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BCI دليل القدرات الأ�سا�سية GEI دليل امل�ساواة اجلنو�سية

التمكني

النشاط االقتصاديالتعليم
البقاء عىل قيد الحياة يف 

سن الخامسة
عدد الوالدات التي قام بها 
كادر صحي مدرَّب،

األطفال الذين
 بلغوا الصف الخامس

“مركز الدراسات االقتصادية-االجتامعية”

أليساندرا كاردوسو
ألكسندر سيكونيلو1

عت  أنشأت الربازيل خالل السنوات األخرية ووسَّ

والسلطة  الدخل  فيه  يرتكَّز  تنمويًّا  منوذًجا 

االقتصادية  النُّخب  أيدي  يف  متزايد  نحٍو  عىل 

بالرساميل  الكبرية  الروابط  ذات  والسياسية 

الوظائف  ومن  واملالية.  الزراعية-الصناعية 

االستغالل  النموذج  هذا  تينِّز  التي  الرئيسية 

األحادية،  املحاصيل  زراعة  والسيَّام  الزراعي، 

السكر  )إلنتاج  السكر  وقصب  الصويا  كفول 

ًرا  واإليثانول(، التي تستخدم بذاًرا ُمَحْورَثًا ]محوَّ

 Genetically Modified Seeds, وراثيًّا 

عليها  يُحَصُل  زراعيُّا  ة  سامَّ ومنتجات   ]GMS

البلد،  ذ  يُنفنِّ كام  للحدود.  عابرة  رشكات  من 

طاقيَّة  ومرشوعات  كبرية  تحتية  بنية  أيًضا، 

وتعدينية يف منطقة األمازون. ومثَّة جانب آخر 

من هذا النموذج االقتصادي الكيل )املاكروي(، 

وهذه  املرتفعة،  الفائدة  معدالت  وهو  أال 

مشكلة بالنسبة إىل الحكومة، ألنه خالل الفرتة 

2007-2000، عىل سبيل املثال، بلغ االستهالك 

نحو  العام  الدين  عىل  الفائدة  ومستحقات 

 30% شكَّل  ما  أي  دوالر،  مليون   430,000

كمعدل وسطي من موازنة الدولة يف السنة.

يتَّسم هذا النموذج التنموي بكونه نهَّابًا وغري 

القيام  نقطة  عند  تقف  فالربازيل  مستدام. 

ترعى  التي  ترشيعاتها  يف  كبرية  بتغيريات 

الحامية البيئية، إذ قامت بالفعل بإرخاء بعض 

1 Institute of Socioeconomic Studies 
(INESC); Alessandra Cardoso, Alexandre 
Ciconello

ه هذه  التنظيامت الوارد يف قانون الغابة2. وتوجَّ
ملالك  الحيوية  املصالح  نحو حامية  التعديالت 
الكبرية  العقارية  الريفية واملجموعات  األرايض 
التي تتمثَّل عىل نحٍو مفرط يف الربملان بسبب 

النظام السيايس املائل لصالحهم.

التنموية  الحكومة  سياسة  يف  الزاوية  حجر  إنَّ 
اسرتاتيجيات  مع  تاًما  تتوازى  التي  الراهنة 
حوض  استغالل  هو  للحدود،  العابرة  الرشكات 
املرشوعات  بتنفيذ  الرأسامل  ومراكمة  األمازون 
ودفع  والزراعيَّة-الصناعيَّة  والتعدينيَّة  الطاقيَّة 
الفرتة  هذه  ففي  البيئية.  الخدمات  لقاء  املال 
الواليات  من  الواردات  ازدادت   )2000-2010(
منطقة  “أمازونيا”3  من  تجعل  التي  املتحدة 
قانونيًَّة، نحو %518 )من 5,000 مليون دوالر إىل 
26,000 مليون دوالر(4، وهو يفوق بكثري معدل 

النمو بنسبة %366 من صادرات البلد ككل.

2 <www2.camara.gov.br/agencia/
noticias/MEIOAMBIENTE/197556-
I N F O G R A F I C O : - V E J A - A S -
U D A N C A S N O - C O D I G O -
F LO RESTA L - A PRO VA D A S - N A -
CAMARA.html>.

3   “أمازونيا” )Amazonia( منطقة إدارية 
تضم تسع واليات تقع عىل حوض نهر األمازون.

4  Ministry of Industry and Trade. Nominal 
values, in dollars.

يف عام 2010، كانت والية “بارا” )Pará( وحدها 
مسؤولة عن %48 )أي 12,8 بليون دوالر( من 
قيمة الصادرات من هذه املنطقة. ويف النسق 
أكرب  التعدينية  املنتجات  كانت  التصديري، 
املنتجات  تعقبها  الصادرات  قامئة  عىل  السلع 
الزراعية، والسيَّام اللحوم. ويف حالة “بارا”، فقد 
قامت بالتصدير ثالث رشكات فقط هي: “فال” 
و”ألرباس”   )Alunorte( و”ألونوريت”   )Vale(
)Albrás(، التي شكَّلت مًعا %78 من إجاميل 

القيمة املَبيعة يف الخارج )10 باليني دوالر(.

الوقت  يف  يتجه  الرثوة  تدفُّق  أنَّ  الجيل  ومن 
رأًسا  ليذهب  “أمازونيا”  منطقة  من  الراهن 
إىل جيوب مساهمي الرشكات العابرة للحدود، 
الالمساواة  من  تراٌث  أرضه  يف  يُخلَّف  وما 
والالاستدامة. وإنتاج األلومنيوم وحده يستهلك 
قرابة %6 من الطاقة الكهربائية املولَّدة يف كل 
بريمان”  “سيليو  االختصايص  وبحسب  البلد. 
يُباع  “األلومنيوم  فإنَّ   )Celio Bermann(
إال  يولنِّد  وال  الدولية،  السوق  يف  متدنٍّ  بسعر 
 70 إليه  يُحتاج  فام  العمل.  فرص  من  قليالً 
ضعًفا أقل من العامل إلنتاجه، مقارنًة بالحاجة 
إليهم يف إنتاج الغذاء وصناعة املرشوبات، مثالً، 
و40 ضعًفا أقل مام يُحتاج يف صناعة النسيج”.
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الربازيل

اغتصاب األمازون

متثِّل الربازيل خليطًا من ازدهار كبي وحرمان مخيف. وإذا أديرت بالطريقة الصحيحة فإنَّ كمونها يف التنمية يبدو 
غي محدود؛ ولكنَّ الالمساواة يف املجتمع واسعة النطاق بحيث ال يبدو أنها قابلة للتغلرُّب عليها. ولتحقيق التنمية 
املستدامة يف هذا البلد ينبغي عليه معالجة العديد من العقبات، ولعلَّ أكربها تلك التي تؤثِّر ال يف الربازيل وحدها بل 
يف العامل كله، أي التدمي الالمتناهي ألدغال األمازون، وبصورة رئيسية عرب قطع األشجار للحصول عىل األخشاب. وهذا 
الهجوم واسع النطاق الذي تعززه وتدفعه مجموعات املصالح من مالك األرايض وأصحاب قطعان املاشية والرشكات 

الدولية، تسهله سياسات الحامية شديدة الهشاشة والضعف والفساد املسترشي، مامَّ سيؤدِّي إىل تدمي »رئة العامل«.
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منطق التكامل اإلقليمي

االستخراج  منوذج  من  آخر  جانب  هناك 
تسمح  الحكومة  أنَّ  وهو  أال  التصديري، 
عملياتها  بتوسيع  والدولية  الربازيلية  للرشكات 
يف  ترسيًعا  يُحدث  وهذا  األمازون.  حوض  يف 
الناس،  حياة  ويف  املنطقة  يف  البيئة  ات  تغريُّ
ليس فقط حياة الربازيليني وحسب، بل مجمل 
أمريكا  يف  األمازون  ضفاف  عىل  يعيش  من 
الخطوات،  من  سلسلة  ويف  أيًضا.  الالتينية 
يف  استثامراتها  الفيدرالية  الحكومة  زادت 
املرافئ  ذلك  يف  مبا  لإلمدادات،  التحتية  البنية 
هذه  ومعظم  واملايئ.  الربي  النقل  ونظم 
كبرية،  إنشائية  مرشوعات  يف  ُدفعت  األموال 
يف  الكهرمائية  الطاقة  إلنتاج  الهائلة  كالسدود 
 Santo( أنطونيو”  و”سانتو   )Jirau( “جرياو” 
 )Belo Monte( مونتي”  و”يبلو   )Antônio
و”   )Inambari( و”إينامباري”  الربازيل(؛  )يف 
و”باكويتزابانغو”   )Sumabeni( سومابيني” 
و”أوروبامبا”   )Paquitzapango(
واألوتوسرتادات  بريو(  )يف   )Urubamba(
إغناسيو  توناري-سان  “فيال  أوتوسرتاد  مثل 
 Villa Tunari-SanIgnacio( موخوس”  دي 
وهو  بوليفيا،  يف  للجدل  املثري   )de Moxos
طريق يعرب أرايض السكان األصليني يف “محمية 
 Isiboro Sécure( ”إزيبورو سيكيوري الوطني
اإلنشائية  األعامل  هذه   .)National Park
وهي  الربازيلية،  الرشكات  ذها  تُنفنِّ الضخمة 
توَّل باملال العام من “البنك الوطني الربازييل 

للتنمية االقتصادية واالجتامعية”.

الحوافز  من  مزيًدا  أيًضا،  الحكومة،  م  تقدنِّ كام 
الخاص  القطاع  لجذب  واإلقراضية  الرضيبية 
يحمل مرشوعات  وبالتحديد ملن  املنطقة،  إىل 
فتح  وقد  وتوزيعها.  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
الرشكات  أمام  أكرث  الربازييل  األمازون  ذلك 
التي  املحلية،  كام  الدولية  والخاصة  العامة 

تقوم باستغالل املوارد الطبيعية عىل نحو أقوى 
وبطريقة عدوانية.

تغيرُّ املناخ والزراعة

املوايش  وتربية  األمازون  غابات  زوال  يُعدُّ 
السببني الرئيسيني النبعاثات غازي ثاين أكسيد 
الربازيل  يف   )CH

4
( وامليثان   )CO2( الكربون 

عىل  االنبعاثات  إجاميل  من  و70%   67%(
ة عالقة قوية بني حرق األشجار  الرتتيب(5. فثمَّ
املنطقة يف  أرايض  تركُّز  واقع  وبني   )logging(
واضحة  بصورة  بدوره  يرتبط  وهذا  قليلة،  أيٍد 
ع األرايض الزراعية. ويزيد تركُّز  بديناميات توسُّ
سياسات  تُفيد  أن  مخاطر  من  األرايض  ملكية 
البلد التي ترعى تغريُّ املناخ بشكٍل رئييس كباَر 

5 Ecoportal.net. “Cultivando el desastre. 
Agricultura, ganaderia intensiva y cambio 
climatico”. <www.ecoportal.net/Temas_
Especiales/Cambio_Climatico/Cultivando_
el_desastre._Agricultura_ganaderia_
intensiva_y_cambio_climatico>.

مالك األرايض ألنهم هم من سيتلقَّون مختلف 
السكان  سيجد  فيام  الدعم،  إعانات  أنواع 
أنفسهم مستبعدين عنها  الريفيون واألصليون 

أكرث من أينِّ وقٍت مىض.

بيد أنَّ الحكومة مل تعمد إىل القيام بأي عمل 
هو  واملطلوب  املشكلة.  لبَّ  يستهدف  ال  فعَّ
إدخال  مبوجبه  ميكن  حيث  زراعي،  إصالٌح 
يف  ومواردها  األرايض  الستخدام  جديد  منوذج 
األمازون، عىل أساس استخدام املوارد الطبيعية 
بصورة مستدامة واحرتام املنجمعات التقليدية 
والسكان األصليني الذي يتَّسمون بأساليب حياة 
يعيشون  أنَّ هؤالء  يُنىس  أال  وينبغي  مختلفة. 

بتناغم مع بيئتهم الدغلية منذ قرون عديدة.

رًا6،  يف دراسة أجراها “الراصد االجتامعي” مؤخَّ

6 Social Watch, Basic Capabilities Index – 
BCI Brazil, (2009).

Brazil 

الشكل 1.

أسباب زوال الغابات املطرية األمازونية
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 زراعة عىل نطاق ضيق،

20-25% 

 زراعة عىل نطاق تجاري واسع،

20-25%

 حرق أشجار الغابات القانو�

 وغ القانو�، 2-3%

 الحرائق، التعدين، الحرضنة، إنشاء 

الطرق، السدود، 1-2%

تربية املوايش، 65-70%

الشكل 2.

حصة األرايض التي كانت يف السابق غابات وُحوِّل استخدامها لتصبح تحت الزراعة االنتشارية

Mongabay.com :املصدر

1980s 80%

1990s 60%
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األساسيَّة”  القدرات  “دليل  تصنيف  احتُِسَب 
املَرْتَِبي ملختلف الواليات والبلديات يف األمازون 
بصورة مستقلة، كام ُحلنِّل للبلد ككل. فقد أكَّد 
مناطق  بني  كبرية  فجوة  مثة  أنَّ  التقرير  هذا 
إال  الفقرية،  مناطقها  وبني  املزدهرة  الربازيل 
التي تقع يف شامل  تلك  املناطق هي  أفقر  أنَّ 
بإشباع  يتعلق  القامئة يف ما  البالد. ففي أسفل 
“بارا”  والية  نجد  األساسية  السكان  رضورات 
 .)Amazonas( وأمازوناس   )Acré( و”أكري” 
وعندما أردنا اعتبار كل مؤرشنِّ معزوالً تبنيَّ أنَّ 
كانت  املناطق  مختلف  بني  القامئة  الالمساواة 
“بارا”  أنَّ  علاًم  التعليم،  مجال  يف  أسوأ  حتَّى 

كانت أسوأ املناطق وضًعا بينها كلها.

يات يف إطار العمل القانوين تحدِّ

الترشيعات  لجعل  محاوالت  عدة  هناك  كان 
ولعلَّ  مرونة.  أكرث  بالبيئة  املتعلقة  السائدة 
كان  البيئية  املراقبات  حملة  عىل  البارز  املثال 
الضغط  نتيجة  الغابة”  “قانون  أُضِعَف  عندما 
النافذة،  املصالح  مجموعات  تارسه  الذي 
االسرتاتيجية  صاحب  الزراعة  لقطاع  املمثنِّلة 
أكرث  الزراعية  الجبهة  نطاق  بتوسيع  الكلية، 
األرايض  فمالك  األمازون.  ليشمل  ومده  فأكرث، 
من  مروحة  أجل  من  يضغطون  الريفية 
موجود  قانون  يف  ن  مضمَّ وأحدها  اإلجراءات، 
يف  الدنيا  )الغرفة  النواب  غرفة  أمام  راهًنا 
األرايض  نسبة  بخفض  يقيض  بحيث  الربملان( 
التي هي ملكيات ريفية يف األمازون من 80 إىل 

%50 لتكون غابة أصيلة.

ماديريا”  “ريو  ع  مجمَّ مع  الحكومة  وتتعامل 
عنرًصا  بوصفه  الكهرمايئ   )Rio Madeira(
البالد من  لتلبية حاجات  بني محطاتها  حاساًم 
أنَّ  وتعترب   ،2010-2012 فرتة  خالل  الطاقة 
رئيسية  مهمة  ونقلها  الكهربائية  الطاقة  توليد 
زيادة  ولكن  الكهرباء”.  مجال  يف  “للتقدم 
 3,150( لة  املشغَّ الطاقة  من  ميغاواط   6,600
ميغاواط يف “سانتو أنطونيو؛ و3,450 ميغاواط 
يف “جرياو”(، يف الواقع، ستُستخَدم لتلبية طلب 
الحكومة وقطاع الطاقة الكهربائية الذي خلقته 
يف  املولَّدة  فالطاقة  اصطناعيًّا.  نفسها  هي 
مجمع “ماديريا” ستُزونِّد مركز البالد االقتصادي، 
من  الكثري  وسيُتطلَُّب  والغرب،  الجنوب  أي 
واملحطات  النقل  خطوط  لبناء  االستثامرات 

املطلوبة بطول 2,375 كلم.

ينبغي  أمرييك7  دوالر  بليون   21 أنَّ  ر  قُدنِّ ولقد 
املرتبطة  املرشوعات  مجموعة  يف  استثامرها 
ع املذكور، ولكن ما أُِقرَّ حتى اآلن يبلغ  باملجمَّ
9,3 بليون8 دوالر فقط. ومن اإلجاميل، مثَّة 8,6 
بليون دوالر من BNDES، مبا يف ذلك عمليات 
مبارشة وغري مبارشة، فيام ورد مبلغ 700 مليون 
باستخدام   )BASA( ”أمازون “بنك  دوالر من 
الدستوري”  الشامل  “صندوق  من  العام  املال 
 )Constitutional Fund of the North(
 Amazon( األمازون”  تنمية  و”صندوق 

.)Development Fund

وتبنينِّ البيانات املستقاة من تقارير االستثامر يف 
األمازون أنه بسبب املخاطر التي ينطوي عليها 

7 Bank Information Center “The Madeira 
River Hydroelectric Complex” 
< w w w . b i c u s a . o r g / e s / P r o j e c t .
Financing.10138.aspx>.
8 < w n o t e s . f u r n a s . c o m . b r /
Administracao/fonline_Internet2.nsf/
viewTodosDestaques/BC1A3E8903174A5
8832573AD003673C7?OpenDocument>.

الحصول  وعملية  اإلنشايئ  والعمل  املرشوع 

عىل التفويض البيئي، فإنَّ مثَّة ضغطًا قويًّا من 

يضم  )الذي  الخاص  القطاع  عن  فضالً  العامة، 

البنوك والهيئات العامة والرشكات ومجموعات 

الضغط واملديرين والعمالء(، بأنه ينبغي عدم 

املختطَّة  بالتداخل مع جدول األعامل  السامح 

البدء  ر  يؤخنِّ أن  يجب  يشء  ال  وأنه  الزمني، 

أنَّ  الراهن  الوقت  يف  ويُناقَش  باملرشوعات. 

ع ماديريا” االقتصادية تعتمد عىل  جدوى “مجمَّ

والتشغيل  العمل  يف  الكهرمايئ  النظام  وضع 

عملية  ع  سترٌسَّ وبذا  ممكن،  وقت  أقرب  يف 

أيٍّ  اعتبار  دون  من  التفويض  عىل  الحصول 

من اآلثار االجتامعية والبيئية التي ستنجم عن 

املرشوع العمالق يف املنطقة.

)تحرَّت  املرشوعات  هذه  يف  ل  العامَّ يُستغلُّ 

وقد  مخالفة(،   2,000 من  أكرث  العمل  وزارة 

 ،44% إىل  املنطقة  يف  الجرمية  ل  معدَّ ارتفع 

كام ازداد استغالل األطفال واملراهقني الجنيس 

وبلغ   ،2008-2010 الفرتة  خالل   18% بنسبة 

تزايد حاالت االغتصاب بنسبة %208 بني عامي 

النموذج  تأثريات  هي  هذه  و2010.   2007

فيام  العامة،  األموال  من  مُيوَّل  الذي  التنموي 

أمريكا  بلدان  إىل  نفسه  هو  الربازيل  ره  تصدنِّ

الجنوبية األخرى وإىل الدول األفريقية كأنغوال 

ولكنه  النخبة،  يخدم  منوذج  إنه  وموزامبيق. 

ر البيئة وينتهك حقوق اإلنسان عىل أوسع  يدمنِّ

نطاق. 




