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العامل بني غىن بال حدود 
وفقر بال اية

 آية اهللا السيد هادي املدرسي*

انقسام الناس إىل فقراء مدِقعني، وأغنياء متَخمني، يؤدي -حىت على مستوى القرية-

إىل االختالل يف التوازن، وظهور املشاكل، وحدوث التوتر يف املجتمع وإنفالت األمور، فكيف 

إذا حدث ذلك على مستوى العامل، وانقسم الناس يف كل األرض إىل «مشال» تزداد ثروته 

بأرقام خيالية، و «جنوب» يزداد فقره إىل حد العدم!.

إن نظرة عامة وشاملة إىل هذا العامل ُتوقفنا على حقائق مؤسفة إىل حد الكارثة، 

حيث تنقسم الشعوب على وجه هذه البسيطة إىل: من ميلك أكثر مما يريد، ومن ال ميلك 

أبسط ما حيتاج إليه. وليست املشكلة مقتصرة على التفاوت بني األغنياء والفقراء فقط بل 

إا تشمل أيضًا جماالت أخرى مثل األمراض والديون، ومسألة الدميقراطية واالستبداد.

ويف احلقيقة فإن بعض هذه املشاكل هي نتاج بعضها اآلخر، فالفقر يؤدي إىل انتشار 

املرض، و تراكم الديون.. كما أن االستبداد يؤدي إىل الفقر، والفقر يؤدي إىل االستبداد.

فأكثر من مليار ونصف املليار من سكان البلدان النامية يقل دخل الفرد فيها عن 

دوالر واحد يوميًّا، وهناك سببان رئيسان وراء تدنِّي مستوى دخل الفرد ومها: انكماش 

املعونات القادمة من الدول الغنية، وعدم بذل أي جمهود من قبل حكومات هذه البلدان 

ملكافحة الفقر.

وال يقتصر الوضع الطبقي املزري هذا على دول العامل الثالث فقط، بل يشمل البلدان 

 مفكر إسالمي، العراق.
*



٦٩Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
املتقدمة ايضًا.

يؤكد تقرير صادر عن األمم املتحدة حول التنمية البشرية أن أغىن دول العامل يوجد 

فيها أكثر من ١٠٠ مليون شخص دخلهم حتت خط الفقر، و٣٧ مليونًا على األقل عاطلني 

عن العمل، و١٠٠ مليون بال مأوى، وحوايل ٢٠٠ مليون يقل متوسط العمر املتوقع هلم عن 

٦٠ عامًا.

الكساىل  وخيتار  مصريهم،  النشيطون  خيتار  لكي  ُتترك  كانت  البشرية  أن  ولو 

مصريهم أيضًا، مل نكن حباجة إىل احلديث عن مشكلة الفقر واملرض والديون وما شابه 

ذلك. فلو مل يكن هنالك استبداد يف احتكار الثروات، ومل تكن هنالك سرقة لقوت الفقراء، 

ومل يكن هنالك أقوياء يفرضون منهجهم على الضعفاء، ويصادرون الثروات وحيتكرون 

اخلريات، لو مل يكن كل ذلك لكانت األوضاع جيدة، ال مبعىن أن الكل كان يعيش يف رفاهية 

من احلياة، وأن املساواة اخليالية كانت هي السائدة على األرض، بل مبعىن أن كل الشعوب 

كانت جتد الفرصة لكي تتقدم، وكل األمم كانت متلك القدرة لكي تتطور، ومن مل يفعل 

كان هو املسؤول دون غريه، لكن األمر ليس كذلك.

ففي بعض األحيان ُيعّبر عن األوضاع املأساوية للبشرية بتعبري «حياة الغاب» حيث 

إن احليوانات القوية تفرض سيطرا على احليوانات الضعيفة، لكّنين أجد أن وضع الغاب 

أفضل بكثري مما عليه الوضع العام للبشرية. فهنالك جمموعة من املفارقات، فاحليوان 

القوي ال يفترس احليوان الضعيف، إّال دفعًا للجوع أو تأمينًا لألمن، فهو يقتل الضعيف لكي 

يأكله أو ألنه خياف منه، ومل جند أن احليوانات الكاسرة متشي وتذبح احليوانات األضعف، 

ها، بل لكي تقضي عليها فحسب. إن احليوان يأكل مبقدار جوعه،  ال لكي تأكلها أو تأمن شرَّ

فإذا شبع فال حاجة له إىل أن يرتو على غريه ويقضي عليه.

ومل جند أن احليوانات القوية احتكرت أجساد احليوانات الضعيفة، أو كدستها عندها 

لوقت احلاجة، فال جند النهم لدى احليوانات، وال الطمع فيما عند اآلخرين، وال احلسد 

عليهم. أّما فيما يرتبط بالبشر فإن األمر خيتلف، فاألغنياء يأكلون ما جيدون، وحيتكرون 

ما ال يأكلون، وجيمعون ما ال حيتاجون، ويصادرون من اآلخرين ما هم بأمس احلاجة 

إليه.

ولو كان وضع الغابة حاكمًا على البشرية، لكانت الشعوب متلك على األقل فرصًا 

متساوية يف املعيشة، وكان باستطاعة الضعيف أن يصبح قويًّا يف يوم من األيام، ولكن حينما 

مينع القوي الضعفاء من أن يصبحوا أقوياء، ومينع الغين الفقراء من أن يصبحوا أغنياء، 

فإن الوضع يكون أسوأ من وضع الغاب.

ا مطلقًا، كما أنه  قد يقول قائل: إن هذه نظرة تشاؤمية فليس ما يسود األرض شرًّ

ليس خريًا مطلقًا.. لكن احلقيقة أن العامل يف الصور واألفالم خيتلف عما هو يف الواقع 
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الذي تكشف عنه األرقام، إن اإلحصاءات أشد قسوة وأكثر تعبريًا عّما عليه الواقع يف هذا 

العامل.

يقول تقرير أذاعه البنك الدويل يف ربيع عام ١٩٩٧ تناول قضية الفقر والثراء يف العامل 

من خالل أغىن مخس دول وأفقر مخس بالد، طبقًا ملؤشر متوسط دخل الفرد، وقد ال 

يكون هذا املؤشر كافيًا للداللة على حياة البشرية، ولكن إذا قفز الفارق بني األدىن واألعلى 

يف الدخل ليتجاوز مستوى اخلمسمائة ضعف، أي أن كل دوالر ينفقه فرد يف أفقر البالد 

يعادله أكثر من مخسمائة دوالر ينفقها زميله يف البلد الغين.. إذا حدث ذلك فإن متوسط 

الدخل يكون مؤشرًا على نوعية احلياة. من هنا كان هذا التقرير ذا داللة خاصة مع األخذ 

بعني االعتبار أن الذي أصدره هو البنك الدويل، الذي هو مسؤول -على مستوى العامل 

ايضًا- عن تقسيم الناس إىل أغنياء وفقراء، ألنه أداة بيد األغنياء.

يف أعلى السّلم يف هذا التقرير -حسب مؤشر نصيب الفرد من الناتج القومي يف سنة 

١٩٩٥- يقع كل من لوكسمبورغ وسويسرا واليابان والنرويج والدامنارك، ويف أدىن السّلم 

يقع موزمبيق وأثيوبيا وزائري وترتانيا وبوروندي.

املالحظ هنا أن األكثر ثراء ينتمون مجيعًا إىل أوروبا، ما عدا اليابان كاستثناء وحيد، 

يف الوقت نفسه فإن األشد فقرًا ينتمون مجيعا إىل أفريقيا، جنوب الصحراء.

األعلى دخًال على اإلطالق يعترب لوكسمبورغ، حيث يصل متوسط نصيب الفرد من 

الناتج القومي يف العام ١٩٩٥ إىل ٤١,٢ ألف دوالر، وذلك مقابل األدىن وهو متوسط نصيب 

الفرد يف موزمبيق الذي بلغ دخل الفرد السنوي ٨٠ دوالرًا ال غري. وهذا يعين أن الفارق 

ما بني متوسط دخل الفرد يف لوكسمبورغ، ومتوسط دخل الفرد يف موزمبيق يزيد على 

مخسمائة ضعف، وهو الفارق الذي يهبط بعض الشيء عندما نقارن األفضل حاًال بني أكرب 

مخسة فقراء من الدول، وهي بوروندي اليت بلغ متوسط الدخل فيها ١٦٠ دوالرًا يف السنة، 

دوالر،  ألف   ٣٠ إىل  الدخل  متوسط  فيها  يصل  اليت  الدامنارك  وهي  األغنياء  خامس  مع 

والفارق أقل من مخسمائة ضعف، ولكنه شاسع مبا ال يقاس.

وبقراءة املزيد من األرقام والتفاصيل حول البالد العشر األغىن واألفقر، نالحظ أن 

البلدان الفقرية كثيفة يف السكان، وشاسعة يف املساحة وعلى العكس من ذلك يأيت األغنياء 

-ما عدا اليابان- ليتمتعوا بتعداد سكاين حمدود، ومساحة من األرض قليلة.. فأثيوبيا مثًال 

مليون  ومخسون  اثنان  نفوسهم  أن  جند  دوالر-  مائة  يتجاوز  ال  الفرد  دخل  أن  -حيث 

نسمة، وسكان زائري -حيث ال يتجاوز دخل الفرد مائة وعشرين دوالرًا يف السنة- واحد 

وأربعون مليونًا ومائتا ألف نسمة، ويف املساحة تزيد مساحة أثيوبيا على مليون كيلومتر 

مربع، كما تزيد مساحة زائري على ٢,٣ مليون كلم، وعلى اجلانب اآلخر يهبط عدد السكان 

إىل حتت املليون يف حالة لوكسمبورغ، اليت يبلغ سكاا ٣٩٦ ألف نسمة، طبقًا إلحصائية 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
١٩٩٣ ومساحتها ثالمثائة كيلومتر فقط.. مث يرتفع الرقم يف حالة النرويج والدامنارك حيث 

يبلغ سكان النرويج ٤,٣ مليون نسمة، ويبلغ سكان الدامنارك ٥,٢ مليون، ويأيت االستثناء 

بني أغىن مخس دول «اليابان»، حيث بلغ تعداد سكاا عام ١٩٩٣، ١٢٤,٥ مليون نسمة، 

ومساحتها ال تتجاوز ٣٧٨٠٠٠ كلم مربع.

وحسب هذا التقرير فإن املشكلة ال تكمن يف امتالك موارد، وأراٍض، وبشر عاملني، 

بأي شكل من األشكال، فاملوارد الطبيعية موجودة، واأليدي العاملة متوافرة ومع ذلك فإن 

الفقر هو السائد، يف حني جند العكس -باستثناء اليابان- يف الدول األغىن يف العامل حيث 

ال وجود للموارد الطبيعية بشكل كبري وال األيدي العاملة، وهذا يعين أن هنالك عامًال آخر 

هو الذي يؤدي إىل فقر الدول األفقر، وإىل غىن الدول األغىن.

قد يقول قائل: إن السبب هو موضوع التخلف والتقدم، أو مسألة إدارة املوارد وما 

شابه ذلك، لكن القضية أعمق من ذلك، وهي أن األغنياء هم مسؤولون عن فقر الفقراء 

بسبب السيطرة واهليمنة واالحتكار، وبسبب تشجيع االستبداد والتعامل مع األقليات وما 

شابه ذلك.

يف األمثال الفارسية جند مثاًال ينطبق على حالة البشر على وجه األرض اليوم.. يقول 

املثل: «اتفق مع الراعي، واسرق أغنام مالكها» فبدل أن يدخل السارق يف صراع مع صاحب 

الغنم فإن األفضل له أن يتفق مع الراعي، ويسرق األغنام ويبقى هو يف منأى عن االام. 

هكذا حيدث يف البالد األكثر فقرًا ومواردها كثرية ُتسيل لعاب الدول، فاألغنياء يتفقون مع 

مستبد هنا، ودكتاتور هناك، ومع أقلية هنا وأقلية هناك، مث يسرقون كل املوارد ويبقون 

يف منأى عن أي اام!

جاء يف تقرير البنك الدويل أن يف جمموعة الدول األكثر فقرًا، يربز النشاط الزراعي 

بنسبة عالية يف اهليكل االقتصادي للدولة.. حيث إنه يف أثيوبيا ميثل ٦٠٪ من موارد الدولة، 

ويف بوروندي ٥٢٪، ويف ترتانيا ٥٦٪، وعلى العكس يأيت النشاط الصناعي متأخرًا ومتواضعًا 

فال يتجاوز مسامهة الصناعة يف الناتج املحلي اإلمجايل يف موزمبيق ١٢٪ ويف أثيوبيا ١٠٪ 

ويف بوروندي ٢١٪ و٤٪ يف ترتانيا، وهذا يعين أن الصناعة مسؤولة أيضًا عن الفقر، فألن 

الثورة الصناعية بدأت يف أوروبا فإن األوربيني احتكروا الصناعة ومنعوا انتقال الصناعة إىل 

بقية الدول، ليس بقرار معلن، وإمنا حبكم العادة واالحتكار والطمع واجلشع.

يف قضية الزراعة خيتلف األمر عند األغنياء عما هو عند الفقراء، وقد يتعجب أحدنا 

حينما يعرف أن نصيب الزراعة يف الناتج املحلي باليابان ال يتجاوز ٢٪ وال يزيد يف النرويج 

والدامنارك على ٤,٣٪، وبينما يربز نشاط اخلدمات يف الدول الغنية، حىت يصل إىل ٦٩٪ 

من الناتج املحلي يف الدامنارك، فإنه يهبط إىل ٢٧٪ يف بوروندي و٢٩٪ يف أثيوبيا.

أفريقيا  مييز  ما  أن  نتذكر  أن  بأس  ال  باألغنياء،  املشكلة  ارتباط  نعرف  وحىت 
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حاجام،  وملختلف  لصناعتهم  لألغنياء  طبيعي  مورد  فهي  الغابات  هو  الصحراء  جنوب 

فهم يستخدمون الدول الفقرية فقط لكي يزيلوا هلم غابام -وهي ثروم الطبيعية- 

ويقدموها للدول األغىن، ويبيعوا ثروام الطبيعية بثمن رخيص، ويشتروا حاجام من 

الدول الصناعية بثمن غاٍل.

مث إنه مبقدار ما يكون الفاصل ما بني الدول األغىن واألفقر أكرب، مبقدار ما يكون 

منط احلياة خمتلفًا فيهما، ومقدار استهالك الفرد متفاوتًا، ومتوسط العمر، نتيجة ذلك 

أيضًا، خمتلفًا، ومن هنا فإن الغالء يطحن الفقراء أكثر مما هو عند األغنياء، حىت أن 

التضخم يصل أحيانًا إىل ٤٢٪ سنويًّا يف حالة موزمبيق، يف حني أن حال األثرياء شيء 

خمتلف، ونسبة التضخم يف اليابان مل تزد يف سنة ١٩٩٥ على ١,٥٪.. واألمية تصل إىل ٦٧٪ 

يف موزمبيق و٥٠٪ يف بورندي، وهي أقل من ٥٪ يف كل البلدان اخلمسة األكثر ثراء.

أما استخدام الطاقة -اليت هي مؤشر رئيس ملستوى املعيشة واحلضارة- فهو أيضًا 

خمتلف بشكل كبري ما بني هذه الدول، فما يستهلكه الفرد يف أثيوبيا هو ٢٣ كيلو غرام 

من الطاقة، يف مقابل مخسة آالف وستة وتسعني كيلو غرامًا يف الدامنارك، وثالثة آالف 

وستمائة وأثنني وأربعني كيلو غرامًا يف اليابان، وثالثة آالف وأربعمائة وواحد وتسعني كيلو 

غرامًا يف سويسرا. إذن هنالك فرق يف منط احلياة ومنط املعيشة، حيث إن اإلنسان يف 

أفريقيا يستخدم احلد األدىن من اآلالت ووسائل النقل واملعدات احلديثة املرتلية ومن اإلنارة 

أيضًا. وعلى النقيض من ذلك يأيت االستهالك الضخم للطاقة يف الدول األكثر ثراء، واألكثر 

استخدامًا لآلالت واملركبات واألجهزة املرتلية وأجهزة تكييف اهلواء.

لكن  العكس..  ليس  والتخلف  التقدم  مؤشر  هو  الطاقة  استخدام  أن  يعتقد  البعض 

السؤال: ملاذا تقلصت الطاقة يف البالد األكثر فقرًا؟ وملاذا زادت يف البالد األكثر غىن؟ هل 

املسؤول هو املاكينة، أو املسؤول هو من ميلك تلك املاكينة؟

مث فيما يرتبط مبتوسط العمر أي متوسط الوفاة، جند يف الدول األكثر فقرًا أن 

متوسط العمر ال يتجاوز اثنني ومخسني سنة ويف بعضها ستة وأربعني عامًا.

أما يف الدول األكثر غىن فإن متوسط العمر عند املولد، يتراوح بني ستة ومثانني على 

األكثر ومثانية ومخسني على األقل، أي أن الناس يف الدول األكثر غىن يعيشون مرة ونصف 

املرة أكثر من الذين يعيشون يف الدول األكثر فقرًا.

من   ٪٢٠ ميثلون  اليابان  يف  املعمرين  فإن  وإال  املتوسط،  هو  هذا  فإن  احلقيقة  ويف 

الشعب الياباين وفيهم الكثري ممن يتجاوز التسعني عامًا، لكننا قّل أن جند من يعيش حىت 

ستني عامًا يف الدول الفقرية عمومًا، وهكذا فإن من يعيش يف الدول األكثر غىن قد يعيش 

ضعف من يعيش يف الدول األكثر فقرًا، مث إنه ما بني األغىن واألفقر هنالك الدول اليت 

ا ولكن باعتبار عدد نفوسها مل ُتصنَّف دولًة أغىن يف العامل. مثل الواليات  هي غنية جدًّ
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
املتحدة األمريكية وهي أغىن وأقوى دولة يف العامل، ولكن باعتبار أن دخل الفرد هو الذي 

ُيؤخذ مقياسًا للغين فإا ال تصنف أغىن دولة؛ فإن ثالمثائة مليون نسمة يف أمريكا خيتلف 

وضعهم عن عدد نفوس لولكسمبوج حيث ال يتجاوزون أربعمائة ألف، وأيضًا يف الدول 

األكثر فقرًا هنالك عشرات الدول اليت فيها مليارات من البشر، ولكنها مل تصنف على أا 

أكثر فقرًا، وإن كان اجلميع فيها يعانون من العوز.

على  نفهمها  معادلة  وهذه  األغنياء،  عاتق  على  شك  وال  تقع  الفقراء  مسؤولية  إن 

املستوى الفردي، فحينما جند إنسانًا يف الشارع يعاين من العوز والفقر وال جيد ما يأكله، 

وأنت جتد، ليس ما تأكله وتدخره فحسب، بل جتد الكثري ألوالدك وأحفادك أيضًا، فإن 

عليك وال شك أن تعطيه مبقدار ما يسد رمقه على األقل.

مث إن هنالك مسألة أكرب وهي أن الفقر ليس حالة طبيعية يف الدول الفقرية وإمنا 

هو حالة مفروضة عليها، ولذلك فإن كل ساعة متر على البشرية يزداد فيها األغنياء غىن 

والفقراء فقرًا، ويزيد يف املجتمعات الغربية احلرص على مزيد من النهب والتبذير، يف حني 

تزداد يف القطب اآلخر جممعات الفقر واملجاعة.

فمنتجات الغرب تزداد أسعارها كل عام، وكل منتجات اجلنوب الفقري ترتل قيمتها 

عامًا بعد عام، فمثًال يف سنة ١٩٥٤ كان يكفي مثن أربعة عشر كيسًا من القهوة يف الربازيل 

لكي يشتروا ا سيارة (جيب)، أي أن أربعة عشر كيسا من القهوة كان يساوي قيمة سيارة 

(جيب) من الواليات املتحدة األمريكية.

ولكن سيارة «اجليب» زادت قيمتها يف سنة ١٩٦٢، يف حني نزلت قيمة أكياس القهوة، 

فكان األفريقي حيتاج من أجل شراء سيارة (جيب) من الواليات املتحدة األمريكية إىل أن 

ارًا  يبيع تسعة وثالثني كيسًا من القهوة. ويف جامايكا كان يف سنة ١٩٦٤ يشتري املواطن جرَّ

ار يف سنة ١٩٦٨ إىل ثالثة آالف  زراعيًّا بستمائة ومثانني طن من السكر، وقفزت قيمة اجلرَّ

ومخسمائة طن، وهذا التفاوت ما يزال مستمرًا ويزداد يومًا بعد يوم.

ويف العامل النامي كما يسمونه، وهو العامل الفقري املتخلف بالطبع، مل يتغري شيء غري 

الرتر اليسري منذ عشرات السنني، فمجموع إمجايل الناتج القومي لقارة أفريقيا بأسرها 

-الواقع جنوب الصحراء الكربى- هو إىل اآلن أقل من الناتج القومي هلولندا وحدها.

ترى ملاذا ال يستطيع الشمال أن يعيش إال إذا مات اجلنوب؟! وال أن يبقى األغنياء 

أثرياء إال إذا بقي أهل اجلنوب فقراء؟.

مث إن املشكلة ليست يف وجود فقراء وأغنياء بل املشكلة يف استمرار فقر الفقري وزيادة 

غىن الغين، فهذا هو األمر الذي ال تفسري له إال أن الغين مينع الفقري من أن يصبح غنيًّا، 

وليس مستعدًا على أقل التقادير أن يساعده للتخلص من الفقر. 

يقول تقرير األمم املتحدة الذي صدر يف ١٩٩٧: إنه يف الوقت الذي حيصل فيه مليار 
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وثالمثائة مليون شخص يف خمتلف أحناء العامل على قوم بالكاد، وحيصلون على أقل 

حسنت  إذا   ٢٠٢٠ سنة  حبلول  املدقع  الفقر  على  القضاء  ميكن  فإنه  اليوم؛  يف  دوالر  من 

نية األغنياء وأحسنوا التصرف.. فثلث سكان العامل النامي ال جيدون قوم بسهولة، أما 

مثامنائة مليون منهم فال يستطيعون سد رمقهم، واألكثر من ذلك، يشري التقرير، إىل 

أنه يف حني أن بعض الدول جنحت يف حتسني معدل الفقر، مثل الصني واهلند وماليزيا 

خالل العقدين املاضيني، إال أن مخسمائة وعشرة ماليني شخص يف جنوب أسيا، ومائتني 

وعشرين مليون يف أفريقيا الزالوا يعيشون حتت خط الفقر، كما يؤثر الفقر يف أمريكا 

الالتينية على مائة وعشرة ماليني شخص، واعترب التقرير أن ارتفاع معدل الفقر يف الدول 

الشرقية ال سابق له يف التاريخ فقد تزايد ٦٠٠٪ بني عام ١٩٨٨ و ١٩٩٤.

فال يتجاوز الدخل اليومي لثلثي سكان املعمورة (حوايل ستة مليارات نسمة) الدوالرين، 

و٣٢٪ من سكان الدول النامية يعيشون دون مستوى الفقر حيث ال يتجاوز دخلهم اليومي 

الدوالر الواحد، ويشمل هذا املعدل ٣٩٪ من سكان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، و٤٥٪ 

من دول جنوب آسيا، و٢٤٪ يف منطقة أمريكا الالتينية وحوض الكارييب.

كما يعاين ٨٠٠ مليون شخص يف العامل من اجلوع، يف الوقت الذي يعاين فيه ٣٠٪ من 

أطفال الدول النامية دون اخلامسة من العمر من سوء التغذية.

ونتيجة الفقر أيضًا هنالك منو لألمية واجلهل الثقايف، حيث يقول التقرير: إن أكثر 

من مليار نسمة من البشر هم أّميون، وأن مائة وعشرة ماليني طفل هم بال مدارس، هذا 

يف الوقت الذي يتقاسم ٢٠٪ من املعوزين يف العامل ١,١٪ من الدخل العاملي يف مقابل ٢,٣٪ 

كانوا يتقامسونه يف سنة ١٩٦٠م وأن هذه النسبة مستمرة يف التقلص، يف حني بلغ حجم 

االقتصاد العاملي يف العام نفسه مخسة وعشرين ألف مليار دوالر، ومع ذلك فإن معدل 

األكثر غىن إىل األشد فقرًا يف العامل اتسمت من واحد يف مقابل ثالثني يف سنة ١٩٦٠.. إىل 

واحد يف مقابل مثانية وسبعني يف سنة ١٩٩٤.

لألمم  تقرير  يقول  حيث  خميفة،  أيضًا  اإلحصاءات  فإن  باملرض  يرتبط  فيما  أّما 

املتحدة صدر يف عام ١٩٩٧: إنه يف الوقت الذي ال وجود تقريبًا للّسل يف الدول الغنية، إال 

أن هنالك مثانية ماليني إصابة جديدة بالّسل تقع يف كل عام يف العامل الثالث.

كما يصاب كل عام ثالمثائة مليون شخص باملالريا وميوت بسببه مليونان وسبعمائة 

ألف. ويلقى ١٢ مليون طفل سنويًّا حتفهم جراء اإلصابة بأمراض ميكن تفاديها، حسبما 

جاء يف التقرير الصادر عن برنامج األمم املتحدة للتنمية.

من  والبد  قاتل  مرض  أنه  من  وبالرغم  اإليدز،  مرض  عن  الكثري  تسمع  عادة  إنك 

احلذر منه ومقاومته، إّال أّن سبب االهتمام الغريب به، ليس لكونه فتَّاكًا باإلنسان بشكل 

عام، وإمنا ألنه مرض انتشر يف الدول الغنية، وأن األغنياء أصيبوا به، فكل من ماتوا يف 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
الواليات املتحدة األمريكية باإليدز يف عام ١٩٩٦ كانوا اثنني وثالثني ألف وستمائة شخص 

فقط، وهو عدد ليس بالكثري.. ولكن الضجة الكبرية حوله إمنا هي بسبب أن الذي ميوت 

هو اإلنسان الغين الذي يعيش يف دولة غربية. أما الفقراء فيموتون وال أحد يلتفت إليهم، 

وال جند مؤمترات دولية تعقد على مستوى رؤساء الدول بالنسبة إىل مرض الّسل الذي 

يقضي على ماليني الفقراء كل عام، أو املالريا اليت تفتك مبليونني وسبعمائة ألف شخص 

كل سنة، ولكّنهم بالنسبة لإليدز يعقدون مؤمتر قمة للدول الصناعية الكربى، ومؤمترات 

جانبية يومية، وتستثمر كافة إمكانات األمم املتحدة ملحاربته ليس ألنه أشد األمراض فتكًا، 

وإمنا ألنه مرض أصاب األغنياء أيضًا وليس الفقراء وحدهم.

والغريب أن املرض نفسه يفتك بشعوب بأكملها يف أفريقيا، ويف جنوب شرق آسيا، 

ولكنك قّل أن تسمع االهتمام ؤالء.

وتتبارى شركات صناعة األدوية لصناعة دواء مضاد، أو مصل يقي من هذا املرض، 

ولكنهم مسبقا يقولون ستكون التكاليف عالية، ومن مث فإن الفقراء لن يستطيعوا التداوي 

باملرض  املصابني  من  للفقراء  الدواء  هذا  يعطوا  لن  بأم  يتحدثون  مسبقًا  أم  أي  به، 

نفسه.

وهكذا فإنه حىت يف املرض ُتمارس الدول الغنية (طبقية) بغيضة، فاملرض إذا كان 

مرض األغنياء فإن هنالك من يهتم به حتمًا، أما إذا كان مرض الفقراء فاهللا يف عوم.

* * *

وباإلضافة إىل املرض هنالك أيضًا مشكلة اجلرمية، ذلك لوجود سبب أساس للجرمية 

وهو الفقر. يقول تقرير لبنك التنمية األمريكي صدر يف عام ١٩٩٦: إن نسبة جرائم القتل 

يف أمريكا الالتينية تتراوح بني مخسة ومخسني، وسبعة وسبعني لكل مائة ألف من السكان، 

احلد األدىن يف (بارغواي) واحلد األقصى يف (كولومبيا) واليت تقترب فيها نسبة اجلرائم 

إىل ٨٪ من عدد السكان، يف حني بط إىل ٢٪ يف املكسيك و ٢,٤٪ يف الربازيل، وكلها 

أرقام هي األعلى يف العامل، حىت أن أحد اخلرباء قدَّر تكلفة اجلرمية يف (كولومبيا) بـ ١٥٪ 

من الناتج املحلي، وهو رقم قياسي دون شك.

إن بني ضلع الفقر، وضلع العنف واجلرمية، عالقة وثيقة من غري شك، ففي البلدان 

الفقرية ذات الكثافة السكانية تربز سيكولوجية الفرصة املحدودة، فكل األمور فرصها قليلة، 

وذلك بسبب كثرة الناس وقلة املوارد، ويف ظلها حيدث التكالب على فرص العمل، وفرص 

الرزق، وفرص السكن.. ويلجأ البعض بالطبع إىل العنف واجلرمية للحصول على مبتغاه، 

خاصة أن نسبة البطالة ترتفع، وتزدحم املساكن غري الصحية بالبشر، وتنتشر مع االثنني 

جرائم املال والنفس وجرائم العرض والشرف، فالفقر يصنع السخط، والسخط يؤدي إىل 
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الغضب، والغضب يؤدي إىل العنف، والعنف يؤدي إىل اجلرمية، واجلرمية تؤدي إىل املزيد 

منها، وهذا هو السبب يف أن يصف اخلرباء أمريكا الالتينية بأا البالد األكثر عنفًا يف العامل 

كله، ألا األكثر فقرًا يف بعض املوارد.

* * *

كان ذلك عن الفقر واملرض واجلرمية، أما عن الديون فهي مشكلة املشاكل بالنسبة 

إىل العامل الثالث، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه الديون قائمة على أساس (الربا) ونسبة 

الفوائد املرتفعة.

إن أسعار السلع املصدرة يف العامل الثالث تشهد قوس نزول -كما أسلفنا- يف حني 

ترتفع قيمة السلع الصناعية اليت تستوردها، وحىت لو كانت قيمة السلع املستوردة ترتل 

فإن النسبة ليست على مستوى نسبة املواد املصّدرة اليت ترتل قيمتها. وهذا يعين أن املواد 

املصنعة تأكل قيمة املواد األولية. باإلضافة إىل أن الدول الفقرية تستورد املواد املصنعة 

بالديون اليت حتصل عليها من الدول الغنية، واليت تسترجعها الدول الغنية حسب نظام 

الربا أضعافًا مضاعفة.

دينها  ضعفي  سددت  قد  الصحراء  جنوب  الواقعة  أفريقيا  إن  دويل:  تقرير  يقول 

اخلارجي يف الفترة بني ١٩٨٠ و ١٩٩٦ وبالرغم من ذلك فإن هذا الدين تضاعف ثالث مرات 

عّما كان عليه يف بداية تلك الفترة! فقد كان دينها اخلارجي قد بلغ: مائتني ومخسة وثالثني 

مليار وأربعة ماليني دوالر عام ١٩٩٦ وقد كان هذا الدين ٨٤,٣ مليار دوالر فقط عام ١٩٨٠ 

وبني هذين التارخيني سددت الدول املديونة مائة وسبعني مليار دوالر على شكل (ربا) 

الديون وفوائد، أي أن هذه الدول اقترضت ٨٤ مليار دوالر ودفعت ١٧٠ مليار دوالر حىت 

اآلن وهو ضعف ما اقترضته، وال زال عليها ٢٣٥,٤ مليار دوالر.. ومع كل ذلك دفعت بلدان 

منطقة (الثمانية وأربعون) كما يسموا متأخرات ضخمة بلغت ٤٨ مليار دوالر عام ١٩٩٤، 

من هذه البلدان واحد وثالثون بلدًا ُصنِّفت من قبل البنك الدويل عام ١٩٩٦ يف فئة البلدان 

ذات الدخل املنخفض واملديونية املرتفعة، بزيادة ستة بلدان عن عددها يف عام ١٩٩٤، وهكذا 

فإن الفقراء ازدادوا فقرًا، والديون ازدادت ارتفاعًا، ولكي تتمكن هذه البلدان من تسديد 

ا من عائدات صادراا  ديوا اخلارجية بالعمالت الصعبة، فإن عليها أن تقطع قسمًا هامًّ

مداخيل  كامل  تدفع  أن  عليها  فإن  الديون،  هذه  كامل  تدفع  أن  أرادت  أا  ولو  الرئيسة، 

صادراا ملدة تزيد عن ثالثة أعوام!.

وهكذا فإن الديون اخلارجية وفوائدها تساهم يف تفاقم مشكلة الفقر حىت بالنسبة 

إىل الدول اليت حترز تقدمًا ملموسًا يف املجال االقتصادي، وعلى سبيل املثال ال احلصر، 

فإن بلدان جنوب شرقي آسيا حتتاج إىل ختصيص ما يزيد على ٢٢٪ من عائدات صادراا 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
لدفع أقساط القروض سنويًّا.

وهكذا فإن ارتفاع معّدل النمو العاملي ليس ضمانة حبد ذاته لتحسني ظروف الفقراء 

يف العامل، وبالتحديد يف البلدان النامية.

وإذا أخذنا (غانا) مثاًال على ما ذكرنا آنفًا، فإننا نرى أن ارتفاع معدل النمو بنسبة 

٥٪ سنويًّا منذ عام ١٩٨٣ مل يستطع تقليص عدد الفقراء الذين يزيدون على ٣٠٪ من عدد 

السكان.

ويعزو اخلرباء عدم انعكاس ارتفاع معدل النمو االقتصادي على السكان، إىل النسبة 

الكبرية من العملة الصعبة املقتطعة لتسديد الديون اخلارجية.

ومن اجلدير بالذكر هنا أن ديون غانا اخلارجية تضاعفت يف العقدين األخريين إىل 

الضعف بسبب الفوائد!

أّما بالنسبة إىل الدول اليت أخذت معدالت النمو لديها يف االخنفاض فإن ذلك مبثابة 

الكارثة بالنسبة إليها..

فمثال كان وقع األزمة املالية اليت ضربت إندونيسيا يف عام ١٩٩٨ أقوى من إلقاء قنبلة 

نووية عليها، فقد أدت إىل شيم اقتصادها، حيث كانت نسبة الفقراء يف هذا البلد ١١٪ 

يف عام ١٩٩٧، إال أن هذه النسبة قد قاربت الـ ٤٠٪ مع اية عام ١٩٩٨، وحسب التقديرات 

إىل  الفقر  خط  مستوى  دون  سيصنفون  الذين  اإلندونيسيني  عدد  يصل  فسوف  املؤكدة 

حوايل ٨٠ مليوًن من البشر، أي بعدد نفوس أملانيا املوحدة..

وهكذا فإن الدول الفقرية، اليت هي حباجة ماسة إىل املعونة، عليها أن تعطي خالص 

مواردها للدول الغنية، ومع ذلك فإن الديون تزداد وهي ال تستطيع أن تسددها إال إذا بقيت 

ثالث سنوات جائعة بالكامل من دون أن تصرف على التعليم، وعلى اخلدمات وعلى الصحة 

وعلى أي شيء.. وهو أمر غري ممكن.

تبادل  ا  يتم  اليت  النسبة  فإن  الثمانينات  بداية  املتحدة: «منذ  لألمم  تقرير  يقول 

اليت  املنتجات  مقابل  العاملية  السوق  يف  الصحراء،  وجنوب  أفريقيا  يف  التصدير  منتجات 

تستوردها من الدول الصناعية مل تتوقف عن التدهور، على الرغم من االرتفاع املؤقت يف 

أسعار بعض املواد األولية كالنب والكاكاو، حيث إن املنتجات املصدرة فقدت نصف قيمتها 

بزيادة  ذلك  على  الرد  أفريقيا  وحتاول  الشمال.  دول  من  املستوردة  املنتجات  مقابل  يف 

حجم صادراا إىل السوق العاملية، أي أا حتاول أن تصرف من الرأمسال لتحصل على 

حاجتها لكن ذلك ال حيل املشكلة، ألن أسعار ما تصدره من مواد تنخفض بسرعة أكرب من 

اخنفاض أسعار املواد املستوردة.. إن كان هنالك اخنفاضًا يف أسعار هذه األخرية.

والواقع أن النظام احلايل للتجارة العاملية كما يقول أريك توسيم -وهو رئيس جلنة 

شطب ديون العامل الثالث ومقرها (بروكسل)- هذا النظام ليس يف مصلحة بلدان اجلنوب، 
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تصّدره  عما  كثريًا  تقل  املصنعة  املواد  من  كميات  تصدر  اليت  أفريقيا  بلدان  وخصوصًا 

بلدان أمريكا الالتينية، أو بلدان آسيا الشرقية.. وكلما ازدادت كمية هذه الصادرات ازداد 

موازينها  يف  متصاعد  عجز  من  تعاين  البلدان  هذه  فإن  وبالنتيجة  قيمتها،  يف  االخنفاض 

التجارية، وتعيش فشال ذريعا بعد خضوعها لعشرات السنوات لسياسات الترتيب البنيوي 

اليت أمليت عليها من قبل البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل.

يف العام ١٩٩٥ مل تكن حصة أفريقيا جنوب الصحراء من التوظيفات اخلارجية املباشرة 

يف البلدان النامية متثل أكثر من ١٪ من هذه التوظيفات، أي ما يعادل ٢,٢ مليار دوالر 

مقابل الديون اخلارجية اليت بلغت ٢٤٠,٣ مليار دوالر. ويصبح هذا الوضع أكثر خطورة 

بكثري إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن عددًا صغريًا من دول أفريقيا اجلنوبية وبعض الدول 

املنتجة للنفط واملعادن كنيجرييا وأنغوال والغابون والكامريون هي اليت حتصل على ٩٠٪ 

من القروض، وباملقابل فإن مراكز الشركات املتعددة اجلنسية العاملة يف املنطقة ال حترم 

التوظيفات، حيث بلغت قيمة هذه  األرباح اليت تزيد قيمتها عن قيمة  نفسها من إخراج 

أن  ذلك  ويعين  للتوظيفات،  دوالر  مليار   ٢,٢ مقابل   ١٩٩٥ عام  دوالر  مليار   ٤,٤ األرباح 

الشركات املتعددة اجلنسية أقرضت هذه الدول مليارين ومائيت مليون دوالر، مث استردت 

منها يف عام ١٩٩٥ أربعة مليارات وأربعمائة مليون كفوائد وخدمات ديون، أي ربا!

وقيمة الديون تسجل ازديادًا مستمرًا، على الرغم من تسديد مبالغ كبرية منها والتبادل 

غري املتكافئ ُيعمِّق العجز التجاري، فالرساميل األجنبية ال تغطي غري عائدات قليلة مقابل 

أرباح ضخمة نسبيًّا ُتقبل عليها الشركات املتعددة اجلنسية التابعة للدول الغنية.

البلدان  جمموعة  اجتماع  يف  ميتران»  «فرانسوا  السابق  الفرنسي  الرئيس  قال  لقد 

الصناعية السبعة يف متوز عام ١٩٩٤: «هل تعلمون أن الرساميل اليت تنتقل من أفريقيا 

حنو البلدان الصناعية، تفوق الرساميل اليت تنتقل من البلدان الصناعية حنو أفريقيا، على 

الرغم من املبالغ الضخمة املخصصة للمساعدات الثنائية واملتعددة»؟

جمرد  هو  الفقرية  الدول  يساعدون  بأم  األغنياء  عنه  حتدث  ما  أن  يعين  وهذا 

كذبة كبرية، باعتراف رئيس واحد من هذه الدول، ومع ذلك فإن احلقيقة أفظع مما قاله 

ميتران، فما قاله ال يشكل غري نصف احلقيقة؛ ألنه من غري الصحيح أن املبالغ املخصصة 

للمساعدات الثنائية واملتعددة هي مبالغ ضخمة، فاملساعدة الدولية هي يف أدىن مستوى هلا 

منذ مخسة وأربعني عامًا، أي أا تقل عن ٣,٣٪ من الناتج املحلي اخلام للبلدان املتقدمة، 

يف حني أن اهلدف الذي حددته منظمة األمم املتحدة يف اية الستينات كان يقضي ببلوغ 

٧٪، وأن رؤساء الدول الذين اجتمعوا يف قمة (ريودي جانريو) عام ١٩٩٢ كانوا قد تعهدوا 

برفع هذه النسبة ثالث مرات.. ومل يفعلوا.

مث إن صريورة املديونيات األفريقية مشاة ملديونيات مناطق اجلنوب األخرى حبيث 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
جتعل هذه الدول رهينة بالكامل للدول الغنية، فمنذ أواسط الستينات أخذ أصحاب املصارف 

يف الدول الغنية بالبحث عن جهات تستدين فوائض ما ميتلكون من سيولة نقدية، وقد 

اتسعت هذه الظاهرة مع إدخال البترودوالرات إىل السوق، كما أن البنك الدويل سار يف 

االجتاه نفسه عندما كان يرأسه وزير الدفاع األمريكي خالل التدخل يف فيتنام (روبرت 

ماكنمارا) فضاعف قروضه أكثر من أربع مرات، خالل الفترة املمتدة من عام ١٩٦٨ إىل 

١٩٧٣، مث مل يلبث أن زاد من هذه النسبة يف السنوات اخلمسة التالية.

 ١٩٧٣ العام  من  اعتبارا  الصناعية  البلدان  اقتصاديات  ضربت  اليت  األزمة  جاءت  مث 

للدول  جديدة  قروض  تقدمي  عرب  األزمة،  من  خترج  أن  البلدان  هذه  حكومات  فحاولت 

الفقرية، شرط قيام هذه الدول بشراء بضائعها من الدول الغنية، كما قام البنك الدويل 

بإرسال رجال املصارف، ووزراء التعاون اخلارجي يف بلدان الشمال الغنية، ملحاصرة احلكام 

ومن  التحتية،  البىن  صعيد  على  كربى  مشاريع  وتنفيذ  االقتراض،  إىل  ودفعهم  األفارقة 

خالل االستعانة بالتجديدات واخلربة املقدمة من الدول الصناعية.

ذلك،  حني  كانت،  اليت  الفوائد  من  مستفيدين  لذلك  احلكام  هؤالء  استجاب  وقد 

منخفضة يف البداية وخصوصًا أن تلك املشاريع الكربى مل يكن من شأا إال أن تزيد من 

سلطات الدول الغنية على الدول الفقرية، إضافة إىل حصوهلم على العمالت املتعددة اليت 

دفعتها شركات البلدان الصناعية وحكوماا املتنافسة على استجالب الزبائن، وهكذا ساهم 

عالقات  وقوَّى  اجلنوب،  بلدان  يف  الفساد  بتعزيز  الغنية  الشمال  بلدان  من  القادم  الفساد 

املحسوبية واخلصوصية يف احلكام، مما أدى إىل تضاعف مديونية أفريقيا جنوب الصحراء 

اثنيت عشرة مرة يف الفترة املمتدة من العام ١٩٧٠ إىل العام ١٩٨٠، بأكثر من معدل مرتني 

يف العام الواحد!

وقد بدأت األزمة عام ١٩٨٠ عندما سّجلت أسعار الفائدة ارتفاعًا كبريًا، بسبب رفع 

االحتياطي الفدرايل يف الواليات املتحدة األمريكية ألسعار الفائدة على الدوالر، ومن هنا 

واجهت دول املنطقة األفريقية، وكل الدول السائرة يف طريق النمو، وضعًا صعبًا بارتفاع 

الفوائد ثالث مرات، يف الوقت الذي كانت فيه أسعار منتجاا املخصصة للتصدير قد بدأت 

باهلبوط النسبة نفسها تقريبا، أي ثالث مرات. وعندها بدأت ثورة اهلبوط السريعة حيث 

شرعت تلك البلدان الفقرية باالستدانة لتسديد فوائد الديون.

وعلى الرغم من التسديد املستمر كانت الديون اخلارجية مستمرة يف التزايد، وخالل 

البلدان  على  املستحقة  الديون  استيفاء  من  اخلاصة  البنوك  متكنت  األخرية  السنوات 

املدينة حلكومات الشمال، اليت تستحوذ على ما يقارب من نصف مديونية بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء، باستثناء أفريقيا اجلنوبية، يف حني أن املؤسسات املالية الدولية كالبنك 

الدويل، وصندوق النقد الدويل، والبنك األفريقي للتنمية، تستحوذ على أكثر من ثلث تلك 
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املديونية.

وكّلما ازداد افتقار هذا البلد األفريقي أو ذاك، ازدادت حصته من املديونية ملصلحة 

املؤسسات املالية الدولية، فقد أصبح ٧٩٪ من هذه املديونية يف كل من بوروندي، و٨١٪ يف 

راوندا، و٧٧٪ يف مجهورية أفريقيا الوسطى، و٦١٪ يف غينيا بيساو، و٧٧٪ يف أوغندا.

وعلى العموم فإن البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل حيصالن من البلدان املدينة 

على أموال تفوق بكثري ما يقرضها، كما حتتل املركز األول يف لوائح التسديد.

ختصيص  عن  نسمع  ما  كثريًا  إذ  املساعدات؛  مسألة  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا 

مساعدات من قبل الدول الغنية للدول الفقرية، لكن املساعدات ليست يف حقيقتها إال وسيلة 

أخرى من وسائل السيطرة واالستغالل ومصادرة األموال.

أما كيف يكون ذلك؟ فألن قسمًا كبريًا من املساعدات الدولية للتنمية، واليت تقدمها 

بلدان الشمال، بات يستخدم من قبل البلدان املدينة لسداد الديون العائدة للمؤسسات املالية 

الدولية.. فإذا ما استثنينا أفريقيا اجلنوبية، ملا يتمتع به اقتصادها من قوة، والسودان اليت 

قطعت كل عالقاا باملؤسسات املالية الدولية، فإن مجيع حكومات شبه القارة األفريقية قد 

أصبحت يف قبضة الصندوق الدويل، الدول اليت تسمى بـ(نادي باريس)، وهذا النادي يترك 

للمؤسستني السابقتني مهمة رسم السياسات، وإجبار حكومات البلدان املدينة على تطبيقها. 

ولكي نعرف ماذا يعين هذا البد من ذكر املثال التايل:

صرفت حكومة زامبيا، يف الفترة املمتدة بني عام ١٩٩٠ وعام ١٩٩٣ أي يف خالل ثالث 

سنوات، مبلغ سبعة وثالثني مليون دوالر على التعليم االبتدائي، يف حني دفعت يف الفترة 

نفسها مبلغ مليار وثالمثائة مليون دوالر فوائد لديوا للدول الغنية. وهذا يعين أن حكومة 

زامبيا دفعت مقابل كل دوالر صرفته على التعليم االبتدائي، مخسة وثالثني دوالرًا للدول 

الغنية، فوائد على ديوا.

هناك مثال آخر من زامبيا نفسها: ففي العام ١٩٩٥ صرفت احلكومة ست مرات أقل 

على التعليم االبتدائي للفرد الواحد، مما صرفته قبل عشر سنوات، و٣٠٪ أقل مما صرفته 

أسر  تدفعه  أصبحت  االبتدائي  التعليم  كلفة  من   ٪٨٠ أن  والنتيجة  الصحة،  موازنة  على 

التالميذ، يف حني ازدادت وفيات األطفال بنسبة ٢٠٪ يف الفترة املذكورة. 

إذن أين ذهبت املساعدات؟

يف احلقيقة إن املساعدات ُتقدَّم بالعكس، أي أن الدول الفقرية هي اليت تساعد الدول 

الغنية، حيث ميثل تسجيل فوائد الدين رأس املال املحصل عدة مرات، مما يعين «مساعدة» 

من قبل الدول الفقرية للدول الغنية.

فكما ذكرنا فإن اإلحصاءات تقول: إن الدول الغنية حصلت يف مقابل كل دوالر من 

الديون اليت دفعتها للدول الفقرية حصلت ثالثة دوالرات منها، وبقي «الرأمسال» يف مكانه 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
دينًا على الدول الفقرية.

وغالبًا ما يساوي تسديد الديون وحده جمموع الصادرات مما جيعل التنمية يف هذه 

البلدان أمرًا مستحيًال، وهذا يعين أنه ال توجد أية دول يف طور النمو، وإمنا هناك دول 

ترزح حتت بؤس متزايد بسبب تبعية متطورة، وأما مساعدة العامل الثالث املزعومة فهي 

عامل يعزز تدهورها وتبعيتها للدول الغنية.

ويبقى التمييز املتبع بالنسبة للعامل الثالث، فيما يتعلق باملساعدات أيضًا شيئًا مرعبًا، 

فاملساعدة اليت حتصل عليها إسرائيل من الدول املاحنة للمساعدات أكثر مائة مرة ّمما 

حتصل عليه دول العامل الثالث جمتمعة.

ّمنت  ولكنها  املتخلفة،  الدول  إىل  تكنولوجيا  تؤّمن  مل  املزعومة  املساعدات  إن  مث 

الشركات متعددة اجلنسيات املتمركزة يف هذه الدول. فقد أتاحت هذه املساعدات الكاذبة 

للشركات الغربية الغنية، فرصة احلصول على أرباح تفوق ما حتصل عليه يف بالدها ألن 

وتراجع  األحادية،  واملنتجات  الزراعات  تنمية  النتيجة  وكانت  فيها،  رخيصة  العاملة  اليد 

الزراعات الغذائية، واحلرفيات التبعية، واستغالل اليد العاملة املتزايدة، وتعاظم الديون على 

أثر االسترياد املتزايد.

«برامج  مسماة  سياسية  بشروط  متنح  إمنا  واالستثمارات  والقروض  املساعدات  إن  مث 

التصحيح» أو «خط التصحيح البنيوي»، وغالبًا ما يتألف برنامج التصحيح من األمور التالية:

أ - ختفيض قيمة العملة.

ب- ختفيض النفقات العامة، خاصة نفقات املساعدات على املستوى االجتماعي.

ج - ختفيض اعتمادات التعليم والصحة واإلسكان.

د - إلغاء مساعدات االستهالك، مبا فيها االستهالك الغذائي.

هـ- خصخصة املؤسسات العامة أو زيادة تعرفتها، مثل الكهرباء واملاء والنقل وخمتلف 

اخلدمات.

و - إلغاء مراقبة األسعار، وإدارة الطلبة اليت يؤمنها قطاع األجور، وختفيض االعتمادات، 

وزيادة الضرائب، ومعدالت الفائدة.. وكل ذلك يؤدي إىل زيادة الفقر والعوز.

تنتج،  ال  مما  الكثري  وتستهلك  تستهلك،  ال  مما  الكثري  الغنية  الدول  تنتج  وهكذا 

وتفرض الفقر على غريها، بطريقة أو أخرى.

واملشكلة الكبرية هي أن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل جيتاحان نصف الكرة 

األرضية اجلنويب، من األرجنتني إىل ترتانيا، ومن الباكستان إىل الفلبني وهي حتاول أن 

تسيطر على باقي دول العامل.

* * *
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مث إن الغرب الغين ينتج االستبداد، ذلك أن الدول الغنية من مصلحتها أن تتعامل مع 

حكومات مستبدة، فهذه احلكومات تطيع من جهة سياسات صندوق النقد الدويل والبنك 

الدويل وحكومات الدول الغنية، ومن جهة ثانية تفرض على الناس الصمت والسكوت عرب 

قمع املعارضة وتدمري احلركات التحررية.

من هنا فقد انتشر االستبداد يف أفريقيا أكثر من غريها، وكذلك يف أمريكا الالتينية 

وبعض البلدان اآلسيوية، بالرغم من وجود دميوقراطيات شكلية هناك، فالظاهر أن املجتمع 

مدين إال أن كل ذلك ليس يف مصلحة األكثرية من الناس، فالدميوقراطية شكلية وهي تتلقى 

الضربات من عدة جهات، فالذين يسيطرون اقتصاديًّا يسيطرون أيضًا سياسيًّا، والغائبون 

اقتصاديًّا يغيبون سياسيًّا، وبينما يأيت العنف نتيجًة للفقر، فإن أجهزة السلطة تتخذه ذريعًة 

إلجراءات غري دميوقراطية، وهو ما جيري يف مناذج كثرية، حيث أمتد قانون الطوارئ يف 

بعض الدول مخسة عشر عامًا متتالية، وسيطر اجليش على احلكم يف دول أخرى باحلجة 

نفسها، وساد حكم الرجل الواحد يف بلدان أخرى حتت حجة أن البالد يف أوضاع انتقالية أو 

غري طبيعية، ومل تكن احلجج بالطبع صحيحة ولكن الفقر هو الذي يؤدي إىل االستبداد يف 

ا إال هّم سد جوعها  اية األمر. فإذا أخذنا بعني االعتبار أن األغلبية الفقرية ال متلك مهًّ

فال تستطيع أن تفكر يف املسامهة السياسية، وأن يكون هلا دور يف مصاحلها العليا، فالناس 

مبتلون ببطوم وبلقمة خبزهم، فكيف يستطيعون أن يفكروا يف غري ذلك؟

أما األغنياء فباستطاعتهم أن خيططوا للبلد كما حيلو هلم، وأن يشتروا الضمائر، 

واألصوات وينجحوا يف اإلمساك بالسلطة ألطول فترة ممكنة.

الدميوقراطية..  وغياب  التبعية  وبني  والفساد،  الفقر  بني  تالزمًا  هناك  فإن  وهكذا 

وواضح أنه ليس من مصلحة الطبقات الفاسدة واملستغلة يف العامل الثالث أن تتمتع املجتمعات 

بدرجة من الشفافية، لئّال تفتضح تصرفام.

إم حيبون الظالم ويشتغلون يف الظالم، ويتآمرون يف الظالم، ويثرون عن طريق 

الربح احلرام املستحصل يف الظالم، ويستغلون اآلخرين يف الظالم، ومن مث فإن مصلحة 

والعلم  املعرفة  غياب  يف  مصلحتها  تكمن  كما  اجلماهري،  غياب  يف  تكمن  احلكومات  هذه 

والدين أيضًا.

إننا جند يف منوذج (موبوتو سيسيكو) الذي حكم زائري بقبضة من حديد لفترة 

طويلة من الزمن، منوذجًا لتأييد الدول الغنية للحكم الفاسد، من أجل االستمرار يف ب 

ثروات الشعوب، واجلدير بالذكر هنا أن هذا احلاكم الفاسد، كغريه من بقية احلكام، حينما 

العامل  يف  أيدته  اليت  الدول  مصارف  يف  أمواله  يودع  كان  فإنه  الفقراء  قوت  يسرق  كان 

سقطوا  إذا  إال  أمواهلم  الغربية  واملصارف  احلكومات،  هذه  تصادر  ال  ما  وعادة  الغريب، 

وانتهى دورهم يف املساعدة يف عملية النهب، وحينئذ تعمد الدول الغنية إىل مصادرة تلك 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
األموال، مما خيرج احلاكم املستبد صفر اليدين، بعد أن يكون قد خسر الدنيا واآلخرة 

وذلك هو اخلسران املبني.. وعادة ما جيد أمثال هؤالء من احلكام الكثري من التأييد يف 

وسائل األعالم ما داموا يف احلكم، فإذا سقطوا تتحدث وسائل األعالم عن دكتاتوريتهم 

وعن فسادهم، ليس ألن الدول الغنية تريد أن تربهن على عدم مساعدا ألمثاهلم حينما 

يسقطون، وإمنا لكي تّربر بذلك مصادرا ألمواهلم املودعة لديها بعد سقوطهم.

وغالبًا ما تكون هذه األموال مسروقة إّما صراحة، وإّما بطريقة غري صرحية، ويكفي 

أن نعرف أن الصحف نشرت كما ذكرت جريدة (لوموند دبلوماتيك) يف عددها الصادر 

يف تشرين األول ١٩٩٧ «أن طائرات تابعة لسالح اجلو الفليبيين قد استخدمت أيام حكم 

املصرف  من  الذهب  من  األطنان  آالف  ريب  يف  ماركوس،  فردينانند  األسبق  الرئيس 

املركزي الفليبيين إىل املصارف األوروبية.. ومل يعد منها شيء إىل الفليبني بعد ذلك».

مث إن أي حكم وطين بعد سقوط الطاغية ال يستطيع أن يسترد تلك األموال حبجج 

قانونية وغري ذلك، فعلى كل حال فإن القوي بيده القانون، كما بيده السالح، وبيده املال، 

كما بيده اإلعالم.

إن اإلعالم، والقانون، واملال، واالستبداد هي وسائل أربعة تستخدمها الدول الغنية يف 

ب الدول الفقرية وإبقاء فقرها.

والسؤال اآلن هو: هل ميكن أن يستمر هذا الوضع إىل ما ال اية؟ 

إن املال قصري النظر وإن الدول الغنية ال تنظر إىل البعيد لكي ترى ماذا حيكم عليها 

التاريخ، وإىل ما سيؤول أمرها.

فالربح احلرام مثل ستارة سوداء، متنع صاحبها من أن يرى احلقائق، لكن ال التاريخ 

وال سنن الكون، تتبع أمنيات األغنياء، ولذلك نقول لن يستمر هذا النظام الظامل الذي 

يعتمد على أقلية فاحشة الثراء، وأكثرية معدمة، ومهشمة، ومهّمشة.

يقول القرآن الكرمي: {َوِإَذا َأَرْدَنا َأن نُّْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها، َفَفَسُقوْا ِفيَها، َفَحقَّ 

ْرَناَها َتْدِمًريا}. فهالك األمم كهالك القرى، وهي كهالك عائلة، تأيت  َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

حينما يكون هنالك مترف فاسق، وفقري حيتاج إىل قوت يومه.

إن العصر االستبدادي العاملي اجلديد الذي تقوده الدول الغنية الكبرية، وصندوق النقد 

الدويل، وبضعة مئات من الشركات املتعددة القوميات، وتسيطر على التجارة الدولية، إّن 

هذه الدول تريد تعميم نظام ظامل على العامل كله، ما عداهم.

إم يريدون أن يستمر الوضع العاملي وفق منوذج ما جيري يف العامل النامي، حيث 

تتحكم أقلية حاكمة يف مصري األكثرية، يف جزر من الثروة واالمتيازات العالية التركيز، 

العذاب  من  واملعاناة  البقاء،  أجل  من  الصراع  بني  حيام  تتراوح  البشر  من  حبر  وسط 

والبؤس والتهميش والقمع.
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هذا هو النموذج املوجود يف العامل الثالث، وقد صممت السياسة االجتماعية يف املجتمعات 

الغربية تصميمًا واعيًا من أجل تعميم هذا النموذج على العامل كله، حبيث تعيش املجتمعات 

الغنية على حساب الفقراء، ويتم ميش أكثرية شعوب العامل، خاصة وأا مشغولة بالصراع 

من أجل لقمة العيش، وال تستطيع أن تقوم بشيء.

ويبدو أن انقسام العامل إىل أغنياء بال حدود وفقراء بال اية، مل يوفر حىت الدول 

الغنية مثل الواليات املتحدة وأيرلندا واململكة املتحدة.

فجشع الرأمسالية يهضم الفقراء، يف كل مكان، وال يستثين حىت عواصم الرأمسالية 

ذاا..

إن عبادة املال، وصنمية السوق، وقدسية النظام الطبقي، تؤدي إىل النتائج الكارثية 

نفسها يف كل مكان، أي تقسيم الناس إىل طبقة ال تعرف ماذا تعمل بثرواا، وأخرى ال 

تعرف كيف تدبِّر قوت يومها؟.

ففي الواليات املتحدة مثًال جند التناقض ذاته، فهي متثل مركز الصدارة من حيث 

الثروة املادية، كما أا حتتل مركز الصدارة يف احلرمان والفقر أيضًا، حيث تصل نسبة 

الفقراء فيها إىل ١٦,٥٪ من السكان.

أما يف أيرلندا، فإن ١٥,٦٪ من سكاا يعيشون يف الفقر، ويف اململكة املتحدة يعيش 

١٥٪ من السكان يف الفقر.

ويؤكد تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨م الذي أصدرته األمم املتحدة أن الدول الغنية 

يف العامل يعيش فيها أكثر من ١٠٠ مليون شخص دخلهم حتت خط الفقر، وأن أكثر من ٣٧ 

مليونًا فيها على األقل عاطلون عن العمل، وأن ١٠٠ مليون فيها بال مأوى، وأن حوايل ٢٠٠ 

مليون منهم يقل متوسط العمر املتوقع هلم عن ٦٠ عامًا بسبب عوامل احلرمان.

ومبقدار ما هي اهلوة سحيقة بني األغنياء والفقراء داخل نادي الدول الغنية، فإا أكثر 

عمقًا يف املقارنة بني تلك الدول، والبلدان الفقرية.

وحسب التقرير السابق الذكر فإن الطفل الذي يولد يف نيويورك أو باريس أو لندن 

اآلن سوف يستهلك، ويبدد، ويلوث، طيلة حياته أكثر مما يستهلك، ويبدد، ويلوث أكثر من 

٥٠ طفًال يف بلد من البلدان النامية. وحبركة التواء قاسية من القدرة، سوف يتحمل من 

يستهلكون أقل عبء الضرر البيئي.

ويالَحظ أن البلدان املصنعة احلديثة هي املستهلكة املهيمنة، ولكن سكان أشد بلدان 

العامل فقرًا يدفعون أعلى مثن نسبيًّا ملا ينتج عن ذلك االستهالك من التدهور يف األراضي، 

والغابات، واألار، واملحيطات اليت متدهم بالرزق.

يقول التقرير السابق الذكر: «إن الغالبية الساحقة ممن ميوتون سنويًّا نتيجة لتلوث 

سيتأثرون  ومن  بالتصحر  تأثرًا  األشد  وكذلك  النامية.  البلدان  فقراء  هم  واملاء  اهلواء 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
أسوأ تأثر مبا سينجم عن االحترار العاملي من فيضانات وأعاصري وفشل املحاصيل. ويف 

مجيع أحناء العامل يعيش الفقراء عادة على مقربة من املصانع القذرة والطرق املزدمحة 

ومستودعات القمامة».

وقد زادت عمليات حرق أنواع الوقود األحفوري على صعيد العامل مخس مرات تقريبًا 

املحصول  وزاد   ،١٩٦٠ عام  منذ  العذبة  املياه  استهالك  تقريبًا  وتضاعف   ،١٩٥٠ عام  منذ 

البحري أربع مرات، وأصبح اآلن استهالك األخشاب، ألغراض الصناعة ووقودًا مرتليًّا، 

أعلى نسبة ٤٠٪ مما كان قبل ٢٥ عامًا. والبلدان املصنعة هي املسؤولة عما يربو على نصف 

الزيادة يف استخدام املوارد، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدخل واالستهالك فيها.

ويالحظ التقريرأيضًا ما يلي:

أ - أكثر من نصف األخشاب، وزهاء ثالثة أرباع الورق الناتج منها، يستخدمها سّكان 

البلدان املصنعة، مع أن إزالة الغابات تتركز يف البلدان النامية.

ب- إن اإلفراط يف صيد األمساك من املحيطات بواسطة األساطيل الصناعية، أدى 

إىل استرتاف األرصدة السمكية استرتافًا شديدًا. يف الوقت الذي يعتمد قرابة بليون شخص 

يف ٤٠ بلدًا ناميًا على األمساك بوصفها مصدرًا رئيسًا للربوتني (…).

ج- إن مخس سكان العامل ممن يعيشون يف أعلى البلدان دخًال يسهمون بنسبة ٥٣ 

يف املائة من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون اليت تتسبب يف االحترار العاملي. ويسهم أفقر 

مخس سكان العامل بنسبة ثالثة يف املائة فقط، ولكنهم يعيشون يف جمتمعات هي األكثر 

تعرضًا للفيضانات الساحلية.

ومن  التلوث  من  أنفسهم  محاية  على  قدرة  األقل  هم  الفقراء  أن  التقرير:  ويرى 

استرتاف املوارد الطبيعية. فهناك ماليني من البشر يعيشون دون كهرباء أو أنواع وقود 

أخرى، ويستخدمون األخشاب وروث املاشية يف الطهي والتدفئة. وحوايل ٢,١ مليون حالة 

وفاة سنويًّا ترتبط بتلوث اهلواء الذي ينجم عن الدخان واألخبرة يف األسر الفقرية اليت 

حترق أنواع الوقود التقليدي. والنساء واألطفال هم الذين يقضون معظم الوقت يف مطابخ 

ينبعث منها الدخان ويعانون من عواقب ذلك.

ويشكل أيضًا استمرار استخدام البرتين -الذي حيتوي على الرصاص- يف البلدان 

النامية خطورة صحية كربى. ويف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب يتعرض ١٦ مليون من 

األطفال دون سن العامني خلطر شديد يتمثل يف اإلصابة بأضرار يف املخ، نتيجة النبعاثات 

الرصاص.

ويف جمال استخدام الطاقة أيضًا جند الفرق الكبري بني األغنياء والفقراء أيضًا.

فمع أن إمجايل استخدام الطاقة العاملي زاد أربع مرات يف السنوات اخلمسني املاضية، 

فإن ما يقرب من ثلث سكان العامل (أي بليونني نسمة) يعيشون دون كهرباء، ومن املتوقع 
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أن يتضاعف مرة أخرى إمجايل استخدام الطاقة خالل السنوات اخلمسني القادمة ملصلحة 

الدول الغنية أيضًا.

ال  هذه،  املرتفعة  االستهالكي  النمو  معدالت  من  الرغم  على  أنه  التقرير:  ويالحظ 

تقرب البلدان النامية إطالقًا من اللحاق مبستويات االستهالك يف أغىن دول العامل.

فاغىن مخس سكان العامل يستهلكون ٤٥ يف املائة من مجيع اللحوم واألمساك، يف حني 

يستهلك أفقر مخس أقل من ٥ يف املائة، فمتوسط استهالك الربوتني يف فرنسا يبلغ ١١٥ 

غراما يوميًّا، يف حني يبلغ متوسط االستهالك يف موزمبيق ٣٢ غرامًا.

وأيضًا فإم يستهلكون ٥٨ يف املائة من إمجايل الطاقة، يف حني يستهلك أفقر مخس 

دول أقل من ٤ يف املائة. فأعلى البلدان دخًال تولد ٦٥ يف املائة من كهرباء العامل.

كما أّن الدول الغنية لديهم ٧٤ يف املائة من مجيع خطوط اهلاتف، يف حني يوجد لدى 

أفقر مخس سكان العامل ١,٥ يف املائة. فالسويد وسويسرا والواليات املتحدة لديها أكثر 

من ٦٠٠ خط هاتفي لكل ١٠٠٠ شخص، يف حني يوجد يف أفغانستان وكمبوديا وتشاد خط 

هاتفي واحد لكل ١٠٠٠ شخص.

والدول الغنية تستهلك ٨٤ يف املائة من كل الورق، يف حني يستهلك أفقر مخس سكان 

العامل ١,١ يف املائة. فالبلد املصنع يستهلك يف املتوسط ٧٨,٢ طنًّا من الورق لكل ١٠٠٠ 

شخص، يف حني يبلغ املتوسط ألشد البلدان فقرًا ٠,٤ طن لكل ١٠٠٠ شخص.

ومتلك الدول الغنية ٨٧ يف املائة من مركبات العامل، يف حني ميلك أفقر مخس سكان 

العامل أقل من واحد يف املائة. فالبلدان املصنعة لديها ٤٠٥ سيارات يف املتوسط لكل ١٠٠٠ 

 ١٠٠٠ لكل  سيارة   ١١ الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  يف  املتوسط  يبلغ  حني  يف  شخص، 

شخص.

ويعيش أفقر مخس سكان العامل، وهم املسؤولون عن ٣ يف املائة فقط من انبعاثات 

مستويات  الرتفاع  تعرضًا  املناطق  أشد  هي  منخفضة  مناطق  يف  الكربون،  أوكسيد  ثاين 

البحر  مستوى  يف  واحد  متر  قدره  ارتفاع  حدوث  فمع  العاملي.  باالحترار  املرتبط  البحار 

ستفقد بنغالدش ١٧ يف املائة من مساحة أرضها. وستفقد مصر ١٢ يف املائة من مساحة 

أرضها، وسيفقد سبعة ماليني مصري منازهلم. وسيختفي أيضًا حتت األمواج قدر كبري 

من كتلة األرض يف البلدان اجلزرية الصغرية مثل مالديف وتوفالو.

* * *

إن عامل اليوم ظامل بكل معىن الكلمة فيما يرتبط بقضية الفقر والغىن، كما أنه ظامل 

أيضا فيما يرتبط بأولويات اإلنفاق العام..

ففي مقايسة ما يتم إنفاقه على احلاجات األساسية يف مجيع البلدان النامية من جهة، 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
وبني ما ينفق على أمور جانبية يف الدول الغنية مثل العطور، واآليس كرمي، واخلمور، يظهر 

مدى اهلوة السحيقة بني أغنياء العامل املترفني وبني حاجات البشر األساسية، وفيما يلي 

جدول نشرته األمم املتحدة ذا الشأن يف عام ١٩٩٨:

١- يف الوقت الذي ُيصرف على التعليم األساس للجميع يف الدول النامية كلها مبلغ ٦ 

مليارات دوالر..

فإنه يصرف على أدوات التجميل يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها مبلغ ٨ مليارات 

دوالر!

٢- وبينما ُيصرف على مياه الشرب والصرف الصحي للجميع يف الدول النامية كلها 

مبلغ ٩ مليارات دوالر..

فإنه يصرف على اآليس كرمي يف أوروبا وحدها مبلغ ١١ مليار دوالر!

٣- وبينما ُيصرف على الصحة، واإلجنابية جلميع النساء يف الدول النامية كلها مبلغ 

١٢ مليار دوالر..

فإنه يصرف على العطور وحدها يف كل من أوروبا والواليات املتحدة مبلغ ١٢ مليار 

دوالر.

٤- وبينما ُيصرف على الصحة والتغذية األساسيتان يف الدول النامية كلها مبلغ ١٣ 

مليار دوالر..

أوروبا  فإنه يصرف على أغذية احليوانات املرتلية (كالكالب والقطط) يف كل من 

وأمريكا مبلغ ١٧ مليار دوالر..

وُيصرف على السجائر يف أوروبا ٥٠ مليار دوالر!

وُيصرف على اخلمور يف أوروبا ١٠٥ مليارات دوالر!

وُيصرف على الترفيه عن رجال األعمال يف اليابان ٣٥ مليار دوالر.

وُيصرف على املخدرات يف العامل ٤٠٠ مليار دوالر.

وُيصرف على اإلنفاق العسكري يف العامل ٧٨٠ مليار دوالر.

وهكذا يبدو كم هو بعيد عن العدل، واحلق، واإلنصاف ما جيري يف هذا العامل املنقسم 

بني أغنياء بال حساب، وفقراء بال اية، وكم هو بعيد عن العقل جماالت إنفاق األغنياء 

ألمواهلم.. وكم هو ضروري أن يتبدل هذا الوضع املخزي للبشرية.

والسؤال هو: هل ميكن أن يستمر هذا الوضع؟ وهل النماذج التارخيية تدل على أن 

هذا النوع من احلياة -حيث هنالك «جّنة» لألسياد يف جهة، ومنطقة البؤس والفقر من 

جهة ثانية- ميكن أن يبقى إىل األبد؟

هل ميكن أن يعيش البشر كما تعيش مثًال الكالب اليت ال تستطيع أن تستمر يف احلياة 

إال إذا أطاعت أصحاا يف كل شيء، مقابل لقمة اخلبز؟
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بطنه  يف  إال  يفكر  ال  حيوان  جمرد  إىل  اإلنسان  يتحوَّل  أن  جيوز  هل  وأساسًا 

وفرجه؟

إن التاريخ يثبت أن الناس يف النهاية سوف يقاومون الفقر على طريقتهم اخلاصة، 

فالعدالة اليت أرادها رّب العاملني للناس، ضمن حدود الفتنة واالمتحان، هذه العدالة تثأر 

لنفسها حينما يتم جتاهلها فترة طويلة من الزمن، ومن املصلحة أن يفكر أصحاب املال 

والقرار بتعقل أكثر، وبنظرة مشولية أوسع حلل مشكلة الفقر اليت ال دد الدول الفقرية 

وحدها، بل دد البالد الغنية أيضًا.

الستار  ذلك  كان  وإن  جديد،  حديدي  ستار  ضمن  حتقيقها  ميكن  ال  الرفاهية  إن 

مصنوعًا من أكوام من الدوالرات والذهب والفضة وما شابه ذلك.

إن الكرة األرضية أصبحت مثل قرية صغرية، فإما أن تتحقق فيها العدالة والرفاهية 

على مستوى اجلميع -ولو بنسب متفاوتة- أو لن يتحقق شيء من ذلك ألي أحد!

إن على األغنياء أن يعرفوا أنه ال ميكنهم أن يعيشوا يف بالدهم وهم يعانون من 

التخمة، وحتيط م جبال من الزبدة و اجلنب، وأار من احلليب، يف حني يعاين باقي البشر 

من الفقر املدقع، والعوز القاتل.. واألمر ال خيتلف يف جوهره بني جانب املال، واحلّرية، 

وجانب العدالة.. فال ميكن لألغنياء أن يعيشوا أحرارًا يف بالدهم، ومينعون احلرية عن 

الشعوب األخرى، حىت يؤّمن هلم احلكام املستبدون مصاحلهم يف بالدهم املنكوبة م.

وكما يف العدالة واحلرية، كذلك يف السالم..

إن السالم، والعدالة، واحلرية ال ميكن إقامتها خلف ستار حديدي مصنوع من القوانني 

اجلائرة، ومدعوم بإرادة االمتياز، وحمروس بكل أنواع األسلحة املمكنة.

ال أحد سينعم بالعدالة وسط جمتمعات تعاين من الظلم، وال أحد سينعم بالرخاء 

يف عامل يعاين أكثر سكانه من الفقر، وال أحد سينعم بالسالم وهو حماط ببالد تصادر 

حكوماا األمن من الناس.

إن التناقض بني الفقر والغىن، وبني احلاجة والتخمة، وبعبارة أخرى الرتاع بني قوى 

اإلنتاج االجتماعية واالحتكار للثروة، هو تناقض حقيقي على الدوام وال ميكن حله بالتنكر 

له، فمجرد تفادي ذكر الفقر، وعدم التوجه إىل العوز الذي تعاين منه شعوب كثرية يف بالد 

العامل. إن تفادي ذكر ذلك ال جيدي نفعًا يف معاجلة الفقر والتخلص من مشاكلها.

وجتاهل أوضاع الشعوب يف ظل االستبداد، لن جيعل املتنعمني باحلرية يف مأمن من 

سيئات الطغيان.

يكون  أن  دون  من  والعدالة،  السالم  عن  الرنانة  اخلطابات  وإلقاء  الوعظ  جمرد  إن 

األثرياء واألقوياء مستعدين لدفع مثن حتقيقهما بالفعل، لن خيلق أي تغيري حقيقي باجتاه 

األمن والعدالة، واالكتفاء باخلطب ال ينطوي إال على الكثري من خداع الذات ليس أكثر، 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
فللعدالة مثنها، وللسالم مثنه، وللحرية مثنها.

ومثن العدالة واحلرية والسالم هو يف تعميمها على اآلخرين، وليس يف احتكارها لذوات 

األقوياء.

فأن يشارك الناس يف بعض ما متتلك من امتيازات، هو ضمانة بقائها لك، أما أالَّ 

يشاركوا معك يف أي شيء فهو أمر خطري، ألن ذلك يعين أنك لست مستعدًا أن تدفع مثنًا 

ملا حتصل عليه، وهذا يعين أنك لن تنعم به.

فال ميكن حتقيق الرفاهية من دون أي تنازل ملصلحة الفقراء واملظلومني، فال ميكن 

منع احلرية عن عشرات املاليني من أبناء البشر، حتت ذريعة أننا منلكها، وال حاجة بنا إىل 

أن مننحها لآلخرين.

هو  عدالة،  أكثر  عامل  أجل  من  يبذل  جهد  كل  أن  يعرفوا  أن  األغنياء  على  جيب 

بالضرورة جهد يبذل من أجل استمرار الرفاهية هلم.

قد ميكن بالطبع أن تعيش قلة يف عامل ال حدود لترفه، ولكن الفترة الزمنية ستكون 

قصرية حتمًا، متامًا كما أن باستطاعة دكتاتور مهووس بالسلطة أن يستمر يف احلكم، ولكن 

لفترة قصرية فقط.

فكّلما ُعمِّمت العدالة، واحلرية، والسالم، كان عمر ذلك أطول بالنسبة إىل من ميتلكها. 

وكلما منعت العدالة، واحلرية، والرفاهية عن الناس كان عمرها أقل بالنسبة إليه أيضًا.

* * *

ونعود إىل سؤالنا السابق: هل ميكن معاجلة مشكلة الفقر العاملي، وتداعياته البغيضة 

كاجلرمية واالستبداد وما شابه؟

واجلواب: نعم، إذا أخلص أصحاب القرار النّية يف حل هذه املشكلة.

فاجلدّية يف تناول مشكلة الفقر ضرورية حللها، ونستطيع أن نقول بكل تأكيد: إن كل 

األوضاع املؤسفة اليت تعيشها شعوب كثرية يف العامل ميكن أن تنقلب، إذا وفت الدول الغنية، 

بااللتزامات اليت قدمتها هي بالفعل، وأعطت األولوية حلل تلك األوضاع.

األسباب  أحد  ويظل  شخص،  مليار  يهدد  اليود  نقص  إن  اإلحصاءات:  بعض  تقول 

الرئيسة للتخلف العقلي يف العامل، يف حني أن كمية اليود الضرورية حلياة اإلنسان حتتويها 

ملعقة قهوة، وسد هذا النقص ال يكلف إال مائة مليون دوالر، أي ما يعادل مثن طائرة 

مقاتلة تصنعها شركة مكدونالد ويسقطها خطأ فين يف قيادا..

وتقول إحصائيات أخرى، أنه لتقليص عدد وفيات األطفال الذين هم دون اخلامسة 

لبلدان  ينبغي  أسرة،  لكل  النظافة  ووسائل  للشرب  الصاحلة  املياه  ولتوفري  الثلث..  إىل 

الشمال الغين أن حترر مليار دوالر أكثر مما أنفق على النمو، وهذا املبلغ أقل مبقدار واحد 
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مما  وأقل  العطور،  لشراء  واحدة  سنة  يف  األوروبيون  خيصصها  اليت  املبالغ  من   ١٢ من 

خيصصه األمريكيون يف كل سنة لشراء اجلعة.

إحصائيات أخرى تقول: إن الصحراء األفريقية كانت منذ بضع ماليني من السنني 

غابة كثيفة من األشجار، ومن املمكن إرجاعها خصبة من جديد من داكار إىل مقديشو، 

ومن مث إاء املجاعات يف أفريقيا. غري أن ذلك حيتاج إىل ثالثة أنواع من األشغال:

فصل  مياه  لتجميع  الصحراء،  حميط  عند  والسيما  صغرية،  هضابية  سدود  أوًال: 
األمطار اليت قد تؤدي إىل سيول مهلكة.

ثانيًا: استخدام حقول املاء اجلوفية، وهي قليلة العمق وبالتايل فإا قليلة التكلفة.
ثالثًا: الوصول إىل اجليوب املتحجرة اهلائلة املحتوى وهي جيوب عميقة، ولكنها أقل 
عمقًا بكثري من احلقول البترولية يف (حاسى مسعود) حيث يبلغ عمق احلفر ٢٠٠٠ متر 

للوصول إىل البترول.

يقدرها  املاليني-  حياة  إنقاذ  يتم  نفذت  إذا  -اليت  األشغال  هذه  جمموع  كلفة  إن 

االختصاصيون فقط (مبليار دوالر ونصف)، وهذا هو سعر حاملة طائرات مع طائراا 

جمموعة  من  مرة  مائة  بنحو  أقل  وهو  الفرنسية،  (رافال)  طراز  من  والثمانني  الستة 

االعتمادات للتجهيزات العسكرية اليت نّصت عليها ميزانيات فرنسا من العام ١٩٩٥ إىل عام 

٢٠٠٠ أي حوايل (١٥٠ مليار دوالر).

الواليات  قدمته  ما  سدس  متثل  الصحراء  إلخصاب  تدفع  أن  ينبغي  اليت  النفقة  إن 

مليار  بـ(١٥٠  يقدر  ما  وهو   ،١٩٩٢ عام  يف  النامية  للبلدان  أسلحة  من  األمريكية  املتحدة 

دوالر).

لقد أشار تقرير لألمم املتحدة ُأعلن يف عام ١٩٩٧ أنه ميكن القضاء على الفقر حبلول 

عام ٢٠٢٠، ورمبا كان حتديد ذلك بتلك السنة هو حتديد مدلل، إذ ميكن حل هذه املشكلة 

يف فترة أقل إذا كان هنالك اهتمام جّدي لذلك.

إن األمر يتطلب عدة أمور نستطيع أن نذكرها باختصار:

االقتصادي  النمو  أن  ذلك  الفقرية،  الدول  يف  االقتصادية  التنمية  يف  املسامهة  أوًال: 
يسهم بشكل ال مثيل له يف خفض معدالت الفقر، ألنه يزيد من فرص العمل واإلنتاجية، 

ويرفع أجور الفقراء وخيصص جزءًا من املوارد العامة للصحة والتعليم. وقد جنحت اهلند 

والصني وماليزيا ومورشيوس وكوريا اجلنوبية -وكلها كانت تعاين من مشكلة الفقر لفترة 

طويلة من الزمن- جنحت يف خفض معدل الفقر بشكل حاد خالل العشرين سنة املاضية، 

وذلك عن طريق التنمية االقتصادية.

والسكنية،  واالئتمانية،  الزراعية،  اخلدمات  توزيع  يف  اهليكلي  التفاوت  تعديل  ثانيًا: 
واإلجتماعية وحماولة فرض تكافؤ الفرص يف التعليم، والعمل يف البالد الفقرية، من خالل 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
سن قوانني تقلص عدم التكافؤ املوجود فيها.

ثالثًا: رفع القدرة اإلنتاجية يف الزراعة من خالل تصدير نتائج االختبارات والتقدم 
العلمي الذي حصل يف اهلندسة الزراعية، إىل البالد الفقرية. إن غالبية الفقراء هم يف الدول 

النامية ويعتمدون على الزراعة يف كسب قوم، ومعىن ذلك أن رفع اإلنتاج الزراعي يكون 

يف مصلحة الفقري من جهة، ويف مصلحة الغين الذي سيأكل ذلك النتاج من جهة أخرى. 

ولقد متكنت الصني واليابان وكوريا اجلنوبية من خفض معدل الفقر من خالل مشروعات 

زراعية كثرية باالعتماد على نتائج التقدم العلمي يف تلك املجاالت.

رابعًا: النهوض باملشروعات الصغرية يف القطاع غري الرمسي من االقتصاد.
خامسًا: استخدام االئتمانات واملدخرات لتحسني البنية األساسية يف الدول الفقرية.

إن على صندوق النقد الدويل أن يغّير من سياسته لكي يكون يف منفعة الفقراء، وليس 

يف منفعة األغنياء وحدهم.

إن الديون اليت تذهب إىل جيوب احلكام املستبدين جيب أن يكون هناك إشراف على 

صرفها، حبيث تصرف يف حتسني البنية االقتصادية وليس للصرف غري املنظم.. وترتيب 

برنامج عاجل الستغالل املساعدات الدولية،

واملوارد الوطنية والديون يف خدمات اجتماعية أساسية يف الدول الفقرية.

سادسًا: شطب ديون الدول الفقرية املدينة.
إال  باريس)  بـ(نادي  ّمسي  فيما  املجال  هذا  يف  بذلت  متواضعة  جهودًا  أن  صحيح 

أنه منذ العام ١٩٩٤ شرع هذا النادي بإجراء مفاوضات منفردة مع بلدان أفريقيا املعروفة 

بطاعتها لصندوق النقد الدويل دف تقليص املديونيات، وأعرب النادي عن نيته يف خفض 

هذه املديونيات بنسبة تصل إىل ٦٧٪ يف حالة البلدان ذات املديونيات األكثر ارتفاعًا، ولكن 

التشدد  من  ا  حدًّ بلغت  املفاوضات  يف  البلدان  هذه  ملشاركة  النادي  وضعها  اليت  الشروط 

ا، فأوغندا وهي الدوبة اليت مشلتها أكثر من غريها  أصبحت معه قيمة التخفيض زهيدة جدًّ

أرحيية (نادي باريس) مل حتصل إال على ختفيض بلغ ٣٪ من إمجايل مديونيتها اخلارجية، 

كما أن جمموع الشطبيات والتخفيضات اليت منحت جلميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 

قضية  يف  باأللفاظ  التالعب  وهذا  مديونياا،  إمجايل  من   ٪١ سوى  متثل  ال   ١٩٩٥ عام 

الشطب جيب جتنبه، والعمل بالفعل على شطب املديونيات يف هذه الدول، واجلدية يف قضية 

الشطب وعدم إستغالل مسألة الديون أو ختفيضها لزيادة األرباح من الدول املديونة.

لقد قام البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ونادي باريس يف العام ١٩٩٦ مببادرة، 

قالوا عنها: إا جديدة، دف مساعدة البلدان األكثر فقرًا واألكثر مديونية ملساعدا على 

حتمل دفع خدمات ديوا اليت تبلغ أكثر من مائيت مليار دوالر، وكان من املنتظر أن تبدأ 

العمل بتلك املبادرة يف عام ١٩٩٩ ولكن كما يقول (أريك تولسني) -رئيس جلنة شطب ديون 
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العامل الثالث-: فإن أكثرها لن يبدأ قبل األلف الثالث للميالد.

«سبعة  لتجميع  استعدادمها  عن  الدويل  النقد  وصندوق  الدويل  البنك  أعرب  فقد 

مليارات دوالر» على األكثر لتمويل مبادرم، أي ما يقرب من املبلغ الذي صرف لتنفيذ 

مدينة ألعاب (ورلدديزين) يف فرنسا، وما يقل ثالثني ضعفًا عن املائيت مليار دوالر اليت 

تبخرت يف البورصات اآلسيوية يف شهر آب يف عام ١٩٩٧.

والبد هنا من اإلشارة إىل أن املديونية اخلارجية لبلدان أفريقيا السوداء، واليت يعيش 

فيها أكثر من ١٠٪ من سكان العامل، هذه املديونية ال متثل إال أقل من ١٪ من جممل 

املديونية العاملية بالدوالر، وبالنظر إىل الثمن االجتماعي إىل هذه املديونية، وما يترتب على 

ذلك من ختّلف يف هذه البلدان، واستمرار الفقر فإن رفض شطب هذه املديونية هو رفض 

ملد يد املعونة ملن يتهدده خطر املوت.

ويف احلق فإن اخلطوة األوىل ألية مساعدة للدول األكثر عوزًا، هي أن يضع املجتمع 

الدويل ميزانية معينة حلذف الفقر.

فكما أن العامل اهتم بالقضاء على بعض األمراض كاجلدري واستطاع أن يفعل ذلك، 

فإن باستطاعة العامل أن يقضي على مرض الفقر، من خالل وضع ميزانية خاصة للقضاء 

عليه، بشرط أالَّ تكون هذه امليزانية حتت رمحة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وأالَّ 

يصبح هو أيضًا وسيلة لزيادة الديون على الدول املدينة، وزيادة أرباح للدول املساعدة.

وحسب برنامج األمم املتحدة فإن ما حتتاج إليه البشرية للتغلب على الفقر، هو مبلغ 

مثانني مليار دوالر، وهذا املبلغ مل ميثل إال ١٠٪ من اإلنفاق العسكري العاملي يف سنة ١٩٩٥ 

وهو ميثل ١٪ فقط من الدخل العاملي.

إن ما حيتاج إليه اإلنسان للقضاء على الفقر هو إعادة ترتيب األولويات، فالبشرية 

بالنتيجة تصرف الكثري من األموال، ولكن ليس على ما حتتاج إليه أكثر..

الدول  منتجات  مع  وساق  قدم  على  النامية  الدول  منتجات  معاملة  ضرورة  سابعًا: 
الصناعية، وخاصة الصادرات الزراعية.

بقضية  يرتبط  فيما  املستبدين  احلكام  مع  متشددة  سياسة  اعتماد  من  البد  ثامنًا: 
املستبدون  احلكام  ميلكها  اليت  األموال  جيّمد  نظام  تشريع  وميكن  والديون،  املساعدات 

يف مصارف البلدان الغنية، وذلك دف متكني املنظمات اإلنسانية يف كل بلد من التدخل 

لصرف هذه األموال يف جماالا املحددة، حتت إشراف السلطات القضائية والتشريعية، فإذا 

ما تبني أن هذه األموال قد حصلت بطرق غري شرعية ينبغي عندها أن تستعاد هذه األموال 

لتصرف يف متويل صناديق التنمية االجتماعية بإشراف عام، ومن مث فإن ما جيب العمل 

به هو ربط مساعدة الدول الفقرية بإتاحة الفرصة للناس، وإعطاء احلرية للشعب، وعدم 

مساعدة احلكام املستبدين. وبعبارة أخرى فك االرتباط ما بني األغنياء يف الدول الغنية، وما 
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العالم بين غنى بال حدود وفقر بال نهاية
بني املستبدين يف الدول الفقرية.

وهكذا جند أن مشكلة الفقر ليست قضاًء وقدرًا على البشرية، وإمنا ميكن معاجلتها 

زمة، واستطعنا أن حنّد من جشع الدول الغنية اليت  إذا توافرت النية، واجلدية، واملبادرة الالَّ

تريد أن تزداد غىن على حساب الفقراء املعوزين.

وإال فإن العامل لن يستمر بني غىن بال حدود وفقر بال اية 


