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يرى كثريون �أن �إفال�س بنك "ليمان براذرز"
لال�ستثمار ،هو منعطف �سل�سلة من انهيارات
النظام امل�صـريف تنت�شـر كالنار عرب الأ�سواق
املالية والبور�صات يف كل اقت�صادات العامل
الغنية .منذ ذلك احلني� ،سيطرت "الأزمة"
العاملية على و�سائل الإعالم وعلى اجلدل
�ست�شهد
وكثريا ما ُي
ال�سيا�سي حول العامل.
َ
ً
يف هذا ال�سياق باالنهيار الكبري الذي حدث يف
�أوائل الثالثينيات من القرن املن�صـرم ،حمدثًا
هزة للعامل ب�صفته ال�سابقة الوحيدة من نوعها
�آنذاك .وقد قارن امل�ؤرخ املعروف "�إريك
هو�سباوم" �سقوط "وول �سرتيت" ب�سقوط
حائط برلني .وذكر "هو�سباوم" الذي يعترب
�أعظم م�ؤرخي القرن الع�شـرين "�إن االقت�صاد
الر�أ�سمايل لل�سوق احلر ،املنفلت واخلارج عن
ال�سيطرة ( )...والذي �أ�سـر العامل وحكوماته
منذ مارغريت تات�شـر والرئي�س ريغان ()...
متاما مثلما "انهارت
ينهار الآن �أمام �أعيننا"
ً
االقت�صادات املركزية التي كانت تخططها
الدولة على النمط ال�سوفييتي منذ ع�شـرين
عاما خلت"(.)1
ً
مل تهد�أ العا�صفة بعد .ففي الوقت الذي
�سيا�سيا
بد�أت فيه بنوك اال�ستثمار املت�صلة
ً
بالواليات املتحدة ،مثل "غولدمان �سا�ش�س"
 Goldman Sachsيف جني �أرباح من جديد،
وكاف�أت التنفيذيني فيها بعالوات و�صلت اىل
ماليني الدوالرات ،ف�إن البطالة مازالت تنمو
يف معظم االقت�صادات التي ُتدعى "متقدمة".
وها هي موجة ت�سونامي قد �شـرعت لتوها،
وبعد �سنة من زلزال املركز املايل ،يف �ضـرب
�سواحل �أكرث بع ًدا .يف بوليفيا ،على �سبيل
( )1انظر" :باءت اال�شرتاكية بالف�شل .و�أعلنت
الر�أ�سمالية �إفال�سها .فماذا بعد؟" بقلم� :إريك
نو�سباوم
“Socialism has failed. Now capitalism is
bankrupt. So what comes next?” by
Eric Hobsbawm, published by The
Guardian on April 10, 2009. Available
>from: <www.guardian.co.uk

املثال ،يكتب التحالف املحلي ل�شبكة الرا�صد
االجتماعي� ،ضمن �إ�سهامه يف هذا التقرير� ،أنه
"عندما �أحدثت دائرة النمو االقت�صادي العاملي
جلبة يف املا�ضي (قبل الأزمة) ،وقفت بوليفيا
وراقبت ،عاجزة عن الإفادة من الفر�صة يف
�إر�ساء �إيقاعها يف التنمية .كان اقت�صادها قد
بد�أ لتوه يف مواكبة ال�سـرعة ،عندما بد�أ االنتعا�ش
العاملي يف التوقف ثم الدوران للخلف".
يت�ضمن هذا التقرير النتائج التي ا�ستخل�صتها
منظمات املجتمع املدين يف �أكرث من  60دولة.
وهو التقرير العاملي الأول من القاع اىل
القمة ،الذي يدور حول الأثر االجتماعي للأزمة.
وقد قدمت هيئات الأمم املتحدة وم�ؤ�س�سات
�أخرى تقارير حول الوظائف التي �سيفقدها
ماليني من النا�س حول العامل ،وماليني �أكرث
�سيلقى بهم اىل الفقر ،بالإ�ضافة اىل عدد
ُ
الأطفال املحتمل �أن يق�ضوا نحبهم؛ نتيجة
عجز الأ�سواق عن حل امل�شكالت التي خلّقتها
(على عك�س ما كان �سائ ًدا من اعتقاد حتى
ال�سنة املا�ضية) .وتعود قيمة هذه النتائج اىل
�أنها قد مت ح�سابها من قبل جتمعات عاملية،
ولي�ست نتيجة مراقبة مبا�شـرة من الواقع
املحلي .ومن خالل تراكم النتائج الواردة من
البلدان الغنية والفقرية ومن جميع القارات،
أي�ضا الأو�ضاع
تظهر لنا ت�شابهات ملحوظة ،و� ً
املتنوعة التي ترثي ال�صورة املتوافرة حتى
الآن .وهو ما يجعلها �أكرث درامية ،وت�ضع حت ّد ًيا
�أمام �صناع القرار ،وهو تطبيق �سيا�سات
ت�ضع النا�س يف املقام الأول ،ك�ضـرورة ملحة.
والأمر لي�س جمرد عدالة اجتماعية فح�سب ،بل
�سيا�سة اقت�صادية م�ؤثرة ،ور�ؤية عامة خمت�صرَ ة
ملختلف الدول التي ي�ستعر�ضها التقرير.

متفرجون �أبرياء

يف النظم املالية الر�أ�سمالية ،مثلما احلال يف
�أحد الكازينوات ،كلما زادت خطورة الرهانات
كلما ازدادت الأرباح� .إال �أن الرهانات اخلطرة
أي�ضا خ�سارات متكررة .وبهذا املنطق،
تعني � ً
ال تتمثل الف�ضيحة يف �إفال�س بنك "ليمان
براذرز" ،بل يف القرار الذي اتخذه رئي�س
الواليات املتحدة جورج بو�ش ووزير ماليته
"هانك بول�سون" ب�صـرف مئات املليارات من

الدوالرات من �أموال دافعي ال�ضـرائب لإنقاذ
بنوك فا�شلة ،مثل "غولدمان �سا�ش�س" الذي
كان "بول�سون" امل�س�ؤول التنفيذي الرئي�سي
أي�ضا لإنقاذ
له قبل االن�ضمام اىل احلكومة ،و� ً
جمموعات ت�أمني ،مثل املجموعة االمريكية
الدولية .A.I.G
وعندما علم "يايي بوين" الرئي�س املنتخب
نظرا ل�سمعته القوية كم�صـريف،
لدولة بنني ً
بهذا القرار ،ت�ساءل عن م�صدر تريليونات
الدوالرات التي خ�ص�صت لعملية الإنقاذ
هذه؟ وخل�ص اىل �أن الفقراء هم من
�سيدفعون يف النهاية ثمن هذه الأزمة.
وي�أتي التقرير البلجيكي للرا�صد االجتماعي
متفقًا مع هذا :فعندما انهارت �أ�سهم البنوك
وامل�شاريع الرئي�سية يف البلد ،اجتهت
احلكومة البلجيكية اىل �إنقاذ البنوك ،ومنحت
�ضمانات �إيداعية .ومازالت الأزمة تت�سبب
يف ارتفاع معدالت البطالة ،فيما تربز تكلفة
�إنقاذ البنوك بزيادة م�ضطردة يف الدين
العام ،ترافقها �آثار خطرية تتعلق بعدم
توفري الأمن االجتماعي .يف بنني نف�سها،
اكت�شف التحالف املحلي للرا�صد االجتماعي
�أن الدولة يف �سبيلها لإنعا�ش االقت�صاد،
تتناف�س مع الفقراء على مواد البناء ال�شحيحة،
فيما تقوم املنظمات القاعدية بالتعبئة �ضد
التكلفة املتزايدة للحياة.
وكثري من التقارير الوطنية للرا�صد
االجتماعي ،تبني مدى معاناة الن�ساء جراء
ن�سبيا عن قدر معاناة
هذه الأزمة ،بقدر يزيد
ً
غريهن من فئات املجتمع الأخرى .ووفق
تعبري التحالف البولندي ،ف�إن "انخفا�ض
دخول الأُ�سـر ب�سبب الأزمة االقت�صادية،
إفقارا لكل الفئات االجتماعية،
قد ي�سبب � ً
خ�صو�صا و�سط الطبقات الدنيا واملتو�سطة.
ً
ومن املحتمل ج ًدا �أن يكون لهذا االفقار
نظرا لأنهن
بدوره �أثر �أكرث داللة على الن�ساءً ،
تقليديا عن ح�سن
امل�س�ؤوالت الرئي�سيات
ً
حال الأ�سـرة (وب�شكل خا�ص و�سط الفئات
منخف�ضة الدخل) .ووفقًا لبع�ض املحللني،
ف�إن الأزمات تعظم من القطاع الرمادي (غري
الر�سمي) يف االقت�صاد البولندي .حيث ي�سعى
كثري من املقاولني وا�صحاب امل�شاريع،
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خ�صو�صا ال�صغار منهم ،اىل تخفي�ض تكلفة
ً
العمالة اىل حدها الأدنى ،والتهرب من
ال�ضـرائب وغريها من التكاليف املرتبطة
بالعمالة الر�سمية .ويبدو من املرجح �أن
أثريا
منو االقت�صاد الرمادي� ،سيكون �أ�شد ت� ً
غالبا ما
على الن�ساء منه على الرجال ،حيث
ً
تلتحق الن�ساء بالأعمال ذات الأجور الزهيدة،
خ�صو�صا يف قطاع اخلدمات اخلا�صة (جتارة
ً
التجزئة مثالً)".
ويف فرن�سا ،كان للأزمة العاملية �أثر مبا�شـر
على الفقراء ،كما هو احلال يف جميع الدول
املتقدمة التي بد�أت منها الأزمة .وقد
و�ضوحا يف ارتفاع
متثلت الآثار الأكرث
ً
البطالة ،وزيادة اال�ستبعاد االجتماعي،
و"القطاعات التي كانت منذ وقت لي�س
ببعيد يف و�ضع مريح� ،أ�صبحت الآن تعاين
نق�ص الطعام" وفقًا ملا جاء يف التقرير
الفرن�سي للرا�صد االجتماعي .وباملثل ،ال
تت�ضمن ا�سرتاتيجية �إدارة احلكومة الأملانية
للأزمة �أهدافً ا اجتماعية �أو بيئية .فقد كانت
جممل التحركات التن�شيطية واال�ستقطاعات
ال�ضـريبية جائرة .حيث ك�شفت ممار�سات
اال�ستبعاد ،وانت�شار العمالة امل�ؤقتة ،عن
الوجه القبيح ل�سحب يد الدولة� ،أو �إلغاء
النظامية .و�أ�صبح الفقر "هائالً" يف الأطراف
ال�شـرقية والغربية من �أوروبا ،وفق ما جاء
يف تقارير حتالفات الرا�صد االجتماعي من
الربتغال ومولدوفا.
يف جمهورية الت�شيك "ت�سبب الأزمة
انخفا�ضا يف م�ستويات
االقت�صادية العاملية
ً
العي�ش" ،وهو ما يرجع ب�شكل رئي�سي اىل
ارتفاع البطالة .ويتحدى التحالف الت�شيكي
للرا�صد االجتماعي الأرقام الر�سمية اخلا�صة
ٍ
فرد
بالبطالة ،مربه ًنا على �أن 178.000
ممن اعتربوا غري فاعلني يف ال�سعي اىل
العمل ،جت ّنبهم الإح�صاء ،و�أن �إ�ضافة هذه
الفئة من �ش�أنها دفع معدل البطالة اىل
�أعلى بن�سبة  .50%فقد ات�ضح �أن العمال
وخ�صو�صا الآ�سيويني منهم ،هم
الأجانب،
ً
الأكرث معاناة يف جمهورية الت�شيك� .إال �أن
حتالفات الرا�صد االجتماعي يف كل من
مالطا و�سلوفاكيا وقرب�ص تقدم تقارير
عن ال�صعوبات التي تواجه الأجانب ب�صورة
متزايدة ،بل ووجود حاالت من كراهية
الأجانب.
من ناحية �أخرى ،وفدت تقارير عن

ال�صعوبات االقت�صادية الناجتة من انخفا�ض
حتويالت العمال امل�صدرين يف الفلبني
واملغرب واملك�سيك ونيكارغوا ،وبالد
كثرية غريها .ويف حالة م�صـر "ف�إن انخفا�ض
حتويالت العاملني يف اخلارج وعائدات
املهاجرين ،قد مار�ست �ضغطً ا على �سوق
أ�سا�سا ال�ستيعاب مزيد
العمل ،غري املجهزة � ً
من العمال املتعطلني" .ويف ال�سلفادور،
تتلقى � 300.000أ�سـرة  26.7%من
�إجمال ال�سكان� -أمواالً من اخلارج ،ت�ساعد
يف الإنفاق على تكاليف امل�أكل وامللب�س
واخلدمات الأ�سا�سية" .فقد توقف منو تدفق
تقريبا يف عام  ،2008ومن املقرر
التحويالت
ً
�أن تبد�أ يف االنهيار خالل هذا العام .2009
�إن ال�سـرعة التي حدث فيها ت�أثر البلدان
بالت�سونامي ،ال ترتبط بالطبع ببعدها
املكاين عن "وول �سرتيت" ،بل ترتبط
بكيفية ارتباط اقت�صادها مبن هم يف
املركز .يف موزمبيق ،مثالً ،التي تعد واحدة
من �أفقر بلدان العامل ،ن�شـر بنك موزمبيق
تقريرا
الدويل ((Millennium Bim
ً
يتنب�أ ب�أن اقت�صاد الأمة �سيتقل�ص ب�سبب
النمو ال�سلبي يف البلدان املانحة التي متول
�أكرث من ن�صف املوازنة الوطنية ،وتلك التي
تقوم باال�ستثمارات الأجنبية املبا�شـرة.
ويذكر تقرير الرا�صد االجتماعي يف موزمبيق
�أن �أ�سعار الأملنيوم والدخان وال�سكر وال�شاي
والك�ستناء واجلمربي قد انهارت .و�سوف
تت�أثر عوائد الت�صدير ،وبالتايل �ست�ضعف
الأن�شطة التي تدعم النمو االقت�صادي ،ومن
ثم �ستعيق جهود تعزيز ال�سياحة.
وال يختلف الو�ضع يف تنزانيا التي تعتمد
ميزانيتها على امل�ساعدات بن�سبة .42%
ويبني التقرير الفرن�سي للرا�صد االجتماعي
�أنه ب�سبب الأزمة ،وعجز الدولة عن �إيجاد
موارد جديدة مل�ساعدات التنمية الر�سمية،
ف�إن هذه امل�ساعدة قد تراجعت تراج ًعا
حا ًدا ،و�أن فرن�سا لن تفي بالتزاماتها يف
هذا املجال .يف املقابل� ،أكدت �إ�سبانيا على
التزامها بتمرير  0.7%من دخلها القومي
للم�ساعدات الر�سمية للتنمية بحلول عام
 .2012ولكن حتى �إذا �أوفت جميع الدول
املانحة بالتزاماتها ،فقد مت التعبري عن
تلك الأهداف على �شكل ن�سب مئوية من
االقت�صاد ،ومن ثم ف�إن موازنات امل�ساعدات
حتما بالتخفي�ضات
الر�سمية للتنمية مربوطة ً

الواردة يف �أوقات الهبوط.
�أما يف البلدان النامية ،فكلما كربت ال�صلة
مع االقت�صاد العاملي كرب الأثر ،وكان
حدوثه �أ�سـرع .فاملك�سيك و�شيلي ،يف �أمريكا
الالتينية ،لأنهما ارتبطا باقت�صاد الواليات
املتحدة من خالل اتفاقات التجارة احلرة
مبا�شـرا بالأزمة.
أثرا
ً
واال�ستثمار ،فقد ت�أثرا ت� ً
ف�أ�سعار النحا�س ،الت�صدير الرئي�سي ل�شيلي،
ارتفعت لأكرث من �أربعة دوالرات �أمريكية
للرطل الواحد يف منت�صف عام  ،2008ثم
هبطت اىل  1.4دوالر يف نهاية العام نف�سه.
�إال �أن الأثر الأكرث برو ًزا للأزمة يف �شيلي ،وفق
تقرير الرا�صد االجتماعي ،يتمثل يف هبوط
مدخرات املعا�ش التي ُت�ستثمر يف �أ�صول
مالية حملية و�أجنبية .فقد م ّنيت مدخرات
التقاعد بخ�سارة قيمتها  27بليون دوالر� ،أي
�أكرث من  26%من �إجمايل �أموال املعا�شات،
بنهاية عام  .2008وهذا هو ال�سبب يف تعر�ض
الرثوة الأ�سـرية لأكرب خ�سارة يف �أمريكا
الالتينية ،بالرغم من احتجاجات املت�ضـررين
املتكررة ،فلم يكونوا حمظوظني مثل حاملي
الأ�سهم يف بع�ض البنوك العاملية الكربى،
حيث مل يهب �أحد لنجدتهم ،ومل يفعل �أحد
�شيئًا لتعوي�ضهم.
وقد ت�سبب انهيار �أ�سعار ال�سلع يف انت�شار
الأزمة يف بلدان كثرية .ففي �أوغندا ،يقدر
التحالف الوطني للرا�صد االجتماعي �أن هذا
الو�ضع قد يقلب التقدم االجتماعي احلديث،
وي�ستحيل معه حتقيق الأهداف الإمنائية
للألفية .وتعاين زامبيا ،رمبا �أكرث من �شيلي،
من هبوط �أ�سعار النحا�س الذي تعتمد عليه
كبريا .وقد جاء يف ا�سهام زامبيا
البالد اعتما ًدا
ً
“خالفً
ا للواليات
للرا�صد االجتماعي� ،أنه
املتحدة ،وغريها من البلدان التي ا�ستجابت
لالنهيار االقت�صادي ،مبنح متويالت للبنوك
�سعيا منها
اخلا�سـرة وال�صناعات الرئي�سية
ً
اىل �إنقاذها ،ف�إن الرئي�س الزامبي روبيا
باندا ال ميتلك �أي موارد لي�ضخها”.
ويعلق التقرير الوارد من غانا على امل�شكلة
ذاكرا �أن “امل�س�ألة التي يحاول
نف�سها،
ً
املواطنون مواجهتها ومعاجلتها ،هل ينبغي
على الدولة �أن تركز على م�ساعدة املجتمع
الدويل يف تغلبها على االنهيار االقت�صادي،
�أم تلج�أ اىل مبادرات مالية ونقدية �صعبة؟”.
أي�ضا جند اخلبري املايل
ويف الربازيل � ً
“فرناندو كاردمي” يكتب يف حتليله الوارد
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يف التقرير املحلي للرا�صد االجتماعي�" :إن
الدخل املتزايد وعوائد ال�ضـرائب ( )...هو
بال�ضبط ما ي�سعى الرئي�س �أوباما اىل حتقيقه
أي�ضا ما ظل مدير
يف الواليات املتحدة .وهو � ً
�صندوق النقد الدويل "�شرتاو�س خان"
وتكرارا منذ عام ."2007
مرارا
يدافع عنه
ً
ً
والآن "ف�إن �صندوق النقد الدويل نف�سه
يقاوم تبني هذه الر�ؤية ،على حد ما �أو�ضحت
ال�شـروط املفرو�ضة على بلدان و�سط �أوروبا
التي كفلها �صندوق النقد الدويل".
ويف حالة رومانيا ،يذكر التقرير الوطني
للرا�صد االجتماعي هناك� ،أن “قر�ض
�صندوق النقد الدويل ،يبدو وك�أنه قد مت
التعاقد عليه حتت �ضغوط خارجية ،ول�سبب
رئي�سي يتمثل يف �إنقاذ م�صالح ال�شـركات
الأجنبية داخل البالد .و�أن مثل هذا القر�ض
لن يخدم يف ت�سديد ديون البلد اخلارجية ،بل
�سيغطي الديون امل�ستحقة للفروع املحلية
للبنوك الأجنبية .ومن ثم ف�إن الأموال العامة
�سوف ت�ستخدم يف �إ�صالح ال�ضـرر الذي
ت�سبب فيه ر�أ�س املال اخلا�ص” .وبدالً
من رد الفعل على احلاجات املحلية ،توجه
�صندوق النقد الدويل اىل رومانيا نتيجة
“للدعوات اليائ�سة من احلكومة النم�ساوية
لتدخل االحتاد الأوروبي و�صندوق النقد
الدويل لإنقاذ بنوك يف �أوروبا ال�شـرقية”.
فقد �أقر�ضت بنوك من�سوية املنطق َة مبلغًا
يعادل  70%من �إجمايل الناجت القومي
للنم�سا“ ،وت�سديدات القر�ض التي متثل
 40%من املوازنة ال�سنوية لرومانيا ،لن
تكون ممكنة �إال على مدى ع�شـر �سنوات ،من
خالل تخفي�ض م�ستوى عي�ش املواطنني”.
ويف املجر ،كانت كفالة �صندوق النقد الدويل
مطلوبة لتجنب االنهيار الكلي لالقت�صاد
املجري ،ولكنها �أدت اىل تدهور وزيادة يف
ال�ضـرائب واىل تدابري من قبل الدولة ،مثل
ت�ضييق الإنفاق وغريه من التدابري غري
ال�شائعة .وقد �أُجرب رئي�س الوزراء “فرين�س
جيوكزاين” على اال�ستقالة يف �آذار/مار�س
 .2009وتخطط احلكومة اجلديدة ال�ستقطاع
من املعا�شات ،وعالوات القطاع العام
والدعم اخلا�ص بالأمومة ،والرهن العقاري
ودعم املوا�صالت؛ ورفع �سن التقاعد.
كذلك احلال يف �صـربيا ،حيث �أدى �ضغط
�صندوق النقد الدويل اىل تقليل عجز الدولة
و�إعالن احلكومة يف �آذار/مار�س 2009

�إدخالها نظام ال�ضـرائب على الدخل ب�صفة
م�ؤقتة ،حتت م�سمى “الت�ضامن” ،وكذلك
على املعا�شات بن�سبة  6%ملن يك�سبون
دوالرا .وقد �أثار هذا �سخطً ا
�أكرث من 170
ً
يف �أو�ساط العمال واملوظفني ،فيما �أعلنت
االحتادات العمالية االحتجاج .وحجتهم
�أن �ضـرائب “الت�ضامن” �ست�صيب الأكرث
انخفا�ضا يف الرواتب وزيادة
فقرا م�سببة
ً
ً
يف البطالة والعمل يف القطاع غري الر�سمي،
يف حني �سيظل الأغنياء بال م�سا�س .وما
بني ع�شية و�ضحاها� ،أُلغيت اخلطة اخلا�صة
باملدخرات .ووفقًا للتحالف ال�صـربي يف
الرا�صد االجتماعي ،كانت احلكومة “حم�صورة
بني اخلوف من اال�ضطراب االجتماعي من
جهة ،وال�ضغط من �صندوق النقد الدويل
من اجلهة الأخرى .وات�سمت الأ�سابيع التالية
ب�أ�صوات مت�ضاربة من �صانعي ال�سيا�سات
الذين �أعلنوا جمموعات جديدة من التدابري
اخلا�صة باالدخار يف الليلة التي �سبقت
�صباح �إلغائها”.
واحتوت قائمة الأفكار اجلديدة تخفي�ض عدد
الوزارات ،وزيادة ال�ضـرائب على امللكية،
وفر�ض �ضـرائب على فواتري الهواتف
اخللوية ،وعلى �شـراء ال�سيارات اجلديدة،
و�إدخال �ضـريبة على ال�سيارات الفارهة،
وحظر الت�شغيل اجلديد يف القطاع العام،
واحلد من الرحالت التجارية اىل اخلارج،
وتقليل �ساعات العمل .كما ذكر “املراقبون”
ال�صـربيون �أنه �إذا “كان القانون الذي مت
تبنيه حديثًا حول م�صادرة املمتلكات التي
مت تكوينها من خالل اجلرمية ،ف�إن الدولة
ميكنها جتميع  2.64بليوين دوالر يف �سنة
واحدة ،وهو مبلغ ي�ساوي املبلغ الذي كانت
�صـربيا تطلبه من �صندوق النقد الدويل”.
ويف بلغاريا ،ترى املنظمات غري احلكومية
واالحتادات العمالية �أن تخفي�ض النفقات
االجتماعية �أمر غري مقبول يف �أوقات الأزمة.
وحتذر جمموعة الرا�صد االجتماعي املحلية
هناك ،من “�أن �أي تخفي�ض �إ�ضايف ميكن �أن
يودي بال�سالم االجتماعي يف البالد” .وبالرغم
من تدعيم خرباء املنظمات غري احلكومية
لزيادة ن�صيب اال�ستثمار املوجه اىل البنية
الأ�سا�سية يف النقل� ،إال �أنهم ينتقدون بحدة
ف�شل احلكومة يف ا�ستخدام الأموال البنيوية
لالحتاد الأوروبي التي خ�ص�صت لبلغاريا،
�أثناء ال�سنتني الأوليني من ع�ضويتها الكاملة

يف االحتاد“ .فقط  0.6%من مبلغ  2.2بليوين
يورو قد �أنفقت بنهاية عام  .2008كما
�أن نق�ص القدرة املالية ،والبريوقراطية
الزائدة ،والإجراءات التي ال تتمتع بال�شفافية،
كلها عوامل منعت الأموال من الو�صول اىل
املنتفعني امل�سته َدفني”.

دراميا
الإبطاء ميكن �أن يكون
ّ

عندما بد�أت الأزمة املالية ،و�ضع
تنمويا
فر�ضا "فك ارتباط
االقت�صاديون
ً
ً
رفي ًقَا بالبيئة" ميكن لالقت�صاديات النا�شئة
وفقًا له اال تت�أثر باالزمة املالية العاملية،
بحكم احتياطها من العملة الأجنبية،
وك�شوف الر�صيد اخلا�صة بال�شـركات
القوية والقطاعات امل�صـرفية التي تت�سم
ن�سبيا بال�صحة .ولكن االقت�صادات النا�شئة
ً
�شعرت بالأثر على �أي حال .وتذكر الرا�صد
االجتماعي يف الهند "�أن التنب�ؤ الأويل
للحكومة ب�أن البالد �ستكون بعيدة عن �أثر
الأزمة ،كان تنب�ؤًا ق�صري النظر" ،وقد هبط
النمو االقت�صادي من ن�سبة  9.3%وهي
ن�سبة �صحية يف عام  2007اىل  7.3%يف عام
 .2008ويف عام  2009تنب�أ �صندوق النقد
الدويل منو ن�سبته  .4.5%وقد حدث هبوط
م�شابه من رقمني اىل  5%يف فيتنام وبريو
وكمبوديا.
�إن من ًوا قدره  5%ميكن �أن يجعل وزراء
املالية يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ي�شعرون باحل�سد ،حيث �أن
معظمهم ي�سعون اىل النهو�ض من النمو
ال�سلبي (�أي الركود) ،ولكن ال ينبغي
جتاهل نقطة االنطالق .فتعني ن�سبة منو
�سنويا يف بلدان الدخل املنخف�ض،
5%
ًّ
يوميا لل�شخ�ص
�سنتات
ع�شـرة
من
أقل
�
زيادة
ً
العادي .ولكن ال�سنتات القليلة ت�صنع فرقً ا
كبريا بالن�سبة للفقري .وكما ت�شري الرا�صد
ً
االجتماعي يف كمبوديا ،على �سبيل املثال،
ف�إن انخفا�ض معدل النمو اىل الن�صف ،يعني
�أن "النا�س الذين يعي�شون حول تونل �ساب،
البحرية الرئي�سية يف البالد ،يكونون بخا�صة
هم الأكرث عر�ضة للت�أثر� ،أو الأكرث ه�شا�شة.
حيث �إنهم قد وقعوا بالفعل فري�سة للدين
تلبي ًة لأغرا�ضهم .ويف العام املا�ضي كانوا
م�ضطرين لبيع �أ�صول �إنتاجية ،و�إخراج
�أطفالهم من املدار�س لت�شغيلهم".
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�أزمة دائمة

ي�شري م�صطلح "�أزمة" اىل منعطف ،حلظة
حا�سمة ،وقت غري م�ستقر .وبالن�سبة لكثري
من حتالفات الرا�صد االجتماعي التي قدمت
تقاريرها ،ف�إن الأزمة التي تعاين منها
بلدانهم ،تعود بجذورها اىل عقود م�ضت،
ومل تبد�أ مع انهيار الأ�سواق املالية الأخري.
ففي جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،يتزايد
الفقر با�ضطراد وال ينق�ص ،منذ عام ،1990
مع عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والعنف الذي
يخرب يف اقت�صاد �ضعيف �أ�صالً.
وقد ورد عن �إريرتيا �أن لديها "فو�ضى
اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية عميقة
من �صنع يديها" ،قبل �أن ت�ضـربها الأزمة
العاملية .بينما يف نيجرييا كان "معظم النا�س
وملدة طويلة يف و�ضع انهيار اقت�صادي.
فالف�ساد منت�شـر ،والبالد تفتقد اىل
الكهرباء .كما �أن التعليم وال�صحة يف حالة
بائ�سة .ومازال ال�صـراع امل�سلح من �أجل
املوارد النفطية يف ت�صاعد" .ويف اليمن،
يرى فريق الرا�صد االجتماعي املحلي �أن
نق�ص احلقوق الأ�سا�سية هو �أ�صل الأزمة تلو
الأخرى منذ عام  .1990حيث يعي�ش 42%
من �سكان اليمن حتت خط الفقر ،بل �إن
الن�ساء يع�شن يف و�ضع �أ�سو�أ من ذلك بكثري.
ويف بورما توجد �أزمة يف كافة املجاالت،
�سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الغذائية
�أو البيئية ،فيما بدت احلكومة هناك عاجزة
عن دعم مواطنيها عقب الإع�صار املدمر
حاليا نحو
الذي �ضـرب البالد .وهي تنفق
ً
ن�صف املوازنة على اجلي�ش.
ويف نيبال ،من املتوقع �أن ت�صل �آثار الأزمة
آثارا جديدة "لأزمات �أخرى
ً
قريبا ،م�ضيفة بذلك � ً
ترتبط بالبيئة ،والغذاء ،والطاقة ،واملالية
وال�سيا�سة .تلك التي مازالت ت�ضـرب املجتمع
منذ فرتة طويلة" .ويف بنغالدي�ش �أظهر �إع�صار
�سيدر  Sidrعلى ر�أ�س اثنني من الفي�ضانات
املتعاقبة ،مدى ه�شا�شة مقاومة ماليني من
النا�س املهددين ب�آثار التغري املناخي .ويعد
افتقاد �سلطة حكومية �أهم جذور امل�شكالت
يف ال�صومال ،فيما يعد االحتالل الأجنبي
أي�ضا يف
هو الهم الرئي�سي يف فل�سطني .و� ً
الإ�سهام من و�ض ٍع �ضمن �صـراع حرج ،قررت
الرا�صد االجتماعي العراقية هذا العام ،تركيز
تقريرها على و�ضع املر�أة .مما ادى اىل نتائج
قيمة" ،ثقافة امل�ساواة يف الو�صول والفر�صة
ّ

املطلوبة ،بالإ�ضافة اىل الت�شـريع".

متزايد �ضد املر�أة ،والأطفال وامل�سنني".

اال�ستقطاب

لعبة النعامة

يف �آذار/مار�س  ،2009ويف ظل الأزمة واجلدل
ال�سيا�سي حول كيفية تخفي�ض النفقات يف
�صـربياُ ،نظّ م معر�ض لل�سيارات يف بلغراد.
وقد بيعت حينها جميع املاركات باهظة
الثمن يف يوم االفتتاح ،ب�إجمايل زاد عن 2.6
مليوين دوالر!
لقد تفاقم اال�ستقطاب بفعل الأزمة يف كل
مكان .في�صف تقرير الرا�صد االجتماعي
من البحرين الو�ضع متمثالً يف "زيادة �أعداد
املليونريات ،وتقل�ص يف الطبقة الو�سطى،
و�إفقار للطبقة الدنيا" .كما �أن ال�شعور بعدم
الإن�صاف ،وهو حال �أكرث من الفقر املطلق،
قد �أدى اىل "مواجهات متكررة وتوتر بني
خ�صو�صا
املجتمعات املفقَرة وقوات الأمن،
ً
يف القرى .وهو ما جعل البنك الدويل ي�ضع
البحرين الآن يف مرتبة منخف�ضة بالن�سبة
لال�ستقرار ال�سيا�سي".
كثريا،
بها
اال�ست�شهاد
يف فيتنام التي مت
ً
كمثال على منوذج تنمية انت�شل املاليني من
براثن الفقر ،جند �أن ا�ستهالك الفئة الأغنى
يف البالد ومتثل  20%من املجتمع ،ي�شكل
ن�سبة  43.3%من �إجمايل النفقات ،بينما
تنفق ن�سبة الـ 80%الباقية من املجتمع
ب�صورة متوا�ضعة .اال�ستقطاب نف�سه ي�صفه
تقرير الرا�صد االجتماعي يف هندورا�س.
حيث املواجهة بني الأغنياء والفقراء هي �أ�س
االنقالب الذي �أطاح الرئي�س "مانويل زياليا"
يف حزيران/يونيه  ،2009منع�شة بذلك
ممار�سة "تغيري النظام" التي بدت �أمريكا
الالتينية وك�أنها قد تخلت عنها ،ل�صالح
مناهج دميقراطية منذ عقدين من الزمن.
ويف البلد املجاور ،كو�ستاريكا ،مرف�أ ال�سالم
التقليدي واال�ستقرار الد�ستوري يف �أمريكا
الو�سطى ،يحذر املراقبون من �أنه "�إذا مل يتم
التعامل مع التحديات [اخلا�صة بالأزمة] على
�أ�سا�س احلوار االجتماعي ،وبوا�سطة تغري
حا�سم بالطبع ،ف�إن الإ�صـرار على احللول
التقليدية (�سيولة مرة واحدة وا�ستقطاعات
أي�ضا تخفي�ض يف
يف النفقات العامة ،و� ً
احلقوق) �سي�ؤدي بال �شك اىل درجة كبرية
من انعدام امل�ساواة والفقر ،واىل اخلطورة
التي �أ�شـرنا �إليها بالفقر احلرج املتحول،
ب�سبب فقدان الدخل ،اىل فقر بنيوي ،وعنف

"يف كينيا تعي�ش احلكومة حالة �إنكار" .هكذا
يخربنا املراقبون املحليون هناك" ،حيث
تلعب لعبة النعامة ،بدفن ر�أ�سها يف الرمال.
فالنخبة احلاكمة تدفع ب�أن الأزمة ظرفية و�أن
حممي مبا يكفي بفعل
االقت�صاد الوطني
ّ
روابطه ال�ضعيفة مع الر�أ�سمال الدويل".
وقد وردت تقارير عن حاالت م�شابهة من
الإنكار يف بلدان كثرية .يف حالة مولدوفا،
وجدت الرا�صد االجتماعي �أنه قبل انتخابات
ني�سان�/إبريل  ،2009نفت احلكومة
ب�شدة �أن يكون للأزمة ت�أثري على البالد،
وحاولت احلفاظ ب�صورة م�صطنعة على
الو�ضع االقت�صادي .ومل يكن البنك الدويل
�شديد التفا�ؤل ،وخل�ص اىل �أن مولدوفا
هي الأعلى م�ستوى من بني الدول النامية
التي تعاين اله�شا�شة� ،أو الأكرث عر�ضة
لآثار الأزمة .ولكن بعد االنتخابات �أعلن
الرئي�س فورونني يف اجتماع مع رجال �أعمال
و�أع�ضاء يف احلكومة و�أع�ضاء يف الكونغر�س
و�سيا�سيني� ،أن "الأزمة حريق ،كارثة".
و�أو�ضح م�س�ؤولو احلكومة �أن التقليل من
الأزمة قبل االنتخابات كان ي�ستهدف منه
عدم "خلق حالة من الرعب".
ويف �أو�ضاع �أخرى ،مل يقم ال�سا�سة امل�س�ؤولون
بالتقليل من �أهمية الأزمة فح�سب ،بل تب ّنى
قادة امل�ؤ�س�سات االجتماعية النهج نف�سه،
متخوفني يف ذلك من �أن ت�ؤدي الكارثة
ب�صانعي القرار اىل قبول املطالب االنتهازية
فعليا باملزايا.
التي رفعها من يتمتعون
ً
فتخربنا الرا�صد االجتماعي يف بوليفيا �أن
“املقاولون البوليفيون ميثلون جز ًءا من هذا
التيار ،م�ستجيبني للهبوط العاملي احلاد من
خالل مفاو�ضات غري متكافئة ،تنقل عبء
عمالهم من خالل الت�سـريح
الأزمة اىل كاهل ّ
والتخفي�ضات يف املنافع والأجور”.
ويف �سلوفانيا ،ر�صد املراقبون املحليون
أي�ضا �أ�صحاب الأعمال ،وهم ي�سيئون
� ً
ا�ستخدام اخلوف من الأزمة؛ لإعادة هيكلة
حقوق العمال .يف غواتيماال اتخذت احلكومة
تدابري ا�ستهدفت مواجهة �أزمة الطعام ،مثل
�إلغاء اجلمارك على الواردات� ،أ�سفرت عن
منافع لفئة معينة ولي�ست للم�ستهلكني.
ومن بارغواي يخربنا التحالف املحلي
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للرا�صد االجتماعي ،ب�أن القطاعات الأوىل
التي طالبت بدعم �إ�ضايف "كانت تلك
التي انتفعت من ال�سيا�سات النيوليربالية
ودمج ال�سوق للحكومة ال�سابقة :م�ص ّدرون
زراعيون ،و�صناعيون ،وم�صدرون ومنفذو
دعاية )...( .فقد �أ�صـر منتجو ال�صويا مثالً،
على �أال يقت�صـر دور احلكومة على تغطية
أي�ضا مبا يكفي من
خ�سارتهم ،بل �أن متدهم � ً
�أموال من الدعم العام للحفاظ على م�ستوى
�إنتاجهم و�أرباحهم .وبالفعل فقد حققوا
أرباحا ا�ستثنائية يف الدورة ال�سابقة .ويعود
� ً
جزئيا اىل امل�ضاربات
الف�ضل يف ذلك
ً
يف م�ستقبل �سوق ال�سلع الزراعية ،والتي
�صاحبها الرتويج للوقود احليوي يف بلدان
كثرية".
ويف بولندا “يعتقد العامة �أن البنوك تتالعب
مبعدالت التغيري على ح�ساب العمالء .ويف
الوقت احلايل ،ميكن �أن ي�صل الفارق بني
معدل ال�شـراء والبيع اىل  )2(12%فيما يعجز
حتى مكتب املناف�سة وحماية امل�ستهلك
عن فر�ض قيود على معدل تغيري .ومن
هنا تت�شكل جماعات امل�ستهلكني عرب
الإنرتنت بغر�ض �شـراء العمالت الأجنبية
بكميات كبرية� ،آملني يف التفاو�ض على
قدر االنت�شار ،و�أحيا ًنا حتى ُيعيدوا التفاو�ض
على قواعد و�شـروط االتفاقات االئتمانية”.
بعد ح�ضورها حلقة نقا�شية نظمتها
“�شبكة العامل الثالث” حول اال�ستجابات
َ
املدافعة
الآ�سيوية للأزمة ،كتبت من�سقة
يف الرا�صد االجتماعي “ناتاليا كاردونا”
 Natalia Cardonaيبدو �أن هناك "�أجواء
من الدفاعية و�سط حكومات املنطقة� .إذ
بدالً من نهج مبادر وفعال وجديد لتغيري
النظام املايل الدويل ،ف�إنهم يعتمدون على
�سيا�سات قدمية يف التعامل مع م�شكالت
اقت�صادية جديدة و�أ�سو�أ".
وترى الرا�صد االجتماعي يف الأرجنتني
�أن احلكومة هناك ،تبدو غري جمهزة يف
مواجهة �ضخامة التحديات التي تفر�ضها
الأزمة .فيما يعتقد التحالف الربازيلي �أن
قادة البالد "يخلطون بني العجز عن العمل
( )2م�سح �إلكرتوين على الإنرتنت قامت بهMoney.:
 .plوميكن االطالع على ن�سخة منه على العنوان:
ww.money.pl/banki/wiadomosci/
artykul/ciezki;los;posiadaczy;kredyt
ow;banki;uderzaja;spreadem,207,0,3
83183.html

واالحرتا�س املايل .ففي �أوقات الركو�ض
"تهبط عوائد ال�ضـرائب ،بينما ترتفع نفقات
الأمن االجتماعي .وقتئذ يرتفع العجز املايل
وذلك حتدي ًدا لأن احلكومات مل تكن جريئة
مبا يكفي ،حتى يف الأو�ضاع املالية الأ�سو�أ
مما �سيكون عليه احلال �إذا كانت قد عملت
بح�سم على دعم املطالب".

دعم املميزين

الأكرث من ذلك �أن النجاح مل يكن حليف كل
املحاوالت التي جرت للنهو�ض باالقت�صاد،
�أو �أنها حتى مل تكن حماوالت كافية.
فاملراقبون الكنديون يعتقدون �أن "خطة
احلكومة لتحفيز االقت�صاد ق�صرية النظر،
حيث �إنها ال تلبي احتياجات �آالف املواطنني
ممن ي�شعرون بلهيب الأزمة .والوظائف
التي �أوجدتها ا�ستثمارات احلكومة تقع يف
�صناعات يهيمن عليها الرجال ،فيما جند
ِ
جمهدة غري
الن�ساء �أكرث متثيالً يف �أعمال
م�ستقرة ،ويت�صدرن قائمة �ضحايا ت�سـريع
العمالة".
تقريبا الكالم نف�سه الذي ورد يف
هذا
ً
تقرير الرا�صد االجتماعي التايالندي":
من بني الإجراءات الأكرث �إثارة للجدل،
ت�سليم احلكومة مبلغ  2000بات تايالندي
ُ
أمريكيا) مل�ستخدمي احلكومة
�
ا
دوالر
(57
ً
ً
والقطاع اخلا�ص ممن يقل دخلهم عن
�شهريا .حتى
 14000بات ( 397دوالراً)
ً
امل�ؤهلون للح�صول على هذا املبلغ انتقدوا
ال�سيا�سة كنوع من التعميم الأخرق ،يف مقابل
التحفيز االقت�صادي الهادف .على �سبيل
نظرا لأن معظم العمال املن�ضوين يف
املثالً ،
هذه الفئة يعملون يف القطاع غري الر�سمي،
ف�إنهم ال تنطبق عليهم امل�ساعدة ،وهو ما
أي�ضا ق�ضية التمييز بني اجلن�سني،
يطرح � ً
حيث �إن معظم الن�ساء يعملن يف االقت�صاد
غري الر�سمي".
ففي الوقت الذي تقوم فيه النظم
االقت�صادية الغربية ب�ضخ �أموال �إنقاذ
�ضخمة جديدة يف امل�ؤ�س�سات املالية ،ويف
بع�ض احلاالت يعيدون بنوكهم اىل النظامية،
ك�إعادة ت�أميم ،ف�إن الربملان يف كينيا  -وفق
ما ذكره حتالف الرا�صد االجتماعي املحلي
 يقوم بت�شـريع خ�صخ�صة الأ�صول العامةاال�سرتاتيجية القليلة الباقية؛ بغر�ض توفري
�ضخ للعائد احلكومي مرة واحدة فقط.

ومن بني امل�ؤ�س�سات التي مت التخطيط
خل�صخ�صتها ال�شـركة الكينية لتوليد الطاقة،
وال�شـركة الكينية للموا�سري ،و�صناعات
ال�سكر اململوكة للدولة ،والفنادق ،والبنوك،
وغريها.
ويف لبنان� ،أقر كل من رئي�س الوزراء
ووزير املالية بالآثار ال�سلبية املتوقعة
من الأزمة العاملية ،واحلاجة اىل حماية
االقت�صاد الوطني .ولكن حتليل املراقبة
املحلية هناك ،يخل�ص اىل �أن التدابري التي
ت�سـرع من الإجراءات املطلوبة
يطبقونها
ّ
اللتحاق لبنان مبنظمة التجارة العاملية ،وهو
ما يعني حترير اخلدمات والقطاع الإنتاجي
يف االقت�صاد املحلي.
باملثل ،ويف تايالند "ف�إنه لتطبيق خطة
أي�ضا
الإنعا�ش االقت�صادي ،تعمل احلكومة � ً
على �إ�صالح الهيكل النظامي ل�صالح
�أ�سواق املال .ولكن على عك�س بلدان كثرية
ت�ضع �ضمانات �أكرب حلماية امل�ستهلكني
واقت�صادهم ،ف�إن تايالند ت�سري نحو
االن�سحاب الكامل للدولة من النظامية اىل
التحرير ،وزيادة دور ال�سوق الر�أ�سمايل
يف تنمية االقت�صاد" .ويخ�شى املراقبون
التايالنديون �أن "ت�ؤدي هذه املبادرة،
وبوجود كثري من الأ�شخا�ص �أنف�سهم
املنخرطني يف الأزمة املالية التي حدثت يف
عام  1997ممن يبحثون عن مكا�سب ق�صرية
الأمد ،اىل متهيد الطريق اىل �أزمة جديدة
مبجرد �أن تقف البالد ثانية على قدميها".
ويف ماليزيا التي تعتمد يف منوها
كبريا على ال�صادرات،
االقت�صادي اعتما ًدا
ً
وت�ستورد معظم الغذاء اخلا�ص بها ،يخربنا
تقرير الرا�صد االجتماعي �أن البالد "�ستعاين
م�ضطرةً ،ول�سنوات مقبلة ،من �صعوبات
اقت�صادية .وثمة هبوط حاد يف الإنتاج
عاليا.
ال�صناعي ،ومعدالت البطالة حتلق
ً
ويحذر املحللون من �أن الركود القادم
ميكن �أن يكون �أ�سو�أ من ركود عام .1997
وقد تعر�ضت احلكومة النتقادات ب�سبب
�شدة ت�أخرها يف التحرك والرتكيز على �إنقاذ
ال�شـركات .وتقوم منظمات املجتمع املدين
هناك بتنظيم االحتجاجات واملنتديات
العامة؛ لرفع الوعي العام بالآثار ال�سلبية
خ�صو�صا على الفئات الأكرث
لهذه الأزمات،
ً
عر�ضة للت�أثر يف املجتمع".
وهذا على عك�س ال�سيا�سات التي مت تطبيقها
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متاما ،حيث مت ال�سعي اىل تقليل
يف فنزويال ً
الفقر وبو�ضوح ،من خالل �إنفاق حكومي
دائما
�ضخم.حتى عندما مل تكن ال�سيا�سات
ً
تت�سم بال�شفافية ،ح�سبما يود "املراقبون".
منناحية�أخرى،تبدواجلزائروقدتعلمتبع�ض
الدرو�س من الأزمة .ففي �أيلول�/سبتمرب
� ،2008أعلن �سيدي �سعيد �أحد قادة االحتاد
العام للعمال اجلزائريني� ،أن احلكومة تخلت
عن �سيا�سة "كل �شيء ميكن خ�صخ�صته".
ويقدر تقرير الرا�صد االجتماعي املحلية
م�شـروعا من امل�شاريع العامة يف
�أن "220
ً
انتظار اخل�صخ�صة ،قد �أزيلت من قائمة
ال�شـركات التي كانت �ستباع مبجرد تطبيق
تدابري نظامية جديدة .ف�ضالً عن ذلك ،فقد
طبق املجل�س الوزاري التابع للحكومة يف
كانون الثاين/يناير  2008االئتمان البنكي،
والتطهري املايل للم�ؤ�س�سات االقت�صادية
العامة ،مبحو الديون امل�ستحقة ل�شـركات
ن�شطة .و�أ�سندت احلكومة م�س�ؤولية الإ�شـراف
على تدابري حمو الديون اىل جمموعة وزارية
عاملة لل�صناعات املالية ،وت�شجيع اال�ستثمار
و�سط امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

اال�ستثمار يف النا�س

ميكن لكثري من املواطنني حول العامل،
�أن يتفقوا على املح�صلة التي خل�ص �إليها
املراقبون يف بريو" :يف الأوقات اجليدة،
ُيطلب من العمال بطبيعة احلال االنتظار
وب�ص ٍ
رب فوائد النمو؛ ويف �أوقات الأزمة يكون
من املتوقع منهم �شد الأحزمة" .ولكن هذا
لي�س عدالً ،واالقت�صاديون يدركون الآن� ،أن
هذا حتى ال يجدي .فاحلزم التن�شيطية التي
اعتمدت على ا�ستقطاعات �ضـرائب الأغنياء،
ودعم بنوك و�شـركات كبرية ،مل ت�سفر عن
النتائج املرغوبة .وبتوقّ ع ركود مطول،
مييل الأغنياء والطبقات املتو�سطة اىل
توفري مزيد من املال ،بدالً من �إنفاقه ،بينما
ت�ستخدم البنوك الأموال التن�شيطية لإعادة
بناء �أ�صولها ،بدالً من �إقرا�ضها.
ولكن عندما ت�سري الأموال اىل الفقراء،
فورا .وال يرجع �سبب هذا اىل
ف�إنها ُتنفق ً
دورهم يف
أف�ضل،
�
نحو
على
�أنهم يفهمون،
َ
الإ�سهام يف �شفاء االقت�صاد العاملي ،بل
خيارا �آخر.
لأنهم ال ميتلكون ً
يف جميع �أنحاء العامل ،تطالب منظمات
املجتمع املدين ب�أ�شياء متماثلة ،ولكن

«يف نيويورك وحدها هناك حوايل ثالثة ماليني �شخ�ص يفتقدون الأمن الغذائي ،وكذلك
يعتمدون على �رشاء املواد الغذائية غري ال�صحية والرخي�صة ،وتزايد هذا الأمر منذ
االزمة املالية يف عام  .2008املتاجر التي تبيع املواد الغذائية الطازجة قليلة يف �أحياء
بروكلني وبرونك�س� .أحد احللول لهذه امل�شكلة هو الزراعة اجلماعية املدعومة ،والتي
جتمع بني املزارع العائلية ،وتنتج الزراعة الع�ضوية مع امل�ستهلكني ،مما ي�ساهم يف
احل�صول على غذاء �صحي داخل املدينة».
نادية جون�سون (ويدو وعادل للأغذية  ،نيويورك)
بطرق خمتلفة .يف املغرب ،وح�سبما يخربنا
تقرير الرا�صد االجتماعي املحلية "�أ�صبحت
هناك �إ�ضـرابات عديدة يف قطاعات خمتلفة
(التعليم وال�صحة واملجتمعات املحلية،
أي�ضا .وبني احلركات
�إلخ) و�إ�ضـراب عام � ً
االجتماعية الدينامية ب�شكل خا�ص ،ينبغي
�أن نذكر الن�ضاالت املختلفة التي ع�ضدتها
اللجنة التن�سيقية للرا�صد االجتماعي ،يف
أي�ضا
مواجهة التكلفة املرتفعة للحياة ،و� ً
اجلمعيات الوطنية للمهنيني املتعطلني.
وقد مت و�ضع ا�سرتاتيجيات عديدة للتحرك
اجلماعي ،مثل االعت�صامات وامل�سريات
ال�شعبية املتزامنة ،و�أيام التعبئة الوطنية
�ضد الفقر .وت�شري املطالب اىل وقف
ارتفاع الأ�سعار ،وتدعيم �أموال التعوي�ضات،
املدرج املتحرك للرواتب ،ورفع
وتطبيق
ّ
م�ستوى اخلدمات العامة ،ووقف خ�صخ�صة
توزيع املياه والكهرباء ،واملطالبة باحلق يف
العمل يف اخلدمة املدنية.
ويف الواليات املتحدة ،حيث انطلقت �شـرارة
الأزمة ،وحيث ارتفع عدد املتعطلني عن
العمل اىل  13.1مليونا ً ،بزيادة قدرها
 5.6ماليني يف بداية الركود ،نال احلزب
"عقابا" من قبل الناخبني الذين
اجلمهوري
ً
اختاروا باراك �أوباما على �أ�سا�س الأمل
والتغيري .والآن ،وح�سب التقرير الأمريكي
للرا�صد االجتماعي ،ف�إن "حركات حقوق
الإن�سان ،والوظائف اخل�ضـراء ،والتجارة
العادلة ،والرعاية ال�صحية ،وال�سكن ،تقدم
مقرتحات وترفع مطالب من �أجل تغيري
حقيقي وبنيوي .وال ميكن للواليات املتحدة
�أن تتحمل تبديد هذه الفر�صة ال�سانحة
للتغيري احلقيقي".
ويف غانا ،تطالب الرا�صد االجتماعي
بدعم املزارعات "يف �شكل ا�ستثمارات يف
املدخالت ،مثل الأ�سمدة ،وكذلك يف التدريب

والو�صول اىل الأ�سواق .وهذا من �ش�أنه تعزيز
الزراعة والإ�سهام يف الوقت نف�سه يف خلق
فر�ص عمل ،ومنو اقت�صادي ،وحتقيق ح�سن
العي�ش للمواطنني" .واملطلب نف�سه جنده يف
ال�سنغال� ،أكرث بلدان غرب �أفريقيا ا�سترياداً
للغذاء .حيث يقرتح املجتمع املدين "العودة
اىل الزراعة التقليدية التي يجب على الدولة
�أن ت�شجعها وتدعمها".
فالزيادة احلقيقية يف الأجور ،ينبغي �أن
تكون هي ال�سيا�سية التن�شيطية .هكذا
تخل�ص الرا�صد االجتماعي يف بلغاريا .ويف
الفلبني "جند حزم التحركات التن�شيطية
يف م�سارها ال�صحيح ،ولكنها وعلى خالف
ما تو�ضحه احلكومة ،ينبغي �أن تقوم على
ا�سرتاتيجية وطنية وا�ضحة ،وعلى احلقوق
ول�صالح الفقراء ،وان تهدف اىل تقوية
خ�صو�صا يف �ضوء املناخ
الطلب الداخلي،
ً
االقت�صادي احلايل املعادي للم�ص ّدرين.
فيجب �أن تكون الأولوية للأمن الغذائي،
وخلق فر�ص عمل عن طريق دعم وتقوية
امل�شاريع املحلية ملنفعة العمال ،رجاالً
ون�سا ًء ،واال�ستثمار يف م�شاريع البنية
الأ�سا�سية اخل�ضـراء ،ول�صالح الفقراء
(مثل:بناء �شبكة ري ،وتو�صيل الكهرباء
للقرى النائية ،وتطوير الطاقة النظيفة)
أي�ضا تو�سيع الأمن االجتماعي واالقت�صادي
و� ً
أخريا� ،إعادة
�
و
()...
واملتعطلني
للفقراء
ً
املفاو�ضات حول ال َّدين الوطني ،بحيث
ُيع َجل بتوجه كتلة عائدات الدولة نحو تلبية
احلاجات الأ�سا�سية للنا�س ،بدالً من خدمة
ال َّدين التي يجب تناولها بجدية واعتبار".
يف تايالند ،تعمل الرا�صد االجتماعي على
منا�صـرة حتالف وا�سع �شبيه بالتحالف الذي
�أدى اىل "د�ستور ال�شعب" عام  ،1997يف
�أعقاب الأزمة املالية جلنوب �شـرق �آ�سيا.
ويف بريو ي�ؤكد املراقبون �أن "مواجهة
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ال�ضـرر الذي ت�سببت فيه الأزمة ،يتطلب
تعزيز الطلب املحلي ،وذلك بزيادة ا�ستهالك
أي�ضا وقف
العمال ،وحماية الإنتاج الوطني ،و� ً
اتفاقية التجارة احلرة ،التي فتحت �سوق
بريو على م�صـراعيه ،يف �أوقات تتقل�ص فيها
الأ�سواق الدولية".
ويرغب التحالف الوطني املك�سيكي للرا�صد
أي�ضا ،يف مراجعة اتفاقية التجارة
االجتماعي � ً
لأمريكا ال�شمالية" :فقد اقرتحت احلركة
الوطنية لال�ستقالل الغذائي والطاقة،
وحقوق العمل واحلرية الدميقراطية يف
خطاب بتاريخ  16ني�سان�/إبريل 2009
يخاطب باراك �أوباما رئي�س الواليات

املتحدة االمريكية اقرتحت بدء حوار على
�أعلى م�ستوى حول بنود معينة ،مثل �إعادة
التفاو�ض العاجل بخ�صو�ص اتفاقية التجارة
احلرة يف �أمريكا ال�شمالية وو�ضع �ضمانات
للعمل واحلقوق االجتماعية ،وحقوق الإن�سان
عموما يف املنطقة .و�سوف ي�شمل هذا ت�أ�سي�س
ً
�صندوق تعوي�ضات متباين اال�سهامات
لأمريكا ال�شمالية ،والتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية
وطنية يف ما يتعلق بالهجرة ،وتوقيع اتفاقية
بغر�ض ت�شجيع اتفاقية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لأمريكا ال�شمالية".
ا�ستجابة للأزمة ،نرى كثريين من �أ�صحاب
الأر�صدة يف �إيطاليا ،يدخلون عامل املال

الأخالقي .ويدفع املراقبون الإيطاليون ب�أن
"عميل املال الأخالقي يراعي الكيفية التي
أي�ضا
�سيتم بها ا�ستخدام ماله او مالها ،و� ً
كيفية �إفال�س بنكه .فكثري من البنوك اليوم
ت�ضاعف جهودها لتح�سني �سمعتها .فالعودة
اىل املهمة الأ�صلية للنظام امل�صـريف
املتمثلة يف دعم االقت�صاد احلقيقي ،البد �أن
دائما للبحث عن خمرج للأزمة".
يكون مرج ًعا
ً
والنتيجة التي خل�ص �إليها ه�ؤالء املراقبون،
امنا ت�صلح يف كل مكان� ،أال وهي ":كلمة
ال�سـر ينبغي ان تكون حماربة الفقر ،و�إعادة
توزيع املوارد".
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