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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 
ــد  ــادل عب ــابق ع ــوزراء الس ــس ال ــب رئي ــع ملكت ــو تاب ه
ــوع  ــيلة للدم ــل املس ــتخدام القناب ــم اس ــا ت ــدي. ك امله
مــن العيــار الثقيــل، كانــت توجــه بشــكل مبــارش اىل 
ــة  ــا، باإلضاف ــم أحيان ــؤدي اىل قتله ــن وت رؤوس املتظاهري
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 
ــات الجرحــى  ــن الشــهداء ومئ ــك العــرات م ــف ذل خل
يف مختلــف مناطــق العــراق. كــا قامــت القــوى األمنيــة 
ــد  ــرض العدي ــفيات، وتع ــن املستش ــى م ــال الجرح باعتق
مــن مقــرات الفضائيــات اىل الهجــوم وتــم اغــاق بعضهــا 

ــة. ــرارات حكومي بق

ــة يف  ــرأة العراقي ــاركة امل ــة اىل مش ــت الجلس ــد تطرق وق
التظاهــرات، تحــت شــعارات »بناتــك يــا وطــن« »وصــويت 
ثــورة وحقــي وطــن«، وغرهــا، األمــر الــذي كــر صورتهــا 
النمطيــة يف املجتمــع العراقــي، حيــث كانــت تدافــع عــن 
ــا نســوية،  ــة اىل قضاي ــة باإلضاف ــب سياســية ووطني مطال
وتقــوم بتنظيــم مســرات حاشــدة تتحــدى فيهــا التقاليــد 
والقــوى  امليليشــيات  اســتخدمت  وقــد  العشــائرية.  
األمنيــة مختلــف الطــرق إلبعــاد النســاء عــن الســاحات، 
ــا إطــاق االشــاعات حــول التحــرش إلخافتهــن. كــا  منه
تطرقــت اىل دور النقابــات املتميــز، ودور املحامــن خاصــة 
يف املحاكــم، ودور األســاتذة يف نــر فكــر االنتفاضــة 
وتعطيــل الــدوام الرســمي وإتاحــة مشــاركة الطــاب، 
وأخــرا دور الطــاب يف املحافظــة عــى زخــم الســاحات 
ودعمهــا باملســرات الحاشــدة والهتافــات والشــعارات 

ــة. الجريئ

ــبب  ــوم بس ــاحات الي ــض الس ــو بع ــهد خل ــا نش وإن كن
االلتــزام بإجــراءات الحجــر، فــإن بعــض املحتجــن ال زالــوا 
صامديــن يف الســاحات مــع التزامهــم بإجــراءات الوقايــة. 
كــا أن العديــد مــن النشــاطات انتقلــت اىل خــارج 

التطورات عىل املستوى اإلقليمي

ــد-19 حــول  ــن بفــروس كوفي ــد حــاالت املصاب مــع تزاي
ــدة  ــات عدي ــة تداعي ــة العربي ــى يف املنطق ــامل، تتج الع
جــراء انتشــار الفــروس عــى جميــع املســتويات وأهمهــا 
ــع تعاظــم  عــى املســتوين اإلقتصــادي واإلجتاعــي. وم
ــات املجتمــع، تبقــى اســتجابة  ــد مــن فئ هشاشــة العدي
ــل  ــة بالكام ــر متجاوب ــة وغ ــة ضعيف ــات العربي الحكوم
الــذي  مــع الواقــع اإلجتاعــي واإلقتصــادي املضنــي 

ــة. ــكان املنطق ــم س ــه معظ يعيش

تجّدد الحركات الشعبية

ومــع تدهــور األوضــاع املعيشــية، وبالرغــم مــن إجــراءات 
الوقايــة والتدابــر املتخــذة للحــّد مــن انتشــار الفــروس، 
تشــهد بعــض بلــدان املنطقــة العربيــة تجــددا للحــركات 
لبنــان  يف  كــا   2019 عــام  اندلعــت  التــي  الشــعبية 
والعــراق حيــث ُســجل تراجــع يف مســتوى الحريــات 

ــوق. ــتوى الحق ــى مس ــاكات ع ــض اإلنته وبع

ففــي العــراق، جــدد ناشــطون ومدافعــون عــن حقــوق 
اإلنســان مطالبهــم بالتحقيــق يف االنتهــاكات املاضيــة 
بحــق املتظاهريــن العراقيــن مــن خــال جلســة إحاطــة 
إعاميــة عــر االنرتنــت نســقتها جمعيــة األمــل العراقيــة. 
حــّث املتحدثــون رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد عــى 
ــاكات  ــر يف االنته ــة للنظ ــان التحقيقي ــاء اللج ــادة إحي إع
مــن  األول/أكتوبــر  منــذ تريــن  املتظاهريــن  بحــق 
ــاالت،  ــات، واالغتي ــك االختطاف ــا يف ذل ــايض، مب ــام امل الع
ــب يف  ــة والتعذي ــوء املعامل ــفية وس ــاالت التعس واالعتق
ــن القــوات  الســجون الرســمية وغــر الرســمية عــى يدي
الحكوميــة وميليشــيات مســلحة تابعــة ألحــزاب سياســية، 
والجرحــى  الشــهداء  عوائــل  تعويــض  إىل  باإلضافــة 
واملترضريــن مــن االســتعال املفــرط للقــوة والعنــف 

ــرات.  ــع التظاه ــال قم خ

العراقيــون يف تريــن األول/أكتوبــر  فمنــذ أن خــرج 
2019 مطالبــن بإســقاط نظــام املحاصصــة الطائفيــة 
والحزبيــة، جوبهــوا بالقمــع الشــديد ومبيليشــيات تابعــة 
للســلطة أو متاهيــة معهــا وتحمــل الســاح خــارج إطــار 
ــن  ــار قناص ــوهد انتش ــات ش ــال االحتجاج ــة. وخ الدول

ــر  ــرة ون ــم االرس الفق ــل دع ــن أج ــة م ــاحة خاص الس
االرشــادات الصحيــة. بعــد رفــع الحظــر الجــزيئ عــاد 
املعتصمــون، خاصــة للمطالبــة بقانــون انتخابــات جديــد 
ــي  ــب الت ــذه املطال ــات. وه ــراء انتخاب ــبة وإج وباملحاس

ــدة.  ــة الجدي ــا الحكوم أجلته

ان التزامــات الحكومــة الدوليــة تحتــم عليهــا احــرتام 
الحقــوق والحريــات. إال أن الكبــت والقمــع واالنتهــاكات 
وصــوال اىل التصفيــات الجســدية أصبحــت امــراً واقعــاً. إن 
ــخ  ــن تاري ــع م ــا ينب ــة وإجراءاته ــة بالحكوم ــدان الثق فق
طويــل مــن التجــارب الفاشــلة والقمعية، وهــذه الحكومة 
جــاءت تحمــل عــبء الحكومــات الســابقة. إذ ال يوجــد 
ــاكات  ــن االنته ــوم يف أي م ــة الي ــة وفاعل ــات جدي تحقيق
التــي ســبق ذكرهــا. إن االنتهــاكات بحــق املحتجــن مــن 
العراقيــن الذيــن نزلــوا تحــت شــعارات »نــازل آخــد 
حقــي« »ونريــد وطــن« خلفــت 5000 إعاقــة بدرجــة مــا، 
و800 شــهيد و25000 جريــح حتــى اآلن.  لذلــك، طالبــت 
املجموعــة بتشــكيل لجــان تحقيــق جديــدة مشــهود لهــا 
ــدين  ــع امل ــات املجتم ــة وإرشاك منظ ــة والحيادي بالنزاه
ــاكات —  ــن االنته ــة م ــذه الجمل ــر يف ه ــا للنظ يف عمله
ــات  ــوم - وأبرزهــا عملي ــى الي ــا مســتمر حت ــر منه والكث
ــن  ــطن املعروف ــن والناش ــاف املتظاهري ــال واختط االغتي
ــاحات  ــى يف س ــي وحت ــكل علن ــرات بش ــم التظاه بتنظي
االحتجــاج. باإلضافــة، ناشــدت املجموعــة مجلــس حقــوق 
اإلنســان التابــع األمــم املتحــدة التصويــت خــال جلســته 
القادمــة عــى قــرار يؤّســس لهيئــة تحقيــق مســتقلة 

تدعــم جهــود املســاءلة واملحاســبة يف العــراق.

ــددة بالسياســات  ــان، تجــددت اإلحتجاجــات املن ويف لبن
الحكوميــة القمعيــة واســتدعاء العديــد مــن الصحافيــن 
والنشــطاء للتحقيــق عــى غــرار مارســتهم حريــة التعبر. 
كــا تجــددت املظاهــرات املطالبــة بتدابر فعالــة وجريئة 
ملحاربــة اآلثــار املرتبطــة بانتشــار الفــروس وخاصــة عــى 
الفئــات الضعيفــة واألكــر هشاشــة مثــل العاملــن يف 
ــن الحــرة  ــر الرســمي والقطــاع الخــاص وامله القطــاع غ
والعــال األجانــب. كــا تجــددت اإلحتجاجــات املنــددة 
باألوضــاع اإلقتصاديــة املتدهــورة التــي آلــت اليهــا البــاد 
ــة  ــب متفاوت ــية بنس ــلع األساس ــعار الس ــد أس ــع تزاي م

ــة.  ــد التضخــم بنســبة تصــل إىل 50 باملئ وتزاي
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أمــا يف الجزائــر، ويف ظــل تعليــق بعــض املظاهــرات 
بإجــراءات العــزل والتباعــد، تظهــر تقاريــر  التزامــاً 
ــن  ــهرين املنرصم ــال الش ــة خ ــبكة العربي ــد الش مرص
ازديــاداً يف املاحقــات واإلدانــات القضائيــة، مــا يظهــر 
ــراءات  ــية إلج ــلطة السياس ــتغال الس ــي اس ــكل ج بش
ــن  ــع الناشــطن والفاعل ــة حســاباتها م ــة يف تصفي األزم
يف حركــة اإلحتجــاج ويف تشــديد وطــأة القمــع. ويرتافــق 
ــرة، اذ  ــة الح ــى الصحاف ــح ع ــق واض ــع تضيي ــك م ذل
اتخــذت الســلطات الشــهر املــايض ودون ســابق إنــذار 
قــرارا بحجــب جريدتــن إلكرتونيتــن، وقامــت مباحقــة 
ــكل  ــة بش ــات قانوني ــرار تعدي ــن، وبإق ــجن صحفي وس
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 
ــن  ــا م ــات عــن قلقه ــات نشــطة يف مجــال الحري فعالي
ــق هامــش  ــي ســتزيد بحســبها تضيي ــر الت هــذه التداب

ــاد. ــات يف الب الحري

البطالــة إىل تزايــد: هشاشــة الجمعيات 
املغرب يف 

ــى  ــة ع ــار كارثي ــد-19 آث ــروس كوفي ــار ف ــبّب انتش س
املســتوى اإلجتاعــي وأهمهــا تقليصــا يف الوظائــف 
ــف  ــع توقّ ــال. فم ــن الع ــن م ــل ملاي ــدان العم وفق
ــة جــراء اإلغــاق الكامــل  ــة واألنشــطة اإلقتصادي الحرك
ــات  ــن مؤسس ــد م ــاق العدي ــدان وإغ ــزيئ للبل أو الج
ــع أن يشــهد العــامل إلغــاء  القطــاع الخــاص، مــن املتوق
ــف  ــل يف النص ــاعات العم ــايل س ــن إج ــة م 6.7  باملئ
الثــاين مــن عــام 2020،  أي مــا يعــادل 5 مليــون وظيفــة 
بــدوام كامــل يف الــدول العربيــة بحســب منظمــة 

ــة.  ــل الدولي العم

العاملــون يف منظــات املجتمــع املــدين هــم أيضــا 
عرضــة لفقــدان وظائفهــم، وهــم غالبا ليســوا مشــمولن 
يف برامــج الدعــم والتســهيات التــي تقدمهــا الحكومــة 
يف هــذا املجــال. وبحســب رســالة مفتوحــة وّجههــا عــدد 
مــن الجمعيــات يف املغــرب اىل رئيــس الحكومــة، مل 
تأخــذ تدابــر الحكومــة بعــن االعتبــار أو بشــكل واضــح 
و رصيــح، الوضــع الخــاص لألجــراء املشــغلن مــن طــرف 
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الجمعيــات. هــذا يف حــن أن عــدد العاملــن بــدوام 
كي يف القطــاع الجمعــوي يفــوق 40000 شــخصا، دون 
احتســاب املوظفــن بــدوام جــزيئ وبعقــود محــددة 
ــن يجــب  ــك املتطوعــن الذي املــدة واملستشــارين وكذل
ــة. واألســوأ أن  ــن األزم ــرتة م ــم خــال هــذه الف تعبئته
ــر  ــن التداب ــتفادة م ــحة لاس ــت مرش ــات ليس الجمعي
املتخــذة مــن طــرف صنــدوق الضــان االجتاعــي، وتــم 
ــة املحــددة يف هــذا  ــن التعويضــات الجزافي ــا م إقصائه
اإلطارعلــا أن هــذه الجمعيــات، متامــا مثــل املقــاوالت 
ــان  ــوم الض ــاهاتها ورس ــع مس ــح، تدف ــة للرب الهادف

ــه.  ــون املعمــول ب االجتاعــي وفقــا للقان

وطنــي  بتمويــل  الجمعيــات  مــن  العديــد  تعمــل 
يف  بهــا  الوفــاء  ميكــن  ال  تعاقديــة  بآجــال  دويل  أو 
ظــل الظــروف الحاليــة. إن تعليــق »جميــع اآلجــال 
القانونيــة والتنظيميــة« يف إطــار املــادة 6 مــن املرســوم 
القانــوين 2-20-292 املتعلــق بحالــة الطــوارئ الصحيــة 
يف املغــرب ال ينطبــق بالــرضورة عــى عقــود متويــل 
ــل  ــة: ه ــاؤالت التالي ــع اىل التس ــا يدف ــات، م الجمعي
يجــب االحتفــاظ باألجــراء خــال فــرتة الحجــر الصحــي؟ 
ــي  ــر الصح ــد الحج ــم بع ــديد رواتبه ــيتم تس ــف س كي

الســتكال االلتزامــات التعاقديــة؟

ــة  ــات املانح ــع الجه ــات م ــا مفاوض ــري حالي ــا تج ك
إلعــادة النظــر يف بنــود امليزانيــة، لتجنــب البطالــة 
التــي تهــدد أجــراء الجمعيــات وتفــادي فقــدان الخــرة 
واملعرفــة التقنيــة التــي يصعــب تعويضهــا واســتعادتها 
ــكل الطاقــات  ــاج ل ــك، خاصــة أن املغــرب تحت بعــد ذل
والخــرات مــن أجــل إعــادة البنــاء الــدي تفرضــه 

ــر. ــد الحج ــا بع ــة م مرحل

يف هــدا االطــار، وبالنظــر اىل معرفتهــا امليدانيــة وعملهــا 
ــى  ــة ع ــات املوقع ــإن الجمعي ــرب، ف ــى الق ــي ع املبن
الرســالة تعتــر أن إرشاكهــا يف تفعيــل االســرتاتيجية 
الوطنيــة للحــد مــن الجائحــة ودعــم األرس املعــوزة هــو 

ــر رضوري. أم
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ــات  ــد-19 بصعوب ــة كوفي ــال أزم ــارصة خ ــدين يف املن امل
ــام  ــائل اإلع ــز وس ــبب تركي ــا، بس ــول القضاي ــد ح الحش

ــة الطــوارئ. ــام عــى حال والتوجــه الع

فرص جديدة للمشاركة املدنية

بالرغــم مــن متثيلــه لتحــٍد جــّدي أمــام املجتمــع املــدين، 
ــر  ــداع وتوف ــز اإلب ــايل إىل تحفي ــع الح ــؤّدي الوض ــد ي ق

ــة. ــاركة املدني ــدة للمش ــرص الجدي الف

إن املجتمــع املــدين قــادر عــى القيــام بــدور رئيــي 
ــات  ــد أولوي ــة تحدي ــا بكيفي ــات وإعامه ــم الحكوم دع
ــر بشــكل ســلبي  ــن هــم أكــر عرضــة للتأثّ احتياجــات َم
باألزمــة. وكــا حددهــم بيــان خــراء مــن األمــم املتحــدة، 
ــن،  ــار الس ــة، وكب ــخاص ذوي اإلعاق ــؤالء »األش ــمل ه يش
ــن،  ــة، والنازح ــعوب األصليّ ــات، والش ــات األقلي ومجتمع
يف  والقاطنــن  املدقــع  بالفقــر  املتأثريــن  واألشــخاص 
مؤسســات  يف  يعيشــون  والذيــن  املكتظــة،  البيئــات 
ــن ال ميلكــون  ــد االحتجــاز، والذي ــة، واألشــخاص قي داخلي
منــزاًل، واملهاجــرون والاجئــون، ومســتخدمي املخــدرات، 
واملثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي والعابريــن 
املجموعــات  هــذه   - جندريًــا  واملتنوعــن  والعابــرات 
وغرهــا بحاجــة لتلّقــي الدعــم مــن الحكومــات.« وتؤثـّـر 
ــن  ــوايت يعش ــد، »الل ــدى بعي ــاء إىل م ــى النس ــة ع األزم
بالفعــل يف وضــع اجتاعــي اقتصــادي محــروم، ويتحّملــن 
ــد للعنــف  ــرة، ويواجهــن الخطــر املتزاي ــة كب ــاء رعاي أعب

ــي. ــوع االجتاع ــى الن ــم ع القائ

ــع  ــات املجتم ــرص ملنظ ــة الف ــة الحالي ــر األزم ــد توفّ ق
املــدين للــرد عــى بعــض االنتقــادات التــي تتلقاهــا، 
مــن خــال بنــاء مشــاركة أوســع بروابــط قويــة مــع 
املجتمعــات التــي تعيــش وتعمــل فيهــا، وهــذا قــد 
يكــون متعارًضــا مــع توّجهــات املنظــات غــر الحكوميــة 
املدفوعــة مبطالــب الجهــات املانحــة والحاجــة إىل تأمــن 

التمويــل.
عاوة عى

 ذلــك، يطــرح الوضــع الحــايل فــرص لانخــراط مــع 
أشــكال أخــرى مــن منظــات املجتمــع املــدين، اىل جانــب 

سياق صعب للمجتمع املدين

ــوق  ــى حق ــد-19 ع ــار كوفي ــول آث ــر ح ــال الكث ــد يق ق
ــة  ــذه املقال ــن ه ــدين، لك ــع امل ــل املجتم ــان وعم اإلنس
املعنيــة  املنظــات  عــى  األزمــة  تأثــر  عــى  ســرتكز 
ــد،  ــان بالتحدي ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــارصة واملدافع باملن
فقــد أدت االزمــة الصحيــة الحاليــة إىل تفاقــم التفاوتــات 
ــق  ــي يعرهــا كعائ ــا املجتمــع املــدين  والت ــي يكافحه الت
ــر  ــر تقاري ــة. تُظه ــوق اإلنســان والتنمي ــام حق ــي أم رئي
عــى  املتناســب  غــر  األزمــة  تأثــر  املتحــدة  األمــم 
النســاء والفقــراء وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والشــباب واملهاجريــن، والشــعوب األصليــة، وغرهــم 
الكثــر، مــا يفــرتض بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن قبــل 
منظــات املجتمــع املــدين التــي يُطلــب منهــا فعــل الكثر 
يف مواجهــة االزمــة رغــم مواجهتهــا لقيــود شــديدة عــى 

ــل. ــوارد والتموي امل

تتيــح لحظــات االضطــراب كهــذه انتشــار األجنــدات 
املــرضّة، حيــث يتــم بالفعــل توســيع دور الســلطات 
ــع  ــل م ــا للتعام ــات وتنفيذه ــع السياس ــة ووض التنفيذي
الوضــع، مــع تعليــق آليــات املســاءلة. هــذا هــو الحــال 
بالنســبة لــدور املجتمــع املــدين يف املســاءلة، حيــث 
تــؤّدي بعــض تدابــر املباعــدة االجتاعيــة إىل جعــل 
ــر  ــد اضطــرت كث ــا غــر صالحــة. وق بعــض أدوات عمله
مــن منظــات املجتمــع املــدين لتعليــق أنشــطة مخطــط 
لهــا، وســعت منظــات أخــرى إىل تحويــل عملهــا إىل 

أدوات التواصــل عــر اإلنرتنــت.

أمــا األخطــر فيتمثــل بكــون األزمــة شــكلت ذريعــة 
للحكومــات لجــذب ميــزان القــوى لصالحهــا مــن خــال 
وتدابــر  االجتاعــي،  والتباعــد  الطــوارئ،  تريعــات 
ــال  الحجــر الصحــي. ويحــّذر املجتمــع املــدين مــن احت
كبــح املشــاركة املدنيــة وتقييــد الحقــوق األساســية، مــن 
ــع املظاهــرات أو االحتجاجــات بســبب هــذه  خــال قم

ــر. التداب

ترتبــط التحديــات اإلضافيــة التــي تواجــه عمــل املجتمــع 

ــركات  ــات والح ــل النقاب ــة، مث ــر الحكومي ــات غ املنظ
االجتاعيــة والجمعيــات املهنيــة )كنقابــات املمرضــات(. 
وغالبًــا مــا يكــون لهــذه األشــكال املختلفــة مــن منظــات 
ــا إرشاك  ــدة ميكنه ــل جيّ ــاكل تواص ــدين هي ــع امل املجتم
مختلــف األشــخاص يف املراقبــة واإلرشاف عــى االســتجابة 

ــد-19. لكوفي
يف النظام الجديد

 مــا بعــد كوفيــد-19، قــد تتــاح الفرصة ملنظــات املجتمع 
ــن  ــة واالســتفادة م ــا املضاف ــد قيمته ــادة تأكي املــدين إلع
إنجازاتهــا ومواردهــا وخراتهــا. لــذا، عليهــا التأكيــد عــى 
النشــطاء  وتحفيــز مجتمــع  املبــديئ  أعالهــا  جــدول 

ــه. ــذي قامــت ببنائ القــوي ال

رسائل ختامية

ســعيًا إلظهــار أهميتهــا وتوســيع دورهــا، تحتــاج منظات 
املجتمــع املــدين املشــاركة يف املنــارصة إىل إعــادة تقييــم 
اســرتاتيجياتها وإعــادة النظــر يف تحلياتهــا وتكتيكاتهــا. ما 
كان ممكًنــا يف السياســة ســابًقا قــد يكــون مســتحيًا اآلن. 
فالعــامل يتغــّر برعــة أكــر مــن أي وقــت مــى، وعــى 
ــم  ــى إعــادة تقيي ــدرة ع ــك الق ــارصة أن متتل ــرق املن ف
الدائــم عــن  الســياقات املتغــرة باســتمرار والبحــث 
ــة مــن خــال التدخــات  ــل النظــم الحالي الفــرص لتحوي
اإلبداعيــة. وأخــرًا، يُعــّد تعزيــز التواصــل والتعــاون مــع 
مختلــف أصحــاب املصلحــة أمــرًا رضوريًــا يف مثــل هــذه 
ــرة  ــة والخ ــادل املعرف ــمح بتب ــدة، إذ يس ــف املعّق املواق
املدنيــة  املشــاركة  مبــادرات  حــول  التعلّــم  ومتكــن 

ــة. الناجح

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

٣

https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html
https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html
https://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-society-worldwide-how-is-it-responding/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/4379-civil-society-s-call-to-states-we-are-in-this-together-don-t-violate-human-rights-while-responding-to-covid-19


ــراءات  ــن اإلج ــة م ــفية جمل ــات التقش ــد بالسياس ويقص
العــام،  اإلنفــاق  لتقليــص  الحكومــات  تنفذهــا  التــي 
بهــدف تخفيــض عجــز املوازنــات العامــة للــدول. وعــادًة 
ــات  ــاق عــى الخدم ــا تشــمل هــذه التخفيضــات اإلنف م
ــة  ــة الصح ــل الرعاي ــن، مث ــية للمواطن ــوق األساس والحق
والتعليــم والنقــل وغرهــا، 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 االجتاعيــة يف العديــد مــن 
ــريب األوىل،  ــع الع ــة الربي ــا موج ــن بينه ــامل، وم دول الع
أدرك العديــد مــن راســمي السياســات االقتصاديــة يف 
مختلــف أنحــاء العــامل، املخاطــر الكبــرة التــي تنجــم عــن 
تفاقــم التفــاوت االجتاعــي، وغيــاب العدالــة االقتصاديــة 
يف العــامل، ومتكــن القلــة القليلــة مــن الســيطرة عــى 

ــات. ــروات املجتمع ث

للسياســات  الواســعة  االنتقــادات  موجــة  ولتجــاوز 
هــذه  نشــوء  إىل  أّدت  التــي  املختلفــة  االقتصاديــة 
االختــاالت االجتاعيــة، أدمــج صنــدوق النقــد الــدويل – 
ــد السياســات  ــاره الاعــب األســايس يف رســم وتحدي باعتب
االقتصاديــة –مفاهيــم جديــدة يف وثائقــه وتقاريــره، حيث 
أصبحنــا نجــد مفهــوم “النمــو االقتصــادي الشــمويل- 
ــراد  ــذي تنعكــس نتائجــه عــى مختلــف أف ــي ال التضمين

املجتمــع.

ــوات  ــن دع ــدوق” تتضم ــق “الصن ــن أن وثائ ــم م وبالرغ
ملحاربــة التفــاوت االجتاعــي وتوليــد فــرص العمــل، 
وتوســيع املشــاركة االقتصاديــة وغرهــا مــن املوضوعــات 
هــذه  مــن  أي  أن  إال  املســتدامة،  بالتنميــة  املرتبطــة 
يف  تغيــرات  عــى  تنعكــس  مل  والدعــوات  املفاهيــم 
السياســات االقتصاديــة التــي “يفرضهــا” الصنــدوق عــى 
الــدول التــي ترتبــط معــه باتفاقيــات برامــج إعــادة 
الهيكلــة والتكييــف و”اإلصــاح” املــايل، فقــد بقيــت 
ــل  ــه قب ــي علي ــا ه ــى م ــة ع ــة والنقدي ــات املالي السياس
ــاز  ــم انته ــوب أن يت ــرى؛ املطل ــرًة أخ ــات. م ــذه األزم ه

ال ينكــر أي مــن املشــتغلن يف الشــأن االقتصــادي وخرائــه 
ــا  ــة م ــة ملرحل ــات االقتصادي ــح السياس ــة أن مام حقيق
بعــد أزمــة “كورونــا املســتجد” ســتكون كــا كانــت 

ــا. قبله

ال يقتــرص ذلــك عى الخــراء وصنــاع السياســات واملعلقن 
األفــراد، بــل شــمل أيضــاً املؤسســات االقتصاديــة واملاليــة 
الدوليــة واإلقليميــة مثــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد 
واملاليــة  االقتصاديــة  املؤسســات  جانــب  إىل  الــدويل 

ــة واآلســيوية. األوروبي

ويف الوقــت الــذي ال يوجــد خــاف عــى أن تغيــرات 
ــي  ــاد العامل ــل االقتص ــات عم ــتحدث يف آلي ــة س جوهري
واالقتصــادات الوطنيــة، فإنـّـه رسعــان مــا تتبايــن املواقف، 
عندمــا يتــم تريــح طبيعــة التغيــرات املطلــوب إجراؤها 
ــة جــرّاء األزمــة التــي خلّفهــا  عــى السياســات االقتصادي

ــا املســتجد”. ــروس “كورون ف

نشــر إىل ذلــك، وكلنــا أمــل يف أن ال تضيّــع البريــة 
جوهريــة  تغيــرات  إلجــراء  أخــرى  تاريخيــة  فرصــة 
عــى املامــح األساســية للسياســات االقتصاديــة، بعــد 
ــة 2008/2007  ــة العاملي ــة املالي ــة األزم ــت فرص أن ضاع
ــة  ــا العربي ــا يف منطقتن ــنوات، وتبعه ــن س ــا م ــا تاه وم
إضاعــة فرصــة الربيــع العــريب، التــي وضعــت السياســات 
االقتصاديــة )النيوليراليــة( عــى املحــك، حيــث نتــج عنهــا 
تفــاوت اقتصــادي واجتاعــي كبــر، وفقــر واســع، وبطالة 
مرتفعــة، وغابــت املســاواة والعدالــة عــن نظــم الرعايــة 
الصحيــة، ونظــم التعليــم يف مختلــف مراحله.تركــزت 
ــدول  ــة ال ــادت يف غالبي ــي س ــة الت ــات االقتصادي السياس
ــر  ــن املعاي ــة م ــى جمل ــل ع ــطة الدخ ــرة ومتوس الفق
للمؤسســات  القــوى  التأثــر  نتيجــة   – )النيوليراليــة( 
املاليــة الدوليــة – عــى السياســات املاليــة والنقديــة 
التقشــفية )متشــددة(، إضافــًة إىل التوســع يف خصخصــة 
املؤسســات، وشــملت كذلــك تحريــر األســواق مــن القيود 
ــان  ــر التجــارة واألســعار، وإطــاق العن ــة وتحري الحكومي

ــا. ــرى منه ــًة الك ــركات، وخاص ــي لل ــدور متنام ل

هــذه الفرصــة إلعــادة بنــاء السياســات االقتصاديــة، 
بحيــث يعــاد النظــر يف السياســات الرضيبيــة لتصبــح 
ــروات،  ــل وال ــى الدخ ــة ع ــون تصاعدي ــدال، تك ــر ع أك
والتخفيــف مــن رضائــب االســتهاك )املبيعــات(، وإعــادة 
ــتهدافية”،  ــة “االس ــة االجتاعي ــات الحاي ــر بسياس النظ
باتجــاه تطويــر نظــم حايــة اجتاعيــة 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 
ــر العمــل  ــق معاي ــز الحقيقــي عــى تطبي ــة، والرتكي عالي

ــق. الائ

السياسات االقتصادية ما بعد أزمة كورونا
أحمد عوض، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية – األردن

تم نرش هذه املقالة يف تاريخ 18 أيار/مايو 2020 يف جريدة الغد اإللكرتوين
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استجابة الحكومة البحرينية

ــد 	  ــب القائ ــد نائ ــة ويل العه ــة برئاس ــكلت لجن تش
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب  األعــى 
مكلفــة بوضــع إجــراءات احرتازيــة ملواجهــة تحديات 
الفــروس مبــا يحفــظ صحــة وســامة املواطنــن 
والتنســيق،  التعــاون  ذلــك  شــمل  واملقيمــن، 
مختلــف املؤسســات الرســمية، وأطلقــت حزمــة 
ماليــة واقتصاديــة بقيمــة 4.٣ مليــار دينــار، لتحقيــق 
املواطنــن  لصالــح  املســتدامة  التنميــة  مســاعي 
ــة ، والتنســيق  ــج الدول ــع اســتمرار برام ــوازي م بالت
مــع كافــة الجهــات املعنيــة للتأكــد مــن توفــر 
ــتمرارية  ــة، واس ــوق املحلي ــلع يف الس ــة والس األغذي
ــرادات  ــاالت وال ــت والبق ــات الهايرمارك ــح مح فت
واملخابــز ومواصلــة أنشــطتها املعتــادة، وطأمنــة 
الجميــع بــأن املخــزون الغــذايئ يف اململكــة وفــر وال 
ــات  ــراء بكمي ــن وال ــى التخزي ــت ع ــي للتهاف داع
تفــوق الحاجــة، وكشــفت الحكومــة البحرينيــة عــن 
حزمــة تحفيــز بقيمــة 11.٣9 مليــار دوالر لدعــم 
ــا فواتــر  ــة أيًض ــاء، مغطي اقتصــاد البــاد خــال الوب
امليــاه والكهربــاء خــال أشــهر نيســان/أبريل، أيــار/

ــو.  ــو وحزيران/يوني ماي
متابعــة وضــع وتطويــر السياســات والنظــم اإلدارية 	 

العمــل وزيــادة  املرنــة واملحفــزة لرفــع فعاليــة 
إنتاجيــة املوظفــن ومســاعدتهم عــى التوفيــق بــن 
املهــام واملســؤوليات الوظيفيــة والواجبــات األرسيــة 
دعــم  إىل  باإلضافــة  والخــاص  العــام  القطــاع  يف 
ــراء  ــل ج ــوق العم ــرأة يف س ــاركة امل ــتدامة مش اس
ــي  ــر الت ــذ التداب ــة تنفي ــات الفــروس ومتابع تداعي
ــي  ــات الت ــة العقب ــهم يف معالج ــأنها أن تس ــن ش م
تواجــه القطاعــات املتأثــرة، وتوفــر االستشــارات 
االقتصاديــة املتخصصــة لدعــم رائــدات األعــال 
املتعــرات للتعامــل مــع تحديــات الظــروف الراهنــة 

ــا.  ــبل تخطيه وس
تخصيــص محفظتــن األوىل لدعــم 950 مــن ســواق 	 

ســيارات األجــرة وســواق النقــل املشــرتك والباصــات 
والحافــات مببلــغ ال يتجــاوز ٣00 دينــار شــهرياً ملــدة 

ــدت البحريــن أول حــاالت  يف 21 شــباط/فراير 2020، أكَّ
ــائق  ــو س ــا ) COVID-19( وه ــروس كورون ــة لف إصاب
حافلــة مدرســية جــاء مــن إيــران عــر ديب، يف 25 شــباط/

فرايــر تم كشــف تســع حاالت جديــدة مصابــة بالفروس، 
ولهــذا أوقفــت جميــع الرحــات الجويــة مــن مطــار ديب 
ومطــار الشــارقة ملــدة 48 ســاعة، كــا أعلــن عــن حظــر 
الســفر إىل إيــران؛ عــى الرغــم أّن هنــاك مــا يزيــد عــى 
األلــف مواطــن بحرينــي يف إيــران )فــرتة إجــازة - عطلــة 
ــا  ــكلة طائفيً ــع املش ــل م ــم التعام ــف ت ــع(؛ ولألس الربي
مــن البعــض، وبــدأ الوضــع يتــأزم يومــا بعــد يــوم، عندمــا 
ــن  ــن العالق ــن البحريني ــواب أن املواطن ــض الن ــد بع أكّ
ــم؛ يف  ــم يف بلده ــب به ــر مرح ــران وغ ــيظلون يف إي س
ــن  ــا، وم ــن دول أوروب ــافرين م ــيء املس ــت كان مج وق
بعــض الــدول العربيــة يجــري بــكل ســهولة ودون فحــص. 
ــز عــى الراجعــن ألرض الوطــن مــن  ــايل، كان الرتكي وبالت
إيــران، ومل يأخــذ موضــوع تفــي كورونــا حقــه بالداخــل 
خاصــة للعالــة الوافــدة، أولئــك الذيــن يعيشــون يف 
اكتظاظــات ســكنية وبظــروف صعبــة. فرعــان مــا تطــور 
الوضــع باكتشــاف حــاالت أخــرى نتيجــة االختــاط، عــى 
أثرهــا أوقفــت البحريــن جميــع املــدارس ودور الحضانــة 
والجامعــات ملــدة أســبُوعن للحــدِّ مــن انتشــار الَعــدوى. 
وتــم تعليــق الرحــات الجويــة مــن وإىل العــراق ولبنــان 
ــن  ــة ع ــت وزارة الصح ــا أعلن ــر. وهن ــعار آخ ــى إش حت
ــن  ــن واملقيم ــع املواطن ــة لجمي ــة إلزامي ــات طبي فحوص
الذيــن ســافروا إىل إيــران يف شــباط/فراير. اســتمر العــدد 
يتزايــد بتزايــد عــدد املفحوصــن وخاصــة يف العالــة 
الوافــدة، واعتــرت البحريــن رابــع أعــى معــدل حــاالت 
ــة  ــت 114.6 حال ــث بلغ ــامل، حي ــرد يف الع ــة للف باإلصاب
لــكل مليــون شــخص )ضعــف معــدل الصــن(. يف ٣ أيــار/

مايــو 2020 ســجلت الحملــة الوطنيــة ملكافحــة فــروس 
كورونــا -COVID-19 ، أّن  القامئــة املكشــوف عنهــا 
مــن موقــع وزارة الصحــة: عــدد الفحوصــات = 144155، 
الحــاالت  ووضــع   ،1657 القامئــة=  الحــاالت  وعــدد 
املســتقرة= 1656، وتحــت العنايــة= 1 ، واملتعافــون = 
ــن  ــّل املصاب ــظ أّن ج ــن املاح ــات = 8 وم 1718، والوفي

ــدة. ــة الواف ــز يف العال يرتك

٣ أشــهر، واملحفظــة الثانيــة لدعــم 829 مــدرب 
ــار شــهرياً وملــدة  ــغ ال يتجــاوز ٣00 دين ســياقة مببل
٣ أشــهر عــى أن ال يكــون لديهــم ســجل تجــاري أو 

معــاش تقاعــدي. 
الطاقــة 	  أن  الــوزارة  بينــت  الصحــي:  الدعــم 

الجميــع،  تغطــي  والعــزل  للعــاج  االســتيعابية 
ــع الحــاالت القامئــة  ــر باملجــان لجمي والعــاج متوف
ــب  ــتجابة لطل ــه اس ــن، وأن ــن واملقيم ــن املواطن م
بعــض املواطنــن واملقيمــن يف الحصــول عــى العــاج 
مــن املستشــفيات الخاصــة، ومــن منطلــق الراكــة 
مــع القطــاع الخــاص، فــإن الــوزارة تقــوم بالتعــاون 
ــة  ــفيات الخاص ــن املستش ــدد م ــع ع ــيق م والتنس
ــر  ــب املعاي ــة بحس ــاالت القامئ ــاج للح ــر الع لتوف
واالشــرتاطات ملــن يرغــب بذلــك مــن املواطنــن 

واملقيمــن.

مؤسسات املجتمع املدين

مل تتــوان مؤسســات املجتمــع املــدين عــى اختافهــا مــن 
نــوادي وجمعيــات خريــة ونســوية ومهنيــة ودينيــة 
ــا ســواء  مــن الرتتيــب والنشــاط ملكافحــة فــروس كورون
عــى الصعيــد املــادي أو النفــي والتوعــوي، لقــد كانــت 
مؤسســات املجتمــع املــدين مبختلــف ألوانهــا واهتاماتهــا 
ســباقًة لتقديــم العــون واملســاهمة يف مواجهــة الجانحــة، 
ــب يف  ــا تص ــه، وكله ــم ل ــار إس ــدع يف اختي ــم أب كل منه
مصلحــة البحريــن، منهــم مــن شــكل فريقــه للدعــم 
الخــاص بــه ومنهــم مــن حــاول اللحــاق ومســاعدة تلــك 
اللجــان الرســمية خاصــة الصحيــة؛ لكــن ال يوجــد تنظيــم 
ــز  ــة؛ لتعزي ــذ البداي ــود من ــك الجه ــم كل تل ــح ينظ واض
فاعليتهــا، ومنــع تلــك الرامــج واألنشــطة املتكــررة، التــي 
تبعــر الجهــود. لكنهــا بشــكل مثنــى عليهــا وبشــهادات 

ــمين: ــؤولن الرس املس
أعربــت الجمعيــات عــن اعتزازهــا بالــروح الوطنيــة 	 

والراكــة املجتمعيــة املرّفــة التــي تجلـّـت يف وقفة 
كل قــوى املجتمــع البحرينــي الرســمية واألهليــة 
ــس  ــبابية ومجال ــز ش ــة ومراك ــات وأندي ــن جمعي م
وتجمعــات دينيــة وغرهــا يف مواجهــة هــذا التحــدي 
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نيســان/أبريل 2020. وســيتوىل صنــدوق البطالــة 
ــا  ــاع اإلجــراءات الدســتورية ومب ــب باتب ــع الروات دف

ــي. ــن االجتاع ــون التأم ــع قان ــاىش م يت
دفــع فواتــر الكهربــاء واملــاء لألفراد والــركات ملدة 	 

ثاثــة أشــهر بــدءاً مــن نيســان/أبريل 2020، ومبــا ال 
ــايض،  ــام امل ــن الع ــرتة م ــس الف ــر نف ــاوز فوات يتج
عــى أن تقــوم الحكومــة بإعــادة هيكلــة املصاريــف 
اإلداريــة ألجهزتهــا مبــا ال يؤثــر عــى امليزانيــة العامــة 

للدولــة.
إعفــاء الــركات التجاريــة مــن الرســوم املســتحقة 	 

ــدة  ــة مل ــة الحكومي ــتئجار األرايض الصناعي ــى اس ع
ثاثــة أشــهر بــدءاً مــن نيســان/أبريل 2020. وكذلــك 
إعفــاء املنشــآت واملرافــق الســياحية مــن رســوم 
الســياحة ملــدة ثاثــة أشــهر بــدءاً مــن نيســان/أبريل 
ــل  ــيولة ليص ــدوق الس ــم صن ــة حج 2020. مضاعف
ــادة تســهيات  ــار بحرينــي، وزي إىل 200 مليــون دين
قــروض البنــك املركــزي ورفــع قــدرة اإلقــراض إىل مــا 
يعــادل ٣.7 مليــار دينــار بحرينــي للســاح بتأجيــل 

ــل اإلضــايف. ــد التموي األقســاط ومتدي
اعفــاء جميــع املؤسســات يف البحريــن مــن رســوم 	 

ــى  ــان/أبريل حت ــن نيس ــن االول م ــدءا م ــل ب العم
نهايــة حزيران/يونيــو وبــان تلــك االعفــاءات تشــمل 
الشــهري  التجديــد  او  التاشــرات  اصــدار  رســوم 

للعــال واملؤسســات. 
والخاصــة أّن القطــاع الخــاص عر رشكاتــه ومصارفه 	 

ومؤسســاته االســتثارية، اســتغل بدايــة اإلجــراءات 
الحكوميــة يف مواجهــة هــذا الوبــاء، دون أي اعتبــار 
ــات  ــن انعكاس ــور م ــات األم ــه مجري ــي إلي ــا تف مل
ــة  عــى املواطــن. وعــزل نفســه عــن الصــورة العام
ــدت  ــث وج ــي، حي ــاء العامل ــذا الوب ــة ه يف مواجه
ــض  ــها البع ــي مارس ــة الت ــات الدعائي ــض الحم بع
ــن  ــاص م ــاع الخ ــة القط ــرىء ذم ــاد، أن ت ذراً للرم
املســاهمة الفاعلــة والحقيقيــة وتقديــم يــد العــون 
للدولــة يف هــذه املواجهــة وعــدم تحميــل املواطــن 
املســؤولية  مــن  انطاقــاً  الوبــاء،  هــذا  تبعــات 
االجتاعيــة لهــذه الــركات واملؤسســات املاليــة 
الضاربــة جذورهــا يف عمــق الســوق. يجــب النظــر يف 
إصــدار تريــع يلــزم رشكات القطــاع الخــاص بتفعيل 

بوعــي وبــروح وطنيــة مســؤولة مــن كل أبنــاء 
البحريــن مبختلــف أطيافهــم، وشــددت الجمعيــات 
عــى رفضهــا اضفــاء عــى هــذا املوضــوع بعــًدا 
ــا بــأي شــكل مــن األشــكال ال يراعــى للوطــن  طائفيً

ــة.  مصلح
ارتفعــت االصــوات املطالبة بإطــاق رساح املعتقلن 	 

السياســين يف البحريــن مــن قبــل االهــايل واملعارضــة 
يف  الســجناء  آالف  ويقبــع  الدوليــة.  واملنظــات 
ــى  ــا ع ــن وس ــطاء البحري ــق نش ــات. وأطل املعتق
#اطلقوا_ســجناء_البحرين،  عنــوان  تحــت  تويــرت 
الســابعة وثاثــن دقيقــة مســاء،  عنــد الســاعة 
ومبجــرد أن حانــت الســاعة حتــى انهالــت آالف 
ــي يف  ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــدات ع التغري
البحريــن ومعظــم الذيــن قامــوا بنــر تغريداتهــم 
ــم  ــر منه ــين، والكث ــن السياس ــل املعتقل ــم عوائ ه
ــية  ــراض نفس ــن أم ــون م ــم يعان ــدوا أن أبناءه أك
لعــدة  الســجون  يف  مكوثهــم  نتيجــة  وجســدية 

ــنوات. س

القطاع الخاص

لقــد أطلقــت حملــة شــعبية مــن خــال تلفزيــون 	 
البحريــن ســميت »فينــا خــر« لجمــع الترعــات 
اســتضافت  كورونــا،  فــروس  ملكافحــة  الداعمــة 
خالهــا رئيــس املؤسســة امللكيــة الخريــة، وبــدأ 
ــة ملكافحــة الفــروس، تفاعــل  ــة الوطني ترعــه للجن
الوطنيــة  واملؤسســات  واملقيمــون  البحرينيــون 
والــركات والبنــوك والجمعيــات والهيئــات وغرهــا 
ــع  ــواق م ــاد واألس ــع واالقتص ــات املجتم ــن مكون م
ــن،  ــون البحري ــى تلفزي ــت ع ــي أُطلق ــة الت الحمل
والتــي فتحــت املجــال لتلقــي الترعــات املاليــة 
والعينيــة، حيــث وصــل املبلــغ الــكي حتــى انتهــاء 
البــث املبــارش للحملة عــى التلفزيــون 21,081,065 

ــي. ــار بحرين دين
ــد اســتفاد 	  ــأن القطــاع الخــاص ق ــول ب وميكــن الق

ــي: ــور ه ــدة أم ــع يف ع ــن الوض م
 مــروع قانــون لدفــع رواتــب املواطنــن العاملــن 	 

ــاراً مــن  ــة أشــهر اعتب يف القطــاع الخــاص ملــدة ثاث

حقيقــي ملفهــوم املســؤولية االجتاعيــة، ويجــب أن 
ــذي  ــاع ال ــذا القط ــأن ه ــمية ب ــات الرس ــي الجه تع
اليــوم مــن  تقاعــس  بتســمينه وتدليلــه  قامــت 
أجــل مــّد يــد العــون لهــا وهــي يف أمــس الحاجــة، 
ــاء. ــذ دون العط ــى األخ ــة ع ــه القامئ ــرت طبيعت وظه

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، وجــراء ذلــك هنــاك قلقــن األول 
مــن اتخــاذ الــدول الخليجيــة إجــراءات تقشــفية لتخفيض 
حتــى  أو  ميزانيتهــا،  عجــزا يف  يحــدث  لئــا  نفقاتهــا 
اللجــوء اىل اإلقــرتاض املحــي والــدويل عــر البنــوك وبيــع 

الســندات. 
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