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  ضحايا العوملة
   مركز االمارات للدراسات والبحوث: عرض

  

  
  ضحايا العوملة: الكتاب

  ستجليتزإجوزيف :  املؤلف

  لبىن الريدي : ترمجة

 ٢٠٠٦/القاهرة / دار مرييت: الناشر
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  ضحايا العولمة

  مركز االمارات للدراسات والبحوث: عرض

  

  
 جوزيف استجليتز 

 لبنى الريدي : ترجمة

   ٢٠٠٦/ القاهرة / دار ميريت:شراالن

العولمة ليست خيراً مطلقاً ، أن ٢٠٠١ى جائزة نوبل لالقتصاد ، الحاصل علجوزيف إستجليتزيرى 

  . وال شراً مطلقاً، ولكنها أمر حتمي ال بد منه

 جعله يرى البنك الدولي إن عمله في مستشاراً اقتصادياً للرئيس كلينتونويقول المؤلف الذي كان 

نه يرى مع ذلك أنه يمكن للعولمة ولك. األثر المدمر الذي يمكن أن يكون للعولمة على البلدان النامية

  . ذا ما أديرت بشكل جيدأن تكون قوة خير على تلك البلدان إ

 إلى أن كثيراً من السياسيين يخطئون حين يتخذون قراراتهم في األمور االقتصادية إستجليتزيشير 

بدراسات األكاديميين ويرى أنه من األفضل األخذ . أسس أيدلوجية وسياسيةانطالقاً من 

.  دون أن يمارس عليهم أي نوع من التسييس لتغيير الحقائق حتى تناسب المسؤولينالمتخصصينو

ويرى أن مجيئه من األوساط العلمية واألكاديمية إلى مكان صنع القرار في البنك الدولي والبيت 

ن ، ومن إقناع اآلخرين بأاألبيض مكّنه من تنفيذ بعض وجهات النظر التي توصل إليها في أبحاثه

  . بل هي جيدة سياسياً أيضاًاقتراحاته ليست جيدة اقتصادياً فحسب، 

أبرز المؤسسات ويتحدث فيه عن ". وعود المؤسسات الدولية: "جاء الفصل األول من الكتاب بعنوان

ويرى . صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهي التي تحكم العولمة برأيه

رونالد ريجان  حين بشر  ثمانينيات القرن الماضير حدث لهذه المؤسسات كان فيأن أخطر تغيي

وصار البنك الدولي  في الواليات المتحدة وبريطانيا، السوق الحرة بأيدلوجية ومارجريت تاتشر
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في رأيه أن أساس مشكلة المؤسسات االقتصادية . وصندوق النقد مؤسستين تبشيريتين لتلك الفكرة

  . خاضعة للمصالح التجارية والمالية في البلدان الصناعية الغنيةها الدولية هو أن

 الوعود التي لم يف بها صندوق النقد الدولي والبنك الدوليويشير المؤلف في الفصل الثاني إلى 

ويسرد العوائق والعقبات التي حالت . بتخليص البلدان الفقيرة من مشكالتهاوالمؤسسات المعنية 

سبب فشل ويرى أن . الذي يتخذه البنك الدولي شعاراً له" عالم بال فقر"عار وتحول دون تحقيق ش

 هو أن هذه البرامج كانت تفرض على البلدان الفقيرة، ويوضع لها الشروط برامج تلك المؤسسات

نجاح تلك البرامج مرهون بأن تكون تلك البلدان هي التي أقرتها وفق والقيود، فيما يرى هو أن 

  . رؤيتها

، وتكتفي تعطى حرية االختيار لكل بلدفي الفصل الثالث من الكتاب أنه يجب أن إستجليتز ويرى 

 مبنية على عمليات سياسية ديمقراطيةالمؤسسات بتقديم الوسائل على أن يختار هو البدائل عبر 

المعلومات؛ فما يصلح في شرق آلسيا قد ال يصلح في جنوب أفريقيا، وما كان جيداً من عشرين سنة 

  . د ال يكون جيداً اليومق

الطريقة التي تعامل بها صندوق النقد الدولي مع أزمة أما الفصل الرابع من الكتاب فيتحدث عن 

فمن وجهة نظر المؤلف أن تلك السياسة قادت العالم إلى . شرق آسيا في تسعينيات القرن الماضين

وزارة الخزانة األمريكية يؤمنان بأن ، والسبب برأيه أن صندوق النقد الدولي وحافة االنهيار الشامل

وحسب رأي المؤلف . التحرير الكامل لحسابات رأس المال سيساعد المنطقة على أن تنمو بسرعة

، حتى وإن كان لديه بنوك يعرض أي بلد إلى مخاطر ضخمةفإن تحرير حسابات رؤوس األموال 

تفاقم أزمة شرق تكبت وأدت إلى  سلسلة من األخطاء التي ارإستجليتزويعدد . قوية وبورصة ناضجة

، فيتحدث عن إخفاق الصندوق في إدراك أهمية التفاعالت المتبادلة بين السياسات المتبعة في آسيا

السياسات النقدية االنكماشية ، ويرى أن خنق االقتصاد بأسعار الفائدة العاليةالبلدان المختلفة، وعن 

في تلك التي فرضت على دول شرق آسيا قد أسهمت في تأجيج االضطرابات االجتماعية والسياسية 

  . البلدان

 اويروي كيف خشي مسؤولو. انهيار االقتصاد الروسيينتقل الملف في الفصل الخامس للحديث عن 

روا على أن تحافظ روسيا على عملتها  دورة تضخم، فأصخفض قيمة الروبلصندوق النقد أن يفجر 

العالج "وعملوا على حل مشكالتها بسياسة . أعلى من قيمتها، ودعموها بمئات المليارات من القروض

 كما انهار أيضا االقتصاد في أوروبا الشرقية، انهار االقتصاد الروسيوكانت النتيجة أن " بالصدمة

 . والمتأنية التي اتبعتها في عملية اإلصالح الحذرةنجحت الصين نجاحاً باهراً بفضل السياسةفيما 

ويرى المؤلف أن سياسة الخصخصة بالقروض لمحاولة إنقاذ االقتصاد كانت سياسة غير مجدية، 

ولكن غياب وسائل إعالم بناءة قادرة على النقد العلني غيب إمكانية التأكد من صحة القرارات 
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  . لمجتمع وليس لمصالح القلة، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة لالمتخذة

اسة الواليات المتحدة وصندوق النقد الدولي في حل األزمة وينتقد المؤلف في الفصل السادس سي

 من عززت مصالح األغنياء على حساب المواطن الروسي؛ ألنهما غالبا ما قاما بسياسات الروسية

ويرى المؤلف أنه كان . ن الماضيخالل الحلول التي قدماها لألزمة في أواخر التسعينيات من القر

 قدم الدعم للعمليات الديمقراطيةيمكن خدمة المصالح طويلة المدى للواليات المتحدة بشكل أفضل لو 

ويرى أن على الواليات المتحدة أن تتنبه إلى أمر مهم وهو . بدالً من االرتباط الوثيق بقيادات بعينها

 وانطباعهم غالبا ال يكون يهتمون بما تفعله أيضاً،أن الناس ال ينظرون إلى أقوالها فحسب، بل 

إيجابياً ويتابع المؤلف في الفصل السابع مالحظاته، فيرى أن الغرب غالباً ما اعتمد على الترويج 

زعماء ورجال فاسدين أو غير الستراتيجيات تحول استثنائية في بعض الدول، وأنه اعتمد على 

رى أن هناك سياسة اقتصادية أفضل للتعامل تقوم على أساس وي. ، وهذا ما أفقده المصداقيةأكفاء

  . العالم كما هو وليس على أساس أنه عالم مثالي

، والتي لم يستطع القيام بالمهام الموكلة إليه في الفصل الثامن أن صندوق النقد  إستجليتزويرى

والنمو، كما أضاف الصندوق تتمثل بتعزيز االستقرار العالمي ومساعدة البلدان النامية على االستقرار 

  . والسبب في ذلك الكيفية التي فهم بها الصندوق مهمته. لنفسه الحقاً مهمة محاربة الفقر

إخفاق العولمة في حل كثير من ، ويرى فيه أن يتحدث فيه عن المستقبلويختم المؤلف كتابه بفصل 

 لكثير من جلبت منافع ضخمة؛ ألنها في الوقت نفسه مشكالت فقراء العالم ال يعني التخلي عنها

 بحيث تحقق إعادة تشكيل العولمةويدعو المؤلف إلى . الشعوب والدول في كثير من المجاالت

ويطرح . إعادة تشكيل المؤسسات االقتصادية الدولية لتساعد على هذا الهدفإمكاناتها النافعة، وإلى 

وتتلخص هذه الخطوات . ذلكالمؤلف بعض األفكار والخطوات التي ينبغي القيام بها من أجل 

، واعتماد باالعتراف بأخطار تحرير سوق رأس المال، وبإصالح عمليات اإلفالس وتجميد األموال

أقل على عمليات اإلنقاذ المالي، وتحسين العمل المصرفي، وتحسين إدارة المخاطر، وتحسين شبكات 

  .  على إلغاء ديون الدول الناميةوالعملاألمان، وإصالح البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، 

 وهذا أمر مهم؛ ألن السبب عولمة ذات وجه أكثر إنسانية وعدالًإن هذه الخطوات برأيه كفيلة بإيجاد 

 التي تقويضاً للقيم التقليدية واإليجابيةاألساسي وراء محاربة الناس للعولمة هو أنهم يرون فيها 

 .كانت سائدة في حياتهم

  

  


