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التقرير حصيلة متابعة ما ُينشر في اإلعالم االقتصادي والشبكة 
 .غسان ديبة، األخبار ملحق رأس المالالعنكبوتية. 

ين، أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابع
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما 
يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه 

 المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .
يحة واردة في وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صح

التقرير ألن المعلومات الواردة فيه على مسؤولية المصدر الذي حصلنا منه 
أرجو االطالع وموافاتي بأية  على المعلومة، المثبت في نهاية التقرير.

 مع أطيب تمنياتي   .مالحظات حول التقرير
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                           

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                 
 مالحظة: 

أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير إعالمي ليتم حذف اسمه من 
 القائمة البريدية.
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 م ع ك التقرير االقتصادي التخصصي 

 صندوق النقد  vs صندوق النقد
 غسان ديبة

 August 22 2021 آب 22
 [: كينز في واشنطن1صندوق النقد ] vs صندوق النقد - 1

 2019تموز  22اإلثنين  غسان ديبة، األخبار ملحق رأس المال، بيروت
إن الرأسمالية المنحطة، العالمية والفردية، التي وجدنا أنفسنا بين يديها »

بعد الحرب، ليست ناجحة وال ذكية وال جميلة... باختصار إننا ال نحبها وبدأنا 
جون ماينارد  «دما نفّكر بماذا نستبدلها، فنحن حائرون جّدا  نكرهها. ولكن عن

 1933كينز في عام 
لليوم األخير من اجتماعات بريتون وودز  75اليوم تصادف الذكرى الـ

بينما  1944التي حصلت في األسابيع الثالثة األولى من شهر تموز من عام 
لهدف من االجتماع الحرب العالمية الثانية كانت على مشارف االنتهاء. كان ا

االتفاق بين الدول الحليفة، ومن بينها االتحاد السوفياتي، على نظام اقتصادي 
عالمي يؤدي إلى االستقرار والنمو في العالم، ويتفادى إعادة سيناريو عدم 
االستقرار الذي شهدته أوروبا والعالم في فترة ما بين الحربين وعلى إثر الكساد 

تكن مفاعيله اقتصادية فقط، بل سياسية من صعود ، والتي لم 1929العظيم 
 .الفاشية والنازية وصوال  إلى الحرب الثانية نفسها

من هذه االتفاقيات ولدت مؤسسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. 
األول كان معنيا  بإعادة اإلعمار والتنمية في ما بعد الحرب، أما الصندوق 

قتصادية العالمية من ناحية مساعدة الدول على فاعُتبر الحامي للتوازنات اال
حّل أزماتها في حال دخلت في حالة عجز خارجي، كما ُأنيط بالصندوق 
حماية نظام أسعار الصرف الثابتة بين العمالت الذي اعُتمد آنذاك. قصة، 
أو تاريخ، الصندوق طويلة منذ ذلك اليوم إلى اآلن، ولكن أهم ما في هذا 

ط ارتباطا  وثيقا  بتطور الرأسمالية واالقتصاد السياسي التاريخ، أنه مرتب
للرأسمالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن. كما ترابط هذا التاريخ 
بفكر االقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز وصعوده وهبوطه وعودة 
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صعوده اليوم في الدول الرأسمالية المتقدمة. كينز كان بالطبع أكثر 
القتصاديين شهرة في بريتون وودز. وعلى الرغم من أنه سابقا ، في خضم ا

الكساد العظيم كان يرى في زيادة منسوب العالمية االقتصادية خطرا ، وعلى 
الرغم من أنه لم يطرح هو فكرة صندوق النقد الدولي، بل طرح ما أسماه اتحاد 

فضه الذي ر  International Clearing Union التخليص العالمي
األميركيون مع رديفه إقامة عملة عالمية، إال أن االتفاقية والمؤسسات التي 
انبثقت عنها حملت بعضا  من بصماته، ولو إلى حين، وحكمت العالقات بين 
الدول الرأسمالية لمدة طويلة، بعد أن رفض االتحاد السوفياتي التوقيع على 

 .االتفاقية وأقام فضاءه االقتصادي الخاص

 بوليغان ــ المكسيك أنجل 
اليوم في خضم سياسات ترامب الحمائية وتقدم الصين نحو االقتصاد 
األول في العالم والبدء بعكس العولمة وظهور القومية االقتصادية، وكما قال 

 إن اللبرلة العالمية»مارتن وولف في الفايننشال تايمز في مقالة حول الذكرى 
Global Liberalisation   .الواليات المتحدة لم تتجه فقط بشكل قد توقفت

حثيث في اتجاه حمائي، بل إنها بدأت تعارض قانون وروحية منظمة التجارة 
والذي يتذكر كيف، منذ سنوات قليلة فقط، كانت منظمة التجارة «. العالمية

العالمية على كل شفة ولسان والتي انضمت إليها الصين الشيوعية عام 
ام باسكال المي كان بمثابة الحاكم الفعلي ، وكيف أن مديرها الع2001

للعالم، يعرف كم تغيرت األمور في هذه السنوات القليلة. من هنا تأتي أهمية 
ذكرى بريتون وودز، لتجعل الكثيرين حول العالم يدعون إلى إعادة إحياء 
مؤسساتها وروحيتها التي تبدو اآلن أنها تحتضر، بينما العالم يعود إلى زمن 

 .1944، وزمن ما قبل التوافق الذي حصل في عام الصراعات
 في واشنطن« كينز»

، ُيحاكي فيها مؤرخ صندوق النقد الدولي آتيش غوش، «محاكاة»في مقالة 
زيارة لكينز إلى مقره في واشنطن في هذه الذكرى حيث يلتقي المديرة الحالية 
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تعديالت التي كريستين الغارد. في الحوار بين كينز والغارد، تخبره أن أحد ال
« تشريع أسعار الصرف العائمة»حصلت على اتفاقات بريتون وودز كانت 

 :وهنا كان الحوار اآلتي
معدالت عائمة! لكننا أسسنا الصندوق تحديدا  من أجل اإلتيان »كينز: 

باالستقرار إلى أسواق العمالت بعد الفوضى العارمة التي حصلت في فترة ما 
ن نظام بريتون وودز للمعدالت الثابتة انهار في لك»الغارد:  .«بين الحربين

إذا  لماذا لم يتم إقفال »وهنا جاء رد كينز السريع  .«بدايات السبعينيات
 .«الصندوق؟

آه، اكتشف العالم أنه بحاجة لنا. باإلضافة إلى ذلك، »عندها قالت الغارد: 
الصرف فإننا مع المعدالت العائمة، ننفذ رقابة صارمة على سياسات أسعار 

للدول لنتأكد أنهم ال يلعبون بعمالتهم من أجل الحصول على أفضلية غير 
 .«عادلة في التجارة العالمية

ما »بعد ذلك يذهب كينز في جولة في المقر وعند عودته تسأله ال غارد 
يبدو أن كل شيء َتَغّير. في زمني، كان هناك ثالثة »يجيب كينز: « رأيك؟

لعمال من الناتج المحلي، وآسف لقولها مكان أشياء ثابتة: الطقس، حصة ا
المرأة في المجتمع. أما اآلن فكل شيء في حالة دفق. لكن في نفس الوقت 
لم يتغير شيء. فالصندوق ال يزال بحاجة إلى أن يساعد الدول لتتكيف مع 
معضالت ميزان المدفوعات من دون اللجوء إلى أساليب مدمرة لالنتعاش 

كما أن إنجازنا الحقيقي في بريتون وودز... كان إقامة  الوطني أو العالمي...
 .«مؤسسة تستطيع أن وتتكيف بالفعل من أجل خدمة أعضائها

إذا  السؤال األساسي الذي يطرح نفسه اليوم: هل طبق الصندوق وال يزال 
اآلن يطبق ما قاله كينز؟ وما فات مؤرخ الصندوق أي ما فات الغارد، أن 

ما كان سيكون رد كينز عندها ابتهاجا  أو تهّكما ، أن  تقول لكينز، وال أعلم
سياسات الصندوق ودوره كانا مرتبطين ارتباطا  وثيقا  بصعود وهبوط واليوم 
بعودة فكر كينز نفسه، أي كان مرتبطا  بالتغيرات في االقتصاد السياسي 

بعينيات للرأسمالية من استقرار ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى األزمة في الس
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إلى عدم االستقرار اليوم الذي يمكن تشبيهه بفترة ما بين الحربين، على الرغم 
 .من أن برانكو ميالنوفيتش يحّذر من األفراط في هذا التشبيه

 كينز والصندوق فعليا  

ترسخت قوانين ومؤسسات  1949بعيد الحرب العالمية الثانية، وحتى عام 
يق نظام العمالت الثابتة، على أساس النظام العالمي الجديد حيث بدأ تطب

تثبيت جميع العمالت في العالم تجاه الدوالر األميركي وتثبيت الدوالر 
األميركي تجاه الذهب، وتأسيس صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي. لكن 
هذا لم يكن كل شيء. بعيد الحرب أيضا ، بدأ فكر كينز، الذي توفي في عام 

جزئيا  بسبب اإلرهاق الذي أصابه في عمله عاما ،  63عن عمر  1946
خالل تلك السنوات، يصبح هو الفكر االقتصادي المسيطر في العالم 
الرأسمالي المتقدم. فقد كانت المعضلة األساسية التي تواجه االقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة بعد الحرب هي كيفية إطالق النمو االقتصادي، خصوصا  

كما كان من الواضح أنه لم «. تستعر»لتي بدأت في ظل الحرب الباردة ا
يكن من الممكن العودة إلى رأسمالية ما بين الحرَبين على مستوى العالقات 

 .بين الدول، وبالتالي كان بريتون وودز
لماذا لم يتم إقفال الصندوق؟ لقد لعبت هذه المؤسسة دور األداة العالمية 

 ا قبل كينزللرأسمال الصاعد وعودة الرأسمالية إلى م
أما على المستوى الداخلي، كان التنظيم الرأسمالي خارجا  للتو من أزمة 
الكساد العظيم التي طرحت عدة أسئلة مصيرية: أوال ، كيف سيتم التوفيق بين 
مصلحة الرأسمال في ربح أعلى وبين مصلحة العمال في أجور أعلى؟ ثانيا ، 

ن، إذا كان ما قاله كينز كيف سيتم الخروج من الدورات االقتصادية اآل
صحيحا  بأن األجور ال ُيمكن أن ُتَخّفْض في أيام األزمات؟ ثالثا ، كيف يتم 
التوفيق بين نمو اإلنتاجية الناتجة عن التطورات التكنولوجية في تلك الفترة، 
وخصوصا  التايلورية وخطوط التجميع، وبين القدرة االستهالكية لألكثرية التي 

ترة عمالية؟ الجواب على كّل هذه األسئلة كان في تطبيق كانت في تلك الف
الفوردي، حيث األجور ُتربط باإلنتاجية بحيث -في ما ُعرف بالنظام الكينزي 

ترتفع األجور واألرباح عندها سوية، ويتم القضاء على المعضلة الماركسية 
 في التناقض بين األرباح واألجور. وبارتفاع األجور يتم أيضا  خلق الطلب
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الكلي من قبل الطبقة العاملة لشراء ما تنتجه خطوط التجميع. أخيرا ، في حالة 
الركود لن يكون هناك حاجة لخفض األجور، ألن الدولة تستطيع أن ُتنفق 
وُتخرج االقتصاد من الركود نحو االزدهار. وهكذا، بسرعة تم خلق تنظيم 

 1945الية بين جديد للرأسمالية أدى إلى ما عرف بالعصر الذهبي للرأسم
وبداية السبعينيات. إذا كانت الكينزية + بريتون وودز، المعادلة أو الوصفة 
التي كادت أن تكون سحرية، أو أبدية، لحل المعضالت الرئيسية للرأسمالية. 

التنمية »وفي تلك الفترة أيضا  ظهر فرع جديد في علم االقتصاد أال وهو 
تحقيق التنمية في جميع بلدان العالم. ، وكانت اآلمال عالية في «االقتصادية

مراحل النمو »وبين « البيان الشيوعي»وكان الصراع إلى حد ما بين 
لالقتصادي األميركي والت روستو، « االقتصادي: مانيفستو غير شيوعي

ولكن االثنين كانا يقودان العالم إلى التقدم. في خضم كل ذلك، كان دور 
د كبير، أو منظما  لبعض هذه العالقات، سوق النقد الدولي هامشيا  إلى ح

فكان مكانا  بيروقراطيا  للضغط على بعض األزرار في هذه اآللة الرأسمالية 
الضخمة التي كانت تتحرك دوما  إلى األمام، والتي إلى جانبها اآللة االشتراكية 

كما قال نيكيتا خروتشوف في عام « تقبرها»التي تحاول اللحاق بها، أو أن 
1956. 

اليوم، العالم يعيش إرهاصات نهاية الكينزية ونهاية نظام بريتون وودز. 
، َفّك الرئيس األميركي نيكسون االرتباط بين الدوالر وبين 1971ففي عام 

الذهب، بسبب التضخم المتزايد في أميركا، وبعد أن تبين أن الواليات المتحدة 
ت فائض مع العالم تحولت من دولة دائنة إلى دولة مدينة، أو من دولة ذا

إلى دولة ذات عجز، فلم تعد تستطيع أن تبقي على هذا االرتباط. ومع هذا 
االنفكاك، تحول نظام الصرف العالمي إلى نظام متحرك ومرن، وهذا الذي 

لكن األمر «. إذا ، لماذا لم يتم إقفال الصندوق؟»استدعى أن يقول كينز: 
الكينزية وانتهاء العصر الذهبي  اآلخر الذي حصل في تلك الفترة، هو انهيار

للرأسمالية. وهنا تكمن المفارقة التاريخية، والجواب على لماذا لم يتم إقفال 
الصندوق، إذ لعب صندوق النقد الدولي، الذي ساهم كينز بتردد في بنائه، 

قنبلة »، ووضع األميركيون 2019وَخّصه مؤرخ الصندوق بزيارة لمقّره في 
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ما سنرى، في تعميق هذا االنهيار وفي َتَحّوَلُه إلى األداة في داخله، ك« موقوتة
العالمية للرأسمال الصاعد، وفي العودة إلى رأسمالية ما قبل كينز في الفكر 

 22/07/2019ُنشر في ملحق رأس المال :  .وفي الواقع أيضا  
-r.com/Capital/273831/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82akhba-https://al

-vs-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-1

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7 

 
 [: كينز خارج واشنطن2صندوق النقد ] vs صندوق النقد - 2

 2019تموز  29اإلثنين  غسان ديبة، األخبار ملحق رأس المال، بيروت 
إن االنكماش ال يخّفض األجور بشكل أوتوماتيكي، بل عبر إحداث »

البطالة. إن هدف قّلة النقد هو السيطرة على انتعاش مقبل. الويل لمن يقودهم 
 جون ماينارد كينز «ستعملوا قّلة النقد لزيادة حّدة الكسادإيمانهم ألن ي

بعد مغادرة كريستين الغارد صندوق النقد الدولي، ُتطرح بعض األسماء 
لخالفتها. االسم األكثر إثارة للجدل هو جيروين دايسلبلوم الذي كان وزير 

ذي المال في هولندا ورئيس المجموعة األوروبية خالل األزمة اليونانية، وال
اتخذ مواقف متشّددة، ومؤّيدا  التقّشف الذي أنهى إمكانية أن تأخذ اليونان 
منحى آخر، وخصوصا  بعدما استسلمت حكومة سيريزا اليسارية. وقد قال 
وولفغانغ مونشاو، أحد المعّلقين على المشهد األوروبي، عن ترشيح دايسلبلوم: 

تداولون ترشيح جيروين من غير المعقول أن وزراء مال االتحاد األوروبي ي»
دايسلبلوم لوظيفة الغارد في صندوق النقد الدولي، فهو شريك في تحّمل 

«. المسؤولية عن أسوأ األخطاء في السياسات الماكرو ــــ اقتصادية في أيامنا
أسوأ »طبعا  هذا صحيح، ولكن الصحيح أيضا  أن مواقف دايسلبلوم و

نقد الدولي في فترة بعد انهيار ليست بعيدة عن طروحات صندوق ال« األخطاء
مة بين «. بريتون وودز» فبعد هذا االنهيار، تحّول الصندوق من مؤّسسة ُمَنظِّّ

نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينيات إلى أقوى مؤّسسة على الصعيد 
العالمي امتدت سلطتها في بادئ األمر إلى الدول النامية، ومن ثّم إلى شرق 

إلى أوروبا الغربية، وهي عمدت، مع تعّمق  2008ن بعد أزمة أوروبا، وم

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/7/22
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/7/22
https://al-akhbar.com/Capital/273831/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/273831/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/273831/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/273831/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/273831/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7


  M E A K- Special Economic Report                 تقرير االقتصادي التخصصي الم ع ك 
 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry            الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

10 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                            سورية  12341دمشق ص ب 

قاسية ُعرفت بَشرطية « شروط»األزمات في العديد من البلدان، إلى فرض 
 .IMF conditionalityصندوق النقد الدولي أو الـ

 في البدء كان التضّخم

، حين فّك نيكسون الدوالر عن الذهب وأسقط 1971البداية كانت في عام 
ام العمالت الثابتة. ولكن ما كان يحصل، في الوقت نفسه، في معه نظ

بريتون »الرأسمالية هو أهّم من هذا القرار بالنسبة إلى مستقبل مؤّسسات 
إذ بالتزامن مع تفّكك نظام العمالت الثابتة، كان يتفّكك أيضا  النظام «. وودز

حلقة الحميدة بين الكينزي ــــ الفوردي. في نهاية الستينيات، بدا واضحا  أن ال
األجور واألرباح بدأت باالنحالل، فاألجور استمّرت باالزدياد نتيجة قّوة 
النقابات العّمالية والعقود الجماعية، بينما حصل تباطؤ في نمّو اإلنتاجية في 
األنظمة الرأسمالية المتقّدمة، ما كسر العالقة بين ازدياد األجور وازدياد 

ارتفاع معّدالت التضّخم. أيضا ، شهدت المرحلة األرباح، وأّدى أيضا  إلى 
ونهاية السبعينيات، تقّلبات اقتصادية وصدمات من جانب  1971الممتّدة بين 

)الثورة اإليرانية(. كل  1979)المقاطعة العربية( و 1973أسعار النفط في 
ذلك أّدى إلى التراجع عن الكينزية والفوردية، ليس فقط من أجل محاربة 

بل بسبب تهديد هذه الديناميكيات لألرباح وللنظام الرأسمالي نفسه. التضّخم، 
أصبحت خانقة أو قاتلة في  1945فالكينزية التي أتت ُمَخلِّصة في عام 

 .السبعينيات

 أنجل بوليغان ــ المكسيك 
في خضم التضّخم، أتى الرئيس األميركي جيمي كارتر ببول فولكر 

، وبعد ذلك تحّولت 1979وز/ يوليو محافظا  لالحتياطي الفدرالي في تم
السياسة النقدية األميركية إلى سياسة انكماشية لكّمية النقد المتوافر في 
االقتصاد من دون مراعاة ما سيحصل للفوائد. كانت هذه خّطة فولكر التي 
أعلن عنها في تشرين األول/ أكتوبر، من أجل إنهاء التضّخم الذي وصل 
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أّدت تلك السياسة إلى أسوأ ركود في الواليات . وقد 1979% في عام 9إلى 
المّتحدة منذ الكساد العظيم، وإن كان قصير المدى، إاّل أنه كان مكلفا  من 

. 1982% في عام 11حيث خسارة الناتج في أميركا ووصول البطالة إلى 
في الوقت نفسه، كانت السياسة ناجحة في إنهاء التضّخم. لكنها أيضا  كانت 

اسية في سياسات متكاملة معادية للكينزية تبلورت في بريطانيا الطلقة األس
، وفي الواليات المّتحدة بانتخاب 1979بوصول ثاتشر إلى السلطة في عام 

رونالد ريغان بعد شهر من إعالن فولكر، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
1979. 

م وصل المهّم بالنسبة إلى تاريخ الصندوق، أنه خالل عملية محاربة التضخّ 
%(، ما  2.5)اليوم يبلغ  1980% في نهاية 20معّدل الفائدة الفدرالي إلى 

أدى إلى رّدة فعل قوية داخل الواليات المّتحدة ضّد سياسات فولكر حّتى من 
المزارعون »بعض أجنحة اليمين. يقول بيل ميدلي في تأريخ لذلك اإلعالن 

لسّيارات الذين تأّثروا بشكل اعتصموا أمام مقّر االحتياطي الفدرالي. وتّجار ا
كبير بالفوائد العالية، بعثوا بتوابيت مليئة بمفاتيح السّيارات غير المبيعة. 
والكثير من الناس بعثوا برسائل إلى فولكر يقولون له فيها كيف أنهم اّدخروا 
لسنوات لشراء منزل، ولكّنهم اليوم ال يستطيعون الحصول على التمويل بسبب 

 .«يةالفوائد العال
لكن الحاجة إلى إنهاء مرحلة من الرأسمالية واإلتيان بُأخرى كانت أهّم 
من اعتراضات البعض، أفرادا  أو جماعات، فتّم كسر شوكة مراقبي الجّو 

، وكسر قّوة عّمال المناجم في 1981األميركيين الذين اعترضوا في عام 
د سيطرته، . وبهذا أعلن الرأسمال تأكي1985و 1984بريطانيا بين عامي 

 .وأن المرحلة الكينزية من السلم الطبقي قد انتهت
 فولكر وأزمة الديون

لكن التأثير األساسي لسياسات فولكر لم تكن فقط داخل حدود الواليات 
المّتحدة، فانفجار الفوائد في أميركا بعث بموجات الصدم حول العالم، فانفجرت 

لنت المكسيك عن عدم قدرتها أزمة الديون الشهيرة في أميركا الالتينية وأع
على الدفع، وقد أّدت إلى أزمة أيضا  في الدول االشتراكية من بولونيا إلى 
رومانيا إلى ألمانيا الشرقية التي كانت قد استدانت من األسواق والمصارف 
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العالمية في السبعينيات. وبانفجار أزمة الديون في الثمانينيات، أصبح 
دوات الهجوم المضاّد الذي شّنه الرأسمال بذريعة صندوق النقد الدولي إحدى أ

محاربة التضّخم وحّل معضلة العجوزات الداخلية والخارجية في الدول النامية. 
توافق »وكان الغطاء األيديولوجي لهذه السياسات الجديدة، ما ُعرف الحقا  بـ

حول السياسات االقتصادية التي يجب على الدول حول العالم « واشنطن
 .هااتباع

 ...والقنبلة الموقوتة األميركية تنفجر

، كان هدف كينز من طرحه اتحاد «بريتون وودز»خالل مفاوضات 
التخليص الدولي بدال  من صندوق النقد الدولي، وضع عبء التكّيف على 
المستوى العالمي على كاهل الدول الدائنة بشكل أساسي بدال  من الدول 

، أو االندماج العالمي، سيخلق «العولمة»المدينة. فقد كان كينز يعلم أن 
رابحين وخاسرين على عكس ما تّدعي النظرية االقتصادية الكالسيكية من 
أن الجميع سيربح. وكان ال بّد من أن يحصل تكّيف في هذا النظام بين فترة 
وأخرى، وبالتالي أراد وضع عبء التكّيف على القوي وليس على الضعيف. 

طرحت رؤية مغايرة، فقد رأى الوفد األميركي ومساعد  لكن الواليات المّتحدة
وزير الخزانة األميركي هاري ديكستر وايت )الذي عّينه ترومان أّول مدير 
تنفيذي أميركي في الصندوق، واُتهم الحقا  بأنه جاسوس سوفياتي!( أن التكّيف 
يجب أن يقع على الدول المدينة، أي التي لديها عجز مع الخارج وبالتالي 

وقد ربح وايت «. أن ترّتب أوضاع بيتها الداخلي»على الدول ذات العجز 
 .على كينز في النهاية ألن أميركا كانت القّوة الصاعدة وبريطانيا القّوة الخافتة

في نهاية الستينيات، بدأت الحلقة الحميدة بين األجور واألرباح 
ية، بسبب تهديد هذه باالنحالل، وهو ما أّدى إلى التراجع عن الكينزية والفورد

 الديناميكيات لألرباح والرأسمالية
في هذا اإلطار، بدأ الصندوق بعد أزمة الديون في أميركا الالتينية، وبعد 
أزمات ميزان المدفوعات في الكثير من الدول، فرض شروطه القاسية: التقّشف 
ورفع الدعم الحكومي عن السلع األساسية وفرض الضرائب غير المباشرة 

نكماش النقدي والخصخصة والتحرير المالي على هذه الدول. وقد كان واال
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لهذه السياسات الوقع السلبي، وهي أّدت في أميركا الالتينية إلى ما ُعرف 
 .في ثمانينيات القرن الماضي (the lost decade) بالعقد المفقود

ثل ذاك وحّتى اليوم، إذا أراد البعض أن يوّجهوا انتقادا  مخّففا  للصندوق م
اآلتي من خوسيه أوكامبو، فإنهم ال يستطيعون أن يتجاهلوا الوقع السلبي 

الصندوق في تلك الفترة. في هذا اإلطار يقول أوكامبو في مقالة « شروط»لـ
الشروط التي ترافقت مع المساعدات كانت »تّموز/ يوليو الجاري  19له في 

اتباعها من الدول خاضعة للجدل، وخصوصا  السياسات التي طلب الصندوق 
في أميركا الالتينية في الثمانينيات، وفي أوروبا الشرقية وشرق آسيا في 
التسعينيات، والتي َوَصَمت الصندوق بالسمعة السّيئة التي تحدث رّدات فعل 

 .«سلبية حتى يومنا هذا
طبعا ، لم تكن مصادفة تاريخية أن سياسات الصندوق أتت متزامنة مع 

رية وصعود النيوليبرالية التي أّدت في الدول الرأسمالية الريغانية والثاتش
حّصة العّمال من »المتقّدمة إلى تراجع النقابات والمكاسب العّمالية، وتغّير 

لواشنطن. واليوم بعد « زيارته»التي تكّلم عنها كينز خالل « الناتج المحّلي
اإلنتاجية  ثالثين عاما ، تحّول انتصار األجور على اإلنتاجية إلى انتصار

 .على األجور وزيادة حّصة األرباح
صندوق النقد الدولي، « مؤرِّخ»كل هذا التاريخ نساه، أو رّبما ال يعرفه 

في تاريخه. ومن المؤّكد  infamous مع أنها هي المرحلة األكثر شهرة أو
من واشنطن، ورّبما كان « إخراجه»أن كينز كان ليرّحب بهكذا نقاش حول 

ا ، أو كان انتقد الذين طّبقوا سياساته بتقنية، من دون سبر انتقد نفسه أيض
أغوار نقده الراديكالي للرأسمالية. كما أن كينز كما قال كاتب سيرته روبرت 

لكان َثّمَن عاليا  سخرية القدر في أن الواليات المّتحدة التي كانت »سكيدلسكي 
وذلك بعدما  ،«ضّد فكرة تَكّيف الدول الدائنة أصبحت اليوم تطالب بها

أصبحت هي َمدينة والصين دائنة! لكن خالل الحديث بين الغارد وكينز 
نحن نتعاطى مع مسائل جديدة: عدم المساواة في الدخل، تحقيق »قالت له 

فهل يهتم فعال  الصندوق «. المساواة بين الجنسين، والتغّير المناخي العالمي
ي أنتجتها بشكل أساسي اليوم بهذه القضايا وخصوصا  بعدم المساواة الت
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سياساته منذ الثمانينيات وحّتى اآلن؟ طبعا ، لكل إنسان أو مؤّسسة أو دولة 
الحّق في التراجع عن مواقف سابقة، إذا تبّينت له حقائق جديدة، كما كان 
كينز يحب أن يقول. فهل يفعل صندوق النقد الدولي ذلك اليوم؟ فلنَر المّرة 

 .المقبلة
 29/07/2019ُنشر في ملحق رأس المال : 

-akhbar.com/Capital/274210/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-https://al
-vs-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%-2

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7 

 
 [: كينز يعود إلى واشنطن؟3صندوق النقد ] vs صندوق النقد - 3

 2019آب  5اإلثنين  غسان ديبة، األخبار ملحق رأس المال، بيروت 
األزمنة ال زالت تميل إلى نظرية جديدة، وكينز يبقى المصدر الواضح »

 «لها. قد يكون مات كينز، ولكن فلتعِّش النظرية العاّمة
 ستيفن مارجلين

كثر، فأكثرية « زبائن»لم يعد لصندوق النقد الدولي  ،2007في عام 
الصندوق، ووصلت « شرطية»الدول في أميركا الالتينية خرجت من تحت 

القروض الُمستدانة منه إلى أدنى حّد لها منذ السبعينيات. وبالتالي، كان 
الصندوق على وشك أن يتلّقى الدواء نفسه الذي وصفه للكثيرين: التقّشف! 

من عدد كبير من جيش االقتصاديين والموّظفين الذين انضّموا  أي التخّلص
، 2008إليه بدءا  من الثمانينيات ليقودوا حمالته حول العالم. ولكن في عام 

حصل ما لم يكن بالحسبان، حتى في حسابات الصندوق نفسه الذي كان 
ن يظّن أن هذه األمور ال تحصل إاّل في الدول النامية. في أيلول/ سبتمبر م

تلك السنة، ضرب العالَم الرأسمالي المتقّدم زلزال لم تنتهِّ هّزاته المتالحقة حتى 
اآلن، أو ما عرف باألزمة المالية العالمية. وعندما تفاعلت األزمة في أوروبا، 
َوَضَعْت عددا  من البلدان، وعلى رأسها اليونان، في وضع شبيه بذلك الذي 

كانت عودة الحياة إلى الصندوق وأصبح واجهته أميركا الالتينية من قبل، ف
في أوروبا من البرتغال إلى إيرلندا، وأصبح أحد « التكّيف»جزءا  من عمليات 

 .أركان الترويكا التي فرضت التقّشف بقسوة على اليونان

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/7/29
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/7/29
https://al-akhbar.com/Capital/274210/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-2-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/274210/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-2-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/274210/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-2-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/274210/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-2-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
https://al-akhbar.com/Capital/274210/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-2-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7
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 عودة كينز وأمور أخرى

في المقابل، وإثر األزمة، اهتّزت أمور عّدة كانت من أعمدة األرثوذكسية 
 .ة السائدة والتي كان الصندوق من أكثر محّبذيهااالقتصادي

في « جنون التوليب»لم تكن فقط أزمة مالية مثل  2008أّوال ، إن أزمة 
، بل إنها أزمة في الرأسمالية 1997القرن السابع عشر أو األزمة اآلسيوية في 

في « الرأسمالية»نفسها. وبدأ، للمّرة األولى منذ فترة طويلة، استعمال كلمة 
 .«اقتصاد السوق الحرّ »لخطاب االقتصادي السائد بدال  من ا

ثانيا ، كان من الواضح أن السياسات التي أنقذت االقتصاد العالمي من 
االنهيار هي السياسات الكينزية التي ُطبِّّقت حول العالم من الواليات المّتحدة 

عالمي. إثر إلى الصين، واألخيرة لعبت يومها دورا  كبيرا  في دعم االقتصاد ال
ذلك، بدأ الحديث عن عودة كينز إلى الساحة االقتصادية. لوال ذلك، لما رأينا 
مؤّرخ الصندوق يحاكي عودة كينز إلى واشنطن، ألن الصندوق لفترة طويلة، 
ومعه أكثرية الحكومات واالقتصاديين، اعتنقوا ما قاله روبرت لوكاس، في 

لى الكينزية في السبعينيات، عن ، وهو أحد قادة الثورة المضادة ع1980عام 
االقتصاد الكينزي قد مات، وأنه في السيمينيرات البحثية ال أحد يأخذ »أن 

 .«الكينزية على محمل الجّد بعد اليوم

 أنجل بوليغان ــ المكسيك 
ثالثا ، ارتفاع في حّدة عدم المساواة في الدخل والثروة خصوصا  في الدول 

المستوى العالمي، حيث تراجعت الطبقات الوسطى  الرأسمالية المتقّدمة، وعلى
 .والعاملة في الدول المتقّدمة وتقّدمت نظيراتها في الدول النامية

وأخيرا ، بدء انهيار العولمة والتجارة الحّرة، وهذا أمر لم يكن أبدا  في الحسبان. 
، استطاع االقتصاد العالمي ولوج «بريتون وودز»فعلى الرغم من انهيار 

مة، ولو مع أزمات مالية متكرّرة وأزمات أسعار صرف، إاّل أن المسار العول
التجاري كان يسير أكثر وأكثر نحو االنفتاح، وتّم إنشاء منّظمة التجارة العالمية 
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التي لم تتجّسد إاّل بعد « بريتون وودز»، وهي المؤّسسة الثالثة لـ1995في 
 .أو على األقل هو مهّددكل تلك السنوات. اليوم انتهى كل هذا االنفتاح، 

طبعا  هذه التغيرات أّدت إلى تغير طفيف في عمل، أو على األقل، في بعض 
البعد االجتماعي بعضا  « الشرطية»، أعطت 2009تفكير الصندوق. بدءا  من 

-، قال المدير العام آنذاك دومينيك شتراوس2011من األهّمية. وفي عام 
المساواة والتوظيف في قلب سياساته، كان، إن الصندوق عليه أن يضع أهداف 

وهذا أمر لم يكن يتصّوره أحد قبل ذلك. كما انتقد أوليفيير بالنشارد، عندما 
كان رئيس االقتصاديين في الصندوق، األسس التجريبية للتقّشف في أوروبا 

وبدأت تصدر «. اعترافية»واعتبرها البعض  2013في ورقة صدرت في عام 
عدم المساواة واالحتكار. عمليا ، اتخذ الصندوق موقفا   تقارير، حول أمور مثل

تقريرا   2011أقل تشّددا  تجاه اليونان من أقرانه في الترويكا. وصدر في عام 
وعزاه  2008داخليا  وضع اللوم على الصندوق في عدم استباق األزمة في 

الحّرة  الُمسيطر آنذاك )أي اإليمان الُمطلق باألسواق« التفكير الجماعي»إلى 
وعدم إمكانية حدوث أزمات فيها(، إاّل أن األمور التي تغّيرت لم تتعدَّ في 
الكثير من األوقات الشكليات، وال يزال الصندوق يرتكب أخطاء  تقنية لها 
أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة. فمثال ، في الساحة األوروبية يقول آدام تووز 

ئ بقياس الناتج المحّلي الكامن في نيسان/ أبريل الماضي إن الصندوق  يخطِّ
)عندما تكون كل الموارد ُمَشّغلة( في الدول األوروبية، ويقلِّل من عمق حالة 
ر  عدم استعمال الموارد. قد يبدو األمر حسابيا  فقط، ولكن بهذا الخطأ يؤشِّّ
إلى أن اإلنفاق الحكومي في هذه الدول يجب أال يزداد، وهو ما يزيد من حّدة 

ف ويطيل من أمد الركود االقتصادي. هذا األمر يأخذ اليوم أهّمية حيث التقشّ 
تنتقل كريستين الغارد إلى المصرف المركزي األوروبي، ويتوّقع البعض أن 
تقوم بسياسة توّسعية، بما يتضارب مع حسابات الصندوق. وفي هذا اإلطار 

ّتجها  نحو بطريقة ما، قد يكون االتحاد األوروبي م»يقول أحد المعّلقين: 
سياسة اقتصادية على الطريقة اليابانية )أو األبينوميكس نسبة إلى رئيس 

إذا ، يتأرجح «. الوزراء شينزو آبيه الذي اّتبع سياسات كينزية توسعية(
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التي اعتاد عليها. « السياسة المحافظة»و« الكينزية»الصندوق اليوم بين 
 .ألمانيا ولبنانويمكننا أن نرى ذلك في تقريَريه األخيرين حول 

 
 

 من اليسار: تقرير ألمانيا

في تموز/ يوليو الماضي، أصدر الصندوق تقريرا  حول ألمانيا بعنوان 
في إطار مشاوراته « عدم المساواة في الثروة واالّدخار الخاص في ألمانيا»

معها ضمن البند الرابع. يبدأ التقرير بتناول موضوع الفائض في الحساب 
الذي تقوده الصادرات األلمانية القوية. هذا الموضوع حّساس  الجاري األلماني

جّدا ، اليوم، داخل أوروبا نفسها وفي العالم، من حيث إحداثه عدم توازنات 
بين ألمانيا والعالم )الفائض األلماني يجب أن يقابله عجز في مكان آخر(. 

هو ربطه بين بالتأكيد الصندوق منوط به هذه األمور، ولكن المهّم في التقرير 
هذا الفائض، أو النموذج االقتصادي األلماني، وبين عدم المساواة في الدخل 

 .والثروة
، يبدو أن صندوق النقد الدولي قد يكون 1992للمّرة األولى منذ عام 

أكثر قدرة على فرض سياساته بعد أن كان في حالة صدام أو عدم توافق مع 
 أكثرية الحكومات اللبنانية المتعاقبة

هل المنافع من التصدير يتّم تشاركها بالتساوي »يقول، أو يسأل، التقرير 
أّما الجواب على هذا السؤال فيأتي بالنفي، إذ ُيفّند التقرير كيف « بين السّكان؟

أن الترّكز في الثروة والدخل في ألمانيا ينتج عنه ادخار عاٍل وفائض خارجي، 
ثروة بين األلمان. الميكانيزم هو على اللذان يؤّديان إلى توّسع هّوة الدخل وال

الشكل التالي: التصدير المترافق مع قمع األجور يؤّدي إلى ارتفاع األرباح 
لدى الشركات المملوكة من األقلية، وبالتالي ارتفاع حّصة األرباح من الدخل 
وارتفاع عدم المساواة في الثروة. وأيضا  يؤّدي إلى ارتفاع االّدخار الخاص 

الرأسمال( وبالتالي تسارع تراكم الثروة. في المقلب اآلخر، يؤّدي )من قبل 
عدم ارتفاع األجور إلى انخفاض في االستهالك، أي في االستيراد، وهو ما 
يؤّدي، بالترافق مع ارتفاع االّدخار، إلى إحداث فائض في الحساب الجاري. 

ضريبي باإلضافة إلى هذا الميكانيزم، يطرح التقرير كيف أن النظام ال
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% من الناتج( وَخْفض 1األلماني، وخصوصا  الضريبة المتدنية على الثروة )
الضريبة على مداخيل الشركات غير الموّزعة على حملة األسهم وزيادة 
الضريبة على التوزيع، يؤّدي بسبب ترّكز الثروة والترّكز في ملكية الشركات 

 .إلى ازدياد عدم المساواة 
 من اليمين: تقرير لبنان

أّما في لبنان، فتقرير البند الرابع األخير لم يتطّرق إلى عدم المساواة ال 
في الدخل وال في الثروة، وكذلك لم يتطّرق إلى النموذج اللبناني وميكانيزماته 
في إنتاج العجز في الحساب الجاري. أتى التقرير كالسيكيا  للغاية، وأعاد 

لضرائب االستهالكية مثل التشديد على الحاجة إلى التكّيف، عبر فرض ا
الضريبة على المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة، وإلى ما هنالك 
من وصفات تقليدية أو مأخوذة من تقارير سابقة للصندوق، سواء عن لبنان 

 .أو غيره
السؤال األساسي الذي يطرح نفسه: لماذا لم يذهب التحليل إلى أعمق من 

ة اللبنانية قد يتطّلب ضرائب استهالكية أعلى، ولكن ذلك؟ رّبما أّي حّل لألزم
في ظّل عدم المساواة في الدخل والثروة األعلى من ألمانيا، وفي ظل ترّكز 
الملكية في الشركات المالية، وفي ظل نظام ضريبي ال يطال الثروة ومتدنٍّ 

« إصالحات»على األرباح والريع والفوائد، أال يتطّلب األمر إجراءات أو 
تلفة، أو باإلضافة إلى تلك التي يتكّلم عنها الصندوق في لبنان حتى مخ

 الغثيان؟
، يبدو 1992اليوم في لبنان، وللمّرة األولى منذ بداية إعادة اإلعمار في عام 

أن صندوق النقد الدولي قد يكون أكثر قدرة على فرض سياساته بعد أن كان 
ية الحكومات المتعاقبة. في حالة صدام، أو باألحرى عدم توافق، مع أكثر 

فليس صحيحا ، كما يظن البعض، أن الحكومات اللبنانية كانت في تلك الفترة 
تنّفذ أجندة صندوق النقد أو البنك الدولي. لكنها اليوم في وضع أصعب 
وأضعف نتيجة تفاقم األزمة المالية للدولة ومعضلة ميزان المدفوعات وتزايد 

هذا اإلطار، يمكن أن نرى تصريحات رئيس احتماالت األزمة النقدية. وفي 
الوزراء حول الصندوق في مجلس النواب ورئيس الجمهورية األخيرة حول 

، ومن ثّم التراجع عنها أو نفيها عبر مستشارين «المؤّسسات الدولية المقرضة»
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لهما أو مصادر رسمية، كمؤّشر على ذلك. من هنا، ال تبدو األمور جّيدة 
، إذ ال يزال الصندوق محافظا  تجاه لبنان، كما رأينا في في المستقبل القريب

تقريره، ويقبع في الثمانينيات. فحّبذا لو يأخذ الموقف الذي اتخذه تجاه ألمانيا، 
ويكشف عن ميكانيزمات عدم المساواة في الدخل والثروة في لبنان وعالقتها 

وبالتالي َسبر  بالنموذج االقتصادي اللبناني وبأزمة الحساب الجاري الخارجي،
أغوار ُسبل حّلها. وهذا ما سنبحثه في الحلقة الخامسة، ولكن في المرة المقبلة 

ونأخذ انعطافا  تاريخيا  وسياسيا  آخر « بريتون وودز»سنعود إلى اجتماعات 
 .الصندوق  vs حول الصندوق 

 05/08/2019ق رأس المال : ُنشر في ملح
-akhbar.com/Capital/274563/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-https://al

-vs-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
-8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-3

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89 

 
 [: كينز منقذاً مّرتين؟4صندوق النقد ] vs صندوق النقد - 4

 2019آب  19اإلثنين  غسان ديبة، األخبار ملحق رأس المال، بيروت 
في النهاية رئيس البنك الدولي أخذ وظيفة رئيس صندوق النقد، الذي »

 «خذ بدوره رئاسة البنك المركزي األوروبي. أال يشعرون بالخزي؟أ
 يانيس فاروفاكيس

في بعض األحيان في االقتصاد، إذا كنت محظوظا  بالطبع، عندما تظن 
أنك ستكتب عن التاريخ، قد يحصل التاريخ أمامك. تاريخيا ، كانت اتفاقيات 

إن لم تكن المثلى، إلنقاذ بالنسبة إلى كينز، الطريقة الوحيدة، و « بريتون وودز»
الرأسمالية العالمية من الصراعات التي أّدت إلى الحرب العالمية األولى، 
وكذلك إنقاذها من الصراعات التي شابت العالم بين الحربين. فبتثبيت سعر 

الذي يؤلِّب الدول « معيار الذهب»صرف العمالت انتهت الحاجة للعودة إلى 
لتثبيت استعمال العمالت في الحروب التجارية على الدول، وكذلك منع هذا ا

مثل تلك التي سادت بعد الكساد العظيم. أخيرا ، بوجود مؤّسسة عالمية، أرادها 
كينز غير صندوق النقد، اسُتنبط حّل لعدم التوازنات من دون ردود وردود 
فعل مضادة بين الدول. كل هذا األمور، حققت االستقرار االقتصادي 

مالية واجهت االنهيار واالنزالق إلى حروب وإمبرياليات والسياسي لرأس

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/8/5
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/8/5
https://al-akhbar.com/Capital/274563/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-3-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/274563/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-3-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/274563/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-3-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/274563/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-3-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/274563/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-3-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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متصارعة. في هذا اإلطار، قال روبرت سكيدلسكي، مؤّرخ حياة كينز في 
، إن كينز بعد أن عايش الموجة األولى من العولمة وعاصر التدمير 2005

الذي حصل خالل الحربين العالميتين، أراد إصالح النظام نحو االستقرار، 
عتقد كينز أنه في أفضل النظم العالمية، سيكون هناك رابحون ا »وأضاف: 

وخاسرون، وبالتالي إن االعتدال يجب أن يرافق أي توّجه نحو االندماج 
االقتصادي... وتحذيره من أن سياسة دفع الصادرات سيجعل الدول، عاجال  

 .«أو آجال ، تمسك بخناق بعضها البعض، ال يزال ماثال  اليوم

 ان ــ المكسيكأنجل بوليغ 
أتى اآلن. وشّكل األسبوعان الماضيان الذروة في سياق « اليوم»ذلك 

ففي استقصاء لجريدة «. الحرب»تصاعد التوّتر االقتصادي العالمي نحو 
% من االقتصاديين 87آب/ أغسطس، قال  6في « وول ستريت جورنال»

التوّتر »من  األميركيين إن العالقات بين الواليات المّتحدة والصين انتقلت
تمسكان »، أي إن الصين وأميركا بدأتا «الحرب التجارية»إلى « التجاري 

هذا التطّور هو نتاج سنوات من عودة معضلة التوازنات، «. بخناق بعضهما
وخصوصا  بين الصين والواليات المّتحدة، ففائض الصين الخارجي يقابله 

ّتى اآلن كيف تتعامل عجز في الواليات المّتحدة، لم تعرف هذه األخيرة ح
معه. فكانت، في بعض األحيان، تحتّج على خفض الصين قيمة عملتها، 
لكّنها لم تفعل الكثير لمحاربة ذلك. ويعدو أحد األسباب إلى تأّمل الواليات 
المّتحدة وغيرها أن الصين ستصبح رأسمالية، وأنها ستتحّول عاجال  أو آجال  

ية. هذا كّله انتهى مع مجيء ترامب إلى إلى جزء من منظومة الدول الرأسمال
في « االعترافية»سّدة الرئاسة. وعلى الصعيد الفكري، كانت المقالة 

تموز/ يوليو الماضي لالقتصادي الهنغاري  10في « فايننشال تايمز»الـ
جانوس كورناي الذي شارك في مؤتمر بيشان، أو الرحلة النهرية الشهيرة، في 

لدفعة الفكرية لتحرير االقتصاد الصيني، بمثابة ، التي ُعدَّت ا1985عام 
اإلشارة إلى انتهاء هذا الحلم. فبدأ ترامب الحرب الفعلية بشكل لم يتوّقعه 
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الوسطيون والليبراليون، واستكمل بذلك الجزء الثاني من األحجية التي حّيرت 
الليبراليين: فمن جهة، لم تتحّول الصين إلى رأسمالية، وخصوصا  رأسمالية 
هامشية على شاكلة الهند. واآلن، أعلنت أميركا أنها لم تعد في ظالل وسطية 
كلينتون/ أوباما. فاليوم ترامب، مع اليمين األوروبي، يقول "ال" لكّل النظام 
الذي نشأ بعد قيام العولمة وانتهاء االتحاد السوفياتي وقيام منّظمة التجارة 

بسعادة بعد ذلك إلى »ن يعيش ، والذي كان مقّدرا  له أ1995العالمية في 
 .«األبد

 :وتبرز ثالثة أمور في هذا اإلطار
 سالح العمالت وحروبها

أّوال ، بعد استخدام سالح التعريفات الجمركية، وبدال  من أن تتراجع عنها، 
بدأت إدارة ترامب األسبوع الماضي باتهام الصين باستعمال سالح عملتها 

أغسطس بأن يتجاوز سعر الدوالر  /آب 5ضّدها، بعدما سمحت الصين في 
. وبهذا االتهام، الذي رفضه 2008يوان، وذلك للمّرة األولى منذ  7حّد الـ

الكثير من االقتصاديين األميركيين، دخلت الواليات المّتحدة الحرب التجارية 
إقفاله إلى األبد. استحضرت مجّلة « بريتون وودز»من الباب الذي حاول 

لم »ر الحرب البروسي كارل فون كالوسفيتش قائلة إنه منظِّّ « إيكونوميست»الـ
يكتب بتاتا  عن حروب العمالت. لكن بعض صانعي السياسات يرون أنها 

طبعا ، الدول الكبرى مثل الصين «. "استمرار السياسة التجارية بطرق أخرى"
ات والواليات المّتحدة وألمانيا عندما تتغّير أسعار عملتها ستؤّثر كثيرا  بتدّفق

التجارة العالمية، وبالتوازنات فيما بينها. فاألميركيون عندما يّتهمون الصين 
بأنها تتالعب بعملتها، فإنهم يّتهمونها فعليا  بأنها تحاول أن تجعل من سلعها 
أكثر تنافسية، ما سيزيد من عدم التوازن التجاري بينهما. وبالتالي، إن الصين، 

يل أثر التعريفات الجمركية التي تستمّر هذه، ستؤّدي إلى تعط« سياستها»بـ
إدارة ترامب بإصدار موجاتها ضّدها. إذا ، هذه هي الحرب: الفعل ورّد الفعل. 
وهذه الحرب، إذا استمّرت، فقد تعّم العالم كّله، وتدخله في حلقة جهنمية من 
رفع التعريفات الجمركية وخفض قيمة العمالت، ما سيؤّدي إلى نهاية ما بقي 

، وإلى انقسام العالم إلى بلوكات اقتصادية متنافسة، كما «ريتون وودزب»من 
 .أيضا  « إيكونوميست»ذكرت الـ
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 الدول الكبرى في مواجهة النظام العالمي

ثانيا ، اليوم، تواجه الصين والواليات المّتحدة، كلتاهما على حدة، إلى حّد 
مه، باالنضمام أو ، أو عد«القرار»ما، ما واجهه االتحاد السوفياتي من حيث 

الخضوع لنظام اقتصادي عالمي قد ال يعمل لمصلحته. فاالتحاد السوفياتي 
بفعالية، لم ينضّم إليها وال إلى « بريتون وودز»الذي شارك في اجتماعات 

مؤّسساتها. وعلى الرغم من أن بعض الخالفات ظهرت خالل المفاوضات، 
إاّل أنه لم ُيعرف في النهاية،  مثل حّصة االتحاد السوفياتي من الذهب وغيرها،

وال حّتى اآلن، لماذا رفض الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، االتفاقية في 
، على الرغم من التوصيات اإليجابية للوفد السوفياتي الُمشارك. رّبما 1946

، كان العالم 1946و 1944ألمرين: األّول، هو السياق الذي أتت به. فبين 
« فضوال  فكريا  »تحاد السوفياتي الذي كان إلى حّد ما يتشّكل من جديد، واال

في العشرينيات، أصبح في قلب أوروبا وقّوة كبرى وقّوة صناعية عظمى. 
طبعا ، لم تكن الحرب الباردة قد تبلورت بعد، لكن التوترات األولى بدأت تطفو 

تحاد والدول الرأسمالية الغربية. والثاني، يتعّلق برغبة اال« العّم جو»بين 
السوفياتي في الحفاظ على استقالليته االقتصادية، وعدم إخضاع التجارة 
الخارجية والروبل السوفياتي ألي اتفاقية خارجية، بل لمتطّلبات التخطيط 
االقتصادي الداخلي الذي كان سيأخذ أبعادا  جديدة من أجل إعادة اإلعمار 

 .انيةبعد التدمير الكبير الذي حصل في الحرب العالمية الث
يكمن التحّدي لمواجهة الحرب التجارية في العودة إلى أفكار كينز حول 
العملة العالمية واتحاد التخليص الدولي، وتغيير الرأسمالية مّرة أخرى من 

 الداخل، والقضاء على الثورة المضادة للكينزية
اليوم، تواجه الواليات المّتحدة بقيادة ترامب التحديات نفسها نوعا  ما. 

بينما أميركا تخضع « جعل أميركا عظيمة مّرة أخرى »يف يقوم ترامب بـفك
لقيود دولية منها مكتوب )كقوانين منّظمة التجارة العالمية( ومنها غير مكتوب 
)من حيث عدم جواز شّن حروب عمالت، أو اّتهام الصين بذلك ورفع منسوب 

ي مع صندوق التوّتر العالمي(؟ من هنا، قد تّتجه أميركا إلى طريق صدام
النقد الدولي، خصوصا  بعد أن أعلنت رئيسة اقتصاديي الصندوق أن 
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عكست األسس االقتصادية، وأن  2018الحسابات الخارجية للصين في 
 .سياسات التعرفة الجمركية إلدارة ترامب خاطئة وغير مؤّثرة

 
 

 االشتراكية ضدّ الرأسمالية

ط عدم التوازن بين دول ثالثا ، إحدى خلفيات الصراع العالمي ليست فق
شبيه بعضها ببعض كما كان األمر بين الحربين، بل التنافس بين الرأسمالية 
واالشتراكية. بعد الحرب الثانية، كانت التغّيرات التي حصلت في الرأسمالية 
داخليا  وخارجيا  كثيرا  ما تستجيب للتهديد الشيوعي اآلتي من االتحاد 

اسات ترامب ليست فقط قومية بحتة، بل هي السوفياتي. واليوم أيضا ، سي
آب/ أغسطس  10مبنية على رّد فعل على الشيوعية الصينية. في مقابلة في 

ر اليمين العالمي»الجاري، قال  إننا نستطيع أن ندّمر »ستيف بانون: « منظِّّ
في إشارة إلى الصين. « كّل شيء. وإن كل النظام مبني على بيت من رمل

التهديد الصيني والحاجة إلى إنهائه. وفي هذا اإلطار،  وهذا يعكس الخوف من
الذي مّثله االتحاد السوفياتي االشتراكي « الصراع الطبقي»يمكننا القول إن 

تطّور القوى »كان يهّدد أميركا، أّما اليوم فإن  1991و 1917بين عامي 
 .الذي تمّثله الصين االشتراكية هو الذي يهّددها« المنتجة

عالمية الثانية، كانت الواليات المّتحدة دولة ذات فائض بعد الحرب ال
«. بريتون وودز»خارجي، ومن ثّم تحّولت تدريجا  إلى دولة َمدينة، فانهار 

اليوم، نعود إلى عالم حيث الصين هي ذات فائض خارجي، والواليات المّتحدة 
 .َمدينة في عالم تحاول أن تستعيد موقعها فيه، فبدأت حربها على الصين

السؤال األساسي: ماذا ستفعل الصين اآلن؟ هل ستبقى على حذرها ترسل 
أن تدّمر المزارع األميركي وتجعل »رسائل ُمبّطنة إلى أميركا بأنها تستطيع 

 ، كما قال بول كروغمان؟«أسواق األسهم األميركية تنهار
وفق روبن بروكس من المعهد المالي العالمي، فإن الصين لم ُتَصّعد ضّد 

مقابل الدوالر إللغاء  7.30ركا بعد. إذ يتطّلب من اليوان أن ينخفض إلى أمي
مليار دوالر من  300مفاعيل وضع تعرفات جمركية إضافية على الـ

الصادرات الصينية. إذا ، العالم على أبواب حرب تجارية، بينما تبقى مؤّسسات 
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ها. ويكمن هّشة في مواجهتها، ويتداول الوسطيون السلطة في« بريتون وودز»
، أي العودة «كثافة»التحّدي هنا في تحويل صندوق النقد إلى مؤّسسة أكثر 

إلى أفكار كينز األساسية في العملة العالمية واتحاد التخليص الدولي، 
باإلضافة إلى تغيير الرأسمالية، مّرة أخرى، من الداخل والقضاء على الثورة 

 ليعود كينز منقذا  مّرة أخرى؟المضادة المعادية للكينزية. فهل سيحصل هذا 
الدرس من التاريخ: تطّلب النظام الجديد حربا  عالمية وهزيمة اليمين الفاشي 
آنذاك. اليوم، يتطّلب األمر، على األقل، هزيمة سياسية كبرى لليمين العالمي 
الصاعد من أميركا إلى أوروبا. لكن حّتى اآلن، يبدو أن الوسطيين في أميركا 

ب الديموقراطي( وبريطانيا )الليبراليون الديموقراطيون مؤّقتا ( )مؤّسسة الحز 
وفي المؤّسسات الدولية يمنعونه، عن وعي أو من دون وعي. وبالتالي، قد 
يّتجه اإلنقاذ، أكثر وأكثر، إلى االنتقال من حّل كينز المؤّقت إلى حّل ماركس 

لب الرأسمالية ، بل في ق«الحلقة األضعف»النهائي، لكن هذه المّرة ليس في 
 19/08/2019ُنشر في ملحق رأس المال :  .المتقّدمة

-akhbar.com/Capital/275084/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-https://al
-vs-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-AF%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%86%D8%
-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-4

%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1 

 
ً 5صندوق النقد ] vs صندوق النقد - 5  [: كينز ريعيا

 2019آب  26اإلثنين  غسان ديبة، األخبار ملحق رأس المال، بيروت 
أصول الشركات المملوكة من األسر في ألمانيا من نظام  إن إعفاء»

الضريبة على اإلرث وعلى الهدايا... يلعب دورا  مهّما  في تعميق عدم المساواة 
 «في الثروة، وبالتالي عدم المساواة في الفرص عبر األجيال

 صندوق النقد الدولي
من  من أهّم أعمدة ثورة كينز االقتصادية كان تخليص علم االقتصاد

المفهوم الكالسيكي لما ُعرف بالمالية المتوازنة، التي تقول، بشكل أو بآخر، 
أن عجوزات الخزينة سّيئة بحّد ذاتها، وبالتالي يكمن دور الدولة في االبتعاد 
عن أي عجز حّتى في خضّم األزمات أو الركود االقتصادي. في إطار 

ا، كان لهذا الفكر واألخطاء التي أّدت إليه، كما رأين« بريتون وودز»

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/8/19
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/8/19
https://al-akhbar.com/Capital/275084/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-4-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/275084/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-4-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/275084/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-4-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/275084/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-4-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://al-akhbar.com/Capital/275084/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-4-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%86
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الكالسيكي دور سّيئ خالل الكساد العظيم، من الواليات المّتحدة إلى ألمانيا، 
حيث تمّسكت الحكومات بالتشّدد المالي، وهو ما زاد من عمق األزمة. وفي 
هذا السياق، يقول كينز إن دور مالية الدولة أساسي في الحفاظ على الطلب 

ألن الرأسمالية  -الل األزمات، وبشكل عام، العام، وبالتالي ُيمكن للدولة خ
أن ُتنفق أكثر مّما تجبي، وبالتالي ال شّر  -دائما  في حالة نقص طلب عاّم 

ُمطلق في العجوزات، بل على العكس، إنها ضرورية وأساسية في تنظيم عمل 
 .الرأسمالية

مة في اليوم، يأخذ هذا الموضوع حيوية جديدة بعد أن دخلت الرأسمالية المتقدّ 
، في ظّل عدم قدرة السياسة «الركود الطويل األمد»حالة يسّميها البعض 

النقدية، أي المصارف المركزية، على إيجاد حّل لهذا الركود. أوليفيير 
السابق، الذي كانت له « صندوق النقد الدولي»بالنشارد، رئيس اقتصاديي 

عدم أهّمية »بعض مواقف ليبرالية من التقّشف، يقود اآلن حملة يسّميها ال
ْين العام  .«الدَّ

 أنجل بوليغان ــ المكسيك 
ْين العام  يقول بالنشارد إنه في ظّل الفوائد المتدّنية، يصبح الخوف من الدَّ
أمرا  غير واقعي أو مرفوض. وهنا يكمن أساس طرح بالنشارد: الفوائد المتدنية 

ْين العام على الرغم من  العجوزات. ففي حال كان التي ال تؤّدي إلى تراكم الدَّ
النمّو االقتصادي أعلى من الفائدة، وفي ظّل عجوزات أّولية غير عالية، فإن 
ْين العام إلى الناتج ينخفض بدال  من أن يرتفع، والعكس صحيح، أي في  الدَّ
ْين العام إلى  حال كانت العجوزات األّولية والفوائد عالية والنمّو متدنيا  فإن الدَّ

، «قانون بالنشارد». حاليا ، تتبع كّل من أوروبا والواليات المّتحدة الناتج يرتفع
إذ أصبحت الفائدة في منطقة اليورو سلبية، ال فقط متدنية، ويعتقد البعض 
أن الواليات المّتحدة تسير في الطريق نفسه. ما يعني بالتالي، أنه يجب 

دة مّما سماه التخّلص من التقّشف وإطالق عجلة الحكومة كينزيا  واالستفا
عندما تكون الفائدة متدّنية، « الغذاء المّجاني»االقتصادي روجر فارمر 

وخصوصا  في ظّل عجز السياسة النقدية. وفي هذا اإلطار، تقول المعّلقة في 
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أن هناك توافقا  يتشّكل بأن السياسة النقدية فقدت »بلومبرغ كاتيا ديمترييفا 
حاجة للجوء إلى اإلنفاق من الموازنة من الكثير من فعاليتها، وأن الحكومات ب

 .«أجل إنقاذ االقتصادات المتعّثرة
باإلضافة إلى كّل ذلك، يبرز أمر آخر مرتبط بالعالقة بين الفائدة والنمّو 
االقتصادي، وهو تأثير هذه العالقة، ليس فقط على االقتصاد الكّلي، بل على 

وفا ، طرح توماس بيكيتي التوزيع بين الطبقات االجتماعية. وكما أصبح معر 
هذا األمر كعالقة أساسية في الرأسمالية، والتي تكمن بكون العائد على 
الرأسمال )وهو أعلى من الفائدة اآلمنة لبالنشارد( أعلى من النمّو، يؤّدي إلى 
تراكم الدخل والثروة لدى الرأسمال على حساب الطبقات األخرى. من هنا، 

عبر تدّني الفائدة إلى الصفر في « رحيم للريعيالقتل ال»فإن مقولة كينز في 
الرأسمالية يؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه الثالثي الذهبي: تحرير االقتصاد 
اإلنتاجي من قيود الفائدة، إطالق الحّرية للسياسة المالية للدولة، ورفع يد 

 .الريعي عن الدخل والثروة
 ماذا عن لبنان؟

الذهبية معكوسة تماما  في لبنان، فمنذ عام يبدو واضحا  أن هذه الثالثية 
ترتفع معّدالت الفائدة فيما يتدّنى النمو باطراد. إذ انخفض النمّو من  2011
% بين عامي 1.5، إلى معّدل 2010و 2007% بين عامي 9.15معّدل 
. وبالتالي، استمّر لبنان على نسبة الّدْين العام إلى الناتج 2018و 2011

 .والتي تعّد الثالثة في العالم المحّلي المرتفعة،
بدال  من الثالثية الذهبية، لدينا ما يمكن أن نسّميه الثالثية الصدئة: تكبيل 
االقتصاد اإلنتاجي بقيود الفائدة، تكبيل السياسة المالية الدولة، ووضع يد 
الريعي على الدخل والثروة. وفي الوقت نفسه، السياسة النقدية معّطلة، لكن 

دّني الفائدة كما في الدول المتقّدمة، بل بسبب أحادية هدفها وهو ليس بسبب ت
الحفاظ على سعر الصرف في مواجهة كّل الظروف. تضع المصارف 
ْين اللبنانية وفي ودائع لدى مصرف لبنان، وهو ما  المدّخرات في سندات الدَّ
أّدى إلى شّح القروض وشّح الدوالر األميركي. وهذا الشّح هو الشكل الذي 
تأخذه اليوم سياسة الدفاع عن الليرة اللبنانية. إذا  في مواجهة األزمة الركودية 

 .الُمزمنة، تقف الدولة اللبنانية عاجزة كّليا  
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 لكن لماذا لم يحتَج لبنان للصندوق؟

كانت فاترة إلى حّد كبير، « صندوق النقد الدولي»من المعروف أن عالقة 
. 1992ات اللبنانية المتعاقبة منذ عام إن لم تكن متوترة، مع أكثرية الحكوم

، متشّبهة «القومية االقتصادية»لطالما شّكلت الحريرية نوعا  من 
باالقتصاديات الريعية في الخليج. وبشكل عام، كانت ترى أن لبنان لن يكون 
أبدا  بحاجة إلى الصندوق، ألن ما يمكن أن يعطيه صندوق النقد من سيولة 

ات المالية الخارجية نحو المصارف واألصول، ومن مؤّمن أصال  من التدّفق
تدّفقات العاملين اللبنانيين في الخارج، وأخيرا  من تدّفقات الدول الصديقة خالل 

. وبالتالي، لم تَر األرستقراطية المالية، التي 3و 2األزمات كما في باريس 
عج نمت خالل هذه الفترة، في صندوق النقد ووصفاته وأطروحاته إاّل المز 

الضروري للحفاظ على عالقة الحّد األدنى معه. بالتالي، فإن انتقادات 
الصندوق لإلنفاق الحكومي والعجوزات المزمنة، واعتبار سعر الصرف فائقا  

 .في بعض الفترات، كان يقع على آذان صّماء (overvalued) في قيمته
 ما الذي كان يجب أن يقوله الصندوق؟

في االعتبار أسباب هذا الفتور، تعاطى مع  بدال  من أن يأخذ الصندوق 
من دون أن يغوص في االقتصاد السياسي « روتينية»الظواهر التي تعتبر 

ْين والعجوزات التي تعّد جزءا  من النموذج الريعي اللبناني. وبدال  من الربط  للدَّ
 بين األزمة والثالثية الصدئة، يدعو اليوم إلى رفع الفائدة. وإذا كان يظن أنه
 .بذلك سيجعل النمّو يلحق بالفائدة، فهو بالتأكيد يعلم أنه واهم

ر الصندوق أي اهتمام لتأثير ذلك على توّزع الدخل  باإلضافة إلى ذلك، لم ُيعِّ
بريتون »والثروة. فإذا أخذنا مثال  رأي، أو تحليل، المؤّسسة الشقيقة له في 

، احتسب أن 2016 أي البنك الدولي، نجد أن البنك في تقريره لعام« وودز
ْين العام بعد الضريبة(، كان  العائد على الرأسمال )الُمحتسب بالفائدة على الدَّ

% سنويا ، وهو ما 2.5بمعّدل  2013و 1993أعلى من النمّو بين عامي 
تؤدي »يؤّكد تجّذر ديناميكية بيكيتي في االقتصاد اللبناني )التي تزداد اآلن!( و

يرة ومستمّرة، إذ أن النمّو يشّكل الحّد األقصى إلى عدم مساواة في الدخل كب
 .كما يرد في التقرير« لنمّو األجور الحقيقية على المدى الطويل
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من هنا، كان األجدر بصندوق النقد الدولي أن يتناول عدم المساواة في 
لبنان من زاوية النموذج اللبناني، كما فعل في تقريره األخير حول ألمانيا 

أردنا أن نقّيم محاكاة لما كان يمكن أن يكتبه حول النموذج (. فإذا 3)انظر 
االقتصادي اللبناني والحسابات الخارجية وعالقتها بعدم المساواة بمنهجية 
تقرير ألمانيا نفسها، لكانت كالتالي: إن عجوزات الخزينة المستمّرة منذ عام 

رّكز حملة وحّتى اآلن، أّدت إلى ارتفاع الفائدة بشكل كبير، كما أن ت1993
السندات في المصارف والرأسمال الكبير وترّكز الودائع في المصارف اللبنانية 
أّديا إلى ارتفاع األرباح الريعية لدى القّلة، وبالتالي إلى زيادة عدم المساواة 
في الدخل والثروة. كما أن ارتفاع الفائدة كان أيضا  مدفوعا  بسياسة الحفاظ 

لى تدّفق الرساميل من الخارج التي تجذبها على سعر الصرف الُمعتمدة ع
 .الفائدة العالية

السياسة النقدية في لبنان معّطلة، ليس بسبب تدّني الفائدة كما في الدول 
المتقّدمة، بل بسبب أحادية هدفها وهو الحفاظ على سعر الصرف في مواجهة 

 كّل الظروف
إلى ارتفاع  كما أن العجوزات واالرتفاع الحقيقي في سعر الصرف أّديا

االستهالك العام والخاص وازدياد الواردات مع تراجع في تنافسية السلع 
اللبنانية، وأوجدا هذا العجز الُمزمن في الحساب الجاري الخارجي اللبناني. 
كما أن تجميد األجور لفترة طويلة واالحتكارات في قطاع االستيراد أّديا أيضا  

إلى كّل ذلك، فإن انخفاض الصادرات  إلى تزايد عدم المساواة. وباإلضافة
وارتفاع االّدخار وعدم االستثمار نتيجة ترّكز الثروة والدخل )بالتأكيد هذا 
التأثير أكبر منه في لبنان من ألمانيا( أّديا إلى تحول االقتصاد اللبناني إلى 
اقتصاد ركودي ُمزمن. أخيرا ، كان يمكن تجاهل ترّكز الثروة والدخل، لو أن 

األرباح والريوع لدى الطبقة الرأسمالية أّدى، كما يظن البعض، إلى  تزايد
استثمارات وارتفاع الصادرات وبالتالي إلى النمّو الذي يمكن أن ُيغطي على 

 .عدم المساواة 
طبعا ، كان يمكن للصندوق أيضا  أن يتحّدث عن الحاجة إلى نظام 

صادي. أخيرا ، ومن ضريبي جديد يعكس عدم المساواة وتصحيح النموذج االقت



  M E A K- Special Economic Report                 تقرير االقتصادي التخصصي الم ع ك 
 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry            الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

29 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                            سورية  12341دمشق ص ب 

روحية تقرير ألمانيا، على الصندوق أن يطلب من المصرف المركزي أن 
« الحسابات التوزيعية»يصدر، كما االحتياطي الفدرالي في الواليات المّتحدة، 

 .التي تشير إلى توّزع الثروة في االقتصاد اللبناني
مساواة، وعدم يقول إدوارد واتس إن عدم ال« الجمهورية الفانية»في كتابه 

فعل أي شيء تجاهها، هي التي أسقطت روما في النهاية. بعد أكثر من ألفي 
سنة، ال تزال عدم المساواة تهّدد الدول، وإذا كانت اليوم مهّمة في ألمانيا، 
فهي أكثر أهّمية بكثير في لبنان. كما أن ارتباطها بالنموذح اللبناني 

لك االرتباط في ألمانيا. في هذا والحسابات الخارجية ال تقل أهّمية عن ذ
اإلطار كان يمكن القتصاديي صندوق النقد الدولي أن يطرحوها، إن لم يكن 
ألسباب تتعّلق بالسياسات، على األقل لفضول فكري. وبذلك كانوا أسدوا لبنان 
وطبقاته الوسطى والعاملة منفعة في معركتهم مع نظام اقتصادي متخّلف 

ْين العام وُمنحّل جعل من كينز ريع يا  وحتى طائفيا . فاإلنفاق الحكومي والدَّ
في لبنان لم يكونا، وفق ما قّدمه كينز باألمس وال وفق ما يقوله بالنشارد 
وفارمر وغيرهما اليوم، بل للحفاظ على نظام التحاصص الطائفي ومصالح 
الرأسمال الريعي. طبعا ، وكما استشرف كينز الحقيقي قبل أكثر من ثمانين 

 .ا ، كل هذا أتى على حساب االقتصاد والنمّو والتطّور والتقّدمعام
 26/08/2019ُنشر في ملحق رأس المال : 

-akhbar.com/Capital/275415/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-https://al
-vs-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%86%

%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-5 
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https://al-akhbar.com/Capital/275415/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-5-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/275415/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-5-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/275415/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-5-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/275415/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-vs-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-5-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7
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