
 

 ثبت المصطلحات

  Webmoudirبقلن ,2009أيار )هايو(  1الجوعة 

 ثبت اؼبصطلحات

اعبنوب، العادل الثالث، بلداف اعبنوب، :يف ىذا الكتاب، تستخدـ اؼبصطلحات التالية بوصفها مرتادفات.العالم الثالث، الخ:تحذير
 .احمليط، البلداف النامية

، بلداف الشماؿ، الشماؿ، اؼبركز، (الرئيسّية)الثالوث، البلداف الرأظبالّية اؼبصّنعة :بصورٍة عاّمة، تستخدـ ىذه اؼبصطلحات يف معارضة
 .البلداف اإلمربيالّية، وتعترب مرتادفات

 .تصّنف بلداف الكتلة السوفييتّية سابقاً ضمن احمليط

 (ADPIC)اتفاقّية حماية حقوق الملكّية الفكريّة المستخدمة تجارياً 

 «TRIP’s («Trade Related Intellectual Property Rights.):باإلنكليزيّة

اؼبعلوماتّية وىي زبّص ميادين متنّوعة مثل الربؾبة .يف إطار منّظمة التجارة الدولّية1995دخلت ىذه االتفاقّية حّيز التنفيذ يف العاـ
وىي ربّدد مقاييس دنيا لرباءات االخرتاع وحقوؽ التأليف .وتصميم الدارات اؼبطبوعة، واؼبنتجات الصيدالنّية والزراعات اؼبعّدلة وراثّياً 

ّظمة التجارة وىذه اؼبقاييس مأخوذٌة من تشريع البلداف اؼبصّنعة، وتفرض بالتارل على صبيع أعضاء من.والعالمات التجاريّة وأسرار التصنيع
وىي أكثر صرامًة بكثًٍن من التشريع القائم يف معظم البلداف النامية وكثًناً ما تتعارض مع .العاؼبّية مبط ومستوى اغبماية يف تلك البلداف

ياً التابعة ؼبنّظمة ومن اؼبمكن إرغاـ بلٍد على تطبيق اتفاقّية ضباية حقوؽ اؼبلكّية الفكريّة اؼبستخدمة ذبار .اؼبصاحل واغباجات اػباّصة ُّا
ويف اؼبمارسة، يعين ذلك أنّو إذا دل وبرـت بلٌد ما التزاماتو يف ؾباؿ حقوؽ اؼبلكّية .التجارة الدولّية عرب نظاـٍ لتسوية النزاعات بٌن الفرقاء

 (.1999/67ي، برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائ)الفكريّة، فهو يعّرض نفسو لعقوباٍت ذباريّة، فبّا يبّثل هتديداً جّدياً لو

 وكالة ضمان التصدير

، ىنالك خطٌر يف أف تعيق صعوباٌت اقتصاديٌّة أو سياسّيٌة دفع  حٌن ربصل شركٌة خاّصٌة من الشماؿ على سوٍؽ يف بلٍد ناـٍ
يف .بلجيكا ولتحصٌن نفسها، تستطيع الشركة أف تؤّمن نفسها يف وكالة إقراٍض للتصدير، مثل الكوفاس يف فرنسا أو دوكروار يف.الفاتورة

 .حاؿ حدوث مشكلة، تدفع تلك الوكالة بدالً من الزبوف اؼبفلس، وتضمن شركة الشماؿ استعادة أمواؽبا
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تسليح، مشاريع كربى يف )أحد االنتقادات الرئيسّية اليت وّجهت لتلك الوكاالت ىو أّّنا ال تنظر كثًناً يف طبيعة العقود اليت تؤّمن عليها 
وال يف نتائجها االجتماعّية والبيئّية، فتقّدـ يف كثًٍن من األحياف (طاقة مثل سّد اؼبضائق الثالثة العمالؽ يف الصٌنؾباؿ البىن التحتّية وال

 .، ما يعين دعمها الضميّن النتهاكات حقوؽ اإلنساف األساسّية(مثل مشروع شركة توتاؿ يف بورما)دعمها ألنظمٍة قمعّيٍة وفاسدة 

 مساعدات التنمية الرسمية

يكفي إذف أف تتّم اؼبوافقة .ى القروض اليت تقّدمها ىيئاٌت حكومّيٌة يف بلداٍف مصّنعٍة بشروٍط مالّيٍة تفضيلّيٍة دبساعدة التنمية الرظبّيةتدع
لنعتربه مساعدًة، حّّت وإف سّدده البلد اؼبستفيد بعد ذلك إذل (قرض تفضيليّ )على منح قرٍض بسعر فائدة أقّل من سعر فائدة السوؽ 

وكذلك (اليت ترغم البلد اؼبستفيد على شراء اؼبنتجات أو اػبدمات من البلد الدائن)وتندرج ضمنها القروض الثنائية اؼبقيٍّدة .سنتآخر 
عالوًة على اؼبساعدة الغذائية، يبكن سبييز ثالثة أشكاٍؿ رئيسّية الستخداـ األمواؿ .زبفيضات الديوف ضمن مساعدة التنمية الرظبّية

سبويل عجز اؼبيزانية أو ميزاف )التنمية الريفّية والبىن التحتية واؼبساعدة اؼبقّدمة لغًن اؼبشاريع :ىذا النحو وىياؼبتوافرة على 
خبفض العجز اغبكومّي واػبصخصة والسلوؾ البيئي «مشروطةً »وتكوف ىذه اؼبساعدة .والشكل األخًن يتزايد باستمرار(.اؼبدفوعات

وقد حّددت حكومات الشماؿ الرئيسّية والبنك الدورل وصندوؽ النقد الدورل .وإرساء الديبوقراطية، اخلالسليم والعناية دبن ىم أكثر فقراً 
 .اؼبساعدة متعّددة األطراؼ واؼبساعدة الثنائية واؼبنظمات غًن اغبكومية:سبّر ىذه اؼبساعدة عرب ثالث قنوات ىي.ىذه الشروط

 اإلصالح الهيكلي  

 .النقد الدورل مقابل منح قروٍض جديدة أو إعادة جدولة قروٍض قديبة ىو سياسٌة اقتصادية يفرضها صندوؽ

 المجازفة األخالقي ة أو المخاطرة األخالقي ة

 Moral hazard:باللغة اإلقبليزية

تناظر يف وىي حّجٌة كثًناً ما يستخدمها خصـو إلغاء الديوف، وتستند إذل النظرية الليربالّية اليت تضع اؼبدين والدائن يف حالة عدـ 
إّف إلغاء الديوف اليـو قد يؤّدي إذف إذل خطر انتشار ذلك .يف ىذه اغبالة، وحده اؼبدين يعلم أنّو عازـٌ فعالً على سداد دائنو.اؼبعلومات

ن حلٍّ ولن يكوف لدى ىؤالء م.التسهيل اؼبمنوح للمدينٌن يف اؼبستقبل، ويفضي بالتارل إذل زيادة فبانعة الدائنٌن إلقراض رؤوس أمواؽبم
-الال»توضع يف صّف الدائنٌن حصراً، يف حٌن توضع «األخالؽ»وكما نرى، فإّف .سوى فرض سعر فائدٍة مرتفع يتضّمن عالوة ؾبازفة

واغباؿ أنّو من اليسًن علينا إظهار أّف تلك اَّازفة األخالقّية ىي نتاٌج مباشٌر .يف صّف اؼبدينٌن اؼبتهمٌن مسبقاً بسوء النّية«أخالؽ
ة اؼبطلقة لتدّفق رؤوس األمواؿ، فهي تتناسب مع انفتاح األسواؽ اؼبالّية اليت تضاعف إمكانّيات عقود الشراء والبيع اليت يفرتض للحريّ 

وىكذا، فإّف أصحاب اؼباؿ .ُّا أف توفّر الرفاه للجنس البشرّي، إالّ أّّنا توفر حّصتها من العقود غًن اؼبضمونة على كبٍو أكثر تأكيداً 
إنّو ينطوي على اؼبخاطرة وإنّو ينبغي أف يكوف  عنو اعفة إمكانّيات كسبهم للماؿ إذل ما ال ّناية دوف ـباطرة يف ؾبتمٍع يقاؿ يريدوف مض

 .ما أصبلو من تناقض...كذلك

  الميزان التجاري وميزان السلع والخدمات

واغباصل ىو الرصيد التجاري الذي (.الواردات)وبٌن مشرتياتو (الصادرات)يقيس اؼبيزاف التجاري لبلٍد ما الفارؽ بٌن مبيعاتو من السلع 
وإذا أخذنا باالعتبار أيضاً العملّيات اؼبتعّلقة باػبدمات، كنفقات التصدير والعموالت اؼبصرفّية .يكوف إّما فائضاً أو يف حالة عجز



ئٍذ على ميزاف السلع واػبدمات، الذي يشمل أيضاً ونفقات التأمٌن وشراء وبيع براءات االخرتاع أو دفع اؼبستحّقات، فإنّنا كبصل عند
 .نفقات السائحٌن ودفع األجور والفائدة واألرباح ألجانب أو من قبل أجانب

  ميزان المدفوعات

ومبادالتو اؼبالّية مع البلداف (مثل تصدير واستًناد السلع واػبدمات)ميزاف اؼبدفوعات اعباري لبلٍد ما ىو حصيلة صفقاتو التجاريّة 
حٌن يكوف ميزاف اؼبدفوعات لبلٍد ما فائضاً، يكوف بلداً دائناً .وىو مقياٌس لوضع البلد اؼبارّل بالنسبة لبلداف العادل األخرى.األجنبّية

وعلى العكس من ذلك، إذا كاف ميزاف بلٍد ما خاسراً، فعليو أف يتوّجو للمقرضٌن الدولّيٌن ليقرتض من أجل تغطية .بالنسبة لبقّية العادل
 .اجات التمويل لديوح

 .يأيت ميزاف التعامالت الرأظبالّية، وىو النقيض ؼبيزاف اؼبدفوعات اعبارية، ليكمل ميزاف اؼبدفوعات فيتوازف إذف بالتعريف

 البنك المركزي

زّود بالعملة وفق سعٍر وتكوف البنوؾ التجارية مرغمًة على الت.يدير البنك اؼبركزي لبلٍد ما السياسة النقدية ووبتكر إصدار العملة الوطنية
 .ربّدده النسب التوجيهّية للبنك اؼبركزي

  البنك الدولي

يف بريتوف وودز يف إطار النظاـ النقدّي الدورّل اعبديد، رأس ماٍؿ تدفعو البلداف 1944يبتلك البنك الدورّل، الذي تأّسس يف العاـ 
يبّوؿ البنك الدورّل مشاريع يف القطاعٌن العاـ أو اػباّص يف بلداف العادل .األعضاء، واألىّم أنّو يقرتض من أسواؽ رؤوس األمواؿ الدولّية

 :وىو يتكّوف من األقساـ اؼبلحقة اػبمس التالية.الثالث وبلداف الكتلة السوفييتّية سابقاً 

، (الزراعة والطاقة)وىو يبنح قروضاً لقطاعات نشاٍط كبًنة (2003عضواً يف العاـ BIRD،184)البنك الدورل لإلنشاء والتعمًن 
 .وعلى كبٍو خاصٍّ للبلداف ذات اؼبوارد اؼبتوّسطة

وقد زبّصص يف منح قروٍض (2003عضواً يف العاـ 164وفق تسميتو باللغة اإلنكليزيّة، IDAأوAID)االرباد الدورل للتنمية 
ومة أو ضئيلة جّداً بالنسبة للبلداف تكوف نسب الفائدة فيها معد(سنة، دوف فائدة للسنوات العشر األوذل40و30بٌن)مديدة األجل 

 .األقّل تقّدماً 

 .وىي مؤّسسٌة فرعّية للبنك الدورّل مكّلفة بتمويل الشركات أو اؼبؤّسسات اػباّصة يف البلداف النامية(SFI)مؤّسسة التمويل الدولية 

 .صاحلالذي يدير نزاعات اؼب(CIRDI)اؼبركز الدورّل لتسوية النزاعات اؼبتعّلقة باالستثمارات 

 .اليت رباوؿ تيسًن االستثمار يف البلداف النامية(AMGI)وأخًناً وكالة ضماف االستثمارات متعددة األطراؼ

وىكذا، يفرض البنك .مع تزايد اؼبديونّية، تبىّن البنك الدورّل، باالتفاؽ مع صندوؽ النقد الدورّل، يف تعامالتو منظور االقتصاد الكّلي
وال يرتّدد .إقامة سياساٍت لإلصالح اؽبيكلّي هتدؼ لتحسٌن ميزاف اؼبدفوعات يف البلداف ذات اؼبديونّية الكبًنةالدورّل على كبٍو متزايٍد 



صندوؽ النقد الدورّل حوؿ أفضل الطرؽ لتخفيض عجز اؼبيزانّية «لعالج»للبلداف اػباضعة «إسداء النصح»البنك الدورّل نفسو يف 
 .اؼبستثمرين األجانب على االنتقاؿ إذل تلك البلداف وربرير أسعار الصرؼ واألسعاروربفيز االدخار احمللّي وتشجيع 

 .، خّصص البنك الدورّل قروضاً لإلصالح اؽبيكيلّي تدعم ىذه الربامج يف البلداف اليت تتبع سياساتو1982أخًناً، ومنذ العاـ 

 :أمباط القروض اليت يبنحها البنك الدورل

كالسيكّية سبنح إلنشاء ؿبطّاٍت مائّية وللقطاع النفطّي والصناعات اغبراجّية واؼبشاريع الزراعّية   وىي قروضٌ : قروض اؼبشاريع .1
 .والسدود والطرؽ وتنقية اؼبياه وتوزيعها، اخل

 .الطاقة، الزراعة، الصناعة، اخل: قروض اإلصالح القطاعي اليت تتوّجو لقطاٍع كامٍل يف اقتصاٍد وطينٍّ ما .2

. بتوجيو سياسات بعض اؼبؤسسات كبو التجارة اػبارجّية وكبو فتح الطريق أماـ الشركات عابرة القومّيةقروٌض ؽبيئاٍت تقـو  .3

 .كما أّّنا سبّوؿ خصخصة اػبدمات اغبكومّية

 .قروض اإلصالح اؽبيكلّي، اؼبخّصصة ظاىريّاً لتخفيف أزمة الديوف، واليت تشّجع بثباٍت على إقامة السياسات النيوليربالّية .4

 .اؼبمنوحة ؼبكافحة الفقر القروض .5

 سندات الخزينة

 .ويبكن ؼبّدهتا أف ترتاوح بٌن بضعة أشهر إذل ثالثٌن عاماً .ىي سنداٌت تصدرىا اػبزينة اغبكومّية لتمويل نفسها

 البورصة

والّسند ىو صّك قرٍض يوافق ديناً تصدره شركٌة أو دولٌة يف .البورصة ىي اؼبكاف الذي هبري فيو إصدار وتبادؿ السندات واألسهم
يبكن إعادة بيع األسهم .والسهم ىو حّجة ملكّية يف شركة(يتوّجب على مصِدره أف يسّدد قيمتو للشاري دبعّدٍؿ وزمٍن ؿبّددين)البورصة 

ف الذي هبري فيو إصدار األوراؽ اؼبالّية اعبديدة ألّوؿ السوؽ األّورل ىو اؼبكا)والسندات وشراؤىا وفق الرغبة يف السوؽ الثانوّي للبورصة 
 (.مرّة

 (BRI) بنك التسويات الدولي ة

كشركٍة مغفلٍة إلدارة 1930تأّسس يف بازؿ سنة ( Bank of International Settlments - BIS: )باإلنكليزيّة
مليار 1.5يبلغ رأظبالو .احتياطّي اؼبصارؼ اؼبركزيّة من القطع األجنبّ وىو يدير جزءاً من .التعويضات األؼبانّية بعد اغبرب العاؼبّية األوذل

أّما األسهم اؼبتبّقية، فيقتنيها مستثمروف .ألف سهٍم اكتتبت على معظمها اؼبصارؼ اؼبركزيّة األوروبّية600فرنكاً ذىبّياً ويقسم إذل 
 .يتخاّصوف وبصلوف على حّصٍة من األرباح لكّنهم ال يتمّتعوف حبّق التصو 

يلتقي حّكاـ اؼبصارؼ اؼبركزيّة األعضاء، وخاّصًة من ؾبموعة العشرة، يف ىذا البنك بانتظاـ لتسهيل تبادؿ اؼبعلومات والتعاوف الوثيق 
 .كما ترسل اؼبصارؼ الفدرالّية يف نيويورؾ وكندا والياباف بانتظاـٍ مراقبٌن إليو.بينها



اإلحصائّيات اؼبتعّلقة بالعملّيات اؼبصرفّية الدولّية، وينشرىا يف تقريٍر فصلّي منذ بداية الثمانينات يلعب ىذا اؼبصرؼ دوراً ىاّماً يف صبع 
فهو :كما أنّو ىو نفسو يقـو بالعملّيات اؼبصرفّية.وىو مكّلٌف بإدارة اؼبخاطر اؼبالّية اؼبرتبطة بتحرير األسواؽ النقديّة.من القرف العشرين

ة أساساً، ودائع من الذىب والقطع األجنب ويوّظف تلك األمواؿ يف األسواؽ؛ كما أنّو يبنح قروضاً لبعض يتلّقى، من اؼبصارؼ اؼبركزيّ 
 .اؼبصارؼ اؼبركزيّة

 نادي لندن

 .يضّم ىذا النادي اؼبصارؼ اػباّصة اؼبقرضة لدوؿ وشركات بلداف احمليط

ومنذ ّناية ذلك العقد، كانت ىذه اؼبصارؼ .للبلداف اؼبعسرة يف السبعينات، كانت مصارؼ اإليداع اؼبصدر الرئيسي لإلقراض بالنسبة
، توّجو نادي 1982حٌن اندلعت أزمة الديوف يف العاـ .باؼبائة من ؾبموع القروض اليت منحها صبيع الدائنٌن50قد منحت أكثر من 

 .لندف إذل صندوؽ النقد الدورل حبثاً عن الدعم

، تلتقي ؾبموعات مصارؼ اإليداع ىذه  وبدقٍّة أكثر، توصف ىذه اَّموعات بأّّنا .لتنسيق إعادة جدولة ديوف البلداف اؼبقرتضةاليـو
وتنعقد تلك االجتماعات يف نيويورؾ أو لندف أو باريس أو فرانكفورت أو يف أّي مكاٍف آخر حسب ما يفّضلو البلد .عباٌف استشارية

وقد نصحت اللجاف االستشاريّة، اليت شّكلت يف .ماً يف باريسواؼبصارؼ، وذلك خالفاً لنادي باريس الذي تعقد اجتماعاتو دائ
 الثمانينات، البلداف اؼبدينة على الدواـ بالتبيّن الفورّي لسياسة استقرار وبطلب مساعدة صندوؽ النقد الدورّل، وذلك قبل أف تلتمس من

للجاف االستشارية أمواالً لتمويل مشروٍع دوف ضماٍف من ونادراً ما تقّدـ ا.مصارؼ اإليداع إعادة جدولة ديوّنا أو منحها أمواالً جديدة
 .صندوؽ النقد الدورل، وال تفعل ذلك إالّ إذا اقتنعت أّف البلد يّتبع سياسًة مالئمة

 نادي باريس

، يرتّأس تقليديّاً .، وىو ذبّمٌع للدوؿ الدائنة اؼبتخّصصة يف ضبط عدـ سداد الدوؿ النامية لديوّنا1956تأّسس نادي باريس يف العاـ 
وقد أعادت الدوؿ األعضاء يف .، يرتأّسو جاف بيًن جويّيو، مدير اػبزينة الفرنسّية2003ومنذ العاـ .فرنسيٌّ ذلك النادي منذ تأسيسو

 .باؼبائة من ؾبموع ديوف العادل الثالث30ووبوز أعضاء ىذا النادي أكثر من .نادي باريس جدولة ديوف كبو شبانٌن بلداً نامياً 

بٌن نادي باريس وصندوؽ النقد الدورّل وثيقٌة للغاية؛ وىي تتجّسد عرب وضع اؼبراقب الذي يتمّتع بو صندوؽ النقد الدورّل يف الصالت 
ويلعب صندوؽ النقد الدورّل دوراً مفتاحّياً يف اسرتاتيجّية الديوف اليت ينّفذىا نادي باريس الذي يعود .السرّية –اجتماعات نادي باريس 

وباؼبقابل، وبافظ نشاط نادي باريس .الشرطّية:و االقتصادّيٌن ليضع قيد اؼبمارسة أحد اؼببادئ األساسّية يف نادي باريسػبربتو وغبكم
 .على وضع صندوؽ النقد الدورّل بوصفو دائناً مفّضاًل، ويدير اسرتاتيجّياتو التكييفّية يف البلداف النامية

 ((CNUCED (ونكتادالي)مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية

االتفاقية العامة حوؿ التعرفات اعبمركّية ( )Gatt)بعد ضغوٍط من البلداف النامية ؼبوازنة اتفاقّية الغات 1964عقد يف العاـ 
 (.والتجارة

 قابلي ة التحويل



ويف النظاـ اغبارّل القائم على ربرير .رظبّياً تعٌّن اإلمكانّية اؼبتساوية لالنتقاؿ من عملٍة إذل أخرى أو من عملٍة إذل اؼبعيار الذي عّينت فيو 
، تعـو العمالت (أسعار صرؼ عائمة –العرض والطلب للعمالت األجنبّية نبا اللذاف وبّدداف أسعارنبا على التوارل )أسعار الصرؼ 
 (.معيار الدوالر)حوؿ الدوالر 

ة  القروض الخاص 

 .اؼبقرتضوىي قروٌض تقّدمها اؼبصارؼ التجاريّة أيّاً كاف 

ة  القروض العام 

 .وىي قروٌض يقّدمها دائنوف حكومّيوف أيّاً كاف اؼبقرتض

 الديون

 ىي ديوٌف للبنك الدورّل وصندوؽ النقد الدورّل ومصارؼ التنمية اإلقليمّية مثل البنك اإلفريقّي :الديون متعّددة األطراف
 .للتنمية للتنمية، وىيئاٍت أخرى متعّددة األطراؼ مثل الصندوؽ األوروبّ 

 ىي قروٌض يستجّرىا مقرتضوف من القطاع اػباّص أيّاً يكن اؼبقرض: الديون الخاّصة. 

 ىي ؾبموع القروض اليت يستجّرىا مقرتضوف حكومّيوف:الديون الحكومّية. 

 (.قارف مع القيمة السنويّة للصادرات)سداد الفوائد ورأس اؼباؿ اؼبقرتض : خدمة الديون 

 بصايف ربويل الديوف الفارؽ بٌن الديوف اعبديدة اليت يستجّرىا بلٌد ما أو منطقٌة ما وبٌن خدمة يدعى :صافي تحويل الديون
 (.الفوائد زائد الدين األساسي –التسديدات السنويّة للديوف ( )أو ُّا)الديوف اػباّصة بو 

ويكوف سلبّياً إذا .على ما يسّدده(أو القارّة اؼبعنّية)يكوف صايف التحويالت اؼبالّية إهبابّياً حٌن تزيد كّمية القروض اليت يتلّقاىا البلد اؼبعيّن 
 .فاقت اؼببالغ اؼبسّددة اؼببالغ اليت يتلّقاىا البلد اؼبعيّن أو القارّة اؼبعنّية على شكل قروض

إذف، فصايف ربويل الديوف .يتلّقى صندوؽ النقد الدورّل أمواالً من إفريقيا جنوّب الصحراء تفوؽ ما يقرضو ؽبامنذ منتصف الثمانينات، 
 .سلبٌّ بالنسبة ؽبذه اؼبنطقة من العادل

هي تعديل مواعيد سداد ديٍن ما، كأن تعّدل على سبيل المثال االستحقاقات أو يؤّجل دفع األصل : إعادة جدولة الديون
ويكون الهدف من ذلك عموماً إعطاء مهلٍة لبلٍد معسر عبر تمديد فترة التسديد لتخفيض قيمته، أو أن يمنح .فوائدأو ال/و

 .فترة إعفاٍء من الدفع ال تسّدد فيها المستحقات

 تخفيض قيمة العملة

 .ىو إنقاص سعر صرؼ عملٍة ما بالنسبة للعمالت األخرى



 (DSRP) وثيقة استراتيجي ة تقليص الفقر

 (.Poverty Reduction Strategy Paper »- PRSP:»باإلنكليزيّة)

خّصصت وثيقة اسرتاتيجية تقليص الفقر رظبياً حملاربة الفقر، وبدأ البنك الدورل وصندوؽ النقد الدورّل تنفيذىا اعتباراً من 
تلك السياسة عرب قبوؿ اغبكومات والفاعلٌن وىي يف الواقع متابعٌة لسياسة التكييف اؽبيكلي وتعميٌق ؽبا حبثاً عن شرعنة .1999العاـ

 (.CSLP)اإلطار اإلسرتاتيجي ؼبكافحة الفقر :وتسّمى أحياناً .االجتماعيٌن احملّليٌن ؽبا

 Welfare State دولة الرفاه

. *(حالة حرب)Warfare Stateوىو عبارٌة عن تالعٍب على األلفاظ جاء يف مقابل تعبًن .1942يعود ىذا التعبًن للعاـ 

يستعيد  التشغيل الكامل يف ؾبتمٍع من اغبرّية،:بعنواف1944كتب السًن ويلياـ بيفردج تقريرين غبكومة احملافظٌن، نشر األخًن يف العاـ 
 .فيو أفكار االقتصادّي جوف ماينرد كينز ؼبكافحة الفقر والبطالة، اخل

فور انتهاء اغبرب، ومع صعود حزب العّماؿ إذل السلطة، أصبح تعبًن دولة الرفاه يطّبق على ؾبموعٍة من اإلجراءات 
أثناء اػبمسينات، اقتصر قبوؿ ىذا اؼبصطلح .وعلى ؾبموعٍة من اإلصالحات االجتماعّية(التأميمات، التخطيط التأشًني)االقتصاديّة

-État: )اإلنكليزّي إذل الفرنسية دبصطلح(Welfare State)وحالّياً، يرتجم مصطلح .على اؼبظاىر االجتماعّية حصراً 

providence)ضبلت عنهم « »منفعلٌن»على مواطنٌن «تسقط من السماء»، وىو أمٌر يعين ضمناً أّف اغبقوؽ االجتماعّية
وبٌن اؼبعىن األمريكّي، الذي يشًن إذل (Welfare State)وينبغي عدـ اػبلط بٌن اؼبعىن الربيطايّن واألوروب للػ «.اهتممسؤوليّ 

 .اؼبساعدة االجتماعّية

 الدوالرات األوروبي ة

جبعل احتياطياهتا من يقاؿ إّف سوؽ الدوالرات األوروبّية نشأ يف سياؽ اغبرب الباردة يف اػبمسينات من رغبة السلطات السوفييتّية 
لكّن كمّية رؤوس األمواؿ األمريكّية اؼبتدفّقة خارج الواليات اؼبّتحدة .الدوالرات تثمر دوف أف تضطّر لبيعها يف السوؽ اؼبارّل األمريكيّ 

رؤوس األمواؿ نتج العجز اؼبتزايد يف ميزاف .ىي السبب البنيوّي يف االنطالقة اؼبدىشة ؽبذا السوؽ يف النصف الثاين من الستينات
االستثمارات الضخمة للشركات األمريكّية يف اػبارج، وال سّيما يف أوروبا؛ سقف :األمريكّية يف تلك الفرتة عن تضافر ثالثة عناصر

الذي يشّجع االقرتاضات األجنبّية من السوؽ األمريكّي وال يشّجع اإليداعات يف الواليات اؼبّتحدة؛  Qمعّدالت الفائدة عرب التنظيم 
ضريبًة على اقرتاضات غًن اؼبقيمٌن، وقد 1963وللجم خروج رؤوس األمواؿ، أدخلت السلطات األمريكّية يف العاـ .وكلفة حرب فيتناـ

أّدى فرض تلك الضريبة إذل ربويل الطلب على التمويالت بالدوالرات من السوؽ األمريكّي إذل األسواؽ األوروبّية، حيث كاف بإمكاف 
وينتج العرض بالدوالرات يف ىذه األسواؽ أّوالً عن اؼبؤسسات والشركات .صارؼ األمريكّية القياـ بعملها بكّل حرّيةالفروع التابعة للم

عادل اليت األمريكّية اليت ثّبط مستوى الفوائد شديد االلبفاض يف الواليات اؼبّتحدة عزيبتها، وجزئّياً عن اؼبصارؼ اؼبركزيّة يف باقي أرجاء ال
 .طّياهتا من العملة بالدوالرتضع فيها احتيا

أي اؼبصارؼ اليت تعمل بالدوالر على األرض األوروبّية، وامتداداً لذلك، اؼبصارؼ األجنبّية، تلك اليت تعمل  –إّف اؼبصارؼ األوروبّية 
يؤّدي ذلك ػبفض تستطيع أف تقّدـ ؼبودعيها عوائد مرتفعة وأسعار فائدة تنافسّية دوف أف  –جبميع العمالت خارج أراضي إصدارىا 

 (.Adda،2001)ىوامش الربح لديها، وذلك لعدـ خضوعها لرقابة الدولة 

http://www.liban.attac.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA#sdfootnote1sym


زة (FAS) تسهيالت التكييف الهيكلي    (FASR) وتسهيالت التكييف الهيكلي  المعز 

 «Structural Adjustment Facility: )»باإلنكليزيّة

SAF )و«(Enhanced Structural Adjustment Facility» 

ESAF) 

ىذه التسهيالت ىي أدواٌت يبنحها صندوؽ النقد الدورّل، تؤّكد على النمو ومكافحة الفقر واإلصالحات اؽبيكلّية وعلى سبويٍل خارجيٍّ 
 .وينبغي للبلداف اغباصلة عليها أف تكوف شديدة الفقر.مناسٍب لفرتة ثالث سنوات

أكرب، لكّنها تقتضي جهوداً كبًنًة يف اَّاؿ اؽبيكلّي وتضع شرطاً  أّما تسهيالت التكييف اؽبيكلّي اؼبعّززة، فهي تتضّمن منح قروضٍ 
ولكي يتمّكن بلٌد ما من االستفادة منها، عليو تقدًن وثيقٍة يف إطار (.ثالث سنوات)برناؾباً للتكييف اؽبيكلّي متوّسط اؼبدى :صارماً 

التكييف اؽبيكلّي اؼبعّززة أكثر من أربعٌن دولًة عضواً يف  وسبّوؿ تسهيالت.تعّرؼ برناؾبو للتكييف اؽبيكليّ (DCPE)سياسٍة اقتصاديّة
سبتمرب من العاـ /وقد أعيدت تسمية تلك التسهيالت التكييفّية يف أيلوؿ.صندوؽ النقد الدورّل، نصفها تقريباً من البلداف النامية

 (.1993/99وفق لوناف، . )باسم تسهيالت النمو وتقليص الفقر1999

 (FRPC) ص الفقرتسهيالت النمو  وتقلي

لتحّل ؿبّل تسهيالت التكييف اؽبيكلّي 1999زبّص ىذه التسهيالت قروض صندوؽ النقد الدورّل، واليت جرى إقرارىا يف العاـ 
واعبديد بالنسبة لتسهيالت التكييف (.دوالراً 875أقل من 2002كاف دخل الفرد فيها يف العاـ )بلداً ضعيف اؼبداخيل 81اؼبعّززة،

وبالتارل، فالسلطات الوطنّية مكّلفة بكتابة وثيقٍة موّسعٍة لتقليص الفقر .اؼبعّززة يتمّثل يف ظهور مفهـو مكافحة الفقراؽبيكلّي 
(DSRP)ويف حاؿ األىلّية، يستطيع .، وىو برنامٌج للتكييف اؽبيكلّي مع ؼبسٍة اجتماعّية، بالتوافق مع اؼبؤسسات متعّددة األطراؼ

يف إطار اتفاٍؽ لثالث سنوات، مبلغاً متبايناً وفق صعوبات ميزاف مدفوعاتو اعباري وماضيو ذباه صندوؽ النقد البلد اؼبعيّن أف يقرتض، 
سنوات، 10باؼبائة ؼبّدة 0.5وتكوف الفائدة السنويّة دبعّدؿ .باؼبائة من حّصتو يف صندوؽ النقد الدورلّ 140الدورّل، وىو عموماً حبدود 

 .ونصف السنةمع فرتة ظباٍح تبلغ طبس سنواٍت 

ٍة أو شركة  تمويل أم 

وبصورٍة .تقاس درجة سبويل أّمٍة أو شركٍة ما دبؤّشٍر بسيط تقسم فيو اؼبوجودات اؼبالّية على تلك األخًنة مضافاً إليها اؼبوجودات اغبقيقّية
لنشاطاٍت مالّيٍة حبتة، ويبيل ذلك للتحّقق أدّؽ، يبكن القوؿ إنّو يوجد سبويل حٌن تكّرس الشركات الصناعّية جزءاً متزايداً من مواردىا 

 (.1996سالمة، يف شينيو، )على حساب النشاط الرئيسيّ 

 صندوق النقد الدولي  

وحبسب حجم مسانبتها، (.ومن عمالٍت ؿبّلية)يتكّوف رأس ماؿ صندوؽ النقد الدورّل من مسانبات الدوؿ األعضاء من عمالٍت قويّة 
ىي يف الواقع موجوداٌت مالّية قابلة للتبديل بشكٍل حرٍّ وفوريٍّ مقابل (DTS)قوؽ سحٍب خاّصة فإّف كّل دولٍة عضٍو ربصل على ح

وقد صّممت تلك اغبقوؽ وفق ما يدعى سياسة استقراٍر اقتصادي قصًن األجل، هتدؼ لتخفيض عجز ميزانّية البلد .عملة بلٍد ثالث
يبّثل ىذا االستقرار يف معظم األحياف الطور األّوؿ من تدّخل صندوؽ النقد الدورّل يف .اؼبعين وللحّد من تزايد الكتلة النقديّة يف التداوؿ

منذ الصدمة النفطّية األوذل )لكّن الصندوؽ أخذ على عاتقو التأثًن على األساس اإلنتاجّي القتصادات العادل الثالث .البلداف اؼبدينة



وىو يفعل األمر نفسو مع .منها؛ ىذا يعين سياسة تكييٍف أبعد مدىً ، وذلك بإعادة ىيكلة قطاعاٍت كاملٍة (1975-1974لعامي 
 (.1992نوريل وساف آالري، )البلداف اليت يقاؿ إّّنا بصدد التحّوؿ إذل اقتصاد السوؽ

 صندوق النقد الدولي  

 (بالمائة)توزيع حقوق التصويت للمديرين األربع والعشرين

 17.14 الواليات اؼبتحدة

 6.15 الياباف

 6.01 أؼبانيا

 4.96 اؼبملكة اؼبتحدة

 4.96 فرنسا

 4.29 إسبانيا

 4.19 إيطاليا

 3.72 كندا

 5.15 بلجيكا



 4.86 ىولندا

 

 61.43 بلداٍف مصّنعة 10أي 

 صناديق التقاعد

أّوالً، :واؽبدؼ مزدوج.الرأظباؿيقتطع صندوؽ التقاعد جزءاً من األجور الشهريّة لزبائنو ويضارب ُّا يف األسواؽ اؼبالّية الستثمار ىذا 
ردّبا ال يتحّقق ىذاف اؽبدفاف، ففي .ضماف تقاعٍد لزبائنو يف ّناية حياهتم اؼبهنية؛ وثانياً، اغبصوؿ على أرباٍح إضافّيٍة ؼبوظّفي الصندوؽ

يّة روبرت ماكسويل يف أحياٍف عديدة، وجد العاملوف أنفسهم دوف مّدخراٍت ودوف تقاعٍد بعد إفالساٍت مدّوية، كإفالس إمرباطور 
، كانت بعض بلداف أوروبا القارّية  2002ويف العاـ .يتعّمم ىذا النظاـ التقاعدي بالرظبلة يف البلداف األنغلوساكسونّية.اؼبملكة اؼبتحدة

 .كفرنسا ربافظ على نظاـٍ تقاعديٍّ يعتمد على التوزيع، يستند إذل التضامن بٌن األجياؿ

 (G5) مجموعة الخمسة

حٌن دعت الواليات اؼبتحدة واؼبملكة اؼبتحدة الجتماٍع ضّم وزراء مالّية البلداف الصناعّية 1967تشّكلت ؾبموعة اػبمسة يف العاـ 
وال تزاؿ ؾبموعة اػبمسة ربتّل أكرب مكانٍة يف ؾبموعة (.أؼبانيا، الواليات اؼبتحدة، فرنسا، بريطانيا العظمى والياباف)اػبمسة األوذل 

 .السبعة

 (G7) موعة السبعةمج

هبتمع رؤساء تلك الدوؿ كّل .أؼبانيا وكندا والواليات اؼبتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والياباف:ىي ؾبموعٌة تضّم أقوى بلداف الكوكب
من الرئيس دببادرٍة 1975وقد اجتمعت ؾبموعة السبعة ألّوؿ مرٍّة يف العاـ .يوليو/يونيو أو بداية سبوز/عاـ، إّما يف أواخر حزيراف

 .الفرنسّي فالًني جيسكار ديستاف

 (G8) مجموعة الثمانية

 .1995تضّم ؾبموعة السبعة إضافًة إذل روسيا االرباديّة منذ العاـ 

 (G10) مجموعة العشرة

لإلقراض، ودل على االتفاقّية العاّمة 1962تضّم ؾبموعة السبعة إضافًة إذل بلجيكا ولوكسمبورغ وىولندا والسويد، وقد وقّعت يف العاـ
 .وأصبحت اآلف كاملة العضويّة1976وقد شاركت سويسرا يف العاـ .تكّف عن التجّدد منذ ذلك اغبٌن

 (G77) مجموعة السبع والسبعين



انبثقت ىذه اَّموعة عن ؾبموعة البلداف النامية اليت اجتمعت للتحضًن ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة األّوؿ حوؿ التجارة والتنمية 
 .تقّدـ اَّموعة منتدًى للبلداف النامية ؼبناقشة اؼبشكالت االقتصاديّة والنقديّة الدولّية.1964اؼبنعقد يف جنيف يف العاـ (اليونكتاد)

 الغات

دل يكن للدوؿ فيها سوى صفة (الغات)ىو منتدى تفاوضيٌّ دائٌم كاف يعرؼ سابقاً باالتفاقّية العاّمة حوؿ التعرفات اعبمركّية والتجارة 
 .دبنّظمة التجارة العاؼبّية1995يناير/وقد جرى استبدالو يف األّوؿ من كانوف الثاين«.متعاقدةأطراٍؼ »

 (انظر أيضاً العولمة)الكوكبة

 (أ-1997مقتطف من شينيو، )

أو )يف اآلف نفسو على ظواىر زبّص اَّتمع globalباللغة اإلنكليزيّة، تدّؿ كلمة :أصل ومعىن ىذا اؼبصطلح األنغلو ساكسوين
وكذلك على (الذي يشًن إذل تأثًن الدفيئة global warmingمثلما ىو حاؿ تعبًن )البشرّي على مستوى الكوكب (اَّتمعات

وبذلك، فإّف مصطلح .ؿبّدد«عامٍل اجتماعيٍّ »أو لػ «عامٍل اقتصاديّ »فقط يف اؼبنظور االسرتاتيجّي لػ globalمساراٍت تتمّيز بأّّنا 
«globalization(»كوكبة) وىو يعود للمعايًن الدائمة للفعل .لد يف مدارس األعماؿ األمريكّية وارتدى اؼبعىن الثاينقد و

تتعارض ىنا العمليات اليت يقـو ُّا اؼبستثمروف اؼباليوف، .واألمر نفسو يف الدائرة اؼبالّية.السرتاتيجّي للمجموعة الصناعّية الكبًنة جّداً 
يف ما ىبّص األسواؽ اؼبوِسرة «شاملٌن»جية للمجموعة الكبًنة على تبين مقاربٍة وسلوٍؾ وكذلك تركيب ؿبافظهم، مع القدرة االسرتاتي

لدى اَّموعة globalوبسبب اؼبعىن الذي يعنيو مصطلح .ومصادر سبوينها واسرتاتيجّيات اؼبتنافسٌن األساسّيٌن من القّلة احملتكرة
 «عوؼبة االقتصاد»بداًل من مصطلح «عوؼبة رأس اؼباؿ»ا رل مصطلحالصناعّية الكبًنة أو اؼبستثمر اؼبارّل الكبًن، فلطاؼبا بد

الرتصبة األكثر أمانًة للمصطلح األنغلو  –ودبعزٍؿ عن التسلسل النظرّي الفرنسّي حوؿ العاؼبّية والذي ال أعرتؼ دائماً بأّنين وريٌث لو
 .يبكن ؽبذا اؼبصطلح أف يّتخذه، مهما كاف قليل العلمّيةإنّو اؼبعادؿ األقرب ؼبصطلح الكوكبة ضمن القبوؿ الوحيد الذي .ساكسوينّ 

حرّية ؾبموعتو يف التواجد حيث يشاء، »سبّثل«الكوكبة»يف سجاٍؿ عاـ، شرح زعيم إحدى أكرب اَّموعات األوروبّية ُّذا الصدد أّف 
من اإلرغامات يف ؾباؿ حّق العمل  للزمن الذي يشاء، إلنتاج ما يريد، شارياً وبائعاً حيث يشاء، وذلك بتحّمل أقّل قدٍر فبكنٍ 

 «.واؼبطالبات االجتماعّية

ط  صناديق التحو 

 (Hedgefunds: )باإلنكليزيّة

وكّلما حاز صندوٌؽ على ثقة عادل األمواؿ، كّلما أصبح .صندوؽ التحّوط ىو ىيئة استثمار تقرتض لتضارب يف األسواؽ اؼبالّية العاؼبّية
وتتعّلق دخوؿ مستثمري صندوؽ ربّوٍط بنتائجو، .موجوداٍت تتجاوز بكثًٍن القيمة اغبقيقّية لثروة مالكيهاقادراً مؤقّتاً على السيطرة على 

وقد لعبت صناديق التحّوط دور الكّشاؼ يف األزمات اؼبالّية األخًنة، إذ .وىو أمٌر وبّثهم على تعريض أنفسهم ؼبزيٍد من اؼبخاطر
حبسن توقّعها وخلقت بالتارل نبوءاٍت (صناديق التقاعد وشركات التأمٌن األخرى)كتيبةضاربت كبو االلبفاض، فأقنعت معظم أفراد ال

 .تتعّلق باؼبضاربة ربّقق ذاهتا بذاهتا

 (IDH) مؤشر التنمية البشري ة



ومتوسط العمر إّف ىذه األداة، اليت تستخدمها األمم اؼبتحدة لتقدير درجة التنمية يف بلٍد ما، تستند إذل دخل الفرد ومستوى التعليم 
 .اؼبتوّقع لسّكانو

 (IPH) مؤش ر الفقر البشري  

، وباوؿ تقرير التنمية البشريّة الذي يصدره برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي قياس الفقر يف العادل الثالث، وذلك عرب 1997منذ العاـ 
 :اؼبعايًن ىي التاليةىذه .مؤشٍر للفقر البشرّي يأخذ بعٌن االعتبار معايًن أخرى غًن الدخل النقديّ 

 احتماؿ أالّ يبلغ اؼبولود سّن األربعٌن؛ 

 نسبة األّمية عند البالغٌن؛ 

 النسبة اؼبئويّة لألفراد : ولتحديد نوعّية تلك اػبدمات، يؤخذ عنصراف بعٌن االعتبار. اػبدمات اليت يقّدمها االقتصاد يف ؾبملو
والنسبة اؼبئويّة لألطفاؿ الذين تقّل أعمارىم عن طبس سنوات ويعانوف من غًن القادرين على الوصوؿ ؼبناىل اؼبياه النظيفة، 

 .نقٍص يف الوزف

ويف صدارة ىذه .على الرغم من فقٍر مارلٍّ أكيد، تتمّكن بعض البلداف من زبفيف تأثًنات الفقر عن طريق توفًن اػبدمات للسّكاف
فقد توّصلت تلك البلداف .، باربادوس وأوروغواي وتشيلي وكوستاريكا وكوبا2003البلداف النامية بالنسبة ؼبؤشر الفقر البشرّي يف العاـ 

 .باؼبائة5لتقليص الفقر البشرّي ليصبح مؤشر الفقر البشرّي لديها أدىن من

 إحالل التصنيع محل الواردات

مدرسة تعيد ىذه االسرتاتيجّية على كبٍو أساسيٍّ للتجربة التارىبّية ألمريكا الالتينّية يف الثالثينات واألربعينات من القرف العشرين، ولل
األرجنتيين ، وال سّيما كتابات (مفّوضّية األمم اؼبتحدة االقتصاديّة ألمريكا الالتينّية:اختصاٌر لػ( )CEPAL)النظريّة اؼبدعّوة سيباؿ 

نقطة البداية ىي إدراؾ أّف بلداف أمريكا الالتينّية الرئيسّية قد عرفت، حٌن واجهت نقصاً كبًناً يف اؼببادالت، كيف تلّب .راؤوؿ بريبيش
ء ليشمل كّل تتضّمن نظريّة السيباؿ التوسيع الناجح ؽبذا اإلجرا.الطلب الداخلّي بإحالؿ تطوير اإلنتاج احملّلي ؿبّل اؼبنتجات اؼبستوردة

وباالستناد إذل جرعٍة حسنة من اغبماية وإذل تدّخٍل منّسٍق .عن اؼبركز«فّك االرتباط»قطاعات الصناعة واحداً تلو اآلخر، فبّا يتيح 
ة اؼبقاولٌن إّّنا على كبٍو ما نسخٌة إصالحّيٌة لنظريّات التبعّية، تعتمد على ديناميكيّ .للدولة، تكوف الغاية إتاحة ازدىار الصناعات الناشئة

 (.1997؛ أوغارتيشيو، 1987؛ كلًنموف، 1984؛ بريبيش، 1993كوترو وىوسوف، )احملّليٌن 

م  التضخ 

على سبيل اؼبثاؿ، ارتفاع سعر النفط الذي يؤّدي إذل رفع األجور، مثّ إذل زيادٍة يف أسعاٍر أخرى، )ىو ارتفاٌع تراكمّي َّمل األسعار 
وىذا ىو سبب سعي .قيمة العملة، إذ مع الزمن، يتوّجب دفع مبالغ أكرب للحصوؿ على سلعٍة ما يتضّمن التضّخم ىبوطاً يف.(.اخل

 .السياسات اليت توّجهها الشركات إلبقاء التضّخم منخفضاً 

 (IDE) االستثمارات األجنبية المباشرة

 (1997مقتطف من شينيو، )



وحّّت لو كاف يصعب يف بعض .أو على شكل استثمارات ؿبافظ يبكن تنفيذ االستثمارات األجنبّية على شكل استثماراٍت مباشرة
امتلك األحياف إجراء التمييز بٌن الشكلٌن ألسباٍب ؿباسبّية أو قانونّية أو إحصائّية، فيعترب استثماٌر أجنبٌّ ما استثماراً مباشراً إذا 

وعلى الرغم من أّف ىذا اؼبعيار تعّسفي، .صويت يف شركٍة ماباؼبائة أو أكثر من األسهم االعتياديّة أو من حقوؽ الت10اؼبستثمر األجنّب 
ت إالّ أنّو يؤخذ بعٌن االعتبار ألنّو يعتمد على أّف مثل تلك اؼبشاركة ىي استثماٌر طويل األجل، يسمح ؼبالكو دبمارسة نفوٍذ على قرارا

 .إدارة الشركة

يُعترب أّف مستثمري احملافظ ال يبارسوف أّي نفوٍذ على إدارة شركٍة .فظةباؼبائة استثمار ؿب10وباؼبقابل، يعّد استثماٌر أجنّب يقّل عن 
تشًن استثمارات احملافظ إذل ؾبموع اإليداعات اؼبصرفّية والتوظيفات اؼبالّية على شكل أوراؽ مالّيٍة حكومّيٍة أو .يبتلكوف أسهماً فيها

 :موع العناصر التاليةوسبّثل تدفّقات االستثمار اؼبباشرة، مهما كانت وجهتها، ؾب.خاّصة

  مسانبات صافية على شكل رأس ماؿ، يقّدمها اؼبستثمر اؼبباشر بشراء أسهٍم أو حصص، أو بزيادة رأس اؼباؿ أو بإنشاء
 شركاٍت جديدة؛

  القروض الصافية، دبا يف ذلك القروض قصًنة األجل والسلف اليت توافق الشركة األـّ على تقديبها لشركتها الفرعّية واألرباح
 (.اليت يعاد استثمارىا)غًن اؼبوّزعة 

 Libor (London Interbank Offered Rate)ليبور

يف الواليات اؼبتحدة، الذي يعترب سعراً  prime rateوىو قريٌب جّداً من الػ )ىو سعر فائدة القروض بٌن اؼبصارؼ يف مدينة لندف 
 (.أساسياً للفائدة يف القروض الدولّية

 سوق تبادل العمالت

 .سوٌؽ هبري فيو تبادؿ العمالت وتسعًنىاىو 

 (انظر كذلك الكوكبة)العولمة

 (أ1997مقتطف من شينيو، )

حّّت وقٍت قريب، كاف يبدو فبكناً التطّرؽ لتحليل العوؼبة باعتبارىا مرحلًة جديدًة من مسار تدويل رأس اؼباؿ، والذي كانت اَّموعة 
 .عنو وأحد أكثر عناصره فعالّيًة يف اآلف ذاتوالصناعّية الكبًنة عابرة القومّية تعبًناً 

، أصبح واضحاً أنّو دل يعد فبكناً االكتفاء بذلك عوؼبة »أو، على كبٍو أكثر دقًّة، (1996آدا،«)عوؼبة االقتصاد»إذ ينبغي أف تفهم .اليـو
الً يف مسار تدويل رأس اؼباؿ الذي بدأ منذ من كوّنا طوراً مكمّ –أو حّّت شيئاً ـبتلفاً سباماً  –بوصفها أكثر (1994شينيو،«)رأس اؼباؿ

 .لرأس اؼباؿ العاؼبّي، تدفعنا لتمييزىا –ىاّمٌة من عّدة جوانب، وجديدة  –أمامنا طريقة فعٍل نوعّية .أكثر من قرف

ف االقتصادي، أف هبري تتطّلب نقاط االنعطاؼ بالنسبة لتطّورات االقتصادات الرئيسّية، الداخلّية أو اػبارجّية يف منظمة التنمية والتعاو 
 –من جهيت، أقّدر أّّنا ترتجم واقع أنّو قد جرى «.نظاماً »تناوؽبا بوصفها كالً واحداً، انطالقاً من افرتاض أّّنا تكّوف على األرجح 

الطور اإلمربيارّل إذل طوٍر  العبور يف إطار –بالعودة إذل نظريّة اإلمربيالّية اليت طّورت يف اعبناح اليسارّي من األفبّية الثانية منذ كبو قرف 



على أمل أف يساعدين أحٌد ما )وأنا أشًن حالّياً إليو .ـبتلٍف سباماً عن ذاؾ الذي ىيمن بٌن ّناية اغبرب العاؼبّية الثانية ومطلع الثمانينات
 «.العاؼبّي ذي اؽبيمنة اؼبالّيةنظاـ الرتاكم :»باسٍم معّقٍد قليالً ىو(على إهباد اسٍم أفضل عرب النقاش بل والسجاؿ إف دعت اغباجة

ات إّف سبايز وتراتبّية االقتصاد العاؼبّي اؼبعاصر على اؼبستوى الكوكّب ينتجاف عن عملّيات رأس اؼباؿ اؼبرّكز بقدر ما ينتجاف عن عالق
تعود والدة نظاـ .ىذه اؽبيمنة اؽبيمنة والتبعّية السياسّيٌن بٌن الدوؿ، واليت دل يتناقص دورىا إطالقاً، حّّت وإف تعّدؿ شكل وآلّيات

إالّ يف إقبيل «السوؽ»بالنسبة لػ «خارجّيةً »وال تكوف الدولة .الرتاكم اؼبعودل الذي يسيطر عليو اؼباؿ للسياسة بقدر ما تعود لالقتصاد
ُّا القوى السياسّية يف أقوى البلداف دل يكن فبكناً لوال التدخالت السياسّية اؼبتكّررة اليت قامت «السوؽ»واالنتصار اغبارّل لػ .النيوليربالّية
إّف ىذه اغبرّية، اليت استعادىا رأس اؼباؿ الصناعّي وأكثر منو رأس اؼباؿ اؼبارّل البارز على (.ويف صدارهتا أعضاء ؾبموعة السبعة)الرأظبالّية 

للقّوة اليت استعادىا بفضل اغبقبة الطويلة  ، تعود بطبيعة اغباؿ أيضاً 1914شكل نقد لينتشرا عاؼبّياً كما دل يتمّكنا من ذلك منذ العاـ 
وىي إحدى أطوؿ حقبات تاريخ الرأظبالّية، إف دل تكن أطوؽبا على «)الثالثٌن اؼبظّفرة»من الرتاكم غًن اؼبنقطع للسنوات 

 .يف ّناية عقد السبعينات«الثورة احملافظة»لكّن رأس اؼباؿ دل يكن ليتوّصل إذل غاياتو لوال قباح (.اإلطالؽ

  تعليق السداد

لكّن الفوائد تبقى ساريًة أثناء فرتة .ىو وضٌع هبري فيو ذبميد دائٍن لدينو، ويتخّلى عن اؼبطالبة بالدفع حّّت مهلٍة يّتفق عليها
 .1999واإلكوادور يف العاـ 1998يبكن كذلك أف يقّرر اؼبدين تأجيل الدفع، كما كاف عليو اغباؿ يف روسيا يف العاـ .التعليق

 Mutual fund الصناديق المشتركة

وىي معروفة يف بريطانيا باسم .يف فرنساOPCVMوالػSicavىي صناديق استثماٍر صباعّية يف الواليات اؼبتحدة، تعادؿ الػ 
OIEC. 

 Nasdaqالناسداك

يف العاـ ( National Association of securities dealers automated quotation)أنشئ الناسداؾ 
 (.واؼبرتبطة باإلنرتنت«االقتصاد اعبديد»تلك اػباّصة بػ )، وىو البورصة اإللكرتونّية لألوراؽ اؼبالية األمريكّية ذات العائد اؼبرتفع 1971

 New Deal السياسة الجديدة لروزفلت

ويشًن إذل التجربة اليت حاوؿ الرئيس .1932يوليو/ظهر ىذا اؼبصطلح ألّوؿ مرّة يف مؤسبر اغبزب الديبوقراطّي اؼبنعقد يف شيكاغو يف سبوز
خوضها لوضع حدٍّ لألزمة االقتصاديّة العميقة اليت كانت الواليات اؼبّتحدة سبّر ُّا منذ العاـ 1933روزفلت منذ العاـ .فرانكلٌن د

باألزمة وصوالً إذل ويغّطي ىذا اؼبصطلح ؾبموعًة من اإلجراءات اليت تستهدؼ مساعدة قطاعات االقتصاد األكثر تضّرراً .1929
وأخًناً، أدت اغبرب العاؼبّية .فصاعداً، حصل تراجٌع جديٌد وعّينت حدود تلك السياسة اعبديدة1938منذ العاـ .إصالحاٍت اجتماعّية

 .1945دل يطّور روزفلت برناؾباً متماسكاً مشاُّاً لربنامج العّمالّيٌن الربيطانّيٌن للعاـ.الثانية إذل انطالقٍة اقتصادية

 لسندا

نسب الفوائد وطرائق الدفع )ىو صكٌّ يصدره مقرتٌض هبمع أموااًل لفرتٍة ال تقّل عن طبس سنوات ويوّضح فيو شروط اؼبكاسب 
 .(.اؼبدة الزمنية وطرؽ التسديد، اخل)وكذلك التسديد .(والوجود احملتمل لعالواٍت هبري سحبها بالقرعة، اخل



 احتكار القل ة

فالشركات ال ترّد على قوى موضوعّية مصدرىا السوؽ، بل »باالعتماد اؼبتبادؿ بٌن الشركات اليت يضّمها، ترتبط حالة احتكار القّلة 
، ربّدده عالقات تبادلية تابعة للسوؽ، «فضاء تنافس»احتكار القّلة العاؼبّي ىو (.1974بيكرينغ،«)شخصّياً ومباشرًة ذباه منافسيها

، (أو يف ؾبموعٍة من الصناعات ذات التقنّية العاّمة اؼبشرتكة)يت تتوّصل، يف صناعٍة ما هبمع عدد قلياًل من اَّموعات الكبًنة ال
إّف احتكار القّلة ىو بؤرٌة يلتقي فيها التنافس .للحصوؿ على وضع منافٍس حقيقيٍّ على الصعيد العاؼبّي واغبفاظ على ىذا الوضع

 (.1996شينيو،)الضاري والتعاوف بٌن اَّموعات 

 الطويلة في التطور الرأسماليالموجة 

ويدرس عادًة نوعاف رئيسّياف من .أطوار مبوٍّ وأطوار كساٍد أو اّنيار تتناوب دوريّاً :تتمّتع االقتصادات الرأظبالّية بطابٍع دوريّ 
والدورات (كليماف جوغالر ىو االقتصادّي الذي كاف أّوؿ من درسها)الدورات القصًنة، واليت تدعى أيضاً دورات جوغالر:الدورات

تدـو الدورات القصًنة (.باسم االقتصادي نيكوالي كوندراتييف)الطويلة، واؼبعروفة أكثر باسم اؼبوجات الطويلة أو دورات كوندراتييف 
يف .وتشمل اؼبوجات الطويلة دوراٍت قصًنة، وتقسم إذل طورين.بٌن ست وعشر سنوات، أّما الدورات الطويلة، فبٌن طبسٌن وستٌن سنة

أثناء الطور .الصاعد، هتيمن سنوات النمّو، واألكثر وضوحاً ىو أّف األزمات اؼبمّيزة للدورات القصًنة تكوف أقّل حّدًة وأقصر زمناً الطور 
النمّو  النازؿ أو االّنيارّي، يكوف النمّو اؼبسّجل أثناء السنوات اعبّيدة يف الدورات القصًنة أكثر تواضعاً وهتيمن السنوات السّيئة، سنوات

إّف مسألة الدورات االقتصاديّة، القصًنة منها والطويلة، ىي أحد اؼبواضيع األكثر إثارًة للجدؿ بٌن .الضعيف أو الركود أو االكبسار
، الذي حّلل التأثًن اؼبتبادؿ اؼبعّقد بٌن العوامل االقتصاديّة وبٌن العوامل (1995-1923)ويعترب إرنست ماندؿ .االقتصادّيٌن

وقد قّدـ مسانبًة ىامًة .اسّية يف آلية اؼبوجة الطويلة، واحداً من احملّللٌن األكثر إثارًة لالىتماـ يف ما يتعّلق بتلك اؼبوجاتاالجتماعّية السي
حوؿ دور العامل السياسّي يف انطالؽ وتطّور اؼبوجات الطويلة التوّسعّية، وىي مسانبٌة ال يزاؿ إغناؤىا وإسبامها ضرورياً 

 (.1978؛ ماندؿ، 1975ماندؿ،)

مة التنمية والتعاون االقتصادي  (OCDE) منظ 

األعضاء اػبمسة عشر يف االرباد 2002ومقّرىا قصر المويت يف باريس، وكانت تضّم يف العاـ1960تأسست ىذه اؼبنّظمة يف العاـ 
الياباف :ومن آسيا واحمليط اؽباديالواليات اؼبتحدة وكندا؛ :األوروب، باإلضافة إذل سويسرا والنرويج وأيسلندا؛ ومن أمريكا الشمالّية

بٌن عامي .اسرتاتيجّية، فهو تركّيا-أّما البلد النامي الوحيد الذي ينتمي إليها منذ البداية ألسباٍب جيو .وأسرتاليا ونيوزيلندا
مع جاريها NAFTA، دخل اؼبنّظمة بلداف آخراف من العادل الثالث نبا اؼبكسيك، وىي طرٌؼ يف اتفاقية1996و1994

صبهوريّة التشيك وبولونيا :، انضّمت ثالثة بلداٍف من الكتلة الشرقية سابقاً ىي1995ومنذ العاـ .مالّيٌن، وكوريا اعبنوبّيةالش
يعكس التطّور األخًن لرتكيبة منّظمة التنمية والتعاوف .، أصبحت صبهوريّة سلوفاكيا العضو الثالثٌن2000ويف العاـ .وىنغاريا

وأوروبا (كندا)+الواليات اؼبتحدة :تشكيل الثالوث اؼبوصوؼ يف ىذا الكتاب، أي األقطاب الثالثة اؼبركزيّة االقتصادي على كبٍو جّيدٍ 
 www.oecd.org.وؿبيطها على التوارل(أسرتاليا)+الغربّية والياباف 

مة العمل الدولي ة  OIT/ILO منظ 

أّوؿ ىيئٍة متخّصصة يف األمم 1946ىذه اؼبنّظمة، ومقّرىا جنيف، وأصبحت يف العاـ1919أنشأت معاىدة فرساي يف العاـ 
وىي تضّم فبثّلي اغبكومات وأرباب العمل والعّماؿ، ُّدؼ التوصية دبعايًن دولّية دنيا وكتابة اتفاقّياٍت دولّيٍة تتعّلق دبجاؿ .اؼبتحدة

http://www.oecd.org/


أرباب 14منهم اغبكومات، و28يبّثل)عضواً 56ينعقد سنوياً، وؾبلس إدارٍة مؤلّفاً من تتضّمن منّظمة العمل الدولّية مؤسبراً دولّياً .العمل
الذي يعىن بسكرتارية اؼبؤسبر واَّلس، وىو يتكّوف بصورٍة أساسية من اقتصاديٌن (BIT)ومكتب العمل الدورل (العّماؿ14العمل و

منذ بضعة سنوات، أصبحت تقاريره ترّوج لفكرة أّف .سنويّ  سلطة ىذا اؼبكتب ؿبدودٌة جّداً، إذ تقتصر على نشر تقريرٍ .وسياسيٌن
وعالجو ىو إصباٌع دورلٌّ على .ناتٍج عن البفاض الطلب(باؼبائة اليـو2باؼبائة يف الستينات إذل 5من)البطالة تنتج عن نقٍص يف النمو 

ذبـز منّظمة (.نمط اؽبولندي على سبيل اؼبثاؿمن ال)مبوذٍج صاحل للنمّو االقتصادّي، وعلى زبطيٍط اسرتاتيجّي على اؼبستوى القومي 
ليصاً العمل الدولّية أنّو من السذاجة دبكاف تفسًن البطالة بنقص اؼبرونة، وأّف التغًّنات التقنّية ال تقتضي بالضرورة زبفيضاً لألجور وتق

 .للحماية االجتماعّية

 OMC/WTO منظمة التجارة العالمية

بوصفها منتدًى (الغات)لتحّل ؿبّل االتفاقية العامة حوؿ التعرفات اعبمركّية والتجارة 1995يناير/ولدت يف األوؿ من كانوف الثاين
أحد أىداؼ منّظمة التجارة العاؼبّية ىو تفكيك احتكارات «.أطراؼ متعاقدة»تفاوضياً دائماً، والذي دل يكن للدوؿ فيو سوى وضع 
وىذه ىي اغباؿ بالنسبة لقطاع االتصاالت اليت ازّبذ حوؽبا القرار يف .حكوميّ  الدولة، إف كانت ال تزاؿ موجودة، اؼبشّكلة وفق قرارٍ 

لكن ىنالك احتكاراٌت أخرى، كالسكك اغبديديّة اليت ذبتذب جشع اَّموعات اؼبالّية .1997فرباير/إطار تلك اؼبنّظمة يف شباط
 .الكربى

األداة اؼبستخدمة لتحقيقو ىي مشروع االتفاقّية متعّددة األطراؼ كانت .وىنالك ىدٌؼ آخر يتمّثل يف التحرير الكامل لالستثمارات
، ويستهدؼ ؾبمل 1995مايو/الذي قُػّرر أثناء االجتماع الوزارّي ؼبنّظمة التنمية والتعاوف االقتصادي يف أيار(AMI)حوؿ االستثمار

ط إلجراءات ضباية، والسّيما بالنسبة إلعادة توطٌن  وىو ىبطّ .واستثمارات احملفظة(صناعة، خدمات، موارد طبيعّية)اؼبباشرة:االستثمارات
، لكّنو ظهر من جديد على شكل ؾبموعٍة كبًنٍة من 1997وكاف اؼبشروع أشبو باؼبهمل يف العاـ .كامل أرباح الشركة اؼبستثِمرة

 .اعبديد للمشروع«الرداء»االتفاقّيات ثنائّية اعبانب حوؿ االستثمارات، وىو 

، لكّن مندوب بلداف اعبنوب غًن مؤّىلٌن يف مواجهة أطناف الوثائق الواجب «صوٌت لكّل بلد:»عاؼبّية وفق مبدأتعمل منّظمة التجارة ال
لكّن مؤسبر  «.الغرؼ اػبضراء»هبري ازباذ القرارات بٌن األقوياء يف .القادمٌن من بلداف الشماؿ.دراستها، وجيش اؼبوظّفٌن واحملامٌن، اخل

، سبّيز دبقاومة ؾبموعٍة مكّونٍة 1999نوفمرب/، بعد فورة سياتل يف تشرين الثاين2003سبتمرب/أيلوؿاؼبنعقد يف (اؼبكسيك)كانكوف 
 .بلداً صاعداً يف اعبنوب، ربالفت يف تلك اؼبناسبة لتودي باؼبؤسبر إذل الفشل، يف مواجهة تصّلب بلداف الشماؿ22من 

رة للنفط  OPEP/OPEC منظمة البلدان المصد 

اعبزائر، اؼبملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية اؼبتحدة، :البلداف اؼبصّدرة للنفط أحد عشر بلداً نامياً منتجاً للنفط ىيتضّم منّظمة 
باؼبائة من إنتاج النفط يف 41يبّثل إنتاج ىذه اَّموعة من البلداف .إندونيسيا، العراؽ، إيراف، الكويت، ليبيا، نيجًنيا، قطر، وفنزويال

وتتكّفل منظمة البلداف اؼبصّدرة للنفط، واليت أسست يف .باؼبائة من االحتياطي اؼبعروؼ75العادل وىي سبتلك أكثر من 
من .، بتنسيق السياسات النفطية ألعضائها وتوحيدىا كي تضمن ؽبم عائداٍت مستقرّة(النمسا)ومقّرىا فيينا 1960سبتمرب/أيلوؿ

ويتوذّل كّل بلٍد، فبّثالً بوزير الطاقة أو النفط لديو، إدارة ىذه اؼبنظمة .أ، ىبضع اإلنتاج إذل نظاـ اغبصص لتحقيق ىذا اؽبدؼحيث اؼببد
 .، أصبح الفنزويلي ألفارو سيلفا كالدروف األمٌن العاـ ؼبنظمة الدوؿ اؼبصّدرة للنفط2002يوليو/ويف األوؿ من سبوز.دورياً 

 OTAN/NATO يمنظمة حلف شمالي األطلس



 تضمن ىذه اؼبنّظمة لألوروبيٌن ضبايًة عسكريًة أمريكية يف حاؿ تعّرضها لعدواٍف ما، لكّنها سبنح الواليات اؼبتحدة سيطرًة على الكتلة
معرتفًة بذلك وقد وافقت بلداف أوروبا الغربية على إدماج قواهتا اؼبسّلحة يف نظاـٍ دفاعيٍّ وضع ربت قيادة الواليات اؼبتحدة، .الغربية

، كاف اغبلف يتكّوف 2002يف العاـ .يف واشنطن، وتراجعت أنبيتو بعد انتهاء اغبرب الباردة1949تأّسس اغبلف يف العاـ .بتفّوقها
بلجيكا، كندا، الدامبارؾ، الواليات اؼبتحدة، فرنسا، بريطانيا العظمى، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، النرويج، ىولندا، :عضواً 19من 

حّلت أؼبانيا اؼبوّحدة ؿبّلها يف ) 1955وصبهورية أؼبانيا االربادية يف العاـ 1952لربتغاؿ، وانضّمت إليها اليوناف وتركيا يف العاـ وا
 .1999وىنغاريا وبولونيا وصبهورية التشيك يف العاـ 1982وإسبانيا يف العاـ (1990العاـ 

 حلف وارسو

االرباد السوفييت، ألبانيا، بلغاريا، ىنغاريا، بولونيا، صبهورية أؼبانيا الديبوقراطية، )ىو حلٌف عسكرّي بٌن بلداف الكتلة السوفيتّية سابقاً 
 كرّد فعٍل على انضماـ صبهورية أؼبانيا االربادية غبلف1955مايو/وقد جرى التوقيع عليو يف وارسو يف أيار(.رومانيا، تشيكوسلوفاكيا

بعد 1991أبريل/جرى حّل اغبلف يف نيساف.إثر التدّخل يف تشيكوسلوفاكيا1968وانسحبت ألبانيا منو يف العاـ .مشاؿ األطلسي
 .تفّكك االرباد السوفييت

راً    البلدان األقل  تطو 

تضّم القائمة حالّياً .واقتصاٌد قليل التنوّعالبفاض دخل الفرد، ضعف اؼبوارد البشرية :ىو مفهوـٌ حّددتو األمم اؼبتحدة وفق اؼبعايًن التالية
دل تكن ىذه القائمة تضّم سوى .2000يوليو/بلداً، وكاف السنغاؿ آخر البلداف اؼبدرجة يف ىذه القائمة، ومّت ذلك يف سبوز49
 .بلداً قبل ثالثٌن عاماً 25

 مشروع مارشال

وعٌّن للربنامج ميزانّيًة تقّدر بػ .1949ي جورج مارشاؿ يف العاـ ىو برنامج إعادة إعماٍر اقتصاديٍّ اقرتحو وزير اػبارجية األمريك
على شكل ىباٍت وقروٍض طويلة األمد ظبحت (2003مليار دوالر يف العاـ 90ما يساوي )مليار دوالر بقيمة ذلك الوقت 12.5

 .إعادة اإلعمار بعد اغبرب العاؼبية الثانيةبتمويل (والسّيما فرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والبلداف االسكندنافية)لستة عشر بلداً 

 فضل القيمة

تجها ىو الفارؽ بٌن القيمة اليت أنتجتها حديثاً قّوة العمل وبٌن القيمة البحتة لقّوة العمل ىذه، أي الفارؽ بٌن قيمة قّوة العمل اليت أن
 .العامل أو العاملة حديثاً وبٌن كلف إعادة إنتاج قّوة العمل

، ىو إذف ما يبقى من اإلنتاج االجتماعّي بعد (الريوع العقاريّة+الفوائد+األرباح)فضل القيمة، أي اؼببلغ اإلصبارل لعوائد الطبقة اؼبالكة 
وبالتارل، فهو ليس سوى الشكل اؼبارّل لفائض اإلنتاج االجتماعّي الذي يبّثل .تأمٌن إعادة إنتاج قّوة العمل، وتغطية كلف صيانتها

دخل مالكي العبيد يف ؾبتمٍع عبودّي، الريع العقارّي اإلقطاعّي :الطبقات اؼبالكة يف توزيع الناتج االجتماعّي َّتمٍع طبقيٍّ بأكملوحّصة 
هم، ، بل قّوة عمل«العمل»فاألجًن أو األجًنة، الربوليتاري أو الربوليتاريّة، ال يبيعوف .يف ؾبتمٍع إقطاعّي، األتاوة يف مبط إنتاٍج تابع، اخل

قّوة العمل ىذه ىي ما وبّولو اَّتمع الربجوازّي إذل سلعة متداولة، وؽبا بالتارل قيمتها اػباّصة، ومعطًى موضوعيٌّ .قدرهتم على اإلنتاج
ىي ومثل أيّة سلعة، ؽبا قيمتها االستعمالية بالنسبة لشاريها، و .كلف إنتاجها اػباّصة، كلف إعادة إنتاجها اػباّصة:مثل قيمة أيّة سلعة

 .السلعة اؼبباعة(قيمة)الشرط اؼبسبق لبيعها، لكّنها ال ربّدد إطالقاً سعر



تمٍع واغباؿ أّف القيمة االستعمالية لقّوة العمل بالنسبة لشاريها، الرأظبارّل، ىي بالضبط القيمة اإلنتاجية، باعتبار أّف أّي عمٍل يف ؾب
لكن دبا أّف الرأظبارّل يدفع «.قيمًة مضافة»إّف كّل عامٍل ينتج إذف .لية اؼبستخدمةسلعيٍّ يضيف بالتعريف قيمًة لقيمة اآلالت واؼبواد األوّ 

اليت يقّدمها العامل أو العاملة «القيمة اؼبضافة»للعامل وللعاملة أجراً يبّثل كلفة إعادة إنتاج قّوة العمل، فهو لن يشرتيها إالّ إذا ذباوزت 
 .ا اعبزء من القيمة اليت أنتجها العامل حديثاً بفضل القيمةويسّمي كارؿ ماركس ىذ.قيمة قّوة العمل نفسها

نتاج العمل الفائض، )إّف اكتشاؼ فضل القيمة بوصفو مفهوماً أساسّياً يف اَّتمع الربجوازّي ويف مبط إنتاجو، وكذلك تفسًناً لطبيعتو 
ليتارّي أو الربوليتاريّة االقتصاديّة لبيع قّوة عملو للرأظبارّل  حاجة الربو )وأصولو(والعمل غًن اؼبكافأ عليو وغًن اؼبأجور، الذي يقّدمو العامل

لكّنو يشّكل بذاتو تطبيقاً لنظريّة .يبّثل اإلضافة الرئيسّية اليت قّدمها كارؿ ماركس للعلم االقتصادّي وللعلـو االجتماعّية عموماً (كسلعة
 (.1986ماندؿ،)وعّيٍة لسلعٍة من نوٍع خاّص، ىي قّوة العمل القيمة على حالٍة ن–آدـ ظبيث وديفيد ريكاردو اؼبطّورة حوؿ العمل 

 PPTE/HIPC البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية

، وىي هتدؼ لتخفيض ديوف البلداف 1999سبتمرب/، وعّززت يف أيلوؿ1996أطلقت مبادرة البلداف الفقًنة مرتفعة اؼبديونية يف العاـ 
 .ىو جعل تلك الديوف قابلًة للتحّمل وحسب الفقًنة مرتفعة اؼبديونية، ُّدٍؼ متواضعٍ 

 .ذبري اؼببادرة وفق أربع مراحل تتمّيز بكوّنا كثًنة التطّلب والتعقيد

 بدايًة، يتوّجب على البلد الذي يطلب مساعدًة وفق ىذه اؼببادرة أف ينقاد النتهاج سياساٍت اقتصاديًّة يوافق عليها صندوؽ النقد الدورلّ 
يف تلك .مثّ يواصل اغبصوؿ على اؼبساعدة الكالسيكّية اليت يقّدمها صبيع اؼبمّولٌن اؼبعنّيٌن.شكل برامج تكييفوالبنك الدورّل على 

تكوف أحياناً على شكٍل مؤّقت، وأف يكوف قد حصل على نتائج يف تطبيق تلك  تقليص الفقر،األثناء، عليو تبيّن وثيقٍة السرتاتيجّية
 .لاالسرتاتيجّية ؼبّدة عاـٍ على األق

فإذا  .بانتهاء فرتة السنوات الثالث، تأيت غبظة القرار، إذ وبّلل صندوؽ النقد الدورل الطابع غًن القابل للتحمل ؼبديونية البلد اؼبرّشح
باؼبائة بعد تطبيق اآللّيات التقليديّة لتخفيض الديوف، 150كانت القيمة الصافية لنسبة رصيد الديوف اػبارجّية إذل صادراتو تزيد على 

حيث تزيد النسبة بٌن الصادرات والدخل القومي اإلصبارل على )غًن أّف البلداف ذات مستوى الصادرات اؼبرتفع.يبكن إعالف البلد أىالً 
وبالتارل، إذا كانت .، تعاقب باختيار ىذا اؼبعيار، وهبري حينذاؾ النظر إذل إيرادات ميزانّيتها بدالً من النظر إذل صادراهتا(باؼبائة30

باؼبائة من الناتج القومّي اإلصبارّل، وذلك 15تزيد واردات اػبزينة على )تها مرتفعًة جّداً على الرغم من ربصيٍل ضريبٍّ جّيد مديونيّ 
، يكوف اؽبدؼ اؼبطلوب ىو أف تزيد النسبة بٌن القيمة الصافية لرصيد الديوف وبٌن واردات اػبزينة على (لتجّنب أّي تراٍخ يف ىذا اَّاؿ

 (.باؼبائة250

متابعة ويف اؼبرحلة الثالثة، إذا أعلن البلد مقبواًل، فإنّو يستفيد من التخفيضات األوذل من طرؼ البلداف الدائنة واؼبصارؼ اػباّصة، وعليو 
تاحّية اؼبتوافق ووبّدد مّدَة ىذه اؼبرحلة مدى التنفيذ اؼبْرضي لإلصالحات اؼبف.السياسات اليت أقّرىا صندوؽ النقد الدورّل والبنك الدورل

 .عليها يف نقطة القرار، حرصاً على استقرار االقتصاد الكليّ 

اؼبعروضة )وتأيت إثر ذلك نقطة االستكماؿ، فيطّبق حينئٍذ ما تبّقى من زبفيض الديوف للسماح للبلد بالعودة إذل معايًن التحمل 
 .اليت تعترب مْرضية(أعاله



 .باؼبائة من ديوف العادل الثالث اػبارجّية2.6الر، أي كبو مليار دو 54تقّدر كلفة ىذه اؼببادرة دببلغ 

منها بلداف من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن اؼبناسب أف نضيف 34بلداً فقط، 42يبلغ ؾبموع عدد البلداف الفقًنة مرتفعة اؼبديونية 
 .إليها ىندوراس ونيكاراغوا وبوليفيا وغوايانا والوس وفيتناـ وميامبار

أوغندا وبوليفيا :بلداً إذل نقطة القرار، ودل تتوّصل سوى شبانيٌة منها لنقاط االستكماؿ ىي27، وصل 2003مربسبت/أيلوؿ30يف
 .وموزامبيق وتنزانيا وبوركينا فاسو وموريتانيا ومارل وبينٌن

 عالوة المجازفة

ويؤّدي وجود ؾبازفٍة يف .ربديد سعر الفائدةحٌن يبنح الدائنوف قروضاً، فإّّنم يأخذوف بعٌن االعتبار الوضع االقتصادي للمدين ُّدؼ 
وىكذا، هبب الدائن فوائد أعلى، يُفرتض ُّا أف .أالّ يتمّكن البلد اؼبدين من االلتزاـ بالتسديد إذل زيادٍة يف سعر الفائدة اؼبطّبقة عليو

على .اؼبقرتض، فبّا يفاقم الضغط اؼبارل عليو وتكوف الكلفة أيضاً أعلى بكثًٍن بالنسبة للبلد.تعّوض اَّازفة الناشئة عن منح ىذا القرض
نقطة أساسّية، وىو ما يعين أنّو إذا كانت أسعار 4000مواجهة عالوات ؾبازفة تتجاوز 2002سبيل اؼبثاؿ، كاف على األرجنتٌن عاـ 

حبكم الواقع من االقرتاض  إّف ذلك يبنعها.باؼبائة45باؼبائة، فعلى األرجنتٌن أف تقرتض بفائدٍة مقدارىا5الفائدة يف السوؽ تساوي 
 .نقطة2500كبو2002وبلغت عالوة اَّازفة بالنسبة للربازيل يف العاـ .ويزيد من إغراقها يف األزمة

 المشتقات

يبكن أف تكوف عملًة صعبًة أو سهماً أو ماّدًة أولّية «)كامنة»اؼبشتقات ىي عملّيات ؿبّددة األجل تتأّتى من موجودات توصف بأّّنا 
يعرض مصرٌؼ ما يف السوؽ خيار شراٍء لسعر سهم (:call)نضرب مثااًل على ذلك ىو خيار الشراء (.موجوداٍت مالّيةأو أيّة 

بوساطة دفع عالوة، سوؼ يشرتي مستثمٌر .ولعشرة أشهر100بسعر(يشتّق منو اػبيار«كامن»وىو سهٌم )مونسانتو على سبيل اؼبثاؿ 
وبانتهاء ىذه اؼبّدة، إّما أف يكوف سعر .أشهر10ؼبّدة100شراٍء لسهم مونتسانو بسعر ما خيار الشراء ذاؾ ووبصل بالتارل على حّق 

بعد ّناية األشهر 100، ويستطيع اؼبستثمر شراء سهٍم بسعٍر يقّل عن قيمتو، وإّما يكوف سعر السهم أقّل من100السهم أكثر من 
ََ استجابًة للتقّلبات .العشرة، ويتخّلى اؼبستثمر عن خياره ويضع اؼبصريّف العالوة يف جيبو إذا كانت تلك اؼبنتجات قد خلقت أصاًل

، فهي تتسّبب يف احملّصلة باؼبزيد منها عرب خلقها ؼبوجاٍت (وىو شكٌل من أشكاؿ التأمٌن يقّدمو شخٌص ما يوافق على اَّازفة)
ىنالك عدٌد كبًٌن من اؼبشتقات (.العشرةوىكذا، سوؼ يضارب ُمصِدر اػبيار ومشرتيو على السهم الكامن أثناء األشهر )مضاربّية 

وبعضها هبري التفاوض عليها يف أسواٍؽ منّظمٍة ومراقبة، لكّن معظم العملّيات ذبري بالتوافق، أي خارج أيّة سيطرٍة ويف عتمٍة  .اؼبعّقدة
 .كاملة

 PIB/GDP الناتج المحل ي اإلجمالي

 .القيم اؼبضافةىو إصبارل الثروة اؼبنتجة يف بلٍد معٌّن، ووبسب دبجموع 

 PNB/GNP الناتج القومي اإلجمالي

وىو يتضّمن عائدات مواطين تلك األّمة الذين يعيشوف .ىو إصبارل الثروة اليت تنتجها أّمٌة ما، يف مقابل الناتج احمللي اإلصبارل داخل البلد
 .يف اػبارج



 PNUD/UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وىو الوكالة األساسّية للمساعدة التقنية يف األمم اؼبتحدة، فهو يساعد البلداف النامية، دوف قيوٍد .نيويورؾومقرّه 1965تأسس يف العاـ 
دًن سياسية، على توفًن خدماٍت إداريٍّة وتقنّيٍة أساسّية، ويدّرب الكوادر، ويسعى إذل تلبية حاجاٍت ضروريٍّة معّينة للسكاف، ويبادر بتق

بصورٍة عامة، يستند برنامج األمم اؼبتحدة .ّسق، من حيث اؼببدأ، ؾبموع الربامج العملّياتية لألمم اؼبتحدةبرامج تعاوٍف إقليمّي، وين
ويصدر برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية كّل عاـ .اإلمبائي إذل اػبربات والتقنّيات الغربية، إالّ أّف أصل ثلث فريق خربائو من العادل الثالث

 .البشرية يصنٍّف خصوصاً البلداف وفق مؤشر التنمية البشريةتقريراً حوؿ التنمية 

 الركود

 .ىو مبوٌّ سلبٌّ للنشاط االقتصادّي يف بلٍد أو يف فرٍع ؼبّدٍة ال تقّل عن ربعٌن متتاليٌن

 (Sicav)السيكاف

يشابو .مواؿ اليت هبمعها من الزبائنالسيكاؼ ىي شركة استثماٍر ذات رأظباٍؿ متغًّن، أي اإلدارة اعبماعّية اليت يقـو ُّا مصرٌؼ ما لأل
األنغلوساكسونّية ويساىم يف التمركز اؼبارّل، مصدر الفقاعات  Mutual Fundsىذا النظاـ نظاـ الصناديق اؼبشرتكة لإليداع أو الػ 

 (.تأثًن احملاكاة العمياء)اؼبضاربّية واألزمات اؼبالّية 

 المضاربة

األرباح على شكل فائض قيمة باؼبراىنة على القيمة اؼبستقبلّية للبضائع واؼبوجودات اؼبالّية أو ىو نشاٌط يتمّثل يف السعي للحصوؿ على 
 .سبّثل أسواؽ العمالت اؼبكاف الرئيس للمضاربة.وتوّلد اؼبضاربة طالقاً بٌن اَّالٌن اؼبارّل واإلنتاجيّ .النقديّة

 SMI/IMS النظام النقدي الدولي  

وقد نتج .أقامتو الدوؿ واؼبنّظمات الدولّية لتسهيل اؼببادالت الدولّية وضماف تنسيق السياسات النقديّة الوطنّيةىو نظاـ قواعد وآلّياٍت 
الواليات )، وحّسن بعمٍق النظاـ السابق الذي نّظمتو اتفاقات بريتوف وودز (1976)النظاـ اؼبستخدـ حالّياً عن اتفاقّيات جامايكا 

 .1944يف العاـ (اؼبتحدة

 الفائدةسعر 

، ولكّنو يدفع لو أيضاً مبلغاً إضافياً يسّمى (رأس اؼباؿ)عندما يقرض زيد عمرو، فإّف ىذا األخًن يسّدد اؼببلغ الذي أقرضو إيّاه زيد 
فلنضرب على ذلك .ووبّدد سعر الفائدة اؼبتفاوتة مقدار الفوائد.الفائدة، حبيث تكوف لدى زيد مصلحة يف إجراء ىذه العملّية اؼبالّية

باؼبائة، فسوؼ يسّدد يف 5سنوات بسعر فائدٍة ثابٍت يساوي 10مليوف دوالر على مدى 100إذا اقرتض زيد مبلغ :مثااًل بسيطاً 
مليوف دوالر، فيكوف ؾبموع اؼببلغ إذف 5باؼبائة من رأس اؼباؿ اؼبقرَتض، أي 5و(مليوف دوالر10)السنة األوذل عشر رأس اؼباؿ اؼبقرتض 

باؼبائة ال ربتسب إالّ على اؼباليٌن التسعٌن 5ويف السنة الثانية، يسّدد أيضاً عشر رأس اؼباؿ األصلي، غًن أّف الػ .مليوف دوالر15
وىكذا دواليك إذل حدود السنة العاشرة اليت .مليوف دوالر14.5فيكوف ؾبموع مبلغ السنة الثانية إذف .مليوف دوالر4.5اؼبتبّقية، أي 

مليوف 10.5وىكذا، يكوف ؾبموع ما يسّدده يف السنة األخًنة.مليوف دوالر0.5باؼبائة منها أي 5األخًنة و يسّدد فيها اؼباليٌن العشرة
بصورٍة عامة، ال يكوف تسديد رأس اؼباؿ على شكل أقساٍط .مليوف دوالر127.5يصل ؾبموع التسديد يف السنوات العشر إذل .دوالر



وىكذا يكوف .أّما حصص رأس اؼباؿ، فرتتفع على امتداد السنوات.ى الفوائد خصوصاً متساوية، إذ يرّكز التسديد يف السنوات األوذل عل
 ...رأس اؼباؿ اؼبتبّقي والذي يتوّجب على اؼبدين دفعو أكثر ارتفاعاً يف حاؿ انقطاعو عن التسديد

الفائدة االظبّية بعد اقتطاع نسبة أّما سعر الفائدة اغبقيقّية، فهو سعر .سعر الفائدة االظبّية ىو السعر الذي يربَـ دبقتضاه القرض
 .التضّخم

  ضريبة توبن

ُّدؼ ربقيق 1972وقد اقرتحها يف األصل االقتصادّي األمريكّي جيمس توبن يف العاـ .ىي ضريبٌة على صبيع ربويالت العملة
وحركاٌت أخرى مناىضة للعوؼبة، ومنها عبنة إلغاء ديوف العادل ATTACوقد أحيت الفكرة صبعية أتّاؾ .استقرار النظاـ اؼبارّل الدورلّ 

وإعادة توزيع أرباح ىذه الضريبة على (مليار دوالر يومياً 1200دببلغ2002اليت قّدرت عاـ )الثالث، ُّدؼ زبفيض اؼبضاربة اؼبالّية 
ألّّنم يقّدروف أّف .لٌن مثّ إذل اليورو مث إذل الدوالر، اخلفاؼبضاربوف الدولّيوف الذين يبضوف وقتهم يف تبديل الدوالر إذل ا.أكثر الناس عوزاً 

باؼبائة 1باؼبائة و0.1سعر ىذه العملة سوؼ يرتفع وأّف سعر تلك سينخفض، سيتوّجب عليهم دفع ضريبٍة ضئيلٍة ترتاوح قيمتها بٌن 
ولئن كانت الطبقات .األقّل على الصعيد العاؼبيمليار دوالر على 100وفق صبعية أتّاؾ، ردّبا توفّر ىذه الضريبة مبلغ .على كّل عملّية

اؾ اغباكمة تصف ىذه الضريبة بأّّنا غًن واقعّية لتعليل رفض تنفيذىا، فإّف التحليل الدقيق للنظاـ اؼبارّل اؼبعودل الذي أقبزتو حركة أتّ 
 .وغًنىا قد برىن خالفاً لذلك على بساطة ىذه الضريبة ووجاىتها

 التسنيد

 (102-1996/101َّّلد األّوؿ، مقتطف من آدا، ا)

السندات الدولّية الكالسيكّية اليت هبري إصدارىا لصاحل مقرٍض أجنّب )يصف ىذا اؼبفهـو رجحاف أمباط جديدة من إصدارات األسهم 
يف نشاط (أسهٌم دولّية يف اؼبوضع اؼبارّل للمقِرض وبعملة بلده، سنداٌت أوروبّية فبهورٌة بعملٍة ـبتلفٍة عن عملة اؼبكاف الذي أصدرت فيو،

يضاؼ إذل ذلك ربويل القروض اؼبصرفّية القديبة إذل أوراؽ مالية قابلٍة للتفاوض، وىي تقنّيٌة ظبحت للمصارؼ بتسريع فّك .السوؽ
 .ارتباطها بالبلداف النامية بعد ظهور أزمة الديوف

كمّي، فقد كّفت ؾبازفة نقص اؼبقرضٌن عن أف ترتّكز على عدٍد   وىو ينشرىا أّوالً على كبوٍ .أىّم ما يبّيز ىذا اؼبنطق ىو نشره للمجازفة
وىنالك االنتشار الكيّفي، باعتبار أّف كالًّ من مكّونات اَّازفة اؼبرتبطة بورقٍة .ضئيٍل من اؼبصارؼ عابرة القومّية وثيقة الصلة ببعضها

عقوٌد ؿبّددة األجل للوقاية من خطر تبّدؿ سعر :يف صفقٍة ما ماليٍة معّينة قد تؤّدي إذل إنشاء أدواٍت نوعّية للحماية قابلة للتفاوض
يعطي ىذا االنتشار لألدوات .العملة، عقوٌد بنسب فائدٍة ثابتة ؼبواجهة خطر تغًّن سعر الفائدة، أسواٌؽ اختياريٌّة قابلة للتفاوض، اخل

 .غولدفنغر اؼبالّية ولألسواؽ اؼبشتقة األسواَؽ الدولّية مظهر كازينو، وفق تعبًن تشارلز

 (االستثمار +الديون) صافي التحويالت المالي ة

واألرباح (التسديد السنوي، أي الفوائد مع رأس اؼباؿ، إذل البلداف اؼبصّنعة)نسّمي صايف التحويالت اؼبالّية الفارَؽ بٌن خدمة الديوف 
القروض واالستثمارات )اليت تعيد شركات الشماؿ عابرة القارات توطينها، وبٌن إصبارل مدفوعات السنة اليت تقدمها البلداف اؼبقرضة 

 (.اعبديدة



يسّدده ويكوف ىذا التحويل إهبابياً عندما يفوؽ ما وبصل عليو البلد اؼبعين أو القارة اؼبعنّية من قروٍض أو ىبات أو استثمارات ما 
ويكوف سلبّياً حٌن تفوؽ اؼببالغ اؼبسّددة اؼببالغ اليت .ويدفعو، دبا يف ذلك إعادة توطٌن الشركات عابرة القومّية للفوائد اليت ربصل عليها

 .تدخل البلد

ويف الفرتة نفسها، جرى .، كاف صايف التحويالت اؼبالية سلبّياً كّل عاـ بالنسبة ألمريكا الالتينّية1990إذل العاـ 1982من العاـ 
 (.1996/235أوغارتيشيو،)مليار دوالر من أمريكا الالتينّية كبو بلداف الشماؿ 200ربويل أكثر من 

 الثالوث

وقد استخدمتهما بدايًة مدارس األعماؿ والصحافة االقتصاديّة قبل أف (.1985)لكينيشي أومايو «الثالوثيّ »و«الثالوث»يعود تعبًنا 
تشًن األقطاب الثالثة للثالوث إذل الواليات اؼبتحدة واالرباد األوروب والياباف، لكن تتشكل حوؿ ىذه .نطاٍؽ واسع هبري تبّنيهما على

ينبغي أف تضاؼ إليها منذ اآلف البلداف اليت كانت تدعى  –وفق كينشي أومايو، فاألمل الوحيد لبلٍد ناـٍ .األقطاب ؾبموعاٌت أوسع قليالً 
ويسري ذلك أيضاً على البلداف اؼبصّنعة .الثالثة«األقطاب»قاء ليصبح عضواً مشاركاً، بل وحّّت ؿبيطّياً، ألحد ىو االرت –باالشرتاكّية 

حديثاً يف آسيا، اليت جرى دؾبها عرب مراحل، مع وجود فروقاٍت واضحة من بلٍد إذل بلد، يف القطب الذي هتيمن عليو الياباف 
 (.86-1997/85شينيو،)

 استبداد السوق

ال يعين سوى حّق أولئك الذين يبركزوف رأس اؼباؿ النقدّي، بعد أف خلقوه وضاعفوه، يف االستئثار حبّصٍة غًن ؿبدودٍة من الثروات ىو »
 (.1996سرفايت، يف شينيو، «)احملّققة خالؿ عملية اإلنتاج

 محاصيل القوت

القهوة، )خالفاً للزراعات اؼبخّصصة للتصدير (البيضاء، اؼبنيهوت، اخلالذرة )ىي احملاصيل الزراعّية اؼبخّصصة لتغذية السّكاف احملّليٌن 
 (.الكاكاو، الشاي، الفوؿ السوداين، السّكر، اخل

 المستثمرون المؤسساتيون

كات يطلق ىذا التعبًن على مديري الصناديق اعبماعّية الذين توّصلوا لوزٍف مارلٍّ ىائٍل يف األسواؽ اؼبالّية، مثل صناديق التقاعد وشر 
 .التأمٌن واؽبيئات األخرى لإليداعات اعبماعّية

ة ة الحر   المنطقة الصناعي 

ا واليت ىي منطقٌة ؿبّددٌة جغرافّياً ال يدفع فيها الصناعّيوف الذين ينتجوف سلعاً معّدًة للتصدير حقوقاً على عوامل اإلنتاج اليت يستوردوّن
 (.البنك الدورلّ :اؼبصدر)ارات التنظيمية الوطنّية ال تنطبق عليها يف كثًٍن من األحياف بعض عناصر القر 

 (.م)التي تعني في اآلى ذاته دولة وحالة  Stateالتالعب باأللفاظ هنا في كلوة *
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