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  مقدمة
 منـاخ  خلق ،٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول منذ الراهنة العالمية يةقتصاداال المالية األزمة نطالقا عملية رافقت

 المتعلـق  أدائـه  ومستوى ،الحالي الدولي النقدي النظام بها يتسم التي للهيكلية معارض دولي وأكاديمي سياسي
 تحقيق في يتبعها التي المنهاجيةب يتعلق ما في النظام هذا انتقد كما ،أجلها من أنشئ التي نفسها لألهداف بتحقيقه

 الفاعـل  التنبؤ حتى أو الدولية المالية األزمات وقوع دون الحيلولة في نجاحه وعدم ،الدولي النقدي ستقراراال
  .بها

 وإطاره الدولي النقدي النظام أداء وفعالية بهيكلية المتعلق الواقع تقييم أجل من الدراسة هذه جاءت لذلك
 مالمح لتحديد تمهيداً فيها الخلل جوانب وتحليل ،الراهنة الدولية يةقتصاداال المالية زمةاأل ضوء في ،المؤسسي
 وتعزيـز  ،الدولي والنقدي يقتصاداال ستقراراال تحقيق أجل من المستهدف الجديد الدولي النقدي النظام وأسس
 الـدولي  النقدي النظام أداء ليةفاع وضمان النامية، الدول في والبطالة، الفقر ومكافحة المستدامة التنمية فرص
  .الدولية أو الوطنية المستويات على سواء المالية األزمات مع بالتعامل يتعلق ما في

 الدولي قتصاداال ضربت التي ،السابقة يةقتصادواال المالية باألزمات المتعلقة الدروس مختلف بأن علماً
 فـي  ستؤخذ الدولي والبنك الدولي النقد صندوق ساتدرا فيها بما ،)١٩٢٩/١٩٣٣( العظيم العالمي الكساد منذ
  .ونتائجها الدراسة هذه تحليالت في عتباراال

  
  البحث هدف

 في وذلك ،الحالي الدولي المالي النظام أداء تقييم ضوء في الجديد الدولي المالي النظام أسس تحديد -
 يتعلـق  مـا  خاصة ،الدولي والبنك الدولي النقد صندوق أجلها من أنشئ التي األساسية أهدافه بتحقيق يتعلق ما

 وذلـك  ،والبطالة الفقر ومكافحة المستدامة التنمية فرص وتعزيز الدولي والنقدي قتصادياال ستقراراال بتحقيق
  .النامية بالدول يتعلق ما في

 اتالمـستوي  علـى  سواء ،المالية األزمات مع بالتعامل يتعلق ما في الدولي النقدي النظام أداء تقييم -
 التـي  الراهنـة  الدولية قتصاديةاال المالية األزمة من المستنبطة الدروس االتركيزعلى مع ،الدولية أو الوطنية
  .٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول في انطلقت
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  البحث منهجية

  .والتوصيات النتائج إلى الوصول وأدواته التحليلي الوصفي باألسلوب العلمي التحليل أسلوب عتمادا
 األزمات مع للتعامل الدولي والمالي النقدي النظام وأداء هيكليات مالءمة رضيةف صحة مدى استكشاف

 بأهدافـة  بالوفـاء  المتعلق أدائه وفعالية الحالي الدولي النظام هذا وقدرة ،ناحية من الدولية يةقتصادواال المالية
  .العربية الدول ضمنها ومن ،النامية بالدول المرتبطة

 الصادرة والتقييمات الدولية المالية المؤسسات عن الصادرة الرسمية صادروالم المراجع على عتماداال
 خـالل  من أو منشوراتها على المباشر طالعباال سواء ،األخرى والعلمية الرسمية المصادر مختلف وعن عنها

 هذه عاملبت المتعلقة التجارب دروس إلى باإلضافة ،األكاديمية العلمية المراجع وكذلك ،اإلنترنت على مواقعها
 التعامل في الحالي الباحث تجربة ذلك في بما ،والمالية يةقتصاداال والعالم الدول وأزمات مشاكل مع المؤسسات

 الحالي الباحث متابعة أسهمت كما .والنقدي يقتصاداال العمل في الرسمية مهامة خالل من المؤسسات هذه مع
  .ألهدافه وتحقيقه الحالي البحث إغناء في يةقتصادالوا المالية األزمات إدارة حول مرجعي كتاب نتاجإ في
  

  الدولي المالي النظام بناء إعادة إلى الدعوة منطلقات :أوالًً
 بريتون منذ الماضي القرن ربع خالل الذهب قاعدة إلى المستند الثابت الصرف سعر نظام استمر -١

 العالميـة  الحـرب  انتهاء مشارف على لمتحدةا الواليات مع الحلفاء اجتمع عندما ؛المتحدة الواليات في وودز
 بمهمـة  األول لفكُ ،الدولي والبنك الدولي، النقد صندوق إنشاء وتم .الدولي المالي النظام أسس لصياغة الثانية
 تمويـل  مهمة الثانية الدولية لمؤسسةا إلى أسندت بينما ،الدولي والمالي النقدي ستقراراال بتحقيق تتعلق أساسية
ـ ال الثابت الصرف سعر نظام توقف ثم .الثانية العالمية الحرب دمرته ما عمارإ عادةوإ التنمية  أعـاله  ذكورم
  ).١٩٧١ سنة في نيكسون األمريكي الرئيس بقرار( يكيةمراأل المتحدة الواليات من بقرار

  
 فـي  الـدولي  يقتصادواال المالي النظام فشل إلى الدولي قتصاداال في المعاصرة التطورات تشير -٢

 الدولية، اإلنمائية ستراتيجيةواال األلفية وأهداف ةالمختلف مؤسساته إنشاء مواثيق عليها نصت التي أهدافه تحقيق
 الـدول  في والبطالة الفقر ومكافحة التنمية ودعم األجنبي الصرف ألنظمة مستقر نظام بإقامة يتعلق ما خاصة
 اإلطـار  إقامة منذ العالم اتاقتصاد ضربت التي يةقتصادواال المالية األزمات وتتابعت النامية، والدول الفقيرة

 وودز بريتون تفاقياتا( الثانية العالمية الحرب أعقاب في الدولي والتجاري والمالي يقتصاداال للنظام المؤسسي
 والبـرامج  السياسات وفشلت .)بعد ما في العالمية التجارة ومنظمة الدولي والبنك الدولي النقد صندوق وإنشاء

 المتعلقـة  الدولية الجهود على المترتبة النتائج تواضع إلى باإلضافة المؤسسات، هذه للدول بتقديمها قامت لتيا
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 البـشرية  الحياة لمستقبل وتهديدها بالبيئة المتعلقة الممارسات بأخطار المتمثلة المستمرة التنمية أزمة بمواجهة
 األزمـة  بفعـل  تفجرت ،متصاعدة ثقة أزمة إلى يالدول والنقدي المالي النظام وتعرض .األرض كوكب على

  .الراهنة الدولية المالية
  
 والمالي يقتصاداال النظام مجمل بناء بإعادة المطالبة الدعوات من العديد نطلقتا ،كله لذلك نتيجة -٣

 هـذه  تكثفـت  ثـم  ،الماضـي  القرن من اتيالثمانين عقد منذ وذلك والفنية، والقانونية المؤسسية بأطرة الدولي
 منذ الراهنة الدولية المالية األزمة نتيجة العالم دول ياتاقتصاد أصابت التي الكارثية النتائج ضوء في الدعوات
  .٢٠٠٨١ سبتمبر/أيلول

  
 ومراكـز  والمفكرين يةقتصادواال السياسية العالم قيادات من العديد قبل من الدعوات هذه نطلقتا -٤
 مـن  بالعديـد  عترفتا حيث ،ذاتها الدولية المالية المؤسسات ألداء التقييم ووحدات أجهزة من وحتى البحوث

 أداء تقييم إلى يلي ما في ونشير .٢والحالية السابقة يةقتصادواال المالية لألزمات معالجتها واكبت التي اإلخفاقات
 النقـدي  نظـام ال إصالح إلى الحاجة ولدت التي والمبررات الدوافع ثم ،الدولي والمالي النقدي النظام مؤسسات
 والمـالي  يقتـصاد اال بالنظام نتقالاال المستهدف الجديد الدولي النظام أسس لبلورة تمهيداً بنائه وإعادة الدولي
 إلـى  اإلشـارة  مـع  العملي التطبيق في الدولي التعاون أهداف يحقق ،وعادل فعال مؤسسي إطار إلى الدولي

  .لذلك المحققة والشروط المرتكزات
  

  ٣الدولي والمالي النقدي النظام مؤسسات أداء تقييم :ثانياً
  عام تقييم -١
 الماليـة،  وللعولمة الدولية المالية للمنظمات نتقاداتا عدة العالمية المالية األزمة أعقاب في نطلقتا -أ
 حـول  الدوليـة  المالية المؤسسات توقعات من الرغم على أنه إلى أشير حيث .المهني أدائها ضعف في تمثلت

 ممـا  ،المسار وتغير األزمة ذلك بعد حدثت لكن .الدوالر قيمة نخفاضاو والغذاء النفط سعارأ رتفاعاو التضخم
 أكثر ندمجتا التي الدول نإ كما ية،قتصاداال التوقعات حول الدولية المالية المؤسسات أداء في الخلل إلى يشير
 النقـد  بصندوق طوالمن الدور تسما كما .ليةالدو المالية األزمة بسبب أكثر عانت التي هي العالمي قتصاداال في
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 .٢٠٠٩مارس،٦، لكترونيةاإل الصندوق نشرة ،الدولي النقد صندوق    
 على وانعكاساتها الدولية المالية األزمة" ةندو إلى قدمت عمل ورقة ،العربية اتقتصادلال المتاحة والفرصة الدولية المالية األزمة بسيسو، حمدي فؤاد 2

 .األردن-عمان ،٨/١١/٢٠٠٨ والمصرفية، المالية للعلوم العربية األكاديمية – األوسط الشرق دراسات مركز ،"العربيقتصاد واال المال أسواق
3 www.globalexchange.org/index.html. 
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 وتـوفير  تعمـيم  و نشر في الفع دور أداء في فشله نتيجة ،بالضعف لألزمات المبكر اإلنذار نظام حول الدولي
  .٤العالمية األزمة توقع في وحتى النظام هذا حول للدول المثمرة الفنية المساعدة

 عديـدة  مطالبات نطلقتاو المالية األزمة ضوء في ٢ بازل إعتمدتها التي الرقابية المعايير نتقدتا كما
 وأن خاصـة  .٢ وودز بريتون إلقامة جديدة دولية تفاقاتال واإلعداد ،٣ لبازل جديدة ترتيبات في الشروع إلى
 مـا  وفق ١٩٧١ سنة في الذهب نظام عن نيكسون عهد في األمريكي التخلي منذ تعطل ١ وودز بريتون نظام
 التـاريخ  وأن خاصة ،المالية األزمة في الرأسمالي النظام لدور مختلفة تقييمات وطرحت ،هإلي اإلشارة سبقت

ـ  يعتقـد  من وبين .له المتبني العالم في متتابعة ألزمات الدول مختلف تعرض أوضح المعاصر المصرفي  أنب
 التي النظريات إلى امحتكاال وعدم به المحيطة التطبيقات وفساد الرأسمالي النظام إدارة سوء في تكمن المشكلة
 من بد وال تصدع قد الرأسمالي النظام بنيان بأن يعتقد ومن ؛كينز نظرية مثل األزمات وقت في لبالتدخ تطالب
 الناميـة  للدول عدالة أكثر تمثيالً ويراعي وودز، بريتون أسس عن تختلف جديده أسس وفق جديد بنيان إقامة

 لتزاماال وعدم والبطالة والمجاعة الفقر مشاكل لمواجهة جدية ثرأك عمل وبرامج خطط وفق ويتصدى والفقيره،
 إلى باإلضافة .الحالية الدولية والمالية يةقتصاداال المنظمات تتبعها التي الوثنية والنقدية المالية السياسات بقوالب
 ،الدوليـة  تيـاطي حاال عملة عتبارهاب ،األمريكي لدوالرا قبل من الدول مختلف مصالحل المؤذي حتكارالا إلغاء
 والهند كالصين جديدة عالمية يةاقتصاد قوى وبروز عديدة عوامل بفعل الدوالر نجم أفول من الرغم على وذلك

  .٥والبرازيل
  
 الدولية المالية األزمة بفعل تفجرت متصاعدة، ثقة أزمة إلى الدولي والنقدي المالي النظام تعرض -ب
  :التالية العوامل الثقة أزمة من الحالة هذه في ساهمت الراهنة،
 سنة في عقد الذي وودز بريتون مؤتمر في رتقُأ التي الذهب قاعدة عن المتحدة الواليات خروج) ١(
 سـنة  فـي  النفـاذ  في الدولي والبنك الدولي النقد صندوق من كالً أنشأ الذي وودز بريتون نظام وبدأ ،١٩٤٤
 األونصة قيمة بموجبه وتحددت الدولي، النقدي النظام في ستقراراال تحقيق بهدف الذهب نظام عتمداو ،١٩٤٦

 بالـذهب  ثـم  ومن بالدوالر المختلفة الدول عمالت قيمة تحديد يتم أن على دوالر، وثالثين بخمسة الذهب من
 قدرتها فاقت وبكميات الدوالر إصدار في المتحدة الواليات إلفراط ونتيجة ،الدوالر إلى الذهب قيمة إلى ستناداًا

 نيكسون الرئيس أعلن فقد .بالدوالر الدولية األنشطة تمويل حتياجاتا فاقت كما ،الذهب من بمقابله لوفاءا على
 مـن  تملكـه  مـا  إبدال على دولة أي قدرة عدم أي ،١٥/٨/١٩٧١ في "الذهبي الدوالر" يدعى بما العمل إلغاء
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 .نفسه المصدر 
 .١٠/١/٢٠٠٩ األردنية والدستور ،٨/٧/٢٠٠٢األردنية، الدستور الر،الدو نجم أفول ،بسيسو حمدي فؤاد .د 5
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 خـرق  عملية أكبر" البعض رأي في هذه وكانت .األمريكية البنوك في ذهب من يعادلها بما أمريكية دوالرات
  .٦"التاريخ في نقدي

 ،"وودز بريتـون  بعـد  ما" سما عليه أطلق جديد عصر وبدأ ،بالذهب مرتبطاً الدوالر يعد لم ،وبالتالي
 .الحر الصرف وسعر التعويم تجاها في تحولت التي ،األجنبي الصرف أنظمة ضطربتاو

  
 أزمـة  مجـرد  ولـيس  ،العالمي التطور مسار في خيتاري تحول هو تطورات من العالم شهده ما) ٢(
 يقتـصاد اال النظام في جذري تغيير إلى المعالجة ستحتاج بل محدودة، بإجراءات عليها التغلب يمكن يةاقتصاد

 .يقتصاداال النشاط حركة قيادة في رئيسياً دوراً للدولة يفرد األساس بالدرجة األمريكي
 قـدرات  بكثيـر  يفـوق  حجمهـا  ألن التحوالت هذه خاللها تجري قصيرة غير لفترة األزمة ستستمر

 إلى التقديرات بعض وفق حجمها يصل وهمية أسواق أنها اآلن تضحا التي وحدها فالمشتقات ،العالمي قتصاداال
 موجـات  أن إلـى  اإلشارة تجدر .الدولية المالية المؤسسات في اإلدارة وسوء الفساد مع ،دوالر تريليون ٥٠٠
 تـم  وقـد  الماضي، القرن نهاية منذ انطلقت أن سبق المؤسسات هذه وخارج داخل من بها متعلقةال نتقاداتاال

 هـذا  من أخالقية بفضيحة خرج الذي العراق حتاللا ومخطط مصمم "وولوفتذ بول" الدولي البنك مدير إقصاء
 الجنوبيـة  أمريكا لدو فأعلنت لخططه، رفضها تعلن الدول بعض بدأت ،السيئة هأعمال نتيجة الذيوهو   ،البنك
   .الدولي البنك من منها قسم نسحبا دول سبع بين "سور ماركا" بنك تشكيل

  
 بتحقيـق  يتعلق ما خاصة أجلها، من أنشئت يالت أهدافها تحقيق في الدولي النظام مؤسسات فشل) ٣(

 أسباب قطر دولة أمير أرجع بل النامية، الدول في التنمية ودعم الدولي والنقدي والمالي يقتصاداال ستقراراال
 فـي  عقد الذي الدولي المؤتمر في المعلن رأيهفي  و النامية، الدول دعم عدم إلى الراهنة الدولية المالية األزمة

 الدول لمتطلبات المتطورة الدول تجاهل هو الحالية العالمية المالية األزمة أسباب أهم من أن ،القطرية العاصمة
 للـدول  مـساعدات  بتقـديم  ٢٠٠٢ عام المكسيك في مونتيري مؤتمر بمقررات التزامها عدم وخاصة النامية،
 .بهاتكن هذه الدول قد التزمت  ولم األلفية، قمة في ا سابقاًعليه المتفق ،النامية

  
 التـي  المتحدة الواليات قدرة حول بيةواألور الدول إعالنها في شاركت عالمية ثقة أزمة نطالقا) ٤(

 خاصـة  العـالمي،  والنقدي والمالي يقتصاداال النظام قيادة في ستمراراال على وودز بريتون مؤسسات تقود
 مختلف في وسمومه السلبية نعكاساتهاب ستشرىا الذي ،المتحده الواليات من العالمي المالي اإلعصار نطالقال

 وأنه ،ألزمةا حجم كبر مناسبة من أكثر في أكد ساركوزي الفرنسي الرئيس نإ كما ؛قاراته وجميع العالم دول
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 .٣/١٢/٢٠٠٨ األربعاء ،والمستقبل الماضي بين العالمي النقدي النظام يات،اقتصاد، الثورة صحيفة، سليمان أحمد حيان 



 
 

٦

 العالمي المالي النظام دارةإ أن خرآ بتعبير أي( الماضي القرن بأدوات الحالي الوقت في العالم قيادة العبث من
  ).والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك الدولي النقد صندوق خالل من تستمر أن يمكن ال

  
 التـدابير  تخـاذ اب التوصـية  أو راهنةال المالية باألزمة الفعال التنبؤ في الدولي النقد صندوق فشل) ٥(
 علـى  الدول وتدريب بتكارهاا على بالعمل مؤخراً قام التي المبكر اإلنذار مؤشرات وفق لها للتصدي الالزمة
 والـصندوق  الدولي البنك لدى (Central Evaluation Unit) المركزية التقييم وحدات وأشارت .بها العمل
 اإلقليمية ومناطقه العالم دول مختلف ضربت التي والمالية يةقتصاداال ماتاألز معالجة في إخفاقات إلى نفسها

  .لألزمات المقترحه العالجات في بينها ما في المؤسسات هذه ختالفا ذلك إلى يضاف .المختلفة
  
  :الدولي يقتصاداال النظام إلصالح األساسية الدوافع خلق في التالية العوامل ساهمت) ٦(
  
 الماليـة  والعالقـات  قتصاداال عولمة ترتيبات في المساواة عدم من حالة تخلق قالسو قوى عولمة) أ(
 الماليـة  والتـدفقات  التجـارة  حركـة  على الحواجز من العديد إزالة األخيرة سنة الثالثين خالل تتم .الدولية
 والـدول  ،القلة يمثلون الذين األغنياء بين الفجوة زيادة إلى أدى مما فضل،األ لفائدةإلى ا  الساعية ستثماريةواال

 وصندوق الدولي البنك في المتمثلة الدولية المالية المؤسسات ساهمت .الالتينية وأمريكا فريقياأو آسيا في النامية
 هذه تحقيق في رئيسية مساهمة ساهمت أنها يعتقد من وهناك ،ذلك في للقارات العابرة والشركات الدولي النقد

 أقل، والنامية المتقدمة الدول بين والفجوة أفضل سنة ١٥٠ قبل الدولي يقتصادالا الوضع وكان .السلبية النتائج
 دول إلـى  الجنوب دول من الثروة تحويل في ساهم الدولي قتصاداال وتكامل ستعماراال ومرحلة العبودية ولكن

 يحـصل  بينمـا  العالم، دخل من  بالمئة ٨٣ نسبته ما على العالم سكان من  بالمئة ٢٠ يستحوذ وحالياً الشمال،
ـ  ويستهلك .الدخل من فقط  بالمئة ٥،٦ نسبته ما على العالم سكان من  بالمئة ٦٠ نسبتهم البالغة الفقراء  ٢٠ ـال
 ٨٥و المعـادن  مـن   بالمئة ٧٥و الطاقة من  بالمئة ٧٠ نسبته ما المتقدمة الغربية الدول في األغنياء من بالمئة
  بالمئـة  ٢٠ نسبتها البالغة المجموعة هذه أن مالحظة مع .لعالما غذاء من  بالمئة ٦٠و العالم أخشاب من بالمئة
  .العالمي التلوث من  بالمئة٧٥ نسبته ما تتحمل العالم سكان من

  
 مشاكلها تحل أن يمكن الدول هذه نإ مقولة فشلت ،النامية الدول مشاكل يحل لن يقتصاداال النمو) ب(

 ١٩٨٩ إلـى  ١٩٦٠ من الفترة خالل العالمية التجارة نمو أدى حيث العالمي، يقتصاداال النمو زيادة خالل من
 فـإن  لـذلك  .١:٥٩ لتـصبح  ١:٣٠ نسبة من نتقلتاو ،والفقراء األغنياء بين المساواة عدم هامش تساعا إلى



 
 

٧

 الجـسد  فـي  الـسرطانية  الخليـة  يمثـل  (Unrestrained Growth) المنضبط غير النمو أن يعتقد البعض
 .النامية للدول يقتصاداال

  
 بعـض  وفـق  – التنمية تشجيع في الدولي النقد وصندوق الدولي للبنك األساسي الهدف يتمثل ال) ج(
 وتم .والعقاب للمكافأة العالمي النظام في الثالث العالم في الحاكمة النخب ودمج ستقطابا في وإنما - المفكرين

إلـى   الغربية النخب بلجوء ومرفوضاً ممجوجاً بات الذي التقليدي األسلوب وفق ستعماريةاال السيطرة ستبدالا
 فـي  الـدولي  النظام مؤسسات تضعها التي بالسياسات وإلزامها الثالث العالم في الحاكمة النخب على لسيطرةا

  .واشنطن
 المجموعتين قيادات بين تفاهم حالة وإنما ،المجموعتين بين صراع العالقة في المنهاجية هذه تعكس وال

 وإشـراك  الماليـة  األربـاح  وتحقيق ،الثانية للمجموعة المتاحة الموارد ستغاللا ابعةبمت الغنية للدول للسماح
 بحالـة  المثال سبيل على يستشهد .لحمايتها الشرطة وقوات الجيوش تسخير من لتمكينها منها بنصيب القيادات
 بينمـا  وألمانيـا،  ابانوالي المتحدة الواليات بعد ملياراتال أصحاب عدد في الرابعة المرتبة تحتل التي المكسيك
  .اًعام ٢٠ قبل الوضع عليه كان مما أسوأ بشكل الحياة صعوبات السكان من مليون ٨٥ يعاني

  
 كانـت  الدولي والبنك النقد صندوق سياسات أن على العالم دول من العديد من النسبية األدلة تتوفر) د(
 والـدول  )مبيـق اوموز وراوندا الصومالك( الفقيرة الدول تطورات في النظر ولدى ،(Disastrous) كارثية
 أوضـاع  سوء على نعكستا والصندوق الدولي البنك سياسات فإن )المكسيك البرازيل، ،غانا( األفضل النامية
 في ساهمت تكون قد عليها قترحتا التي الهيكلي التصحيح برامج فإن ،الدول هذه وفي .الدول هذه سكان أغلبية
 الخـدمات  وتخفـيض  أقل وأجور فقر في تركت السكان أغلبية ولكن ،اليينالم أصحاب وبروز ديونها تسديد
 .الحكم أنشطة في ديمقراطية مشاركة وأقل لها تقدم التي جتماعيةاال

  
 آثار إنتاج في النامية الدول في الهيكلي اإلصالح تجاه النمطية الدولية المؤسسات برامج ساهمت) هـ(
 ستخراجهااو المعادن إنتاج في الطبيعية الموارد ستغاللا في اإلفراط دجهو تشجيع خالل من البيئة على كارثية
 .صادراتها تشجيع خالل من ديونها تسديد أجل من والقطن والدخان والشاي القهوة وإنتاج

  
 التـدخل  خـالل  من ناوتايو الجنوبية كوريا مثل النجاحات بعض النامية الدول بعض حققت بينما) و(
 الدولية المؤسسات ستمرتا ؛السوق حرية طريق عن وليس اإلنتاجية، ستثماراتاال وتشجيع دعم في الحكومي



 
 

٨

 فـي  الـسوق  حريـة  إلى تلجأ لم ياًاقتصاد المتقدمة الدول بأن العلم مع األسواق، حرية إلى اللجوء تشجيع في
  .٧يقتصاداال لتقدمها تحقيقها

  
 ومنظمـات  والبيئـة  المرأة تحاداتاو اإلنسان حقوق عن الدفاع مؤسسات أنشطة عولمة تتمكن لم) ز(
 وتأثيرها الدولية المؤسسات من أضعف فهي األجنبية تجاهاتاال في للتأثير المالئم الثقل منحها من المزارعين

  .للتأثير إمكانات بال وهي
 الناميـة  الدول دعم على ونزاهة بشفافية الدولية المؤسسات هذه تعمل أن هو المطلوب فإن ،كله لذلك

  .لديها نسانيةاإل التنمية فرص وتحسين االجتماعي األمن شبكات ونشر الفقر ومحاربة
  
  الدولي النقد صندوق أداء تقييم -٢
  .الدولي النقدي بالنظام هتماماال التمويلي الصندوق دور مؤخراًتجاوز  -أ

 ثقلـه  له اقتصاد ذات أخرى دولة بعملة الوطنية العملة سعر ربط على المعاصر الصندوق نظام ارتكز
 قيمة تثبيت نظام بمساهمة ذلك وارتبط .للتضخم منخفض بمستوى تتمتع التي وأوروبا المتحدة كالواليات الدولي
 الدولـة  فـي  التضخم معدل تجاوز عدم ومحاولة التضخم على السيطرة في أخرى دولة بعملة الوطنية العملة

 سـتمرارية ال يعرضها مما ضعيفة نقدية ساتومؤس سياسية اًأوضاع تعاني التي الدول وفي .بعملتها المرتبطة
ـ  يعتبـر  النقدية سياستها في األجنبي الصرف سعر نظام ستهدافا فإن التضخمية، الضغوط  لمواجهـة  اًمالئم
 .يقتصاداال ستقراراال وتحقيق النفسية التضخمية الضغوط
 بعملتهـا  المرتبطة لدولا عن النقدية سياساتها ممارسة في التحرر إلى الدول بلجوء التثبيت نظام نتقدا

 العملة دولة لها تتعرض التي الصدمات يحيل أنه النظام هذا مساوئ من نإ كما محلية، صدمات مواجهة نتيجة
 الدولـة  فـي  الفائدة أسعار في التغيرات نتيجة بعملتها المرتبطة الدول إلى (Anchor Country) بها المرتبط
 .لديها الفائدة أسعار تغييرلى إ الدول تلك لجوء تستتبع بعملتها المرتبط
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 فلسطين بنك( الفلسطينية النقد لسلطة كمحافظ الحالي الباحث عمل فترة خالل١٩٩٦. عام خالل نيويورك في االحتياطي بنك رئيس مقابلة أثناء    
 وترك الدولة من مدعومة متخصصة وبنوك للتنمية بنوك قامةإ عدم حول الدولي النقد وصندوق الدولي البنك نصائحإلى  تستمعوا ال" له قال )المركزي
  ."المالية المؤسسات هذه مثل إقامةإلى  المتحدة الواليات في سابقة مرحلة في لجأنا فقد، السوق لحرية والمصرفي المالي النشاط



 
 

٩

  الدولي النقد لصندوق السلبي األداء -ب
 ما خاصة النامية، الدول في الدولي النقد صندوق أنشطة حصاد بتقييم قامت التي المصادر بعض تعتقد

 اإلضـرار  في نعكساو سلبياً حصاداً بكونه الدول هذه على الصندوق فرضها التي والسياسات بالبرامج يتعلق
  :التالية العوامل إلى ستناداًا الدول، هذهب

  
 البرامج ساهمت فقد ؛وسياسياً جتماعياًا مؤذية ، إذ إنها  الدول على هاحيقتر التي البرامج انعكاسات) ١(

 خـدمات  وتخفيض المدرسين األطباء رواتب تخفيض في األخيرة أزمتها أثناء لألرجنتين الصندوق قدمها الذي
 ثـم  ومـن  ،بشعوبهم ال العالمية بالنخب الجنوب دول في النخب بربط الصندوق قام اكم االجتماعية، الرعاية
  .الديمقراطية العملية أضعف

  
 لمانيـا أو ) بالمئـة  ١٨ حـصتها ( المتحدة الواليات سيطرة نتيجة الغنية الدول يخدم النقد صندوق) ٢(
 إلـى  يـؤدي  مما التصويتية القوة من )ئة بالم ٣٨ لها الواليات المتحدة  مع مجتمعة( وبريطانيا وفرنسا واليابان
  .الفقيرة الدول مصالح تعلو التي مصالحها وفق والصناعية الدول ومؤسسات والمستثمرين البنوك رجال خدمة

  
 صياغة في الصندوق عالقات وتنحصر ،اًمعيب اًإنمائي اًنموذج الدول على ويفرض الصندوق يتبنى) ٣(
 التي الدول في والبيئة والتعليم الصحة وزارات ذلك في يشرك وال المالية وزارات و المركزية بالبنوك برامجه
  .األزمات في معها يتعامل

  
 المحلـي،  اإلنتاج مؤسسات إلى ال التصدير لمؤسسات الدعم توفير على الصندوق برامج رتكزتا) ٤(

 حتياجـات ا من بالمئة ٥٠ بتأمين وتقوم كبير بشكل األرز منتجي المتحدة الواليات فيه دعمت الذي الوقت وفي
 أسـواقها  فـتح  هاييتي على وفرضت هاييتي في األرز لمنتجي دعم أي تقديم من الحكومة منعت فقد هاييتي،
األمريكي لألرز.  

  
 نسحابا إلى أدى الذي التعليم تكاليف رفع نتيجة بالمرأة اإلضرار في الصندوق سياسات أسهمت) ٥(
 .الصحية الخدمات أسعار رتفاعا وكذلك ،المدارس من البنات

  



 
 

١٠

 الـدول  صـادرات  تكثيف على والبرامج ، وتشجع هذه السياسات   للبيئة مدمرة الصندوق سياسات) ٦(
 حـدث  كما ،الطبيعية الموارد ستغاللا في اإلفراط إلى يؤدي مما عليها، المترتبة الديون تسديد أجل من النامية

 .البلد هذا غابات ثلثي فقدان إلى الكاكاو صادرات تكثيف إلى ضطراراال أدى حيث العاج ساحل في
  
 المكـسيك  أزمة عن المسؤولية وتحملت المتعثرة، البنوك كبار دعم في الصندوق سياسات أسهمت) ٧(
 من بالرغمو الضرائب، دافع يتحملها التي ،البنوك هذه لدى المتعثرة الديون دعم فرضت عندما وزالبي وعملتها
 مرحلـة  في الدولي النقد صندوق تبناها التي السياسات بعض وفق المالية األزمات أثناء الفائدة سعر رفع منافع
 يلغي الفائدة رفع أن على دليل يوجد ال أنه إال ،التضخم مواجهة وفي النقد ضد المضاربين محاربة بهدف سابقة

 البطالـة  معـدل  فعير قوي ركود إلى يؤدي الفوائد رفع في والمبالغة .لفترة حصولها يؤجل ربما بل الكارثة،
  .جتماعياال األمن إلى ويسيء

  
 التـي  األزمـة  وهـي  منها، التخفيف من بدالً اآلسيوية المالية األزمة تعميق في الصندوق ساهم) ٨(

 عـام  فـي  وروسـيا  والبرازيل ندوتايل ندونسياإو الجنوبية وكوريا ،١٩٩٥ عام المكسيك من كل في نتشرتا
 هـذه  وأدت ،(Lender of Last Resort) لإلقـراض  األخير الملجأ دورأدى   الصندوق وأن خاصة ،١٩٩٧

 توصـية  أدت ،الجنوبية كوريا وفي .الطويل المدى في يةقتصادواال المالية األوضاع في تراجع إلى السياسات
 زداداو .١٩٩٥ عام في زوالبي دعم تم أن بعد والبطالة، اإلفالسات من المزيد إلى الفائدة أسعار برفع الصندوق

  .٨الصندوق برنامج تطبيق بعد  بالمئة٢٠ بنسبة األجور وتراجعت بالمئة ٥٠ بنسبة المكسيك في الفقراء ددع
  
  ٩المقدمة المساعدات وفاعلية الدولي البنك أداء تقييم -٣

 فـي  محدوداً كان نجاحه أن إال ،العام القطاع إصالحات وفي المالي الدعم في الدولي البنك نجح بينما
 القضية بهذه هتمامها أن إال ،ندوتايل كالبرازيل الدول بعض على ما حد إلى تركيزه ورغم الفقر، على التركيز

  .كافياً عام بشكل يكن لم
 ضعف شملت المؤسسي بدوره يتعلق ما في مشاكل عدة األزمات لمواجهة الدولي البنك جهود واجهت

 .نفسه البنك وحدات بين ما وفي اإلقليمية البنوك ومع الدولي النقد صندوق مع التعاون
 األزمـات  بعض خالل بعتتُا التي يقتصاداال اإلصالح برامج تحقيق في الدولي البنك جهود تعثرت

 بعـض  نجحت عندما وحتى )ندتايل في المالية الشركات معظم إغالق مثل( عكسية نتائج إلى وأدت بل المالية،
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١١

 ،العـام  التـدخل  عدم نتيجة ،بالمحدودية الدولي كالبن دور تسما فقد ،الدول بعض لدى اإلصالحية اإلجراءات
 ).المصرفية غير والمؤسسات البنوك بين ما في( الدعم لها قدم التي لقطاعاتإلى ا بالنسبة وحتى

 الخاصـة  الظروف مراعاة دون لديه المعتمدة الحلول لنماذج الكامل بالتطبيق الدولي البنك قام وعندما
 ويمكـن  المستقلة، التقييم مجموعة عترافاب( سلبية نتائج وأحدث النجاح حقيقت في فشل فقد ،العميقة واإلحاطة
 هيكلـة  وإعـادة  المـالي  بالقطـاع  المتعلقـة  ستشاراتها في فشل حيث تايلند في األزمة موضوع إلى اإلشارة

ـ  ظروف لتالئم الدولي البنك لدى الموضوعة النموذجية الحلول تكييف من بد ال لذلك .لديها المؤسسات  دولال
  .١٠للنجاح أساس شرط ، وهذاالمختلفة

  
  الدولي المالي النظام صالحإ نحو :ثالثاً

  ١١العالمي النقدي حتياطيواال الدوالر -١
 من خليط وهي العشرين، مجموعة على يتعين إنه ،الصيني الوزراء رئيس نائب ،"كيشان وانغ" قال -

 النظـام  إلصالح طريق وخارطة زمنياً وجدوالً اًواضح هدفاً تحدد أن ،نمواً أقل وأخرى وصاعدة غنية بلدان
  .العالمي المالي

 ينبغي إنه وقال العالمية، النقدية المؤسسات به تدار الذي األسلوب في النظر إعادة إلى كيشان ودعا -
 والبنـك  النقـد  صندوق إلى إشارة في المؤسسات تلك في أكبر تصويتية وقوة أوسع تمثيالً النامية الدول منح
  .الغنية الدول إدارتيهما على تهيمن اللذين ليينالدو

 األكثـر  الـدول  مساعدة من لتمكينه الدولي النقد صندوق موارد تعزيز في الصين مساهمة ومقابل -
 صـعيد  على أكبر وزن نمواً األقل وللدول لها يكون بأن تطالب فإنها ية،قتصادواال المالية األزمة من تضرراً

  .العالمية المالية تالمؤسسا في القرار تخاذا
 النطـاق  فـي  دورها تعاظم ستمراريةاو العالم في الثالثة يةقتصاداال القوة عتبارهااب الصين تتطلع -

 إليجاد قتراحا عن أعلنوا قد كانوا روس نومسؤول .اليوان لعملتها الدولي ستخداماال نتشارا تعزيزإلى   ،الدولي
 محـافظ  لسان على الصين أعلنت فيما .سابق وقت في العالم في رئيسية حتياطا كعملة كيياألمر للدوالر بديل
 .الروسي قتراحلال تأييدها المركزي بنكها

 إلـى  ،أخيـراً  جتماعهما ختام في صدر بيان في والهند والبرازيل والصين روسيا مالية وزراء ادع -
 يمريكاأل الرئيس أعلن ينماب .حتياطياال عمالت ودور الدولي المالي النظام على تغييرات إدخال مسألة بحث
  .الدولي حتياطيلال كعملة الدوالر محل تحل عالمية عملة إيجاد لفكرة التام رفضه أوباما باراك
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 ستحواذا نتيجة العالمي حتياطيلال جديدة بعملة الدوالر ستبدالا سرعة في الصين إلحاح عدم لوحظ -
 معظمهـا  ،دوالر تريليـون  ٢ البالغة ،الصينية ألجنبيا النقد حتياطياتا من بالمئة ٧٠ نسبته ما على الدوالر
  .أمريكية سندات في موظفة

 الموحـدة  العالمية العملة فكرة ذلك في بما الدولي المالي حتياطياال عملة حيال أفكار عدة طرحت -
 دز،وو بريتـون  تفاقيةا خالل ١٩٤٤ عام في كينز يقتصاداال قبل من طرحها تم فلقد اليوم، وليدة ليست التي
 للـدول  أكبر حق إعطاء الضروري من كما .الدولرة أو األمريكية الهيمنة تقليص ألجل صائب توجه هذا وفي

  .١٢عدالة أكثر عالمي ونقدي مالي نظام إيجاد وضرورة الدولي، النقد صندوق داخل في النامية
 المتحدة والياتال( بلدان سبعة أغنى تضم التي روما في ،١٤ الـ مجموعة في العمل وزراء جتمعا -
 وروسيا كالصين قوية اتاقتصاد بعضها يملك أخرى وسبعة )وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا واليابان
 اإلنـساني  البعـد  جتماعاال في الوزراء وناقش .فريقياأ وجنوب مصر إلى إضافة والمكسيك والبرازيل والهند
 فـي  والفقـر  البطالـة  لمعدالت الحاد رتفاعاال يتسبب أن من متواترة تحذيرات وسط الراهنة العالمية لألزمة

  .خطيرة إجتماعية ضطراباتا
 جتماعيـة اال بالقمـة  وصفه الذي روما إجتماع إن اإليطالي العمل وزير "ساكوني ماوريتسيو" وقال -

 .األخرى يةقتصاداال األبعاد من سواه ما على اإلنساني البعد تقدم أن على العشرين مجموعة سيحث
 حتياطيـات لال جديد نظام بوضع يين،قتصاداال الخبراء كبار من المتحدة األمم شكلتها لجنة أوصت -

 دولية، حتياطا كعملة الدوالر ستخداما بشدة اللجنة نتقدتاو .المترنح يمريكاأل الدوالر من بدالً الدولية، النقدية
  .المتحدة الواليات مصلحة في ويصب مستقر غير نظام بأنه ووصفته
 تكدس عندما فائدة بدون الدوالرات تريليونات واشنطن تقرض النامية الدول أن إلى اللجنة وأشارت -

  .دوالرات صورة في الصعبة العمالت من حتياطياتهاا
 والمتوقـع  الجديد العالمي حتياطياال للنظام لتصوراتها نظري إطار وضع على حالياً اللجنة وتعكف -

  .العشرين وعةمجم لجنة قمم في بحثه متابعة
 يـضمن  بما المدى طويل عالمي ياقتصاد إصالح أسس وضعإلى   الملحة الحاجة اللجنة أكدت كما -
  .المستقبل أزمات ويجنبه مستقراً عالمياً اًاقتصاد

 بنظام الدولي حتياطيلال كعملة الدوالر تغيير في رغبته عن الصيني المركزي البنك محافظ وأعرب -
 عـن  العـالمي  يقتـصاد اال للنظام ستقراراال ضمان هو الهدف أن وأوضح .الدولي دالنق صندوق يديره جديد
  .فردية بصورة الدول بسياسات بسهولة يتأثر ال نظام إيجاد طريق
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 الـدول ( الـضعفاء  حماية تمت لم إذا مستقر غير عالم من المتحدة األمم عام أمين مون كي بان حذر -
 الدول قدرات يعزز بما التجارة لتحرير الدوحة مفاوضات إحياء إلى اًداعي الحمائية رفض على وشدد ).النامية
 .مناسبة من أكثر في مطالبه وكرر النامية،

 هائلـة  ألصـول  متالكهاا ضوء في الدوالر سيادة تقويض في متعجلة ليست بكين إن محللون يقول -
  .يةمريكاأل بالعملة مةيمق

 عمـالت  وتنظـيم  إلصدار أفضل نظاماً نؤسس أن غيينب" :بنجو داي الصيني الدولة مستشار وقال -
 عمالت بنظام ننهض وكي الرئيسية حتياطاال عمالت صرف ألسعار نسبي استقرار على نحافظ كي حتياطياال
 سـتخدام ا تـسهيل  أجل من تفاقاتإلى ا  التوصل على ببطء تعمل البالد نإ كما ،ومتنوع رشيد عالمي حتياطا

  ". الدولية التجارية التسويات في اليوان
 الرئيس ،"ساركوزي نيكوال" أعلن ،جديد نقدي ياقتصاد نظام إيجاد من الفرنسي لموقفإلى ا  بالنسبة -
 الـدوالر  ظـل  عقود بعد النقدي النظام تعديل يستوجب مما ،تغير قد العالمي يقتصاداال النظام أن ،الفرنسي
  .العالمي النقدي النظام على الوحيد المرجع خاللها

 صـعوبات  يفـرض  الـذي  األمر ،اليورو قوة بشأن ستياءها قبل من أعلن الذي - ساركوزي وقال -
 العـالمي  الـسياسي  النظام يتوافق أن يجب أال أنفسنا نسأل أن يجب نهإ - الفرنسيين المصدرين على إضافية
  .متعدد نقدي ياقتصاد نظام مع األقطاب المتعدد

 عشر مدى على يكون ربما الدوالر هيمنة عن عيداًب التحول على الصين حرص نأ يعتقد من هناك -
 .اآلن ليس لكن سنوات

 حتياطياتهاا قيمة في بالغاً تأثيراً يؤثر الذي الدوالر نخفاضا هي لصينا إلى بالنسبة الحالية المشكلة -
 .الرئيسية حتياطياال عمالت صرف أسعار في استقرار إحداث إلى حاجة وهناك

 أن ،بحثيـة  مذكرة في ،"كندا أوف بنك رويال" لدى األجنبي الصرف قأسوا محلل كول آدم ويرى -
  .به موثوق بديل أي ظهور قبل أخرى عقوداً تستغرق وقد عقودإلى  تمتد ظاهرة حتياطياال عمالت تنويع

 الـدول  مـن  جماعياً عمالً يتطلب منها الخروج أن ،العالم تجتاح التي العالمية المالية األزمة أثبتت -
 مـن  أكثر مالية وزراء جتماعاتا أيام ثالثة مدى على المتحدة األمم واحتضنت سواء، حد على الفقيرةو الغنية
 ببحث الخاص المؤتمرالدولي إطار في وذلك ،الدوليين والبنك النقد صندوق عن وممثلين ،العالم في دولة ١٢٠
 األمـد  وطويلـة  طارئـة  إجراءات تخاذا على والعمل التنميةفي   وآثارها العالمية يةقتصادواال المالية األزمة
  .فقراً األكثر السكان شرائح في تأثيرها وخصوصاً األزمة، عواقب لتخفيف
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  الدولي النقدي للنظام اإلصالح دعوات -٢
 ألوانـه  السابق من نهإ ،٢٠٠٩ يونيو/حزيران ٢٤ يوم كودرين ليكسيأ الروسي المالية وزير قال -
 لتحسن طفيفة بوادر وجود رغم العالمية، يةقتصاداال األزمة من الخروج طريق على ثابتة تغيرات عن التحدث
 مـسألة  كذلك كودرين وتناول .أيضاً كبيراً قلقاً يثير النامية البلدان من األموال رؤوس هجرة أن وأكد .الوضع
 هذا في لموسةم تغيرات تشهد لن القادمة العشر السنوات إن وقال الألجنبية، للعمالت الدول اتيحتياطا تركيبة
 غرار على اتهااقتصاد نفتاحاو للعمالت تحاداتا تشكيل إلى الرامية البلدان جهود على سيتوقف فاألمر .المجال
 فـي  فـسيكون  للتحويـل،  قابلة اليوان عملتها وجعلت ،العملية هذه في الصين ستمرتا ما وإذا .مثالً الصين
 خـالل  أما .تدريجياً مكانها ستحتل جديدة حتياطا ملةع ظهور عن أعوام عشرة من أكثر بعد التحدث اإلمكان
  .اليورو تليهاو ،عالمياً متداولة أساسية عملة األرجح، على الدوالر، فسيبقى ،الحالي العقد

 اقتراحات حيال )والصين روسيا(نفسها   الدول مواقف في تضارب حدوث السابق العرض من لوحظ -
 دولـي  مـؤتمر  عقد إلى روسيا دعت فقد ؛الدولي النقدي حتياطياال كعلة الدوالر محل يحل نقدي نظام حاللإ

 الروسـي  الخارجية لوزير األول النائب وأشار .يمريكاأل الدوالر من بدالً موحدة عالمية عملة إصدار لبحث
  .بعد كهذا مؤتمر عقد ومكان توقيت بحث يتم لم أنه إلى ،له تصريحات في ،دينيسوف أندريه

 قـوي  الـدوالر  أن" هو الفكرة لهذه رفضه سبب أن موضحاً العملة، هذه إلى جةحا يرى ال إنه وقال
 األكثـر  الـسياسي  النظام وصاحبة العالم، في اقتصاد أقوى المتحدة الواليات يعتبرون المستثمرين وأن حالياً،

  ."استقراراً
 القـديم،  وودز ريتونب لنظام إصالحاً وليس جذرياً إصالحاً الدولي المالي النظام إصالح إلى الدعوة -

 الطريـق  مهدت أنها يعتقد من هناك أن إال ،١٥/١١/٢٠٠٨ في عقدت التي العشرين قمة نتائج تواضع ورغم
  .الدولي المالي النظام مؤسسات هيكلة في تبحث جتماعاتا لمتابعة

 نإ القول وأضيف العالمي، المحلي الناتج من  بالمئة ٩٠ ىحوال تمثل العشرين مجموعة وأن خاصة -
 فـي  كبـرى  إصالحات صياغة توتم ،(Global Governance) العالمية بالحاكمية تتعلق الرئيسية المشكلة
  .١٣الدولية الحاكمية
  .ستثماراال والدولية التجارة تقييد عدم على تفقواا الذين العشرين مجموعة أداء ضعف لوحظ -
 مـن  الـواردات  على الرسوم سترفع انهإ الروسية الحكومة قالت بيومين األول جتماعاال بعد ولكن -
  .١٤الصلب والحديد منتجات من عدد على بالمئة ٥ بنسبة ضريبة فرض الهند قررت ١٨/١١ وفي السيارات
 .العالمية المالية الرقابة تنظيم في المشاركة توسيع على المجتمعون تفقا -
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 إجراء يجب لذلك ،دوىج دون سنوات ٤ من ألكثر الدولي النقد صندوق إصالح عن الحديث ستمر ا -
  .١٥الدولي البنك والصندوق من كل لدى شاملة إصالحات
  
  الدولي النقدي حتياطياال عملة مستقبل -٣

 خـتالالت اال وتفاقم ،األمريكي الدوالر على خاصة الدولية، المالية األزمة وتداعيات نعكاساتال نتيجة
 األمريكيـة  المديونيـة  حجـم  وتصاعد ،لمدفوعاتا ميزان عجز في المتمثلة ،األمريكي قتصاداال في الهيكلية

 الـدول  اتاقتصاد أصابت فادحة أضرار من ذلك على ترتب وما ،األمريكي الدوالر قيمة وتهاوي ،الخارجية
 مـن  العديـد  نطلـق ا ؛األمريكي بالدوالر الموظفة المالية محافظها قيمة نخفاضاو ،بالدوالر عملتها المرتبطة
 عـدة  أو عملـة  خلق إلى بالحاجة )وفرنسا وروسيا كالصين( والمالية السياسية اتالقياد مستوى على الدعوات
 واجهـت و وفنـزويال،  والـصين  روسيا من الدعوات هذه نطلقتاو الدولي، النقدي حتياطياال لنظام عمالت
 نظـام  خلـق  أن إلى مشيرة الدعوات هذه تراجع ولوحظ .أوباما األمريكي الرئيس من ومعلنة شديدة معارضة

  .سنوات عشر إلى يصل الوقت بعض ستستغرق الدولي النقدي حتياطياال لعمالت ديدج
 تجارتهـا  لتمويل الدفع كوسيلة الدوالر عن التخلي وآسيا الالتينية أمريكا في الدول من العديد بدأ كما
ـ  وتنويع الصين، مع تجارتها في الصيني اليوان ستخدامإلى ا  لجأت التي كالبرازيل الخارجية،  التـي  التالعم

 بالـدوالر  المـرتبط  النقـدي  نظامها تغيير إلى الدول بعض لجأت بينما ي،حتياطاال من أرصدتها فيها توظف
  .كالكويت العمالت من بسلة عملتها ربطإلى  وسعت

 اتاقتصاد إلى المستنده العمالت من عدد في التفكير حول البديل بالنظام المتعلقة المقترحات وتراوحت
 هـذه  فـي  التفكير نإ ،رأينا وفي ؛القوية العمالت من سلة عتماداو األوروبي، واليورو )ليوانا( كالصين قوية

 أكثـر  جديـد  دولـي  وتجـاري  ومالي نقدي نظام معالم لبلورة المتجه الفكري اإلطار ضمن سيستمر المسألة
  .األمريكي لدوالرا هيمنة من ومتحرراً وعدالة اًاستقرار

  

  العشرين ولجنة الثمانية لجنة دور تقييم -٤
  الثمانية لجنة دور تقييم -أ

  الفقراء طموحات تلبي ال أغنياء وعود :أكويال قمة

 أكـويال  مدينـة  فـي  الكبـار  الثماني مجموعة جتماعاتا نتائج أيام ثالثة مدار على العالم ترقّب) ١(
 اتقتـصاد لال مـس الخ مجموعة كذلك فيها تشارك التي ،)٢٠٠٩( يوليو/تموز ١٠-٨ الفترة خالل اإليطالية
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 األزمـة  من الخروج سبل لبحث وذلك الدولية، المؤسسات وعن وآسيوية فريقيةأ دول عن وممثلون ،الصاعدة
  .العالمية يةقتصاداال

 فـي  القمة جتماعاتا في الصاعدة اتقتصادلال الخمس مجموعة وقادة الكبار الثماني قادة توصل) ٢(
 األعمال ثقة وتحسن األسهم أسواق في نتعاشاال بوادر من الرغم على هأنإلى   ،يامأ ثالثة لمدة اإليطالية أكويال

  .ألوانه سابق أمر قتصاداال تعافي حول الكالم فإن والمستهلكين،
 علـى  تفقـوا او ،قتصاداال تعافي من التحقق يتم حتى التحفيز، لبرامج هتماماًا سيولون أنهم القادة كدأو

  هيكلة إعادة وضرورة يقتصاداال السلوك وأسس ركةالمشت المبادئ لتحديد إطاري برنامج وضع
  .١٦العالمية المالية المؤسسات

 مجموعـة  قمـة  ختـام  في المنعقد الصحفي مؤتمره في مدفيديف دميتري الروسي الرئيس أعلن) ٣(
 أن مفـاده  سـتنتاج ا إلى خلصوا القمة في المشاركين جميع أن يوليو/تموز ١٠ يوم أكويال في "الكبار الثماني"
 القمة في المشاركون أكد كما .المشتركة بالجهود إال يتحققا لن العالمي قتصاداال في والنمو األزمة من لخروجا
  .وواشنطن لندن في سابقاً عقدتا اللتين "العشرين" مجموعة قمتي بقرارات لتزامهمما

 لكن ،"..الميالع صادقتاال في تالحظ التي اإليجابية األمور إلى الجميع أشار لقد" :أيضاً مدفيديف وقال
 أن إلـى  مـشيراً  "نحداراال ذروة جتزناا إذا ما واضح غير زال فما .والطمأنينة الهدوء إلى اإلخالد يجوز ال"

  .القمة في كله عملنا في بصماتها تركت قد يةقتصادواال المالية األزمة
  
  "الثماني" لجنة لتطوير الثالثة تجاهاتاال

  :أساسية تجاهاتا ثالثة في "الثماني" مجموعة تتطور أن لواجبا من أن مدفيديف الرئيس ويعتقد
 األطـر  تحديـد  بدون ألنه ،دوماً إليه ندعو ما وهو ،الدولي للتعاون القانونية القاعدة تعزيز"  هو األول

  ."بيننا التعاون يتم لن القانونية
  .جديدة أخرى ستحداثا الضرورة ولدى ،المالية المؤسسات إصالح فهو" ،الثاني تجاهاال أما
 المنظمات تحديث إلى نماإو ،فقط المالية المؤسسات صالحليست إلى إ   حاجة هناك فإن ،قوله حسببو
  .المتحدة األمم هيئة مثل ،الدولية السياسية

 أن ،"الثمـاني " لمجموعة الفعال النشاط مواصلة لغرض الضروري من نإ قائالً الروسي الرئيس وتابع
 عن والتخلي ذاته الوعي إصالح - تجاهاتاال أهم أحد هو ولربما" :قائالً مدفيديف وأكد .التفكير أسلوب يتغير
  ".األخيرة األعوام في العالمية المؤسسة في هيمنت التي المقولبة األفكار
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  الدولي المالي النظام إصالح في العشرين لجنة دور -ب
 الجمعـة ( المتحـدة  الواليـات في   بيتسبرغ في األخيرة جتماعاتهاا في العشرين مجموعة حققت) ١(

 الثمانيـة  مجموعة من الدولي والمالي قتصادياال النظام قيادة في رئيسياً تحوالً ،يومين ولمدة )٢٥/٩/٢٠٠٩
 مجموعـة  إلى ،)المتحدة والواليات روسيا ،اليابان ،ألمانيا ،فرنسا ،كندا ،بريطانيا( الغنية الدول فقط تضم التي

 لقيادة الرئيسية المرجعية العشرين مجموعة باتت حيث ،بقوة الصاعده والدول يةالغن الدول تضم التي العشرين
 ،العـالمي  المحلي الناتج من بالمئة ٩٠ ىحوال تمثل العشرين مجموعة وأن خاصة ،الدولي يقتصاداال النظام
 .وليالـد  المـالي  النظـام  مؤسـسات  هيكلة في تبحث جتماعاتا لمتابعة الطريق مهدت أنها يعتقد من وهناك
 ٥ عـن  تقـل  ال بنسبة الدولي النقد صندوق في حصتها زيادة مبدأ على الحصول في الصاعدة الدول ونجحت
  .١٧والتجارية المالية يقطاعاته الدولي قتصاداال تطورات متابعة ورصد في دورهاإلى  باإلضافة، بالمئة

  
 حول الجديد للواقع تقييمه عن الدولي البنك رئيس أعلن ،"األزمة؟ بعد ماذا" بعنوان له خطاب وفي) ٢(

 :زوليك قال حيث ،الجديد الدولي النظام صياغة في العشرين لجنة دور
 لالسـتمرار  وقابـل  قـوي  نمو بتحقيق الخاص الجديد لإلطار األقران استعراض أن فيه شك ال مما"
 طيبـة،  بداية يشكل ،الماضي األسبوع في العشرين مجموعة قمة مؤتمر أثناء عليه االتفاق تم الذي ،ومتوازن

 الرصد نتائج ألخذ جديدة رغبة وجود ذلك في بما الدوليين، والتنسيق التعاون من جديداً ىمستو سيتطلب لكنه
  .١٨"األقران من ضغطاً األقران استعراض آلية وستتطلب .الجد مأخذ على العالمي

 علـى  الجالـسة  غير دانالبل تلك العشرين مجموعة تنسى أال كذلك األهمية من أن إلى زوليك وأشار
  :قال حيث .المفاوضات طاولة

 المنتـدى  العـشرين  مجموعـة  ستصبح الماضي، األسبوع في بيتسبرغ في عليه االتفاق تم لما ووفقاً"
 أن يمكنهـا  ال لكن .الصاعدة والقوى المتقدمة الصناعية البلدان بين ما في الدولي يقتصاداال للتعاون الرئيسي
  .١٩"خارجه بلداً ١٦٠ من أكثر أصوات تجاهل كذلك الممكن غير ومن .ابذاته قائمة لجنة تكون
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  )الخالصة( الدولي والمالي النقدي النظام إصالح أسس :رابعاً
  اإلصالح برؤية المتعلقة األساسية الحقائق بيان -١
 خـالل  العـالمي  الكـساد  منذ المعاصر يقتصاداال التاريخ في مسبوقة غير الحالية األزمة تعتبر -أ
 في يقتصاداال النمو مسار تحويل في نعكستاو ،عالمياً نتشارهاا تسارع حيث الماضي، القرن من اتيالثالثين

 والدول الدولي للبنك المتاحة المالية الموارد وضعفت ،الفقر زداداو ،عالمياً البطالة نتشرتاو ،الركودي تجاهاال
 نظراً األزمات، مواجهة في لتنبع جاهزة حلوالً اتاألزم وتجارب دروس فيه تقدم ال الذي الوقت وفي .األخرى
 .بنجـاح  األزمـات  لمواجهـة  التصدي في الهامة األساسية القواعد من يستفاد لكن أزمة، كل خصوصيةإلى  
 ومحدداً مركزياً دوراً الجديد والتجاري والمالي يقتصاداال للنظام معالم بلورة مسألة تحتل ،السياق هذا وضمن
  .الدولي قتصادلال ومنيعة آمنة نطالقا اعدةق لبناء رئيسياً

 والمـالي  يقتـصاد اال النظـام  مؤسسات وأداء هيكليات مواءمة عدم إلى السابقة تحليالتنا تشير -ب
 الـدول  لتطلعـات  مواءمتهـا  بعدم هيكلياتها تسمتاو ،إنشائها وثائق تضمنتها التي ألهدافل الدولي والتجاري

 في الدولي النقد صندوق فشل ،المالية باألزمات يتعلق ما وفي .خاص بشكل ةالفقير والدول ،عام بشكل النامية
 فـي  ولكنه ،المؤشرات هذه تطوير يتابع أنه من الرغم على لألزمات، المبكر اإلنذار ومؤشرات أسس إرساء
ـ  علماً ؛الراهنة العالمية يةقتصاداال المالية األزمة وآخرها ،باألزمات التنبؤ في فشل نفسه الوقت  الجهـود  أنب

 هذا ومعالم مرتكزات تعميم يرافقها أن على ،تستمر أن ينبغي لألزمات المبكر لإلنذار نظام بلورة تجاه المبذولة
 مكونـات  جميـع  ستيعاتا على الدول هذه كوادر تدريبإلى   الحثيث والسعي ،الدول جميعإلى   بالنسبة النظام
  .النظام

 بالعدالـة  يتـسم  نظـام  إقامة في والتجارية والنقدية ماليةال ومؤسساتها المتحدة األمم منظومة وفشلت
 ستراتيجياتاو ،المتحدة األمم لدى التنمية عقود من الرغم على ،والبطالة الفقر مشاكل ستشراءا بدليل ،والكفاءة
  .الدولية التنمية

  
  المتحدة األمم إلصالح الدعوات نطالق ا-٢
 في الدعوات من العديد انطلق ،العالمي النطاق في لماليةوا يةقتصادواال األمنية األزمات تكرار مع -أ
 في أنشئت التي ،المتحدة األمم ألنشطة الحاكمة والقانونية المؤسسية األطر في النظر إعادة إلى الدولية األروقة
 يقتـصاد واال الـسياسي  واالسـتقرار  السالم فيه يسود جديد عالم بناء أجل من ،الثانية العالمية الحرب أعقاب
  .الثانية العالمية الحرب في المنتصرة الدول ثقل خالل من المتحدة األمم ميثاق مدواعتُ ،والمالي

 األمـم  إصالح على الدولي جماعاإل حد إلى وصلت التي الدعوات لهذه المنطلق التالية الدوافع وشكلت
  :اإلصالح هذا بأسس المتعلقة الرؤى اختالف مع المتحدة
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 واألمنيـة  ةالـسياسي  والقـضايا  العالمية الشؤون مختلف على واألوروبي ياألمريك القرار سطوة) ١(
 الراهنة يةقتصادواال المالية األزمة حدوث بدليل( والنقدية ،والمالية ،يةقتصادواال ،)العراق في حدث ما بدليل(

-١٩٢٩ العظـيم  العـالمي  الكـساد  أزمـة  منذ المعاصر عالمنا شهدها التي األزمات أعمق من اعتبرت التي
١٩٣٣(.  

 األمريكيـة  المتحـدة  الواليات رأسها وعلى األمن مجلس في العضوية دائمة الدول مجموعة تتمع) ٢(
 وحـل  ،المختلفـة  العـالم  مناطق في السالم تحقيق إلى الرامية الجهود إفشال إلى أدى الذي األمر ،الفيتو بحق

 ،األمـن  مجلس في الفيتو حق في النظر إعادة لىإ الدعوة ذلك على ترتب .عادالً حالً الساخنة األمنية القضايا
  .جديد ميثاق وفق أعمالة تنظيم وإعادة

 فـي  العامـة  الجمعية ألنشطة القانونية بالقواعد يتعلق ما في الميثاق في النظر إعادة إلى الحاجة) ٣(
 حقـوق  ينـصف  لوبشك ،العالمية جتماعيةواال السياسية القضاية مختلف لمعالجة فعالة صالحيات منحها اتجاه
 عتـراض ا وهنـاك  الثلثين بغالبية تصدر العمومية الجمعية قرارات بأن العلم مع ،الفقيرة والدول النامية الدول
 .مريكيألا الفيتو ومواجهة عليها للتصديق األمن مجلسإلى  القرارات هذة من العديد ةإحال على

 ما في العربية القضايا مختلف بحث في مجدية غير المتحدة األمم منظمة بأن عربي عام رأي تولد) ٤(
 مواقفهـا  علـى  سـتراتيجي اال اإلسرائيلي مريكياأل التحالف عالقات هيمنة خاصة ،الفلسطينية بالقضية يتعلق

  .وقراراتها
 مـا في   خاصة ،العالم دول جميع بإجماع ضرورية باتت المتحدة األمم في النظر إعادة فإن ،كله لذلك

  .٢٠المتحدة لألمم التابع واالجتماعي يقتصاداال والمجلس العمومية يةوالجمع األمن بمجلس يتعلق
  
 حيـث  العمالقـة  المصارف من كبيرة مجموعة سقوط مع الراهنة الدولية المالية األزمة ترافقت -ب

 ،٢٠٠٧ عام سبتمبر/يلولأ بين( واحد عام خالل دوالر مليار ٦٧٦ مبلغ مصرفًا ١١ لـ الخسائر مجمل بلغت
 بأكمله العربي للوطن اإلجمالي المحلي الناتج من  بالمئة ٥٢ تعادل الخسارة وهذه ،)٢٠٠٨ عام برسبتم/يلولأو

 فـي  األزمة تداعيات تزال ام ،األخرى األوروبية والبنوك األمريكي الفدرالي البنك تدخل ورغم ،٢٠٠٦ لعام
 وباإلشارة ،العشرين الدول عةمجمو به تقوم الذي الهام الدور من الرغم وعلى .ملحوظ بشكل تتراجع لم نشاط
 مـن  بد فال .اجتماعات من سبقه وما ،المتحدة الواليات في )٢٠٠٩ سبتمبر/أيلول خالل( األخير اجتماعها إلى
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 ظهر الذي النظام عن ويختلف ،جتماعيةاو وإنسانية منطقية أكثر أسس على يقوم جديد عالمي نظام عن البحث
  .األمريكية وودز بريتون ةمدين في الثانية العالمية الحرب بعد

  
 الـديون  بـشراء  متخصصة كبرى مؤسسة شكلت قد األزمة هذه بعد المتحدة الواليات أن ورغم -ج

 إلـى  إضـافة  دوالر مليار ١٨٠ ضخ إلى إضافة ،منها يمكن ما سترجاعا ومحاولة وإدارتها السيئة أو الهالكة
 التـي  ،أيـضاً  األوروبية البنوك قبل من مضخوخة أموال مع المترافقة )دوالر مليار ٧٠٠ بمقدار بوش خطة(

 العالم في )والمرض والجهل الفقر( معالجة على أنفقت لو برأينا فإنها ؛دوالر تريليون ٢،٥ بمجموعهاتتجاوز  
 لـشهر  واألعمـال  قتصاداال مجلة ذكرته ما حسبب ،التفاصيل إلى وبالعودة .ستئصالهاال كافية لكانت ،بأكمله
 ،األمريكيـة  المصارف ألكبر السوقية القيمة في نخفاضاال نإ ؛٥٦ صفحة ،٣٤٦ العدد بر،أكتو/األول تشرين
  :مريكيةاأل الدوالرات وبمليارات ،يلي كما كانت

 ليمـان  - ٨٦ اأمريك أوف بنك - ١٣٩ غروب سيتي مجموعة - ١٤٨ الدولية يةمريكاأل المجموعة(
 غولد - ٤٠ لينش ميريل - ٤١ ماك فريدي - ٦٤ ماي ميو واشنطن - ٣٠كسبريسإ انأمريك - ٣٢ براذرز

  ).٣٣ ستانلي مورغان - ٣٧ ساكس مان
 إلـى  عتباراال بها نعيد التي الكيفية في العملي التفكير تستدعي العمالقة المصارف لبعض الخسائر هذه

 هنًـا ر العـالمي  قتـصاد اال يبقـى  على أال  ،والصناعة الزراعة أي والثاني األول الحقيقي قتصاداال قطاعات
 للـذهب  متالكهـا ا أو اإلنتاجيـة  األمريكيـة  القـدرة  لـى ع زاد الذي الدوالري واإلصدار الورقي قتصادباال
 أي دوالر مليار ٢ بحدود يومياً تطبع أنها إلىتشير  التقديرات بعضأن   سيما وال الدولية، النقدية ياتحتياطواال

  .دقيقة كل دوالر مليون ١،٤ بحدود
 المـصداقية  عدم عن تعبر ،األمريكية واإلدارة البنوك هذه بها قامت التي ؤولةالالمس األعمال نإ كما
 ضطرتا المشكالت هذه فإن ،ذلك على وكدليل ؛والتجارية النقدية وخاصة الدولية العالقات حتراماو والشفافية
 الـشركات  أكبـر  في مسؤوالً ٤٠ من أكثر مع لتحقيقإلى ا  )يأ بي فأ( األمريكي دراليفال التحقيقات مركز
 العـالمي  المالي النظام يبقى أن يجب فهل  .شركاتهم عمل ونتائج للحسابات وتزويرهم تالعبهم بسبب ،المفلسة
  ؟٢١القمار كازينوهات يشبه ما إلى منها المالية وخاصة العالمية األسواق حولت مغامرة فئة أيديفي 

 نتيجة - بيانه سبق ما وفق - الدولي كوالبن الدولي النقد صندوق قبل من األخطاء من العديد حدث كما
  .الدول مختلف ظروف تراعي وال ونمطية مقولبة عالجات تطبيقإلى  اسعيهم
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 أسست التي األهداف تحقيق في والفشل ،إليها اإلشارة سابق الدولية المالية األزمات تتابع فإن ،لذلك -د
 والقانونيـة  المؤسسية األطر كامل وهيكلة بناء ادةإعإلى   الملحة الحاجة تولد ؛الدولية المؤسسات هذه أجلها من

  .الدولي والنقدي والمالي يقتصاداال للنظام والفنية
  

 المـالي  النظام إلحالل عملية منطلقات تشكل أن ينبغي التالية والمعايير األسس فإن ،رأينا وفي -هـ
 ويحرر والفقيرة النامية للدول لتمثيلا وعدالة رشيدة بحاكمية يتمتع فعال جديد نظام بخلق ،الحالي يقتصادواال
  .الكارثية األمريكية الهيمنة من

  
  المؤسسي اإلطار -٣
 وإطارهـا  المؤسـسي  بنيانها إقامة يتم بحيث الدولي والمالي النقدي النظام مؤسسات تصميم إعادة -أ
 المالية الموارد وتأمين ،الالزمة القدرة وامتالك ،العالمي يقتصاداال ستقراراال وأهداف متطلبات وفق القانوني
 اتقتـصاد اال فيهـا  بما( النامية الدول أهداف بتحقيق كذلك مرتبطةهي  و .الجديدة برسالتها المؤمنة والبشرية
 على النامية الدول قدرات وتدعيم ،جتماعيواال يقتصاداال ستقرارواال المستدامة التنمية في )بسرعة الصاعدة
 والبطالـة  الفقـر  مـشاكل  وحل الهيكلية والتجارية والنقدية المالية الالتختاال لمعالجة ستراتيجياال التخطيط
  .لديها والتضخم
  
 إلقامة لها التابعة قليميةاإل واللجان المؤسسات ومختلف المتحدة مماأل منظومة مع بالتعاون والسعي -ب

 والـشفافية  والنزاهـة  العدالـة  روح هفي وتسود ،واألزمات التلوث من خاٍل لعالم ونقدي ومالي ياقتصاد نظام
 الحاكمـة  القانونية األطر في األهداف هذه كل ترجمة التصور هذا تنفيذ ويتطلب .واإلنساني المعيشي واألمن

 كمـا  .لـديها  والـوظيفي  والتنظيمي المؤسسي البناء في وكذلك ،الدولي والمالي قتصادياال النظام لمؤسسات
 الـدولي  العمـل  بأخالقيـات  المتعلقة المبادئ ونفاذ الرشيدة الحاكمية ومبادئ أسس يالءإ التصور هذا يستلزم

(International Ethics)، ًالبـشع  ستغاللواال المدمرة والمضاربات والجشع الفساد أشكال كافة للعالم تجنيبا 
  .الفقيرة والدول لإلنسان

  
ـ  الفقيـرة  والـدول  الـصاعدة  والـدول  النامية الدول تمثيل مستوى تحسين على العمل -ج  إدارة يف
 التمثيل مستوى لتعزيز استعدادها أبدت وإن ،العشرين مجموعة لدى السائدة تجاهاتاال نأل .الدولية المؤسسات

 زالـت  ما والفقيرة النامية الدول قيةب أن إال ،التصويت حقوق من بالمئة ٥ عن اليقل بما ،الصاعدة الدول لدى
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 سـابق  تصريحاته في حتوض كما ،زوليك الدولي البنك رئيس أدركه الذي األمر وهو .بها مهتم غير مصالحها
  .إليها اإلشارة

  
 علـى  المفـرط  عتماداال تجنب عتباراال في تأخذ ،الدولي النقدي النظام لقاعدة جديدة أسس بلورة -د
 .العمالت هذه إليها تنتمي التي اتقتصاداال قوة بحسب القوية العمالت من سلة عتمادا صوب تجاهواال ،الدوالر

 ،البريطـاني  واإلسـترليني  ،اليابـاني  والين ،يوروباأل اليورو من كل إلى اإلشارة يمكن ،السياق هذا ضمنو
 للمدفوعات دولي نظام تأسيس حول ،تقديمه سبق الذي ،كينز مشروع قراءة إعادة يمكن كما .الصيني واليوان

 لمواجهة ،المركزية البنوك بين تعاونية تمويلية تسهيالت وتأمين ،جديدة دولية عملة إنشاء خالل من ،والمقاصة
 بمـا  وتحديثـه  همـشروع  تطوير على والعمل ؛مدفوعاتها موازين في الدول بعض لها تتعرض التي المشاكل
  .المقترح للنظام الفعلية جتياجاتواال يتوافق

 ومع ،جهة من الدولية والتجارية والنقدية المالية المؤسسات بين والتنسيق التعاون آليات وتعزيز إنشاء
  .أخرى جهة من اإلقليمة المؤسسات
  

  والسياسات العمل منهاج -٤
 الرقابيـة  والمؤسسات للحكومة والرقابي التنظيمي الدور وتعزيز ،السوق حرية تقديس عن التخلي -أ

  .المالي القطاع على
  
 وتكييف ،الفقيرةو النامية الدول لجميع المقولبة برامجها تقديم عن الدولية المالية المؤسسات تخلي -ب
 تلـك  لدى السائده والقانونية المؤسسية واألطر واإلنجازات الهياكل عتباراال في األخذ مع ومقترحاتها برامجها
  .لديها النمو ومحددات التنمية ومرحلة الدول

  
  .بها الفعلي لتزامواال الدولي والتجاري المالي العمل في األخالقية المعايير من مجموعة وضع -ج
  
 ذلـك  فـي  بما لمعالجتها والتصدي األزمات بتجنب المتعلقة والمؤشرات السياسات موضوع يالءإ -د
 المتعلقـة  الفنية المساعدات وتقديم تطويرها ومتابعة ،تستحقه الذي هتماماال لألزمات، المبكر اإلنذار مؤشرات

  .والفقيرة النامية للدول بها
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 ومنظماتهـا  المتحـده  األمـم  عـن  الصادرة التنمية دوعقو الدولية اإلنمائية ستراتيجياتاال منحهـ   
 وتـوفير  أدائهـا  تقيـيم  ومتابعة أهدافها وتحقيق لتنفيذها الجدية والمتابعة ،الالزمة الجدية والمالية يةقتصاداال

  .لتنفيذها الالزمة المخصصات
  
 ميثاقهـا  في لالدو جميع لمصالح ممثلة تكون بحيث المتحدة لألمم الكلي النظام إصالح على العمل -و
 السياسية العالم مشاكل حل عل قدرتها وتعزيز ،عليها األمريكي التفوذ سطوة من وتحريرها،  المؤسسي وبنائها
 علـى  والمصداقية بالقدرة وتتمتع ،المباشر وغير المباشر ستعماراال مرحلة تنهي بعدالة يةقتصادواال واألمنية
 القـدرة  متالكاو ،والبيئية جتماعيةواال قتصاديةاال جوانبها جميعفي   الدولية للتنمية فاعلة ستراتيجياتا صياغة
  .بنجاح تنفيذها متابعة على
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