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الحدث

غالبيتها أبقت على أسعارها وفق سعر الصرف الرسمي

«بلفة» أول أيار تزيد أرباح شركات التأمين
غالبية شركات التأمين أبقت على أسعار بوالصها وفق سعر الصرف الرسمي للدوالر،
ولم تأخذ باقتراح جمعية شركات الضمان استيفاء األقساط السنوية للبوالص ،بعد أول ايار
الجاري ،بالعملة األجنبية أو ما يوازيها بالليرة بسعر صرف السوق .الذعر الذي أثاره االقتراح بين
يتبين أنهم تعرضوا لـ«البلف»
الزبائن دفع بهؤالء الى تسديد قيمة بوالصهم سريعًا ،قبل أن ّ
من الشركات التي تحقق وفرًا كبيرًا في «زمن كورونا»!
رضا صوايا
ّ
ح ــق ـق ــت ش ــرك ــات الـ ـت ــأم ــن ،خ ـ ــال أي ــام
ّ
قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ضـ ـخـ ـم ــة م ـس ـت ـغ ــل ــة
خشية الزبائن من ارتفاع سعر صرف
ال ــدوالر ،وانـعـكــاســه على كلفة التأمني
ّ
الــذي يشكل أحد الضمانات األساسية
القليلة للخائفني على أمنهم الصحي
واالجـتـمــاعــي« .ه ـجــوم» كثيف شهدته
هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
امل ــاّض ــي ،إث ــر اقـ ـت ــراح جـمـعـيــة شــركــات
الـ ــض ـ ـمـ ــان عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات اس ـت ـي ـف ــاء
األق ـس ــاط الـسـنــويــة لـكــل ف ــروع الـتــأمــن
للبوالص ال ـصــادرة بالعملة األجنبية
بنفس عملة البوليصة أو مــا يوازيها
بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة وف ــق سـعــر الـ ّـســوق
بدءًا من أول أيار الجاري.
مجرد اإلعــان عن االقتراح «غير امللزم
ً
لـ ـلـ ـش ــرك ــات» ك ـ ــان ك ـف ـي ــا ب ــدف ــع ع ـمــاء
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات وأص ـ ـحـ ــاب ال ـب ــوال ــص
إلــى الهرولة لتجديدها أو دفــع ثمنها
ً
ّ
يسددونها
كــامــا بعدما كــان كـثـيــرون
بالتقسيط ،وخصوصًا أن شركات عدة
ّ
نبهت إلــى أنــه فــي حــال التقسيط ،فإن
الدفعات قد تخضع لسعر الصرف في
حينه .غير أن املفاجأة كانت أن غالبية
الـشــركــات لــم تـلـتــزم بــاقـتــراح الجمعية
وح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى أس ـع ــاره ــا وفـ ــق سـعــر
الصرف الرسمي للدوالر مقابل الليرة،
وفق ما خلصت إليه لجنة الرقابة على
هيئات الـضـمــان ،مــا يعني أن كثيرين
م ــن زب ــائ ــن ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ُ
«ب ـل ـف ــوا»
ُ
ودف ـع ــوا ال ــى التخلي عــن مـبــالــغ مالية
ّ
ك ـب ـيــرة ه ــم ب ــأم ــس ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا فــي
ال ـظــروف الــراه ـنــة ،لـضـمــان احتفاظهم
بالتأمني ،وفــق ما اعتقدوا أنــه «صفقة
مربحة»!
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ال ـج ـم ـع ـي ــة تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـذرع ب ـ ـ ــأن ك ـل ـفــة
الـتــأمــن على الـشــركــات ارتـفـعــت بشكل
كبير ،وهــو منطق يسهل تسويقه في
ظ ــل ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار الـ ــذي ي ـش ـمــل كل
القطاعات .غير أن املعطيات املتوافرة
ت ــؤك ــد أن أرب ـ ـ ــاح ش ــرك ــات الـ ـت ــأم ــن لــم
تتأثر بشكل كبير ،رغــم ارتـفــاع الكلفة
في بعض املجاالت.
فــاسـتـنــادًا إلــى اإلحـصــائـيــات الرسمية
الـ ـ ـص ـ ــادرة س ــاب ـق ــا عـ ــن ل ـج ـن ــة ال ــرق ــاب ــة
على هيئات الضمان ،كانت التكاليف
التأمينية للقطاع ،في األوقات العادية،
ُ
تـ ـق ـ ّـد ّر بـنـحــو  ٣م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة يــومـيــا.
وبغض النظر عن ضعف هذه املساهمة

انحسرت تكاليف التأمين في ظل التعبئة وتراجع عدد السيارات في الشوارع (مروان بو حيدر)

في الناتج املحلي ،فــإن هــذه التكاليف،
فــي ظــل أزم ــة «ك ــورون ــا» ،ال تــزيــد على
 ٪٢٠مــن ه ــذا املـبـلــغ ،بحسب تــأكـيــدات
خـ ـ ـب ـ ــراء ف ـ ــي الـ ـت ــأم ــن تـ ـح ــدث ــت إل ـي ـه ــم
«األخـ ـب ــار» .ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،ف ــإن شــركــات
ال ـتــأمــن تـحـقــق أرب ــاح ــا م ــن ه ــذا الــوفــر
تصل إلــى نحو  ٢.4مليار ليرة يوميًا.
ان ـح ـس ــار ال ـت ـكــال ـيــف ال ـتــأم ـي ـن ـيــة سببه
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي رافـ ـق ــت حـ ــال الـتـعـبـئــة،
ّ
وأدت إل ــى ت ــراج ــع ع ــدد ال ـس ـي ــارات في
ال ـ ـشـ ــوارع ،وك ــذل ــك االن ـخ ـف ــاض الـكـبـيــر

التكاليف التي
تدفعها الشركات
تراجعت في زمن
«كورونا» إلى نحو %80

ف ــي ت ـ ّ
ـوج ــه امل ــرض ــى إل ــى املـسـتـشـفـيــات
ً
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـط ــارئ ــة ،ف ـضــا
عــن انـعــدام حركة السفر والنقل البري
وال ـ ـب ـ ـحـ ــري وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـن ـش ــاط ــات
ّ
االقـتـصــاديــة الـتــي تــرتــب عـلــى شــركــات
الـ ـت ــأم ــن دف ـ ــع ت ـغ ـط ـي ــات م ــال ـي ــة خ ــال
الـ ــدورة االقـتـصــاديــة الـطـبـيـعـيــة .أضــف
إلى ذلك أن غالبية العقود التأمينية في
ُ
الفترات السابقة كانت تدفع بالدوالر،
ّ
م ــا يـعـنــي عـمـلـيــا أن ال ـش ــرك ــات خــزنــت
م ـبــالــغ طــائ ـلــة ب ـ ــال ـ ــدوالرات األم ـيــرك ـيــة

طوال سنوات عدة.
ك ـم ــا أن ال ـق ـط ــاع أعـ ـل ــن أن ـ ــه ل ــن يـغـطــي
تـ ـك ــالـ ـي ــف عـ ـ ـ ــاج «ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا» إال إذا
واف ـ ـقـ ــت امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة عـلــى
ت ـع ــرف ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي( ،ألن غالبية عقود التأمني
ال ـت ــي ت ـغ ـطــي فـ ــرق ال ـض ـم ــان ل ــن تـكـلــف
عـمـلـيــا أي ش ـ ــيء) .ك ـمــا ق ـ ـ ّـررت شــركــات
التأمني عــدم تغطية حــوادث السير إذا
تـبــن أن إح ــدى املــرك ـبــات خــالـفــت قــرار
الحظر أو قــرار وزارة الداخلية بتقييد
ح ــرك ــة س ـي ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ح ـس ــب أرق ـ ــام
الـلــوحــات ،وهــو ق ــرار مستغرب ومبهم
وعام لم يستثن حتى الحاالت الطارئة
ال ـت ــي ي ـك ــون ف ـي ـهــا ال ـس ــائ ــق ق ــد خــالــف
اإلج ـ ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة الضـ ـط ــراره إلــى
نقل مريض إلى املستشفى على سبيل
املثال.
«األخ ـب ــار» حــاولــت م ــرارًا الـتــواصــل مع
رئ ـيــس جـمـعـيــة ش ــرك ــات ال ـتــأمــن إيـلــي
طــربـيــه لــاسـتـفـســار عــن بـعــض النقاط
ومـحــاولــة توضيحها وتـحــديـدًا لجهة
ما يتعلق بفروع التأمني التي يشملها
اقـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـ ـس ـ ــداد وف ـ ــق س ـع ــر ال ـص ــرف
غ ـيــر ال ــرس ـم ــي ،وخ ـص ــوص ــا أن الـكـلـفــة
االسـتـشـفــائـيــة ل ــم تــرت ـفــع ألن تـسـعـيــرة
املـسـتـشـفـيــات واألدوي ـ ـ ــة م ــا زالـ ــت على
ح ــال ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن الـ ـش ــرك ــات لــم
تــر ّفــع روات ــب مــوظـفـيـهــا ،إن لــم تـكــن قد
خفضتها كما هي حال بقية القطاعات،
م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ه ــذه ال ـش ــرك ــات ال
تزال تدفع الضرائب والرسوم املقطوعة
عن العقود وفق سعر الصرف الرسمي.
الواضح أن «بلفة» األول من أيار زادت
أرب ـ ـ ـ ــاح ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــأمـ ــن ،وسـ ــاعـ ــدت
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الــوس ـطــاء عـلــى اب ـتــزاز
عمالئهم عبر الضغط لتسديد األقساط
قـبــل مـطـلــع ه ــذا ال ـش ـهــر ،ووف ــق شــروط
تـنــاســب الــوس ـيــط ال ــذي ب ــات بـمـقــدوره
املــراب ـحــة فــي س ــوق ال ـصــرافــة بــواسـطــة
األمـ ـ ـ ــوال امل ـق ـب ــوض ــة .هـ ــذه امل ـم ــارس ــات
تضاف إلى سجل ّالوسطاء في التأمني
اإللزامي الذين يحققون سنة بعد أخرى
عموالت طائلة تفوق الـ  ٤٥مليار ليرة
(أي ما يزيد على  ٪٤٢من حجم األموال
التي يدفعها املواطنون لهذا التأمني)،
ُ
كان يجب أن تخصص لدفع التكاليف
ال ـط ـب ـيــة بـ ــدل إح ــال ــة م ـصــابــي حـ ــوادث
الـطــرق إلــى وزارة الصحة والـصـنــدوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي بـطــرق
غير قانونية.

تقرير

عيتاني يرفض مضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية للبيارتة؟
بدأت بلدية بيروت ،أمس ،توزيع قسائم
شرائية بقيمة  200ألف ليرة ّعلى األسر
البيروتية املحتاجة ،بعدما وقع رئيس
ديــوان املحاسبة القاضي محمد بــدران
قرار مساعدة األسر املحتاجة ،إثر توقيع
رئـ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة ف ــي ال ـ ــدي ـ ــوان ال ـقــاضــي
مروان عبود عليه بعد استكمال األوراق
الناقصة.

ال ـت ــوزي ــع ال ـ ــذي ت ــأخ ــر شـ ـه ــورًا ،بـسـبــب
اس ـت ـه ـتــار امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي ف ــي تــوفـيــر
األوراق املطلوبة وخالفات حول اآللية
وط ــري ـق ــة ال ـت ـلــزيــم ب ــن رئ ـي ــس الـبـلــديــة
جـمــال عـيـتــانــي ومـحــافــظ ب ـيــروت زيــاد
ش ـب ـي ــب ،أدى ال ـ ــى تـ ــراجـ ــع ق ـي ـم ــة ه ــذه
املـســاعــدات الــى النصف تقريبًا بسبب
ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر واالرتـفــاع

الصاروخي في أسعار السلع الغذائية.
وقد دفع ذلك بعدد من أعضاء املجلس
ال ـب ـلــدي ال ــى املـطــالـبــة بـمـضــاعـفــة قيمة
ال ـق ـســائــم ،األمـ ــر الـ ــذي ال يـ ــزال يــرفـضــه
عـيـتــانــي بـحـجــة أن الـبـلــديــة ال يمكنها
أن تصرف كل أموالها على املساعدات،
علمًا بأن قيمة املشروع الــذي سيجري
عـ ـل ــى م ــرحـ ـلـ ـت ــن ال تـ ـتـ ـع ــدى ث ـم ــان ـي ــة

م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة ،ف ـي ـم ــا يـ ـص ــل ح ـس ــاب
بـلــديــة بـيــروت لــدى مـصــرف لـبـنــان الــى
 859م ـل ـيــار ل ـي ــرة «ال تـتـقــاضــى عليها
البلدية أي فوائد ،وقد خسر الكثير من
قـيـمـتــه» ،عـلــى م ــا كـتــب عـضــو املـجـلــس
البلدي خليل شقير على صفحته على
«فايسبوك» أمس.
(األخبار)

(مروان بو حيدر)

إصابة
961
إلى
كورونا
عداد
ّ
ّ
باق ...وأزمة المستلزمات الطبية تتمدد
الخطر ٍ
 7إصابات جديدة ّ
سجلها عداد
كورونا ،أمس ،ليرفع العدد اإلجمالي
لإلصابات إلى  .961صحيح أن الرقم الذي
ّ
سجل يطمئن لناحية انخفاضه عن
األيام الماضية ،إال أن ما يقلق فيه هو
أن أعداد المصابين من المقيمين كانت
أعلى من أعداد الوافدين ،ما يسقط
الرهان على وعي الناس .فيما تزداد أزمة
المستلزمات الطبية ّ
حدة مع استمرار
تعنت المصارف
راجانا حمية
األرقـ ــام الضئيلة الـتــي ّ
سجلها ع ـ ّـداد
كورونا ،أمس ،ال تعني بالضرورة أن
األمور على ما يرام .فانخفاض أعداد
اإلص ــاب ــات ع ــن األيـ ــام املــاض ـيــة ال ــى 7
فقط ،ال يعني أن الفيروس إلى تراجع،
وإنما يتعلق األمر بعدد الفحوصات
ال ـتــي أج ــري ــت خ ــال ال ـســاعــات األرب ــع
والعشرين املاضية .أضف إلى ذلك أن
حال الوباء في البالد ،اليوم ،يتأرجح
بــن مـ ٍّـد وج ــزر ،مــن دون أن يعطي أية
مؤشرات إيجابية إلى اآلن تشير إلى
الوصول إلى صفر حاالت .فالتحديات
الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا ل ـب ـن ــان ال ت ـ ـ ــزال فــي
ذروت ـهــا ،إن كــان بالنسبة إلــى الــواقــع
امل ـح ـلــي الـ ــذي ال يـ ــزال ي ـسـ ّـجــل ف ــي كل
يــوم أع ــدادًا جــديــدة مــن املـصــابــن بني
املخالطني ،وإن كان من الخارج ،حيث
ال ي ــزال أم ــام لـبـنــان احـتـمــال تسجيل
أرقام جديدة على منت طائرات العودة.
إذ ال تـ ــزال ال ـب ــاد ف ــي ان ـت ـظــار اآلالف
مـ ــن الـ ـع ــائ ــدي ــن عـ ـل ــى مـ ــن الـ ــرحـ ــات
ّ
األربع والعشرين التي تنظمها شركة
طيران الشرق األوســط ،وعدد آخر من
الطائرات الخاصة.
إلى اآلن ،يكمل عداد كورونا مساره في
تسجيل أعــداد جديدة من اإلصــابــات.

وبحسب تقرير وزارة الصحة العامة،
أمـ ـ ــس ،س ـ ّـج ـل ــت  7إصـ ــابـ ــات ج ــدي ــدة،
ك ــان ال ــاف ــت فـيـهــا ه ــو رج ـح ــان الكفة
لـ ـلـ ـمـ ـص ــاب ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن ( )4م ـق ــاب ــل
الــوافــديــن ( .)3وبحسب املـصــادر ،فإن
اثنتني من اإلصابات التي سجلت في
صـفــوف املـقـيـمــن ت ـع ــودان لشخصني
خالطا أحــد الوافدين ،فيما الحالتان
املتبقيتان مجهولتا املـصــدر وتعمل
ال ـ ــوزارة عـلــى تتبعهما .وف ــي انتظار
م ـع ــرف ــة م ـص ـي ــره ـم ــا ،يـ ــواصـ ــل عـ ــداد
ك ـ ــورون ـ ــا صـ ـ ـع ـ ــوده ،حـ ـي ــث بـ ـل ــغ ع ــدد
ال ـح ــاالت اإلي ـجــاب ـيــة املـثـبـتــة إل ــى اآلن
 921حالة ،توزعت ما بني  811إصابة
من املقيمني و 150أخرى من الوافدين.
وق ـ ــد ش ـف ــي م ـن ـه ــا  251حـ ــالـ ــة ،فـيـمــا
يستقر عــداد الوفيات عند  .26وعلى
ه ــذا األس ـ ــاس ،يـصـبــح ال ـعــدد الفعلي
لـ ــإصـ ــابـ ــات  684حـ ــالـ ــة ،م ـن ـه ــا 629
حالة تتابع في الحجر املنزلي ،فيما
احتاجت  55حالة إلى االستشفاء (51
حالة متوسطة و 4حاالت في العناية
الفائقة).
في غضون ذلك ،حطت أمس في مطار
بيروت الدولي  6طائرات تحمل على
متنها عائدين من بلدان االغـتــراب3 ،
منها مــن اململكة الـعــربـيــة السعودية
(الـ ـ ــريـ ـ ــاض وجـ ـ ـ ــدة والـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــام) ،فـيـمــا
ت ــوزع ــت الـ ـط ــائ ــرات الـ ـث ــاث املـتـبـقـيــة
ب ــن أب ــو ظ ـبــي ودبـ ــي وب ــاري ــس .وقــد
أج ــري ــت ف ـحــوصــات ال ـ ـ  pcrللعائدين
ف ــي املـ ـط ــار ،وج ـ ــرى ب ـعــدهــا حـجــرهــم
إلى حني صدور النتائج اليوم لتقرير
مصيرهم.
ً
ال ي ــزال الـخـطــر م ــاث ــا .ه ــذا مــا تقوله
امل ـ ـصـ ــادر فـ ــي وزارة الـ ـصـ ـح ــة .لـيــس
فـقــط بـسـبــب ال ـعــائــديــن ،وإن ـم ــا أيـضــا
ل ـل ـم ـق ـي ـم ــن حـ ـص ــة م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،إذ
ب ــرغ ــم ق ـ ــرار ت ـم ــدي ــد ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـعــامــة
ّ
يصر
إلــى الـثــامــن مــن حــزيــران املـقـبــل،
الكثير مــن املــواطـنــن على التنقل بال
اح ـتــرام إلجـ ــراءات الــوقــايــة والـســامــة
العامة ،كــأن شيئًا لم يحدث .وهــو ما
يثبت يومًا بعد آخــر أن خيار الرهان
عـلــى وع ــي ال ـنــاس لـيــس صــائـبــا ومــن

املفترض التفكير بإجراءات أخرى.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر ال ـص ـحــة ،حمد
حـســن ،أم ــس ،أن الـ ــوزارة تعمل اليوم
ع ـلــى ات ـب ــاع «اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـقـصــي
امل ـ ـب ـ ـكـ ــر ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت بـ ـ ـه ـ ــدف ح ـج ــره ــا

ّ
تعنت المصارف
وامتناعها عن فتح
الستيراد
االعتمادات
المستلزمات مستمرّ

ومعالجتها» ،مؤكدًا في الوقت نفسه
أن «م ـس ــار رف ــع ال ـجــاهــزيــة ال ـي ــوم هو
من أهم النقاط لكسب الوقت في هذه
امل ــرحـ ـل ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب م ـن ــا حـمــايــة
املجتمع اللبناني واملجتمعات املقيمة
والضيوف».
عـلــى خــط آخ ــر مــن األزم ـ ــة ،ت ـعــود إلــى
الواجهة أزمــة مستوردي املستلزمات
واألدوات ال ـط ـب ـيــة م ــن الـ ـب ــاب نـفـســه:
التحويالت املستحيلة وسعر صرف
الدوالر .ولهذا السبب ،زار أمس تجمع
امل ـس ـت ــوردي ــن ال ــوزي ــر ح ـســن إلطــاعــه
«ع ـلــى ال ــواق ــع امل ــأس ــوي ال ــذي يعيشه
أهـ ـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع وال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤثـ ــر بـ ـ ــدوره
ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـط ـبــي واالس ـت ـش ـفــائــي
كـكــل» ،بحسب ممثلة التجمع سلمى
عـ ــا ّصـ ــي .ت ـل ــك األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ــزي ــده ــا
تعنت امل ـصــارف وامتناعها عــن فتح
االعتمادات صعوبة ،إضافة إلى عجز

الكثير مــن املـسـتــورديــن عــن اسـتـيــراد
ما يلزم بسبب أزمة الــدوالر .وفي هذا
اإلط ـ ـ ــار ،أشـ ـ ــارت ع ــاص ــي إلـ ــى أن هــذا
ال ــواق ــع «بـ ــات ي ـفــرض عـلـيـنــا التقنني
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــواد امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة وحـ ـص ــره ــا
ب ــاألس ــاس ـي ــات» .ول ـف ـتــت إلـ ــى أنـ ــه في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي كـ ــان ف ـيــه م ــن امل ـف ـتــرض
أن يبلغ ع ــداد االسـتـيــراد  180مليون
دوالر أم ـي ــرك ــي خـ ــال ت ـس ـعــة أش ـه ــر،
«اس ـ ـت ــوردنـ ــا ب ـم ــا ق ـي ـم ـتــه  38مـلـيــون
دوالر» .وأشارت إلى أن التجمع «اتفق
مــع وزيــر الصحة على إع ــداد مشروع
ف ــي م ــا ي ـخــص مــراج ـعــة س ـعــر صــرف
الــدوالر من ناحية الجهات الضامنة،
ّ
يتضمن الـتــوصــل إلــى تسوية فــي ما
يـخـ ّـص سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي ،إذ ال
يجوز االستمرار بسعر صرف رسمي
ي ـ ــوازي  1500ل ـي ــرة ،فـيـمــا الـسـعــر في
السوق وصل إلى حدود  4500ليرة».
(أ ف ب)

ُ
ّ
تبعات «كورونا» تهدد تماسك االتحاد األوروبي
ّ
تتخبط ال ــدول األوروب ـيــة فــي سبيل
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إلـ ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
مل ــواج ـه ــة آث ـ ــار «ك ـ ــورون ـ ــا» املـ ـ ِّ
ـدمـ ــرة،
والـتــي بــاتــت تـهـ ّـدد تماسك االتـحــاد
ُ
ّ
طرح خطة ما،
األوروب ــي .وال تكاد ت ّ
حتى تخرج أصــوات تحذر منها أو
ترفضها ،ألسباب وأهــداف مختلفة،
تـمـنــع االت ـف ــاق بــن الـ ــدول األع ـضــاء،
وتـ ـع ـ ّـم ــق ال ـ ـخـ ــاف بـ ــن دول ش ـمــال
ّ
القارة وجنوبها ،في وقت يلجأ فيه
بـعــض الـ ــدول إل ــى اع ـت ـمــاد مـقــاربـتــه
ال ـخـ ّ
ـاصــة عـلــى أراض ـي ــه ،األم ــر الــذي
ي ــرى ف ـيــه ال ـب ـعــض أن ــه سـيـسـهــم في
ّ
التفرد
تعميق الخالفات ،بالنظر إلى
في معالجة املشكلة.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـس ـ ـعـ ــى فـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدول
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي ل ــآث ــار
االقتصادية الناجمة عن تفشي وباء
«ك ــوف ـي ــد »19-ال ــذي أغ ــرق ال ـقــارة في
رك ــود تــاريـخــي ،وأودى بحياة أكثر
م ــن  315أل ـ ــف ش ـخ ــص ف ــي ال ـع ــال ــم،

نـ ّـب ـهــت م ـفـ ّـوضــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ل ـل ـت ـم ــاس ــك واإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات ،إل ـي ـس ــا
فيريرا ،من نتائج عكسية للقرارات
لتقليص
اتخذها بعض الــدول
التي
ّ
ّ
ت ـب ـع ــات ت ـف ــش ــي الـ ـ ــوبـ ـ ــاء .وحـ ـ ـ ــذرت،
ُ
ّ
أم ــس ،مــن أن ال ـق ــرارات الـتــي اتـخــذت
على عجل للجم األزمــة الناجمة عن
«كـ ــورونـ ــا» ت ـه ـ ّـدد ت ـمــاســك االت ـح ــاد،
بـ ـحـ ـي ــث ب ـ ــات ـ ــت املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـت ــي
استفادت من مساعدات حكومية هي
املهيمنة.
ورأت ّ
املفوضة البرتغالية ،في حديث
ّ
ـن ،أن «مـ ـ ــن األه ـم ـي ــة
مـ ــع ص ـح ــاف ـي ـ ّ
ب ـم ـكــان أن ت ـت ــوف ــر ش ـ ــروط مـنــافـســة
عــادلــة فــي إط ــار بــرنــامــج الـنـهــوض»
ّ
االق ـت ـص ــادي .وأوض ـح ــت أن «ال ــدول
أجــازت تخصيص مساعدات بنحو
 2000م ـل ـي ــار يـ ـ ـ ــورو ،ونـ ـص ــف ه ــذه
امل ـبــالــغ صــرف ـتــه ال ـح ـكــومــة األملــان ـيــة
وحدها ملساعدة شركاتها الوطنية.
وعندما تتنافس هــذه الشركات في

ّ
ّ
بتفوق تام
تتميز
الـســوق الداخلية
على الشركات األخ ــرى» .وأوضحت
ّ
أن ــه «إذا أردتـ ــم ال ـق ـيــاس ،ف ــإن املبلغ
اإلج ـم ــال ــي ل ـل ـم ـســاعــدات الـحـكــومـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي م ـن ـح ـت ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء
األك ـث ــر ن ـف ــوذًا لـشــركــاتـهــا ال ـخــاصــة،
ي ـ ـ ــوازي إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج ال ــداخ ـل ــي

أوروبا ستكون
في وضع ضعيف
جدًا حيال الدول
العظمى كالصين
والواليات المتحدة

لنحو  16بلدًا عضوًا معًا» .وشددت
ع ـلــى أن «عـلـيـنــا مـعــالـجــة حــالــة من
ع ــدم الـ ـت ــوازن ال ـت ــام تـسـمــح لبعض
بالسيطرة وشراء الشركات
الشركات
ّ
األخرى كافة ،ألنها أصبحت ضعيفة
ج ـدًا ،وحـتــى مفلسة .نــواجــه وضعًا
خطيرًا جدًا».
ّ
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــن ال تـ ـ ـش ـ ــك ـ ــك امل ـ ـفـ ــوضـ ــة
األوروبية في القرارات التي اتخذت
لـتـ ّسـهـيــل ت ـق ــدي ــم هـ ــذه امل ـس ــاع ـ ّـدات،
ّ
«ألنـ ـه ــا ك ــان ــت ضـ ــروريـ ــة» ،إل أن ـهــا
ت ــدع ــو إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــوازن ،حـيــث
قـ ــالـ ــت« :نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى س ــوق
كـبــرى عـمــانـيــة إلن ـجــاح الـنـهــوض»
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وأض ـ ــاف ـ ــت« :إن ك ــان
ن ـصــف دول االتـ ـح ــاد يـشـهــد رك ــودًا
ف ـه ــذا أم ــر خـطـيــر ل ـل ـغــايــة .ال يمكن
ل ـل ـســوق الــداخ ـل ـيــة أن تـعـمــل بشكل
س ـل ـيــم .وك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
اليورو» .وتابعت« :نصف صادرات
م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـ ــدول امل ـق ـت ـص ــدة ال ـتــي

ت ـض ـ ّـم هــول ـنــدا وال ـ ّن ـم ـســا وال ـســويــد
وال ــدنـ ـم ــارك امل ـت ـحــف ـظــة ع ـلــى الــدعــم
الـ ــواجـ ــب ت ـقــدي ـمــه لـ ـ ــدول ال ـج ـن ــوب،
م ـ ـخـ ـ ّـص ـ ـصـ ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ّ
التنبه».
الكبرى .علينا
ورأت أن «أوروبــا ستكون في وضع
العظمى،
ضعيف جـدًا حيال الــدول
ّ
كالصني والــواليــات املـتـحــدة ،ألنها
ً
أص ـ ـ ــا ت ـن ـف ــق ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األم ـ ـ ــوال
لتحفيز نهوض اقتصاداتها».
وس ـت ـع ــرض امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة،
ّ
فــي  27أي ــار  /مــايــو ،خــطــة نهوض
اقتصادي تستند إلى موازنة للفترة
بــن عــامــي  2027-2021مــع إمكانية
منح قروض .وال ّ
بد للدول األعضاء
الـ 27التفاوض بشأن مبلغ املوازنة،
عـلــى سـنــوات عــديــدة ،وال ـقــدرة على
اإلق ــراض والـجـهــات الـحــاصـلــة على
األمـ ــوال وإعـ ــادة تـســديــدهــا ،وكــذلــك
التوصل إلى إجماع.
(األخبار ،أ ف ب)

