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اجلزائر
خارج النظام ولكن هل هي يف م�أمن من الأزمة؟
لعل �أ�ضعف جانب يف اقت�صاد اجلزائر ،هو اعتماده ال�شديد على �إنتاج وت�صدير
الهيدروكروبونات .وعلى الرغم من التطور الرفيع لهذا القطاع� ،إال �أن القطاع املايل
قد تعرث ،و�أ�صبح منف�صالً عن النظام املايل العاملي .واملفارقة �أن هذا التخلف قد وفر
الوقاية للنظام امل�رصيف من الوقوع يف حبائل الأزمة املالية العاملية .ولكن على الرغم
من ذلك ،ف�إن عدوى الأزمة �ست�صيب البالد من خالل الب�ضائع الواردة واخلدمات.
�سوالف كامل
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املالية االمريكية قد
كان تعطل الأ�سواق
00
بد�أ �أثناء �صيف  .2007وبحلول خريف العام
كان العامل يف �آالم خما�ض �أزمة 99
99
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98
متكاملة
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اجلوانب ،مع احت�ضار �إمكانية احل�صول على
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البور�صات،
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االئتمان ،و�
BCI of
of Argentina
Argentina == 97,8
97,8
BCI
النظام املايل الدويل باالنهيار .وقد �شعر كل
بلد يف العامل بالأثر� ،سواء ب�شكل مبا�شـر �أو
غري مبا�شـر ،مبا يف ذلك اجلزائر.
ويلقي الرئي�س باللوم يف الأزمة االقت�صادية
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تركت ً
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BCIونظامها املايل،
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من تعر�ض 99
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== 99
خلطر انعدام التوازن الذي خلقه فر�ض
النيوليربالية يف النظام املايل العاملي.
ويعد هذا املوقف القوي يف جزء منه نتيجة
للرثوة النفطية يف البالد ،هو الدعامة الرئي�سية
100 99
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القت�صادها .وقد الحظ�“99شكيب خليل” وزير
الطاقة والتعدين ،الرئي�س احلايل ملنظمة
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امل�ساواة بني
م�ؤ�شـر
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م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف اجلزائر = 95.7

احلاجة اىل �إ�صالح

امل�ضاربون( .)1فقد �صعد �سعر برميل النفط
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لل�سنتني املقبلتني .وهذه احلماية ميكن �سعيد � Sid Saïdأحد قادة االحتاد العام
�أن ت�ضاف اىل ر�صيد البالد من التعر�ض لعمال اجلزائر� ،أن احلكومة قد تخلت عن
املحدود للأ�سواق
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الر�شيدة الحتياط العملة الأجنبية (و�صل كان هناك  220م�ؤ�س�سة عامة يف انتظار
الربح املحقق اىل  4.6%5454يف عام  ،)2007اخل�صخ�صة ،مت ا�ستبعادها جمي ًعا من قائمة
واالقت�صاد يف ن�سبة كبرية من منو الأرباح
(2) See: Mohamed Gacem.
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BCI of
of Honduras
Honduras == 82,4
82,4
BCI

htm>.

ال�شكل  :1الفائ�ض املايل للجزائر والتزاماتها يف
�أواخر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008
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امل�صدر :بنك اجلزائر
 :TRADUCCIÓNاحتياطي العملة الأجنبية �أموال
تنظيم الدخل فائ�ض ال�سيولة البنكية الدين اخلارجي

ال�شـركات التي يفرت�ض بيعها مبجرد
تطبيق �سيا�سات نظامية جديدة� .إ�ضافة اىل
ذلك ،فقد �أقدم املجل�س الوزاري يف كانون
الثاين/يناير  2008على االعتماد امل�صـريف،
والتنقية املالية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية
العامة ،وذلك مبحو ديون �شـركات قائمة.
وقد �أ�سندت احلكومة م�س�ؤولية الإ�شـراف
على هذه التدابري اىل جمموعة عمل بني
وزارية ل�صناعة املال ،وتعزيز اال�ستثمار
بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

جتديد القوة الريفية

بالإ�شارة اىل معدل النمو ال�سكاين الطبيعي
�سنويا جند
الذي ي�صل متو�سطه اىل 1.62%
ً
�أنها زيادة معقولة للن�سبة التي كانت يف
الأ�صل مرتفعة  1.48%يف عام  2000فقد
ازداد عدد ال�سكان زيادة قدرها  4.63مليون
ن�سمة يف الفرتة من متوز/يوليو  1998اىل
متوز/يوليو  .2007وبنهاية � 2010سي�صل
عدد ال�سكان اىل  35.7مليونا ً .ولإطعام
هذا النمو ال�سكاين ال�سـريع واليافع ،حتتاج
اجلزائر اىل مزيد من الطعام.
من ناحية �أخرى ت�صل الكتلة احليوية من
املياه يف اجلزائر اىل � 600ألف طن ،وهو ما
ي�سمح باحل�صول على � 220ألف طن .ومع
ذلك فقد ت�سببت قلة املوارد املادية يف

احلد من احل�صاد ال�سنوي ليقل اىل � 170ألف
طن(.)3
وتعاين اجلزائر �سلبية امليزان الزراعي
التجاري ،كما �أنها تعد واحدة من بني �أكرب
ع�شـرة م�ستوردي غذاء يف العامل .وي�شكل
الإنتاج الزراعي �أكرث من ربع �إجمايل وارداتها.
ومن ناحية القيمة ،ف�إن العنا�صـر الثالثة
املكونة هي احلبوب وم�شتقاتها (،)40%
واللنب ومنتجات لبنية �أخرى،)14.3%( ،
والزيوت والدهون (.)4()10.5%
وقد قفزت �إنفاقات اجلزائر على احلبوب
امل�ستوردة وم�شتقاتها ،والعقاقري ،واللنب
ومنتجات الألبان اىل مليونني و� 600ألف
دوالر يف الن�صف الأول من العام  ،2008بعد
�أن كان حجمه مليو ّ
ين دوالر يف العام .2007
وقد و�صل الت�ضخم يف الن�صف الأول من العام
 2008اىل  4.9%لأ�سباب جاء على ر�أ�سها
زيادة كبرية يف �أ�سعار الغذاء مبقدار .9.2%
ومن ثم فقد بلغ معدل الت�ضخم ال�سنوي
كله نحو  2.5%فقط (حزيران/يونيه 2007
حزيران/يونيه  .)2008ويف حماولة لتهدئة
الأ�سعار؛ �أطلقت احلكومة تدابري نظامية يف
متوز/يوليو  .2008ومنذ ذلك احلني وفرت
نحو  51.700طنا ً من البطاطا.
ولإعادة احليوية والقوة للمناطق الريفية
التي ت�ضم ن�سبة كبرية من ال�سكان� ،أطلقت
أي�ضا خطة تنمية مت�شعبة ،تقوم
احلكومة � ً
على العنا�صـر الثالثة الآتية:
• حت�سينات يف الظروف املعي�شية ل�سكان
الريف ،مت�ضمنة �إعادة الت�أهيل والتحديث
عموما ،وقرى الرببر ksours
للقرى
ً
خ�صو�صا على امتداد اجلزر.
ً
• املحافظة على تنوع الن�شاط االقت�صادي
الريفي لزيادة الدخل ،مع حماية وزيادة
أي�ضا اجلوانب
قيمة املوارد الطبيعية ،و� ً
املادية وغري املادية للرتاث الريفي.
• بناء موارد ب�شـرية من خالل امل�ساعدات
تقريبا هي مزارع
الفنية .فجميع املزارع
ً
خا�صة ب�أ�شكال خمتلفة من احليازة/
امللكية .ويعمل معظم الفالحني ،ب�صورة
تقليدية ،يف زراعة احلبوب وتربية املا�شية.
(3) See: <jijelli.com/htdocs/modules/
news/article.php?storyid=905>.
( )4امل�ؤمتر رفيع امل�ستوى حول “مياه الزراعة
والطاقة يف �أفريقيا :حتديات التغري املناخي.
حالة اجلزائر”� .رست ،ليبيا 15-17 ،كانون الأول/
دي�سمرب .2008
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ولكن يف ال�سنوات الأخرية بد�أ البع�ض
يف زراعة حما�صيل البذور مثل الفاكهة
واخل�ضـروات .وبا�ستثناء الطماطم وزيوت
النخيل ،ظل �إنتاج املحا�صيل ال�صناعية
حمدو ًدا.
ويف جهود �أخرى ،لتن�شيط القوة الريفية،
بادرت احلكومة بتد�شني �أكرث من 5000
ٍ
تنمية حملية؛ ينتفع بها �أكرث من
م�شـرو ِع
مليو ّ
ين �أ�سـرة نحو  8ماليني ن�سمة.
واخلطة الوطنية للطريق ال�سـريع 2005
 2025التي و�ضعتها وزارة الأ�شغال
العامة ،ت�شمل �شبكة  1.216كم 2من طرق
ال�سيارات ،من ال�شـرق اىل الغرب لرتبط
عنابه بتلم�سن .و�ست�ستفيد من هذا الطريق
إقليما) ويتيح  100.000فر�صة
 24والية (� ً
عمل يف جماالت البناء املختلفة .ومن املقرر
�أن يبد�أ هذا امل�شـروع يف العام .)5(2009

خامتة

تقريبا ،كان لعاملني
على مدار عقد
ً
رئي�سيني �أثر قوي على اقت�صاد اجلزائر
ونظامها املايل :العامل الأول ،ال�سيا�سات
الهيدروكربونية التي عززت تنمية موارد
البلد ،و�أدت اىل زيادة القدرة الإنتاجية.
حيث قفز �إنتاج النفط من � 900ألف برميل
يوميا يف العام  2000اىل مليون و� 400ألف
ً
برميل يف العام � ،2008ص ّدر مليون و200
�ألف برميل منها(.)6
والعامل الثاين ،يتمثل يف دعم الدولة
غري امل�سبوق للبنوك العامة 2.6% :من
متو�سط �إجمايل الناجت القومي ال�سنوي
للفرتة  2002-1991ون�سبة  1.7%للفرتة
من  2006-2005يف �سياق �إ�صالح نقدي
ومايل( .)7هاتان ال�سيا�ستان املذكورتان قد
�أ�سفرتا عن زيادة كبرية يف احتياط العملة
الأجنبية ،وتقوية �أموال تنظيم الدخل ،و�إكثار
ال�سيولة البنكية ،وانخفا�ض مع ّدل الدين
الأجنبي.
)(5

See:<www.mtp.gov.dz/autoroute%20
>est-ouest.htm
(6) See: <www.lemaghrebdz.com/lire.
php?id=13393>.
( )7مداخلة من الأ�ستاذ دكتور فريد ياي�سي:
«ت�أثريات الأزمة على االقت�صاد اجلزائري».
حلقة نقا�شية نظمت بالتعاون مع وزارة ال�صناعة
وتعزيز اال�ستثمار.

البحرين
ت�أثري العوملة على حياة ال�سكان (املواطنني و املقيمني)
العوملة توجه معروف يجتاح العامل خالل العقود القريبة املا�ضية ،ويتو�سع باطراد
مع تقدم الزمن .تعترب البحرين تقليدياً دولة مفتوحة للتجارة واال�ستثمار والتبادل.
ومنذ اال�ستقالل يف �أغ�سط�س  1991فقد �أ�ضحت البحرين مركز ًا مالياً للبنوك الدولية
وامل�ؤ�س�سات املالية ،وامل�شاريع االقت�صادية اخلليجية امل�شرتكة وحمطة ترانزيت
للب�ضائع و اخلدمات.
الرا�صد االجتماعي ،البحرين
�أ�ضحت البحرين ع�ضواً يف منظمة التجارة
العاملية يف  ،1997و�أزالـت بذلـك جميع احلواجز
�أمام التجارة واال�ستثمار وحركة العمالة.
تو�صلت مملكة البحرين اىل اتفاقية للتجارة
احلرة مع الواليات املتحدة يف عام 2004
والتي ت�سهم يف تعزيز التجارة و اال�ستثمار
وحركة قوة العمل ما بني البلدين .ومملكة
البحرين ع�ضو يف جمل�س التعاون اخلليجي و
الذي يتفاو�ض للتو�صل اىل اتفاقية التجارة
احلرة مع االحتاد االوروبي .كما ا�ست�ضافت
مملكة البحرين م�ؤخراً امل�ؤمتر امل�شرتك
للآ�سيان -وجمل�س التعاون اخلليجي والـذي
ناق�ش �آفاق التو�صل التفاقية التجارة احلرة
ما بني املجموعتني االقت�صاديتني وكما هو
حال بلدان �أخرى ،ف�إن البحرين ت�أثرت ايجابيا ً
و�سلبيا ً بالعوملة.
�سرنكز يف هذه الورقة ب�شكل خا�ص على
ت�أثري العوملة على حياة النا�س �سواء �أكانوا
مواطنني �أو مقيمني ،ومعاجلة جوانب خمتلفة
لذلك كما يلي:
 1حترير االقت�صاد:تتبع حكومة البحرين ب�شكل حثيث حترير
االقت�صاد و الذي يعني التقليل من تدخل
الدولة يف �إدارة االقت�صاد .لقد �أدى ذلك
بال�رضورة اىل تخلي الدولة عن خدمات
�رضورية تقدمها للمواطنني .كما �أدت اىل
فتح ال�سوق للمناف�سة ما بني ال�شـركات
املحلية و الأجنبية� .إ�ضافة اىل ذلك فقد
�أدت اىل احلد من ال�ضوابط املو�ضوعة على
العمالة الأجنبية ،فيما يتعلق باحتالل وظائف

التمكني

التعليم
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م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف البحرين = 46

كانت مقت�رصة على املواطنني البحرينيني
مثل املحاماة و املحا�سبة.
 2اخل�صخ�صة:يف حماولة منها للتما�شي مع العوملة وللتمكن
من التناف�س يف �سوق مفتوحة للتناف�س فقد
عمدت حكومة البحرين اىل خ�صخ�صة عدد
من م�ؤ�س�سات الدولة وخدماتها مثل توليد
الكهرباء والنقل العام وفتحت قطاعات
�أخرى للقطاع اخلا�ص مثل التعليم واخلدمات
ال�صحية واخلدمات البلدية و�إدارة املواينء
والنقل اجلوي.
 3الإ�سكان:رفعت احلكومة ب�شكل متزايد ال�ضوابط
على متلك الأجانب للعقارات يف البحرين
وخ�صو�صا ً مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي مما �أدى اىل تو�سع متلكهم للأرا�ضي
والعقارات يف املناطق ال�سكنية .لذلك يجد
البحرينيون �أنف�سهم يف و�ضع غري قادر
على مناف�سة مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي الذين يتمتعون بقدرة �شـرائية
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م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف البحرين = 99

�أقوى مما �أدى اىل �أزمة �إ�سكانية حادة ،حيث
�أن الطلب على البيوت املدعومة من قبل
احلكومة لذوي الدخل املحدود تتجاوز ما هو
متوفر ،وهناك حاليا ً ما يقارب من � 60ألف
طلب بانتظار تلبيتها .وقد �أجرب هذا الو�ضع
العديد من العائالت للعودة جمدداً اىل منط
�سكن العائلة املمتدة يف بيت واحد مزدحم
وغري جمهز لهذا االكتظاظ.
غري

تناف�سية

للعمالة

� 4أو�ضاعالبحرينية.
نتيجة ل�سيا�سة تراخي ال�سيطرة على تدفق
العمالة الأجنبية ،وخ�صو�صا ً العمالة الرخي�صة،
فقد ترتب على ذلك خلق �أو�ضاع تتميز بعدم
قدرة البحرينيني الباحثني عن عمل املناف�سة
على مهن تتطلب ت�أهيالً تعليميا ً ومهارات
معينة� .إ�ضافة اىل ذلك ف�إن العمالة الأجنبية
م�ستعدة بقبول معا�شات ادنى والعمل يف
ظل ظروف �صعبة .ولذلك ومع تزايد فر�ص
العمل التي يخلقها االقت�صاد فهناك بطالة
متزايدة يف �أو�ساط املواطنني البحرينيني
وخ�صو�صا ً الإناث ،والذين يحملون درجات

جامعية ولكن م�ؤهالتهم (مثل علم االجتماع)
ال تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل.
 5الت�ضخم:بالرغم من الأرقام والتوقعات املتفائلة
مل�رصف البحرين املركزي فيما يخ�ص
بالت�ضخم ،ف�إنه يتجاوز فعليا ً � 7%سنويا ً
طوال ال�سنوات القليلة املا�ضية .وخالل
ذات الفرتة ف�إنه مل حتدث زيادات يف
املعا�شات وخ�صو�صا ً يف القطاع احلكومي.
ويف ظل هذه الو�ضعية ال�ضاغطة فقد �أقر
الربملان عالوة غالء قدرها  50دينار �شهريا ً
للعائالت البحرينية ذوات الدخل املحدود.
كما �أن هذه العالوة ال ت�شمل العمالة الأجنبية
ذات الدخول املنخف�ضة.
وتزداد الهوة الوا�سعة ما بني القلة ذوي
الدخول املرتفعة جداً و الغالبية ذات الدخول
املنخف�ضة .هناك بع�ض العائالت البحرينية
تعي�ش على راتب  120دينار �شهريا ً .وقد
�شخ�ص برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبع�ض
الباحثني امل�ستقلني وجود فقر ن�سبي يف
البحرين رغم �إنكار احلكومة املتكرر.
 6الن�سيج االجتماعي:�إن التطور اجلاري للرتكيبة ال�سكانية يف
مملكة البحرين هي زيادة الن�سبة املئوية

للعمالة الأجنبية من الأ�سيويني وتناق�ص
الن�سبة املئوية للمواطنني .ففي حني مثل
الأجانب  37%من ال�سكان عام  ،2001فقد
�شكلوا  50%عام  2007وبالت�أكيد فقد
جتاوزوا ال 50%حاليا ً .ذلك يحدث عدم
توازن يف املجتمع .ومييل العمال الأجانب
ذوي الدخول املحدودة اىل العي�ش يف
عزلة عن االختالط والتفاعل مع ال�سكان
الأ�صليني ،ويف مع�سكرات �سكن خا�صة بهم،
ويف الأحياء املتهالكة من املدن والقرى
متجاورة مع مناطق �سكن املواطنني .ويف
ظل هذه الأو�ضاع ف�إن اندماج جمموعات
العمال الأجانب يف الف�ضاء العام حمدود
جداً وكذلك الأمر بالن�سبة مل�شاركتهم يف
الن�شاطات االجتماعية وع�ضوية اجلمعيات
الأهلية .يفتقر غالبية العمال الأجانب من
ذوي الدخل املحدود اىل عائالتهم مما يرتتب
عليه منط حياة غري طبيعي .لقد �أدت هذه
الأو�ضاع اىل احتكاكات ما بني املجتمعني
جمتمع املواطنني وجمتمع الأجانب .خ�صو�صا ً
عندما يعي�شون حياة بائ�سة .وب�شكل عام
ف�إن تدين احلياة االقت�صادية واالجتماعية
يخلق بيئة ترتعرع فيها اجلرمية وخ�صو�صا ً
االعتداءات اجلن�سية� .إن الأو�ضاع املعي�شية
البائ�سة و�إ�ساءة معاملة العمالة الوافدة من
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قبل م�ستخدميهم مبا يف ذلك عدم ت�سديد
معا�شاتهم لأ�شهر ،قد ي�ؤدي يف بع�ض
احلاالت اىل االنتحار وهي ظاهرة �شائعة يف
�أو�ساط العمالة ذات الدخل املنخف�ض حيث
يجد ه�ؤالء �أنف�سهم مدينني وعاجزين عن
حتويل اموال لعائالتهم .
اال�ستنتاج:
بالرغم من حقيقة كون اقت�صاد البحرين
مزدهر وبن�سبة منو ومعدل دخل الفرد �سنويا ً
مرتفعني ،ف�إن فوائد العوملة مل ت�صل اىل
املواطنني العاديني وهناك �أعداد تتزايد
من املليونريية ،وانكما�ش للطبقة الو�سطى
و�إفقار للطبقة الدنيا.
ت�شهد البالد �صدامات متكررة وتوتر
وخ�صو�صا ً �سكنة املناطق الفقري يف القرى
يف مواجهة قوات الأمن .ولذلك فقد �صنف
البنك الدويل مملكة البحرين يف تقريره
م�ؤخراً ب�أنها ذات ا�ستقرار منخف�ض.
وبالرغم من �أن عملية العوملة ال جدال فيها
يف البحرين حيث ال ميكنها عزل نف�سها عن
باقي العامل ،ف�إن هناك حاجة اىل ا�سرتاتيجية
الحتواء الت�أثريات ال�سلبية وحماية املجتمع
من هذه الت�أثريات.

بنني
املجتمع املدين �إىل املقدمة
كان للأزمات العاملية املتعددة �آثار خمتلفة على اقت�صاد بنني ،فيما �أ�صبح �سكانها
فقرا منهم .وقد
عموما �أكرث �ضعفًا وه�شا�شة �أمام ت�أثريات الأزمات ،ال�سيما الأكرث
ً
ً
ثانيا مع احلكومة ،يف تعزيز ال�سبل
و�صل
وهمزة
ال
أو
�
ك�رشيك
املدين
املجتمع
عمل
ً
ًَ
ملكافحة الأزمة ،وحتقيق ثورة خ�رضاء جديدة ،وتوفري برامج تغذية للمدار�س .وقد
أي�ضا اال�ستثمار يف الزراعة ،ومكافحة التغري املناخي ،وكذلك
عزز املجتمع املدين � ً
يف التبادل التكنولوجي.
الرا�صد االجتماعي ،بنني
يف جميع �أنحاء البالد ت�ضيق اخليارت
�شيئًا ف�شيئا ً؛ فتمويل امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،واملعونات العامة للتنمية،
واال�ستثمار الأجنبي املبا�شـر ،قد تال�شت
كلها.
وقد عبرّ الرئي�س “يايي بوين” وهو م�صـريف
�سابق ،عن حتفظه وا�ستيائه ،عندما �سعى
الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش اىل تخفيف
الأزمة املالية عن الواليات املتحدة بو�ضع
 710باليني دوالر حتت ت�صـرف بنوك �أمريكية
كبرية تواجه الإفال�س .وهي ال�سيا�سة لتي
حذا حذوها االحتاد الأوروبي الذي قدم �أكرث
من تريليون و� 300ألف يورو ( 1.7تريليون
�ساخرا من �أين
دوالر) كخطة �إنقاذ .وب�س�ؤاله
ً
ت�أتي هذه الأموال؟ تنب�أ الرئي�س "بوين" ب�أن
�أفقر بلدان العامل� ،سينتهي بها احلال اىل
دفع ثمن الأزمة على املدى الطويل .وا�ستجابة
لتهديد ُح�سن عي�ش من يعانون �أ�صال من
�سوء العي�ش ،دعا الرئي�س اىل حكم �أف�ضل
للعامل ،واىل �إ�صالح الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك
املقاعد الأفريقية يف جمل�س الأمن(.)1

الأزمات املالية والغذائية

يف بنني ،تعد ال�سلة الغذائية الأ�سا�سية
للأ�سـرة بعيدة املنال .فقد انحدر �شحن املواد
الغذائية من املناطق الريفية اىل املدن،
فيما ازدادت تكاليف مواد البناء .وقد توقف
( )1راجع:
_www.togocity.com/article.php3?id
article=3138.
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التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف بنني = 42.1

عدد من م�شاريع البناء ،مبا فيها م�شاريع
تابعة للحكومة .وقد ا�ضطرت احلكومة
اىل ا�ستخدام قوتها لل�سيطرة على مواد
البناء من �أجل م�شاريعها الأكرث �أهمية .وقد
ا�ضطرت القرى الريفية ،خ�صو�صا الفقرية
منها ،اىل ا�ستنفاد مواردها االقت�صادية.
ومل تعد قادرة على اال�ستثمار يف التعليم
وال�صحة الأ�سـرية.
وقد كان لزيادة تكلفة برميل النفط ،وتطوير
الوقود احليوي ،وامل�ضاربة املالية الدولية،
�أن تدفع العامل ب�أ�سـره ،خ�صو�صا ً �أفريقيا،
اىل غياهب �أزمة غري م�سبوقة يف العام .2008
وقد ت�أثرت بنني بالزيادة العامة يف �أ�سعار
املنتجات الأ�سا�سية .فقد ا�شتعلت �أ�سعار
الذرة املنتج الأكرث ا�ستهالكا ،بن�سبة .220%
وفاقم العجز من �صعوبة الو�ضع ،حيث �أدى
وتزايد الطلب عليه
انخفا�ض الإنتاج الزراعي
ُ
اىل حركة �شـرائية كبرية للمواد الغذائية
حمليا ،وقلل من معدل توزيعها على
املنت َجة
ً
امل�ستهلكني ،خ�صو�صا امل�ست�ضعفني منهم
فقرا.
والأكرث ً
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م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف بنني = 76.9

تدابري الدولة

على غرار ما فعلته يف عام  ،2008ا�ستجابت
احلكومة للأزمة الغذائية هذا العام
با�ستقطاعات من ال�ضـرائب ،وخلق احتياطات
غذائية م�ؤقتة من خالل املكتب الوطني للأمن
جزئيا من
الغذائي .وقد �سهلت هذه التدابري
ً
ت�أثريات الأزمة يف العام  .2008ومع ذلك،
ف�إن املنتفعني الرئي�سيني من هذه التدابري
كانوا هم التجار الذين وا�صلوا بيع ال�سلع
أرباحا كبرية على
ب�أ�سعار باهظة ،وحققوا � ً
ح�ساب امل�ستهلكني والدولة.
ويف تدابري �أخرى ،علقت الدولة �ضـريبة
القيمة امل�ضافة ،و�أدخلت الدعم على بع�ض
املواد الغذائية (على �سبيل املثال25% ،
أي�ضا اىل
للأرز ،واللنب وال�سكر) بالإ�ضافة � ً
و�ضع �ضوابط الأ�سعار .وللم�ساعدة يف �إنفاذ
هذه التدابري� ،أطلقت احلكومة حملة توعية
وطنية عامة ،ووجهت املكتب الوطني للأمن
الغذائي نحو فتح مكاتب له يف  77بلدية
بهدف مراقبة الأ�سعار.
أي�ضا جه ًدا على امل�ستوى
وبذلت احلكومة � ً

الوطني ،لل�سيطرة على ارتفاع تكاليف
العي�ش .وهو جهد غري مركزي ،مت من خالل
جلان وزارية وجمتمعية .كما انتفعت الدولة
أي�ضا من التربعات الرئي�سية للأرز والذرة،
� ً
الواردة من ليبيا ودول اخلليج.
وعلى الرغم من هذه التدابري ،ف�إن
امل�ستهلكني ال�ضعفاء مل ينتفعوا �سوى
بالنزر القليل من الدعم ،وظلوا يعانون
�صعوبات كبرية يف احل�صول على الغذاء.
وف�شلت احلكومة يف توفري ما وعدت به
من �أموال خم�ص�صة للجان التي كانت من
دون فاعلية .ويتم يف الوقت احلايل تنفيذ
برناجمني طويلَي املدى؛ لتخفيف الأزمة
الغذائية :الربنامج العاجل لتدعيم الأمن
الغذائي ،والذي ت�صل ميزانيته اىل 128
مليون دوالر ،وبرنامج التنوع الزراعي لرفع
قيمة الأودية ،وتقدر تكلفته بنحو 20.5
مليون دوالر.

دور املجتمع املدين

�إن احلمالت التي �شنتها احلكومة للتقليل
من حدة الأزمة وتكاليف العي�ش املرتفعة،
دعما من منظمات املجتمع املدين.
القت
ً
فقد تعاونت جمعيات امل�ستهلك مع الدولة
يف مراقبة الأ�سعار ،و�ساعدت يف �صياغة
مقرتحات ،من خالل م�شاركتها يف عمل اللجان
التي تراقب تكاليف العي�ش ،ون�شـر بيانات
�صحفية ،وتنظيم م�ؤمترات �صحفية.

�أزمة الطاقة

ا�ستجابة لالرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط يف
ال�سوق العاملية ،ي�ستخدم ال�سكان وقو ًدا
خملوطً ا و�أكرث تلوثًا ،يعرف با�سم كبايو
ونادرا ما يتم زيارة حمطات
.kpayo
ً
اخلدمات الر�سمية لبيع املنتجات النفطية،
وهو ما يخف�ض من دخل الدولة.
وارتفاع �أ�سعار الوقود ميثل عبئًا ثقيالً يف
تقريبا ،من كل
بلد ،تتمتع فيها واحدة فقط
ً
خم�س �أ�سـر ( )22.4%ب�إمكانية احل�صول على
مورد عام للكهرباء .وذلك وفقًا للتعداد العام
ل�سنة  2002لل�سكان واملوئل (RGPH-
� .)3أما الن�سبة الباقية ( )77%فتعتمد على
�إ�ضاءة ت�ستخدم النفط .ويف هذا ال�سياق يبدو
�أن بنني مل تتعلم �شيئًا من الأزمة ال�سابقة.
فبعد انتظار ما يقرب من عام حلل ي�أتي من

اخلارج وب�شكل رئي�سي من خالل الو�صلة
بني �شـركة نيجرييا للتحويل و�شـركة بنني
الكهربائية قررت الدولة ،وعلى نحو مت�أخر،
طلب توربينات تعمل باجلاز .وهو ما ي�ستغرق
وق ًتا طويالً اىل حد ما.
وقد دعمت الدولة �سعر النفط لفرتة
معقولة ،اىل �أن �أعلنت �أن هذا الدعم �أ�صبح
يف عداد امل�ستحيل .وعندما هبطت �أ�سعار
عامليا ،قامت احلكومة يف خطوة منها
النفط
ً
لإثناء النا�س عن بيع وقود الكبايو بطريقة
غري ر�سمية ،والذي ي�سبب م�شاكل عديدة
لل�سكان ب�إعالن بيع النفط ب�سعر التكلفة.
وا�ستجابة التفاقيات اللجنة االقت�صادية
لدول غربي �إفريقيا ،يف م�ؤمترات القمة
التي عقدت يف كانون الأول/دي�سمرب 2001
وكانون الثاين/يناير  2006لتبادل الطاقة
الكهربائية لتلبية الطلب املتنامي يف
املنطقة� ،أ�س�ست الدول الأع�ضاء امل�شـروع
الدويل للطاقة غانا توجو بنني ،بقوة  330ك
فولت .ويهدف هذا امل�شـروع ،الذي يتطلب
�ضخما ،اىل ت�شجيع عملية
ماليا
ا�ستثمارا
ً
ًّ
ً
املتاجرة يف الكهرباء ك�سلعة ،وحت�سني
التوزيع ،وامل�ساعدة على تقليل تكلفة
الإنتاج ،وتغطية العيوب يف حمطات الطاقة
الهيدروكهربائية �أثناء فرتات اجلفاف.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إنه يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
للنمو وتخفيف حدة الفقر (،)SGRP
بد�أت احلكومة ب�إ�صالحات يف قطاع الطاقة
الكهربائية ،لتزيد على املدى الطويل من
مر�ضيا
الكفاءة ،وتوفر م�ستوى من التوزيع
ً
أي�ضا حوافز
كما وكيفًا .كما �أدخلت احلكومة � ً
ً
�ضـريبية ،لت�شجيع القطاع اخلا�ص على
امتالك موارد توليد كهرباء من اجلمعية
البنينية للطاقة الكهربائية.

الأزمة املناخية

ت�أخذ الأزمة املناخية يف بنني �شكل التباينات
املتزايدة يف �سقوط الأمطار ،واالنخفا�ض
يف معدل ال�سقوط ال�سنوي للأمطار (من
املتنب�أ �أن ينخف�ض بن�سبة  15%بحلول
العام  )2025يف �شمال �شـرقي البالد،
واالرتفاع يف الظواهر احلادة ،مثل الأمطار
الثقيلة والعوا�صف ،وتقل�ص ف�صل الأمطار،
والت�أخر وعدم االنتظام يف بداية هطول
الأمطار ،واالرتفاع يف متو�سط احلرارة على
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املدى الطويل (بزيادة من درجة واحدة اىل
درجتني بنهاية القرن احلادي والع�شـرين).
هذه التغريات �سيكون لها ت�أثريات �سلبية
على الزراعة ،واحتياطي املاء ،والنظم
أي�ضا على
البيئية لبحريات بنني اجلنوبية ،و� ً
ال�سواحل ،واحلدائق واملحميات الطبيعية.
فثالثة �أرباع مدينة ميناء "جراند بوبو" قد
غرق بالفعل� .أما العا�صمة "كوتونو" الواقعة
متاما .وتتنب�أ
�شـرقي امليناء ،فقد ت�آكلت
ً
بع�ض ال�سيناريوات للفرتة من 2050 2035
ب�أن الت�آكل �سي�صل اىل � 40سم.
أي�ضا �أن تعاين البالد على
ومن املتوقع � ً
م�ستوى التنوع احليوي .فهناك انخفا�ض كبري
يف هطول الأمطار �شمايل خط � ،8سيقلل من
تبادل الطبقات بن�سبة  20اىل  .40%كما �أن
ذلك �سي�ؤدي اىل ا�ستغالل مكثف الحتياطي
املياه على "ه�ضبة كااليف" التي �ستزيد من
التخلخل امللحي.
وت�شري التنب�ؤات اىل �أنه بحلول العام ،2025
�سريتفع عدد ال�سكان الذين يعي�شون يف
املدن من  37%اىل  .52%ومن ثم ف�إن
البالد حتتاج ،على نحو عاجل ،اىل مراجعة نظم
النقل احل�ضـري ،وا�ستخدام الطاقة ،وتقليل
التلوث .و�سيكون للتغري املناخي �أثر مبا�شـر
على الإنتاج الزراعي .فمن املتوقع �أن ينخف�ض
ناجت الأرز بن�سبة  25%بحلول العام ،2025
والفا�صوليا بن�سبة  ،15%بينما �سيزيد
�إنتاج "اليام"  ،yamsالغذاء الأ�سا�سي يف
و�سط بنني ،بن�سبة  .4%ف�إذا ثبتت دقة
هذه ال�سيناريوات ،ف�إن ما بني  50و60%
نق�صا يف
من �سكان جنوب بنني �سيواجهون
ً
جنبا اىل جنب معاناة ما بني 29.9
الغذاءً ،
و 33%من �سكان املناطق الو�سطى من الأمر
نف�سه.
ولت�أمني اال�ستغالل امل�ستدام للأحوا�ض
املائية يف ال�شمال الغربي ،قامت احلكومة
مدعومة من هيئة التعاون الفني الأملانية،
بتد�شني م�شـروع  .ProCGRNوهو م�شـروع
ا�ستك�شايف حلماية و�إدارة املوارد الطبيعية.
ويركز على �أربعة جماالت رئي�سية:
• رفع الوعي ب�أثر التغري املناخي على
الظروف املعي�شية ،و�سط اجلماعات
امل�ستهدفة ،وو�سائل التكيف معه؛
• تعزيز الإدارة املتكاملة لأحوا�ض الأنهار

لتقليل التعرية �أو التحات/الت�آكل،
وحت�سني تنقية املياه؛
• زيادة توافر مياه ال�شـرب ،واملوارد املائية
للزراعة؛
• ن�شـر النتائج التي يتم �إجنازها.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،فقد �أعدت بنني برنامج
عمل وطنيا ً للتكيف ( )NAPAمع التغري
املناخي ،وتلقت ماليني و� 100ألف دوالرمن
�صندوق البيئة العاملي لتنفيذه .وقد مت
مناق�شة التغري املناخي يف اجتماع خرباء من
البلدان الأقل من ًوا ،يف �آذار/مار�س .2009
وقد دعا اخلرباء اىل وجود �ضمانات لتنفيذ
التدابري الرئي�سية ذات الطبيعة امللحة
واملبا�شـرة،املت�ضمنة يف برامج العمل
الوطني للتكيف مع التغري املناخي .وقد ذكر
�أن  39من بني  48دولة الأقل من ًوا ،قد �أمتوا
يف كانون الأول/دي�سمرب  2008براجمهم
الوطنية للتكيف .ولكن بوتان فقط قد بد�أت
يف تنفيذ برناجمها .وهذا م�ؤ�شـر على �صعوبة
وتعقيد تطبيق التدابري الرئي�سية للتكيف.
ووفقًا لوزير البيئة وحماية الطبيعة،
"جا�ستني �آدينماي" ،ف�إن �أحد النقاط احلرجة
عند تنفيذ برنامج العمل الوطني للتكيف،
هو و�صول البلدان الأقل من ًوا اىل الأموال،
وتعبئة املوارد املالية الالزمة واملكملة،
ال�سيما الإ�سهام الوطني الذي ي�ضمن حتقيق
تدابري التكيف على �أر�ض الواقع.

وقد نفذت جماعات املجتمع املدين حمالت
رفع الوعي يف مناطق �سكنية عديدة ،يف ما
يتعلق بتدهور م�ستنقعات الأ�شجار التي
تقلل من �إنتاجية امل�ستنقعات ،ومن ثم
تهدد النظام البيئي.

تو�صيات:
بخ�صو�ص الأزمة الغذائية
• اال�ستجابة الفورية للحاجة امللحة للغذاء،
والوقاية من �سوء التغذية؛
• تطبيق ثورة خ�ضـراء جديدة ،تزيد وب�شكل
كبري من الإنتاج الزراعي بدون ا�ستنزاف
الرتبة ،وتدعيم �صغار املزارعني ك�أمر
�ضـروري للنمو االقت�صادي امل�ستدام
والق�ضاء على اجلوع؛
• �إدخال برنامج غذائي وطني للمدار�س؛
حمليا،
ال�ستخدام املواد الغذائية املنت َجة
ً
و�ضمان تلبية احلاجات الغذائية من خالل
برامج تغذية وطنية؛
• الزيادة الكبرية يف اال�ستثمار يف البحوث
وخ�صو�صا البحوث املت�صلة
الزراعية،
ً
مبجاالت املحا�صيل عالية الإنتاج،
أي�ضا بالتكنيكات الزراعة
واملا�شية ،و� ً
امل�ستدامة ،والتحكم يف املياه .مع
االهتمام اخلا�ص بالت�أثريات املحتملة
للتغري املناخي؛
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• تعزيز الإنتاج ،وحتويل وا�ستهالك الغذاء
املحلي؛
• ت�شجيع ال�سكان املحرومني على �أن
اقت�صاديا ،من خالل
ي�صبحوا ن�شطاء
ً
مبادرات توليد الدخل ،وتطوير مبادرات
القرو�ض ال�صغرية.
بخ�صو�ص التغري املناخي
• تع�ضيد قوى الفاعلني القياديني يف
الق�ضية ،و�أ�صحاب امل�سئوليات ،يف ما
يتعلق بالتغري املناخي على امل�ستوى
الوطني والوزاري واملجتمعي؛
• و�ضع ا�سرتاتيجية للتعامل مع امل�شكالت
الناجمة عن التغري املناخي ،والتي ت�شمل
خططً ا للتحرك على كافة م�ستويات
الدولة؛
• دمج مو�ضوعة التغري املناخي يف املناهج
التعليمية يف املراحل االبتدائية والثانوية
والفنية؛
• دعم املنظمات غري احلكومية التي تعد
ال�صلة احلقيقية بني احلكومة واملجتمعات
املحلية؛
• بدء بحوث معمقة يف ما يتعلق بنقل
التكنولوجيا واملعرفة املحلية التي
ميكن �أن ت�سهل من التكيف مع الت�أثريات
ال�سلبية للتغري املناخي.

الربازيل
ال�سباحة عرب ت�سونامي؟
دفعت الربازيل ثمن "اندماجها" يف االقت�صاد العاملي .لقد ان�سحب امل�ستثمرون وامل�ضاربون
الأجانب ،وانهارت �ضمانات �أ�سواق ،وتدهورت العملة ب�شدة .وقد جاءت ا�ستجابة احلكومة مرتبكة بع�ض
ال�شيء ،مع انخفا�ض يف الإنفاقات وبطئها عما هو مطلوب .ورمبا مازالت الربازيل قادرة على اخلروج
من الأزمة� ،إذا ارتقت احلكومة �إىل م�ستوى التحدي .يف الوقت نف�سه ،ف�إن االقت�صاد العاملي لديه
فر�صة فريدة لت�شجيع ا�سرتاتيجيات منو م�ستدامة بيئ ًيا ،وقواعد جديدة لت�شغيل النظم املالية من
�أجل التنمية ،و�إعادة توزيع الدخل والرثوة.
فرناندو كاردمي دي كارفيلو

التمكني

()1

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الرا�صد االجتماعي يف الربازيل

ر�أى كثري من املراقبني �أن امل�ستوى
ن�سبيا لعدوى االقت�صاديات
املنخف�ض
ً
النا�شئة من ال�صدمة املالية ،التي بد�أت
يف الواليات املتحدة العام  ،2007عالمة
على �أن هذه البلدان ميكنها �أن “تف�صل”
م�صريها عن تلك البلدان املتقدمة .فقد
كان من املتوقع للربازيل �أن تكون من بني
البلدان املحظوظة �أي تلك البلدان التي
ميكنها �أن تتجنب ابتالعها مبوجات �صدمة
الأزمة املالية ،حمافظة على درجة ما من
الرخاء والتحكم يف البطالة؛ بتوجيه الأن�شطة
الإنتاجية اىل �أ�سواق حملية.
مرب�أة بفعل النمو
وقد بدت هذه الر�ؤية َّ
الكبري لالقت�صاد الربازيلي يف الأرباع الثالثة
الأوىل من العام  .2008مل يكن النمو بالطبع
“باملعدل ال�صيني” ،ولكنه منا من ًوا �سـري ًعا
مبا يكفي لتو�سيع العمالة فح�سب ،ولنقل
عدد متزايد من قوة العمل ،من الأعمال
غري الر�سمية اىل قطاع ر�سمي �أكرث �أما ًنا
أجرا .وقد �شهد اال�ستهالك الأ�سـري
و�أف�ضل � ً
عاما ،دعمته الزيادة يف الأجور الفعلية
من ًوا ًّ
(خ�صو�صا احلد الأدنى للأجور) والبطالة،
ً
أي�ضا ال�سيا�سات االجتماعية التي رفعت
و� ً
القوة ال�شـرائية للفئات الأقل دخالً.
لقد �شنت احلكومة الفيدرالية مع الرئي�س
(� )1أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة ريو دي جانريو
الفيدرالية ،م�ست�شار يف املعهد الربازيلي للتحليل
االجتماعي واالقت�صادي (.)Ibase

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف الربازيل = 68.2

“لوال” حملة عامة قوية ،للمحافظة على
�أخالق العمل وامل�ستهلك ،بحيث يظل
الطلب مرتف ًعا .وهو ما حفّز امل�ؤ�س�سات على
اال�ستمرار يف الإنتاج وتو�سيع اال�ستثمار .وقد
د�أب الرئي�س على تذكري اجلماهري ب�أن خطة
ت�سـريع النمو التي و�ضعها ،ينبغي �أن تعمل
كرافعة للمحافظة على الطلب ،بحيث ينبغي
على امل�ستهلك �أال يخ�شى البطالة ،حتى ال
تعرقَ ل قدرات امل�ؤ�س�سات.
وقد بدت اال�سرتاتيجية ناجحة اىل �أن تعر�ض
امل�سار الفا�صل لقطع مفاجئ يف الربع الأخري
من العام  ،2008عندما هبط �إجمايل الناجت
القومي بن�سبة  3.6%مقارنة بالربع ال�سابق
من العام نف�سه .تقل�صت جميع قطاعات
فعليا ،ولكن القطاع
االقت�صاد الربازيلي
ً
الإنتاجي تلقى ال�ضـربة الأق�سى ،هابطً ا
بن�سبة  .7%كما هبطت اال�ستثمارات ،التي
كانت قد �شهدت من ًوا مبعدالت �صحية،
تقريبا .ومل يتحمل امل�ستهلكون
بن�سبة 10%
ً
وامل�ستثمرون م�ستوى �إنفاقهم ال�سابق ،ومن
كليا بدرجة دالّة.
ثم ف�إن االقت�صاد تقل�ص ًّ
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف الربازيل = 90.2

ا�ستجابة على م�ض�ض من احلكومة

للن�سخة الربازيلية من الأزمة الدولية جذور
خا�صة .فلم يكن النظام امل�صـريف املحلي
معر�ضا لنوع ا�ستثمارات امل�ضاربة التي
ً
دمرت النظم املالية يف الواليات املتحدة
و�أوروبا و�أجزاء من �آ�سيا .ونتيجة ملعدالت
الفائدة املرتفعة التي مت �سدادها على
الدين العام املحلي ،ف�إن البنوك العاملة يف
ف�ضلت اال�ستثمار يف تلك الت�أمينات،
الربازيل ّ
بدال من �أن جترب حظها مع “االبتكارات
املالية” التي ن�ش�أت يف الواليات املتحدة.
ومع ذلك ،مل ت�ستطع البالد �أن تتجنب تبعات
“ اندماجها “ يف االقت�صاد العاملي.
يف ال�سنوات الأخرية ،تلقى االقت�صاد
كبريا من ر�أ�س املال الأجنبي،
قدرا
ً
الربازيلي ً
�سواء يف �شكل ا�ستثمارات مبا�شـرة� ،أو يف
�صورة �أوراق مالية ومراهنات .فقد ا�شتعلت
بور�صة �ساو باولو ،ووقع عبء كبري من
�ضمانات الديون على عاتق ال�سوق .وعندما
اندلعت الأزمة يف الواليات املتحدة وبعدها
يف �أوروبا الغربية ،رحل كثري من ه�ؤالء

امل�ستثمرين ب�أموالهم .لتغطية خ�سارتهم يف
�أوطانهم .ونتيجة لذلك ،مل ت�سقط ال�ضمانات
الربازيلية املحلية ،بل �إن العملة الوطنية،
منحدرا �سـري ًعا نحو الهبوط.
الفعلية� ،أخذت
ً
مل تكن النتائج كارثية كما كان احلال يف
الأزمات املا�ضية ،وذلك يرجع يف جزء كبري
منه ،اىل �أن الإع�صار مل ُي ِ
ف�ض اىل �صـراع
ر�أ�سمال املحليني .فامل�ضاربون املاليون
املحليون يف حقيقة الأمر مل يكن لديهم �سبب
للفرار؛ نظراً لأن احلكومة كانت م�ستمرة يف
ت�سديد �أعلى معدالت للفائدة يف العامل .اىل
جانب ذلك ،مل يكن هناك مكان �آمن يتجهون
�إليه� .أ�ضف اىل ذلك �أن الربازيل حتتفظ
ن�سبيا من االحتياطي العاملي.
بقدر كبري
ً
فبينما مل يكن لدى امل�ستثمرين الأجانب
عموما �سوى خيارات �ضئيلة عدا الرحيل ،ف�إن
ً
�أقرانهم الربازيليني ف�ضلوا البقاء .والنتيجة
مل ت�صبح م�شكالت ميزان املدفوعات فادحة،
ومل ت�سبب ما �سببته يف الأزمات احلديثة من
�شلل.
ولكن اال�ضطرابات يف �أ�سواق الت�أمني
املحلية ،والتدهور احلاد ،يف الواقع كان
كافيا لدفع البنوك املحلية اىل حجب
ً
االعتمادات عن امل�ؤ�س�سات وامل�ستهلكني،
بالرغم من بع�ض املحاوالت املتحفظة من
قبل البنك املركزي ملدها ب�سيولة �إ�ضافية.
وقد خلقت �أزمة االعتمادات �صعوبات
مبا�شـرة يف قطاعات مثل ال�سلع املعمرة،
وخ�صو�صا ال�سيارات ،والتي اعتمد الطلب
ً
عليها ب�صورة كبرية على توافر االعتمادات.
وقد مت تبني الت�شغيل اجلماعي وغريه من
احليل؛ لتقليل �إنتاج �صناعة ال�سيارات
ب�شكل م�ؤقت .كما �أن التهديد املزدوج
املتمثل يف تعطل القدرة والبطالة ،قد ك�سـر
روح امل�ستهلكني وامل�ؤ�س�سات .ويف مواجهة
تعطل القدرة علقت امل�ؤ�س�سات خطط
ا�ستثمارها؛ معمق ًة بذلك �أثر الهبوط الأ ّويل
يف الطلب .ويف النهاية ،مل يكن هناك �سوى
احلكومة وحدها التي كانت تو�سع �إنفاقها يف
الربع الأخري من عام .2008
على عك�س ما جرى يف العام ال�سابق ،بد�أ العام
ا�ست�سالما .فقد بينت
 2009بتوقعات �أكرث
ً
ا�ستطالعات الر�أي �أن اخلوف من البطالة قد
�صعد ليعتلي قمة الق�ضية الأكرث �أهمية
للنا�س� ،أكرث من العنف احل�ضـري والأمن
العام .وعلى نحو خا�ص ،وك�سبب �آخر جدير

باالهتمام� ،أ�صبح من الوا�ضح �أنه بالرغم من
اخلطاب العدائي الذي تبناه الرئي�س لوال
منذ بداية � ،2008إال �أن �سيا�سات مواجهة
التقلبات االقت�صادية الدورية� ،أ�صبحت �أقل
قوة وفاعلية مما ينبغي .ومن املعروف جي ًدا
�أن الرئي�س لوال ،عندما مت تن�صيبه عمل على
طم�أنة الأ�سواق املالية باملحافظة على البنك
فعليا ،حتكمه يف الغالب
املركزي م�ستقالً
ً
وظائف يف امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�صة .وال
ينبغي �أن ينده�ش �أحد من �أن ال�سيا�سة املالية
قد �أديرت وب�صورة جيدة� ،أثناء الأزمة ،على
يد �سلطات مالية كانت على ميني �أي موظف
م�صـريف مركزي يف العامل .اىل درجة �أنه حتى
البنوك اخلا�صة بدت مت�ضـررة من عجزها
عن عر�ض �أي �إ�سهام ب ّناء من �أجل ال�شفاء
االقت�صادي.
ال�شيء الأكرث مفاج�أة قد يكون حتفظ
ال�سيا�سات احلكومية يف الإنفاق .فيبدو �أن
دعاوى الرئي�س من �أجل حترك جريء ،قد
و�صلت خط�أ اىل م�سامع بع�ض وزرائه .فقد
�أ�صـرت احلكومة على خطة ت�سـريع النمو،
التي كانت قد و�ضعتها يف الأوقات الطبيعية،
وتعد غري كافية ملكافحة الركود الذي قد
يطول ،ويتعمق �أكرث مما بدا عليه الأمر يف
البداية .ولكن ،حتى خطة ت�سـريع النمو تلك
ُنفّ ذت بطريقة متحفظة ومتذبذبة .وت�أجلت
خطط الإنفاق بفعل عقبات بريوقراطية،
م�سفرا ذلك عن بطء وانخفا�ض الإنفاق العام
ً
عما هو مطلوب .وكان ال�سلوك املرتدد من
ال�سلطات القيادية ،يف الفريق االقت�صادي
للحكومة ،يعك�س درجة مقلقة من نق�ص
فهمه ال�ضـرر املحتمل الذي ميكن لأزمة
كهذه �أن ت�سببها لبلد ٍ
نام مثل الربازيل.
وعلى الرغم من ا�ستمرار االقت�صاد الربازيلي
يف االنحدار خالل الربع الأول من  ،2009فقد
مت تنفيذ �سيا�سات �إجبارية ،ظلت بعيدة عما
هو �ضـروري للتعامل مع الدفعات التقل�صية
الواردة من اخلارج .وقد زادت البنوك العامة
من تقدمي االعتمادات ،بفائدة منخف�ضة.
وقد �أعان حتويل الدخل اىل الأ�سـر الفقرية
من برنامج املنح الأ�سـرية ،على ا�ستمرار
اال�ستهالك يف الفئات الأقل دخالً .وقد �أدى
التح�سن الكلي يف التوقعات ،بعد ما بدا
وك�أنه مبالغة يف التحرك يف الربع الأخري يف
العام  ،2008اىل ا�ستعادة م�ؤقتة ،وعلى
ا�ستحياء حتى اللحظة .وكل الأ�شياء امل�أخوذة
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يف االعتبار ،وكل امل�ؤ�شـرات ،ت�شري اىل
االجتاه نف�سه� :شفاء �ضئيل ،يعد يف حد ذاته،
يف ال�سياق الدويل ،جمرد ا�سرتاحة.
يف حلظة كهذه ،ف�إن �أكرب املخاطر التي قد
يتعر�ض لها بلد ما ،هو اخللط بني العجز
عن الت�صـرف ،واالحرتا�س والتدبر املايل.
فاحلكومات التي تخ�شى زيادة الإنفاق،
ميكنها ت�سليم �أنف�سها ملراقبة هبوط الطلب
أي�ضا.
اخلا�ص .ومن ثم هبوط الإنتاج والعمالة � ً
ويف و�ضع كهذا ،تهبط عوائد ال�ضـرائب
ويرتفع الإنفاق على الت�أمني االجتماعي.
ويزداد وقتئذ العجز املايل .وذلك حتدي ًدا
لأن احلكومات مل تكن من اجلر�أة مبا يكفي
للت�صـرف �ضد تقل�ص االقت�صاد .واملفارقة
هنا �أن ادعاء الظهور مبظهر رباطة اجل�أ�ش،
ماليا ،مقارنة مبا
ي�ضع البلد يف موقف �أ�سو�أ
ً
كان ينبغي �إذا ت�صـرفت احلكومة بح�سم
يف دعم الطلب ،وزيادة الدخل ،وعوائد
ال�ضـرائب .وبامل�صادفة ،ف�إن هذا بال�ضبط ما
ي�سعى الرئي�س �أوباما اىل حتقيقه يف الواليات
أي�ضا ما دافع عنه املدير العام
املتحدة .وهو � ً
ل�صندوق النقد الدويل “دومينيك �شرتاو�س
مرارا
وتكرارا منذ العام .)2(2007
ً
خان” ً

فر�صة لبدء �صفحة جديدة مع
االقت�صاد العاملي

متثل الأزمة املالية الدولية الراهنة
اال�ضطراب الأكرث خطورة الذي يواجهه
االقت�صاد العاملي ،منذ االنهيار الكبري يف
ثالثينيات القرن الع�شـرين .حتى �إن مدتها
تربز طبيعتها اخلطرة :فالأزمة تتقدم
عرب عامها الثالث ،وال يوجد حتى الآن �أي
ب�صي�ص لنهاية النفق املظلم ،وال �أي عالمة
على التعايف .والأكرث احتماالً على املدى
الق�صري �أن الو�ضع �سي�صبح �أكرث خطورة،
مع زيادة البطالة والتقطع االجتماعي الذي
ت�سببه الأزمة يف كل �أنحاء العامل .ومازال لدى
الربازيل فر�صة لتقليل هذه املخاطر� ،إذا
ارتقت احلكومة اىل م�ستوى التحدي.
على الرغم من ذلك ،يجب مالحظة �أن الأزمات
دائما ما تغري وبعمق ب�شكل
من النوع الراهن،
ً
( )2هذا على الرغم من �أن ال�صندوق نف�سه قد قاوم
تبني هذه الر�ؤية ،كما تبني من خالل ال�رشوط
املفرو�ضة على بلدان و�سط �أوروبا التي مت
�إنقاذها من قبل �صندوق النقد الدويل.

�أو ب�آخر طرائق عمل االقت�صاد واملجتمع.
فبدرجة �أهمية وقف االنحدار االقت�صادي
أي�ضا ورمبا
على املدى الق�صري ،من املهم � ً
�أكرث �أهمية �أن نح�ضرّ للم�ستقبل .فقد �أ�سفر
االنهيار الكبري عن ات�ساع دولة الرفاه،
وانت�شار التدخل العام يف االقت�صاد .وهو ما
متت حماربته من قبل الثورة النيوليربالية
يف �أواخر القرن الع�شـرين.
والآن ثمة فر�صة �أخرى لفتح �صفحة
جديدة مع م�سار االقت�صاد العاملي.
فجميع امل�ؤ�شـرات تتجه نحو ما ي�سمى
بـ”اال�ستثمارات اخل�ضـراء” ،بو�صفها
اجلبهة التالية لال�ستثمار واالبتكار ،وتعزيز
بيئيا التي
ا�سرتاتيجيات النمو امل�ستدامة
ً
تزيد من الكفاءة يف توليد وا�ستخدامات
أي�ضا �إ�صالح ال�ضـرر الناجت
الطاقة .من املهم � ً
عن هيمنة الإيديولوجيات النيوليربالية التي
�أجربت الدول على �سحب يدها من النظم
املالية ،منذ ثمانينيات القرن املن�صـرم،
وهو ما �أدى اىل بلوغ العامل حافة الهاوية.
ومن ال�ضـروري تطبيق ا�سرتاتيجيات نظامية
و�إ�شـرافية ،بالرغم من ف�شلها ال�سائد .ولكن
مع مراعاة �ضـرورة �أن تركز القواعد اجلديدة
على كيفية ت�شغيل النظم املالية ،بحيث
تعزز التنمية وتوزيع الدخل والرثوة ،ال
من �أجل رفاهية م�ضاربي الأ�سواق املالية.
وهذه القواعد �أقرت يف منتديات ،مثل
“جلنة ومنتدى بازل لال�ستقرار املايل” .فقد
�أجربت الأزمة البلدان الغنية التي احتكرت
تقليديا هذه القرارات ،على فتح الباب
ً
لالقت�صاديات النا�شئة ،وجعل جمموعة
الع�شـرين  ،G20حمط االهتمام ،على الأقل
يف اللحظة الراهنة.
وقد يرى البع�ض �أنه من الأف�ضل �أن تكون
جمموعة الع�شـرين بدالً من جمموعة ال�سبع،

تهديد الأمن الغذائي
فران�سي�سكو مينزي�س Francisco Menezes

()1

كان لربنامج “الربازيل �صفر من اجلوعى” ،وتقوية عدد من ال�سيا�سات العامة هناك،
عامليا يف مكافحة اجلوع .ولكن الأزمات الغذائية واملالية،
�أن يجعل من الربازيل رائدة
ً
كان لها ت�أثريات دالة على الأمن الغذائي للربازيل.
ففي الن�صف الثاين من العام  ،2007بد�أت �أ�سعار الغذاء يف االرتفاع ،على عك�س التيار
الذي �ساد الأعوام ال�سابقة؛ مهد ًدا املكت�سبات التي حتققت ،باخلطر .وقد كانت
الفئات الأكرث �ضعفًا وه�شا�شة من الناحية االجتماعية واالقت�صادية ،هي التي �أ�صابتها
ال�رضبة الأق�سى من ارتفاعات الأ�سعار ،حيث فاقت �أ�سعارها ميزانياتهم بكثري .ومن
وازع االهتمام بهذه الق�ضية زادت احلكومة املنافع التي توزعها بن�سبة  ،8%من خالل
برنامج “احلد الأدنى املكفول من الدخل”  .)2(Bolsa Famíliaوقد �ضمت احلكومة
كبريا من الأ�رس �إىل هذا الربنامج ،واتخذت تدابري لتعزيز الإنتاج الغذائي ،من
أي�ضا عد ًدا
� ً
ً
خالل حوافز و�ضمانات للمنتجني الريفيني.
ويف الن�صف الثاين من العام  ،2008هبطت �أ�سعار الغذاء مت�أثرة بتيار ال�سلع يف الأ�سواق
العاملية .ولكن ،التهديدات اجلديدة للأمن الغذائي ،نتجت من انخفا�ض الدخل و�سط
الفئات الفقرية من النا�س ،ف�ضالً عن زيادة معدالت البطالة ،واالنخفا�ض املحتمل يف
الأجور الفعلية .ومن ال�رضوري �إذن متابعة الأحداث عن كثب خالل العام  .2009ويف هذا
ن�سبيا على االجتاه املتبع ،وذلك يف
ال�سياق ،تعد موازنة الأمن الغذائي ،بال �شك ،م�ؤ�رشًا
ًّ
�ضوء الأموال املر�صودة لهذا العام  ،2009واملوازنة املقرتحة للعام .2010
( )1متخ�ص�ص يف الأمن الغذائي ومدير م�شرتك لـ"املعهد الربازيلي للتحليل االجتماعي واالقت�صادي".
(See: <www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=2481> )2

ولكن الواقع �أنه ال ت�ستطيع �أي جمموعة
مبفردها �أن توفر احلل الواقعي .فهذه
امل�ؤ�س�سات يجب �أن تكون ممثلة ،وهذا ال
يتحقق بانتقاء الأع�ضاء اجلدد بهدف ال�سماح
للأندية املوجودة باملحافظة على طبيعتها
احل�صـرية/اال�ستبعادية .فالأزمة احلالية
تخلق فر�صة مهمة لتحقيق الدمقرطة الفعالة
للم�ؤ�س�سات الدولية .وال يجب �إ�ضاعة هذه
الفر�صة(.)3

( )3احلقيقة �أن هذا بال�ضبط هو الهدف من م�رشوع
"التحرير املايل واحلكم العاملي :دور الكيانات
الدولية" ،ن�سقها "فرناندو كارفيلو" و"جان
كريجيل" ،و�ضعه املعهد الربازيلي للتحليل
االجتماعي واالقت�صادي ،برعاية م�ؤ�س�سة "فورد”.
راجع:
“Financial Crisis and Democratic
Deficit”: www.ibase.br/modules.php?n
ame=Conteudo&pid=1686.
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بورما
�أزمات كثرية من دون ا�ستجابة
يعي�ش �شعب بورما حتت احلكم الع�سكري �أزمات دائمة� ،سواء كانت متعلقة باالقت�صاد،
و�ضعا من الفقر املدقع،
�أو ال�سيا�سة� ،أو الغذاء� ،أو البيئة .وقد اجتمع هذا كله ليخلق
ً
ونق�ص احلقوق الأ�سا�سية والتدهور املتزايد يف الأو�ضاع االجتماعية .كما جند �أن
جزءا من املجتمع املدين يف امل�ستقبل ،غري
التنظيمات ال�شعبية التي ت�شكل
ً
متطورة� ،أو حمظورة� ،أو م�ضطهدة من قبل احلكومة� .أما احلقوق فهي حمفوظة فقط
للنخبة الع�سكرية و�أقرانهم ،بينما جند معظم املواطنني الأكرث ا�ست�ضعافً ا مت�أثرين
على نحو متباين بالأزمات والكوارث.
جمل�س حمامي بورما
عاما،
نتيجة ل�سيا�سات �ضالة على مدى ً 47
وقمع وف�ساد من قبل جمل�س الدولة لل�سالم
والتنمية ( )SPDCاحلاكم ،ف�إن الأزمة
العاملية الراهنة التي ت�ؤثر على الأ�سواق
املالية وعدم توافر ال�سلع الأ�سا�سية،
وظروف البيئة ،ت�ضـرب �شعب بورما على
نحو �أ�سـرع و�أكرث ق�سوة من �أي �شعوب �أخرى
يف العامل.
يف �أواخر العام  ،2006وبينما كان �إجمايل
�سنويا  300دوالر ،ارتفعت
دخل الفرد
ً
تكلفة ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية اىل ما بني
 30و .40%وهو تهديد خطري ملن ينفقون
 70%من دخلهم على الغذاء( .)1ويف �آب/
�أغ�سط�س  ،2007خفّ�ضت احلكومة دعمها
للوقود؛ ما �أدى اىل ارتفاع �أ�سعار البنزين.
كثريا من النا�س مل
وو�صل الأمر اىل �أن
ً
يتمكنوا حتى من الذهاب اىل عملهم .ومع
زيادة �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية مرة �أخرى
�أربعة بل خم�سة �أ�ضعاف ،اندلعت احتجاجات
�سلمية على م�ستوى البالد ،بقيادة رهبان
بوذيني وفلول املجتمع املدين .ور ًدا
على ذلك ،قمعت احلكومة بوح�شية هذه
االحتجاجات ،وفتحت النريان على احل�شود
العزالء ،وقامت بتفتي�ش �أديرة الرهبان ليالً.
ومت القب�ض على نحو  2000من املدنيني
(1) Head, J. “The Hardship that Sparked
Burma’s Unrest”. BBC News, 2
October 2007. Available from:
<news.bbc.co.uk/1/hi/world/asiapacific/7023548.stm>.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف بورما = 73.2

ك�سجناء �سيا�سيني( .)2ومت احلكم على
امل�شاركني يف تلك االحتجاجات بال�سجن
ملدد طويلة.
ويف �آذار/مار�س � ،2008أخفقت احلكومة
يف التحذير من �إع�صار نرج�س املتوقع
والذي �ضـرب "دلتا الروادي" بقوة ،وراح
�ضحيته  140.000ن�سمة ،و�أثرت الكارثة
مبا�شـرة على عدد ال يقل عن  3.4ماليني
ن�سمة �آخرين .ورف�ضت احلكومة دخول
عمال الإغاثة اىل معظم املناطق املنكوبة،
و�أغلقت مع�سكرات الإغاثة �أمام املواطنني
النازحني ،جمربة �إياهم على العودة اىل
(2) See: Head, J. “Burma Leaders Double
Fuel Prices”. BBC News, 15 August
2007. Available from: <news.bbc.
co.uk/2/hi/asia-pacific/6947251.
stm>. And also: Assistance Association
for Political Prisoners. Crackdown in
Burma Continues, 31 January 2008.
Available from: <www.aappb.org/
release100.html>.
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املناطق التي �ضـربها الفي�ضان بدون
طعام �أو ماء �أو م�أوى� ،أو رعاية طبية(.)3
أي�ضا
و�أعاد جمل�س الدولة لل�سالم والتنمية � ً
تعبئة مواد الإغاثة الأجنبية؛ لتبدو وك�أن
احلكومة هي التي تربعت بها .وقد عربت
منظمة العفو الدولية عن قلقها من �أن
احلكومة كانت ت�ستغل معاناة املواطنني
وتو�سع
يف �أعقاب الإع�صار ،لتحكم قب�ضتها
ِّ
من مدى و�صول براجمها للعمل الإجباري،
و�سط اجلماهري التي تفتقد لل�ضـروريات
الأ�سا�سية(.)4
ويف ال�شهر نف�سه� ،أجرت احلكومة ا�ستفتاء
م�شبوها حول الد�ستور اجلديد ،م�ستغلة
ً
يف ذلك نزوح �ضحايا الإع�صار .حيث مل
يتمكن ه�ؤالء ال�ضحايا من الت�صويت� ،سواء
مقررا يف الأ�صل
يف االقرتاع الذي كان
ً
يوم � 10أيار/مايو � 2008أو يف الت�صويت
الإ�ضايف الذي مت يف الرابع والع�شـرين من
ال�شهر نف�سه ،وذلك بحجة توطني الناخبني
أي�ضا ب�أن م�س�ؤويل
النازحني .وتفيد التقارير � ً
احلكومة قد قاي�ضوا مواد الإغاثة بالأ�صوات
(3) Tun, A. H. “Myanmar Cyclone Toll Rises
to 138,000 Dead, Missing”. Reuters,
24 June 2008. Available from: <uk.
reuters.com/article/featuredCrisis/
idUKBKK15852620080624?>.
(4) Amnesty International. “Myanmar
Briefing: Human Right Concerns
a Month after Cyclone Nargis”. 2
June 2008. Available from: <www.
amnesty.org/en/library/asset/
 ASA162008 /013 //en/8593104932e511 -dd-863f-e9cd398f74da/
asa160132008eng.pdf>.

والعمل( .)5كما �أن الأزمات العاملية املالية
والغذائية والبيئية الراهنة ،قد كثفت من
وط�أة و�شدة �صعوبات احلياة التي يعاين
منها مواطنو بورما .وبالرغم من ذلك ،ويف
مواجهة هذا الو�ضع املريع ،ف�إن جمل�س
الدولة لل�سالم والتنمية احلاكم ،مل ُي ِ
ظهر �أي
ا�ستعداد لتغيري �سيا�ساته �أو نظام حكمه.

الأزمة املالية

لقد عانت بورما طويالً من �أزمة مالية داخلية.
فالت�ضخم يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،مبا
يف ذلك الطعام والوقود� ،أدى اىل انت�شار
نظرا لعدم قدرة النا�س على
االحتجاجات،
ً
التحمل �أكرث من ذلك ،ولأن ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع ترجم اىل فقدان للوظائف .ف�ضالً عن
ذلك ،فقد �أثرت �أزمة االعتمادات ب�صورة
غري مبا�شـرة على العمال ،عن طريق خف�ض
اال�ستثمارات يف ال�صناعات املحلية .ف�سوق
االعتماد للم�ستهلكني �أو �صغار رجال
وظيفيا .ومن ثم
الأعمال ،مل تعد موجودة
ً
ف�إن تنمية �سوق االقت�صاد احلر يف هذا البلد،
يعد يف جوهره جمرد �أ�سطورة ،واحلق يف
تنمية ال�صناعات حمفوظ ،وحكر على الطغمة
الع�سكرية احلاكمة ،و�أ�سـرهم وذويهم(.)6
�أ�ضف اىل ذلك� ،إ�ساءة ا�ستخدام جمل�س
الدولة لل�سالم والتنمية لأموال الأمة،
ليوا�صل الإنفاق الع�سكري املتزايد عواقبه
فقرا يف البالد.
الوخيمة على الفئات الأكرث
ً
فبينما عجزت احلكومة عن م�ساندة ودعم
املواطنني ،يف �أعقاب الإع�صار بدون مواد
الإغاثة الأجنبية ،ف�إنها �أنفقت ما يقرب من
ن�صف ميزانيتها على اجلي�ش.
وقد زادت الأزمة املالية الواقع االقت�صادي
�سو ًءا .ف�صناعات ال�صيد والتعدين واملالب�س
والأغذية ،على �سبيل املثال� ،أ�صبحت يف
معاناة �شديدة( .)7كما تعر�ض مواطنو بورما
(5) Yeni and Min Lwin. “Massive
Cheating Reported from Polling
Stations”. The Irrawaddy, 10 May
2008.
Available from: <www.irrawaddy.org/
article.php?art_id=11923>.
(6) Pepper. D. “In Burma, Business
Ventures Start with Military”. SFGate,
13 November 2008.
Available from: <www.sfgate.com/
cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/200812/11//
MNNU12SBS8.DTL>.

يف اخلارج اىل �ضغوط مالية؛ ما جعلهم
عاجزين عن �إر�سال �أموال اىل ذويهم ،كما
كانوا يفعلون من قبل .كما �أن طلب البلدان
املتقدمة على ال�سلع من م�صانع يعمل فيها
أي�ضا ،ما
مهاجرون من بورما ،قد انخف�ض � ً
�أ�سفر عن انخفا�ض فر�ص العمل للعمال
املهاجرين ،وزيادة �سوء معاملتهم من قبل
�أ�صحاب الأعمال الذين ي�سعون اىل ا�ستخال�ص
�أكرب �أرباح من املهاجرين م�ستغلني
�أزمتهم(.)8

الأزمة البيئية

هناك تدهور بيئي متزايد يف بورما .حيث
يع ِر�ض جمل�س الدولة لل�سالم والتنمية
حقوق املوارد املحلية للبيع� ،سواء املعدنية
جنبا اىل
�أو البيولوجية .فالدول املجاورةً ،
جنب حكومة من�صاعةً ،ت�ستغل املوارد
الطبيعية للبالد ،من دون اهتمام بالعواقب
البيئية والثقافية .يف والية "كا�شن" ،يقوم
حاليا ،با�ستخال�ص
جتار اخل�شب ال�صينيون
ً
الأخ�شاب بدون اعتبار للأثر ق�صري �أو طويل
أي�ضا ت�شغيل مواطني
املدى ،ومن دون � ً
بورما ،ومن دون توفري �أي دفعة تن�شيطية
القت�صادها املحلي( .)9وباملثل ،ف�إن حكومة
جمل�س الدولة لل�سالم والتنمية ،باعت حقوق
االحتياطات املعدنية الغنية ،مثل الذهب
واملا�س من دون �أي �إ�شـراف نظامي على �آثار
ذلك على البيئة.
(7) See, for example, Mizzima, “Burmese
Fishery Export Hit Hard”, 27 November
2008; “China Slowdown Hits Burmese
Mining”, 28 January 2009; “Ad Industry
in Burma in Doldrums”, 14 February
2009; “Rangoon Factories Begin
Cutting Jobs”, 5 February 2009.
Available from: <www.mizzima.com/
news/global-financial-crisis-a-burma.
html>.
(8) Interviews with Mae Sot, Thailand
area factory workers by Burma
Lawyers’ Council staff, June 2008.
(9) Kachin News Group. “China Resumes
Importing Timber from Northern
Burma”. Kachin News, 17 December
2008.
Available from: <www.kachinnews.
com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=678:chinaresumes-importing-timber-fromnorthern-burma&catid=1:latest / 100الرا�صد االجتماعي

وعلى مدى العقدين الأخريين ،عانت بورما
من �أعلى معدالت لإزالة الغابات .حيث
فقدت ما يقرب من  20%من غاباتها(.)10
وقد حدث ذلك بالرغم من التحذيرات من
الإ�ضـرار الدائم بالبيئة ،عندما ِ
تهمل التنمية
االعتماد بني النظم البيئية املختلفة على
بع�ضها البع�ض( .)11كما ي�أتي عدد ال�سدود
التي مت التخطيط لها ،وبنا�ؤها على النهر
الرئي�سي لبورما ،من خالل �شـركات �صينية
وهندية وتايالندية وحكوماتها؛ ليلقي
()12
بتهديد �آخر للتنوع احليوي للبالد
فاملنفعة املالية تذهب اىل �أر�صدة القادة
الع�سكريني بينما يح�صد النا�س املعاناة.

الأزمة الغذائية

مبا�شـرا على
أثريا
لقد �أثرت الأزمة الغذائية ت� ً
ً
بورما ،حيث ظل النا�س يعانون على مدى
�أربعة عقود من �أزمة حملية موهنة تتعلق
بقوتهم اليومي ،ا�شتملت على انخفا�ض يف
الربوتني( .)13وعلى الرغم من �أن بورما تعد
من البلدان ذات "الفائ�ض الغذائي" من
الناحية التكنيكية ،لأنها تنتج من الغذاء ما
يفوق ا�ستهالكها ،فقد تركت املنظومات
غري العادلة يف التوزيع املواطنني فري�سة
للمعاناة من �سوء التغذية .حيث يعاين
 32%من الأطفال من نق�ص الوزن(.)14
وكثري من املواطنني يف خطر داهم ،من
news&Itemid=50>.
(10) Mongobay.com (nd). “Myanmar:
Environmental Profile”.
Available from: <rainforests.mongabay.
com/20myanmar.htm>.
(11) Curtis, G. “Christian Aid Warns
of Burma Environmental Damage”.
Christian Today, 15 May 2007.
Available from: <www.christiantoday.
com/article/christian.aid.warns.
of.burma.environmental.damage/107>.
(12) Pichai, U. “Environmentalists
Demand Halt to US$ 35 Billion Burma
Dams”. Mizzima, 16 March 2009.
Available at: <www.mizzima.com/news/
inside-burma/1844-environmentalistsdemand-halt-to-us-35-billion-burmadams.html>.
(13) Suu Kyi, A.S. “Breakfast Blues”. In
Letters from Burma, 271998 .30-.
(14) WFP (nd). “Myanmar”. World Food
Programme (WFP).
Available from: <www.wfp.org/
countries/Myanmar>.

نق�ص الغذاء ،عندما تقع كوارث طبيعية
وخ�صو�صا عندما تدار عواقبها على
وبيئية،
ً
نحو �سيئ ،كما �شاهدنا يف �أعقاب �إع�صار
�سايكلون نرج�س .يف والية "ت�شني" و�ضع
طاعون حديث للفئران  100.000مواطن
يف مواجهة خطر املجاعة ،ومل تقدم احلكومة
حتى الآن �أي م�ساعدة لهم(.)15

�أزمة التعليم

ي�ضع التمويل الر�سمي للتعليم يف بورما
منوا ،والتي
هذا البلد يف قاع البلدان الأقل ً
تنفق فقط  1.2%من �إجمايل الناجت القومي
على التعليم� ،سواء بالن�سبة لإجمايل الناجت
القومي� ،أو ك�أرقام مطلقة( .)16فعلى
امل�ستوى الوطني ال ينهي املناهج كاملة،
من الطالب امللتحقني مبرحلة التعليم
االبتدائي �أو الثانوي� ،سوى ثلثهم (.)17

الأزمة ال�سيا�سية

النظام ال�سيا�سي املعطوب يظلل جميع
العوامل الأخرى .فمجل�س ال�سالم والتنمية،
ومن �سبقوه من ديكتاتوريني ،رف�ضوا �أن
ي�سمحوا بانتقال حقيقي اىل الدميقراطية.
على الرغم من االنحدار املتعمق للبالد ،منذ
اال�ستيالء الع�سكري على ال�سلطة .فـ"طريق
اخلطوات ال�سبع نحو الدميقراطية" التي
يتبناها النظام ،ينظر �إليها معظم النا�س
على �أنها طريق اخلطوات ال�سبع نحو التخندق
الع�سكري الدائم .ومن بني نقاط كثرية
مطروحة يف هذا ال�سياق ،جند �أن الد�ستور
اجلديد الذي يعزز ال�سيطرة الع�سكرية ،غري
املحدودة ،على حتركات وعمل احلكومة،
قد ف�شل يف توفري الق�ضاء امل�ستقل ،و�سد
(15) Carroll, B. “Rampaging Rats Bring
Starvation to Burma”. BBC News, 26
September 2008.
Available from: <news.bbc.co.uk/2/hi/
asia-pacific/7633986.stm>.
(16) CIA (2009). World Factbook, Burma.
Available from: <www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/
bm.html>.
(17) “Child Education in Burma”. Asian
Tribune, 3 September 2003.
Available from: <www.asiantribune.com/
oldsite/show_article.php?id=850>.
(18) See: Htoo, A.U. “Analysis of
the SPDC’s Constitution from the
Perspective of Human Rights”. Legal

الفجوة يف غياب حماية حقوق الإن�سان(.)18
وقـــد رفـــ�ضت عدة جمموعات �سيا�سية
بـــــارزة ،مثــــل االحتــــاد الوطني
للدميقراطية  ،NLDوحزب دولة مـــــون
اجلـــديد واجلبـــهة الوطنــية الدميقــراطــية
لدولة مـــون ،ومنظمة ا�ســتقــالل كا�شني،
امل�شاركة يف اال�ستـفـتاء على الد�ستور.
وتخطط جمموعات املعـــار�ضة الرئيــ�سية
بقيادة االحتاد الوطني للدميقـــراطيـــة،
ملقــاطعة االنتخابات املقبـــلة يف العام
.2010
بالإ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن �أزمة �سيا�سية بني
ال�صفوف الع�سكرية يف حالة اختمار ،بني
جمل�س ال�سالم والتنمية وجي�ش دولة "وا"
املتحد ) (USWAالذي يتحكم يف جزء من
والية �شان  .Shanوعلى الرغم من اتفاق
اجلماعات على وقف �إطالق النار يف ،1989
�إال �أن جي�ش وا رف�ض نزع ال�سالح ،و�أ�صبح
ميلي�شيا حتت �سيطرة احلكومة .وقد د�أب
جي�ش وا على طباعة وثائق ر�سمية ،ب�صفته
"حكومة دولة وا ،منطقة احلكم الذاتي
اخلا�صة ،احتاد ميامنار" .وذكر �أنه لن ينزع
ال�سالح ،ولن ي�شارك يف انتخابات  2010ما
مل يتم منحه هذه املكانة(.)19
وقد وا�صل جمل�س ال�سالم والتنمية احلاكم
اعتقال �أي فرد يجر�ؤ على نقد احلكومة
ؤ�شـرا وا�ض ًحا
و�سيا�ساتها .وهو ما يعد م� ً
على عدم ا�ستعدادها لل�سماح بتغيري حقيقي
يف املجال ال�سيا�سي .يف العام املا�ضي،
مت متديد الإقامة اجلربية للقائد املنتخب
دميقراطيا ً ،واحلائز جائزة نوبل "داو �أوجن
�سان �سو كي" كما مت احلكم على الكوميديان
البورمي ،واملعلق االجتماعي "زاجنار"
بال�ســجن � 45سنـــة؛ النتقـــاده ا�ستجـــابـــة
احلكومــة لإع�صار �سايكلون نرج�س .ويف
;Issues on Burma Journal, No.30. 2008
and two publications by the Burma
Lawyers’ Council.“2010 Elections: No
Hope for Human Rights”. Legal Issues
on Burma Journal, No.30.2008, and
“Statement on the Failure of the 2008
SPDC Constitution to Protect Judicial
Independence”. 4 December 2008.
(19) Weng. L. “UWSP Proposes
Autonomous Wa Region”. The
Irrawaddy, 5 January 2009. Available
from: <www.irrawaddy.org/highlight.
php?art_id=14874>.
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ألفي ومائة
الوقت احلايل ،هناك ما يق َّدر ب� ّ
مع َت ٍ
قل �سيا�سي يف �سجون بورما(.)20

املجتمع املدين مو�ضع �شك

يف �أوقات الأزمة ،تكون منظمات املجتمع
املدين مهمة للغاية يف توفري الإغاثة،
وال�صوت البديل للم�ساعدة على حل
امل�شكالت الأكرث �ضغطً ا على الأمة .ولكن يف
بورما ،جند �أن هذه املنظمات غري متطورة
مبا يكفي ،وحمظورة� ،أو م�ضطهدة من قبل
احلكومة .واجلماعات البارزة امل�سموح لها
بالوجود ،هي فقط تلك التي ت�ساعد على
تدعيم اجلي�ش .على �سبيل املثال" ،فيلق
احلرائق امل�ساعد" ،والذي ي�ساعد يف �إخماد
�أي احتجاجات .وباملثل ،ف�إن جمموعة املر�أة
التي تدعمها احلكومة ،تعزز �سيا�سات
احلكومة ،بدالً من العمل على تغيريها .وعلى
الرغم من وجود بع�ض املنظمات القاعدية
التي تعمل يف جمتمعات حملية� ،إال �أنها
جمربة على اال�ستح�صال على ت�صـريح من
احلكومة للقيام ب�أي ن�شاط( .)21عالوة على
ذلك ،فهناك اجتاه لأن يقوم �أع�ضاء هذه
املنظمات ،ب�شيء ما "غري قانوين" .وهو يف
الغالب ما يعني وفقط معار�ضة احلكومة،
ويف الغالب تتم معاقبتهم على ذلك(.)22

خامتة

حتت احلكم الع�سكري ،يعي�ش �شعب
بورما يف �أزمات دائمة� ،سواء اقت�صادية �أو
�سيا�سية �أو بيئية .يف ال�سنوات الأخرية،
عملت هذه الأزمات وبنحو متكرر على �إ�شعال
(20) France 24. “Online Mobilization
for Political Prisoners in Burma”.
Available from: <www.france24.
com/en/20090319-web-mobilisationpolitical-prisoners-burma-egyptactivist-rio-wireless-brazil>.
(21) Ni Aung, M.A. “Creating Space
)in Myanmar/Burma”. In Zarni (ed.
Active Citizens Under Political Wraps:
Experiences from Myanmar/Burma
and Vietnam. Chaing Mai: Heinrich
Boll Foundation. 2006.
(22) Lorch, J. “Civil Society Actors
and Their Room for Maneuver in
)Myanmar/Burma”. In Zarni (ed.
Active Citizens Under Political Wraps:
Experiences from Myanmar/Burma
and Vietnam. Chaing Mai: Heinrich
Boll Foundation. 2006.

وا�ستمرار وتكري�س الو�ضع الراهن ،الذي
أ�ضـرارا بالغة لل�شعب .وا�ستجابة
ي�شكل �
ً
لهذه الأزمات ،تزيد احلكومة من بط�شها
واعتقاالتها ،ورف�ضها توفري �أي �شكل
من �شبكات الأمان ملواطنيها .وقد جعلت
احلكومة من هذا البلد بل ًدا بحقوق حمفوظة
لنخبته الع�سكرية ولذويهم فح�سب ،بينما
جند معظم املواطنني يت�أثرون ب�شدة ،وعلى
نحو متباين ،بالأزمات والكوارث التي تزيد
عي�شهم �سو ًءا.
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م�رص
تداعيات الآثار االجتماعية للأزمة العاملية على م�رص
عدد ال�سكان 74.5 :مليون ()2008
امل�ساحة 1.001 )1000( :كم2
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل)2008( 2.184$ :
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي)2008( 7.2% :
معدل الت�ضخم)2008( 11.8% :
�إعداد د .عفاف مرعي

التمكني

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

اجلمعية امل�صـرية للنهو�ض بامل�شاركة
املجتمعية
حاليا ب�أزمة مالية
مير االقت�صاد العاملي
ً
خطرية �أثريت يف الواليات املتحدة االمريكية
وانت�شـرت يف �أوروبا وباقي العامل .وقد �أدت
تلك الأزمة اىل انهيار البنوك وال�شـركات
امل�ؤثرة ،ف�ضالً عن الركود االقت�صادي يف
عدة بلدان .تتوقع احلكومة امل�صـرية ت�أثر
م�صـر بالأزمة املالية على النحو التايل:
• انخفا�ض يف ال�صادرات.
• انخفا�ض يف اال�ستثمارات الأجنبية.
• انخفا�ض يف دخل قناة ال�سوي�س.
• االنخفا�ض يف دخل ال�سياحة.
• االنخفا�ض يف معدل منو القطاعات ومعدل
النمو ال�شامل.
النظام املايل امل�صـري �ضعيف االندماج
يف النظام املايل العاملي .ففي حني �أن
هناك زيادة يف تدفقات ر�أ�س املال� ،إال �أن
ن�سبيا .كما �أن حجم
هذه التدفقات حمدودة
ً
ا�ستثمارات حمفظة الأوراق املالية �صغرية
ن�سبيا ،والبنوك امل�صـرية لي�ست مدجمة
ً
بقوة يف النظام الدويل .لذلك ،فمن هذا
املنطلق� ،أ�صبحت م�صـر معزولة اىل حد ما.
ومع ذلك ،ف�إنها لي�ست معزولة عن ال�صدمات
احلقيقية التي ميكن ان ت�أتي من انخفا�ض
يف عائدات ال�سياحة والتقلب يف �أ�سعار
النفط� ،أو التحوالت يف اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شـر .هنا ،ينبغي �أن يكون هناك متييز
بني الك�شف املايل مقابل الك�شف احلقيقي.
فمن ناحية؛ م�صـر لي�ست مك�شوفة للغاية،
على حد املالية ،ولكن �شديدة الك�شف على

التعليم

الن�شاط االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف م�صـر = 43.9

احلد احلقيقي.
قد يعر�ض االقت�صاد امل�صـري معدل منوه
ال�سنوي البطيء يف ن�صف عقد من الزمان
يف هذه ال�سنة املالية يف ظل ا�صطدام
الأزمة العاملية بعائدات ال�سياحة وقناة
ال�سوي�س واال�ستثمار ،فـ 70٪من عائدات
النقد الأجنبي يف م�صـر ت�أتي من اخلدمات،
والتي تعني ال�سياحة وقناة ال�سوي�س و�أزمة
الإئتمان العاملية متوقع �أن يكون لها ت�أثريا
�شديدا على �أرقام ال�سياحة يف البلدان التي
ت�شكل فيها جزء كبري من االقت�صاد فخرباء
االقت�صاد يحذرون �أنها �سوف وبالفعل ت�ؤثر
على ال�سياحة والنمو ال�سنوي يف م�صـر.
معظم توقعات النمو بالن�سبة للبلدان
النا�شئة يجري تنقيحها نزوليا لتعك�س
ت�أثري �أ�سو�أ �أزمة مالية عاملية منذ  80عاما.
�سيتم �ضـرب اال�ستثمار كما �سي�ضعف
كثريا منو ال�صادرات .على �سبيل املثال،
�أوروبا ،ال تزال متثل حوايل  60٪من
ال�صادرات امل�صـرية ،ونتوقع �أن منطقة
اليورو �سوف تتعاقد العام املقبل.
'وهذا �سوف �سيكون له ت�أثري على
النمو يف م�صـر' ،م�ضيفة �أنها قد
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف م�صـر = 89.1

راجعت توقعاتها لنمو الناجت املحلي
الإجمايل اىل  5.6٪نزوال من .6.7٪
ومع ذلك ،قالت ثامين وعدد من
املحللني الآخرين؛ �أن وجود �سعر �صـرف
مرن واالنخفا�ض �أ�سعار ال�سلع العاملية
وقوة �صايف الأ�صول الأجنبية ،موقف قد
ي�ساعد يف التخفيف من �أثر تباط�ؤ النمو.
مدعومة بارتفاع اال�ستثمار الأجنبي وعائدات
قيا�سية من ال�سياحة وقناة ال�سوي�س،
منا االقت�صاد امل�صـري ب�أ�سـرع وترية
يف العقد الذي م�ضى منذ تعيني حكومة
ذات توجهات ال�سوق يف عام .2004
ولكن بد�أ النمو يف التباط�ؤ يف الربع الأخري
من ال�سنة املالية  ،08/2007مع ارتفاع
�أ�سعار املواد الغذائية والتي جعلت معدل
الت�ضخم ي�صل اىل �أكرث من  20٪م�ؤثرة
على اال�ستهالك اخلا�ص يف �أكثف البلدان
العربية �سكانا .م�صـر يف م�ؤ�شـر �سوق
الأ�سهم قد تراجعت بنحو  60٪هذا العام.
وت�شري التقديرات الر�سمية �أن النمو تب�آط�أ
يف الربع الأول من ال�سنة املالية 09/2008
لي�صل اىل معدل �سنوي يبلغ  ،5.8٪وقال
زير التنمية االقت�صادية عثمان حممد عثمان:

احلكومة حافظت على النمو امل�ستهدف بني
 6و 7٪يف ال�سنة املالية احلالية ،قائال انه
�سيكون من امل�ضمون اجتذاب نحو  10مليار
دوالر من اال�ستثمارات االجنبية.
وقال اقت�صاديون كثريون �أنهم يتوقعون
من احلكومة زيادة الإنفاق لتحفيز االقت�صاد.
هذا ،بالإ�ضافة اىل االنخفا�ض املتوقع يف
العائدات ،مبا يف ذلك تلك من ال�ضـرائب ،من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل عجز �أكرب يف امليزانية.
وقد حتدث وزير التجارة وال�صناعة ر�شيد
حممد ر�شيد يف غرفة التجارة الأمريكية يف
م�صـر يف م�أدبة الغذاء ال�شهرية ،التي عقدت
يف  16من �أكتوبر  ،2008فناق�ش الآثار
املحتملة للأزمة االقت�صادية املقبلة على عدد
من قطاعات االقت�صاد امل�صـري ،مبا يف ذلك
ال�صادرات واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شـرة
وعائدات قناة ال�سوي�س .وقد �أقر الوزير �أن
الظروف االقت�صادية العاملية �سوف ت�ؤدي
اىل تباط�ؤ يف النمو .وقال �أن هذا الو�ضع يدعو
اىل �إتخاذ تدابري �إ�ضافية �إذا كانت م�صـر تريد
االحتفاظ بنف�س م�ستوى منو الناجت املحلي
الإجمايل .وا�ضاف "اذا وا�صلنا القيام مبا كنا
نقوم به لتحقيق منو  7يف املئة ،من الوا�ضح
جدا بالن�سبة لنا اننا لن ن�صل اىل هذا النمو يف
عام � 2008أو ."2009
و�أو�ضح ر�شيد �أن احلكومة تعمل حاليا على
اال�ستجابة للم�ساعدة يف احلفاظ على منو
الناجت املحلي الإجمايل .بينما ي�شري اىل
�أن احلوافز والدعم للقطاعات املت�ضـررة
�ضـرورية ،ويقول �إن �ضمان توافر التمويل
�ضـروري للم�ضي قدما يف حتقيق النمو.
وا�ضاف �أن "حقيقة �أن لدينا بنوك م�صـرفية
�سليمة ،و�أن لدينا ما يكفي من ال�سيولة
امل�صـرفية ،هى �أخبار جيدة للغاية لنا للحفاظ
على اال�ستقرار [يف ال�سوق ]" .وا�ضاف "لكن
�إذا كنا نريد الإنتقال اىل املرحلة الثانية من
الوجود على اجلبهة الإ�ستباقية ،نحن بحاجة
اىل �أن نرى �أن النظام امل�صـريف ي�سري اىل
جانبنا مع �إ�ستخدام هذه ال�سيولة" ،م�شريا اىل
�أن هذه ال�سيولة وم�شاركة القطاع امل�صـريف
يجب �أن يتم �ضخها يف جماالت الت�صدير
واال�ستثمار واال�ستهالك املحلي.

الآثار املرتتبة على قطاع
الزراعة:
يواجه العامل العديد من التحديات ب�صدد

مو�ضوع الغذاء ،الأكرث و�ضوحا االرتفاع يف
�أ�سعار الطعام ،تغري املناخ والآثار ال�سلبية
املرتتبة عليه؛ اقت�صاديا ،واجتماعيا وبيئيا،
واخلطورة املتزايدة لنق�ص الطعام نتيجة
لإنتاج الطاقة البيولوجية على ح�سابه.
�أزمة الغذاء العاملية �أظهرت �أهمية “االكتفاء
الذاتي الغذائى” للدول النامية ومن �ضمنها
م�صـر ،لتجاهل العديد منهم اال�ستثمار يف
القطاع الزراعي النخفا�ض �أ�سعار الطعام
العاملي على مر الـ 25عام املا�ضية ،ولكن
مع االنخفا�ض امل�ستمر يف خ�صوبة الرتبة،
تغري املناخ وندرة املياه للمنتجات الزراعية
�أ�صبحت املحا�صيل الزراعية يف انخفا�ض
دائم ،ومن ناحية �أخرى زادت الواردات
الزراعية يف الدول النامية لزيادة عدد ال�سكان
وزيادة الطلب ،مما �أدى اىل زيادة الواردات
الزراعية وخ�سارة “ال�سيادة الغذائية” ب�شكل
م�ستمر.
يعد القطاع الزراعي �أحد القطاعات الرئي�سية
يف االقت�صاد امل�صـري ،كقطاع م�س�ؤول عن
الأمن الغذائي ،وهو م�صدر هام للقطاعات
الإنتاجية لتوفري مدخالت وخدمات �أخرى,
بالإ�ضافة اىل دور ال�صادرات الزراعية يف
حت�سني ميزان املدفوعات بحيث ميت�ص
حوايل  34%من القوى العاملة.
تطورت �أزمة الغذاء يف م�صـر تبعا ملعدالت
منو طلب الإنتاج واال�ستهالك ملنتجات
الطعام ،وكان هناك ما يقارب الإجماع على
�أنها قد تو�صلت اىل نقطة حرجة متمثلة يف
االعتماد املتزايد على امل�صادر اخلارجية
لإطعام ال�سكان والتدهور يف ن�صيب الفرد
من الناجت الزراعي والإ�سهام املتناق�ص
للقطاع الزراعي يف جمموع الدخل املحلي.
الفقر يف م�صـر �سببه ف�شل �سيا�سات التنمية
املتبعة منذ منت�صف القرن الع�شـرين والتي
�أدت نهاية اىل نتائج م�آ�ساوية يف نطاق الفقر
والإفقار .حيث يندرج  20.5مليون م�صـري
فقري حتت فئة الفقر املدقع فيك�سبون ما
يقل عن دوالرا واحدا يف اليوم ،و 35.8مليونا
يك�سبون ما يقل عن دوالرين يوميا .بينما
ح�صة ال�سوق لـ 20%من ال�سكان امل�صـريني
لديهم  43.6%من الدخل القومي ،و�أفقر
 20%من ال�سكان يعي�شون على  8.6%من
الدخل القومي.
مطالب القطاع الزراعي امل�صـري يف الأعوام
القادمة لتحمل العواقب قد يتم �إرهاقها
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نتيجة للإهمال على مر ال�سنني ،مما جعل
م�صـر م�ستوردا �صافيا للغذاء.
تداعيات الأزمة املالية العاملية على القطاع
الزراعي تو�ضح تهديدا على التنمية الزراعية
يف م�صـر كما تنعك�س على برامج �أخرى
للتنمية .يتوقع اخلرباء �أن الأزمة �ست�ؤثر على
الربامج واملخططات لت�شجيع املزارعني
على زراعة حما�صيل �إ�سرتاتيجية مثل
القمح والذرة وعباد ال�شم�س مما �سي�ؤدى
اىل الإعتماد على ال�صادرات من اخلارج مرة
�أخرى ،والرتاجع عن �سيا�سات التقرب من
االكتفاء الذاتى لهذه املحا�صيل اىل جانب
انخفا�ض معدالت النمو الزراعي يف م�صـر.
هناك �أي�ضا تهديدا ملحاوالت التو�صل
اىل االكتفاء الذاتي لزراعة القمح يف م�صـر
نتيجة للأزمة املالية واالقت�صادية العاملية.
والتي �أدت اىل انخفا�ض عاملي يف �أ�سعار
احلبوب الغذائية يف ال�سوق العاملى.فتوجه
كل امل�ؤ�شـرات املزارعني بعيدا عن زراعة
القمح خالل مو�سم الزراعة احلايل وزراعتهم
للرب�سيم ،وهو م�ؤ�شـر لكارثة غذائية.
وهذا تنب�ؤ �أن التحرك بعيدا عن اال�ستثمار
يف القطاع الزراعي يف ظل املوقف الراهن
�سي�ؤدى اىل انخفا�ض فر�ص العمل يف هذا
القطاع ،ودخول جمموعات جديدة ،وخا�صة
املجتمع الريفي حتت خط الفقر ،بالإ�ضافة
اىل الهجرة املحتملة من الريف ،وخا�صة
ب�صعيد م�صـر.
هناك حاجة اىل م�ساندة املزارعني ،تنمية
الزراعة امل�صـرية وتبنى �سيا�سات الزراعة
البديلة والتنمية املتكاملة والتي �ستوفر
�أمن الغذاء وحياة كرمية للم�صـريني من خالل
الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية واحلقوق
ال�سيا�سية.

الآثار املرتتبة على قطاع
ال�صناعة:

توقع �أدهم ندمي املدير التنفيذي ملركز
حتديث ال�صناعة �أن تلج�أ امل�صانع يف الفرتة
القادمة لت�سـريح  45%من العمالة احلالية
لأنها عمالة غري مدربة ،وقال ندمي خالل
الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال يف
 24مار�س املا�ضي� ،إن يف م�صـر  2مليون
عامل يف جمال ال�صناعة بينهم  65%م�ؤّمن
عليهم والباقى خارج مظلة الت�أمني مما
يتطلب و�ضع خطة جادة للت�أمني عليهم.

وك�شف ندمي عن انخفا�ض قيمة ال�صادرات
امل�صـرية بن�سبة  30%ب�سبب الأزمة املالية
العاملية ،وقال :نعاين من فقدان الأ�سواق
الرئي�سية التي كانت ت�ستقبل �إنتاجنا
الت�صديرى خا�صة يف الواليات املتحدة ودول
�أوروبا ،ف�ضالً عن انخفا�ض الطلب العاملي
عامة ب�سبب تداعيات الأزمة املالية العاملية،
وعلينا الآن البحث بجدية عن �أ�سواق بديلة
كما نبحث عن ا�ستثمارات بديلة لتلك التي
قد تكون ان�سحبت من م�صـر يف حماولة
لتقليل خ�سائرها التي طالتها الأزمة ب�شكل
كبري و�أربكت ح�ساباتها املالية.
هذا وقد توقع الدكتور عثمان حممد عثمان،
وزير التنمية االقت�صادية ،زيادة معدالت
البطالة بني  9.5%و 10%يف العامل املاىل
اجلديد  2010/2009وانخفا�ض معدل
النمو اىل ن�سبة ترتاوح بني  4%و4.1%
ب�سبب الأزمة املالية العاملية.
وقال الوزير يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
عقده يوم  23مار�س املا�ضي للإعالن عن
املالمح الرئي�سية خلطة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لعام � 2010/2009إن العام
املايل اجلديد �سيئ و�صعب ب�سبب الأزمة
العاملية وتداعياتها على االقت�صاد
امل�صـري .و�أ�ضاف�“ :إن �شاء اهلل �ستزيد
معدالت البطالة” ،نظراً النخفا�ض معدل
النمو ،حيث �إن انخفا�ضا بن�سبة  1%يف النمو
ي�ؤدي لزيادة عدد العاطلني نحو � 150ألف
عاطل ،وتابع الوزير :الأزمة االقت�صادية
العاملية �أعادتنا ملراحل طويلة للخلف.
و�أ�شار الوزير اىل �أن خطة العام املايل القادم
و�ضعت يف الأ�سا�س ملواجهة الأزمة العاملية،
و�أكد �أنه من املتوقع �أن ي�صل حجم الناجت
املحلي الإجمايل اىل تريليون و 181مليار
جنيه وزيادة اال�ستثمارات الكلية اىل 200
مليار جنيه ،وذلك مقارنة بحوايل  195مليار
جنيه عام .2009/2008
وقال الوزير �إن القطاعات �سـريعة النمو
هي الأكرث ت�أثراً بالأزمة حيث من املتوقع
�أن ي�صل النمو يف قناة ال�سوي�س اىل �سالب
 ،8%وال�سياحة �سالب  ،8.7%وال�صناعة
التحويلية من  8%عام  2008/2007اىل
 3.8%عام  ،2010/2009والنقل من
 8.1%عام  2008/2007اىل  5.3%عام
.2010/2009

و�أو�ضح الوزير �أن القطاعات التي �ستت�أثر
خالل العام املايل القادم ولكن بدرجات
متفاوتة يف ظل عدم التيقن ب�أبعاد الأزمة
ومداها الزمني ،هي الت�شييد والبناء حيث
�سننخف�ض من  11%اىل  ،10%وقطاع
جتارة اجلملة والتجزئة من  6.3%اىل 5.8%
والقطاع املايل من  5.4%اىل  ..5%وحول
القطاعات التي تت�أثر ببطء بتداعيات الأزمة،
�أكد عثمان �أن قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات �سوف ينخف�ض من  11%اىل
.10%
وقال عثمان :انخفا�ض معدالت النمو يف
القطاعات اال�ستثمارية املختلفة يقابله
تنامى اال�ستثمارات العامة مع االلتزام
احلكومي بربامج التنمية الب�شـرية والبنية
الأ�سا�سية وزيادة معدالت النمو يف قطاع
اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية
الأخرى من  4.7%اىل  ،4.9%واخلدمات
احلكومية العامة من  2%اىل ،3.5%
والكهرباء واملياه من  7%اىل ،7.1%و�أ�ضاف
الوزير �أن الفجوة التمويلية بني اال�ستثمارات
الكلية واالدخار املحلي �سوف ت�صل اىل 85
مليار جنيه عام  ،2010/2009ومن املتوقع
متويل هذه الفجوة من حتويالت العاملني
امل�صـريني باخلارج ،والتي قد ت�صل اىل
 40مليار جنيه مقارنة بحواىل  41مليار جنيه
عام  ،2009/2008الفتا ً اىل �أن حتويالت
امل�صـريني ت�أثرت بالأزمة .و�أ�شار الوزير
اىل تراجع ن�صيب اال�ستثمار اخلا�ص جلملة
اال�ستثمارات اىل  57%مقابل  67%عام
.2009/2008
وعلى �ضوء نتائج عمل فريق ر�صد دار
اخلدمات النقابية والعمالية ،فقد مت ت�سـريح
ما يقرب من  6100عامل خالل �شهر ابريل
املا�ضي يف قطاعات خمتلفة منها قطاع الغزل
والن�سيج واملالب�س اجلاهزة وال�سياحة والبناء
والأخ�شاب والبنوك وال�صناعات الغذائية
والأدوية وقطاع ال�صناعات املعدنية.
ففى قطاع الغزل والن�سيج واملالب�س اجلاهزة
مت ت�سـريح ما يزيد عن  3100عامل وعاملة،
منهم من مت ف�صله �أو ت�سـريحه مبا�شـرة �أو
منحه �أجازة مفتوحة ،كذلك �صدر قرار غلق
كلي لإحدى ال�شـركات وت�سـريح باقى طاقم
عمالها دون �صـرف الأجور امل�ستحقة لهم.
كما مت تخفي�ض الرواتب ،واحلوافز و�أحيانا ً
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�إلغائها �أو ت�أخرها ،وفر�ض جزاءات على
العمال لأتفه الأ�سباب �أو �إجبارهم على العمل
ل�ساعات �إ�ضافية.
ويف قطاع ال�سياحة مت ت�سـريح ما يقارب
 270عامل وعاملة وانتهج �أ�صحاب الفنادق
وال�شـركات ال�سياحية �سيا�سة زيادة الأجازات
غري مدفوعة الأجر وتخفي�ض نفقات الإعا�شة
مع زيادة اجلزاءات.
�أما يف قطاع البناء والأخ�شاب فقد مت ت�سـريح
ما يقارب  1400عامل وعاملة بالف�صل �أو
عر�ض ت�سوية معا�ش مبكر �أو �إيقاف بع�ض
خطوط الإنتاج كما مت يف احدى �شـركات
اال�سمنت ،كذلك تخفي�ض اليوميات
ومكاف�آت الإنتاج واحلوافز بكافة �صورها،
كما جل�أ البع�ض منهم عند التجديد للعمال
بتخيريهم ما بني املوافقة على عقد جديد
براتب هزيل �أو عدم التجديد.
ويف قطاع البنوك فعلى الرغم من �أن
فريق الر�صد مل ير�صد ت�سـريح للعمال يف
البنوك امل�صـرية� ،إال �أن �شهر �أبريل قد
�شهد جمموعة من الإجراءات اتخذتها بع�ض
البنوك ت�شري اىل ت�أثرها بالأزمة املالية وهو
ما ي�شري اىل ت�سـريح متوقع للعمال خالل
ال�شهور القليلة القادمة ..حيث قررت بع�ض
البنوك ،لأول مرة فر�ض �أ�سعار على اخلدمات
امل�صـرفية ملواجهة تداعيات الأزمة املالية
العاملية ،وحت�سني م�ؤ�شـرات الأرباح خالل
العام احلايل .ويف ال�صناعات الغذائية مت
ت�سـريح ما يقرب من  700عامل وعاملة ،كما
مت �إجبار العمال يف �إحدى ال�شـركات الزراعية
على توقيع �إي�صاالت �أمانة على بيا�ض
واال�ستقالة مقابل ا�ستمرارهم يف العمل!
�أما عن قطاع الأدوية فقد بد�أت بع�ض
ال�شـركات القاب�ضة بالتفكري يف عمليات
دمج �شـركاتها التابعة ،وهو ما حدث بالفعل
يف ال�شـركة القاب�ضة لل�صناعات الدوائية
والتي قررت دمج ال�شـركة العربية للأدوية
مع �شـركة القاهرة للأدوية ..وهو ما رف�ضه
عمال ال�شـركتني نظرا ملا �سيتبع ذلك
من �إعادة هيكلة لعمال ال�شـركتني .ويف
�شـركة للم�ستلزمات الطبية مت �إيقاف بع�ض
املاكينات عن الإنتاج ومل يتم �صـرف رواتب
العمال خالل �شهري فرباير ومار�س �سنة
 2009بحجة تطوير امل�صنع ،مل يتم ت�سـريح
�أى عامل من امل�صنع لكن مت �إعطاء بع�ض

العمال �إجازة مفتوحة بدون مرتب ،ووقف
�صـرف بدل االنتقال وقيمته  75جنيها منذ
�شهر يناير املا�ضي..
ويف قطاع ال�صناعات املعدنية فقد ر�صد
فريق العمل ت�سـريح ما يقرب من  550عامل
وعاملة من بينهم عمالة و�صلت �سنوات
خدمتها �أكرث من ع�شـر �سنوات ،كذلك �أجربت
�إحدى ال�شـركات عمالها بتوقيع عقود جديدة
ب�أجور متدنية.

ال�سياحة:

�أكد جمل�س ال�سياحة وال�سفر العاملى �أنه
بعد4 �أعوام من النمو املتوا�صل, ف�إن �صناعة
ال�سياحة وال�سفر تراجعت يف معدالت النمو
ب�شكل كبري العام املا�ضي ,وتوقع �أن تعانى
هذه ال�صناعة من عامني �شديدى ال�صعوبة
()2010/2009 اىل �أن تلتقط �أنفا�سها بعد
ذلك وتعود لالزدهار من جديد.
�أما يف م�صـر فقد �أ�شار تقرير جلنة اخلطة
واملوازنة عن احل�ساب اخلتامى للدولة
والهيئات العامة االقت�صادية والهيئة
القومية للإنتاج احلربى واخلزانة العامة اىل
انخفا�ض الإيرادات ال�سياحية بعد �أن تراجع
معدل منو �أعداد ال�سائحني الوافدين خالل
الربع الثانى من عام  2009/2008اىل 1٪
مقابل نحو  15٪يف الربع الأول .كما �شهدت
الإيرادات ال�سياحية تراجعا و�صل معدله
اىل  11٪حمققا  2.4مليار دوالر ،يف الفرتة
من �أكتوبر اىل دي�سمرب  ،2008مقارنا بنحو
 2.7مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من العام
املا�ضي ،يف حني تراجع عدد الليايل ال�سياحية
ليبلغ نحو  28.9مليون ليلة ،مقارنة بنحو
 31.2مليون ليلة بن�سبة ت�صل اىل  11٪يف
الفرتة ذاتها ،وكل ذلك كان له انعكا�ساته
على العمال.
و�أي�ضا ،يف بع�ض القرى ال�سياحية ،مت خف�ض
حوافز العمال بن�سبة  ،25%بالإ�ضافة اىل
تخفي�ض بع�ض املميزات مثل تخفي�ض
نفقات الإعا�شة للعمال وزيادة �أيام الإجازات
غري مدفوعة الأجر و�أي�ضا ارتفعت ن�سبة
اجلزاءات ب�شكل ملحوظ.
ويف �شـركة �سياحة �أخرى بالغردقة ،والتي
يبلغ عدد عمالها  890عامل منهم 350
عاملة ،مت �إغالق جزء منها ومت ت�سـريح 200
عامل وعاملة.

ويف فندق ال�صفا لل�سياحة مبحافظة �سوهاج،
الذي يبلغ عدد العاملني به  85عامل مت
ت�سـريح  25عامال منهم  7عامالت يف �شهر
�أبريل املا�ضي ،لقلة النزالء بالفندق.

البناء والأخ�شاب:

بد�أت �آثار الأزمة املالية بالظهور على
�صناعة الأثاث والأخ�شاب يف م�صـر ،حيث �أكد
املهند�س �أحمد حلمي رئي�س جمل�س ت�صدير
الأثاث ،عن خماوفه من احتمال �أزمة حمققة
الوقوع خالل ال�شهور القادمة وو�صف تلك
الفرتة "بال�شهور العجاف"!!� ..أكد حلمي
�أن ن�سبة �صادرات الأثاث قد ارتفعت خالل
ال�شهرين املا�ضيني مبا يقرب من 25٪
وهي عقود مربمة منذ العام املا�ضي ،بينما
�شهدت معدالت العقود اجلديدة تراجعا
كبريا منذ بداية العام احلايل مما يهدد ب�أزمة
�أكيدة �سوف تظهر خالل ال�شهور القادمة
وت�ستمر ملدة عامني علي الأقل ،و�أرجع
ذلك اىل �ضعف القوة ال�شـرائية وذلك على
م�ستوى العامل نتيجة الأزمة املالية العاملية.
�أما عن �صناعة الرخام فقد �أكد �أع�ضاء
�شعبة الرخام واجلرانيت باحتاد ال�صناعات
امل�صـرية� ،أن الأزمة املالية العاملية �أثرت
�سلبا ً على قطاع الرخام واجلرانيت ،حيث
تراجعت الأرباح بن�سبة  30%ح�سب �أع�ضاء
ال�شعبة .وقال د .مدحت م�صطفى رئي�س
ال�شعبة�" :إن ت�أثري الأزمة العاملية على
القطاع ت�أثريا كبريا نظراً لأن القطاع يعتمد
ب�شكل �أ�سا�سى على الت�صدير ،الفتا ً اىل �أن
القطاع يهدف ب�شكل �أ�سا�سى لتحقيق نف�س
مكا�سب العام املا�ضي ،والتي و�صلت اىل
 350مليون دوالر ،م�ؤكداً �أن القطاع يراهن
ب�شكل كبري على ال�سوق الأفريقية".
ويف م�صنع �أ�سمنت �أ�سيوط ،الذي متلكه
�شـركة �سيمن�س الفرن�سية ،الذي يبلغ عدد
العمال فيه  4400عامالً ،منهم  680عامالً
معينا ً والباقي عمالة م�ؤقتة ويومية ،قامت
�إدارة امل�صنع ب�إيقاف خط �إنتاج بدعوى
ال�صيانة.
كما قامت �شـركة �أورا�سكوم للإن�شاء
وال�صناعة بت�سـريح ما لديها من العمالة
امل�ؤقتة �أواخر �شهر مار�س املا�ضي وعددهم
 400عامل ،وذلك من خالل �إ�صدار قرار �إداري
ب�إنهاء العقود املربمة معهم.
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ويف �شـركة ال�سوي�س للأ�سمنت �أعلن م�سئولو
ال�شـركة يف �شهر فرباير املا�ضي عن خطة
لتخفي�ض العمالة ،حيث طرحت ال�شـركة
املعا�ش املبكر ملن يرغب من العاملني
مقابل مكاف�أة تقدر بـ� 50ألف جنيه لكل
عامل ،وفقا ملرتباتهم ،وهو ما رف�ضه
العاملون وجلنتهم النقابية.
فى ال�شـركة الهند�سية لل�صناعات والت�شييد
"�سياك" ا�ستغنت الإدارة عن  150عامال خالل
�شهر يناير املا�ضي ،بحجة الأزمة املالية
العاملية ومل تقم الإدارة بالت�سوية القانونية
للعمال ،حيث �صـرفت لهم فقط �شهرين
مكاف�أة عن �إجمايل مدة اخلدمة التي و�صلت
اىل ع�شـر �سنوات لبع�ضهم.
قامت �شـركة الكابالت الكهربائية باال�ستغناء
عن  600عامل م�ؤقت لديها ،وذلك من خالل
خف�ض مرتباتهم بالعقود اجلديدة ،حيث
�أجربت الإدارة العاملني على التوقيع على
العقود اجلديدة واملرتبات اجلديدة ،ومن
رف�ض من العمال رف�ضت الإدارة جتديد
عقده ،عالوة على امتناعها عن توزيع الأرباح
البالغة ن�سبتها  10%وفقا لقانون ال�شـركات
بدعوى الأزمة املالية وعدم توافر �سيولة
مالية.
فى �أول �شهر مار�س املا�ضي �أرغمت
�إدارة "ال�شـركة امل�صـرية ل�صناعة الرخام
واجلرانيت" �أكرث من  20عامالً على تقدمي
ا�ستقاالتهم ،وقبول تعوي�ض ال�شهرين عن
كل عام ،ولكنها مل تقم بالإعالن عن طلب
عمالة جديدة حتى الآن.

الطب:

فى �إطار مواجهة �آثار الأزمة املالية العاملية
بد�أت بع�ض ال�شـركات القاب�ضة بالتفكري يف
عمليات دمج �شـركاتها التابعة ،وهو ما حدث
بالفعل يف ال�شـركة القاب�ضة لل�صناعات
الدوائية والتي قررت دمج ال�شـركة العربية
للأدوية مع �شـركة القاهرة للأدوية ،وهو ما
رف�ضه عمال ال�شـركتني نظرا ملا �سيتبع
ذلك من �إعادة هيكلة لعمال ال�شـركتني.وقد
اعت�صم نحو 1500من عمال القاهرة للأدوية
مبقر ال�شـركة مبيدان فيكتوريا يف �شربا
احتجاجا على قرار الدمج ،ذلك �أن �أ�سباب
ً
اعرتا�ض العمال على حماوالت الدمج هو لأن
مديونيات ال�شـركة العربية تخطَّ ت  81مليون

جنيه 30 ،منها للبنوك و 20مليو ًنا �ضـرائب
مت�أخرة ،ومديونية  31مليون جنيه ل�شـركة
اجلمهورية للأدوية ،م�ضيفًا �أن جمل�سي �إدارة
ال�شـركتني يريد بناء م�صنعا ً جديداً من �أجل
الدمج تكلفته  350مليون جنيه.
وقال �أحد العمال� ":أن هناك توقعات
بتقلي�ص العمالة اىل �أق�صى حد خا�صة بعد
�أن �ضـربت الأزمة املالية العاملية �صناعة
الدواء يف م�صـر و�أ�صبحنا ن�ستورد �أكرث من
 % 90من اخلامات امل�ستخدمة يف ال�صناعة
ح�سب ت�صـريحات الدكتور جمدي ح�سن رئي�س
ال�شـركة القاب�ضة للأدوية ولكن الأمر �سوف
يزداد �سوءاً يف حالة الدمج مع �شـركة خا�سـرة
ولي�س كما يدعى رئي�س ال�شـركة بان الدمج
هو �إعادة هيكلة ال�شـركتني وزيادة قدرتهما
على املناف�سة عامليا ً ،وترددت �أنباء يف
�أو�ساط العمال بنية ال�شـركة طرح برناجما ً
للمعا�ش املبكر وهو �أمر ي�ؤكد رغبة ال�شـركة
يف تقلي�ص العمالة قبل الدمج".

مبيعات ال�سيارات:

�أكد منتجو و�صناع ال�سيارات يف م�صـر
انخفا�ض مبيعات ال�سيارات ب�شكل كبري
ب�سبب الأزمة االقت�صادية العاملية .و�أو�ضح
بع�ض امل�سئولني يف �شـركات ال�سيارات
تراجع مبيعات ال�سيارات بقوة نحو  50اىل
 80%باملقارنة بعام .2008/2007
قال املهند�س جورج عبد املالك م�ست�شار
رئي�س جمل�س الإدارة لل�شئون الفنية
وامل�شـروعات ال�صناعية ب�شـركة «غبور»� :إن
مبيعات ال�سيارات تراجعت بن�سبة ال تقل عن
 50%باملقارنة بعام .2008
الفتا ً اىل �أن �شـركات ال�سيارات تنتظر دخول
البنوك يف ال�شهر احلايل لدعم خطة متويل
قرو�ض لل�سيارات كما حدث يف  2008وهى
اخلطة التي حققت ن�سبة ربح للبنوك ت�صل
اىل  120%ح�سب قوله ،وتوقع عبد املالك
�أن تدخل �سوق ال�سيارات يف حالة من الركود
�إذا مل تدعم البنوك خطة متويل جديدة لهذا
العام وهو ما قد ي�ؤدي لتخفي�ض العمالة
ب�شكل هائل �أو �إغالق ال�شـركات يف حالة ركود
ال�سوق وعدم تدخل البنوك.
و�أكد امل�ست�شار �أن تخفي�ض العمالة جاء
نتيجة تخفي�ض الإنتاج ،حيث مت ت�سـريح
عدد من العمال يف نهاية العام املا�ضي
من العاملني يف �شـركة غبور كنتيجة للأزمة

املالية العاملية.
وقال م�ست�شار جمل�س الإدارة بال�شـركة �إنه مت
تخفي�ض �أيام العمل من  5اىل � 3أيام فقط
بالإ�ضافة اىل �إلغاء وتخفي�ض بع�ض حوافز
العاملني و�إلغاء «بون�ص» مبيعات 2008
على م�سئوىل الإدارة بال�شـركة بالإ�ضافة
اىل تقليل مرتبات بع�ض العاملني نتيجة
ت�أثريات الأزمة على ال�شـركة.
وقال مرق�ص حنا ،مدير �إدارة قطع الغيار
ب�شـركة �إخوان مقار� :إن ت�أثريات الأزمة جاءت
مبا�شـرة على قطاعات الإنتاج واملبيعات
ل�شـركات ال�سيارات والتي �أدت اىل تراجع
مبيعات ال�سيارات بن�سبة  50%للعام احلايل
مقارنة بعام  2008/2007مما �أدى اىل قيام
بع�ض امل�صانع وال�شـركات بخف�ض �إنتاجها
ملواجهة حركة ركود ال�سوق بالإ�ضافة
اىل قيام بع�ض ال�شـركات بخف�ض العمالة
خالل الفرتة احلالية نتيجة تداعيات الأزمة
االقت�صادية العاملية ،وتوقع حنا �أن ت�ستمر
الأزمة ملدة عام على الأقل.
كذلك قامت �إدارة �شـركة جولدى للأجهزة
الكهربائية “تلفزيونات وغ�ساالت وثالجات”
باال�ستغناء عن  60عامالً خالل ال�شهر
املا�ضي ،بعد �أن ا�ستطاعت �إرغامهم على
تقدمي ا�ستقاالتهم مقابل ح�صولهم على
�شهرين عن كل �سنة عمل بال�شـركة ،وقامت
بالإعالن عن حاجتها لعمالة جديدة ،تعمل
ب�أجر �شامل  400جنيه ،الأمر الذي �أكد �صحة
ت�أكيدات العمال ب�أن ال�شـركة تنوي التخل�ص
من العمالة القدمية ،ممن يح�صلون على �أجور
مرتفعة ن�سبيا ،و�ضاعف من خماوف العمال
املتبقني بال�شـركة ،نظراً لتوقعهم اقرتاب
يوم التخل�ص منهم بعد �إتقان العمالة
اجلديدة للعمل.
فى �شـركة درمي الند قامت �إدارة ال�شـركة
ب�صـرف  40عامالً من عمالتها القدمية،
بعد �إرغامهم على تقدمي اال�ستقالة مقابل
احل�صول على �شهرين عن كل عام ،وبعدها
قامت بطلب عمالة جديدة مقابل  400جنيه
لكل عامل!!

العاملون باخلارج:

بوادر الأزمة االقت�صادية العاملية ،بد�أت
تظهر على ال�ساحة ،ومن بني �ضحاياها عدد
كبري من امل�صـريني العاملني يف اخلارج ،كما
هو احلال يف الداخل ،فقد ا�ضطرت م�صانع
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و�شـركات وم�ؤ�س�سات يف خمتلف الدول
الأجنبية والعربية ،اىل اال�ستغناء عن جانب
من عمالتها وتقلي�ص حجمها لتاليف �شبح
الإفال�س ،مما �سي�ؤدي لعودة عدد كبري من
العاملني امل�صـريني ،خالل الأ�شهر القليلة
القادمة .وتوقع خرباء االقت�صاد ،ب�أن ي�صل
حجم العائدين اىل �أكرث من ربع مليون
م�صـري ،هذا يف الوقت الذي مل ت�ستعد فيه
احلكومة ال�ستيعاب تلك العمالة التي ت�شكل
عبئا جديدا يف �سوق العمل ،و�ست�ضاف اىل
طابور العاطلني ،الذي يتجاوز  10ماليني
عاطل .وعلى الرغم من عدم وجود �إح�صائيات
دقيقة ،عن عدد العمالة امل�صـرية يف اخلارج،
�إال �أن الأرقام ت�شري اىل �أن �أعدادهم و�صلت
اىل نحو  6ماليني م�صـري ،يعملون يف مهن
خمتلفة ،بينما ك�شفت وزيرة القوى العاملة
والهجرة عائ�شة عبد الهادي عن �أن عدد
امل�صـريني الذين يعملون يف اخلارج جتاوز4
ماليني و� 700ألف م�صـري ،وذلك طبقا
لإح�صائيات عام  2008املا�ضي ،بينما قدر
اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء حجم
العمالة امل�صـرية باخلارج بنحو  3.5ماليني
م�صـري ،منهم  2مليون و� 180ألفا يف
دول اخلليج ،ومليون و� 320ألفا يف الدول
الأوروبية ،وا�سرتاليا ،وكندا ،والواليات
املتحدة االمريكية .ور�صد التقرير ال�شهرى،
ملركز املعلومات مبجل�س الوزراء ،تراجع
امل�ؤ�شـر العام للطلب على العمالة امل�صـرية
ب�شكل عام اىل نحو  362نقطة مقابل 638
نقطة ،كما تراجع الطلب على حملة امل�ؤهالت
العليا حمليا وخارجيا اىل  257نقطة مقابل
 820نقطة.
الأرقام ت�شري اىل وجود نحو  6ماليني عامل
م�صـري يف اخلارج .وامل�شكلة احلقيقية
هي احتماالت عودة عدد كبري من العاملني
امل�صـريني ،مما �سي�ؤدي لإحداث حالة من
االرتباك يف �سوق العمل ،نظرا لعدم ا�ستعداد
احلكومة ال�ستيعابهم ،ف�ضال عن متتع �أغلبهم
مبهارات وكفاءات يف جماالت عديدة متكنهم
من �إحالل عمل العمالة املوجودة يف م�صـر لأن
ال�شـركات الآن تطالب بتعيني ذوي اخلربات
والكفاءات ،ويف كلتا احلالتني �سنالحظ خالل
الأ�شهر القليلة القادمة ،زيادة حجم البطالة
يف م�صـر ،وارتفاع معدالت الك�ساد مما �سي�ؤثر
بطريقة �سلبية على �سوق العمل.

الإجراءات التي اتخذتها
احلكومة امل�صـرية ملعاجلة �آثار
الأزمة على االقت�صاد امل�صـري:

 .Iزيادة الإنفاق العام يف جماالت اال�ستثمار
العام ودعم الأن�شطة االقت�صادية ،مبا ينعك�س
على تنفيذ امل�شاريع امللحة ،التي تتطلب
عمالة مكثفة ،و�ضخ املاليني من اجلنيهات
كر�سوم مما يزيد من اال�ستهالك وبالتايل
زيادة الإنتاج وتوفري الإنتاج امل�صـري بدفعة
للأمام.
 .IIتخفي�ض التعريفة اجلمركية على ال�سلع
الو�سيطة والر�أ�سمالية ،والتي ت�ساعد
ال�شـركات على املناف�سة يف اخلارج ،وت�شجيع
اال�ستثمار والت�شغيل.
 .IIIالتحكم يف �ضـريبة املبيعات على ال�سلع
الر�أ�سمالية ملدة عام لت�شجيع اال�ستثمار.
 .IVتنفيذ ا�ستثمارات يف حدود  15مليار
دوالر يف م�شاريع حتت �إطار امل�شاركة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
 .Vاال�ستمرار يف جذب اال�ستثمارات من اخلارج

ب�صفة عامة وخا�صة من املنطقة العربية ،مبا ال
يقل عن  10مليار دوالر �سنويا.
 .VIتوفري فر�ص اال�ستثمار يف القطاع
احلقيقي للدرا�سات القابلة للتنفيذ ،مثل
النفط واملوارد املائية ،والطريان املدين
والبنى التحتية وال�سياحة والتنمية احل�ضـرية
والزراعة والتجارة اخلارجية وتكنولوجيا
املعلومات.
 .VIIتفعيل دور مكاتب اال�ستثمار يف
املحافظات وقدرتها على تن�شيط وت�شجيع
اال�ستثمار ومنح الرتاخي�ص.
 .VIIIحل م�شاكل اال�ستثمار و�إزالة العقبات،
ال �سيما يف القطاعات كثيفة العمالة ،مثل
الزراعة وال�صناعة واملقاولني وقطاع
اخلدمات.
 .IXتفوي�ض جمال�س املناطق ال�صناعية
واملوافقات ال�صناعية ال�صادرة ملنح
تراخي�ص الت�شغيل.
 .Xحتقيق التوازن واال�ستقرار يف �أ�سعار
الطاقة لل�صناعة.
 .XIدعم وم�ساندة القطاعات الإنتاجية
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والت�صديرية.
 .XIIتوفري الأرا�ضي الالزمة مل�شاريع البنية
التحتية والن�شاط الإنتاجي.
 .XIIIما يقرب من � 500ألف فدان من
اال�ستثمارات اجلديدة يف القطاع الزراعي.
 .XIVالتن�سيق بني احلكومة والبنك املركزي
لت�شجيع توافر الإئتمان لتمويل امل�شـروعات
�صغرية ومتو�سطة احلجم وم�شاريع ا�ستغالل
فائ�ض ال�سيولة الكبرية يف متويل امل�شاريع
الإنتاجية.
 .XVدفع ن�شاط التمويل العقاري لتمويل
البلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل.
 .XVIاال�ستمرار يف تنفيذ املرحلة الثانية
من برنامج �إ�صالح النظام امل�صـريف.
 .XVIIحزمة من الت�شـريعات الالزمة لتحفيز
الن�شاط االقت�صادي.
� .XVIIIإعادة النظر يف القرارات والإجراءات
التي لها �أثر �سلبي على الن�شاط االقت�صادي
 يف املناطق احلرة من تكرير النفط. .XIXالتن�شيط امل�ستمر لقطاع ال�سياحة.

�إريرتيا
�سجن مفتوح يواجه الأزمة العاملية
فعال� ،أو ق�ضاء م�ستقل� ،أو �صحافة حرة� ،أو م�ساءلة
يف غياب د�ستور حقيقي� ،أو برملان ّ
ر�سميا ،تفتقد �إريرتيا �أكرث بلدان العامل
بريوقراطية� ،أو موازنة وطنية من�شورة
ً
ع�سكر ًة ،الآليات املطلوبة لإدارة الأزمة العاملية احلالية .لقد ا�ستنفذ تقل�ص االقت�صاد
العاملي التحويالت املالية الواردة �إىل �إريرتيا ،بينما ناطحت �أ�سعار الغذاء والوقود
عنان ال�سماء .وحتتاج البالد يف الوقت احلايل �إىل تغيري فوري نحو نظام دميقراطي
مدعوما من قبل املجتمع الدويل .ويبدو �أن املعونات الإن�سانية التي
للحكم ،يكون
ً
ر�صدتها منظمات غري حكومية دولية كانت خطة الطوارئ الأكرث فاعلية ،لإنقاذ ال�شعب
الإريرتي الذي ال حول له وال قوة.
احلركة الإريرتية للدميقراطية وحقوق الإن�سان

التمكني

دانيال ماكينون
Daniel R Mekonnen

قبل �أن تزداد حدة الأزمة املالية العاملية،
وبوقت طويل ويف �أواخر العام ،2008
كانت �إريرتيا بالفعل تعاين فو�ضى
اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية عميقة،
من �صنع يديها .فالبلد يتمتع بواحد من
�أفقر ال�سجالت يف حماية حقوق الإن�سان على
م�ستوى العامل ،وذلك بحكم �شهادة هيئات
الر�صد الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان،
مبا فيها اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان
وال�شعوب ،وجمموعة عمل الأمم املتحدة
حول االعتقال التع�سفي .وقد ازدادت �أزمة
حقوق الإن�سان �سو ًءا بعد ال�صـراع احلدودي
مع �إثيوبيا يف الفرتة من  ،2000-1998حيث
د�أبت احلكومة مذاك على ا�ستخدام تداعيات
ال�صـراع ،كذريعة لقمع احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية.

�سجن مفتوح

كدولة م�ستقلة منذ العام  ،1991حان
الوقت لأن متنح �إريرتيا احلرية احلقيقية
ملواطنيها .فاحلقيقة �أن املالمح املعتادة
حلكومة حرة ودميقراطية ،تكاد ال ترى(.)1
فجميع بلدان العامل لديها د�ستور وطني
( )1انظر :ماكينون" ،العدالة االنتقالية :ت�أطري منوذج
لإريرتيا� ،أطروحة غري من�شورة:
Mekonnen, D.R. (2008). ‘Transitional

التعليم

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف �إريترييا = 47.1

أي�ضا لديها برملانات
نافذ ،ومعظم البلدان � ً
تعمل .كما �أن بالد العامل �أجمع ،جتري
انتخابات منتظمة ودورية ،بغ�ض النظر عما
�إذا كانت حرة �أو عادلة باملعنى احلقيقي.
كما �أن البالد ت�سمح مبنافذ للإعالم اخلا�ص،
حتى ولو �أ�صبحت و�سائله النظامية مقيدة،
اىل درجة �أنها ال تعطي �أي م�ساحة حلرية
ال�صحافة .يف �إريرتيا ،تبنت احلكومة د�ستور
العام  ،1997لكنها مل تطبقه قط .كما توقف
الربملان عن العمل يف �شباط/فرباير .2002
واختفى الإعالم اخلا�ص (الإذاعة ،والتلفاز،
واملطبوع والإلكرتوين) بني عامي 1997
و2001؛ فقط املنافذ التي متلكها احلكومة
هي التي ظلت تعمل ،ومن ثم ظل انتما�ؤها
طوال الوقت للنخبة احلاكمة ،بدال من االنتماء
اىل ذكر احلقيقة .والأ�سو�أ من كل هذا وذاك،
Justice: Framing a Model for Eritrea’,
unpublished LLD thesis, University
of the Free State.
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف �إريترييا = 60.2

�أنه منذ اال�ستقالل ،مل تتمتع �إريرتيا ب�أي
انتخابات حرة عادلة.
اليوم ،وطوابري اخلبز تنت�شـر يف �شوارع
العا�صمة �أ�سمرا� ،أ�صبحت احلياة غاية يف
ال�صعوبة على الإريرتيني .فعلى غرار ما
قامت به �سلطات احتالل "الدريج" Dreg
(جلنة تن�سيق القوات امل�سلحة وال�شـرطة
واجلي�ش الإقليمي) يف �سبعينيات القرن
املن�صـرم ،يبدو �أن احلكومة قد �أعلنت احلرب
على �شعبها .فهناك مقولة �شائعة و�سط
الإريرتيني ب�أن الفارق الوحيد بني الدريج
واحلكم الراهن للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ( ،)PFDJهو �أن امل�س�ؤولني
يف جلنة/الدريج ،اعتادوا التحدث باللغة
الأمهرية (اللغة الإثيوبية الر�سمية) بينما
يتوا�صل م�س�ؤولو اجلبهة بـ"التيجرينيا"
وهي لهجة ذات �صفة ر�سمية فعلية.
والأفراد الذين ال ي�شاركون يف �أيديولوجية
الدولة� ،أو التابعون ملعتقدات دينية� ،أو
ر�سميا من قبل احلكومة،
غري املدعومني
ً

غالبا ما يكونون م�ستهدفني وعلى نحو
ً
منظم ،بالعقاب ال�شديد من قبل اجلهاز
الأمني والع�سكري .والنتيجة� ،أن انتهاكات
حقوق الإن�سان متف�شية هناك .فاالنتهاك
هو القاعدة ،واحلماية هي اال�ستثناء .فبع�ض
التقديرات املحافظة ت�شري اىل �أن �أكرث من
� 20ألف ن�سمة موجودون يف ال�سجون ،بدون
حماكمة �أو �أي ات�صال مع العامل اخلارجي،
يف �أكرث من  300موقع ر�سمي وغري ر�سمي
على امتداد الدولة .ومعظم هذه املواقع
تدار بوا�سطة جرناالت اجلي�ش ،الذين ال
يتعر�ضون ،وغري القابلني للم�ساءلة� ،أمام
اخت�صارا ،لقد
ال�شـرطة �أو املحاكم العادية.
ً
حتول البلد اىل �سجن مفتوح ،حيث تنتهك
احلقوق واحلريات الأ�سا�سية عرب ممار�سات
مريعة كابو�سية كافكية (ن�سبة اىل "كافكا")
منت�شـرة ،ومتغلغلة.

امل�ؤ�شـرات االجتماعية والتنموية

م�ؤ�شـرات التنمية متناق�ضة .فالتقارير
الواردة من بع�ض امل�صادر ،ت�شري اىل
“تقدم” يف جماالت بعينها ،مثل معدل
وفيات املواليد و�أمرا�ض الأمهات .يف حني
�أن الأجواء ال�سيا�سية بالغة القمعية ،كما �أن
ا�ستحالة احل�صول على بيانات موثوقة ،جتعل
من ال�صعوبة اتخاذ هذه احل�سابات كقيمة
موثوق بها .كما �أن ال�سيا�سات االقت�صادية
املعيبة للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
متاما االقت�صاديات
والعدالة ،قد ا�ستنزفت
ً
الوطنية واملحلية ،على مدى فرتة طويلة
�سبقت الأزمة املالية العاملية التي اندلعت
يف �أواخر العام .2008
وكثري من التقارير الواردة من م�صادر
م�ستقلة ت�ضع �إريرتيا يف و�ضع بائ�س .على
�سبيل املثال ،ي�ضع م�ؤ�شـر اجلوع العاملي
�إريرتيا يف املرتبة الثالثة من �أ�سفل� ،أي
رقم  116بني  118دولة ورد تقييمها يف
التقرير( .)2وي�سجل البلد يف الوقت نف�سه
درجات حرجة على م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية،
ما يدل على �صعوبات بالغة يف كل بعد من
(2) Welt Hunger Ilfe (2007). The Challenge
of Hunger 2007.
Available from: <www.welthungerhilfe.
d e / fi l e a d m i n / m e d i a / p d f /
_Pressemitteilungen/DWHH_GHI
english.pdf>. Accessed 4 January 2008.

�أبعاد التنمية االجتماعية(.)3
ويف حرية ال�صحافة ،ت�أتي �إريرتيا يف الرتتيب
الأ�سو�أ يف العامل ،لتحل حمل كوريا ال�شمالية،
وفق تقارير "�صحافيون بال حدود"( .)4وعلى
الرغم من �صغر عدد �سكان �إريرتيا الذي
يبلغ  4ماليني ن�سمة� ،إال �أن ال�سجل املنذر
النتهاكات حقوق الإن�سان ،قد ت�سبب يف �أن
حتل البلد كرابع �أكرب م�ص ّدر لالجئني يف
العامل .فطلبات اللجوء التي بلغ عددها 19
�ألفًا و 400طلب جديد يف الفرتة من -2005
 2006جعل البلد ي�أتي يف مقدمة الدول
التي تعمها الفو�ضى ،املتمثلة يف ال�صومال
والعراق وزميبابوي(.)5

البلد الأكرث ع�سكرة

الع�سكرة املكثفة �شـر �آخر م�ستطري .فالطالب
يف املدار�س الثانوية جمربون على االلتحاق
مبع�سكرات اجلي�ش ،من �أجل “التعليم
الر�سمي” .ومن بني هذه املع�سكرات،
مع�سكر “�ساوا” للتدريب الع�سكري �سيئ
ال�سمعة .حيث يتعلم الطالب فيه االن�ضباط
حتت احلكم الع�سكري ال�صارم .وبرنامج
اخلدمة الع�سكرية الوطنية الذي يت�صف
ب�سوء املعاملة ،ويبد�أ عند �سن الثامنة
ع�شـرة اىل ما ال نهاية ،يوا�صل هذه املرحلة
الإعدادية من التن�شئة والت�شـرب الذهني.
واالنتهاكات املريعة العديدة التي ترتكب
يف ظل برنامج اخلدمة الع�سكرية الوطنية،
ت�شمل االغت�صاب و�أ�شكاالً �أخرى من العنف
اجلن�سي �ضد املجندات.
ويف ال�سنوات الأخرية� ،أحكم القادة
الع�سكريون ال�سيطرة على جميع امل�ؤ�س�سات
الأكادميية الكبرية .يف العام  ،2003ورد
ترتيب البلد ب�صفتها الدولة الأكرث ع�سكرة
يف العامل ،و�أعلى ثالث دولة يف العامل بعد
(3) Social Watch Report 2008.
(4) Reporters without Borders (2007).
Annual Worldwide Press Freedom
Index.
Available from: <www.rsf.org/article.
php3?id_article=24025>. Accessed 16
October 2007.
(5) UN High Commission for Refugees
(UNHCR) (2007). Global Trends:
Refugees, Asylum Seekers, Returnees,
Internally Displaced and Stateless
Persons. Geneva.
Available from: <www.unhcr.dk/Pdf/
>statistics/global_trends_2006.pdf
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كوريا ال�شمالية و�أجنوال ،ن�سبة اىل �إجمايل
الناجت القومي الذي يخ�ص�ص للجي�ش( .)6ويف
منت�صف العام  ،2000كان اجلي�ش الإريرتي
ي�ضم  300.000فرد يف �صفوفه� ،أكرث
من �أي وقت م�ضى يف التاريخ .ومنذ ذلك
احلني ،يقال �إن الأعداد قد ازدادت .وت�شكل
املجندات ما ي�صل  45.27%من �إجمايل
اجلي�ش الوطني ،وتتحدد درجة ا�ست�ضعافهن
وتعر�ضهن لالنتهاكات ،وفق ن�سبة عددهن.
وقد تفاقمت الأزمة ال�سائدة يف البالد ب�سبب
تقل�ص االقت�صاد العاملي ،والتي �أثرت
أثريا �شدي ًدا على التحويالت املالية من
ت� ً
اخلارج .فقد ارتفعت �أ�سعار الغذاء والوقود
ارتفاعات جنونية .فقد ذُكر �أن �أ�سعار
الوقود التي تنظمها احلكومة ب�صـرامة ،تعد
الأعلى يف العامل .والواقع �أن الوقود يكاد ال
يكون موجو ًدا .وميكن �شـراء الطعام وب�صورة
قانونية فقط ،من خالل املنافذ التي متلكها
احلكومة ،وعلى الفالحني بيع احلبوب لهذه
املتاجر ب�سعر ثابت .وقد مت جترمي بيع
احلبوب يف الأ�سواق املحلية ،وهو ما ذكره
الرئي�س نف�سه يف موجز �إعالمي مكثف.

اال�ستجابة احلكومية للأزمة

رف�ضا مطلقًا تقارير احلرمان
ترف�ض احلكومة
ً
أي�ضا تقارير القمع ال�سيا�سي،
االقت�صادي ،و� ً
ب�صفتها "دعاية الأعداء” .واحلقيقة �أن
الرئي�س قد هزئ من الروايات اخلا�صة
بال�صعوبات االقت�صادية ال�سائدة ،كونها
ال متثل �سوى �أكرث من �إحباطات من قبل
“�أ�شخا�ص متخمني وفا�سدين” ،ال يعرفون
كيف ينفقون مواردهم .ويف الواقع ،ميوت
فعليا من اجلوع يف جماعة �سببها
النا�س
ً
اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة.
ومع غياب د�ستور عامل ،وبرملان فاعل،
وق�ضاء م�ستقل ،و�صحافة حرة ،وم�ساءلة
بريوقراطية� ،أو حتى موازنة ر�سمية من�شورة،
تفتقد �إريرتيا ب�شدة اىل الآليات الت�شـريعية
والإدارية وامل�ؤ�س�سية ،املطلوبة لال�ستجابة
للأزمة العاملية الراهنة.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن الآليات التقليدية
(6) Awate Team (2003). Defending
Indefensible, Indulging Incompetence.
Available from: <www.unhcr.dk/Pdf/
statistics/global_trends_2006.pdf>.

للتغلب على الأزمة ،مثل الهجرة ،تكاد ال
تكون موجودة .ففي ظل القانون الع�سكري
اخلانق ،ف�إن منافذ اخلروج والدخول حمكمة
الإغالق .وبعد ا�ستنزاف املوارد ال�شحيحة � ًأيا
كانت التي قد متتلكها الفئات العري�ضة
ِ
خ�صو�صا الن�ساء ،وال�شيوخ
املكافحة،
ً
والأطفال ،ف�إنهم يعجزون عن اخلروج اىل �أي
مكان ،وي�ضطرون اىل اال�ست�سالم للموت يف
قراهم .وعلى احلكومة الآن تب ّني �أي برامج
حلماية ال�سكان الأكرث ا�ست�ضعافً ا.

املنظمات غري احلكومية التي

تديرها حكومة الكونغو

تعطي �إحدى الأجندات التنموية البارزة،
والقائمة على النهج احلقوقي� ،أف�ضلية
ا�سرتاتيجية لتمكني املجتمعات املحلية
وامل�ساءلة .حيث متد هذه املقاربة النا�س
بالقوة والقدرة؛ لي�صبحوا الفاعلني
الرئي�سيني حلياتهم .ومن طرق حتقيق هذا
م�شاركة منظمات املجتمع املدين امل�ستقل،
واملنظمات غري احلكومية املحلية ،التي
متثل م�صالح جمتمعاتها .ولكن للأ�سف،
الأجواء ال�سائدة يف �إريرتيا جتعل من
امل�ستحيل عمل جمتمع مدين م�ستقل .فالبلد
ٍ
ثالث من املنظمات
لي�س لديها �سوى
املحلية الن�شطة ،املنخرطة يف �أجندة التنمية
الوطنية ،والتي تعمل على �إفادة ال�سكان
عموما ،وهي“ :االحتاد الوطني للمر�أة
ً
الإريرتية” ( ،)NUEWو”االحتاد الوطني
لل�شباب والطالب الإريرتيني” (،)NUEYS
و"االحتاد الوطني للعمال الإريرتيني"
(� .)NCEWأما بقية منظمات املجتمع
املدين ،فتعاين اجلنب وال يوجد �سوى ا�سم
فقط.
حتى املنظمات الثالث الن�شطة لي�ست
حقيقية� ،أو م�ستقلة مبا يكفي لتمثيل
م�صالح قواعدها ال�شعبية ،كما هو �شائع.
فهي تعمل (كفروع) الحتادات املر�أة
وال�شباب والعمال ،والتي تنتقي قياداتها
وتدير انتماءاتها .مبعنى �آخر ،متثل هذه
اجلمعيات �أمثلة منوذجية للمنظمات غري
احلكومية التي تديرها احلكومة ،وامل�صممة
من �أجل املداراة على اعتماد الدولة على
املعونات الأجنبية ،والتملق من خالل م�شاركة

املجتمع املدين( .)7ومنظمات املجتمع املدين
الوحيدة امل�ستقلة ،مثل احلركة الإريرتية
للدميقراطية وحقوق الإن�سان ،تعمل من
املنفى ،والتي تتعر�ض لالنتقاد من قبل
احلكومة بو�صفها “جوا�سي�س الأعداء" .ف�إذا
�ألقي القب�ض على �أع�ضاء تلك املنظمات
داخل البالد ،ف�إنهم ُي�س َجنون ويعذَّبون.

التعاون الدويل

التعاون الدويل �أمر حرج بالن�سبة حلل الأزمات
العاملية املتعددة ،والتي ت�ؤثر على ال�شعوب
يف البلدان النامية على نحو متفاوت .فعلى
مدى �سنوات طويلة ،مت تغطية نق�ص الغذاء
يف �إريرتيا عرب املعونات الغذائية التي تربع
بها املجتمع الدويل (بالرغم من �أن احلكومة
ال تقر بهذا) .وقد لعبت منظمات الإغاثة
دورا يف
الدولية واملنظمات غري احلكومية ً
كثريا من تلك املنظمات
ولكن
هذا ال�صدد.
ّ
ً
تعر�ض للطرد ب�سبب ال�سيا�سات الوهمية
للحكومة ،املتمثلة يف "االعتماد على الذات".
فربف�ضها املعونات الغذائية ،تزيد احلكومة
من �صعوبة دخول هذه امل�ساعدات اىل البالد.
فهي تف�ضل امل�ساعدات نق ًدا وع ًدا.
يظل االحتاد الأوروبي �أحد امل�صادر الرئي�سية
لإمداد املعونات الغذائية والتنموية لإريرتيا.
حاليا ،جدوى
ويناق�ش امل�س�ؤولون يف االحتاد
ً
م�ساعدات التنمية والتي تبلغ  122مليون
يورو (نحو  161دوالراً �أمريكيا ً) من �صندوق
ولكن ثمة قلق
التنمية الأوروبي العا�شـر،
ْ
يف ما يتعلق بازدراء احلكومة الإريرتية
للمتطلبات القانونية ،املرفقة ب�أي خطة
تنموية م�س�ؤولة .وت�شمل هذه املتطلبات
االلتزام مببادئ احلكم الر�شيد ،وامل�ساءلة،
واحرتام حقوق الإن�سان وحكم القانون ،والتي
ال يوجد �أي منها يف �إريرتيا .فالدولة لي�ست
لديها الإرادة ال�سيا�سية ،وال و�سائل �ضمان
�سيا�سات تنموية حقيقية ،كما �أنها تفتقد
اىل وجود عملية �صنع قرار ،تت�سم بال�شفافية؛
ميكنها �صياغة وتطبيق �سيا�سات الدولة،
للتغلب على الأزمة العاملية الراهنة.
( )7ملزيد من النقا�ش حول هذه النقطة راجع:
Daniel R. Mekonnen “The Abolition
of Female Circumcision in Eritrea:
Inadequacies of New Legislation”.
African Human Rights Law Journal
2007 7(2): 407-408.
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�إن �إريرتيا يف حاجة اىل تغري فوري ،نحو نظام
حكم دميقراطي يحظى بدعم املجتمع الدويل.
واىل �أن يح�صل هذا ،يبدو �أن امل�ساعدات
الإن�سانية املر�صودة من قبل املنظمات غري
احلكومية الدولية ،هي املنحى الأكرث فاعلية
لإنقاذ حياة ال�شعب ،والذي ال حول له وال
قوة ،ويعاين اختناقا ً ب�سبب القمع ال�سيا�سي
ال�شديد ،واالنهيار االقت�صادي.

�أملانيا
قبل العا�صفة :الآثار االجتماعية للأزمة املالية
ال ت�شمل ا�سرتاتيجية حكومة �أملانيا لإدارة الأزمة �أهدافً ا اجتماعية �أو بيئية .فالتحركات
اجتماعيا؛ فت�رسيح العمال
التن�شيطية واال�ستقطاعات ال�رضيبية ،تكون غري متكافئة
ً
وانت�شار العمل امل�ؤقت ،يك�شف عن الوجه القبيح الن�سحاب الدولة ،و�إلغاء النظامية.
منوا ،قد ازدادت
وعلى الرغم من �أن امل�ساعدات التنموية الأملانية للبلدان الأقل ً
وازدادت معها االلتزامات جتاه هذه البلدان يف العام  2009عن �أي وقت م�ضى� ،إال
�أنها مازالت غري كافية .فقد تعد ت�رصيحات امل�ست�شارة �آجنيال مريكل مقاربة جديدة
يف العالقات الدولية ،ولكن على م�ستوى املمار�سة ،جند �أن تركيز �سيا�سات �إدارة
الأزمة لدى احلكومة ،ين�صب على جمموعة الع�رشين .G20
الرا�صد االجتماعي� ،أملانيا

التمكني

يويف كريكوف Uwe Kerkow
متيزت ال�سنوات الثالث املا�ضية بانخفا�ض
يف البطالة ،مع ثبات الأجور الفعلية(.)1
ولكن ،يت�ضح كل يوم �أكرث من قبله ،وعلى
عك�س مزاعم احلكومة� ،أن ان�سحاب الدولة من
تنظيم �سوق العمل مل ي� ِّؤد اىل منو يف العمالة.
فالر�صيد ينبغي �أن يوجه اىل االقت�صاد
ال�صحي .والآن والدفعة (املالية االعتمادية)
تنتهي ،ف�إن الوجه القبيح الن�سحاب الدولة
وحترير ال�سوق ،ينك�شف .البطالة تزحف.
الأعمال غري الر�سمية �أ�صبحت املق�صد
الأول :وتقدر "�آنيلي بونتنباخ" ع�ضو الهيئة
التنفيذية االحتادية لكونفيدرالية النقابات
الأملانية� ،أنه بنهاية كانون الثاين/يناير
تقريبا  120.000من
� 2009سيكون هناك
ً
()2
العمال امل�ؤقتني قد مت طردهم .
أي�ضا ارتفاع ملحوظ يف �أرقام من ال
هناك � ً
وظيفة لهم ،على الرغم من �أن امل�ستوى
مل ي�صل بعد اىل حد اخلطورة .ووفقًا
(1) Social Watch Germany has decided to
focus this year’s report on economic
policy responses to the systemic crisis
as this is where the social impact is
most evident in Germany.
)(2
See:
<www.welt.de/wirtschaft/
article3146760/Schon-bis-zu-120000-Leiharbeiter-entlassen.html>.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف املانيا = 78.2

لهيئة العمال الفيدرالية ،كانت البطالة يف
فعليا
كانون الثاين/يناير  2009منخف�ضة
ً
 170.000عن العام ال�سابق .وعلى الرغم
من ذلك ،ف�إن معدل البطالة املو�سمية كان
يرتفع ،بينما الأعداد الواردة عن الوظائف
ال�شاغرة ،كانت منخف�ضة( .)3وقد عرب فرانك
يورجن واي�س رئي�س الهيئة عن �أن عدد
الذين من دون وظائف قد يرتفع من العدد
احلايل البالغ ثالثة ماليني و� 400ألف ،اىل 4
تقريبا ،قبل نهاية العام .2009
ماليني
ً
ومع ذلك ،ف�إن الزيادة احلقيقية قد حدثت
يف العمل امل�ؤقت .ففي �شهر �شباط/فرباير
 2009فقط ،قامت � 16.900شـركة باتخاذ
�إجراءات لتحويل  700.000عامل اىل نظام
العمل امل�ؤقت ،لأ�سباب اقت�صادية .وهو
(3) See: <www.arbeitsagentur.de/zentralerContent/Pressemeldungen/2009/
Presse_09_007>.
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف املانيا = 99.3

عدد يفوق مثيله يف العام ال�سابق ،مبقدار
 648.8000عامل .ويتح�صل العاملون
املت�أثرون على �أجر ال�ساعات التي يعملون
أي�ضا يح�صلون على
فيها فقط ،ولكنهم � ً
عالوة العمل امل�ؤقت املدعومة من الدولة
ؤخرا اىل 18
على مدار فرتة حمددة امتدت م� ً
�شهرا .ومن هنا ،ف�إنهم يتلقون ثلثي دخلهم
ً
الطبيعي ،من دون �أن يفقدوا وظائفهم،
على الأقل يف بداية الأمر( .)4وعلى الرغم من
فعليا �أن الأزمة
هذا الدعم ،فمن الوا�ضح
ً
االقت�صادية واملالية� ،ستلحق ال�ضـرر بالرفاه
االجتماعي لعدة ماليني من النا�س.

ا�ستجابة احلكومة

ت�شمل التدابري التي اتخذتها احلكومة
(4) See: <www.arbeitsagentur.de/zentralerC o n t e n t / V e r o e ff e n t l i c h u n g e n /
 M e r k b l a t t -S a m m l u n g /M B -0 8 bKurzarbeitergeld-AN.pdf>.

للتقليل من �أثر الأزمة:
• تخ�صي�ص  480بليون يورو ل�صندوق
ا�ستقرار الأ�سواق املالية اخلا�ص ،لإنقاذ
البنوك املتعرثة .ويوجد  80بليون يورو
�إ�ضافية؛ لإعادة الر�سملة وا�ستيعاب
الأ�صول امل�ضارة.
• تخ�صي�ص  100بليون يورو �ضمانات
نقدية ،وت�سهيالت اعتمادية/قرو�ض
لل�صناعة ،مع تركيز �شديد على �صناعة
ال�سيارات.
•  11بليون يورو للدفعة التن�شيطية الأوىل.
توفري ا�ستقطاعات �ضـريبية ،و�أموال
مل�شاريع البنية الأ�سا�سية تركز على
النقل.
•  50بليون يورو للدفعة التن�شيطية الثانية.
�إ�ضافة اىل منفعة �إ�ضافية للطفل ،ت�سمى
"عالوة الطفل" ،وا�ستثمارات يف البنية
الأ�سا�سية .ت�شمل هذه الدفعة ا�ستقطاعات
من ال�ضـرائب و"منحة اجلودة" التي تعطي
الأملان الذين ي�شرتون �سيارة جديدة
 2.500يورو على ال�سيارة القدمية.
�إال �أن الأرقام الواردة عن التخ�صي�صات
االقت�صادية التن�شيطية من الوزارات
املعنية ،كانت �أعلى بكثري يف بع�ض احلاالت
من املبالغ املذكورة �أعاله .على �سبيل
املثال ،يف ت�شـرين الثاين/نوفمرب ،2008
�أعلنت وزارة االقت�صاد والتكنولوجيا ووزارة
املالية �أن الدفعة التن�شيطية االقت�صادية
الأوىل� ،ستكلف  32بليون يورو على مدار
عام  .2010ولكن ،احلكومة ت�ضخ من 10 9-
�أ�ضعاف هذا املبلغ �سيولة يف الدين اخلا�ص
(كفالة �إنقاذ) ،مقارنة مبا تنفقه لتعزيز
الن�شاط االقت�صادي.
ونظرا ال�شتمال هذه الدفعات التن�شيطية
ً
على ا�ستقطاعات �ضـريبية ،ف�إن اال�ستثمارات
ذات الت�أثري املبا�شـر على االقت�صاد ،متيل اىل
ال�صفر .واحلقيقة ،وفقًا لبع�ض احل�سابات،
ف�إن الدفعة التن�شيطية الثانية من املحتمل
�سنويا يف
�أن توفر فقط  9باليني يورو فقط
ً
اال�ستثمار الإ�ضايف( .)5وهو من امل�ؤكد ما ال
يكفي للخروج من عنق الزجاجة ،يف ما يتعلق
(4) See: <www.arbeitsagentur.de/zentralerC o n t e n t / V e r o e ff e n t l i c h u n g e n /
 M e r k b l a t t -S a m m l u n g /M B -0 8 bKurzarbeitergeld-AN.pdf>.

باال�ستثمارات العامة .ومل�ضاهاة املتو�سط
الأوروبي؛ من �ش�أن �أملانيا �أن تنفق  25بليون
يورو �إ�ضافية والت�أكيد على م�شاريع بناء
الطرق ،و"منحة اجلودة" لل�سيارات ،وجتديد
الثكنات الع�سكرية التي تلهم الثقة.
ولن تقو�ض ا�ستقطاعات ال�ضـرائب �أثر
أي�ضا
الربامج التن�شيطية فح�سب ،فهي � ً
اجتماعيا ،مثلما ت�شري الأمثلة
لي�ست متكافئة
ً
الآتية:
 .1وفقًا حل�سابات كونفيدرالية النقابات
الأملانية ،من املفرت�ض �أن تتلقى
البلديات  11.51بليون يورو من الدفعتني
التن�شيطيتني .ولكن ا�ستقطاعات ال�ضـرائب
التي طبقت يف الوقت نف�سه� ،ستقلل من
موازنات البلدية مبقدار  6باليني يورو.
ويقول املتحدثون يف كونفيدرالية النقابات
الأملانية� ،إنه "يف نهاية الأمر ،ف�إن حتى ن�صف
متوافرا ()...
املبلغ املت َعهد به لن يكون
ً
ومن ثم فمن امل�سائل املطروحة للجدال ما
�إذا كان هذا �سينقذ الوظائف �أم ال"(.)6
لقد مت تنظيم ا�ستقطاعات ال�ضـرائب
اخلا�صة بالأ�سـر املعي�شية ،بطريقة غري
اجتماعيا .فالذين
متكافئة ولي�ست مت�ساوية
ً
يح�صلون على دخل �سنوي ي�صل اىل 10.000
يورو �سيتلقون ا�ستقطاعات �ضـريبية ي�صل
�إجمالها اىل  0.15بليون يورو ،بينما من يزيد
دخلهم ال�سنوي عن  53.000يورو �سينالون
تقريبا � 10أ�ضعاف .وكما ي�ستخل�ص �أحد
ً
املحللني ،ف�إن "خالفً ا لرفع م�ستوى الدعم
لأطفال الأ�سـر منخف�ضة الدخل من خالل
عالوة الطفل ( ،)...ال توجد تدابري �أخرى"(.)7
هذا امل�سار املنخف�ض� ،سيدعمه "ك�سـر الدين"
الذي �أعلنه البوند�ستاغ الأملاين .والذي من
املزمع �أن يحد من الت�سليف ال�صايف ال�سنوي
اىل ن�سبة  0.35%من �إجمايل الدخل القومي(.)8
ويتوقع منتقدو �سيا�سات التق�شف التي مت
اتباعها يف القطاع االجتماعي� ،أنها �ستظل
على �أ�شدها يف �أعقاب كفاالت الإنقاذ ال�ضخمة
(5) Junge Welt. See: <www.jungewelt.
de/2009023/07-02/.php>.
_(6) See: <www.dgb.de/themen/themen
a_z/abisz_doks/k/klartext05_2009.
pdf/view?showdesc=1>.
(7) Junge Welt, op.cit.
( )8راجع:
_de.wikipedia.org/wiki/Schuldenbremse
(Deutschland)>. Accessed on 27 February
2009.
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التي وجهت اىل البنوك .وقد حذر هندريك
�أوهاجن ع�ضو املجل�س التن�سيقي يف منظمة
�آتاك �أملانيا ،من �أن "و�ضع الدين العام يف
خدمة م�صالح البنوك وامل�ؤ�س�سات ،وا�ستخدام
اال�ستقطاعات ال�ضـريبية من �أجل الأغنياء،
بالإ�ضافة اىل ك�سـر الدين ،كل هذا يزيد من
تفكيك دولة الرفاهية ( )...ويزيد من معدالت
الفقر واجلرمية"(.)9

�سيا�سات التنمية

زادت م�ساعدات التنمية الأملانية ،لت�صل اىل
 13.91بليون دوالر يف  ،2008بعد �أن كانت
 9باليني دوالر يف  .2007وباملعنى املطلق،
ف�إن هذه الزيادة جتعل من �أملانيا ثاين �أكرب
دولة مانحة على م�ستوى العامل بامل�ساعدات
التنموية .ولكن� ،إذا قي�ست امل�ساعدات
التنموية كن�صيب من �إجمايل الناجت القومي،
�ستكون ن�سبتها  .0.38%وهو ما ي�ضع �أملانيا
يف املرتبة الرابعة ع�شـرة يف البلدان املانحة.
أي�ضا �أنه يف العام 2008
ومن اجلدير بالذكر � ً
متثل ما يقرب من خُم�س امل�ساعدات التنموية
الأملانية يف رفع للدين( .)10ولكن موازنة
امل�ساعدات التنموية الأملانية يف العام ،2009
تت�ضمن بع�ض الأخبار اجليدة :االلتزامات
للبلدات الأقل من ًوا �أعلى من ذي قبل ،مبقدار
 827مليون يورو ( 1.09بليون دوالر)؛ وهي
ت�شكل �أكرث من ن�صف �إجمايل التزامات الدولة
باملعونات.
وكجزء من الدفعة التن�شيطية الثانية،
قامت احلكومة بتخ�صي�ص  100مليون يورو
�إ�ضافية يف املوازنة ( 132مليون دوالر)،
للوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي
والتنمية؛ بغر�ض "تدعيم" م�شاريع البنية
الأ�سا�سية للبنك الدويل( .)11وقد �أثنت رابطة
منظمات التنمية الأملانية غري احلكومية ،على
هذه اخلطوة كخطوة يف الطريق ال�صحيح.
ولكنها انتقدت هذه "الدفعة االقت�صادية
( )9انظر:
w w w .a t t a c .d e /a k t u e l l /p r e s s e /
detailsicht/datum/200913 /02 //
schuldenbremse-steuersenkungendemontage-des-sozialstaats/
?cHash=fe6adf2d10
( )10راجع:
www.oecd.org
dataoecd/4842459170/34/.pdf
(11) Regierungserklärung zum Stand
der
Millenniumsentwicklungsziele
2015 und zu den Auswirkungen der

مقاربة جديدة يف العالقات
الدولية؟

التن�شيطية للبلدان النامية" بو�صفها غري
مالئمة؛ واعرت�ضت كلوديا فارنينغ رئي�سة
جمل�س �إدارة الرابطة قائلة�" :إن �أفقر الفقراء
قد خدعوا بال�صدقة ،على الرغم من �أنهم
�أكرث املت�ضـررين من �آثار الأزمة"( .)12و�أفاد
وزير التنمية "هايدماري فيكت�سوريك زويل"
�أن "اخلطة املالية للفرتة من 2012-2008
ت�شمل تدابري �إ�ضافية لتن�شيط النمو"(،)13
ولكن احتمال �إجناز هذا الوعد يظل �ضعيفًا.
فللو�صول اىل هدف االحتاد الأوروبي
املتمثل يف �إنفاق ما يعادل  0.51%من
�إجمايل الناجت القومي على التنمية ،بحلول
عام  2010ينبغي على �أملانيا �أن تزيد من
م�ساعداتها للتنمية من  13.1بليون يورو اىل
( 17.33بليون دوالر)(.)14

�أثارت امل�ست�شارة الأملانية �آجنيال مريكل
ده�شة البع�ض ،مبقرتحها ت�شكيل جمل�س
اقت�صادي عاملي للأمم املتحدة .فقد �أعلنت
يف م�ؤمتر االحتاد الدميقراطي امل�سيحي،
كانون الأول/دي�سمرب �" 2008أن جمموعة
الع�شـرين خطوة للأمام بالطبع ،ولكنها
ال متثل بالت�أكيد �صورة كاملة للعامل".
متاما ب�أننا يف حاجة اىل جمل�س
"�أنا مقتنعة
ً
اقت�صادي عاملي للتعامل مع الق�ضايا
متاما على غرار جمل�س الأمن
االقت�صادية،
ً
()15
للأمم املتحدة"  .وقد �أردفت امل�ست�شارة
يف القمة املالية ملجموعة الع�شـرين يف
�شباط/فرباير  2009بدعوة اىل "ميثاق

Finanz- und Wirtschaftskrise auf die
Entwicklungsländer
[Government
Statement on the Status of the
Millennium Development Goals 2015
and the Impacts of the Financial and
Economic Crisis on the Developing
Countries], 29 January 2009.
Available
from:
<www.bmz.de/
de/zentrales_downloadarchiv/
_ P r e s s e / 2 0 0 9 0 1 2 9
Regierungserklaerung.pdf>.
( )12راجعwww.venro.org/404.html :
( )13راجع:
www.bmz.de/de/zahlen/
deutscherbeitrag/index.html>.
Accessed on 27 February 2009.
( )14راجع:
www.tdh.de/content/materialen/
download/download_wrapper.
php?id=294

( )15راجع:
www.stuttgart08.cdu.de/wpcontent/uploads/2008/12/081201rede-merkel-stbericht.pdf

 / 115الرا�صد االجتماعي

عاملي للحكم االقت�صادي امل�ستدام" من
�ش�أنه و�ضع مبادئ لعمارة مالية عاملية
للم�ستقبل(.)16
ولكن يظل �إثبات مدى جدية "مريكل" يف هذه
منتظرا .فحتى الآن ،مازالت
أمرا
ً
املبادراتً � ،
�سيا�سات �إدارة الأزمة يف �أملانيا من�صبة على
جمموعة الع�شـرين.

 16راجع:
www.netzeitung.de/wirtschaft/wirts
chaftspolitik/1282337.html

الهند
فرملة على الطريق وفقدان العالمات
على الرغم من امل�ؤ�رشات العديدة التي تبني �أن حالة الهند لي�ست الأ�سو�أ يف العامل،
انحدارا ب�سبب انهيار االقت�صاد العاملي ،بينما مل ت�ستطع
�إال �أن قطاعات كثرية �شهدت
ً
قطاعات �أخرى املحافظة على م�سار منوها .فعلى �سبيل املثال ،كان هناك منو �شديد
االنخفا�ض يف القرو�ض ال�شخ�صية واال�ستهالكية والإنتاج ال�صناعي .كما ي�أتي الت�ضخم
آثارا
وارتفاع البطالة ،واالنحدار يف اال�ستثمار الأجنبي امل�ؤ�س�سي لت�ضيف � ً
أعباء و� ً
�إ�ضافية .وعلى احلكومة �أن حتقق التوازن بني الإ�صالحات االقت�صادية لتن�شيط النمو
والتخفيف ال�رضوري عن  250مليون هندي يعي�شون يف فقر مدقع.
هيمان�شو جها Himanshu Jha

التمكني

الرا�صد االجتماعي ،الهند

على عك�س الفر�ض اخلا�ص بالنمو
االقت�صادي ،بدون مزيد من ال�ضغوط
على البيئة والذي من املفرت�ض وفقًا له
�أال تت�أثر االقت�صاديات النا�شئة بالأزمة
املالية العاملية ،بحكم احتياطها الكبري
من العملة الأجنبية� ،إال �أن ك�شوف الر�صيد
واىل حد ما القطاعات البنكية ال�صحية ،قد
�شعرت بالأثر( .)1وهو ما يت�ضمن الهند التي
مرت بانحدار كبري يف النمو االقت�صادي من
 9.3%يف العام  2007اىل  7.3%يف .2008
وبالن�سبة لعام  2009فقد كان النمو وفق
تنب�ؤ �صندوق النقد الدويل .)2(4.5%
ؤ�شـرا
لقد كان انهيار �سوق املال يف  2008م� ً
على تعمق دال للأزمة ،ومل تكن الأ�سواق
قادرة على ا�ستعادة عافيتها .وبالرغم من
�صعوبة التنب�ؤ بكيفية تغري الأحوال� ،إال �أنه
من الوا�ضح �أن التنب�ؤ الأ ّويل للحكومة ب�أن
البلد لن تت�أثر ،كان تنب�ؤًا ق�صري النظر .فمن
الأهمية �أن ن�ستك�شف الأثر على فقراء الهند
(1) Subbarao, D. “India: Managing the
Impact of the Global Financial Crisis”.
Speech delivered at Confederation of
Indian Industry Annual Session, 26
March 2009.
(2) Outlook Indi. “IMF Lowers India’s
Growth Estimate to 4.5% for 2009”.
22 April 2009. Available from: < news.
outlookindia.com/item.aspx?658780>.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف الهند = 40.7

أي�ضا فعالية ا�ستجابة
والفئات املهم�شة و� ً
احلكومة حتى الآن.

�آثار الأزمة االقت�صادية

ميكننا ر�ؤية االنهيار يف النمو ال�صناعي
املنخف�ض ،والت�ضخم ،وات�ساع العجز املحا�سبي
الراهن ،وانهيار �سوق املال ،واالنخفا�ض يف
قيمة العملة املحلية ،الروبية .وقـد �صاحب
أي�ضا ارتفاع يف بع�ض �أ�سعار
الأزمة املالية � ً
الغذاء .فوفقًا مل�ؤ�شـر ا�سعار اجلملة (،)WPI
فقد ارتفعت تكلـفة الأرز  12.8%يف �آذار/
مار�س  2009مقارنة بال�سعر يف �آذار/مار�س
 ،2008وذلك مقارنة بزيادة عاملية مقدارها
 ،1.0بينما ارتفع �سعر القمح بن�سبة 5.2%
مقارنة باالنخفا�ض العاملي  .47.5%وارتفع
الت�ضخم من  7.7%يف �آذار/مار�س 2008
لي�صل اىل ذروته بن�سبة  12.9%يف �آب/
�أغ�سط�س ( 2008قد نالحظ �أن م�ؤ�شـر �أ�سعار
اجلملة قد هبط ب�شدة اىل  0.3%يف �آذار/
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف الهند = 68.5

مار�س  .)2008ويربز الت�ضخم يف �أ�سعار
ال�سلع الرئي�سية حدة امل�شكلة .فقد بلغ ت�ضخم
الأ�سعار اال�ستهالكية من  9.6- 10.8%يف
الفرتة من كانون الثاين/يناير �شباط/فرباير
 2009مقارنة بـ 8.8% 7.3يف حزيران/
يونيه  ،2008و 6.4% 5.2يف �شباط/فرباير
.)3(2008
ومن �أكرث ت�أثريات الأزمة مبا�شـرةً ،ما �أ�صاب
اال�ستثمار الأجنبي امل�ؤ�س�سي .فقد مت ت�سجيل
ت�سـرب مقداره  15بليون دوالر من �أ�سواق
املال ،ما بني ني�سان�/إبريل  2008و�آذار/
مار�س  2009مقارنة بتدفق  20.3بليون دوالر
يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق - 2007
 .2008كما �سجلت ا�ستثمارات ورقية مثل
(3) RBI. Macroeconomic and Monetary
Development in 2008-09. Reserve Bank
of India. Available from: <rbidocs.
rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/
MMDAPRFull2004.pdf>.

الإي�صاالت الإيداعية االمريكية/الإي�صاالت
الإيداعية العاملية امل�سار نف�سه(.)4
وقد كان خلروج اال�ستثمارات الأجنبية
امل�ؤ�س�سية ،والتي بلغت  66.5بليون دوالر
يف بداية � ،2008أن ي�شحذ م�سار الهبوط يف
�سوق املال .والنتيجة �أن م�ؤ�شـر “�سين�سك�س”
وهو م�ؤ�شـر لأكرب م�شـروعات البلد" ،هبط من
ذروة �إغالقه  20.873يف  8كانون الثاين/
يناير  2008اىل �أقل من  10.000يف 17
ت�شـرين الأول�/أكتوبر  .)5("2008كما �أ�سفر
خروج اال�ستثمارات عن هبوط �شديد يف قيمة
الروبية التي انخف�ضت من  39.99مقابل
الدوالر يف �آذار/مار�س  2008اىل 52.09
لكل دوالر يف �آذار/مار�س  .2009كما هبطت
الروبية مقابل عمالت �أخرى ،مبا فيها اليورو
( ،)6.5%والني ( )22.8%واليوان ال�صيني
( .)6()23.6%وبالرغم من �أن هذه قد تبدو
أخبارا جيدة بالن�سبة لل�صادرات الهندية،
� ً
�إال �أن الهبوط يف اقت�صاديات الواليات
املتحدة ،واالحتاد الأوروبي وال�شـرق الأو�سط
التي ت�شكل ثالثة �أرباع جتارة الهند ال�سلعية
واخلدمية قد ترجم اىل انخفا�ض يف الطلب.
فمن منو مقداره  24.5%يف الفرتة من
ني�سان�/إبريل  2007وت�شـرين الثاين/
نوفمرب  ،2008انحدرت ال�صادرات اىل
 17.6%يف ال�شهور نف�سها بني -2008
.)7(2009
أي�ضا ب�أن البطء يف ت�صدير
وثمة احتمال � ً
اخلدمات� ،سيزداد حدة “حيث يتعمق
الركود وتعيد امل�ؤ�س�سات املالية التي
متثل امل�ستهلك التقليدي الكبري للخدمات
امل�سندة من الباطن هيكلها”( .)8ومن ناحية
�أخرى ،فبالن�سبة ملن راكموا التزامات �سداد
بالعملة الأجنبية ،ف�إن انخفا�ض قيمة الروبية
أخبارا جيدة ،وال ي�ساعد ذلك احلكومة
ال ميثل � ً
()9
يف جهودها لكبح الت�ضخم .
وي ِ
ربز البطء يف منو الإنتاج ال�صناعي حقيقة
ُ
( )4املرجع ال�سابق.
(5) Chandrashekhar C. P. and Ghosh, J.
“India and the Global Financial Crisis”.
Macroscan. 2008. Available from: <www.
macroscan.org/the/trade/oct08/
trd15102008Crisis.htm>.
( )6املرجع ال�سابق.
(7) Macroeconomic and Monetary
Development in 2008-09.
(8) Subbarao, D., op. cit.
( )9املرجع ال�سابق.

�أن املعدل ال�سنوي للتو�سع ،كان 8.8%
فيما بني ني�سان�/إبريل  2007و�شباط/
فرباير  ،2008ولكنه هبط ب�شدة اىل  2.8%يف
 .)10(2009-2008وقد �سجل م�ؤ�شـر الإنتاج
ال�صناعي متو�سط منو بن�سبة  5.6%يف الفرتة
من ني�سان�/إبريل اىل متوز/يوليو ،2008
وانحدر اىل  1.7%يف �آب�/أغ�سط�س ،ولكنه عاد
ن�سبيا لي�سجل  6%يف �أيلول/
ثانية اىل عافيته
ً
�سبتمرب .ولكن م�ؤ�شـر الإنتاج ال�صناعي �سجل
�سلبيا مرة �أخرى ،فيما بني كانون الأول/
من ًوا
ً
دي�سمرب  2008و�شباط/فرباير  .2009وكان
معدل النمو يف القطاع الت�صنيعي ،قد انحدر
من  9.3%يف ( 2008-2007ني�سان�/إبريل
�شباط/فرباير) اىل  2.8%يف الفرتة نف�سها
من العام التايل  .2009 2008وكان القطاع
اجلوهري للت�صنيع قد �شهد من ًوا مبعدل
 3%يف ( 2009 2008ني�سان�/إبريل �شباط/
منخف�ضا من � 5.8%أثناء الفرتة
فرباير)
ً
نف�سها يف العام ال�سابق .)11(2008-2007
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن البنوك ترتاجع يف
تقدمي االعتمادات .فبني �شباط/فرباير
 2008و�شباط/فرباير  ،2009انحدر معدل
حقيقيا من  12%اىل  7.5%يف
انحدارا
النمو
ً
ً
ال�سكن ،ومن  13.2%اىل  8.5%يف القرو�ض
ال�شخ�صية ،ومن  5.9%اىل  14.5%يف
القرو�ض اال�ستهالكية(.)12

التدخل لفح�ص الهبوط

بعد قمة جمموعة الع�شـرين يف ت�شـرين
الثاين/نوفمرب � ،2008شكل رئي�س الوزراء
الهندي جمموعة حتت قيادته؛ لو�ضع خطة
مف�صلة لتدخل الدولة املالئم واملوقوت.
وكان كل من وزيري املالية وال�صناعة
والتجارة ،ونائب رئي�س جلنة التخطيط
وحمافظ البنك االحتياطي �أع�ضاء يف هذه
املجموعة .وجاءت العالجات املطروحة يف
�شكل “دفعات تن�شيطية”� ،أعلنت الأوىل
يف كانون الأول/دي�سمرب  2008والثانية
يف كانون الثاين/يناير  .)13(2009وت�ضمن
( )10املرجع ال�سابق.
( )11املرجع ال�سابق.
( )12املرجع ال�سابق
( )13حكومة الهند "تدابري حكومية �إ�ضافية لتن�شيط
االقت�صاد" .بيان �صحفي  2كانون الثاين/يناير
.2009
Government of India. “Additional
Government Measures for
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إ�ضافيا مقداره  200بليون
التدابري �إنفاقً ا �
ّ
روبية ( 4.15بليون دوالر) تغطي البنية
الأ�سا�سية الريفية احلرجة ومنظومات
ال�ضمان االجتماعي ،وتخفي�ض يف �ضـرائب
القيمة املركزية امل�ضافة بن�سبة ،4%
وتدابري خا�صة على جمارك الب�ضائع ،يف
قطاعات مثل احلديد والأ�سمنت ،وتخفي�ض
يف ال�ضـرائب ،وتعزيز ملعدالت الرتاجع يف
ال�صادرات.
كما مت تب ّني تدابري �إ�ضافية� ،شملت :م�ساندة
معدالت الفائدة واالعتمادات ما قبل ال�شحن
وبعده لل�صادرات ذات الكثافة العمالية؛
و�إعادة متويل بنك الإ�سكان الوطني مببلغ
 40بليون روبية ( 831مليون دوالر) من �أجل
قطاع الإ�سكان ،و 70بليون روبية ( 1.5بليون
دوالر) لبنك تنمية ال�صناعات ال�صغرية ،من
�أجل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وكذلك
تفوي�ض �شـركة متويل البنية الأ�سا�سية
الهندية املحدودة ،لطرح  100بليون روبية
( 2.1بليون دوالر) من خالل روابط معفية من
ال�ضـرائب( .)14كما مت تب ّني بع�ض التدابري
النقدية من قبل البنك االحتياطي الهندي،
مثل تخفي�ض معدل اتفاقيات �إعادة ال�شـراء
( repo rateاملعدل الذي تقرت�ض به البنوك
الهندية الروبيات من بنك االحتياطي) من
 9%يف �آب�/أغ�سط�س  2008اىل  5%يف
كانون الثاين/يناير  ،2009تخفي�ض معدل
�إعادة ال�شـراء االحتياطي ،وتخفي�ض ن�سبة
االحتياطي النقدي من  9%يف �آب�/أغ�سط�س
اىل  5%من كانون الثاين/يناير 2009
ف�صاع ًدا(.)15
ومع ذلك ،ثمة م�شكالت �أ�سا�سية يف ما
يتعلق بطبيعة وتوجيه والآثار املتوقعة
لهذه الدفعات التن�شيطية .منها �أن املبالغ
املخ�ص�صة غري مالئمة باملرة ،حيث يجب
االلتفات اىل حقيقة �أن �إجمايل املبالغ
التن�شيطية  311بليون روبية ( 5.6بليون
Stimulating the Economy”. Press
release, 2 January 2009.
و"الإعالن عن مزيد من االمتيازات يف ال�رضيبة
املركزية وال�رضيبة اخلدمية" .بيان �صحفي 24
�شباط/فرباير .2009
“Further Concessions in Central Excise
and Service Tax Announced”. Press
release. 24 February 2009.
( )14املرجع ال�سابق.
( )15املرجع ال�سابق.

دوالر) متثل فقط  0.8%من �إجمايل الناجت
القومي .ف�ضالً عن ذلك ف�إنه هناك غمو�ض
حول القطاعات التي �سيتم �إنفاق مبالغ
�إ�ضافية قيمتها  200بليون روبية (4.2
بليون دوالر) .فهناك بالفعل تكد�س على
مدى ثمانية �أ�شهر يف الإنفاق الفعلي.
و�إ�ضافة �أموال �إ�ضافية ،مع وجود مثل هذا
التكد�س يجعل من ال�صعوبة �أن يكون الإافاق
موقو ًتا(.)16
لقد انحدرت تخ�صي�صات املوازنة العامة
للتنمية من  7.5%يف  2003-2002اىل
 6.0%يف  2008-2007يف ظل قواعد
قانون امل�سئولية املالية و�إدارة املوازنة.
ي�شكل تخ�صي�ص املوازنة للتنمية يف 2008
 2009نحو  6.8%من �إجمايل الناجت القومي،
وكان من املفرت�ض �أن ترتفع على الأقل اىل
 7.5%ليكون لها ت�أثري كلي ،وهو ما يعني
�أن "الإنفاق الإ�ضايف ينبغي �أن يدور يف فلك
 400بليون روبية ( 8.3بليون دوالر) بدالً من
 200بليون روبية ( 4.1بليون دوالر)"(.)17
وانخفا�ض �ضـرائب القيمة امل�ضافة بن�سبة
 ،4%يعني �أن هذا �سينطبق فقط على
منتجات ت�صل �ضـرائبها �أكرث من  ،4%وهو ما
ي�ستلزم تعزي ًزا للطلب اال�ستهالكي ،وب�شكل
رئي�سي على �سلع الرفاهية .ف�ضالً عن ذلك،
فقد تبني �أن هذا “�سيكون له �أثر يف ما يتعلق
بدعم الن�شاط االقت�صادي فقط� ،إذا ا�ستجاب
املنتجون بتخفي�ض الأ�سعار .وهو ما �سيولد
بالتايل ا�ستجابات على م�ستوى الطلب”(،)18
وهو ما لن يحدث كما يبدو .على �سبيل
املثال ،يف �صناعة الطريان ،تخفي�ضات
�أ�سعار الوقود مل ترتجم اىل تخفي�ض �أ�سعار
للم�ستهلكني كما هو متوقع.
لقد كانت هناك مطالب عديدة لربنامج
ا�ستثمار عمومي كبري ،ينفق على البنية
الأ�سا�سية االجتماعية واالقت�صادية يف الهند،
موفرا فر�ص عمل ومو�س ًعا للطلب املحلي.
ً

(16) EPW Research Foundation. “Stimulus
Packages Facing Institutional Constraints”.
Economic and Political Weekly, 44 (04), 24
January 2009.
( )17املرجع ال�سابق.
(18) Ghosh, J. “Weak Stimulus”. Frontline,
22 January 2009.

فقدان الوظائف
ال�ضمان االجتماعي

وحتديات

يفر�ض فقدان الوظائف ،يف كثري من
حتديا �أمام �سيا�سات
القطاعات الرئي�سية،
ً
أ�سا�سا على احلد الأدنى.
اجتماعية تعمل � ً
ويك�شف م�سح عينة لل�صناعات الت�صديرية،
قامت به وزارة التجارة ،عن وجود فقدان
لـ 109.513وظيفة �أثناء الفرتة من �آب/
�أغ�سط�س  2008اىل كانون الثاين/يناير
 .2009وباملثل ،قامت وزارة العمل ب�إجراء
م�سح للقطاعات املهمة ،مثل �صناعة
ال�سيارات ،والتعدين ،والن�سيج ،واملعادن،
واملا�س واجلواهر ،والتي ت�سهم جمتمعة
ب�أكرث من  60من �إجمايل الناجت القومي يف
 ،2008-2007وهو ما ك�شف عن �أن حوايل
ن�صف مليون عامل قد فقدوا وظائفهم يف
الفرتة بني ت�شـرين الأول�/أكتوبر وكانون
الأول/دي�سمرب .2008
خطريا لل�ضمان االجتماعي،
حتديا
وهذا ما يطرح
ً
ً
حيث �إنه من �إجمايل قوة العمل  457.5مليون،
هناك  422.6مليون م�صنفني كعمال غري
معرتف بهم �أو غري حمميني ،منهم 395.5
مليون يف القطاع غري الر�سمي و 29.2مليون
فقط يف القطاع الر�سمي .وت�شكل الن�ساء حوايل
 38%من هذه العمالة غري املحمية(.)19

تطرح جمموعة جديدة من امل�شكالت يف بلد،
أ�سا�سا من انعدام التكاف�ؤ ،وم�ستويات
يعاين � ً
خطرية من اجلوع و�سوء التغذية(.)21

خامتة

لقد �أظهر مواطنو الهند ثقتهم بالت�صويت
مرة �أخرى ،لالئتالف التقدمي املتحد احلايل،
ملدة ثانية .ومع ذلك ،ف�إن التحدي الذي
يواجه احلكومة احلالية ،يتمثل يف حتقيق
توازن ر�شيد بني �أجندة الإ�صالح االقت�صادي
امل�ستمر ،وتوفري الإعانة االجتماعية
واالقت�صادية حلوايل  250مليون هندي
مازالوا يعي�شون ،وفقًا لإح�صاءات البنك
الدويل ،يف فقر مدقع( .)20والأزمة الراهنة �إمنا
(19) Government of India. “Unorganized
Manufacturing Sector in India: Input,
Output and Value Added”. National Sample
Survey Report 526. Ministry of Statistics
and Programme Implementation. 2009.
(20) Chen, S. and Ravallion, M. (). “The
Developing World is Poorer than We
Thought, But No Less Successful in the
Fight against Poverty”. Policy Research
Working Paper 4703. Washington, DC:
World Bank. 2008.
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(21) According to IFPRI (2008), India
is home to the world’s largest food
insecure population, with more than
200 million people who are hungry.
The report shows that strong economic
growth has not translated into lower
hunger levels.

العراق
متكني املر�أة بني التحديات الأمنية واملعوقات الثقافية
هناك اعتقاد �سائد ب�أن الدميقراطيات النا�شئة تقدم الفر�صة لتبني �أف�ضل املمار�سات
من التجارب ال�سابقة ،لأنها تكت�سب خال�صة النجاحات وتتجنب مواقع الف�شل .وتطرح
التجارب الناجحة منوذجاً �أركانه :حكومة دميقراطية ،حرية الأ�سواق ،واالهتمام بحقوق
االن�سان .وميثل هذا الربط بني اال�صالحات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية معاً،
حتدياً كبرياً� ،إال �أنه ي�ؤ�س�س القاعدة والهيكلية للتنمية الب�رشية امل�ستدامة املبنية على
احلقوق االن�سانية .ويحتل حتقيق التكاف�ؤ �أولوية بني اجلهود الرامية اىل الق�ضاء على
التمييز بني اجلن�سني ،الذي تكر�سه الثقافة و�أمناط ال�سلوك واملمار�سات املنبثقة عنها.
د� .آمال �شال�ش

()1

لقد �أعاق فقدان الأمن� ،ضمن �أحداث العنف
اجلارية ،ب�أ�شكالها املبا�شـرة وغري املبا�شـرة،
التنمي َة الب�شـرية يف العراق .ومع �أن الأ�سباب
الثقافية واالجتماعية التمييزية �ضد
املر�أة هي حائل بنيوي مزمن �أمام التمكني
وامل�ساواة� ،إال �إن الدرو�س امل�ستفادة
تبني ب�أن املراحل االنتقالية توفر فر�صة
ت�أريـخية لتغيري العوائق امل�ؤ�س�سية
والثقافية للتمكني وتوقد الرغبة يف تكوين
حركة تنا�صـر امل�ساواة وحقوق الإن�سان،
ولكن ال ميكن �إغفال الأثر املعاك�س الذي
يرتكه فقدان الأمن يف �إبطال مفعول تلك
الدينامية.
�إذ تتداخل ت�أثريات املرحلة الإنتقالية مع
فقدان الأمن ،ي�سود االعتقاد ب�ضـرورة
حتقيق نظام دميوقراطي م�ستقر قبل طرح
م�س�ألة امل�ساواة ،يف حني �إن بناء مقومات
الدميوقراطية يتطلب تكامل م�س�ألة امل�ساواة
مع البناء الدميوقراطي .ويف العراق تك�شف
التجربة الوليدة للدميقراطية يف مرحلتها
الإنتقالية بانها قد عمقت الالم�ساواة بدال
من حتديدها.

( )1امل�ؤلف الرئي�سي للتقرير الوطني للتنمية الب�رشية
 2008بيت احلكمة ووزارة التخطيط والتعاون
الإمنائي/بغداد.
تعتمد املقالة على مادة الف�صل ال�سابع منه.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف العراق = 88.4

التمكني� :إ�ساءة فهم العملية

لقد حر�صت ال ّدولة العراقية ،منذ ت�أ�سي�سها،
وبدرجات متباينة من و�ضوح ال�سيا�سات
والإجراءات ،على �أن تهيئ للمر�أة العراقية
فر�ص التمكني امل�ؤ�س�ساتية الر�سمية
(التعليم ،وال�صحة ،ومراكز التدريب ،وغري
ذلك) ،و�أ�صدر كثرياً من القوانني املتقدمة،
�إال �أن الأبعاد الثقافية لهذه الإجنازات مل
ٍ
مر�ض .لقد
تكن موازية ملدخالتها على نحو
كان هناك تركيز على اخلدمات ال�صحية
والتعليمية واالجتماعية امل�ؤ�س�سية ،من دون
عناية تذكر باجلوانب الثقافية.
�إن البعد الثقايف للتمكني ينبغي �أن يكون
حا�ضـراً يف كلّ ر�ؤية تنموية بو�صفه حتديا ً
لثقافة التمييز والالم�ساواة وه�ضم احلقوق،
�أيا ً كانت الأطر التربيرية لتلك الثقافة .وهذا
يعني ما هو �أبعد من ال�سيطرة على املوارد
وامل�ؤ�س�سات و�صناعة القرار وبناء القدرات
وحت�سني الإنتاجية والكفاءة ،و�صوالً اىل
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الرتكيز على تنمية قدرة فهم الذات
وا�ستيعاب حقوقها وامتالك �إمكانية احلوار
الدفاعي عنها على نحو يلهم املجتمع كله
مبد�أ احرتام حقوق الب�شـر ن�ساءاً ورجاالً ،ويف
�أي م�ساحة حياتية من م�ساحاته.
لقد تراكمت اثار �سنوات �أثقلتها احلروب
وثالثة ع�شـر عاما من العقوبات الإقت�صادية
على او�ضاع املراة وازداد االمر تعقيداً بعد
تدهور االو�ضاع االمنيه الحقًا.
تعك�س م�ؤ�شـرات التنمية الب�شـرية �أو�ضاع
للمر�أة غري واعدة ،بل هي ا�سو�أ مما حتقق
للرجال ,ففيما عدا معدل العمر املتوقع عند
الوالدة ،الذي هو �أعلى بني الن�ساء ()62
من الرجال ( ،)55ف�إن م�ستويات التمكني
�أقل بني الن�ساء من الرجال ح�سب بيانات
( ،)2006فمعدل الإملام بالقراءة والكتابة
بني البالغني يبلغ  70%للن�ساء مقابل 86%
للرجال ،ون�سبة االلتحاق الإجمالية باملدار�س
(مبراحلها الثالث) تبلغ  55%للإناث و68%
للذكور ،دليل التنمية الب�شـرية املرتبط
بنوع اجلن�س (� .)0.584أما دليل التنمية
الب�شـرية العام فيبلغ (� )0.627أما ن�سبة
البطالة بني الن�ساء فهي  23%مقابل 16%
للرجال عام  2006وال تزيد ن�سبة الدخل
املكت�سب للن�ساء عن  11%من الدخل
املكت�سب للرجال كما ال تزال ن�سبة العمل
الزراعي متثل  60%من �إجمايل وقت العمل
اال�سبوعي للن�ساء مقابل  22%للرجال وهذه
احلقيقة تف�سـر انخفا�ض دخل املر�أة حيث
يت�صف العمل الزراعي بكونه �أما غري مدفوع
الأجر �أو ذا �إنتاجية متدنية.

التحوالت ال�سيا�سية :مكا�سب
و�آثار ايجابية على الن�ساء

حقق نظام الكوتا �إ�سهاما ً مهما ً للمر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية ،من خالل التمييز االيجابي،
�إذ �أظهرت نتائج االنتخابات لعام ،2005
فوز ( )87امر�أة ،من �أ�صل ( )275يف ع�ضوية
اجلمعية الوطنية؛ �أي ما ن�سبته (.)31%
وح�صلت على ما ن�سبته  28%من �إجمايل
�أع�ضاء املجال�س املحلية يف االنتخابات التي
ومما ال
متت على ا�سا�س القوائم املغلقةّ .
�شك فيه �أن �إلزام الأحزاب بقاعدة الكوتا،
انعك�س كذلك مب�ساهمة كبرية للن�ساء يف
جمال�س املحافظات يف االنتخابات� .إرتفع
عدد الن�ساء يف مراكز �صنع القرار من 12.7%
اىل  22.4%منهن  4وزيرات و 342درجات
عليا ت�ضم  8وكيالت وزارة و 33م�ست�شارة
ومفت�ش عام 86 ,مدير عام و 215معاون
مدير عام اال ان ن�سبتهن يف الق�ضاء التزيد
عن  .2%ان امل�شاركة ال�سيا�سية التكفي
لتحقيق امل�ساواة بني املواطنني وب�شكل
خا�ص امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،ما
ؤ�س�سية وتدخالت
مل يتبعها و�ضع �آليات م� َّ
و�إجراءات حكومية بو�صفها �ضـرورة و�شـرط
م�سبق لبناء جمتمع دميقراطي �سليم.

هل ت�ضمن الت�شـريعات التمكني
واحلماية للمر�أة

يع ّد �إ�صالح الت�شـريعات �أمراً �أ�سا�سيا ً للتعبري
عن التزام احلكومات بت�شجيع امل�ساواة،
وو�ضع الآليات احلكومية التي تر�سي قواعد
تكاف�ؤ الفر�ص وت�ضمن تنفيذها ،وميكن
القول �إن الإجراءات امل�ؤ�س�سية التي اتخذت
بعد ني�سان  ،2003قد متنح الفر�صة لإ�صدار
ت�شـريعات عدة ت�شكل البنية التحتية لكل
الو�سائل الأخرى ،ومما يعزز ذلك �أن العراق
كان قد �صادق �سابقا ً على العديد من
االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املبا�شـرة �أو
غري املبا�شـرة بعملية متكني املر�أة.
ان ممار�سة احلقوق املكت�سبة والتمتع بها،
هو املعيار الذي يقي�س مدى جناح اجلهود
التي ي�ضطلع بها املجتمع لتمكني املر�أة.
واذا كان التباين يف احلقوق يقّيد اخليارات
املتاحة �أمام املر�أة من نواح عديدة ،ويحد
ب�شدة من فر�صها يف الن�شاط االقت�صادي
�أواالجتماعي ،ف�إن الت�شـريعات بذاتها قد ال

تنطوي على �أي متييز بني اجلن�سني.
لقد �شكّ لت القوانني قاعدة لو�سائل التمكني
الأخرى؛ مثل التعليم ،ال�صحة ،واخلدمات
االجتماعية ،غري انها مل تكن دائما ً �أقوى من
ملزمات الثقافة التقليدية .ومن امل�ستحيل
�إهمال العوائق الناجمة عن الأو�ضاع االمنية
القائمة يف العراق التي عزز بع�ضها -
وخ�صو�صا ً العنف امل�ستمر – قوة الثقافة
التقليدية ذات امل�ضامني التمييزية.
�إن �أهم وثيقة ميكن الإ�شارة �إليها بو�صفها
قاعدة لتمكني املر�أة ،وبغ�ض النظر عن
اثريت ،هي
املالحظات النقدية التي
ً
الد�ستور العراقي لعام  ،2005الذي ت�ضمن
بع�ض اال�شارات االيجابية يف ما يتعلق باحرتام
قواعد القانون وحتقيق العدل وامل�ساواة...،
واالهتمام باملر�أة وحقوقها ،كما �أعطى يف
املادة (“ )20للمواطنني رجاالً ون�سا ًء حق
امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية” ،و�أكد على قيمة التعليم وعلى
كفالة الدولة بو�صفه حقا ً لكل العراقيني
(املادة  .)34و�ضمنت املواد ( )31و()32
و( )33من الد�ستور حقوق املواطن العراقي
يف الرعاية ال�صحية وتوفري �سبل الوقاية
والعالج يف ظروف بيئية �سليمة .ومبوجب
املادة ( )1/18من الد�ستور ميكن للمر�أة
�أن متنح جن�سيتها البنائها .واعتمد مبد�أ
التمييز الإيجابي عندما منح يف املادة ()49
ح�صة للن�ساء (كوتا) بحيث ال يكون جمل�س
النواب د�ستوريا ً ما مل يت�ضمن ن�سبة ()25%
من عدد �أع�ضائه من الن�ساء على االقل ،وقد
�ألزم قانون االنتخابات رقم ( )6ل�سنة 2005
القوائم االنتخابية بهذه الن�سبة للن�ساء.
ولكن الد�ستور ت�ضمن �أي�ضا بع�ض املواد،
�أو الفقرات� ،أو الإ�شارات التي ميكن �أن تعد
متييزية� ،أو على الأقل ذات ت�أثري يف املوقف
من املر�أة
ان املادة ( )41ت�صطدم باملادة ( )14التي
تعترب قاعدة د�ستورية �آمرة“ :العراقيون
مت�ساوون �أمام القانون دون متييز ب�سبب
اجلن�س �أو العرق .ولي�ست هنالك �أي �إ�شارة
يف الد�ستور اىل �أن مفردة (العراقي)� ،أو
مرادفاتها ت�شمل املر�أة �أي�ضا ،مما يتيح
للجهات التنفيذية ت�أويل هذه الن�صو�ص
تبعا ً ملرجعياتها الثقافية ،فعلى �سبيل
املثال ن�صت املادة (� )44أوالً “ :للعراقي
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حرية التنقل ،وال�سفر ،وال�سكن ،داخل العراق
وخارجه” ولكن حرية التنقل وال�سفر عمليا ً
غري مكفولة للعراقية دون �سن ( )40عاما ً،
فالقانون ال يجيز لها ا�ستح�صال جواز ال�سفر
دون موافقة ويل الأمر.
وعند تناول الد�ستور يف ف�صل احلقوق
ق�ضية (العنف) حتا�شى ب�شكل الفت الإ�شارة
اىل (املر�أة) �إذ ن�صت املادة (رابعا ً) “متنع
كل �أ�شكال العنف والتع�سف يف الأ�سـرة
واملدر�سة واملجتمع”
على �ضوء ما تقدم فان الد�ستور واملواد
القانونية� ،ستكون قا�صـرة عن توفري احلماية
للمر�أة� .أما الواقع القانوين والت�شـريعي يف
كرد�ستان فيبدو �أح�سن حاالً ،اذ يطبق يف
اقليم كرد�ستان قانون االحوال ال�شخ�صية
رقم  188ل�سنة  1959كما ان جلنة �ش�ؤون
املر�أة يف الربملان الكرد�ستاين جنحت يف
�إجراء تعديالت على قانون االحوال ال�شخ�صية
الذي �صدر يف عام  2007فر�ض �شـروطا ً
ا�ضافية على حاالت تعدد الزوجات ومنع
ختان البنات و�إجراءات اخرى حول الطالق.
كما ان تلك اللجنة جنحت يف تغيري بع�ض
القوانني حيث مل يعد "القتل عن جرائم
ال�شـرف" من الأ�سباب املخففة للحكم.

االلتزامات الدولية

لقد وقع العراق على اتفاقية منع كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) يف عام
 ،1986مع حتفظات يف حينها على الفقرة (و)
و(ز) من املادة ( ،)2واملادة ،9واملادة ،29
وهذا يتعار�ض و�أحكام االتفاقية الهادفة اىل
خلق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة .لقد بذلت
املنظمات الن�سوية جهودا كبرية يف بداية
املرحلة االنتقالية حلث احلكومة على �إلغاء
تلك التحفظات� ،إال �إنها باءت بالف�شل .كما �إن
الدولة اجلديدة مل تعلن تقيدها بالإلتزامات
الدولية امل�صادق عليها �سابقا ب�شكل خا�ص
(�سيداو) على �أ�سا�س تعار�ضها مع مبادئ
ال�شـريعة الإ�سالمية كذلك قرار جمل�س الأمن
املرقم .1325

تراجع م�س�ؤوليات الدولة

مع االعرتاف ب�ضـرورة �إ�صالح دور الدولة
يف البلدان االنتقالية ..يبقى هناك دور
�أ�سا�سي وحيوي يف تعزيز امل�ساواة بني

املواطنني وبني الرجال والن�ساء ،من خالل
الآليات امل�ؤ�س�سية والتدخالت احلكومية� .إال
�أن التجارب ت�شري اىل �أن ذلك لي�س كافيا ً
برغم �ضـرورته .ففي العراق ،ت�أ�س�ست �آليات
ت�شـريعية هامة ،لكن هناك خ�شية يثريها
تفكك ال�سلطة املركزية للدولة وتخليها
عن مهامها يف تقدمي اخلدمات �أثناء املرحلة
االنتقالية التي مير بها االقت�صاد ،فالدولة
كانت قبل عام  2003امل�ستخدم الرئي�سي
للن�ساء يف العراق� ،إذ بلغت ن�سبة الن�ساء
( )46%من العاملني يف القطاع احلكومي،
كما �إنها تبقى املقدم الرئي�سي للخدمات
واملنافع االجتماعية ال�سيما للن�ساء ،كال�صحة
والتعليم ومرافق رعاية االطفال.
اىل جانب ذلك توفر الدولة احلماية القانونية
للمر�أة �أمام �أ�شكال التع�سف �ضدها .ويف حالة
تنامي قوة و�سلطة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
و�سلطتها (ر�أ�س املال)� ،أو �سلطة امل�ؤ�س�سات
االجتماعية التقليدية – ما قبل الدولة – ويف
حال �ضعف وحداثة املجتمع املدين الذي ال
يقوى بعد على احتالل امل�ساحة التي يرتكها
انح�سار الدولة� .أو �سلطة الرجال اللذين
يكت�سبون حقوقا ً �إ�ضافية توفرها احلرية
ال�سيا�سية ،من �ش�أن هذا الأمر �أن ي�شكل
واحداً من �أهم التحديات اال�سا�سية لتمكني
املر�أة.

عدم التكاف�ؤ يف الو�صول اىل
املوارد وفر�ص العمل

ال يتمتع الرجال والن�ساء يف العراق بالفر�ص
املتكافئة للو�صول اىل املوارد واخلدمات
الأ�سا�سية .ومتتلك الن�ساء ب�شكل عام �أ�صوالً
مالية �أقل من الرجال .والأ�سـر التي تقودها
الن�ساء متلك �أ�صوالً �أقل ،مقارنة بتلك التي
على ر�أ�سها رجال� ،إال �أنه لي�س ثمة بيانات
تعزز تلك احلقائق ،ومنها:احلقوق امل�ستقلة
يف ملكية الأر�ض �أو ال�سكن� ،أو �إدارة
املمتلكات والأعمال.
و�إن كان الد�ستور العراقي لعام  2005يكفل
يف املادة (�/3/23أ) “للعراقي احلق يف
التملك" دون �أي متييز على �أ�سا�س اجلن�س.
�إال �أن �أعرافا ً خمالفة ال تزال قائمة وتخالف
مما ي ّحد من متتع الن�ساء
�أحكام هذه املادة ّ
بهذا احلق ال�سيما يف امللكية الزراعية .وما
تزال ن�سبة امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة

�ضعيفة �إذ بلغت 21%عام  2004مقابل
 79%للرجال.
و�إذ متثل رعاية امل�شاريع التي تقودها ن�ساء
�إ�سرتاتيجية فعالة يف بناء االقت�صاد احلر ،وهي
و�سيلة داعمة للم�ساواة� .إال �أن هذه امل�شاريع
ال جتد فر�صا ً م�ؤاتية ب�سبب الأو�ضاع ال�سائدة
وال�ضغوط الأ�سـرية على املر�أة ،ف�ضالً عن �أن
م�شاريع القرو�ض ال�صغرية تظل اىل حد كبري
حكراً على الرجال ،لي�س ب�سبب وجود تقاليد
معوقة للم�شاركة ،و�إمنا ب�سبب عدم القدرة
على الو�صول اىل القرو�ض التي ت�ستلزم
وجو َد ال�ضمانات العقارية من امل�صارف وهو
ما تعجز الن�ساء عن تقدميه.
�إن التو�سع يف امل�شاريع ال�صغرية والعمل من
املنزل ،ميكن �أن ي�ساهم يف تو�سيع قاعدة
القوة االقت�صادية .وميكن لربنامج القرو�ض
ال�صغرية �أن يكون حالً للن�ساء غري القادرات
على الو�صول اىل املوارد ،مثل الن�ساء الالتي
ينق�صهن التعليم والتدريب ،والريفيات،
وكبريات ال�سن ،والأرامل املعيالت للأ�سـر.

متكني املر�أة بني الثقافة
التقليدية والعنف �ضد املر�أة

�إن تغيري دور الن�ساء التقليدي يف املجتمع،
وتغيري العالقات بني الن�ساء والرجال� ،سواء
�ضمن املجال املنزيل �أو �ضمن املجاالت
الأخرى ،يع ُّد مهمة معقدة تتطلب �صياغة
�سيا�سات خا�صة يف جمال امل�ساواة ومتابعتها،
وكان من املتوقع ان يتم يف �أطار اعادة بناء
االطر الت�شـريعية واالدارية يف العراق بعد
عام  ،2003معاجلة التهمي�ش االجتماعيلها،
و�إر�ساء �أ�س�س التمكني امل�ؤ�س�سي ،ومقاومة
حماوالت تغييب دورها االيجابي.
�إن ق�ضايا املر�أة يجدر �أن ت�ؤخذ مبزيد من
اجلدية يف العراق ،لوجود �أدلة وا�ضحة عن
معاناة املر�أة من التمييز على �أ�سا�س النوع،
ولكون الن�ساء عموما ً من �أكرث الفئات تعر�ضا
للتهمي�ش واالعتداء العنفي واجلن�سي يف
�أوقات احلروب والأزمات.
�إن حالة التوتر التي ي�شهدها املجتمع
العراقي ،تنعك�س على الأفراد يف عالقاتهم
الأ�سـرية وتعاملهم مع بع�ضهم .وقد �أظهرت
عدة درا�سات �أن العنف الذي ميار�سه الزوج
�ض ّد زوجته ُيعاد �إنتاجه ب�شكل عنف �ضد
الذات� ،أو �ضد الأطفال؛ بحيث ميكن القول
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�إن الأ�سـرة التي ينبغي �أن ت�ستظل املر�أة بها،
لكي ت�شعر بالأمن ،ت�صبح هي الأخرى م�صدراً
النتهاك �أمن املر�أة.
ثمة جانب مهم يتعلق بتلك ال�صورة النمطية،
وهو �أن الدولة ،على امتداد ت�أريخها ،كانت
تدعم مالمح تلك ال�صورة ،الن ذلك يجنبها
الدخول يف �صـراع مع املجتمع ،ومرجعياته
الدينية والثقافية .كذلك ف�إن نتائج بع�ض
ال�صورة التي حتملها
الدرا�سات �أظهرت �أن ّ
الن�ساء عن جن�سهن ،ال تختلف كثرياً عن تلك
التي يحملها الرجل ،فهي تتبنى ال�صورة التي
يتبناها الرجل.
�إن عجز املر�أة ،ور�ضوخها ،وقبولها ملالمح
ال�صورة النمطية التي تر�سمها الثقافة
التقليدية عنها ،يوفر تربيراً للدولة ،فتتقاع�س
عن �إ�صدار الت�شـريعات والقرارات التي تغري
و�ضع املر�أة ،كما �أنه يوفر للمجتمع تربير
عزلها با�سم حمايتها واحلفاظ عليها .ف�ضالً
عن �أن مواقف املر�أة ال�سلبية تر�سخ ال�صورة
النمطية ال�سائدة يف الثقافة التقليدية عنها
وتدعمها ،ولذلك تبقى الأ�سـرة وما زالت �أهم
(جيوب) التع�صب الثقايف �ضد املر�أة حيث
ُيع ُّد العنف الذكوري �ضد املر�أة �إجرا ًء ت�أديبيا ً
�أو وقائيا ً.
�أ�شار تقرير �أ�صدرته وزارة حقوق الإن�سان
يف كرد�ستان اىل �أن ( )239امر�أة �أحرقن
�أنف�سهن خالل الأ�شهر الثماين الأوىل من عام
( .)2006كما �سجلت ال�سلطات يف ال�سليمانية
�أعلى معدل حلاالت احلرق الناجمة عن �صدمة
نف�سية خالل �شهر ت�شـرين الثاين من العام
نف�سه ،ف�ضال عن ( )13حالة حرق بالنريان،
و( )24ب�سبب املياه املغلية .وت�س َّجل هذه
الق�ضايا على �أنها حاالت انتحار �أو حوادث
وقعت ب�صورة عر�ضية( .)2ويفيد تقرير
الوزارة ب�أن �أغلب الن�ساء اللواتي تعر�ضن
للعنف ،يقمن يف املناطق الريفية ،وترتاوح
�أعمارهن بني � 18 - 13سنة� ،أما يف املراكز
احل�ضـرية فتزيد �أعمارهن على (� )15سنة.
�إن �أ�شكال العنف التي تتعر�ض لها املر�أة يف
كرد�ستان متعددة ،ويف مقدمتها ال�ضـرب،
واالعتداء اجلن�سي ،والتهديد بالقتل واخلطف،
والإكراه على الزواج وغريها.
ال يـختلف الأمر يف مناطق العراق الأخرى� ،إذ
( )2تقرير بعثة االمم املتحدة ب�ش�أن حقوق االن�سان
ال�شهري ت�رشين الثاين/كانون الأول .2006

ت�شري تقارير ودرا�سات عديدة للأمم املتحدة
اىل جرائم ال�شـرف يف و�سط وجنوب العراق،
م�ؤكدة �أن املر�أة تبقى م�ست�ضعفة ،ومن
الوا�ضح �أن ف�ضح هذه املمار�سات كان �أقل
ب�سبب �ضعف ن�شاط املنظمات الن�سوية.

الإ�ستنتاجات

�إن متكني جميع الن�ساء هو الغاية الق�صوى
كما هو و�سيلتها .ومن املعروف �إن �إنهيار
ال�سلطات وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وتراجع
الن�شاط الإقت�صادي وت�صدع الهياكل
الإجتماعية كنتيجة للحروب والنزاعات
امل�سلحة ترتك �آثاراً �أ�شد على الن�ساء،
لتتفاقم بذلك �أو�ضاعهن املتدنية �أ�صال يف
املجتمع ويف عملية التنمية.
كما �أن تنامي العنف �ضد الن�ساء ميثل �أ�شد
�آثار املرحلة الإنتقالية خطراً على املر�أة
واملجتمع و�أكرث الق�ضايا التي ت�ستوجب
التدخل املبا�شـر من كل الأطراف� ،سواء كان
العنف مبا�شـرا �أو غري مبا�شـر.
لذا تتحمل الدولة �أعباء التمكني وعدم
التمييز وحماية الن�ساء ،فب�سبب العجز عن
توفري الأمن ال�شخ�صي واحلماية القانونية،
تلوذ املر�أة باجلماعة والطائفة والع�شرية،
بعيداً عن الدولة املدنية ،مع ما يعينه ذلك
من تخل عن مكت�سبات احلداثة التي �سعت
اليها الدولة العراقية منذ ما يقارب قرنا
من الزمن .وطوال عقود احلروب والنزاعات
امل�ستمرة ،تهمل الدولة ،عن ق�صد �أو
غري ق�صد� ،أو تتغا�ضى عن التمييز �ضد
الن�ساء ،فتقع املر�أة ؛ عاملة �أو ريفية �أو ربة

بيت� ،أرملة �أو �شابة �أو طفلة ،من الطوائف
والأقليات كافة ،فري�سة ممار�سات �إدارية �أو
جمتمعية تقليدية دون حماية �أو رعاية� .إن ما
مت �إكت�سابه من مزايا م�ؤ�س�سية خالل املرحلة
االنتقالية ،وهو التمثيل الربملاين ،يجب �أال
تركن �إليه الن�ساء باعتباره �إجنازا نهائيا،
لأنه مكت�سب ت�شـريعي �سيفقد م�ضمونه ما
مل حتمه وترعه حركة ن�سوية فاعلة تنا�صـر
متكني املر�أة ...وال جدال �أمامها طريق وعر
وطويل.
�إن الفر�صة ما تزال قائمة لت�صحيح �أو�ضاع
التمييز �ضد املر�أة .فاملرحلة االنتقالية التي
يعاد فيها هيكلة الأنظمة والقوانني متنح
فر�صة تاريخية لت�صحيح العوائق امل�ؤ�س�سية
على طريق حتقيق امل�ساواة ويعول على
الدولة الكثري من اجل اجنازها:
�إن مواجهة ثقافة الهيمنة والتهمي�ش،
و�إ�شاعة ثقافة ال�سلم والت�سامح تعطي
الفر�صة للحد من العنف �ضد املر�أة بكل
�أ�شكاله و�إ�شاعته كثقافة عامة.
�إن تعديل القوانني (والد�ستور) مينح
الفر�صة لتغيري القوانني التي تكر�س
التمييز.
�إن �إطالق احلرية للر�أي العام مينح فر�صه
لت�شجيع النقا�ش واحلوار ون�شـر احلمالت
االعالمية للتوعية وتغيري �صورة املر�أة يف
االعالم.
�إن ظهور بيئة عمل جديدة متنح فر�صة
�إعادة النظر يف تق�سيم العمل القائم على
التقليل من دور املر�أة وح�صـر ن�شاطها يف
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قطاعات �ضعيفة االنتاجية.
�إن االلتزام بالتعليم االلزامي ومتديده
اىل � 9سنوات �سيوفر فر�صة وقف
التدهور يف االلتحاق بالتعليم ،اذ لي�س
من املعقول ان تزداد ن�سبة البنات يف
التعليم اجلامعي يف الوقت الذي حتجم
فيه اال�سـر عن �إر�سال بناتها اىل املدار�س
االبتدائية.
�إن �إ�صالح �أنظمة ومناهج التعليم متنح
الفر�صة لتغيري نظرة املجتمع اىل
التمييز �ضد املر�أة وال�شعور بامل�س�ؤولية
جتاهه ،كما ميكن ملفاهيم حقوق االن�سان
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والرتويج لها
كثقافة م�ضادة للتمييز والعنف ال�سائد.
ان تغيري الكثري من املمار�سات املوروثة
واملربرة ثقافيا ً �شـرط م�سبق للتمكني
ويخ�شى �إن ت�صادر �إجنازات ترى فيها
الن�ساء تقدما ً ال تراجع عنه ...وال تفريط
فيه!

كينيا
الأرثوذك�سية النيوليربالية ولعبة النعامة
لقد فقدت الر�أ�سمالية النيوليربالية �سبب وجودها� .إنها �أزمة بنيوية للدميقراطية
الليربالية ،ولكن احلكومة يف كينيا ،تعي�ش حالة �إنكار ،ومتار�س لعبة النعامة ،دافنة
ر�أ�سها يف الرمال .وتدفع النخبة احلاكمة ب�أن الأزمة م�ؤقتة وظرفية ،و�أن االقت�صاد الوطني
حممي مبا يكفي ،بحكم روابطه ال�ضعيفة مع ر�أ�س املال الدويل .ومازال املجتمع املدين
يحذر من �أن البلد ،وعلى خالف تنب�ؤات احلكومة ،يف �سبيلها �إىل الغرق يف م�ستنقعات
النيوليربالية.
�شبكة التنمية االجتماعية
Social Development Network
Prof. Edward Oyugi
Philip Thigo
SEATINI KENYA
Oduor Ongwen
�شبكة �إلغاء الدين الكيني
Kenya Debt Relief Network
Wahu Kaara
BEACON
Rebecca Tanui
منتدى دراجا للمبادرات املدنية
Daraja-Civic Initiatives Forum
Don Bonyo
Futa Magendo Chapters
Ayoma Matunga
Mazira Foundation
Eddy Orinda
Haki Elimu
Opiata Odindo
حتالف الأر�ض يف كينيا
Kenya Land Alliance
Odenda Lumumba
Migori Clan
William Janak
KETAM
James Kamau
جمعية ال�صداقة الكينية الكوبية
Kenya-Cuba Friendship Association
Mwandawiro Mganga
Bunge la Mwananchi
George Nyongesa
�صندوق الطفل يف املنطقة الأفريقية
ChildFund Africa Region
Andiwo Obondoh
Undugu Society of Kenya
Alloys Opiyo

التمكني

التعليم

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف كينيا = 59

ثالثون �سنة من ر�أ�سمالية ال�سوق احلرة
املنفلتة ،القائمة على النموذج النيوليربايل،
ال ميكن �أن تخفي بعد ذلك الف�شل املنتظم
لنظام انتهى وقته.
�إن ت�سليع وخ�صخ�صة الأ�صول العامة والذي
الزما للرخاء ،قد �أدى اىل حتول
أمرا
ً
اع ُترب � ً
الأ�صول من املجاالت العامة وال�شعبية اىل
طبقيا .وقد
املجاالت اخلا�صة واملنحازة
ً
�أدى ما نتج عن ذلك من امل�ضاربات املالية
اجل�شعة والتحوالت املالية للتجارة ،اىل
ارتفاع حاد يف �إجمايل �أرباح التحويالت املالية
يف الأ�سواق العاملية ،والتي ارتفعت من
 2.3بليوين دوالر يف  1983اىل  130بليون
دوالر يف  .2001وال عجب �أن ان�سحاب الدولة
امل�صاحب قد �سمح للنظم املالية اال�ضطالع
مبرحلة مركزية يف ن�شاط �إعادة التوزيع من
خالل امل�ضاربة واجل�شع واالحتيال وال�سـرقة.
وقد تكون اخلطط التن�شيطية جمرد خطوات
خ�صو�صا �إذا
تكنيكية يف االجتاه ال�صحيح،
ً
كانت تت�سم بف�ضائل العمل من �أ�سفل
لأعلى ،بدالً من العمل من �أعلى لأ�سفل ،من
خالل النظام البنكي اخلامل .ولكن ،تظل
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف كينيا = 71

هذه اخلطط �إ�صالحات تكنيكية ،م�صممة
ل�ضخ الدماء يف الإقبال على ال�شـراء ،وارتفاع
الطلب ،بدالً من متكني امل�ستهلكني من
التحقيق والت�شكيك يف كفاءة الر�أ�سمالية
النيوليربالية.
ت�شتهر كينيا بعدة ممار�سات مدمرة مثل
ترويج الأوراق املالية ،ومنظومات بونزي،
والتدمري الهيكلي للأ�صول بفعل الت�ضخم
املرتبط ارتباطً ا وثيقًا بالتخل�ص من الأ�صول
عرب اخل�صخ�صة املحتالة ،وتعومي الدين،
ومنظومة امل�ؤ�س�سات الكربى وانتزاع ملكية
الأ�صول ،وهو ما تبينه حالة ال�سطو املتوح�ش
على ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
وهذا ما �أدى يف نهاية الأمر اىل انهيار
امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة والتخفي�ض الهائل
للأوراق املالية ،من خالل التالعب يف الأ�سهم
واالعتمادات ،بوا�سطة املتواجدين داخل
ال�سوق الر�أ�سمايل الفا�سد ،مثل "�سونرتا"
لال�ستثمار ،ونياجا لل�سما�سـرة املحدودة،
وفران�سي�س ثيو املحدودة وغريها.
ت�أ�س�س ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
العام  1996كم�صدر متويل �إلزامي للعاملني

يف كينيا .على الرغم من �أن كل عامل و�صاحب
عمل ي�ساهم فقط مببلغ � 400شلن كيني
�شهريا� ،إال �أن ال�صندوق
( 5.4دوالرات)
ً
حقق مبلغًا ،بقوة �إ�سهامه ،و�صل اىل �أكرث من
 80بليون �شلن ( 1.08بليون دوالر) �أو نحو
 8.2%من �إجمايل الناجت القومي .ومازالت
احلكومة ت�ستخدم ال�صندوق كقطارة �ضخمة
ل�شـركائها املقربني ،متغافلة �أنه ميثل
مدخرات تعاقدية ،ومنظومة لدعم اال�ستثمار
ولدعم التقاعد .وقد تطور ال�صندوق الذي
ق�سما يف وزارة العمل ،ليكون
كان يف الأ�صل
ً
م�ؤ�س�سة تابعة للدولة قائمة بذاتها منذ العام
 .1987ومنذ ذلك احلني مل يعرف �أ�صحاب
املعا�شات �شيئًا �سوى ال�سوداوية.
يف خو�ض االنتخابات التعددية يف 1991
 ،1992ا�س ُتخدم ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي ،كم�صدر رئي�سي لإغداق الأموال
الكافية لت�سهيل عمل ماكينة احلمالت
االنتخابية حلزب االحتاد الوطني الإفريقي
يف كينيا ،وهو احلزب احلاكم يف ذاك
الوقت .لقد مت ت�سيري �أموال املعا�شات
يف هذا ال�صندوق بغر�ض متويل �صفقات
عقارية ،خلقت مليارديرات من بني �شباب
كانوا يعرفون وقتها با�سم “�شباب حزب
االحتاد الوطني الإفريقي يف كينيا .”92
وا�ستمر ال�صندوق ب�صفته “البقرة احللوب”
�سيا�سيا ،ومل ي�صل اىل مق�صده
للمرتابطني
ً
�سوى بعد � 10سنوات الحقة ،عندما حدثت
�صفقة ما قبل االنتخابات يف  2002خ�سـر
ال�صندوق  256مليون �شلن ( 3.45ماليني
دوالر) من خالل دخول بنك �أوروبي لتمويل
احلملة الرئا�سية.
ويف انتخابات جديدة ا�ستعاد ال�صندوق
حالته الأ�صلية .ففي م�ؤامرة جتارية �أقرب
اىل الف�ضيحة ،مت بيع “فندق اليكو (جراند
�سابقًا) ريجن�سي” اىل عطاء �أقل .وقد ورد �أن
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي رف�ض
عر�ضا قوامه  1.4بليون �شلن كيني (18.88
ً
مليون دوالر) �ضمن امل�ؤامرة وقبل عر�ض
 1.3بليون �شلن ( 17.53مليون دوالر) بعد
�أن عر�ض �صاحب العطاء الأقل مبلغًا وقدره
 650مليون �شلن كيني ( 8.77ماليني دوالر).
وقد �أنكرت �إدارة ال�صندوق حدوث هذا.
ولكن يف متوز/يوليو  2008حل وزير العمل
جمل�س �إدارة ال�صندوق ،ورفد مديره ممه ًدا

الطريق لفتح حتقيق يف هذه الف�ضيحة،
وف�ضائح �أخرى .ويف �أيلول�/سبتمرب 2008
تك�شّ ف �أن ال�صندوق كان على و�شك خ�سارة
بليون �شلن ( 13.49مليون دوالر) يف
ت�أمني التخفي�ض انهارت م�ؤ�س�سة �سم�سـرة
�أوراق مالية ،كانت مرتبطة بالأمني مدير
ال�صندوق .والكذبة �أن الدولة النيوليربالية
يجب ،كم�س�ألة فاعلية ا�سرتاتيجية� ،أن تعطي
عرتها
ال�سوق مر�سى وا�س ًعا ،هذه الكذبة قد ّ
حقيقة �أنها بدال من تعظيم فعاليتها بعي ًدا
عن ال�سوق ،فقد مت تعيينها للعب دور
الفاعل الرئي�سي ل�سيا�سات �إعادة التوزيع،
وعك�س تدفق املوارد من الطبقات الأعلى
اىل الأ�سفل الذي ميكن �أال يكون مرتبطً ا
�سوى بع�صـر الليربالية املنغر�سة؛ تدعيم
ف ّعال للأغنياء من خالل ممار�سات االنكما�ش
التي تقوم بها الدولة(.)1

معاملة القفاز احلريري للمجرمني

مل تظهر هذه احلالة ب�شكل وا�ضح� ،أكرث
مما ظهرت يف االحتيال العام الذي متثل
يف العر�ض العام الأ ّويل  ،IPOلأ�سهم
"�سافاريكوم" .فعلى الرغم من الأ�صوات
املعار�ضة التي �أتت من املجتمع املدين
ومراقبيه ،وكذلك من احلركة الدميقراطية
الربتقالية  ODMالتحالف الرئي�سي
ال�شـريك يف �إدارة كيبايكي قررت احلكومة
الكينية التخل�ص من  25%من �أ�سهمها يف
"�سافاريكوم" ،وهي �شـركة هواتف نقالة،
ل�سد حاجتها املا�سة اىل  50بليون �شلن
كيني ( 674مليون دوالر) ل�سد العجز يف
املوازنة.
وهناك ق�ضيتان مقلقتان .الأوىل ،كيف
ل�شـركة �أجنبية غام�ضةُ ،تعرف با�سم موبيتليا
�أن متتلك  10%ثم  5%من ال�شـركة العامة يف
كينيا ،بل واملحري �أكرث ،كيف لهذه ال�شـركة
الأجنبية �أال ت�سدد على الإطالق ولو �سن ًتا
واح ًدا ليكون لها �أ�سهم يف �سافاريكوم؟
ثانيا ،عندما عر�ضت احلكومة التخل�ص من
ً
 25%من �أ�سهمها يف �سافاريكوم ،كان عامة
النا�س يعتقدون �أن هذه الأ�سهم من �ش�أنها
(1) See: Wade, R. Governing the
Market: Economic Theory and the
Role of Government in East Asian
Industrialization. Princeton: Princeton
University Press. 1992.
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�أن جتعل املواطنني الكينيني ميلكون
ال�شـركة .ولكن ،عندما طُ رحت �سافاريكوم
يف النهاية للبيع ،مل يكن لديهم حق الرف�ض.
وكان عليهم �أن يدخلوا مناف�سة مع بقية
الأفارقة ال�شـرقيني ،يف حني �أن  35%من
�أ�سهم احلكومة التي تبلغ ن�سبتها 25%
املعرو�ضة للبيع ،مت حفظها مل�ستثمرين
�أجانب جمهولني.
ويعتقد �أن ه�ؤالء امل�ستثمرين من
الأوليغاركيني املحليني ،من ذوي امل�صالح
امل�ؤكدة يف �إبعاد ال�شـركات .وكما لو كانت
هذه اخلدعة غري كافية ،فقد كان هناك
معدل ا�شرتاك فائ�ض كبري يف العر�ض
العام الأويل (�أول عر�ض للجماهري لأ�سهم
ال�شـركة يف �سوق املال) .ويف النهاية ،كان
على �سما�سـرة �سافاريكوم �أن ميولوا مبلغًا
كبريا  236بليون �شلن كيني (3.183
ً
ماليني دوالر) منها  119بليون �شلن (1.6
بليون دوالر) كانت م�ستحقة ل�شخ�ص حملي.
تقريبا قبل املوعد،
والآن وبعد م�ضي عام
ً
ف�إن معظم املتقدمني (�أغلبية كبرية منهم
من عامة النا�س ح�صلوا على قرو�ض بنكية)
مازالوا يتلقون �أموالهم ،بينما �سقطت
�أ�سهم �سافاريكوم ب�أكرث من  50%يف �أ�سبوع
� 9آذار/مار�س .2009
يف املا�ضي القريب� ،شهدت بور�صة نريوبي
تدفقًا ل�سما�سـرة املال املحتالني .ويف �أقل
من �سنتني ،كان على �أربع م�ؤ�س�سات منها �أن
تغري م�سارها ،بعد �أن�شطة احتيال ،و�سـرقة
وا�ضحة لأموال ا�ستثمارات العمالء .وكانت
�أول �شـركة يفت�ضح �أمرها هي فران�سي�س
ثو ل�سما�سـرة الأموال ،التي مت �إيقافها يف
بور�صة نريوبي يف  .2007وجدير باملالحظة
�أن املالك ،فران�سي�س ثيو خدم طويالً
كرئي�س لبور�صة نريوبي .وعند تعليق
�شـركة فران�سي�س ثيو تلقت هيئة الأ�سواق
الر�أ�سمالية ،وهي هيئة نظامية� ،شكاوى
عديدة يف حق م�ؤ�س�سة �أخرى هي نياجا
ل�سما�سـرة الأموال .ولكن �شيئًا مل يحدث.
أخريا ،ن�شـرت ال�صحف الكينية املحلية يف
و� ً
�آذار/مار�س � 2008أن ر�أ�س املال العامل
�سلبيا فح�سب ،بل
مل�ؤ�س�سة نياجا ،مل يكن
ًّ
أي�ضا كانت ت�ستخدم الأرباح
�إن امل�ؤ�س�سة � ً
الواردة من املتاجرة غري ال�شـرعية يف �أ�سهم
العمالء ،لدعم ر�أ�سمالها العامل .وقد حتولت

الده�شة امل�صطنعة من بور�صة نريوبي لتخلق
 100مليون �شلن كيني ( 1.4مليون دوالر)
كدفعة �إنقاذ لدعم العمالء املت�ضـررين .ثم
�شـركتي نياجا
طوي الأمر .ومل يواجه �أحد يف
ّ
وفران�سي�س ثيو �أي تهم جنائية بحقه.
ويف تالحق �سـريع ،جاءت "�ضمانات التخفي�ض"
و�سونرتا لال�ستثمارات كق�ضية تالية.
ومعاملة القفاز احلريري مع هذه امل�ؤ�س�سات،
ال ت�ؤكد طبيعة انت�شار املمار�سات ال�سيئة يف
أي�ضا والأهم
بور�صة نريوبي فح�سب ،بل � ً
�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سوق احلرة .وقد كرر
وتكرارا،
مرارا
ق�سم من املجتمع املدين
ً
ً
ب�أن تعامالت ال�سوق يف الأموال العامة بهذا
احلجم ،حتتاج اىل منظم قوي وكف�ؤ وم�ستقل.
وهيئة �أ�سواق املال  CMAلي�ست م�ؤهلة:
فهي مهوو�سة باملحافظة على الو�ضع
الراهن ،تاركة لل�سما�سـرة املحتالني التحكم
يف الو�ضع بقوتهم الدائمة ،وتالعبهم.
يف الع�شـرين �سنة الأخرية ،انهار ما ال يقل
عن � 20شـركة خا�صة ب�أموال املودعني وعلى
ر�أ�سهم �أ�صحاب املعا�شات والعاملني يف
القطاع غري الر�سمي مبا يقدر بـ  70بليون
�شلن كيني ( 944مليون دوالر) .ومن بني
البنوك اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات املالية التي
انهارت ب�أموال املودعني� ،شـركة التمويل
الريفي احل�ضـري ،و�شـركة جيمبا لتمويل
االعتمادات (اململوكة لبور�صة نريوبي،
وجيمنا مبارو) ،وبنك التجارة ،ترا�ست بنك،
وبنك كونتينينتال( ،اململوك ل�شـركاء
مقربني للرئي�س كيباكي) ويورو بنك.
ِ
املنتهكون موجودين يف
ومازال ه�ؤالء
كينيا ،ويتقلدون وظائف عامة رفيعة .ففي
ال�ساد�س ع�شـر من كانون الأول/دي�سمرب
 2008و�سط تنامي الأزمة املالية العاملية
وافق جمل�س الوزراء على خ�صخ�صة مزيد من
امل�ؤ�س�سات املالية ،مبا فيها البنك الوطني
الكيني ،والبنك امل�شرتك.

االقت�صادية القت�صادات ال�سوق احلرة،
البدء يف االنكما�ش ،ف�إن النخبة ال�سيا�سية
الكينية ،وعلى غرار �أ�سطورة النعامة التي
تدفن ر�أ�سها يف الرمال ،ت�أمل يف �أن متر
الأزمة ب�سالم .وعلى خلفية هذا ال�صمت،
ف�إن منظمات املجتمع املدين حتذر من �أن
املركب االقت�صادي الكيني مثقوب ،و�أن
أمرا مل ًحا.
�إجراءات الإنقاذ �أ�صبحت � ً
يف هذا ال�صدد تزداد فر�ص تعبئة املعار�ضة،
ومعها من يريدون االنتقال بالبلد اىل مرحلة
نه�ضة جديدة .يف الوقت نف�سه ،من املهم �أن
نرف�ض الأوهام التي تقول ب�أن االقت�صادات
اجلنوبية ،قد تنتفع من ت�صاعد الطلب
املحلي ،و�أنها �ستكون يف م�أمن من االنهيار
بدعوى عدم اندماجها الكامل يف االقت�صاد
الر�أ�سمايل العاملي .وهم يف ذلك يخلطون
بني االنهيار� ،أو الركود الدوري (حتى يف �أ�شد
حاالته) يف الطفرات التاريخية للر�أ�سمالية،
وبني �أزمتها الأ�سا�سية .وتظل النخبة الكينية
احلاكمة ،غافلة عن الكارثة التي تلوح يف
الأفق :انعدام الأمن الغذائي العام ،الكوارث
البيئية املحتملة (يف غابة ماو ،يف جبال كينيا،
يف بحرية فيكتوريا� ..إلخ) ،والبطالة�/أو نق�ص
فر�ص العمل ،واجلرمية ،والتفاوت بني
الأغنياء والفقراء ،وانحدار ال�سوق ال�سياحية
وتدنيّ حجم التحويالت املالية من اخلارج.
وبدالً من االلتفات واالهتمام بكل هذه
الق�ضايا ،ف�إن امل�ؤمتر الأخري حول "كينيا
التي نريدها" ،مثل الأداة ال�سيا�سية احلالية
لتحويل كينيا اىل دولة ذات دخل متو�سط،
بحلول ( 2030ر�ؤية  )2030مازالت ملت�صقة
متاما.
بتعداد وا�شنطن الذي ثبت �إفال�سه ً
فيما ت�ضخ االقت�صادات الغربية �أموال �إنقاذ
جديدة يف امل�ؤ�س�سات املالية ،ويف بع�ض
احلاالت �إعادة ت�أمني بنوكها ،ف�إن الربملان
الكيني ي�شـرع يف خ�صخ�صة بع�ض الأ�صول
العامة اال�سرتاتيجية الباقية؛ بغر�ض توفري

لعبة النعامة

( )2امل�ؤ�س�سات التي طرحت للخ�صخ�صة:
Kenya Electricity Generation Company
(KENGEN); Kenya Pipeline
;Company; Chemelil Sugar Company
Sony Sugar Company; Nzoia Sugar
;Company; Miwani Sugar Company
Muhoroni Sugar Company; Kenya
Tourism Development Authority
and some hotels; National Bank
;of Kenya; Consolidated Bank

مع ال�شك ال�سائد حول مدى كفاءة قوى
ال�سوق املتنامية يف االقت�صاديات الر�أ�سمالية
القيادية� ،إال �أن االقت�صاديات العميلة يف
اجلنوب ما زالت تنكر ال�سلبيات ،م�صممة
على االعتقاد ال�ساذج يف الطبيعة الدورية
للأزمات الر�أ�سمالية .وفيما تعلن املبادئ
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م�ضخة لريع حكومي وملرة واحدة(.)2
�إن دفعات الإنقاذ املالية التن�شيطية
التي ف�ضلت احلكومات الغربية تقدميها
للم�ؤ�س�سات املالية املتعرثة واملنهارة،
من غري الوارد �أن ت�صنع فرقً ا داالً يتجاوز
اال�ستجابات املتوقعة من حكومة وقطاع
�أعمال متوازنني .وبو�صفها جمرد تدابري
�إنقاذية لوقف ات�ساع الفجوة ،فال ميكنها
�إال �أن ت�ؤجل ما هو حتمي احلدوث .فبدون
دمقرطة امللكية وو�سائل الإنتاج ،وتقوية
الآليات الداخلية لالقت�صاد املحلي ،ف�إن
مبادرة اعادة الت�صميم العاملي لكالو�س
�شواب التي اطلقها يف دافو�س يف �شباط/
فرباير  ،2009لن ت�صلح �سوى لعمل القليل
من �أجل حل الأزمة .ويف مواجهة مثل هذا
املوقف ،ف�إن حتى اتفاقات التجارة التي
حاليا ،مثل اتفاقيات
يتم التفاو�ض ب�ش�أنها
ً
ال�شـراكة االقت�صادية ،يجب �أن يعاد النظر
فيها.
غالبا ما جند �أن الكوارث ت�ساعد على بلورة
ً
ون�ضج اللحظات التاريخية يف املمار�سات
االجتماعية ،وهو و�ضع ت�شبهه كوارث مثل
خ�صو�صا تلك
حاليا.
التي متر بها كينيا
ً
ً
التي ت�سمح طبيعتها بتغريات يف اجتاهات
ال�سلوك االجتماعي .ولقد ظهرت عالمات
معاناة وا�ضطراب الر�أ�سمالية منذ وقت
طويل ،ولكن على مراحل تدريجية .بيد �أنها
و�ضوحا .وم�ؤدى ذلك �أن النظام
الآن �أكرث
ً
الر�أ�سمايل العاملي مل يعد ي�ستحق التجديد
�أو الإحياء .فالأمر ي�ستدعي قيام فاعلني
جدد حباهم التاريخ ،ب�إعادة البناء� .إنها �أزمة
الدميقراطية الليربالية التي ف�شلت يف
توفري العدالة وامل�ساواة االقت�صادية.

;Development Bank of Kenya
Kenya Wine Agencies Ltd; East
;African Portland Cement Company
Kenya Meat Commission; New
;Kenya Cooperative Creameries
Kenya Ports Authority by way of a
container terminal at Eldoret and
outsourcing of stevedoring services
and development of new berths.

لبنان
يف مهب الأزمة
بد�أت الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية حتتل �أهمية متزايدة يف اخلطاب الر�سمي
الدائر بعد �أن ت�أكدت احلكومة اللبنانية من �أن لبنان لن يكون مبن�أى عنها فيما لو مل
يتم التعامل معها باجلدية وامل�س�ؤولية املطلوبتني .فعلى الرغم من ان التداعيات
املبا�رشة لالزمة مل تظهر معاملها على االقت�صاد اللبناين بعد� ،إال �أن طبيعة وتكوين
هذا االقت�صاد يجعالنه �أكرث عر�ضة من غريه يف حال ا�ستفحالها وا�شتداد وط�أتها .ومع
ذلك على الرغم من � ّأن هناك حاجة اىل حوار وطني ،مل تعقد احلكومة اي م�شاورات مع
املنظمات غري احلكومية والأطراف املعنية الأخرى.
زياد عبد ال�صمد

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

�شبكة املنظمات غري احلكومية للتنمية
املدير التنفيذي
انتهى العام  2008اىل بع�ض امل�ؤ�شـرات
االيجابية على الرغم من االزمة املالية
واالقت�صادية العاملية� .إذ فاقت ن�سبة
النمو الـ( 8%ح�سب م�صادر البنك املركزي
اللبناين وامل�ؤ�س�سة الدولية للتمويل) .وجتدر
الإ�شارة اىل �أن ن�سبة النمو هذه امنا تعود
اىل منو القطاع الريعى والعقاري وقطاع
البناء وال�سياحة واخلدمات املالية ال�سيما
القطاع امل�صـريف .وهي ب�شكل �أ�سا�سي تعود
اىل حتويالت اللبنانيني املقيمني يف اخلارج
والتي بلغ حجمها يف العام  2008ما يقارب
ال 8مليارات دوالر امريكي اي ما ي�شكل
حوايل ال 10%من الودائع املرتاكمة يف
البنوك التجارية واال�ستثمارية يف لبنان .كما
انخف�ضت ن�سبة الدين العام من الدخل القومي
من  180%اىل .)1(162%
من الأ�سباب الأخرى التي �ساهمت يف
املالية
�أن لبنان مل يت�أثر كثرياً بالأزمة
ّ
العاملية �صغر حجم اقت�صاده
واالقت�صادية
ّ
ّ
وحجم العمليات املالية والقطاع املايل
فيه ،والن�سب املتوا�ضعة للنمو املحقق يف
ال�سنوات املا�ضية وعدم انكما�ش القطاع
( )1بح�سب التقرير الدوري ال�صادر عن وزارة املالية:
"الدين و�أ�سواق الدين” ،العدد ال�سابع ،الف�صل
الرابع .2008

التعليم

الن�شاط
االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف لبنان = 46.9

امل�صـريف فيه حيث تتوفر مالءة توازي 95
مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما يوازي 322%
من الدخل الوطني يقوم البنك املركزي
بتنظيمها ،بالإ�ضافة اىل حجم الهبات
اخلارجية التي ت�ساعده على جتاوز التح ّديات
واملالية.
االقت�صادية
ّ
ّ
غري �أن االقت�صاد اللبناين يعاين من
اختالالت بنيوية عديدة جتعل منه عر�ضة
للت�أثر بتداعيات الأزمة ،من بينها عجز
املوازنة العامة البالغ  30%وعجز ميزان
املدفوعات الذي ي�صل اىل الثلثني وعبء
الدين العام الذي يفوق ن�سبة الـ 216%من
الدخل القومي بالإ�ضافة اىل الت�ضخم الذي
يتجاوز ن�سبة الـ .10%كما انه من املتوقع
ان تتقل�ص حتويالت اللبنانيني املقيمني
يف اخلارج وتتزايد الهجرات املعاك�سة التي
�سوف ت�ؤدي اىل تزايد الطلب على العمالة.
وقد بد�أت بوادرها تظهر مع تفاعل الأزمة
العاملية يف دول اخلليج ال�سيما يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف لبنان = 95.6

يف هذا الإطار ،تتوقع �أكرث التقديرات تفا�ؤال
�أن تنخف�ض ن�سبة النمو يف العام 2009
اىل ما دون الـ�( 5%صندوق النقد الدويل
ووزارة املالية) .باال�ضافة اىل ارتفاع ن�سبة
الدين العام من الدخل القومي ب�سبب
العجز املرتاكم يف املوازنة وحاجة لبنان
اىل اال�ستدانة لتغطية النفقات.وتتوقع
تقديرات وزارة املالية زيادة يف الدين العام
تبلغ  4مليارات دوالر.
كما و�أن تفاقم االزمة املالية العاملية
�سي�ؤدي اىل تراجع اال�ستثمارات العربية
واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شـرة واىل تراجع
الهبات املوعودة يف م�ؤمتر الدول املانحة
يف باري�س عام �( 2007أي ما بات يعرف
الحقا مب�ؤمتر باري�س .)2()3ويف املقابل ف�إن
( )2باري�س  3هو الثالث من "م�ؤمترات �أ�صدقاء لبنان
لال�ستثمار والتمويل" عقد يف باري�س يف �شباط/
فرباير  ،2001وت�رشين الثاين/نوفمرب 2002
وكانون الثاين/يناير  .2007وقد عقد الأخري بعد
�أ�شهر قليلة من احلرب الإ�رسائيلية على لبنان عام

القطاع امل�صـريف ،والذي يعترب املحرك
الأ�سا�سي لالقت�صاد ،قد يت�أثر بتداعيات
الأزمة العاملية ويفقد قدرته على ال�صمود
املالية وعالقة
نتيجة �أزمة الثقة يف الأ�سواق
ّ
امل�صارف الدولية واالقليمية بع�ضها مع
البع�ض(.)3

االو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية

ي�شري تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
“منو الفقر وتوزيع املوارد يف لبنان”
( )2008اىل �أن الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية يف لبنان غري جيدة .و�أن 28.5%
من اللبنانيني يعي�شون حتت خط الفقر من
بينهم  8.1%يعي�شون يف حالة فقر �شديد(.)4
كما وتدل امل�ؤ�شرّ ات اىل خلل كبري يف التوزيع
اجلغرايف خلارطة الفقر بحيث يرتكز يف
املناطق الريفية ويف اجليوب املحيطة
باملدن الكربى .كما ي�شري التقرير اىل �أن
معدل جيني يبلغ يف لبنان  .0.375ومن
الطبيعي ان يكون ال�سبب يف ذلك ال�سيا�سات
االقت�صادية التي اتبعت منذ �سنوات .اذ
ركزت احلكومات املتعاقبة على زيادة النمو
االقت�صادي من خالل جذب اال�ستثمارات
اخلارجية وخلق جنة �ضـريبية يف لبنان ،من
غري ال�سعي اىل خلق �سيا�سات لإعادة توزيع
عائدات النمو على املجتمع ب�شكل عادل مبا
يعني ذلك من اعتماد �سيا�سات �ضـريبية
متوازنة وتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية.
ومن ناحية �أخرى ،يعترب امل�س�ؤولون
اللبنانيون مبا فيهم رئي�س احلكومة �أن ال
بديل عن نظام ال�سوق ،من غري �أن يلحظوا
2006؛ وكان برناجمه يتمحور حول ثالثة �أهداف
رئي�سة هي )1( :الرد على نتائج احلرب الإ�رسائيلية
من حيث �إعادة الت�أهيل والإعمار )2( ،الرد على
الأزمة االقت�صادية واملالية التي تواجه لبنان،
(� )3إعتماد خطة العمل االجتماعية التي قدمتها
احلكومة اللبنانية .ناق�شت �شبكة  ANNDوثيقة
م�ؤمتر باري�س  3يف التقرير الوطني املدرج يف
تقرير املر�صد االجتماعي .2007
( )3كمال حمدان" .2008 ،قراءة �أولية يف الآثار املرتتبة
املالية واالقت�صادية" .ال�سفري ،العدد
من الأزمة
ّ
 10 ،11146ت�رشين الثاين/نوفمرب.
( )4ليثي ،و�أبو �إ�سماعيل ،وحمدان" .2008 ،الفقر
والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان" .درا�سة من
املركز الدويل للفقر  -البلد رقم ( .)13برازيليا:
املركز الدويل للفقر ( )IPCوبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي.

دوراً للدولة يف مراقبة �آلياته و�أن ي�شجعوا
اال�ستثمارات يف القطاعات املنتجة �أو
املولدة لفر�ص العمل( ،)5يف حني يركّ ز
امل�ستثمرون على قطاعات البناء والعقار
وال�سياحة والقطاعات املالية وامل�صـرفية،
فيما مت �إهمال قطاعي ال�صناعة والزراعة.
هذا علما ً �أن وزير ال�صناعة اللبناين بيار
اجلميل ( ،)6()2006-2005كان قد تق ّدم
ّ
اىل احلكومة مب�شـروع ا�سرتاتيجية وطنية
للنهو�ض بال�صناعة اللبنانية عام 2006
بعنوان “ال�صناعة لل�شباب  .”2010تهدف
هذه اخلطة الع�شـرية اىل ت�شجيع ال�صناعة
الوطنية وتقويتها مع الرتكيز على دورها
الهام يف تعزيز النمو االقت�صادي وخلق فر�ص
عمل(� .)7شددت هذه اخلطة على �ضـرورة
وجود التزام وطني لتطوير ال�صناعة,
و�سلّطت ال�ضوء على انعدام التن�سيق يف
ال�سيا�سات الوطنية .على الرغم من ذلك
�أهملت احلكومة تطبيق هذه اخلطّ ة الع�شـرية.
توجه االقت�صاد ب�شكل متزايد
نتيجة ذلكّ ،
نحو اخلدمات املالية وامل�صـرفية واالقت�صاد
الريعي ،يف حني افتقرت اال�ستثمارات يف
االنتاجية.
القطاعات
ّ

خطة احلكومة اللبنانية (�شباط
)2009

بعد مرور �أ�شهر على اندالع الأزمة املالية
ورغم ارتفاع العديد من الأ�صوات التي
حذرت من تداعياتها ،دوليا ً واقليميا ً ووطنيا ً,
تنبهت احلكومة اللبنانية �أخرياً اىل خطورة
الأزمة� .أمام هذا الواقع تقدمت احلكومة
اللبنانية بخطة وقائية حت�سبا ً ملفاعيل االزمة
العاملية .متتد اخلطة على �سنتني وتتلخ�ص
أ�سا�سية؛ � )1ضخ �سيولة يف
بثالث نقاط �
ّ
اللبنانية من خالل زيادة الأجور يف
الأ�سواق
ّ
القطاعني العام واخلا�ص ،وتفعيل امل�شاريع
()8
االن�شائية من خالل جمل�س الإمناء والإعمار
( )5وم�ؤخراً ،يف كلمته االفتتاحية خالل املنتدى
االقت�صادي العربي ال�سابع ع�رش الذي عقد يف
بريوت يف  2و 3ني�سان � ،2009أكد رئي�س الوزراء
ف�ؤاد ال�سنيورة على عدم وجود بدائل القت�صاد
ال�سوق.
( )6الذي اغتيل يف نوفمرب  2006يف بريوت.
( )7راجع املوقع <>/www.industry.gov.lb
( )8جمل�س الإمناء والأعمار هو بنية م�ستقلة م�س�ؤولة
عن تخطيط وتنفيذ م�شاريع البنية التحتية
الرئي�سية يف جميع �أنحاء البالد .وهو يعمل حتت
الإ�رشاف املبا�رش لرئي�س الوزراء.
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وامل�ؤ�س�سات الإن�شائية الر�سمية الأخرى)2 ،
تفعيل امل�شاريع والربامج الالزمة للح�صول
املقرة يف م�ؤمتر
على الهبات وامل�ساعدات
ّ
باري�س 3و�أخرياً  )3ت�شجيع اال�ستثمارات
وحتفيز القطاع اخلا�ص من خالل خف�ض
ال�ضـرائب والر�سوم و�إن�شاء ثالث مناطق حرة
يف مناطق خمتلفة من لبنان.
�إال �أن الإ�شكالية تبقى يف ان املقرتح لي�س
اكرث من جمموعة من التدابري واالجراءات
وطنية
وهي ال ترتقي اىل ان تكون خطة
ّ
على حجم التحدي .ال بد من الإ�شارة اىل �أن
التدابري التي �أقرتها احلكومة ل�ضخ ال�سيولة
يف االقت�صاد ت�صل اىل ما يوازي الـ 10%من
الدخل القومي ،وهي ن�سبة قريبة من تلك
التي �أقرتها البلدان ال�صناعية للت�صدي
للأزمة( ..)9هذا مع العلم ب�أن قدرة احلكومة
على �ضخ ال�سيولة حمدودة جداً ب�سبب العجز
املرتاكم ،ما يعني ا�ضطرارها اىل اللجوء اىل
اال�ستدانة ،ما �سيزيد من حجم الدين العام
وخدمته.
وعلى الرغم من �أن قرار احلكومة ي�شمل
زيادة يف الرواتب والأجور و�إعفاءات من
ر�سوم ال�ضمان االجتماعي ،لكن هذه
التدابري ال تعني �أن احلكومة راغبة يف �أن
تلعب دوراً يف تفعيل االقت�صاد الوطني
وحت�صينه من الأزمة .فالزيادة لي�ست �أكرث
من جمرد ت�صحيح للأجور التي م�ضى عليها
عقد من الزمن من دون �أي زيادة .كما
وتعتمد اخلطة على خف�ض �أ�سعار النفط
ما يعني انخفا�ض يف كلفة انتاج الكهرباء
والنقل� .أما �إعفاء العمال من ر�سوم ال�ضمان
االجتماعي ،فهو ي�أتي على ح�ساب حقهم
بال�ضمانات االجتماعية يف الوقت الذي يعاين
منه �صندوق ال�ضمان االجتماعي بعجز كبري
يهدد قدرته على الإيفاء مب�ستلزماته جتاه
امل�ستفيدين� .سي�ؤدي �ضخ ال�سيولة وزيادة
الدين العام وانخفا�ض حتويالت اللبنانيني
غري املقيمني اىل املزيد من ال�ضغوط على
االقت�صاد واملالية العامة(.)10
هذا وتركز احلكومة ب�شكل رئي�سي على
أقرتها الدول املانحة يف
اخلطة التي � ّ
( )9ا�سكندر ،م�" .سيدي رئي�س الوزراء ،خطتك
 2010-2009لي�ست مقنعة" .النهار ،العدد
� 15 ،23612شباط/فرباير.2009 ،
( )10وتقدر وزارة املالية �أن تكون كلفة هذه ال�سيا�سة
بزيادة يف الدين العام تبلغ  4مليارات دوالر.

باري�س 3كربنامج عمل يف حني ال يفرت�ض
�أن تعترب هذه اخلطة �أكرث من كونها جمموعة
من التدابري املالية واالقت�صادية التي
ت�سعى اىل تخفي�ض عجز املوازنة من خالل
احلد من االنفاق العام وزيادة املداخيل اىل
اخلزينة العامة من جهة ،و�إطفاء خدمة الدين
العام من خالل خ�صخ�صة بع�ض القطاعات
كاالت�صاالت والطاقة من جهة �أخرى .ولزيادة
املداخيل ،تعتمد اخلطة على زيادة ن�سبة
معينة على �ضـريبة القيمة امل�ضافة وعلى
بع�ض ال�سلع اال�ستهالكية الأخرى� .أما يف �إطار
اخلدمات الأ�سا�سية ،ف�إن خطة باري�س� ،3أوىل
امل�ؤمترات التي �أولت اجلانب االجتماعي
مكانا ً فيها� .إال �أنها ال تعدو كونها �أكرث
من بع�ض الربامج ال�شبيهة ب�شبكات الأمان
االجتماعي بدالً من �أن ت�أتي وفق ا�سرتاتيجية
وطنية للتنمية االجتماعية .جتدر الإ�شارة اىل
�أن اخلطوة الإيجابية التي ت�ضمنتها اخلطة
هي يف كونها ا�شارت اىل احلاجة اىل برنامج
للإ�صالح الإداري يطال بع�ض الإدارات العامة
املعنية.
والوزارات
ّ
يف هذا ال�سياق ي�ؤكد كل من رئي�س احلكومة
ووزير املالية( )11على خطورة الأزمة العاملية
وتداعياتها و�ضـرورة العمل من �أجل حماية
االقت�صاد الوطني من �آثارها� .إال �أنهما
يعيدان طرح ر�أيهما يف ما يتعلق ب�ضـرورة
االلتزام بتنفيذ قرارات وبرامج باري�س3
كما هي ومن غري مراجعة للتدابري املقرتحة.
فاخلطة املنبثقة من باري�س ،3والتي تهدف
نظريا ً اىل مواجهة حتديات الأزمة املالية
ّ
واالقت�صادية التي يعاين منها لبنان ،تتجه
عمليا ً اىل الإ�سـراع يف تنفيذ الإجراءات التي
من �ش�أنها �إدخال لبنان يف منظمة التجارة
ال�سيما �أن جمموعة العمل املوجلة
العاملية,
ّ
ّ
التفاو�ض مع لبنان قد دخلت يف املراحل
النهائية من جولة املفاو�ضات الثنائية
واملتعددة الأطراف حول ال�سلع غري الزراعية
والزراعة واخلدمات.
ي�ستدعي كل ذلك �إعادة النظر بخطة احلكومة
املنبثقة عن باري�س 3مبا يف ذلك التدابري
( )11كان رئي�س الوزراء احلايل وزير املالية يف فرتة
 1998-1992و .2004-2000عمل وزير املالية
احلايل يف �صندوق النقد الدويل قبل �أن ي�صبح
امل�ست�شار الرئي�سي لرئي�س الوزراء عام  ،2005ثم
عني يف من�صب وزير يف حزيران/يونيو .2008

املتخذة وم�ستلزمات االن�ضمام اىل منظمة
التجارة العاملية .وينبغي على احلكومة النظر
والتو�سع يف نطاق االعتبارات االجتماعية يف
خطتها .ي�ستلزم ذلك دعم �إمكانية ن�شوء
اقت�صاد حقيقي يقوم على اال�ستثمار يف
القطاعات املنتجة وك�سـر االحتكارات على
امل�ستوى الوطني مما يحول دون �صعود
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم(.)12

دور املجتمع املدين

�ش ّدد املنتدى املعني بفعالية امل�ساعدات
الثالث الذي عقد يف �أكرا عام  2008على
مبد�أ “امللكية الدميقراطية” .وينبغي �أن
ينعك�س هذا يف عمليات الت�شاور الوطنية التي
ت�شمل ممثلني عن املجتمع املدين ل�صياغة
ا�سرتاتيجيات وطنية ولتحديد الأولويات
ملواجهة التحديات الوطنية االقت�صادية
واملالية واالحتياجات االجتماعية.
بالإ�ضافة اىل ذلك �أكد م�ؤمتر متويل التنمية
الذي عقد يف الدوحة يف نوفمرب  2008على
�ضـرورة م�ساهمة املجتمع املدين خالل
�صياغة واعتماد ال�سيا�سات الوطنية للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية .و�شدد على �أهمية
الربط بني الدميقراطية والتنمية االجتماعية
وامل�شاركة الفعالة للمجتمع املدين .وخل�ص
امل�ؤمتر �أي�ضا ً اىل �أن البلدان النامية �ستكون
معر�ضة ب�شكل خا�ص لهذه الأزمة العاملية ال
�سيما فيما لو مل يتم �إعادة تقييم لل�سيا�سات
املتبعة ،وحتديد الأهداف والعمل من �أجل
حتقيقها ب�شكل جماعي وم�س�ؤول.
تلعب منظمات املجتمع املدين دوراً هاما ً
يف �صياغة ا�سرتاتيجيات �سليمة للتنمية
التي ت�سعى اىل حتقيق �أولويات وحقوق
املجتمعات املحلية .وحتقق جهود هذه
املنظمات قيمة م�ضافة يف عملية اعتماد
�سيا�سات اقت�صادية ومالية واجتماعية
مالئمة ،ور�صد �أثرها .كما وتلعب م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين دوراً كبرياً يف املنا�صـرة
واملنا�صـرة من �أجل تطوير القوانني التي
حتفظ احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية للمواطنني .وقد حقق ن�ضال هذه
( )12كمال حمدان" ،قراءة �أولية يف الآثار الناجمة من
الأزمة املالية واالقت�صادية”� .صحيفة ال�سفري،
العدد  10 ،11146ت�رشين الثاين/نوفمرب،
.2008
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امل�ؤ�س�سات املتوا�صل وامل�ستمر ,على �سبيل
املثال ،لر�صد تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واتفاقية
حقوق الطفل ،جناحا ً كبرياً .بالإ�ضافة اىل
ذلك ،وبني العديد من الأمثلة الأخرى
الناجحة ،نذكر م�ساهمات منظّ مات املجتمع
املدين الهامة يف جمال �إ�صالح القوانني
والبلدية ويف �صياغة
الربملانية
االنتخابية
ّ
ّ
ّ
كثري من القوانني ملكافحة الف�ساد.
لي�ست �آليات الت�شاور ل�صياغة ال�سيا�سات
بني احلكومة ومنظمات املجتمع املدين
فعالة يف لبنان .ومع ذلك ،متثل منظمات
املجتمع املدين �شـراكة �صلبة يف تقدمي
اخلدمات االجتماعية� ،إما عن طريق توفري
اخلدمات ب�شكل فردي من خالل مراكز موزعة
يف �أنحاء البالد �أو يف �إطار �شـراكة مع م�ؤ�س�سات
فان منظمات
القطاع العام .ومع ذلك,
ّ
املجتمع املدين لي�ست ن�شطة جداً يف ك�سب
الت�أييد لال�صالحات االقت�صادية واملالية
وذلك �أ�سا�سا ً ب�سبب افتقارها للخربة يف هذا
املجال .هذه العملية يف غاية الأهمية ،لذلك
يجب على منظمات املجتمع املدين االنخراط
�أكرث ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات و�أهداف وا�ضحة
لنجاح عملها يف هذا املجال.
ويف وقت حتتاج الأزمة اىل ت�ضافر اجلهود
لإقامة �شـراكات على امل�ستويني الوطني
والإقليمي ملواجهة املخاطر التي تهدد لبنان
جراء االزمة العاملية� ،أطلقت بع�ض م�ؤ�س�سات
املحتمع املدين حورات تتناول الأزمة،
و�أ�سبابها ونتائجها وكيفية التعامل معها� .إال
�أن احلكومة تتجاهل ذلك وترجتل القرارات
املعنية.
من غري الت�شاور مع اجلهات
ّ

الئحة املراجع:

 .1تقرير وطني :ليبانون ابورتيونيتيز العدد
� ،141آذار .2009
 .2جريدة النهار ،مقال اال�ستاذ مروان ا�سكندر.
 .3جريدة النهار ،خطة احلكومة اللبنانية.
 .4جريدة ال�سفري ،كمال حمدان.
 .5تقرير الأمم املتحدة .2008

املك�سيك
الأزمة املتفاقمة تتحدى احلقوق االقت�صادية
تطرح م�شكالت مثل تزايد الفقر ،وانهيار القطاع الزراعي ،وعدم وجود فر�ص للعمل،
وانحدار الناجت القومي ب�شكل ملح يف املك�سيك ،حتى من قبل اندالع الأزمة احلالية.
والتعديالت القليلة التي تعلن عنها احلكومة ،ال تدعم �سوى النموذج االقت�صادي
النيوليربايل ،بينما يت�صاعد اال�ضطراب االجتماعي .ومع ذلك ،هناك عدة مقرتحات من
املجتمع املدين ،تدعو �إىل ا�سرتاتيجيات بديلة ملواجهة الأزمة املت�ضاعفة ،والتخفيف
من حدة �آثارها ،وتنقيح النموذج االقت�صادي.
لورا با�سريا
Laura Becerra Pozos
()2
�إريلي �ساندوفال تريان
Areli Sandoval Terán
()3
بدعم من Espacio DESC
()1

تجُ مع منظمات جمتمع مدين مك�سيكية عديدة،
على �أن الأزمة العاملية الراهنة ،هي �أزمة
منتظمة ،و�أنها جاءت نتيجة للنموذج االقت�صادي
ِ
امل�ستهلك ،والقائم على عدم
النيوليربايل
النظامية ،وان�سحاب الدولة من املجال املايل
وحترير التجارة .لذلك فالأزمة لي�ست منح�صـرة
أي�ضا
يف املجال املايل فح�سب ،بل تتعداه � ً
اىل �أزمات يف الغذاء والعمل والبيئة والطاقة،
وغريها من القطاعات .وبالرغم من �أن �أثرها
قد �شعرت به الإن�سانية كافة� ،إال �أن وط�أتها
�شديدة على بلدان اجلنوب ب�شكل خا�ص(.)4
( )1املدير التنفيذي لـ،DECA Equipo Pueblo
و A.Cنقطة الرتكيز للمراقبة االجتماعية يف
املك�سيك منذ عام  ،1996الربيد الإلكرتوين:
laurabecerra@equipopueblo.org.mx
( )2من�سق برنامج دبلوما�سية املواطن ،والـ
 ،DESCAواملراقبة االجتماعية يف املك�سيك،
الربيد الإلكرتوين:
arelisandoval@equipopueblo.org.mx
( )3متثل  Espacio DESCاملجموعة املرجعية للمراقبة
االجتماعية يف املك�سيك والتي �أ�سهمت يف جمال
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
( )4من �أجل منوذج اقت�صادي واجتماعي جديد .لن�ضع
املالية يف مو�ضعها! دعوة لتوقيع املنظمات غري
احلكومية ،والنقابات ،واحلركات االجتماعية من
�سل�سلة من احللقات النقا�شية املنظمة يف �إطار
املنتدى االجتماعي العاملي يف برلني.2009 ،
انظر:
www.choike.org/campaigns/camp.php?5

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

التعليم

الن�شاط االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف املك�سيك = 60.5

وكما �أو�ضح “�أرتورو جولني” ،ف�إن الأزمة قد
وعرا ،ازدادت حدته يف مرحلته
تلت
ً
م�سارا ً
الأخرية؛ بفعل الأزمة العقارية يف الواليات
املتحدة ،وما نتج منها من ركود اقت�صادي
جنح �سـري ًعا اىل العاملية ،وت�سبب يف هبوط
�إجمايل الناجت القومي لالقت�صادات التي
كانت تبدو قوية ،يف �أوروبا و�آ�سيا( .)5كما
امتدت الأزمة اىل �أمريكا الالتينية ،ب�آثار
خمتلفة يف بلدان وجماالت وقطاعات
خمتلفة ،ولكننا ال ميكننا �إلقاء اللوم فقط
على العوامل اخلارجية وحدها(.)6
(5) Guillén, A. La Crisis Global y la
Recesión
Generalizada, versión
preliminar [Global Crisis and
Generalized Recession, preliminary
version]. Mexico City: Metropolitan
)Autonomous University (UAM
Iztapalapa Unit, March 2009.
( )6الأزمة العاملية و�أمريكا الالتينية� ،إعالن الندوة
الدولية التي عقدت يف:
UAM - Iztapalapa Unit, Mexico,
January 2009.
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف املك�سيك = 95.2

�أثر الأزمة يف املك�سيك

()7

من دون التقليل من �آثر الأزمة العاملية على
كثريا من امل�شكالت
املك�سيك ،يجب القول �إن
ً
مثل زيادة الفقر يف الأرقام املطلقة ،وانهيار
القطاع الزراعي ،وعدم توافر فر�ص العمل
نوعا ما،
الكافية (بالرغم من التوازن الإيجابي ً
بني الواردات وال�صادرات يف الفرتة ال�سابقة
للأزمة) وهبوط الناجت القومي كانت يف الأ�سا�س
حا�ضـرة يف االقت�صاد( .)8وال �شك �أن الأزمة
النظامية قد زادت هذه امل�شكالت تعقي ًدا.
والأرقام الآتية ت�ساعد يف تف�سري الأبعاد
الوطنية للأزمة:
( )7تقييمات قائمة على وثائق �أ�صدرتها احلركة
الوطنية لال�ستقالل الذاتي يف الغذاء والطاقة،
وحقوق العمال واحلرية الدميقراطية والتحالف
أي�ضا جل�سة
الدويل ملنظمات املجتمع املدين ،و� ً
"حتليل الأزمة واال�سرتاتيجية” Espacio DESC
 (23ني�سان�/إبريل � - )2009شبكات ينتمي
�إليها "�إيكويبو بيوبيلو" .Equipo Pueblo
(8) Serdán Rosales, A. “Mexico: Poverty
and Social Budget Within the Context
of the 2008-2009 Financial Crisis”.
Presentation during an Espacio DESC
session, 23 April 2009.

•

•

•

•

الزيادة العاملية يف �أ�سعار الوقود �أدت
اىل زيادات يف �أ�سعار الغذاء ،فوق املعدل
العام للت�ضخم .ففي كانون الثاين/
يناير  2009ارتفعت �أ�سعار الغذاء بن�سبة
 ،11.3%بينما كانت ن�سبة الت�ضخم
 .6.3%وقد كان الأثر �أ�شد على الفئات
فقرا ،ه�ؤالء الذين يكر�سون الن�سبة
الأكرث ً
()9
الأكرب من دخلهم ل�شـراء الغذاء .
يف الربع الثالث من عام  ،2008كان
اقت�صاديا
 71.3%من ال�سكان الن�شطني
ً
( 31مليون ن�سمة) يعي�شون على دخل �أقل
ثالث مرات 152 -بي�سو مك�سيكي (11.4
يوميا � -أو �أقل .وكان معدل البطالة
دوالر)
ً
 ،4.2%وهو ما يعني �أن مليو ًنا و� 900ألف
ن�سمة كانوا متعطلني ،و 11.8مليون ن�سمة
يعي�شون يف القطاع غري الر�سمي(.)10
هبطت ال�صادرات اىل الواليات املتحدة،
وخ�سـر مئات الآالف من النا�س �أعمالهم،
عندما خف�ضت ال�شـركات الإنفاقات .ففي
ت�شـرين الثاين/نوفمرب  2008هبطت
عموما ،مبعدل
ال�صادرات ال�صناعية
ً
 ،7.3%بينما هبطت تلك ال�صناعات يف
الواليات املتحدة بن�سبة .)11(18%
يف �شمال احلدود تزايدت البطالة و�سط
املك�سيكيني املهاجرين ،مما �سبب
هبوطً ا يف التحويالت املالية الواردة من
اخلارج .حيث كانت هذه التحويالت �أقل
من  9.8%منذ دي�سمرب  2007وحتى
كانون الأول/دي�سمرب  .2008ومل تتلقَ
فقرا من بني ال�سكان والذين
الأ�سـر الأكرث ً
تبلغ ن�سبتهم  ،20%من التحويالت �سوى
 6من  10بي�سو( .)12وثمة �أ�سـر �سوف تعاين
املزيد من نق�ص التحويالت(.)13

( ،.Serdán Rosales, A )9مع بيانات من بنك
املك�سيك ( )2009واالقرتاح الوطني حول الدخل
والإنفاق يف الأ�رس (ن�سخة �إجنليزية) يف �سياق الأزمة
املالية  ."2009-2008عر�ض قدم �أثناء جل�سة
 ،Espacio DESCيف  23ني�سان�/إبريل .2009
( )10الأرقام الواردة من املعهد القومي للإح�صاء
واجلغرافيا ت�ستند يف االقرتاح الوطني على املهن
والت�شغيل ،الربع الثالث من العام  ،2008من�شور
بوا�سطة:
El Financiero, 18 November 2008.
(11) Serdán Rosales, 2009
( )12املرجع ال�سابق.
(13) Serdán Rosales, A. “México: Pobreza
y presupuesto social en el contexto de
la crisis financiera 2008-2009”, during
a session of Espacio DESC on 23 April
2009.

• بحلول �شباط/فرباير  2009كانت ن�سبة
البطالة  )14(5.3%وكان الن�شاط ال�صناعي
قد هبط بن�سبة  ،)15(13.2%وهذه الأرقام
كانت الأ�سو�أ يف هذه املجاالت ،منذ ما ي�سمي
“�أزمة التكيال” يف �أوا�سط الت�سعينيات،
ليا على �أن ركو ًدا �شدي ًدا يف
ؤ�شـرا �أ ّو ًّ
وتعد م� ً
الطريق.
و�سوف ُي�ستخ َدم الأثر الكبري للأزمة على
قطاع الأعمال ،كذريعة لتجميد �أو تقليل
الرواتب ،ولي�صبح العمل �أكرث م�شقة .و�سوف
ي�سمح لأ�صحاب الأعمال بحرية �أو�سع يف
ت�أجري العمال �أو ف�صلهم .وكل هذا جمتم ًعا
�سوف يقلل من احلقوق ويقيد من �سلطة
االحتادات(.)16
ويف ما يتعلق باملناطق الريفية ،ف�إن غياب
�سيا�سة زراعية متكافئة ،قد �ص ّعد على
مدى ال�سنوات من ثالثة �أنواع من التبعات،
�أ�صبحت �أ�سو�أ بفعل الأزمة )1( :امل�ضاربة
يف �أ�سعار الغذاء يف الأ�سواق املالية .وهو ما
�أبعد املواد الغذائية عن متناول الأ�سـر الأكرث
فقرا )2( .غزو الأ�سواق القومية مبنتجات
ً
غذائية تنتجها وتتاجر بها م�ؤ�س�سات متعددة
اجلن�سية .وهو ما ت�ضمن ت�ضحية بالرتبة
والغابات واحتياطي املياه ،وتدمري نظم
وخ�صو�صا التقليدية منها.
الإنتاج الوطنية،
ً
وراثيا ،والتي
( )3في�ضان التقاوي املعدلة
ً
�أزاحت خمزون التقاوي الطبيعية يف النظم
البيئية القدمية(.)17
()18
وتقرتح حملة "ال ذرة ال وطن”
التي
(14) ENOE, March 2009. Available at:
<www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/
espanol/prensa/comunicados/ocupbol.
asp>.
)(15
See:
<www.cnnexpansion.
com/economia/200917 /04 //laproduccion-industrial-cae-132>.
(16) de la Cueva, H. Otra integración es
posible y otra salida a la crisis también:
escenarios de las Américas en el 2009
y los retos del Movimiento Sindical
[A different integration and a different
way out of the crisis are possible:
scenarios in the Americas in 2009 and
the challenges of the Trade Union
Movement]. Mexico City, 2009.
(17) Quintana, V. “La guerra que Obama
ignora” [The war Obama does not
know about]. La Jornada, 17 April
2009.
( )18للمزيد:
<www.sinmaiznohaypais.org/>.
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�صدقت عليها منظمتنا تدابري حلل هذه
الأزمة ،من نوع االبتعاد عن النموذج الزراعي
القائم على الثقافات الكبرية الواحدة التي
ا�ستخداما متزاي ًدا للمياه ،والآالت
تت�ضمن
ً
وتخلّف امللوثات ،واالجتاه بدالً من ذلك
نحو زراعة فالحية م�ستدامة ،حتمل �إمكانية
اال�ستجابة للحاجات الغذائية الوطنية ،مبا
أي�ضا من ف�ضائل بيئية �إ�ضافية.
تت�ضمنه � ً
على �أ�سا�س التقييم ال�سابق ،ف�إنه ميكن
القول �إن املك�سيك قد عانت �أ�سو�أ �سيناريو
ممكن ملواجهة �أزمة كانت ترتاكم ل�سنوات
طويلة .ولقد ا�ست�سلمت احلكومة من
دون مقاومة� ،أو نقد للنموذج االقت�صادي
النيوليربايل ،يف حني مل يتع َّد كثري من
تكيف دنيا
التدابري املعلنة جمرد تعديالت ُّ
ميكنها �أن ت�ضمن ا�ستمرار هذا النموذج
وتعزيزه.

ا�ستجابات احلكومة واملجتمع
املدين

�أثناء قمة الأمريكتني الأخرية� ،أكدت اللجنة
االقت�صادية لأمريكا الالتينية والكاريبي(،)19
�أن بلدان هذه املنطقة لي�س لديها
ا�سرتاتيجية م�شرتكة للتغلب على الأزمة،
ولكنها �أعلنت تدابري متنوعة ونفذتها ،كما
هو مبني يف اجلدول الآتي:
يف ت�شـرين الأول�/أكتوبر  ،2008وبعد فرتة
وجيزة من تقلي�ص التهديد املحتمل لأزمة
الواليات املتحدة على املك�سيك ،بحكم
“قوة التمويالت العمومية للبلد� ”،أعلنت
جما لتعزيز النمو والت�شغيل،
احلكومة برنا ً
يف خطة م�ضادة للأزمة تت�ألف من خم�س
نقاط )1( :تو�سيع الإنفاق العام يف البنية
الأ�سا�سية؛ بغر�ض تعزيز النمو االقت�صادي.
( )2تغيري القواعد يف ما يتعلق مبمار�سة
هذه الإنفاقات؛ بغر�ض ت�سـريع العملية)3( .
البدء يف بناء م�صفاة جديدة (معمل تكرير).
(� )4إطالق برنامج دعم ا�ستثنائي للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة )5( .جعل ال�صناعة
(19) ECLAC. “The Reaction of the
Governments of the Americas to
the International Crisis: A Synthetic
Presentation of the Policy Measures
announced up to 31 March 2009”.
Fifth Summit of the Americas, Port of
Spain, 17–19 April 2009.
Available from: <www.eclac.org>.

ت�صنيف التدابري احلكومية ملواجهة الأزمة
يف �أمريكا الالتينية والتي �أعلنت �أو نفذت بالفعل
من قبل املك�سيك

ال�سيا�سات املالية:
�سيا�سات نقدية ومالية:
• تقليل �أو تثبيت االحتياطات • تخفي�ض ال�رضائب/زيادة
الدعم.
البنكية.
• توفري ال�سيولة بالعملة • زيادة و�/أو االنفاق (على بنية
�أ�سا�سية) و/او مراقبته.
الوطنية.

�سيا�سات التبادل والتجارة اخلارجية:
• توفري ال�سيولة بالعملة الوطنية (بعي ًدا عن البنوك املركزية
التي تدخلت ببيع العملة الأجنبية يف �أ�سواق املال).
• زيادة التعريفة اجلمركية� ،أو القيود على الواردات.
• تخفي�ض التعريفة.
• متويل امل�ص ّدرين.
• التفاو�ض على االعتمادات مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية.
�سيا�سات عمالية واجتماعية:
�سيا�سات مرتبطة
• منا�شط العمل �أو الت�شغيل.
بالقطاعات:
• ال�سكن م�شاريع �صغرية • برامج اجتماعية.
الزراعة
ومتو�سطة
ال�سياحة ال�صناعة.

امل�صدر :مت مبعرفة امل�ؤلفني ا�ستنا ًدا �إىل اللجنة االقت�صادية
()20
المريكا الالتينية والكاريبي )ECLAC (2009

الوطنية �أكرث مناف�سة ،عن طريق برامج
حترير جديدة ،وبرنامج لتخفيف التعرفة
اجلمركية.
يف الوقت نف�سه� ،أو�ضحت احلكومة
الفيدرالية� ،أن البلد قد خف�ض ديونه
اخلارجية لعدة �سنوات ،و�أن معدل الت�ضخم
كان هو الأقل يف �أمريكا الالتينية ،و�أن
احتياطي املك�سيك قد بلغ �أكرث من 90
بليون دوالر .وهو ما مكن البلد من مقاومة
ال�ضغوط على ميزان املدفوعات( .)21وبعد
ذلك ب�ستة �أ�شهر ،و�أثناء قمة الع�شـرين يف
بداية ني�سان�/إبريل  ،2009تلقت احلكومة
املك�سيكية
دعما بقر�ض مقداره  47بليون
ً
دوالر من �صندوق النقد الدويل .ف�ضالً عن
ذلك ،فقد �أُعلن يف القمة عن تخ�صي�ص 850
بليون دوالر �إ�ضافية لالقت�صاديات النا�شئة
من بينها املك�سيك بغر�ض متويل الإنفاق
الدوري الن�شط ،واعادة ر�سملة البنوك والبنية
(20) Ibid.
(21) El Universal. “Anuncia Calderón plan
anticrisis de cinco puntos” [Calderón
announces 5-point anti-crisis plan].
8 October 2008. Available at: <www.
eluniversal.com.mx/notas/545274.
html>.
(22) La Jornada, 3 April 2009.

الأ�سا�سية ،وا�شياء اخرى(.)22
حتى من دون �أن مت�س مبلغ الـ 57بليون
دوالر من �صندوق النقد الدويل ،والبنك
الدويل ،وبنك التنمية عرب الأمريكتني،
زادت �إدارة الرئي�س فيليب كالدرون من
الدين العام مبقدار  968.48مليون بي�سو
مك�سيكي (حوايل  72.74مليون دوالر)
وذلك فقط يف ال�سنتني الأوليني من حكومة
"�إرني�ستو زيديلو" )،(1995 -1996
عندما واجهت البالد �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية
عاما( .)23ومن املقلق للغاية
لها خالل ً 60
�أن هذه التدابري� ،إ�ضافة لت�سببها يف زيادة
الدين العام ،تعزز النموذج االقت�صادي
النيوليربايل وم�ؤ�س�ساته ،والتي مت تو�ضيح
حدودها وتناق�ضاتها يف منتديات كثرية
أي�ضا،
خمتلفة .وهو �أمر باعث على الده�شة � ً
يف �إطار ما تقوم به بلدان �أمريكا الالتينية
من جتربة تدابري� ،أو �إجراءات خمتلفة عن تلك
املفرو�ضة بحكم هذا النموذج.
لقد تنامى اال�ضطراب العام يف مواجهة
الأزمة ،ولكن يف الوقت نف�سه ثمة مقرتحات
عديدة قد و�ضعها املجتمع املدين .على
�سبيل املثال ،احلركة الوطنية للحكم الذاتي
يف الغذاء والطاقة ،وحقوق العمال واحلرية
الدميقراطية يف خطاب بتاريخ  16ني�سان/
موجها اىل الرئي�س �أوباما
�إبريل 2009
ً
اقرتحت فيه بدء حوار على �أرفع م�ستوى
حول بنود ،مثل �إعادة التفاو�ض العاجل على
اتفاقية التجارة احلرة يف �أمريكا ال�شمالية
 NAFTAو�ضمانات العمل ،وحقوق
وخ�صو�صا احلقوق االجتماعية
الإن�سان،
ً
يف املنطقة .و�سوف يت�ضمن هذا ت�أ�سي�س
�صندوق تعوي�ض متنا�سق لأمريكا ال�شمالية،
والتفاو�ض على اتفاقية ثنائية يف ما يتعلق
بالهجرة ،والتوقيع على اتفاقية بهدف تعزيز
معاهدة التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لأمريكا ال�شمالية.
ويعتقد �آخرون �أن �أوقات الأزمة توفر �أر�ضية
خ�صبة ملفاهيم نظرية جديدة .وعلى �أي
حال ،ف�إنه من احلتمي توليد �أفكار جديدة،
وبدائل وا�سرتاتيجيات قادرة على التعامل
مع “الأزمة” ،وتقلي�ص �أثرها اىل احلد الأدنى،
(23) González, S. and Rodríguez, I.
“Calderón increased public debt by
almost one trillion pesos in 2 years”.
La Jornada, 13 April 2009.
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�أو �إعادة تنقيح النموذج االقت�صادي.

الإ�شـراف على الإنفاق العام

على املدى الق�صري واملتو�سط� ،سيكون
من �ضمن الق�ضايا الرئي�سية املطروحة على
�أجندة منظمات املجتمع املدين ،العاملة يف
التنمية االجتماعية وحقوق الإن�سان ،م�س�ألة
الإ�شـراف على الإنفاق العام .وهو ما يرتبط
بالتزام الدولة بتخ�صي�ص �أكرب كمية من
املوارد املتاحة للتحقيق التدريجي للحقوق
أي�ضا
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .و� ً
الفر�ض املنطقي ب�أنه “حتى عندما تكون
املوارد حمدودة للغاية ،ب�سبب عمليات
التكيف� ،أو الركود االقت�صادي �أو غريه
من عوامل �أخرى ،ف�إنه من املمكن بل هو
يف احلقيقة من الواجب ،حماية الأع�ضاء
الأكرث ا�ست�ضعافً ا وه�شا�شة يف املجتمع.
من خالل تبني الربامج التي تعد �أقل كلفة
ن�سبيا”(.)24
ً
وينبغي مالحظة �أن احلكومة قد ا�ستجابت
لأزمة  1995با�ستقطاعات من الإنفاق ،وهو
خطريا على التعليم ،وال�صحة،
أثريا
ً
ما �أثر ت� ً
والكهرباء ،وكانت له �آثار �سلبية كبرية،
على �إعمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية .وبالرغم من �أن احلكومة حتى
الآن قد �أكدت �أنها �ستحافظ على م�ستويات
�إنفاقها ،فمن احليوي �أن تتناول خم�ص�صات
املوازنة ق�ضايا اجتماعية ،ب�صورة �أكرث
فاعلية وا�ستمرارية“ ،بتقليل نفقات
الت�شغيل ،و�إعادة تركيز الأولويات وتقليل
التكاليف الإدارية يف وزارات بعينها”(.)25
من منظور حقوق الإن�سان ،من ال�ضـروري
أي�ضا متابعة اال�ستثمارات يف البنية
� ً
الأ�سا�سية ،التي مت تعزيزها كجزء من
(24) UN CESCR. “General Comment
Nº3: The nature of States parties
obligations”, paragraph 12. United
Nations Committee on Economic,
Social and Cultural Rights. 1990.
Available from: www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf/(symbol)/SCR+General+
comment+3.En?OpenDocument
(25) 25 Serdán Rosales, A. “Mexico: Poverty
and Social Budget Within the Context
of the 2008-2009 Financial Crisis”.
Presentation during an Espacio DESC
session, 23 April 2009.

خ�صو�صا بهدف الت�أكيد �أنه يف حالة
،PICE
ً
امل�شاريع الكبرية (مثل ال�سدود) ف�إنهال بد
من توعية املجتمعات املحتمل �أن تت�ضـرر
و(تقدمي امل�شورة �إليها) ،و�أن الدرا�سات
االجتماعية والبيئية تتم بفاعلية بغر�ض
تقييم حيوية امل�شاريع ،وقدرتها على تعزيز
التنمية احلقيقية.
على املدى الطويل ،ثمة فر�صة ال للمقاومة
أي�ضا تو�ضيح وتعزيز منوذج
فح�سب ،بل � ً
اقت�صادي واجتماعي متكافئ كطريقة
للخروج من الأزمة احلالية ومنع وقوع �أزمات
�أخرى( .)26على �أي حال� ،إن احرتام �إطار حقوق
الإن�سان الدولية ،هو املرجعية الرئي�سية
التي �سوف جتعل خلق “مك�سيك �أخرى”
أمرا ممك ًنا.
و”عامل �آخر” � ً

(26) Héctor de la Cueva, op.cit.
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املغرب
تفاقم ه�شا�شة ال�رشائح االجتماعية الفقرية
على غرار العديد من بلدان اجلنوب ،ف�إن املغرب معر�ض بقوة لأثر الأزمة
املتعددة الأ�شكال التي يعرفها النظام الر�أ�سمايل منذ عدة �سنوات بفعل التبعية
الكبرية لالقت�صاد العاملي� ،سواء تعلق الأمر باال�ستجابة للحاجات الغذائية
لل�سكان �أو على �صعيد منو اقت�صاده.

الرا�صد االجتماعي
و�إذا كان �أثر الأزمة الن�سقية معروفا على
امل�ستوى االقت�صادي ،فال ينبغي مع ذلك �أن
نن�سى كلفته االجتماعية والإن�سانية الباهظة.
غري �أنه من ال�صعب تقييم هذه الكلفة ل�سببني
اثنني على الأقل .الأول مرتبط بالآثار ال�سلبية
للأزمة العاملية على االقت�صاد املغربي التي
توجد يف بداياتها وهي مر�شحة ب�أن تتفاقم
يف امل�ستقبل القريب خملفة نتائج اجتماعية
تزداد �صعوبة مع مرور الوقت ال�سبب الثاين
يعود اىل كون املعطيات املتعلقة بالآثار
االجتماعية املوثوق منها ،واملتاحة يف الوقت
املنا�سب تتحكم فيها يف الغالب ال�سلطات
العتبارات �سيا�سية بديهية.

الأثر االجتماعي للأزمة

يتم الإح�سا�س بالأثر االجتماعي للأزمة من
خالل عدد من امل�ؤ�شـرات املاكرو-اقت�صادية.
ف�إذا كانت توقعات النمو االقت�صادي ل�سنة
 2009تتغري تبعا مل�صادر املعلومات( ،)1فان
معدل منو الأن�شطة غري الفالحية� ،سي�سجل
بالت�أكيد ح�سب املندوبية ال�سامية للتخطيط
تباط�ؤا ملحوظا (� 3.9%سنة  ،2009مقابل
� 5%سنة  )2008نتيجة الركود العاملي
حيث من املتوقع �أن ينخف�ض الطلب الدويل
املوجه للمغرب بـ� 1.2%سنة 2009بعد
�أن ارتفع بـ� 2%سنة  .)2008فال�صادرات
انخف�ضت بـ 31.8%بني يناير–فرباير �سنة
 2009مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة
املا�ضية .هذا يف حني �أن قيمة الواردات مل
ترتاجع �إال بـ 15.7%نتيجة انخفا�ض �أثمان

التمكني

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف املغرب = 44.8

املواد الأولية خالل ال�شهور الأخرية كما
تراجعت مداخيل ال�سياحة واال�ستثمارات
الأجنبية على التوايل بـ 25.5%و71.9%
يف الفرتة املمتدة ما بني بداية يناير 2008
وبداية فرباير .2009
يف جمال الت�شغيل �أي�ضا بد�أ الإح�سا�س ب�أثر
هذه ال�صدمة املاكرو-اقت�صادية جليا حيث
�أ�صبحنا منذ عدة �شهور نعاين على �سبيل
املثال ت�سـريحا لآالف العمال يف �صناعة
الن�سيج والألب�سة ،غالبيتهم من الن�ساء،
وكذا تقلي�صا كبريا لوقت العمل .كما بد�أت
العديد من املقاوالت �أي�ضا تتجه نحو مراجعة
�سيا�ستها يف الأجور ،والرتاجع عن حت�سني
�أو�ضاع مواردها الب�شـرية ويف مكاف�آت
وحوافز الت�أطري ،وميزانيات التكوين .كما
�أن بع�ض املقاوالت الأخرى تخلت متاما عن
م�شاريع التوظيف و�/أو تف�ضل الت�شغيل
بعقود ملدة حمددة.
هناك مظهر �آخر مهم لت�أثري الأزمة على
الأ�سـر الفقرية يتجلى من خالل التحويالت
املالية للمغاربة املقيمني يف اخلارج التي
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف املغرب = 81.1

�شكلت �سنة �أكرث من  8%من الناجت الداخلي
اخلام باملغرب .وح�سب بع�ض الدرا�سات،
ف�إن هذه التحويالت �ساهمت يف تراجع
معدل الفقر بحوايل  4.2نقطة نهاية �سنوات
الت�سعينيات حيث انتقل هذا املعدل من
 19%اىل  ..23.3%واحلال �أن حتويالت
املغاربة املقيمني يف اخلارج تراجعت بحوايل
 15%حيث انتقلت من  8.2مليار درهم
بني يناير-فرباير  2008اىل �أكرث من 7
مليار درهم بالن�سبة لنف�س الفرتة من �سنة
 .2009ومن املتوقع �أن تعرف م�صادر الدخل
والقدرة ال�شـرائية لأ�سـر املهاجرين املغاربة
انخفا�ضا مهما ،مع العلم �أن �أ�سـر ه�ؤالء
املهاجرين القاطنة يف املغرب تنتمي يف
غالبيتها اىل ال�شـرائح املتو�سطة والفقرية.
لقد بد�أ ال�شعور بهذا الت�أثري ال�سلبي النخفا�ض
حتويالت املغاربة املقيمني يف اخلارج
يتمظهر يف القطاع العقاري الذي ي�شغل �آالف
املغاربة يف العديد من مناطق املغرب ،وعلى
اخل�صو�ص يف اجلهة ال�شـرقية .مما ال �شك
فيه �أن الأزمة �ست�ؤدي اىل ارتفاع يف ن�سبة

البطالة يف �صفوف بع�ض املغاربة املقيمني
يف اخلارج الذين �أ�ضحوا مهددين بالوقوع يف
براثن الفقر .ففي ا�سبانيا مثال ،حيث ميثل
املغاربة اجلالية الأجنبية الأوىل خارج بلدان
االحتاد الأوروبي ،يبلغ معدل البطالة يف
�صفوف املغاربة املقيمني يف اخلارج �أكرث
من  21%مقابل  14%يف �صفوف الأ�سبان.
وال �شك �أن ذلك �سينجم عنه ا�ست�شـراء ظواهر
العنف ،العن�صـرية والعداء اجتاه الأجانب
ال�سيما ذوي الأ�صول املغاربية الذين
ي�شكلون هدفا مف�ضال يف الكثري من البلدان
الأوروبية.
العامل الثالث الذي �سيزيد من ه�شا�شة
ال�شـرائح االجتماعية الفقرية من �سكان مغرب
يتمثل يف الت�ضخم املايل الذي ارتفع معدله
بقوة خالل ال�سنتني الأخريتني� .إذ انتقل من
م�ستوى �أدنى بـ 2%كمتو�سط خالل الفرتة
املمتدة من  1997اىل  2007اىل 3.9%
�سنة  .2008ومع ذلك فهذا املعدل يخفي
مدى ارتفاع �أثمنة املواد الأ�سا�سية خالل
ال�سنتني الأخريتني (�أنظر اجلدول �أدناه).
فت�أثري هذا االرتفاع له انعكا�سات �سلبية
على ال�شـرائح الدنيا من ال�سكان التي متثل
املنتوجات الغذائية الأ�سا�سية (احلبوب،
ال�سكر ،زيت املائدة..الخ) �أكرث من 50%
من امليزانية العائلية بالن�سبة لها .ففي
ظل هذه ال�شـروط� ،سيرتجم تراجع القدرة
ال�شـرائية بتقل�ص جودة وكمية املواد
الغذائية امل�ستهلكة و�/أو بالت�ضحية ببع�ض

ال�سنة

النفقات الأخرى (التعليم ،ال�صحة ،النقل..
والخ) .هذه الو�ضعية ت�ؤثر ب�شكل خا�ص
على الأطفال ،الن�ساء احلوامل ،والأمهات
املر�ضعات .وف�ضال عن ذلك ،فامل�شكل
املزمن ل�سوء التغذية الراجع اىل العجز
امل�سجل يف العنا�صـر الغذائية الأ�سا�سية
(نق�ص يف الفيتامينات ويف املواد املعدنية
التي يعاين منها ما يقارب ثلث ال�سكان،
وب�شكل خا�ص الأطفال الأقل من � 3سنوات
والن�ساء) ،مر�شح لال�ستمرار .كما عمقت
الأزمة الطاقية من �صعوبات احلياة اليومية
لل�شـرائح الدنيا ،بل ولل�شـرائح املتو�سطة،
على اخل�صو�ص من خالل ارتفاع فاتورات
املاء ،الكهرباء ،التطهري ال�صحي وكذا �أثمان
النقل العمومي حيث متثل هذه التكاليف
حوايل  15%من احلد الأدنى للأجر.
من امل�ؤكد �إذن �أن ت�أثري الأزمة املتعددة
الأ�شكال للر�أ�سمالية النيو-ليربالية �سيكون
له انعكا�س �سلبي على حتقيق و�صيانة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،وعلى
اخل�صو�ص احلق يف الغذاء والعمل وال�صحة
والولوج اىل ماء ال�شـرب واحلق يف التنقل.
�إ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن فئات جديدة من
ال�سكان مهددة بالوقوع يف قب�ضة الفقر.
الأمر الذي �سي�صعب على املغرب حتقيق
الأهداف الألفية كما مت الت�سطري لها يف حالة
ما �إذا ا�ستمرت الأزمة احلالية وتفاقمت.

تطور م�ؤ�رش تكلفة احلياة (ب )%

املنتوجات غري الغذائية
املنتوجات الغذائية
القمح ال�صلب
القمح الطري

الدقيق

1998-1997
1,7 +

+1,4

-

+39,5

+1,6
-

الزبدة امل�صنعة

-

ال�سكر

-

زيت املائدة

امل�صدر :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

� 11( 2008شهر)

-

+1,8

+22,3
+21,8
+25,4
+41,4
+3
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الأزمة البيئية

متثل الأزمة البيئية الناجمة عن ال�ضغط
الدميغرايف ومنوذج التنمية املتمحور حول
النمو والتمدن خطورة م�ؤكدة بالن�سبة
مل�ستقبل املغرب لأنها ت�ؤدي اىل ا�ستنزاف
املوارد وتدهور حميط العي�ش ،وتدهور
ال�شـروط ال�صحية جلودة احلياة والتكلفة
البيئية املرتفعة بالن�سبة للمجتمع .وكدليل
جديد على هذه اخلطورة ،نذكر بالفي�ضانات
والأمطار الطوفانية والت�ساقطات الثلجية
التي همت م�ؤخرا عدة مناطق من املغرب،
والتي �أودت بحياة �أكرث من �أربعني �شخ�صا
و�شـردت �آالف �آخرين وجعلتهم عر�ضة للفقر
واحلاجة.

واقع التدابري احلكومية

من �أجل مواجهة الأزمة اتخذت احلكومة
املغربية عدة تدابري من �أجل م�ساعدة بع�ض
القطاعات التي اعتربت معر�ضة للأزمة ب�شكل
خا�ص ،مثل قطاعات الن�سيج والألب�سة ،اجللد
وجتهيزات ال�سيارات.
ويتكون خمطط "مواجهة الأزمة" من ثالثة
حماور هي:
(حتمل الدولة مل�س�ؤولية
االجتماعي
 املحورّ
 100%من م�ساهمات �أرباب العمل يف
�صندوق ال�ضمان االجتماعي مقابل التزام
املقاوالت امل�صدرة امل�ستفيدة من الإعفاء
التزام �شـرف بعدم ت�سـريح العمال).
 املحور املايل (�إقرار �آلية لل�ضمان منطرف ال�صندوق املركزي لل�ضمان لفائدة
املقاوالت امل�صدرة لال�ستفادة من قر�ض
ا�ستغالل ومن ت�أجيل م�ستحقات 2009
بالن�سبة لقرو�ض اال�ستثمار).
 حمور جتاري (تكفل الدولة بـ80%من م�صاريف املهام التجارية �أو تنويع
الأ�سواق).
على امل�ستوى االجتماعي ومن �أجل احلد من
الت�أثري ال�سلبي لالرتفاع العاملي الثمان
املنتوجات الأ�سا�سية بالن�سبة للمواطنني،
اتخذت احلكومة التدابري التالية:
• الرفع من خم�ص�صات �صندوق املوازنة
املوجه لدعم املواد احليوية؛
• الإلغاء امل�ؤقت للر�سوم على ال�صادرات
من القمح؛
• زيادة طفيفة يف احلد الأدنى للأجور.

تبني النتائج الأويل ملخطط "مواجهة الأزمة" �أن
م�صدري الن�سيج والألب�سة ا�ستفادوا من املحور
االجتماعي املذكور �أعاله دون �أن يرتتب عن
ذلك تخفي�ض �أجور العمال �أو تقلي�ص لوقت
العمل .وعلى العك�س ،ظل ا�ستخدام املحورين
املايل والتجاري حمدودا بالنظر اىل تردد
البنوك و�ضعف دينامكية املقاوالت امل�صدرة
التي اعتادت و�ضعية الريع التي حت�صل عليها
من �أجل الولوج اىل ال�سوق الأوروبي .وعالوة
على ذلك ،م�س ت�سـريح العمال والت�ضييق
على �شـروط العمل عدة قطاعات مل ي�شملها
بتاتا هذا املخطط (ال�سياحة ،الفالحة املوجهة
للت�صدير ،البناء ،الخ) .ومل متنع هذه التدابري
املزعومة ذات الطابع االجتماعي من االرتفاع
ال�صاروخي الثمان املنتوجات احليوية التي
مت حترير �أغلبها .باملقابل ف�إن الرفع من احلد
الأدنى للأجور مل ي�ساير االرتفاع املهول لتكلفة
احلياة الأمر الذي يف�سـر �سبب الرتاجع الوا�ضح
للقدرة ال�شـرائية لآالف العمال والعامالت.
مما �سبق ميكننا �أن ن�ستخل�ص �أن احلكومة
مهتمة بحماية م�صالح الر�أ�سمال �أكرث منه
بالدفاع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
لل�شـرائح الدنيا من ال�سكان.

�أوىل ردود �أفعال املجتمع
املدين

يف ظل هذه ال�شـروط ،لن ننده�ش بتاتا �إذا
ما عاينا عودة قوية للن�ضاالت النقابية
واالجتماعية التي تخو�ضها النقابات ،جمعيات
املجتمع املدين ،واالئتالفات امل�شكلة من
اجلمعيات والنقابات ومن فاعلني �سيا�سيني
من �أحزاب الي�سار ،الخ.
يجد ت�صاعد الن�ضالية للنقابات تف�سريه يف
تدهور احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ويف
�إخفاق احلوار االجتماعي نتيجة رف�ض احلكومة
اال�ستجابة ملطالب النقابات التي تطالب
بالرفع من الأجور ومن التعوي�ضات العائلية،
والرتقية يف الوظيفة العمومية ،واحرتام
احلريات النقابية واحلق يف الإ�ضـراب وتطوير
نظام احلماية االجتماعية .وقد اتخذت اىل حد
الآن عدة مبادرات جماعية ،خ�صو�صا الإ�ضـرابات
القطاعية (التعليم ،ال�صحة ،اجلماعات املحلية،
الخ) وكذا �إ�ضـراب وطني.
ومن بني احلركات االجتماعية الأخرى،
الدينامية على اخل�صو�ص ،من املالئم

الإ�شارة اىل خمتلف الن�ضاالت التي خا�ضتها
"تن�سيقيات مناه�ضة غالء املعي�شة" ،وكذا
تلك التي قادتها "اجلمعيات الوطنية
للمعطلني حاملي ال�شهادات" .وقد مت يف
�سياق هذه الن�ضاالت اعتماد العديد من
ا�سرتاتيجيات الفعل اجلماعي مثل :الوقفات
االحتجاجية ،امل�سريات ال�شعبية العفوية،
�أيام التعبئة الوطنية �ضد الفقر ،الخ.
تتمثل مطالب هذه احلركات االجتماعية يف
وقف ارتفاع الأثمان ،الإبقاء على �صندوق
املوازنة ،تطبيق ال�سلم املتحرك للأجور،
ت�أهيل املرافق العمومية ،ووقف م�سل�سل
خو�ص�صة وكاالت توزيع املاء والكهرباء
واحلق يف العمل يف الوظيفة العمومية...
لقد تعر�ضت بع�ض التظاهرات للقمع
ال�شديد من طرف احلكومة على غرار ما
حدث يف املا�ضي يف مدن �صفرو و�سيدي
افني .باملقابل يالحظ ان بع�ض ال�ضمور بد�أ
ي�صيب عمل هذه احلركات لعدة اعتبارات
�أهمها االختالفات الداخلية� ،ضعف العمل عن
القرب مع ال�سكان الأكرث حرمانا وتهمي�شا
وغياب �آفاق �سيا�سية.
غري �أن ذلك ال مينع كون �أن بع�ض
االقرتاحات البديلة من �أجل مواجهة الأزمة
والنهو�ض باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
للطبقات االجتماعية الدنيا ،بد�أت تنبثق.
باالنطالق من مبد�أ �أن الدول هي ال�ضامنة
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية ،تقرتح
بع�ض مكونات احلركة االجتماعية على �سبيل
املثال ،خلق �صندوق للت�أمني �ضد البطالة،
الدفاع عن دمقرطة اخلدمات العمومية،
الن�ضال �ضد االحتكارات والريع� ،إقرار دخل
�أدنى م�ضمون ،خلق خاليا يقظة وتتبع للأثر
االجتماعي للأزمة موجه لتزويد املجتمع
املدين مبعطيات ومعلومات بهدف حت�سي�س
الر�أي العام وتعبئة ال�شـرائح الدنيا .وعلى
املدى الطويل ،يتعلق الأمر ب�إعادة ت�أهيل
الدور املركزي للدولة الدميقراطية يف
النهو�ض باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
من خالل خلق ميزان قوى مواطن ل�صالح
منوذج اقت�صادي واجتماعي جديد قائم
على العدالة االجتماعية� ،أولوية اال�ستجابة
للحاجات الأ�سا�سية ،ال�سيادة الغذائية،
االقت�صاد االجتماعي ،حماية البيئة والتنوع
الثقايف.
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�شارك يف �صياغة هذا التقرير:

جمعيات ،نقابات ،وباحثون ميثلون احلركات
االجتماعية والف�ضاء اجلمعوي .وقام
بالإ�شـراف على هذا العمل ال�سيد �سعيد
ال�سعدي (�أ�ستاذ جامعي وفاعل جمعوي).
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نيبال
الأزمات والتحديات واملنظورات
وفقًا لآراء اخلرباء� ،ست�شعر نيبال ب�آثار الأزمة املالية العاملية على جبهات
متعددة .وكانت �أزمات اخرى متعلقة بالبيئة والغذاء والطاقة واملالية وال�سيا�سة،
�شديدا على مدى فرتة طويلة
أثريا
ً
قد �رضبت املجتمع بالفعل ،و�أثرت عليه ت� ً
من الزمن .ومن احلتمي �أن نرى هذا الواقع من منظور النوع االجتماعي/اجلندر،
و�أن نحلل دور املجتمع املدين يف تعزيز املبادرات والربامج ال�ساعية للم�ساعدة
على تخفيف حدة الو�ضع عن ال�سكان امل�ست�ضعفني الذين يت�أثرون ،على نحو
متفاوت وغري مت�سا ٍو ،ب�آثار االنهيار �أو الركود الراهن.
نيبال للإعمار الريفي

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

نرياج جو�شي و�صاربا خادكا

Neeraj N. Joshi and Sarba R. Khadka

نيبال التي جاء ترتيبها يف املرتبة  145من
بني  179دولة يف م�ؤ�شـر التنمية الب�شـرية
لعام  ،2008تواجه �أزمات عديدة ترتبط
ببع�ضها البع�ض .من بينها �أزمة الغذاء،
والطاقة ،واملناخ والأزمة ال�سيا�سية .وهي
�أزمات م�ستمرة� .إ�ضافة اىل اال�ضطراب
املدين املتوا�صل ،على الرغم من حدوثه
ؤخرا ب�شكل متقطع( .)1وحتى الآن ال توجد
م� ً
�آثار دالة للأزمة املالية العاملية مت ر�صدها؛
ولكن اخلرباء يحذرون من احتمال ت�أثر البلد
على عدة �أ�صعدة ،وبطرق خمتلفة.
على �سبيل املثال ،ف�إن التحويالت املالية
من العاملني يف اخلارج اىل ذويهم داخل
البالد ،والتي ت�شكل يف الوقت الراهن 19%
من �إجمايل الدخل القومي لنيبال ،ظلت
مبثابة احلبل ال�سـري القت�صادها على مدى
عقد
تقريبا(� .)2إذ يعود لها الف�ضل الرئي�سي
ً
يف احلفاظ على فائ�ض ميزان املدفوعات،
( )1التمرد الذي �أدى �إىل نهاية احلزب ال�شيوعي
يف نيبال يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2006تبعه
ت�شكيل حكومة جديدة يف �أيار/مايو  ،2008مل ينه
العنف حتى الآن.
(2) Sapkota, C. “Impact of Global Financial
Crisis on the Nepali Economy”.
República, 2 December 2008. Available
at: <http://www.myrepublica.com/
_portal/index.php?action=news
details&news_id=99>.

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف النيبال = 51.2

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف النيبال = 58.4

على الرغم من العجز التجاري ال�ضخم .ف�ضالً
عن �أن هذه التحويالت قد �ساعدت يف تقليل
معدل الفقر يف نيبال ،من  42%يف العام
 9619/1995اىل  31%يف .2004/2003
فهناك �أكرث من  1.2مليون ن�سمة يعملون
يف اخلارج( .)3كما �أن تباط�ؤ �أعمال القطاعات
املعمارية واخلدمية يف بلدان ال�شـرق
الأو�سط ،ويف بلدان مثل كوريا اجلنوبية
م�صدرا
وماليزيا واليابان ،متثل
رئي�سيا
ًّ
ً
لهذه التحويالت� ،سوف ي�سفر عن انخفا�ض
الطلب على العمال النيباليني يف اخلارج.
ونظرا العتماد  34%من الأ�سـر على تلقي
ً
هذه التحويالت ،بزيادة مقدارها  80%منذ
عام  ،95/1994ف�إن انحدار م�ستوى هذه
قدما يف
التحويالت قد ي�ؤثر على امل�ضي
ً
تخفيف حدة الفقر .وهو ما يحمل معه احتماالً
بانخفا�ض الطلب على امل�ستوى املحلي.

حيث �ستكون الأ�سـر �أكرث ترد ًدا يف الإنفاق
املايل؛ ب�سبب انحدار الدخل .ما يرتتب عليه
بدء فائ�ض ميزان املدفوعات باالنحدار.
أثرا حمتمالً ب�سبب تباط�ؤ
كما �أن هناك � ً
�صادرات البلدان النامية وركودها،
واال�ستثمار الأجنبي ،وامل�ساعدات اخلارجية
للتنمية ،ويف ال�صناعة اخلدمية التي �أ�سهمت
عام  2007بنحو  50.9%من �إجمايل الناجت
القومي .ويف ما يتعلق بالتجارة ال�سلعية،
هناك نحو  80%من املالب�س اجلاهزة التي
ت�صنع يف نيبال ،ت�صدر اىل الواليات املتحدة.
وتعد �أملانيا �أكرب �سوق لل�سجاد امل�ص ّنع يف
نيبال .وال �شك يف �أن ت�أخر ا�ستعادة القوة
املالية يف مثل هذه البلدان� ،سيكون له �أثر
�سلبي على �صادرات نيبال( .)4وقد قدرت
ؤخرا� ،أن
كونفيدرالية ال�صناعات النيبالية م� ً
القطاع الت�صنيعي �سيم ّنى بخ�سارة مقدارها

(3) Parajuili, K. “Nepal Fears Global
Financial Crisis, Looks to China”.
Available from: <www.asianews.it/
index.php?l=en&art=13574&size=A>.

(4) Pyakuryal, B. “A Matter of Life and
Debt”, 2008. Available from:
<www.kantipuronline.com/columns.
php?&nid=165540>.
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 256.16مليون دوالر( .)5وقد ينتح عن ذلك
مزيد من االنهيار يف الطلب على �صناعة
حاليا
املالب�س والن�سيج التي تعاين بالفعل
ً
م�صحوبا ذلك بانحدار متوا�صل
من تدهور،
ً
يف الأ�سعار العاملية لل�سلع الت�صديرية
الرئي�سية.
كما �سيكون للأزمة �أثر دال على قطاع
ال�سياحة .وت�شكل �أوروبا  25.7%والواليات
املتحدة  5.9%من �إجمايل ال�سياح للبالد .ومع
تدهور الأزمة املالية الغربية ،فمن الوارد �أن
تت�أجل الرحالت ال�سياحية املنتظرة� ،أو رمبا
تلغى.
ومن خالل العمل مع احلكومة و�إطالق �أن�شطة
ترويجية ،ت�أمل رابطة الفنادق النيبالية يف
جذب نحو مليون �سائح خالل  .2010ولكن
�إذا ا�ستمر االنهيار االقت�صادي العاملي،
�سيكون من امل�ستحيل حتقيق هذا احللم(.)6
أي�ضا �ضغط نحو الأ�سفل،
كما �سيكون هناك � ً
على �إجمايل احتياطي العملة ال�صعبة لدى
البنك املركزي .و�سي�سعى البنك املركزي اىل
رفع معدالت الفائدة؛ لتخفيف حدة الت�ضخم،
حاليا اىل �أكرث من  .13%حتى �إن
الذي ي�صل
ً
النظم البنكية قد تعاين م�شكالت� ،إذا �شهد
�سوق العقارات املتذبذب تباط�ؤًا( .)7يف
الوقت نف�سه ،لن تفلت �صناعة املعونات من
براثن الأزمة .فاملنظمات غري احلكومية يف
نيبال ،تتلقى متويالت من مانحني يتنوعون
بني م�ؤ�س�سات وحكومات ،وم�ؤ�س�سات كربى
يف الغرب .وانخفا�ض هذا التمويل �سوف
يجرب هذه املنظمات على فرملة مبادراتها
التنموية .مما �سيكون له الأثر ال�سلبي على
�أن�شطة مكافحة الفقر ،وغريها من حتديات
التنمية(.)8

الأزمة البيئية
(5) “Impact of Global Financial Crisis on
the Nepali Economy”.
(6) Singh, M. “Global Financial Crisis: Its
Impact”. The Rising Nepal. 2008.
(7) Adhikari, S. “Global Economic Crisis
and Nepal”. The Rising Nepal.
(8) Sapkota, C. “Constraints to Industrial
Sector Growth in Nepal”.
Available
from: <www.sapkotac.
blogspot.com/200901//constraintsto-industrial-sector-growth.html>.

االحتبا�س احلراري وزيادة درجة حرارة كوكب
الأر�ض الناجتة عن التغري املناخي ،والذي
أي�ضا
تعد نيبال �أقل املت�سببني به ،يهدد � ً
بان�صهار جليد الهمااليا والأنهار اجلليدية.
وهو ما يجعل البيئة اجلليدية غري �آمنة على
ؤخرا وزارة
الإن�سان .ويبني حتليل �أجرته م� ً
املياه واملعادن �أن البالد تواجه زيادة يف درجة
�سنويا مبتو�سط  0.06درجة مئوية.
احلرارة
ًّ
وهذه الزيادة امل�ستمرة قد �أثرت يف البيئة
يف منطقة الهمااليا ،مبا يف ذلك امل�ساقط
أثريا يف
واالنهيارات اجلليدية .وكانت �أكرث ت� ً
ما يتعلق برتاجع الأنهار اجلليدية ،والزيادة
الكبرية يف حجم البحريات اجلليدية .خالقة
بذلك و�ض ًعا يجعلها �أكرث عر�ضة لفي�ضان
انفجار البحرية اجلليدية (..)GLOF
ويف نيبال يوجد على الأقل  20بحرية يف
املنطقة اجلبلية معر�ضة للخطر .كما يتزايد
القلق من �أن تثور الزالزل �أو تهطل الأمطار
بغزارة يف في�ضان انفجار البحرية اجلليدية،
كا�سحة بذلك امل�ستوطنات الب�شـرية ومدمرة
البنية الأ�سا�سية ،مثل حقول توليد الطاقة
الهيدروليكية ،والطرق ،واجل�سور ،عرب
�أحوا�ض الأنهار( .)9والأكرث مدعاة للقلق� ،أن
ميتد �أثر ذوبان الأنهار اجلليدية يف الهمااليا،
ب�شكل قوي اىل املوارد املائية والنظم
البيئية الغرينية عرب جنوب �آ�سيا(.)10
�إ�ضافة اىل ذلك ،يبدو �أن �أمناط هطول
تغريا حا ًدا ،على مدى
الأمطار قد تغريت
ً
ال�سنوات القليلة املا�ضية .فلم يعد من
ال�سهل التنب�ؤ بتوقيت هطول الأمطار
الإع�صارية ومدة ا�ستمرارها .كما �أن عائد
املحا�صيل قد انخف�ض .يف عام  ،2006كان
على الفالحني �أن يعيدوا جمد ًدا زرع حم�صول
الأرز ،ب�سبب التوقف املفاجئ للأمطار .وقد
�آلت هذه الزراعة الثانية اىل نهاية �سيئة،
حيث هطلت الأمطار بغزارة �شديدة مما
أي�ضا �أن نعزو
�أ�ضـر باملحا�صيل .وميكننا � ً
في�ضانات الأمطار الإع�صارية يف  ،2008اىل
نظرا لأن الفي�ضان كان
االحتبا�س احلراري؛ ً
(9) ICIMOD. “The Melting Himalayas:
Regional Challenges and Local Impacts
of Climate Change on Mountain
Ecosystems and Livelihoods”. Technical
Paper. Kathmandu: International Centre
for Integrated Mountain Development
(ICIMOD). 2007.
(10) Ibid.
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ب�سبب انهيار جلدي من قمم اجلبال ،ت�سبب
يف نزوح  180.000ن�سمة.

�أزمة الطاقة

ت�أتي نيبال كثاين �أغنى بلد يف العامل ،بعد
الربازيل ،يف موارد املياه العذبة .وتتمتع
بقدرة توليد  82.000ميغاواط من الكهرباء
أمرا
املائية ،و�إنتاج ن�صف هذه الكمية يعد � ً
فنيا .ولكن ،حتى الآن مل يتم �إنتاج
ممك ًنا ً
�سوى  1%فقط من الطاقة الهيدروكهربية.
ويف  2008و 2009مرت نيبال ب�أ�سو�أ �أزمة
كهربية عرب ال�سنوات الأخرية .وثمة انعدام
توازن مزمن بني ا�ستهالط الطاقة وبني
تخ�صي�ص مواردها .فكل عام ،يتزايد الطلب
على الكهرباء بن�سبة  ،10%بينما يظل الإنتاج
ثاب ًتا .فعدم كفاية العر�ض بحجم الطلب،
�أجرب احلكومة يف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2008على الإعالن عن �أزمة طاقة وطنية.
وقتئذ فر�ضت هيئة الكهرباء الوطنية فرتة
يوميا مدتها � 12ساعة .ومع
انقطاع التيار
ً
اقرتاب مو�سم اجلفاف يف بداية العام ،2009
يوميا.
زادت تلك الفرتة اىل � 16ساعة
ً
ونتيجة لذلك ،فقد انحدر معدل �إنتاج القطاع
ال�صناعي بن�سبة ال تقل عن  .50%وال �شك يف
كثريا من امل�شاريع
�أن نق�ص الطاقة يعطل
ً
ال�صغرية واملتو�سطة التي و�إن كانت ال
تنتج ال�سلع النهائية ،ف�إنها ال توفر فر�ص
أي�ضا �سل ًعا و�سطية
العمل فقط ،بل توفر � ً
مل�ؤ�س�سات �أكرب .ومن ثم ف�إن نق�ص الطاقة
أثريا �شدي ًدا على جماالت عمل �أخرى،
قد �أثر ت� ً
فتعطلت طواحني "اجلوت" وحمطات �إذاعية
كثرية ،وحمالت الإنرتنت ،وم�صانع الورق،
والفنادق ،واملناطق ال�سياحية .ويزداد
ا�ستخدام النا�س لوقود الديزل ،والذي يعد
نظرا لأنه م�ستورد(.)11
توفريه غري م�ضمون ً
أي�ضا
ويف املناطق الريفية �أ�صبح هناك � ً
�ضغط على الغابات ،ب�سبب نق�ص امل�صادر
البديلة للطاقة.

�أزمة الغذاء

ت�أتي نيبال يف الرتتيب ال�ساد�س ع�شـر بني
(11) Hassan, M. “Nepal Heading
Towards a Dark Future: Needs More
Electricity”.
Available from: <www.southasiabiz.
_com/200802 //nepal_heading
towards_a_dark_f.html>.

بلدان "مناطق اجلوع" ،التي تعاين �أكرث
م�شكالت الأمن الغذائي يف العامل �صعوبة(.)12
فقد �أعاقت �سنوات ال�صـراع اال�ستثمار
الزراعي .يف الوقت الذي يعتمد فيه 69%
من �سكانها على الزراعة كم�صدر رئي�سي
أ�سـرا
ووحيد للدخل .وكثري منهم ميثلون � ً
معي�شية تعتمد على م�ساحات �صغرية احلجم
من الأر�ض ،يف حني �أن الثورة اخل�ضـراء
مل حتقق نتائج يعتد بها و�سط الفالحني.
وقد �أطاح نق�ص الإنتاج باملكانة التي كان
يوما ما البلد من االكتفاء الذاتي
يتمتع بها ً
يف الغذاء.
حاليا م�ساعدات
العاملي
الغذاء
برنامج
ويوفر
ً
غذائية اىل  2.7مليوين ن�سمة .وقد تفاقم
الو�ضع ب�صورة خطرية يف  ،2008لي�س بفعل
أي�ضا ب�سبب
ارتفاع الأ�سعار فح�سب ،بل � ً
قرار الهند بتعليق �صادراتها من الأرز التي
تعتمد عليها نيبال .وقد زادت ال�صـراعات
والكوارث الطبيعية الطني ِبلّة .وقد �أعلن
اليوني�سيف �أن �سوء التغذية ميثل ال�سبب
الرئي�سي يف موت  60%من الأطفال(،)13
ويقدر برنامج الغذاء العاملي �أن  41%من
ال�سكان يعانون �سوء التغذية(.)14
واالعتماد ال�سائد على الزراعة املعي�شية ،يعد
أ�سا�سا لكثري من م�شكالت التدهور البيئي
� ً
يف نيبال ،خ�صو�صا ً ا�ستنزاف موارد الغابات،
التي ت�ؤدي بدورها اىل فقدان التنوع احليوي
واىل الت�صحر .ومن ثم يجب ال�شـروع يف و�ضع
ا�سرتاتيجيات عديدة ،ومعرفة خيارات العي�ش
امل�ستدامة للفقراء ،والربط بني بع�ضها
البع�ض.

الأزمة ال�سيا�سية واالجتماعية

حكومة االئتالف النيبالية احلالية تواجه
حتديات عديدة .فمن املهام املرتتبة
دائما ،ودميقراطية
�سالما
عليها� ،أن تر�سي
ً
ً
م�ؤ�س�سية ،ب�صياغة د�ستور جديد جلمهورية
نيبال الدميقراطية االحتادية ،وو�ضع نظام
فيدرايل للحكم ،يلقى قبوالً من �أغلب
(12) Shamsuddoha, M. et al. “Revamping
Policies for Attaining Food Security in
the LDCs”. Geneva: INSouth Centre.
Available from: <www.insouth.org/>.
(13) See <www.unicef.org/infobycountry/
nepal_nepal_background.html>.
>(14) See <www.wfp.org/countries/nepal

قطاعات املجتمع� ،إن مل يكن جميعها بالطبع.
ولكن الت�أخر يف �إمتام هذه املهام ،قد ترك
مهي�أة مل�شكالت عديدة .فكثري
ال�ساحة
ّ
من اجلماعات امل�سلحة املن�شقة ،ظهرت
يف �أجزاء متفرقة من البالد ،وهناك املزيد
يوميا
منها يف طور االنتظار .وهم يقومون
ً
ب�أعمال اخلطف والقتل وال�سـرقة والنهب
والإ�ضطرابات وغريها من الأعمال التي �أودت
با�ستقرار البالد ،و�أ�صبحت متثل تهدي ًدا
كبريا للدميقراطية الوليدة.
ً

�آثار الأزمة على النوع االجتماعي/
اجلندر ،ودور املجتمع املدين

ال �شك �أن �آثار الأزمات املختلفة� ،سوف
تطال كال ًّ من املر�أة والرجل يف �سبل العي�ش.
فمع تغري املناخ� ،أ�صبحت املوارد الغذائية
التقليدية نادرة ،وغري قابلة للتنب�ؤ بحجمها.
ومن ثم ف�إن م�صادر رزق املر�أة الأكرث اعتما ًدا
فيها على املوارد الطبيعية� ،أ�صبحت مهددة
ب�سبب التغري املناخي .وهو بدوره ي�سبب
فقدا ًنا وخ�سارة �ضخمة يف املحا�صيل التي
ت�شكل امل�صدر الوحيد لغذائهن ودخلهن.
وعندما متتلئ الأر�ض باملياه ،فهي تتلف
الطرق واملنازل .ويف احلقيقة يقع على عاتق
الن�ساء هناك كثري من عبء رعاية املهاجرين
هربا من مناطق الفي�ضان .كما �أن تفاقم �أزمة
ً
�سلبا وب�شكل خا�ص على
ؤثر
�
ي
املياه،
نق�ص
ً
الن�ساء .حيث �إنهن امل�س�ؤوالت التقليديات
عن جلب املياه يف جمتمعاتهن.
ومازالت قطاعات كبرية من ال�سكان معر�ضة
خلطر اال�ضطرابات املدنية اجلارية هناك.
وي�ضيق �سبل
وهو ما يحد من حركتهم،
ّ
و�صولهم اىل الغذاء وح�صولهم على اخلدمات
االجتماعية واالقت�صادية ..وهو ما يعني تزايد
�صعوبة و�شظف العي�ش ،خا�صة بالن�سبة
للمر�أة التي ال تكفل لها القوانني النيبالية
حقوقها يف امللكية ،ويف الوقت نف�سه تفتقد
الن�ساء �سبل الو�صول اىل املوارد ،ويعانني
انعدام فر�ص العمل.
وميكن ملنظمات املجتمع املدين ،العاملة
على امل�ستويني املحلي والدويل� ،أن تقوم
بدور مهم ودال ،يف م�ساعدة ون�شـر ر�سالة
الت�أثريات املختلفة على اجلن�سني من خالل
املنا�صـرة ،واملنا�صـرة واحلمالت .وعلى
نحو خا�ص ،ميكنها منا�صـرة دمج منظور
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جندري/امل�ساواة بني اجلن�سني ،يف خطط
احلكومة للتنمية ،ويف التفاو�ض على وتبني
ا�سرتاتيجيات تخفيف حدة الأزمة ،بغر�ض
احلد من �ضعف وه�شا�شة كل من املر�أة
والرجل النيباليينْ على حد �سواء.

الفلبني
من �سيئ �إىل �أ�سو�أ
يف الفلبني� ،أ�سفرت العوملة االقت�صادية عن تو�سع يف العمل غري الر�سمي ،وتقل�ص
يف حجم ال�صناعات املحلية ،واالعتماد ال�شديد على ال�صادرات ،والتحويالت
الواردة من العاملني املغرتبني .بينما وا�صل الفقر ارتفاعه ب�سبب التوزيع
الالمتكافئ للأرباح .واليوم ،ت�أتي الأزمة العاملية لتبطئ من التحويالت،
وتت�سبب يف �إغالق امل�صانع .وكالعادة ،ف�إن الفقراء واملهم�شني هم من يدفعون
الثمن الباهظ .ومن هنا ف�إن احلاجة ما�سة الآن �إىل دفعة تن�شيطية تقوم على
�أ�سا�س احلقوق ،وترعى الفقراء ،وتت�سم باال�ستدامة.
ماريفيك راكيزا Marivic Raquiza
الرا�صد االجتماعي الفلبني

على عك�س التقييمات التي قامت بها
احلكومة والهيئات ،ذات ال�صلة مبنظومة
االعتمادات ،والتي تقول �إن الفلبني ميكنها
حتتمل الأزمة العاملية وال�صمود �أمامها� .إال �أن
الفلبني باقت�صادها املتوجه اىل اخلارج ،قد
جعلها بل ًدا غاية يف اله�شا�شة �أمام ال�صدمات
اخلارجية .فعوملة الإنتاج التي �أ�سفرت عن
التو�سع املت�سارع للعمل الالر�سمي ،وتقل�ص
ال�صناعات املحلية ب�سبب التناف�س العاملي
دعما
مع الواردات الرخي�صة واملدعومة
ً
كبريا ،واالعتماد ال�شديد على ال�صادرات،
ً
و�أ�سواق العمل اخلارجية ،كل هذا ت�سبب
يف تبعات مريعة على �سبل عي�ش معظم
املواطنني(.)1
واحلقيقة� ،أنه وحتى قبل اندالع الأزمة
العاملية ،كان معظم الفلبينيني يرتنحون
بالفعل من تدهور الأو�ضاع االقت�صادية.
ووفقًا مل�سح الدخل والإنفاق الأ�سـري ،ف�إن
دخل الأ�سـرة كان يف انحدار من  2003اىل
 .2006عالوة على �أن درجات الفلبينيني
كانت بارزة يف الأعمال ذات الإنتاج
املنخف�ض ،مع �أجور �أ�سفل خط الفقر وحتت
(1) Gonzales, E. “Social Protection in
the Philippines”. In Missing Targets,
An Alternative MDG Midterm
Report. Quezon City: Social Watch
Philippines, 2007.
(2) Malaluan, N”. Dire State of the Nation:
The Crisis of Income and Employment

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

التعليم

الن�شاط
االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف الفلبني = 75.6

م�ستويات اجلوع( ،)2كما �سجلتها حمطات
الطق�س االجتماعي( .)3وقد �أقرت احلكومة
أخريا ب�أن الفقر قد ارتفع يف عام
الفلبينية � ً
� ،2006أثناء فرتة النمو االقت�صادي .مظهر ًة
بذلك التوزيع غري املتكافئ للمكت�سبات
االقت�صادية .ففي  10حزيران/يونيه
 ،2009اختزلت احلكومة �أهداف النمو
املتعلقة ب�إجمايل الناجت القومي للعام
 2009اىل معدل منخف�ض قيمته ترتاوح من
 0.8اىل  ،)4(1.8%مما �أجرب �سكرتارية الهيئة
الوطنية للتن�سيق الإح�صائي ،على �إعالن �أن
اقت�صاد الفلبني "يحبو نحو الركود"(.)5
in the Philippines”. Opinion Section,
BusinessWorld, 21 August 2006.
Available from: <www.aer.ph/index.
php?option=com_content&task=view
&id=437&Itemid=63>.
(3) See: <www.sws.org.ph/>.
(4) See: <www.gmanews.tv/story/164624/
Philippines-cuts-growth-goals-asIMF-follows-suit>.
)(5
See:
<archive.inquirer.net/view.
php?db=1&story_id=207724>.
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف الفلبني = 78.1

التحويالت املالية وال�صادرات

ال �شك يف �أن تبعات الأزمة العاملية �سوف
تنت�شـر .فتحويالت املغرتبني على �سبيل
املثال� ،شكلت  13%من �إجمايل الناجت
القومي يف  ،2007حيث ي�شكل الفليبينيون
العاملون يف اخلارج ُع�شـر �إجمايل ال�سكان
(حوايل  8ماليني ن�سمة) ،ويقال �إنهم "�أكرب
ن�سبة من �أ�صحاب الدخل ال�صايف للعملة
الأجنبية بالن�سبة لالقت�صاد الفلبيني"(.)6
ولكن الآن ،تتذكر وزارة العمل والت�شغيل
�أن ما ي�صل اىل  575.000من الفلبينيني يف
خ�صو�صا
اخلارج ميكن �أن يفقدوا وظائفهم،
ً
يف كوريا اجلنوبية ،وتايوان ،وماكاو،
أي�ضا من يعملون
و�سنغافورا ،وهوجن كوجن ،و� ً
العبارات .ويتنب�أ البنك املركزي
على ال�سفن ّ
الفلبيني ب�أن التحويالت �ستهبط بن�سبة
Pascual, C. “Remittances for
Development Financing”. In Finance
or Penance for the Poor. Quezon
City: Social Watch Philippines
(forthcoming).

)(6

ترتاوح بني .10%-6
لقد هبطت عوائد الت�صدير اىل 40.4%
يف  2008مقارنة بالعام ال�سابق ،مع انحدار
الإلكرتونيات بن�سبة  .)7(47.6%وي�شعر
امل�سئولون عن العمل بالتوتر ،ب�سبب تزايد
�أعداد امل�صانع التي تغلق �أبوابها لي�س
أي�ضا و�سط
فقط يف قطاع الإلكرتونيات ،بل � ً
م�صنعي املالب�س ،و�شـركات �أخرى يف احلقل
ال�صناعي .حيث ت�أثر ما ي�صل اىل 110.000
عامل بالأزمة خالل الفرتة من ت�شـرين
الأول�/أكتوبر اىل �آذار/مار�س  2009وهي
فرتة وجيزة .وهذا العدد ي�شمل 50.380
عامال مهجرين و 59.149من العمال الذين
ي�شتغلون يف ظروف "مرنة" (مثل �ساعات
عمل �أقل� ،أو �إجازة �إجبارية)(.)8

البطالة ،والت�أمني االجتماعي
والغذاء

ال ميكن للفلبينيني �أن يتحملوا عبء البطالة
املتزايدة ،والعمالة حتت الظروف ال�سيئة.
ففيما ت�شكل البطالة من  8اىل ،10%جند
�أن ن�سبة العمل يف ظروف �سيئة قد ارتفعت
اىل  22%حتى قبل اندالع الأزمة العاملية(.)9
واحلقيقة �أن العمل وحده ال ي�ضمن حياة
كرمية :فالغالبية ( )51%من القوة العاملة
التي ت�شكل  12مليو ًنا و� 100ألف مزارع
و�صياد ،وحوايل  10ماليني ما بني عامل
أجورا حتت م�ستوى
وعامل ماهر ،ينالون � ً
متاما مثل �أقرانهم يف القطاع غري
الفقر،
ً
الر�سمي.
الغالبية العظمى من العمال يف مناطق
ال�صناعات الت�صديرية ،من الن�ساء .ومن ثم
ف�إن الإجراءات التي تتخذ من �أجل ت�سـريح
العمالة� ،أو ما ي�سمى بـ"الظروف املرنة" ،مثل
�ساعات العمل القليلة� ،أو الإجازات الإجبارية،
يطال ت�أثريها الن�ساء �أكرث من الرجال،
( )7املكتب الوطني للإح�صاء
National
Statistics
Office.
“Merchandise Export Performance”.
December 2008 (preliminary).
(8) Fabros, M. L. “Health Insecurity: A
GMA Legacy”. In Missing Targets, An
Alternative MDG Midterm Report.
Quezon City: Social Watch Philippines.
(9) Social Watch Philippines. Missing
Targets, An Alternative MDG Midterm
Report. Quezon City: Social Watch
Philippines, 2007.

ب�صفتهن امل�سئوالت عن �إدارة الأ�سـر
ورعايتها .و�ست�ضيف الأزمة املتعمقة مزي ًدا
من ال�ضغوط على الن�ساء يف �سعيهن للوفاء
عموما ،ف�إن العمال
مب�س�ؤولياتهن .ولكن،
ً
الذكور ميثلون �أغلبية املتعطلني عن العمل
( )61.1%مقارنة بالعامالت ،فن�سبة البطالة
بينهن ( ،)53.9%حيث �إن ال�صناعات التي
يغلب على طابعها العمال الذكور ،مثل البناء
أثرا بالأزمة(.)10
والنقل ،كانت الأكرث ت� ً
يغطي الت�أمني االجتماعي يف الفلبني
حوايل  84.5%من العمال العاملني .ولكن
الفقراء العاملني ال ينتفعون �سوى بقليل
من خدمات الت�أمني االجتماعي .وتغطية
ه�ؤالء يف القطاع غري الر�سمي ،تعد تغطية
حمدودة( .)11وال يوجد ت�أمني للبطالة ،وقد
متلّ�صت احلكومة من فكرة �شبكات الأمان،
املطلوبة ملواجهة حالة انعدام الوظائف
وفر�ص العمل ،على �أر�ضية �أنها �ستكون-
�أي �شبكات الأمان -باهظة التكاليف .ف�ضال
عن الإمكانية املحدودة لو�صول برامج
امل�ساعدة االجتماعية ملن يعي�شون حتت
خط الفقر ،كما هو حال وم�ستوى املنافع.
كذلك مل يفلت الت�أمني االجتماعي اخلا�ص
أي�ضا من الت�أثر باالنهيار العاملي :فقد
� ً
احتاجت م�ؤ�س�سات ال�صناعات املطلوبة
م�سبقًا( pre-need industry )12مل�ساعدة
احلكومة يف التعامل مع القيمة املنخف�ضة
لأموالها االئتمانية .وللأ�سف ،ف�إن عوامل
مثل �سوء الإدارة ،والطمع والتقييد النظامي،
أي�ضا �أعمال بع�ض �شـركات
قد �أف�سدت � ً
ال�صناعات املطلوبة م�سبقًا ،وبع�ضها وفق
املعلومات الواردة على �شفا االنهيار ،م�سببة
(10) Alave, K. L “Unemployment Rate
Worsens, Hits 7.7% in January”.
Philippine Daily Inquirer Online, 18
March 2009.
<www.business.inquirer.net/money/
topstories/view/20090318194715-/
Unemployment-rate-worsens-hits77-in-Jan>.
(11) Missing Targets, An Alternative
MDG Midterm Report.
( )12تعر�ض امل�ؤ�س�سات املوفرة للحاجات املحددة
�سلفًا ،خططً ا لتوفري تكاليف التعليم امل�ستقبلي
والتقاعد ،الخ .ومع و�ضع مدفوعات �أ�صحاب
اخلطة يف �صناديق ائتمان ت�ستثمر يف الآليات
املالية ،مثل الأوراق املالية وال�سندات ،ف�إنهم
معر�ضون لتقلبات ال�سوق.
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بذلك تهدي ًداملكت�سبات الآالف من �أ�صحاب
اخلطط.
لقد �أ�صبحت �أ�سعار الغذاء والوقود �أي�سـر
نظرا
نوعا ما ،مقارنة بعام  .2008ولكن،
ً
ً
كثريا من الفلبينيني يح�صلون على
لأن
ً
دخول زهيدة ،ف�إن �شـراء الب�ضائع واخلدمات
حتديا
لتلبية احلاجات الأ�سا�سية ،يظل
ًّ
مطروحا .ونتيجة لالنهيار العاملي� ،أ�صبحت
ً
هناك زيادات يف �أ�سعار الأرز ،عماد احلياة يف
الأ�سـر الفلبينية ،مما يعني مزي ًدا من انعدام
الأمن الغذائي .واحلقيقة �أن بنك التنمية
الآ�سيوي قد ح�سب �أنه بالن�سبة لكل زيادة
مقدارها  10%يف �أ�سعار الغذاء ،ف�إن 2.72
مليون ن�سمة يف الفلبني ي�سقطون يف براثن
الفقر( .)13وبالرغم من �أن الفلبني ميثل بل ًدا
متو�سط الدخل� ،إال �أن هذا يخلق تفاوتات
�إقليمية :فبينما يتمتع ر�أ�س املال مب�ستويات
منو مرتفعة ،ف�إن م�ستويات �سوء تغذية
الطفل الفلبيني ت�ساوي مثيالتها يف بع�ض
املناطق ،ورمبا تتجاوزها ،كما يف �أفريقيا
حتت ال�صحراء .وهذا ما يبني امل�ستوى
املرتفع من انعدام امل�ساواة يف البلد؛
فمعامل جيني  Gini coefficientللفلبني
ُ
ميثل  0.45وهو ثالث �أعلى ُمعامل يف �آ�سيا،
بعد نيبال وجمهورية ال�صني ال�شعبية.

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية،
والبيئة ،وامل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية

تقدمي اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية �سوف
مير بال �شك مب�شكالت ب�سبب االنهيار املايل
العاملي( .)14فقد �أ�صبحت الغاية اخلا�صة
بالتعليم االبتدائي العاملي ،يف �إطار الأهداف
الإمنائية للألفية ،من �أكرث الأهداف عر�ضة
للتهديد على امل�ستوى الوطني( .)15وقد
حذّر كثري من الرتبويني من اعتماد الطالب
(13) Angara, E. J. “A Gathering Storm”.
Opinion, Business Mirror. 24 November
2008.
( )14هذا التقرير ال ي�شمل نقا�ش لآثار برنامج حتويل
النقود امل�رشوط عند تلقي اخلدمات االجتماعية،
خا�صة يف التعليم وال�صحة ،كما قد مت جتريبه يف
عدد من البلديات يف عام  .2008مازال الربنامج
قائم يف .2009
(15) Raya, R. R. “The Missed Education of
the Filipino People”. In Missing Targets,
An Alternative MDG Midterm Report.
Quezon City: Social Watch Philippines.

على التحويالت املالية من ذويهم يف اخلارج
ومن املتربعني ،فلن يذهبوا اىل املدار�س
العام الدرا�سي القادم؛ ب�سبب انهيار الدخل
يف اخلارج( .)16وقبل الأزمة العاملية ،كانت
الفلبني بالفعل �أ�سو�أ بلدان املنطقة �أدا ًء ،يف
ما يتعلق مبعدل وفيات املواليد والأمهات.
وهو ما يرجع يف جزء كبري منه اىل قلة
اال�ستثمار العام( .)17و� ًأيا ما كانت الأموال
املوجهة اىل الأهداف الإمنائية املرتبطة
بال�صحة ،واردة من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية .وذلك بالرغم من عدم الت�أكد مما
�إذا كانت تذهب اىل مكانها ال�صحيح� ،أي اىل
احتياجا لها -املجتمعات/اجلماعات
الأكرث
ً
فقرا ف�إن ذلك يتطلب مزي ًدا من
الأكرث
ً
البحث ،وفقًا للمدافعني املمثلني ملبادرة
املوازنة البديلة .)18(ABI
لقد اعتمدت احلكومة كذلك على امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية ،لتنفيذ الت�شـريع البيئي.
مثل قانون املياه النظيفة ،وقانون الهواء
النظيف ،يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة(.)19
ف�أولوية �إنفاقها ت�أتي يف التعدين و�إنتاج
الغابات (بدالً من احلماية) .بالرغم من �أن
الق�ضايا غري املحلولة ،ترتبط بكوارث �ضخمة
يف التعدين و�إزالة الغابات .وهو ما يعني �أنه
�إذا كانت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
تقل على نحو دال ،نتيجة للأزمة العاملية،
حم�سو�سا ب�شكل
ف�إن �أثرها ال�سلبي �سيكون
ً
خا�ص ،يف قطاعات مثل ال�صحة والبيئة.

ا�ستجابة احلكومة للأزمة

لقد ان�ضمت احلكومة الفلبينية اىل الكور�س
(16) GMA TV News. “Educators Brace
for Impact of Global Financial Crisis”.
4 December 2008.
Available from: <www.gmanews.tv/
story/137541/Educators-brace-forimpact-of-global-financial-crisis>.
(17) In Missing Targets, An Alternative
MDG Midterm Report.
( )18مبادرة املوازنة البديلة� ،شبكة مرتامية الأطراف
من منظمات املجتمع املدين ،تقوم ب�أعمال الر�صد
واملنا�رصة فيما يتعلق بالإنفاق االجتماعي والبيئي
املتزايد ،يف املوازنة الوطنية للفلبني .وهي
مرتبطة ب�شبكة املراقبة االجتماعية بالفلبني.
(19) Ronquillo, J.D. and Morala, R.O.
“Environmental Insecurity: The
Cost of Misgovernance”. In Missing
Targets, An Alternative MDG
Midterm Report. Quezon City: Social
Watch Philippines.

العاملي لـ"تن�شيط االقت�صاد" ،يف �شكل
الدفعات االقت�صادية التن�شيطية التي
�أ�صبحت الآن م�ألوفة على �أ�سماعنا .فاحلكومة
تروج خلطة رجوعية اقت�صادية ERP
مقدارها  330بليون بي�سو فلبيني (6.87
بليون دوالر) ملواجهة الأزمة .وقد �أجرت
مبادرة املوازنة البديلة درا�سة ،بينت رغم
ذلك �أن من �ضمن املوازنة الوطنية التي تبلغ
 1.4تريليون بي�سو فلبيني ( 29.14بليون
ؤخرا من قبل
دوالر) والتي مت متريرها م� ً
جمل�س النواب ،مت تخ�صي�ص  10.070بليون
بي�سو فقط (حوايل  210مليون دوالر) منها،
ل�صندوق التن�شيط االقت�صادي الذي يعمل
على مواجهة الآثار ال�سلبية للأزمة العاملية.
وقد ت�ضمنت البنود املدرجة حتت
متويل التن�شيط االقت�صادي بنو ًدا ،مثل
قرو�ض م�ساعدة الطالب لطالب اجلامعات،
والتدريب على املهارات الفنية واملهنية
لل�شباب ،وقرو�ض ومنح للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وم�ساعدة تدريبية للعمال
امل�سـرحني والعائدين من اخلارج ،وبناء
ّ
كثريا من
مدار�س ،وما �شابه .وبالرغم من �أن
ً
هذه البنود ميكن حتملها� .إال �أننا ال ميكننا
�إال �أن نت�ساءل :ملاذا تخ�ص�ص معظم هذه
الأموال للتعليم املهني ،وال يخ�ص�ص �أي
منها للطفولة املبكرة ،والتعليم االبتدائي
ثانيا ،الت�أكيد على �إعادة تدريب
والثانوي؟
ً
امل�سـرحني �شيء جيد ،ولكن يجب
العمال
ّ
�أن يكون هناك ت�شديد �أكرث على خلق فر�ص
عمل ،تتجاوز بناء املدار�س .مبعنى �آخر،
ال توجد خطة �شاملة لتخفيف �آثار الأزمة.
إنذارا� ،أن الرئي�س قد ا�ستخدم
واخلطر الأكرث � ً
حق الفيتو على اال�ستخدام املقرتح والإفراج
عن  10باليني بي�سو ( 208مليون دوالر)
املعر�ضة الآن لـ"تنفيذ م�شـروط" ،يقوم
على خطوط توجيهية يجب و�ضعها يف نهاية
الأمر من قبل اجلهة التنفيذية .فا�ستخدام
�أموال �صندوق التن�شيط االقت�صادي الآن
حتت �سيطرة الرئي�س.
الأمر الذي كان حمل ترا�شق من قبل م�سئويل
احلكومة هو مبلغ الـ 300بليون بي�سو (6.2
بليون دوالر) الإ�ضايف ل�صندوق التن�شيط
االقت�صادي ،والذي يبدو �أنه قد مت جتميعه
من م�ؤ�س�سات حكومية ومن القطاع اخلا�ص.
اىل وقت كتابة هذا التقرير ،ظل املقرتح
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يلفه الغمو�ض .وقد �أعرب كثري من املحللني
عن ت�شككهم يف ما يتعلق بهذا املقرتح؛
كثريا من هذه الأموال احلكومية
نظرا لأن
ً
ً
أي�ضا من اخلزانة العامة .ف�ضالً عن
ت�أتي � ً
ذلك ،ال يعقد كثريون �آمالهم على "الروح
اخلريية" لقطاع الأعمال والتجارة ،خ�صو�صا
يف �سياق الركود االقت�صادي .حتى �أثناء
�أوقات الرخاء ،ف�إن �أرباح احلكومة كانت
�أدنى ،وب�صورة منذرة عما هو م�ستهدف؛
ب�سبب التهرب ال�ضـريبي من قبل ال�شـركات
الكربى والأغنياء.
�ص ِدم مدافعو مبادرة املوازنة البديلة،
وقد ُ
بحقيقة �أنه يف وقت تدهور فر�ص العمل،
وارتفاع معدل اجلوع ،ف�إن امل�سئولني قد
زادوا من ثرواتهم يف موازنة  2009بباليني
من البي�سوات( .)20وي�شكل �سداد فائدة
()21
الدين ما قيمته  302.65بليون بي�سو
( 6.3بليون دوالر) ت�شكل  21%من موازنة
 2009الوطنية .ولكن� ،سيكون على احلكومة
�أن توفر مبلغًا �أكرب يقدر بـ 378.87بليون
بي�سو ( 7.88بليون دوالر �أمريكي) لدفع
العن�صـر الرئي�سي للدين ،والذي ال ينعك�س
بو�ضوح يف جانب الإنفاق يف عملية و�ضع
املوازنة الوطنية(.)22
أخريا ،ثمة اهتمام وقلق متزايدين ،من
و� ً
كثريا من الأموال العامة ،ت�شمل تلك
�أن
ً
املخ�ص�صة لدفعات التن�شيط االقت�صادي،
بدالً من هذا� ،سوف ينتهي بها احلال
�ستتوجه اىل
كـ"تن�شيط �سيا�سي" �إذ
ّ
خ�صو�صا و�أن
احلرب االنتخابية كوقود لها.
ً
كبار م�سئويل الإدارة �أنف�سهم مرت�شحون
لالنتخابات الوطنية التي �سوف تجُ رى خالل
العام املقبل .وهناك اعتقاد �سائد ب�أن �إدارة
"�آرويو" قد ا�ستخدمت  -وعلى نحو روتيني-
الأموال العامة للبقاء يف ال�سلطة ،و�أن �أجندة
"احلكم" البائدة قد �ضمنت بقاءها ال�سيا�سي
يف مواجهة اال�ضطراب االجتماعي وال�سيا�سي
املت�صاعد.
( )20قانون التقديرات العام .2009
( )21يعك�س هذا ما هو مت�ضمن يف قانون املوازنة
للعام  2009ور�سالة الفيتو الرئا�سي ،والتي
ا�سرتجعت ا�ستقطاع يف املوازنة قيمته  50بليون
بي�سو فلبيني ( 1.06بليون دوالر).
(22) Tanchuling, M. Interview with the
Secretary-General, Freedom from
Debt Coalition, Philippines, 3 March
2009.

اىل الأمام

ال �شك يف �أن الدفعة التن�شيطية لالقت�صاد
الفلبيني �ضـرورية ،ولكن على خالف ما
�أو�ضحته احلكومة ،ينبغي ا�ستخدام هذه
الدفعة التن�شيطية املالية وفقًا ال�سرتاتيجية
وطنية وا�ضحة ،ت�ستند اىل احلقوق ،وتكون
داعمة للفقراء ،وتت�سم باال�ستدامة ،وتهدف
خ�صو�صا يف
اىل تقوية الطلب املحلي،
ً
�ضوء املناخ االقت�صادي احلايل املعادي
لل�صادرات .وعلى هذه الدفعة التن�شيطية
أي�ضا يف �أولويتها االهتمام بالأمن
�أن ت�ضع � ً
الغذائي ،وخلق فر�ص عمل .عن طريق
تقوية امل�شاريع املحلية ملنفعة العامالت
أي�ضا بالرتكيز
والعاملني على حد �سواء ،و� ً
على اال�ستثمار يف م�شاريع بنية �أ�سا�سية
خ�ضـراء ،وداعمة للفقراء (على �سبيل املثال،
بناء �شبكة ري� ،إنارة القرى النائية ،تطوير
أي�ضا تو�سيع مدى الأمن
طاقة نظيفة) و� ً
االجتماعي واالقت�صادي؛ لي�شمل الفقراء
واملتعطلني عن العمل.
موجز القول� ،إن التحرك الفوري للإنقاذ،
هو �أمر جد مطلوب حلماية البالد من �آثار
الأزمة العاملية التي تزداد �سو ًءا على
الفلبني .وهو ما يعني �ضمان توجيه �أموال
الت�أمني االقت�صادي اىل مكانها ال�صحيح:
الغذاء ،الدخل وامل�ساعدة الفورية للعمال
املتعطلني ،واخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن �إزالة �ضـرائب القيمة
امل�ضافة ،املعدلة ب�أثر رجعي على النفط،
وتطبيق معدل الأجور  125بي�سو فلبيني
( 2.6دوالر) على �أو�سع م�ستوى ،و3.000
بي�سو ( 62.44دوالر) �شهريا يف زيادات
الرواتب احلكومية� ،سوف ي�ضمن حتقيق
أخريا،
امل�ساعدة االقت�صادية بدرجة ما .و� ً
يجب �إعادة التفاو�ض بخ�صو�ص ال َّدين
توجه كتلة من الدخل القومي
الوطني ،بحيث َّ
اىل تلبية احلاجات الأ�سا�سية العاجلة ،بدالً من
توجيهها اىل اخلدمات ،وهو حقًّا �أمر يتطلب
اهتماما جا ًّدا.
ً
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�سلوفاكيا
تنقيح اخلطط
�أ�صلحت �سلوفاكيا اقت�صادها بنجاح؛ لتن�ضم �إىل االحتاد الأوروبي .ولكن منوها االقت�صادي
فعليا.
�شهد تباط�ؤًا ،كما �أن �صناعة ال�سيارات فخر ال�صناعة الوطنية قد انخف�ض �إنتاجها
ًّ
كثري
وملواجهة هذه الأزمة قامت احلكومة ال�سلوفاكية باتخاذ تدابري خمتلفة ،يت�أ�س�س
ٌ
منها على تعزيز فر�ص العمل ،و�ضبط ال�سوق وتنظيمه .ومن ناحيتها ،يجب على املنظمات
غري احلكومية �أن تعالج على الفور ما لديها من نق�ص يف اال�ستعداد ملواجهة الأزمة.
وي�أتي ا�ستمرار التمييز �ضد الغجر  Romaواملر�أة ،بحكم النهج الت�سلطي الذي ت�سعى
من خالله احلكومة �إىل جتاهل معار�ضيها ال�سيا�سيني .وقد مت م�أ�س�سة امل�ساعدات الإمنائية
قانونيا .وهي ت�شهد من ًوا؛ ومع ذلك فمازالت �أقل من املعايري الأوروبية.
اخلارجية
ً

املعهد ال�سيا�سي ال�سلوفاكي
كلية االقت�صاد ،جامعة كو�سي�س الفنية

التمكني

دانيال كليموف�سكي
Daniel Klimovský

طبقت �سلوفاكيا العديد من الإ�صالحات
ِ
املرهقة ،قبل وبعد
االجتماعية واالقت�صادية
ح�صولها على الع�ضوية الكاملة يف االحتاد
الأوروبي يف العام  .2004ويرجع الف�ضل
اىل هذه الإ�صالحات ،يف حتقيق الدولة لنمو
اقت�صادي تع ّدى  7%يف  ،2008وهو الأعلى
يف االحتاد الأوروبي .ف�ضالً عن ذلك ،فقد
�أوفت �سلوفاكيا مبتطلبات االحتاد الأوروبي
االقت�صادي والنقدي ،و�أبدلت الكراون
ال�سلوفاكي باليورو يف كانون الثاين/يناير
 .2009وقد ذكرت اللجنة الأوروبية يف
ت�شـرين الثاين/نوفمرب � 2008أن �سلوفاكيا
(وجمهورية الت�شيك ،وبولندا) مل تقدم
�أي �سيناريوات حادة يف ما يتعلق بالأزمة
العاملية .وتنب�أت يف احلقيقة بنمو اقت�صادي
قدره  2.7%يف  2009و 3.1%يف  ،2010مع
توقع ب�أن يظل االقت�صاد من بني الأداءات
املرتفعة التي حتتل قمة االحتاد الأوروبي يف
 ،2009بل ومن املحتمل ج ًدا �أن يكون ذلك
أي�ضا لعام .2010
� ً
()1
بد�أ التطور التدريجي يف العام  . 2009وقد
(1) Pokorný, J. Global crisis – a traumatizing
factor or an opportunity for Slovakia?.
Available
from: <www.stavebneforum.sk/sk/article/12474/globalcrisis-a-traumatizing-factor-or-anopportunity-for-slovakia/>.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

99

43

82

100

71

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سلوفاكيا = 69

تنب�أ البنك الوطني ل�سلوفاكيا يف ني�سان/
�إبريل ،ب�أن االقت�صاد �سينحدر بن�سبة 2.4%
خالل  ،2009ثم ينمو بن�سبة  2%يف 2010
و 3%يف � .2011أما تنب�ؤ البنك الأوروبي
للإعمار والتنمية ،فقد بدا �أكرث ت�شا� ًؤما يف
انحدارا لالقت�صاد
بداية �أيار/مايو� ،إذ ق ّدر
ً
ال�سلوفاكي بن�سبة  3.5%يف  ،2009ثم منوه
بن�سبة  08%يف  .2010يف الوقت نف�سهُ ،تظهر
بيانات احلكومة االرتفاع احلاد للبطالة يف
كانون الأول/دي�سمرب  2008مبعدل 8.4%
(من  7.8%يف ت�شـرين الثاين/نوفمرب من
العام نف�سه) .وبعد ما قدمته تلك البيانات
احلكومية من تقدير يف كانون الثاين/يناير
 2009ب�أن  15.000وظيفة �ستكون مهددة،
�أعادت وزارة االقت�صاد تقييم هذا الرقم يف
ني�سان�/إبريل لتبني �أن حجم فقدان الوظائف
�سوف ي�صل اىل  30.000وظيفة.
وتعترب �سلوفاكيا "ديرتويت �أوروبا"
جنبا اىل
مب�صانع "بيجو" و"فولك�س فاغن"ً ،
مورديهما ،ما ي�ؤلف �صناعة
جنب �شبكتي ّ
�سنويا،
يورو
بليون
الـ20
تدر دخالً يتخطى
ً
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف �سلوفاكيا = 99

وتوفر �أكرث من  75.000فر�صة عمل .ومع
ذلك ،ف�إن امل�ؤ�س�ستني تعتمدان على الطلب
الأوروبي ،ل�صغر حجم �سوق ال�سيارات يف
�سلوفاكيا وحت ُّفظه ،كما �أنهما قللتا من حجم
�إنتاجيهما مع �أوائل العام .2009

تدابري التغلب على الأزمة

يف كانون الثاين/يناير � ،2009أطلقت
احلكومة ال�سلوفاكية خطة لتدعيم الت�شغيل،
وتعزيز الطلب املحلي ملحاربة �آثار الأزمة،
وخ�ص�صت لهذا مبلغًا قدره  332مليون
يورو ( 431مليون دوالر) .كما قامت
بت�شكيل جلنة لإدارة الأزمة ،تت�ألف من ممثلي
احلكومة ،والبنك املركزي ،والبنوك التجارية،
والنقابات ،و�أ�صحاب العمل ،والبلديات،
واملعار�ضة الربملانية()2؛ لتحليل �آثار الأزمة
واقرتاح تدابري ملواجهتها .ويف ال�شهر التايل
�أعلنت وزارة االقت�صاد ما يقرب من 62
تدبريا لإزالة� ،أو على الأقل تخفيف بع�ض
ً
الآثار .من بينها االنتفاع من �أموال االحتاد
الأوروبي ،وامل�شاركة يف م�شاريع �شـراكة بني

القطاعني العام واخلا�ص لبناء طرق �سـريعة،
وزيادة �إنفاق الدولة على م�شاريع خمتلفة
للبحوث والتنمية.
كذلك بدت احلكومة �أكرث ن�شاطً ا وحتركً ا
يف �ضبط الأ�سعار ،والت�صديق على �أدوات
دعم انتقائية لل�سياحة ،و�إ�صدار متطلبات
وتو�صيات البنوك وامل�ؤ�س�سات .بالإ�ضافة
اىل ذلك ،ففي �آذار/مار�س � 2009أعادت
احلكومة �شـراء  49%من �أ�سهم �شـركة
تران�سبرتول التي كانت قد باعتها اىل
يوكو�س الدولية مببلغ  74مليون دوالر يف
 .2002ومن املمكن �أن تعطي هذه ال�صفقة
دفعة قوية لتحديد �سيا�سات الطاقة للبالد.
وحتى الآن ،مل تركز املنظمات غري احلكومية
ال�سلوفاكية على الأزمة االقت�صادية العاملية.
حيث حتتاج هذه املنظمات اىل كثري من
التحركات لعدة �أ�سباب ،منها� :أن اجلهات
املانحة �سوف ت�ستقطع من الإ�سهامات
املخ�ص�صة للأعمال الإن�سانية و�أن�شطتها .كما
�أن نق�ص املوارد يحتم على هذه املنظمات
�أن تعيد تقييم �أولوياتها و�أن�شطتها .كما
�أن الأزمة �ستزيد من طلب م�ساعدة هذه
املنظمات وتعاونها؛ و�سوف تتكرر تدخالت
الدولة واقتحامها ال�سيا�سي لعالقات هذه
املنظمات ويف �أن�شطتها .على �سبيل املثال،
قد تطلب احلكومة من املنظمات غري
احلكومية تدعيم الأن�شطة التي تعتربها �أكرث
�صلة بالأزمة؛ حيث �إن عد ًدا قليالً من بني
تلك املنظمات يتمتع با�ستقالل �سيا�سي،
ولذا �ستكون احلكومة يف موقف فريد يخول
لها متويل م�ؤيديها ومعاقبة املعار�ضني،
من خالل توزيعها لدعم الدولة واملنح.

ا�ستمرار "طغيان الأغلبية"

على الرغم من الإجنازات املختلفة على
امل�ستوى الأوروبي� ،إال �أن امل�شهد ال�سيا�سي
هناك مازال مقي ًدا تقيي ًدا �شدي ًدا .فقد وا�صل
االئتالف احلاكم احلزبان الرئي�سيان فيه هما
حزب "�سمري"  ،Smerواحلزب ال�سلوفاكي
الوطني "طغيان الأغلبية" �أثناء عام 2008
وبداية  .2009والتجاهل التام للمعار�ضة
يوميا (على �سبيل
ال�سيا�سية ،كان يحدث
ً
أي�ضا احلكومة
املثال :نواب حزب �سمري و� ً
( )2املعار�ضة الربملانية ال ميكنها تر�شيح �سوى
ع�ضو واحد من دون انتماءات �سيا�سية.

مرارا �أنه ينبغي
ت�شمل رئي�س الوزراء �أكدوا
ً
للمعار�ضة �أال تتوقع ال�سماح لها مبناق�شة
مقرتحات احلكومة� ،أو �أن تنال �أي فر�صة
للم�شاركة يف �أي عملية التخاذ القرار).
أي�ضا عد ًوا جدي ًدا
وقد وجدت احلكومة � ً
نعت رئي�س الوزراء
لها ،هو الإعالم .فقد
َ
ال�سلوفاكي ال�صحفيني وال�صحفيات
باملعتوهني والعاهرات واحلمقى ،وانتقدهم
بو�صفهم عمالء الأمن القومي جلمهورية
ت�شيكو�سلوفاكيا اال�شرتاكية (وهم الذين
كانوا �ضمن م�ؤيديه) .وقد مت ا�ستخدام
ما ي�سمى بـ"كارت املجريني" يف حملة
االنتخابات الرئا�سية لعام  ،2009حيث
�أ�صدر الفائز والرئي�س احلايل وم�ؤيداه
حزبا (ال�سمري والوطني ال�سلوفاكي) بيا ًنا
َ
ني بدعم
يتهمون فيه معار�ض ِيه الرئي�سي َ
انق�ساما يف
الأقلية املجرية ،ما �أحدث
ً
املجتمع ال�سلوفاكي ،و�أ�ساء يف الوقت نف�سه
اىل املواطنني املجريني.
لقد ظهرت "القومية" وال�سيا�سات
ال�شوفينية ،فور توىل االئتالف احلاكم
امل�سئولية يف  .)3(2006ومع بداية 2008
بد�أ رئي�س الوزراء يف و�ضع منهجية للتاريخ
ال�سلوفاكي ،و�سك م�صطلح "ال�سلوفاك
القدامى"( )4فيما دافع عن ال�شخ�صية
(3) Sáposová, Z and Šutaj, Š.. “Národnostné
menšiny” [National Minorities]. In M
Bútora, M Kollár and G Mesežnikov
(eds), Slovensko 2008. Súhrnná
správa o stave spoločnosti. [Slovakia
2008. A Global Report on the State of
Society]. Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, pp.175-210. Mesežnikov,
G.. “Vnútropolitický vývoj a systém
politických strán” [Domestic Political
Development and Party System]. In M
Bútora, M Kollár and G Mesežnikov
(eds), Slovensko 2008. Súhrnná správa
o stave spoločnosti [Slovakia 2008. A
Global Report on the State of Society].
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky,
pp. 17-125.
( )4على الرغم من وجود بع�ض اخلالف حول موقع
مورافيا العظمى ( Great Moraviaالدولة
ال�سلوفاكية التي وجدت يف القرنني التا�سع
والعا�رشامليالديني)� ،إال �أن اجلغرافية التاريخية
ال�سائدة ،حتدد موقعها على جانبي نهر موارافيا،
حاليا يف املقاطعات احلدودية ل�سلوفاكيا
ً
وجمهورية الت�شيك .وهو ما يعني �أنه ينبغي
اعتبار �سكانها �أ�سالف املورافينيني وال�سلوفاك.
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التاريخية جوراي يانو�سيك ناع ًتا �إياه
"باال�شرتاكي الأول"(.)5
امل�شكلة الأخرى احلادة هي الف�ساد والعمالة.
فقد د�أب االئتالف احلاكم على املنا�صـرة
عن حقه يف حماباة �أع�ضاء حزبه ،وم�ؤيديه من
ولكن وزراء كثريين وموظفني
خارج احلزب.
ّ
كبارا ،ا�ضطروا اىل التقهقر �أو
مدنيني
ً
االن�سحاب؛ ب�سبب ال�ضغوط التي متار�سها
عليهم م�ؤ�س�سات دولية (مثل اللجنة
الأوروبية) ،والإعالم الوطني واملعار�ضة
ال�سيا�سية(.)6

التمييز

املعني بحقوق ال�سكن والإخالءات،
منح املركز
ّ
والكائن يف جينيف ،جائزة منتهك حقوق
ال�سكن لعام  2007ل�سلوفاكيا (مع بورما
وال�صني) منتق ًدا ما ت�صـر عليه من متييز
�ضد الغجر الرحل ،ممن يتم التفريق �ضدهم
ق�سـرا من بيوتهم.
طوال الوقت ،و�إخالءهم
ً
ف�أكرث من � 120ألفًا من غجر الروما يعي�شون
يف �أحياء فقرية ،يفتقدون فيها �إمكانية
الو�صول اىل اخلدمات الأ�سا�سية للحياة ،مثل
املياه والكهرباء .ومل تفعل احلكومة لهم
�سوى القليل لتح�سني هذا الو�ضع .ومن ثم
ف�إن الغجر يعي�شون يف ظروف مازالت �أبعد
بكثري عن املتو�سط الأوروبي للعي�ش .وقد
وقعت حالة خا�صة يف �آذار/مار�س 2009
عندما �أجربت ال�شـرطة ال�سلوفاكية �أوال ًدا
ولكن يبدو م�صطلح "ال�سلوفاك القدماء" مع ذلك
�شبيها ً �أكرث مب�صطلحات مثل "املجر القدماء" �أو
املاجيارا�س القدماء"
(5) Mesežnikov, G. “National populism
in Slovakia: actors, issues, strategies”.
In O Gyárfášová and G Mesežnikov,
National populism in Slovakia.
Bratislava: Institute for Public Affairs,
2008. pp.7-34.
(6) In one case, the Minister of the
Economy, in a March 2007 interview
officially advocated the use of bribery
to win arms contracts if the State
hoped to compete with private
weapons dealers.
See Sičáková-Beblavá, E.. “Slovakia”.
In D Zinnbauer and R Dobson (eds),
Global Corruption Report 2008. New
York: Cambridge University Press,
p.268.

امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الثنائية ال�سلوفاكية يف 2008

املبلغ
(باليورو/بالدوالر)

امل�شاريع/الربامج
م�شاريع يف "بلدان الربنامج" (اجلبل الأ�سود و�رصبيا)

2,590 / 1,992

م�شاريع يف "بلدان امل�رشوع" (�أفغان�ستان ،رو�سيا البي�ضاء ،البو�سنة
والهر�سك ،وكازاخ�ستان وكينيا و�أوكرانيا).

1,726 / 1,328

م�شاريع يف "بلدان �أخرى"..

1,338 / 1,029

تنمية القدرات وامل�شاريع التي تركز على تنمية التعليم ،والوعي العام،
ور�صد امل�شاريع

302 / 232

م�شاريع التمويل امل�شرتك التي �صادقت عليها اللجنة الأوروبية

173 / 133

املنح ال�صغرية

كانت �أعلى من مثيالتها يف العام ،2007
�إال �أنها مازالت �أقل من معايري االحتاد
الأوروبي(.)7

86 / 66

الربنامج الفرعي حول املعونة الإن�سانية الدولية

432 / 332

متويل عمل �أن�شطة املعونة ال�سلوفاكية

517 / 398
7,164 / 5,510

الإجمايل
امل�صدرNárodný program oficiálnej, 2008 :

ال تتعدى �أعمارهم ال�ست �سنوات من الغجر
الرحل� ،أجربتهم على التعري و�ضـرب وتقبيل
بع�ضهم البع�ض .وقد مت ت�سجيل احلادثة
على �شـريط فيديو ،ومت طرد ال�ضباط
ومديريهم .وقد اعرت�ض مدير امليثاق ،77
"زوزانا ت�سيماري" على ما حدث ،ولكن ما من
عقاب ي�ساوي هذه الإ�ساءة كما هو احلال يف
هذه احلادثة.
ويف جل�ستها الـ 41يف نيويورك � ،2008أ�شارت
اللجنة املعنية ب�إلغاء جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة ،اىل عدد من الق�ضايا التي مت
ر�صدها يف التقارير ال�سابقة عن �سلوفاكيا،
و�أو�صت اللجنةُ احلكومة ال�سلوفاكية باتخاذ
التدابري الالزمة ملواجهتها.

امل�ساعدات الإمنائية

اعتربت الفرتة من  2007-2004فرتة
انتقالية� ،صدقت فيها الهيئة ال�سلوفاكية
للتنمية والتعاون الدويل (املعونة

م�شـروعا مببالغ
ال�سلوفاكية) على 229
ً
تقريبا  14مليون يورو ( 18مليون
ت�ساوي
ً
دوالر) .وكانت م�أ�س�سة املعونة ال�سلوفاكية
قانونيا يف الأول من �شباط/
قد اكتملت
ًّ
فرباير  ،2008عندما مت و�ضع قانون
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مو�ضع
التنفيذ.
ويف ني�سان�/إبريل  ،2008مت الت�صديق
على "الربنامج الوطني للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية يف  ."2008وقد مت تخ�صي�ص موارد
مالية ب�صورة �أ�سا�سية لكل من �أفغان�ستان
ورو�سيا البي�ضاء ،والبو�سنة ،والهر�سك،
واجلبل الأ�سود ،وكازخ�ستان ،وكينيا،
أي�ضا مبل ٌغ
و�صـربيا ،و�أوكرانيا .وكان هناك � ً
موجها لعدة بلدان �أخرى
�ضخم من املال
ً
(�ألبانيا ،وقريغز�ستان ،ومقدونيا ،ومنغوليا،
وموزمبيق ،وال�سودان ،وطاجك�ستان،
و�أوزبك�ستان) .ومع ذلك ،وعلى الرغم من �أن
امل�ساعدات الإمنائية ال�سلوفاكية يف 2008
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Klimovský, D. “Slovakia: More
development aid, though discrimination
remains”. Social Watch Report 2008:
Rights is the answer, pp.182-183.

)(7

�إ�سبانيا
�إغفال الق�ضايا الرئي�سية
أخريا على العيوب التي تعرتي االقت�صاد الإ�سباين ،والتعديالت التي
لقد مت الوقوف � ً
ت�أخرت طويالً .فاحلكومة يف مواجهة البطالة املت�ضخمة وانهيار االعتماد ،تتوىل م�س�ؤولية
الداعم وال�ضامن ،غري �أنها �أخفقت يف تناول الق�ضايا الرئي�سية ،مثل غياب ت�أمني العمل،
و�إمكانية احل�صول على ال�سكن ،وتو�سيع احلقوق االجتماعية .وباملثل مع املعونة الدولية،
وخي ،جند �أن الق�ضايا الأ�سا�سية
ففي الوقت الذي تكثف فيه �إ�سبانيا دورها كبلد متعاطف رِّ
مثل االحتبا�س احلراري ،والدعم الزراعي ،ال تنال منها االهتمام الذي ت�ستحقه.
Plataforma 2015 y más
Pablo José Martínez Osés
()1
Intermon Oxfam
Deborah Itriago
املميزة ،والتي
للأزمة يف �إ�سبانيا جوانبها
ِّ
ت�شري اىل �أن "�إخفاقات" النظام املايل
الدويل� ،أو املمار�سات ال�سيئة ،لي�ست وحدها
ال�سبب يف حدوث هذه الأزمة .ففي الوقت
الذي كانت فيه ال�شـركات املالية االمريكية
الكربى تنهار ،كان الرئي�س "زاباتريو"
 José Luis Rodríguez Zapateroيف
حا�ضـرا يف جل�سة اجلمعية العمومية
نيويورك
ً
للأمم املتحدة �أيلول�/سبتمرب  2008حيث
�أعلن ثقته يف قوة النظام املايل الإ�سباين.
وعلى الرغم من ذلك ،اندفعت احلكومة
لتقدم منحة قدرها  30بليون يورو لتغطية
خماطرها .وهذا الرقم ميثل ما يزيد عن
 650يورو لل�شخ�ص ،بينما ينفق البلد 30
يورو لكل �شخ�ص على معونات التنمية .وقد
حازت هذه العا�صفة الأولوي َة على البحث عن
فر�ص حلل هذه الأزمة.

تدمري العمل

الأرقام احلالية للخ�سائر يف الوظائف ،تعد
مذهلة وغري م�ألوفة .ففي الفرتة ما بني
(� )1إ�سهام �أوك�سفام �إنرتمون Intermon Oxfam
يف هذا التقرير ،قد مت من خالل فريق البحث،
بقيادة ديبورا �إترياجو  Deborah Itriagoوهي
مقت�رصة على القطاعني الأخريين.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف ا�سبانيا = 76.9

كانون الثاين/يناير  2008ويناير 2009
ارتفعت ن�سبة البطالة لتطال �أكرث من 3
ماليني ون�صف املليون �شخ�ص ،ميثلون
اقت�صاديا ،وهو
 14%من ال�سكان الفاعلني
ً
تقريبا �ضعف املتو�سط الأوروبي.
ما يعد
ً
ووفقًا للبيانات املن�شورة من قبل مكتب
الأمن االجتماعي ،ف�إن �أكرث من � 840ألف
وظيفة قد اختفت يف العام  ،2008وال يظهر
من التيار ال�سائد �أي �إ�شارة اىل تباط�ؤ ما يف
�سـرعة هذا االنحدار.
وقد بحثت احلكومة الإ�سبانية طرق تخفيف
حدة الهبوط يف القوة ال�شـرائية ،من خالل
عمل تخفي�ضات يف ال�ضـرائب املفرو�ضة على
العاملني ،وتب�سيط الإجراءات الكفيلة بخلق
�أن�شطة اقت�صادية جديدة .كما حثت احلكومة
أي�ضا على القيام بتخفي�ضات يف معدالت
� ً
الفائدة املعيارية للمدفوعات املت�أخرة؛
بهدف امل�ساعدة يف �إنقاذ ال�شـركات من
االختناق املايل .ويف الغالب كان الغر�ض من
هذه الإجراءات ،متكني العمال من ال�صمود
ع�سى �أن ي�ستعيد الن�شاط االقت�صادي والثقة
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جتاوز �سن اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف ا�سبانيا = 99.6

يف الأ�سواق عافيتهما .ومن اجلدير بالذكر �أن
احلكومة قد قاومت ،حتى الآن ،املناق�صات
االنتهازية املعتادة من قبل �أ�صحاب العمل
التي ت�ؤدي اىل مزيد من انعدام الأمن
الوظيفي ،وذلك من خالل تثبيتهم الأجور
وا�ستغالل غزارة العمالة الرخي�صة ك�شـرط
خللق فر�ص عمل.

انهيار االعتمادات

بالرغم من �أن معدل الفائدة الأوروبية
القاعدية قد هبط اىل م�ستوى مل ي�سبق
له مثيل� ،إال �أن الهيئات املالية تبدو غري
م�ستعدة لال�ستمرار يف جمازفات جديدة يف
هذا ال�سياق .ومن ثم يظل توافر االعتمادات
نادرا .والوا�ضح �أن مبلغ الثالثني بليون
أمرا ً
� ً
يورو التي �ص ّدقت عليها احلكومة ،وعدة
جهات عامة �ضامنة ،قد ف�شلت حتى الآن يف
�إعادة ت�أهيل القطاع املايل ملنح القرو�ض �أو
أي�ضا
االعتمادات ،ويف توفري املال الالزم � ً
لإنعا�ش الن�شاط االقت�صادي .عالوة على ذلك،
ف�إن حقيبة االعتمادات الأ�سـرية قد هبطت

للمرة الأوىل يف ثماين �سنوات ،مقارنة بالنمو
الوا�ضح يف احلقيبة التي �ص ّدقت عليها
احلكومة .وهذا التناق�ض اجللي تف�سـره نزعة
الكيانات املالية لل�ضامنني العموميني ،عند
اختيارهم املخاطرات ،وب�صعوبات مالية
كبرية تواجهها الهيئات احلكومية املحلية.
ومن ثم فقد و�ضعت احلكومة يف الأولوية
العمل ك�ضامن عمومي؛ بهدف املحافظة
على الثقة يف التوازن وا�ستقرار النظام
املايل الذي تعتمد عليه مدخرات و�إيداعات
مواطنني كثريين .ولكن الق�ضية تتطلب
�أكرث من ذلك .ففي الوقت الذي توا�صل
فيه الهيئات املالية تقدمي نتائج ربع
�سنوية ،تبني فيها �أرباح امل�ضاربات ،ف�إن
تدهور الأ�صول املالية والرهنية امل�ستمر،
يعني �أن عامة اجلماهري مل تتمكن حتى الآن
من التمتع مبنافع هذا اال�ستقرار .كما �أن
احلركات االجتماعية ،والقطاعات الأكادميية
أي�ضا ،بد�أت يف التعبري عن
وال�سيا�سية � ً
حاجتها اىل هيئات مالية عامة ،من �ش�أنها
منح الأولوية لوظائف اخلدمة العامة ،بدالً من
هوام�ش الربح.

الت�أخر يف التعديل

�إن �سـرعة ا�ستجابة احلكومة الإ�سبانية
حلاجات القطاع البنكي واملايل ،تتناق�ض
تناق�ضا حا ًدا مع تقاع�سها واهتمامها
ً
املحدود مب�شكالت االقت�صاد احلقيقية،
حاليا عملية تعديل مفاجئة،
والذي ي�شهد
ً
مطلوبا منها منذ فرتة طويلة،
وهو ما كان
ً
وقت اندالع الأزمة.
امل�شكالت الثالث الرئي�سية التي مت
مرارا� ،أثناء دورة النمو
اال�ست�شهاد بها
ً
ال�سابقة ،كانت هي :ال�ضخامة الوا�ضحة
“لفقاعة امللكية” والأهمية الن�سبية ل�صناعة
البناء يف �إجمايل الناجت القومي ومنو العمالة.
واقرتا�ض الأفراد وم�ؤ�س�سات الأعمال
ب�صورة مكثفة .واملعدالت املنخف�ضة
للتناف�سية الوطنية واملدخرات .يف الفرتة
ال�سابقة ،مل يتم �سوى القليل ملعاجلة
العمليات املطلوبة يف التعديل .ورمبا يكون
ذلك ب�سبب توقف احلكومة عن حتملها
التكاليف االجتماعية وال�سيا�سية .وقد كان
للأزمة املالية العاملية ،دور يف حدوث هذه
العمليات والإ�سـراع منها ،وهو ما �أثر ب�شدة

على م�ستويات وحيوية التجارة ذات احلاجات
الإئتمانية ق�صرية املدى.
ويف ا�ستجابتها لهذا الو�ضع ،تبنت احلكومة
مقاربة مزدوجة .فقد ظلت حازمة يف مقاومة
منا�صـرة وتكتل القطاعات املحافظة،
و�أ�صحاب الأعمال ،يف �سبيل ا�ستقطاعات
ال�ضـرائب للأرباح الكبرية ،و�ضـرائب
ال�شـركات الأقل ،واملتطلبات اخلا�صة
بالت�سـريح .بينما �أجازت يف الوقت نف�سه
تدابري اجتماعية ت�ستهدف ب�شكل رئي�سي
الفئات املتعطلة ،وذات الدخل املنخف�ض
التي تتعر�ض ملخاطر �شديدة .ولكن هذه
اال�ستجابة �أو رد الفعل املزدوج الذي
ا�ستهدف جتنب �أي �ضـرر لنظام ال�ضمانات
االجتماعية (بحيث ميكنها العمل كممت�ص
لل�صدمة يف الأزمة) ال يفعل �شيئًا لعك�س
امل�سارات ،ومتكني ا�ستعادة االئتمان
والعمالة� ،أو م�ؤ�شـر الأ�سعار.
وقد يبدو �أن احلكومة تعتمد على قدرتها يف
احتواء ال�ضغوط ،حتى تعود الثقة بالأ�سواق
املالية الدولية ،وت�أتي دورة منو جديد مرة
�أخرى .ولكن ،امل�س�ألة لي�ست فقط يف معرفة
متى �ستحدث هذه العودة ،واىل �أي مدى
حتمل ال�سقطة الكبرية ،يف احل�سابات
ميكن ُّ
العامة التي ُت�ستخدم يف متويل التدابري
العامة( .فقد مت بالفعل ا�ستخدام الفائ�ض
املرتاكم عرب ال�سنوات ال�سابقة ،و�أ�صدر
أي�ضا
االحتاد الأوروبي �أوىل حتذيراته)� .إنها � ً
حالة التعامل مع امل�شكالت الرئي�سية التي
تعرتي االقت�صاد الإ�سباين ،وهي م�شكالت
مرتبطة ب�شكل رئي�سي بانعدام الأمن يف
العمل ،واحل�صول على ال�سكن ،وتو�سيع
قطاعا
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية لت�شمل
ً
عري�ضا من ال�سكان.
ً

�إ�سبانيا يف اخلارج

يعد العام  2009عام النقا�ش املتوا�صل
حول التعاون الإمنائي ،وهو نقا�ش يت�ضمن
�أ�سئلة حول ال�صيغة الواجبة للتعاون يف
الن�ضال �ضد الفقر .وقد كانت �إ�سبانيا بل ًدا
داعما يف العامني  2007و 2008لي�س فقط
ً
يف ما يتعلق ب�إدارة الأزمة العاملية التي ت�ؤثر
يف البلدان النامية على وجه اخلو�ص ،بل
أي�ضا وب�صورة �أكرث عمومية يف االلتزامات
� ً
مب�ستويات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
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امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية :يف الفرتة
من  2004وحتى  2007زادت امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية الإ�سبانية ب�أكرث من 20%
(بالقيمة احلالية) .وعلى الرغم من املحافظة
على موازنتها املخ�ص�صة للتعاون الدويل
للعام  2009بامل�ستوى نف�سه كما كان
يف  5( 2008باليني يورو)� ،إال �أن �إ�سبانيا
مازالت واحدة من �أكرث البلدان املانحة
�سخا ًء .ففي كانون الأول/دي�سمرب ،2007
مت توقيع معاهدة الدولة ملكافحة الفقر،
والتي تتعهد مبقت�ضاها جميع الأحزاب
ال�سيا�سية الإ�سبانية باالمتثال لاللتزام
الدويل بتوجيه  0.7%من �إجمايل الناجت
القومي اىل امل�ساعدات الإمنائية ،بداية من
العام .2012
العمل الإن�ساين� :شهد العام  2008ذروة
�سل�سلة من العمليات التي �ست�ساعد يف
تكثيف ح�ضور �إ�سبانيا كفاعل عاملي
يف اجلهود الإن�سانية .فقد �أ�صبح لديها
مكتب للعمل الإن�ساين ،يعمل يف �إطار
الهيئة الإ�سبانية للتعاون الإمنائي الدويل
( .)AECIDيقوم بتقوية القدرات الإدارية
الدولية يف التعامل مع الأزمات الإن�سانية،
وميكّ ن البلد من جتاهل ال�ضغوط الإعالمية
عند تقريرها ما �إذا كانت �ستتورط يف �أزمات
�إن�سانية معينة.
�أزمة الغذاء :يف قمة منظمة الأغذية والزراعة
يف حزيران/يونيه  ،2008قطعت �إ�سبانيا
التزاما على نف�سها بامل�ساهمة مببلغ 500
ً
مليون يورو ا�ستجابة لهذه الأزمة .ويف
كانون الثاين/يناير  2009نظمت �إ�سبانيا
باال�شرتاك مع الأمم املتحدة االجتماع رفيع
امل�ستوى للأمن الغذائي للجميع ()RANSA
يف مدريد ،والذي انعقد بغر�ض تعزيز
التن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات املنخرطة
يف هذا املجال (منظمة الأغذية والزراعة،
وبرنامج الغذاء العاملي ،وال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية ،والبنك الدويل ،و�صندوق
النقد الدويل) ،كما تقدمت �إ�سبانيا مببادرة
ال�شـراكة العاملية للزراعة والأمن الغذائي
( .)GPAFSويف هذا االجتماع ،التزم الرئي�س
“زاباتريو” مببلغ بليون يورو �آخر لهذا
الغر�ض ،يتم دفعها على خم�س �سنوات.
واملبلغ الإجمايل  1.5بليون يورو ال ميثل
إ�ضافيا بل �إنه التزام بتخ�صي�ص جزء
مور ًدا �
ًّ

من موازنة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ال�سابقة .وال�شيء البارز هنا هو �أن الآثار
ال�سلبية ل�سيا�سات االحتاد الأوروبي الزراعية
على الأمن الغذائي العاملي ،لي�ست مطروحة
للنقا�ش كجزء من هذه املبادرة .وهو ما
يعر�ض فر�ص جناحها خلطر �شديد.
ّ
ويف �إطار جمموعة الع�شـرين ،وباالت�ساق مع
ما ذكر ،وكجزء من رزمة من التدابري التي
مت اقرتاحها بغر�ض �إدارة الأزمة املالية،
ف�إن �إ�سبانيا تدعم فكرة �أن تزيد بنوك
التنمية املتعددة الأطراف من تدفقاتها
ال�صافية ،نحو البلدان ذات الدخل املنخف�ض
واملتو�سط ،يف �أوقات النمو املنخف�ض.

كافيا
الت�ضامن لي�س
ً

على الرغم من �أن جميع هذه املبادرات تعرب
عن حالة من الت�ضامن� ،إال �أنها تتناق�ض مع
موقف �إ�سبانيا على جوانب تعد م�صريية
للبلدان النامية ،مثل التجارة ،والزراعة،
والهجرة الدولية ،والتغري املناخي.
التجارة� :أحد �أهم املخاطر الكربى يف اال�ستجابة
الدولية للأزمة املالية الراهنة ،هو �أن البلدان
تتبنى كمنفِّ ٍذ ،احلمائية التجارية من طرف
واحد .وعلى خالف دول االحتاد الأوروبي،
دائما يف اجلانب الأقل
ف�إن �إ�سبانيا كانت
ً
نزوعا نحو املرونة يف مواقفها ،وت�ضمني
ً
التنمية كعن�صـر جوهري يف مفاو�ضات
التجارة .ففي اجتماع جمموعة الع�شـرين
يف �أواخر  ،2008دعيت البلدان اىل الرتاجع
ملدة عام على الأقل عن التعريفة اجلمركية
املتزايدة املطبقة ،بينما مل ُيذكر �شيء عن
ا�ستخدام الدعم الذي تقدمه الدولة ،وال حتى
خططها للإنقاذ .وهو ما يعني الت�شكيك يف
و�سائل احلماية الوحيدة التي ميكن ملعظم
البلدان النامية توفريها ،ناهيك عن تلك
البلدان التي ال ت�ستطيع توفريها (وهو ما
ميكن ف�ضالً عن ذلك� ،أن يدمر زراعتها).
الزراعة :على نف�س الدرجة من الأهمية ،ي�أتي
عدم االت�ساق بني املبادرات العاملية التي
تدعمها �إ�سبانيا وبني مبادرة وزارة ال�ش�ؤون
الريفية التي ت�شق طريقها ،دافعة من �أجل
برنامج �أوروبي ملنع �إ�صالحات ال�سيا�سات
الزراعية امل�شرتكة ( .)CAPوقد مت تقدمي
هذه املبادرة ك�إحدى املبادرات التي ينبغي
�أن تظل يف املقدمة �أثناء الرئا�سة الإ�سبانية

لالحتاد الأوروبي ،وذلك عرب جتاهل حقيقة
�أن الأثر امل�شو�ش ل�سيا�سات الدول الغنية
الزراعية ،يعد واحداً من بني �أ�سباب ت�آكل
الزراعة يف البلدان الفقرية ومن ثم يف �أزمة
�أ�سعار الغذاء.
الهجرة :لقد �ضـربت الأزمة االقت�صادية
الدولية ماليني املهاجرين �ضـربة عنيفة،
حيث �إنهم تعر�ضوا لتهديد فوري بالوقوع
(خ�صو�صا العاملني منهم يف
يف براثن البطالة
ً
ال�صناعات البنائية والفندقية) ،مما �سيقلل
من حتويالت ه�ؤالء العاملني يف اخلارج اىل
خميبا
�أ�سـرهم( .)2وقد جاء رد فعل احلكومة
ً
للآمال� :إجراء واحد ،بدوافع �شوفينية وطنية
جناحا حمدو ًدا ،لأن املهاجرين الذين
القت
ً
تغلبوا على كثري من العوائق يف �سبيل
ح�صولهم على الإقامة الإ�سبانية ،لن ي�سـرهم
�أن يتخلوا عن هذا احلق( .)3ف�ضالً عن ذلك،
ف�إن ح�ص�ص الهجرة املنتظمة قد خف�ضت
اىل حد كبري ،وكثفت من جهود مراقبة
واعتقال وترحيل العمال غري ال�شـرعيني.
وقد مررت احلكومة الإ�سبانية قانو ًنا جدي ًدا
لطلب احلماية واللجوء ،وذلك يف كانون
الأول/دي�سمرب  .2008وباتباع مر�سوم
�أوروبي متت �إجازته عرب م�سارات �شبيهة يف
متوز/يوليو “ ،2008وهو ما �سوف يعزز
ا�ستمرار ال�سيا�سات غري املتعاطفة مع الآخر
بل الكارهة للأجانب يف �أوروبا .و�سوف يكون
مهتما مب�صالح الدول �أكرث من اهتمامه
ًّ
باحلق يف اللجوء واحلماية” وفقًا ملا تراه
اللجنة الإ�سبانية مل�ساعدة الالجئني.
التغري املناخي :يف نهاية  ،2009يجب
التو�صل اىل اتفاق عاملي حول املناخ ،يخلف
بروتوكول كيوتو احلايل .وهذا ما يتطلب
عاما حول طرق امل�ساهمة يف جهود
اتفاقً ا ًّ
تقليل االنبعاثات ،وكيفية متويل تعديالت
مرجوة يف البلدان النامية .وت�ساهم �إ�سبانيا
يف �صناديق املال املتواجدة الدولية ،بالرغم
من �أن م�ساهمتها تلك كما هو حال م�ساهمات
باقي بلدان املجتمع الدويل �شتان ما بينها
( )2يف الإكوادور واملك�سيك مثال ،يقدر االنهيار يف
 2008بنحو .20%
( )3منظومة اجلهود تعيد للمهاجرين �إمكانية الت�سديد
مقدما ملنافع البطالة املرتاكمة يف بلدانهم،
ً
بتدعيم من �أية مبادرة �أعمال ميكنهم القيام بها.
يف �شباط/فرباير  ،2009وقّ ع  2000مهاجر فقط
(من �إجمايل نحو � 200.000أجنبي متعطل).
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وبني املبلغ املطلوب ،واملقدر بـ 50بليون
دوالر
�سنويا(� .)4أ�ضف اىل ذلك� ،أن �إ�سبانيا
ً
�أ�صبحت عازفة عن تقدمي التزامات مالية
جديدة للهجرة ،ولتب ّني التعديالت املطلوبة
يف كثري من البلدان النامية .ويف �إطار االحتاد
الأوروبي ،ف�إن الأزمة املالية احلالية ،متثل
حجة لتخفيف برامج التمويل التي �أ�صبحت
حمدودة بالفعل .ومل يتم التو�صل حتى الآن
اىل اتفاق حول ابتكار �آليات لتنمية املوارد
الالزمة ،مثل املزايدة على حقوق االنبعاثات.
وال حتى حول االلتزامات التي يجب على
البلدان الوفاء بها يف �سياق اتفاق عاملي
معلن.

(4) Oxfam. “Credibility Crunch: Food,
Poverty, and Climate Change: An
Agenda for Rich-Country Leaders”.
Oxfam Briefing Paper 113. June 2008.
Available from: <www.oxfam.org.
uk/resources/policy/debt_aid/
downloads/bp113_credibility_crunch.
pdf>.

الواليات املتحدة
الفر�صة يف الأزمة؟ الطريان عرب العا�صفة املثالية
ال �شك �أن البطالة تربز واقع نظام ال يقر �أو يكفل احلقوق االجتماعية �أو
االقت�صادية الأ�سا�سية .فمنذ كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ارتفع عدد املتعطلني
عن العمل �إىل  13مليو ًنا و� 100ألف ،بزيادة قدرها  5ماليني وٍ � 600
ألف عن الن�سبة
عند بداية الركود .وتتقدم حركات حقوق الإن�سان ،والأعمال اخل�رضاء ،والرعاية
ال�صحية وال�سكن ،مبقرتحات ومطالب من �أجل تغيري واقعي وهيكلي .والواليات
املتحدة ال متتلك رفاهية تبديد مثل هذه الفر�صة لإجراء تغيري حقيقي.
م�شـروع الروابط العاملية املحلية
 GlobalـLocal Links Project
تانيا دوكينز
Tanya Dawkins
معهد ال�سيا�سات الزراعية والتجارية
Institute for Agriculture and
Trade Policy
�ألك�سندر �سبيلدوك
Alexandra Spieldoch
مركز االهتمام
Center of Concern
�آلدو كالياري
Aldo Caliari
دعم التحرك الواليات املتحدة
Action Aid USA

كارين هان�سن كون

 Karen HansenـKun
�سجالت اجلوع
Hunger Notes
لني فاندر�سيلي

Lane Vanderslice

لقد �أعادت الأزمة االقت�صادية حتديد ومتييز
ملتقى الأزمات املرتابطة ببع�ضها البع�ض
ال�سكن ،الغذاء ،املناخ ،انعدام امل�ساواة
وامل�سائلة والتي طُ بخت على مر�أى وم�سمع
الواليات املتحدة ،والعامل ب�أ�سـره .فمع
امتالك الأمريكيني املقدرة على التعاي�ش
مع الطبيعة العميقة واملنتظمة والعاملية
للأزمة ،يتطلع العامل اىل الواليات املتحدة
من �أجل القيام بتحرك �سـريع وحمدد؛ لوقف
الأزمة التي �ساهمت هي يف خلقها.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف الواليات املتحدة = 73.8

لقد خلق الوالء الأعمى لل�سوق "احلر"
ب�صفته احلَكَ م الأف�ضل للأمور االجتماعية
()1
والبيئية والثقافية" ،العا�صفة املثالية"
للم�ؤ�س�سات املالية الفا�شلة ،والبنية
الأ�سا�سية الدميقراطية ال�ضعيفة ،و�شبكة
الأمان التي ال تتنا�سب على الإطالق مع
هذه املعاناة الإن�سانية ،و�إزاحة ال�سكان عن
منازلهم .فمازالت تتك�شف لنا ت�أثريات
فقدان املنازل ،واملجتمعات غري امل�ستقرة،
واله�شا�شة االقت�صادية الناجتة من منظومات
مالية �سيئة التنظيم ،مفتقدة الأمانة .حيث
مت �إخالء ماليني من الأمريكيني ب�سبب �أزمة
حاليا اىل
ال�سكن والبطالة ،وهم من�ضمون
ً
�أقرانهم غري املرئيني� ،سواء داخل الوطن
�أو خارجه ،ممن يعي�شون يف مواجهة هذه
العا�صفة منذ عقود م�ضت وحتى الآن� .إن
( )1ت�شري عبارة "العا�صفة املثالية" �إىل و�ضع حرج �أو
كارثي �سببته عوامل قوية اجتمع حدوثها يف وقت
واحد .انظر:
www.merriam-webster.com/
dictionary/perfect+storm
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف الواليات املتحدة = 98.1

مثل هذا الو�ضع يوفر فر�صة نادرة لو�ضع
ميثاق عهد جديد من القيادة وال�شـراكة من
�أجل التغيري احلقيقي ،والتنمية واال�ستدامة،
وحقوق الإن�سان يف الداخل وعلى م�ستوى
العامل.

مطلوب :احلق يف مكان ن�سميه
بيتا
ً

كان انفجار فقاعة ال�سكن يف الواليات
املتحدة ،ذا ت�أثري عظيم على �سوق املال
ذخرية الرثوة للأفراد يف البلد .وقد �أطاح
انحدار القيمة العقارية� ،أو لنقل انخفا�ضها
ب�صورة دالة ،تكاف�ؤ عدد كبري من مالّك
املنازل الأفراد مع �أ�صحاب العقارات من
ذوي امل�ؤ�س�سات .على �سبيل املثال� ،إن
الأ�سـرة التي ا�شرتت منزالً مببلغ 189.000
دوالر يف  2006ر�أت قيمته تنحدر بن�سبة
� 26%أي  139.000دوالر يف  .2008وهذا
كثريا من
االنحدار يف �أ�سعار املنازل ،يعني �أن
ً
ه�ؤالء املحظوظني مبا يكفي المتالك منزل،

قد فقدوا كل �أو معظم قيمة امللكية� ،أو قد
وقعوا يف فخ الرهون العقارية التي تتجاوز
الآن قيمة منزلهم .وقد كانت قيمة الرهن
اخلا�صة بالبنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات
القاب�ضة للرهون وال�ضمانات ذات ال�صلة،
انخفا�ضا �شدي ًدا� ،أو �ألغيت
أي�ضا
ً
قد �شهدت � ً
متاما .وقد كان هذا ال�سيناريو قد �ساقه
ً
جيل من ال�سيا�سات احلكومية التي ق ّو�ضت
البنية الأ�سا�سية لالقت�صاد والأ�سواق املالية
ب�صورة �شديدة.
لقد كثفت هذه الديناميات من حدة �أزمة
امل�شـردين وحمدودي
وطنية تتعلق ب�سكن
َّ
الدخل ،كانت حادة بالفعل .فقد تزايد عدد
املت�شـردين �سكانيا ً زيادة كبرية؛ ب�سبب
االرتفاع يف  foreclosuresالتي تفاقمت
بفعل فقدان الوظائف ،والزيادة يف �أ�سعار
الغذاء ،وغريها من التكاليف التي ق ّو�ضت
قدرة النا�س على حتمل الأعباء املالية
لل�سكن .وقد ك�شف م�سح �أُجري يف 12
والية خالل ت�شـرين الأول�/أكتوبر 2008
عن تزايد عدد الأ�سـر التي تعول �أطفاالً
و�أ�صبحت من دون م�أوى( .)2ففي الفرتة
من حزيران/يونيه  2007اىل ال�شهر نف�سه
من العام  ،2008ت�ضاعفت �أعداد طلبات
احل�صول على م�أوى( .)3ويف �آذار/مار�س
 ،2009وردت تقارير عن �أن واحدة من بني
كل ت�سع �شـركات رهن عقاري �أمريكية،
تخلفت عن ت�سديد قر�ض ال�سكن يف مرحلة
من مراحل  foreclosuresيف نهاية ،2008
حيث كان فقدان الوظائف يفاقم من حدة
�أزمة ال�سكن(� .)4إن �أكرث من مليونني و300
�ألف منزل متت م�صادرتها خالل عام ،2008
بزيادة قدرها  81%عما �صودر يف 2007
و�أكرث من  225%عما �صودر يف .)5(2006

(2) “Homeless numbers alarming”, USA
Today, 22 October 2008.
(3) Ibid.
(4) S. Scholtes, “US home loan arrears
affect one in nine”. 6 March 2009.
Available from: <www.ft.com/cms/
s/009-61598348/e011-de-add80000779fd2ac.html>.
(5) S. McNulty, “Foreclosure fears spread
to middle class”. Financial Times, 29
January 2009.

املطلوب :احلق يف عمل الئق

منذ كانون الثاين/دي�سمرب  ،2007ارتفعت
الن�سبة املقدرة للبطالة يف الواليات املتحدة
االمريكية اىل  13مليو ًنا و� 100ألف متعطل
عن العمل ،بزيادة قدرها  5ماليني و600
� ٍ
ألف ،عما كانت عليه يف بداية الركود(.)6
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن هذه الأرقام �أقل من
معدلها الطبيعي ،حيث �إن معدل البطالة
الر�سمية ال ي�شمل �سوى من ي�سعون اىل
البحث عن العمل بحما�سة يف الأ�سابيع
الأربعة الأخرية من فرتة امل�سح �أو الإح�صاء.
ومن ثم ،ف�إن هذا التحديد ي�ستبعد العمال
أي�ضا من
املحبطني( ،)7وال يعك�س �ضمنه � ً
يعملون يف ظروف عمل �سيئة غري الئقة ،وال
غري القادرين على حتقيق دخل ٍ
كاف لتلبية
حاجاتهم الأ�سا�سية.
وقد تفاوتت م�ؤ�شـرات منحنيات العمل
املنحدرة بالن�سبة للأقليات .ففي �آذار/
مار�س  ،2009كانت البطالة بني ال�سود،
واله�سبانيك ،والبي�ض قد ازدادت بن�سبة
 ،4.4%و ،5.2%و 3.5%على التوايل .ما
يعك�س تيارات متوا�صلة من انعدام التكاف�ؤ،
وخ�صو�صا يف جماالت التعليم ،والعمل،
ً
و�إ�سباغ العدالة .حيث �إنه يف  30حزيران/
يونيه انعك�ست هذه الزيادات يف معدالت
البطالة الوطنية التي بلغت ،14.7%
و ،12.2%و 7.8%على التوايل(.)8
وال �شك �أن �أزمة البطالة قد تقلل من تقدير
الواقع الفعلي لنظام ال يقر باحلقوق
االجتماعية �أو االقت�صادية الأ�سا�سية وال
يكفلها .لأن احل�صول على التعليم ،والغذاء،
عموما
والرعاية ال�صحية ،وال�سكن ..كلها تعد
ً
(6) H. Shierholz and K. Edwards. “Jobs
report offers no sign of light at end of
tunnel”. 3 April 2009. Available from:
<www.epi.org/publications/entry/
jobspicture20090403/>.
( )7العمال املحبطون هم الذين ،برغم ا�ستعدادهم
وقدرتهم على االنخراط يف وظيفة� ،إال �أنهم ال
ي�سعون �إىل العمل العتقادهم بعدم وجود وظائف
منا�سبة .انظر:
<stats.oecd.org/glossary/detail.
asp?ID=645>.
(8) Austin, Algernon. "Unequal
unemployment: Racial disparities in
unemployment vary widely by state".
Economic Policy Institute, 21 July
2009. Available from:
<www.epi.org/publications/entry/
ib257/>.
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انعكا�س وحم�صلة ح�صول املرء على وظيفة،
وكون املرء متعطالً عن العمل ،له َو �أمر له
تبعات جمة على قدرته وقدرة �أ�سـرته على
احل�صول على ال�ضـروريات الأ�سا�سية .وتعد
الواليات املتحدة ثاين �أقل دولة من بني
دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
من ناحية املنافع للمتعطلني عن العمل؛
تقريبا تقدم للمتعطلني
فثلثا هذه البلدان
ً
�ضعف �أو �أكرث من �ضعف منافعهم بالإ�ضافة
اىل امل�ساعدة االجتماعية ،مقارنة بحجم ما
تقدمه لهم الواليات املتحدة(.)9

املطلوب :احلق يف الأمن
الغذائي

أي�ضا من �أزمة الغذاء.
لقد عانى الأمريكيون � ً
فقد مرت بنوك الطعام ،على �سبيل املثال،
ب�صعوبات كبرية يف تلبيتها احلاجات
املطروحة ،حيث �أ�صبح املتربعون �أقل عد ًدا،
أي�ضا حجم االحتياط املتوافر من
كما قلّ � ً
الطعام( .)10ففي غرب و�سط �أمريكا وجنوبها
اجتمعت �أزمة الغذاء مع الفي�ضان والأعا�صري،
ما �أ�سفر عن انخفا�ض يف املحا�صيل الواردة،
وهو ما �أثر بدوره على توزيع الأغذية(.)11
وت�شري �إح�صاءات وزارة الزراعة االمريكية اىل
�أن  36مليون ن�سمة على الأقل ،بينهم �أكرث
من  4ماليني طفل ،يعي�شون يف ظل �أ�سـر
تفتقد الأمن الغذائي( .)12وتخربنا منظمة
 Foodlinks Americaب�أن "املزيد من
منخف�ضي الدخل الأمريكيني ،يح�صلون على
منافع غذائية وفق برنامج م�ساعدة التغذية
التكميلية ( )SNAPيف كانون الثاين/يناير
 ،2009مبا يفوق عدد من كانوا يح�صلون
عليها يف �أي وقت م�ضى خالل تاريخ الربنامج
(9) OECD. Society at a Glance, 2006. Out
of work benefits.
(10) D. Quizon, “Donations down,
demand up at food distributors”.
The State Press, 16 September 2008.
Available from: <www.statepress.
com/node/935>.
(11) E. Holt Gimenez, “The World Food
Crisis: What’s Behind It and What
We Can Do About It”. Policy Brief.
Food First, 16 October 2008.
(12) M. Nord, M. Andrews and S.
Carlson, “Household Food Security
in the United States, 2007”. Economic
Research Report, ERR-66, November
2008.

كله .فقد اعتمد �أكرث من  32مليو ًنا و� 200ألف
ن�سمة على الربنامج يف ذلك ال�شهر .وهو ما
�سجلوا ال�شهر ال�سابق عليه ،والذين
جتاوز من ُ
بلغ عددهم  31مليو ًنا و� 800ألف ن�سمة .وقد
ارتفعت الزيادة يف عدد احلاالت امل�ستيفدة
من برنامج م�ساعدة التغذية التكميلية خالل
مدة معينة ،بفعل دخول  11والية اىل الربنامج،
ازدادت فيها امل�شاركة مبا يتجاوز الـ20%
يف الفرتة من كانون الثاين/يناير 2008
اىل يناير  .2009وهذه الواليات ،هي� :أوتاه،
وفلوريدا ،ونيفادا ،و�آريزونا ،ووي�سكون�سن،
وجورجيا ،وفريمونت ،ومرييالند ،وتك�سا�س،
وما�سات�شو�ست�س(.)13
�أثناء �أزمة الغذاء هذه ،انتفعت الأعمال
التجارية الزراعية من القب�ضة احلديدية التي
مار�ستها امل�ؤ�س�سات التجارية الكربى على
كل من عمليتي الإنتاج والتوزيع ،حتى لدى
�صغار الفالحني الذين يكافحون مع زيادة
أرباحا متدنية(.)14
تكاليف الإنتاج وجنيهم � ً

اال�ستجابة للعامل م�س�ألة
تفا�صيل

على امل�ستوى الدويل� ،أف�صحت �إدارة �أوباما
على وجه ال�سـرعة ،عن قيادة وا�ضحة منذ
االنتخابات الرئا�سية .ففي بداية ني�سان/
�إبريل � ،2009أعلنت وزارة اخلارجية �أنها
�ست�سعى للح�صول على مقعد يف جمل�س
حقوق الإن�سان ،يقول �إن "حقوق الإن�سان
أ�سا�سيا لل�سيا�سة اخلارجية
عن�صـرا �
متثل
ًّ
ً
()15
أي�ضا على
االمريكية"  .وقد �أوليت الإدارة � ً
م�ستوى الوزارة اىل ال�سفري الأمريكي لدى
الأمم املتحدة.
وقد �شارك �أوباما يف �أعمال جمموعة الع�شـرين،
وتعهد ب�ضخ �أموال جديدة ملواجهة االنهيار
االقت�صادي .ولكن مبلغ  100بليون دوالر
( )13ن�رشة Foodlinks America Newsletter,
 ،10 April 2009وبرنامج م�ساعدة التغذية
التكميلية ‘ ’SNAPهو اال�سم اجلديد لربنامج
الطوابع الغذائية الأمريكي الذي ي�ساعد الأ�رس
منخف�ضي الدخل والنا�س على �رشاء طعام �صحي
ميكن حتمل تكلفته.
(14) US Working Group on the Food
Crisis. “Backgrounder on the Global
Food Crisis”. 2008.
(15) US Department of State, “US to Run
for Election to the UN Human Rights
Council”, press release, 31 March
2009.

يف التمويل اجلديد ل�صندوق النقد الدويل،
قوبل بنقد عميق يف �أو�ساط منظمات
املجتمع املدين .حيث ت�ساءلت عما �إذا كان
�صندوق النقد الدويل جمه ًزا لتنفيذ دفعات
اقت�صادية تن�شيطية حقيقية ،بدالً من براجمه
التقليدية يف التق�شف امل�ؤذي.
أي�ضا مب�ضاعفة امل�ساعدة
تعهدت الإدارة � ً
االمريكية املوجهة للتنمية الزراعية طويلة
املدى؛ لتزيد عن بليون دوالر يف العام
 ،2009ثم و�سعت من عر�ضها هذا ليبلغ 3
�ستوجه
باليني و� 500ألف دوالر من املعونة
ّ
للأمن الغذائي على مدى ثالث �سنوات.
وعلى الرغم من احلاجة ال�شديدة لهذا املال،
�إال �أن م�س�ألة كيفية �إنفاقه متثل ق�ضية
كبرية .ويف هذا ال�صدد تتباين الآراء تباي ًنا
ملحوظً ا .على �سبيل املثال ،وا�صل الكونغر�س
والإدارة تعزيز احللول التكنولوجية ،مبا
فيها اال�ستثمارات يف التكنولوجيا احليوية،
وراثيا ،بينما يدفع
والكائنات احلية املعدلة
ً
هنا ن�شطاء احلق يف الغذاء الأمريكيون يف
�سبيل مقاربات ت�ضع الأولوية لنظم غذائية
حملية ،وممار�سات زراعية رفيقة باملناخ.
ويف ما يتعلق باملناخ ،فقد انخرطت الإدارة
االمريكية يف العملية املف�ضية اىل حمادثات
كانون الأول/دي�سمرب ،من �أجل معاهدة
مناخية عاملية جديدة .ولكن الغمو�ض مازال
يحيط مبوقفها حتى الآن .على �سبيل املثال،
رت�ض بالواليات املتحدة �أن ت�ص ِّدق على
ُيف َ
"معاهدة كيوتو" ،وتعلن التزاماتها العاملية
جتاه م�س�ألة االنبعاثات التي باتت يف حاجة
ما�سة اىل حترك عاجل.

نقاط وخطوات م�ضيئة يف
االجتاه ال�صحيح

�سعت �إدارة باراك �أوباما لال�ستجابة اىل الأزمة
بتمويل �إ�ضايف ،ومببادرات �سيا�سية تركز
على حتقيق اال�ستقرار للأ�سواق املالية،
وخلق فر�ص عمل حملية (ت�شمل الأعمال
اخل�ضـراء) ،وتو�سيع الفوائد لتعم املتعطلني
حديثًا عن العمل ،ومببادرات موجهة اىل مالّك
ؤخرا� ،أو من
الوحدات ال�سكنية ممن خ�سـروا م� ً
يعانون خماطر فقدان منازلهم.
ويواجه امل�س�ؤولون املنتخبون �ضغوطً ا
متزايدة لال�ستجابة لوعي اجلماهري املتزايد،
أي�ضا �أهدافً ا
حول �أن الأ�سواق يجب �أن تخدم � ً
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اجتماعية واقت�صادية وبيئية �أو�سع .كما
�أن اال�ستجابات ال�سيا�سية املقرتحة ،مثل
تخفي�ضات معدل الفائدة الإجبارية ،و�إعادة
هيكلة قوانني الإفال�س ،وتدابري كبح
امل�ضاربات املالية على ال�صعيدين املحلي
أي�ضا
والدويل من بني مقرتحات �أخرى تتم � ً
من خالل عملية ت�شـريعية.
وقد و�ضعت الإدارة قيو ًدا جديدة ،من �أجل
�إغالق الباب الد ّوار بني الأعمال واحلكومة،
والذي �أ�سهم ب�شدة يف �سوء توجيه ال�سيا�سات
يف قطاعات رئي�سية مثل ال�سكن ،واملال،
والتجارة ،وال�صحة ،والزراعة .كما �أ�شارت
الإدارة اىل دعم الإنتاج احليوي ،وتدابري
التناف�س القوي ،بتنظيم ن�شاط ال�شـركات،
والإ�شـراف الأقوى على الأمن الغذائي .كما
قطعت على نف�سها تعهدات بتقدمي متويل
�أ�ضخم لدعم الطاقة املتجددة ،ومعايري
الوقود النظيف .وقد ا�شتملت فاتورة
الزراعة االمريكية لعام  2008على 100
مليون دوالر �إ�ضافية لدعم النظم الغذائية
املحلية ،وزيادة �إمكانية احل�صول على غذاء
�صحي ،ودعم الأ�سـر الع�ضوية واملبتدئة
والأقلية .وعلى الرغم من �أن هذه اخلطوات
غري كافية لتلبية املطالب� ،إال �أنها تعد
خطوات مهمة وم�شجعة.

التطلع اىل الأمام

مهما للغاية ،يف
عن�صـرا
يعد تدخل احلكومة
ً
ً
ت�أمني ال�شفاء االقت�صادي ،والتوجه اجلديد يف
تنمية االقت�صاد املحلي� .إال �أن �ضمان �إ�شـراف
املواطنني وامل�ساءلة يظالن هما احللقة
املفقودة .على �سبيل املثال� ،إن مبادرات
من عينة < >www.recovery.govتبني
اال�ستخدام املبتكر ،وغري امل�سبوق لإدارة
التكنولوجيا لإعالم اجلماهري �أوالً ب�أول .ومع
ذلك ،ف�إن املعلومات ال متثل بديالً عن نوع
امل�شاركة وامل�ساءلة اللتني يجب �أن تكونا
موجودتني يف قلب التغيري احلقيقي وجهود
ال�شفاء االقت�صادي على امل�ستوى الوطني.
حاليا حركات حقوق الإن�سان،
وتتقدم
ً
والوظائف اخل�ضـراء ،والرعاية ال�صحية،
وال�سكن مبقرتحات مبتكرة .وتخطو يف
طريقها نحو حتقيق مطالبها من �أجل تغيري
هيكلي حقيقي .على �سبيل املثال� ،إن احلركة
التي ُتلزم الواليات املتحدة مب�س�ؤوليتها عن

املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،من خالل
التنظيم ،وتعليم طبيعة احلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
والثقافية ،املرتبطة ببع�ضها البع�ض،
هي حركة تتعمق الآن يف املجتمع(.)16
وقد بينّ ا�ستطالع عام للآراء على م�ستوى
العامل يف � 2008أن الغالبية العظمى من
الأمريكيني ،يحبذون معظم حقوق الإن�سان
ومبادئ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
مبا فيها امل�ساواة ،وحقوق املر�أة ،والعدالة
بني اجلن�سني ،واحلق يف الغذاء ،والتعليم،
وال�صحة ،و�أنهم يعتقدون ب�شدة يف �أن
حكومتهم تتحمل م�س�ؤولية �ضمان هذه
احلقوق( .)17وتظل ترجمة اجتاهات التغيري
اىل �إرادة عامة وم�ستدامة و�سيا�سات جديدة
مركزيا .ومن هنا تنبع احلاجة املل ّحة
حتديا
ً
ً
اىل التحرك و�إيجاد حلول جريئة .وال ميكن
للواليات املتحدة �أن تتحمل تبعات تبديد
مثل هذه الفر�صة.

( )16على الرغم من التوقيع على العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية �إلغاء جميع
�أ�شكال التمييز العن�رصي� ،إال �أن الواليات املتحدة
مل ت�صادق على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية �إلغاء
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
( )17االحتفال ال�ستني :يبني اال�ستطالع ت�أيي ًدا وا�س ًعا
للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان"� .أجندة الفر�صة.
 .Agendaمتوافر عرب هذه الو�صلة:
_ < o p p o r t u n i t y a g e n d a .o r g /6 0 t h
_anniversary_poll_day_great_degree
_consensus_among_americans
principles_enunciated_universal_dec>.
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اليمن
كافيا
النفط لي�س
ً

مع اقت�صاد معتمد على �صادرات واحتياط النفط الذي بد�أ يف �إظهار عالمات
اال�ستنزاف ،يراهن اليمن على �أ�سعار اخلام العاملية ،بهدف متويل موازنته .ويعد
واحدا من �أكرث البلدان تخلفًا يف ما يتعلق بالتنمية� .إال �أن ال�سيا�سات
اليمن
ً
االجتماعية الر�سمية ،ال تقوم على درا�سات اقت�صادية جادة ،وتطبيقاتها تت�سم
بالفو�ضى املتزايدة .وت�ستفيد الأقلية الفا�سدة من موارد الدولة والرثوة،
والتي ال ت�صل �إىل القطاعات املحتاجة من ال�سكان.

مركز املعلومات والت�أهيل حلقوق
الإن�سان
املنتدى االجتماعي الدميقراطي
املر�صد اليمني حلقوق الإن�سان
يعتبرِ د�ستور جمهورية اليمن �أن ال�شـريعة
الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�سي للت�شـريع.
وهو ي�ؤ�س�س للف�صل بني ال�سلطات
أي�ضا
الت�شـريعية والتنفيذية ،والق�ضائية و� ً
مبد�أ تعدد الأحزاب .وجتري االنتخابات
الربملانية اليمنية كل �ست �سنوات،
واالنتخابات املحلية كل �أربع �سنوات .ولكن
كال ًّ من المركزية احلكم ،والف�صل بني
ال�سلطات ،ال يطبقان مبا يكفي.
والإ�سالم هو دين الدولة ،وب�شكل رئي�سي
يت�ألف امل�سلمون يف اليمن من ال�شافعيني
والزيديني ،على الرغم من وجود �أقلية منهم
أي�ضا
ينتمون اىل الطائفة الإ�سماعيلية .وهناك � ً
ن�سبة �صغرية من ال�سكان يهو ًدا ،يرتكزون
أ�سا�سا يف مقاطعات العمران و�صعدة.
� ً
واجلميع يتمتعون بحرية العبادة .واملجتمع
اليمني جمتمع زراعي يف الأ�سا�س ،وحتكمه
الأعراف التقليدية يف معظم املناطق.
ي�ؤكد الد�ستور على مبد�أ امل�ساواة بني
إيجابيا يف
املواطنني ،ويعتبرَ القانون اليمني �
ً
هذا اجلانب ،با�ستثناء جمموعة من القوانني
التي متيز بو�ضوح �ضد املر�أة .مثل تلك
اخلا�صة منها باملمتلكات وحدود ال�سلطات
ال�شخ�صية للمر�أة .ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن
تطبيق القانون ميثل م�شكلة ب�سبب غياب

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف اليمن = 30

اال�ستقالل الفعلي للهيئات الق�ضائية.

احلقوق املدنية وال�سيا�سية

يف العام  ،2008تعر�ض اليمن لنقد �شديد
من قبل منظمات حقوق الإن�سان الدولية،
خ�صو�صا تلك املعنية بحرية الر�أي والتعبري.
ً
فال�صحف احلزبية ،مثل �صحيفة الثوري
و�صحيفة الوحدوي� ،أو ال�صحف امل�ستقلة
مثل �صحيفة الأيام اليومية والتي ت�صدر
يف عدن ،كلها تواجه �سل�سلة من التهم التي
يراها الن�شطاء احلقوقيون
هجوما متوا�صالً
ً
ومبي ًتا على حرية الر�أي والتعبري يف اليمن.
وقد �أ�شارت تقارير م�ؤ�س�سة "ال�شفافية
الدولية" اىل انحدار وا�ضح يف مكافحة الف�ساد،
على الرغم من ت�صديق الدولة على اتفاقية
الأمم املتحدة املعنية بهذه الق�ضية( )1يف
( )1اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة الف�ساد .عرب هذه
الو�صلة:
www.unodc.org/pdf/corruption/
publications_unodc_conventione.pdf
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جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف اليمن = 58.7

 ،2005وت�أ�سي�س الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد يف  .2007ويعمل املجتمع
املدين يف تعاون وثيق مع احلكومة اليمنية
بهدف رفع الوعي مبخاطر الف�ساد ،واحلاجة
اىل وجود �ضابط اجتماعي على ا�ستخدام
املوازنة العامة ،وتعزيز ال�شفافية والنزاهة.
وعلى الرغم من بع�ض التقدم امللمو�س
يف �ضمان �إجراء انتخابات حرة� ،إال �أنه
يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف
�سنوات  ،1993و ،1997و 2001وكذلك يف
االنتخابات البلدية املبا�شـرة ،واالنتخابات
الرئا�سية العام � ،2006أ�سفر ال�صـراع بني
احلزب احلاكم وبني املعار�ضة ،عن ت�أجيل
االنتخابات ملدة عامني ،بحيث كان ينبغي
�إجرا�ؤها يف ني�سان�/إبريل من العام .2009

الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي

�أ�صبح االقت�صاد اليمني �ضعيفًا ،منذ �أن
ت�أ�س�ست اجلمهورية يف العام  .1990ومنذ
ذلك احلني ،دخل البلد يف �سل�سلة من
الأزمات االقت�صادية من حرب اخلليج يف

 ،1991والتي ت�سببت يف عودة املهاجرين
من اململكة العربية ال�سعودية ومن منطقة
اخلليج ،والذين كانوا امل�صدر الرئي�سي
لتدفق العملة الأجنبية اىل بلدهم ،وحتى
�صـراع �صعدة( )2يف ال�شمال ،والذي اليزال
قائما ً حتى يومنا هذا.
وي�شهد الريال ،العملة اليمنية الر�سمية،
انخفا�ضا يف القوة ال�شـرائية ب�سبب �ضعف
ً
االقت�صاد .فبينما كان الدوالر يف بداية
الت�سعينيات ي�ساوي نحو  20رياالً� ،أ�صبح
الدوالر الآن ي�ساوي  200ريال.
يف � ،2007أ�سفر االرتفاع يف �سعر النفط ،عن
زيادة يف دخل احلكومة .ولكن انهيار الأ�سعار
العاملية من �أوا�سط العام  2008كان له الأثر
ال�سلبي على االقت�صاد .وقد كان هذا مثابة
نظرا لأن الدولة مل تدخر عندما
�ضـربة قويةً ،
كانت قادرة على ذلك .فقد �أعلنت احلكومة
تخفي�ض  50%من الإنفاق على البناء والبنية
الأ�سا�سية .وهو ما �سوف يكون له �آثار وخيمة
على اخلدمات ،وكذلك على الدخل القومي
للفرد يف  .2009وتعتمد موازنة الدولة على
ا�ستخراج النفط ،ولكن اال�ستنزاف املحتمل
الحتياط البلد ،الذي يوا�صل انحدار عائده
يوميا يف  ،2005اىل
من  420.000برميل
ً
 350.000برميل يف الوقت احلايل ي�ضع هذا
املورد الرئي�سي حمل خطر .ومن ثم لي�س
�أمام اليمن �سوى �أن ي�أمل يف ارتفاع الأ�سعار
الدولية للنفط اخلام.
ت�ستويل حما�صيل القات نبات منبه وباعث
اقت�صاديا ،حيث يبدد
للطاقة ،ويعترب وباء
ًّ
من جهود اليمنيني ما يزيد عن  20مليون
يوميا على �أكرث من ن�صف
�ساعة عمل
ً
الأرا�ضي املزروعة ،وي�ستهلك هذا النبات
كميات هائلة من املياه اجلوفية ،وربع القوة
أي�ضا .وتقدر تكلفته بنحو  7ماليني
العاملة � ً
يوميا.
دوالر
ً
هذه الأ�سباب ،وغريها ،تو�ضح �سبب وجود
 42%من اليمنيني يعي�شون حتت خط الفقر،
وفقًا لتقديرات برنامج الغذاء العاملي لعام
 .2006ومن املتوقع �أن ت�ستمر هذه الن�سبة
يف الزيادة ،مع ازدياد �أ�سعار الغذاء يف عام
خ�صو�صا �أ�سعار القمح .ففي العام
2009
ً
( )2ي�شري هذا �إىل مترد م�سلح بقيادة الزعيم الديني
الزيدي ،ح�سني بدر الدين احلوثي ،والذي بد�أ يف
.2004

 ،2007كان متو�سط �إجمايل دخل الفرد 930
أمريكيا .وقد انحدر النمو االقت�صادي
دوالرا �
ً
ً
من  5.6%يف  2005اىل  3.6%يف ،2007
وفقًا لأحد التقارير احلكومية .ويقدر البنك
الدويل معدل البطالة ،و�سط الأ�شخا�ص يف
�سن العمل ،ب�أكرث من 35%؛ فيما تتحدث
احلكومة هناك عن  17%فقط.
وقد �س ّجل اليمن واح ًدا من �أ�سو�أ م�ؤ�شـرات
التنمية يف العامل ،حيث يحتل املرتبة رقم
 157بني  175دولة يف  2007وفق تقرير
التنمية الب�شـرية ،ورقم  131يف تقرير
ال�شفافية الدولية للعام نف�سه(.)3

�آثار اتفاقيات التجارة

�سارت اليمن وفق مقررات �صندوق
النقد والبنك الدوليني ،فقامت بالتحرير
الكامل لتجارتها يف العام  .1985فتخفي�ض
التعريفة اجلمركية من  5%اىل  25%جعل
ناجت املنتجني املحليني للطعام غري ممك ًنا.
حاليا  33%من �إجمايل
ومتثل واردات الطعام ً
الواردات ،والتي متثل عبئًا ثقيالً على ميزاين
التجارة واملدفوعات.
وتعترب ال�صناعة الوطنية �ضعيفة ،فيما
ينحدر اال�ستثمار يف القطاع اخلا�ص نحو هبوط
ثابت .فقد �أدى متو�سط الزيادة يف الت�ضخم
الذي قاربت ن�سبته  17%لعام  ،2006وفقًا
لتقديرات احلكومة ،اىل تراجع يف م�ستويات
العي�ش ،وم�ستويات الدخل ،وزاد من معدالت
الفقر والبطالة .وهذا هو ال�سياق الذي يطمح
يف �إطاره اليمن اىل االن�ضمام اىل منظمة
التجارة العاملية ،والتي مازالت تعتربه بل ًدا
غري م�ؤهل للع�ضوية.

الفجوة الكبرية يف اجلندر/
النوع االجتماعي
امل�شاركة العامة للن�ساء الالئي ي�شكلن
 25.7%من القوة العاملة ،مازالت يف انحدار
م�ستمر .كما تعترب الفجوة يف التعليم كبرية؛
( )3تقرير التنمية الب�رشية " 2008/2007مكافحة
التغري املناخي :الت�ضامن الإن�ساين يف عامل
منق�سم".
Human
Development
Report
20072008/ – Fighting Climate
Change: Human Solidarity in a
Divided World. New York: Palgrave
Macmillan. hdr.undp.org/en/media/
HDR_20072008_EN_Complete.pdf.
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وتتمثل يف وجود  65%من الن�ساء يعانني
الأمية .وهي �أعلى ن�سبة بني البلدان النامية.
ال�شكل 1
املرحلة التعليمية الذكر

الأنثى

املرحلة االبتدائية

100%

74%

املرحلة الثانوية

61%

30%

التعليم املهني

14%

5%

امل�صدر :البنك الدويل.

ويف ما يتعلق بال�صحة ،تبني الإح�صاءات
موت � 366سيدة من بني كل 100.000
�سيدة حامل �أو تلد ،ب�سبب تعقيدات ونق�ص
الرعاية ال�صحية .كما �أن هناك نحو 55%
من الن�ساء اليمنيات معظمهن يف الريف ال
يتلقني �أي رعاية �أثناء احلمل والو�ضع.
وعلى الرغم من منو امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء كناخبات (ميثلن نحو  42%من الكتلة
االنتخابية)� ،إال �أن م�شاركتهن كمر�شحات
وفائزات يف االنتخابات الربملانية واملحلية،
ال متثل �سوى .0.5%
وعلى الرغم من �أن اليمن قد �صدق على
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة (ال�سيداو)� ،إالّ �أن الفجوة اجلندرية
مازالت وا�سعة .كما �أن قوانني كثرية ،تكر�س
التمييز �ضد املر�أة ،مازالت نافذة .وتبذل
جنبا اىل جنب
منظمات جمتمع مدين كثريةً ،
�شخ�صيات عامة وقادة ،جمهو ًدا ملحوظً ا يف
رفع الوعي ،والرتويج لتغيري حقيقي .مثل
تبني مبد�أ الكوتا"/احل�صة" يف االنتخابات
والرت�شيحات.

التمتع باحلقوق االجتماعية

التعليم :يقدر معدل احل�صول على التعليم
الأ�سا�سي للأطفال يف عمر املدر�سة بنحو
 .56.6%وهو ما يعني �أن مليونني و� 900ألف
طفل يف �سن التعليم حمرومون من النظام
التعليمي ،من بينهم مليون و� 900ألف
فتاة .ووفقًا للتقرير الوطني الثالث للتنمية
الب�شـرية ،ف�إن الكفاءة الداخلية للنظام
التعليمي منخف�ضة ج ًدا .فمعدالت �إعادة
ال�سنة الدرا�سية ،والت�سـرب من التعليم يف

زيادة م�ستمرة ،كما �أن ح�صة اجلدول الزمني
للتعليم الإلزامي لي�ست من َجزة ،ذلك مع
وجود نق�ص حاد يف عدد املدر�سني واملدار�س
يف الريف .كما �أن التعليم واملمار�سة غري
الئقة ،ولي�ست مكتملة يف املناهج التعليمية
احلديثة التي ت�ضع يف االعتبار حاجات �سوق
العمل .ويخل�ص التقرير املذكور اىل �أن
املناهج و�أمناط التدري�س احلالية ،ال تن�شّ ط
التنمية� ،أو الفكر النقدي.
ال�صحة:
تعجز اخلدمات ال�صحية يف اليمن عن مواكبة
احلاجات املتنامية ،الناجتة عن النمو
الدميغرايف ،بعد االنحدار يف ا�ستخدام و�سائل
تنظيم الأ�سـرة .فاملرافق ال�صحية موزعة
على نحو �ضعيف ،كما �أن التجهيزات غري
الئقة ،وكذلك �إدارة املوارد الب�شـرية يف ما
يتعلق بتدريب العاملني وم�ؤهالتهم� .أ�ضف
اىل ذلك� ،أن البيئة ال�صحية تعترب بيئة ه�شة،
خ�صو�صا يف ظل تدين الوعي ال�صحي.
ً
وعلى الرغم من �أن املجتمع الريفي ي�شكل
ما ي�صل اىل  75%من �إجمايل ال�سكان� ،إال
�أن التغطية ال�صحية ال تتجاوز  ،30%و3.5
ـ 7%فقط من املوازنة العامة للدولة،
تخ�ص�ص لل�صحة يف الريف .ويبني تقرير
منظمة ال�صحة العاملية �أن  60%من ال�سكان

يعي�شون يف مناطق معر�ضة للمالريا .ومن
املقدر �أن ي�صاب  3ماليني ن�سمة باملر�ض.
ووفقًا مل�سودة تقرير اللجنة الربملانية
املعنية باملياه والبيئة ،ف�إن نحو  12مليون
ن�سمة يعانون من �أمرا�ض تتعلق بتلوث
املياه.
العمل:
يتعهد الد�ستور اليمني ،وكذلك القوانني
املختلفة املنظِّ مة للخدمة املدنية ،ب�إعمال
االتفاقيات الدولية املتعلقة بحق كل مواطن
يف العمل ،ويف م�ستوى الئق من العي�ش ،عن
طريق �أجر عادل .ولكن حتركات احلكومة يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،تبني �أنها قد
عمليا .ويغطي نظام
�أهملت هذه االلتزامات
ًّ
الت�أمني االجتماعي امل�ستخدمني احلكوميني
و� 70ألف عامل يف القطاع اخلا�ص .وهو ما
يعني �أن �أكرث من  4ماليني عامل حمرومون
من هذا احلق .وال يوجد يف الوقت احلايل
نظام للت�أمني ال�صحي .ومن بني كثري من
الأطفال املحرومني من النظام التعليمي،
والديهم يف �أن�شطة
يقوم معظمهم مب�ساعدة
ْ
زراعية ورعوية ،وبع�ضهم يت�سول ،والبع�ض
الآخر ي�ؤخذون اىل بلدان جماورة ،وبطريقة
غري �شـرعية ،للت�سول �أو االنخراط يف اخلدمة
املنزلية.
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املجتمع
الإن�سان

املدين

وحقوق

ثمة  6000منظمة جمتمع مدين م�سجلة يف
اليمن� .أكرث من  75%منها ذات طبيعة خريية،
وتقوم بتوزيع الإعانات على الفقراء ،وتقدم
متنوعا من اخلدمات� .أما املنظمات
عد ًدا
ً
التي تهتم بحقوق الإن�سان هناك ،فعددها
قليل وتفتقد التخ�ص�ص .فاملنظمة الواحدة
ميكن �أن تكون ن�شطة يف حقوق املر�أة� ،أو
الطفل� ،أو احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية.
ومع ذلك ،ف�إن هذه املنظمات ا�ستطاعت
تنظيم عدد متنوع من الدورات التدريبية
وامل�ؤمترات ،وغريها من الأن�شطة .وقد
كانت احلركة احلقوقية م�ؤثرة يف مناق�شة
الدولة حول عدد من الق�ضايا .وعلى الرغم
من عدم وجود تغيريات رئي�سية� ،إالّ �أن هناك
حت�سينات تدريجية يف ما يتعلق بق�ضايا
املر�أة والأطفال ،وذوي احلاجات اخلا�صة،
و�أ�صبح من املمكن تفعيل قوانني عديدة
تتعلق ال�شفافية ومكافحة الف�ساد.
أخريا ت�شكيل عدد من االئتالفات
وقد مت � ً
وال�شبكات ،تهدف اىل العمل الن�شط،
واملنا�صـرة ،يف ميادين خمتلفة عديدة:
�سيا�سية ومدنية واقت�صادية وثقافية.
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فل�سطني
فقراء و�سجناء
منذ �سنة  1948عندما ُح ِّول الفل�سطينيون �سكا ًنا الجئني يف وطنهم وعلى �أرا�ضيهم
و�أرا�ضي الدول العربية املجاورة ،وهم يعي�شون ظروفً ا �ضارية� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه
منذ االحتالل الإ�رسائيلي يف �سنة � 1976أ�صبح اال�ستيطان والتمييز العن�رصي
من ممار�سات �سلطة االحتالل ال�شائعة .وقد فاقم جدار الف�صل -الذي بدئ �إن�شا�ؤه
يف ني�سان (�إبريل)  -2002وما فر�ضه على الأرا�ضي الفل�سطينية من �إغالق،
وكذلك العدوان الإ�رسائيلي الوح�شي الأخري على غزة يف كانون الأول (دي�سمرب)
 ،2008من حدة العزل والبطالة والركود االقت�صادي.
�شبكة املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية
عالم جرار
لأكرث من �ستني �سنة ُح ِر َم ال�شعب الفل�سطيني
وم ِن َع من
من حقه الأ�سا�سي يف تقرير م�صريهُ ،
�إن�شاء دولته امل�ستقلة حيث ميكن حتقيق
تنميته االجتماعية دون �أي معوقات �سيا�سية
خارجية .ومنذ عام - 1948عام النكبة -عندما
طرد �أكرث من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني من
�أرا�ضيه ،كانت تنميته تت�شكَّ ل وفق �إرادات
القوى اخلارجية؛ وقد �شهدت �سنة 1967
تعقي ًدا جدي ًدا �إثر احتالل �إ�رسائيل البقية
الباقية من �أرا�ضي فل�سطني.

ينم غري اال�ضطراب وعدم
مل ُ
اال�ستقرار

�أعطى �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية يف �سنة
– 1994نتيجة لتوقيع اتفاقيات “�أو�سلو” يف
“وا�شنطن” -ال�سلطة نف�سها م�س�ؤولية رعاية
و�ضع ال�سكان الفل�سطينيني االقت�صادي-
االجتماعي على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .بيد � َّأن العجز عن التو�صُّ ل �إىل
اتفاقية �سالم يف عام � 2000أ َّدى �إىل اندالع
االنتفا�ضة الثانية التي جنم عنها تدهور
حاد يف كل م�ؤ�شرِّ ات ال�سكان االقت�صادية-
االجتماعية .فبح�سب تقرير عام 20007
ال�صادر عن “البنك الدويل واملق َّدم �إىل“جلنة االرتباط اخلا�صة” -هبط ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي القائم (/GDP

�صار القطاع اخلا�ص يتقلَّ�ص .ولهذا ال�سبب
منت عمالة القطاع العام لت�صل �إىل .60%
يتو�سع �أ�صيبت
ويف حني كان القطاع العام
َّ
مما جعلها
قدرة االقت�صاد الإنتاجية بالتج ُّوف َّ
�أكرث اعتما ًدا على املانحني وتبعية لهم.2

التمكني

وراء اجلدار

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف فل�سطني

أمريكيا يف �سنة
دوالرا �
 )Capitaمن 1,612
ًّ
ً
� 1999إىل  1,129د� .أ .يف �سنة  .2006عالو ًة
على ذلك ،كان الناجت املحلي القائم يعتمد
ب�صورة متزايدة على احلكومة واال�ستهالك
اخلا�ص ،ا�ستنا ًدا �إىل التحويالت النقدية
وم�ساعدات املانحني؛ فيما هبط اال�ستثمار
�إىل م�ستويات متد ِّنية ج ًّدا“ ،تارك ًة قاعدة
�إنتاجية غري مالئمة القت�صاد يعيل نف�سه
بنف�سه”� .1إال � َّأن منطقتي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ا َّت�سمتا بتو�سُّ ع القوة العاملة،
التكهن مبا ميكن �أن
ونتيجة لعدم �إمكان
ُّ
يحدث عند نقاط العبور وحواجز التفتي�ش،
World Bank. “Two Years After
London: Restarting
Palestinian
Economic
Recovery. Economic
Monitoring Report to the Ad
Hoc
Liaison
Committee”. 24
September 2007. Available from:
< s i t e r e s o u r c e s .w o r l d b a n k .o r g /
INTWESTBANKGAZA/Resources/
AHLCMainReportfinalSept18&cover.
pdf>.
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1

تنف�صل املناطق الفل�سطينية انف�صاالً
كامالً لت�شكِّ ل ثالثة عناقيد كربى؛ فيما يمُ نع
على الفل�سطينيني الو�صول �إىل القد�س.
وقد نتج عن نظام الإغالق الداخلي ،الذي
فر�ضته �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي على
ال�ضفة والغربية ،وارتفاع جدار الف�صل ركود
اقت�صادي عميق ومنو اقت�صادي �سلبي
على مدى ال�سنوات الت�سع املا�ضية� .أ�ضف
�إىل ذلك فقد احتب�ست �إ�رسائيل العائدات
ال�رضيبية املخ�ص�صة لل�سلطة الفل�سطينيني؛
الأمر الذي �أثَّر يف تدفق م�ساعدات املانحني
واجتاهها حيث �أعيد توجيهها لدعم املوازنة.
ومبنعها �أي تنمية يف املنطقة “ج” (Area
[ )Cوب�صورة رئي�سية يف املناطق الواقعة
بني ال�رشق واجلنوب] ،منعت �إ�رسائيل
املانحني من توجيه م�ساعداتهم �إىل ما يقرب
من  60%من املناطق التي ُيفترَ َ�ض �أنها
تقع حتت حكم ال�سلطة الفل�سطينية .وينبغي
�أن يقف املانحون يف وجه هذه القيود التي
جتعل مناطق وا�سعة يف حاجة مل َّحة �إىل
امل�ساعدات.
2 Ibid.

فقر متعاظم

�أ�صبح املزيد من الفل�سطينيني فقراء،
يف حني يتزايد يف الوقت الراهن عدد من
يته َّددهم الفقر .وت�شري امل�سوح التي �أجراها
“برنامج الأمم املتحدة الإمنائي”“ /برنامج
م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني” يف �أيار (مايو)
� 2007إىل � َّأن  58%من الفل�سطينيني
يعي�شون حتت خط الفقر ،و� َّأن نحو ن�صف
ه�ؤالء –�أي ما يقارب الـ  -30%يعي�شون يف
فقر مدقع.3
عالو ًة على ذلك ،يته َّدد  9,4%من الأ�رس
الفل�سطينية الو�سطية –التي تعي�ش فوق
خط الفقر من الناحية التقنية (ويبلغ دخلها
ال�شهري  500-750د� .أ -).خطرٌ مرتف ٌع
بالوقوع يف الفقر �إذا ما ا�ستمرت الظروف
االقت�صادية-االجتماعية الراهنة.
ومن حيث اجتاه فقر الدخل ال�سلبي ،فقد
ارتفعت ن�سبة الأ�رس التي تعي�ش حتت خط
الفقر من  50%يف �آذار (مار�س) � 2006إىل
ذرى
 60%يف �آب (�أغ�سط�س)  ،2007مع
ً
متداخلة لفقر الدخل بن�سبة  68%من الن�سبة
املقي�سة يف ت�رشين الثاين (نوفمرب) .2006
بيد � َّأن الفقر يف قطاع غزة �أو�ضح و�أجلى حيث
�س ِّجل � 71%أ�رسًا فقرية يف �آب (�أغ�سط�س)
ُ
 2007مقارنة بـ  52%عوينت يف �آذار
انت�شارا وح َّد ًة
(مار�س)  .2006والفقر �أ�شد
ً
يف خان يون�س و�شمال غزة� .أما يف ال�ضفة
الغربية ف�إن ن�سبة الأ�رس الفقرية –خالل الفرتة
نف�سها -فيبدو �أنها ظلت م�ستقر ًة ثابت ًة
ب�صورة �أ�سا�سية ،و�إن انتقلت من � 49%إىل
ذرى منتظمة
51%؛ ولكن هذه الأرقام ُتخفي ً
من فقر الدخل تتجاوز الـ  ،60%4يف حني � َّأن
بع�ض املحافظات يف �شمال ال�ضفة الغربية
(كطوبا�س و�سلفيت وطولكرم وقلقيلية)
تبدي معدالت فقر م�شابهة لتلك التي يف
قطاع غزة .وجترب معدالت الفقر املرتفعة
امل�ستمرة العديد من الأ�رس على االعتماد على
3

UNDP. “Poverty in the Occupied
Palestinian
Territory
2007”.
Development Times, Issue No. 1, July
2007. Available from: <www.undp.ps/
en/newsroom/publications/pdf/other/
dtpov. pdf>.
”4 See: “The Palestinian Poverty Monitor
and the monthly “Pulse”. Available
from:
<www.neareastconsulting.com

التكيف ا�ستنا ًدا �إىل موارد �أخرى غري
�آليات
ُّ
الدخل الأ�رسي الرئي�سي .ولكن ،ت�أكي ًدا على
حدة الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
ثمة  40%من ال�سكان مل يعودوا قادرين
ف� َّإن َّ
بع ُد على الو�صول �إىل تلك الو�سائل البديلة
للتكيف.5
ُّ

الهجوم الكبري الأخري

ُفر�ض على غزة ح�صار تام ،حيث �أغلقت كل
نقاط العبور و ُج ِّمدت كل امل�رشوعات املم َّولة
من املانحني؛ وحت َّولت غزة �إىل �سجن كبري
يعي�ش فيه  1,5مواطن فل�سطيني ،فال ُي�سمح
�إال ب�إدخال م�ساعدات �إن�سانية طارئة .ويف
نهاية كانون الأول (دي�سمرب) � 2008ش َّنت
يوما
حربا طاحنة على غزة امتدت ً 22
�إ�رسائيل ً
قتل خاللها  1,400مواطن وجرح و�شرُ ِّد فيها
عمليا بتدمري �آالف الوحدات
فت�سببت
الآالف،
ًّ
َّ
ال�سكنية وامل�ؤ�س�سات املدنية والأمنية
والبنى التحتية .وحتى كتابة هذا التقرير مل
خطوات فعلية لإعادة �إعمار غزة .عالو ًة
ُت َّتخَذ
ٌ
مبجرد
النزاع
أثريات
�
ت
ع
ت
ال
ذلك،
على
ُ
ينَّ ُ
َّ
املدمرة.
�إح�صاء اخل�سائر الب�رشية �أو املن�ش�آت
َّ
فل َّأن منهج االحتالل ي َّت�سم بالعنف بوجه عام،
ف� َّإن �آثاره اخرتقت املجتمع الفل�سطيني على
وثقافيا
ونف�سيا
اجتماعيا
كل امل�ستويات،
ًّ
ًّ
ًّ
واقت�صاديا.
ًّ

املانحني حمايدةً ،الأمر الذي جعلها
تفاقم النزاع الداخلي بدعمها جمموعة
�ضد املجموعة الأخرى؛ وذلك باالمتناع عن
دعم �أي فئة ب�سبب مواقفها ال�سيا�سية� ،أو
بالإحجام عن متويل م�رشوعات تنموية �إذعا ًنا
للقيود وال�ضغط الإ�رسائيلية .وقد هبطت
امل�ساعدات التنموية من نحو  28%من
�إجمايل املخ�ص�صات يف عام  2005لتبلغ �أقل
من  10%يف عام  .2007ويف الوقت الراهن،
ارتفع “دعم املوازنة” من نحو  30%يف عام
� 2005إىل ما يقارب  70%من خم�ص�صات
عام .20077

امل�ساعدات حتت ال�ضغط

“تظل امل�ساعدات التي تتدفق على ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة -كما يفيد “البنك
الدويل” -6م�رشذم ًة ومركَّ ز ًة على تدابري
ثنائية الطرف مع املانحني ،وتقوم على
مواقف �سيا�سية ق�صرية الأمد ،ولي�س على
�أ�سا�س ر�ؤية جماعية طويلة الأمد وعلى
اقت�صاديا وحاكميةً” .كما � َّأن
�أ�سا�س �أو�سع
ًّ
امل�ساعدات ت َّت�سم بطابع م�ؤقت وبكونها
رد فعل .وما يح ِّدد �أجندة امل�ساعدات لي�س
متطلَّبات التنمية الفل�سطينية بقدر يح ِّدده
تناف�س �أجندات املانحني الرئي�سيني
ال�سيا�سية؛ ف�ضالً عن � َّأن امل�ساعدات تركِّ ز
ب�صورة رئي�سية على ما ُو�صف ب�أنه �سيا�سات
بناء الدولة ،يف حني تتجاهل احلاجة �إىل
الرتكيز على بناء املجتمع الفل�سطيني.
عالوة على ذلك ،مل تكن م�ساعدات بع�ض
5 UNDP (2007), op. cit.
6 World Bank (2007), op. cit.
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