�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
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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/>.
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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.

