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منسق الأمانة العامة لـ“الراصد االجتماعي”
وبرز «جدول األعامل  »21من قمة األرض يف ريو ( ،)1992وقمة
القاهرة للسكان والتنمية ( ،)1994والقمة االجتامعية (،)1995
ومؤمتر بكني حول املرأة ( 1995أيضاً) ،وقمة مونتريي للتمويل
من أجل التنمية ( ،)2002ولقاءات عاملية عىل أعىل املستويات،
ليشكل جدول أعامل طموح ألزم البلدان كلها ،من األكرث تصنيعاً
إىل األقل تنمية ،بالقيام بدورها وفق مبدأ «املسؤوليات املشرتكة
لكن املتباينة».

يحمل هذا التقرير املتعلق باملجتمع املدين العريب رسائل مهمة
كثرية .وتشمل هذه الرسائل استنتاجاً قوياً جدا ً هو ضمني لكن
ميكن أن يُق َرأ من بني السطور ،ومفاده بأن املجتمعات املدنية
العربية ومنظامتها ليست مرحلة وستنتهي بل قوة حيوية تحتاج
إىل االعرتاف بها ،واحرتامها بحد ذاتها ،واإلقرار بها لدورها يف
الحوكمة.
لطاملا تجوهلت الطموحات الدميقراطية للمواطنني العرب ،ليس
فقط من حكوماتهم بل كذلك من املؤسسات التنموية الرئيسية.
ففي  ،2010وضع كل من تصنيفني رئيسيني من التصنيفات
املرتبطة بالتنمية واملخصصة للبلدان ،وهام مؤرش القيام باألعامل
الخاص بالبنك الدويل ومؤرش التنمية البرشية الخاص بالربنامج
اإلمنايئ لألمم املتحدة ،مرص وتونس يف مصاف أنجح البلدان يف
املنطقة .ويف العام نفسهّ ،بي «الربيع العريب» يف شكل دراماتييك
أن السياسات ومؤرشات الرفاهية املقاسة من هذين املؤرشين مل
تكن اله ّم األبرز للمواطنني أنفسهم الذين من املفرتض أن يستفيدوا
من التنمية .فحقوقهم وآمالهم مل تُقَس ومل تُؤ َخذ يف االعتبار.
ومن خالل رفع الصوت والنزول إىل الشارع ،ض ِمن املجتمع املدين
العريب أنه لن يُتجا َهل مجددا ً .ومثة  13مساهمة وطنية يف هذا
وتعب
التقرير ،كل منها نتاج لبحوث ومتابعة وبناء لتحالفاتّ .
املساهامت الوطنية هذه ،التي جمعتها شبكة املنظامت العربية
غري الحكومية للتنمية ( ،)ANNDعن هواجس مختلفة ،وهي
إذ ت ُستك َمل مبراجعات إقليمية ،تق ّدم رؤية فريدة إىل النقاش
العاملي الحايل حول جدول أعامل تنموي جديد.

و ُح ِص جدول األعامل الطموح هذا يف أهداف التنمية لأللفية
بالهاجس األكرث إلحاحاً املتعلق بـ»أفقر الفقراء» .وفيام اتسمت
هذه األولوية بأنها مربرة أخالقياً ،أبعدت إىل حد كبري من
اهتاممات التفكري واملؤسسات التنموية ما يُس َّمى «البلدان
املتوسطة املدخول» التي كانت ل ّبت بالفعل معظم أهداف
التنمية لأللفية .وواجهت البلدان العالية املدخول تحدياً واحدا ً
فقط يتعلق مبسؤولياتها كبلدان مانحة أو ممكِّنة ،ليس عىل
صعيد الغنب االجتامعي أو االختالل البيئي داخل حدودها.
وكانت النتيجة أن زيادة دراماتيكية يف التفاوتات حصلت حول
العامل يف البلدان الفقرية والغنية عىل حد سواء يف العقود الثالثة
املاضية ومل يالحظها أحد تقريباً .مجددا ً ،كان الناس الذين نزلوا
إىل الشارع هم من أعاد مسألة التفاوتات إىل جدول األعامل،
فاحتلوا سلمياً الفضاءات العامة والصفحات األوىل لوسائل اإلعالم
يف حركة استعادت صوت الـ« 99باملئة» ،أي األغلبية الساحقة
لسكان العامل التي متلك حصة أقل من الرثوة واملدخول العامليني
فيام الواحد باملئة األعلون يزدادون غنى كل سنة.

خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،استُ ِ
خدمت «التنمية»
كثريا ً كمرادف لـ«النمو االقتصادي» .ولو منت بلدان العامل الثالث
برسعة كافية كانت ستلحق بالعامل الصناعي وكان كل يشء آخر
(من الرتبية إىل املساواة بني الجنسني) سيحدث كنتيجة .ويف
 ،1990أُ ِ
دخل مفهوم التنمية البرشية ليضع الناس ،ال «االقتصاد»
املجرد ،يف املركز ،فركّز عىل سياسات الصحة والرتبية املستهدفة
لبناء «رأس مال برشي» .ورسعان ما أصبحت «التنمية املستدامة»
محور توافق دويل جديد ،استنادا ً إىل «أسس ثالثة» هي االقتصاد
واملجتمع والبيئة.

وفيام نقرتب من  ،2015التاريخ الهدف ملعظم أهداف التنمية
لأللفية ،يناقش الخرباء ما إذا كان الطموح املتدين جدا ً ،املتمثل
بالحد من نسبة الفقر املدقع بواقع النصف خالل  25سنة ،تحقق
أم ال .ويف الوقت نفسه ،ازداد متوسط املدخول العاملي أكرث من
الضعفني فيام ازدادت التجارة خمسة أضعاف .ويكشف العدد
املتزايد ألصحاب املليارات حول العامل ،وكثريون منهم يف بلدان
نامية ،الخطر األخالقي يف شكل صارخ ،فثمة أقلية صغرية تجني
منافع تسدد مثنها األغلبية.
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مصدرا ً لعذر للدول لكيال تفي بالتزاماتها إزاء الحقوق االجتامعية
واالقتصادية والثقافية ألن هذه الدول ال متلك ما يكفي من املوارد
املتوافرة .وهذا يعني عملياً أن أولويات أخرى ،من النفقات
العسكرية إىل حامية امتيازات البعض ،تربز إىل املقدمة.

والتفاوتات القصوى هي نتيجة لسلسلة من القرارات السياسية
عىل املستويات العاملية والوطنية التي خفّضت الرضائب عىل
رأس املال ،وقلصت املعايري االجتامعية وحررت التنظيامت
الخاصة بالتجارة واالستثامر والتشغيل وحركة رأس املال .فأكرث من
ألفي اتفاقية تجارية واستثامرية ،ثنائية وإقليميةُ ،وقِّعت خالل
العقود القليلة املاضية ،خلقت حقوقاً جديدة للرشكات العابرة
للقوميات ،تشمل حقوقاً ال ميلكها البرش :لقد نالت الرشكات
الحق باالستقرار يف أي مكان ترغب فيه ،وبجلب أي موظفني
تقرر أنها تحتاجهم ،ومسموح لها بإعادة أرباحها إىل موطنها من
دون أي قيود ،بل ومبقاضاة الحكومات طلباً ألرباح ضاعت بسبب
سياسات مقررة محلياً ،ليس عرب املحاكم املحلية بل عرب مجالس
تحكيم دولية مصممة للدفاع عن مصالح األعامل وال تتوافر فيها
عتب املركز الدويل لتسوية منازعات
حقوق اإلنسان بالرضورة .ويُ َ
االستثامر ( ،)ICSIDالذي يستضيفه البنك الدويل ،محكمة غري
شفافة تحل محل القضاء املحيل وتخلق يف شكل ما قانونها
الخاص من طريق التغايض عن معايري حقوق اإلنسان واملعايري
البيئية ،حتى تلك املقرة كمعاهدات دولية.

وتتعلق نسبة اإلنفاق العام املخصص للمسؤوليات الحكومية
املختلفة والنسبة املئوية من موارد املواطنني الواجب عليهم
املساهمة بها يف النفع العام ،بقرارات سياسية وال ميكن تحديدها
من الخرباء أو مبعادالت رياضية .وحني ميلك الرأي العام وصوالً
إىل صنع القرار واملعلومات املتعلقة بتطبيق القرارات ،تتحسن
نوعية السياسات.
لهذا قال األمني العام لألمم املتحدة بان يك – مون يف خطاب أمام
الجمعية العامة للمنظمة يف  1أيار  ،2014إن «املحاسبة رضورية
لتقييم التقدم وتحقيق النتائج».
وخالل النقاش نفسه ،أضاف “الراصد االجتامعي” أن “املحاسبة ال
تكون ذات معنى إال إن أمكنت محاسبة األقوياء”.
ملك األرايض ،والرائد قائد الرشطة يف مجتمع ريفي
واألقوياء هم ّ
بعيد .ويف العامل ككل ،األقوياء هم البلدان الكبرية ،واملؤسسات
الحكومية الدولية (خصوصاً تلك املتعاملة مع التجارة واملوارد
املالية) ،والرشكات العابرة للقوميات ،وحتى بعض املؤسسات
الكبرية واملنظامت الدولية غري الحكومية ذات املوازنات املقدرة
باملليارات من الدوالرات.

ومل يُخلَق أي واجب عىل الرشكات للتعويض عن هذا التوسيع
لحقوقها ،وقد يكون هذا حقاً من أسباب بروز الحصة غري
املتناسبة التي ميلكها رأس املال يف الحصول عىل منافع النمو
والتقليص املتامثل لحصة العاملة من هذه املنافع الذي يحصل يف
معظم البلدان ،الغنية والفقرية.

وعىل عكس هذا االتجاه العاملي ،تعمد أغلبية البلدان يف أمريكا وبالنسبة للمواطنني حول العامل ،فإن حكوماتهم الوطنية هي
الالتينية ،املنطقة األكرث تفاوتاً يف العامل ،إىل تقليص التفاوتات من املؤسسات الرئيسية التي يخاطبونها حني يحاولون تحسني
خالل سياسات اجتامعية فاعلة :تحويالت نقدية إىل الفقراء ،دعم وضعهم أو تصويب حاالت غنب.
للتعليم العام ،توسيع للضامن الصحي ،أمن اجتامعي للفئات
األكرث هشاشة (العامل الريفيون والعامل املنزليون) .وعىل خالف وكثريا ً ما وجدت التحالفات الوطنية لـ»الراصد االجتامعي» أيضاً
توقعات التقليدية االقتصادية ،وبدالً من إخافة املستثمرين أن أي بلد ،كلام صغُر حجمه وازداد فقره أو هشاشته ،تع ّرض
وإخراجهم ،تعايشت هذه السياسات ورمبا حفزت حتى االستثامر عملياً ملساءلة أكرب من الالعبني األجانب .فالبلدان كلها تخضع
األجنبي املبارش والنمو االقتصادي .فالخدمات االجتامعية لواجب إبالغ نظرائها عن احرتامها اللتزاماتها القانونية يف شأن
حقوق اإلنسان وفق املراجعة الدورية الشاملة ملجلس حقوق
والحامية االجتامعية الشاملة هي أفضل حافز اقتصادي.
اإلنسان .وهذه قفزة نوعية إىل األمام .لكن البلدان النامية عليها
وهي أيضاً من حقوق اإلنسان ،معرتف بها يف شكل واف يف املادة أن تبلغ عن احرتامها اللتزاماتها يف شأن عضوية منظمة التجارة
 22من اإلعالن العاملي« :لكل شخص بصفته عضوا ً يف املجتمع ،العاملية ،ويرشف عليها صندوق النقد الدويل ،حتى ولو مل تكن
الحق يف الضامنة االجتامعية ،ويف أن ت ُحقَّق بوساطة املجهود مدينة ،وهي تبلغ كالً من مانحيها الثنائيني فردياً وكذلك جامعياً.
القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها،
متلق إىل طاولة مع مانحيه الـ 12أو الـ،15
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي ال غنى عنها حني يجلس بلد ٍّ
وهم أحياناً كثرية مقرضوه يف الوقت ذاته ،إضافة إىل البنك
لكرامته وللنمو الحر لشخصيته”.
الدويل وصندوق النقد واملصارف التنموية اإلقليمية ،هذا يُس َّمى
ِ
واستُغلّت عبارة «مبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها” إذ اعتُ ِبت «محاسبة متبادلة»! ويقول «الراصد االجتامعي» إن هذا ليس
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نام باستجواب دائنيه عن وفائهم وودز» ،وأي رشكة أو «رشاكة» ترغب يف استخدام اسم األمم
املوقع األمثل الذي يسمح لبلد ٍ
بالتزام الـ 0.7باملئة ،أو بسؤال صندوق النقد عن الزيادة املوعودة املتحدة أو شعارها أو علمها باإلبالغ إليه.
غري املطبقة يف القوة التصويتية الخاصة بالبلدان األفريقية.
ال تتحقق املحاسبة من دون شفافية ووصول إىل املعلومات،
ويف الواقع كثريا ً ما يالحظ أعضاؤنا أن املحاسبة أمام املواطنني فالرشكات يجب أن تبلغ عن حساباتها يف كل بلد عىل حدة،
مؤجلة يف األغلب أو مق َّوضة بسبب هذه املحاسبة أمام األقوياء وعىل البلدان أن تحتفظ بسجالت عامة بأسامء ماليك الرشكات،
الجارية يف أشكال تضعف دور الربملانات وتق ِّوض املؤسسات إىل جانب تقدميات معلوماتية أساسية أخرى .وعموماً يجب أن
الدميقراطية.
ميلك املواطنون وصوالً ،ال إىل املعلومات املتعلقة بالرشكات فقط
بل كذلك إىل الوثائق الحكومية كلها ،إىل جانب وثائق املنظامت
ويف  ،2012أسست قمة «ريو  »20 +حول التنمية املستدامة،
املتعددة األطراف .ويجب خصوصاً اعتبار رسية عمل مجالس
املنتدى السيايس الرفيع املستوى يف األمم املتحدة ليكون موقعاً
التحكيم يف النزاعات بني املستثمرين والدول ،مخالفة للمحاسبة
للمراجعة الدولية لاللتزامات املقرة من الحكومات .وليحصل
األساسية ومبادئ حقوق اإلنسان .ويجب اعتبار الرسية املرصفية
هذا ،يحتاج املنتدى إىل مساعدة مناسبة من أمانة عامة قوية،
التي تق ّوض قدرة البلدان عىل فرض رضائب عىل مواطنيها
حض له من رئاسة أو
وأن يُبلَغ معلومات يف شكل مناسب ،وأن يُ َّ
والرشكات العاملة يف أراضيها ،عقبة رئيسية أمام إحقاق حقوق
ترويكا فاعلة تق ّدم استمرارية وقيادة.
اإلنسان وأهداف التنمية.
وبعد تفويض «ريو  »20 +عن العاملية ،عىل الحكومات
قبل سبعة قرون ،استنتج الفيلسوف العريب ابن خلدون ،والد
واملنظامت املتعددة األطراف أن تخضع للمحاسبة .فالرشاكة
علم االجتامع الحديث ،يف املقدمة التي وضعها ،ما ييل“ :فتفهم
العاملية حول التنمية ،املوصوفة يف الهدف الثامن من أهداف
من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران وأن عائدة الخراب
التنمية لأللفية ،ال تفتقر فقط إىل جدول زمني بل كذلك إىل آلية
يف العمران عىل الدولة بالفساد واالنتقاض” .هي رسالة قدمية
مناسبة للمحاسبة .وال عجب أنها مل ت ُطبَّق .وعىل أي جدول أعامل
يجددها املجتمع املدين العريب يف هذا التقرير االستثنايئ بالقول:
للتنمية أن يكون محددا ً يف ما يتعلق بوسائل التطبيق وكذلك
من دون متابعة ومحاسبة فاعلتني لألقوياء ،لن يكون مثة جدول
حول املنتدى املخصص للمراجعة وآلية املتابعة واملحاسبة ،والذي
أعامل للتنمية وسيفقد النظام املتعدد األطراف رشعيته.
ميكن أن يكون املنتدى السيايس الرفيع املستوى بعد تعزيزه كام
ذُكر أعاله ،فتُل َزم الوكاالت املتعددة األطراف ،ومؤسسات «بريتون

10

