تغيري النامذج :املخرج الوحيد
أخفقت محاوالت تنفيذ التنمية املستدامة ألنَّ النموذج االقتصادي املهيمن مل يكن يف الحقيقة معدَّ الً ،باعتبار أنَّ الرأساملية املتفلِّتة غري املضبوطة
وأي منوذ ٍج استدامي .واألمر عائد إىل الدولة لتصبح مع ِّزز االستدامة الرئييس ،بتمتني تنسيق واسع مع املجتمع املدين ومجتمعي األعامل
تتناقض َّ
خاصا ،إذ يشكِّالن م ًعا عنرصين رئيس َّيني يف
تنموي
(السوق) تعزي ًزا لنموذج
حيوي حاسم .كام ينبغي احرتام العامل وإيالء اقتصاد النساء انتباهًا ًّ
ٍّ
ٍّ
أي منوذج تنموي حيوي.
أليخاندرو تشانونا1
الجامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك
مجموعة عكس آفاق التنمية العامل َّية
تكمن صعوبة تحقيق التنمية وأهداف رفاهية
اإلنسان يف فشل النموذج االقتصادي السائد،
الذي يفرض أمامنا مسألة تغيري الرأساملية من
داخلها أو من خارجها .أما ردة فعلنا فهي من
الداخل .فضعف املبادئ التي تُديم النموذج
النيوليربايل تجلىَّ يف األزمات االقتصادية
املتك ِّررة .عىل أنَّه يُست َم ُّر بفرض هذه املبادئُ
باعتبارها الطريق الوحيدة املؤ ِّدية إىل التنمية.
وخالل العقدين املاضيني ،انطبع االقتصاد
العاملي باألزمات املستمرة التي يجمعها قاسم
مشرتك :مضاربة يف األسواق املالية تؤ ِّدي إىل
االستثامر بأدوات مضاربة مرتفعة املجازفة.
ويف نهاية املطاف ،يولِّد الرأسامل الزائد والرقابة
ٍ
فقاعات ثم فرط تسخُّن ما يلبث أن
املرتاخية
يتح َّول إىل أزمات.

الفجوة بني الخطاب واألفعال

مع نرش «اللجنة العاملية للبيئة والتنمية»
Brundtland
براندتالند»
(«لجنة
 )Commissionيف عام  1987مصطلح
“التنمية املستدامة” ،أصبحت هذه نقطة
مرجعية بالنسبة إىل املجتمع الدويل .فمع
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية البرشية املنعقد
يف عام  ،1972ومع التقرير الذي نرشته اللجنة
الدولية للتنمية (“لجنة برانت” Brandt
 ))Commissionبوصفهام فعاليتني سابقتني،
ح َّددت “لجنة براندتالند” التنمية املستدامة
بأنها“ :التنمية التي ميكنها أن تل ِّبي حاجات
الجيل الراهن من دون تعريض قدرة األجيال
املقبلة عىل تلبية حاجاتها”.
وقد نجم املضمون الحاسم للمفهوم يف ق َّمة
1 Alejandro Chanona; National Autonomous
University of Mexico (UNAM).

األرض املنعقدة يف عام  ،1992مع تب ِّني “إعالن
الريو حول البيئة والتنمية” و”األجندة .”21
يف هاتني الوثيقتني التزمت البلدان املوقِّعة
بالسعي إىل منو اقتصادي يقوم عىل خطوط
التنمية املستدامة وعناوينها العا َّمة .فيام بعد،
أُ ِ
نشئت “لجنة التنمية املستدامة” يف املجلس
االقتصادي-االجتامعي التابع لألمم املتحدة،
باعتبارها هيئة تتابع االتفاقات.
يتح َّرى مفهوم التنمية املستدامة العالقة بني
العالقة بني التنمية االقتصادية والجودة البيئية
واملساواة االجتامعية .فهو يتض َّمن أفقًا أو
منظو ًرا بعيد املدى ومقاربة شَ ُمولَة للعمل
يق َّران بالحاجة إىل شُ مول جميع الناس يف
العملية .وبحسب “لجنة براندتالند” يُعنى
بالتنمية املستدامة“ :عملية ديناميَّة للتغيري
حيث يتَّسم استغالل املوارد واتجاه االستثامرات
وتو ُّجه التنمية التقانيَّة باالنسجام مع حاجات
املستقبل كام هو حالها مع حاجات الحارض”.
بيد أ َّن ميزانية تق ُّدم هذا النموذج تتكشَّ ف
عن فجوة كبرية بني الخطاب وبني األفعال.
فمراجعة الوثائق التي خرجت بها مؤمترات
األمم املتحدة وقممها املختلفة أنه منذ “ق َّمة
الريو” حوفظ عىل خطاب التنمية املستدامة
مرتافقة مع أفكار كالتنمية البرشية واألمن
اإلنساين.
وهذا ال يعني أ َّن الفكرة تع َّززت أو أنها متثِّل
أولوية عىل األجندة الدولية ،بل إن العكس
هو الصحيح .إذا عاىن تعزيز هذا النموذج
من تقلُّبات جدية بني صعود وهبوط بسبب
العوامل التي ترتاوح بني أن تكون اختالفات
كل من الشامل والجنوب حيال
يف الفهم بني ٍّ
األولويات أو التمويل ،أو أن ت ُقلَّص األهداف إىل
“ح ِّدها األدىن املقبول من الجميع” ،وبني بروز
أجندة األمن التقليدي وتفوقها إثر هجامت
 11/9اإلرهابية عىل واشنطن ونيويورك يف عام
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توسعها
فكرة “االستدامة” مبا فيه مصلحة ُّ
االقتصادي واملحافظة عىل نسق االستهالك
السكاين املفرط .يف الوقت الراهن ،يف البلدان
النامية ،ليست حامية البيئة أولوية بالرضورة،
فيام بدا ترنُّح منطق السعي إىل النمو أوالً
ومن ث َ َّم العمل عىل التنمية من بعد .وبالتايل،
بالرغم من حقيقة إعالن األمم املتحدة إطار
عملها ،وإعالن الدول وقوفها إىل جانب التنمية
املستدامة ،مل توجد اإلرادة السياسية العتامد
برنامج شامل ميكن تنفيذه يف أنحاء كوكبنا كلها.
ويف الوقت نفسه ،ما تزال سعة منوذج التنمية
املستدامة وتعدد أبعادها وحجمها باملعنى
االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،بعي ًدا من أن
تُفهم بالكامل ،أكان من قبل ص َّناع القرار أم
رص األمم
من قبل السكان بوجه عام .ففيام ت َّ
املتحدة عىل دعائم العملية الثالث ،تعمل
منظامت املجتمع املدين املختلفة عىل تعزيز
طابعها متع ِّدد األبعاد ،ترتبط فكرة االستدامة
أساسا بالحامية البيئية .وقد أعطيت هذه
ً
الرؤية زخماً جدي ًدا خالل السنوات األخرية،
نتيجة ملا يحدث من كوارث طبيعية واحرتار
عاملي وتحديات نقل الطاقة وتحويلها .وهكذا،
فقد ُوضعت مسألة االقتصاد األخرض ،عىل
سبيل املثال ،باعتبارها واحدة من األولويات
املوجودة عىل أجندة التنمية املستدامة نفسها.
هذه الظروف ينبغي تف ُّهمها يف إطار عمل
النظام الدويل الذي اعتمد مسلَّامت نيوليربالية
كنموذج للتنمية .وبحسب هذه الرؤية،
ستجلب الدميقراطية االنتخابية واألسواق الح َّرة
معها رفاهية بعيدة املدى ،ولهذا السبب ينبغي
عىل الدول أن تح َّد من وظائفها وأن ترتك قوى
السوق لتقوم بعملها .وقد عرض هذه النموذج
حدوده يف مرحلة مبكرة بع ُد مع تج ُّدد أزماته
االقتصادية واتِّساع الفجوات االجتامعية أ َّدت
بالعوملة إىل أزمة أخالقية حقيقية.

من “الريو” إىل “إعالن األلفية” :نوايا
ط ِّيبة ونتائج تعيسة

تعود الحركات السابقة عىل حركة التنمية
املستدامة لوضع اإلنسان الفرد يف مركز الهموم
التنموية إىل السبعين َّيات والثامنين َّيات ،مع
إنشاء “اللجنة املستقلة ملسائل التنمية الدولية”
و”اللجنة املستقلة ملسائل األمن والحد من
التسلُّح” و”لجنة براندتالند” سابقة الذكر.
يف النصف األول من التسعين َّيات اكتسبت
مسائل التنمية أهمية خاصة ،انعكست يف
سلسلة القمم التي عقدت ،وبروز مفهومي
التنمية البرشية واألمن اإلنساين وثيقي االرتباط
بفكرة التنمية املستدامة .وقد مكَّنت نهاية
الحرب الباردة من توسيع األجندة الدولية
ليُد َمج فيها ما أطلق عليه اسم “املسائل
الجديدة” التي تغطي أجنديت التنمية واألمن.
والواقع أ َّن هذه الظاهرات كانت موجودة أثناء
العقود املاضية ،إال أ َّن الرصاع ثنايئ القطب
أمىل دفعها إىل مكان خلفي .ومن وجهة نظر
“برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ” ()UNDP
كل من الشامل والجنوب
تع َّمقت الفجوة بني ٍّ
بسبب النموذج الذي اعترب أ َّن النمو االقتصادي
سيجلب تلقائ ًّيا منافع أكرب للمجتمع ،مش ِّد ًدا
عىل مسألة هيكلة التنمية البنيوية .2وهكذا،
فقد نشأت من داخل األمم املتحدة أجندة
تنموية جديدة ترمي إىل التعامل مع الالمساواة
الكبرية املنعكسة ،مثالً ،يف األزمات اإلنسانية
املندلعة يف أفريقيا ويف موروث “العقد الضائع”
يف أمريكا الالتينية .بيد أ َّن ما يثري االهتامم أنه
بالرغم من هذه االنتقادات املو َّجهة للنموذج
النيوليربايل ،غري أنه اكتسب مزي ًدا من القوة
وكان يف إطار العمل ذاك الذي حاول تنفيذ
منوذج التنمية املستدامة.
يف عام  1990انعقد “املؤمتر العاملي من أجل
التعليم للجميع” و”مؤمتر األمم املتحدة الثاين
بشأن البلدان األقل تق ُّد ًما” .يف تلك السنة
نفسها ،اقرتح “برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ”،
بالتعاون مع مجموعة من الخرباء ،كـ “محبوب
الحق” و”أمارتيا ِص ْن” ،مفهو ًما بديالً :مقاربة
التنمية البرشية ،التي ُح ِّددت بأنها عملية
تعظيم خيارات الناس والشعوب ،وتعزيز
القدرات البرشية (مروحة األشياء التي ميكن
للناس القيام بها) والحريات ومتكينهم من :أن
2 United Nations Development Program (UNDP),

”“Origins of the Human Development Approach,
<hdr.undp.org/en/humandev/origins/>.

يحيوا حياة طويلة وصحية ،وأن يكون لديهم
وصول إىل املعرفة ومستوى معييش الئق ،وأن
يشاركوا يف حياة منجمعهم ويف القرارات التي
تتأث َّر بها حياتهم.3
يف عام  1992اكتسبت فكرة التنمية املستدامة
زخماً حاسماً مع انعقاد مؤمتر األمم املتحدة
حول البيئة والتنمية” ( )UNCEDيف “ريو
دي جانريو” .وبحضور زعامء  108دول انتهى
املؤمتر إىل تب ِّنيه الوثائق العا َّمة الثالث (“إعالن
الريو”“ ،األجندة “ ،”21مبادئ الغابة”)؛
وإنشاء لجنة األمم املتحدة الخاصة بالتنمية
املستدامة ،وتوقيع االتفاقيات الخاصة بتغيرُّ
املناخ والتن ُّوع الحيوي والتص ُّحر.
اشتمل “إعالن الريو” عىل  27مبدأ للعمل
ومتس عناوين
تتعلَّق بالتنمية املستدامة
ُّ
أساسية كـ “السياسات الوقائية” و”املسؤوليات
املشرتكة ولكن املتاميزة” و”املل ِّوث يدفع” .وقد
عنى بالطبع شمول مبدأ “الحق يف التنمية”
(املبدأ  )3وألول مرة التأكيد عىل ذاك الحق يف
اتفاقية دولية أق َّرت باإلجامع .من جهة أخرى،
تق ِّدم وثيقة “األجندة  ”21فصولها األربعني إطا َر
عملٍ واسع للعمل لتحقيق االنتقال نحو التنمية
املستدامة ولقياس التق ُّدم املحقَّق نحو الهدف.4
وتنبغي اإلشارة إىل أ َّن القرار بتعزيز حركة
اجتامعية واسعة لصالح هذا النموذج كان
أحد أهم جوانب املؤمتر .وقد ت ُُص ِّور أنَّه
سيكون لهذه الق َّمة أثر عىل املؤسسات
الدولية والحكومات الوطنية واملحلية والقطاع
الخاص واملجتمع املدين املنظَّم يف أنحاء العامل
كافَّة .وهكذا ،كان مؤمتر األمم املتحدة للبيئة
تيح وصوالً كامالً إىل
والتنمية أول مؤمتر دويل يُ ُ
عدد كبري من املنظامت االجتامعية ويسهم يف
تطوير ق َّمة مستقلة.5
3 Ibid.
4 Cfr United Nations, Rio Declaration on
Environment and Development: application and
implementation Report of the Secretary-General,
(E/CN.17/1997/8), Commision on Sustainable
Development, Fifth sesión, (7-25 April 1997).

 5وفَّرت القمة وصوالً كامالً إىل مروحة واسعة
للمنظامت غري الحكومية وش َّجعت انعقاد ق َّمة ٍ
أرض
مستقلة:
Cfr Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and
Anthony A. Leiserowitz, “What is sustainable
development?, Goals, Indicators, Values and
Practice”, Environment: Science and Policy for
Sustainable Development, volume 47, Number
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ومبواصلة “برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ” ميله
نحو وضع البرش يف محور مركزي للتنمية يف
تقريره عن التنمية البرشية لعام  ،1994اقرتح
رؤية جديدة إىل األمن تتح َّدى املنظور التقليدي
املتمحور حول الدولة وعنارصها العسكرية
املك ِّونة .فاألمن اإلنساين يعني األمان والحامية
من مخاطر مزمنة كالجوع واملرض والقمع
رضة
والحامية من املستجدات املفاجئة وامل َّ
6
التي تسبب انقطا ًعا يف أنساق الحياة اليومية .
ويقوم هذا املفهوم عىل منطق التنمية البرشية
ليشمل األمن االقتصادي والسيايس والغذايئ
َ
والصحي والبيئي والشخيص واملجتمعي.
يف السنة نفسها انعقد مؤمتر التنمية املستدامة
يف الدول-الجزر الصغرية ( )SIDSالنامية يف
“بريدجتاون” بـ “باربادوس” .كان هذا أول
املؤمترات لرتجمة “األجندة  ”21إىل خطة عمل
ملجموع ٍة من البلدان .وقد وضع “برنامج عمل
باربادوس” ( )BPoAوإعالن “باربادوس”
جملة من األعامل واإلجراءات عىل املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية لدعم التنمية
املستدامة يف البلدان املذكورة.7
وهكذا ،شهدنا يف أوائل التسعين َّيات بروز حركة
للتنمية ،ضمن األمم املتحدة ،تتمحور حول
رفاهية اإلنسان وكرامته .وقد انعكس اهتامم
املجتمع الدويل بهذه املسائل يف عقده عدة
اجتامعات دولية تتعلق بالغذاء (مؤمتر التغذية
الدويل  ،1992ق َّمة الغذاء العاملية ،)1996
وبحقوق اإلنسان (املؤمتر العايل لحقوق
اإلنسان  )1993وبالسكان (املؤمتر الدويل
حول السكان والتنمية  ،1994و”املؤمتر الدويل
3, (2005).

6 UNDP, “New dimension of human security,
“Human Development Report”, (UNDP, 1994).

 7كلتا الوثيقتني تورد  15مجاالً ذات أولوية لعمل
محدَّد :تغيرُّ املناخ ،تغري مستوى البحر بسبب تغيرُّ
املناخ وارتفاع مستواه ،الكوارث الطبيعية والبيئية،
إدارة النفايات ،املوارد الساحلية والبحرية ،موارد املياه
العذبة ،موارد الطاقة ،موارد السياحة ،موارد التنوع
الحيوي ،قدرات املؤسسات الوطنية والقدرات اإلدارية،
املؤسسات اإلقليمية والتعاون التقني ،النقل واملوصالت،
لعلم والتقانة ،تنمية املوارد البرشية وتنفيذها ،املراقبة
واملراجعة.

Cfr. UNESCO, Intersectoral Platform for Small
Island Developing States, From Barbados to
_Mauritius, <portal.unesco.org/en/ev.php-URL
_ID=12117&URL_DO=DO_TOPIC&URL
SECTION=201.html>.

حول السكان والتنمية ،)1999 ”+5واإلسكان
(مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات
البرشية ،أو “املوئل”  ،)IIوباملساواة الجنوس َّية
(املؤمتر العاملي الرابع للنساء يف بيجينغ ،1995
و”بيجينغ.)2000 ”+5
ومن مظاهر اإلعالنات وخطط العمل البارزة
التي نجمت عن تلك املؤمترات ،تشاركت يف
ما ييل :أ) اإلرصار عىل وضع الناس يف أساس
العملية التنموية ومركزها؛ ب) الحاجة إىل
تعزيز برنامج شامل إلشباع الحاجات اإلنسانية
ودفعه؛ ج) تعزيز االستدامة التنموية ،والسيَّام
يف قمم السكان واإلسكان.
وبالتايل ،فقد اعرتف اإلعالن الصادر عن ق َّمة
كوبنهاغن للتنمية االجتامعية ،عىل سبيل
املثال ،بأ َّن “التنمية االقتصادية والتنمية
االجتامعية وحامية البيئة ترتبط بعضها ببعض
عىل نحو تآث ُري ،وتتشارك باعتبارها العنارص
املك ِّونة للتنمية املستدامة ،التي تشكِّل بدورها
إطار عمل لجهودنا تحقيقًا لجودة أرفع لحياة
الناس”.8
ومع مراعاة االتفاقية التي تُ ُو ِّصل إليها يف “ق َّمة
الريو” ،عقدت يف نيويورك الجلسة الخاصة
للجمعية العا َّمة يف األمم املتحدة يف عام 1997
(“ق َّمة األرض .9)”+5وقد دعت الجلسة إىل
تقويم التقدم املحقَّق منذ انعقاد “ق َّمة الريو”،
بغية وضع أولويات املستقبل .وبنا ًء عىل
التقارير املع َّدة للجلسة ،اعرتفت الحكومات
بأ َّن التنمية العاملية واصلت تدهورها منذ
“ق َّمة الريو” ،فيام استمرت املوارد املتجددة
تُستخ َدم مبعدالت غري مستدامة البتَّة ،مع
تزايد عدد الفقراء ومنو الفجوة بينهم وبني
األغنياء ،أكان يف البلدان أم يف ما بينها.
عالوة عىل ذلك ،طغت اختالفات الشامل-
الجنوب يف السجاالت واملناقشات .ومل تنفِّذ
البلدان املانحة تع ُّهداتها بزيادة املساعدات
التنموية الرسمية ( ،)ODAكام مل تُتح التقانات
املستخدمة الصديقة للبيئة متاحة عىل أساس
االمتيازات.
ومن ناحية أخرى ،هبطت املساعدات التنموية
8 Copenhagen Declaration on Social
Development, adopted at the World Summit for
Social Development, (Copenhagen: 1995), <www.
un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm>.
9 UN General Assembly, Programme for the
Further Implementation of Agenda 21, adopted at
the special session of the General Assembly Earth
Summit + 5, New York, (September, 19, 1997).

الرسمية من معدل تبلغ نسبته  0,34%من
الناتج املحيل القائم للبلد املانح يف عام 1991
إىل  0,27%يف عام .199510
ونتيجة لهذه االنقسامات ،شملت وثيقة
االجتامع النهائية (برنامج لتنفيذ األجندة 21
الالحق) ح ًّدا أدىن من االلتزامات الجديدة
بالعمل .ومع أنَّه مل تعلن التزامات مالية
مح َّددة جديدة ،فقد وافقت الحكومات عىل
إعالن عام مفاده أ َّن عىل البلدان املتقدمة أن
تفي بتعهداتها التي اتَّخذتها يف الريو ،املرتبطة
باملساعدات التنموية الرسمية ،وأنه ينبغي
بذل “جهود مكثَّفة لعكس االتجاه الهابط منذ
عام .199211
يف أواخر التسعينيَّات أضحت األزمة األخالقية
التي ُمنيت بها العوملة االقتصادية النيوليربالية
أوضح وأجىل .كام أضحت الالمساواة
االجتامعية املتع ِّمقة ،يف بلدان كال الشامل
والجنوب ،وضعف الدولة بوصفها الضامن
للمنفعة العا َّمة ،واألزمات االقتصادية املتكررة،
“اللوياثان” ( )Leviathanاالستبدادي الجديد،
رش والتو ُّحش.
رمز ال ِّ
وقد تر ِ
افقت األ َز َماتُ مع حركات العدالة
االجتامعية التي أعلنت أ َّن “عامل ًا آخر ممكن”.
فقد أجرت تظاهراتها الحاشدة الكربى يف
“سياتل” وقت انعقاد اجتامع “منظمة التجارة
العاملية” يف جولتها األلفية خالل ترشين الثاين
(نوفمرب) ُ .1999منذ تلك اللحظة ،باتت كل
القمم العاملية التي كانت تعقدها القوى
االقتصادية الكربى ،فضالً عن مؤسساتها املالية
تتقصده تظاهرات الحركة.
الدولية ،هدفًا
َّ
فوجودها يف القمم الدولية ،كتلك التي
انعقدت يف “بانكوك” وقمة “مجموعة السبع”
املنعقدة يف “أوكيناوا” عام  ،2000جعلت من
حركة العدالة االجتامعية الع ًبا جدي ًدا عىل
خارطة املرسح الدويل الجديد واملعقَّد.
ويف عام  2000اجتمعت  189دولة يف “ق َّمة
األلفية” لتعبرِّ مج َّد ًدا عن مواقفها من
الالمساواة العاملية والفقر والصحة والغذاء.
كام المست ،أيضً ا ،مسائل مركزية كإصالح
األمم ملتحدة ومكافحة وباء “اإليدز” والتعليم
وخصوصا
وحفظ البيئة واألمن الدويل ،وأخ ًريا
ً
الحروب بني اإلثنيات يف أفريقيا .وأبرز البيان
10 UN Department of Public Information, Earth
Summit Review Ends with Few Commitments,
Press Release, (New York: 27 June 1997).
11 Ibid.
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الختامي الصادر عن القمة األزمة األخالقية
يف السياسة واالقتصاد الدوليني خالل األلفية
الجديدة .وبحسب “إعالن األلفية” فإ َّن قادة
العامل لن يوفروا جه ًدا لتحرير اإلنسانية من
الحرب والفقر املدقع ولدرء مخاطر الكارثة
البيئية ولتعزيز الدميقراطية وحكم القانون.
يف النظرية ،تذعن أهداف التنمية األلفية
الثامنية وغاياتها اإلحدى والعرشون ملنطق
تعزيز التنمية البرشية .والحقيقة أ َّن األهداف
قُلِّصت إىل “الحدود الدنيا املقبولة من
الجميع” .وهذه هي حال خفض الفقر عىل
أساس الدخل ،باعتبار أ َّن أح ًدا ال يعود فق ًريا إىل
عاش /عاشت بأقل من دوالر أمرييك يف اليوم،
أو التعليم بتحديد الهدف بتغطية التعليم
األسايس.
وقد ورد يف الهدف السابع“ :ضامن االستدامة
البيئية” .عىل أ َّن دمج مبادئ التنمية املستدامة
بالسياسات والخطط الوطنية ،فضالً عن اسرتداد
فاقد املوارد الطبيعية ،مثَّال تع ُّهدين كانا قد
ات ُِّخذَا يف “ق َّمة األرض” بع ُد يف عام  .1992ويف
الوقت نفسه ،مل ت ُنشئ الغاية “7ب” ،التي
تتعلق بخسارة التنوع الحيوي وزوال الغابات
وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون –من بني
أي التزامات أو موجبات مح َّددة
أمور أخرىَّ -
تيش مبستويات مح َّددة للخفض.

من “جوهانسبورغ” إىل “الريو:”+20
دموع بني الحرب عىل اإلرهاب وبني
النازلة البيئية

يف عام  2001انعقد املنتدى االجتامعي العاملي
يف “بورتو أليغري” بالربازيل ،الذي جمع
الحركات العاملية املنادية بالعدالة االجتامعية.
كان ذلك متري ًنا مورس يف موازاة منتدى “من
أجل بناء املواطن يف العامل” الذي ُعقد يف
باريس .ويف كلتا الحالتني ،كان الهدف تحليل
الوضع الراهن واقرتاح البدائل من األشكال
والنامذج السائدة .12وقد ساهم املجتمع املدين
 12خالل «املنتدى االجتامعي العاملي» عملت الحركات
االجتامعية عىل تحديد هدف نشاطيتها وترجمتها إىل
«منوذج للمجتمع البديل ،تحرتم أسسه كرامة كل إنسان
وتدافع عن تراث اإلنسانية املشرتك ،وتع ِّزز الدميقراطية
واالستدامة البيئية ومامرسة الالعنف ،وتحرتم الهوية
والتنوع ،وتضع االقتصاد يف خدمة اإلنسان ،وتدافع عن
الحق يف الثقافة وعن التضامن بني الشعوب واألفراد؛
وتخلق البُنى االجتامعية التي تجعل من املمكن أن
يعيش الفرد يف ظل الحرية واملساواة واألخوة.
“Charter of Principles of the World Social

بصورة حازمة يف الرتويج للتنمية املستدامة.
وقد مكَّن تبادل األفكار والخربات من االنضامم
إىل الجهود املبذولة عىل املستوى الدويل ،يف
الوقت نفسه الذي ع َّززت فيه تلك الحركات
االجتامعية التغيريات الحادثة عىل املستوى
املحيل من خالل العمل املبارش مع الناس.
وقد عنت الهجامت اإلرهابية التي وقعت
يف الحادي عرش من أيلول (سبتمرب) 2001
كل من واشنطن ونيويورك العودة إىل
عىل ٍّ
مصطلح “السياسة الواقع َّية” ()real politik
عىل األجندة الدولية .وقد أصبحت مكافحة
اإلرهاب هي األولويَّة ،ليس فقط بالنسبة إىل
الواليات املتحدة ،بل لكل األجندات الدولية،
األمر الذي دفع بأجندة التنمية إىل الخلف.
استقطاب قام عىل أساس منطق
وقد ع َّم العامل
ٌ
إدارة جورج بوش “من ليس معنا فهو ضدنا”.
وقد أعادت الواليات املتحدة تشكيل نظمها
األمنية والدفاعية ،وعمدت بدعمٍ من األمم
املتحدة إىل ش ِّن حربها ضد أفغانستان .وهكذا،
ارتبطت األزمة األخالقية للعوملة النيوليربالية
بأزمة أمن اللحظة.13
بعد سنة عىل ذلك ،انعقد املؤمتر الدويل
للتمويل والتنمية يف “مونتريي” باملكسيك .وقد
دعا “توافق مونتريي” البلدان املتق ِّدمة لتتب َّنى
إجراءات ملموسة لتنفيذ نسبة  0,7%من
نواتجها املحلية القامئة وتخصيصها للمساعدات
التنموية الرسمية املو َّجهة إىل البلدان النامية،
وتخصيص ما بني  0,15و 0,20%من هذه
النواتج للبلدان األقل تق ُّد ًما ،وهو الهدف
الذي ج َّدد التأكيد عليه مؤمتر األمم املتحدة
الثالث للبلدان األقل تق ُّد ًما .بيد أ َّن الوثيقة
مل تبضع أهدافًا واضحة فيام يتعلق بكمية
املوارد التي ينبغي أن ت ُستخدم لتعزيز التنمية
عرب االستثامرات األجنبية املبارشة والتدفُّقات
الرأساملية األخرى.14
Forum” in Foro Social Mundial, (June 8,
2002), <www.forumsocialmundial.org.br/
main.php?id_menu=4&cd_language=4.>.

13 Alejandro Chanona, “El sistema internacional:

viejos dilemmas y nuevos retos. La crisis
de septiembre de Estados Unidos y su gran
oportunidad,” in José Luis Valdés-Ugalde and
Diego Valadés, comps., Globalidad y Conflicto.
Estados Unidos y la crisis de septiembre, (México
City: Editorial UNAM, CISAN, IIJ, 2002), pp. 6573.
14 United Nations, Proyecto de documento final

نيجرييا :مفاتيح لخفض مستدام للفقر
إدوارد أويوغي
شبكة التنمية االجتامعية ،نريويب ،كينيا
تنعم نيجرييا مبوارد طبيعية عديدة ،كالبوكسيت
والذهب والقصدير والنفط والغابات واألرايض
الرطبة ،إلخ ،...وهي تتمتع بأكرب غابات
املنغروف االستوائية [ Mangroveشجرة تخرج
الجذور الجديدة من أغصانها] يف أفريقيا،
وتحل يف هذه الجهة الثالثة عامل ًّيا ،إذ تغطي
مساحة إجاملية تبلغ  1000كم 2يف موازاة
ساحل األطلنطي الغريب ألفريقيا (ولالطَّالع عىل
املسائل البيئية يف البلد ،راجع التقرير الوطني).
غري أ َّن  70%من النيجرييني يتخ َّبطون يف ال َع َوز.
أحل “برنامج األمم املتحدة
يف عام َّ 2002
اإلمنايئ” ( )UNDPنيجرييا يف املرتبة  26بني
الدول األفقر يف العامل ،والوضع ما يزال كذلك،
أي تح ًّول.
ولك يشهد َّ
أ َّما عوامل هذا الوضع وأسبابه فمتعددة ،وهي
تشمل السياسات االقتصادية الكلية (املاكروية)
والنمو االقتصادي السلبي وتأثريات العوملة
والفساد وأعباء الدين واإلنتاجية املتدنية
واألجور املنخفضة يف القطاع غري الرسمي،
والبطالة أو النقص يف سوق العمل والنمو
السكاين املرتفع وتنمية املوارد البرشية الفقرية
البائسة .ومن العوامل األخرى أيضً ا ارتفاع

كام اعرتفت الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة من
جانبها بأ َّن التق ُّدم املحقَّق عىل خط التنمية
املستدامة خالل التسعينيَّات كان مخيِّبًا.
فالفقر واإلقصاء االجتامعي ازدادا مع تفاقم
التدهور البيئي .ولهذا السبب ،وباإلضافة
إىل تطوير موقفها حيال تق ُّدم “األجندة ”21
املحقَّق ،انعقدت يف “جوهانسبورغ” بجنوب
أفريقيا القمة العاملية للتنمية املستدامة
(“الريو ،)”+10ف ُعرفت بكونها “ق َّمة الرتكيز
عىل اإلجراءات التطبيقية”.
توص ْل ،مج َّد ًدا ،إىل اتفاقيات
عىل أنَّه مل يُ َّ
de la Conferencia Internacional sobre Financiación
para el Desarrollo, International Conference on
Financing for Development, (Monterrey, Mexico:
March 18-22, 2002), <www.un.org/spanish/
conferences/ffd/ACONF1983.pdf>.
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معدالت الجرمية والعنف والتدهور البيئي
املعز ُّو إىل تغيرُّ املناخ وانخفاض عدد العامل
وضعف شبكات األمان االجتامعي وتغيرُّ البنية
األرسية .فاألرسة التقليدية عىل التحديد مسألة
بالغة األهم َّية يف الثقافة النيجريية ،ولكنها يف
الوقت الراهن مؤسسة تنهار وتتفكك بسبب
النزوح والهجرات من الريف إىل املدن ،فضالً
عن أسباب أخرى.
إ َّن تعدُّد التحدِّيات هذه ال ميكن أن يُجابَ َه بحلول
تبسيطية واختزالية .فلمعالجة الفقر من املهم
أن يُصار إىل متكني السكان الفقراء وإعطائهم
فرصة ليديروا البيئة واملوارد الطبيعية .وقد
رشح للصندوق الدويل
ورد يف هذا الجانب ٌ
للتنمية الزراعية“ :يُع َّرف التمكني بأنه قدرة
وخصوصا األقل امتيازًا ،عىل( :أ) الوصول
الناس،
ً
إىل املوارد امل ُنتجة التي متكنهم من زيادة
أرباحهم والحصول عىل السلع والخدمات التي
يحتاجون إليها؛ (ب) املرشكة يف عملية التنمية
وصنع القرارات التي تؤث ِّر فيهم .وهذا الجانبان
مرتابطان؛ وأحدهام من دون اآلخر ال ميكن أن
يكون متكي ًنا” .وإذا فُهم ذلك ،فمن الواضح أنه
ينبغي عىل االسرتاتيجيات والسياسات العاملية
املستهدفة خفض الفقر أن ت ُد َمج باالعتبارات
االقتصادية والبيئية.

ملموسة جديدة ،كام مل يُرص إىل إعادة
التفاوض بشأن “األجندة  .”21فعىل سبيل
املثالُ ،وضعت بضع غايات ،كخفض عدد الناس
الذين ال يتمتعون بالخدمات الصحية العا َّمة
(النظافة) األساسية إىل النصف بحلول عام
 ،2012وتحقيق خفض حاسم يف فاقد التنوع
الحيوي بحلول العام نفسه .ويف الوقت الراهن،
تستمر العناوين املرتبطة باملساعدات التنموية
الرسمية ونقل التقانة من الشامل إىل الجنوب
يف توليدها انقسامات أكرب بني البلدان.
يف تلك السنة نفسها ،خالل اجتامع “مجموعة
الثامين” يف “غلينيغلز” باسكوتلندة ،تع َّهدت
أغنى بلدان العامل بزيادة أموال املساعدات
التنموية الرسمية من  80بليون دوالر يف عام
 2004إىل 130بليون دوالر (بأسعار عام 2004
الثابتة) ،وهو ما يُكافئ  0,36%من إجاميل
نواتجها املحلية القامئة.

وفيام كان الوضوح والغموض ثابتني يف
اجتامعات التنمية وربط أجندة األمن التقليدي
مبسائل اإلرهاب والجرمية الدولية املنظمة
باعتبارها مسائل ذات أولوية ،وبالتحديد يف ما
يتعلق بتع ُّمق الحرب يف أفغانستان وتفاقمها
وش ّن الحرب عىل العراق ،بدأت أزمات النظام
املختلفة تتج َّمع وتتقارب.
فمن ناحية أوىل ،بدأت األزمة اإليكولوجية
تتجلىَّ بوضوح أكرب ومتزايد مع ارتفاع عدد
الكوارث الطبيعية والنزاعات عىل املوارد يف
دارفور ،نتيجة االحتباس الحراري يف العامل .ويف
عام  ،2007ومببادرة من بريطانيا العظمى،
ناقش مجلس األمن يف األمم املتحدة املسألة
التي حظيت بأهمية كربى ،إال أنها ُربطت
مبسائل األمن عىل كل املستويات .وإىل
هذا ينبغي أن ت ُضاف تح ِّديات نقل الطاقة
وتحويلها -بني استنزاف موارد أنواع الوقود
األحفوري والحاجة إىل أنواع بديلة ،يك ال يُنزل
مزيد من الرضر بالبيئة -وكذلك أزمة الغذاء
التي ال ترتبط بالوصول إىل الغذاء وحسب،
بل بجودته أيضً ا ،علماً أن أسعاره تزايدت عىل
املستوى العاملي عىل نح ٍو كبري منذ عام .2005
وأخ ًريا ،فإننا نشهد ما اعتُرب أسوأ أزمة اقتصادية
منذ الركود العظيم الذي حدث يف عام 1920؛
حيث تنبع األزمة الراهنة من مركز الرأساملية
نفسها ،مع فقاعة الرهونات وانهيار املؤسسات
املالية ،كام حدث لرشكة “اإلخوان ليهامن”.
ث َّم ما لبثت األزمة أن ع َّمت العامل ،وتك َّررت
ارتداداتها االجتامعية يف أنحائه .بيد أنه وبالنظر
إىل نشوئها من مركز االقتصاد العاملي نفسه،
انعكاسا مهماًّ يتعلق بالحاجة إىل
فقد فتحت
ً
إعادة تحديد العالقة يف ما بني الدولة والسوق،
فضالً عن ضبط االقتصاد ومراقبته .وعىل نقيض
األزمات االقتصادية التي انفجرت خالل العقود
السابقة ،فقد أثبتت التح ِّديات أن طريق
الخروج من األزمة الراهنة ال ميكن أن يكون إال
من خالل الدولة.
وهنا ،تنبغي اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل ما يته َّدد
تحقيق “أهداف التنمية األلفية” من املخاطر،
وهو ما يسبِّب وقوع ماليني الناس يف العامل يف
لُ َّجة الفقر والبطالة ،فإ َّن لألزمة االقتصادية أث ًرا
عىل حجم املساعدات التنموية الرسمية املتأث ِّرة
أصالً .فاملبالغ املح َّددة للمساعدات التنموية
الرسمية التي أقرتها بلدان منظمة “التعاون

االقتصادي والتنمية” الثالثة والعرشون (من
طريق “لجنة املساعدات التنموية”) يف عام
 2009بلغت  120بليون دوالر ،أي بهبوط
اسمي بلغت نسبته  2,2%عماَّ كانت عليه يف
عام  .2005ونتيجة لذلك ،بلغ عجز عام 2010
يف مقابل الغاية التي ُح ِّددت يف “غلينيغلز” 18
بليون دوالر .وقد حازت خمسة بلدان فقط
(هي الدامنارك ،لوكسمبورغ ،الرنوج ،هولندة،
السويد) نسبة مساعدات تنموية رسمية عىل
إجاميل الدخل الوطني تفوق نسبة  0,7%التي
ح َّددتها األمم املتحدة.

استنتاجات ختام َّية

إ َّن انعدام األخالق يف االقتصاد الدويل،
وبالتحديد يف األسواق املالية ،يغذِّيه أيضً ا
االفتقار إىل معايري وترشيعات وضوابط ،األمر
الذي يغذِّي بدوره امل ُضا َربة .وإ َّن النموذج
النيوليربايل يسعى إىل تحقيق أرباح سهلة
وقصرية األمد ،وهو وضع يجد جذوره يف
األزمات االقتصادية املختلفة توزيع الرثوات
املجحف وتزايد عدد السكان الذين يعيشون
الفقر املدقع.
ولقد ض َّيق النموذج االقتصادي-االجتامعي،
السائد يف عامل اليوم ،نظرته إىل التنمية
البرشية ،التي كانت بال شك أغنى عندما ُوضع
“تقرير براندتالند” وأهداف “ق َّمة األرض” .أما
اليوم ،فقد تقلَّصت إىل ح ٍّد أدىن ،أقرب ما يكون
حل للمشكالت
إىل ذريعة أخالقية منه إىل ٍّ
املتفاقمة.
وهكذا ،تتَّسم تق ُّدمات أجندة التنمية
املستدامة بكونها تد ُّرجية ومحدودة .فهي
تعتمد بصورة مبارشة عىل إرادة الدول
السياسية ،وليس فقط عىل ما ينبثق من
االتفاقيات يف ما يتعلق باألهداف واملوارد
والربامج ،بل عىل التنفيذ والتقويم واملتابعة.
لقد راهنت البلدان املتق ِّدمة عىل الحد األدىن
لألهداف والغايات ،إال أنها ويف الوقت نفسه
حالت دون بناء غايات وتع ُّهدات شَ ُمولة
ومح َّددة وأكرث طمو ًحا.
إ َّن النمو االقتصادي واالستقرار النقدي ليسا
يف حد ذاتهام مكافئني لفقر أقل .فطاملا أ َّن
املشكالت البنيوية الناجمة عن توزيع الدخل
ُحل ،فسيكون من
والرثوات غري املتساوي مل ت َّ
الصعب التقدم يف مكافحة الجوع وخفض
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الفقر ،وإنقاص القدرة عىل إشباع «أهداف
أي أهداف أخرى يف هذا
التنمية األلفيَّة» أو ِّ
الصدد .كام تنبغي اإلشارة ،أيضً ا ،إىل وجوب
زيادة املساعدات التنموية الرسمية؛ إذا كان
املراد واق ًعا خفض مستوى الالمساواة الراهنة؛
وبتحديد أكرب املؤشرِّ ات املطلوبة لتقويم الفقر
يف العامل .فاملشكلة هي يف أ َّن نظام املراقبة
واملؤشرِّ ات بأكمله عبارة عن جزء من فكرة
النمو االقتصادي الراهن وينسجم مع خطابها.
لقد ولَّد املجتمع الليربايل الذي يعترب جز ًءا من
يفس به األفراد ما يحيط بهم
عامل اليوم رس ًدا رِّ
ويحدد فهمهم للظروف املحددة واالجتامعية
التي يعيشونها .ولهذا السبب فإنه ملن املهم
تغيري هذا الرسد مبا يسمح لقادة دول العامل
أو حكوماته إعادة صياغة تفسرياتهم للواقع،
وبالتايل الطريقة التي يص ِّممون بها السياسات
العا َّمة ويق ِّومونها.
ولهذا السبب ،أيضً ا ،ينبغي أن يرتافق تغيري
الفكرة مع إعادة تجديد إطار العمل املفهومي
املنطقي غري الحديس ،فضالً عن تب ِّني مؤشرِّ ات
فأي
جديدة لقياس رفاهية اإلنسان املواطنُّ .
قياس للتق ُّدمات يف التنمية ويف رفاهية اإلنسان
يجب أن يتجاوز املنهج (الطريقة) املحدود
بالرؤية االقتصادية-النقدية التي تختزل
الظاهرة املركَّبة متع ِّددة األبعاد ،كام هو الفقر،
ُشتق منه مؤشرِّ ات
إىل مج َّرد إنشاء مفهومي ت ُّ
دنيا .ولهذا السبب ،فإ َّن النقاش يف صدد تحديد
أهداف تنموية جديدة يجب أن يستمر،
بحيث تتجاوز مقوالت النمو االقتصادي .ومن
الرضوري العمل عىل إنشاء مجموعة جديدة
من املؤشرِّ ات للفقر واملسائل األخرى ،مبا
قد تعنيه من إعادة تحديد للمجتمع الدويل
والدولة والبرشية نفسها.
إ َّن األزمة الحالية التي يعاين منها النظام
الدويل ككل تفتح الطريق أمام إعادة التفكري
بالعالقة التي تجمع ما بني الدولة والسوق؛
وكذلك النظر مج َّد ًدا يف فكرة النيوليربالية التي
تسود العامل منذ عدة عقود .وكام أشار «تقرير
براندتالند» يف حينه« :إ َّن التنمية املستدامة
يجب أن تستند إىل إرادة الحكومات السياسية،
حيث يجب اتخاذ قرارات حاسمة ،أكانت
اقتصادية أم بيئية أم اجتامعية».

