
 د. مسعد السيد أبو العينين                                                            نظام النقد الدولى والصراع بين الدول

 م2014 األول ـ ينايرالعدد مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ 

 

123 

 نظام النقد الدويل والصراع بني الدول النامية 
 م(1990 -م1974والدول املتقدمة فــي الفــرتة )
 مسعد السيد أبو العيننيد. 

 

 مقدمـــــه

 المشكلة وأهميتها:

 -دائماً في مراحله  المتللةه  –غني عن البيان، أن نظام النقد الدولي، قد عكس

 النظام. المصالح اإلقلصادي  للطرف األقوى في هذا

فواقهها األمههر، أن نظههام النقههد الههدولي لههيس نظامههاً عالميههاً م ايههداً وملكاف ههاً لهه  

قواعده وآليات  اللي يتضا لهها المميها، وتلمامهع ممهها الهدوم مهن مواقها ملكاف ه ، 

 ي قق الصالح لمميا األطراف. بما

   لهه  وفيمهها يلملههق بالههدوم الناميهه ، فههان التبههرو اللاييتيهه  والنظريهه ، تملمنهها أنهه

 يكن لها أي دوي عله  اإلطه، ، فهي غهياغ  نظهام النقهد الهدولي أو تمديله . ولههذا، 

 ل  يههل  أحهد بو ها الممهايير واأللهس اللهي تتهدم مصهالح الهدوم الناميه  فهي نظهام 

 النقد الدولي.

ومن هنا، أدت مطالب الدوم الناميه ، فهي المل ه  ال ادله  للممميه  المموميه  

م، إل  مواجه  عنية  وكثية  بين الدوم النامي  1974في عام لمنظم  األم  المل دو 

 والدوم الملقدم .

ومن هنا تأتي، أهمي  ديال  نظام النقد الهدولي، والصهراب بهين الهدوم الناميه  

 والدوم الملقدم .

وتلمثههع ملههكل  هههذه الديالهه ، فههي الوقههوف علهه  طبيمهه  الصههراب بههين الههدوم 

تطهويه، ومها ههي اإلمليهااات اللهي حصهلا عليهها النامي  والدوم الملقدم ، وكيةي  

الدوم النامي ، واللي تطالب بالمزيد منها؟ وما هو موقف الدوم الملقدم  وغهندو  

 النقد الدولي منها؟

ثه  دياله  هيكهع قهرود غهندو  النقهد الهدولي والصهراب بهين الهدوم الناميهه  

  مهن الل ههي،ت والدوم الملقدم ، من خه،م دياله  النصهيب الن هبي للهدوم الناميه

الم هه وب  مههن غههندو  النقههد الههدولي، ومهها هههو موقههف اإللههلتدام فههي ت هههي،ت 

 الصندو  خ،م فلرو الديال .

ثههه  اللمهههرد بالديالههه  لطلبهههات الهههدوم الناميههه  اللهههي تلبناهههها كالهههلراتيمي  

تةاو ي ، عند حضويها اجلماعا اجلماعات غندو  النقد الدولي، أو مؤتمر األم  

 ايو واللنمي .المل دو لللم
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وما هو الموقهف ال هالي مهن ههذه الطلبهات؟، ومها ههي مبهريات موقهف الهدوم 

الملقدم  منها، وما موقف غهندو  النقهد الهدولي مهن ههذه الطلبهات؟ وكهذل  دياله  

 مبريات الدوم النامي  لهذه الطلبات؟

وما هي المقلرحات اللي تؤدي إل  اللتةيف من حدو الصراب بين الدوم 

الدوم النامي ، واللي تؤدي إل  دع  دوي غندو  النقد الدولي، وتطوير الملقدم  و

 نظام النقد الدولي؟.

 فــروض الدراســة:

بمههد إقلصههاد الههدوم الناميهه  إقلصههاداً متللةههاً، ويمههد إقلصههاد الههدوم الملقدمهه  

 إقلصاداً ملقدماً، وفقاً لممايير النمو الملمايف عليها.

دول  في قائم  الدوم ذات الهدخع  37 ، تنديج فوفقاً للصنيف المنظمات الدولي

دوله  فهي قائمه   20دول  في قائم  الدوم ذات الدخع الملوله،، و  60المنتةض، و

 الدوم الصناعي .

وبنههاً  علهه  ذلهه ، يلمثههع الةههرد األلالههي فههي هههذه الديالهه ، فههي أن إقلصههاد 

م، فهي حهين أن الدوم النامي ، ال يملل  ذل  المههاا اإلنلهاجي الضهت  المهرن الملقهد

 إقلصاد الدوم الملقدم ، يملل  ذل  المهاا اإلنلاجي الضت  المرن الملقدم.

ولذل  فان نظام النقد الدولي، علي  أن يلمهب دوياً هامهاً فهي ت قيهق اإللهلقراي 

اإلقلصادي، وفي م اول  دفا عمل  اللنمي  اإلقلصادي  في الدوم النامي ، من خ،م 

ي، واإللهلثماي الم لهي، واإللهلثماي األجنبهي المبا هر، تهأثيره عله  اإلدخهاي الم له

 والنمو الم لي لللكنولوجيا والناتج الم لي اإلجمالي.

ً  –ومطالب ، باإللهام في ت قيهق اللهواان التهايجي للهدوم الناميه ، مهن -أيضا

خ،م تأثير نظام النقد الدولي عل  الصاديات، والوايدات، وممدم اللبادم الدولي، 

لههب بلتةيههف أامهه  الههديون التايجيهه ، ومههدفوعات خدمهه  الههدين المههام كمهها أنهه  مطا

التههايجي فههي الههدوم الناميهه . ولههذل ، فههان نظههام النقههد الههدولي، يمههب أال يمكههس 

 المصالح اإلقلصادي  للطرف األقوى في هذا النظام.

 كمهها أن نظههام النقههد الههدولي، يمههب أن يكههون نظامههاً عالميههاً م ايههداً وملكاف ههاً، 

وآليات  اللي يتضا لها المميا، وتلمامع ممها الدوم من مواقها ملكاف ه ،  قواعده ل 

 ي قق الصالح لمميا األطراف. بما

وفيما يلملق بالدوم النامي ، فان التبرو اللاييتي  والنظري  تملمنا أن  يمب أن 

يكههون لههها دوي فههي غههياغ  نظههام النقههد الههدولي أو تمديلهه ، وأن تو هها الممههايير 

تتدم مصالح الدوم النامي  فهي نظهام النقهد الهدولي. ههذا، ولقهد أجهرى واأللس اللي 

 هذا الب ث بطريق  تمما بين المنهج اللاييتي، والمنهج الريا ي واإلحصائي.

 الهـدف مـن الدراســة:
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(  ممالمهه  طبيمهه  الصههراب بههين الههدوم الناميهه  والههدوم الملقدمهه  وكيةيهه  1)

ليههها الههدوم الناميهه  واللههي تطالههب تطههويه، ومهها هههي اإلمليههااات اللههي حصههلا ع

 منها؟ بالمزيد

 وما هو موقف الدوم الملقدم ، وغندو  النقد الدولي منها؟

( الوقوف عل  هيكع قهرود غهندو  النقهد الهدولي والصهراب بهين الهدوم 2)

الناميهه  والههدوم الملقدمهه ، مههن خهه،م ديالهه  النصههيب الن ههبي للههدوم الناميهه  مههن 

و  النقههد الههدولي، ومهها هههو موقههف اإللههلتدام فههي الل هههي،ت الم هه وب  مههن غههند

 ت هي،ت الصندو ، خ،م فلرو الديال ؟

( اللمههههرد بالديالهههه  واللقههههوي ، لطلبههههات الههههدوم الناميهههه  اللههههي تلبناههههها 3)

كاللراتيمي  تةاو ي ، عند حضويها إجلماعات غندو  النقد الهدولي، أو مهؤتمر 

ههي  ف ال الي من هذه الطلبهات؟ ومهااألم  المل دو لللمايو واللنمي ؟ وما هو الموق

مبريات موقف الدوم الملقدمه  منهها؟، ومها موقهف غهندو  النقهد الهدولي مهن ههذه 

 الطللبات؟ وكذل  ديال  مبريات الدوم النامي  لهذه الطلبات.

( وأخيراً، ما هي المقلرحات اللي تؤدي إل  اللتةيف من حدو الصراب بين 4)

، واللهي تهؤدي إله  دعه  دوي غهندو  النقهد الهدولي، الدوم الملقدم  والدوم الناميه 

 تطوير نظام النقد الدولي؟. أو

 مجال وحدود الدراســة :

 ، 1971 هههد نظههام النقههد الههدولي، إنهيههاي نظههام ز بريلههون وودا ز منههذ عههام 

كما  هد ت اايد مطالب الدوم الناميه ، بلطهوير نظهام النقهد الهدولي فهي إجلماعهات  

 وفي المؤتمرات الدولي  المتللة . غندو  النقد الدولي،

أن يل دد اإلطاي الزمني للديال ، بالةلرو من عام  –كان من المنطقي  –لذل  

م حل  نلمكن من ملابم  نظهام النقهد الهدولي والصهراب بهين 2010م إل  عام 1974

 الدوم النامي  والدوم الملقدم ، خ،م هذه الةلرو.

 إطــار الدراســة :

 ، في ث،ثــ  مباحـث:تقا هذه الديال 

نبدأ في المب ث األوم، باعطا  فكهرو عهن طبيمه  الصهراب بهين الهدوم الناميه  

والدوم الملقدم ، وكيةي  تطمويه، وما هي اإلمليهااات اللهي حصهلا عليهها الهدوم 

 النامي  واللي تطالب بالمزيد منها؟

ن مهن وما هو موقف الدوم الملقدم  وغهندو  النقهد الهدولي منهها؟ حله  نهلمك

 ممالم  طبيم  الصراب بين الدوم النامي  والدوم الملقدم ، وت ليل .

ونلنههاوم فههي المب ههث الثههاني، ديالهه  هيكههع قههرود غههندو  النقههد الههدولي 

والصراب بين الهدوم الناميه  والهدوم الملقدمه ، مهن خه،م دياله  النصهيب الن هبي 

 لي.للدوم النامي  من الل هي،ت الم  وب  من غندو  النقد الدو

 وما هو موقف اإلللتدام في ت هي،ت الصندو ، خ،م فلرو الديال .
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حل  ن لطيا الوقوف عل  هيكع قرود غندو  النقد الدولي والصراب بهين 

 الدوم النامي  والدوم الملقدم ، وت ليلـ .

ونلمههرد فههي المب ههث الثالههث، لديالهه  وتقههوي  طلبههات الههدوم الناميهه ، اللههي 

او ههي ، عنههد حضههويها إجلماعههات غههندو  النقههد الههدولي، تلبناههها كالههلراتيمي  تة

مؤتمر األم  المل دو لللمايو واللنمي ، وما هو الموقف ال الي من هذه الطلبات؟  أو

هي مبريات موقهف الهدوم الملقدمه  منهها، وموقهف غهندو  النقهد الهدولي مهن  وما

 الطلبات. هذه

 ا هههي المقلرحههات وكههذل  ديالهه  مبههريات الههدوم الناميهه  لهههذه الطلبههات؟  ومهه

 اللهي تهؤدي علهه  اللتةيهف مههن حهدو الصهراب بههين الهدوم الملقدمهه  والهدوم الناميهه ، 

واللههي تههؤدي إلهه  دعهه  دوي غههندو  النقههد الههدولي، وتطههوير نظههام النقههد الههدولي؟ 

 ن لطيا الوقوف عل  طلبات الدوم النامي  في هذا الصدد. حل 
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 المبحث األول

 ية والدول المتقدمةطبيعة الصراع بين الدول النام
 

غني عن البيهان، أن نظهام النقهد الهدولي، قهد تلهكع وتطهوي عبهر النمهاذج اللهي 

 فر ها نم، اللولا الرألمالي عل  النطا  المالمي.

وخ،م ههذه النمهاذج، اللهي عبهر كهع منهها عهن مرحله  تاييتيه  ممينه ، كانها 

مالي عله  الهدوم هناك ع،قات تمايي  ونقدي  م هددو، فر هها نمه، اإلنلهاج الرأله

 النامي  واللابم .

وكان اإلنلقام مهن نمهوذج إله  آخهر، يلطلهب تمهدي،ً فهي الليهات النقديه  للله   

الم،قههات، علهه  الن هههو الههذي يممههع تلههه  الليههات أكثههر إلهههلماب  لملطلبههات نمهههو 

النموذج، وأكثر ي راً في إخضهاب تله  الهدوم الناميه  للمراكهز اللهي لهاد فيهها نمه، 

دائمههاً فههي  –رألههمالي. وواقهها األمههر، أن نظههام النقههد الههدولي، قههد عكههس اإلنلههاج ال

 المصالح اإلقلصادي  للطرف األقوى في هذا النظام. –مراحل  المتللة  

 فمهههن الملهههي، أن نظهههام النقهههد الهههدولي لهههيس نظامهههاً عالميهههاً م ايهههداً وملكاف هههاً، 

م من مواقها ملكاف ه ، ل  قواعده وآليات  اللي يتضا لها المميا، وتلمامع ممها الدو

 ي قق الصالح لمميا األطراف. بما

وفيما يلملق بالدوم النامي ، فان التبرو اللاييتي  والنظري ، تملمنا أن  ل  يكهن 

لها أي دوي عل  اإلط، ، في غياغ  نظام النقد الهدولي أو تمديله . ولههذا له  يههل  

يهه  فههي نظههام النقههد أحههد بو هها الممههايير واأللههس اللههي تتههدم مصههالح الههدوم النام

 الدولي.

ومن هنا تأتي، أهمي  دياله  نظهام النقهد الهدولي والصهراب بهين الهدوم الناميه  

 والدوم الملقدم . فمن الملي، أن اللطويات الرئي ي  في النظام النقدي الدولي هي:

 أوالً:  التطورات التي انتهت بقابلية التحويل إلى العمالت الرئيسية:

 قاعدو الذهب. -1

 الصرف بالذهب. قاعدو -2

 قاعدو الدوالي الذهب. -3

 ثانياً :  عدم اإلستقرار النقدي:

 م(.1971إنهياي الصل  بين الدوالي والذهب )أغ طس  -1

 تتةيض الدوالي وتغير هيكع ألماي غرف المم،ت الرئي ي . -2

 تموي  المني  اإلللرليني. -3

 اإلتماه إل  اللموي  عل  نطا  والا. -4

 م.1973يفا ألماي النة، عام  -5

 .(1)تةاقي  جاميكا وممال  اإلغ،ح النقديإ -6
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هذا، وتمهدي اإل هايو، إله  أن ألهبام عهدم اإللهلقراي النقهدي ال هائد الن فهي 

 النظام النقدي الدولي هي:

 اللمراي الممز الداخلي والتايجي لإلقلصاد األمريكي. -1

 عدم ال يطرو عل  ملكل  اللضت . -2

 ألموام.إنة،ت ال يطرو عل  ال ركات الدولي  لرؤوس ا -3

 عدم حع ملكل  عمل  اإلحلياط الدولي . -4

وواقهها األمههر، أنهه  خهه،م مديلهه  اللمههاييين، فبالن ههب  للههدوي المههالمي للههذهب 

اإلل،مي في اللمايو الدولي  للمصوي الولط ، فان الدوم األويوبي  في المصوي 

ا الولط  اللي كان يتي  عليها ظ،م اإلقطاب،  قد أقامها ع،قهات تماييه  قويه  مه

المال  اإلل،مي، من خ،م إادهاي اللمايو في الب ر الملول،، وهي اللمهايو اللهي 

كهان ي هيطر عليهها المهرم خهه،م تله  الةلهرو، ب هبب مها تهيههأ لهه  مهن اكلةها  ذاتههي 

وتنههوب كبيههر فههي منلمههاته  الزياعيهه  وال رفيهه  وتطههوي فنههون الم،حهه ، وب ههبب 

بالدوم األفريقي ، وبمض مناطق آلهيا  الم،قات اللمايي  القوي  اللي كانا تربطه 

)الهنههد ، والصههين ، وأندوني ههيا(، نليمهه  للطههوي الم،حهه  المربيهه  ولههيطرته  علهه  

 .(2)أعالي الب اي

عل  أن  خ،م الةلرو ما بين القرن ال ادي علر والقرن الرابا علر، تغيهرت 

إلن ه،م، موااين القوى، حيث دخع النظام اإلقطاعي في أويوبا مرحل  اللة ه  وا

ممهههداً بههذل  الطريههق لظهههوي مديلهه  اللمههاييين، ولللةههو  األويوبههي فههي أعههالي 

الب ههاي، حيههث بههدأت الم ههاوالت األويوبيهه  األولهه  للوغههوم إلهه  اللههر  األولهه، 

 وال يطرو عل  م اي اللمايو، والب ث عن الذهب.

وخ،م نةس هذه الةلرو،  هد المال  اإلل،مي مرحل  تهدهوي وا ه  ، وقمها 

م(، ولهقطا فيهها بغهداد عله  يهد 1199 –م 1096يها لل ل  ال هروم الصهليبي  )ف

 المغوم، و ملا المنطق  بمدها مرحل  تدهوي مظلم .

وواقهها األمههر، أنهه  خهه،م مديلهه  اللمههاييين، فبالن ههب  للكلههوف المغرافيهه  

 ودويها في نهب الذهب والموايد من إفريقيا والممال  المديد.

ماظ  الذي أغبح يلمب  اللماي، الذين ظلهوا ي هلقطبون فهي فان  أمام الدوي المل

أيديه  المزيد من المام والثهروو، ومها بهزوا ظهاهرو إقهراد المهام مقابهع الةائهدو، 

ومهها اللطههوي اللكنولههوجي، ت  ههنا غههناع  الممههادن وغههناع  ال ههةن واأللههل   

  واادت والبايود، واادت الممرف  بأحوام الةل  وعلوم الب اي، واكللةا البوغهل

 –ألههبانيا  –الممههايف عههن الطههر  المائيهه ، ممهها جمههع الههدوم األويوبيهه  )البرتغههام 

بريطانيها(، تهدخع عصهر الكلهوف المغرافيه ، الهذي كهان وبهاالً  –فرن ها  –هولندا 

 عل  الدوم األفريقي  والليوي  واألمريكي .

 وهكذا، حققا حرك  الكلوف المغرافي  النلائج التي :
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اللمههايو الدوليهه  لصههالح الههدوم األويوبيهه ، بمههد اكللههاف  ت ويههع اتماهههات -1

طريق يأس الرجا  الصالح وأمريكا، وبذل  فقهد المهرم والم هلمون لهيادته  

 عل  اللمايو الدولي .

الوغوم إل  مناج  إنلهاج الهذهب فهي أفريقيها وأمريكها، ونههب مقهادير هائله   -2

 منها، وإقام  م لممرات فيها.

 بزوا ظاهرو اإلللمماي. -3

كههوين اللههراك  األولهه  لههرأس المههام، وتوحيههد وتهي هه  ال ههو  المههالمي أمههام ت -4

 مملما الرألمالي  الصناعي ، وبداي  تكوين نظام قاعدو الذهب.

وواقا األمر، أن  خ،م نظام قاعدو الذهب، فبالن ب  لدويها في ترلهي  آليهات 

عله  الن هو  نهب الم لممرات، فان الدوم الرألمالي  قد الهلةادت مهن ههذه الليهات

 اللالي:

نمههو اللصههدير ال ههلمي إلهه  الههدوم الناميهه  والقضهها  علهه  الصههناعات الوليههدو  -1

 فيها، وقد تزامن ذله  مها ظههوي يأس المهام الصهناعي والثهويو الصهناعي ، 

خهه،م الةلههرو المملههدو مهها بههين أواخههر القههرن الثههامن علههر، وحلهه  لههبمينيات 

 القرن اللالا علر.

لمبا ههههر، وتلههههوي  الهيكههههع االقلصههههادي فههههي نمههههو االلههههلثماي األجنبههههي ا -2

 الم لممرات.

تزايههد حركهه  اإلقههراد الههدولي للههدوم الناميهه ، وآثايههها ال ههلبي  علهه  الههدوم  -3

 النامي .

 للب حري  الدوم النامي  في ت ديد لياللها النقدي  واللمايي . -4

ي اإل ايو، إل  أن  خ،م نظام قاعهدو الهذهب، فبالن هب  لهدويها \هذا، وتمد

ام آليههات اللبميهه  علهه  الههب،د حديثهه  اإللههلق،م، فههان الههدوم الرألههمالي  قههد فههي إحكهه

 اللةادت من هذه الليات عل  الن و اللالي:

الممز الملةاق  في موااين مدفوعات الدوم النامي ، وما ترتب عل  ذل  مهن  -1

 ملك،ت للل  الدوم.

  الهدوم تميز حرك  اإلللثماي األجنبي المبا هر، باتمهاه  هطرها األعظه  إله -2

 الرألمالي  الصناعي  في كندا واليابان وأويوبا الغربي .

وأن مها ان ههام مهن ذلهه  اإللهلثماي األجنبههي المبا هر إلهه  الهدوم الناميهه ، قههد 

اللأثرت ب  تل  الدوم المرتبط  ما الواليات المل دو األمريكي  وبريطانيها، 

 بأح،ف ع كري  أو باتةاقيات للدفاب المللرك.

يام اإلللثماي األجنبي المبا ر إل  الدوم الناميه ، ن هو تمويهع ول  يلم  إن 

الملههروعات المديجهه  فههي خطهه، اللنميهه  فههي الههدوم الناميهه ، بههع اتمهه  ن ههو 

ممهههام إنلهههاج وتصهههدير المهههواد التهههام )كهههالبلروم والممهههادن(، والمنلمهههات 

الزياعي ، حيث ممدم الربح المرتةا. ولقهد أدى إن هيام اإللهلثماي األجنبهي 
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ا ر إل  الدوم النامي ، إل  نزوح أيباح  تم  مهن الهدوم الناميه ، ممها المب

أدى إلهه  إ ههماف إمكانيههات تلهه  الههدوم الناميهه  علهه  اللههراك  والنمههو، وإلهه  

 تةاق  عمز موااين مدفوعاتها.

تزايد الديون التايجي  للدوم النامي ، وما ترتب عله  ذله  مهن ملهك،ت للله   -3

 الدوم. 

اإللههلممايي فههي الههدوم الناميهه ، والههذي جمههع تلهه   إلههلمراي هيكههع اإلنلههاج -4

الههدوم تنههلج مههاال ت ههلهل  )المههواد األوليهه (، وت ههلهل  مههاال تنههلج )الههوايدات 

 عل  اخل،ف أنواعها(.

وواقا األمر، أن  قد ترتب عل  إنهياي نظهام بريلهون وودا، وعهدم اإللهلقراي 

مموعه  الهدوم الناميه ، واللهي النقدي في نظام النقد الدولي، الثاي التي  بالن هب  لم

 اادت من تبميلها للدوم الملقدم :

 ايادو الممز في موااين مدفوعات الدوم النامي . -1

 اللنزاف االحلياطيات النقدي  الدولي  للدوم النامي . -2

 تدهوي لمر غرف عم،ت الدوم النامي . -3

 الليراد الدوم النامي  لللضت . -4

 انتةاد حم  الممونات اإلئلماني . -5

 د الديون التايجي  للدوم النامي .تزاي -6

 نتلص مما تقدم إل :

أن الواليات المل دو األمريكي ، قد أنلأت نظهام بريلهون وودا، بمهدا ل هرم  -1

المالميهه  الثانيههه ، ت قيقهههاً لمصهههال ها ولمصههالح الهههدوم الرألهههمالي  الملقدمههه  

 حليةاتها.

ي أغ هطس أن الواليات المل دو األمريكي ، قهد أنهها نظهام بريلهون وودا فه -2

م، ت قيقاً لمصال ها الةرديه  ههذه المهرو،  هايب  عهرد ال هائ، 1971عام 

بمصههالح الههدوم األويوبيهه  ال ليةهه  لههها، وبالههلقراي النظههام النقههدي الههدولي، 

 وذل  حين تضايبا مصال ها الةردي ، ومصالح هذه الدوم.

 أن النظام النقدي الدولي، يمر الن بمرحل  عدم اإلللقراي النقدي. -3

المصههالح  –دائمههاً فههي مراحلهه  المتللةهه   –نظههام النقههد الههدولي، قههد عكههس  أن -4

 اإلقلصادي  للطرف األقوى في هذا النظام.

أن الدوم النامي  ل  يكن لهها أي دوي عله  اإلطه، ، فهي غهياغ  نظهام النقهد  -5

الههدولي أو تمديلهه ، ولهههذا لهه  يهههل  أحههد بو هها الممههايير واأللههس اللههي تتههدم 

 ي  في نظام النقد الدولي.مصالح الدوم النام

من هنا، أدت المطالب الطموح  للدوم النامي ، فيما يلملق بنظام النقد الهدولي، 

فههي المل هه  التاغهه  ال ادلهه  للممميهه  المموميهه  لمنظمهه  األمهه  المل ههدو فههي عههام 

 م إل  مواجه  عنية  وكثية  وحادو بين الدوم النامي  والدوم الملقدم .1974
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يو، إله  أنه  عله  الهرغ  مهن ذله ، فهان ال لهوم اللهي قهدما هنا، وتمدي اإل ا

لههبمض نقههاط المو ههوب الرئي ههي التههان بنظههام النقههد الههدولي واللمويههع اللنمههوي، 

، قد أظهرت مزايا إللمداد كع (3)م1976عام  (Kingston)مؤتمر كينم لون  في

 .(4)من الدوم النامي  والدوم الملقدم  لللماون

دولي، دوياً بههايااً فههي هههذا اللههأن، فل هها يعايهه  وقههد لمههب غههندو  النقههد الهه

 غندو  النقد الدولي:

اتةقا الممموعات غير الملمان  ، واللي تلكون مهن دوم ناميه  ودوم  -1

 ملقدم  عل  تغيير اإلندماجات اإلقلصادي .

تمهههدت الممموعههات غيههر الملمان هه ، واللههي تلكههون مههن دوم الةههائض  -2

 .(5)ودوم الممز، عل  اللماون

هههذا، وقههد ألههةرت المقلرحههات القائمهه  علهه  ال لههوم الولهه، بههين وجههه  نظههر 

الدوم الملقدم  والدوم النامي ، واللي قدمها الماملون في غندو  النقهد الهدولي عهن 

حصوم الدوم النامي  عل  بمض اإلمليااات لصال ها، ولقد كانا هذه اإلمليهااات 

 غير ملصويو وغير ممكن ، قبع ذل  اللايي .

 اإلمليااات اللي حصلا عليها الدوم النامي  هي: وهذه

فههي غههندو  النقههد الههدولي  (Voting Power)(  تغييههر القههوو اللصههويلي  1)

وتقليهع القهوو اللصهويلي   (.O.P.E.C)بزيادو القوو اللصويلي  الن بي  لدوم األوب  

 الن بي  للدوم الملقدم .

ي غهندو  النقهد الهدولي، (  إللتدام جانب من مبيمات الذهب الملواجهد لهد2)

 لم اعدو الدوم ذات الدخع المنتةض.

(  تقههدي  القههرود والممونهه  اإلقلصههادي  بالةائههدو، لم ههاعدو الههدوم األكثههر 3)

 Oil)ز  الل هههي،ت النةطيهه  تههأثراً بايتةههاب ألههماي البلههروم، وذلهه  مههن خهه،م ز

Facilities)اللههي  ، وكههان مصههدي تمويههع هههذه الل هههي،ت النةطيهه ، هههو األمههوام

 .(.O.P.E.C)إقلر ها غندو  النقد الدولي من دوم األوب  

لل هههههههههي،ت اللمويههههههههع اللمويضههههههههيز  (   ههههههههروط أكثههههههههر ت ههههههههرياً ز4)

(Compensatory Financing Facility) اللهي يقهوم بلقهديمها غهندو  النقهد ،

 الدولي.

، جنباً (Development Committee)ز  الدع  المالي المملد (  إقراي ز5)

 .(6) (Interim Committee)ز   ب ما ز اللمن  المؤقل إل  جن

وواقا األمر، أن  بالن ب  لموقف الدوم الملقدمه  مهن اإلمليهااات اللهي حصها 

 عليها الدوم النامي  واللي أ رنا إليها آنةاً، فان  يتلص فيما يلي:

(  تملقههد الههدوم الملقدمهه ، أن تلهه  اإلمليههااات اللههي حصههلا عليههها الههدوم 1)

 ي ، قد ذهبا ألبمد مما يمب.النام
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(  تنلقهد الهدوم الملقدمه ، غهندو  النقهد الهدولي، أنه  قهد تتله  عهن وظيةله  2)

، وأغهبح  (Universal Monetary Authority)األلالي  ك هلط  نقهد عالميه  

 .(7)بدالً من ذل  (Development Aid Institution)مصدياً للدع  اللنموي 

تل  المناقلهات، وذله  المهدم ال هاد، الهدائر بهين هذا، وتمدي اإل ايو، إل  أن 

 الدوم الملقدم  والدوم النامي ، يمب أال ين ينا ال قائق التي :

(  أننا، ال نريد أن يةقد غندو  النقد الدولي، دويه ك هلط  نقهد عالميه  فهي 1)

 المقام األوم.

ت (  ال ي ههلطيا أحههد أن يمنهها غههندو  النقههد الههدولي، مههن إلههلتدام ت هههي،2)

اللمويههع الطويلهه  األجههع والموجههه  لللنميهه ، لم ههاعدو أعضههائ  مههن الههدوم األكثههر 

 مةاً، واللي مهن  هأن ههذه الل ههي،ت أن تلهايك فهي ت قيهق الهلقراي نظهام النقهد 

 الدولي ككع.

(  أن تتلي غندو  النقد الدولي، عهن تقهدي  الل ههي،ت لم هاعدو أعضهائ  3)

 مذوي نظام النقد األويوبي.من الدوم األكثر  مةاً، يضرم في ال

حيث بلغا قرود الدع  اللي قدمها نظام النقد األويوبي ألعضائ  من الدوم 

مليون وحدو نقد أويوبي  في كع عام، وذله  عله  فلهرو  1.000األقع ثرا ، حوالي 

 امني  تبلغ خم   أعوام.

(، لألعضها  %3وقد توافرت هذه القرود طبقاً للروط خاغ  )ب مر فائدو 

 قع ثرا .األ

نتلص مما تقدم، إل  أن  عل  الرغ  من اإلمليااات اللي حصلا عليها الدوم 

النامي ، فان تل  الدوم النامي  تملبر هذه اإلمليااات خطوو عل  الطريهق. كمها أنهها 

تطالب بالمزيد. وعل  المانب الخر تملقد الدوم الملقدم  أن تله  اإلمليهااات اللهي 

   قد ذهبا ألبمد مما يمب.حصلا عليها الدوم النامي

، إن (Kingston)وواقا األمر، أن  كان من الوا ح منهذ مهؤتمر كينم هلون 

ل  يكن قبل ، أن  يمب عل  الملايكين فيه  مهن الهدوم الملقدمه  والهدوم الناميه ، أن 

 يلماملوا ما بمضه  البمض، بما يؤدي إل  عدم دوي غندو  النقد الدولي.

ن، أن إعههادو غههياغ   وتلههكيع نظههام النقههد الههدولي، هههي عمليهه  دائمهه  كمهها جليهها

 وملمددو.
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 المبحث الثاني

 هيكل قروض صندوق النقد الدولي والصراع بين

 الدول النامية والدول المتقدمة
 

من المملوم، إن إمكانيات قرود غندو  النقهد الهدولي ههي دفمه  اإلحليهاطي 

(Reserve Tranche) ودفمات القرود المادي  األيبها ،(Ordinary Credit 

Tranches)   الل ههي،ت التاغه ،(Special Facilities)   ههذا، ونمهرد فهي

م لهع هذا المب هث لموقهف كهع مهن الهدوم الناميه  والهدوم الملقدمه  مهن إمكانيهات 

 قرود غندو  النقد الدولي خ،م فلرو الديال .

 ( إل  ال قائق التي :1وفي هذا الصدد، تلير بيانات المدوم يق  )

، فقد بلغ ملول، ن هب  (Reserve Tranche)(  بالن ب  لدفم  اإلحلياطي 1)

فقهه، خهه،م فلههرو الديالهه .  %28حصههلا عليهه  الههدوم الناميهه  منههها حههوالي  مهها

 لنوات. 5 – 3ومن المملوم أن أقص  فلرو إلعادو  را  هذه الدفم  هي من  هذا،

ات القههرود (  بلهغ ملولهه، ن هب  مهها حصههلا عليه  الههدوم الناميهه  مهن دفمهه2)

 خ،م فلرو الديال . %52حوالي   (Ordinary Credit Tranches)المادي  

ومههن المملههوم أنهه  فههي الدفمهه  األولهه  مههن هههذه القههرود، يلههزم علهه  الدولهه  

 المقلر   القيام بمهود ممقول  ل ع ملاكع ميزان مدفوعاتها.

قلر هه  أمهها فههي الههدفمات األعلهه  وهههي مههن الثانيهه  إلهه  الرابمهه ، فالدولهه  الم

مضطرو لقبوم  هروط الصهندو  الماليه  واإلقلصهادي ، وتهديج إلهلةادتها مهن ههذه 

 الدفمات ح ب ديج  تنةيذها للروط الصندو .

لهنوات وب همر فائهدو  5 – 3وتبلغ أقص  فلرو إلعادو  را  هذه الدفمات مهن 

 ح ب الةلرو. %6 - %4يلراوح من 

   إيطاليا  1975

 ل  ب التاغ مليون من وحدات حقو  ا  1ي000

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  1ي700المملك  المل دو    1977

 ي   مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ 189جنوم أفريقيا          

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  1ي250المملك  المل دو  1978

 ي   مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ 090   إيطاليا 

 ي   مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ 123يقيا  جنوم أفر 

وكان عدد الدوم النامي  اللي ت  ب مبالغ ملوا م  ن بياً، من تله  الهدفمات، 

 .(8)دوم في المام 10قلي،ً، حيث بلغ حوالي 

 وممظ  هذه الدوم من الدوم اللي لها حد أدن  من ألوا  المام التاغ .
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ت  ب من الدفمات األعل ، ومن ثه  فههي ولذل  تضطر تل  الدوم النامي  أن 

مضههطرو أيضههاً لقبههوم اللههروط الماليهه  واإلقلصههادي  لصههندو  النقههد الههدولي حيههث 

 تلنديج االللةادو من هذه الدفمات ح ب ديج  تنةيذها للروط الصندو .

ولقد وجد أن الغالبي  المظم  مهن الهدوم الناميه  المقلر ه  مهن الصهندو ، ال 

ط ، وتل ههوم إلهه  مصههادي أخههرى، وهههي المصههادي ترغههب فههي التضههوب للههرو

 التاغ  المالمي .

(  إن النليمهه  غيههر المر ههي ، هههي أنهه  خهه،م فلههرو الديالهه ، فههان هنههاك 3)

ت هههي،ت قههرود الصههندو  لهه  تكههن م ههلغل  بالكامههع، وال ههبب فههي ذلهه  يرجهها 

 للروط الصندو .

المتهزون  بل هيع تمويع هذا، ومن  من الل هي،ت التاغ ، تل  الململق  ز

 ز و زالل هيع المالي المملدز. اإلحلياطي للمواد األولي 

 فاألوم: ل ب مرو واحدو من بوليةيا.

 مرات من ث،ث دوم هي كينيا والمك ي  والةلبين. 4والثاني: ل ب 

 Buffer)لل ههيع تمهوي، لمتهزون اإلحليهاطي للمهواد األوليه  ز  وبالن هب  ز

Stock Financing Facility) لهلمع عله  نهوعين مهن اللهروط : النهوب فانه  ي

األوم، هو عندما ي دث نقص غيهر ملوقها فهي إيهرادات النقهد األجنبهي، وأن تكهون 

الدول  المقلر   م لمدو ل ع ملاكع ميزان المدفوعات باإل لراك مها الصهندو ، 

مههن ال صهه  ي ههمح بههها إذا ثبهها أن المهههود لللغلههب  %50والم هه وبات أعلهه  مههن 

المدفوعات قد بذلا فم،ً. وأقص  فلرو إلعادو اللرا  ههي مهن عل  ملاكع ميزان 

 بنا  عل  الفلرو. %6-4لنوات ولمر الةائدو ال نوي  3-5

لهنوات(  3-2والنوب الثهاني مهن اللهروط، ههو تقهدي  خطه  ملولهط  األجهع )

ل ع الملاكع الهيكلي  للدول  المقلر  ، وتقدي  بيان لل يالات خ،م المام، وتديج 

و من ههذه القهرود ح هب ديجه  تنةيهذ الدوله  لههذه ال يالهات الهوايدو فهي االللةاد

 التط .

 %2/16-4لهنوات ولهمر الةائهدو  8-4وأقص  فلرو إلعهادو اللهرا  ههي مهن 

/2بنا  عل  الةلرو  
 بنا  عل  الةلرو. 6% 1

فههان  (Extended Fund Facility)ز  للل هههيع المههالي المملههد وبالن ههب  ز

ع، والذي آثاي توقمات كبيرو، ب بب الهدف المنلظر منه  وههو اإلللتدام غير الكام

خدمهه  الههدوم الناميهه ، يكمههن فههي  ههروط  المرتةمهه ، واللههي تماثههع علهه  األقههع تلهه  

 الموجودو في دفمات القرود المليا.

(  أمهها اإللههلتدام األمثههع، فكههان علهه  المانههب الخههر مههن الل هههي،ت 4) 

ط، واللي تقدم الممونه  للهدوم األكثهر تهأثراً ، طةية  اللرو(Oil Facility)النةطي  

 بايتةاب ألماي البلروم.
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وقد بلغ ملول، ن هب  مها حصهلا عليه  الهدوم الناميه  مهن الل ههي،ت النةطيه  

 خ،م فلرو الديال . %51حوالي 

وبالن ب  للروط هذه الل هي،ت الطةية ، هي أن تلمنهب الهدوم فهرد القيهود 

ات كمهها فههي دفمهه  القههرود األولهه  فههي دفمههات علهه  اللمههايو الدوليهه  والمههدفوع

 القرود المادي .

 - %7ي6لهنوات، ولهمر الةائههدو  7-3وأقصه  فلهرو إلعههادو اللهرا  ههي مههن 

 بنا  عل  الةلرو. %7ي9

 Compensatory)ت هيع اللمويع اللمويضيز  (  وقد اللتدم جيداً ز5) 

Financing Facility) م.1976 ، بمد ت  ين  روط ال صوم علي  في عام 

دوله  ناميه ،  30وكما هو ملوقا، فقد كان المقلر ون األلالهيون له  حهوالي 

م انضهما ثه،ث دوم ملقدمه  لهديجله  وههي الهلراليا ونيوايلنهدا 1977عهام  وفي

وجنههوم أفريقيهها. ولقههد بلههغ ملولهه، ن ههب  مهها حصههلا عليهه  الههدوم الناميهه  مههن هههذا 

 .%91الل هيع خ،م فلرو الديال  حوالي 

ملوم أن  يل  ال صوم عل  هذا الل ههيع فهي حاله  حهدوث نقهص غيهر ومن الم

ملوقا في إيرادات النقد األجنبي، ما اللمداد الدول  ل ع ملاكع ميزان المدفوعات 

مهن ال صه  ي همح بهها إذا  %50باإل لراك ما الصندو ، والم  وبات أعل  من 

مه،ً، وأقصه  فلهرو ثبا أ، المهود لللغلب عل  ملاكع ميزان المدفوعات قد بذلا ف

 بنا  عل  الةلرو. %6-4لنوات، والةائدو ال نوي   5-3إلعادو اللرا  

 Supplementary)ز  الل هههيع اللكميلههي (  ولقههد بههدأ الممههع فههي ز6) 

Facility) م، عندما الل ق البن  الوطني النم هاوي مها 1979فبراير عام 23، في

الل ههيع، وبلهغ إلههام كهع مهنه  مؤل   أخرى في تهوفير المهوايد الماليه  لههذا  12

 عل  الن و اللالي:

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ   150  أبو ظــبي

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  50 البن  الوطني النم اوي

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  150 البن  الوطني البلميكي

  مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ 200  كنـــدا

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  1ي050البن  المركزي األلماني   

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  900  اليابـــان

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  400 بن  الكويا المركـزي

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  100بن  دي نيدي الندس إن.في 

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  220 البن  المركزي النيميري

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  1ي934وكال  النقد بال موديــ   

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ  650 البن  الوطني ال وي ري

 مليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ   1ي450الواليات المل دو األمريكي  
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 ليون من وحدات حقو  ال  ب التاغ م 500البن  المركزي الةنزويلي

 مليون من وحدات حقوق السحب الخاصة 7ر754      اإلجمالــي 
 

ويههؤمن الصههندو  أنهه  بمصههادي اللمويههع الملههوفرو للل هههيع اللكميلههي، فانهه  

 .(9)ليلمكن من تلبي  القرود المطلوب  من أعضائ 

، تلمه  ناحيه  إال أن  روط الل هيع اللكميلي،وعل  خ،ف الل هي،ت النةطي 

دفمات القرود المليا من دفمات القهرود الماديه . ممها يهؤدي إله  إثهايو اللهكوك 

فههي  ههو  تمههايم الههدوم الناميهه  الما ههي ، كمهها أن عههب  الةائههدو علهه  الل هههيع 

/2-7اللكميلي يملبر مرتةماً )بين 
 (، وتمرى ديال  للتةيض الةائدو.8% 1

 لنوات. 7-3وأقص  فلرو إلعادو اللرا  هي 

ومن المملوم أن قيام الدول  بلنةيهذ  هروط الصهندو  الماليه  واإلقلصهادي  يمهد 

  رطاً للديج الدول  في اللةادتها من الل هيع اللكميلي.

( وبالمقاينههه  بالمصهههادي الماليههه  األخهههرى، فهههان إجمهههالي الل ههههي،ت 7) 

 الم  وب  من غندو  النقد الدولي تملبر مملدل .

مهها حصههلا عليهه  الههدوم الناميهه  مههن إجمههالي هههذا، وقههد بلههغ ملولهه، ن ههب  

 خ،م فلرو الديال . %53الل هي،ت الم  وب  من غندو  النقد الدولي حوالي 

نتلهههص ممههها تقهههدم، إلههه  إنتةهههاد النصهههيب الن هههبي للهههدوم الناميههه  مهههن  

الل ههي،ت الم ه وب  مههن غهندو  النقههد الهدولي خهه،م فلهرو الديالهه ، وذله  علهه  

عنههد دياله  دفمههات القهرود الماديهه  وإجمهالي الل هههي،ت الن هو الهذي أ ههرنا إليه  

 الم  وب .

كمههها أن ال هههبب الرئي هههي لمهههدم اإللهههلتدام الكامهههع إلمكانيهههات القهههرود فهههي 

غندو  النقد الدولي، من الدفمات المليا في دفمات القهرود الماديه ، ومهن ت ههيع 

لمملدو، ومهن تمويع المتزون اإلحلياطي للمواد األولي ، ومن ت هي،ت الصندو  ا

مما يهدفا الهدوم الناميه  اللهي ال  الل هيع اللكميلي هي  روط غندو  النقد الدولي.

 ترغب في التضوب للروط ، إل   اللمو  إل  المصادي التاغ  المالمي .

 

 المبحث الثالث

 طلبات الدول النامية وموقف الدول المتقدمة منها
 

ل هابق ، فهان أههداف ال ياله  غن  عن البيهان، أنه  عله  النقهيض مهن التلةيه  ا

النقدي  للدوم النامي ، واللي تظهر أيضاً كاللراتيمي  تةاو ي ، ت اوم مهن خ،لهها 

الههدوم الناميهه  ال صههوم علهه  أقصهه  مهها يمكههن ال صههوم عليهه  مههن هههذه األهههداف 

 والطلبات.

 هذا، وتمدي اإل ايو، إل  أن هذه الطلبات اللي تلبناها الدوم النامي ، هي:
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  (The Link)ايادو الممون  اإلقلصادي   أوالً :

 ثانياً : تتةيف  روط قرود غندو  النقد الدولي

(The Fund's Credit Conditionality) 

ثالثاً : ال د من حقو  المراقب  واإل هراف لصهندو  النقهد الهدولي عله  الهدوم اللهي 

 (.The Surveillance rights of The I.M.F)يقر ها 

     (Reserve Asset)وي الذهب كأغع احلياطي دولي يابماً: تقليع د  

كأغهع إحليهاطي  s(S.D.R(.خام اً: تدعي  و ا وحدات حقو  ال  ب التاغه  

 دولي يئي ي.        

لادلاً: إعطا  دوي أكبر للهدوم الناميه  فهي عمليه  اتتهاذ القهراي فهي غهندو  النقهد 

 الدولي.         

هههداف والطلبههات اللههي تلبناههها الههدوم ونمههرد، فيمهها يلههي باللةصههيع لهههذه األ

 النامي .

 أوالً :  ايادو الممون  اإلقلصادي :

من المملوم، أن ايادو الممون  اإلقصهادي ، يمهد واحهداً مهن األههداف األلالهي  

هههذا، وتبههري طلبههات الههدوم الناميهه ، بزيههادو النصههيب الن ههبي للههدوم  للههدوم الناميهه .

 عل  الن و اللالي: (.S.D.Rs) النامي  من وحدات حقو  ال  ب التاغ 

(  أن ايههادو النصههيب الن ههبي للههدوم الناميهه  مههن وحههدات حقههو  ال هه ب 1) 

 ، تمني نقع إ افي للمواد المالي  للدوم النامي .s(S.D.R (.التاغ  

(  أن ايههادو النصههيب الن ههبي للههدوم الناميهه  مههن وحههدات حقههو  ال هه ب 2) 

ادو حمهه  اللمههايو المالميهه  واللبههادم ، يمكههن أن ت ههه  فههي ايههs(S.D.R (.التاغهه  

 الدولي

(  أن ايههادو النصههيب الن ههبي للههدوم الناميهه  مههن وحههدات حقههو  ال هه ب 3) 

، يمكههن أن ت ههاعد فههي إغهه،ح اللوايهها غيههر الملكههاف ، فههي s(S.D.R (.التاغهه  

 .(10)اإلحلياجات النقدي  الدولي 

بمهد ايهادو الممونه  هذا، ومن الملي، أن الدوم الملقدم ، ترى من جانبها، أنه  

اإلقلصادي  للدوم النامي ، فان هذا النقع اإل افي للموايد لوف يهؤدي إله  ت قيهق 

 النلائج التي :

(  تتةهههيض الثقههه  فهههي الهههلقراي وقيمههه  وحهههدات حقهههو  ال ههه ب التاغههه  1)

(S.D.Rs.) 

 (  ايادو حدو الضغوط اللضتمي .2)

  يقابه  حقيقيه  مهن جانهب (  ال ماح بتلق هذا اللمويع اللنموي، بدون أدنه3)

 .(11)البرلمانات القومي  عل  كيةي  إنةاقها      

وواقههها األمهههر، أن ال مهههج المقدمههه  مهههن كهههع مهههن الهههدوم الناميههه  والهههدوم  

فهاذا نظرنها  الملقدم ، لها بمض الةوائد، كما تظهر جانبهاً مهن تله  الملهكل  الممقهدو.



 د. مسعد السيد أبو العينين                                                            نظام النقد الدولى والصراع بين الدول

 م2014 األول ـ ينايرالعدد مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ 

 

138 

قيم  وأهمي  ن بي  كبيرو لإللهلقراي إل  ما تةمل  حكوم  ألمانيا الةيديالي  باعطائها 

 اإلقلصادي.

وإذا أخهههذنا فهههي اإلعلبهههاي، تلههه  القهههوانين المقيهههدو للبنههه  المركهههزي األلمهههاني 

(Bundes Bank)   واللهههي ت هههل  عليههه  أن يكهههون م افظهههاً علههه  اإللهههلقراي

 اإلقلصادي.

 فان ذل  قد يكون مدعاو ل،علراد من حيث المبدأ عل  الممون  اإلقلصادي .

أن الثههاي اللضههتمي ، كنليمهه   –مههن الناحيهه  الممليهه   –ا، ومههن الملصههوي هههذ

لتلههق ال ههيول ، تظهههر بههالطبا فقهه،، إذا كههان الطلههب اإل ههافي المديههد، يقابههع طاقهه  

فهاذا كانها الممونه  اإلقلصهادي  منلهأو بمنايه ، بممنه   إنلاجي  ملغل  تلغي،ً كام،ً.

 الثاي اللضتمي ، يمكن تمنبها. أنها ملروط ، فان تل  النلائج الملمثل  في

 Moderate)فاللوايمهههات المملدلههه  لوحهههدات حقهههو  ال ههه ب التاغههه  

Allocation of S.D.Rs.) بليهون  12، )حهوالي 1978، كلل  المقهريو فهي عهام

دفمات لنوي ، تبهدأ فهي أوم  3من وحدات حقو  ال  ب التاغ ، قابل  للدفا عل  

اللضهتي  هامهاً، حله  مهن وجهه  نظهر البنه   . ل  يكهن أثرههـا(12)(1979يناير عام 

 . (Bundes Bank)المركزي األلماني 

وذلهه  حينمهها تقههاين بههالممز فههي ميههزان المههدفوعات األمريكههي فههي ال ههنوات 

األخيرو وما ترتب علي  من آثاي تضتمي . وحينما تقهاين بتلهق ال هيول  فهي لهو  

ضههاً، يههدع  ال قيقهه  وهههذا بههالطبا أي (Eurodollar Market)الههدوالي األويوبههي 

اللي أ رنا إليها آنةاً، وذل  ألن الطاقات اإلنلاجي  ل  تكن ملغل  تلغي،ً كام،ً، فهي 

وواقا األمر، أن  حل  يمكهن  وذل  باللثنا  بمض ال االت القليل . كع أن ا  المال .

تمنب ال يطرو عل  الثاي اللضتمي  للوايمات وحهدات حقهو  ال ه ب التاغه ، 

 لوايمات يمب أن تلميز بالتصائص التيــ :فان هذه ال

(  أن توايمههات وحههدات حقههو  ال هه ب التاغهه ، يمههب أن تكههون مملدلهه  1) 

 أحمامها. في

(  أن تتضهها اللوايمههات لههنةس قواعههد غههندو  النقههد الههدولي فههي خلههق 2) 

 وحدات حقو  ال  ب التاغ ، واللي ا رنا إليها آنةاً.

مات من وحدات حقو  ال ه ب التاغه ، للملهروعات (  تتصص اللواي3) 

 .(13)أو البرامج اللي تنةذ من خ،م مؤل   تمويلي  ذات خبرو مثع البن  الدولي

هذا، ومن الملي، أن الدوم النامي  ال تريد تل  اللوايمات مهن وحهدات حقهو  

ال  ب التاغ  الملروط ، فمن المنطقهي، أن الهدوم الناميه  تريهد ال صهوم عله  

 يمات وحدات حقو  ال  ب التاغ  غير الملروط .توا

إال أن تل  ال يول  غير الملروط  واللهي تريهدها الهدوم الناميه ، لهوف تظهع 

ولههذا ال هبب، فانه  أثنها  الل ضهير لمهؤتمر  غير مقبول  من جانب الدوم الملقدمه .

 ، اتةقا كع من الدوم الملقدم  والدوم النامي ، عل  عهدم(Kingston)كينم لون 
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في جدوم أعمام المؤتمر، نظراً ألن   (Link)إدياج مو وب الممون  اإلقلصادي  

 ل  يل  الوغوم عل  حع ليالي ول، لهذه الملكل  الممقدو حل  ذل  الوقا.

هذا، وتمدي اإل ايو، إل  أن إتةاقي  غندو  النقد الدولي الممدل ، ت همح فقه، 

اجهات اإلحلياطيهات النقديه  بلوايمات وحدات حقهو  ال ه ب التاغه ، للةهي باحلي

الدوليهه  لكههع األعضهها ، وتههواب علهه  األعضهها  بطريقهه  مل ههاوي ، وملنالههب  مهها 

 حصص الدوم األعضا  في غندو  النقد الدولي.

ومن الوا ح، أنه  يمنها فهي الوقها ال ا هر، أي توايمهات تةضهيلي  إ هافي  

 لصادي .للدوم النامي ، أو للمؤل ات اللي ت اعد في عملي  اللنمي  اإلق

هههذا، وتمههدي اإل ههايو، إلهه  أنهه  علهه  الههرغ  مههن مبههريات الههدوم الملقدمهه ، 

 وموقف اتةاقي  غندو  النقد الدولي.

فههان ممموعهه  الههدوم الناميهه ، لههوف تلبنهه  مههن جديههد المطالبهه  بلوايمههات 

تةضيلي  إ هافي  لهها، مهن وحمهات حقهو  ال ه ب التاغه ، بنها  عله  المبهريات 

 ً ، وذله  عنههد حضهويها اجلماعههات غهندو  النقههد الههدولي، أو اللهي أ ههرنا إليهها آنةهها

 .(U.N.C.T.A.D)مؤتمر األم  المل دو لللمايو واللنمي  

 ثانياً :  تتةيف  روط قرود غندو  النقع الدولي:

من الملصوي، أن  عندما يلضح للدوم النامي ، عهدم وجهود أي تقهدم حهالي فهي 

 . (Link Issue)مو وب الممون  اإلقلصادي  

ان الدوم النامي  لوف تبري بكع قوو، طلبها القدي ، بل هيع  روط الوغوم ف

 إل  إمكاني  اإلقلراد من غندو  النقد الدولي.

وواقهها األمهههر، أن هههذا الطلهههب للههدوم الناميههه ، يبههدو مقنمهههاً وممقههوالً، وذلههه  

ل،لههلةادو الضههمية  للههدوم الناميهه  مههن إمكانيههات قههرود غههندو  النقههد الههدولي 

(I.M.F. Credit Possibilities).  وذلهه  عله  الن هو الههذي أ هرنا إليهه  آنةهاً فههي

 م لهع المب ث الثاني.

هههذا، وتمههدي اإل ههايو، إلهه  أن األلههبام الرئي ههي  اللههي ت ههث الههدوم الناميهه ، 

 والدوم الملقدم  أيضاً، عل  مراوغه   هروط غهندو  النقهد الهدولي أو قبولهها فقه، 

 في ال االت الضرويي ، هي:

ن  هههروط اإلقلهههراد مهههن غهههندو  النقهههد الهههدولي، تهههؤدي علههه  تقييهههد (  أ1)

 اإلللق،م وال يادو القومي  للدوم المقلر  .

(  اللناقض بين أهداف ليال  اللنمي  المتلايو في الدوم المقلر  ، واللهي 2)

 تمطي األولوي  للنمو اإلقلصادي عل  ح ام تواان ميزان المدفوعات.

إلقلصادي لصندو  النقد الدولي، واللي تمطهي وبين أهداف برامج اإلغ،ح ا

 األولوي  للواان ميزان المدفوعات عل  ح ام النمو اإلقلصادي.
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(  غههموب  تطبيههق اللههروط والبههرامج الماليهه  واإلقلصههادي  المطلوبهه  فههي 3)

بههرامج اإلغهه،ح اإلقلصههادي بنمههاح وفههي الوقهها المنالههب، نظههراً للقههديو اإلداييهه  

 ر   من غندو  النقد الدولي.الم دودو، للدوم المقل

 Private)(  الم افظ  عل  إمكاني  اإلقلراد من ألوا  المهام التاغه  4)

Capital Markets). 

عههن طريههق إظهههاي أن الدولهه  المضههو، غيههر مضههطرو لل هه ب مههن دفمههات 

ولقد وجد أن الغالبي  المظم  من الدوم الناميه   .(14)القرود الملروط  للصندو 

  النقههد الههدولي ال ترغههب فههي التضههوب للههروط الصههندو  المقلر هه  مههن غههندو

(Conditionality).ًوتلم  إل  مصادي أخرى، وهي المصادي التاغ  غالبا ، 

هههذا، ومههن المنطقههي، أن ال ههبب الرئي ههي لمههدم اإللههلتدام الكامههع إلمكانيههات 

 Higher) القهرود فهي غهندو  النقهد الهدولي، وبتاغه  مهن زالهدفمات الماليه ز

Tranches)   مهههن دفمهههات القهههرود الماديههه ، ومهههن ت ههههيع تمويهههع المتهههزون

 (Buffer Stock Financing Facility)اإلحلياطي للمواد األولي  

 (Extended Fund Facility)ومن ت هي،ت الصندو  المملدو 

 (Supplementary Facility)ومن الل هيع اللكميلي 

 Conditionality of)هههو  ههرط اإلقلههراد مههن غههندو  النقههد الههدولي 

Fund) 

 وذل  عل  الن و الذي أ رنا إلي  آنةاً في م لهع المب ث الثاني.

فممظهه  الههدوم الناميهه ، ال ترغههب فههي مواجههه  هههذا المههائق، والملمثههع فههي  

  روط اإلقلراد من غندو  النقد الدولي.

وكهههذل  الهههدوم الملقدمههه  اللهههي تمهههاني مهههن  هههمف وتهههردي مواقهههف مهههوااين 

   أو القضا  علي  تماماً.تتةية مدفوعاتها، تود

هههذا، ومههن الملصههوي، أنهه  بالن ههب  ل،خههل،ف اللقليههدي بههين الههدوم الملقدمهه  

والدوم النامي . فمن المؤكد، أن إاال   هروط غهندو  النقهد الهدولي، مهن  هأنها أن 

تؤدي لريماً عل  اإللهلتدام الكامهع للل ههي،ت والقهرود غيهر الم هلتدم  حله  

 اليوم.

ي  أخرى، فمن المؤكد أيضاً، أن الدوم الملقدم ، لهوف ترغهب إال أن  من ناح

عنهههد  (Easy Money)فهههي مقاومههه  تلههه  ال يالههه  الململقههه  زبهههالنقود ال ههههل ز 

 اللصويا عليها في غندو  النقد الدولي.

 ويملقد أيضاً، أن غندو  النقد الدولي نة  ، لوف يدافا عن تل  اللروط.

قههد الصههندو ، واحههدو مههن القواعههد علهه  ألههاس أنهه  بههدون هههذه اللههروط، ية

األلالي  لبنود إتةاقي  غندو  النقهد الهدولي، واللهي مهن خ،لهها يمهايس الصهندو  

هههذا، باإل ههاف ، إلهه  أن المديههد مههن الههدوم الناميهه  ت ههلطيا  دويه الةملههي الرئي ههي.

اإلقلههراد مههن ألههوا  المههام التاغهه ، وذلهه  ألن ألههوا  المههام التاغهه  تثههق فههي 
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 طبقها غهندو  النقهد الهدولي فهي ههذه  واإلقلصادي  الصايم ، اللي ياللروط المالي

 الدوم، كمز  من برامج اإلغ،ح اإلقلصادي.

فاذا انمدما هذه الوظية  الم ةزو، فهان المديهد مهن الهدوم الناميه ، لهوف تةقهد 

بطبيم  ال ام، فرن اإلقلراد خمن األلوا  األويوبي . وهذا باللأكيد، لن يكهون 

 دوم النامي ، والدوم الملقدم ، عل  حد لوا .في مصل   ال

وباإل ههاف ، إلهه  أن دوم الةههائض اإلقلصههادي، ال تملبههر نة ههها، قههاديو مههن 

الناحي  ال يالي ، عل  القيام بدوي الهايم من اإل راف والمراقب ، اللهي فر هوها 

 عل  غندو  النقد الدولي داخلياً، من خ،م الدجن  المديرين اللنةيذيين.

األمر، أن  روط غندو  النقهد الهدولي، يمهب أن ت هلمر كمبهدأ ملهزم،  وواقا

 وعل  كاف  الدوم األعضا ، لوا  الملقدم  أو النامي .

فهأي الهلثنا  مههن جانهب غهندو  النقههد الهدولي، ألي عضهو علهه  ح هام بقيهه  

 األعضا ، ليممع موقف الصندو  القانوني وال يالي حرجاً.

ال  بطريق  الةه  المالمي  الواحهدو للصهندو ، ويرجا ذل ، إلخ،ل  في هذه ال 

 ولمبدأ الصندو  الملماثع ما كع أعضا  عل  حد لوا .

هذا، وبالرغ  من أن الدفاب عن  روط غندو  النقد الدولي كمبدأ ملزم عله  

 كاف  الدوم األعضا ، لوا  الملقدم  أم النامي .

ع ومههادو  ههروط يمههد أمههراً جوهريههاً. فانهه  مههن الضههرويي أيضههاً، تطههوير  ههك

 غندو  النقد الدولي، حل  يمكن ت قيقها وتنةيذها من الناحي  المملي .

 ويمكن ت قيق ذل  من خ،م التي:

 إعطاء فاعلية أكبر لبرامج اإلصالح:  -1

م إله  عهام 1973لقد اعلرف غندو  النقد الدولي، بأن  خ،م الةلرو مهن عهام 

/3م، نم ا 1975
دوله   18برناممهاً عر ها فهي  12البرامج فق،، من إجمالي  1

 عضو، وذل  من حيث:

 ت قيق أهداف برامج اإلغ،ح اإلقلصادي بالكامع. –أ  

ت  ههين موقههف ميههزان المههدفوعات والموقههف اإلقلصههادي المههام، خهه،م  -م

الةلرو من بداي  تطبيق بهرامج اإلغه،ح اإلقلصهادي إله  نهايه  فلهرو برنهامج 

 اإلغ،ح اإلقلصادي.

امج اإلغ،ح اإلقلصهادي هنها، يمنهي أنه  مبنهي عله  ألهاس أن نماح بر -جـ

 .(15)ملين، هذا باإل اف  إل  أن  من الضرويي  ت قيق هذا النماح

فبنهها  علهه  مهها تقههدم، نمههد أنهه  مههن الضههرويي ايههادو فاعليهه  بههرامج اإلغهه،ح 

اإلقلصادي، اللي يلرف غندو  النقد الهدولي عله  تطبيقهها فهي الهدوم األعضها ، 

 دنا تطوير  روط غندو  النقد الدولي.وذل  إذا أي

 إعطاء مرونة أكبر لألساليب اإلقتصادية الموصى بها:  -2
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من الوا ح، أن ال يالات اللي يوغي بها غهندو  النقهد الهدولي، كانها كمها 

 (.Typical of I.M.F)مثالي  لصندو  النقد الدوليز  ز يقام الن:

 ويرجا ذل  لأللبام التي :

ت اللههي يوغههي بههها غههندو  النقههد الههدولي دوليهه  أكثههر مههن )أ( أن ال يالهها 

 ال،ام، وال تل، م بديج  كافي  ما الظروف اإلقلصادي  للدول  المضو.

)م( أن ال يالات اللي يوغي بها غندو  النقد الدولي موجهه  بقهوو وعله   

 فلرات قصيرو األجع.

ال قوف اإلئلماني   ( تلميز تل  ال يالات بايمانها الثابا في فمالي  ليال جـ) 

(Upper Credit Ceilings)  في ال يال  االئلماني 

)د( أن ال يالههات اللههي يوغههي بههها غههندوقا لنقههد الههدولي تههدمر لههنوات مههن  

المهد المبذوم لإلح،م م هع الهوايدات، وذله  عهن طريهق اللتةهيض المبكهر أكثهر 

 من ال،ام ل دود اللمرية  الممركي .

لي يوغي بها غندو  النقد الدولي، عديم  ال  الهي  ( أن تل  البرامج الهـ) 

 للمهود الم لي  واإلجلماعي ، اللي تنادي برفا م لويات األجوي المنتةض .

وذل  ألن برامج غندو  النقد الدولي تصهر عله  يفها ألهماي ال هلا الغذائيه  

 األلالي ، كما تصر عل  إلغا  الدع .

مهههات اللههي تلمامههع مبا ههرو مهها )و( أن اإلجههرا ات واأللههاليب مههن جانههب ال 

 غندو  النقد الدولي )مثع المالي  واللمايو التايجي  والبن  المركزي(.

تظههع ممزولهه  وفههي منههأى عههن اإلجههرا ات والبههرامج واأللههاليب وال يالههات 

المماثلهههه  مههههن جانههههب المهههههات األخههههرى )مثههههع اللتطههههي، والزياعهههه  واللهههه ون 

 اإلجلماعي (.

يالات المطبق  داخع اإلقلصاد الذي يلمامع مها وهذا يؤدي عل  إادواجي  ال 

 غندو  النقد الدولي.

وبنهها  علهه  مهها تقههدم، نمههد أنهمههن الضههرويي إعطهها  مرونهه  أكبههر لأللههاليب 

اإلقلصهههادي  اللهههي يوغهههي بهههها غهههندو  النقهههد الهههدولي، و هههرويو أن تكهههون ههههذه 

ال يالههات اإلقلصههادي  الموغههي بههها ملكاملهه  مهها ال يالههات األخههرى فههي إطههاي 

 ال يال  اللامل  للدول ، وذل  إذا أيدنا تطوير  روط غندو  النقد الدولي.

 إطالة فترة برامج اإلصالح اإلقتصادي:  -3

من المملوم، أن برامج اإلغ،ح اإلقلصادي اللي يلرف غندو  النقد الدولي 

عل  تطبيقها في الدوم األعضا  من الممكن أن تكون أكثر نماحهاً، إذا طبقها لمهدو 

 من الزمن وت  إطال  فةلرو هذه البرامج. أطوم

فةي حهاالت كثيهرو مهن الهدوم، نمهد أن اإلخهل،الت الهيكيليه ، مثهع إن رافهات 

األلماي وألماي غرف غير واقمي ، ودع   اي باإلتناج، متبأو ويا  الممهز فهي 

 ميزان المدفوعات. وهذا يلطلب وقلاً من ال كوم  لممالم  تل  الملاكع.
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لخههر، فمههن البههديهي، أن الههدوم المقلر هه  مههن خهه،م بههرامج وعلهه  المانههب ا

اإلغهه،ح اإلقلصههادي، لصههندو  النقههد الههدولي، للضههطر لبههذم جهههود مكثقهه  مههن 

 جانبها، لل قيق اللواان في ممام اللمايو التايجي .

كمهها أن الةلههرو الزمنيهه  المقههريو لولههائع إغهه،ح ميههزان المههدفوعات بههالطبا 

 ت وا أهمي  ودالل  قصوى.

يهههث أن تهههوفير قهههرد وت ههههيع احليهههاطي، يمهههب أن ي هههلممع قبهههع حهههدوث ح

غموبات بالغه  فهي ميهزان المهدفوعات، واللهي تلطلهب حين هذ ولهائع  هب، عنيةه  

 .(16)وقالي 

هذا، ومن الملصوي، أن  من هذا المنطلق، فان بمد الوقا زلل ههيع الصهندو  

 لص يح.، كان خطوو في اإلتماه ا(Extended Fund Facility)المملدز 

نتلص مما تقدم، إل  أن  قد عر هنا لمبهريات الهدوم الناميه  للتةيهف  هروط 

اإلقلهههراد مهههن غهههندو  النقهههد الهههدولي، وإلههه  موقهههف الهههدوم الملقدمههه  مهههن ههههذه 

 المبريات.

وواقهها األمههر، أنهه  يمههب علهه  غههندو  النقههد الههدولي، مراعههاو، أنهه  إذا كانهها 

ملقدم ، يلمهاوا الزيهادو فهي ال صه  احلياجات ال يول  في كع من الدوم النامي  وال

المام  اللي يقهوم الصهندو  بلوايمهها عله  األعضها ، فانه  فهي تله  ال اله ، يكمهن 

الم،ج في ت هي،ت خاغ  م دودو بةلرو امنيه  ممينه ، كمها ظههر ذله  فهي نمهاح 

كمهها أنهه  حيههث ال توجههد ليالههات ماليهه   .(Oil Facilities)الل هههي،ت النةطيهه  

ي  غ ي  ، ومنالب  لمميا الهدوم فهي نةهس الوقها، فهان غهندو  وإقلصادي  عالم

النقد الدولي، ال ي لطيا تمنب المهم  الممقدو، اللي يمب أن يقوم بهها فهي كهع مهرو 

 ليمد لكع دول  ال يالات المنالب  لها إقلصادياً.

هذا، ومن دواعي األلف، أن  في هذا الممام، يلضا م دوي كع مهن غهندو  

 لبن  الدولي، كما يلضا م اللماون بينهما.النقد الدولي وا

هنهها، وكمهها أ ههرنا آنةههاً، فههان مبههدأ اللههروط، ال يمههب أن يلتلهه  غههندو  النقههد 

 الدولي عن ، كمبدأ ملزم لكاف  األعضا  لوا  الدوم الملقدم  أم الدوم النامي .

إال أنههه  قهههد آن األوان لصهههندو  النقهههد الهههدولي، أن يممهههع النلهههائج ال يالهههي  

 ، أكثر فمالي  ومرون  و مولي  ولمدو أطوم من الزمن.لللروط

وإال ف يله  الصندو ، باإلتباب الصايم والمامد لمبهدأ اللهروط فقه،، دون أن 

 يكون قادياً عل  إلليمام ال قائق ال يالي  لهذا المبدأ.

 ثالثاً:  ال د من حقو  المراقب  لصندو  النقد الدولي :

بمه  مهن إتةاقيه  غهندو  النقهد الهدولي الممدله ، غني عن البيان، أن الةقرو الرا

لصهندو  النقهد الهدولي عله   (Strict Surveillance)تنص عل  المراقب  الدقيق  

 .(17)ال يالات المالي  واإلقلصادي  للدوم اللي يقوم باقرا ها
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والهدف المملن لههذه الوظيةه ، ههو مراقبه  مها إذا كانها الهدوم األعضها  تلبها 

تؤدي إل  نمهو إقلصهادي، مها إلهلقراي الم هلوى المهام لأللهماي  ليال  إقلصادي ،

 بديج  كافي .

ومن الملهي، أن وظيةه  المراقبه  اللهي تهنص عليهها الةقهرو الرابمه  مهن إتةاقيه  

 غندو  النقد الدولي الممدل .

تلناقض مها اإليتبهاط الملهزم بهين اإللهلقراي التهايجي والمل هي، اللهي كانها 

 ن وودا.تنص علي  إتةاقي  بريلو

ومن البديهي، أن وظية  المراقب  الدقيق  لصندو  النقد الدولي عل  ال يالات 

الماليهه  واإلقلصههادي  للههدوم، ال تل قههق إال إذا قامهها الدولهه  المضههو بال هه ب مههن 

 دفمات القرود من غندو  النقد الدولي بما يلماوا  مف إجمالي حصلها.

يرب، بهين مهدى اللطبيهق لبهرامج  فمندما يل قق ذل ، فان غندو  النقد الدولي

اإلغ،ح اإلقلصادي للدول  المضو، وبين قيامها بال  ب عل  مراحع من قرود 

 غندو  النقد الدولي.

 I.M.F.'s)وواقههههها األمهههههر، أن فهههههرد القيهههههود علههههه  حهههههق المراقبههههه  

Surveillance) . لصندو  النقد الدولي، ل  يثاي بطريق  غري   أو يلمي 

، الهذي (Interim Committee)بطلهب اللمنه  المؤقله  ولكن  يلملق مبا هرو 

في عهام  (Board of Executive Directors)قدم إل  لمن  المديرين اللنةيذيين 

 (Conditionality)م، للبهههد  فهههي المراجمههه  واللمهههديع اللهههامع للهههروط 1979

، وتمههدي اإل ههايو ، إلهه  أن الرغبهه  فههي مراوغهه  هنهها .(18)غههندو  النقههد الههدولي

ت وأوامر غندو  النقد الدولي، تهنمكس عله  الهدوم الناميه  اللهي تزايهدت الللايا

قرو ها بكثاف  من ألوا  الدوالي الليوي  واألويوبي ، واللهي قامها بااللهلتدام 

الضهه يع للههدفمات المليهها مههن قههرود غههندو  النقههد الههدولي واللههي تلمههاوا  ههمف 

 إجمالي حصلها.

اللههي تمههاني مههن  ههمف وعمههز  وعلهه  المانههب الخههر، فههان الههدوم الملقدمهه 

مههوااين مههدفوعاتها، تةاعلهها بههنةس الطريقهه ، وترغههب فههي مراوغهه  الللههايات 

 وأوامر غندو  النقد الدولي.

ولقههد قوبلهها يغبهه  الههدوم الناميهه  فههي وجههود تة ههير مي ههر للةقههرو الرابمهه  مههن 

 إتةاقي  غندو  النقد الدولي الممدل  أو وجود فقرو يمكن من خ،لها ت قيهق مصهالح

الههدوم الناميهه ، بههالرفض مههن جانههب غههندو  النقههد الههدولي، عمهه،ً بمبههدأ ال يالهه  

 المالمي  الواحدو للصندو .

كما أن تمهديع الةقهرو الرابمه  مهن إتةاقيه  غهندو  النقهد الهدولي الممدله ، غيهر 

 من أغلبي  األغوات. %85ملوقا، حيث أن هذا اللمديع ي للزم ال صوم عل  

نامي  في م اوالتها للل وم عند اإلقلراد إله  ألهوا  وهكذا، ت لمر الدوم ال

المام ال رو، واإلبلمهاد قهدي اإلمكهان عهن غهندو  النقهد الهدولي، هربهاً مهن  هروط 
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الصههندو  اإلقلصهههادي  وال يالهههي . وذلههه  علههه  الهههرغ  مهههن ايتةهههاب ألهههماي فائهههدو 

 ي.اإلقلراد في ألوا  المام ال رو، عن تل  الملواجدو في غندو  النقد الدول

نتلص مما نقدم، إله  أن يغبه  الهدوم الناميه  فهي وجهود تة هير مي هر للةقهرو 

الرابم  من إتةاقي  غندو  النقد الدولي الممدل ، واللي نص عله  المراقبهـ  الدقيقه  

للصههندو  علهه  ال يالههات الماليهه  واإلقلصههادي  للههدوم اللههي يقههوم باقرا ههها، قههـد 

لي، عمهه،ً بمبههدأ ال يالهه  المالميهه  قوبلهها بههالرفض مههن جانههب غههندو  النقههد الههدو

 الواحدو للصندو .

 يابماً : تقليع دوي الذهب كأغع إحلياطي دولي:

طالبهها الههدوم الناميهه ، بالغهها  اللمامههع بالههذهب، مهها إحهه،م وحههدات حقههو  

 م ل . s(S.D.R(.ال  ب التاغ  

ولقد كانا الدوم النامي  من خ،م هذا الطلب، تهدف إل  ت ريهر نة هها عهن ا 

والهذي  هايكا   (Historical Reserve Asset)ألغهع اإلحليهاطي اللهاييتي 

ومن ناحي  أخرى، فقد  ايكا الهدوم الناميه ، فهي بدايه   بصويو هاملي  في نموه.

كما ت ل وذ الهدوم الناميه  عله   s(R.D.R(.ونمو وحدات حقو  ال  ب التاغ  

م حقوقه  اللصهويلي  تأثير حالي مبا ر عل  آليات  كأغع احلياطي، وذل  من خ،

(Voting Rights) .هههذا، وتمههدي اإل ههايو، إلهه  أن الفههي غههندو  النقههد الدولي

الةقرات الممدل  فهي إتةاقيه  غهندو  النقهد الهدولي، تلهير بو هوح عله  أن الهذهب 

 من خ،م التي: كأغع إحلياطي نقدي دولي قد تقلص، وذل 

الههدولي علهه  لههمر الههذهب (  ال ت لههوي اإلتةاقيهه  الممدلهه  لصههندو  النقههد 1) 

الرلمي، حيث ت  فهي ههذه اإلتةاقيه  الممدله ، إلغها  ال همر الرلهمي للهذهب، ونهزب 

 الصة   النقدي  عند ومماملل  كأي للم  يل دد لمرها بنا  عل  المرد والطلب.

(  أن اإلتةاقي  الممدل  لصهندو  النقهد الهدولي، قهد قامها ب ظهر أي وظيةه  2) 

 الصرف.للذهب في ترتيبات لمر 

(  تغا ا اإلتةاقي  الممدل  لصندو  النقد الدولي، عن ذكهر أي كلمه  عهن 3) 

 دوي الذهب كأغع إحلياطي دولي.

(  تلرك اإلتةاقي  الممدل  لصندو  النقد الدولي، أي ذكهر لهدوي الهذهب فهي 4) 

 أي نظام نقدي دولي ملكاف  ممكن.

لي، عله  الهدوم األعضها  (  ال ت ل  اإلتةاقي  الممدله  لصهندو  النقهد الهدو5) 

 اإلتماي بالذهب ما غندو  النقد الدولي. 

(  الههلتلص مههن جانههب مههن مقههادير الههذهب اللههي توجههد ب ههواو الصههندو ، 6) 

 ولك ب ي ا الدوم النامي  للموافق  عل  هذا اللمديع إلتةاقي  غندو  النقد الدولي.
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/3فقد تقري أن يبيا الصندو  
ون أونهس(، مليه 50ما في حواته  مهن ذههب ) 1

وحهدو حقهو  له ب  35وإعادو نصف المائد من المبيمات بال مر الرلمي )ب همر 

 خاغ  لكع أونس غافي( إل  الدوم األعضا ، بن ب  حص  كع منها.

ويباب النصف الثاني )للثلث( في مزاد ب مر ال هو ، ويهواب جهز  منه  عله  

دوم ذات الهههدخع الهههدوم الناميههه ، وي هههلتدم المهههز  الملبقههه  للقهههدي  الم هههاعدات للههه

 .(19)المنتةض

نتلص ممها تقهدم، إله  أن الةقهرات الممدله  فهي إتةاقيه  غهندو  النقهد الهدولي، 

 تلير بو وح إل  تقلص دوي الذهب، كأغع إحلياطي نقدي دولي.

 خام اً :  تدعي  و ا وحدات حقو  ال  ب التاغ  كأغع إحلياطي يئي ي:

إحليهاطي، تزايهدت أهميه   غني عن البيان، أن  ما ت مهي  دوي الهذهب كأغهع

فههالةقرو الثامنهه  مههن اإلتةاقيهه  الممدلهه   s(S.D.R(.وحههدات حقههو  ال هه ب التاغهه  

لصندو  النقد الدولي تملن بصراح  أن تكون وحدات حقهو  ال ه ب التاغه  فهي 

فهي النظهام النقهدي  (Main Reserve Asset)الم هلقبع، أغه،ً إحلياطيهاً يئي هياً 

 s(S.D.R(.إقهههراي وحهههدات حقهههو  ال ههه ب التاغههه   وواقههها األمهههر، أن الهههدولي.

إحلياطي يئي ي في النظام النقدي، يرجا إل  ما تلميهز به  وحهدات حقهو  ال ه ب 

 التاغ  من التصائص التيـ :

 (  فرن أفضع الللغ،م القرود.2)  (  ألماي فائدو مغري .1) 

 (  الل وي  المبا رو اإللزامي .3) 

 (Moderate Allocation)ت المملدلههه  ههههذا، ومهههن الملهههي، أن اللوايمههها

لوحههدات حقههو  ال هه ب التاغهه ، وعلهه  لههبيع المثههام تلهه  اللههي واعهها فههي عههام 

 3بليون وحدو من وحدات حقهو  ال ه ب التاغه  عله   12م وتبلغ حوالي 1978

 تملبر مصدياً لللضت  اإل افي ويرجا ذل  لأللبام التي : لنوات، ال

 وحدات حقو  ال  ب التاغ . (  غغر حم  تل  اللوايمات من1) 

(  أن دوم الةههائض قههد اخلزنهها حصصههها مههن وحههدات حقههو  ال هه ب 2) 

 .(20)التاغ ، في احلياطياتها النقدي 

هههذا ، وتمههدي اإل ههايو ، إلهه  أن الههدوالي األمريكههي، ولههيس وحههدات حقههو  

ال هه ب التاغهه ، لههوف ي ههلمر أغههع إحليههاطي يئي ههي، عبههر فلههرو طويلهه  مههن 

   لأللبام التي :الزمن، ويمزي ذل

(  الدوي الض يع لوحدات حقو  ال  ب التاغ ، في إجمالي اإلحلياطيات 1)

 النقدي  الدولي .

(  مميههههاي توايهههها وحههههدات ال هههه ب التاغهههه ، علهههه  الههههدوم األعضهههها ، 2)

 والملنالب ما حص  كع دول  عضو في غندو  النقد الدولي.
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ات حقههو  ال هه ب (  مماي هه  الههدوم الملقدمهه  إلغههداي المزيههد مههن وحمهه3)

 التاغ ، نظراً لما ت بب  من ايادو حدو  الضغوط اللضتمي .

نتلص مما تقدم، إل  أن  ما ت مي  دوي الذهب، وتزايد أهمي  وحدات حقهو  

 ال  ب التاغ  كأغع إحلياطي يئي ي في نظام النقد الدولي.

وبالرغ  من مناداو الدوم الناميه  إلغهداي المزيهد مهن وحهدات حقهو  ال ه ب 

 التاغ  نظراً، لما تلملا ب  من مزايا واللي أ رنا إليها نةاً.

إال أن الدوالي األمريكي وليس وحدات حقو  ال  ب التاغ ، لوف ي هلمر 

 أغ،ً إحلياطياً يئي ياً عبر فلرو غير قصيرو من الزمن.

لادلاً: إعطا  دوي أكبر للهدوم الناميه  فهي عمليه  اتتهاذ القهراي فهي غهندو  النقهد 

 ي:الدول

مههن المملههوم، أن الههدوم الناميهه  تطالههب باعطائههها دوياً أكبههر فههي عمليهه  اتتههاذ 

هذا، وبالن ب   في غندو  النقد الدولي. (Decision Making Process)القراي 

 لللطويات الهام  اللي حدثا واللي ترتب، بهذا الطلب للدوم النامي ، وهي:

صههص دوم منظمهه  تضههاعةا ح (Kingston)(  منههذ مههؤتمر كينم ههلون 1) 

 .%10إل  حوالي  %5في غندو  النقد الدولي من حوالي  (.O.P.E.C)األوب  

وانتةضا باللالي تل  ال صص اللي تتص الدوم الملقدم  في غندو  النقهد 

 الدولي

(  وكواحدو من أه  الدائنين في غندو  النقد الدولي، فان المملك  المربيه  2) 

، قد أفادت بنة ها، عن حقها في تميين مديرها م1978نوفمبر عام  1ال مودي  منذ 

 .(Its own Executive Director)اللةنيذي 

، انضهههما ألهههبانيا لممموعههه  دوم أمريكههها 1988نهههوفمبر عهههام  1(  فهههي 3) 

 –المك هههي   –هونهههدياس  –ال،تينيههه  ال هههمالي  )واللهههي تلهههلمع علههه  كولهههلاييكا 

 فنزوي،(. –ألبانيا  –نيكاياجوا 

  الممموع  يابا أكبر حص  بمد الواليات المل دو، والمملكه  وهكذا أخذت تل

 .(21)المل دو، وألمانيا الةيديالي 

وغنههي عههن البيههان، أنهه  بالن ههب  للقههرايات الهامهه ، فانهه  يلههزم ال صههوم علهه  

 من أغلبي  أعضا  غندو  النقد الدولي. %85موافق  

حصههص  مههن إجمههالي %21ي5ومههن المملههوم، أن الواليههات المل ههدو نصههيها 

من إجمالي حصص غهندو  النقهد  %27الصندو ، وأن الدوم األويوبي  نصيبها 

الدولي، أي أن لكع من الواليهات المل هدو األمريكيه  والهدوم األويوبيه  حهق الةيلهو 

(Veto Right). 
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إال أن  في ممموع  الدوم األويوبي  األثن  علر يلمذي التهروج بهرأي واحهد 

مهن إجمهالي  %3ي5  المربيه  ال همودي  حهوالي عام مللرك. ويبلغ نصهيب المملكه

 حصص الصندو .

نتلص مما تقدم، إله  أنه  عله  الهرغ  مهن اللطهويات اللهي حهدثا فهي عمليه  

اتتاذ القراي في غندو  النقد الدولي، فاننا إذا كنا بصدد تطوير نظام النقد الدولي، 

وم الناميه  فهي عمليه  فان  يلمين ايادو القوو اللصويلي  للدوم النامي  فهي عمليه  للهد

اتتاذ القراي في غندو  النقد الدولي، أو عل  األقهع يلمهين ايهادو القهوو اللصهويلي  

للل  الدوم اللي تقوى إقلصادياً عل  ح ام الدوم الضهمية ، إقلصهادياً خه،م فلهرو 

 امني  ممين .

 النتائج والمقترحات
 

 النتائج:

هذه الديال ، عهن أن حصهاد  ألةرت البيانات والمملومات الوايدو في م لهع

 اللمرب  فيما يلملق بنظام النقد الدولي والصراب بين الدوم النامي  والدوم الملقدم .

عهن أنه  عله  الهرغ  مهن اإلميلهااات اللهي حصهلا عليهها الهدوم الناميه ، فهان 

 الدوم النامي  تملبر هذه اإلمليااات خطوو عل  الطريق. كما إنها تطالب بالمزيد.

انب الخر، تملقد الهدوم الملقدمه  أن تله  اإلمليهااات اللهي حصهلا وعل  الم

 عليها الدوم النامي  قد ذهبا ألبمد مما يمب.

، إن (Kingston)وواقا األمر، أن  كان من الوا ح منهذ مهؤتمر كينم هلون 

ل  يكن قبل . أن  يمب عل  كع الملايكين في  مهن الهدوم الملقدمه  والهدوم الناميه ، 

 ما بمضه  البمض، بما يؤدي إل  عدم دوي غندو  النقد الدولي.أن يلماملوا 

كما ظهر جلياً، أن إعادو غهياغ  وتلهكيع نظهام النقهد الهدولي ههي عمليه  دائمه  

 وملمددو.

كما ألةرت البيانات الوايدو في م لهع هذه الدياله ، عهن انتةهاد النصهيب 

نقد الدولي خ،م فلهرو الن بي للدوم النامي  من الل هي،ت الم  وب  من غندو  ال

 الديال .

حيث بلغ ملوله، ن هب  مها حصهلا عليه  الهدوم الناميه  مهن دفمهات القهرود 

 خ،م فلرو الديال . %52المادي  للصندو  حوالي 
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وأن ال هههبب الرئي هههي لمهههدم اإللهههلتدام الكامهههع إلمكانيهههات القهههرود فهههي  

يه ، ومهن ت ههيع غندو  النقد الدولي من الدفمات المليا فهي دفمهات القهرود الماد

تمويع المتزون اإلحلياطي للمواد األولي ، ومن ت هي،ت الصندو  المملدو، ومهن 

 الل هيع اللكميلي هي  روط غندو  النقد الدولي.

ممهها يممههع الههدوم الناميهه  اللههي ال ترغههب فههي التضههوب للههروط ، تلمههأ إلهه  

 المصادي التاغ  المالمي .

لدوم النامي  كاللراتيمي  تةاو ي ، عند ومن الملي، أن الطلبات اللي تلبناها ا

حضويها اجلماعات غندو  النقد الدولي أو مؤتمر األم  المل دو لللمايو واللنمي  

(U.N.C.T.A.D.) :هي 

 ايادو الممون  اإلقلصادي . -1

 تتةيف  روط قرود غندو  النقد الدولي. -2

ال هد مهن حقهو  المراقبه  واإل هراف لصهندو  النقهد الهدولي عله   -3

 للي يقر ها.الدوم ا

 تقليع دوي الذهب كأغع إحلياطي دولي. -4

تههدعي  و هها وحههدات حقههو  ال هه ب التاغهه  كأغههع إحليههاطي  -5

 دولي يئي ي.

ذ القههراي فههي 1إعطهها  دوي أكبههر للههدوم الناميهه  فههي عمليهه  اتتهها -6

 غندو  النقد الدولي.

كمهها عر ههنا، إلهه  الموقههف ال ههالي مههن هههذه الطلبههات، وإلهه  مبههريات موقههف 

   منها، وموقف غندو  النقد الدولي من هذه الطلبات.الدوم الملقدم

كمهها خلصههنا إلهه  الههلمراي تبنههي الههدوم الناميهه  لهههذه الطلبههات كالههلراتيمي  

 تةاو ي ، وذل  بنا  عل  المبريات اللي أ رنا إليها آنةاً في م لهع هذه الديال .

 

 المقترحـات:

النقد الدولي  من الملصوي، أن  في  و  اإلطاي المام الذي حدد لنظام 

والصراب بين الدوم النامي  والدوم الملقدم ، فان أه  المقلرحات اللي نملقد أن 
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األخذ بها لوف ي ه  في اللتةيف من حدو الصراب بين الدوم النامي  والدوم 

الملقدم ، ولوف تؤدي إل  دع  دوي غندو  النقد الدولي، وتطوير نظام النقد 

 الدولي هي:

نظام النقد الدولي عل  ت قيق اإلللقراي النقدي، وعل  (  يمب أن يممع 1)

دع  عملي  اللنمي  المالمي ، وعل  األخص في دوم المال  النامي الذي يلكع 

 لكانها أغلبي  لكان المممويو.

(  أن غندو  النقد الدولي، يمب أن يدع  بالموايد اللي تمكن  من تمويع 2)

من الضرائب المالمي  عل  الله،ك  الممز التايجي للدوم النامي ، وفرد نوب

الطاق  في الدوم الصناعي ، و رويو اللثماي فوائض النة، بلكع مبا ر في 

 الدوم النامي ، وتمميق وتطوير اإلت ادات النقدي  اإلقليمي  بين الدوم النامي .

(  يمب عل  غندو  النقد الدولي أن يممع ليالل  اإلقرا ي  أكثر جذباً، 3)

ي ، وذل  من خ،م ايادو عدد الم  وبات والدوم ال احب  وال م  للدوم النام

 المالي اإلجمالي للم  وبات وذل  حل  يمكن ت قيق األهداف التي :

 اإلللتدام الكامع إلمكانيات الصندو  عل  الن و الذي أ رنا إلي  آنةاً. –أ  

عدم تمكين غندو  النقد الدولي من تطبيق ليالل  النقدي  الدولي  و –م 

 تآكلها.

إدياك الدوم النامي  أن دممها في النظام المالمي للم،قات النقدي   –ج 

 الدولي ، لوف يطوي مصالح هذه الدوم.

(  يمب عل  الصندو  أن يلايك في اللةاعع بين ألوا  المام التاغ  4)

المالمي ، والدوم النامي ، وذل  من خ،م بذم تأثير حقيقي عل  الديون التايجي  

 ملزايدو لهذه الدوم، واللي تنذي بكايث  خايج نطا  الل ك  وال يطرو.ال

(  أن يقوم غندو  النقد الدولي بلوايمات تةضيلي  إ افي  من وحدات 5)

حقو  ال  ب التاغ  للدوم النامي ، كما أن  قد آن األوان للصندو  أن يممع 

و أطوم من الزمن، النلائج ال يالي  لللروط، أكثر فمالي  ومرون  و مولي  ولمد

 تكون ملزم  لكاف  الدوم األعضا  لوا  الملقدم  أو النامي . وأن

(  يمب أن يلميز النظام النقدي الدولي بديموقراطي  اإلدايو والرقاب  وذل  6)

 من خ،م ايادو القوو اللصويلي  للدوم النامي .
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 كما يمب أن يلميز بلزايد أهمي  وحدات حقو  ال  ب التاغ .

أن يلميز النظام النقدي الدولي بلوافر غة  المالمي  بممن   رويو ويمب 

ملايك  كاف  دوم المال  في إدايو النظام النقدي الدولي وفي اإلللزام بقرايات  

 بغض النظر عن كون الدول  المنةذو لهذه القرايات دول  ملقدم  أو دول  نامي .
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