من بريتون وودز

إىل خروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي
التعاون االقتصادي العاملي الذي ساد منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية يواجه حتديات من قوى سياسية جديدة
هارولد جيمس
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أوجد

تصويت البريطانيين لصالح
اخلروج من االحتاد األوروبي،
وانتخاب دونالد ترامب رئيسا
للواليات املتحدة نمطا جديدا
من السياسة — ليس يف اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة
فحسب ،بل أيضا يف العامل أجمع .وتمثل التطورات التي شهدها
عام  2016حتديا كبيرا للنظام الدويل الليبرايل الذي أنشئ
عقب هزيمة النازية يف عام  1945وتعزز وجتدد بعد انهيار
النظام السوفيتي يف الفترة ما بين عامي  1989و.1991
وتعد الواليات املتحدة واململكة املتحدة املهندسين
الرئيسيين لنظام ما بعد عام  ،1945وذلك بإنشاء منظومة
األمم املتحدة ،غير أنهما اليوم رائدتان على ما يبدو يف
االجتاه املعاكس — فهما تتخذان مسارا غير منتظم وغير
متسق ومثيرا للجدل داخليا بعيدا عن مفهوم العمل متعدد
األطراف .ويف الوقت نفسه ،ليس بمقدور بلدان أخرى،
وألسباب متعددة ،تويل تلك القيادة العاملية ،ومن املرجح
أال يؤيد سائر بلدان العامل وجود طرف واحد مهيمن جديد
بأي حال من األحوال.
واحلقيقة أنه يجب أن ينسب إىل نظام ما بعد احلرب
العاملية الثانية — الذي أنشئ يف مؤتمر بريتون وودز ،نيو
هامبشير يف عام  — 1944ما حتقق من نمو اقتصادي
وخفض معدالت الفقر واختفاء احلروب التجارية املدمرة .وقد
أرسى ذلك النظام قاعدة اجملاملة التي تشجع حتى يومنا هذا
التعاون بشأن قضايا متنوعة مثل فرض الضرائب والتنظيم
املايل وسياسات مواجهة تغير املناخ وتمويل اإلرهاب.
وكان الشاغل األكبر عقب احلرب يتمثل يف حتقيق
االستقرار املايل على املستوى الدويل .وكانت الواليات
املتحدة وصندوق النقد الدويل املنشأ حديثا آنذاك يف طليعة
نظام يسعى إىل احلفاظ على ذلك االستقرار عن طريق ربط
أسعار الصرف بالدوالر ،مع كون صندوق النقد الدويل هو
احلكم للفصل يف أي تغييرات تطرأ عليها .إال أن أسعار الصرف
اليوم حتددها قوى السوق إىل حد كبير ،فقد حتول الصندوق
إىل تأدية دور مركب كمدير لألزمات ومراقب اقتصادي
عاملي ومستشار للسياسات ،وربما حلت قوى جديدة ،مثل
الصين واالحتاد األوروبي ،حمل الهيمنة األمريكية يف الوقت
الذي يبدو أن القوى السياسية الداخلية جتذب الواليات
املتحدة بعيدا عن االنخراط يف الشؤون الدولية.
والسؤال اآلن هو :ما هي التغييرات املطلوبة لضبط إيقاع
عامل اليوم ليتوافق مع اجلغرافيا املتغيرة للنمو االقتصادي،
وبيئة جغرافية سياسية تشهد حتوالت ،وتدفقات مالية هائلة
وربما غير مستقرة؟
ويف عامي  1944و ،1945أنشئ نظام عاملي ليبرايل
متعدد األطراف ،جاء استنادا بصفة أساسية إىل مبادرة من
قوة واحدة ،أال وهي الواليات املتحدة ،ووفقا ملصاحلها

املتصورة .وحضر أربعة وأربعون بلدا بشكل رسمي
مؤتمر بريتون وودز ،غير أن صناع السياسة األمريكيين
والبريطانيين هم من أداروا دفة املفاوضات .وكانت الرؤية
األساسية تنطوي على العمل متعدد األطراف الذي يعود
بالفائدة على اجلميع .ومل يصدق االحتاد السوفيتي ،الذي
شارك يف املؤتمر ،على االتفاقية .ويرجع ذلك جزئيا إىل أنه
كان متشككا يف دوافع الواليات املتحدة ،ومن جانب آخر
لعدم رغبته يف تقديم البيانات التي كانت شرطا لالنضمام
إىل عضوية صندوق النقد الدويل.

اختالالت ال تنتهي

كانت مسألة كيفية قيام البلدان بتعديل قيمة عمالتها
عندما تنفق على املشتريات اخلارجية أكثر مما حتقق من
مكاسب من اخلارج موضع خالف شديد — واستند النقاش
بشأن النظام الدويل إىل الدروس املستفادة من احملاولة
التي مل تكلل بالنجاح إلقامة نظام مستقر عقب انتهاء
احلرب العاملية األوىل ،عندما أدى الضغط على البلدان التي
كانت حتقق عجزا لتعديل قيمة عمالتها إىل حدوث انكماش
استحدث صندوق
وكساد عامليين كان لهما آثار ضارة .وقد ُ
النقد الدويل للحيلولة دون حدوث حروب على العمالت
وتخفيضات تنافسية يف قيمتها ،والتي كانت الطريقة التي
اتبعت يف الثالثينات ملواجهة حالة االنكماش.
وكان من املمكن أن تعتقد معظم البلدان يف عامي 1944
و 1945أنها ستستورد أكثر مما ستصدر ملدة طويلة وأن
الواليات املتحدة سيكون لديها فوائض جتارية شبه دائمة.
ويرجع ذلك إىل أن الواليات املتحدة مل تكن أحد أكبر موردي
األغذية لعامل مزقته احلرب فحسب ،بل كانت حقا املنتج
الكبير والوحيد جملموعة كبيرة من املنتجات الهندسية
واملاكينات ،وذلك نظرا لتعرض القدرات الصناعية يف
أملانيا واليابان للدمار .وهذا يعني أن معظم البلدان كان
يجب عليها أن تتسابق للحصول على ما يكفي من الدوالرات
لشراء ما حتتاجه من واردات.
واحلقيقة أن الوفود اجملتمعة يف بريتون وودز توصلت
إىل حل توفيقي وجيه بدا منصفا للجميع ،وهو إمكانية
اعتبار عملة أحد البلدان — أي الدوالر األمريكي — "عملة
نادرة" ،على أن تقبل الواليات املتحدة املسؤولية الكاملة
عن أي "اختالل جوهري" .ويف هذه احلالة ،يسمح للبلدان
األخرى بفرض قيود على التجارة وسعر الصرف لتخفيض
الصادرات من البلد الذي يحدث اختالل يف عالقة عملته
بالعمالت األخرى.
إال أنه يف الواقع العملي ،منحت ترتيبات التصويت يف
صندوق النقد الدويل اجلديد الواليات املتحدة سلطة منع
صدور قرار عدائي بشأن ما إذا كان هناك اختالل جوهري
يف سعر صرف الدوالر أم "ندرة" فيه عندما ال تتمكن البلدان
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األخرى من احلصول على ما يكفي من الدوالرات .عالوة على
ذلك ،وبحلول الستينات ،اختفت الفوائض األمريكية التي
كانت تمثل مصدرا للخوف ،وحتى قبل ذلك تبددت اخملاوف
من حدوث انكماش عاملي جديد دائم وضار .ويرجع ذلك إىل
قيام الواليات املتحدة بإعادة تدوير فوائضها من خالل
اإلنفاق العسكري واالستثمار األجنبي املباشر ،مما أتاح
لكثير من باقي بلدان العامل اللحاق بها.
وكانت السنوات اخلمس والعشرون التي تلت بريتون
وودز جيدة بشكل عام ،فالعمل متعدد األطراف املستلهم من
الواليات املتحدة قد ساعد اجلميع .وحتقق النمو واالستقرار
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وأمكن اللحاق بالركب .وأثناء حقبة بريتون وودز ،حققت
جميع البلدان نموا .ويف أواخر التسعينات ،يف العهد اجلديد
للعوملة ،تمكنت اقتصادات األسواق الصاعدة من اللحاق
بالركب بدرجة كبيرة (راجع الرسم البياين .)1
ويف فرنسا ،عادة ما يطلق على عقود ما بعد احلرب اسم
"سنوات اجملد الثالثون" .غير أن رقم ثالثين مبالغ فيه .فقد
بدت األمور غير مستقرة يف أواخر الستينات بالنسبة للنظام
املايل العاملي .وانهارت آلية أسعار الصرف التي كانت مثبتة
بشكل عام ،وإن كان يمكن تعديلها ،ما بين عامي 1971
و .1973وشهد العامل طفرة تضخمية مع التدفقات غير
املستقرة لرؤوس األموال ،وتعرضت الديمقراطية واالستقرار
السياسي للتهديد.
على الرغم من ذلك ،اتسم العمل متعدد األطراف باالبتكار يف
التعامل مع القضايا اجلديدة .وقد عقدت البلدان الصناعية
الكبرى يف عام ( 1975فرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان
واململكة املتحدة والواليات املتحدة) اجتماعا يف رامبوييه
بفرنسا .وكان ذلك االجتماع هو الذي انبثقت منه قمم جمموعة
السبعة احلديثة ،التي ضمت إليها كندا يف عام ( 1976وبشكل
غير مباشر جمموعة العشرين األوسع نطاقا) — وتعاملت
بنجاح مع التطورات التضخمية والتحديات السياسية التي
ظهرت مع االرتفاع احلاد يف أسعار النفط بعد أن خفضت
منظمة البلدان املصدرة للنفط اإلنتاج يف عام  1973عقب
احلرب بين العرب وإسرائيل .ويف بادئ األمر ،ضغطت
األصوات املؤثرة داخل الواليات املتحدة من أجل فرض حل
عسكري للتحدي الذي مثله ذلك التكلل االحتكاري للنفط.
غير أن االقتصادات املتقدمة تبنت يف نهاية املطاف رؤية
بديلة ،مدفوعة بشكل كبير من وزير اخلارجية األمريكي آنذاك
هنري كيسنجر ،تمثلت يف استخدام تدفقات األموال اخلاصة
إلدخال منتجي النفط يف املنظومة .وقد حقق ذلك األمر
االستقرار السياسي ،لكن على حساب التقلبات املالية التي
أحدثتها التدفقات الكبيرة لرؤوس األموال إذ أودع منتجو
النفط أرباحهم الهائلة يف البنوك الكبرى املتعددة اجلنسيات،
والتي أقرضتها تلك البنوك الحقا للبلدان لتمكينها من دفع
أسعار النفط املرتفعة.
من جانبه ،ط َّور صندوق النقد الدويل تسهيالت تمويل
جديدة لالقتصادات النامية التي تضررت من ارتفاع
أسعار النفط وحالة الركود التي سببتها .غير أنه عندما
توقفت تدفقات رؤوس األموال التي حتفزها البنوك — يف
بادئ األمر بالنسبة لبلدان بعينها ومن ثم يف أزمة الديون
يف بلدان أمريكا الالتينية يف عام  — 1982بدأ الصندوق
مرحلة جديدة يف تاريخه .فلم يعد الصندوق هو املراقب
على أسعار الصرف الثابتة ،بل حتول إىل مدير لألزمات
يتوىل تنسيق عمليات اإلنقاذ املعتمدة على قروضه،
وبرامج اإلصالح يف البلدان األعضاء ،واألموال اجلديدة من
البنوك املقرضة.

التعاون العاملي

وكان العمل املتعدد األطراف أيضا للمدفوعات الدولية
يف صميم إدارة عملية حتول االقتصادات املوجهة سابقا
(على غرار النظام السوفياتي) يف التسعينات اتسمت
باحلذر وااللتزام بالقواعد والتنظيم البالغ .وقد كانت حقبة
التسعينات ،واإلخفاق الواضح للتخطيط املركزي نقطة حتول
بحيث أدركت املؤسسات متعددة األطراف أنه يف خضم
اضطراب سياسي واجتماعي معقد ،كان من املهم التحاور مع
جمموعة أصحاب املصالح ،من أحزاب املعارضة ،واحتادات
العمال وجماعات اجملتمع املدين .وبدأت قضايا أخرى،
بخالف القضايا االقتصادية البحتة ،حتتل موقع الصدارة
يف اجلهود متعددة األطراف ،مثل جودة احلكومة وفعاليتها،
ومستوى الفساد والشفافية.
واحلقيقة أن نتائج التغييرات غامضة ،فقد ساهمت
الطفرات يف تدفقات رؤوس األموال اخلاصة يف حتقيق نمو
كبير ،وإعادة توزيع التركيز اجلغرايف للنشاط االقتصادي،
وانتشال مليارات األشخاص من الفقر املدقع .غير أن العوملة
املدفوعة برؤوس األموال كانت أيضا متقلبة وغير مستقرة،
وبدت موارد املؤسسات متعددة األطراف بالنسبة للدخل
العاملي ،ومستويات التجارة ،والتدفقات املالية أقل حجما
مما كانت عليه يف احلقبة السابقة (راجع الرسم البياين .)2

األزمة اآلسيوية

ظهرت التحديات الفكرية الكبرى التي تعترض إعادة تشكيل
النظام املتعدد األطراف للمدفوعات الدولية والمركزيته
مع حدوث األزمة اآلسيوية يف عامي  ،1998-1997ومن
ثم ،وبشكل خمتلف ،يف االستجابة لألزمة املالية العاملية
التي بدأت يف عام  2008وسببت للبلدان الصناعية الغنية
التقليدية ،السيما أوروبا ،أضرارا بالغة .وجرى تفسير نتائج
األزمة اآلسيوية على نحو كبير يف البلدان التي تعرضت
لألزمة ،كما فسرها أيضا بعض كبار خبراء االقتصاد
واملنظرون املؤثرون يف الواليات املتحدة على أنها فرض
للرؤى األمريكية واملصالح األمريكية .ويف أحد التفسيرات،
فإن شدة األزمة التي نتجت عن التوقف املفاجئ يف
تدفقات أسواق رأس املال ،وفرض برامج التصحيح أتاحت
للمؤسسات الغربية احلصول على حيازات يف منطقة نشطة
بأسعار دنيا على أساس التفاوض .ويف بداية األزمة ،مارست
اليابان الضغط من أجل إنشاء صندوق النقد اآلسيوي ،غير أن
املعارضة األمريكية قضت على تلك الفكرة.
ويف ذلك احلين ،قررت بعض البلدان اآلسيوية الكبرى أنها
لن ترغب مرة أخرى يف االعتماد على صندوق النقد الدويل،
وحتولت إىل التأمين الذاتي عن طريق جتميع كميات كبيرة
من احتياطيات النقد األجنبي — األمر الذي تطلب توافر
كم كبير من فوائض احلساب اجلاري .ووفر املنطق الذي
استندت إليه هذه احلجة قصة غالف جيدة حلملة ترويجية
لصادرات أصحاب املذهب التجاري (املركنتيليين) اعتمدت
على البلدان التي تبقي على انخفاض قيمة عمالتها عن
طريق تثبيت عمالتها مقابل الدوالر (أو ربطها به) .ومع

الزيادة الهائلة يف اختالالت احلساب اجلاري ،عاد اخللل
الهيكلي الذي طغى على مفاوضات بريتون وودز للظهور،
وهو توافر كم كبير من فوائض احلساب اجلاري ،هذه املرة
للبلدان املصدرة للنفط والصين بصفة أساسية ،مقابل
حاالت عجز كبيرة يف الواليات املتحدة وبعض البلدان
الصناعية األخرى.
كذلك دفعت الصين باجتاه إنشاء مؤسسات إقليمية لدعم
البلدان التي تعاين مشكالت يف ميزان املدفوعات وغيرها من
املشكالت — كنموذج من االقتراح األصلي بإنشاء صندوق
النقد اآلسيوي يف التسعينات وكبديل للمؤسسات العاملية
على حد سواء .وبدأت مبادرة شيانغ ماي يف عام 2000
بمجموعة من ترتيبات املبادالت الثنائية بين  10بلدان
من جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل الصين واليابان

أدَّ ى كل حت ٍّد كبير أيضا إىل طرح مبادرات إقليمية
موجهة للحوكمة املالية واالقتصادية.
وكوريا اجلنوبية أتاحت ألي بلد يف حاجة إىل عملة أجنبية
االقتراض من أي دولة أخرى عضو يف املبادرة (وإن مل تكن
هناك أي مبادالت حتى اآلن) .وقد كثفت األزمة العاملية
يف عام  2008هذا التوجه اإلقليمي ،فجرى تعزيز ترتيبات
شيانغ ماي يف عام  ،2010وبدأت مؤسسات جديدة العمل،
من أهمها بنك التنمية اجلديد (الذي يشتهر باسم بنك بريكس)
يف عام  ،2013والبنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية
يف عام .2016
وظهرت بعض الدروس من حوكمة النظام العاملي التي
تتسم بتزايد عدم املركزية .فقد تمخض كل حتد كبير —
التضخم والصدمات التي أحدثتها أسعار النفط يف حقبة
السبعينات واألزمة العاملية األخيرة — عن بعض النهج
اجلديدة للتعاون والتنسيق املتعدد األطراف ،وهي جمموعة
اخلمسة يف عام  ،1975وجمموعة العشرين القتصادات
األسواق املتقدمة واالقتصادات الصاعدة يف عام .2008
ومع ذلك ،ففي كل حالة ،تلى االجتماع املبدئي املثمر عملية
روتينية أدت إىل إضعاف الضرورة امللحة لتحقيق انطالقات
وإدخال حتسينات كبرى على السياسات بل والقدرة على ذلك.
كما أدى كل حت ٍّد كبير أيضا إىل طرح مبادرات إقليمية
موجهة للحوكمة املالية واالقتصادية .وجاء النظام النقدي
األوروبي ،الذي كان حماولة إلقامة نموذج إقليمي ذي
طابع أوروبي من نظام بريتون وودز ،كرد فعل ملواجهة
فوضى العمالت يف السبعينات .وقد أدت األزمة اآلسيوية إىل
التوجه إىل مزيد من التكامل اآلسيوي .ويف أوروبا ،فإن من
املرجح أن تتطور آلية االستقرار األوروبية ،التي أنشئت يف
عام  2012لتمويل تدخالت االحتاد األوروبي يف عدد من
البلدان التي تواجه أزمات ،إىل صندوق النقد األوروبي.
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مؤتمر بريتون وودز ينشئ صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،مقيما بذلك نظاما كانت فيه
أسعار الصرف مستقرة ومرتبطة بالدوالر الذي
كان بدوره مرتبطا بالذهب.

1973-1971

انهيار ترتيب بريتون وودز
ألسعار الصرف املستقرة إىل حد
ما ،والذي بدأ مع القرار األمريكي
يف  15أغسطس  1971بفصل
الدوالر عن الذهب.

ويثير تعزيز انتشار اإلجابات على املستوى اإلقليمي
السؤال عن كيف يمكن للمؤسسات اإلقليمية والعاملية العمل
معا بفاعلية .وهناك اعتراض قديم على وجود عامل يقوم على
الترتيبات اإلقليمية ،وهو أن عاملا على هذا النحو لن يقوى على
مواجهة اآلثار أو التداعيات التي تنتقل من منطقة إىل أخرى:
فعلى سبيل املثال ،انتقلت آثار األزمة اآلسيوية إىل روسيا
والبرازيل .وتشمل مشكلة أخرى البلدان التي تقع يف حميط
التكتالت اإلقليمية التي تشعر أنها ضعيفة بشكل متزايد .كيف
يمكن إذن للبلدان املعنية تنسيق التفاعل بين تقديم التسهيالت
املالية — حيث تتزايد أهمية املوارد اإلقليمية — وتصميم
السياسات الذي تترتب عليه تداعيات عاملية؟

مسائل حول التصميم

هناك ثالث طرق خمتلفة اتبعتها مؤسسات احلوكمة متعددة
األطراف يف حقبة االستقرار عقب انتهاء احلرب .وكانت
الطريقة األوىل هي دور قضائي أو شبه قضائي يف التحكيم
يف املنازعات بين البلدان .وهناك كثير من احلاالت بدت
وكأنها تتطلب اللجوء للتحكيم ،وهي املنازعات التجارية —
واحلاالت التي غالبا ما ترتبط باملنازعات التجارية —
بشأن ما إذا كانت العمالت تقيم على نحو غير عادل لتحقيق
دعم للمصدرين.
أما التأكيد اجلديد على السيادة — يف اململكة املتحدة
وبلدان أخرى يف أوروبا حيث يواجه "أنصار السيادة" "أنصار
العوملة" — فيعارض هذا النوع من التحكيم .ويف املاضي،
استخدمت الواليات املتحدة آلية تسوية النزاعات التابعة
ملنظمة التجارة العاملية لتبرير اإلبقاء على التجارة مفتوحة.
ومن ناحية أخرى ،كان اختالل العالقة بين أسعار صرف
العمالت يشكل صعوبة أكبر يف التسويات الدولية ،فقد
تراجع الصندوق يف احلاالت األكثر صعوبة — اليابان يف
الثمانينات والصين يف األلفينات — عن اإلعالن رسميا عن
حدوث تخفيض متعمد يف قيمة عملة ما.
أما الطريقة الثانية ملفهوم تعدد األطراف فقد شملت

مؤسسات تعمل كمصادر للمشورة اخلاصة للحكومات
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بدء االرتفاعات احلادة
يف أسعار النفط ،مما
يسبب حاالت ارتباك يف
االقتصادات املتقدمة
والنامية.

1975

الديمقراطيات الصناعية
جتتمع يف فرنسا،
وتصادق على إعادة
توظيف أرباح البلدان
املنتجة للنفط يف القطاع
اخلاص.

بشأن السياسات والتأثير املتبادل بين السياسات املتبعة
يف أحد البلدان ويف باقي أنحاء العامل :وذلك لشرح األثر

املرتد والتداعيات وحتليلها وتقديم بدائل للسياسات.
وكان ذلك النوع من االستشارات — بدال من اتخاذ إجراء
رسمي للتحكيم — الوسيلة األساسية ملناقشة قضايا
تخفيض قيمة العملة يف األلفينات .ويتمثل جوهر هذا
النوع من املشورة يف أنه يتسم باخلصوصية .وربما تأتي
النتائج يف شكل تغير يطرأ على السلوك أو السياسات ،غير
أن العامل اخلارجي لن يفهم السبب أو املنطق الذي يحدث
سلوكا أفضل.
وكانت الطريقة الثالثة هي وجود شخصية عامة مقنعة
تتوىل مهمة عامة .وكان رئيس وزراء بريطانيا األسبق
غوردون براون يروق له استخدام عبارة "قول احلقيقة
للسلطة" فيما يتعلق بالنصيحة التي تقدم للمؤسسات
متعددة األطراف ،مثل صندوق النقد الدويل أو البنك الدويل.
وهناك إقرار متزايد بحدود الدبلوماسية السرية والنصيحة
من وراء الكواليس .فال يمكن حتريك اجملتمعات دون إجماع
حقيقي على أنها تتحرك يف االجتاه الصحيح .ولعل رد
الفعل ضد العوملة يغذيه مناخ من الشك ،فاخلبراء وخبراء
االقتصاد واملؤسسات الدولية ال يحظون بالثقة .وأثناء
األلفينات ،جلأت جمموعة العشرين وصندوق النقد الدويل
إىل التقييمات العامة ملدى تأثير تداعيات السياسات
على العامل — ودرسا على وجه اخلصوص األبعاد متعددة
األطراف لالختالالت التجارية وأسبابها املتنوعة ،بما
يف ذلك مواقف السياسات النقدية والتطورات الهيكلية
والديمغرافية.
وتبدو هذه الطريقة العامة للعمل أكثر مالئمة يف عصر
الشفافية — حيث تبدو تكنولوجيا املعلومات أقل أمنا ،عندما
تتسرب األسرار ،وتزدهر التسريبات .واليوم ،فإنه من غير
احلكمة افتراض سرية أي شيء.
وهكذا ،تمثل سهولة الوصول إىل املعلومات معضلة
كبرى .والنصيحة يف جمال السياسات هي أمر بالغ التعقيد
دوما .وتستلزم التداعيات واآلثار املرتدة مقدارا كبيرا من

التعاون العاملي

1982

املكسيك ،ثم معظم بلدان أمريكا
الالتينية األخرى ،تواجه أزمات حادة
يف سداد الديون التي نشأ معظمها لسداد
فواتير النفط األعلى .ودفعت مشكالت
الديون صندوق النقد الدويل إىل تأدية
دور جديد بوصفه مديرا لألزمات.

1997

األزمة املالية اآلسيوية تبدأ يف
تايالند وتنتشر إىل العديد من البلدان
اآلسيوية .وجمددا ،يصبح صندوق
النقد الدويل يف خضم إدارة األزمات.

التحليل والشرح ،وال يمكن بسهولة اختزالها يف جمرد
صيغ بسيطة.

معلومات يسهل الوصول إليها

يف صياغة شكل النقاش بشأن املستقبل والطريقة التي
يتفاعل بها األفراد واجملتمعات واألمم .فبدال من وجود
قاض ،يمكن أن تصبح املؤسسات متعددة األطراف مصادر
ٍ
لتوفير ما تتطلبه السياسات البديلة من تكاليف وما حتققه
من فوائد .ويجب أن تعمل على إيجاد طرق إلفساح اجملال
للبيانات أن تتحدث.
واحلقيقة أن بعض القضايا التي يجب التعامل معها
هي قضايا جديدة ،أو تظهر يف أشكال جديدة ،وهي سلع
عامة عاملية ،مثل الدفاع ضد األمراض التي تنتشر بسهولة
يف عصر األعداد الهائلة من املسافرين ،وضد اإلرهاب،
وضد تدمير البيئة .ويف كل حالة ،يكون توافر كم كبير
من املعلومات التفصيلية وسرعة إتاحتها أمران يف غاية
األهمية يف عملية تنسيق استجابة فعالة ،على سبيل املثال
عندما يحدث تلوث ،ومعرفة مدى تأثيره على الصحة
واالستدامة ،ومكان ظهوره وسببه .وحتى البلدان الكبيرة
ال يمكنها حتديد االستجابة السليمة بمفردها.
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض مشكالت اليوم سبق حتديدها
بالفعل يف بريتون وودز ،وهي كيف يمكن للبلدان جتنب
حاالت عجز غير مستدامة يف احلساب اجلاري ،مما يجعلها
عرضة للصدمات وحتول ثقة أسواق رأس املال؟ وكيف
يمكن احلد من الفوائض الكبيرة التي تعرض باقي بلدان
العامل خلطر حدوث انكماش؟ وال يمكن لالتفاقيات اإلقليمية
تقديم إجابات على هذه األسئلة .كما أن اإلجابات البسيطة
على مستوى العامل غير عملية ،ومن غير املرجح أن حتظى
باإلجماع .وبدال من ذلكُ ،يعد وجود كم هائل من البيانات
كلمة السر يف العمل الفعال ،والتحديد الدقيق لكيفية تنفيذ
تمويل االختالالت اخلارجية ،والظروف التي جتعل اختالال
خارجيا كبيرا يسبب الضرر وعدم االستقرار .واحلقيقة أن
احلوكمة ستعتمد على املعلومات بقدر أكبر بكثير مما كان
عليه احلال يف عامي  1944و.1945
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هل يجب أن تصبح املؤسسات الدولية على نحو أكبر
مثل القضاة ،أو الكهنة واحملللين النفسيين ،أو املقنعين؟
مل تعد األدوار التقليدية ذات مصداقية يف حد ذاتها .غير
أن املؤسسات الدولية متعددة األطراف ستجد أيضا أنه من
املستحيل أن تؤدي األدوار الثالثة جميعها يف وقت واحد.
فالقضاة عادة ليسوا بحاجة إىل شرح طويل لسبب صحة
األحكام التي يصدرونها .وإذا كانوا يؤدون دور املقنعين،
ولديهم حساب نشط للغاية على موقع تويتر ،فهم يبدون
ببساطة مهتمين بأنفسهم ،ومن ثم يفقدون املصداقية.
أما إذا كانوا يتسمون بالسرية — مثل املركز الدويل لتسوية
منازعات االستثمار التابع للبنك الدويل — فربما أصبحوا
أكثر كفاءة (قياسا باملكاسب التي تتحقق من األحكام التي
يصدرونها) ،ولكنهم سيفقدون الشرعية.
ومن السهل معرفة السبب يف أن املؤسسات التي حققت
االستقرار لنظام ما بعد عام  1945ربما تشعر باليأس يف
مواجهة التحديات التي ال يمكن التغلب عليها على ما يبدو.
ومن الصعب تطبيق مبادئ أساسية مشتركة على نطاق
واسع ،مثل الكرامة اإلنسانية واالستدامة ،على التفاصيل
الدقيقة للسياسات .غير أن تلك املؤسسات قد تسخر
التكنولوجيا احلديثة حتى تتوسط بنجاح يف املنازعات
التي تهدد بتقسيم العامل ،بل وأيضا إفقاره.
ويف عامل ما بعد األزمات ،تتاح كميات أكبر وأكثر
حتديثا من البيانات .ويف املاضي ،كنا نضطر لالنتظار
لشهور أو سنوات للحصول على تقييمات دقيقة حلجم
النشاط االقتصادي أو التجاري .أما اليوم ،فالبيانات عن
جمموعة أوسع نطاقا من النتائج القابلة للقياس — بما يف
ذلك قياس مستوى الصحة واألنشطة التجارية — متاحة
على الفور .كما أن إدارة تلك البيانات ونشرها بطرق
مفهومة ويسهل الوصول إليها قد يكون أمرا بالغ األهمية

2008

حدوث األزمة املالية العاملية .ويف
نوفمبر  ،2008يعقد يف واشنطن
أول اجتماع لالقتصادات املتقدمة
والصاعدة جملموعة العشرين.

هارولد جيمس أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف
جامعة برينستون ،ومؤرخ صندوق النقد الدويل.
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