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التطورات عىل املستوى اإلقليمي
مــع تزايــد حــاالت املصابــن بفــروس كوفيــد 19-حــول
العــامل ،تتجــى يف املنطقــة العربيــة تداعيــات عديــدة
جـراء انتشــار الفــروس عــى جميــع املســتويات وأهمهــا
عــى املســتويني اإلقتصــادي واإلجتامعــي .ومــع تعاظــم
هشاشــة العديــد مــن فئــات املجتمــع ،تبقــى اســتجابة
الحكومــات العربيــة ضعيفــة وغــر متجاوبــة بالكامــل
مــع الواقــع اإلجتامعــي واإلقتصــادي املضنــي الــذي
يعيشــه معظــم ســكان املنطقــة.

عــى املبــاين املرتفعــة يف بغــداد واملحافظــات ،كانــوا
يســتهدفون املتظاهريــن .تــم إنشــاء لجــان تحقيقيــة
بعــد الضغــط مــن الجهــات الدوليــة واملرجعيــات ،أقــرت
بتبعيــة بعضهــا لجهــات حكوميــة ســابقة ،منهــا مثــا مــا
هــو تابــع ملكتــب رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد
املهــدي .كــا تــم اســتخدام القنابــل املســيلة للدمــوع
مــن العيــار الثقيــل ،كانــت توجــه بشــكل مبــارش اىل
رؤوس املتظاهريــن وتــؤدي اىل قتلهــم أحيانــا ،باإلضافــة
اىل بنــادق صيــد الحيوانــات الضخمــة التــي وجهــت
بشــكل عشــوايئ اىل املتظاهريــن .وقــد اعتمــدت القــوى
األمنيــة أســلوب االقتحــام :أي تدخــل قــوات امنيــة تحــت
وابــل كبــر مــن الرصــاص اىل خيــم املعتصمــن ،وقــد
خلــف ذلــك الع ـرات مــن الشــهداء ومئــات الجرحــى
يف مختلــف مناطــق الع ـراق .كــا قامــت القــوى األمنيــة
باعتقــال الجرحــى مــن املستشــفيات ،وتعــرض العديــد
مــن مقـرات الفضائيــات اىل الهجــوم وتــم اغــاق بعضهــا
بقــرارات حكوميــة.

ففــي الع ـراق ،جــدد ناشــطون ومدافعــون عــن حقــوق
اإلنســان مطالبهــم بالتحقيــق يف االنتهــاكات املاضيــة
بحــق املتظاهريــن العراقيــن مــن خــال جلســة إحاطــة
إعالميــة عــر االنرتنــت نســقتها جمعيــة األمــل العراقيــة.
حــثّ املتحدثــون رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد عــى
إعــادة إحيــاء اللجــان التحقيقيــة للنظــر يف االنتهــاكات
بحــق املتظاهريــن منــذ ترشيــن األول/أكتوبــر مــن
العــام املــايض ،مبــا يف ذلــك االختطافــات ،واالغتيــاالت،
واالعتقــاالت التعســفية وســوء املعاملــة والتعذيــب يف
الســجون الرســمية وغــر الرســمية عــى يديــن القــوات
الحكوميــة وميليشــيات مســلحة تابعــة ألحـزاب سياســية،
باإلضافــة إىل تعويــض عوائــل الشــهداء والجرحــى
واملترضريــن مــن االســتعامل املفــرط للقــوة والعنــف
خــال قمــع التظاهــرات.

وقــد تطرقــت الجلســة اىل مشــاركة املــرأة العراقيــة يف
التظاهـرات ،تحــت شــعارات «بناتــك يــا وطــن» «وصــويت
ثــورة وحقــي وطــن» ،وغريهــا ،األمــر الــذي كــر صورتهــا
النمطيــة يف املجتمــع العراقــي ،حيــث كانــت تدافــع عــن
مطالــب سياســية ووطنيــة باإلضافــة اىل قضايــا نســوية،
وتقــوم بتنظيــم مسـرات حاشــدة تتحــدى فيهــا التقاليــد
العشــائرية .وقــد اســتخدمت امليليشــيات والقــوى
األمنيــة مختلــف الطــرق إلبعــاد النســاء عــن الســاحات،
منهــا إطــاق االشــاعات حــول التحــرش إلخافتهــن .كــا
تطرقــت اىل دور النقابــات املتميــز ،ودور املحامــن خاصــة
يف املحاكــم ،ودور األســاتذة يف نــر فكــر االنتفاضــة
وتعطيــل الــدوام الرســمي وإتاحــة مشــاركة الطــاب،
وأخ ـرا دور الطــاب يف املحافظــة عــى زخــم الســاحات
ودعمهــا باملســرات الحاشــدة والهتافــات والشــعارات
الجريئــة.

تجدّ د الحركات الشعبية
ومــع تدهــور األوضــاع املعيشــية ،وبالرغــم مــن إجـراءات
الوقايــة والتدابــر املتخــذة للح ـ ّد مــن انتشــار الفــروس،
تشــهد بعــض بلــدان املنطقــة العربيــة تجــددا للحــركات
الشــعبية التــي اندلعــت عــام  2019كــا يف لبنــان
والعــراق حيــث ُســجل تراجــع يف مســتوى الحريــات
وبعــض اإلنتهــاكات عــى مســتوى الحقــوق.

فمنــذ أن خــرج العراقيــون يف ترشيــن األول/أكتوبــر
 2019مطالبــن بإســقاط نظــام املحاصصــة الطائفيــة
والحزبيــة ،جوبهــوا بالقمــع الشــديد ومبيليشــيات تابعــة
للســلطة أو متامهيــة معهــا وتحمــل الســاح خــارج إطــار
الدولــة .وخــال االحتجاجــات شــوهد انتشــار قناصــن

وإن كنــا نشــهد خلــو بعــض الســاحات اليــوم بســبب
االلتـزام بإجـراءات الحجــر ،فــإن بعــض املحتجــن ال زالــوا
صامديــن يف الســاحات مــع التزامهــم بإجـراءات الوقايــة.
كــا أن العديــد مــن النشــاطات انتقلــت اىل خــارج

الســاحة خاصــة مــن أجــل دعــم االرس الفقــرة ونــر
االرشــادات الصحيــة .بعــد رفــع الحظــر الجــزيئ عــاد
املعتصمــون ،خاصــة للمطالبــة بقانــون انتخابــات جديــد
وباملحاســبة وإجــراء انتخابــات .وهــذه املطالــب التــي
أجلتهــا الحكومــة الجديــدة.
ان التزامــات الحكومــة الدوليــة تحتــم عليهــا احــرام
الحقــوق والحريــات .إال أن الكبــت والقمــع واالنتهــاكات
وصــوال اىل التصفيــات الجســدية أصبحــت امـرا ً واقعـاً .إن
فقــدان الثقــة بالحكومــة وإجراءاتهــا ينبــع مــن تاريــخ
طويــل مــن التجــارب الفاشــلة والقمعية ،وهــذه الحكومة
جــاءت تحمــل عــبء الحكومــات الســابقة .إذ ال يوجــد
تحقيقــات جديــة وفاعلــة اليــوم يف أي مــن االنتهــاكات
التــي ســبق ذكرهــا .إن االنتهــاكات بحــق املحتجــن مــن
العراقيــن الذيــن نزلــوا تحــت شــعارات «نــازل آخــد
حقــي» «ونريــد وطــن» خلفــت  5000إعاقــة بدرجــة مــا،
و 800شــهيد و 25000جريــح حتــى اآلن .لذلــك ،طالبــت
املجموعــة بتشــكيل لجــان تحقيــق جديــدة مشــهود لهــا
بالنزاهــة والحياديــة وإرشاك منظــات املجتمــع املــدين
يف عملهــا للنظــر يف هــذه الجملــة مــن االنتهــاكات —
والكثــر منهــا مســتمر حتــى اليــوم  -وأبرزهــا عمليــات
االغتيــال واختطــاف املتظاهريــن والناشــطني املعروفــن
بتنظيــم التظاهــرات بشــكل علنــي وحتــى يف ســاحات
االحتجــاج .باإلضافــة ،ناشــدت املجموعــة مجلــس حقــوق
اإلنســان التابــع األمــم املتحــدة التصويــت خــال جلســته
يؤســس لهيئــة تحقيــق مســتقلة
القادمــة عــى قــرار ّ
تدعــم جهــود املســاءلة واملحاســبة يف الع ـراق.
ويف لبنــان ،تجــددت اإلحتجاجــات املنــددة بالسياســات
الحكوميــة القمعيــة واســتدعاء العديــد مــن الصحافيــن
والنشــطاء للتحقيــق عــى غـرار مامرســتهم حريــة التعبري.
كــا تجــددت املظاهـرات املطالبــة بتدابري فعالــة وجريئة
ملحاربــة اآلثــار املرتبطــة بانتشــار الفــروس وخاصــة عــى
الفئــات الضعيفــة واألكــر هشاشــة مثــل العاملــن يف
القطــاع غــر الرســمي والقطــاع الخــاص واملهــن الحــرة
والعــال األجانــب .كــا تجــددت اإلحتجاجــات املنــددة
باألوضــاع اإلقتصاديــة املتدهــورة التــي آلــت اليهــا البــاد
مــع تزايــد أســعار الســلع األساســية بنســب متفاوتــة
وتزايــد التضخــم بنســبة تصــل إىل  50باملئــة.
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أمــا يف الجزائــر ،ويف ظــل تعليــق بعــض املظاهــرات
التزامــاً بإجــراءات العــزل والتباعــد ،تظهــر تقاريــر
مرصــد الشــبكة العربيــة خــال الشــهرين املنرصمــن
ازديــادا ً يف املالحقــات واإلدانــات القضائيــة ،مــا يظهــر
بشــكل جــي اســتغالل الســلطة السياســية إلجــراءات
األزمــة يف تصفيــة حســاباتها مــع الناشــطني والفاعلــن
يف حركــة اإلحتجــاج ويف تشــديد وطــأة القمــع .ويرتافــق
ذلــك مــع تضييــق واضــح عــى الصحافــة الحــرة ،اذ
اتخــذت الســلطات الشــهر املــايض ودون ســابق إنــذار
قـرارا بحجــب جريدتــن إلكرتونيتــن ،وقامــت مبالحقــة
وســجن صحفيــن ،وبإق ـرار تعديــات قانونيــة بشــكل
مســتعجل تزيــد مــن التضييــق عــى حريــة التعبــر .وقد
شــملت هــذه التعديــات تجريــم مــا ســمي «باألفعــال
املاســة بأمــن الدولــة واألمــن العموميــن« »،وبالوحــدة
الوطنيــة» ،إضافــة إىل «تجريــم أفعــال نــر أو ترويــج
أنبــاء كاذبــة للمســاس بالنظــام واألمــن العموميــن،
عــى وســائل اإلعــام والتكنولوجيــا ».وعــرت عــدة
فعاليــات نشــطة يف مجــال الحريــات عــن قلقهــا مــن
هــذه التدابــر التــي ســتزيد بحســبها تضييــق هامــش
الحريــات يف البــاد.

البطالــة إىل تزايــد :هشاشــة الجمعيات
يف املغرب

الجمعيــات .هــذا يف حــن أن عــدد العاملــن بــدوام
كيل يف القطــاع الجمعــوي يفــوق  40000شــخصا ،دون
احتســاب املوظفــن بــدوام جــزيئ وبعقــود محــددة
املــدة واملستشــارين وكذلــك املتطوعــن الذيــن يجــب
تعبئتهــم خــال هــذه الفــرة مــن األزمــة .واألســوأ أن
الجمعيــات ليســت مرشــحة لالســتفادة مــن التدابــر
املتخــذة مــن طــرف صنــدوق الضــان االجتامعــي ،وتــم
إقصائهــا مــن التعويضــات الجزافيــة املحــددة يف هــذا
اإلطارعلــا أن هــذه الجمعيــات ،متامــا مثــل املقــاوالت
الهادفــة للربــح ،تدفــع مســاهامتها ورســوم الضــان
االجتامعــي وفقــا للقانــون املعمــول بــه.
تعمــل العديــد مــن الجمعيــات بتمويــل وطنــي
أو دويل بآجــال تعاقديــة ال ميكــن الوفــاء بهــا يف
ظــل الظــروف الحاليــة .إن تعليــق «جميــع اآلجــال
القانونيــة والتنظيميــة» يف إطــار املــادة  6مــن املرســوم
القانــوين  292-20-2املتعلــق بحالــة الطــوارئ الصحيــة
يف املغــرب ال ينطبــق بالــرورة عــى عقــود متويــل
الجمعيــات ،مــا يدفــع اىل التســاؤالت التاليــة :هــل
يجــب االحتفــاظ باألجـراء خــال فــرة الحجــر الصحــي؟
كيــف ســيتم تســديد رواتبهــم بعــد الحجــر الصحــي
الســتكامل االلتزامــات التعاقديــة؟
كــا تجــري حاليــا مفاوضــات مــع الجهــات املانحــة
إلعــادة النظــر يف بنــود امليزانيــة ،لتجنــب البطالــة
التــي تهــدد أجـراء الجمعيــات وتفــادي فقــدان الخــرة
واملعرفــة التقنيــة التــي يصعــب تعويضهــا واســتعادتها
بعــد ذلــك ،خاصــة أن املغــرب تحتــاج لــكل الطاقــات
والخــرات مــن أجــل إعــادة البنــاء الــدي تفرضــه
مرحلــة مــا بعــد الحجــر.

ســ ّبب انتشــار فــروس كوفيــد 19-آثــار كارثيــة عــى
املســتوى اإلجتامعــي وأهمهــا تقليصــا يف الوظائــف
وفقــدان العمــل ملاليــن مــن العــال .فمــع توقّــف
الحركــة واألنشــطة اإلقتصاديــة ج ـراء اإلغــاق الكامــل
أو الجــزيئ للبلــدان وإغــاق العديــد مــن مؤسســات
القطــاع الخــاص ،مــن املتوقــع أن يشــهد العــامل إلغــاء
 6.7باملئــة مــن إجــايل ســاعات العمــل يف النصــف
الثــاين مــن عــام  ،2020أي مــا يعــادل  5مليــون وظيفــة يف هــدا االطــار ،وبالنظــر اىل معرفتهــا امليدانيــة وعملهــا
بــدوام كامــل يف الــدول العربيــة بحســب منظمــة املبنــي عــى القــرب ،فــإن الجمعيــات املوقعــة عــى
العمــل الدوليــة.
الرســالة تعتــر أن إرشاكهــا يف تفعيــل االســراتيجية
الوطنيــة للحــد مــن الجائحــة ودعــم األرس املعــوزة هــو
العاملــون يف منظــات املجتمــع املــدين هــم أيضــا أمــر رضوري.
عرضــة لفقــدان وظائفهــم ،وهــم غالبا ليســوا مشــمولني
يف برامــج الدعــم والتســهيالت التــي تقدمهــا الحكومــة
يف هــذا املجــال .وبحســب رســالة مفتوحــة و ّجههــا عــدد
مــن الجمعيــات يف املغــرب اىل رئيــس الحكومــة ،مل
تأخــذ تدابــر الحكومــة بعــن االعتبــار أو بشــكل واضــح
و رصيــح ،الوضــع الخــاص لألجـراء املشــغلني مــن طــرف

٣

كيف يؤثر كوفيد 19-عىل منظامت املجتمع املدين؟
زهرة بزي ،شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

املــدين يف املنــارصة خــال أزمــة كوفيــد 19-بصعوبــات
سياق صعب للمجتمع املدين
الحشــد حــول القضايــا ،بســبب تركيــز وســائل اإلعــام
قــد يقــال الكثــر حــول آثــار كوفيــد 19-عــى حقــوق والتوجــه العــام عــى حالــة الطــوارئ.
اإلنســان وعمــل املجتمــع املــدين ،لكــن هــذه
املقالــة فرص جديدة للمشاركة املدنية
ســركز عــى تأثــر األزمــة عــى املنظــات املعنيــة
باملنــارصة واملدافعــة عــن حقــوق اإلنســان بالتحديــد،
فقــد أدت االزمــة الصحيــة الحاليــة إىل تفاقــم التفاوتــات بالرغــم مــن متثيلــه لتحـ ٍـد ج ـ ّدي أمــام املجتمــع املــدين،
التــي يكافحهــا املجتمــع املــدين والتــي يعربهــا كعائــق قــد يــؤ ّدي الوضــع الحــايل إىل تحفيــز اإلبــداع وتوفــر
رئيــي أمــام حقــوق اإلنســان والتنميــة .ت ُظهــر تقاريــر الفــرص الجديــدة للمشــاركة املدنيــة.
األمــم املتحــدة تأثــر األزمــة غــر املتناســب عــى
النســاء والفق ـراء وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة إن املجتمــع املــدين قــادر عــى القيــام بــدور رئيــي
والشــباب واملهاجريــن ،والشــعوب األصليــة ،وغريهــم دعــم الحكومــات وإعالمهــا بكيفيــة تحديــد أولويــات
الكثــر ،مــا يفــرض بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن قبــل احتياجــات َمــن هــم أكــر عرضــة للتأثّــر بشــكل ســلبي
منظــات املجتمــع املــدين التــي يُطلــب منهــا فعــل الكثري باألزمــة .وكــا حددهــم بيــان خـراء مــن األمــم املتحــدة،
يف مواجهــة االزمــة رغــم مواجهتهــا لقيــود شــديدة عــى يشــمل هــؤالء «األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وكبــار الســن،
ومجتمعــات األقليــات ،والشــعوب األصل ّيــة ،والنازحــن،
املــوارد والتمويــل.
واألشــخاص املتأثريــن بالفقــر املدقــع والقاطنــن يف
تتيــح لحظــات االضطــراب كهــذه انتشــار األجنــدات البيئــات املكتظــة ،والذيــن يعيشــون يف مؤسســات
رة ،حيــث يتــم بالفعــل توســيع دور الســلطات داخليــة ،واألشــخاص قيــد االحتجــاز ،والذيــن ال ميلكــون
املــ ّ
ـزل ،واملهاجــرون والالجئــون ،ومســتخدمي املخــدرات،
التنفيذيــة ووضــع السياســات وتنفيذهــا للتعامــل مــع منـ ً
الوضــع ،مــع تعليــق آليــات املســاءلة .هــذا هــو الحــال واملثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي والعابريــن
بالنســبة لــدور املجتمــع املــدين يف املســاءلة ،حيــث والعابــرات واملتنوعــن جندريًــا  -هــذه املجموعــات
تــؤ ّدي بعــض تدابــر املباعــدة االجتامعيــة إىل جعــل وغريهــا بحاجــة لتل ّقــي الدعــم مــن الحكومــات ».وتؤثّــر
بعــض أدوات عملهــا غــر صالحــة .وقــد اضطــرت كثــر األزمــة عــى النســاء إىل مــدى بعيــد« ،اللــوايت يعشــن
مــن منظــات املجتمــع املــدين لتعليــق أنشــطة مخطــط بالفعــل يف وضــع اجتامعــي اقتصــادي محــروم ،ويتح ّملــن
لهــا ،وســعت منظــات أخــرى إىل تحويــل عملهــا إىل أعبــاء رعايــة كبــرة ،ويواجهــن الخطــر املتزايــد للعنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
أدوات التواصــل عــر اإلنرتنــت.
أمــا األخطــر فيتمثــل بكــون األزمــة شــكلت ذريعــة
للحكومــات لجــذب مي ـزان القــوى لصالحهــا مــن خــال
ترشيعــات الطــوارئ ،والتباعــد االجتامعــي ،وتدابــر
الحجــر الصحــي .ويح ـذّر املجتمــع املــدين مــن احتــال
كبــح املشــاركة املدنيــة وتقييــد الحقــوق األساســية ،مــن
خــال قمــع املظاه ـرات أو االحتجاجــات بســبب هــذه
التدابــر.
ترتبــط التحديــات اإلضافيــة التــي تواجــه عمــل املجتمــع

قــد توفّــر األزمــة الحاليــة الفــرص ملنظــات املجتمــع
املــدين للــرد عــى بعــض االنتقــادات التــي تتلقاهــا،
مــن خــال بنــاء مشــاركة أوســع بروابــط قويــة مــع
املجتمعــات التــي تعيــش وتعمــل فيهــا ،وهــذا قــد
يكــون متعارضً ــا مــع تو ّجهــات املنظــات غــر الحكوميــة
املدفوعــة مبطالــب الجهــات املانحــة والحاجــة إىل تأمــن
التمويــل.
عالوة عىل
ذلــك ،يطــرح الوضــع الحــايل فــرص لالنخــراط مــع
أشــكال أخــرى مــن منظــات املجتمــع املــدين ،اىل جانــب

املنظــات غــر الحكوميــة ،مثــل النقابــات والحــركات
االجتامعيــة والجمعيــات املهنيــة (كنقابــات املمرضــات).
وغالبًــا مــا يكــون لهــذه األشــكال املختلفــة مــن منظــات
املجتمــع املــدين هيــاكل تواصــل ج ّيــدة ميكنهــا إرشاك
مختلــف األشــخاص يف املراقبــة واإلرشاف عــى االســتجابة
لكوفيــد.19-
يف النظام الجديد
مــا بعــد كوفيــد ،19-قــد تتــاح الفرصة ملنظــات املجتمع
املــدين إلعــادة تأكيــد قيمتهــا املضافــة واالســتفادة مــن
إنجازاتهــا ومواردهــا وخرباتهــا .لــذا ،عليهــا التأكيــد عــى
جــدول أعاملهــا املبــديئ وتحفيــز مجتمــع النشــطاء
القــوي الــذي قامــت ببنائــه.

رسائل ختامية
ســع ًيا إلظهــار أهميتهــا وتوســيع دورهــا ،تحتــاج منظامت
املجتمــع املــدين املشــاركة يف املنــارصة إىل إعــادة تقييــم
اسـراتيجياتها وإعــادة النظــر يف تحليالتهــا وتكتيكاتهــا .ما
ـتحيل اآلن.
كان ممك ًنــا يف السياســة ســابقًا قــد يكــون مسـ ً
فالعــامل يتغـ ّـر برسعــة أكــر مــن أي وقــت مــى ،وعــى
فــرق املنــارصة أن متتلــك القــدرة عــى إعــادة تقييــم
الســياقات املتغــرة باســتمرار والبحــث الدائــم عــن
الفــرص لتحويــل النظــم الحاليــة مــن خــال التدخــات
اإلبداعيــة .وأخ ـ ًرا ،يُع ـ ّد تعزيــز التواصــل والتعــاون مــع
مختلــف أصحــاب املصلحــة أم ـ ًرا رضوريًــا يف مثــل هــذه
املواقــف املعقّــدة ،إذ يســمح بتبــادل املعرفــة والخــرة
ومتكــن التعلّــم حــول مبــادرات املشــاركة املدنيــة
الناجحــة.
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السياسات االقتصادية ما بعد أزمة كورونا

أحمد عوض ،مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية – األردن
تم نرش هذه املقالة يف تاريخ  18أيار/مايو  2020يف جريدة الغد اإللكرتوين
ال ينكــر أي مــن املشــتغلني يف الشــأن االقتصــادي وخربائــه
حقيقــة أن مالمــح السياســات االقتصاديــة ملرحلــة مــا
بعــد أزمــة “كورونــا املســتجد” ســتكون كــا كانــت
قبلهــا.
ال يقتــر ذلــك عىل الخـراء وصنــاع السياســات واملعلقني
األفـراد ،بــل شــمل أيضـاً املؤسســات االقتصاديــة واملاليــة
الدوليــة واإلقليميــة مثــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد
الــدويل إىل جانــب املؤسســات االقتصاديــة واملاليــة
األوروبيــة واآلســيوية.
ويف الوقــت الــذي ال يوجــد خــاف عــى أن تغيــرات
جوهريــة ســتحدث يف آليــات عمــل االقتصــاد العاملــي
واالقتصــادات الوطنيــة ،فإنّــه رسعــان مــا تتبايــن املواقف،
عندمــا يتــم ترشيــح طبيعــة التغيـرات املطلــوب إجراؤها
عــى السياســات االقتصاديــة ج ـ ّراء األزمــة التــي خلّفهــا
فــروس “كورونــا املســتجد”.
نشــر إىل ذلــك ،وكلنــا أمــل يف أن ال تضيّــع البرشيــة
فرصــة تاريخيــة أخــرى إلجــراء تغيــرات جوهريــة
عــى املالمــح األساســية للسياســات االقتصاديــة ،بعــد
أن ضاعــت فرصــة األزمــة املاليــة العامليــة 2008/2007
ومــا تالهــا مــن ســنوات ،وتبعهــا يف منطقتنــا العربيــة
إضاعــة فرصــة الربيــع العــريب ،التــي وضعــت السياســات
االقتصاديــة (النيوليرباليــة) عــى املحــك ،حيــث نتــج عنهــا
تفــاوت اقتصــادي واجتامعــي كبــر ،وفقــر واســع ،وبطالة
مرتفعــة ،وغابــت املســاواة والعدالــة عــن نظــم الرعايــة
الصحيــة ،ونظــم التعليــم يف مختلــف مراحله.تركــزت
السياســات االقتصاديــة التــي ســادت يف غالبيــة الــدول
الفقــرة ومتوســطة الدخــل عــى جملــة مــن املعايــر
(النيوليرباليــة) – نتيجــة التأثــر القــوى للمؤسســات
املاليــة الدوليــة – عــى السياســات املاليــة والنقديــة
التقشــفية (متشــددة) ،إضاف ـ ًة إىل التوســع يف خصخصــة
املؤسســات ،وشــملت كذلــك تحريــر األســواق مــن القيود
الحكوميــة وتحريــر التجــارة واألســعار ،وإطــاق العنــان
لــدور متنامــي للــركات ،وخاصــ ًة الكــرى منهــا.

ويقصــد بالسياســات التقشــفية جملــة مــن اإلجــراءات
التــي تنفذهــا الحكومــات لتقليــص اإلنفــاق العــام،
بهــدف تخفيــض عجــز املوازنــات العامــة للــدول .وعــاد ًة
مــا تشــمل هــذه التخفيضــات اإلنفــاق عــى الخدمــات
والحقــوق األساســية للمواطنــن ،مثــل الرعايــة الصحــة
والتعليــم والنقــل وغريهــا ،ووقــف الدعــم الــذي تقدمــه
الحكومــات لبعــض الســلع األساســية ،إضافــة إىل الضغــط
عــى أجــور العاملــن يف القطاعــن العــام والخــاص .بعــد
األزمــة التــي رضبــت االقتصــاد العاملــي قبــل مــا يقــارب
عــر ســنوات ،واالحتجاجــات االجتامعيــة يف العديــد مــن
دول العــامل ،ومــن بينهــا موجــة الربيــع العــريب األوىل،
أدرك العديــد مــن راســمي السياســات االقتصاديــة يف
مختلــف أنحــاء العــامل ،املخاطــر الكبــرة التــي تنجــم عــن
تفاقــم التفــاوت االجتامعــي ،وغيــاب العدالــة االقتصاديــة
يف العــامل ،ومتكــن القلــة القليلــة مــن الســيطرة عــى
ثــروات املجتمعــات.
ولتجــاوز موجــة االنتقــادات الواســعة للسياســات
االقتصاديــة املختلفــة التــي أ ّدت إىل نشــوء هــذه
االختــاالت االجتامعيــة ،أدمــج صنــدوق النقــد الــدويل –
باعتبــاره الالعــب األســايس يف رســم وتحديــد السياســات
االقتصاديــة –مفاهيــم جديــدة يف وثائقــه وتقاريــره ،حيث
أصبحنــا نجــد مفهــوم “النمــو االقتصــادي الشــمويل-
التضمينــي الــذي تنعكــس نتائجــه عــى مختلــف أف ـراد
املجتمــع.
وبالرغــم مــن أن وثائــق “الصنــدوق” تتضمــن دعــوات
ملحاربــة التفــاوت االجتامعــي وتوليــد فــرص العمــل،
وتوســيع املشــاركة االقتصاديــة وغريهــا مــن املوضوعــات
املرتبطــة بالتنميــة املســتدامة ،إال أن أي مــن هــذه
املفاهيــم والدعــوات مل تنعكــس عــى تغيــرات يف
السياســات االقتصاديــة التــي “يفرضهــا” الصنــدوق عــى
الــدول التــي ترتبــط معــه باتفاقيــات برامــج إعــادة
الهيكلــة والتكييــف و”اإلصــاح” املــايل ،فقــد بقيــت
السياســات املاليــة والنقديــة عــى مــا هــي عليــه قبــل
هــذه األزمــات .مــر ًة أخــرى؛ املطلــوب أن يتــم انتهــاز

هــذه الفرصــة إلعــادة بنــاء السياســات االقتصاديــة،
بحيــث يعــاد النظــر يف السياســات الرضيبيــة لتصبــح
أكــر عــدال ،تكــون تصاعديــة عــى الدخــل والــروات،
والتخفيــف مــن رضائــب االســتهالك (املبيعــات) ،وإعــادة
النظــر بسياســات الحاميــة االجتامعيــة “االســتهدافية”،
باتجــاه تطويــر نظــم حاميــة اجتامعيــة شــمولية ،تحــول
دون وقــوع املزيــد مــن النــاس يف دائــرة الفقــر ،وتأخــذ
بعــن االعتبــار توفــر أجــور عادلــة كافيــة لحيــاة كرميــة،
وتقديــم الرعايــة الصحيــة الشــاملة وتعليــم عــام بجــودة
عاليــة ،والرتكيــز الحقيقــي عــى تطبيــق معايــر العمــل
الالئــق.
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استجابة الحكومة البحرينية

 3أشــهر ،واملحفظــة الثانيــة لدعــم  829مــدرب
ســياقة مببلــغ ال يتجــاوز  300دينــار شــهرياً وملــدة
 3أشــهر عــى أن ال يكــون لديهــم ســجل تجــاري أو
معــاش تقاعــدي.
•الدعــم الصحــي :بينــت الــوزارة أن الطاقــة
االســتيعابية للعــاج والعــزل تغطــي الجميــع،
والعــاج متوفــر باملجــان لجميــع الحــاالت القامئــة
مــن املواطنــن واملقيمــن ،وأنــه اســتجابة لطلــب
بعــض املواطنــن واملقيمــن يف الحصــول عــى العــاج
مــن املستشــفيات الخاصــة ،ومــن منطلــق الرشاكــة
مــع القطــاع الخــاص ،فــإن الــوزارة تقــوم بالتعــاون
والتنســيق مــع عــدد مــن املستشــفيات الخاصــة
لتوفــر العــاج للحــاالت القامئــة بحســب املعايــر
واالشــراطات ملــن يرغــب بذلــك مــن املواطنــن
واملقيمــن.

يف  21شــباط/فرباير  ،2020أكَّــدت البحريــن أول حــاالت
إصابــة لفــروس كورونــا (  )19-COVIDوهــو ســائق
حافلــة مدرســية جــاء مــن إيـران عــر ديب ،يف  25شــباط• /تشــكلت لجنــة برئاســة ويل العهــد نائــب القائــد
فربايــر تم كشــف تســع حاالت جديــدة مصابــة بالفريوس،
األعــى والنائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
ولهــذا أوقفــت جميــع الرحــات الجويــة مــن مطــار ديب
مكلفــة بوضــع إجـراءات احرتازيــة ملواجهــة تحديات
ومطــار الشــارقة ملــدة  48ســاعة ،كــا أعلــن عــن حظــر
الفــروس مبــا يحفــظ صحــة وســامة املواطنــن
الســفر إىل إي ـران؛ عــى الرغــم أ ّن هنــاك مــا يزيــد عــى
واملقيمــن ،شــمل ذلــك التعــاون والتنســيق،
األلــف مواطــن بحرينــي يف إيـران (فــرة إجــازة  -عطلــة
مختلــف املؤسســات الرســمية ،وأطلقــت حزمــة
الربيــع)؛ ولألســف تــم التعامــل مــع املشــكلة طائف ًيــا
ماليــة واقتصاديــة بقيمــة  4.3مليــار دينــار ،لتحقيــق
مــن البعــض ،وبــدأ الوضــع يتــأزم يومــا بعــد يــوم ،عندمــا
مســاعي التنميــة املســتدامة لصالــح املواطنــن
أكّــد بعــض النــواب أن املواطنــن البحرينيــن العالقــن
بالتــوازي مــع اســتمرار برامــج الدولــة  ،والتنســيق
ســيظلون يف إيــران وغــر مرحــب بهــم يف بلدهــم؛ يف
مــع كافــة الجهــات املعنيــة للتأكــد مــن توفــر
وقــت كان مجــيء املســافرين مــن دول أوروبــا ،ومــن
األغذيــة والســلع يف الســوق املحليــة ،واســتمرارية
بعــض الــدول العربيــة يجــري بــكل ســهولة ودون فحــص.
فتــح محــات الهايربماركــت والبقــاالت والــرادات
وبالتــايل ،كان الرتكيــز عــى الراجعــن ألرض الوطــن مــن
واملخابــز ومواصلــة أنشــطتها املعتــادة ،وطأمنــة
إيـران ،ومل يأخــذ موضــوع تفــي كورونــا حقــه بالداخــل
الجميــع بــأن املخــزون الغــذايئ يف اململكــة وفــر
بكميــاتوال مؤسسات املجتمع املدين
خاصــة للعاملــة الوافــدة ،أولئــك الذيــن يعيشــون يف
داعــي للتهافــت عــى التخزيــن والــراء
اكتظاظــات ســكنية وبظــروف صعبــة .فرسعــان مــا تطــور
تفــوق الحاجــة ،وكشــفت الحكومــة البحرينيــة عـ
ـن مل تتــوان مؤسســات املجتمــع املــدين عــى اختالفهــا مــن
الوضــع باكتشــاف حــاالت أخــرى نتيجــة االختــاط ،عــى
حزمــة تحفيــز بقيمــة  11.39مليــار دوالر
لدعــم نــوادي وجمعيــات خرييــة ونســوية ومهنيــة ودينيــة
أثرهــا أوقفــت البحريــن جميــع املــدارس ودور الحضانــة
اقتصــاد البــاد خــال الوبــاء ،مغطيــة أيضً ــا فواتـ
ـر مــن الرتتيــب والنشــاط ملكافحــة فــروس كورونــا ســواء
والجامعــات ملــدة أسـ ُبوعني للحـ ِّد مــن انتشــار ال َعــدوى.
امليــاه والكهربــاء خـ
ـال أشــهر نيســان/أبريل ،أيــار /عــى الصعيــد املــادي أو النفــي والتوعــوي ،لقــد كانــت
وتــم تعليــق الرحــات الجويــة مــن وإىل الع ـراق ولبنــان
مايــو وحزيران/يونيـ
ـو.ـر السياســات والنظــم اإلدارية مؤسســات املجتمــع املــدين مبختلــف ألوانهــا واهتامماتهــا
حتــى إشــعار آخــر .وهنــا أعلنــت وزارة الصحــة عــن •متابعــة وضــع وتطويـ
لرفــع فعاليــة العمــل وزيــادة ســباقًة لتقديــم العــون واملســاهمة يف مواجهــة الجانحــة،
فحوصــات طبيــة إلزاميــة لجميــع املواطنــن واملقيمــن
املرنــة واملحفــزة
ـن ومســاعدتهم عــى التوفيــق بــن كل منهــم أبــدع يف اختيــار إســم لــه ،وكلهــا تصــب يف
الذيــن ســافروا إىل إيـران يف شــباط/فرباير .اســتمر العــدد
إنتاجيــة املوظفـ
ـؤوليات الوظيفيــة والواجبــات األرسيــة مصلحــة البحريــن ،منهــم مــن شــكل فريقــه للدعــم
يتزايــد بتزايــد عــدد املفحوصــن وخاصــة يف العاملــة
املهــام
واملسـالعــام والخــاص باإلضافــة إىل دعــم الخــاص بــه ومنهــم مــن حــاول اللحــاق ومســاعدة تلــك
الوافــدة ،واعتــرت البحريــن رابــع أعــى معــدل حــاالت
يف
القطــاعمشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل جــراء اللجــان الرســمية خاصــة الصحيــة؛ لكــن ال يوجــد تنظيــم
باإلصابــة للفــرد يف العــامل ،حيــث بلغــت  114.6حالــة
اســتدامة
ـات الفــروس ومتابعــة تنفيــذ التدابــر التــي واضــح ينظــم كل تلــك الجهــود منــذ البدايــة؛ لتعزيــز
لــكل مليــون شــخص (ضعــف معــدل الصــن) .يف  3أيــار/
تداعيـشــأنها أن تســهم يف معالجــة العقبــات التــي فاعليتهــا ،ومنــع تلــك الربامــج واألنشــطة املتكــررة ،التــي
مايــو  2020ســجلت الحملــة الوطنيــة ملكافحــة فــروس
مــن
تواجــه القطاعــات املتأثــرة ،وتوفــر االستشــارات تبعــر الجهــود .لكنهــا بشــكل مثنــى عليهــا وبشــهادات
كورونــا  ، 19-COVID-أ ّن القامئــة املكشــوف عنهــا
االقتصاديــة املتخصصــة لدعــم رائــدات األعــال املســؤولني الرســميني:
مــن موقــع وزارة الصحــة :عــدد الفحوصــات = ،144155
املتعـرات للتعامــل مــع تحديــات الظــروف الراهنــة •أعربــت الجمعيــات عــن اعتزازهــا بالــروح الوطنيــة
وعــدد الحــاالت القامئــة=  ،1657ووضــع الحــاالت
رشفــة التــي تجلّــت يف وقفة
املســتقرة=  ،1656وتحــت العنايــة=  ، 1واملتعافــون =
والرشاكــة املجتمعيــة امل ّ
وســبل تخطيهــا.
كل قــوى املجتمــع البحرينــي الرســمية واألهليــة
 ،1718والوفيــات =  8ومــن املالحــظ أ ّن ّ
جــل املصابــن •تخصيــص محفظتــن األوىل لدعــم  950مــن ســواق
مــن جمعيــات وأنديــة ومراكــز شــبابية ومجالــس
يرتكــز يف العاملــة الوافــدة.
ســيارات األجــرة وســواق النقــل املشــرك والباصــات
وتجمعــات دينيــة وغريهــا يف مواجهــة هــذا التحــدي
والحافــات مببلــغ ال يتجــاوز  300دينــار شــهرياً ملــدة

٦

بوعــي وبــروح وطنيــة مســؤولة مــن كل أبنــاء
البحريــن مبختلــف أطيافهــم ،وشــددت الجمعيــات
عــى رفضهــا اضفــاء عــى هــذا املوضــوع بعــ ًدا
طائف ًيــا بــأي شــكل مــن األشــكال ال يراعــى للوطــن
مصلحــة.
•ارتفعــت االصــوات املطالبة بإطــاق رساح املعتقلني
السياســيني يف البحريــن مــن قبــل االهــايل واملعارضــة
واملنظــات الدوليــة .ويقبــع آالف الســجناء يف
املعتقــات .وأطلــق نشــطاء البحريــن وســا عــى
تويــر تحــت عنــوان #اطلقوا_ســجناء_البحرين،
عنــد الســاعة الســابعة وثالثــن دقيقــة مســاء،
ومبجــرد أن حانــت الســاعة حتــى انهالــت آالف
التغريــدات عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي يف
البحريــن ومعظــم الذيــن قامــوا بنــر تغريداتهــم
هــم عوائــل املعتقلــن السياســيني ،والكثــر منهــم
أكــدوا أن أبناءهــم يعانــون مــن أمــراض نفســية
وجســدية نتيجــة مكوثهــم يف الســجون لعــدة
ســنوات.

القطاع الخاص
•لقــد أطلقــت حملــة شــعبية مــن خــال تلفزيــون
البحريــن ســميت «فينــا خــر» لجمــع التربعــات
الداعمــة ملكافحــة فــروس كورونــا ،اســتضافت
خاللهــا رئيــس املؤسســة امللكيــة الخرييــة ،وبــدأ
تربعــه للجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفــروس ،تفاعــل
البحرينيــون واملقيمــون واملؤسســات الوطنيــة
والــركات والبنــوك والجمعيــات والهيئــات وغريهــا
مــن مكونــات املجتمــع واالقتصــاد واألســواق مــع
الحملــة التــي أُطلقــت عــى تلفزيــون البحريــن،
والتــي فتحــت املجــال لتلقــي التربعــات املاليــة
والعينيــة ،حيــث وصــل املبلــغ الــكيل حتــى انتهــاء
البــث املبــارش للحملة عــى التلفزيــون 21,081,065
دينــار بحرينــي.
•وميكــن القــول بــأن القطــاع الخــاص قــد اســتفاد
مــن الوضــع يف عــدة أمــور هــي:
• مــروع قانــون لدفــع رواتــب املواطنــن العاملــن
يف القطــاع الخــاص ملــدة ثالثــة أشــهر اعتبــارا ً مــن

نيســان/أبريل  .2020وســيتوىل صنــدوق البطالــة
دفــع الرواتــب باتبــاع اإلج ـراءات الدســتورية ومبــا
يتــاىش مــع قانــون التأمــن االجتامعــي.
•دفــع فواتــر الكهربــاء واملــاء لألفراد والــركات ملدة
ثالثــة أشــهر بــدءا ً مــن نيســان/أبريل  ،2020ومبــا ال
يتجــاوز فواتــر نفــس الفــرة مــن العــام املــايض،
عــى أن تقــوم الحكومــة بإعــادة هيكلــة املصاريــف
اإلداريــة ألجهزتهــا مبــا ال يؤثــر عــى امليزانيــة العامــة
للدولــة.
•إعفــاء الــركات التجاريــة مــن الرســوم املســتحقة
عــى اســتئجار األرايض الصناعيــة الحكوميــة ملــدة
ثالثــة أشــهر بــدءا ً مــن نيســان/أبريل  .2020وكذلــك
إعفــاء املنشــآت واملرافــق الســياحية مــن رســوم
الســياحة ملــدة ثالثــة أشــهر بــدءا ً مــن نيســان/أبريل
 .2020مضاعفــة حجــم صنــدوق الســيولة ليصــل
إىل  200مليــون دينــار بحرينــي ،وزيــادة تســهيالت
قــروض البنــك املركــزي ورفــع قــدرة اإلقـراض إىل مــا
يعــادل  3.7مليــار دينــار بحرينــي للســاح بتأجيــل
األقســاط ومتديــد التمويــل اإلضــايف.
•اعفــاء جميــع املؤسســات يف البحريــن مــن رســوم
العمــل بــدءا مــن االول مــن نيســان/أبريل حتــى
نهايــة حزيران/يونيــو وبــان تلــك االعفــاءات تشــمل
رســوم اصــدار التاشــرات او التجديــد الشــهري
للعــال واملؤسســات.
•والخالصــة أ ّن القطــاع الخــاص عرب رشكاتــه ومصارفه
ومؤسســاته االســتثامرية ،اســتغل بدايــة اإلج ـراءات
الحكوميــة يف مواجهــة هــذا الوبــاء ،دون أي اعتبــار
ملــا تفــي إليــه مجريــات األمــور مــن انعكاســات
عــى املواطــن .وعــزل نفســه عــن الصــورة العامــة
يف مواجهــة هــذا الوبــاء العاملــي ،حيــث وجــدت
بعــض الحمــات الدعائيــة التــي مارســها البعــض
ذرا ً للرمــاد ،أن تــرىء ذمــة القطــاع الخــاص مــن
املســاهمة الفاعلــة والحقيقيــة وتقديــم يــد العــون
للدولــة يف هــذه املواجهــة وعــدم تحميــل املواطــن
تبعــات هــذا الوبــاء ،انطالقــاً مــن املســؤولية
االجتامعيــة لهــذه الــركات واملؤسســات املاليــة
الضاربــة جذورهــا يف عمــق الســوق .يجــب النظــر يف
إصــدار ترشيــع يلــزم رشكات القطــاع الخــاص بتفعيل

حقيقــي ملفهــوم املســؤولية االجتامعيــة ،ويجــب أن
تعــي الجهــات الرســمية بــأن هــذا القطــاع الــذي
قامــت بتســمينه وتدليلــه تقاعــس اليــوم مــن
أجــل م ـ ّد يــد العــون لهــا وهــي يف أمــس الحاجــة،
وظهــرت طبيعتــه القامئــة عــى األخــذ دون العطــاء.

التحديات واملصاعب املستقبلية
يشــكل الرتاجــع االقتصــادي مصــدر قلــق ألهــل الخليــج
وهــو مرتبــط بأزمــة كورورنــا ومــن تــدين أســعار النفــط،
ومــن املتوقــع ان يكــون لهتــن االزمتــن انعكاســات عــى
مختلــف مجــاالت الحيــاة ،أبرزهــا الخدمــات مــن صحــة
وتعليــم وبنيــة تحتيــة ،وج ـراء ذلــك هنــاك قلقــن األول
مــن اتخــاذ الــدول الخليجيــة إجـراءات تقشــفية لتخفيض
نفقاتهــا لئــا يحــدث عجــزا يف ميزانيتهــا ،أو حتــى
اللجــوء اىل اإلقـراض املحــي والــدويل عــر البنــوك وبيــع
الســندات.
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