقل من  50درجة،
وفــق تقرير منظمة الشفافية الدولية،
الـ ـص ــادر أم ـ ــس ،والـ ـ ــذي اط ـل ـعــت عليه
«العربي الجديد».
ومـ ـن ــذ ع ـ ــام  ،2012شـ ـه ــدت  23دولـ ــة
انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر مدركات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك اق ـ ـت ـ ـ ّصـ ــادات
متقدمة .ولـفــت التقرير إلــى أن ــه حتى
بني الديمقراطيات ،شهد العقد املاضي
تــراج ـع ــا ف ــي ج ـه ــود م ـكــاف ـحــة الـفـســاد
وحقوق اإلنسان.
(العربي الجديد)

لـ ـ ــدائـ ـ ــرة املـ ـ ـش ـ ــرق ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،إن
ّ
املتعمد
«اإلن ـك ــار املـتـعـ ّـمــد فــي ظــل ال ـك ـســاد
ِّ
ُيخلف أضــرارًا طويلة األمــد على االقتصاد
واملـجـتـمــع» ،مضيفا« :بـعــد م ــرور أكـثــر من
عــامــن على األزم ــة املــالـيــة ،لــم ُي ـحـ ِّـدد لبنان
بعد مسارًا يتسم باملصداقية للوصول إلى
التعافي واالستقرار االقتصادي واملالي».
وقــال دانييل إريكسون ،الرئيس التنفيذي
ملنظمة الشفافية الــدولـيــة« :فــي السياقات
االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة ح ـي ــث ت ـق ــع ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الحكومة واألع ـمــال واإلع ــام فــي أي ــدي قلة
من األشخاص ،تظل الحركات االجتماعية
هــي الضابط األخـيــر للسلطة» ،معتبرا أن
«الـقــوة التي يمتلكها املعلمون ،وأصحاب
املـتــاجــر ،وال ـطــاب ،واألش ـخــاص الـعــاديــون
من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي
في النهاية إلى تحقيق املساءلة».

تظاهرة في الرباط ضد قرار حكومي بفرض لقاح كورونا (فرانس برس)

القانون في العديد من القطاعات ،متسائال
حــول أسـبــاب سحب قــانــون مـحــاربــة اإلث ــراء
غير املـشــروع مــن البرملان مــن قبل الحكومة
ّ
ال ـحــال ـيــة .وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك ال ـعــديــد من
ال ـقــوانــن الـتــي ج ــرى تجميدها فــي األع ــوام
األخيرة ،بينما هناك قوانني تتسم بالضعف
مثل القانون الخاص بحماية املبلغني.
ّ
وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات إلـ ــى أن ال ـف ـس ــاد يكلف
االقتصاد الوطني حوالي  5مليارات دوالر
س ـن ــوي ــا .ووف ـ ــق ال ـه ـي ـئــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـنــزاهــة
ّ
والوقاية من الــرشــوة ومحاربتها ،فــإن هذه
األرق ـ ــام تـمـثــل م ــا ب ــن  %2و %5م ــن الـنــاتــج
اإلجمالي املحلي.
ّ
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الفساد يعد معوقًا
ل ـل ـن ـم ــو ،إذ ي ـش ـجــع الـ ـقـ ـط ــاع غ ـي ــر الــرس ـمــي
واقتصاد الــريــع ،ويؤثر في قــدرات الفاعلني
االق ـت ـصــاديــن ويـ ــؤدي إل ــى ضـعــف الـنـشــاط
وانتشار البطالة.
وت ـشــدد الهيئة الــوطـنـيــة لـلـنــزاهــة والــوقــايــة
ّ
من الرشوة ،على أن بناء الثقة في االقتصاد
ّ
ال ي ـم ـكــن أن يـتـحـقــق إل ع ـبــر تـحـجـيــم بــؤر
الفساد وآث ــاره السلبية على التنمية ،الفتة
إلى ضــرورة دعم الحوكمة وقواعد النزاهة،
الـلـتــن ت ـعــدان ركـيــزتــن حــاسـمـتــن مــن أجــل
سيادة دولة القانون.
ّ
لكن تقرير منظمة الشفافية الــدولـيــة ،أشــار
إل ـ ــى نـ ـق ــاط أخ ـ ــرى غ ـي ــر ت ـ ـضـ ــارب امل ـص ــالــح
والرشوة ،منها قانون الطوارئ ،الذي لفتت
ّ
إلى أنه لم يقتصر على حرمان املواطنني من
ّ
والتجمع وحرية التعبير
حقهم في التنقل
ُ
فحسب ،بــل اســتـخــدم أيـضــا كغطاء قانوني
الستهداف منتقدي الحكومة واملدافعني عن
حقوق اإلنسان الذين تحدثوا عن سوء إدارة
البلد لجائحة فيروس كورونا.

زمن تتعرض فيه الكثير من الحكومات ألزمات مالية ،اختارت
في ٍ
الحكومة املصرية الطريق السهل ،فأعلنت قبل فترة نيتها بيع أكثر
من عشرين شركة قطاع عام ،وإن لم تنفذ حتى اآلن إال بيع شركة
واحــدة ،وتأجلت الشركات األخــرى ربما بسبب ظــروف الجائحة،
أو ألسباب أخرى لم يتم اإلعالن عنها ،وما زالت أنباء البيع املزمع
تسبب األوجاع للكثيرين من أبناء الوطن.
وبخالف بضع وعشرين شركة أعلنت الحكومة نيتها بيعها ،سواء
لسد عجز موازنة أو موازنات ،أو إليقاف الخسائر التي تحققها تلك
ً
الشركات كما تقول الحكومة ،أو أمال في اجتذاب بعض الدوالرات
مــن املستثمرين األج ــان ــب ،كــانــت حـكــايــات ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي،
الذي تحال إليه ملكية األراضــي واألصــول املصرية ،ليتم عرضها
عـلــى املـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب فـيـمــا يـصـفــه امل ـســؤولــون املـصــريــون
بمشروعات «شراكة مع مستثمرين ومطورين» ،وكأن ذلك ال يمثل
بيعًا بأي صورة من الصور.
وبينما كانت وسائل اإلعالم املصرية تبشرنا بأخبار عرض مجمع
التحرير الواقع وسط القاهرة في واحدة من تلك العمليات ،ثم فوز
التحالف األمـيــركــي اإلم ــارات ــي بصفقة تـطــويــره ،كــانــت الصحافة
األميركية تتحدث عن تجربة رائدة مللكية الشركات ،تخص شركة
بــابـلـيـكــس صــاحـبــة سـلـسـلــة م ـحــات الـبـقــالــة «ال ـســوبــر مــاركــت»
الشهيرة.
تحقق الشركة األميركية التي أنشأت قبل أكثر من تسعني عامًا،
ً
وتمتلك  1300مـحــا فــي األراضـ ــي األمـيــركـيــة وتـسـتـحــوذ واليــة
فلوريدا وحدها على  800منها ،هوامش ربحية تفوق ما يحققه
عمالقان من هذه النوعية من املحالت وهما كروغر وألبرتسونز،
ولديها ميزانية قوية تكاد تخلو من الديون ،وتدعمها نقدية تقدر
بنحو ملياري دوالر ،واستثمارات تتجاوز قيمتها  13مليار دوالر.
ويرجع املحللون أسباب قــوة الشركة إلــى هيكل ملكيتها الفريد،
إذ تستحوذ عائلة جنكينز التي أسستها على ما يقرب من %20
من قيمتها اإلجمالية التي تقدر حاليًا بنحو  45مليار دوالر ،بينما
يمتلك الجزء املتبقي موظفو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ،وال
يتم التعامل على أسهما في البورصة األميركية أو في أي بورصة
أخرى.
واعـتـبــر اقـتـصــاديــون هــذا الـنــوع مــن امللكية يمثل أحــد أب ــرز أنــواع
الرأسمالية التقدمية فــي عصرنا الـحــالــي ،حيث يكون الـعـمــال ،ال
املستثمرون ،هم الفائزون.
توظف الشركة ما يقرب من  225ألف موظف وعامل ،يمتلك 205
آالف منهم أسهمًا فيها ،ويتم منح املوظفني كل عام نسبة من أرباح
الشركة فــي صــورة أسـهــم ،كما يمكنهم شــراء أسهم إضافية إن
أرادوا.
وسمح هذا النظام إلدارة الشركة بدفع رواتــب للموظفني تقل عما
يحصل عليه مــوظـفــو الـشــركــات املـنــافـســة ،إال أن تملك املوظفني
لــأسـهــم ي ـعــوض ه ــذا ال ـن ـقــص ،وف ــي أغ ـلــب األح ـي ــان يـتـسـبــب في
حصولهم على دخل أعلى من موظفي الشركات األخرى.
وتسيطر بابليكس على ســوق محالت البقالة الكبيرة فــي واليــة
فلوريدا الغنية وال ينافسها هناك أحد ،ولم تطور خدمات التوصيل
لديها كما فعلت أغلب الشركات خالل عامي الجائحة ،كونها تمتلك
محالت كبيرة رائعة تجعل من زيارتها متعة حقيقية لكل أفــراد
األسرة.
الرئيس التنفيذي للشركة حاليًا هو تود جونز الذي بدأ عمله فيها
من أول السلم موظفًا صغيرًا ،ليمضي فيها أكثر من أربعة عقود،
ثم ليكون أول رئيس تنفيذي لها من خارج عائلة جنكينز املؤسسة.
وبسبب قضاء كل حياته العملية في الشركة ،وتملكه أسهمًا فيها،
يحصل جونز على راتــب سنوي منخفض مقارنة بنظرائه لدى
الشركات األخرى ،لم يتجاوز  3.6ماليني دوالر في عام .2020
ورغم أن إيــرادات الشركة في عام  2021قدرت بنحو  3.5مليارات
دوالر ،يقل راتب جونز عما تحصله بعض بطالت تطبيق تيكتوك
في الواليات املتحدة في العام.
ً
وتمثل الشركة العريقة نموذجًا وطنيًا جميال لدى األميركيني ،إذ
أسسها الشاب جــورج جنكينز عندما كــان عمره  23سنة .رهن
جنكينز بستان برتقال تمتلكه عائلته في فلوريدا ليفتح متجر
أحالمه الــذي كــان يحتوي على وسائل الراحة مثل تكييف الهواء
في الوالية الحارة أغلب فترات العام ،واألبواب األوتوماتيكية ،وعلب
االحتفاظ باألطعمة املجمدة ،واألرضـيــات سابقة التجهيز ،وكلها
كانت نادرة في ذلك الزمان .ووضع جنكينز أجهزة لقياس الوزن
أمام متجره ،كعنصر جذب للمستهلكني في وقت لم تتوفر فيه هذه
األجهزة في الكثير من البيوت.
أعجبتني مـتــاجــر بابليكس حــن زرت ـهــا لـلـمــرة األولـ ــى ،وأبـهــرنــي
ت ـن ــوع امل ـن ـت ـجــات ف ـي ـهــا وع ـب ـقــريــة أسـ ـل ــوب الـ ـع ــرض ،ف ــي صـنــاعــة
شديدة التنافس ،يقوم أسلوب التسويق األساسي فيها على منح
الخصومات وضغط هوامش الربحية ،إال أن ذلــك لم يقلل ربحية
الـشــركــة ،واسـتـمــرت فــي تحقيق هــوامــش ربحيتها املــرتـفـعــة ،بل
وزيادتها بمرور الوقت.
تــذكــرت الـشــركــات الـتــي تــرغــب الحكومة املـصــريــة فــي بيعها عند
قــراءتــي عــن بابليكس وهـيـكــل امللكية فـيـهــا ،وســرحــت بــأفـكــاري
فتخيلت الحكومة املصرية تعلن عن بيع شركاتها التي ترغب في
التخلص منها للعاملني فيها وللمستثمرين املصريني ،وتفتح باب
املساهمة فــي مـشــروع تطوير مجمع التحرير أمــام املــواطـنــن ،مع
املشاركة في األرباح ،وتسمح ملجموعة من رجال األعمال املصريني
بمشاركة العاملني فــي تملك مجمع الـحــديــد والـصـلــب قبل البدء
الفعلي في تصفيته وبيع األصول اململوكة له.
تتعامل الواليات املتحدة وأوروبا والدول املتقدمة مع تملك العاملني
حصة في الشركات التي يعملون فيها على أنه أحد أفضل الوسائل
لتقليل التفاوت في الدخول ،ورفع مستوى معيشة العمال ،وزيادة
حرصهم على إنجاح الشركات التي يعملون فيها .وفي عام ،2018
وظفت الشركات اململوكة للعاملني فيها  17مليون عامل أميركي،
أو ما يقرب من  %12من القوى العاملة في أميركا.
نـعــم يستطيع امل ـصــريــون ش ــراء ال ـشــركــات املـصــريــة الـتــي ترغب
الحكومة في بيعها ملستثمر أجنبي ،ويمكن للعاملني تملك نصيب
من الشركات التي يعملون بها ،ويمكنهم بعد ذلك اختيار مجلس
اإلدارة الذي يمثلهم ،فتكون مصلحة صاحب العمل والعامل واحدة،
ويستفيد العامل من نجاح العمل.
أليس هذا أفضل من انتظار املستثمر الخليجي ،مع تقديم التنازل
ً
بعد اآلخــر ،أمــا في الحصول على العملة األجنبية ،بينما تــزداد
األغالل املوضوعة في معاصمنا ومعاصم األجيال القادمة صالبة.

