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ال�سلطات العامة والنزاعات التي ت��دور ح��ول اال�ستيالء
على امل��وارد الطبيعية .وه��و �إىل ه��ذا يتحول �إىل نتيجة
فرعية من نتائج العوملة :عقيدة «ال�سوق احلرة» ،وغياب
الرقابة العامة على ال�شركات املتعددة اجلن�سيات .ولذلك
ومبا �أنه حدث �سيا�سي ،ف�إن اجتثاثه يكون �سيا�سياً �أي�ضاً.
ل��ذل��ك؛ يجب التخلي ع��ن فكرتني م��ن الأف��ك��ار ال�سائدة
ل��ك��ي ن��ف��ه��م �آل���ي���ة اجل�����وع .الأوىل �أن اجل����وع ه���و نتيجة
لدميوغرافيا خارجة عن التحكم بها وال�سيطرة عليها:
بحيث يكفي احل ّد من ال��والدات ملكافحة اجل��وع .هذا مع
مما يبدو.
�أن هذه العالقة «املالتو�سية» هي �أقل بداه ًة ّ
�أ َّم�����ا ث����اين ال��ف��ك��رت�ين ،ف��ه��ي م���ن ال��ن��ط��اق االج��ت��م��اع��ي:
فخالفاً لالعتقاد ال�سائد عموماً ،ف�إن اجلوع هو ظاهرة
ريفية �أ�سا�ساً .فن�صف الب�شر ال��ذي��ن يعانون م��ن اجل��وع
هم فالحون فقراء لي�س لديهم �أي منفذ يلج بهم �إىل �أي
مورد للإنتاج.
ال بد لكي ي�أكل اجلميع� ،إنتاج ما يكفي الآك��ل�ين .ووفقاً
ملنظمة الأمم املتحدة للتغذية والزراعة ،ف�إنه ينبغي زيادة
الإنتاج الزراعي العاملي ،من الآن حتى حدود العام ،2050
بن�سبة  ،%70يف م��وازاة زي��ادة ال�سكان الذين ُيفرت�ض �أن
ي�صلوا �إىل  9.7مليار يف العام .2050
وم��ن الأف�ضل من �أج��ل �إطعام كل ف��م� ،أن تقرتب �أماكن
الإنتاج من �أماكن اال�ستهالك .كذلك ال بد من حت�سني
الطرائق الزراعية .كما �أن ال يكفي �أن ننتج و�إمن��ا ال بد
لكل �إن�سان �أن ي�أكل.
الف�صل الثالث :من قارة �إىل �أخرى:
«النتائج غري احلا�سمة للي�سارات الأمريكية الالتينية»..
�سونيفا الب��ارت -طالبة دكتوراه يف كلية الدرا�سات العليا
ب��ال��ع��ل��وم الإج��ت��م��اع��ي��ة وب��اح��ث��ة ت��اب��ع��ة للكلية الأم��ري��ك��ي��ة
الالتينية -يف هذا الف�صل تتطرق �إىل التفاوتات والفقر
يف �أمريكا الالتينية �إح��دى �أعظم مناطق الالم�ساواة يف
ال��ع��امل ،فهي تلي �إفريقيا وت�سبق �آ�سيا ومنطقتي �أوروب��ا
��ب�ين ال��ل��ج��ن��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ال�����ش��رق��ي��ة و�آ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى .وت ِّ
لأم��ري��ك��ا الالتينية ومنطقة البحر ال��ك��اري��ب��ي انخفا�ضا
مرتاك َم الفقر ،فيما بني العامني  2002و ،2013م�ستفيداً
من النمو االقت�صادي الثابت ،والذي يبدو اليوم يف تراجع.
و َر ْغم �سيا�سات االعرتاف االجتماعي وامل�ؤ�س�سي بالهوية
الأ���ص��ل��ي��ة ،ف����إ َّن الأ���ص��ل ال��ع��رق��ي ي��ظ��ل بخا�صة �أح���د �أه��م
عوامل الالم�ساواة .كما �أن التفاوتات بني اجلن�سني ،مل
تتناق�ص بال�سرعة التي يح�سبها من ي�ستمع �إىل بع�ض
اخلطابات «التقدمية»؛ فاندماج الإناث ال�شابات الكثيف
يف النظم الرتبوية ،والتفاوتات يف الأج���ور بني الرجال
والن�ساء ُّ
تظل كبري ًة ،ف�أجور الن�ساء �أدنى بن�سبة ال ُربع من
�أجور الرجال يف ك ِّل مكانٍ تقريباً .وتظل معدالت البطالة
الن�سائية �أعلى ،وكذلك التمثيل ال�سيا�سي للن�ساء.
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ومل ت�ستطع احلكومات الي�سارية يف البلدان الالتينية
الق�ضاء على مظاهر التفاوت؛ لأنه بح�سب الكاتبة ف�إ َّن
«املهمات البوليفارية التي ُيعاد تن�شيطها بالبرتو دوالرات
قبل كل انتخاب يف ميدان ال�صحة والرتبية والتغذية،
هي عمليات كوماندو�س خارج امل�ؤ�س�سات ومن دون �أفق».
«التفاوتات االجتماعية يف �أوروبا»� ..إي ّتوري ري ّكي �-أ�ستاذ
جامعي يف معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س -يبد�أ بالإ�شارة
�إىل �أن��ه �إذا كانت ر�ؤي��ة مارجريت تات�شر و�سمت ع�شرية
( 1980املجتمع ال وجود له ،هناك ٌ
رجال ون�ساء لي�س �إال)،
ف� ّإن فكر �أجنيال مريكل هو الذي يطبع بطابعه الع�شرية
احلالية�« .أوروبا التي ال تكاد متثل  %7من �سكان املعمورة،
وتنتج  %25من الناجت املحلي العاملي القائم ،وعليها �أن
مت���� ّول  %50م���ن ال��ن��ف��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف ال���ع���امل» كما
�شرحت امل�ست�شارة الأملانية ل�صحيفة الفاينان�شيال تاميز.
وت�شري �إىل اخل�صو�صية النوعية لتحليل ال�لام�����س��اواة
االجتماعية يف �سياق م��ا ف��وق وطني �أو م��ا ف��وق قومي؛
ح��ي��ث ُو���ض��ع��ت ال��ت��وج��ه��ات الأوروب����ي����ة ال���ك�ب�رى للحقبة
الواقعة بني  2014و ،2020يف الإ�سرتاتيجية التي �أُطلق
عليها «�أوروبا  .»2020وهناك يف هذه الإ�سرتاتيجية ثالثة
�أهداف :حتقيق معدل ا�ستخدام لأعمار � 64-20سنة ي�صل
�إىل %75؛ تقلي�ص ع��دد الفقراء وامل�ستبعدين اجتماعياً
�إىل �أقل من  20مليوناً وخف�ضه ،وحتديد ن�سبة الطالب
الذين يغادرون النظام املدر�سي من �شهادة (دبلوم) ب�أقل
من  ،%10ال�سماح ملا يزيد على  %40من الطالب باحل�صول
على دبلوم من التعليم العايل.
ويلفت �إىل �أنه وفقاً ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،ف�إ َّن
بلدان �أوروبا الغربية ت�أتي يف ر�أ�س الئحة بلدان املعمورة
كلها( ،لوك�سمبورج يف ال�����ص��دارة) ،وح��ت��ى مداخيل دول
و�سط �أوروبا ال�شرقية ازدادت بعد دخول االحتاد الأوروبي
ولكنها تظل �أدن��ى من بقية البلدان الأع�ضاء الأخ��رى.
م�ضيفاً يف املقابل ب���أ َّن �سيا�سات ت�شجيع ال�سوق الواحدة
ال��وح��ي��دة وت��رق��ي��ت��ه��ا ق��د قل�صت ال���ف���وارق ب�ين ال��ب��ل��دان،
ول��ك��ن��ه��ا �أب���ع���دت يف ك��ل ب��ل��د ،امل�����س��اف��ة ب�ين �أول���ئ���ك ال��ذي��ن
ا���س��ت��ف��ادوا م��ن «الأورب�����ة» �أي ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا م��ن تو�سيع
���س��وق��ه��م ،مب��واج��ه��ة اخل��ا���س��ري��ن م��ن��ه��ا ال���ذي���ن ت��ع��ر���ض��وا
ملناف�سة اخلارج (�ص.)242:
«امل�����س���أل��ة اال���س��ك��ت�لان��د ّي��ة وم�ستقبل امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة»..
�ستيفان باكان �-أ�ستاذ يف املعهد القومي ل�ل�إدارة ،ومدير
فريق الدرا�سة حول الدوليات والكيبيك -يرى �أن��ه بعد
اال�ستفتاء على اال�ستقالل اال�سكتلندي يف � 18سبتمرب
 ،2014ورف�����ض��ه ب�أغلبية  %55م��ن ال��ن��اخ��ب�ين ،راح �ألك�س
���س��امل��ون��د رئ��ي�����س احل���زب ال��ق��وم��ي اال�سكتلندي ي���ؤك��د �أن��ه
جرت ت�سوية م�س�ألة ا�ستقالل ا�سكتلندا جليل كامل.
وتاريخياً ..ف���إ َّن م�س�ألة الالم�ساواة مل تكن غريبة على

ت�صاعد قوة التيار اال�ستقاليل اال�سكتلندي ،فا�سكتلندا
�أم�� ٌة �صغرية ال تتمتع بال�سيادة ،تقع يف �شمال بريطانيا
وت�ضم  5.3مليون من ال�سكان .ويف هذا ال�سياق �أ�صبحت
ا�سكتلندا �أر�ضاً خ�صبة لتنامي اال�شرتاكية الدميقراطية.
ويبدو �أن الكفاح �ضد الالم�ساواة �أو التفاوتات االجتماعية،
قد لعب دوراً مهماً يف تعبئة ناخبني وجتنيدهم مل�صلحة
القوميني ،الفتاً يف اخلتام �إىل ال�صراع على ال�شرعية يف
جمل�س العموم بني احلزب القومي اال�سكتلندي يف مقابل
حزب املحافظني.
« ُك��ت��ب ال���ع���ام» ..ب��ي��ار غ��رو� ِّ��س�ير -م�����ؤرخ يف معهد العلوم
ال�سيا�سية ،باري�س  -يف هذا املبحث املخ�ص�ص لتعداد �أبرز
الكتب ال�صادرة حديثاً ،ت�أكيد على تزايد �صعوبة ّ
التنخب
بني �أعدا ٍد من الكتب ال تني تتزايد ،هو الربهان على �أن
االنرتنيت مل يقتل الن�شر اجليد (���ص .)319:فقد �صدر
م��ا ال يقل ع��ن  400م�ص ّنف يف القانون ال���دويل باللغات
الإجنليزية والفرن�سية والأملانية بني العام  2014و.2015
كما �أ َّن امل�سائل الإ�سرتاتيجية عادت �إىل العامل الأكادميي،
وك��ذل��ك �شبكات اخل�ب�راء وطريقتهم يف حت��دي��د ره��ان��ات
الأم���ن ،وك��ذل��ك االه��ت��م��ام برو�سيا بوتني ك��ال��ذي جمعته
كارين داوي�شا يف كتاب «حكم االختال�س البوتيني» .وكتاب
�ستيفن �سزابو «رو�سيا وبزوغ اجليو-اقت�صاديات».
وكذلك الكتب التي تعالج الف�ساد ،كالتجربة الأفغانية
التي تربزها �سارة ت�شي�س يف «ل�صو�ص دولة»� .أما جانني
وي���دي���ل ف��ت��ظ��ه��ر ب�ل�ا ح�����س��اب ���ش��ب��ك��ات ال�����س��ل��ط��ة وال�� ُن��خ��ب
«امل���ت���ع���ددي ال��ق��ب��ع��ات» ال���ذي���ن ي��ن��خ��رون ال��دمي��ق��راط��ي��ة
الأمريكية.
كما �أن الذكرى املئوية للحرب العاملية الأوىل و�سقوط
الإمرباطورية العثمانية دفعت �إىل جمموعة من امل�ؤلفات،
مثل كتاب �أوج�ين روغ��ان «�سقوط العثمانيني» .وكذلك
�شغلت امل�����س���أل��ة اال���س�لام��ي��ة ج���زءًا م��ن االه��ت��م��ام كم�ؤلف
دافيد موتاديل يف كتاب اال�سالم واالمرباطوريات ،وبات
لدينا دليل �أك�سفورد للإ�سالم الأوروب���ي ال��ذي �أ�شرفت
عليه جو�سلني �سيزاري ،و م�ؤلف �أوليفييه روا كاتب «بحثاً
عن ال�شرق ال�ضائع».
ويف اجلانب االقت�صادي كتاب «جنون ال�سوق» ،و»التدفق
النفطي» ل�ستيف يتيف ،و�أخرياً امل�صنف ال�ضخم لـ«باري
�آيخينغرين» «قاعة املرايا».
---------------- الكتاب« :عامل الالم�ساواة� :أو�ضاع العامل .»2016 امل�ؤلف :جمموعة من اخلرباء وامل�س�ؤولني. ترجمة :ن�صري مر ّوة. النا�شر :م�ؤ�س�سة الفكر العربي.2016 ، -عدد ال�صفحات� 352 :صفحة.

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

* باحث لبناين

جمادى األولى  1437هـ  -فبراير 2016م

ــــى �أو�ضـــاع العامل يف 2016
:جمتم ٌع دويل �شديد الهرم ّية وال�ترات��ب» ..فريديريك
�شرت ّيون  -وهو �أ�ستاذ جامعي يف العلوم ال�سيا�سية ،مدير
معهد الأبحاث اال�سرتاتيجية يف املدر�سة احلربية -يرى
�أن ممار�سات جديدة �أر�ساها التكوين البطيء لعامل ما
بعد احل��رب الباردة ال��ذي ك ّر�س الالم�ساواة بني ال��دول،
م�شرياً �إىل �أن ا�ستحالة �إ�صالح الأمم املتحدة هي �إحدى
ال��ع�لام��ات على �صالبة م��ب��د�أ ال�لام�����س��اواة ،امل���وروث من
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ومتا�سكه.
وهناك �إجماع على � ّأن الإ�صالح �ضروري وال ميكن تالفيه
�أو االلتفاف عليه ،فالأع�ضاء احلاليون يظلون� ،أعلى من
حجمهم املتقل�ص على رقعة ال�شطرجن العاملية اجلديدة
(ك��م��ا ه��و ح���ال ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا)� ،أع�����ض��اء م��ب��ادرون
�س ّباقون و�ضالعون يف ال�ش�ؤون العاملية ،وه��ذا لي�س حال
الدول ال�صاعدة ،التي ال يزال بع�ضها م�شغو ًال بالدرجة
الأوىل ببيئته الإقليمية املبا�شرة.
ويلفت �إىل تكاثر النوادي واملجموعات املتعددة الأطراف
ال��ت��ي ي��ف�تر���ض ب��ه��ا �أن ت�����ض��ع ،ع��ل��ى ال��ط��اول��ة نف�سها �أو
حولها ،دو ًال ذات خ�صائ�ص وم��واق��ع جغرافية خمتلفة،
وم���ن من���اذج امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ع��ددي��ة ال�بري��ك�����س (ب��رازي��ل،
رو�سيا ،الهند ،ال�صني ،جنوب افريقيا) و�إيبا�س (الهند،
الربازيل ،جنوب �إفريقيا).
و َر ْغ�����م امل���ح���اوالت امل��ت��ع��ددة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ���ص��ن��ع ال��ق��رار
وال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال�ب�رازي���ل م ً
���ث�ل�ا ،ف�����إن ال��ك��ات��ب ال يغفل
م�س�ألة ال�صعوبات �إزاء لعب دول��ة من دول اجلنوب دوراً
خا�صاً يف بالطات القوى العظمى .و�أول هذه الأعرا�ض
هو �أن َح َملَ َة ه��ذه املطالب غالباً ما يكونون �شخ�صيات
كاريزماتية ،وغالباً ما تتو�صل �إىل «روتنتها» �أو جعلها
تلقائية م�ألوفة (�ص.)69:
غ�ير �أن املنحى ال��ذي ينحو اجل��ن��وب فيه نحو اجل��ن��وب،
وع��ودة اخلطاب ال�سيادي ال��ذي ي�ستبعد القوى العظمى
التقليدية ال يزال قائماً .وهذا املنحى قيد العمل يف تركيا
�أردوغان ،ويف قطر متيم التي بات عملها الدويل مرتكزاً
على «العوملة املالية» ومنطق ال�شبكات الدينية العابرة
للحدود والدول ،والتي باتت تثري ت�سا�ؤالت غربية.
كما برزت موارد جديدة لت�أمني امل�ساواة كالقوة الإعالمية
املتزايدة لـ»متعهدي» املعايري �أو مقاويل القواعد والقيم
والأح��ك��ام «كاملنظمات غري احلكومية ،ومراكز التفكري،
وو���س��ائ��ل الإع��ل��ام»� ...إل���خ ،وتقنيات الإع�ل�ام واالت�����ص��ال
اجلديدة ،و�أ�شكال تقنيات العنف اجلديدة� ،أدوات تكاف�ؤ
�أو «�أ�سلحة م�ساواة».
و�أخ��ي��راً ..ف����إ َّن ث�لاث مم��ار���س��ات حربية ج��رى اعتبارها
الواحدة بعد الأخ��رى كعوامل �إع��ادة ت��وازن حمتملة بني

ال��دول :اللجوء �إىل الإره��اب ،وا�ستخدام التكنولوجيات
اجل���دي���دة م��ث��ل ال���ط���ائ���رات م���ن دون ط��ي��ار «ال����درون����ز»،
واللجوء �إىل الهجمات االفرتا�ضية الإلكرتونية (علم
التحكم الأوتوماتي/ال�سايربناطيقا) (�ص.)73:
الف�صل الثاين :احلالة كما هي :
ّ
للمنظمات الدول ّية» ..فرانك بيتيتفيل
«ح�صيلة متباينة
�أ�ستاذ يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س -ف�إ َّن �شرعةالأمم امل��ت��ح��دة منذ كلماتها الأوىل�« ،إمي����ان» �أع�ضائها
ب��ـ»امل�����س��اواة يف احل��ق��وق ب�ين ال���رج���ال وال��ن�����س��اء ،وك��ذل��ك
ب�ين الأمم كبريها و�صغريها» (ال��دي��ب��اج��ة) ،وت��ق��ول � ّإن
«املنظمة م�ؤ�س�سة على مبد�أ امل�ساواة بني جميع �أع�ضائها».
غري �أن الأمم املتحدة �أُن�شئت عام  ،1945حني كان ق�سم
مهم من العامل يف �آ�سيا و�أفريقيا ،ال ي��زال يعي�ش حتت
و�صاية ا�ستعمارية .وعلى هذا ،ف�إنه كان ينبغي لل�شعوب
امل�����س��ت��ع�� َم�� َرة �أن ت��ن��ت��زع ا���س��ت��ق�لال��ه��ا ل��ك��ي ت�ستطيع ا ّدع���اء
الو�صول �إىل امل�ساواة يف ال�سيادة يف منظمة الأمم املتحدة.
ولرمبا تتبدى ر�سالة امل�ساواة التي ت�ضطلع بها املنظمات
الدولية على النحو الأوف��ى والأك�ثر رمزية ال��ي��وم� ،إزاء
ال�����ش��ع��وب ال��ت��ي ال دول ل��ه��ا .م�����س��ت�����ش��ه��داً ب����إع�ل�ان حقوق
ال�شعوب الأ�صلية ،ال��ذي تبنته اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف العام  ،2007والذي يكر�س حقوق �أكرث من 400
مليون من �أبناء ال�شعوب الأ�صلية ،موزعني على �أكرث من
 90دولة يف العامل.
ولكنه يعطي عدة �أمثلة على امتيازات بع�ض الدول كحق
ال��ف��ي��ت��و يف جم��ل�����س الأم����ن امل��ع��ط��ى خل��م�����س دول ،ك��م��ا �أن
املنظمات االقت�صادية الدولية ،تويل وزناً خا�صاً للقوى
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العظمى .ففي جمل�س حكام �صندوق النقد الدويل ،الذي
ميثل كل دولة من الدول الـ 188الأع�ضاء ،ف�إن الت�صويت
فيه يتعدّل بح�سب امل�ساهمة املالية لكل دولة؛ مما ُيعطي
يف الواقع  %16من الأ�صوات للواليات املتحدة.
كما �أ َّن ال���دول لي�ست مت�ساوية يف ال�����س��ي��ادة يف مواجهة
�أف���ع���ال امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة و�أع��م��ال��ه��ا .ف�����ص��ن��دوق النقد
ال��دويل امل�سارع �أب��داً �إىل «ت�صويب» ميزان املدفوعات يف
البلدان ال�سائرة يف طريق النمو� ،أو يف اليونان مث ً
ال ،مل
ميار�س يوماً مثل حق النظر هذا �إزاء الواليات املتحدة.
ويختم ب�أن املنظمات الدولية النا�شطة يف حقل «التنمية»
�سعت م��ن��ذ زم��ن بعيد �إىل ت��روي��ج امل�����س��اواة االجتماعية
واالقت�صادية وت�شجيعها بني «ال�شمال» و«اجلنوب».
«م��اذا يبقى م��ن «التنمية»؟» ..جيلبريت ري�ست �-أ�ستاذ
ف��خ��ري يف م��ع��ه��د ال���درا����س���ات ال��دول��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا والتنمية
(ج��ن��ي��ف) -ي��ق��ول� :إ َّن م�صطلح التنمية مت ا�ستخدامه
يف ميثاق ع�صبة الأمم يف ال��ع��ام  ،1919وكر�سه الرئي�س
الأمريكي هاري ترومان يف العام  ،1949وحما�س البدايات
ق���د ���ض�� ُع��ف ك���ث�ي�راً ح�����س��ب ال��ك��ات��ب حت���ت وط������أة ���ض��رب��ات
الف�شل املتتالية؛ ل��ذل��ك ظ��ه��رت ردة فعل لإع���ادة النظر
بالتنمية لأنها مرادف لـ»ال َغر َب َنة» ،وكانت املجهودات التي
ُتخا�ض با�سمها ُتفكك هيكل املجتمعات وبناها ،وتفاقم
الالم�ساواة وتدمر البيئة.
من هنا ،برز التوجه نحو «التنمية الب�شرية امل�ستدامة»،
و�أول مبادرة ج��اءت من اللجنة العاملية للبيئة والتنمية
وال��ت��ي ت��ر�أ���س��ت��ه��ا ال�����س��ي��دة غ��رو ه���ارمل ب��رون��دت�لان��د التي
ن�����ش��رت ع����ام  1987ت��ق��ري��ره��ا ال����ذي ����ص���در حت���ت ع��ن��وان
«م�ستقبلنا ج��م��ي��ع��اً» وال����ذي �سعى للتوفيق ب�ين البيئة
وال��ت��ن��م��ي��ة ف��ـ»اجل��ن�����س ال��ب�����ش��ري مي��ل��ك مت���ام���اً ال��و���س��ائ��ل
لال�ضطالع بالتنمية امل�ستدامة والإج��اب��ة ع��ن حاجات
احلا�ضر دون الإ�ضرار بقدرات الأجيال املقبلة على �إ�شباع
حاجاتها».
�أ َّم���ا امل��ب��ادرة الثانية ،ف��ج��اءت م��ن برنامج الأمم املتحدة
الإمن���ائ���ي ال���ذي �أط��ل��ق �أول ت��ق��ري��ر ع��امل��ي ح���ول التنمية
الإن�����س��ان��ي��ة ع���ام  ،1990وك����ان م���ؤ���ش��را ج���دي���دا للتنمية
الإن�سانية ي�ؤ ّلف بالن�سبة �إىل كل بلد ،بني الدخل والأمل
يف احلياة وم�ستوى الرتبية والتعليم.
وتختم ب���أ َّن الالم�ساواة االجتماعية ه��ي ببداهة احل��ال
ف�����ض��ي��ح��ة .وت���ه���دي���دات ال��ت��غ�ير امل���ن���اخ���ي ه���ي ت��ه��دي��دات
حقيقية .وعلى هذا ،ف�إنه ال بد من احلكمة والت�صرف.
«ك��ي��ف ن��ك��اف��ح اجل����وع يف ال����ع����امل؟» ..ب��رون��و ب��ارم��ان��ت��ي�ير
مهند�س م��دين ،اقت�صادي وم�ست�شار -ي��رى �أ َّن اجل��وعظ��اه��رة ���س��ي��ا���س��ي��ة� .إن���ه نتيجة اجل��ه��ل واحل����رب وق�����ص��ور
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جمادى األولى  1437هـ  -فبراير 2016م

مل الالم�ســــاواة نظـــــرة علــــ
عا ُ

�أحمد الزعبي *
يت�أ َّلف الكتاب من عدة مقاالت-درا�سات �شديدة الأهمية ،وكلها مرتبطة بق�ضايا ال�ساعة �سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّياَّ ،
مت جمعها حتت ثالثة ف�صول متتالية،
عرف مبفهوم الالم�ساواة.
�إ�ضافة �إىل املدخل الذي ُي ِّ
ويتق�صى الكتاب �أو�ضاع العامل والتحوالت الكربى ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والدبلوما�سية وكذلك التكنولوجية والبيئية عرب ثالثني
َّ
ً
مقال ،يجد القارئ فيها حم�صلة عن التفاوتات والالم�ساواة يف خمتلف املجاالت ،وقد جرى تق�سيمها على ال�شكل التايل :الف�صل الأول يحمل عنوان «فك
الرموز والطال�سم»� ،أما الثاين فهو «احلالة كما هي» ،ويف الف�صل الثالث هناك جمموعة مقاالت خمتلفة حتت عنوان «من قارة �إىل �أخرى» .ويف املدخل
يجيب برتران بادي -الأ�ستاذ اجلامعي يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س -عن �س�ؤال :ما هو عامل الالم�ساواة ،م�ؤكد ًا �أنَّ �إنهاء اال�ستعمار مل ي�س ِّو
الأمور كلها ومل يعاجلها.
�ير م��ن ال��ت��وت��رات ال��دول��ي��ة ب��ات��تْ ُت��ع��زى ال��ي��وم �إىل
وك��ث ٌ
منطق الالم�ساواة الذي بات ُيهيكل حياتنا الدولية ،وهو
منبع الأ�صوليات .ومع العوملة ،تبدو التفاوتات كاملر�ض
الأول الذي يتهدد كل �شيء ..وي�شري �إىل �أ َّنه كان ينبغي
انتهاء اال�ستعمار و�إن�شاء برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
( )undpيف العام  ،1965لكي تتوافر �أول عالمات «فارقة»
للتفاوتات التي يظهرها م�ؤ�شر التنمية الب�شرية.
وم�����ن م���ظ���اه���ر ال����ت����ف����اوت االق���ت�������ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي،
م��ق��ي��ا���س��ان :الم�����س��اواة يف ح��ي��ازة ال��ث�روات ،وال�لام�����س��اواة
والتفاوت يف �إنتاجها .ف�أما الأول ف�إنه ينطلق من درا�سة
ال�ثروة العاملية التي هي يف ح��دود  250000مليار دوالر.
وهي َّ
تبي �أ َّن  %83.4من الرثوات املرتاكمة يف العامل ،يف
حيازة  %8.4من �سكان العامل ،يف حني �أن  %68.7من هذه
الرثوات تعود �إىل  %8من �سكان املعمورة .وذهبت �أوك�سفام
�إىل �أن  %1من الب�شر ميلكون حوايل ن�صف الرثوة العاملية
(�ص.)16:
وال�شمال ي���ؤوي  %16من �سكان العامل� ،إال �أن��ه ينتج %70
من ثرواته .وي�شري م�ؤ�شر جيني -الذي يُ�ستخدم يف قيا�س
ال�لام�����س��اواة يف ال��دخ��ل� -إىل �أ َّن ال�لام�����س��اواة ه��ذه ت��زداد
يف العامل على نحو ملحوظ .واملعهد الوطني للإح�صاء
وال��درا���س��ات االقت�صادية يف فرن�سا  INSEEي���ؤك��د �أن��ه
بني العامني  2008و ،2011زاد دخل الع�شرة يف املائة من
امل��واط��ن�ين الأغ��ن��ى يف ال��ب�لاد بن�سبة  %3،2ب��ع��د احت�ساب
ال�����ض��ري��ب��ة ،يف ح�ين انخف�ض دخ���ل ال��ع�����ش��رة يف امل��ائ��ة من
ال�شريحة الأفقر من الفرن�سيني بن�سبة  ،%4.8وه��ذا ما
ير�سم حدوداً جلماعات �سكانية من امل�ستب َعدين (�ص.)18:
ويتطرق �إىل ق�ضية التغذية واجلوع الذي ال يزال يطال يف
بع�ض املناطق التي ال تغ�ص باملوارد �أكرث من  800مليون
�شخ�ص ،وتفيد التقارير �أن اجلوع يقتل �ستة ماليني فرد
�سنوياً ،وال �سيما من الأطفال .وح�سب الفاو ف�إح�صائيات
الأ�شخا�ص �سيئي التغذية يف ازديا ٍد كماً ونوعاً.
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و�أك�ث�ر م��ن  %50م��ن ح���االت الإي���دز يف ال��والي��ات املتحدة
ت��ط��ال الأم��ري��ك��ي�ين م��ن �أ���ص��ل �إف��ري��ق��ي ال��ذي��ن ال ميثلون
�سوى  %12من جمموع ال�سكان .ويخل�ص �إىل �أن الر�ؤية
البانورامية لعدم امل�ساواة ميكنها �أن تكون ا�ستعرا�ضاً ال
ينتهي ،والفتاً �إىل الم�ساواة تطال ال�ش�أن ال�سيا�سي.
الف�صل الأول :فك الرموز والطال�سم:
كيف نتناول ال�لام�����س��اواة؟!� ..أورل��ي��ان ب��وت��ود -م�ست�شار
وب��اح��ث م�ستقل وع�����ض��و يف ف��ري��ق ع��م��ل حم��ف��ل م��ن �أج��ل
م�ؤ�شرات �أخرى للرثوة (� )FAIRصُ -32:ي�شري �إىل �أن
قيا�س الالم�ساواة العاملية ،م�س�ألة معقدة ،والأكرث بداه ًة
مي�س توزيع الرثوة االقت�صادية .وعن التفاوت بني
هو ما ُّ
�سكان البلدان املختلفة ف� ّإن الفرد من ُ�س ّكان قطر يتمتع
باملتو�سط بدخل �أعلى بـ � 226ضعفاً من مداخيل فرد من
�سكان جمهورية �إفريقيا الو�سطى.
ويعترب الكاتب �أن م�ؤ�شر ال�صحة وكذلك الو�صول �إىل املاء
والتغذية ،والنزاعات و�شروط العمل وال�سكن ،وال�شروط
ال�صحية كلها �شروط حا�سمة ،و�أحد املحركات الرئي�سية
لالم�ساواة الدولية هو وفيات الأط��ف��ال .فمعدل وفيات
الأط��ف��ال ال��ذي��ن ه��م حت��ت �سن خم�س �سنوات ،ي�صل �إىل
 257بالألف يف �أفغان�ستان ،او  262بالألف يف �سرياليون،
وهو يعني �أن طف ً
ال من كل �أربعة �أطفال ال ي�صل �إىل �سن
اخلام�سة من العمر يف البلدين .واملعدل يف فرن�سا ي�صل
�إىل  4بالألف.
«اال���س�ترق��اق ،اال���س��ت��ع��م��ار ..عندما ي�ترك ال��ت��اري��خ �آث���اراً
ون����دوب����اً»� ..إي��ل��ي��ز ه��وي��ل�يري -وه����ي �أ���س��ت��اذة يف ال��دائ��رة
االقت�صادية يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س -تقول:
مع بداية �سنة  ،2000ر�أى النور «اقت�صاد تاريخي جديد»
قوامه تطبيق �أدوات �إح�صائية على التاريخ ،تتيح خلق
�أو����ض���اع «اح��ت��م��ال��ي��ة» :ت��ط��ب��ي��ق ي��ف��ر���ض ع��ل��ى ال��ب��اح��ث�ين،
ال�ساعني �إىل حت��دي��د ت���أث�ير ح��دث ت��اري��خ��ي� ،أن يقوموا
بتعيني مناطق مماثلة ،حتى يف التفا�صيل ،للمناطق التي

وقع فيها هذا احلدث ،ولكن من دون �أن يحدث فيها هي
نف�سها احل��دث �إي��اه �أو ي�شابهه :مناطق م�شاكلة مماثلة
�إذن ،ول��ك��ن م��ن دون ه��ذا احل���دث (ت��ع��ي�ين االحتماليات
اجليدة املنا�سبة).
وت��ل��ف��ت ال��ب��اح��ث��ة �إىل �أن ث�� َّم��ة م��در���س��ت�ين لتف�سري ت��ك�� ّون
ال�لام�����س��اواة ال��ع��امل��ي��ة ،الأوىل ت��ن�����س��ب وزن����اً ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا،
وخ�صائ�ص املناخ والت�ضاري�س والو�سط ال�صحي �أو البيئة
ال�صحية ،وامل��رك��ز اجل��غ��رايف بالن�سبة ل�ل�أ���س��واق العاملية،
وكذلك وبطبيعة احلال :امتالك املوارد الطبيعية ،تقف
يف �أ�سا�س الالم�ساواة العاملية.
غ�ير �أ َّن م��در���س�� ًة ث��ان��ي�� ًة تنكر الأث����ر امل��ب��ا���ش��ر للجغرافيا
وتل ّح على ال��دور الأول���وي للتاريخ .وت�ضع ه��ذه املقاربة
اال�سرتقاق واال�ستعمار ،مبا هما م�ؤ�س�ستان �سيا�سيتان
واقت�صاديتان يف القلب م��ن تكون ال�لام�����س��اواة العاملية.
والتغيات اجلغرافية ،لي�س كعامل
وت�ستخدم التنوعات
ّ
ي�ؤثر على التنمية ،و�إمنا «كلعبة من �ألعاب احلظ» ،وترى
�أن القرارات الإن�سانية امل�صادر احلقيقية للتفاوتات.
ال��ن��م��ط اال���س��ت��ع��م��اري �أ ّث�����ر يف امل���ؤ���س�����س��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سيا�سية التي ُو�ضعت يف امل�ستعمرات .و�ضعف الدولة
ال��ذي تنامى �إب���اّن اال�ستعمارُ ،يف�سر �إىل ح�� ٍّد بعيد مل��اذا
ال ت��زال لل�صدمة اال�ستعمارية مفاعيلها على الأو���ض��اع
احل��ال��ي��ة .ففي امل�ستعمرات اال�ستيطانية مثل ال��والي��ات
املتحدة وكندا ،حيث �أقام امل�ستوطنون م�ؤ�س�سات م�شابهة
�إىل ح���د ك��ب�ير مل���ؤ���س�����س��ات ال���وط���ن الأم ،ت��ن��ام��ى ال��ق��ب��ول
بت�سديد ال�ضريبة ل��دى امل�ستوطنني ب�سهولة �أك�بر مما
ك��ان احل��ال عليه يف م�ستعمرات اال�ستخراج ،حيث حدث
ال��ع��ك�����س ،ف��ق��د و���ض��ع امل�����س��ت��وط��ن��ون م���ؤ���س�����س��ات اقت�صادية
و�سيا�سية تخدم يف الدرجة الأوىل م�صالح الوطن الأم،
ولي�س م�صالح الأه���ايل وال�سكان املحليني ،بحيث بدت
ال��دول��ة هناك ب�لا �شرعية �أو ب�لا م�شروعية ،فلم يتنا َم
الر�ضا بقبول ال�ضريبة.

