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���ص��ح��ي��ة ف��ع��ال��ة ،ون��ظ��ام تعليمي م��ن��ا���س��ب ،وم�سكن
يراعي كرامتهم الإن�سانية.
ويحمل امل���ؤل��ف �صندوق النقد م�س�ألة ات�ساع رقعة
ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي يف ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان اخلا�ضعة
لتدخالته ،حيث يقول� »:إن احلقيقة التي ال خالف
عليها ه��ي �أن �سيا�سة ال�����ص��ن��دوق مكنت حفنة من
الأغ��ن��ي��اء م��ن ت��راك��م ث��روات��ه��م ب�لا ان��ق��ط��اع ،حتى يف
�أزمنة الأزمات.
وي�ضيف �أن ال�صندوق يقدم امل�ساعدات منذ عقود،
ويف بع�ض البلدان للمرة الثانية �أو الثالثة ،ولكن بال
�أي زيادة يف النمو �أو الرخاء يف الدول التي جل�أت �إليه
باعتباره املالذ الأخري للتزود بال�سيولة ،فالعك�س هو
ال�صحيح :فمديونية هذه الدول ازدادت تفاقماً من
يوم �إىل �آخر ،والفقر تت�سع دائرته بال انقطاع.
وي��ع��ت�بر ف���ول���ف �أنَّ ����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل ك��ان
�أ ّول خ��ط��وات الهيمنة الأم��ري��ك��ي��ة على ال��ع��امل بعد
انت�صارها يف احلرب العاملية الثانية ،و�أن الهدف من
ت�أ�سي�س ه��ذا ال�صندوق هو تعزيز هيمنة الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي اجل��دي��د،
وفر�ض �سيطرتها على مقدراته.
فقد �أ�صبحت الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية
الثانية� ،أكرب دائن دويل ،ومتكنت من ال�سيطرة على
ما يقرب من ثلثي احتياطيات الذهب يف العامل ،كما
�أنها تتحكم يف ن�صف الإنتاج العاملي ،ومل تكن لديها
الرغبة يف اال�ضطالع ب��دور ال��دائ��ن الرئي�سي ،كما
كانت تريد التحكم يف التدفقات املالية الدولية.
ويواجه ال��دور الأمريكي يف �صندوق النَّقد الدويل
انتقادات وت�سا�ؤالت عديدة كان �أهمها حتكم الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف م��ع��ظ��م ال���ق���رارات ال �سيما
القرو�ض ،كما �أنّها ت�ستخدم ال�صندوق يف ممار�سة
ال�ضغوطات على ال���دول امل��دي��ن��ة لتغيري �سيا�ستها
لتتالءم مع امل�صالح والتوجهات الأمريكية.
وي��رى فولف �أنَّ �أخ��ط��ر منعطف يف ت��اري��خ �صندوق
ال��ن��ق��د ال�����دويل ك����ان يف ع��ه��د م���دي���ره ال���ث���اين وه��و
ال�سويدي �إيفار رووت ،حيث ربط ال�صندوق التمويل
ب�شروط جمحفة ،كانت مبثابة ال�ضمان للتدخل يف
�ش�ؤون البلد امل�ستدين ،وك�آلية للتدخل اخلارجي يف
قواعد احلكم يف البلدان املت�أزمة.
يف هذه الفرتة ركز �صندوق النقد الدويل اهتمامه
على الدول الإفريقية التي نهب اال�ستعمار خرياتها،
وكانت تتطلع ملكانته بني الأمم ،وتبحث عن ال�سيولة
النقدية الالزمة للقيام بعملية التنمية والنهو�ض
االقت�صادي واالجتماعي ،فان�ضمت حوايل  40دولة
�إفريقية �إىل ع�ضوية ال�صندوق بني عامي -1957
1969م ،بينها م�صر وجنوب �أفريقيا و�أثيوبيا ،لكن
ال��ذي ح��دث -ح�سب و�صف امل���ؤل��ف� -أن ه��ذه ال��دول
خرجت من فخ اال�ستعمار �إىل فخ �صندوق النقد.

ير�صد امل�ؤلف بعد ذلك الأزم��ات العاملية التي يقف
وراءه�����ا ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ع�بر ت��اري��خ��ه من
التجربة الت�شيلية يف ال�سبعينيات �إىل �أزمة الديون
يف �أمريكا الالتينية ،التي حتول فيها ال�صندوق �إىل
العب دويل يف �إدارة الأزمات ،مروراً ب�سعي ال�صندوق
�إىل دم��ق��رط��ة االحت���اد ال�سوفييتي قبيل �سقوطه،
وم��ن متهيد ال�صندوق للحرب يف يوغ�سالفيا �إىل
الأزمة الآ�سيوية ،ومن الأزمة املالية العاملية عامي
 2007و2008م �إىل �إفال�س اليونان.
حيث دلل امل�ؤلف على ال�سيا�سات غري الأخالقية التي
يتبعها �صندوق النقد من خالل اال�ست�شهاد بالأزمة
ال��ي��وغ�����س�لاف��ي��ة ،ف��ه��و ح�سب ر�أي�����ه�-أي ال�����ص��ن��دوق -
�ساهم بهمة وعزمية يف تفكيك يوغ�سالفيا ،وذلك
م���ن خ��ل�ال ت��ع��ل��ي��ق دف����ع امل�����س��اع��دات امل��ال��ي��ة ل��ه��ا يف
ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن .وب��ه��ذا
الإج���راء �شارك ال�صندوق يف دف��ع �شعب ت��ع��داده 24
مليون ن�سمة �إىل حياة الب�ؤ�س واحلرمان والتهلكة،
و�إىل �إ�شعال فتيل �صراعات دامية على �أر���ض دولة
متعددة الأعراق والأجنا�س مما �أدى �إىل تفكيكها يف
نهاية الأمر.
فقد كان تعليق امل�ساعدات املالية املخ�ص�صة مليزانيات
الأقاليم وال��والي��ات �أخطر �إج��راء ق��ام به ال�صندوق
يف ي��وغ�����س�لاف��ي��ا .ح��ي��ث �أدى ه���ذا ال���ق���رار �إىل منع
تخ�صي�ص الأموال لأقاليم البالد املختلفة ،وتوجب
ا�ستخدام تلك الأم���وال يف ���س��داد دي��ون ال��ب�لاد لدى
نادي باري�س ونادي لندن ،مما �أدى �إىل قطع ال�صالت
املالية بني العا�صمة بلغراد والأقاليم املختلفة ،فقد
علقت كرواتيا و�سلوفينيا ت�سديد ما يف ذمتهما من
التزامات مالية حيال ال�صندوق واملخ�ص�صة مل�ساعدة

الأقاليم ال�ضعيفة اقت�صادياً.
وي��رى امل���ؤل��ف �أنَّ ه��ذا الإج���راء ك��ان مبنزلة الفتيل
ال����ذي �أ���ش��ع��ل ل��ه��ي��ب ال�����ص��راع��ات ال��ق��وم��ي��ة واحل���رب
الأه���ل���ي���ة ،ال���ت���ي ت�����ذرع ب��ه��ا الح���قً���ا ح��ل��ف الأط��ل�����س��ي
واالحتاد الأوروبي للتدخل الع�سكري يف يوغ�سالفيا،
و�أدى �إىل انق�سامها �إىل دويالت.
وق���د ���س��ع��ى امل����ؤل���ف �إىل حت��ل��ي��ل ال���دواف���ع والأ���س��ب��اب
التي تدفع �صندوق النقد الدويل �إىل التحرك بهذا
النحو غري الأخالقي؛ وخل�ص �إىل نتيجة مفادها �أنَّ
ال�صندوق لي�س م�ؤ�س�سة معر�ضة لل�صواب واخلط�أ
حالها يف ذلك حال بني الب�شر� ،أو �أنه م�ؤ�س�سة تقودها
جمموعة تفتقر �إىل الكفاءة� .إن التعلل بهذه احلجة
ال ي�ؤيدها الواقع بتاتا ،والأقرب �إىل احلقيقة بر�أيه
ان�سجاما مع تطور النظام املايل
�أن ال�صندوق يتحرك
ً
ال��ع��امل��ي ،ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال���ذي تعر�ض منذ �سبعينيات
القرن الع�شرين لعملية حترير مت�صاعدة ،وتطور
بخطوات �سريعة ،بحيث �إن��ه �صار يتفوق يف حجمه
على القطاع احلقيقي� ،أي القطاع الإنتاجي.
ويف ختام كتابه يتنب�أ امل���ؤل��ف مب�ستقبل ال دور فيه
ملُ��ن��ظ��م��ات م��ن ق��ب��ي��ل ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ،حيث
يقول « :لو جنحت اجلماهري العاملة ،على الرغم
م���ن ك���ل ال���ظ���روف امل��ع��اك�����س��ة ،يف اك��ت�����ش��اف �أك���اذي���ب
و�سائل الإعالم وال�سيا�سيني ،ولو �أفلحوا يف حترير
�أن��ف�����س��ه��م م��ن ف��خ الأح�����زاب وامل��ن��ظ��م��ات التقليدية،
وط���وروا تنظيمات و�أ�ساليب كفاح حديثة تتما�شى
مع متطلبات الزمن احلا�ضر ،فال مراء يف �أن هذه
اجلماهري �ستكون لديها فر�صة تاريخية� :إذ �سيكون
بو�سعها  -انطالقاً من امل�ستويات التقنية والعلمية
امل��ت��ح��ق��ق��ة يف ال��ع�����ص��ر ال���راه���ن� -إق���ام���ة جم��ت��م��ع ال
ت�سيطر فيه �أق��ل��ي��ة ج�شعة ،ال ي�شبع نهمها للربح
وتراكم الرثوات ،بل ت�سيطر عليها الرغبة يف تلبية
احل��اج��ات االجتماعية املهمة بالن�سبة �إىل �أك�ثري��ة
�أبناء ال�شعب.
لكن امل�ؤلف يف ذات الوقت ي�ؤكد أ�نّه ال ُيكن التكهن
بالهيئة التي �سيكون عليها هذا املجتمع م�ستقب ً
ال يف
حال حدوث هذه التطورات التي يتنب أ� بها.
----------------الكتاب�« :صندوق النقد الدويل :قوة عظمى يف
ال�ساحة العاملية».
امل�ؤلف� :أرن�ست فولف.
ترجمة  :د .عدنان عبا�س علي.
�سل�سلة  :عامل املعرفة ٢٠١٦ ،م.
النا�شر  :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب -
الكويت.
عدد ال�صفحات � 266 :صفحة.
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«�صندوق النقد الدويل :قوة عظمى يف ال�ساحة العاملية» ..لأرن�ست فولف
عماد بن جا�سم البحراين
ؤخرا عن �سل�سلة عامل املعرفة التي ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ،كتاب ُمرتجم بعنوان �صندوق النَّقد الدويل قوة عظمى يف
�صدر م� ً
ال�ساحة العاملية للكاتب الأملاين �أرن�ست وولف ،امل�ؤلف يعمل �أ�ستاذ ًا للفل�سفة يف جامعة بريتوريا بجنوب �أفريقيا ،وقد ترجم الكتاب املرتجم العراقي عدنان ع َّبا�س
ابتداء من م�ؤمتر بريتون وودز عام 1944م ،حتى عام  ،2013ويتميز الكتاب بانتقاده
علي .يحتوي الكتاب على  22ف�ص ًال ،ا�ستعر�ض فيه امل�ؤلف تاريخ ال�صندوق
ً
الالذع ل�سيا�سات �صندوق النقد الدويل الذي و�صفه امل�ؤلف ب�أنّه ُيحارب الفقراء ولي�س الفقر.

و�أدان امل�ؤلف �سيا�سية �صندوق النقد الدويل لأنّه من
وجهة نظره قد حرم �شعوب �أفريقيا و�آ�سيا وجنوب
�أمريكا من االلتحاق باملدار�س.
يقول امل�ؤلف يف م�ستهل كتابه- :لقد كانت الإجراءات
املدعومة من قبل ال�صندوق عام ً
ال جوهر ًيا يف بلوغ
الالعدالة االجتماعية ،يف العامل �أجمع ،م�ستويات ال
مثيل لها يف تاريخ الب�شرية.-
كيف ك��ان ه��ذا؟ وب��� ّأي وج��ه يحق مل�ؤ�س�سة �أن تت�سبب
يف تعري�ض بني الب�شر مل�صائب ال تو�صف ورزاي��ا ال
نهاية لها� ،أن توا�صل ن�شاطها بال عقوبة ،و�أن حتظى
م�ستقب ً
ال � ً
مب�ساندة قوى �صاحبة ال�سلطان يف
أي�ضا ُ
زمننا الراهن؟ ومل�صلحة من يا ترى يعمل �صندوق
ال��ن��ق��د ال������دويل؟ وم����ن ه���و ال���ط���رف املُ�����س��ت��ف��ي��د من
�إجراءاته؟
�إنّ �إعطاء اجلواب ال�شايف عن هذه الأ�سئلة هو الهدف
الذي ي�سعى الكتاب لتحقيقه.
ق�سم امل�ؤلف تاريخ �صندوق النقد ال��دويل �إىل �أرب��ع
مراحل رئي�سة:
 املرحلة الأوىل :ف�ترة اخلم�سينيات وال�ستينياتمن القرن الع�شرين ،اتِّ�سمت ه��ذه املرحلة برتكيز
ال�صندوق جهوده على متكني الدوالر الأمريكي من
�أن يكون العملة القيادية يف العامل �أجمع ،و�سعيه �إىل
فر�ض و�صايته على الدول امل�ستقلة حديثًا ،خ�صو�صاً
الدول الإفريقية ،وذلك من خالل منح هذه الدول
القرو�ض املالية والتي كانت ب�أم�س احلاجة �إليها ،بعد
م��ا نهبت ال���دول اال�ستعمارية خرياتها ومقوماتها
االقت�صادية لعدة عقود.
 املرحلة الثانية :حينما �أط��اح��ت حركة انقالبيةب���احل���ك���وم���ة ال�������ش���رع���ي���ة يف ت�����ش��ي��ل��ي ،ح���ي���ث ت���ع���اون
ال�����ص��ن��دوق م��ع ال��دك��ت��ات��ور بينو�شيه وم���ع امل���ؤم��ن�ين
باملبادئ التي تُنادي بها مدر�سة �شيكاغو االقت�صادية
بقيادة ميلتون ف��ري��دم��ان ،فتبنى ال�صندوق مبادئ



الليربالية احلديثة ،جاع ً
ال منها املنارة التي يهتدى
بها وي�صوغ بح�سبها �سيا�ساته املنفذة حتى اليوم.
وق��د مهدت ه��ذه ال�سيا�سات الطريق �أم��ام امل�صارف
وال�����ش��رك��ات ال��ع��م�لاق��ة الأم��ري��ك��ي��ة ح�����ص��راً للو�صول
�إىل �أق�����ص��ى رب���وع امل��ع��م��ورة ،فيما �أ���س��ف��رت يف ال��دول
النامية �إىل ح��دوث جم��اع��ات وفقر مدقع وتدهور
كبري يف النظامني التعليمي وال�صحي وغريها من
م�ستلزمات الرعاية االجتماعية.
 املرحلة الثالثة :مرحلة انهيار االحتاد ال�سوفييتيوتفككك الكتلة ال�شرقية؛ حيث انتهز ال�صندوق هذه
الفر�صة التاريخية ،لتمكني ر�أ���س امل��ال الغربي من
ولوج �أ�سواق كانت مو�صدة الأبواب يف وجهه �آنذاك.
و�ساهم يف تعميق التفاوت االجتماعي ،ويف ن�ش�أة ثلة
�أول��ي��غ��ارك��ي��ة �صغرية متتلك ث���روات ال ق���درة للمرء
على الإحاطة بحجمها ،ويف تفاقم الفقر يف �صفوف
غالبية مواطني االحتاد ال�سوفييتي.
 املرحلة الرابعة :هي املرحلة التي تعي�شها الب�شريةالآن ،وال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت يف ان������دالع �أزم������ة ال��ق��رو���ض
العقارية الأمريكية مرتفعة املخاطر ،ه��ذه الأزم��ة
ال��ت��ي ���ض��رب��ت ال��ن��ظ��ام امل���ايل ال��ع��امل��ي يف �أ���س�����س��ه .وق��د
ت��دخ��ل ال�����ص��ن��دوق يف ه��ذه الأزم����ة م��ن �أج���ل �إ���ص�لاح
و�ضع املوازنات احلكومية من خالل حفز احلكومات
املعنية على انتهاج �سيا�سة تق�شف مايل تنا�سب العجز
امل��ايل النا�شئ ب�سبب م�ضاربات ق��ام بها م�ستثمرون
يغامرون مبئات املليارات من ال���دوالرات �أو اليورو،
لعلمهم �أن الدولة لن ترتكهم يفل�سون .و�أدت �سيا�سة
التق�شف ه��ذه �إىل ح��دوث ك��وارث اجتماعية ،متثلت
يف زي����ادة ن�سبة ال��ب��ط��ال��ة وت��ق��وي�����ض �أ���س�����س ال��رع��اي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��ر���ض ك��ث�ير م��ن امل��واط��ن�ين لأب�����ش��ع
�صنوف الفقر.
جدير بالذكر �أنّ �صندوق النقد الدويل برز للوجود
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دول��ة على ميثاق ال�صندوق يف م�ؤمتر بريتون وودز
ب��ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ف�ترة م��ن 22-1
يوليو ،1944وبد أ� ممار�سة �أعماله يف الأول من مار�س
 ،1947ويبلغ ع��دد �أع�ضائه حالياً  188دول��ة موزعة
على خم�س قارات.
ويخت�ص ال�����ص��ن��دوق ب��ت��ق��دمي ال��ق��رو���ض �إىل ال���دول
الأع���������ض����اء مل���ع���اجل���ة ال���ع���ج���ز امل������ؤق�����ت يف م����وازي����ن
م��دف��وع��ات��ه��ا ،وب���ذل���ك ي��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار �أ���س��ع��ار
ال�صرف .ويجب على الدول املقرت�ضة �أن ت�ست�شريه
ب�ش�أن اخلطوات التي تتخذها لتح�سني و�ضع ميزان
مدفوعاتها.
وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة ،تكمن وظ��ي��ف��ة ال�صندوق
الأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام امل���ايل،
وت���خ���ل���ي�������ص ال����ب����ل����دان امل�������أزوم������ة م�����ن م�����ش��ك�لات��ه��ا
االق��ت�����ص��ادي��ة� ،إال �أن امل���ؤل��ف ي�صف ال�����ص��ن��دوق ب���أ ّن��ه
ينتهك �سيادة ال��دول ويجربها على تنفيذ �إج��راءات
ترف�ضها الأغلبية العظمى من املواطنني ،وو�صف
ت��دخ�لات ال�����ص��ن��دوق ب���أن��ه��ا �أ���ش��ب��ه مب��ا ت��ك��ون ب��غ��زوات
جيو�ش متحاربة.
وي�ضيف �أن ال�صندوق مل ي�ستخدم يف تدخالته تلك،
�أ�سلحة �أو جنودا ،بل كان �سالحه الوحيد والب�سيط
هي عمليات التمويل وهي واح��دة من �آليات النظام
الر�أ�سمايل.
ون���ظ���را ل��ك��ون ال�����ص��ن��دوق امل��ل�اذ الأخ��ي��ر للح�صول
ع��ل��ى ال�����س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة ،ف�ل�ا م��ف��ر �أم����ام ح��ك��وم��ات
الدول امل�أزومة ،غري قبول عر�ض ال�صندوق وتنفيذ
����ش���روط���ه و�إن ت���رت���ب ع���ل���ى ذل����ك ال�������س���ق���وط يف ف��خ
امل��دي��ون��ي��ة .وب���دوره���ا حت��م��ل ح��ك��وم��ات ه���ذه ال���دول،
اجلماهري العاملة وال��ف��ق��راء م��ن مواطنيها تبعات
ب���رام���ج ال��ت��ق�����ش��ف امل�����ايل ،وب��ال��ت��ايل ت��ت�����س��ب��ب ب��رام��ج
���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل يف خ�����س��ارة م�لاي�ين العمال
فر�ص عملهم ،وحرمانهم من احل�صول على رعاية

