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املعهد ال�شيا�شي ال�شلوفاكي

كلية االقت�شاد، جامعة كو�شي�س الفنية

دانيال كليموف�صكي

Daniel Klimovský

االإ�شالحات  من  العديد  �شلوفاكيا  طبقت 

االجتماعية واالقت�شادية املرِهقة، قبل وبعد 

االحتاد  يف  الكاملة  الع�شوية  على  ح�شولها 

الف�شل  ويرجع   .2004 العام  يف  االأوروبي 

اىل هذه االإ�شالحات، يف حتقيق الدولة لنمو 

اقت�شادي تعّدى %7 يف 2008، وهو االأعلى 

فقد  ذلك،  عن  ف�شالً  االأوروبي.  االحتاد  يف 

اأوفت �شلوفاكيا مبتطلبات االحتاد االأوروبي 

الكراون  واأبدلت  والنقدي،  االقت�شادي 

الثاين/يناير  كانون  يف  باليورو  ال�شلوفاكي 

يف  االأوروبية  اللجنة  ذكرت  وقد   .2009
ت�شـرين الثاين/نوفمرب 2008 اأن �شلوفاكيا 

تقدم  مل  وبولندا(  الت�شيك،  )وجمهورية 

باالأزمة  يتعلق  ما  يف  حادة  �شيناريوات  اأي 

العاملية. وتنباأت يف احلقيقة بنمو اقت�شادي 

قدره %2.7 يف 2009 و%3.1 يف 2010، مع 

االأداءات  بني  من  االقت�شاد  يظل  باأن  توقع 

املرتفعة التي حتتل قمة االحتاد االأوروبي يف 

بل ومن املحتمل جًدا اأن يكون ذلك   ،2009
اأي�ًشا لعام 2010. 

. وقد 
بداأ التطور التدريجي يف العام 2009)1(

ني�شان/ يف  ل�شلوفاكيا  الوطني  البنك  تنباأ 

 2.4% بن�شبة  �شينحدر  االقت�شاد  باأن  اإبريل، 

 2010 يف   2% بن�شبة  ينمو  ثم   ،2009 خالل 

االأوروبي  البنك  تنبوؤ  اأما   .2011 يف  و3% 

يف  ت�شاوؤًما  اأكرث  بدا  فقد  والتنمية،  لالإعمار 

لالقت�شاد  انحداًرا  قّدر  اإذ  اأيار/مايو،  بداية 

ال�شلوفاكي بن�شبة %3.5 يف 2009، ثم منوه 

بن�شبة %08 يف 2010. يف الوقت نف�شه، ُتظهر 

يف  للبطالة  احلاد  االرتفاع  احلكومة  بيانات 

 8.4% مبعدل   2008 االأول/دي�شمرب  كانون 

من  الثاين/نوفمرب  ت�شـرين  يف   7.8% )من 

البيانات  تلك  قدمته  ما  وبعد  نف�شه(.  العام 

الثاين/يناير  كانون  يف  تقدير  من  احلكومية 

15.000 وظيفة �شتكون مهددة،  باأن   2009
يف  الرقم  هذا  تقييم  االقت�شاد  وزارة  اأعادت 

ني�شان/اإبريل لتبني اأن حجم فقدان الوظائف 

�شوف ي�شل اىل 30.000 وظيفة. 

اأوروبا"  "ديرتويت  �شلوفاكيا  وتعترب 

اىل  جنًبا  "بيجو" و"فولك�س فاغن"،  مب�شانع 

�شناعة  يوؤلف  ما  موّرديهما،  �شبكتي  جنب 

الـ20 بليون يورو �شنوًيا،  يتخطى  تدر دخالً 

ومع  عمل.  فر�شة   75.000 من  اأكرث  وتوفر 

ذلك، فاإن املوؤ�ش�شتني تعتمدان على الطلب 

يف  ال�شيارات  �شوق  حجم  ل�شغر  االأوروبي، 

ظه، كما اأنهما قللتا من حجم  �شلوفاكيا وحتفرُّ

اإنتاجيهما مع اأوائل العام 2009. 

تدابري التغلب على االأزمة

اأطلقت   ،2009 الثاين/يناير  كانون  يف 

احلكومة ال�شلوفاكية خطة لتدعيم الت�شغيل، 

االأزمة،  اآثار  ملحاربة  املحلي  الطلب  وتعزيز 

مليون   332 قدره  مبلًغا  لهذا  وخ�ش�شت 

قامت  كما  دوالر(.  مليون   431( يورو 

بت�شكيل جلنة الإدارة االأزمة، تتاألف من ممثلي 

احلكومة، والبنك املركزي، والبنوك التجارية، 

والبلديات،  العمل،  واأ�شحاب  والنقابات، 

؛ لتحليل اآثار االأزمة 
)2(

واملعار�شة الربملانية

واقرتاح تدابري ملواجهتها. ويف ال�شهر التايل 

 62 من  يقرب  ما  االقت�شاد  وزارة  اأعلنت 

بع�س  تخفيف  االأقل  على  اأو  الإزالة،  تدبرًيا 

االحتاد  اأموال  من  االنتفاع  بينها  من  االآثار. 

االأوروبي، وامل�شاركة يف م�شاريع �شـراكة بني 

 �صلوفاكيا

تنقيح اخلطط

اأ�صلحت �صلوفاكيا اقت�صادها بنجاح؛ لتن�صم اإىل االحتاد االأوروبي. ولكن منوها االقت�صادي 

ا.  �صهد تباطوؤًا، كما اأن �صناعة ال�صيارات فخر ال�صناعة الوطنية قد انخف�س اإنتاجها فعليًّ

وملواجهة هذه االأزمة قامت احلكومة ال�صلوفاكية باتخاذ تدابري خمتلفة، يتاأ�ص�س كثرٌي 

منها على تعزيز فر�س العمل، و�صبط ال�صوق وتنظيمه. ومن ناحيتها، يجب على املنظمات 

غري احلكومية اأن تعالج على الفور ما لديها من نق�س يف اال�صتعداد ملواجهة االأزمة. 

وياأتي ا�صتمرار التمييز �صد الغجر Roma واملراأة، بحكم النهج الت�صلطي الذي ت�صعى 

من خالله احلكومة اإىل جتاهل معار�صيها ال�صيا�صيني. وقد مت ماأ�ص�صة امل�صاعدات االإمنائية 

اخلارجية قانونًيا. وهي ت�صهد منًوا؛ ومع ذلك فمازالت اأقل من املعايري االأوروبية. 

)1( Pokorný, J. Global crisis – a traumatizing 
factor or an opportunity for Slovakia?.

Available from: <www.stavebne-

forum.sk/sk/article/12474/global-
crisis-a-traumatizing-factor-or-an-

opportunity-for-slovakia/>.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية

موؤ�شـر القدرات اال�شا�شية يف �شلوفاكيا = 99

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني

موؤ�شـر امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شلوفاكيا = 69

اطفال يبلغون التمكني

ال�شف اخلام�س

والدات باإ�شـراف 

موظفني كفوئني

جتاوز �شن 

اخلم�س �شنوات
الن�شاط التعليم

االقت�شادي

43

82
71

99
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القطاعني العام واخلا�س لبناء طرق �شـريعة، 

خمتلفة  م�شاريع  على  الدولة  اإنفاق  وزيادة 

للبحوث والتنمية. 

وحترًكا  ن�شاًطا  اأكرث  احلكومة  بدت  كذلك 

اأدوات  على  والت�شديق  االأ�شعار،  �شبط  يف 

متطلبات  واإ�شدار  لل�شياحة،  انتقائية  دعم 

باالإ�شافة  واملوؤ�ش�شات.  البنوك  وتو�شيات 

اأعادت   2009 اآذار/مار�س  ففي  ذلك،  اىل 

�شـركة  اأ�شهم  من   49% �شـراء  احلكومة 

اىل  باعتها  قد  كانت  التي  تران�شبرتول 

يف  دوالر  مليون   74 مببلغ  الدولية  يوكو�س 

2002. ومن املمكن اأن تعطي هذه ال�شفقة 
دفعة قوية لتحديد �شيا�شات الطاقة للبالد. 

وحتى االآن، مل تركز املنظمات غري احلكومية 

ال�شلوفاكية على االأزمة االقت�شادية العاملية. 

من  كثري  اىل  املنظمات  هذه  حتتاج  حيث 

اجلهات  اأن  منها:  اأ�شباب،  لعدة  التحركات 

االإ�شهامات  من  ت�شتقطع  �شوف  املانحة 

املخ�ش�شة لالأعمال االإن�شانية واأن�شطتها. كما 

اأن نق�س املوارد يحتم على هذه املنظمات 

كما  واأن�شطتها.  اأولوياتها  تقييم  تعيد  اأن 

هذه  م�شاعدة  طلب  من  �شتزيد  االأزمة  اأن 

املنظمات وتعاونها؛ و�شوف تتكرر تدخالت 

هذه  لعالقات  ال�شيا�شي  واقتحامها  الدولة 

املنظمات ويف اأن�شطتها. على �شبيل املثال، 

غري  املنظمات  من  احلكومة  تطلب  قد 

احلكومية تدعيم االأن�شطة التي تعتربها اأكرث 

بني  من  قليالً  عدًدا  اإن  حيث  باالأزمة؛  �شلة 

�شيا�شي،  با�شتقالل  يتمتع  املنظمات  تلك 

ولذا �شتكون احلكومة يف موقف فريد يخول 

املعار�شني،  ومعاقبة  موؤيديها  متويل  لها 

من خالل توزيعها لدعم الدولة واملنح. 

ا�صتمرار "طغيان االأغلبية"

على  املختلفة  االإجنازات  من  الرغم  على 

ال�شيا�شي  امل�شهد  اأن  اإال  االأوروبي،  امل�شتوى 

هناك مازال مقيًدا تقييًدا �شديًدا. فقد وا�شل 

هما  فيه  الرئي�شيان  احلزبان  احلاكم  االئتالف 

ال�شلوفاكي  واحلزب   ،Smer "�شمري"  حزب 

 2008 عام  اأثناء  االأغلبية"  "طغيان  الوطني 

للمعار�شة  التام  والتجاهل   .2009 وبداية 

�شبيل  )على  يومًيا  يحدث  كان  ال�شيا�شية، 

احلكومة  واأي�ًشا  �شمري  حزب  نواب  املثال: 

ينبغي  اأنه  مراًرا  اأكدوا  الوزراء  رئي�س  ت�شمل 

مبناق�شة  لها  ال�شماح  تتوقع  اأال  للمعار�شة 

فر�شة  اأي  تنال  اأن  اأو  احلكومة،  مقرتحات 

للم�شاركة يف اأي عملية التخاذ القرار(.

جديًدا  عدًوا  اأي�ًشا  احلكومة  وجدت  وقد 

الوزراء  رئي�س  نعَت  فقد  االإعالم.  هو  لها، 

وال�شحفيات  ال�شحفيني  ال�شلوفاكي 

باملعتوهني والعاهرات واحلمقى، وانتقدهم 

جلمهورية  القومي  االأمن  عمالء  بو�شفهم 

الذين  )وهم  اال�شرتاكية  ت�شيكو�شلوفاكيا 

ا�شتخدام  مت  وقد  موؤيديه(.  �شمن  كانوا 

حملة  يف  املجريني"  بـ"كارت  ي�شمى  ما 

حيث   ،2009 لعام  الرئا�شية  االنتخابات 

وموؤيداه  احلايل  والرئي�س  الفائز  اأ�شدر 

بياًنا  ال�شلوفاكي(  والوطني  )ال�شمري  حزَبا 

بدعم  الرئي�شينَي  معار�شِيه  فيه  يتهمون 

يف  انق�شاًما  اأحدث  ما  املجرية،  االأقلية 

املجتمع ال�شلوفاكي، واأ�شاء يف الوقت نف�شه 

اىل املواطنني املجريني. 

وال�شيا�شات  "القومية"  ظهرت  لقد 

احلاكم  االئتالف  توىل  فور  ال�شوفينية، 

 2008 بداية  ومع   .
)3(2006 يف  امل�شئولية 

للتاريخ  الوزراء يف و�شع منهجية  بداأ رئي�س 

"ال�شلوفاك  م�شطلح  و�شك  ال�شلوفاكي، 

ال�شخ�شية  عن  دافع  فيما   
القدامى")4(

اإياه  ناعًتا  يانو�شيك  جوراي  التاريخية 

.
"باال�شرتاكي االأول")5(

امل�شكلة االأخرى احلادة هي الف�شاد والعمالة. 

املنا�شـرة  على  احلاكم  االئتالف  داأب  فقد 

عن حقه يف حماباة اأع�شاء حزبه، وموؤيديه من 

خارج احلزب. ولكّن وزراء كثريين وموظفني 

اأو  التقهقر  اىل  ا�شطروا  كباًرا،  مدنيني 

متار�شها  التي  ال�شغوط  ب�شبب  االن�شحاب؛ 

اللجنة  )مثل  دولية  موؤ�ش�شات  عليهم 

واملعار�شة  الوطني  واالإعالم  االأوروبية(، 

.
)6(

ال�شيا�شية

التمييز

 بحقوق ال�شكن واالإخالءات، 
ّ
منح املركز املعني

حقوق  منتهك  جائزة  جينيف،  يف  والكائن 

بورما  )مع  ل�شلوفاكيا   2007 لعام  ال�شكن 

متييز  من  عليه  ت�شـر  ما  منتقًدا  وال�شني( 

�شد الغجر الرحل، ممن يتم التفريق �شدهم 

بيوتهم.  من  ا 
ً
ق�شـر واإخالءهم  الوقت،  طوال 

فاأكرث من 120 األًفا من غجر الروما يعي�شون 

اإمكانية  فيها  يفتقدون  فقرية،  اأحياء  يف 

الو�شول اىل اخلدمات االأ�شا�شية للحياة، مثل 

لهم  احلكومة  تفعل  ومل  والكهرباء.  املياه 

�شوى القليل لتح�شني هذا الو�شع. ومن ثم 

اأبعد  مازالت  ظروف  يف  يعي�شون  الغجر  فاإن 

وقد  للعي�س.  االأوروبي  املتو�شط  عن  بكثري 

 2009 اآذار/مار�س  يف  خا�شة  حالة  وقعت 

اأوالًدا  ال�شلوفاكية  ال�شـرطة  اأجربت  عندما 

�شوى  تر�شيح  ميكنها  ال  الربملانية  املعار�شة   )2(

ع�شو واحد من دون انتماءات �شيا�شية.

)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.

موقع  حول  اخلالف  بع�س  وجود  من  الرغم  على   )4(

)الدولة   Great Moravia العظمى  مورافيا 

التا�شع  القرنني  يف  وجدت  التي  ال�شلوفاكية 

التاريخية  اجلغرافية  اأن  اإال  والعا�رصامليالديني(، 

ال�شائدة، حتدد موقعها على جانبي نهر موارافيا، 

ل�شلوفاكيا  احلدودية  املقاطعات  يف  حالًيا 

ينبغي  اأنه  يعني  ما  وهو  الت�شيك.  وجمهورية 

اعتبار �شكانها اأ�شالف املورافينيني وال�شلوفاك. 

ولكن يبدو م�شطلح "ال�شلوفاك القدماء" مع ذلك 

"املجر القدماء" اأو  اأكرث مب�شطلحات مثل  �شبيهاً 

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. 




