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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

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،
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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/>.

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.
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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 � ً

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
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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
_ c o n s e n s u s _a m o n g _a m e r i c a n s
principles_enunciated_universal_dec>.
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