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الدول الغنية «تهرب» نحو التنمية ومحاربة المرض
تلكأت
كثير من الدول ّ
في زمن البحبوحة
عن تلبية دعوات
مؤتمرات كهذه

ّ
الطموحات كبيرة واإلمكانات تشح يومًا بعد يوم بالنسبة
إلى فقراء العالم ،الذين ناهز عدد املدقعني منهم املليار
ّ
نسمة .وعندما يجري الحديث عن تبرعات ومساعدات
لتأمني تحقيق أه��داف األلفية ،التي وضعتها األمم
املتحدة لنفسها ،يتساءل املرء عن سر إحجام الدول عن
مساعدة فقراء باكستان الغرقى ،بينما اإلغاثة تمضي

على قدم وساق في هايتي .في الفقر الدولي أيضًا هناك
طبقية ،ومهما حرصت الجمعية العامة لألمم املتحدة
على املساواة بني الدول التي تحتاج إلى املساعدة ،تبقى
الحسابات الداخلية والسياسية للدول الغنية في الشرق
والغرب تتحكم في مقدار تدفق األموال من «سبيل» كان
ّ
مخصصًا في األساس لحسابات جيوسياسية محضة

لقاء
سيعقد بان ً
مع كبار المتبرعين
والمحسنين والشركاء
من القطاع الخاص

ّ
«قمة الفقراء» :أهداف بال أفق
نيويورك ــ نزار عبود
ال�ت� ّج�م��ع ال�ك�ب�ي��ر ل �ل �ق��ادة ال��دول� ّ�ي�ي�ن الذي
ت�ح��ق��ق ف��ي األم ��م امل �ت �ح��دة ف��ي نيويورك
م�ط�ل��ع األس �ب��وع ال �ج��اري مل�ن��اس�ب��ة «قمة
محاربة الفقر» كان ّ
محيرًًا جدًا .إذ اجتمع
نحو  140قائدًا ومسؤوال كبيرًا في زمن
للنظر في معالجة
األزم��ات االقتصاديةّ ،
ال �ب��ؤس وامل� ��رض وال �ت �خ��ل��ف .وك�ث�ي��ر من
ه��ذه ال ��دول ال�ت��ي أرس �ل��ت ممثلني عنها،
االقتصادية
ك��ان��ت ف��ي زم��ن ال�ب�ح�ب��وح��ة
ّ
ورواج التسامح العرقي والديني تتلكأ
ع��ن تلبية دع ��وات م��ؤت�م��رات ك �ه��ذهِ ،فل َم
ت �ق��دم ع�ل�ي�ه��ا ف��ي زم ��ن ال �ق �ح��ط والتعثر
املتنامية؟
والفاشية
ّ
ّ
ُب �ع��ض امل �ت �ش��ك �ك�ين رأى أن ال �ق �م��ة ،التي
ت�ع�ق��د ع�ل��ى م ��دى ث�لاث��ة أي ��ام وستنتهي
إل��ى اعتماد وثيقة طويلة ومعقدة ،إنما
اخ �ت��ارت ه��ذا األم ��ر م��ن ب��اب ال�ت�ه��رب ّمن
موضوعات أكثر تعقيدًا ال تستطيع بتها
ف��ي ال�ظ��رف ال��راه��ن .ف�م��ن ال�س�ه��ل االتفاق
على قضايا مثل الفقر وامل��رض وتنمية
تكلف كثيرًا .وحتى
الدول الفقيرة التي ال
ّ
لو لم َّ
تطبق التوصيات ،ألن بوسع الدول
ال �ت��ي ت�ف�ش��ل ف��ي ت�ل�ب�ي��ة ش� ��روط الوثيقة
ال�ت� ّ
�ذرع بتدني موازناتها ،وه��ي التي لم
تقبل ف��ي زم��ن االزده ��ار االق�ت�ص��ادي رفع
ن �س �ب��ة م �س��اه �م��ات �ه��ا إل� ��ى س �ب �ع��ة أعشار
ال ��واح ��د ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن ن��ات �ج �ه��ا املحلي،
وك��ان��ت ف��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال ��والي ��ات املتحدة
األميركية.
ّ
ال �ق �م��ة ال �ح��ال �ي��ة ح � ��ددت ث �م��ان�ي��ة أهداف
ف ��ي ال� ��ذك� ��رى ال� �ع ��اش ��رة إلط �ل��اق أهداف
وقبل خمسة أعوام من
األلفية عام ّ ،2000
موعدها النهائي ،وكلها تختص بالفقر
في
وامل ��رض والتنمية .وح ��اول ّال��زع�م��اء ّ
ال �ج �ل �س��ات ال � � ّ�رد ع �ل��ى امل �ش��ك �ك�ين ف ��ي أن
وبالتالي
ن� ّج��اح��ات تحققت ح�ت��ى اآلن.
ّ
فإن النقاش على مدى ثالثة أيام سيركز
على التدقيق في الوثيقة الختامية قبل
أن يعتمدها رؤس��اء ال��دول في صيغتها
ال�ن�ه��ائ�ي��ة غ � �دًا .وف ��ي ال �ن �ق��اش��ات ال تزال
األهداف املرسومة بخفض نسبة وفيات
األط �ف ��ال ب �م �ق��دار ال�ث�ل�ث�ين م��وض��ع جدال
واس��ع .وهناك مسألة أخ��رى ال ت��زال قيد
امل��راج �ع��ة ،وه ��ي ال�ب�ن��د ال �خ��ام��س املعني
ب�ت�ق�ل�ي��ص ن�س�ب��ة وف �ي��ات األم �ه��ات أثناء
الوالدة إلى الربع ،وإتاحة برامج تنظيم
األس ��رة للجميع م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء .أمر
يتعارض جوهريًا مع الكثير من الديانات
التي ّ
تحرم تحديد النسل ،بينما ال ترى
والحروب
دول تتعرض لألوبئة والقحط ّ
ّ
ّ
الفتاكة سببًا للحد من النسل ،ألنها تعد
ذلك إمعانًا في االنتحار الجماعي ،وهذه
الدول تقع في معظمها في منطقة جنوب
الصحراء.
ف��ي ال�ش��ق امل��ال��ي م��ن امل�ع��ادل��ة ك��ان األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،ب��ان ك��ي م ��ون ،قد
طالب باستراتيجية عاملية لصحة املرأة
واألطفال ترصد  26مليار دوالر لتحقيق
تلك األهداف .وأقرت وثيقة القمة الحالية
تلك االستراتيجية م��ن حيث امل �ب��دأ .لذا
سيعقد األم�ي�ن ال �ع��ام غ �دًا ل �ق� ً
�اء م��ع كبار
ّ
امل�ت�ب��رع�ين وامل�ت�ل��ق�ين ل�ل�م�س��اع��دات ،ومع
ك �ب��ار امل�ح�س�ن�ين وال �ش��رك��اء م��ن القطاع
ال�خ��اص م��ن أج��ل كفالة ال�ت��زام��ات ثابتة
تضمن تطبيق خطته .وطالب الحكومات

تلكأت الدول في ارسال املساعدات إلى باكستان رغم املناشدات األممية (اخطر سومرو ــ رويترز)
سياساتها وأموالها.
بالتزام واضح في ّ
ووفق األمم املتحدة فإنه يمكن منع وفاة
 15مليونًا من األطفال تحت سن الخامسة
ب��ال��وق��اي��ة .وي �م �ك��ن أي �ض��ًا ت�ق�ل�ي��ص عدد
الوالدات بواقع  33مليونًا ،وإنقاذ أرواح
الوالدة جراء مشاكل يمكن
ّ
 740امرأة أثناء ْ
حلها صحيًا .لكن هناك شكوك كبيرة في

إمكان تأمني هذه املبالغ الطائلة في زمن
األزمة االقتصادية املستفحلة .فمبلغ 26
مليار دوالر ليس زه �ي �دًا ،وال سيما إذا
كان الشأن يلقى معارضة كبيرة.
ً
م��ن امل�ش��اك��ل األخ ��رى ال�ت��ي ل��ن ت�ج��د حال
«برنامج الغذاء العاملي» ،وكذلك منظمات
إغاثة الالجئني التي يعلو صراخها منذ

ّ
التبرع.
عامني جراء إحجام املحسنني عن
فكيف يمكن معالجة برامج التنمية في
بلدان يستفحل فيها الفقر بعد الكوارث
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ك �ب��اك �س �ت��ان وأفغانستان،
وس ��ط ه��ذ ال �ش� ّ�ح ال��دول��ي امل �ت��زاي��د ،وفي
الوقت نفسه تولي برامج جديدة لتسريع
تحقيق أهداف األلفية في موعدها؟

القدس والجوالن المحتالن
ي �ن �ت �ظ��ر أن ت � ��درس ال �ل �ج �ن��ة ال �ث��ان �ي��ة في
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة قضية
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في
األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ب�م��ا ف��ي ذل ��ك شرقي
ال� �ق ��دس ،وس� �ي ��ادة ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي في
الجوالن السوري املحتل الحصرية على
م ��وارده �م ��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة .وت � ��درس الدورة
أي� �ض ��ًا ت �ق �ن �ي��ات امل �ع��رف ��ة واالتصاالت.
وتحت بند التنمية املستدامة ،من املنتظر
أن تراجع تطبيق مقررات العالم الخاصة
بالتنمية املستدامة ومتابعتها وتطبيق
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��وري �ش �ي��وس الخاصة
بالجزر الصغيرة النامية واالستراتيجية
الدولية املتعلقة بتقليص الكوارث ،وحماية
امل� �ن ��اخ ألج� �ي ��ال ال �ح ��اض ��ر واملستقبل،
وتطبيق ب��رن��ام��ج األم��م امل�ت�ح��دة الخاص
بحاالت القحط والتصحر ،وال سيما في

أف��ري�ق�ي��ا .كما ستجري ال ��دورة مراجعة
مل �ع��اه��دة ال �ت �ن��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي ومسائل
أخ��رى تتعلق بالتعليم م��ن أج��ل التنمية
والتناغم البشري م��ع الطبيعة وتطبيق
م �ق��ررات م��ؤت�م��ر األم ��م امل�ت�ح��دة الخاص
بالسكن الصالح (هابيتات ـــــ .)2

سيجتمع أوباما مع
ممثلي الجماعات
السودانية ملراجعة
حسابات استفتاءي
أبيي والجنوب

يعاني «برنامج
الغذاء العاملي»
ومنظمات إغاثة
الالجئني منذ
عامني جراء إحجام
املحسنني عن
التبرع

ّ
وي� �خ� �ش ��ى م� �ش ��ك� �ك ��ون م � ��ن أن ال يعقد
االج �ت �م ��اع امل��رت �ق��ب غ � �دًا إذا ل ��م يتوافر
العدد الكافي من املتبرعني واملتطوعني
ّ
لتولي أخ��ذ األزم��ة على عاتقهم .عندها
ّ
سيتعرض برنامج الطفل واألم لفجوة
كبيرة يصعب ردمها.
ال �ط �م��وح��ات ك �ب �ي��رة ل �ك��ن م ��ن ي�ن�ظ��ر إلى
مدينة
ض �ح��اي��ا إع � �ص ��ار ك��ات��ري �ن��ا ف ��ي
ّ
«ن� �ي ��و أورل� �ي� �ن ��ز» األم �ي ��رك �ي ��ة وي� �ج ��د أن
اإلعمار لم يكتمل بعد ،ال يتوقع أن يعاد
إع � ّم��ار ه��اي�ت��ي وب��اك�س�ت��ان وأفغانستان
وغ��زة وكشمير ف��ي وق��ت ق��ري��ب .فاإلرادة
ال �س �ي��اس �ي��ة م �ق� ّ�ي��دة ج � � ّ�ر ُاء االحتياجات
الداخلية الكثيرة التي لم تستكمل.
ّ
�ان ،ال � �ت� ��ي تعد
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى ب ��اك� �س� �ت � ّ
م�س��اع��دت�ه��ا ع��اج �ل��ة م��ن ش��ت��ى النواحي
اإلن �س��ان �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة واالجتماعية
االستراتيجية ،تريد األمم املتحدة
وحتى
ّ
ج� �م ��ع م� �ل� �ي ��ار وس ��ت� �م� �ئ ��ة م� �ل� �ي ��ون دوالر
إض��اف�ي��ة إلب�ق��اء قسم م��ن عشرين مليون
نسمة ّ
شردتهم الفيضانات وقضت على
مصدر رزقهم على قيد الحياة .وسيكون
ملدى استجابة ّال��دول الغنية لهذا الطلب
ّ
الباكستانية تعد
مغزى كبير ،ألن األزمة
أك�ب��ر بكثير م��ن أزم��ة زل ��زال ه��اي�ت��ي ،لكن
أس �ل ��وب االس �ت �ج��اب��ة ك ��ان أض �ع��ف منها
ك �ث �ي �رًا .ف��ال��دع��وة األول � ��ى ال �ت��ي ّ
وجهتها
األمم املتحدة ملساعدة باكستان اقتصرت
على  460مليون دوالر ،ولم تتبرع الدول
بعد جهد جهيد سوى بثمانني في املئة
من املبلغ.
ل��ذل��ك ،وخ��وف��ًا م��ن ان �ت �ق��ال ال�ت�ق�ش��ف إلى
السودان ،ينوي الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا االج �ت �م��اع ب�ع��د غ��د ال�ج�م�ع��ة ،مع
ممثلي ال�ج�م��اع��ات ال �س��ودان �ي��ة ملراجعة
ح � �س� ��اب� ��ات االس � �ت � �ف � �ت� ��اء ي� ��ن ع� �ل ��ى أبيي
والجنوب وسط خشية على أوضاع البالد
م��ن ال�ف��وض��ى أو ال �ح��روب األه �ل �ي��ة .وفي
هذه الحالة ربما ال يكون هناك تقشف أو
ّ
حسابات مالية في «فت العملة».
إل��ى ج��ان��ب ق�م��ة م�ح��ارب��ة ال�ف�ق��ر ،اعتمدت
ال� ��دول األع �ض��اء ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة من
الجمعية العامة ،قبل أي��ام ،إدراج قضايا
تتعلق ب�م�ح��ارب��ة ال�ف�ق��ر وت��دع��م التنمية
ومعالجة ّ
تغير املناخ ومشاكل النظامني
املالي والتجاري العاملي ملناقشتها خالل
الدورة الخامسة والستني الحالية.
وم ��ن ج�م�ل��ة امل �س��ائ��ل ال �ت��ي ُوض �ع��ت قيد
ال ��درس وامل��راج �ع��ة س�ي��اس��ات االقتصاد
ال� �ش ��ام ��ل وت �ن �م �ي��ة ال� �ت� �ج ��ارة ومستوى
املديونية املمكن تحملها ،وكيفية تطوير
ن�ظ��ام األم��م امل�ت�ح��دة ،ومتابعة وتطبيق
ن � �ت ��ائ ��ج م ��ؤت � �م ��ر ع � � ��ام  2002الخاص
ب��ال �ت �م��وي��ل وال �ت �ن �م �ي��ة .وك ��ذل ��ك متابعة
ُ
م �ق��ررات مؤتمر املتابعة ال��ذي ع�ق��د عام
 2008ف��ي ع�ه��د األب م�ي�غ�ي��ل ديسكوتو
بروكمان ،الرئيس النيكاراغوي األسبق
للجمعية العامة.
وإل � ��ى ج��ان��ب ذل � ��ك ،ه �ن��اك ق �ض �ي��ة الدول
الواقعة في أوضاع خاصة ،وسيكون هذا
بمثابة راب ��ع م��ؤت�م��ر يعقد ب�ش��أن الدول
األق ��ل ن �م �وًا .وس�ت�ب�ح��ث ال � ��دورة الحالية
وضع ال��دول القارية املعزولة عن البحار
ودول املمر وال ��دول املانحة واملؤسسات
امل ��ال � �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ب� �خ� �ص ��وص عالقات
ال �ت �ع ��اون ف ��ي م �ج��ال ال �ت �ج ��ارة العابرة،
الترانزيت.

