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روبريتو بي�ّصيو
ال�صكرتاريا الدولية للرا�صد االجتماعي

براذرز"  "ليمان  بنك  اإفال�س  اأن  كثريون  يرى 
انهيارات  من  �صل�صلة  منعطف  هو  لال�صتثمار، 
االأ�صواق  عرب  كالنار  تنت�صـر  امل�صـريف  النظام 
العامل  اقت�صادات  كل  يف  والبور�صات  املالية 
"االأزمة"  �صيطرت  احلني،  ذلك  منذ  الغنية. 
اجلدل  وعلى  االإعالم  و�صائل  على  العاملية 
ُي�صت�صَهد  ما  وكثرًيا  العامل.  حول  ال�صيا�صي 
يف هذا ال�صياق باالنهيار الكبري الذي حدث يف 
اأوائل الثالثينيات من القرن املن�صـرم، حمدًثا 
هزة للعامل ب�صفته ال�صابقة الوحيدة من نوعها 
"اإريك  املعروف  املوؤرخ  قارن  وقد  اآنذاك. 
ب�صقوط  �صرتيت"  "وول  �صقوط  هو�صباوم" 
يعترب  الذي  "هو�صباوم"  وذكر  برلني.  حائط 
االقت�صاد  "اإن  الع�صـرين  القرن  موؤرخي  اأعظم 
عن  واخلارج  املنفلت  احلر،  لل�صوق  الراأ�صمايل 
وحكوماته  العامل  اأ�صـر  والذي   )...( ال�صيطرة 
 )...( ريغان  والرئي�س  تات�صـر  مارغريت  منذ 
"انهارت  مثلما  متاًما  اأعيننا"  اأمام  االآن  ينهار 
تخططها  كانت  التي  املركزية  االقت�صادات 
ع�صـرين  منذ  ال�صوفييتي  النمط  على  الدولة 

عاًما خلت")1(.
الذي  الوقت  ففي  بعد.  العا�صفة  تهداأ  مل 
�صيا�صًيا  املت�صلة  اال�صتثمار  بنوك  فيه  بداأت 
�صا�ص�س"  "غولدمان  مثل  املتحدة،  بالواليات 
جديد،  من  اأرباح  جني  يف   Goldman Sachs
وكافاأت التنفيذيني فيها بعالوات و�صلت اىل 
تنمو  مازالت  البطالة  فاإن  الدوالرات،  ماليني 
"متقدمة".  ُتدعى  التي  االقت�صادات  معظم  يف 
لتوها،  �صـرعت  قد  ت�صونامي  موجة  هي  وها 
زلزال املركز املايل، يف �صـرب  وبعد �صنة من 
�صبيل  على  بوليفيا،  يف  بعًدا.  اأكرث  �صواحل 

املثال، يكتب التحالف املحلي ل�صبكة الرا�صد 
اأنه  التقرير،  اإ�صهامه يف هذا  االجتماعي، �صمن 
"عندما اأحدثت دائرة النمو االقت�صادي العاملي 
جلبة يف املا�صي )قبل االأزمة(، وقفت بوليفيا 
يف  الفر�صة  من  االإفادة  عن  عاجزة  وراقبت، 
اقت�صادها قد  التنمية. كان  اإيقاعها يف  اإر�صاء 
بداأ لتوه يف مواكبة ال�صـرعة، عندما بداأ االنتعا�س 

العاملي يف التوقف ثم الدوران للخلف".
يت�صمن هذا التقرير النتائج التي ا�صتخل�صتها 
منظمات املجتمع املدين يف اأكرث من 60 دولة. 
اىل  القاع  من  االأول  العاملي  التقرير  وهو 
القمة، الذي يدور حول االأثر االجتماعي لالأزمة. 
وقد قدمت هيئات االأمم املتحدة وموؤ�ص�صات 
�صيفقدها  التي  الوظائف  حول  تقارير  اأخرى 
اأكرث  وماليني  العامل،  حول  النا�س  من  ماليني 
عدد  اىل  باالإ�صافة  الفقر،  اىل  بهم  �صُيلقى 
نتيجة  نحبهم؛  يق�صوا  اأن  املحتمل  االأطفال 
عجز االأ�صواق عن حل امل�صكالت التي خّلقتها 
حتى  اعتقاد  من  �صائًدا  كان  ما  عك�س  )على 
ال�صنة املا�صية(. وتعود قيمة هذه النتائج اىل 
اأنها قد مت ح�صابها من قبل جتمعات عاملية، 
الواقع  من  مبا�صـرة  مراقبة  نتيجة  ولي�صت 
الواردة من  النتائج  املحلي. ومن خالل تراكم 
القارات،  ومن جميع  والفقرية  الغنية  البلدان 
تظهر لنا ت�صابهات ملحوظة، واأي�ًصا االأو�صاع 
حتى  املتوافرة  ال�صورة  ترثي  التي  املتنوعة 
االآن. وهو ما يجعلها اأكرث درامية، وت�صع حتّدًيا 
�صيا�صات  تطبيق  وهو  القرار،  �صناع  اأمام 
ت�صع النا�س يف املقام االأول، ك�صـرورة ملحة. 
واالأمر لي�س جمرد عدالة اجتماعية فح�صب، بل 
ة  �صيا�صة اقت�صادية موؤثرة، وروؤية عامة خمت�رصَ

ملختلف الدول التي ي�صتعر�صها التقرير.

متفرجون اأبرياء
يف  احلال  مثلما  الراأ�صمالية،  املالية  النظم  يف 
اأحد الكازينوات، كلما زادت خطورة الرهانات 
الرهانات اخلطرة  اأن  اإال  االأرباح.  كلما ازدادت 
اأي�ًصا خ�صارات متكررة. وبهذا املنطق،  تعني 
"ليمان  بنك  اإفال�س  يف  الف�صيحة  تتمثل  ال 
رئي�س  اتخذه  الذي  القرار  يف  بل  براذرز"، 
ماليته  ووزير  بو�س  جورج  املتحدة  الواليات 
بول�صون" ب�صـرف مئات املليارات من  "هانك 

الدوالرات من اأموال دافعي ال�صـرائب الإنقاذ 
الذي  �صا�ص�س"  "غولدمان  مثل  فا�صلة،  بنوك 
"بول�صون" امل�صوؤول التنفيذي الرئي�صي  كان 
الإنقاذ  واأي�ًصا  االن�صمام اىل احلكومة،  له قبل 
االمريكية  املجموعة  مثل  تاأمني،  جمموعات 

.A.I.G الدولية
املنتخب  الرئي�س  بوين"  "يايي  علم  وعندما 
كم�صـريف،  القوية  ل�صمعته  نظًرا  بنني  لدولة 
تريليونات  م�صدر  عن  ت�صاءل  القرار،  بهذا 
االإنقاذ  لعملية  خ�ص�صت  التي  الدوالرات 
من  هم  الفقراء  اأن  اىل  وخل�س  هذه؟ 
االأزمة.  هذه  ثمن  النهاية  يف  �صيدفعون 
البلجيكي للرا�صد االجتماعي  التقرير  وياأتي 
متفًقا مع هذا: فعندما انهارت اأ�صهم البنوك 
اجتهت  البلد،  يف  الرئي�صية  وامل�صاريع 
احلكومة البلجيكية اىل اإنقاذ البنوك، ومنحت 
تت�صبب  االأزمة  ومازالت  اإيداعية.  �صمانات 
يف ارتفاع معدالت البطالة، فيما تربز تكلفة 
الدين  يف  م�صطردة  بزيادة  البنوك  اإنقاذ 
بعدم  تتعلق  خطرية  اآثار  ترافقها  العام، 
نف�صها،  بنني  يف  االجتماعي.  االأمن  توفري 
االجتماعي  للرا�صد  املحلي  التحالف  اكت�صف 
االقت�صاد،  الإنعا�س  �صبيلها  يف  الدولة  اأن 
تتناف�س مع الفقراء على مواد البناء ال�صحيحة، 
فيما تقوم املنظمات القاعدية بالتعبئة �صد 

التكلفة املتزايدة للحياة. 
للرا�صد  الوطنية  التقارير  من  وكثري 
جراء  الن�صاء  معاناة  مدى  تبني  االجتماعي، 
هذه االأزمة، بقدر يزيد ن�صبًيا عن قدر معاناة 
ووفق  االأخرى.  املجتمع  فئات  من  غريهن 
"انخفا�س  فاإن  البولندي،  التحالف  تعبري 
االقت�صادية،  االأزمة  ب�صبب  االأُ�صـر  دخول 
االجتماعية،  الفئات  لكل  اإفقاًرا  ي�صبب  قد 
ا و�صط الطبقات الدنيا واملتو�صطة.  خ�صو�صً
االفقار  لهذا  يكون  اأن  جًدا  املحتمل  ومن 
بدوره اأثر اأكرث داللة على الن�صاء، نظًرا الأنهن 
ح�صن  عن  تقليدًيا  الرئي�صيات  امل�صوؤوالت 
الفئات  و�صط  خا�س  )وب�صكل  االأ�صـرة  حال 
املحللني،  لبع�س  ووفًقا  الدخل(.  منخف�صة 
فاإن االأزمات تعظم من القطاع الرمادي )غري 
الر�صمي( يف االقت�صاد البولندي. حيث ي�صعى 
امل�صاريع،  وا�صحاب  املقاولني  من  كثري 

النا�س اأوالً

واأعلنت  بالف�صل.  اال�صرتاكية  "باءت  انظر:   )1(
اإريك  بقلم:  بعد؟"  فماذا  اإفال�صها.  الراأ�صمالية 
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ا ال�صغار منهم، اىل تخفي�س تكلفة  خ�صو�صً
من  والتهرب  االأدنى،  حدها  اىل  العمالة 
املرتبطة  التكاليف  من  وغريها  ال�صـرائب 
اأن  املرجح  من  ويبدو  الر�صمية.  بالعمالة 
منو االقت�صاد الرمادي، �صيكون اأ�صد تاأثرًيا 
ما  غالًبا  حيث  الرجال،  على  منه  الن�صاء  على 
تلتحق الن�صاء باالأعمال ذات االأجور الزهيدة، 
ا يف قطاع اخلدمات اخلا�صة )جتارة  خ�صو�صً

التجزئة مثالً(".
مبا�صـر  اأثر  العاملية  لالأزمة  كان  فرن�صا،  ويف 
الدول  جميع  يف  احلال  هو  كما  الفقراء،  على 
وقد  االأزمة.  منها  بداأت  التي  املتقدمة 
ارتفاع  يف  و�صوًحا  االأكرث  االآثار  متثلت 
االجتماعي،  اال�صتبعاد  وزيادة  البطالة، 
لي�س  وقت  منذ  كانت  التي  و"القطاعات 
تعاين  االآن  اأ�صبحت  مريح،  و�صع  يف  ببعيد 
التقرير  يف  جاء  ملا  وفًقا  الطعام"  نق�س 
ال  وباملثل،  االجتماعي.  للرا�صد  الفرن�صي 
تت�صمن ا�صرتاتيجية اإدارة احلكومة االأملانية 
اأو بيئية. فقد كانت  لالأزمة اأهداًفا اجتماعية 
جممل التحركات التن�صيطية واال�صتقطاعات 
ممار�صات  ك�صفت  حيث  جائرة.  ال�صـريبية 
عن  املوؤقتة،  العمالة  وانت�صار  اال�صتبعاد، 
اإلغاء  اأو  الدولة،  يد  ل�صحب  القبيح  الوجه 
االأطراف  يف  "هائالً"  النظامية. واأ�صبح الفقر 
جاء  ما  وفق  اأوروبا،  من  والغربية  ال�صـرقية 
من  االجتماعي  الرا�صد  حتالفات  تقارير  يف 

الربتغال ومولدوفا.
االأزمة  "ت�صبب  الت�صيك  جمهورية  يف   
ا يف م�صتويات  االقت�صادية العاملية انخفا�صً
اىل  رئي�صي  ب�صكل  يرجع  ما  وهو  العي�س"، 
الت�صيكي  التحالف  ويتحدى  البطالة.  ارتفاع 
للرا�صد االجتماعي االأرقام الر�صمية اخلا�صة 
فرٍد   178.000 اأن  على  مربهًنا  بالبطالة، 
اىل  ال�صعي  يف  فاعلني  غري  اعتربوا  ممن 
هذه  اإ�صافة  واأن  االإح�صاء،  جتّنبهم  العمل، 
اىل  البطالة  معدل  دفع  �صاأنها  من  الفئة 
العمال  اأن  ات�صح  فقد   .50% بن�صبة  اأعلى 
هم  منهم،  االآ�صيويني  ا  وخ�صو�صً االأجانب، 
اأن  اإال  الت�صيك.  جمهورية  يف  معاناة  االأكرث 
من  كل  يف  االجتماعي  الرا�صد  حتالفات 
تقارير  تقدم  وقرب�س  و�صلوفاكيا  مالطا 
ب�صورة  االأجانب  تواجه  التي  ال�صعوبات  عن 
كراهية  من  حاالت  ووجود  بل  متزايدة، 

االأجانب. 
عن  تقارير  وفدت  اأخرى،  ناحية  من 

ال�صعوبات االقت�صادية الناجتة من انخفا�س 
الفلبني  يف  امل�صدرين  العمال  حتويالت 
وبالد  ونيكارغوا،  واملك�صيك  واملغرب 
كثرية غريها. ويف حالة م�صـر "فاإن انخفا�س 
وعائدات  اخلارج  يف  العاملني  حتويالت 
�صوق  على  �صغًطا  مار�صت  قد  املهاجرين، 
العمل، غري املجهزة اأ�صا�ًصا ال�صتيعاب مزيد 
ال�صلفادور،  ويف  املتعطلني".  العمال  من 
من   26.7% اأ�صـرة   300.000 تتلقى 
ت�صاعد  اخلارج،  من  اأمواالً  ال�صكان-  اإجمال 
وامللب�س  املاأكل  تكاليف  على  االإنفاق  يف 
واخلدمات االأ�صا�صية". فقد توقف منو تدفق 
التحويالت تقريًبا يف عام 2008، ومن املقرر 

اأن تبداأ يف االنهيار خالل هذا العام 2009.
البلدان  تاأثر  فيها  حدث  التي  ال�صـرعة  اإن 
ببعدها  بالطبع  ترتبط  ال  بالت�صونامي، 
ترتبط  بل  �صرتيت"،  "وول  عن  املكاين 
يف  هم  مبن  اقت�صادها  ارتباط  بكيفية 
واحدة  تعد  التي  مثالً،  موزمبيق،  يف  املركز. 
موزمبيق  بنك  ن�صـر  العامل،  بلدان  اأفقر  من 
تقريًرا   )Millennium Bim( الدويل 
ب�صبب  �صيتقل�س  االأمة  اقت�صاد  باأن  يتنباأ 
النمو ال�صلبي يف البلدان املانحة التي متول 
اأكرث من ن�صف املوازنة الوطنية، وتلك التي 
املبا�صـرة.  االأجنبية  باال�صتثمارات  تقوم 
ويذكر تقرير الرا�صد االجتماعي يف موزمبيق 
اأن اأ�صعار االأملنيوم والدخان وال�صكر وال�صاي 
و�صوف  انهارت.  قد  واجلمربي  والك�صتناء 
�صت�صعف  وبالتايل  الت�صدير،  عوائد  تتاأثر 
االأن�صطة التي تدعم النمو االقت�صادي، ومن 

ثم �صتعيق جهود تعزيز ال�صياحة.
تعتمد  التي  تنزانيا  يف  الو�صع  يختلف  وال 
 .42% بن�صبة  امل�صاعدات  على  ميزانيتها 
ويبني التقرير الفرن�صي للرا�صد االجتماعي 
اإيجاد  عن  الدولة  وعجز  االأزمة،  ب�صبب  اأنه 
الر�صمية،  التنمية  مل�صاعدات  جديدة  موارد 
تراجًعا  تراجعت  قد  امل�صاعدة  هذه  فاإن 
يف  بالتزاماتها  تفي  لن  فرن�صا  واأن  حاًدا، 
هذا املجال. يف املقابل، اأكدت اإ�صبانيا على 
القومي  دخلها  من   0.7% بتمرير  التزامها 
عام  بحلول  للتنمية  الر�صمية  للم�صاعدات 
الدول  جميع  اأوفت  اإذا  حتى  ولكن   .2012
عن  التعبري  مت  فقد  بالتزاماتها،  املانحة 
من  مئوية  ن�صب  �صكل  على  االأهداف  تلك 
االقت�صاد، ومن ثم فاإن موازنات امل�صاعدات 
الر�صمية للتنمية مربوطة حتًما بالتخفي�صات 

الواردة يف اأوقات الهبوط.
ال�صلة  كربت  فكلما  النامية،  البلدان  يف  اأما 
وكان  االأثر،  كرب  العاملي  االقت�صاد  مع 
حدوثه اأ�صـرع. فاملك�صيك و�صيلي، يف اأمريكا 
الواليات  باقت�صاد  ارتبطا  الأنهما  الالتينية، 
احلرة  التجارة  اتفاقات  خالل  من  املتحدة 
واال�صتثمار، فقد تاأثرا تاأثًرا مبا�صـًرا باالأزمة. 
فاأ�صعار النحا�س، الت�صدير الرئي�صي ل�صيلي، 
اأمريكية  دوالرات  اأربعة  من  الأكرث  ارتفعت 
ثم   ،2008 عام  منت�صف  يف  الواحد  للرطل 
1.4 دوالر يف نهاية العام نف�صه.  هبطت اىل 
اإال اأن االأثر االأكرث بروًزا لالأزمة يف �صيلي، وفق 
هبوط  يف  يتمثل  االجتماعي،  الرا�صد  تقرير 
اأ�صول  يف  ُت�صتثمر  التي  املعا�س  مدخرات 
مدخرات  مّنيت  فقد  واأجنبية.  حملية  مالية 
التقاعد بخ�صارة قيمتها 27 بليون دوالر، اأي 
اأكرث من %26 من اإجمايل اأموال املعا�صات، 
بنهاية عام 2008. وهذا هو ال�صبب يف تعر�س 
اأمريكا  يف  خ�صارة  الأكرب  االأ�صـرية  الرثوة 
الالتينية، بالرغم من احتجاجات املت�صـررين 
املتكررة، فلم يكونوا حمظوظني مثل حاملي 
الكربى،  العاملية  البنوك  بع�س  يف  االأ�صهم 
اأحد  لنجدتهم، ومل يفعل  اأحد  حيث مل يهب 

�صيًئا لتعوي�صهم. 
انت�صار  يف  ال�صلع  اأ�صعار  انهيار  ت�صبب  وقد 
يقدر  اأوغندا،  ففي  كثرية.  بلدان  يف  االأزمة 
اأن هذا  التحالف الوطني للرا�صد االجتماعي 
الو�صع قد يقلب التقدم االجتماعي احلديث، 
االإمنائية  االأهداف  حتقيق  معه  وي�صتحيل 
لالألفية. وتعاين زامبيا، رمبا اأكرث من �صيلي، 
الذي تعتمد عليه  النحا�س  اأ�صعار  من هبوط 
البالد اعتماًدا كبرًيا. وقد جاء يف ا�صهام زامبيا 
للواليات  “خالًفا  اأنه  االجتماعي،  للرا�صد 
املتحدة، وغريها من البلدان التي ا�صتجابت 
لالنهيار االقت�صادي، مبنح متويالت للبنوك 
منها  �صعًيا  الرئي�صية  وال�صناعات  اخلا�صـرة 
روبيا  الزامبي  الرئي�س  فاإن  اإنقاذها،  اىل 

باندا ال ميتلك اأي موارد لي�صخها”.
ويعلق التقرير الوارد من غانا على امل�صكلة 
يحاول  التي  “امل�صاألة  اأن  ذاكًرا  نف�صها، 
املواطنون مواجهتها ومعاجلتها، هل ينبغي 
املجتمع  م�صاعدة  على  تركز  اأن  الدولة  على 
الدويل يف تغلبها على االنهيار االقت�صادي، 
اأم تلجاأ اىل مبادرات مالية ونقدية �صعبة؟”.

املايل  اخلبري  جند  اأي�ًصا  الربازيل  ويف 
حتليله الوارد  يف  يكتب  كاردمي”  “فرناندو 

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   28 2/23/2010   6:14:06 PM



29 / الرا�صد االجتماعي

"اإن  االجتماعي:  للرا�صد  املحلي  التقرير  يف 
هو   )...( ال�صـرائب  وعوائد  املتزايد  الدخل 
بال�صبط ما ي�صعى الرئي�س اأوباما اىل حتقيقه 
يف الواليات املتحدة. وهو اأي�ًصا ما ظل مدير 
خان"  "�صرتاو�س  الدويل  النقد  �صندوق 
 ."2007 عام  منذ  وتكراًرا  مراًرا  عنه  يدافع 
نف�صه  الدويل  النقد  �صندوق  "فاإن  واالآن 
يقاوم تبني هذه الروؤية، على حد ما اأو�صحت 
ال�صـروط املفرو�صة على بلدان و�صط اأوروبا 

التي كفلها �صندوق النقد الدويل".
الوطني  التقرير  يذكر  رومانيا،  حالة  ويف 
“قر�س  اأن  هناك،  االجتماعي  للرا�صد 
مت  قد  وكاأنه  يبدو  الدويل،  النقد  �صندوق 
التعاقد عليه حتت �صغوط خارجية، ول�صبب 
ال�صـركات  م�صالح  اإنقاذ  يف  يتمثل  رئي�صي 
القر�س  هذا  مثل  واأن  البالد.  داخل  االأجنبية 
لن يخدم يف ت�صديد ديون البلد اخلارجية، بل 
املحلية  للفروع  امل�صتحقة  الديون  �صيغطي 
للبنوك االأجنبية. ومن ثم فاإن االأموال العامة 
الذي  ال�صـرر  اإ�صالح  يف  ت�صتخدم  �صوف 
وبدالً  اخلا�س”.  املال  راأ�س  فيه  ت�صبب 
توجه  املحلية،  احلاجات  على  الفعل  رد  من 
نتيجة  رومانيا  اىل  الدويل  النقد  �صندوق 
النم�صاوية  احلكومة  من  اليائ�صة  “للدعوات 
النقد  و�صندوق  االأوروبي  االحتاد  لتدخل 
ال�صـرقية”.  اأوروبا  يف  بنوك  الإنقاذ  الدويل 
مبلًغا  املنطقَة  من�صوية  بنوك  اأقر�صت  فقد 
القومي  الناجت  اإجمايل  من   70% يعادل 
متثل  التي  القر�س  “وت�صديدات  للنم�صا، 
لن  لرومانيا،  ال�صنوية  املوازنة  من   40%
تكون ممكنة اإال على مدى ع�صـر �صنوات، من 

خالل تخفي�س م�صتوى عي�س املواطنني”.
ويف املجر، كانت كفالة �صندوق النقد الدويل 
لالقت�صاد  الكلي  االنهيار  لتجنب  مطلوبة 
يف  وزيادة  تدهور  اىل  اأدت  ولكنها  املجري، 
ال�صـرائب واىل تدابري من قبل الدولة، مثل 
غري  التدابري  من  وغريه  االإنفاق  ت�صييق 
“فرين�س  الوزراء  رئي�س  اأُجرب  وقد  ال�صائعة. 
اآذار/مار�س  يف  اال�صتقالة  على  جيوكزاين” 
2009. وتخطط احلكومة اجلديدة ال�صتقطاع 
العام  القطاع  وعالوات  املعا�صات،  من 
العقاري  والرهن  باالأمومة،  اخلا�س  والدعم 

ودعم املوا�صالت؛ ورفع �صن التقاعد.
�صغط  اأدى  حيث  �صـربيا،  يف  احلال  كذلك 
�صندوق النقد الدويل اىل تقليل عجز الدولة 
 2009 اآذار/مار�س  يف  احلكومة  واإعالن 

ب�صفة  الدخل  على  ال�صـرائب  نظام  اإدخالها 
وكذلك  “الت�صامن”،  م�صمى  حتت  موؤقتة، 
يك�صبون  ملن   6% بن�صبة  املعا�صات  على 
�صخًطا  هذا  اأثار  وقد  دوالًرا.   170 من  اأكرث 
اأعلنت  فيما  واملوظفني،  العمال  اأو�صاط  يف 
وحجتهم  االحتجاج.  العمالية  االحتادات 
االأكرث  �صت�صيب  “الت�صامن”  �صـرائب  اأن 
وزيادة  الرواتب  يف  ا  انخفا�صً م�صببة  فقًرا 
الر�صمي،  غري  القطاع  يف  والعمل  البطالة  يف 
وما  م�صا�س.  بال  االأغنياء  �صيظل  حني  يف 
اخلا�صة  اخلطة  اأُلغيت  و�صحاها،  ع�صية  بني 
يف  ال�صـربي  للتحالف  ووفًقا  باملدخرات. 
الرا�صد االجتماعي، كانت احلكومة “حم�صورة 
من  االجتماعي  اال�صطراب  من  اخلوف  بني 
الدويل  النقد  �صندوق  من  وال�صغط  جهة، 
من اجلهة االأخرى. وات�صمت االأ�صابيع التالية 
ال�صيا�صات  �صانعي  من  مت�صاربة  باأ�صوات 
التدابري  من  جديدة  جمموعات  اأعلنوا  الذين 
�صبقت  التي  الليلة  يف  باالدخار  اخلا�صة 

�صباح اإلغائها”.
واحتوت قائمة االأفكار اجلديدة تخفي�س عدد 
امللكية،  على  ال�صـرائب  وزيادة  الوزارات، 
الهواتف  فواتري  على  �صـرائب  وفر�س 
اجلديدة،  ال�صيارات  �صـراء  وعلى  اخللوية، 
الفارهة،  ال�صيارات  على  �صـريبة  واإدخال 
العام،  القطاع  يف  اجلديد  الت�صغيل  وحظر 
اخلارج،  اىل  التجارية  الرحالت  من  واحلد 
وتقليل �صاعات العمل. كما ذكر “املراقبون” 
مت  الذي  القانون  “كان  اإذا  اأنه  ال�صـربيون 
التي  املمتلكات  تبنيه حديًثا حول م�صادرة 
الدولة  فاإن  اجلرمية،  خالل  من  تكوينها  مت 
�صنة  يف  دوالر  بليوين   2.64 جتميع  ميكنها 
واحدة، وهو مبلغ ي�صاوي املبلغ الذي كانت 

�صـربيا تطلبه من �صندوق النقد الدويل”. 
احلكومية  غري  املنظمات  ترى  بلغاريا،  ويف 
النفقات  تخفي�س  اأن  العمالية  واالحتادات 
االأزمة.  اأوقات  يف  مقبول  غري  اأمر  االجتماعية 
املحلية  االجتماعي  الرا�صد  جمموعة  وحتذر 
اأن  اإ�صايف ميكن  اأي تخفي�س  “اأن  هناك، من 
يودي بال�صالم االجتماعي يف البالد”. وبالرغم 
احلكومية  غري  املنظمات  خرباء  تدعيم  من 
البنية  اىل  املوجه  اال�صتثمار  ن�صيب  لزيادة 
بحدة  ينتقدون  اأنهم  اإال  النقل،  يف  االأ�صا�صية 
البنيوية  االأموال  ا�صتخدام  يف  احلكومة  ف�صل 
لبلغاريا،  خ�ص�صت  التي  االأوروبي  لالحتاد 
اأثناء ال�صنتني االأوليني من ع�صويتها الكاملة 

يف االحتاد. “فقط %0.6 من مبلغ 2.2 بليوين 
كما   .2008 عام  بنهاية  اأنفقت  قد  يورو 
والبريوقراطية  املالية،  القدرة  نق�س  اأن 
الزائدة، واالإجراءات التي ال تتمتع بال�صفافية، 
اىل  الو�صول  من  االأموال  منعت  عوامل  كلها 

املنتفعني امل�صتهَدفني”.

االإبطاء ميكن اأن يكون درامّيا 
و�صع  املالية،  االأزمة  بداأت  عندما 
تنموًيا  ارتباط  "فك  ا  فر�صً االقت�صاديون 
ا بالبيئة" ميكن لالقت�صاديات النا�صئة  رفيًقَ
العاملية،  املالية  باالزمة  تتاأثر  اال  له  وفًقا 
االأجنبية،  العملة  من  احتياطها  بحكم 
بال�صـركات  اخلا�صة  الر�صيد  وك�صوف 
تت�صم  التي  امل�صـرفية  والقطاعات  القوية 
النا�صئة  ن�صبًيا بال�صحة. ولكن االقت�صادات 
الرا�صد  وتذكر  حال.  اأي  على  باالأثر  �صعرت 
االأويل  التنبوؤ  "اأن  الهند  يف  االجتماعي 
اأثر  عن  بعيدة  �صتكون  البالد  باأن  للحكومة 
هبط  وقد  النظر"،  ق�صري  تنبوؤًا  كان  االأزمة، 
وهي   9.3% ن�صبة  من  االقت�صادي  النمو 
ن�صبة �صحية يف عام 2007 اىل %7.3 يف عام 
النقد  �صندوق  تنباأ   2009 عام  ويف   .2008
%4.5. وقد حدث هبوط  ن�صبته  الدويل منو 
%5 يف فيتنام وبريو  م�صابه من رقمني اىل 

وكمبوديا.
وزراء  يجعل  اأن  ميكن   5% قدره  منًوا  اإن 
املالية يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي 
اأن  حيث  باحل�صد،  ي�صعرون  والتنمية 
النمو  من  النهو�س  اىل  ي�صعون  معظمهم 
ينبغي  ال  ولكن  الركود(،  )اأي  ال�صلبي 
منو  ن�صبة  فتعني  االنطالق.  نقطة  جتاهل 
املنخف�س،  الدخل  بلدان  يف  ا  �صنويًّ  5%
زيادة اأقل من ع�صـرة �صنتات يومًيا لل�صخ�س 
العادي. ولكن ال�صنتات القليلة ت�صنع فرًقا 
الرا�صد  ت�صري  وكما  للفقري.  بالن�صبة  كبرًيا 
املثال،  �صبيل  على  كمبوديا،  يف  االجتماعي 
فاإن انخفا�س معدل النمو اىل الن�صف، يعني 
اأن "النا�س الذين يعي�صون حول تونل �صاب، 
البحرية الرئي�صية يف البالد، يكونون بخا�صة 
االأكرث ه�صا�صة.  اأو  للتاأثر،  االأكرث عر�صة  هم 
اإنهم قد وقعوا بالفعل فري�صة للدين  حيث 
كانوا  املا�صي  العام  ويف  الأغرا�صهم.  تلبيًة 
واإخراج  اإنتاجية،  اأ�صول  لبيع  م�صطرين 

اأطفالهم من املدار�س لت�صغيلهم".
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اأزمة دائمة
حلظة  منعطف،  اىل  "اأزمة"  م�صطلح  ي�صري 
لكثري  وبالن�صبة  م�صتقر.  غري  وقت  حا�صمة، 
الرا�صد االجتماعي التي قدمت  من حتالفات 
منها  تعاين  التي  االأزمة  فاإن  تقاريرها، 
م�صت،  عقود  اىل  بجذورها  تعود  بلدانهم، 
االأخري.  املالية  االأ�صواق  انهيار  مع  تبداأ  ومل 
يتزايد  الو�صطى،  اأفريقيا  جمهورية  ففي 
 ،1990 الفقر با�صطراد وال ينق�س، منذ عام 
الذي  والعنف  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم  مع 

يخرب يف اقت�صاد �صعيف اأ�صالً. 
"فو�صى  لديها  اأن  اإريرتيا  عن  ورد  وقد 
عميقة  و�صيا�صية  واجتماعية  اقت�صادية 
االأزمة  ت�صـربها  اأن  قبل  يديها"،  �صنع  من 
العاملية. بينما يف نيجرييا كان "معظم النا�س 
اقت�صادي.  انهيار  و�صع  يف  طويلة  وملدة 
اىل  تفتقد  والبالد  منت�صـر،  فالف�صاد 
حالة  يف  وال�صحة  التعليم  اأن  كما  الكهرباء. 
اأجل  من  امل�صلح  ال�صـراع  ومازال  بائ�صة. 
اليمن،  ويف  ت�صاعد".  يف  النفطية  املوارد 
اأن  املحلي  االجتماعي  الرا�صد  فريق  يرى 
نق�س احلقوق االأ�صا�صية هو اأ�صل االأزمة تلو 
 42% يعي�س  حيث   .1990 عام  منذ  االأخرى 
اإن  بل  الفقر،  خط  حتت  اليمن  �صكان  من 
الن�صاء يع�صن يف و�صع اأ�صواأ من ذلك بكثري. 
املجاالت،  كافة  يف  اأزمة  توجد  بورما  ويف 
الغذائية  اأو  االقت�صادية  اأو  ال�صيا�صية  �صواء 
بدت احلكومة هناك عاجزة  البيئية، فيما  اأو 
املدمر  االإع�صار  عقب  مواطنيها  دعم  عن 
نحو  حالًيا  تنفق  وهي  البالد.  �صـرب  الذي 

ن�صف املوازنة على اجلي�س.
االأزمة  اآثار  ت�صل  اأن  املتوقع  من  نيبال،  ويف 
قريًبا، م�صيفة بذلك اآثاًرا جديدة "الأزمات اأخرى 
واملالية  والطاقة،  والغذاء،  بالبيئة،  ترتبط 
وال�صيا�صة. تلك التي مازالت ت�صـرب املجتمع 
منذ فرتة طويلة". ويف بنغالدي�س اأظهر اإع�صار 
�صيدر Sidr على راأ�س اثنني من الفي�صانات 
من  ماليني  مقاومة  ه�صا�صة  مدى  املتعاقبة، 
النا�س املهددين باآثار التغري املناخي. ويعد 
امل�صكالت  جذور  اأهم  حكومية  �صلطة  افتقاد 
االأجنبي  االحتالل  يعد  فيما  ال�صومال،  يف 
يف  واأي�ًصا  فل�صطني.  يف  الرئي�صي  الهم  هو 
قررت  حرج،  �صـراع  �صمن  و�صٍع  من  االإ�صهام 
الرا�صد االجتماعي العراقية هذا العام، تركيز 
تقريرها على و�صع املراأة. مما ادى اىل نتائج 
قّيمة، "ثقافة امل�صاواة يف الو�صول والفر�صة 

املطلوبة، باالإ�صافة اىل الت�صـريع".

اال�صتقطاب
يف اآذار/مار�س 2009، ويف ظل االأزمة واجلدل 
ال�صيا�صي حول كيفية تخفي�س النفقات يف 
بلغراد.  يف  لل�صيارات  معر�س  ُنّظم  �صـربيا، 
باهظة  املاركات  جميع  حينها  بيعت  وقد 
الثمن يف يوم االفتتاح، باإجمايل زاد عن 2.6 

مليوين دوالر!
االأزمة يف كل  اال�صتقطاب بفعل  لقد تفاقم 
االجتماعي  الرا�صد  تقرير  في�صف  مكان. 
اأعداد  "زيادة  يف  الو�صع متمثالً  البحرين  من 
الو�صطى،  الطبقة  يف  وتقل�س  املليونريات، 
واإفقار للطبقة الدنيا". كما اأن ال�صعور بعدم 
االإن�صاف، وهو حال اأكرث من الفقر املطلق، 
بني  وتوتر  متكررة  "مواجهات  اىل  اأدى  قد 
ا  املجتمعات املفَقرة وقوات االأمن، خ�صو�صً
ي�صع  الدويل  البنك  جعل  ما  وهو  القرى.  يف 
بالن�صبة  منخف�صة  مرتبة  يف  االآن  البحرين 

لال�صتقرار ال�صيا�صي".
كثرًيا،  بها  اال�صت�صهاد  مت  التي  فيتنام  يف 
كمثال على منوذج تنمية انت�صل املاليني من 
االأغنى  الفئة  ا�صتهالك  اأن  جند  الفقر،  براثن 
ي�صكل  املجتمع،  من   20% ومتثل  البالد  يف 
بينما  النفقات،  اإجمايل  من   43.3% ن�صبة 
املجتمع  من  الباقية  الـ80%  ن�صبة  تنفق 
ب�صورة متوا�صعة. اال�صتقطاب نف�صه ي�صفه 
هندورا�س.  يف  االجتماعي  الرا�صد  تقرير 
حيث املواجهة بني االأغنياء والفقراء هي اأ�س 
االنقالب الذي اأطاح الرئي�س "مانويل زياليا" 
بذلك  منع�صة   ،2009 حزيران/يونيه  يف 
اأمريكا  بدت  التي  النظام"  "تغيري  ممار�صة 
ل�صالح  عنها،  تخلت  قد  وكاأنها  الالتينية 

مناهج دميقراطية منذ عقدين من الزمن. 
ويف البلد املجاور، كو�صتاريكا، مرفاأ ال�صالم 
اأمريكا  يف  الد�صتوري  واال�صتقرار  التقليدي 
الو�صطى، يحذر املراقبون من اأنه "اإذا مل يتم 
التعامل مع التحديات ]اخلا�صة باالأزمة[ على 
تغري  وبوا�صطة  االجتماعي،  احلوار  اأ�صا�س 
احللول  على  االإ�صـرار  فاإن  بالطبع،  حا�صم 
التقليدية )�صيولة مرة واحدة وا�صتقطاعات 
يف  تخفي�س  واأي�ًصا  العامة،  النفقات  يف 
كبرية  درجة  اىل  �صك  بال  �صيوؤدي  احلقوق( 
اخلطورة  واىل  والفقر،  امل�صاواة  انعدام  من 
املتحول،  احلرج  بالفقر  اإليها  اأ�صـرنا  التي 
ب�صبب فقدان الدخل، اىل فقر بنيوي، وعنف 

متزايد �صد املراأة، واالأطفال وامل�صنني". 

لعبة النعامة
"يف كينيا تعي�س احلكومة حالة اإنكار". هكذا 
"حيث  هناك،  املحليون  املراقبون  يخربنا 
تلعب لعبة النعامة، بدفن راأ�صها يف الرمال. 
فالنخبة احلاكمة تدفع باأن االأزمة ظرفية واأن 
بفعل  يكفي  مبا  حممّي  الوطني  االقت�صاد 

روابطه ال�صعيفة مع الراأ�صمال الدويل".
من  م�صابهة  حاالت  عن  تقارير  وردت  وقد 
مولدوفا،  حالة  يف  كثرية.  بلدان  يف  االإنكار 
اأنه قبل انتخابات  وجدت الرا�صد االجتماعي 
احلكومة  نفت   ،2009 ني�صان/اإبريل 
البالد،  على  تاأثري  لالأزمة  يكون  اأن  ب�صدة 
على  م�صطنعة  ب�صورة  احلفاظ  وحاولت 
الدويل  البنك  يكن  ومل  االقت�صادي.  الو�صع 
مولدوفا  اأن  اىل  وخل�س  التفاوؤل،  �صديد 
النامية  الدول  بني  من  م�صتوى  االأعلى  هي 
عر�صة  االأكرث  اأو  اله�صا�صة،  تعاين  التي 
اأعلن  االنتخابات  بعد  ولكن  االأزمة.  الآثار 
الرئي�س فورونني يف اجتماع مع رجال اأعمال 
الكونغر�س  يف  واأع�صاء  احلكومة  يف  واأع�صاء 
كارثة".  حريق،  "االأزمة  اأن  و�صيا�صيني، 
من  التقليل  اأن  احلكومة  م�صوؤولو  واأو�صح 
منه  ي�صتهدف  كان  االنتخابات  قبل  االأزمة 

عدم "خلق حالة من الرعب".
ويف اأو�صاع اأخرى، مل يقم ال�صا�صة امل�صوؤولون 
بالتقليل من اأهمية االأزمة فح�صب، بل تبّنى 
نف�صه،  النهج  االجتماعية  املوؤ�ص�صات  قادة 
الكارثة  توؤدي  اأن  من  ذلك  يف  متخوفني 
ب�صانعي القرار اىل قبول املطالب االنتهازية 
باملزايا.  فعلًيا  يتمتعون  من  رفعها  التي 
اأن  بوليفيا  يف  االجتماعي  الرا�صد  فتخربنا 
“املقاولون البوليفيون ميثلون جزًءا من هذا 
التيار، م�صتجيبني للهبوط العاملي احلاد من 
عبء  تنقل  متكافئة،  غري  مفاو�صات  خالل 
الت�صـريح  االأزمة اىل كاهل عّمالهم من خالل 

والتخفي�صات يف املنافع واالأجور”. 
املحليون  املراقبون  ر�صد  �صلوفانيا،  ويف 
ي�صيئون  وهم  االأعمال،  اأ�صحاب  اأي�ًصا 
هيكلة  الإعادة  االأزمة؛  من  اخلوف  ا�صتخدام 
احلكومة  اتخذت  غواتيماال  يف  العمال.  حقوق 
اأزمة الطعام، مثل  تدابري ا�صتهدفت مواجهة 
عن  اأ�صفرت  الواردات،  على  اجلمارك  اإلغاء 

منافع لفئة معينة ولي�صت للم�صتهلكني. 
املحلي  التحالف  يخربنا  بارغواي  ومن 
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االأوىل  القطاعات  باأن  االجتماعي،  للرا�صد 
تلك  "كانت  اإ�صايف  بدعم  طالبت  التي 
النيوليربالية  ال�صيا�صات  من  انتفعت  التي 
م�صّدرون  ال�صابقة:  للحكومة  ال�صوق  ودمج 
ومنفذو  وم�صدرون  و�صناعيون،  زراعيون، 
مثالً،  ال�صويا  منتجو  اأ�صـر  فقد   )...( دعاية. 
تغطية  على  احلكومة  دور  يقت�صـر  اأال  على 
خ�صارتهم، بل اأن متدهم اأي�ًصا مبا يكفي من 
اأموال من الدعم العام للحفاظ على م�صتوى 
حققوا  فقد  وبالفعل  واأرباحهم.  اإنتاجهم 
اأرباًحا ا�صتثنائية يف الدورة ال�صابقة. ويعود 
امل�صاربات  اىل  جزئًيا  ذلك  يف  الف�صل 
والتي  الزراعية،  ال�صلع  �صوق  م�صتقبل  يف 
بلدان  يف  احليوي  للوقود  الرتويج  �صاحبها 

كثرية".
ويف بولندا “يعتقد العامة اأن البنوك تتالعب 
ويف  العمالء.  ح�صاب  على  التغيري  مبعدالت 
بني  الفارق  ي�صل  اأن  ميكن  احلايل،  الوقت 
معدل ال�صـراء والبيع اىل %12)2( فيما يعجز 
امل�صتهلك  وحماية  املناف�صة  مكتب  حتى 
ومن  تغيري.  معدل  على  قيود  فر�س  عن 
عرب  امل�صتهلكني  جماعات  تت�صكل  هنا 
االأجنبية  العمالت  �صـراء  بغر�س  االإنرتنت 
على  التفاو�س  يف  اآملني  كبرية،  بكميات 
قدر االنت�صار، واأحياًنا حتى ُيعيدوا التفاو�س 
على قواعد و�صـروط االتفاقات االئتمانية”. 

نظمتها  نقا�صية  حلقة  ح�صورها  بعد 
اال�صتجابات  حول  الثالث”  العامل  “�صبكة 
املداَفعة  من�صقة  كتبت  لالأزمة،  االآ�صيوية 
كاردونا”  “ناتاليا  االجتماعي  الرا�صد  يف 
"اأجواء  اأن هناك  Natalia Cardona يبدو 
اإذ  املنطقة.  حكومات  و�صط  الدفاعية  من 
لتغيري  وجديد  وفعال  مبادر  نهج  من  بدالً 
النظام املايل الدويل، فاإنهم يعتمدون على 
م�صكالت  مع  التعامل  يف  قدمية  �صيا�صات 

اقت�صادية جديدة واأ�صواأ". 
االأرجنتني  يف  االجتماعي  الرا�صد  وترى 
يف  جمهزة  غري  تبدو  هناك،  احلكومة  اأن 
تفر�صها  التي  التحديات  �صخامة  مواجهة 
اأن  الربازيلي  التحالف  يعتقد  فيما  االأزمة. 
العمل  عن  العجز  بني  "يخلطون  البالد  قادة 

الركو�س  اأوقات  ففي  املايل.  واالحرتا�س 
"تهبط عوائد ال�صـرائب، بينما ترتفع نفقات 
االأمن االجتماعي. وقتئذ يرتفع العجز املايل 
وذلك حتديًدا الأن احلكومات مل تكن جريئة 
االأ�صواأ  املالية  االأو�صاع  يف  حتى  يكفي،  مبا 
اإذا كانت قد عملت  مما �صيكون عليه احلال 

بح�صم على دعم املطالب".

دعم املميزين
االأكرث من ذلك اأن النجاح مل يكن حليف كل 
باالقت�صاد،  للنهو�س  التي جرت  املحاوالت 
كافية.  حماوالت  تكن  مل  حتى  اأنها  اأو 
"خطة  اأن  يعتقدون  الكنديون  فاملراقبون 
النظر،  ق�صرية  االقت�صاد  لتحفيز  احلكومة 
حيث اإنها ال تلبي احتياجات اآالف املواطنني 
والوظائف  االأزمة.  بلهيب  ي�صعرون  ممن 
يف  تقع  احلكومة  ا�صتثمارات  اأوجدتها  التي 
جند  فيما  الرجال،  عليها  يهيمن  �صناعات 
غري  جمِهدة  اأعمال  يف  متثيالً  اأكرث  الن�صاء 
ت�صـريع  �صحايا  قائمة  ويت�صدرن  م�صتقرة، 

العمالة". 
يف  ورد  الذي  نف�صه  الكالم  تقريًبا  هذا 
التايالندي:"  االجتماعي  الرا�صد  تقرير 
للجدل،  اإثارة  االأكرث  االإجراءات  بني  من 
تايالندي  بات   2000 مبلغ  احلكومة  ت�صليُم 
احلكومة  مل�صتخدمي  اأمريكًيا(  دوالًرا   57(
عن  دخلهم  يقل  ممن  اخلا�س  والقطاع 
حتى  �صهرًيا.  دوالراً(   397( بات   14000
املوؤهلون للح�صول على هذا املبلغ انتقدوا 
ال�صيا�صة كنوع من التعميم االأخرق، يف مقابل 
�صبيل  على  الهادف.  االقت�صادي  التحفيز 
املثال، نظًرا الأن معظم العمال املن�صوين يف 
هذه الفئة يعملون يف القطاع غري الر�صمي، 
ما  وهو  امل�صاعدة،  عليهم  تنطبق  ال  فاإنهم 
اجلن�صني،  بني  التمييز  ق�صية  اأي�ًصا  يطرح 
االقت�صاد  يف  يعملن  الن�صاء  معظم  اإن  حيث 

غري الر�صمي".
النظم  فيه  تقوم  الذي  الوقت  ففي 
اإنقاذ  اأموال  ب�صخ  الغربية  االقت�صادية 
ويف  املالية،  املوؤ�ص�صات  يف  جديدة  �صخمة 
بع�س احلاالت يعيدون بنوكهم اىل النظامية، 
كاإعادة تاأميم، فاإن الربملان يف كينيا - وفق 
املحلي  االجتماعي  الرا�صد  حتالف  ذكره  ما 
العامة  االأ�صول  خ�صخ�صة  بت�صـريع  يقوم   -
اال�صرتاتيجية القليلة الباقية؛ بغر�س توفري 
فقط.  واحدة  مرة  احلكومي  للعائد  �صخ 

التخطيط  مت  التي  املوؤ�ص�صات  بني  ومن 
خل�صخ�صتها ال�صـركة الكينية لتوليد الطاقة، 
و�صناعات  للموا�صري،  الكينية  وال�صـركة 
ال�صكر اململوكة للدولة، والفنادق، والبنوك، 

وغريها. 
الوزراء  رئي�س  من  كل  اأقر  لبنان،  ويف 
املتوقعة  ال�صلبية  باالآثار  املالية  ووزير 
حماية  اىل  واحلاجة  العاملية،  االأزمة  من 
املراقبة  حتليل  ولكن  الوطني.  االقت�صاد 
التي  التدابري  اأن  املحلية هناك، يخل�س اىل 
املطلوبة  االإجراءات  من  ت�صـّرع  يطبقونها 
اللتحاق لبنان مبنظمة التجارة العاملية، وهو 
االإنتاجي  والقطاع  اخلدمات  حترير  يعني  ما 

يف االقت�صاد املحلي.
خطة  لتطبيق  "فاإنه  تايالند  ويف  باملثل، 
اأي�ًصا  احلكومة  تعمل  االقت�صادي،  االإنعا�س 
ل�صالح  النظامي  الهيكل  اإ�صالح  على 
اأ�صواق املال. ولكن على عك�س بلدان كثرية 
امل�صتهلكني  حلماية  اأكرب  �صمانات  ت�صع 
نحو  ت�صري  تايالند  فاإن  واقت�صادهم، 
اىل  النظامية  من  للدولة  الكامل  االن�صحاب 
الراأ�صمايل  ال�صوق  دور  وزيادة  التحرير، 
املراقبون  ويخ�صى  االقت�صاد".  تنمية  يف 
املبادرة،  هذه  "توؤدي  اأن  التايالنديون 
اأنف�صهم  االأ�صخا�س  من  كثري  وبوجود 
املنخرطني يف االأزمة املالية التي حدثت يف 
عام 1997 ممن يبحثون عن مكا�صب ق�صرية 
جديدة  اأزمة  اىل  الطريق  متهيد  اىل  االأمد، 

مبجرد اأن تقف البالد ثانية على قدميها". 
منوها  يف  تعتمد  التي  ماليزيا  ويف 
ال�صادرات،  على  كبرًيا  اعتماًدا  االقت�صادي 
يخربنا  بها،  اخلا�س  الغذاء  معظم  وت�صتورد 
تقرير الرا�صد االجتماعي اأن البالد "�صتعاين 
�صعوبات  من  مقبلة،  ول�صنوات  م�صطرًة، 
االإنتاج  يف  حاد  هبوط  وثمة  اقت�صادية. 
عالًيا.  حتلق  البطالة  ومعدالت  ال�صناعي، 
القادم  الركود  اأن  من  املحللون  ويحذر 
 .1997 عام  ركود  من  اأ�صواأ  يكون  اأن  ميكن 
ب�صبب  النتقادات  احلكومة  تعر�صت  وقد 
�صدة تاأخرها يف التحرك والرتكيز على اإنقاذ 
املدين  املجتمع  منظمات  وتقوم  ال�صـركات. 
واملنتديات  االحتجاجات  بتنظيم  هناك 
ال�صلبية  باالآثار  العام  الوعي  لرفع  العامة؛ 
ا على الفئات االأكرث  لهذه االأزمات، خ�صو�صً

عر�صة للتاأثر يف املجتمع".
وهذا على عك�س ال�صيا�صات التي مت تطبيقها 

Money.:2( م�صح اإلكرتوين على االإنرتنت قامت به(
pl. وميكن االطالع على ن�صخة منه على العنوان:

ww.money.pl/banki/wiadomosci/
artykul/ciezki;los;posiadaczy;kredyt
ow;banki;uderzaja;spreadem,207,0,3
83183.html
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يف فنزويال متاًما، حيث مت ال�صعي اىل تقليل 
حكومي  اإنفاق  خالل  من  وبو�صوح،  الفقر 
دائًما  ال�صيا�صات  تكن  مل  عندما  �صخم.حتى 

تت�صم بال�صفافية، ح�صبما يود "املراقبون".
من ناحية اأخرى، تبدو اجلزائر وقد تعلمت بع�س 
اأيلول/�صبتمرب  ففي  االأزمة.  من  الدرو�س 
2008، اأعلن �صيدي �صعيد اأحد قادة االحتاد 
العام للعمال اجلزائريني، اأن احلكومة تخلت 
خ�صخ�صته".  ميكن  �صيء  "كل  �صيا�صة  عن 
املحلية  االجتماعي  الرا�صد  تقرير  ويقدر 
يف  العامة  امل�صاريع  من  م�صـروًعا   220" اأن 
قائمة  من  اأزيلت  قد  اخل�صخ�صة،  انتظار 
�صتباع مبجرد تطبيق  التي كانت  ال�صـركات 
تدابري نظامية جديدة. ف�صالً عن ذلك، فقد 
يف  للحكومة  التابع  الوزاري  املجل�س  طبق 
كانون الثاين/يناير 2008 االئتمان البنكي، 
االقت�صادية  للموؤ�ص�صات  املايل  والتطهري 
ل�صـركات  امل�صتحقة  الديون  مبحو  العامة، 
ن�صطة. واأ�صندت احلكومة م�صوؤولية االإ�صـراف 
على تدابري حمو الديون اىل جمموعة وزارية 
عاملة لل�صناعات املالية، وت�صجيع اال�صتثمار 

و�صط املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة. 

اال�صتثمار يف النا�س
العامل،  حول  املواطنني  من  لكثري  ميكن 
اإليها  خل�س  التي  املح�صلة  على  يتفقوا  اأن 
اجليدة،  االأوقات  "يف  بريو:  يف  املراقبون 
االنتظار  احلال  بطبيعة  العمال  من  ُيطلب 
وب�صرٍب فوائد النمو؛ ويف اأوقات االأزمة يكون 
هذا  ولكن  االأحزمة".  �صد  منهم  املتوقع  من 
لي�س عدالً، واالقت�صاديون يدركون االآن، اأن 
هذا حتى ال يجدي. فاحلزم التن�صيطية التي 
اعتمدت على ا�صتقطاعات �صـرائب االأغنياء، 
عن  ت�صفر  مل  كبرية،  و�صـركات  بنوك  ودعم 
مطول،  ركود  وبتوّقع  املرغوبة.  النتائج 
اىل  املتو�صطة  والطبقات  االأغنياء  مييل 
توفري مزيد من املال، بدالً من اإنفاقه، بينما 
الإعادة  التن�صيطية  االأموال  البنوك  ت�صتخدم 

بناء اأ�صولها، بدالً من اإقرا�صها. 
الفقراء،  اىل  االأموال  ت�صري  عندما  ولكن 
اىل  هذا  �صبب  يرجع  وال  فوًرا.  ُتنفق  فاإنها 
يف  دوَرهم  اأف�صل،  نحو  على  يفهمون،  اأنهم 
بل  العاملي،  االقت�صاد  �صفاء  يف  االإ�صهام 

الأنهم ال ميتلكون خياًرا اآخر. 
منظمات  تطالب  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
ولكن  متماثلة،  باأ�صياء  املدين  املجتمع 

يخربنا  وح�صبما  املغرب،  يف  خمتلفة.  بطرق 
"اأ�صبحت  املحلية  االجتماعي  الرا�صد  تقرير 
اإ�صـرابات عديدة يف قطاعات خمتلفة  هناك 
املحلية،  واملجتمعات  وال�صحة  )التعليم 
احلركات  وبني  اأي�ًصا.  عام  واإ�صـراب  اإلخ( 
ينبغي  خا�س،  ب�صكل  الدينامية  االجتماعية 
اأن نذكر الن�صاالت املختلفة التي ع�صدتها 
يف  االجتماعي،  للرا�صد  التن�صيقية  اللجنة 
واأي�ًصا  للحياة،  املرتفعة  التكلفة  مواجهة 
املتعطلني.  للمهنيني  الوطنية  اجلمعيات 
وقد مت و�صع ا�صرتاتيجيات عديدة للتحرك 
وامل�صريات  االعت�صامات  مثل  اجلماعي، 
الوطنية  التعبئة  واأيام  املتزامنة،  ال�صعبية 
وقف  اىل  املطالب  وت�صري  الفقر.  �صد 
ارتفاع االأ�صعار، وتدعيم اأموال التعوي�صات، 
ورفع  للرواتب،  املتحرك  املدّرج  وتطبيق 
خ�صخ�صة  ووقف  العامة،  اخلدمات  م�صتوى 
توزيع املياه والكهرباء، واملطالبة باحلق يف 

العمل يف اخلدمة املدنية. 
ويف الواليات املتحدة، حيث انطلقت �صـرارة 
عن  املتعطلني  عدد  ارتفع  وحيث  االأزمة، 
قدرها  بزيادة  مليوناً،   13.1 اىل  العمل 
احلزب  نال  الركود،  بداية  يف  ماليني   5.6
الذين  الناخبني  قبل  "عقاًبا" من  اجلمهوري 
االأمل  اأ�صا�س  على  اأوباما  باراك  اختاروا 
االأمريكي  التقرير  وح�صب  واالآن،  والتغيري. 
حقوق  "حركات  فاإن  االجتماعي،  للرا�صد 
والتجارة  اخل�صـراء،  والوظائف  االإن�صان، 
تقدم  وال�صكن،  ال�صحية،  والرعاية  العادلة، 
تغيري  اأجل  من  مطالب  وترفع  مقرتحات 
حقيقي وبنيوي. وال ميكن للواليات املتحدة 
ال�صانحة  الفر�صة  هذه  تبديد  تتحمل  اأن 

للتغيري احلقيقي".
االجتماعي  الرا�صد  تطالب  غانا،  ويف 
يف  ا�صتثمارات  �صكل  "يف  املزارعات  بدعم 
املدخالت، مثل االأ�صمدة، وكذلك يف التدريب 

والو�صول اىل االأ�صواق. وهذا من �صاأنه تعزيز 
خلق  يف  نف�صه  الوقت  يف  واالإ�صهام  الزراعة 
فر�س عمل، ومنو اقت�صادي، وحتقيق ح�صن 
العي�س للمواطنني". واملطلب نف�صه جنده يف 
ال�صنغال، اأكرث بلدان غرب اأفريقيا ا�صترياداً 
للغذاء. حيث يقرتح املجتمع املدين "العودة 
اىل الزراعة التقليدية التي يجب على الدولة 

اأن ت�صجعها وتدعمها".
اأن  ينبغي  االأجور،  يف  احلقيقية  فالزيادة 
هكذا  التن�صيطية.   ال�صيا�صية  هي  تكون 
ويف  بلغاريا.  يف  االجتماعي  الرا�صد  تخل�س 
التن�صيطية  التحركات  حزم  "جند  الفلبني 
خالف  وعلى  ولكنها  ال�صحيح،  م�صارها  يف 
على  تقوم  اأن  ينبغي  احلكومة،  تو�صحه  ما 
احلقوق  وعلى  وا�صحة،  وطنية  ا�صرتاتيجية 
تقوية  اىل  تهدف  وان  الفقراء،  ول�صالح 
املناخ  �صوء  يف  ا  خ�صو�صً الداخلي،  الطلب 
للم�صّدرين.  املعادي  احلايل  االقت�صادي 
الغذائي،  لالأمن  االأولوية  تكون  اأن  فيجب 
وتقوية  دعم  طريق  عن  عمل  فر�س  وخلق 
رجاالً  العمال،  ملنفعة  املحلية  امل�صاريع 
البنية  م�صاريع  يف  واال�صتثمار  ون�صاًء، 
الفقراء  ول�صالح  اخل�صـراء،  االأ�صا�صية 
الكهرباء  وتو�صيل  ري،  �صبكة  )مثل:بناء 
النظيفة(  الطاقة  وتطوير  النائية،  للقرى 
واأي�ًصا تو�صيع االأمن االجتماعي واالقت�صادي 
اإعادة  واأخرًيا،   )...( واملتعطلني  للفقراء 
بحيث  الوطني،  الدَّين  حول  املفاو�صات 
ُيعَجل بتوجه كتلة عائدات الدولة نحو تلبية 
خدمة  من  بدالً  للنا�س،  االأ�صا�صية  احلاجات 

الدَّين التي يجب تناولها بجدية واعتبار".
على  االجتماعي  الرا�صد  تعمل  تايالند،  يف 
منا�صـرة حتالف وا�صع �صبيه بالتحالف الذي 
يف   ،1997 عام  ال�صعب"  "د�صتور  اىل  اأدى 
اآ�صيا.  �صـرق  جلنوب  املالية  االأزمة  اأعقاب 
"مواجهة  اأن  املراقبون  يوؤكد  بريو  ويف 

»يف نيويورك وحدها هناك حوايل ثالثة ماليني �صخ�س يفتقدون االأمن الغذائي، وكذلك 
منذ  االأمر  هذا  وتزايد  والرخي�صة،  ال�صحية  غري  الغذائية  املواد  �رصاء  على  يعتمدون 
االزمة املالية يف عام 2008. املتاجر التي تبيع املواد الغذائية الطازجة قليلة  يف اأحياء 
بروكلني وبرونك�س. اأحد احللول لهذه امل�صكلة هو الزراعة اجلماعية املدعومة، والتي 
الع�صوية مع امل�صتهلكني، مما ي�صاهم يف  الزراعة  العائلية، وتنتج  جتمع بني املزارع 

احل�صول على غذاء �صحي  داخل املدينة«.

نادية جون�صون )ويدو وعادل لالأغذية ، نيويورك(
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33 / الرا�صد االجتماعي

يتطلب  االأزمة،  فيه  ت�صببت  الذي  ال�صـرر 
تعزيز الطلب املحلي، وذلك بزيادة ا�صتهالك 
العمال، وحماية االإنتاج الوطني، واأي�ًصا وقف 
�صوق  فتحت  التي  احلرة،  التجارة  اتفاقية 
بريو على م�صـراعيه، يف اأوقات تتقل�س فيها 

االأ�صواق الدولية".
ويرغب التحالف الوطني املك�صيكي للرا�صد 
اأي�ًصا، يف مراجعة اتفاقية التجارة  االجتماعي 
احلركة  اقرتحت  "فقد  ال�صمالية:  الأمريكا 
والطاقة،  الغذائي  لال�صتقالل  الوطنية 
يف  الدميقراطية  واحلرية  العمل  وحقوق 
 2009 ني�صان/اإبريل   16 بتاريخ  خطاب 
الواليات  رئي�س  اأوباما  باراك  يخاطب 

على  حوار  بدء  اقرتحت  االمريكية  املتحدة 
اإعادة  مثل  معينة،  بنود  حول  م�صتوى  اأعلى 
التفاو�س العاجل بخ�صو�س اتفاقية التجارة 
�صمانات  وو�صع  ال�صمالية  اأمريكا  يف  احلرة 
للعمل واحلقوق االجتماعية، وحقوق االإن�صان 
عموًما يف املنطقة. و�صوف ي�صمل هذا تاأ�صي�س 
اال�صهامات  متباين  تعوي�صات  �صندوق 
الأمريكا ال�صمالية، والتفاو�س ب�صاأن اتفاقية 
وطنية يف ما يتعلق بالهجرة، وتوقيع اتفاقية 
التنمية االقت�صادية  اتفاقية  بغر�س ت�صجيع 

واالجتماعية الأمريكا ال�صمالية".
اأ�صحاب  من  كثريين  نرى  لالأزمة،  ا�صتجابة 
املال  عامل  يدخلون  اإيطاليا،  يف  االأر�صدة 

باأن  االإيطاليون  املراقبون  ويدفع  االأخالقي. 
التي  الكيفية  يراعي  االأخالقي  املال  "عميل 
واأي�ًصا  مالها،  او  ماله  ا�صتخدام  بها  �صيتم 
كيفية اإفال�س بنكه. فكثري من البنوك اليوم 
ت�صاعف جهودها لتح�صني �صمعتها. فالعودة 
امل�صـريف  للنظام  االأ�صلية  املهمة  اىل 
املتمثلة يف دعم االقت�صاد احلقيقي، البد اأن 
يكون مرجًعا دائًما للبحث عن خمرج لالأزمة". 
اإليها هوؤالء املراقبون،  والنتيجة التي خل�س 
كلمة  وهي:"  اأال  مكان،  كل  يف  ت�صلح  امنا 
واإعادة  الفقر،  ان تكون حماربة  ال�صـر ينبغي 

توزيع املوارد".
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