�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 = 99.6

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

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 = 76.9

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
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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.

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 �
ًّ
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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).

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>.
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