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خ����رج ال���ع���امل وخ��رج��ن��ا م��ع��ه م���ن ع����ام 2020 

تركت  اّل��ت��ي  الّلعينة  ك��ورون��ا  جائحة  بنتائج  مثقلني 

الأرواح  يف  ف���ادح���ة  وخ�����س��ائ��ر  م����وؤمل����ة،  ذك����ري����ات 

والإ����س���اب���ات، واجل���وان���ب الق��ت�����س��ادّي��ة وامل��ال��ّي��ة.

بداية  م��ن  ع��ام  بعد  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن  الكتابة 

املتحّركة؛  الّرمال  على  بال�ّسري  اأ�سبه  يبدو  انت�سارها 

يحملها  اّلتي  وال�ّسريعة  العديدة  ال��ّت��ط��ّورات  ب�سبب 

ول  ك��ان  مل��ا  ن�ست�سلم  فهل  خمتلفة،  ج��وان��ب  يف  معه 

ة  وخا�سّ �ست�ستمّر  تاأثرياته  ب��اأّن  ي��رّدده  البع�ض  زال 

بدا  ما  نتفاءل مع  اأم  اأ�سكال جديدة منه؟  مع متحور 

الوباء  ه��ذا  نهاية  �سي�سهد   2021 ع��ام  اأّن  من  يقال 

اّلتي  الأمرا�ض  اأ�سكال  من  �سكل  اإىل  �سيتحّول  اّل��ذي 

امل��ث��ال؟ �سبيل  على  ك��الأن��ف��ل��ون��زا  وي�ستمّر  نعرفها، 

نهاية عهد  العامل  �سهد  بني عامي 2020 - 2021 

حّتى  توازنه  عدم  على  املّتفق  ترامب  املخلوع  الّرئي�ض 

يبكيه يف  من  له  يعّد  ومل  اأن�ساره،  من  منبوًذا  اأ�سبح 

يف  �سابقة  ت�سّكل  قد  حالته  وكاأّن  ويبدو  اأّيامه،  اأواخر 

ولكّن  املّتحدة.  ال��ولي��ات  يف  ال�ّسلطات  ت��داول  تاريخ 

ال�ّسوؤال املطروح هو: هل �سيكون بايدن اأف�سل منه؟ رمبا 

يكون كذلك يف جوانب حمدودة تعود اإىل اختالف يف 

بع�ض املفاهيم، ويف الّروؤية ال�ّسخ�سّية، ولكّن املعروف 

الفرق بني اجلمهورّيني والّدميقراطّيني يف  باأّن  متاًما 

ال�ّسيا�سات اخلارجّية، ويف املوقف من اإ�سرائيل، وق�سايا 

العامل، وال�ّسرق الأو�سط لي�ض ملمو�ًسا، فالّدميقراطّيون 

هم من دّمروا العراق على �سبيل املثال ولي�ض احل�سر. 

جمل�ض  تركيبة  تغرّيت   2021 –  2020 عامي  بني 

معايري  حكمته  ج��ذرّي  �سبه  ا  ت��غ��رّيً الأرديّن  ال��ّن��واب 

م�ستوى  وثانيها  نف�سه،  النتخاب  قانون  اأّولها  خمتلفة 

فجاء  نتائجها،  ويف  النتخابّية  العملّية  يف  الّتدخل 

وج��اه��ًزا  الّنكهة،  م��ن  خالًيا  ع�سر  الّتا�سع  املجل�ض 

مل  وعمليًّا  وال��ق��وان��ني،  ال��ق��رارات  من  املزيد  لتمرير 

اأكرث  �سارت بطريقة  بل  ت�سكيل احلكومات  اآلّية  تتغرّي 

و�سهدت  املرحلة،  ه��ذه  مثل  يف  املتطّلبات  عن  بعًدا 

اأخرى،  وزارّية  حقائب  وتفريخ  جديدة،  اأعداد  توزير 

للّنظر.  لف���ت  وم�����س��وؤول��ّي��ات  م�����س��ّم��ي��ات  وت�����س��ارب 

اأّما على م�ستوى الو�سع القت�سادّي واملعي�سّي، فقد 

الّتاجع،  يف  واملالّية  القت�سادّية  املوؤ�ّسرات  تزايدت 

اأ�سبح  فالبطالة  ك��ورون��ا؛   ب��دون  حّتى  كذلك  وه��ي 

معّدلها املعلن 23.9%، والّدين العاّم ارتفع خالل اأّول 

اإىل حوايل 33.4  لي�سل  اأ�سهر من عام 2020  �سبعة 

املحلّي  الّناجت  من   %109 وي�سّكل  اأرديّن،  دينار  مليار 

الأحد  خالل  ارتفع  فقد  املوازنة  عجز  اأّما  الإجمايّل، 

عن   2020  /  11  /  30 بتاريخ  املنتهية  �سهًرا  ع�سر 

واأف��ادت   ،%37 مبعدل   2019 عام  من  نف�سها  الفتة 

م�سادر البنك الّدويّل باأّن انكما�ض القت�ساد الأرديّن 

عب الّتنّبوؤ  خالل عام 2020 و�سل اإىل 3.5%، ومن ال�سّ

مبعّدلت الّنمّو القت�سادّي لعام 2021 رغم اأّن بع�ض 

املجال. هذا  يف  مت�سّرعة  ت�سريحات  تطلق  اجلهات 

عام 2020 كان �سّيًئا بالّتاه العاّم، ول �سمانات 

اأف�سل  �سيكون   2021 احل���ايّل  ال��ع��ام  ب���اأّن  ملمو�سة 

احلقيقّية  الإرادة  اإىل  الأردّن  يف  نفتقر  اأّننا  وال�ّسبب 

لتحقيق  �سحيحة  خ��ط��ط  اأو  خ��ّط��ة  واإىل  للّتغيري، 

��اب��ق يف  ذل���ك؛ ف��ال���س��ت��م��رار ع��ل��ى نف�ض ال��ّن��ه��ج ال�����سّ

واخلارجّية  الّداخلّية  العاّمة  الق�سايا  مع  الّتعامل 

نتائج  اإىل  اإل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ل  الأغلبية  وم�سالح 

حتًما. و�ستتزايد  ع���ام،  بعد  ع��اًم��ا  ت��ت��ك��ّرر  ك��ارث��ّي��ة 

بين عامي  2020 - 2021
بقلم  رئي�س التحرير

االفتتاحية
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العاّمة  الّنقابة  الّدكتور حيدر ر�سيد رئي�ض  بعث 

وذل��ك  القطامني،  معن  للّدكتور  تهنئة  بر�سالة 

ل�سوؤون  دول��ة  ووزي��ر  للعمل  وزي��ًرا  تعيينه  مبنا�سبة 

لكم  اأن��ق��ل  اأن  »ي�سعدين  فيها:  وج��اء  ال�ستثمار، 

وبالّنيابة عن الهيئة الإدارّية لنقابتنا اأ�سدق الّتهاين 

ووزير  للعمل  وزي��ًرا  تعيينكم  مبنا�سبة  والّتربيكات 

دولة ل�سوؤون ال�ستثمار متمنًيا لكم الّتوفيق والّنجاح 

مع  نقابتنا  ت��ع��اون  على  م��وؤّك��ًدا  مهّمتكم  اأداء  يف 

ت�ستهدف  اّلتي  الإج��راءات  لكاّفة  ودعمها  ال��وزارة، 

م�سلحة العمّال الأردنينيّ ونقاباتهم.«

رئي�س الّنقابة العاّمة يهّنئ الّدكتور  معن القطامني 

بتعيينه وزيًرا للعمل

اّتاد نقابات العّمال يهّنئ وزير العمل الّدكتور معن القطامني 

بتعيينه وزيًرا للعمل ووزير دولة ل�سوؤون اال�ستثمار

قّدم الّتاد العاّم لنقابات عّمال الأردّن الّتهنئة 

مبنا�سبة  القطامني  معن  الّدكتور  العمل  وزير  اإىل 

ال�ستثمار،  ل�سوؤون  دولة  ووزير  للعمل  وزيًرا  تعيينه 

الّت��اد،  رئي�ض  املعايطة  م��ازن  الّزميل  ق��ام  حيث 

والّدكتور حيدر ر�سيد م�سوؤول العالقات الّدولّية يف 

املوافق  الأحد  يوم  الوزير يف مكتبه  بزيارة  الّتاد 
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اأّكد وفد الّتاد على اأهّمّية وزارة العمل ودورها 

بني  ال��ع��م��ل  ع��الق��ات  ع��ن  م�سوؤولّيتها  خ���الل  م��ن 

العديد من  الإنتاج، وم�سوؤولّية وزيرها عن  اأطراف 

املّلفات الهاّمة، كما قام الوفد با�ستعرا�ض اإجنازات 

امل�ستويني  على  العّمالّية  والّنقابات  العاّم  الّت��اد 

العّمالّية  ال�ّساحة  على  يجري  وما  والعاملّي،  املحلّي 

من حماولت ل�سّق احلركة العّمالّية واإ�سعافها.

على  القطامني  معن  الّدكتور  اأّك��د  جانبه  من 

وفد  مع  وناق�ض  ودوره��ا،  العّمالّية  الّنقابات  اأهّمّية 

الأدنى  كاحلّد  الهاّمة  الق�سايا  من  العديد  الّتاد 

لالأجور، وواقع املجل�ض القت�سادّي الجتماعّي، وقد 

جرى تبادل وجهات الّنظر باإ�سهاب يف هذه الق�سايا 

الهامّة. 
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احلوار تفتح ملف جائحة كورونا

اجتاحت جائحة كورونا العامل ب�شكل 

وحتى   ،2020 ع��ام  بداية  يف  مفاجيء 

���ش��اع��ة اإع����داد ه���ذا ال��ع��دد م��ن املجلة 

)بداية عام 2021(، وبداًل من تراجع 

تتوالد  ت��زال  ال  وتاأثرياتها  اجلائحة 

اأو تتمحور ا�شكال جديدة منها االأمر 

انتهائها  وكيفية  ت��اري��خ  يبقي  ال���ذي 

جم��ه��واًل رغ��م االإع���ان ع��ن اكت�شاف 

ع���دد م���ن ال��ل��ق��اح��ات ال��ت��ي مل يثبت 

اجتثاث  ع��ل��ى  ح��ا���ش��م  ب�شكل  ق��درت��ه��ا 

اأ�شباب ونتائج اجلائحة. 

يف ن��ف�����س ال���وق���ت ت��ت�����ش��ارب االأق�����وال 

واالجتهادات واالجندات حول ال�شبب 

احلقيقي للجائحة، على ان ما يتفق 

ع��ل��ي��ه اجل��م��ي��ع ه���و ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ال��ي��ة 

املدمرة على  واالقت�شادية وال�شحية 

ك��اف��ة ان��ح��اء ال��ع��امل، وخا�شة ال��دول 

ما ال  اأم��ا  بالتايل،  و�شعوبها  الفقرية 

يختلف عليه اثنان اأي�شا فهو حقيقة 

ب�شكل  م�شتفيدة  ج��ه��ات  ه��ن��ال��ك  ان 

�شبه  ال��ب��ع�����س  والأن  م�����ش��ب��وق،  غ���ري 

اجلائحة باأنها كما هي احلرب متاماً 

الفر�س،  االأرواح ولكنها تخلق  تزهق 

اأدخلت يف خزائن جتار  فهذه احلرب 

احل�����روب امل���ل���ي���ارات م���ن ال������دوالرات 

تنهي  اأدوي����ة مل  �شناعة  م��ن  ك��اأرب��اح 

اجلائحة حتى االآن. 

لت�شليط  جملة احل��وار، ويف حماولة 

اجلوانب  على  االإم��ك��ان  ق��در  ال�شوء 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا من 

من  لعدد  م�شكورة  م�شاهمات  خ��ال 

اأ����ش���ح���اب ال������راأي واخل�����رة ت��ف��ت��ح يف 

ه���ذا ال��ع��دد اخل��ا���س م��ل��ف��اً للجائحة 

بع�س  على  االإج��اب��ة  يف  ي�شاهم  لعله 

ت�����ش��اوؤالت وق�شايا  م��ا ط��رح��ت��ه م��ن 

خافية. 

• من املهم االإ�شارة اىل ان االأحداث 	

واحلقائق  واالإح�شائيات  واالأرقام 

ب�شرعة  تتغري  باجلائحة  املتعلقة 

مم��ا ق��د ي��غ��ري م��ن ب��ع�����س م��ا ورد 

اأو  اأو اجتهادات  اأرقام  يف امللف من 

اأفكار. 
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على  االأف���راد  مل�شاعدة  االجتماعّي  مان  ال�شّ اأنظمة  اأن�شئت 

��ع��اب امل��ال��ّي��ة ب�شبب ت��رك��ه��م ال��ع��م��ل، وف��ق��دان  م��واج��ه��ة ال�����شّ

مقدرتهم على الك�شب، خال ال�ّشيخوخة والعجز والوفاة، اأو 

ب�شبب املر�س والبطالة واالأمومة واإ�شابات العمل. وظهرت 

��م��ان وف��وائ��ده��ا ب�شكل وا���ش��ح اأث��ن��اء  احل��اج��ة الأن��ظ��م��ة ال�����شّ

جائحة الكورونا.

مان يف بع�ض الّدول من تقدمي يد امل�ساعدة،  متّكنت اأنظمة ال�سّ

واإنقاذ املاليني بف�سل ا�ستعداد اأنظمتها عن طريق خلق �سبكة 

وا�سعة من الّتاأمينات الجتماعّية املموّلة اأّيام الّرخاء، مّكنتها 

من ا�ستيعاب الأعباء امللقاة عليها ب�سعوبات قليلة.

لكن اأنظمة �سمان اجتماعّي اأخرى مل تتمكن من تقدمي ما يكفي 

من امل�ساعدة لكّل املت�سّررين من اجلائحة، ومع ذلك واجهت 

الّتاأمينّية  اأنظمتها  تطور  عدم  ب�سبب  ا  ج��دًّ �سديدة  �سعوبات 

بكفاءة وعدالة خالل فتات الّرخاء ال�ّسابقة للجائحة.

مان الجتماعّي يف الأردّن لدرجة كافية متّكنه من  مل يتطور ال�سّ

تقدمي يد امل�ساعدة للمت�سرّرين اأثناء اجلائحة ب�سبب تعديالت 

الّتاأمينات  وتطوير  بتبني  ت�سمح  مل  اّل��ت��ي  املتتالية  القانون 

رورية يف مثل هذه الأوقات، مثل تاأمني  الجتماعّية املهّمة وال�سّ

ل�ستخدام  احلكومة  ا�سطّر  مّما  ّحّي؛  ال�سّ والّتاأمني  البطالة 

الأموال  مان، وا�ستخدام  ال�سّ لتغيري مواّد قانون  الّدفاع  اأوامر 

املتاكمة يف الّتاأمينات الفّعالة لغري اأغرا�سها.

كثرًيا كما  املت�سرّرين  الأرديّن  الجتماعّي  مان  ال�سّ ي�ساعد  مل 

اأكرث  ا  ماليًّ ت�سّرر  ذلك  ومع  املتقّدمة،  مان  ال�سّ اأنظمة  فعلت 

منها، ب�سبب تدّخل احلكومة اّلتي غرّيت فجاأة من م�سوؤولياته، 

وحّملته اأعباًء غري م�ستعّد لها.

تاأثري اجلائحة:

املرتفعة  البطالة-  م��ع��ّدل  يف  هائل  لرت��ف��اع  اجلائحة  اأّدت 

مّما  للجائحة؛  ال�ّسابقة  القت�سادّية  الأزم��ة  ظّل  يف  اأ�ساًل- 

دفع  على  قدرتهم  وانخفا�ض  امل�ستكني،  عدد  لنخفا�ض  اأّدى 

ال�ستاكات.  من  املوؤ�س�سة  اإي��رادات  وانخفا�ض  ال�ستاكات، 

يتوّقف  ولن  للموؤ�س�سة  امل��ايّل  املركز  على  مدّمر  اأث��ر  له  وه��ذا 

اإّل مع انخفا�ض معّدل البطالة، واإعادة زيادة عدد امل�ستكني 

مان. بال�سّ

مركز  على  كبرًيا  يكون  ل  قد  هذا  ال�ّسلبي  البطالة  تاأثري  لكن 

يعني  البطالة  ا�ستمرار  لأّن  البعيد؛  املدى  املايّل على  املوؤ�س�سة 

مان على توفري ال�ّسنوات  عدم قدرة الكثري من امل�ستكني بال�سّ

ا  انخفا�سً يعني  مّما  تقاعدي؛  رات��ب  على  للح�سول  الاّلزمة 

ت�سّكل  اّلتي  تقاعدّية  روات��ب  ي�ستحّقون  اّلذين  عدد  يف  ن�سبيًّا 

مان مقابل زيادة من ي�ستحّقون تعوي�سات دفعة  عبًئا على ال�سّ

مان ماليًّا. واحدة اّلتي ي�ستفيد منها ال�سّ

ا اإىل اإقبال الكثريين للح�سول على رواتب  اأّدت اجلائحة اأي�سً

مّما  طبيعّي؛  عجز  رواتب  على  للح�سول  اأو  مبّكرة،  تقاعدّية 

يعني زيادة يف نفقات املوؤ�س�سة يف الوقت احلايل، �ست�ستمّر على 

مان االجتماعّي تاأثري جائحة كورونا على موؤ�س�سة ال�سّ

بقلم الباحث في الّتأمينات االجتماعّية 
الّدكتور محمد خالد الّزعبي

ملف جائحة كورونا

اأدت اجلائحة الرتفاع هائل يف معدل البطالة، 

االقت�شادية  االأزم����ة  ظ��ل  يف  اأ���ش��ا  املرتفعة 

عدد  النخفا�س  اأدى  مما  للجائحة،  ال�شابقة 

امل�����ش��رك��ن، وان��خ��ف��ا���س ق��درت��ه��م ع��ل��ى دف��ع 

اال�شراكات، وانخفا�س ايرادات املوؤ�ش�شة من 

اال�شراكات.
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زيادة عدد احلا�سلني  تاأثري  و�سيكون  والبعيد،  املتو�سط  املدى 

كبرًيا،  الطبيعّي  العجز  وروات��ب  املبكر  الّتقاعد  روات��ب  على 

و�سيكون مقدار هذه الّزيادة هو العامل احلا�سم يف تديد قّوة 

اأو �سعف املركز املايّل للموؤ�س�سة يف امل�ستقبل.

اأو اجلزئّي لأعمال بع�ض  اأّدى الإغالق الكلّي  ومن جهة اأخرى 

املن�ساآت اإىل انخفا�ض ملحوظ يف عدد اإ�سابات العمل، وبالتايل 

يزيد  مّما  العمل؛  اإ�سابات  لتاأمني  املوؤ�س�سة  نفقات  لنخفا�ض 

من الفائ�ض املوجود دائًما يف هذا الّتاأمني حيث ل ت�سكل نفقاته 

اإّل اأقّل من ربع اإيراداته ب�سبب انخفا�ض قيمة املنافع املقّدمة 

للم�سابني.

مان االجتماعّي: تاأثري القرارات احلكومّية على ال�شّ

مان الجتماعّي  ال�سّ الأردنّية لالعتماد على  جلاأت احلكومات 

ائقة  ال�سّ نتيجة  اجلائحة؛  اأثناء  املت�سّررين  الّنا�ض  مل�ساعدة 

املالّية اّلتي متر بها.

لتعطيل  م��ّرة؛  من  اأكرث  الّدفاع  لأوام��ر  الّلجوء  اإىل  وا�سطرت 

مان  ال�سّ لأّن  الغاية؛  لهذه  مان  ال�سّ قانون  م��واّد  من  الكثري 

الجتماعّي يف الأردّن قد تخّلى عن الّتاأمينات الجتماعّية اّلتي 

مان  تعالج مثل هذه احلالت، وقد ا�ستخدمت اأوامر الّدفاع ال�سّ

مل�ساعدة  اأق��ّل  وب�سكل  العمل،  اأ�سحاب  مل�ساعدة  الجتماعّي 

العّمال املت�سّررين، وب�سكل رمزّي مل�ساعدة املت�سّررين من غري 

نتيجة  وحاجة  ت�سرًرا  الأكرث  اأنهم  رغم  مان  بال�سّ امل�ستكني 

هذه اجلائحة.

ال�ّسماح  املوؤ�س�سة من خالل  اإيرادات  الّدفاع على  اأوامر  اأّثرت 

من  نفقاتها  وزيادة  ال�ّسيخوخة،  بتاأمني  موؤقًتا  العمل  باإيقاف 

ب�سحب  وال�ّسماح  الواحدة،  الّدفعة  تعوي�ض  يف  الّتو�سع  خالل 

اأر�سدة امل�ستكني يف �سندوق الّتعّطل، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 

متوا�سعة  م�ساعدات  لتقدمي  العمل  واإ�سابات  الأمومة  تاأميني 

لبع�ض الفئات املت�سّررة.

بل  نفقاتها،  وزادت  املوؤ�س�سة  اإي��رادات  لذلك  نتيجة  انخف�ست 

اإن مل  الإي��رادات  الّنفقات مع  لت�ساوي  الّتاأثري  يوؤّدي هذا  رمبا 

تتجاوزها، وهذا وا�سح على املدى الق�سري، لكّنه لن يوؤّثر على 

فتوّقف  والبعيد.  املتو�سط  املدى  على  للموؤ�س�سة  املايّل  املركز 

ا�ستاكات ال�ّسيخوخة �سيقابله انخفا�ض يف الّرواتب الّتقاعدّية 

تاأميني  ح�ساب  على  امل�سحوبة  واملبالغ  م�ستقباًل،  امل�ستحّقة 

الأمومة واإ�سابات العمل �سئيلة. لكن �سندوق الّتعّطل �سيتاأثر 

ندوق اّدخاري،  على املدى املتو�سط والبعيد اأي�سا؛ لأّن هذا ال�سّ

اأر�سدته. لكّن ذلك لن يوؤّثر على حقوق  وقد مّت �سحب معظم 

منف�سل  الّتعّطل  �سندوق  لأّن  الّتقاعدية؛  احلاليني  امل�ستكني 

مان الأخرى. حما�سبيًّا وماليًّا عن �سناديق ال�سّ

وا�ستخدامه  الجتماعّي  مان  بال�سّ احلكومة  تدّخل  يكن  مل 

ا�ستمراًرا  كان  بل  فقط،  اجلائحة  اأثناء  ا�ستثناء  لأغرا�سها 

الجتماعّي،  مان  ال�سّ اأع��م��ال  ب��دء  م��ع  مالحظ  ق��دمي  لنهج 

وا�سًحا يف  ذلك  وكان  الأحيان.  معظم  �سلبيًّا يف  تاأثريه  وجاء 

قبل  مبا�سرة  اأي   2019 عام  مان  ال�سّ قانون  على  تعديل  اآخر 

اجلائحة، حيث مّت ال�ّسماح بعدم �سمول من تقّل اأعمارهم عن 

مان ملدة 5 �سنوات، وب�سحب مّدخرات �سندوق  بال�سّ 28 �سنة 

وا�ستخدم  ني،  اخلا�سّ والّتعليم  ّحة  ال�سّ قطاعي  لدعم  الّتعّطل 

تاأمني الأمومة للقيام بدور املعونة الوطنّية، اأو لإن�ساء ح�سانات 

للعامالت. كما طراأ تغيري جذري وكبري لتح�سني منافع ورواتب 

الع�سكرّيني.

ال��ك��ث��ريي��ن  الإق�����ب�����ال  اجل����ائ����ح����ة  اأدت 

ل���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى روات���������ب ت���ق���اع���دي���ة 

روات�����ب  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول  اأو  م���ب���ك���رة، 

ع���ج���ز ط��ب��ي��ع��ي مم����ا ي���ع���ن���ي زي��������ادة يف 

ن��ف��ق��ات امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ال���وق���ت احل���ايل. 

ا���ش��ت��خ��دم��ت اوام�����ر ال���دف���اع ال�����ش��م��ان 

االج�����ت�����م�����اع�����ي مل���������ش����اع����دة اأ�����ش����ح����اب 

العمال  مل�����ش��اع��دة  اق���ل  وب�شكل  ال��ع��م��ل، 

مل�شاعدة  رم����زي  وب�����ش��ك��ل  امل��ت�����ش��رري��ن، 

امل���ت�������ش���رري���ن م�����ن غ�����ري امل�������ش���رك���ن 

اأن��ه��م االأك����ر ت�شررا  ب��ال�����ش��م��ان رغ���م 

وح�����اج�����ة ن���ت���ي���ج���ة ه�������ذه اجل����ائ����ح����ة.

ملف جائحة كورونا
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مان االجتماعّي: �شندوق ا�شتثمار ال�شّ

ندوق تاأثري اجلائحة على اأموال ال�شّ

يف  العمل  توّقف  حيث  القطاعات،  ك��ّل  على  اجلائحة  اأّث���رت 

�سهد  اّل��ذي  والفنادق  ال�ّسياحة  قطاع  يف  ا  خ�سو�سً معظمها، 

تراجًعا وا�سًحا خالل اجلائحة، واّلذي ترتفع فيه ا�ستثمارات 

ندوق؛ مّما يوؤدي اإىل انخفا�ض قيمة حمفظة الأ�سهم اّلتي  ال�سّ

الفنادق  عوائد  انخفا�ض  اإىل  اإ�سافة  مان،  ال�سّ فيها  ي�ساهم 

ندوق. اّلتي ميلكها ال�سّ

مان يف جمال  وانخف�ست القيمة الفعلّية ملعظم ا�ستثمارات ال�سّ

قيمتها  وتراجع  الّطلب،  انخفا�ض  نتيجة  والأرا�سي  العقارات 

�سهدته  اّل��ذي  للّتاجع  وا�ستمراًرا  اجلائحة  اأثناء  ال�ّسوقية 

الأزمة القت�سادّية اّلتي �سبقتها.

ندوق تاأثري ال�ّشيا�شات احلكومّية على اأموال ال�شّ

مان الجتماعّي  ال�سّ فاإّن �سرر اجلائحة على  واقع احلال،  يف 

قامت  حيث  عليه،  واإجراءاتها  احلكومة  �سرر  من  اأق��ّل  كان 

عالية  بن�سبة  مان  ال�سّ فيها  ي�ساهم  اّلتي  الكربى  ال�ّسركات 

بامل�ساركة بالّترّبع بع�سرات املاليني من الّدنانري ل�سندوق هّمة 

ندوق من  وطن، الأمر اّلذي �سيوؤّدي اإىل انخفا�ض عوائد ال�سّ

 559 من  العوائد  هذه  انخف�ست  حيث  ال�ّسركات،  هذه  اأرب��اح 

مليون يف عام 2019 اإىل 70 مليون دينار لغاية نهاية اأيلول يف 

عام 2020 اأثناء اجلائحة.

حيث  مان،  ال�سّ �سندوق  من  بال�ستدانة  احلكومة  ا�ستمّرت 

��ن��دوق على احل��ك��وم��ة اأك���رث م��ن ن�سف  ت���اوزت دي���ون ال�����سّ

قامت  احلكومة  اإّن  ب��ل  اجلائحة،  قبل  مان  ال�سّ م��وج��ودات 

ال�ستمرار  باإجراء ميّكنها من  الّدويل  الّنقد  مبوافقة �سندوق 

املديونّية  ن�سبة  وتخفي�ض  الأخ��رى،  اجلهات  من  بالقتا�ض 

اإدراج  بعدم  بداأت  حيث  الإجمايّل،  املحلّي  الّناجت  اإىل  العاّمة 

وقامت  مديونيتها،  �سمن  عليها  الجتماعّي  مان  ال�سّ دي��ون 

اإىل 65% من موجودات  اأثناء اجلائحة برفع �سقف ال�ستدانة 

حيث  طويلة،  لفتة  الّن�سبة  هذه  بقاء  يعني  مّما  ندوق؛  ال�سّ

خالل  �ست�سدده  ما  ا�ستقرا�ض  تعيد  باأن  جمربة  احلكومة  اإن 

ال�ّسنوات املقبلة.

اأم��واًل  املوؤ�س�سة  تويل  توقف  اأو  نق�ض  �سبق،  ما  لكّل  ي�ساف 

خالل  فائ�ض  وجود  عدم  اأو  نق�ض  ب�سبب  ندوق؛  لل�سّ جديدة 

القادمة،  لل�ّسنوات  الأغلب  على  �ستمتّد  واّلتي  اجلائحة،  فتة 

ندوق قد يعاين من �سائقة يف توفر ال�ّسيولة  ويعني ذلك اأّن ال�سّ

عائد  ذات  ا�ستثمارات  يف  امل�ساركة  من  م�ستقباًل  متنعه  قد 

اأرا�ض  الّثابتة من  لبيع بع�ض موجوداته  اأو قد ي�سطر  مرتفع، 

اأو عقارات اأو اأ�سهم يف وقت غري مالئم لتحقيق عائد مرتفع.

اجلائحة،  ملحنة  الأردّن  تاوز  على  مان  ال�سّ م�ستقبل  يعتمد 

وا�ستعادة عافيته القت�سادّية من جهة، وعلى تطوير موؤ�س�سة 

تطبيق  وتبني  الجتماعّية،  الّتاأمينات  الجتماعّي  مان  ال�سّ

ّحي، والّتاأمني �سّد البطالة مب�ساركة احلكومة يف  الّتاأمني ال�سّ

العاملني  كّل  �سمول  يف  للتو�ّسع  اإ�سافة  الّتاأمينات،  هذا  متويل 

باأجر تت مظّلته من جهة اأخرى.

لتجاوز  الإمكانات  كّل  الأردّن  يف  الجتماعّي  مان  ال�سّ ميلك 

�سريطة م�ساهمة احلكومة يف  تاأميناته  الأزمة، وتطوير  هذه 

مان، ويجب  متويله اإ�سوة بحكومات العامل اّلتي جنح فيها ال�سّ

مان، وهيمنتها  اأن تتوّقف احلكومة عن الّتدّخل يف �سوؤون ال�سّ

على قراراته وا�ستثماراته.

مل ي��ك��ن ت��دخ��ل احل��ك��وم��ة ب��ال�����ش��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي وا���ش��ت��خ��دام��ه الأغ��را���ش��ه��ا 

ا���ش��ت��ث��ن��اءا اأث���ن���اء اجل��ائ��ح��ة ف��ق��ط، بل 

ك���ان ا���ش��ت��م��رارا ل��ن��ه��ج ق���دمي ماحظ 

ال�����ش��م��ان االجتماعي  اأع��م��ال  ب���دء  م��ع 

وجاء تاأثريه �شلبياً يف معظم االأحيان.

يف واق����ع احل����ال ف����اإن ���ش��رر اجل��ائ��ح��ة 

ع��ل��ى ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي ك���ان اأق���ل 

عليه  واإج��راءات��ه��ا  احلكومة  �شرر  م��ن 

ح��ي��ث ق��ام��ت ال�����ش��رك��ات ال��ك��رى التي 

عالية  بن�شبة  ال�����ش��م��ان  فيها  ي�����ش��اه��م 

ب��امل�����ش��ارك��ة ب��ال��ت��رع ب��ع�����ش��رات امل��اي��ن 

م���ن ال��دن��ان��ري ل�����ش��ن��دوق ه��م��ة وط���ن. 

ملف جائحة كورونا
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املهّمة،  الأم��ور  من  العديَد  كورونا  جائحُة  ك�سفْت 

للّدول  العاّم  القطاع  تفكيك  جرمية  متها  مقدِّ ويف 

حيث  ة،  اخلا�سّ للم�سالح  �سائغة  كلقمٍة  وت�سليمه 

الّليربالّية  بل�سان  اجل��رمي��ة  ه��ذه  ت�سويغ  ج��رى 

املتوّح�سة املع�سول.

وه���و: هل  ��ا  ه��امًّ ���س��وؤاًل  ه���ذه احلقيقة  ت��ط��رح 

امل�سالح  دول��ة  اأم  اأف�سل  العاّم  القطاع  دول��ة 

اأمامنا  ون�ساهده  وا�سح  واجل��واب  ة؟  اخلا�سّ

وي�ستخدم  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  يوميًّا 

ا مل�ساألٍة اأخرى  الّليربالّيون �سياغًة زائفة اأي�سً

تقاع�ض  وهي  كورونا،  جائحُة  اأظهرتها  مهّمة 

عن  الّدولّية  الّراأ�سمالّية  امل��راك��ز  يف  ال���ّدول 

ال��ق��ي��ام ب���الإج���راءات ال��اّلزم��ة )م��ث��ل حظر 

و�سعوب  �سعوبها  حلماية  و���س��واه(  ال��ّت��ج��ّول 

البلدان الأخرى من الوباء. يقول الّليربالّيون 

اإنَّ الّثقافة الّدميقراطّية والقيم الّدميقراطّية 

دون  ويحول  حال  ما  هي  الغربّية  البلدان  يف 

ذلك.

اأنَّ  هو  الّتقاع�ض  لذلك  احلقيقّي  ال�ّسبب  اإنَّ 

امل�سالح  تعربِّ عن  ال��ّدول  تلك  احلكومات يف 

�سئيلة.  اأنانّية  لأقلّيات  واجل�سعة  ة  اخلا�سّ

وهذه الأقلّيات املتحّكمة تنظر اإىل النا�ض على 

ماكينة  نات( يف  م�سنَّ )اأو  اأدوات  د  اأنَّهم جمرَّ

عن  توّقفهم  اأنَّ  وت��رى  ة،  اخلا�سّ م�ساحلها 

اأرباحها  تراكم  �سيوقف  العمل  اإىل  الّذهاب 

املالّية اأو يقلِّ�سها.

��خ��اذ  ��ب��ط ه��و م��ا ي��ح��ول دون اتِّ ه���ذا ب��ال�����سّ

ِمْن حكومات  احلازمة  رورّية  ال�سّ الإجراءات 

تلك البلدان، ول عالقة لالأمر بالّدميقراطّية 

ال�ّسعبّيُة  الّتعبرياُت  ت  م�سَّ فعندما  مطلًقا؛ 

يف  املهيمنة  َة  اخلا�سّ امل�سالَح  الّدميقراطّيُة 

بع�ض تلك البلدان، جرْت مواجهتها مبختلف 

بت�سرف من مدونة �سعود قبيالت  

كاتب ورئي�ض رابطة الّكّتاب الأردنّيني الأ�سبق

االأرواح مقابل االأرباح يف زمن كورونا...

ملف جائحة كوروناملف جائحة كورونا

ك�������ش���ف���ْت ج����ائ����ح����ُة ك�����ورون�����ا ال����ع����دي����َد م��ن 

م��ت��ه��ا ج��رمي��ة  امل���ه���ّم���ة، ويف م��ق��دِّ االأم��������ور 

وت�شليمه  ل���ل���دول  ال���ع���اّم  ال��ق��ط��اع  ت��ف��ك��ي��ك 

����ة. ك���ل���ق���م���ٍة ����ش���ائ���غ���ة ل���ل���م�������ش���ال���ح اخل����ا�����شّ

ت����ع����اين ال������والي������ات امل����ّت����ح����دة ِم��������ْن اأزم������ة 

وامل�������ش���ت���ل���زم���ات  االأج�������ه�������زة  ������ش�����دي�����دة يف 

���ه���ا واح�����دة ِم����ْن دول  ال��ط��ب��ّي��ة.. ك��م��ا ل���و اأنَّ

ال��ع��امل ال��ث��ال��ث ول��ي�����ش��ت ال���دول���ة االأع��ظ��م!
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ة والغلظة. حدث ذلك، على �سبيل  دَّ اأنواع ال�سِّ

املثال، يف �سياتل يف الوليات املّتحدة قبل نحو 

الفتة  يف  فرن�سا  يف  ا  اأي�سً وح��دث  عقدين. 

الأخرية.

الّرئي�ض  ي�سغل  ك���ان  م��ا  اأنَّ  ن���رى  وه��ك��ذا، 

الأمريكّي و�سط هذه الكارثة الإن�سانّية الهائلة، 

الكربى،  لل�ّسركات  القت�سادّية  امل�سالح  هو 

حياتهم؛  على  واحلفاظ  الّنا�ض  اأحوال  ولي�ض 

مالّية،  اأزمة  حدوث  دون  �سيحول  اإنَّه  قال  اإذ 

و�سكَت عن واجبات الّدولة تاه ال�ّسعب.

يحدث هذا بينما تعاين الوليات املّتحدة ِمْن 

اأزمة �سديدة يف الأجهزة وامل�ستلزمات الّطبّية 

الّثالث  العامل  دول  ِم��ْن  واح��دة  ��ه��ا  اأنَّ لو  كما 

ولي�ست الّدولة الأعظم! وُيَتُك الّنا�ض، هناك، 

ى الآن  لقانون النتخاب الّطبيعّي )اأو ما ُي�سمَّ

املجتمع  اأنَّ  لو  كما  القطيع”(  مناعة  “خيار 
ا  وقيميًّ وتكنولوجيًّا  علميًّا  ر  يتطوَّ مل  الب�سرّي 

قيد اأُمنله منذ ن�سوئه كقطيع بدائّي.

الإن�سان  ك��ان  الأوىل،  ال��ب��دائ��ّي��ة  احل��ي��اة  يف 

متاًما  م��توك��ني  الأخ���رى  احل��ّي��ة  والكائنات 

لقانون النتخاب الّطبيعّي )ومناعة القطيع(، 

كانت  واآن�����ذاك،  اآخ���ر.  خ��ي��ار  ��ة  ث��مَّ يكن  فلم 

“البقاء  مبداأ  حول  تتمحور  ال�ّسائدة  القيم 

لالأقوى”، وكان القانون ال�ّسائد هو متظهرات 

�ض  خمتلفة ِمْن �سريعة الغاب. اأّما الآن، فُيفَتَ

خيارات  الب�سرّي  املجتمع  اأم���ام  توجد  ���ه  اأنَّ

�ض اأنَّ الإن�سان اأ�سبح هو  اأخرى كثرية، وُيفَتَ

القيمة العليا والأولوّية الأوىل. ما يقف حائاًل 

املهيمنة  البورجوازّيات  ج�سع  هو  ذلك  دون 

واأنانّيتها املفرطة.

ويف هذا ال�ّسياق نف�سه، عربَّ اأحد اأبناء جلدتنا 

ة  اخلا�سّ القت�سادّية  امل�سالح  لي  ممثِّ ِم��ْن 

عن رف�سه لإجراءات احلجر ال�سّحّي العاّم، 

���ه ل يجب  اإنَّ ال��ب��الد ق��ائ��اًل  ال��ّت��ج��ّول يف  ومنع 

احلفاظ  بحّجة  اقت�سادنا  بانهيار  ال�ّسماح 

ر موقفه الغريب ذاك قائاًل  على الأرواح، وبرَّ

الأرواح،  من  الآلف  نخ�سر  احل��رب  يف  ��ه  اإنَّ

ويجب اعتبار ما يجري الآن حرًبا، ول بدَّ من 

الّت�سحية فيها )باآلف الأرواح طبًعا( حلماية 

مفاهيم  متاًما  يعك�ض  ما  هو  وه��ذا  ال��وط��ن! 

ُع��رًي��ا..  واأك��رثه��ا  �سورها  باأب�سع  الّليربالّية 

الأرواح مقابل الأرباح!

ج  بالطبع فاإن البع�ض ل ميّل ول يكّل ول يتحرَّ

ملف جائحة كوروناملف جائحة كورونا

ج ِمْن تكرار  البع�س ال ميّل وال يكّل وال يتحرَّ

فر�شة«،  اإىل  االأزم���ة  »حت��وي��ل  اإىل  ال��دع��وة 

��ة  وال ي���ق���ال ذل����ك ب��ا���ش��م امل�����ش��ال��ح اخل��ا���شّ

م��ال��ي��اً.  مهيمنة  طبقة  ب��ا���ش��م  ب��ل  وح���ده���ا، 

ع��ن��دم��ا ي��ق��ول ال��ب��ع�����س »اق��ت�����ش��ادن��ا« فهم 

امل�شالح  اقت�شاد  اأي  اقت�شادهم؛  يق�شدون 

ة التي اأثرت على ح�شاب الباد وال�شعب  اخلا�شّ

ِمْن دون اأْن ت�شنع تنميًة اأو ت�شنع اقت�شاداً.
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ِمْن تكرار الدعوة اإىل »تويل الأزمة اإىل فر�سة«، 

وحدها،  ة  اخلا�سّ امل�سالح  با�سم  ذلك  يقال  ول 

اأنَّنا مل  بل با�سم طبقة مهيمنة ماليًّا، والّدليل هو 

ة  امل�سالح اخلا�سّ اأرب��اب  ِمْن  اأح��ًدا  نَر  ن�سمع ومل 

الآخرين يعربِّ عن راأٍي اأو فعٍل مغاير. لذلك، فاإننا 

نفت�ض باأن من قال ذلك نطق مبا مل يجروؤ غريه 

على النطق به.

الأردّن  يف  نحن  بنا  يتعلَّق  الكالم  هذا  اإنَّ  وحيث 

ف عنده واأقوم بتفنيده. �سعًبا وبلًدا، فاإنَّني �ساأتوقَّ

“اقت�سادنا” فهم يق�سدون  عندما يقول البع�ض 

اّلتي  ة  اخلا�سّ امل�سالح  اقت�ساد  اأي  اقت�سادهم؛ 

اأْن  دون  ِم��ْن  وال�ّسعب  البالد  ح�ساب  على  اأّث��رت 

يق�سد  ول  اق��ت�����س��اًدا،  ت�سنع  اأو  تنميًة  ت�سنع 

القت�ساد الوطنّي القت�ساد الوطنّي يتمحور حول 

الوطن وال�ّسعب وم�ساحلهما ولي�ض حول م�سالح 

فئة حمدودة.

والبالد،  النا�ض  ي  ي�سحِّ اأْن  لي�ض  الآن  واملطلوب 

للمر�ض  ال�ّسعب  ن�سف  عن  يقّل  ل  ما  �ض  وُيعرَّ

الفئة  ه��ذا  توا�سل  اأْن  اأج���ل  ِم���ْن  الفناء  وخ��ط��ر 

بقدٍر  الفئة  تتعامل هذه  اأْن  بل  الفاح�ض،  اإثراءها 

الأزم��ة  ه��ذه  حيال  بامل�سوؤولّية  ال�ّسعور  من  ك��اٍف 

اأجل  ِم��ْن  امتيازاتها  ببع�ض  ي  فت�سحِّ الإن�سانّية، 

البالد وال�ّسعب، وترّد بع�ض ما يف عنقها ِمْن دين 

ي اأ�سا�ًسا اإىل حماية بيئة  للبالد وال�ّسعب.. ما يوؤدِّ

ة. اأعمالها اخلا�سّ

الّدعوة  ه��ذه  مثل  لتربير  �سبيل  ِم��ْن  ما  ��ه  اأنَّ ومب��ا 

يلجاأ  �ساحبها  فاإنَّنا جند  املتهافت،  املنطق  وهذا 

لت�سويغها؛  منه  حماولة  يف  ممكن  �سيء  ك��ّل  اإىل 

ح�سًنا!  حرًبا.  اجلائحة  اعتبار  اإىل  يدعو  هو  فها 

ف��ارق  م��ع  لكن  ذل���ك.  على  معه  نتَّفق  اأْن  ميكن 

العجيبة  ا�ستنتاجاته  ب��خ��الف   – امل��ط��ل��وب  اأنَّ 

احل��رب  ه��ذه  ِم��ْن  ال��ّن��ا���ض  اأرواح  حماية  ه��و   –
احل��رب. ّت���ار  اأج���ل  ِم���ْن  بها  الّت�سحية   ولي�ض 

بني  الّدمج  هو  الفظيع،  الكالم  هذا  يف  والأه��م، 

ة؛  اخلا�سّ امل�سالح  مفهوم  وب��ني  الوطن  مفهوم 

لت�سبح الّت�سحية باأرواح الّنا�ض ِمْن اأجل امل�سالح 

ال��وط��ن! اأج���ل  ِم���ْن  م��زع��وم��ة  ت�سحيًة  ��ة   اخل��ا���سّ

الأزمة  تويل  ر عن  املكرَّ الكالم  يخ�ّض  فيما  اأّما 

ه  اإىل فر�سة، فالّطريف اأنَّ �ساحبه يقوله كما لو اأنَّ

املعروفة  البديهّيات  اإحدى  ولي�ض  جديد  اكت�ساف 

للّراأ�سمالّية. راأ�سمالّية القرن الّثامن ع�سر والقرن 

ويعمل  جّيًدا  يعرفها  بديهّية  وهي  ع�سر،  الّتا�سع 

اأو ُمقَتِن�ض  اأو ل�ّض  ب  اأو مهرِّ بها كّل تاجر �سالح 

وعيه  م�ستوى  ك��ان  مهما  والأزم�����ات..  للُفر�ض 

واإدراكه.

حقوق  �سنام  ذروة  ب��اأنَّ  هنا  ُر  نذكِّ حال،  اأّي��ة  على 

الب�سرّي  املجتمع  عليها  تعاقد  اّل��ت��ي  الإن�����س��ان 

احل��دي��ث، ه��و ح��ّق احل��ي��اة، ولي�ض ح��ّق الإث���راء 

الفاح�ض على ح�ساب اأرواح الّنا�ض.

ملف جائحة كورونا

 ... اجل��ائ��ح��ة ح��رب��اً  اع��ت��ب��ار  البع�س اىل  ي��دع��و 

هذه  م��ن  النا�س  اأرواح  حماية  ه��و  اإذن  املطلوب 

احلرب ولي�س الت�شحية بها من اأجل جتار احلرب.  
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مقّدمة: 

تختلف االأزمة املالّية العاملّية )2008 – 2009( واالأزمة 

من  بع�شهما  ع��ن  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن  الّناجمة  احل��ال��ّي��ة 

بع�س  م��ع  الّنتائج  حيث  م��ن  وتت�شابهان  االأ���ش��ب��اب،  حيث 

االختافات العائدة لطبيعة كّل منهما، ورغم اأّن االأ�شباب 

االآن،  حّتى  �شّحّية  اأ�شباب  هي  ك��ورون��ا  جلائحة  الّظاهرة 

راع من اأجل تكدي�شه قد يكون  فالّتاريخ اأثبت اأّن املال وال�شّ

باأّن االأرب��اح االأولّية  ة عندما نعلم  هو وراء كّل �شيء خا�شّ

كورونا  لقاح  بيع  م��ن  العاملّية  االأدوي���ة  ل�شركات  املتوّقعة 

تقّدر بحوايل )19.5( مليار دوالر خال عام 2021 فقط.

مقاربة اأّولّية بن االأزمتن:

عامليتان  اأزم��ت��ان  باأنهما  اأّوًل  رئي�ض  ب�سكل  الأزم��ت��ان  تت�سابه 

فتاأثريهما اأخذ بعًدا عامليًّا باختالف له اأ�سبابه بني دولة واأخرى، اأّما 

ثانًيا فتت�سابهان باأن لهما اآثاًرا اقت�سادّية ومالّية مدّمرة بالإ�سافة 

ناعة العاملّية،  اإىل انعكا�ساتهما على العمالة، وحركة الّتجارة وال�سّ

ومعّدلت البطالة، والّنمّو القت�سادّي وغري ذلك من الّنتائج املالّية 

والقت�سادّية.

املالّية  الأزم��ة  اأّن  فهو  الأزم��ت��ني،  بني  الّرئي�ض  الختالف  اأّم��ا 

الّراأ�سمايّل  الّنظام  تليات  من  هي   )2009  –  2008( العاملّية 

وتديًدا هي اإنتاج اأمريكّي بامتياز، والأزمات املالّية يف هذا الّنظام 

ناتة عن اأربعة اختاللت رئي�سة هي:

• الختالل بني حجم الإنتاج وحجم ال�ستهالك.	

•  الختالل بني حجم الدخار وحجم ال�ستثمار.	

• الختالل بني حجم الّت�سدير وحجم ال�سترياد.	

• الختالل بني �سكل امللكّية وطبيعة الإنتاج.	

ا ومنها  هذا بالإ�سافة اإىل عوامل اأخرى ذات تاأثري مبا�سر اأي�سً

الف�ساد، وتغول الإدارات الكربى يف املوؤ�س�سات.

اأّما اأزمة جائحة كورونا فهي اأزمة �سّحّية تنّوعت الّتف�سريات يف 

اأ�سبابها ما بني كونها �سناعة ب�سرّية مّت اإعدادها يف املختربات، وما 

بظهورها،  واأطماعه عالقة  لالإن�سان  لي�ض  اأو جائحة  وباء  اأّنها  بني 

اأّن  الّثابت بعد حوايل العاّم من بداية اجلائحة هو  اأن ال�ّسيء  على 

ما رّوج له الّرئي�ض املعزول )ترامب( باأّن هذه اجلائحة هي �سناعة 

يف  الإ�سابات  اأقّل  اأّن  بدليل  قاطع  ب�سكل  �سّحته  عدم  تبنّي  �سينّية 

ني، وهي اأكرب  العامل بعد هذه املّدة من بداية اجلائحة هي يف ال�سّ

منها  اجلائحة  انطلقت  وق��د  ال�ّسكان،  ع��دد  حيث  من  العامل  دول 

ح�سب ما يقال حّتى الآن.

– 2009( والأزمة  العاملّية )2008  املالّية  نتائج الأزمة  تت�سابه 

الّناجمة عن جائحة كورونا يف اجلوانب املالّية والقت�سادّية، ولكن 

بالأعداد  وتتمّثل  الب�سرّية،  على حياة  كارثّية  نتائج  كورونا  جلائحة 

ول  بها  وامل�سابون  اجلائحة،  نتيجة  حياتهم  فقدوا  لّلذين  الهائلة 

العالج  اكت�ساف  قبل  بها  ي�سابون  قد  واّلذين  العالج،  تت  زال��وا 

مقاربة هاّمة بني االأزمة املالّية العاملّية )2008 – 2009( 

واالأزمة الّناجمة عن جائحة كورونا  2020 - ؟؟؟؟

بقلم الدكتور حيدر ر�سيد

ملف جائحة كورونا

اأثرت االأزمة املالية العاملية )2008 – 2009( 

ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ب�شكل 

العامل  دول  كافة  اأث��رت على  ولكنها  رئي�س، 

املالية  العاقات  ن�شبي، وبقدر حجم  ب�شكل 

واالق��ت�����ش��ادي��ة ب��ن ه���ذه ال����دول واأم��ري��ك��ا.
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الّناجع لها.

اأّدت جائحة كورونا حّتى كتابة هذه الأ�سطر اإىل وفاة نحو  لقد 

)2.3( مليون �سخ�ض، واإ�سابة نحو )105( مليون �سخ�ض يف اأنحاء 

العامل، ول يزال العددين يف تزايد، ولقد اأّثرت هذه الأعداد الهائلة 

كاّفة  يف  احلياة  من  عديدة  جوانب  على  وامل�سابني  املتوّفني  من 

على  انعك�ست  كورونا  اأزمة  نتائج  فاإّن  ال�ّسكل  وبهذا  العامل،  اأرج��اء 

اأ�سّد وطاأة على الأنظمة  الأنظمة القت�سادّية املختلفة، ورمبا تكون 

الّراأ�سمالّية فهي عمليًّا يف اأمريكا بلغت نحو )458( األف وفاة و)27( 

و)3.23(  وف��اة  األ��ف   )77( نحو  بلغت  فرن�سا  ويف  اإ�سابة،  مليون 

و)2.24(  وف��اة  األ��ف   )60( نحو  بلغت  اأملانيا  ويف  اإ�سابة،  مليون 

الّتاأثري الكبري للجائحة على هذه الّدول  اإ�سابة، ويعود �سبب  مليون 

ّحّية  ّحّية اّلتي ل توّفر الّرعاية ال�سّ اإىل طبيعة اأنظمة الّتاأمينات ال�سّ

املطلوبة لغالبّية اأبناء ال�ّسعب يف مثل هذه الّظروف، بعك�ض الأنظمة 

اّلتي ل تزال الّدولة م�سوؤولة فيها عن املواطنني وتاأمينهم من الّناحية 

ني  ّحّية وغريها من اجلوانب الهاّمة كالّتعليم وال�ّسكن، مثل ال�سّ ال�سّ

وكوبا تديًدا.

بنف�ض ال�ّسكل اأّثرت الأزمة املالّية العاملّية )2008 – 2009( على 

الّدول يف الّنظام اّلذي انطلقت فيه الأزمة، حيث يعتمد هذا الّنظام 

على الّتو�سع يف تقيق الأرباح وتوزيعها على الأقلّية امل�ستفيدة دون 

ال�ّسوقّية  القيمة  اأّن  ذلك  على  مثال  واأك��رب  اإنتاجّي،  اأ�سا�ض  وج��ود 

العاملّية  املالّية  الأزم��ة  تفّجر  عند  الأمريكّي  احلقيقّي  لالقت�ساد 

الوقت  يف  دولر  تريليون   )516( ح��وايل  كانت   )2009 –  2008(

يتجاوز  الأمريكي  القت�ساد  احلقيقّي يف  الإنتاج  فيه  يكن  اّلذي مل 

)60( تريليون دولر.

لقد انفجرت الأزمة املالّية العاملّية )2008 – 2009( يف الوليات 

ة املرتبطة ماليًّا  املّتحدة الأمريكّية، وانت�سرت يف دول العامل وخا�سّ

املعتمد  الّراأ�سمايّل  الّنظام  طبيعة  ب�سبب  بها  ا  واقت�ساديًّ و�سيا�سيًّا 

على امل�ساربة ب�سكل رئي�ض، ولقد انفجرت الأزمة يف اأمريكا ب�سبب 

منح ت�سهيالت مالّية فلكّية من موؤ�س�ستني مالّيتني فقط لعمالء غري 

الّت�سهيالت  هذه  مبنح  الإدارة  و�سوء  الف�ساد  �ساهم  حيث  موؤهلني، 

على  للح�سول  ا�ستخدامها  ج��رى  حيث  عقارّية،  ره��ون��ات  مقابل 

ت�سهيالت اأخرى حّتى اأ�سبحت قيمة الّت�سهيالت متّثل اأ�سعاف قيمة 

هذه  تعميق  يف  الّراأ�سمايّل  الّنظام  تّليات  تنّوعت  كما  الّرهونات، 

ملف جائحة كورونا

ال�����ش��ن وه���ي دول���ة )م��ت��ه��م��ة( ت���دل االأو����ش���اع 

ف��ي��ه��ا االآن ع��ل��ى ان���ه ك����اأن ���ش��ي��ئ��اً مل ي��ك��ن، اأم��ا 

ك���وب���ا )امل���ح���ا����ش���رة( ف��ق��د ق���ّدم���ت امل�����ش��اع��دات 

ال��ث��اين، يف  النموذج  م��ن  كبرية  ل��دول  الطبية 

ح��ن اأن اأم��ريك��ا وه���ي اق���وى دول���ة يف ال��ع��امل 

وت���ق���ود دول ال���ن���م���وذج ال���ث���اين ف��ق��د ت�����ش��درت 

ال���وف���ي���ات واال����ش���اب���ات.  ب��ح��ج��م  ال���ع���امل  دول 
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ملف جائحة كورونا

الّظاهرة  اخلطرية، وذلك من خالل تميع القرو�ض ال�ّسكنية وبيعها 

للقرو�ض،  املانحة  امل�سارف  غري  اأخ��رى  مل�سارف  اأم��ان  ك�سندات 

اّلتي و�سلت  تو�سع هائل يف منح بطاقات الئتمان  وترافق ذلك مع 

املبالغ امل�سحوبة مبوجبها اإىل اأرقام خيالية، ومع انهيار القدرة املالّية 

للمدينيني يف القطاع العقارّي �سارع ذلك يف انهيار القطاع امل�سريّف 

واملوؤ�س�سات امل�سرفّية، وبالقدر اّلذي كان به ارتباط الّدول الأخرى 

اّلذي  بالقدر  اأكرب  الأمريكي  بالقت�ساد  الّنامية  اأو  الأوروبّية  �سواء 

تاأّثرت به هذه الّدول بالأزمة اّلتي �سّميت )باأزمة الّرهن العقارّي(.

– 2009( على  ال��ع��امل��ّي��ة )2008  امل��ال��ّي��ة  ل��اأزم��ة  ال��ه��اّم��ة  ال��ّن��ت��ائ��ج 

الواليات املّتحدة االأمريكّية ودول العامل:

تريليون   )14( اإىل  اأمريكا  يف  العقارّية  القرو�ض  قيمة  و�سلت 

العاّم  الّدين  اأّم��ا  حقيقية،  �سمانات  تقابلها  مل  وبغالبيتها  دولر 

تريليون، و)300(  اإىل )11(  الأزمة  بداية  الأمريكّي فقد و�سل يف 

مليار دولر، وو�سلت ن�سبة البطالة اإىل )9%(، ومّت و�سع اليد على 

)18( مليون منزل اأو �سّقة، وبلغ حجم الّتاآكل يف الرّثوة حوايل )20( 

تريليون دولر.

مل تتوّقف نتائج االأزمة عند حدود الواليات املّتحدة االأمريكّية:

من   )%25( حوايل  حينه  يف  الأمريكّي  القت�ساد  ح�سة  بلغت 

بالقت�ساد  العامل  دول  غالبية  ارتباط  وب�سبب  العاملي،  القت�ساد 

قامت  لذلك  ونتيجة  الأزم��ة،  بهذه  العامل  دول  كّل  تاأّثرت  الأمريكّي 

البنوك،  يف  دولر  مليار   )700( ب�سّخ  ف��وًرا  الأمريكّية  احلكومة 

يف  ال�ّسّيارات  �سناعة  �سركات  لكربى  كامل  دع��م  بتقدمي  وقامت 

العامل )جرنال موتورز(، ويف اليابان �سّخت احلكومة مبالغ �سخمة 

يف البنوك و�سركات التاأمني لوقف انتقال الأزمة اإليها.

– 2009( على الّدول الّنامية  نتائج االأزمة املالّية العاملّية )2008 

ومنها االأردّن:

خطرية   )2009 –  2008( العاملّية  املالّية  الأزم��ة  نتائج  كانت 

والعربّية  الّنامية  الّدول  والقت�سادّي على  املايّل  امل�ستوى  ا على  جدًّ

اخل�سائر  فاإّن  لالأزمة،  مبا�سرة  وكنتيجة  اأقّل،  ب�سكل  الأردّن  ومنها 

العربّية املبا�سرة كانت كبرية جدًا. 

وبعيًدا عن الأرقام والّن�سب املئوّية، فاإّن الّنتائج الّرئي�سة لالأزمة 

املالّية العاملّية )2008 – 2009( اأ�سبحت جزًءا من املا�سي، وكانت 

خمتلفة بني دولة واأخرى تبًعا لدرجة النك�ساف القت�سادّي واملايّل 

بني كاّفة هذه الّدول وبني الوليات املّتحدة الأمريكّية، وميكن يف هذا 

املجال الإ�سارة ب�سكل عاّم اإىل اأهّم الّنتائج ال�ّسلبّية اّلتي اأّثرت على 

الّدول الّنامية ومنها الّدول العربّية بطبيعة احلال، وذلك على الّنحو 

الّتايل:

• تراجع حجم امل�ساعدات واملنح الأجنبية.	

• زيادة حجم الّدين العاّم )الّداخلّي واخلارجّي(.	

• تراجع القطاع ال�ّسياحّي ب�سكل خا�ّض، وانخفا�ض م�ساهمته 	

يف الّدخل الوطنّي.

• ادرات الوطنّية اإىل اخلارج.	 تراجع حجم ال�سّ

• تراجع حجم الحتياطيات الوطنّية من العمالت الأجنبّية.	

• يف 	 الوطنّية  العمالة  من  املالّية  الّتحويالت  حجم  تراجع 

اخلارج.

• تراجع معّدلت الّنمّو القت�سادّي.	

• زيادة معّدلت الّت�سّخم.	

• زيادة معّدلت البطالة.	

اأزمة جائحة كورونا )2020 - ؟؟؟؟( – االأ�شباب والّنتائج:

وحّتى   2020 ع��ام  ب��داي��ة  يف  ال��ع��امل  ك��ورون��ا  جائحة  اجتاحت 

املخّت�سني  اأق��وال  وتت�سارب  �ستنتهي،  متى  املعروف  من  لي�ض  الآن 

مثل  ومتاًما  الّتاريخ،  هذا  حول  الأجندات  واأ�سحاب  وال�ّسيا�سّيني 

كورونا  كان جلائحة  فقد   )2009 –  2008( العاملّية  املالّية  الأزمة 

باأّنها ح�سدت  تتمّيز عنها  ولكّنها  واقت�سادّية مدّمرة،  نتائج مالّية 

اأرواح املاليني، واأودعت يف امل�ست�سفيات اأعداًدا هائلة من امل�سابني 

ل تزال اأعداًدا كبرية منهم تت اأجهزة الّتنّف�ض ال�سطناعّي.

الّرعاية  اأنظمة  عمل  يف  ق�سور  عن  اجلائحة  ك�سفت  كذلك 

ّحّية يف الّدول اّلتي ت�سيطر فيها الأقلّية على مقّدرات القت�ساد،  ال�سّ

من  ال��ّدول  بع�ض  هناك  ب��اأّن  ا  اأي�سً واأّك��دت  الإنتاج،  و�سائل  وملكية 

الّدولة  حيث  ال�ّسامل،  الّتخطيط  جوهر  على  تافظ  زالت  ل  اّلتي 

م�ستوى  بقي  وال�ّسكن  والّتعليم  ّحّية  ال�سّ الّرعاية  عن  امل�سوؤولة  هي 

الإ�سابات والوفيات فيها بحدوده الدنيا، وتاأكيًدا لذلك فقد قامت 

ني وكوبا بتقدمي امل�ساعدة الّطبّية اإىل دول من الّنموذج  دول مثل ال�سّ

الآخر.

جائحة كورونا رغم اجتياحها العامل فاإن عدد 

اأوبئة  �شحايا  االآن  حتى  يتجاوز  مل  �شحاياها 

اآثارها  ولكن  مثًا،  كالطاعون  �شبقتها  اأخ��رى 

االقت�شادية على العامل كانت اآثاراً مدمرة فاقت 

بكثري اآثار االأزمة املالية العاملية )2008 – 2009(. 
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اأ�سباب اجلائحة معروفة، اأّما غري املعروف حّتى الآن، فهو هل 

هي ناتة عن فريو�ض م�سّنع يف املختربات لغايات خمتلفة اأم هي 

كغريها من الفريو�سات الّلعينة اّلتي �سربت جمتمعات العامل وفتكت 

ق�ست  اّلتي  املنا�سبة  والّلقاحات  الأدوي��ة  ظهرت  اأن  اإىل  مبواطنيها 

عليها متاًما اأو �سيطرت عليها بحيث مل تعد تعترب وباًء عامليًّا يهدد 

الب�سرّية؟

املالّية  الأزم��ة  عن  تختلف  ل  كورونا  جلائحة  املدّمرة  الّنتائج 

نتائجهما  يف  تت�سابهان  الأزمتني  فكال   )2009  –  2008( العاملّية 

لكن  تقريًبا،  باأكمله  العامل  اجتاحت  اّلتي  والقت�سادّية  املالّية 

على  ا  جدًّ خطرية  م�ساعفات  اإىل  اأّدت  باأّنها  تتمّيز  كورونا  جائحة 

اأو  ب�سببها،  اّلذين فقدوا حياتهم  اأعداد  الب�سرّي من حيث  اجلن�ض 

اّلذين اأ�سيبوا بها ول زالوا تت العالج اأو يف طريقهم اإىل الّتهلكة 

الإعالن عن  بالّرغم من  اأّنه  اأمر اجلائحة  يقال، واخلطري يف  كما 

اأّن جدًل حقيقيًّا ل يزال  اإّل  اكت�ساف اأو ت�سنيع عدد من الّلقاحات 

اأحد  لتناول  حاجة  هناك  هل  اأولهما  هاّمتني  ق�سيتني  حول  قائًما 

هذه الّلقاحات؟ وثانيهما هو مدى فعاليته يف حماية الإن�سان بطريقة 

املجتمع  وتعيد  طبيعتها،  اإىل  واملالّية  القت�سادّية  احلياة  تعيد 

الب�سرّي الّدويّل اإىل ما كان عليه قبل اجلائحة.

الّنتائج املختلفة جلائحة كورونا على العامل:

خالل �سنة تقريًبا وحّتى بداية عام 2021 اأودت اجلائحة بحياة 

اإن�سان يف كاّفة دول العامل، وقد قارب  ما يقارب )2.265( مليون 

�ستة  عن  يزيد  ما  منهم  تعافى  مليون   )105( بها  امل�سابني  عدد 

و�سبعني مليون، وذلك قبل بدء ا�ستعمال الّلقاحات املكت�سفة. 

منّظمة  عن  ال�سادرة  الأرق��ام  يف  النتباه  تلفت  اّلتي  الّظاهرة 

ّحة العاملّية اأّن هذه الأرقام تتناق�ض اإىل حّد ما مع ما يفت�ض  ال�سّ

ناعّية  ال�سّ ال��ّدول  يف  والوفيات  فالإ�سابات  الأم��ور،  عليه  تكون  اأن 

الأخ��رى  ال��ّدول  يف  والوفيات  الإ�سابات  من  بكثري  اأك��رب  املتقّدمة 

الفقرية والّنامية مثاًل، فالهند اّلتي يبلغ عدد �سكانها اأربعة اأ�سعاف 

من  بكثري  اأقّل  بها  الوفيات  عدد  و�سل  الأمريكّية  املّتحدة  الوليات 

وبنغالد�ض   ، الأمريكّية  املّتحدة  الوليات  يف  الوفيات  عدد  ن�سف 

عدد  بلغ  مليون   165 ح��وايل  �سّكانه  ع��دد  يبلغ  اّل��ذي  الفقري  البلد 

الوفيات فيها حوايل 8000 حالة مقارنة بحوايل 75000 حالة وفاة 

يف رو�سيا وهي دولة عدد �سّكانها اأقّل من عدد �سّكان بنغالد�ض.

اأّن هناك خلل ما، وقد يكون هذا اخللل يف  تظهر هذه الأرقام 

ّحة العاملّية اأو يف الأرقام اّلتي تعلنها الّدول  اإح�ساءات منّظمة ال�سّ

اإىل هذه  ي��وؤّدي اخللل فيها  اأن  ال��ّدول ل ميكن  اأرق��ام  نف�سها، ولكّن 

الّنتائج يف الّتاه العاّم.

حوايل  خالل  تت�سّبب  مل  كورونا  جائحة  اأّن  الأخ��رى  الّظاهرة 

لها  تعّر�ض  اأخ��رى  باأوبئة  مقارنة  الوفيات  من  كبري  بعدد  ال�ّسنة 

العامل، فمر�ض الّطاعون اّلذي �سرب اأوروبا خالل الفتة من عام 

اآ�سيا والعامل  املثال، وانت�سر يف  1947 وحّتى عام 1952 على �سبيل 

ت�سّبب خالل هذه الفتة يف وفاة حوايل 50 مليون �سخ�ض يف اأوروبا، 

واقتب عدد �سحاياه يف العامل اإىل حوايل 200 مليون �سخ�ض، كما 

اأّن هناك �سبعة اأوبئة اأخرى يف تاريخ العامل ت�سّببت يف دمار �سامل 

حايا اّلذين ل يقتب منهم عدد �سحايا  للب�سر من حيث عدد ال�سّ

كورونا باأي �سكل من الأ�سكال.

مل  كورونا  جائحة  بنتائج  املتعّلقة  الآث��ار  اأّن  بو�سوح  يعني  هذا 

ت�سل اإىل م�ستوى خطري مقارنة بالأوبئة الأخرى من حيث الّنتائج 

القت�سادّية  الآث���ار  ولكّن  وامل�سابني،  الوفيات  وع��دد  ّحّية،  ال�سّ

واملالّية كانت هي الأخطر والأكرث تدمرًيا وانعكا�ًسا على دول العامل 

و�سعوبها.

الّنتائج االقت�شادّية واملالّية املدّمرة للجائحة:

الّنتائج  عن  كبرًيا  اختالًفا  للجائحة  ّحّية  ال�سّ الّنتائج  تختلف 

الوفيات  اأعداد  فيه  تزل  اّلذي مل  الوقت  ففي  واملالّية،  القت�سادّية 

والإ�سابات حمدودة مقارنة بالأوبئة الأخرى اّلتي تعّر�ض لها العامل 

للجائحة  والقت�سادّية  املالّية  الّنتائج  كانت  الّطويل  تاريخه  خالل 

مدّمرة، ونتائج املقاربة بني الأزمة املالّية العاملّية )2008 – 2009( 

ا من هذه الّناحية، فكال الأزمتني اأّثرتا  وجائحة كورونا مت�سابهة جدًّ

كغريها من االأحداث العاملية الهامة امل�شطنعة 

م�شتفيدة  ج��ه��ات  دائ��م��اً  هنالك  الطبيعية  اأو 

م��ن��ك��وب��ة، ويف  اأو  راب���ح���ة، وج���ه���ات خ��ا���ش��رة  اأو 

ه����ذا امل���ج���ال ف�����اإن االأرق��������ام ال��ف��ل��ك��ي��ة الأرب�����اح 

واملتوقعة،  املتحققة  االأدوي���ة  �شناعة  �شركات 

اأ���ش��ه��م��ه��ا ي�شري  واالإرت����ف����اع ال��ه��ائ��ل يف اأ���ش��ع��ار 

االأك��ر  املت�شرر  اأم���ا  احلقيقي،  امل�شتفيد  اىل 

واقت�شادياتها  النامية  ال�شعيفة  ال��دول  فهي 

وال�����ش��ع��وب امل��ن��ك��وب��ة وخ��ا���ش��ة ال��ف��ق��راء فيها. 

ملف جائحة كورونا
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نتائج اجلائحة يف  اأّن  الوا�سح  العامل، ومن  على كاّفة دول و�سعوب 

 2008( العاملّية  املالّية  الأزمة  نتائج  على  تزيد  �سوف  اجلانب  هذا 

.)2009 –
منذ بداية ظهور اجلائحة يف نهاية عام 2019 ت�سابقت العديد 

من املوؤ�س�سات واملراكز العاملية لإجراء الّدرا�سات املختلفة على نتائج 

اجلائحة على القت�ساد العاملّي، وب�سبب اختالف الفتات اّلتي مّتت 

بها هذه الّدرا�سات، فاإّن اأهّمها ما مّت يف نهاية العام املا�سي تقريًبا، 

باختالف  القت�سادّية  الّنتائج  عن  ّحّية  ال�سّ الّنتائج  اختلفت  ولقد 

وا�سعة  الإغالقات  بني  ما  واملجتمعات  ال��ّدول  يف  املّتبعة  ال�ّسيا�سة 

اأن  الّدرا�سات  اأظهرت  ولقد  القطيع،  مناعة  مفهوم  وبني  الّنطاق، 

اإغالق جميع  اإىل  اأدى  ني�سان 2020  بداية  الّتام يف  �سبه  الإغ��الق  

املدار�ض واملوؤ�س�سات، واإلغاء الّتجّمعات والفعالّيات الكبرية يف 150 

بلًدا، واأن اأكرث من 80 بلًدا اأغلقت كّل اأماكن العمل، وفر�ست قيوًدا 

على ال�ّسفر على نطاق وا�سع، وقد اأّثرت هذه ال�ّسيا�سات على ن�ساط 

املالّية،  الأ�سواق  تقّلبات حاّدة يف  اإىل  اأّدى  مّما  العامل؛  الّتجارة يف 

ناعّية. وانخفا�سات متتالية يف اأ�سعار الّنفط واملعادن ال�سّ

اإىل  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن  الّناجمة  الإج����راءات  ه��ذه  اأّدت  وق��د 

الّتحويلّية  ناعات  ال�سّ �سادرات  يف  دولر  مليار   50 قدره  انخفا�ض 

رر اّلذي اأ�ساب  يف العامل خالل �سهر �سباط وحده، وُقّدر حجم ال�سّ

مناطق متعّددة من العامل بحوايل 15.5 مليار دولر يف دول الّتاد 

الأمريكّية، و5.2  املتحدة  الوليات  الأوروبي، و5.8 مليار دولر يف 

مليار دولر يف اليابان.

يف جانب اآخر، ومع �سّح الّدرا�سات اّلتي ر�سدت جممل تداعيات 

اإح��دى  يف  ج��اء  فقد   ،2020 ع��ام  يف  القت�سادّية  ك��ورون��ا  جائحة 

الّدرا�سات اّلتي ن�سرت يف 07 / 03 / 2020 اأن 147 مليون �سخ�ض 

يف  ت�سبب  مّم��ا  الّتاريخ؛  ذل��ك  حّتى  العامل  ح��ول  وظائفهم  فقدوا 

وانخفا�ض  تريليون دولر،  بواقع 2.1  الّرواتب  انخفا�ض مدفوعات 

اأو ما يعادل 3.8 تريليون  م�ستوى ال�ستهالك العاملّي بن�سبة %4.2 

دولر.

اأثر جائحة كورونا على منطقة ال�ّشرق االأو�شط واالأردّن:

من   %5 حوايل  اجلائحة  نتيجة  الأو�سط  ال�ّسرق  منطقة  فقدت 

البنك  تقديرات  وبح�سب  املنطقة،  ل��دول  الإجمايّل  املحلّي  الّناجت 

القت�سادّيات  من  العديد  يف  الّتوظيف  خ�سائر  ح��ّدة  ف��اإّن  ال��ّدويّل 

يعي�سون  من  عدد  من  و�ستزيد  ا،  منخف�سً الّتوظيف  معّدل  �ستبقي 

اأخرى  ناحية  ومن  املاليني،  بع�سرات  املنطقة  يف  الفقر  خّط  تت 

فاإّن ناجت البلدان امل�سّدرة للّنفط يف منطقة ال�ّسرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا انخف�ض بن�سبة 5.7% خالل عام 2020.

�سمنها  وم��ن  املنطقة  اقت�سادّيات  معظم  ف���اإّن  امل��ق��اب��ل،  يف 

الأردّن اأعلنت عن برامج للّتحفيز املايّل والقت�سادّي �سملت زيادة 

ّحة، وتاأجيل اأو خف�ض  الإنفاق على �سبكات الأمان الجتماعّي وال�سّ

جانب  ويف  لل�ّسركات،  ومنح  قرو�ض  وتقدمي  رائب،  ال�سّ مدفوعات 

ال�ّسيا�سة الّنقدّية قامت الّدول باإجراءات لتخفيف الأثر القت�سادّي 

هذه  ومن  الفائدة،  اأ�سعار  تخفي�ض  اأ�سا�سّي  ب�سكل  ومنها  للجائحة 

الّدول بطبيعة احلال الأردّن، هذا بالإ�سافة اإىل برامج �سّخ ال�ّسيولة 

ا امل�ساعدة يف دفع اأجور  حة، واأي�سً الّنقدّية وزيادة الإنفاق على ال�سّ

اّلتي اعتمدت  املتعّطلني ب�سبب اجلائحة، وذلك من خالل الربامج 

مان الجتماعّي. ب�سكل اأ�سا�سّي على اأموال ال�سّ

االآثار املختلفة جلائحة كورونا على االأردّن:

كاّفة  من  كورونا  بجائحة  العامل  بلدان  من  كغريه  الأردّن  تاأّثر 

تاريخ 03 / 02 / 2021،  ولغاية  ّحي  ال�سّ امل�ستوى  فعلى  اجلوانب، 

بلغ عدد الوفيات الإجمايّل ب�سبب اجلائحة 4،334 وفاة، اأّما العدد 

اّلذين  عدد  وبلغ  اإ�سابة،   329،194 بلغ  فقد  للم�سابني  الإجمايّل 

واملجموع  ا،  �سخ�سً  316،442 لأ�سباب خمتلفة  اجلائحة  تعافوا من 

الّتاكمّي للحالت الّن�سطة 8،418 حالة، وعدد احلالت املوؤّكدة اّلتي 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 404 حالة منهم 120 حالة يف العناية 

تنّوع  وقد  ال�سطناعّي،  الّتنّف�ض  اأجهزة  على  حالة  و53  احلثيثة، 

املنحنى الوبائّي للجائحة �سعوًدا وهبوًطا تبًعا لالإجراءات احلكومّية 

ومتابعتها �سواء كان ذلك من خالل اأوامر الّدفاع، اأو حالت احلجر 

واملنع، اأو اإلغائها اأو تخفي�سها.

اإىل  للجائحة  والجتماعّية  واملالّية  القت�سادّية  الآث��ار  و�سلت 

ّحّية، وتختلف هذه الآثار تبًعا  اأعلى بكثري من الآثار ال�سّ م�ستويات 

احلقيقية  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  االآن  ح��ت��ى  ت��ظ��ه��ر  مل 

خمتري  عمل  نتاج  هي  وه��ل  اجلائحة،  لهذه 

عن  م�شوؤول  هنالك  هل  وبالتايل  طبيعية؟  اأم 

امل�شتقبل  و�شيظهر   ... وانت�شارها؟  اطاقها 

حقيقة ما حدث بالن�شبة لهذه اجلائحة اللعينة. 

ملف جائحة كورونا
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لتاريخ اإجراء الّدرا�سات اأو اجلهات الّدار�سة، وعلى كّل حال هناك 

وبدايات  املا�سي  العام  بنهايات  ة  اخلا�سّ والّن�سب  الأرق��ام  يف  �سّح 

اأّن القت�ساد الأرديّن، واملوؤ�سرات املالّية  عام 2021، ومن املعروف 

يف الأردّن تظهر تاريخيًّا عجًزا مزمًنا منذ تاأ�سي�ض اململكة، بل منذ 

تاأ�سي�ض اإمارة �سرق الأردّن وقد ا�ستمّر ذلك حّتى الآن حيث �ساهمت 

ال�ّسيا�سات القت�سادّية احلكومّية يف زيادة معّدلت هذا العجز، اأّما 

الأزمات العاملّية فقد كانت توؤّدي اإىل طفرات كبرية يف حجم العجز 

ومعّدلته املختلفة.

كاّفة  العجز يف  تفاقم  اإىل  كورونا  اأّدت جائحة  املجال،  يف هذا 

والعمل  الإنتاج،  وتوّقف  الإغالق،  عملّيات  ب�سبب  وذلك  املوؤ�ّسرات، 

يف العديد من القطاعات؛ مّما اأّدى اإىل توّقف الآلف من العّمال يف 

تراجع  ونتج عن ذلك  موؤّقت،  اأو  دائم  ب�سكل  �سواء  جمالت عديدة 

على  �سلًبا  انعك�ض  مّما  القت�سادّية؛  القطاعات  كاّفة  اأداء  كبري يف 

الّنتائج املختلفة لالأداء القت�سادّي لعام 2020.

دائ��رة  ع��ن  ��ادرة  ال�����سّ القت�سادّية  وامل��ع��ّدلت  الأرق���ام  ت�سري 

الّنمّو  معّدل  اأّن  اإىل  الأرديّن  املركزّي  والبنك  العاّمة،  الإح�ساءات 

اأيلول من العام 2020  القت�سادّي الأرديّن تراجع حّتى نهاية �سهر 

مبعّدل )-1.55%(، كما و�سل معّدل البطالة حّتى نهاية الّربع الّثالث 

ا اإىل  ح�سب الأرقام الّر�سمّية اإىل )23.9%( وُيعتقد باأّنه و�سل عمليًّ

العاّم )%7.9(  الّدين  اإجمايّل  العام املا�سي، وزاد  )28%( يف نهاية 

الإجمايّل، وهذا موؤ�ّسر  املحلّي  الّناجت  ن�سبته )106%( من  و�سّجل ما 

الّت�ساعدّي م�ستمّر  فاإّن هذا الّتاه  خطري كما هو معروف، وعمليًّا 

تراجعت  كما  �سعوده،  من  زادت  كورونا  جائحة  ولكن  يتوّقف،  ومل 

حوالت اآلف الأردّنيني العاملني يف اخلارج بن�سبة )-9.7%(، وارتفع 

اأول 2020 بن�سبة )%33.9(،  عجز املوازنة حّتى نهاية �سهر ت�سرين 

تراجع  الّتاه  وبنف�ض  ادرات مبعدل )-%5.5(،  ال�سّ وتراجع حجم 

الإي��رادات  على  يوؤّثر  وه��ذا   ،)%13.8-( مبعّدل  امل�ستوردات  حجم 

ريبّية للّدولة كما هو معروف. ال�سّ

 ا�شتنتاجات هاّمة:

ال��والي��ات 	• على   )2009 –  2008( العاملّية  امل��ال��ّي��ة  االأزم���ة  اأّث���رت 

دول  كاّفة  على  اأّث��رت  ولكّنها  رئي�س،  ب�شكل  االأمريكّية  املّتحدة 

العامل ب�شكل ن�شبّي، وبقدر حجم العاقات املالّية واالقت�شادّية 

بن هذه الّدول واأمريكا.

نظامن 	• االآن  حّتى  العامل  يف  اأّن  حقيقة  كورونا  جائحة  اأّك��دت 

على  ال��ّدول��ة  اإ���ش��راف  ا�شتمرار  على  ي��ق��وم  اأح��ده��م��ا  خمتلفن 

هو  وثانيهما  ناعة،  وال�شّ والّتعليم  ّحة  كال�شّ الهاّمة  القطاعات 

املال اخلا�ّس على مثل  راأ���س  اّل��ذي يقوم على �شيطرة  الّنموذج 

ك��ل من  ك��ورون��ا على  ت��اأث��ريات جائحة  امل��راف��ق، وتختلف  ه��ذه 

الّنظامن ب�شكل وا�شح.

اأنه 	• االآن على  االأو���ش��اع فيها  ت��دّل  دول��ة )متهمة(  ن وهي  ال�شّ

كاأن �شيًئا مل يكن، اأّما كوبا )املحا�شرة( فقد قّدمت امل�شاعدات 

الّطبّية لدول كبرية من الّنموذج الّثاين، يف حن اأّن اأمريكا وهي 

اأقوى دولة يف العامل، وتقود دول الّنموذج الّثاين فقد ت�شّدرت 

دول العامل بحجم الوفيات واالإ�شابات.

مل 	• �شحاياها  عدد  ف��اإّن  العامل،  اجتياحها  رغم  كورونا  جائحة 

يتجاوز حّتى االآن �شحايا اأوبئة اأخرى �شبقتها كالّطاعون مثًا، 

اآث��اًرا مدمرة فاقت  اآثارها االقت�شادّية على العامل كانت  ولكّن 

بكثري اآثار االأزمة املالّية العاملّية )2008 – 2009(.

الّطبيعية 	• اأو  امل�شطنعة  الهاّمة  العاملية  االأح��داث  من  كغريها 

اأو  راب��ح��ة، وج��ه��ات خ��ا���ش��رة  اأو  دائ��ًم��ا ج��ه��ات م�شتفيدة  ه��ن��اك 

�شركات  الأرب���اح  الفلكّية  االأرق���ام  ف���اإّن  امل��ج��ال  ه��ذا  منكوبة، ويف 

اإىل  ي�شري  اأ�شهمها  اأ�شعار  الهائل يف  االأدوي��ة، واالرتفاع  �شناعة 

الّنامّية  عيفة  ال�شّ الّدول  املت�شّرر فهي  اأّما  امل�شتفيد احلقيقّي، 

ة الفقراء فيها. واقت�شادياتها وال�ّشعوب املنكوبة وخا�شّ

الّتفا�شيل احلقيقّية لهذه اجلائحة، وهل 	• االآن  مل تظهر حّتى 

هي نتاج عمل خمترّي اأم طبيعّية؟ وبالّتايل هل هناك م�شوؤول 

عن اإطاقها وانت�شارها؟ ومن املعروف دوًما اأّن املجرم احلقيقّي 

هو امل�شتفيد من اجلرمية، و�شيظهر امل�شتقبل حقيقة ما حدث 

بالّن�شبة لهذه اجلائحة الّلعينة.

من املوؤّكد باأّن العلم احلديث اّلذي اأو�شل االإن�شان اإىل الكواكب 	•

اإجنازات طبّية خارقة �شيكون قادًرا على و�شع  البعيدة، وحّقق 

حد لهذه اجلائحة، ولكّن ال�ّشوؤال املطروح هو متى وكيف وهل 

�شياأتي ذلك بقرار؟

م��ن امل��وؤك��د ب���اأن ال��ع��ل��م احل��دي��ث ال���ذي اأو���ش��ل 

االإن�شان اىل الكواكب البعيدة، وحقق اإجنازات 

ط��ب��ي��ة خ��ارق��ة ���ش��ي��ك��ون ق����ادرا ع��ل��ى و���ش��ع حد 

ل���ه���ذه اجل���ائ���ح���ة، ول���ك���ن ال���������ش����وؤال امل���ط���روح 

ه���و م��ت��ى وك���ي���ف وه����ل ���ش��ي��اأت��ي ذل����ك ب���ق���رار؟

ملف جائحة كورونا
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اأجرت قناة روؤيا الف�شائّية مقابلة تلفزيونّية مع الّزميل 

الّدكتور حيدر ر�شيد رئي�س الّنقابة العاّمة بتاريخ 20 / 06 / 

2020 �شمن برنامج »من امليدان« حول واحدة من الق�شايا 

تف�شي  خ��ال  العّمالية  ال��ّن��ق��اب��ات  ودور  ال��ع��ّم��ال  ت��ه��ّم  اّل��ت��ي 

تن�شر  احلوار  جمّلة  فاإّن  املو�شوع  والأهّمّية  كورونا،  جائحة 

تفا�شيل هذه املقابلة.

املذيع معاذ الّردايدة:

»قطاع البنوك تاأّثر كباقي القطاعات يف جميع دول العامل اإثر 

اأّدى اإىل ال�ستغناء عن اأعداد لي�ست بالقليلة  جائحة كورونا مّما 

ع��اّم،  ب�سكل  العامل  ويف  خا�ّض،  ب�سكل  الأردّن  يف  املوظفني  من 

نتحّدث اليوم مع رئي�ض الّنقابة العاّمة للعاملني يف قطاع امل�سارف 

وهل هناك  وما احللول؟  الأ�سباب؟  ما  واملحا�سبة لرنى  والّتاأمني 

اأعمالهم؟  اإىل  عنهم  ال�ستغناء  مّت  اّلذين  املوظفني  لعودة  اأم��ل 

رئي�ض  وه��و  ر�سيد  حيدر  الّدكتور  باح  ال�سّ ه��ذا  يف  اإيّل  وين�سّم 

الّنقابة العاّمة للعاملني يف امل�سارف والّتاأمني واملحا�سبة.

القطاع  على  كورونا  جائحة  اأّث��رت  لقد  دكتور،  اخلري  �سباح 

ا على قطاعي الّتاأمني واملحا�سبة، حيث كان هناك  امل�سريف واأي�سً

ات الّتوا�سل الجتماعّي باأّن عدًدا من البنوك قد  تداول عرب من�سّ

قامت بال�ستغناء عن اأعداد لي�ست بالقليلة من املوظفني اإثر هذه 

كبرية؟  اأم  لكم  بالّن�سبة  ب�سيطة  الّتداعيات  هذه  فهل  اجلائحة، 

وهل هناك حلول؟ وهل مّت طرح هذه املوا�سيع اأم ل؟«.

الّدكتور حيدر ر�شيد:

»�سكًرا جزياًل واأهاًل و�سهاًل بكم، يف الواقع لت�سحيح املعلومة 

يف  الأمور  تهّول  ما  عادًة  الجتماعّي  الّتوا�سل  و�سائل  لأّن  ونظًرا 

جمازر  هناك  ب��اأّن  الو�سائل  بع�ض  ذك��رت  حيث  الأح��ي��ان،  بع�ض 

كبرية وغريها من  اأع��داد  ال�ستغناء عن  مّت  قد  واأنه  البنوك،  يف 

بهذا  لي�ست  الأم��ور  ب��اأّن  للّنقابة  كرئي�ض  اأعتقد  ف��اإين  الأخ��ب��ار، 

من  �سكوى  اأي  يردنا  مل  اإّن��ه  حيث  امل�سريّف،  القطاع  يف  امل�ستوى 

ب�سبب  ال�ستغناء عن موظفني  مّت  قد  باأّنه  بنك  اأي  اأو  اأي موظف 

كورونا، واإمّنا ما يح�سل هو ا�ستمرار لعملّيات �سابقة لأزمة كورونا 

ولي�ست ب�سبب اأزمة كورونا، حيث يتّم اإعادة تنظيم و�سع كل بنك 

غالبية  يف  وحجمه  العمل  وطبيعة  العاملة  القوى  حجم  حيث  من 

البنوك اإذا مل تكن جميعها، وهذه البنوك ل تقوم بف�سل العّمال 

بل تقوم بطرح حوافز مالّية من اأجل اأن يقوموا بتقدمي ا�ستقالت 

طوعّية.

بالّطلب  تقوم  البنوك وهي حمدودة  بع�ض  اأّن  اإلينا  تنامى  ما 

من املوظفني تقدمي ا�ستقالتهم، ويف حال مل يقوموا بذلك يقوم 

البنك بف�سلهم ب�سكل خمالف لأحكام قانون العمل، وهذا مو�سوع 

اآخر، حيث تتدّخل الّنقابة والّنقابات ب�سكل عاّم يف هذه احلالت 

كان  اإذا  ة  وخا�سّ تتدّخل،  ب��اأن  احل��ّق  يعطيها  القانون  لأن  ف��وًرا؛ 

اخل�سو�ض  بهذا  �سكاوي  اأية  ت�سلنا  مل  ونحن  جماعيًّا،  الف�سل 

لقاء رئيس النّقابة العامّة مع قناة رؤيا حول 
“تداعيات جائحة كورونا على العاملني يف املصارف والتّأمني واملحاسبة” 

17 م��ج��ل��ة ال��ح��وار

ملف جائحة كورونا
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اأّثرت  قد  كورونا  اأّن جائحة  بتقديري  واأنا  كورونا،  ب�سبب جائحة 

ب�سكل  العمالة  وعلى  القت�ساد  وعلى  الأردّن  وعلى  العامل  على 

خا�ّض، ولكّنها يف القطاع امل�سريّف ذات تاأثري حمدود.«

املذيع معاذ الّردايدة:

مطلقة،  وقانونّيتها  قانونّية  ُتَعّد  الّطوعّية  ال�ستقالة  »اليوم 

�سحيح؟«

الّدكتور حيدر ر�شيد: 

يكون  وقد  احل��وار،  خالل  من  تتّم  الّطوعّية  ال�ستقالة  »نعم، 

اإىل  الإدارات  فتلجاأ  احل���الت،  بع�ض  يف  متكافئ  غ��ري  احل���وار 

غط على املوظف باأن ي�ستقيل اأو يتّم اإقالته لكن يف الّنهاية ما  ال�سّ

يحكم املو�سوع هو اأن يقوم املوظف بتقدمي ا�ستقالته، فاإذا قدمها 

فاإّن ما ي�سبق ذلك كّله لي�ض له اأهّمّية، املهّم هو اأّنه توجد ا�ستقالة 

باأنهم  يقولون  �سابقة  اأوق��ات  يف  الّنقابة  اأتوا اإىل  كثريون  خطّيّة. 

فعاًل؟  ال�ستقالة  مّتت  هل  �سوؤالهم  فيتّم  ال�ستقالة،  على  اأجربوا 

ا باأّن املو�سوع انتهى قانونيًّا، وكانت  فاإذا كان ذلك فهذا يعني عمليًّ

هناك يف الكثري من احلالت حماولت للف�سل، ودون ذكر اأ�سماء 

وا�ستطاعت  الّنقابة،  اإىل  حينها  يف  املوظفون  وتوّجه  البنوك، 

الّنقابة اأن تّل م�سكلتهم، احلّل قد ل يكون اإعادتهم اإىل العمل؛ 

مئة  العامل  م�سلحة  يف  لي�ض  العمل  وقانون  العمل  �ساحب  لأّن 

باملئة، فعمليًّا كان احلّل من خالل اإعطائهم تعوي�سات وتعوي�سات 

جمزية، فعلى �سبيل املثال ودون ذكر ا�سم البنك، يف اأحد احلالت 

من  الّطلب  فتّم  ال�ّسكرترية  وظيفة  يلغي  اأن  البنوك  اأح��د  اأراد 

ال�ّسكرتريات اأن ي�ستقلن اأو اأن يتّم ف�سلهّن، فح�سر لنا يف الّنقابة 

اإخبارهّن  اأن ي�ستقلن، فتّم  الّلواتي رف�سن  ال�ّسكرتريات  عدد من 

باأّن الّنقابة �ستتبنى ق�سّيتهن، وطلب منهّن اإح�سار ال�ّسكرتريات 

ا، فكان املجموع حوايل اأربع ع�سرة �سكرترية،  الّلواتي ا�ستقلن اأي�سً

وتفاو�ست  بهذا اخل�سو�ض،  للبنك  كتاب  بتوجيه  الّنقابة  فقامت 

البنك  مع  اّتفاق  اإىل  وو�سلنا  عنهم،  بالّنيابة  اإدارت��ه  مع  الّنقابة 

بدفع تعوي�سات اإ�سافية غري الّتعوي�سات اّلتي ين�ّض عليها قانون 

العمل وحّدها الأدنى رواتب ثمانية اأ�سهر بالإ�سافة ملا مينحه قانون 

العمل وحّدها الأعلى رواتب اثني ع�سر �سهًرا اإ�سافّية بح�سب املّدة 

ال�ّسكرتريات  اإحدى  باأّن  ت�ستغرب  وقد  ال�ّسكرترية،  خدمتها  اّلتي 

كانت قد خدمت يف البنك ملّدة ثمانية اأ�سهر فقط، وت�سلت على 

تعوي�سات لثمانية اأ�سهر اإ�سافية مبوجب الّتفاق. 

اإًذا، فاإّن قانون العمل وا�سح و�سريح يف هذا املجال، وهو يف 

لكن  العامل، وذلك �سيء موؤّكد  اإىل جانب  لي�ض  الف�سل  موا�سيع 

اأو املوظفني كما هو  العّمال  هناك طرق وو�سائل لتح�سيل حقوق 

ا الّتاأكيد على اأّن  احلال عندما جلوؤوا اإىل الّنقابة، ومن املهّم جدًّ

الّلجوء اإىل الّنقابة واإبالغها يجب اأن يكون قبل اأن يتقّدم املوّظف 

بال�ستقالة.«.

املذيع معاذ الّردايدة:

القانون  عن  تّدثنا  قد  اأّن��ه  ومبا  ولكن  الّنقابة  اإىل  »�سنعود 

خا�ّض  قانون  وهناك  حاليًّا،  الّدفاع  قوانني  ظل  يف  فنحن  اليوم 

ا الّتعديالت اّلتي طرحت  بالعاملني وهو القانون رقم )6(، واأي�سً

فيما بعد من قبل رئي�ض الوزراء، ما نظرة الّنقابة العاّمة للعاملني 

ة  القوانني خا�سّ اإىل هذه  اليوم  والّتاأمني واملحا�سبة  يف امل�سارف 

واأّن البع�ض يقول كما يتداول الأ�سخا�ض يف ال�ّسارع باأّنه ي�سّب يف 

�سالح �ساحب العمل ولي�ض يف حّق العامل؟«.

الدّكتور حيدر ر�شيد:

ال��ّدف��اع هي �سكل من  اأوام��ر  اأّن  اأق��ول  ا  اأن��ا �سخ�سيًّ »ب��داي��ًة، 

اأ�سكال العودة اإىل الأحكام العرفّية وهذا �سيء غري حمّبب، ونحن 

الفريق  اأداء  ولكّن  طويلة،  ل�سنوات  العرفّية  الأحكام  من  عانينا 

هذا  لكّن  جيًدا،  اأداء  كان  كورونا  بجائحة  يتعلق  فيما  احلكومّي 

وت�سري  القوانني  بكاّفة  العمل  تلغي  باأن  احلّق  احلكومة  يعطي  ل 

الأمور من خالل اأوامر دفاع خمتلف عليها، واأنا بتقديري- وهذه 

اأّن اأمر الّدفاع رقم )1( تناول ق�سّية موؤ�س�سة  لنا تّفظ عليها- 

مان مبعنى اأّنه  مان الجتماعّي، وعّلق بنود واأحكام قانون ال�سّ ال�سّ

�ستتحمل  باآخر  اأو  ب�سكل  الجتماعّي  مان  ال�سّ موؤ�س�سة  باأّن  اأوحى 

جزًءا من العبء املايّل جلائحة كورونا، والّنتيجة املبا�سرة وغري 

ا اأعترب اأّن اأمر الّدفاع رقم )6(  املبا�سرة على العّمال، اأنا �سخ�سيًّ

ا�ستعمالها  يتّم  اّلتي  والأم��وال  العّمال  �سالح  لي�ست يف  وتعديالته 

مان الجتماعّي واإن كان يتّم الّلجوء  اأو ا�ستغاللها هي اأموال ال�سّ

اإليها من خالل م�سميات خمتلفة.«.

املذيع معاذ الّردايدة:

»ل�سيق الوقت دعنا نوجه ر�سالة للعاملني يف قطاع امل�سارف 

معهم  للوقوف  نقابتهم  اإىل  العودة  ب�سرورة  واملحا�سبة  والتاأمني 

يف حال تعر�سوا اإىل نوع من اأنواع الّظلم، والّنقابة على قدر عاٍل 

من امل�سوؤولية �ستعمل على تاأمني جميع احتياجات العاملني يف هذا 

القطاع.«.

الّدكتور حيدر ر�شيد:

»اإذا جلاأ لها العامل هي قادرة ب�سكل اأو باآخر على الّدفاع عنه 

وتاريخ الّنقابة تاريخ مليء باملنا�سبات والأحداث اّلتي توؤّكد هذه 

احلقيقة.«

املذيع معاذ الّردايدة: 

العاّمة  الّنقابة  رئي�ض  واأنت  ر�سيد  حيدر  الّدكتور  لك  »�سكًرا 

للعاملني يف امل�سارف والتاأمني واملحا�سبة.«

ملف جائحة كورونا
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ال���ور����ش���ات ال��ّت��دري��ب��ّي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن يف ال��ب��ن��وك 

والقطاع امل�شريّف قبل جائحة كورونا واأثناءها:

الور�شة الّتدريبّية امل�شرفّية »مكافحة غ�شل  -

االأموال ومتويل االإرهاب« / قبل اجلائحة:

�سة  املتخ�سّ امل�سرفّية  الّتدريبّية  الور�سة  عقدت 

الإره��اب« يف  ومتويل  الأم��وال  غ�سل  »مكافحة  حول 

مقر مركز الّتدريب امل�سريّف واملايّل والعمايّل خالل 

الفتة من 17 – 19 / 02 / 2020م، و�سارك فيها 

ثمانية ع�سر م�سارًكا ميّثلون موظفي عدد من البنوك 

رافة، واأدار  العاملة يف الأردّن، و�سركة العالونة لل�سّ

اأعمالها اخلبري امل�سريّف الأ�ستاذ اأحمد التتري.

وقد قام رئي�ض الّنقابة العاّمة وبح�سور عدد من 

اأع�ساء الهيئة الإدارّية بافتتاح اأعمال الور�سة، حيث 

رّحب باملدرب وبامل�ساركني، واأّكد على اأهّمّية مو�سوع 

الور�سة يف جمال العمل امل�سريّف.

ة ملوظفي �شركة برنك�س  - دورة تدريبّية خا�شّ

والعملّية  العلمّية  »االأ�شاليب  حول  االأردّن 

لك�شف تزييف الّنقد« / قبل اجلائحة:

ع��ق��د م��ق��ر م��رك��ز ال��ّت��دري��ب امل�����س��ريّف وامل���ايّل 

والعمايّل الّتابع للّنقابة العاّمة للعاملني يف امل�سارف 

ملوظفي  ة  خا�سّ تدريبّية  دورة  واملحا�سبة  والّتاأمني 

العلمّية  »الأ���س��ال��ي��ب  ح��ول  الأردّن  برنك�ض  �سركة 

والعملّية لك�سف تزييف الّنقد« خالل الفتة من 07 

ولغاية 2020/03/14، و�سارك فيها واحد وخم�سون 

م�سارًكا من موظفي ال�ّسركة، واأدار اأعمالها املدّرب 

اخلبري اأجمد عطية.

بالّرغم من جائحة كورونا .. 

مركز الّتدريب امل�شريّف واملايّل والعّمايّل ي�شتمّر يف ن�شاطاته الّتدريبّية خالل العام )2020(

جائحة  فر�شتها  اّل��ت��ي  امل��ع��ي��ق��ات  م��ن  ب��ال��ّرغ��م 

خال  اململكة  يف  ال��ّت��دري��ب  ن�شاطات  على  ك��ورون��ا 

العام )2020( متّكن مركز الّتدريب امل�شريّف واملايّل 

تنفيذ عدد  م��ن  ال��ع��اّم��ة  للّنقابة  ال��ّت��اب��ع  وال��ع��م��ايّل 

تدريبّية  ور�شات  �شملت  الّتدريبّية  الّن�شاطات  من 

للعاملن يف البنوك والقطاع امل�شريف باالإ�شافة اإىل 

عدد من الّدورات الّتدريبّية �شمن برنامج »الّتاأهيل 

اجلامعات  خلريجي  امل��وج��ه  �س«  املتخ�شّ امل�����ش��ريّف 

اجلدد، وقد ا�شتخدم املركز بنجاح تقنية الّتعّلم عن 

تنفيذ  يف   )ONLINE TRAINING( بعد 

عدد من هذه الّدورات والور�شات الّتدريبّية.

مركز التدريب امل�شريف واملايل والعمايل 
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لويد  عفيف  ال�ّسّيد  ال���ّدورة  اأع��م��ال  افتتاح  رع��ى 

العاّمة،  الّنقابة  رئي�ض  بح�سور  ال�ّسركة  ع��اّم  مدير 

يف  ال��ّن��ق��د  وح���دة  م��دي��ر  يغمور  م�سطفى  ��ّي��د  وال�����سّ

ال�ّسركة، وال�ّسّيد �سالح الأ�سمر ع�سو الهيئة الإدارّية 

يف الّنقابة.

هذا وقد رّحب الّدكتور حيدر ر�سيد براعي الفتتاح 

ال��ّدورة  هذه  من  ال�ستفادة  لهم  متمنًيا  وباحل�سور 

ال�ّسركة،  عمل  جمال  يف  لأهّمّيتها  نظًرا  الّتدريبّية 

واآماًل ا�ستمرار الّتعاون م�ستقباًل بني ال�ّسركة والّنقابة 

يف جمال الّتدريب.

كلمته  يف  لويد  عفيف  ال�سيد  اأع��رب  جانبه  من 

عن �سعادته بانعقاد هذه الّدورة ملوظفي ال�ّسركة من 

خالل مركز الّتدريب امل�سريّف واملايّل والعّمايّل الّتابع 

�ساأنه رفع مهاراتهم  اّلذي من  الأمر  العاّمة،  للّنقابة 

يف جمال ك�سف تزييف الّنقد.

ت�سليم  مّت  ال��ّت��دري��ب��ّي��ة  ال����ّدورة  اأع��م��ال  نهاية  يف 

ع��اّم  م��دي��ر  قبل  م��ن  فيها  للم�ساركني  ��ه��ادات  ال�����سّ

ال�ّسركة. 

»اإدارة  - ح��ول  �شة  املتخ�شّ امل�شرفّية  الور�شة 

ال��ّت��ع��ّر���ش��ات االئ��ت��م��ان��ّي��ة يف ���ش��وء ج��ائ��ح��ة 

كورونا« / اأثناء اجلائحة:

ور�سة  - اأع��م��ال  العاّمة  الّنقابة  مبقّر  ُعقدت 

�سة حول »اإدارة الّتعّر�سات  العمل امل�سرفّية املتخ�سّ

نّظمها  واّلتي  ك��ورون��ا«،  جائحة  �سوء  يف  الئتمانية 

الّتابع  وال��ع��ّم��ايّل  وامل���ايّل  امل�سريّف  الّتدريب  مركز 

اأّيام خالل الفتة من  للّنقابة، وا�ستمّرت ملّدة ثالثة 

موظفون  فيها  و���س��ارك  2020م.   /  07  /  26  -  20

ميثلون عدًدا من البنوك

امل�سريّف  اخلبري  اأعمالها  واأدار  الأردّن،  يف  العاملة   

الأ�ستاذ �سمري اأبو اآغا.

هذا وقد مّتت مراعاة اإجراءات ال�ّسالمة والوقاية 

من  الّتدريبّية  الور�سة  هذه  يف  للم�ساركني  ّحّية  ال�سّ

لكاّفة  واملعّقمات  والقفازات  الكّمامات  تاأمني  خالل 

م�ساركني  ع�سرة  وا�ستقبال  والعاملني،  امل�ساركني 

كحّد اأق�سى تنفيًذا ملبداأ الّتباعد الجتماعّي.

حيدر  الّدكتور  ت��ّدث  الور�سة  اأع��م��ال  نهاية  يف 

مو�سًحا  امل�ساركني  اإىل  العاّمة  الّنقابة  رئي�ض  ر�سيد 

يف  للعاملني  املهني  اجلانب  تطوير  يف  الّنقابة  دور 

بني  الإيجابّي  بالّتعاون  وم�سيًدا  امل�سريّف،  القطاع 

امل�ساركني  بت�سليم  قام  ذلك  وبعد  والبنوك،  املركز 

�سهادات الور�سة.

�����ش��ة ح���ول  - ال����ور�����ش����ة امل�������ش���رف���ّي���ة امل��ت��خ�����شّ

م���واج���ه���ة  االأع�������م�������ال يف  »ا������ش�����ت�����م�����رارّي�����ة 

الطوارئ” با�شتخدام تقنية الّتعّلم عن بعد 

 /  )ONLINE TRAINING(

اأثناء اجلائحة:

مركز التدريب امل�شريف واملايل والعمايل 
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والعّمايّل  واملايّل  امل�سريّف  الّتدريب  مركز  َعقد 

م�سرفّية  ع��م��ل  ور���س��ة  ال��ع��اّم��ة  ل��ل��ّن��ق��اب��ة  ال��ّت��اب��ع 

يف  الأع���م���ال  ا���س��ت��م��رارّي��ة   « ب��ع��ن��وان  �سة  متخ�سّ

مواجهة الطوارئ” با�ستخدام تقنية الّتعّلم عن بعد 

)ONLINE TRAINING(، وا�ستمّرت 

ملّدة ثالثة اأّيام خالل الفتة من 21 - 23 / 09 / 

عدًدا  ميثلون  موظفون  فيها  �سارك  حيث  2020م، 

برنك�ض  و�سركة  الأردّن،  يف  العاملة  البنوك  م��ن 

الأ�ستاذ  امل�سريّف  اخلبري  اأعمالها  واأدار  الأردّن، 

�سامر املع�سر.

• �س« 	 دورات برنامج »الّتاأهيل امل�شريّف املتخ�شّ

قبل جائحة كورونا واأثناءها:

الّدورة االأوىل من برنامج »الّتاأهيل امل�شريّف  -

�س« / قبل اجلائحة: املتخ�شّ

والعّمايّل  واملايّل  امل�سريّف  الّتدريب  مركز  عقد 

امل�سريّف  »ال��ّت��اأه��ي��ل  ب��رن��ام��ج  م��ن  الأوىل  ال����ّدورة 

مقّر  يف  اجل��دد  اجلامعات  خلريجي  �ض«  املتخ�سّ

وحّتى   2020/01/19 م��ن  ال��ف��تة  خ��الل  امل��رك��ز 

.2020/02/16

ويف اختتام هذه الّدورة قام الّدكتور حيدر ر�سيد 

مركز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض   / العاّمة  الّنقابة  رئي�ض 

على  الّتدريبي  الربنامج  �سهادات  بتوزيع  الّتدريب 

من  بتخريجهم  �سعادته  عن  واأع���رب  امل�ساركني، 

هذه الّدورة متمنًيا اأن يكون هذا الربنامج الّتاأهيلّي 

بداية م�ستقبل واعد لهم يف �سوق العمل.

ال�������ّدورة ال��ّث��ان��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج »ال��ّت��اأه��ي��ل  -

�����س« ب��رع��اي��ة م��دي��ر ع��ام  امل�����ش��ريّف امل��ت��خ�����شّ

ال��ب��ن��ك ال��ع��ق��ارّي امل�����ش��رّي ال��ع��رب��ّي / قبل 

جائحة كورونا واأثناءها:

رعى مدير عام البنك العقارّي امل�سرّي العربّي 

عاّم  مدير   / الإقليمّي  املدير  عقل  ط��ارق  ال�ّسّيد 

رئي�ض  بح�سور  العربّي  امل�سرّي  العقارّي  البنك 

الّنقابة العاّمة الّدكتور حيدر ر�سيد، وال�ّسّيد حممود 

البناء،  يف  للعاملني  العاّمة  الّنقابة  رئي�ض  احلياري 

وعدد من مديري البنك واأع�ساء من الهيئة الإدارّية 

»برنامج  من  الّثانية  ال��ّدورة  اأعمال  افتتاح  للّنقابة 

 /  03  /  01 بتاريخ  �ض«  املتخ�سّ امل�سريّف  الّتاأهيل 

امل�سرّي  العقارّي  البنك  برعاية  وج��رت   ،2020

العربّي.

حيدر  الّدكتور  العاّمة  الّنقابة  رئي�ض  رّحب  وقد 

ر�سيد يف الفتتاح بال�ّسّيد مدير عام البنك العقارّي 

مركز التدريب امل�شريف واملايل والعمايل 
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امل�سرّي العربّي، وباحل�سور واملدرب وامل�ساركني موؤكًدا 

على اأهّمّية هذا الربنامج يف تاأهيل امل�ساركني للعمل يف 

القطاع امل�سريّف.

من جهته، اأ�ساد مدير عام البنك العقارّي امل�سرّي 

الإيجابّي  بالّتعاون  كلمته  يف  عقل  طارق  ال�ّسّيد  العربّي 

به  تقوم  اّل��ذي  الّتدريبّي  وبالّدور  والبنك،  الّنقابة  بني 

ا�ستمرار  موؤكًدا على  الّتدريب  الّنقابة من خالل مركز 

هذا التعاون م�ستقباًل.

بعد  ع��ن  ال��ّت��ع��ّل��م  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  مّت  وق���د  ه���ذا 

الّن�سف  يف   )ONLINE TRAINING(

الّثاين من الّدورة بعد اأن توقفت ب�سبب ظروف جائحة 

كورونا، واختتمت اأعمالها بتاريخ 29 / 06 / 2020.

متدرًبا   )19( الربنامج  من  ال��ّدورة  هذه  يف  �سارك 

نخبة  اأعمالها  واأدار  والكليات،  اجلامعات  خريجي  من 

من املدربني اخلرباء العاملني يف البنوك الأردنّية.

امل�شريّف  - »الّتاأهيل  برنامج  من  الّثالثة  ال��ّدورة 

�س« / اأثناء اجلائحة:  املتخ�شّ

ب��رن��ام��ج »ال��ّت��اأه��ي��ل امل�سريّف  ال��ّث��ال��ث��ة م��ن  ال����ّدورة 

امل�سريّف  الّتدريب  مركز  مقّر  يف  ُعقدت  �ض«  املتخ�سّ

واملايّل والعّمايّل خالل الفتة من 19 / 07 وحّتى 16 / 

08 / 2020م، و�سارك فيها عدد من خريجي اجلامعات 

املدربني  من  نخبة  اأعمالها  واأدار  الأردن��ّي��ة،  والكليات 

اخلرباء العاملني يف البنوك الأردنّية.

ال��ّت��دري��ب مب��راع��اة  اإدارة م��رك��ز  ه��ذا وق��د ق��ام��ت 

الّدورة من  للم�ساركني يف  وال�ّسالمة  ّحة  ال�سّ اإجراءات 

لكاّفة  واملعّقمات  وال��ق��ّف��ازات  الكّمامات  تاأمني  خ��الل 

م�ساركني  ع�سرة  وا�ستقبال  فيها،  والعاملني  امل�ساركني 

فيها كحّد اأق�سى تنفيًذا ملبداأ الّتباعد الجتماعّي.

امل�شريّف  - »الّتاأهيل  برنامج  من  الّرابعة  ال��ّدورة 

�س« / اأثناء اجلائحة:  املتخ�شّ

الّتاأهيل  »برنامج  من  الّرابعة  ال��ّدورة  اأعمال  جرت 

�����ض« يف م��ق��ر م��رك��ز ال��ّت��دري��ب  امل�����س��ريّف امل��ت��خ�����سّ

من  الفتة  خالل  واأقيمت  والعّمايّل،  وامل��ايّل  امل�سريّف 

2020/09/20 وحّتى 2020/10/14 مب�ساركة عدد من 

خريجي اجلامعات والكّلّيات الأردنّية.

الّنقابة  رئي�ض  ر�سيد  حيدر  الّدكتور  ق��ام  وق��د  ه��ذا 

بتوزيع  الّتدريب  مركز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العاّمة/ 

نهاية  يف  امل�ساركني  على  الّتدريبي  الربنامج  �سهادات 

الّدورة، واأعرب عن �سعادته بتخريجهم متمنًيا اأن يكون 

يف  لهم  واع��د  م�ستقبل  بداية  الّتاأهيلّي  الربنامج  هذا 

�سوق العمل.

مركز التدريب امل�شريف واملايل والعمايل 
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د�سن بنك ال�سكان– البنك الأكرث والأو�سع انت�سارًا يف اململكة- 

 )Iskan engage( الذاتية  للخدمات  الرقمي  الفرع  موؤخرًا 

ال�سمي�ساين، والذي يقدم لعمالءه  للبنك يف  العامة  يف مبنى الإدارة 

نقلة  وتعترب  ت�ساهى،  ل  ا�ستثنائية  تفاعلية  رقمية  م�سرفية  تربة 

ال�سوق  يف  املقدمة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  م�ستوى  يف  نوعية 

الأردين. 

بنك  ف��روع  ل�سبكة  قّيمة  اإ�سافة  اجلديد  الرقمي  الفرع  ويعترب 

ميتاز  حيث  اململكة،  اأنحاء  خمتلف  يف  واملنت�سرة  الوا�سعة  الإ�سكان 

من  جمموعة  البنك  لعمالء  وي��ق��دم  اخل��ا���ض  التكنولوجي  بطابعه 

اخلدمات الذاتية املتكاملة على مدار ال�ساعة ومبا ميكنهم من اإمتام 

كافة معامالتهم البنكية ب�سكل فوري وبكل ي�سر، و�سهولة، واأمان. 

�سيتمكن   )Iskan engage( الرقمي الفرع  زيارة  ومبجرد 

عامل  يف  ومميزة  فريدة  م�سرفية  تربة  خو�ض  من  البنك  عمالء 

التكنولوجيا امل�سرفية والتحول الرقمي، حيث تتيح الأجهزة التفاعلية 

البنكية،  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  العديد  على  التعرف  للعمالء 

وتو�سيحي حول  نوعي  والتفاعل مع حمتوى  املالية،  الإدارة  واأ�ساليب 

خالل   من  امل�سرفية  البنك  قنوات  خمتلف  من  ال�ستفادة  كيفية 

هيئة  على  متاحة   )Smart Screens( ذكية  مل�ض  �سا�سات 

رقمية  وط���اولت   )Interactive Pods( تفاعلية  �سا�سات 

.Digital Tables((

ب�سكلها   )ATM( الآيل  ال�سراف  اأج��ه��زة  اإىل  وبالإ�سافة 

ميكن  الأ�سا�سية،  البنكية  اخلدمات  تقدم  والتي  واملتطور  احلديث 

للعمالء التوا�سل مع م�سوؤويل خدمة العمالء بال�سوت وال�سورة من 

واملزودة  املبتكرة   )ITM( التفاعلي الآيل  ال�سراف  اأجهزة  خالل 

اخلدمات  معظم  اإمت��ام  البنك  لعمالء  تتيح  والتي  الفيديو،  بتقنية 

زيارة  اإىل  احلاجة  ودون  ال�ساعة  مدار  وعلى  امل�سرفية  واملعامالت 

الفرع.

الأمانات  �سناديق  ا�ستخدام  اأي�سًا  للعمالء  الرقمي  الفرع  ويتيح 

بهم،  اخلا�سة   )Safety Deposit Box( الآلية  احلديدية 

بطريقة اآلية حديثة ومبتكرة من خالل الب�سمة والبطاقة املمغنطة، 

وقت  اأي  ذاتيًا يف  الثمينة  اإىل ممتلكاتهم  الو�سول  من  ومبا ميكنهم 

وعلى مدار ال�ساعة، وبكل �سهولة وخ�سو�سية. 

ويف تعليقه على تد�سني الفرع الآيل اجلديد، قال رئي�ض جمموعة 

“نحر�ض  اأجميان:  فا�سكني  الإ�سكان  بنك  يف  امل�سرفية  الع��م��ال 

امل�سرفية  الإ�سكان على تقدمي منظومة من اخلدمات  بنك  دومًا يف 

التكنولوجيا  تقنيات  تقدمه  ما  اأحدث  تبني  يف  وال�ستثمار  املبتكرة، 

الرقمية يف عامل ال�سناعة امل�سرفية، حيث نفخر اليوم بتد�سني اأول 

فرع رقمي للخدمات الذاتية لنقدم لل�سوق الأردين ولعمالئنا تربة 

م�سرفية ذاتية تفاعلية ومميزة يف عامل التحول الرقمي، ومبا يحاكي 

تطلعاتهم ورغباتهم”. 

نوعه  من  الأول  وهو  الرقمي  الفرع  �سيكون  اأجميان:”  واأ�ساف 

التفاعلية  والأجهزة  املقدمة  اخلدمات  طبيعة  حيث  من  اململكة  يف 

املبتكرة التي ن�سعها بني اأيدي عمالئنا، اإ�سافة متميزة ونقلة نوعية 

يف ال�سوق امل�سريف الأردين، ت�سيدًا ل�ستاتيجية البنك التي تركز 

ال�ساملة،  واجل��ودة  التكنولوجي،  والتطور  البتكار  على  حماورها  يف 

واخلدمات امل�سرفية عالية التناف�سية”.

وتدر الإ�سارة، اإىل اأن الفرع الرقمي للخدمات الذاتية اجلديد 

)Iskan engage( ياأتي امتدادًا للجهود املتوا�سلة التي يبذلها 

على  تنطوي  خدمات  وتقدمي  الرقمي  التحول  نحو  الإ�سكان  بنك 

عن  موؤخرًا  البنك  اأعلن  حيث  لعمالءه،  امل�سافة  القيم  من  العديد 

نوعية  خدمات  توفر  وحديث  متطور  اآيل  �سراف  جهاز   185 �سراء 

كما  الفروع،  لزيارة  ودون احلاجة  و�سهولة  ب�سرعة  لعمالئه  وجديدة 

بكافة  املبا�سر  والدفع  الئتمان  بطاقات  كافة  تطوير  ا�ستكمال  مت 

فئاتها بتقنية الالتالم�سية )Contactless( وبت�سميم ع�سري 

اإ�سدار  اإىل  بالإ�سافة  اجل��دي��د،  البنك  مبنى  �سورة  يحمل  مميز 

خدمة  واإط��الق  املحدثة،  بن�سخته   )Iskan Mobile( تطبيق 

من  وف��وري  اآيل  ب�سكل   )Iskan V-Card( بطاقات  اإ���س��دار 

خالل اإ�سكان اأونالين ومن خالل التطبيق، بالإ�سافة اإىل العديد من 

التي  املت�سارعة  املتغريات  تواكب  التي  واملتقدمة  املتطورة  اخلدمات 

يفر�سها الع�سر الرقمي. 

بنك اإلسكان يوفر لعمالئه تجربة مصرفية استثنائية مع تدشينه الفرع 
الرقمي للخدمات الذاتية )Iskan engage( يف مبنى اإلدارة العامة 

اأخبار البنوك و�شركات التاأمن
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التوفري  ثقافة  لتعزيز  الهادفة  البنك  �سيا�سة  من  انطالقا 

البنك  اأطلق  وثقتهم،  ولئهم  على  ومكافاأتهم  عمالئه  ل��دى 

ح�سابات  جلوائز  ترويجية  حملته  العربي  امل�سري  العقاري 

التوفري للعام احلايل 2021، تت عنوان » رح تغو�ض بالذهب« 

الفر�سة  لإتاحة  العام  طيلة  ذهب  لرية   350 من  اكرث  بتقدمي 

يوميا من خالل  بلرية ذهب  للفوز  البنك  لدى  يدخر  من  لكل 

فتح ح�ساب توفري. 

اأي  مبنح  تتميز  والتي  للجوائز  احلملة  هذه  اإط��الق  وياأتي 

ح�ساب توفري فر�سة الدخول اإىل ال�سحب على جوائز ح�سابات 

لعمالء  املقدمة  للخدمات  تعزيزًا  ال��ث��الث،  بفئاتها  التوفري 

زيادة  اإىل  اإ�سافة  ج��دد،  عمالء  وا�ستقطاب  احلاليني  البنك 

فائز  الإعالن عن  امل�ستفيدين من اجلوائز من خالل  �سريحة 

ال�سهرية والبالغ قيمتها 5  بلريه ذهب يوميًا عدا عن اجلائزة 

 10 وقيمتها  اأ�سهر  ثالث  كل  اأي  ال�سنوية  والربع  ذهب  لريات 

لريات ذهب 

ومن اجلدير بالذكر باأن اإطالق هذه احلملة تاأتي ا�ستكماًل 

ل�ستاتيجية البنك العقاري امل�سري العربي يف اإطالق حمالت 

عمالئه  لدى  الدخ��ار  ثقافة  تعزيز  ت�ستهدف  جديدة  وبرامج 

فاإن  احلملة  هذه  خالل  ومن  وثقتهم.  ولئهم  على  ومكافاأتهم 

اأر�سدة  لتغذية  احلاليني  العمالء  ت�سجيع  اإىل  ي�سعى  البنك 

ح�ساباتهم لزيادة فر�ض الربح، وت�سجيع العمالء اجلدد لفتح 

من  ليتمكنوا  البنك  ف��روع  من  ف��رع  اأي  ل��دى  توفري  ح�سابات 

وال�سهرية  اليومية  باجلوائز  اخلا�سة  ال�سحوبات  يف  الدخول 

والربع �سنوية حل�سابات توفري.

البنك العقاري املصري العربي 
يطلق حملة الجديدة لجوائز حسابات التوفري 

كّرم املدير الإقليمي / الرئي�ض التنفيذي للبنك العقاري 

موظفي  م��ن  ع���ددًا  م��وؤخ��رًا  عقل  ط��ارق  العربي،  امل�سري 

املبيعات  يف  عالية  واأرق����ام  نتائج  حققوا  وال��ذي��ن  البنك 

الأفكار  واأ�سحاب  ال�سهر  موظف  اىل  بالإ�سافة  ال�سهرية 

التطويرية والتي مت تطبقها على ار�ض الواقع ، وذلك �سمن 

التباعد  عنا�سر  فيه  التزم  امل��اري��وت  فندق  يف  اأقيم  حفل 

يف  العليا  الإدارة  وبح�سور  العامة   وال�سالمة  الجتماعي 

البنك . 

العقاري  البنك  اإدارة  من  حر�سًا  التكرمي،  هذا  وياأتي 

وتقديرًا  مبوظفيه  املتوا�سل  الهتمام  على  العربي  امل�سري 

لعطائهم وتفانيهم يف العمل، اإىل جانب اإميان البنك باأهمية 

تكرمي املوظفني املتميزين الذين يحر�سون على اأداء اأعمالهم 

بجدية واإخال�ض وتقيق الأهداف املطلوبة منهم. 

واأ�ساد عقل ، خالل حفل التكرمي بتفاين موظفي البنك 

وعطائهم امل�ستمر يف بذل املزيد من اجلهد لتويج منتجات 

وخدمات البنك ، وطرح اأفكار تطويرية والعمل على تنميتها 

وتنفيذها ، موؤكدا على اأهمية التفكري خارج الأطر التقليدية 

روؤيته  لتحقيق  وتنمية  البنك  اأداء  على  اإيجابا  ينعك�ض  مبا 

واأهدافه ليكون اخليار الوىل من قبل العمالء .

دعائمه  اأه��م  ه��م  البنك  موظفي  »اإن  عقل   واأ���س��اف   

ويحر�ض على توفري البيئة املحفزة للتطور وتنمية مهاراتهم 

ملوا�سلة  وتفيزهم  انتمائهم  وتعزيز  وال�سخ�سية  املهنية 

العمل باجتهاد وبذل وعطاء، مما ينعك�ض اإيجابًا على جودة 

الأداء للموظف والبنك ب�سكل عام«.

البنك العقاري املصري العربي يكرم موظفيه املتميزين

اأخبار البنوك و�شركات التاأمن
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قام البنك باإطالق برنامج التاأمني �سد فايرو�ض 

“اأ�سعر  �سعار  تت   ،  -19 كوفيد  املُ�ستجد  كورونا 

بالأمان واأّمن نف�سك وعائلتك«، وت�سمل هذه املنفعة 

حيث  عامًا،   65 عمر  ولغاية  العمرية  الفئات  كافة 

فتة  انق�ساء  بعد  التاأمني  م��ن  ال�ستفادة  ت��ب��داأ 

النتظار املحددة ب 30 يومًا من تاريخ ال�ستاك. 

اأ�سا�ض  -على  كوفيد19  فح�ض  تكلفة  تغطية  ويتم 

امل��خ��ت��ربات  يف  املنتفع  ق��ب��ل  م��ن  ال��ن��ق��دي  ال��دف��ع 

املعتمدة  ال��ط��ب��ي��ة   CBC ق��ب��ل  م��ن  امل��و���س��وف��ة 

ال�سينية  والأ�سعة  الطبية  لالإ�ست�سارة  بالإ�سافة 

والفيتامينات  املعالج،  الطبيب  وفح�ض  لل�سدر 

وامل�سادات احليوية، وتغطية تكاليف العالج داخل 

وتغطية  املر�سية،  احلالة  ا�ستدعت  اإذا  امل�ست�سفى 

الدخول لغايات تلقي العالج الطبي.

من منطلق التزام البنك الأردين 

املجتمعية،  مب�����س��وؤول��ي��ت��ه  ال��ك��وي��ت��ي 

عليها،  واملحافظة  بالبيئة  واهتمامه 

ومبنا�سبة يوم التدوير العاملي والذي 

�سهر  م��ن  ع�سر  اخل��ام�����ض  ���س��ادف 

ت�سرين الثاين، قام البنك بامل�ساركة 

بيئتي  مدينتي  م��ب��ادرة«  رع��اي��ة  يف 

تنظمها  »وال��ت��ي  اأخ�سر  اأردن  نحو 

جمعية البيئة الأردنية، حيث مت عمل 

اأهمية  يبني  ال��ذي  التوعية  برنامج 

ال�سلبة  املخلفات  على  املحافظة 

وتوزيع حاويات مكتبية.

البنك األردني الكويتي يطلق برنامج التأمني 
ضد فايروس كورونا امُلستجد كوفيد -19

 ويشارك يف دعم مبادرة جمعية البيئة بمناسبة “يوم التدوير 
العاملي 2020”

اأخبار البنوك و�شركات التاأمن
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�سركات  يقّيمون  خمت�سون  دوليون  خرباء 

ال���ت���اأم���ني يف امل��ن��ط��ق��ة وي��ر���س��ح��ون ���س��رك��ة 

Newton Insurance لثالثة جوائز:
اأف�سل �سركة تاأمني ل�سنة 2020 -

اأف�سل �سركة تاأمني يف بالد ال�سام و اآ�سيا  -

الو�سطى 

اأف�سل �سركة تكنولوجية -

ال��ت���س��ي��ح من  و  ال��ت��ح��ك��ي��م   مت���ت ع��م��ل��ي��ة 

ق���ب���ل جل���ن���ة م��ت��خ�����س�����س��ة اع���دت���ه���ا جم��ل��ة 

 MENA Insurance Review
م��ن  ت����ع����د  وه��������ي   ))MENAIR
اه�����م اجل����ه����ات الق���ت�������س���ادي���ة امل��خ��ت�����س��ة 

يف جم�����ال ت��ق��ي��ي��م ����س���رك���ات ال���ت���اأم���ني يف 

افريقيا.  �سمال  و  الو���س��ط  ال�سرق   منطقة 

يف  اجلائزة  لهذه  الت�سيح  عملية  تاأتي  و  هنا 

والعربي  الأردين  التاأمني  لقطاعي  مهم  وقت 

ال����ذي ي���واج���ه ت���دي���ات وخم���اط���ر ج��دي��دة 

لل�سركات يف املنطقة العربية، وخا�سة يف ظل 

�سركة  حر�ست  حيث  كورونا،  جائحة  ظروف 

كاملعتاد  خدماتها  تقدمي  على  للتاأمني  نيوتن 

لكافة عمالئها من خالل تطبيق اخر ما تو�سلت 

و�سائل  و  انظمة  املعلومات من  تكنولوجيا  اليه 

جميع  يف  اخلدمات  ج��ودة  ل�سمان  للتوا�سل  

او املكان.  الوقت  النظر عن  الوق��ات و بغ�ض  

التاأمينية  الإ�ست�سارات  بتقدمي  قامت  اي�سا  و 

لكربى امل�ساريع القت�سادية يف كافة املجالت 

والطاقة  التحتية  البنية  من�ساآت  �سمنها  من 

وذل��ك  اللوج�ستية،  اخل��دم��ات  و  وال�سناعة 

واملخاطر  القت�سادية  املتغريات  مع  للتعامل 

غري التجارية و �سيتم اعالن ال�سركات الفائزة 

وتوزيع اجلوائز من خالل اإقامة حفل افتا�سي 

ت�سارك فيه نخبة من �سركات وخرباء التاأمني 

يف املنطقة يوم 2021/1/27 .  

 )Newton Insurance( االردن الدولية للتاأمني

اأف�سل �سركة تاأمني يف منطقة ال�سرق االو�سط و �سمال افريقيا  

فار�س قموه

الرئي�س التنفيذي ل�شركة نيوتن للتاأمن

اأخبار البنوك و�شركات التاأمن
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 ألاردنية لدولةلاملئوية ألاولى بمناسبة 

 
 تتقدم 

 حاسبةوالتأمين واملالهيئة إلادارية للنقابة العامة للعاملين في املصارف 
 

 واملالي والعماليمركز التدريب املصرفي  ومجلس إدارة 

  
  الى والتبريك التهنئةخالص ب

 الشعب ألاردني

 النقابة العامة والزمالء أعضاءكافة الزميالت و 
 قطاع املصرفي واملالي والتأميني والى الطبقة العاملة ألاردنية في ال العاملينو 

 دوام العزة والرفعة للوطن والشعب ألاردني العظيممتمنين 
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اد العاّم لنقابات العّمال ويلتقي رئي�س  وزير العمل يزور االتحِّ

واأع�ساء املكتب الّتنفيذّي

وزير العمل: »ال��وزارة حري�شة على حماية احلقوق 

امل�شتمر  التن�شيق  العمالّية لكا اجلن�شن« »�شرورة 

اد العاّم والّنقابات العّمالّية« مع االحتِّ

متم�ّشكة  العّمالّية  “الّنقابات  العاّم:  ��اد  االحتِّ رئي�س 

بنهج احلوار االجتماعّي الفّعال”

ال�ستثمار  ل�سوؤون  ال��ّدول��ة  وزي��ر  العمل/  وزي��ر  التقى 

املكتب  واأع�ساء  رئي�ض  مع  القطامني  معن  الّدكتور 

الّتنفيذّي لالّتاد العاّم لنقابات عّمال الأردّن، وذلك 

ا�ستمع  وق��د   ،2020  /  12  /  19 املوافق  ال�ّسبت  ي��وم 

الّت���اد  رئي�ض  ح�سره  اّل���ذي  ال��ّل��ق��اء  خ��الل  ال��وزي��ر 

مازن املعايطة وروؤ�ساء الّنقابات العّمالّية، واأمني عاّم 

الوزارة  م�سوؤويل  وعدد من  فاروق احلديدي،  الوزارة 

اإىل مطالب الّنقابات العّمالّية، والّتحديات اّلتي تواجه 

العّمال يف ظّل ظروف جائحة كورونا وتداعياتها.

ال���ّدوام  على  العّمال  اأّن  القطامني  اأّك���د  جانبه  م��ن 

يحظون بكل اأ�سكال الّدعم والإ�سناد والّرعاية، ووزارة 

انتهجت  ال��وزارة  اأّن  م�سيًفا  للعّمال،  بيت  هي  العمل 

م�ساًرا لتعزيز بيئة العمل، وتوفري مزيًدا من احلماية 

امل�ستمّر  الّتعاون  اأهّمّية  على  واأّك��د  لهم،  الجتماعّية 

العمالّية  الّنقابات  مع  والّتن�سيق  العاّم،  الّت��اد  مع 

ب�سفتها ممّثلة للعّمال. 

احلقوق  حماية  على  حري�سة  ال��وزارة  اأّن  اإىل  واأ�سار 

ل��ك��ال اجل��ن�����س��ني، وت��ع��زي��ز ف��ر���ض العمل،  ال��ع��م��ال��ّي��ة 

والأمن  الوبائّية  واحلالة  ّحّي  ال�سّ الأمن  واملوازنة بني 

العمل  فر�ض  ا�ستدامة  على  واحلفاظ  القت�سادّي، 

احلكومة  تقّدمها  اّلتي  ال��ربام��ج  خ��الل  من  احلالّية 

ومنها برنامج “ا�ستدامة” اّلذي يهدف اإىل املحافظة 

القطاع  ع��م��ل يف  ف��ر���س��ة  األ���ف  م��ن 180  اأك���رث  ع��ل��ى 

اخلا�ّض، وجدولة ديون 26 األف مقت�ض من �سندوق 

الّتنمية والّت�سغيل.

واّتفق الوزير مع رئي�ض الّتاد العاّم وروؤ�ساء الّنقابات 

العّمالّية على عقد لقاءات دورّية ملناق�سة كّل الّتحديات 

مواقعهم  خمتلف  يف  العّمال  تخ�ّض  اّلتي  واملطالب 

داعًيا اإىل ت�سليم الوزارة م�سفوفة ت�سرح اأبرز املطالب 

العّمالّية يف كّل قطاع.

عّمال  لنقابات  العاّم  الّت��اد  رئي�ض  قال  جانبه  من 

اّلتي  ال�ستثنائّية  الّظروف  اإّن  املعايطة  مازن  الأردّن 

القت�سادّية  الّتداعيات  ج��ّراء  العمل  قطاع  ي�سهدها 

اأخبار االحتاد العام والنقابات  العمالية
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األقت بظاللها على  اّلتي  ال�ّسلبّية  جلائحة كورونا، والآثار 

بني  والّتن�سيق  الّتعاون  تكثيف  تتطّلب  العّمال  �سريحة 

الّتحديات  تعالج  بحلول  للخروج  والإنتاج  العمل،  �سركاء 

عبة اّلتي يعاين منها قطاع العّمال  الّراهنة والّظروف ال�سّ

موؤكًدا مت�سك الّنقابات العّمالّية بنهج احلوار الجتماعّي 

فر�ستها  اّلتي  عبة  ال�سّ الّظروف  لتجاوز  �سبياًل  الفّعال 

جائحة كورونا. 

الّلجنة  اأّن  املعايطة:  اأو�سح  لالأجور  الأدنى  احلّد  وب�ساأن 

�سباط  �سهر  يف  ق���راًرا  اّت��خ��ذت  العمل  ل�سوؤون  الّثالثّية 

مطلع  دي��ن��اًرا   260 اإىل  رفعه  بالّتوافق  واأق���ّرت  املا�سي، 

مت�ض  اّلتي  املهّمة  القرارات  اأحد  اأّنه  مبيًنا  القادم  العاّم 

�سريحة كبرية من الّداخلني اجلدد اإىل �سوق العمل، واأحد 

املوؤ�سرات القت�سادّية اّلتي تّقق احلّد الأدنى من العي�ض 

الكرمي للعّمال.

كوادر  بزيادة  العّمالّية  الّنقابات  روؤ�ساء  طالب  بدورهم 

ب�سكل  ي�ساهم  ما  قدراتهم  وتعزيز  العمل،  وزارة  مفت�سي 

بع�ض  تغّول  من  واحلّد  العّمالّية،  املخالفات  ب�سبط  كبري 

موؤكدين  لديهم  العاملني  حقوق  على  العّمال  اأ�سحاب 

فيها  مب��ا  الجتماعّي  احل���وار  موؤ�س�سات  تفعيل  اأه��ّم��ّي��ة 

يف  دوره���ا  ت��اأخ��ذ  ك��ي  والجتماعّي  القت�سادّي  املجل�ض 

ت�سيد ال�سّراكة بني اأطراف العمليّة الإنتاجيّة.

الأردّن  عّمال  لنقابات  العاّم  الّت��اد  رئي�ض  وّج��ه   

دعا  احلاويات  ميناء  ل�سركة  مذّكرة  املعايطة  مازن 

فيها ال�ّسركة اإىل احتام القوانني والأعراف الّدولّية 

ة بحّق الّتنظيم الّنقابّي، وجاء فيها: اخلا�سّ

الأردّن  ع��ّم��ال  لنقابات  ال��ع��اّم  الّت����اد  »يهديكم 

العمل  مبادئ  احتام  عليكم  متمنيًّا  اأطيب تّياته، 

الّدولّية،  والأع���راف  املعايري  اأقّرته  اّل��ذي  الّنقابّي 

ة واأّن الّنقابّيني  والّد�ساتري، والقوانني الوطنّية، خا�سّ

للم�سايقات  كثرًيا  يتعّر�سون  املوّقرة  �سركتكم  لدى 

القوانني  يتعار�ض مع  وب�سكل  والعقوبات،  والّتهمي�ض 

اّلتي  والّدولّية  العربّية  العمل  واّتفاقّيات  والأنظمة 

اأقّرت واأّكدت حّق الّتنظيم الّنقابّي ورعايته، وتوفري 

لهم  الفر�سة  واإتاحة  للّنقابّيني،  الاّلزمة  احلماية 

كفلته  اّل���ذي  الّنقابّي  ون�ساطهم  دوره���م  ملمار�سة 

املعايري الّدولّية والإقليمّية واملحلّية«.

واأ�سافت املذّكرة يف هذا املجال: 

العاّم لنقابات عّمال الأردّن  باأّن الّتاد  »نوؤّكد هنا 

ة  وخا�سّ عّماله  م�سالح  عن  الّدفاع  عن  يتوانى  لن 

بهذه  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��م��ّر  م��ا  واإذا  م��ن��ه��م،  ال��ّن��ق��اب��ّي��ني 

الإجراءات والأ�ساليب اّلتي ت�ستهدف الّنقابينّي فاإّن 

الّتاد �سي�سطّر لّتخاذ كاّفة الإجراءات والو�سائل 

املتاحة وفًقا للقوانني والأنظمة واملعايري الّدولّية اّلتي 

الو�سائل  كّل  اإىل  والّلجوء  الّنقابّيني،  حماية  كفلت 

حلماية ورعاية العمل الّنقابّي«.

رئي�س اّتاد نقابات العّمال يطالب �سركة ميناء احلاويات 

باحرتام القوانني واالأعراف الّدولّية

اأخبار االحتاد العام والنقابات  العمالية
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• ال��ّن��ق��اب��ة ت��وّق��ع ب��روت��وك��ول ت��ع��اون م��ع جمعّية 	

امل�شتثمرين يف قطاع االإ�شكان االأرديّن:

ب��الأردّن  البناء  يف  للعاملني  العاّمة  الّنقابة  وقّعت 

جمعّية  مع  تعاون  بروتوكول   2020/12/1 بتاريخ 

اأكرب  وه��ي  الأرديّن؛  الإ�سكان  قطاع  يف  امل�ستثمرين 

والبناء  الإن�����س��اءات  قطاع  يف  تعمل  اّلتي  اجلمعّيات 

وّق��ع  وق��د  وال��ع��ّم��ال.  للمقاولني  وامل�سّغل  اململكة،  يف 

كمال  ال�ّسّيد  رئي�سها  اجلمعّية  عن  الربوتوكول نيابة 

ال�ّسّيد حممود احلياري رئي�ض  الّنقابة  العواملة، وعن 

ا�ستمرار  على  الربوتوكول  اأّكد  حيث  العاّمة،  الّنقابة 

اجلمعّية بدعم الّنقابة والعاملني فيها ملا فيه م�سلحة 

حممود  ال�ّسّيد  �سّرح  وقد  والإن�ساءات.  البناء  قطاع 

يف  ياأتي  الربوتوكول  هذا  اأّن  الّنقابة  رئي�ض  احلياري 

اإطار العالقات الّت�ساركّية القائمة بني الّطرفني موؤّكًدا 

على �سرورة بناء عالقات وثيقة بني خمتلف اجلهات 

وقد  والإن�ساءات.  والإ�سكان  البناء  قطاع  يف  العاملة 

اأقيم على هام�ض الّتوقيع حفل تكرميي لرئي�ض الّنقابة 

العاّمة ح�سره عدد من املقاولني وامل�سوؤولني.

• اإع�شار 	 اإ�شهار  حمكمة ا�شتئناف عّمان ترّد طلب 

�شركة م�شانع االأ�شمنت االأردنّية )الفارج(:

ب���ت���اري���خ  ع����م����ان  ا����س���ت���ئ���ن���اف  حم���ك���م���ة  رّدت 

من  املقّدم  الإع�سار  اإ�سهار  طلب   2020/09/28
الأردنّية(،  الأ�سمنت  �سركة لفارج هول�سيم )م�سانع 

ل��وائ��ح  “قبول  امل��ح��ك��م��ة:  ق���رار  ن�����ضّ  ح��ي��ث ج���اء يف 

 3/188 املاّدة  باأحكام  وعماًل  مو�سوًعا  ال�ستئناف 

من قانون اأ�سول املحاكمات املدنّية نقّرر ف�سخ القرار 

�سكاًل  الإع�سار  اإ�سهار  طلب  برّد  واحلكم  امل�ستاأنف، 

الأوراق  واإع��ادة  القانونّية،  امل��ّدة  م��رور  بعد  لتقدميه 

مل�سدرها”. 

•  النّقابة تقييم ور�شة تدريبيّة للعّمال ال�ّشورّين:	

ال�ّسورّيني  للعّمال  تدريبّية  ور�سة  الّنقابة  اأقامت 

اجلب�سم  )تركيب  بعنوان   2020/09/28 بتاريخ 

متطّلبات  مراعاة  مّتت  وقد  اأّي��ام،  ثالثة  مل��ّدة  ب��ورد( 

ال�ّسالمة العاّمة من حيث ارتداء الكّمامات، والّتباعد 

اجل�سدّي خالل فتة انعقاد الور�سة.

الّنقابة العاّمة للعاملني يف البناء  

اأخبار االحتاد العام والنقابات  العمالية
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• �سركة مياه العقبة توقع اتفاق  »عمل 	

جماعي« مع النقابة العامة للعاملني 

يف ال�سناعات الغذائية:

ال�سناعات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 

عمل  اتفاق  العامة  النقابة  برئي�ض  ممثلة  الغذائية 

جماعي بتاريخ 11 / 08 / 2020 مع �سركة مياه 

ت�سني  بهدف  لل�سركة  العام  باملدير  ممثلة  العقبة 

بيئة العمل والظروف املعي�سية ملوظفيها.  

وقد ت�سمنت الإتفاقية ما يلي:

تتاوح . 1 التقييم  ح�سب  �سنوية  زي��ادة  �سرف 

يتجاوز  ل  اإجمايل  6-% ومبعدل   2% من 

%4 من اإجمايل الرواتب ال�سا�سيه وربطها 
بالأداء الوظيفي.

ال�سركة . 2 ت�ساهم  الجتماعي  التكافل  �سندوق 

بدينار �سهريا وي�ساهم العامل بدينار �سهريا.

مكافاأة نهاية اخلدمة، �سرف قيمة اآخر راتب . 3

تقا�ساه العامل اخلا�سع لل�سمان الجتماعي 

عن كل ثالث �سنوات خدمة يف ال�سركة وبحد 

اأعلى )15000( األف دينار اأردين.

دينار . 4 ع�سرين  املعي�سة  غ��الء  ع��الوة  زي���ادة 

لت�سبح مائة وع�سرون دينار للمتزوج وخم�سة 

وت�سعون دينار لالأعزب.

من . 5 العاملني  للموظفني  ال�سكن  ب��دل  زي��ادة 

اأبناء قطاع غزة لي�سبح مائة دينار.

•  والنقابة  توقع اأتفاقًا مع �سركة 	

الثلج وال�سودا والكازوز الأردنية 

)بيب�سي(:

بعد عقد عدة اجتماعات بني �سركة الثلج وال�سودا 

�سالمه  معت�سم  بال�سيد  ممثلة  الأردن��ي��ة  وال��ك��ازوز 

مدير عام املوارد الب�سرية والعالقات العامة وال�سيدة 

ربى قدوره مديرة املزايا والأجور وبني النقابة العامة 

عايد  بال�سيد  ممثلة  الغذائية  بال�سناعات  للعاملني 

الإ�ستمرار  اأجل  ال�سلمان من  ب�سرى  والآن�سة  �سحادة 

يف ت�سني ظروف موظفي ال�سركة وتقديرًا جلهودهم 

اتفاقية عمل  الفريقان  وقع   2020 عام  املميزة يف 

2020 وقد ت�سمنت   /  12  /  28 بتاريخ  جماعي 

ما يلي:

باإجراء . 1 ال�سركة  قيام  على  الفريقان  اتفق 

اأدن��اه:  وارد  هو  ملا  وفقا  التالية  التعديالت 

 01 تاريخ  من  اعتبارا  ال�سنوية  ال��زي��ادات 

ال��درج��ة  م��ن  للموظفني   2021  /  01  /

الوظيفية L3 فما دون مبلغ ع�سرون دينارا. 

النقابة العامة للعاملني يف ال�سناعات الغذائية

اأخبار االحتاد العام والنقابات  العمالية
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بدل . 2 م�ساريف  يف  امل�ساهمة  يف  ال�ستمرار  تقرر 

امل�ستحقات  ال�سركة  يف  العامالت  لطفال  احل�سانة 

كل  عن  �سهريا  دينار   )100( اق�سى  بحد  للبدل 

طفل ممن مل تتجاوز اأعمارهم ال� )4( �سنوات.

التوايل . 3 على  التا�سع  للعام  ال�سركة  اإدارة  ق��ررت 

والفراد  العمال  نتائج  على  بناءا  املكافاآت  �سرف 

L3-( برنامج اأدائي” جلميع املوظفني من درجة“
L1( تقديرا جلهود املوظفني من هذه الفئات وذلك 

كما يلي: 

مجموع  )نتائج  األعمال + 
نتائج األفراد(

قيمة 
املكافأة 
بالدينار

10200

9175

8150

7125

6100

575

450

فيما  ح�سرًا  التفاقية  ه��ذه  اح��ك��ام  ت�سري   .4
ا�ستملت عليه من بنود اعتبارا من تاريخ 01 / 01 

 .2021 /

النقابة تقيم ور�سة عمل حول ال�سالمة 

العامة وال�سحة املهنية: 

الغذائية  ال�سناعات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اأقامت 

وال�سحة  العامة  »ال�سالمة  بعنوان  عمل  ور�سة  الأردن  يف 

املهنية« اأمتدت على مدى ثالثة اأيام وذلك يف مدينة العقبة 

خالل الفتة من 2020 / 12 / 15 - 13 و�سارك فيها 

ال�سناعات  قطاع  يف  العامة  الهيئة  من  م�ساركًا  ع�سر  �ستة 

الغذائية.

وذكرت الآن�سة ب�سرى حممد ال�سلمان نائب رئي�ض النقابة 

ال��دورات  من  �سل�سلة  �سمن  تاأتي  الور�سة  ه��ذه  اأن  العامة 

العامة  النقابة  يف  التدريب  وح��دة  تنظمها  التي  التدريبية 

يف  ي�ساهم  مبا  للعمال  احلقوقية  املجالت  على  تركز  والتي 

بناء قدرات العمال وزيادة وعيهم النقابي ، واأ�سادت بالتزام 

امل�ساركني وحر�سهم على التفاعل مع املدربني. 

اأخبار االحتاد العام والنقابات  العمالية



م��ج��ل��ة ال��ح��وار38

 منوت م�شادفًة ..

 ككاب الطريق .

 وجنهل اأ�شماء من ي�شنعون القرار .

 منوت ...

 ول�شنا نناق�س كيف منوت ؟

 واأين منوت ؟

 فيوماً منوت ب�شيف اليمن .

 ويوماً منوت ب�شيف الي�شار ..

 منوت من القهر

 حرباً و�شلماً ..

 وال نتذكر اأوجه من قتلونا

 وال نتذكر اأ�شماء من �شيعونا

 فا فرق – يف حلظة املوت –

 بن املجو�س ..

 وبن التتار ...

 باٌد ..

 جتيد كتابة �شعر املراثي

 ومتتد بن البكاء .. وبن البكاء

 باٌد ..

 جميع مدائنها كرباء ...

3 

 بكعب احلذاء تدار ..

 فا من حكيٍم ..

 وال من نبٍي ..

 وال من كتاب .

 باٌد ..

بها ال�شعب ياأخذ �شكل الذباب !!

4 

 باٌد ..

 باٌد ي�شيجها اخلوف ،

 حيث العروبة تغدو عقاباً ..

 وحيث الدعارة ت�شبح طهراً

 وحيث الهزمية تغدو انت�شار ...

5 

 مبادئ .. بالرطل مطروحٌة

 على عربات اخل�شار ..

 تكفل حرية الراأي .. تعر�س كالفجل

 يف عربات اخل�شار .

 ق�شائد .. لي�س عليها اإزار

 ت�شاجع يف الليل كل خليفه ..

 وتر�شي جميع جنود اخلليفه ..

 وترمى �شباحاً كاأية جيفه

 عل عربات اخل�شار ..

6 

 باٌد .. بدون باد

 فاأين مكان الق�شيدة

 بن احل�شار ، وبن احل�شار ؟

 فعل انتحار ..

7 

 باٌد ..

 حتاول اأ�شجارها

 من الياأ�س ،

 اأن تتو�شل تاأ�شريًة لل�شفر ..

اإىل اأين يذهب موتى الوطن ؟ 

)نزار قباين(

واحة االأدب
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 باٌد ..

 تخاف على نف�شها من ق�شيدة �شعٍر ..

 ومن قمر الليل ،

 حن مي�شط �شعر امل�شاء .

 وتخ�شى على اأمنها

 وعيون الن�شاء ..

9 

 اأفت�س عن وطٍن ال يجيء ..واأ�شكن يف لغٍة

 لي�س فيها جدار ...

10 

 باٌد ..

 تعد حقائبها للرحيل

 ولي�س هناك ر�شيٌف

11 

 اإىل اأين يذهب موتى الوطن ؟

 وكل العقارات فيه

 ومن يدلكون بزيت البنف�شج �شدر الرئي�س ..

 وظهر الرئي�س ..

 وبطن الرئي�س ..

 ومن يحملون اإليه كوؤو�س اللنب ..

 اإىل اأين يذهب ؟

 وما عندهم �شقٌة لل�شكن !!

12 

 ولو موتنا ..

 كان من اأجل اأمٍر عظيم

 لكنا ذهبنا اإىل موتنا �شاحكن

 ولو موتنا كان من اأجل وقفة عٍز

 وحترير اأر�ٍس ..

 وحترير �شعٍب ..

 �شبقنا اجلميع اإىل جنة املوؤمنن

 ولكنهم .. قرروا اأن منوت ..

 ليبقى النظام ..

 واأخوال هذا النظام ..

 وتبقى متاثيل م�شنوعٌة من عجن !!

13 

 ميوت املاين منا

 وال تتحرك يف راأ�س قائدنا

 �شعرٌة واحده ..

 ومل اأك اأعرف اأن الطغاة

 ي�شيقون باالآلة احلا�شبه ..

14 

 اأحاول بال�شعر ..

 اأن اأ�شتعيد مرايا النهار .

 وع�شب احلقول ،

 و�شوء النجوم ،

 واأ�شتنبت القمح من حتت هذا الدمار .

15 

 اأحاول بال�شعر ..

 اإنهاء ع�شر التخلف ،

 حتى اأوؤ�ش�س ع�شراً جديداً

 من الورد واجللنار .

 اأحاول بال�شعر ..

 تفجري ع�شٍر

 وتغيري كوٍن ..

 واإ�شعال نار ..

17 

 بحثت طويًا عن املتنبي

 فلم اأر من عزة النف�س

 بحثت عن الكرياء طويًا

 ولكنني مل اأ�شاهد

 بع�شر املماليك

 اإال ال�شغار .. ال�شغار ...

 من الورد واجللنار .

16 

 اأحاول بال�شعر ..

 تفجري ع�شٍر

 وتغيري كوٍن ..

 واإ�شعال نار ..

17 

 بحثت طويًا عن املتنبي

 فلم اأر من عزة النف�س

 اإال الغبار ..

 بحثت عن الكرياء طويًا

 ولكنني مل اأ�شاهد

 بع�شر املماليك

اإال ال�شغار .. ال�شغار

واحة االأدب
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