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 الدولية الشبكة
       الشرعية غير الديون إلغاء أجل من للجنة

 

 
 2018يناير  11

 العالمياستقالة رئيس البنك بيان حول 
 

جميع االتفاقيات مع  مع على القطيعة البلدان العالمياستقالة رئيس البنك تحفز يجب أن 
 مؤسسات بريتون وودز 

 
تالينا كريسوستتولى ، استقالته. العالميرئيس البنك كيم،  ، أعلن جيم يونغ2019يناير،  7يوم االثنين، 

فبراير قبل استبدالها عندما يعين الرئيس  1اعتباًرا من النيابة للمؤسسة،  ةالحالي العامة ةجورجيفا، المدير

لهذه المؤسسة المعادية  يارمزذه االستقالة معنا تعطي ه. ة الرئيس المستقيلاألمريكي دونالد ترامب خليف
  الكوكب.ب وضد مصالح شع والتي تعملطية ديمقرالل
  

. تم 2019فبراير  1اعتبارا من استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ جيم يونغ كيم  العالميرئيس البنك  قدم

ترامب مع  وأقامدونالد ترامب. به من قبل باراك أوباما، واحتفظ  2012 زفي يوليو المنصبهذا به تعيين

استثمار  صندوقليلتحق ب العالميالبنك  كيم جيم يغادر. تهأفراد أسر طةبواس ةبخاصخاصة  مصالحكيم 
 [. 1البنية التحتية ]مجال خاص كبير متخصص في 

  
قاعدة  كهنافخمس سنوات،  والية منرئيسه لانتخاب  العالميمجلس إدارة البنك إذا كان يفترض في  

، يعينه الرئيس ات المتحدةاليللوثل لمم ا المنصبهذ تخصيصأن يتم بفي الواقع  تفرض مضمرة
رجالً في هذا  12، تم تعيين 1946منذ عام ومبدأ ديمقراطي.  بأي ارفي استهتاألمريكي مباشرة، 

 [. 2]ة أمريكية المنصب، وجميعهم من جنسي

  
"المنتخبين  هؤالء مؤهالتهذه المؤسسة يكمن في  داخلهناك تعبير آخر عن تأثير الواليات المتحدة 

 يمول البنك العالمي نفسه. رأسمال المالي، وخاصة الالكبير بالرأسمال دوما ينالمرتبط، "ظينظومحال
هذه البنوك ل ،يا وسياسيا، اقتصادكبيربشكل كون تابعا وبهذا ي ،سنداتالعن طريق إصدار  واسعبشكل 

لبنك رئيس ا كلوزن،. كان ألدن و. الكبرى األمريكية نفسها وغيرها من المؤسسات المالية الخاصة
ً لبنك أمريكا 1986و 1981بين عامي  العالمي بقوة في أزمة ديون العالم  حينهاالمتورط  –، رئيسا

صبا كبيرا روبرت زوليك من احتلو. 1986و 1981بين عامي  بالمؤسسة همرور وبعيد قبيل -الثالث 

إلى  2007من عام مالية في خضم األزمة ال العالميلبنك بامهامه يتولى في بنك جولدمان ساكس قبل أن 

، لتنفيذي السابق لشركة فورد موتور، المدير اكنماراروبرت س. مال ونفس األمر بالنسبة. 2012عام 

في فيتنام  الباردة،خالل الحرب  اسدةفي تمويل األنظمة الديكتاتورية والف اكتراثدون أي شارك الذي 
للدفاع في ظل جون كينيدي  اوزيرن كا حينسواء ، على سبيل المثال الديمقراطيةوجمهورية الكونغو 

 [. 3] 1981و 1968بين  العالميبنك وخالل رئاسته للأ، نليندون ب. جونسوفي ظل و

  
٪ من 80البلدان األخرى التي تمثل تصل وال تستمر هيمنة الواليات المتحدة وحلفائها على المؤسسة. 

  . ٪ من حقوق التصويت50سكان العالم حتى إلى 
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بهذه  يخلال  نه، فإالجامعي في الطب واألنثروبولوجيا بتعليمه حسنةبصورة يتمتع كيم  جيمان إذا كو
منذ  العالمي. ويتجلى ذلك في السياسة الهيكلية التي اتبعها في البنك المؤسسةجدا داخل  الراسخةمبادئ ال

 2018أبريل  يف اارهإقر، والتي تم مليار يورو 10.5البالغة  الرأسمالكانت الزيادة في . 2012عام 

بنمط  المساس جوهريا دونتمت  التصويت داخل المؤسسة، لكنهالحقوق ، بالتأكيد إعادة توزيع [4]

بحق النقض  الواقع بحكم أمريكااحتفظت ، صوات٪ من األ16.89 على الدائمبتوفرها . اشتغال المؤسسة

تستمر هيمنة و(. ذ قرار٪ من األصوات التخا85ع أغلبية ة التصويت، من الضروري جم)في حال

٪ من سكان العالم حتى 80ي تمثل البلدان األخرى التتصل وال الواليات المتحدة وحلفائها على المؤسسة. 

 . وق التصويت٪ من حق50إلى 

  
المناخ احترار عن الرئيسي ، المسؤول النظام الرأسمالي فيه واجهوفي الوقت الذي على نطاق أوسع، و

جيم  تحت رئاسةالبنك العالمي  عزز، 2008-2007صعوبات بعد أزمة ، لهاخاان ودبين البلد اتوالتفاوت

 [. 5بأسعار السوق ] فصاعدا اآلن منحها، التي يتم زيادة قروضه عبر مالي الكبيرالرأسمال ال هيمنةكيم 

  
 يفالمندرجين  – دلتسنيلو "المصارف التي ليس لها وجود مادي" ــلعلى الترويج  كما عمل جيم كيم

مؤسسة التمويل  عبرالخاص  للقطاع اللجوء، مع زيادة [6]التنمية لتمويل  - 2008-2007أزمة  صلب

 يستخلصلم  ،هكذاالضريبية.  الفراديسبصالتها الوثيقة مع  تشتهرا العالميللبنك  فرعي وهالدولية، 
 بنياتتفكيك  ران فيالهيكلي ويستم التقويم ريع لمخططاتذالفشل ال دروسبعد  وجيم كيم العالميالبنك 

 نية:اإلنسا للحقوقانتهاكات خطيرة تنتج عن مشاريعها خاصة  مقاوالتوإضعافها لصالح  عمومية
 [، واالعتقاالت التعسفية أو القتل من أجل إسكات7السكان ] وتهجير، على األراضي، والقمع حواذاالست

 [. 8] يةاالحتجاج الحركات

  
 زيادة قروض بواسطة الرأسمال المالي الكبيرسيطرة  بتعزيزه تابتا ميالعالجيم يونغ كيم البنك  يصلحلم 

 دالت السوق. بمع فصاعدا اآلنمن  صارت تمنح، التي البنك العالمي
  

، إلى 2017في مايو شارك جيم كيم، ، شرةمباأكثر دفاًعا عن مصالح أكبر قوة سياسية في العالم بشكل 

ى المملكة العربية عمل إل زيارة، في ءالكاره للنسااردير الملي الرئيس، ابنة فانكا ترامبجانب إي
 السعودي،ذه الزيارة للنظام الملكي ، الحليف السياسي التاريخي للواليات المتحدة. سمحت هالسعودية

، من خالل صورة تقدمية بتكلفة قليلةعلى  بالتوفركل دائم، بشيدوس حقوق النساء  الذيالرجعية  فائق
، الغرض األساسي من هذا الصندوقهو  ذلك، ع. وبالطبالنساء المقاوالتوق لح صندالتعهد بالتبرع لصا

مشاركة في تراكم الروم الذي يوكيم وجوستين ترودو،  يموجالذي تم إطالقه تحت إشراف إيفانكا ترامب 
 . النساءر تحر حفز بذريعةعلى المستوى العالمي  الرأسمال

  
 يدافع، الذي العالميكيم بإصالح البنك  جيمقم ، لم يعضبلعنه اللصورة االطرائية التي يقدمها خالفا 

كندا وأوروبا الغربية دائما عن مصالح رأس المال وأغنى البلدان وأكثرها قوة )الواليات المتحدة و
 . وكب األرضوالحفاظ على ك نيةاإلنسا الحقوقعلى حساب واليابان( 

  
دون استثناء من قبل البنك  المطبقةرة وبالنظر إلى السياسة المدم جيم كيم بعد اإلعالن عن استقالة

  :الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، فإن 1946منذ عام  العالمي

 هذه المؤسسة وسطالكبير  والرأسمالائها تأثير الواليات المتحدة وحلف تدين •

 قرار" في صنع الالجنوببلدان "المسماة  بلدانالكانة جدًا لم ضعيفةال يةالتمثيل تدين •

واجهها اسية واالقتصادية التي ترئيسي في المشاكل السي فاعل العالمين البنك بأ التذكيرتعيد  •
 : الكوكب، ال سيما من خالل الضرائب وتعميق شعوب



3 
 

  
، يةالتجارو والفالحة الصناعية، رى في الصناعةالخاصة الكب والمقاوالتاألسواق المالية  هيمنة ✓

 ؛وفي التجارة

 شجعألعمال الزراعية التي تاتمكين برامج و لشغلا هشاشةالمعززة ل تشجيع مناخ األعمالبرامج   ✓

 تلقيو الحراري،في انبعاثات غازات االحتباس ساهمة المارية لفالحة الصناعية والتجا
 ؛ [9] استدانة ال تطاقدوامة  في والمزارعات المزارعينب

الجنوب  بلدان التي يشكل سكان الماءعلى وتيالء على األراضي سياسات المضاربة واالس ✓
 ؛ ينضحاياها الرئيسي

 ؛اوشعوبه الجنوب بلدان على نساء طاقي ال  استدانةعبء تفرض صغيرة سياسات قروض  ✓
 ؛ ألمس واليومآخر، بااسم  أيأو هيكلي، تحت هذا االسم  تقويمخطط  ✓

 1947بموجب اتفاقية األمم المتحدة لعام  ائيةالحقة القضطبيعته الخاضعة للم رغمأنه تدين،  •

مواجهة  حتراماب حتى أبدا قومي وال ب،عووالش القوانينفوق  العالميالبنك  يوجد، لحقاتهاوم
بالفساد  بصورة متكررة متهمأنه  رغم[ 10المختصة ] المؤسسات القضائية أماممسؤولياته 

 تحق الشجبالتي تس الممارساتة وغيرها من األساسي قوق اإلنسانيةالح وانتهاكوتزوير البيانات 
  .والعقاب

ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون حليفاً لشعوب العالم في مواجهة  العالميؤكد أن البنك ت •
 .تواجهاالتحديات المناخية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي 

  
 األنشطة النضاليةإلى تعزيز  الشرعية الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غيرو ذا تدعل

  :إلى الهادفة والتعبئات
مع صندوق النقد الدولي وسع ، وبشكل أالعالميمع البنك  المبرمة اتقيجميع االتفامع  القطع ❖

 ؛ بشكل مشتركالتي تعمل الثالثة  المؤسسات، هذه ومنظمة التجارة العالمية
 لتلبيةالربح وتعطي األولوية  وراءعي الس استبدال هذه المؤسسات بمؤسسات ديمقراطية ترفض ❖

 ؛ العالميةوالتجارة  واإلقراضاألساسية والتضامن في مجاالت تمويل التنمية  الحقوق اإلنسانية
 ؛ شرعيةسداد ديون غير  ضدإنشاء جبهة موحدة لبلدان الجنوب  ❖
والنمو مهما  ،بحالر البحث عنعلى القائم  –النظام الرأسمالي من  بالخروج لزخمتعميق هذا ا ❖

 توجد من أجل بناء مجتمع حيث -وتدمير الكائنات الحية والطبيعة  انية،نواأل ،كان الثمن
 . قلب الخيارات السياسيةفي االجتماعية والبيئية الحاجات 

----------------------------------  
 : إحاالت

[1 ]Voir Mihir Sharma, « Is It Time to Give Up on the World Bank ? », Bloomberg 
Opinion, 8 janvier 2019, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-

01-08/world-bank-s-jim-yong-kim-had-good-reason-to-resign 

[2 ]Voir notamment Éric Toussaint, Banque mondiale, le coup d’État 
permanent, p.80. 

[3 ]Voir notamment Éric Toussaint, Banque mondiale, le coup d’État 
permanent, chapitre 5.  

: العالمي، "مجموعة البنك 2018أبريل  24الصادر في  العالمي[ انظر البيان الصحفي للبنك 4]

 ، لتغيير عميق" حاملالمال على برنامج زيادة وإصالح في رأس يصادقونالمساهمون 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/21/world-
bank-group-shareholders-endorse-transformative-capital-package 
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وصندوق النقد الدولي قلقان في الوقت نفسه من  العالمي[ هذا الخيار أكثر إثارة للجدل حيث أن البنك 5]

 ... ألسواق الماليةباالمرتبطة  ةالكبيرة جيديونها الخار مخاطر أزمة ديون جديدة لبلدان الجنوب بسبب
 [ انظر على وجه الخصوص 6]

Nicolas Sersiron, Banque de l’ombre et titrisation, le cynisme des financiers 
pour les pays pauvres !, 23 octobre 2018 : http://www.cadtm.org/Banque-de-l-
ombre-et-titrisation-le-cynisme-des-financiers-pour-les-pays 

 [ انظر ، على وجه الخصوص ،7]

Eric Toussaint, Le soutien de la Banque mondiale au déplacement forcé de 
population, 18 avril 2015 : http://www.cadtm.org/Le-soutien-de-la-Banque-
mondiale,11538 

 [ انظر بشكل خاص8]

Émilie Paumard, Le FMI et la Banque mondiale ont-ils appris de leurs erreurs ?, 
13 octobre 2017 : http://www.cadtm.org/Le-FMI-et-la-Banque-mondiale-ont 

: 2016أغسطس  19[ انظر على وجه الخصوص ريمي فيالين ، الثورة الخضراء الجديدة ، 9]

http://www.cadtm.org/New-Volvet-Revolution  وSushovan Dhar ،  كونها مزارعة

 http: //www.cad: 2017أغسطس  3هندية اليوم: قتل بالرصاص لمطالبتهم بتخفيف الديون ، 
tm.org/Etre-un-paysan-indien-today  

 [ انظر10]

Eric Toussaint, Pourquoi il est possible de traduire la Banque mondiale en 
justice, 16 octobre 2017 : http://www.cadtm.org/Pourquoi-il-est-possible-
de,2344 et Renaud Vivien, Banque mondiale, une zone de non-droit protégée 
par les juges, 23 juillet 2016 : http://www.cadtm.org/Banque-mondiale-une-
zone-de-non 
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