
 

 

 

 

 

 

25 September, 2002  
 

 
 

  النظام المالي العالميالبرلمان اإليطالي يطالب الحكومة بمراجعة
 فكرة الروش لعقد مؤتمر بريتون وودز جديد تتصدر النقاش

 
 

 سبتمبر باإلجماع لصالح قرار يطالب الحكومة اإليطالية حث الدول 25صوت مجلس النواب البرلمان اإليطالي يوم 
مالية جديدة قادرة على ) دسةهن(بنية "الصناعية األخرى على إعادة النظر في مجمل النظام المالي العالمي وتأسيس 

تأتي أهمية هذا القرار من آون . في األسواق العالمية" دعم االقتصاد الحقيقي وتفادي الفقاعات واالنهيارات المالية
إيطاليا إحدى الدول السبع الصناعية في العالم التي اجتمع وزراء ماليتها بعد أيام فقط من هذا التصويت، آما أن 

ي ذات اليوم الذي شهد فيه البرلمان اإليطالي مناقشات مطولة حول الوضع في العراق والخطط التصويت قد حصل ف
األمريكية لمهاجمته، مما جعل العديدين يربطون بين الخطط الحربية األمريكية واألزمة االقتصادية والمالية التي 

 . تعيشها الواليات المتحدة والدول الصناعية بشكل عام
لكنه . في سياق النقاش في البرلمان اإليطالي حول األزمة المالية واالقتصادية المتفاقمة في إيطالياجاء هذا القرار  

يشدد على أن تلك األزمة هي  ليست أزمة االقتصاد اإليطالي بل آل النظام المالي  العالمي الذي تحول منذ منتصف 
آنتيجة لسلسلة من  االقتراحات  البرلمانية التي وجاء نص القرار النهائي . التسعينات إلى آازينو مضاربات دولي

روج لها أنصار الحرآة السياسية التي يقودها عالم االقتصاد األمريكي والمرشح النتخابات الرئاسة األمريكية القادمة 
وبالرغم من  أن صيغة القرار تم تعديلها بشكل ملحوظ حتى تحضا بدعم جميع األحزاب . ليندن الروش في إيطاليا

، لكنها )وخاصة بعد ضغوط يبدو أنها خارجية هدفت إلى إلغاء مشروع القرار(ليسارية منها واليمينية في البرلمان ا
" مؤتمر بريتون وودز"أداة ممتازة لتنظيم قرارات مماثلة في بلدان أخرى وتشكيل ائتالف عالمي من أجل عقد 

 .الجديد الذي اقترحه الروش
قتراح برلماني حول األزمة االقتصادية في األرجنتين آتبه رئيس حرآة الروش في وقد بدء مشروع القرار هذا آا 

وتم تقديم مشروع . إيطاليا باولو ريموندي والباحث االقتصادي نينو جالوني مدير عام وزارة الرفاهية اإليطالية
يني، وتبنى القرار في القرار األصلي إلى مجلس الشيوخ  في شهر مارس الماضي من قبل السيناتور أوسكار بيتيرل

وآان واضحا من عملية جمع تواقيع الدعم من أعضاء مجلسي الشيوخ . مجلس النواب النائب سيجفريد بروجير
والنواب بأن القرار سيحصل على إجماع من  أحزاب اليمين واليسار، وآان من أبرز الموقعين رئيس الوزراء 

ذي تم التصويت عليه بمثل هذا اإلجماع هو قرار إلغاء أحادي الجانب القرار المهم السابق ال. السابق جوليو أندريوتي
من قبل إيطاليا لديون الدول األآثر فقرا وجاء ذلك القرار استجابة لدعوة من البابا يوحنا بولص الثاني والكنيسة 

 .الكاثوليكية بمناسبة حلول األلفية الثانية
طاليين صالت تاريخية واقتصادية مهمة، حيث هاجر اآلالف إليها في إن األرجنتين بلد مهم بالنسبة إليطاليا، ولإلي 

 .ويستثمر اإليطاليون عشرات المليارات الدوالرات في ذلك البلد. العشرينات من القرن الماضي
 سبتمبر قبل التصويت على القرار األخير ذآر النائب بروجير بأن 23لكن مع ذلك، ومع بدء المناقشات يوم  
ألرجنتين ال تخص األرجنتين فحسب، بل آل دول أمريكا الالتينية حيث قادت سياسات صندوق النقد األزمة في ا"

الدولي آل من البرازيل والمكسيك إلى حافة االنهيار مثل األرجنتين، ومثلها مثل بلدان أخرى مثل ترآيا أو حتى 
شكل ملموس ما يحصل في الواليات المتحدة هذا يبرهن بقوة على أن هذه هي أزمة آل النظام وهو ما يؤآده ب. بولندا
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لذلك فإن حل المشكلة األرجنتينية يمكن أن يحصل فقط سياق إعادة توجيه آلية نحو اإلنتاج وإعادة . واليابان وأوربا
وطالب بروجير الحكومة اإليطالية بضرورة إلغاء الديون الخارجية ." تنظيم النظام االقتصادي والمالي العالمي

بالعمل الجاد في آل المحافل "آما طالب الحكومة . ثمارات جديدة في مجال التنمية االقتصادية الحقيقيةوتنشيط است
العالمية للمطالبة بإعادة النظر آليا في دور وسياسات صندوق النقد الدولي والعمل بشكل خاص على إطالق مبادرة 

 من أجل تأسيس نظام 1944يتون وودز في عام لعقد مؤتمر عالمي جديد يحضره قادة الدول آما حصل في مؤتمر بر
مالي عالمي جديد، والقضاء على اآلليات التي خلقت الفقاعة المضاربية واالنهيار المالي الشامل الحالي، والبدء 

 ."بإعداد برامج إعادة بناء االقتصاد العالمي
لحزب االشتراآي الديمقراطي وقد دعم بروجير في مطالبه المتحدث باسم السياسات الخارجية االقتصادية ل 

آما دعم نائب الوزير للشؤون . جيورجيو بينفينوتو الذي آان يشغل منصب رئيس اللجنة المصرفية لمجلس النواب
 . الخارجية اإليطالي ماريو باآيني وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي أفكار بروجير

ص األصلي وتم استخدام عبارات أضعف من النص في جلسة المناقشة التالية تم تغيير الصياغة اللغوية للن
عقد مؤتمر دولي جديد على مستوى قادة الدول، شبيه "فبدال من عبارة . األصلي للقرار الذي تم اقتراحه من قبل

بذل الجهود في آافة المحافل العالمية "تم استخدام عبارة " 1944بالمؤتمر الذي عقد في بريتون وودز في عام 
 ." مالية جديدة) هندسة(واقتراح بنية المهمة لدراسة 

لكن قبل التصويت على النص الجديد، شدد عدد من المتحدثين على أن النموذج المطلوب لتلك البنية المالية 
في هذه النقطة بالذات نبه النائب جيوفاني بيانكي المتحدث باسم مجموعة . الجديدة هي نموذج بريتون وودز بالذات

ليس مصادفة أن نتحدث : "لوسط أعضاء المجلس بدور الروش في إطالق هذه المبادرة، وقالمارغيريتا من يسار ا
يجب علينا أن ال نترك . إنني أعتقد أننا في فوضى واضحة والمطلوب شيء من النظام. اليوم عن بريتون وودز

إنني . هذه القضية لوحدهشخصية معزولة ومتنبئة مثل ليندن الروش، الذي توقع مصير هذه الفقاعة، أن يقوم بتحمل 
أعتقد أن مصير األرجنتين وإيطاليا معا يكمن في هذه المسألة العالمية، وباعتقادي أن هذا القرار هو خطوة في 

 ."الطريق إلى التعامل مع األزمة
إن تصاعد : " سبتمبر بالمقدمة التالية25ويبدأ نص القرار الجديد الذي صادق عليه البرلمان اإليطالي في 

 في آسيا وروسيا وأمريكا الالتينية، وإلى االنهيار األخير 1997 بدءا من أزمة عام � األزمة المصرفية والماليةحدة
لالقتصاد الجديد في الواليات المتحدة األمريكية وإلى األزمة المصرفية العمالقة في اليابان حاليا وإفالس األرجنتين

�ستثمرين وحاملي المدخرات إال قلقا من آون هذه األزمات ليست  ال يزيد شعوب العالم والطبقات الحاآمة والم
 400,000أزمات معزولة  بل أعراض أزمة لكل النظام المالي الذي يتميز بالمضاربات التي وصلت آميتها إلى 

لمقدر مقارنة بإجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم ا)  مليار منها في الواليات المتحدة فقط140,000(مليار دوالر 
 )".وهذه الفجوة ازدادت اتساعا في السنين األخيرة( مليار دوالر 40,000بحوالي 

وبعد ذلك يتطرق القرار إلى مجموعة من المسائل التي تخص األزمة في األرجنتين واإلجراءات الواجب 
 . م بديل للنظام الحاليعلى الحكومة اإليطالية اتخاذها في هذا الشأن، ومن ضمنها العمل على طرح مبادرة اقتراح نظا
ويوجد أدناه النص . ويمكن مقارنة هذه الصيغة مع الصيغة األصلية التي روج لها الروش من عدة سنين

التي " اللجنة الخاصة لتأسيس نظام بريتون وودز جديد" من قبل 2000الكامل للمبادرة األصلية التي تم طرحها عام 
وقد وقع على هذا البيان لحد . يندن الروش ورئيسة معهد شيلر العالميتترأسها السيدة هيلجا تسيب الروش زوجة ل

اآلن المئات من أعضاء البرلمانات والخبراء االقتصاديين والناشطين السياسيين ورؤساء دول ووزراء سابقين من 
ة العرب الدولية وآانت صحيف. أمريكا الالتينية والواليات المتحدة وأوربا وآسيا وأفريقيا ومن دول عربية وإسالمية

آما طرح . وال يزال المجال مفتوحا لجمع المزيد من التواقيع لدعم هذه المبادرة العالمية. قد نشرت هذا البيان في حينه
ويبدو أن نشاطا . مجموعة من أعضاء البرلمان األوربي من إيطاليا هذا االقتراح على المفوضية األوربية قبل عامين

لهذه األفكار خاصة في ظل تزايد المعارضة العالمية لنظام العولمة وسياسات المؤسسات عالميا سيبدأ لحشد الدعم 
الدولية التي أدت إلى إفقار شعوب العالم وإضعاف النمو االقتصادي في الدول المتقدمة التي باتت تعيش ضائقة مالية 

 .   واقتصادية خانقة
                

 
 



 
  Ad Hoc Committee for a New Bretton Woods 

 اللجنة الخاصة لتأسيس نظام بريتون وودز جديد
 2000)نيسان( أبريل 6

 مرارًا على عدم رغبتها وعدم قدرتها على تفادي خطر G - 7لقد برهنت حكومات مجموعة الدول السبع الصناعية 
لذا فقد اصبح من . ظاماالنهيار الداهم للنظام المالي العالمي عن طريق عملية إعادة تنظيم عاجلة وشاملة لهذا الن

دواعي الضرورة القصوى أن يقوم أفراد من جميع دول العالم برفع أصواتهم إدراآًا منهم لما قد تتسبب به أزمة مالية 
 . بنيوية من نتائج مدمرة

 باعتباره عالم االقتصاد المعروف Lyndon LaRoucheإننا، نحن الموقعون ادناه، نشير إلى السيد ليندون الروش  
لميًا على انه هو الذي حلل مسببات األزمة البنيوية تحليًال عميقًا جدًا ولفترة طويلة، آما أنه قام في ذات الوقت عا

بتطوير وتفصيل مجموعة متكاملة من اإلجراءات التي يجب األخذ بها للتغلب على هذه األزمة، وهذه اإلجراءات هي 
 .برنامج مضاد لألزمة باسم بريتون وودز جديد

 :د أن ننوه هنا إلى المبادرة التي تبناها بعض أعضاء البرلمان األوربي مؤخرًا والتي تنص على ما يليونو 
 

 ساهمت في تحقيق االستقرار النقدي وفي عملية إعادة 1944ـ حيث أن آليات اتفاقية بريتون وودز المبرمة عام 
 اإلعمار االقتصادي بعد الحرب العالمية؛

 ما بين االقتصاد الفعلي واالقتصاد المالي منذ فك االرتباط بين الدوالر ونظام احتياطي ـ وحيث أن هنالك تنافرًا
 ؛1997وحيث أن األزمات المالية قد تفجرت في أجزاء مختلفة من العالم منذ عام  الذهب؛

 ـ وحيث أن المؤسسات المالية والنقدية الدولية قد بينت قصورها أثناء أدائها لمهماتها؛
قد ترآت آثارًا مدمرة على اقتصاديات الدول النامية، مؤدية " فقاعة المضاربات" اصبح من الثابت أن ـ وحيث انه

 ترليون دوالر مقارنة 400قد بلغت مستوى ) أي الفقاعة(بذلك إلى تغييٍر آلي في هياآل االقتصاد العالمي، وأنها 
  ترليون دوالر؛40بإجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم مجتمعًة والمقدرة بـ 

 :فإن البرلمان األوربي يدعو المفوضية األوربية إلى 
 
تقديم اقتراح لعقد مؤتمر جديد مشابه لذاك الذي عقد في بريتون وودز بهدف خلق نظام نقدي دولي جديد للقضاء ) أ

 ؛"فقاعة المضاربات"تدريجيًا على اآلليات التي أدت إلى نشوء 
العمالت على أساس عنصر إسناد حقيقي، وتحسين السيطرة بشكل آامل على حرآة تقييم إمكانية إرساء قيم ) ب

 . أسعار صرف العمالت
اقتراح إصدار اعتمادات جديدة موجهة نحو تطوير االستثمارات في قطاعات االقتصاد الحقيقي، وتحديد مشاريع ) ج

 .بنية تحتية ذات نطاق قاري
 

الحالي تكمن في أن البيت األبيض في الواليات المتحدة وأعضاء إن القضية العبثية األشد خطورة في الوضع 
ويمجدونه باعتباره نجاحًا باهرًا، في ذات " االقتصاد الجديد"حكومات االتحاد األوربي يكيلون المديح لما يسمى 

 !الوقت الذي نرى فيه أن الفقاعة المالية الناتجة عن هذه الخرافة قد بدأت تنفجر
زعم أنها تهدف إلى تقوية نمو االقتصاد العالمي، قد بانت على حقيقتها وثبت أنها شكل من التي " العولمة"إن 

أشكال الرأسمالية المفترسة وقد أطلق لها العنان، مؤدية إلى توسيع الهوة ما بين السندات المالية واالقتصاد الفعلي من 
وبعد األخذ . ال على المستوى الوطني وال الدوليجهة  وبين األغنياء والفقراء من جهة بشكل ال يمكن السكوت عليه، 

اللجنة الخاصة لتأسيس بريتون وودز "بعين االعتبار األزمة البنيوية المتسارعة، فقد قررنا نحن الموقعون تشكيل 
 ".جديد
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