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تعمل لجنة إلغاء ديون العامل الثالث )ل إ د ع ث(  منذ 1990 بدون كلل عىل توضيح العالقة بني املديونية وانعدام قدرة النظام 

االقتصادي العاملي عىل تلبية الحقوق األساسية الدنيا ملاليني الناس فوق الكرة االرضية.

لقد نبهت )ل إ د ع ث( إىل رضورة اقامة عالقات عادلة بني بلدان الشامل و الجنوب من خالل إلغاء الديون. وشددت أساسا عىل 

التأثريات السلبية مبا ال يقاس آلليات االستدانة، التي تستعملها املؤسسات املالية املتعددة االطراف ) صندوق النقد الدويل والبنك 

العاملي( وحكومات الشامل عن طريق نادي باريس  واملجموعات املالية العاملية الكربى، عىل البلدان يف طريق النمو.

ثالثا، إال أن هدفها  كذلك  الدول املسامة عاملا  إلغاء مديونية  الرئييس هو، كام ييش بذلك اسمها،  إ د ع ث(  ورغم أن اهتامم )ل 

الدول يف  إخضاع شعوب  الدين« عىل  نظام   « يعمل  التي من خاللها  الكيفية  تبيني  النضايل، يف  تحاليلها وعملها  يتمثل، من خالل 

كام  الكيفية.  بذات  الصناعية  والدول  النمو  طريق 

للجنة  الدولية  للشبكة  السيايس  امليثاق  أوضح ذلك 

من أجل إلغاء ديون العامل الثالث: »سواء يف شامل 

آلية  املديونية  تشكل   ، جنوبه  يف  أو  األرض  كوكب 

والعامالت  العامل  أنتجها  التي  الرثوات  لتحويل 

وصغار املنتجني رجاال ونساء لصالح الرأسامليني. يتم 

للهيمنة  كأداة  الدائنني  قبل  من  املديونية  استخدام 

السياسية واالقتصادية« 

عىل   2000 سنة  تأسيسها  منذ  املغرب  اطاك  تعمل 

السياسات  ضد  تناضل  فهي  ملفات،  عدة 

االقتصادية  املؤسسات  تفرضها  التي  النيو-ليربالية 

املتحدة  والواليات  االورويب  )االتحاد  العظمى  والقوى  للتجارة(  العاملية  واملنظمة  الدويل  النقد  وصندوق  العاملي  )البنك  الدولية 

األمريكية(. كام تناضل من أجل إلغاء الديون العمومية التي تشكل إحدى األدوات الرئيسية لتعميق التبيعة البنيوية لبالدنا. فقد أدت 

أزمة الديون يف نهاية السبعينات إىل تطبيق برامج التقويم الهيكيل التي رضبت يف العمق مكتسبات الطبقات الكادحة وعممت الفقر 

واإلقصاء. وأدت أيضا إىل تعميم االنفتاح الليربايل عرب اتفاقيات التبادل الحر وإلغاء الحواجز أمام دخول السلع والرساميل األجنبية 

وترحيل األرباح وتفويت املنشآت العمومية االسرتاتيجية، وتكييف القوانني مع متطلبات السوق العاملية. 

وأطاك املغرب التي تتحمل، مع لجنة إلغاء ديون العامل الثالث الكائنة ببلجيكا، مسؤولية السكرتارية الدولية املشرتكة لشبكة اللجنة من 

أجل إلغاء ديون العامل الثالث - هذه الشبكة التي تضم أزيد من 33 منظمة تعمل عىل إلغاء ديون العامل الثالث، موزعة عىل القارات 

األربع – كانت قد حددت منذ مؤمترها الخامس، املنعقد يف مارس 2014، االشتغال عىل  املديونية كأحد أولوياتها للمرحلة الراهنة، 

إضافة إىل اتفاقيات التبادل الحر. وتأيت ترجمة كتاب أرقام الديون لتقدميه إىل قراء العربية كمحطة يف سياق تحسيس وتعريف طالئع 

الحركات االجتامعية والباحثني االقتصاديني والنقابات والهيآت املدنية والسياسية التقدمية مبلف املديونية وأهميته البالغة يف السياق 

العاملي والوطني الراهن.

مـــدخـــــل
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انطالقا من �صنوات الثمانينات، ا�صتعملت الديون العمومية يف دول العامل الثالث كما يف الدول الأكرث ت�صنيعا 

مبنهجية، لفر�ض �صيا�صات التق�صف با�صم التقومي . ومنذ ذلك احلني، اتهمت  معظم احلكومات القائمة امل�صوؤولني 

اإىل ال�صتدانة وفر�صت تقوميا يف النفقات العمومية  الذين �صبقوهم بالعي�ض »فوق قدراتهم« بلجوء، جد �صهل،  

والجتماعية على اخل�صو�ض، واأرغمت ال�صعوب على التق�صف .

 

بخ�صو�ض العامل الثالث واأوربا ال�رشقية، فقد بداأ النمو الهائل للدين العمومي يف نهاية �صنوات ال�صتينيات وانتهى 

باأزمة ت�صديد انطالقا من �صنة 1982. لهذه ال�صتدانة م�صوؤولون، يوجدون اأ�صا�صا يف الدول الأكرث ت�صنيعا: البنوك 

اخلا�صة، البنك الدويل، وحكومات ال�صمال التي منحت وبكل قوة مئات املاليا من الأورو دولر والبرتو دولر .

 

من اأجل توظيف الفائ�ض من الر�صاميل و ال�صلع، قدم هوؤلء الفاعلون من دول ال�صمال، على تنوعهم، قرو�صا 

بن�صب فائدة جد منخف�صة، وهكذا ت�صاعف الدين العمومي اثنى ع�رش مرة يف دول العامل الثالث و دول ال�رشق 

ما بني 1968 و 1980. 

بين  مشتركة  طبعة  هو  و   « المقاومة   في  دخلت  الشعوب،   : الدولي  النقد  صندوق   « الجماعي  للكتاب  توسان  إيريك  لمدخل  قليال  مكيفة  نسخة  التمهيدي  النص  هذا  يشكل 
                                                                                                                                    (AITEC) الباحثين  و  الخبراء  للتقنيين،  الدولية  الجمعية  و   CADTM ,ATTAC بين  جماعي  إعداد  ثمرة  هو  الكتاب  هذا   .2000 جنيف   ،CADTM CETMو 

http://www.cetim.ch/fr/documents/pas-texte.pdf

 تحيل االورو دوالرات على الدوالرات الممنوحة خالل سنوات 1950 من طرف الو م أ لألم االوربية، خصوصا عن طريق مشروع مارشال المخصصة لتمويل إعادة بنائها . انطالقا من 
سنوات 1960توفرت البنوك  الخاصة االوربية على فائض من الرساميل مشكل أساسا من االورو دوالرات هاته، و ستبحث هذه البنوك إذن  منحها  للحصول على ألرباح .أما  فيما يخص 
البترو دوالرات فهي الدوالرات الواردة من البترول . ابتداء من سنة 1973 ،جلب االرتفاع في ثمن البترول) ما نسميه »الصدمة  البترولية »األولى( عائدات مريحة للدول المنتجة –البترو 

دوالرات- التي وظفتها في البنوك الغربية . لكي تستفيد منها منحت هذه البنوك  قروضا بشروط تفضيلية .

التقومي  برامج  و  الديون  لأزمة  خمت�صر  تاريخ  تقدمي
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ويف الدول الأكرث ت�صنيعا ارتفعت ال�صتدانة اأي�صا ب�صكل قوي خالل �صنوات ال�صبعينات، لقد حاولت احلكومات 

اأن جتيب يف نهاية الثالثني �صنة املجيدة ملا بعد احلرب  ، ب�صيا�صات كنزية  لنعا�ض الآلة القت�صادية.

بداأ منعطف تاريخي جديد ما بني 1979 و 1981 مع و�صول مارجريت تات�رش باململكة املتحدة و رونالد ريغن 

بال و.م.اأ اإىل ال�صلطة، لقد طبقوا منذ ذلك احلني وعلى نطاق وا�صع ال�صيا�صات التي كان النيوليرباليني يحلمون 

بها. فجاأة، جلاأت الوليات املتحدة الأمريكية اإىل رفع قوي يف ن�صبة الفائدة لإيقاف الت�صخم و التواجد الوا�صع 

للدولر. هذا الرفع من جانب واحد، الذي اتبعته بلدان اأخرى، اأرغم ال�صلطات العمومية امل�صتدانة على حتويل 

مبالغ مالية �صخمة ل�صالح املوؤ�ص�صات اخلا�صة و املا�صكني الآخرين بر�صوم الدين.

و منذ هذه اللحظة، و على امل�صتوى العاملي، �صكل ت�صديد الديون العمومية اآلية �صخمة ل�صخ جزاأ من الرثوات 

.هذه  الراأ�صماليني  خ�صو�صا  و  غنى  الأكرث  املائة  يف  الع�رشة  لفائدة  املنتجني  �صغار  و  العمال  ينتجها  التي 

الراأ�صمال .لقد فر�صت  اأمالها النيوليرباليون، د�صنت هجوما كبريا على عامل ال�صغل من قبل  ال�صيا�صات التي 

و�صعية ال�صتدانة على احلكومات تقلي�ض النفقات الجتماعية و نفقات ال�صتثمار العمومي ملوازنة ح�صاباتهم، ثم 

يلجوؤون اإىل قرو�ض جديدة ملواجهة ارتفاع ن�صب الفائدة : اإنه فعل »كرة الثلج« ال�صهري الذي يرتكز على احل�صول 

على قرو�ض جديدة لت�صديد الديون ال�صالفة.

�صنوات  من  ابتداء  مفاجئ  ب�صكل  بنيتها  تغريت  التي  ال�رشائب  اإىل  بقوة،  احلكومات،  تلجاأ  الديون،  لت�صديد 

1990-1980 : تقل�ض جزاأ  املداخيل ال�رشيبية الواردة من القتطاع على مداخيل الراأ�صمال مقابل ارتفاع يف 
ح�صة املداخيل ال�رشيبية الواردة من اقتطاعات مداخيل العمال من جهة و ال�صتهالك اجلماهريي عرب تعميم 

ال�رشيبة على القيمة امل�صافة من جهة اأخرى.

باخت�صار، تاأخذ الدولة من العمال و »الفقراء« لتعطي ل »الأغنياء« و الراأ�صمال : متاما عك�ض �صيا�صة اإعادة التوزيع 

التي من املفرو�ض اأن تكون الهتمام الرئي�صي لل�صلطات العمومية.

الرهانات اال�سرتاتيجية للتقومي الهيكلي بدول املحيط
اأزمة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  و حكومة  الدويل  البنك  و  الدويل  النقد  �صندوق  اوىل،  جتاهل  مرحلة  يف 

املديونية، بينما بداأت �صيا�صات التقومي الهيكلي يف التطبيق، خ�صو�صا منذ نهاية �صنوات 1980، حتت �صغط 

البنك الدويل الذي فر�ض �رشوطه على احلكومات امل�صتدانة  مقابل الديون. �صكلت هذه ال�صيا�صات ال�صتمرار، 

ب�صكل اآخر، يف الهجوم الذي بداأ خالل العقد ال�صالف مع ال�صيا�صات التي و�صعتها الديكتاتوريات الع�صكرية بكل 

من ال�صيلي والرجنتني  والأورغواي من بني اآخرين.  

 

المرحلة المعروفة بالثالثين سنة المجيدة ، تحيل على العقود الثالثة ما بين 1945 و 1975
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بدءا  احلكومات  الأطراف خادمة هذه  متعددة  املالية  املوؤ�ص�صات  و  ال�صمال  ل�صرتاتيجيات حكومات  بالن�صبة 

بالبنك الدويل )انظر النقط  2.4 و3.4 حول حقوق توزيع الت�صويت داخل �صندوق النقد الدويل و البنك الدويل( ، 

كان املفرو�ض هو الجابة على حتدي : فقدان الرقابة على جزء متنام من الهام�ض. فخالل �صنوات 1940 حتى 

1960 تتابع ال�صتقالل عن القوى ال�صتعمارية القدمية، برزت الكتلة ال�صوفياتية يف اوروبا ال�رشقية ، انت�رشت 
الثورات ال�صينية و الكوبية و مت ار�صاء �صيا�صات �صعبوية و قومية من قبل اأنظمة راأ�صمالية هام�صية تابعة بدءا من 

البريونية الرجنتينية )*( اإىل حزب املوؤمتر الهندي لنهرو مرورا بالقومية العربية النا�رشية مب�رش. باخت�صار 

تطور خليط  من احلركات اجلديدة و املنظمات عرب العامل، م�صكلة الكثري من املخاطر على هيمنة القوى 

الراأ�صمالية الرئي�صية يف �صياق »احلرب الباردة«  مع الكتلة ال�صوفياتية.

لقد لعبت القرو�ض ال�صخمة املمنوحة، انطالقا من �صنوات 1960 ، لعدد متزايد من دول املحيط) بدءا من 

دول  اإىل  و�صول  الع�صكرية  الديكتاتوريات  برازيل  �صوهارتو،  اندوني�صيا  موبوتو،  الكوجنو   : ال�صرتاتيجيني  احللفاء 

كيوغو�صالفيا و املك�صيك( دور م�صهل لالآلية القوية لإعادة الرقابة. تهدف هذه القرو�ض اإىل تخلي هذه البلدان عن 

�صيا�صتها الوطنية و ربط قوي لقت�صاديات املحيط بال�صوق العاملي الذي تهيمن عليه دول املركز. املق�صود  

اأي�صا، هو �صمان توريد اقت�صاديات املركز باملواد الأولية و املحروقات. و ب�صكل تدريجي مت و�صع دول الهام�ض 

يف حالة من التناف�ض و مت ت�صجيعهم على »تقوية منوذجهم الت�صديري« بهدف تخفي�ض اأثمان املواد التي ت�صدرها 

والنتيجة هي تقلي�ض تكاليف النتاج والرفع من ن�صب الربح يف ال�صمال. 

بالتاأكيد، ل ن�صتطيع اأن نوؤكد اأن هناك موؤامرة من جانب البنوك اخلا�صة، البنك الدويل و حكومات ال�صمال، 

و مع ذلك فاإن حتليل لل�صيا�صات املتبعة من قبل البنك الدويل، احلكومات الرئي�صية للدول ال�صناعية بخ�صو�ض 

قرو�ض دول املحيط يبني اأن هذه ال�صيا�صات ل تخلو من طموحات ا�صرتاتيجية .  

 

اأزمة 1982
اأثمان املواد امل�صدرة من طرف دول  نتجت الأزمة التي انفجرت �صنة 1982 عن التاأثري امل�صرتك لنخفا�ض 

املحيط نحو ال�صوق الدويل و انفجار ن�صب الفائدة. بني ع�صية و�صحاها اأ�صبح الت�صديد يف ارتفاع و العائدات يف 

انخفا�ض. و من هنا، الختناق. اأعلنت الدول امل�صتدانة اأنها تواجه �صعوبات يف الأداء ورف�صت البنوك اخلا�صة  

للمركز، فجاأة، منح قرو�ض جديدة

  من أجل تحليل أعمق، أنظر : إريك توسان، الرهانات السياسية لعمل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي اتجاه العالم الثالث، اطروحة دكتواراه في العلوم السياسية، جامعة لييج، جامعة 
باريس8، 2004، متوفرة على الرابط:

   http://cadtm.org/enjeux-politiques-de-l-action-de
                                                       : على  متوفر  )استنفذ(   ،2006 باريس     ،CADTM/SYLLEPSE/CETIM، واشنطن  الجماع  الخفي  الدائم،البرنامج  السياسي  االنقالب  الدولي،  البنك  توسان،  إريك 

 http://cadtm.org/IMG/pdf/banque_mondiale_-_version_du_2_mai_2006-2.pdf
http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331: داميين ميلي ، إريك توسان، 65 أسئلة، 65 جواب حول الديون، صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، طبعة إلكترونية

)*(:حركة جماهيرية ارجنتينية أسسها جون بيرون سنة 1940 باالرجنتين) المترجم(
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للبنوك اخلا�صة با�صتخال�ض راأ�صمالها وملنع حدوث انهيارات بنكية متتالية.

 منذ هذه املرحلة ، اأ�صبح �صندوق النقد الدويل مدعوما بالبنك الدويل يفر�ض برامج التقومي الهيكلي . وكل بلد 

مدين راف�ض للتقومي الهيكلي ي�صبح مهددا باإيقاف احل�صول على قرو�ض  �صندوق النقد الدويل وحكومات ال�صمال. 

ميكن اأن نوؤكد، دون خوف من يف الوقوع يف اخلطاأ، باأن اأولئك الذين اقرتحوا على دول املحيط منذ 1982 

اأن�صاأت هذه اجلبهة  اإيقاف ت�صديد ديونهم وت�صكيل جبهة الدول املدينة كانوا على �صواب. لو اأن دول اجلنوب 

لكانت يف م�صتوى فر�ض �رشوطها على دائنني م�صعورين.

الراأ�صمال  اإىل  النقد الدويل، تكون الدول املدينة قد حولت  اإهانات �صندوق  باختيار طريق ت�صديد الديون، مع 

املايل لل�صمال ما يعادل عدة مرات  برنامج مار�صال . لقد اأدت �صيا�صات التقومي اإىل التخلي التدريجي عن العنا�رش 

متعددة  ل�رشكاتها  و  ت�صنيعا  الأكرث  للدول  املعنية  الدول  تبعية  اإىل  اأف�صى  مما  الوطنية،  لل�صيادة  الأ�صا�صية 

اجلن�صيات. مل ت�صتطع اأي من البلدان التي طبقت التقومي الهيكلي حتقيق ن�صبة منو مرتفعة ب�صكل دائم. ويف كل 

مكان، ازدادت التفاوتات الجتماعية، ومل ي�صكل اأي بلد قام بالتقومي ا�صتثناء .

تر�صم برامج تقومي �صندوق النقد الدويل ثالثة اأهداف :

عليه. املتعاقد  الدين  ت�صديد  �صمان  	•    

تطبيق ا�صالحات هيكلية ت�صتهدف حترير القت�صاد و فتحه على الأ�صواق الدولية و تقلي�ص ح�صور الدولة.  	•    

ال�صماح التدريجي للدول امل�صتدانة باحل�صول على ديون خا�صة عن طريق الأ�صواق املالية، دون اأن توقف 	•    

               مع ذلك كونها م�صتدانة.   

  مماذا يتاألف هذا التقومي ؟

ي�صتمل التقومي الهيكلي على نوعني كبريين من الجراءات:

تتمثل الإجراءات الوىل يف ال�صتقرار املاكرو اقت�صادي التي عادة ما تكون �صمن �رشوط �صندوق النقد الدويل. 

واملق�صود تدابري ال�صدمة )عموما، تخفي�ض قيمة العملة و الرفع من ن�صبة الفائدة داخل البلد املعني(.

وتتمثل الجراءات الثانية  يف ال�صالحات الهيكلية ) اخلو�ص�صة، ال�صالح ال�رشيبي...الخ(  

ت�صتهدف تخفي�صات العملة جعل �صادرات الدول املعنية اأكرث تناف�صية ) ب�صبب انخفا�ض قيمة العملة املحلية 

بالن�صبة للعمالت الأخرى( لرفع العائدات ال�رشورية من العملة لأداء الدين. امتياز اآخر ل ميكن اإغفاله ، اإذا 

راأينا من زاوية م�صالح �صندوق النقد الدويل و الدول الأكرث ت�صنيعا، فهذه التخفي�صات توؤدي اإىل انخفا�ض ثمن 

املواد امل�صدرة من قبل دول اجلنوب.

�صوقها  اإىل  ثمن املواد امل�صتوردة  ارتفاع  ت�صبب يف  �صلبية:  اآثارا  العملة  لتخفي�صات  فاإن  الدول  لهذه  بالن�صبة  و 

اخلا�ض، و لنف�ض ال�صبب تقل�ض النتاج الداخلي. وهكذا فلي�ض كلفة النتاج فح�صب، هي التي ترتفع يف الفالحة 

كما يف ال�صناعة و ال�صناعة التقليدية وهذا يكون اأكرث كلما اأدرجت عدة مدخالت م�صتوردة ب�صبب التخلي 

عن ال�صيا�صات »املمركزة« على الذات.

 مشروع مارشال، هو برنامج إلعادة البناء االقتصادي تم اقتراحه سنة 1947 من طرف جورج مارشال، سكرتير دولة للو م أ . خصصت له ميزانية بقيمة 12.5 مليار دوالر ) و هو ما يعادل 

حوالي 100 مليار دوالر سنة 2014(  على شكل هبات و قروض على المدى الطويل، سمح مشروع مارشال لستة عشرة دولة ) خصوصا فرنسا، بريطانيا، ايطاليا و الدول اإلسكندنافية( 

باالستفادة من هذه االموال إلعادة بنائها بعد الحرب العالمية الثانية.

 بدأ صندوق النقد الدولي قروضه المرافقة  لبرامج التقويم الهيكلي سنة 1986 ، وفي السنة الموالية، صادق على التقويم المعمق .
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–ولكن اأي�صا، تتوقف اأو تتقل�ض القدرة ال�رشائية لل�صواد الأعظم من امل�صتهلكني )مينع �صندوق النقد الدويل مقاي�صة الأجور( .
على م�صتوى الدين، مبا اأن قيمة الإيرادات) بالعملة املحلية( تنخف�ض، بينما ترتفع قيمة القرو�ض اإزاء اخلارج) 

بالعملة ال�صعبة- و هي الآن مرتفعة الثمن( فاإن القدر احلقيقي للدين يرتفع. اأما فيما يخ�ض �صيا�صة ن�صبة الفائدة 

املرتفعة لوحدها، فتوؤدي اإىل تعميق الركود الداخلي : اإن املزارع اأو ال�صانع الذي يجب عليه اأن يقرت�ض ل�رشاء 

املدخالت ال�رشورية لإنتاجه، مل يعد باإمكانه القيام بذلك ب�صبب ارتفاع قيمة القر�ض. و يف املقابل، يزدهر 

الر�صاميل  اأنها جتلب  بالتاأكيد على  الفائدة املرتفعة هذه  ن�صب  الدويل  النقد  �صندوق  الريعي. يربر  الراأ�صمال 

اخلارجية التي يحتاجها البلد. عمليا، الر�صاميل التي جتلبها هذه الن�صب املرتفعة تكون غري قارة و تاأخذ وجهة 

اأخرى مبجرد حدوث اأدنى م�صكل اأو عندما جتد بديال اأف�صل للربح يف مكان اآخر.                

هناك اإجراءات اأخرى للتقومي خا�صة بدول املحيط: اإلغاء العانات املالية لبع�ض املواد و اخلدمات الأ�صا�صية و 

نهج معاك�ض لالإ�صالح الزراعي. يف معظم دول العامل الثالث ، يتم دعم املواد الأ�صا�صية ) اخلبز، تورتيا الذرة ، 

الأرز ...( ملنع ارتفاع قوي يف الأ�صعار. و نف�ض ال�صيء غالبا، بالن�صبة للنقل اجلماعي ، الكهرباء و املاء . يطالب 

�صندوق النقد الدويل و البنك الدويل منهجيا، بحذف هكذا نوع من العانات املالية مما يوؤدي اإىل تفقري الأكرث 

فقرا و احيانا حت�صل انتفا�صات جوع.

 يف �صاأن ملكية الأر�ض، اأطلق �صندوق النقد الدويل و البنك الدويل هجوما طويل الأمد للق�صاء على كل �صكل 

من امللكية اجلماعية . و هكذا فقد اأحرزا تغيريا لف�صل الد�صتور املك�صيكي الذي يحمي املمتلكات اجلماعية) 

امل�صماة ايجيدو(. اإن اأحد الأورا�ض الكربى التي ت�صتغل عليها هاتني املوؤ�ص�صتني هو خو�ص�صة الأرا�صي اجلماعية 

اأو التابعة للدولة باإفريقيا جنوب ال�صحراء . فخالل ال�صنوات الأخرية، ت�صارع ا�صتيالء املقاولت الكربى الأجنبية 

على الأرا�صي بدعم من �صندوق النقد الدويل و البنك الدويل.

اجراءات تقوميية م�سرتكة، يف ال�سمال و يف اجلنوب
يتم تطبيق الجراءات التالية يف كل بلدان العامل بدرجات متفاوتة، ح�صب موازين القوى الجتماعية:

    - تقلي�ض دور القطاع العام يف املجال القت�صادي.

   - تقلي�ض النفقات الجتماعية.

   - اخلو�ص�صة.

   - ال�صالح ال�رشيبي ل�صالح الراأ�صمال.

   - نزع التقنني عن �صوق ال�صغل.

   - التخلي عن املظاهر الأ�صا�صية ل�صيادة الدول.

   - اإزالة مراقبات النقد.

   - تن�صيط الدخار -املعا�صي عن طريق الر�صملة.

   - نزع التقنني عن التبادلت التجارية.

   - ت�صجيع العمليات البور�صوية.

من الالفت للنظر، اأن ال�صيا�صات امل�صماة بـ »التقومي الهيكلي« يف الدول ال�صائرة يف النمو وال�صيا�صات امل�صماة بـ 

»التق�صف« يف الدول املتقدمة  تتطابق عميقا وتتكامل من مايل اإىل اليونان ، من ا�صبانيا اإىل الربازيل، من فرن�صا 

اإىل التايالند و من الوليات املتحدة الأمريكية اأو بلجيكا اإىل رو�صيا.

يف كل مكان ت�صكل اأزمة الدين العمومي، اأو على الأقل الرتفاع القوي للمديونية العمومية، دوامة جهنمية لنقل 

الرثوات لفائدة املا�صكني بالر�صاميل.
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يلخ�ض فران�صوا �صي�صني الو�صعية يف بع�ض اجلمل:» متثل اأ�صواق �صندات الدين العمومي )الأ�صواق العمومية اللزامية( 

التي مت اإر�صاوؤها من قبل الدول الأ�صا�صية امل�صتفيدة من العوملة املالية و مت فر�صها فيما بعد على باقي الدول) دون 

م�صاكل كبرية يف اأغلب الأحيان( ، حجر الزاوية بالن�صبة للعوملة املالية كما يقول �صندوق النقد الدويل نف�صه. و 

ب�صكل وا�صح اإنها بال�صبط الآلية الأكرث �صالبة التي مت اإر�صاوؤها عن طريق التحرير املايل لنقل ثروات بع�ض الطبقات 

الجتماعية وبع�ض الدول نحو دول اأخرى. تفرت�ض مهاجمة اأ�ص�ض قوة املال،  تفكيك اآلياتها وبالتايل فاإلغاء الدين 

العمومي ل يقت�رش فقط على دين البلدان الأكرث فقرا ولكن اأي�صا كل البلدان التي ترف�ض فيها القوى املدنية احلية 

اأن ترى احلكومة م�صتمرة يف فر�ض التق�صف يف امليزانية على املواطنني با�صم اأداء فوائد الدين العمومي.« 

ت�صكل برامج التقومي الهيكلي و برامج التق�صف الأخرى اآلة حرب ت�صتهدف الق�صاء على كل  اآليات الت�صامن 

اجلماعي) وهذا من الرثوات اجلماعية حتى املعا�صات بالتوزيع( و اإخ�صاع كل مناحي احلياة الن�صانية ملنطق 

الت�صليع.

اإن املعنى العميق ل�صيا�صات التقومي الهيكلي هي الإزالة املنهجية لكل احلواجز التاريخية والجتماعية لالنت�صار احلر 

للراأ�صمال لل�صماح له مبتابعة منطقه املتمثل يف الربح ال�رشيع مهما كان ثمن ذلك على ح�صاب الإن�صان و البيئة.

تطورات 2014 - 2000  
ظهرت تغريات عديدة ما بني نهاية �صنوات 1990 و الآن . لنذكر الع�رشة التالية :

               ابتعدت عدة دول يف طريق النمو عن النيوليربالية :

بعد اأكرث من ع�رشين �صنة من ال�صيا�صة النيوليربالية، و يف نهاية �صنوات 1990 و بداية �صنوات 2000 تخل�صت 

العديد من �صعوب اأمريكا الالتينية ، نتيجة لتعبئات هامة، من الروؤ�صاء النيوليرباليني وانتخبت روؤ�صاء و�صعوا 

قامت حكومة   . الإكوادور   بوليفيا،  بفنزويال،  الأمر  يتعلق  و   ، ال�صعبية  امل�صالح  مع  توافقا  اأكرث  �صيا�صات 

الن�صيطة ملندوبي احلركات  بامل�صاركة  و   2008 و   2007 اإيجابية ما بني  و جد  الإكوادور مببادرة م�صهودة 

الجتماعية، حيث اأجنزت تدقيقا �صامال للدين . وعلى قاعدة هذا التدقيق، علقت ت�صديد اجلزء من الدين الذي 

مت اعتباره كدين غري �رشعي و فر�صت على دائنيها تقلي�صا هاما للدين  و هذا ما �صمح له بزيادة قوية يف النفقات 

امل�صتخل�صة من  ال�رشائب  الثالث من  الدول  ، حكومات هذه  اأي�صا  رفعت   : اآخر  اإيجابي  تطور  الجتماعية. 

عائدات ال�رشكات اخلا�صة الكربى الأجنبية التي ت�صتغل املوارد الطبيعية. و هذا ما رفع ب�صكل هام العائدات 

ال�رشيبية و �صمح بالرفع من النفقات الجتماعية. 

خالل م�صل�صل  دميقراطي ، �صادق مواطنو هذه البلدان الثالث على د�صاتري جديدة تن�ض خ�صو�صا على امكانية 

عزل املنتخبني قبل اإنهاء وليتهم.

يجب اإ�صافة اأن بوليفيا و الكوادور و فينزويال  اتخذوا قرارا رائعا بان�صحابهم من حمكمة البنك الدويل يف �صاأن 

 )CIRD اخلالف حول ال�صتثمارات) املركز الدويل لت�صوية النزاعات حول ال�صتثمارات

1

 فرانسوا شيسني ، نعم أو ال لضريبة طوبين، الروح الضاربة، باريس 1998 .

http://cadtm.org/banque-du-sud-etnouvelle-crise :لييج- باريس،2008 متوفر على الرابط ،CADTM/syllepse،أنظر إريك توسان، بنك الجنوب و األزمة الجديدة الدولية  

  شاركت CADTM ، مباشرة في اللجنة الرئاسية التي أنجزت افتحاص الدين االكوادوري.

  انظر إريك توسان : >>  دروس االكوادور إللغاء الدين غير الشرعي<<، 29 ماي 2013، 

http://cadtm.org/les-lecons-de-l-Equateur-pour-l.plus  . يبدو أن سلطات االكوادور عادت، حديثا، إلى سياسة تقليدية بخصوص المديونية: القروض إزاء الصين وكان اول 

 قرض منذ 2005 . إزاء البنك الدولي في 2014 ، إصدار جديد لسندات اكوادورية في االسواق المالية  بقيادة »سيتي بانك« و »القرض السويري« إنه أمر مؤسف.
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              ارتفاع ثمن املواد املواد االأولية واالحتياطات من العمالت:

ابتداء من 2004-2003 ، بداأت اأثمان املواد الأولية و املنتوجات الفالحية  بالرتفاع يف �صياق طلب دويل قوي 

على هذه املواد. و هذا ما �صمح للبلدان امل�صدرة لهذه املواد برفع مداخلها خ�صو�صا من العمالت القوية) الدولر، 

الورو، الني، اجلنيه ال�صرتليني(. ا�صتفادت بع�ض الدول ال�صائرة يف النمو، من هذا الرتفاع للزيادة يف النفقات 

الجتماعية، بينما ا�صتثمرت اأغلبية البلدان  هذه املداخيل يف �رشاء �صندات من اخلزينة الأمريكية ممولة بذلك 

القوة الرئي�صة العاملية.

و بعبارة اأخرى، لقد رفعوا من قرو�صهم للقوة القت�صادية الرئي�صية يف العامل مما ي�صاهم يف احلفا�ض على هيمنتها 

لأن هذا الأمر مينحها الو�صائل لتعي�ض بال�صتدانة مع البقاء على عجز جتاري مهم.

 تو�صيح : تقرت�ض الو م اأ كثريا من البلدان امل�صتعدة ل�رشاء �صندات دينها ) �صندات من خزينة الو م اأ(. تكون 

ن�صب الفائدة على �صندات اخلزينة و ال�صندات الأخرى للدين �صعيفة ما بني 0 ℅  و 7.2℅ ح�صب احلالت  و هذا ما 

ي�صمح للو م اأ بالتمويل بكلفة جد �صعيفة .

              فقدان البنك الدويل و �سندوق النقد الدويل ، ال�سيطرة على بع�ض البدان النامية :

تقل�ض حجم تاأثري هاتني املوؤ�ص�صتني ب�صبب ارتفاع موارد بع�ض البلدان نتيجة ارتفاع مداخلها من العمالت وكرثة 

. و قد نتج فقدان التاأثري هذا اأي�صا عن كون ال�صني و دول  امل�صتثمرين اخلوا�ض قبل بداية اأزمة 8002-7002 

اأخرى بالربيك�ض  SCIRB)الربازيل- رو�صيا- الهند- ال�صني- جنوب افريقيا( ، خا�صة الربازيل، قد �صاعفوا من 

القرو�ض لبع�ض البلدان النامية.

           ظهور ال�سني كدولة دائنة على امل�سهد العاملي :

عامل اآخر قل�ض ب�صكل قوي حجم تاأثري البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل : لقد حتولت ال�صني وهي يف غمرة 

النمو اإىل ور�صة عاملية وراكمت احتياطات هائلة من عمالت التبادل )خ�صو�صا الدولر(. لقد زادت ب�صكل وا�صح 

والدول  الأطراف  املالية متعددة  املوؤ�ص�صات  لتناف�ض قرو�ض  القرو�ض جاءت  النامية. وهذه  الدول  من متويل 

ال�صناعية. وهذا ما قل�ض من هيمنة و�صغط هذه املوؤ�ص�صات ودول ال�صمال بالن�صبة لعدد من الدول ال�صائرة يف 

النمو. يجب اأن نبقى  يقظني اإزاء هذه الديون اجلديدة، فال�صني ل تقدم هدايا وا�صتثماراتها تهدف ل�صمان رقابتها 

على املواد الأولية التي حتتاجها.

            اأعلنت دول الربيك�ض �سنة 2014عن خلق بنك متعدد االأطراف خا�ض بها:

اإذا ا�صتغل هذا البنك يف يوم من الأيام ) و هذا لي�ض م�صمونا( فلن ي�صكل موؤ�ص�صة قادرة على منح بديل اإيجابي 

للدول ال�صائرة يف النمو لن احلكومات التي اأ�ص�صته تبحث عن امتالك بنك يخدم م�صاحلها ب�صكل مبا�رش) �صمان 

م�صادر التزويد من املواد الأولية و اأ�صواق ل�صادراتها( و لي�ض م�صالح ال�صعوب

المقصود تغيير في المنحى، اجماال، انهارت أثمان المواد االولية ابتداء من 1981 و ظلت منخفضة حتى 2004-2003.
 تراوح مردودية سندات الخزينة االمريكية ما بين 0إلى %2.57، إن كان أجل االستحقاق شهرا)%0.001(أو عشرة سنين)%2.57(.أنظر المردودية التي نشرتها خزينة الو م أ :

http://wwwtrseausury.gov/resoorce-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield    
(اطلع عليه يوم 24 شتنبر 2014)

 انظر النقد الذي قام به دانييل مينفر) اقتصادي/BRICS BanK « : )MTDAC  : هل هي بديل للتطور النقدي؟ « ، 28 يوليوز2004،
  http://cadtm.org/BRICS-Bank-is-it-analternative

ايضا بينيتو بيريز« بنك الجنوب هو البديل و ليس بنك دول البريكس(.
مقابلة مع إريك توسان،المراسلة،19غشت2014 متوفرة على الموقع  

http://cadtm.org/eric-toussaint-la-banque-du-sud
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 : الداخلي  العمومي  الدين  ارتفاع       6-

ببطء ، لكن ب�صكل حثيث ، عو�ض الدائنون الداخليون الدائنني اخلارجيني. فالت�صديدات مل تعد تتم حل�صابات 

اأن ننخدع: غالبا ما  اأبناك توجد يف دول اجلنوب. و مع ذلك ل يجب  باري�ض بل حل�صاب  اأو  لندن  بنيويرك، 

تكون الأبناك املحلية التي تقر�ض بالعملة املحلية لل�صلطات العمومية، فروعا لأبناك خارجية والقرو�ض بالعملة 

املحلية تقا�ض، يف العديد من احلالت، على عملة قوية ) الدولر يف اأغلب الأحيان(.  و هذا يعني اأنه يف حالة 

اأو الرفع من قيمة العملة القوية، يرتفع القدر الذي يجب ت�صديده ب�صكل كبري  تخفي�ض قيمة العملة املحلية 

.فالتحول امللحوظ مل يغري من عمق الو�صعية: فكمية املوارد التي يجب اأن توجه لإعطاء الأ�صبقية لال�صتجابة 

للحاجيات الجتماعية الأ�صا�صية، تخ�ص�ض لت�صديد الديون التي يف معظمها غري �رشعية اأو غري قانونية.

            اأ�سبح الدين العمومي واحدا من االهتمامات االأ�سا�سية لدول ال�سمال انطالقا من االأزمة التي �سببتها البنوك اخلا�سة 

الكربى:
ولد هذا تزايدا كبريا يف الدين اخلا�ض ثم يف الدين العام بال وم اأ وباأوربا على اخل�صو�ض . اإن درو�ض اأزمة مديونية 

العامل الثالث جد مهمة لتحليل الوقائع التي تلت اأزمة 7002-8002 . فال�صيا�صات التي مت تطبيقها يف ال�صمال ت�صبه 

اإىل حد كبري ال�صيا�صات التي طبقت بدول اجلنوب منذ �صنوات 0891. وهذا هو ال�صبب الذي جعل جلنة اإلغاء 

ديون العامل الثالث تقوي عملها التحليلي و اأن�صطتها بدول ال�صمال لكن دون ن�صيان دول اجلنوب.

             قل�ض انخفا�ض ن�سب الفائدة يف ال�سمال كلفة الدين يف اجلنوب :

خف�صت البنوك املركزية للدول الأكرث ت�صنيعا معدلت الفائدة، خ�صو�صا منذ الأزمة احلالية، و ب�صخ وا�صع 

مبا�رش،  غري  ب�صكل  ا�صتتبع،  ما  وهذا  املدينة  واملقاولت  الكربى  البنوك  لإنقاذ  املايل  النظام  يف  لل�صيولة 

بتخفي�ض كلفة اإعادة التمويل بالن�صبة للدول ال�صائرة يف النمو. هذا التمويل املنخف�ض الكلفة، مرفوق بتدفق 

ر�صاميل ال�صمال الباحثة عن اأداء اأكرث ربحا يف مواجهة معدلت الفائدة املنخف�صة يف ال�صمال ومرفقا باأرباح 

ت�صديرية عالية ، يعطيان حلكومات الدول ال�صائرة يف النمو اإح�صا�صا خطريا بالأمن.  وهكذا فاإن الو�صعية ميكن 

اأن تنقلب خالل ال�صنوات القادمة : ميكن اأن ترتفع معدلت الفائدة يف ال�صمال خ�صو�صا بالو م اأ و اأثمان املواد 

الأولية ميكن اأن تنخف�ض ب�صبب طلب �صائر يف النخفا�ض خ�صو�صا من قبل ال�صني.

اأن ت�صتفيد من هذا ال�صياق  اأن نكون يقظني بخ�صو�ض هذا الأمر. وعلى �صعوب و دول اجلنوب  من املنا�صب 

املنا�صب لو�صع �صيا�صات يف خدمة تلبية احلقوق الن�صانية و احرتام الطبيعة. و املق�صود هو القطع مع النموذج 

احلايل ب�صكل جذري.

            اأ�سبحت دول فقرية ت�سدر وتبيع �سندات دينها يف االأ�سواق العاملية :

رواندا و ال�صينغال دولتان من جمموعة الدول الفقرية الأكرث ا�صتدانة ، باعتا ر�صوما من دينهما العمومي يف 

الأ�صواق املالية ال�صمالية . مل ي�صبق لهذا مثيل خالل الثالثني �صنة املا�صية .اأي�صا �صاحل العاج اخلارجة  من 

و�صعية حرب اأهلية، مل مت�ض عليها �صوى ب�صع �صنوات، قد اأ�صدرت �صندات بينما هي جزء من الدول الفقرية 

الأكرث ا�صتدانة. كما اأن كينيا و زامبيا قد اأ�صدرتا ر�صوما للدين. 

6

7

8

9

  هذا ما وقع ما بين ماي و دجنبر 2013 لدول كتركيا اندونيسيا ، البرازيل ...

 باليابان، اندلعت أزمة شبيهة خالل سنوات 1990 . أنظر دانييل مينفار » العشرينيات المفقودة باليابان«، في الدين أو الحياة /CADTM،عدن)؟( ، بروكسيل، 2011، ص 233-236.

 خالل شتنبر 2014، كانت نسبة فائدة االحتياط الفيدرالي 0.25℅ و كانت بنسبة %0.05 بالنسبة للبنك المركزي االوربي ، و 0.5℅ بالنسبة لبنك انكلترا. في حالة بنك اليابان ، ظلت النسبة 
أقل من %1 منذ منتصف سنوات 1990 و في شتنبر 2014 كانت 0.1℅.
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هذا يدلل على و�صعية دولية خا�صة متاما : يتوفر م�صتثمرو ال�صمال املاليني على �صيولة �صخمة، ويف ظل معدلت 

فائدة جد منخف�صة يف منطقتهم، يرت�صدون مردودا هاما. لقد وعدت ال�صينغال وزامبيا ورواندا مبردود يرتاوح 

ما بني 6℅ و 8℅ على �صنداتهم : نتيجة لذلك، يجتذبون �رشكات مالية تبحث عن توظيف موؤقت ل�صيولتها على 

الرغم من املخاطر املرتفعة. اأ�صبحت حكومات البلدان الفقرية منت�صية وحتاول اإيهام �صعوبها اأن ال�صعادة قريبة 

،بينما ميكن اأن تنقلب الو�صعية ب�صكل ماأ�صاوي. هذه احلكومات هي ب�صدد مراكمة ديون مبالغ فيها وعندما تتاأزم 

الو�صعية القت�صادية ، �صتقدم الفاتورة لي�صددها ال�صعب.

             االأزمة الغذائية  والبيئية :

خالل 2008-2007 وجد �صكان البلدان ال�صائرة يف النمو اأنف�صهم يف مواجهة غالء كبري يف اأثمان املواد الغذائية. 

هذا ما اأعطى انتفا�صات اجلوع يف ثمانية ع�رش بلدا. لقد تزايد عدد الأ�صخا�ض الذين يعانون من املجاعة ب 

120 مليون بينما كان العدد قبل الأزمة حوايل 900 مليون : لقد جتاوزنا اإذن مليار �صخ�ض يف 2009 . تقل�ض 
هذا العدد بالتدريج كما �صرنى لحقا ، لكن هذا ل ميكن اإل اأن ينذر به�صا�صة ل ميكن ت�صورها ملئات الآلف 

من الأ�صخا�ض. ترتبط هذه الو�صعية املاأ�صاوية  مبا�رشة بعوامل اأخرى لالأزمة العامة لنظام املديونية . من بني 

العوامل املرتبطة بهذه الأزمة الغذائية العامة التي ت�صع كل �صخ�ض من اأ�صل ثمانية يف و�صعية جماعة ، ميكن 

اأن نذكر امل�صاربة املالية املن�صبة على ثمن هذه املواد الأ�صا�صية، ا�صتعمال الأرا�صي املخ�ص�صة لإنتاج الوقود 

النباتي مكان املواد الغذائية، الأولوية املعطاة للزراعات الأحادية الت�صديرية مع نهاية امل�صاعدات املخ�ص�صة 

لتاأمني الغذاء املحلي بوا�صطة منتجني حمليني.

يجب اأن ن�صيف اإىل هذا ، تاأثريات الأزمة املناخية التي تفاقم الو�صع يف الدول ال�صائرة يف النمو. و هنا اأي�صا، 

تعترب ال�صيا�صات التي يقودها البنك الدويل خ�صو�صا و النظام الراأ�صمايل الإنتاجوي عموما، جزءا من امل�صكل و 

لي�ض من احلل  

             الديون ال�سخ�سية غري امل�سروعة :

اإنه جمال اآخر لتحليل و تدخل CADTM . مثل ال�صعوب كذوات جماعية، يعاين الأ�صخا�ض من الطبقات ال�صعبية 

اأي�صا من »نظام املديونية« : انتحارات مزارعني مدينني بالهند ، اإبعاد عائالت من م�صاكنهم من طرف البنوك  بال 

و م اأ  اأو اإ�صبانيا اأو ايرلندا من بني دول اأخرى، ن�صاء وقعن يف  فخ نظام القرو�ض ال�صغرى باجلنوب، مثل حالة الن�صاء 

�صحايا القرو�ض ال�صغرى باملغرب  ، طالب جامعيون �صديدو ال�صتدانة بال و م اأ واململكة املتحدة لكونهم يوا�صلون 

درا�صتهم.  تتجاوز ديون الطالب بالو م اأ،  1000 مليار دولر . هذا الرقم اأكرب بكثري من جمموع الدين اخلارجي 

العمومي لدول اأمريكا الالتينية  وافريقيا جمتمعة ) انظر البيان 2.2( . لقد تطورت حركات مقاومة خالل ال�صنوات 

الأخرية : بالو م اأ للدفاع عن الطلبة املدينني �صحايا البنوك ، باإ�صبانيا وال و م اأ ملنع امل�صادرات العقارية ، باملغرب 

لدعم ن�صال الن�صاء �صحايا القرو�ض ال�صغرى وبالهند حلماية املزارعني من جتاوزات املرابني)املقر�صني بالربا(

  إيريك توسان، »مرة أخرى بخصوص األزمات الغدائية«،9 اكتوبر http://cadtm.org/une-fois-encore-sur-les-causes-de ،2008   أنظر أيضا ، داميين ميلي و إريك توسان،      
» لماذا مجاعة متفشية في القرن الواحد  و العشرون  و كيف القضاء عليها؟ » 24 ابريل http://cadtm.org/pourquoi-une-fain-galopante-au،2009  ، إريك توسان ، » األبناك 

http://cadtm.org/les-banques-speculent-sur-les ،2014 تتضارب على المواد االولية و األغدية«، 10 فبراير
http://cadtm.org/la-dette-cachee-de-l-economie : إريك دو ريست و رونو ديترم ، »الدين الخفي لالقتصاد« الروابط التي تحرر، باريس 2014 . انظر  

  انتحر بالهند أكثر من 270000 مزارع مستدان، ما بين 1995 و 2011.
http://cadtm.org/le-micro-credit-ou-le-business-de   ،2014 ،« المغرب، » القروض الصغرى، او المتاجرة بالفقر ATTAC/CADT M انظر  

  (:« تزداد  سوءا مشكلة  القروض الطالبية وهي بقيمة واحد تريليون دوالر » ، مجلة فوربس، 21 فبراير2014،                                             
http://www.Forbes.com/sites/halahtouryalai/2014/02/21/1-trillion-stu-dent-loan-problem-keeps-getting-worse/ 

  يشكر الكتاب، لويس أبيالر لمساهمته في هذه الفقرة. للتعمق في المسألة أنظر، خصوصا، رونو فيفيان » االرجنتين: يمكن لجشع أن يخفي جشعين آخرين » ، ورقة بيضاء، المساء، 23 يونيو 
2014 . متوفر على الرابط : http://cadtm.org/Argentine-un-vautour-peut-en   ،                                                   إريك توسان  » كيف نناضل ضد الصناديق الجشعة و 

االمبريالية النقدية« مداخلة أثناء ندوة دولية     » بدائل عن االمبريالية النقدية و عن الصناديق الجشعة« ، كراكاس)فينزويال( 12 غشت 2014،          
http://cadtm.org/comment-lutter-contre-les-fonds 
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             ال�سناديق اجل�سعة :

اأ�صبح الدين العمومي هدفا لال�صرتاتيجيات امل�صارباتية لدائنني متخ�ص�صني يف املرافعات القانونية املرتبطة بق�صايا 

الديون، معروفني با�صم » ال�صناديق اجل�صعة «، وهي �صناديق لال�صتثمار اخلا�ض، اأن�صئت يف معظمها باجلنات ال�رشيبية 

و تتخ�ص�ض يف اإعادة  �رشاء ر�صوم دين دول يف عجز عن الداء اأو مقرتبة من العجز. و بعد ذلك جتر هذه الدول اأمام 

املحاكم النكلو�صك�صونية و ترغمها على ت�صديد ديونها )*( بقيمتها ال�صمية مع زيادتها ب�صبب الفوائد، عقوبات التاأخري و 

م�صارف العدالة. و عك�ض الدائنني التقليديني ، ترف�ض هذه ال�صناديق امل�صاركة يف اأية مفاو�صة و عملية اإعادة الهيكلة 

مف�صلة الت�صوية القانونية ويف حالة عدم الداء يتم حجز ممتلكات املدين ) املمتلكات الديبلوما�صية، واردات الت�صدير، 

و خمتلف املمتلكات املودعة باخلارج(. منذ �صنوات 2000 ، اأكرث من ع�رشون دولة من بني الأكرث ا�صتدانة على 

كوكبنا اأدوا ثمن هذه ال�صرتاتيجيات، باأمريكا اجلنوبية) الرجنتني، نيكارغوا: الهندورا�ض، البريو( و باأفريقيا ) 

ال�صرياليون، جمهورية الكونغو، اوغندا( خالل املعارك الكربى القانونية- املالية و املتوا�صلة حتى اليوم . منذ 2007 

، تتطور الظاهرة �صد دول اأوربا اجلنوبية ) اليونان، ا�صبانيا، الربتغال ( ومن املرجح اأن تزدهر ال�صناديق اجل�صعة 

يف امل�صتقبل يف ال�صمال كما يف اجلنوب : ي�صتمر توظيف الديون التي مت اإ�صدارها حديثا حتت القانون الأمريكي اأو 

الربيطاين املنا�صب للدائنني،  ت�صتدين بع�ض الدول جمددا من الأ�صواق الدولية للر�صاميل  وتف�صل ال�صتدانة  لدى 

ال�صني،  م�صاعدة بذلك العمليات امل�صتقبلية لإعادة �رشاء الدين يف الأ�صواق الثانوية. و هكذا فقد كانت الرجنتني 

حتت الأ�صواء الكا�صفة خالل �صنة 2014 ، عندما رف�صت املحكمة العليا لل و م اأ طعن احلكومة الرجنتينية لتحكم 

ل�صالح ال�صناديق اجل�صعة NML و   Aureliusوفر�صت على الأرجنتني اأداء 1.33 مليار دولر. و ف�صال عن ذلك ، 

اأقرت الرجنتني للتو قانونا يوم 10 �صتنرب 2014 لكي تتوفر على اآلية دفاعية �صد ال�صناديق اجل�صعة. و باملقابل ذكرت 

CADTM  باأن اأف�صل دفاع �صد هذه ال�صناديق يكمن يف رف�ض �صالحية املحاكم الأجنبية يف ت�صوية اخلالفات مع 
الدائنني واإدراج بند يف العقود ي�صرتط اخت�صا�ض الق�صاء املحلي بهذا اخل�صو�ض.

             التدقيق املواطني :

            خالل ال�صنوات الأخرية تطورت اأر�صيات ت�صتغل لتنفيذ تدقيق مواطني لتحديد الديون غري امل�رشوعة 

، الكريهة و غري القانونية. مكنت هذه احلركات، يف عدد من البلدان ، من البدء يف تفكري هام وغني ي�صمح  

بتحديد اأجزاء الدين العمومي التي ل يجب ت�صديدها. دون ادعاء ال�صمولية ، ميكننا اأن نقدم التعاريف التالية :

       ♦ الدين العمومي غري امل�رشوع :

و هو الدين الذي تعاقدت ب�صاأنه ال�صلطات العمومية دون احرتام ال�صالح العام اأو مت التعاقد ب�صكل جمحف   لهذه ال�صلطات.

        ♦ الدين العمومي غري القانوين :

و هو الدين الذي تعاقدت ب�صاأنه ال�صلطات العمومية مع خرق �صافر للنظام القانوين اجلاري به العمل.

        ♦ الدين العمومي الكريه :

هو دين ممنوح لأنظمة �صلطوية اأو دين يفر�ض �رشوطا تخرق احلقوق الجتماعية ال�صا�صية  لت�صديده .

        ♦ الدين العمومي غري املحتمل :

           اإنه الدين الذي يوؤدي ت�صديده اإىل احلكم على ال�صكان بالإفقار وانحدار ال�صحة  والتعليم العموميني واإىل ارتفاع 

البطالة  اأو اإىل م�صاكل نق�ض التغذية. و بكالم اآخر، اإنه دين مينع ت�صديده ال�صلطات العمومية من �صمان احلقوق الن�صانية 

الأ�صا�صية.

   البرازيل، اسبانيا، البرتغال، فرنسا، بلجيكا ....
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العامل يف  الالم�صاواة 

يعرف العامل الذي  نعي�ض فيه ل م�صاواة كبرية ، و الأمر يتعمق اأكرث فاأكرث.

ي�صكل توزيع الرثوة و املداخيل ف�صيحة عاملية من الطراز الول. فخالل �صنة 2013 ي�صتحوذ %0.7 من �صكان 

العامل )32 مليون ن�صمة(على %41من الرثوة العاملية بينما تتوفر%68.7من ال�صاكنة العاملية  )3.2 مليار �صخ�ض 

بالغ( على ثروة م�صرتكة ت�صل بالكاد اإىل %3من املجموع العاملي. 

تزداد الالم�صاواة يف جنوب كما يف �صمال الكوكب. فعلى �صبيل املثال يجمع مالك العزبات ) اأكرث من 1000 

الجمالية  امل�صاحة  %44.4من  ت�صكل  لكنها  امل�صتغلة  الفالحية  الأرا�صي  من جمموع   0.9% بالربازيل  هكتار( 

البلجيكية الأكرث غنى17 %من الرثوة  البنك املركزي الوربي، ميتلك %1 من الأ�رش  . وح�صب تقديرات 

الجمالية، و اإذا و�صعنا الن�صبة اإىل 5 %جند اأن هذه الأخرية متتلك 34 %. و يف اجلانب الآخر يوجد واحد من 

كل خم�صة بلجيكيني يف و�صعية فقر واإق�صاء اجتماعي  .

اآلف-  على  اأي واحد على ع�رشة  ال�صكان-  0.01  من  ي�صتحوذ   ،) ال�صكان  1 مليار من  الفريقية)  القارة  يف 

%60من الناجت الداخلي اخلام 

 

العاملية بينما تتوفر 68.7 %من  العاملية على %41من الرثوة  ال�صاكنة  خالل �صنة 2013، ت�صتحوذ 0.7 من 

ال�صاكنة العاملية على ثروة م�صرتكة ت�صل بالكاد اإىل %3من املجموع العاملي.

الالم�شاواة �شمال/ جنوب 
على امل�صتوى العاملي، يعي�ض 4 ا�صخا�ض من اأ�صل خم�صة يف الدول ال�صائرة يف النمو التي جتمع بالكاد ثلث الناجت 

الداخلي اخلام. من املثري، على اخل�صو�ض، الفرق بني الناجت الداخلي اخلام لكل �صخ�ض يف الدول ال�صائرة يف 

النمو) 3840 دولر(  والدول النامية ) 37147 دولر ( .

  المصدر : القرض السويسري، تقرير الثروة العالمية   2013 .
    المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا و االحصائيات، معطيات إحصاء قطاعات الفالحة و الصيد، 2006 . بخصوص هذا الموضوع، انظر  منظمة االغدية و الزراعة، ديناميكية سوق 

األراضي في امريكا الالتنية و منطقة الكارييب ، سانتياكو، 2011 متوفر على الموقع :
http://www.rlc.fao.org./fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf 

Eurostat، 2012، http//epp.eurostat.ec.europa.eu ، المصدر : المفوضية االوربية 

 » ثلث األفارقة من الطبقة الوسطى« وكالة إكوفين ، 24 يناير 2012 ، 
http://www.agenceecofin.com/economie/2401-3055-un-tiers-des-africains-dans-la-classe-moyenne
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العاملالدول الناميةالدول السائرة يف النمو

7.02 مليار%18%82الساكنة

69569 مليار دوالر امرييك%68%32الناتج الداخيل الخام

الناتج الداخيل الخام  للشخص بالدوالر 

االمرييك
3840371579907

1-1

2-1

جدول ال�ساكنة والناجت الداخلي اخلام ) 2012(

http://www.bis.org  ) BRI(م�صدر املعطيات : بنك الت�صويات الدولية

http://databank.banquemondiale.org،البنك العاملي، اح�صاء الديون الدولية

يتم احت�صاب الناجت الداخلي اخلام لكل �صخ�ض كمعدل مرجح  بعدد ال�صكان ح�صب كل جمموعة ناجت داخلي 

خام لل�صخ�ض. 

            عامل اأقل م�ساواة اأكرث فاأكرث 

�صيا�صات النفاق العمومي املوجهة اإىل اإعادة البناء، التعبئات الجتماعية، الن�صال �صد الفا�صية اأثناء املقاومة 

و�صياق احلرب الباردة ابتداء من 1945، حكومات تلك املرحلة على �صن اجراءات ت�صتهدف تقلي�ض الالم�صاواة. 

هذا املنحى نحو تقلي�ض الالم�صاواة، توقف منذ نهاية �صنوات 1970  مع املنعطف املحافظ الليربايل  الذي 

اأدى اإىل زيادات جديدة يف الالم�صاواة على امل�صتوى العاملي  

 تم تفسير صعود و طبيعة النيوليبرالية من قبل دافيد هارفي في كتابه » تاريخ مختصر للنيوليبرالية« مطبعة المراعي العادية، باريس 2014.

  هذه المعطيات كما تلك المرتبطة عموما بتركيز المداخيل و االرث التي نستعملها تشهد على الحقيقة بدول الشمال. تنقص المعطيات بالنسبة لدول عديدة من الجنوب بسبب السياقات الدولية 
الضعيفة جدا و التي غالبا ال يؤدي فيها األغنياء الضرائب و ال يصرحون ال بممتلكاتهم و ال بمداخيلهم.



16

1-1

يبني املنحنى التايل بخ�صو�ض توزيع الرث باأوروبا و الو. م .اأ خالل القرنني الأخريين تطور الالم�صاواة  

             مبيان ن�سبة االرث العام الذي ميتلكه الع�سرة يف املائة  والواحد يف املائة االأكرث غنى ما بني 2010-1810 

 

من الوا�صح اأن هناك منحى نحو تركيز الرثوة. وعلى الرغم من ذلك فهو لي�ض بالأمر الذي ل ميكن جتنبه، اإنه 

الظاهرة الجتماعية التي ميكن اأن تتحول عن طريق الن�صالت الجتماعية للطبقات ال�صعبية لتنت�صب يف وجه 

الأقوياء .

بلغة املداخيل ، عامل اليوم اأكرث ل م�صاواة من �صنة 1870 . و مع ذلك فقد اأدخل منو ال�صني و الهند خالل 

العقود الأخرية- متثل هاتان الدولتان لوحدهما ثلث ال�صاكنة العاملية- تغيريا يف الو�صعية. لكن اإذا لحظنا ما 

وقع دون اأن ناأخذ بعني العتبار هاتني الدولتني، ن�صجل باأن املنحى نحو ارتفاع الالم�صاواة ي�صتمر. نحن اأمام 

مفارقة: بينما يجعل منو هذين القت�صادين النتائج العامة بخ�صو�ض الالم�صاواة اأقل حدة فاإن هذه الأخرية ، ترتفع 

يف كل من هاذين البلدين  ) انظر اجلدول 2-1(.املنحى العام هو الرتكيز الكبري للرثوة، هناك ل م�صاواة 

اأكرث. يف الواقع، يعي�ض �صبعة اأ�صخا�ض من ع�رشة يف الدول التي ازدادت فيها الالم�صاواة خالل العقود الثالثة 

الأخرية . 

يعترب موؤ�رش جيني  ))GINI، املوؤ�رش الأكرث ا�صتعمال لقيا�ض الالم�صاواة. يبني اجلدول التايل قيا�ض القت�صادات 

اأمريكا  منطقة  ت�صكل  للمدخول.  عادل  توزيع غري  نحو  �صامال  منحى  نالحظ،  اأن  ميكن  العامل:  يف  املختلفة 

الالتينية ال�صتثناء املهم يف العامل ، حيث اأخذت الالم�صاواة منحى النخفا�ض  يف معظم دولها. و مع ذلك تظل 

الالم�صاواة �صخمة يف هذه املنطقة. فح�صب معطيات البنك العاملي بني 1988 و 2008 توجد الالم�صاواة الأكرث 

ارتفاعا يف افريقيا و اأوربا الو�صطى و ال�رشقية.

    يحيل العشري األعلى على جزء العشرة بالمئة والذين  يمتلكون إرثا أكثر. و يحيل المئين؟ المئتان على الواحد في المئة الذين يمتلكون أكثر. وهكذا فإننا نقسم مستويات االرث إلى عشرة و 
مئة على التوالي و نالحظ الجزء األعلى) العشرة و الواحد بالمئة الذين  يمتلكون إرثا أكبر( المصدرطوماس بيكتي، الرأسمال خالل القرن 21، باريس، منشورات seuil ، 2013، ص، 556 

المبيان 6.10 أنظر :
http://piketty.pse.ens.fr/capital21c

http://cadtm.org/Que-faire-de-ce-que-nous-apprend  ،2014 إريك توسان : » ما العمل بخصوص ما يعلمنا توماس بيكتي حول رأسمال القرن 21 » 19 يناير   
  انظر مثال برانكوميالنوفيك )انجليزية( 

  للمزيد من التفاعل، انظر دراسة انطونيو سنابرييا« بعض المالحظات حول حالة و تطور الالمساواة االقتصادية في العالم« 4 يونيو 2014،
http://cadtm.org/Quelques-notes-sur-la-situation- et

http://www.oxfam.org/fr/policy/  2014  أوكسفام العالمية، لنضع حدا للالمساواة المطلقة. المصادرة السياسية و الالمساواة االقتصادية، وثيقة أوكسفام االخبارية عدد 178 ، يناير
finir-inegalites-extremes

 يعبر مؤشر جيني عن مستوى تركيز الثروة داخل اقتصاد معين عن طريق قيمة متراوحة بين 0 )مساواة قصوى : جميع األفراد لهم نفس المداخيل( و 100) فرد واحد يستحوذ على كل 
المداخيل(. تكون الالمساواة قوية كلما كان مؤشر جيني مرتفعا.

ليس انخفاض الالمساواة واقعا في كل بلدان المنطقة. فالوضعية في كواتيماال مثال تبدو جامدة، على الرغم من أننا ال نتوفر على معطيات ما بعد 2006. الحالة األكثر إثارة يمكن أن تكون 
كوستاريكا، و هي تقليديا نموذج جهوي النخفاض الالمساواة، لكن مع تركيز متزايد للمدخول كما يؤشر على ذلك مؤشر جيني الذي انتقل من 0.46 إلى 0.50 ما بين 1985 و 2012. و بالمقابل 

تبين معطيات فنزويال نتيجة سياسة نشيطة تجاه القطاعات ذات الدخل المنخفض، كل المؤشرات تبين انخفاض الالمساواة.
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ال�صمال كذلك معني بهذه الالم�صاواة املت�صاعدة �صواء على م�صتوى توزيع املدخول اأو امتالك الرثوة كما يبني 

اجلدول اأ�صفله:

             جدول  التفاوت يف العامل – تطور موؤ�سر جيني

 

لننكب عن قرب على الوليات املتحدة الأمريكية، القوة القت�صادية الرئي�صية العاملية والتي تتوفر ب�صاأنها الكمية 

الكبرية من املعطيات.

  المصدر : طوماس بيكتي ، المرجع نفسه ص 52 المنحنى 1.1 . انظر
http://piketty.pse.ens.fr/capital21c
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خالل العقود الأوىل من القرن الع�رشين، ميثل املدخول الذي ي�صتحوذ عليه %10من ال�صاكنة ذات املدخول 

الأكرث ارتفاعا، %40اإىل %50من املجموع. خالل �صنوات 1950 ، انخف�صت هذه الن�صبة اإىل م�صتويات اأقل من 

%35و ذلك اإىل حدود 1980. ابتداء من الثورة امل�صادة النيوليربالية التي حفزتها اإدارة ريغن. فقد تطورت الو�صعية 
ل�صالح الأكرث غنى . اأثناء ال�صنوات التي �صبقت اأزمة 2008-2007، عرف تركيز الرثوة بني اأيادي %10الكرث 

اأ ، م�صتويات م�صابهة لتلك امل�صجلة خالل ركود 1929. انطالقا من الأزمة احلالية ، عرفت  الو م  غنى يف 

الرثوة منحى نحو الرتكيز يف يد الأكرث غنى )%48خالل 2012 (.ح�صب اأوك�صفام ي�صتحوذ %1من الكرث 

غنى على %95من النمو انطالقا من »ازدهار« 2009  . يف 2012 ، ميركز %1اخلم�ض) و بال�صبط %19 (من 

كل مداخيل البلد .

            اأ�سباب الالم�ساواة

العالقة راأ�شمال-عمل 

العمل  قوة  ت�صكل  الطبيعية،  املوارد  اىل  فبالإ�صافة   . راأ�صمال-عمل  العالقة  يف  للالم�صاواة  الأول  العامل  يكمن 

النتائج  توزيع  اأجل  بينهما من  دائم  هناك �رشاع   . الراأ�صمايل  القت�صاد  لالإنتاج يف  الرئي�صة  العوامل  والراأ�صمال 

املح�صلة من �صريورة النتاج. و مبا اأن الراأ�صمال ميتلك و�صائل النتاج فاإن هذا ال�رشاع غري متكافئ . يف الواقع، 

يرتبط تطور الالم�صاواة يف جزء كبري منه ) ولكن لي�ض الوحيد ( بالعالقة راأ�صمال-عمل . انطالقا من �صنوات 

العالقات ملا بعد احلرب  الأخرية منوذج  بو�صوح. وهكذا فقد ك�رشت  هذه  النيوليربالية ذلك  1980، تبني 
العاملية الثانية بهجوم الراأ�صمال  الذي اأجهز على املكت�صبات الجتماعية لالأجراء.

نتائج هذا النموذج اجلديد النيوليربايل ، ميكن مالحظتها يف املنحى التايل. نالحظ اأن م�صاهمة مداخيل العمل 

اإذا اعتربنا الناجت الداخلي اخلام كعكة  يف الناجت الداخلي اخلام العاملي، تعرف اجتاها وا�صحا نحو النخفا�ض. 

كبرية ،فالأجراء يح�صلون على ن�صيب ناق�ض.

وكسافام العالمية، المرجع نفسه
  المصدر : انظرفاكوندو ألفريدو ، انتوني أتكينسون ، طوماس بيكتي إيمانويل سايز، أعلى اإليرادات بالعالم متوفر على الرابط :

/http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu

 المصدر CNUCED تقرير حول التجارة و التنمية2013، األمم المتحدة، نيويورك و جنيف 2013، ص 15 متوفر على الرابط

ر�سم بياين 2-1

الو. م .اأ : ن�سبة الدخل الوطني امل�ستحوذ من طرف %10  من ال�ساكنة ذات الدخل الأكرث ارتفاعا ما بني 1910-2010  
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العمل  قوة  ت�صكل  الطبيعية،  املوارد  اىل  فبالإ�صافة   . راأ�صمال-عمل  العالقة  يف  للالم�صاواة  الأول  العامل  يكمن 

النتائج  توزيع  اأجل  بينهما من  دائم  هناك �رشاع   . الراأ�صمايل  القت�صاد  لالإنتاج يف  الرئي�صة  العوامل  والراأ�صمال 

املح�صلة من �صريورة النتاج. و مبا اأن الراأ�صمال ميتلك و�صائل النتاج فاإن هذا ال�رشاع غري متكافئ . يف الواقع، 

يرتبط تطور الالم�صاواة يف جزء كبري منه ) ولكن لي�ض الوحيد ( بالعالقة راأ�صمال-عمل . انطالقا من �صنوات 

بعد احلرب  العالقات ملا  الأخرية منوذج  بو�صوح. وهكذا فقد ك�رشت  هذه  النيوليربالية ذلك  1980، تبني 
العاملية الثانية بهجوم الراأ�صمال  الذي اأجهز على املكت�صبات الجتماعية لالأجراء.

نتائج هذا النموذج اجلديد النيوليربايل ، ميكن مالحظتها يف املنحى التايل. نالحظ اأن م�صاهمة مداخيل العمل 

اإذا اعتربنا الناجت الداخلي اخلام كعكة  يف الناجت الداخلي اخلام العاملي، تعرف اجتاها وا�صحا نحو النخفا�ض. 

كبرية ،فالأجراء يح�صلون على ن�صيب ناق�ض.

تزايد الرتاجع ال�شريبي

البلدان. فمن جهة مت تقلي�ض ال�رشائب على  النيوليربالية توزيع ال�رشائب داخل  حولت ال�صالحات امل�صادة 

املداخيل الأكرث ارتفاعا وامللكيات الكبرية كما على اأرباح ال�رشكات و عائدات الراأ�صمال، و من جهة اأخرى، 

�صمح حترير حركة الر�صاميل تقلي�ض العجز يف امليزانيات، طبقت احلكومات اإجراءات تق�صفية. 

 الم�ساواة املداخيل املرتبطة باالأجر باأوروبا و الواليات املتحدة االأمريكية .4-1

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2013_fr.pdf. 
   المصدرOIT   ، اتجاهات العمالة العالمية 2014، خطر حدوث انتعاش البطالة

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233953/lang—es/index.htm
  المصدر: طوماس بيكتي، مصدر سابق ص 390 الجدول 1.7 . انظر : 

http://piketty.pse.ens.fr/capital21c

ر�سم بياين 3-1 : تطور ن�سبة م�ساهمة الأجور يف الناجت الداخلي اخلام العاملي ) 1980-2011 ( 
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لقد كان من ال�رشوري القيام بالتفاتة لتحميل امل�صوؤولني عن الأزمة اأي الأكرث غنى قليال من امل�صوؤولية ، 

ليتحمل الفقراء اجلزء املتبقي .و مهما يكن ) كما يبني ذلك اجلدول 1.3 ( فالزيادات احلديثة يف ال�رشائب على 

ال�صطر الأعلى من املداخل ل تعو�ض كل التخفي�صات ال�صخمة لل�رشائب التي ابتداأت �صنوات 1980.

ال�رشيبة  ن�صبة  انتقلت  فبفرن�صا مثال،  املماثل.  النخفا�ض  نحو  ال�رشكات منحى  اأرباح  ال�رشيبة على  اتبعت 

الق�صوى من 50 %قبل 1985 اإىل %34.4بعد 2007) انظر اجلدول 4-1(. الأ�صواأ، اأنه ب�صبب العديد من الهدايا 

 CAC40 ال�رشيبية ،فاإن الن�صبة الفعلية ل متثل اإل 22 %، اأما فيما يخ�ض ن�صبة ال�رشيبة الق�صوى على �رشكات

. )موؤ�رش بور�صوي لل�رشكات الأربعني الكربى امل�صجلة يف بور�صة باري�ض( فقد و�صلت بالكاد 8 % 

 اجلدول  3-1 ن�سبة الت�سديد ) بالن�سبة املئوية( على ال�سطر الأعلى من املداخيل:

/http://www.oecd.org/tax 2014 قاعدة بيانات الضرائب2014-2000 ، باريس، ماي  OCDE:المصدر 
  المصدر: منظمة التجارة و التنمية االقتصادية)OCDE(، قاعدة بيانات الضرائب2014-2000 ، مرجع سابق. المعطيات المتعلقة بالنظام الضريبي تهم على الخصوص دول الشمال حيث 
نتوفر على معطيات أكثر. لنحافظ مع ذلك في الذاكرة بأن االنظمة الضريبية  للدول السائرة في النمو الزالت مناسبة أكثر،  لألكثر غنى و للشركات الكبرى مقارنة مع الدول النامية، وهكذا، و 

كما هو مبين في النص السابق، يجب التمييز بين النسبة القانونية للتضريب و النسبة الفعلية المقتطعة و التي تكون في أغلب األحيان، أقل بوضوح.



21

ت�صمح اآلية الربح املدعم العاملية لل�رشكات الكربى بعدم اأداء اأية �رشيبة يف بع�ض احلالت) املق�صود نظام 

ممنوح من قبل بع�ض الدول التي ت�صمح ل�رشكات كربى بخ�صم اخل�صائر امل�صجلة باخلارج من �رشائبها(. و 

هكذا و بالرغم من ربح و�صل 10 ماليري اأورو يف 2010، مل يوؤد العمالق » طوطال« اأية �رشيبة. اإنه مثال فقط 

ملمار�صة منت�رشة عامليا.

التفاوت بني اجلن�شني
تهم التفاوتات الجتماعية التي مت�ض الن�صاء مقارنة مع الرجال ، جمموع العالقات القت�صادية. ففي احلني الذي 

تعانني من  الن�صاء  فاإن  العاملية،  ال�صاكنة  لأغلبية  بالن�صبة  للمداخيل  الأ�صا�صي  ال�صغل امل�صدر  ولوج  فيه  ميثل 

التمييز حتى يف الدول التي يعرتف فيها بامل�صاواة يف احلقوق. هذا العرتاف على الورق، يتناق�ض مع ن�صب 

بطالة ن�صوية عالية مقارنة مع بطالة الرجال. ين�صاف اإىل هذا اأجور ن�صوية متدنية- مبا يف ذلك عمل ي�صاوي 

عمل الرجل- هذا عالوة على اأن ح�رشهن يف اأعمال بتوقيت جزئي اأو غري منظم)اأي عمل ل يخ�صع اإىل قانون 

ال�صغل (، يعر�صهن دائما اإىل ه�صا�صة متزايدة.

يف ال�شمال

تقلي�ض    ، التق�صف  �صيا�صات  بوا�صطة  املفرو�صة  العمومية  النفقات  من  القتطاعات  عن  ينتج   ، ال�صمال  يف 

ال�صيا�صات الجتماعية املوجهة ملحاربة التفاوتات بني اجلن�صني. نف�ض ال�صيء، فاإن تقلي�ض النفقات الجتماعية 

باأن يكون قطاع CARE )قطاع الرعاية الجتماعية(* )  ال�صحة، خدمات الأطفال ال�صغار، الرتبية،  يفرت�ض 

حتمل الأ�صخا�ض املحتاجني اإىل عناية و/اأو امل�صنني من العائلة...(- الذي تخلت عنه الوظيفة العمومية، ـ اأمرا 

خا�صا من الآن ف�صاعدا، اإذن �صتتحمل الن�صاء هذه الأعباء.

  تقديرات التعويضات المستعملة في الحساب، ترجع إلى المداخل األجرية الخام بالنسبة لوظائف ذات توقيت كلي للمأجورين. الالمساواة االجرية أو«gap« المرتبطة بالنوع ليست معدلة. و 
تحتسب التقديرات بالفرق بين المداخيل المتوسطة) األكثر تداوال( للرجال و النساء مقارنة مع المداخيل المتوسطة للرجال. ترجع المعطيات إلى سنة 2005 )بدال من 2010( بالنسبة للدول 

، OCDE المنخفظة، و إلى 2008 بالنسبة لبلجيكا و ايسالندا و 2009 بالنسبة لجمهورية التشيك و فرنسا. المصدر
»سوق عمل وظيفة األسر )LMF(«، قاعدة بيانات األسرةOECD، باريس،

http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm#labour_market.

اجلدول 4-1 :ن�سبة الت�سديد الق�سوى القانونية) بالن�سبة املئوية( على اأرباح ال�سركات :  
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فاإذا تقل�صت الفوارق الأجرية بني اجلن�صني يف معظم البلدان امل�صار اإليها اأعاله، فاإنها بالتاأكيد نتيجة لفقدان 

الوظائف و بالتايل تقل�ض املداخيل الذكورية بدل من التعبري عن حت�صن يف ال�رشوط الأجرية للن�صاء. و على 

الرغم من حت�صن ، مهما كان ظاهرا، فاإن معدل الفرق الأجري بني الرجال و الن�صاء يبقى حقيقة ملمو�صة : 

ففي دول منظمة التجارة و التنمية القت�صادية كان الفرق هو %17.3  �صنة 2011 و بن�صب تتجاوز 25 %بالن�صبة 

لكوريا اجلنوبية و اليابان  

بخ�صو�ض البطالة، فاحلالة مت�صابهة. ن�صبة البطالة يف �صفوف الن�صاء اأكرث ارتفاعا من ن�صبة البطالة لدى الرجال 

و نف�ض ال�صيء بخ�صو�ض الن�صبة الن�صوية لعدم الن�صاط  . تعك�ض هذه املعطيات اإق�صاء الن�صاء من �صوق ال�صغل.

ايرلندا،  رومانيا،  اللوك�صمربج،  بلغاريا،  لتفيا،  ليتوانيا،  �صلوفاكيا،  باإ�صتونيا، قرب�ض،  املتعلقة   املعطيات 

�صلوفينيا، مالطا ترجع اإىل جميع امل�صتخدمني الذين ي�صتغلون اأقل من 15 �صاعة يف الأ�صبوع، و هذا ما يجعل 

حمتمال تقلي�ض التفاوتات الأجرية املرتبطة بالنوع. هذه املعطيات تعود اإىل �صنة 2000 بالن�صبة لإ�صتونيا و اإىل 

�صنة 2006 بالن�صبة لقرب�ض و �صلوفاكيا و لتفيا و ليتوانيا و بلغاريا و اللوك�صمربج و رومانيا و اإيرلندا و �صلوفاكيا 

و مالتا.

اأثناء الأزمة، ينحو الفرق بني بطالة الن�صاء و بطالة الرجال اإىل التقل�ض. و لكن هذا التقارب بني الن�صب املتو�صطة 

للبطالة بني اجلن�صني، ل يعرب عن حت�صني يف امل�صاواة بني اجلن�صني يف �صوق ال�صغل بل يعك�ض اأكرث ، تراجعا 

مهما لل�صغل و لفقدان قوي ملنا�صب ال�صغل يف القطاعات املح�صوبة تقليديا على الرجال) القطاع البنكي، البناء، 

املالية، �صناعة ال�صيارات، النقل...( يف بداية الأزمة.

المصدر OCDE«سوق عمل وظيفة األسر )LMF(«، مرجع سابق.

  تقيس نسبة النشاط، العالقة بين الساكنة النشيطة ) أي تلك التي تشتغل أو تبحث عن شغل( مقارنة مع مجموع الساكنة التي هي في سن الشغل. و في هذا االطار فإن نسبة النساء اللواتي يشتغلن 
أو يبحثن عن شغل ، أقل من النسبة لدى الرجال

ر�سم بياين 5-1

الالم�ساواة الجرية )%(بني اجلن�سني بالن�سبة للوظائف ذات توقيت كلي 
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لكن  جدا.  وا�صح  الن�صوية  و  الذكورية  البطالة  ن�صبة  بني  الفرق  فاإن  كلي،  بتوقيت  ال�صغل  اإل  نعترب  مل  اإذا 

اإح�صائيات البطالة ل تاأخذ بعني العتبار الوظائف بتوقيت جزئي و التي متار�صها الن�صاء اإجمال. هذا التمثيل 

الن�صوي املبالغ فيه، يف الوظائف ذات التوقيت اجلزئي يعك�ض عالقة ل مت�صاوية داخل دائرة العمل اخلا�صة و 

التي تنعك�ض على عامل ال�صغل. وهكذا فاإن التوزيع، الالمت�صاوي بقوة، للمهام املنزلية و العناية بالآخرين، بني 

اجلن�صني غالبا  ما يجرب الن�صاء على اختيار العمل بتوقيت جزئي. يف الوقت الذي يقل�ض فيه التق�صف، الولوج 

للخدمات الجتماعية كالعناية بالأ�صخا�ض العاجزين، دور احل�صانة، فقد اأ�صبح اأكرث فاأكرث القيام بهذه الأعمال 

�صاأنا خا�صا و بالتايل تتحمل الن�صاء هذه اخلدمات. ل�صمان هذا العمل غري املوؤدى عنه للعناية بالآخرين متيل 

اأو اأحيانا حتى مغادرة �صوق ال�صغل(. وهذا ما يعر�صهن له�صا�صة  الن�صاء اإىل تقلي�ض وقت العمل املوؤدى عنه) 

مالية متفاقمة.

عندما نحلل عر�ض ال�صغل، جند اأن الالم�صاواة بني اجلن�صني ت�صتمر اأي�صا. اإن اإمكانية وجود �صغل بتوقيت جزئي اأو 

البقاء يف البطالة ت�صبح اأكرب بالن�صبة للن�صاء يف الوقت الذي يكون فيه طيف الوظائف املتاحة لهن اقل ات�صاعا 

مقارنة مع الرجال . و تفاقمت هذه الو�صعية اي�صا مع الأزمة. و على �صبيل التو�صيح فاإن تخفي�ض امليزانيات 

الهادف ل�صمان اأولوية ت�صديد الديون بتقلي�ض ال�صغل، و هو من بني اأمور اأخرى، مي�ض الن�صاء اأكرث.

eurostat ، 2014http://epp.eurostat.ec.europa.eu،المصدر: المفوضية االوربية
  هذا ما تبينه معطيات منظمة التنمية و التعاون االقتصادي سوق عمل وظيفة األسر )LMF(« مرجع سابق

   لوبي المرأة االوربية، ثمن التقشف، تأثر حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين في اوربا )تقرير(، أكتوبر 2004 ص 4، متوفر على :
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl-publishesreport-on-impact-of

  اللجنة االوربية، تفاوت المعاشات بين الجنسين باالتحاد االوربي، لوكسمبورغ، 2013 ص 34 متوفر على :
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

جدول5-1 

ن�سبة البطالة )%( الذكورية و الن�سوية 2008-2013 

• لكون الن�صاء تعانني كثريا من تاأثري الأزمة على ال�صغل.
  »care»لإجبار الن�صاء على تقلي�ض اأو مغادرة احلياة املهنية لكي ي�صمن مهام الرعاية الجتماعية •

•	لكون ا�صالحات املعا�صات العمومية، جتعل ولوج الن�صاء اإىل تقاعد ي�صمح لهن بحياة كرمية و لي�ض حتت عتبة 
الفقر ، اأكرث �صعوبة. 
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تطور ن�سبة البطالة يف اأوروبا بـ %

يف اجلنوب

تقلي�ض    ، التق�صف  �صيا�صات  بوا�صطة  املفرو�صة  العمومية  النفقات  من  القتطاعات  عن  ينتج   ، ال�صمال  يف 

ال�صيا�صات الجتماعية املوجهة ملحاربة التفاوتات بني اجلن�صني. نف�ض ال�صيء، فاإن تقلي�ض النفقات الجتماعية 

باأن يكون قطاع CARE )قطاع الرعاية الجتماعية(* )  ال�صحة، خدمات الأطفال ال�صغار، الرتبية،  يفرت�ض 

حتمل الأ�صخا�ض املحتاجني اإىل عناية و/اأو امل�صنني من العائلة...(- الذي تخلت عنه الوظيفة العمومية، ـ اأمرا 

خا�صا من الآن ف�صاعدا، اإذن �صتتحمل الن�صاء هذه الأعباء.

    لكون الكل يعتبر  أن مهام النساء هي القيام باألعمال المنزلية و العناية، و هذا ناتج  من جهة، عن إعادة انتاج ترسيمات جاهزة و التي بمقتضاها تعود تلك المهام للمرأة. و هكذا ففي حالة 
ولوج المرأة إلى سوق الشغل فإن أجرها سيعتبر دائما تكميليا مقارنة مع أجر الرجل. و من جهة أخرى، و بما أن النساء يجدن صعوبات أكثر من الرجال لولوج سوق الشغل، يبدو حصرهن في 

الحياة الخاصة و العائلية منطقيا أكثر  كشكل طبيعي.....

   يعيش ما ال يقل عن %22 من النساء المتقاعدات تحت عتبة الفقر داخل االتحاد االوروبي. المصدر: البرلمان األوروبي، معاشات تقاعدية كافية وآمنة ومستدامة على جدول أعمال مشروع 
.http://www.europarl.europa.euالرأي ، 19 دجنبر2012 متوفر على

  في االقتصاد، قوة العمل تحيل على الساكنة النشيطة أي مجموع األشخاص الذين هم في سن العمل و مشتغلين أو في إطار البحث عن العمل. المصدر: البنك العالمي، المرأة في العمل ، 2014.

 و هكذا ففي اأوربا، ت�صكل الن�صاء الأغلبية بالوظيفة العمومية )%69.2من جمموع عمال هذا القطاع، هن ن�صاء ( 

و التي ت�صمن لهن، عموما، �رشوط عمل جيدة واأجورا عالية على تلك املطبقة بالقطاع اخلا�ض. 

بخ�صو�ض التقاعد، توجد اأي�صا ل م�صاواة مرتبطة بالنوع : ففي اأوربا تتقا�صى الن�صاء املتقاعدات اأجرا يقل، 

يف معدله، ب%39 عن اأجر اأمثالهن من الرجال ب�صبب عدد ال�صنوات القليلة التي اأدين فيها امل�صاهمات 

يف �صناديق التقاعد و كذا ب�صبب قاعدة م�صاهمتهن ال�صعيفة. الأولوية املعطاة لت�صديد الدين على ح�صاب 

النفقات الجتماعية تنذر بتفاقم الو�صعية نظرا:
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من بني دول العينة، فقط  الربازيل، البنغالدي�ض، و الفيتنام يظهرون م�صاركة ن�صائية يف العمل تفوق  60 

%من جمموع الن�صاء يف �صن العمل. و عندما يتعلق الأمر بالرجال فاإن هذه الأرقام حتوم حول 80 %بالن�صبة 
لباقي الدول.

الر�سم البياين 1-7:

ال�سغل بتوقيت كامل ح�سب اجلن�س يف خمتلف جهات العامل)%قوة العمل خالل 2012  .

تنطبق املالحظات امل�صجلة يف ال�صمال، على باقي دول العامل: من ال�صعب اليوم على امراأة ايجاد عمل بتوقيت 

كامل مقارنة مع الرجل. لن�صجل اأن هذا الفرق كبري بالن�صبة للدول ذات الدخل املرتفع. ولنذكر اأن العمل 

بتوقيت كامل هو عموما مرادف لعمل ذي جودة عالية و �صامن اأكرث للحقوق.

  المصدر: البنك العالمي بوفكال نت - قاعدة بيانات البنك العالمي
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1

الر�سم البياين 1-6 :

ن�سبة م�ساركة قوة العمل )بالن�سبة املئوية من �ساكنة 15 اإىل 65 �سنة(، ن�سبة العمل املاأجور)بالن�سبة املئوية من 

ال�ساكنة الن�سيطة امل�ستغلة( و التفاوت الأجري املرتبط بالنوع خالل فرتة 2008-2012 
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لنهدم الأ�شطورة النيوليربالية
ح�صب الأمم املتحدة، البنك العاملي و �صندوق النقد الدويل، على الرغم من كون الو�صعية العاملية تبقى مقلقة 

فاإن الأ�صياء تتطور يف الجتاه اجليد: يرتاجع الفقر املطلق و املجاعة يف العامل. خالل 20 �صنة، تراجع عدد 

الأ�صخا�ض الذين يعي�صون يف الفقر املطلق ب 700 مليون، حيث انتقل عددهم من 1.9 مليار اإىل 1.2 مليار 

)املبيان8.1( بينما انتقل عدد الأ�صخا�ض الذين يعانون من املجاعة من مليار اإىل 840 مليون) اجلدول 6.1( 

املبيان8.1 - الفقر املطلق بالعامل 

عدد الأ�سخا�س الذين يعي�سون باأقل من1.25 دولر اأمريكي يف اليوم ) باملاليني(

يف العامل : 1937 �سنة 1981، 1908 �سنة  1990  ، 1215  �سنة 2010

 الفقر و�سوء التغذية:4-1

المصدر: البنك العالمي، بوفكال نت - قاعدة بيانات البنك العالمي/  مرجع سابق.
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ح�صب هذه الأرقام مل يتقل�ض مع ذلك الفقر املطلق 

الفقر  تقل�ض  العامل.  اأنحاء  كل  يف  التغذية  �صوء  و 

قوي  ب�صكل  ازداد  و  اجلنوبية  اآ�صيا  يف  ال�صيء  بع�ض 

التقل�ض  اإن  ال�صحراء.  افريقيا جنوب   خ�صو�صا يف 

اأ�صا�صا اإىل ال�صني و الهند  العام للفقر املطلق يرجع 

اللتان متركزان الن�صيب الأكرب من الفقر املطلق 

كما يبني ذلك الر�صم البياين جانبه

الر�سم البياين9.1 توزيع الفقر املطلق يف العامل)2010( 

بالن�سبة املئوية من املجموع العاملي 

قراءة اأخرى تفر�ض نف�صها: حتى اإذا افرت�صنا اأن هذه الأرقام �صحيحة )انظر اأ�صفله( فذلك ل يدعو للتفاوؤل حيث 

تبقى م�صتويات الفقر املطلق مرتفعة ب�صكل فا�صح. و هكذا فاإن �صخ�صا من كل خم�صة اأ�صخا�ض يعي�ض يف الفقر 

املطلق و كل �صخ�ض من ثمانية يعاين من املجاعة مع كل النتائج ) التي غالبا ما تكون نهائية ( الفيزيولوجية و 

النف�صية التي ت�صببها. فال�صخ�ض الذي يعاين من املجاعة يتعر�ض اأي�صا اإىل اإق�صاء �صيا�صي، اقت�صادي، و اجتماعي.

لكن هناك الأ�صواأ. هذا اخلطاب بخ�صو�ض تقلي�ض الفقر، لي�ض �صوى اأ�صطورة. فهذه الأرقام لي�صت اطالقا وفية، 

اإنها ت�صتعمل للتنقي�ض من م�صتويات الفقر على امل�صتوى العاملي ب�صكل وا�صع.

حتديد عتبة فقر يف 1.25 دوالر يف اليوم غري واقعي و مثري لل�شخرية

   . لليوم  دولرات  اأربع  مقابل  ال�صا�صية  الن�صانية  احلقوق  بتلبية  الكوكب  على  القليلة  الأماكن  بع�ض  ت�صمح 

والأكرث من ذلك، ن�صجل اأن اأكرث من %50 من �صاكنة اجلنوب تعي�ض باأقل من 2.5 دولر يف اليوم، يف حني 

اأن %75 تعي�ض باأقل من اأربع دولت يف اليوم. رقم اآخر : يف �صنة 2005، يعي�ض 95.5 من �صاكنة الدول ال�صائرة 

يف النمو اأي 5.5 مليار �صخ�ض باأقل من 13 دولر يوميا  اأي حوايل 400 دولر يف ال�صهر. اإن الأغلبية ال�صاحقة 

من الأ�صخا�ض الذين يتم الدعاء اأنهم قد خرجوا من و�صعية الفقر املطلق هم يف الواقع، يعي�صون يف هذه الو�صعية 

خالل ال�صنوات الأخرية . اإذا حددنا هذه العتبة يف 2.3 دولر اأو حتى 4 دولرات لليوم، �صيتبني باأن اأغلبية 

�صاكنة العامل الثالث تعي�ض يف عوز و ه�صا�صة كربى.

  المصدر : االمم المتحدة، اهداه ؟ األلفية للتنمية، تقرير 2004 ، نيويورك 2014. متوفر على الرابط :

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2014/

  بنيامي عاصمة النيجر، البلد األكثر فقرا على مستوى الكرة االرضية باعتماد مؤشر التنمية البشرية ، فمسكن بغرفة من عشرة أمتار مربعة يساوي على األقل خمسين أورو. و فاتورة الكهرباء 

تنهي األجر بأكمله. و يجب مع ذلك أن نأكل و نشرب كل األيام و أن نتنقل لنذهب للعمل، و أن نتعالج و أن نرسل األطفال إلى المدرسة... 

  المصدر: منظمة األغذية و الزراعة، تربية الحيوانات بالعالم، 2011،مساهمة تربية الحيوانات في األمن الغذائي، األمم المتحدة، روما 2012 ، متوفر على الرابط :
http://www.fao.org/docrep/019/i2744f/i2744f03.pdf.

13 دوالر في اليوم هو عتبة الفقر بالواليات المتحدة األمريكية.
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بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن الطرق امل�صتعملة لحت�صاب م�صتويات الفقر)مطلقا اأو ل( تعترب اأكرث من م�صكوك فيها. 

اأخذا بعني العتبار  اأي  يتم احت�صاب عتبة الفقر بالن�صبة ملختلف الدول بناء على ت�صابه القدرة ال�رشائية  ، 

الفروقات يف تكلفة العي�ض و هذا يعني اأن عتبة الفقر هي اأي�صا دون 1.25 دولر يف اليوم يف العديد من البلدان. 

فمثال بالن�صبة للهند، يعترب البنك العاملي اأن تكلفة العي�ض اأقل مقارنة مع اأماكن اأخرى و بذلك يخف�ض عتبة الفقر 

اإىل 0.25 دولر يف اليوم. و عن طريق هذه املنهجية، ينحو البنك العاملي اإذن نحو �صوء تقدير قوي للفقر احلقيقي.

خالل اكتوبر 2007 ، بينت درا�صة اأجنزتها موؤ�ص�صة حكومية بالهند باأن %77 من ال�صاكنة اأي 836 مليون هندي 

يعي�صون باقل من 20 روبي يف اليوم ) اأي اأقل من 0.5 دولر(. هذا الرقم جد خمتلف عن تاأكيدات البنك العاملي 

 PMA التي تعترب اأن 300 مليون هندي يعي�صون باأقل من دولر يف اليوم. فمنذ 2002 يف تقرير حول الفقر فيدول

، اأ�صارت املائدة امل�صتديرة لالأمم املتحدة حول التجارة و التنمية)CNUCED( اإىل هذا امل�صكل و �صككت يف 

التقديرات التي قدمها البنك العاملي. و هكذا و ح�صب البنك العاملي، فاإن %41.7 من �صاكنة النيجر تعي�ض باأقل 

من واحد دولر يف اليوم �صنة 1992. و خالل نف�ض ال�صنة اأح�صت CNUCED اأكرث من %75 من �صاكنة هذا 

البلد.

من بني خمتلف التالعبات، ميكننا اأن ن�صيف باأن حتيني عتبة الفقر) انتقلت  العتبة من 1 دولر اإىل 1.25 دولر 

�صنة 2008( ل تاأخذ بعني العتبار تطور الت�صخم و هذا ما يجعل 121 مليون �صخ�ض خارج الفقر املطلق ب�صكل 

�صحري ...

ازداد يف الواقع العدد املطلق للفقراء عرب العامل، و هذا يعني حتطيم الأ�صطورة النيوليربالية التي ل ت�صلح اإل ل�صيء 

واحد: اإنكار الف�صل الذريع لل�صيا�صات النيوليربالية التي يفر�صها البنك العاملي و�صندوق النقد الدويل على �صعوب 

العامل . ولكن خلف الأرقام ،يجب األ نن�صى اأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد والذي ل ميكن  اختزاله يف معيار مايل 

�رشف. فولوج ال�صحة و التعليم و الطاقة والأمن الجتماعي كلها عوامل يجب اأن تدخل يف قيا�ض الفقر.

عن�رش اأخري، يجب اإظهاره : توجد عالقة وطيدة بني ارتفاع الفقر وارتفاع الالم�صاواة. فمن جهة، متركز اأقلية 

�صئيلة م�صتويات �صخمة من الرثوة ومن جهة اأخرى، تعاين اأغلبية وحتاول البقاء على قيد احلياة. لي�ض الفقر 

اجلماهريي ظاهرة »طبيعية« ، اإنه نتيجة مبا�رشة للمنطق الراأ�صمايل املبني على املراكمة وا�صتغالل ال�صعوب. اإن 

الق�صاء على الفقر اأمر ممكن جدا. ففي 2008، اعتربت منظمة التغذية والزراعة اأن الق�صاء على املجاعة يتطلب 

30 مليار دولر �صنويا فقط. وبالن�صبة ملجلة فوربي�ض، فقد قدرت عدد املليارديرات ب 1645 يف العامل .اإن �رشيبة 
بقيمة %0.47على هذه الرثوات الكبرية، تكفي للق�صاء على املجاعة يف العامل. وهذا ل يحتاج اإىل تعليق. 

   يعتبر تشابه القدرة الشرائية طريقة مستعملة في االقتصاد إلنجاز مقارنة بين دول لها قدرة شرائية تقاس بالعملة الوطنية، الشيء الذي ال يمكن القيام به باستعمال بسيط لنسب الصرف.
  اقرأ هيكا جاسون ، فضح كذبة » الحد من الفقر،24 غشت 20014 ، أنطر الرابط ،

http://www.globalsocialjustice.eu/
  بالنسبة ألرقام منظمة االغذية و الزراعة)FAO ( انظر FAO » يحتاج العالم إلى 30 مليار دوالرفي العام للقضاء على آفة الفقر،متوفر باإلنجليزية على الرابط :

http://www.fao.org/NEWSROOM/fr/news/2008/1000853/index.html
بالنسبة لمعطيات 2013  لمجلة فوربيس، انظر » داخل قائمة البيليونيرات 2013 : حقائق و أرقام«، فوربيس 25 مارس 2013. انطر :

http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/04/inside-the-2013-billionaires-list-facts-andfigures/
بالنسبة ألرقام منظمة االغذية و الزراعة)FAO ( انظر FAO » يحتاج العالم إلى 30 مليار دوالرفي العام للقضاء على آفة الفقر،متوفر باإلنجليزية على الرابط :

http://www.fao.org/NEWSROOM/fr/news/2008/1000853/index.html
بالنسبة لمعطيات 2013  لمجلة فوربيس، انظر » داخل قائمة البيليونيرات 2013 : حقائق و أرقام«، فوربيس 25 مارس 2013. انطر :

http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/04/inside-the-2013-billionaires-list-facts-andfigures/
بالنسبة ألرقام منظمة االغذية و الزراعة)FAO ( انظر FAO » يحتاج العالم إلى 30 مليار دوالرفي العام للقضاء على آفة الفقر،متوفر باإلنجليزية على الرابط :

http://www.fao.org/NEWSROOM/fr/news/2008/1000853/index.html
بالنسبة لمعطيات 2013  لمجلة فوربيس، انظر » داخل قائمة البيليونيرات 2013 : حقائق و أرقام«، فوربيس 25 مارس 2013. انطر :

http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/04/inside-the-2013-billionaires-list-facts-andfigures/
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الالم�ساواة املولدة للمديونية5-1

يوجد رابط وا�صح بني الالم�صاواة يف املداخل و املديونية. و امل�صل�صل اجمال هو كالتايل: اإن حترير حركية 

الر�صاميل و نزع التقنني املايل قد ولدتا منوا اقت�صاديا مبنيا على املديونية اخلا�صة . و قد �صمح الولوج ال�صهل للدين 

لالأغنياء بالرفع من ممتلكاتهم و عائداتهم نتيجة ملردودية ا�صتثماراتهم املالية. ترفع ال�رشكات من ا�صتثماراتها، 

تنغر�ض يف دول الأخرى و/ اأو تعيد �رشاء مقاولت مناف�صة. و ت�صهل البنوك منح القرو�ض. للرفع من اأرباحها، 

اأن�صطة امل�صاربة املالية ، ت�صتخرج البنوك جزءا من مداخيلها  اإىل تلك املح�صل عليها عن طريق  بالإ�صافة 

املالية من القرو�ض املمنوحة لل�صاكنة التي تتوفر على مداخيل منخف�صة. و ترفع من حجم قرو�صها بهدف 

�صاكنة حيث خطر عجز  قر�ض  لكن مع خماطرة  اأرباحها)  الرفع من 

الأداء مرتفع ( . و باملوازاة، ت�صمح القرو�ض للعديد من العمال بالرفع من 

ا�صتهالكهم على الرغم من كون الأجور جممدة اأو حتى يف انخفا�ض.

الودي  املوقف  و  الر�صاميل،  حركية  حترير  فاإن  اآخر،  جانب  من 

ال�رشائب  انخفا�صات يف  اإىل  يوؤديان  القت�صادية  النخب  للحكومات جتاه 

ترفع  بذلك  و   .)24 �ض   4.1 و   3.1 اجلدول  انظر  النخب)  هاته  ل�صالح 

الكبار، من  الأغنياء  التي هي يف خدمة م�صالح  ال�صيا�صات احلكومية و 

الالم�صاواة. يغذي تعميق الالم�صاواة فقاعة الديون اخلا�صة و يقوي اللجوء 

اإل  ،ل ميكن ك�رشها  اإنها حلقة مفرغة   . الالم�صاواة  بدوره  الدين  اإىل 

ذلك  يتبع  و  اأ�صبحت ل حتتمل.  التي  الدين  فقاعة  يفجر حدث  عندما 

انهيار الأ�صواق املالية وا�صفاء الطابع اجلماهريي على اخل�صائر و باملوازاة 

ارتفاع الدين العمومي.

يزداد الدين العمومي ب�صبب الهدايا ال�رشيبية املهداة اإىل الأغنياء الكبار 

و املقاولت و ال�رشكات الكربى التي ت�صتنزف مداخيل الدولة وكذلك 

ب�صبب بنية الت�رشيب الأكرث ح�صا�صية للن�صاط القت�صادي. يف الواقع، ترتفع ال�رشائب خالل مرحلة النمو و 

تتقل�ض يف مرحلة الأزمة مفاقمة بذلك العجز امليزانياتي للحكومات و الدين العمومي املخ�ص�ض لتغطية ذلك 

العجز.  بذلك، و يف هذه ال�رشوط، يتم �صمان النفقات الجتماعية يف جمملها عن طريق اإ�صدار �صندات: يف 

ال�صابق يتم تغطية جزء هام من املداخيل عن طريق ال�رشائب اأما الآن فيتم ذلك باللجوء اإىل القر�ض و يكون 

هذا اللجوء متجان�صا مع تاأدية الفوائد.

يف و�صعية النكما�ض القت�صادي و لتغطية العجز احلكومي، توؤدي احلكومات فوائد جد مرتفعة للدائنني . و يف 

نف�ض الوقت، تطبق احلكومات �صيا�صات التق�صف بهدف تقلي�ض النفقات العمومية، مانحة بهذه الطريقة �صمانات 

كبرية يف الت�صديد للدائنني. اإن عجلة » نظام الدين« ل تتوقف عن الدوران.

حسب فوربيس، منذ 2009، ازداد عدد المليارديرات بشكل مهم و الثروة االجمالية المراكمة من طرف هؤالء المليارديرات تضاعفت ب 2.7 ، حيث انتقلت من 2400 إلى 6400 مليار دوالر. 
و هذا يعني قطعا أن األغنياء ال يعانون من األزمة.

 أنطر إريك توسان، »بانكوكراسي«، عدن، بريكسل، 2014 
 المصدر: ميكائلكيموف، رومان رونسيير،«        »، التمويل & التنمية ، المجلد48 رقم 3 ، صندوق النقد الدولي، شتنبر 2011 صفحات 25-27 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/kumhof.htm.
ميكائلكيموف، رومان رونسيير« الالمساواة، النفوذ و األزمات«، ورقة حول عمل صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، نونبر2010

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf
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      �صورة �صاملة عن دين اجلنوب

توزيع الدين اخلارجي يف الدول ال�سائرة يف النمو 
يعطي هذا الف�صل نظرة �صاملة عن تطور الدين يف دول اجلنوب . اإنه ي�صعى اإىل اإظهار املبالغ الكبرية املخ�ص�صة 

لتاأدية دين، هو يف عدة حالت كريه ، غري �رشعي اأو غري م�رشوع على ح�صاب احلقوق و احلاجات الأ�صا�صية 

لل�صاكنة. يف الف�صل الثالث �صنالحظ هذا التطور على التوايل لكل من افريقيا، اآ�صيا و امريكا الالتينية.

              ح�ساب ق�سط الدين اخلارجي و ح�سب نوع املدينني 

الدين  الدين اخلارجي هو  نوع املدينني.  النمو ح�صب  ال�صائرة يف  للدول  الدين اخلارجي  اأ�صفله  تبني اخلطاطة 

املح�صل عليه من قبل بلد ) دولة اأو موؤ�ص�صات عمومية تابعة لها( لدى دائنني خارجيني. يف حالة خمتلف 

اخلوا�ض  قبل  من  عليه  دين حم�صل  هو  اخلا�ض،  اخلارجي  الدين  عمومي.  دين خارجي  فهو  الدولة،   اإدارات 

)موؤ�ص�صات مالية، مقاولت، الأ�رش ( .يجعل الدين اخلارجي الدول املدينة �صعيفة يف وجه تغريات ال�صياق املايل 

العاملي) الأزمة املالية يف دول اأخرى، ارتفاع ن�صب الفائدة العاملية... الخ( بالإ�صافة اإىل ذلك ، فالدولة املدينة، 

ل متتلك اإل رقابة �صئيلة على دينها، فمثال،  يتم ت�صديد هذا الدين بوا�صطة عمالت اأخرى اأو يكون خا�صعا لت�رشيع 

بلدان اأخرى) و التي تكون فيها القوانني غالبا يف �صالح الدائنني(. و اأخريا، ميكن للدين اخلارجي) العمومي اأو 

اخلا�ض( اأن ي�صهد على درجة ارتباط اقت�صاد ما بالتمويل اخلارجي يف وجه التحايل على املوارد الداخلية.

 جمموع مبلغ الدين اخلارجي للدول ال�صائرة يف النمو   

خالل  2012

مبليارات الدولرات المريكية و %

2

جمموع مبلغ الدين على املدى البعيد

3406
اأو  ي�صاوي  الدين  ت�صديد  )ا�صتحقاق 

اأكرث من �صنة(   

)جمموع الدين اخلارجي للدول ال�صائرة 

يف النمو(  

جمموع مبلغ الدين  على املدى الق�صري   

  1278
)ا�صتحقاق ت�صديد الدين لأقل من �صنة(

)30 من% جمموع الدين اخلارجي للدول 

ال�صائرة يف النمو(

دين ل�صندوق النقد الدويل

146

8304

1766
52 %من الدين اخلارجي على املدى الطويل

دين خارجي عمومي

) لل�صلطات العمومية

اأو م�صمون من طرفها(

 يحلل هذا الفصل تطورالدين في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط حسب معطيات البنك العالمي) انجليزية(......
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دين اجلنوب ح�سب املناطق

دائنو الدين اخلارجي العمومي:

اجلدول 1.2 : الدين اخلارجي ح�سب املناطق) مبليارات الدولرات الأمريكية(

2012 2000 1990 1980

1 258 714 420 230 امريكا الالتينية

331 213 176 61 افريقيا جنوب الصحراء

177 144 137 64 الرشق االوسط و شامل افريقيا

501 163 126 37 آسيا الجنوبية

1 412 497 234 61 آسيا الرشقية

1 150 234 101 58 آسيا الوسطى

4 829 1 965 1 194 511 املجموع

مبليارات الدوالرات االمريكية
الدين الخارجي

متيزت ال�صنوات الأخرية بارتفاع هام يف الدين اخلارجي، وهكذا فقد ت�صاعف هذا الدين ما بني 2000 و 2012. 

و متركز اجلزء الأكرب من هذه الزيادة يف القطاع اخلا�ض.

يف حالة الدين العمومي اخلارجي، فالو�صعية م�صابهة. لقد ت�صاعف حجمه، عمليا، يف عدة مناطق ما بني 1990 

و 2012. وتعترب اآ�صيا وامريكا الالتينية على اخل�صو�ض، املناطق التي لها الدين اخلارجي الأكرث ارتفاعا منذ 

1990) و ما قبل( .

جمموع مبلغ الدين اخلارجي للدول ال�صائرة يف النمو خالل 

2012)مبليارات الدولرات المريكية وبـ %  (
1766

الدائنون اخلوا�ض

 )%50 من جمموع الدين اخلارجي العمومي(

ال�صواق املالية

) %℅41(716
القرو�ض البنكية 

)%℅7.4(130
اآخر

)% ℅1.6( 28
ح�صة الدين ثنائي الطراف

)℅19(345
ح�صة الدين متعدد الطراف

)℅31(554

الدائنون العموميون

 )%50 من جمموع الدين اخلارجي العمومي(

 تساوي التسديدات مجموع أقساط مستحقات الدين والفوائد
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املالية الدولية )�صندوق النقد الدويل، البنك العاملي، البنوك اجلهوية للتنمية...( م�صاكل التمويل على الأ�صواق 

اخلا�صة . على العموم، ترتافق هذه القرو�ض الر�صمية ب�رشوط تفر�ض تعديالت قا�صية ذات نتائج كارثية على 

الطبقات ال�صعبية يف الدول التي تخ�صع  لهكذا  �رشوط.

كما تبني الأرقام، ميثل الدائنون اخلوا�ض ن�صف الدين اخلارجي للدول ال�صائرة يف النمو، و يتم التمويل عن طريق 

اإ�صدار �صندات. و هكذا ففي وجه ال�صيولة الهائلة يف اأ�صواق الر�صاميل التي متنح بكلفة متويل منخف�صة، و يف وجه 

�صياق اقت�صادي ، ن�صبيا، موات اأكرث لبع�ض اقت�صاديات اجلنوب التي راكمت كميات هامة من احتياطات 

العمالت) انظرالفقرة8.2( ، مل تعد املوؤ�ص�صات املالية الدولية تلعب دور املانح من ال�صنف الأول و الذي كان 

ذاك دورها يف مرحلة ما.

مل تعرف تركيبة الدين العمومي اخلارجي اإل تغيريا هاما واحدا خالل العقود الثالثة الأخرية. بينما تقل�ض جزء 

قرو�ض املوؤ�ص�صات املالية الدولية، فقد عو�ض بزيادة جزء القرو�ض الثنائية. اأما فيما يخ�ض اجلزء الوارد من 

الفاعلني اخلوا�ض، فقد تقل�ض خالل �صنوات 1990-1980 قبل اأن يرتفع ب�صكل وا�صح �صنوات 2000 .

الر�سم البياين 1.2 : تطور تركيبة دائني الدين اخلارجي العمومي)% من جمموع الدين اخلارجي العمومي(

الر�سم املبياين 2.2 الدين العمومي اخلارجي ح�سب املناطق) مبليارات الدولرات الأمريكية(
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الدين يف اجلنوب و املوارد املخ�س�سة لت�سديده :4-2

منذ 1980 ، ت�صاعف الدين اخلارجي لدول اجلنوب ت�صع مرات. فحوايل %30 من هذا الدين ح�صل عليه القطاع 

الدين اخلارجي مبالغ تفوق جمموع مبالغ امل�صاعدة  لتاأدية  الو�صعية، تخ�ص�ض احلكومات  لهذه  بالنظر  العام. 

العمومية املخ�ص�صة للتنمية التي تقدمها دول ال�صمال و املنظمات الر�صمية التي يف خدمتها. نقول » مدرج يف 

احل�صاب« لأنه يف الواقع، ل ي�صل جزء هام من امل�صاعدة العمومية للتنمية لدول اجلنوب لكنه يبقى يف ال�صمال 

عن طريق اآليات خمتلفة.

امل�شاعدة العمومية للتنمية ) م ع ت(

يعود جزء مهم من امل�صاعدة للتنمية، للدول املانحة اأو بب�صاطة ل تخرج هذه امل�صاعدة من هذه الدول، من 

هنا اأهمية التمييز بني  » امل�صاعدة احلقيقية«  و »امل�صاعدة الوهمية« . على �صبيل املثال، يدرج يف احل�صاب 

كم�صاعدة، اإلغاءات جزء من الدين« اأو اأي�صا م�صاريف اإدارية و م�صارف ا�صت�صارة التعاون التقني) و التي متثل 

الدول  التي ترغم  الثنائية املرتبطة) و  القرو�ض  اإىل نقود .  اأكرث من ربع جمموع م.ع.ت ( و ل يتم حتويلها 

امل�صتفيدة على �رشاء �صلع اأو خدمات من الدولة املانحة(     و كذلك اعتبار نفقات »ا�صتقبال« لجئي اجلنوب 

للحالة  بالن�صبة  الدول  بع�ض  طرف  من  كم.ع.ت)  احلجز  مراكز  يف  �صجنهم  ذلك  يف  مبا  ال�صمال  دول  اإىل 

الأخرية(. يف اخلتام، فاجلزء الذي ي�صل حقا اىل الدول امل�صتفيدة و الذي ميكن حقيقة اأن ي�صتثمر يف م�صاريع 

تنموية يبقى �صعيفا.

اجلدول 2.2 : الدين اخلارجي للدول ال�سائرة يف النمو و املوارد املوجهة لت�سديده ) مبليارات الدولرات المريكية( 

 بخصوص الموضوع،انظرداميين ميلي،إريك توسان 60 سؤاال 60 جوابا حول الدين، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،CADTM Syllepse/ 2008 ص 236-229 ،داميين ميلي وإريك 
توسان« خدعة المساعدة في التنمية«،لوموند ديبلوماتيك،يوليوز 2005

http://cadtm.org/Les-faux-semblants-de-l-aide-au
 عندما قلصت فرنسا ب 50 مليون أ ورو دين ساحل العاج المستحقة لها،تمت إضافةهذا المبلغ ل م.ت.ع الخاصة بفرنسا بينما لم يتم تحويل أي شيء. فاألمريتعلق بمجرد لعب محاسبتي

 التسديدات تمثل مجموع االهتالكات والفوائد على الديون



34

مبالغ الدين اخلارجي للدول ال�سائرة يف النمو واملوارد املخ�س�سة لت�سديده) مبليارات الدولرات الأمريكية(

الحصة الخصوصية من خدمة الدينالحصة العمومية من خدمة الديناملخزونالسنوات

19805104831

1990119410029

1995174413863

20001966164161

20052338180220

20124830182478

خدمة الدين

الدين الكريه5-2

بغ�ض النظر عن املبالغ املراكمة، من الأ�صا�صي التذكري باأ�صول 

الدين العمومي. يف جمموعة من احلالت، بداأت حكومات ل 

دميقراطية �صريورة تراكم الدين. و من هنا يجب اعتبار هذا 

الدين كريها و هذا ما ي�صع حدا للتزام الدول بالت�صديد لدائنهم 

.

للمعايري  الكريه  الدين  ي�ستجيب  عامة،  بعبارة 

التالية:

•غياب موافقة �ساكنة الدولة املدينة.
•غياب ا�ستفادة ال�ساكنة.

•معرفة م�سبقة من قبل الدائنني بالعن�سرين امل�سار 
اإليهما اأعاله
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جدول 3.2 : اأ�سول الدين الكريه ) مبالغ مبليارات الدولرات المريكية(



36

دين كريه : دين مت التعاقد ب�ساأنه اأثناء ديكتاتورية 

الذي راكمته  الدين  لتسديد  الديون المحصل عليها بعد ذلك  المبالغ التدرج إذن  إلى دين متعاقد بشأنه خالل حكم ديكتاتورية. هذه  المحتسب في الصفحتين أعاله وأسفله  الكريه  الدين   يرمز 
الديكتاتورية بينما الديون الجديدة نفسها باطلة. باإلضافة إلى ذلك نشير أنCADTM ،تعتبر أن من الواجب اعتبار الديون كريهة إذا كانت تخرق حقوق االنسان األساسية والتي تشمل الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية. وذلك هوالحال مثال بالنسبة للدين اليوناني منذ 2010 لدى الترويكا. نسجل أخيرا بأن البنك العالمي اليعطي معطيات بالنسبة إليران والعراق وال بالنسبة لجنوب افريقيا 

في ظل األبارتايد.
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التحويل ال�سايف على الدين :6-2

التحويل ال�صايف للموارد هو جمموع الديون املتو�صل بها ناق�ض اق�صاط الدين و اأداء الفوائد املنجزة. يدل رقم �صلبي 

على اأن املدين قد حول لدائنيه موارد اأكرث من تلك املتو�صل بها بر�صم الديون اجلديدة.

منذ ثالثني �صنة، اأ�صبح الدين اخلارجي اأداة ل�صخ املوارد القت�صادية للدول ال�صائرة يف النمو على �صكل حتويل 

�صايف �صلبي على الدين. و هذا يدل على اأن الدول ال�صائرة يف النمو قد دفعت لدائنيها اأكرث مما تو�صلت به. اأو 

ب�صكل اآخر، فاإن التدفقات ال�صافية للر�صاميل قد انتقلت من الدول ال�صائرة يف النمو نحو البلدان النامية و لي�ض 

العك�ض كما ميكن اأن ننتظر مبدئيا. 

العام  القطاع  لكن  اخلارجي.  للدين  ال�رشيع  الرتفاع  ب�صبب  فقط،  الأخرية  ال�صنوات  املنحى خالل  هذا  انقلب 

لدول اجلنوب، ميثل دائما يف عمومه حتويال �صلبيا على الدين اخلارجي. فاملوارد ال�صافية) اأي جمموع القرو�ض 

املمنوحة ناق�ض جمموع الت�صديدات املنجزة ( املحولة بوا�صطة ال�صلطات العمومية للدول ال�صائرة يف النمو ما 

بني 1985 و 2012 ت�صاوي 2.5 مرات موارد م�رشوع مار�صال لإعادة بناء اوروبا بعد احلرب العاملية الثانية.

مبيان 3.2 : حتويالت �سافية على الدين بالن�سبة ملجموع الدول ال�سائرة يف النمو ) مباليري الدولرات الأمريكية(

مقارنة تدفقات التحويالت:7-2

املق�صود هنا اأن ن�صع بالتوازي خمتلف التدفقات املالية املتوجهة من ال�صمال نحو اجلنوب و املتوجهة من 

اأقل بكثري من املوارد  ال�صمال. تعترب امل�صاعدة العمومية للتنمية و املوارد التي ير�صلها العمال  اجلنوب نحو 

اإىل خمتلف دائنيهم  واإىل املقاولت الأجنبية املتواجدة بهذه البلدان.  ال�صائرة يف النمو  املحولة من الدول 

وبعبارة اأخرى، تعترب الدول ال�صائرة يف النمو دائنة وا�صحة للدول النامية كما يبني اجلدول اأ�صفله. ن�صري اأنه 

خالل �صنة 2012، �صددت ال�صلطات العمومية بالدول ال�صائرة يف النمو للدائنني 182 مليار دولر و هو اأكرث بكثري 

مما تو�صلت به ر�صميا على �صكل م�صاعدة عمومية للتنمية) 133 مليار دولر ( 

يف الواقع، تنتج التدفقات التي تدخل اإىل الدول ال�صائرة يف النمو، خ�صو�صا، عن اإر�صال املوارد بوا�صطة املهاجرين: 

ت�صكل هذه املوارد)350 مليار دولر( اأكرث من 2.6 مرات مبلغ الدعم العمومي للتنمية. و اأخريا، من ال�رشوري 

التاأكيد على النزيف الذي ت�صكله اإعادة حتويل اأرباح ال�رشكات متعددة اجلن�صيات اإىل اأوطانها الأ�صلية) 678 

مليار دولر �صنة 2012(: تفقد الدول ال�صائرة يف النمو هذا املقدار و ل ميكن لهذه املوارد اأن تكون يف خدمة 

تنمية البلدان و ل يف خدمة متويل اخلدمات العمومية.

 وباإلضافة إلى ذلك، نذكر أن األرقام المتعلقة بالمساعدة العمومية للتنمية مبالغ فيها كثيرا مادام جزء كبير منها ال يصل على شكل تدفق مالي للدول السائرة في النمو لكن يبقى في الدول 
 (encart( المانحة« انظر األدخل«
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الر�سم البياين4.2 : مقارنات بني تدفق التحويالت ملجموع الدول ال�سائرة يف النمو �سنة 2012) مبليارات الدولرات الأمريكية( .

مراكمة االحتياطات8-2

يفر�ض منطق النظام احلايل على الدول ال�صائرة يف النمو اأن ت�صتدين يف �رشوط غري منا�صبة و يف نف�ض الوقت 

اأن تراكم احتياطات من عمالت الدول الأكرث ت�صنيعا. لرن باخت�صار ال�صبب.

اأول، تعترب عمالت القت�صادات الأكرث �صعفا، اأكرث ل ا�صتقرارا مع دورات تتغري كثريا مع الوقت مقارنة مع 

العمالت القوية. و من هنا و لكي متول من اخلارج وبتكلفة اأقل، تلجاأ الدول ال�صائرة يف النمو عموما اإىل املديونية 

بالعمالت الأجنبية خ�صو�صا العمالت القوية و الثابتة) الدولر اأ�صا�صا(.

ثانيا، يتم �رشاء ال�صلع و اخلدمات من اخلارج ) الواردات( بالعمالت القوية) مثال الورو ل�صترياد الآلت الواردة 

من املانيا، الني ل�رشاء احلوا�صيب اليابانية ، الدولر ل�صترياد البرتول( .

اإنها   : دائرة جهنمية حقيقية  اإنها  الدين اخلارجي.  لت�صديد  العمالت  اإىل  النمو  ال�صائرة يف  الدول  ثالثا، حتتاج 

تقرت�ض عمالت و تتعاقد بخ�صو�ض ديون جديدة لت�صديد القدمية.

لهذه الأ�صباب الثالثة، تعترب مراكمة الحتياطات من العمالت القوية �رشورية.

خالل ال�صنوات الأخرية، �صجلت العديد من اقت�صادات الدول ال�صائرة يف النمو ر�صيدا خارجيا ايجابيا، اأي   انها 

املواد  ل�صادرات  منا�صب  دويل  �صياق  اإىل  الأ�صباب  تعود  و  الأموال.  اأخرجت من  اأكرث مما  البلد  اإىل  اأدخلت 

هذه  جنوب-جنوب.  القت�صادية  العالقات  حت�صني  اإىل  كذلك  و  الرتفاع  يف  اأثمان  و  دويل  طلب  مع  الولية 

الو�صعية، �صمحت للدول ال�صائرة يف النمو مبراكمة كميات متزايدة من احتياطات العمالت. و للمحافظة على 

احتياطاتها، اختارت هذه الدول ال�صتثمار يف �صندات) aactifs( بدون خماطر: فالأقل خماطرة، هي ر�صوم الدين 

فيها  و�صعية متول  اأمام  فاإننا  و هكذا،  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  النامية ك�صندات خزينة  للدول  العمومي 

اقت�صادات الدول ال�صائرة يف النمو، اقت�صادات الدول النامية بت�صديد ديونها اخلارجية كما با�صتثمار احتياطاتها 

من العمالت يف ر�صوم دين ال�صمال.

 يتضمن رقم المساعدة للتنمية، التحويالت التي تم احتسابها كمساعدة رسمية. يحيل رقم إعادة تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات إلى أوطانها على فرع » األداءات« داخل مداخل ميزان 
الحسابات الجارية. لنشر بأننا أخدنا معطيات البنك العالمي بالنسبة لهذه التدفقات األربعة, ومع ذلك تظل الحصيلة بالنسبة لCADTM غير كاملة ألن هذه المعطيات ال تأخذ بعين االعتبار 
الحجم الحقيقي لنقل الموارد من الدول السائرة في النمو نحو الدول المتقدمة. ومن المناسب أيضا إضافة تهريب الرساميل، كلفة األدمغة المهاجرة، تقديرات نهب الموارد الطبيعية، الخسائر 
 Syllepse-CADTM-Cetim الناتجة عن أداء حقوق الملكية الفكرية...الخ. انظر بخصوص هذا الموضوع: إيريك توسان، المال ضد الشعوب، البورصة أو الحياة، الفصل 9 طبعة مشتركة

2004،، ص  251-201
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مبيان 5.2 تطور الحتياطات العاملية للدول ال�سائرة يف النمو و ال�سني) مبليارات الدولرات( :

يبني املبيان 5.2 املراكمة املتزايدة من العمالت، خ�صو�صا بالن�صبة لل�صني. ميركز هذا البلد لوحده ما يقارب 

الن�صف)49℅( من جمموع احتياطات عمالت الدول ال�صائرة يف النمو �صنة 2012.

لن�صجل اأن القت�صادات الأكرث تطورا حتتفظ فقط مبا يعادل حوايل 2300 مليار دولر كاحتياطات تبادل، منها 

حوايل 50 مليار دولر فيما يخ�ض الوليات املتحدة المريكية التي لي�صت حمتاجة لحتياطات التبادل مادامت 

باقي دول العامل تقبل الدولر كعملة لالأداء العاملي. و هذا ي�صكل اأحد امتيازاتها. و ل حتتفظ منطقة الورو اإل 

بحوايل 220 مليار دولر من احتياطات التبادل. لالإ�صارة فاليابان)1200 دولر من الحتياطات( و �صوي�رشا

) 490 مليار دولر من الحتياطات( يتوفران مبفردهما على اأكرث من %70 من جمموع احتياطات التبادل 

لالقت�صادات الأكرث تطورا 

مبيان 5.2 تطور الحتياطات العاملية للدول ال�سائرة يف النمو و ال�سني) مبليارات الدولرات( :

اجلدول :4.2 احتياطات العمالت للدول ال�سائرة يف النمو و الدين اخلارجي العمومي �سنة 2012 ) مبليارات الدولرات الأمريكية(

الدين الخارجي العمومياحتياطات التبادل

338874الصني

300119الهند

373117الربازيل

6420البريو

2012الجزائر

الدول السائرة يف 

النمو
68801766

 تتضمن االحتياطات االموال االجنبية ) العمالت( والذهب. في نهاية الربع األول من سنة 2014،تكون االرقام المتعلقة بالصين قد تجاوزت 3950 مليار دوالر) المصدر: موقع راديو الصين 
(  http://french.cri.cn/720/2014/05/20/542s384278.htm :بالفرنسيةCRI ،الدولي

V.1التقريرالسنوي الرابع والثمانون، 2014، بال، يونيو 2014،ص 73 الجدول الملحق،)BRI( المصدر: بنك التسويات العالمية 
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الر�سم املبياين 6.2 : الدول ال�سائرة يف النمو و القت�سادات النا�سئة الدائنة للوليات املتحدة المريكية 

)قيمة �سندات اخلزينة مبليارات الدولرات المريكية(

يبني هذا املبيان قيمة �صندات الدين العمومي للوليات املتحدة المريكية التي متتلكها الدول ال�صائرة يف النمو. 

تعترب ال�صني، التي حتتفظ باأكرث من الربع )27.4 ℅( من �صندات اخلزينة الأمريكية، الدائن الرئي�صي اخلارجي 

عامليا للوليات املتحدة المريكية.

 المصدر: وزارة الخزينة الواليات المتحدة االمريكية...........،معطيات مارس 2013
http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt
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     الدين باجلنوب 

النمو  ال�صائرة يف  الدول  الدويل املتفائلة، يظل دين  النقد  العاملي و �صندوق  البنك  الرغم من خطابات  على 

ميثل حاجزا جديا لتلبية احلقوق الن�صانية و احلاجيات ال�صا�صية ل�صكانها. يحلل هذا الف�صل الو�صعية املذكورة  

ومميزاتها اخلا�صة يف ثالث مناطق من اجلنوب . �صرنى تطور الدين و اأهم املوؤ�رشات القت�صادية املتعلقة به 

اآ�صيا. وعلى الرغم من النخفا�ض الن�صبي لوزن الدين العمومي  منذ �صنوات 1960 باأفريقيا، اأمريكا الالتينية و 

اخلارجي منذ �صنوات 2000، فاإن املبالغ الجمالية املخ�ص�صة لت�صديد الدين تبقى كبرية.

لالإ�صارة، فبما اأن الدين اخلارجي تزايد كثريا بالأرقام املطلقة، فاإن انخفا�ض اأثمان املواد الولية قد يجعل ت�صديد 

الدين غري حمتمل بالن�صبة للدول التي تك�صب عائداتها من هذه ال�صادرات. اإنها حالة بلدان كنيجرييا، فينزويال، 

الربازيل، الرجنتني، غينيا ال�صتوائية، جمهورية الكونغو الدميوقراطية ، انغول و ع�رشات اأخرى. و بالإ�صافة اإىل 

ذلك، اإذا ارتفعت ن�صب الفائدة ، كما هو متوقع، بدول ال�صمال بدءا بن�صب الفائدة بالوليات املتحدة، فاإن الثمن 

الذي �صتوؤديه البلدان ال�صائرة يف النمو لالقرتا�ض من اأجل الت�صديد �صي�صبح اأي�صا غري حمتمل. و اأخري، عندما 

ترتفع الن�صب بال�صمال، �صرتحتل من جديد مئات املاليري من الدولرات  امل�صتثمرة موؤقتا يف �صوق الوراق 

املالية) البور�صات( باجلنوب نحو ال�صمال للبحث عن مردود اأف�صل. اإن هكذا و�صعية، قد قادت خالل �صنوات 

1980 اإىل اأزمة الدين يف العديد من الدول ال�صائرة يف النمو . يتحدث بنك للت�صويات الدولية) BRI( نف�صه، و هو 
حذر مع ذلك على العموم، يف تقريره ال�صنوي املن�صور يف  يونيو 2014 عن » فخ الدين« لتو�صيف الو�صعية التي 

دخلت فيها العديد من الدول ال�صائرة يف النمو.

بالن�صبة لدول افريقيا ال�صمالية و افريقيا جنوب ال�صحراء و ال�رشق الأو�صط، فاإن مبالغ الدين اخلارجي الجمالية 

ال�صلي  املقدار  145 مرة   �صددت  فقد  2012 . وخالل هذه املرحلة  و   1973 73 مرة ما بني  ت�صاعفت  قد 

امل�صتحق خالل 1970 .

اأفريقيا و ال�سرق االأو�سط 1-3

الدين و املوارد املخ�س�سة لت�سديده: .1-1-3

  يتوافق تعريف المنطقة المستعمل في هذا العمل مع التعريف المستعمل من قبل البنك العالمي، واالرقام معبرة عنها بالدوالر الجاري.
http://databank.banquemondiale.org  ،يرتكز هذا الفصل على معطيات البنك العالمي) باستثناء إشارة تقول عكس ذلك( : البنك العالمي، االحصائيات الدولية للدين  

  تتناسب التسديدات مع مجموع التصفيات و أداء الفوائد على الدين.

3
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مبيان 1.3 الدين و املوارد املخ�س�سة لت�سديده ) مباليري الدولرات المريكية ( : افريقيا و ال�سرق الو�سط 3 
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التحويالت ال�سافية على الدين:

مقارنة تدفقات التحويالت :

.2-1-3

.3-1-3

مبيان 2.3 التحويالت ال�سافية على الدين اخلارجي من 1985 اإىل 2012 ) مباليري الدولرات المريكية (: افريقيا و ال�سرق الأو�سط1  

خالل مرحلة 2012-1985 �صددت ال�صلطات العمومية لدول افريقيا ال�صمالية، ال�رشق الأو�صط و افريقيا جنوب 

ال�صحراء  اأكرث مما ح�صلت عليه من قرو�ض ب 61 مليار دولر ) خالل نف�ض املرحلة( .

ير�صلها  التي  واملوارد  م ع ت(    للتنمية)  العمومية  امل�صاعدة  بالكاد   تعو�ض  الفريقية عامة،  للقارة  بالن�صبة 

الجنبية املتواجدة على  للمقاولت  و  دائنيها  البلدان ملختلف  املهاجرون، املوارد املحولة من طرف هذه 

القارة.

  يدل رصيد إيجابي على أن التمويل الذي يأتي عبر الدين أكبر من المبلغ المخصص للتسديد خالل سنة معينة. أما الرصيد السلبي فيدل على أن التسديدات تتجاوز المداخل المرتبطة باالقتراض.

  التحويل الصافي على الدين الخارجي العمومي ألفريقيا الشمالية)-105( + التحويل الصافي على الدين الخارجي العمومي ألفريقيا جنوب الصحراء)44( = -61 مليار دوالر امريكي.
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مبيان 3.3 مقارنات بني تدفق التحويالت خالل  2012 ) مباليري الدولرات الأمريكية ( : افريقيا و ال�سرق الو�سط  

كما ي�صهد اجلدول، فاإن امل�صاعدة العمومية للتنمية املح�صوبة لل�رشق الو�صط خالل 2012 قد خ�ص�صت عمليا 

يف جمملها لت�صديد خدمة الدين اخلارجي. اأما بخ�صو�ض حتويالت املهاجرين، فت�صكل ثالث مرات امل .ع .ت 

التي متنحها حكومات ال�صمال. 

ال�رشكات  ارباح  اإعادة  و  الدين  اخلارج عرب خدمة  نحو  التدفقات  فاإن  ال�صحراء،  اأفريقيا جنوب  يخ�ض  فيما 

اإىل املنطقة بر�صم ال م ع ت و حتويالت  اأوطانها ت�صاوي تقريبا التدفقات التي تدخل  اإىل  متعددة اجلن�صيات 

املهاجرين، بل مع ر�صيد �صلبي بقيمة مليار دولر . خالل �صنة 2012 مثل تهجري الرباح من املنطقة الأكرث 

فقرا على الكوكب 5℅ من ناجتها الداخلي اخلام بينما مثلت امل�صاعدة العمومية للتنمية %1. يف هذا ال�صياق، 

يجب اأن نت�صاءل:

من ي�صاعد من ؟

  كما تمت اإلشارة سابقا، ال يصل جزء كبير من المساعدة العمومية للتنمية على شكل تدفق مالي غلى الدول السائرة في النمو لكنه يبقى لدى الدول »المانحة« ) انظر)ي(  االعالن النقطة 2.4(.

  يتناسب رقم المساعدة العمومية للتنمية مع المجموع الذي تحتسبه الدول »المانحة« كمساعدة رسمية على الرغم من كونه ال يشكل تدفقا حقيقيا) انظر اعالنا بالنقطة 2.4( . يحيل رقم ترحيل 
أرباح  الشركات العابرة للقارات على فصل » التسديد«  في مداخل ميزان الحسابات الجارية و يتناسب مع االرباح التي حصلت عليها فروع الشركات العابرة للقارات و التي أرسلت إلى مقراتها 

بالدول االصلية لهذه الشركات
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لنذكر باأن احل�صيلة ال�صلبية ال�صعيفة بالن�صبة لأفريقيا جنوب ال�صحراء اأو احل�صيلة اليجابية ال�صعيفة بالن�صبة 

هذه  بني  التدفقات  العتبار جمموع  بعني  اأخذنا  اإذا  تامتني:  غري  هما  الو�صط   ال�رشق  و  افريقيا  ملجموع 

القارة و الدول النامية، �صتكون احل�صيلة �صلبية اإىل حد كبري. و بالفعل، اإذا اأخذنا بعني العتبار نهب املوارد 

الطبيعية  الفريقية من قبل ال�رشكات اخلا�صة الكربى، هجرة الأدمغة الأفريقية، الموال املكت�صبة بطرق 

غري م�رشوعة، التي كد�صها 1 من الأكرث غنى و مت ايداعها يف الدول النامية، التالعبات باأثمان التحويل من 

طرف ال�رشكات اخلا�صة العابرة للقارات...الخ، نرى بو�صوح باأن افريقيا منهارة. لالأ�صف ل�صنا هنا يف م�صتوى  

اعطاء اأرقام مدققة ل�صيق املجال .

ت�صتمر دول املنطقة يف العتماد بقوة على ت�صدير املواد الولية. و هذا ما يجعلها على اخل�صو�ض ه�صة يف وجه 

تقلبات اأثمان هذه املواد.

االعتماد على  ت�سدير املواد االولية : .4-1-3

مبيان 4.3 ح�سة املواد الولية من �سادرات ال�سلع خالل  2012 : افريقيا و ال�سرق الو�سط.

  انظر أيضا التفسير في أسفل الصفحة... ص ...
نوصي بقراءة أعمال االقتصادي ليونس نديكيمنا، خصوصا » المذخرات، تهريب رؤوس االموال و التنمية بأفريقيا- الجزء 1«، 12 غشت2014 على الرابطين :

.http://triplecrisis.com/savings-capital-flight-and-african-development-part-1 /  http://triplecrisis.com/author/leonce-ndikumana/#sthash.vlyv7ARw.dpuf , 
  انظر ايضا الشريط باالنجليزية على الرابط 

/http://triplecrisis.com/video-africa-lost-1-6-trillion-in-capital-flight-and-odious-debt-over-forty-years
  ترمز األرقام بالنسبة للشرق األوسط و افريقيا الشمالية إلى سنة 2011.
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باآ�صيا ، ت�صاعف الدين اخلارجي لدول املنطقة 102 مرة ما بني 1970 و 2012 . خالل هذه املرحلة، خ�ص�صت 

اآ�صيا 4900 مليار دولر لت�صديد الدين اخلارجي 

اآ�سيا واوروبا الو�سطى وال�سرقية وتركيا2-3

الدين و املوارد املخ�س�سة لت�سديده : .1-2-3

PECOT مبيان 5.3 مبيان الدين و املوارد املخ�س�سة لت�سديده ) مباليري الدولرات المريكية ( : اآ�سيا و
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اأ�صفرت الأزمة املالية التي بداأت يف 2008-2007 بالوليات املتحدة الأمريكية و انت�رشت فيما بعد باوربا،  عن 

تزايد �رشيع لتدفقات الر�صاميل نحو الدول ال�صيوية. لقد كانت نتيجة هذه الدينامية ، اأر�صدة ايجابية بخ�صو�ض 

التحويالت ال�صافية على الدين. يتعلق الأمر بتغيري مهم مقارنة مع املنحى التاريخي للتحويالت ال�صافية ال�صلبية 

املالحظة منذ عقد �صنوات 1980 . و مع ذلك يجب ت�صجيل اأن الر�صاميل بداأت تغادر املنطقة  )  خ�صو�صا 

اأفهم امل�رشف الحتياطي  ال�صنة، عندما  نهاية  ابتداء من ماي2013   حتى   ) الهند  و  الفيليبني  اندوني�صيا، 

الفيدرايل المريكي الأ�صواق املالية اأن �صيا�صته �صتبداأ يف التغري، مع �رشاء اأقل 

بالوليات املتحدة المريكية و ارتفاع حمتمل لن�صبة الفائدة. و هنا، يتعلف المر با�صتباق ما ميكن اأن يحدث 

يف م�صتقبل قريب. وهذا يذكر بالأزمة الأ�صيوية ل�صنة 1996-1997

التحويالت ال�سافية على الدين : .2-2-3

مبيان 6.3 حتويالت �سافية على الدين اخلارجي من 1985 اإىل 2012 ) مباليري الدولرات المريكية ( : PECOT و اآ�سيا
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اإذا تقل�ض وزن الدين ن�صبيا باآ�صيا، فاإن ت�صديده و ترحيل اأرباح ال�رشكات العابرة للقارات يتجاوزان بو�صوح املبالغ 

املح�صوبة كم�صاعدة عمومية للتنمية و تلك التي ير�صلها املهاجرون.

مقارنة تدفقات التحويالت : .3-2-3

PECOT1 مبيان 7.3 مقارنات بني تدفق التحويالت خالل 2012 ) مباليري الدولرات الأمريكية ( : اآ�سيا و

   كما هو مبين سابقا، يتعلق األمر بأرقام رسمية للمساعدة العمومية للتنمية على الرغم من كون هذا ال يشكل تدفقا حقيقيا ) انظر اعالنا بالنقطة 4.2( .  يحيل رقم ترحيل أرباح الشركات العابرة 
للقارات  على فصل » التسديد « في مداخل ميزان الحسابات الجارية و يتناسب مع االرباح المحصل عليها من طرف فروع الشركات العابرة للقارات التي أرسلت إلى مقراتها بالدول االصلية 
لهذه الشركات. المصدر: قاعدة معطيات البنك العالمي. لنذكر أيضا أنه حسب اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، فالحصيلة تبقى غير تامة ألن هذه المعطيات ال تأخذ بعين االعتبار المدى 

الحقيقي  لتدفق موارد الدول السائرة في النمو نحو الدول النامية. انظر ايضا تفسيرا باألسفل ص ...
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ل ترتبط كثريا منطقة اآ�صيا ال�رشقية بت�صدير املواد الولية . هذه الو�صعية، تنا�صبها مادامت توؤدي اإىل  تطور 

قار للموارد من العمالت . و مع ذلك تتميز اآ�صيا ال�رشقية يف جمملها، على غرار مناطق اأخرى �صائرة يف النمو،  

باإرادة الباترونا  واحلكومات التي متتلها  يف احلفاظ على الجور منخف�صة اأقل ما ميكن لتبقى » تناف�صية«. و هذا 

ي�صكل عائقا رئي�صيا لنمو حقيقي. يجب اأي�صا  الأخذ بعني العتبار امكانية  اأن الدول  امل�صدرة للمواد الأولية و 

التي ت�صرتي ال�صلع من ال�صني و اآ�صيا ال�رشقية، تواجه م�صاكل النفاق يف حالة انخفا�ض اأثمان املواد الولية و 

بالتايل لن تعود قادرة على ال�صتمرار يف ا�صترياد مواد اآ�صيا امل�صنعة  مبقدار ما كانت تفعل يف ال�صابق. اأي�صا، 

اإذا توا�صلت الأزمة بالوليات املتحدة و اأوربا فاإن الواردات من املنتوجات ال�صينية و الكورية،... الخ ميكن اأن 

تتقل�ض.

االعتماد على  ت�سدير املواد االولية  : .4-2-3

PECOT مبيان 8.3 ن�سيب املواد الولية من �سادرات ال�سلع خالل 2012 ) % من املجموع( : اآ�سيا و
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ت�صاعف الدين اخلارجي لأمريكا الالتينية و الكاريبي  165 مرة ما بني 1970 و 2012 . و خالل نف�ض الفرتة، حولت 

املنطقة لدائنيها ما جمموعه 3253 مليار دولر

تتوفر اأمريكا الالتينية على اأحد الأر�صدة ال�صلبية للدين اخلارجي الأكرث ارتفاعا من بني القارات ال�صائرة يف 

النمو خالل فرتة -1985 2012. و مع ذلك، كما يف حالة اآ�صيا، فقد انقلب جزئيا هذا املنحى التاريخي خالل 

ال�صنوات الأخرية ب�صبب منو تدفقات الر�صاميل التي دخلت اإىل املنطقة. حتث التجربة املعي�صة خالل �صنوات 

1970 مع دخول تدفقات الر�صاميل حتى انفجار اأزمة الدين �صنة 1982 على احلذر.

اأمريكا الالتينية والكاريبي 3-3

الدين و املوارد املخ�س�سة لت�سديده :

حتويالت �سافية على الدين :

.1-3-3

.2-3-3

مبيان 9.3 الدين و املوارد املخ�س�سة لت�سديده ) مباليري الدولرات المريكية ( : امريكا الالتينية و الكاريبي :  

مبيان 10.3 حتويالت �سافية على الدين اخلارجي من 1985 اإىل 2012) مباليري الدولرات المريكية( : امريكا الالتينية 

والكاريبي:  

  تتناسب التسديدات مع مجموع التصفيات و أداء الفوائد على الدين.
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كما بالن�صبة لأفريقيا و اآ�صيا، تعاين امريكا الالتينية من حتويل املوارد ل�صالح الدائنني. فاملبالغ املنقولة تتجاوز 

كثريا امل�صاعدة العمومية للتنمية.

توجد املنطقة يف م�صتوى و�صطي بخ�صو�ض العتماد على ت�صدير املواد الولية مقارنة مع املنطقتني الكبريتني 

اللتني متت درا�صتهما.

مقارنة تدفقات الر�ساميل :

مقارنة تدفقات الر�ساميل :

.3-3-3

.4-3-3

مبيان 11.3 مقارنة بني تدفق التحويالت خالل 2012 ) مباليري الدولرات الأمريكية(: اأمريكا الالتينية و الكاريبي :  

مبيان 12.3 ن�سيب املواد الولية من �سادرات ال�سلع خالل 2012 ) % من املجموع( : اأمركا الالتينية و الكاريبي :

  كما هو مبين سابقا، يتعلق األمر بأرقام رسمية للمساعدة العمومية للتنمية على الرغم من كون هذا ال يشكل تدفقا حقيقيا) انظر اعالنا بالنقطة 4.2( .  يحيل رقم ترحيل أرباح الشركات العابرة 
للقارات  على فصل » التسديد« في مداخل ميزان الحسابات الجارية و يتناسب مع االرباح المحصل عليها من قيل فروع الشركات العابرة للقارات التي أرسلت إلى مقراتها بالدول االصلية 
لهذه الشركات. المصدر: قاعدة معطيات البنك العالمي. لنذكر أيضا أنه حسب اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، فالحصيلة تبقى غير تامة ألن هذه المعطيات ال تأخذ بعين االعتبار المدى 

الحقيقي لتدفق موارد الدول السائرة في النمو نحو الدول النامية. انظر ايضا تفسيرا باألسفل ص ...
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عو�ض الدين الداخلي تدريجيا، الدين اخلارجي مبا هو م�صدر اأ�صا�صي لتمويل القطاع العام. بالن�صبة لدول العينة 

اأ�صفله، ت�صاعف الدين الداخلي اأربع مرات ما بني 2000 و 2013 . اأما الدين اخلارجي، فظل تابتا خالل هذه 

تطور الدين الداخلي : .5-3-3

جدول 1.3 مقارنة الدين العمومي ) مباليري الدولرات الأمريكية و ب% من جمموع الدين ( باأمريكا الالتينية ما بني 2000 و 2013 :

  المصدر: مصرف التنمية للبلدان األمريكية )BID(، ماكرو أداة لمراقبة  البيانات االمريكية الالتينية انظر الرابط : http://www.iadb.org  . ترتبط  المعطيات بالنسبة للدين االرجنتيني  
بسنة 2012 .

 نسبة الدين
 العمومي من
مجموع الدين

 مجموع الدين
مباليري الدوالرات

 نسبة الدين
 العمومي من
مجموع الدين

 مجموع الدين
مباليري الدوالرات

 نسبة الدين
 العمومي من
مجموع الدين

 مجموع الدين
مباليري الدوالرات

االرجنتني

70 137 53 68 36 47 الدين العمومي الداخيل

30 60 47 61 64 81 الدين العمومي الخارجي

الربازيل

96 1293 87 541 79 302 الدين العمومي الداخيل

5 64 13 82 21 80 الدين العمومي الخارجي

كولومبيا

74 118 69 51 58 26 الدين العمومي الداخيل

26 41 31 23 42 18 الدين العمومي الخارجي

االكوادور

43 10 25 4 22 3 الدين العمومي الداخيل

57 13 75 11 79 11 الدين العمومي الخارجي

املكسيك

75 337 63 124 47 74 الدين العمومي الداخيل

25 110 37 72 53 85 الدين العمومي الخارجي

البلدان

200020052013
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مبيان 13.3 مقارنة الدين العمومي ) مباليري الدولرات الأمريكية و ب% من جمموع الدين( باأمريكا الالتينية ما بني 2000 و 2013  :

نتيجة  لتدقيق الدين املنجز خالل 2008-2007 و التعليق الحادي للت�صديد الذي تبعه، و الذي �صمح بتقلي�ض 

هام جلاري الدين، اأ�صبح الكوادور البلد الوحيد باملنطقة الذي تعترب نفقات ال�صحة و التعليم به اأكرث اأهمية 

من النفقات املخ�ص�صة خلدمة الدين . يف البلدان الأخرى، تتمتع النفقة املرتبطة بخدمة الدين بالأولوية مقارنة 

مع التزامات الدولة الأخرى.

تاأثري الدين على ا�ستعمال املوارد العمومية : .6-3-3

  المصدر: تأتي المعطيات الخاصة باألرجنتين على المستوى الحكومي من الميزانية العامة للدولة  بالنسبة لسنة 2013 : وزارة االقتصاد و المالية العمومية، رئاسة الدولة )االرجنتين(،ملخص 
 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf(  ) ميزانية 2013 بوينس آيرس، 2013 ). )انظر)ي( الرابط

 تأتي معطيات البرازيل الخاصة بالحكومة المركزية بالنسبة لسنة 2014 من التدقيق المواطني للدين : ماريا ليسيا  فاتوريلي 
» Auditoria Cidadã da Dívida  ، »Dívida consumirá mais de um trilhão de reais em 2014, ، انظر)ي(

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Artigo-Orcamento-2014.pdf ;

تأتي المعطيات الخاصة بكولومبيا من الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 : وزارة المالية العامة و االئتمان لجمهورية كولومبيا، المكتب العام 2013
http://www.minhacienda.gov.co/presupuesto/index.html ;

معطيات االكوادور تأتي من الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 :؟ وزارة المالية، الحكومة الوطنية لجمهورية االكوادور، الموازنة العامة للدولة، عام 2012،  
http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado

  يجب االنتباه مع ذلك إلى أن دين االكوادور بدأ باالرتفاع حديثا بسبب القروض من الصين  و التي يجب أن نضيف عليها قرضا جديدا من البنك العالمي.
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الدويل  4 النقد  العاملي و�صندوق  البنك        

توجد املوؤ�ص�صات املالية متعددة الأطراف يف قلب » نظام املديونية ».فمنذ تاأ�صي�صهما �صنة 1944 ) يف اإطار 

اتفاقيات بريتون وودز (، ا�صتخدم البنك العاملي و�صندوق النقد الدويل الديون كاآلية حلفز تنفيذ �صيا�صات ل�صالح 

الدائنني واملقاولت اخلا�صة على ح�صاب م�صالح ال�صعوب.

ت�صكل مبادرة البلدان الفقرية الأكرث ا�صتدانة مثال وا�صحا على العالقة بني املديونية وال�صيا�صات النيو-ليربالية. 

مت اإطالق هذه املبادرة لأجل تخفيف جزء من ديون قلة من البلدان الفقرية جدا واأكرث مديونية �صنة 1996 

الكربى املكونة  القوى  اإياهما  اأعطته  الذي  التفوي�ض  اإطار  الدويل يف  النقد  و�صندوق  العاملي  البنك  قبل  من 

وكندا،  وفرن�صا،  واأملانيا،  املتحدة،  واململكة  املتحدة،  ت�صنيعاG7)الوليات  الأكرث  ال�صبع  الدول  ملجموعة 

وايطاليا، واليابان(. وكان مقررا اأن تنتهي هذه ال�صيا�صة على مدى �صت �صنوات، لكنها لزالت قيد التنفيذ اإىل 

حدود 2014، م�صجلة تاأخرا لأزيد من ع�رش �صنوات.

اقت�رشت على حماولة جعل  اإىل ف�صل ذريع. فقد  ا�صتدانة  الأكرث  الفقرية  البلدان  انتهت مبادرة  ب�صكل عام، 

البلدان النامية توؤدي ديونها كاملة ودون تاأخري، وباأق�صى ما ت�صتطيع قدراتها املالية. يف الواقع، يرغب الدائنون 

وبهذا املعنى،  اأو ذاك.  البلد  ب�صكل مفاجئ من هذا  الت�صديد  يخ�صوا وقف هذا  اأن  الديون دون  بت�صديد  دائما 

تعترب عتبة املديونية التي حددتها مبادرة البلدان الفقرية الأكرث ا�صتدانة احلد الأق�صى الذي ميكن لبلد ما اأن 

اإعادة  ا�صتدانة على  اإذن مبادرة البلدان الفقرية الأكرث  اأن يطالب باإعادة هيكلتها. تقت�رش  اإليه دون  يتعر�ض 

املديونية اإىل حدها الأق�صى املحتمل. وهو ما يعني اإذن اإلغاء الديون التي ي�صتحيل ت�صديدها، اأي تلك التي ميكن 

اأن تقود دولة ما اإىل تعليق ت�صديداتها. واأخطر من ذلك، فاإن كل تخفيف للديون م�رشوط بتطبيق حزمة من 

الإجراءات النيو-ليربالية التي توؤثر �صلبا على �رشوط عي�ض الق�صم الأعظم من ال�صكان، وتنتهك حقوق الإن�صان، 

وت�صعف اقت�صادات البلدان املعنية عرب فتحها اأمام املناف�صة الدولية دون اأن يجد املنتجون املحليون اأي اإجراء 

ملواجهتها.

ل ت�صمل املبادرة �صوى عددا قليال من البلدان)39(، وجزء قليال من ال�صكان يف حالة فقر، اأي حوايل 11℅ من 

جمموع �صاكنة البلدان النامية.

1-4) PPTE ( مبادرة البلدان الفقرية االأكرث ا�ستدانة

ف�شل من حيث حلجم، فقط 39 بلدا معنيا. 

Banquemondiale, International DebtStatistics, http://databank.banquemondiale.org : ) يستند هذا القسم على معطيات البنك الدولي  )  إال في حالة التنبيه إلى غير ذلك 
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: PPTE1 خريطة 1.4 البلدان املعنية مببادرة

جدول  1.4 و�سعية مبادرة PPTE �سنة 2013 :

تاأخر كبري: �شيا�شة كان من املفرت�ض اأن تنتهي بنهاية �شنة 2004

 النقطة الحالية
لالنجاز

2002 موزمبيق 2007 غامبيا 2010 افغانستان

2004 نيكاراغوا 2004 غانا 2003 البنني

2003 النيجر 2012 غينيا 2001 بوليفيا

2005 رواندا 2010 غينيا بيساو 2002 بوركينافاسو

2007
 ساوتومي و

برانسيبي
2003 غويانا 2009 بوروندي

2004 السينيغال 2009 هايتي 2006 الكامرون

2006 سيرياليون 2005 هوندوراس 2009 افريقيا الوسطى

2001 تانزانيا 2010 ليبرييا 2012 جزر القمر

2010 الطوغو 2004 مدغشقر 2010 الكونغو د

2000 أوغندا 2006 ماالوي 2010 الكونغو

2005 زامبيا 2003 مايل 2012 ساحل العاج

2002 موريطانيا 2004 اثيوبيا

 النقطة الحالية

للقرار

2001 تشاد

يف االنتظار

السودان اريترييا الصومال

الدول التي رفضت

سرييالنكا برمانيا الالووس

النيبال )بوتان)ميامنار
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36 بلدا معنيا مل تنخف�ض فيها خدمة الدين

تخفيف غري متحقق ملديونية بع�ض البلدان »الفقرية«

تبني الإح�صاءات املتعلقة بخدمة الدين يف 36 بلدا و�صل ملرحلة اتخاذ القرار، باأن خدمة الدين عرفت انخفا�صا 

متو�صطا يف ال�صنوات الأوىل، لكنها عادت اإىل الرتفاع منذ 2001.

الأنظمة  وتتميز  الدويل.  املايل  النظام  داخل  الدائنني  م�صالح  بح�صب  الأطراف  متعددة  املوؤ�ص�صات  تت�رشف 

املوؤ�ص�صاتية املوؤهلة لتخاذ القرارات فيها مبفارقة تاريخية ت�صتفيد منها، ب�صكل غري متنا�صب ، البلدان الأكرث 

ت�صنيعا، واملقاولت املالية وال�رشكات املتعددة اجلن�صيات التي متثلها.

كان هدف مبادرة PPTE هو خف�ض، ن�صبة القيمة احلالية للدين اإىل ال�صادرات، اإىل م�صتوى اأقل من %150℅، 

كهدف معلن.

مبيان 2.4 تطور خدمة الدين يف بلدان مبادرة  PPTE ) مبليارات الدولرات الأمريكية (  :

: PPTE  مبيان 3.4 ن�سبة » خمزون الدين اخلارجي « / » ال�سادرات «، يف بع�س بلدان مبادرة

نظام �سندوق النقد الدويل ) �سند ( :2-4

FMI, IMF Executive Directors and Voting Power, http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx : يعتمد هذا الجزء على معطيات صندوق النقد الدولي  
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جدول  2.4 توزيع حقوق الت�سويت داخل �سند ) 2014 ( :

حقوق الت�شويت يف �شند

% مج ترأسها % % مج ترأسها البلد

3,2 مرص 6,6 هولندا 16,8 الواليات املتحدة

2,9 النمسا 4,9 فنزويال 6,2 اليابان

2,8 الهند 4,2 ايطاليا 5,8 املانيا

2,8 سويرسا 3,9 اندونيسيا 4,3 فرنسا

2,6 الربازيل 3,6 كوريا الجنوبية 4,3 اململكة املتحدة

2,3 ايران 3,6 كندا 3,8 الصني

1,8 االرجنتني 3,4 الدامنارك 2,8 السعودية

1,6 الطوغو 3,3 غامبيا 2,4 روسيا

  المصدر: البنك العالمي إلعادة البناء والتنمية، حقوق تصويت الممثلين، البنك الدولي، 2013،
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf

  المصدر: البنك العالمي إلعادة البناء والتنمية، المساهمات في رأسالمال وحقوق التصويت، البنك الدولي،2013، 
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf 

مقارنة بني حقوق الت�شويت داخل �شند

حقوق 
التصويت  يف 
صند ) ب% (

عدد السكان 
يف 2012 
)باملاليني(

البلد

3,8 1350 الصني

2,3 1236 الهند

16,8 313 الواليات املتحدة

2,4 143 روسيا

6,2 127 اليابان

4,3 65 فرنسا

2,8 28 السعودية

1,9 11 بلجيكا

1,4 8 سويرسا

0,2 0,5 لوكسمبورغ

جدول  3.4 ال�سكان وحقوق الت�سويت داخل �سند  ) 2014 ( :
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تطور حقوق الت�شويت يف �شند منذ 1944

حقوق الت�شويت يف البنك الدويل

جدول  4.4 التطور التاريخي حلقوق الت�سويت يف �سند )ب %( من 1945 اإىل 2014 :

2014 2000 1981 1945 البلد أو املجموعة

54,6 63,7 60 32 الدول املصنعة مبا فيها

16,8 17,7 20 32 الواليات املتحدة

6,2 6,3 4 - اليابان

5,8 6,2 5,1 - املانيا

4,3 5,1 4,6 5,9 فرنسا

4,3 5,1 7 15,3 اململكة املتحدة

6,6 7 9,3 1,4 الدول البرتولية مبا فيها

2,8 3,3 3,5 - السعودية

38,8 29,3 30,7 31,1 البلدان يف ط ن مبا فيها

2,4 2,8 - - روسيا

3,8 2,2 3 7,2 الصني

2,3 2 2,8 5 الهند

1,7 1,4 1,6 2 الربازيل

نظام البنك الدويل :3-4

المصدر: البنك العالمي إلعادة البناء والتنمية، حقوق تصويت المندوبين،البنك الدولي،2013،
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf 
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% مج ترأسها % مج ترأسها % البلد

3,2 ايطاليا 5,1 بلجيكا 16 الواليات املتحدة

3,2 الجزائر 4,4 املكسيك 8 اليابان

3 سويرسا 4,1 هولندا 5,2 الصني

2,8 الكويت 4 كندا 4,5 أملانيا

2,8 ماليزيا 4 اسرتاليا 4 اململكة املتحدة

2,1 االرجنتني 3,6 الهند 4 فرنسا

1,8 زامبيا 3,3 فنلندا 2,2 السعودية

1,8
 ساوتومي

وبرنسيبي
3,3 الفلبني 2,2 روسيا

1,6 نيجرييا

مقارنة بني حقوق الت�شويت يف البنك الدويل

البنك الدويل: خيوط العنكبوت

جدول   5.4 عدد ال�سكان وحقوق الت�سويت يف البنك الدويل  ) 2014 ( :

حقوق التصويت 
يف BIRD ب 

)%(

عدد السكان 
سنة2012 
)باملاليني(

البلد

5,2 1350 الصني

3 1236 الهند

16 313 الواليات املتحدة

2,2 143 روسيا

8 127 اليابان

4 65 فرنسا

2,2 28 السعودية

1,6 11 بلجيكا

1,6 8 سويرسا

0,1 0,5 لوكسمبورغ

المصدر: البنك العالمي إلعادة البناء والتنمية، المساهمة في الرأسمال وحقوق تصويت البلدان األعضاء، البنك الدولي، 2013،
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf 

BIRD (، واجلمعية   ( والتنمية  البناء  العاملي لإعادة  البنك  العاملي من خم�صة فروع:  البنك  تتكون جمموعة 

العاملية للتنمية ) AID(، وال�رشكة املالية الدولية ) SFI(، والوكالة متعددة الأطراف ل�صمان ال�صتثمارات ) 

AMGI (، واملركز العاملي لت�صوية النزاعات املتعلقة بال�صتثمار  ) CIRDI (. مت تطوير هذه الفروع بال�صكل 
الذي يجعلها ك�صبكة عنكبوتية خانقة.

جدول  5.4 توزيع حقوق الت�سويت يف البنك الدويل  ) 2014 (  :
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فلناأخذ مثال نظريا يو�صح اآثار هذه ال�صيا�صة. مينح البنك العاملي قر�صا ل�صلطات بلد ما �رشيطة خ�صخ�صة نظام 

توزيع املياه والتطهري ال�صائل. فُتباع املوؤ�ص�صة العمومية ملجموعة �رشكات خا�صة توجد �صمنها ال�رشكة املالية 

الدولية  )  SFI ( فرع البنك العاملي.

وعندما تنتف�ض ال�صاكنة املت�رشرة من الرتفاع احلاد يف الفواتري وتدين جودة اخلدمات، وتنقلب ال�صلطات 

لت�صوية  العاملي  املركز  قبل  من  النزاع  تدبري  يتم  املفرت�صة،  اجلن�صيات  املتعددة  ال�رشكة  على  العمومية 

ت�صدر  الأحيان،  اأغلب  واحد. ويف  اآن  يعد خ�صما وحكما يف  الذي   ،)CIRDI( بال�صتثمار  املتعلقة  النزاعات 

CIRDI اأحكام ل�صالح ال�رشكات الكربى وحتكم على الدول باأداء غرامات وفوائد.
ون�صل اإىل و�صعية يكون فيها البنك العاملي حا�رشا على جميع امل�صتويات: )1(  فر�ض ومتويل عمليات اخل�صخ�صة 

عن طريق   ) BIRD و AID(، )2( ال�صتثمار يف ال�رشكة املخ�صخ�صة ) SFI (، )3(  تقدمي ال�صمانات لهذه 

.)CIRDI  ( اإ�صدار الأحكام يف حالة املنازعات )4( ،)AMGI ( ال�رشكة �صد كل املخاطر ال�صيا�صية
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5

لغاية �صنة 2008، كانت بلدان ال�صمال تظهر وكاأنها غري معنية بامل�صاكل املرتبطة  بالديون . و�صعت الأزمة 

ب�صكل مفاجئ حدا لهذا الو�صع. اأما اليوم، ف�صوكة ال�صيا�صات التي مت تطبيقها يف البلدان يف طريق النمو يف بداية 

الثمانينيات، بنتائجها املدمرة، قد و�صلت اإىل عظام �صاكنة البلدان املتقدمة، وب�صكل خا�ض بلدان كاليونان 

والربتغال وايرلندا وبلدان اأوروبا الو�صطى وال�رشقية. 

1-5) PPTE ( مبادرة البلدان الفقرية االأكرث ا�ستدانة

تطور املديونية العمومية واخلا�شة

  سبق أن راينا في المقدمة بأن أزمة مديونية كانت قد مست مجموعة من البلدان األوروبية في بداية الثمانينات، لكن من الواضح بأن هذه التجربة قد تم تناسيها كليا ومسحها من الذاكرة الجماعية. 
Brève histoire du néo- (ونسجل كذلك بأن أزمة مديونية ضربت كذلك مدينة نيويورك نهاية سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي،) أنظر : دافيد هارفي، تاريخ مختصر للنيوليبرالية

libéralisme( )مذكور(، وكذلك دافيد كرابر : تاريخ 5000 سنة من الديون )Dette. 5000ans d histoire(.باريس، Les liens qui libèrent، 2013، وكذلك، هناك مدن أخرى في 
أوروبا مثل ليفربول ) المملكة المتحدة ( ولييج وانفرس )بلجيكا(. بالنسبة للييج أنظر :

 ACiDe)Audit citoyen delà dette(/Collectif ACiDe liègeois،"Aux origines de la dette de la ville de Liège"،21 juillet 2014،http://cadtm.org/Aux 
origines de la dette-de-la-dette-de-la

ال�صمال يف  املديونية 
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2013 2011 2009

منطقة اليورو

92 87 80 ديون اإلدارات العمومية

168 168 170
 ديون القطاع الخاص)باستثناء

(الرشكات املالية

258 250 213 ديون الرشكات املالية

اسبانيا

88 69 54 ديون اإلدارات العمومية

205 221 226
 ديون القطاع الخاص)باستثناء

(الرشكات املالية

81 83 86 ديون األرس

124 138 140 ديون الرشكات غري املالية

277 289 260 ديون الرشكات املالية

الربتغال

127 108 84 ديون اإلدارات العمومية

257 255 252
 ديون القطاع الخاص)باستثناء

(الرشكات املالية

91 93 96 ديون األرس

166 162 156 ديون الرشكات غري املالية

216 230 179 ديون الرشكات املالية

اليونان

161 170 130 ديون اإلدارات العمومية

129 129 123
 ديون القطاع الخاص)باستثناء

(الرشكات املالية

64 63 53 ديون األرس

65 66 70 ديون الرشكات غري املالية

127 131 138 ديون الرشكات املالية

تشمل ديون البنوك مجموع الخصوم التي تم التصريح بها. نعني ب"الشركات الخاصة غير المالية" كل الشركات الخاصة غير المالية، يعني ذلك شركات مثل اوشان ولوروي ميرلين وبوجو 
وطوطال وارصلور وميتال، مرورا بهافاس واوروب1....نعني ب"شركات مالية خاصة" : البنوك وشركات التامين وصناديق التقاعد وصناديق االئتمان..

املصدر: البنك املركزي األورويب )BCE( Statistics Pocket Book، فرانكفورت اكتوبر 2013

http://.ecb.europa.eu/pub/pdf/stapobo/spb20130enpdf

،BCE(، Consolidated Banking Data،2013( وكذلك البنك املركزي األورويب

http://.ecb.europa.eu/stats/money/consolidated/html/index.en.html

جدول 1.5 تطور املديونية العمومية واخلا�سة  ) ب % من ن-د-خ ( من �سنة 2009 اإىل 2013 :« منطقة اليورو «  :
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على النقي�ض من ت�رشيحات القادة الأوروبيني وال�صحافة املهيمنة، التي تدعي باأن الدولة ا�صتدانت ب�صكل مفرط 

اإىل احلد الذي مل ت�صتطع فيه التحكم ب�صكل كاف يف نفقاتها الجتماعية، فقد كان ارتفاع الدين العمومي يف 

اأوروبا تاليا لال�صتدانة اخلا�صة املفرطة ) ال�رشكات والبنوك اأ�صا�صا(. ومن بني اأ�صباب هذا التطور ميكن اإيراد ما يلي:

اأرباح  وعلى  الرثوات  وعلى  الراأ�صمال،  اأرباح  وعلى  العليا  الدخول  على  خا�صة   : كافية  غري  �رشيبية  تغطية 

ال�رشكات الكربى. هذه التغطية ال�رشيبية ال�صعيفة لي�صت �صدفة بل هي ثمرة الإ�صالحات ال�رشيبية املتعددة 

التي خدمت م�صالح الرثوات وال�رشكات الكربى اخلا�صة على ح�صاب املجتمع. مع و�صول الأزمة والنهيار الذي 

�صببته ال�صتدانة اخلا�صة املفرطة، انهارت املداخيل اجلبائية م�صببة ارتفاعا يف الدين العمومي.

�صيا�صة تف�صل متويل العجز العمومي بالعتماد على الأ�صواق املالية : منذ اتفاقية ما�صرتيخت ) التي مت تاأكيدها 

اتفاقية ل�صبونة، مل تعد لل�صلطات العمومية قدرة على ال�صتدانة من البنك املركزي  مبوجب املادة 12 من 

اأو من البنك املركزي الأوروبي )BCE(، فاأ�صبحت الدول تابعة كليا للتمويل الذي توفره ال�رشكات املالية 

اخلا�صة ) خا�صة البنوك الكربى(، ال�صيء الذي اأدى اإىل زيادة هامة يف حتمالت املالية العمومية .

�صيا�صات التق�صف : مت اعتمادها اأ�صا�صا منذ 2010، والتي ت�صببت يف تدهور املالية العمومية عرب زجر الن�صاط 

القت�صادي وزيادة البطالة. هكذا خنق فرط ال�صتدانة اخلا�صة، اأ�صا�صا من قبل ال�رشكات والبنوك، كل ن�صاط. 

قاد التق�صف الدولة اإىل تقلي�ض النفقات عو�ض زيادتها لأجل تن�صيط القت�صاد واإعادة توزيع الرثوة: ينهار الن�صاط 

القت�صادي بقدر ما تنفجر الإيرادات ال�رشيبية والديون العمومية.

تن�صاف لكل هذا تكاليف اإنقاذ البنوك كما �صرنى الآن

  مسألة عدم مشروعية الديون التي وقعت فيها الدول بسبب منع البنوك المركزية من التصرف كمانحة للقروض تم التطرق لها بإسهاب في الجرد الذي تناول الديون غير المشروعة.



64

جدول 2.5 تطور املديونية العمومية واخلا�سة  ) ب % من ن-د-خ ( من �سنة 2009 اإىل 2013 :« منطقة اليورو «  :

 الضامنات
 العمومية

ب % من ن-د-خ

 الضامنات
 العمومية

مباليري االورو

 املساعدات
 العمومية املبارشة
ب % من ن-د-خ

 املساعدات
 العمومية املبارشة

 للبنوك مباليري
االورو

البلد

40,5 66,4 38,4 63 ايرلندا

28,1 37,7 19,3 35,1 اليونان

6,1 6,7 10,1 1,7 قربص

11,9 155 6,2 بلجيكا 23,7

9,3 414,3 5,7 58,3 اسبانيا

0,5 100,8 4,4 11 الدامنرك

, , , , , , 4,3 80 اململكة املتحدة

9,9 67,1 4,1 6,8 الربتغال

2,7 244,1 3,1 18,7 هولندا

2,4 126,8 3 9,4 النمسا

1,8 1108,7 2,4 65,7 أملانيا

3,3 834,2 1,2 24,7 فرنسا

5,2 631,8 0,4 6,2 ايطاليا

3,9 5292,8 4.6 601,2 مجموع االتحاد األورويب ب 28

 أرقام المساعدات العمومية للبنوك ال تتضمن الضمانات العمومية وال المبالغ المقدمة من طرف البنك المركزي األوروبي.
- مصادر المعطيات المتعلقة ب ن-د-خ : اللجنة األوروبية/ Eurostat، جداول تكميلية متعلقة باألزمة المالية 2012-2007، ابريل 2014

.http://epp.eurostat.ec.europa.eu
مأخوذ من دانييل تانورو: "la banca europea y su recapitalizacion publica" الباييس 17 شتنبر 2014. موجود كذلك في :

http://blogs.elpais.com
  تلزم اإلشارة بأن حسابات لجنة إلغاء ديون العالم الثالث تصل إلى رقم أكبر بكثير من الموجود في الجدول 2-5. فعوض 23.7 مليار أورو، فالمبالغ الحقيقية التي منحتها السلطات العمومية 
البلجيكية للبنوك ترتفع إلى 32.6 مليار أورو، أي 8.5 ℅ من ن-د-خ . الحساب الذي تم إجراؤه على قاعدة أرقام SFP Finance ومجلس الحسابات، هو كالتالي) بمليارات االورو(: إنقاذ 

دكسيا : )8.9( + فوتين )KBC)7 + )15.2( + ايثياس )1.5(% 32.6 مليار أورو، يبين هذا أنه في بعض الحاالت مثل بلجيكا، يتم تخفيض األرقام المعلنة للمساعدة العمومية، والتعمية عن 
حقيقتها.

حول الديون المرتبطة بإنقاذ البنوك ببلجيكا، انظر: جيريمي كرافاط "Pourquoi la dette liée aux sauvetages bancaires est elle illigitime؟" ،  CADTM ،3 شتنبر 2013.
http://cadtm.org/pourquoi-la-dette--liee-aux

الكلفة العمومية لإنقاذ البنوك : يبني اجلدول اأ�صفله، من جهة، ما حتملته املالية العمومية من كلفة يف عمليات 

الإنقاذ وامل�صاعدات املوجهة للبنوك بني �صنتي 2008 و2012،من جهة اأخرى، ال�صمانات العمومية التي مت تقدميها 

للبنوك ) العمود الأخري(. ل متثل املبالغ الأخرية النفقات بل ال�صمانات التي قدمتها الدولة، التي تتحمل م�صوؤولية 

املخاطر البنكية بخ�صو�ض الأ�صول امل�صمونة يف حالة فقدانها لقيمتها، ل يتعلق الأمر اإذن بتكاليف مالية راهنة بل 

بتكاليف كامنة قادمة.
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لأجل جتاوز العجز العمومي، تطبق الدول الأوروبية �صيا�صات تق�صفية موؤذية لل�صاكنة. فب�صكل متزامن، توجه 

موارد هامة لإنقاذ البنوك، معمقة اأكرث العجز العمومي بالذات، وخالل ذلك، توا�صل املوؤ�ص�صات البنكية الكربى 

اخلا�صة حتقيق اأرباح طائلة.

قاد نزع ال�صبط عن النظام املايل اإىل منوه ب�صكل غري متنا�صب خالل العقد الأخري، ي�صكل هذا الت�صخيم تهديدا 

كبريا على ا�صتقرار القت�صادات الأوروبية.

خ�شائر و اأرباح البنوك الأوروبية

الأنظمة املالية والقت�شادات الوطنية

مبيان 1.5 اأرباح البنوك داخل الحتاد الأوروبي ) مبليارات الأورو(  :

  المصدر: البنك المركزي األوروبي ، Consolidated Banking Data 2013 ، مذكور بالموضع نفسه

تقدم اململكة املتحدة الرقم الأعلى، بالقيمة املطلقة، فيما يتعلق بامل�صاعدة العمومية املبا�رشة للبنوك )اأكرث 

اإنقاذ البنوك  من 80مليار اورو( متبوعة باأملانيا  )65.7 مليار اأورو(، ومع ذلك فالدولة التي متثل فيها كلفة 

الن�صبة الأعلى بالن�صبة لناجتها الداخلي اخلام هي ايرلندا، بحوايل 40℅ من ن-د-خ، متبوعة باليونان ب 19℅، وقرب�ض 

10℅،وبلجيكا واإ�صبانيا ب حوايل 6. ت�صري اآخر الأرقام املتعلقة بال�صمانات العمومية املمنوحة للقطاع البنكي ) 
اأرقام 2013(، اإىل اأن الدولة الإ�صبانية هي التي حتافظ على اأعلى ال�صمانات، بالقيم املطلقة، )95.1 مليار اأورو(، 

متبوعة بايطاليا )81.1مليار اأورو( وفرن�صا ) 68مليار اأورو (.
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 المصدر: وزارة المالية واإلدارات العمومية، الحكومة االسبانية، 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Gobierno de España, Ejecución
Presupuestaria Año 2013, 2013 ; et Contabilidad nacional, 2013 ; tous deux disponibles sur
http://www.igae.pap.minhap.gob.es
  تم تغيير المادة 135 من الدستور االسباني بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين، الحزب الشعبي) محافظ ( والحزب االشتراكي العمالي االسباني )اشتراكي( ، حيث اقترح هذا األخير هذا اإلصالح، 

الذي طلبه البنك المركزي األوروبي من الحكومتين االسبانية وااليطالية، دون أن يتم استشارة الساكنة في استفتاء شعبي.
  انتظم جزء كبير من هذه الحركات في ICAN، الشبكة الدولية للتدقيق المواطني في المديونية

.)/http://www.citizen-audit.net)
كما تضم الشبكة، فضال عن المنظمات األوروبية، أرضيات بتونس ومصر

  حول المديونية العمومية غير المحتملة باليونان وضرورة خفضها، انظر دانييل مونيفار وكوسطاس البافيتاس،

األصول ب % من األصول ب % من األصول البنكية األصول البنكية البلد

ن-د-خ يف 2012 ن-د-خ يف 2000 سنة 2002 سنة 2000

284 277 1048 699 بلجيكا

284 295 7566 6084 أملانيا

609 399 998 418 ايرلندا

211 150 409 207 اليونان

377 183 3884 1152 اسبانيا

335 259 6810 3736 فرنسا

182 150 2849 1718 ايطاليا

449 275 2688 1148 هولندا

317 253 1163 527 النمسا

301 218 496 277 الربتغال

374 245 35471 22600 مج اوروبا 27

جدول 3.5 الأ�سول البنكية، بالقيمة املطلقة، وب % من ن-د-خ ) مبليارات الأورو( : الحتاد الأوروبي :
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ن�صتنتج باأن خدمة الدين ) بالن�صبة ل ن-د-خ ( قد جتاوزت منذ 2008 امليزانية املخ�ص�صة للتعليم، 

ال�صبانية،  الديون  واأزمة   2009 �صنة  فمنذ   .2010 �صنة  لل�صحة  املخ�ص�صة  امليزانية  وجتاوزت كذلك 

يتم �صنويا القتطاع من النفقات العمومية املخ�ص�صة لل�صحة والتعليم . فبني �صنتي 2009 و2011 عرفت 

امليزانية املخ�ص�صة لل�صحة انخفا�صا ب 11℅ واملخ�ص�صة للتعليم تهاوت ب 13℅. يف ذات الآن، مل يكف 

اجلزء املخ�ص�ض لفوائد الديون عن التزايد. ففي �صنة 2012، مثل تقريبا �صعف ما كان عليه �صنة 2008. 

وحتى قبل التعديل الد�صتوري ل�صنة 2011 

يف مواجهة الإح�صا�ض بالظلم الذي �صببته برامج الإنقاذ العمومي للبنوك، والذي اأدى اإىل الأزمة واإىل 

القتطاعات الوا�صحة من النفقات العمومية، ظهرت عدد من احلركات املواطنية التي تطالب ب�رشورة 

التدقيق املواطني يف الديون العمومية . تهدف هذه التدقيقات، حتت رقابة املواطنني، اإىل حتديد اجلزء 

غري امل�رشوع من الديون لأجل املطالبة باإلغائه. وبح�صب ل-اإ-د-ع-ث، تعود لل�صلطات العمومية م�صاألة 

اتخاذ الإجراءات ال�صيادية املتعلقة بالديون غري امل�رشوعة وغري القانونية: يتعلق الأمر بعمل اأحادي 

قوي راف�ض لت�صديد هذه الأخرية.

املفرو�صة من  بع�ض الديون، رغم قانونيتها، ميكن اعتبارها مع ذلك غري م�رشوعة، ك"برامج الإنقاذ" 

قبل الرتويكا ) اللجنة الأوروبية، والبنك الأوروبي، و�صندوق النقد الدويل( على اليونان والربتغال وايرلندا. 

وترتبط عدد من العنا�رش بالطبيعة غري امل�رشوعة للديون التي اأخذتها احلكومات من الرتويكا: اأ�رشت 

تغيري  �صاأن  يف  ال�صكان  ي�صت�رش  ومل  الأ�صا�صية،  الإن�صانية  باحلقوق  ب�صكل خطري  املفرو�صة  الإجراءات 

ال�صيا�صات العمومية التي مت فر�صها فر�صا، وختاما، رغم اأن ن�صب الفائدة اأقل من ال�صوق اإل اأنها لي�صت يف 

متناول هذه البلدان. يتعلق الأمر بالن�صبة ل ل-ا-د-ع-ث بديون غري م�رشوعة ب�صكل جلي ويجب اإلغاوؤها.

كانت نتائج �صيا�صات التقومي باليونان ماأ�صاوية ، يقارن اجلدول التايل العوامل املاكرواقت�صادية الأ�صا�صية 

للبلد، يف الثلث الأول من �صنتي 2008 و 2014. 

الديون غري امل�شروعة

اإ�صافة  الفوائد  ت�صديد   ( العمومية  الديون  الإجمالية خلدمة  الكلفة  وزن  اأ�صفله، من جهة،  اجلدول  يبني 

لهتالك الدين الأ�صلي( ن�صبة اإىل ن-د-خ، ومن جهة اأخرى، الن�صبة املئوية للنفقات العمومية املوجهة 

نحو ت�صديد فوائد الدين. ويف احلالتني، متت املقارنة مع النفقات العمومية الإجمالية املوجهة للتعليم 

وال�صحة خالل نف�ض ال�صنة. 

ت�شديد الدين وميزانية الدولة : حالة ا�شبانيا

جدول 4.5 وزن الدين العمومي ن�سبة اإىل ن-د-خ واإىل ميزانية الدولة ال�سبانية ) ب % ( من 2008 اإىل 2012 :

خدمة الدين  

)األصيل+الفوائد(
ميزانية التعليم ميزانية الصحة

 تسديد فوائد

الدين
ميزانية التعليم ميزانية الصحة

2008 5,3 4,6 6.1 3,9 11.1 14,7

2010 7,3 4.9 6,7 4.2 10.7 14,3

2012 8,2 4,5 6.2 6.4 9,4 12,9

من ن- د- خ  %  من النفقات العمومية اإلجاملية %
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لن�صف املعطيات التالية فيما يتعلق باليونان. ففي �صنة 2009، كان حوايل 952600 �صخ�ض يعملون 

بالقطاع العام ) حتت اأنظمة خمتلفة(، ويف دجنرب 2013، مل يتبق �صوى 675500، ويف ماي 2014، 

لقد كان املوظفون غري   .2013 2009 و  اأورو بني  24.5 مليار  الأجور من  وانتقلت كتلة   .590900
الر�صميني يف املقدمة، فعددهم �صنة 2009 كان ) 148600( لي�صبحوا بعد ذلك )12200( يف 2013  .  مت 

تنفيذ هذا ال�صتنزاف، حتت �صعار موظفون ياأخذون اأجورا دون فعل اأي �صيء، على قاعدة اإحالت كبرية 

�صلال يف  الر�صميني. و�صببت  البطالة، ب�صكل خا�ض يف �صفوف  غري  اأ�صفرت عن ت�صخم  التقاعد،  على 

اخلدمات العمومية، والبقية الباقية منها، مثل الرتبية الوطنية، ت�صتغل ب�صكل �صيء بفعل غياب الو�صائل.

ميكن اأن ناأخذ مثال اآخر عن الديون غري امل�رشوعة وت�صخم املديونية التي �صبَبها منع البنوك املركزية 

من التعامل املبا�رش مع ال�صلطات العمومية.  

  Greece needs a deep debt write off «, 6 juin 2014, http://cadtm.org/Greece-needs-a-deep-debt-write-off «
 م-ج دوبريتايك، مأخوذ من أرقام املعهد الوطني لإلحصاء اليوناين ELSTAT. تم أخذ الجدول من مقالة منشورة بجريدة EFSYN يوم 2 يوليوز 2014. ملعطيات إضافية راجع، 

م- ج دوبريتايك :

La situation en Grèce après 4 ans de mémoranda «,7 mai 2014, http://initiativesolidaritebxl.wordpress.com/2014/05/07/la-situation-en-grece- «

apres-4-ans-de-memoranda

 انظر مقالة "Evaluation ? Non merci " املنشورة بالجريدة اليونانية " Efimerida ton Syntacton"، 25 غشت 2014، والتي تستند عىل أرقام وزارة اإلصالح اإلداري./

جدول 5.5 املوؤ�سرات القت�سادية الرئي�سية باليونان مقارنة بني الثلثني الأولني من �سنتي 2008 و  2014 :

التطور ب %  2014 2008

)املؤرشات االقتصادية مباليني االورو ) األسعار الجارية

 % -24 41296 54296 ن-د-خ

 % -22,7 32640 42245 استهالك األرس

-53,6 11885 18468 األجور

-59,5 5114 12626 االستثامرات

-86,5 679 5044 بناء املساكن

السكان النشيطني )األكرب من 15 سنة( باآلالف 

)-160000( % -3,2 4826 4986  إجاميل الساكنة النشيطة

)-1083000( % -23,7 3484 4567 الناشطون املشتغلون

)+923000( % +220 1342 419 العاطلون

% +231 % 27,8  % 8,4 نسبة العاطلني %
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 منع البنوك المركزية من تقديم قروض للدول تم إقراره في منطقة االورو بموجب المادة 1-21 من أنظمة ب-م-أ، وفي الواليات المتحدة بموجب الفقرة 14 من أنظمة االحتياطي الفدرالي، وفي 
اليابان بموجب المادة 5 من القانون المتعلق بالمالية العمومية. وفي حالة بنك انجلترا وباقي البنوك المركزية األوروبية خارج منطقة اليورو، فقد تم منع هذا التمويل بموجب المادة 123 من 

معاهدة لشبونة )التي صادقت على ما كان قد تم تقريره سابقافي معاهدة ماستريخت 1992)

دين �صيادي، التي تعترب البنوك اخلا�صة  زبونها الأ�صا�صي. يجعل هذا الحتكار املمنوح للقطاع اخلا�ض جزء 

هاما من الدين العمومي ل م�رشوعا.

قام القت�صادي اوليفيي بوفون )CADTM و CEPAG( بح�صاب الكلفة الزائدة التي حتملتها بلجيكا لأجل 

ياأخذ يف  الذي  ال�صابق  املبيان  واأجنز  اخلا�صة،  البنوك  عليها  تهيمن  التي  املالية  الأ�صواق  التمول من 

احل�صبان خمتلف ال�صيناريوهات : اخلط الأزرق الداكن يبني تطور الدين كما مت يف الواقع. فبني 1992 

من ن-د-خ. باقي اخلطوط تبني كيف اأن الدين  و 2012، انتقل من  135% من ن-د-خ اإىل100 % 

العمومي كان �صيكون منخف�صا ب�صكل وا�صح لو اأن بلجيكا جلبت التمويل من البنك املركزي. يبني اخلط 

الأ�صفر كيف كانت �صتنخف�ض املديونية من 135 % من ن-د-خ �صنة 1992 اإىل 34 % من ن-د-خ فقط 

�صنة 2012 لو اأن بلجيكا اقرت�صت من البنك املركزي ب�صعر فائدة  1 %، يف هذه احلالة كانت بلجيكا 

�صتوفر 248مليار اأورو بني 1992 و 2012.يو�صح اخلط الأحمر كيف كانت املديونية �صتنخف�ض من 

فقط �صنة 2012 لو اأن القرتا�ض من البنك املركزي  من ن-د-خ �صنة 1992 اإىل 18 %  ن�صبة 135 % 

مت ب 0 %، يف هذه احلالة كانت بلجيكا �صتوفر بني �صنتي 1992 و2012، 306 مليار اورو. ي�صمح هذا 

املبيان من اإعالن جزء هام من الدين البلجيكي دينا غري م�رشوع.

واإذا اأخذنا بعني العتبار تلك الديون غري امل�رشوعة التي جلبتها بلجيكا بعد الهدايا ال�رشيبية التي مت 

من الأغنياء وال�رشكات الكربى، واإذا زدنا كذلك كلفة اإنقاذ البنوك، �صنخل�ض اإىل  تقدميها لل 1 % 

النتيجة الوا�صحة التالية : اإن الق�صم الأكرب من الدين العمومي البلجيكي غري م�رشوع.

وبح�صب تقرير ن�رشه الئتالف من اأجل تدقيق مواطني يف الديون العمومية بفرن�صا ) CAC( يف ماي 

2014، فاإن 59 % من الدين العمومي الفرن�صي ) 1097 مليار اورو ( غري م�رشوع. يرتكز التقرير، للو�صول 
اإىل هذه النتيجة على عاملني اأ�صا�صيني :

املديونية الناجتة عن ت�صديد ديون �صابقة ) معروفة با�صم " مفعول كرة الثلج" ( باعتبار اأ�صعار الفائدة املفرطة.

الهدايا ال�رشيبية التي قدمتها احلكومات املختلفة ل�صالح الطبقات الجتماعية الأكرث غنى وال�رشكات الكربى.

يبني املبيان التايل املاأخوذ من تقرير ) CAC(، جزء املديونية التي مت توليدها بفعل هذين العاملني.

مبيان 2.5  تطور الديون البلجيكية بالن�سبة املئوية من ن-د-خ، وبدللة ن�سب فائدة القرتا�س، من 1992 اإىل 2012 :

) BNB (  امل�سدر  :   ح�سابات اأجراها اوليفيي بوفون انطالقا من اأرقام البنك الوطني ببلجيكا
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الديون بالواليات املتحدة االأمريكية2-5

الديون بالوليات املتحدة الأمريكية
جدول 1.5 تطور املديونية العمومية واخلا�سة  ) ب % من ن-د-خ ( من �سنة 2009 اإىل 2013 :« منطقة اليورو «  :

2012 2008 2000 1990 1980 القطاع

83 100 72 65 49 العائالت

81 75 63 58 53 الرشكات غري املالية

89 119 87 44 18 الرشكات املالية

93 55 47 54 35 الدولة

ال�صبب  لهذا  الدقة،  �صئنا  اإن  اأو  العاملي،  القت�صاد  قلب  توجد يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  رغم 

العائالت  وكانت  واخلا�صة.  العمومية  للمديونية،  فيه  املتحكم  غري  النمو  من  ت�صلم  مل  فاإنها  بالذات، 

الأمريكية  ب�صكل خا�ض هي الأكرث تاأثرا بهذه الظاهرة.

تتضمن مديونية الدولة مديونية الحكومات المحلية والفدرالية.
US Federal Bailout : http://www.usfederalbailout.com/program_details  المصدر:

مبيان 3.5: ا�ستدانة الدولة الفرن�سية واجلزء املتعلق ب" مفعول كرة الثلج " وبالهدايا ال�سريبية ) ب % من ن-د-خ، بني �سنة 1985 و 2013( :

املفتاح

اخلط الأعلى : الدين الفعلي

اخلط الأو�سط : الدين الكامن دون احت�ساب اخل�سائر الناجتة عن الهدايا ال�رضيبية

 اخلط الأ�سفل : الدين الكامن دون احت�ساب اخل�سائر الناجتة عن الهدايا ال�رضيبية و دون

احت�ساب

زيادة املديونية الناجتة عن مفعول كرة الثلج
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يو�صح هذا اجلدول خمتلف الربامج التي مت تطبيقها يف الوليات املتحدة الأمريكية بني 2008 و2013 لأجل 

اإنقاذ البنوك، منذ  برنامج اإنقاذ الأ�صول املتعرثة )TARP( امل�صادق عليه من قبل الرئي�ض جورج بو�ض اآنئذ، 

اأكتوبر 2008.

من املمكن العتقاد بان املوؤ�ص�صات املالية الأمريكية عرفت خ�صائر هائلة بعد اأزمة 2008. لكن �صيئا من ذلك 

مل يقع. فبف�صل حتويل املوارد العمومية، متكنت هذه املوؤ�ص�صات من ا�صتعادة م�صتويات عالية من املردودية 

واحلفاظ عليها.

خ�شائر واأرباح البنوك يف الوليات املتحدة الأمريكية

المصدر:
Banque de la réserve fédérale de St Louis.

  المصدر : المجلس العام للسلطة القضائية، اسبانيا
 Consejo General del Poder Judicial ; Realty Trac Foreclosure Market Report 2012 et 2013

الكلفة العمومية لإنقاذ البنوك

الكلفة العمومية لإنقاذ البنوك بني 2008 و2013 ) مبليارات الدولرات الأمريكية( : الوليات املتحدة الأمريكية 

الضامنات املصاريف الخام الربنامج

- 167 برنامج إنقاذ األصول املتعرثة )TARP( أو مخطط بولسون

4071 510 )TARP الخزانة األمريكية )خارج

2018 2632 )TARP االحتياطي الفدرايل)خارج

2475 0 )FDIC( مؤسسة تأمني الودائع االتحادية

7621 17 )TARP برامج أخرى ) خارج

16184 3326 املجموع
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اسبانيا  الواليات
املتحدة

- 532833 2005

- 717522 2006

- 1285873 2007

17433 2330483 2008

22493 2824674 2009

32689 2871891 2010

40740 1887777 2011

147442 1836634 2012

260797 14287687 املجموع

جدول 8-5 عدد عمليات الطرد من ال�سكن نتيجة احلجز العقاري بالوليات املتحدة وا�سبانيا، بني 2005 و2012 

ي�صم رقم �صنة 2012 كذلك الأحكام بالطرد التي اأ�صدرتها املحاكم البتدائية.

الأزمة العقارية

مبيان 4-5   اأرباح البنوك بني 1998 و 2012)مبليارات الدولرات الأمريكية(: الوليات املتحدة 

حني كانت البنوك حتافظ على مردوديتها بف�صل خمتلف امل�صاعدات العمومية وال�صيولة التي وفرتها البنوك 

املركزية، كانت ماليني الأ�رش الأمريكية ومئات اآلف الأ�رش يف اإ�صبانيا ت�صاهد كيف اأدارت لهم الدولة ظهرها 

رغم حمنتهم. �صنة 2005، كانت التقديرات حول عدد العائالت التي فقدت م�صاكنها يف الوليات املتحدة 

اأكرث من 14 مليون عائلة. ويف ا�صبانيا، كانت 260797 عائلة قد عرفت نف�ض امل�صري بني 2008 و2012.

اأين ذهبت برامج الإنقاذ لكي تتمكن هاته العائالت من تلبية حاجة اإن�صانية اأ�صا�صية متمثلة يف التوفر على �صكن؟
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            منو غري متحكم فيه للمديونية على امل�ستوى العاملي1-6

ارتفعت مديونية البلدان التي متت درا�صتها بني �صنتي 2007 و2012 ب 67℅، والدول املتقدمة هي التي عرفت 

الرتفاعات الأ�صا�صية، وكما راأينا ، فقد ترافقت هذه الرتفاعات الفجائية مع الركود القت�صادي وتكاليف اإنقاذ 

البنوك. 

وعك�ض الفهم ال�صائع الذي يفرت�ض ان الدين العمومي هو م�صدر الزمة، كنتيجة لالفراط يف النفقات العمومية، 

كان الرتفاع الأكرث قوة هو ذلك الذي �صجله الدين اخلا�ض. وكمثال، بني 2000 و2008 ، ارتفع جمموع الدين 

اخلا�ض ) ال�رشكات غري املالية وال�رشكات املالية والعائالت( مبا يرتاوح بني 175℅ و235℅ من الناجت الداخلي 

اخلام )ن-د-خ( يف و-م- اأ وبني 268℅ و434℅ بالن�صبة لل)ن-د-خ( يف اململكة املتحدة. ومنذ اندلع الأزمة، تعمقت 

مديونية القطاع اخلا�ض غري املايل : فقد قدر بنك الت�صويات العاملي )BRI( ارتفاع هذه املديونية على امل�صتوى 

العاملي ب 30℅  . وح�صب )BRI(، فقد ارتفعت الديون اخلا�صة للقطاع غري املايل يف البلدان املتقدمة اإىل معدل 

و�صطي ب 275℅ من )ن-د-خ( ، و ب 175℅ من )ن-د-خ( يف البلدان امل�صماة �صاعدة.

      املديونية يف ال�صمال واجلنوب: م�صهد عام6

جدول -1 6 :الدين العمومي يف البلدان املتقدمة والبلدان يف طريق النمو بني 2007و 2012 ) مباليري الدولرات الأمريكية( 

2012 2007

14089 9368 الدين العمومي يف أوروبا )السبعة والعرشين(

15239 8057 الدين العمومي يف و-م-أ

10792 6482 الدين العمومي يف اليابان

2590 1326 الدين العمومي يف اململكة املتحدة

1766 1272 PED الدين العمومي الخارجي يف

   المصدر: هذه المعطيات مأخوذة من قواعد المعطيات التالية : Eurostat  )مذكور(، البنك العالمي)مذكور(. األرقام الخاصة ب و-م-أ واليابان تحيل إلى ديون الحكومة المركزية وتستثني 
ديون مستويات اإلدارة األخرى وأنظمة الحماية االجتماعية.

http://www.bis.org/pub/ar2014_fr.pdf التقرير السنوي 2014، يونيو 2014، مبيان 1-1موجود ب ، )BRI( بنك التسويات العالمي 
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2-6

3-6

           مقارنة بني اأرقام ديون ال�سمال واجلنوب  

تك�صف مقارنة ب�صيطة بني مبالغ الدين العمومي للبلدان املتقدمة وتلك اخلا�صة بالبلدان يف طريق النمو حقيقة 

الثالث  العامل  اإلغاء ديون  �صهولة  الأوىل. وهذا يبني  اأقل بكثري من ديون املجموعة  الثانية  اأن ديون املجموعة 

باعتبارها عملية ممكنة التطبيق على امل�صتوى القت�صادي واملايل. اإنها م�صاألة �صيا�صية، �رشط �رشوري )لكن 

لي�ض بكاف(، من اأجل �صمان احرتام احلقوق الإن�صانية يف هذه البلدان.

يبني اجلدول اأ�صفله بع�ض الأمثلة من ميزانيات، ح�صب اأبواب متعددة وعلى �صعيد عاملي – امل�صاريف الفعلية  

الإنفاق على  يتم  املثال،  �صبيل  فعلى  تلبيتها.  يتم  ل  ال�صاكنة  لق�صم من  الأ�صا�صية  احلاجات  اأن  وخ�صائر- مع 

توجيه ال�صكان ملا يتوجب �رشاوؤه ) نفقات الإ�صهار( 159 مرة اأكرث من املبلغ املخ�ص�ض لربنامج الغذاء العاملي 

ملنظمة المم املتحدة لأجل الق�صاء على اجلوع يف العامل.

مبيان 1-6 : مقارنة بني ديون البلدان املتقدمة والبلدان يف طريق النمو �سنة 2012  ) مبليارات الدولرات(

مقارنة بني ارقام الديون وباقي النفقات

 إذا ما أضفنا الدين الخاص للقطاع المالي ) بنوك، تأمينات ...( سترتفع هذه النسبة أكثر.
الحماية  المركزية وتستثني ديون مستويات اإلدارة األخرى وأنظمة  الحكومة  إلى ديون  الخاصة ب و-م-أ تحيل  العالمي)مذكور(. األرقام  البنك  المعطيات Eurostat  )مذكور(،    مصدر 

االجتماعية.
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جدول 2-6 : بع�س الأرقام الدالة ) مبليارات الدولرات المريكية، 2010-2012(

557 املصاريف السنوية عامليا عىل اإلشهار )2012(

1740 املصاريف العسكرية السنوية عامليا )2011(

171 خدمة الديون العمومية الخارجية للبلدان يف طريق النمو)2011(

400 كلفة التهرب الرضيبي يف البلدان يف طريق النمو )2011(

240 مداخيل بنوك األعامل، مثل غولدمان ساتش )2012(

400 املصاريف السنوية عامليا لرشاء املخدرات غري القانونية)2011(

67 املصاريف السنوية عامليا لتغذية الكالب والقطط املنزلية)2012(

3,5 املبالغ املخصصة لربنامج الغذاء العاملي لألمم املتحدة)2010(

8 ميزانية جمهورية الكونغو الدميقراطية- 74مليون نسمة)2012(

12 األرباح املوزعة من قبل غولدمان ساتش )2011(

21 األرباح املوزعة يف مدينة لندن )2011(

119 األجور واألرباح املوزعة من قبل اكرب خمسة بنوك بوما )2010(

4-6
يف الوقت الذي حتافظ فيه حكومات البلدان يف طريق النمو على ديون كبرية لبنوك ال�صمال، متلك ال�رشكات 

الكربى وكبار الأغنياء يف تلك ب-ط-ن ح�صابات يف نف�ض هذه البنوك، ومتثل 14 �صعفا من قيمة هذه الديون 

العمومية، مما يبني ب�صكل وا�صح �رشورة الن�صال �صد هروب الر�صاميل ومن اأجل ا�صتعادة اخلريات التي ل ت�صل 

ل�صكان البلدان يف طريق النمو املنهوبني من قبل الطبقات ال�صائدة املحلية.

موجودات  اأغنياء البلدان يف طريق النمو ببنوك ال�سمال

مبيان 2-6 : الديون العمومية للبلدان يف طريق النمو لبنوك ال�سمال واملوجودات البنكية يف بنوك ال�سمال الآتية من اأفراد و�سركات يف 

البلدان يف طريق النمو )مبليارات الدولرات الأمريكية( 

   المصدر : معطيات مستخرجة من قاعدة بيانات بنك التسويات العالمي )BRI( )مصدر مذكور( ، البنك العالمي، International Debt Statistics )مصدر مذكور(
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ي�صتلزم نظام املديونية ا�صتعمال املوارد العمومية من اأجل الدفع للدائنني، على ح�صاب تلبية احلاجات واحلقوق 

الأ�صا�صية لل�صكان. كذلك، متيل العالقة بني الدائنني واملدينني بقوة مل�صلحة الأوائل. هناك عن�رش م�صرتك 

بني اأزمة املديونية اخلارجية يف اأمريكا الالتينية، التي انفجرت �صنة 1982، واأزمة اليورو ابتداء من 2010، 

يتمثل يف احلالتني، يف كون رد الفعل الأويل كان هو اإنكار ما يحدث وعدم فعل اأي �صيء. بعد ذلك، مت تطبيق 

اإجراءات تخدم م�صلحة الدائنني. فمن اأجل قلب وجهة العجز العمومي وبالتايل �صمان ت�صديد الديون، مت و�صع 

�صيا�صات التقومي والتق�صف، دون الكرتاث لتكلفتها على ال�صكان �صحايا الأزمة.

التي متكن من جعل  التقومي  �صيا�صات  وتطبيق  الديون  بت�صديد  املحلية،  بالنخب  امل�صاندون  الدائنون،  يطالب 

ذلك اأولوية على كل احلاجات الجتماعية، م�صحية بذلك باحلقوق الأ�صا�صية لل�صكان. اأكرث من ذلك، تبني اأن 

الإجراءات املطبقة  غري منتجة، بل وقاتلة لالإنتاج، لأنها عمقت امل�صكل اأكرث فاأكرث. لقد اأ�صبحت و�صعية 

املديونية املفرطة، بذلك، معطى بنيويا.

الفوارق: املديونية" يعمق  "نظام 
ميكن الدين اأقلية حمظوظة من ال�صتئثار ب�صل�صلة من املداخيل متكنها من زيادة موجوداتها ب�صكل م�صتدام. 

بالنتيجة تفقد الدولة املوارد ال�رشورية لتلبية حاجات ال�صكان الأ�صا�صية، يف الوقت الذي يراكم فيه الأغنياء 

الرثوات وتتعاظم الفوارق، فيما متكن ال�صلطة املتزايدة التي يحوزها البع�ض من ممار�صة �صغوط كبرية على 

ال�صلطات العمومية فيما يتعلق باإعداد ال�صيا�صات العمومية.

اآن  اإعادة توزيع للمداخيل ل�صالح الأكرث غنى، ال�صيء الذي يعد �صببا ونتيجة يف   ينتج عن ارتفاع املديونية 

لال�صتغالل الكثيف جدا لليد العاملة وللموارد الطبيعية. 

اجناز  اأخرى،  منظمات  بجانب  ل-ا-د-ع-ث،  الثالث،  العامل  ديون  اإلغاء  جلنة  تقرتح  هذا،  كل  مواجهة  يف 

تدقيقات يف الديون حتت رقابة مواطنية، لأجل تو�صيح اأ�صلها و حتديد جزئها الذي ينبغي اعتباره ل م�رشوعا 

و/اأو ل قانونيا من اجل اإلغائه.

يف كليته. اإنها يف الواقع نف�ض اآليات الهيمنة وال�صتغالل التي  نظام املديونية"  تعمل ل-ا-د-ع-ث على اإدانة " 

تنتظم حتتها الديون العمومية والديون الفردية الال م�رشوعة، التي تخ�صع ال�صعوب كذات جماعية والأفراد من 

الطبقات ال�صعبية )فالحون مدينون، عائالت مطرودة من م�صاكنها من قبل البنوك، ن�صاء حما�رشات من قبل 

منظومة القرو�ض ال�صغرى يف اجلنوب، طلبة مثقلون بالديون ( وبطبيعة احلال ينبغي اإرفاق اإلغاء كل الديون 

غري ال�رشعية بعدد من الإجراءات : ت�رشيك القطاع البنكي و التاأمينات لأجل حتويلهما اإىل خدمة عمومية، 

واإ�صالح جذري للنظام ال�رشيبي ل�صالح الأغلبية ال�صاحقة من ال�صكان، تاأميم قطاع الطاقة وجعله خدمة عمومية، 

مع خف�ض جذري ل�صاعات العمل مرفقا بتوظيفات جديدة ورفع لالأجور والتعوي�صات الجتماعية، مع جتويد 

وتو�صيع اخلدمات العمومية، وحت�صني اأنظمة التقاعد القائمة على التوزيع، واإر�صاء امل�صاواة بني الن�صاء والرجال، 

والقيام باإ�صالحات �صيا�صية جذرية عرب املرور مب�صارات تاأ�صي�صية...

تندرج هذه الإجراءات، اإذن، �صمن م�رشوع وا�صع للتحويل الجتماعي والبيئي وال�صيا�صي، يروم اخلروج من النظام 

الراأ�صمايل املدمر. يندرج الن�صال �صد " نظام املديونية" ، يف كليته، يف �صياق ن�صال اأ�صمل من اأجل عامل متحرر 

من كل اأ�صكال ال�صطهاد وال�صتغالل.

املديونية نظام  خال�صات اآثار 

انتهى
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والرموز املخت�صرة  ال�صماء 

APD: امل�صاعدة العمومية للتنمية.
ATTAC، اطاك : جمعية ت�رشيب املعامالت املالية و للفعل املواطني.

BCE، ب-م-ا : البنك املركزي الأوروبي.
 BM، ب- د: البنك الدويل.

 BRI، ب-ت-ع : بنك الت�صويات العاملي.
CAC: الئتالف من اأجل التدقيق املواطني يف الديون العمومية.

CAC 40 : مواكبة ر�صملة البور�صة ) موؤ�رش 40 �رشكة كربى يف بور�صة باري�ض(
CADTM، ل-ا-د-ع-ث : اللجنة من اأجل اإلغاء ديون العامل الثالث.

CEPALC: اللجنة القت�صادية لأمريكا الالتينية والكاريبي.
CNUCED: ندوة الأمم املتحدة حول التجارة والتنمية.

CETIM: اأوروبا الو�صطى والعامل الثالث.
CIRDI: املركز الدويل لف�ض املنازعات املتعلقة بال�صتثمارات ) جمموعة البنك الدويل(.

FAO، الفاو : منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة.
FMI، �صند : �صندوق النقد الدويل.

G7: جمموعة الدول ال�صبع الأكرث ت�صنيعا ) اأملانيا، كندا، الوليات املتحدة، فرن�صا، اململكة 
املتحدة، ايطاليا، اليابان(.

ICAN: ال�صبكة الدولية للتدقيق  املواطني  يف الديون العمومية.
IDH: موؤ�رش التنمية الب�رشية.
IFI: املوؤ�ص�صات املالية الدولية.

OCDE،م-ت-ت-ا : منظمة التعاون والتنمية القت�صادية.
ONG: منظمة غري حكومية.

PAH: اأر�صية �صحايا الرهون العقارية.
PAS،ب-ت-ه : برنامج التقومي الهيكلي.

PECOT: دول اأوروبا الو�صطى وال�رشقية + تركيا.
PED، ب-ن: بلد يف طريق النمو.
PIB، ن-د-خ: الناجت الداخلي اخلام.

PPA: معادل القوة ال�رشائية.
PPTE، ب-ف-ا-م : البلدان الفقرية الأكرث مديونية.

RDC: جمهورية الكونغو الدميقراطية.
TARP: برنامج  اإنقاذ الأ�صول املتعرثة.  

TVA، �ض-ق-م : ال�رشيبة على القيمة امل�صافة.
UE: الحتاد الأوروبي.
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م�صطلحات ثبت 

امل�صاعدة العمومية للتنمية APD)معت(:ن�صمي م�صاعدة عمومية للتنمية، تلك الهبات و القرو�ض املمنوحة 

ب�رشوط مالية مي�رشة من قبل الهيئات العمومية للبلدان امل�صنعة ل�صالح البلدان يف طريق النمو.  يكفي اأن يتم 

تقدمي قر�ض ب�صعر فائدة اأقل من �صعر ال�صوق)قر�ض مي�رش( ليتم اعتباره م�صاعدة بالرغم من كونه �صي�صدد ب�صكل 

كامل. والقرو�ض الثنائية امل�رشوطة )التي ت�صرتط �رشاء منتوجات اأو خدمات من البلد املقر�ض( واإلغاءات 

املديونية تعترب كذلك م�صاعدة عمومية للتنمية ) انظر اجلدول �ض...(

اأ�صل/اأ�صولActif : ب�صفة عامة، ي�صري م�صطلح " اأ�صل " اإىل ملكية ذات قيمة قابلة للتحقيق، اأو قادرة على توليد 

مداخيل يف احلالة املعاك�صة نتكلم على خ�صم/ خ�صوم ) Passif( و الذي يعني اجلزء من امليزانية املكون من 

املوارد ) روؤو�ض الأموال املوردة من قبل ال�رشكاء وتوريدات تفادي املخاطر وكذلك الديون( 

تقومي هيكلي :  �صيا�صة اقت�صادية نيو ليربالية مفرو�صة من قبل �صندوق النقد الدويل)�صند(، يتم مبقابل تنفيذها 

منح قرو�ض جديدة اأو اإعادة جدولة ديون قدمية.

اهتالك :ت�صديد اأ�صل الدين) راأ�ض املال( دون اعتبار الفوائد.

بنك مركزي : البنك املركزي لبلد ما يدير ال�صيا�صة النقدية ويحوز احتكار اإ�صدار العملة الوطنية.

البنك املركزي الأوروبي BCE)ب م ا( :هو هياأة اأوروبية مقرها فرانكفورت، اأن�صاأت �صنة 1998، حيث قامت 

بلدان منطقة اليورو بتحويل اخت�صا�صاتها النقدية، و دورها الر�صمي �صمان ا�صتقرار الأ�صعار) مكافحة الت�صخم( يف 

منطقة الأورو. وقد و�صعت قوانينها ب�صكل يجعلها " م�صتقلة " �صيا�صيا، لكنها واقعة يف الواقع حتت التاأثري املبا�رش 

لعامل املالية. 

البنك العاملي  BM :هيئة مالية دولية اأن�صئت يف اإطار اتفاقيات بروتون وودز ) 1944(. �صميت بادئ ذي بدء 

بالبنك الدويل من اأجل اإعادة الإعمار والتنمية ) BIRD( باعتبار اأن مهمته الأولية كانت هي متويل اإعادة اإعمار 

البلدان اخلارجة لتوها من احلرب العاملية الثانية. يتكون البنك الدويل من خم�صة فروع ) انظر ن�ض "البنك العاملي 

: بيت العنكبوت �ض ...(. وبرغم اأن هدفه املعلن هو ا�صتئ�صال الفقر، اإل اأن تدخالته ت�صتثري انتقادات كبرية 

من طرف احلركات الجتماعية نظر لالآثار ال�صيئة ل�صيا�صاته (

بنك الت�صويات الدوليةBRI:هو هيئة عاملية اأحدثت �صنة 1930 بغر�ض حفز التعاون النقدي واملايل العاملي، 

ويلعب كذلك دور بنك البنوك املركزية، حيث يجمع 56 بنكا مركزيا.

نادي باري�ض : هو جمموعة دول دائنة، احدث عام 1956، ويخت�ض مبعاجلة م�صاكل عدم ت�صديد البلدان يف 

طريق النمو لديونها.

دين : مبلغ مايل يحق ل�صخ�ض ما)الدائن( مطالبة �صخ�ض اآخر  )املدين( ت�صديده. 

دين خارجي : هو دين متعاقد عليه مع دائن خارجي، ينق�صم اإىل دين خارجي عميمي ودين خارجي خا�ض. يعرب 

عن الدين اخلارجي عموما بالعمالت الأجنبية خ�صو�صا ال�صعبة منها.

دين خا�ض : هو الدين املتعاقد عليه مع خوا�ض: هيئات مالية )بنوك - تاأمينات - �صناديق معا�صات...( اأو 

هيئات غري مالية )�رشكات(، اأومن قبل عائالت.

دين داخلي : دين متعاقد عليه مع وكالء عموميني اأو خوا�ض لبلد ما مع دائنني مقيمني يف ذات البلد. وميكن 
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التعبري عن الدين الداخلي بالعملة املحلية، كما اأن العقد يكون وفقا للقوانني املحلية وخا�صعا لها.

العمومية  واملوؤ�ص�صات  املحلية  اجلماعات  و  الدولة  من  عليها  املتعاقد  القرو�ض  جمموع  هو   : عمومي  دين 

ومنظمات الحتياط الجتماعي.

دين �صيادي :  هو دين دولة ما اأو م�صمون من طرفها.

خف�ض قيمة : خف�ض �صعر �رشف عملة ما بالن�صبة لعمالت اأخرى، مما يوؤدي اإىل خف�ض فيمتها يف ال�صوق 

النقدي العاملي.

عملة اأجنبية : هي وحدة نقدية لبلد اأجنبي اأو ملنطقة نقدية اأجنبية. يف �صوق العمالت الأجنبية يتم حتديد 

�صعر �رشف عملة اأجنبية بالن�صبة لأخرى. ميكن ا�صتبدال كل عملة اأجنبية يف �صوق العمالت الأجنبية، بحرية، 

بعملة اأخرى.

EUROSTAT : هو مكتب الإح�صائيات يف الحتاد الأوروبي، مقره اللوك�صمبورغ.
 Fédéral Reserve ويتم التعبري عنه غالبا ب ، Fédéral Reserve System ر�صميا ( :FEDالحتياطي الفدرايل

 Fédéral  هو البنك املركزي يف الوليات املتحدة الأمريكية، اأن�صئ يف 23 �صتنرب 1913، من قبل )Fed اأو

Reserve Act املعروف كذلك با�صم Owen Glass Act،  بعد عدة اأزمات بنكية و بخا�صة الذعر البنكي ل�صنة 
 .1907

�صندوق النقد الدويل FMI) �صند( :  هياأة مالية عاملية اأحدثت يف اإطار اتفاقيات بروتون وودز ) 1944( بجانب 

النقدي  النظام  ا�صتقرار  الثابت و�صمان  الدفاع غن نظام ال�رشف  الأ�صل هو  العاملي. كان دور �صند يف  البنك 

اأزمة الديون ل�صنة 1982، فر�ض �صند  العاملي. بعد نهاية بروتون وودز )1971( مت الحتفاظ ب �صند . وبعد 

براجمه للتقومي الهيكلي.

مبادرة البلدان الفقرية الأكرث ا�صتدانة PPTE: هي مبادرة و�صعت �صنة 1996  ومت تاأكيدها �صنة 1999، و هي 

جعل املديونية قابلة لالحتمال  موجهة لتخفيف ديون البلدان الأكرث فقرا و الأكرث مديونية، بهدف متوا�صع " 

)حمتملة(. متر املبادرة يف اأربع مراحل متطلبة ومعقدة:

فلكي ي�صتفيد بلد ما من املبادرة، عليه اأن يطبق لثالث �صنوات، �صيا�صات اقت�صادية م�صادق عليها من طرف 

�صند والبنك العاملي، على �صكل برامج تقومي هيكلي، و تبني وثيقة ا�صرتاتيجية تقلي�ض الفقر.

يف نهاية ال�صنوات الثالث، تاأتي حمطة اتخاذ القرار... يحلل �صند طبيعة ا�صتدانة البلد املر�صح هل هي حمتملة 

اأو غري حمتملة، فاإذا كانت القيمة اخلام للوعاء" جمموع الديون اخلارجية/ ال�صادرات" اكرب من %150 ، فالبلد 

ميكن قبوله لال�صتفادة من املبادرة.

ال�صيا�صات  الدائنني ، دول وبنوكا خا�صة. وعليه متابعة   الأولية من قبل  التخفي�صات  اأول من  البلد  ي�صتفيد 

امل�صادق عليها من لــدن  �صند  والبنك العاملي.

يف الأخري، املحطة النهائية، يتم منح ما تبقى من التخفي�صات لكي ي�صتطيع البلد تلبية املعايري التي تعترب 

كافية لحتمال املديونية.

الت�صخم  Inflation :ارتفاع تراكمي ملجموع الأ�صعار ) مثال ارتفاع �صعر البرتول الذي يت�صبب يف النهاية بتعديل 

الأجور يف اجتاه الرتفاع، و ارتفاع باقي الأ�صعار...(. يوؤدي الت�صخم اإىل فقدان قيمة النقود باعتبار اأنه مع مرور 

الزمن نحتاج اإىل مبالغ اأعلى للح�صول على نف�ض الب�صاعة. تعمل ال�صيا�صات الليربالية اأ�صا�صا على مكافحة الت�صخم 

لأجل هذا ال�صبب.
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ال�صيولة  éliquidité: هي الر�صاميل التي يتوفر عليها اقت�صاد ما اأو �رشكة ما يف حلظة ما، وميكن لنق�ض ال�صيولة 
اأن يوؤدي اإىل ت�صفية �رشكة ويدفع القت�صاد نحو الركود. 

عملة قوية Monnaie forte:هي عملة "خارجية " تعمل كحا�صنة للقيمة يف �صوق معني. والعوامل التي ت�صاهم 

يف منح عملة معينة و�صع عملة قوية هي : الثبات على مدى بعيد، وو�صع اقت�صادي م�صتقر فيما يخ�ض الت�صخم، 

والوزن القت�صادي للبلد الذي ي�صدر العملة. والعملة القوية الرئي�صية هي الدولر الأمريكي.

الأكرث  الرئي�صية  الدول  وت�صم   1960 �صنة  OCDE)م ت ت ق(:اأن�صاأت  القت�صادية  والتنمية  التعاون  منظمة 

ت�صنيعا. �صمت 34 ع�صوا �صنة 2013.

الناجت الداخلي اخلام PIB )ن- د-خ(:هو اأحد املحددات القت�صادية التي تقي�ض جمموع الإنتاج على تراب معني، 

حمت�صبا مبجموع القيم امل�صافة. هذا القيا�ض غري كاف ب�صكل جلي، فهو ل ياأخذ بعني العتبار، مثال، كل 

الأن�صطة التي ل ت�صكل مو�صوعا للتبادل الب�صاعي. يح�صي ن د خ الإنتاج الب�صاعي والإنتاج غري الب�صاعي املكون 

ح�رشا من خدمات. ي�صمى تغري ن د خ بني فرتة واأخرى منوا اقت�صاديا.

برنامج تقومي هيكلي PAS ) ب ت ه ( : مت فر�ض برامج التقومي الهيكلي على البلدان يف طريق النمو من طرف 

�صند بعد اأزمة ديون 1982. مت ا�صتعمال الديون كو�صيلة لفر�ض �صيا�صات مالئمة للدائنني ولل�رشكات املتعددة 

اجلن�صيات يف ال�صمال واأ�صحاب الر�صاميل املحليني والأجانب، اأدت )ب ت ه( اإىل تعمق هائل للفقر يف البلدان 

ما هو هذا التقومي الهيكلي؟"( التي طبقته ) انظر �ض... :" 

احتياطي العمالت الأجنبية : هي الأ�صول املتوفرة بالعمالت الأجنبية لدى ال�صلطات املالية لبلد ما.

اإعادة جدولة الديون: هو تغيري يف �رشوط الدين، مثال بتغيري اآجال ت�صديد ا�صل الدين و/اأو فوائده. يكمن الهدف 

انقا�ض مبالغ  لأجل  الت�صديد  بتمديد فرتة  �صعوبات،  يواجه  لبلد   " "الأوك�صيجني  بع�ض  اإعطاء  ب�صكل عام يف 

الدفعات اأو مبنح فرتة �صماح يتم تعليق ال�صداد فيها.

خدمة الدين : جمموع الفوائد ورا�ض املال التي مت ت�صديدها خالل مدة معينة.

م�صاربة : عملية  متوقع  داخل �صوق معني، عك�ض اجتاه تطوره غالبا، باأمل احل�صول على ربح.

خمزون الديون : جمموع مبالغ الديون .

ن�صبة الفائدة : عندما يقر�ض )ا( مال ل )ب(، ي�صدد )ب( املبلغ املقرت�ض من )ا( ) را�ض املال(، زائد مبلغ اإ�صايف 

ي�صمى "فائدة"، لكي تكون ل )ا( م�صلحة يف اإمتام هذه العملية املالية. ن�صبة الفائدة، بهذا احلجم اأو ذاك، حتدد  

اأهمية الفوائد. ن�صبة الفائدة ال�صمية هي الن�صبة التي مت التعاقد ب�صاأنها عند اخذ القر�ض. ن�صبة الفائدة احلقيقية 

هي الن�صبة ال�صمية املنقو�صة بن�صبة الت�صخم.

حتويل اإىل �صايف الديون : هو الفرق بني املبالغ املقرت�صة املح�صل عليها و جمموع املبالغ امل�صددة )راأ�ض مال 

وفوائد( خالل ذات الفرتة الزمنية. يكون هذا التحويل ال�صايف اإيجابيا عندما يتو�صل البلد املعني بقرو�ض اأكرث 

من ما ي�صدده من ديون. و يكون �صلبيا اذا كانت املبالغ امل�صددة اكرب من املبالغ التي تدخل البلد.

الثالوثTroïka  : يف اإطار الأزمة الأوروبية ، يتاألف الثالوث من ثالث منظمات : اللجنة الأوروبية  )ل ا(  و 

البنك املركزي الأوروبي ) ب م ا( و �صندوق النقد الدويل )�صند(. مهمة الثالوث هي متابعة  الدول التي تواجه 

من قرو�ض الحتاد الأوروبي و�صند . يف الواقع، ل ت�صمح ال�صيا�صات املفرو�صة  �صعوبات اقت�صادية و التي "ت�صتفيد" 

من قبل الثالوث بخروج الدول املعنية من �صعوباتها القت�صادية، فالعك�ض هو ما يح�صل.


