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تمكنت المنظومتتة الرأستتمالية متتن فتتر اردتهتتا وأفكارهتتا متتن اجتتل اتنعتتا تجارتهتتا وإصتتال
اتنظمتها النقديتة بإتنشتا مؤسستات ماليتة دوليتة مثتل ( صتندوق النقتد التدولي والبنت التدولي ومنظمتة
التجتتارة العالميتتة) واحتتتل صتتندوق النقتتد التتدولي مكاتنتتة كبيتترة بوصتتف التتارا االيمتتن للمنظومتتة
الرأستتمالية وحاميتتا مصتتالحها بتقتتدي وصتتفات وأيتتدولوجيات رأستتمالية مقابتتل مستتاعدات وقتترو
للتدول الناميتة متن اجتتل تعميت تبعيتة هتا التتدول بغت النظتر عتن طبيعتتة التنظ الثقافيتة والسياستتية
واالقتصادية واالجتماعية الحاكمة  ,وان ها البرامج والوصفات تفر علتى التدول ولتي الخيتار
لها في تنفياها من عدم او تنفيا برامج مخططة وطنيا وهاا يعني فتر قترارات خارجيتة عليهتا ,
والمالحت ان هنتا ارتباطتا وثيقتا بتتين تطبيت بترامج صتندوق النقتتد التدولي وحمايتة مصتال التتدول
الدائنة بإجرا تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.
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Abstract
The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system
by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World
Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist
system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the
developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems,
political, economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on
countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the
implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic,
social and political changes of debtor countries.

المقدمة
يسود اعتقاد عام اليتوم عنتد معظت العامتة فتي شترق االر
ومغربها بأن تنمط التنميتة الموجتود حاليتا وعلتى التنهج االيتدلوجي
الكالسيكي المحدث والمعول هو جا تنتيجتة تطتور مرحتل التنميتة
الطبيعية والمنطقيتة واتنت تنتتا حتميتة الصتراعات الفكريتة (البقتا
لألصل ) وهاا االعتقتاد واهت بطبيعتة الحتال لكتون هتاا النظتام تت
فرض على الدول الناميتة فتي مرحلتة معينتة متن التتاريخ  ,تنتيجتة
الضعف االقتصادي واالضطرابات االجتماعية والسياسية الشديدة
التتتي عاشتتتها هتتا التتدول ,اذ هتتو تنتتاتج متتن االستتتعمار المباشتتر
وعمليات النهب والسلب لمواردها وتناهي عتن الصترا والتختبط

في االقتصاد العتالمي بعتد الحتربين العتالميتين االولتى والثاتنيتة ,اذ
تمكن المنظومة الرأسمالية من فر ارادتها وأفكارها متن اجتل
اتنعا تجارتهتا وإصتال اتنظمتهتا النقديتة بإتنشتا مؤسستات ماليتة
دولية مثل ( صندوق النقد الدولي والبن الدولي وجوالت الكات).

منهجية البحث
اهمية البحث
تتتأتي اهميتتة الدراستتة متتن ختتالل المكاتنتتة الكبيتترة التتتي يحتلهتتا
صندوق النقد الدولي بوصف الارا االيمتن للمنظومتة الرأستمالية
وحاميتتا مصتتالحها بتقتتدي وصتتفات وأيتتدولوجيات رأستتمالية مقابتتل
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مساعدات وقرو للدول النامية من اجل تعمي تبعية ها التدول
بغ ت النظتتر عتتن طبيعتتة التتنظ الثقافيتتة والسياستتية واالقتصتتادية
واالجتماعية الحاكمة .

العالمية للتجارة التي دخل حي التطبي مع بداية عام  2995متن
أجتتل ضتتتبط التجتتتارة العالميتتة ,وإدارة االتفاقتتتات التجاريتتتة وحتتتل
الن اعات التجارية القائمة ما بين الدول االعضتا ( البنت التدولي
 .)www.bicusa.org ,ومتتتتع بتتتتد النصتتتتف الثتتتتاتني متتتتن عقتتتتد
االربعينتتات وبستتبب االتنفتتاق الحكتتومي الكبيتتر وخاصتتة العستتكري
وإعادة االعمار بدأت الوصفات الكين ية تفقد بريقها  ,وأصب من
ضرورات استمرار االقتصاد الرأسمالي علتى ان تكتون معالجاتت
تنابعتتتة متتتن متغيتتترات اقتصتتتادية بعيتتتدة المتتتدى  ,اذ دلتتت اوضتتتا
االقتصاد الرأسمالي على وجود مظاهر اتنكماشية تلتو فتي االفت
 ,فقتتد ستتادت منتتا بدايتتة ستتبعينيات القتترن المنصتترم موجتتات متتن
التضتتخ الركتتودي فتتي التتدول الصتتناعية توج ت بارتفتتا استتعار
النفط في عام  (2918احمد . )85 :1005 ,

هدف البحث

ومثلمتتتا هتتتو معتتتروف إن التحتتتوالت التتتتي طالتتت دول أوربتتتا
الشرقية والوسطى وفي دول البلطيت وروستيا (االتحتاد الستوفيتي
سابقا) ل تأت من فراغ ول تكن مصادفة اعتباطية بقتدر متا كاتنت
تنتيجتتتة حتميتتتة لمجموعتتتة متتتن عناصتتتر الضتتتعف فتتتي المنظومتتتة
االشتراكية  ,وقد ع هتاا الوضتع اعترافتات ( تور باتشتوف )
فتتي المتتؤتمر الستتابع والعشتترين للح ت الشتتيوعي عتتام ()2982
بقولتتت (شتتترع المصتتتاعب تنختتتر بقتتتوة فتتتي بنيتتتة اقتصتتتادتنا منتتتا
السبعينات وتراجع تنسب النمو االقتصادي بشدة وفي النهايتة لت
تبلغ تنسب التنميتة االقتصتادية المنصتو عليهتا برتنتامج الحت
الشتتتيوعي فاتنتشتتتر الضتتتعف فتتتي القاعتتتدة الماديتتتة للعلتتت والتعلتتتي
والوقاية الصتحية والثقافتة والختدمات اليوميتة )( كينيتدي :2998,
.)111

مشكلة البحث
تتجلى مشكلة الدراسة ان برامج الصندوق الدولي تفتر آثتارا
وتنتتتائج مختلفتتة عنتتد تطبيقهتتا فعلتتى التتر متتن اتنهتتا بتترامج تعتتالج
مشاكل اقتصادية لكنها في الحقيقية لها تداعيات تمتد التى النتواحي
االجتماعيتتة والثقافيتتة والسياستتية كافتتة داختتل الدولتتة المنفتتاة لهتتا ,
وان ها البرامج والوصفات تفر علتى التدول ولتي لهتا خيتار
في تنفياها متن عدمت او تنفيتا بترامج مخططتة وطنيتا وهتاا يعنتي
فر قرارات خارجية عليها.

تهدف الدراسة الى بيان دور صندوق النقد التدولي فتي فتر
وصفات التنمية على الدول النامية وعلى النمط الرأسمالي المعول
وبيان مدى ارتباط تطبي برامج صندوق النقتد التدولي متع حمايتة
مصتتتال التتتدول الدائنتتتة بتتتإجرا تغييتتترات اقتصتتتادية واجتماعيتتتة
وسياسية للدولة المدينة .
فرضية البحث
تنطل الدراسة من فرضية مفادها (ان وصفات صندوق النقتد
الدولي في االساس لحماية مصال دول المنظومتة الرأستمالية متن
خالل فر تحوالت اقتصتادي واجتماعيتة وسياستية علتى التدول
النامية على الطريقة الكالسيكية المحدثة)

االطار النظري
النظاااا االقتصاااا ي العاااالمي بعاااد الحااار العالمياااة الثانياااة:
اعا ة التشكيل
عنتتتدما اتضتتتح تنهايتتتة الحتتتر العالميتتتة الثاتنيتتتة ومتتتن هتتتو
المنتصر بدأ التفكير جديا في خل مؤسسات اقتصادية دولية ,كان
الهدف المعلتن لهتا هتو ضتبط االقتصتاد العتالمي واستتقرار النظتام
النقتتدي التتدولي  ,وتمويتتل العج ت فتتي مي ت ان المتتدفوعات لتتبع
التتدول  ,وبقصتتد إعتتادة بنتتا االقتصتتاديات التتتي دمرتهتتا الحتتر
وتقدي قرو لتمويل مشاريع التنميتة ايضتا .وعلتى هتاا االستاس
ت تأسي صندوق النقد الدولي ,والبن الدولي في يوليتو متن عتام
 ,2911على اثر اتفاق بروتنتود ( , ) Bretton -Woodsالتاي
احتضن مفاوضات الواليتات المتحتدة األمريكيتة وحضترت اربتع
وأربعون دولة في النتدوة النقديتة والماليتة الدوليتة لألمت المتحتدة ,
وبالت امن مع ت االتفاق على تأسي منظمة دولية للتجارة  ,لكن
وأمتتام رفت الكتتوتنغري األمريكتتي ,ولوجتتد اقطتتا متعتتددة فتتي
االقتصاد العالمي ,اجتمع ( )18دولة بهافاتنا عتام  2911واتنبثت
منهتتا االتفتتاق العتتام للتعريفتتة الجمركيتتة والتجتتارة ,تحتت مستتمى
الكات ( ,)GATTوتطور ذل بعد اتنهيار القطتب االشتتراكي فتي
ابريل عام  , 2991على اثر جولة االر واي تت تأستي المنظمتة

ممتتا ستتبب هتتا العوامتتل التتى اتنهيتتار التجربتتة االشتتتراكية ,
جتتتترا البيروقراطيتتتتة التتتتتي قيتتتتدت التطتتتتور ,وجمتتتتود التخطتتتتيط
المركتتت ي ,واضتتتطهاد حقتتتوق اإلتنستتتان  ,والتخلتتتف التكنولتتتوجي
واألتنفتتاق العستتكري الهائتتل ,وقتتتل رو المبتتادرة واالتنتكاليتتة لتتدى
االفتتتراد ,ممتتتا ادى إلتتتى اتنهيتتتار التجربتتتة االشتتتتراكي فتتتي الشتتترق
االوربتتي بمفاهيمهتتا السياستتية واالقتصتتادية فقتتد كتتان هتتاا مبتتررا
ودليال على تنجا االتنموذ الرأسمالي القتائ علتى اقتصتاد الستوق
كما ادع المؤسسات الماليتة الدوليتة المروجتة لليبراليتة الجديتدة(
العاتني .)12 :2992,
وعليت ان هتتا التتدول المتحولتتة حتتتى تصتتب دوال أكثتتر كفتتا ة
البتتتتد لهتتتتا ان تجتتتتد خبتتتترا  ,وإداريتتتتين  ,ومهتتتتارات تشتتتتريعية
ومحاسبية وضريبية  ,أي إن الدور الجديد للدولة في ها المرحلة
يعنتتي التحتتول متتن التتتدخل الواستتع يتتر المحتتدد إلتتى القيتتام بمهتتام
محدد تتال م مع اقتصاد الستوق متن ختالل تحديتد قواعتد اللعبتة ,
وتتتولي األهتتداف االجتماعيتتة  ,وحمايتتة الملكيتتة الخاصتتة  ,وإتنفتتاق
االيرادات بصورة منتجة وإعادة النظر بأولويات إتنفتاق الضترائب
ومستتتتوياتها واتجاهاتهتتتا ممتتتا حتتتدى بهتتتا التتتاها التتتى استشتتتارة
المؤسستتات الدوليتتة بوصتتفها اذر النظتتام الرأستتمالي (الشتتعالن,
 .) 15-10 : 1001امتتتا التتتدول الناميتتتة التتتتي استتتتقل حتتتديثا متتتن
االستتعمار المباشتتر التتي بنت اقتصتاداتها علتتى التنمط االشتتتراكي
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فقد تدهورت فيها شروط التجتارة الخارجيتة وا دادت متديوتنيتها ,
واتستتم متتوا ين متتدفوعاتها بتتالعج واقتصتترت صتتادراتها علتتى
المتتواد الختتام ,ومتتتن المعتتروف ان اتنهيتتتار المعستتكر االقتصتتتادي
االشتراكي أفقد الدول النامية التي دعت لفتترة طويلتة إلتى اعتمتاد
االقتصاد المخطط  ,حليفا مهما وعوتنا اقتصاديا وسياسيا  ,أذ كتان
يمدها بالمستاعدات ,والقترو والخبترات  ,ويتبنتى قضتاياها فتي
المحافتل والمتتؤتمرات الدوليتة كلهتتا  ,ومنتتا مطلتع ثماتنينتتات القتترن
المنصتترم وجتتدت التتدول الناميتتة تنفستتها مطالبتتة بإدختتال سياستتات
االستتتقرار االقتصتتادي والتكيتتف الهيكلتتي التتتي تمثتتل جت ا ً متتن
آليات النظام االقتصتادي التدولي الجديتد  ,وتبنيهتا لتلت الوصتفات
من اجل تصحي االختالالت االقتصادية التي عاتن منها وخاصة
فيما يتعل بالمديوتنيتة الخارجيتة ,وبتاألخ بعتد اعتالن المكستي
عتتن عج هتتا فتتي ستتداد ديوتنهتتا الخارجيتتة ومتتن ثتت دول امريكتتا
ألالتينيتتة والتتدول االفريقيتتة ,فضتتال عتتن بعتت التتدول االستتيوية
(الحيتتتتتالي  .)129 :1020 ,إن متتتتتديوتنيتها طبقتتتتتا لإلحصتتتتتائيات
الصادرة من البن الدولي  ,ارتفع متن ( )280مليتار دوالر فتي
عام  2918الى ( )529مليار في عام  2980وفتي عتام ()2981
تنحتتتتتتتو ( )550مليتتتتتتتار دوالر وخدمتتتتتتتة التتتتتتتدين ( )281مليتتتتتتتار
دوالر(.)Kasse , 2000: 3
وفضال عن المشاكل االخرى التي اصاب الدول الناميتة مثتل
العج في موا ين المدفوعات وارتفا تنسب الفقتر فتي مجتمعاتهتا
 ,التتتي تستتاه بصتتورة مباشتترة فتتي خل ت االختتتالالت االقتصتتادية
مثتتل االختتتالل فتتي هيكتتل المتتوارد كتتان تكتتون هنال ت فجتتوة بتتين(
االدختتار واالستتتثمار) و(الصتتادرات واالستتتيرادت) و(اإليتترادات
والنفقتتتات) وهنالتتت اختتتتالل فتتتي هيكتتتل االتنتتتتا  ,وأيضتتتا وجتتتود
خصتائ أخترى مثتل تتتدهور مستتوى الطاقتة اإلتنتاجيتة واختتتالل
عالقات النمو بين القطاعات االقتصادية الرئيسية والتخص فتي
إتنتا وتصدير المنتجات األولية وتدهور مستوى المعيشة الحقيقي
للسكان ( الببالوي .) 881-880 :1002 ,
وعلى اثر ها المشاكل شرع المؤسسات المالية الدولية الى
اعتتادة صتتيا ة النظتتام االقتصتتادي العتتالمي علتتى تنمتتط المنظومتتة
الرأسمالية لصا القطا الخا  ,ودعوة كافة الدول التي تعتاتني
من مشاكل اقتصادية لتبني عملية اصال التنمية على التنمط النيتو
كالستتيكي  ,ممتتا أفتتر ت هتتا األحتتداث تعميت مشتتاكل العجت فتتي
موا ين مدفوعات الدول الناميتة وتفتاق أ متة المديوتنيتة الخارجيتة
لهتتا التتدول فترك ت اهتمتتام المؤسستتات الدوليتتة علتتى معالجتتة هتتا
المشكلة وبخاصة مشكلة المديوتنية ( لوم  .)125 :2999 ,وهتاا
يعنتتي ان المؤسستتات الماليتتة الدوليتتة هتتي مؤسستتات ملكيتتة عامتتة
( تمولها الدول األعضا ) و تقوم بتمويتل الحكومتات والمؤسستات
التي تعمل في العتال النتامي واالقتصتاديات المتحولتة ,فضتال عتن
ذلتتتت لعبتتتت هتتتتا المؤسستتتتات دورا مهمتتتتا فتتتتي عمليتتتتة التحتتتتول
االقتصتتادي وخصوصتتا متتع التتدول الناميتتة والتتدول المتحولتتة عبتتر
تقتتتدي وصتتتفات التنميتتتة الجديتتتدة علتتتى التتتنمط الليبرالتتتي المعتتتول
واالتنتقتتال التتى دور جديتتد تقتتوم بت الدولتتة متتن اجتتل تحريت عجلتتة
التنميتتتتة االقتصتتتتادية  ,تنتجتتتتة المشتتتتاكل التتتتتي عصتتتتف بالنظتتتتام

االقتصادي العالمي في جميع اقطاب المتنافسة والتدول المتمحتورة
حول تل االقطا .
وتغيتتترت مهتتتام المؤسستتتات الماليتتتة الدوليتتتة بشتتتكل جتتتاري
وأصتتتبح متشتتتابهة  ,فمنتتتا ثماتنينيتتتات القتتترن المنصتتترم تنهجتتت
المؤسسات استراتيجيات الهدف منها تقلي دور الدولة إلى أدتنتى
حتتد ,عتتن طري ت خصخصتتة المؤسستتات العامتتة  ,واتنستتحا دور
التتتتدخل الحكتتتومي فتتتي النشتتتاط االقتصتتتادي  ,وإن وجهتتتة تنظتتتر
المؤسستتات الدوليتتة هتتا بستتبب العج ت المتتالي النتتاج متتن اتستتا
حج ت االتنفتتاق العتتام بفعتتل اتستتا تنطتتاق تنشتتاط الحكومتتة بالمقابتتل
اتنعكت ذلت علتتى تقلتتي دور راس المتتال الختتا  ,وعليت فتتإن
جتوهر بترامج المؤسستات الدولتة فتي الجاتنتب المتالي ترتكت علتى
تقييد االتنفاق الحكتومي متع اعتمتاد تغييترات فتي النظتام الضتريبي
فتتتي محاولتتتة ل يتتتادة اإليتتترادات الضتتتريبية لكتتتي يتتتتا للنشتتتاط
االقتصتتادي الختتا ادارة االقتصتتاد القتتومي لكوتنتت اكثتتر كفتتا ة
(عبد الوها )58 :1002,
وقد لعبت المؤسستات الماليتة الدوليتة دورا بتار ا فتي تشتجيع
العديد من دول العال فتي أفريقيتا وأمريكتا الالتينيتة واستيا وحملهتا
على األخا بالنظتام الرأستمالي بصتيغة الحلتول الناجعتة لمتا تعاتنيت
متتتن مديوتنيتتتة وتخلتتتف  ,ومتتتن أجتتتل حتتتل أ متتتة المديوتنيتتتة تتتتدخل
المؤسستتات الماليتتة الدوليتتة بواستتطة (قتترو اإلتنقتتاذ) ,لكتتن متتن
خالل المشروطية ( )Conditionalityهو اتفاق بتين المؤسستات
الماليتتة الدوليتتة متتن جهتتة والتتدول المدينتتة متتن جهتتة اختترى  ,ويتتت
بموجبتتت ربتتتط استتتتمرار التتتتدفقات الماليتتتة الخارجيتتتة متتتن متتتن
وقرو بإجرا تغيرات في السياسات االقتصادية للتدول المدينتة
ويعبر عن هاا االتفاق بتوقيتع مواثيت صتادرة متن حكومتة الدولتة
المدينتتتة بشتتتكل ستتتنوي متضتتتمنا تحديتتتد بتتترامج التثبيتتت والتكيتتتف
الهيكلي واحتياجات الدولة من التمويل الختارجي والتمويتل المتتا
من المؤسسات المالية الدولية (الرشواتني . )1008,
وأن المؤسستتات الماليتتة الدوليتتة كاتن ت تتبنتتى سياستتات اقتصتتادية
الهدف منها في -واقع األمر -هو تحويل اقتصاديات الدول المدينتة
التتى اقتصتتاديات تعمتتل بنظتتام اقتصتتاد الستتوق بتحريتتر مبادالتهتتا
التجاريتتتة والخدماتيتتتة والماليتتتة واتنفتاحهتتتا الكامتتتل علتتتى الستتتوق
العالمية(صال .)25 : 1001 ,
وبهاا فتأن المؤسستات الماليتة الدوليتة استتغل الظتروف التتي
عصف بالنظام االقتصتاد العتالمي فتي تنهايتة القترن المنصترم متن
مشاكل واتنتها الحر الباردة باتنتصار القطب الرأسمالي واتنهيار
المعسكر االشتراكي وفشل خطط التنمية التي تبنتها التدول الناميتة
التتتتي اجبتتترت علتتتى اللجتتتو التتتى المؤسستتتات الماليتتتة الدوليتتتة
للحصتتول علتتى الوصتتفة العالجيتتة التتتي تتكتتون متتن مجموعتتة متتن
الضوابط والقيود والشروط التي تخ الجاتنتب النقتدي والمتالي ,
وتفر علتى التدول االلتت ام بهتا كشترط ضتروري لعودتت التى
وضع الطبيعي  ,وذل بتعديل مستوى الطلب الكلي وخفضت بمتا
يتناستتب متتع مستتتوى العتتر الكلتتي والعتتودة التتى حتتال التتتوا ن
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االقتصادي ,اذ تسمى ها الوصتفة فتي األد االقتصتادي ببترامج
التكيتتتتتتف الهيكلتتتتتتي ()Structural Adjustment Programs
ويقصتتد بمصتتطل التكيتتف (- )Adjustmentهنتتا  -التتتوا م متتع
متطلبتتات المراكتت القويتتة للنظتتام االقتصتتادي العتتالمي و تحديتتدا
قطبتتي النظتتام المتتالي العتتالمي (المؤسستتات الماليتتة الدوليتتة)  .أمتتا
مصتتتطل الهيكلتتتي( )Structuralفيقصتتتد بتتت إحتتتداث تغييتتترات
جارية فتي الهيكتل االقتصتادي تجتا ستيادة توجهتات تنظتام الستوق
الحرة في النشاط االقتصادي محليا ودوليتا و تمثتل بترامج التكيتف
الهيكلتتي طتتورا متقتتدما فتتي عمليتتة إعتتادة الهيكلتتة الرأستتمالية التتتي
تُجتتتترى فيهتتتتا التغييتتتترات الهيكليتتتتة باالتفتتتتاق المباشتتتتر متتتتع تلتتتت
المؤسسات الدولية  ,وتح إشرافها الدقي  ,وعتادة متا يعتد إبترام
هتتا االتفاقتتات دلتتيال علتتى تفتتاق األ متتة االقتصتتادية فتتي التتدول
المعنيتتتة  ,وعلتتتى وجتتتود درجتتتة عاليتتتة متتتن التتتتأثر بالصتتتدمات
الخارجية ( )External Shocksفي الحدث االقتصتادي المحلتي
 ,وهتتتاا يعنتتتى التوجتتت التتتى اعطتتتا رأس المتتتال الختتتا دورا
محوريتتا وكفاعتتل رئتتي فتتي تنمتتو النشتتاط االقتصتتادي  ,والتترب
الحاف األساسي (الربيعي .)1008 ,
وكان على الدول التي تلجأ الى المؤسستات الماليتة الدوليتة ان
تتبنتى التصتتحي االقتصتادي بمجموعتتة متتن اإلجترا ات التتتي يتتت
اعتمادهتتتتا لتحقيتتتت تنمتتتتو اقتصتتتتادي ستتتتريع مستتتتتهدف  ,وإ التتتتة
اإلختتتتتالالت الداخليتتتتة والخارجيتتتتة فتتتتي الوقتتتت تنفستتتت  ,ويكتتتتون
التصتتتحي وفقتتتا لطبيعتتتة االختتتتالالت  ,وبهتتتاا فتتتإن اإلجتتترا ات
المعتمدة بخصوص ليس إجرا ات اقتصادية فحسب بل تتضتمن
إجرا ات مالية -أيضا  -تستتهدف إ التة أو تضتيي فجتوة المتوارد
المحلية وخاصة الموارد المتأتية من القطا الخا  ,فضتال عتن
تبنتتي سياستتات تستتعى التتى تقلتتي عجت الموا تنتتة العامتتة ( كتتي,
.)282 :2991

ور صااااندوق النقااااد الاااادولي فااااي ظاااال متغياااارات النظااااا
االقتصا ي العالمي
متتتتتن المعتتتتتروف ان االضتتتتتطرابات التتتتتتي اصتتتتتاب النظتتتتتام
االقتصتتادي العتتالمي ختتالل الفتتترة بتتين الحتتر العالميتتة االولتتى
والثاتنيتتة ادت التتى افتترا تنظتتام اقتصتتادي عتتالمي يتكتتون متتن عتتدة
اقطتتا وعلتتى اثتتر متتؤتمر برتتتون وود عتتام  2911تمخضتت
المفاوضات بين االطراف على تستلي أمرهتا إلتى مؤسستات ماليتة
دولية تأخا علتى عاتقهتا مهمتة اإلشتراف والستهر علتى االستتقرار
االقتصتتادي للنظتتام التتدولي الجديتتد وعلتتى تغييتتر أستتعار صتترف
عمالت الدول  ,و قتد كتان متؤتمر برتتون وود التاي كتان بمثابتة
تنقطة التحول فتي العالقتات االقتصتادية الدوليتة ,وقتد وضتع حجتر
األساس للتعاون الدولي و لحل مشاكل النقد العالمية وكان من بتين
اه ت المؤسستتات التتتي ت ت االتفتتاق عليهتتا هتتي اتنشتتا صتتندوق النقتتد
الدولي من اجل استتقرار النظتام النقتد التدولي  ,وهتو يشتغل اكثتر
من  1100شتخ ويضت  281دولتة أعضتا  ,وتتعتدى مي اتنيتة
تسيير  200مليون دوالر  .اما هيكل الصندوق فيتكون من -:

اوال :الجهاز اال اري والمالي في صندوق النقد الدولي
يتكتتون متتن ( مجل ت الحكتتام) وهتتي اعلتتى هيتتأة موجتتودة فتتي
صندوق النقد الدولي  ,يجتمع مرة واحدة فتي الستنة وهتو مستؤول
عن اتخاذ القرارات المهمة مثل قبول اتنضمام دول جديدة ,وإعداد
المي اتنية  ,وت تشكيل المجل متن ممثلتي التدول االعضتا التاين
ه اما و را المالية او محافظو البنتو المرك يتة .امتا (المجلت
االداري) فهتتو مكلتتف بالمهتتام التتتي يفوضتتها ل ت مجل ت الحكتتام ,
يتكون من اربع وعشرين عضوا  ,منه ثماتنية يت تعينه من قبل
(الواليتتات المتحتتدة ,فرتنستتا  ,المملكتتة المتحتتدة  ,اليابتتان  ,الماتنيتتا ,
السعودية  ,الصين  ,روسيا ) اما المتبقتي يتت تعييتنه عتن طريت
الدول االعضا وينتخب ممثل متن كتل منطقتة  ,ويجتمتع المجلت
االداري ثالث مرات في االسبو  ,ومن صالحيت اتنتخا المدير
العتتام لصتتندوق النقتتد التتدولي كتتل خمستتة اعتتوام ,وهنتتا (اللجنتتة
النقدية والمالية الدوليتة) التتي تضت اربتع وعشترين عضتوا ممتثال
للدول التي شكل المجلت اإلداري  ,وتجتمتع هتا اللجنتة مترتين
في السنة (الدورة الربيعية والدورة الخريفيتة) (شتنجار : 1008 ,
 ,)88ويكتتون دورهتتا فتتي إعطتتا النص ت والتوجيهتتات لصتتندوق
النقد الدولي التي تخ النظام النقدي الدولي  ,ويمكن بيان هيكتل
عمل الصندوق الدولي كما يأتي:
 الوحاااادة النقديااااة ( ( : )SDRحقتتتتوق الستتتتحب الخاصتتتتة ) (
 )SDRهي اصل احتياطي دولي استتحدث الصتندوق فتي عتام
 2929ليصتتتب مكمتتتال لألصتتتول الرستتتمية الخاصتتتة بالتتتدول
االعضا  ,ويت تحديد قيمت اعتمادا على سلة عمالت اساستية
متتتتن اربتتتتع دول وهتتتتي ( التتتتدوالر ,التتتتين ,اليتتتتورو ,الجنيتتتتة
اإلسترلينية)  ,ويمكن مبادلتت بتأي عملتة متن العمتالت القابلتة
للتداول الحر مع التو يع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة
الاي ت في  18ا ستط متن العتام تنفست  ,والتو يتع الختا
الاي ت فتي  9ستبتمبر  1009التاي اد مقتدار حقتوق الستحب
الخاصتتة متتن ()12.1مليتتار وحتتدة التتى حتتوالي ()101مليتتار
وحدة سحب خاصة أي ما يعتادل ( )822مليتار دوالر بالستعر
الستتائد فتتي  21متتارس ( 1021صتتندوق النقتتد التتدولي 1021,
.)2:
 حصاااة المسااااهمة  :كتتتل دولتتتة عضتتتو مطالبتتتة بتتتدفع حصتتتة
مستتاهمتها فتتي رأستتمال صتتندوق النقتتد التتدولي يتتر أن هتتا
الحصة ليس حرة أو كيفية  ,بل يت احتسابها بحستب األهميتة
االقتصادية والسياستية ألي دولتة عضتو  ,ويتت دفتع تنستبة(15
 )%من حصة الدولة على شكل (حقوق الستحب الخاصتة ) أو
أيتتة عملتتة ستتيادية تتشتتكل منهتتا  ,امتتا النستتبة المتبقيتتة ()% 15
فتكون على شكل عملة محلية للدولة العضو .
 اتخاذ القرارات  :تتختا القترارات داختل صتندوق النقتد التدولي
عتتن طري ت التصتتوي  ,وتحتتدد تنستتبة التصتتوي وف ت حصتتة
المستتاهمة لكتتل دولتتة ,موضتتحة بالشتتكل االتتتي (تستتاوي 150
صوت ائتد صتوت واحتد لكتل  200ألتف متن حقتوق الستحب
الخاصتتة  ,وبشتتكل اختتر لكتتل دولتتة الح ت فتتي التصتتوي بقتتدر
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مستتاهمتها فتتي رأستتمال الصتتندوق وعلتتى هتتاا األستتاس تمتل ت
الواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة تنستتتبة ( ) % 21.08متتتن حتتت
التصوي  ,ث تليهتا اليابتان (  )% 2.28وألماتنيتا (,)% 5.99
فرتنستتا (, )% 1.95وقتتد تمكن ت الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة
التي خرج منتصرة واقل دولتة ضتررا متن الحتر العالميتة
الثاتنيتتة  ,واستتتطاع أن تمتترر فتتي مفاوضتتات بتتروتن وود
قتتتترارا ذا أهميتتتتة يقضتتتتي بفتتتتر أ لبيتتتتة ( )% 85لجميتتتتع
القرارات المهمة التي ته مستتقبل النقتد التدولي  ,كال يتادة فتي
حقوق السحب الخاصة أو إلغائها  ,رفع أو خف عتدد الحكتام
المنتخبين في إطار المجل اإلداري  ,تغييتر حصتة المستاهمة
(.) http:// www.imf.org
وإذا استطاع الواليات المتحدة األمريكية ان تتوفر ()% 25
متتن ح ت التصتتوي فتتإن بإمكاتنهتتا إيقتتاف أيتتة محاولتتة إلجتترا أي
تغييرات بهيكل او عمل صندوق النقد الدولي  ,وتمكنت الواليتات
المتحتتدة األمريكيتتة ومنتتا بدايتتة تأستتي الصتتندوق ان تصتتب القتتوة
االقتصتتادية رق ت واحتتد خصوصتتا عنتتدما اتض ت جليتتا ان التتاهب
والجنيتتتة اإلستتتترليني لتتت يعتتتودا صتتتالحين لخدمتتتة النظتتتام النقتتتدي
العالمي  ,إذ أن كمية الاهب ل تعد كافيا لمواجهتة التجتارة الدوليتة
المتناميتتتة واالستتتتثمارات الماليتتتة الكبيتتترة  ,وان الجنيتتتة لتتت يكتتتن
بمقتتتدور أن يصتتتب العملتتتة الرئيستتتة فتتتي العتتتال بستتتبب ضتتتعف
االقتصاد البريطاتني في حين كاتن قوة االقتصتاد األمريكتي قتادرة
على جعل الدوالر يتمتع بقوة عالية كافية لمواجهة الطلب المت ايد
على السيولة الدولية  ,فضال عن العالقة بين الاهب والدوالر متن
خالل الت ام الحكومة األمريكية بتحويل الدوالر الى ذهب وتنتيجتة
لال فإن النظام النقتدي التدولي التاي بتدأ بتطبيقت عتام  2911هتو
بالحقيقة تنظام الدوالر( الطائي .)802 :2999 ,
ثانيا :ور الصندوق الدولي في عملية التحول االقتصا ي
يتجلتتى دور صتتندوق النقتتد التتدولي فتتي اعتتادة صتتيا ة النظتتام
االقتصتتتادي العتتتالمي متتتن ختتتالل بتتترامج االصتتتال االقتصتتتادي
الخاصة بالصندوق وهي :
التثبيااا االقتصاااا ي  : Economic Stabilizationيركتتت
الصندوق أساسا على السياسات االقتصادية الكليتة للتدول  ,أي ان
السياستتات المتعلقتتة بمي ت ان المتتدفوعات  ,وإدارة االئتمتتان والنقتتد
وأستعار الصتترف  ,وسياستات الضتتبط المتالي بمتتا فتي ذلت تنظتتي
البنو والمؤسسات المالية األخرى والرقابة عليها وهتي سياستات
قصتتيرة االجتتل  ,فضتتال عتتن ذل ت ان صتتندوق النقتتد التتدولي يعيتتر
اهتماما كافيا للسياسات الهيكلية التي لهتل اثتر علتى أدا االقتصتاد
الكلي  ,بما في ذل سياستات ستوق العمتل التتي تتؤثر علتى ستلو
التوظيف واألجور .ويقتدم الصتندوق االستشتارة لكتل دولتة عضتو
من اجل تحسين سياساتها في ها المجاالت  ,بمتا يتتي م يتدا متن
الفاعلية في السعي للوصول الى األهداف المر وبتة مثتل :ارتفتا
معتتتدل توظيتتتف العمالتتتة  ,واتنخفتتتا التضتتتخ  ,وتحقيتتت النمتتتو
االقتصتتادي القابتتل لالستتتمرار واالستتتقرار  ,أي ان النمتتو التتاي

يمكتتتن أن يستتتتمر متتتن دون أن يتتتؤدي إلتتتى مصتتتاعب كالتضتتتخ
ومشكالت في ميت ان المتدفوعات  ,وتنتدر كتل هتا االمتر تحت
مفهتتتتوم التثبيتتتت االقتصتتتتادي متتتتن ختتتتالل اتختتتتاذ مجموعتتتت متتتتن
اإلجتتترا ات وتنفيتتتا العديتتتد متتتن السياستتتات تنحتتتو التمهيتتتد وإقتتترار
برتنامج ألتثبي .
في البداية يفر الصندوق الدولي علتى التدول التتي تلجتأ لت
ان تتبنتتى سياستتة ستتعر الصتترف الثاب ت الموحتتد المتترتبط بعملتتة
رئيسة هي الدوالر بهدف كتب جمتا التضتخ النتاج متن تحريتر
االستتعار وهتتاا االرتفتتا فتتي االستتعار يتتؤدي التتى اتنخفتتا فتتي
االيتتترادات الحقيقيتتتة  ,ممتتتا يمهتتتد للدولتتتة البتتتد بتطبيتتت بتتترامج
الخصخصة (النجفي .)85 :1001 ,
وفتي االطتتار تنفست ان سياستتات التثبيت التتتي يتبناهتتا صتتندوق
النقد الدولي هي مجموعة متن االجترا ات واألدوات والوستائل او
االليات التي تطب لخل حال من التوا ن المستقر في االقتصتاد ,
وان سياستتات التثبي ت االقتصتتادي معنيتتة بتتتوا ن االقتصتتاد الكلتتي
من خالل توا ن ( الطلب الكلي والعر الكلتي) وتتوا ن ميت ان
المتتدفوعات (الصتتادرات والتتواردات) وتتتوا ن المي اتنيتتة العامتتة
(االيرادات والنفقات ) ( سلطان  )11 :1022,وفي النهاية تصتب
كلها تنحو تحويل االقتصاد في الدولة طالبة االستشارة الى اقتصتاد
السوق اي اتنها اجرا ات تمهيدية لعمل النشاط الخا .
ويستمد صندوق النقد الدولي سياسات من االفكتار االقتصتادية
النيوكالستتيكية لميتت ان المتتدفوعات والمستتتند علتتى استتاس تنقتتدي
وكتان الفيلستوف االقتصتادي االتنكليت ي ديفتد هيتوم اول متن اشتتار
التتى التصتتحي التلقتتائي الختتتالل ميتت ان المتتدفوعات متتن ختتالل
اتنتقاد تصور التجتاريين  ,عنتدما حتاول التربط بتين االختتالل فتي
مي ان المدفوعات وبين المتغيرات االقتصادية الكلية بواسطة اليتة
التصتتتحي التلقتتتائي بحركتتتة االستتتعار المحليتتتة  ,وكاتنتتت الفكتتترة
االساستتية التتتي وضتتعها فتتي ذل ت المجتتال تقتتوم علتتى التتربط بتتين
عر النقد وحركة االسعار المحلية تبقى صحيحة أيا كان النظام
النقتتدي المتبتتع( هجيتتر , )112 :1020:ويتتدعو الصتتندوق التتدول
االعضتتا التتى تستتهيل حريتتة حركتتة ر وس االمتتوال بتتين التتدول
ويتترى ان حتتدوث اي عجتت فتتي ميتت ان المتتدفوعات فتتان الدولتتة
صتتاحبة العجتت تواجتت تتتدف ر وس االمتتوال التتى الختتار ممتتا
يخفتتت عتتتر النقتتتد لتتتديها ومتتتن ثتتت اتنخفتتتا المستتتتوى العتتتام
لألستتعار ممتتا يع ت قتتدرتها التنافستتية والعك ت صتتحي حتتتى يتتت
التوا ن التلقائي للمي ان.
ان تطبي ها الوصفة على الدول النامية البا ما تفشتل كتون
ها الدول تسعى لتعجيل عملية التنميتة بواستطة السياستات الماليتة
والنقديتتة التوستتعية ويترتتتب علتتى تلتت السياستتات فتتي كثيتتر متتن
االحيان اختالل مي ان المدفوعات  ,فت داد كميتة النقتود بمعتدالت
اسر من معدل االتنتا المحلي الحقيقتي  ,وعنتدها ظهتور مشتكلة
التضتتتخ ومتتتن ثتتت عجتتت ميتتت ان المتتتدفوعات ( هجيتتتر:1020 ,
 ,)118مما يخف الدخل ومن ثت اتنخفتا المتدخرات المحليتة ,
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اي تت داد الفجتتوة بتتين االدختتار واالستتتثمار ممتتا يستتبب عتتودة هتتا
التتدول التتى مؤسستتات التمويتتل التتدولي ومنهتتا الصتتندوق متتن اجتتل
قرو اكثتر ومجموعتة جديتدة متن االجترا ات المشتروطة حتتى
تصتتب تل ت الدولتتة تعمتتل بنظتتام اقتصتتاد الستتوق وتعم ت التبعيتتة,
وتتجسد ها االجرا ات من خالل تحجتي دور الدولتة فتي الجاتنتب
االقتصتتادي والمتمثتتل ( االتنتتتا  ,التو يتتع ) التتى اضتتي متتا يمكتتن
وإتاحتتة المجتتال امتتام القطتتا الختتا للعمتتل بحريتتة  ,فضتتال عتتن
الغتتا اشتتكال التتدع الحكتتومي كافتتة بهتتدف كتتب العجتتو ات فتتي
المي اتنيتتات الحكوميتتة اي تقلتتي االتنفتتاق الحكتتومي التتى اقتتل متتا
يمكن  ,والهدف من هتاا االجترا هتو اتنشتا بيئتة صتالحة لتوستيع
دور القطا الخا في النشاط االقتصادي مع الستعي التى تتوفير
قاعتتدة مؤسستتية وقاتنوتنيتتة لتتدع وتطتتور تنشتتاط ليأختتا دور فتتي
ارستتتا أستتت تنظتتتام الستتتوق الحتتتر فيمتتتا يتعلتتت بحقتتتوق الملكيتتتة
وخصخصتتة المشتتروعات الحكوميتتة واليتتة تحويلهتتا التتى القطتتا
الخا .
ويشتتترط الصتتندوق التتدولي علتتى التتدول صتتاحبة القتتر او
المشتتورة خف ت االتنفتتاق الحكتتومي بشتتقية الجتتاري واالستتتثماري
وتخفي األجتور وتقلتي عتدد العتاملين فتي االجهت ة الحكوميتة
وإيقاف او تخفي الدع الحكومي وتحديد في الفئات المنخفضتة
الدخل والبطالة الناجمة من عمليتة الخصخصتة  ,وعلتى الحكومتة
تخفتتتتي حجتتتت االستتتتتثمارات الموجهتتتتة للختتتتدمات والقطاعتتتتات
االجتماعية وعلى التعلتي والصتحة  ,وفتر ضتريبة عامت علتى
المبيعات ,وإصال النظام الضريبي  ,خف دع اسعار الطاقة ,
والدع المقدم الى العديتد متن الستلع والختدمات كالكهربتا والغتا
وأستتتعار المتتتواد الغاائيتتتة األختتترى وأستتتعار ختتتدمات االتصتتتاالت
والنقل وأسعار بع المنتجات والمدخالت ال راعية  ,هاا في ما
يخ السياسة المالية.
اما في ما يخ السياسة النقدية  ,التي تهتدف التى امتصتا
السيولة النقدية والحد من التوسع االئتمتاتني وضتبط عتر النقتود
للتقليل من معتدالت التضتخ ووضتع سياستة للستقوف االئتماتنيتة ,
وبنا سياسة تنقدية متطورة وتفعيل دور البنو المرك ية في قيادة
السياسة النقدية وتحسين كفا ت المالية وتع ي الدور التنافسي في
البنو األخرى العاملة  ,وهاا سوف يمهد للدولة المتحولة االتجا
تنحو االستثمار االجنبي المباشر  ,فضتال عتن ذلت تستعى السياستة
النقديتتة التتى ا التتة القيتتود علتتى النظتتام المصتترفي كافتتة  ,وتقتتوم
المصارف التجارية بتحرير أسعار الفائدة فتي الستوق والتتي تميتل
التتى االرتفتتا بفعتتل التخفيضتتات الدوريتتة فتتي قيمتتة العملتتة فتكتتون
ستتتبب فتتتي اجتتتتاا االمتتتوال الستتتاخنة التتتتي تجتتتتابها ال يتتتادات
المصتتطنعة فتتي استتعار الفائتتدة (المهتتداوي  .)18 :1005,اذ علتتى
التتدول تبنتتي سياستتة ستتعر صتترف  ,واقعتتي بمقتتدور الحفتتاظ علتتى
اتنجتتا برتنتتامج التثبي ت  ,والستتما بتتتداول النقتتد األجنبتتي ختتار
البنو من خالل شتركات الصتيارفة .وممتا ستب يتبتين ان بترامج
التثبي االقتصادي التي يقوم بصيا تها صندوق النقد التدولي هتي
سياستتتات قصتتتيرة المتتتدى ال تتجتتتاو ثتتتالث ستتتنوات متتتن اجتتتل
المستتتاهمة فتتتي معالجتتتة االختتتتالالت الطارئتتتة التتتتي تحتتتدث فتتتي

االقتصاد القومي مثل تتدهور العملتة الوطنيتة  ,العجت فتي ميت ان
المتتدفوعات ,العجتت فتتي الموا تنتتتة  ,وتنتهتتي بسياستتات التكييتتتف
الهيكلتتي التتتي تبناهتتا البن ت التتدولي متتن اجتتل معالجتتة االختتتالالت
العميقة في اقتصاد تل الدولة

االطار العملي
ور صااندوق الاادولي فااي توجي ا االقتصااا ات الناميااة نحااو
اقتصا السوق
ان لصتتندوق النقتتد التتدولي دورا بتتار ا علتتى صتتعيد االقتصتتاد
العالمي إذا تغيرت سياسات تغيرا كبيرا منا تأسيس عام , 2911
ففتتي بدايتتة االمتتر كتتان حارستتا لالستتتقرار المتتالي العتتالمي التتاي
يتناسب مع التطور التجاري العالمي وتعظتي فتر العمتل ودعت
النمو االقتصادي  ,حسب االهداف المعلنة  ,إلى ان اصتب بمثابتة
محور يعمل على دمج اقتصتادات دول العتال الثالت فتي منظومتة
الستتتوق العالميتتتة وإعتتتادة هيكلتهتتتا وفقتتتا علتتتى متطلبتتتات العولمتتتة
الرأستتمالية  ,مستتتغال فتتخ المديوتنيتتة التتاي ستتقط في ت العديتتد متتن
الدول النامية .
وهنا فرض شروط االستسالم على الدول المدينة التي لجأت
إلى الصندوق ,فقد كاتن وصفة واحدة على كل الدول وهي حرية
الستتوق و الخصخصتتة والتقشتتف علتتى مستتتوى الموا تنتتة الماليتتة
العامة ول تنج العديتد متن التدول متن الوقتو فتي شترا صتندوق
النقتتد التتدولي  ,ور ت التطبي ت العملتتي لوصتتفات صتتندوق النقتتد
التتدولي  ,تراجتتع معتتدل النمتتو االقتصتتادي فتتي العديتتد متتن التتدول
الناميتتة  ,وارتفع ت معتتدالت البطالتتة  ,وتفاقم ت مظتتاهر التفتتاوت
الطبقي واختفا الطبقة الوسطى واإلقصا االجتماعي وكان دور
الصتتندوق ضتتمن التسلستتل المنطقتتي التنتهتتا الفرصتتة لتتدفع التتدول
النامية باتجا التحول الرأسمالي وكما يلي :
 عقو التنمية وحاجة التمويل
فتي الفتترة التتي تلت الحتر العالميتة الثاتنيتة عتا العتال فتتي
وضتتتع متتتن االستتتتقرار االقتصتتتادي واالجتمتتتاعي والسياستتتي بعتتتد
االتنتصتتار والتتتخل متتن النا يتتة والفاشتتية لت يستتب لت مثيتتل منتتا
قرتنين من ال مان ففي الشتمال جتا االتنتصتار علتى دول المحتور
في صال طبقة العمال بعد التستوية التاريخيتة بتين اصتحا رأس
المال والعمل  ,اذ كان لمنهجية كين اثر كبير بعدما ستاد مشترو
الدولة االشتراكية الديمقراطية في الغتر التراس متالي  ,وهتو متا
يسمى (مشرو دولة الرفتا ) التاي قتام علتى عدالتة تو يتع التدخل
بواسطة العديد من االليات واتنتشار افكتار ومرتكت ات قيتام الدولتة
بتتتوفير الختتدمات االجتماعيتتة بالمجتتان ( تعلتتي وصتتحة ورعايتتة
اجتماعية  ,هاا من جاتنب ومتن جاتنتب اختر بتر قطتب اقتصتادي
جديد (االتحاد السوفيتي) والتدول المتمحتورة حولت بعتد االتنتصتار
فتتي الحتتر الثاتنيتتة  ,واتنفجتتار الثتتورة الصتتينية التتتي خلقت إطتتارا
آختتتر مالئمتتتا للنضتتتال السياستتتي التتتاي شتتتجع – بتتتدور  -علتتتى
االستقرار االقتصادي واالجتماعي من خالل التحدي الاي فرض
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النمط االشتراكي على رأس المال فأل م قبول التسوية مع الطبقة
الكادحة ( اديب .)1008 ,
ومتتن هنتتا فتتإن كتتل ذل ت كتتان ل ت التتدور البتتار والكبيتتر فتتي
استقرار النظتام االقتصتادي واالجتمتاعي علتى الصتعيد العتالمي ,
بستتبب المنافستتة السياستتية واأليديولوجيتتة بتتين القطبتتين االشتتتراكي
والرأسمالي وهاا اتنعك باإليجا على دول العتال النتامي عنتدما
استغل حركات التحرر الوطني وهتاا الظتروف متن أجتل تحقيت
االستقالل  ,وعندها تبن ها التدول تنظريتات التنميتة االقتصتادية
التي كاتن ا لبها على النمط االشتراكي .
وكاتن االتجاهات الفكرية لتفسير فجوة المتوارد التمويليتة فتي
الدول النامية قد اخات خما كبيرا من (هارود–دومار) فقد ركت ا
على االستثمارات لكوتنها طريقا للتراك الرأسمالي بعد التربط بتين
جاتنبي العر والطلتب ,فاالستتثمار  -حستب رأيهمتا -يتؤدي التى
تفجيتتر الطاقتتات االتنتاجيتتة القتتادرة علتتى يتتادة العتتر هتتاا متتن
جاتنب ومن جاتنب اختر يمكتن ان يولتد دختوال مو عتة قتادرة علتى
يتتتادة الطلتتتب  ,وكتتتل ذلتتت يضتتتاعف اآلثتتتار التتتتي تتركهتتتا هتتتا
المتغيتترات فتتي حركتهتتا عبتتر التت من باستتتخدام مبتتدأ المضتتاعف
والمعجتل كتأدوات فتتي التحليتل  ,وفتي االتنتقتتال متن تحليتل ظتتاهرة
التوسع االقتصادي في االجل القصير الى تحليل النمو االقتصادي
في االجل الطويل (بخي . )20 :1001 ,
ومتتتن التحليتتتل المتتتاكور اتنفتتتا جتتتا مفهتتتوم فجتتتوة المتتتوارد
التمويليتتة او اتنمتتوذ الفجتتوتين التتاي يؤكتتد وجتتود عالقتتة وثيقتتتة
وارتباط قوي بين حج المدخرات المحلية الال متة لتمويتل عمليتة
التنمية االقتصادية وبين حج التمويل الخارجية  ,فكلما كان حج
المدخرات المحلية قليال بالقياس التى مستتوى االستتثمار المطلتو
لتحقيتت معتتدل النمتتو المستتتهدف كاتنتت هنالتت حاجتتة ملحتتة التتى
التمويل الخارجي والعك صحي (خليل.)52 :2989 ,
وان كاتنت االفتراضتتات التتتي استتتندوا عليهتتا ال تجتتد تأطيرهتتا
النظري في اقتصاديات الدول النامية  ,أال ان هاا التستبيب يعطتي
مؤشرا على اهمية التكوين الرأسمالي في احتداث عمليتة التنميتة ,
وبهاا فقد شهدت الفترة من ( , )2915 -2955ت ايد إقبال التدول
النامية على إستراتيجية التنمية وذل بقصتد اتنهتا حالتة التخلتف ,

التي كاتن تنظر إلى هتا المشتكلة اتنهتا مشتكلة تنقت فتي المتوارد
المالية المحلية الال مة لتمويل التنمية أي ان هنال فجوة ( ادختار
– استثمار)  ,وأن حل مشكلة التخلف من خالل التمويل الخارجي
.
 الدول النامية  :فخ التمويل
بعتتد الحتتر العالميتتة الثاتنيتتة كاتنتت هنتتا موجتتة كبيتترة متتن
االستقالل عم الدول النامية بعد تنشاط حركتات التحترر الوطنيتة
واتنبعاث الرو القومية لدى الشعو المستعمرة  ,فقد اختات هتا
الدول تتطلع الى اخا مكاتنتها بين االمت كتدول مستتقلة قتادرة علتى
النهتتتو والوقتتتوف علتتتى قتتتدميها فتتتي جميتتتع النتتتواحي السياستتتية
واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية  .لكنها كاتن تواجت مشتاكل
كبيتتترة اذ تنهتتتب االستتتتعمار كتتتل خيراتهتتتا ومواردهتتتا فضتتتال عتتتن
استشرا الفقر والتخلف وعدم وجود بنتى تحتيتة وتتدتني مستتويات
التعلي والصحة والخدمات العامة  ,وفتي الوقت تنفست كاتنت يتر
قادرة علتى تمويتل التنميتة متن المتدخرات المحليتة وعتدم القتدرتها
على تقدي ضماتنات كافية للمصتارف التجاريتة العالميتة للحصتول
على التمويل الخارجي العام والخا  ,وهنا بتدأت التدول تقتع فتي
شتتبا صتتندوق النقتتد التتدولي بعتتد متتا عتتر تنفس ت طرفتتا ضتتامنا
ومستتتعدا لفتتت تنوافتتا االقتترا الختتارجي لهتتا التتدول متتن اجتتل
تمويل استراتيجيات التنميتة وكتان علتى التدول التتي تريتد التمويتل
متتن الصتتندوق اوال االتنتمتتا والحصتتول علتتى العضتتوية (فولتتف ,
. )82: 1022
إن العنصتتر األستتاس والمتتتحك للمستتار التنمتتوي فتتي التتدول
النامية اعتمادهتا بدرجتة كبيترة علتى االقتترا الختارجي بصتفت
البديل للمدخرات والفوائ المحلية  ,اذ ان ها الفلسفة التنموية
كاتنت الستبب التترئي فتي تصتتاعد التدين الختتارجي و فتي األعبتتا
المترتبة على الدول النامية  ,إذ تشير اإلحصائيات ان ديون الدول
النامية قد شهدت ارتفاعا متواصال كما يوض الجدول ( , )2ففتي
عتتام  2910كتتان حجت التتديون يقتتدر حتتوالي ( )28.5مليتتار دوالر
ومن المالح ايضا ا دياد حج الديون على الدول النامية وقد بلغ
حولي( ) 182.5مليار دوالر في عام  , 2982فقد أدى تفا ل ها
الدول بقدرة مشاريع التنمية الطموحتة علتى ستداد التديون ممتا اد
من التوسع باالقترا .
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جدول ( )1تطور حجم الديون المستحقة على دول النامية للفترة ()1792 - 0222
السنة

اجمالي الديون

السنة

اجمالي الديون

1970

63.5

1986

1146.0

1971

76.2

1987

1292.0

1972

92.0

1988

1256.0

1973

114.8

1989

1261.0

1974

143.3

1990

1311.0

1975

173.9

1991

1490.0

1976

112.9

1992

1600.0

1977

261.0

1993

1520.1

1978

325.5

1994

1661.1

1979

378.8

1995

1795.0

1980

423.3

1996

1798.0

1981

731.5

1997

1877.6

1982

839.0

1998

2006.7

1983

905.0

1999

2038.2

1984

936.0

2000

2066

1985

1041.0

(حسن .)228 : 1008 ,
لكن سو التخطيط والتخبط في السياسات االقتصادية و يادة
االتنفاق العسكري أدى إلى إخفاق الكثير من خطتط التنميتة خاصتة
المشاريع التتي يعتول عليهتا فتي تحقيت العوائتد المطلوبتة ,كمتا أن
اال متتتتات التتتتتي عاتنتتتت منهتتتتا التتتتدول المتقدمتتتتة خاصتتتتة الركتتتتود
االقتصادي التي عاتنت منت التدول الرأستمالية المتقدمتة  ,ومتا اد
فتتي حتتدة األ متتة هتتو هتترو رأس المتتال الختتا والقتتومي إلتتى
الخار بسبب الدكتوريات الحاكمة لهتا التدول  ,فضتال عتن ذلت
إن تستتاب معظت التتدول الناميتتة تنحتتو العستتكرة اذ ستتاه كثيتترا فتتي
يادة حج ديوتنها  ,تناهي عن ارتفا اسعار الفائدة واتنعك ذلت
على خدمات الدين مما اد اعبا المديوتنية.

 الصندوق الدولي يغير قواعد اللعبة (الرأسمالية هي العالج)
ان االفكار التتي كاتنت تتدعو التى تتوا ن بتين رأس المتال والعمتل
بدأت تنهار تدريجيا مع حلول عقد السبعينات من القترن المنصترم
للوجود عدت عوامل منها ( امال -: )218 :1005 ,
أ -األفكار الكين ية ومشرو دولة الرفا بدأ يضمحل تنتيجة لفشل
منحنى فيلب في تفسير اال متة الجديتدة (التضتخ الركتودي )
التتتي اصتتاب النظتتام الرأستتمالي التتتي اتنفجتترت متتع بدايتتة عقتتد
الستتبعينات متتن القتترن المنصتترم اذ استتتغل هتتاا الموضتتو متتن
اجل اتنها الدور التدخلي للدولتة ,واتنبعتاث الترو فتي االفكتار
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الكالستتيكية المحدثتتة التتتي تقتتوم علتتى اطتتالق الحريتتة الكاملتتة
لرأس المال على الصعيدين المحلي والعالمي.
 القطتتب االشتتتتراكي بتتدا معلتتتوال واأل متتتات تنختتر جستتتد متتتنالداخل بسبب المرك ية وعدم القتدرة علتى إعتادة إتنتتا النظتام
,واالتنفتتتتا علتتتى العتتتال التتتديمقراطي  ,وعنتتتدها كتتتان هنتتتا
اتنستتحا تتتدريجيا متتن أتنمتتوذ رأستتمالية الدولتتة إلتتى رأستتمالية
األفراد تنتيجة إ راق الدول في المديوتنية الخارجية.
ت -تنظريتتتات التنميتتتة واستتتتراتيجياتها فتتتي التتتدول الناميتتتة  ,فقتتتد
اتنهتتارت هتتي األختترى متتع اتنفجتتار ا متتة المديوتنيتتة بدايتتة عقتتد
الثماتنينيتتات متتن القتترن تنفس ت وعتتدم قتتدرة التتدول الناميتتة علتتى
السداد .
ث -تت تخويتتل المؤسستتات الماليتتة الدوليتتة لتتإلدارة وحتتل مديوتنيتتة
العالميتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل عمليتتتتتة صتتتتتنع القتتتتترارات السياستتتتتية
واالقتصادية واالجتماعية فتي التدول الناميتة التتي عملت علتى
تكييفهتتا متتع شتتروط وسياستتات التقتتوي الهيكلتتي التتتي اعتمتتدت
كسياسات لتدبير أ مة المديوتنية الخارجية المستفحلة.
و مما سب سيتحول صندوق النقد الدولي من أداة لتلبية حاجة
الدول الرأسمالية المتقدمة ,للعمتل وبشتكل وثيت متع البنت التدولي
الى تبني االفكار النيوكالستيكية متن اجتل إحتداث تحتوالت عميت
فتتي الهياكتتل االقتصتتادية واالجتماعيتتة للتتدول الناميتتة للتكيتتف متتع
متطلبتتات االقتصتتاد العتتالمي  ,خاصتتة تلتت التتتي وقع ت فتتي فتتخ
المديوتنية  ,اذ شتدد الصتندوق متن مشتروطيات ورقابتت علتى هتا
الدول ,ففي عام  2919صتدر (دليتل الشتروط ) التاي اكتد فيت ان
االستفادة من قرو الصندوق مرهوتنة بتطبي سياسات وبترامج
الهيكلية  ,وأصب من أشتد المتحمستين للنظريتة النيوليبراليتة التتي
تؤمن بحرية األسواق والخصخصتة وتتوا ن الموا تنتة وضترورة
تراجتتتع دور الدولتتتة التتتتدخلي وتحويلتتت التتتى دور موجتتت للنشتتتاط
االقتصادي ( السعيدي . )www.annd.org ,
ووضتتع صتتندوق النقتتد التتدولي ثالثتتة شتتروط اساستتية للموافقتتة
علتتى اقتترا التتدول الناميتتة او المتحولتتة وهتتى المستتاعدة الماليتتة
والمستتتاعدة الفنيتتتة والمراقبتتتة بحجتتتة متابعتتتة األمتتتوال المقترضتتتة
حفاظتتتتا علتتتتى استتتتترجاعها ,وقتتتتد ستتتتاعدت هتتتتا الشتتتتروط إدارة
الصتتتندوق التتتدولي متتتن التتتتدخل المباشتتتر فتتتي سياستتتات التتتدول
االقتصادية واالجتماعية .
ولعتتتب الصتتتندوق التتتدولي دورا محوريتتتا فتتتي عمليتتتة اعتتتادة
صيا ة النظام االقتصادي العالمي ودفعة باتجا النظام الرأستمالي
خاصتتة بعتتد متتا وضتتع الحتتر البتتاردة او ارهتتا باتنهيتتار القطتتب
االشتتتتتراكي والتحتتتتول المفتتتتاج للتتتتدول االشتتتتتراكية فتتتتي عقتتتتد
السبعينيات من القرن المنصرم التى دول تعمتل بتالنظ الرأستمالية
عنتتتتدما طبقتتتت احتتتتدى وصتتتتفات المؤسستتتتات الدوليتتتتة( التحتتتتول
بالصتتدمة) وأصتتبح دوال رأستتمالية تعمتتل باليتتات الستتوق الحتترة
وبقت التتدول الناميتتة تنتتا المشتتاكل لوحتتدها وخاصتتة اتنهتتا كاتنت
تستتتتمد افكتتتار تنمينهتتتا متتتن القطتتتب االشتتتتراكي ولتتت يبتتت ستتتوى
االستسالم للشروط المؤسسات الدولية .

ومتتن اكثتتر االشتتكاالت التتتي تواجههتتا االقتصتتادات الناميتتة خاصتتة
الفقيتتترة منهتتتا او التتتتي تعتتتاتني متتتن ا متتتة المديوتنيتتتة  ,هتتتي ر يتتتة
الصندوق الدولي الاي يترى ان ا متة المديوتنيتة هتي ا متة افتالس
أي عدم مقتدرة التدول علتى الوفتا بمتديوتنيتها ال االن وال مستتقبال
لاا قدم الصندوق ر يا خطيرة دفعت باتجتا دفتع هتا التدول تنحتو
النظام الرأسمالي من اجل الهيمنة عليهتا بتحويتل التدين التى اصتل
اتنتاجي  ,وخاصة ان الدول النامية التي تمتل قطاعتات ومشتاريع
عامتتة ومؤسستتات ومتتواتن ومطتتارات يمكتتن ان يتتت التنتتا ل عتتن
ديوتنها مقابل تحويل ملكيتها لإلطراف الدائنتة وهتا الر يتا طبقت
فتتتي ( المكستتتي ,والبرا يتتتل ,واألرجنتتتتين ,وتشتتتيلي ,والستتتودان
,وتنيجيريتتتا ,والفلبتتتين ) وهكتتتاا اصتتتبح الخصخصتتتة متتتن اهتتت
السياسات التي يستخدمها الصندوق لتقوية مكاتنت وتنشتاطات (عبتد
هللا .)888 :1021,
وعلتتى التتر متتن الوصتتفة الجديتتدة للصتتندوق التتدولي التتتي
طبق ت علتتى التتدول الناميتتة متتن اجتتل احتتداث تنميتتة وإتنهتتا ا متتة
المديوتنية لكنها معظمها في وحتال يرثتى لهتا  ,فعلتى ستبيل المثتال
عندما طبق بترامج صتندوق النقتد التدولي المتضتمن التقشتف فتي
الموا تنتتتتة وتخفتتتتي قيمتتتتة العملتتتتة وتحريتتتتر التجتتتتارة وتطبيتتتت
الخصخصة في اكثتر متن ( )200دولتة مدينتة  ,فقتدت هتا التدول
الكثير متن ستيادتها االقتصتادية والسياستية وفقتدت ايضتا الستيطرة
على السياستات النقديتة والضتريبة وأعيتد تنظتي بنوكهتا المرك يتة
ومؤسساتها المالية ,فضال عن اعتمتاد الديمقراطيتة تحت شتعار (
حستتتتتتن االدارة ) االن هتتتتتتاا التكيتتتتتتف االقتصتتتتتتادي والسياستتتتتتي
واالجتماعي المفاج التي فرضتها الصتندوق التدولي علتى التدول
النامية شجع عمليتات الفستاد االداري والمتالي والسياستي( جستام,
)818 :1020
والمشتتكالت االقتصتتادية المتنوعتتة التتتي اصتتاب اقتصتتاديات
الدول الناميتة جترا تطبيت بترامج الصتندوق متن استشترا الفقتر
والبطالة واتسا التماي الطبقي والتخلف والتضخ حتى اصبح
مشتتاكل م منتتة وتتتدور فتتي حلقتتة مفر تتة اذ ان محاولتتة حتتل هتتا
المشاكل تحتا الى تمويل وتمويتل يحتتا تطبيت وصتفات جديتدة
يفرضتتتها الصتتتندوق وتطبيتتت هتتتا الوصتتتفات تستتتبب يتتتادة هتتتا
المشاكل كما يوض الشكل (.)2
وعلى أية حتال  ,فتإن برتنتامج صتندوق النقتد التدولي (التثبيت
االقتصادي) الاي يتعين على الدول المدينة أن تطبقت تحت رقابتة
وإشتتتراف الصتتتندوق التتتدولي ,اذ هتتتو عبتتتارة عتتتن مجموعتتتة متتتن
السياسات النقدية والماليتة التتي يكتون هتدفها المعلتن القضتا علتى
التضخ الاي يؤثر على مي ان المدفوعات  ,ومن ث خف الميل
لالستتتداتنة  ,ويتحقتت هتتاا الهتتدف  -حستتب رأي الصتتندوق  -بمتتا
تحقق ت الدولتتة متتن يتتادة فتتي اإلحتياطيتتات النقديتتة االجنبيتتة ,ومتتن
خف في عج الموا تنة العامة للدولتة  ,ومتن فتائ فتي ميت ان
المدفوعات.
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شكل ( )2الحلقة المفر ة للتمويل الخارجي في الدول النامية
الدول النامية
فجوة التمويل
المحلي

الحاجة للتمويل

الفقر والتمايز
الطبقي والتخلف
وعجز الموازنة
والتبعية
االقتصادية

اللجوء للتمويل
الخارجي صندوق
النقد الدولي

البطالة  :الكساد :
التضخم  :الفساد
االداري والمالي

التمويل المشروط

الخصخصخة
:التقشف :تحرير
التجارة :تحرير
االسعار

ويتتت تطبي ت هتتاا البرتنتتامج حتتتى وان كتتان ذل ت علتتى حستتا
تعطيتتل التنميتتة و يتتادة معتتدالت البطالتتة وتتتدهور مستتتوي معيشتتة
المواطنين  ,وعلية ترتكت هتا البترامج باألستاس علتى خفت أو
اتنكما الطلتب الكلتي ومتن المالحت ان هتا البترامج كتان هتدفها
ير المعلن هو إتنقتاذ البنتو الدائنتة فتي التدول الرأستمالية لكوتنهتا
كاتنت مهتددة بتاإلفالس فتي حتال توقتف التدول المدينتة عتن الوفتتا
بالت اماتها وبالتالي تهديتد النظتام المصترفي الرأستمالي العتالمي ,
مع العل ان تل البنو قدم قروضا ت يتد عتن حجت رأس مالهتا
بكثيتتر  ,وتبنتتي الصتتندوق التتدولي التتت ام التتدول المدينتتة بالوفتتا
بالت اماتهتا كاملتتة تجتتا التتدائنين  ,د علتتى ذلت فتتان هتتا البتترامج
تتتتدعو التتتى فتتتت استتتواق التتتدول المدينتتتة أمتتتام منتجتتتات التتتدول
الرأستتمالية المتقدمتتة بتحريتتر التجتتارة متتع إبقتتا التتدول الرأستتمالية
لسياستاتها الحمائيتة لمنتجاتهتا التتي تعتد أحتد أستبا تفتاق مديوتنيتتة

الدول الناميتة ومحاولتة إدمتا االقتصتاديات الناميتة فتي االقتصتاد
الرأستتتمالي والهتتتدف متتتن ذلتتت تستتتهيل حركتتتة ر وس األمتتتوال
الفائضتتة فتتي التتدول المتقدمتتة لالستتتثمار فتتي التتدول الناميتتة ل يتتادة
أرباحهتتا .ويبتتين الشتتكل ( )1يتتادة كميتتة التتديون المستتتحقة علتتى
التدول الناميتة بعتد اتنفجتار ا متتة المديوتنيتة مطلتع ثماتنينيتات القتترن
المنصتترم وقيتتام الصتتندوق التتدولي بإعتتادة جدولتتة التتديون وفتتر
بتترامج التثبيتتت والتكيتتتف الهيكلتتتي بمستتاعدة البنتتت التتتدوالي لكتتتن
النتيجة يتادة التديون وتضتاعف متن ( )118.8مليتار دوالر عتام
 2980التتى ( )2822.0مليتتار دوالر عتتام  2990والتتى ()1022
مليار دوالر عام  , 1000وأيضا يمكن القول إن برامج الصندوق
تعبتتر عتتن الر يتتة الرأستتمالية فتتي التنميتتة  ,وتنبث ت متتن االفكتتار
الكالسيكية المحدثة التي تقف ضد القطا العام .

شكل ( )1ت ايد الديون المستحقة على الدول النامية بعد تطبي برامج المقدمة من الصندوق الدولي للفترة ( )1000 -2910
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وممتتا ستتب يمكتتن تفستتير عتتدم تحتتول التتدول الناميتتة إلتتى دول
رأستمالية متقدمتتة او علتتى االقتتل اللحتاق بهتتا  ,بستتبب فشتتل بتترامج
المؤسستتتات الماليتتتة الدوليتتتة المفروضتتتة  ,اذ ان هتتتا الوصتتتفات
جميعهتتا مرتبطتتة بالمنهجيتتة المتبعتتة متتن قبتتل النظريتتة االقتصتتادية
الكالستتيكية المحدثتتة بغ ت النظتتر عتتن طبيعتتة التتدول االقتصتتادية
واالجتماعية والسياسية هاا من جاتنب ومن جاتنتب اخترى هتو قتوة
الدولة وسيادتها وقدرتها على تنفيا بترامج التنميتة كمتا هتي الدولتة
في العال الرأسمالي المتقدم وسيادة الدولة الضعيفة والمتخبطة في
التتتدول الناميتتتة وهتتتاا يتتترتبط  -أيضتتتا  -بضتتتعف ادارة السياستتتات
اال قتصادية الاي ينصرف علتى ضتعف االدارة العامتة للدولتة فتي
جميع النتواحي متن حيت ستن وفتر القتواتنين وبنتا المؤسستات
الكفيلتتتة بإتنجتتتا أي سياستتتة اقتصتتتادية  ,والقضتتتا علتتتى الفستتتاد,
والتتتتدخل متتتن ختتتالل األدوات التخطيطيتتتة الفعالتتتة لمعالجتتتة فشتتتل
األسواق ,ومحاولة اعادة تو يع الدخل بصورة مقبولة اجتماعيا .
وممتتا تجتتدر الشتتارة إلي ت ان احتتد اه ت المعوقتتات فتتي طري ت
التحتتتول هتتتو ضتتتعف البنتتتا المؤسستتتي واستشتتترا الفستتتاد وفتتتي
المؤسستتات العامتتة التتتي تمتل ت تقاليتتد وعتتادات تحتتار الستتلو
التنمتتوي فتتي اإلدارة االقتصتتادية علتتى التتر ان تل ت المؤسستتات
هتتتي التتتتي تحتتتدد قواعتتتد اللعبتتتة االقتصتتتادية التتتتي بتتتدورها تحكتتت
االطتتراف المتنافستتة فتتي الحيتتاة االقتصتتادية ,ومتتن المفتتتر ان
تعمتتل تل ت المؤسستتات فتتي ظتتل منظومتتة متتن القتتواتنين والحقتتوق
والواجبتات وتجستتد رو الدستتتور  ,وكلمتتا كتتان عمتتل المؤسستتات
متس مع المتطلبات التنموية اتنج َ التحول بصورة تناجحتة وفعالتة
.
ويجب التأكيد على طبيعة النظ أالجتماعية والثقافيتة الحاكمتة
ومتتدى تقبتتل المجتمعتتات ومتتن الضتتروري -ايضتتا -التعتترف علتتى
طبيعة البيئة االجتماعية المناسبة إلدارة التحتول النتاج ويشتترط
دراستتة الثقافتتة العامتتة ومكوتنتتتات الشخصتتية البشتترية للمجتمتتتع ,
وبيان الجواتنب الديمو رافية والسيكولوجية والمهنيتة التتي تتؤثر
في تكوين الشخصية العامة لإلفراد ,ومن ث يكون لهتا اثتر مباشتر
وفعال على عملية التحتول االقتصتادي  ,وتنحتن هنتا امتام عالقتات
الستتبب والنتيجتتة فتتي الوق ت تنفس ت  ,وبمعنتتى اختتر أن المتتؤثرات
االجتماعية هي حتمية وسببية متحكمة في التحول االقتصادي مع
معرفتتة ان تل ت المتتؤثرات متغيتترة يتتر جامتتدة وخاضتتعة للتطتتور
تنتيجة للتطور الاي يحصل في البيئة االجتماعية والثقافية للمجتمع
 ,ومن ثت يمكتن االستتفادة متن التغيترات وإعتادة تشتكيل مكوتنتات
الثقافة العامة لصال عملية التحول االقتصادي الناحج.
والنقطة االه في الموضو هتي طبيعتة التنظ السياستية التتي
تعد من األسبا الكبيرة ورا تسريع أو تباطؤ التحتول فتي التدول
الناميتتتة  ,فالصتتتندوق التتتدولي دائمتتتا متتتا يتتترو التتتى تنظتتتام الحكتتت
التتتتتديمقراطي كأستتتتتاس لعمليتتتتتة التحتتتتتول الشتتتتتامل ,وان التتتتتنظ
الدكتاتوريتتتتة هتتتتي التتتتتي تعرقتتتتل عمليتتتتة التحتتتتول إال أن المستتتتار
التاريخي ير متس مع ر ية الصندوق في هاا المجتال وخاصتة
ان برامج التحول تحتا الى دولة قوية لها اردة قويتة ولتي دولتة

ديمقراطيتتة جديتتتدة رختتتوة وهشتتتة ومتتتن المعتتتروف ان متتتن اتنجتتت
عمليات التحول هي الصين التي اصتبح متن التدول التتي تنتاف
التتدول المتقدمتتة وكتتان التحتتول فيهتتا ضتتمن اطتتار دولتتة مرك يتتة
دكتاتورية قوية مع العل والثاب للعلتن أن الحكت التديمقراطي هتو
أمر ضروري وآلبدة منتة لضتمان التحتول الشتامل ولكتن البتد ان
يكتتون التحتتول اقتصتتادي فتتي ظتتل دولتتة دكتاتوريتتة قويتتة ث ت يبتتدأ
التحول الديمقراطي السياسي .
وأخيرا ولتي اخترا لتي متن المعقتول اعتمتاد حريتة التجتارة
بصورة مفاجئة او البتد بعمليتة تحريتر االقتصتاد محليتا وخارجيتا
فمن المعروف ان الدول المتقدمة عاش قرون كبيرة من الحمائية
حتتتتى تنضتتتج صتتتناعتها و راعتهتتتا وختتتدماتها وحتتتتى عالمنتتتا
المعاصتر ولحتد االن التدول المتقدمتة تمنتع حريتة التجتارة الداخلتة
الى اقتصادها القومي واليوم تنشاهد الحر التجارية بين الواليات
المتحتتدة والصتتين وأوربتتا فعمليتتة تحريتتر التجتتارة هتتا ال تضتتمن
اقتصادا تنافسيا الحقا بل تخل اقتصادا تتابع للتدول المتقدمتة ومتن
ثت تحطتتي الصتتناعة الناشتتئة كمتتا حصتتل متتع العتتراق بعتتد ,1008
وأن متن اكبتتر أخطتا التتتي اقترفتهتا بتترامج الصتندوق هتتو التحيت
الواض والكبير على حسا القطا ال راعي حتى اصتب االمتن
الغتتتاائي للتتتدول الناميتتتة مرهوتنتتتا بيتتتد التتتدول المتقدمتتتة ومتتتن ثتتت
االستقاللية القرار السياسي واالقتصادي .

االستنتاجات
.2

.1

.8

.1

.5

ان الهتتدف االستتاس متتن اتنشتتا الصتتندوق التتدولي هتتو اعتتادة
اعمار وترمي اقتصتاديات التدول الرأستمالية وأتنظمتهتا النقديتة
متتن االتنهيتتار بعتتد الحتتر العالميتتة الثاتنيتتة التتتي اختتات تتتتأثر
باالتنتصتتارات التتتتي حققتهتتا دول المنظومتتتة االشتتتراكية علتتتى
الجبهة االقتصادية والسياسية .
ان اليتتات عمتتل الصتتندوق التتدولي تغيتترت عبتتر الت من وكاتنت
ذات طابع يخدم في كل االحوال المنظومة الرأسمالية وخاصتة
بعتتد ا متتة الكستتاد التضتتخمي فتتي بدايتتة الستتبعينيات متتن القتترن
المنصرم وتبني العولمة االقتصادية على النمط الرأسمالي.
من خالل الدراسة تبين ان وصفات الصندوق الدولي العالجية
التي فرضها مقابل التمويل من اجل احداث تنمية اقتصادية في
التتدول الناميتتة لت تكتتن ستتوى بتترامج لحمايتتة التتدول الرأستتمالية
الدائنتتة وقتتد مثلتت عبئتتا اثقتتل كاهتتل هتتا التتدول وكاتنتت لهتتا
ارتدادات سلبية على عملية التنمية االقتصادية.
ويتض ت متتن ختتالل الدراستتة ان اجتترا ات الصتتندوق التتدولي
كاتنتتت متتتن اكبتتتر المشتتتجعين علتتتى االستتتتداتنة الخارجيتتتة فكتتتل
اجرا ات ووصفات كاتنت تنتائجهتا الم يتد متن التديون والتبعيتة
االقتصادية .
ان دراسة اإلجرا ات التقشفية التي يوصتي بهتا صتندوق النقتد
الدولي لها تأثيرات كبيترة علتى المجتال االجتمتاعي فتي التدول
الناميتتتة كافتتتة  ,والغريتتتب فتتتي ذلتتت هنتتتا تطابقتتتا شتتتديدا فتتتي
الوصفات التي طبق في معظ الدول التي تلجتأ للصتندوق ان
كاتن تلت التدول متقدمتة تناميتة فقيترة متوستطة التدخل وبغت
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النظتتر عتتن واقتتع االجتمتتاعي وهتتو متتا يبتترهن علتتى ان هتتا
المؤسستتتة يتتتر قتتتادر علتتتى ابتكتتتار حلتتتول وآليتتتات مناستتتبة
لألوضا المحلية المختلفة من دولة الى دولة .
 .2اصب الصندوق الدولي أداة طيعة والتارا اليمنتى للرأستمالية
العالميتتة ورعايتتة مصتتالحها فتتي االقتترا واالستتتثمار العتتابر
للقارات داخل الدول النامية من خالل فتر ر ى الرأستمالية
العالمية على تل الدول.
 .1حلقة التمويل المفر ة توض األثر الستلبي للتمويتل المشتروط
علتتى التنميتتة فتتي األجتتل الطويتتل  ,فالدولتتة تحتتتا التتى امتتوال
لتمويتتل التنميتتة يقابلهتتا مجموعتتة متتن الشتتروط والبتترامج التتتي
تفر من قبل الصندوق الدولي وها الشروط تولد مجموعتة
من المشاكل التي تصتيب االقتصتاد ومتن ثت حاجتة هتا التدول
الى تمويل جديد يساعدها لتحق فائضتا تجاريتا يستاعدها علتى
مواجهتتة العتتب الستتنوي لخدمتتة التتدين ,عتتن طريت صتتناعات
إضافية وفي ها الحال تحتا إلى استتثمار إضتافي أي الم يتد
من الديون .

التوصيات
.2

.1

.8

.1

.5

.2

يجب ان يكون هنا أتنموذ أو وصفة تنموية خاصة لكل دول
أي (مفهتتوم التنميتتة المستتتقلة ) وفس ت المجتتال أمتتام المبتتادرات
الوطنية في ضو االمكاتنات والموارد الطبيعية والبشرية .
توصتتي الدراستتة التتى اصتتال التتنق الواض ت فتتي مؤسستتات
إدارة التنميتتة وإتبتتا األستتلو العلمتتي والعملتتي فتتي توصتتيف
الوظتتتتائف ووضتتتتع التتتتنظ واللتتتتوائ واإلجتتتترا ات اإلداريتتتتة
والقاتنوتنية المناسبة للعمل الجديد المطلو من الجها اإلداري
وعدم الخلط بين االدارة السياسية للدولة وإدارة التنمية.
ضرورة توستيع مجتاالت التعتاون بتين دول العتال النتامي عتن
طرق تع ي الحوار والتكتالت االقتصتادية التاي متن شتأتن أن
يقوى القدرات ها الدول فتي التفتاو متع المنظمتات الدوليتة
فيمتتا يتعل ت بتتأمور التجتتارة الخارجيتتة وطتترق الحصتتول علتتى
الديون والتكنولوجيا.
ان برامج التحتول االقتصتادي تحتتا التى دولتة قويتة لهتا اردة
قويتتة ولتتي دولتتة ديمقراطيتتة جديتتدة رختتوة وهشتتة حتتتى تأختتا
عمليتتتة االصتتتال االقتصتتتادي فتتتي طياتهتتتا أبعتتتاد اإلصتتتال
المؤسستتاتي والقتتاتنوتني متتن اجتتل خل ت بيئتتة اقتصتتادية خاصتتة
بالتتتدول الناميتتتة والحفتتتاظ علتتتى القطتتتا العتتتام وإدارة التنميتتتة
االقتصتتادية بمتتتا يحقتت القضتتتا علتتى مظتتتاهر الفستتاد المتتتالي
واإلداري.
ضتترورة حمايتتة الفئتتات ضتتعيفة التتدخل والبطالتتة الناتجتتة متتن
جرا تمويل المشتروعات الصتغيرة واالهتمتام فيهتا باعتبارهتا
الحل األمثل للمشكالت التي يعاتني منهتا ستوق العمتل وتقلتي
الفقر والتفاوت في الدخول ورفع كفا ة االستخدام.
يجب التعامل مع ظاهرة العولمة االقتصادية بحار شديد وعتدم
مقاطعتها وبنا دولتة ذات تنظتام مؤسستي أي دولتة المؤسستات
متتتن اجتتتل تهيئتتتة االفتتتراد المتتتؤهلين إلدارة المتتتوارد البشتتترية

وتتتوفير المعلومتتات الال متتة والضتترورية  ,خاصتتة المتعلقتتة
بتتتإدارة التنميتتتة القطاعتتتات كافتتتة لتطتتتوير والموا متتتة متتتا بتتتين
التقنيتتتات االداريتتتة وواقتتتع البيئتتتة التنمويتتتة فتتتي التتتدول الناميتتتة
لتشتتتتتجيع القطتتتتتا الختتتتتا ألختتتتتا دور فتتتتتي ادارة النشتتتتتاط
االقتصادي حسب ما يفرض الواقع االجتماعي والثقافي .
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