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مال وأسواق

رجال األعمال
في افريقيا...
األكثر فسادًا بعد
الشرطة
في داللة خطيرة على الفساد
الذي ينخر عالم األعمال كشفت
دراسة ملنظمة الشفافية الدولية
أن رجال األعمال هم أكثر الفئات
فسادًا في أفريقيا بعد مسؤولي
الشرطة .الدراسة املعنونة «الناس
والفساد :مسح أفريقيا »2015
شملت مقابالت مع أكثر من 43
ألف شخص في  28دولة في
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وهذه املرة األولى بحسب املنظمة
التي يصنف فيها املسح الذي
تجريه سنويًا رجال األعمال
بأنهم فاسدون للغاية.
التقرير يسلط الضوء على
الترهل الذي ينهش القارة
االفريقية وعلى جميع املستويات
من أعلى البنيان االداري
واملؤسساتي للدول الى القضاء
ورجال األمن ورجال االعمال
ما يزيد من تردي االوضاع في
القارة السمراء ويقف حجر
عثرة امام تطورها املجتمعي
واالقتصادي ويحد من قدرتها
على جذب االستثمارات وكسب
ثقة املستثمرين.
األرقام مرعبة بكل ما للكلمة
من معنى ،حيث قدر عدد الذين
دفعوا رشاوى العام املاضي
بأكثر من  75مليون شخص.
وإن كانت القارة االفريقية تسجل
أعلى مستويات الفقر على
مستوى العالم يظهر التقرير أن
الفساد ال يرحم وال يفرق بني
املراتب االجتماعية .ال بل االسوأ
هو أن األشد فقرًا هم األكثر
تضررًا إذ أن فرص دفعهم
رشاوى تصل إلى الضعف
تقريبًا مقارنة باألكثر ثراء.
ومن النتائج املباشرة للفساد أنه
يزيد من معدالت الفقر في القارة
التي تصارع لتحسني مستويات
معيشة سكانها ،إضافة الى أنه
يحرم الناس من الحصول على
احتياجاتهم االساسية التي هي
اساسًا صعبة التوفر للكثير من
املواطنني.
ويعتقد أن ليبيريا هي األكثر
فسادًا ،إذ أن الدراسة أشارت إلى
أن ليبيريا سجلت أعلى معدالت
رشاوى ،تليها في الترتيب هي
الكاميرون ونيجيريا وسيراليون.
وجاء مسؤولو الحكومة
والضرائب في املرتبتني الثالثة
والرابعة من بني الفئات األكثر
فسادًا ،بنسب بلغت  38في املئة
و 37في املئة على التوالي ،فيما
اعتبر  34في املئة من املستطلعة
آراؤهم القضاة بأنهم األكثر
فسادًا مقارنة بـ 33في املئة لنواب
البرملان و 31في املئة للمسؤولني
عن مكاتب الرؤساء.
(األخبار)

مع الحدث
كثر حول العالم يحلمون باليوم الذي تتقهقر فيه
الواليات المتحدة .لكن كل المعطيات تشير الى أن
أحالمهم ستطول الى أبعد مما يتوقعون .يحلو
لألميركيين إظهار نوع من االنفصام الدائم ،وهذه
«الشيزوفرينيا» المصطنعة هي أحد عوامل قوتهم

وهيمنتهم النفسية على الخصوم والحلفاء .القوة
االميركية ال غبار عليها ،لكن «رعاة البقر» ّ
يتلهون
باظهار الضعف المبالغ به في كثير من األحيان،
والخوف الوجودي من تنامي قوة بعض الطامحين
الى الهيمنة العالمية .السياسة االميركية اشبه بفيلم

«ناتو» اقتصادي جديد « ...الكاوبوي»
رضا صوايا
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
لـ ــاق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة
وال ـصــواريــخ ّ الباليستية والـنــوويــة
ّ
مشوقة ومنشطة لــأدريـنــالــن ،لكن
ال ـســاح االق ـت ـصــادي أش ــد فتكًا وإن
ك ــان أك ـثــر ن ـعــومــة .رغ ــم ك ــل جـبــروت
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي الـ ـس ــاب ــق ،لــم
تحتج الــواليــات املتحدة الــى اطــاق
رص ـ ـ ــاص ـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى عـ ــدوهـ ــا
الشيوعي .طبعًا ال ــردع الـنــووي بني
الطرفني حال دون اقتتالهما املباشر،
لكن األميركيني كانوا مدركني جيدًا،
رغــم خــوفـهــم املـبــالــغ فـيــه ،أن هزيمة
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــات سـ ـتـ ـك ــون اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وثقافية وتكنولوجية ...وهكذا كان.
االن ـ ــدف ـ ــاع ـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط واستقدام الـ  ،400-Sوقبلها
تـثـبـيــت الـ ـ ــروس ل ـخ ـطــوط ح ـمــر في
كــل مــن اوكــرانـيــا وجــورجـيــا ،اضافة
الـ ــى ت ـك ـتــل دول «ال ـب ــري ـك ــس» ،كلها
دفعت كثيرين الى حفر قبر األحادية
االميركية مبكرًا .لكن بالد العم سام،
ادراكــا منها لهذه الوقائع ،كانت قد
بدأت قبل سنوات التحضير لتكبيل
خصومها اقتصاديًا ،وضخ الدم في
هيمنتها العاملية قبل أن يصيبها
الوهن ،وعينها على الصني.

في حال اقرارها
ستكون اتفاقية TTIP
أكبر اتفاقية دولية منذ
أكثر من ربع قرن

ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات امل ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت،
التجارة االلكترونية ،النقل البحري،
واملهنيني الذين يتنقلون مؤقتًا الى
ّ
ال ـخــارج لتوفير ال ـخــدمــات .وتشكل
ال ــدول املعنية بـهــذه االتـفــاقـيــة %70
من تجارة الخدمات العاملية.

أهداف جيوسياسية مغلفة
اقتصاديًا

ّ
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،شكل
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد االم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي  %50م ــن
االقـتـصــاد الـعــاملــي .وكــانــت الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،بـحـكــم ه ــذا ال ــواق ــع ،ق ــادرة
على فــرض قواعدها وشروطها في
ما يتعلق بالتجارة العاملية من دون
مشقة ،وكانت والدة منظمة التجارة
العاملية مــن رحــم هــذا الــواقــع .ولكن

مــع انضمام اقـتـصــاديــات كـبــرى الى
املنظمة ،وبخاصة دول الـ «بريكس»،
ب ـ ــات ف ـ ــرض األمـ ـي ــركـ ـي ــن سـلـطـتـهــم
املـطـلـقــة أكـثــر صـعــوبــة ،وه ــو مــا بــدا
جليًا فــي الجولة التاسعة املتعددة
االطــراف حــول املفاوضات التجارية
ال ـتــي ع ـقــدت ف ــي ال ــدوح ــة ع ــام 2001
ومنيت بفشل ذريع.
دخ ــول منافسني كـبــار الــى الساحة،
دفــع بــالــواليــات املـتـحــدة الــى البحث
ع ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ج ــدي ــدة لبسط
ُ
هـيـمـنـتـهــا ال ــدولـ ـي ــة .م ــن ه ـنــا تـفـهــم
األسـ ـب ــاب وراء االت ـف ــاق ـي ــات ال ـثــاث
الكبرى .صحيح أنه ال يمكن تجاهل
آث ــاره ــا االق ـت ـص ــادي ــة ال ـض ـخ ـمــة ،إال
أن ـ ـهـ ــا تـ ـبـ ـق ــى وسـ ـيـ ـل ــة م ـ ــن وس ــائ ــل
الهيمنة االميركية .والالفت في هذه
االتـفــاقـيــات أن ايــا منها ال يضم أيًا
من دول ال ـ «بريكس» ،وهــي موجهة
اسـ ــاسـ ــا ن ـح ــو الـ ـص ــن الـ ـت ــي تـشـكــل
الخطر األكبر على النفوذ االميركي
املطلق.
يسعى األم ـيــرك ـيــون ،مــن خ ــال هــذه
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ،ال ـ ــى ض ـ ــرب عـصــافـيــر
عدة دفعة واحــدة :جذب دول اميركا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل،
ودول جـ ـن ــوب شـ ـ ــرق آسـ ـي ــا ب ـع ـي ـدًا
ع ــن ال ـص ــن ،ودول اوروب ـ ــا الـغــربـيــة
واالتحاد االوروبي بعيدًا عن القالب

ثالث اتفاقيات ...وهيمنة واحدة
ش ـه ــد ال ـع ــال ــم ق ـب ــل ش ـه ــري ــن تــوقـيــع
إح ـ ــدى أب ـ ــرز االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـجــاريــة
املـ ـتـ ـع ــددة األط ـ ـ ـ ــراف ،وهـ ــي ات ـفــاق ـيــة
ال ـت ـجــارة ال ـحــرة فــي منطقة املحيط
الـ ـه ــادئ ( )TTPال ـت ــي ت ـضــم  12من
الـ ـبـ ـل ــدان امل ـط ـل ــة ع ـل ــى هـ ــذا امل ـح ـيــط،
مــن ضمنها ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وال
تـ ــزال امل ـف ــاوض ــات ج ــاري ــة لـلـبــت في
اتفاقيتني أخــريــن ال تـقــان أهمية،
هما الشراكة التجارية االستثمارية
ع ـب ــر األطـ ـلـ ـس ــي ( )TTIPوات ـف ــاق ـي ــة
تجارة الخدمات (.)TISA
التفاقية الـتـجــارة الـحــرة فــي منطقة
امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ ان ـع ـكــاســات هــائـلــة
على االقتصاد العاملي ككل .فالدول
املوقعة عليها تضم نحو  800مليون
نسمة ،وتشكل نحو  60%من الناتج
املحلي اإلجمالي العاملي و %50من
التجارة الدولية و %40من االقتصاد
العاملي .وواشنطن ستكون املستفيد
األكبر منها ،إذ أنها ستتخلص من
أكـثــر مــن  18ألــف نــوع مــن الضرائب
كــانــت تفرضها ال ــدول األخ ــرى على
منتجاتها .وبالنسبة الــى ال ـ ،TTIP
في حال اقرارها بني الواليات املتحدة
والـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة ال ـ ـ ــ ،28فستكون
االتفاقية التجارية األكبر دوليًا منذ
أكثر من ربــع قــرن تقريبًا .وقــد بدأت
املـحــادثــات الخاصة بهذه االتفاقية
فــي حــزيــران  ،2013وهــي تـهــدف الى
إزالـ ـ ـ ــة ال ـت ـع ــري ـف ــات ال ـج ـم ــرك ـي ــة بــن
الـطــرفــن وتــوحـيــد األط ــر القانونية
الناظمة للتجارةُ ،
ويتوقع ـ ـ بحسب
داعميها ـ ـ أن ترفد اقتصاد االتحاد
األوروبــي بــ 119مليار يورو سنويًا،
وأن تـعــود على الــواليــات املتحدة بـ
 95مليار يورو.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ  TISAف ـت ـش ـم ــل ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـح ــدة ودول االتـ ـح ــاد االوروبـ ـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـ  28و 23دولـ ـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وهـ ــي
ت ـهــدف ال ــى فـتــح االسـ ــواق وتحسني
ال ـق ــواع ــد ف ــي م ـج ــاالت ال ـتــراخ ـيــص،

االتفاقيات الثالث من وسائل الهيمنة االميركية على العالم

«االوراس ـ ـ ــي» ك ـكــل .وت ـصــريــح ب ــاراك
اوب ــام ــا اث ــر ال ـتــوق ـيــع ال ـ ـ  TTPكفيل
بتبيان املـطـلــوب مــن دون اي لبس.
فهو أعلنها صريحة وبالفم املــآن:
«عندما يعيش ما يزيد على  95في
املئة من مستهلكينا املحتملني خارج
حــدودنــا ،ال يمكن أن نجعل الصني
تكتب قواعد االقتصاد العاملي» .فاما
ت ـن ـصــاع ال ـص ــن ،أو ت ـقــاتــل مـنـفــردة
ل ـف ــرض ش ــروط ـه ــا االق ـت ـص ــادي ــة في
مـنـطـقــة تـخـضــع واق ـع ـيــا وجـغــرافـيــا
وتــاري ـخ ـيــا ف ــي ق ـلــب دائ ـ ــرة نـفــوذهــا
التقليدي.
وإذا كان الـ  TTPاداة فعالة لتطويق
ال ـع ـمــاق اآلس ـي ــوي اق ـت ـصــاديــا ،فــإن
ال ـ ـ ـ  TTIPالـ ـت ــي وص ـف ـت ـه ــا ه ـي ــاري
كلينتون بـ «ناتو اقتصادي» ،تشمل
«ال ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي» ك ـك ــل ،م ــن ضـمــن
املـ ـس ــاع ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـت ـم ـتــن ه ــذا
املـحــور عامليًا فــي ضــوء صعود قوة
أخرى ،وخاصة آسيوية.
االتحاد االوروبي يدرك مدى حاجته
للواليات املتحدة امنيًا واقتصاديًا،
ل ـك ــن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،مـ ــن دون
االوروب ـ ـيـ ــن حـلـفــائـهــا الـتـقـلـيــديــن،
س ـت ـكــون اض ـع ــف ف ــي لـعـبــة امل ـح ــاور
املتصارعة .وهي ،وان كانت في نظر
الكثيرين املستفيد األكبر من الـ ،TTIP
إال انها بربطها االوروبيني اكثر بها

