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 تقديم

، وههذا يعنهي ميمها يعنيهه، مة ابن خلدون منذ عدة قرونهذا ما قاله العاّل ، اإلنسان مدين بطبعه

لهم  حتهى لهو، أي إنسان ال يمكن أن يعيش على وجه هذه البسيطة بمعزل عما يحيط بهه، أن اإلنسان

بهل تكهاد تكهون . لكنهها حقيقهة واقعهة، ركهاتأثيرات ما يحيط بنا قهد ال نهد. يعرف  بيعة ما يحيط به

 . لما يدور حولنا   العالم ًاتام ًاتنا انعكاساحي

، مصدقين ما يعلن عهن أسهبابها، على سبيل المثال، تينا الحروبأ  هذه المنطقة من العالم ت

 مأ، لميلم العهاد الّسهانتشار التنظيمات اإلرهابية التي تهّد  مأ، كانت وجود أسلحة دمار شاملأسواء 

مهن خهار  ) ها الهدول الخارجيهةوال ندرك أن الحهروب التهي قهد تشهنّ ... الدماع عن حقوق اإلنسان

ههي أحهد تجليهات أزمهة ، أو التي تدور بين وكالء محليين لدول وقوى من خار  اإلقلهيم، (اإلقليم

اقتصهادية  إن الحروب العالمية الكبرى كانت دوما نتيجة حدوث أزمات. النظام الرأسمالي العالمي

وحهروب الشهرق ، التهي تبعتهها الحهرب العالميهة الثانيهة 9191أزمهة أكثر من وال أدل عليها ، كبرى

والههرابح األكبههر مههن الحههروب هههي شههركات صههناعة . الماليههة 9002األوسههط التههي تبعههت أزمههة 

 . التي تعمل على إعادة إعمار ما تدمره الحرب، وشركات المقاوالت، وشركات النفط، األسلحة

المرحلههة األكثهههر تطهههورا ) اإلمبرياليهههة -نلقههد أراد منظهههرو الرأسهههمالية   شههكلها المهههتعفّ 

لكههن .   دائههرة مغلقههةيههدور التهاري   ليصههبح، إلههى نشههر وهههم أبديهة النظههام الرأسههمالي (للرأسهمالية

 . ر ملن يكون إال   شكل مهزلةوإن تكرّ ، التهالتاري  سيرورة تقّدم إلى األمام   موضوعيته وتحوّ 

إال أن النظههام ، هههو تههاري  أزمههات، وذروة تطورههها اإلمبرياليههة، رغههم أن تههاري  الرأسههمالية

نهت اإلمبرياليهة أن تحهامل علهى بقهاء النظهام الرأسهمالي وتمكّ ، الرأسمالي استطاع أن يتجاوز أزماته

 مرحلهة) خاصهة مهن تصهدير رأل المهال، مات التي تحملهاكقوة مهيمنة على العالم من خالل الّس 

 . م بين الدول اإلمبرياليةلواقتسام العا، (احتكار الرأسمال المالي
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نشهوء األزمهات االقتصهادية ههو التنهاقا األساسهي للرأسهمالية بهين ل إن السبب الجهوهري

التنهاقا القهائم بهين قهوى اإلنتها   ذاتهه وههو. كالطابع االجتماعي لإلنتا  والشكل الخاص للتمّله

، اإلنتها  واالسهتهالكويتجّلهى ههذا التنهاقا   شهكل العالقهة بهين . وعالقات اإلنتها  الرأسهمالية

و  إ ار المنامسهة يكتسهب ، ل   أن اإلنتا  ينمو بسرعة هائلةيتمثّ  والذي، الذي تتميز به الرأسمالية

ذلهك أن وضهع الجمهاهير ، بينمها االسهتهالك ينمهو بهبطء شهديد، نحهو التوسهع الالمحهدود اتجاهًا

 . تهالك الشخصي إمكانية النمو السريعشعبية ال يتيح لالسال

كثيههرا ، ونحههن بحاجههة ماسههة إلما ههة اللثههام عههن  «األزمههة الرأسههمالية» تههردد مصههطلحي

ميكانيزمات وآليات هذه األزمة وأثرها على الوضع العالمي، األمر الذي تصدى له الباحث األسهتاذ 

لتهي مهّر بهها النظهام الرأسهمالي منهذ عليان عليان باقتدار، ماستعرض األزمهات الماليهة واالقتصهادية ا

للقهار  العربهي المههتم،  حتهى تكهون مرجعهًا، بداية القرن العشرين، مظاهرها، وأسبابها، ونتائجها

موقد  متبعهًا منهجيهة ة، واعتمد لغة الحقهائق واألرقهام، الكتاب بأسلوب سلس، خال من الخطابيّ  ُقدِّ

، مجهاء مقنعها إلهى حهد كبيهرجهع العربيهة واألجنبيهة، علمية تحليلية، مستندًا إلى عدد كبيهر مهن المرا

ويسههتطيع القههار  أن يجههد ميههه إجابههات علههى الكثيههر مههن األسههملة التههي تههراوده ميمهها يتعلههق بجههذور 

األزمات الماليهة االقتصهادية التهي عصهفت  هوال القهرن الماضهي، ومها انققهى مهن القهرن الحهالي 

 .، وتأثيراتها على دول العالم بأجمعبالنظام الرأسمالي، ويستشرف مآالت هذه األزمات

إن النظام الرأسمالي الحالي تسيطر عليه حفنهة مهن تجّمعهات المحتكهرين الهذين يحكمهون 

محتكرون ليسوا ماليّين مؤلّفين من مصهارف . القبقة على القرارات الجوهرّية   االقتصاد العالمي

... و  قطهاع الخهدمات والنقهل، بل جماعات تسهم   اإلنتا  الصهناعي، وشركات تأمين محسب

هذا النظام مربح إلهى الحهّد األقصهى بالنسهبة إلهى القطاعهات . ميزتهم األساسية هي صبغتهم الماليّة

بههل رأسههمالية ، كمهها يحههب أن يقههول بعقهههم، مهههو لههيس اقتصههاد سههوق. المسههيطرة   رأل المههال

 . تجمعات احتكارات ماليّة

لقهد كهان الحجهم المهالي لنظهام تجمعهات » أمهينوكما يقول المفكهر العربهي الكبيهر سهمير 

كهان علهى األزمهة أن تبهدأ ، وبالتهالي. النظهام الرأسهمالي برّمتهه« كاحل أخيهل»، االحتكارات المالية
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والكهالم ، (متهالهك)أزمهة نظهام رأسهمالي عجهوز ، خلف األزمهة المالّيهةوتقف . معليًا بانهيار مالي

تتبلههور بههدورها األزمههة البنيويههة النظاميههة ، ذه األزمههةوخلههف ههه. عههن انهيههار ال عههن نمههويههدور اليههوم 

تنميهة شهعبية ، لتجديهد التنميهة الو نّيهة «ُتمّثهل مناسهبةً »ويرى المفكر العربي أن األزمة . «للرأسمالية

تمّثهل ، بكهالم آخهر. ُتخقع العالقات مع الشهمال لمصهالحها، وديموقرا ية متمحورة حول نفسها

 . «عن نموذ  النمو الرأسمالي األزمة مناسبة لفّك االرتباط

 باسم إبراهيم الزعبي.د

 



10 



11 

 المقدمة

يتنههاول هههذا الكتههاب المكههون مههن خمسههة مصههول األزمههات الماليههة واالقتصههادية للنظههام 

يهة ميركالتهي عصهفت بالواليهات المتحهدة األ( 1111 -1121)الرأسمالي منذ أزمة الكساد الكبير 

وصهوالً ، ت والثمانينيات والتسهعينيات مهن القهرن العشهرينمرورًا بأزمات السبعينيا، والعالم أجمع

ُمبينهًا أن أزمهات ، والتهي ال تهزال تهداعياتها مسهتمرة حتهى اآلن، 2002لألزمة المالية الكبهرى لعهام 

وأن لكهل أزمهة سهببها المباشهر المسهؤول ، النظام الرأسمالي هي أزمات بنيوية من  بيعة هذا النظهام

مرتبطهة بنظهام الهدورات والتقلبهات ، وموضحًا أن الطبيعة البنيويهة لهه، «شرارة األزمة»عن تفجيرها 

 . االقتصادية

شهرحًا مفصهالً للمقهدمات االقتصهادية والسياسهية ( الكساد الكبير)ويتقمن الفصل األول 

دت ألزمة الكسهاد الكبيهر والنتهائ  ، وعرضهًا لمختلهف القهراءات التهي تفسهر ههذه األزمهة، التي مهَّ

وكيفيهة الخهرو  منهها ، ي وعلى مستوى العهالم أجمهعميركي ترتبت عليها   الداخل األالكارثية الت

التههي  رحههها الههرئيس الههديمقرا ي للواليههات « النيوديههل»والههدخول   حالههة االنتعههاخ عبههر خطههة 

 -« جون مينهارد كينهز»على َهْدي من نظرية االقتصادي البريطاين  -1111عام « روزملت»المتحدة 

 . العتبار لدور الدولة والقطاع العام   االقتصاد َعبْر وضعها موضع التطبيقالتي أعادت ا

التههي أدارت الظهههر للنظريههة  -« روزملههت»ي ميركههويوضههح المؤلههف أن سياسههة الههرئيس األ

رغهم كهل مها حققتهه  -وغيرهمها« ريكهاردو»و« آدم سهميث»لهه« اقتصهاد السهوق الحهر»الكالسيكية 

بانتظهار مفاعيهل اآلليهات ، إال أنها لم ُتنِه مفاعيل الكساد بشهكل كلِّهي، عمليًا   مجال إنهاء الكساد

ناهيك أنهه رغهم كهل المعالجهات والحلهول التهي تقهمنتها ، الداخلية للدورة االقتصادية الرأسمالية

إال بعهد الهجهوم ، إال أن الواليات المتحدة لم تستطع التغلب على تبعهات الكسهاد والبطالهة، الخطة

حيث تمكنت مهن التغلهب ، 1141كانون أول / ميناء بيرل هاربر   السابع من ديسمبرالياباين على 

 . على هذه الكارثة الحقًا لتصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية   العالم
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والليبراليههة االقتصههادية « الكينزيههة»ويسههتعرض المؤلههف   الفصههل الثههاين الصههراع مهها بههين 

خاصهًة بعهد الحهرب ، «الليبراليهون الُجهدد»ثوبهها الجديهد   « الحرية االقتصهادية -اقتصاد السوق»

بعهد أن ، ُمبينًا أن النظام الرأسمالي شهد   داخله مبهارزة نظريهة قاسهية بهين النهجهين، العالمية الثانية

 . ُمحققة ما ُسمي بدولة الرماه، سادت الكينزية المشهد االقتصادي   الدول الرأسمالية

، ص النظريههة الكينزيههة ألزمههة الكسههاد الكبيههر وأسههبابهاوبعههد أن أوضههح المؤلههف تشههخي

علهى  -ممثلهًة بقهرورة تهدخل الدولهة   االقتصهاد، استعرض الحلهول التهي تطرحهها ههذه النظريهة

أي ، وبههدور كهل مهن القطههاعين العهام والخهاص   االقتصههاد -عكهس نظريهة اقتصههاد السهوق الحهر

تجاههات االقتصهاد الكلهي تحهدد إلهى حهد بعيهد وبهيّن أن نظريهة كينهز تهرى أن ا، االقتصاد المختلط

وأن للطلههب الكلههي علههى السههلع دورًا رئيسههيًا   ، سههلوك األمههراد علههى مسههتوى االقتصههاد الجزئههي

إذ ُيعتقهد أنهه مهن خهالل الطلهب الكلهي تسهتطيع ، االقتصاد خصوصًا   مترات الركود االقتصهادي

 . الكبير الحكومة محاربة البطالة والكساد خصوصًا إبّان الكساد

ينبغهي أن يكهون هنهاك علهى الصهعيَدْين الهو ني »أنهه « كينهز»وأوضح المؤلف ما ركز عليهه 

إذ توصهل إلهى اسهتنتا  مفهاده أن ، بهرام  مهن شهأنها أن تهؤدي إلهى سياسهة نقديهة موحهدة، والدولي

نبغهي بهل ي، الميزانية الو نية ليس مقط لخدمة أغراض مالية كالتخطيط إليرادات الحكومة ونفقاتهها

وأنه من شأن السياسات أن تنظم آليهة عمهل ، أن تستخدم كأداة رئيسية   التخطيط لالقتصاد الو ني

 . «من خالل تنظيم العمالة واالستثمار، الدورة التجارية

لت انقالبًا على االقتصاد الليبرالي الُحر وحّلهت محلهه مهإن ، وبيّن أنه إذا كانت الكينزية شكَّ

لت انقالبًا على الكينزية وحلت محلهاالليبرالية الجديدة ش بعهد ، ُمعيدًة االعتبار لالقتصهاد الحهر، كَّ

 العالمية الحرب بعد ما مرحلة   -الرأسمالية  للدول تحقيق األرباح الكبيرةأن مشلت الكينزية   

 رأل تصهدير لققهية أهميهةً  تعهطِ  خاصهًة وأن نظريهة كينهز لهم، منهها يتوقعونهها كانوا التي - الثانية

ولهم تهتمكن مهن تحقيهق التشهغيل ، الفهائا االدخهار زاويهة   الرأسمالية لمشكالت كحل، المال

 الجديهة أو المظهاهر، الدوريهة أزماتها الرأسمالية من إنقاذ تستطع الكينزية لم وألن، الكامل الحقًا

لت بدايات التي  والتهي، العهالمي الصهعيد للرأسهمالية علهى األمهد أزمة هيكلية  ويلهة برزت وشكَّ
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نسههبًة إلههى ، «كونههدراتيف موجههات»وُسههميت أيقههًا بههه، «الطويلههة الموجههة»اسههم  عليههها أ لههق

 . اكتشفها الذي (1111-1212)كوندراتيف  الروسي االقتصادي

 السهوق وتركهه الجديهدة ممهثالً بهالعودة إلهى اقتصهاد الليبرالية ويستعرض المؤلف خطاب

 التلقهائي التهوازن عهن القديمهة وإلهى الفكهرة، المنامسهة حريهة والعهودة إلهى مبهدأ، بحريهة يعمهل

 دور مهن والهتخلص، «يعمهل دعهه يمهرّ  دعه»مبدأ  وإلى، القرورية السوق قوانين بفعل للمصالح

 األسهباب مهن اعتُبهرت التهي البيروقرا يهة وألجهزتهها، لهها الثقيل الِعبء ومن االقتصاد   الدولة

 االجتماعيهة الرعايهة بهرام : مثهل للدولهة لسهابقةا االلتزامهات كهل عهن والتخلهي، لألزمة الرئيسية

 . الو ني وَدينها أجهزتها أدت إلى تقخم التي البطالة وإعانة والتأمين

كما يبين   هذا الفصل دور حركات التحهرر الهو ني   تعميهق أزمهة الرأسهمالية   متهرة مها 

العههالم الثالههث عبههر أدوات ودور الههدول الرأسههمالية   تطويههع دول ، بعههد الحههرب العالميههة الثانيههة

 . من ضمنها وثيقة واشنطن وصندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من األدوات، مختلفة

يسهتعرض  «األزمات الرأسمالية   ظهل الليبراليهة الجديهدة»و  الفصل الثالث تحت عنوان 

القرن الماضهي وحتهى أبرز األزمات المالية واالقتصادية التي شهدها العالم منذ سبعينيات ، المؤلف

مختلههف النظريههات االقتصههادية التههي تقههدم  كمهها يسههتعرض، 2002حههدوث األزمههة الماليههة عههام 

 . بما ميها النظرية الماركسية، تفسيرات ُمتباينة لألزمات المالية واالقتصادية

الهذي ُيرجهع تعمهق األزمهات « شهيفر»كما يعرض إلهى تفسهير الخبيهر االقتصهادي األلمهاين 

التي مّككهت صهمامات األمهان التهي لجمهت رأل ، إلى نه  الليبرالية الجديدة، القتصاديةالمالية وا

الهذي أُلغيهت ، «قانون تحهديث الخهدمات الماليهة»بإصدار قانون أ لق عليه اسم ، المال ميما مقى

إلنقهاذ ، على أساسه كل أشكال الرقابة والقيود والقوابط التي وضعت   ثالثينيات القرن العشرين

 . ي من أزمة الكساد الكبيرميركقتصاد األاال

أنهها تماههت إلهى ، يبين المؤلهف( 2002األزمة المالية الكبرى )و  الفصل الرابع واألخير 

التي حهدثت   الواليهات ( 1111- 1121)حد كبير   أخطارها وتأثيراتها مع أزمة الكساد الكبير 

ال  مشهيرًا إلهى أنهه، إلى أرجاء العالم كامهةوانتقلت  2002المتحدة   السادل من تشرين أول عام 



14 

وال يمكهن عزلهها بشهكل خهاص عهن ، يمكن عزلها عن األزمة البنيويهة للنظهام الرأسهمالي العهالمي

وخاصًة األزمة المالية الكبرى   نهايهة عقهد الثمانينيهات مهن القهرن ، األزمات المالية   ظل العولمة

وال عهن ، عندما انهارت بورصة نيويورك لألوراق الماليهة ،التي ألّمت بالواليات المتحدة، العشرين

بقية األزمات المالية التي عصفت بمنا ق مختلفة   العهالم   نهايهة القهرن العشهرين ومطلهع القهرن 

 . الواحد والعشرين

ويتقههمن الفصههل الرابههع وبشههكل ُمفصههل شههرحًا عههن ماهيههة األزمههة و بيعتههها وأسههبابها 

ُمشهيرًا إلهى أن السهبب ، لية والماركسهية والقهراءات الخاصهة بأسهبابهاومختلف المقاربات الرأسهما

يعهود إلهى ، يهة مهن وجههة نظهر معظهم االقتصهاديينميركالمباشر لوقوع األزمة المالية االقتصادية األ

عنههدما أعلههن عههن  ريههق وزارة اإلعمههار ، 2004القههانون الههذي وضههعه الههرئيس بههوخ االبههن عههام 

أن يشهتروا عقهارًا مهن دون أن ، ي الدخل المحدود والطبقة الوسطىتسهيالت تسمح لألمراد من ذو

ومقهدرتهم علهى تحمهل مسهؤولية امهتالك ، ودون تدقيق   أهليهة ههؤالء األمهراد، يدمعوا دمعًة أولى

 . وتسديد المستحقات المترتبة على القروض الُمعطاة، العقار

وبهدأت مهع انهيهار « العقهاريالهرهن »وبين أن األزمة المالية ارتبطهت بشهكل مباشهر بققهية 

مهها أوقههع اقتصههاد الواليههات ، ومههن َثههمَّ البورصههات والبنههوك الكبههرى، سههوق المسههاكن والعقههارات

 . الذي انتقل إلى العديد من االقتصاديات الكبرى   العالم، المتحدة   حالة من الركود

ن توريههق واسههتعرض الكتههاب   هههذا الفصههل بقيههة األسههباب المرتبطههة بههالرهن العقههاري مهه

العجههز التجههاري ، جنههون المقههاربة: باإلضههامة إلههى أسههباب مباشههرة أخههرى مثههل، وُمشههتقات ماليههة

انخفهاض ، ب الفعلهيلهانخفاض الط، تبا ؤ معدالت النمو وأثره على البورصة، باقتصادات الدولة

الجشع والفساد   القطاع والمؤسسات الخاصة المفترض أنها تكون مؤتمنهة ، سعر صرف الدوالر

ية   تطبيهق القهوانين واألنظمهة الخاصهة بالرقابهة ميركتهاون اإلدارة الحكومية األ، على أموال النال

وبهطء (   ظهل العولمهة االقتصهادية)انعدام التهوازن بهين سهرعة النشهاط المهالي ، على أسواق المال

 . الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم ورقابة هذا النشاط
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وتهداعياتها علهى االقتصهاد  2002حًا مفصالً عن نتائ  أزمة ويتقمن الفصل الخامس شر

من ركود وبطالهة وغيرهمها   الواليهات المتحهدة وأوروبها واليابهان وروسهيا ودول العهالم ، العالمي

 . الثالث والدول العربية

ن شرحًا مفصالً عن ُسهبل وآليهات معالجتهها   الواليهات المتحهدة وأوروبها و   كما تقمَّ

جهون »يهة آنهذاك ميركعبر استعراض الحلول والخطط التي  رحهها وزيهر الخزانهة األ، عالعالم أجم

ممثلهًة بزيهادة ، وتلك التي  رحت   قَِمم السبع الكبار وقِمهم العشهرين لمواجههة األزمهة، «بولسون

مشهيرًا إلهى ، وبالعمل على إصالح النظام المالي العهالمي، التدخل الحكومي   النشاط االقتصادي

أولهريش »ما يؤكد أيقهًا صهحة مها ذههب إليهه الخبيهر االقتصهادي األلمهاين ، حلول غير ُمجدية أنها

إن األزمههة التههي »: بشههأن مشههل الليبراليههة الجديههدة   حههل أزمههات الرأسههمالية وذلههك بقولههه، «شههيفر

قهد تمتهد إلهى خمسهة أو عشهرة ، عصفت بالنظام الرأسمالي أخيهرًا سهتترك تهداعيات  ويلهة المهدى

، وأنههها سههتترك آثههارًا عميقههة الغههور   المجتمههع، وقههد تههدوم خمسههة عشههر أو عشههرين عامههًا ،أعههوام

 . «وستُغير العديد من مناحي الحياة

يهة إلنعهاخ ميركخطهة اإلنقهاذ التهي  رحتهها اإلدارة األ»بهأن وخلص الفصهل إلهى اسهتنتا   

خطة مالية إلنقاذ قطهاع ال تتعدى كونها ، ي والخطط األوروبية التي حذت حذوهاميركاالقتصاد األ

وههي   ، بقدر ما هي أزمة اقتصادية بنيوية، كما يرّو ، وأن هذه األزمة ليست أزمة ماليّة، المصارف

 . التحليل النهائي أيقا هي أزمة تشكيلة اجتماعية ه اقتصادية   حالة احتقار
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 تمهيد

 الطبيعة البنيوية لألزمات الرأسمالية

وخاصهًة ، لية واالقتصادية العالمية للنظام الرأسمالي منهذ تشهّكلهال يمكن عزل األزمات الما

و  نهايهة عقهَدي الثمانينيهات والتسهعينيات مهن ، منذ ثالثينيات القرن العشهرين ومطلهع السهبعينيات

ال ، والمسهتمرة   تهداعياتها حتهى اآلن 2002وصوالً لألزمة الماليهة الكبهرى عهام ، القرن العشرين

ماألزمات المالية المتكررة هي من  بيعة النظهام ؛ للرأسماليةزمة العامة والبنيوية يمكن عزلها عن األ

وأزمهات ، ماألزمة كما الحال بالنسهبة للنمهو همها وجههان لمنظومهة واحهدة للرأسهمالية، الرأسمالي

، األزمة الكالسيكية التي غالبًا ما تكون مسهبوقة بفهائا مهن المقهاربات: النظام الرأسمالي نوعان

 . وكلتا األزمتين هما نتيجة لتناققات النظام الرأسمالي، زمة ذات اإليقاع الطويلواأل

ُيجمعهون علهى أن ههذا النظهام ُجبهل علهى ، إن جميع ُمنظري االقتصاد   العهالم الرأسهمالي

بل يذهب بعقهم إلى أن النظام الرأسمالي حامل لألزمهات مثلمها تحمهل السهحب ، خلق األزمات

، وقد تبهدأ األزمهة مهن ههذا القطهاع أو ذاك   جسهد أي دولهة، عواصف شديدة وميه سنوات، المطر

وهنالك منا ق رخوة   هذا الجسم قد تكون مكمن الخطر؛ كونها لم تكن قد تحسبت لمها يمكهن 

 . وبالتالي كل دولة، أن يحدث عندما تقعف آليات القبط االقتصادي التي يعتمدها كل نظام

غيههر قهادرة علههى التنبهؤ بحههدود ، تاريخيهًا، لسههوق الرأسهماليةولمها كانهت آليههات التقهبيط ل

مهإن إمكانهات ظههور النقهائص   أدائهها أو ، وأنها ذاتيًا غيهر قهادرة علهى إدامهة القهبط، التفلت ميها

، مإن من الطبيعي أن تصهبح عهاجزة تمامهًا عهن إدارة األزمهة، مشلها   إحداث التوازنات المفترضة

 . الرأسمالية وإيقاف التهتك   األصول

مإنهها سهرعان مها تطهول ، (الماليهة مهثالً )وعندما تحدث األزمهة   القطاعهات غيهر الحقيقيهة 

وهنهها مكمههن الخطههورة   األزمههة االقتصههادية؛ ألنههها ، (القطاعههات اإلنتاجيههة)القطاعههات الحقيقيههة 

واتسهاع ، جتماعيهةوتهردِّي األحهوال اال، ستؤدي إلى أضرار هائلة ممثلة   البطالة والفقر والتهميش
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ناهيك عن اإلخالل بمنظومة القيمة الرأسمالية علهى األقهل بشهكلها ، دائرة الحرمان   المجتمعات

والمسههتندة أساسههًا إلههى كبههر ، تبعههًا لحجههم األصههول وارتفههاع قيمتههها(   دول المراكههز)التقليههدي 

 . والعلمي لهذه األصول -التكنولوجي –المكون الرأسمالي 

 -ُيلقهي بظاِللهه علهى كامهل اللوحهة االقتصهادية( الحقيقهي)  القطاع العيني كما أن التهتك 

إذ من الممكهن لألزمهة ، ويتجاوز هذا إلى المكانة السياسية، االجتماعية للبلدان الرأسمالية المتقدمة

وإجبارهها علهى إعهادة أولوياتهها بنهاًء علهى ضهغط ، االقتصادية أن تكبح الممكنات السياسية للدول

 . (1)االقتصادي العامل

ماألزمههات الماليههة واالقتصههادية ظههاهرة مالزمههة لالقتصههاد الرأسههمالي منههذ تشههكل النظههام 

الذي وقف وراءه ُمنظِّرو الرأسمالية وعلى رأسهم آدم سميث صهاحب ، الرأسمالي واقتصاد السوق

قتصهادية إذ عمل ُمنظرو هذه المدرسة على تروي  وتكريس سياسهة الحريهة اال، «ثروة األمم»كتاب 

وهههي تعنههي سياسههة ( Laissez faire, Laissez passer)« َدْعههه يعمههل، َدْعههه يمههر»: تحههت عنههوان

سههواًء علههى مسههتوى الدولههة أو علههى مسههتوى العالقههات ، الحريههة االقتصههادية   المجههال الههداخلي

 . االقتصادية مع العالم الخارجي

بههأن سياسههة الحريههة  ،دم سههميث وريكههاردو وغيرهمهها مههن ُمفكههري هههذه المدرسههةويههرى آ

محهدود  وأن دور الدولة   ظل هذا المهذهب، االقتصادية كفيلة بحل جميع المشكالت االقتصادية

إال   الحهاالت االسهتثنائية ، بعيدًة عن النشاط االقتصادي «دور المنسق»ببعا الوظائف التقليدي 

 . 2))مثال للقيام بالمشروعات التي ال يستطيع األمراد القيام بها

كن حقائق الواقع برهنت على عدم صحة ما ذهب إليه ُمنظِّرو المدرسة الكالسيكية؛ إذ إنهه ل

مالتطور الرأسمالي الحاصهل   الهدول ، وهي تحمل   ثناياها األزمات، منذ أن انطلقت الرأسمالية

، بل يأخذ شكل حركهات شهبيهة بالتموجهات، الصناعية الرأسمالية ال يشبه الخط المستقيم الصاعد

                                                 

، 1توالهد األزمهات   النظهام الرأسهمالي، دار الحامهد، عّمهان، ط -عبد علي كاظم المعموري، الطومان القادم.د.أ (1)

 .19، ص 2012

-1121، (10)تههاري  األمكههار االقتصههادية، منشههورات جامعههة دمشههق، ط عههارف دليلههة، .دإسههماعيل سههفر، .د( 2)

 .179-174، ص 1110
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ويرجهع ههذا األمهر إلهى سهبب التنهاقا بهين جماعّيهة العمليهة ، وهو ما يعرف بالدورات االقتصادية

 . اإلنتاجية ومردية الملكية لوسائل اإلنتا 

يتمثل   االختالف الحاصل بين نمو القدرة علهى ، ويعكس هذا التناقا نفسه تناققًا آخر

 . (1)ن العرض والطلبأي االختالف بي، اإلنتا  ونمو القدرة على االستهالك

مإن الهدف الرئيسي الذي يحهرك أسهلوب اإلنتها  الرأسهمالي ههو السهعي ، وكما هو معلوم

وهذا ما يدمع الرأسماليين إلى تطوير العملية اإلنتاجية منيًا وتكنولوجيًا لزيهادة ، نحو تعظيم األرباح

 . ومن َثمَّ زيادة األرباح إذا َوجد اإلنتا  أسواقًا، اإلنتا 

هي سمة من سمات المسار التهاريخي للنظهام الرأسهمالي ، لرغم من أن األزمات الدوريةوبا

إال أن الرأسمالية استطاعت أن تشق  ريقهها بقهوة   مراحلهها األولهى   القهرنين الثهامن ، منذ نشأته

مقهالً عهن الزيهادة الكبيههرة   ، وأن ُتحّقهق تقهدمًا ضهخمًا   وسهائل اإلنتها ، عشهر والتاسهع عشهر

 :(2)ارتبا ًا بالعوامل التالية، لدخول والتوظيف واالستثمار والنموا

 انتشار أسلوب اإلنتا  الرأسمالي : 

وبعهد منتصهف القهرن التاسهع ، ثهم   ألمانيها، مقد نشأ النظام الرأسهمالي   مرنسها وبريطانيها

 . سيا واليابانعشر انتشر   معظم دول القارة األوروبية و  كل من الواليات المتحدة وكندا ورو

تمكنت الرأسهمالية األوروبيهة مهن حهل ، وبهذا التوسع المتنامي للرأسمالية عبر أقطار العالم

وذلهك عهن  ريهق هجهرة موا نيهها إلهى ، والتخفيف من تناققهاتها االجتماعيهة، أزماتها االقتصادية

 . أو تصدير السلع ورؤول األموال، تلك المنا ق

ا الالتينيهة واسهتعمارها وجعلهها أميركهلدان   آسيا وإمريقيها وقامت الدول الرأسمالية بغزو ب

ومق تقسهيم دولهي  -بلدانًا تابعة لها؛ ما أتاح الفرصة لهؤالء المستعمرين لنهب ثروات هذه البلدان 

إذ مثّلههت ، وتزويههد البلههدان الرأسههمالية بههالمواد األوليههة والغذائيههة بأسههعار منخفقههة -جههائر للعمههل

ات منامذ هامة لتصريف مائا اإلنتا  السلعي القهادم مهن الهدول المسهتعمرة أسواق هذه المستعمر

                                                 

 .11، ص 2012-2011،  1علي عبد الفتاح أبو شرار، األزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنة، ط (1)

 .12-11المصدر السابق، ص  (2)
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ما أتاح الفرصة لتحقيق أربهاح ضهخمة وتحسهين أجهور العمهال   بلهدانهم ، الغاصبة وبأسعار عالية

 . والتخفيف من و أة األزمات الدورية، وزيادة  اقاتهم االستهالكية، الرأسمالية

مهن خهالل ، لية استطاعت أن تخّفف من ِحدة أزماتها الدوريةُيقاف إلى ما تقدم أن الرأسما

مهن حهين آلخهر أثنهاء الثهورة ، حركة التقدم الفني والمخترعات التكنولوجية التي كان ُيتوّصل إليهها

 . وهذا ما أدى إلى ارتفاع مستمر   الدخل والتوظيف، الصناعية

أدت إلهى التخفيهف مهن حهدة  أنهه رغهم العوامهل السهابقة التهي، لكن مها يجهب اإلشهارة إليهه

إال ، وساعدت من وقت آلخر على حفل التوازن المقهطرب للنظهام الرأسهمالي، األزمات الدورية

ألن التناقا الرئيسي   النظام الرأسمالي ظل قائمًا بهدون ، أنها لم تمنع بالمطلق حدوث األزمات

اإلمكانهات المحهدودة لنمهو وهو الصراع بين اتجهاه توسهع تهراكم رأل المهال الالمحهدود و، تغيير

 . وبالتالي ظّلت األزمة جزءًا عقويًا من النظام الرأسمالي، االستهالك والطلب الفعلي

على امتهداد القهرنين التاسهع عشهر ، لقد شهد النظام الرأسمالي عشرات األزمات االقتصادية

السهلبية علهى االقتصهاد التهي ال تهزال تلقهي بتهداعياتها  2002وصوالً لألزمة المالية عام ، والعشرين

 . العالمي بُمجمله

مالخلهل الجهوهري ، وُتبيِّن الدالئل التاريخية أن األزمات هي من سمات النظهام الرأسهمالي

مهرأل المهال ، يكمهن   سهرعة دوران رأل المهال -إضهامة لمها تقهدم  –ألزمات النظام الرأسمالي

ممها يهؤدي ، المهال الجهاري أو المتغيهر الثابت يميل إلى الزيادة بسرعة أكبهر مهن سهرعة دوران رأل

 . ذلك إلى هبوط مستوى اإلنتا 

وتحتا  عملية تكرار مستوى اإلنتا  بمعهدالت أعلهى باسهتمرار إلهى ضهرورة زيهادة حجهم 

 . (1)التراكم الرأسمالي بمعدالت أكبر تسمح بزيادة الطاقة اإلنتاجية

تجهاري والتهي تزامنهت مهع والحقيقة أن هذه المنطلقهات كانهت أحهد منطلقهات المهذهب ال

عنههدما تههولى التجههاريون مسههؤولية إدارة السياسههة االقتصههادية للدولههة ، بدايههة النهقههة االقتصههادية

مقهد تحقهق   ظلههم االزدههار االقتصهادي   معظههم ، الرأسهمالية   القهرنين السهابع والثهامن عشهر

 . شلةحتى تلك التي ُعّدت ميها السياسة التجارية ما، األقطار األوروبية

                                                 

 .112، ص 1129ية، رسكنداإلدار المختار، محمد دويدار، مباد  االقتصاد السياسي،  (1)
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مقد كانت إجراءات التجاريين مصدرًا مهمًا لتحقيق التهراكم الرأسهمالي   إنجلتهرا ونقطهة 

وكهان ، كما كان سعيهم لتنمية الصادرات سهببًا رئيسهيًا   تطهور الصهناعة، انطالق الثورة الصناعية

 . ة أخرىللمذهب التجاري تأثير كبير   الفكر االقتصادي من جهة و  التطور االقتصادي من جه

كما كان الهتمامهم الشديد بدخول النقود المسكوكة من المعادن الثمينة األثهر   الحهد مهن 

النظريهة المعدنيهة والنظريهة )كما كهان لههم الهدور األول   وضهع نظريهات النقهود ، تقلبات األسعار

 . (سعاروتشكيل آلية األ، الكمية للنقود وتحديد آلية عملها   معالجة األزمات االقتصادية

ثهم أصهبحوا يعتبرونهها وسهيلة للتهداول ، لقد كانت النقود بالنسبة للتجاريين وسيلة للتهراكم

 . رغم عدم إدراكهم لوظيفتها كمقيال لقيم البقائع، أيقًا

وقهد ، مقهد اعتبهروا الهربح زيهادة   كميهة النقهود، وبما أنهم اعتبروا النقد هو القيمة بحد ذاتهه

مهن أجهل تحقيهق ، البرجوازيهة   تحديهد اسهتهالك الجمهاهير الشهعبيةعكست المركنتليهة مطالهب 

 . (1)التراكم الرأسمالي

ينظهرون إلههى االقتصهاد السياسهي باعتبهاره العلهم الههذي ( التجهاريون)لقهد كهان المركنتليهون 

، ومهمته تكمن   كيفية تحقيق أكبر زيادة ممكنة   عدد بائعي البقهائع، يبحث   الميزان التجاري

 . (2)فيا عدد المشترين إلى أقل حد ممكنوتخ

قهههادهم إلههى االهتمهههام بوضهههع ، أي أن اهتمههامهم   تحقيهههق مههائا   الميهههزان التجههاري

يقههمن قههوة الدولههة ، اسههتراتيجية لتنميههة القطاعههات الرائههدة   االقتصههاد لتحقيههق مههائا اقتصههادي

القطاعهات  -  االقتصهادوكذلك تسخير باقي القطاعهات ، ويقمن زيادة حجم التراكم الرأسمالي

وقهد حهّث التجهاريون علهى خفها أسهعار الفائهدة لتشهجيع .. لتتمكن من تحقيق أهدامها –الرائدة 

 . (3)الزيادة   االستثمارات

                                                 

 .121عارف دليلة، مصدر سابق، ص .إسماعيل سفر، د.د( 1)

 .110المصدر السابق، ص  (2)

 .112محمد دويدار، مصدر سابق، ص  (3)
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كمها أن ، وتشارك األمراد   دخولهم، تقوم الدولة بفرض القرائب، وومق النظام المركنتلي

أي أن ، ومنههع تصههدير بعهها السههلع، ات معينههةوتشههجيع قيههام صههناع، باسههتطاعتها مههرض الحمايههة

 . (1)على النقيا مع المذهب االقتصادي الحر، بوسعها التدخل   الشؤون االقتصادية

هو أن قوة دول أوروبها   الميهدان السياسهي ، والمغزى من تركيز المركنتلية على دور الدولة

قتصههاد حههرًا يعالجههها األمههراد مههإذا تركههت الدولههة اال، كانههت تتطلههب قههوة   الميههدان االقتصههادي

مههإن المصههالح الشخصههية كثيههرًا مهها تتقههارب مههع بعقههها الههبعا ، ويسههيرونه بطههريقتهم الخاصههة

لههذلك يتعههين علههى الدولههة أن تمنههع ذلههك وأن ترسههم السياسههة ، وتتعههارض مههع المصههلحة العامههة

 . (2)االقتصادية المالئمة

ههل الليبراليههون ُمنظههري المههذهب التجههاري التجهه ، المسههؤولية( المههركنتليين)اريين وقههد حمَّ

وقهد ، ومسؤولية عرقلة تحقيق التهوازن االقتصهادي، بوقومهم حجر عثرة أمام توسع التجارة الدولية

شهد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتصارًا لنظريهة الحريهة االقتصهادية وتراجعهًا ألمكهار 

 . المذهب التجاري

الحريهة التهي نهادى بهها ُمنظهرو الحريهة االقتصهادية ضهرورية ألن ، لقد اسهتمر ههذا االنتصهار

ومهع ههذا شههدت أوروبها ، لخدمة االقتصادات المتقدمة علهى حسهاب االقتصهادات األقهل تطهوراً 

أدت إلى إلحاق الكوارث بالمنتجين والمسهتهلكين علهى ، والعالم المتقدم أزمات اقتصادية عاصفة

ثهم التراجهع عهن النظريهات الليبراليهة   ، أ الحريهة االقتصهاديةما أدى إلى إعادة النظر   مبد، السواء

  تحقيهق التهوازن اآللهي   مهوازين ، وتأكد لالقتصاديين عجز الحريهة االقتصهادية، التجارة الدولية

كمها أثبهت التههاري  االقتصهادي المعاصهر عهدم صههالحية مبهدأ الحريهة االقتصههادية   ، المهدموعات

 . (3)ال سيما   الدول األقل تطوراً ، النمو االقتصاديلخدمة ، العالقات الدولية

أنهه رغهم أن األزمهات تهرتبط بالطبيعهة البنيويهة للنظهام ، ما يجب اإلشارة إليهه والتأكيهد عليهه 

معلهى سهبيل ، «شهرارة األزمهة»إال أن لكل أزمة سببها المباشر المسهؤول عهن تفجيرهها ، الرأسمالي

                                                 

محمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد علهي الليثهي، محمهد محهرول إسهماعيل، التطهور االقتصهادي   أوروبها .د (1)

 .44، ص 1172العربية، بيروت،  والو ن العربي، دار النهقة

 .42محمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد علي الليثي، محمد محرول إسماعيل، مصدر سابق، ص .د (2)

 .112محمد دويدار، مصدر سابق، ص  (3)
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االنخفهاض الحهاد ( 1111 -1121)شر ألزمهة الكسهاد الكبيهر كان السبب المبا: المثال ال الحصر

وحصهول موجهة ، 1121أكتهوبر  21يهة يهوم الخمهيس األسهود الموامهق ميرك  أسواق األسهم األ

حتى بلغ عدد األسهم المعروضة للبيهع ، وإقبال الجميع على بيع كل شيء، قوية من البيع المتسارع

 . ون أن تجد َمن يرغب   شرائهاسهم د( 1944104000)رقمًا قياسيًا تجاوز 

قبل أن تنتشر إلى دول أخهرى ههو ، التي بدأت   تايالند 1117وكان السبب المباشر ألزمة 

ومن َثمَّ انتقلت إلى إندونيسهيا ، انهيار القطاع المصر  الناجم عن إقراض القطاع الخاص دون قيود

نجهت الصهين الشهعبية مهن األزمهة بسهبب وماليزيا وكوريا الجنوبية والفلبين وهون  كون    حهين 

 . عدم انفتاح أسواقها المالية

عنهدما ، بققية الهرهن العقهاري   الواليهات المتحهدة 2002وارتبط السبب المباشر ألزمة 

ما أدى إلهى ، لم تسدد تسليفات الرهن العقاري الممنوحة ألشخاص ال يتمتعون بالقدرة على الدمع

وإلهى انهيهار ، قارية التي أصبحت أعلى بكثير مهن قيمتهها الحقيقيهةانتشار المقاربات بالقروض الع

وظهور أولى عمليات اإلمهالل ، المصارف والشركات الكبرى الخاصة العاملة   مجال العقارات

 . إل ... لمؤسسات مصرمية متخصصة

 :وترتبط األزمات المالية للنظام الرأسمالي ومقًا لطبيعته البنيوية بعدة عوامل منها

مقهد عهرف النظهام الرأسهمالي عهدة أزمهات ماليهة  يلهة القهرن التاسهع : ناققات الرأسماليةت 

وكانهت كلهها ناتجهة ، التي حدث خاللها الكساد الكبير 1121عشر وبداية القرن العشرين إلى غاية 

التهي امتهدت مهن ، عن تناققات الرأسمالية التنامسية قبل أن يمهر االقتصهاد العهالمي بفتهرة االزدههار

بالقهبط عهام )، وحتى مطلهع سهبعينيات القهرن العشهرين( نهاية الحرب العالمية الثانية) 1142ام ع

ثالثينيههات »بههه، القتصههاديةوهههي الفتههرة المعرومههة   األدبيههات ا، (مههع انههدالع أزمههة البتههرول 1171

 . (1)«الرماه

بهع مراحهل هو نظام الدورات االقتصادية الهذي يشهمل أر، ألن النظام االقتصادي الرأسمالي

 . «ثم يليه االنكماخ والدخول   الركود والكساد مجدداً ، الروا ، االنتعاخ، الكساد»

                                                 

ميمههههون الرحمههههاين، األزمههههة الماليههههة العالميههههة واالنعكاسههههات المحتملههههة علههههى االقتصههههاد المغربههههي، .د (1)

27/1/2001.www.e-joussour.net/ar/node/23/b-cashed-simila 

http://www.e-joussour.net/ar/node/23/b-cashed-simila
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لماذا يتخلل مسار التقهدم االقتصهادي لنظهام السهوق الحهر : واألسملة التي يمكن  رحها هنا

سهتقر تقلبات دورية َتعّرض النشاط االقتصادي ميه لفترات متبادلة من الهروا  والكسهادو ولمهاذا ال ي

 هذا النظام   وضع توازن محامظًا باستمرار على مستوى التشغيل الكاملو

تقتقي معرمة الكيفية التي يولهد بهها نظهام السهوق التقلبهات ، ماإلجابة على مثل هذه األسملة

وهذا يعني تفسير حقهائق ثهالث تهنم عنهها ههذه الهدورات ، االقتصادية بمراحلها األربع سالفة الذكر

 :وهي

 . وى االنتعاخ واالنكماخ متى الحت بداية كل منهماتصاعد ق .1

 . للدورة( االنكماشية أو االنتعاشية)  القوى التراكمية  –إن آجالً أم عاجالً  –حتمية التراخي  .2

متههى خّفههت  –بمعنههى أن القههوى التراكميههة ، الطبيعههة غيههر المسههتقرة للنظههام االقتصههادي الحههر .1

وإنما تميل إلى تشهكيل قهوى جديهدة   االتجهاه ، ارال تنتهي إلى حالة سكون واستقر -حدتها

 . المقاد لها

 :و  إ ار هذه الحقائق ال بد من تسجيل المالحظات التالية

بههل جههاءت بنههاًء علههى ، إن مناقشههة واسههتعراض الحقههائق سههالفة الههذكر لههم تههأِت مههن مههرا 

ومعنهى ذلهك ، الحرمّر بها النظام االقتصادي ، مجموعة التعميمات المستخلصة من تجارب ماضية

قهد تختلهف كثيهرًا أو قلهيالً عهن ههذه ، أن  بيعة التغيرات االقتصادية المتوقع حهدوثها   المسهتقبل

 . التعميمات

ال ينفهي ، للنمهوذ  االقتصهادي( endogenous)إن تركيهز التحليهل علهى العوامهل الداخليهة 

لهها تأثيرهها الههام  -لدولةكاإلجراءات االقتصادية ل –( exogenous)وجود عوامل أخرى خارجية 

 . على مجرى التقلبات االقتصادية

ممهن الجهائز أن تكهون دورة ، ليس من الُمحتم أن تكتمل الدورة االقتصادية   الحياة العملية

 . (1)مع دورة أخرى( overlapping)غير كاملة أو متداخلة 

 

                                                 

 -سههكندريةسههلوى سههليمان، التقلبههات والههدورات االقتصههادية، كليههة االقتصههاد والعلههوم السياسههية، جامعههة اإل.د (1)

 .111 -117، ص 1172جامعة بيروت العربية، 
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 تطور النظام االقتصاد العالمي بدخوله مرحلة االحتكار :أواًل

« االحتكهار»تميز النظهام االقتصهادي العهالمي   نهايهة القهرن التاسهع عشهر بدخولهه مرحلهة 

 الهدول بهين العهالم اقتسهام ومهن ضهمنها، وتحهول الرأسهمالية إلهى إمبرياليهة بخصائصهها المتعهددة

 مصهالح من الجهتين ألن الوثيقة بين الصلة بحكم، نالكبرى بعد تقاسمه بين اتحادات االحتكاريي

السهعي إلهى السهيادة  عهزز الذي، السياسي واأليديولوجي الفوقي البناء نشأ، االقتصادية مال الرأل

 تبعيهة متنوعهة مهن أشهكال خلق وإلى، والحروب الفتوحات والميادين وإلى االتجاهات جميع  

 . (1)الدول

وهو مها تهيهأت لهه الواليهات المتحهدة ، ركات الو نية الكبيرةوبدأت هذه المرحلة بقيام الش

الذي غطى مساحًة شاسعة تحولهت بفقهل َسهن قهوانين التجهارة التهي ، ية بنظامها االتحاديميركاأل

 . إلى سوق ضخمة تتحقق ميها ومورات النطاق، وّحدت أسواق والياتها

مهها تكتسههبه مههن قههدرات و، وقههد مّكههن اتسههاع السههوق مههن التوميههق بههين كبههر حجههم المنشههأة

 . وبين استبقاء مرصة التنامس بحكم كبر نطاق هذه السوق، احتكارية بالنسبة إلى السوق المحلية

وقد هّب مجموعة مهن االقتصهاديين   مقهدمتهم تشهمبرلين وروبنسهون للتنظيهر لالحتكهار 

المنامسهة »ى وتبرير الظهاهرة الجديهدة مهن خهالل وضهع قواعهد مها يسهم، كما سبق التنظير للمنامسة

وبيههان كيفيههة اسههتعادة متطلبههات الكفههاءة االقتصههادية   ظههل االحتكههار ، «االحتكاريههة أو المنقوصههة

 . (2)المتعدد

وأبرزهها أن ققهية األسهواق ، وهذا التطور   حجم المنشأة كهان لهه عهدة آثهار بعيهدة المهدى

 . واد األوليةبما   ذلك السيطرة على مصادر الم، تقّدمت على ما عداها من األهمية

                                                 

 .272، ص موسكو –، دار التقدم (2) المختارات، مجلدلينين،  (1)

العولمههة » محمههد محمههود اإلمههام، الظههاهرة االسههتعمارية الجديههدة ومغزاههها بالنسههبة للههو ن العربههي، كتههاب (2)

، تحرير عبد الباسط عبد المعطي، مركز البحهوث العربيهة والجمعيهة العربيهة «والتحوالت المجتمعية   الو ن العربي

 .20 -71، ص 1111تماع، مكتبة مدبولي، القاهرة لعلم االج
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بحكم الدخل المنخفا الذي مرض عليها مهإن ، وألن أسواق المستعمرات ظّلت محدودة

التسابق على األسهواق انصهب أساسهًا علهى أرض الهدول الصهناعية ذاتهها وههو مها أمسهح المجهال 

وابتداع صيغ جديدة تمكن مهن اسهتبقاء السهيطرة ، التفاق الدول الصناعية على اقتسام منا ق النفوذ

ألن دور المهواد األوليهة ، دون العودة إلى التكالب علهى االسهتحواذ واالسهتثمار، على المستعمرات

خاصهًة مهع ، ولم يعد هناك ما يبرر اقتصاديات االستعمار العسهكري وُكلفتهه الباهظهة، تراجع نسبيًا

ادات مهع ترسهي  عه، تقدم أدوات الدمار الذي تبّدى جليًا بتحول الصراع إلهى حهرب عالميهة أولهى

استهالك واستخدام المنتجهات الصهناعية المتطهورة   المسهتعمرات المتخلفهة وتزايهد  لبهها علهى 

 . لتتحول إلى مصادر  لب ال حاجة لفرضه من الدول الصناعية، هذه المنتجات

لجهأت   تنامسهها علهى األسهواق ، لكن الدول الصناعية   ظل موازين قوى مستجدة بينهها

التهي أدت   مفاعيلهها  «beggar-my- neighbor»( سياسهات إمقهار الجهار)إلى سياسات تنا حية 

، وذلهك بحكهم الحاجهة إلهى األسهواق( 1111 -1121)وتداعياتها إلى كسهاد الثالثينيهات الكبيهر 

  تكامهل صهناعي رأسهي يباعهد بهين ، وبحكم تحول الصناعات كبيرة الحجم على مراحل متعاقبة

مقهد ، رحلة المواد الخام التي ظلت مفروضهة علهى الهدول المتخلفهةمراحل التصنيع المتتالية وبين م

كان من الطبيعي أن تتجه آلة االسهتعمار العسهكرية إلهى مها ههو أكثهر جهدوى وههو اسهتعمار الهدول 

وكان هذا هو القانون الذي حاول هتلر تطبيقهه علهى أوروبها مقرنهًا إيهاه بنظهرة دونيهة ، الصناعية ذاتها

 . (1)اإلى المستعمرات وشعوبه

 نتائج الحرب العالمية األولى: ثانيًا

 1114وهكذا ظلت الواليات المتحدة محايدة عند اندالع الحرب العالميهة األولهى   عهام 

  حهين كانهت األغلبيهة ضهد التهدخل   ، يين مهع بريطانيها ومرنسهاميهركرغم تعا ف الكثير مهن األ

وبعههد . الدمههة ضههد القههوى المركزيههةإلههى الحلفههاء لتقلههب  1117لكنههها انقههمت   عههام ، الحههرب

                                                 

 .20 – 71محمد محمود اإلمام، مصدر سابق، ص ( 1)
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، ي علهى معاههدة مرسهاي التهي أنشهأت عصهبة األمهمميركهالحرب لهم يصهدق مجلهس الشهيو  األ

 . (1)وانتهجت الواليات المتحدة آنذاك سياسة أحادية ذات  ابع انعزالي

وسياسهية ألوروبها إذ ، واجتماعيهة، و  الوقت الهذي شهّكلت ميهه الحهرب كارثهة اقتصهادية 

وانحسههار واضههح   النفههوذ السياسههي العههالمي للقههوى التقليديههة   أوروبهها ، يههين القتلههىهنههاك مال

وما رامق ذلك مهن دمهار كبيهر القتصهاديات الهدول األوروبيهة الفاعلهة مهع كلهف ، (بريطانيا ومرنسا)

و  ألمانيهها ابتلعههت الحههرب ، مليههار دوالر 44إذ كلفههت الحههرب االقتصههاد البريطههاين ، ماليههة باهظههة

%10و  مرنسا ، %29و  إيطاليا ، من الثروة القومية 22%
(2) . 

، كانت الواليهات المتحهدة ههي المسهتفيد الوحيهد مهن الحهرب، وأمام هذه الصورة الكارثية

تجارة القمح والفهوالذ والبنهزين والسهفن والسهكر )مقد بلغت األرباح المتحققة من التجارة ذروتها 

 ...(. والحديد والنحال وغير ذلك، يدواآلالت واألعتدة ومعدات السكة الحد

، مإنها عملت على إنقاذ الواليهات المتحهدة، وبقدر ما أسهمت هذه التجارة   دعم الحلفاء

... يهة غيهر قابلهة للنقهوبميركذلك أن هذه السلع كانت ُتباع   وقهت كانهت ميهه االحتيا يهات األ

ا يهًا لمهواد أوليهة ومنتوجهات غذائيهة خزانًا احتي 1112وهكذا شّكلت الواليات المتحدة منذ عام 

أي القمههح )يههون ببيههع مههواد غذائيههة ميركواسههتمتع الصههناعيون والمزارعههون والتجههار األ، وذخههائر

الحديد والفهوالذ والمحركهات وآالت صهناعية وأدويهة )ومنتوجات صناعية مثل ( واللحم والسكر

، المتهاجرة مهع المتحهاربين كهل ذلهك تهم بفقهل ِحيادهها الهذي لهم يمنعهها مهن، (ومستلزمات  بية

باإلضههامة إلههى نشههاط المصههارف والمؤسسههات الماليههة   إقههراض الفرنسههيين والبريطههانيين لمهها 

وتهههأمين مسهههتلزمات الحيهههاة االقتصهههادية ، إلدامهههة المجههههود الحربهههي، يحتاجونهههه مهههن أمهههوال

 . (3)واالجتماعية

                                                 

دار غيهداء،   20، 1عزام محمد علي، محمود علي مهاروز، إبهراهيم جهابر حسهنين، تحليهل الهنظم االقتصهادية، ط ( 1)

 .112، ص 2014عّمان، 

، 2001يهة، دار الشهروق، عّمهان، ميركي للواليهات المتحهدة األعبد القادر مهمهي، الفكهر السياسهي واالسهتراتيج( 2)

 .14ص 

 .19-12المصدر السابق، ص  (3)
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بشهكل غيهر مسهبوق بهين  احتهدم الصهراع، وخالل الفترة التي تلت الحرب العالميهة األولهى 

وقد أدى ذلك الصراع آنذاك إلهى ، البلدان الرأسمالية على مصادر المواد الخام واألسواق الخارجية

 . ()الذي كان يقوم على أسال قاعدة الذهب« النظام النقدي الدولي»انهيار نظام المدموعات 

ذ تسهابقت الهدول ؛ إ«حهرب التخفيقهات القهذرة»شهد العهالم مها عهرف بهه، و  تلك الفترة

بغرض تعزيز قهدرة صهادراتها   المنامسهة ، الرأسمالية إلى تخفيا قيمة ُعملتها بصورة غير واقعية

أكبهر انخفهاض   معهدالت ( 1142 -1111)وقد حهدث خهالل الفتهرة مها بهين .. وغزو األسواق

 . %1إذ وصل معدل نموها السنوي   المتوسط إلى أقل من ، التجارة الدولية

كما تفشت ظهاهرة اللجهوء إلهى ، تدمق رأل المال عبر الحدود إلى انحسار مماثلوتعرض 

 -إذ تقههامرت جميههع هههذه العوامههل وغيرههها مسههببًة ، سياسههة الحمايههة بصههورة لههم يسههبق لههها مثيههل

نشههوء الكسههاد الكبيههر خههالل السههنوات  -باإلضههامة ألسههباب أخههرى سههنأتي علههى ذكرههها الحقههًا 

(1121-1111) . 

ويعتبر ههذا الكسهاد ، 1121ية   خريف ميركد الكبير   الواليات المتحدة األلقد بدأ الكسا

 :(1)من أعنف ما شاهده العالم   التاري  الحديث لسببين رئيسيين هما

 . شدته وقسوته واتساع مجاله حتى شمل العالم أجمع .1

 . 1111وحتى عام  1121منذ عام ،  وله إذ استمر أربع سنوات .2

بدوراتههه وتقلباتههه االقتصههادية مقههد ، لألزمههة البنيويههة للنظههام الرأسههماليوهههذا الكسههاد يعههود  

وتجرعهت الهدول الرأسهمالية تجاربهها ، نشأت الرأسمالية وهي تحمل    ياتها بذور أزمات كثيهرة

وكانهت أزمههة الكسهاد الكبيههر   حقبهة ثالثينيههات القهرن العشههرين أخطهر وأكبههر أزمهة عّمههت ، الُمهرة

وتقهخمت أعهداد العها لين عهن العمهل   ، نهارت بسهببها األسهواق الماليهةا، مختلف دول العالم

                                                 

()  عملهة )ملتهها بالهذهب ههو أن تقهوم الدولهة بسهك عُ ؛ (نظهام الهذهب) المقصهود بقاعهدة الهذهب -قاعدة الهذهب

مهن خهالل الغطهاء الهذهبي الكامهل  وذلهك، ، أو بأوراق نقدية قابلة للتحويل إلى ذهب(معدنية بوزن محدد من الذهب

 .الذي يحتفل به البنك المركزي   مقابل عمليات إصدار النقود الورقية

 .227لليثي، محمد محرول، مصدر سابق، ص امحمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد .د (1)



11 

كما انهارت بسهبب ههذه األزمهة كهل االمتراضهات ، الواليات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كثيرة

 . (1)النظرية لالقتصاد الحر ألنها ساعدت على حدوث األزمة

صهادي الرأسهمالي السهائد منهذ الهذي وضهع حهدًا لالزدههار االقت –إن تبين أسباب الكساد  

ومها « بدايهة الحهرب العالميهة األولهى» 1114القرن التاسع عشر يقتقي العودة إلى الوراء إلهى عهام 

 . خلقت الحقًا المقدمات الموضوعية للكساد الكبير، نجم عنها من تداعيات ونتائ 

 :لقد أدت هذه الحرب إلى ما يلي

إذ زادت الطاقة اإلنتاجية زيادة كبيرة لمواجههة متطلبهات ، تعبمة كل الجهود   البالد المتحاربة .1

ر جزء كبير من القوة اإلنتاجية، الحرب كذلك ُترك جزء كبير منها معطهالً ، وخالل الحرب ُدمِّ

 .   الفترة التالية للحرب نظرًا النخفاض الطلب مما أدى إلى انتشار البطالة

ة مثهل حركهات إدمها  المشهروعات إلى حدوث تغييهرات هيكليهة كثيهر، أدى نشوب الحرب .2

ووضهعت سياسهات خاصهة بتشهغيل العمهال بقصهد تهومير ، وسيطرة الحكومة عليها وإدارتها

 . األعداد الالزمة للصناعة ولحاجة الميدان

عبهر انتههاء حريهة التجهارة وعبهر لجهوء الهدول إلهى مهرض ، أدت الحرب إلى ضهرب العولمهة .1

تفتيهت السهوق العالميهة إذ أصهبحت السهلع ُتبهاع   ممها أدى إلهى ، القيود الجمركية المختلفة

وترتهب علهى ، بعد أن كان مجال توزيعها العهالم أجمهع، أسواق ضيقة ولعدد قليل من األمراد

ممهها أدى إلهى انخفهاض إنتاجيههة ، ذلهك إلغهاء اآلثههار االقتصهادية لمبهدأ تقسههيم العمهل الهدولي

 . وكفاية عوامل اإلنتا 

 النقدي العالميالقضاء على النظام : ثالثًا

 –جراء ققائها على النظهام النقهدي العهالمي ، إلى ضرب العولمة أيقًا، كما أدت الحرب 
كما كانت التجهارة ، مقد سارت الدول على قاعدة الذهب لمدة  ويلة قبل الحرب –قاعدة الذهب 

 . (2)وتسوى كامة المعامالت عن  ريق دخول وخرو  الذهب، تنساب بين الدول بسهولة وُيسر

                                                 

يال، ودار الشروق، رام سميح مسعود، األزمة المالية العالمية، المركز الكندي لدراسات الشرق األوسط، مونتر.د( 1)

 .17، ص 2010اهلل، 

 .222 – 227محمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد علي الليثي، محمد محرول إسماعيل، مصدر سابق، ص .د (2)
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ن بالتهالي ، ال تتقلب إال   حهدود ضهيقة جهداً ، كما كانت أسعار الصرف قبل الحرب وُتهَؤمِّ

وكان رأل المال ينتقل بين دولة وأخرى بحثهًا عهن االسهتثمار ، المتعاملين على أموالهم وتجارتهم

 . المربح

لكهن ، كذلك مقد توّحهدت قبهل الحهرب أسهعار السهلع الرئيسهية   مختلهف أرجهاء العهالم

وحتهى قبهل قيهام الحهرب ، التي تمتع بها العالم خالل القهرن التاسهع عشهر، كامة تلك المزايا وغيرها

 . العالمية األولى انتهت بمجرد اندالع الحرب

جملهًة مهن اإلجهراءات قهادت بالنتيجهة إلهى إلغهاء ، لقد اتخذت الدول بعد أيام من انهدالعها

ويسهتثنى مهن الهدول الواليهات ، الناحيهة القانونيهةرغم عهدم إلغائهه مهن ، مفعول نظام الذهب عمليًا

 . المتحدة التي ظلت متمسكًة   تلك الفترة بقواعد نظام الذهب

وأكثهر مهن ذلهك ، حرية تحويل عمالتها إلى العمالت األخهرى، لقد أوقفت الدول األخرى

صهدار وذلك عن  ريق التوسع   إ، مقد أخذت الدول المتحاربة تمول الحرب عن  ريق التقخم

يهة وارتفعهت األسهعار   ميركوقد نت  عن ذلك أن تجمع ذهب العالم لدى البنهوك األ، )*(البنكنوت

 . وانخفقت القيمة الخارجية لعمالتها وساد االختالل العالم أجمع، البالد المتحاربة

وترى   انتهائهها وحلهول السهالم علهى أنهه ، وكانت الدول والشعوب تترقب انتهاء الحرب

لكهن أمهل الهدول ، ى عالم مها قبهل الحهرب الخهالي مهن المشهاكل التهي سهبق اإلشهارة إليههاعودة إل

ناهيك أن المشهاكل التهي نشهأت   زمهن الحهرب وبسهببها قهد زادت ، والشعوب خاب ولم يتحقق

وذلك بسبب مشكلة التعويقات وإصرار الدول المنتصهرة علهى ضهرورة قيهام ، حّدتها بعد الحرب

  .ألمانيا بالوماء بها

                                                 

هههو سههند إذين يصههدره المصههرف المركههزي، عههادة، بقيمههة محههددة قابلههة للههدمع لحامههل السههند لههدى  :البنكنههوت (*)

صهدرها التهي يُ  «أوراق النقهد أو البنكنهوت» والسهندات اإلذنيهة.«بنكنهوت»ورقهة نقهد أووهذا السند اإلذين هو  .الطلب

المصرف ذات قوة إبراء غير محهدودة بمقتقهى القهانون، وتمثهل ههذه الُعْملهة الورقيهة، عهادة، األداة الرئيسهية   الومهاء 

 .بالمدموعات
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رتههه الحههرب ممهها أدى إلههى التوسههع     ُيقههاف إلههى ذلههك أن الههدول بههدأت ُتعيههد بنههاء مهها دمَّ

 . (1)وبالتالي زيادة ِحدة التقخم، اإلنفاق

عهن  ريهق ضهغط اإلنفهاق وزيهادة القهرائب ، وقد بدأت الدول تدريجيًا   عال  التقخم

ن القهرن العشهرين حتهى عهاد ولهم يهأِت منتصهف العشهرينيات مه، والتمسك بمبهدأ موازنهة الميزانيهة

ممها زاد ،   حين عادت بريطانيا والدول التابعة لإلسترليني إلى نطهاق الهذهب، االستقرار من جديد

 . من االستقرار

مههزادت التجههارة العالميههة واإلنتهها  والههدخول وزاد ، وبههدأ العههالم يتمتههع بفتههرة روا  ضههخمة

إذ انعكست كهل ههذه التطهورات علهى ، حربوأصبح يفوق مستويات ما قبل ال، االستثمار العالمي

والتي أخذت ترتفهع باسهتمرار ُمسهجلًة الهروا  الهذي ، أسعار األوراق المالية   البورصات العالمية

، حتى أصبح النهال يعتقهدون أن ههذا الهروا  سهوف يسهتمر   التزايهد، يتزايد   اقتصاديات الدول

لمال يتوسعون   اإلنفهاق و  عقهد القهروض دون وأصبح وزراء ا، وأن العالم لن يعرف له أي نهاية

 . (2)أي ترّدد أو خشية من عدم القدرة على السداد   المستقبل

مقهد كهان الهروا  كبيهرًا   الصهناعات ، ورغم قوة ذلك الروا  إال أنه لم يخُل مهن المشهاكل

 . التمويلية   الوقت الذي كانت ميه الزراعة تعاين من الركود

أن الدول عندما عهادت إلهى قاعهدة ، التي صاحبت ذلك الروا ، ن المشاكلكما أنه من ضم

 . لم ترجع إلى معدالت االستبدال الحقيقية، الذهب   عشرينيات القرن العشرين

  حين أن مرنسا عادت إلى سهعر ، عادت إلى سعر تعادل مرتفع، مإنجلترا على سبيل المثال

الصهادرات اإلنجليزيهة وانخفهاض أسهعار الصهادرات  ما أدى   حينه إلى ارتفهاع أسهعار، منخفا

ممها ، وترتب على ذلك حدوث عجز   ميزان مدموعات إنجلترا ومائا   ميزان مرنسها، الفرنسية

كما أدى سوء تقويم العمهالت إلهى ، أدى إلى خرو  الذهب من إنجلترا وتراكم الذهب لدى مرنسا

 . ق لندنحدوث اضطراب   األسواق المالية الكبرى مثل سو

                                                 

 .211ل، مصدر سابق، صمحمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد علي الليثي، محمد محرو .د( 1)

(2(L.Robbins,The Great Depression, London, Macmillan And CO., 1935,P,10 
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يمكن القول إن مترة الروا  السابقة على الكساد الكبير كانت تحتهوي علهى ، وومقًا لما تقدم

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الكساد لو أن العوامل التي يقوم عليها بدأت تقهعف وقهد 

 . (1)1121ما أدى إلى وقوع الكساد   خريف ، ضعفت معالً 

 يم بعد رواج العشرينياتنشوء الكساد العظ: رابعًا

يطلهق علهى أي انخفهاض ملحهوا وواسهع النطهاق   النشهاط ، الكساد مصهطلح اقتصهادي

وههذه الفتهرة تعتبهر ، وتحديدًا يطلق على مترة ينخفا ميهها النهات  المحلهي اإلجمهالي، االقتصادي

ثمارات وأربهاح وتهنخفا قيمهة االسهت، عادًة ما تزداد ميها البطالة، إحدى مراحل الدورة االقتصادية

 . الشركات

ويتبدى ذلهك مهن خهالل تهدين ، خالل مترة الكساد تنخفا القوة الشرائية لدى المستهلكين

مهها يههنعكس حتمههًا علههى ، ومههن َثههمَّ تههنخفا الطلبههات مههن المصههانع، المبيعههات   تجههارة التجزئههة

، لصههناعيةومههن َثههمَّ تههنخفا أربههاح المنشههآت ا، ميههنخفا اإلنتهها ، اسههتثمارات المصههانع نفسههها

ممها يجعهل ، وبالتالي تنخفا قدرة المصانع على دمع األجور جراء تراجع الطلهب علهى منتجاتهها

مها يهؤدي حتمهًا إلهى زيهادة ، هذه المصانع تقهطر للتخلهي عهن عهددي كبيهري مهن المهوظفين والعمهال

 . األمر الذي يجعل القدرة الشرائية تتفاقم بشكل كبير جداً ، البطالة

تههدين وهبههوط   اإلنتهها  واألسههعار : كسههاد   ضههوء مهها تقههدم مهها يلههيوهكههذا ينههت  عههن ال

إمالل العديهد مهن المؤسسهات والشهركات ، انخفاض السيولة النقدية، تدين اإليرادات، والوظائف

 . ما يؤدي إلى مقدان الكثير من العمال والموظفين لوظائفهم

ن شهأنه أن يقلهب المعادلهة إلى أن يحدث ما مه، وتستمر النتائ  السلبية للكساد بشكل مطرد

 . (2)وُيعيد للنشاط االقتصادي حيويته من جديد

إذ إنه   أثنهاء متهرة الهروا  تتحسهن توقعهات ، وهكذا مإن الكساد عادًة يأتي   أعقاب الروا 

 . ويزداد اإلقبال على شراء األوراق المالية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، رجال األعمال

                                                 
(1) L.Robbins, The Great Depression, P,10 

 .19، ص 2001سكندرية، رمزي محمود، األزمة المالية والفساد العالمي، دار الفكر الجامعي، اإل (2)
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لتمويهل عمليهات المقهاربة   البورصهات وتقهوم ،  َمهنْح االئتمهانكذلك تتوسهع البنهوك  

وربما تلجأ إلى االقتراض مهن الخهار  وتهزداد الهدخول ويهزداد ، الشركات بإصدار سندات جديدة

أي ، مما يدمع أصحاب الصناعات االستهالكية إلى زيادة الطاقهة اإلنتاجيهة، الطلب على االستهالك

ممها يسهتتبع حتمهًا توسهع ، آلالت الجديدة والمهوارد األوليهة الالزمهةيزداد  لبهم على المصانع وا

 . الصناعات الرأسمالية   اإلنتا  وزيادة الطلب على عوامل اإلنتا  من مواد وُعمال وخالف ذلك

مترتفههع أسههعار األوراق الماليههة ، يههنعكس أوالً بههأول علههى البورصههة، وههذا النشههاط المتزايههد

وتتوسهع البنهوك   مهنح االئتمهان لكههي ، تثمار أمهوالهم   المقهاربةويتهامهت الُمهدخرون علهى اسه

 . تستفيد هي األخرى من هذا الروا 

إلهى أن يهأتي الوقهت الهذي يبهدأ ميهه الخبهراء ، ويزداد معه التفهاؤل، ويستمر النشاط   التزايد

وأن الهروا   ،ذلك ألنهم يرون أن ههذا التوسهع ال يمكهن أن يهزداد أكثهر مهن ذلهك، والبنوك بالتشاؤم

، متخشى البنوك من وقوع الخسارة بأموالهها، وأن المستقبل ال بد أن ُيخبئ شيمًا، استمر لمدة  ويلة

وأن أي شههكيف   مقههدرة البنههوك سههوف يههؤدي إلههى إسههراع ، التههي هههي   الواقههع ودائههع المههدخرين

 . المودعين بسحب أموالهم

بهدأ   تقليهل القهروض التهي تمنحهها مإنهها ت، ولكي تتجنهب البنهوك وقوعهها   ههذه األزمهة

 . كما أنها تبدأ المطالبة بأموالها المقرضة، لرجال األعمال والمقاربين

يؤدي تهامت الصناعات من استهالكية وإنتاجية على عوامهل اإلنتها  إلهى ، و  نفس الوقت

 . مما يستتبع زيادة تكاليف اإلنتا  وبالتالي خفا األرباح، ارتفاع أثمانها

أي )بخفها  لبهها علهى اآلالت والمصهانع والمهواد ، صناعات السلع االسهتهالكيةوتقوم 

ومهن َثهمَّ ، مما يؤدي إلى تراكم مائا كبير من إنتها  ههذه اآلالت، (منتجات الصناعات الرأسمالية

وهكهذا يهتم الهدخول .. تقوم الصناعات الرأسمالية بخفا إنتاجها والتخلص من جزء من أعمالها

 .   مرحلة الكساد

متههنخفا أسههعارها وُيسههرع ، كمهها يههنعكس التشههاؤم الههذي حههل بالصههناعة علههى البورصههة

مها يهؤدي بهدوره ، المقاربون إلى التخلص من حيازاتهم لألوراق المالية قبل أن تحلَّ الخسارة بهم

ميسههود التشههاؤم   قطههاع األعمههال وتههزداد البطالههة ، إلههى انخفههاض سههريع   عمليههات البورصههة



19 

وهكذا ينتقل االقتصاد مهن مرحلهة الهروا  إلهى ، وتزداد الخسائر، ويقل الطلب ،وتنخفا الدخول

 . مرحلة الكساد

يههة   العشههرينيات مههن القههرن ميركلقههد ازدهههر الههروا  االقتصههادي   الواليههات المتحههدة األ

يهة ميركإذ متحهت الحهرب العالميهة األولهى المجهال أمهام الصهناعة األ، العشرين بشكل المت للنظر

معهرف اقتصهادها متهرًة مهن الرخهاء ، ألسهواق العالميهة بعهد تراجهع القهوة االقتصهادية ألوروبهالغزو ا

وكثههرة ، وارتفههاع مردوديههة الزراعههة، بفعههل اسههتفادتها مههن معاليههة التنظههيم الصههناعي، واالزدهههار

 . (1)االستهالك

 :وقد مسر الباحثون والخبراء االقتصاديون هذا االزدهار أيقًا بجملة أسباب أبرزها

أنه نجم عن الحرب العالمية األولى تركيز نسبة كبيرة من ذهب العالم   الواليهات المتحهدة 

ي وتحقيهههق مهههائا كبيهههر   ميهههزان ميركهههوذلهههك بسهههبب ضهههخامة حجهههم اإلنتههها  األ، يههةميركاأل

 . المدموعات

قههد أدت إلههى زيههادة كميههة النقههود   ، وهههذه الزيههادة الكبيههرة   حجههم االحتيههاط مههن الههذهب

 . ول ما أدى   النهاية إلى توسع كبير   النشاط االقتصادي   الواليات المتحدةالتدا

بدأ الذهب يخر  من الواليات المتحهدة متجههًا إلهى الهدول األخهرى  1122إال أنه   عام 

ي مههددًا باالنكمهاخ ميركهأصهبح االقتصهاد األ 1127و  ربيع عام ، حيث أسعار الفائدة المرتفعة

 . (2)يفًارغم أنه كان  ف

كان االقتصاد البريطاين يمهر بمصهاعب عنهدما عهادت بريطانيها إلهى قاعهدة ، و  ذات الوقت

وههو نفهس السهعر الهذي كهان )إذ إنها عادت على أسال سهعر مرتفهع للجنيهه اإلسهترليني ، الذهب

 . (سائدًا قبل الحرب

ن يقتقههي مههإن الوضههع كهها، ولكههْن نظههرًا لقههعف المركههز التنامسههي للصههادرات البريطانيههة

ولكهن إصهرار وزيهر ( %10نسبة االنخفاض )، الرجوع إلى سعر منخفا قليالً للجنيه اإلسترليني

                                                 

 : الجزائر، الموقع اإللكتروين –ركز والية الوادي الجامعي المدونة العلمية الجامعية لم( 1)

eloued www.univ.-eloued.dz univ-eloued 
(2) W.A.Lewis economic Survey – 1919 – 1939., London Unwin University Books, 1966,p53  
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أدى إلهى ارتفهاع أسهعار ، الخزانة البريطاين آنذاك ونستون تشرشل على الرجهوع إلهى السهعر القهديم

التهالي زيهادة وب، مما أدى إلى انخفاض الصهادرات، وبالتالي قلة الطلب عليها، الصادرات البريطانية

 . العجز   ميزان المدموعات وخرو  الذهب من بريطانيا تبعًا لذلك

وكانهت أكبهر الصهناعات تهأثرًا ههي صهناعة ، وبدأ االنكماخ يصيب الصهناعات اإلنجليزيهة

ممهها أدى إلههى زيههادة االضههطرابات العماليههة إذ حههدث ، الفحههم التههي سههاءت أحوالههها بشههكل كبيههر

 . (1)والذي استمر   صناعة الفحم أكثر من ستة أشهر، 1129عام اإلضراب العام   إنجلترا 

وبدأت إنجلتهرا تبحهث عهن مسهاعدة مهن الخهار  و  ، 1127وازداد الموقف خطورًة عام 

استجابت السلطات النقدية   الواليهات المتحهدة لنهداء إنجلتهرا التهي قهّررت أن ، صيف العام نفسه

وكذلك العمهل علهى معالجهة االنكمهاخ الهذي ، يطاينتخفا القغط على ميزان المدموعات البر

 . 1127ي   ربيع عام ميركأصاب االقتصاد األ

عهن  ريهق شهراء األوراق ، يهة إلهى التوسهع   االئتمهانميركوقد لجأت السلطات النقدية األ

، وتمكنت مهن تحقيهق ذلهك بنجهاح كبيهر، أي خلق حالة توسعية   االقتصاد، من السوق المفتوحة

وتوسعت الصناعة    لهب القهروض وُعهول  الموقهف الهداخلي بشهكل ، ا سعر الفائدةإذ انخف

 . (2)جيد

بسهبب انخفهاض سهعر الفائهدة ، اأميركهي يغهادر ميركهمقد بدأ رأل المال األ، أما   الخار 

وعلهى ذلهك بهدأ الهذهب يخهر  ، ماتجه إلى سوق لندن، باحثًا عن منا ق ذات أسعار مائدة مرتفعة

 . تجه إلى إنجلتراا ويأميركمن 

  معالجهة االنكمهاخ مهن ناحيهة ، يهةميركوقد نجحت السياسة التي اتخهذتها السهلطات األ

وبهدأ اإلنتها    االزديهاد ، ي مهن ناحيهة أخهرىميركهوتخفيف القهغط علهى ميهزان المهدموعات األ

 . (3)وتحسنت األسعار   البورصة

بل تجاوزه وأخهذ اإلنتها  ، االنكماخأي حد زوال آثار ، لكن الروا  لم يقف عند هذا الحد

وكهذلك األسهعار   البورصهة   نيويهورك أخهذت تسهجل ارتفاعهًا ، الصناعي يتزايد بشكل سهريع

                                                 
(1) W.A.Lewis , Economic Survey , p53- 

(2) L.Robbins,The Great Depression,p.53 

(3) L.Robbins , The Great Depression , p.53  
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وأصهبح المهدخرون يتههامتون علهى المقهاربة   البورصهة لالسهتفادة مهن مهروق ، سريعًا ومستمراً 

 . األسعار

ع مهثالً إلهى أن الشهركات صهاحبة ههذه ترج، ولم تكن الزيادة   الطلب على األوراق المالية

إذ إن ههذه المسهألة لهم تعهد مهمهة  المها أن المسهتثمر يأمهل   تحقيهق ، األوراق تعطي ربحًا كبيهرا

 . مروق األسعار من عملية الشراء ثم البيع

 :(1) انظر الجدول

 (100 - 1122)الرقم القياسي ألسعار األوراق المالية   الواليات المتحدة 

 القياسي السنة الشهر القياسي سنةال الشهر

 147 1121 ديسمبر 100 1122 ديسمبر

 102 1110 ديسمبر 102 1129 ديسمبر

 24 1111 ديسمبر 119 1127 ديسمبر

 42 1112 ديسمبر 172 1122 ديسمبر

 41 1111 أبريل 219 1121 سبتمبر

 71 1111 ديسمبر 124 1121 أكتوبر

 

إذ نالحل أن ارتفهاع األسهعار ، كما يتقح من الجدول، وأخذت األسعار ترتفع بشكل كبير

، 1122واشتد   آخرها وازداد حدًة   سهنة ، ثم استمر على مدار السنة التالية، 1129بدأ   أواخر 

   119أي بزيهادة بنسهبة ، 219إذ وصلت األسهعار إلهى  1121ووصل إلى رقم قياسي   سبتمبر 

  .1129المائة عن متوسط األسعار سنة 

يهة تنههزع  مهن الزيهادة السهريعة   األسهعار ومههن ميركبهدأت السهلطات األ، 1122و  عهام 

وخشيت من أن هذا االستمرار الذي لم يحدث له مثيهل سهوف يهؤدي ، ُحمى المقاربة   البورصة

                                                 

(1)  L.Robins , The great Depression , p 204 , table 2  
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، ي عندما يتوقف ارتفاع األسعار وتبدأ   االنخفاض من جديهدميركإلى هزة شديدة   االقتصاد األ

وحهّدت مهن ، ملجهأت إلهى رمهع سهعر الفائهدة، نه من القهروري وضهع حهد لههذا االرتفهاعورأت أ

لكن دونمها جهدوى؛ ، وأخذت ُتصدر التحذيرات بعواقب الموقف، األموال المخصصة للمقاربة

 . إذ استمرت األسعار   االرتفاع

حظهة االنهيهار   حتى تأتي ل، ية بُدًا من االنتظار والمراقبةميركولم تجد السلطات النقدية األ

حتى يمكن وضع حهد الرتفهاع األسهعار ، وأصبح المسؤولون متشوقين إلى هذه اللحظة، البورصة

 . ثم تعود األسعار بعدها إلى مستوياتها العادية

يهة ميركإذ استقبلت السلطات النقدية األ، 1121تشرين أول / وقد حدث االنهيار   أكتوبر

أن االنهيههار سههيليه ركههود بسههيط ال يلبههث أن ينققههي ثههم يعههود  إذ كههان مههن المعتقههد، الخبههر بارتيههاح

 . لكن توقعاتها لم تكن   محلها، االقتصاد بعده إلى حالته الطبيعية

  ذلك اليوم الذي أ لق عليهه « وول ستريت»ماالنهيار الذي وقع   شارع المال والبورصة 

، لك بسبب التهامت علهى بيهع األسههموذ، شّكل البداية الفعلية للكساد العظيم، «الخميس األسود»

مليون سهم على الئحة البيهع ال قيمهة لهها جهراء الزيهادة الهائلهة   العهرض علهى « 11»حتى أصبح 

علمًا أن األسهم وصلت إلى أسعار خيالية وغير واقعيهة قبهل حهدوث الركهود االقتصهادي ، الطلب

 . (1)الطلبوال تعكس قيمة الشركة وال التوازن بين العرض و، واالنهيار

، يهة تبخهرت   الههواءميركمن قيمهة األسههم المسهجلة   البورصهات األ %40وهكذا مإن 

 . وتبخرت معها أحالم الماليين الذين دخلوا أسواق المال  امعين   بناء الثروة

عنهدما ، تعود قصة الكساد الكبير إلى منتصف العشرينيات من القرن العشهرين، وكما أسلفنا

وشهّجعت ، 1121سهم   الواليهات المتحهدة باالرتفهاع حتهى بلغهت قمتهها عهام بدأت أسواق األ

االرتفاعهات الكبيهرة والمتالحقهة عامهة الشهعب للهدخول   البورصهات وشهراء األسههم  معهًا   

 . تحقيق أرباح  ائلة

                                                 

 :الكساد العظيم، موقع منتديات تداول االقتصادية، 1121ا أميرك (1)

www.tdwl.net/vb/showthread.php?t 
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كان بدايهة االنخفهاض الحهاد   ، «الثالثاء األسود»الذي ُسمي ميما بعد به، ولكن يوم الثالثاء

و  يهوم الخمهيس األسهود الموامهق ، وبعدها استقرت األسواق لعدة أيام، يةميركأسواق األسهم األ

حتهى ، وأقبل الجميع على بيع كهل شهيء، عادت موجة قوية من البيع المتسارع، 1121أكتوبر  21

سههم دون أن تجهد َمهن « 1944104000»بلغ عدد األسهم المعروضهة للبيهع رقمهًا قياسهيا تجهاوز 

 .   شرائهايرغب 

تشهرين أول  /  األسهبوع األخيهر مهن شههر أكتهوبر، يةميركلقد شهدت األسواق المالية األ

كمها انصههر حديهد بُرَجهي ، إذ انصهرت أمام أعين ُمالك األسهم ثرواتهم، انهيارًا مدمراً  1121عام 

 . 2000أيلول  /سبتمبر 11  ، مركز التجارة العالمي

مقهد ذابهت الثهروات أمهام ( Heilbroner)ي هيلبرونهر ميركهوحسب وصهف االقتصهادي األ

ونهت  عهن ذلهك تالشهي مها ( Spun sugar)« غهزل البنهات»كمها تهذوب حلهوى ، أعهين السماسهرة

خالل أربع سهنوات مهن الكسهاد؛ أي مها يعهادل نصهف ، بليون دوالر من هذه الثروات( 20)مقداره 

 . (1)بليون دوالر« 10149»به 1121ي الذي كان ُيقدر عام ميركالنات  المحلي اإلجمالي األ

 أسباب الكساد: خامسًا
ي   ثالثينيهات ميركهالتهي ههزت االقتصهاد األ، تعتبر أزمة الكساد الكبير من أخطر األزمهات

خاصًة وأنها جاءت   أعقاب االزدههار والهروا  االقتصهادي   عشهرينيات القهرن ، القرن العشرين

، الواليههات المتحههدة لههتعم أوروبهها ومعظههم دول العههالم وتجههاوزت أزمههة الكسههاد الكبيههر، العشههرين

 . ولتدمر التجارة العالمية ولتصبح أكبر كارثة اقتصادية عالمية عرمها التاري 

هههو أن حههدوث  -حسههب العديههد مههن االقتصههاديين  –والتفسههير األكثههر علميههة ومعقوليههة 

يهرما أن تتهدخل الدولهة للحهد  األزمات االقتصادية   الدول الرأسمالية يعود إلى أن النظهام الحهر

مأصههحاب رؤول األمههوال أحههرار   كيفيههة اسههتثمار ، مههن نشههاط األمههراد   الميههدان االقتصههادي

                                                 

آذار  /مارل 2الصحيفة االقتصادية اإللكترونية، -1121سهيل الدرا ، إعادة قراءة أحداث الكساد الكبير عام،  (1)

2002 :http:www.aleqt.com/2008/03/article-13111.print. 
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مقهدان »وههذا مها يمكهن أن نسهميه ، وأصحاب األعمال أحرار ميما ينتجهون كمهًا ونوعهًا، أموالهم

 . «المراقبة والتوجيه

كمها أن ، ن ُمنتجهي النهوع الواحهد مهن السهلعحريهة المنامسهة بهي، وتستتبع الحرية االقتصادية

مهن شهأنه أن يقهاعف اإلنتها  ويقلهل مهن الحاجهة إلهى األيهدي ، إدخال اآللة   العملية االقتصهادية

وعنههدما تختههل العالقههة بههين ، وبالتههالي مههإن مههائا اإلنتهها  يحتهها  إلههى أسههواق للتصههريف، العاملههة

قتصادية نتيجتها الحتمية أزمهة داخهل الدولهة تحدث موضى ا، العرض والطلب   ظل انعدام الرقابة

 . الرأسمالية

أن مهن أسهباب األزمهة   الواليهات المتحهدة عهدم ، ويرى العديد مهن الخبهراء االقتصهاديين

العالميههة خههالل  األسههواقاإلنتهها  لتغطيههة حاجههات كثامههة  وسياسههة، اسههتقرار الوضههع االقتصههادي

بعهد تحولهها إلهى اإلنتها   األوروبيةبسبب توقف المصانع   بعا الدول ، الحرب العالمية األولى

 . يةميركواالستغناء عن البقائع األ الحربى اإلنتا  بعد انتهاء وعودة الكثير من الدول إل، الحربي

وأملسهت الكثيهر ، وتراكمت الديون، الواليات المتحدةلهذه األسباب تكدست البقائع    

ح ، مههن المعامههل والمصههانع وتفاقمههت  القههوة الشههرائيةوضههعفت ، البطالههةوانتشههرت ، الالعمههوُسههرِّ

 . المشاكل االجتماعية واألخالقية

عليهها للواليهات    تسهديد الهديون المتوجبهة األوروبيهةأثهار تلكهؤ الهدول ، إضامة إلى ذلك

يههون ميركمفقههد المسههتثمرون األ، يميركهيههة كثيههرًا مهن التكهنههات عنههد المههوا ن األميركالمتحهدة األ

؛ إذ أقهدم المسهاهمون وول ستريتوانعكس ذلك على سوق ، يةميركواألجانب الثقة   الخزينة األ

وأدى ذلهك إلهى هبهوط أسهعار األسههم بشهكل ،   الشركات الكبرى على  رح أسهم للبيع بكثامة

 . والبطالةوإلى مزيد من اإلمالل والتسريح ، حاد

عههددت الدراسههات والبحههوث االقتصههادية واالجتماعيههة   سههياق البحههث عههن أزمههة لقههد ت

 . لكن أسبابها الحقيقية لم تحدد بشكل دقيق، الكساد الكبير ونتائجها وتطورها

أن حدوث األزمهات االقتصهادية ِسهَمة مهن سهمات ، ويرى الكثير من الباحثين االقتصاديين 

وأنها تعزى إلهى أن النظهام االقتصهادي الحهر يهرما ، الحرالنظام االقتصادي الرأسمالي واالقتصاد 

 .. تدخل الدولة للحد من نشاط األمراد   الميدان االقتصادي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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من شهأنه أن يقهاعف اإلنتها  ويقلهل ، كما أن إدخال اآللة بشكل كبير   العملية االقتصادية

لكهن ، أسهواق للتصهريف وبالتهالي مهإن مهائا اإلنتها  يحتها  إلهى، من الحاجة إلى األيدي العاملة

وبالتهالي عنهدما ، التصريف يصبح غير ممكن   ضوء الزيادة الهائلة لإلنتا  عهن احتياجهات النهال

تختل العالقة بين العرض والطلب   ظهل انعهدام الرقابهة تحهدث موضهى اقتصهادية تكهون نتيجتهها 

 . (1)الحتمية أزمة داخل الدولة الرأسمالية

بهل نتيجهًة لعوامهل ، ساد الكبير لهم يكهن نتيجهة أسهباب  بيعيهةأن الك، ويرى بعا الباحثين

إن أزمهة »نظريهة أولهى تقهول : ُتفسهران وقهوع األزمهة، وقد برزت   ذلك الوقت نظريتهان، مصطنعة

من أنصار األساليب التقليدية تجاهلوا تمامهًا ، نشأت ألن رجال المصارف واألعمال الحرة 1121

 . «مطالب عامة الشعب

وكهان يمكهن العمهل ، ي بلهغ مسهتوى النقه ميركهاالقتصاد األ»ية الثانية مترى أن أما النظر 

واسهتمرار تغذيتهه بهأموال الحكومهة سهواًء جمعهت ، على استمراره عن  ريق تدابير اإلشراف عليهه

 . «أو عن  ريق التمويل بالتقخم، عن  ريق القرائب، هذه األموال

تعهددت اآلراء وتباينهت حهول األسهباب التهي إذ ، ولم تتوقف األمهور عنهد ههاتين النظهريتين

السهبب الرئيسهي للكسهاد الكبيهر يتمثهل   »أن ، مقد رأى بعا المحللين، تقف وراء الكساد الكبير

 . (2)««قلة الطلب»العرض المفرط للسلع االستهالكية وقلة المال المعروض   االقتصاد 

رة العشههرينيات مههن القههرن يعههود لفتهه، أن جههوهر مشههكلة الكسههاد، ويههرى هههؤالء البههاحثون

الماضي وما صاحبها من تفاوت هائل بين القدرة اإلنتاجيهة لالقتصهاد المحلهي وقهدرة النهال علهى 

 . االستهالك

ارتفعهت بشهكل كبيهر   ، أثناء وبعد الحرب العالميهة األولهى، مالتطورات   تقنيات اإلنتا 

انع بشكل أكبر من احتياجهات النهال   مما زاد من حجم إنتا  المص، يةميركالواليات المتحدة األ

 . وتسبب   تكدل اإلنتا  السلعي، الواليات المتحدة

                                                 

 :، موقع مجالس شبكة بورصات1112 – 1121الكساد الكبير : األزمة (1)

 http:borsat.net/showthread.php?t-269 

 eToro online Forexwww.etoro.ae :السبب الرئيسي للكساد الكبير، موقع إلكتروين (2)
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إذ إن زيهادة ثهروات ، الخلل الكبير   توزيع الثروة بين  بقات المجتمهع، يقاف إلى ما تقدم

أدى إلههى اتجههاه هههذه الثههروات والمههدخرات إلههى ، الطبقههة الثريههة وزيههادة ادخههارات الطبقههة الوسههطى

 . (1)اربات المحمومة   أسواق األسهم أو العقارات   ظل أوعية استثمارية محدودةالمق

ألسهباب ماليهة ونقديهة وإنتاجيهة تتكامهل مهع بعقهها الهبعا علهى ، وُيرجع الهبعا األزمهة

 :(2)النحو التالي

 وههذا ، هو اعتبار النقود بحد ذاتها سلعة ُتباع وُتشترى دون أي إضهامة حقيقيهة: السبب النقدي

وحهدوث تقهخم وانهيهار ، ورامقه انهيار   قِهيَم األصهول، ساهم بدوره إلى تقخيم الثروات

وحهدوث ركهود اقتصهادي وإعهادة توزيهع ،   القوة الشرائية وانعدام قدرة األمراد علهى الشهراء

من خالل خطط اإلنقاذ والتهي تأخهذ صهورة القهرائب ويهدمعها ، الدخل لصالح الفمات الغنية

 . وهم غالبًا من الفقراء وذوي الدخول المنخفقة والمتوسطةحاملو القرائب 

 وإلهى السياسهة االقتصهادية ، ويعود هذا السهبب إلهى النظهام االقتصهادي القهائم: السبب المالي

مخفهها القههرائب علههى األغنيههاء ، المتبعههة مههن خههالل أدواتههها كالقههرائب والنفقههات العامههة

االقتهراض غيهر محسهوب المخها ر وشهراء والشركات سهاهم   زيهادة األربهاح والتوسهع   

 . األوراق المالية بشكل جنوين

 وأسهس النظهام القهائم ، وله عالقة بأسلوب اإلنتا  الرأسمالي ونظام التوزيع: السبب اإلنتاجي

وتراجههع دور ، لألسههواق JB. say« سههاي»وقههانون ، علههى الملكيههة الخاصههة لوسههائل اإلنتهها 

 . الدولة االقتصادي

ألزمة الكساد الكبير علهى  –يعتبرونها رئيسية  -إلى تحديد أسباب أخرىكما ذهب آخرون 

 :نحو

بعهد أن وصهلت  1120الهذي بهدأ منهذ منتصهف ، يميركالتبا ؤ   معدالت نمو االقتصاد األ .1

 . عملية استغالل األراضي الزراعية   الواليات المتحدة إلى نهاية المطاف

                                                 

 .29/1/2014أسبابها وتداعياتها، الحوار المتمدن، –ي ميركن األيْ حسن عطا الرضيع، أزمة الدَّ  (1)

 .المصدر السابق (2)
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ومهن َثهمَّ تقلهص الطلهب األوروبهي ، اعي والزراعهيعودة أوروبا بقوة   إجمالي اإلنتا  الصهن .2

ما أدى إلى تكّدسهها   المخهازن داخهل الواليهات ، يةميركعلى المنتجات األ 1122منذ عام 

 . 1121وبالتالي انخفاض أسعار المواد الزراعية بشكل كبير عام ، المتحدة

إذ ارتفهع ، م اإلنتها والتهي أدت إلهى تركيهز المؤسسهات وتقهخ، ظهور الثورة الصناعية الثانية .1

 . 1121عام %171إلى  1121  عام  %10مؤشر الصناعية من 

وحدوث اختالل   الطلب علهى السهلع ، تأخر وضعف نمو القدرة الشرائية لدى المستهلكين .4

 . الصناعية

ألنها قامت بعزل تهأثير حركهة دخهول ، اعتبرها البعا عودة خا مة« نظام الذهب»العودة إلى  .2

وألنهها لهم تتحهرك مهع السياسهات االنكماشهية ، لى كميهة النقهود المتداولهةوخرو  الذهب ع

 . عندما يحدث عجز أو مائا   موازين المدموعات لتلك الدول، والتقخمية

إذ ، الذي نشأ   أوروبا نتيجًة لديون وتعويقات الحهرب، اختالل نظام المدموعات الخارجية .9

 (1). األولى دائنة ومديونة   نفس الوقت إن معظم دول أوروبا خرجت من الحرب العالمية

 :حقيقة األزمة

ارتبطت أسباب هذه األزمة أيقًا بحقيقة ال يمكن تجاهلها أال وهي الظروف العالمية التهي  

وبهالفكر االقتصهادي الكالسهيكي الهذي كهان سهائدًا ، سادت حقبة ما بعد الحهرب العالميهة األولهى

 . يويورك لألوراق المالية من تدهور   أسعار األسهمإلى جانب ما تعرضت له بورصة ن، آنذاك

لقد أدت الحرب العالمية األولى إلى توقهف المصهانع   أغلهب دول أوروبها بسهبب تحهول 

ولذلك أصبحت هنهاك حاجهة ماسهة إلهى المنتجهات االسهتهالكية   ، كثيري منها إلى اإلنتا  الحربي

 . كامة أنحاء العالم

ي مرصهًة سهانحة   ظهل سهوق متعطشهة ألي منهت  وعمهل ميركهوبالتالي وجدها المنت  األ

إذ دارت عجلهة اإلنتها  بشهكل متسهارع لتغطيهة ، على زيادة اإلنتا  بشكل كبير جهدًا وغيهر مسهبوق

مها أدى إلهى ازدههار الصهناعة والتجهارة ، حاجة األسواق العالمية خالل مترة الحرب العالمية األولى

                                                 

، كتههاب «تحليههل ظههاهرة األزمههات الماليههة وسههبل اإلحا ههة منههها»يوسههف علههي األسههدي، حسههين جههواد كههاظم، ( 1)

، 9، الجهزء الثهاين، ط«األزمة المالية العالمية واآلمهاق المسهتقبلية -األعمال المعاصرةالتحديات التي تواجه منظمات »

 .09-00، ص 9099مكتبة المجتمع العربي، 
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تثمار   األوراق المالية ممها رمهع أسهعار األسههم إلهى قِهيَم وأسهعار وبالتالي ازدهار االس، يةميركاأل

ممها جهذب المسهتثمرين مهن كامهة ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات، خيالية وغير واقعية

وكذلك سارعت البنوك بهدمع أموالهها لتمويهل ، الطبقات الستثمار أموالهم   سوق األوراق المالية

وسهاعد   رمهع ، ميسرة للمستثمرين؛ األمهر الهذي ضهاعف االسهتثماراتالقروض بشروط سهلة و

 . األسعار بشكل كبير

بههدأت األمههور تعههود   أوروبهها وغيرههها إلههى سههابق ، وبعههد انتهههاء الحههرب العالميههة األولههى

وقهل الطلهب علهى المنتجهات ، عهدها؛ إذ عادت الدول األوروبية وبقية دول العالم لإلنتها  المهدين

التي أنتجت لتُغطي  لبيات أوروبها  -مما أدى إلى تكّدل البقائع   الواليات المتحدة ، يةميركاأل

يين متراكمههت البقههائع ميههركوتههرك آثههارًا سههلبية وخطيههرة علههى المنتجههين األ –وبقيههة دول العههالم 

ي بكسهاد عظهيم   المنتجهات التهي لهم ميركهوأصيب االقتصاد األ، وتكدست لدى الصناع والتجار

 . تريهاتجد َمن يش

وأملسههت الكثيههر مههن ، يينميههركوترتههب علههى مهها تقههدم أيقههًا زيههادة مديونيههة المنتجههين األ

ح آالف العمال مما أدى إلى انتشار البطالة وضعف القوة الشرائية وانتشار المشهاكل ، المصانع وُسرِّ

 . (1)االجتماعية واألخالقية

وروبية   تسهديد الهديون المسهتحقة تبا ؤ الكثير من الدول األ، ومما ساعد   تفاقم األزمة 

وقهد أدى ذلهك إلهى تولهد حهاالت ، مما خلق نقصًا   السهيولة، يةميركعليها للواليات المتحدة األ

يهون واألجانهب الثقهة   ميركوكهذلك مقهَد المسهتثمرون األ، يميركهمن عدم الثقة لدى الموا ن األ

 . بورصةمما انعكس بشكل سلبي وخطير على ال، يةميركالخزينة األ

ممها تسهبب   هبهوط حهاد   ، مقد زاد عدد أسهم الشهركات المطروحهة للبيهع بشهكل كبيهر

 21وبعههد أربعههة أيههام؛ أي   ، مليههون سهههم للبيههع   يههوم واحههد( 11)إذ ُعههرض ، أسههعار األسهههم

هوت األسعار إلى مستوى غيهر مسهبوق ليسهمى ذلهك اليهوم بالثالثهاء ، 1121تشرين أول / أكتوبر

 . (2)األسود

                                                 

قهراءة   أزمهة  -كينهز والكسهاد الكبيهر : هيثم يوسف عويقة ،بحث خهاص ببرنهام  الهدكتوراه بعنهوان  (1)

، موقهههع 2010آذار  /جامعهههة القهههاهرة ، مهههارل، ةكليهههة االقتصهههاد والعلهههوم السياسهههي ،2002وأزمهههة  1121

Golab.3olum.org/1503-topic 

 .هيثم عويقة، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق (2)
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ومنذ مطلع عشرينيات القرن العشهرين تنهت  بقهوة كهل أنهواع ، كما كانت الواليات المتحدة 

وقد كهان الشهراء مهن قِبهل غالبيهة النهال ، من السيارات إلى األجهزة الكهربائية، السلع االستهالكية

، تشهبَّعت السهوق بالسهلع االسهتهالكية 1121وبحلهول عهام ، لكهن، للمنتجات عن  ريق االئتمان

وبالنتيجهة كانههت هنهاك إدارة مسههعورة مهن البنههوك لبيههع األوراق ، وبالتهالي بههدأ الطلهب باالنخفههاض

 . المالية وأصبح الحصول على القروض أكثر صعوبة

أصبحت هناك مجموعة ضخمة من السهلع االسهتهالكية ، وباستمرار انخفاض شراء النال

 . الف من العاملين   أنحاء البالدمما دمع بالشركات إلى تسريح اآل، ال يرغب أحد   شرائها

وكهان المهال الهذي لهديهم ، كان النال يخسرون منازلهم، وبسبب عدم وجود تأمين للعمالة

يكاد ال يكفي لتومير األساسيات مثل الطعام؛ لذا جّف الطلب علهى الخهدمات والسهلع مؤديهًا إلهى 

 . المزيد والمزيد من البطالة

إذ كهان سههعر الفائههدة ، ر   عشهرينيات القههرن الماضههيعقههب االزدههها، وجهاء هههذا اإلخفهاق

وأدى هذا االنخفاض   سعر الفائدة إلهى زيهادة االقتهراض ، %1المحدد من قِبل الخزينة الفيدرالية 

ولسههوء الحههل أدى كههل المههال الموجههود   النظههام ، مههن قِبههل كههل مههن المسههتهلكين والمنتجههين

 . ين التقخماالقتصادي وأسعار الفائدة المنخفقة إلى تكو

كمها أنهه ، وكهذلك الحهال بالنسهبة للسهلع والكلهف اإلنتاجيهة، لقد كانت الواردات   ازدياد

ية برمع أسعار الفائدة وصهعبت الحصهول علهى ميركولمحاربة التقخم قامت الخزينة الفيدرالية األ

 . وأخذ المال الوارد إلى النظام االقتصادي بالنقص تدريجيًا، القروض

أن بهدأ النهال بتقليهل اإلنفهاق وإن حهل ، يهةميركراءات الخزينة الفيدرالية األوترتب على إج

يهون بتقليهل اإلنفهاق ميركوبهدأ األ، وأجبر سهوق األوراق الماليهة علهى الهبهوط، الذعر بالمستثمرين

وبالتالي انخفا اإلنتها  وقلهت األعمهال وازدادت البطالهة إلهى أن وصهلت األمهور ، وزيادة التومير

 . 1121هاوية الكساد   خريف إلى بداية 

 : خالصة

 :لقد أجمع معظم الباحثين على مجموعة من العوامل التي تفسر أسباب الكساد أبرزها

التههي  1121تشههرين أول مههن عههام /   نيويههورك   أكتههوبر، انهيههار بورصههة األوراق الماليههة

إلهى حهدود لهم ُتعهرف مهن  إذ إنه عندما ارتفعت األسعار، تشكل عمليًا ترمومتر النشاط االقتصادي
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بدأ الخبراء يتشاءمون مما نت  عنه سلسلة من التصرمات أدت إلى زيادة التشاؤم والسعي نحهو ، قبل

 . بيع األوراق المالية ما أدى إلى انهيارها بشكل أسرع

بعهد أن اسهتمر  1121وُيرجع بعا الباحثين سبب الكساد إلى نفهاد مهرص االسهتثمار عهام 

وإذ تهم التغلهب   ههذه الفتهرة علهى أزمهة المسهاكن ، بلغ ميها االستثمار الذروةالروا  سبع سنوات 

وبهدأت البطالهة تظههر  1122ومن َثمَّ بدأت صناعة البناء بالركود ابتهداًء مهن عهام ، بالتوسع   البناء

عنهدما بهدأ التشهاؤم يلهوح    1121أما بقية الصناعات مقهد بهدأت تتهأثر بالكسهاد خهالل سهنة ، ميها

 . مق بأن شيمًا ال بد أن يحدثاأل

أي أن ، أحجههم رجههال الصههناعة عههن أي اسههتثمار جديههد، وعنههد حههدوث انهيههار البورصههة

 . ولكن أثره كان ضعيفًا، انخفاض االستثمار بسبب ضيق الفرصة كان عامالً انكماشيًا

 و  عههام، زادت القههوة االنكماشههية   اإلحجههام عههن االسههتثمار، ولكههن بعههد تنههامي االنهيههار

، أي أن الصناعة أصبحت ال تقوم بأي استهالك آلالتهها القديمهة، أصبح االستثمار بالسالب 1111

أي أن الصناعة أصهبحت ، 1112بليون دوالر عام  2. 2إذ وصل االستهالك الرأسمالي إلى ناقص 

 . 1119ولم يتحول االستثمار إلى رقم موجب إال   عام ، تتخلص من رأسمالها الثابت

كما يتقح من األرقهام القياسهية التاليهة ، إلى انخفاض اإلنتا ، نخفاض االستثماروقد أدى ا

 :(1)إلنتا  السلع االستهالكية والسلع االستثمارية

 

 1121 1110 1111 1112 1111 1114 

 27 22 72 22 10 100 السلع االستهالكية

 20 41 11 21 74 100 السلع االستثمارية

 

إلهى ارتفهاع مسهتواه خهالل ، خهالل ثالثينيهات القهرن العشهرينويرجع انخفاض االستثمار  

  .العشرينيات

                                                 

)1) W.A.Lewis, Economic Survey, p.54. 
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يهرى الهبعا أن نقهص االسهتهالك كهان سهببًا هامهًا   حهدوث الكسهاد : نقص االستهالك

وبالتههالي خفهها ، إذ إن نقههص االسههتهالك يههؤدي إلههى كسههاد الصههناعات االسههتهالكية، الكبيههر

 . السلع الرأسماليةمما يؤثر بالطبع على صناعات ، استثماراتها

يتقح أن مستواه انخفا قلهيالً ، ولكن من واقع مراجعة اإلحصاءات الخاصة باالستهالك 

 Harvard School Of»كمها تهدل سلسهلة أخهرى مهن اإلحصهاءات قهام بتجميعهها ، 1121سهنة 

Business »كما يتقح من الجدول التالي، بعكس الفكرة السائدة، بأن االستهالك لم يتأثر: 

 (100 - 1122)رقام القياسية لالستهالك   الواليات المتحدة األ

 1112 1111 1110 1121 1122 السلعة

 10 1442 101 10042 100 دقيق القمح

 10249 10444 10142 10142 100 الزبد

 10741 11142 1141 1141 100 الجبن

 11142 12242 12042 11144 100 الجازولين

 1742 10741 11241 11244 100 السجاير

 1049 1241 1242 1442 100 الحراير

المالبههههههههههههس 

 الشعبية
100 11142 11241 12242 11747 

 

وبالتهالي مههإن ، أن االسهتهالك قهد زاد خهالل بعها سهنوات األزمهة، ويالحهل مهن الجهدول

 . (1)القول بأن سبب الكساد يرجع إلى نقص االستهالك ُمبالَغ ميه وال يستند إلى أي أسال

وعدم تمشي كميتهه مهع حاجهة ، ؛ إذ ُأثير موضوع نقص إنتا  الذهب   العالمنقص الذهب

 . ولكن هذا المبرر لم يكن له أسال من الصحة على الرغم من رواجه بين العامة، المعامالت

                                                 
(1) L.Robbins, The Great Depression.P.70  
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وأن ، إلى أنه   ذلك الوقت كانهت الهدول تسهير علهى قاعهدة الهذهب، وترجع أهمية الذهب

إذ إن عمليهة التسهويات الدوليهة كانهت تهتم علهى ، لتجارة بين الدولالذهب كان ُيستخدم   تسهيل ا

 . أسال انتقال الذهب من الَمدينين إلى الدائنين

مإنهه   ظهل قاعهدة الهذهب ، كذلك مإنه إذا اقتقى األمر زيادة عرض النقود   داخل الدولهة

مهن زيهادة كميهات الهذهب وعلى ذلك مإنهه عنهد زيهادة اإلنتها  ال بهد ، ال بد من زيادة الغطاء الذهبي

 . المستخدمة كنقود

يعتقهدون أن االنكمهاخ يرجهع إلهى  –باسهتثناء الخبهراء ورجهال االقتصهاد  –لقد بدأ النهال 

 . زيادة اإلنتا    الوقت الذي لم يزد ميه إنتا  الذهب بنفس النسبة

ويتقههح مههن األرقههام   ، ولكههن اإلحصههاءات التاليههة تههدل علههى عههدم صههدق هههذا االدعههاء

كانهت تزيهد عهن حجهم الهذهب ، أن كميهة الهذهب المخصصهة لألغهراض النقديهة، لجدول التاليا

وهي نفس النسبة المرغهوب ، %1-242بنسبة ( 1110 - 1122)النقدي   العالم سنويًا ميما بين 

 . (1)والتي يعتقد أن اإلنتا  العالمي وحجم التجارة يتزايدان   حدودها، بها

 :المحجم الذهب النقدي   الع

 بالمليون دوالر السنة بالمليون دوالر السنة

 104112 1122آخر  104244 1122آخر 

 114201 1121آخر  104419 1129آخر 

 114712 1110آخر  104902 1127آخر 

 

                                                 

)1 ( L.Robbins.The Great Depression.p.22 
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بهل ، مإنه لم يكن هنهاك عجهز   كميهات الهذهب، وبالنسبة للواليات المتحدة؛ منبع الكساد

يهة   تزايهد مسهتمر ميركنهت كميهات الهذهب لهدى البنهوك األوكا، على العكس كهان هنهاك مهائا

 :(1)كما يتقح ميما يلي، خالل سنوات األزمة

 الشهر والسنة
 احتيا ي الذهب

 (مليون دوالر) 
 الشهر والسنة

 احتيا ي الذهب

 (مليون دوالر) 

 2141 1110ديسمبر  2212 1129ديسمبر 

 2121 1110ديسمبر  2711 1127ديسمبر 

 1121 1111ديسمبر  2224 1122ديسمبر 

 1291 1112ديسمبر  2227 1121ديسمبر 

مهإن أثهر ذلهك لهن ، أنه حتى لو كان هناك نقص   كميات الذهب   العالم، وكذلك يالحل

أي أنهها ال تعتمهد ، وذلك ألن معظهم إنتاجهها يسهتهلك محليهًا، يكون كبيرًا على الواليات المتحدة

أي أنهه يمكههن القههول إن ، بعكههس الحهال   الههدول األخههرى، دودعلهى التجههارة الخارجيهة إال   حهه

ر الكسههاد أو الههروا  إلههى الخههار  ولكنههها ال ، الواليههات المتحههدة   تلههك الفتههرة يمكههن أن ُتصههدِّ

 . (2)تستوردهما

مهها هههي : لكههن السههؤال هنهها، يوضههح القههراءات المختلفههة ألسههباب الكسههاد الكبيههر، مهها تقههدم

 دة وقسوة وبشكل مختلف عن سابقيهواألسباب التي جعلته أكثر حِ 

 :ُيرجع بعا الباحثين ِحدة وقسوة الكساد إلى ما يلي

 :بعد الحرب العالمية األولى ألسباب عديدة من بينها، ضعف االستقرار السياسي   العالم

 . عدم تسوية مشكلة التعويقات .1

 . خالمات الحدود السياسية كانت محل خالف شديد .2

                                                 
(1) L.Robbins.p.218 ,table 16. 
(2)W.A.Lewis.Economic Survey , p.5 
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كانت على درجة كبيرة من القهعف مها مّكهن األحهزاب ، المهزومة أن الحكومات   الدول

حين استثمر النهازيون حالهة السهخط الناجمهة عهن الهزيمهة ، المتطرمة أن تقوى كما حصل   ألمانيا

 . واستقطبوا العسكريين وقِْسمًا كبيرًا من العمال والطبقة الوسطى، وعن التعويقات

 -وباتهت المشهروعات واألعمهال ، حوال االقتصهاديةأّدت إلى تزايد سوء األ، وهذه األسباب

 . مهددًة   مستقبلها –  ضوء هذه الحالة من عدم االستقرار السياسي

مقههد أدى ضههعف الهيكههل االقتصههادي للههدول األوروبيههة نتيجههًة : ضههعف الهيكههل االقتصههادي .1

ادي   إذ إن الجهههاز االقتصهه، إلههى اسههتفحال المشههاكل االقتصههادية وزيههادة ِحههدتها، للحههرب

معظم الدول   مترة مها بعهد الحهرب أصهبح غيهر قهادر علهى اسهتيعاب التقلبهات والصهدمات 

 . ومواجهتها كما كان الحال قبل الحرب

إلى أن اقتصاديات الهدول بعهد الحهرب أصهبحت مختلفهة عهن متهرة مها قبهل ، ويرجع ذلك 

لهى أسهال نظهام السهوق كانت الرأسمالية تقوم ع، كيفو مفي الفترة السابقة على الحرب. الحرب

ولكهْن سهوق حهرة بمعنهى ، وليس بالقرورة على أسهال المنامسهة الحهرة بمعناهها التقليهدي، الحر

 . عدم تدخل الدولة   عمليات الشراء أو البيع الخاصة بالسلع أو عوامل اإلنتا 

وقههد تعههددت القههوانين واللههوائح المنظمههة ، كههذلك مههإن القيههود االحتكاريههة كانههت قليلههة 

 . واشتد نفوذ نقابات العمال، وانتشرت االحتكارات، اعة والتجارة وغيرهماللصن

إذ أصبح أقل قدرة على مواجههة التقلبهات ، ما تقدم أدى إلى تقليل مرونة الجهاز االقتصادي

إذ أصهبحت الدولهة ُتصهدر ، وقد ساعدت سياسة الدولة على نشأة وقوة القيهود السهابقة، االقتصادية

وكهذلك تقويهة ، وتشهجيع االحتكهارات عهن  ريهق زيهادة القهرائب الجمركيهةالتشريعات لحماية 

وقهد أدت ههذه القيهود ، نفوذ نقابات العمال عن  ريق القوانين المختلفة الخاصهة بمكامحهة البطالهة

 . (1)إلى زيادة حدة الكساد

ديد لقد تعرضت الدول المنتجة للمواد األولية إلى انخفهاض شه: انهيار أسعار المواد األولية

وكما هو معلوم مإنهه   ظهروف الكسهاد يصهبح مهن الصهعب ،   أسعار منتجاتها عند حلول األزمة

على منتجي المواد األولية والسلع الزراعية الهتحكم   إنتهاجهم بعكهس الحهال   حهال المنتجهات 

                                                 
(1) L.Robbins , The Great Depression ,p.41  
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وبالتهالي يكهون االنخفهاض   ، إذ إنهه يمكهن خفها اإلنتها    حهال انخفهاض الطلهب، الصناعية

 . سعار قليالً األ

لعدم التحكم   الكميهات المنتجهة ، متُصاب بانخفاض شديد   األسعار، أما السلع األولية

انخفها متوسهط سهعر القمهح بنسهبة ( 1110 - 1121)مفهي الفتهرة ، للتمشي مهع حاجهة الطلهب

، %20والسهكر ، %42والمطهاط ، %10والحريهر ، %49والصهوف ، %27والقطن بنسبة  11%

 . %21والقصدير ، %29النحال و، %41والبن 

كما انخفا الرقم القياسي ألسعار السلع التي تدخل التجارة العالميهة   ذات الفتهرة بنسهبة 

،   حين أن الرقم القياسهي ألسهعار السهلع المصهنوعة، للمواد الغذائية %42، للمواد األولية 29%

 . (1)مقط %27لم ينخفا إال بنسبة 

زيهادة التفهاؤل لهدى ، لهى زيهادة ِحهدة االنخفهاض   األسهعارالتي ساعدت ع، ومن العوامل

وأصهبح اإلنتها    بعها ، وبالتهالي التوسهع الكبيهر   االسهتثمار، المنتجين بشأن اسهتمرار الهروا 

 . يفوق حاجة الطلب حتى   أو  الروا ، مثل المطاط والبن، المواد

إلههى زعزعههة الثقههة   مجههاالت ، وقههد أدى انهيههار أسههعار المههواد األوليههة والسههلع الزراعيههة

ونت  عنها أيقًا العجز عهن دمهع الهديون إلهى البنهوك ممها أصهاب البنهوك ذاتهها ، االستثمار األخرى

كمها عجهزت ، ما أدى إلى انكمهاخ   حجهم االئتمهان وحجهم االسهتثمارات الجديهدة، باإلمالل

 . المصنوعةالدول عن سداد التزاماتها الدولية مما انعكس أثره على منتجي السلع 

ألدى ذلهك  1110الحل أنه لو لم يكن االنخفاض   أسعار المواد األوليهة كبيهرًا عهام والمُ 

كذلك يجب اإلشارة إلى أن االنتعاخ البسيط الهذي ، إلى عدم هبوط اإلنتا  الصناعي بدرجة كبيرة

ذا كهان مهن الممكهن أن يهزداد وأن يتوقهف الكسهاد عنهد هه 1110حدث   النصف األول من عهام 

 . لو لم تنخفا أسعار السلع األولية بدرجة كبيرة   تلك السنة، الحد

لقد أدى الهدمار النهاجم عهن الحهرب العالميهة األولهى إلهى الحاجهة : أسعار الفائدة المرتفعة

وكانهت أكثهر المنها ق حاجهًة إلهى رؤول األمهوال ههي ، الماسة لهرأل المهال الهالزم إلعهادة البنهاء

 . باألمانيا ودول وسط أورو

                                                 

 (1( W.A.Lewis , Economic Survey , p.56  
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إال أن ، وخاصًة مهن الواليهات المتحهدة، وقد تمكنت هذه الدول من الحصول على األموال

بالنسههبة للقههروض قصههيرة  % 1 – %2ووصههلت إلههى حههدود ، أسههعار الفائههدة كانههت مرتفعههًة جههداً 

وبما أنه ال يوجد أي بديل مقد اضطرت الهدول المدينهة إلهى دمهع المعهدالت المرتفعهة ممها ، األجل

 . اداتهاأرهق اقتص

إذ وصههلت نسههبة ، أن معظههم هههذه القههروض ُتمههنح آلجههال قصههيرة مقههط، يقههاف إلههى ذلههك

 . (1)من مجموع القروض التي منحت إلى ألمانيا % 40القروض قصيرة األجل إلى 

يمكهن سهحبها بسههولة   أي وقهت ممهها ، ومهن المعلهوم أن ههذه القهروض بحكهم  بيعتهها

يهون ميركبهدأ الهدائنون األ 1122إذ إنهه   عهام ، لفعهلوقهد حهدث ذلهك با، يؤدي إلى وقهوع كارثهة

إذ إن هههذه العمليههة أصههبحت ُتههدر  ، بسههحب أمههوالهم السههتثمارها محليههًا   المقههاربة   البورصههة

 . ربحًا كثيراً 

مع ضهرورة  1121ية   األشهر األولى من عام ميركوقد استمرت عملية سحب األموال األ

لسياسية   ألمانيا التي اتسمت بعهدم االسهتقرار كانهت مهن األسهباب إلى أن األوضاع ا، اإلشارة هنا

ية إلهى خهار  ألمانيها ممها أدى   النهايهة إلهى انخفهاض ميركالتي أدت إلى نزوح رؤول األموال األ

وبالتهالي أصههبح الكسههاد   ألمانيها ال يقههل حهدًة عههن الواليههات ، االسهتثمار واإلنتهها  وزيهادة البطالههة

 . ةيميركالمتحدة األ

لقد ذهبت النسبة الكبيرة مهن القهروض الممنوحهة إلهى : حرمان الصناعة من األموال الالزمة

إذ أصهبحت شهركات التهأمين تفقهل شهراء ، الحكومات والبلديات وغيرها من الهيمات الحكوميهة

السههندات التههي ُتصههدرها الحكومههات والبلههديات عههن شههراء األسهههم التههي ُتصههدرها الشههركات 

 . لتومر القمان عند الحكومة وهيماتهاوذلك ، الصناعية

حتهى يمكنهها النههوض والعهودة ، وقد أدى ذلك إلهى حرمهان الصهناعة مهن األمهوال الالزمهة

وقهد اتقهح أن حكومهة ألمانيها ودول وسهط أوروبها كانهت ال تهزال ، بمستوياتها إلى ما قبل الحهرب

 . تعاين من عجز شديد   رؤول األموال

                                                 
(1) L.Robbins.The Great Depression , p.64 
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إلهى َقْطهع الهروابط التجاريهة بهين ، قهد أدت الحهرب العالميهة األولهىل: تقييد التجارة الدوليهة

إذ بهدأت الهدول تعتمهد علهى نفسهها ، بسبب صعوبة النقل وانقسام العالم آنهذاك إلهى ُكتلتهين، األمم

 . بتوسيع الصناعة القائمة وإقامة صناعات جديدة لمواجهة توقف الواردات األجنبية

ولجهأت إلهى ، الهدول أن ُتبقهي علهى صهناعاتها القائمهةرأت ههذه ، و  مترة مها بعهد الحهرب

وإلههى تحديههد حصههص لالسههتيراد وغيههر ذلههك مههن الوسههائل ، مههرض القههرائب الجمركيههة الحاميههة

 . المتعددة التي ابتدعتها الدول بقصد تقييد وارداتها

هي التي تقوم بتقييد وارداتها بقصهد حمايهة صهادراتها مهن المنامسهة ، وإذا كانت دولة واحدة

ولكهن الهذي ، ميمكن القول إنهها سهتنجح   المحامظهة علهى مسهتوى صهادراتها علهى مها ههو عليهه

وبالتهالي تقليهل ، يحدث عهادًة أن قيهام دولهة مهمهة   التجهارة الدوليهة بفهرض القيهود علهى وارداتهها

وهكهذا ، سيؤدي إلى قيام الدول األخرى بوضع العراقيهل أمهام الهواردات، صادرات الدول األخرى

مها يهؤدي   النهايهة إلهى ، هي األمر إلى أن كل دولة تحهاول تقليهل االسهتيراد مهن الهدول األخهرىينت

 . انخفاض حجم التجارة الدولية

تهزداد   أوقهات الكسهاد ممها يهؤدي ، والمالحل أن القيود التي تفرضها الدول على وارداتها

جهد صهعوبًة   الهتخلص مهن وذلهك ألن الصهناعات المختلفهة وكهذلك الزراعهة ت، إلى زيادة ِحدته

 . وذلك بسبب انخفاض الطلب وانتشار البطالة، منتجاتها عندما يحل الكساد

مهإن ههذا يهؤدي إلهى زيهادة ، بههدف تقليهل الهواردت، مإذا ما مرضت الدول المستوردة قيهوداً 

، ادومن المالحل أن أنصار تقييد التجارة يصهبحون أقويهاء   زمهن الكسه، ِحدة الكساد وإ الة أمده

ذلك أن دعوتهم َتلقى استجابًة سريعًة وواسهعًة مهن الجمهاهير ومهن الدولهة ممها يهؤدي إلهى حرمهان 

 . والتقحية بمبدأ تقسيم العمل الدولي، األمراد من الحصول على السلعة بثمن منخفا

إذ إنهه مهن المفهروض عنهد ، كما يؤدي تقييد التجارة إلى صعوبة تسهديد الهديون بهين الهدول

 . ن أن تقوم الدولة المدينة بتصدير مائا إنتاجها إلى الدولة الدائنةتسديد الدي

ستصبح متعذرة إذا ما قامت الدولهة الدائنهة بفهرض ضهرائب ، إال أن هذه الطريقة   التسوية 

بقصد الحيلولة دون دخول هذه السلع وهذا مهن شهأنه أن يهؤدي إلهى تهراكم ، مرتفعة على الواردات
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مما يؤدي إلى حهدوث انكمهاخ   الصهناعة وخفها قهدرة الدولهة علهى ، ينةاإلنتا    الدولة المد

 . الوماء بالتزاماتها

أخههذ رأل المههال  1122ه منههذ عههام هإذ إنهه، مهاد العظيهههة الكسهههدث عنههد بدايههها حهههوهههذا مهه

وعندما قامهت ألمانيها . مما سبب أزمة للصناعات األلمانية، ي يهاجر إلى الواليات المتحدةميركاأل

ي إلهى وضهع تعريفهة جديهدة ميركهلجهأ الكهونجرل األ، ء بالديون عن  ريق زيهادة صهادراتهابالوما

مما أدى إلى خلق صهعوبات جديهدة أمهام الهدول المدينهة  (The Haweley Smoot tariff)، حامية

 . وإلى زيادة ِحدة الكساد ميها

ر   أوقهات يقهع العهبء األكبه: تحمل صناعات السلع اإلنتاجية العبء األكبهر مهن الكسهاد

وعلههى الصههناعات اإلنشههائية عمومههًا وعلههى ذلههك ممههن ، الكسههاد علههى صههناعة المعههدات واآلالت

وهذا يقتقي العمهل علهى خفها التكهاليف ، القروري تخفيف عبء الكساد عن هذه الصناعات

 . حتى يؤدي انخفاض األثمان إلى تشجيع رجال الصناعة على الشراء

لهن يكهون لهه أي أثهر انكماشهي؛ ، ق خفا األجوروالمالحل أن خفا التكاليف عن  ري

سههيؤدي إلههى خلههق دخههول جديههدة تفههوق ، وذلههك ألن زيههادة الطلههب علههى الصههناعات اإلنشههائية

 . االنخفاض الذي حدث   األجور

إال أنهه مهن المالحهل أن ، وهذه هي السياسة التي تتبع عهادًة   أوقهات األزمهات االقتصهادية

مقد كانهت سياسهة الهدول وكهذلك رجهال الصهناعة تعمهل ، الكساد الكبيرهذه السياسة لم ُتتبع أثناء 

على المحامظة على مستويات األجور على ما هي عليه خشيًة من أن يؤدي تخفيقها إلى انخفهاض 

 . القوة الشرائية للمستهلكين

أن القهوة الشهرائية للمسهتهلكين سهتظل كمها ههي ، ي هومر   حينهميركلقد أعلن الرئيس األ

لهم  1110لكنهه وحتهى صهيف عهام ، وقد ناشد رجال الصناعة العمل على تخفهيا األجهور ،عليه

و  الوقت نفسه مقد بُذلت مجهودات من شأنها المحامظة علهى ، يحدث أي تغيير ُيذكر   األجور

وقد اتبعت ألمانيها نفهس ، مستوى األرباح الموزعة على المساهمين على ما كانت عليه قبل الكساد

 . ةهذه السياس
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وقد أدت سياسهة إبقهاء التكهاليف علهى مها ههي عليهه إلهى خفها الطلهب علهى الصهناعات 

  ، وكذلك إلى السحب من االحتيا يهات لهدى الشهركات؛ وذلهك لعهدم كفايهة األربهاح، اإلنشائية

وههذا ممها ال ، الوقت الذي كانت ميه السياسة تهدف إلى المحامظة على األجور واألنصبة الموزعهة

م على حساب رأل المال ألنهه كهان مهن المفهروض اسهتخدام االحتيا يهات   شهراء شك ميه قد ت

 . اآلالت وعمل التجديدات الالزمة

سهمح لألجهور أن ، ونظرًا السهتمرار الكسهاد مهدًة أ هول عمها كهان يتصهور رجهال السياسهة

، إال أن ذلك لم يشهجع رجهال األعمهال علهى التوسهع   االسهتثمار، 1110تنخفا   أواخر عام 

ألنهم كانوا يعتقدون أن األجور سوف تستمر   االنخفاض وقرروا االنتظار حتهى تصهل إلهى أدنهى 

، وعلى ذلك مإن تخفيا األجور كان لهه آثهار انكماشهية، مستوى لها قبل القيام باستثمارات جديدة

 . (1)وكان من المفروض أن تنخفا األجور   بداية الكساد حتى تحقق الهدف منها

لقد شّكلت السياسهات التهي اتبعتهها السهلطات : لطات النقدية   مواجهة الكسادسياسة الس

 . أحد العوامل التي أدت إلى زيادة ِحدة الكساد، النقدية اتجاه الديون والمشروعات غير االقتصادية

تقوم الكثير من المشروعات غيهر االقتصهادية بتحقيهق أربهاح  ممن المعلوم أنه خالل الروا 

 . وكذلك تزيد الديون واالرتبا ات التي ربما يصعب سدادها، غير العادية بسبب الظروف

بزيهادة رصهيدها مهن المخهزون السهلعي الهذي ربمها ال ، كذلك تقوم المشروعات المختلفهة

 . وذلك بسبب زيادة التفاؤل عند الشراء، يمكن بيعه بربح

ء والعيهوب التهي وتتقهح األخطها، يصهبح الموقهف   غايهة الوضهوح، وعند انتههاء الهروا 

مإنهه يجهب العمهل ، ولكي يتحقق االنتعاخ مهن جديهد، ولعال  هذا الوضع، نتجت عن االقتراض

ألنهه ممها يزعهزع الثقهة   أوسهاط الصهناعة والمهال وجهود ، على تصفية كل هذه األخطاء والعيوب

هنهاك مما يجعل الجميع مهمها كانهت مراكهزهم قويهة يعتقهدون أن ، مشروعات متعثرة وغير ناجحة

وبالتالي ُيسرعون إلى تأمين مراكزهم عهن  ريهق ، شيمًا غير محمود العواقب على وشك الحدوث

 . بيع ما لديهم واالحتفاا بأموالهم بشكل سائل

                                                 
(1)W.lewis.Economic Surevey.P.5 
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كر أن الهذي حهدث   متهرات الكسهاد السهابقة ههو قيهام البنهوك المركزيهة ، ومن الجدير بالهذِّ

غيهر االقتصهادية والعمهل علهى تصهفيتها وذلهك والسلطات النقدية بعدم التساهل مهع المشهروعات 

ومنحه مقط للمشروعات القوية الناجحهة وذلهك بههدف إقامهة االقتصهاد علهى ، بتقييد االئتمان عنها

 . دعائم قوية

إذ إن سياسهة الدولهة والبنهوك المركزيهة ، ولكن ههذه السياسهة لهم تتبهع أثنهاء الكسهاد العظهيم

 . سواًء كانت ناجحة أو غير ناجحة، أصبحت تعمل على مساعدة جميع المشروعات

قامت البنوك المركزية بخلق قهوة شهرائية كبيهرة عهن  ريهق ، 1121وعند وقوع الكساد عام 

بلهغ حجهم النقهود الجديهدة   الفتهرة ، إذ إنه   الواليات المتحدة وحهدها، التوسع   خلق االئتمان

ماليهين ( 410)مها ال يقهل عهن  ،1110كهانون أول / إلهى ديسهمبر 1121تشرين أول / من أكتوبر

وهذا بالطبع أدى إلى توقهف تصهفية المشهروعات غيهر الناجحهة؛ إذ إن القهروض أصهبحت ، دوالر

وأصبح الكثير من ههذه األمهوال ُيسهتثمر   مشهروعات غيهر ناجحهة مها أدى ، تمنح بأسهل الشروط

 . (1)إلى زعزعة الثقة من جديد

 التأثيرات والنتائج: سادسًا
تفوق العهرض علهى الطلهب    -كما أسلفنا  -« يوم بداية الكساد»، ميس األسود  يوم الخ

مما جعل قيمة األسهم تهبط نحو الهدرك األسهفل؛ األمهر ، سوق األوراق المالية   بورصة نيويورك

موقعت المصارف والبنهوك بحفهرة عميقهة ، الذي أوقع المستثمرين   ديون  ائلة ال يمكن سدادها

 . الُمَستردَّةمن القروض غير 

وعلهى ُمجمهل األسهباب التهي أدت إلهى الكسهاد الكبيهر وِحّدتهه أن ، وقد ترتب على ما تقدم

وانههار اإلنتها  الزراعهي والصهناعي ، وأغلقهت المصهانع أبوابهها، أعلنت عشهرات البنهوك إمالسهها

 ... وتأزمت المبادالت التجارية العالمية، وتراجع االستهالك، بفعل انخفاض األسعار

، 1121تشهرين أول  /أكتهوبر 24من قيمته يهوم  %2249وقد خسر مؤشر داو جونز المنهار 

مهن عهام  ثهاني تشهرين / نهوممبر 11و، تشهرين أول/ أكتهوبر 22كما بلغت الخسهائر اإلجماليهة بهين 

بمعههدل يفههوق الميزانيههة االتحاديههة عشههر مههرات وأكثههر مههن النفقههات ، ثالثههين مليههون دوالر 1121

                                                 
(1) L.Robbins , The Great Depression ,P.73 
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حتهى كهان مؤشهر داو جهونز قهد مقهد  1112ولهم يحهل عهام ، حرب العالميهة األولهىية   الميركاأل

 . (1)من قيمته 21%

لقد كانت أزمة الكساد العظيم بمثابة  ومان مدمر للواليهات المتحهدة اقتربهت   خطورتهها 

ؤل جراء آثارها الخطيرة التي خلَّفتها على صعيد الفقر والبطالهة والبه، يةميركمن الحرب األهلية األ

، ومهن ناحيهة أخهرى أنهها أصهابت كامهة القطاعهات االقتصهادية الصهناعية، هذا من ناحيهة، والتشاؤم

وإن كانهت بهدرجات ، وامتهدت إلهى سهائر دول العهالم، والتجارية، والمالية، والمصرمية، والزراعية

و بقهة  ومن ناحية ثالثة أنها أصابت كامة  بقات المجتمع من رأسماليين وعمال ومالحهين. متفاوتة

إذ نقلت الواليات المتحدة من أكبر عقد زمني مهن االزدههار االقتصهادي إلهى عقهد زمنهي ، متوسطة

 . (2)من البؤل الكامل

اسهتمرار مسهتويات ، لقد كانت السمة البارزة   كل من الواليات المتحدة وبريطانيا ومرنسا

 . لثالثينيات من القرن العشريناإلنتا  الصناعي المنخفقة ومستويات البطالة العالية  وال عقد ا

وكان عدد العا لين عن العمل   الواليات المتحدة   نهايهة العقهد أكثهر مهن سهبعة ماليهين 

 . و  مرنسا زهاء نصف مليون عا ل عن العمل، و  بريطانيا يزيد على المليون

الخهرو  مهن رغم محاوالت ، وكانت األجور الحقيقية للعمال تزداد ببطء   األقطار الثالثة

مقهد كانهت هنالهك جيهوب مقهر مهدقع   كهل ، ولكن كما أوضحت األبحاث االجتماعيهة، الكساد

 . وكان الهرم والبطالة وتكوين عائلة كبيرة من أكثر الشروط األولية الشائعة للفقر، مكان

إذ لُوحل بوصهفه مهن نتهائ  الحهرب ، لقد استمر التجانس المتزايد بين الطبقات االجتماعية

ولكن من جهة أخرى ال بد أن ُيعّد وجود التزام ومرارة  بقيين حهاّدين سهمة بهارزة ، ابقة من جهةالس

 . (3)  مجتمع الثالثينيات   الغرب

                                                 

 :، موقع مجالس شبكة بورصات1112 – 1121الكساد الكبير : ةاألزم (1)

http:borsat.net/showthread.php?t-269 

  2012يوليو  12أسباب ودرول، جريدة الحياة اللندنية،  –الكساد الكبير : محمد عويس، مقال (2)

حيم الحلبهي، دار المهأمون، آرثر مارويك، الحرب والتحول االجتماعي   القرن العشرين، ترجمة سهمير عبهد الهر( 3)

  141، ص 1110بغداد، 
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مليهون  10ووصهل عهددهم الحقهًا إلهى حهوالي ، لقد تفهاقم البهؤل وتزايهد عهدد العها لين

اسهة االقتصهادية الحقهًا وأصهبحت السي، وزادت الهجرة من الريهف إلهى المهدن، عا ل عن العمل

ل الدولة لتوجيه الحياة االقتصادية وحل مشاكلها  . تجمع بين الليبرالية وتَدخ 

بعهد تطبيهق الهدول الصهناعية لسياسهة الحمائيهة ، كما أحيت األزمة الصراعات االسهتعمارية

 . (1)على اقتصادها ومستعمراتها

ار األسهبوع األخيهر وعلهى مهد، ودية يوم الخميس األسهميركلقد شهدت األسواق المالية األ

ي ميركهوحسهب وصهف االقتصهادي األ، انهيهارًا مهدمراً  1121تشهرين أول عهام  /من شهر أكتهوبر

وكما أسلفنا مقد ذابت الثروات أمام أعين السماسهرة كمها تهذوب ، Heilbroner. Robertهيلبرونر 

بليهون دوالر ( 20)اره ونت  عن ذلهك تالشهي مها مقهد، (غزل البنات) Spun sugarالحلوى الهشة 

أي مها يعهادل نصهف النهات  المحلهي اإلجمهالي ، من هذه الثروات خالل أربع سهنوات مهن الكسهاد

 . بليون دوالر( 10149)به 1121ي الذي كان يقدر عام ميركاأل

وكان من نتيجهة ههذه األزمهة انهيهار النظهام المصهر  بعهد عشهرة شههور مهن بدايهة األزمهة إذ 

 1000)تي أعلنهت إمالسهها   عقهد الثالثينيهات مهن القهرن الماضهي العشهرين أصبح عدد البنوك ال

، يميركهوتوقف الهدم عهن الجريهان   شهرايين االقتصهاد األ، وصاحبها أزمة مقدان ثقة كبيرة، (بنك

، ومقهدان تسهعة باليهين دوالر مهن حسهاب االدخهار %12وتهاوى البناء   قطاع اإلسهكان بمقهدار 

 %40وبلهههغ الهبهههوط   حجهههم المرتبهههات ، لفهههًا مهههن المشهههروعاتوأملهههس خمسهههة وثالثهههون أ

 . %90واألجور

أو مها يبلهغ  %22ُقدر حجم البطالهة   الواليهات المتحهدة وحهده بحهوالي ، 1111و  عام 

 1121وبلههغ االنهيههار   توسههعات القطههاع الخههاص بههين عههاَمي ، مليههون عا ههل عههن العمههل( 14)

%14حوالي  1111و
(2) . 

وتهههبعهم الكثيهههر مهههن البنهههوك ، د جهههراء خسهههارتهم   أسهههواق األسههههملقهههد أملهههس األمهههرا

وأصههبحوا غيههر قههادرين علههى شههراء احتياجههاتهم ، ومقههد األمههراد مههدخراتهم، والمؤسسههات الماليههة

 . األساسية مقالً عن الكمالية

                                                 

 .الجزائر، موقع إلكتروين سابق –المدونة العلمية الجامعية لمركز والية الوادي الجامعي  (1)

 .هيثم عويقة، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق( 2)
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ولههم تجههد َمههن يشههتريها ، تكدسههت السههلع والبقههائع   المتههاجر والمصههانع، ونتيجههًة لههذلك

ح العهاملون ميهها وَأغلقهت المتهاجر أبوابهها   حهين ، عهن العمهل واإلنتها  وتوقفت المصهانع وُسهرِّ

ومقهد الكثيهر مهن النهال منهازلهم بسهبب عهدم ، انخفقت إنتاجيهة المهزارع إلهى أكثهر مهن النصهف

 . قدرتهم على دمع األقساط البنكية

صبح الكثيهر مهن وجراء االرتفاع الكبير   نسبة البطالة وتفاقم األزمة أ، 1112وبحلول عام 

ية باحثين عهن العمهل والطعهام ميركوأخذوا يجوبون المدن والواليات األ، األمراد واألسر بال مأوى

 . (1)يةميركوأصبحت  وابير الطعام مشهدًا مألومًا   المدن األ، والكساء والمأوى

قيهرة وأنهها ويقول المؤرخون إن تأثير األزمة كان مدمرًا لكهل الهدول تقريبهًا الغنيهة منهها والف

وإلههى انخفههاض متوسههط الههدخل ، أدت إلههى انخفههاض التجههارة العالميههة مهها بههين النصههف والث لثههين

 . الشخصي وانخفاض عائدات القرائب واألسعار واألرباح

وإلهى تهردي أوضهاع المهزارعين إذ هبطهت أسهعار ، كما أدت األزمة إلى توقف أعمال البناء

 اقتصههاد المههدن خاصههة تلههك المعتمههدة علههى ولحههق خههراب هائههل  ، %90المحاصههيل بنسههبة 

 . الصناعات الثقيلة

وتبحههث عههن ُقوتههها   مخههازن ، وأصههبحت عههائالت بكاملههها تنههام   أكههوا  مههن الكرتههون

لت دائرة الصحة   نيويورك أن أكثر مهن ُخمهس عهدد األ فهال يعهاين مهن ، األوسا  والقمامة وسجَّ

 . (2)سوء التغذية

بههدأ التحسههن وسههجلت ، 1110ه   النصههف األول مههن عههام إلههى أنهه، تجههدر اإلشههارة هنهها

إذ ُققي عليهه   النصهف الثهاين ، ولكن هذا التحسن لم يستمر، البورصة ارتفاعًا جديدًا   األسعار

وأصهبح مهن ، 1111حتهى منتصهف  1121واسهتمر الكسهاد الهذي بهدأ   أكتهوبر ، من نفس السنة

وقد بلغ عدد العا لين عن العمهل بسهبب ، ول العالموشمل معظم د، أعنف أنواع الكساد   التاري 

 . (3)مليون نسمة( 10)الكساد 

                                                 

، 2229، عههدد 2002ار آذ /مههارل 2االقتصههادية اإللكترونيههة، نقههالً عههن صههحيفة ماينانشههال تههايمز، األحههد ( 1 )

http:www.aleqt.com/2008/03/article- 13111.print 

  .، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابقةهيثم عويق (2)

)3( W.A , Lewis ,Economic Survey.p.52- 
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مهإن السياسهيين وقهادة الصهناعة ، والالمت للنظر أنهه حتهى بعهد أن انههارت األسهواق الماليهة

ولكهن الكارثهة كانهت ، يميركهكانوا ُيصدرون تقارير متفائلة عن وضع االقتصهاد األ، واالقتصاديين

 . مقد تبخرت الثقة وتبخرت معها مدخرات األمراد، أكبر من كل شيء

مهن أعلهى قيمهة  %20بلغت خسائر بورصهة نيويهورك وحهدها أكثهر مهن ، 1111و  عام  

 . 1121بلغتها   عام 

أنههه خلههق جههوًا مناسههبًا للحركههات ، ومههن النتههائ  السياسههية واالجتماعيههة للكسههاد الكبيههر

ل العديههد مههن ضههحاياه إلههى االشههتراكية والحركههات إذ تحههو، السياسههية الجديههدة ولثههورة الجمههاهير

أو إلى الحركات السياسهية المتطرمهة التهي وعهدت النهال بمعالجهة البطالهة ، البلشفية أو إلى الفاشية

 . وتحسين أمورهم المعيشية

مقهد تحهول النظهام ، الكبرى تأثيرًا كبيرًا   األنظمهة الرأسهمالية األزمة االقتصاديةلقد تركت  

ه اقتصاداالقتصادي الرأسمالي الحر إلى  إنتها   كشهركة، اعات الحيويةوخقعت بعا القط، موجَّ

كمها تهدخلت الدولهة لتوجيهه الصهناعيين ، التهأميملنظهام ، المترو الفرنسية وشركةالفحم اإلنجليزية 

 . والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم

   كالنازيهةوأسهمت األزمة   وصول األنظمهة الدكتاتوريهة إلهى السهلطة   بعها البلهدان 

وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيهرة ، العالمية التجارةكثيرة   وجه  أسواقوأغلقت ، ألمانيا

الذي لهم يتهأثر بهها بغها النظهر عهن أزماتهه  الشيوعيالنظام االكتفاء بطريقة غير مباشرة مثل  سياسة

 . ألمانياوالنازي    إيطاليا   فاشيالمثل النظاَميْن ، الداخلية

جعلهها تغفهل عهن خطهورة مها  أزماتها االقتصاديةمن الدول   معالجة  كما أن انهماك الكثير

ح وخهرق وعهودة إلهى مبهدأ التسهل، يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية

 . ولقد قّوت األزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها، المعاهدات الدولية

وهكذا كانت األزمة االقتصادية الكبرى نتيجة من نتائ  الحرب العالمية األولهى وسهببًا مهن 

 . أسباب قيام الحرب العالمية الثانية

لوحشهية التههي سهادت الواليهات المتحههدة كمها عمهل الكسههاد علهى تنميهة الههروح العنصهرية ا

 . وألمانيا خصوصًا بين السود والبيا؛ إذ تصارع الطرمان للحصول على الوظائف المختلفة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ملهم تتهأثر بهها الطبقهة الرأسهمالية و بقهة العمهال ، وأصابت أزمة الكساد الطبقهات المختلفهة

والمرتبهات إلهى جانهب  نظهرًا لخفها األجهور، لكنها أصابت أيقًا الطبقهات المتوسهطة، محسب

 . (1)هبوط القيمة الشرائية للنقود

 

 أثَّر الكساد بشكل خاص على اإلنتاج الصناعي: سابعًا

ولههو امترضههنا أن اإلنتهها  الصههناعي   الههدول ، بههاختالف الههدول، لقههد اختلههف تههأثير الكسههاد

 :(2)كما يلي 1112مإن مستواه   عام ، 1121  عام  100كان يساوي ، المختلفة

 مستوى الكساد الدولة مستوى الكساد لدولةا

 72 مرنسا 121 االتحاد السوميتي

 91 بلجيكا 12 اليابان

 97 ايطاليا 11 النروي 

 94 تشيكوسلوماكيا 21 السويد

 91 بولندا 24 هولندا

 22 كندا 24 إنجلترا

 21 الواليات المتحدة 22 رومانيا

 21 ألمانيا 22 المجر

 

وذلهك بسهبب سياسهة العزلهة ، اد السوميتي لم يتأثر سوى قليهل بالكسهادوالمالحل أن االتح

أمها اليابهان مقهد تهأثرت صهادراتها كثيهرًا بسهبب انخفهاض سهعر األرز بوصهفه ، التكتيكية التي اتبعها

                                                 

 .2012تموز  -يوليو 12محمد عويس، مصدر سابق،  (1)

)2(W.A.Lewis ,eco nomic Survey.p.6. 
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أما الدول اإلسكندنامية ملهم تتهأثر كثيهرًا علهى الهرغم أنهها ، المحصول الرئيسي للمزارعين   اليابان

رة للمو  . إذ إن الطلب على هذه المواد لم يتأثر خالل الكساد، اد األوليةمصدِّ

شهملت الواليهات المتحهدة : لقد تأثرت بالكساد مجموعتان من الدول؛ المجموعهة األولهى

مثهههل النمسههها وبولنهههدا ، شهههملت ألمانيههها والهههدول المتاخمهههة لهههها: والمجموعهههة الثانيهههة، وكنهههدا

لكن يمكن القول إن الهدولتين الرئيسهيتين اللتهين تأثرتها  ،وتشيكوسلوماكيا وإيطاليا ومرنسا وبلجيكا

 . الواليات المتحدة وألمانيا: بالكساد بشكل رئيسي هما

إذ إن اإلنتهها  ، لقههد تههأثر اإلنتهها  الصههناعي   ألمانيهها والواليههات المتحههدة بدرجههة متشههابهة

ألمانيها علهى النحهو  وقد جرى تفسير انخفهاض اإلنتها   ، انخفا   الدولتين إلى النصف تقريبًا

وأن سهحب ههذه األمهوال ابتهداًء مهن ، يهةميركأن الروا  ميها كان يرجع إلى تدمق األموال األ: التالي

 . أدى إلى حدوث االنهيار   ألمانيا 1121وبدرجة أكبر منذ الكساد   خريف  1122عام 

نهايههة لكههن الههبعا رأى أن هههذا التحليههل سههطحي؛ ألنههه كههان مههن الممكههن أللمانيهها   

وأن تزيهد اعتمادهها ، العشرينيات من القرن العشرين أن تقلل من اعتمادها على القهروض الخارجيهة

 . ولو أنها اتبعت السياسات المالئمة   حينه، على نفسها لو أنها كانت ترغب   ذلك

وكههان االعتمههاد علههى القههروض الخارجيههة يرجههع إلههى رغبههة ألمانيهها   تحقيههق معههدالت 

وبالتههالي ال بههأل   ذلههك  المهها كانههت األمههوال ، وق القههدرة المحليههة علههى االدخههاراسههتثمارية تفهه

 . و الما كانت ُتستثمر   أغراض إنتاجية، األجنبية متوامرة

لقد حققت األموال األجنبية زيادة   اإلنتا    ألمانيا و  الصادرات مها أدى إلهى انخفهاض 

لكههن الخطههأ األساسههي الههذي وقعههت ميههه السههلطات ، البطالههة وتقليههل العجههز   ميههزان المههدموعات

وسهحب جهزء مهن األمهوال ، يهةميركاأللمانية هو عدم اتخاذ أي إجراء لمواجهة توقهف األمهوال األ

 . المستثمرة   الداخل

واسهتتبع ذلهك ، يهة إلهى هبهوط شهديد   الهواردات األلمانيهةميركمقد أدى توقف األموال األ

كنه كان من الممكهن تحقيهق انخفهاض   الهواردات عهن  ريهق ل، انخفاض كبير   الدخل القومي



94 

ههذا مهن ، وتحديد الكمية المستوردة على أسهال األمهوال الموجهودة، مرض الرقابة على الواردات

 . ناحية

كان من الممكن إبقاء مستوى الدخل القومي على ما هو عليه عن  ريهق ، ومن ناحية أخرى

 . «يميركاأل»االئتمان األجنبي  لكي يحل محل، التوسع   حجم االئتمان

كههان ينبغههي خفهها االسههتثمار إلههى المسههتوى الههذي يتناسههب مههع حجههم ، ومههن ناحيههة ثالثههة

وتوجيه الموارد إلى صناعات التصدير والصناعات التهي تنهت  ِسهلعًا تحهل محهل ، االدخار القومي

 . السلع األجنبية

مهرض الرقابهة علهى : ة الكسهاد ههيأي أن السياسة التي كان يجب أن تتبعها ألمانيها لمواجهه

ثهم التوسهع   إصهدار البنكنهوت للمحامظهة علهى مسهتوى ، الواردات لجعلها   حدود اإلمكانهات

وبالتهالي كهان مهن ، مع خفقه لكي يتناسب مهع االدخهار، االستثمار   الداخل عند مستوى معقول

 . الممكن تال  الكساد العنيف الذي حل باالقتصاد األلماين

الخبراء االقتصاديون أن السبب   عدم انتها  سياسة التوسع   االئتمهان كهان يرجهع ويرى 

لكهن ومهع ، لما حدث أثناء التقهخم الجهامح بعهد الحهرب العالميهة األولهى، إلى الذكريات األليمة

 . ذلك كان يمكن للسلطات األلمانية أن تتوسع   االئتمان   حدود معقولة

إلهى تجربهة سياسهة التوسهع   االئتمهان   حهدود ، يهة معهالً وقد اضهطرت السهلطات األلمان

و  الوقهت ، لكن هذه التجربة جاءت بشكل متأخر بعهد ثهالث سهنوات مهن بدايهة الكسهاد، معقولة

إذ أصهبح ، الذي كان ميه الجو السياسي واالجتماعي قد تغير   ألمانيا لصهالح قهوة وصهعود النازيهة

 . ادة التسلحالتوسع   االئتمان سبيالً إلى زي

يمكن القول إن ما حدث   ألمانيا مهن كهوارث   متهرة مها بهين الحهربين ، و  ضوء ما تقدم

وذلهك بالتوسهع الكبيهر ، كان يعود إلى سوء استخدام السياسهات النقديهة، العالميتين األولى والثانية

ك السياسهة كانهت ولهو أن تله، 1122ثم بالتقتير الشديد ميه بعهد عهام ، 1121  اإلصدار حتى عام 

وكان هنهاك زيهادة   اإلصهدار بعهد  1121بمعنى لو كان هناك تقييد   االئتمان حتى عام ، قد قلبت
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ولمها ظههرت الظهروف التهي أدت إلهى اعهتالء هتلهر والحهزب ، لتغيرت األحوال تمامًا 1122عام 

 . ولتغير تاري  العالم 1112النازي سدة الحكم   ألمانيا عام 

يمكههن االسههتنتا  أن ألمانيهها قههد سههاعدت علههى امتههداد الكسههاد بالسياسههة ، و  الُمحصههلة

 . االنكماشية التي اتبعتها خالل مترة الكساد

ي وانهيهار أسهعار ميركهبسهبب الكسهاد األ 1110، 1121خهالل عهاَمي ، ولم تقتصر األزمة

إلهى إ الهة عمهر بحهدوث األزمهة النقديهة   العهالم ممها أدى  1111بل تعهدتها عهام ، المواد األولية

 . الكساد سنة أخرى

 تسرب الكساد: ثامنًا

ي بشكل كبير كما أسلفنا   متهرة الهروا    عشهرينيات القهرن ميركرغم ازدهار االقتصاد األ

وضهعف  ةلفالحيهاكانخفهاض أسهعار المهواد ، إال أنه كان يعاين من نقهاط ضهعف عديهدة، الماضي

ممها جعهل ، وانتشهار المقهاربات الماليهة، اإلنتا  وعدم مسايرة االستهالك لقخامة، أجور العمال

عنهدما ، أسعار األسهم ال تساير الزيادة الحقيقية   أرباح الشركات إلى أن وقع أول أحداث الكسهاد

، 1121أكتهوبر  24يهوم ، بمدينهة نيويهورك «وول سهتريت» انطلقت األزمة االقتصادية مهن بورصهة

، مانههارت قيمهة األسههم، صبح العرض أكثر مهن الطلهببعد  رح مليون سهم للبيع دمعًة واحدة مأ

مأملسهت البنهوك وأغلقهت عهدة مؤسسهات صهناعية ، ومن ثم عجز الرأسماليون عن تسديد ديهونهم

 . (1)كما عجز الفالحون عن تسديد قروضهم واضطروا للهجرة نحو المدن، أبوابها

أن ينتقهل  1121 أكتهوبر لقد كان من الطبيعي أن الكساد الهذي بهدأ   الواليهات المتحهدة  

ونظههرًا للتههرابط االقتصههادي ، نظههرًا ألهميههة الواليههات المتحههدة   االقتصههاد العههالمي، إلههى خارجههها

خاصًة بعد أن اضهطرت الواليهات المتحهدة ، الكبير بين الواليات المتحدة واالقتصاديات األوروبية

يههة مههن المصههارف العالميههة ميركإلههى سههحب رسههاميلها المسههتثمرة   الخههار  وسههحب الودائههع األ

وإيقههاف إعاناتههها لههبعا الههدول لتحريههك السههوق   محاولههة لسههد عجههز ، وخصوصههًا األوروبيههة

 . السيولة

                                                 

 .الجزائر، موقع إلكتروين سابق –الجامعية لمركز والية الوادي الجامعي  المدونة العلمية (1)
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يهة لكهن ميركوقد أدت هذه اإلجراءات إلى تحسن نسبي   حينهه لألوضهاع االقتصهادية األ 

وبفعههل ارتبا ههها ، ة  المقابههل تسههببت   انتقههال عههدوى األزمههة إلههى البلههدان الصههناعية األوروبيهه

ولهم يفلهت مهن ، ومهن َثهمَّ مسهت العهالم كلهه، باالقتصاد الغربي امتدت األزمة لبلدان المستعمرات

 . (1)األزمة سوى االتحاد السوميتي التباعه سياسة خاصة   االنعزال آنذاك

 مقهاعفًا عنهد -الذي بدأ بشكل رئيسي   الواليهات المتحهدة  -لقد كان أثر الكساد الكبير 

إذ بلغت نسهبة البطالهة    -كما سنوضح ذلك الحقًا  -كألمانيا وبريطانيا  -بعا الدول األوروبية 

من صعوبات اقتصادية وسياسية علهى حهد  1122التي عانت منذ عام ،   المائة 22ألمانيا أكثر من 

و  بريطانيهها التههي كانههت تملههك كميههات كبيههرة مههن الههذهب ُتقههدر بماليههين الجنيهههات ، سههواء

أصههبحت تلههك االحتيا يههات   حههدودها الههدنيا واسههتمر القطههاع الصههناعي وقطههاع ، اإلسههترلينية

 . الصادرات   الكساد حتى الحرب العالمية الثانية

بسهبب سهعي الكثيهر مهن ، انهارت التجارة العالميهة إلهى النصهف تقريبهًا، وخالل هذه الفترة

مسهعت إلهى مهرض ، ع العالميهة األقهل ثمنهًاالدول إلى حماية اقتصادها ومصانعها من تدمق البقهائ

ووجهدت المصهارف المركزيهة نفسهها ، التعريفات الجمركية وتحديد حصص للهواردات األجنبيهة

،   ضائقة شهديدة 1111مالمصرف المركزي   النمسا وجد نفسه عام ،   أزمة لم ُيعرف لها مثيل

 . (2)لدوليةإلى أن أنقذه مصرف التسويات الدولية ومجموعة من البنوك ا

  المائهة مهن اإلنتها  الصهناعي  49ي يمثهل ميركهكان اإلنتا  الصناعي األ، 1121مفي عام 

كهذلك مهإن اسهتهالك الواليهات المتحهدة ، ألربع وعشرين دولة من أكبر الدول الصهناعية   العهالم

ك مهن اسهتهال %11كهان يسهاوي  1122، 1127لتسعة مهن المنتجهات األوليهة الرئيسهية   عهاَمي 

 . الخمسة عشرة دولة رئيسية   االستهالك

مإن الواليات المتحدة تمثل سوقًا كبيهرة لكثيهر مهن الهدول التهي تبيهع ميهها ، باختصار شديد

ههت الههدخول مههإن النتيجههة ، ي بركههودميركههمههإذا أصههيب االقتصههاد األ، ِسههلعها وانتشههرت البطالههة وقلَّ

                                                 

 .هيثم عويقة، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق (1)

 .المصدر السابق (2)
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ممها يهؤثر بهدون شهك علهى ، لمعهدالت العاديهةالطبيعية هي عدم قيام الواليات المتحهدة بالشهراء با

 . األسواق العالمية بدرجة كبيرة

التي ساهمت إلى حهد كبيهر   الهروا  ، يةميركونفس الشيء يمكن أن يقال عن القروض األ

يههة   جلههب الههروا  ميركوسههبق أن سههاهمت القههروض األ، العهالمي   عشههرينيات القههرن العشههرين

 . صًة ألمانياللعديد من الدول األوروبية وخا

التي وضعتها الواليات المتحدة تحت تصرف الهدول األخهرى عهن ، وقد بلغ مقدار األموال

أي أن مسهاهمة الواليهات المتحهدة بلغهت مها ، مليهون دوالر( 74400) ريق االستثمار واالستيراد 

 . %20يقارب 

يهة إلهى ميركانخفا رقهم الهواردات واالسهتثمارات األ، 1112و  نهاية الكساد الكبير عام 

وهكهذا يتقهح جليهًا السهر   انتشهار الكسهاد العهالمي إلهى دول ، 1111مما كهان عليهه عهام  22%

 . (1)أخرى

: وَسيْر الحوادث خالل تلهك الفتهرة مقهد تمثلهت ميمها يلهي، وبشأن تفاصيل حدوث الكساد

 وانكمههاخ  ، وانخفههاض   أسههعار السههلع العالميههة، يههةميركحههدوث انخفههاض   القههروض األ

أي أن األثهر األول للكسهاد كهان سهحب األمهوال ، وأخيرًا حدوث األزمهة النقديهة العالميهة، التجارة

ي ميركههوكههذلك انخفههاض الطلههب األ، والمطالبههة بسههداد الههديون علههى وجههه السههرعة، يههةميركاأل

مها أدى إلهى وجهود مهائا كبيهر منهها وترتهب علهى ههذا الفهائا ، والعالمي على السهلع المختلفهة

 . شديد   األسعارانخفاض 

وانخفاض أسعار عمالتها إلى ضهرورة البحهث  كما أدى ظهور َعْجز كبير   موازين الدول

وتلتههها دول أخههرى إلههى ، 1111ولههذلك لجههأت بريطانيهها عههام ، عههن وسههائل لتشههجيع الصههادرات

 . الخرو  عن قاعدة الذهب

كبيههر   بورصههة عنههدما دب الههروا  ال، 1122يههة عههام ميركلقههد بههدأ انكمههاخ القههروض األ

وأصههبح مههن المههربح للمسههتثمرين تحويههل اسههتثماراتهم مههن الخههار  ، األوراق الماليههة   نيويههورك

 . واستغاللها   عمليات المقاربة

                                                 

)1( W.A .Lewis, Economic Survey p.54.       
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إذ كانت الميهدان الكبيهر السهتثمار ، وكانت ألمانيا من أكثر الدول التي عانت من جراء ذلك

لمانية أن تتوسهع   االئتمهان الهداخلي لتعهويا وكان من الممكن للسلطات األ، يةميركاألموال األ

مهن ، ولكنها لم تفعهل شهيمًا مهن ههذا القبيهل لعهدة أسهباب، ية التي سحبتميركجزء من األموال األ

 . بينها الخوف من حدوث تقخم والذي كانت ذِكراه ال تزال قويًة   األذهان

إال  1122  ألمانيها   عهام بدأ الركود االقتصادي يخيم على الصناعة والحياة ، وعلى ذلك

ولكنهه ، ي إلهى الخهار  مهن جديهدميركههرب رأل المال األ، 1121أنه بعد انهيار البورصة   عام 

وسهبب آخهر ههو حصهول )بسبب زيهادة شهدة الكسهاد  1110بدأ ينكمش   النصف الثاين من عام 

أصهبح رأل المهال  1124وابتداًء من العام ، (1110أدولف هتلر على أصوات كثيرة   انتخابات 

 . ا يفوق رأل المال الخار  منهاأميركالذي يتجه إلى 

وقههد نجههم عههن انكمههاخ االسههتثمارات األجنبيههة وقههوع انخفههاض كبيههر   واردات الههدول 

أصبح لزامًا عليها أن تحقق مائقًا   الصهادرات بعهد أن  -على سبيل المثال  –مألمانيا ، المقترضة

حتههى تههتمكن مههن دمههع مهها عليههها مههن التزامههات خاصههة بأصههل ، اكانههت واردتههها تفههوق صههادراته

وقد تحقق هذا الفائا عهن  ريهق زيهادة الصهادرات قلهيالً وخفها ، التعويقات وموائد القروض

 . الواردات بدرجة كبيرة

تحول ميزان التجارة األلمهاين مهن عجهز ، ونتيجة لزيادة ألمانيا لصادراتها وخفقها لوارداتها

 . 1110مليون   عام ( 14944)إلى مائا قدره ، ن ماركمليو( 14120)قدره 

مثهل األرجنتهين وأسهتراليا والنمسها والهنهد ، وقد وقعْت   نفس المشكلة دول مدينة أخهرى

ومهن ناحيهة أخهرى بهدأت الهدول ، مقد بدأت هي األخرى تزيد مهن الفهائا   ميزانهها، ونيوزيلندا

 . الدائنة تخفا من صادراتها ومن مائا موازينها

إلهى  1122مليهون دوالر   عهام ( 14027)ي مهن ميركهوقد انخفا مائا الصادرات األ 

مليههون ( 111)وإلههى ، 1110مليههون دوالر عههام ( 722)إلههى  1121مليههون دوالر   عههام ( 242)

 . 1111دوالر عام 
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، والقمههح، مثههل القطههن)، ولقههد كانههت معظههم الههدول المدينههة دوالً منتجههة للسههلع األوليههة

كمها أن ههذه الهدول عانهت مهن صهعوبة أخهرى ، (إله ... والسهكر، والقصدير، والنحالوالمطاط 

 . تمثلت   انخفاض أسعار المواد األولية، وسحب رؤول األموال، إضامة لتوقف القروض

إال أن انخفهاض أسهعار ههذه السهلع ، ولقد بدأ انخفهاض أسهعارها حتهى قبهل بدايهة الكسهاد

وبالتهالي وجهدت الهدول المنتجهة للمهواد األوليهة ، 1121أكتهوبر زادت حّدته عندما بدأ الكسهاد   

خاصًة وأن جزءًا من دخل الصهادرات يهذهب لمواجههة الفوائهد ، نفسها   أزمة مالية بالغة الصعوبة

 . على األموال المقترضة

وذلهك بقصهد تشهجيع الصهادرات حتهى ، وقد بهدأت الهدول المنتجهة   تخفهيا عمالتهها

ومهن ههذه الهدول ، مكهن إنقهاذه مهن اقتصهاداتها المرتبطهة كليهًة بالسهلع األوليهةتتمكن من إنقاذ مها ي

وممهها ال شههك ميههه أن التطههورات ... المجههر واألرجنتههين وبههاراجواي ومنههزويال وغيرههها مههن الههدول

والمصههنوعات )السهابقة و  الواليههات المتحهدة ذاتههها وانخفهاض الطلههب علهى المنتجههات األوليهة 

يههة والصههعوبات التههي واجهههت الههدول المنتجههة ميركاخ القههروض األوكههذلك انكمهه، (بدرجههة أقههل

كهل ههذه التطهورات ، وما نت  عن ذلك مهن خفها وارداتهها مهن السهلع المصهنوعة، للمواد األولية

 : أدت بالقرورة إلى انكماخ حجم التجارة الدولية كما يتقح من الجدول التالي

 

 
 اإلنتا  والتجارة

)1121 – 1117) 
 السلع المصنعة المواد األولية

 27 2142 100 102 2142 100 1142 21 100 التجارة الدولية

 120 70 100 119 74 100 102 100 100 اإلنتا  العالمي

 

أن االنخفاض   حجم التجارة الدولية كان أكبهر مهن االنخفهاض ، ويالحل من هذه األرقام

 . باستثناء المواد األولية،   حجم اإلنتا 

انخفهاض حجهم االسهتثمار ، باب انكمهاخ التجهارة باإلضهامة إلهى الكسهادلقد كان مهن أسه

إذ أصهبحت القيهود ُتفهرض ، وقيام الدول المختلفة بوضع العراقيل أمام التجهارة الدوليهة، الخارجي
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مههن أجههل تشههجيع المصههادر ، بصههفة خاصههة علههى الههواردات مههن المههواد الغذائيههة والسههلع النهائيههة

 . ة مكان من القروري استيرادها من الخار أما المواد األولي، الداخلية

 : وقد تعددت األسباب الخاصة بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات وأبرزها

رة للمهواد األوليهة، أن الدول المدينة كانهت ُمجبهرًة علهى ، وهي عادًة ما تكون منتجهة وُمصهدِّ

 . اء ومقابلة التزاماتها الدوليةوذلك حتى تتمكن من الوم، اتخاذ إجراءات خاصة لتخفيا وارداتها

وذلهك ألنهها مبهالغ ، ويالحل أنه كلما قل العائد مهن الصهادرات زاد عهبء ههذه االلتزامهات

 . ثابتة ُتدمع بغا النظر عن الحالة االقتصادية

القههرائب الجمركيههة : ومههن األسههلحة التههي اسههتخدمتها هههذه الههدول للحههد مههن الههواردات

 . الرقابة على النقد األجنبيومرض ، ونظام الحصص، المرتفعة

وذلهك ، مرضت الدول الصناعية مزيدًا من القيود على وارداتها مهن المهواد الغذائيهة واألوليهة

وعملهت علهى إحهالل ، بهدف حماية ُمزارعيها من انخفاض أسعار هذه السهلع   السهوق العالميهة

 . المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف زيادة العمالة

المنتجههة للمههواد األوليههة أكبههر القههرر جههراء انخفههاض أسههعار ( األولههى)لههدول لقههد لحههق با

إذ إن نقههص ،   حههين أن الههدول الصههناعية لههم تقههار، منتجاتهها بدرجههة أسههرع مههن السههلع المصههنعة

 . صادراتها قد عوضه انخفاض أسعار الواردات من السلع الغذائية األولية

مهإن ههذه القهرائب قهد ارتفعههت ، وبغها النظهر عهن مبهررات مهرض القهرائب الجمركيهة

أصهبحت التجهارة الدوليهة مقيهدة  1112وعنهدما حلهت سهنة ، 1110بشكل سريع ابتداًء مهن عهام 

 . تماًما

ومن المعروف أن الدولة التي تقيد وارداتهها بههدف تحويهل الطلهب إلهى المصهادر الداخليهة 

 . القومي تبعًا لذلكتحقق زيادة العمالة وزيادة الدخل ، مإنها بهذا التقييد للواردات

إال أنه من المعروف أيقًا أن تحقيق ههذه المزايها يتطلهب عهدم قيهام الهدول األخهرى بهنفس 

بمعنى أن الدولة التي تقيد تجارتها يجب أن تكهون ههي الوحيهدة التهي تفعهل ذلهك إذا ، هذه السياسة

 . أرادت أن تستفيد من ذلك
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هادمًة من ذلهك ، أي بتقييد الواردات، سةولكن إذا سارعت الدول األخرى باتباع نفس السيا

مها ، مإن األمر سينتهي إلهى تخفهيا صهادرات كهل الهدول، زيادة الدخل القومي وزيادة العمالة ميها

 . يؤدي إلى انتشار الركود   صناعة التصدير وازدياد البطالة تبعًا لذلك

سهوف يهؤدي ، ةصحيح أن تحويل الطلب المحلي عن السلع المستوردة إلى السلع المحليه

إال أن انكماخ صناعات التصهدير يكهون عهادًة أسهرع ، إلى زيادة العمالة والدخل   هذه الصناعات

ممهها يههؤدي   النهايههة إلههى انكمههاخ عههام   ، مههن انتعههاخ عههام   الصههناعات البديلههة للههواردات

نتيجهة إلهى ويهؤدي بال، وهذا االنكماخ   الصناعة يساعد علهى تشهاؤم رجهال األعمهال... الصناعة

 . انخفاض االستثمار وزيادة ِحدة الكساد العالمي

 : هما،   ضوء ما تقدم مإن التجارة العالمية تعرضت لنوعين من العوامل

 . حدوث الكساد .1

 . مرض القيود على الواردات .2

هبهوط سهريع   حجهم المعهامالت كمها يتقهح مهن األرقهام ، وترتب على ههذين العهاملين

 :(1)التالية

 ارداتالو السنة
باليهههههههههين )الصهههههههههادرات 

 (الدوالرات
 حجم التجارة

1121 124909 114042 924921 

1110 214021 294412 224272 

1111 204247 124122 114791 

1112 114222 124729 294911 

  
إذ انخفقهت التجهارة ، الهبوط السريع لحجم الهواردات والصهادرات، ويتقح من الجدول

 . %90بنسبة ( 1112 - 1121)الدولية   الفترة بين 

                                                 

)1( League of Nations, World Economic Survey, 1932, p.211 
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ن األوضاع االقتصهادية ابتهداًء مهن عهام  كهان مهن المفهروض أن تخفهف ، 1111وبعد تحس 

إال أنهها لهم تفعهل ، إذا كانهت ترغهب معهالً   سهرعة حهدوث االنتعهاخ، الدول القيود على التجهارة

األثهر علهى  ممها كهان لهه أسهوأ، وظلت تتمسك بالقيود التهي مرضهتها وقهت الكسهاد، شيمًا من ذلك

 . التجارة الدولية وعلى الدول ذاتها   المرحلة التي تلت الكساد الكبير

 األزمة النقدية والكساد العالمي: تاسعًا

أعلنهت كهل مهن ألمانيها  1111إذ إنه   مطلع عام ، لقد نشأت األزمة النقدية ابتداًء   النمسا

االقتهراح ُقوبهل بغقهب شهديد مهن ولكهن ههذا ، والنمسا عن عزمهما علهى تكهوين اتحهاد جمركهي

، وخاصهًة مرنسها التهي قهّررت سهحب أموالهها قصهيرة األجهل مهن النمسها، جانب الحلفاء السابقين

 . وذلك بهدف القغط عليها لتغيير موقفها من االتحاد االقتصادي مع ألمانيا

وقد نت  عن سحب األموال الفرنسية حهدوث أزمهة   النمسها وتوقهف أكبهر بنهك ميهها عهن 

متعههدت بقهمان ، وقهد حاولهت الحكومهة النمسهاوية إنقهاذ الموقهف، 1111أيهار / لدمع   مهايوا

 . واالتفاق مع الدائنين األجانب بعدم سحب أموالهم، ديونه والحصول على قرض دولي

أدى إلى الشكوك حهول المقهدرة الماليهة لهدول وسهط ، لكن عجز البنك عن الدمع بحد ذاته

شهكوك أصهحاب رؤول األمهوال إلهى سهحبها مهن ألمانيها ممها أدى إلهى وقد دمعت هذه ال، أوروبا

واضههطر واحههد مههن البنههوك التجاريههة ، انخفههاض سههريع   احتيا اتههها مههن النقههد األجنبههي والههذهب

ومهن َثهمَّ اسههتمر  1111تمهوز / أن يتوقهف عهن العمههل   يوليهو Danata Bankالكبيهرة   ألمانيها 

آب مهن العهام نفسهه عنهدما اتفهق الهدائنون علهى تأجيهل  /سحب األموال من ألمانيا حتى أغسهطس

 . (1)سحب أموالهم

انتشهارها إلهى دول أوروبيهة ، جهراء ههذه الههزة الماليهة، وقد ترتب على انهيار ألمانيا والنمسا

إذ بدأت األنظهار تتجهه نحهو لنهدن   الوقهت الهذي كانهت ميهه الثقهة قهد بهدأت بهالتزعزع   ، أخرى

       . السوق البريطانية

                                                 

 .291ز أبو عجمية، محمد علي الليثي، محمد محرول، مصدر سابق، ص محمد عبد العزي.د( 1)
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الذي تنبأ بحهدوث « ماكميالن»األول هو تقرير ، تقريران هامان 1111وقد ُنشر   لندن عام 

الذي تنبأ بحهدوث عجهز كبيهر   الميزانيهة « تقرير مايو»والثاين ، نقص   احتيا يات إنجلترا الذهبية

 . ما لم تقم حكومة حزب العمال بتخفيا نفقاتها

كانت إنجلتهرا مدينهة بمبهالغ كبيهرة   صهورة ، مقدان الثقةو  هذا الجو من عدم اال ممنان و

علمًا بأن بريطانيها كانهت دائنهة بقهروض قصهيرة ، يسهل سحبها   أي وقت، قروض قصيرة األجل

بعهد أن ، ولكن لم يكن ممكنًا سحب هذه األموال   تلك اللحظهة، األجل لكل من ألمانيا والنمسا

وقد بدأ الهدائنون األجانهب   سهحب أمهوالهم مهن ، Moratoriumاتفق الدائنون على تأجيل الدمع 

 . إنجلترا مما اضطر بنك إنجلترا إلى الدمع بالذهب

وبذا خرجت بريطانيها عهن ، توقفت بريطانيا عن الدمع بالذهب، 1111أيلول / و  سبتمبر

دة مهن أجهل زيها –وقد كان خرو  إنجلترا على قاعدة الهذهب وتخفيقهها لعملتهها ، قاعدة الذهب

من األسباب التي ساعدت على انهيار النظام النقدي العالمي الذي بنهاه العهالم بصهعوبة  –صادراتها 

 . بالغة   عشرينيات القرن العشرين

إذ خرجهت مباشهرًة عهن ، مقد تبعتها بلدان أخرى، وبخرو  بريطانيا عن قاعدة الذهب، هذا

وإذ بلهغ عهدد ، لهنهد وأيسهلندا والسهويدنظام الذهب كهل  مهن مصهر والهدنمارك والنهروي  وكنهدا وا

 . دولة 12التي خفقت ُعملتها بالنسبة للذهب  1112الدول مع نهاية عام 

ميما يتعلق بالنظام النقدي الهذي تسهير ، إلى ثالث مجموعات، ومن َثمَّ انقسمت دول العالم

 :(1)عليه على النحو التالي

 . دول بقيت على نظام الذهب .1

وبالتههالي تسههتطيع ، بالههذهب وال بغيههره مههن العمههالت الرئيسههية دول ُحههرة ليسههت مرتبطههة .2

 . تخفيا ُعمالتها إذا شاءت

 . دول قّررت أن تربط عمالتها باإلسترليني .1

                                                 

 .291محمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد علي الليثي، محمد محرول إسماعيل، مصدر سابق، ص .د (1)
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 نظام الذهب والتجارة الدولية: عاشرًا
، أنه كان هنالك استقرار كبير قبهل الحهرب العالميهة األولهى   عمهالت الهدول، من المعلوم

وكان رأل المال ينتقهل مهن منطقهة إلهى ، ارة الدولية تسير من دون أي صعوباتوبالتالي كانت التج

 . أخرى من دون أي مشاكل خاصة بتقلب العمالت وغيرها

عندما خرجت إنجلتهرا عهن نظهام الهذهب وتبعهها ، 1111لكن بعد الحرب خاصًة منذ عام 

لحة التجهارة الدوليهة هل من مص: مإن السؤال الذي جرى  رحه،   ذلك مجموعة كبيرة من الدول

 . أم أن ينبغي تركه كليًا –كما هو حاصل معليًا  -أن تظل بعا الدول تسير على نظام الذهبو 

، والُمالَحل أن بقاء بعا الدول بعد ذلك على نظام الذهب أدى إلى إعاقة التجهارة الدوليهة

مالتهها كّلمها رأت وذلك ألن سلوك الدول األخرى التي اختارت أن تكهون حهرة   تغييهر أسهعار ع

 لماذاو.. أدى إلى انخفاض صادرات هذه الدول، ذلك ضروريًا

يؤدي إلى انخفاض أسعار صادرات هذه الهدول ورمهع ، ألن تخفيا قيمة العملة الخارجية

ومن َثمَّ تصبح أسعار صادراتها أقل بكثير من أسعار الدول التهي تسهير علهى نظهام ، أسعار الواردات

وأههم ، هبوط صهادرات الهدول األخيهرة وزيهادة العجهز   موازينهها الحسهابيةمما أدى إلى ، الذهب

 . (1)الدول التي بقيت على نظام الذهب هي الواليات المتحدة وألمانيا ومرنسا وبلجيكا وهولندا

مدولهة قويهة مثهل الواليهات ، وقد اختلف أثر هبوط الصادرات على اقتصاديات ههذه الهدول

وتجارتها الخارجية ال تشّكل إال نسبة قليلهة مهن اإلنتها  ، من الذهبالمتحدة لديها كميات ضخمة 

ولهم تتهأثر بكميهات الهذهب التهي خرجهت منهها   ، استطاعت أن تتغلهب علهى األزمهة، الكلي ميها

 . أعقاب تخفيا قيمة اإلسترليني

إال أن تخفههيا عمههالت الههدول ، مههرغم أن لههديها كميهات مههن الههذهب، أمها بالنسههبة لفرنسهها

أدى إلى جعل أسعار السلع الفرنسية مرتفعة جهدًا بالنسهبة لسهلع الهدول األخهرى ممها أدى  األخرى

، وأصهبحت وارداتهها مههددة بالزيهادة لهرخص أثمانهها للمسهتهلك الفرنسهي، إلى خفا صادراتها

إال أن ، األمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلهى حهدوث عجهز كبيهر   الميهزان الحسهابي لفرنسها

                                                 

 .292محمد عبد العزيز أبو عجمية، محمد علي الليثي، محمد محرول، مصدر سابق، ص .د( 1)
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وذلههك بزيههادة التعريفههة ، عالجههت الموقههف عبههر تقييههد الههواردات –آنههذاك  –رنسههيةالحكومههة الف

 . الجمركية وتعميم نظام الحصص

وبالتالي لم يكهن بإمكانهها ، مقد كان عليها التزامات كثيرة ُتدمع بالذهب، وبخصوص ألمانيا

ا أن ألمانيها لهم كمه، (بالنسهبة للمهارك)مما أدى إلهى زيهادة األعبهاء الماليهة ، أن تخفا سعر المارك

وكانت تتبع نظامًا حرًا تستطيع   ظلهه أن تغيهر مهن سهعر العملهة ، ترغب آنذاك   ترك نظام الذهب

 . وأن تزيد من كمية النقود دون قيود

هو خومهها مهن عهودة التقهخم الجهامح الهذي سهاد ، ولعل السبب   اتباع ألمانيا هذا النظام

 . لت أن تبقى على نظام نقدي ثابتولذا مق، ألمانيا   بداية العشرينيات

مهإن الهدول التهي بقيهت علهى نظهام الهذهب أصهبحت أسهعارها ، لكن وكمها سهبق أن عرمنها

مقهد لجهأت إلهى الرقابهة علهى ، حتى تهتمكن مهن معالجهة الوضهع، لكن السلطات األلمانية، مرتفعة

ا األجهور كما أنها من أجل تشهجيع الصهادرات لجهأت إلهى خفه، الصرف لكي تحد من وارداتها

وذلك لجعل األسعار قريبة من أسعار إنجلترا والدول األخرى التهي ، 1111واألسعار   نهاية عام 

 . (1)خفقت عمالتها

وقهد اضههطرت جميههع الههدول التههي بقيههت علههى نظههام الههذهب أن تتخههذ اإلجههراءات الكفيلههة 

وكهذلك برمهع ، عهن  ريهق مهرض نظهام الرقابهة علهى الصهرف، بتخفيا وارداتها وزيادة صادراتها

إال أن هذه اإلجهراءات لهم تقتصهر ، وربما بتعميم نظام الحصص على الواردات، الرسوم الجمركية

إذ لجأت إلهى ههذه اإلجهراءات الهدول التهي لهم تبهَق علهى ، على الدول التي بقيت على نظام الذهب

 . ذلك النظام والتي خفقت أسعار عمالتها

 خصائص األزمة: حادي عشر

يمكهن اإلشهارة مهن واقهع ههذا االسهتعراض أن ، اصيل أزمة الكساد الكبيربعد استعراض تف

 :هذه األزمة تميزت بالخصائص التالية

 . ارتبا ها الوثيق باألزمات االقتصادية الدورية   النظام الرأسمالي .1

 . (سنوات 4) ول مدتها   .2

                                                 

 .292مية، محمد علي الليثي، محمد محرول، مصدر سابق، صمحمد عبد العزيز أبو عج.د (1)
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 104000أكثهر مهن  1111حتهى منتصهف  1121كان عدد البنوك التي أملست منذ بداية  .1

 . من إجمالي عدد البنوك %40أي حوالي ، بنك   الواليات المتحدة

 . انخفاض كبير   مستويات أسعار الفائدة .4

انههارت  1121مفهي خريهف ، اختالف أمد ودرجة ِحدة األزمة من بلد آلخر بشكل كبيهر .2

 1111و  ربيههع عههام ، يههةميركأسههعار األوراق الماليههة   أسههواق الواليههات المتحههدة األ

 . ت األزمة النقدية والمالية إلى الدول األوروبيةامتد

 . (1)رامقت األزمة تقلبات حادة   أسعار العمالت .9

 كيف بدأ االنتعاش؟: ثاني عشر

، ثهم انتقلهت إلهى بقيهة دول العهالم، لقد بدأت أزمة الكساد العظهيم مهن الواليهات المتحهدة 

ونشهير هنها إلهى . ة ثم انتقل إلى بقية العالمبدأ   الواليات المتحد، وكذلك الحال بالنسبة لالنتعاخ

الجانبين السياسي واالقتصادي المتداخَليْن   معالجة أزمهة الكسهاد اللهَذْين تبلهورا   عههد الهرئيس 

 . 1111بعد انتخابه عام ، ي روزملتميركاأل

هربرت هومر بعهد « الجمهوري»ي ميرك  عهد الرئيس األ، لقد حدثت أزمة الكساد العظيم

إذ ظلت إدارته تكامح دون كلل للوصول إلى الحلهول الممكنهة ، له البيت األبيا بثمانية أشهردخو

 . التي تقمن عودة عجلة الحركة إلى الصناعة من جديد

تنامس كل من ههومر الجمههوري مهع ، 1112وعندما بدأت حملة االنتخابات الرئاسية عام 

الهذي ههاجم الجمههوريين أثنهاء  -آنهذاك حاكم نيويورك  –خصمه الديمقرا ي مرانكلين روزملت 

وتركههزت الحملههة االنتخابيههة   برنههام  المرشههَحيْن علههى األسههباب والحلههول الممكنههة  -األزمههة

 . للخرو  من الكساد الكبير

  الهجهههوم علهههى  –المرشهههح الهههديمقرا ي للبيهههت األبهههيا  –وقهههد اسهههتمر روزملهههت 

بههالكثير مههن  –حسههب رأيههه  –التههي تسههببت  ،الجمهههوريين بشههدة ُمنَحيههًا بالالئمههة علههى سياسههاتهم

مشيرًا إلهى أن ههذه الكارثهة حهدثت بسهبب سياسهة الجمههوريين   ، يميركالعيوب   االقتصاد األ

                                                 

 .100، ص 1111مروان عطوان، األسواق النقدية والمالية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (1)
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ي سهليم مهن الناحيهة السياسهية ولكنهه اهتهز بفعهل ميركهبينما رد هومر بأن االقتصهاد األ، العشرينيات

أوروبا عن اإلنتا  الحربي وتحهّول الكثيهر منهها ألسباب تتعلق بتوقف المصانع   ، الركود العالمي

 . (1)إلى اإلنتا  االستهالكي

وهكذا ركز هومر على العودة الطبيعية والتدريجية إلى ُتعا  االقتصاد دون تدخل مباشر مهن 

 –بينما ركز روزملت على تدخل الدولهة والسهلطات الفيدراليهة الحكوميهة إلنقهاذ االقتصهاد ، الدولة
وبهذلك اسهتعدت ، ادى بهه االقتصهاديون الكالسهيكيون وعلهى رأسههم آدم سهميثعلى عكس ما ن

 . الواليات المتحدة للدخول   مرحلة جديدة من التغيير السياسي واالقتصادي

 /مهارل 4تولى منصهبه   )لقد بدا أن انتخاب مرانكلين روزملت رئيسًا للواليات المتحدة 

ر إلهى تبلهور حقبهة جديهدة مهن المبهادرات االتحاديهة يشهي، 1119وإعادة انتخابهه عهام ( 1111آذار 

ل، القوية لمواجهة شرور الكساد واسهتطاعت المحكمهة ، غير أن دستور الواليات المتحدة لهم يعهدَّ

إعههالن عههدم دسههتورية إجههراءين مهمههين لبرنههام  روزملههت الجديههد  1119و 1112العليهها عههاَمي 

إضهامة إلهى ، «قهانون التكيهف الزراعهياالنتعاخ القومي و»: وهما (The NEW DEAL)المسمى 

 . تشريعات أخرى كثيرة

ضههد قههانون عالقههات العمههل ، وأصههدرت المحههاكم االتحاديههة ممههات اإلنههذارات الققههائية

القومي ولكن عندما حاول الرئيس روزملت تنفيذ إعادة تنظيم السلطة الققائية عجز عن الحصهول 

يم المفهروض أحهدث تحهوالً بسهيطًا   موقهف غير أن تهديد إعادة التنظه، على موامقة الكونجرل

ا عهام أميركهوأيدت قهانون عالقهات العمهل وقهانون القهمان االجتمهاعي األول   ، المحكمة العليا

1117(2) . 

لقد تمكن الرئيس الجديد مرانكلين روزملهت مهن تهومير أكبهر حشهد لبرنامجهه االقتصهادي  

إن الشهيء »: وقهال   خطابهه 1111الهذي أعلهن عنهه عهام ، The NEW DEALالمعهروف باسهم 

 . «هو الخوف نفسه، الوحيد الذي يجب أن ال نخاف منه

                                                 

: ، موقههههع االقتصههههادية اإللكترونيههههة1121إعههههادة قههههراءة أحههههداث الكسههههاد الكبيههههر عههههام  سهههههيل دّرا ، (1)

vb.borsat.net/showthread.php?t-269 

  142آرثر مارويك، مصدر سابق، ص ( 2)
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أثارت دهشة المحللهين والتهي ، التي ُوِضعت موضع التطبيق بسرعة كبيرة( النيوديل)وخطة 

كانت عبارة عن مجرد نوع من اإلصالح االقتصادي واالجتماعي المعهروف لهدى األوروبيهين منهذ 

عصر جديد   التخلي عن مباد  سميث التي كانهت تنهادي بعهدم تهدخل الدولهة  كانت بداية، عقود

 .   االقتصاد

 : أدار معركة حل األزمة على النحو التالي، وعندما أدى روزملت القسم الرئاسي

وكانت البنوك مغلقهة مهأمر روزملهت بفهتح ، كان النظام المصر  واالئتماين   حالة شلل تام

 . رض لإلمالل بشكل تدريجيالمصارف التي لم تتع

اعتمههدت حكومههة الههرئيس روزملههت سياسههة معتدلههة اتجههاه تقههخم العملههة والبههدء بحركههة 

  حهين وّمهرت الحكومهة ، وتهومير اإلغاثهة لهبعا المهدنيين، تصاعدية   أسهعار السهلع األساسهية

راق الماليهة وسنّت أنظمهة متشهددة بشهأن بيهع األو، تسهيالت ائتمانية سخية للمزارعين والصناعيين

 .   البورصات

علهى خطهوة هامهة لإلصهالح االقتصهادي تمثلهت ، أقدمت حكومة الرئيس روزملت أيقهًا

تقهمن  Civilian Conservation Crops (ccc)بسن تشهريع مهن خهالل الكهونجرل تحهت اسهم 

سهنة بمبلهغ ( 22 - 12)تقديم مساعدات للشباب العا لين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بهين 

مقابههل مشههاركتهم وانخههرا هم   مخيمههات شههبه عسههكرية تقههوم بمهههام ومشههاريع ، دوالراً ( 10)

، وإصهالح الطهرق، وحفهر اآلبهار، وإزالهة التلهوث، غرل األشجار: مثل، اجتماعية بطابع اقتصادي

 . والمشاركة   استخرا  الفحم وغير ذلك من األنشطة االجتماعية

 1111 تشهرين ثهاني  /نهوممبرتقريبهًا ابتهداًء مهن  بوقد شارك   هذه المخيمات مليونها شها

 . 1114وأُوقِف العمل بها   ربيع 

وقد تقهمنت الخطهة أيقهًا مهتح ورشهات كبهرى للتخفيهف مهن البطالهة ووضهع حهد أدنهى 

 . لألجور

رغهم كهل مها حققتهه عمليهًا   ، التي أدارت الظههر للنظريهة الكالسهيكية، وسياسة روزملت

تنِه مفاعيل الكسهاد بشهكل كلهي بانتظهار مفاعيهل اآلليهات الداخليهة للهدورة لم ، مجال إنهاء الكساد

 . (1)االقتصادية الرأسمالية

                                                 

 . 1121سهيل الدرا ، إعادة قراءة أحداث الكساد الكبير عام  (1)
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يبهين أن الكسهاد ال بهد لهه مهن نهايهة بعهد أن يكهون ، منظام الدورات االقتصادية   الرأسمالية

خهر ال بهد لهه كما هو الحال بالنسبة للروا  الذي هو اآل، ألحق أكبر القرر باقتصاد الدول وشعوبها

لكن انققاء الكسهاد ال يكهون انققهاًء ، إذ إنه ليس هنالك من روا  دائم وال كساد مستمر من نهاية؛

 . أي أن عودة الروا  ال تكون عودًة كاملة، وال يؤدي إلى الروا  الذي كان سابقًا، كامالً 

سهعار قهد مبعهد مهرور ثهالث سهنوات أصهبح الجميهع يعتقهد أن األ، وبالنسبة للكساد الكبيهر

 . وبالتالي من الممكن أن تبدأ   الصعود، انخفقت إلى حد ال يمكن الهبوط عنه

لت استهالك آالتها  وال مدة الكساد وأصبحت تعتقد أنه مهن ، كما أن المشروعات التي أجَّ

بهدأت   شهراء آالت ، القروري أن تبدأ   االستعداد لموجة االنتعاخ التي على وشك الحهدوث

 . دمع الصناعات الرأسمالية إلى العمل من جديد وزيادة الطلب على المواد والعمال مما، جديدة

بهدأت تهدب مهن جديهد   الحيهاة االقتصهادية   ضهوء ، وباختصار مهإن هنهاك حيهاًة جديهدة

و  ضهوء أن الهدورة االقتصهادية بهدأت   الهدخول   حالهة االنتعههاخ ، سياسهة روزملهت الجديهدة

 . النسبي

هعية التهي اتبعهت   الواليهات ولكن االنتع اخ لم يكن كهامالً؛ إذ إنهه رغهم السياسهات التوس 

 Newوذلك بالقيام بالمشروعات العامة الكبيرة تحهت مها يسهمى بسياسهة العههد الجديهد، المتحدة

Deal ،لسببين هما، إال أن الصناعات االستثمارية لم تتوسع بالدرجة المطلوبة : 

بشكل خاص   الواليات المتحدة إذ تراكم مخزون كبير مهن  كان عنيفًا، أن الكساد العظيم

وبالتهالي لهم تحهدث زيهادة ، وبدأت هذه الصناعات تتخلص من مخزونها الكبير، السلع الرأسمالية

 . ملموسة   إنتاجها   السنوات األولى بعد انتهاء الكساد

التهي اتبعتهها حكومهة  New Dealأن الطبقة الرأسمالية ناصبت العداء لسياسة العهد الجديد 

 . إذ لم تتحمس للقيام باستثمارات جديدة، الرئيس روزملت

وهكذا مإن االنتعاخ   الواليات المتحدة جاء أقهل مهن الهالزم؛ مها انعكهس بالسهلب علهى 

ي ومههدى أهميتههه بالنسههبة ميركههنظههرًا لكبههر وزن االقتصههاد األ، درجههة االنتعههاخ   الههدول األخههرى

 . لالقتصاديات األخرى

إال أن األحههوال االقتصههادية   العههالم بههدأت ، ورغههم هههذا التوصههيف   درجههة االنتعههاخ

ا إلهى نظهام الهذهب واتفهاق مرنسها وإنجلتهرا أميركبعد عودة ، تتحسن كثيرًا منذ منتصف الثالثينيات
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والواليات المتحدة على عهدم تغييهر أسهعار عمالتهها بهدون استشهارة األ هراف المعنيهة؛ ممها أعهاد 

 . ر من مزايا نظام الذهبالكثي

كههذلك بههدأ العجههز   مههوازين ، وبزيههادة االنتعههاخ بههدأت القيههود علههى التجههارة الدوليههة تقههل

مها أدى إلهى قيهام ههذه الهدول ، مدموعات الدول يهنخفا نظهرًا الرتفهاع أسهعار المنتجهات األوليهة

 . بتخفيف القيود المفروضة على الواردات والصرف األجنبي

مإن االسهتثمار الهدولي لهم يعهد ، ارة الدولية الجزء الهام من نشا ها السابقومع استرداد التج

إذ إنه بعد أن كانت الهدول الغنيهة   رأل المهال تقهوم بتصهديره إلهى الهدول ، إلى ما كان عليه سابقًا

 . إذ بدأ رأل المال يتجه إلى الدول الغنية، أصبح العكس هو الصحيح   الثالثينيات، الفقيرة

إال أن الواليات المتحدة لم تسهتطع ، غم كل ما تقدم من آليات ومعالجات وحلوللكن ور 

إال بعد أن دخلت الحرب العالمية الثانيهة إثهر قيهام ، التغلب على تبعات الكساد والبطالة بشكل كلي

إذ ، 1141كهانون أول / الطائرات الحربية اليابانية بقصف ميناء بيهرل ههاربر   السهابع مهن ديسهمبر

 . (1)ت من التغلب على هذه الكارثة الحقًا لتصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية   العالمتمكن

الكسهاد »لقد مشلت النظرية الليبرالية الكالسيكية   مواجهة أزماتها الدورية وأزمتهها العامهة 

 ما دمع بُمنَظري اقتصاد السوق الحر إلى إجراء تعديالت هامة علهى بعها آليهات وأدوات، «الكبير

 . بشأن ضرورة تدخل الدولة   الحياة االقتصادية« كينز»والتي بلورها ، عمل الرأسمالية

 

 

 

                                                 

 .، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابقةهيثم عويق (1)



21 

 مصادر التمهيد والفصل األول

 

مالي، توالد األزمات   النظهام الرأسه -، الطومان القادمعبد علي كاظم المعموري.د.أ .1

 . 2012، 1ط  ،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان

، تهاري  األمكهار االقتصهادية، مطبعهة دار الكتهاب ، عهارف دليلهة. إسماعيل سفر، د. د  .2

 .1110-1121، 10جامعة دمشق، ط  دمشق مشورات

-2011، 1، ط ليهة االقتصهادية العالميهة الراهنهة، األزمهة الماشهرار أبوعلي عبد الفتاح  .1

2012. 

  .1129، ةاإلسكندريدار المختار، ، دويدار، مباد  االقتصاد السياسيمحمد  .4

ى االقتصهاد ، األزمهة الماليهة العالميهة واالنعكاسهات المحتملهة علهميمون الرحمهاين .د .2

 .27/1/2001،المغربي

www.e-joussour.net/ar/node/23/b-cashed-simila 

 .موسكو –دار التقدم  ،(2)مجلد المختارات، لينين، .9

الظاهرة االستعمارية الجديدة ومغزاها بالنسهبة : محمد محمود اإلمام، بحث بعنوان .د .7

العولمههة والتحههوالت المجتمعيههة   ي،   إ ههار نههدوة منشههورة   كتههاب للههو ن العربهه

عبد الباسط عبد المعطي، مركز البحهوث العربيهة  والجمعيهة . الو ن العربي، تحرير د

 .1111 ،مدبولي، القاهرةالعربية لعلم االجتماع، مكتبة ال

إبهراهيم جهابر حسهنين، تحليهل الهنظم . د علي مهاروز، دمحمو. ، دعزام محمد علي. د .2

 . 2014، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان 20، 1االقتصادية، ط 

، الفكر السياسهي واالسهتراتيجي للواليهات المتحهدة األستاذ الدكتور عبد القادر مهمي .1

 .2001، 1ان، ط عمّ  ،نشر والتوزيعاألمريكية، دار الشروق لل

http://www.e-joussour.net/ar/node/23/b-cashed-simila


22 

 إسههماعيل،ل محهرو محمههد.د ، الليثهي محمهد .د أبههو عجميهة، عبهدالعزيز محمهد.د .10

 والنشههر، للطباعههة العربيههة النهقههة دار العربههي، والههو ن أوروبهها     االقتصههاد التطهور

 .1172بيروت، 

، رق األوسطركز الكندي لدراسات الش، الممسعود، األزمة المالية العالمية سميح. د .11

 . 2010رام اهلل،  –، دار الشروق لمونتريا

االسهكندرية،  -، األزمة المالية والفسهاد العهالمي، دار الفكهر الجهامعيمحمود رمزي .12

2001. 

13. L. Robbins, The Great Depression, London, Macmillan And CO., 1935. 

زائههر ، الموقههع الج –العلميههة الجامعيههة لمركههز واليههة الههوادي الجههامعي  المدونههة .14

 eloued www.univ.-eloued.dz univ-elouedاأللكتروين ، 

15. W.A. Lewis economic Survey –1919–1939, London Unwin University 

Books , 1966.  

 الكساد العظيم ، موقع منتديات تداول االقتصادية – 1121أمريكا  .19

www.tdwl.net/vb/showthread.php? 

الصههحيفة االقتصههادية -1121سههيل الههدرا  ،  إعههادة قهراءة أحههداث الكسههاد الكبيهر عههام  ، .17

 -http:www.aleqt.com/2008/03/article 2002 (آذار)مهههههههارل 2األلكترونيهههههههة، 

13111.prims 

، موقهههع مجهههالس شهههبكة بورصهههات  1112 – 1121الكسهههاد الكبيهههر : األزمهههة   .12

:http:borsat.net/showthread.php?t=269 الكساد الكبيهر : محمد عويس ، مقال– 

 . 2012يوليو  12أسباب ودرول ، جريدة الحياة اللندنية ، 

 :الرئيسي للكساد الكبير ، موقع الكتروين السبب  .11

eToro online Forexwww.etoro.ae  

لحهوار المتمهدن أسهبابها وتهداعياتها، ا–عطا الرضهيع ، أزمهة الهدين األمريكهي  حسن .20

،29/1/2014. 

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php


21 

العراق، بحث بعنوان  -جامعة البصرة -حسين جواد كاظم. علي األسدي ، د يوسف .21

التحهديات  "تحليل ظاهرة األزمات المالية وسبل اإلحا هة منهها ، منشهور    كتهاب  "

األزمة المالية العالميهة واآلمهاق المسهتقبلية ،  -منظمات األعمال المعاصرة تواجه التي

 . 2011، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،  1زء الثاين ، ط الج

 -الكبير والكساد كينز : بعنوان الدكتوراه ببرنام  خاص  ،بحثهعويق يوسف هيثم .22

 القهاهرة، بجامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية ،2002  وأزمة1121   أزمة   قراءة

 2010مارل

  Golab.3olum.org/1503- topic : 

آرثر مارويك ، الحرب والتحول االجتماعي   القرن العشرين ، ترجمهة  سهمير عبهد  .21

 .1110، دار المأمون ، بغداد ،  الرحيم الحلبي

، عهدد 2002ر  مهارل 2صحيفة ماينانشهال تهايمز، االلكترونية، نقالً عن  االقتصادية .24

2229: 

http:www.aleqt.com/2008/03/article-13111.print 

25. League of Nations , World Economic Survey ,  1932 , p 12 

الجزائهر ،  –عطوان، األسواق النقدية  والمالية ، ديوان المطبوعهات الجامعيهة  مروان .29

1111 . 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 



22 

 

 

 الفصل الثاني

 

 األزمات المالية والصراع 

 ما بين الكينزية والليبرالية الجديدة

 



29 



27 

 ن أزمة الكساد الكبير والَمخرج م النظرية الكينزية :أواًل

 - 1121)الكسهاد الكبيهر  -أعنف وأكثهر متهرات الكسهاد  هوالً  قتصاد الغربيلقد واجه اال

يهة ميركمهن القهوى العاملهة   الواليهات المتحهدة األ %22كان  1111لدرجة أنه   عام  -(1111

  عهام  لَثهي مسهتواهوالهدخل الحقيقهي حهوالي ثُ ، كما كان النظام المصر    حالة انهيهار، بال عمل

1121 . 

أن تقههعف وتتزعههزع الثقههة بالنظريههة الكالسههيكية  و  ظههل هههذه الظههروف لههم يكههن غريبههًا

لكالسهيكي الكبيهر ديفيهد ذلك القانون الذي سهبق وأن اعتنقهه االقتصهادي ا)وبقانون ساي ، عمومًا

 .. وأن تظهر الحاجة إلى نظرية بديلة، (ريكاردو

 مهإذا حهدث مهثالً ، «يخلق الطلهب الخهاص بهه العرض»أن    وملخص قانون ساي يتمثل 

أقبهل رجهال األعمهال علهى ، وانخفا مستوى النات  القومي إلى مها دون الطاقهة القصهوى لإلنتها 

إذ يقهوم ههؤالء بإنفهاق الهدخول التهي يحصهلون عليهها   شهراء مها سهاهموا   ، تشغيل ُعمال ُجدد

حد الققاء على البطالة والعهودة إلهى مسهتوى الطاقهة وهكذا يتم   وقت وا، من سلع جديدة إنتاجه

 .. (1)اإلنتاجية القصوى للنظام االقتصادي

التههي أرسههى أسسههها كههل مههن سههميث ، لقههد اجتهههد أتبههاع المدرسههة الكالسههيكية الليبراليههة

الههذي اسههتمرت آثههاره  -  تقههديم األسههباب التههي تفسههر أزمههة الكسههاد الكبيههر ، وريكههاردو وغيرهمهها

إذ ألقى البعا منهم اللوم علهى نقابهات العمهال ، و  البحث عن مخر  – 1140عام عمليًا حتى 

، وعدم انخفاضها مع انخفاض أسعار السلع   حال نقص الطلب عليهها، لتسببها   جمود األجور

من شأنه عندما تهنخفا أسهعار السهلع أن تقهل األربهاح ممها  -حسب ذلك البعا –مهذا الجمود 

 .. ل واإلنتا يؤدي إلى نقص التشغي

لكهن ههذا الحهل ، وبالتالي رأى ذلك البعا أن الحل يكمن   تخفيا مسهتويات األجهور

أكبهر بكثيهر مهن أن يواجهه بحهل ، إذ إن ثقل األزمة ومها تنطهوي عليهه مهن بطالهة واسهعة، لم ُيؤخذ به

 .. كهذا

                                                 

 .1، ص 1172سلوى علي سلمان، محاضرات   التشغيل والدورات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية، .د ( 1)
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 المشهروعات مقد ألقى المسؤولية األولى للبطالة علهى الزيهادة الكبيهرة  ، أما البعا اآلخر

والتههي تميههل إلههى تشههغيل عمههال أقههل ممهها تشههّغله ، االحتكاريههة ذات النطههاق اإلنتههاجي الكبيههر

ولكهن القليلهين قبلهوا ههذا الهرأي كتفسهير لالنهيهار   ، المشروعات التي تعمهل   ظهروف تنامسهية

لطويهل وإن كان يمكن أن يؤدي إلهى اتجهاه عهام   المهدى ا، ماالحتكار، 1121حجم التشغيل عام 

إال أنه ال يبدو سببًا مقنعًا لظهور تقلبات قصيرة األجهل   مسهتوى ، إلى انخفاض مستوى التشغيل

 . (1)التشغيل

قاف إلى ما تقدم أن النظريهات الكالسهيكية للهدورات عجهزت ههي األخهرى عهن تقهديم يُ 

دون  –بد أن يمهر  لى مترة الإذ كانت تنطوي على االعتقاد بأن النظام االقتصادي إ، التفسير الصحيح

لكهن الكسهاد الكبيهر ، ومهن َثهمَّ إلهى متهرة الهروا ، من مترة الكساد إلى مترة يسترد ميهها نشها ه –تعثر

امتههدت آثههاره حتههى عههام  1111وحتههى عههام  1121ي   الفتههرة مههن ميركههالههذي واجههه االقتصههاد األ

1140 . 

سهتطاع إزالتهه كمها لهو وكان ذلك الكساد الكبير يبدو   صهورة ركهود اقتصهادي لهيس   الم

 .. كانت المشكلة هي الخرو  من كساد دوري

 كانههت 1140إذ إنههه وحتههى عههام ، و ههوال هههذه الفتههرة اسههتمرت البطالههة بشههكلها الخطيههر

وكان المخر  للتخلص من تلك األزمهة اسهتعدادات ، ية بال عملميركمن القوة العاملة األ (12%)

 . الدماع ثم الحرب

قتصهاد الحهر التهي قامهت لالالكساد الكبير كل االمتراضات النظريهة لقد انهارت بسبب أزمة 

التهي أرسهى ُأسسهها كهل  مهن آدم سهميث وديفيهد ريكهاردو  -عليها النظرية االقتصهادية الكالسهيكية

وغيههرهم مههن المفكههرين االقتصههاديين الرأسههماليين ، ... وجههون سههتيوارت ميههل وهيكشههر وأولههين

 . وث األزمةألنها ساعدت على حد –الكالسيكيين

 Keynsian)بههرزت النظريههة الكينزيههة ، ومههع هههذه التغييههرات الجذريههة   الفكههر الرأسههمالي

Theory ) التههي اهتمههت بشههروط تحقههق التوظههف الكامههل   ضههوء امتراضههات مخالفههة للنظريههة

وأصههبحت سياسههاتها النقديههة والماليههة المقههادة لألزمههات والههدورات والتقلبههات ، الكالسههيكية

                                                 

 .90سلوى علي سليمان، مصدر سابق، ص .د(  1)
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وتهم علهى أساسهها نمهو القطهاع ، من أهم ما يميز توجهات وسياسات الدول الرأسهمالية االقتصادية

  الحيهاة  « Welfare State-دولهة الرمهاه» العام وتأميم القطاعات الخاسرة إضهامًة إلهى تعهاظم دور

وبرمجتهه وضهبطه لمنهع االقتصهاد بفهرض رقابهة قويهة علهى ، لقهمان التوظيهف الكامهل االقتصادية

  .(1)األزمات

وأكهد ، 1110لقد انهارت النظرية الكالسيكية عنهدما واجههت أول اختبهار عملهي لهها عهام 

هذا االنهيار ظهور نظرية كينهز بهديالً لهءراء الكالسهيكية   شهرح الكيفيهة التهي يتحهدد بهها الهدخل 

 .. الصناعي الحديثاالقتصاد والتشغيل   

بلور نظريتهه التهي عهارض ميهها  (1149 -1221)االقتصادي اإلنجليزي جون مينارد كينز 

بل تجاوزهها مهن خهالل مؤلفهه الشههير ر من خاللها أزمة الكساد وُسهوالتي مسَّ ، النظرية الكالسيكية

 . «النظرية العامة   التشغيل والفائدة والنقود»

الدولة تسهتطيع مهن خهالل سياسهة القهرائب والسياسهتين »ومن أهم ما تقوم عليه نظريته أن 

 . «االقتصاديةأن تتحكم بالدورات والتقلبات ، ديةالمالية والنق

 :وقد عزا كينز أزمة الكساد العالمية إلى ما يلي

 . االقتصاديةأي يوجد ركود   العجلة ؛ التشغيل الكامل غير مقمون .1

 . الطريقة التعسفية المنتهجة   توزيع الدخول .2

 . (قع   قطاع التوزيعبؤرة األزمة ت) نقص الطلب الكلي النات  عن سوء توزيع الثروة .1

ألن انخفاضهها سهيؤدي إلهى انخفهاض دخهل  ؛سهبب للبطالهة ويرما كينز أن آليهة األجهور

 . مما ُيعقد مشكلة تصريف السلع باألسواق، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع، العمال

االقتصهاد وتركز نظرية كينز علهى دور كهل مهن القطهاَعيْن العهام والخهاص   االقتصهاد؛ أي 

أنه مع تهدخل الدولهة   بعها  ؛ أي(دون تدخل الدولة) إذ يختلف كينز مع السوق الحر، لمختلطا

 . المجاالت

                                                 

دار ، ل، مونتريههاركههز الكنههدي لدراسههات الشههرق األوسههط، الماألزمههة الماليههة العالميههةسههميح مسههعود، .د ( 1)

 .91م ، ص  9090رام اهلل،  –الشروق 
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الكلهي تحهدد إلهى حهد بعيهد سهلوك األمهراد علهى االقتصهاد ويعتقد   نظريتهه أن اتجاههات 

 علهى دور الطلهب، ين الكالسهيكييناالقتصهاديكما العديد من ، وقد أكد، الجزئياالقتصاد مستوى 

خصوصههًا   متههرات الركههود ، االقتصههادوأن لهههذا الطلههب دورًا رئيسههيًا   ، الكلههي علههى السههلع

إذ يعتقههد أنههه مههن خههالل الطلههب الكلههي تسههتطيع الحكومههة محاربههة البطالههة والكسههاد ، االقتصههادي

 . (1)خصوصًا إبان الكساد الكبير

مبههدأ اليههد » امههل ومههقال يميههل إلههى االتجههاه إلههى التوظيههف الك االقتصههادويعتقههد كينههز أن  

إذ دعهها إلههى  ؛الحساسههة االقتصههاديةميَّههزت كينههز   تناولههه للققههايا  1121كمهها أن أزمههة ، «الخفيههة

، (1110)نظريهة النقهود : فين همهاوخلهص إلهى وضهع مهؤلَّ ، السيطرة على التجارة للحد من آثارها

 . (1119) والنظرية العامة   التشغيل والفائدة والنقود

غهي أن يكهون هنهاك علهى الصهعيَدْين الهو ني والهدولي بهرام  مهن شهأنها أن أنه ينب وأوضح

إذ توصل إلى استنتا  مفاده أن الميزانية الو نيهة لهيس مقهط لخدمهة ، تؤدي إلى سياسة نقدية موحدة

سههتخدم كههأداة رئيسههية   بههل ينبغههي أن تُ ، أغههراض ماليههة كههالتخطيط إليههرادات الحكومههة ونفقاتههها

 . و نيالتخطيط لالقتصاد ال

أنهه مهن شهأن السياسهات أن تهنظم آليهة عمهل الهدورة التجاريهة مهن  والمطلوب   رأي كينهز

 . خالل تنظيم العمالة واالستثمار

وبههذلك يكههون قههد نقهها األمكههار ، سههيتحقق ال محالههة االقتصههاديومههن آرائههه أن التههوازن 

 . الكالسيكية التي انتشرت من قبله

وخاصههًة موقفههه مههن ، ي روزملههتميركههمههن الههرئيس األ وقههد لقيههت أمكههار كينههز تأييههدًا كبيههراً 

إذ رأى أن الدولهة تسهتطيع مهن خهالل سياسهة القهرائب والسياسهة ، ين العهامالقرائب وخدمهة الهدَّ 

 . (2)االقتصاديةالمالية والنقدية أن تتحكم ميما يسمى بالدورات 

                                                 

 ، كليهة2002وأزمهة  1121أزمهة    اءةقهر - الكبيهر والكسهاد كينهز :الهدكتوراه بعنهوان ببرنهام  خهاص عويقهة، بحهث يوسف هيثم ( 1)

  Golab.3olum.org/1503-topic، 2010آذار /القاهرة، مارل بجامعة السياسية والعلوم االقتصاد

 .، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابقةهيثم عويق ( 2)
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أنهه يتعهين علهى و، ورأت النظريهة الكينزيهه أن التشهغيل يكهون أقهل   حهال تهوازن االقتصهاد

إذ تقهوم ههذه النظريهة ، الحكومة تشجيع اإلنفاق من خهالل تمويهل العجهز لقهمان الشهغل للجميهع

 :على ما يلي

 . ال يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .1

يمكههن أن يكههون بوضههع التههوازن عنههد مسههتوى أقههل مههن مسههتوى التشههغيل االقتصههاد أن   .2

 . الكامل

 . البطالة أمر غير  وعي  .1

 . جور واألسعار غير مرنة باتجاه االنخفاضاأل  .4

 . ال بد للحكومة من التدخل   تنشيط الطلب الكلي  .2

و  الوقت ذاته السيطرة على المسهتوى العهام ، يمكن للحكومة التدخل   تنشيط الطلب  .9

 . (1)لألسعار   إ ار نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل

 :الثة موضوعات رئيسية هيلقد اشتمل التحليل الكينزي على ث

إذ يوجهه نقهده أل روحهات الكالسهيكيين بشهأن أن : الطلب الكلي ومستوى التشهغيل: أوالً 

ومنحنهى ، مستوى التشغيل ومستوى األجر الحقيقي يتحددان بتقها ع منحنهى الطلهب علهى العمهل

 effective - ويقّرر كينز بدالً من ذلهك أن الطلهب الفعلهي، وما وراءهما من عوامل، عرض العمل

demand هو الذي يحدد مستوى األجور . 

العهرض والطلهب   سهوق »بهأن  و  هجومه علهى أ روحهات النظريهة الكالسهيكية القائلهة

 :أثار كينز نقطتين رئيسيتين هما، «حددان مستوى التشغيل واألجر الحقيقيالعمل يُ 

ن العمههال عههادًة ال مبينههًا أ، ن عههرض العمههل دالههة   األجههر الحقيقههيإمهههو يههرما القههول   .1

ينسههحبون مههن سههوق العمههل عنههدما تههنخفا األجههور الحقيقيههة نتيجههًة الرتفههاع مسههتوى 

 . األسعار مع ثبات معدل األجور النقدية

بههأن قههوة المسههاومة التههي يتمتههع بههها العمههال   تحديههد ، وهههو يههرما رأي الكالسههيكيين .2

 . وى التشغيلأجورهم النقدية تسمح لهم بتحديد أجورهم الحقيقية ومعها مست

                                                 

 .12/1/2009النظرية الكينزية، جريدة الثورة السورية بتاري   -نقال الشعار، مصطلحات اقتصادية.د ( 1)
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أن مستوى التشغيل ال يتحدد بتقها ع منحنهى العهرض والطلهب   سهوق  ومن َثمَّ يقّرر كينز

والذي يتحدد بدوره   النظرية الكينزية بطريقة مختلفهة عهن ، ولكن بمستوى الطلب الفعلي، العمل

 . الطريقة التي يتحدد بها   النظرية الكالسيكية

تههنص النظريههة الكالسههيكية علههى أن النقههود كلههها تههذهب إلههى بينمهها : نظريههة النقههود: ثانيههًا

 . مإن كينز يرى أن النقود ال تطلب مقط بدامع المعامالت وإنما أيقًا بدامع المقاربة، المعامالت

بينما تتناول النظريهة الكالسهيكية كهالً مهن االدخهار واالسهتثمار م :االدخار واالستثمار: ثالثًا

لكنهه ، نرى كينز يوامق علهى ههذه العالقهة الداليهة بالنسهبة لالسهتثمار، ائدةباعتبارهما دالة   سعر الف

 .. (1)يعتبر االدخار دالة   الدخل

، ما يجب اإلشارة إليه أن نظرية كينهز جهاءت لتحهل أزمهة الهدول الرأسهمالية المتقدمهة مقهط 

، غيل   أي دولهةإذ رأى أن الدخل الكلهي دالهة   مسهتوى التشه، ولم تتعرض لمشاكل الدول النامية

 . وأنه كلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي

 :(2)التالية االقتصاديةوقد استخدم كينز األدوات 

تحدث بسبب نقص الطلب الفعهال وللهتخلص منهها  –ومقًا لكينز  –مالبطالة : الطلب الفعَّال .1

 . ستثمارسواًء على االستهالك أو على اال، يقترح كينز حدوث زيادة   اإلنفاق

يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأل المهال تمثهل أحهد المحهددات : الكفاية الحدية لرأل المال .2

وُيوِجههد عالقههة عكسههية بههين االسههتثمار والكفايههة الحديههة لههرأل ، الرئيسههية لمعههدل االسههتثمار

 . المال

الحديهة  يمثهل سهعر الفائهدة العنصهر الثهاين المحهدد لالسهتثمار بجانهب الكفايهة: سعر الفائهدة  .1

 . ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفقيل عرض النقود، لرأل المال   النموذ  الكينزي

                                                 

 .عن عن نظرية كينز سلوى علي سليمان، مصدر سابق، نقالً .د (1)

 Keynes,The General Theory, P.12 

منظومههة اإلصههالح اإلداري بههين النظريههة والتطبيههق، مجموعههة النيههل  -عههادل رزق، إدارة األزمههات الماليههة العالميههة (2)

 .122، ص 2010للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 
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واقتصههاد ، بطالهة ال إراديههة: يقههوم المقهاعف الكينههزي علههى أربعهة مههروض هههي: المقهاعف  .4

وأن يتسهم العهرض بدرجهة مرونهة ، ومائا   الطاقهة اإلنتاجيهة للسهلع االسهتهالكية، صناعي

 .. (1)رأل المال الالزمة للزيادة   اإلنتا مناسبة وتومير سلع 

 يهمنها هنها أن نشهير، بعد هذا االستعراض الموجز لبعا ما جاء   كتاب جون مينارد كينز

  ضهوء امتراضهات مخالفهة للمدرسهة ، إلى أن نظريتهه اهتمهت بشهروط تحقهق التوظيهف الكامهل»

ألزمههات والههدورات والتقلبههات وأصههبحت سياسههاتها النقديههة والماليههة المقههادة ل، الكالسههيكية

وتهم علهى أساسهها نمهو القطهاع ، من أهم ما يميز توجهات وسياسات الدول الرأسهمالية االقتصادية

  الحيههاة  Welfare State - إضههامًة إلههى تعههاظم دولههة الرمههاه، وتههأميم القطاعههات الخاسههرة، العههام

وبرمجتهه وضهبطه لمنهع تصهاد االقبفهرض رقابهة قويهة علهى ، لقمان التوظيف الكامهل، االقتصادية

 .. «األزمات

 ركُته إذا بأنهه الثانيهة العالميهة الحهرب بعهد الرأسهمالية الصناعية الدول   االعتقاد ساد لقد

 النقابهات وسهتمارل، سهتزداد البطالهة مهإن الدولهة تهدخل بهدون سهابقًا كهان وشأنه كمااالقتصاد 

 خصهبة والفقهر مهادة البطالهة   وستجد، ةالدول مكثفة على اليسارية ضغو ًا السياسية واألحزاب

 .. الرأسمالي التنامسية للنظام قدرته من السوميتي سيعزز االتحاد وأن، للتحريا

 أساسهيًا   الدولهة دوراً  خاللهها مهن تلعهب، وماليهة اقتصهادية اعتمهاد سياسهات تهم لذلك

 والفائهدة للنقهود العامهة يتهنظر»أورده كينز    لما ومقًا وذلك، واالجتماعي االقتصادي نيْ المجالَ 

 النظهام يتجنهب أن المسهتحيل مهن أنهه ميهها علهى ركهز إذ، 1119عهام  صهاغها التهي« والتوظيهف

 إال، (1111 – 1121)الكبيهر  الكسهاد   حهدث كما، االقتصادية األزمات   الرأسمالي الوقوع

 العهرض وقهوىالكلهي  الطلهب قهوى تقلبهات الموضهوعي بهين نوازِ الُمه دور الدولهة لعبهت إذا

 . (2)الكلي

                                                 

 .21عادل رزق، مصدر سابق، ص  (1)

 اقتصهادي أعمال جدول ومرض وودز بريتون ومؤسستا العالمية التجارة منظمة -الجنسية متعددة شركات :الحمش منير (2)

  -اإلمريقيهة العربيهة البحهوث العربهي، مركهز الهو ن   العولمهة وتحهديات الو نية الدولة الو نية، كتاب الدولة على سياسي

 .114، 111 دمشق، ص – اإلستراتيجية والبحوث الدراسات ركزالقاهرة، م
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 وتزايهد االقتصهادي النشاط   الدولة تدخل الرأسمالي بتزايد النظام تميز الوقت ذلك ذومُ 

 مها، الصهحية والتعليميهة واالجتماعيهة؛ المجهاالت مختلهف   مجاالته وتنوع، الحكومي اإلنفاق

إذ ، واالزدههار الرخهاء مهن حالهة 1172و 1142الفترة ما بين عاَمي  العيش   الرأسمالية من مّكن

التقهخم  نسهبة تتعهدَّ  ولهم، (%1) البطالهة نسهبة تتجهاوز ولهم حهد البطالهة إلهى أدنهى انخفقهت

 . (%4)إلى  متقدمًا وصل معدالً  االقتصادي النمو حقق بينما، (242%)

 الرمهاه دولهة الثانيهة العالميهة الحهرب بعهد قهرن ربهع مدار على حقق الذي، االزدهار وهذا

 أخهذ المتحهدة علهى الواليهات إقهدام ولوال، الكينزية بالنظرية األخذ ليتم لوال كان ما، االقتصادي

 واتفاقهات إجهراءات عبهر االقتصهادي مالمهح النظهام اتجاههات وصهياغة تحديهد   المبادرة زمام

، األمهوال رؤول وحريهة، العمهالت تحويهل وحريهة، الصهرف أسهعار اسهتقرار تقهمن، محهددة

 . دوليةال التجارة حرية وضمان

وهههي أنههه مهها كههان للكينزيههة أن تحقههق الفوائههد ، جههرى إغفالههها، لكههن هنالههك ققههية أساسههية

سوى بتومر عامَليْن لهم يجهرِ االعتهراف ، والمزايا   تلك الفترة للرأسمالية قبل مشلها والتخلي عنها

 :بل النظرية الرسمية للواليات المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية وهمابهما من قِ 

، الكينزيهة وراء الهدقيق الكهامن االقتصهادي المنطهق إذ إنه بموجهب :االجتماعي الدولة دور  .1

 . مالئم توازن تحقيق أجل من، جيد بشكلاالقتصاد  الدولة بقبط تقوم

 إذ إن أحهد، جديهد نوع إداريًا من دوراً  تلعب لكونها، بكثير أوسع الواقع دورها   ولكن 

 بحيث، االقتصادية القومية عن للدولة اإلداري الدور مصل ية كانللكينز الخفية المنجزات أعظم

 دورهها علهى الوقهت نفهس تحهامل   وأن، الهدولي بهالمعنى حقهاريةً  تصهبح أن للدولهة أمكهن

 . التدويل  ريق عثرة   الوقوف حجر   تستمر أن دون من، القمعي

 العمالهة مفههوم مهع سهجامًاالِعرقيهة ان للمهرأة ولألقليهات التقليديهة غيهر االسهتغالل أشهكال .2

 ضهوء و ، النقهدي العهالم إ هار الرأسهمالي   التراكم بوسع يكن لم إذ، الكينزية الكاملة  

 النسهاء بعمهل ممثلهة، االقتصهادي المجال   بدون المدخالت يستمر أن، «الدوالنية»نشوء 

 . (1)الِعرقية واألقليات

                                                 

، 9001اهلل،  التنهوير، رام والجنهوب، دار الشهمال بهين العالقهات   وتناققهات أزمهات - الجديهدة بيهل، اإلمبرياليهة روبرت ( 1)

 .91ص
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 الجديدة بديالً عن الكينزية يةتبلور الليبرال -الليبرالية الجديدة  :ثانيًا

 :أركانها ومبادئها.. ماهية الليبرالية الجديدة .9

 –اقتصههادي هههي أيههديولوجيا وتيههار مكههري  -نقههيا النظريههة الكينزيههة  -الليبراليههة الجديههدة
، واجتمهاعي وسياسهياقتصهادي لعب الدور األساسي   ظهور وتطور الرأسهمالية كنظهام ، سياسي

التهي جهاء بهها آدم سهميث وديفيهد ريكهاردو ، االقتصهاديةاد جدلي لليبرالية وهي   ذات الوقت امتد

ه ْعهدَ  ..ه يمهرْعهدَ )وغيرهما من ُمنَظِّري المدرسة الكالسيكية   القرَنيْن الثهامن عشهر والتاسهع عشهر 

 :من الزوايا التالية( يعمل

  واقتصاد السوق الحر االقتصاديةزاوية الحرية . 

  َللجماعات واألمراد االقتصادية  الشؤون  ع تدخل الدولةنْ زاوية م . 

 نتا إلا لوسائل الفردية الملكية زاوية سيادة . 

 نتها إلا مالكهة لوسهائل  بقهة؛ المجتمهع إلهى  بقهات ومن ناحية أنهما تؤديهان إلهى انقسهام 

 مالكهة بهل، (الهالم بفتح)ستَغلة مُ  اإلنتا  لوسائل مالكة غير و بقة، (الغين بكسر)ستِغلة مُ 

 .. العمل سوق   بيعها على عملها ومجبرة لقوة

 وساعات واألجور األسعار تحديد   للدولة تدخل أي تتقمن كال منهما ال من زاوية أن 

 تجديهدها وُسهبل، العمهل قوة تمس التي االجتماعية للمسائل اهتمام أدنى ولم ُتبْدِ ، العمل

 . إنتاجها وإعادة

   القديمة والليبرالية الجديدة شّكلتا   عالقتهمها مهع  اديةاالقتصمن زاوية أن كالً من الليبرالية

وإن كانهت الثانيهة وّظفهت ، االقتصهاديدول الجنوب حالًة استعمارية بالبُعدين العسهكري و

مؤسسههات لههم تكههن موجههودة   زمههن الليبراليههة القديمههة أال وهههي مؤسسههات بريتههون وودز 

ب ْهه  خدمهة عمليهة نَ ( لنقهد الهدوليوالبنهك الهدولي وصهندوق ا، منظمة التجارة العالميهة)

 . ولهالعالم الثالث وَسْلب سيادة دُ 
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لليبراليههة  االقتصههاديةإال أن المقههامين ، ورغههم القواسههم المشههتركة سههالفة الههذكر بينهمهها

تختلف   كثير من العناوين والتفاصيل وبشكل كبير عهن مقهامين  -عند الكالسيكيين  االقتصادية

 :لمرحلة الراهنة من النواحي التاليةالليبرالية الجديدة   ا

  أن الليبرالية االقتصادية الكالسيكية بعكهس الليبراليهة الجديهدة حاربهت االحتكهار واألربهاح

ونههادت بالمنامسههة الحههرة و البههت ، المتحققههة منههه باعتبههاره ربحههًا مصههطنعًا وغيههر حقيقههي

 . الدولة بالتدخل لمنع االحتكار

 حهين ، ت على العمل واعتبرته مصدر القيمهة وأسهال الثهروةأن الليبرالية االقتصادية رّكز  

ومصهدر الثهروة بالنسهبة لهها ههو رأل المهال المهالي ، أن الليبرالية الجديدة بالقهد مهن ذلهك

 . (1)والربح المتحقق من االحتكارات

مههن منتجههات )تحريههر أسههعار جميههع السههلع / المنامسههة: وأبههرز محههاور النيوليبراليههة هههي

 . إعادة النظر بدور الدولة /صةالخصخ/(وخدمات

 الصدمة النقدية النيوليبرالية .9

لقد تم توثيق نَِسب االقتصاد النيوليبرالي توثيقًا جيدًا ارتبا ًا باآلباء والُمنظّرين المؤّسسهين 

إذ سهّوق مبادئهه ، الهذي غهادر كليهة االقتصهاد   لنهدن إلهى شهيكاغو« مون هايهك»وعلى رأسهم ، له

وشهارك مريهدمان ، بَمن ميهم ميلتون مريهدمان، ى مجموعة صغيرة من النالحول السوق الحرة لد

وهنالهك ، معرمًا عن االحتيا ي الفيهدرالي بأنهه السهبب،   تأليف تاري  رجعي للركود االقتصادي

 . مكرة رئيسية   كتاباتهما مفادها أن الفردية والسوق هما الشر ان األساسيان للحرية

حهدث البينهة التاريخيهة بصهوت واحهد عهن العالقهة بهين الحريهة تت»وأعلن مريدمان بوضوح 

وال علم لهي مثهال   المكهان والزمهان عهن مجتمهع تميهز بقهدر واسهع مهن ، السياسية والسوق الحرة

                                                 

سهعيد  حيهدر الهدكتور جهراهأ -العراقيهة االقتصهادية الشبكة موقع مع االقتصادية الليبرالية حول شبير، حوار بارق - 1

 .www.iraqieconomist.net-cashed-similar، 2010/  22/1بتاري  

http://www.iraqieconomist.net-cashed-similarن/
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ولهههم يسهههتخدم أيقهههًا أمهههرًا مشهههابهًا للسهههوق الحهههرة لتنظهههيم كتلهههة النشهههاط ، الحريهههة السياسهههية

 . (1)«االقتصادي

أخرجها  1171لكن حصهل حهدثان عهام ، ًا صارخة   البريةوبقيت هذه الطروحات أصوات

 :النيوليبرالية من اإلهمال وهما

وقههد أقلقههه التقههخم المتزايههد والنمههو  -ي ريتشههارد نيكسههونميركههقيههام الههرئيس األ: أوالً 

ُمنهيهًا السهعر ، وبالتخلي عهن قابليهة تحويهل الهدوالر إلهى ذههب، بفرض ضوابط لألجور -البطيء

 . 1144ي جرى االتفاق عليه   بريتون وودز عام الثابت للصرف الذ

أرسل القاضي   المحكمة العليا لهويس بهاول مهذّكرة ، وبعد أسبوع من قرار نيكسون: ثانيًا

يطالههب ميههها بهجههوم أيههديولوجي ضههد الراديكههاليين   الحههرم ، يههةميركسههرية إلههى غرمههة التجههارة األ

جهه مهن ضهعف تهأثير النخبهة السياسهية   تهولي وأبهدى انزعا، الجامعي الذين يشهجبون الرأسهمالية

ويجهب ، ويجهب االجتههاد   مثهل ههذه القهوة، القهوة السياسهية ضهرورية»: وقهال محهذراً ، األعمال

ن ميهزا يْ مهن دون اإلحهرا  أو التهردد اللهَذ  –استخدامها بتصميم ، عندما تستدعي القرورة إلى ذلك

 . (2)«يةميركاألعمال األ

مها دمهع حكومهات العهالم  1171ركهود وتقهخم هائهل عهام  يقاف إلهى مها تقهدم حهدوث

، إمها زيهادة القهرائب، وكانت أمام خياَرْين أحالهما ُمر، للعمل لمواجهة العجز الهائل   موازناتها

 وإما وضع حد لدولة الرعاية الكينزيةو

يهة بحكومهة الهرئيس التشهيلي ميركأيقًا أ احهت المخهابرات المركزيهة األ 1171و  عام 

راح « أوغيسهتو بينوشهيه»دور ألينهدي المنتخبهة عبهر انقهالب عسهكري دمهوي قهام بهه الجنهرال سلفا

مها دمهع كهل مهن هايهك ومريهدمان للسهفر مهورًا ، ضحيته آالف الشهداء من مؤيدي حكومة الليندي

                                                 

نهايهة عصهر الجشهع، ترجمهة أنطهوان باسهيل، شهركة المطبوعهات للنشهر  -بول مايسون، انهيار االقتصاد العالمي ( 1)

 : ، نقال عن172، ص 2012، 2ت، طوالتوزيع، بيرو

M.Friedman, Capitalism and Freedom,New York,1992,chapter one  

 .172بول مايسون، مصدر سابق، ص  ( 2)
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لتشههيلي لتهنمههة الجنههرال كاشههَفيْن عههن وجهيهمهها الحقيقيههين حيههال عههدائهم للديمقرا يههة والحريههة 

 . السياسية

  الوقهت ، نيوليبراليهة باالقتصهاد« صدمة اقتصهادية»وقد حّث مريدمان بينوشيه على إلحاق 

الذي كانت ميه أعقاء الحكومة االشتراكية ومناصروها يتعرضون ألشد أنهواع التعهذيب الجسهدي 

 . (1)والنفسي

وارتفعهت البطالهة ، %22إذ خفِّا اإلنفهاق : لقد أصبحت تشيلي مختبرًا لمدرسة شيكاغو

 . ومعها نظام التعاقد، وُخصخصت غالبية الشركات التي تملكها الدولة، رتفاعًا كبيراً ا

علهى تبنهي ، حكومتَي يسار الوسهط   الواليهات المتحهدة، وأجبرت األزمة االقتصادية تاليًا

لبريطانيها  1179وأجبر اإلنقاذ الذي قام به صندوق النقد الدولي عام ، العالجات المجّربة   تشيلي

 . حكومة العمالية على خفا اإلنفاق العام وزيادة القرائبال

وميما كانت إدارة الرئيس جيمهي كهارتر الديمقرا يهة   الواليهات المتحهدة تعهاين سهكرات 

ُعيِّن بول مولكر إلدارة االحتيا ي الفيدرالي، %2. 12وقد بلغ التقخم ، الموت
(2) . 

رامعهًا أسهعار الفوائهد وُمجبِهرًا ، د متقهدموقد أ لق مولكر أول صدمة ماليهة شهاملة   اقتصها

وههذا ههو العهال  النيهوليبرالي : البنوك على االحتفاا بالمزيد من المال   محاولة الستثارة الركهود

 . للتقخم والرتفاع األجور ولقوة التنظيم العمالي

، نفهاقتجدر اإلشارة هنا إلى أنه وقبل أن تبدأ حكومة حزب العمال   بريطانيا   خفها اإل

السهيطرة »وأن « المهذهب النقهدي لهيس كاميهًا»مهن أن ، السير كيهث جوزيهف، حذر تلميذ مريدمان

علينهها ... ولههو أنههها ضههرورية، المتشههددة التههي ال تتزعههزع علههى عههرض المههال ليسههت كاميههة   ذاتههها

كمها نحتها  إلهى تحفيهز منتجهي الثهروات ، التوصل إلى خفا كبير   القرائب و  اإلنفهاق العهام

 . (3)«وتشجيعهم

                                                 

 .179بول مايسون، مصدر سابق، ص  ( 1)

 . 177بول مايسون، مصدر سابق،  ص  ( 2)

 .177المصدر السابق ص  ( 3)



11 

 :مدرسة لندن ومدرسة شيكاغو النقدية -جناحا الليبرالية الجديدة 

   الثانيهة العالميهة الحهرب بعهد مبكهراً  نفسهها التعبير عن وجدت التي، الجديدة والليبرالية

 الحهرب بعهد ألمانيها   واسهعًا لقيهت انتشهاراً  والتهي، «النقديهة شيكاغو مدرسة»و« لندن»مدرسة 

 المفهاهيم علهى تعديالت لتدخل جاءت« االجتماعي السوق اقتصاد»عرف به ميما، الثانية العالمية

 المظهاهر تنهامي االعتبهار   تأخهذ أن محاولهةً  - الحهرة المنامسهة تبنت التي - الكالسيكية الليبرالية

 . االقتصاد اختالالت   وظهور االحتكارية

 بغهرض مقهط ولكهن، االقتصهاد   الحكهومي التهدخل الجديهدة الليبراليهة أباحهت وبذلك

 . لألسعار الحر والتشكيل، الرأسمالية المالئمة للمنامسة الظروف خلق

التهي شهّكلت مخرجهًا مهن أزمهة الكسهاد ، «للكينزيهة»أو «لالشهتراكية»مخالمهًا  ذلهك ومهع

 ظلهت مقد،   الغرب بعد الحرب العالمية الثانية« الرماهية دولة»وأسال ( 1111-1121)الكبير 

  ريهق عهن مقهط التهدخل ُمبيحهةً  األسهعار المباشر أو تحديد الدولة تدخل ضد الجديدة لليبراليةا

 اعتبرتهها التهي الكينزيهة السياسهات علهى نقهدها سههام وصهبّت، القهريبية واالئتمانيهة السياسهة

 . (1)الكامل التوظيف تحقيق الستهدامها كذلك انتقدتها كما، تقخمية

 الدولهة تهدخل علهى الليبراليين الجهدد هجوم مإن، «ندرسونأ بيري»يوضح األستاذ  وكما

 بعهد مها سهنوات   كبيراً  نجاحًا يلَق  لم، السياسية وللحرية االقتصادية قاتالً للحرية اعتبروه الذي

  ويهل المسهتمر التوسهع مهن موجهةً  العالميهة تشههد الرأسهمالية كانهت إذ، الثانيهة العالمية الحرب

 مهون جماعهة»ُسهمي بهه ما بينهم ميما كونوا الذين - الُجدد لليبراليينا تحذيرات جعل مما، األجل

 مثهل أقطابهًا وضهم1147عهام  اجتماعهاتهم ميهه عقهدوا الذي السويسري المنتجع اسم) «بيليران

لهم تجهد  -(ميهزيس مهون ولهودمي ، روبكهة وملهلهم، ليبمان وولتز، مريدمان وميلتون، آليه موريس

 . (2)استجابًة لها

                                                 

 التنميهة ، مجلهة«العربهي العهالم أمهام والتحهديات والممارسهات المفههوم» الجديهدة الشامي، الليبراليهة زهدي.د ( 1)

 .20، ص 2009أغسطس  – ، مايو12االقتصادي، عدد  االجتماعي والتقدم

 .20السابق، ص  المصدر (2)
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الكبهرى  األزمهة تفجهرت عنهدما شهيء كهل تغيَّهر مقهد – أندرسهون يوضهح اوكمه – لكهن

 كسهاد حالهة الرأسهمالية   البلهدان جميهع دخلهت إذ، 1174عهام  الكينهزي االقتصهادي للنموذ 

الكسهاد )مرتفهع  تقهخم معهدل مهع مهنخفا نمهو معهدل اجتمهع مهرة إذ إنهه وألول، عميقهة

 . الجديدة الليبرالية راألمكا قبول بدأ وهنا، Stagflation( التقخمي

 الُمغهالَى السلطة   تكمن األزمة جذور أن ورماقه يؤكدون هايك مون. أ. َثمَّ أخذ ف ومن

 الخهاص التهراكم أسهس خّربهت قهد النقابهات وأن، عامهة بصهفة العماليهة للنقابهات والقهارة ميها

 لزيهادة الحكومات المستمر على وضغطها، األجور المستمرة برمع مطالبتها  ريق عن لالستثمار

 . الطفيلية االجتماعية الخدمات على اإلنفاق

 ههامش أدى إلهى تآكهل النقابات جانب من القغط هذا الجديدة أن الليبرالية ُمنظِّرو ويرى

بالقهرورة إلهى  أدى ممها، (األسهعار رمهع) تقهخمية ودمهع إلهى اتجاههات، الشهركات لدى الربح

 الليبهراليين وصههفة حسههب عليههه مههالعال  وبنههاءً ، السههوق القتصههاديات عامههة أزمههة حهدوث

 شهوكة كسهر مهن تهتمكن حتهى، الدولهة قهوة تهدعيم وههو– أندرسهون يقهول كما –واضح  الُجدد

 . (1)(أي سياسة مالية متشّددة)المتداولة؛  النقود كتلة نمو   بشّدة وتتحكم، النقابات

 النفقهات ذات   دولةال تقتصد أن ضرورة على، الُجدد الليبراليون أكد، أخرى ناحية ومن

 المالي ههو التوازن أن يكون وعلى، االقتصاد شؤون   التدخل عن تمتنع وأن، االجتماعي الطابع

 . الحكومات لجميع األسمى الهدف

 االجتمهاعي اإلنفهاق تخفهيا مهع، الميزانيهة   الهتحكم ينبغهي، الغهرض ولههذا وبالتالي؛

 جهيش أي) العهاملين من احتيا ي جيش َخْلق ة؛ أيللبطال الطبيعي المعّدل يسمى والعودة إلى ما

 . النقابات إلضعاف (العمل عن العا لين

 ضهريبية ُتشهجع إصهالحات وجهوب الُجهدد علهى الليبراليهون يؤكهد، ذلهك وعهالوًة علهى

 أعلهى علهى الهدخل ضهرائب تخفهيا بمعنهى، واالسهتثمار االدخهار علهى االقتصاديين الالعبين

 . الشركات أرباح لىع وكذلك، األمراد من الدخول
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 أشهرف الهدكتور تعبيهر حد على -جاء، المحصلة   الجديدة الليبرالية خطاب مإن وهكذا

 حينهه بنبهذ   وتمثهل، الثانيهة العالميهة الحهرب بعهد ما مرحلة الرأسمالية   ألزمة عالجًا -منصور

 االقتصهاد   دولهةال دور مهن بحرية والهتخلص يعمل وتركه، السوق والعودة إلى اقتصاد، الكينزية

 تهم التهي البيروقرا يهة وألجهزتهها -الجديهدة  الليبراليهة حسهب نهه  – لهها الثقيهل العهبء ومهن

 بهرام : مثهل للدولهة السهابقة االلتزامهات كل عن والتخلي، لألزمة الرئيسية األسباب من اعتبارها

 . الو ني وَدْينها هاأجهزت أدَّت إلى تقخم التي البطالة وإعانة والتأمين االجتماعية الرعاية

 عهن القديمهة الفكهرة وتعهود الظههور   المنامسهة حريهة مبهدأ يعهود، الليبراليهة إذ إنهه ومهع 

 َدْعهه.. َيمهرّ  َدْعه» مبدأ جديد من ويعود، القرورية السوق قوانين بفعل للمصالح التلقائي التوازن

 . (1)«يعمل

حريهة التجهارة أي حريهة حركهة : ركهان ههيإلى ثالثة أ، وتستند الليبرالية االقتصادية الجديدة

وحرية األشهخاص ، وحرية رؤول األموال واالستثمارات   الحركة عبر الدول، السلع عبر الدول

 . (2)واألمراد   االنتقال بين البلدان

بحكهم التجديهد التكنولهوجي وارتقهاء ، لكنَّ تغيرًا جديدًا  هرأ علهى ههذه األركهان الليبراليهة

ُتغنهي بإنتاجيتهها العاليهة ومردودهها الكبيهر عهن ، ي إلى أنماط ومستويات تكنولوجيةاالقتصاد العالم

 . التركيز كما كان األمر   الماضي على قوة العمل

مإن تطور أنماط اإلنتها  السهلعي والخهدمي علهى السهواء لهم يعهد مرهونهًا بحركهة ، وهكذا

، فهًة وأقهل أجهرًا مهن البلهدان الناميهةكما كان األمر حتى عهد قريب وباستقدام أرخصهها كل، العمالة

واستخدام أحدثها هي العوامهل الحاسهمة   ، والتسابق   تجديدها، وإنما أصبح تناقل التكنولوجيا

 . (3)توسيع اإلنتا  وتدويله وعولمته بالتالزم مع تجديده وتطويره

                                                 

المتمهدن، العهدد  الحهوار السياسي، موقهع قتصادلال الماركسي النقد ضوء   الجديدة منصور،  الليبرالية أشرف ( 1)

 .9/1/2007، بتاري  1727

مكتبهة مهدبولي، ( الكتهاب الحهادي عشهر)عصام الزعيم، نقد العولمة والدعوة إلى عولمهة بديلهة، ققهايا عربيهة .د ( 2)

 .42، ص 2004

 .42عصام الزعيم، مصدر سابق، ص .د ( 3)
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خاصهًة عنهدما ، للكن التنامس العالمي   نظهام العولمهة الراهنهة يسهتلزم تهوميرًا   قهوة العمه

ُتشكل عامالً مهمًا من عوامل الكلفهة اإلنتاجيهة؛ لهذلك تلجهأ الهدول المتطهورة وشهركاتها الكبهرى 

والكفهاءات المهنيهة ، المجددة   التكنولوجيا واإلنتا  والخدمات إلى استقدام قوة العمل المتدربهة

وذلهك   إ هار سياسهات ، (نهدكاله)العالية والواعدة من بلدان ناميهة أو حديثهة التصهنيع أو صهاعدة 

 . انتقائية ونوعية الستيراد أنماط محددة مطلوبة من الكفاءات

ال يجدون حَرجًا   اعتمهاد نمهوذ  منقهوص ، وُدعاة العولمة الجديدة والتحرير االقتصادي

إذ تطلههق هههذه الحريههة للتجههارة والتبههادل   السههلع ، مههن الحريههة االقتصههادية علههى الصههعيد العههالمي

لكنههها تقههوم بتقييههد حركههة العمالههة إقليميههًا ، ات ولحركههة رؤول األمههوال واالسههتثماراتوالخههدم

وتهدعو   الوقهت نفسهه إلهى توحيهد أنظمهة العمهل ، وعالميًا وُتقهيّقها وتحصهرها   أُُ هر ذرائعيهة

 . وتشريعاته   الدول المتطورة والدول النامية على حد سواء

  الهدول المتخلفهة و  الشهمال ( د أنظمة االسهتثماركتوحي)إن توحيد التشريعات العمالية  

باتجههاه عولمتههها يهههّدد مههرص العمههل المتاحههة للعمههال والعههامالت الراشههدين مههنهم ، و  الجنههوب

رغم أنهه قهد يخهدم المصهالح ، واأل فال مما يلحق القرر بهم وباالقتصاد المحلي   الدول النامية

 . خالل ردع المنامسة إلنتاجهم من الدول النامية والصاعدة العمالية   أكثر االقتصاديات تطورًا من

ويحصههرها   ، وممهها ُيعههزز اتجاهههات التقييههد علههى حركههة العمالههة علههى الصههعيد الههدولي

انههدما  الشههركات   الههدول المتطههورة وتعههولم الشههركات متعههددة ، قطاعههات التقانههات الجديههدة

تتجههاوز ببنيتههها وإدارتههها األُ ههر الُقطريههة أي ارتقاؤههها وتحولههها إلههى شههركات معولمههة ، الجنسههية

 . (1)واإلقليمية

التحكم   المصادر األولية االسهتراتيجية كالحديهد ، لقد كان الهدف من التدويل اإلمبريالي

، وتوسههيع األسههواق الُقطريههة، وغيرههها( خههام األلمنيههوم)والفحههم والههنفط والنحههال والبوكسههايت 

بالثانيههة وتشهكيل أسههواق دوليههة مترابطههة تمثلههت   التمركههز وربههط األولههى ، وإقامهة أسههواق إقليميههة

واالندما    الفروع الصهناعية والقطاعهات االقتصهادية الرئيسهية و  التوسهع الجغهرا  ، الرأسمالي

 . (أي ُتحولها إلى العالمية)؛ «تعولمها»بحيث تحقق الرأسمالية ، إقليميًا ودوليًا
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حتى بدا العهالم آنهذاك قيهد التحهول ، عالمية األولىلقد تواصلت هذه العملية حتى الحرب ال

وإقامة االتحهاد السهوميتي  1117لكن اندالع ثورة أكتوبر االشتراكية عام ، إلى سوق عالمية موحدة

إذ تبنَّههت القههوى الرأسههمالية آنههذاك ودولههها المهيمنههة اسههتراتيجيات ، حههااَل دون تواصههل العمليههة

ومحاولهة الققهاء عليهها علهى امتهداد الفتهرة مهن « المارقهة»وسياسات لمحاصرة الدولة االشهتراكية 

(1117 – 1111)(1) . 

التهي انتههت إلهى نتهائ  عديهدة مهن بينهها توسهع العهالم ، ثم اندلعت الحهرب العالميهة الثانيهة

السوميتي وتحوله إلى نظام اشهتراكي دولهي يقهم إلهى جانهب االتحهاد السهوميتي دول الديمقرا يهة 

 -مقالً عن جمهورية الصين الشعبية   حين انقهمت اليابهان، لوسطى والشرقيةالشعبية   أوروبا ا

إلهى معسهكر الواليهات  -يهةميركبعد هزيمتها إثهر قصهف هيروشهيما وناكهازاكي بالقنبلهة الذريهة األ

 . المتحدة وأوروبا

 لقد انقسم العالم غداة الحرب العالمية إلى معسهكَرْين متنهاحَرْين وقيهام حهرب بهاردة بينهمها

ودون تطههوير السههوق إلههى ( عولمتههه)ممهها حههال دون توحيههد العههالم ( 1121 -1142) يلههة الفتههرة 

وتبعتهه الهدول ، إذ قطع االتحاد السوميتي عالقاته التبادلية مهع دول السهوق الرأسهمالية، سوق عالمية

وحصهههرت أنشهههطتها التجاريهههة ، «الكوميكهههون»األوروبيهههة االشهههتراكية المتحالفهههة معهههه   إ هههار

 . تثمارية داخل اقتصاداتها وميما بينهاواالس

إلى مد جسور إلهى الهدول المنتميهة إلهى المعسهكر ، وبالرغم من مساعي الرأسمالية العالمية

إال أن ههذه ، االشتراكي الجديد لمحاصرته وهزيمته أيهديولوجيًا وسياسهيًا وعسهكريًا واقتصهاديًا

وق وحالت ُمجهددًا دون توحيهد العهالم الدول بقيت على مدى نصف قرن تقريبًا خار  اقتصاد الس

 . كله على أسال هذا االقتصاد

لكههن انهيههار دول المنظومههة االشههتراكية واالتحههاد السههوميتي منههذ نهايههة ثمانينيههات القههرن  

وخرو  الصين الشعبية قبل ذلك من المعسكر االشتراكي واتخاذها  ريقهًا مسهتقالً عنهه ، العشرين
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كهل ذلهك وّمهر الفرصهة لقيهام القطبيهة الواحهدة ، ًا خاصًا بهالتطور بههاوانتهاجها بعدئذي  ريقًا جديد

 . (1)والمهيمنة   إ ار اإلمبريالية الجماعية الثالثية لتوحيد السوق عالميًا وتطويره وعولمته

 عجز الكينزية عن حل مشاكل الرأسمالية 

وقههدمت ، يكيشههّكلت انقالبههًا علههى الههنه  الليبرالههي الكالسهه -كمهها أسههلفنا  -نظريههة كينههز

التههي عصههفت بالواليههات ( 1111 -1121)العههال  الشهها  ألزمههة الرأسههمالية   الكسههاد الكبيههر 

مهن ، ونسب إليها ما ُسمي بدولة الرماه بعد الحرب العالميهة الثانيهة، ومن َثمَّ بالعالم أجمع، المتحدة

لقطههاَعيْن العههام خههالل تركيزههها علههى دور الدولههة   تحقيههق التشههغيل الكامههل وعلههى دور كههل مههن ا

هذه النظرية أخفقت الحقهًا   حهل مشهكلة مهائا ، أي االقتصاد المختلط، والخاص   االقتصاد

 . وحل ُمجمل مشاكل الرأسمالية نظيف الكاملتالو  تحقيق ، رأل المال

   الرأسهمالية لمشهكالت كحهل، المهال رأل تصهدير لققهية أهميهةً  تعطِ  منظرية كينز لم

 بتصهديره االقتهراح خهالل مهن يهتم لهم الفهائا االدخهار لغهز إذ إن حهل، فهائاال االدخهار زاوية

 الكلهي الطلهب حجهم علهى التهأثير   الحكهومي التهدخل خهالل مهن بهل، الخهار    واسهتثماره

 الشهوارع   الخنهادق بحفهر وعمهاالً يقومهون مهوظفين يتطلهب قهد»: كينهز عبهارة أو ومهق، الفعال

 . (2)«جديد من ردمها وإعادة

 أن، العشهرين القهرن سهبعينيات وحتى الثانية العالمية الحرب بعد مترة ما   حصل ما نلك

 النظهام   ومشهكالته األمهوال رؤول   الفهائا مشهكلة جديهد مهن الفتهرة ههذه   ظههرت

 جهون، كاليسهكي مهن كهل دراسهات»مثهل  المجهال ههذا عديدة   دراسات وظهرت، الرأسمالي

 بولبهاران وبهول مهن لكهل جهادة نظريهة دراسهة وأبرزهها، «بهارانوبول كالهدور نيقهول، روبرتسون

 االقتصهادي   الفهائا تزايد»: مقولة انطلقت من والتي، 1199عام « المال رأل»سويزي حول 

                                                 

 .02- 00عصام الزعيم، مصدر سابق، انظر الصفحات من .د(  1)

األمهين،  القهاهرة،  واإلمريقيهة، دار العربيهة البحهوث راهنة، مركهز ققايا – العالمي السعد، االقتصاد األمير عبد.د(  2)
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 المهدى التنهاقص علهى الهربح نحهو معهدل اتجهاه قهانون مهن ولهيس، «االحتكاريهة الرأسهمالية

 . (1)الطويل

 االقتصهادي نحهو الفهائا االحتكاريهة يتجهه أسهماليةالر ظهل   أنهه، وسهويزي باران يرى

الفهائا وههي  هذا رئيسية الستيعاب محاور ثالثة نحو، الكلي نسبته إلى الدخل حيث من، التزايد

 . (2)«والتبذير واالستثمار االستهالك»

ته وما - الثانية العالمية الحرب ما بعد الفترة  بيعة لكن  دمهار من األوروبية الدول على جرَّ

لت، العشرين القرن سبعينيات مطلع وحتى –  واسهتثماره االقتصهادي الفهائا تمحهور مهمهة سهَّ

 :بالتالي ارتبا ًا مارشال مشروع المتطورة وومق الصناعية الجغرا  للبالد المجال داخليًا  

 . للتصدير المتاحة األموال رؤول مائا معظم امتصت إعادة إعمار أوروبا مشروعات أن .1

 حيهزاً  أخهذت البهاردة الحهرب بمقتقهيات ارتبا ًا العسكري اإلنفاق   حدثت تيال الزيادة .2

 . اإلنفاق حاجات تغطية إ ار   داخليًا المتاحة األموال رؤول مائا باستخدام ،معتبراً 

 بمعهدالت الدوليهة السهيولة إذ نمهت، «أسهعار الصهرف ثبهات»الهدولي  النقهد نظهام اسهتقرار .1

 ههذا ومثهل، العهالم دول غالبيهة   الدوليهة الماليهة ضهاعاألو انقهباط سههل ممها، منقهبطة

 . الدولي المالي المال لرأل المقاربية النزعة من الحد   هامًا دوراً  لعب المؤشر

 رأل ميهه يهتمكن لهم الهذي الوقهت المتطهورة   الرأسمالية البلدان   الربح مردودية ارتفاع .4

   الناميهة الهدول   االسهتثمار مجهال  ُتهذكر  اختراقهات تحقيهق مهن الهدولي المالي المال

 وجهراء، األجنبيهة لالسهتثمارات العهداء موجهة جهراء العشهرين القرن وستينيات خمسينيات

 . (3)االقتصادي الفائا تعبمة   البلدان هذه من الكثير اتخذتها التي الداخلية اإلجراءات

                                                 

 .22-21المصدر السابق، ص  (1)

للكتهاب،  المصهرية مصهطفى، الهيمهة مهمهي حسهين االحتكهاري، ترجمهة المهال سويزي، رأل باران، بول بول  2))

 .70، ص 1171

 .22سابق، ص سعد، مصدرال األمير عبد.د ( 3)
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تحهدث حركهة ُيعتهد بهها   لهم ( 1170 -1142)موقائع التاري  تشير إلى أنه خالل الفتهرة 

ويرجهع ذلهك إلهى . تصدير رؤول األموال من الهدول الرأسهمالية الصهناعية المتقدمهة إلهى الخهار 

عدم وجود موائا ضخمة   رؤول األموال األوروبية واليابانية بسبب زيهادة معهدالت االسهتثمار 

 . (1)المحلي لتنفيذ مشروعات إعادة التعمير

 . المتخلفة البالد   الدولي المالي المال رأل تحرك دون مجتمعة حالت العوامل وهذه

وظلههت ، وكانههت النظريههة الكينزيههة قههد عّمههت وسههادت بعههد نهايههة الحههرب العالميههة الثانيههة

ومرضههت نفسههها بشههكل مباشههر علههى صههياغة السياسههات االقتصههادية ، أمكارههها   صههعود مسههتمر

ء ظههور تغيهرات ومشهاكل وأزمهات محهدودة وتوقف تأثيرها مع بهد، وتنفيذها   الدول الرأسمالية

ههت ، كثيههرة الواحههدة تلههو األخههرى   الههدول الرأسههمالية وانههدالع أزمههة اقتصههادية عالميههة عارمههة عمَّ

 . االقتصاد العالمي برمته مع بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي

سهبيل المثهال  منها علهى، وقد عبّرت تلك األزمة عن نفسها   العديد من الققايا والمشاكل

، ركود   اإلنتا  مصحوٌب ألول مّرة   التاري  الرأسمالي بارتفهاع معهدالت التقهخم، ال الحصر

 -الركهود التقهخمي »أي أن الظاهرتين اجتمعتا معًا ميما عرف بهه، ونمو واضح   معدالت البطالة

Stagflation» ،  معهدالت  ناهيك عما رامق ذلهك مهن مشهاكل أخهرى مثهل ظههور تهدهور شهديد

إضهامًة إلهى اسهتفحال التنهامس بهين ، النمو وترديف   معدالت األرباح ومشل ذريع   إدارة دولة الرمهاه

، وتزايهد عجهز مهوازين المهدموعات، وانهيهار النظهام النقهدي الهدولي، المراكز الرأسمالية األساسية

 . (2)وانفجار مشكلة المديونية الخارجية

سهرعان مها ظههرت انتقهادات للنظريهة ، ة   الدول الرأسهماليةونتيجًة لهذه األوضاع الجديد 

ومهن مختلهف المهدارل واالتجاههات الرأسهمالية  البهت ، من قِبل تيهارات مكريهة كثيهرة، الكينزية

ومقهدت ، ألنها عجزت عن إعطاء حلول للمشاكل المستعصية السابق ذكرهها، برمقها واستبدالها

كما منيهت بفشهل ، الشرسة التي تتعرض لها الدول الرأسمالية ماعليتها   مواجهة األزمة االقتصادية

                                                 

 /10 /7 – 1/ 10لمهالي الهدولي، جريهدة األههالي، عّمهان، مهن رمهزي زكهي، االقتصهاد السياسهي لهرأل المهال ا ( 1)

 .12، ص 2000

 .12سميح مسعود، مصدر سابق، ص .د (2)
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ولم تتمكن حتى مهن تفسهير ظهاهرة الركهود التقهخمي الجديهدة ، ضمان استمرار التوظيف الكامل

 . التي سبق ذكرها

وبيَّنهت أن زيهادة تهدخل الدولهة   الحيهاة ، كما تقمنت هذه االنتقهادات مثالهب دولهة الرمهاه

وإلى زيادة اإلنفاق العهام ، وضع كثير من القيود والقوابط على الحرية الفرديةأدت إلى ، االقتصادية

وبالتالي إلى زيادة عجز الموازنهة العامهة واضهطراب الحكومهات لمواجههة ههذا ، للدولة زيادة كبيرة

ين العام، العجز  . (1)واالعتماد أكثر وأكثر على زيادة أعباء القرائب وحجم اإلصدار النقدي والدَّ

وباإلضهامة إلهى مها تقهدم نشهير إلهى أن ، جهداً  كبيهر َتراجع إلى حهد الكينزية دور كذا مإنوه 

المهال  رأل تهراكم أن   يكمهن كان، الثانية العالمية الحرب على سنوات مرور األزمة بعد جوهر

 أدى إلهى توقهف مها، يميهل إلهى االنخفهاض اإلنتها  بهدأ قطهاع   الهربح معهدل اتجهاه عهن الناجم

 األزمهات ِحهدة وتخفهيا، العهام االقتصهادي التهوازن ضهمان   معاليتهه عهن الكينهزي النمهوذ 

 واسهع مكهري صهراع الوقهت ذلك   واندلع، مفعولها الحكومي التدخل آليات ومقدت، الدورية

 الدولهة يتعهين علهى التهي، االقتصهادية االجتماعيهة السياسهات  بيعهة االقتصهاديين حهول بهين

 . األزمة هة هذهاتباعها لمواج الرأسمالية

 انهدمع حصهل مها لتفسهير مقنعهة حلهول تقهديم عهن الُجهدد عجهز الكينزيهون حهين و 

 بهزيمهة انتههى وعملهي اقتصهادي ومكهري صهراع وجهرى، بهرامجهم تقهديم   الُجهدد الليبراليون

 . (2)جديدة العولمة بآليات من جديدة مرحلة الكينزية لتبدأ

 سهتينيات مطلع منذ الكينزية عن تدريجيًا بالتخلي، الصناعية الرأسمالية بدأت الدول لقد 

 لصهالح، العشرين القرن مطلع سبعينيات منذ رئيسي بشكل عنها التخلي َثمَّ  ومن، القرن العشرين

  ، البشهع وجههها عهن كشهفت التهي« الجديهدة الليبراليهة»عليه  جديد أ لق لليبرالية بثوب العودة

 مارجريهت السهابقة بريطانيها وزراء ورئيسهة ريجان رونالد األسبق يميركاأل الرئيس من كل حقبة

 التاتشهرية»حقبهة  عليهها أُ لهق والتهي الماضهي العشهرين القهرن مهن الثهامن العقد   وذلك، تاتشر

 . «انيةجوالري

                                                 

 .11المصدر السابق، ص  ( 1)

 .117-119 الحمش، مصدر سابق، ص منير (2)
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 ظروف التخلي عن الكينزية والحمائية: 

 وتطهورات روفظ  ، الحرة التجارة لقد تبلور منا  التخلي عن الكينزية والحمائية لصالح

 انقهالب إنجهاز أجهل مهن الجديهدة العمهل الليبراليهة منُظِّهرو بهدأ إذ، الثانية العالمية الحرب بعد ما

 يينميركاأل الرؤساء من المؤسسون اآلباء دعمها التي، الجمركية الحمائية والتعرمة على تدريجي

 . 1))وهاملتون وجفرسون وماديسون، وأدامز، واشنطن جور  مثل

، التجهارة حمايهة مهن يهةميركاأل الحاكمهة النخبهة مواقهف الثانية العالمية الحرب بدلت لقد

 المصهانع دمهار بعهد العالميهة األسهواق علهى يهةميركاأل الصهناعات سهيطرت الحهرب نهايهة مفهي

 . أجنبي منامس عمليًا أي لها يبَق  لم إذ، واليابانية األوروبية

 الحربهي اإلنفهاق االتحاديهة الحكومهة فهتأوق إذا واشنطن أنهه قادة خشي، ذاته الوقت و 

 لهم حهين، العشهرين القهرن ثالثينيهات   الكبيهر الكسهاد حالة تشبه   ثانيةً  البالد تسقط أن، الهائل

ن، تعمل المصانع ُيبقي، كافي   لب هناك يعد الصادرات إلهى  زيادة كانت إذ، للعمال العمل ويؤمِّ

رته عالم  . الصواب عين الحرب هي دمَّ

، السهوميتي االتحهاد مهع المتزايهد التنهامس   مهمًا سالحًا يةميركاأل السوق كانت كذلك

 والمنتجهات يميركهاأل الوصهول إلهى المسهتهلك كهان إذ، الثالهث العهالم ُنخهب والء كسب على

 وكهان، تقهدمًا أقل كان روسيا اقتصاد لكن، األيديولوجية الشيوعية قويًا لجاذبية ية معادالً ميركاأل

 . (2)صناعاته حمايةب منشغالً 

سهت، شهيوعية دولهة روسهيا أصبحت أن وبعد  المحليهة  للخهدمات ثرواتهها مهن كثيهراً  كرَّ

 الهدوالر تفقل كانت الدول من كثيراً  لكن، عمومًا والسوميتي الروسي للموا ن الرماه ولتحقيق

 االشهتراكي الهنه  على سارت التي والدول بالماركسية سلَّمت التي الدول باستثناء، الروبل على

 . الالرأسمالي التطور ونه 

                                                 

 .22، ص2001الحسين،  أسعد الفارابي، ترجمة العالمية، دار الطبقية مو، الحرب جيف (1)

 .24-21 السابق، ص المصدر  (2)
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 مصهدر بفقهل ممكنة المتحدة االستيراد إلى الواليات زيادة تشجيع سياسة أصبحت لقد

 العملهة وهو، الثانية العالمية الحرب من المتحدة الواليات به خرجت الذي، اآلخر الرئيسي القوة

 . العالمية الصعبة

 تشهترط أن المتحهدة الواليات حكومة استطاعت ولهذا، الدوالر يريد العالم كل كان مقد

بقهائع  شهراء   األجنبيهة المسهاعدة تسهتخدم أن، المهال مهن يكفهي تفتقر إلى مها التي الدول على

، المحليهة الزراعهات سهخية شهملت إعانهات حينهه   يهةميركاأل الحكومهة قهدمت إذ، يهةأميرك

 . العالمية السوق   ناجحة قيام أكبر منامسة أخرى لتقمن وصناعات، والطائرات

 -1777)البهارز  يميركهاأل كهالي السياسهي هنهري يؤكهد كهان كمها، التهدبير يكهن ولهم

 ،المهالي  بالهدعم تتمتهع حرة ال اقتصاديات للمنامسة بين التقليدي المفهوم تجارة حرة  ( 1222

 المارشه خطهة: مثهل الجديهدة والمؤسسهات العالمية السياسات حزمة دعم مهمًا كان ذلك ومع

 الطبقهة التهي شهّكلت بهها والمؤسسهات تلك السياسهات.. الدولي والبنك الدولي النقد وصندوق

 . (1)الثانية العالمية الحرب بعد الشيوعي غير العالم يةميركاأل الحاكمة

 الهدول تحقيهق عهدم أيقهًا جهراء الجديهدة الليبراليهة نحهو الكينزيهة التحهول مهن جهاء لقد

، منهها يتوقعونهها كهانوا التهي - الثانية العالمية الحرب بعد ما مرحلة   - الكبيرة الرأسمالية لألرباح

بهرزت  التهي الجديهة الدوريهة أو المظهاهر أزماتهها الرأسهمالية مهن إنقهاذ تسهتطع الكينزيهة لهم وألن

 عليهها أ لهق والتهي، العهالمي الصهعيد للرأسمالية على األمد أزمة هيكلية  ويلة وشّكلت بدايات

نسهبًة إلهى االقتصهادي الروسهي ، «كونهدراتيف موجهات»وُسميت أيقًا بهه، «الطويلة الموجة»اسم 

 . (2)اكتشفها الذي( 1112 -1212)كوندراتيف

 

                                                 

 .24-21 سابق، ص مو، مصدر جيف (1)

 الشهبكة موقهع 4/2/2010بتهاري   الجديدة، أجرى الحوار كاظم حبيهب الليبرالية بارق شبّر،   حوار حول.د (2)
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 انتهاء روا  ما بعد الحرب العالمية الثانية: 

، لقد َخلقت نتائ  الحرب العالمية الثانية ظرومًا مالئمة   الغرب لصهالح الطبقهات العاملهة

مأنت  التوازن الجديد   ميزان القوى شهرو ًا أتاحهت ، ماضي تاري  الرأسماليةوليست مسبوقة   

هههذا المشههروع الخههاص ، تنفيههذ مشههروع التسههوية التاريخيههة   المواجهههة بههين رأل المههال والعمههل

 . بالدولة االشتراكية الديمقرا ية

مالئمهًا للنقهال  قد خلق هو اآلخر إ هاراً ، كما أن انتصار االتحاد السوميتي والثورة الصينية

ع بدوره الروا  االقتصادي من خالل القغط الذي مرضه على رأل المال مها ألزمهه ، السياسي شجَّ

 . بقبول التسوية المذكورة

كههان نههات  تكيههف اسههتراتيجيات رأل المههال ، إن الههروا  الههذي تههال الحههرب العالميههة الثانيههة

وهذا الوضهع ههو تمامهًا ، يمقرا ية الشعبيةلمقتقيات العالقات االجتماعية التي مرضتها القوى الد

إال أن التوازنهات التهي قهام النظهام علهى ، الذي يهدعو إليهه أصهحاب النظهام حاليهًا« التكيف»عكس 

 . قد أخذت   التآكل تدريجيًا خالل مرحلة ما بعد الحرب، أساسها

مرحلهة  كمها ههي،   عملية التصنيع من جانب( التخوم)مهي مرحلة دخول أقطار األ راف 

تفكك تدريجي للمنظومات اإلنتاجية الو نية المتقدمهة المتمحهورة حهول الهذات وإعهادة تشهكيلها 

 . من الجانب اآلخر( مكوكبة)بصفتها عناصر مكونة لمنظومة إنتاجية معولمة 

هو تمظهر لتعمق ظاهرة العولمة التي مرضت ماعليهة إدارة التحهديث ، وهذا التآكل المزدو 

يقاف إلى ذلك أن ثمة أبعادًا جديدة لمشكلة ذات  ابع معهولم مهن األصهل قهد ، ري  اإل ار الُقطْ 

وتحهدي ، مثل تحدي البيمة علهى صهعيد الكوكهب، تبلورت خالل المرحلة مانفجر مفعولها حديثًا

وسائل اإلعالم واالتصال التي أدى تقدمها المتعجل إلى عولمة ممارسات جديهدة لهها تهأثير عميهق 

 . سية والثقامية لشعوب الكوكب جميعًا  الحياة السيا

أزمهة لهم تخهر  ، (1171- 1192)وهكذا دخل النظام   أزمة هيكلية انطالقًا من األعوام 

وتتبدى هذه األزمة   العودة إلى مسهتويات مرتفعهة مهن البطالهة ، الرأسمالية منها بعد مرور ربع قرن

  منا ق عديهدة مهن ( أي تكور)، حو الخلفوانهيار النظم السوميتية واتجاهات تطور ن،   الغرب

 . العالم الثالث يرامقها   حاالت كثيرة عوامل تراكم خارجية ال ُيحمل عبؤها
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وهكذا خلقت من جديهد ظهروف مالئمهة للعهودة إلهى تحكهم منطهق رأل المهال األحهادي 

ف التهوازن ميسعى إلى استغالل ظهرو، واليوم يكمن هجوم رأل المال وراء ستار العولمة، الجانب

 . االجتماعي الجديد   صالح إلغاء المكاسب التاريخية للطبقات العاملة والشعوب

وتتجلههى األزمههة   أن األربههاح المسههتخرجة مههن االسههتغالل الرأسههمالي ال تجههد لههها منامههذ 

 . بالدرجة الكامية   االستثمارات المربحة القادرة على توسيع القدرات اإلنتاجية

منامههذ »صههير الهههدف الههرئيس لسياسههات إدارة األزمههة هههو البحههث عههنو  هههذه الظههروف ي

لفائا األموال العائمة من أجل حماية النظام من خطر تبخيس مجائي وضهخم لقيمهة ههذه « أخرى

 . األموال كما حدث خالل ثالثينيات القرن العشرين

وههذا أمهر ، وتتطلب إدارة األزمة التعامل معها على صعيد عالمي بسهبب عولمهة الرأسهمالية

وبهذا الصدد يمكهن اإلشهارة ، متواجه هذه اإلدارة مائقًا مهوالً ومتزايدًا من األموال العائمة، بديهي

( 1000)مبينما ال يزيد حجم المبادالت التجاريهة العالميهة علهى مبلهغ حهوالي : إلى رقم واحد مقط

( 100)إلهى ( 20) يقهل عهن مإن حجم التدمقات المالية الدوليهة يقهوم بمبلهغ ال، مليار دوالر سنويًا

مكيهف ُتهدار المشهاكل الناتجهة مهن ههذه .. ضهعف الهرقم األول( 10)أي ، ألف مليار دوالر سنويًا

 الحركات المالية المهولةو

ههز علهى تناسهق مجموعهة مههن ، سهمير أمهين أ روحههة حهول ههذا الموضهوع. لقهد قهدم د تركِّ

لبرلهة الحركهات : وههي علهى النحهو التهالي ،التي تفرضها الليبراليهة، اإلجراءات وتكاملها ورشادها

وقبهول ، ورمهع مسهتويات أسهعار الفائهدة، وتبنهي مبهدأ الصهرف العهائم، المالية علهى صهعيد عهالمي

وضههمان سههداد خدمههة ، يههة الخارجيههةميركاسههتمرار عجههز ميههزان مههدموعات الواليههات المتحههدة األ

 . صةوأخيرًا تشجيع الخصخ، الديون الخارجية للعالم الثالث والشرق

، خطهة رشهيدة تمامهًا –سمير أمهين . حسب رأي د –وتمثل مجموعة هذه اإلجراءات معًا 

 -وذلك من وجهة نظر إدارة األزمهة-تسعى إلى تجنب خطر تبخيس قيمة األموال الفائقة المعتبرة 

تنظهر إلهى ههذه اإلجهراءات ، ألن كثيرًا من التحاليل النقدية الموجهة من تيارات اليسهار اإلصهالحي

معتبهرة علهى حهدة ومعزولهة عهن ، لكل منهها« غير الرشيد»وبذلك تثبت الطابع ، منه  يفصل بينهاب

 . األخرى
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متوظَّف لفرض الرقابة على العالقهات بهين ، وتجد المؤسسات الدولية مكانها   هذا اإل ار

ير إذ يشه، وإخقاعها لمنطق إدارة األزمهة، والجنوب والشرق من الجانب اآلخر، الغرب من جانب

« الجهات»سمير أمين هنا إلى وظائف صندوق النقهد الهدولي والبنهك الهدولي ووظهائف مشهروع . د

 . الذي يسعى لحماية األسواق التي تسيطر عليها االحتكارات

حريهة »الهذي ينهاقا تمامهًا خطابهه األيهديولوجي حهول، الحقيقهي« الجات»وهذا هو دور 

مهن دون أن تسهاعد علهى التقهدم ، الة   إدارة األزمهةوتمثل هذه اإلجراءات معًا وسيلة مع، «التجارة

ومها يترتهب عليهها مهن تفهاقم األوضهاع االجتماعيهة ،   مواجهة المشاكل الحقيقية المسهببة لألزمهة

 . (1)واحتدام النزاعات

 :سمير أمين إلى ما يلي. وَيْخُلص د

سهت ههي خطهط ملي، التي ُتفرض   هذه الظروف ال تسهتحق تسهميتها، «برام  التكيف»إن 

بهل ال تعهدو أن تكهون ، تحويل الهياكل اإلنتاجية كي تتفق مهع شهروط إنعهاخ األسهواق وتوسهيعها

خاصهًة لمقتقهيات ضهمان الربحيهة ، خاضعة لمنطق إدارة األزمة   األَجل القصهير، تكيفات ظرمية

 . المالية لفائا األموال ولو على حساب التنمية

هيمنهة الماليهة علهى االقتصهاد بمعنهى تفهوق حمايهة  أو، «التحهول المهالي»وهذا ههو مفههوم 

ولو على حساب ربحية االسهتثمارات   ، ربحية التوظيفات المالية على جميع االعتبارات األخرى

، ويؤدي هذا التحول المالي إلهى تفهاقم التفهاوت   توزيهع الهدخل ُقطْريهًا وعالميهًا، توسيع اإلنتا 

 . كودي َيُحول دون الخرو  من األزمةاألمر الذي يحبس االقتصاد   مأزق ر

مهو عملية تفترض إصالحات أساسية   القواعد االجتماعيهة التهي تحكهم « حل األزمة»أما 

أي بمعنههى آخههر تفتههرض ، وتشههكيل االسههتهالك وأخههذ القههرار   مجههال االسههتثمار، توزيههع الههدخل

وهكهذا ال تجهد .. حيهة البحهتيتجاوز مبدأ الخقوع لقهانون الرب، مشروعًا اجتماعيًا متناسقًا آخر

األزمة حالً لها إال إذا توامر مشروع اجتماعي ذو مقمون شعبي قادر على مرض حدود تحهول دون 

 . (2)تحكم رأل المال بال منامس له

                                                 

 .19-12، ص 1117،  القاهرة، االنتشار العربي،  سمير أمين،   مواجهة أزمة عصرنا، سينا للنشر.د (1)

 .12 -17سمير أمين، مصدر سابق، ص.د (2)
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 (النموذجان التاتشري والريجاني) الليبرالية الجديدة في التطبيق:ثالثًا

ورونالهد ريجهان إلهى السهلطة ، 1171 وصلت مارجريت تاتشر إلى السلطة   بريطانيا عهام

واسههتخدم كالهمهها الصههدمة الماليههة كمقدمههة لإلصههالحات ، 1120  الواليههات المتحههدة عههام 

إذ ، وكالهمها تبنهى سياسهات أدت إلهى تعميهق وقهع الركهود علهى الصهناعات، النيوليبرالية األوسهع

 . التنظيم العمالي هو األقوى

كسهر مقاومهة النقابهات   الواليهات المتحهدة وبريطانيها ولم تؤد البطالة الواسعة النطاق إلهى 

بل دمرت أيقًا لهدى مجتمعهات الطبقهة العاملهة احتيا هات ال تقهال ممها أصهبح يعهرف ، محسب

 . «رأل المال االجتماعي»به

وسعى كل من تاتشر وريجان إلهى الهدخول   معهارك رمزيهة مها مهع قطاعهات متشهددة مهن 

وأرسهلت الشهر ة ، تاتشر معارك كسر َعظْم مع عمهال المنهاجم مفي حين دخلت، الحركة العمالية

وصهنفت نقابهة عمهال المنهاجم ، الحتالل ُقراهم خالل إضرابهم التاريخي الذي اسهتمر سهنًة كاملهة

وكّبهل ، ومصهل ريجهان كهل مراقهب جهوي مقهرب –كمها سهنرى الحقهًا  -« عدو الهداخل»بأنها 

 . (1)رؤساء نقاباتهم بمختلف القيود

  بلدانهم   عدائيهة واسهتغالل  أمكارهم بتطبيق بدأوا الجدد الليبراليين أن، للنظر والالمت

 شهكل على الوصفات العولمة ذات منظمات خالل من يقدمون بدأوا كما، بشع للطبقات العاملة

   الحكهم وصهلوا إلهى سهّدة أن بعهد وذلهك، الثالث العالم   الدول لحكومات وتعليمات أوامر

، محامظهة يمينيهة حكومات خالل من العشرين القرن ية سبعينيات ومطلع ثمانينياتمنذ نها الغرب

 التقبهل خالل ومن، يةميركاأل المتحدة الواليات   ريجان وإدارة بريطانيا   تاتشر حكومة أبرزها

 أمكهار مهع التعامهل   األوروبيهة الديمقرا يهة االشهتراكية األحزاب قِبل من المتزايدين والتساهل

 . الجديدة براليةاللي

   الرئيسهية أههدامها بعها تحقيق   عام الجديدة بشكل الليبرالية السياسات نجحت لقد

 . الربح معدالت زيادة َثمَّ  ومن، والعمالة واألجور التقخم خفا   والمتمثلة، الغرب دول كل

                                                 

 .172-177بول مايسون، مصدر سابق، ص  ( 1)
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 ابهلمق االقتصهادي والنمهو االسهتثمار لتنشهيط الرئيسهي الههدف تحقيق تنجح   لم لكنها

العها لين عهن   هوابير وتزايهد، االجتماعيهة الالمسهاواة زيهادة وهو أال، ُدمع الذي الكبير جداً  الثمن

وذلهك مهن خهالل تطبيهق ، العمل ومنع الدولة من التدخل المباشر   اإلنتها  واألنشهطة االقتصهادية

عهام   التي بيعت بها كل مؤسسهات القطهاع ال، حكومتها مجموعة من برام  الخصخصة القخمة

 . العمل بريطانيا إلى األمراد والمشروعات الخاصة عن

ههدت رئيسههة الههوزراء البريطانيههة منههذ وصههولها ، وعلههى أسههال أمكههار الليبراليههة الجديههدة مهَّ

الطريق لعودة بريطانيا إلى اعتمهاد السهوق الحهرة ومرضهيات االقتصهاد الحهر  1171للسلطة   عام 

وذلههك مههن خههالل تطبيههق ، اإلنتهها  واألنشههطة االقتصههاديةوتخلههي الدولههة عههن التههدخل المباشههر   

التي تم بها بيع كل مؤسسات القطهاع العهام   ، حكومتها مجموعة من برام  الخصخصة القخمة

 . (1)بريطانيا إلى األمراد والمشروعات الخاصة

 النيوليبرالية والهدماع الثورة تشريع على، للسلطة وصولها منذ تاتشر مارجريت عملت لقد

 أنصهار ومهن، «هايهك مهون مريهدريك»النيوليبراليهة  ُمنَظِّهر أتبهاع مهن كانهت إذ، عنها وشراسة قوةب

 مسهتخدمة للنيوليبراليهة بهديل ال بهأن تعلهن ألن بهها األمهور ووصهلت، االجتماعيهة الداروينيهة

 . «بديل ال»أي  TINA كلمة

 مفههوم   تكمهن سههانف النيوليبراليهة و  تاتشهر عقيهدة   األولهى المركزيهة الققهية إن

   والمنامسهة، واألمهراد والشهركات، والمنها ق األمهم بهين كالمنامسهة، تجلياتهها المنامسهة بكهل

 علهى أسهال أمقهل الطبيعيهة والبشهرية والماليهة المصهادر كهل قيمة لتعيين المقيال هي عقيدتها

 . ممكنة معالية

 مهن تعتبهر التهي الشهركات مههذه، الجنسية متعددة المنامسة الشركات مقيال من وُيستثنى

تسهميته  يمكهن بينهها أو مها ميمها تلجأ إلى التحالف بل، المنامسة تعتمد لم، النيوليبرالية عمالء أكثر

 . المفقي إلى االحتكار« التحالف رأسمالية»

                                                 

 .22سميح مسعود، مصدر سابق، ص .د (1)
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ممهة  تحهت المصهنف المهال (للسهنوات تبعهًا)أربهاع  ثلثي أو ثالثهة أن صدمةً  ليس وبالتالي

 حتمهًا إلهى إلغهاء تهؤدي االنهدما  التهي مكرسهًا إلهى عمليهات كان «المباشر األجنبي االستثمار»

 . (1)من العمالة تزيد جديدة استثمارات   تكريسه بدل، االستخدام مراكز

! سهيمة نتائجهها تكهون أن يمكهن مهال، الدوام على مقيلة النيوليبرالية ومق المنامسة أن وبما

 تجعهل السهوق  « الخفيهة ماليهد»! اهلل مثهل والطيبهة لحكمهةبا تمتاز السوق أن النيوليبرالي وَيعتبر

   التفهاوت مهدح واجبنها مهن»: يلهي بمها لهها خطهاب   تاتشر صرحت مقد ولهذا، نامعة القارة

؛ «الجميهع مصهلحة أجهل مهن نفسهها عهن لتعبهر، والكفاءات للمواهب العنان نطلق بحيث العمل

 . «... المنامسة معركة   عًاصري يسقط َمن نقلق بشأن ال أن يجب أنه بمعنى

 ألن !حسهن أمهر وههذا، الطبيعة بحكم متفاوتون التاتشرية األيديولوجية هذه ومق مالنال 

 األمهر بالفائهدة نهايهة   واألقوى سهتعود األمقل تنشمتهم وبحكم بطبيعتهم المؤهلين مساهمات

 النظهر صهرفوب، دراسهةال يتهابع لم ولَمن القعفاء خاص تجاه واجب علينا وليس، الجميع على

 جنهبهم ولهيس علهى ذنبهم :يستحقونه يصيبهم الدراسة مما متابعة بعدم تسببت الظروف التي عن

 . (2)!المجتمع ذنب

 بشهكل منهها سهيخر  المجتمهع مهإن الِعنهان للمنامسهة أ لقنها إذا مإننها»، تاتشهر وحسهب 

 . «أمقل

 قبهل وغيرها بريطانيا أوضاع بين ةالمقارن إن»: يقول تاتشر على الرد  ، الحال واقع لكن 

   المثهال سهبيل معلهى، للنيوليبراليهة الكبيهرة المسهاو  وبعهده يكشهف النيهوليبرالي الهنه  اتبهاع

 يمكهن وبالتهالي، الفقهر عتبهة تحهت يعهيش أشهخاص عشهرة كهل مهن شخص هناك بريطانيا كان

 العالميهة الحهرب قبهل مها مرحلهة مهن بكثيهر وأمقهل، مشهّرمة بهاهرة ولكنهها غير نتيجة القول إنها

 . الثانية

                                                 

 .1111بانكوك عام  مؤتمر   لقيتأُ ، «والنيوليبرالية العولمة بين العالقة  » :بعنوان جور ، محاضرة سوزان (1)

Conference o Economics Sovereignty in Globalising ATTAC-millennium round.Org (24/26 Mar/1999 Word ، 

 .11، ص2003آذار (4) عدد، العولمة مجلة   نشرت

 .11جور ، مصدر سابق، ص  سوزان( 2)
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 رسهميًا ثالثة يعتبر من و فل، أشخاص أربعة شخص من مثمة، النيوليبرالية ظل   واآلن

 دقيقهة للداروينيهة ترجمهة تشهكل، لهها التاتشهرية وتمثهل الجديهدة الليبراليهة مهإن وهكهذا، مقيهراً 

 . «إلى الجحيم القعفاء وليذهب، لألمقل البقاء» دومًا أن ترى االجتماعية التي

 British Child Poverty «البريطهاين الطفهل أجهل مهن العمهل مجموعهة»لههتقريهر  و 

Action Group ، ّشهتاءً  منهازلهم تدممهة يسهتطيعون ال، بريطانيها   النال من بها بأل ال نسبة مإن ،

 . المعا ف يملكون ال والكهرباء الماء على للحصول النقود دمع عليهم الذين وأن

 خدمهة ذوي يهزال   امهو النيوليبرالية كهان ظل القريبي   اإلصالح أن تلمس مكني كما

 -لتاتشهر القهريبية نتهائ  اإلصهالحات»بشهأن  الحصهر ال المثهال سهبيل معلهى، المرتفعهة الدخول

 كهل من %21على  المكلفين يحصل من %1 كان الماضي القرن ثمانينيات بريطانيا     «مايور

، الوسهطي األجهر نصهف يأخهذ الهذي العازب إنَّ  بحيث، القرائب تخفيقات من العائدة الفوائد

 تناقصهت الوسهطي األجهر أضهعاف عشهرة يأخهذ الهذي العهازب بينما، %7 تزايدت ضرائبه يرى

 . %12 ضرائبه

   مهتكمن، للمنامسهة أخهرى نتيجهة تعتبهر والتهي للنيوليبراليهة األخرى المركزية القيمة أما

 أن يمكنهه يسهتجيب وال زعمهها ال حسهب ألنهه، حهاد العام وبشهكل طاعالق تصفية على اإلصرار

 أههم مهن واحهدة الخصخصهة كانهت ولههذا، السهوق   األساسهي المنامسهة يستجيب إلى قهانون

 . (1)الماضي القرن ثمانينيات مطلع منذ االقتصادية التغيرات

شهيفر  أولهريش األلمهاين االقتصهادي الخبيهر يقول كما، وعالَمها تاتشر خطاب مإن وهكذا

علهى  الققهاء تريهد.. والشر والخير، واألبيا األمرين؛ األسود غير يعرف ال مهو، المعالم واضح

 . مكّون من رأسماليين ال غير مجتمع وعقدت العزم على خلق، الجذور من االشتراكية

 المفكهر مههذا« هايهك مهون مريدريش»عالم  هو، تاتشر لناظري يتراءى الذي الخير وعالم

 قهّدم قهد هايهك وكهان، بهآرائهم الحديديهة المهرأة استرشدت الذين المفكرين أهم كان مساويالن

 مهن بالدههم أوضهاع انتهاجهها ليغيهروا المحهامظين علهى يتعهين التهي الطريقهة ميهها دراسهة يشهرح

 . األسال
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 أخهرى ورسهائل، شخصهي بشهكل لهها وجههها رسهائل خهالل مهن تاتشر شجع قد وكان

 بنحهو الدولهة حهال إصهالح ضرورة على، اللندنية التايمز جريدة صفحات خالل إليها من وجهها

 معهدالت االجتماعيهة وخفها الرعايهة مهدموعات وتقلهيص، المهالي الدعم إلغاء وعلى، جذري

 . التقخم إلى الصفر مستوى وصول على والعمل، الفائدة

 إقصهاء» ههو منهها وأن المطلهوب، الجبنهاء لمشهورة بهأال تهذعن، تاتشهر على هايك ويشير

 . «حكومتها من االشتراكيين هؤالء

 تسهتخدمها التهي اليهد حقيبهة احتهل بهل، وحسهب تاتشهر قلهب   مكانهًا هايك يحتل ولم

   المتطرمهة اإلصهالح بهرام  الحهزب علهى كوادر أحد اعترض وعندما، اليومية حياتها   تاتشر

 وراحهت «الحريهة توردسه»هايهك  مؤلهف حقيبتهها مهن تاتشر أخرجت، الحزبية المؤتمرات أحد

 . (1)«به نؤمن ما هذا إن»: تنادي

، للشهّر كّلهه مصهدراً  سهكارغيل المنهاجم آرثهر   العهاملين نقابهة تاتشر رئهيس اعتبرت وقد

 . بريطانيا   سطوة العمالية النقابات أكثر يقود ُعماليًا وقائداً  شيوعيًا سكارغيل وكان

 آخهر -هيهث  إدوارد إجبهار   1174 العهام   نجحهت المنهاجم قهد عمهال نقابهة وكانهت

 قهد المنهاجم عمهال وكهان، منصهبه مهن االسهتقالة علهى – تاتشر محامل قبل بريطاين وزراء رئيس

 قهد كهان، جديهدة عامة انتخابات هيث إجراء على ومرضوا، أسبوعًا 22لمدة  العمل عن أضربوا

 . المطاف نهاية   خسرها

 تتوعهد كانهت 1171عهام  العمال حزب يد من، السلطة انتزاع من تاتشر تمكنت أن وبعد

 علهى لهها هيبتها عقابهًا وكسر، العمالية النقابات إذالل العزم وقّررت عقدت إذ، باالنتقام النقابات

 . القانونية بغير وصفتها التي، االقتصادية بإضراباتها الحياة شلها

 التهأثير؛ إذ إنهه وبعهد لهىع قدراتها وشل، النقابات هيبة لكسر الالزمة تاتشر األمور ورتبت

عت، البالد   الحكم زمام تسلمها من أسابيع بقعة  لكسهر الهالزم« العمهل قهانون»حكومتها  شرَّ

 . النقابيين القادة سلطان نفوذ
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 تشهجيع مهن النقهابيين القهادة أخهرى تمنهع قهوانين أربعهة تشريع أيقًا على تاتشر وعملت

 أن غيهر مهن، باإلضهراب المنهاداة مهن تمهنعهم أي، ةالقانوني غير اإلضرابات ممارسة على العمال

 تلبيهة العمهل عهن باإلضهراب العمهال قيهام حظهر وثانيهًا، ههذا أوالً ، العمهال رأي باسهتطالع تقهوم

 المشهروعات إكهراه منهع وثالثًا، أخرى نقابة تنظمه الذي اإلضراب معينة أو مؤازرة نقابة لمطالب

 . (1)مقط النقابية نظيماتالت راية تحت المنقوين العمال تشغيل على

 كهل خاللهها اسهتخدمت العماليهة النقابهات مهع َعْظهم كسهر معركهة   تاتشهر دخلت لقد 

 1124عهام  مهن آذار/مهارل مهن مفهي السهادل، وهيبتهها النقابهات دور لتحطيم، القمعية الوسائل

 أعلنهت اليهوم ذلهك مفهي، المنهاجم وعمهال سهكارغيل علهى الكاسهح هجومها شن على أقدمت

 مهن منجمهًا (20)إغهالق  علهى عزمهها الفحهم منهاجم إدارة علهى المشهرمة الحكوميهة لسلطاتا

 . منجمًا (179)عددها  الحكومية البالغ المناجم

 مهن 20أن  للعيهان واضهحًا كهان كما، عمل مرصة ألف 20بقياع  القرار يهدد هذا وكان

المنهاجم  ُعمال سكارغيل عاد ما وسرعان، المتوسط المدى   باإلغالق مهددة األخرى المناجم

عتها الجديدة التي العمل قوانين تحدي على وأصر العمل عن إلى اإلضراب  . تاتشر حكومة شرَّ

 لهه بريطانيها تشههد لهم نزاع اندلع تاتشر وحكومة النقابات بين المحتدم الصراع ضوء و 

 إلعاقة العنف خدمواواست، العمل المتاريس عن المقربون العمال وضع تاريخها؛ إذ  وال مثيالً 

، الشهر ة رجهال مهع واصهطدموا، الهدخول إلهى المنهاجم عن اإلضراب   المشاركين غير العمال

 . (2)والحجارة الزجاجية بالقناين إضرابهم إمشال على ويعمل  ريقهم يعترض َمن ورموا

، لمطهالبهم مكترثهةي  داخليهًا غيهر وعدواً  رعاع مجرد المقربين العمال اعتبرت تاتشر لكن

المحهامل  حزبهها أركان بقية مع واتهمت، «الماركسي الرئيس»نقابتهم لقب  رئيس على وأ لقت

 المعسهكر دول غهرار بائسهة علهى وضهيعة بريطانيها إلهى دولهة تحويهل يريهدون بأنهم النقابات قادة

 . تعبيرها حد على، الشرقي
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، الفحهم نمه ضهخمًا احتيا يهًا مخزنهت، قبهل مهن العهدة أعدت تاتشر قد حكومة وكانت

 . المناجم بعا تصفية إعالن اندالعه بعد اإلضراب المتوقع  وق لكسر

البتهرول  خهالل مهن تقهدير أدنهى علهى البالد إلى الطاقة جزئيهًا حاجة سد   ُقدمًا ومقت

 مهنجم إغهالق علهى يوامق لم إذ، تاتشر من عناداً  أقل يكن العمالي لم القائد لكن، النووية والطاقة

 العنصهر وههو)« أشهقر بلوتونيهوم»بأنهها  تاتشهر يصهف سهكارغيل وراح، الهبالد منهاجم من واحد

، (المتهرجم – النوويهة القنابهل صنع   المستخدم كيميائيًا اليورانيوم اإلشعاعي الذي يشيه الفلّزي

 . Downing Streetاله من و ردها حكومتها إسقاط هدمه وكان، العالمي تهدد السلم وأنها

، ماديهًا وأملسهوا االقتصهادية العمهال ظهروف سهاءت، أسبوعًا (21)استمر  إضراب وبعد

 أي على اإلضراب أيام يحصلوا  يلة لم وأنهم، خاصةً ، مقا على سكارغيل يؤيدون وصاروا

، الهديون علهيهم جنيهه متراكمهت (1000)حهوالي  المتوسهط   مهنهم واحهد كهل وخسهر، أجهر

 . ممتلكاتهم معتبري من جزءي  لبيع واضطُروا

 ال َمهن حكومتهها لكهل وصهرمت، للعمهال القاسهية الماليهة تاتشهر األوضهاع استغلت وهنا

مهدى  علهى القهرائب دمهع مهن وأعفهتهم، جنيهه (1400)مقهدارها  مكامهأة اإلضهراب   يشهارك

 . العمل عن المقربين إرادة الحكومة كسرت التسهيالت وبهذه، المقبلة الثالثة األشهر

 مهع أجروهها مفاوضهات سهياق  ، الفحهم نهاجمم عمهال نقابهة منهدوبو أعلهن وهكهذا 

الزاويهة    سهكارغيل حشهر الهذي األمر، شروط بال اإلضراب إنهاء على موامقتهم عن، الحكومة

 . (1)ودمعه إلى االستسالم

 عهن المقهربين العمهال عامهل مهن (1000)اعتقهال  :ههي الصهراع ههذا حصهيلة وكانهت

 ققهى كمها، الخطهورة منتههى   بعقهها كهان، بجهروح وشهر ي عامل( 1400)وإصابة ، العمل

 بفعهل منتحهَرْين ماتها الفحهم منهاجم عمهال مهن عهامالن بيهنهم مهن، المهوا نين مهن خمسهة نحبه

 . باإلحباط شعورهم

 أضهعاف ثالثهة بلغهت ماديهة خسهائر بريطانيا كّلف اإلضراب هذا مإن، تقدم أضف إلى ما

 ذلهك مهن عهاَميْن شنتها قبل قد تاتشر انتك التي، الفوكالند جزر حرب   تكبدتها الخسائر التي
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 ههذا خسرناه   جنيه كل إن»: بقولها الخسائر هذه على تاتشر وعّلقت... األرجنتين التاري  على

 . «الشعب لخير استثماراً  كان اإلضراب

   العادلهة ومطهالبهم العمهال نقابهات علهى األيديولوجي حقدها  ، تاتشر حققت وهكذا

 أال، بريطانيها   الحكهم توليهها عينيهها منهذ ُنصهب وضعته الذي الرئيسي هدفال، وغيرها األجور

 . (1)نقابة( 200)على  يزيد عددها كان البريطانية التي العمالية النقابات شوكة َكْسر وهو

 الفحم أكثر مناجم عمال نقابة خسرت، تاتشر إليها لجأت التي القاسية اإلجراءات وبفعل

 مقهد، عامهل ألهف (210)سهابقًا  األعقهاء ههؤالء عهدد بلهغ حهين مفي، أعقائها أرباع ثالثة من

 جمههوراً  األخهرى النقابهات وخسهرت، عامهل ألهف (12)تاتشر إلهى  عهد   العدد هذا انخفا

 مهن سهائداً  كهان مها العماليهة إلهى ُعشهر اإلضرابات أيام عدد انخفا َثمَّ  ومن، األعقاء من كبيراً 

 . ئيسيةالر االقتصادية القطاعات   قبل

   العماليهة النقابهات العمالية على للنقابات تاتشر وجهتها التي القاسية القربة وانعكست

 باإلمكهان بأنهه، األخهرى العهالم بلهدان   والشهركات للحكومات تاتشر أبانت إذ، بالسلب العالم

 لهرأل كونسهي النصهر أن متبجحةً ، قاسية إجراءات َعبْر، عالميًا العمالية النقابات سلطة تقويا

 . (2)العمل على المال

االجتماعيهة  الرعايهة نظام إلغاء على تاتشر عملت، العمالية للنقابات مواجهتها غقون و 

 المختلفهة المصهانع تهأميم إلغهاء علهى وعملهت، عقهود ثالثة منذ بريطانيا   به معموالً  كان الذي

 . «بالصدمة  للعال»بريطانيا  وأخقعت، باالشتراكية يتصل شيء أي إلغاء وعلى

 مصهانع :الحكوميهة المشروعات عشرات تاتشر باعت، الزمن من وجيزة مترة خالل مفي 

 ومؤسسهة، السهيارات إلنتها  اليلنهد بهريتش ومصهانع، البريطانيهة الجويهة الخطوط وشركة، الغاز

 . للبترول الو نية والشركة الحديد السكك

، ماليهًا دعمهًا الشهركات تمهنح أن ورمقهت، السهكنية الشهقق ماليهين خصخصهت كمها

 معهدل وضهاعفت، العاليهة الهدخول أصهحاب علهى المفروضهة القهريبية المعهدالت وخفقهت
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ُيلحهق أكبهر  القهريبة معدل مقاعفة علمها أن من الرغم على، المبيعات على القريبة المفروضة

 . األولى بالدرجة المتواضعة الدخول القرر بأصحاب

 ارتفهاع مهن للحد وذلك، %17الفائدة إلى  معدل ةزياد على المركزي البنك أجبرت كما

 . األسعار

باسهم  الوسهط التهاري  الحل تعرف ال والتي، الصارمة االقتصادية السياسة هذه دخلت لقد

 . (1)«التاتشرية»

 النيوليبراليهة االقتصهادية إجراءاتهها ورغهم، العماليهة النقابهات   بطشهها مهن وبالرغم لكن

 . كبوته من البريطاين االقتصاد إنعاخ   تفلح لم شرتات أن إال، الذكر سالفة

 %12 مهن التقهخم معدل خفا و ، الموازنة   العجز خفا نجحت   أنها صحيح

، % 4بلهغ  نمهو معهدل لبريطانيها وحققهت، 1129عهام  %4 مهن إلى أقهل - الحكم تسلمها عند –

 . الماضي العشرين قرنال من الثمانينيات عقد نهاية   عادت إلى كبوتها بريطانيا لكن

 كمها، عهام كهل %1و %2بهين  تتهراوح بمعهدالت األسهعار ارتفاع الكبوة   هذه وتمثلت

: البريطهانيون بهها يعتهز التهي المفخهرة- الهزمن مهن مقهى ميمها – كانهت التهي الصهناعة تهدهورت

 علهى تحصهل تكهاد ال البحريهة والترسهانة، أبوابهها والحديهد أغلقهت الصهلب مصانع من مالعديد

والسهيارات  البخاريهة الهدراجات وصناعة، تعلن إمالسها أخذت المعدنية والصناعة، جديدة عقود

 «ونورتهون« »رويس ورولز»، «جاغور»سيارات مثل -القلوب إليها تهفو سيارات تنت  كانت التي

 . للبيع معروضة

 ميهها ةالبطاله اشهتدت التي – ُتحصى وال ُتعد ال – المدن   سكنية أحياء حالة وتدهورت

 اتهمهها إذ، مقهط لألغنيهاء المنحازة سياستها جراء قاسية انتقادات محط تاتشر وأصبحت، والفقر

 . (2)المجتمع وحدة تمزيق   تسببت بأنها الشعب عامة

سهلك درب ، 1121ي رونالد ريجهان إلهى سهدة الرئاسهة عهام ميركوبعد وصول الرئيس األ

وذلك بتطبيقهه برنامجهًا ، تحجيم الكينزية على  ريق إلغائهاتاتشر   تبني أمكار الليبرالية الجديدة و
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والتخفيهف مهن ، تمكهن مهن خاللهه تقلهيص دور الحكومهة، ارتكز على سياسات الليبرالية الجديدة

وإعههادة النظههر   هياكههل الدولههة االقتصههادية ، بمهها   ذلههك تفكيههك دولههة الرمههاه، القيههود   االقتصههاد

إال أنَّ عملية تفكيك دولة الرمهاه التهي ، ت كثيرة ببطء   هذا المجالوتمَّ تحقيق إنجازا، والمؤسسية

 . (1)قد وصلت إلى ذروتها   نهاية والية الرئيس كلينتون، بدأها

 السياسهة ذات ريجهان مهع رونالهد الجمههوري األسهبق يميركهاأل الهرئيس لقد تزامن تبنهى

 مستشاره بينهم من، الجديدة لليبرالية آخرِين رِيناستند إلى ُمنظِّ  لكنه، تاتشر تبنتها التي النيوليبرالية

 مدرسهة ُمنظِّهري وإلهى، كاليفورنيها جامعهة   التهدريس يمهارل كان الذي، المر آرثر االقتصادي

 . «النيوليبرالية ريجان ثورة»ُسميت به ما أيديولوجية منه ماضت الذي المصدر وهي، شيكاغو

يهدعو إلهى  الهذي الجنهاح الجديدة وهو يبراليةالل أجنحة متطرف من المر إلى جناح وينتمي

 . (Supply-Side-Economy)العرض  جانب بسياسة ُيسمى ما

 أكثهر تنهت  المشهروعات بهأن السهاذ  القائهل بهالمنطق العرض جانب سياسة دعاة ويؤمن

 وخالمهًا المنطهق ههذا علهى إذ إنهه وتأسيسهًا، السهوق شهؤون   تهدخالً  أقهل الدولهة كانهت كلما

 أن االقتصهادية السياسهة مهن يقتقهي الواجهب أن الُمنظِّهرون ههؤالء يرى، الكينزية نظريةال لمنطق

 . (2)الطلب وليس إلى جانب مقط العرض اهتمامها إلى جانب تعير

 الرئاسهية بأنهه االنتخابيهة حملتهه   ريجهان تعههد، النظرية هذه بصدق منه وإيمانًا، وهكذا

 يهونميركاأل وآمهن، األسهواق شهؤون الدولهة   لتهدخ مهن الحهد أجل من بوسعه ما كل سيعمل

عهام  الحكهم وصل إلى ُسدة الذي - األسبق كاليفورنيا حاكم – ريجان رمعه الذي الشعار بصوابية

 . بريطانيا   تاتشر إلى الحكم وصول على عامين من أقل بعد أي، 1121

 التهي، والثهروة خولالد توزيع إعادة سياسة دابر قطع على تاتشر مع العزم ريجان عقد لقد

 مهن أكثهر السهوق بهأن منهمها اعتقهاداً  السهوق علهى يراهنهان الحكم وكانا   سبقوهم َمن انتهجها

 . المنشود التوزيع تحقيق على قدرةً  الدولة
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الحهد مهن : لقد سعى ريجان أثناء مترة حكمه إلى تحقيق أربعة أهداف اقتصادية رئيسية ههي

والحهد مهن ، وتقليص حجهم الحكومهة، صية المرتفعةوخفا معدالت القرائب الشخ، التقخم

وتبنى لتحقيهق أهدامهه سياسهات ، القيود التنظيمية المفروضة على القطاع الخاص واألسواق المالية

 . (1)اقتصادية محامظة استمدها من الليبرالية الجديدة

 أربعهة ُمقهي بعهد رلجالكهون على - مستشاريه من بتوجيهات - عرض قد انجري وكان

 يهةميركاأل االنطالقهة برنام »اسم  تحت إصالحات الحكم حزمة مقاليد تسلمه مقط على بيعأسا

 . لتحقيق األهداف سالفة الذكر« يميركاأل االزدهار إلى االقتصاد لعودة برنام  – الجديدة

 ال مها تحقيهق يريهد كهان أنه أي، واحد وقت   األمور كل يتطلع إلى تحقيق ريجان وكان

 القهريبي العهبء خفها مراحهل ثهالث مهدى وعلى يريد مهو، واحد آني    قيقهتح على له قدرة

 وتحريهر، االقتهراض عهن الدولهة الحكومية وتوقف الموازنة   العجز وخفا، %22تبلغ  بنسبة

، األسهعار الرتفهاع حهّد  ووضهع، البيروقرا يهة األجههزة تهدخل من القيود والحد كل من االقتصاد

 كهان - العشهرين القهرن سهبعينيات   االقتصاد شل الذي – للنقود ئيةالشرا القوة تآكل وأن خاصةً 

 . (2)يةميركاأل المتحدة الواليات تواجه الرئيسية التي المعقالت إحدى يشكل

 كمها، القهريبي النظام إلصالح برنامجه على الكونجرل موامقة كسب   ريجان ونجح

   ونجهح، االقتصهاد مهن تحهد قيهود ىعله تنطهوي كانهت التهي القوانين من العديد إلغاء   نجح

 تنقهل التهي، المرئيهة اإلذاعهات وشهبكات الههاتف بشبكات الحكومية الخاصة التعليمات خلخلة

 تهنقلهم وبالمالحهة   األمهراد يسهتخدمها التهي الحهامالت وبشهركات الكيهبالت عبهر برامجهها

 . البحرية

 سياسهة دعهم منهه   الفائهدة رغبهةً  المركهزي معهدالت المصهرف رمهع، آخر صعيد وعلى

 . البالد   التقخم ريجان الرامية إلى وقف

العشهرين  القهرن ينيهاتثمان مطلهع السياسهات   لههذه ومقهًا ينيميهركاأل علهى ترتهب لقهد

 يهدمعوا أن علهيهم ترتهب مقهد، اإلصالحات هذه لقاء دمعه ينبغي الذي الثمن يدمعوا أن، الماضي
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   سهادت التهي المعهدالت كهل تجهاوزت قهد دالتهامعه كانهت، وموائهد قروض من ذمتهم   ما

 . الثانية العالمية الحرب منذ البالد

 كهان.. عامهًا (10) خالل تسديده عليه يتعين، بقرض سكن دار بناء   مالموا ن الراغب

 . %11 معدلها إلى نحو يصل موائد المبلغ أقرضه الذي للمصرف يدمع أن على جبراً مُ 

 الواليهات   االسهتثماري النشهاط شهلت جهدًا قهد المرتفعهة الفائهدة معهدالت كانت ولما

 الركهود خهيم لهذا ؛المختلفهة حاجهاتهم لتمويهل القهروض أخهذ الموا نين عن وصدت، المتحدة

 . االقتصاد على

الوثهوق  كهل واثقهين كهانوا ألنههم، ريجهان لمستشهاري ذعهر الركهود أي ههذا يسهبب ولهم

 اسهتقرار» أن يهرى الهذي، النيوليبراليهة شهيكاغو مدرسة   «مريدمان ميلتون» رنظِّ المُ  أمكار بصدق

 . «النمو من االقتصاد الرئيسي لتمكين الشرط يشكل النقود قيمة

 مستشهارو رأى، النيهوليبراليين ريننظِّهالمُ  مهن هذه وغيهره مريدمان نظر وجهة خلفية وعلى

 العمهل أو للفهزع رصمه مهن اآلالف ممهات بقياع واالكتراث لالهتمام مبرر يوجد ال بأنه ريجان

 مخلفهات مهن ستصهبح عام أو عهامين بعد البطالة هذه أن زعم تحت، البطالة معدالت ارتفاع من

 . (1)التاري 

ى عله ومرضهها، مقط األغنياء على القريبية المعدالت خفا أن زعمت التي الفكرة لكن

الهدوالرات  بمليهارات قهدرتُ  ضريبية الحكومية إيرادات للموازنة والدنيا يحقق المتوسطة الدخول

 بوضهوح أن كشهف، الواقهع أرض علهى سهاد الذي مالتطور، التاري  مخلفات من غدت التي هي

 بشهكل ارتفهع قهد الموازنهة   العجهز وأن، بها راد انخفقهت قهد القهرائب مهن الدولهة إيهرادات

 . متواصل

( 700) ةالخزينه وزارة استغرقتها إصالحات النظام القريبي كلفت التي الثالث مالمراحل

 مها ريجهان إذ إن، متسهارع بنحهو الحكهومي اإلنفاق ارتفع آخر صعيد وعلى، يأميرك دوالر مليار

 . أيقًا السوميتية والدولة بل، مقط ةيميركاأل البيروقرا ية محاربة يريد كان

                                                 

 .71سابق، ص  شيفر، مصدر أولريش (1)



122 

المسهتوى  التسهليح إلهى ضهعف علهى الحكهومي اإلنفهاق ريجهان يزيهد راح، السبب ولهذا

والهدبابات  الطهائرات شراء حهامالت على عمل مقد، أعوام ثمانية إلنفاق قبلا هذا عليه كان الذي

 العهزم المتحدة عقهدت الواليات أن 1121عام  آذار /مارل شهر   وأعلن، لةالمقاتِ  والطائرات

 التهاري  باسهم النظهام ههذا دخل إذ، الروسية للصواري  التصدي على دماعي قادر نظام إنشاء على

 لإليهرادات قهدرة ال بنهداً  بصهفته الحكوميهة الموازنهة علهى ظاللهه نشهر يالهذ، «النجهوم حهرب»

 . تمويله على القريبية

 دوالر مليهار( 200) علهى يزيهد ما يستدين حكمه أن الثالثة من السنة   ريجان على وتعين

 السهابق الهرئيس – كارتر جيمي إدارة اقتراضه على دأبْت  المبلغ الذي أضعاف أربعة أي، يأميرك

 . (1)هعلي

 النهات  مهن %9مهن  أكثهر يعهادل كهان دوالر مليهار (200) اقتراض اإلشارة إلى أن رُد ْج تَ 

 األوروبي االتحاد عليها   المتفق القواعد ومق معدالً يعتبر بلغ قد كان أنه أي، اإلجمالي القومي

 . المخالفة الدول على جسيمة مالية غرامة تستلزم مرض مخالفةً 

 يتعههد مههو، األمهور من العديد   يتخبط تركته ،ريجان انتهجها التي المسرمة السياسة إن

ة إلهى يهميركاأل الحكومهة مديونيهة ارتفعهت وهكهذا، قهط تمويلهها علهى قهادراً  كهان ما أمور بإنجاز

 . الثانية العالمية الحرب منذ مثيل له كان ما مقدار

 رؤول اقتراض بدأت قد اأميرك كانت، بالعجز التمويل على القائمة السياسة هذه وبفعل

 بسهخاءي  األمهوال الدماعيهة العسهكرية سياسهته على انجري ناحية ينفق ممن، العالم كل من األموال

 . الدولة إيرادات من تزيد تدابير أي اتخاذ يأبى أخرى ناحية ومن، مسرف

عليهه  أشهاروا قهد كهانوا الهذين، العهرض جانهب سياسهة رينظِّهمُ  ريجان آمال خيب وهكذا

 ان مشهيرًا إلهى أنههاجهري ثهورة انتقهد «المهر» وكهان، اإلنفهاق لقهبط صارمة انتها  سياسة بقرورة

 . ماعلة هي ما تدري ال حيرى الطريق منتصف   وقفت

 للقهرائب خفقهه ورغهم، الرشهيقة بالدولهة أسهماها تحقيق ما   ريجان مشل ورغم هذا

 تطبيق بعد - األولى واليته عهد   األغنياء أصبح إذ، العالية الدخول وأصحاب مقط األغنياء عن
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 ممها، %22 مقهط يهدمعون أصهبحوا ثهم، %20مهن  بهدالً  %20 يهدمعون – اإلصهالحي برنامجهه

 . (1)الدولة إيرادات على بالسلب انعكس

 السياسهة 1124عهام  انتخابهه إعهادة بعهد الثانيهة واليتهه   ريجهان واصهل، كله ذلك رغم 

، القهريبي التههرب منامهذ مهن العديهد وأغلق، التسهيالت مختلف ذاته الوقت   وألغى، القريبية

 علهى مرضهوا آنهذاك قهد الكهونجرل علهى هيمنهونيُ  كهانوا الهذين الهديمقرا يين نبهأ علمهًا

 . المقبلة الخمس السنوات خالل، دوالر مليار (120)ضرائب بقيمة  تدمع أن المشروعات

 الهدخول ذوي لصهالح انجهري بهلقِ  من المنفذة القريبية اإلصالحات أن، للنظر والالمت

 تلهك   المثهال حهذت سهبيل معلهى، العهالم دول مختلف   المحامظين إعجاب نالت، المرتفعة

 . ريجان حكومة حذو والهند ومرنسا ألمانيا من كل حكومات الفترة

 إقامته عدب 1122عام  األبيا البيت مغادرته عند النيوليبرالي ريجان برنام  عن نجم لقد

 عمهل مرصهة مليهون 17اسهتحداث  العمهل عبهر عهن العا لين عدد   انخفاض، أعوام ثمانية ميه

إلهى  %11علهى  يزيد ما من التقخم معدل وانخفاض، %1 بنحو الو ني االقتصاد ونمو، جديدة

4% . 

 النتهائ  األنظار عن تحجب أن يجوز ال، النيوليبرالي ريجان لبرنام  النجاحات هذه لكن

 :مثل، وبرنامجه سياسته تهاخلف التي جداً  الخطيرة

 ازدادوا ماألغنيهاء ؛للفهزع مثيهر نحهو علهى المتحدة الواليات   االجتماعي التباين حدة ازدياد .1

 . كواهلهم عن القرائب تخفيا جراء ثراًء من

 للهبالد كهان ريجهان حكهم الثانيهة مهن الحقبهة نهايهة إذ إنه  ؛ اإلمالل حالة من الدولة اقتراب .2

 مقاليهد ريجان استالم عند أي، 1121عام  عليه كان الذي المقدار إلى ضعف ارتفع قد ينالدَّ 

 دوالر تريليهون( 2) مهن الحقبهة أكثهر تلهك   بلغهت قهد واشهنطن كانهت ممديونيهة، الحكهم

 ههو الخهارجي العهالم وكهان، بهالعجز التمويهل مسألة سابقيه   على ريجان تفوق إذ؛ يأميرك

 . المقترض المال من األعظم الجزء مول الذي
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 العجهز   بلغ إذ، مدينة دائنة إلى دولة دولة من ريجان عهد المتحدة   وتحولت الواليات

 . مستوياته الحساب أعلى وميزان الحكومية الموازنة

 ميهها يسهتورد التهي األولى العالمية الحرب ومنذ، األولى المرة هي هذه كانت مقد وهكذا

 . (1)الو ني صادهماقت دعم أجل المال من رأل ونيميركاأل

أّدت علهى الصهعيد العهالمي إلهى ، تاتشهر/ انجهضامة إلى ما تقدم مإن نه  واتفاقهات ريباإل 

خرة   العهالمميركهالتي سمحت أل، نشوء العولمة الليبرالية إذ مّولهت ، ا بامتصهاص الرسهاميل المهدَّ

 . (2)عامًا 10 ة ألكثر منيميرككّل دول العالم عجز الميزانيات التجارية والحكومية األ

لمها معلهه جهور  بهوخ األب الحقهًا  -وعلى سبيل المثال ال الحصر  -ونشير بهذا الصدد 

 1111  عهام  «الصندوق الكويتي لالستثمار» إذ دمع، مع الكويت بعد إخرا  القوات العراقية منها

 . (3)(مليار دوالر 100نحو )ة يميرككل الفائا لديه كلفة حرب لإلدارة األ

رو العولهههمة النيوليبراليههة يتبنههون الداروينيههة االجتماعيههة بأبشههع صههورها حههين نظِّههت مُ لقههد بهها

بعائههد صههادراتها الصههناعية مههثالً ال  شههرائهالمجتمعههات العههاجزة عههن إنتهها  غههذائها أو »ن أ يعلنههون

يمكهن أن يعرقهل نموهها الهذي أو علهى االقتصهاد العهالمي ، وهي عالة علهى البشهرية، تستحق البقاء

وال ضهرورة بالتهالي ، ولهذلك يجهب إسهقا ها مهن الحسهاب ...يحكمه قانون البقاء لألصلحالذي 

 . (4)أو مساعدتها أو نجدتها، لوقوف حروبها األهلية

 حلهم الطوباويهة مهن خهالل سهعيه إلهى تنفيهذ   بهاإلغراق النيهوليبرالي الخطهاب تميز لقد 

 والهربح المنامسهة مفهاهيمُ  تسهود بحيث ،الربح آلليات وإخقاعه العالم على الرأسمالية بالسيطرة

 . الربحية لقانون االجتماعية ويخقعها الحياة أوجه جميعَ  الحلمُ  هذا وليغزو، االجتماعية الحياةَ 
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 رأل تهراكم حلهم عهن بعيهدة كانهت ومؤسسهات قطاعات يغزو، الحلم هذا بدأ وبالتالي 

 . والتعليمية الصحية المؤسسات مثل المال

 رأل لهيمنهة رئيسهيتين الهدولي أداتهين النقهد وصندوق، الدولي البنك   نرى كنا وقديمًا

 تهدف إلهى مهتح التي العالمية التجارة منظمة وهي، منهما أقوى وأخطر منظمة هناك واآلن، المال

 والشهركات الشهمال احتكهارات السهليمة وحمايهة مبهاد  المنامسهة وصهيانة، المحليهة األسهواق

 . الجنسية متعددة

 النيوليبراليهة للقهوى العهالم إخقهاع ههو، المنظمهة ركهزي واألساسهي لههذهالم والههدف

 وال، المتحهدة األمهم محهل مسهتقبالً ليحهل المنظمهة ههذه إدارة مجلهس يتطهور وربمها، المعولمة

 ةالعسهكري الهذراع عبهر يحهدث مها وههو، عسهكري تدخل دون العالمي النظام هذا داريُ  أن يمكن

 . (1)الحقيقة هذه يؤكد وغيرهما ويوغسالميا الخلي    حدث وما، (الناتو حلف) للمنظمة

، اقتصهادية وسياسهية واجتماعيهة وبيميهة كوارث من رامقه وما، النيوليبرالية انتصار تفسير إن

 «العميهق التغييهر» ههذا تحقيق أجل من الجهود من كثيراً  بذلوا قد النيوليبراليين أن حقيقة   يكمن

 . والسوء القرر البالغ

االقتصهادي  الفيلسهوف حهول تلتهف، شهيكاغو جامعهة   صهغيرة نهواة مهن انطلقهوا لقهد 

 ضهخمة عالمية شبكة خلقوا مَّ ثَ  ومن، مريدمان ميلتون النقدي واالقتصادي، هايك مون مريدريك

   والخبهراء تهابوالكُ  والبهاحثين والمنشهورات البحهوث ومراكهز، والمعاههد المؤسسهات مهن

 بههذه وههم، إليهها االنتبهاه ولفهت وملسهفتهم ألمكهارهم مستمر ضعر أجل من، العامة العالقات

 . (2)«العظيم معلها لألمكار أن  » التقدميون يفهمه لم ما مهموا الجهود

 اإليطهالي الماركسهي المفكهر قصهد مهمهوا ألنهم، الفعالية أيديولوجيًا كبير بنوا إ اراً  لقد

الهدخول  اسهتطعت إذا» :عنهوان قاميهة تحهتالث الهيمنة عن مفهومه وضع عندما، غرامشي أنطونيو

 . «وأمعالهم بقلوبهم التحكم استطعت، النال إلى رؤول
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 معهالً إذ أنفقهوا ههائالً  اليمهين قهوى به قامت الذي، والتعبوي األيديولوجي العمل كان لقد

 مهن جعلهوا ألنههم العنهاء اسهتحقت إليهها وصهلوا التهي النتيجهة مهإن وبالتهالي، الدوالرات ماليين

 إليهها أدى التهي األنهواع كهل مهن الكهوارث عهدد يهمههم وال، لإلنسهان الطبيعهي الشهرط ليبراليةال

الخاسهرين والمبعهدين مهن  حجم وال إليها يؤدي التي المالية األزمات عدد وال، النيوليبرالي النظام

 وأنهه، وحتمي سماوي النيوليبرالي قدر النظام هذا وكأن تصويره يتم شيء وكل، النظام هذا جراء

 . (1)البشرية أمام المطروح واالجتماعي الوحيد االقتصادي النظام

 ضرورة مع، ومقصدهم تصميمهم لهم رجال خلقها قد، للنيوليبرالية القخمة التجربة إن

 اإلدراك ههذا ألن، تمامهًا اصطناعي بناء وأنها، بالجاذبية شبيهة قوة ليست النيوليبرالية بأن اإلدراك

 . تغييره على اآلخر العمل للبعا يمكن االبع نعُص  من بأنها

 اجتماعيهًا وعديمهة معزولة صغيرة مجموعة ضمن بالظهور بدأت النيوليبرالية مإن وهكذا

 كهنوتهه ومؤسسهاته ولهه اإليمانية عقيدته له انتشاراً  األوسع العالمي ينالدَّ  اليوم وأصبحت، التأثير

 نقهد يتجاسرون على للهرا قة الذين المكرل الجحيم ذلك كل من أهم وله، القوانين شرعتُ  التي

 !الجدد لليبراليين نزلةالمُ  الحقيقة

 وصهفته صهحيفة الهذي -األسهبق  األلمهاين الماليهة وزيهر - المهونتين تعهرض أوسهكار مقد

، الجديهدة الليبراليهة علهى نسهبيًا تجاسهر ألنهه، للتعنيهف «متجهدد غير كينزي» تايمز بأنه الفايننشال

 . (2)المحدود الدخل ذوي على وتخفيقها، الشركات على ئبالقرا رمع واقترح

السهوميتي  االتحاد انهيار مع مطرد الحقًا وبشكل الجديدة الليبرالية وتعمقت تسارعت ثم

، الرأسهمالية العولمهة مكر وانتشار، الماضي القرن ينياتتسع االشتراكية منذ مطلع المنظومة ودول

 سياسهات «واليابهان األوروبهي االتحهاد، المتحهدة واليهاتال» :الرأسمالي المركز دول مارست إذ

 . واالستغالل التطرف شديدة عولمية ليبرالية

 بعهد الرأسهمالي المركهز ودول السهوميتي االتحهاد الصهراع بهين إلى أن، هنا اإلشارة تجدر

 العشهرين القهرن ينياتتسهع مطلهع حتهى اسهتمر والهذي، المختلفهة الثانيهة بأبعهاده العالمية الحرب

                                                 

 .12السابق، ص  المصدر (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                               12سابق، ص  جور ، مصدر سوزان (2)
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 بالمبهاراة الفهوز أجهل مهن الجديهدة الليبراليهة نظريهة ونههوض تحفيز   بارزاً  دوراً  لعب، الماضي

 . االشتراكية ضد وغيرها االقتصادية

، «االجتمهاعي السهوق اقتصهاد» مسهمى المراحل من مرحلة   الدول بعا تقّمصت وقد

 شهيكاغو مدرسهة» أخهرى ةمرحله و ، وتطرمها قسوة األقل األلمانية المدرسة مع الحال كان كما

 . «المتطرمة

 نتائج خطيرة وسلبية للنيوليبرالية: رابعًا

تكفهي إلصهدار  2004وحتهى عهام  1174إن قراءة دقيقة لنتائ  النه  النيوليبرالي منهذ عهام 

ويمكهن رصهد نتهائ  النيوليبراليهة ، األحكام العلمية والدقيقة على أيديولوجيهة النيوليبراليهة ونهجهها

 :ميما يلي

مهس لم ينُم دخهل ُخ ، 2004وحتى عام  1174ممنذ عام ، زيادة عدم المساواة   العالم المتقدم .1

و  الواليههات هبطههت حصههة الههدخل ، %2. 2األكثههر مقههرًا سههوى بنسههبة  ةيههميركالعههائالت األ

عهام  %7. 2 إلهى 1171عهام  %2. 4الهذين   القعهر مهن  %10القومي التي يحصهل عليهها الهه

2002 . 

مههاألجور ، ساكسههونية –ين المرتفههع   االقتصههادات األنجلههو جههور المرتفعههة بالههدَّ اسههتبدال األ .2

وههي ، 1171دون مها كانهت عليهه عهام  2004العامل العهادي   العهام  يميركر األكَ الفعلية للذَّ 

 . (1)أشد انخفاضًا بالنسبة إلى العشرين   المائة األكثر مقراً 

 يميركهمهن النهات  المحلهي اإلجمهالي األ %49ي ين المنزلهي الشخصهكان الدَّ  1171و  عام 

%12ن وأصبح اآل
(2).  

 :إعادة توزيع األرباح من الشركات غير المالية إلى القطاع المالي .1

شهّكلت أربهاح المؤسسهات الماليهة قبهل القهريبة ، القهرن العشهرين ينياتا   سهتأميرك مفي

 . %11وهي اليوم تجني ، من أرباح الشركات 14%

                                                 

 .120 -171بول مايسون، مصدر سابق، ص  ( 1)

 .120بول مايسون، مصدر سابق، ص  ( 2)
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يوازي ثالثهة ، إذ إن رصيد العالم من األسهم المالية، لربح ال يتأتى من عمل مالي منت ومعظم هذا ا 

وقههد غهذت القههوة المعههززة للرأسههمال المههالي مقاعههة ، أضهعاف النههات  اإلجمههالي المحلههي العههالمي

واإلسهكان ( الشركات التي تعمهل كليهًا أو جزئيهًا عبهر األنترنهت) «هول الدوتكوم» األصول مثل

 . العقد الماضي والسلع  

وما نت  عهن ذلهك مهن ، وتدمير الرأسمال االجتماعي، ازدياد مقدان الطمأنينة الشخصية والمالية .4

 . ازدياد   الجريمة

التي كانت تتوامر على نحهو تقليهدي اجتماعيهًا ، التحويل غير المتهاود لجوانب الحياة اإلنسانية .2

شها بامبها   بوليفيها إلهى الثهورة   عهام دمهع بسهكان كو ة الذيقمياه الشمن تخصيص : إلى سلع

إلى االمتياز الممنوح لعمالق صناعة األغذية مونسانتو بطحين شاباتي الهنهدي العهادي ، 2000

 . 2001  عام 

لكنهمها يكشهفان عهن  -ينءوقد أدت حمالت جماهيرية شهعبية إلهى إلغهاء ههذين االسهتيال

أو ، والملكيهات التهي كانهت ميمها سهبق أهليهة رغبة شديدة داخهل النيوليبراليهة   تسهويق الخهدمات

ومهع اسهتقرار المجتمهع ، حتى عنهدما يتعهارض ذلهك مهع الرغبهات المعلنهة للغالبيهة، تومرها الدولة

 . المدين

يهذهب الهبعا إلهى ذكهر بعها الجوانهب اإليجابيهة ، ورغم هذه اآلثار السلبية للنيوليبراليهة

ولهو أنهه ،  بلدان منظمة التعاون والتنميهة االقتصهاديةحصول استقرار ونمو  : للنيوليبرالية على نحو

 تم تحقيق نمو أقل من المتوسط   خالل سنوات ازدهار ما بعد الحرب

هبوط ملحوا   الفقر المدقع مهع تراجهع مقهر ( 2002 - 1122)ي وقد حصل ما بين عامَ 

   %1ولهو أنهه ارتفهع ) يهةا الالتينأميركه   %10و،   آسيا %22بنسبة ، ما دون الدوالرين   اليوم

 . (إمريقيا
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حركات التحرر الوطني ودول العالم الثالث فيي مواجهية   : خامسًا

 الرأسمالية وآليات الهيمنة تحديات

 دور حركات التحرر الو ني   تعميق أزمة الرأسمالية .9

تميزت العقهود التهي أعقبهت الحهرب العالميهة الثانيهة بنههوض حركهات التحهرر الهو ني   

وكانهت األههداف الرئيسهية لحركهات التحهرر   . «ا الالتينيهةأميركآسيا وإمريقيا و» ات الثالثالقار

والدماع عنه عبهر رمها األحهالف العسهكرية ، كل من آسيا وإمريقيا هي استعادة االستقالل الو ني

 . التي سعت الواليات المتحدة بواسطتها للهيمنة على سياسة دول العالم الثالث

لهم تسهتطع الهدول ،   تلهك المرحلهة المبكهرة بعهد الحهرب العالميهة الثانيهة لكن بوجهه عهام

أن تشهّكل تحهديًا للسهمات األساسهية ، عبر األهداف ونماذ  التنمية التهي اتبعتهها، المستقلة حديثًا

بهل العديهد مهن ههذه الهدول تهم لفتهرة مهن قِ  مَّ ومهن َثه، لتقسيم العمل الدولي السابق علهى اسهتقاللها

 . ية تابعي وموجهي من الخار بنموذ  تنم

دمهع دول العهالم الثالهث ، لكن الفشل الموضهوعي لههذا النمهوذ  والصهعوبات التهي رامقتهه

عبهر تقويهة ، تستهدف تعزيز استقاللها السياسهي المسهتعاد، بالتدري  إلى تدشين استراتيجية جديدة

 . استقاللها االقتصادي

 :(1)ثالث مجاالت متكاملة هي، كوقد تقمنت استراتيجية التنمية الجديدة آنذا

خيار االعتماد على الذات الهذي يسهتند إلهى مبهدأ االعتمهاد علهى المصهادر الخاصهة بكهل  -

 . دولة

االعتمهاد )بهين دول العهالم الثالهث  ينعطيهت للتعهاون والتكامهل االقتصهادياألولوية التي أُ  -

 . (الجماعي على الذات

                                                 

أزمهة الرأسهمالية العالميهة » منشهور   كتهاب «النظهام االقتصهادي العهالمي الجديهد» سمير أمين، بحهث بعنهوان.د ( 1)

 .70 -91، ص 1121، 1، إعداد وترجمة سعيد محيو، ط«دوالرالتقخم وأزمة ال –الراهنة 
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والسهيطرة علهى ، سهعار أعلهى للمهواد األوليهةيسهتند إلهى أ، المطالبة بنظام اقتصادي جديد -

، والسهماح لمنتوجهات العهالم الثالهث بهدخول أسهواق الهدول المتطهورة، الموارد الطبيعية

 . وتسريع عملية نقل التكنولوجيا

لجهأت ، و  إ ار سياسة الدول الصناعية الرأسمالية إلدارة األزمهة، و  تلك المرحلة أيقًا

مهن خطهر ، لفائا األموال العائمة من أجل حماية النظام الرأسمالي «منامذ أخرى» إلى البحث عن

سعت إلهى ، القرن العشرين ينياتكما حدث خالل ثالث، تبخيس مجائي وضخم لقيمة هذه األموال

 . تصدير األموال للدول النامية بهدف تحقيق أقصى األرباح

سياسهي مهن خهالل التهي كانهت قهد حصهلت علهى اسهتقاللها ال، لكن مجموع الدول النامية

ظم الحكم الجديدة ميهها لتحقيهق اتجهت معظم نُ ، نقال حركات التحرر الو ني خالل تلك الفترة

 : (1)ويعود ذلك إلى ما يلي، ملم يحدث ميها انتقال كبير لرؤول األموال، التنمية

موجة العداء التي انتشرت   كثيهر مهن البلهدان الناميهة ضهد االسهتثمارات األجنبيهة الخاصهة  -

نهى اإلنتاجيهة   ههذه بُ بسبب ما ترس    الذهن حول الدور الذي لعبته   تشويه ال، المباشرة

ذت كثير من أنظمهة الحكهم الهو ني   ههذه َخ وبالتالي اتَّ ، ونهب مائقها االقتصادي، البالد

 . البلدان موقفًا رامقًا أو متحفظًا إزاء استقبال المزيد من تلك االستثمارات

، لكيتهههاالبلههدان الناميههة إلههى تههأميم االسههتثمارات األجنبيههة أو المشههاركة   مِ  اتجههاه كثيههر مههن -

من قدرة تلك االستثمارات على المراوغهة   تصهميم حسهاباتها  د  ووضع القوابط التي تحِ 

 . التي تقدمها إلى تلك البلدان

ههدف زيهادة إلى إجراءات تعبمة الفائا االقتصادي المحتمل ب لجوء كثير من البلدان النامية -

 . من الحاجة للموارد الخارجية مَّ معدالت االدخار المحلي والتقليل من ثَ 

وههو مها تجسهد   مهرض ، زيادة نزعة الدولة   النشاط االقتصادي   كثير من البلدان النامية -

مههن خههالل مههرض الرقابههة علههى الههواردات ، الرقابههة علههى الصههرف والمههدموعات الخارجيههة

 . والتوسع   عقد اتفاقات التجارة والدمع الثنائية ،وتشجيع دعم الصادرات

                                                 

 .11رمزي زكي، مصدر سابق، ص  .د ( 1)



114 

وإن كانت قد قللهت مهن احتمهاالت زيهادة عجهز مهوازين مهدموعات ههذه ، مهذه السياسات

 . إال أنها كانت مزعجة لرأل المال األجنبي، البلدان

كههذلك اسههتغلت كثيههر مههن أنظمههة الحكههم   البلههدان الناميههة ظههروف الحههرب البههاردة بههين 

نها من الحصهول علهى بعها القهروض مهن الهدول على نحو مكَّ ( والسوميتي يميركاأل) العمالقين

 . وبشروط أمقل بكثير من شروط السوق الرأسمالية العالمية، االشتراكية آنذاك

 يهرِ نِ  من والمتحررة المستقلة الدول وتشك ل، الو ني التحرر حركات مإن نهوض، وهكذا

، العشهرين القهرن السهابع مهن العقهد منتصهف سادل وحتىوال الخامس العقدين االستعمار خالل

 الحهرب بعهد الرأسهمالية أزمهة الهدول   السهوميتي سهاهم االتحهاد مهن كبيهراً  دعمهًا لقيهت والتي

 . الثانية العالمية

 مهن المستقلة والتحرر التنمية سياسات نحو بالسعي نفسه عن رعبَّ  الذي- النهوض وهذا 

ه - األساسهية اإلنتها  وقطاعهات النفطيهة الثهروات واللجهوء إلهى تهأميم، التبعيهة كبيهرة  ضهربة هوجَّ

 . االستعمارية النهب وجعة لسياساتومُ 

 هيمنتهها إلعهادة جديهدة وأسهاليب أدوات عن تبحث الرأسمالية الدول بدأت، ذلك وإزاء

 خهذلأل والعهودة الكينزيهة عهن للتخلهي دمعها ما ؛الثالث العالم   المستقلة الدول وسيطرتها على

 عليهه أ لق ما ؛الدول دور تحجيم   دةحِ  أكثر بشكل لكن، الكالسيكية الليبرالية بمباد  النظرية

؛ والتبعيهة النههب المستقلة إلى حظيرة الدولة إلعادة اآلليات ابتدعت التي «الجديدة الليبرالية» اسم

 االنتعهاخ مهن حالهة الجديهدة وخلهق الليبراليهة لههذه التهروي  علهى الرأسهمالية رونظِّهمُ  عمهل إذ

 . للكينزية وبديلة ضةعارِ مُ  باعتبارها العالم مستوى ألمكارها على

 السهوميتي االتحهاد أزمهة بهروز بداية مرحلة   ظهرت أنها انتشارها الحقًا   ساهم ومما 

 . (1)ينياتالثمان ومطلع الماضي القرن من السابع العقد منذ نهاية االشتراكية المنظومة ودول

                                                 

 .1111بانكوك عام  مؤتمر   لقيتأُ  ،«والنيوليبرالية العولمة بين العالقة  » :بعنوان جور ، محاضرة سوزان (1)

Conference o Economics Sovereignty in Globalising ATTAC-millenniu round.Org (24/26 

Mar/1999 Word، 11، ص2003آذار (4) عدد، العولمة مجلة   نشرت. 
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ى انهيار النظام االستعماري   مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلهى تعميهق أزمهة لقد أد 

وذلهك ، ن بهين صهفوف الهدول الرأسهماليةيْ وإلى خلق حالة من الرعب والقلهق الشهديَد ، الرأسمالية

  :(1)لعدة اعتبارات هامة هي

: رد الههدول مثههلالكالسههيكية التههي اسههتخدمتها   الماضههي   عمليههات نهبههها لثههروات ومههوا .1

نظهههم االمتيهههازات / اإلدارة االسهههتعمارية المباشهههرة لمرامهههق الهههبالد/ االحهههتالل العسهههكري

ومهن هنها جهاءت أهميهة البحهث عهن أسهاليب ، له إ... العقود واالتفاقيات الجائرة/ األجنبية

 . جديدة

مسهتوى  التعاصر التاريخي بين بدء تطلع وتحفز الدول المتخلفة المستقلة حديثًا للنمو ورمع .2

وبين التقدم االقتصادي واالجتماعي السريع الذي كانت قد حققتهه مجموعهة ، معيشة شعوبها

والهذي قهام علهى إلغهاء الملكيهة الفرديهة لوسهائل اإلنتها  واالعتمهاد علهى ، الدول االشهتراكية

 . جمل العملية االقتصاديةالتخطيط الشامل كبديل للسوق   إدارة وتوجيه مُ 

  ( ينياتوالهذي بلهغ ذروتهه   أواخهر السهت)حققه النمهوذ  االشهتراكي  وكان النجاح الذي

مصدر إلهام وجذب لعدد كبير من قادة حركة التحهرر الهو ني   الهدول ، غقون مترة قصيرة نسبيًا

 . وهو أمر كان يزع  بشدة الدول الرأسمالية الصناعية، المستقلة حديثًا

، نت تستنزف الدول المتخلفة بشكل مباشهر ومنهتظمأن الدول الرأسمالية االستعمارية التي كا .1

أو تسهتطيع  –ظههرلم تعد تواجه هذه الدول كمستعمرات أو بهالد تابعهة وإنمها كهدول و نيهة تَ 

، عاديهًا لالسهتعماركدول مستقلة   السياسة الدولية وأن تتبع خطًا مُ  –ظهر حال أن تَ  على أي

لطة الدولهة مسهتخدمًة   ذلهك مؤسسهات ُسه، ديةجًا مستقالً   تنميتهها االقتصهاهْ وأن تنته  نَ 

 . للدماع عن مصالحها الو نية

لتهه مهن وجسهامة مها تحمَّ ، الذي خاضته شعوب المسهتعمرات كما أن مرارة الكفاح الو ني

إلى تكوين خبرات سياسية هامة معادية لالسهتعمار  ياقد أدَّ ، تقحيات   سبيل االستقالل السياسي

 . الل األجنبيوألشكال القهر واالستغ
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 ...نكرومها، نههرو، سهوكارنو، عبهد الناصهر)أن عددًا ال بأل به من قادة حركة التحرر الو ني  .4

رض علهى أدركهوا أن الخهرو  مهن معاقهل التخلهف الهذي ُمه،   البالد المسهتقلة حهديثًا( ل إ

سههوف يههرتبط بتحقيههق االسههتقالل ، الههبالد إبههان مرحلههة النهههب الكولونيههالي االسههتعماري

ومهن عالقهات ، وتعبمة الموارد المحلية الممكنة وتحريرها من السهيطرة األجنبيهة، تصادياالق

وتحقيهق ههذه األمهور سهيتطلب ، ةالعالميه ةالهيمنة والتبادل الالمتكامئ مهع السهوق الرأسهمالي

 . خوض كثير من المعارك الو نية على المستوى الداخلي والعالمي

تعاظمت ميهه أهميهة الهبالد المسهتقلة حهديثًا ، ستعماريأنه   الوقت الذي سقط ميه النظام اال .2

وخصوصههًا   مجههال تزويههدها بههالمواد الخههام والمعههادن ، للمراكههز الرأسههمالية االسههتعمارية

ناهيهك عمها كانهت تمثلهه ههذه الهبالد مهن أهميهة ، (النفط على وجه الخصوص)ومواد الطاقة 

 . خاصة   مجال تصدير رؤول األموال والتصريف السلعي

كمهها أنههه مههع تعههاظم انتشههار النظههام االشههتراكي   االتحههاد السههوميتي والصههين ودول شههرق 

و  ضوء اشهتعال الحهرب البهاردة بهين العمالقهين بهرزت أهميهة كثيهر مهن الهبالد المسهتقلة ، أوروبا

 . حديثًا كمواقع استراتيجية

تعامهل مهع ظههرت الحاجهة لخلهق أسهاليب جديهدة لل، لكل هذه االعتبهارات وربمها لغيرهها

وتكييفها   ضوء المعطيات الجديهدة التهي  هرأت علهى خريطهة العهالم ، مجموعة الدول المتخلفة

 . سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا

ة بعههد يههميركالتههي تولههت قيادتههها الواليههات المتحههدة األ، لقههد أدركههت الرأسههمالية العالميههة

طرة واالسههتغالل للههدول المتخلفههة سههوف أن إعههادة إنتهها  عالقههات السههي، الحههرب العالميههة الثانيههة

تأخذ بعين االعتبار التغيرات المختلفة التي  هرأت علهى ، (اً جديدًا استعمار)تطلب أشكاالً جديدة ت

وكان الوصول إلى هذه األشهكال ههو أههم مها عبهرت عنهه ، عالقات القوى النسبية الفاعلة   العالم

 . مرحلة اإلمبريالية

اإلمبرياليهة مهن العصهر الكولونيهالي » ههاري ماجهدوف   كتابهه يميركيقول االقتصادي األ

ربما كان أهم عامهل   تطهوير االسهتعمار الجديهد ههو الهدور العهالمي الواسهع الهذي » :«حتى اليوم

إذ إنهه بعهد خروجهها مهن الحهرب العالميهة الثانيهة كهأقوى دولهة عسهكريًا ؛ لعبته الواليات المتحهدة
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وأسهندت لنفسهها مهمهة ، لواليات المتحدة العالم غيهر الشهيوعيواقتصاديًا على األرض تزعمت ا

 . «تنظيم وإدارة هذا العالم قدر ما تستطيع عمليًا

كهان الخطهر الرئيسهي الهذي يواجهه العهالم الرأسهمالي ههو ، وبالنسبة لقادتها وحلفائها أيقًا

ذ  التقليديههة مههن يهت األولويههة القصههوى للحفهاا علههى اسههتمرارية النمهاعطِ لههذا أُ  ؛انتشهار الشههيوعية

 . التجارة واالستثمار   أكبر جزء من العالم

كهان مهن القهروري جهدًا منهع الثهورات االجتماعيهة التهي قهد تهؤدي إلهى مصهادرة  مَّ ومن َثه 

أو وضههع حههد أمههام مههرص التجههارة واالسههتثمار والنفههاذ إلههى مصههادر المههواد ، الممتلكههات األجنبيههة

 . (1)الخام

حرصهت الواليهات المتحهدة   عهالم مها بعههد ، حقيهق ذلهكويعتقهد ههاري ماجهدوف أنهه لت

 :على تطبيق استراتيجية واضحة أهم معالمها، الحرب العالمية الثانية

مشهروع )إعادة بناء الدول األوروبيهة الغربيهة كحلفهاء   الصهراع ضهد االتحهاد السهوميتي  .1

 . (مارشال

وجههه تجههارة الواليههات  د األبههواب  وِصههمحاربههة الثههورات االجتماعيههة التههي يمكههن أن تُ  .2

 . المتحدة واستثماراتها

 . توسيع مجال نفوذها   المنا ق التي كان حلفاؤها يسيطرون عليها   الماضي .1

تقليل النفوذ الذي يمكن أن يحققه االتحاد السوميتي مهن خهالل دعمهه لحركهات التحهرر  .4

 . (2)الو ني المعادية لالستعمار

إذ إن المعنهى الهذي ، الثانيهة   ههذه المعهالم األربعهةهو النقطهة  وما يهمنا   هذا الخصوص

هههو محاولههة تجريههد حركههة التحههرر الههو ني الديمقرا يههة مههن محتواههها ، تشههير إليههه هههذه النقطههة

االجتمههاعي التحههرري المعههادي لالسههتعمار والهيمنههة الخارجيههة وتعويههق اتجاهههها نحههو بنههاء تنميههة 
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ضههمن موقعههها القههديم ، ظههام الرأسههمالي العههالميبهههدف إبقههاء هههذه البلههدان   إ ههار الن، مسههتقلة

 . الالمتكامئ لكي تكون موضوعًا للهيمنة والسيطرة واالستغالل

التجاههات التنميهة   ههذه الهدول والهتحكم    ومن هنا برزت أهمية التوجيهه غيهر المباشهر

لمههال الههنظم االجتماعيههة والسياسههية السههائدة وعنصههر التمويههل ورأل ا: العوامههل المههؤثرة ميههها

 . ل إ... والتكنولوجيا

والحقيقههة أن السههند الرئيسههي الههذي اسههتندت إليههه الرأسههمالية العالميههة   سههعيها الههدؤوب 

كهان يتمثهل   اسهتمرار ، لتجديد عالقات التبعية والسيطرة على الهبالد المتخلفهة حديثهة االسهتقالل

د مهههن الفتهههرة الكولونياليهههة الهههذي ورثتهههه ههههذه الهههبال، هوَّ َشهههبقهههاء الهيكهههل االقتصهههادي التهههابع والمُ 

وما يرتبط بهذا الهيكل من شهرائح وقهوى اجتماعيهة اعتمهدت مصهالحها وقوتهها   ، واالستعمارية

 . المجتمع على دوام هذا الهيكل

كهان ، ذلك أن تحقيق التنميهة المسهتقلة بأبعادهها المختلفهة اقتصهاديًا واجتماعيهًا وسياسهيًا 

، تصفية هذا الهيكهل وتغييهره رر الو ني   هذه البالد مهمةَ يقع على قمة جدول أعمال حركة التح

، األمر الذي كان يتطلب خوض معهارك ضهارية   كهل جبههات العمهل الهو ني داخليهًا وخارجيهًا

وهههو أمههر عجههزت عههن تحقيقههه غالبيههة األنظمههة ، لهه إ... وسياسههيًا وثقاميههًا، اقتصههاديًا واجتماعيههًا

التهي تولهت مقاليهد الحكهم   ههذه البلهدان عقهب تحقيهق ( ًاالبرجوازية أساس)والقوى االجتماعية 

 . استقاللها السياسي

وما يرتبه من عالقات اجتماعية وسياسهية ، إن استمرار بقاء بنيان اإلنتا  المحلي القديم

كهان ههو ، وبخاصهة مهن عالقهات تجاريهة وماليهة وتكنولوجيهة مهع الخهار ، داخليًا وخارجيًا

ت إليهه اإلمبرياليهة الجديهدة   صهدد إحكامهها لطهوق االسهتغالل األسال المادي الذي استند

بل ولقرب وتصفية المحاوالت المحدودة التي تّمهت   ههذا البلهد أو ذاك لتحقيهق ، والهيمنة

 . (1)التنمية المستقلة
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 مبريالية لتطويع العالم الثالثأدوات النيوليبرالية اإل .9

لتاريخية التي تراكمت   العقود األربعة التهي تلهت لو ألقينا إ اللة سريعة على تالل الخبرة ا

نستطيع أن نستخلص منها أهم أدوات اإلمبريالية الجديهدة التهي اسهتخدمتها ، الحرب العالمية الثانية

بعهد حصهولها علهى اسهتقاللها ، الهبالد المتخلفهة «تكييهف» المراكز الرأسمالية الصناعية السهتمرار

 :(1)التاليةألمكننا رصد األدوات و، السياسي

سعت الرأسمالية االحتكارية إلى إيجهاد نهوع مهن العالقهات الخاصهة الثنائيهة مهع مسهتعمراتها  .1

لت التهي سههَّ ( المنا ق النقديهة)وهي عالقات شملت ترتيبات معينة   مجال العملة ، السابقة

يالت ر وتسهوية العالقهات الماليهة والتجاريهة ميمها بينهها وترتيبهات خاصهة   مجهال التفقهيْ َس 

ناهيههك عههن ، لتسهويق حاصههالت الههبالد المسهتعمرة سههابقًا( التعرمههة والحصههص)الجمركيهة 

 . استمرار العالقات الخاصة الثقامية والتعليمية والتدريبية

المعونهات الغذائيهة والهبهات والقهروض : «المعونهة االقتصهادية»بهه يمِّ استخدام سهالح مها ُسه .2

 . كثير من الحاالت بشروط سياسية باهظة التي كانت تتم  ، والتسهيالت االئتمانية

، مهن ناحيهة، وكان من نتيجة ذلك نجاح الدول الرأسمالية المانحهة   اسهتقطاب ههذه الهبالد

وصرف أنظارها عن مهمة تعبمة الفائا االقتصادي الممكن وما يتطلبه ذلك من تغييرات اقتصهادية 

 . من ناحية أخرى، واجتماعية وسياسية

، مع بعا الفمات والشرائح االجتماعية ورجال الحكم والقهادة العسهكريينخلق روابط متينة  .1

 . حتى يمكن االعتماد عليهم    ريقة اتخاذ القرارات الهامة والمحامظة على الوضع القائم

دمت لكثيهر مهن األنظمهة الدكتاتوريهة والرجعيهة استخدام أسلوب المعونات العسكرية التي قُ  .4

من خالل إقامهة ، وقمع أي حركات ثورية بالداخل، ي لهذه النظملحماية وتأمين األمن الداخل

 . القواعد العسكرية والدخول   األحالف واتفاقيات األمن المتبادل

التهي اسهتخدمتها الهدول الرأسهمالية الصهناعية    -لقد كانت محصلة األدوات سالفة الذكر

التهأثير  -ما بعد الحهرب العالميهة الثانيهة مجال تعاملها مع البالد المتخلفة حديثة االستقالل   عالم 

بشكل واضح   اتجاهات التنمية   هذه البالد التي غلب عليها  ابع الليبرالية المفر هة وسياسهات 
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مظلت هذه البالد مجاالً مفتوحهًا أمهام الصهادرات الصهناعية مهن الهبالد الرأسهمالية ، الباب المفتوح

إذ لهم تتحقهق ميهها ؛ رًا غنيًا ورخيصهًا للمهواد الخهامَد ْص ومَ ، ةحًا لالستثمارات األجنبيربِ ومجاالً مُ 

 . (1)تنمية ذات بال   مجال قواها اإلنتاجية وتنويع بنيانها اإلنتاجي

أما ميما يتعلق بهبعا الهدول حديثهة االسهتقالل بعهد الحهرب العالميهة الثانيهة التهي اختهارت 

  ئ   أدبيهات التنميهة آنمهذ بمصهطلحوههو الطريهق الهذي عهرف بشهكل خها،  ريقًا مستقالً للنمهو

إلخقهاعها  «المتمهردة» مإن سياسة االستعمار الجديد اتجاه ههذه الهدول، « ريق النمو الرأسمالي»

 . لعمليات التكييف والتطويع قد تميزت بتعدد الوسائل وبالطابع العدواين

ثيههرًا مههن اتقههح لقادتههها بههأن ك، (حالههة مصههر مههثالً أيههام الناصههرية) مفههي بعهها هههذه الههدول

يمكن أن تحل مهن خهالل انتهها  خهط ، مشكالت تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي المستقل

 . لالستغالل األجنبي والمحلي ادي عَ و ني مُ 

أزعجههت إلههى حههد كبيههر مراكههز السههيطرة ، وقههد توصههلت هههذه الههدول إلههى حلههول قوميههة 

 . االستعمارية   االقتصاد الرأسمالي العالمي

إذ تبين لقادة هذه الهدول ؛ حل مشكلة نقص رؤول األموال، الحلول القومية ومن أمثلة هذه

وتهأميم ، أن حهل جهزء مهن ههذه المشهكلة ههو أمهر ممكهن مهن خهالل تهأميم االسهتثمارات األجنبيهة

وتخفههيا اسههتهالك الطبقههات الغنيههة وترشههيد  -اإلقطاعيههة والكومبرادوريههة -الملكيههات الكبيههرة 

 . نبي وزيادة الطاقة القريبيةاستخدامات موارد النقد األج

والعمهل ، الفقر والبطالة وسهوء توزيهع الهدخل تكما تبين لقادة هذه الدول أن عال  مشكال

لههن يههتم إال مههن خههالل جهههد و نههي يتجههه نحههو اإلصههالح الزراعههي ، علههى زيههادة مسههتوى المعيشههة

الصههحة ، سههكاناإل، التعلههيم)والتصههنيع وزيههادة اإلنفههاق علههى الخههدمات االجتماعيههة القههرورية 

 . (2)(والثقامة

وخههالل متههرة الصههعود الههذي عاشههته إرهاصههات هههذا النمههوذ  الههو ني للتنميههة لههم تيههأل 

 . اإلمبريالية من تحطيم هذا النموذ  وإخقاع وتكييف وتطويع البالد التي اختارته
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مسهتثمرًة   ذلهك ، وقد استخدمت اإلمبريالية   ذلك شتى األساليب والمناورات المعقهدة 

وهههي التناققههات التههي ، رههها االختيههار االجتمههاعي والسياسههي لهههذا النمههوذ جَّ التناققههات التههي مَ 

 . ن استمرار المسيرةمِّ ؤَ عجزت األنظمة السائدة   هذه البالد عن إيجاد حلول لها لتُ 

لقد اسهتخدمت اإلمبرياليهة أسهلوبين أو نهوعين رئيسهيين لتحطهيم النمهوذ  الهو ني للتنميهة 

 . (1)ن وهمالهذه البلدا

ب الخبهراء ْح مثهل العهدوان االقتصهادي   صهور شهتى مثهل َسهوقهد تَ  ؛العدوان االقتصهادي .1

مههة ومههرض الحصههار االقتصههادي التجههاري والمههالي األجانههب مههن المشههروعات المؤمَّ 

ومنع القهروض ، والتأثير   األسعار العالمية لصادرات الدولة والطلب عليها، والتكنولوجي

 . ل إ... مانية عن الدولةوالتسهيالت االئت

مبريالية تلجأ لألسلوب العنيهف ممهثالً مإن اإل، وعندما ال يفلح أسلوب العدوان االقتصادي .2

 . إما بالعدوان العسكري المسلح أو بعمل انقالبات عسكرية ودموية

مبريالية أحد األسلوبين أو كليهما ضد تجربة الرئيس جمهال عبهد الناصهر لقد استخدمت اإل

 . ل إ... وتجربة نكروما   غانا وتجربة أليندي   تشيلي ،  مصر

وحينما يستخدم االستعمار الجديد أسلوب العدوان المسلح نكون أمهام حالهة تختفهي ميهها 

 . الفروق والفواصل بين االستعمار الجديد واالستعمار التقليدي

آلية لنهب دول ( إجماع واشنطن) وثيقة تفاهم واشنطن: سادسًا

 لثالث وإخضاعهاالعالم ا

جهون ههو مسهودة  رحهها  (Washington Consensus) باإلنجليزيهة) جمهاع واشهنطنإ)

الهدول لمها أسهماه   حينهه ، بزعم أن تكون عالجًا ووصهفة مهن عشهرة بنهود 1121عام  وليامسون

وكيفيهة تنويهع اقتصهادها وإدارة مواردهها ، التي واجهت صهعوبات ماليهة وإداريهة واقتصهادية الفاشلة

 . لتبني هذه البنود ومؤسسة النقد الدولية البنك الدوليباإلضامة إلى دعوته ، الطبيعية

                                                 

 .11، 12رمزي زكي، مصدر سابق، ص  .د (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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القهرن  ينياتوقد تبنى كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه البنود   مطلهع تسهع

للسهيطرة علهى ثهروات ، ههذه الوثيقهة النيوليبراليهةو -خاصًة بعد انهيار االتحاد السوميتي -الماضي 

 . وإلدامة تبعية هذه الدول للمركز الرأسمالي، دول العالم الثالث

  ميدان الملعهب الهدولي بهين مؤيهد لهها وبهين منتقهد شهديد  «وثيقة واشنطن» لقد أصبحت

 2001الحائز علهى نوبهل االقتصهاد عهام  جوزف ستيجلتزومن بين المنتقدين ، االنتقاد لهذه الفكرة

 . وغيره من االقتصاديين

بهل بعها براليهًا مهن قِ سياسهيًا لي مالفكرة األساسية التي  رحها وليامسون أخهذت منعطفهًا

والميههزة التنامسههية ، المؤسسههات الدوليههة لتطبيههق أجنههدتها العالميههة للسههيطرة علههى المههوارد الطبيعيههة

لتحريهر العملهة المحليهة ، للدول مهن خهالل الهدعوة العلنيهة لهذلك وممارسهة القهغوط االقتصهادية

 . صاديةوتحرير التجارة وإلغاء القيود على الواردات وتبنّي اإلصالحات االقت

 العولمهة وراء تقهف وبخاصهة   الواليهات المتحهدة التهي، الجديهدة الليبراليهة سهعت لقهد

خالصهة  والتهي ههي، «واشهنطن وثيقهة تفهاهم» خهالل مهن العهالم علهى لطتهاُس  إلى مرض، الراهنة

 القهرن مهن ينياتوالتسهع ينيهاتالثمان يخهالل عقهَد  قدتعُ  الرسمية غير االتفاقات من لمجموعة

 الفيهدرالي االحتيهاط وبنهك، ستريت وول ومصارف للقارات العابرة الشركات أهم بين، العشرين

... الهدولي النقهد صهندوق + الهدولي البنهك)دوليهة  ماليهة ومؤسسات «يميركاأل المركزي البنك»

 . (ل إ

 خصخصهة تسهتهدف محهددة مبهاد  ومهق، ويليامسهون جهون صهاغها، الخالصهة وههذه 

وترمهي إلهى ، قهارة أي العالم و    اقتصاد أي وعلى الزمن من مترة أي تطبيقها   أجل العالم من

 تمامهًا وبأقصهى الكامهل التحريهر يهتم وأن، الحكوميهة الحكومية وغيهر التنظيم أشكال كل تصفية

 ىجهرتُ ل( له إ... التصهنيع بهراءات، الخدمات، الرساميل، السلع)األسواق  جميع ممكنة   سرعة

 . (1)بنفسها نفسها تنظم موحدة عالمية حكومات وسوق دون عالمية من إدارة إقامة النهاية  

                                                 

 1إسهماعيل، ط  زكريها محمهد الهدكتور العربيهة، ترجمهة الوحدة دراسات دد، مركزالُج  العالم زيغلر، سادة جان (1)

 .47، ص (2004) 2ط ،(2001)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
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 :(1)التفاهم هذا عليها يقوم التي المباد  يلي وميما

القهريبة  تخفهيا: همها معيارين على يقوم أن يجب، مدين بلد كل   القريبي اإلصالح .1

 مهن داسهتثمارات ذات عائه إجهراء األغنيهاء علهى تشهجيع أجهل مهن، العالية الدخول على

 االسهتثناءات وضوحًا إلغهاء أكثر وبتعبير، أخرى جهة من المكلفين قاعدة وتوسيع، جهة

 . القرائب من الواردات حجم زيادة أجل القريبية الخاصة بالفقراء من

 . المالية للسلع واألسواق الكامل التحرير .2

 أجهل مهن بيهةاألجن واالسهتثمارات الو نيهة االسهتثمارات المعاملهة بهين   المساواة تأمين .1

 . واجتذابها األخيرة األمن لهذه زيادة

 تملكهها التهي المؤسسهات الخصهوص وجهه وعلى، العام المستطاع للقطاع قدر التفكيك .4

 . لها تابعة الدولة أو هيمة

 جميهع التنهامس بهين حريهة ضهمان أجل الو ني من لالقتصاد األنظمة المقيدة جميع إلغاء .2

 . السوق االقتصادية   القوى

 . الخاصة الملكية ة وحمايةتقوي .9

 تخفهيا الههدف يكهون أن علهى، يمكهن مها بأسهرع المبهادالت التجاريهة تشجيع تحريهر  .7

 . السنة   %10الجمركية إلى  الرسوم

 لتنميهة أولويهة إعطهاء الصهادرات يجهب  ريهق عهن يكهون الحهرة التجهارة تشهجيع وألن .2

 . منتجاتها تصدير على القادرة االقتصادية القطاعات

 . الميزانية   العجز من الحد .1

 للفعاليهات االقتصهادية الدولهة تقهدمها التهي المعونات إلغاء يجب: السوق شفامية تأمين .10

 بهلقِ  مهنخفا مهن بسهعر تأمينهها الغذائية بقصد المواد أسعار دعم إلغاء ويجب، الخاصة

 نيهةالبِ  الدولهة لقطاعهات ميزانيهة األولويهة   ىعَطهتُ  أن ويجهب، الثالهث العهالم حكومهات

 . التحتية

                                                 

 .41-42جان زيغلر، مصدر سابق، ص  ( 1)
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 يهرى» :بقولهها «واشهنطن تفهاهم» علهى ظهة بسهخريةالمحامِ  اإليكونومست مجلة قتلَّ وعَ 

 علهى ليسهوا وأنههم، المصهارف أصهحاب إلغنهاء مهؤامرة واشهنطن تفهاهم العولمهة   مناهقهو

 . (1)«خطأ

 بهينمها  حهواجز بهدون ونظهام الحريهة االجتماعية العدالة نظام الجديدة أنها الليبرالية تزعم

الفهرص    مسهاواةالو، مهرد لكهل كاملهةال حريهةوال، الشهعوب بهين األبديهة العالقهةو، الشهعوب

 . ل إ... رحرِّ يُ  الذي والقانون الكائنات وتكامل، الجميع لسعادة مفتوحةال مكاناتاإلو

، المهزاعم ههذه تفقهح وغيرهها واشهنطن وثيقهة   الهواردة الجديهدة الليبراليهة مبهاد  لكن

 أنَّ  كمها، ضهحاياها   المناعهة جههاز تدمروهي ، (اإليدز) المناعة نقص بمرض أشبه أنها وتؤكد

 أليديولوجيهة الزائفهة النظريهة المهزاعم تنهاقا الواقهع الجديهدة وحقهائق لليبرالية العملي الجانب

 . العولمة

 تهيالمزعومهة ال ميَ للِقه المناميهة النيهوليبرالي النه  قادة نشير إلى أ روحات، الصدد وبهذا 

 منحهت العشهرين القهرن ينيهاتثمان بريطانيها   وزراء رئيسهة تاتشهر ممارجريهت، ترويجها ىجريُ 

 يعنهي بمها، «يأكهل أن لهه يحهق ال يعمل ال نمَ »: ميها جاء 9110 /99/5   الدين لرجال موعظة

النيهوليبرالي  الرأسهمالي االقتصهادي النظهام بسهبب، العمهل مهن محرومهون يامع مليون (100)أن 

 !والعولمة أتباع بها اجتماعية يتفوه حرية وعدالة مأي، تاتشر بلقِ  من باإلعدام عليهم وممحك

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) A Plague of Finance, Economics 29 September 2001, p27. 



142 

 مصادر الفصل الثاني

، كليهة االقتصهاد والعلهوم  االقتصادية سلوى علي سلمان، محاضرات   التشغيل والدورات. د .9

 . 1172، السياسية بجامعة اإلسكندرية

العالميههة ، المركههز الكنههدي لدراسههات الشههرق األوسههط ،  سههميح مسههعود ، األزمههة الماليههة. د .9

 . 2010، رام اهلل –مونتريال ، دار الشروق 

   قهراءة - الكبير والكساد كينز :الدكتوراه بعنوان ببرنام  خاص بحث عويقة، يوسف هيثم .1

 آذار /مهارل القهاهرة، بجامعهة السياسهية والعلهوم االقتصهاد كليهة ، 2008 وأزمهة 1929 أزمهة

2010، Golab.3olum.org/1503-topic 

 النظريههة الكينزيههة، جريههدة الثههورة السههورية بتههاري  - نقههال الشههعار، مصههطلحات اقتصههادية. د  .4

12/1/2009  

  ، نقالً عن عن نظرية كينهزمحاضرات   التشغيل والدورات االقتصاديةعلي سليمان،  سلوى. د .5

Keynes,The General Theory 

منظومهة اإلصهالح اإلداري بهين النظريهة والتطبيهق،  -المالية العالميهة عادل رزق، إدارة األزمات .6

 . 2010العربية للنشر والتوزيع، ، مجموعة النيل 

 العالميهة التجهارة منظمهة  -الجنسهية متعهددة الشهركات  :عنهوان تحهت بحهث -الحمهش منيهر .7

 كتهاب الو نيهة، الدولهة علهى سياسي اقتصادي أعمال جدول ومرض وودز بريتون ومؤسستا

 القهاهرة، -األمريقية العربية البحوث مركز العربي، الو ن   العولمة وتحديات الو نية الدولة

 .  2004  دمشق، – اإلستراتيجية والبحوث الدراسات مركز

 دار والجنوب، الشمال بين العالقات   وتناققات أزمات - الجديدة اإلمبريالية بيل، روبرت .8

 .2007،  اهلل رام وزيع،والت والترجمة للنشر التنوير

 أجهراه -العراقيهة االقتصهادية الشهبكة موقع مع االقتصادية الليبرالية حول ، حوار شبير بارق.د  .1

 www.iraqieconomist.net-cashed-similar،  2010 / 1/ 22سعيد بتاري   حيدر الدكتور
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 ارسهاتوالمم المفههوم" الجديهدة الليبراليهة : عنهوان تحهت مقهال ، الشهامي زههدي .د .91

 ، 92 عهدد االقتصهادي، االجتمهاعي والتقهدم التنميهة مجلهة ،"العربهي العهالم أمام والتحديات

 . 2006أغسطس – مايو

 ، يالسياسه لالقتصهاد الماركسهي النقهد ضهوء   الجديهدة الليبراليهة  :مقهال منصور، أشرف .99

 . 9/1/2007 بتاري 1727 العدد المتمدن، الحوار موقع

 ، واإلمريقيهة العربية البحوث مركز ، راهنة ققايا – العالمي االقتصاد ، السعد األمير عبد .د .99

  ، االقتصهاد   العامهة النظريهة ، كينهز جهون عهن نقهالً  ، 2007 ، القهاهرة ، للنشهر األمهين دار

 .  1111،   رضا جهاد بيروت، ترجمة

شهور   كتهاب نقهد العولمهة والهدعوة إلهى عولمهة بديلهة ، من: الزعيم ، بحث بعنوان  عصام. د .91

 . 2004 مكتبة مدبولي ، ( الكتاب الحادي عشر)ققايا عربية 

 الهيمهة ، مصهطفى مهمهي حسهين ترجمة االحتكاري، المال رأل سويزي، بول ، باران بول .94

 .1171، للكتاب المصرية

رمهزي زكههي ، دراسهة حههول االقتصههاد السياسهي لههرأل المههال المهالي الههدولي، منشههورة   . د .95

 .2000 /10 /7 – 1 / 10ألسبوعية األردنية، من جريدة األهالي ا

 . 2001 ، الحسين أسعد ترجمة ، الفارابي دار ، العالمية الطبقية الحرب ، مو جيف .96

 بتههاري  الجديههدة ، أجههرى الحههوار كههاظم حبيههب الليبراليههة بههارق شههبر ،   حههوار حههول. د  .97

-www.iraqieconomist.net-cashed العراقيهة االقتصهادية الشهبكة-17 موقهع 4/2/2010

similar 

 -القهاهرة ، دار االنتشهار العربهي  –أزمهة عصهرنا ، دار سهينا للنشهر  مواجهةسمير أمين ،   . د .98

 . 1117 ، 1ط بيروت ، 

 مهؤتمر   ألقيهت "والنيوليبرالية العولمة بين العالقة  " : بعنوان محاضرة جور ، سوزان .91

 .1111بانكوك عام 

20. Conference o Economics Sovereignty in Globalising ATTAC-millenniu round. 

Org 24/26 Mar\1999 Word, 2001، 0مجلة العولمة، عدد .   

http://www.iraqieconomist.net-cashed-similar/
http://www.iraqieconomist.net-cashed-similar/
http://www.iraqieconomist.net-cashed-similar/
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 20 ،171 عهدد المعرمهة عهالم ، علهي عبال عدنان ترجمة الرأسمالية، انهيار شيفر، أولريش .99

 . 2010 ثاين كانون-يناير

، صهحيفة األخبهار  من العولمة الليبراليهة إلهى القوميهة الحمائيهة: مقال بعنوان   السبع ، شبل. د .99

 .1/12/2019اللبنانية ، 

  . 1111، 11زكي حنوخ ، الصناعة العربية   مواجهة العولهمة ، عدد .د .91

 عهن صهادر بكتها إ هار   الو نيهة ، الدولهة ومفهوم العولمة :بعنوان دراسة أمين، سمير .د .94

( دمشهق) االستراتيجيةوالبحوث  الدراسات ومركز( القاهرة)العربية واإلمريقية  البحوث مركز

  . 2004 القاهرة، -المدبولي مكتبة

 . 1111، 1ط القاهرة ، –سينا للنشر دار  رمزي زكي، الليبرالية المستبدة ،  .95

 ، العربيهة األبحهاث ةمؤسسه ، اليهوم حتهى االسهتعمار عصر من االمبريالية ماجدوف، هاري .96

  . 1121بيروت ، 

 محمهد الهدكتور ترجمهة ، العربيهة الوحهدة دراسات مركز ، الجدد العالم زيغلر، سادة جان  .97

 . 2004،     2 ط  2001، 1ط، إسماعيل زكريا

28. A Plague of Finance, Economics 29 September  2001.  
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 الفصل الثالث

 

 ي ظل الليبرالية الجديدةاألزمات الرأسمالية ف
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 النظريات التفسيرية لألزمات االقتصادية للنظام الرأسمالي: أواًل

لم يهتمكن مؤسسها مدرسهة اقتصهاد السهوق الحهر آدم سهميث وديفيهد ريكهاردو مهن كشهف 

التي تظهر   أوضح صورها باألزمهات االقتصهادية ، تناققات االقتصاد الرأسمالي العميقة ومهمها

 . عامةالدورية ال

مها دامهت ، مقد أكد ريكاردو أن اإلنتا  الرأسهمالي يتمتهع بمقهدرة علهى التوسهع ال حهد لهها 

 . اإلنتا  العام لفياولهذا مال مكان ، زيادة اإلنتا  تؤدي آليًا إلى زيادة االستهالك

ناشهئ ، وبناء على هذه النظرية ال يمكن حدوث غير توقف عفوي   تصريف بعا السهلع 

وإن الققاء على عدم التناسهق ، ق جزئي   توزيع العمل االجتماعي بين مروع اإلنتا عن عدم تناس

 . هذا حتمي بفعل ميكانيكية المزاحمة

ولكن سيسهموندي الهذي جهاء بعهد ريكهاردو توصهل إلهى كشهف بعها التناققهات التهي  

 . وإن لم يتمكن من تقويم  بيعتها تقويمًا دقيقًا، تعترض االقتصاد الرأسمالي

وضع سيسموندي نظرية حول األزمات االقتصهادية أضهحت ميمها بعهد أساسهًا قامهت  وقد

أو إلهى عهدم ، مههو ُيرجهع األزمهة إلهى االسهتهالك القهعيف.. عليه مجموعة من النظريات األخرى

واسهتنت  أن علهى اإلنتها  أن يتوامهق مهع ، مسهتندًا إلهى بعها أمكهار آدم سهميث األساسهية، إشباعه

 . تا  يتحدد بالدخلوأن اإلن، االستهالك

لإلمهراط   اإلنتها  الهذي يسهبق  أي نتيجهةٌ ، الخهتالل ههذا التناسهب ورأى أن األزمة نتيجهةٌ  

وخاصة عندما تتوضح   التناقا بين اإلنتها  ، وأن أسال األزمة يكمن خار  اإلنتا ، االستهالك

 . واالستهالك

، الوحيهد لتهراكم اإلنتها وأنهه ههو الههدف ، وأوضح سيسموندي أن اإلنتا  يتحدد بالهدخل

وأكد أن تطور الرأسمالية يهؤدي إلهى إمهالل المنهت  ، لذلك يجب على اإلنتا  أن يالئم االستهالك

مبينًا أن توسيع اإلنتا  يصطدم بحهدود ال يسهتطيع ، وإلى تفاقم أوضاع العمال المأجورين، الصغير

قلهل مهن ويُ ، تصهريف اإلنتها سهيقلل مهن إمكهان ، ألن تقهاؤل اسهتهالك الجمهاهير، التغلب عليها

 . إمكان تحقيق أرباح أصحاب رأل المال
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ولكنهها لهم ، عطي تفسهيرًا ظاهريهًا صهحيحًا لألزمهةوقد حاولت هذه النظرية ميما يبدو أن تُ 

الذي يقود إلهى نقهص االسهتهالك ، تبحث   أسباب تدين األجور وال   أسباب سوء توزيع الدخل

 . (1)مةالذي يؤدي بدوره إلى حدوث األز

وتعلن األزمة عن نفسهها عنهدما ، تأتي األزمة بعد عدة أعوام من االزدهار والصفقات الجيدة

وتسهري اإلشهاعات حهول إمهالل بعها ، «البورصهة» تبدأ الهمسات هنا وهناك   الصحف حول

 . مما يزيد   صعوبة القيام بالتسليف، وترتفع نسبة الحسم، المؤسسات

ويبهدأ البحهث لمعرمهة َمهن المسهؤول عهن ، د أخبهار اإلمالسهاتوتتوضح األزمة عندما تهزدا

 وأم أصهحاب المصهانع، أم رجهال البورصهة وأههي المصهارف أم رجهال األعمهال، حدوث األزمهة

ح وُيرجهع ههؤالء السهبب إلهى ُشه، حّملوا الصهناعيين المسهؤوليةويحاول العاملون   البورصة أن يُ 

 . وهكذا، ل   البلدتداوَ النقد المُ 

شهير إلهى مقهمون كهل دورة مهن الهدورات االقتصهادية علهى النحهو ء مهن التفصهيل نُ وبشي

 :(2)التالي

 Depression - الكساد -

ويكهون الطلهب االسهتهالكي ،   هذه المرحلة من الهدورة تنتشهر البطالهة علهى نطهاق واسهع

مههإن  كهذاوه، بالمقارنهة مهع الطاقهة اإلنتاجيهة المتههومرة   صهناعات السهلع االسهتهالكية، منخفقهًا

 . جانبًا كبيرًا من الطاقة اإلنتاجية يكون معطالً 

 وبالتهالي مهإن األربهاح تكهون منخفقهة، ذًا   االنخفهاضكما أن متوسط األسعار يكون آِخ 

إذ ؛ شهجعة تنعهدم الثقهة بالمسهتقبلو  ههذه الظهروف غيهر المُ ، (وقد تكون سالبة   حاالت كثيهرة)

مإنهه رغهم تهومر مهائا  مَّ ومهن َثه، روعات اسهتثمارية جديهدةم رجال األعمال عن القيهام بمشهجِ ْح يُ 

 . نظمين على االقتراضال يكون هناك إقبال من جانب المُ ، نقدي   البنوك

                                                 

 http://www.arab-ency.com/arانظر الموسوعة العربية، األزمات والدورات االقتصادية،  (1)

سهههلوى علهههي سهههليمان، محاضهههرات   التشهههغيل والهههدورات، كليهههة االقتصهههاد والعلهههوم السياسهههية، جامعهههة .د( 2)

 112 -119، ص 1172سكندرية، اإل
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 Recovery -االنتعاخ  -

ومتى الحهت ، Lower turning point -تبدأ هذه المرحلة بما يسمى نقطة التحول السفلى 

قبلون علهى إحهالل مها لهديهم مهن مالمنظمون يُ ، با راد طى التحسن تسرعبداية هذه المرحلة مإن ُخ 

 . ويبدأ كل من الدخل واالستهالك والتشغيل   االرتفاع، معدات وآالت بالية

يأخذ اإلنتها    الزيهادة بسههولة نسهبية بمجهرد تشهغيل ، وبارتفاع الطلب على السلع النهائية

توى المبيعههات وتكههف األسههعار عههن ومههع زيههادة اإلنتهها  يرتفههع مسهه، الطاقههة اإلنتاجيههة المعطلههة

وهكهذا تأخهذ األربهاح  ...أو تبدأ عمومًا   االرتفاع ببطء، بل تميل عمومًا إلى الثبات، االنخفاض

 . ويتحول التشاؤم إلى تفاؤل، مما يؤدي إلى تحسن التوقعات   المستقبل،   االرتفاع

  Boom-الروا   -

بهههالظهور   العديهههد مهههن  bottlenecks –راد مرحلهههة االنتعهههاخ تبهههدأ االختناقهههات بههها ِّ 

 -   األنواع الحرجهة shortage -والنقص ، مالمشروعات تعمل بكل  اقتها اإلنتاجية: الصناعات

critical من المهارات األساسية يبدأ   الظهور . 

زيههادة اإلنتهها  دون القيههام باسههتثمارات  –بصههفة عامههة  –يمكههن  و  ظههل هههذه الظههروف ال

ل أساسهًا بارتفهاع األسهعار بهدالً مهن قابَ إن المزيد من االرتفاع   مستوى الطلب يُ وهكذا م، جديدة

 . زيادة اإلنتا 

ما يهؤدي ، يظهر مائا عام   الطلب على العمال، وبانتشار االختناقات   مجاالت اإلنتا 

تكهون أيقهًا   حين أن األسعار ، وما يعنيه من ارتفاع   نفقات اإلنتا ، إلى ارتفاع مستوى األجور

 . بحيث يظل النشاط االقتصادي مربحًا دون حدوث خسائر، آخذًة   االرتفاع

وظههور نقهص   المعهروض مهن ، كذلك تتسم مرحلة الروا  بكثامهة اإلنفهاق االسهتثماري

نتيجًة للفائا الكبيهر   الطلهب علهى ، وقد يصحب ذلك ارتفاع   أسعار الفائدة، موارد االستثمار

 . funds investments -ار االستثمموارد 

ممها يهؤدي   كثيهر مهن ، متكون على درجهة كبيهرة مهن التفهاؤل، أما توقعات رجال األعمال

ولكهن ، ليس على أسال المستويات الجارية لألثمهان والمبيعهات، األحيان إلى استثمارات جديدة

لطلهب واألثمهان   مهن توقهع المزيهد مهن االرتفهاع   ا، على أسال ما يذهب إليه تفاؤل المنظمهين

 . المستقبل
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 Recession -االنكماخ  -

ومتهى الحهت ، upper turning point -تبدأ هذه المرحلة بما يسمى بنقطهة التحهول العليها 

، levels off -مالطلهب االسهتهالكي يبهدأ   التراخهي : بهدايات الكسهاد مهإن قوتهه تتصهاعد بها راد

ل ما توقعه رجال األعمال من اسهتمرار   ارتفهاع على أسا، واالستثمارات التي كانت تبدو مريحة

وتصهبح المسهتحقات مهن القهروض وموائهدها المرتفعهة ، تصبح مجأة غير مريحة، الطلب واألثمان

ال سهيما أولمهك الهذين أسهرموا   التوسهع   االقتهراض   مرحلهة ) عبمًا ثقيالً على رجال األعمهال

 . ل   قطاع األعمالوهكذا تنتشر بالتدري  حاالت اإلمال، (الروا 

وبالتههالي يههنخفا الههدخل ، ونتيجههًة لههذلك يههنخفا مسههتوى كههل مههن اإلنتهها  والتشههغيل

، وبانخفاض مستوى الطلب يتزايد عدد المشروعات التهي تواجهه المصهاعب واألزمهات، واإلنفاق

 . وتأخذ األثمان واألرباح   االنخفاض

، ديد إلى مستوى بهالغ االنخفهاضينخفا االستثمار الج، و  هذه الظروف غير المشجعة

م رجال األعمال عن إحالل المعدات الرأسمالية البالية نظهرًا للتزايهد المسهتمر   جِ ْح بل وكثيرًا ما يُ 

 . حجم الطاقة اإلنتاجية المعطلة

يصهل االقتصهاد إلهى ، وانتشهاره   مجهاالت اإلنتها ، وهكذا مع ا راد االتجهاه االنكماشهي

  دورة  trough -وتعهود مهن جديهد إلهى مرحلهة دنيها، بذلك تكتمل الهدورةو ؛حالة الكساد الكامل

 . اقتصادية جديدة

ثمهة دورتهان  تإلشارة إلى أنهه ليسهال بد من ا، وبعد هذا العرض لمراحل الدورة االقتصادية

مفي بعا الحاالت تكون مرحلة االنكماخ قصيرة ويكون الكساد النهاجم عنهها : تمامًامتشابهتان 

كهذلك   ، و  حاالت أخرى ينحدر النشاط االقتصادي إلى حالة ركهود شهامل عنيهف، غير عنيف

بينما يصعب   دورات أخهرى مجهرد ، inflation -بعا الدورات تتطور حالة الروا  إلى تقخم 

 . (1)اإلحسال بقغط مائا الطلب على المستوى العام لألثمان

بعد الحهرب العالميهة الثانيهة العديهد مهن وخاصًة ، القرن العشرين ينياتلقد ظهرت منذ ثالث 

 :ي تفسيرات لحدوث هذه الدورات واألزمات االقتصادية مثلعطِ التي تُ ، النظريات االقتصادية

                                                 

 .112 -119سلوى علي سليمان، مصدر سابق، ص .د (1)
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 ( معدل العائد)نظرية تراجع معدالت األرباح  .9

كانهت السهبب الرئيسهي لألزمهات االقتصهادية  بعا االقتصاديين أن تراجع األرباح نَ مقد بيَّ 

أن تراجهع األربهاح  ويؤكهدون، (1129 -1122)عهد انتههاء الحهرب العالميهة الثانيهة التي حهدثت ب

كان عامالً أساسهيًا لحهدوث ، خالل هذه المدة الذي دمع إلى تحديد عامل الفعالية للنظام اإلنتاجي

، مجهرد شهرارات لحهدوث األزمهة( كارتفاع أسعار النفط الخام) بينما الصدمات الخارجية، األزمة

والصهدمات الخارجيهة تعهد عهامالً ، اإلنتا  الرأسمالي أدى إلى تراجع معدالت األرباح أي أن نمط

عًا لنشوب األزمة  . ثانويًا مسرِّ

دراسهة الحالهة االقتصهادية إلهى  وقد استند هؤالء االقتصاديون   إثبات صحة ههذا التحليهل

تصهدعات  ةتم تحديد ثالثه إذ؛ للبلدان المتقدمة خالل العقدين السادل والسابع من القرن العشرين

والتي تهم تحديهدها   النصهف الثهاين مهن العقهد السهادل مهن ، وأزمات أصابت تلك االقتصاديات

 . 1171و  مرنسا عام ، 1171و  معظم البلدان الغربية عام ، القرن العشرين   الواليات المتحدة

 :(1)وقد مّسر العديد من االقتصاديين تراجع أرباح اإلنتاجية بما يلي

بزيهادة وتغير سوق العمل النوعي مما تسبب ، انفجار أزمة العمل   منتصف القرن العشرين -

 . التكلفة الخبرية لإلنتا 

، السهلطات المحليهة، نفقهات الدولهة) تدخل الدولة المتزايهد ممهثالً بحصهة النفقهات العامهة -

 . إلى النات  العام اإلجمالي (القمان االجتماعي

ال يولهد قيمهة  مَّ ومهن َثه، بسبب أنه غير مدموع األجر من الرأسمالي، منت تزايد العمل غير ال -

 . ًاق أرباحوال يمكن أن يحقِّ ، مقامة للتراكم

ت األربهاح   السهنوات صهإذ تناق، ة بهين متهرة وأخهرىنية ومواقع القطاعات االقتصاديتغير بِ  -

بب ارتفهاع نسهبة عهدد بسه، وبرز دور قطهاع الخهدمات، ي الصناعة والزراعةاألخيرة   قطاعَ 

 . المشتغلين ميه مقارنًة بالقطاعات االقتصادية األخرى

لالقتصههادي ( Excessive Investment Theory)نظريههة المغههاالة أو اإلمههراط   االسههتثمار  .9

الذي يؤكد أن نهاية مرحلة االنتعاخ وبداية مرحلهة االنهيهار تعهودان إلهى ، G. Castel السويدي

أن قهوى التطهور  «كاسهل»ويهرى ، ل المالأر إلى درجة تزيد على عرض رالمغاالة   االستثما

                                                 

 .12 ، ص1122مجلة المنار، بيروت،  ومحمد عبد الفقيل، أزمة بورصة أم أزمة نظام (1)
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االقتصادي  الما أنها ال يمكن أن تأتي منتظمهة مهإن عهدم انتظامهها سهيؤدي إلهى توسهع كبيهر   

وتتمثل حهاالت التوسهع الكبيهرة   متهرات مهن الهروا  ، المعدالت المعتادة للنشاط االقتصادي

 . الة الكساد واالنهيارإلى ح واالنتعاخ تنتهي دائمًا

سهيؤدي إلهى ، وثباتهه   مرحلهة االنتعهاخ، ويعتقد كاسهل أن اسهتمرار التوسهع االقتصهادي 

نحنى النشاط االقتصادي نحو االرتداد إلى مرحلة خطيرة هي األزمة التي تحهدث مصهحوبة اتجاه مُ 

  ذلههك هههو والسههبب ، ومقههدان الثقههة وإمههالل الكثيههر مههن المؤسسههات الماليههة، بخسههائر جسههيمة

هم المؤشرات التي يستدل مهن خاللهها علهى حهدوث األزمهة ههو أو، التقديرات الخا مة للمنظمين

 :(1)ارتفاع سعر الفائدة الذي يتسم بانخفاضه النسبي   بداية مرحلة التوسع

 :النقديةالنظرية  .1

ن حجهم تعيد النظريات النقدية حدوث األزمات المالية والتقلبهات االقتصهادية إلهى اعتبهار أ

بالتهالي يهرى أصهحاب ههذه النظريهات وعلهى و، النقود هو أههم عامهل يهؤثر   النشهاط االقتصهادي

وذلهك أن سهلوك ، نسهب إلهى أسهباب نقديهة بحتهةأن الهدورة النقديهة تُ ( Hawtrey)رأسهم ههوتري 

 . الدورة   مراحلها األولى ال يمكن أن تحدث لوال تأثرها بعرض النقود

، علهى اعتبهار أن عهرض النقهود   النظهام المصهر  ههو عهرض مهرنوتعتمد هذه النظريهات 

وههذا ، يستطيع التوسع واالنكماخ بحسب العرض والطلب والسياسهات النقديهة والماليهة المتبعهة

وقهد يكهون ههذا سهببًا   ، والعكس   حالهة االنكمهاخ، التوسع يؤدي إلى زيادة األنشطة المختلفة

 :(2)رات   عرض النقود الذي تحدثه األنظمة المصرمية الحديثةإحداث دورة اقتصادية نتيجة التغي

وهههي مههن أهههم النظريههات التههي مسههرت األزمههات االقتصههادية بإرجاعههها إلههى التوسههع  

بل إن الجميع يتفقهون أن الجانهب النقهدي ههو السهبب المباشهر   ، واالنكماخ   االئتمان والنقود

، لنقود يتأثر ههو اآلخهر بتحركهات المتغيهرات غيهر النقديهةوأن التغير   كمية ا، األزمات االقتصادية

 . (3)وتوزيع الدخل والثروة، ومستوى األسعار والفائدة، كاإلنتا  والدخل واالستخدام

                                                 

 .42، ص2007أحمد زين الدين،  بيعة األزمات االقتصادية ودوامعها، دار إثراء، عّمان،  (1)

 .472، ص 1177صقر أحمد صقر، النظرية االقتصادية الكلية، وكالة المطبوعات، الكويت،   (2)

 .42أحمد زين الدين، مصدر سابق، ص  (3)
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التهي ظههرت منهذ نهايهة عقهد ، Monetarism - «نيالنقودي»وقد ُعرمت بمنه  شيكاغو أو  

تهها  الفكههر االقتصههادي وهههي آخههر نِ  .«Freidman M»الخمسههينيات مههن القههرن العشههرين بزعامههة 

، عهدم االسهتقرار واألزمهات االقتصهادية مَّ ومهن َثه، التقلبات   النشاط االقتصادي االنقدي الذي عز

ويؤكهد . التي ال تتناسهب مهع التغيهرات   إنتها  السهلع والخهدمات، إلى التغيرات   كميات النقود

حادثة تغيرت ميها كمية النقهود بشهكل كبيهر  على ذلك مريدمان بالقول بأنه لم يحدث قط أن وقعت

لكل وحدة إنتا  دون أن تصطحب معها تغييرًا   مستوى األسهعار بشهكل كبيهر أيقهًا و  االتجهاه 

أو الركههود االقتصههادي يسههبقها انخفههاض   معههدالت نمههو ، وإن معظههم أوضههاع االنكمههاخ، نفسههه

 . (1)  معدالت نمو عرض النقدسبقها تزايد يوإن حاالت التوسع االقتصادي ، عرض النقد

بهدءًا مهن القهرن الثهامن عشهر وحتهى العقهد ، ل أن النظرية النقدية الكميهة الكالسهيكيةالَح ويُ 

ومههن بعههدهم  Fisherو J. Lokو J. Podinومفكريههها بههدءًا مههن ، الثالههث مههن القههرن العشههرين

الذي أثبت الواقهع عهدم  مبالرغم من مصلها بين الجانب النقدي والحقيقي) الكالسيكيين المحدثين

سهينعكس ، إال أنها أقّرت بأن التغييرات   كميات النقود و  سرعة تداول النقهود، (صحته ميما بعد

 الهذي ههو متوسهط أسهعار السهلع والمنتجهات( المستوى العام لألسعار)تأثيرها   الجانب النقدي 

أن يكههون اإلصههدار ، ردووعليههه يفتههرض مههن وجهههة نظههر ريكهها، مههن االقتصههاد( الجانهب الحقيقههي)

مهن أجهل الحهد مهن الزيهادة   ، مهن قيمهة اإلصهدار %100يعهادل ، النقدي خاضعًا لغطهاء معهدين

 . (2)عرض النقد

 :لقد أخذت النظريات النقدية اتجاهات مكرية متعددة أبرزها ما يلي

 وعلههى رأسهههم هههوتري، وقههد بههين أصههحاب هههذا االتجههاه: التغيههرات   االئتمههان المصههر  -

(Hawtrey )وبالتهالي سهتميل نحهو التوسهع   ، أن معظم أرباح المصارف تأتي من اإلقهراض

إذ تقهوم ههذه المصهارف ، وال بد له مها يقهبطه وخاصهًة   حالهة الهروا  واالنتعهاخ، االئتمان

 . برمع سعر الفائدة للحد من االئتمان والسيطرة عليه

                                                 

ة الماليههة، منتههدى شههباب االقتصههاديين المصههريين، الموقههع مههالح حسههن تههويني، النظريههات االقتصههادية واألزمهه (1)
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من آثار التقخم   مرحلة الهروا  يهؤدي و  أوقات الكساد نجد أن تخفيا حجم االئتمان خومًا 

 . (1)إلى مرحلة أخرى من الكساد

بهين ، (Wicksell) ومهنهم ويكسهل، وقد مّرق أصحاب هذا االتجاه: التغيرات   سعر الفائدة -

إذ تعتمهد البنهوك   إقراضهها علهى السهعر النقهدي  ؛سعر الفائدة الطبيعي وسعر الفائدة النقدي

بينمها السهعر الطبيعهي للفائهدة ههو العائهد أو ، ب السهيولة وعرضههاوالذي يتحدد بطله، للفائدة

إذا قهّل مهوبالتهالي ، الربح الهذي يأمهل المسهتثمرون الحصهول عليهه مهن نشها هم االسهتثماري

الهذي يهنعكس ، السعر النقدي عن السعر الطبيعي للفائدة مهإن ههذا يزيهد الطلهب االسهتثماري

والعكههس ، ن روا  األنشههطة وانتعههاخ األعمههالعلههى التوسههع   االئتمههان المصههر  ويزيههد مهه

ألن االسههتثمار يتسههاوى مههع االدخههار ، يههؤدي إلههى االنكمههاخ والتراجههع حتههى مههع تسههاويهما

 . (2)وعندها تميل أسعار السلع واألجور إلى الثبات، والطلب الكلي مع العرض الكلي

كهاليف التخهزين تهؤثر ينطلق هذا االتجاه من أن ت: سعر الفائدة واالحتفاا بالمخزون السلعي -

وجههود ( Hawtrey) إذ يههرى هههوتري، وبالتههالي إلههى تنشههيط عمليههة اإلنتهها ، بكميههة المخههزون

، مارتفهاع سهعر الفائهدة يرمهع مهن تكهاليف التخهزين، عالقة بين سعر الفائدة وحجهم األصهول

والعكهس   حالههة ، وههذا يهدمع أصههحاب المتهاجر إلهى الههتخلص مهن المخهزون أو تخفيقههه

ممها سيشهجع رجهال األعمهال علهى زيهادة النسهبة المرغهوب ميهها مهن ، ر الفائدةانخفاض سع

وههذا يهؤدي ، مما يدمعهم إلى اقتهراض المهال الهالزم وتعزيهز التوسهع، التخزين إلى المبيعات

وعنهد ارتفهاع سهعر الفائهدة ، إلى زيادة الدخول التي تحقق زيادة االستهالك واستمرار التوسهع

 . (3)اخيحدث العكس ويبدأ االنكم

                                                 

 تقدير اقتصادي إسهالمي، عهالم الكتهب الحهديث، إربهد، –عمر يوسف عبد اهلل عبابنة، األزمة المالية المعاصرة .د (1)
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 :نظرية األرصدة النقدية .4

وروادهها ، شّكلت امتدادًا للتحليل الكالسيكيCash Balances Theory - نظرية األرصدة النقدية

. Wicksell K مَّ ومهن َثه، Hawtrey Mو D. Robertsonو. Pigou A. Cو A. Marshal :مثهالأ

لألسعار يعود إلى تغيهر العناصهر ذ أكدت هذه النظرية أن التقلبات   المستوى العام إ، Hayeck Fو

 . (1)(الطلب وعرض النقود) النقدية

  Keynesian Monetary Theory- النقدية الكنزية النظرية .5

 Hicks مَّ ومهن َثه J. M. Keynes - جهون مينهارد كينهز: ههذه النظريهة بشهكل رئيسهي رواد

ات هههذه وجههاءت أمكههار وأ روحهه، وغيههرهم TobinوPatinckti و O. Langeو. Hansen Aو

التهي أثبتهت عهدم صهحة دور النقهود ، 1121على األزمة االقتصهادية العالميهة   عهام  معلي  ردَّ النظرية 

وأن بإمكهان التغيهرات   المعهروض ، المحايد على النشاط االقتصادي الذي امترضه الكالسيكيون

الوسههيطة ومهها تخلقههه المؤسسههات الماليههة ، النقههدي ومههق مهها تصههدره البنههوك المركزيههة مههن عملههة

أن تؤثر   متغيهرات الجانهب ، وعبر التغيرات   أسعار الفائدة، المصرمية وغير المصرمية من ائتمان

معنههدما يكههون ، االسههتثمارة ومههن خههالل مقههاعف، الحقيقههي كاالسههتثمار والتشههغيل والنههات  الكلههي

يهة لهرأل المهال( القمة) االقتصاد   مرحلة االنتعاخ ولكهن ، مرتفعهة MEC - تكون الكفايهة الحدِّ

بمجرد اإلحسال أن العوائد المتوقعهة سهتكون منخفقهة سهتتجه إلهى االنخفهاض الحهاد والسهريع 

 . (2((القاع)حتى مرحلة الركود والكساد 

 :اقتصاديات جانب العرض نظرية .6

عرضهها ترى هذه المدرسة أن الرأسهمالية كنظهام اجتمهاعي ال تنطهوي علهى آليهات داخليهة تُ 

، «العهرض يخلهق الطلهب»: JB. Say - بحكم إيمانهم الشديد بقانون ساي،  ألزمات إمراط اإلنتا

وأن عناصهر الخلهل التهي تظههر بهين ، وجد مساواة بهين العهرض الكلهي والطلهب الكلهيتوبناًء عليه 

تنشأ بسبب التهدخل الحكهومي   النشهاط االقتصهادي وتقييهد حريهة  العرض الكلي والطلب الكلي

 . األمراد والمشروعات
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 ؛أنصار هذه المدرسهة أن الثهروة   االقتصهاد القهومي تكفهي دائمهًا لشهراء المنتجهات ويرى

ن أن يكون هناك مهائا مهن وال يمك، لذلك تكون القوة الشرائية والقوة اإلنتاجية   حالة توازن دائم

 . عن عدم كفاية الطلب الكليالسلع ناشئ 

أن أنصارها مها زالهوا يسهتندون إلهى أن إال ، هت إلى هذه المدرسةجِّ ورغم االنتقادات التي وُ 

خيههر وسههيلة لمحاربههة أزمههات الرأسههمالية تكمههن   زيههادة اإلنتهها  والعههرض الحقيقههي مههن السههلع 

 . (1)والخدمات

  Psychological theory- النظرية السيكولوجية لألزمة .7

   ههذه النظريهة األزمهات إلهى ردود الفعهل النفسهية لرجهال األعمهال تجهاه التغيهرات ووتعز

التهي  Forecast Error - وردود األمعال هذه تعود إلهى أخطهاء التنبهؤ، المتغيرات االقتصادية الفعلية

سهمالي علهى أسهال مهن عمليهات معقهدة متعهددة كثيهرة أتتعلق أسبابها بقيام النظام االقتصهادي الر

؛ (الخاصهة) لفرديهةكما أن هذا النظام يقوم على آلية اإلنتا  ا، وغير مباشرة وذات مترات غير قصيرة

بحيهث ال تهربطهم ، الهبعا إذ يوجد عدد كبير من المنظمين الذين يعملون   استقالل عن بعقهم

وتحهدث ، إنتها  سهلعة أو جهزء مهن السهلعة ويتخصص كل منهم  ، أداة توجيه أو إشراف مركزية

أو ، عهة سهتكون كبيهرةبل المتفائلين بأن األربهاح المتوقكون هناك مبالغة كبيرة من قِ تاألزمات عندما 

مسهتندين   ذلهك إلهى سهلوكهم النفسهي بصهورة ، بل المتشائمين بأن الخسهائر سهتكون كبيهرةمن قِ 

متداخل العوامل يؤدي إلى تغيرات   تسعير األصول الماليهة ، أكبر من االستناد إلى الحقائق الفعلية

 . (2(م األزمات االقتصاديةوهو ما حدث   معظ، التي تنعكس تأثيراتها   المتغيرات الحقيقية

  Under Consumption Theory- نظرية نقص االستهالك .8

وحهاتهم علهى أسهال ضهرورة تناسهب  رُ أُ وقامهت ، وآخهرون Hobsenوجاء بهذه النظرية 

وأنهه كلمها اّدخهر المسهتهلكون ، الحجم الكلي للنقود أو قوتها الشرائية مهع الحجهم الكلهي لإلنتها 
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  حهين أن االدخهار لهو ، دى ذلك إلى قلة الطلب على السلع االستهالكيةأ، جزءًا أكبر من دخولهم

 . (1)ان للقوة الشرائيةَد قْ تعادل مع االستثمار لما كان هناك مُ 

وتفسر نظريات نقص االستهالك قوة الدورة والتقلبات االقتصادية من خالل نقهص الطلهب 

بهل غهاالة   االدخهار مهن قِ ية والمُ وضهعف القهوة الشهرائ، االستهالكي الناجم عن النقص بالهدخول

 :وذلك على النحو التالي، وعالقته بهيكل اإلنتا ، المستهلكين

بهل ويرى أصهحاب ههذه النظريهة ضهرورة اسهتمرار تزايهد القهوة الشهرائية مهن قِ : القوة الشرائية  .1

إذ الحهل ، بحيث يتناسب الحجم الكلي للنقود   المجتمع مهع حجهم اإلنتها ، المستهلكين

والهدخل الهدائم عنهده ، أن استهالك الفرد يعتمد على الدخل الدائم( M. Fredman)مان مريد

مهإن ذلهك ، وبالتالي عندما يزيد الهدخل الفهردي، هو المستوى الثابت للدخل السنوي المتوقع

بهاع السهلعة للمسهتهلك مهإن تكهاليف إنتاجهها وعنهدما تُ ، سينعكس على القوة الشرائية لألمراد

وبهذلك كلمها زادت القهوة الشهرائية لهدى ، ن يتسهلمونهاوتعتبر دخوالً لمَ ، نتا تمثل عوائد اإل

وهذا يزيد مهن اإلنتها   ؛المستهلكين مإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع االستهالكية

 . (2)واالزدهار وبالعكس

 أن اإلمههراط   االدخهار يهؤدي إلههى( J. A. Hobson)ويهرى هوبسههون : المغهاالة   االدخهار .2

، بهل المسهتهلكينوذلهك النخفهاض الطلهب عليهها مهن قِ ، انخفاض إنتا  السلع االستهالكية

 . ل الروا  إلى كسادحوِّ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع اإلنتا  ويُ 

والمقصود بهيكل اإلنتا  هو إمكانية تنظيم المهوارد المخصصهة لإلنتها  علهى : هيكل اإلنتا  .1

مالههدرجات العليهها هههي البعيههدة عههن ، بههًا عههن المسههتهلكينرْ دًا أو قُ ْعههشههكل درجههات تمثههل بُ 

والهدرجات ، وهي التي ُتنتَ  ميها السلع اإلنتاجية مثل المواد الخهام ومهواد البنهاء، المستهلكين

وقههرارات المجتمههع نحههو االدخههار أو االسههتهالك هههي التههي ، القريبههة مههن السههلع االسههتهالكية

مإن هذا يعني أنه يرغب   إعهادة ، لمجتمع االستهالكل اقَّ مإذا مَ ، يتحدد بها الهيكل الصناعي

 . موارده إلى الدرجات القريبة لزيادة إنتا  السلع االستهالكية
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مهإنهم ، عون دخولهم بين االسهتهالك واالدخهاروزِّ أن األمراد عندما يُ ( Hayek)ويرى هايك 

شهركات التهأمين يقهوم وادخهارهم   البنهوك و، يشترون السلع االسهتهالكية بمها ينفقونهه مهن دخهل

وهنها يهأتي ، وهذا ههو االسهتثمار، بإمداد المنظّمين باالئتمان لتحويل مشترياتهم من السلع اإلنتاجية

بتحقيههق التههوازن بههين المههدخرات واسههتثمارات  -بحسههب رأي هايههك -سههعر الفائههدة الطبيعههي

خفها عهن ههذا الحهد وإن ان، مإذا ارتفع سعر الفائدة تزيد المدخرات عن االستثمارات، المنظمين

وزيهادة المهدخرات تهؤدي إلهى انخفهاض ، تقل المدخرات ويزيد  لب المنظمين على المهدخرات

وههذه ، وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة مهن المهال إلنتها  السهلع الرأسهمالية وبهالعكس، سعر الفائدة

ات   هيكهل ث تغيهرحهدِ جهم االدخهار وحجهم االسهتهالك تميهل إلهى أن تُ حالتغيرات النسهبية بهين 

 . (1)اإلنتا 

 :نظريات ميا االستثمار .1

، فسر هذه النظريات حدوث التقلبهات االقتصهادية بسهبب التقلهب   اإلنفهاق االسهتثماريتُ 

أهمها سهعر الفائهدة ؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، وهو انعكال لالختالل بين االدخار واالستثمار

ده المصارف   عملياتها االئتمانيةالذي تُ   . (2)حدِّ

الهذي يهرى أن السهبب الرئيسهي   ، هذه النظرية جزء من النظريهة العامهة لجهون مينهارد كينهز

ية لرأل المال وسعر الفائهدة النقهديانتظام الدورة و ولها يرجع إلى التقلبات   الكفاية الَح  إذ ، (3)دِّ

وتكلفهة ، متهرة معينهة ول مترة حياة األصول المعّمرة بالنسبة للمعدل العهادي للنمهو االقتصهادي   

 . هما ما يتوقف عليه انتظام الدورة و ول مترتها، االحتفاا بالمخزون السلعي وسعر الفائدة

إذ يزيد الطلهب علهى السهيولة مهن ؛ أما سعر الفائدة ميتناسب عكسيًا مع الطلب االستثماري

تهأثير الكفايهة  وأمها، مما يشهجع علهى االسهتثمار؛ بل أصحاب األعمال كلما انخفا سعر الفائدةقِ 

 . الحدية لرأل المال على االستثمار مهو مرتبط بسعر الفائدة

                                                 

  http://Wikipedia.org.الموسوعة الحرة -موقع ويكيبيديا (1)

 .21، ص 1120، 1بيروت، طأوتورا ينهولد، األزمات االقتصادية، ترجمة بوعلي ياسين، دار الفارابي، ( 2)

 http://Wikipedia.org.الموسوعة الحرة -موقع ويكيبيديا (3)
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يهة لهرأل المهال بسهعر الفائهدة  والتخاذ القرار االستثماري يجب أن نقارن بين الكفايهة الحدِّ

وتزدههر األنشهطة االسهتثمارية ويحهدث ، مإذا كان أكبر يكهون االسهتثمار مربحهًا، السائد   السوق

 . (1)الروا 

، واعتبهروا أن لهه أثهرًا كبيهرًا علهى االسهتثمار، «المعجل» تاب هذه المدرسة مبدأقد تناول كُ ل

ث اخههتالالت حقيقيههة وتفههرط   حههدِ ن رأى أن السههبب هههو السياسههات المصههرمية التههي تُ ومههنهم َمهه

ن يفسههرها باالبتكههارات والتحسههينات اإلداريههة وهنههاك َمهه، عههرض النقههد والتوسههع   مههنح االئتمههان

 . (2)ةوالفني

 ف بنمههوذ رِ ُعههأو مهها  Mathematic Analysis Theory - نظريههة التحليههل الرياضههي .91

Harrod ،ن األزمهة االقتصهادية إإذ ، الذي يؤكد على وجود خلل أساسهي   النظهام االقتصهادي

متحهدث أزمهة ، تحصل عندما يكون معدل النمو الفعلهي أكبهر مهن معهدل النمهو المرغهوب ميهه

دمع المنتجهين إلهى زيهادة اإلنتها  بمعهدالت توسهعية عاليهة إلهى المسهتوى ما يه، عجز   اإلنتا 

ميتجهه اإلنتها  إلهى ، الذي يصبح ميه معهدل النمهو الفعلهي أقهل مهن معهدل النمهو المرغهوب ميهه

 . االنخفاض

 :المؤّسسية المدرسة .99

ق وتنطله، والناقد لواقهع الرأسهمالية، وتعد أحد روامد الفكر االقتصادي الرأسمالي المعاصر

  ، التههي يتكههون منههها هيكههل المجتمههع الرأسههمالي، مههن دراسههة وتحليههل المؤسسههات والتنظيمههات

مههن خههالل التركيههز علههى سههلوكيات هههذه المؤسسههات ، محاولههة لتشههخيص مشههكالت الرأسههمالية

ن أ وقهد توّصهلوا مهن وراء ذلهك إلهى نتيجهة معينهة مفادهها، وعالقتها ببعقهها الهبعا، والتنظيمات

مثههل ، عتمههد عليههها الدولههة اآلن   التههأثير علههى النمههو االقتصههادي والتههوازن العههاماألدوات التههي ت»

، لم تعهد كاميهة لمواجههة مشهكالت الرأسهمالية، سياسات اإلنفاق العام والسياسات النقدية والمالية

وتقهوم ، أدوات وسياسات أكثر معالية تتبناهها الدولهة، وأن ما يجب االعتماد عليه   هذا الخصوص

                                                 

، نقهالً عهن سهامي خليهل، نظريهة االقتصهاد الكلهي، كاظمهة 41عمر يوسف عبد اهلل عبابنة، مصهدر سهابق، ص  .د (1)

 .1124، ص 1122، 1للنشر والترجمة والتوزيع، الكوت، ط

محمههد عبههد المههنعم عفههر، االقتصههاد : نقههالً عههن، 44-41نههة، مصههدر سههابق، ص عمههر يوسههف عبههد اهلل عباب .د (2)

 .121، ص 4،   1122البيان العربي، جّدة،  ، دارياإلسالم
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وبالههذات جهههاز الدولههة والشههركات ، لتعههاون المسههتمر والشههامل ألجههزاء الكيههان االجتمههاعيعلههى ا

 . المساهمة

إلهى أن مشهاكل النظههام  -ؤسسهي ههذه المدرسههةأحههد مُ  –Calbraithويخلهص االقتصهادي 

ميِّههز المجتمههع الرأسههمالي هههي نتهها  لطبيعههة المؤسسههات التههي تُ ، الرأسههمالي وأزماتههه االقتصههادية

وهي ترجع   المحصهلة إلهى قهّوة المؤسسهات االحتكاريهة ، ينشأ عنها من صراعات وما، الصناعي

لههذلك مههإن تحقيههق التههوازن االقتصههادي والخههرو  مههن مههأزق الركههود ، وسههطوتها علههى األسههواق

للتنسههيق بههين ، يتطلههب نوعههًا مههن التخطههيط االقتصههادي Calbraithاالقتصههادي مههن وجهههة نظههر 

خاصًة   ضهوء الشهلل الهذي أصهاب معاليهات ، طاع الحكوميقطاعات الشركات الكبرى وبين الق

 . (1)نظام السوق

 . Schumpeter J(9151 – 9881)نظرية التجديد واالبتكار  .99

ن أسهباب األزمهات تعهود إلهى ديناميكيهة النظهام االقتصهادي   تطهور الفنهون أيرى شومبيتر 

لنظام االقتصهادي   حالهة مهن التهوازن أي عندما يكون ا، اإلنتاجية المستخدمة و  تغيّر كمية النقود

للنظههام ( تغيههر)وهههو الوضههع الههذي ينعههدم ميههه أي نمههو ، Stable Equilibrium - الثابههت المسههتقر

 -التههدمير الخههاّلق )ولكههن مجههأة يظهههر مهها ُيعههرف بههه، Static - االقتصههادي وهههي حالههة السههكون

(Creative Destruction  ُبتكهار الهذي يمثهل الحهامز علهى قصهد بهه االحسب تعبير شومبيتر الذي ي

وههو ، وهذا االبتكهار ههو الهذي يكهون مسهؤوالً عهن نمهو النظهام وحركتهه وتطهوره، الحركة والنمو

، إلهى مرحلهة أكبهر مهن الحركهة والنمهو «االنهزالق»عن انهياره وتدميره مهن خهالل  المسؤول أيقًا

وهكذا مإن النظريهة تفسهر ، اتعندما تعجز اآلليات القائمة عن استيعاب كل االبتكارات واالختراع

واالبتكهارات  Inventions - األزمة انطالقًا مهن عواملهها المسهببة المتمثلهة   ظههور االختراعهات

وكههذلك نشههاط حركههة االئتمههان ،   المجههاالت المختلفههة Innovation - بههداعأو اإل، الجديههدة

 . (2)تلتمويل هذه االبتكارات والتجديدا

                                                 

 .41مصدر سابق، ص ، أحمد زين الدين (1)

 مالح حسن تويني، النظريات االقتصادية واألزمة المالية، منتدى شباب االقتصهاديين المصهريين، موقهع إلكتهروين( 2)

 .سابق
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 «R. Frisch -مريش »االقتصادي نظرية  .91

 إذ أكهد أن الهدوامع؛ مهريش بهين دوامهع وآليهات انتشهار الهدورات واألزمهات االقتصهادية زَ يَّ مَ 

أما آليهة انتشهار األزمهات مههي دائمهًا األسهباب الداخليهة ، عد األسباب الخارجية لألزمةتُ ( الحوامز)

الحههوامز المتمثلههة  ووأن الههدوامع أ، مههق الههدورة أو األزمههة االقتصههاديةالتههي تزيههد أو تخفهها مههن عُ 

ض لهها النظهام االقتصهادي الرأسهمالي للفتهرة منهذ باألسباب الخارجية المسببة لألزمهات التهي تعهرَّ 

 . الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن باتت معرومة

التههي ( التسهليف) متتمثهل بأزمهة االئتمهان، ر وتعميهق األزمهة االقتصههادية داخليهًاْشهأمها آليهة نَ 

، متتميز كهل متهرة بتوسهع وبزيهادة  لهب االعتمهادات بشهكل كبيهر، كود اقتصاديل قبل كل رالَح تُ 

، والتي تتوسهع مهع توسهع التوقعهات التقهخمية، والمخصصة لتمويل زيادة االستهالك واالستثمار

وهنها تتهدخل السهلطات الحكوميهة للتقليهل مهن ، وهنا ال يتطابق عهرض االئتمهان مهع الطلهب عليهه

وتبهدأ ردة الفعهل عنهد ، ويهزداد سهعر الفائهدة، قننهًامُ ( التسليف) االئتمان ميصبح، السيولة المصرمية

ويقههع قطههاع األعمههال خططههًا جديههدة ، قطههاع األعمههال واألمههراد بتخفههيا اإلنفههاق االسههتهالكي

 مَّ ومهن َثه، ميقل الطلب على العمالة وينخفا المخزون السهلعي، لتخفيا سرعة نشا ه اإلنتاجي

األداة الفّعالهة  وولهذلك يقهول ميشهر إن انخفهاض مهدة التسهليف هه، ودينخفا اإلنتا  ميظهر الركه

 . (1)داخليًا لنشر األزمة

  Akerman لالقتصاديّ  Structural Changes Theory - نظرية التغيرات البنيوية .94

نههى والهياكههل هههي التههي تقههف وراء التغيههرات بههأن التغيههرات ب البُ ، أوضههحت هههذه النظريههة

أن ههذه ، 1142عهام  «نى والدورات االقتصاديةالبُ »وذكر أكرمان   مؤلفه  ،والتحوالت االقتصادية

التقهدم : وههي، أربعة منها أساسية أو أولية، التغيرات البنيوية هي نتيجة تفاعل ثمانية أنواع من القوى

وأربهع قهوى  ...والتأهيهل والتحهوالت، واإلضهرابات، والتغيرات السياسية، والنمو السكاين، التقني

وتوسهع الصهناعة علهى حسهاب ، وتطهور التجمعهات، (اإلقراض)تطور نظام التسليف  :هي، يةثانو

 . والتحوالت   توزيع الدخول، الزراعة

                                                 

 .12، ص 1122مجلة المنار، بيروت،  ومحمد عبد الفقيل، أزمة بورصة أم أزمة نظام (1)
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  Political Theory- زمةالنظرية السياسية لأل .95

  السياسههات  «يتالعبههون»ع األزمههات االقتصههادية إلهى السياسههيين الهذين رِجهههذه النظريههة تُ 

إذ إن العديههد مههن األزمههات االقتصههادية التههي ، تحقيههق مصههالح سياسههية وانتخابيههةل، الماليههة والنقديههة

علهى التهي مهن شهأنها المحامظهة ، تمثل انحراف إحدى أو كلتا السياسهتين عهن المسهارات، حدثت

 . أو خارجيًا تحقيق االستقرار المتمثل بالمحامظة على قيمة العملة داخليًا

القتصهادية قهد يوجهد لهها تفسهير   ههذه النظريهة أو تجدر اإلشارة إلهى أن معظهم األزمهات ا

يهرتبط بتحقهق  وبالتالي مإن إخقاعها لنظرية معينهة، مإن لكل أزمة متغيراتها وظرومها مَّ ومن ثَ ، تلك

رة   مختلهف جوانهب الحيهاة قهد تجعهل مع اإلقرار بأن التطورات المعاِصه، ظروف مماثلة أو قريبة

لكهن عمليهة االسهتفادة مهن التجهارب والهدرول ليسهت ، ةمن تشهابه الظهروف عمليهة ليسهت يسهير

 . (1)صعبة

 مدرسة عدم االستقرار المالي .96

  نفهول االقتصهاديين مهن  انظههريَ لهَذْين ال ْينر القلهق والتخهوف الكبيهرَ فسِّ هذه المدرسة تُ 

التهي ، بأنهها ناجمهة عهن تسهارع   األحهداث االقتصهادية الخطيهرة، خطر حدوث أزمة ماليهة كبهرى

مهع ركهود ، وتحول هذه األزمهة إلهى القطهاع الحقيقهي، إلى تسارع كبير جدًا   إمالل المالية تؤدي

 . سريع

وعهدم تهومر ، ويعتبر تومر السيولة   السوق المالي عنصرًا هامًا وأساسيًا لالستقرار المهالي

 . ومالئم له صلة مباشرة بقخامة عدم االستقرار المالي السيولة المالية بشكل كافي 

وأيقهًا عهدم اسهتقرار ، هو عدم استقرار سهعر الفائهدة، ن األهم   عدم االستقرار الماليإ إذ

أي مهع ، لة مباشرة بعدم صحة وسالمة االستثمارات اإلنتاجيةوهذا األخير له ِص ، اآلماق االقتصادية

العوائهد وينت  عنها عدم اليقين وعهدم التقهدير الصهحيح ب، األخطاء التي تتميز بها هذه االستثمارات

 . المستقبلية

                                                 

 .2001/  19/11، موقع إلكتروين سابق، مالح حسن الثويني، النظرية االقتصادية واألزمة المالية .د (1)
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يجهد المتعهاملون أنفسههم غيهر قهادرين علهى ، ويبدو ومقًا لما سهبق أنهه و  بعها األحيهان

وذلهك ، أي الطلهب الهالزم لتغطيهة مسهتلزماتهم ؛التحديد وبطريقة عقالنية وسليمة للطلهب الفعلهي

 . عندما يتنبأون بدون وضع تقديرات ومؤشرات أساسية

إذ تعتبرههها السههبب ، لمههالي تقتههرح الصههعود إلههى قمههة الصههدمةإن مدرسههة عههدم االسههتقرار ا

وإذ يحتهل عهدم اليقهين والالعقالنيهة الصهدارة   ههذه ، الرئيسي الذي يؤدي إلى نشوء األزمة المالية

 . كم علينا بالتردد والقاللالمدرسة أمام عالم غاما َح 

وبصههفة عامههة ، سههتخدم علههم الههنفس   جميههع المحتويههات االقتصههاديةوهههذه المدرسههة تَ 

كمها أنهها تعتهرف بقيمهة العهادات التهي تسهتطيع أن تهؤثر ، األشخاص الذين يعتقدون بنفس األشهياء

 . (1)أكثر على تعظيم الدخل أو المنفعة

وأنهه ال يوجهد ، بأن كل المتعاملين ليسهوا متشهابهين، وتعترف مدرسة عدم االستقرار المالي

وههي تؤكهد أن لهيس كهل المتعهاملين بإمكهانهم ، ءوهم علهى درايهة بكهل شهي، إال متعاملون أذكياء

 . كون األخيرة تتطلب تكاليف باهظة، الحصول على نفس المعلومة

كمهها تركههز المدرسههة علههى أنههه ال يملههك جميههع المتعههاملين نفههس اإلمكانههات والقههدرات 

وال ، إضامًة إلهى أنههم ال يملكهون نفهس التجربهة ونفهس الدرجهة مهن الخبهرة، لمعالجة المعلومات

 . نفس رد الفعل لألخطار

، وقد أظهرت مدرسة عدم االستقرار المالي أن هنالك ظواهر أخرى لالعقالنية تتكرر أكثهر

إذ إن نتيجههة انههدما  سههلوكات الشخصههية المتميههزة ، وتههؤدي إلههى مغالطههات علههى مسههتوى السههوق

لكهن ههذا ، لسوقوهذه المجموعة تتوهم بوجود سيولة   ا، بالعقالنية ينت  عنها سلوٌك غير عقالين

ويكهون دائمهًا ممكنهًا إذا كهان مهن القهرورة ، االعتقاد المشترك بيهنهم ال يهؤدي إلهى نتيجهة سهليمة

 . ين اآلخرينلالتخلص من السندات قبل المتعام

                                                 

زائر، سياسهات إدارة األزمهة الماليهة جامعة المدية الج -عبد السالم عقون .جامعة بليدة الجزائر، أ -كمال زريق .د (1)

 .44-41، ص2011، 1العالمية، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط 
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 النظرية الماركسية في تفسير األزمات الرأسمالية: ثانيًا
(Marxism Theory- 9898- 9881) 

تناققهات الرئيسهيّة الموجهودة   النظهام االقتصهادي مهإن ال، حسب كهارل مهاركس وإنجلهز

ال يعهّدون  «ينالماركسهي» مهع أنههم أي، هي األسال   حهدوث األزمهات االقتصهادية، الرأسمالي

وإنمها يعتبرونهها العنصهر األسهال لتنظيمهها ، األزمات بمثابة حدث  ار  أو مفاجئ   الرأسمالية

الً أم إال أنهها عهاجِ ، ة وبشهكل مؤقهت وعهابر تناققهاتهاوعن  ريقها تحّل الرأسهمالي، وضبط آلياتها

ستشههد ، ن يبهدأ الركهود االقتصهاديإومها ، ومن خالل أزمة ما وتحت ضغط الطبقهة العاملهة، الً آجِ 

 . (1)الرأسمالية انهيارها

هههو وجههود تنههاقا   اإلنتهها   وتوضههح الماركسههية أن السههبب الههرئيس   حههدوث األزمههة 

 . بين الطابع االجتماعي لإلنتا  والملكية الرأسمالية لوسائل اإلنتا أي التناقا ؛ الرأسمالي

، ِف النظرية الماركسية وجود تناقا بين اإلنتا  واالستهالك   االقتصهاد الرأسهمالينْ ولم تَ 

وتههرى النظريههة ، بههل حاولههت أن تقههع هههذا التنههاقا   موقعههه المناسههب   تفسههير األزمههة الدوريههة

ر كيهف ظِههيُ ، تناققات العميقة المالزمة لجوهر أسلوب اإلنتا  الرأسهماليالماركسية أن تحليل ال

إلهى حتميهة األزمهات   ظهل ، يتم االنتقهال الهديالكتيكي مهن إمكهان حهدوث األزمهات إلهى واقعهها

 . (2)الرأسمالية

، تتوقهف التجهارة»: إذ قهال، وقد وصف مريدريك أنجلز األزمة االقتصهادية وصهفًا تقليهديًا

السهيولة )ويختفي النقهد السهائل ، وتتراكم البقائع بكميات هائلة ال  ريق لبيعها، سواقوتزدحم األ

وتفقد جمهاهير العمهال وسهائل عيشهها لمجهرد ، ثم تتوقف المصانع، كما يختفي التسليف( النقدية

كما تتتالى عمليات البيهع ، بعد هذا تتتالى اإلمالسات، أنها كانت قد أنتجت الكثير من هذه الوسائل

 . «القسري

                                                 

 .مالح حسن تويني، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق .د ( 1)

 http://www.arab-ency.com/arانظر الموسوعة العربية، األزمات والدورات االقتصادية،  (2)
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متتهدمر القهوى المنتجهة ، ويسهتمر ههذا االنسهداد القاسهي سهنوات  ويلهة»: ويقيف إنجلهز

أي حتهى ، حتهى الوقهت الهذي تمهتص ميهه السهوق مهائا البقهائع المتراكمهة، والمنتجات إجماالً 

 . «الوقت الذي يستعيد ميه اإلنتا  والتبادل مسيرتهما بالتدري 

ت منذ مطلع سبعينيات القرن أطروحة حول طبيعة األزما: ثالثًا

 الماضي من منظور ماركسي

مهن القهرن  ينياتتميهزت   حقبهة السهبع، لقد أصبح العالم يعيش أزمهات اقتصهادية متقاربهة

وانتهاء االزدهار االقتصادي لفتهرة ، العشرين بوتائر مرتفعة ومستمرة من معدالت البطالة والتقخم

باإلمكان القهول بهأن السياسهات االقتصهادية لحقبهة االزدههار  وما عاد، ما بعد الحرب العالمية الثانية

 . (1)قادرة على ضمان العمالة الكاملة

حهول مرحلهة األزمهة العالميهة »سويزي آنذاك أ روحهًة . لقد قّدم المفكر االقتصادي بول م 

أوضهح ميهها بهأن الوضهع االقتصهادي منهذ ، القهرن الماضهي ينياتالتي ظههرت   سهبع «للرأسمالية

مات خاصهًة أنهه بهات يعكهس ِسه، أصهبح مريهدًا مهن أوجهه عديهدة القهرن الماضهي ينياتلع سبعمط

 . نيْ مثل تعايش البطالة والتقخم الحادَّ ، جديدة وعديدة

لقهههد أرجهههع اقتصهههاديو النظهههام الرأسهههمالي   الجامعهههات واالقتصهههاد : يقهههول سهههويزي 

، القهرن العشهرين ينيهاتك   ثمانوامتدت لما بعهد ذله، 1174التي بدأت عام  األزمةَ ، والحكومات

مالبعا منهم اعتقد أن مهن شهأن سياسهة ، إلى مشل السياسات الحكومية، وتداخلت مع أزمة النفط

  حهين اعتقهد الهبعا اآلخهر أن السياسهة الماليهة ههي ، نقدية مناسهبة أن تهؤدي إلهى تجنهب األزمهة

 . (2)نقدية معًا هو الحلبينما رأى البعا الثالث أن دم  السياستين المالية وال، الحل

                                                 

 .1172آذار  /مارل 1نيويورك تايمز،  إيما روتشيلد، (1)

أزمهة الرأسهمالية » المرحلة الراهنة من األزمة الرأسمالية العالمية، منشهور   كتهاب: واننسويزي، بحث بع .بول م (2)

 .12، ص 1121، 1بيروت، ط –ترجمة سعد محيو، دار ابن خلدون  ،«التقخم وأزمة الدوالر -العالمية الراهنة
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بهأن األسهباب تكمهن ، أو حتهى يشهتبهون، قونصدِّ كل هؤالء ال يُ »أن  زييويقيف بول سو

كمها أنههم قهانعون بالتحليهل الكينهزي والمدرسهة النقديهة التهي ، عميقًا   تركيبة النظهام الرأسهمالي

 . «ريهانظِّ يتربع ميلتون مريدمان على عرخ كبير مُ 

إذ ثمة آخهرون ؛ ي إزاء األزمة ليس مقصورًا على االقتصاديين الممتهنينإن الفكر البرجواز»

االختصاصهي  -وهو مثال جهاي موريسهتر، وهنا سأعطي مثاالً ماقعًا، يرون الوضع من زاوية أخرى

الهذي أصهبح  –  العقول اإللكترونية وأستاذ اإلدارة آنذاك   مؤسسة ماسا شوسهتش للتكنولوجيها 

وههو الكتهاب  ؛«حهدود النمهو»تهاب فتهرة لكونهه أحهد المهؤلفين الرسهميين لكِ مشهورًا خالل تلك ال

 . الذي أّيده نادي روما

 «مورتشهيون» نشهرت مجلهة، 1172 ثهاني  كهانون /رينهاي 19و  عهددها الصهادر   ، إذ إنهه 

إننها نسهير نحهو كسهاد آخهر شهبيه بكسهاد الثالثينيهات مهن القهرن » مهع موريسهتر تحهت عنهوان مقابلةً 

 . (1)«نالعشري

مههإن موريسهتر اكتشههف النظريههة التههي وضهعها   أوائههل عشههرينيات القههرن » :ويتهابع سههويزي

ز بهدورات الذي كان يعتقد أن التهاري  الرأسهمالي تميَّه، الماضي االقتصادي الروسي كورندراتييف

 . عامًا 20تبلغ كل واحدة منها ،  ويلة

، ليسهت موضهع نقهاخ أو شهك، ئوالقول إن ثمة موجات مهن النمهو المتصهاعد أو المتبها 

 . «وهي مسألة مهمة على أي حال، ولكن المرء يثير التساؤالت حول زمن الموجات

إن الموجهة العظيمهة ههي العمليهة التهي تنمهو » :ولنسمع ما يقولهه موريسهتر»: ويتابع سويزي 

مها تقهدم . «ثهم يبهدأ االنهيهار، إلهى حجهم ال يمكهن المحامظهة عليهه، ميها قطاعات السلع الرأسمالية

مناسهب جهدًا لوصههف مها حهدث معههالً   سهبعينيات القهرن العشههرين وأمقهل بكثيهر ممهها خهر  بههه 

الههذين مهها زالههوا ينتظههرون أو يتوقعههون ازدهههارًا آخههر   صههناعات السههلع ، االقتصههاديون الممتهنههون

 . «من شأنه أن يقع االقتصاد   المنحى الصعودي ثانيةً ، الرأسمالية

لماذا يتعهين »: حين يحاول أن يقول لنا بأمقل من هؤالء االقتصاديينولكن موريستر ليس »

: و  ههذه المرحلهة بالهذات يقهول سهويزي، «على النظام الرأسمالي أن يتصرف ومق هذا المنحهىو

                                                 

 .12در سابق، ص بول سويزي، مص (1)
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لنحههاول العثههور علههى إجابههات   التحليههل ، علينهها أن نغههادر مملكههة التفكيههر البرجههوازي كليههًا»

 . ««الماركسي للرأسمالية

مهو لهيس شهيمًا وال كميهة ، المفتاح هو   مهم  بيعة الرأسمال نفسه»أن  ى بول سويزيوير

، هذا برغم أن الرأسمال يشترك   كهل ههذه التحديهدات، وال حتى عالقة اجتماعية مقط، من النقود

مهبحكم الموقهع : والرأسمالي ههو عميلهه وموظفهه، إن الرأسمال موق أي شيء قيمة متوسعة بذاتها

 . عليه أن يسعى دائمًا إلى توسيع الرأسمال الذي بحوزته، تل   اإلنتا  والمجتمعالذي يح

 . «إن هذا موسى واألنبياء.. راكموا، راكموا»: وكما يقول كارل ماركس

عبههر زيههادة مههائا القيمههة الههذي يعتصههره مههن  إن الرأسههمالي يتبههع هههذا المنحههى اإلجبههاري»

 :حصلة تتبلور   اتجاهين همامالمُ  مَّ ومن ثَ ، وعبر االستثمار   إنتا  جديد، العمال

 . التسريع    اقة المجتمع على اإلنتا  -

، وكهبح قدرتهه علهى االسهتهالك   ذات الوقهت وتعهايش االتجاههات لإلنتها  غيهر المحهدود -

 . (1)«واالستهالك المحدود هو تناقا من النوع العميق للغاية

ائق الحقيقهي أمهام اإلنتها  الرأسهمالي ههو إن العه» :وهذا ما حدا بكارل مهاركس إلهى القهول

، إنهها الحقيقهة بهأن رأل المهال وتوسهعه الهذاتي يظههر كنقطهة انطهالق ونهايههة.. «رأل المهال نفسهه

وبهأن وسهائل ، وبأن اإلنتا  هو مجرد إنتها  لهرأل المهال ولهيس العكهس، حرك وهدف لإلنتا كمُ 

 . (2)أبدًا لمصلحة مجتمع المنتجيناإلنتا  هي مجرد وسائل لنظام من عملية الحياة متوسعة 

لهيس بهأن ، بأن هذه النظرية تسعى إلثبات الكثيهر، ربما يعترض البعا» :يقول بول سويزي

ولكن علينا أن نفههم الفهرق ، ن الرأسمالية نفسها مستحيلةإبل ، رضة لألزمات محسبالرأسمالية عُ 

ى ضهدها خهالل متهرات قهد تطهول ماالتجاهات قد تنقلب إله، بين االتجاهات وما يحدث   الواقع

 . «برغم أنها إذا كانت أساسية وكامنة مإنها ستفرض وجودها إن آجالً أم عاجالً ، وتقصر

 

 

                                                 

 .12بول سويزي، مصدر سابق، ص  (1)

 .211كارل ماركس، رأل المال، المجلد الثالث، ص  (2)
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 :لخص سويزي ما سبق  رحه على النحو التاليويُ 

كانهت مواتيهة بشهكل سهريع للتوسهع السهريع   ، إن الفترة التي بدأت مع الحرب العالمية الثانيهة -

عقود األربعينيات والخمسينيات والسهتينيات مهن )رة دامت ثالثة عقود كاملة وهذه الفت، اإلنتا 

 . (القرن العشرين

وهنالك احتمال حهدوث موجهات ركهود الحقهة ، لم تتوقف 1174األزمة التي تم تدشينها عام  -

 . ذكر بأزمة الثالثينياتتُ 

؛ طيع التنبهؤال أحهد يسهت :كم من الوقت ستستمر األزمةو ويجيب: وتساءل سويزي   حينه

 –كمها يعتقهد االقتصهاديون -إذ إن ذلك يعتمد ليس على شكل السياسات االقتصهادية للحكومهات

الستمناف التوسع السريع   اإلنتا  والتهراكم  اتي ؤَ بل حول ما إذا كان سيبرز وضع تاريخي جديد مُ 

 . الرأسمالي

ولكني أعتقد أن مهن غيهر ، ن هذا قد يحدثإمن الواضح أن أحدًا ال يستطيع القول » :ويتابع

بههأن الطبيعههة والخطههوط العامههة لهههذا الوضههع التههاريخي الجديههد ليسههت محتملههًة  المجازمههة القههول

 . (1)«اآلن

أزمههة » أمهها بالنسههبة لمقههاعفات األزمههة الراهنههة»: ويخههتم بههول سههويزي أ روحتههه بههالقول

االقتصهادية سهيغير مسهار  بهأن تغييهر السياسهات ننا برمقنا للرأي الذي يقهولإ» :مأقول «السبعينيات

غيهر ، سهواًء   إ هار الرأسهمالية أو مها بعهدها، ال نعني أن االضطرابات والتغييرات البنيويهة، األشياء

قد توجب علينا إعادة نظر عميقهة ، وال أنه قد تبرز المجاالت الحيوية لفترة تاريخية جديدة، لةحتمَ مُ 

، ل من الوقوع    رق التفكيهر الجامهدة والحتميهةلكن علينا أن نحتر، « ...باآلماق الموجودة اآلن

تشهكل نقطهة تحهول تاريخيهة ، لكننا نعتقد أن بإمكاننا التأكيد بثقة بأن أزمة سبعينيات القرن العشرين

 . (2)«وبأن أي شيء غير التغييرات األساسية لن يكون كاميًا لدمعنا   اتجاه جديد، حاسمة

                                                 

 .17بول سويزي، مصدر سابق، ص  (1)

 .12 -17المصدر السابق، ص  (2)
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 اليةمفاهيم وتعريفات لألزمة الم: رابعًا
مكهل باحهث يعهرف األزمهة ، تختلهف مهن باحهث آلخهر، هنالك عدة تعاريف لألزمة المالية

ومهن ههذه التعريفهات ، وحسب الجانب الذي يريد أن يدرسه ميها، مه وتفسيره لهاهْ المالية حسب مَ 

 :ما يلي

مشهل : ماتهاوالتهي مهن أبهرز ِسه، التدهور الحاد   األسواق المالية لدولة أو مجموعة من الهدول -

، والهذي يهنعكس سهلبًا   تهدهور قيمهة العملهة، النظام المصر  المحلي   أداء مهامه الرئيسهية

ومها يهنجم عنهها مهن ، مما ينجم عنه آثار سلبية على قطهاع اإلنتها  والعمالهة، و  أسعار األسهم

 . إعادة توزيع الدخول والثروات ميما بين األسواق المالية الدولية

وسهببها الرئيسهي ، نتيجة ألزمة الثقة   النظهام المهالي، زمة المالية بصورة مفاجمةوعادًة ما تحدث األ

 . (1)يرامقها توسع مفرط وسريع   اإلقراض، تدمق رؤول أموال ضخمة   الداخل

ويتميهز ، تتمثهل   االضهطراب الهذي يحهدث   األوراق الماليهة» عرمها علهى أنههان يُ وهنالك مَ  -

وهذا االضطراب ينتشهر ، وإعسار المدينين والوسطاء، أسعار األصولهذا األخير بانخفاض   

كمها يهؤثر علهى معاليهة رؤول ، ب النظام المالي ويعمل على إتالف  اقة السوقعن  ريق تشع  

 . (2)«األموال   االقتصاد

مصهحوب بفشهل عهدد كبيهر مهن المنظمهات ، انهيهار   األسهواق الماليهة»عرمها البعا بأنها ويُ  -

 . (3)«مع انكماخ حاد   النشاط االقتصادي الكلي، وغير المالية المالية

 محههددي ،   دولههة مهها أو مجموعههة مههن الههدول، النشههاط االقتصههادي عههرف بتراجههعِ وهههي مرحلههة تُ  -

 . (4)بتقهقر األسعار وانهيار المبادالت التجارية

                                                 

 .200ص ، 1111الحسني عرمات تقي، التمويل الدولي، عّمان، دار مجدالوي،  (1)

 .11قون، مصدر سابق ص كمال زريق، عبد السالم ع  (2)

نظهرة معاصهرة، القهاهرة، دار الفكهر العربهي،  -عبهد الحهامل السهيد البهدوي، إدارة األسهواق والمؤسسهات الماليهة (3)

 .17، ص 1111

 .11، مصدر سابق ص عبد السالم عقون.كمال زريق، أ .د (4)
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األصههول  تهدهور أو انخفههاض مفهاجئ    لههب المسهتثمر علههى»بأنههها  عرمهها الههبعا أيقهًاويُ  -

واالنخفاض النات  عن ذلك   سعر األصهل ، التي تلعب دورًا هامًا   االقتصاد القومي، المالية

قلل من النشاط االقتصادي الكلي مباشرًة من خهالل تهأثيره علهى قهرارات المسهتهلكين األمهراد يُ 

وبشههكل غيههر مباشههر مههن خههالل تأثيراتههه علههى أسههعار بههاقي األصههول األخههرى ، والشههركات

 . «موازنات المالية للوسطاء الماليين مثل البنوكوال

بشهّقيه النقههدي ، عبهر عهن انهيهار شههامل للنظهام المهاليكمها يمكهن القهول إن األزمهة الماليههة تُ 

جمههل ماألزمههة الماليههة هههي تلههك التذبههذبات العميقههة التههي تههؤثر كليههًا أو جزئيههًا علههى مُ ، والمههالي

األسههم والسهندات وإجمهالي القهروض والودائهع وعلهى حجهم إصهدار أسهعار ، المتغيرات المالية

، وبصههفة عامههة تعكههس األزمههة الماليههة انهيههار النظههام المههالي برمتههه، ومعههدل الصههرف، المصههرمية

مههع انكمههاخ حههاد   النشههاط ، بفشههل عههدد كبيههر مههن المنظمههات الماليههة وغيههر الماليههةًا مصههحوب

 . (1)االقتصادي الكلي

 (2)خصائص األزمة المالية: خامسًا

 :شترك األزمات المالية بأنواعها المتعددة   مجموعة خصائص أبرزهات

وأحهداث متتابعهة ومتسهارعة تصهيب الكيانهات ، ومرحلهة حرجهة، األزمة نقطة تحول أساسية -

 . المالية وتهدد وجودها

تصل إلى حد الرعب من المجاهيهل التهي يقهمها إ هار ، المفاجأة تؤدي إلى حالة من الخوف -

المفههاجئ يههؤدي إلههى درجههة عاليههة مههن الشههك   الخيههارات المطروحههة  وتصههاعدها، األزمههة

 . بسبب ازدياد التوتر والقلق عالوة على قصور المعلومات، جابهة األحداث المتسارعةلمُ 

                                                 

 .20-11، مصدر سابق ص عبد السالم عقونكمال زريق، .د( 1)

تقدير اقتصادي إسالمي، عهالم الكتهب الحهديث، إربهد،   –عبد اهلل عبابنة، األزمة المالية المعاصرة  عمر يوسف .د (2)

، 2002، 1، نقالً عن الخقير، محمود جاد اهلل، إدارة األزمهات، دار أسهامة، عّمهان، ط11 -12، ص 2011األردن، 

يهة العربيهة والعالميهة والتنميهة المتواصهلة، انظر سهالم، عمهاد صهالح، إدارة األزمهات   بورصهة األوراق المال. 11ص 

 .21م، ص 2002أبو ظبي، 
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إذ يهؤدي التعقيهد والتشهابك والتهداخل والتعهدد   عناصهرها ، نقص المعلومات وعهدم دقتهها -

ن المتسهبب َمه: رضة لهها إلهى عهدم تهومر معلومهاتوأسبابها وقوى المصالح المؤيدة أو المعا

 بهذه األزمةو وما حجم هذه األزمةو وما آثارها المتوقعةو

قهعف إمكانهات ممها يُ ، سبب   بدايتها صهدمة ودرجهة عاليهة مهن التهوترنها تُ إإذ ، حالة الذعر -

بههل أو صههدور ردود أمعههال شههديدة وغيههر صههحيحة مههن قِ ، الفعههل المههؤثر والسههريع لمجابهتههها

 . عنية باألزمةلجهات المَ ا

إن تصاعدها المفاجئ يهؤدي إلهى درجهات عاليهة مهن الشهك   البهدائل المطروحهة لمجابههة  -

و  ظل ندرة المعلومهات أو  نظرًا ألن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي ، األحداث المتسارعة

 . نقصها

عهد مهإن مجابهتهها تُ ، وبما أن األزمهة تمثهل تهديهدًا لحيهاة اإلنسهان وممتلكاتهه ومقومهات بيمتهه -

 . واجبًا مصيريًا

ستوجب خروجًا عن األنماط التنظيميهة المألومهة واحتكهار الهنظم أو نشها ات تإن مواجهتها  -

 . ةمالتغيرات المفاجلى ن من استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة عمكِّ تُ 

سهن ات وُح مكانيهإن مواجهة األزمهات تسهتوجب درجهة عاليهة مهن الهتحكم   الطاقهات واإل -

ن التنسهيق ؤمِّ التهي ُته،   إ ار منا  تنظيمي يتسم بدرجة عالية من االتصاالت الفعالة، توظيفها

 . والفهم الموحد بين األ راف ذات العالقة

وتهؤدي إلهى حالهة مهن التهوتر ، إنها تشّكل تهديدًا للمبهاد  األساسهية التهي يقهوم عليهها النظهام -

ويجعل من أي قرار ينطهوي علهى قهدر ، بة اتخاذ القرارف من صعوقاعِ األمر الذي يُ  ؛والقلق

 . رةمن المخا َ 

 كيفية حدوث األزمة المالية: سادسًا

، يههأتي نتيجههة وجههود خلههل   المؤشههرات االقتصههادية للدولههة، إن حههدوث األزمههة الماليههة

، متمهثالً   البنهك المركهزي ؛باإلضامة إلهى انخفهاض أداء الجههاز المصهر  وضهعف دور الرقيهب

يشههجعان علههى دخههول ، ز ضههخم   الميههزان التجههاري وانخفههاض كبيههر   اإلنتاجيههةْجههوجههود عَ م
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إذا كانت قيمهة العملهة ال تعبهر عهن حقيقهة الوضهع ، المقاربين بقوة للمقاربة على العملة المحلية

 . االقتصادي

 العملههةِ  صههاحبةُ  ر الدولههةُ جَبههقههد تُ م، ومههع انخفههاض حجههم االحتيهها ي مههن النقههد األجنبههي

، أو رمع أسعار الفائدة على الودائع المصهرمية بالعملهة المحليهة، عليها إلى خفا قيمتها مقارِب ال

وهذا بهدف تشهجيع أصهحاب الودائهع المصهرمية بهالعمالت األجنبيهة علهى تحويهل ودائعههم إلهى 

ن ومه، وبذلك يزيد الطلب على هذه العملة الو نية مقابل العمالت األجنبيهة ؛ودائع بالعملة الو نية

 . ّدة وشّدة المقاربةتخفيا حِ  مَّ ثَ 

غ ميهها يهؤدي إلهى خسهائر بهالَ ن بصهورة مُ يْ ن السهابقَ يْ لكهن لجهوء الدولهة إلهى ههذين اإلجهراءَ 

 . (1)على القطاعات االقتصادية ةي يمَ ِخ وَ  وأضراري 

 . وتأثير أسعار الفائدة، ونعرض هنا بشيء من التفصيل لكل من تأثير تخفيا قيمة العملة

 :تخفيا قيمة العملةتأثير . 1

عنه أضرار وخيمة على االقتصهاد  ت ملتها بنسبة كبيرة ينإن إجبار الدولة على خفا قيمة عُ 

ماالنخفهاض الكبيهر   ، وذلك من خالل تأثيره السيئ على بورصة األوراق المالية والبنهوك، القومي

إلههى بيههع مهها  –جانههب ن األوال سههيما المسههتثمر -ملههة يههدمع المسههتثمرين داخههل البورصههةقيمههة العُ 

األمر الهذي ال ؛ ملة المحلية بغرض تحويلها إلى عملة أجنبيةيمتلكونه من أسهم للحصول على العُ 

 . (2)بل إلى مزيد من التدهور   قيمة العملة، يؤدي مقط إلى التراجع الحاد   أسعار األسهم

وقية لصها  حقهوق إن التراجع الحاد   أسهعار األسههم معنهاه انخفهاض حهاد   القيمهة السه

مهها يههؤدي إلههى انخفههاض الجههدارة االئتمانيههة لهههذه ، لكيههة للشههركات المصههدرة لهههذه األسهههمالمِ 

وبالتههالي انخفههاض قههدرتها   الحصههول علههى المزيههد مههن القههروض لتمويههل أنشههطتها ، الشههركات

 . اإلنتاجية

                                                 

 .14، مصدر سابق صعبد السالم عقون .كمال زريق، أ.د -1

 .41عبد الحامل السيد البدوي، مصدر سابق، ص -2
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وههذا ، كبهل يمتهد ليشهمل البنهو، كما ال يقتصر تهأثير تخفهيا قيمهة العملهة علهى البورصهة

وذلههك مقومههًا بالعملههة ، ين الخههارجي الممنههوح للقطههاع الخههاصاالنخفههاض يزيههد مههن عههبء الههدَّ 

 . األمر الذي قد يؤدي إلى إمالل العديد من البنوك ؛الو نية بعد االنخفاض

 :تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. 2

آثهارًا سهلبية  ىخهراأل يث ههحهدِ تُ غاالة   رمع أسعار الفائدة علهى الودائهع المصهرمية إن المُ 

إذ يقهوم المسهتثمرون بتوجيهه  ؛وذلك من خالل تأثيره على البورصة والبنوك، على االقتصاد القومي

وههذا ، استثماراتهم من األسهم إلى الودائع المصرمية التي تعطي عائدًا أكبر وتتصف بمخها ر أقهل

 . (1)راءاألمر يعني عرض عدد كبير من أوامر البيع دون أن يقابلها أوامر الش

التههي ال تقابلههها  ةوكنتيجههة لهههذه الزيههادة   المعههروض مههن األوراق الماليههة   السههوق الماليهه

 . (2)يحدث انخفاض   أسعار األسهم وانهيار البورصة،  لبات الشراء

بههل يمتههد ، كمها ال يقههف التهأثير السههيئ للمغههاالة   رمهع أسههعار الفائهدة علههى البورصههة مقهط

ارتفاع أسعار الفائهدة علهى الودائهع المصهرمية يترتهب عليهه ارتفهاع تكهاليف  ذلك أن ؛ليشمل البنوك

وههي المخها ر التهي ، وبالتالي تعرضها لمخا ر إعادة التمويل، وأعباء إعادة التمويل بالنسبة للبنوك

تتعرض لها البنوك والمنظمات المالية إذا ماقت تكاليف إعادة تمويل التزاماتها من العائد النهات  مهن 

األمر الذي يؤدي إلى إمالسها إذا كهان االرتفهاع   أسهعار  ؛ستثمار   األوراق المالية أو القروضاال

 . غ ميهبالَ الفائدة بشكل مُ 

  صهورة ارتفهاع حهاد   معهدالت ، كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة علهى منظمهات األعمهال

  تكهاليف التمويهل لههذه  اً حهاد ًاعهوهو ما يعني ارتفا، الفائدة على القروض الجديدة الممنوحة لها

على الحصول على احتياجاتها التمويليهة لالسهتمرار    قدرتها اً كبير ًاوبالتالي انخفاض، المنظمات

وانكمهاخ شهديد   ، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض حاد   معدالت االستثمار؛   ميدان األعمال

 . النشاط االقتصادي

                                                 

 .41المصدر السابق، ص -1

التطهورات العالميهة  حامهد  هارق عبهد العهال،: نقهالً عهن 12، مصهدر سهابق صعبهد السهالم عقهونكمال زريق،  -2

 211، ص 1111وانعكاساتها على أعمال البنوك، اإلسكندرية، الدار الجامعية، 
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تراجع معدالت النمو –قتصادية األزمات المالية واال: سابعًا

 االقتصادي

، الطبيعهة البنيويهة للنظهام الرأسهمالي عنال يمكن عزل األزمات المالية واالقتصادية العالمية 

وأزمههات النظههام ، ماألزمههة كمهها الحههال بالنسههبة للنمههو همهها وجهههان لمنظومههة واحههدة للرأسههمالية

، مهها تكههون مسههبوقة بفههائا مههن المقههارباتالتههي غالبههًا ؛ األزمههة الكالسههيكية: الرأسههمالي نوعههان

 . ا األزمتين هما نتيجة لتناققات النظام الرأسماليتوكل، واألزمة ذات اإليقاع الطويل

بتراجهع متواصهل   معهدالت النمهو وتهورم ، 1110، 1120، 1170لقد تميزت سهنوات 

شك وال يجهري التشهكيك و  هذه المسائل هناك اتفاق شامل تفرضه وقائع غير قابلة لل، تنامي مالي مُ 

 . بها

قههد  1170قبههل سههنة  %2التههي كانههت أعلههى مههن ، ممعههدالت نمههو النههات  الخههام العههالمي

 . لكل من العقود األخيرة للقرن العشرين %1. 2 ثم إلى، %4. 1 ثم إلى، %2. 4تراجعت إلى

رن ال شهيء يشهير إلهى تغيهر   ههذا الميهل   السهنوات األولهى مهن القهمه، وإضامًة إلى ذلك 

بهأن  رغم الخطاب المكهرر لحكومهات مجموعهة السهبعة الهذي يعلهن كهل سهنة، الواحد والعشرين

 . بته الوقائعمتظاهرًا نسيان ما قاله باألمس وكذَّ ، «الغد سيكون  يبًا»

إذ إن نسهبة الصهادرات إلهى النهات  الخهام    ؛ق المنامسة الدوليهةوتزامن هذا التراجع مع تعم  

 . (1)1119عام  %22إلى  1190عام  %1من ت روبية قد ارتفعبلدان المجموعة األو

بسههبب انهيههار المههداخيل ، النمههو صههعوبات للماليههة العامههة   كههل مكههان لقههد خلههق تبهها ؤُ 

 .. ين العامغطى بزيادة الدَّ وهذا العجز كان يُ ، القريبية ومقاومة قطاعات اإلنفاق العام

 1120عهام  %42 قهد ارتفعهت مهن، ة السهبعةين إلى النات  الخهام   مجموعهمنسبة هذا الدَّ 

و  الوقههت نفسههه كانههت الحكومههات تقههدم تشههجيعًا متزايههدًا لتوظيههف ، 1112عههام  %72إلههى 

                                                 

سهناء أبهو شهقرا، الطبعهة األولهى، دار  .مهمية شرف الدين، د .سمير أمين، ما بعد الرأسمالية المتهالكة، ترجمة د .د (1)

 .22، ص 2001الفارابي، بيروت، 
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بهين  %1التي انتقلت من أقل من ، ين العام من خالل رمع معدالت الفوائدالرساميل   دائرة هذا الدَّ 

 . وعة السبعة الكبار  مجم «9101 – 1120»بين  %9إلى  «1191 - 1190»ي عامَ 

سههمى بههالتورم المهالي مههن مجموعههة ظههواهر يمكههن تشخيصههها وبصهورة عامههة يتشههكل مهها يُ 

 :أبرزها، وقياسها

بوتههائر ( ين الخههاصين العههام والههدَّ الههدَّ ، مجموعههة األسهههم)توسههع حجههم أسههواق الرسههاميل  .1

  دول  من النهات  الخهام( %121) 1112وهذا الحجم بات يشكل سنة ، تتجاوز وتائر النمو

  .الثالثية

 «مشههتقات» مههن خههالل ابتكههار)التنههوع الهائههل    بيعههة األسهههم المتداولههة   هههذه األسههواق  .2

 . وانفجار ما ال يمكن تسميته إال بعمليات المقاربة المالية( إنتاجية متعددة

وهو ما يشير إليه نمو حصة التوظيف المالي   ميهادين اسهتخدام  ؛تمييل المؤسسات اإلنتاجية .1

 . بالتزامن مع تراجع حصة التوظيفات المادية المباشرة، موارد هذه المؤسسات

مهن حجهم اسهتخدام  %1ارتفعت حصة التوظيفات المالية التهي لهم تكهن تتجهاوز ، مفي مرنسا مثالً 

 %19إلهى ، (  المائهة للتوظيفهات الفعليهة( 72)مقابهل ) 1170موارد المؤسسات اإلنتاجيهة عهام 

 . (مقط للتوظيف الفعلي %42مقابل ) 1121سنة 

، وسهنغامورة، هونغ كونهغ) «البلدان الصاعدة»هب العولمة المتصاعدة للتورم المالي ميما يسمى .4

بحيهث ارتفعهت نسهبتها إلهى ، التي تعبر عن نفسها بالرسملة المتنامية   البورصة، (...وماليزيا

 . (1)1111سنة  %222إلى أكثر من  1121سنة  %70النات  الخام من 

هه شهههد، تسههعينيات القههرن العشههرينومههع بدايههة  ت النظههام الرأسههمالي عههدة أزمههات ماليههة مسَّ

 :مجموعة من دول الجنوب باألسال على النحو التالي

التهي انطلقهت مهن ( 1112-1117)األزمة المالية اآلسيوية ، (1112-1114)المكسيك 

وكهادت أن تعصهف باالقتصهاد ، ا وأوروبهاأميركهثم إلهى ، وامتدت إلى كل الدول اآلسيوية، تايالند

والبرازيههل ، (2002-2001)األرجنتههين ( 2000)تركيهها ( 1111)البرازيههل ( 1112)روسههيا ، العههالمي

 . (2002)من جديد 

                                                 

 .24، 21ص  سمير أمين، مصدر سابق، .د (1)
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إضهامًة ، قاربات باألسواق المالية السبب الرئيسي والمباشر لكل ههذه األزمهاتوكانت المُ 

لهت الرسهاميل الماليهة وجهتهها إذ حوَّ ( جنبيهةلالستثمارات األ)تة لرؤول األموال للحركات المباغِ 

 . (1)ها أزمات بدول الجنوبءفًة وراخلِّ مُ ، نحو األسواق المالية اآلمنة؛ من الجنوب إلى الشمال

سلسهلة مهن ، ومنهذ الثهورة الصهناعية وحتهى اآلن، تاري  الرأسمالية سمير أمين مإن. وومق د

هإذ إن التحليل الخاص به؛ مراحل الروا  والكساد س ثهالث مسهتويات ذه المراحهل يهؤدي إلهى تلم 

 :وهي تتجلى ميها األزمة االقتصادية

سهبع )وتمتد هذه الدورة بقهعة أعهوام ، من روا  يليه كساد، مستوى الدورة االقتصادية القصيرة .1

 . (سنوات وسطيًا

ا ل هنهالَحهإذ يُ ، وههي تهرتبط بحركهة االسهتثمار ؛(الهدورات الطويلهة)مستوى األموا  الطويلهة  .2

 :(2)مدى كل منها نصف قرن وهي، أربع موجات «جولد شتايمن» استنادًا لما اقترحه

 . 1242 – 1214تلتها أزمة من ، 1214 – 1710موجة ازدهار من  -

 . 1211 – 1272تلتها موجة أزمة من ، 1272 – 1242موجة ازدهار من  -

 . 1142 – 1114تلتها موجة أزمة من ، 1114 – 1211موجة ازدهار من  -

 ... تلتها موجة أزمة، 1192 – 1142جة ازدهار من مو -

إذ كانههت تسههتمر  ؛وحتههى اآلن 2002وهكههذا دواليههك حتههى انههدالع األزمههة الماليههة منههذ عههام 

 . األزمات ومق الطبيعة البنيوية الخاصة بالنظام الرأسمالي مَّ ومن ثَ ، مراحل االزدهار

عهن األ روحهة التهي تبناهها  «ويلهةالهدورات الط»   تفسهيره ألزمهة، سهمير أمهين. لقد دامع د

عبهر عهن نفسهه   والتي تقوم على مكهرة أن نمهط اإلنتها  الرأسهمالي يُ ، «ماجدوف، سويزي، باران»

إلنتهها  يفههوق القههدرة علههى » يجههر بههدوره المنظومههة   ميههل مسههتمر، تنههاقا اجتمههاعي مههالزم لههه

المكرسهة لالسهتثمار بفعهل يميل إلى توليد حجم مهن األربهاح  القغط على األجور»: «االستهالك

                                                 

 .ميمون الرحماين،  مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق .د (1)

تههاب العههرب أوراق   االقتصههاد السياسههي لألزمههة االقتصههادية الراهنههة، منشههورات اتحههاد الكُ منيههر الحمههش،  .د (2)

لطبعهة األولهى سهينا للنشهر واالنتشهار العربهي، ا –  مواجهة أزمة عصرنا  –سمير أمين .د: ، نقالً عن10، ص م1111

 .101، ص 1117
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نسههبيًا بالمقارنهة مههع االسههتثمارات القههرورية لمواجهههة الطلههب  المنامسهة يكههون دائمههًا كبيههرًا جههداً 

 . (1)«وخطر الركود هو   هذا المنظور المرض المزمن للرأسمالية، النهائي

ام الرأسهمالي سمير أمهين األزمهة الهيكليهة للنظه. ويفسر د: مستوى األزمة الهيكلية العامة للنظام .1

إذ ، الذي تال الحهرب العالميهة الثانيهة قهواه« الروا » أنها حصلت عندما استنفد، 1192منذ عام 

 :لقد قام الروا  بعد الحرب على أسس ثالثة ناتجة عن هزيمة الفاشستية وهي» :يقول

مقهًا التسوية التاريخية بين العمل ورأل المال المدعوم   االقتصهاديات الغربيهة المتقدمهة و -

وإحهالل ههذه التسهوية محهل اإلدارة التنامسهية القهاغطة علهى األجهور   ، للسياسة الكينزية

 . المراحل السابقة

بنهاء »أنهه ب سهمير أمهين. الهذي يعتبهره د، «بنهاء االشهتراكية»أي مشهروع  ؛المشروع السوميتي -

ث رد معهل وضهع نفسهه منامسهًا وبهديالً للرأسهمالية مها أحهد، «للرأسمالية بدون رأسماليين

 . ضه على التسوية التاريخية المذكورةوباألخص حرَّ ، الغرب لمواجهة التحدي

الو ني   بلدان التخوم الذي صار سهائدًا نتيجهًة النتصهارات  البرجوازيالمشروع التنموي  -

 . حركة التحرر الو ني

 سههمير أمههين أن إنجههازات هههذه المشههروعات المجتمعيههة الثالثههة خههالل مرحلههة. ويسههتنت  د

أدى إلى تعميهق االعتمهاد المتبهادل علهى صهعيد عهالمي األمهر الهذي أدى إلهى اسهتنفاد زخهم ، هامّد 

ال سهيما بعهد ، عمقهةمانفجرت األزمة التي انتشرت آنذاك   إ ار عولمهة مُ »، أنماط التراكم المعتبرة

 مواجههة وبعهد مشهل برجوازيهات العهالم الثالهث  ، انهيار األوهام المعلقهة علهى البهديل السهوميتي

 . (2)«بل المال المسيطر عالميًامن قِ  «كومبرادوريتها»الهجوم الساعي إلى إعادة 

ه سمير أمين. ويالحل د  – 1271)ة اختالمهًا ظهاهرًا بهين أزمهة أواخهر القهرن الماضهي أن ثمَّ

 : واألزمة الراهنة للرأسمالية مع نهاية ستينيات القرن العشرين إذ يقول( 9019

ظّلت أسلحة   أيدي سياسهات الهدول ، لتي تكونت خالل األزمة األولىإن االحتكارات ا»

أما اآلن مقد انعتقت الشهركات العمالقهة ذات النشهاط علهى صهعيد ، البعا   المنامسة بين بعقها

                                                 

 102مصدر سابق، ص  –، نقالً عن سمير أمين 10منير الحمش، مصدر سابق، ص .د (1)

 114-112سمير أمين،  مصدر سابق، ص.د: ، نقالً عن11منير الحمش، مصدر سابق، ص .د (2)
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تتجاهههل ، وصههارت قههوى مسههتقلة نسههبيًا وقههادرة علههى إنمههاء اسههتراتيجيات خاصههة بههها، عههالمي

لهذلك تعمهل اآلن المنامسهة بهين الهدول ، يف الدولة   خدمتهاوتسعى إلى توظ «المصالح الو نية»

  إ هار يختلهف تمامهًا عمها كهان ( يهةميركالتي أخذت معالً   االحتدام كنتهائ  لتآكهل الهيمنهة األ)

 . «عليه الوضع قبل الحرب العالمية األولى

مربحهة تتجلهى األزمهة   تكهوين مهائا أمهوال ال تجهد لهها منامهذ »: سمير أمين. ويقيف د

متسهعى إدارة األزمهة إلهى خلهق منامهذ ماليهة مربحهة   غيهاب األول ، كامية   توسيع النظم اإلنتاجية

إذ تتجلى الوسائل المستخدمة لههذا المرمهى   العمهل ، ولو على حساب تواصل التنمية االقتصادية

، يهةميركاألز ميهزان المهدموعات ْجهوالخصخصة وعَ ، وارتفاع سعر الفائدة، بحسب الصرف العائم

ن سياسة رشيدة تمامهًا مهن أجهل ضهمان ربحيهة كوِّ وتراكم ديون العالم الثالث الخارجية مهي معًا تُ 

 . (1)«االستثمارات المالية

 أنواع األزمات المالية: ثامنًا
 :بدايًة ال بد من التفريق بين أنواع مختلفة لألزمات المالية وهي

يجهة الرتفهاع أسهعار األصهول ارتفاعهًا يفهوق القيمهة وتنجم هذه األزمهة كنت: أزمة أسواق المال .1

، «Bubble -ظهاهرة الفقاعهة»وهذا االرتفاع يعهرف بهه، العادلة لهذه األصول وبصورة غير مبررة

عندما يكون الهدامع للشهراء ههو ، (األسهم)ويحدث هذا االرتفاع غير العادل   أسعار األصول 

وليس عن قدرة هذه األصول علهى تحقيهق ، همتحقيق الربح الذي ينجم عن ارتفاع أسعار األس

 . (2)الدخل

التهي تعبهر عهن ههذه )عندما يتعاظم االتجهاه نحهو بيهع األسههم ، وتحدث أزمة أسواق المال

وتحدث حالة االنهيهار وتمتهد آثهار ذلهك إلهى أسهعار ، متبدأ األسعار   التراجع والهبوط، (األصول

 . عة وربما تمتد إلى الصناعات األخرىوهذه اآلثار تشمل هذه الصنا، األسهم األخرى

                                                 

 112، ص1117سينا للنشر واالنتشار العربي،  –  مواجهة أزمة عصرنا  –سمير أمين .د (1)

 :، نقالً عن2002يوسف أبو مارة، قراءة   األزمة المالية العالمية .د (2)

Peter,Rousseau,Jong Kim,” Credit Markets and the Propagation of Koreas 1997 Financial Crisis", 

Southern Economic Journal ,2007.Vol.74,No.2,pp.524546 
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وتنجم هذه األزمة عندما يواجهه المصهرف ارتفاعهًا مفاجمهًا وتزايهدًا كبيهرًا   : األزمة المصرمية .2

مالمصههرف يسههتخدم نسههبة كبيههرة مههن هههذه الودائههع   عمليههات ، الطلههب علههى سههحب الودائههع

ة  لبهات السهحب اليوميهة ويحهتفل بنسهبة محهددة مهن ههذه الودائهع لتلبيه، اإلقراض والتشهغيل

 . المعتادة

عندما يواجه هذا االرتفاع المفاجئ والتزايهد الكبيهر ، ويواجه المصرف أزمة مصرمية حقيقية

جاوز النسبة المعتادة للسحب متحدث األزمهة   ههذا البنهك والتي تُ ،   الطلب على سحب الودائع

مهإن ههذه األزمهة ، ى المصهارف األخهرىوعندما تتفاقم هذه األزمهة وتمتهد إله،   صورة أزمة سيولة

 . تصبح أزمة مصرمية   تلك الدولة أو مجموعة دول

مهذه األزمهة قهد تكهون أزمهة ائتمهان ، وليس بالقرورة أن تكون األزمة المصرمية أزمة سيولة

وتحههدث هههذه األزمههة عنههدما تمتنههع المصهارف عههن إعطههاء القههروض ومنحههها للزبههائن ، (إقهراض)

 . (1)درة على تلبية  لبات السحبتخومًا من عدم الق

وتنجم هذه األزمة عن حدوث تغيهرات (: أزمة ميزان المدموعات)أزمة العملة وأسعار الصرف  .1

سريعة وكبيرة   أسعار الصهرف بصهورة تهؤدي إلهى تهأثير جهوهري   قهدرة العملهة علهى تأديهة 

 . دورها كمخزن للقيمة أو كوسيط للتبادل

وم السهلطات النقديهة باتخهاذ قهرارات تققهي بخفها سهعر عنهدما تقه وهذه األزمة تحدث 

 . (2)وقد يقود األمر إلى انهيار جوهري   سعر العملة، العملة كنتيجة لعمليات المقاربة

ومههع أن القههرارات المتعلقههة بتعههويم العملههة أو خفهها سههعر العملههة هههي قههرارات تتخههذها 

قهرارات تكهون قهرارات هامهة وجوهريهة   غير أن هذه ال، السلطات النقدية   الدولة بصورة  وعية

                                                 

 :الً عنيوسف أبو مارة، مصدر سابق، نق.د (1)

Peter,Rosenblum," The Worlds Banker: A story of Failed States , Financial Crisis , and the Wealth 

and Poverty of Nations" , Ethics and International Affairs, 2005.Vol.47,No.6, pp.829-836  

 Dittmer ,Lowell," The Asian Financial Crisis and the: يوسهف أبهو مهارة، مصهدر سهابق، نقهالً عهن.د (2)

Asian Development State: Ten Years After" , Asian Survey ,2007, Vol.47,No.6 ,pp.145 -152 
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و  حهال وجهود ، خصوصًا   حالهة القصهور   تهدمقات رأل المهال األجنبهي، كثير من الظروف

 . (1)تزايد   التدمقات الخارجية

وقد يهؤدي ، فقي إلى بعا التأثيرات على القطاعات األخرىوهذا النوع من األزمات قد يُ 

 . انكماخ قد يقود إلى كساد إلى تبا ؤ النمو االقتصادي وإلى

النظام االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية واألزمة : تاسعًا

 المالية التي تلتها
 :الترتيبات االقتصادية   مرحلة ما بعد الحرب .9

القرن الماضي نسهتعرض الترتيبهات االقتصهادية  ينياتقبل أن نعرض لألزمة المالية   خمس

بعهد انتعهاخ االقتصهاد ، لتها باألزمهةحهرب العالميهة الثانيهة نظهرًا لِصهالتي جرى ترسهيمها مها بعهد ال

 . يميركاألوروبي بدعم من مشروع مارشال األ

 تنظهيم العالقهات   بهالتفكير، ةيهميركاأل المتحهدة الواليهات رأسهه لقد بهدأ الغهرب وعلهى

 انتههاء قبهل كوذله الجديهد الهدولي االقتصهادي النظهام أسس وقواعد عْض ووَ ، الدولية االقتصادية

 . الثانية العالمية الحرب

 :هي أسس لقد قام هذا النظام على ثالثة 

 . العمالت تحويل الصرف وحرية أسعار استقرار ضمان .1

 . العالمي لالستثمار مالئم منا  األموال وتومير رؤول حرية .2

 . (2)الدولية التجارة حرية ضمان .1

                                                 
 :يوسف أبو مارة، مصدر سابق، نقالً عن.د (1)

Peter,Rousseau,Jong Kim,” Credit Markets and the Proagation of Koreas 1997 Financial Crisis", 

Southern Economic Journal ,2007.Vol.74,No.2,pp.524546 

 بريتهون ومؤسسهتا العالميهة التجهارة منظمهة -الجنسهية متعهددة الشهركات :عنهوان تحت بحث - الحمش منير.د ( 2)

   العولمهة وتحهديات الو نيهة الدولة الو نية، كتاب الدولة على سياسي اقتصادي أعمال جدول ومرض، وودز

دمشهق،  – سهتراتيجيةاال والبحهوث الدراسهات القهاهرة، مركهز -اإلمريقيهة العربيهة البحهوث العربي، مركهز الو ن

  114، 111 م، ص 2004
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 مشهل إثهر، لسياسهياالصهعيد  علهى رآخ توجه رامقه االقتصادي الصعيد على التوجه وهذا

 عبهر وذلهك، الهدوليين السهلم واألمهن إقهرار األولهى   العالمية الحرب المتحدة بعد األمم عصبة

 . المتحدة األمم إعالن   الحقًا تبلور، األمم بديل لعصبة نظام بناء السعي نحو

 ميثهاق   أوالً  ىة تبدَّ الثاني العالمية الحرب دبع ما دولي لمرحلة اقتصادي لنظام واإلعداد 

 البريطهاين ونسهتون الهوزراء ورئهيس، روزملهت يميركهاأل الهرئيس آنهذاك أصهدره األ لنطي الذي

 . الحرب بعد والمباد  لما مشترك للقواعد برنام  وضع أجل من، 1141تشرشل عام 

الجميهع  أمهام المسهاواة قهدم األسهواق علهى الدعوة إلى متح، األ لنطي ميثاق تقمن وقد 

 . (1)االقتصادي االزدهار األولية لقمان السلع والمواد   للتجارة

 العالقهات أساسهيًا    رمهًا كهان مقهد، الهدعوة هذه عن السوميتي بعيداً  االتحاد يكن ولم

المتحهدة  الواليهات خارجيهة مهن وزراء كهل موسهكو عهن إعالن صدر مقد ولذلك، آنذاك الدولية

 نظهام بإقامهة التعههد متقهمنًا، 1141 موسكو عام   الصين روبريطانيا وسفي السوميتي واالتحاد

 لههذا لالنقهمام الجميهع الباب أمهام ومتح، للسالم محبة دولة السيادة لكل دولي يستند إلى مباد 

 . النظام

 بعها الحفهاا علهى مهع، النظهام التنظيميهة لههذا األسهس بوضهع الهدول تلهك بدأت وقد

 وعبهر، الدوليهة العمهل منظمهة عملهها مثهل وتطهوير األمهم عصهبة تتبع كانت التي، القديمة الصيغ

نظامهًا  مؤقتهة لتقهع لجنهة تشكيل على مرجينيا مؤتمر االتفاق   جرى إذ جديدة غيَ ِص  استحداث

 . 1142 اتفاقيتها عام ُوقِّعت التي، والزراعة الغذاء لمنظمة

مشهروع  ليقهع 1142م عها أول تشرين /أكتوبر   لندن التعليم   عقد مؤتمر لوزراء كما

 . 1142 عام ُأنشمت التي، (اليونسكو) والثقامة التعليم منظمة اتفاق

 إذ المتحهدة األمهم منظمهة بتشهكيل، السياسهية الناحيهة مهن الهدولي النظهام إ ار واستكمل

وودز   واليهة هامبشهير  بريتهون محادثهات  ، االقتصهادي الصهعيد علهى مؤسسهاتها اسهتكملت

ت الحقهًا الجها اتفاقية إقرار و  -ق عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انبث التي -ةيميركاأل

 . 1142التي تمخقت عن ميثاق هامانا عام 

                                                 

 .91، ص2000 المعرمة،  المعاصر، عالم الدولي االقتصادي الببالوي، النظام حازم. د ( 1)
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  إ ار اتفاقهات بريتهون  1144والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي جرى تأسيسهما عام 

 . وودز ضمن أهداف محددة لكل منهما

إذ بهدأ  ؛التهي تعنهى بالتنميهة األمم المتحدةتخصصة   والبنك الدولي هو أحد الوكاالت الم

 . الحرب العالمية الثانيةنشا ه بالمساعدة   إعمار أوروبا بعد 

الكهوارث  إلهى وُيعهد  اإلعمهار   أعقهاب النزاعهات موضهع تركيهز عهام لنشهاط البنهك نظهراً  

واحتياجههات إعههادة التأهيههل الالحقههة للنزاعههات والتههي تههؤثر علههى ، الطبيعيههة والطههوار  اإلنسههانية

 . (1)االقتصاديات النامية التي   مرحلة تحول

 1144أنشهئ عهام  ؛أما صندوق النقد الدولي مهو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز

يهة ميركاالقتصهاد العهالمي ومقهّره العاصهمة األ للعمهل علهى تعزيهز سهالمة، بموجب معاههدة دوليهة

 . (2)«واشنطن»

 :وقد اشتملت أهدامه من واقع ميثاقه ما يلي

 دعم االستقرار النقدي العالمي من خالل نظام مستقر للتعامل والتبادل النقدي . 

 خلق نظام نقدي عالمي متعدد األ راف . 

 األعقاء   التغلب على اخهتالل لمساعدة الدول ، خلق احتيا ي نقدي   إ ار الصندوق

 . التوازن قصير األجل   ميزان مدموعاتها

 :هي الدول من نماذ  ثالثة على العالمي النظام الثانية اشتمل العالمية الحرب أعقاب و 

  الكينزية الدولة» لرماها تسميته بدولة على اصطلح ما نموذ» . 

  المنظومهة ودول السهوميتي االتحهاد شهمل والهذي، السهوميتية االشهتراكية الدولهة نمهوذ 

 . أوروبا شرق   االشتراكية

  مشهروعها التنميهة ومهق سهعت إلهى إنجهاز حديثًا التهي المستقلة بالدول الخاص النموذ 

 . المستقل الو ني

                                                 

 /www.worldbank.org مجموعة البنك الدولي، الموقع اإللكتروين ( 1)

 :موقع الصندوق اإللكتروين، صندوق النقد الدولي ( 2)

 www.imf.org/external/arabic/ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 هامهة يحققا إنجازات أن استطاعا إذ ؛اقتصادية مباراة والثاين   النموذجان األول دخل لقد

 منهذ الرأسهمالي االقتصهادي النظهام دخهل حهين مفي، الحقًا التراجع   أخذا اأنهم إال، البداية  

 االشهتراكي النظهام بدأ، متالحقة ومالية اقتصادية ونقدية أزمات الماضي   القرن ينياتسبع مطلع

، ينياتالتسهع مطلهع   انههار حتهى، الماضهي القهرن ينياتسبع مطلع منذ أيقًا السوميتي بالتراجع

 . (1)النامية البلدان بعا المستقلة   التنمية حاوالتم أخفقت كذلك

 (:1122- 1120) األزمة المالية بعد الحرب العالمية الثانية .9

 يميركهعنهدما بهدأ ميهزان المهدموعات األ، القرن العشرين ينياتظهرت هذه األزمة   خمس

د ميههه االقتصههاد   الوقههت الههذي اسههتعا، مليههار دوالر 142در بهههيسههجل عجههزًا كبيههرًا ُقهه 1121عههام 

بعهد الحهرب العالميهة  «مشهروع مارشهال» ألوروبها يميركهاألوروبي عاميته جراء مشروع اإلنقاذ األ

إذ تهراكم لهديها ، ن الدول األوروبية الحقًا من التغلب على العجز   ميزان مهدموعاتهاما مكَّ ، الثانية

أمينهًا لسههولة انتقهال رؤول مالتهها لحريهة التحويهل الكاملهة توعهادت عُ ، مائا من االحتيا يات

 . األموال ميما بينها

 21عتهه الهذي وقَّ  «بريتهون وودز» وخلفية هذه األزمة تعود إلى الفترة التي تلهت توقيهع اتفهاق

إال أن االضهطرابات ، إذ لم يتوقع أحد أن تقع أزمة مالية جديهدة بعهد ههذا االتفهاق، 1144دولة عام 

اصهًة بعههد أن أصهبحت الفهوارق واضهحة بهين االقتصههاد خ، ظههرت   اقتصهادات الهدول الصهناعية

 -الههذي زاد مهن  اقتههه اإلنتاجيههة الصههناعية والزراعيههة - (1141 -1142)خههالل المههدة  يميركهاأل

ومهن التقهخم بسهبب ، ومن التدمير الشهامل، التي عانت من ويالت الحرب، وبين الدول األوروبية

 . (2)الحرب

، الحصهول علهى احتياجاتهها مهن الواليهات المتحهدة ولم يكن أمام الدول األوروبيهة سهوى 

وبالتهالي تحقهق العجهز   ميهزان ، وهي عاجزة عن تسديد قيمة هذه الواردات بصادراتها المنخفقة

                                                 

 112 سابق، ص الحمش، مصدر منير.د ( 1)

تحليهل ظهاهرة األزمهات » العراق، بحث بعنهوان -جامعة البصرة -حسين جواد كاظم.يوسف علي األسدي، د.د (2)

األزمهة الماليهة  -تواجهه منظمهات األعمهال المعاصهرة تحهديات التهيال» ، منشور   كتهاب«المالية وسبل اإلحا ة منها

 .42، ص2011، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 1، الجزء الثاين، ط«العالمية واآلماق المستقبلية
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هو إقدام الواليات المتحدة على تقهديم ، 1147ولكن الحدث األهم الذي حصل عام ، مدموعاتها

والتنسهيق بهين ، مهن أجهل مكامحهة التقهخم (مشهروع مارشهال) معونات عاجلة للهدول األوروبيهة

السياسهههات االقتصهههادية وإعهههادة التهههوازن الهههداخلي ورمهههع مسهههتوى اإلنتههها  وإصهههالح ميهههزان 

 . (1)المدموعات

ان اقتصهادها ميركهأن أوروبها التهي أنقهذ األ، 1120لكن التطور الجديد الذي حصل   عهام 

بههت علههى العجههز   ميههزان حههين تغل، عبههر مشههروع مارشههال أصههبحت   وضههع اقتصههادي أمقههل

يعهاين حالهة  يميركهأصهبح ميهه ميهزان المهدموعات األ -وكمها أسهلفنا -  الوقت الذي، مدموعاتها

 . مليار دوالر 142كبيرة من العجز 

لقد تمكنت معظم السياسات الحكومية مهن إلغهاء جهزء كبيهر مهن ههذه األزمهة التهي تركهت 

عهن مسهتواه   عهام  %1نتها  الصهناعي بمقهدار بعهد هبهوط اإل، ن عا ل عن العملييمال 9وراءها 

1129(2) . 

حة لقيام الدولة بطريقهة مباشهرة أو غيهر لِ لقد أدركت الواليات المتحدة بأن هنالك ضرورة مُ 

 . قبلبتشجيع االستثمار   مترات الهبوط لقمان تدعيم وتحديد الصعود المُ  مباشرة

إلهى تهدابير مهن شهأنها أن تعيهد الثقهة  وخومًا من التقخم لجأت حكومات الدول األوروبية

من خالل التدابير الخاصة بإنقهاص النفقهات  1141وهذا ما حدث بعد األزمة الطفيفة عام ،   النقد

 . العامة وتقليل االعتمادات المصرمية

زيههادة  «1121-1122» يإذ إن اإلنتهها  الصههناعي حقههق عههامَ ؛ وقههد نجحههت هههذه التههدابير 

وقد واصل اإلنتها  الصهناعي صهعوده حتهى بلهغ ، %1إذ كانت ؛ 1141م مقارنًة بعا، %11بمقدار 

وهههذا يعنههي أن انخفههاض االسههتثمارات قههد أحههدث ، 1141عمهها كههان عليههه عههام  %22مسههتوى 

                                                 

 .42مصدر سابق، ص  -حسين جواد كاظم.يوسف علي األسدي، د.د ( 1)

  247، ص 1110م المعرمة، الكويت، مؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، عال.د (2)
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ومهن أجهل ، وتحهول الصهعود إلهى تقهخم، 1122اختناقات عديدة   السنوات التي أعقبهت عهام 

 . (1)معالجة هذا التقخم حدثت هذه األزمة

 :(2)هما، ة هذه األزمة ضاعفت الواليات المتحدة جهودها   مجالينولمواجه

وقهد نجحهت   ذلهك عهام ، عملت على دمهع عمليهة النمهو إلهى األمهام، على مستوى الداخل -

 . نيدييي جون كميرك  عهد الرئيس األ 1191

مهن خهالل اتخهاذ التهدابير الالزمهة لمنهع تسهرب رؤول األمهوال إلهى ، على مسهتوى الخهار  -

وضههغط المعونههات غيههر ، مههن خههالل تخفههيا اإلنفههاق العسههكري، خههار  بكميههات كبيههرةال

 . وجذب السائحين األجانب، المرتبطة بالصادرات

نهت مهن تحقيهق الفهائا إذ تمكَّ ، مقهد اسهتمر النمهو االقتصهادي، أما بالنسبة للدول األوربية

 ا   إزالهة ههذه الفهوائاومن السيطرة على التقخم من خالل السياسات النقدية وأثرهه، الخارجي

للحهد ، مقالً عن استخدام أسهعار الفائهدة وخاصهًة قصهيرة األجهل، بعمليات مقادة( أي تعقيمها)

 . ومنع ارتفاع أسعار الفائدة  ويلة األجل، من تدمق رؤول األموال قصيرة األجل إلى الخار 

منذ سبعينيات القرن أبرز األزمات المالية واالقتصادية : عاشرًا

 رينالعش

 : لقد شهد النظام الرأسمالي   ظل الليبرالية الجديدة سلسلة أزمات أبرزها

 :من القرن العشرين األزمة النقدية والمالية الدولية   مطلع السبعينيات .1

إلهى انخفهاض 1171لقد نت  عن قيهام كهل مهن سويسهرا والنمسها بتعهويم عمالتهها   عهام 

أعلنههت الحكومههة ، 12/2/1171 وبتههاري ، (%2 -%9) الههدوالر مقابههل هههذه العمههالت بنسههبة

                                                 

 -، نقالً عن محمهود نيربهي، الماليهة العامهة.41حسين جواد كاظم، مصدر سابق، ص .يوسف علي األسدي، د.د 1))

 217، ص 1174سورية،  -التقلبات والنمو االقتصادي، حلب

مقدمهة  هأ روحهة دكتهورا -عراقيهةيوسف علي عبد اهلل األسدي، العولمة المالية وانعكاسهاتها   االقتصهادات ال.د (2)

 2001جامعة البصرة،  -إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد
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لكهن   مهؤتمر صهندوق النقهد الهدولي المنعقهد ، ة عن جملة من اإلجراءات إلنقاذ الدوالريميركاأل

، ةيههميركتههم التوصههل إلههى اتفههاق شههامل بههين الههدول األوروبيههة والواليههات المتحههدة األ 1171 عههام

 . (1)نود أخرىباإلضامة إلى ب %2يتقمن تخفيا قيمة الدوالر بحوالي 

 وهكذا انتقلت الدول الصناعية من أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار الصرف العائمة   بدايهة

لتظههر مهن خهالل  أما   نهاية هذا العام مقد اندلعت األزمة النقدية والماليهة الدوليهة مجهدداً ، 1171

 . يابايناالنخفاض الحاد التي تعرضت له أسعار صرف العمالت األوروبية والين ال

 9171أزمة النفط  .9

نجمههت عههن لجههوء الههدول العربيههة إلههى التههي ، انههدلعت أزمههة الههنفط 1171وخههالل العههام 

ضهد الهدول الداعمهة ، 1171أكتهوبر  /بعد حرب السادل من تشرين األول استخدام سالح النفط

 . إذ استمر وقف ض  النفط إليها مدة خمسة أشهر، «إسرائيل»له

وبهدأت منهذ ذلهك ، مليهار دوالر 17خسهر مؤشهر ناسهداك ، ينمبعد الحرب بأقل مهن شههر

وحينمذ بهدأت ، ةيميركتنامس المنتجات األ، وخاصة   مجال السيارات، الوقت الصناعات اليابانية

 . (2)الواليات المتحدة تعمل بسرعة البرق لتأمين مخزونات تسد حاجاتها من المشتقات النفطية

 (9175 -9174)األزمة المالية  .1

ثههم تطههورت خههالل ، مههن القههرن العشههرين ينياتهههذه األزمههة تعههود إلههى أواخههر السههت جههذور

 «أكلهي»ي ميركهوبهذا الصدد يجدر التذكير بمقولة االقتصادي األ، ينياتمن السبع ىالسنوات األول

ال يمكن الجمع بين ثالثة أشياء هي الحرب ومجتمع الرماه وانعهدام »: وهو يتحدث عن تلك الفترة

 . «التقخم

مهع ازديهاد كبيهر   ، ينياتوجة التقخم بهدأت   الواليهات المتحهدة منهذ منتصهف السهتمم

وزيهادة علهى ذلهك بهدأ القهعف   القهوة ، وتصعيد اإلنفاق على التسهلح، اإلنفاق على حرب ميتنام

كان حجم مائا ميزان المهدموعات  1194مفي عام ، التجارية لالقتصاد العالمي وعلى نحو سريع

                                                 

 100، ص 1111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، مروان عطوان، األسواق النقدية و المالية (1)

 1119يناير  22تقرير اقتصادي، أزمات مالية هزت العالم، سكاي نيوز العربية،  (2)
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ثهم تحهول إلهى عجهز   عهام ، 1192مليهون دوالر عهام  900تدهور إلهى ، يار دوالرمل( 942)يبلغ 

 . (1)مليار دوالر( 241)بحوالي  1170

   %2ويالحل بصورة خاصة أن مستوى األسعار   الواليات المتحهدة ارتفهع إلهى معهدل 

وي ولكههن متوسههط المعههدل السههن، ينياتواسههتمر   الصههعود  ههوال عقههد السههت، ينياتمطلههع السههت

وقهد شههدت ، من متوسط ما قبلهها %20هو أعلى نسبة به( 1197 -1192) يلالرتفاع خالل عامَ 

موجًة جديدة من االرتفاعات تحولت ميما بعد إلى تقهخم لهم يسهبق لهه مثيهل  1191األسعار عام 

 . (74ص ، 1111، نوري)

رة وغيههر وقهد كانههت أسهباب هههذه االرتفاعهات تعههود إلهى زيههادة النفقهات الخارجيههة المباشه 

مليههار دوالر سههنويًا ممهها أدى إلههى زيههادة العجههز   ميههزان ( 142)المباشههرة لحههرب ميتنههام بحههوالي 

أكبهر دول العهالم اسهتيرادًا لهرؤول  1192وبالتالي أصبحت الواليات المتحهدة سهنة ، المدموعات

 . (2)األموال لسد هذا العجز

دة النظر   سياسة قبهول الهدوالر لذلك بدأت جميع الدول وبخاصة دول أوروبا الغربية بإعا

ماتخههذت الواليههات المتحههدة سياسههة االنكمههاخ ، دون قيههد أو شههرط ضههمن احتياجاتههها الخارجيههة

دًا وبعد سنة مهن تلهك السياسهات التهي وضهعت َحه، 1191المالي والنقدي ابتداًء من منتصف عام 

مهع ، العها لين عهن العمهلولكن الثمن كان إضامة عهدة ماليهين إلهى جهيش ، لزيادة الطلب واإلنتا 

 . استمرار ارتفاع األسعار واألجور

إلى اتخاذ قرار حاسم بعد تصاعد المقهاربة ضهد  لذلك اضطرت الواليات المتحدة الحقًا

 . بشأن إيقاف العمل بهذه السياسة 1170ابتداًء من العام ، الدوالر

وبخاصهة عنهدما ، وبلغت حهدًا خطيهراً ، 1171وعادت المقاربة   النصف األول من عام  

وعنههدما قههرر البنههك المركههزي ، تقههويم المههارك 1171قههررت الحكومههة األلمانيههة   منتصههف عههام 

                                                 

رمهزي زكهي، التهاري  النقهدي .، نقالً عن د44مصدر سابق، ص -حسين جواد كاظم.سف علي األسدي، ديو.د (1)

 .221، ص 1127للتخلف، الكويت، عالم المعرمة، 

مؤاد مرسهي، الرأسهمالية تجهدد .نقالً عن د 44حسين جواد كاظم، مصدر سابق، ص .يوسف علي األسدي، د.د (2)

 .192، ص 1110نفسها، الكويت، عالم المعرمة، 
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أمها ، %1إذ ارتفع المارك األلمهاين بمعهدل ، األلماين عدم مساندة الدوالر باألسعار الرسمية السائدة

%7عيد تعويمه بزيادة الفرنك الفرنسي مقد أُ 
(1) . 

دي تغيههرات أسههعار الصههرف إلههى خفهها ملمههول   ميههزان وكههان مههن المتوقههع أن تههؤ

، وإلى خفها الفهائا الكبيهر   الميهزان التجهاري لليابهان وألمانيها، يميركالمدموعات الجارية األ

وبذلك انهار األسال الهذي ، إلى ذهب يميركمقامت الواليات المتحدة بإيقاف تحويل الدوالر األ

 . اتفاقية سمشوتيان التي لم تدم  ويالً  وحلت محله «بريتون وودز» قام عليه نظام

إذ اسههتمر سههعر الههذهب   األسههواق الماليههة  ؛وقههد أعقبتههها تطههورات أخههرى أكثههر عنفههًا

خهالل العهامين  %20واتخذت الواليات المتحدة قرارًا بخفها سهعر الهدوالر بمعهدل ، باالرتفاع

آذار  /اليابهان   مهارل وعندئذ قّررت ست دول من دول أوروبا الغربية ومعها، (1171 -1171)

 . (2)تعويم عمالتها تجاه الدوالر 1171

إذ دخهل االقتصهاد ، 1174وقد أدت ههذه التطهورات إلهى حهدوث األزمهة االقتصهادية عهام 

وبنسهبة ،   العهالم الرأسهمالي %1. 2وهبط اإلنتا  الصناعي بمعهدل ، الرأسمالي   مرحلة الركود

 . وبخاصة   الصناعات اإللكترونية والبتروكيماوية ،  البلدان الصناعية الكبرى 9%. 11

سههمنت وإنتهها  األ، مليههون  ههن( 70)وهههبط إنتهها  الصههلب   العههالم الرأسههمالي بحههوالي  

أمها البطالهة مقهد ، مليهون سهيارة( 941)وههبط إنتها  السهيارات بحهوالي ، مليهون  هن( 71)بحوالي 

كهان عهدد العمهال العها لين   ، مل الهدوليإذ إنه ومقًا إلحصاءات مكتب الع، ازدادت بشكل كبير

 . (3)1171وهو يمثل ضعف عددهم عام ، مليون شخص( 1242)يصل إلى  1172عام 

                                                 

نقالً عن ريمهون برتهران، االقتصهاد المهالي  42حسين جواد كاظم، مصدر سابق، ص .يوسف علي األسدي، د.د (1)

 .211، ص 1172الدولي، القاهرة، دار المعرمة، 

، نقهالً عهن ريمهون برتهران، مصهدر سهابق 42حسين جواد كهاظم، مصهدر سهابق، ص.يوسف علي األسدي، د.د (2)

 211ص 

مهؤاد مرسهي، مصهدر سهابق، .، نقهالً عهن د42حسين جواد كاظم، مصدر سهابق، ص.لي األسدي، ديوسف ع.د (3)

 .9 -4ص 
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إذ انخفقهت ، حصل بعا التعا    االقتصادات الكبرى   العالم، 1179ولكن بعد عام 

ى عهدد العها لين   حهين حامظهت اليابهان وكنهدا عله، البطالة   كل من الواليات المتحدة وألمانيها

 . 1170عند مستوى سنة 

، أما   كل من مرنسا وبريطانيا وإيطاليا مقد حدثت زيادة  فيفة   عدد العا لين عن العمهل 

-1179)المتحققة خالل المدة مها بهين ( %144)إال أن وتائر النمو االقتصادي المنخفقة والبالغة 

من خالل ارتفاع وتيرة خلهق ، ات العمالةهي التي قادت تلك الدول للمحامظة على مكتسب( 1120

بسبب استبدال الطاقة ورأل المال بالعمل استجابًة لالرتفاع   أسعار الهنفط   ، الوظائف الجديدة

 . (1)(1174 -1171)ي عامَ 

ولقد كانهت أههم الخطهوات التهي اتبعتهها تلهك الهدول ههي تحقيهق أربهاح عاليهة مهن خهالل 

الفوائا المالية التي حققتها تلك الهدول مهن إنتها  وتصهدير الهنفط وكيفية تدوير ، شركاتها النفطية

وبخاصهة إلهى الهدول ، مقالً عن تدخل المصارف الكبرى   زيهادة قهدرتها علهى اإلقهراض، الخام

ي العمهل وههذه الخطهوات اسهتطاعت أن تحقهق بعها النجاحهات   خلهق وتيهرة   مجهالَ ، النامية

 . واإلنتا 

إذ تعهرض ، القرن العشهرين ينياتدية دولية   النصف الثاين من سبعلقد تبدت أزمة مالية ونق

لتبهدأ مرحلهة مهن االسهتقرار النسهبي  1172 عهام سعر صرف الدوالر إلى تقلبات حادة حتهى نهايهة

تعهرض  1172أول  تشهرين/ أكتهوبر لكن بعد هذا التاري  وحتى نهايهة، 1172حتى منتصف عام 

تمثلههت   انخفاضههه مقابههل العمههالت األوروبيههة والههين ، الههدوالر لسلسههلة مههن األزمههات تههدريجيًا

 . الياباين

مقههد تعرضهت دول أوروبهها ، وقهد ترتههب علهى انخفههاض قيمهة الههدوالر نتهائ  بالغههة األهميهة

أمها البلهدان الناميهة مقهد تحملهت ، كما عانت مهن آثهار التقهخم،   قدرتها التنامسية عفي الغربية لَق 

باإلضهامة إلهى زيهادة تكلفهة ، نتيجة تدهور معدالت التبادل لهديها جزءًا هامًا من أضرار االنخفاض

 . خدمة قروضها الخارجية

                                                 

، مسهائل   ين، نقالً عهن حسهين أغها وآخهر49حسين جواد كاظم، مصدر سابق، ص.يوسف علي األسدي، د.د (1)

 .29-22، ص 1122االقتصاد العالمي، مركز العالم الثالث للدراسات والنشر، بيروت 
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مقهد ارتفهع سهعر ، 1171وعهام  1172 تشهرين ثهاني / نهوممبر أما خهالل الفتهرة الواقعهة بهين

 . (1)لدوالر وانخفا عجز ميزان المدموعاتلالصرف 

 9187 «وول ستريت» أزمة .4

، 1121وأزمهة  1127همها أزمهة  ؛حدثت أزمتان متتابعتهان القرن العشرين ينياتخالل ثمان

الناتجهة عهن اخهتالل ، ويعود السبب األساسي لنشوئهما   تغيرات األسعار   أسهواق رأل المهال

 . التوازن بين العرض والطلب

وذلهك ، حدثت أزمة كبيرة   أسواق البورصات العالميهة، 1127أكتوبر  11  يوم االثنين 

بهل و  ، لهيس   األسهواق الحاضهرة مقهط،   التهوازن بهين العهرض والطلهبجراء حهدوث خلهل 

إذ نشأ هذا الخلل نتيجة سيل متدمق من أوامر البيهع لهم يسهبق ، األسواق الخاصة بالعقود المستقبلية

 . له مثيل

ثهم وصهل ، ثم انتقهل إلهى األسهواق األوروبيهة، لقد كانت البداية مع سوق أسهم هونغ كونغ

 «وول سهتريت» معنهدما متحهت بورصهة نيويهورك، ة وبقيهة األسهواق العالميهةالمتحهد إلى الواليات

تدامع المتعاملون مهن كهل مكهان لبيهع أعهداد كبيهرة ، أبوابها للتعامل   تمام الساعة العاشرة صباحًا

وقهد نجهم عهن ههذا ، جدًا من األوراق المالية التي بحوزتهم وبصهورة هسهتيرية لهم يسهبق لهها مثيهل

، المتهور   البيع انخفاض حاد وسهريع   أسهعار األوراق الماليهة المتداولهة   ذلهك اليهوم االرتفاع

ممها أثهر أيقهًا علهى بهاقي ،   يهوم واحهد اطنق 202مما أدى إلى انخفاض مؤشر داوجونز بمقدار 

 200مفهي بورصهة نيويهورك سهجل انخفهاض قهدره ، وكانهت الخسهائر كبيهرة، البورصات العالمية

و  بورصهههة مرانكفهههورت بألمانيههها ، %17و وكيهههو ، %22ولنهههدن ، %29ر بنسهههبة بليهههون دوال

12%
(2) . 

                                                 

 100مروان عطوان، مصدر سابق، ص  (1)

سهكندرية، اإل -ة واالقتصادية   ضوء الرأسهمالية واإلسهالم، دار الفكهر الجهامعيي، األزمات المالرمزي محمود ( 2)

 .21 -22، ص 2001
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يعتبر ضعف االنهيار الهذي حهدث   ، وما حدث   ذلك اليوم من انهيار   األسواق المالية

، ونظرًا ألن جزءًا هامهًا مهن األوراق الماليهة كهان محهررًا بالهدوالر، 1121أزمة الكساد العظيم عام 

ولجههأ حملههة تلههك األوراق المحههررة ، تفههاقم األزمههة   األسههواق الماليههة إلههى أزمههة دوالرمقههد أدى 

مها أدى إلهى ، ممها زاد مهن عهرض الهدوالر   األسهواق، بالدوالر إلى بيعهها مقابهل عمهالت أخهرى

أزمهة ) وقد انتهت هذه األزمة ...مقابل العمالت األخرى يميركاستمرار انخفاض قيمة الدوالر األ

إلعهادة ، بتدخل الشركات الكبهرى 1127تشرين أول  /أكتوبر 20يوم الثالثاء  (ثنين األسوديوم اال

 . (1)شراء أسهمها

 . (2)وقد عزا بعا المحللين أسباب األزمة إلى ما يلي

 األسباب االقتصادية -

، دخهارات المتهوامرة بهين البلهدان الرأسهمالية المتقدمهة المعنيهةوجود تفاوت   حجهم اال . أ

ممها يعنهي صهعوبة اتفهاق ههذه الهدول علهى ، ت   اختالف مهوازين مهدموعاتهاوالتي تمثل

 . ختالالتوضع سياسات اقتصادية أو مالية تكفل معالجة هذه اال

ى إلههى إلحههاق أضههرار باقتصههاديات الههذي أدَّ ، 1171أثههر انخفههاض الههدوالر بعههد عههام  . ب

 . المجموعة األوروبية والواليات المتحدة

رف أوروبا قبل األزمهة تسهبب   قيهام البنهوك التجاريهة برمهع قرار رمع سعر الخصم من   . ت

بريهات الشهركات سهتثماري وجعهل كُ وهو ما أدى إلى انخفهاض الطلهب اال، سعر الفائدة

 . قبل على بيع أسهمهاة تُ يميركاأل

 األسباب النفسية  -

 . بروز أزمة ثقة حول التوقعات لمستقبل األسواق المالية . أ

ضهطر السهلطات امما ، ن بتحسن حالة العجز   الموازنة العامةييميركاستمرار عدم ثقة األ . ب

 . النقدية لرمع سعر الخصم أكثر مما سبق

                                                 

 .21رمزي محمود، مصدر سابق، ص  (1)

 201ص ، 1111دار مجدالوي، عّمان ، تقي الحسين عرمات، التمويل الدولي (2)
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 . وجت من لدن السماسرة   أسواق األسهم الماليةاإلشاعات التي رُ  . ت

مهن  نوعهًا 10كما أرجع بعها المحللهين االقتصهاديين أسهباب األزمهة إلهى انهيهار أسهعار 

. 21إذ مقهد مؤشهر داوجهونز نسهبة ؛ةيهميركية   الواليات المتحدة األأسهم أشهر الشركات الصناع

وانخفقهت أسهعار أسههم بورصهة نيويهورك نتيجهة الخلهل   التهوازن بهين ، من مستواه السابق 9%

 . (1)العرض والطلب الناشئ من جراء كثرة أوامر البيع بشكل واسع

ى حدوث أزمهة االثنهين األسهود براء اقتصاديون   تحديد أهم األسباب المؤدية إلوذهب ُخ 

 :على النحو التالي

أنها كانت ردة معل على التغطيات التأمينيهة التهي يتطلبهها بيهع البهرام  الخاصهة بالحاسهوب  .1

 . (2)وتجارة البرام  والسيولة والمغاالة

 . 1127ذل إذ بلغ ذروته سنة انخفاض نشاط السوق المالية الدولية بشكل مُ  .2

 . الية ميما بينهاقوة ارتباط األسواق الم .1

 ضههههههخامة الصههههههفقات والعمليههههههات المتداولههههههة   األسههههههواق الماليههههههة العالميههههههة .4

 . وتنوع األصول المتعامل بها

  إدارة األنشهطة والعمليهات  وأكثر التقنيات تطوراً ، استخدام أحدث األساليب   االتصال .2

 . ساعد على سرعة انتقال األزمات من سوق آلخر

ومثههال ذلههك تههداول ، مههن أهههم قنههوات انتقههال األزمههة تالماليههة كانههقههوة العالقههات النقديههة و .9

إذ تسبب التهدهور   قيمتهه   تفهاقم األزمهة الماليهة الدوليهة   ؛ العمالت الرئيسية كالدوالر

 . 1127أكتوبر 

 3)) التفسيرات المتناققة التي تتعلق بكفاءة السوق المالية . 

                                                 

تعريفهها، أسهبابها ونتائجهها، معههد العلهوم االقتصهادية والتجاريهة : بحث حول األزمة الماليهة العالميهةكنزة نسيم،  (1)

 2011آذار  /مارل 12وعلوم التسيير، 

 .1119يناير  22تقرير اقتصادي، أزمات مالية هزت العالم، سكاي نيوز العربية،  (2)

 .2011آذار  /مارل 12كنزة نسيم، مصدر سابق،  (3)
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 :متمثلت ميما يلي، مليون دوالر 200خسارتها و 1127عام أما آثار انهيار بورصة نيويورك 

 . الخسارة الكبيرة   احتيا ي الشركات الكبرى للدول المعنية باألزمة .1

 . جزء مهم من االدخار المحلي الذي كان يحتفل به األمراد والشركات مقدان .2

 . البنوك الدائنة إلى أزمة إمالل تعرض .1

 . (1)بيرةخاصة   القطاع المصر  والشركات الك بطالة  .4

وقهد ، ة ارتبا هًا بأزمهة مسهت مجهال العقهاريهميركإمالل العديد من صهناديق االدخهار األ .2

، صهندوق ادخهار 920ة وإقفال يميركتولد عن هذا الوضع متاعب كبيرة لبعا البنوك األ

مما مرض على السلطات العمومية إحداث بنية تنقية وتأميم تلهك الصهناديق الموجهودة   

 . (2)حالة إمالل

 7891الخلفية االقتصادية التاريخية ألزمة 

إثهر ، القهرن العشهرين ينيهاتومطلهع ثمان ينياتإلهى نهايهة سهبع 1127تمتد جذور أزمة عهام 

دة الحكهم   كهل مهن بريطانيها والواليهات ريت تاتشهر ورنالهد ريجهان إلهى ُسهجراوصول كل من م

نهه  التخلهي عهن الكينزيهة واعتمهاد ، ةيهكميرالبريطانيهة واأل، واعتماد اإلدارتهين، ةيميركالمتحدة األ

ظههة بشههأن التوزيههع حههين أ لقههت تاتشههر   بريطانيهها سياسههة محامِ ، الليبههراليين الجههددأيديولوجيههة 

وحههين أ لههق ، مههن خههالل توجيهههها مههن الطبقههات الههدنيا نحههو الطبقههات العليهها، االجتمههاعي للثههروة

إذ جههاءت هههذه التوجهههات ؛ «كريةالكينزيههة العسهه»بههه رونالههد ريجههان مهها يسههمى يميركههالههرئيس األ

ة   الوقت الذي كان ميه االتحهاد السهوميتي يعهيش حالهة مهن االسهتنزاف جهراء يميركالبريطانية واأل

 . تدخله   أمغانستان

                                                 

 .101تقي الحسين عرمات، مصدر سابق، ص  (1)

، ص 2001متح اهلل ولعلو، نحن واألزمة االقتصادية العالميهة، المركهز الثقها  العربهي، الهدار البيقهاء، المغهرب،  (2)

21. 
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 :(1)على الصعيد االقتصادي العالمي بالمؤشرات التالية ينياتويمكن تلخيص عقد الثمان

ا الالتينيهة وبعها دول أميركه ألكبهر مهن دولانفجار أزمة المديونية التهي ضهربت الجهزء ا .1

 . أوروبا الوسطى والشرقية

وكههذلك النجههاح الكبيههر ، النجههاح الكبيههر لالقتصههاد اليابههاين وانطالقههه بوتههائر نمههو عاليههة .2

، سهنغامورة، هونغ كونغ كونهغ، تايوان، كوريا الجنوبية)القتصادات دول النمور اآلسيوية 

 . صينودول جنوب شرق آسيا وال، (ماليزيا

مقهالً عهن ، ةيهميركتبا ؤ النشاط االقتصهادي مهع بطالهة مرتفعهة   الواليهات المتحهدة األ .1

ين والتي أدت إلى ظههور الهدَّ ، وخاصة من اليابان، بل القطاع العاماالستدانة القخمة من قِ 

نهى العسهكرية حتى وصل إلهى أرقهام خياليهة بذريعهة الرغبهة   تقويهة البُ ، يميركالقومي األ

 . ةيكميراأل

التي استغلت لتحقيهق األربهاح   المقهاربات ، ظهور الديون القخمة للشركات الكبرى .4

 . على المدى القصير على حساب االستثمارات اإلنتاجيّة

لقد حققهت السياسهة الريجانيهة معهدالت نمهو لهم تكهن بهنفس القهوة التهي توقعتهها السياسهة 

، %201الفرد من النات  القهومي اإلجمهالي مقد بلغ معدل نمو متوسط نصيب ، انجاالقتصادية لري

ين الفيدرالي من حهوالي تريليهون دوالر   بدايهة رئاسهة ريجهان وبالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الدَّ 

مها دمهع تلهك اإلدارة إلهى ، مقهالً عهن العجهز التجهاري، تريليهون دوالر   نهايهة رئاسهته( 249)إلى 

إال أن معظمهها جهاءت مهن الخهار  ، اليات المتحهدةاستدعاء رؤول األموال لالستثمار داخل الو

 . عن  ريق رمع أسعار الفائدة على السندات الحكومية والودائع الدولية

أدى إلهى زيهادة الطلهب علهى ، ورمع أسعار الفائدة على السندات الحكومية والودائع الدولية

دى إلههى ارتفههاع سههعر مهها أ، لتحويههل االسههتثمارات داخههل الواليههات المتحههدة، يميركههالههدوالر األ

وبالتهالي ارتفعهت أسهعار السهلع المنتجهة داخهل ، ي   مواجههة العمهالت األجنبيهةميركالدوالر األ

، ية أمام السلع األجنبيهةميركمانفتحت األسواق األ، ية أمام السلع األجنبيةميركالواليات المتحدة األ

                                                 

نقههالً عههن منسههان الغريههب، مههأزق  ،49صحسههين جههواد كههاظم، مصههدر سههابق، .يوسههف علههي األسههدي، د.د (1)

 .17، ص 2002ية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ميركألاإلمبرا ورية ا
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الواليهات المتحهدة إلهى أكبهر دولهة  وتحولهت، يهةميركبينما أغلقت األسواق األجنبية أمام السلع األ

 . (1)دينة   العالممَ 

إال أنها كانهت علهى ، وإن نجحت نسبيًا   كبح معدالت التقخم، وهذه السياسة الريجانية

، %11ناهيك عن ارتفاع أسعار الفائدة التهي وصهلت إلهى ، حساب االحتفاا بمعدل مرتفع للبطالة

األموال من أوروبا واليابان وبعها الهدول الناميهة إذ تدمقت رؤول ( 1129-1122)خالل الفترة 

ي تفوق االسهتثمارات ميركوبذلك أصبحت قيمة االستثمارات األجنبية داخل االقتصاد األ، النفطية

 . ية   الخار ميركاأل

، مقد حصل تغيير   الهياكل االقتصادية للشركات المتعهددة الجنسهيات، ومن ناحية أخرى

، ن   البنيهة اإلنتاجيهةين األساسهييمهثالن العنصهرت اللتهينووسائل اإلنتها  إذ تقلص دور قوة العمل 

الذي نادرًا مها كهان يتوجهه إلهى االسهتثمار   (ي رأل المال المالي)لصالح العنصر الثالث المتمثل   

وههي ، بل توجه إلهى مجهاالت قليلهة التكلفهة وسهريعة المردوديهة، القطاع المنت  إال بحوامز مرتفعة

بة   األسههواق الماليههة العالميههة الكبههرى وخاصههًة بعههد التطههورات الهائلههة التههي حصههلت   المقههار

وظههور التعهامالت الجديهدة مثهل ، هندسة األوراق المالية)ي االتصاالت والمعامالت المالية مجالَ 

 . (المشتقات المالية

 :مقد برزت ظاهرتان   تلك المرحلة وهما

التهي أصهبحت ال تكهاد موجهودة إال   ، ستثمارات المنتجهةدرة رؤول األموال المصرومة لالنُ  .1

 . أو عن  ريق المؤسسات النقدية الدولية الكبرى، إ ار التعاقد بين الحكومات

وههي القهروض ، 1129نمو حجم القروض التجارية   المعهامالت الماليهة وخاصهًة منهذ عهام  .2

وغالبهًا ، ذات سهعر مائهدة مرتفهعو، مهي قصيرة األجل، التي تشبه   الحقيقة عمليات المقاربة

 . ضرِ قْ ما تكون مشرو ة باستيراد السلع االستهالكية من البلد المُ 

                                                 

دانيهال رزق، القهاهرة، الهدار .ترجمهة د وروبرت كارسهون، مهاذا يعهرف االقتصهاديون عهن التسهعينات ومها بعهدها (1)

 .112 -129، ص 1114الدولية للنشر والتوزيع، 
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والنتائ  الخطيرة لتلك الظاهرة التي تميزت بها الحركة لرؤول األموال ههي توقهف بهرام  

مقههالً عههن إعههادة هيكلههة ، منههذ منتصههف الثمانينيههات مههن القههرن العشههرين، التنميههة   دول الجنههوب

 . (1)االقتصاد وتحرير األسعار بعد تطبيق برنام  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

، وخاصهًة بورصهة نيويهورك،   ضوء ما تقدم أصبحت األسواق المالية علهى حامهة االنهيهار

، ي علهى احتمالهه إلهى مها النهايهةميركهبعد أن قاد العجز المزدو  إلى الشك   إمكانية االقتصهاد األ

ى ذلهك إعهالن إدارة الخزانهة نيتهها بالعمهل علهى تخفهيا سهعر الهدوالر لتغطيهة الفجهوة قاف إلهيُ 

وكذلك عهزم بنهك االحتيهاط الفيهدرالي علهى اسهتخدام سياسهة التقييهد النقهدي ، التجارية الخارجية

 . للحد من التقخم الناشئ عن ارتفاع التكاليف

قصهير األجهل و  رمهع وقد ساهمت تلك اإلجهراءات   تسههيل الحصهول علهى االئتمهان 

ي يعمههل مههوق ميركههمقههالً عههن إعطههاء إشههارة إلههى أن االقتصههاد األ، القههغوط علههى أسههواق المههال

 . إمكانياته

ي يسير نحو التوسع وتحقيق بعها االنتعهاخ ميرككان االقتصاد األ، مقبل حدوث الصدمة

إذ بلهغ  «توول سهتري»ما أثر بشكل واضح   سهوق ، (1129-1122)خالل أربع سنوات متتالية 

ل مستوى قهدره إال أنه سجَّ ، 1129نقطة عام ( 2722442)أعلى مستوى له عند  «داوجونز»مؤشر 

نقطهة ( 242)منخفقهًا بمقهدار ، 1127ثنين   التاسع عشر مهن أكتهوبر نقطة يوم اال( 1712474)

 . عن مستواه السابق

ياسههية   حجههم واألرقههام الق «داوجههونز»جله مؤشههر إال أن االنخفههاض السههريع الههذي َسهه

جلت تحههوالً   سههلوك األسههواق الماليههة داخههل الواليههات َسهه، باعههة والمشههتراةاألوراق الماليههة المُ 

، مليهار دوالر( 200)وكانت الخسائر كبيرة   بورصهة نيويهورك إذ بلغهت ، المتحدة أو   خارجها

                                                 

-101، ص 2002دراسههات الوحههدة العربيههة،  يههة، بيههروت، مركههزميركمنسههان الغريههب، مههأزق اإلمبرا وريههة األ (1)

104. 
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و  ، %12و  أمسههتردام ، %7و   وكيههو ، %22و  لنههدن بلههغ االنخفههاض ، %29أي بنسههبة 

%11و  هونغ كونغ وبروكسل، %12مرانكفورت 
(1) . 

 :9111أزمة أسواق المال اليابانية  .5

المههرة األولههى   نهايههة الحههرب  ؛زمههت اليابههان هههزيمتين رئيسههيتين   القههرن العشههرينلقههد هُ 

والمههرة األخههرى كانههت هزيمههة ، مههن سههكان اليابههان %2قههى ميههها حههولوقَ ، 1142العالميههة عههام 

 . سنة 12ولمدة تزيد عن  1110دما انفجرت مقاعة أسواق المال عام عن ؛اقتصادية

مع نمو متهرة الهذروة   االقتصهاد  لقد تزامن انفجار الفقاعة   سوق األسهم والسلع اليابانية 

ألنهها انعكسهت ، مكانت الخسارة االقتصادية أكبر مهن الخسهارة   الحهرب العالميهة الثانيهة، الياباين

 . وعلى كل ما يرتبط بحياة اليابانيين، اراتعلى األصول والعق

بعهد أن ، لقد حاول المجتمهع االقتصهادي   اليابهان آنهذاك»: وقال الخبير االقتصادي الياباين

وكهان  هريقهم ، إرجاع هذه الثقة مهن جديهد، مقد المستثمرون   سوق المال اليابانية ثقتهم بالسوق

 . «إلى ذلك هو جذب االستثمارات األجنبية

كيههف نسههتعيد الموقههف » :إن السههؤال الكبيههر الههذي كههان مطروحههًا حينههها هههو»: أضههافو

إال أن عامل الثقة   االقتصهاد ، من قيمتها وثقتها %40الصحي لسوق المال بعد أن مقدت أكثر من 

 هاليابهاين كههان مهن األمههور الهامههة   إقبهال المسههتثمرين األجانهب وجههذبهم للتعامههل مهن خههالل هههذ

 . (2)لى جانب مساعدة بعا القوانين الجديدة التي ساعدت على تعزيز توامدهمهذا إ، السوق

  اليابان إلى تراخي السهلطات الحكوميهة  ينياتوقد أرجع الخبراء االقتصاديون أزمة التسع

 . بالغ ميه لمعدل الفائدةمما نت  عنه تعاظم   حجم القروض وانخفاض مُ ، وسلطات التقبيط

سههنة بكههل تههداعياتها علههى مسههتوى البطالههة ة عشههر الي خمههسوقههد اسههتمرت األزمههة حههو

واضههطرت الحكومههة إلههى وضههع مخططههات إلنقههاذ القطههاع البنكههي لكههي يسههترجع ، والكسههاد

 . (3)مصداقيته

                                                 

 .22، ص 1110، الجزائر، (1121 -1129)ضياء مجيد، األزمة االقتصادية العالمية  (1)

 .24 -21رمزي محمود، مصدر سابق، ص  (2)

 .21متح اهلل ولعلو، مصدر سابق، ص  (3)
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 (1)(9114 -9119) أزمة المكسيك .6

مهها هههي إال أزمههات ، ا الالتينيههة والمكسههيكأميركهه األزمههات المتالحقههة التههي حههدثت   دول

وههذه ، سهبقتلك األموال التهي تهدخل وتخهر  دون الحصهول علهى إذن مُ ، الهروب رؤول األمو

بهل تهدمق ، وتهدمق المعلومهات والتكنولوجيها، السهمة كانهت إحهدى قواعهد حريهة رؤول األمهوال

ن انتقهال إيمكهن القهول  مَّ ومن ثَ ، ذكراألمكار والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات دون أي قيود تُ 

 . 1114ن وراء انهيار المكسيك عام علَ بب الرئيسي والمُ رؤول األموال كان هو الس

عنههدما قامههت ( 1114)لقههد تعرضههت المكسههيك ألزمههة ماليههة كبيههرة   أواخههر ذلههك العههام 

 الحكومهة المكسهيكية بتنفيههذ تعليمهات صهندوق النقههد الهدولي بتخفهيا سههعر العملهة المكسههيكية

 «البيسهو» األمهر الهذي أدى إلهى انهيهار ؛ثهم تعويمهه بعهد ذلهك، %11مقابل الدوالر بنسبة  «البيسو»

 . 1112 كانون ثاني  /من قيمته أمام الدوالر   شهر يناير %42والذي مقد نحو ، المكسيكي

، ةتعويم العملة جعل سعر العملة مستقالً عن العمالت األخرى   السوق العالميه: مالحظة

سهعر العملهة المصهرية تهرك نهي أن يهتم يعوتعويمها ، مفي مصر مثالً ترتبط العملة المصرية بالدوالر

 . وبعيدًا عن االرتباط بأي عملة أخرى، نتيجة العرض

 (2)أزمة األرجنتين .7

ه( 1112 -1114)كان ألزمهة البيسهو المكسهيكية  ، ال   أسهواق المهال األرجنتينيهةدور معَّ

لهي واعتمهاد ك، التي كانت تتصف بنظام مالي ضعيف ومعدالت تبهادل تجهاري جامهدة وغيهر مرنهة

 . على تدمقات رؤول األموال قصيرة األجل

ومعهالً بهدأت ، وقد الح   األمق الكثير من المؤشرات التي تتنبأ بتعرض البالد ألزمات مالية

وههروب رؤول األمهوال منهها ، أسواق األسهم والسندات   األرجنتين تعاين مهن خسهائر ضهخمة

وتعههرض النظههام المصههر    ، مههالتإذ مقههد البنههك المركههزي احتيا ههه مههن الع، إلههى دول أخههرى

الكثير من البنوك الصهغيرة والمتوسهطة   حالهة  وأصبح، مشاكل خطيرة تتعلق بالسيولةلاألرجنتين 

 . إمالل وعاجزة عن سداد ديونها

                                                 

 22-24رمزي محمود مصدر سابق، ص  (1)

 .22، ص2012-2011، 1ألزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنة، طعلي عبد الفتاح أبو شرار، ا (2)
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بهدأت األرجنتهين تعهاين مهن حالهة ركهود قويهة نابعهة مهن سهوء التخطهيط ، 1112ومنذ عام 

رأت الحكومهة األرجنتينيهة أن الحهل األمثهل ، القهرن العشهرين ينياتإذ إنه   بدايهة تسهع، الحكومي

هو ربهط البيهزو ، %1000إلى  1112والذي وصل   عام ، للخرو  من االرتفاع الرهيب لألسعار

 . دوالر 1= بيزو  1ي على أسال ميركبالدوالر األ

رات أّدى إلههى أن تكههون الصههاد ويعتبههر المحللههون االقتصههاديون أن ربههط البيههزو بالههدوالر

مالمسهاواة بهين عملتهين ال مجهال للمقارنهة بهين ، لفهة مهن صهادرات دول الجهواراألرجنتينيّة أكثهر كُ 

أكبر األخطاء االقتصهادية التهي وقعهت   األرجنتهين  يه، هما نوعًا وكمًا من جميع الزواياياقتصاد

 .   العقود األخيرة من القرن الماضي

رجنتهين والبرازيهل مهرض ضهريبة كهل مهن األ التهي أقهدمت عليهها، ومن السياسات الخا مة

وههذا مها قّلهل مهن منامسهتها ، التي تدخل   الصناعات الو نيهة، وجمارك على بعا المواد األولية

 . ما أدى إلى حالة الركود، أمام السلع االسهالكية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية

والتي قامهت بتهدعيم وتثبيهت ، ة التحولاستخدمت الحكومة خط ولمعالجة األزمة   البالد

ومنعت هذه الخطة سهداد العجهز المهالي   ، عن  ريق إنشاء مجلس إدارة العملة، أسعار العمالت

كمها سهمحت للسهكان األصهليين والمقيمهين   األرجنتهين بفهتح ، الخزانة العامة من النقود السائلة

 . حسابات مصرمية بالعملة األجنبية

وتقليل القهغط علهى البيهزو   المقهاربات الماليهة التهزم البنهك المركهزي  ،والستعادة الثقة

 . بتنفيذ خطة التحول

 9111-9117المالية   أسواق شرق آسيا عام  األزمة .2

نتيجًة النهيار القطاع المصر  الناجم عهن  1117بدأت األزمة المالية   تايالند   منتصف 

انتقلت إلى إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبيهة والفلبهين  مَّ ومن ثَ ، إقراض القطاع الخاص دون قيود

  حين نجت الصين الشعبية مهن األزمهة بسهبب عهدم ، مهددة بأزمة مالية غير مسبوقةوهون  كون  

 . انفتاح أسواقهاالمالية

  حهين تراجعهت قيمهة االقتصهاد ، مهن قيمتهه %72وقد خسر االقتصهاد التايالنهدي حينهها 

  .%90السنغاموري 
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إلى كارثة اقتصهادية   يوليهو مهن  «معجزة االقتصاد اآلسيوي» وهكذا بين يوم وليلة تحولت

قهت مسهتويات وقد أشهارت أصهابع االتههام حينهها إلهى الواليهات المتحهدة التهي خفَّ ، 1117عام 

وتعمقهت األزمهة عنهدما ، ممها تسهبب بتلهك األزمهة؛ ا أكثهر جاذبيهة للمسهتثمرينأميرك الفائدة لتبدو

 . رة الثل  إلى تايالند والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزياكُ جت كَ تدحر

إذ ؛ وعانت اليابان أيقًا   نهاية القرن العشهرين أسهوأ ركهود اقتصهادي منهذ خمسهين عامهًا

إضهامة إلهى ، خاصًة   األسواق الناشهمة، نهارة بسبب سياستها اإلقراضيةبه مُ أصبحت المصارف ِش 

 . سوقها المحلية

رت الديون المشكوك   تحصيلها آنذاك بهوقُ  أي ما يسهاوي مجمهوع  ؛مليار دوالر( 200)دِّ

 . رأل مال المصارف مجتمعة

لم يكهن انعكاسهًا لوضهع دول جنهوب ، تجدر اإلشارة إلى أن الوضع السيئ   اليابان آنذاك

ط المعنههوي بههين إضههامة للتههراب، بههل نتيجههًة لسههوء اإلدارة والرقابههة الذاتيههة والحكوميههة، شههرق آسههيا

إلى درجهة أن المصهارف كانهت تقهدم قروضهًا إلهى الشهركات ، المحاور الرئيسية والقطاع الخاص

 . جري أي استعالمات مالية حقيقية عن أوضاع المستفيدين من القروضواألمراد دون أن تُ 

إذ خسهر المسهتثمرون ، وقد انقمت روسيا   تلك الفترة إلهى قائمهة الهدول المأزومهة ماليهًا

وقههد أصههبح مههن غيههر الممكههن أن يسههترد ، مليههار دوالر خههالل أربههع سههنوات مقههط( 200)نحههو 

 . المستثمرون األجانب أموالهم

ومههع أن اقتصههاد روسههيا   نهايههة القههرن العشههرين كههان صههغيرًا نسههبيًا بالمقارنههة مههع اقتصههاد 

أسواق المال القتصهاديات إال أن انهياره أدى إلى انتقال العدوى ومقدان الثقة   ، الواليات المتحدة

مانخفقت أسعار األوراق الماليهة مهن أسههم وسهندات بنسهبة تزيهد علهى ، ا الالتينيةأميركسليمة   

 . %70و  بعا الحاالت على  20%

مهن سهوق  %27ا الالتينية التي كانهت تشهّكل أميركإن انتقال األزمة المالية   حينه إلى دول 

التهي بهدأت تشهعر بو هأة ، ركهود اقتصهادي   ههذه األخيهرة كهان سهيؤدي إلهى، يميركهالتصدير األ
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ا الالتينيهة وكنهدا وآسهيا تسهتورد ثالثهة أربهاع أميركهذلك أن ، ا الالتينية وروسياأميركاألزمة   آسيا و

 . (1)صادرات الواليات المتحدة

ينسههجم مهع والئههه للنظههام  -ي روبهرت صامويلسههون تفسهيرًا ميركههلقهد قههدم االقتصهادي األ

إنهها ، إن رأسمالية السوق ليست مجرد نظهام اقتصهادي»: لألزمة المالية بقوله -مالي المعولم الرأس

وههذه ، م حقارية تؤكد مقيلة التنامس ومشروعية الربح وقيمة الحريهةيَ إلى جانب ذلك مجموعة قِ 

ق مقد نظّمهت بلهدان أخهرى اقتصهادها ومه -على حد تعبيره  –القيم تشارك ميها جميع بلدان العالم 

 . (2)«م وسياسات مختلفةيَ قِ 

إنهه ، إن نشر الرأسمالية ليس مجهرد تمهرين   الهندسهة االقتصهادية»: ويقيف صامويلسون

 . «ويكاد هذا الهجوم ُيحدث صدام، هجوم على ثقامة وسياسة بلدان أخرى

  ضهوء حديثهه عهن  -ي صامويلسهون ميركإن االقتصادي األ: يقول الدكتور منير الحمش 

حسههب  –رجعههها إلههى البلههدان الناميههة التههي أخههذت بالنظههام الرأسههمالي ألنههها يُ ، زمههةأسههباب األ

لكنهه   ذات الوقهت يقهع ، التي تجعل النظام يهنجح «القيم األساسية»لم تأخذ عنه  –صامويلسون 

والتهي سهعت ( لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقهد الهدولي)اللوم على قيادة الواليات المتحدة 

، اع بلدان العهالم األكثهر مقهرًا بهأن تصهبح أكثهر انفتاحهًا علهى التجهارة ورأل المهال العهالميإلى إقن

مهع القيهام علهى الحهد ، معملت هذه البلدان على الحصول على الحد األقصى من منامع ههذا الهنه 

 !األدنى من التبديل   سياستها وتجارتها

أن بلهدانًا مثهل كوريها وروسهيا  ذلهك، إن الخهداع المتبهادل قهد ازدههر»ويقول صامويلسهون 

ن ين واألوروبيههييميههرككمهها أن أصههحاب المصههارف األ، تظههاهرت بأنههها تبههدلت أكثههر ممهها تبههدلت

أو قهد يصهبح ، ن تظاهروا بأن هذا االدعاء صحيحين الحكوميين ميها والمسؤوليوالمدير نيوالياباني

أو قهدمت ، أو ميهها أخطهاء ،مجرى تقديم القروض على أسال بيانات مالية غير مكتملة، صحيحًا

                                                 

 .42منير الحمش، مصدر سابق، ص .د (1)
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الحكومهة أو )بمعنى أنه إذا حدث عجز عن تسديد القرض مإن جهة مها ، القروض على أسال الثقة

 . «ستغطي الخسائر( صندوق النقد الدولي

التهي كانهت تعنهي  «رأسهمالية المحاسهيب»ويقع صامويلسون اللوم   ذلك على ما أسماه 

 . الت قويةوالمحاسيب هم الذين يتمتعون بِص . رشوةوالحصول على العقود بواسطة ال، الفساد

ترانسبارنسههي »رصههدت مجموعههة تسههمى ، 1117نههه   عههام أويشههير صامويلسههون إلههى 

 . بلداً ( 22)وجود مساد   « أي الشفامية الدولية؛ إنترناشيونال

وإندونيسههيا   المرتبههة ، أن روسههيا جههاءت   المرتبههة الرابعههة ولههم يكههن مفاجمههًا   حينههه 

 . (1)وتايالند   المرتبة الرابعة عشرة، السابعة

حول األزمة االقتصادية الدوليهة الرهنهة »محمد األ رخ   حينه   بحث بعنوان . والحل د

 . دتهاأن العالم يمر حاليًا بأزمة اقتصادية تتفاوت حِ  «آنذاك

انخفهاض أي تتصهف ب؛ تتصهف األزمهة بركهود اقتصهادي، مفي المراكز الرأسمالية المتقدمة

مبينما بلغت نسبة نمو النات  المحلهي اإلجمهالي ، ب نمو هذا المركز مع بقاء هذه النسب إيجابيةَس نِ 

تشهير ، علهى التهوالي 1117و 1119ي   المائهة   عهامَ  %1. 2، %2. 2  أكبر سبع دول صناعية 

 1112ي   عههامَ  %1. 1و %1. 2ب إلههى َسههتقههديرات صههندوق النقههد الههدولي إلههى تبهها ؤ هههذه النِّ 

 . «على التوالي 1111و

إلهى أن الركهود االقتصهادي أكثهر حهدة ، كمها تشهير ههذه التقهديرات»: األ هرخ. ويقيف د

مبينما سجل ناتجها المحلي اإلجمالي الحقيقي نسبة نمهو وسهطية ، نسبيًا   مجموعة الدول النامية

قهدر أن تهنخفا يُ ، ليعلهى التهوا 1117و 1119ي خالل عامَ  %2. 2و،   المائة %9. 9مقدارها 

وبطبيعة الحال تخفي النسبة الوسطية لمجمهوعتين اقتصهاديتين ، 1112عام  %1. 2هذه النسبة إلى 

 . (2)سب نمو أعقائها وبخاصة ضمن مجموعة البلدان الناميةتفاوتًا   نِ 

                                                 

روبهرت صامويلسهون، مصهدر سهابق، مجلهة نيوزويهك : ، نقهالً عهن49- 42منير الحمش، مصدر سابق، ص .د (1)
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 .7 -9، ص 1111، 244محمد األ رخ، األزمة االقتصادية الدولية الراهنة، المستقبل العربي، عدد .د ( 2)
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، إلى أن األزمة االقتصهادية   عهدد مهن البلهدان لهيس   ركهود اقتصهادي األ رخ. ويشير د

وتاليهًا   معاناتهها ، أي   انخفاض   ناتجها المحلي اإلجمهالي، ا   كساد أو انهيار اقتصاديوإنم

، ومهن انتشهار كبيهر للفقهر، مع كل ما تقمنه ذلك مهن تسهريح لماليهين العمهال، سب نمو سلبية  نِ 

 ومهن مقهدان عهدد كبيهر منهها السهتقاللية قرارهها االقتصهادي، ومن إمالسات واضهطرابات سياسهية

 . لصالح صندوق النقد الدولي

أي ؛ 1117مبلدان الكسهاد االقتصهادي ههي التهي بهدأت ميهها األزمهة االقتصهادية   صهيف  

إذ وصهل ، 1112والتي انعكس ميها الكسهاد أساسهًا   عهام ، بلدان ما كان يسمى بالنمور اآلسيوية

( %2-) 1112بلغهت عهام التدهور   النات  المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى مستويات نمو سلبية 

-)و،   ماليزيههها( %4. 9-)  كوريهها الجنوبيههة و( %7-)و،   إندونيسههيا( %12-)  تايالنههد و

 . (1)  الفلبين( %9-)و،   سنغامورة( صفر)  هون  كون  و( 2%

شرق آسيا و  روسيا لم تؤدِّ إلهى  ياأل رخ   حينه أن تلك األزمة   دول جنوب. والحل د

 :أبرزها، لعدة أسباب مجتمعة، كساد عالمي

 . الحجم القميل نسبيًا القتصاد بلدان األزمة   االقتصاد الدولي .1

 . دور صندوق النقد الدولي   حماية المؤسسات المالية والمصرمية .2

التحول المناسب   استراتيجية المراكز االقتصادية من إعطاء األولوية الحتهواء التقهخم  .1

 . ربة الفسادإلى إعطاء األولوية لمحا

وقد أرجع الدكتور األ رخ األزمة   بلهدان مها كهان يسهمى بهالنمور اآلسهيوية إلهى عوامهل 

، «عالقة بهين أصهول أو ديهون ماليهة» وعوامل مالية تتقمن، (المال باإلنتا )تتقمن عالقة ، حقيقية

محليهة إلهى عملهة ين بعملهة أو تحويل دَ ، ين بعملة محلية إلى عملة أجنبيةكتحويل عملة محلية أو دَ 

 . محلية مثالً 

لكهن العوامههل الماليهة مجرتهها وحالههت دون ، وقهد مههدت العوامهل الحقيقيههة لألزمهة آنهذاك

كمها مارسهت العوامهل الماليهة دورًا مسهتقالً   ، احتوائها بأقل تكاليف اقتصادية واجتماعيهة ممكنهة

 . بلدان اآلسيوية المعنيةر تحول األزمة من تايالند إلى الْش وتم أساسًا عبرها نَ ، األزمة
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التهي كانهت تعهاين مهن مشهاكل اقتصهادية ، (حالهة تايالنهد)ل بهارز َثهاأل رخ إلهى مَ . ويأتي د

تمثلههت ضههمن أمههور أخههرى   توسههع كبيههر   قطههاع العقههارات واإلنشههاءات و  قطههاع ، حقيقيههة

ول دون ُحهألزمهة وتَ اقم ههذه اَفهتُ مجاءت األزمة الماليهة لِ ، مما أدى إلى إمالسات عديدة، المصارف

 . (1)احتوائها

ها علهى   ميهزان مهدموعات مقد كانت تايالند تعهاين نسهبة عجهز كبيهر»: األ رخ. ويقيف د

ملو لهم تكهن تايالنهد ، األزمة المالية، مقالً عن اإلمالسات، رت هذه النسبةومجَّ ، الحساب الجاري

، ط عنها إلنقهاذ العهالم الثالهثتسمح بحرية العولمة على  ريقتها وبمفهومها لفرض تخفيف القغ

ت المحتاجهة أن العولمة ستساعد على دخول الرساميل إلى األسهواق واالقتصهاديا نها اعتقدتإإذ 

مما يساهم   تحسين الدخل الفردي وارتفاع المستوى المعيشي لتلهك ،   العالم المتطور والثالث

أموالها   نقاط التهوتر االقتصهادي    وهذا يعني االستغناء عن دور الواليات المتحدة لق ، الدول

 . «واستبداله برساميل دولية، العالم

لقد تمهادت الواليهات المتحهدة   مهرض مبهدأ العولمهة عبهر اسهتعمال »: األ رخ. ويتابع د

وأصهبح واضهحًا أنهها أسهاءت اسهتعمال ههذا النفهوذ عهن  هرق ، نفوذها   صندوق النقهد الهدولي

وتنفيهذ مطالهب صهندوق النقهد الهدولي معتبهرًة أن العولمهة سهتحل ، مهةن ال يلتحهق بالعولمعاقبة َمه

 . «مشكلة انتقال التكنولوجيا أو معالجة البطالة والفقر تلقائيًا

من جانبه الدكتور منير الحمش يشا ر الهدكتور األ هرخ   تحليلهه ميمها يتعلهق بالواليهات 

الههدور إنمهها جههاء نتيجههة  بيعيههة للتطههور إال أنههه يعتقههد بههأن قيههام الواليههات المتحههدة بهههذا ، المتحههدة

إذ لههم يعههد ضههروريًا تقههديم ، الحاصههل   النظههام الرأسههمالي العههالمي إثههر انهيههار االتحههاد السههوميتي

 . «المد الشيوعي»المساعدات للدول الفقيرة من أجل مساعدة حكامها للوقوف   وجه 

لي قهاد معهالً إلهى ضهرورة التطور الحاصهل   النظهام الرأسهما»منير الحمش أن . كما يرى د

وال نقهول هنها أمهام )أمام حركة البقهائع والسهلع واألمهوال وثقامهة السهوق ، متح الحدود بين الدول

 . (حركة األشخاص مهذه مسألة أخرى
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التي لم تعد مجهاالت االسهتثمار اإلنتهاجي   ، وأمام هذا الفيا الهائل من األموال الفائقة 

نقهل كهان ال بهد مهن مهتح الحهدود   وجهه تلهك األمهوال لتُ ، بالنسبة لها بلدان مراكز الرأسمالية كامية

أو تظههل كامنههة   مراكزههها تتآكههل ويلتهمههها ،   مقههاء العههالم دون حسههيب أو رقيههب( بكبسههة زر)

 . (1)«التقخم والركود

الليبرالية الجديدة تفكك صمامات األمان للنظام : حادي عشر

 الرأسمالي
ومهات الهدول الصهناعية وغيرهها   نهايهة القهرن العشهرين أنهها لقد اعتقدت العديهد مهن حك

ممهع ارتفهاع أسهعار أسههم الشهركات بنحهو متواصهل ، باتت   مأمن مهن مخها ر األزمهات الماليهة

انقلبههت الصههورة وانهههار انهيههارًا مروعههًا االقتصههاد  2000لكههن   عههام ، تعههّززت الطمأنينههة أيقههًا

 . اقتصاد التكنولوجيا الحديثة ؛الجديد

التي مّككهت صهمامات األمهان التهي لجمهت ، ويعود هذا االنهيار إلى نه  الليبرالية الجديدة

الهذي تهم ، «قانون تحديث الخدمات المالية»ق عليه اسم  لِ بإصدار قانون أُ ، رأل المال ميما مقى

لماضهي عت   ثالثينيهات القهرن اِضهالتي وُ ، على أساسه إلغاء كل أشكال الرقابة والقيود والقوابط

 . ي من أزمة الكساد الكبيرميركالعشرين إلنقاذ االقتصاد األ

نت آنهذاك   مجهال البنهوك والحسهابات وهكذا تم   هذا اإل ار إلغاء كل القوانين التهي ُسه

تهم ، لقهبط النشهاط   مجهال االتصهاالت 1111منهها قهانون صهدر عهام ، واالتصاالت والكهرباء

 . 1119على السوق عام  بإلغائه استيالء الشركات الكبيرة

 Glass –Steagallإلغهاء قهانون ، 1111ي بيل كلينتون عهام ميرككما تم   عهد الرئيس األ

Act ، النيهو ديهل»كأحهد أعمهدة برنهام  ، 1111الذي صهدر أيقهًا عهام... New Deal»  الخهاص

لههه والههذي حههاول مههن خال، ي آنههذاك روزملههت للخههرو  مههن أزمههة الكسههاد الكبيههرميركههبههالرئيس األ

، محاربة الفساد والتالعب المالي من خالل الفصل التام بهين البنهوك التجاريهة والبنهوك االسهتثمارية

وتعمهل بنهوك االسهتثمار ، بحيث تلتزم البنوك التجاريهة باسهتقبال اإليهداعات ومهنح القهروض مقهط
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المهالي علهى  كما نص هذا القانون أيقًا على منع استيالء رأل المهال، على إصدار األوراق المالية

 . (1)االقتصاد من خالل قوته المالية التي ال يمكن ألي جهة منامستها

أقههّر مشههروعية حريههة الشههركات بههال حههدود وتههرك ، والالمههت أنههه نتيجههة إلغههاء هههذا القههانون

ُهيمهت ، وأخقع الرأسمالية لنسق ليبراليهة جديهدة، المصالح الخاصة على الغارب دون قيود ورقابة

وزيههادة منسههوب التههوحش األنههاين ، النتشههار الفسههاد واالنحرامههات   عههالم المههالبههها تربههة صههالحة 

 . لألغنياء وتعظيم دور الشركات الكبرى وتوسع أنشطتها األخطبو ية

، أن الهشاشهة الكامنهة   الليبراليهة الجديهدة «اإلمبريالية الجديدة»ويبين ديفيد هار    كتابه 

ذلهك أن االنهيهار االقتصهادي الهذي ، لواليهات المتحهدة ذاتههاعادت   نهاية المطاف لتالزم عمهق ا

انتشهر سهريعًا ، 1111ابتدأ مع إمالل الشركات الكبرى العاملة   حقل التكنولوجيا المتقدمة عام 

حاسهبية وتقف وراءه مقهائح مُ ، وكشف لنا أن رأل المال التمويلي رأسمال وهمي وليس له تغطية

 . وأصول جوماء

أن إمبرياليههة الليبراليههة الجديههدة ، 2001أيلههول  /سههبتمبر 11أحههداث  وكههان واضههحًا حتههى

وأن أيههام ، ال يمكههن حمايتههها «وول سههتريت»وأن قيمههة األصههول   ، بههدأت تقههعف مههن الههداخل

 . (2)الليبرالية وشكلها اإلمبريالي باتت معدودة

لقههارات شههركة عههابرة ل( 100)إلههى أن األصههول الثابتههة ألضههخم ، وتشههير البيانههات المتاحههة

، 1112و 1120ي   المائة مها بهين عهامَ ( 917)قد ازدادت بما يعادل ، (يةأميركأغلبيتها شركات )

مهن  %20و، مهن حقهوق الملكيهة   العهالم %17واحتكرت الهدول الصهناعية خهالل نفهس الفتهرة 

 . حقوق الملكية   الدول النامية

الجديدة من السيطرة المطلقهة وسرعان ما تمكنت قوى مالية مصرمية   ظل هذه المعطيات 

إذ اسههتغلت لتحقيههق ذلههك مسههؤوليتها عههن نشههر المعلومههات حههول وضههع ، علههى األسههواق الماليههة

ونهت  عهن ذلهك انتهاكهات كثيهرة انكشهف ، وتحكمها بعملية إصهدار األسههم، األسهم والشركات
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 .2004، 14ص  ،2/2002 /11الجماهير األردنية الصادرة بتاري  
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أشههرها مقهيحة  ومهن، 2000يهة عهام ميركأمرها مع انهيار السوق المالية   الواليات المتحهدة األ

وانههارت معهها ، مليار دوالر( 20)التي بلغت خسائرها ، العمالقة للطاقة «Enron -نرون إ»شركة 

العتمادهها علهى  «Arthur Anderson - آرثهر أندرسهون»إحدى أهم شهركات تهدقيق الحسهابات 

 . إلخفاء كل ما يتعلق بمالبسات نفس الفقيحة، ل محاسبية غير قانونيةيَ حِ 

ومرضهت عليهه غرامهة ماليهة ، «Citigroub -سهيتي غهروب »شكوى ضد بنهك  كما قدمت 

حللهون   بنهك المُ  وكم أيقهًاكما ُح ، عالية بسبب منحه قروض بشروط غير مناسبة لنفس الشركة

نعههوا مههن ممارسههة أعمههال رضههت علههيهم غرامههة ومُ ومُ  «Salmon Brothers - سههالمون بههرذرز»

 . (1)األسواق المالية

كهانون أول / العمالقهة للطاقهة   ديسهمبر «إنهرون»ن إمهالل شهركة أههذا واألنكى من كل 

 :قد كشف عن نتيجتين أساسيتين هما، 2001

بمهها ميههها ، قههامرت   صههفقات بكههل أنههواع المشههتقات «إنههرون»علههى أن  تههدل النتيجههة األولههى -

، نترنهتاإلنع مهن ُصه، مراهنات مالية شديدة األخطار   مجال الغاز والنفط والطاقهة الكهربائيهة

واخهتالق األربهاح ، عتمهد ميهها علهى تزويهر البيانهات الحسهابيةعهاخ ويُ ال عالقة لها بالواقع المُ و

ال عالقهة لهها ، شركة وهمية   جزر الكيمن( 4000)وتحويل الديون واالستحقاقات إلى نحو 

 . بالحسابات الختامية

 «إنهرون»تالل األمهوال   وتدل النتيجة الثانية علهى وجهود سهلوك جنهائي تهم علهى أساسهه اخه -

دراء دون رقابة على قروض ضهخمة وزيهادات هائلهة   الرواتهب والمكامهآت دون بحصول المُ 

 . (2)ودمع مبالغ رشاوى ضخمة للمحاسبين لتزييف البيانات المحاسبية، وجه حق

وقد بينت ملفات التحقيق أن الفساد والممارسات غيهر األخالقيهة وغيهر المشهروعة وتزويهر 

بهل قاعهدة اتبعتهها ، ليسهت اسهتثناءً  «نهرونإ»ابات الختامية والميزانيات التي ظههرت   ققهية الحس

يههة األخههرى   االقتصههاد الحههديث التههي تغولههت وانهههارت ميركبريههات الشههركات األممههات مههن كُ 

منهها مؤسسهة االدخهار ، حيلهت أيقهًا إلهى المحهاكم والمالحقهات الققهائيةوأُ ، وأعلنت إمالسهها

وشهركة ، مليهار دوالر( 171)وبلغهت خسهائرها ، 1114ية التي انهارت   عهام ميركواإلقراض األ

                                                 

 .29، 22سميح مسعود، مصدر سابق، ص .د (1)

 .27، 29سميح مسعود، مصدر سابق، ص .د (2)
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( 20)وبلغهت خسهائرها  2000لالتصاالت التي انههارت   عهام  «World COM -وورلد كوم »

 . مليار دوالر

كشهف أيقهًا عهن خفايها العالقهات المشهبوهة بهين السياسهة  «إنرون»كما أن إمالل شركة 

منهها ، شهرت   ههذا المجهالوهنهاك تقهارير كثيهرة نُ ،   ظل الليبراليهة الجديهدة واالقتصاد واإلعالم

كانت ضالعة بإغهداق ماليهين  «إنرون»بينت ميه أن ، 2002تقرير نشرته مجلة نيوزويك   بداية عام 

وأن مؤسهس شهركة ، الدوالرات على أكثر مهن نصهف أعقهاء مجلهس النهواب ومجلهس الشهيو 

، ن لديه قبل إمالسها شبكة واسعة من العالقات مهع أعقهاء الكهونجرلكينيث الي قد كا «إنرون»

يسهاعدونه علهى الهتملص مهن الرقابههة وتنفيهذ أعمهال شهركته المشههبوهة بهدون قواعهد مشهّددة علههى 

 . (1)المتاجرة بالطاقة

وكان كينيث الي من أكثر المتبرعين سهخاًء لحملهة صهديقه المقهرب الهرئيس بهوخ االبهن 

كمها كهان أيقهًا مهن أكبهر المتبهرعين ماليهًا لحملتهه ، 1114والية تكسهال عهام  االنتخابية لرئاسة

 كهانون /رينهاييهة   العشهرين مهن ميركوتنصيبه رئيسًا للواليات المتحهدة األ، 2000الرئاسية عام 

 . 2001عام  ثاني 

قد تخطت بهوخ االبهن إلهى نائبهه ديهك  «إنرون»كما يشير نفس التقرير إلى أن عالقة شركة  

والمكلههف بشههؤون ، ومستشههاره االقتصههادي الري ليندسههي، ني ووزيههر دماعههه تومههال وايههتتشههي

 . (2)ثر من المقربين الذين شاركوا بوخ مقاليد الحكموغيرهم كُ ، التجارة روبرت زوليك

وههي مهن أضهخم ( Enron Company) «نهرونإ»دراء التنفيهذيين لشهركة وكان رئهيس الُمه

قهد تقهدم باسهتقالته   شههر  –مليهار دوالر  900تهها السهوقية إذ كانهت قيم –ية أميركسبع شركات 

ومعهالً آلهت الشهركة لإلمهالل ، كانهت   الرمهق األخيهر «نهرونإ» آب بعد أن تبين له أن/ أغسطس

 . (3)واالنهيار بعد ذلك بأسابيع قليلة

                                                 

 .27سميح مسعود، مصدر سابق، ص.د (1)

 .22المصدر السابق، ص (2)

، بيهروت، ط ر، المؤسسهة العربيهة للدراسهات والنشه«الرأسمالية والعولمة   مهأزق» عبد الحي زلوم، أزمة نظام.د (3)

 .112، ص2001، 1
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 11والحهروب التهي تلهت أحهداث ، ي يعاين من أزمةأميرك –لقد كان النظام المالي األنجلو 

 -إذ إن من  بيعة الرأسهمالية األنجلهو؛ جرى توظيفها إلعادة صياغة النظام العالمي الجديد، سبتمبر

 . نيْ رو  للحروب كحلول لمعالجة حاالت الركود والكساد االقتصاديَّ ية أن تُ أميرك

مقهد أظههرت النتهائ  الماليهة ، ليتهه وهشاشهته صهارخًة جهداً وكانت مظاهر ضعف النظام بكُ 

 -كمها جهاء   صهحيفة اإليكونومسهت -سهبتمبر  11قبيهل أحهداث  2001ث مهن عهام للربع الثال

 :خطورة األوضاع التي آلت إليها أهم الشركات على النحو التالي

من خالل الفصل الحادي عشهر مهن ، قدمت شركة بيت لحم للفوالذ  لبًا للحماية من الدائنين -

شههركة  11للحديههد والصههلب إلههى يههة أميركوبههذلك تنقههم ثههاين أكبههر شههركة ، قههانون اإلمههالل

 . باحثًة عن الحماية من دائنيها، أخرى

وكانت صناعة الحديد تعاين من الفائا   اإلنتا  والمنامسهة مهن الحديهد المسهتورد بأسهعار 

 . ي القعيف كامةميركحتى قبل أن يقرب الكساد قطاعات االقتصاد األ، رخيصة

للحماية من الدائنين وكانهت تعهاين مهن وضهع  أيقًا  لبًا Polaroid -قدمت شركة بوال رويد  -

 . لكل أو جزء من موجوداتها شتري وباتت تبحث عن مُ ، منذ سنوات ترديف مالي مُ 

على أنهه قهد  AT and T - وآي تي آند تي، British Telecom -اتفقت شركة بريتيش تيليكوم  -

والهذي كهان ، االتحان الوقت لمواجهة الحقيقة ووضع حد لنشا هما المشترك   عالم االتص

، شههخص إلههى الشههارع دون عمههل 2100مهها ترتههب عليههه إلقههاء مهها يزيههد عههن  ؛سههببًا للخسههائرمُ 

 . مليار دوالر 741وبخسارة مقدارها 

، 2001أن أرباحهها للربهع الثالهث مهن عهام  General Motors -أعلنت شركة جنرال موتهورز  -

 . ن دوالرمليو 712باستثناء مصاريف أخرى تبلغ ، %24تراجعت بنسبة 

بينمها كانهت ، مليهون دوالر للربهع الثالهث 912عهن خسهائر بلغهت  Ford -أعلنت شركة مورد  -

 . مليون دوالر للربع الثاين 722خسائرها 

وكانهت هاتههان الخسهارتان الحالههة األولههى التهي تتعاقههب ميهها الخسههائر لههدورتين متتهاليتين منههذ عههام 

1112 . 

مقارنهًة مهع مها  %11ح   الربع الثالث تراجعت بنسهبة أن األربا IBM -م إأعلنت شركة آي بي  -

 . كانت عليه قبل عام مقى
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  .%19بنسبة أن أرباحها خالل الربع الثالث تراجعت  Intel -قالت شركة إنتل  -

 «يهة العمالقهةميركمجموعهة الخهدمات الماليهة األ» Citi groub -روب جهتي يأعلنت شركة س -

 . %1نسبة عن تراجع أرباحها   الربع الثالث ب

، عن تراجع أرباحها للفترة ذاتها بنسبة تزيد علهى النصهف Merill Lynch - أعلنت ميريل لنش -

 . من موظفيها لتخفيا النفقات 2100وسرحت 

أنهه سيسهجل هبو هًا   أرباحهه خهالل  The Bank Of America -ا أميركهأعلهن بنهك أوف  -

 . ام مقىما كان عليه قبل عبمقارنًة ، %24الربع الثالث بنسبة 

سهيكامور »أبلغ ديفيد سهميث الهرئيس التنفيهذي لشهركة  وقبل خمسة أشهر من أحداث سبتمبر -

ذون   تقلههيص أن عمههالء شههركته الرئيسههيين آِخهه «وول سههتريت»لههي حلِّ مُ  «نتههووركس إنههك

 90 – 20وتتهراوح بهين ، خيبهة لءمهالمما يجعهل نتهائ  الربهع الحهالي للمبيعهات مُ ، ميزانياتهم

 . مليون دوالر عن التقديرات السابقة 900وهو ما يقل بحوالي ، رمليون دوال

مقارنهًة مهع  دوالر 7422وتراجهع سهعر السههم إلهى ، من قيمتهها %20ومقدت أسهمه   يوم واحد 

 . أسبوعًا 22وهو أعلى سعر سجله خالل ، دوالر 17242

مفهي األشههر  ،إن ما حدث لشركة سيكامور كان جزءًا من عمليهة انهيهار قطهاع االتصهاالت

وكانهت أكثهر مهن ، يهة جديهدةأميركسبتمبر آلت إلى اإلمالل سبع شهركات  11القليلة التي سبقت 

 . شركة أخرى على القائمة ذاتها تقريبًا 12

بمها يمكهن أن ، مليهار دوالر 700ا وأوروبا بمبلغ أميركدرت ديون صناعة االتصاالت   وقُ 

والر ويخلهق آثهارًا تراكميهة علهى قطاعهات االقتصهاد مليار د 120يكلف انهيار صناعة االتصاالت 

 . األخرى

 :تسريح العاملين 

ي   النصهف الثهاين ميركلقد ارتفع عدد العاملين الذين مقدوا وظائفهم   قطاع اإلنترنت األ 

مهن  210وآلهت إلهى اإلمهالل أيقهًا ، مقارنًة مع النصهف األول منهه %900بنسبة  2000من عام 

 . (1)شركات اإلنترنت

                                                 

 .112-119عبد الحي زلوم، مصدر سابق، ص .د ( 1)
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وهههو أعلههى رقههم  ؛وظيفههة 141114711مقههد قطاعهها السههيارات والتجزئههة  2000و  عههام 

 . شهري منذ ثماين سنوات

أشخاص آخهرين مصهادر رزقههم   ههذا  1424202مقد  2001عام  ثاني  كانون /رينايو  

 . القطاع

 . شخص مقدوا وظائفهم 149994000ذكرت التقارير أن  2001بريل أو  

 421زاد علهى  2001لغيت خالل األشهر األربعة األولى من عام التي أُ  ومجموع الوظائف

 . وهو أعلى معدل خالل خمس سنوات، ألفًا

تدهور أسعار األسهم وفضائح الفساد وتزوير بيانات : ثاني عشر

 الشركات الغربية

واألسههوأ مههن ذلههك أن ذوبههان شههركات االتصههاالت كههان مههن الطبيعههي أن يههؤثر علههى بعهها 

 . (1)إذ تستمر شركات االتصاالت   التخلف عن دمع التزاماتها؛ يةميركلمالية األالمؤسسات ا

مبلغههت الحقههيا وانهههارت اآلالف مههن ، وهكههذا تههدهورت أسههعار أسهههم الشههركات 

و  خالل بقعة أشهر تبهددت مليهارات مهن ، الشركات التي استقطبت كثيرًا من أموال المستثمرين

 . (2)يةميركالدوالرات األ

، استغلوا جشع المستثمرين لمآربهم االجتماعيهة، عا من أصحاب القسمة والنصيبمالب 

وردت السياسهة علهى ههذه الظهاهرة بهأن شهرعت ، قوا البيانهات الحسهابيةوَّ مهم زوروا موازناتهم وزَ 

 . مجموعة قوانين صارمة

إذ إنه وألول مهرة ؛ عت القوانين غير المناسبةمالسياسة شرَّ ، نفعًا دِ ْج د أن هذه القوانين لم تُ يْ بَ 

 . يعم السخط من وحشية الرأسمالية ممات اجتماعية عريقة

                                                 

 .111المصدر السابق، ص  ( 1)

، 2010 كهانون ثهاني  /، ينهاير171أولريش شيفر، انهيارالرأسمالية، ترجمة عدنان عبال علي، عالم المعرمة، عهدد  (2)

 .170-191ص



219 

بعهد أن ارتفعهت بشهكل كبيهر ، وأبرز الشركات التي بهدأت أسههمها باالنهيهار رويهدًا رويهداً 

ههي ، ثم انخفقت بشكل كبير جدًا قبل أن تنفجهر الفقاعهة وتعلهن إمالسهها   نهايهة المطهاف، جداً 

التههي تنههت  شههرائح الههذاكرة الخاصههة بههالكمبيوتر والتابعههة لشههركة سههيمنز  ؛انيههةون األلمنيههنفيإشههركة 

 . العمالقة

احتشهد ماليهين المهوا نين علهى شهبابيك ، 2000آذار عام  /حد األيام من شهر مارلأمفي 

  البورصهة تهداول أسههم شهركة  ىجهرآملهين أن يكونهوا   الركهب حينمها يُ ، المصارف المختلفهة

م شهركته هُ ْسهجراء الثقة التي روجهها ههذا الهرئيس بهأن أَ  -رأسها أولريش شوماخر التي ي -نيون ينفإ

 . سترتفع بشكل كبير

وبالفعل كان االكتتاب   أسهم الشهركة قهد مهاق كميهة األسههم المعروضهة بثالثهة وثالثهين 

أي أن األغلبية العظمى لهم تسهتطع الحصهول علهى األسههم التهي كهانوا يريهدون الحصهول ، ضعفًا

وقهد نهدبوا حظههم   ذلهك اليهوم ألن السهعر ارتفهع ، ا   أول يوم من أيهام التهداول   البورصهةعليه

%112بنسبة بلغت 
(1) . 

لكن الحل كان   نهاية المطاف حليف أولمهك الهذين لهم يسهتطيعوا المشهاركة   المراهنهة 

 البورصهات ملم يكد يجري تداول أسهم الشركة   البورصة حتى خمهدت  ، وننينفيإعلى أسهم 

 . جذوة الحماسة

آذار عهام  /كهان قهد بلهغ   السهابع مهن مهارل، أسهم الشهركات ماالزدهار العظيم الذي عمَّ 

مؤشههر بورصههة » ممؤشههر الههداكس، علههى وجههه التحديههد نهايتههه المحتومههة بههدون ضههجي  2000

لال ممنهان األمهر الهذي دمهع الجميهع ، نقطهة( 2119)كان قد ارتفع   هذا اليوم إلى ، «مرانكفورت

 . كون الداكس سجل رقمًا قياسيًا آخر

مقهد بهدأ الههواء يتسهرب مهن ، غير أن اليوم التالي كان شاهدًا على بدء تدهور أسعار األسهم

وأخذت أركان االقتصهاد الجديهد القهائم علهى وعهود زائفهة ، الفقاعة العظيمة السائدة   البورصات

مؤشر الرئيسي الخاص بأسهم الشهركات الناشهطة   وهو ال؛ «النيماكس»ممؤشر ، تنهار بنحو أكيد

نقطههة ليصههل إلههى ( 1922)مجههال التكنولوجيهها المتقدمههة تراجههع خههالل عههام واحههد بمقههدار بلههغ 

                                                 

 .172 – 171أولريش شيفر، مصدر سابق، ص  (1)



217 

إلهى ( 2041)ية المختصة بالتكنولوجيا المتقدمهة مهن ميركوانخفا مؤشر البورصة األ، (2221)

 . ثة أرباع قيمتهاون خسرت خالل عامين ثالنينفيإوأسهم شركة ، نقطة( 1920)

تراجعهت قيمهة  2001ونهايهة الربهع األول مهن  2000آذار  /مهارل 10وخالل الفتهرة بهين 

وهبطهت أكبهر ، تريليهون دوالر 241تريليون دوالر إلهى  947السوقية من  Nazdaq -أسهم ناسداك 

إلهى تريليهون دوالر ( 24192) 2000ست شركات على مؤشر ناسداك من مستوياتها العليا   عام 

 :(1)مليار دوالر على النحو التالي 114

 . مليار دوالر 112مليار دوالر إلى  210سيسكو سيستمز هبطت من  -

 . مليار دوالر 190مليار دوالر إلى  940هبطت من Microsoft - مايكروسومت -

 . مليار دوالر 72مليار دوالر إلى  124هبطت من  Dell Computer -ديل كمبيوتر  -

 . مليار دوالر 211دوالر إلى ات مليار 210طت من هب Intel -إنتل  -

 92دوالر إلهى ات مليهار 202هبطهت مهن  Sun Microsystems -صن مهايكرو سيسهتمز  -

 . مليار دوالر

 . مليار دوالر 21مليار دوالر إلى  290هبطت من  Oracle -أوراكل  -

 Wiltshire - التي تشهكل مؤشهر ويلتشهاير، يةأميركشركة  200وتراجعت القيمة السوقية له

تريليههون  2414وبخسههارة قههدرها ، تريليههون دوالر 1149تريليههون دوالر إلههى  19419مههن  2000

 . دوالر

بمديونيهة قياسههية  2001ودخلهت الواليهات المتحهدة خانههة أضهخم مديونيهة   العههالم عهام 

 29وصهلت إلهى ، يهن قطهاع الشهركات والمهديونيات الخاصهةين الحكهومي ودَ تمثهل الهدَّ ، مجمعة

 . ريليون دوالرت

وارتفعههت مديونيههة المسههتهلكين إلههى ثالثههة أمثههال مهها كانههت عليههه مطلههع تسههعينيات القههرن 

يههة منههذ الكسههاد الكبيههر ميركوكههان هههذا مصههحوبًا بأسههوأ انهيههار تشهههده المههدخرات األ، العشههرين

 . يةميركوذلك  بقًا للرسم البياين الذي صدر عن وزارة التجارة األ( 1111 -1121)
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كانهت » :مها يلهي 2001 عهام أيار /مايو 22ي لوثر كومب   ميركمقالة للباحث األ وجاء  

وههو مها يعهادل ، تريليون دوالر مهن الهديون الجديهدة 142ية تقيف كل عام مبلغ ميركالشركات األ

ين اإلجمهالي   االقتصهاد وأن الهدَّ ، ثمانية أمثال ما كانت عليهه   مطلهع تسهعينيات القهرن العشهرين

 . «مرات عن تزايد إجمالي النات  المحلي 4ي يتزايد بسرعة ميركاأل

النظهام »إلهى أن  «إيكونوميهك إنتلجهنس ريفيهو»وأشار كومب أيقًا   مقالة له   أسهبوعية 

يعههيش انهيهارًا مؤسسههيًا ، وههو العمههود الفقهري للبارونههات واللصهوص، يميركههالمهالي الحهالي األ

بهل ، ي خالل تسعينيات القرن الماضيأميركنتعاخ اقتصادي وأنه لم يكن هناك أبدًا ا، وليس ركوداً 

قامههت علههى ازدهههار األوهههام واإلقههراض ، كانههت هنالههك أكبههر مقاعههة مقههاربات يشهههدها التههاري 

 . (1)«الرخيص للمستهلكين واالستيالء على الشركات

قهدمت مجموعهة  7/1/2001مفهي ، 2001وبدأت اإلمالسات الكبرى تتكشف تباعًا عام 

 لبًا لحمايتهها مهن اإلمهالل مهن الهدائنين الهذين كانهت مدينهة لههم بمبلهغ  Finora – الماليةمينورا 

 . تبعتها شركات أخرى مَّ ومن ثَ ، مليار دوالر 1141

مالمسههتثمرون كههانوا   حقبههة االقتصههاد الجديههد قههد ، لقههد كههان االنهيههار أمههرًا ال منههاص منههه

واحتفهوا بأبطهال ، ات مها كهان لهها مسهتقبل قهطمهم اشهتروا شهرك، تجاهلوا كل المقاييس والمعايير

ن وبهل نصهاب، بهراءووثقوا بإرشادات خبراء   شؤون األسهم تبين الحقًا بأنهم ما كهانوا ُخ ، مزيفين

 . ال ضمير لهم

وكان ههذا الجشهع ههو العامهل ، و  نهاية المطاف استسلم هؤالء المستثمرون للجشع مقط

ن تسجل   البورصات قيمهًة تفهوق بكثيهر قيمهة شهركات ن بعا الشركات الصغيرة من أالذي مكَّ 

 . (2)بل الدول وتشغل ممات آالف العاملينمملوكة من قِ 

إن هذا الجشع هو العامل الذي تسبب   جعل قيمة أسهم الشركات تنمو بمعهدالت تفهوق 

وكههان هههذا الجشههع قههد سههيطر علههى كههل قطاعههات ، بكثيههر معههدالت نمههو إجمههالي النههات  القههومي
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، وعلههى المههوظفين والمسههتخدمين، سههيطر علههى األغنيههاء القههابعين   مههيالتهم الفههاخرة: عالمجتمهه

 . وبقية ممات المجتمع، وعلى الطالب الجامعيين

دقون ناقول الخطر   أن االرتفاع المتواصهل   األسهعار قهد أشهرف علهى وبات الخبراء يَ 

الخطهر يهدق حالمها يشهتري األسههم وباتوا يؤكدون من واقع التجهارب الطويلهة أن نهاقول ، النهاية

 . أمراد ال يفقهون شيمًا ميما اشتروا

تنههذر بقههرب تعههرض البورصههات ، كمهها أن هنالههك مؤشههرات باتههت معرومههة لههدى الخبههراء

أي حههين يقتههرض ، أنههه حههين يقههارب عههدد متزايههد مههن البشههر بههأموال مقترضههة لالنهيههار أبرزههها

وحهين يرهنهون جهزءًا مهن محفظهتهم ، مهن األسههم المقاربون مزيدًا من األموال بغية شراء المزيد

 . المالية رغبًة   الحصول على القروض

يين مها يقتهرب ميهركاقترض األهالي من المستثمرين األ، وقياسًا بقيمة النات  القومي، إذ إنه 

و  ألمانيها أيقهًا . 1121من قيمة األموال التي كانوا قد اقترضوها قبل اندالع الكسهاد الكبيهر عهام 

استخدم عدد متزايد من زبائن المصارف محامظهم المالية وكأنها بطاقة مهن البطاقهات المسهتخدمة 

 . (1)  أجهزة السحب اآللي

 «السهلوك الخطهر»وكانت مجلة دير شبيغل األلمانية قد نشرت مقهاالً تحهذر مهن مغبهة ههذا 

مهق مها تنبهأ بهه الكاتهب و، هذه الفقاعة ستنفجر خهالل أسهبوعين أو شههرين أو عهامين» أن جاء ميها 

مفهي : بهل بعهد خمسهة أسهابيع، غير أن انفجار الفقاعة لهم يتحقهق بعهد أسهبوعين، غابور شتايغارت

وههو مؤشهر البورصهة التهي يجهري ميهها تهداول  «نازداك»خسر مؤشر  2000آذار عام  /شهر مارل

قهون سهبعة مهن قيمتهه   غ %12أغلب أسهم الشركات الناشهطة   مجهال التكنولوجيها الحديثهة 

 . أيام

أي أسههم  ؛و  غقون الفترة الزمنية نفسهها خسهر مؤشهر مها كهان يسهمى بالسهوق الجديهدة

وبههان للجميههع أن ، مههن قيمتههه %20نحههو ، الشههركات الناشههطة   مجههال المعلومههات واالتصههاالت

 . (2)االنهيار الذي ما كان   الحسبان قد أضحى حقيقًة واقعة
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إلهى  2000مالشركات التي سعت   ربيع العهام ، باد  األمرلقد تجاهل الجميع الحقيقة   

وعملهت بعها ، واصلت اإلشادة بأسههمها بهال كلهل أو ملهل، عرض أسهمها للتداول   البورصة

آن »: وكتبهت تقهول، علهى تهدئهة ثهائرة الخهوف مهن االنهيهار الكبيهر «كابيتهال»الصحف مثل مجلهة 

وألن يقهوم المسهتثمرون األذكيهاء بخفها مها   ، لكبيهراألوان ألن تهدأ ثائرة الخوف مهن االنهيهار ا

محامظهم االستثمارية من أسههم   الشهركات التقليديهة وتطعهيم ههذه المحهامل بمزيهد مهن أسههم 

 . «االقتصاد الجديد

ومطلع الخريف أن هذه ههي  2000لكن المستثمرين األذكياء تيقنوا أيقًا   أواخر صيف 

بل هي آخر لحظة لبيهع األسههم وتفهادي التعهرض لخسهارة ، سهمليست اللحظة المناسبة لشراء األ

 . مرثْ ستَ كثير من المال المُ 

كما تيقنوا أن ما تحقق   حقبهة ازدههار االقتصهاد الجديهد يتحقهق أيقهًا حهين تبهدأ أسهعار  

 . ويتحقق أيقًا ولكن باالتجاه المعاكس، األسهم باالنخفاض

ون بقهع سهاعات بثالثهين أو أربعهين   وكانت أسعار بعا األسهم قد انخفقهت   غقه

كانهت تحققهه عن أسهم شركات كانت القلوب تهفو إليها علهى الهرغم ممها  وجرى التخلي، المائة

 . من خسائر

وتحول كثير من المستثمرين   األسهم الذين اعتقدوا حتى برهة وجيزة من الزمن بأنهم قهد 

 . حاهاثرواتهم مع الريح بين ليلة وُض  مقد ذهبت، عدمينإلى مقراء مُ ، باتوا أغنياء القوم

تلهك الفكهرة ، عتبهر عنوانهًا لالقتصهاد الجديهدكما ذهبت مع الريح تلك الفكرة التي كانهت تُ 

وأن االزدههار ، الركهود واالنهيهار قهد صهارا مهن مخلفهات الماضهي السهحيق» بأن التي كانت تزعم 

 . (1)«سيظل متحققًا بشكل دائم ومستمر

وصهاروا ، يملكون أسهمًا عن إنفاق المال بالسخاء الذي اعتهادوا عليهه وأحجم الذين كانوا

وأدى هذا التحول إلى التأثير سلبًا   النشها ات ، يفقلون تقليص إنفاقهم على السلع االستهالكية

حت عشهرات اآلالف مهن ناهيك أن كثيرًا من الشركات الناشطة   مجال اإلنترنت سرَّ ، االقتصادية

  .العاملين لديها
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وبدأ آالف العمال يتجمهرون بشكل متزايد أمهام مكاتهب العمهل علهى أمهل الحصهول علهى 

وذلك بعد أن ألغت العديد من الشهركات العمالقهة مهرص عمهل كثيهرة تكيفهًا ، مرصة عمل جديدة

 . مع الطلب السلعي المتراجع

ن ههذا درالي أسهعار الفائهدة علهى أمهل أن يكهويها بنك االحتيهاط الفومن ناحية أخرى خفَّ 

لكههن هههذا اإلجههراء لههم يكههن ، اإلجههراء خطههوة إيجابيههة للحيلولههة دون ركههود النشهها ات االقتصههادية

 . بوسعه سوى إرجاء موعد االنهيار

ى التهي جهر –أن قصهص النجهاح البهاهرة ، وقد تبين للموا نين إثر انهيار االقتصهاد الجديهد

األعمال الذين وثق بههم الموا نهون  وأن العديد من رجال، لم تكن سوى زور وبهتان -التروي  لها 

كأولمهك الهذين امتلكهوا ، وا مأنوا إلى نواياهم لم يكونوا   واقع الحهال سهوى محتهالين ونصهابين

وغيرههها مههن ، يههة المقربههة مههن الههرئيس األسههبق جههور  بههوخ االبههنميركوأداروا شههركة إنههرون األ

 . الشركات

واالحتيال لرجال األعمال   تلهك  يون بصدمة مروعة من عمليات النصبميركلقد شعر األ

وكانت خيبة ظهنهم عظيمهة حهين ، بعد أن وثقوا بهم ثقًة مفر ة، الشركات ومن عملياتهم اإلجرامية

 . (1)وصل إلى مسامعهم قصص النصب واالحتيال

بمعنهى ، 2002مقط من الموا نين باقتصاد السوق   العام  %12و   أن يثق رْ ومن هنا ال غَ 

 . وصلت إلى أدنى مستوياتها على مر التاري أن هذه الثقة 

يههة للههدماع عههن حقههوق ميركالقيههادي   المنظمههة األ –لقههد كتههب   حينههه مههارك كههوبر 

م يَ إن األزمههة الراهنههة هههي أزمههة تقههرب جههذورها   أسههال الِقهه» :محههذرًا يقههول –المسههتهلكين 

 . «يةميركاألخالقية السائدة   الرأسمالية األ

ال ينطبهق علهى رجهال األعمهال  ةما يتعلق بالمشكالت األخالقية والقيميّ لكن واقع الحال مي

إذ كهان السهلب والنههب مهن العالمههات ، بهل يشهمل رجهال أعمهال   أوروبها، يين وحهدهمميهركاأل

ن بعا رجهال إذ إنه بالنصب واالحتيال تمكَّ ، المميزة لكثير من الصفقات التي شهدتها البورصات

 . ثروات  ائلة األعمال   أوروبا من جني
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وقههد وقههف إلههى جانههب هههؤالء المحتههالين العديههد مههن خبههراء االسههتثمار لههدى المصههارف 

وعهدد مهن الصهحفيين المهريبين الهذين أخهذوا علهى عهاتقهم تهأليف ، ومختلف المحللهين المهاليين

 . القصص الكاذبة والوهمية عن النجاحات المزعومة التي حققتها هذه الشركة أو تلك   البورصة

وهي شركة متخصصة بتكنولوجيا األجهزة التي ترشهد  Comradشركة : لى سبيل المثالمع

ميهها تهداول  ىجهرَ كانت األمل الكبير   السوق التهي يُ ، سائقي السيارات إلى الهدف الذي ينشدونه

غير أن الواقع كشف بوضوح أن النصهب واالحتيهال كانها مهن ، أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة

الذي كهان ؛ Bodo Schnabel -لصفقات التي تبجح بها رئيس الشركة بودو شنابل صفات أغلب ا

مهن السهلع التهي تنتجهها  %17يخلق قصصًا مفادها أن زبائن هونغ كونهغ اشهتروا مهن حهين آلخهر 

 . (1)الشركة

ر الشهكوك حهول ههذه القصهص المفبركهة والوهميهة عهن ثِهوالالمت للنظر هو أن أحدًا لهم يُ 

اهيهك أن أحهد المكلفهين بتهدقيق الحسهابات الختاميهة لهم يطعهن   صهدقية ههذه ن، مبيعات الشركة

 . الحسابات

 Infomatecينطبههق علههى شههركات أخههرى مثههل شههركة ، Comradومهها ينطبههق علههى شههركة 

 . أيقًا

ههارلول علهى  وغيرههارد، لكسهندر هيفلهةأمثهل  مهذه الشهركة دأبهت مهن خهالل متنفهذيها

كمها قهال ؛ «أضغاث أحالم ونشها ات تامههة»لها لم يكن سوى ُج تبين ميما بعد أن ، إعالن صفقات

 . رئيس المحكمة التي نظرت   ققية النصب واالحتيال الخاصة بهذه الشركة

( 210)وكانت البيانات المزيفة التي نشرتها هذه الشركة قد أدت وصول سعر أسهمها إلهى 

أي أن المسهتثمرين   ؛ تات مقهطسهن( 4)وبعد انكشاف زيف بياناتها هبط سعر سههمها إلهى ، يورو

 . مليون يورو( 220)لبت منهم أموال بلغت قيمتها نحو أسهم هذه الشركة قد ُس 

كهم علهى شهريكه   وُح ، كم عليه بالسجن عامين وتسهعة أشههرلكسندر هيفلة قد ُح أوكان 

 . (2)الجريمة غيرهارد هارلول بالسجن عامين ولكن مع وقف التنفيذ
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العولمههة علههى الههنه  الههذي تمارسههه هههذه الشههركات وانعكاسههاته وكههان احتجهها  مناهقههي 

  مدينهة  1111البائسة على االقتصاد وعلى العمال والمهوا نين قهد تفجهر   وقهت مبكهر   العهام 

وواصههل ، ل الجههدَمههْح لكههن هههذه الشههركات لههم تأخههذ هههذا االحتجهها  علههى مَ ، يههةميركسههياتل األ

انتها  المسهاعي التهي واظبهوا علهى انتهاجهها حتهى ذلهك  نان القتصاد السوقالمتكفلون بإ الق العِ 

 . (1)إلى ازدهار البورصات ثانيةً ، متطلعين إلى االزدهار االقتصادي المقبل، الوقت

أكثهر خطهورة ممها  2002لقد أصبحت األوضاع الداخلية   الواليات المتحدة خالل عام  

والهذي زاد مهن ، 2001مطلهع عهام  مهالركود االقتصهادي الهذي بهدأ منهذ، كانت عليه لعهدة سهنوات

 . وما زالت آثاره باقية لم ينتهِ ، أيلول /سبتمبر 11ته ما حصل يوم دَّ حِ 

والجميهع يلمسهون انعهدام األمهن االقتصهادي وازدادت ، ا   ارتفاع مسهتمرأميركمالبطالة   

أخههذت ، ومهها كههان يبههدو إمبرا وريههة الشههركات الراسههخة –كمهها أسههلفنا  –مقههائح الشههركات 

وإخفهاق ، وظهر مساد وإخفاق   األعمال المحاسهبية، االضمحالل والتفكك بين عشية وضحاهاب

م األسهههم يَ إذ كانههت قِهه، معتهاوسههوق األوراق الماليههة ُسهه «وول سههتريت»   األنظمههة أمقههد منطقههة

 . والسندات   انخفاض مريع

، رون ولموظفيههامثلمها حصهل   شهركة إنه، ربع أو ثلث قيمتهه كما أن صندوق التقاعد مقَد 

ومههائا أمههوال ، واحتمههاالت الخطههر علههى تقاعههد العههاملين والرعايههة الصههحية   موضههى عارمههة

، والعجههز   الميزانيههة يههزداد، الحكومههات المحليههة واالتحاديههة   الواليههات المتحههدة أخههذ بههالتبخر

حتهى باتهت ، إضامًة إلى ميزان الحساب الجاري مع باقي دول العالم مإنه يسهير مهن سهيئ إلهى أسهوأ

 . (2)دينة   العالم على اإل القالواليات المتحدة أكبر دولة مَ 

                                                 

 .170، ص أولريش شيفر، مصدر سابق (1)

 .14، ص (عرض كتاب اإلمبريالية الجديدة   جريدة الجماهير)ديفيد هار ، مصدر سابق  ( 2)
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وانفجيار فقاعية    1007عيام  سيبتمبر   77أحداث : ثالث عشر

 العقارات

وخاصهًة   الواليهات ، ت األزمهة الماليهة واالقتصهادية   الهدول الرأسهمالية الكبهرىلقد نَح 

ن سبتمبر عنهدما ههاجم إرههابيو تنظهيم القاعهدة منحى خطيرًا بعد أحداث الحادي عشر م، المتحدة

ذلك الهجوم الذي وظفته الواليات المتحدة الحقًا باتجهاه ، مبنى مركز التجارة العالمي   نيويورك

ودمهغ مقاومهة الشهعوب ، والسطو على ثروات الخلي  أكثر من السهابق، احتالل العراق وأمغانستان

 . سبتمبر 11تساؤالت حول األهداف الخفية لهجوم  ما أثار، وحركات التحرر الو ني باإلرهاب

ي مركهز ن أن إرههابيي القاعهدة لهم يهدمروا بنهايتَ بهيَّ  الخبير االقتصادي األلماين أولريش شيفر

مشهيرًا إلهى أن رد معهل ، نمهوذ  اقتصهاد السهوق، بل زعزعوا النموذ  الغربي، التجارة العالمي مقط

ههذا الوبهال علهى النحهو  وموضهحًا، ا بعهد أنهها الوبهال بعينههبين ميمهالدول الصناعية ركن إلى قوة تَ 

 :(1)التالي

خفقهت المصهارف المركزيهة ، ممن أجل المحامظهة علهى مسهتوى النشها ات االقتصهادية

وعلى خلفية هذا التطهور حصهلت المصهارف علهى السهيولة النقديهة بسهعر ، معدالت أسعار الفائدة

 . بأسعار زهيدة وقامت بدورها   إقراض هذه السيولة، مخفا

وكان التوسع الهائل   عمليات اإلقهراض قهد خلهق صهناعة ماليهة عظيمهة تفتقهر إلهى أبسهط 

وكان السعي الدؤوب   التوسع بعمليات التمويل قد دمهع المصهارف إلهى نقهل ، متطلبات الشفامية

لمهرة وبيهع ههذه القهروض ا، قروضها إلى شركات األغراض الخاصة المقيمة   الواحات القريبية

 . تلو األخرى وبال انقطاع

كمها ، ماهية المخا ر التي تحف بهذه القهروض، وهكذا ما عاد أحد يعرف   نهاية المطاف

إذ إن ههذه العهائالت رغهم أنهها لهم ، يهة مهن مهيا السهيولة النقديهةميركانتفعت ماليين العهائالت األ

 . اتدخر شيمًا ذا بال إال أنها استطاعت أن تمتلك المنزل الخاص به

                                                 

 .112أولريش شيفر، مصدر سابق، ص  (1)
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وبعهد سهت سهنوات مهن انهدالع ههذه ، وبهذا النحو نشأت مقاعة عظيمة   سوق العقهارات

مأصههحاب العقهارات السههكنية عجهزوا عههن تسهديد مهها   ذمهتهم مههن ، التطهورات انفجههرت الفقاعهة

وإلهى أن تصهبح البقهائع المعقهدة التهي ، وأدى هذا التطور من ناحيته إلى تعثهر المصهارف، قروض

 . عة المالية بال قيمةاستحدثتها الصنا

  حهين ، ا الالتينية أيقهًاأميركا إلى أوروبا وإلى آسيا وأميركمن ، وسرعان ما انتقلت األزمة

 . حاولت الحكومات والمصارف المركزية بيأل واضح الحيلولة دون انهيار النظام المالي

 2002 – 2004الظرفية العالمية من : رابع عشر

عرمهت األسهواق العالميهة  9000وحتى النصف األول من عام ، 9000كما وأنه ومنذ عام  

ممهها أدى إلههى ارتفههاع ، المههواد الزراعيههةارتفاعههًا مسههتمرًا ومتزايههدًا ألثمههان المههواد األوليههة وبعهها 

احتيا يههات الصههرف التههي وصههلت إلههى مسههتويات أعلههى بههدول الجنههوب المصههدرة لمههواد الطاقههة 

 . والمنتوجات الفالحية

مبهدالً ، لم تستغل الظرمية المميزة بههذا االحتيها ي الههام مهن الصهرف غير أن دول الجنوب

وخلهق مؤسسهات ماليهة ، مبرياليةمن إعالن القطيعة مع المؤسسات المالية الدولية التابعة للدوائر اإل

أو علههى األقههل اسههتعمال هههذا الفههائا مههن ، ا الجنوبيههةأميركههبديلههة كمهها معلههت بعهها الههدول   

 كيفو ...تصرمت على العكس من ذلك تمامًا، ستثمارات اجتماعيةاحتيا يات الصرف   ا

ل الخليجيهة إلهى وضهع أموالهها سارعت العديد من الدول وعلى رأسهها الصهين والهدو مقد

واتجهت دول أخرى نحو السداد قبهل األجهل ، يةميركوشراء سندات الخزينة األ، يةميركبالبنوك األ

 . (مثال الجزائر)لديونها الخارجية 

الصهناديق ذات »بههخلهق مها يسهمى ( دول الخلي  باألسال) حين اختارت بعا الدول   

ولجهأت دول أخهرى إلهى صهرف أموالهها   ، لشراء الشركات المفلسة بالهدول المصهنعة، «السيادة

 . شراء األسلحة

أضهعاف  ةوتميزت نفس المرحلة أيقهًا بارتفهاع متزايهد للهديون الداخليهة التهي بلغهت ثالثه

وباتهت الهدول ، (خهدمات الهدين) مما أدى إلى ثقل سهداد الهديون، 2009ارجية   عام الديون الخ
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، مليهار دوالر   إ هار خهدمات الهديون العموميهة الخارجيهة والداخليهة( 200)النامية تسدد سنويًا 

 . (1)والتي ستتحول ال محالة إلى ديون عمومية جراء األزمة، كما ارتفعت ديون الشركات الخاصة

ارتبطهت بشهكل أساسهي بخقهوعها لمتطلبهات ( الدول النامية)دول العالم الثالث وأزمات 

وحههذف ، ومهها يعنيههه ذلههك مههن مههتح األسههواق أمههام السههلع والرسههاميل األجنبيههة، الههنه  النيههوليبرالي

وإلغهاء مراقبهة الصهرف ، الحواجز الجمركية والخصخصة وتحرير جميع مجاالت الحياة اإلنسانية

صهندوق )بل المؤسسات المالية والتجارية الدوليهة مالة من قِ والتوصيات المُ وغيرها من السياسات 

إال إلهى مزيهد مهن اإلمقهار  والتهي لهم تهؤدِّ ( البنهك الهدولي والمنظمهة العالميهة للتجهارة، النقد الدولي

 . والتهميش والتفاوتات االجتماعية التي بلغت أقصى حدودها

نهها مرتبطهة بالهدوائر اإلمبرياليهة وباالقتصهاد لك، هذا وظهرت الصين كقوة اقتصادية جديهدة

، (بوليفيها واإلكهوادور، منهزويال)ا الجنوبيهة أميركهمقابل ظهور حكومات يسارية تقدميهة ب، المعولم

والتههدقيق   الههديون ، اميركههوبالتههالي ظهههور بعهها البههدائل كبنههك الجنههوب والبههديل البوليفههاري أل

( الغههاز، البتههرول)ركات   القطاعههات االسههتراتيجية وتههأميم الشهه، العموميههة الخارجيههة والداخليههة

 . ووضع دساتير جديدة   تلك البلدان

، 2007وخاصًة األزمة الغذائيهة منهذ ، برزت أزمات أخرى، يبراليةونتيجة للسياسات النيول 

 . التي دمعت الدول النامية إلى توجيه مالحتها نحو التصدير

علههى المههواد األوليههة بسههبب المقههاربات  ومههن جهههة أخههرى تزايههد الطلههب، هههذا مههن جهههة

 . (2)واستعمال المواد الطاقية   المنتوجات الفالحية المصنعة مما أدى إلى ارتفاع األسعار

 

 

                                                 

 .، موقع إلكتروين سابق2001/ 27/1ميمون الرحماين، مصدر سابق، .د (1)

 .المصدر السابق (2)
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 نشوء األزمة: أواًل

، الدورات االقتصادية سمة مميزة لالقتصاد الرأسمالي خهالل مراحهل الرأسهمالية المختلفهة

، األسواق والعمهالتوقد شهد عقد التسعينيات من القرن الماضي أزمات المقاربات المالية على 

وقهد أظههرت ، أكثهر مهن أي وقهت مقهى بهل بهات مكشهومًا، والتي لم يعد معها االقتصاد محصنًا

الوقائع واألحداث قدرة مقاربين أشخاص على التأثير على بعا اقتصهادات العهالم جهراء تعهويم 

 . وهو ما عّرض تلك االقتصادات ألزمات خطيرة، العمالت وتحرير أسعار الصرف

اد القوابط كان وراء تصرف عدد محدود مهن المقهاربين المهاليين عبهر ثهروات ماليهة مامتق

وكمها كانهت تتعهرض لمثيلهه آنهذاك ، بمصائر بعا الدول كما حصل   جنوب شرق آسيا، كبرى

وقهد كانهت األزمهة النقديهة األوروبيهة آنهذاك مهن أسهباب التعجيهل   ، شبكة المالية   أوروبا نفسها

بمعنهى ربهط أسهعار أههم ، بديالً عما كان يسمى نظهام األمعهى الماليهة، ورو الموحدةإنشاء منطقة الي

 . (1)  نطاق نسبة مموية متدنية، ارتفاعًا وانخفاضًا، العمالت األوروبية بعقها ببعا

وههو أنهها ال ، مهع مهارق بهالغ األهميهة «2002»وامتقاد القوابط كان وراء األزمة المصرمية 

فقيرة والمعدومة والشعوب التي تتدمق ثروات بالدها مهن خامهات و اقهات تصيب مقط الطبقات ال

بهل كانهت أيقهًا علهى حسهاب قطاعهات كبيهرة مهن ، إلى مصانع الرأسماليين   الغهرب وجيهوبهم

 . (2)المتوسطة األقرب إلى الطبقة –ي ميركخاصًة الشعب األ-الشعوب الغربية 

السههبب ال بههد مههن اإلشههارة إلههى أن ، فصههل ألسههباب األزمههةقبههل التعههرض الحقههًا بشههكل مُ 

يعهود إلهى ، ة مهن وجههة نظهر معظهم االقتصهاديينيهميركالمباشر لوقوع األزمة المالية االقتصادية األ

، 2004أزمة الرهن العقاري التي يتحمل مسؤوليتها القانون الذي وضعه الهرئيس بهوخ االبهن عهام 

راد مهن ذوي الهدخل المحهدود والطبقهة عندما أعلن عن  ريق وزارة اإلعمار تسهيالت تسمح لألمه

                                                 

يهة ومهدى جهدواها   عهال  األزمهة وآثارهها   ميركباشهرة األنقهاذ الممحمد أبو حمور، بحث حهول خطهط اإل.د (1)

منتهدى الفكهر  -«سلسهلة الحهوارات العربيهة -األزمهة االقتصهادية العالميهة وتهداعياتها   الهو ن العربهي» إ ار كتهاب

 .104 -101م، ص  2012العربي، عّمان، 

 .104محمد أبو حمور، مصدر سابق، ص .د (2)
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، ودون تههدقيق   أهليههة هههؤالء األمههراد، أن يشههتروا عقههارًا مههن دون أن يههدمعوا دمعههًة أولههى الوسههطى

وتسههديد المسههتحقات المترتبههة علههى القههروض ، ومقههدرتهم علههى تحمههل مسههؤولية امههتالك العقههار

 . عطاةالمُ 

كات على شهراء العقهارات بغهرض السهكن ون أمرادًا وشريميركوجراء هذا القانون أقبل األ 

 . أو االستثمار  ويل األجل أو المقاربة

وهذا ما دمع بأسواق العقارات إلى االرتفاع بشهكل خيهالي إلهى أسهعار جنونيهة مهن دون أي 

بهاع   الواليهات معلهى سهبيل المثهال ارتفعهت العقهارات التهي كانهت تُ ، قيمة حقيقية لههذا االرتفهاع

 . ألف دوالر   أقل من عامين 900دوالر إلى أكثر من  ألف 200المتحدة من 

إذ بههدأت األسههعار  2009واسههتمرت عمليههة ارتفههاع أسههعار العقههارات حتههى بدايههة عههام 

لهم يتمكنهوا مهن ، أن كثيرًا من الذين اشتروا عقارات   اآلونة األخيرةبعلمًا ، باالنخفاض تدريجيًا

ألن كثيرًا منهم كان يهدف إلى االستثمار والربح ولهيس ، معلنون إمالسهاإليفاء بالتزاماتهم وبدأوا يُ 

 . إلى السكن

إذ زاد عههدد العقههارات المعروضههة جههراء اإلمههالل عههن  ؛وهكههذا كانههت بدايههة االنهيههارات

 . مليونين وستمائة ألف عقار   الواليات المتحدة

إذ لهم ، 2007وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى قمتهها وانفجهرت   صهيف عهام 

وهبطهت ، وأصهبحوا مكبلهين بالتزامهات ماليهة  يلهة حيهاتهم، يعد األمراد قادرين على سداد ديونهم

وأعلنت شهركات عقاريهة ، أسهم البنوك الدائنة   البورصة نتيجًة لعدم سداد المقترضين لقروضهم

 . عن إمالسها

زدهار الكبير للسهوق إذ شجع اال، وخلفية أزمة الرهن العقاري تعود إلى مطلع القرن الحالي

البنهوك وشهركات اإلقهراض  2009و 2001ي ة مها بهين عهامَ يهميركالمالية االقتصادية العقهارات األ

 . على اللجوء إلى اإلقراض العقاري مرتفع المخا ر

مول بنك أو شهركة تمويهل ومُ  أ راف بين مالك لعقار ومشتري ة ويتم بموجبه التعاقد بين ثالث 

 جهزًءا مهن الهثمني ويهدمع المشهتر، بمبلغ معيني الك ببيع العقار للمشترعلى أن يقوم الم، عقاري

  ذمهة  ويقوم الممول   ذات العقد بدمع باقي الثمن للبهائع مباشهرة واعتبهاره قرضهًا، (مثال % 10)
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بفائهدة تبهدأ عهادة ، سنة 10ويسدد القرض على أقساط  ويلة ، المشتري مقابل رهن العقار للممول

ويسهجل العقهار باسهم المشهتري ويصهبح مالكهه لهه ، ثم تتزايد بعد ذلك، ين األوليينبسيطة   السنت

 . حق التصرف ميه بالبيع أو الرهن

وكون البنوك أغفلت التحقق من الجدارة االئتمانيهة للمقترضهين وأغهرتهم بفائهدة بسهيطة   

قههارات إلههى أن علههى الع متزايههداً  ثههم تزايههدت وتوسههعت   مههنح القههروض ممهها خلههق  لبههًا، البدايههة

 . السوق مانخفقت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السدادت عتشبَّ 

وكانت البنوك قد باعت ههذه القهروض إلهى شهركات التوريهق التهي أصهدرت بهها سهندات  

وبالتالي ترتب على الرهن العقاري كم هائهل مهن الهديون مهرتبط بعقهها ، و رحتها لالكتتاب العام

 . وبالتالي حدثت المشكلة، دى إلى توقف المقترضين عن السدادأ شيف ببعا   توازن هَ 

كمهها توسههعت المؤسسههات الماليههة   إعطههاء القههروض للمؤسسههات العقاريههة وشههركات 

 . مليار دوالر 700المقاوالت والتي زادت عن 

ة تمثهل   يهميركلكن ارتفاع معدل الفائدة العهام أدى إلهى إحهداث تغيهر    بيعهة السهوق األ

إذ توجهب علههى الكثيههر مههن ، ل بدايهة اشههتعال األزمههةاألمهر الههذي شههكَّ ، أسههعار المسههاكنانخفهاض 

مبهدأت المؤسسهات الماليهة وشهركات ، الذين لم يتمكنوا من سهدادها، المقترضين سداد قروضهم

 . اإلقراض تعاين تداعيات هذه القروض الكبيرة المتراكمة

األوروبية واآلسهيوية بالسهوق الماليهة خاصة ، وأدى ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية

إلى أن تطال األزمة شركات القروض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشهركات ، يةميركاأل

 . االستثمار واألسواق المالية   جميع أنحاء العالم

ممها أدى إلهى تراجهع أسههم ، ليهار دوالرم 100وبلغ حجم القروض المتعثرة لألمهراد نحهو

سيوية واألوروبيهة تبًعها ية ثم اآلميركضة وهبوط مجمل األسواق المالية األرِ قْ الية المُ المؤسسات الم

 . (1)لها

                                                 

معههد العلهوم االقتصهادية والتجاريهة  تعريفهها، أسهبابها ونتائجهها: ألزمة المالية العالميهةبحث حول اكنزة ونسيم،  (1)

 .2011آذار  -مارل 12الجزائر،  -سم علوم التسييرق  -وعلوم التسيير

http://badr-cu34.ibda3.org/f6-montada
http://badr-cu34.ibda3.org/f6-montada
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مإن ما يميز القطاع المالي هو أنهه عنهد إمهالل أو انهيهار مؤسسهة ماليهة »: قاف إلى ما تقدميُ 

ع التهي يكهون الوضه، يصيب الذعر المودعين   المؤسسات المالية األخرى، ئبسبب وضعها السي

وبالتالي مإن سهحب الودائهع بصهورة مفاجمهة ، ميلجأون إلى سحب ودائعهم، المالي لمعظمها جيداً 

وههذا مها يعهرف بهأثر ، يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى لو كان وضعها جيدًا وسهليمًا

مها يؤكهد ، عَطهع لعبهة الهدومينو انههارت بهاقي القِ َطهإذ إنهه لهو انههارت قطعهة واحهدة مهن قِ ؛ الدومينو

 . (1)ضرورة تدخل البنوك المركزية   هذه الحاالت

ونمهو ، والمشهتقات الماليهة، التوريق والخصهم، تجدر اإلشارة إلى عمليات الرهن العقاري

ونقص أو انعدام الرقابة أو اإلشراف الكها  علهي المؤسسهات الماليهة الوسهيطة ، شاط المقارباتن

 . سباب المباشرة لألزمةالتي سنأتي على ذكرها الحقًا شّكلت األ

 أزمة الرأسمالية والنهج النيوليبرالي: ثانيًا

تشهرين / أكتهوبرواألزمة المالية الكبرى التي حدثت   الواليهات المتحهدة   السهادل مهن 

 . كانت أزمة متوقعة، وانتقلت إلى أرجاء العالم كامة 2002أول عام 

ين بنههاًء علههى أداء يميهركب والبههاحثين األتههاوقهد أشههار إلههى احتماليهة وقوعههها الكثيههر مهن الكُ 

مانعكهال األزمهة كهان ، ر للشهيخوخة والتهدهورُذ وهي ثمهن لإلمبرا وريهة وُنه، يميركاالقتصاد األ

الهذي ، بحيث  ال هذا التشكيك بالفكر االقتصهادي الهذي أضهعف دور التهدخل الحكهومي، كبيراً 

 ميتوالتههي ُسهه، ب العالميههة الثانيههة  كنفههه لثالثههة عقههود الحقههة للحههر يميركههعههاخ االقتصههاد األ

 . «الثالثون الرائعة للنمو االقتصادي»

ن وعههدم انقههباط لههألدوات َهههمقههد كشههفت عههن وَ ، وهههي باإلضههامة إلههى أنههها أزمههة بنيويههة 

ومهن ، الشهركاتلحالة التماهل وغا الطرف عن الفسهاد والتزويهر   أداء  وهي نتيجة، االقتصادية

بالهدول ، يات المتحدة على السير إلى األمام   مشروعها اإلمبرا هوريمإنها أضعفت قدرة الوال مَّ ثَ 

ة إلهى العهودة لالحتمهاء بالهدول يميركناهيك أنها أجبرت اإلدارة األ، الحليفة كما أرادت له أن يكون

                                                 

 .102محمد أبو حمور، مصدر سابق، ص .د (1)
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والتخفيف عن كاهل اقتصاده المتهرنح   إ هار  يميركإلسناد الدور األ( األوروبية وغيرها) الحليفة

 . (1)لف المسببة لألزمةتوزيع الكُ 

ال يتهواءم ، أن التوهم بإلقاء مسببات األزمة على هذا القطهاع أو ذاك ما يجب اإلشارة إليه هنا

ومنهذ تسهجيل أول أزمهة عهام ، ماألزمة كامنة تاريخيًا   صلب النظام الرأسهمالي، مع منطق األشياء

وههي تتمتهرل وراء ، لهردع األزمهاتوهذا النظام ال يزال عاجزًا عن خلق منظومة متكاملة ، 1204

جمهل كونها المكان األضعف الهذي مهن خاللهه يمكنهها الولهو  إلهى مُ ، هذا القطاع أو هذه الظاهرة

ولههذا نلحهل أن أزمهة ، إال أن هذه القطاعهات تظهل مقهيفات وسهطية لألزمهة، االقتصاد الرأسمالي

ظهرت هي األخهرى  2002يلول أ /وأزمة سبتمبر، ظهرت ابتداًء من سوق األوراق المالية 1121

 .   قطاع العقارات

ماألزمههة تظههل تطههال ، وتههذهب أغلههب التحلههيالت إلههى قشههور األزمههة ولههيس إلههى جوهرههها

وقد تقصر مهدتها أو تنتقهل ممها بهين ههذا المفصهل ، االقتصاد الرأسمالي باستمرار ومن دون انقطاع

، وتهارًة تتهدخل الدولهة بقهوة، وتهارًة بالنقديهةتتم معالجتها تارًة بالوسائل الماليهة ، االقتصادي أو ذاك

 . وتارًة تنسحب

( ميكانزمهات السهوق)الثابت   كل ذلك أن هذا االقتصاد بآليهات العهرض والطلهب »لكن  

، قهد مشهل عهدة مهرات   ضهبط إيقهاع االقتصهادات المنتميهة لههذا النظهام، وبريادية القطاع الخاص

علهى  –كونها السوق األعظم ، دون استدعاء الدولة بقدرتهاوبالتالي يتبدى العجز عن المعالجة من 

  تحمهل مشهل وعنهف السهوق والغلهو   االعتمهاد علهى قهرارات األمهراد  -حد تعبير ابهن خلهدون

حتهى وإن ، وهمجية رأل المال االحتكاري المعولم   استجالب األربهاح، والمؤسسات الخاصة

 . (2)«إنساين تم ذلك بوجه غير

ك عهن حالهة التقههليل التهي تعتمههدها الكثيهر مهن الشههركات الرأسهمالية تجههاه ههذا كلهه ناهيهه

مما يؤشر من دون أي لبس أن الترتيبات المعتمدة تجاه األنشهطة الماليهة ، حاملي األسهم والسندات

                                                 

، 1توالهد األزمهات   النظهام الرأسهمالي، دار الحامهد، عّمهان، ط -م المعموري، الطومان القادمعبد علي كاظ.د.أ( 1)

 .14، ص 2012

 .11المصدر السابق، ص (2)
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وتهدمع شهعوب ، غير شفامة وتقليلية ومنفلتة( اأميرك)   الدول الرأسمالية بما ميها قلعة الرأسمالية

 . تورة هذا االنحالل المؤسساتي   دولة المؤسساتالعالم ما

ي ميركههيههة   عهههد الههرئيس األميركإن التحلههل الههذي أقههدمت عليههه الواليههات المتحههدة األ

من شروط وضوابط الدوالر كعملهة تسهويات دوليهة ومقهًا التفاقيهة ، 1171عام ، ريتشارد نيكسون

ا لنفسهها أميركهإذ وّمهرت ، قتصهاد العهالميكان يحمل    ياته خطورًة كبيرة علهى اال، بريتون وودز

وههو تجهاوز علهى الفلسهفة االقتصهادية التهي تحملهها ، إمكانية إضامية   خفا األعباء االقتصهادية

 . والمؤسسات المشايعة لها -مدرسة اليمين المتطرف –المدرسة النقودية 

بهل ن هذا النظهام قهد ُج على أ -كما أسلفت  -رو االقتصاد   العام الرأسمالينظِّ لقد أجمع مُ 

بل يذهب بعقهم للقول إن هذا النظام حامل ألزمهات مثلمها تحمهل السهحب ، على خلق األزمات

مقهد تبهدأ األزمهة   ، إال أنها تختلف   البهدايات والحهدوث، وميه سنوات عواصف شديدة، المطر

ون ههي مكمهن مهنالهك منها ق رخهوة يمكهن أن تكه، مثلمها ههو جسهد أي دولهة، هذا القطاع أو ذاك

، كونها لم تكن قد تحسبت لما يمكن أن يحدث عندما تقعف آليهات القهبط االقتصهادي، الخطر

 . (1)وبالتالي كل دولة، التي يعتمدها كل نظام

وال يمكهن ، ال يمكهن عزلهها عهن األزمهة البنيويهة للنظهام الرأسهمالي العهالمي، وهذه األزمة 

وخاصهًة األزمهة الماليهة الكبهرى   نهايهة ، العولمهة عزلها بشكل خاص عن األزمات المالية   ظهل

ت بالواليات المتحدة عندما انههارت بورصهة نيويهورك عقد الثمانينيات من القرن العشرين التي ألمَّ 

وال عن بقية األزمات المالية التي عصفت بمنا ق مختلفة   العهالم   نهايهة القهرن ، لألوراق المالية

 . حد والعشرينالعشرين ومطلع القرن الوا

، ال يمكهن عزلهها عهن نهه  الليبراليهة الجديهدة، وهذه األزمة وغيرها من أزمهات الرأسهمالية

ق عليهه اسهم  ِلهبإصهدار قهانون أُ ، كت صمامات األمان التي لجمت رأل المال ميما مقىالتي مكَّ 

يههود الههذي تههم علههى أساسههه إلغههاء كههل أشههكال الرقابههة والق، «قههانون تحههديث الخههدمات الماليههة»

                                                 

 .19عبد علي كاظم المعموري، مصدر سابق، ص .د.أ (1)
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ي مهن أزمهة الكسهاد ميركهوالقوابط التي وضعت   ثالثينيات القهرن العشهرين إلنقهاذ االقتصهاد األ

 . (1)الكبير

البورصههات  مَّ ومههن َثهه، ماألزمههة الماليههة التههي بههدأت مههع انهيههار سههوق المسههاكن والعقههارات

، ى الركهوددمعهت اقتصهاد الواليهات المتحهدة إله «ليمان برذرز»وعلى رأسها بنك ، والبنوك الكبرى

 . الذي انتقل إلى العديد من االقتصاديات الكبرى   العالم

كانت من القخامة بحيهث أذهلهت وأربكهت ، وحجم األموال التي مقدتها األسواق الغربية

 . عقول االقتصاديين البرجوازيين   مجال تدبر الحلول والمسكنات

أي أنههها ، يليههون دوالرتر( 2)  نيويههورك خسههرت   أسههبوع ( داو)مسههوق واحههدة مثههل  

 . (2)خسرت   أسبوع واحد أكثر من كل أموال ميزانيات الدول العربية   عام كامل

ي   الفترة األولى التهي أعقبهت ظههور الكسهاد المهالي   مرحلهة ميركلقد دخل االقتصاد األ

تلهف   حهين اخ، وذلك حسب بيانات المكتب الو ني لألبحهاث االقتصهادية   واشهنطن، الركود

 . زعماء أوروبا بشأن مقدار المال العام الذي ينبغي صرمه لمعالجة زيادة االنكماخ االقتصادي

   (يميركهالبنهك المركهزي األ) رئهيس المجلهس االحتيها ي الفيهدرالي؛ وقال بن برنهانكي

منوههًا بشهأن ، أن المزيهد مهن خفها أسهعار الفائهدة محتمهل دون شهك، 2002نهاية شهر نوممبر 

 . ضعف االقتصاد لفترة قصيرةاستمرار 

وأظهههرت بيانههات اقتصههادية بعههد مههرور ثالثههة أشهههر علههى انههدالع األزمههة انخفههاض إنتهها  

ما دعم التوقعهات   حينهه بهأن ، مع تراجع الطلب، وأوروبا والصين، المصانع   الواليات المتحدة

 . ل األسابيع الالحقةالبنوك المركزية   العالم ستواصل خفا أسعار الفائدة لألجل القصير خال

                                                 

ل، دار الشهروق، رام سميح مسعود، األزمة المالية العالمية، المركز الكندي لدراسات الشرق األوسهط، مونتريها.د (1)

 .22-24، ص2010اهلل، 

جريهدة الشهرق األوسهط اللندنيهة،  ،«نزيف   نيويورك ودماء   العالم الثالهث» :عبد الرحمن الراشد، مقال بعنوان (2)

 .12/10/2002تاري  
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إن البيانات السهيمة  «آي إتش إل غلوبل إنسايت» رئيس االقتصاديين  ؛ وقال نيجل غولت

مهق االنكمهاخ تؤكد عُ ، التي أظهرتها مؤشرات الصناعة   تلك الفترة   العالم و  الصين وأوروبا

 . (1)االقتصادي العالمي

 قرن العشرينجذور األزمة تعود إلى ثمانينيات ال: ثالثًا

وكهذلك صهندوق النقهد ، لقد نبهت الكثير من األبحاث والتقارير لخبهراء المهال واالقتصهاد

 تشهرين ثهاني  /نهوممبر) بهل إنهها دعهت   وقهت مبكهر، إلى مخا ر هذه األزمة قبل وقوعها، الدولي

 :وذلك لسببين، ولكن دون جدوى، إلى ضرورة تدخل الدولة لعالجها قبل أن تنفجر( 2007

مهن ، السلطة السياسية وأصحاب القرار االقتصهادي   الواليهات المتحهدة والغهرب عمومهًا أن .1

بهل إنههم مؤمنهون ، وعدم تدخل الدولة لتنظيم هذا السوق «حرية السوق»المؤمنين بأيديولوجية 

 . للسوق على تحقيق المصلحة العامة «اليد الخفية»بقدرة 

واكتفهى ، فكرة ترك السوق حرة لتصحح نفسها بنفسههاقاف إلى ذلك تبني االحتيا ي الفيدرالي ليُ 

 . لخلق المزيد من السيولة   السوق، باالستمرار   تخفيا سعر الفائدة

الشهركات الماليهة الكبهرى  وهه، أن المستفيد األول من التوسع   االئتمان وتعدد أدواته المعقدة .2

يين الذين يمثلهون جماعهة ضهغط قويهة إضامًة إلى مديريها التنفيذ،   الواليات المتحدة وأوروبا

وتهربطهم بهه ، وهم أصالً مؤمنون بحريهة السهوق، على متخذي القرارات االقتصادية والسياسية

 . (2)الت قوية تتيح لهم مرصة تجاوز القانونمصالح وِص 

، 2001وعههام  1111تين الماضههيتين عههام يميههركتختلههف عههن األزمتههين األ 2002إن أزمههة 

لكهن ، إذ شهد نمو االقتصاد العالمي آنذاك توقفًا لفترة وجيزة مقهط، نتا معتدلتينمتلكما األزمتان كا

                                                 

، الجزيهرة لميهًاا تهدخل الركهود، وآثهار األزمهة الماليهة تتصهاعد عاأميركه: تقريهر بعنهوان: نشرة االقتصاد واألعمال (1)

 .نت

األزمههات الماليههة واالقتصههادية   ضههوء الرأسههمالية  -خبيههر   االقتصههاد والعلههوم السياسههية –رمههزي محمههود ( 2)

 .11، ص 2012سكندرية، اإل -واإلسالم، دار الفكر الجامعي
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لالسهتهالك وتطهور  يونمهو قهو،   ظل سياسات اقتصادية سليمة وقوى عاملهة ذات إنتاجيهة عاليهة

مالكسههاد قههادم ( 2002أزمههة ) أمهها   هههذه األزمههة، مقههطرد للتجههارة العالميههة وضههرائب قليلههة

 . (1)ادية   هذه المرحلة أضعف بكثير مما كانت علية   المرتين السابقتينواألساسيات االقتص

رت أسواق الرهن العقاري   الواليات المتحهدة وغيرهها مهن الهدول الرأسهمالية     لقد ُحرِّ

وذلهك   إ هار الحريهة االقتصهادية التهي رمعهت لواءهها الليبراليهة ، أوائل ثمانينيات القهرن العشهرين

ك بإلغهاء القواعهد التنظيميهة التهي وضهعت   الحقبهة الكينزيهة حهدودًا قصهوى لقيمهة وذل، الجديدة

ووضعت أيقًا قواعد ملزمهة لترشهيد اسهتخدام ، القروض العقارية وألسعار الفائدة ومترات السداد

إذ ترتهب علهى ههذه اإلجهراءات الجديهدة إنشهاء سهوق ثانويهة ، االئتمان   أسهواق الهرهن العقهاري

 . (2)يللرهن العقار

بتوسهع ملحهوا   تطبيهق سياسهة ، ت هذه اإلجهراءات مهع بدايهة األلفيهة الجديهدةوجِّ وقد تُ 

واتبهاع سياسهة نقديهة توسهعية لزيهادة وتيهرة النشهاط االقتصهادي إذ ُخفِّقهت ، تحرير األنظمة البنكية

ماح وأدت زيههادة السههيولة   األسههواق وزيههادة متههرة السهه، معههدالت الفائههدة إلههى مسههتويات متدنيههة

دة إلهى توسهع المصهارف التجاريهة   مهنح القهروض العقاريهة وزيهادة ِحه، (ثالثهة أعهوام)للقروض 

من خالل تسهيل وتبسهيط إجهراءات وشهروط الحصهول ، المنامسة ميما بينها الجتذاب المقترضين

، وزيهادة عهدد المقترضهين، مما أدى إلهى توسهع كبيهر   االئتمهان العقهاري، على القروض العقارية

، 2007و 2001ي ية خالل الفترة ما بهين عهامَ ميركراك غير مسبوق   سوق العقارات األهور حِ وظ

 . (3)د   ارتفاع أسعار المنازل وظهور المقاربات المفر ة   األسواقتجسَّ 

ولم تعهد مقتصهرة علهى  9009التي بدأت بالتبلور منذ عام  لقد اتسعت دائرة أزمة العقارات

بهل صهارت تنتشهر ظالهها علهى أبنهاء ، ي يسكنها أصحاب الدخول المتدنيهةالت، واحي الهامشيةالق

وذلههك ألنهههم  ؛يين قههد أسههاءوا اسههتغالل دار سههكناهمميههركالطبقههة الوسههطى أيقههًا ألن ماليههين األ

                                                 

( أكتهوبر)ين أول تشهر 11جاغديش غوكهيهل، اآلثهار البعيهدة المهدى لألزمهة الماليهة، معههد كيتهو، منبهر الحريهة،  (1)

2002. 

 .12سميح مسعود، مصدر سابق، ص.د( 2)

 .12مصدر سابق، ص، سميح مسعود.د (3)
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وعلى نحو متصاعد رهن مساكنهم نظير قروض يستخدمونها لتمويهل تطلعهات مهن قبيهل ، واصلوا

 . فةكلِّ القيام بسفرة سياحية مُ  أو، شراء سيارة جديدة أو أثاث راق

و  كل مرة ترتفع ميهها القيمهة السهوقية لمسهاكنهم كهان ههؤالء الموا نهون يقترضهون أكثهر 

أي كانوا ينفقون ويزيدون رماهيتهم أكثر مأكثر من خالل عمليهات ، مقابل رهن عقاراتهم من جديد

 . (1)االقتراض المتصاعدة باستمرار

ي للحياة بعهد ميركاتفق اتفاقًا كامالً مع األسلوب األ، القروضإن تمويل اإلنفاق من خالل 

يون بغيهر ميركإذ إنه لم يسبق   الماضي أن استدان األ، 2002أحدث الحادي عشر من سبتمبر عام 

ههن يُ ولسههان حههالهم يقههول لَمهه، ل أو حسههابَجههوَ  روا مبنههى التجههارة سههمونهم باإلرهههابيين الههذين دمَّ

وإننها اآلن أصهبحنا ، ولن تفلحوا   مرض إرادتكم علينها، أسلوب حياتناإنكم لن تدمروا » :العالمي

 . «أكثر إصرارًا على التمتع بحريتنا أكثر من أي وقت مقى

وتعههزز هههذا الجنههون مههن خههالل سياسههة المصههرف المركههزي القائمههة علههى أسههعار الفائههدة 

م مههن مشههتقات زتكههوين رُ : ومههن خههالل صههيغة جديههدة ابتههدعتها مصههارف االسههتثمار، المتدنيههة

أي ابتدعوا  ريقة تكوين حزم تقم كهل واحهدة منهها ممهات أو آالف القهروض العقاريهة ، القروض

سهوق إلهى أوراق ماليهة تُ  مَّ ن َثهوذلك من أجل تحويل حزم القروض هذه ِمه، التي منحتها المصارف

 . (2)بأسعار مائدة مفر ة   االرتفاع

ويمهنح ، (Securitization - التوريهق)لنشهاط قتصادية على ههذا اوقد أ لقت األدبيات اال 

التوريق المؤسسات المالية المصرمية وغير المصرمية الفرصهة لتقهوم بتحويهل الحقهوق الماليهة غيهر 

بههدف إصهدار أوراق ماليهة جديهدة ؛ إلهى شهركة توريهق القابلة للتداول والمقهمونة بأصهول معينهة

 .  أسواق األوراق الماليةتكون قابلة للتداول  ، مقابل هذه الحقوق المالية

التهي أ لقهوا عليهها اسهم  -سهوق ههذه األوراق الماليهة تُ  مَّ وراحت مصارف االستثمار من َثه

إلههى شهركات التههأمين  Mortgage Backed Securities - (MBS) «سهندات مقهمونة بالعقههار»

 . وصناديق االستثمار ومصارف أخرى

                                                 

كههانون  /، ينههاير1171عههدد  ،أولههريش شههيفر، انهيههار الرأسههمالية، ترجمههة عههدنان عبههال علههي، عههالم المعرمههة (1)

 .219، ص 2010ثاني 

 .217أولريش شيفر، مصدر سابق، ص  (2)
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أي التهي  ؛ال من القهروض الرديمهة المتعثهرةوبهذا النحو تخلصت المصارف العقارية   الح

 . كانت المصارف قد منحتها إلى أمراد ال قدرة لهم على تسديدها

وبعدما تخلصهت المصهارف العقاريهة مهن ههذه القهروض واظبهت علهى دمهع مها لهديها مهن 

يقهاف إلهى ههذا أن وكهاالت التصهنيف ، جماعات ماكرة إلهى تهوريط المهوا نين بقهروض جديهدة

أي الهيمههات الماليههة التههي تصههدر شهههادات الجههدارة االئتمانيههة ) -( Rating agency)االئتمههاين 

أعطت هذه األوراق الماليهة المسهندة بهالقروض  -( شجع المستثمرين على شراء األوراق الماليةوتُ 

 . (1)وتقييمًا جيدًا جدًا   أحيان أخرى، المتعثرة تقييمًا جيدًا   بعا األحيان

وبههذه الطريقهة المثيهرة للعجهب ، راق كأنهها مقهمونة إلهى حهد بعيهدوهكذا بدت ههذه األو

، تحولت القروض المتعثرة إلى أوراق مالية من الدرجة األولى وتحول النحال إلهى ذههب خهالص

 . وتحول القرض ذو المخا ر العالية إلى قرض ممتاز التقدير

تجزئههة ) «Slicing and Dicing»سههمون هههذه المعههامالت العجيبههة بهههوكههان المصههرميون يُ 

مالعامهل   إحهدى مصهانع : مبهذه الطريقة تتوزع مخها ر القهروض علهى العهالم أجمهع، (واختالق

قهد يواصهل دمهع مها   ذمتهه ، ي لشراء منهزل معهينأميركألف دوالر ( 200)كليفالند الذي اقترض 

ن لكنه ال يعلهم أن ههذا المصهرف شهطب ههذا القهرض مه، من أقساط إلى مصرمه العقاري المحلي

 . زر الكيمنوأنه ربما نقله من والية أوهايو إلى ُج ، مت  كَ سر وتَ ميزانيته بيُ 

حيث يشاء   ربهوع العهالم إلهى  مَّ ن ثَ حتى ينتقل مِ ، زر الكيمنوال يكاد القرض يصل إلى ُج 

ومن هناك إلى حسابات مصرف تمتلكه إحهدى الواليهات األلمانيهة ، صندوق استثمار يقيم   لندن

(Landesbank) ،أو إلى شركة تأمين إيطالية على سبيل المثال . 

مههي تأخهذ عمولهة مقابهل قيامهها بهرزم ، إن مصارف االسهتثمار ههي الوسهيط   ههذه اللعبهة

 Slicing and»أي مقابههل قيامههها بمعههامالت التجزئههة واالخههتالق ، القههروض إلههى حههزم مختلفههة

Dicing» . 
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وول »برى على مصارف المال العاملهة   ت هذه المعامالت الكرَّ دَ ، وحده 2009مفي عام 

ومن هنها ال عجهب أن تتطلهع ههذه ، يةميركأرباحًا بلغت مليارات كثيرة من الدوالرات األ «ستريت

 . (1)المصارف بفار  الصبر إلى وصول إمدادات جديدة من القروض

  عمليهات الهرزم واسهعي الحيلهة والقهدرة  «وول سهتريت»وكان الفنانون المتخصصون   

م األمهر  هويالً حتهى راح ههؤالء يسهتحدثون مهن الحهزم ُد لكن لم يَ ، غ جديدة للرزميَ على ابتكار ِص 

أي ؛ (MBS)اختصهارًا أو  Mortage Backed securitiesالصغيرة أوراقًا مالية أ لقوا عليهها اسهم 

ومههن هههذه األوراق الماليههة حههزم أكبههر صههاروا يطلقههون عليههها اسههم ، سههندات مقههمونة بالعقههار

(Collateralized Debt Obligation) ، أو اختصهههارًاCDO  َّين المقهههمونة أي سهههندات الهههد

 . ين المقمونة بالقروض المقمونة بالعقاراتقاصدين بذلك سندات الدَّ ، بقمانات إضامية

مإن المتاجرة بالقروض المتعثرة ما كانت أكثر مهن معهامالت غايهة   : و  المحصلة النهائية

يين بال علم وال دراية بموضهوع المهادة األوليهة التهي تعمهل ميركميه مقراء األ معامالت يزود: الخبث

 . بها وول ستريت

يين مهن أن يصهبحوا ميركمالمصارف تطعم هذه القروض بما هو ضروري لتمكين أغنياء األ

إذ إنه بمساعدة مصارف عقارية ال ضمير لها ومصهارف عقاريهة أخهرى محنكهة بالسهلب ، أكثر ثراءً 

أي مهن العامهة إلهى ، ةههاجرى توزيع الرماهية من أصحاب منهازل جهلهة إلهى مسهتثمرين دُ ، والنهب

 . الُمنعَّمين العاملين   وول ستريت

، وهكذا ظلت اللعبة تبشر بهالربح الهومير مها دامهت أسهعار العقهارات تتزايهد بنحهو متواصهل

قهدرة علهى تسهليف مكلما كانت البيهوت الواقعهة   القهواحي أكثهر قيمهة كانهت المصهارف أكثهر 

وكهان الفنهانون   ابتكهار البقهائع الماليهة الجديهدة أكثهر قهدرة علهى إحالهة مزيهد مهن حهزم ، زبائنها

 . (2)القروض إلى المستثمرين

لذا مإنهها مها عهادت  ؛وألن المصارف أمست تتخلص   الحال من الرهون العقارية المتعثرة

و أن تنمهو رْ ومهن هنها ال َغه، يتمتهع بهها المقترضهونبحاجة إلى تقصي ماهية الجدارة االئتمانية التهي 

 . معامالتها بمعدالت عظيمة
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قروضههًا عاليههة المخهها ر  2001مههإذا كانههت هههذه المصههارف العقاريههة قههد منحههت   العههام 

(Subprime ) مإنهها منحهت بعهد أربعهة أعهوام مهن ههذا ، يأميركهمليار دوالر ( 120)بلغت قيمتها

أي إلى مها مجموعهه ؛ كانت قيمتها قد ارتفعت إلى خمسة أضعاف، رالتاري  قروضًا عالية المخا 

 . يأميركمليار دوالر ( 922)

هذه القهروض متجهاهلين مها تنطهوي  وكان المستثمرون يتقبلون عن رضا وجشع كبير حزمَ 

أي تبلهغ ، ومبههورين بمها يدمعهه أصهحاب المنهازل مهن موائهد مكونهة مهن خهانتين، عليه من مخا ر

وهكذا و  نهاية المطاف كان ما يزيد على خمس كهل األوراق الماليهة المتداولهة   ، وأكثر %10لها

 . (1)يةميركيرتبط ارتبا ًا مباشرًا أو غير مباشر بسوق العقارات األ، العالم بسعر مائدة ثابت

لكهن ههذا االعتقهاد كهان ، لقد ساور البعا االعتقهاد أنههم إزاء صهناعة ماليهة دائمهة الحركهة

 . إنه ال يمكن للمرء أن يواصل بيع بقائع مالية عالية المخا ر إلى األبدإذ ؛ زائفًا

، إذ إنه مع بدء أسعار العقارات باالنخفاض ؛الفقاعة 2009وهكذا انفجرت   خريف عام 

حاها أمست عقهاراتهم وبين ليلة وُض ، بدأ أصحاب المنازل يتعثرون   سداد ما   ذمتهم من أقساط

و  لمهح البصهر ، القروض التي حصلوا عليهها مقابهل رههن منهازلهم السهكنيةالسكنية أقل قيمة من 

 . مقى وانققى نهائيًا ذلك الزمن الذي كانوا ميه قادرين على خدمة ما   ذمتهم من ديون

ما كان المرء يصدق بأن هذا الكم الهائل من القروض قد أشهرف اآلن علهى ، و  باد  األمر

 المسهمى، الرائد والمتخصص   المصرف السويسري العمالق – وكان تومال زيمرمان، االنهيار

 2009 قهد كتهب   ديسهمبر –قد قام بابتداع حزم القهروض ( UBS - االتحاد السويسري للبنوك»

لقد ُأخذنا على حين غرة حين شهاهدنا السهرعة التهي تتطهور بهها  » :قائالً  «وول ستريت جورنال»  

 . «اإلحداث

ظهههرت بشههكل أكثههر وضههوحًا بههوادر األزمههة الماليههة   ، 2007شههباط / و  شهههر مبرايههر

عنهدما لهم تسهدد تسهليفات الهرهن العقهاري الممنوحهة ألشهخاص ال ، يةميركاألة الواليات المتحد

إذ ظهرت أولى عمليات اإلمالل لمؤسسهات مصهرمية متخصصهة   ، يتمتعون بالقدرة على الدمع

يههة ميركإذ تههدخلت وزارة الخزانههة األ، واإلمههالل ثههم بههدأ مسلسههل االنهيههارات، الواليههات المتحههدة
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لتقههع تحههت الوصههاية المؤسسههتين العمالقتههين   مجههال ، 2002أيلههول  /سههبتمبر 7الحقههًا   

 . (1)(مريدي ماك)و( مان ماي)وهما ، تسليفات الرهن العقاري

مالفقاعهة صهارت ، حهزم القهروض وبهدعوهكذا مإن التطور كان أسرع بكثيهر ممها تصهوره مُ 

تهش إ» مفي ذلك الشههر تعهين علهى مصهرف. بسرعة تتزايد من يوم إلى آخر، د ما ميها من الهواءتفق

أن يقهع جانبهًا ، والذي هو ثالث أكبر المصهارف   العهالم، م   لندنائالق( HSBC - ل بي سيإ

ولمواجهة الخطر النهاجم عهن ، ية لمواجهة المخا ر المقبلةميركالعديد من مليارات الدوالرات األ

كهان  ؛عجز عشرات اآلالف من أصحاب العقارات السهكنية عهن تسهديد مها   ذمهتهم مهن قهروض

 . (2)قد اشتراها ميما مقى من الزمن «ل بي سيإتش إ» مصرف

ثاين أكبر مسوق للقروض المتعثرة وهو المصهرف العقهاري ، 2007آذار  /وانهار   مارل

New Century Financial وانهيار ههذا المصهرف مثهال نمهوذجي علهى ،   والية كاليفورنيا القائم

 . برمتها «وول ستريت»مدى النشوة التي أسبغتها القروض عالية المخا ر على 

 New Centuryمكبههرى مصههارف االسههتثمار واظبههت علههى تسههليف المصههرف العقههاري 

Financial وذلههك لتمكينههه مههن مههنح اآلالف مههن أصههحاب المنههازل القههروض التههي ، المههال الههومير

 . (3)ون الحصول عليهاينشد

وقفههت المصههارف علههى أهبههة االسههتعداد لتكههوين رزم مههن القههروض ، وعلههى صههعيد آخههر

 . وما سوى ذلك من مستثمرين آخرين، بيعها إلى صناديق المخا ر مَّ ومن ثَ ، العقارية

كهان  Greenlight Capital Financialمإن صهندوق المخها ر العمهالق ، ومن ناحية أخرى

وإلهى مها قبهل أسهبوع واحهد مقهط مهن انهيهار  New Century Financialهمين   أحد كبهار المسها

Century FinancialNew قهد أكهد أن ، مهن أكبهر المصهارف العاملهة   وول سهتريت اً كهان واحهد

وأنه بالتالي ينصح المستثمرين بشراء أسهم ههذا ، سيرتفع Bear Streams -سعر أسهم بير ستيرنر 

 . المصرف
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 تو  ذات الوقهت بهدأ، األشهر الالحقة عشرات المصارف المصير نفسههوقد واجهت   

 . أعداد أصحاب المنازل الذين أثقلت كاهلهم الديون يتزايد با راد

يهة قهد عزمهت علهى الوقهوف   وجهه األزمهة بكهل مها تملهك مهن ميركوكانت الحكومهة األ

ف علهى تجميهد تحصهيل يهة المصهارميركأرغمهت وزارة الخزانهة األ 2007و  ديسمبر ، إمكانات

 . (1)الفوائد من أصحاب المنازل الذين لم يتخلفوا بعد عن الوماء بالتزاماتهم

وبعد شهر واحد مقط راح الرئيس األسبق جور  بهوخ االبهن يعلهن عهن تبنهي خطهة بقيمهة 

 . ي للركودميركوللحيلولة دون تعرض االقتصاد األ، ي لتنشيط االقتصادأميركمليار دوالر ( 120)

 Housing- قههانون اإلسههكان)شههرع الكههونجرل قانونههًا اسههمه  2002تمههوز  /يوليههو و 

Bill) ، مليهار ( 100)وبموجب هذا القانون أصهبح بإمكهان واشهنطن أن تخصهص صهندوقًا بقيمهة

 . ي يتولى إغاثة أصحاب المساكن المفلسينأميركدوالر 

كبهر حالهة إمهالل يهون شههود عيهان علهى أميرككهان األ، 2002وقبل مترة وجيهزة مهن عهام 

والتهي كانهت قهد ،   كاليفورنيا القائمةالمؤسسة  ؛Indymac – نديماكإ مقد انهارت، عرمها التاري 

( 9122 – 1121)وكما حدث   حقبهة أزمهة الكسهاد الكبيهر . منحت الكثير من القروض العقارية

لكهن ، المختلفهةلة أمهام مهروع المصهارف أخذت حشود كبيرة من الموا نين تتجمع    وابير  وي

 . ةغلقأبواب هذه الفروع ظلت م

أكبههر المؤسسههات المختصههة بإعههادة تمويههل التسههليف  2002وبههدأت تتههرنح   سههبتمبر 

ومههن حيهث الوظيفههة ، Freddie Mac - ومريههدي مهاك Fannie Mae - مههاين مهاي :العقهاري مثهل

 . (2)مماثلة لهما ال توجد   أوروبا قرينة، ومريدي ماك، ماين ماي الموكلة إلى الشركتين

، تشتري المؤسستان ما لديهما من قروض   ذمهة األ هراف األخهرى، وبتكليف من الدولة 

وبههذا النحهو تسهاعد هاتهان المؤسسهتان األمهراد علهى شهراء العقهارات ، وتؤمن على هذه القهروض

 . بأسعار مائدة ميسرة
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أي ممها كانهت ، ومريدي على شراء جزء مهن حهزم القهروض ماين وعلى صعيد آخر واظبت

مصههارف االسههتثمار قههد تكلفههت بصههره إلههى حههزم قههد تتسههاوى وقههد تختلههف مههن حيههث القههروض 

 . غير أن كثيرًا من هذه القروض كان قد أمسى بال قيمة، المجمعة ميها

وأشههرمت ، تعرضههت الشههركتان مههاين ومريههدي لخسههائر معتبههرة، وعلههى خلفيههة هههذا التطههور

وكهان واضهحًا أن تعهرض الشهركتين لإلمهالل ، 2002العهام   صهيف  دالسيولة لديهما على النفا

كانتها قهد  ممؤسسهتا إعهادة تمويهل التسهليفات العقاريهة: سيؤدي إلهى انهيهار النظهام المهالي العهالمي

، يهةميركاقترضتا من كل أرجاء العالم أمواالً بقيمهة تزيهد عهن العديهد مهن تريليونهات الهدوالرات األ

 . فة الموكلة إليهماوذلك بغية النهوض بأعباء الوظي

المصهرف المركهزي الروسهي والمصهرف المركهزي  –وكانت بعا المصارف المركزيهة 

يهن بقيمهة قد امتلكت   محامظها االسهتثمارية سهندات دَ  –على سبيل المثال ال الحصر ، األوروبي

 . ي تقريبًاأميركتصل إلى تريليون دوالر 

واثقههًة مههن أن هههذه ، كزيههة المعنيههةأي المصههارف المر ؛وكانههت سههلطات اإلصههدار النقههدي

أي أن ههاتين الشهركتين  ؛ومريهدي مهاين مههي مقهمونة بكفالهة، السندات ال تنطهوي علهى أي خطهر

ض الجههة أو بعها الجههات المصهدرة لههذه السهندات تتكفالن بدمع قيمة السهندات   حهال تعهر  

رضهة الرتكهاب أبشهع قهًا عُ أن التطورات الالحقة تؤكهد أن المصهارف المركزيهة أي َد يْ بَ ، لإلمالل

 . (1)األخطاء

حهاول وزيهر  2002أيلهول / و  ضوء هذه التطهورات الخاصهة بانفجهار األزمهة   سهبتمبر

إذ كلههف هيمههة مكونههة مههن أربعههين شخصههًا يعملههون لههدى ، الخزانههة هنههري باولسههون إنقههاذ الوضههع

 . (مريدي)و (ماين)بدراسة السبل الكفيلة بإنقاذ  «مورغان ستانلي»مصرف االستثمار

، وظل وزير الخزانة يتهداول الموضهوع مهع مهوظفي مصهرف االسهتثمار علهى مهدى أسهابيع

لكن الوضع تفهاقم حهين ههددت بعها الحكومهات والمصهارف المركزيهة األجنبيهة بوقهف شهراء 

 . ماين ومريدي ين مقمونة بكفالةسندات دَ 

نههة باولسههون نصههح موظفههو مورغههان سههتانلي وزيههر الخزا، وعلههى خلفيههة هههذه التطههورات 

وعمالً بهذه النصيحة و  ضهوء انفجهار األزمهة  لهب وزيهر الخزانهة ، بقرورة التدخل بشكل قوي
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ي الشههركتين المختصههتين بإعههادة تمويههل التسههليفات مههن رئيَسهه 2002  الخههامس مههن سههبتمبر 

ا وأبلغهمها باولسهون   ههذا اللقهاء بهأن ال خيهار أمامهمه، بقرورة المجهيء إلهى واشهنطن، العقارية

 . سوى أن يتركا رئاسة الشركتين

ليصهبحا تحهت وصهاية الدولهة بعهد أن ، يهة علهى تأميمهمهاميركوبالتالي أقدمت الحكومة األ

ي وبعهد أن بهدأ مسلسهل االنهيهارات تباعهًا   شههرَ ، وصلت األزمة   سوق العقارات نقطة الذروة

 . (1)2002تشرين أول / وأكتوبر، أيلول /سبتمبر

  َ(2)وما هي الجهات التي تتحمل مسؤولية اندالع األزمة على هذا النحون هم األشخاص وم 

لقههد تسههاءل العديههد مههن االقتصههاديين والسياسههيين عههن األشههخاص والجهههات والههدول 

 . والمنظمات التي تتحمل مسؤولية ما جرى

ية   تقرير لها مجموعة مهن األسهباب واألحهداث ميركاأل« تايم»وبهذا الصدد حددت مجلة

التي كان لها دور كبير   حدوث األزمة علهى أمهل إخقهاعهم للمحاسهبة   ، ص والدولواألشخا

 :وذلك على النحو التالي ...المستقبل

ن يجههب توجيههه أصههابع وهههو أول َمهه ؛«آالن جرينسههبان» المههدير السههابق لالحتيهها ي الفيههدرالي .1

 . االتهام له   األزمة المالية

بينهها انهيهار أسهواق المهال ، يته شهدت العديهد مهن األزمهاتإن مترة وال» :«تايم » يقول تقرير مجلة

، 2001، 2000ي نترنهت بهين عهامَ وأزمهة شهركة اإل 1112وأزمهة إدارة األمهوال عهام ، 1127عام 

اذ الوضهع بعهد ظههور األزمهة قهوقد رس  جرينسبان خاللها مكهرة تهدخل االحتيها ي الفيهدرالي إلن

 . تدخل وتجنب حصول األزمةمقد ترك آلية السوق لل، وليس قبل ظهورها

نههه   إإذ ؛ أدوات التشههريع والرقابههة   الواليههات المتحههدة تتحمههل جههزءًا كبيههرًا مههن المسههؤولية .2

دوات التشهريع والرقابهة لهم أإال أن ، عت ميه قهوانين صهارمة لعمهل المصهارفِض الوقت الذي وُ 

العقاري تعمهل بحريهة قراض إذ تركت المؤسسات المالية وشركات اإل، تقم بالدور المنوط بها

 . دون رقيب يردعها عن الدخول   مغامرات استثمارية
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إذ تحهول العمهل المهالي مهن البنهوك ، التحول الذي شهده النشاط المهالي   الواليهات المتحهدة .1

إذ المحهامل ، وول سهتريت تحهول إلهى، التي تمتلك بيانهات ماليهة تظههر الهديون والموجهودات

األمر الذي يمكن معه نقهل األمهوال إلهى قطاعهات غيهر ، هذه البياناتالمالية التي ال تمتلك مثل 

 . بحجة البحث عن أرباح دون أن ينتابهم القلق من محاسبة مستقبلية، منتجة

مقد شجعت الواليات المتحدة موا نيها علهى ، ية حيال امتالك البيوتميركسياسة الحكومة األ .4

ذلهك لخطهأ األكبهر تمثهل   تجاهلهها لتهأثير ولكهن ا، امتالك المنازل وقدمت تسهيالت ضريبية

 . وإغفالها سياسة اإلقراض غير المنطقية، على العرض والطلب

إذ كهان الميهزان التجهاري مهع الواليهات المتحهدة    –الصين للفوائا المالية الهائلهة  استخدام .2

ههور أزمهة وكان لذلك أثر كبيهر   ظ، ةيميرك  االستثمار المكلف باألسواق األ -صالح الصين

 . الرهن العقاري

وذلهك مهن خهالل اإلشهارة إليهها ،   نظرية السوق الحر تتحمل مسهؤولية أساسهية «الخفيةاليد » .9

وهي غالبًا ما تجعل المستثمرين يتصرمون بانفعالية حيال مها يهرد إلهيهم مهن ، «أسطورة» وكأنها

 . سلبًا وإيجابًا.. أرقام

ههها لهههم البنههوك بشههروط سهههلة وأخههذوا يسههتدينون انغمههال النههال    فههرة المههال التههي أتاحت .7

 . مع علمهم األكيد بعدم قدرتهم على سدادها، األموال

رغهم ، هو المسؤول الثهامن عهن األزمهة، وومقًا لتقرير مجلة تايم مإن الرئيس جور  بوخ االبن .2

يمتلهك دة الحكهم وكهان حزبهه نهه كهان   ُسهإإذ ، أنه حاول إلقاء تبعية األزمة على الديمقرا يين

إذ تفاقمههت األزمههة جههراء ، الغالبيههة النيابيههة لعههدة سههنوات دون أن يقههوم بعههال  أسههال المشههكلة

األمر الذي قلب الهومر   الميزانيهة  ؛وإنفاقه الكبير على المغامرات العسكرية، سياساته القريبية

 . إلى عجز كبير

وذلهك  ؛لمسهؤولية عهن األزمهةاألسبق بيل كلينتون المرتبة التاسعة   ا يميركويحتل الرئيس األ .1

والهذي يحظهر علهى هيمهات الرقابهة ، 2000من خهالل القهانون الهذي أقهّره   نهايهة واليتهه عهام 

 . والتي كانت من أسباب األزمة، باع للجمهورالتدخل   المشتقات المالية التي تُ 
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إلههى مههنح  ويمههنح التقريههر المرتبههة العاشههرة إلههى شههركات التصههنيف االئتمههاين التههي انههدمعت. 10

ممها أدى إلهى خهداع الكثيهرين ، وهي   الواقع خطيرة وغيهر مسهتقرة، تصنيفات عالية االستثمارات

 . وتور هم ميها

ينهار كان السبب الحهادي  «ليمان برذرز» أن ترك مصرف، ةيميركوأخيرًا رأى تقرير المجلة األ. 11

ينهههار بطريقههة مههدمرة أرعبههت  مقههد ُتههرك، عشههر   ظهههور األزمههة الماليههة بشههكلها المعههروف آنههذاك

 . (1)ومتحت الباب لخرو  جماعي من األسواق، األسواق

وأيقهًا ، تجدر اإلشارة هنا إلى أن العديد من األبحهاث والتقهارير لخبهراء المهال واالقتصهاد

تشهرين / نهوممبر)ودعهت   وقهت مبكهر ، قد نبّهت إلى مخا ر هذه األزمهة، صندوق النقد الدولي

وذلك لسهببين ، ولكن بدون جدوى، ضرورة تدخل الدولة وعالجها قبل أن تنفجرإلى  (2012 ثاني 

 :هما

أن السههلطة السياسههية وأصههحاب القههرار االقتصههادي   الواليههات المتحههدة والغههرب : أوالً 

بهل إنههم ، وعدم تدخل الدولة لتنظيم هذا السوق «حرية السوق» من المؤمنين بأيديولوجية، عمومًا

قاف إلهى ذلهك تبنهي االحتيها ي يُ ، الخفية للسوق على تحقيق المصلحة العامةمؤمنون بقدرة اليد 

واكتفهى باالسهتمرار   تخفهيا سهعر ، الفيدرالي لفكرة ترك السوق حهرة لتصهحح نفسهها بنفسهها

 . الفائدة لخلق المزيد من السيولة   السوق

هههي الشههركات ، قههدةأن المسههتفيد األول مههن التوسههع   االئتمههان وتعههدد أدواتههه المع: ثانيههًا

إضامة إلى مهديريها التنفيهذيين الهذين يمثلهون جماعهة ، المالية الكبرى   الواليات المتحدة وأوروبا

، وههم مؤمنهون أصهالً بحريهة السهوق، تخهذي القهرارات السياسهية واالقتصهاديةضغط قويهة علهى مُ 

 . الت قوية تتيح لهم مرصة تجاوز القانونوتربطهم بهم مصالح وِص 

 الكبرى 1009اليوميات والمراحل الساخنة ألزمة  :رابعًا
عنهدما  2002قبل حوالي عهام ونصهف مهن تهاري  نشهوء أزمهة ، بدأت األزمة المالية عمليًا

بسههبب عههدم تسههديد ، ظهههرت مالمههح إمههالل بعهها المؤسسههات الماليههة   الواليههات المتحههدة

بعهد إمهالل بنهك  2002آذار / ثهم خرجهت إلهى العلهن   شههر مهارل، تسليفات الرهن العقاري
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ولتنتقهل األزمهة إلهى مؤسسهات ، قبهل أن تفلهس مصهارف أخهرى، «بير سهتيرنر» يميركاألعمال األ

 . إلى أوروبا والخلي  وبقية دول العالم مَّ ومن ثَ ، ية عمالقةأميركوشركات 

عهن تكبهدها خسهائر مادحهة ( مهاين مهاي) أبلغهت شهركة، 2002مفي الربع الثالث من العهام 

وقالت إنها بحاجة إلى مزيهد مهن ، ليار دوالر وسط مشل الرهانات على الرهون العقاريةم 21بقيمة 

 . (1)أما مؤسسة مريدي ماك مكان وضعها أمقل بقليل، النقد من الحكومة لمواصلة العمل

مريهدي »و «مهاين مهاي» لقد أصاب االرتعاخ ساحة السوق بسهبب اسهتيالء الحكومهة علهى

جهاء االسهتيالء ، ين العمالقتين كانتا تحظيان بهدعم حكهومي ضهمنيبالرغم من أن المؤسست، «ماك

رشهحة ألن تصهبح أسهوأ ومُ ، باتهت األوضهاع سهيمة جهداً : بين شيمًا مختلفًا تمامهًايُ الفعلي عليهما لِ 

 . بسرعة

ي مههاين مههاي ومريههدي مههاك سههاءت ن تليهها االسههتيالء علههى شههركتَ يْ وخههالل األسههبوعين اللههَذ 

إذ تحتسب هذه الهوامش الفهرق بهين معهدالت الفائهدة المدموعهة علهى  ؛أوضاع الهوامش االئتمانية

إذ إنه كّلما اتسع الهامش بهين ديهون ، ة وأنواع أخرى من الديون غير الحكوميةيميركديون الخزانة األ

الواليات المتحدة اآلمنة جدًا والديون غير الحكومية األخطر كلما ارتفع مستوى القلهق أو الخهوف 

 . (2)  ساحة السوق

 :(3)وميما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها األزمة المالية

الممنوحهة للمهدينين جهراء عهدم ) عدم تسديد تسهليفات الهرهن العقهاري: 2007شباط  /مبراير -

ويسههبب أولههى عمليههات ، يتكثههف   الواليههات المتحههدة( تمههتعهم بقههدرة كاميههة علههى التسههديد

 . اإلمالل   مؤسسات مصرمية متخصصة

البورصهات تتهدهور أمهام مخها ر اتسهاع األزمهة والمصهارف المركزيهة : 2007آب  /طسأغس -

 . تتدخل لدعم سوق السيولة

                                                 

، 2010ت، دار الكتاب العربي، بيروت، ترجمهة جهوان صهفر مغهالي، يدايف كتسال، نهاية إمبرا ورية وول ستر (1)
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ي ُيخّفها معهدل مائدتهه الرئيسهية ميركهاالحتيها ي الفيهدرالي األ: 2002 ثاني  كانون /ريناي 22 -

 وسههيجري الحقههًا تخفيقههه، وهههو إجههراء ذو حجههم اسههتثنائي، %142ثالثههة أربههاع النقطههة إلههى 

 . نيسان /ونهاية أبريل، كانون ثاني / ينايربين  %2تدريجيًا إلى 

 . «نورذرن روك» الحكومة البريطانية تؤمم بنك: 2002شباط  /مبراير 17 -

 «بيهر سهتيرنر» يميركهيعلن شهراء بنهك األعمهال األ «جي بي مورغان» :2002آذار  /مارل 19 -

 . ليومع المساعدة المالية لالحتيا ي الفيدرا، تدنبسعر مُ 

يههة تقههع المجمههوعتين العمالقتههين   مجههال ميركوزارة الماليههة األ: 2002أيلههول  /سههبتمبر 7 -

تحهت الوصهاية  يلهة الفتهرة التهي  «مهاين مهاي»و «مريهدي مهاك» وهما، تسليفات الرهن العقاري

 . مليار دوالر 200إلعادة هيكلة ماليتهما مع كفالة ديونهما حتى حدود ، تحتاجان إليها

بإمالسهه بينمها يعلهن أحهد أبهرز  «ليمان برذرز» اعتراف بنك األعمال: 2002أيلول /سبتمبر 12 -

 ههو «وول سهتريت»شراء بنك آخهر لألعمهال    «اأميركبنك أوف » وهو، يةميركالمصارف األ

مليهار ( 70)وتتفق عشرة مصارف دولية على إنشاء صهندوق للسهيولة برأسهمال ، «ميري لينش»

  حين توامق المصارف المركزية علهى مهتح مجهاالت ، ها إلحاحًادوالر لمواجهة أكثر حاجات

 . التسليف

مهان بفعهل ؤمِّ يهة تُ ميركي والحكومة األميركاالحتيا ي الفيدرالي األ: 2002أيلول  /سبتمبر 19 -

عبر منحها مسهاعدة ، المهددة باإلمالل «إيه آي جي» األمر الواقع أكبر مجموعة تأمين   العالم

 . من رأسمالها %7141دوالر مقابل امتالك مليار  22بقيمة 

البورصات العالمية تواصل تهدهورها والتسهليف يقهعف   النظهام : 2002أيلول  /سبتمبر 17 -

 . وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية، المالي

 «لإتش بهي أو إ» هيشتري منامَس  «ل بيإلويد تي » البنك البريطاين: 2002أيلول  /سبتمبر 12 -

مليهار دوالر لتخلهيص  700ية تعلن أنها تعد خطة بقيمهة ميركوالسلطات األ، المهدد باإلمالل

 . المصارف من أصولها غير القابلة للبيع

 انهيههار سهههم المجموعههة المصههرمية والتههأمين البلجيكيههة الهولنديههة: 2002أيلههول  /سههبتمبر 29 -

و  الواليهات  ...بب شهكوك حهول قهدرتها علهى الومهاء بالتزاماتههابسه،   البورصة «مورتيس»
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بمسهاعدة السهلطات  «واشهنطن ميوتشهوال» منامسهه «جهي بهي مورغهان» المتحدة يشهتري بنهك

 . الفيدرالية

و  أوروبها ، يهة موضهع اتفهاق   الكهونجرلميركخطهة اإلنقهاذ األ: 2002أيلهول  /سبتمبر 22 -

و  بريطانيها جهرى .. ات بلجيكها وهولنهدا ولوكسهمبور ل سلطبَ من قِ  «موريتس» جرى تعويم

 . «بنك برادمورد وبينغلي» تأميم

 «وول سههتريت»، ي يههرما خطههة اإلنقههاذميركههمجلههس النههواب األ: 2002أيلههول  /سههبتمبر 21 -

 . تنهار

تراجعت بقوة هي األخرى خالل النههار   حهين واصهلت معهدالت  وكانت البورصات األوروبية 

 . صارف ارتفاعها مانعًة المصارف من إعادة تمويل ذاتهاالفوائد بين الم

، يهة   مجلهس النهواب بعهد مجلهس الشهيو ميركإقرار خطهة اإلنقهاذ األ: تشرين أول /أكتوبر 1 -

 . والبورصات تواصل انهيارها

والبنهك الهدولي ينعهى ، األسواق الخليجية واألوروبية تعيش يومًا أسهود: تشرين أول /أكتوبر 9 -

 . عمجموعة السب

وبريطانيا تقهرر تهأميم أكبهر ، خفا الفائدةالمصارف المركزية العالمية تُ : تشرين أول /أكتوبر 2 -

وخسههائر دول الخلههي  ، األسههواق تنههتعش ألقههل مههن سههاعتين ثههم تواصههل هبو هههاو، مصههارمها

 . مليار دوالر   أيام معدودة( 120)العربية تبلغ 

حالة الهذعر نحهو مها ههو أسهوأ مسهجلًة تراجعهًا أسواق العالم تتجاوز : تشرين أول /أكتوبر 11 -

 .   غقون أيام %20أي هبوط األسعار بأكثر من ، بعكس التعريف غير الرسمي لالنهيار

، مليار يهورو لقهمان القهروض مهن مصهارف( 1100)خطة أوروبية به: تشرين أول /أكتوبر 14 -

ا إلهى أميركهلبورصات مهن متنتعش ا، وتأميم مصارف أخرى تعيد األسواق إلى سكتها   العالم

يهة بعهد سهاعات عهن ضه  ميركمع إعالن السلطات األ، أوروبا إلى الخلي  وتستمر   ارتفاعها

 . (1)وتقديم ضمانات جديدة للقروض، مليار دوالر   رؤول أموال مصارف( 220)
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داو » مهع خسهارة مؤشهر 2002سهبتمبر  12لقد شهدت بورصة نيويورك خسائر مادحة يوم 

ي ثقههة ميركهه  الوقههت الههذي حطههم ميههه االضههطراب المههالي األ، نقطههة( 200)ثههر مههن ألك «جههونز

 . المستثمرين   سالمة االقتصاد

  ذلهك اليهوم إشههار  –ي أميركهرابع أكبر بنك اسهتثماري  –( ليمان برذرز)وقد  لب بنك 

مهن  «اأميركهبنهك »و «بنهك بهاركليز» :عقب انسحاب أكثر المشهترين جديهة وهمها، إمالسه رسميًا

وههو أكبهر ضهامن ؛ الهذي يتخهذ مهن نيويهورك مقهرًا لهه - «ليمهان» وخسهر، مباحثات شراء الشهركة

عقهب خسهائر قاسهية  2002من قيمته السوقية خالل عهام  %14، ي ألوراق الرهونات الماليةأميرك

 . من االستثمارات المرتبطة بالرهونات

ثالهث أكبهر بنهك اسهتثماري و «ليمهان» منهامس «ميريهل ليهنش» أبهرم بنهك، ومن جهة أخرى

مهي نظِّ تحهت ضهغوط مهن مُ  «اأميركهبنهك »لهه لبيهع نفسهه، مليهار دوالر( 20)ي صفقة قيمتهها أميرك

 . السوق

خهالل األسهبوع األول مهن سهبتمبر  %21بما يزيد على  «ميريل لينش» وقد تراجعت أسهم 

 . (1)دوالر 17402وأغلقت   نهاية ذلك األسبوع على ، 2002

وههي ، يهةأميركثهاين أكبهر شهركة تهأمين ( إي آي جهي)يهة الدوليهة ميركموعهة األوتعتبر المج

إذ رمقهت المجموعههة ضهه  أسههم خاصههة لههها ، «ليمههان» العمهالق المههالي الثهاين الههذي تقههرر مهن

 . و لبت العون من بنك االحتيا ي الفيدرالي

 /سهبتمبر 12 ي سلسلة اجتماعات يهوم االثنهينميركوقد عقد البنك االحتيا ي الفيدرالي األ

يههة ميركيههة الدوليههة مههع ممثلههي وزارة الخزانههة األميركحههول وضههع المجموعههة األ، 2002أيلههول 

يههة الدوليههة ميركخاصههًة وأن أسهههم المجموعههة األ، وشههركات الخههدمات الماليههة ومسههؤولي الدولههة

 . خالل التعامالت الصباحية من ذلك اليوم %20تراجعت بحوالي 

األشههر ية الخمسهة الكبهرى قهد مشهلت بشهكل كبيهر خهالل يركموكانت ثالثة من البنوك األ

 . (ميريل ليتش)و( ليمان برذرز)و (بير ستيرنر) من بينها، الستة األولى من حدوث األزمة

                                                 

، «شهههههههينخوا» عهههههههن وكالهههههههة األنبهههههههاء الصهههههههينية صهههههههحيفة الشهههههههعب اليوميهههههههة أون اليهههههههن، نقهههههههالً  (1)

http://arabic.people.com.cn/31659/6500053.html 
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وأثههارت هههذه األحههداث التاريخيههة الفههزع بههين المسههتثمرين بشههأن سلسههلة أخههرى مههن 

 . ى مواصلة تخفيا أصول الديونالتي قد تقطر إل، االضطرابات   البنوك والمؤسسات المالية

وعالوًة على ذلك أثهر االنخفهاض الحهاد   سهعر البتهرول أيقهًا بالسهلب علهى مخزونهات 

دوالر  12471دوالر ليغلهق علهى  %2447إذ تراجهع سهعر الخهام الخفيهف الحلهو بمقهدار  ؛الطاقهة

دون أن يصهيبها معامهل الخلهي   «إيهك» بعهد أن تهرك إعصهار، للبرميل   بورصة نيويورك التجاريهة

 . بدمار رئيسي

، نقطهههة 21410117نقطهههة ليغلهههق علهههى  204442بمقهههدار ( داوجهههونز) وتراجهههع مؤشهههر

بمقهدار ( 200سهتاندرد أنهدبورز ) وانخفها مؤشهر، وتراجعت أيقًا المؤشهرات األوسهع نطاقهًا

ليغلههق علههى  21419 «ناسههداك» وخسههر مؤشههر، نقطههة 1112491نقطههة ليغلههق علههى  21401

 . (1)نقطة 2171411

 قراءات لطبيعة األزمة: خامسًا
ميهه    غهالي نتيجة الرتفهاع مُ  -كما ذكر أولريش شيفر - 2002لقد بدأت األزمة المالية عام 

ا نتيجهة سههولة الحصهول أميركهبما ال يتناسب مع العهرض والطلهب الحقيقهي   ، أسعار العقارات

المنازل إلهى البنهوك التهي لهم تجهد  ين أعادواوعندما عجز المقترضون عن سداد الدَّ ، على القروض

 . ن يشتريهامَ 

ديههر » كتههب جههاكوب هههايلبرون مراسههل صههحيفة «يميركههنهايههة الحلههم األ» تحههت عنههوان

إلهى » :يقهول 2002  منتصهف شههر سهبتمبر  «بنك ليمان بهرذرز» عقب انهيار، األلمانية «شبيجل

اخر الواليههات المتحههدة وقههت قريههب ظلههت منطقههة مانسههال الغنيههة بواليههة مرجينيهها مههن أبههرز مفهه

يههة وانتهههاء نظههام الههرق ميركالرتبا ههها بانتصههار الخيههر علههى الشههر   الحههرب األهليههة األ، يههةميركاأل

 . «والعبودية

                                                 

 .، موقع إلكتروين سابق«شينخوا» صحيفة الشعب اليومية أون الين نقالً عن (1)
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بعد تحول مانسهال الواقعهة علهى ، ن كل هذا بات ذكرى من الماضيأ» :وأضاف هايلبرون

فزع تعيشه الواليهات ابول مُ ي إلى رمز لكميركمن شاهدة على تحقيق الحلم األ، مشارف واشنطن

 . (1)«يةميركالمتحدة األ

ي ميركههم األَلههوبرمرمههة العَ ، إن المنطقههة المشهههورة بحههدائقها المنسههقة» :وأردف المراسههل

الكهها المثقلهين بعهد  هرد مُ  «محجهوز عليهها» أصبحت خرائب مهملة ترتفع عليها المتهات، موقها

وبلهغ الفقهر ، ملسهت مطهاعم الوجبهات الشهعبيةوأ، وأغلقت محطات الوقهود أبوابهها، بديون باهظة

 . «داه بتسليم السكان قططهم وكالبهم إلى دور رعاية الحيوانات لعجزهم عن إ عامهامَ 

 :ممههاذا يجههري   واشههنطنو ورد قههائالً ، إذا كههان هههذا حههال مانسههال» :وتسههاءل هههايلبورن

: ميها حدث غنهي عهن التعليهق ووقع، ية الغرق   بحور من الديون الثقيلةميركتواصل العاصمة األ»

، هو سماح المحكمة العليا لجميع موا نيها ألول مرة منهذ سهنوات  ويلهة باقتنهاء األسهلحة الناريهة

يهة نسهخة مهن بغهداد ميركجعلهت العاصهمة األ، وبدالً من جلب إدارة بوخ الديمقرا ية إلهى بغهداد

 . «صاعدوحولت سكانها إلى مسلحين عليهم حماية أنفسهم من اإلجرام المت

ي الهراهن لهم يحهدث بهين عشهية ميركهه هايلبرون إلى أن السقوط المالي واألخالقهي األونوَّ 

، يهة المتعاقبهة تجاهلهت عقهود االسهتثمار   البنيهة التحتيهةميركمشيرًا إلى أن اإلدارات األ، حاهاوُض 

 بنموذجههها وتوعههدت الههدول األخههرى إن لههم تقتههدِ ، واسههتمرأت العههيش مههن القههروض الخارجيههة

 .. االقتصادي

ن حكومة بوخ تميزت عمها سهبقها مهن حكومهات بالوصهول بمعهدالت أ» وذكر هايلبرون

إلهى أن ههذه » معة بالدهها   األوحهال المتهًاوتمريهغ اقتصهاد وُسه، اإلسراف إلهى مسهتويات خياليهة

ظهههر اآلن حنقههها مههن الههدول والمؤسسههات تُ ، اإلدارة التههي أملسههت الواليههات المتحههدة بشههكل تههام

 . «لمية التي رمقت مساعدتها للخرو  من أزمتها المستعصيةالعا

الحهائز علهى جهائزة نوبهل   االقتصهاد ، يميركهم األعهن العهالِ  «ديهر شهبيجل» ونقل مراسهل

ية الحالية تشبه مها جهرى   المكسهيك بعهد انهيارهها ميركاإلجراءات األ» :جوزيف شتيجليس قوله

واسهتماتة الطبقهة الوسهطى والفقهراء للبقهاء ، رواتهموستؤدي إلهى تكهديس األغنيهاء لثه، االقتصادي

                                                 

موقهع  ،«ههل انتههى الحلهم األميركهيو» جاكوب هايلبرون، مجلهة عهالم االقتصهاد، تقريهر تحليلهي تحهت عنهوان (1)

 .www.naseej.com( Naseej.)نسي 
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وخطههر حههدوث وضههع سياسههي متطههرف مماثههل لمهها جههرى   ثالثينيههات القههرن ، علههى قيههد الحيههاة

 . (1)«العشرين الماضي

رو الرأسمالية والسوق الحر   شرح األزمهة التهي أعهادت إلهى األذههان أزمهة نظِّ لقد تناوب مُ 

وقت الذي سهيطر الرعهب علهى القيهادات السياسهية واالقتصهادية     ال، 1121الكساد الكبير عام 

هه، الواليههات المتحههدة وعمههوم الههدول الغربيههة وبقيههة دول العههالم يههة ميركت الصههحامة األ  حههين دقَّ

هههل انتهههى عصههر »و.. «الرأسههمالية   خطههر» نههاقول الخطههر وتصههدرت صههفحاتها عنههاوين مثههل

وغيرهههها مهههن الصهههحف  «واشهههنطن بوسهههت» فةمثلمههها معلهههت صهههحي، «ويهههةميركالرأسهههمالية األ

 . (2)يةميركاأل

على دراسهة كتهاب رأل المهال لكهارل مهاركس ليتعرمهوا ، كما انكب الموا نون والباحثون

من مكتبات بيهع الكتهب  دتب االقتصاد السياسي للماركسية كادت تنفن كُ ألدرجة ، ه األزمةنْ على كُ 

 .   دولة مثل ألمانيا وغيرها

تبههدو الهههزة االقتصههادية األخيههرة التههي انطلقههت مههن ، ليههل الماركسههي لألزمههةواسههتنادًا للتح

مههي أوالً أزمهة بنيويهة ، ثالثيهة األبعهاد بورصهات العهالم أزمهةٌ  لتطهال جميهعَ  «وول ستريت» بورصة

إذ شههدت السهنوات العشهر  ؛من خلل كبير بين القطاعات االقتصهادية الرأسهمالية اما أظهرته لجهةي 

ن مقههاعتين اقتصههاديتين اسههتحوذتا علههى النشههاط االقتصههادي العههالمي قبههل أن تكههوّ السههابقة لألزمههة 

 . والثانية   قطاع العقارات، كانت األولى   قطاع المعلوماتية: تنفجرا

شهملت أحهد أههم النشها ات االقتصهادية   العهالم منهذ أواسهط ، أزمهة قطاعيهة، وهي ثانيهًا

، 2002عديد من االقتصاديين أن السبب األساسي ألزمهة إذ رأى ال، السبعينيات وهو القطاع المالي

إذ اتجهت نحهو تهأمين ، هو   تجاوز المصارف لدورها األساسي كوسيط بين االدخار واالستثمار

إضهامًة إلهى ، وذلك من خالل عمليات اإلقراض غير الخاضعة لقهوابط، الربح خار  دائرة اإلنتا 

 . المقاربة

                                                 

 .جاكوب هايلبرون، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق (1)

يعهود مهن وول سهتريت، جريهدة  ..كهارل مهاركس: ان، تحهت عنهو2002وسام منى، تقريهر تحليلهي حهول أزمهة  (2)

 .19/10/2002، بتاري  21السفير اللبنانية، عدد 
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أزمة اإلنتا  التي تقهرب الرأسهمالية بعهدما أصهبح عهرض السهلع مهو    «عد الثالثالبُ »أما 

 . (1)مع تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين، أكثر بكثير من الطلب عليها

أزمهة  ؛أن األزمهة الحاليهة» ي ريهك وولهف   حينههميركهلقد رأى االقتصادي الماركسهي األ

وذلهك   ، ديمها علهى ههذا النحهورغم أن الهبعا يسهعى إلهى تقه، مجرد أزمة ماليةت ليس، 2002

 . «محاولة لحصر أسبابها وتداعياتها من خالل تصويرها على أنها أزمة قطاع واحد   الرأسمالية

نظهرًا ، أن األزمهة ههي أزمهة النظهام الرأسهمالي ككهل» أكد ريك وولف، وعلى هذا األسال

 القطهاع المهالي ولكنهها لهم تنتههِ  مبينًا أنها بهدأت  ، «لتأثيرها على الصناعة والخدمات واالستهالك

 . عنده

األسهباب التاريخيهة لههذه األزمهة  –إثر حهدوث األزمهة  -وقد شرح وولف   حلقة دراسية 

وتمتد بين العقدين الثالث والثامن مهن القهرن : األولى: هما، إذ ميّز بين حقبتين، يةميركالرأسمالية األ

 . حتى يومنا هذا تبدأ من أواسط السبعينيات :والثانية. العشرين

ي بتصهاعد ثالثهي   إنتاجيهة الطبقهة ميركهوأوضح أنه خالل الحقبة األولى تميز االقتصاد األ

يهة تمتعهت خهالل تلهك ميركمشهيرًا إلهى أن الطبقهة العاملهة األ، العاملة واألجور وأربهاح البرجوازيهة

 . «ستثنائيةا االأميرك» من المعيشة واالستهالك حتى راجت مقولة الفترة بمستوى عالي 

ن هذا الوضع تغير منذ سبعينيات القهرن العشهرين عنهدما بهدأت األجهور إ» :وأضاف وولف

األمر الذي أحدث مجهوة كبيهرة ،   مقابل استمرار اإلنتاجية والربح   مسارهما التصاعدي، تستقر

 . «بين ما يقدمه العامل وما يحصل عليه

سة كاليابهان بروز اقتصاديات منامِ : مل أبرزهاوقد عزا وولف ذلك التغيير إلى جملة من العوا

أن جشهع المسهتثمرين  عهن مقهالً ، التي بدأت   تلك الفترة تتعاب من آثهار الحهرب العالميهة الثانيهة

وإلهى جهذب المههاجرين للعمهل   ، عاملة رخيصة دمعهم إلى نقل مراكز اإلنتا  إلى دول ذات أيدي 

 . الواليات المتحدة بأجور متدنية

ت بهها ية كل المزايا التي  المها تغنَّهميركأمقد الطبقة العاملة األ، أن كل ما تقدم» ن وولفوبيَّ 

وأن مها زاد مهن صهعوبة الموقهف أن شهغف االسهتهالك كهان قهد ضهرب ، عامهًا( 120)على مدى 

بحيهث ، مبهاتوا مقهطرين للبحهث عهن عمهل إضها  للحفهاا علهى مسهتوى معيشهتهم، يينميركاأل

                                                 

 .19/10/2002، 21وسام منى، مصدر سابق، السفير اللبنانية عدد  (1)
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  مقابههل تههدين هههذه النسههبة    %20د سههاعات العمههل   الواليههات المتحههدة بلغههت الزيههادة   عههد

 . «أوروبا

باعتبهار أن ههذا الهنمط كانهت لهه أثمهان ، مإن ذلك الحهل لهم يكهن ناجعهًا، وبحسب وولف 

 . (1)خصوصًا لجهة المشاكل الصحية والنفسية واالجتماعية، باهظة

جور المستقرة يتكدل علهى شهكل ثهروة   يهد وميما أصبح الفارق بين اإلنتاجية العالية واأل

إذ ، «سهرقة مزدوجهة» لجأت البرجوازية إلى خطة أقل ما يمكهن أن يقهال ميهها بأنهها، حاملي األسهم

شهبع رغبهتهم   متحت باب االستدانة أمام العمال مقدمت لهم القروض مهن أجهورهم المسهلوبة لتُ 

 . ها بلغت مشارمهاأن 2002إذ أظهرت أزمة ، االستهالك لفترة من الزمن

أن الرأسمالية من خالل هذه الخطة دمهرت العهائالت وقهدمت نفسهها   » ويشير وولف إلى

مشددًا على أنه كهان مهن الواضهح أن نظامهًا اقتصهاديًا كههذا سهيكون مصهيره ، «نقذمُ »كه الوقت ذاته

 . «الفشل

ن   الواليهات تحدث وولف   حينه عن اتجاهين اقتصهاديي، بل الخرو  من األزمةوعن ُس 

وبالتهالي ، ل الدولة   االقتصاد كان سبب األزمهةتدخ   ومفاده أنَّ ، األول يقوده المحامظون، المتحدة

، أما االتجهاه الثهاين ميقهوده اليسهار الليبرالهي، مإن العودة إلى مبدأ حرية السوق سيكفل تجاوز األزمة

 . دت   ثالثينيات القرن العشرينمِ تُ وهو يدعو إلى وضع ضوابط لالقتصاد على غرار تلك التي اع

مبهدأ » يرى أن الحل الوحيهد لتجهاوز األزمهة ههو   تطبيهق، وإذ يرما وولف هذين الرأيين

وهذا مها يجعهل ، بحيث يتم إشراك العمال   مجالس إدارة الشركات، «الديمقرا ية   المؤسسات

 . ي اإلنتاجية واألجوريَ ستواألمور تعود إلى نصابها لجهة العودة إلى التوازن بين مُ 

  حينهه إلهى أن أحهد أشهكال أزمهة  «روب سهويل» بدوره أشار الكاتب الماركسي البريطاين

شهكل أن الرأسماليين لهم يعهودوا مهتمهين بجمهع األمهوال مهن خهالل اإلنتها  الهذي يُ » :هي 2002

انحطههاط الطبقههة ظهههر مههدى وهههذا مهها يُ ، ر المقههامرة والمقههاربةْبههإنمهها عَ ، المصههدر الحقيقههي للثههروة

 . «حى  فيلي قبل تفسخهانْ الرأسمالية التي اتخذت مَ 
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أن الرأسهمال أصهبح » الذي يوضح، وهذا ما يؤكده المفكر الماركسي اللبناين موريس نهرا 

أن » مبينهًا، «إذ ُيوّظف   البورصات والمقاربات عوضًا عهن توظيفهه   اإلنتها ؛ اليوم كتلة عائمة

ألن الرأسهمال ؛  فيليهة وأزمهة الرأسهمالية ةههو شهكل مهن أشهكال ريعيه هذا النوع من المقهاربات

 . «التبادل ميه ىجربدوره بقاعة يُ 

وههذا ، أن الرأسماليين بهاتوا مهرغمين علهى االعتهراف بهأن نظهامهم قهد مشهل» واعتبر سويل

ة موضهحًا أن المصهارف والمؤسسهات الماليه، «بهل   النظهام نفسهه، ليس مشالً   القواعد المتبعهة

 . بعدما تحولت الفقاعة إلى إمالل، صيبت بالشللأُ 

هتجدر اإلشارة إلهى أن ههذه التحلهيالت ال تخهر  عهن الشهرح المُ  ق الهذي قدمهه المفكهر عمَّ

ليسهت بدايهة انهيهار  2002أن أزمهة عهام » الهذي اعتبهر، سمير أمهين لألزمهة. االقتصادي المصري د

، أنهه حيهث ينمهو رأل المهال خاصهًة   البورصهات «ًامبينه»، بل بلو  أزمته الهيكلية الذروة، النظام

ميحدث مائا   األرباح ال يمكن استثماره لعدم وجهود  لهب ، (األجور)ينخفا نصيب العمل 

 . «بسبب نقص القدرة الشرائية كافي 

مههي تغهذي عمليهة المبالغهة   تقيهيم رأل المهال   مسهار يصهفه ، أما المليهارات المتبخهرة

وهههذا مهها أظهرتههه وتظهههره ، «لكنههه ال يمكههن أن يههدوم أبههداً ، روب إلههى األمههامههه»بأنههه  سههمير أمههين

 . االنهيارات األخيرة   القطاع المالي

مهن حهدوث  أشههرأي قبهل سهبعة ، 9000أبريهل  –قد توقع   نيسهان ، سمير أمين. وكان د

، لكبهرىأال تسمح المصارف المركزية بإمالل المصهارف ا، 2002تشرين أول / أكتوبراألزمة   

 . نها ستتدخل وستقوم بإنقاذها على حساب الموا نينإبل 

مشهيرًا إلهى أن ، أن تهؤدي أزمهات الرأسهمالية إلهى مزيهد مهن الحهروب سمير أمهين. وتوقع د

 . سواًء من خالل الطبقة العاملة أو من تلقاء نفسه، مصير النظام النيوليبرالي هو الزوال

بههل هههي ، أن األزمههة ال تعنههي االنهيههار «و كليمههانأنههدر» يميركههوبههدوره رأى االقتصههادي األ

مشهيرًا إلهى أنهه مهن ، وه   شبكة من العالقات التي تجعل االقتصاد يعمل بشكل  بيعيَش زق أو تَ مَ تَ 

 . (1)«المبكر التنبؤ بانهيار الرأسمالية
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مهن المصهادمات التاريخيهة أن » :وعلق أحد الباحثين االقتصاديين علهى نشهوء األزمهة بقولهه

الذي يبرهن ميهه كهارل ، لصدور البيان الشيوعي( 190)زامن انطالقة األزمة الحالية مع الذكرى الهتت

وها هي   هذه المرحلة تقترب نبوءته أكثهر مهأكثر ، ماركس كيف أن الرأسمالية تحمل بذور نهايتها

 . «من أن تصبح واقعًا

 1121مفهي عهام ؛ رل مهاركسيوصلنا   النهاية إلى نبهوءة كها ولعل تأمل أزمات الرأسمالية

واسهتمرت مفاعيلهه حتهى مطلهع أربعينيهات القهرن ، 1111كان الكساد الكبير الذي امتد حتهى عهام 

بههدأ النمههوذ   1127و  عههام ، ثههم جههاءت الحههرب العالميههة الثانيههة لتنقههذ الرأسههمالية، العشههرين

ث سنوات منتصهرة بعهد لتخر  الرأسمالية بعدها بثال، «وول ستريت» ي بالتفكك مع انهيارميركاأل

 . االتحاد السوميتي؛ زوال عدوها اللدود

مقههد اسههتوعبته الرأسههمالية ، 1117نترنههت عههام أمهها االنهيههار الههذي أعقههب انفجههار مقاعههة اإل

واسههتتبعت بههالحرب علههى مهها يسههمى باإلرهههاب ، يههة بسلسههلة مههن الحههروب   كوسههوموميركاأل

 . 2001آذار / ارلوصوالً إلى غزو العراق   م، واحتالل أمغانستان

من جانبه مقد وضع رئيس المجلهس الهو ني   الحهزب الشهيوعي اللبنهاين سهابقًا مهوريس 

إذ ، «الذي يجعل المجتمهع يتماثهل مهع شهريعة الغهاب   إ ار المنطق الرأسمالي» نهرا تلك األزمة

مهر أكهده كهارل وههو أ، إن وقوع الرأسمالية   أزمات دورية هو أمر حتمي بالنظر إلى  بيعتها» :قال

 . «الذي أشار إلى أن القيمة الزائدة تؤدي إلى مارق كبير بين اإلنتا  واألجور، ماركس

مههي تطهال الرأسهمالية   المرحلهة الجديهدة مهن ، أن حجهم األزمهة كبيهر جهداً » واعتبر نههرا

: همها أي العولمهة وأيهديولوجيتها النيوليبراليهة التهي يقهوم عمودهها الفقهري علهى ركيهزتين، تطورها

، ةك األمهور مفتوحهة للسهوق الحهررْ أي تَ ، وتتمثل   دور الدولة ومدى تدخلها   االقتصاد، األولى

ما يعني جعل العهالم كلهه مريسهة ، هي إلغاء عمليات الحماية لإلنتا  الو ني لشعوب العالم والثانية

 . «االحتكارات القخمة المعولمة

ههو أن  2002واالقتصهادية التهي انهدلعت عهام  أن الجديهد   األزمهة الماليهة» وأضهاف نههرا

وذلهك ، الدول الرأسمالية بدأت تتدخل بقوة لصالح رؤول األموال تحت عنوان دعم المؤسسهات

  عمليات تأميم جزئي أو كامل سواًء عبر شهراء أصهول هالكهة أو مهن خهالل ضهمان القهروض   
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مشهيرًا إلهى أن ههذه ، «عوب الفقيرةالمؤسسات التي جنت أرباحها على حساب الطبقة العاملة والش

تدمع عمليًا ماتورة هذا االنهيار بآالف المليارات مهن ، ةلَّ ستغَ اإلجراءات تجعل الطبقات الفقيرة المُ 

 . (1)الدوالرات

لهيس بالقهرورة األزمهة النهائيهة التهي سهينجم عنهها » 9000وإذ رأى نهرا أن ما جهرى عهام  

الحهديث الهدائر مها بهين قهادة العهالم واقتصهادييه بشهأن ضهرورة مإنهه تطهرق إلهى ، «انهيار الرأسمالية

سهفر عنهه ا النظهر عمها تُ شهيرًا إلهى أنهه وبَغهغيهة إنقهاذه مُ إدخال تعديالت علهى النظهام الرأسهمالي بُ 

متوقعهًا تناميهًا أكبهر للتعدديهة القطبيهة خهالل ، ي يبدو   حالهة تراجهعميركمإن المشروع األ، األزمة

 . د صدقت توقعاته الحقًاوق، السنوات المقبلة

وقد توقع االقتصهاديون   حينهه أن األزمهة الحهادة التهي عصهفت بالواليهات المتحهدة ودول 

، حرب جديهدة علهى مسهتوى األزمهة: ن همايْ احتمالَ م وضعت العالم الحقًا أما، 2002العالم عام 

 . أو تراجع   المشروع اإلمبرا وري باتجاه والدة نظام عالمي جديد

ههي األسهوأ  2002ن األزمة المالية واالقتصادية العالمية عام إمإنه ليس مبالغًة القول  وهكذا

إنمها ههو مشههد ، عهد نوعهًا مهن الهدراماوهذا التوصيف لألزمة ال يُ ،   التاري  االقتصادي الحديث

واقعههي خطههر يتههرك بصههماته المباشههرة علههى االقتصههاديات   مختلههف دول العههالم ركههودًا وبطالههة 

 . ويمكن أن تهدد بانفجارات اجتماعية، ةومجاع

التهي بهدأت  «الليبرالية الجديدة»   مرحلته األعلى، وهذه األزمة البنيوية   النظام الرأسمالي

كمها أن اقتصهاد السهوق ، لتقع االقتصاد العالمي   وضع صعب وحر  جهداً ، تنهار مع هذه األزمة

وكهان سهببًا   ، أن اقتصاد السهوق لهم يكهن عهادالً  :ع   أزمة أكبر وأشد ألسباب عديدة أهمهاِض وُ 

 . خلق وتعميق األزمات
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 مقاربات ماركسية غربية لتفسير األزمة: سادسًا

وقد اجتههد عهدد مهن المفكهرين الماركسهيين   الغهرب الرأسهمالي بتقهديم أربهع مقاربهات 

النصهف علهى النحهو مهرزوق . استعرضها بشكل دقيق أ، االقتصادية العالمية 2002زمة تفسيرية أل

 :(1)اآلتي

المسههتندة إلههى دور مههائا االسههتثمار   االقتصههاد ، ي ديفيههد كههوتزميركههمقاربههة االقتصههادي األ .1

 . الحقيقي النات  عن الفقاعة المالية

وهههذه المقاربههة مههن أكثههر النظريههات ارتبا ههًا مباشههرًا بقطاعههات االقتصههاد الحقيقههي   أزمههة 

ويمكهن تلخهيص المقاربهة كالتهالي باالقتبهال ، سير تلك األزمهةلتف يغت تحديداً نها ِص إإذ ، 2002

مفادهها إنتها  كميهة مائقهة مهن رأل المهال ، مائا االستثمار هو نزعهة نحهو األزمهة» :من صاحبها

 - ممها يهؤدي النخفهاض معهدل اسهتخدام الطاقهة اإلنتاجيهة، على الطلب   االقتصهاد ككهل قياسًا

capacity utilization ، ُدوره معدل الربحخفا بومما ي» . 

ال تتحقهق إال عنهدما يظههر االنخفهاض   ، وعلى أرض الواقع مإن هذه النزعة نحهو األزمهة 

مهذلك مها ، ويتشهكل توقهع باسهتمرار ههذا االنخفهاض، معدل استخدام الطاقهة اإلنتاجيهة   السهوق

 . وبالتالي يسبب أزمة   االقتصاد الحقيقي، يجذب معدل الربح نحو االنخفاض

مهن رأل المهال  هي حقيقة وجود كمية كبيهرة نسهبيًا، دى ركائز هذه النزعة نحو األزمةوإح

، يظل   تلك الهيمة لعدة دورات من اإلنتها fixed capital -   االقتصاد على هيمة رأل مال ثابت

وليس مجرد عثهرة اقتصهادية ، سبب أزمةمن هنا يمكن لفائا االستثمار   رأل المال الثابت أن يُ و

 . بسيطة

، جهداً  حتى يصبح التراجع عن االستثمار مكلفهًا مما إن يتم االستثمار   رأل المال الثابت 

وعهادة مها يتركهز ، بل قد تكون تكلفة التراجع عن االستثمار أعلى من قدرة الشركات علهى التحمهل

 . هذا يتركز ميهما خطر مائا االستثمارل ؛رأل المال الثابت هذا   قطاعات مثل البناء والصناعة
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أما اآللية التي تدمع الشهركات نحهو النهزوع باتجهاه أزمهة مهائا االسهتثمار علهى الهرغم مهن 

الفقاعات الكبيرة   األصول مثهل مقاعهة العقهار  وتحديداً ، مإنها آلية الفقاعات، عواقبها السيمة عليها

 . 2002التي تسببت   أزمة عام 

مائا االسهتثمار مهع آليهة الفقاعهات يقهوم كهوتز باإلشهارة لهثالث خصهائص ولربط عملية  

التهي تهنعكس علهى ، ازدياد الفجوة بهين األربهاح واألجهور: أوالها، للنيوليبرالية أو الليبرالية الجديدة

شكل مجوة بين مهداخيل األسهر المعتاشهة علهى الهدخل مهن األربهاح مقابهل األسهر المعتاشهة علهى 

ينههزع نحهو المقههاربة واالسههتثمارات ًا ماليهًا شهكل قطاعههالثانيهة للنيوليبراليههة تُ والخاصههية ، األجهور

ههي تكهّون سلسهلة م ؛وهي الخاصية ذات االرتباط المباشر واألكبر بههذه المقاربهة ها؛وثالث، الخطرة

 . من الفقاعات الكبيرة   األصول

: لهى النحهو التهاليتحققهت ههذه الخصهائص الهثالث للنيوليبراليهة ع يميركو  االقتصاد األ

أدى للجهوء األسهر ، اتساع الفجوة   اقتسام الدخل الو ني لصهالح األربهاح علهى حسهاب األجهور

 . بل والمتناقصة أحيانًا، الفقيرة لالستدانة لتمويل إنفاقها والتعويا عن أجورها غير المتزايدة

والطلهب المتزايهد ، بيتحول   االقتصاد إلى  له، على االستدانة وإنفاق األسر هذا المبنيّ  

وجهزء مهن االسهتثمار يكهون مهن نصهيب رأل ، يدمع الشركات نحو االسهتثمار لتلبيهة ههذا الطلهب

بمسهتوى الطلهب  وهنا نشهير لنقطهة مهمهة وههي أن سهلوك الشهركات لهيس مهدموعًا، المال الثابت

 . إنما بتوقعاته لمستوى الطلب   المستقبل، الحالي مقط

لكهن مهن ، أهم من مستوى الطلب الحهالي   كثيهر مهن األحيهانبل لعل توقعات المستقبل  

وبالتهالي تبهادر ، خصائص الفقاعات أنها تخلق توقعات وهمية حول مستويات مرتفعة مهن الطلهب

، والههذي يههذهب جههزء منههه لههرأل المههال الثابههت كمهها ذكرنهها، الشههركات بنفسههها لالسههتثمار الكبيههر

، مما يدمع معدل استخدام الطاقة اإلنتاجية نحهو االرتفهاع، ةيميركقطاع العقار   الحالة األ وتحديداً 

 . مما يعني قرب قطاع ما من مرحلة التشبع

لكن عندما تنفجر الفقاعة وتكتشف الشركات أن الطلب الذي بنهت عليهه اسهتثماراتها كهان  

يعنهي  ممها، حينذاك يفقد معدل اسهتخدام الطاقهة اإلنتاجيهة االرتفهاع الهوهمي السهابق، وهميًا  لبًا
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خفها معهّدل ممها يُ ، انكشاف وجود مائا من االستثمارات التهي ال وظيفهة إنتاجيهة لهها بعهد اآلن

 . خفا من معّدل االستثمار ككل   االقتصادالربح ويُ 

 ممها، «كساد  ويل األمد يصيب رغبة الشهركات   االسهتثمار» وهذه الوصفة قد تتخذ هيمة

 . «ت  ويلة األمد   االقتصاد الحقيقييجعل هذه النزعة نحو األزمة تنت  أزما»

ن إبحيهث ، لكيفيهة ربهط الفقاعهات الماليهة باالقتصهاد الحقيقهي نت  تفسيراً إن مقاربة كوتز تُ  

  االقتصهاد  ممتهداً  نهت  شهلالً بهل يمكهن أن يُ ، انفجار الفقاعة ال ينت  مقهط صهدمة مؤقتهة لالقتصهاد

 . الحقيقي

جيرار دومينيهل ودومينيهك ليفهي التهي تفسهر األزمهة بكونهها أزمهة  نيْ ن الفرنسيَّ يْ مقاربة االقتصاديَّ  .9

 . (1)عامة للنيوليبرالية

أزمهة » تابهمهاوذلك   كِ ، 2002لقد قدم هذان االقتصاديان أحد أول التفسيرات ألزمة عام  

و  أبحاثهمهها ، الههذي نشههرته جامعههة هارمههارد «The Crisis of New liberalism - النيوليبراليههة

 . كأزمة عامة للشكل النيوليبرالي للرأسمالية 2002على مهم أزمة عام  وتفسيرهما مبنيّ ، ةالالحق

ومن هذا المنطلق يرى دومينيل وليفي أن أسباب األزمهة متواجهدة منهذ بهروز النيوليبراليهة    

ممقاربتهمها بهذلك أعمهق ، مرهها بقهع سهنوات مقهطعُ  وليسهت أسهبابًا، القرن العشرين ينياتسبع

كمها أن االقتصهاد الحقيقهي يمثهل أحهد مكونهات ، من مقاربة كوتز التي استعرضناها أعهاله ًاتاريخي

من هنا مإننا نقهطر السهتعراض نقهدهما للنيوليبراليهة بشهكل عهام ، مقاربتهما وليس مكونها الوحيد

 . لفهم موقفهما من االقتصاد الحقيقي

، «رحلههة الحديثههة للرأسههماليةالم» لههدومينيل وليفههي هههي أحههدث أشههكال النيوليبراليههة ومقههًا

 ههاأوال، «ثهورات» وبدأت هذه المرحلة الحديثة للرأسمالية   بدايهة القهرن العشهرين نتيجهة لهثالث

الثهورة » وثانيهها، والتهي تعنهي موجهة تشهكيل الشهركات   بدايهة القهرن العشهرين، «ثورة الشركات»

ك ابتههداء مههن دورههها   تمويههل ثههورة والتههي تعنههي الههدور المتزايههد الههذي بههدأت تلعبههه البنههو «الماليههة

، أما ثالث العوامهل التهي أدت لبهروز النيوليبراليهة   بدايهة القهرن العشهرين، الشركات المذكورة للتو

 - التهي تعنهي مصهل الملكيهة عهن اإلدارة مهع تبنهي نظهام اإلدارة التيلهوري «الثهورة اإلداريهة» مكانت
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Taylorism  ههوهههو يعنههي الترك،   إدارة اإلنتهها ال   مهههام دقيقههة يههز علهى الميكنههة وتخصههص العمَّ

وأههم األمثلهة التاريخيهة علهى تنفيهذ ذلهك كانهت ، بدل قيام كل عامل بإنتها  المنهت  كهامالً ، محددة

 . مصانع شركة مورد للسيارات   الواليات المتحدة

ة بمعنهى ثهالث  بقهات أساسهي، «ثالثيهًا  بقيهًا تشهكيالً » وقد أنتجت هذه الثورات الهثالث

، الهثالث ههي الطبقهة الرأسهماليةالطبقهات و، تمثل أهم المكونات االجتماعيهة للرأسهمالية الحديثهة

وُتسهتخدم ههذه الطبقهات الهثالث للتمييهز بهين الرأسهمالية غيهر . والطبقهة الشهعبية، والطبقة اإلداريهة

 الواليهات   New Deal - وحتى مها قبهل مرحلهة التوامهق الجديهد، المقيدة   بداية القرن العشرين

مقابهل ، «الهيمنهة الماليهة األولهى» والتهي تسهمى أيقها مرحلهة، القرن العشرين ينياتالمتحدة   ثالث

 . «الهيمنة المالية الثانية» والتي تسمى أيقا مرحلة ينياتالنيوليبرالية التي برزت   السبع

، new liberal compromise - ومن خصائص النيوليبرالية ما يسهمى التسهوية النيوليبراليهة 

مع الطبقة اإلداريهة بقيهادة األولهى بههدف احتهواء مصهالح  «الطبقات الرأسمالية» وهي تعني تحالف

 . الطبقة الشعبية

دراء المهاليين وهي أنهها تفقهل مصهالح جنهاح الُمه؛ كما أن هناك خاصية أخرى للنيوليبرالية

وتعههد هههذه الصههورة ، بقههة اإلداريههةمعينهها داخههل الط قههوي جناحههًاوبالتههالي تُ ، ضههمن الطبقههة اإلداريههة

 . المتداخلة للعالقات الطبقية من أهم خصائص النيوليبرالية

وههو ، «الفنهي» الجانهب يسميه دومينيل وليفي أحيانهًا، آخر من النيوليبرالية ًاهناك جانب لكنَّ 

و  هههذا اإل ههار يركههز المؤلفههان علههى االقتصههاد ، متعلههق باالقتصههاد الكلههي واالقتصههاد الههدولي

 : وهي على النحو التالي، ويحددان مجموعة عوامل أساسية سببت األزمة، يميركاأل

والتههراكم ، والعولمههة financialization - العوامههل األربعههة ممثلههًة بهيمنههة القطههاع المههالي

تهؤثر  global imbalances واخهتالل المهوازين الجاريهة علهى مسهتوى العهالم، البطيء لرأل المال

 . بطرق مختلفة قيقي وإنْ على االقتصاد الح

تجهاه ، ساهمت هيمنة القطاع المالي والعولمهة   إضهعاف صهالبة االقتصهاد العهالمي ممثالً 

، وهو مها حهرث األرض لنمهو المشهاكل الماليهة، القرن العشرين ينياتمنذ تسع التقلبات خصوصًا

 . التي أدت لألزمة على مستوى العالم
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مقهدت الهدول قهدرتها علهى ( لقطهاع المهالي والعولمهةهيمنهة ا)ن يْ وإلى جانب هذين العهاملَ 

وههو مها سهمح ، بل   بعا األحيهان تخلهت ههي بنفسهها عهن مهمهة اإلدارة، إدارة االقتصاد الكلي

و  أسهال ههذه العوامهل كلهها ، وأدى لصهعوبة منعهها، بتكرار األزمات المالية على مستوى العالم

وههو السهبب الهذي يعهزو إليهه ، الحقبهة النيوليبراليهةتوجد ظاهرة التراكم البطيء لرأل المال خالل 

 . 2002دة األزمة عام دومينيل وليفي حِ 

، لماذا قبلت الطبقتان الرأسمالية واإلداريهة بالنيوليبراليهة: والسؤال الذي يمكن  رحه هنا هو

 إذا كانت تجلب التراكم البطيءو

أن ههدف النيوليبراليهة ههو زيهادة ثهروات الطبقهات » ومينيل وليفي علهى ذلهك ههووجواب د

أي أن الجانب الطبقهي مهن ، حتى لو كان ذلك على حساب االستثمارات   القطاع الحقيقي، العليا

 . «هو الذي دمعها لالستمرار رغم مشلها   الجانب الفني الحقبة النيوليبرالية

روبههرت برينههر القائمههة علههى مههائا االسههتثمار النههات  عههن احتههدام  يميركههمقاربههة المههؤر  األ .1

 . (1)المنامسة

 لكن هذه المرة بسبب المنامسة المحتدمة ومقهًا، وهي تنويع ثاني على مكرة مائا االستثمار

وتفسير هذه المقاربة لألزمة   االقتصاد الحقيقي جزء مهن تفسهير ، رروبرت برين يميركللمؤر  األ

وههدمها شهرح ، مموضهوع المقاربهة ههو الرأسهمالية علهى نطهاق عهالمي، أعم للرأسمالية المعاصرة

القهرن  ينياتوحتهى سهبع 1142االنتعاخ الذي شهده النظام منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية عهام 

 . ذاكعوم مُ العشرين واالنحدار المز

كنظهام تنامسهي مهن غيهر » مات الرأسهماليةمإن مقاربة برينر تركز على ِس ، وكما مقاربة كوتز 

ومعهدال التهراكم والهربح ، مال تنسيق بين الشركات بشأن قراراتهها االسهتثمارية، «تخطيط وال تنسيق

 . جمل القرارات االستثمارية الفوضويةن عن جمع مُ اما هما إال ناتج

تلك المتعلقة برأل المهال  خصوصًا –ينر هنا كيف تؤدي القرارات االستثمارية ويشرح بر 

وملخههص هههذه اآلليههة هههو أن ، وبالتههالي إبطههاء تههراكم رأل المههال، لخفهها معههدل الههربح –الثابههت

لخفها أسهعارها ، دة البتكهار أسهاليب تخفها تكهاليف اإلنتها المنامسة تدمع كل شركة على ِحه
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ال ، كههن الشههركات التههي تتعههرض لهههذه المنامسههة وتفشههل   مقاومتهههال ...والتغلههب علههى منامسههيها

، وذلهك عبهر زيهادة االسهتثمار   إنتاجهها، تستسلم مباشرة بل تحاول النجاة رغم انخفاض أرباحهها

 . وضمنه االستثمار   رأل المال الثابت و  جهود االبتكار

ي أنه رغهم انخفهاض أربهاح بعها وه، ومن المهم هنا االنتباه لخاصية مميزة   مقاربة برينر

مههإن هههذه الشههركات نفسههها تجههد مههن المنطقههي أن تزيههد ، الشههركات نتيجههة المنامسههة المحتدمههة

وسبب ذلك أن الشركات التي باتت تعاين تكاليف اإلنتا  العاليهة مقارنهة مهع ، استثماراتها   اإلنتا 

وكهذلك لهديها ، sunk costs - تكهون لهديها الكثيهر مهن التكهاليف غيهر المرتجعهة، منامسيها الجدد

 انع األصهول قهد يكونهْيهممها يعنهي أن الخهرو  مهن السهوق وبَ ، عالقات تجارية قيمة وخبرات منيهة

وأحههد أشههكال المقاومههة  ...أكبههر تكلفههة مههن االسههتمرار   مقاومههة المنامسههة علههى المههدى القصههير

التقليديههة حتههى لههو علههى  عبههر إغههراق السههوق بالمنتجههات، محاولههة وأد المنامسههين الجههدد   المهههد

 . رحساب الربح   المدى القصي

، قهام بعهها االقتصهاديين بشهرح ههذه الظههاهرة المثيهرة وغيهر المتوقعههة، و  سهياق مختلهف

وهههو إجبههاري ألنههه متعلههق بنجههاة  ؛« coerced investment- االسههتثمار اإلجبههاري»ووصههفها بههه

 . الشركة

اإلنتاجيههة   القطههاع الخاضههع للمنامسههة  وهههذا االسههتثمار يههؤدي لخلههق مههائا   الطاقههة 

 . وبالتالي يساهم   تخفيا معدل الربح   االقتصاد ككل، المحتدمة

  قطاعهههات حيويهههة ذات المشهههاريع الكبهههرى ، ولهههو انتشهههرت ههههذه المنامسهههة المحتدمهههة

 مهن الخهرو  مهن مإن الشهركات الكبيهرة غيهر القهادرة علهى المنامسهة قهد ال تهتمكن أبهداً ، (كالعقار)

والفشل   الههتأقلم يمكهن أن ، «failure to adjust-الفشل   التأقلم»وهو ما يسميه برينر به، السوق

نزعة مسهتقلة نحهو  منتجًا، يؤدي الستمرار مائا القدرة اإلنتاجية واستمرار انخفاض معدل الربح

 . ةاصروهي نزعة يربطها برينر بالرأسمالية المع secular stagnation- الجمود االقتصادي

ألنه يمهد لتفسيره لألزمة   االقتصهاد الحقيقهي لهيس    ؛والشرح السابق لمقاربة برينر مهم

قهد بهدأت ، مههو يهزعم أن النزعهة المسهتقلة نحهو الركهود، بل منذ أربعة عقهود، محسب 2002عام 

لهى ومصهدرها ازديهاد حهدة المنامسهة بهين القهوى المهيمنهة ع، القرن العشهرين ينياتومنذ أواخر ست
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أي الواليهات المتحهدة بالدرجهة األولهى ، المعسكر الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية مهن جههة

 . ومن جهة أخرى القوى الصاعدة بعد الحرب كألمانيا واليابان، ثم بريطانيا

خّفها بهدوره معهدل الهربح ، وأدت هذه المنامسة الدولية المحتدمة إلى مائا استثمار عام

، وأدى لهبهوط عهام   النشهاط االقتصهادي مسهتمر حتهى اليهوم، رأل المهال وخّفا معهدل تهراكم

عبهر ، والطريقة الوحيدة إلنعاخ االقتصاد من نزعة الركود ههذه ههي اللجهوء للتنميهة غيهر المتكاممهة

عهن المنامسهة المحتدمهة   دول العهالم  نقل الشركات لعملياتها اإلنتاجيهة إلهى الهدول الناميهة بعيهداً 

 . لكبيرةالرأسمالي ا

للطبيعهة المعولمهة  لكن نظهراً ، ومن هنا جاء صعود الدول الناشمة   جنوب شرق آسيا مثال 

مهإن عمليهة نقهل مراكهز اإلنتها  ههذه ال يمكهن أن تمثهل سهوى حهل ، لالقتصاد الرأسمالي المعاصر

ل للههدو ونتيجتههها النهائيههة سههتكون علههى األرجهح نقههل المنامسههة المحتدمههة تههدريجيًا، قصهير األمههد

 . أي توسيع نطاق أزمة المنامسة المحتدمة التي تبعث مائا االستثمار، النامية

أن األزمهة الحاليهة مها ههي إال أحهدث ، 2002ألزمة عهام  ويزعم برينر   شرح أكثر تفصيالً 

مههن  وهنهها ينتقههد برينههر عههدداً ، أشههكال أزمههة مههائا االسههتثمار المغروسههة   الرأسههمالية المعاصههرة

-كينزية أسهواق المهال»نقده له منها مثالً ، ت   معالجة هذه األزمة العامة المستمرةالحلول التي مشل

stock market Keynesianism » ،واقتصاد الفقاعهات- buublenomics  كآليهات تحهاول عبرهها

ة والمؤسسهات الدوليهة يهميركوالحكومهة األ يميركهاأل (المركهزي)جههات مثهل البنهك الفيهدرالي 

 . جدوى إنعاخ االقتصاد دون

بههدعوى أن هههذا ، انتفخههت بههدعم مههن موائههد البنههك الفيههدرالي المنخفقههة مالفقاعههات مههثالً 

، شفي المهرياسكنات ال تَ أن هذه كانت مُ  2002لكن ثبت عام ، الخفا مفيد إلنعاخ االقتصاد

إذ كانهت األزمهة   االقتصهاد ، وهنا نؤكد على الدور األساسي لالقتصاد الحقيقهي   ههذه المقاربهة

وبالتههالي ، 2002القههرن العشههرين هههي السههبب الفعلههي ألزمههة عههام  ينياتلحقيقههي منههذ أواخههر سههتا

 . ماالقتصاد الحقيقي يقع   قلب مقاربة برينر
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وتسهتند إلهى دور رأل ، جون بيالمهي موسهتر يميركم االجتماع األوأما آخر مقاربة متخص عالِ  .4

 . (1)ادية العالميةاالقتص 9000االحتكاري كسبب ألزمة عام  –المال العالمي المالي 

م االجتمههاع مقاربههة عههالِ  «االحتكههاري - رأل المههال العههالمي المههالي» يلخههص مفهههوم

االشهتراكية  «Monthly Review -مهونثلي ريفيهو» جون بيالمي موستر ورماقهه   دوريهة يميركاأل

 . ةيميركاأل

رأل »مهه، سهي الماركسهي  االقتصهاد السيا معينهًا مكل جزء من هذا المفهوم يمثل تطهوراً  

، هو المفهوم األساسي الهذي  هوره مهاركس «االحتكاري –رأل المال العالمي المالي »   «المال

  المفههوم مترمهز للنظريهة التهي  «االحتكهاري» أما جزئيهة، والذي يعني عملية التوسع الذاتي للقيمة

خههر القههرن التاسههع عشههر    ورههها االقتصههاديان بههول بههاران وبههول سههويزي حههول الرأسههمالية   أوا

 . «Monopoly Capital - يرأل المال االحتكار» تابهماالواليات المتحدة   كِ 

ويمكن تلخيص أهم سمات رأل المال االحتكهاري المتعلقهة بموضهوعنا   ههذا البحهث 

وقهدرة أشهباه ،   قطاعهات أساسهية   االقتصهاد oligopolies - هيمنة أشباه االحتكارات: كالتالي

وهذا يؤدي لعهدم ، الحتكارات هذه على استخرا  مائا إضا  من العمال على حساب أجورهما

ويهؤدي ، ممها يقهعف الطلهب الكلهي   االقتصهاد، قدرة العمال على استهالك ما ينتجونه بأنفسهم

، إلهى جنهب مهع وجهود مهائا   القهدرة اإلنتاجيهة ألزمة نقص   االستهالك والطلب الكلي جنبهًا

منظريهة رأل ، « stagnation-الجمود» دي للحالة التي يطلق عليها باران وسويزي بحالةوهو ما يؤ

منذ نهايات القرن التاسع عشر يشهد نزعهة مسهتمرة  يميركالمال االحتكاري مفادها أن االقتصاد األ

 . مما جعل الجمود حالة عادية ومستمرة   االقتصاد( والطلب الكلي)نحو ضعف االستهالك 

مقهد  «االحتكهاري –رأل المال العالمي المهالي »   مفهوم «العالمي» و «المالي» اتأما جزئي

للمفهوم جاءت لوصف ظهاهرة معينهة ذكرناهها  «المالي» مإضامة جزئية، 2002ُ ورتا مع أزمة عام 

 . وهي هيمنة القطاع المالي على غيره   االقتصاد   المرحلة النيوليبرالية، أعاله
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مههونثلي »   دوريههة «االحتكههاري –رأل المههال المههالي » ضههح لمفهههوموكههان أول ظهههور وا

تشههغيل رأل »بهه «رأل المههال المهالي» إذ جهرى تعريهف، 2009  مقهال   شههر ديسههمبر  «ريفيهو

 . «المال النقدي   األسواق المالية و  المقاربة بشكل عام

الجديهد لهرأل المهال  هو اإلشارة للدور «االحتكاري»و «المالي» يْ والهدف من دم  جزئيتَ 

وههذا الهدور يهتلخص بمحاولهة مقاومهة النزعهة ،   ظل المرحلة االحتكارية من الرأسهمالية، المالي

 . ينيات  السبع يميركنحو الجمود االقتصادي عندما برزت بوضوح للسطح   أزمة االقتصاد األ

متشهير  «حتكهارياال –رأل المهالي العهالمي المهالي » لمفههوم «العهالمي» أما إضامة جزئيهة

وذلههك   رد ضههمني علههى ، إلههى العهالمي يميركههلتوسهع االحتكههار   الرأسههمالية مهن المسههتوى األ

بهأن احتهدام المنامسهة ههو سهبب األزمهة ولهيس  التي تهزعم علهى العكهس تمامهًا، مقاربة برينر أعاله

 .  غيان االحتكارات

 ينياتتجهددت منهذ السهبع نحهن نهزعم بهأن المنامسهة الدوليهة التهي» :يقول موسهتر وآخهرون

وسرعان ما ُأزيحت واحتلت مكانها مرحلهة جديهدة مهن ، كانت أكثر محدودية مما يفترض كثيرون

االحتكاري حيث يخقع اإلنتا  العالمي بشكل متزايد لهيمنة بقهعة  – رأل المال العالمي المالي

به االحتكهار علهى من ِشه مباختصار إننا نواجه نظامًا، شركات عابرة للحدود تملك سلطة االحتكار

 . «international oligopoly - مستوى دولي

أخقهعها للمقارنهة ومهق مهرزوق النصهف المقاربهات األربهع . حث أوبعد أن استعرض البا

الهدور الهذي ، وثانيهًا، ن الفقاعهات الماليهةدور القرارات االستثمارية وتكوّ ، أوالً  :ثالثة محاور وهي

وذلك ليختبر على ضوء ههذه المقارنهة إمكانيهة  ...دور الصراع الطبقي، وثالثًا، يلعبه عامل المنامسة

 . التوميق بين هذه المقاربات األربع

والسهبب الهرئيس   ، وقد خلص إلى صعوبة إيجاد مثل هذا التوميق بهين المقاربهات األربهع

لهرغم مهن وعلهى ا، ي برينهر وموسهترذلك هو االختالف الكبير حول دور عامهل المنامسهة   مقهاربتَ 

، على أهمية القهرارات االسهتثمارية وتكهّون الفقاعهات الماليهة   خلهق األزمهة ذلك مإن هناك اتفاقًا

على أهمية دور الصهراع الطبقهي   الهدمع باتجهاه أحهداث معينهة ههي التهي أدت  كما أن هناك اتفاقًا

 . االقتصادية العالمية 2002ألزمة عام 
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ة علههى العههراق وأمغانسههتان يههميركوتههداعياتها عههن الحههروب األ 2002ل أزمههة زْ ال يمكههن َعهه

إذ ، مثمهة خهالف حهول تقهديراتها( 2010-2001) وبشأن تكاليف الحرب على العراق، وغيرهما

 . كشف األكاديميون والنقاد عن الكثير من التكاليف الخفية التي ال تعكسها التقديرات الرسمية

   جامعهة بهراونأحهدث التقهارير المهمهة التهي تناولهت ههذه التكهاليف عهن  وقد صدر أحد

مهن  وب   كهليف أن إجمهالي تكلفهة الحهروأشهار ههذا التقريهر إلهى ، صورة مشروع لتكاليف الحرب

 . تريليونات دوالر على األقل 4-142العراق وأمغانستان وباكستان يبلغ 

ب التقرير التقديرات السابقة لتكلفة الحرب على العراق التي تشير إلى أنها أقهل مهن  وقد كذَّ

 بليهون 72742مشيًرا إلى أن حجم النفقات المباشرة لوزارة الدماع على العراق بلهغ ، تريليون دوالر

مثهل الفائهدة التهي ، لكنه أوضح   الوقت نفسه التكهاليف التكميليهة داخهل الهبالد، دوالر على األقل

والزيهادة المحتملهة   النفقهات التهي تبلهغ حهوالي ، ُتدَمع على األموال المقترضهة لتمويهل الحهروب

 . 1))2020تريليون دوالر والخاصة برعاية الجنود القدامى العائدين من القتال حتى عام 

 . (�)تريليونات دوالر 9إلى  2011ووصل هذا الرقم   تحديث للتقرير   عام 

،   الواليههات المتحههدة 2002وهنالههك تفسههير لألزمههة الماليههة واالقتصههادية الكبههرى لعههام 

يربطها بالحروب التي خاضتها الواليات المتحدة منذ مطلع القرن الحهالي الحهادي والعشهرين دون 

 . قاراتأن يغفل مقاعة الع

األسهباب الرئيسهية التهي تقهف »بهأن  ويبين هذا التفسير الذي شرحته الباحثة سناء الموصهلي

ههي النفقهات ، والتي امتهدت لتشهمل بقيهة دول العهالم، وراء األزمة االقتصادية   الواليات المتحدة

                                                 
)1  (Neta and Catherine Lutz"Economic and-16 Budgetary1 Costs 5f the wars,-Crawford-16 

Afghanistan, Iraq and Pakistan to the United States: Asummary (PDF).Costs of War.Brown 

University.(Wikipedia) 

)2  ( Iraq war costs U.S.more than $2 trillion: study, Daniel Trotta , March 2013 accessed 18 

March, Reuters( Wikipedia) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314
http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiql9yd7sXZAhWSLlAKHcPABsgQFgh4MAU&url=https%3A%2F%2Fara.reuters.com%2F&usg=AOvVaw2n0gJUnYMjCircwNWiebCy
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لغت   العهراق حتى ب، إذ تقاعفت هذه األرقام بطريقة خيالية؛ الباهظة الحتالل العراق وأمغانستان

 . «مكيف جرى تغطيتهاو ...مليار دوالر( 700)وحده 

أال وههو رمهع ، ي إلى حهل سهريعميركلقد جرت تغطيتها عبر لجوء صقور الكونجرل األ»

ورغهم ، اً دوالر( 120)وهكهذا بهدأ سهعر البرميهل الواحهد باالرتفهاع حتهى مهاق ، أسعار النفط الخام

دأ القطهاع العقهاري بالتقهرر نتيجهة عهدم قهدرة ذوي الهدخل مقهد به، ِد ههذا الحهل نفعهًاْج ذلك لم يُ 

وتسهريح األيهدي العاملهة مهن شهركات إنتاجيهة ، ين المترتهب علهيهمالمحدود من دمهع أقسهاط الهدَّ 

 . (1)«البنوك والمصارف التي تملك هذه الشركات مَّ ومن ثَ ه ضخمة

أسهمالية والتهي تهتلخص وهكذا بدأت السلسلة االقتصادية البسيطة التي يعرمها اقتصاديو الر

 :  التالي

والهدخل المهنخفا يهؤدي إلهى االنخفهاض   ، أجر منخفا يهؤدي إلهى دخهل مهنخفا

مها يهؤدي إلهى ، ارتفاع   التكاليف مَّ ومن ثَ ، ما يؤدي إلى انخفاض   األرباح، اإلنفاق والمشتريات

 . زمة االقتصاديةو  المحصلة الوصول إلى بداية التقخم واأل.. ارتفاع الفائدة بالتدري 

و  مقههدمتها روسههيا ، ودول أوروبهها الشههرقية، وامتههدت األزمههة لتشههمل دول أوروبهها الغربيههة

مليهار دوالر ( 100)التي سارعت قبهل غيرهها لهدعم قطاعهات االقتصهاد الهو ني بنحهو ، االتحادية

 . من أجل تال  األزمة ودرء خطر انهيار المصارف الحكومية الرئيسية، يأميرك

متههدت األزمههة لتشههمل الههدول العربيههة وبخاصههة الخليجيههة المرتبطههة بمنطقههة الههدوالر كمهها ا

إذ تراجعت المؤشرات االقتصادية لكهل مهن أسهواق السهعودية والكويهت ومصهر وقطهر ، يميركاأل

 . على التوالي %10و  %2411 و %12و %147و %247: ودبي بالنسب التالية

وههذا مها أشهار إليهه مؤشهر نيكهي ، شهرق آسهياي وامتدت األزمة   حينه إلهى اليابهان وجنهوب

علهى التهوالي ووصهل نفهس الشهيء   أسهتراليا إذ انخفها  %7و %9وتوبكس بعد أن هبطا بنسهبة 

 . %142بنسبة  ESX مؤشر

                                                 

 /29/10، 2449ا وآثارههها العالميههة، الحههوار المتمههدن، العههدد أميركههاالقتصههادية   سههناء الموصههلي، األزمههة  (1)

2002. 
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إذ إنهه بتهأثير ههذه األزمهة حهدثت انهيهارات ، سكندناميةووصلت األزمة أيقًا إلى الدول اإل

سههكندنامية   كههل مههن أيسههلندا والنههروي   البنههوك اإلوعجههز مههالي كبيههر  ، اسههتثمارية ضههخمة

 . (1)والسويد

إن أزمهة االئتمهان »: وقد صرح رئيس صندوق النقد الدولي آنذاك معلقًا علهى األزمهة بقولهه

لعهام  %141ستؤدي إلى انخفاض النمو االقتصهادي بحهوالي ، 2007آب  /التي بدأت   أغسطس

 . 2001عام  %1وإلى ، 2002

 زمة بين األسباب البنيوية واألسباب المباشرةاأل: ثامنًا

نرى أن هنالك إجماعًا حول مسهألتين ، بعد استعراض مختلف المقاربات الخاصة باألزمة 

أن  وثانيهًا، شأنها شأن بقية أزمات الرأسمالية هي من  بيعتهها البنيويهة ههذا أوالً  2002هما أن أزمة 

 . ل إ... والتوريقسببها المباشر ارتبط بققية الرهن العقاري 

زيلهت أي منهذ أن أُ ، لقد عاشهت الواليهات المتحهدة منهذ مطلهع سهبعينيات القهرن العشهرين 

يههة ميركالتههي تمنحههها لههها القواعههد العسههكرية األ، حالههة مههائا القيمههة، تغطيههة الههدوالر بالههذهب

 . لت وأخفت ظهور األزمة آنذاكالتي أجَّ ، واأل لسية   العالم

ثم جهاءت حهرب ، بشكلها الحاد والصار ، اردة تأجيل ظهور األزمةكما أ الت الحرب الب

ل المخططهههون وَّ   حهههين َعههه، المتهههداعي شهههكل ترميمهههًا للوضهههع االقتصهههاديلتُ  الخلهههي  الثانيهههة

ا الجديهدة علهى اإلرههاب حهالً جهذريًا أميركهيون علهى أن تشهكل حهروب ميركاالستراتيجيون األ

مفشلت الحرب على العراق   تأديهة ، ا تشتهي السفنلكن الرياح جرت على غير م، لتلك المشكلة

وبالتهالي بهدأت ، والحرب على أمغانستان لم تؤد مهمة إحكام القبقة على آسهيا الوسهطى، الغرض

 . (2)2002العوامل البنيوية للنظام الرأسمالي تفعل معلها باتجاه اندالع األزمة   عام 

                                                 

، 2449ا وآثارههههها العالميههههة، الحههههوار المتمههههدن، العههههدد أميركههههسههههناء الموصههههلي، األزمههههة االقتصههههادية    (1)

29/10/2002. 

ا، جريهدة القهدل أميركهي   ميركهاألزمة العالمية تحشر األ: ، مقال بعنوان(باحث قانوين) مصعب يوسف المعال (2)

 .2/1/2001العربي، تاري  
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 -ا أميركهنع القهرار   من دوائر ُص المقربين أحد أهم المحللين  –وأرجع الكاتب ليستر ثرو 

 . يميركإلى تناققات النظام االقتصادي األ األزمةَ  «مستقبل الرأسمالية»  كتابه 

ي موجتهان كبيرتهان مهن خفها ميركهأنهه اكتسهحت االقتصهاد األ» ن   نقده للرأسماليةوبيَّ  

لتلغهي بلمهح ، مهن القهرن العشهرين العمالة   المؤسسات   أواخر الثمانينيات وأوائهل التسهعينيات

 ؛ةمهولم تكهن ههذه الموجهة األولهى مهن خفها العمالهة مفاج، البصر مليونين ونصف مليون وظيفة

 . «ية تقليدية لالنكماخأميركمالتسريح هو استجابة 

، مبدالً من التسريح الهوقتي ُأعلهن عهن عمليهات تقلهيص دائمهة   القهوة العاملهة» :ويقيف 

ام همفههي انكمههاخ عهه، ح الموظفههون والمههديرون بأعههداد كبيههرةرِّ علههى العمههال ُسهه وبههدالً مههن التركيههز

 . (1)«ح ثالثة عمال مقابل كل موظفرِّ ُس  1121 –1120

و  نهايههة الثمانينيههات كههان ، تراجعههت النسههبة إلههى اثنههين مقابههل واحههد 1111 – 1110و  »

مهن مهوظفي  %2و، بهةتَ كَ مهن المهوظفين ال %21و، حين هم مهن المهديرينسرَّ من أولمك المُ  12%

 . «من العمال %11 بينما كان، المبيعات

يقهول ، وتحهدثنا عهن االدخهار وعهن نزعهة االسهتهالك، وإذا تجاوزنا مسهألة خفها العمهال

مإنه إمها أن يكهون لهديها ، إذا جرى تحليل ودراسة للبلدان ذات معدالت االدخار العالية» :ليستر ثرو

أسهواق رأل » أو مها يسهميه الخبهراء االقتصهاديون، (%20خهار سنغامورة بمعدل اد) ادخار إلزامي

 . (%40الصين بمعدل ادخار )فرض ألغراض استهالكية التي ال تُ ، «المال األقل نمواً 

تظههر الميزانيتهان العامهة والخاصهة نزوعهًا بالغهًا نحهو ، و  الواليات المتحدة» :ويتابع ثرو 

اع الخاص انخفقهت النفقهات   البحهوث والتطهوير مفي القط، االستهالك وعزومًا عن االستثمار

، 1111و1171من النات  المحلي اإلجمالي بهين  %12إلى  %41والتربية واالستثمار المادي من 

انخفها اإلنفهاق العهام علهى البحهوث والتطهوير والبنيهة التحتيهة ، وخالل السنوات العشرين نفسها

 . «%9إلى  %11من ، والتربية

. 2ا أميركهكانهت نسهبة البطالهة الرسهمية   ، 1112و  خريهف عهام » :ويقيف ثهرو أيقهًا

إذ يمثهل ههؤالء ، ولكنها كالجبل الجليهدي العهائم الهذي يختفهي معظمهه تحهت سهطح المهاء، 7%

                                                 

 .سابق جاكوب هايلبورن، مصدر سابق، موقع إلكتروين (1)
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العا لون عن العمل رسميًا جزءًا صغيرًا من العدد الكلي للعاملين الذين ينتظهرون الحصهول علهى 

 . «عمل

ولكهن ال ، نهم يريدون عمهالً إوأولمك الذين يقولون ، مليون 742مبإضامة العا لين رسميًا »

 ولهذلك ال يحسهبون رسهميًا كعها لين؛ تسري عليهم أي من المعايير لكونهم معالً   القوة العاملهة

وهم يرغبهون أو يحتهاجون ، ن على العمل الجزئيووكذلك أولمك المجبر، (ماليين أخرى 9 -2)

مسهيعطينا ذلهك نسهبة بطالهة حقيقيهة تصهل إلهى ، مليهون تقريبهًا 455إلى العمل بدوام كامل وعددهم 

14%»(1) . 

ممشهكالتها ، قال عنههإن مستقبل الرأسمالية لن يكون كما يُ » :وينهي ليستر ثرو كتابه بالقول 

وإذا أخهذنا بعهين ، الجوهرية منذ والدتهها مها زالهت قائمهة بانتظهار حلهها وتجعهل مسهتقبلها مظلمهًا

ههي ن مهإن الرأسهمالية لهن تكهو، لجديد للقوى التي تغير السطح االقتصادي لألرضاالعتبار مهمنا ا

 . (2)«السفينة التي توصل إلى شا ئ األمان

التههي عصههفت  2002يمكههن تصههنيف أسههباب األزمههة الماليههة واالقتصههادية الكبههرى عههام 

 :والعالم على النحو التالي بالواليات المتحدة

 . «ي واألدوات المالية والتوريق وغيرهاكالرهن العقار» األسباب المباشرة .1

 . األسباب التراكمية والبنيوية .2

 . األسباب غير المباشرة .1

 األسباب المباشرة لألزمة: تاسعًا

ونعهرض هنها ، بأزمة الهرهن العقهاري تناولنا   مقدمة هذا الفصل كيفية نشوء األزمة ارتبا ًا

 . ة وتطورهابشيء من التفصيل األسباب المباشرة لحدوث هذه األزم

ميهه   أسهعار  غهالي   أنها ناجمة عن ارتفهاع مُ ( 2002)المالية يكمن السبب المباشر لألزمة 

نتيجهة سههولة الحصهول علهى  اأميركه   ينالعقارات بما ال يتناسب مهع العهرض والطلهب الحقيقيه

                                                 

 .جاكوب هايلبورن، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق (1)

 .المصدر السابق (2)
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ن تجهد َمهوعندما عجز المقترضون عن سداد الدين أعهادوا المنهازل إلهى البنهوك التهي لهم ، القروض

 . يشتريها

ظههرت بشهكل أكثهر وضهوحًا بهوادر األزمهة الماليهة ، 2007شباط  /إذ إنه و  شهر مبراير 

عنههدما لههم تسههدد تسههليفات الههرهن العقههاري ، يههةميركوأسههبابها المباشههرة   الواليههات المتحههدة األ

القروض مها أدى إلهى انتشهار المقهاربات به، الممنوحة ألشخاص ال يتمتعون بالقهدرة علهى الهدمع

انهيار المصهارف والشهركات الكبهرى وإلى ، العقارية التي أصبحت أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية

أولههى عمليههات اإلمههالل لمؤسسههات مصههرمية  وظهههور، الخاصههة العاملههة   مجههال العقههارات

 . انهيار المصارف والشركات الكبرى الخاصة العاملة   مجال العقاراتمتخصصة إلى 

  ، البنهك المركهزي   الواليهات المتحهدة إلهى البهدء بتخفهيا معهدل الفائهدةما تقدم دمع 

 . 2002نيسان /   شهر أبريل %2ليصل إلى  2007النصف الثاين من عام 

لتقهع تحهت الوصهاية  2002أيلهول  /سهبتمبر 7يهة   ميرككما تدخلت وزارة الخزانهة األ 

 . (1)«مريدي ماك»و «مان ماي» ري وهماالمؤسستين العمالقتين   مجال تسليفات الرهن العقا

الماليهة تعهود إلهى  2002جمع معظم المحللين الماليين واالقتصاديين أن بذور أزمة عهام ويُ 

يهة   ظهل ميركالتهي اعتمهدتها حكومهة الواليهات المتحهدة األ، سوء السياسات المالية واالقتصهادية

والتي أدت إلى تراجهع مهرص العمهل ، 2001أيلول  /إدارة جور  بوخ االبن بعد أحداث سبتمبر

 . وزيادة اإلقبال على القروض العقارية

تعرضت بشهكل مفصهل ألزمهة الهرهن العقهاري بوصهفها السهبب ( جيهان جمال)الدكتورة 

إذ ربطهت األزمهة ، الكبهرى 2002لكنها توسعت   شرح األسباب وصوال ألزمهة ، المباشر لألزمة

العجههز ، وثانيههًا، جنههون المقههاربة، أوالً : وهههي، بمجموعههة أسههباب مباشههرة ولههيس بسههبب واحههد

انخفهاض ، رابعهًاو، تبها ؤ معهدالت النمهو وأثهره علهى البورصهة، وثالثهًا، التجاري باقتصاد الدولهة

، أزمههة الههرهن العقههاري، سادسههًاو، انخفههاض سههعر صههرف الههدوالر، خامسههًاو، الطلههب الفعلههي

 . القرض الرهني وتوريقه، سابعًاو

                                                 

 .19قحطان السيو ، مصدر سابق، ص.د (1)
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وههذه األسهباب ، اقتصادية واجتماعية وسياسهية عميقهة: ة ذات أبعاد متعددةنت أن األزموبيَّ  

 :(1)مفصل على النحو التاليل نعرضها بشك

 : جنون المقاربة .9

مهرت ، التهي بهدأت   سهبعينيات القهرن العشهرين، براليهةيإذ إنه خهالل حقبهة العولمهة النيول 

انتقلههت ، «ال تصههنيع» لمتحههدة بعمليههةخاصههًة الواليههات ا، المراكههز الرأسههمالية الكبههرى   العههالم

عبهر ، بموجبها الرأسمالية الغربية من االعتماد على األسواق المحلية إلى الشهكل المتعهولم الحهالي

وترامهق مهع تحريهر أسهواق المهال ونهزع ، نقل الصناعات الثقيلة الملوثة إلى الصين والهند وغيرهما

وأيقهًا إلهى تقسهيم ، ة لرؤول األموال إلى آسهيامما أدى إلى هجرة جماعي، كل القيود المنظمة لها

الخهدمات ) عمل دولي جديد ممثل   التكنولوجيا المتطهورة والبحهث والتطهوير والسهلع الخاصهة

 وههذا التطهور لهم يهؤدِّ ، والعمليهات الصهناعية التقليديهة   األ هراف،   المراكز الرأسهمالية( المالية

بههل أدى إلههى توسههع هائههل لألسههواق الماليههة التههي ، ربمقهط إلههى خلههق بطالههة واسههعة النطههاق   الغهه

 . تعولمت بسرعة

منههها تقههخم أسههعار أسهههم ، إذ مههّرت سههوق األسهههم بانفجههار مقاعههات ضههخمة مههن قبههل

، م 2001-1112ي بهين عهامَ ( كما تعرف «دوت كوم» مقاعة) الشركات العاملة   قطاع اإلنترنت

نتيجههة التالعهب   سهجل حسههابات  2000عهام ( ناسهداك)إذ انههار مؤشهر التكنولوجيها المتطههورة 

ولهم ، نترنت على إحداث نمو اقتصهادي غيهر محهدودوتوقعات وهمية بالنسبة لقدرة اإل، الشركات

، بل أدى إلى انتقهال رؤول األمهوال المقهاربة إلهى سهوق العقهارات، ذلك إلى انهيار اقتصادي يؤدِّ 

غيهر أن الفهارق بهين ، ل االئتمهان والقهروضههو مجها، أي أن رأل المال وجد مجاالً لزيادة أرباحهه

مفهي حههين اعتمهد مجهال اإلنترنهت علههى منتجهات حقيقيهة ووعهد بثههورة ، وخطيهر ن نهوعيّ يْ المجهالَ 

 . يعتمد مجال االئتمان على المقامرة   أسواق المال، اقتصادية

ي قهام بهين عهامَ ( يميركهالمركهزي األ) «االحتيها ي الفيهدرالي» قاف إلى ما تقهدم أن بنهكيُ 

جزئيههًا إلبعهههاد  %1إلهههى  %249بتخفههيا معههدالت الفائهههدة األساسههية مههن ( 2001 -2001)

نهان لعمليهات اقتهراض مما أ لق العِ ، «دوت كوم» ي عن الركود بعد انفجار مقاعةميركاالقتصاد األ

                                                 

 .101 -17ص  2001مكتبة الفالح،  وإلى متى.. ةيمجيهان جمال، بركان األزمة المالية العال.د (1)
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ال القطهاعين وبالتهالي اعتمهد كِه، ولهيس لالسهتثمار المنهت ، ضخمة لغرض المقاربة واالسهتهالك

، ولههيس علههى االقتصههاد الحقيقههي، ا بشههكل كامههل علههى المقههاربةأميركههلعقههاري   ا -المههالي

ي األربهاح الهائلهة والسهريعة نْ َج السعي لِ  يي تحديدًا هميركوأصبحت السمة األساسية لالقتصاد األ

وهههذا الكههازينو عبههارة عههن ، تمامههًا كمهها يحههدث   الكههازينو، مههن خههالل المجازمههة والمقههاربة

 . ةمؤسسات مالية نخبوي

وهي ليست مفتوحة لعامهة ، Hege Funds- عرف باسم صناديق التحوطهذه المؤسسات تُ 

، مسهتثمر كحهد أقصهى 200وكل صهندوق يمكهن أن يسهتوعب حهوالي، بل لألثرياء مقط، الشعب

وصهل أجهر مهدير الصهندوق إلهى ، يدمع كهل مهنهم رسهوم اشهتراك بقيمهة مليهون دوالر كحهد أدنهى

، لسهجَّ واألهم أن صندوق التحهوط غيهر مُ ، من األرباح %20و Assets -من قيمة األصول 2:1%

 . وال يخقع للرقابة مثل صناديق االستثمار العادية

الهائلهة والمكسهب السهريع إلهى انتشهار ظهاهرة صهناديق التحهوط    وقادت السيولة النقديهة

، سهههمإذ تسههيطر علههى ثلههث مههداوالت األ ؛حتههى باتههت توصههف بأنههها مالكههة الكههون، أنحهاء العههالم

دراء صهناديق وصهلت أجهور بعها ُمه 2009و  عام ، دوالر اتتريليون 1وبحوزتها أصول بقيمة 

ة مههرض رقابههة علههى يههميركأمهها المنطههق وراء رمهها اإلدارة األ، التحههوط الرئيسههية إلههى مليههار دوالر

ا تهههو أن المبهالغ التهي ضهخَّ مصناديق التحوط التي احتلت البورصة وباتهت تههدد السهوق العالميهة 

قههامر ولكههن الحقيقههة أن هههذه الصههناديق باتههت تلعههب وتُ ، الصههناديق للبورصههة سههمحت بانتعاشههها

وحولت الرهان على الديون بكهل ، يميركشكل ركنًا أساسيًا   االقتصاد األباالئتمان نفسه الذي يُ 

 . أشكالها إلى مصدر أساسي للربح

حركهًا ذي يهرى   االئتمهان مُ اله يميركهبهل مهن الواقهع األ، ههذا الرههان مهن مهرا  ولم يأِت 

، ة مقطرة لالقتراض باستمرار لرمهع مسهتوى معيشهتهايميركمالعائلة األ، أساسيًا للنمو االقتصادي

بيوتها بعد أن ارتفعهت قيمتهها  وسنجد كيف رهنت عائالٌت ، وُتشّجع  ول الوقت على االستهالك

المقابهل علهى مبهالغ تسهمح وحصهلت ب، بسبب مقاعة الرهن العقاري لدى شركات الرهن العقاري

مالطبقهة الوسهطى ، وشراء سيارة جديدة أو شاشات حديثهة، لها بدمع رسوم تعليم أبنائها   الجامعة

، دينة لشركات االئتمان المختلفة التي تفرعت   مجاالت مختلفة مهن العهال  الصهحية مَ يميركاأل
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، وحتى حاجهات االسهتهالك اليهومي ،والمشاريع االقتصادية الصغيرة، السياراتو، والتعليم العالي

وتعمههل صههناديق التحههوط علههى أسههال االقتههراض مههن مؤسسههات ماليههة كههالبنوك بأسههعار مائههدة 

وههو مها ، ثم تستثمر هذه األموال مقابل موائد مالية مرتفعة وتربح من الفرق بهين القيمتهين، منخفقة

 . «الرمع المالي» يسمى

، ههو العقالنيهة رأسهمالية المقهاربة، ي وبنيهويوبالتالي بات واضحًا أن سبب األزمة داخل

ولكهن عوامهل ، ا وخارجههاأميركهوالترابط الوثيق بين األجزاء المكونة لالقتصاد الرأسمالي ضهمن 

ا بموقع إمبرا هوري   أميركلوال تمتع ، دةو  هذا الوقت بهذه الحِ ، األزمة البنيوية ما كانت لتنفجر

وتفهاقم العجهز الحكهومي ، سهتهلك مهن خهالل  باعهة الهدوالرالعالم أتاح لها على مدى عقود أن ت

ا   أميركهبسهبب حهروب ، بشكل ملحهوا   ظهل حكومهة الهرئيس جهور  بهوخ االبهن يميركاأل

 . الخار  وخاصة   العراق

 :العجز التجاري باقتصادات الدولة .2

القهرن  ينيهاتتعاين الواليات المتحدة من عجز مهزمن   حسهابها الجهاري منهذ بهدايات ثمان 

وحسهب ، مليهار دوالر 700وقد تفاقم هذا العجز بشكل جنوين حتى وصل إلى أكثر من ، العشرين

مإن العجز المتوقهع ( وهو ثاين أغنى رجل   العالم) «وارين باميت» يميركما قال رجل االقتصاد األ

، دوالرتريليههون  11إلههى  2012ة سيصههل عههام يههميركة أو مجمههوع الههديون األيههميرك  الموازنههة األ

 210وهذا يعني أن خزينة الواليات المتحدة ستتكبد مقط موائد سنوية على ههذه القهروض حهوالي 

 . ةيميركشكل عبمًا كبيرًا على الخزينة األما يُ  ؛مليار دوالر

أو أن عائهدات ، ا تسهتورد أكثهر ممها تصهدرأميركهوهذا العجز   الحساب الجاري يعنهي أن 

أو أن حكومتهها تنفهق   الخهار  ، ات األصول األجنبية   الهداخلأصولها   الخار  أقل من عائد

 . أو كل هذا أو بعقه معًا، اأميركأكثر مما تنفق الحكومات األجنبية   

ومههن المعههروف أن العجههز   الحسههاب الجههاري يجههب أن يوازيههه مههائا   الحسههاب 

وإمها أن يبيهع ، مهن الخهار  إمها أن يقتهرض، ن يستورد أكثر ممها يصهدروهذا يعني أن مَ ، الرأسمالي

 . ا تفعل األمرين معًاأميركو، أصوله المحلية لألجانب
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ا أو علههى شههكل ميركههمالتههدمق المههالي اآلتههي مههن الخههار  إذن علههى شههكل قههروض أل

، ومن هنا نفههم التسهاهل   اإلقهراض، يجب أن يجد منامذ استثمارية مربحة بالنسبة له، استثمارات

ولما كانت الواليات المتحدة قهادرة أن تطبهع الهدوالر بهال حسهيب أو  ،وانفالت عمليات المقاربة

مإن العجهز   الميهزان المتفهاقم   الحسهاب الجهاري ، والعالم يطلب الدوالر كعملة عالمية، رقيب

أو ، ولكنه ما كان ليتحول إلى أزمة إال إذا قل الطلب العالمي علهى الهدوالر، ظل عامالً كامنًا لألزمة

ومهع خهوف الصهين واليابهان وغيرهمها ، وهو ما حدث مع دخول اليورو، عالم   شرائهقلت رغبة ال

وانخفهاض الهدوالر  يميركبسبب التوجس من حالة االقتصاد األ، على قيمة احتيا اتها من الدوالر

 . مع ارتفاع سعر النفط

وقههد كانههت سههنوات االنتعههاخ التههي حههدثت   بدايههة القههرن الحههادي والعشههرين وانفههالت 

والشهركات ، من العوامل التي سهاعدت الكثيهر مهن مليهارديرات الهدول الناميهة، قروض المصرميةال

وتوسههعت ، علههى شههراء أصههول شههركات ضههخمة   أنشههطة متعههددة، العمالقههة   الههدول المتقدمههة

ومهع انخفهاض قيمهة األصهول واألسههم ، عمليات االستحواذ واالندما  بقيم مالية استثمارية كبيرة

مإن الكثير من هذه الكيانهات أصهبحت مهديونياتها أكبهر ،   ظل األزمة المالية العالمية بصورة كبيرة

 معلهى سهبييل المثهال مهإن صهحيفة، وتبخر الجزء األكبر من ثروات المليارديرات، من قيمة أصولها

 مليهار دوالر  ( 111)الروسية تشير إلى أن الستة الكبار من مليهارديرات روسهيا خسهروا  «إزمستيا»

( صاحب إمبرا وريهة   مجهال التعهدين) «أولي  ديرباسكا» أغنى رجل   روسيا ومقَد ، هذه األزمة

 . مليار دوالر 742مليار دوالر إلى  22والتي تراجعت من ، مليار دوالر من ثروته 20أكثر من 

 تبا ؤ معدالت النمو وأثره على البورصة .1

ميههدل إيسههت أون » حسههب، م 2001عههام  «االحتيهها ي الفيههدرالي» مقههد أكههد تقريههر بنههك

ي الصناعة والتجارة مع اتجاه لمزيهد مهن الخفها على استمرار ضعف النمو   قطاعَ ، (11)«الين

تمهوز  /لالتصهاالت   يوليهو «WorldCom» ةل إمهالل كهل مهن شهرككما شكَّ ،   أسعار الفائدة

( كة   قطهاع الطاقهةوهي أكبهر شهر) «Enron» وشركة، مليار دوالر 41التي بلغت ديونها  م2000

، اأميركهي إمهالل   تهاري  أكبر حهالتَ ، 2001مليار دوالر   ديسمبر  100التي تجاوزت إيراداتها 
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مما سهاعد علهى مزيهد مهن التبها ؤ   معهدالت النمهو وكشهف  بيعهة األزمهة الموجهودة   مفههوم 

 . Corporate Governance - السلطة السياسية

خهالل الفتهرة الزمنيهة قبهل حهدوث األزمهة حالهة ارتفهاع    قاف إلهى مها تقهدم أنهه سهادتيُ 

بسبب ارتفاع تكلفة المدخالت   اإلنتا  نتيجهة االرتفهاع الكبيهر   ، مستويات األسعار بشكل عام

وهذه الحالة أدت إلهى ، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل وارتفاع تكلفة الطاقة، أسعار النفط قبل األزمة

 وكذلك إلى تدين األربهاح مهن االسهتثمار   القطهاع الحقيقهي، ت التقخمحدوث ارتفاع   معدال

ممهها أدى إلههى انكمههاخ االقتصههاد وتراجههع النمههو وتههدين التشههغيل والههدخول الموزعههة ، (اإلنتههاجي)

مما أدى إلهى ههروب رؤول األمهوال مهن القطهاع الحقيقهي لالسهتثمار   القطهاع ، وكساد العرض

 . المالي

تحههول الكثيههر مههن المسههتثمرين   األسهههم الههذين ينتظههرون العوائههد وهههذا األمههر أدى إلههى 

وال ، يقتنصهون مهرص البيهع والشهراء   األمهد القصهير، درها األسهم إلى مقهاربينواألرباح التي تُ 

وعندما يتحول المستثمرون إلى مقاربين تصهبح أسهعار األسههم ، بالون بغير تحقيق الربح السريعيُ 

عبهرة عهن األصهول أي أنهها غيهر مُ  ؛غيهر حقيقيهة( البورصهات) الماليهة والسندات   سهوق األوراق

 . الرأسمالية والمركز المالي واإلنتا  واألرباح للشركات التي تتداول أسهمها   السوق

، ميههايهًا غالَ وتصبح التوقعات المتفائلة مُ ، مفي ظروف المقاربة تتعاظم أسعار هذه األسهم

والتههي يشههعر عنههدها مههالكو ، وسههرعان مهها تصههل إلههى الههذروة، يههةمترتفههع األسههعار ارتفاعههات تراكم

وإنمها ههي ، مههايَ م األسهم   تلك اللحظة غيهر مسهتندة إلهى أصهول حقيقيهة مقابلهة لقِ يَ األسهم أن قِ 

وبيع أكبر كميهة ممكنهة منهها وههي مرتفعهة ، ميسارعون للتخلي عنها، مرتفعة جدًا بوهم المقاربين

إذ إن ؛ ال أن حركة البيع هذه تتسبب   التأثير علهى السهوق كلهها سهلبًاإ، بقصد جني األرباح، الثمن

ممها يهؤدي إلهى ، ون   عمليات البيع العشهوائي المتسهارعؤميبد، عدوى البيع تنتقل بين المقاربين

وتسهود ظهاهرة مها يسهمى ، ممها يهدمع السهوق إلهى مزيهد مهن االنهيهار، تراجع الطلب علهى األسههم

حتهى تصههل األسهعار إلهى القهاع الهذي يغهري المقههاربين ، ي األربهاحنْهبالتصهحيحات السهعرية وَج 

صانعين موجات  لب جديدة توقهف االنهيهارات ، بالشراء مرًة أخرى عند هذه األسعار المنخفقة

 . السعرية
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قاف إلى ما تقدم زيادة توغل رأل المال واعتماد العديد من المؤسسهات الماليهة العالميهة يُ 

واسههتغالل الفههرص لتحقيههق األربههاح بأسههرع وقههت وبأقههل ، قههارباتعلههى مختلههف أسههاليب الم

وتزايههد تههداخل مكونههات االقتصههاد العههالمي ، الخسههائر ولههو علههى حسههاب االقتصههادات الو نيههة

ن القهارات يوههو رأل مهال سهريع الحركهة به، ودخول ما يسمى بهرأل المهال المغهامر، ومؤسساته

مما يجعهل منهه ألغامهًا ، حين يشم رائحة الخطر ويفر هاربًا، ينقا حيث الفرصة المواتية، والدول

ولعهل أبهرز مثهال ، عهرض االقتصهادات الو نيهة للخطهروتُ ، موقوتة تؤج  أخطار الفقاعهات الماليهة

إذ سهحب  ؛  نهايهة تسهعينيات القهرن العشهرين «سهاكس» يميركهعلى ذلك ما قام به المليهاردير األ

مما كان بداية ألزمهة ، شرق آسيا يالمالية   جنوب أكثر من مليار دوالر   يوم واحد من المؤسسات

 ووصهل بعقهها إلهى حامهة، «النمهور اآلسهيوية» احنة عصفت باقتصادات ما كانت تسمى حينمذ به

 . اإلمالل

، سياسهات نقديهة توسهعية( ركود)لقد مارست الحكومات التي تعاين من ضغوط انكماشية 

   %2إذ خفقهت إلهى ، ائدة إلى أدنهى مسهتوياتهامتعمدت البنوك المركزية إلى تخفيا أسعار الف

وربمها تكهون الفائهدة صهفرية   بعها األحيهان ،   اليابهان %1وإلهى أقهل مهن ، الواليات المتحهدة

وإذ إن هنهاك عالقهة عكسهية بهين ، بقصد تخفيا تكلفة االستثمار والتشغيل والتخلص من الركهود

سندات ارتفاعات كبيهرة قهد تكهون مدموعهة أيقهًا مترتفع أسعار ال، أسعار الفائدة وأسعار السندات

بعهد أن يتحهول الكثيهر مهن المقرضهين الهذين كهانوا يراهنهون علهى ، بتوقعات المقهاربين المتفائلهة

ميكهون ، الفائدة االسهمية للسهند إلهى مقهاربين يراهنهون علهى الطفهرات اليوميهة ألسهعار السهندات

وبالتالي ستحتا  أسعار ههذه السهندات ، الحقيقي ن على الجانبمَ يْ الجانب المالي مرًة أخرى قد هَ 

 . قد تصل إلى حد االنهيارات، إلى تصحيحات سعرية الحقة

 انخفاض الطلب الفعلي .4

وتراجههع ، مقههد انخفهها حجههم الطلههب إلههى مسههتويات دنيهها نتيجههة تراجههع معههدالت النمههو

صههابت االقتصههاد وحالههة الركههود التههي أ، التشههغيل واالسههتثمار والههدخول الموزعههة لعناصههر اإلنتهها 

ية   العقد األخير من القرن الماضهي إلهى مها ينهاهز ميركمقد وصل عجز الموازنة األ، ي كلهميركاأل

وزادت ديهون األمهراد بنسهبة ، تريليهون دوالر 142وبلغ حجم الهديون الخارجيهة ، مليار دوالر 120
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وخهالل ، %2طالة إلى كما ارتفعت معدالت الب، %7  حين لم يرتفع دخل الفرد إال بنسبة ، 12%

 . مترة تسعينيات القرن الماضي هبطت معدالت البيع   أسواق السيارات والعقارات هبو ًا حاداً 

ومهرتين عنهها   أوروبها ، وأصبحت سرعة اإلنتاجية تقل ثالث مرات عن مثيالتها   اليابان 

وتزايههدت نسههبة ، ميههةهههذا باإلضههامة إلههى التههردي الههذي تعرمههه الخههدمات الصههحية والتعلي، الغربيههة

وتراجعهت نسهبة العلميهين والفنيهين حسهب تقريهر ، اإلقصاء والتهمهيش   أوسهاط الفمهات الفقيهرة

   121مقابهل ، يينميهركمنيًا وباحثًا لكل ألف مهن السهكان األ 22مهناك ، التنمية البشرية   العالم

وتشهههد المههدارل ،   اليابههان 117  كنههدا وحههوالي  272وحههوالي ، كههل مههن السههويد وهولنههدا

يين أمهام الطهالب ميهركأبرزها تراجع الطالب األ، ية حاالت عديدة من التدهورميركوالجامعات األ

 . وخاصًة   مجاالت الرياضيات والكيمياء وعلم الحاسوب اآللي، األجانب

مقد حدث تخفيف لحدة هذا الوضهع وتهأخير ، ولكن نتيجًة لإلجراءات التدخلية الحكومية

إذ ، وذلك عن  ريق التوسع   اإلنفاق الحكومي لسهد العجهز   اإلنفهاق الخهاص، أزمة تحوله إلى

مليهار  711م إلهى 2001مليهار دوالر عهام  120ي على الحهروب والهدماع مهن ميركزاد اإلنفاق األ

ولكن هذا التوسع   اإلنفهاق الحكهومي أدى إلهى توسهع الجههاز المصهر    ، م 2002دوالر عام 

ممها ، ي األرباح بعيدًا عن قيود القماننْ والتوجه نحو َج ، ستثمار ذي المخا ر الكبيرةاإلقراض واال

 . وبالتالي كان ال بد من ظهور األزمة، أدى إلى تراكم الديون المشكوك   تحصيلها لدى البنوك

 انخفاض سعر صرف الدوالر .2

لهى أدنهى وصهلت إ، م النخفاضات عديهدة 2002ي منذ مطلع عام ميركتعرض الدوالر األ

وذلك بسبب العجز المستمر   الحساب الجاري الهذي اقتهرن ، مستوياتها مقابل العمالت الرئيسية

وكهذلك لتهداعيات مشهكالت أسهواق االئتمهان ، بتدهور   سعر صرف الدوالر على المدى البعيد

سهية مقد سهجل اليهورو عهدة مسهتويات قيا، وظهور بدائل حقيقية للدوالر، يميركعلى االقتصاد األ

ألول مههّرة   تاريخههه منههذ بههدأ إ ههالق العملههة  دوالر 1421ليصههل إلههى مسههتوى ، مقابههل الههدوالر

ليصهل ألقهل مهن ، و  الوقت ذاته انخفا الدوالر أمام الين اليابهاين 1111األوروبية الموحدة عام 

ته أمهام كمها انخفها الهدوالر ألدنهى مسهتويا، ين ياباين مقابل الدوالر محققًا هبو ًا قياسهيًا 100

 . الجنيه اإلسترليني والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري
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وهههو ، أمههام سههلة مههن سههت عمههالت رئيسههية 7247وسههجل الههدوالر مسههتوى قياسههيًا وهههو 

الهدوالر إلهى  ودمهع هبهوطُ ، 1171أضعف مستوى يسجله الدوالر منذ أن أنشئ ههذا المؤشهر عهام 

مما أدى الرتفهاع ، للبرميلًا دوالر 111جاوز حدود ليت، النفط إلى االرتفاع مستويات قياسية أسعارَ 

وكذلك   ظهل توقهع ، وارتفاع أسعار السلع األخرى، كبير   ماتورة واشنطن من الواردات النفطية

نتيجهة ، وليس   حجم الصادرات، بتدهور   االقتصاد العالمي وانخفاض كبير   قيمة الصادرات

 . يميركارتفاع حجم العجز التجاري األإلى الذي أدى األمر ، مباشرة النخفاض قيمة الدوالر

 أزمة الرهن العقاري .6

أزمهة القهروض »بههمي ونشهوب أزمهة مها ُسه، 2009تعود أهم أسباب األزمة المالية إلى عام 

م يَ إذ أخههذت قِهه، م 2002وهههذه األزمههة بههدأت بوادرههها قبلههها بسههنوات منههذ عههام ، «عاليههة المخهها ر

باالرتفهاع بصهورة مسهتمرة   ، شهركات العقاريهة المسهجلة بالبورصهةوبالتهالي أسههم ال، العقارات

يههة   مههنح ميركمتوسههعت المؤسسههات األ، خاصههًة   الواليههات المتحههدة، جميههع أنحههاء العههالم

واندمع األمراد سعيًا وراء حلهم الحصهول علهى مرصهة ، القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل

  ، وأيقًا ألنه بات شراء العقار أمقل أنهواع االسهتثمار، ايةشراء مسكن بفوائد بنكية منخفقة للغ

 . عرضة للخسارةحين أن األنشطة األخرى بما ميها التكنولوجيا الحديثة مُ 

يون أمرادًا وشركات على شراء العقارات بهدف السهكن أو االسهتثمار  ويهل ميركوأقبل األ

جههة أن المصههارف تجاهلههت تقيههيم واتسههعت التسهههيالت العقاريههة إلههى در، األجههل أو المقههاربة

، دارة االئتمانية الرديمهةالمخا ر لعدد كبير من المستهلكين أصحاب المالءة المالية القعيفة أو الَج 

حتهى لألمهراد غيهر القهادرين ، سهنة 20 -40ومنحتهم قروضًا للرهن العقاري لسنوات  ويلهة مهن 

المههم ههو ، مهذا ال يهم،   باإلماللعلى سداد ديونهم بسبب دخولهم القعيفة أو كان لديهم تاري

 . ية تتهامت على تعميمهاميركما جعل البنوك األ، األرباح المحققة على مدى سنوات  ويلة

عطهى نقهاط معينهة لكهل مقتهرض ومقهًا لسهنه تُ إذ  Credit Scoringوتعمل هذه البنوك بنظام 

و  ، ي  عجهزه عهن السهدادومهنته وعنوانه ودخله ووضعه العائلي ومجموع قروضه الجارية وتهوار

وإذا مها ظههر بهأن ، وتقهوم بههذا التنقهيط مكاتهب خاصهة، بعا األحيان نسخة من صحيفته الجنائيهة

 أمهها ممههة، «Sub Prime» مإنههه يوضههع   خانههة( نقطههة 920أي أقههل مههن )نقههاط العمههل غيههر كاميههة 
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«Prime»  وهنهاك ممهة ، طهةنق 920متهم العمالء الذين تقل نسبة المخها ر لهديهم ويحصهلون علهى

Less Non-Prime وبعبههارة ، مهههم المرشههحون الههذين لههديهم القههدرة المطلقههة علههى سههداد الههديون

 . إذًا مالسوبر برايم تتوجه   المقام األول للفقراء أو للعمال الفقراء، أخرى األغنياء

ولهم ، %22بهه «Sub Prime» يين الهذين حصهلوا علهى قهروض إسهكانميهركر عدد األقدَّ ويُ 

مكهل مها علهى المقتهرض أن يفعلهه ههو ، هنالك ما هو أسهل من الحصول على قهرض سهكنييكن 

ويكتفهي البنهك )محاولة الحصول على القرض من خالل تعبمة  لب خاص يصرح ميهه عهن دخلهه 

 . (وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل، بذلك

الهدخل » ن أن تسهتعلم عهنضة يمكقرِ وإذا كان  الب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المُ 

 22ومقابهل رسهوم مقهدارها ، مكل ما عليه هو زيارة موقهع شهركة معينهة علهى اإلنترنهت، «المصرح

،   الحصهول علهى قهرض( مقرهها كاليفورنيها)دوالرًا سيساعده العاملون   هذه الشركة الصهغيرة 

وإذا ، علهى الهدخل «يالً دله» بالرواتهب لتكهون اً وسهيعطونه إشهعار، «مقاول مستقل» بتوظيفه على أنه

ا دوالرًا مإنهم يقعون موظفين مخصصين للرد على الهاتف ليجيبهو 22دمع رسمًا إضاميًا مقداره 

 . أجوبة تعطي عنه صورة براقة إذا احتا  البنك إلى االستفسار عن وضعه

، ولكن بمعدالت مائدة غير مرتفعهة خهالل السهنتين التهاليتين، وحصل الجميع على قروض

، إذ تقمنت العقود نصوصًا تجعهل القسهط يرتفهع مهع  هول المهدة، لك تصبح مرتفعة جداً وبعد ذ

، أضهعاف عهن الشههر الهذي لهم يهتم سهداده 1وعند عدم السداد لمرة واحدة تؤخذ موائهد األقسهاط 

ميمها يسهمى ، يميركهمقالً عن وجود بنود   العقود ترمع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي األ

 . ر أرباحًا كبيرة على المقرضيندِ الشيء الذي يُ ، العقاري ذي الفائدة القابلة للتغييربالرهن 

ي ميركهولكن مع االرتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانهب البنهك االحتيها ي الفيهدرالي األ

، ل ذلك زيادًة   أعباء القروض العقارية من حيث خهدمتها وسهداد أقسها هاشكَّ ، م 2004منذ عام 

وازداد عهددهم مهع مهرور ، يين أنفسهم عهاجزين عهن تسهديد قروضههمميركعدد كبير من األووجد 

إذ بلهغ ، األشهر ليخلق جوًا من الذعر والهلهع   أسهواق المهال و  أوسهاط المسهتثمرين   السهوق

لكههن العههرض الكبيههر ، 2000عههدد المسههاكن المنتزعههة مههن أصههحابها حههوالي المليههونين منههذ عههام 
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وبالتالي إلى عجز البنوك عهن تهومير السهيولة الالزمهة ، بيع أدى إلى تدهور أسعارهاللعقارات على ال

 . وما زال هناك العديد منها، منها نحو اإلمالل اً مما قاد عدد، لسداد مستحقاتها

 141وتعرض أكثهر مهن ، تريليون دوالر 141بلغت تلك القروض نحو ، 2007مفي مارل 

ا عهام أميركهم القهروض العقاريهة   يَ ر مجمهوع قِهقهدَّ ويُ ، صهادرةمليون منزل لمطالبهات قانونيهة بالم

، 2002آب  /منهها مهع مجهيء شههر أغسهطس %142كان أكثر مهن ، تريليون دوالر 12م به2002

رة مسههاكن صههادَ إذ تسههارعت البنههوك إلههى مُ ، قههد دخلههت   حالههة تعثههروإمهها إمهها تحههت المصههادرة 

 . ب كبيرةَس نِ ع األسعار بِ العاجزين عن تسديد القروض وبيعها نتيجة تراج

من حهاالت المصهادرة لقهروض عقاريهة ذات معهدل مائهدة متغيهر للمقترضهين  %41وكان  

، والذين توجد مشهكلة   تقيهيم قهدرتهم علهى السهداد أصهالً ، Sub Prime Borrowersأقل جودة 

اري مبهاتوا عهاجزين عهن دمهع أقسهاط قرضههم العقه، وارتبطت قروضهم بفوائد متغيهرة مهع السهوق

 . المتصاعدة مع مرور الزمن

مهإن البنهك الهذي ، وعندما يعجز مقترض عن تسديد األقساط   حاالت مرديهة أو محهدودة

 . قدم له القرض يستطيع أن يتملك سيارته أو بيته أو مشروعه االقتصادي

مهإن إلقهاء األصهول ، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب ممات آالف أو ماليين النهال 

، ومق قهانون العهرض والطلهب، صادرة بالجملة   السوق سيؤدي بالقرورة إلى انهيار أسعارهاالم

فًا ملحوظهًا   أداء االقتصهاد عْ َضه 2002وهذا مها حهدث مقهد شههدت األشههر األخيهرة مهن عهام 

بسهبب االرتفاعهات الهائلهة التهي وصهلتها المقهاربات   ، ي وتبا ؤًا   نمو قطاع اإلسكانميركاأل

بينمها ، %14410مانخفقت أسعار المنازل   الواليات المتحدة رسميًا بحوالي ، ع العقاريالقطا

وهههي السههنة التههي سههجل ميههها ، م 1112خههالل سههنة  %1042انخفقههت أسههعار المنههازل بحههوالي 

 . (1111 -1121) االنهيار أدنى مستوياته خالل أزمة الكساد العظيم

 : قًاومن األسباب المباشرة المكملة لألزمة أي

المفتهرض أنهها تكهون مؤتمنهة علهى أمهوال ، الجشع والفساد   القطهاع والمؤسسهات الخاصهة  .1

دراء التنفيههذيين اسههتحوذوا علههى أجههور وتعويقههات وقههد تبههين أن أبهها رة المههال والُمهه، النههال

 . ومكامآت مالية خيالية
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إخفهاء حقيقهة الوضهع تسهبب   ، يميركالشفامية والتعقيد   األدوات المالية لالقتصاد األ عدم  .2

والهدليل علهى ذلهك أن معظهم المؤسسهات ، يهةميركالمالي للعديهد مهن المؤسسهات الماليهة األ

 . فة من الدرجة األولىصنَّ المالية المفلسة كانت مُ 

وبطء الجههات الحكوميهة (   ظل العولمة االقتصادية)التوازن بين سرعة النشاط المالي  انعدام  .1

 . أدى إلى موضى   أسواق المال العالمية، هذا النشاط المسؤولة عن تنظيم ورقابة

يهة   تطبيهق القهوانين واألنظمهة الخاصهة بالرقابهة علهى أسهواق ميركتهاون اإلدارة الحكوميهة األ .4

، وترامق ذلك مع مشل األسواق وإخفاق الليبرالية الجديدة   ضبط ورقابة عمهل السهوق، المال

جود قاعدة عامة أو جهة منظمة وحيهدة علهى المسهتوى بمعنى آخر مشل تنظيمي ورقابي لعدم و

وشههركات ، أسههواق المههال والعقههارات بمهها ميههها المصههارف: الههو ني لهههذه األسههواق المتنههامرة

 . وشركات الوسا ة المالية، التأمين

أسواق المهال أم .. ن يحكممَ : إذ كان السؤال، ل سببًا مهمًا   األزمةكما أن غياب دور الدولة شكَّ  

الحكومات ال تحهل »: األسبق رونالد ريجان أن قال عنها يميركوماتو التي سبق للرئيس األالحك

 . «إنها أصل المشكلة، مشكلتنا

تقهول ببنهاء النشهاط االقتصهادي علهى مبهدأ الحريهة ، على وجهة نظهر اقتصهادية بنيّ ما تقدم مَ 

 . (1)الكاملة وعدم التدخل   مسار النشاط االقتصادي

ميمون الرحمهاين أن أصهل األزمهة ههو التنظهيم الحهالي . االقتصادي المغربي د نَ يَّ من جانبه بَ 

وسهيكون مهن الخطهأ ، أي أزمة النظام الرأسمالي ككهل، وهي بالتالي أزمة شاملة، لالقتصاد العالمي

 . تجزئة األزمة الحالية أو حصرها   الجانب المالي

لكههن هههذه ،   مرحلههة النيوليبراليههة ،الماليههة هههي الركيههزة األساسههية للرأسههماليةصههحيح أن  

 . األزمة ستنعكس ال محالة على باقي األنشطة االقتصادية

تفسهيرات بشهأن األسهباب المباشهرة ألزمهة  ةوقد استعرض الهدكتور ميمهون الرحمهاين ثالثه

 :الكبرى وهي 2002

                                                 

 .21 – 20قحطان السيو ، مصدر سابق، ص .د (1)



212 

 :(1)التفسير األول

لكههن ال تقابلههها ، ربههاحالمتميههزة بارتفههاع مسههتمر لأل، يرجههع للظرميههة االقتصههادية العالميههة

 . استثمارات منتجة من شأنها االستجابة للحاجيات االجتماعية لإلنسانية

ممها أدى مهن جههة إلهى توسهيع ، هذه األرباح المفر ة توجه نحهو البنهوك واألسهواق الماليهة

يمهول مهن  يميركهوأصهبح العجهز البنيهوي لالقتصهاد األ، المجال الجغرا  للماليهة   ظهل العولمهة

 . وبخاصة الصين والدول الخليجية، باقي دول العالم  رف

كمها ، والتفاوتهات االجتماعيهة، وهشاشة الشغل، وأدى من جهة أخرى إلى مزيد من البطالة

 . هو الذي يغذي المالية العالمية مستثمر اجتماعيًاالأن هذا الكم الهائل من الربح غير 

، المالي بشكل كبيهر خهالل العقهود األخيهرةوارتفع االستثمار ، تراجع إذن االستثمار المنت 

  سهنوات السهبعينيات مهن  %22نزلهت مهن ( من النهات  العهالمي الخهام)منسبة االستثمار العالمي 

 . حاليًا %22 القرن العشرين إلى

مهن النهات  الهداخلي الخهام العهالمي  %55ونسبة االستثمار الخارجي التي لم تكن تتعهدى  

األزمهة ههو الفهارق المتزايهد مها بهين الحاجيهات ( منبهع)مأصل ، %20وصلت اآلن إلى ، 9100  

 . االجتماعية لإلنسانية وخاصيات الرأسمالية

والرأسهمالية ال تنهت  إال ، الطلب االجتماعي للسلع ال يتم إنتاجه بأكبر مردوديهة: بتعبير آخر 

 . ما هو أكثر مردودية كالتكنولوجيات الحديثة وما شابهها

 . (2)يميركالنموذ  األ: التفسير الثاين

، عجهز تجهاري خهارجي: نيْ ن بنيهويَّ يْ ة علهى إيقهاع عجهزَ يهميركتعيش الواليات المتحهدة األ

تلعهب الماليهة ( ن الهداخلي والخهارجييْ بالنسبة للعجزَ )و  كلتا الحالتين ، وعجز االدخار الداخلي

 .   تدبير هذه الالتوازنات رئيسيًا دوراً 

 . خاصة   أسواق الرهن العقاري، إلى نمو المديونية المالية أدت: داخليًا 

                                                 

 .1/2001/ 27ميمون الرحماين، األزمة المالية العالمية واالنعكاسات المحتملة على االقتصاد المغربي، .د (1)

www.e-joussour.net/ar/node/23/b-cashed-simila1- 

 .27/1/2001، 2491، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق، عدد ميمون الرحماين.د (2)
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 . تتجلى مهمتها   الحفاا على توازن الميزان التجاري: وخارجيًا

 . (1)حماقة القروض العقارية أدت إلى اندالع األزمة: التفسير الثالث

مهإن قهروض الهرهن العقهاري ههي السهبب الرئيسهي والمباشهر لحهدوث ، وومق هذا التفسير

ة دون التأكد من قهدرتها علهى السهداد ولمهدة قهد يميركع على العائالت األوزَّ وهي قروض تُ  ،األزمة

ثههم يليههها ، إذ تكههون السههنتان أو الههثالث سههنوات األولههى بسههعر مائههدة ضههعيف، سههنة 10تصههل إلههى 

 . أكثر من السعر األصلي %40ثم إلى ، %22تفاوض أو تداول حول سعر مائدة أعلى وصل إلى 

عيدون بيعها إلى بنوك األعمهال بعهد تحويلهها يتحكم ميها السماسرة ويُ ، وضقروهي أيقا  

شهترى حتهى خهار  الواليهات بهاع وتُ تُ  Titrisation -  إ هار عمليهات التسهنيد ) إلى سندات ماليهة

عبههر تقنيههة تجميههع القههروض   مؤسسههة واحههدة مههع تنويههع السههندات لتفههادي ( ةيههميركالمتحههدة األ

 . شركات لالستثمار   دول مختلفة ثم بيعها إلى، األخطار

بهدأت بهوادر األزمهة بهالظهور إذ لهم تعهد ال ، 2009ومع انخفاض قيمة العقار منهذ خريهف 

 . وال البنوك قادرة على استرجاع أموالها، ية قادرة على سداد ديونهاميركالعائالت األ

بورصهات ومهن بعهدها بهاقي أقهوى ال «وول سهتريت» انهارت بورصهة، 9000و  سبتمبر  

إذ ، يههةميركوأملسهت العديههد مههن المؤسسهات الماليههة األ، واختفههت مجموعهة مههن البنههوك، العالميهة

 . (2)انتقلت األزمة بعدها للمؤسسات المالية   أوروبا وآسيا وبقية دول العالم

االرتفههاع المسههتمر لألربههاح وعههدم »: وهههي ةو  التقههدير الموضههوعي أن التفسههيرات الثالثهه

ا   ميركههن ألان البنيويهازْجهالعَ »و، «ثمارات منتجهة تسهتجيب للحاجيههات االجتماعيهةمقابلتهها باسهت

؛ «مخا رة قروض الرهن العقهاري   الواليهات المتحهدة»و، «التجارة الخارجية واالدخار الداخلي

                                                 

/ 12تههاري   2491معتههز حيسههو، األزمههة االقتصههادية الراهنههة تحههديات واسههتنتاجات، الحههوار المتمههدن، عههدد  (1)

11/2002. 

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid-15364 

 .معتز حيسو، المصدر السابق (2)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid-15364
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لكن السبب األكثهر مباشهرًة   حهدوثها والهذي كهان ،   تفسير األزمةالبعا ال تتناقا مع بعقها 

 . ر لها هو الرهونات العقاريةفجِّ لصاعق المُ بمثابة ا

لتراكم كمهي مهن  ًاكانت نتاج 2002إلى أن األزمة المالية الكبرى عام  ال بد من اإلشارة هنا

ي باعتباره أكبهر االقتصهاديات   ميرككان يالحظها االقتصاديون   االقتصاد األ، األزمات الصغيرة

 . العالم

كمهها كههان االقتصههاديون ، شههركة قههد أعلنههت إمالسههها (700)مقبههل األزمههة كانههت حههوالي 

( 14)إلههى  1174مليههار دوالر عههام ( 920)يالحظههون أن أزمههة الههديون العائليههة قههد ارتفعههت مههن 

، دوالر اتتريليونه( 1)ا تصهل إلهى أميركهكانت الهديون الو نيهة    1110و  عام ، تريليون دوالر

 . تريليون دوالر( 1042)إلى  2002ووصلت   عام 

درجهة علهى مؤشهر مهن أربهاح الشهركات مُ  %10إذ كانهت  ؛كما اتسع حجم القطاع المهالي

 . حققتها مؤسسات مالية 2007عام ( 200ستاندرد أندبورز )

( 1) كما كان االقتصاديون يالحظون أن جملة المال   أسهواق التهداول العالميهة تصهل إلهى

لعالميهة   عهام بكاملهه وأكثهر مهن مخهزون أي أكثهر بكثيهر مهن حصهيلة التجهارة ا، دوالر اتتريليون

وبالفعهل ، وأن تلك المقهاربة خهار  الرقابهة سهتؤدي إلهى عواقهب وخيمهة، المصارف العام بأسره

 . 2002وقعت المصيبة بانفجار األزمة المالية الكبرى عام 

يهة ميركمعلى سبيل المثال نشير من واقع اإلحصهاءات األ، اأميرككما تقخم االستهالك   

كمها امتهدت ، مليار دوالر أكثر مما ينتجون كل عهام( 200)يين ينفقون ميركأن المستهلكين األ إلى

 . (1)آثار األزمة لبقية دول العالم بحكم ترابط وتشابك االقتصاد   عصر العولمة

مبرياليهة العولمهة التهي لهيس ههدمها إ: كما دخلت الرأسمالية مرحلًة جديهدة   تطورهها ههي

بهل السهيطرة علهى اقتصهاد العهالم ككهل   كهل ، لى أراضهي وإقامهة المسهتعمراتمقط االستيالء ع

 معلى سبيل المثال أصبحت الواليات المتحدة قوة كونية مسيطرة علهى العهالم، مكان و يلة الوقت

                                                 

نقطة تحول حرجة   عصهر إمبرياليهة العولمهة، الحهوار المتمهدن،  –األزمة المالية : تا  السر عثمان، بحث بعنوان (1)

 .2002/  1/12: تاري 
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وههي تخهوض صهراعًا للحفهاا علهى ، علهى حهد تعبيهر االقتصهادي بهول سهويزي( روما الحديثة)

ولى عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا   العهالم تنفهق ثلهث مجمهوع مها مكانتها وحتى توسيعها كقوة أ

 . وهي أهم بائع أسلحة   العالم، ق على التسليح   العالمنفَ يُ 

وبشهكل ، حمل إمبريالية العولمة   جومها كل سمات وتناققات الرأسهمالية وأزمتههاكما تَ 

داد تركهز الثهروة وتتسهع الفهروق بهين معلى سبيل المثال يهز، أوسع وأعمق مما كانت عليه   السابق

يملكهون ثهروة ًا مليهاردير 122إلهى أن  إذ تشهير اإلحصهاءات، البشر والدول اتساعًا كبيرًا ال مثيل له

من دول العالم تسهتحوذ علهى  %20وأن هناك ، مليار من سكان المعمورة( 242)تقاهي ما يملكه 

مهن  %22ويمتلهك سهكانها ، رة العالميهةمن التجا %24من النات  العالمي اإلجمالي وعلى  22%

 . (1)مجموع المدخرات العالمية

ركزة   يهد أقهل من ثروات وموارد العالم االقتصادية مُ  %12كما تشير اإلحصائيات إلى أن 

 . من سكان العالم %12من 

إذ تسهتأثر قلهة مهن السهكان ؛ يوازيهه تفهاوت داخهل كهل دولهة وهذا التفاوت القائم بين الدول

،   حين تعيش أغلبية دول العالم علهى الههامش، األعظم من الدخل الو ني والثروة القومية بالشطر

  حههين ، مههن الثههروة %40مههن سههكان الواليهات المتحههدة يملكههون  %1مههإن : معلهى سههبيل المثههال

أن بهعلمهًا ، مهن ثهروة الهبالد %90من سكان بلد متخلف كالسودان على أكثهر مهن  %10يستحوذ 

 . (2)حت خط الفقرمن سكانه ت 10%

وإللقاء القهوء أكثهر علهى األزمهة ، ية مسؤولية رئيسية حيال ما تقدمميركوتتحمل البنوك األ 

 . نتوقف بشيء من التفصيل أمام دور هذه البنوك وبقية المتغيرات   حدوث األزمة

والتي هي عبهارة عهن شهركات مسهاهمة تتخهذ مهن األمهوال سهلعة  -مقد غالت هذه البنوك  

شهكلون سهوق للزبهائن الهذين يُ   تسههيالت تقهديم القهروض  –ار بها من أجل جني األرباح لالتج

                                                 

 .11، ص1112ن، هارولد شومان، م  العولمة، الكويت، تهانس بيتر مار( 1)

 .2002/  1/12صدر سابق، تاري  تا  السر عثمان، م (2)
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بمعنى أنها تقوم ببيع األمهوال بسهعر يتذبهذب كغيهره ، من حيث احتياجهم لخدماتهم المالية، عملها

 . وهي سعر الفائدة؛ من السلع والخدمات وتتقاضى لقاء أي مبلغ تقوم بإقراضه نسبة مموية ربوية

عامهًا أو  10ادًة ما كانت تلك القروض العقارية مؤجلًة لفترات زمنيهة  ويلهة تصهل إلهى وع

وتتأثر أرباحها بالمدة الزمنية المحددة لسداد القرض متقل بصهغر الفتهرة الزمنيهة وتزيهد ، أقل أو أكثر

علهى القهروض  %7إلهى  %242تتهراوح مها بهين  2002قد كانهت   تلهك الفتهرة مهن عهام ، بطولها

 . (1)يلة األمدالطو

الذين يسهتومون الشهروط القهرورية ، وكانت هذه البنوك تقوم بالموامقة على  لبات الزبائن

وههذه الشهروط تقهدم للبنهك تطمينهات بهأن الزبهون قهادر ، لكي يتأهلوا للحصول على هذه الموامقة

 . امعلى الوماء بااللتزامات المالية من حيث الدخل واستقرار الوظيفة وغيره

مههع امتراضههها أن الظههروف ، البنههوك تقههوم بالتأكههد مههن السههيرة الماليههة للمقتههرض وكانههت

رص العمههل بههنفس االقتصههادية للدولههة ستسههتمر   المحامظههة علههى نسههبة النمههو وسههتقوم بتههومير ُمهه

إضامًة إلى عوامل أخهرى كثيهرة ذات ، مع محامظة على عجلة اإلنتا  بنفس النسبة أو أمقل، الوتيرة

، وسهعر صهرف الهدوالر، ونسبة البطالة، مثل نسبة التقخم، تأثيرها على االقتصاد حساسية عالية  

وأسهعار المهواد األساسهية الداخلهة   عمليهة اإلنتها  ، ين العام للدولهةونسبة الدَّ ، الميزان التجاريو

 . امسعر البترول والغاز وغيره: مثل

لتجاذبههات العههرض  وكههل تلههك العوامههل المتغيههرة التههي أصههبحت   كههل يههوم أكثههر عرضههةً 

واشتداد المنامسهة الدوليهة ، بسبب اتساع السوق العالمية وازدياد الطلب على المواد الخام، والطلب

جعلت الطريقة التقليديهة التهي تتعها ى ميهها البنهوك مهن أجهل ، ي السلع والخدمات  كل من قطاعَ 

ظهرًا لكثهرة العوامهل المتغيهرة وذلك ن، التأكد من أهلية زبائنها للحصول على القروض  ريقًة ماشلة

 . (2)وصعوبة التنبؤ بسلوك السوق الدولية وتداعياتها

                                                 

ههل تخهرب العهالم اقتصهاديًا بعهد خرابهه : يهةميركاألزمة المالية األ: نيويورك، مقال بعنوان -زياد عالن العينبوسي (1)

 .2002/  10/ 4جريدة القدل العربي، تاري   وسياسيًا

 .2002/  10/ 4مصدر سابق، تاري   -زياد عالن العينبوسي( 2)
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ي جور  بوخ االبهن بإدخهال رزمهة جديهدة ميركمع قيام إدارة الرئيس األ، وترامق ذلك كله 

ذات األثر السلبي الخطير على العجلة االقتصهادية التهي أصهبحت تهمن تحهت و هأة ، من المتغيرات

، مليهار دوالر( 200)إلهى  2002والذي وصل عهام ، اء حروب بوخي الهائل جرَّ اإلنفاق العسكر

وهههي   معظمههها ديههون تسههتدعي السههداد بغهها النظههر إن كههان مصههدرها محليههًا أو مههن األسههواق 

( 720)يهة المقترحهة بقيمهة ميركولو لم تكن تلك الديون قائمة ألصبحت خطهة اإلنقهاذ األ، الدولية

 . (1)يذمليار دوالر ممكنة التنف

وثمة عامل آخر ساعد   تفاقم األزمة االقتصادية بأثر رجعي ويعهود إلهى الفتهرة التهي بهدأت 

وقامههت ، يهة بفههتح مجهال االسههتثمار لشهركاتها   خههار  الواليهات المتحههدةميركميهها الحكومههة األ

ثمارات يين مثل اإلعفاء القريبي للدخل المتأتي مهن االسهتميركبتقديم التسهيالت للمستثمرين األ

 . الخارجية

ية للدول التهي تتمتهع ميركوقد شجعت هذه التسهيالت على هجرة الكثير من الصناعات األ

ي أن يخفها سهعر ميركهإذ أصبح بمقهدور المسهتثمر األ، بميزة العمالة الرخيصة والعقار الرخيص

 . الت القريبيةوأحيانًا أكثر من ذلك إضامًة للتسهي، التكلفة   عملية اإلنتا  إلى أقل من النصف

يهة المههاجرة ولهيس المزيهد مهن ميركوقد ترتب على ذلك المزيد من األرباح للصناعات األ

، اأميركههوكههذلك قيههام أصههحاب المصههانع بههإغالق مصههانعهم   ، األربههاح للواليههات المتحههدة

 يهة يومهًا بإقراضههمميركوباالستغناء عن الماليين مهن العمهال والمهوظفين الهذين قامهت البنهوك األ

لكهنهم بعهد أن مقهدوا وظهائفهم دخلهوا حالهة اإلمهالل ، على أمل أن يحامظوا علهى ههذه الوظهائف

وتوقهف غيهرهم عهن شهراء بيهوت ، وأصبحوا عاجزين عن سهداد األقسهاط الشههرية لتلهك البيهوت

 . (2)جديدة مما أدخل السوق العقارية   حالة كساد

وعهام  2004ذي كان قد بلهغ القمهة عهام تجدر اإلشارة هنا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات ال

م أغرى شركات البناء وجعلها تقهوم ببنهاء الماليهين مهن الوحهدات ِس م دَ عْ قد كان بمثابة  ُ ، 2002

                                                 

 .ابقالمصدر الس (1)

 .زياد عالن العينبوسي، مصدر سابق (2)
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وتم بناء مدن جديهدة علهى أمهل ، ونورث كارولينا وحتى نيويورك، وملوريدا، السكنية   كاليفورنيا

بهل البنهوك وكل تلك العقارات تم تمويلهها مهن قِ ، نيةالجنوة جني األرباح أثناء اندماع السوق العقاري

 22الهذي تهم إغالقهه يهوم الخمهيس الموامهق  «ميوتشهيوال منهدل»و «ليمهان بهرذرز» ية مثلميركاأل

 . 2002سبتمبر 

مإنهها قهد قامهت بالمراهنهة ، وعندما قامت هذه البنوك بإصدار ههذه القهروض  ويلهة األجهل

وهي بهذا قامهت بشهراء الهدخل االمتراضهي ، ن   الدمععلى أن جمهور المقترضين سوف يستمرو

الذي سيجنونه خالل الثالثين عامًا القادمة وقامت بتحويل هذا الدخل االمتراضي إلى سيولة نقديهة 

أو أقهل وأحيانهًا ال شهيء إذ يقهوم  %10وبدأ المقترض يتصرف كمالك بيت لم يدمع منه إال ، موراً 

ويلتفون على بعا الشروط المهمة مهن أجهل الحصهول علهى ، بعا عمالء البنوك بتزوير الوثائق

 . العمولة

علههى معادلههة التفاعههل  قههد دخههل، كرهههاالتههي أتينهها علههى ذِ  لقههد كههان مجمههوع هههذه العوامههل

،   مهدى تأثيرهها علهى تلهك البنهوك وقد كان لتزاوجها ودخولها الجمهاعي أثهر خطيهر، االقتصادي

ولهم يهتمكن مهن البيهع بسهبب ، العقهارات مهن أجهل الهربح التي وجدت نفسها أمام مستثمر قام ببناء

وبالتهالي توقهف عهن السهداد أو توقهف ، بل الموا ن المثقل بالديونانخفاض أو انعدام الطلب من قِ 

تفسهره معهامالت اإلمههالل  اوههذ، شهتراة عهن دمهع أقسهها هم الشههرية أيقهًاأصهحاب البيهوت المُ 

 . امًا ملكية يصعب متابعتها ألنها تتغير با راد كل يومإذ بلغت أرق، لمالكي البيوت المدانة للبنوك

ولكن تلك البنهوك تعمهل بنهاء علهى ضهمانات مهن مجموعهة مهن المؤسسهات الماليهة التهي 

صهدرها لتقوم بقهمان القهروض التهي تُ  «مريديماك» و «مانيمي» وهي، رلجلت بأمر من الكونكِّ ُش 

وههي ، يقهارب خمسهة تريليونهات دوالروتشهكل قيمهة القهروض التهي تقهمنها مها ، البنوك للسهوق

 . ية التي تقارب العشرة تريليوناتميركنصف قيمة السوق العقارية األ

إشههكالية كبيههرة   سههدادها  2002وقههد واجهههت هاتههان المؤسسههتان العمالقتههان   سههبتمبر 

شهراء يهة بميركمما هدد بانهيارهما إذ تهدخلت الحكومهة األ، للديون المعدومة للبنوك ألنها تقمنها

بليههون ( 720)بمبلههغ  FANYMAY –مههانيمي  وقامههت بههدعم، FREADYMAC - مريههديماك
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اللتهين ال تسهتطيعان  ؛مهانيمي ومريهديماك :دوالر لشراء القروض المعدومة من أجل التخفيهف عهن

 . (1)الصمود كثيراً 

قههد جعلههت أصههحاب األسهههم   هههذه البنههوك ، كمهها أن سياسههة العولمههة وحريههة التجههارة

وبالتههالي مههإن إمالسههها سههيؤدي إلههى ضههياع تلههك ، عين   جميههع أرجههاء العههالموزَّ ُمهه يههةميركاأل

 . ها من تلك الدولمِ هُ ْس وأصحاب أَ  االستثمارات التي هي األخرى من قبل شركات   بلدان مقيرة

وخلفية األسباب المباشرة التي ترتبط ارتبا ًا وثيقًا ومباشهرًا بخصهائص  هَ نْ شكل كُ ما تقدم يُ 

وعهدم االهتمهام بفمهات ، ذلهك النظهام القهائم علهى االحتكهار والفرديهة ؛النظهام الرأسهماليمات وِس 

مها أدى الحقهًا ، ضهوابط والقائم على تحقيق أعلى األرباح دون االكتهراث بهأي، المجتمع الكادحة

 بقة الرأسماليين ورجال األعمال التي تشكل الطبقهة الحاكمهة    ؛إلى انقسام المجتمع إلى  بقتين

وبالتههالي عههدم وجههود  بقههة وسههطى لتحقيههق التههوازن بههين ، و بقههة العمههال والكههادحين، لمجتمههعا

 . الطبقتين

يقهوم علهى المقهاربات لتحقيهق ،   ظهل العولمهة وبخاصهة، مالنظام الرأسمالي المتهوحش

 . (2)وبهدف تعظيم ربحية المؤسسة دون النظر إلى أي اعتبارات أخالقية واجتماعية، أقصى األرباح

 األزمة والمشتقات المالية: شرًاعا

التهي  New Deal - ية إلى مترة العقد الجديهدميركيعود مبدأ الرهن العقاري على الطريقة األ

 رمهت باسهم مؤسسهةوعُ ، م1112تم ميها تأسيس الجمعية الفيدرالية للهرهن العقهاري الهو ني عهام 

لهى التملهك وتنشهيط سهوق بهدف تسهيل قدرة الطبقات الوسهطى ع، «Fannie Male -ماين ماي »

ولكهن ، كمها كانهت تفعهل الشهركات الخاصهة ؛ ريهق شهراء الرههون مهن البنهوك نوذلك عه، البناء

                                                 

 .مصدر سابق، زياد عالن العينبوسي (1)

مجموعة النيهل العربيهة، الطبعهة األولهى، مدينهة نصهر، القهاهرة، : عادل رزق، إدارة األزمات المالية العالمية، الناشر (2)

 .42ص
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ولهذا انتقلهت وضهعيتها القانونيهة مهن القطهاع العهام إلهى القطهاع  ؛باستخدام أموال دامعهي القهرائب

 . (1)الخاص

تقهرر   الواقهع إدخالهها إلهى إنمها ، ألسباب تتعلق بالعقيهدة االقتصهادية ولم يكن ذلك معالً  

ت بهههدف جلههب إيههرادا، م1192ي لينههدون جونسههون   عههام ميركههبههل الههرئيس األالبورصههة مههن قِ 

 Fannie» وبهدف وضع حد الحتكهار مجموعهة، نيْ وبعد عامَ ، صصت لتمويل الحرب   ميتنامُخ 

Male» مريههدي مههاك» قههرر الكههونجرل تأسههيس شههركة- Freddie MAC»  والتههي تههم إدخالههها  

وههي ، وتتمتع المؤسستان الخاصتان بالرهن العقهاري بصهفة قانونيهة مميهزة، م1121البورصة عام 

ما سيسمح لها بالحصهول علهى خهط اعتمهاد مقهمون مهن ، «الكيانات التي ترعاها الحكومة» صفة

 . إضامًة إلى قروض بفوائد منخفقة تفاضلية، بل الدولةقَ 

هههي تههأمين سههيولة سههوق  «Freddie MAC»و «Fannie Male» يوكانههت مهمههة مؤسسههتَ 

كهذلك تهم تشهجيع ، من خالل تأمين هذه القروض أو عبر شرائها من المصارف، القروض العقارية

 . ين العقاري من ضريبة الدخلل العائالت نظرًا إلمكانية خصم الفائدة على الدَّ بَ االقتراض من قِ 

سهندات » معرومهة باسهم وكانت المؤسستان تموالن نشا اتهما من خهالل إصهدار سهندات

ميههه ألن الحكومههة  والتههي كههان نجاحههها لههدى المسههتثمرين موثوقههًا، «المنههازل المقههمونة عقاريههًا

وقهد ازدادت وتيهرة نموهها المتسهارعة باسهتمرار ، ولو دون إعالن صهريح، ية كانت تقمنهاميركاأل

 740مؤسسهتان تمتلكهان م كانهت ال1110مفي عام ، بالتزامن مع إلغاء القيود على المنظومة المالية

ويتخطههى ، 1112مليههار دوالر   عههام  1220وقههد ارتفههع هههذا الههرقم ليبلههغ ، مليههارًا مههن القههروض

وعنهد تأميمهمها كهان   ، 2002مليار دوالر   عام  4000ثم ، م1111مليار دوالر   عام  2000

لشهامل للعقهود مهن الهرقم ا %42أي مها يعهادل ، مليار يهورو 1222ومليار دوالر  2400حوزتهما 

مهن  %17ومهن جههة أخهرى كانهت الشهركتان تهدعمان بمفردهمها ، العقارية   الواليهات المتحهدة

 . (2)السندات المرمقة بقروض الرهن العقاري

                                                 

 .111جيهان جمال، مصدر سابق، ص .د (1)

 .111، ص جيهان جمال، مصدر سابق.د (2)
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ين ف للفقاعههة العقاريههة بههين العههامَ ويمكههن تفسههير تسههارع وتيههرة النمههو بالتههأثير المقههاعَ 

مهت هِ ات   2004مفهي عهام ، هندسهة الماليهةوبالتطورات التهي حهدثت   مجهال ال، (2001-2009)

 واضطر مديروها الثالثهة، بتزوير حساباتها بهدف منح عالوات لمديريها «Fannie Male» شركة

 Freddie» حكههم علهى شههركة 2009و  عههام ، مليهون دوالر 100لالسهتقالة ودمههع غرامهة بقيمههة 

MAC»  لمصههلحة أعقههاء    مليههون دوالر لممارسههتها القههغط بصههورة غيههر شههرعية 142بههدمع

 . (1)مجلس النواب مكلفين بمراقبة نشا اتها

إال ، وهي السماح بالتملك ألكبر عدد ممكن من النهال ؛هذا وبالرغم من أن مهمتهما اجتماعية

معلهى سهبيل ، إلهى أقصهى حهد( وخاصهًة مهديريها)أنهما تحاوالن رمع نسبة أرباح المساهمين ميهها 

إلهى مبلهغ  «Freddie MAC»و «Fannie Male» يساء شركتَ المثال كانت تصل رواتب كل من رؤ

، در عائهدًا للمؤسسهات الماليهةُيهًا ماليه واعتبرت القروض العقارية أصهالً ، مليون دوالر سنويًا 70

وتقهوم ، أي شكل من أشهكال المشهتقات الماليهة، وأوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة

، هم   ملكيههة عائههد مجموعههات متماثلهة مههن القههروض العقاريههةالبنهوك بإصههدار أوراق ماليههة أو أسه

ن يشهتريها أن ينهال وتحويلها إلى سندات وتسهويقها مهن خهالل األسهواق الماليهة العالميهة تتهيح لَمه

 . (التعثر مثالً ) وأن يتحمل بالتالي جزءًا من مخا رها، حصًة منها

ة إلى تحويهل الرههون العقاريهة إلهى يميركوبهدف زيادة إمكانية تقديم القروض لجأت البنوك األ

يين يملكهون ميهركوليس لجعل أكبهر عهدد ممكهن مهن األ، سندات لتحقيق أكبر قدر ممكن األرباح

أي أنها أعادت بيعهها   العهالم أجمهع بسهبب ، نحت هذه القروض لألجانب أيقًاومُ ، مساكن لهم

 . العولمة

رت علهى وأثَّ ، ت مخاوف المستثمرينية أثارميركبروز مشكالت   سوق القروض العقارية األ

الومههاء بالتزاماتههها ى عههدم قههدرتها علهه مَّ ومههن َثهه، وضههع المؤسسههات الماليههة التههي منحههت القههروض

وحهدهما تقهمنان معهًا نصهف الرهههون  «مريهدي مهاك»و «مهاين مهاي» وكانهت مؤسسهتا، وانهيارهها

، تريليهون دوالر 12ك الرههون وقد بلغ حجم تل، 2002ية عام ميركالعقارية   الواليات المتحدة األ

 2002 /2/1و  ، وبالتههالي أدى انفجههار الفقاعههة العقاريههة إلههى تههدهور قيمههة أسهههمها بشههكل جنههوين

                                                 

 .119 -112المصدر السابق، ص  (1)
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ي ووضهعت مهائتَ ، ية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات ككلميركأعلنت الحكومة األ

 . (1)مليار دوالر ضمانة لها

لمركهز العربهي للدراسهات واالستشهارات الماليهة ا رئهيس، لقد حهدد الهدكتور نبيهل حشهاد 

 :ق على النحو التاليعمَّ مُ  لسبب األزمة بشك، والمصرمية بالقاهرة

التوريههق / االنقيههاد   االسههتثمار   األدوات الماليههة المبتكههرة: 2002تشههمل أزمههة كسههاد 

عهدم / ا وأوروبهاركهأميالذي يتشدقون به    ةعدم تطبيق نظام ومباد  الحوكم/ والتمويل العقاري

/ وأنشههطة التجزئههة المصههرمية /تقههارير االحتيههال اإلداري/ اإلمصههاح والشههفامية   التقههارير الماليههة

عهدم الومهاء / عهدم اسهتخدام األسهلوب المناسهب   اإلدارة/ االستثمارات الوهمية /المقاربات

 . بمتطلبات معيار كفاية رأل المال

 :نبيل حشاد. التي أشار إليها د، ة لألزمةونتعرض بالشرح ألهم األسباب المباشر

 : االتجاه   االستثمار إلى شراء األسهم والسندات وعمل المقاربات: أوالً 

مقد أوضحت إحدى الدراسات أن االسهتثمار   األسههم والسهندات يعتبهر أكثهر مجهاالت 

أبهرز ، اليهة المسهتحدثةإال أن التطور الذي لحق بصناعة االسهتثمار   األوراق الم، االستثمار جاذبية

 . Financial derivatives - ما بات يطلق عليه األدوات المالية أو المشتقات المالية

وتطههور اسههتخدامها بحيههث ، وقههد نشههأت هههذه المشههتقات كههأداة إلدارة مخهها ر االسههتثمار

 . أصبحت اآلن بجانب كونها أدوات إلدارة وتغطية المخا ر من أهم أدوات االستثمار

بل على النقهيا مهن ذلهك أدت إلهى ، اة منهاتوخَّ ك األدوات لم تحقق األهداف المُ لكن تل 

بسهبب المقهاربات غيهر المحسهوبة   المشهتقات ( بنك سوسهتيه جنهرال)مثل ، انهيار بنوك عالمية

، %19و  اليابهان ، %40إذ بلغت حصة القروض إلجمالي األصول المالية   ألمانيا مهثالً ، المالية

 . (2)عن أهمية أسواق المالوذلك يعبر 

                                                 

 .119ص  ،جيهان جمال، مصدر سابق.د( 1)

 Ariette,C,W,Gary And J.Barry:” The Decission onعههن  ، نقههالً 42عههادل رزق، مصههدر سههابق، ص (2)

Derivatives" , journal of Accountancy , VOL.186,NO.1998,pp 24-25 
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أدوات ماليهة تشهتق »أنهها  كمها يعبهر عنهها أحهد البهاحثين، ويقصد باألدوات المالية المبتكرة

عقود قروض السندات وعقود بيع أو شهراء السهلع ، كعقود األسهم، قيمتها من أدوات مالية أساسية

التي يمكهن أن تتعهرض  باتوتلك األدوات تستخدم   حماية المنشآت من مخا ر التقل، أو غيرها

 . (1)«الفائدة لها   مجال أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار

واحهد إلهى نشهوء أصهل  عقهود تهؤدي   آني  ههي أي( المشتقات)أن » وتوضح دراسة أخرى

ومطلهههوب مهههالي أو أداة ملكيهههة لمنشهههأة أخهههرى إذ يهههؤدي ذلهههك إلهههى تحويهههل ، مههالي لمنشهههأة مههها

الماليههة األساسههية للغيههر دون أن تمتههد عمليههة التبههادل لههألداة الماليههة ت المرتبطههة بههاألدوا المخهها ر

 . (2)«التي نتجت عنها هذه المخا ر، األساسية

 Financial - إن األدوات المشههتقة عبههارة عههن عقههود ماليههة» :ويقههيف باحههث آخههر

Contracts ، تتعلق بفقرات خهار  الميزانيهة- Off- Balance Sheet Items يم بَقه وتتحهدد قيمتهها

 Under Lying). واحد أو أكثر من الموجودات أو األدوات أو المؤشرات األساسية المرتبطهة بهها

Assets Indexes of)(3) . 

 :وتقم األدوات المالية المبتكرة أنواعًا عديدة منها

وتقهم مجموعهة مهن العقهود الماليهة التهي تتنهوع ومهق  بيعتهها ومخا رهها : المشتقات الماليهة -1

العقههود : وهههي أساسههية أو وسههطية أو هجينههة مثههل، وكههذلك تتنههوع تبعههًا لدرجههة تعقيههدها، وآجالههها

وعقهههود ، Swaps –وعقهههود المبادلهههة ، Futures –والعقهههود المسهههتقبلية ، Forwards - لهههةاآلجِ 

 . سمى بمشتقات المشتقاتوهو ما يُ ، أو مزي  اثنين من هذه العقود، Options - الخيارات

                                                 

 ,Perry,E.” Accounting for Derivatives”, IRWIN,Chicagoعههن  الً ، نقهه41المصههدر السههابق، ص  (1)

1998,pp.3-28 

 :Ronald,Ma and Cecilia Lambert:" in Praise s Razorعهن  ، نقهالً 41عهادل رزق، مصهدر سهابق، ص  (2)

Acritique of Decomposition Approach in IAS 32 to Accounting for Convertible debt" Accounting 

and Business Research , VOL, No,2,Spring 1998,p.145 

عدنان الهندي، الهندسة المالية وأهميتهها للصهناعة المصهرمية العربيهة .عن د ، نقالً 44 – 41المصدر السابق، ص  (3)

 .12، ص 1119اتحاد المصارف العربية،  –
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ميت بههذا االسهم ألنهها مشهتقة مهن وُسه، استثمارية جديدة ومتنوعةوالمشتقات هي أدوات 

 . كما أنها تعتمد   قيمتها على أسعار هذه األدوات، أدوات استثمارية تقليدية كاألسهم والسندات

 Out)عد عقودًا مالية تتعلق بمنتجات أو سلع حقيقيهة خهار  الميزانيهة واألدوات المشتقة تُ  

of Balance )بنوكسيما لل وال . 

كاألسههم والسهندات وسهعر ، لع حقيقيهة أو أوراق ماليهةمالمشتقات تتعلق بمنتجهات أو ِسه

وتقم المشتقات مجموعة مهن العقهود الماليهة التهي تتنهوع ومهق  بيعتهها ، الصرف أو أسعار الفائدة

وات وأن هههذه األد، التههي تتههراوح بههين الثالثههين يومههًا والثالثههين عامههًا أو أكثههر، ومخا رههها وآجالههها

 . ترتبط بعالقة  ردية مع درجة تعقد  بيعتها لكونها أساسية أو بسيطة

 : ومن خالل التعريف السابق يمكن تحديد أهم خصائص المشتقات على النحو التالي

، سهعر سهلعة، سعر ورقة ماليهة، سعر مائدة محدد: ترتبط العقود المالية للمشتقات بما يلي -

مؤشهر ائتمهاين ، «تقيهيم ائتمهاين» ترتيب، التمؤشر أسعار أو معد، وسعر صرف أجنبي

 . شابهومتغير مُ 

: شتق قيمة العقود المالية من األسعار الحالية لألصول المالية أو العينية محل التعاقد مثهلتُ  -

 . «ل إ... أو سعر الورقة المالية الحالي أو سعر السلعة، سعر الفائدة الحالي»

 . تاري  مستقبلييتم تسوية العقود المالية للمشتقات    -

 . ال تتطلب العقود المالية للمشتقات عادة استثمارات مبدئية -

ستخدم العقود المالية للمشتقات للتحوط ضد مخا ر التغيرات المتوقعة   أسعار تلهك تُ  -

 . األصول

تههيح العقههود الماليههة للمشههتقات تحديههد أو تثبيههت سههعر السههلعة أو الصههرف أو الفائههدة أو تُ  -

لتسههليمها أو تبادلههها بهههذا السههعر   ، حههل التعاقههد   الوقههت الحاضههرالورقههة الماليههة م

 . المستقبل
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 كامههة الجوانههب المتعلقههة بالمعالجههة المحاسههبية لهههذه وهههذه الخصههائص تههؤثر بشههكل كبيههر  

 . (1)المشتقات

 توفر األموال الرخيصة 

ائهدة لدرجهة انخفهاض سهعر الف) عهرف بهاألموال الرخيصهةلقد بدأت األزمة نتيجة تومر ما يُ  

 . (2)مما رمع الطلب على القروض وخاصًة القروض العقارية( م2001  عام  %1وصوله إلى 

سهادت ظهاهرة   الواليهات المتحهدة مؤداهها أن : قروض أخرى مقابل رهون جديهدة: ثالثًا

ن وحين يرتفع ثمهن العقهار المرههو، ين مقابل رهن هذا العقاري يشتري عقاره بالدَّ ميركالموا ن األ

وذلهك مقابهل رههن جديهد مهن الدرجهة الثانيهة ، يسعى صاحب العقار للحصول على قرض جديهد

 . يطلق عليه الرهن األقل جودة

 :الرهن العقهاري علهى النحهو التهاليوقد حدد الدكتور نبيل حشاد سبب األزمهة المتصهل به 

نح القهروض يهة   مهميركإن سبب حدوث أزمة الرهن العقاري هو توسهع المؤسسهات الماليهة األ»

 وزيهادة نسهبة القهروض إلهى قيمهة الممتلكهات، ههذا مهن ناحيهة، السكنية بصورة لم يسهبق لهها مثيهل

 . من ناحية أخرى( المساكن)

أصحاب المالءة المالية القهعيفة أو ، وقد قدمت تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين 

وبالتههالي ، سههداد القههروض متدنيههةدرتهم علههى بمعنههى أن رغبههتهم وُقهه، الجههدارة االئتمانيههة الرديمههة

يتعثرون عند حلول موعد سداد القهروض ممها يهؤثر علهى وضهع المؤسسهات الماليهة التهي منحهت 

 . «انهيارها مَّ ومن ثَ ، عدم قدرتها على الوماء بالتزاماتها مَّ ومن ثَ ، القروض

قهاف إلهى ذلهك أن هنهاك خاصهية معينهة تتميهز بهها المؤسسهات يُ » :نبيل حشاد. ويقيف د

وخصوصهًا بعهد اسهتحداث األدوات الماليهة ، وهي درجة التشابك الكبيرة بينها، المالية والمصرمية

                                                 

 .42 – 42عادل رزق، مصدر سابق،  (1)

وأزمهة  1121قهراءة   أزمهة  -كينز والكساد الكبيهر : اص ببرنام  الدكتوراه بعنوانهيثم يوسف عويقة، بحث خ (2)

-Golab.3olum.org/1503، موقههع 2010آذار  /، كليههة االقتصههاد والعلههوم السياسههية بجامعههة القههاهرة، مههارل2002

topic 
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والهذي انتشهر   التسهنيد أو ، و  مجال التمويل العقهاري بصهفة خاصهة، الجديدة   المجال المالي

وذلههك مههن خههالل تحويههل القههروض السههكنية إلههى سههندات عامههة بتلههك ، التوريههق بصههورة كبيههرة

وبالتهالي مهإن تعهرض إحهداهما لالنهيهار أو ، مما يؤدي إلهى تشهابك المؤسسهات الماليهة، القروض

 . اإلمالل يؤدي إلى تعثر وانهيار مؤسسات مالية أخرى

وههي أنهه عنهد ، وهذا نات  عهن خاصهية أخهرى يتميهز بهها القطهاع المهالي» :حشاد. ويتابع د 

الهذعر يصهيب المهودعين   المؤسسهات مهإن ، إمالل أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السهيئ

 . ب ودائعهمْح التي يكون الوضع المالي لمعظمها جيدًا ميلجأون إلى َس ، المالية األخرى

ب الودائع بصورة عامة يؤدي إلى انهيار المؤسسهات الماليهة حتهى لهو كهان ْح وبالتالي مإن َس 

نه لو انهارت ورقة واحدة مهن إث بحي، «أثر الدومينو» وهذا األمر يطلق عليه، وضعها جيدًا وسليمًا

لهذا نجهد أن تهدخل البنهوك المركزيهة   ههذه الحهاالت  ؛أوراق لعبة الدومينو انههارت بقيهة األوراق

 . (1)«يعتبر ضروريًا

لكنهه أغفهل ، مقد أصهاب الهدكتور نبيهل حشهاد   تحليلهه، ارتباط القروض بالدوالر: رابعًا

ندة   مرجعيتهها إلهى الهدوالر بصهفته عملهة المخهزون ققيًة رئيسية أال وهي أن تلك القروض مسهت

 . النقدي الدولي

   مقهال نشههرته صههحيفة، ي الكبيههرميركههالمليهاردير األ ؛وههذا مهها الحظهه جههور  سههورول

ض لهها النظهام المهالي عهرَّ معلقهًا علهى تلهك األزمهة التهي اعتبرهها أخطهر أزمهة تَ ، «ماينانشال تهايمز»

هههو ركههود ، 2002ا منههذ عههام أميركههمؤكههدًا أن مهها تشهههده ، خيههرةخههالل السههتين عامههًا األ العههالمي

 . (9122 – 1121) اقتصادي ال يقل عن الركود الذي شهدته   سنوات النكبة الكبرى

لقههد سههمحت العولمههة الماليههة للواليههات المتحههدة » :2002قههال سههورول غههداة أزمههة 

عت الحكومهة الفيدراليهة وشهجَّ ، تجههاستهالك أكثر مما تن مَّ ومن ثَ ، باستغالل هذا المخزون النقدي

اتجاه األسواق المالية إلى حث المسهتهلكين علهى االقتهراض بخلهق حهوامز مالئمهة وإبهداع آليهات 

إلى درجة أن السلطات نفسها لم تعد قهادرًة علهى احتسهاب المخها ر  لم تنفك تزداد تعقيداً ، جديدة

 . «ةمستندًة إلى األدوات المصرمية المحق، المتعلقة بالقروض

                                                 

 .2002/  1/12أسامة أبو ديكار، النظام العالمي نحو حرب مالية شاملة، الحوار المتمدن،  (1)
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مإن ما تعيشه الواليات المتحدة هو بالفعهل ، وارتبا ًا بما تقدم، لذلك» :وأضاف سورول 

  حين يبدو من الواضهح أن بقيهة ، ال تفيد   مواجهته مناه  التدخل التقليدية، ركود اقتصادي حاد

دول العههالم محجمههًة عههن زيههادة مخزونههها النقههدي بالههدوالر الههذي يعههرف منههذ سههنوات انتكاسههة 

 . (1)«متزايدة

 –وههو مهن كبهار أعمهدة النظهام الرأسهمالي  –التي يوردها سورول ، لكن المالحظة األهم

انهيار دور الواليات المتحدة القيادي اقتصاديًا   العهالم وتحهول مركهز الثقهل مهن الغهرب إلهى  يه

 . الشرق

لرأسهمالية األزمة الحادة التي تعصف بقلهب المنظومهة ا» :يقول سورول بشأن هذا التحول

وكههذلك البلههدان ، قههد ال تتعلههق بالبلههدان اآلسههيوية الصههاعدة كالصههين والهنههد، ا وأوروبههاأميركهه  

وبالتهالي مإنهها تعبهر عهن تحهول ، ب نمهو مرتفعهةَسهالمنتجة للنفط التي سجلت   اآلونهة األخيهرة نِ 

المتحهدة وإقهالع مما سيتجسد   انحطاط نسبي للواليات ، جذري   الخار ة االقتصادية العالمية

 . «الصين والبلدان النامية

بل تعكس التحول الهائل الذي غير البنيهة ، إن هذه األزمة ليست ظرمية» :ويقيف سورول

وخاصههًة الصههين والهنههد قهها رات النمههو ، بحيههث أصههبحت البلههدان الناميههة، االقتصههادية العالميههة

 . (2)«العالمي

بعيههدًا   تقههديرهما  «سههايمون جونسههون»و «بيتههر بههون» حلههالن االقتصههاديانوقههد ذهههب المُ 

الحهرب » تحهت عنهوان «واشهنطن بوسهت» وذلهك   مقهال مشهترك   صهحيفة، ألبعاد هذه األزمة

وأن األمق المالي العالمي يهزداد كآبهة ، نا ميها بحرب مالية عالميةكهَّ تَ  «العالمية المقبلة قد تكون مالية

 . وخطورة يومًا تلو اآلخر

يههة ميركإن التحركههات األ» :غههداة انههدالع األزمههة –ن االقتصههاديان وقههال هههذان المحلههال

شير إلهى ركهود أكثهر إيالمهًا ال تُ ، المالية واألوروبية الرامية إلنقاذ المصارف التي عصفت بها األزمةُ 

 . «حرب مالية شاملة»؛ بل إلى الحاجة لتقامر الجهود الدولية بغية تفادي ما هو أسوأ، محسب

                                                 

 .2002/  1/12أسامة أبو ديكار، مصدر سابق، تاري   (1)

 .المصدر السابق (2)
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إذ توجهد الثهروات البا نيهة والهنفط ، سهتحرك الجبههات العسهكرية ثانيهةً وهي الحهرب التهي 

 . واأليدي العاملة الرخيصة واألسواق الناشمة

إلهى  من خالل هذا االستعراض لألزمة الماليهة العالميهة، ويخلص الباحث أسامة أبو ديكار 

ويشهعر بالحصهار ، مهالحين يتهوحش رأل ال، يبدو أنها لعبة الرأسمالية الدائمة والمستمرة» :القول

  ظل نظام تنامسي قائم على االستغالل ومائا القيمهة واعتبهار الهربح ههو الههدف األول واألخيهر 

إذ يهتم اسهتباحة ، إلى قانون القوة الغاشهمة والثهروة المتوحشهة «ره يمُ عْ دَ .. ه يعملعْ دَ » وتحول قانون

 . «يابسلة التي تأكل األخقر والالشعوب واألمم الفقيرة لصالح القِ 

قهد تقهود إلهى حهروب اسهتعمارية ، مبرياليةمإن األزمة المالية للعولمة اإل» :و  ضوء ما تقدم

لكهن ، كالحروب التي شنتها الواليات المتحدة ضد العراق وأمغانسهتان، أخرى لإلمبريالية الجديدة

تسهام قهد تطالهب بحصهة أكبهر   اق، الدول التي حاربهت وتحهارب تحهت لهواء الواليهات المتحهدة

 . «المالية واالقتصادية ؛الثروات   الدول التي يتم غزوها من أجل حل أزمتها المركبة

عههن  ريههق توليههد موجههات متتاليههة مههن ، الزيههادة الهائلههة   توريههق الههديون العقاريههة: رابعههًا

بهل ، بالتوسع   منح القروض األقل جهودة مالبنوك لم تكتِف ، األصول المالية بناًء على أصل واحد

 . (1)لتوليد مصادر جديدة للتمويل وبالتالي للتوسع   اإلقراض «المشتقات المالية» استخدمت

مإنهه يلجهأ إلهى اسهتخدام ، وعندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونهات العقاريهة 

هذه المحفظهة مهن الرهونهات العقهاري إلصهدار أوراق ماليهة يقتهرض بهها مهن المؤسسهات الماليهة 

 إذ إن البنههك لههم يكتههِف ؛ «التوريههق» مان هههذه المحفظههة ويطلههق علههى هههذه العمليههةاألخههرى بقهه

 . بل استخدم هذه القروض كرهن على قروض أخرى، لي بقمان هذه العقاراتباإلقراض األوَّ 

ههي تعريهب لمصهطلح اقتصهادي ههو » :للدكتور حسن عبهد العهال ومقًا، «التوريق» وكلمة

Securitization ،الفترة ما بين ثبوته   الذمة وحلهول  -ل   ذمة الغير ين المؤجَّ ل الدَّ عْ َج : بمعنى  

 . (2)«ثانوية صكوكًا قابلة للتداول   سوق – هجلأ

                                                 

 .2010آذار  /مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق، مارل، هيثم يوسف عويقة (1)

، مجلهة اتحهاد المصهارف العربيهة، العهدد «سندات الدين وبدائلها الشرعية   البنوك اإلسهالمية» :حسن عبد العال (2)

 .71 – 70، ص 2000، يناير 20المجلد  ،221
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يعنهي تحويهل الهديون المصهرمية غيهر السهائلة ، مإن التوريق» :وومقًا للدكتور عدنان الهندي

 . (1)«إلى أوراق مالية سائلة وقابلة للتداول   أسواق رأل المال

مإن التوريهق يعنهي تحويهل القهروض إلهى أوراق ماليهة للتهداول أي » عنايات النجار. وومق د

 . (2)«تحويل الديون من المقرض األساسي إلى مقرضين آخرين

 :انعهدام الرقابهة أو نقصهها   اإلشهراف الهالزم علهى المؤسسهات الماليهة الوسهيطة: خامسًا

ولكههن هههذه الرقابههة ، ابههة دقيقههة مههن البنههوك المركزيههةمههالبنوك التجاريههة   معظههم الههدول تخقههع لرق

مثهل بنهوك االسهتثمار وسماسهرة الرههون ، تقعف أو حتى تنعدم بالنسهبة لمؤسسهات ماليهة أخهرى

الهيمهات  ىأو الرقابة على المنتجات المالية الجديدة مثهل المشهتقات الماليهة أو الرقابهة عله، العقارية

 ىوبالتهالي تشهجع المسهتثمرين علهي اإلقبهال عله، ئتمانيهةالمالية التهي تصهدر شههادات الجهدارة اال

 . األوراق المالية

 األسباب الرئيسية البنيوية لألزمة: حادي عشر
، تفسهير األزمهة بأنهها أزمهة ماليهة مقهط حاول العديد من المحللهين والمفكهرين البرجهوازيين

  الحديث عهن النتهائ  تؤكهد  لكن األضرار االقتصادية واالجتماعية الهائلة التي سنأتي على ذكرها

 . أن األزمة اقتصادية وشاملة

أزمهة » :وقد برزت هذه األزمة قبل متهرة تحهت عنهوان، ماألزمة ليست محلية بل أزمة عالمية

و  حينها مسرت البرجوازيهة السهبب باسهتعمال القمهح وغيهره مهن ، «وأزمة الوقود، الغذاء العالمي

 . «الوقود الحيوي»المحاصيل   إنتا  

لقههد جههاء تفسههير البرجوازيههة المكشههوف والمقههلل ألزمههة الغههذاء عنههد حههدوثها   مرحلههة 

متجاهلًة حقيقهة أن األزمهة خلقتهها البرجوازيهة نفسهها ، رغم أن المخازن كانت مليمة بالغذاء، سابقة

 ... وهي أزمة الرأسمالية

                                                 

، مجلهة اتحهاد المصهارف العربيهة، عهدد «التوريق خطوة ضرورية لتطهوير القطهاع المهالي العربهي»عدنان الهندي،  (1)

 .2، ص 1117، مبراير، 17، المجلد 114

 .2/7/2001، نشرة البورصة المصرية، «التوريق ومستقبل التمويل العقاري» عنايات النجار (2)
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ولكهن الحقيقهة  «أزمهة ماليهة مقهط» بوصفها، لقد تحدث المحللون البرجوازيون عن األزمة

وأن األزمههة هههي أزمههة ، ن األزمههة هههي اقتصههادية شههاملة لكههل النظههام الرأسههماليإوالمعطيههات تقههول 

والههركا ، وتههراكم الرأسههمال، أي   اإلنتهها  الرأسههمالي؛ وتقههع   جههوهر الرأسههمالية، الرأسههمالية

الوحيهد للهربح  وههو المصهدر، وزيادة الرأسمال الثابت على حساب الرأسمال المتغيهر، وراء الربح

عن  ريق استخدام التكنولوجيا المتطهورة ، وعن  ريق الحصول على نسبة أكبر من الربح، والقيمة

وتحويلها إلى رأل مال ثابت وانتههاء ههذه ، نترنتوثورة اإل   مجال اإلنتا  بعد الثورة المعلوماتية

 . (1)المرحلة   تسعينيات القرن العشرين

وبروزهها   ههذا المجهال شهيء ،   مجهال الرأسهمال المهالي 2002إن اشتداد األزمة عهام  

لهه ، وخاصًة البنك الدولي وصندوق النقد الهدولي،   زمن سيطرة الرأسمال المالي والبنوك، متوقع

وبالتأكيهد مهإن أي أزمهة ، وعلى الرأسمال العهالمي والسهوق العالميهة، أثر كبير على مصير الجماهير

 . المجال المالي أوالً بمثابة أزمة مالية تواجه الرأسمالية تبرز  

هي النتيجة الحتميهة للتهراكم الرأسهمالي وتحهول مهائا القيمهة المنتجهة مهن  2002وأزمة 

تلهك التهي ال ، إلهى رأسهمال ثابهت كتكنولوجيها ومهواد أوليهة (الرأسهمال المتغيهر) استغالل العمهال

هو قوة العمل كسلعة وحيهدة حيهة تنهت  وأن المصدر الوحيد للربح ، شكل أي مصدر لزيادة الربحتُ 

 . القيمة الزائدة

منههه    كمهها أن زيههادة الرأسههمال الثابههت وتقليههل الرأسههمال المتغيههر يشههكل قانونههًا ال منههاَص 

بكههل  «رأل المههال» وقههد شههرح كههارل مههاركس هههذه النظريههة   كتابههه الشهههير، النظههام الرأسههمالي

 . (2)رأسماليعمل هذه القوانين   النظام ال وآليةَ ، وضوح

يسهعون لزيهادة مهائا القيمهة عهن  ريهق تشهديد ، إن البرجوازيين وهم يريدون تال  األزمهة

و  جانهب آخهر تقليهل ، بتمديد ساعات العمل وزيهادة شهدة العمهل   جانهب، استغالل قوة العمل

 . لفة إنتا  قوة العملأي بتقليل كُ  ؛الحد األدنى من األجور

                                                 

نحهو االشهتراكية واألزمهة » :مقابلهة بعنهوان –عقو المكتب السياسي للحهزب الشهيوعي العراقهي  –سمير نوري  (1)

 .2002/ 27/10، تاري  2447، الحوار المتمدن، العدد «الرأسمالية العالمية

/ 27/10، تهاري  2447عقو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقهي، مصهدر سهابق، عهدد  –سمير نوري  (2)

2002. 
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حقههائق األزمههة بعيههدًا عههن  –كر سههالفة الههذِّ  –كسههية األربههع لقههد كشههفت المقاربههات المار

الباحهث االقتصهادي معتهز  نَ   حين بيَّ ، عد الماليالتفسيرات البرجوازية التي حاولت حصرها   البُ 

 . األزمة بوصفها أزمة اقتصادية شاملة حقيقةَ ، شأنه شأن العديد من الباحثين الماركسيين، حيسو

إلههى التحههول البنيههوي للرأسههمالية  الماليههة واالقتصههادية الراهنههة وأرجههع معتههز حيسههو األزمههة

ي ميركههر االقتصههادي ملتههون مريههدمان والههرئيس األنظِّههبقيههادة المُ ، م9111ابتههداًء مههن عههام  العالميههة

والذي يمكهن تلخيصهه بكونهه تحهوالً ، ورئيسة الحكومة البريطانية مارجريت تاتشر، رونالد ريجان

تحهول شهكل ، تحريهر التجهارة، التحريهر النقهدي، إ الق الحرية لرأل المال»:  نيوليبراليًا تجلى 

إذ ، «تالشي ماعلية قهانون القيمهة، اإلنتا  الرأسمالي من شكله اإلنتاجي إلى شكله المالي والخدمي

 . زمة االقتصادية الراهنةأسس هذا التحول معليًا لأل

، ههي أسهباب بنيويهة 2002اندلعت عام  معتز حيسو أن أسباب األزمة االقتصادية التي نَ وبيَّ 

وأن أزمهة الهرهن العقهاري وأشهكال ،   سهياق تطهوره التهاريخي يعاين منها نمط اإلنتا  الرأسهمالي

 . تجلياتها الراهنة تمثل نتيجة لجملة األسباب والعوامل البنيوية للرأسمالية   حقبتها الراهنة

ذورها بشههكل مكثههف وعلمههي وقههد لخههص معتههز حيسههو األسههباب الجوهريههة لألزمههة وجهه

 :(1)وذلك على النحو التالي، وعميق

يعهود  ن السبب الجوهري لألزمات الدورية منها والهيكلية التي يعاين منهها النظهام الرأسهماليأ .1

نيهة النظهام الرأسهمالي القهائم علهى التنهاقا بهين شهكل الملكيهة الخاصهة بشكل رئيسي إلهى بِ 

 .   وعالقات اإلنتا وبين قوى اإلنتا، وشكل العمل الجماعي

، حيهث، ن حركة رأل المال وميوله المتباينهة تتحهدد علهى قاعهدة تحقيهق أعلهى معهدل ربهحأ .2

نيهة تحتيهة مناسهبة وقهوانين يحتها  رأل المهال إلهى بِ ، ولتحقيق ميوله على أرض الواقهع، وإنه

لهة تتجلهى ن سلطة الدوأمما يعني بداهًة ، ناظمة تتناسب مع حركته المتغيرة على نفس القاعدة

التي تفترض دولهة قوميهة تمهارل    سياق ميوله التوسعية، بكونها تعبيرًا حيًا عن رأل المال

 . سلطتها القانونية والعسكرية لحماية وخدمة حركة رأل المال

                                                 

 .11/2002/ 12معتز حيسو، مصدر سابق، تاري   (1)

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid-15364 
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وكهان ههذا ، كان بحاجهة إلهى دور لسهلطة الدولهة، أي أن رأل المال حتى   مرحلة العولمة

، آليات عمل سلطة الدولة المعبهرة عهن سهلطة ومصهلحة رأل المهالواضحًا   سياق تطور وتغير 

وقههد تجلههى   بعهها اللحظههات دور الدولههة الههوظيفي الههذي يههرتبط ميههه المسههتويان السياسههي 

حههرب الخلههي  األولههى و، حهرب ميتنههامو، نان العالميتههاالحربهه) واالقتصهادي بههالحروب الخارجيههة

واالرتبهاط ، النزاعهات الداخليهة   كثيهر مهن الهدولدعهم وامتعهال ، الحهرب   أمغانسهتانو، والثانيهة

 . (ل إ... مبريالية العالمية والمشروع الصهيوينالعقوي بين اإل

ومع اختالف أشكال تجليهات األزمهة التهي تهدمع إلهى التهدخل الخهارجي   شهؤون الهدول 

الهذي  مإن القاسم المشترك هو متح الحهدود أمهام رأل المهال وتشهغيل المجمهع الحربهي، األخرى

 . يرتهن استمرار وجوده ببقاء الحروب والنزاعات الدولية

ى دور الدولة أيقًا من خالل الرقابة المباشرة لحركهة رأل المهال كمها حصهل نتيجهة وتجلَّ 

أو   إ ههالق الحريهههة لحركهههة رأل المهههال   المرحلهههة ، 1121ألزمههة الركهههود التقهههخمي عهههام 

مثهل اتفهاق بريتهون : ول الكبرى علهى آليهات عمهل محهددةأو اتفاق الد، 1171النيوليبرالية بعد عام 

والهذي يقابلهه ، إعالن رامبوييه حول دور الدولة   تجاوز األزمة المالية   األسواق اآلسهيوية، وودز

نهان لهرأل المهال الهذي كهان السهبب الرئيسهي   األزمهات ويتساوق معه إ الق الهدول الكبهرى العِ 

 . ت بعا االقتصاديات إلى حدود االنهيارالتي أوصل، االقتصادية العالمية

البنيويههة التههي عههانى منههها النظههام الرأسههمالي بأشههكاله / ةبخههالف األزمههات الدوريههة والهيكليهه .1

وول » ل  مههإن وجههه االخههتالف   األزمههة الراهنههة يكمههن   أنههه تشههكَّ ، ومسههتوياته المتباينههة

ي التهأمين مريهدي مهاي وأنهدي وعمالَقه، بنهك ليمهان بهرذرز» التي تمثل إضامًة إلهى، «ستريت

  لحظههة يمثهل ميهه رأل المههال المهالي القاعههدة األساسهية للنظههام ، قمهة القطههاع المهالي «مهاك

 . الرأسمالي

، الركهود)تجّلهت مهن خهالل  1121التي عانى منها النظهام الرأسهمالي عهام ، ن األزمة البنيويةأ .4

كهان السهوق ، الثهورة الصهناعية عهن نتيجهًة لفهيا إنتهاجي نهتَ  ، (الركهود التقهخمي، الكساد

انعكسهت ، ممها أدى إلهى تشهكل أزمهة اجتماعيهة عامهة، عاجزًا عن امتصاصه ألسباب متعددة

متجليهًة بارتفهاع معهدالت البطالهة وتبها ؤ وتوقهف إنتها  ، بشكل مباشهر علهى الطبقهة العاملهة

 . الكثير من القطاعات الصناعية
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تقسهيم األسهواق العالميهة   سهياق  التهي أعهادت، وكان من نتائجها الحهرب العالميهة الثانيهة

بتصهدير األزمهات  ت وما زالت تتجلىباالقتصاد الرأسمالي تبعيًا بأشكال تجلَّ ، ربط الدول الطرمية

 . التي يعاين منها النظام الرأسمالي إلى الدول الطرمية

ينزيهة التهي على قاعدة التنظيهرات الك، وكان لسلطة الدولة الدور القابط لحركة رأل المال

لت اقتصهاديات مسهتقلة ومتمحهورة و  تلهك المرحلهة تشهكَّ ، 1171استمر العمهل بهها حتهى عهام 

 . حول ذاتها مستفيدًة من الثنائية القطبية

تجلهى مهن خهالل تجهدد ، وقد حقق رأل المال بقيادة الدولة انتعاشًا ونمهوًا رأسهيًا وأمقيهًا

خاللههها يههتم توظيههف رأل المههال المتههراكم    التههي كههان مههن، وتطههور وتوسههع العمليههة اإلنتاجيههة

وعائدات الدول النفطية الخليجيهة الناتجهة عهن ، لكن الفائا المالي المتراكم، القطاعات الصناعية

 ف   أسهواق مهال الهدول الكبهرى والمترامقهة مهع مهيا إنتهاجيالفورتين النفطيتين التي كانت توظَّ 

 . شّكلت أزمة جديدة للنظام الرأسمالي

رين النيهوليبراليين بهدور الدولهة المعيهق لحركهة رأل نّظهبل المُ تم ربط هذه األزمة من قِ وقد 

 . أي أن دور الدولة التدخلي هو سبب األزمة؛ المال

ولذلك مإن الخرو  مهن األزمهة يجهب أن يكهون مهن خهالل إ هالق حريهة الحركهة لهرأل  

ليهة قهادر بفعهل قوانينهه الذاتيهة علهى تجهاوز رو المدرسة النيوليبرانظِّ عى مُ ورأل المال كما ادَّ ، المال

 . أزماته

م دخهل االقتصهاد 1171ومع تراجع دور الدولة الذي اتخهذ أشهكاالً جديهدة مهع بدايهة عهام 

 . م2002زمة الراهنة التي ظهرت عام أسست موضوعيًا لأل، الرأسمالي   مرحلة جديدة

بيق العملي   عههد كهل إلى التط ونقله، وقد أسس النه  النيوليبرالي من خالل أيديولوجيته

وأبهرز ، م بعهدمنهها العهالَ  م والتهي لهم يتعهاَف 2002األسباب الرئيسية ألزمة عام ، من تاتشر وريجان

 :(1)هذه األسباب ما يلي

وهذا التغير كان نتيجًة للتطهور التقنهي الكبيهر الهذي تجلهى : تغير التركيب العقوي لرأل المال .9

 . الثابت والدائر مقابل تراجع رأل المال المتغير /ال األساسيمن خالل زيادة كثامة رأل الم

                                                 

 .12/11/2002معتز حيسو، مصدر سابق، تاري   (1)
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سههب وتههراكم مههائا اإلنتهها  بشههكل يفههوق نِ ، وتجلههى هههذا التغيههر   زيههادة سههرعة وشههدة اإلنتهها 

، %22وازدياد حدة االستقطاب االجتماعي وانخفاض القدرة الشهرائية لمها يقهارب لهه ، االستهالك

 . ياد معدالت البطالة النسبية والمطلقةوتغير تركيبة الطبقة العاملة وازد

انخفهاض كتلهة / الذي يتجلى   تغيير التركيب العقهوي لهرأل المهال: انخفاض معدل الربح .2

وزيادة حجم الربح المماثهل  /انخفاض أسعار البقائع/ العمل  رديًا مع تطور التقنية الصناعية

تبهها ؤ دوران رأل المههال / العامههةوتزايههد كتلتههه  /  كتلههة متناميههة مههن البقههائع األرخههص ثمنههًا

تنههامي دور النقابههات  /ارتفههاع معههدالت األجههور وارتفههاع المعههدالت القههريبية /االجتمههاعي

والمؤسسات المدنية والمنظمات البيمية ولجان حقهوق اإلنسهان وبعها القهوى السياسهية ذات 

 . الصلة

 :(1)من خالل ما يلي، يال ما تقدموتمت مواجهة هذا الميل حِ 

مههن خههالل أشههكال مختلفههة ، دة االحتكههارات العالميههة وزيههادة التمركههز المههاليِحهه زيههادة -

سياسههة التمييههل لههرؤول  /والعههابرة للقوميههةات الشههركات المتعههددة الجنسههي)ومتنوعههة 

زيهادة كثامهة رأل المهال   / زيادة التدويل لنشاط الشركات والتوظيفات الماليهة /األموال

 . العمل واإلنتا وزيادة شدة / القطاعات اإلنتاجية

ومن خالل االنتقهال مهن القطاعهات اإلنتاجيهة األكثهر إشهباعًا إلهى قطاعهات إنتاجيهة أقهل  -

إ الههة يههوم / تخفههيا معههدالت األجههور/ أو إلههى قطاعههات جديههدة مسههتحدثة إشههباعًا

ههروب الرسهاميل / إنشاء مروع   بلدان متعددة للشركة األم/ التجارة الخارجية/ العمل

 . ا ميها معدالت الفائدة والقرائبإلى بلدان تنخف

/ القطاعهات التكنولوجيهة: ومن خهالل احتفهاا بلهدان المركهز باحتكهارات محهددة مثهل -

احتكهارات   مجهال / احتكارات تعمل   ميهدان التعهامالت الماليهة ذات البعهد العهالمي

 . احتكار أسلحة الدمار الشامل/ االتصاالت واإلعالم/ الموارد الطبيعية

الهة مَ وتصهدير الصهناعات التهي تحتها  لعِ ، ثهة للبيمهةل تصهدير الصهناعات الملوِّ ومن خهال -

وأسههواق بقههدرة ، زائههدة وذات العمههر المديههد إلههى بلههدان تتمتههع بههومرة   المههواد األوليههة

عة علهى شهجِّ نهى تحتيهة مُ وتتمتع بحرية حركة رؤول األموال وتمتلهك بُ ، استهالك واسعة

                                                 

 .12/11/2002معتز حيسو، مصدر سابق، تاري   (1)
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ودور ، ًاون ميها مستوى القمان االجتمهاعي منخفقهويك، االستثمار وتوظيف الرساميل

 . بل مؤسسات الدولة الرسميةمن قِ  ًااألحزاب والنقابات مقبو 

ويمكهن تحديهد أسهباب وعوامهل : تحول رأل المهال الصهناعي إلهى رأل مهال مهالي وخهدمي .1

 :ما يليميتحول أشكال رأل المال إضامًة إلى الميل النزوعي النخفاض معدالت الربح 

القطاعههات اإلنتاجيهة   الههدول الصهناعية الكبههرى إلهى درجههة مهن اإلشههباع نتيجههًة  وصهول -

ههمههائا نقههدي غيههر مُ ) والمتغيههر الكههامن، لتههراكم رأل المههال األساسههي ف   العمليههة وظَّ

 . (اإلنتاجية

من الدول النفطيهة   بنهوك ومصهارف ومؤسسهات  ةونتيجًة لتزايد معدل التوظيفات المالي -

مإن التحول إلى رأل المال المهالي والخهدمي كهان ، الصناعية الكبرىوأسواق مال الدول 

مسهتفيدًا   الوقهت نفسهه مهن غيهاب ، يالً موضوعيًا لرأل المال الههاجر للصهناعةيمثل مَ 

ومهن انفتهاح الحهواجز والحهدود ومهن ، القوابط والقوانين المحهددة لحركهة رأل المهال

 . ثبات أسعار صرف العملة

ممها زاد مهن تبعيهة ، ي معدالت اإلقراض إلى الدول المتخلفهة والناميهةوترامق هذا مع تنام -

، وهذه العوامل كانت من األسباب التي أدت إلى انهيار دول النمهور اآلسهيوية، هذه الدول

نتيجههًة العتمادههها علههى القههروض الخارجيههة بشههكل أساسههي وتحديههدًا القههروض قصههيرة 

 . األجل

 . مصرمية والخدمية والعقارية والسياحيةضخامة حجم التوظيفات   القطاعات ال -

يتراجهع  ألم تكن مقط للمحامظة على معهدل ربهح مرتفهع بهد، جمل هذه العوامل وغيرهاومُ 

بل كان يحركه ويدمعه جشع رأل المال   حصد معدل ربح مرتفع   متهرات ،   القطاع الصناعي

اع نههم رأل المهال الربحهي   إذ كانت األسواق اآلسيوية األمقل إلشهب، قصيرة وعمليات سريعة

 . أشكال حركة وتوظيف أدت إلى األزمة اآلسيوية

م تتشابه مع األزمة اآلسيوية لكهون األزمتهين انطلقتها مهن 2002أن أزمة عام  ويقتقي التنويه

لكن ال يمكن مقارنهة أبعهاد ومسهتويات تهأثير األزمهة اآلسهيوية باألزمهة الراهنهة ذات ، القطاع المالي

 . عالميةاألبعاد ال
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لههت هههذه الشههركات وال تههزال تمثههل التعبيههر مثَّ : الشههركات متعههددة الجنسههية والعههابرة للقوميههة .4

نتيجهًة ، الموضوعي لميول رأل المال الساعي إلى تجهاوز وتحطهيم القيهود والحهواجز القوميهة

حهاالت اإلشهباع التهي / تزايد حجم التراكم النقهدي: لجملة من األسباب والعوامل من ضمنها

ابهتالع / حهاالت االنهدما  بهين القطاعهات اإلنتاجيهة/ ت إليها بعا القطاعهات اإلنتاجيهةوصل

القطاعههات والمؤسسههات الكبههرى للمؤسسههات األصههغر نتيجههًة لمفاعيههل السههوق القائمههة علههى 

 . المنامسة الحرة

يل الشهركات متعهددة الجنسهيات لتجهاوز الحهدود ويمكن اإلضامة لما تقدم بشأن تشجيع مَ 

، يههها عههن دورههها   ضههبط حركههة وميههول ونههزوع رأل المههالوتخلّ ، تغيههر آليههات الدولههة: القوميههة

وتحولههها إلههى سههلطة داعمههة ودامعههة لحركههة رأل المههال خههار  الحههدود القوميههة بقيههادة الشههركات 

 . العمالقة

ر يلهزم السهلطات السياسهية باتخهاذ التهدابكان يُ ، لكن حجم ودور هذه الشركات االقتصادي

لههيس علههى ، ظههة علههى بقههاء وتطههور هههذه الشههركاتانونيههة الداعمههة والحاميههة والمحامِ السياسههية والق

، شههركات األسههلحة والشههركات النفطيههة) بههل علههى المسههتوى العههالمي، المسههتوى القههومي مقههط

 . (مؤسسات االتصال والمعلوماتيةو، المؤسسات الماليةو

تقدم مهن أسهباب وبهالترامق  ماإلى باإلضامة : تحول رأل المال إلى أسواق المال والمقاربات .2

مإن تحول أشكال اشتغال رأل المهال تجلهت   توظيهف رأل المهال المهالي   أسهواق ، معها

 معهًا   تحقيهق ، المال والمقاربات هربًا من القطاعات اإلنتاجية   الدول الصناعية الكبهرى

لقطاعهات الخدميهة معدالت ربح مرتفعة نظرًا لسرعة دوران رأل المهال   األسهواق الماليهة وا

 . واالستهالكية

، ولكون قدرة رأل المال الذاتية ال تكفي دائمًا الختهراق الحهدود القوميهة: عسكرة رأل المال .9

 . مإن ميوله خار  النطاق القومي تتخذ أشكاالً عسكرية أو مدعومة عسكريًا

نا تجلياتهه إذ شههد ؛وقد تجلى هذا الشكل   سياق تحول الرأسمالية إلى شكلها اإلمبريهالي

أمغانسههتان » :  التههدخل العسههكري المباشههر للواليههات المتحههدة   العديههد مههن دول العههالم مثههل

بأشهكال تتنهاقا مهع المواثيهق واألعهراف ، «له إ... ولبنان وجورجيا، وملسطين، وإيران، والعراق

 . والقوانين الدولية
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إلهى زيهادة معهدالت ( الهةبالوك) وقد ساهمت التدخالت العسكرية المباشرة وغير المباشرة

 . يةميركوتحديدًا الواليات المتحدة األ، العجز   الدول الكبرى

مهإن امتعهال الحهروب والنزاعهات ، ونظرًا لقخامة تكاليف اإلنتا    قطاع األسلحة، ولكن

 . يمثل أمقل السبل لتصريف اإلنتا  المتراكم وإلنعاخ االقتصاد، بأشكالها ومستوياتها المتباينة

بههل تههتحكم ميههه المؤسسههات ، ال تحكمههه سياسههة الدولههة الرأسههمالية مقههط ذا التحههولوههه 

والعههابرة للقوميههة وعلههى رأسههها المجمههع  اتوالقطاعههات والشههركات العمالقههة المتعههددة الجنسههي

 . والشركات النفطية وشركات االستثمار والتوظيف الكبرى، الصناعي الحربي

من خهالل إبهرام عقهود اإلعمهار والتسهليح   ، تهاوقد رأينا هلع هذه الشركات لتعزيز سيطر

ان   إحهدى المراحهل ميركهمقهد عمهل األ، كما أنه ولقمان استمرار نشاط هذه الشهركات، العراق

كشهكل مهن األشهكال التهي تسهاهم   ، على مرض اتفاقية أمنية على العراق   ظل حكومة المالكي

 . إدامة بسط هيمنتهم على العراق وعموم المنطقة

ان لقمان تواجد واسهتقرار قواعهدهم العسهكرية   المنها ق الكرديهة ميركي األعْ كما أن َس  

يههة ميركيعبههر عههن مصهالح الشههركات النفطيهة والمصههالح األ، التهي تمتلههك احتيا يهات نفطيههة هائلهة

 . الحيوية

عولمهة قهوة » :من المعلهوم أن العولمهة تقهوم علهى ثهالث ركهائز ههي: عولمة رأل المال المالي .7

لكن ثهورة االتصهاالت والمعلومهات تهم ، «وعولمة رأل المال، عولمة وسائل اإلنتا و، لعملا

بينمها بقيهت القهوى العاملهة الحيهة رهينهًة ، توظيفها واالستفادة منهها   عولمهة رأل المهال مقهط

، حق اإلضهراب) بأشكال ومستويات نسبية للقوانين والتشريعات المحلية   معظم المستويات

 . (ل إ... النقاالت النقابية، جورونظام األ

بقيهت ، (االحتكهارات الخمسهة) وتحديدًا مائقهة التقنيهة، مإن وسائل اإلنتا ، وبنفس السياق

صدر ميه إال الصناعات القذرة الملوثة للبيمة والتي تحتها  لعمالهة   حين لم تُ ، احتكارًا لدولة المنشأ

 . زائدة

والمتخلفهة   سهياق نمهط رأل مهالي مههيمن  وعلى هذا األسهال تهم ربهط الهدول الطرميهة

ما يجعلها تعهاين مهن األزمهات االقتصهادية التهي تقهرب مراكهز  ؛بأشكال مشوهة ومستويات متباينة

 . الدول الصناعية والتي تصدر إليها
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حصههرًا   لحظههة تميههل ميههها غالبيههة الحكومههات إلههى تبنههي  –إن عولمههة رأل المههال المههالي 

ن البنيهة ؤمَّ وُته، والهذي تنفهتح معهه الحهدود القوميهة، يمهة والجديهدةكاله القداالقتصاد الليبرالي بأشه

دة التههراكم علههى التحتيههة والقانونيههة لحمايههة حركههة رأل المههال الههذي بههات يعتمههد   زيههادة ِحهه

باتههت السههمة المحههددة  –المقههاربات والتوظيفههات الماليههة   القطاعههات الخدميههة واالسههتهالكية 

أن الدول باتت أمام خطر رأل المال المسلط على رقاب الفمهات االجتماعيهة ما يعني ؛ لرأل المال

 . نى االجتماعية والصناعة الو نيةوعلى البُ ، «بفتح القاف» رةقَ فْ الفقيرة والمُ 

وتتحدد هذه األخطار بأشكال وأوقهات دخهول وخهرو  رأل المهال إلهى األسهواق ألنهه   

 . وجه تحدث أزمة اقتصادية واجتماعيةو  لحظة خر، لحظة دخوله تحدث أزمة نقدية

، التههي تعبههر عههن أزمههة رأسههمالية بنيويههة، ويمكننهها أن نحههدد بههأن أشههكال تحههول رأل المههال

ستصهل إلهى  ريهق مسهدود أمهام موضهى ، وكذلك اآلليات التي يهتم ميهها العمهل علهى إدارة األزمهة

 . وجنون رأل المال

 «هيمنهة الهنمط الرأسهمالي» يميركهاأل تكرسهت هيمنهة القطهب الواحهد: هيمنة القطهب الواحهد .2

بشكل واضح بعد انهيار المنظومة السوميتية الهذي انعكسهت آثهاره موضهوعيًا علهى السياسهات 

 . االقتصادية   الدول التي كانت تعتمد االقتصاد الموجه

 كهان يهتم تكهريس مقولهة، ومع هيمنة النمط الرأسمالي بأشهكال ومسهتويات متباينهة عالميهًا

على تحقيق هيمنتها اإلمبرا ورية   سياق تزعم الهنمط  يةميركإذ عملت اإلدارة األ، «تاري نهاية ال»

 . عبر مفهوم المغامرة ذات النزعة العسكرية، الرأسمالي

، قهةم وال يزال يحكم حتى اللحظة بمنطق القوة المفر هة والمطلَ كَ ي َح ميركوهذا التوجه األ

 . اللحظات التاريخيةالذي أثبت مشله   كثير من المنعطفات و

ي تعبيرًا عن جملة من األزمات التي يعاين منها االقتصهاد ميركوكان هذا الشكل والسلوك األ

وكههان اشههتغالها وتوسههعها خههار  حههدودها . (لهه إ... أزمههة المديونيههة، عجههز الموازنههة)، يميركههاأل

ات رأل المههال الخههرو  مههن أزمتههها الداخليههة التههي تههرتبط موضههوعيًا بتناققههان يسههتهدم القوميههة

 . القائمة على ثقامة نزعة االستهالك واالستدانة والتمويل بالعجز، البنيوية

كمهها أن الشههكل الههذي حاولههت الواليههات المتحههدة مرضههه علههى الههدول الرأسههمالية ضههاربة 

بعرض الحائط كامهة المصهالح االجتماعيهة والقهوانين والمواثيهق الدوليهة   سهياق تكهريس مفههوم 
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مهع ، كان من أسباب األزمة الراهنهة، المدعوم بالقوة العسكرية العمياء، لرأل المال الحرية المطلقة

ية الخارجيهة كانهت ميركضرورة اإلشارة هنا إلى أن األزمة البنيوية الداخلية إضامًة إلى السياسات األ

 . من األسباب المحفزة لنشوء التعددية القطبية

 –كمها أسهلفنا مهإن األزمهة الراهنهة : خم النقهديوالركود والكسهاد والتقه، عوامل ميا اإلنتا  .1

تعههود بجههذورها إلههى بدايههة التحههول االقتصههادي النيههوليبرالي عههام  – 9000التههي انههدلعت عههام 

األزمة المالية بكل أبعادها وانعكاساتها السلبية علهى الهدول  -وأن أزمة الرهن العقاري ، 9111

للنظهام الرأسهمالي الهذي يعهاين  ىقار األولهال تعدو كونها لحظات االحت، المندمجة والمرتبطة

 . من أزمة اقتصادية بنيوية وهيكلية

يمكن أن تتحول إلى أزمة عامة تنبهئ بانهيهار النظهام الرأسهمالي نتيجهًة لتحولهه ، وهذه األزمة

 . ورأل مال خدمي استهالكي، البنيوي إلى رأل مال مالي

تغيهر التركيهب العقهوي لهرأل » :ثلوهذا التحول البنيوي ارتبط بجملة أسباب وعوامل م 

تقهخم نقهدي نتيجهًة لزيهادة الهربح الكلهي / انخفاض معدل الهربح/ زيادة معدالت اإلنتا / المال

انخفهاض / بل الدول الخليجية نتيجًة الرتفاع أسعار النفطإضامًة إلى زيادة معدالت التوظيف من قِ 

دة االسههتغالل وسهوء توزيههع النههات  انخفهاض القههدرة الشهرائية نتيجههًة لزيههادة ِحه/ معهدالت الطلههب

إمهههالل شهههركات / تبههها ؤ معهههدالت النمهههو/ ركهههود اقتصهههادي /انكمهههاخ اقتصهههادي/ القهههومي

 . ل إ... تبا ؤ سرعة دوران رأل المال/ إغالق مؤسسات وشركات صناعية/ ومؤسسات مالية

ديل الطبقهي إلى أن إمكانية تجاوز هذا النظام تظل مرهونًة بتبلهور البه مع ضرورة اإلشارة هنا

 . (1)(الحامل لمشروع التغيير السياسي االقتصادي االجتماعي

األسباب غير المباشرة لألزمة المالية العالمية لعام : ثاني عشر
1009 

وهي تلك األسهباب التهي ال تهرتبط ارتبا هًا وثيقهًا وال مباشهرًا بخصهائص وسهمات النظهام 

 :تتمثل   نظرية المؤامرة والتي تشمل ما يليوالتي ، (الرأسمالية الغربية) الرأسمالي العالمي

                                                 

 .12/11/2002معتز حيسو، مصدر سابق، تاري   (1)
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لسهعر البرميهل  تهدنيف ية   تخفيا سعر البترول إلى سعر مُ ميركرغبة الواليات المتحدة األ .1

 . يميركبالدوالر األ

 . ا   معالجة الميزان التجاري لها أمام العديد من الدول مثل اليابانأميركرغبة  .2

النقدية المتحققة من ارتفاع أسعار البتهرول سهابقًا ا   الحصول على الفوائا أميركرغبة  .1

 . رة للبترولصدِّ للدول العربية المُ 

 . ا   تغطية هزائمها المتتالية   العراق وأمغانستانأميركرغبة  .4

ا   التههأثير السههلبي علههى االتحههاد األوروبههي واليابههان علههى المههدى الطويههل أميركههرغبههة  .2

 . (1)بالً والققاء على تقدمهما االقتصادي مستق

التهي  «دور اليهد الخفيهة» بقي أن نتوقف أمام ما أشار إليه بعا البهاحثين االقتصهاديين حهول

واللجهوء ، رو الرأسمالية   تفسيرات األزمات المالية واالقتصادية للنظهام الرأسهمالينظِّ يلجأ إليها مُ 

 . ةوليس إلنقاذ الطبقات الشعبي، لحلول االشتراكية إلنقاذ الرأسماليةإلى ا

ة العالميههة التههي أنههه خههالل األزمههة االقتصههادي نَ الباحههث األردين الههدكتور أحمههد العههوران بههيَّ 

أن أقطههاب المجتمعههات الرأسههمالية ، واسههتمرت مفاعيلههها حتههى اللحظههة، 2002انفجههرت عههام 

اليهد » والسياسيون ورجهال األعمهال وغيهرهم تخلهوا عهن أي محاولهة إلرجهاع أسهباب األزمهة إلهى

 . وسعوا إلى إنقاذ النظام الرأسمالي بكل الطرق، تي تدير قوى السوقال، «الخفية

وكان أهم مطلب لهم خهالل األزمهة   المهدى القصهير ههو إيقهاف تحلهل النظهام الليبرالهي  

 . (2)اإلمكان ثم إعادة النظام إلى  ريقه الطبيعي قدر، الرأسمالي بأي  ريقة كانت

                                                 

 .101ص عادل رزق، مصدر سابق،  (1)

مسهتقبل نظريهة اقتصهاد » :أستاذ مساعد   كلية إدارة األعمال بالجامع األردنيهة، دراسهة بعنهوان -أحمد العوران.د (2)

، نقههالً عههن مركههز القههدل 1240، عههدد 2002/ 2/ 21، 1، جريههدة السههبيل األردنيههة، ص «السههوق الرأسههمالي

 .عّمان ،للدراسات السياسية
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ارة األزمههة التههي اعتمههدتها الحكومههات الغربيههة عنههد النظههر   تههدابير إد: وأضههاف العههوران

بهات مهن الواضهح تمامهًا أن ، وغيرهها... الرئيسية   الواليات المتحهدة ومرنسها وبريطانيها وألمانيها

 . لم تستطع إبداء أي مساعدة ةنظرية السوق الرأسمالي

، نقاذههاأي تأميم الشركات المالية الفاشلة وغيرهها إل ؛وقد اعتمدت هذه الحكومات التأميم

إذ لهم يسهتطع أشهد المؤيهدين ، بهل وصهفًة اشهتراكية، أن التأميم لهيس وصهفًة  بيهة رأسهماليةبعلمًا 

مهن التجهرؤ علهى التلمهيح أو ( نون االقتصهاديوومن ضمنهم المحامظ) القتصاد السوق الرأسمالي

 لماذاو.. اقتراح ترك السوق تأخذ مجراها الكامل

ات الغربيههة بتههرك الشههركات الغربيههة والسههماح لههها ألن قيههام الحكومهه: العههوران. يجيههب د

ع َطهسيؤدي إلهى انهيهار متتهابع وسلسهلة مهن اإلخفاقهات وتسهاقط المؤسسهات الماليهة كقِ  باالنهيار

وعندئهذ ال يسهتطع أحهد التنبهؤ بحجهم النتيجهة ، ما يهؤدي إلهى ذوبهان كامهل للنظهام ؛الدومينو كاملةً 

 . الغرب والعالممن  النهائية التي ستكون كارثية على كليف 

وقد أدى اتخاذ تدابير من هذا القبيل إلى إلقهاء الشهك حهول مهدى مائهدة النظريهة االقتصهادية 

ونشهأت  2002إذ إنه و  نهاية المطاف وضهمن إ ارهها النظهري حهدثت أزمهة ، ةللسوق الرأسمالي

  .وعندما حدثت األزمة الكارثية لم يستطع النظام الرأسمالي تومير الحلول، وتطورت

 تعمل على إيجاد حلول على المهدى القصهير، ورغم أن كل الحكومات والقوى الرأسمالية

لههذا  ؛مال بد من عمل شيء ما على المدى الطويهل –عبر مختلف المؤتمرات  – «خطط اإلنعاخ»

علهى الحاجهة إلهى أمكهار المهدى الطويهل حهول تغييهر ، يشدد خبراء اقتصاديون مثل شهين وآخهرين

(Sen 2009) تنظيم المجتمع
(1) . 

وأزمة  7818أوجه الشبه بين أزمة الكساد الكبير عام : ثالث عشر
1009 

بدأ العديهد مهن المحللهين االقتصهاديين يقهارنون بينهها وبهين أزمهة  2002عندما ظهرت أزمة 

لكهن مهن غيهر المنطقهي القهول بأنهمها ، وهذا أمر منطقهي و بيعهي، (1111 – 1121) الكساد الكبير

                                                 

 .1، ص أحمد العوران، مصدر سابق( 1)
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م وجود بعا الخصائص المشتركة وأوجه الشبه بينهما جراء النتهائ  الخطيهرة التهي رغ، متطابقتان

 . تتركها على المجتمع

متهاري  ، نهما تنتميان لمسلسل األزمات الخهاص بالرأسهماليةإلكن المنطق والعلم يقوالن  

 أي انتقلههت مههن، وخاصههًة بعههد أن خرجهت عههن ذاتهها، الرأسهمالية هههو تهاري  األزمههات االقتصهادية

أي »؛ إلههى االعتمههاد علههى قطههاع الخههدمات، االعتمههاد علههى الههنمط اإلنتههاجي واالقتصههاد السههلعي

 . «االقتصاد الخدمي وخاصًة المالي والورقي

  :(1)ما يليميوتتمثل أوجه الشبه بين األزمتين 

االنهيههار البنكههي الكبيههر وخاصههًة   المؤسسههات الماليههة االسههتثمارية العاملههة   مجهههال  -

  .المقاربات

 . ارتفاع معدل البطالة -

 . تراجع االستهالك العام والخاص والحكومي والشعبي وكذلك االستهالك اإلنتاجي -

 . مقدان الثقة بالنظام الرأسمالي وبالنظام الرأسمالي الليبرالي -

 . تراجع مؤشر البورصات بمعدالت مرتفعة وبمنحنى تصاعدي   تراكم الخسائر -

وههذا مها ، االقتصادي النسبي بعد الحرب العالميهة األولهىجاءت بعد الرماه  1121أن أزمة  -

 . 2002حصل تقريبًا وبشكل مشابه   أزمة 

 . ن األسواق تنظم نفسها بنفسهاإأثبتت األزمتان إخفاق مقولة  -

 . 2002ية وكذلك أزمة ميركلم تتوقف ضمن الحدود األ 1121ن أزمة أ -

، ل المههودعين بطههرق عههدةعمههدت المصههارف علههى المقههاربة بههأموا 1121خههالل أزمههة  -

 . 2002وكذلك أزمة 

                                                 

وأزمهة  1121قهراءة   أزمهة  -كينز والكساد الكبيهر : هيثم يوسف عويقة، بحث خاص ببرنام  الدكتوراه بعنوان (1)

-Golab.3olum.org/1503، موقههع 2010آذار  /، كليههة االقتصههاد والعلههوم السياسههية بجامعههة القههاهرة، مههارل2002

topic 
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 األزمة المالية والبنوك اإلسالمية: رابع عشر

م كثر الحديث عن نجاة البنهوك اإلسهالمية مهن آثهار 2002إثر حدوث األزمة المالية الدولية 

 . وأنها يمكن أن تشكل قا رًة إلنقاذ االقتصاد العالمي، انهيارات األزمة المالية

 :  انعكاسات األزمة الماليهة الدوليهة علهى البنهوك اإلسهالمية إلهى مهريقين وانقسم الباحثون

رون بتأثرهها ِقهلكهنهم يُ ، مريق يؤكد على قدرة هذه البنوك على النجاة من اآلثار السلبية لألزمة المالية

ومريق يؤكد أنهها تهأثرت بهنفس الدرجهة التهي تهأثرت بهها البنهوك ، على نحو أقل من البنوك التقليدية

 . لتقليديةا

بمقالهة ، وقد استشهد الذين تحدثوا عن قدرة البنوك اإلسالمية على النجاة من األزمة الماليهة

دعهت ميهها إلهى ضهرورة الهتمعن   ، النا قهة باسهم الفاتيكهان «أوسيرماتور رومانو» نشرتها صحيفة

ادة الفاتيكهان وحي بإشهبمها ُيه، إذ جهرى تحهوير ههذه الهدعوة، قواعد المعهامالت البنكيهة اإلسهالمية

باعتبارهها  ههوق ، وتبنهي آليههات ومبهاد  معههامالت االقتصهاد اإلسههالمي، بتجربهة البنهوك اإلسههالمية

 :(1)نجاة الوحيد أمام االقتصاد الغربيال

عون عن البنهوك اإلسهالمية ودورهها   الحهد مهن آثهار األزمهة الماليهة ويدامع الباحثون المدامِ 

كانهت أقهل  -صندوق النقد والبنك الدوليين وميهري ليهنش  حسب -إن البنوك اإلسالمية»: بقولهم

واعتمههاد مبههدأ العههدل بتقاسههم ، ألنههها تقههوم علههى حظههر المتههاجرة بههالقروض ؛تههأثرًا باألزمههة الماليههة

وتههوخي المعههايير األخالقيههة   ، وتحههريم الههربح بههدون مخهها رة، المخهها ر بههين البنههك والعميههل

 . (2)«التصدي وامتصاص آثار األزمة وهو ما جعلها أكثر قدرة على، المعامالت

قهرون بههأن األزمهة الماليهة الدوليههة ألقهت بظاللهها علههى العمهل المصهر  التقليههدي لكهنهم يُ »

وهههو مهها جعههل اقتصههاديات الههدول اإلسههالمية تتههأثر باألزمههة ، واإلسههالمي   ظههل سههيادة العولمههة

                                                 

 .101الدكتور سميح مسعود، مصدر سابق، ص  (1)

أستاذ مسهاعد بجامعهة بشهار،  –أستاذ مساعد بجامعة بشار، األستاذ عبدول عبد العزيز  -األستاذ عرابي مصطفى (2)

موقههههههع ، «انعكاسههههههات األزمههههههة الماليههههههة العالميههههههة علههههههى المصههههههارف اإلسههههههالمية» بحههههههث بعنههههههوان

 /http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03إلكتروين
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مما جعل البنهوك اإلسهالمية ، ة الكبرىخاصًة التداعيات الناجمة عن انهيار البنوك الغربي، وتداعياتها

 . (1)«أمام تهديدات األزمة

مقد أشار تقرير التمويل اإلسهالمي بهين أسهعار الهنفط واألزمهة الماليهة العالميهة الصهادر عهن 

أن المؤسسات المالية اإلسالمية ليست بمنأى عهن مخها ر إلى ، وكالة موديز لخدمات المستثمرين

، وتراجهع أسهعار األصهول، تعلق بقلة السهيولة وأنظمهة إدارة السهيولةوتواجه تحديات ت، هذه األزمة

 . (2)رار ما واجهته المصارف التقليديةوتدهور نوعية األصول على غِ 

، جابًا وسهلبًا باألزمهة الماليهة العالميهةإيسالمية تأثرت لكن هذا الفريق يوضح أن البنوك اإل

يشهير ههذا الفريهق إلهى إقهرار ، صهارف اإلسهالميةبهل الممهن قِ  وعلى صعيد التأثر اإليجهابي باألزمهة

نوههًا بهبعا االستشههادات مُ ، العالم بصهالبة الصهيرمة اإلسهالمية وصهحة القهوانين التهي تحكمهها

اإلسهالمية  المصهرمية على نحو ما قالهه وزيهر الماليهة البريطهاين   مهؤتمر، ووضعها   إ ار التعميم

علمنا كيف يجب أن تكون عليهه المصهرمية اإلسالمية تُ  إن المصرمية» 2001قد   لندن عام الذي عُ 

 . (3)«العالمية

لت بفتح كثير من األسواق األوروبية التي كانهت مغلقهة ويشير هذا الفريق إلى أن األزمة عجَّ 

وأن مجلس الشهيو  الفرنسهي دعها إلهى ضهم ، ومن أهمها السوق الفرنسية، أمام الصيرمة اإلسالمية

 . (4)ي إلى النظام المصر    مرنساالنظام المصر  اإلسالم

: هذا الفريق أن المجلس قال   تقرير أعدته لجنهة تعنهى بالشهؤون الماليهة   المجلهس نَ وبيَّ 

، إن النظههام المصههر  الههذي يعتمههد علههى قواعههد مسههتمدة مههن الشههريعة اإلسههالمية مههريح للجميههع»

 . (5)«مسلمين وغير مسلمين

                                                 
 .لكتروين سابقإى، األستاذ عبدول عبد العزيز، مصدر سابق، موقع األستاذ عرابي مصطف (1)

 .المصدر السابق (2)

، مهؤتمر المصههارف «أثهر األزمهة الماليهة العالميههة علهى أداء المصهارف اإلسهالمية والتنميهة»حسهن ثابهت مرحهان،  (3)

 .2010مارل  /آذار -21-20الواقع وتحديات المستقبل، صنعاء، : اإلسالمية اليمنية

 .المصدر السابق (4)

سههالمية، المههؤتمر الرابههع للمصههارف مههؤاد محمههد محيسههن، األزمههة الماليههة وأثرههها علههى المؤسسههات الماليههة اإل (5)

 .2001حزيران  1سورية،  -سالمية، دمشقوالمؤسسات المالية اإل
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سهأكامح مهن أجهل » ه وزيهرة ماليهة مرنسها كريسهتان الغهاردكما يستشهد هذا الفريق بما قالت

 . «استصدار قوانين تسمح للمصرمية اإلسالمية للعمل إلى جانب المصرمية التقليدية   مرنسا

ويرى هذا الفريق أنه أصبح ينظر للمصارف اإلسهالمية أنهها جهزء مهن الحهل لألزمهة الماليهة 

وال ، مية ال يزال حجمها على المستوى العهالمي ضهميالً وأنه بالرغم من أن الصيرمة اإلسال، العالمية

إذ بلهغ ، إال أن معهدالت نموهها متسهارعة،   المائة مهن حجهم الصهيرمة العالميهة 4 -1يمثل سوى 

 . %29وودائعها بنسبة ، %21واستثماراتها بنسبة  %24م 2002معدل نمو أصولها   نهاية عام 

  أن الصهيرمة اإلسهالمية  «آرنست آند يونهغ» سسةويستشهد هذا الفريق بما أشارت إليه مؤ

 . وأنها األقل تأثرًا باألزمة المالية وستكون موضع ترحيب، وليس الحل بأكمله، جزء من الحل

أما الفريق الذي يؤكد على عدم قدرة البنوك اإلسالمية على النجاة من اآلثار السهلبية لألزمهة 

داريهين   بعها باستشههادات كبهار اإل، وعهة مهن الحقهائقمإنهه يعهزز موقفهه بمجم، المالية العالمية

براء اقتصاديين إسالميين وعلمهاء   الشهريعة اإلسهالمية وذلهك وباستشهادات ُخ ، البنوك اإلسالمية

 :(1)على النحو التالي

تبين أن البنوك اإلسالمية لم تكن   مأمن مهن األضهرار واآلثهار ، إثر اندالع األزمة المالية الدولية .1

إذ إن بنوكًا إسالمية خليجية كثيرة تقررت العتمادها الزائد على العقهار ، لبية لألزمة الماليةالس

 . الذي شهدت بعا قطاعاته أزمة وتراجعًا

، وأزمههة السههيولة، كمها تقههررت البنهوك اإلسههالمية الخليجيهة مههن تراجهع أسههواق الصهكوك

وقهد ، مهة أسههم البنهوك التقليديهةخاصًة أسهمها التهي كانهت أشهد تراجعهًا مهن قي، وتراجع األسهم

م بي المهاليزي اإلسهالمي إي آالرئيس التنفيذي لبنك سي  –صرح   هذا الشأن بادليسياه عبد الغني 

اإلسهالمية   دول الخلهي   مبينهًا أن بعها البنهوك، 9000تشرين أول / لوكالة رويترز   أكتوبر –

، سبب الجمود الذي أصاب أسواق االئتمهانوذلك ب، قد تنهار ما لم تدعمها المساعدات الحكومية

ألنهها المحهرك ؛ وتداعيات انخفاض أسعار الهنفط والمهواد األوليهة، ونتيجة هبوط أسعار العقارات

 . األساسي لقطاع التمويل اإلسالمي
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وقد كشف المجلس العام للبنهوك والمؤسسهات الماليهة اإلسهالمية عهن آثهار ههذه الخسهائر 

أي ؛ 2002  أواخهر عهام  %20ت الصكوك اإلسالمية قد تراجعت بنسهبة أن إصدارا نَ وبيَّ ، أيقًا

 :(1)مليار دوالر بسبب األزمة المالية العالمية 20نحو 

وسهببه يعهود إلهى ، البنوك التقليدية الغربيهة   إدخهال الصهيرمة اإلسهالمية ضهمن أعمالههااهتمام  .2

تجمعهها مهن المسهلمين ، قهاف إلهى أصهولهااهتمام هذه المصارف باستيعاب أمهوال جديهدة تُ 

وتحقهق بههذا أرباحهًا مجزيهة   ميزانيتهها ، بعد آخر   الهدول الغربيهة الذين يتزايد عددهم عامًا

 . العمومية

أي أن األمر ال يزيد عن كونهه عمليهة تجاريهة بحتهة ال عالقهة لهه بالعقائهد وانتصهار االقتصهاد 

 . (2)اإلعالم كما يحلو للبعا تسويقه   وسائل، اإلسالمي على الربوي

رف السهعودية بأحهد حددها مجلس الغُ ، تواجه البنوك اإلسالمية تحديات كثيرة   مجال عملها .1

وجود مفاهيم غامقة حول بعها : نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي، عشر تحديًا

ي شهرعي نظرًا لعهدم وجهود رأ، من حيث كونها حالالً أم حرامًا، المعامالت المالية اإلسالمية

، إضامًة إلى عدم وجود رقابة شهرعية داخليهة قويهة، بل علماء الدين الشرعيينموحد بشأنها من قِ 

 . (3)أو عدم التزام هذه البنوك بالخطوات واإلجراءات الشرعية عند تقديم الخدمات

مؤكهدين أنهها ال تختلهف   الجهوهر ، لقد  عن علماء   الشريعة اإلسالمية   ههذه البنهوك

 :و  هذا السياق نشير إلى بعا األمثلة، بنوك التجاريةعن ال

أستاذ الشريعة وعميد كلية الشريعة والقانون السابق   جامعهة  -الدكتور عبد الحميد األنصاري .1

 2002كهانون أول  /ديسهمبر 24د   حوار أجرته معهه جريهدة الرايهة القطريهة بتهاري  شدَّ  -قطر

وجد مقهط قواعهد عامهة ومبهاد  تبل ، فصل ومتكاملعلى عدم وجود نظام اقتصادي إسالمي مُ 

                                                 

 .102 -104المصدر السابق، ص  (1)
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وال تصهلح أن تكهون ، حاكمة وأدوات مالية محدودة ال تسهعف   حهل األزمهة الماليهة العالميهة

 . بديالً للنظام االقتصادي الحالي

خاصهًة ، األنصاري أن البنوك اإلسالمية ليسهت   مهأمن مهن انهيهارات األسهواق. د نَ كما بيَّ 

وأكهد أنهها تقهررت ، من البنهوك التقليديهة «قادم» قدمه هذه البنوك من أدوات بنكيةتُ  وأن الكثير مما

ههَج وتَ ، ع أسههواق الصههكوك وأزمههة السههيولةراُجههمههن تَ  ، ع أسههواق العقههارراُجههوتَ ، د أسههواق االئتمههانم 

 . (1)ع قيمة األسهم   البورصاتراُج وتَ 

ة   كليههة التربيههة األساسههية بجامعههة أسههتاذ الثقامههة اإلسههالمي -الشههي  حامههد بههن عبههد اهلل العلههي .2

بهاختراع معهامالت ظاهرهها بيهع وبا نهها ، اتهم البنوك اإلسالمية بالتحايل علهى الربها -الكويت

، فتهي علهى هواههابأنهها تُ ، فتي للبنوك اإلسالميةكما اتهم الهيمات الشرعية التي تُ ، القرض بفائدة

فهرق ن يُ واتههم أيقهًا كهل َمه، ه البنهوكويتقاضى شيوخها رواتب عالية ومكامآت مجزية من هذ

 . بين البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية بأنه جاهل

قهال   سهياق  -الباحث بمركز أبحهاث االقتصهاد اإلسهالمي   جهدة –الدكتور رميق المصري  .1

بعهدم وجهود مهرق بهين البنهوك » 22/1/2010قدت   قناة الجزيرة بتاري  تعليقه على ندوة عُ 

، وكالهمها يأخهذ الفائهدة، ال البنكهين يهمهه الهربحألن كِه، لبنهوك التجاريهة التقليديهةاإلسالمية وا

، لَيهباالعتمهاد علهى الحِ ، سهتترةوالبنهك اإلسهالمي يأخهذها مُ ، مالبنك التجاري يأخذها صريحةً 

 . حدود ومبطنة ويتم احتسابها عالية بال

ألنهه مهن ، ال مقهه المعهامالت، ليَ أن الشيو  يعتمدون مقه الحِ » وأضاف   هذا الشأن مؤكداً 

 . (2)«ن يقول عكس ذلك مهو حالمومَ ، الصعب إلغاء الفائدة

مههدير مركههز صههالح كامههل لالقتصههاد اإلسههالمي بجامعههة  -الههدكتور محمههد عبههد الحلههيم عمههر .4

ه انتقهادات حهادة للبنهوك اإلسهالمية   مصهر عبهر جريهدة الشهرق األوسهط بتهاري  وجَّ  -األزهر

ن وجههود أخطههاء مهه ههوال السههنوات الماضههية  ُل ْخههيههها أن تجربتههها لههم تَ م نَ بههيَّ  10/4/2007
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كما أكهد أن التوظيهف المهالي   البنهوك ، دون وجود رغبة حقيقية   عالجها، واضحة   التنفيذ

بحيهث تهدخل   مجهاالت وأسهاليب تمويليهة ال ، اإلسالمية تشوبه أخطهاء واضهحة   التطبيهق

مثل أذون الخزانهة والسهندات المحهددة ، ك التجارية التقليديةتختلف    بيعتها عن أنشطة البنو

 . عليها الفائدة مسبقًا

التهورق المصهر  »بهأن  م2007قدت   جامعة األزهر حول التورق عام كما أكد   ندوة عُ 

مؤكهدًا أن العديهد مهن البنهوك اإلسهالمية تتعامهل بهه ، واعتبره أحد ألوان الربها، «المنظم حرام شرعًا

والتهورق المصهر  مصهطلح مقههي يعنهي أن ، لوان التحايل على أحكام الشهريعة اإلسهالميةكأحد أ

بأقهل ممها اشهتراها بهه ليحصهل بهذلك ( البنهك)ثم يبيعها نقدًا لغير البهائع ، يشتري مرد سلعة باآلجل

 . (1)على النقد

دديههة تجهدر اإلشههارة هنهها إلههى أن البنههوك اإلسههالمية تتسههم بقههآلة حجمههها مههن النههاحيتين الع

بنهك ومؤسسهة  100ال يزيهد عهن ، ن عددها بعد أكثر من ثالثة عقود من بداية تجربتههاإإذ ، والمالية

منههها تخههص  %20) مليههار دوالر 200تقههدر قيمههة أصههولها بنحههو ، دولههة 90موزعههة علههى ، ماليههة

الحهال  وهو مبلغ ضميل جدًا مقارنًة بما هو عليهه، (المصارف اإلسالمية الخليجية واإليرانية وحدها

 . «دوتشي بنك»ال تساوي إجمالي أصول بنك تجاري واحد كه إذ،   المصارف العالمية

 

 

                                                 

 .102سميح مسعود، مصدر سابق، ص  (1)



121 

 مصادر الفصل الرابع

 كيهة ومهدى جهدواها   عهال يرمحمد أبو حمور ، بحهث حهول خطهط االنقهاذ المباشهرة األمد  .9

سلسهلة  - ن العربهياألزمة االقتصادية العالمية وتداعياتها   الو"األزمة وآثارها   إ ار  كتاب 

 .2012األردن، نتدى الفكر العربي ، عمان، م -الحوارات العربية

معهههد العلههوم ، أسههبابها ونتائجههها، تعريفههها: بحههث حههول األزمههة الماليههة العالميههة، كنههزة أونسههيم .9

 .2011آذار / مارل 12، الجزائر -التسيير قسم علوم -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

دار الحامهد ، توالهد األزمهات   النظهام الرأسهمالي -الطومان القهادم، عبد علي كاظم المعموري. د. أ .1

 . 2012، 1ط، عمان، للنشر والتوزيع

دار ، مونتريهال، المركز الكندي لدراسهات الشهرق األوسهط، األزمة المالية العالمية، سميح مسعود. د .4

 . 2010، رام اهلل –شروق ال

جريههدة الشههرق  «نزيههف   نيويههورك ودمههاء   العههالم الثالههث»: مقههال بعنههوان، عبههد الههرحمن الراشههد .5

 . 12/10/2002تاري  ، األوسط اللندنية

، وآثار األزمهة الماليهة تتصهاعد عالميهًا، ا تدخل الركودأميرك: تقرير بعنوان: نشرة االقتصاد واألعمال .6

 . الجزيرة نت

األزمههات الماليههة واالقتصههادية   ضههوء  -خبيههر   االقتصههاد والعلههوم السياسههية –ي محمههود رمههز .7

 . 2012، اإلسكندرية -دار الفكر الجامعي، الرأسمالية واإلسالم

/ أكتهوبر 11، منبهر الحريهة، معههد كيتهو، اآلثهار البعيهدة المهدى لألزمهة الماليهة، جاغهديش غوكهيهل .8

 . 2002 تشرين أول

 /ينهاير، 371 عهدد، عهالم المعرمهة، ترجمهة عهدنان عبهال علهي، انهيهار الرأسهمالية، أولريش شيفر .1

 . 2010 ثاني  كانون

http://badr-cu34.ibda3.org/f6-montada
http://badr-cu34.ibda3.org/f6-montada


110 

، «أسههبابها وتههداعياتها علههى االقتصههاد العههالمي -األزمههة االقتصههادية العالميههة ، قحطههان السههيو . د .91

دمشهق  –ابالهيمهة العامهة السهورية للكته، وزارة الثقامهة السهورية - 2011 – 2002المرحلة األولهى 

2012 . 

ترجمهة جهوان ، لبنهان -بيهروت، دار الكتاب العربي، نهاية إمبرا ورية وول ستريت، دايف كتسال .99

 . 2010، صفر مغالي

تهههاري  ، «ماشهههتراها العهههالم، اأميركهههُصهههنعت   »: تقريهههر بعنهههوان، جريهههدة السهههفير اللبنانيهههة .99

19/10/2002 . 

 .http://arabic، «شهينخوا»األنبهاء الصهينية نقهالً عهن وكالهة ، صحيفة الشعب اليوميهة أون اليهن .91

people. com. cn/31659/6500053. html 

هههل انتهههى الحلههم »تقريههر تحليلههي تحههت عنههوان ، مجلههة عههالم االقتصههاد، جههاكوب هههايلبرون .94

 / www. naseej. com( Naseej). موقع نسي ، «يوميركاأل

وول »يعههود مههن .. كههارل مههاركس: تحههت عنههوان، 2002تقريههر تحليلههي حههول أزمههة ، وسههام منههى .95

 . 2002 /19/10بتاري  ، 21عدد ، جريدة السفير اللبنانية، «ستريت

أربهع مقاربهات ماركسهية ألزمهة عهام ، بحث حول األزمهة   االقتصهاد الحقيقهي، مرزوق النصف. أ .96

 . 2014يونيو  –أبريل ، 4عدد ، 42المجلد ، ية عالم الفكردور، االقتصادية العالمية 2002

17. Neta and Catherine Lutz "Economic and-16 Budgetary1 Costs 5f the 

wars,-Crawford-16 in Afghanistan, Iraq and Pakistan to the United 

States: Asummary (PDF). Costs of War. Brown University.  

18. Iraq war costs U. S. more than $2 trillion: study, Daniel Trotta , 

March 2013 accessed 18 March, Reuters 

، 2449العهدد ، الحهوار المتمهدن، ا وآثارهها العالميهةأميركهاألزمهة االقتصهادية   ، سناء الموصهلي .91

29/10/2002 . 

، اأميركهي   ميركهاألزمة العالميهة تحشهر األ: مقال بعنوان -نوينباحث قا-مصعب يوسف المعال   .91

 . 2001/ 1 /2تاري  ، جريدة القدل العربي

 .2001، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، إلى متىو: بركان األزمة المالية العالمة، جيهان جمال. د .99

http://arabic.people.com.cn/31659/6500053.html
http://arabic.people.com.cn/31659/6500053.html
http://arabic.people.com.cn/31659/6500053.html
http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiql9yd7sXZAhWSLlAKHcPABsgQFgh4MAU&url=https%3A%2F%2Fara.reuters.com%2F&usg=AOvVaw2n0gJUnYMjCircwNWiebCy


111 

، االقتصههاد المغربههي األزمههة الماليههة العالميههة واالنعكاسههات المحتملههة علههى، ميمههون الرحمههاين. د .99

27/1/2001 www. e-joussour. net/ar/node/23/b-cashed-simila. 

 2491عههدد ، الحههوار المتمههدن، األزمههة االقتصههادية الراهنههة تحههديات واسههتنتاجات، معتههز حيسههو .91

 www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid-15364 11/2002 /12تاري  

ل حرجهة   عصهر إمبرياليهة العولمهة –األزمهة الماليهة : بحث بعنهوان، تا  السر عثمان .94 ، نقطهة َتحهو 

 . 2002 /1/12: تاري ، ر المتمدنالحوا

 . 1112، الكويت، م  العولمة، هارولد شومان، هانس بيتر مارين .95

هههل تخههرب العههالم : يههةميركاألزمههة الماليههة األ: مقههال بعنههوان، نيويههورك -زيههاد عههالن العينبوسههي .96

 . 2002 /4/10تاري  ، جريدة القدل العربي، !اقتصاديًا بعد خرابه سياسيًاو

مدينهة ، الطبعهة األولهى، مجموعهة النيهل العربيهة: الناشهر، رة األزمات المالية العالميةإدا، عادل رزق .97

 . القاهرة –نصر 

 :نقالً عن، إدارة األزمات المالية العالمية، عادل رزق .98

 Ariette,C,W,Gary And J. Barry:” The Decission on Derivatives “ , journal of 

Accountancy , VOL. 186,NO. 1998. 

 :نقالً عن، إدارة األزمات المالية العالمية، عادل رزق .91

 Perry,E. ” Accounting for Derivatives”, IRWIN,Chicago, 1998, 

 :نقالً عن ،إدارة األزمات المالية العالمية ،عادل رزق .11

 Ronald,Ma and Cecilia Lambert: “ in Praise s Razor: Acritique of 

Decomposition Approach in IAS 32 to Accounting for Convertible debt “ 

Accounting and Business Research , VOL, No,2,Spring 1998 

الهندسهة الماليهة وأهميتهها ، عهدنان الهنهدي. نقهالً عهن د ،إدارة األزمات المالية العالمية، عادل رزق .19

 . 1119، اتحاد المصارف العربية –للصناعة المصرمية العربية 

قهراءة   أزمهة  -كينز والكساد الكبيهر : بحث خاص ببرنام  الدكتوراه بعنوان، يثم يوسف عويقةه .19

موقهع ، 2010آذار  /مهارل، كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القهاهرة، 2002وأزمة ، 1121

Golab. 3olum. org/1503-topic 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid-15364


112 

 . 2002 – 12-1، لحوار المتمدنا، النظام العالمي نحو حرب مالية شاملة، أسامة أبو ديكار .11

ْين وبههدائلها الشههرعية   البنههوك اإلسههالمية»: حسههن عبههد العههال. د .14 مجلههة اتحههاد ، «سههندات الههدَّ

 . 2000 ثاني  كانون /يناير، 20المجلد ، 221العدد ، المصارف العربية

المصهارف مجلة اتحهاد ، «التوريق خطوة ضرورية لتطوير القطاع المالي العربي»، عدنان الهندي. د .15

 . 1117، مبراير، 17المجلد ، 114عدد ، العربية

 . 2001-7-2، «نشرة البورصة المصرية، التوريق ومستقبل التمويل العقاري»عنايات النجار . د .16

نحههو »: مقابلههة بعنههوان –عقههو المكتههب السياسههي للحههزب الشههيوعي العراقههي  –سههمير نههوري  .17

 . 2002 -10-27تاري  ، 2447العدد ، وار المتمدنالح، «االشتراكية واألزمة الرأسمالية العالمية

جريههدة السههبيل ، «مسههتقبل نظريههة اقتصههاد السههوق الرأسههمالي»: دراسههة بعنههوان، أحمههد العههوران. د .18

 . «عمان» نقالً عن مركز القدل للدراسات السياسية، 1240عدد ، 2002 -2 -21، األردنية

الماليههة العالميههة علههى المصههارف  انعكاسههات األزمههة»بحههث بعنههوان ، األسههتاذ عرابههي مصههطفى .11

 موقع إلكتروين، «اإلسالمية

http://iefpedia. com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ 

مهؤتمر ، «أثر األزمة الماليهة العالميهة علهى أداء المصهارف اإلسهالمية والتنميهة»، حسن ثابت مرحان .41

 . 2010آذار / مارل -21-20، صنعاء، الواقع وتحديات المستقبل: المصارف اإلسالمية اليمنية

المهؤتمر الرابهع ، األزمهة الماليهة وأثرهها علهى المؤسسهات الماليهة اإلسهالمية، مؤاد محمد محيسهن .49

 . 2001حزيران  1، سورية -دمشق، للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
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 1009رة ألزمة النتائج المباش: أوال

، واألسهواق الماليهة الدوليهة والو نيهة بصهفة خاصهة، لقد شهد االقتصاد العالمي بصفة عامة

وشهملت االضهطرابات الحهادة ، 1121اضطرابات واخهتالالت لهم تشههدها منهذ الكسهاد العظهيم 

  « وول سهتريت» مانخفقهت بورصهة، البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينهة

وكههذلك البورصههات األوروبيههة والبورصههات الناشههمة ، يويههورك وحققههت نسههبة خسههائر قياسههيةن

بعهد أن ، كما أن هنالك بعا البورصات التي أغلقهت أبوابهها   بعها األيهام، والبورصات العربية

بهأن انهيهار ، 2002لقد توقع العديد من الخبراء االقتصاديين بعد اندالع األزمة المالية العالميهة عهام 

مها سهيؤدي حتمهًا إلهى ، البورصات سوف يؤثر بشكل كبير علهى االسهتثمار   دول الشهمال الغنيهة

 . وتراجع نسبة النمو   السنوات التالية لألزمة، االنكماخ االقتصادي

وأعلن أن نسبة النمهو لهن تتعهدى ، وقد أجرى صندوق النقد الدولي الحقًا مراجعًة لتوقعاته

، بل إن هذه النسبة ستكون سهالبة بالنسهبة لهبعا الهدول، %2ل الشمال   كل األحوال بالنسبة لدو

ومهن ، وتهدهور القهدرة الشهرائية، سفر عنه هذا الوضع تراجع الطلب كنتيجة لتراجهع األجهورومما يُ 

 . يزداد عدد العا لين من جراء إمالل الشركات مَّ ثَ 

ماليين شهخص   عهام  210أن تمس البطالة  -آنذاك –وقد توقع المكتب الدولي للتشغيل 

وما دمهع أكثهر لمثهل ههذه ، مليون عا ل عن العمل خالل مدة ال تتجاوز سنة 20أي بزيادة ، 2001

 . 2002ت قطاع السيارات   األيام األخيرة من عام األزمة التي مسَّ  ؛التوقعات

األزمهة  كما رأى العديد من الخبراء االقتصاديين أنه سيكون من النتائ  المباشرة أيقًا لههذه

ء   التمويهل للمشهروعات اآليلهة ْب أما مها تتحملهه الهدول مهن ِعه، ارتفاع مديونية العديد من الدول

مسههوف يههنعكس سههلبًا علههى الوضههع االجتمههاعي وذلههك بعههد تراجههع االسههتثمارات   ، للسههقوط

 . ومن جهة أخرى ستلجأ الدول المتقررة إلى مزيد من االقتراض، القطاعات االجتماعية
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خشههية أن تنهههار أسههعار األسهههم بصههورة كبيههرة مثههل بورصههة ، لههى انخفههاض كبيههرمتحههت ع

 . (1)إندونيسيا

لكنهها امتهدت أيقهًا ، ولم تقتصر االضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات مقهط

على شكل انهيارات   المؤسسات المالية مثل بنوك االستثمار وشركات التأمين ومؤسسات ماليهة 

وبهدأت تلهك االنهيهارات    –معة عاليهة وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات ُس  –لعقاريتقدم التأمين ا

قهاف يُ ، ثم تبعتها المؤسسات المالية   أوروبا وخصوصًا   بريطانيها وألمانيها، ات المتحدةالوالي

وكهذلك ، سهواء باالرتفهاع أو االنخفهاض، إلى ذلك أن أسواق النفط شهدت تقلبات حادة وقفزات

 . نفيسة وخاصًة الذهبالمعادن ال

   وانههارت الثقهة، هنالك حالة من عهدم التأكهد   المسهتقبلت أصبح، و  ظل هذه األزمة

بههين  ينالمشههتركلين العههام مههاوأصههبح الههذعر وانهيههار الثقههة   األسههواق الماليههة ه، األسههواق الماليههة

 . (2)من منطقة إلى أخرى مادتهالمستثمرين على مستوى العالم وإن اختلفت حِ 

مسوف يؤدي تراجهع النمهو االقتصهادي   دول ، (الفقيرة والنامية)أما بالنسبة لدول الجنوب 

إلى نقص الطلب على المواد األولية   الجنوب مثهل البتهرول والسهلع الزراعيهة والخامهات  الشمال

 . (3)ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار المواد األولية   األسواق العالمية؛ األولية

حسهب بيانهات المكتهب الهو ني لألبحهاث االقتصهادية    -ي ميركهاالقتصهاد األ لقد دخل

أن  بيانههات اقتصههادية   حينههه ت  مرحلههة الركههود وأظهههر 2002مباشههرًة بعههد أزمههة  -واشههنطن 

 2002 تشهرين ثههاني / نههوممبرانخفهاض إنتها  المصههانع   الواليهات المتحههدة وأوروبها والصهين   

                                                 

يهة ومهدى جهدواها   عهال  األزمهة وآثارهها   ميركنقهاذ المباشهرة األمحمد أبو حمور، بحث حهول خطهط اإل.د (1)

منتهدى الفكهر  -سلسهلة الحهوارات العربيهة -«زمهة االقتصهادية العالميهة وتهداعياتها   الهو ن العربهياأل» إ ار كتهاب

 .102م، ص  2012العربي، عّمان، 

 .109-102محمد أبو حمور، مصدر سابق، ص .د (2)

لية األزمههات الماليههة واالقتصههادية   ضههوء الرأسههما -خبيههر   االقتصههاد والعلههوم السياسههية –رمههزي محمههود  (3)

 .20-41، ص 2012سكندرية، اإل -واإلسالم، دار الفكر الجامعي
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دعهم توقعهات البنهوك آنهذاك بهأن البنهوك المركزيهة   العهالم ستواصهل  مها، ترامق مع تراجع الطلب

 . خفا أسعار الفائدة لألجل القصير

إن البيانهات التهي  «آي إتش إل غلوبهل إنسهايت» رئيس االقتصاديين   ؛وقال نيجل غولت

 مهق االنكمهاخ االقتصهادي  أكهدت عُ ، و  الصين وأوروبا، أظهرتها مؤشرات الصناعة   العالم

 مَّ إذ بهدأت ماليهة ومهن َثهه، بهل أزمهة اقتصهادية، مجهرد أزمهة ماليهة تمها يؤكهد أن األزمهة ليسه، العهالم

 . تحولت إلى اقتصادية

لقد تبهدت مظهاهر األزمهة آنهذاك   التسهارع والهرولهة   سهحب اإليهداعات مهن البنهوك   

نتيجههة اسههتثمار  ،نظههرًا ألن بعهها البنههوك حققههت خسههائر وأعلنههت إمالسههها، مختلههف دول العههالم

وبالتالي عجهزت عهن الومهاء بمتطلبهات ، أموالها   المقاربات التي أدت إلى تآكل رؤول أموالها

وكذلك عهدم مقهدرتها علهى الومهاء بحركهات السهحب المتسهارعة والتهي ، معيار كفاية رأل المال

  السهكني مثهل المبنهى الخراسهاين أو البهر، تهرول نحوهها ميحهدث اإلمهالل واالنهيهار المتالحهق

 . حينما ينهار أحد أساساته أو كلها ينهار المبنى كله

ألن رأل المهال جبهان  ؛وينعكس ذلك   هروب االستثمارات ورؤول األموال من البنوك 

وأمقل مثال علهى ذلهك خسهائر بنهك الخلهي  الكهويتي مهن ، ويخشى الخسارة الحالية والمستقبلية

وانطلقههت ، بههه مههن خسههارة تجههاوزت أكثههر مههن رأسههمالهنههي ومهها مُ ، التعامههل   المشههتقات الماليههة

ن البنهك المركهزي الكهويتي أإال ، كالحريق   الهشيم مأدت إلى تدامع الموا نين لسهحب أمهوالهم

أمههوال  علههىوبههدأ   إجههراءات دمجههه واالسههتحواذ عليههه حفاظههًا ، تههدخل   الوقههت المناسههب

 . (1)الكويتيعلى تحقيق استقرار السوق المالي  وحفاظًا، المودعين

شير إلهى أههم نتائجهها وبشأن اآلثار الخاصة الناجمة عن األزمة بشقيها المالي واالقتصادي نُ 

 :على النحو التالي

حتم وإمالل وخسائر كبيهرة جهدًا لعهدد مهن المؤسسهات الماليهة والشهركات ركود اقتصادي مُ  .9

 واتساع الفجوة بين الفقراء واألغنياء، العمالقة

                                                 

القهاهرة، ، مجموعة النيهل العربيهة، الطبعهة األولهى، مدينهة نصهر: عادل رزق، إدارة األزمات المالية العالمية، الناشر (1)

 .22- 21ص
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للهديون العقاريهة المعدومهة  مإن ما حصل   الواليات المتحدة من تنامي ، معلى صعيد الركود

وباتت مصهارف اليابهان وبريطانيها وألمانيها ودول ، انتشر كالنار   الهشيم، على مستوى غير مسبوق

أي بيهع ) ينية بهدرجات مختلفهة بسهبب عمليهات توريهق الهدَّ ميركآسيا تعاين ما تعانيه المصارف األ

ممهها أدى بالمصههارف إلههى التراجههع عههن اإلقههراض بهههدف االسههتهالك أو ، (ين عمليههًاين بالههدَّ الههدَّ 

وههي   ) تراجع أسعار األصول القامنة لديونها بشهكل أكبهر: االستثمار لتخومها من مسألتين هما

وههو أمهر أدى ، ح عنها المصارف األخرى التي ترتبط بههافِص خسائر إضامية لم تُ  (األغلب عقارات

 . (1)لنقدية لدى تلك المصارف عن تداولها   االقتصاداإلى حبس جزء من الكتلة  وما زال يؤدي

وهذا الحال   ظل استمراره على ما هو عليه سيؤدي إلى ركود اقتصادي   كل مهن أوروبها 

 . وهو ما حصل الحقًا، اأميركو

 -كما أسهلفنا -إلى امتناعها، نيت بها العديد من المؤسسات الماليةلقد أدت الخسائر التي مُ 

 . (2)عن منح القروض للشركات واألمراد خومًا من صعوبة استردادها

 /«بيهر سهتيرنر» يميركهبنهك األعمهال األ: وأبرز المؤسسات التي لحقت بهها خسهائر هائلهة

آي » يهة العمالقهة   مجهال التهأمينميركالمجموعة األ/ «واشنطن ميو تشوال» يةميركالمجموعة األ

هيمتههان إلعههادة تمويههل / «ليمههان بههراذرز» يميركههبنههك األعمههال األ/ امصههرف واكوميهه/«آي جههي

( / الل ميغهال) مشهروع سهيتي سهنتر   واليهة /«مريهدي مهاك»و «ماين مهاك» التسليفات العقارية

البنهك /  يهةميركاأل «جهون النهغ ههومز» شهركة/ يهةميركمن أشهر الصهحف األ ؛الواشنطن بوست

 . «نورثرن روك» البريطاين

... مهورد/ بونتيهاك/ كرايسهلر/ شركات جنرال موتهورز: منهاو، ات سياراتوكذلك شرك

 . وغيرها من المؤسسات

بهين إذ تُ ، أما النتيجة الرئيسية الثانية لألزمة مقد تمثلت باتسهاع الفجهوة بهين األغنيهاء والفقهراء

، نيها وكنهداتليهها بريطا، اإلحصاءات أن الواليات المتحهدة ميهها أكبهر مجهوة بهين األغنيهاء والفقهراء

بينما يصل متوسط دخل أغنهى ، سنويًا اً دوالر 2211يين هو ميركمن األ %10ممتوسط دخل أمقر 

                                                 

 .12 -14، ص 2001دمشق،  ،محمد سامر القصار، األزمة المالية العالمية، دار الفكر( 1)

 .22عادل رزق، مصدر سابق، ص (2)
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أي أن الفجههوة   الههدخل السههنوي بههين الفقههراء ، سههنويًا اً دوالر 27272يين ميههركمههن األ 10%

 . (1)دوالر تقريبًا 22000واألغنياء   الواليات المتحدة تعادل 

الناجمة عن النظام الرأسمالي وأزماته تتسبب بمشهكالت اجتماعيهة  وهذه الفجوة   الدخل

وتؤدي إلى احتقانات اجتماعيهة و بقيهة ضهد النظهام الرأسهمالي   الهدول الرأسهمالية ، ال حصر لها

 . والدول التابعة

 . حدوث انهيارات هائلة ومتتالية   أسواق المال العالميةو، حدوث أزمة سيولة عالمية .9

مها أدى إلهى انخفهاض اإلقهراض  ؛زمة المالية العالمية أزمة سيولة نقدية خانقةلقد أمرزت األ

مواجهة هذا الجفاف   السهيولة  وقد حاولت المصارف المركزية، على مستوى العالم بشكل كبير

 . المصر  وإعادة الثقة إلى النظام

ههذه االنهيهارات    وقد بدأت، كما حدثت انهيارات هائلة ومتتالية   أسواق المال العالمية

 . الواليات المتحدة وانتقلت إلى بقية دول العالم

سوقًا مالية حول العهالم خسهارة ( 21)والتي تابعت أداء ، رت وكالة بلومبير  الماليةدَّ وقد قَ 

بينمهها أشههارت تقههديرات بنههك التنميههة ، تريليههون دوالر( 10)حههوالي  2002أسههواق المههال   عههام 

 . 2002تريليون دوالر من األصول المالية   عام ( 20)العالم قاربت الهاآلسيوي إلى أن خسارة 

نيهت بهها بعها األسهواق وعلى سبيل المثال ال الحصر يمكن اإلشارة إلهى الخسهائر التهي مُ 

 :الرئيسية على النحو التالي

مهن قيمتهه منهذ  %20الصهناعي   الواليهات المتحهدة مها يقهارب  «داو جهونز» خسر مؤشهر -

 . 2007تشرين أول عام  /نقطة   أكتوبر( 14041)له عند  أعلى مستوى

 %05حهوالي  –صاحبة االقتصاد األكبهر   أوروبها  –  ألمانيا  «داكس» خسر مؤشر سوق -

 . 2002آذار  /العالمية خالل سنة واحدة من مارلمن قيمته نتيجًة لألزمة المالية 

مهن قيمتهه خهالل  %40مها يقهارب لبورصة لنهدن   إنجلتهرا  «ماينانشال تايمز» خسر مؤشر -

 . 2001آذار  /وحتى مارل 2002أيار  /أقل من سنة واحدة منذ مايو

مههن قيمتههه خههالل عههام  %42لبورصههة  وكيههو   اليابههان مهها يقههارب  «نيكههاي» خسههر مؤشههر -

 . مقط 2002

                                                 

 .11-12محمد سامر القصار، مصدر سابق، ص  (1)
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 األزمة المالية على الدول اآلسيوية وروسيا واليابان والصين انعكاسات .1

مفهي حهين ، تي عصفت بالدول الصناعية الغربية على الدول اآلسيويةكما انعكست األزمة ال

و  حين كانهت سهوق نيويهورك ، يوم الجمعة األسود (%10- 2)خسرت الدول الصناعية بحدود 

، عامهًا( 112)وههي خسهارة لهم تعهرف مثلهها منهذ ،   ثمانيهة أيهام %20تبكي ألنها خسرت نحهو 

ه انمن ماليزيا وإندونيسيا تنزم كانت كل   ر دمهًا بشهكل هائهل مهع أن ال عالقهة لهها بالسهبب الهذي مجَّ

 . (1)األزمة

بل لتعزيز بنوكها ومحاولهة مواجههة تبها ؤ النمهو وقد كامحت الحكومات   آسيا إليجاد ُس 

أنهمها ستقهمنان  2002تشهرين أول  /مهن سهنغامورة وماليزيها   أكتهوبر وأعلنت كهل  ، االقتصادي

 . بعد تحركات مماثلة   أنحاء العالم 2010كانون أول  /جميع الودائع حتى ديسمبر

دتها وآثارها السلبية علهى االقتصهاد وقد سعت روسيا منذ اندالع األزمة إلى التخفيف من حِ 

كاميهًا  آنذاك على امتالك روسهيا احتيا يهًا -ديمتري ميدميديف –إذ أكد الرئيس الروسي ، الروسي

مبينًا أن أولويات السلطات الروسية ههي دعهم النظهام المهالي ، لماليةواقتصادًا متينًا يجنبانها األزمة ا

 . وسط أزمة الثقة بالمصارف الروسية

( 420)خصهص كما أعلن رئيس الهوزراء مالديميهر بهوتين آنهذاك أن الحكومهة الروسهية ستُ 

 . مليون دوالر إضامية لدعم قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة

أن البنههوك الحكوميههة  -بههة   بنههك االقتصههاد الخههارجيوأضههاف   اجتمههاع لمجلههس الرقا

وأن مجلههس ، مليههارات دوالر 1سههتومر لقطههاع األعمههال الصههغيرة والمتوسههطة قروضههًا تبلههغ نحههو 

مليههارات  2الرقابهة يهدرل إمكانيهة إصهدار سهندات بهالعمالت األجنبيهة تصهل قيمتهها إلهى حهوالي 

 . موضحًا أن من شأن هذه الخطوة زيادة القروض، دوالر

ب البطالههة   بعهها َسههن نِ إ، 27/1/2001وقههال بههوتين   اجتمههاع لمجلههس الههوزراء   

إذ ، ن الحكومههة اتخههذت التههدابير الالزمههة لههدعم العهها لين عههن العمههلإو، األقههاليم بههدأت بههالتراجع

 . (2)مليون دوالر لهذا الغرض 290ن ويْ رصدت أكثر من مليارَ 

                                                 

جريهدة الشهرق األوسهط اللندنيهة،  ،«نزيف   نيويورك ودماء   العالم الثالهث» :عبد الرحمن الراشد، مقال بعنوان (1)

 .12/10/2002تاري  

 .104-101رمزي محمود، مصدر سابق، ص  (2)
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ذكر للتخفيهف مهن اآلثهار السهلبية لألزمهة إال أن ورغم اإلجراءات الروسية الهامهة سهالفة اله

وصهرح وزيهر ، روسيا تقررت بشدة بسبب األزمة والقلق الدولي بعد حهرب قصهيرة مهع جورجيها

مليهار دوالر خهالل  11بأن المسهتثمرين سهحبوا  2010ليكسي كودرين   أكتوبر إالمالية الروسي 

 . (1)واصل الهبوطمشيرًا إلى أن األسهم تُ ، 2002ي أغسطس وسبتمبر شهرَ 

 –وقهال جهاي كهودان ، وساد التشاؤم الدوائر االقتصادية األوروبية واليابانية والصينية   حينه

ن االحتمهاالت بشهأن اقتصهاد منطقهة اليهورو إ –حامظي البنك المركهزي األوروبهي عقو مجلس مُ 

مهن وسهط أحهدث مرحلهة ، 2002تشهرين أول  /تدهورت خالل النصهف األول مهن شههر أكتهوبر

 . األزمة المالية

إن هناك عدم يقين متزايدًا بشهأن رؤيهة البنهك »: «ماساكي شيراكوا» وقال محامل بنك اليابان

مؤشرات علهى ظههور مشهاكل عهدم اليقهين الكما زادت ، «بأن االقتصاد سيعود إلى النمو المتوسط

جهة خططهًا لجمهع دت شركات صينية مدروجمَّ ،   الصين بشأن المصدر الرئيسي للنمو   العالم

أمههوال تتجههاوز قيمتههها المليههار دوالر مههع بههدء تههأثر االقتصههاد الصههيني سههريع النمههو بأزمههة االئتمههان 

 . (2)وانخفاض أسعار األسهم

 االنعكاسات المباشرة لألزمة على الدول األوروبية .4

وإن كان حجم التأثر اختلف مهن دولهة إلهى ، 2002لقد تأثرت معظم الدول األوروبية بأزمة 

بسههبب تههأثير عمليههات ، ممههثالً آيسههلندا والمجههر واجهههت مشههاكل عويصههة بشههكل كبيههر، خههرىأ

  حين واجههت ، االقتراض واالستثمارات السيمة التي قامت بها المصارف على االقتصاد المحلي

 . (3)يرلندا وإسبانيا مشاكل بسبب الديون العقاريةأدول أخرى مثل 

، مة بقرارها االستثمار مباشهرة   مصهارمها المتعثهرةأما بريطانيا مقد سعت للخرو  من األز

 . وهي خطوة سرعان ما تبعتها دول االتحاد األوروبي األخرى

                                                 

 .11/10/2002تداعيات األزمة تصيب آسيا وشرق أوروبا، : ، تقرير تحت عنوانالقدل العربي (1)

 . المصدر السابق (2)

لبنهان، ترجمهة جهوان صهفر مغهالي،  -ت، دار الكتاب العربي، بيهروتيمبرا ورية وول سترإدايف كتسال، نهاية  (3)

 .111ص  2010
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إذ باتهت مصهارمها مكشهومة أمهام ، عهاثرًا مزدوجهًاكما واجهت روسهيا مثهل بريطانيها حظهًا 

 . ا الذعًاوبات هبوط أسعار النفط الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا إليراداته، الديون المعدومة

كمها ، وغالبًا ما اضطرت لإلقفهال إلعهادة النظهام، وشهدت أسواق األسهم هبو ًا مفاجمًا 

إمها بسهبب ، واجهت أوروبا الشرقية ومعظم االقتصادات الناشمة صعوبات ناجمة عن األزمة المالية

 . (1)يةوإما بسبب انكماشات اقتصادية   أسواق تصدير رئيس، صعوبات أكبر   اقتراض األموال

زيادة معدالت الفقر والبطالهة   العهالم وضهعف القهوة الشهرائية وزيهادة الطلهب علهى اإلعانهات  .2

 . االجتماعية

وازدياد حهدة الفقهر   دول ، انعكست األزمة المالية العالمية على زيادة عدد الفقراء   العالم

أن الفقراء   البلدان الناميهة ال إلى » :رئيس البنك الدولي «روبرت زوليك»وقد أشار ، العالم الثالث

 . «يتومر لديهم سوى أقل القليل من السبل لحماية أنفسهم من اآلثار الناجمة عن األزمة

  لنهدن وواشهنطن وبهاريس يتحهدث النهال عمها إذا كهانوا سيحصهلون » :وأضاف زوليك

ا وجنهوب آسهيا إال أن األمهر يختلهف تمامهًا   أجهزاء مهن منها ق إمريقيه، على مكامآت من عهدمها

 . «إذ تدور المعركة حول ما إذا كان النال سيحصلون على الطعام من عدمه، ا الالتينيةأميركو

( 55)أن ينقهم مها بهين  9090  عام  -ومقًا لتقارير البنك الدولي  -وقد بلغت التوقعات  

ة الماليههة إلههى ممههة األشههد مقههرًا جههراء الركههود النههاجم عههن األزمهه، مليههون شههخص( 10)إلههى  ًامليونهه

ن يعهانون مهن وأن يقفز عهدد َمه، وأن ترتفع مستويات الفقر   أكثر من نصف الدول النامية، العالمية

 . (2)جوع شديد إلى أكثر من مليار نسمة

بانخفهاض مسهتويات التشهغيل والطاقهات ، لقد انعكست األزمة المالية بالسلب على البطالة

وتجميههد الحصههول علههى ، جيههة بسههبب نقههص السههيولةلة   المؤسسههات الصههناعية واإلنتاسههتغَ المُ 

 . (3)القروض من المؤسسات المالية إال بأسعار مائدة عالية جدًا وضمانات عالية الجودة

                                                 

 .111المصدر السابق، ص  (2)

وأزمهة  1121قهراءة   أزمهة  -كينز والكساد الكبيهر : برنام  الدكتوراه بعنوانهيثم يوسف عويقة، بحث خاص ب (2)

-Golab.3olum.org/1503، موقههع 2010آذار  /، كليههة االقتصههاد والعلههوم السياسههية بجامعههة القههاهرة، مههارل2002

topic 

 .22عادل رزق، مصدر سابق، ص (3)
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إذ إنه ومق تقديرات منظمة العمل الدولية مقهد العهالم ، وأدت إلى زيادة نسبة البطالة   العالم 

 . فته من ركود اقتصاديالية العالمية وما خلَّ نتيجة األزمة الم 2010مليون وظيفة   عام ( 21)

ي وظهائفهم منهذ بدايهة أميركهمليهون ( 241)مقهد ، يهة وحهدهاميركمفي الواليات المتحدة األ

مقدوا وظهائفهم   شههر  ًاألف( 991)من هؤالء ما يقارب ، 2002الكساد االقتصادي   أوائل عام 

حسههب  %242 الواليههات المتحههدة إلههى األمههر الههذي رمههع نسههبة البطالههة  ، 2001آذار / مههارل

 . 1121وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام ، 2001آذار / تقديرات شهر مارل

  حهين تشهير التوقعهات إلهى ، %242األوروبيهة  «منطقة اليورو» وبلغ معدل البطالة   دول 

األزمهة مليون عا ل عن العمهل   ظهل ( 22)وصول عدد العا لين عن العمل   الدول العربية إلى 

 . 2002ن عن عام ييمال( 2)أي بزيادة ، المالية العالمية

وبقيهة األزمهات التهي مهرت ميهها الرأسهمالية تقهع علهى  2002وهكذا مإن نتائ  أعبهاء أزمهة 

مهإن ، وحسب إحصاءات وتوقعهات منظمهة العمهل الدوليهة آنهذاك، كاهل العمال وأكثرية الجماهير

ن عا هل عهن العمهل علهى يهيمال( 210)قد يصل إلى  2002عدد العا لين عن العمل   نهاية عام 

 . الصعيد العالمي

ومر لههم القهروض انهيهار البنهوك التهي ُتهب ا مسهاكنهم بسهبأميركهومقد آالف الموا نين من 

 . (1)بل مراكز البلدان الصناعية، ليس مقط دول العالم الثالث، وبات الجوع يهدد، العقارية

وبالتالي انخفاض المبيعات السيما   قطهاع ، موا ن العاديانخفاض القوة الشرائية لدى ال

وانعكههال ذلههك علههى تلههك المؤسسههات والشههركات بتحقيقههها ، مههاالعقههارات والسههيارات وغيره

 . (2)ما جعلها مهددًة باالنهيار المالي واإلمالل، خسائر كبيرة

ى مزيهد مهن انخفاض معدالت االستهالك واإلنفاق واالدخهار واالسهتثمار وههذا مها أدى إله

 . (3)والتصفية واإلمالل، والتعثر والتوقف، والبطالة، الكساد

                                                 

نحهو االشهتراكية واألزمهة » :مقابلهة بعنهوان –راقهي عقو المكتب السياسي للحهزب الشهيوعي الع –سمير نوري  (1)

 .2002/ 27/10، تاري  2447، الحوار المتمدن، العدد «الرأسمالية العالمية

 .21عادل رزق، مصدر سابق، ص (2)

 .21المصدر السابق، ص (3)
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وانعكههال ذلههك علههى ، ازديههاد معههدل الطلههب علههى اإلعانههات االجتماعيههة مههن الحكومههات

متقهطر إلهى االقتهراض مهن الشهعب بإصهدار أذونهات ، موازين المهدموعات لتلهك الهدول بهالعجز

آثار سلبية بحدوث التقخم وارتفاع مسهتوى األسهعار  وما يعكسه ذلك من، الخزينة و باعة النقود

 . على المدى البعيد

مبريالية العالميهة شبيهة بالعالقة ما بين مركز اإل) العالقة ما بين المركز والهامش   أوروبا غدت .9

 (والدول الهامشية

 وهذه العالقة الناجمة عن األزمة جعلت ألمانيا ومرنسها تراقبهان وتسهتفيدان وتفرضهان علهى

 . التنازل عن سيادتها( بقية دول أوروبا) دول الهامش

أي صهندوق النقهد الهدولي واللجنهة األوروبيهة والبنهك ؛ «الترويكها»بهه عهرفأو ما يُ ، مالثالثية

 . (1)هي التي تقرر وتمارل ضغطها على الدول وتفرض عليها شرو ًا قاسية، المركزي األوروبي

 ارتفاع مديونية العديد من الدول .7

بحيهث تتحهول ، نتائ  المباشرة لألزمة المالية الدولية ارتفاع مديونية العديد من الدولومن ال

 . وما يترتب على ذلك من نتائ  خطيرة، الديون الخاصة إلى ديون عمومية

وما تالها من عمليات إنقهاذ تتحمهل بموجبهها ، ممن جهة وبسبب إمالل الشركات الكبرى

بًا علهى األوضهاع االجتماعيهة بعهد تراجهع االسهتثمارات   مما يهنعكس سهل، الدولة العبء األكبر

 . القطاعات االجتماعية

ومن جهة أخرى ستلجأ الدول المتقررة إلى مزيد من االقتهراض مهن الهداخل عبهر إصهدار 

 . (2)سندات الخزينة

 

                                                 

االقتصههادية ربيههع الشههعوب واألزمههة : أيريههك تايسههون، محاضههرة   إ ههار نههدوة لجمعيههة أ ههاك المغربيههة بعنههوان (1)

 :موقع ميمون رحماين ،2011/ 22/10ميمون رحماين، : ترجمة بتصرف، العالمية

Mimoonrahamani.wordpress.com/category/uncategorized/p2 

 27/1/2001االنعكاسات المحتملة على االقتصاد المغربي ،واألزمة المالية العالمية ميمون الرحماين، .د (2)

 www.e-joussour.net/ar/node/23/b-cashed-simila موقع إلكتروين
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 انخفاض أسعار النفط .2

لنمههو إذ ترتههب علههى األزمههة االقتصههادية العالميههة انخفههاض التوقعههات بشههأن معههدالت ا

نتيجة توقهع انخفهاض ، األمر الذي انعكس سلبًا على أسعار النفط ؛االقتصادي على مستوى العالم

 /للبرميهل   يوليهو اً دوالر( 147)إذ انههارت أسهعار الهنفط مهن أعلهى مسهتوياتها عنهد ؛ الطلب عليه

 . %70أي أكثر من ؛ 2002  نهاية عام ًا دوالر( 40)أي ما دون ، 2002تموز عام 

انعكهس   حينهه علهى شهكل عجهوزات ظههرت   ، ا التراجهع الكبيهر   أسهعار الهنفطوهذ

مليهار ( 92)ما قيمته  2001مقد بلغ عجز الموازنة السعودية لعام ، موازنات بعا الدول الخليجية

 . 2002وهي أعلى نسبة عجز منذ عام ، %1147أي بنسبة ، دوالر

مههو الحقيقههي للنههات  المحلههي اإلجمههالي أن يتراجههع معههدل الن وقههد توقههع محللههون   حينههه

وأن ذلههك التراجههع ينسههحب علههى بقيههة الههدول ، 2001  عههام  %141إلههى  %441للسههعودية مههن 

 . (1)الخليجية

جمهل االقتصهاد العهالمي ومهن ضهمنه اقتصهاديات الهدول العربيهة باألزمهة الماليهة لقد تهأثر مُ 

 :أبرزها، ك ألسباب عديدةوذل 2002التي بدأت   الواليات المتحدة عام  العالمية

مها يجعلهها ، علهى الهدوالر كغطهاء نقهدي لعمالتهها، الهدول العربيهةا ومنه ؛اعتماد دول العالم -

 . يميركرهن التقلبات والتغييرات   االقتصاد األ

 . ارتباط اقتصاديات العالم بالشركات المتعددة الجنسيات -

، ية بمبهالغ هائلهةميركواق والبورصات األ  األس، وخاصًة الدول العربية، استثمار دول العالم -

 . يةميركالسيما   سندات الخزينة األ

، يهة علهى عهدد كبيهر مهن أنظمهة الحكهم   العهالمميركالهيمنة السياسية للواليات المتحهدة األ -

 . (2)ومن بينها الدول العربية، وبخاصة   العديد من دول العالم الثالث

 ناعيةانهيار العصر الذهبي للبلدان الص .1

والههزة ، وما نجم عنها من انهيار كبرى المصارف 2002لألزمة المالية لعام  والنتيجة األبرز

أن العصههر الههذهبي الههذي تمتعههت بههه ، الكبههرى التههي عصههفت بأسههواق المههال والبورصههات العالميههة

                                                 

 .2010آذار  /هيثم يوسف عويقة، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق، مارل (1)

 . المصدر السابق (2)
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ى لَّهمقهد مقهى وو، البلدان الصناعية الغربية منذ تسعينيات القرن العشهرين قهد صهار   ذمهة التهاري 

 . وبلغ النهاية

وذههب ، مقد انهارت أسهواق المهال، انتهت وبنحو مفاجئ حقبة الهناءة 2002مفي خريف 

مهاق كهل  2002مهالزلزال الهذي ضهرب البورصهات   خريهف ، مع الريح الحلم بازدههار مسهتديم

نهذ وكانت هزة من أوخم الهزات التي مرت بها أسواق المهال م، الزالزل التي عصفت بها حتى اآلن

 . اندالع الكساد الكبير وانتهاء الحرب العالمية الثانية

علهى عتبهة  9000بات يقف منهذ أزمهة ، إن النظام الرأسمالي النيوليبرالي المحرر من القيود 

تحهول أكثهر وخامهة مهن التحهول الهذي حصهل ، وأصبح العالم أمام مرحلة تحول تهاريخي، الهاوية

إذ غدت الدولة تقاوم أزمًة ما عاد باإلمكان ضهبطها إال  ،2001ادي عشر من سبتمبر لعام عقب الح

وتقه    االقتصهاد ، وتهؤمم الواحهد بعهد اآلخهر، نقذ مصرمًا تلو اآلخهرمالدولة راحت تُ ، بصعوبة

ما تبذله الدولة من جهود مإن نجاحها   وقف االنهيار يظهل موعلى الرغم ، مبالغ ال يمكن تصورها

 . (1)  علم الغيب

 «نهاية التاري » ة تسويق أن النظام الرأسمالي هومشل إمكاني .91

بتغهى ومُ « نهايهة التهاري » لقد كشفت األزمة عن مشل إمكانية تسويق النظهام الرأسهمالي بأنهه

، بعهد انهيهار االتحهاد السهوميتي« موكويامها» ي النيوليبراليميركر األنظِّ   إليه المُ وَّ ومق ما رَ  -البشرية

، على الرغم مهن قدرتهه علهى التكيهف والتصهحيح، تسويق هذا النظامكما أنها أضعفت من إمكانية 

 . مما وضع مؤسسات ومرتكزات النظام   حر  شديد وكبير لتسويق أمكارها وآلياتها

، يشهههد خفوتههًا   الههدمع باتجههاه التحريههر الكامههل لالقتصههادات -  حينههه  –وبههدأ العههالم 

فوتًا   الهدمع باتجهاه االنهدما  بقهوة متسهارعة   وخ، م دور الدولة ومنع تدخلهاوالتراجع عن تقزي

بهل ههذه الدولهة أو تلهك سهيجعلها على أسال أن التأخر   ركوب القطار مهن قِ ، االقتصاد العالمي

 . لفة وثمن التأخرتتحمل كُ 

خاصهًة بعهد أن اتقهح أن البلهدان التهي ، إذ جاءت األزمة بنتائ  عصفت بههذه األ روحهات

بحيههث ، كانههت مههن أقههل البلههدان التههي تحملههت آثارههها، القتصههاد العههالميكانههت أقههل انههدماجًا با

                                                 

 كههانون ثههاني  /، ينههاير171انهيارالرأسههمالية، ترجمةعههدنان عبههال علههي، عههالم المعرمههة، عههدد  أولههريش شههيفر، (1)

 .11ص م، 2010
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بسبب ذلك االنهدما  ، أصبحت هنالك عالقة  ردية بين سعة االندما  وحجم التكاليف المدموعة

وهو ما يجعهل البلهدان الطرميهة   النظهام االقتصهادي ترتكهز علهى  -وبخاصة غير المحسوب منه –

 . (1) االنفتاح واالندما عطى حقيقي للتأين والتحسب  مُ 

 :اضطراب العولمة إلى حد كبير .99

ويرى البعا أنه إذا كهان مهن تهأثير حاسهم للعاصهفة الماليهة التهي ضهربت أسهواق المهال   

مما دمهع إلهى االعتقهاد بهأن عصهرها    ريقهه ، مهو اضطراب العولمة إلى حد كبير، ا وأوروباأميرك

 . إلى األمول

ها أنهها أسهوأ أزمهة واجههت االقتصهاد العهالمي منهذ الحهرب العالميهة ن اعتبرمَ ، أوالً ، مهناك

ر االقتصهاد العهالمي ي لن يعهود القها رة التهي تُجهميركن رأى أن االقتصاد األمَ ، ثانيًا، وهناك، الثانية

 . كما كان من قبل

ن توقههع مرحلهة جديههدة مههن الركههود االقتصهادي بسههبب االنكمههاخ الههذي َمهه، ثالثههًا، وهنهاك

تراجهع الهواردات ومها يترتهب عليهه مهن ضهعف صهادرات  مَّ ومهن َثه، يةميركاألسواق األ تتعرض له

 . الدول األخرى إلى الواليات المتحدة

، خامسهًا، وهنهاك. ن توقع تراجع   معدالت النمو   االقتصهاد العهالميمَ ، رابعًا، وهنالك

بشهر باالنشهقاق واالنقسهام مها يُ م، ن رأى أن األزمة أحدثت استياًء أوروبيًا من الواليهات المتحهدةمَ 

 . بين الجانبين

ن توقع عهودة دور الحكومهات   توجيهه اقتصهاداتها مَ  –وهذا هو األهم  –، سادسًا، وهناك

وتعاونها مع بعقها البعا على المستوى العالمي لكبح جمهاح حركهة األمهوال والتجهارة ، الو نية

ق مهع متطلبهات العولمهة ومهق مها عرمهها النهال وكلها تقديرات ال تتف، التي تتحدى الحدود الو نية

 . (2)إذ جاء الواقع الحقًا ليؤكد صحة هذه التوقعات، ا أواخر ثمانينيات القرن العشرينمنذ تدمقه

                                                 

توالهد األزمهات    -، الطومهان القهادم(أستاذ االقتصاد السياسهي بجامعهة النههرين) م المعموريعبد علي كاظ.د.أ (1)

 .14، ص 2012، 1النظام الرأسمالي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط

مهاذا تبقهى مهن العولمهة بعهد العاصهفة الماليهة التهي ضهربت أسهواق الغهربو : عبد العا ي محمد، مقال بعنهوان.د (2)

 .2002أكتوبر  11 ،(901)العدد  7األهرام العربي، ص  مجلة
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 انعكاسات األزمة المالية العالمية على الدول العربية: ثانيًا
الية الدولية ارتبا هًا بعهدة أى عن اآلثار السلبية لتداعيات األزمة المنْ لم تكن الدول العربية بمَ 

 :حقائق أبرزها

ية علهى عهدد كبيهر مهن أنظمهة ميركالهيمنة السياسية واالقتصادية للواليات المتحدة األ :أوالً 

 . ومن بينها الدول العربية، وبخاصة   العديد من دول العالم الثالث، الحكم   العالم

مها  ؛علهى الهدوالر كغطهاء نقهدي لعمالتهها، الهدول العربيهةا ومنهه، اعتماد دول العالم: ثانيًا

 . (1)يميركيجعلها رهن التقلبات والتغييرات   االقتصاد األ

مههع األسههواق الماليههة الدوليههة تحههت مظلههة  اتسههاع دائههرة انههدما  االقتصههادات العربيههة: ثالثههًا

حهوال مهن وال يمكنها بأي حال من األ، تجعلها غير بعيدة عن األحداث التي تجتاح العالم، العولمة

خاصههًة   مجههال ، وانعكاسههات صههدماتها السههلبية، تفههادي تههداعيات تقلبههات األسههواق العالميههة

و  مجهال اسهتثمار مهائا األمهوال الخليجيهة ، اإليداعات النقدية العربية   مصارف الدول الغربية

 . وخاصًة أموال الصناديق السيادية، القخمة   األسواق المالية الخارجية

يهة ودول االتحهاد ميركة اعتمهاد االقتصهادات العربيهة علهى الواليهات المتحهدة األشد: رابعًا

تغيهرات اقتصهادية وماليهة خارجيههة  يجعلهها شههديدة الحساسهية ألي، تصهديرًا واسهتيراداً ، األوروبهي

خاصهًة   مجهال تقلبهات أسهعار الصهرف والتقهخم والتغييهرات   أسهعار ، تحدث   تلك الدول

 . (2)وغيرها من التحوالت والتداعيات األخرى، ت المالية والنقديةو  السياسا، النفط

وإن كانهت دول الخلهي  أكثهر تهأثرًا ، لقد تأثرت جميع الدول العربية باألزمهة الماليهة الدوليهة

وقهد بهدأت بهوادر ههذا ، الت والروابط الوثيقة التي تربطها باالقتصاد الرأسمالي العالميبحكم الصِّ 

بعهد أن سهحبت ، ح السيولة   األسواق المالية العالميهةنتيجة ُش ، 2002بداية عام  التأثر بالظهور  

 . وبدأت تركيز استثماراتها   أسواقها المحلية، المؤسسات المالية الكبرى استثماراتها   الخار 

                                                 

 .2010آذار  /هيثم يوسف عويقة، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق، مارل (1)

 –سميح مسعود، األزمة المالية العالمية، المركهز الكنهدي لدراسهات الشهرق األوسهط، مونتريهال، دار الشهروق .د (2)

 .11، ص 2010رام اهلل، 
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علههى قواعههدها  و  ذات الوقههت بههدأت المصههارف العربيههة والخليجيههة بههالتركيز أيقههًا 

، وأصهبحت أكثهر انتقائيهة وتهرددًا   مهنح تسههيالت جديهدة، قليل من مخا ر األزمةللت، الرأسمالية

وسهرعان مها أثهر ههذا بشهكل مباشهر ، ح السيولة   األسواق المالية الخليجيةاألمر الذي أدى إلى ُش 

ما دمع معظم الشركات الخليجية إلى إعادة النظهر   بعها عقهود مشهاريعها ، على تكلفة اإلقراض

نتيجة ذلك تسريح أعهداد كبيهرة مهن العمهال كانت كما ، ر بممات المليارات من الدوالراتقدَّ التي تُ 

ب َسههوتخفههيا الرواتههب واألجههور بنِ ، ألههف شههخص 100تجههاوز عههددهم حههوالي ، والمههوظفين

 . من أجل ترشيد النفقات، %20 -10تراوحت بين 

حسهب ) درت قيمتههاي ُقهالت، كما تم توقف أو تأجيل الكثير من المشاريع العقارية القخمة

كما تهم أيقهًا نتيجهة ذلهك ، مليار دوالر   دبي وحدها 100بنحو ( تقرير لجريدة التايمز البريطانية

ما أثر سلبًا علهى ، %20 -20وتراجع   أسعارها بنسبة ، انخفاض الطلب المحلي على العقارات

ذلت جهههود وُبه، الخليجيهة   المحهامل االسهتثمارية للمصهارف التجاريهة، قيمهة األصهول العقاريهة

لقه  المزيهد مهن السهيولة   الجههاز المصهر  لتعزيهز ، بهل البنهوك المركزيهة الخليجيهةحثيثة من قِ 

 . دراته على االقتراض واستعادة الثقة به   األسواققُ 

تكبهدت ، التهي ضهربت بشهدة المصهارف العالميهة وجراء األزمة وتداعياتها الماليهة العالميهة

 :(1)من ضمنها، ليجية خسائر كبيرةمؤسسات مالية خ

 . خسارة بنك الخلي  الكويتي   مجال المشتقات المالية حوالي مليار دوالر -

 . مليون دوالر 720 خسارة المؤسسة العربية المصرمية بلغْت  -

التهي بلغهت  -ملكه دول مجلهس التعهاون الخليجهيتالذي  -خسارة بنك الخلي  الدولي  -

 . مليون دوالر 200

شهركة تخقهع لرقابهة البنهك المركهزي  11)كات االستثمار الكويتية المتعثهرة خسائر شر -

 . مليار دوالر 27بلغت حوالي ( الكويتي

 . مليون دوالر 249خسارة مؤسسة الخلي  لالستثمار بلغت  -

 . مليون درهم 72خسارة شركة شعاع كابيتال بلغت  -

                                                 

 .19 -12سعود، مصدر سابق، ص سميح م. د( 1)
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ي   السهعودية وديونهمها ي السعد والقصهيبقاف إلى ذلك الخسائر التي لحقت بمجموعتَ يُ 

تتشههابك ميههها مجموعههة مههن المصههارف السههعودية ، مليههار دوالر 12المتعثههرة التههي بلغههت نحههو 

والتهي أدت ، الكهويتي( جلوبهل)وكذلك األضرار والخسائر التي لحقت ببيت االستثمار .. والعربية

أصهوله وأعمهال والتركيهز بدرجهة أكبهر علهى إدارة ، إلى إغالق بعها مروعهه وتقلهيص اسهتثماراته

 . االستثمار المصر  والسمسرة

 :ومقًا لتقرير بنك الكويت تم رصد ما يلي، وبشأن خسائر أسواق المال العربية

مهن قيمتههها واعتبههرت أكبههر  %72سههوق دبههي   دولهة اإلمههارات العربيههة المتحههدة  مقهدت -

 . الخاسرين عربيًا

مها ، مهن قيمتهها %51 –ة ي أكبهر األسهواق الماليهة العربيهوهه –خسرت سهوق السهعودية  -

 . مليار دوالر( 272) ؛تريليون ريال سعودي( 1402)يقارب 

 . من قيمتها %2141سوق مصر المالية  خسرت -

 . من قيمتها %12سوق الكويت  خسرت -

تها إلهى الخسهائر الهائلهة بل تعدَّ ، هذا ولم تتوقف األمور عند خسائر األسواق المالية العربية

 «دويتشهة بنهك» محسب بنهك، سيادية المملوكة لحكومات الدول الخليجية  صناديق االستثمار ال

مليهار ( 420)وقد بلغهت خسهائرها ، تريليون دوالر( 141)مإن قيمة هذه الصناديق تقارب ، األلماين

 2002وهذا المبلغ من الخسائر يعادل عوائد دول مجلس التعاون الخليجي من النفط لعهام ، دوالر

 . (1)كامالً 

شارة إلى أن دول الخلي  العربي النفطية لم تكن تتوقع أزمة االئتمان التي انفجهرت تجدر اإل

خاصًة وأن أسعار النفط التهي ارتفعهت خهالل ذلهك العهام جعلهت ههذه الهدول متخمهة ، 2002عام 

 . بأموال جاهزة لتمويل النمو

ل الههنفط بههادرت المؤسسههات النقديههة الحكوميههة   دو، ومههع ظهههور األزمههة الماليههة العالميههة

إذ قامت بعها ، الخليجية لمواجهة األزمة المالية   بلدانها بتومير السيولة التي تحتاجها المصارف
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بإجراءات لرمع حجم السيولة عهن  ريهق خفها نسهبة االحتيها ي ، وخاصًة السعودية، هذه الدول

سهيما أن  ال، أكثهر مهن مهرة( الريبهو)وخفا معدل الفائهدة العكسهي ، اإللزامي للودائع أكثر من مرة

 . المصارف   هذه الدول ال تعتمد على االقتراض الخارجي لتومير السيولة لعملياتها الداخلية

كما أن المصارف   دول الخلي  العربي النفطيهة لهم تتجهه   معظمهها إلهى الخهار  لتهومير 

 هههذه دة المخها ر التهي تتعهرض لهها المصهارف  مها خفهف مهن ِحه ؛السهيولة لعملياتهها اإلقراضهية

 . (1)الدول

 انعكاسات األزمة المالية على االقتصاد األردني: 
 بدأت آثار األزمة المالية العالمية واضحة علهى االقتصهاد األردين بعهد عهام مهن بهدء ضهربها

اإلنتها  و، البنيان المالي للدول الغربية والتحهول إلهى أزمهة اقتصهادية تهؤثر علهى االقتصهاد الحقيقهي

وكانهت . ار ظهرت بشكل مباشهر وآخهر غيهر مباشهر علهى االقتصهاد الهو نيهذه اآلث، واالستهالك

،   تلهك الفتهرة تباينهت بشهكل واضهح عنهد بهدايتها –يهال األزمهة تقديرات المسؤولين األردنيين حِ 

هه دة للمسههؤولين وغيههاب المرجعيههات التههي تعتمههد سياسههات اقتصههادية وماليههة لغيههاب الرؤيههة الموحَّ

مههن خههالل تقههارب التصههريحات مههن المسههؤولين عههن السياسههات وظهههر ذلههك ، ونقديههة متناغمههة

ع راُجهلألزمهة علهى اعتبهار أن إحهدى نتائجهها تَ  -آنهذاك  -بعا المسهؤولين نظهر بإيجابيهة. الثالث

وبالتهالي انخفهاض أسهعاره   الوقهت الهذي يعهاين ميهه ، بل الدول الصهناعيةمن قِ  الطلب على النفط

، أن التفهاؤل   ظهل األزمهة 2001وأثبت األداء المالي لعهام . فطاألردن من ارتفاع تكلفة استيراد الن

وأن البنههوك المحليههة هههي بنههوك ، بحجههة أن انفتههاح االقتصههاد الههو ني علههى العههالم المتقههدم محههدود

مهاإليرادات العامهة مهن رسهوم ، استثمارية كان   غيهر محلهه عمليات تجارية تقليدية وليست بنوكًا

ة نتيجة تراجع قيمة المستوردات التي حامظت علهى الكميهات ذاتهها ب كبيرَس وضرائب تراجعت بنِ 

بسهبب تراجهع حهاد ، ومثلها إيرادات التداول العقاري، وإيرادات ضريبة المبيعات انخفقت، تقريبا

التهي حامظهت علهى مسهتويات ، أمها ضهريبة الهدخل، 2002  حجم التداول   العقار مقارنة بعهام 

                                                 

المرحلهة األولهى  ،أسهبابها وتهداعياتها علهى االقتصهاد العهالمي -قحطان السهيو ، األزمهة االقتصهادية العالميهة . د (1)

 .44دمشق، ص  ،سورية للكتابالهيمة العامة ال ،وزارة الثقامة السورية - 2011 – 2002
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كهون ضهريبة الهدخل التهي  ؛2010ضهة للتراجهع بدرجهة حهادة عهام مههي معرَّ ، 2001عهام  إيجابية

وتراجهع اإلنتها  ، 2002تمثل النشاط التجاري واإلنتاجي لعام  2001يدمعها صاحب العمل لعام 

 . سينعكس على إيراد ضريبة الدخل للعام الذي يليه، 2001والعمل   عام 

يهة والنشها ات االسهتثمارية العالميهة على المشتقات المال والبنوك التي لم تكن منفتحة كثيراً 

ه، ر علهى تراجهع العمليهات التشهغيلية لههاوهو ما أثَّ ، من التحفل   منح التسهيالت كثيراً أبدت  ر وأثَّ

وانتههاء ، باإلنتها  واالسهتيراد مهروراً ، ابتهداء مهن شهراء األسههم، على النشها ات االقتصهادية سلبًا

إن أثهر  لخبيهر االقتصهادي الهدكتور هشهام غرايبهة قهالا. بالنشاط العقهاري وتمويهل شهراء المسهاكن

م يَ ع قِههراُجههمههن خههالل نقههص المسههاعدات الخارجيههة وتَ  األزمههة السههلبي علههى األردن بههدا واضههحًا

لكهن انعكاسهاتها بهدأت تظههر   وقهت متهأخر عقهب ظههور ، ع النشاط العقهاريراُج الصادرات وتَ 

  ، اآلن بههدأنا نههدخل   خقههم األزمههة: «العههرب اليههوم»وأضههاف   تصههريحات لهههجريدة . األزمههة

بهدأنا نشهعر بآثارهها السهلبية علهى ، 2001 لكن   الربع الثاين من عام، بدايتها لم يكن األثر واضحًا

وحول اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة واألجهزة الرسمية لمواجههة تهداعيات . االقتصاد الو ني

، وال تهؤثر ميهه، مها يجهري   االقتصهاد العهالميبمتهأثرة األزمة قهال الهدكتور غرايبهة إن األردن دولهة 

وأضهاف إن . لذلك مإن قدرتها على اتخهاذ إجهراءات سهتكون محهدودة   ظهل أزمهة بههذا الحجهم

 . قدرة األردن على درء مخا ر األزمة محدودة جداً 

مهة وقال الخبيهر المهالي الهدكتور إبهراهيم الهدويري إن تفهاقم عجهز الموازنهة أههم نتهائ  األز

الهذي بهدوره يرمهع حجهم ، إلى جانب زيادة حجهم االقتهراض الهداخلي والخهارجي المالية العالمية

إلهى النههات  المحلهي اإلجمههالي بشهكل يصههعب معهه االلتههزام بالمعههايير  المديونيهة ويزيههد مهن نسههبته

، اليهومإلى أن دراسة أجراها مكتب الموازنهة البرلمهاين ونشهرتها العهرب  وأشار. المتفق عليها دوليًا

خهالل الربهع األول مهن  %152نسهبته  ن النات  المحلي اإلجمالي سهّجل نمهوًا حقيقيهًاأإلى  أشارت

. نقطهة ممويهة 254بانخفهاض  2002خالل الفترة ذاتهها مهن عهام  %259مقابل نمو بنسبة  2001عام 

ض عهدد وأشار إلى عوامل أخرى أظهرت أثر األزمة السلبي على االقتصاد الو ني المتمثل بانخفها

 %14بنسهبة  2001الشركات المسجلة لهدى وزارة الصهناعة والتجهارة   النصهف األول مهن عهام 

مثلما انخفقهت رؤول ، 2002شركة   النصف األول من عام  4211مقابل ، شركة 4117إلى 
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مليهون دينهار لفتهرة المقارنهة  121مليون دينار مقابهل  211إلى  تقريبًا %40أموال الشركات بنسبة 

ع مؤشهر راُجهلقيال مدى عمق تأثير األزمهة يتمثهل   تَ  مهمًا وقال إن الدراسة كشفت معياراً . اذاته

مقارنهه بهالفترة ذاتهها مهن عهام  %42بنسهبة  2001بورصة عّمان بدرجة حادة   النصف األول لعام 

 إلى انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بحسب أحدث بيانات متومرة للربهع وأشار أيقا. 2000

 921مليهون دينهار مقابهل  122إلهى  %7951مليون دينار بنسبة  412بحوالي  2001األول من عام 

قهال إن الدراسهة أوصهت بتقهديم حهوامز ضهريبية . 2002مليون دينهار خهالل الربهع األول مهن عهام 

 ،ي الزراعة والصناعة لزيادة اإلنتا  ورمع مساهمتهما   النات  المحلهي اإلجمهاليوتشجيعية لقطاعَ 

وكذلك للقطاعات اإلنتاجية التهي تعمهل   مجهال التصهدير وزيهادة اإلنفهاق الحكهومي الرأسهمالي 

كما أوصهت بهدمع . وتوجيهه نحو مشاريع تعمل على استيعاب العمالة للتقليل من معدالت البطالة

البنهوك للتخلهي عهن سياسههة التشهدد والتخهوف التهي تتبعههها   مهنح التسههيالت االئتمانيهة وتبسههيط 

جراءات اإلقهراض للصهناعات والقطاعهات اإلنتاجيهة ومراقبهة اإلنفهاق العهام والحهد مهن النفقهات إ

 . الحكومية غير القرورية

تراجهع قهدرة القطهاع الخهاص علهى  وههو، مقد نت  عن األزمة مظههر آخهر وحسب الخبراء

ام بعهد أن تراجعهت عه %11إلهى  إلهى عهودة مسهتويات البطالهة مها أدى، استحداث وظائف جديدة

 . (1)تمع دخول مشروعات حيوية   قطاع العقارا %12 إلى 2012

 يةميركنقاذ المالي األخطة اإل :ثالثًا
نقهاذ التهي  رحتهها الواليهات المتحهدة اعتبر العديهد مهن الخبهراء االقتصهاديين بهأن خطهة اإل

والً دة األزمهة وللخهرو  منهها بأنهها أكثهر الخطهوات التهي اتخهذتها الحكومهة شهمللتخفيف مهن ِحه

 . لصالح أسواق المال   البالد منذ الكساد العظيم وربما على مر التاري 

، ت بهذلك خطهوة بالغهة األهميهةَطهيهة َخ ميركورأت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومهة األ

 .   نيويورك إلى واشنطن «وول ستريت» لت بموجبها مركز النفوذ االقتصادي منحوَّ 

                                                 

، جريهدة العهرب اليهوم، تهاري  «االقتصهاد األردين علهى الِمحهك.. بعد عام علهى األزمهة»: تقرير اقتصادي بعنوان(  1)

95/1/9001. 
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الهادمهة  -التهي  رحهها وزيهر الماليهة بولسهون-يهة ميركاأل نقاذإن خطة اإل»وقالت الصحيفة 

إلهى جانهب ضهمانات ، صغيرة مهع حزمهة مهن إجهراءات اإلنقهاذ األخيهرةالكبيرة والإلى دعم البنوك 

عد األشمل من نوعهها منهذ بكفالة القروض التجارية وأسواق المال وعمليات اإلقراض بين البنوك تُ 

 . قىوربما   أي وقت م، الكساد العظيم

ونقلهت ، القهرن العشهرين ينيهاتوتهدف الخطة إلهى وضهع حهد ألسهوأ أزمهة ماليهة منهذ ثالث

 وصهفه للخطهة بأنهها —االقتصادي   معهد بيترسون لالقتصهاد الهدولي –الصحيفة عن آدم بوسن 

مشهيرًا إلهى أن الحكومهة تصهرمت مثهل شهريك صهامت مهن ، عد بمثابهة عهودة نحهو الدولهةكاملة وتُ 

 . (1)ممكنوقت   أقرب  المنتظر خروجه

ي آنهذاك ميركهوميما يلي تفاصيل ظروف ومبدأ وبنود الخطهة التهي  رحهها وزيهر الخزانهة األ

 :ومختلف المواقف حيالها، هنري بولسون

 :خطة وزير الخزانة هنري بولسون .9

وأربكههت صههانعي القههرار   اإلدارة ، يميركههاالقتصههاد األ 2002ت األزمههة الماليههة عههام هههزَّ 

ي السهابق جهور  بهوخ ميركهإذ صهرح الهرئيس األ؛ ن السياسهي واالقتصهادييْ ة   المستويَ يميركاأل

ه» 2002 أيلههول /سهبتمبراالبهن   التاسهع عشهر مهن  ت   النظههام أن أزمهة الهرهن العقهاري قهد تفشَّ

معتبهرًا أن الظهرف  «مما عطهل تقهديم القهروض والتسههيالت للمسهتهلكين، ي بأسرهميركالمالي األ

 . رك السريع بسبب تأثير ما يحدث على أوجه الحياة كامة وتعزيز الثقة باالقتصاديستدعي التح

غيهر مسهبوقة تحتها  إلهى إجهراءات  ي يواجه مخها رَ ميركد بوخ على أن االقتصاد األوشدَّ 

عرقهل ودعا الكونجرل إلى الموامقة على تمويل خطة شراء األصهول المتعثهرة التهي تُ ، غير مسبوقة

فقههل دائمههًا عههدم التههدخل   مسههار العمليههة شههيرًا إلههى أن حكومتههه كانههت تُ مُ ، عمهل النظههام المههالي

 . ملي ذلك أحيانًاغير أن هناك ظرومًا تُ ، االقتصادية

وأن األصول التي ستشتريها ستسهترد ، أن حكومته مصممة على حماية االقتصاد بوخ نَ وبيَّ 

وال يمكننهها تحمههل عههدم قههدرة ، وسنسههتعيد األمههوال الطائلههة التههي سههننفقها، قيمتههها مههع الوقههت

 . رص للدراسة أو للسكن أو للعمليين على تأمين مُ ميركاأل

                                                 

 .990 -992محمد أبو حمور، مصدر سابق، ص . د (1)
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مههأقر بههأن الثقههة باالقتصههاد ، وتطههرق بههوخ إلههى العامههل النفسههي بههالغ األهميههة   البورصههات

 . (1)«قد تزعزعت ويجب العمل على استردادها» يميركاأل

لوزير الخزانهة هنهري بولسهون وجاء خطاب بوخ بعد أقل من ساعتين على خطاب مماثل 

يههة تحقههر خطههوات تكتيكيههة قويههة التههأثير بتكلفههة تصههل إلههى مليههارات ميركإن اإلدارة األ»: قههال ميههه

 . «لوقف نمو األزمة المالية   البورصات وامتدادها إلى المصارف، الدوالرات

ن الخطههوات التههي تنههدر  ضههمن مشههروع تبلههغ تكلفتههه ممههات إ»: وذكههر بولسههون   حينههه

، «تهدف إلى إزاحة ثقل األصهول الماليهة المتعثهرة المرتبطهة بهالرهن العقهاري، ليارات الدوالراتم

 . د على ضرورة أن تكون الخطة ضخمة بما يكفي إلحداث أثروشدَّ 

بعد إعالن رئيس اللجنة المصرمية   مجلهس ، وجاءت تصريحات كل من بوخ وبولسون

ن الواليهات المتحهدة إ» :«ي بهي سهيآ»س دود لشهبكة ي السناتور الديمقرا ي كهريميركالشيو  األ

 . «باتت ربما بعد أيام على شفير انهيار شامل لنظامها المالي

الهذي ، وأضاف   إشارة إلى اجتمهاع   مبنهى الكهابيتول مهع وزيهر الخزانهة هنهري بولسهون

 حقر ليعلن ألبرز قادة الكهونجرل عهن خطهة مسهتقبلية لمسهاعدة المصهارف علهى الهتخلص مهن

طههب وإن مهها سههمعناه مههن ُخ ، عامههًا 22رل منههذ جأنهها هنهها   الكههون»: األصههول التههي يتعثههر بيعههها

 . «عد أيام من انهيار شامل لنظامنا الماليوتصريحات يشير إلى أننا ربما على بُ 

إجههراء » يههة قههد لجههأت إلههى مهها وصههفتهميركوكانههت لجنههة األوراق الماليههة والبورصههات األ

 . (2)شركة مالية( 711)مؤقتًا من بيع األوراق المالية المستأجرة له وحذرت المستثمرين، « ار 

بهل اإلدارة ية هنري بولسون الخطة التي جرى اعتمادها مهن قِ ميركلقد صا  وزير الخزانة األ 

والتهي ، ي بعهد أزمهة الهرهن العقهاريميركهوذلهك إلنقهاذ النظهام المهالي األ، ية والكونجرلميركاأل

 . 9000واستمرت تداعياتها حتى العام  9001على السطح سنة  ظهرت

                                                 

ي تزعزعهت، واألزمهة تفشهت   ميركهاألالثقهة باالقتصهاد : جريدة العرب اليهوم األردنيهة، تقريهر اقتصهادي بعنهوان (1)

 .1، ص 2002أيلول  /سبتمبر 20، بتاري  4102النظام المالي بأسره، عدد 

 .1ص  2002أيلول  /سبتمبر 20، بتاري  4102جريدة العرب اليوم، تقرير اقتصادي سابق، عدد  (2)
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وتهدف الخطهة إلهى تهأمين حمايهة أمقهل للمهدخرات واألمهالك العقاريهة والتهي تعهود إلهى 

كمهها تهههدف إلههى حمايههة الملكيههة وتشههجيع النمههو االقتصههادي وزيههادة عائههدات ، دامعههي القههرائب

 . االستثمارات إلى أقصى حد ممكن

أخطر أزمهة عقاريهة شههدتها الواليهات المتحهدة  التي جاءت لمواجهة، كما وضعت الخطة

لمساعدة المقترضهين الهذين يواجههون صهعوبات   ، 1121منذ تعرضها ألزمة الكساد الكبير عام 

عن  ريق رمع سهقف القهروض العقاريهة التهي بإمكهانهم تقاضهيها مقابهل ضهمانة ، تسديد أقسا هم

 . عامة

إذ اعتبرهها ، األمر خطهة اإلنقهاذ المهالي ي جور  بوخ   بدايةميركولقد عارض الرئيس األ

ولكنه بعهد ذلهك تراجهع عهن التهديهد ، إلنقاذ المقترضين والمقرضين الذين ال يشعرون بالمسؤولية

بهأن  ي هنهري بولسهونميركهضهد الخطهة بعهد قهول وزيهر الخزانهة األ( حق النقا)باستخدام الفيتو 

 . «تهدئة األسواق المحلية والخارجيةهو أمر ضروري ل( ماين ماي ومريدي ماك)دعم الشركتين »

صهوتًا ( 11)صوتًا مقابل معارضة ( 72)عتمد مجلس الشيو  نص خطة اإلنقاذ بأغلبية او

 . عقب موامقة مجلس النواب بعد إجراء تعديالت  فيفة عليها

 171صهوتًا   مقابهل  191يهون بغالبيهة ميركالتي أقرها النواب األ - لق على الخطة وقد أُ 

وههي الخطهة التهي اقترحهها وزيهر ؛ «2002قانون دعم االقتصهاد المهالي العاجهل » سمىمُ  -صوتًا 

إذ سارع الرئيس بوخ   حينه إلهى ، مليار دوالر( 700)والتي تبلغ تكلفتها ، الخزانة هنري بولسون

ي منهذ ميركهبهل الهدول   توجيهه االقتصهاد األإل الق أكبر تدخل من قِ ، التوقيع على القانون ونشره

 . القرن العشرين الماضي ينياتالثث

ية حزمهة مهن اإلجهراءات ميركاتخذت الحكومة األ، يةميركوتنفيذًا لخطة اإلنقاذ األ، وهكذا

مقهد تهم تحويهل بنكهين مهن أكبهر البنهوك ، منها زيادة دورها وتدخلها   النشاط االقتصادي، الجريمة

ههذا مقهالً  -ية ال تخقهع لرقابهة الدولهةذلك ألن البنوك االستثمار -االستثمارية إلى بنوك مصرمية

بجانهب ، عن اعتزام الحكومة والبنهك الفيهدرالي حزمهة مهن القيهود علهى عمهل البنهوك االسهتثمارية

مراقبة عمليات االئتمان لدى البنوك المصرمية بالحد من زيادة االئتمان ومراقبته بالتوازي مهع مراقبهة 

 . مل شركات االستثمار العقاريهذا بجانب تشديد المراقبة على ع ...اإلقراض
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ي   ميركههتسههعى إلههى الحيلولههة دون سههقوط االقتصههاد األ، يههة بهههذه الخطههةميركواإلدارة األ

ذلهك ألن الواليهات ، لهى كسهاد عهالمي جديهدإممها قهد يجهر العهالم ، الفترة المقبلة   براثن الركهود

ممها  ..تجهارة العالميهةمهن حجهم ال %40ونحهو ، من النهات  العهالمي %22المتحدة تستحوذ على 

 . (1)ي سوف يؤدي إلى حدوث كساد عالميميركيعني أن حدوث ركود   االقتصاد األ

 :ن الهديمقرا ي والجمههوري قهائالً يْ وكان الرئيس بوخ قد توجه بالشكر إلهى نهواب الحهزبَ 

حهول مهن أن تت «وول سهتريت» بإقرارنا هذا التشريع نكون قد اتخذنا خطوة شجاعة لمنع األزمة  »

وأننا أظهرنا للعالم أن الواليات المتحدة ستعمل علهى اسهتقرار أسهواقها ، إلى أزمة تصيب مجتمعنا

 . «المالية

مقد وصف العديد مهن الخبهراء االقتصهاديين ، بل الدولةو  ضوء هذه الخطة التدخلية من قِ 

وكانهت ، اقتصهاداتهاتشهبه سياسهات دول ناميهة تعتمهد أنما هًا اشهتراكية   إدارة »هذه الخطة بأنهها 

 . (2)«عادية للرأسماليةالواليات المتحدة تعتبرها دائمًا مُ 

غرقهة ما تقدم يؤشر إلى سقوط مريع لنظريات االقتصاد الرأسهمالي الليبرالهي المتطرمهة والمُ  

اقتصههاد السههوق » والمفر ههة   االنحيههاز لنظريههة،   معاداتههها ورمقههها لههدور الدولههة   االقتصههاد

 . «الحرة

قههد أدى إلههى الجههدل   صههفوف  «قلعههة الرأسههمالية» اأميركههذ إن تفجههر هههذه األزمههة   إ 

كمها أنهها ، حول صوابية الرأسمالية العالميهة «اقتصاد السوق الحر» وأنصار نظرية، ددالليبراليين الُج 

حههول انتصههار الليبراليههة الرأسههمالية علههى  «نظريههة نهايههة التههاري » وزيههَف  كشههفت بههالملمول خطههأَ 

 . ريات واألمكار األخرىالنظ

التهي أشهارت    «يهةميركالنيوزويهك األ» وبهذا الصدد يمكن اإلشارة إلهى مها جهاء   مجلهة

أصهبح عبهر خلطهة مهن  يميركهمن المفارقات أن مفتاح إنقاذ االقتصهاد األ»بأن  تحليالتها إلى القول

عتبهار لهدور الدولههة مثهل التهدخل الحكهومي بإعههادة اال، السياسهات المسترشهدة بهالفكر االشههتراكي
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وتأميم المصارف والشركات االقتصادية الكبرى وإخقهاعها ، االقتصادي وتعزيز دور القطاع العام

ما يعني توظيهف الفكهر االقتصهادي االشهتراكي   عمليهة إنقهاذ االقتصهاد ... إلشراف أجهزة الدولة

 . (1)الرأسمالي

 :مبدأ الخطة .9

حكهومي   األسهواق منهذ الكسهاد الكبيهر   ثالثينيهات  لي دخ  عتبهر أكبهر َتهالتي تُ تقوم الخطة 

يهة وتههدد ميركعلهى شهراء الهديون الهالكهة التهي تقها مقهاجع السهوق الماليهة األ، القرن العشرين

عتمهدها المقهاربون اوتعود   معظمها إلهى السياسهة الخا مهة للرهونهات العقاريهة التهي ، بانهيارها

 . الماليون   بورصة وول ستريت

ي علهى مهلهة لههذه الخطهة تنتههي بتهاري  ميركهالقانون الذي أقره مجلس الشيو  األوينص  

مهع احتمهال تمديهدها بطلهب مهن الحكومهة لفتهرة أقصهاها سهنتين اعتبهارًا مهن ، 2001ديسمبر  11

 . تاري  إقرار الخطة

بهرى كُ  - «مريهدي مهاك»و «مهاين مهاي»ي جانبًا خاصًا بشهركتَ  وتقمنت خطة اإلنقاذ أيقًا

والمعّرضهتين لإلمهالل بعهدما شهارمتا علهى االنهيهار مطلهع شههر ، لقهاء الهرهن -التمويل  شركات

 . أغسطس

قيمتههها خمسههة تريليونههات دوالر ، وتملههك وتههدعم الشههركتان المتقههررتان رهونههًا عقاريههة

 . من الرهون العقارية   الواليات المتحدة %20تعادل نحو 

ليههة زيههادة سههقف القههروض التههي تشههتريها تقههمن إدارة اإلسههكان الفيدرا، وبموجههب الخطههة

 . ألف دوالر( 921)الشركات إلى 

 :يةميركبنود خطة اإلنقاذ المالي األ .1

يههة بشههراء أصههول هالكههة بقيمههة سههبعمائة مليههار دوالر وتكههون ميركالسههماح للحكومههة األ -

 . مرتبطة بالرهن العقاري

مليهار ( 220)باستخدام ية ميركإذ تسمح لوزير الخزينة األ؛ يتم تطبيق الخطة على مراحل -

ويقهاف إليهه ، دوالر مورًا من الميزانية الفيدرالية لشراء األصهول الماليهة الهالكهة المنههارة
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مههع ، وذلههك   المرحلههة األولههى، يميركههمليههار دوالر بقههرار مههن الههرئيس األ 100مبلههغ 

مليهار دوالر بطلهب مهن رئهيس الواليهات المتحهدة ( 120)احتمال رمهع ههذا المبلهغ إلهى 

علهى عمليههات ( الفيتههو)ي حههق الهنقا ميركهويملههك أعقهاء الكههونجرل األ، يهةميركألا

 . (1)والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دوالر، الشراء

سوف تحصل علهى حصهص ألسههم ، و  مقابل استثمار الحكومة   رؤول أموال البنوك

وال تمنح ههذه ، بعد ذلك %1و، أول خمسة أعوام   %2ممتازة   هذه البنوك تعطي أرباحًا بنسبة 

 . لكنها مقط تحمي حقوق دامعي القرائب كمستثمر، األسهم حق التصويت   مجالس اإلدارات

مهنح ع سهقف للتعويقهات التهي تُ ْضهوتوامقت البنوك التهي تبيهع األسههم الممتهازة للخزينهة علهى وَ 

ن مهنح صهفقات عواالبتعاد ، لقيام بالمجازمةوعلى عدم تشجيع الجوائز ومنحها ل، لمديريها الكبار

وسهوف تتلقهى ، مهن أصهوله %1أو ، مليهار دوالر( 22)ويبلهغ أكبهر اسهتثمار   بنهك واحهد ، كبيرة

مهن االسهتثمار   األسههم الممتهازة بالسهعر  %12نها من شراء أسههم تمثهل مكِّ الخزينة ضمانات تُ 

 . (2)المتوسط   السوق   وقت اإلصدار

؛ ية   رؤول أمهوال وأربهاح الشهركات المسهتفيدة مهن ههذه الخطهةميركلة األتساهم الدو -

 . مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف األسواق

وضهع بف وزير الخزانة بالتنسهيق مهع السهلطات والمصهارف المركزيهة لهدول أخهرى كلَّ يُ  -

 . خطط مماثلة

تههأمين الودائههع  وأن تقههمن مؤسسههة، إصههدار ضههمانات جديههدة لههديون البنههوك وودائعههها

بههدف تسههيل ، االتحادية بشكل مؤقت ديون جميع المؤسسات المؤمنة لهديها وشهركاتها الفرعيهة

 . والودائع التي ال تحمل أسعار مائدة، القروض بين البنوك

سهل على البنوك إصدار قروض مقهمونة حكوميهًا حتهى سيُ  -ومق الخطة –وهذا اإلجراء 

 . ة االلتزامات الحالية للبنوكومد متر، 2001حزيران  /يونيو 10
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ألهف دوالر لمهدة عهام  220رمع سقف القهمانات للمهودعين مهن مائهة ألهف دوالر إلهى  -

 . واحد

 . منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دوالر للطبقة الوسطى والشركات -

يسههتطيع  2002 تشههرين أول /أكتههوبر 27إذ إنههه اعتبههارًا مههن ؛ شههراء سههندات تجاريههة -

الصندوق الهذي أنشهأته وزارة الخزانهة واالحتيها ي االتحهادي   وقهت سهابق مهن الشههر 

للحصول علهى سهيولة تصهل ، التي تصدرها الشركات)المذكور شراء السندات التجارية 

من المؤسسهات ذات المراتهب الماليهة العالميهة مهن ( يومًا 270دتها إلى ما بين يومين ومُ 

 . وتسهيل تدمق األموال إلى الشركات ،السوق هأجل رمع القيود عن هذ

للسههندات  شههتري نشههئ الصههندوق ليكههون المهالذ األخيههر كمُ وههذا يعنههي أن االحتيهها ي االتحهادي سيُ 

 . (1)التجارية

 . تحديد التعويقات لرؤساء الشركات عند االستغناء عنهم -

 وتحديههد المكامههآت الماليههة، شههجع علههى مجازمههات ال مائههدة منهههامنههع دمههع تعويقههات تُ  -

 . لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيقات القريبية بخمسمائة ألف دوالر

 . استعادة العالوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد -

ويقههم هههذا المجلههس رئههيس االحتيهها ي ، يشههرف مجلههس مراقبههة علههى تطبيههق الخطههة -

 . االتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيمة المنظمة للبورصة

رل علهى حقهور االجتماعهات الدوريهة   جيحامل مكتب المحاسبة العامة التابع للكون -

 . وذلك لمراقبة عمليات شراء األصول والتدقيق   الحسابات ؛الخزانة

 . تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة -

 . يدرل الققاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة -

 . (2)مليات وضع اليد على الممتلكاتاتخاذ إجراءات ضد ع -
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ميمها أشهاد رئهيس مجلهس االحتيها ي ، وقد تعهد بولسون بهالتحرك سهريعًا لتطبيهق الخطهة

خطوة حاسمة باتجهاه تعزيهز اسهتقرار األسهواق »بأنه  واصفًا ذلك، بإقرارها «بن برنانكي» الفيدرالي

 . «وإعادة الثقة بعمليات اإلقراض، العالمية

إذ ، إن أنظارنها تتجهه اآلن إلهى المسهتقبل» :النهواب آنهذاك نانسهي بيلوسهي مقالهتأما رئيسة مجلس 

، لكي ال يتكرر ما حصهل، ف ما يستجد من تطورات   أسواقنا الماليةْش سيستطيع نور المحاسبة كَ 

 . «وهذا أدى إلى إشاعة الفوضى، ركت من دون رقابة وتنظيممشيرًة إلى أن األسواق المالية تُ 

 :يدة لخطة اإلنقاذاآلراء المؤ .4

م حالً شامالً من خالل إنقاذ الوضهع قدِّ يُ ، بعا االقتصاديين اعتبر الخطة عالجًا جراحيًا -

وضمان عدم انتقهال المشهكالت التمويليهة إلهى الشهركات لتقتصهر كمها ههي اآلن ، المالي

 . على القطاع المالي مقط

 . يةميركتقمن الخطة استمرارية الثقة   البنوك األ -

ثم إيجاد الحلهول لسهد ، ن كانوا مسؤولينلخطة عالجًا للمشكالت من حيث معاقبة مَ تقدم ا -

كمها ، ت البنهوك وراء األسهعار المرتفعهةبعدما جرَّ ، الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات

 . تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمقاربات بالنسبة لبيع األوراق اآلجلة

ا يغطهي أميركهقطاع المصر  ألن نظام التأمين علهى الودائهع   ستساعد الخطة شركات ال -

 . وال يوجد تعويقات للشركات، ودائع األمراد مقط

 :اآلراء المعارضة لخطة اإلنقاذ .5

ي أن ميركهأو حي المال األ، يين أنه يتعين على بورصة وول ستريتميركرأى الكثير من األ -

 . بحل مشكالته بنفسهيقوم 

خشهيتهم مهن الهثمن الهذي سهيتحمله دامعهو ، نوابًا وموا نين، يينميركأبدى الكثير من األ -

 . يونميركالقرائب األ

يين بأنه ال توجهد ضهمانات كاميهة إلنجهاح الخطهة ويعتبرونهها ميركاعتقد عدد كبير من األ -

 . تبديدًا لألموال العامة
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يون رأى البعا أن الخطهة تفيهد البنهوك علهى المهدى القصهير   الهتخلص مهن أعبهاء الهد -

لكن مع وجود شكوك   إمكانيهة أن تعهود أسهعار ههذه ، المعدومة واالستثمارات العا لة

 . األصول إلى االرتفاع   المستقبل

رل تحّفظهوا علهى قيمهة الخطهة البالغهة سهبعمائة مليهار جبعا النواب واألعيان   الكون -

 . دوالر

سهتفيد أصهحاب بعا النواب  البوا بالحصهول علهى تأكيهدات وضهمانات بهأن الخطهة  -

 . كما ستفيد بورصة وول ستريت، يين العاديينميركالمنازل األ

ية هامشًا كبيرًا   تحديد المؤسسات المالية التهي ستسهتفيد ميركمنح اإلدارة األالخطة ستَ  -

 . بدون استبعاد صناديق االستثمار التي تنطوي على مجازمات، منها

 :رلجإقرار خطة اإلنقاذ بالكون .6

ي يهوم االثنهين الموامهق ميركهرل األجنقاذ على مجلس النواب   الكونُعرِضت خطة اإل -

 . بوان( 202)مقابل  نائبًا( 222)مرمقها ، 2002أيلول  /سبتمبر 10

وكانهت ، بعهد إدخهال بعها التعهديالت عليهها، وامق مجلس الشيو  علهى خطهة اإلنقهاذ -

بواقهع  2002ل نتيجة التصويت التي جهرت يهوم الخمهيس الموامهق الثهاين مهن تشهرين أو

 . معارضًا( 22)سيناتورًا مؤيدًا مقابل ( 74)

 /أكتهوبر 1قر الخطة بعهد إدخهال تعهديالت عليهها يهوم الجمعهة الموامهق مجلس النواب يُ  -

وكانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيهام مهن رمقهها ، 2002 عام تشرين أول

  .معارضًا لها( 171)نائبًا مقابل ( 291)لي تأييد األوَّ 

 :ام وقادة العالم   خطة اإلنقاذ الماليكَّ آراء ُح  .7

سهر ي واألُ ميركهالخطة ستسهاعد   حمايهة االقتصهاد األ» :ي جور  بوخميركالرئيس األ -

، وههههي أساسهههية لألمهههن المهههالي للواليهههات المتحهههدة، اأميركهههوالشهههركات الصهههغيرة   

أو تمويههل  يههة التههي تحتهها  للقههروض مههن أجههل شههراء منههزلميركسههر األولمسههاعدة األُ 

ومهن غيهر ، ولمسهاعدة الشهركات الصهغيرة علهى دمهع مواتيرهها، الدراسات العليا ألبنائهها

 . «حتى ولو كانت تستحق االنهيار «وول ستريت» الممكن التخلي عن كل مؤسسات
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الخطة ستسهاعد علهى حمايهة االقتصهاد المحلهي » :ي هنري بولسونميركوزير الخزانة األ -

رص عمل وضهمان ن حصولهم على األموال الالزمة إليجاد مُ يين واثقين مميركلجعل األ

 . «استمرار األعمال

ال بهد مهن إقهرار الخطهة مهن أجهل » :رئيس البنك المركزي األوروبهي جهان كلهود تريشهيه -

 . «الواليات المتحدة ومن أجل صناعة المال العالمية

واشهنطن إقهرار علهى » :رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان كلهود يهونكر -

ية بشراء األصول مرتفعهة المخها ر المرتبطهة بسهوق ميركالخطة التي ستسمح للخزانة األ

 . «الرهن العقاري من البنوك

علهى واشهنطن تحمهل مسهؤولياتها تجهاه الهدول » :ليكسي كهودرينأوزير المالية الروسي  -

 . «ي هنري بولسون ضروريةميركوخطة وزير الخزانة األ، األخرى

عهدم التحهرك إلقهرار خطهة اإلنقهاذ » :يهة الجمههوري جهون مهاكينميركرئاسة األرشح المُ  -

والشهركات ، يين واالقتصاد برمته   مواجههة خطهر كبيهر جهداً ميركجميع األ عَ َض وَ  المالي

وإذا لهم نتحهرك ، ية ال يمكنها االقتراض لتمويل نشا اتها وتسديد ما يترتب عليههاميركاأل

 . «مإن الكثير منها سينهار

االتحهاد األوروبهي أصهيب بخيبهة » :لمتحدث باسم المفوضية األوروبية يوهان اليتنبرغرا -

ي خطههة اإلنقههاذ المههالي للبنههوك والمؤسسههات ميركههأمههل إزاء رمهها مجلههس النههواب األ

خطههة اإلنقههاذ ال تههرتبط بمصههير مؤسسههات ، المتعثههرة والمقههدرة بسههبعمائة مليههار دوالر

 . «ير باقي العالمبمص بل أيقًا، الواليات المتحدة محسب

ال بههد مههن دعههم عههالمي لخطههة اإلنقههاذ المههالي » :رئههيس الههوزراء البريطههاين غههوردن بههراون -

 . «والواليات المتحدة تستحق مساعدة دول العالم األخرى، يةميركاأل

الواليههات المتحههدة تتحمههل مسههؤولية »: لههويس إيناسههو لههوال دا سههيلفا الههرئيس البرازيلههي -

ا الجنوبيهة وإمريقيها وآسهيا أميركهوليس مهن العهدل أن تهدمع دول    ،األزمة المالية الحالية

 . «ةا الشماليأميركثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي   
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واآلراء المؤيههدة لههها واآلراء ، يههةميركمههن خطههة اإلنقههاذ األ الوثههائق المتعلقههة بكههليف : مالحظههة

كههام وقههادة العههالم   خطههة اإلنقههاذ المههالي ُح وآراء ، وإقههرار الخطههة   الكههونجرل، المعارضههة لههها

 . الموسوعة الحرة «ويكيبيديا»ومن ، ية والعربيةميركمأخوذة من الصحامة األ

 :صراع بين الجمهوريين والديمقرا يين حول خطة بولسون .8

، ي بولسون خطة اإلنقاذ االقتصهاديميركمنذ اللحظة األولى التي  رح ميها وزير الخزانة األ

حتهى بهدأت مالمهح الصهراع بهين الحهزبين ، ي جور  بوخ االبهنميركإدارة الرئيس األ بموامقة من

 . الجمهوري والديمقرا ي   واشنطن تتشكل حولها

، مقههد سههعى الههديمقرا يون   الكههونجرل للحصههول علههى ضههمانات لههدامعي القههرائب

ب كبههار ولفههرض قيههود علههى رواتهه، ازلهمنههولمسههاعدة المههوا نين الههذين يحههاولون االحتفههاا بم

 . المديرين   الشركات التي ستستفيد من خطة اإلنقاذ

 –الحهر  وهي من المؤيدين بشدة لخطة اقتصهاد السهوق –  حين سعت إدارة الرئيس بوخ 

طلقة لشراء ديون معدومة   سوق الرهن العقهاري على صالحيات مُ  إلى الحصول من الكونجرل

وههو إجهراء قهد تكهون لهه تهداعيات ، مهان المصهر بليون دوالر لتفهادي تجميهد االئت( 700)بقيمة 

 . كارثية على االقتصاديات حول العالم

أيلههول / سههبتمبر 21ي هنههري بولسههون أدلههى بتصههريحات   ميركههلكههن وزيههر الخزانههة األ

إن هنهاك إجهراءات كاميهة » :تشير إلهى أن معركهة ستنشهب حهول  لهب إدارة بهوخ إذ قهال، 2001

وأن الوقت غير مناسهب لفهرض قيهود علهى رواتهب كبهار ، ل المتعثرينالك المنازحاليًا لمساعدة مُ 

 . «مديري الشركات أو وضع قواعد منظمة على مستوى القطاع المالي والمصر 

مها أقولهه ههو أننها ال بهد أن نتسهم بالدقهة » :اإلخبارية «سي. بي. إيه» وقال   مقابلة مع شبكة

 . «وال بد أن نقع الخطة موضع التنفيذ، والسرعة

ن يدراء المهاليعنهدما يهرون أن الُمه، وأقر بولسون باإلحباط الذي سيشعر به دامعو القهرائب

، ميما تقوم الحكومة بإنقهاذهم مهن تبعهات قهراراتهم الخا مهة، مستمرون   تلقي ماليين الدوالرات

 . ولكنه حذر من أن األولوية هي لتحقيق االستقرار   السوق
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وههذا أمهر سهيعمل عليهه الكهونجرل واإلدارة ، حات كثيهرةنحتا  إلى إصال»: وقال الوزير

 . «لكن هذا أمر ال يمكن عمله وال يجب عمله   غقون أيام، القادمة لفترة  ويلة

مهن ، تشهارلز شهومر ومن بينهم السناتور عن نيويهورك آنهذاك، ر مسؤولون جمهوريونذَّ وَح 

 . ومن حدوث كساد «ي والعالمين الو نيْ يَ ستقع كارثة على المستو، دون هذا التدخل»أنه 

بليهون ( 900)وبين مبلهغ ، بليون دوالر( 700)وعقدوا مقارنًة بين خطة اإلنقاذ التي تتكلف 

ون جوتجاوز هذا المبلهغ الميزانيهات السهنوية لكهل مهن البنتها، نفقت   الحرب على العراقدوالر أُ 

 . والوزارات الحكومية األخرى

( 11)ين المحلهي ليصهل إلهى رمهع سهقف الهدَّ ، الخطهةضهوء وقد تعين على الكونجرل   

دوالر اسهتعدادًا لخطهة  تريليهون( 1049)إلهى  2002تمهوز  /بعد أن قام برمعه   يوليو، تريليون دوالر

 . بليون دوالر( 200)التي تكلفت  «مريدي ماك»و «ماين ماي»ي شركتَ  ي الرهن العقاريإنقاذ عمالقَ 

أن ، 2002أيلهول  /مالية   الثاين والعشرين من شهر سبتمبروذكرت وكالة بلومبر  لألنباء ال

وأنهها ، لت إلى الكونجرل تتقهمن تفاصهيل قليلهةرِس والتي أُ ، الوثيقة التي تقع   ثالث صفحات»

 . «تققي بمنع المحاكم من مراجعة اإلجراءات التي سيتم اتخاذها بموجبها

وعشهههية  2001  خريهههف  و  غقهههون ههههذا الصهههراع بهههين الجمههههوريين والهههديمقرا يين

ممههن الوقههوف موقههف  ؛انتقلههت حكومههة بههوخ آنههذاك مههن أزمههة إلههى أخههرى، االنتخابههات الرئاسههية

بليههون ( 900)نتيجهة تهراكم الههديون عليهه بقيمهة  ؛المتفهر  أثنهاء إشههار بنههك ليمهان بهرذرز إلمالسههه

إلنقهاذ عمهالق  ثهم تهدخلها، «ميهري ليهنش» للبنك االسهتثماري «اأميركأوف »بنك  وابتالع، دوالر

 . بليون دوالر( 22)  خطة تكلفت ( جي .آي. إيه) «ونال جروبيناشان أميرك» التأمين

 :أوباما يرث األزمة المالية .1

ي الهديمقرا ي بهاراك أوبامهها األزمهة الماليهة التههي حهدثت   عههد سههلفه ميركههلقهد ورث الهرئيس األ

وعمهل علهى إجهراء ، 2002 ن ثهاني تشهري /إثهر انتخابهه   نهوممبر، الجمهوري جهور  بهوخ االبهن

 : تعديالت جذرية على خطة بولسون   إ ار برنام  إصالحي يتقمن ما يلي

 . تريليون دوالر( 1422)مقترحة بقيمة  ميزانية -

 . دوالر تريليون( 1417)لإلنفاق ينطوي على عجز هائل قيمته  مخطط -
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 –  حينهه  –نفهاق الحهالي زيادات ضريبية على األثرياء لتومير مليارات الدوالرات من اإل -

وإنههاء الهدعم واإلعفهاءات ، مين الصهحيأعن  ريق مناقصات تنامسهية بهين شهركات الته

 . مة للبنوك والمشاريع الزراعية وشركات النفطقدَّ القريبية المُ 

بأنهه يتأههب لخهوض معركهة ضهد جماعهات القهغط والمصهالح  وقد حذر أوبامها   حينهه

 . لتي تسعى لدحا الميزانية ومرملة برنامجه اإلصالحيا، الخاصة ذات النفوذ الواسع

رضههي المصههالح هههذه الخطههوات لههن تُ » :2001آذار  /وقههال   خطههاب لههه   مطلههع مههارل

 . (1)«الخاصة وجماعات القغط التي استثمرت   الطريقة القديمة ألداء األعمال

أولويهات » بهأن نونعلوقد اصطدمت خطة أوباما اإلصالحية مع الجمهوريين الذين راحوا يُ 

ي   أن العمهل الجهاد يسهتطيع بنهاء حيهاة ميركهتهدد بتدمير الحلهم األ، اإلنفاق للحزب الديمقرا ي

 . «أمقل لجيل بعد جيل من الموا نين

لقد قدم الرئيس للكونجرل أكبر زيادة منفهردة   » :وقال السناتور الجمهوري ريتشارد بور

مهع دمهع للعجهز إلهى مسهتويات كهان مهن المتصهور ، المتحهدةاإلنفاق االتحادي   تاري  الواليات 

 . «يومًا أنها مستحيلة

م الحكومة بفوائهد ديهون قهدرها مليهار دوالر يوميهًا علهى لزِ إن ميزانية أوباما تُ » :وأضاف بور

مإننها ، وأنه بدالً من العمل الجاد لكي تكون أل فالنا حياة أمقهل غهداً ، القادمة مدى السنوات العشر

 . «ن أ فالنا العمل الجاد لكي ال نقطر التخاذ قرارات صعبة اليومنطلب م

ن التعهديالت التهي وعهد بهها إن مشروع ميزانيته تقهمَّ  قال أوباما، و  رده على الجمهوريين

وإلغههاء ، يينميههركمههن العههاملين األ %12مههن تخفيقههات ضههريبية لنسههبة ، خههالل حملتههه االنتخابيههة

وخفهها تكهاليف الرعايههة ، ألههف دوالر سهنويًا( 220)م علهى ن يزيهد دخلهههإعفهاءات ضهريبية لَمهه

 . وتوسع   استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، الصحية وإصالح التعليم

أن ميزانيتههه تجسههد أيقههًا حقيقههة أن الواليههات المتحههدة تواجههه أزمههة ماليههة  وأضههاف أوبامهها

سهيكون علينها تهوخي ، ء ههذا الواقهعو  ضهو، مبينًا أنه، وركودًا باهظًا وعجزًا قدره تريليون دوالر

                                                 

تريليهون دوالر،  1.22جريدة الغد األردنية، تقرير اقتصادي حهول تعههد أوبامها بالكفهاح مهن أجهل ميزانيهة قيمتهها  (1)

22 /2 /2001. 
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  إلغهاء البهرام  التهي ال نحتاجهها إلمسهاح المجهال لالسهتثمارات ، اليقظة أكثر من أي وقت مقى

 . التي نحتاجها

 :وأشار أوباما أيقًا إلى ما يلي

 «يتريليهونَ » مهورات محتملهة بقيمهةأن مراجعة تفصيلية للميزانية االتحادية حددت بالفعل وُ  -

 . مدى عشر سنواتدوالر على 

ألنهها تمثهل تغييهرًا حقيقيهًا وكبيهرًا وتهديهدًا للوضهع ، أن إقرار هذه الميزانية لن يكون سههالً  -

 . الراهن   واشنطن

أن صناعة التأمين ال تريد الهدخول   عمليهة تنامسهية للمشهاركة   برنهام  الرعايهة الصهحية  -

 . فا النفقاتلكن هذا ضروري لحماية البرنام  وخ، (مديكير)للمسنين 

إن البنوك وكبرى شركات إقهراض الطهالب ال تريهد مقهدان الهدعم الهذي تحصهل عليهه مهن  -

مليهار دوالر ويجعهل تكلفهة التعلهيم ( 20)لكهن ههذا سهيومر نحهو ، أموال دامعهي القهرائب

 . الجامعي   المتناول بدرجة أكبر

لكنهها ، مليهار دوالر( 10)أن شركات النفط والغاز ال تريد خسارة إعفاءات ضريبية قيمتهها  -

 . ضرورية لتمويل أبحاث الطاقة المتجددة

إن النظام المعمول بهه قبهل انتخهابي رئيسهًا للواليهات المتحهدة ربمها »: وختم خطابه بالقول

لكهن أنها ال ، يخدم مصالح أصحاب النفوذ والعالقات الجيدة الذين حكمهوا واشهنطن لفتهرة  ويلهة

هنا لكي أقوم بنفس األشياء التي كنها نقهوم  ولم آِت ، يميركاأل مأنا أعمل لخدمة الشعب، أمعل ذلك

لقد أتيت لتحقيق التغيير الكاسهح الهذي  لبهه ههذا البلهد ، أو التخاذ خطوات صغيرة إلى األمام، بها

 . (1)«2002 تشرين ثاني / نوممبرعندما توجه إلى صناديق االقتراع   

يههة التههي عرضههها الههرئيس ميركذ المههالي األورأى خبههراء اقتصههاديون   حينههه أن خطههة اإلنقهها 

بقههدر مها أدت إلههى إنقههاذ ، رل أخيهراً جوأقرهها الكههون، مليههار دوالر 727ي أوبامهها بحهوالي ميركهاأل

إال ، يهةميركوبقدر ما يمكن أن تؤدي إلى زيادة الثقة لهدى المسهتثمرين   السهوق األ، الوضع المالي

وذلهك مهن ، يميركهية واالقتصهاد األميرك الحكومة األأنها من ناحية أخرى تؤدي إلى انعدام الثقة  

                                                 

 .2001/ 22/2لغد األردنية، تقرير سابق، جريدة ا (1)
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زاوية إحسال دامعي القرائب بأن ما دمعوه من ضرائب لم يهذهب إلهى الخهدمات التهي ينتظرونهها 

ولحمههايتهم مههن ، وإنمهها ذهبههت لتعههويا خسههائر المسههتثمرين التههي تسههببوا   األزمههة، مههن الدولههة

 . (1)مةنتيجة اتباعهم سياسات استثمارية خا ، اإلمالل

أن ههؤالء المسهتثمرين ههم أنفسههم الهذين كهانوا يسهتأثرون ، والمثير للدهشة واالسهتغراب

، ممهها يعنههي أن دامعههي القههرائب سههوف يقههع علههيهم ظلههم، باألربههاح   حههال نجههاح اسههتثماراتهم

ى للمسهتثمرين الرأسهماليين الهذين َطهعْ كهونهم سهيدمعون ضهرائب كهي تُ ، وسيشعرون باإلجحهاف

 . مما سيؤثر حتمًا   المستقبل على االستثمار والثقة القريبية، تثماراتهمتعثروا   اس

، ية حزمًة من اإلجهراءات الجريمهةميركاتخذت الحكومة األ، يةميركلخطة اإلنقاذ األ وتنفيذاً 

إذ تم تحويل بنكين مهن أكبهر البنهوك االسهتثمارية ، منها زيادة دورها وتدخلها   النشاط االقتصادي

 . ذلك ألن البنوك االستثمارية ال تخقع لرقابة الدولة -مصرميةإلى بنوك 

على اعتمهاد حزمهة  -آنذاك -ية والبنك الفيدراليميركهذا كله ناهيك عن إقدام الحكومة األ

، بجانب مراقبة عمليهات االئتمهان لهدى البنهوك المصهرمية، من القيود على عمل البنوك االستثمارية

ومراقبهة عمهل شهركات ، اقبته بهالتوازي مهع مراقبهة عمليهات اإلقهراضبالحد من زيادة االئتمان ومر

 . (2)االستثمار العقاري

مقههد توقههع العديههد مههن الخبههراء االقتصههاديين أن يتعثههر ، ورغههم كههل مهها تقههدم مههن إجههراءات

، مما قد يجر العهالم إلهى كسهاد عهالمي جديهد، وأن يقع   براثن الركود، ي الحقًاميركاالقتصاد األ

ونحهو ، مهن النهات  العهالمي %22خذنا بعين االعتبهار أن الواليهات المتحهدة تسهتحوذ علهى إذا ما أ

  .من التجارة العالمية ال تشكل نهايًة لألزمة 40%

ين أن ههذه الخطهة بإجراءاتهها العديهدة ربمها سهتأخذ يكما رأى العديد من الخبهراء االقتصهاد

 . هالَ كُ ي أُ تِ ؤْ وقتًا  ويالً قبل أن تُ 

قامت بالتعا ي مهع  -قبل تمرير خطة اإلنقاذ -يةميركوزير الخزانة بأن السلطات األ وقد أقرَّ 

يههة ضههغطت ميرككمهها أن الحكومههة األ، باسههتخدام تفويقههات غيههر مناسههبة، دةكههل حالههة علههى ِحهه

                                                 

 .11رمزي محمود، مصدر سابق، ص  (1)

 .12-11رمزي محمود، مصدر سابق، ص  (2)
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، وههو مها يتفهق مهع شهراء األسههم، بالتوازي مع خطتها لشراء موجهودات الهرهن العقهاري المتعثهر

نسهتطيع أن نحصهل علهى »: مقهيفًا، نت من اليوم األول تتعلهق بهرأل المهالواعتبر أن المشكلة كا

 . «واستخدام القمانات والتأمين بشكل ماعل، سالةرأل المال عبر شراء األصول المُ 

الههدف ههو تشهجيع »مشيرًا إلهى أن ، ودامع عن الشروط التي وضعتها الحكومة على البنوك

 . (1)«المؤسسات المالية على استخدام رأل المال

لمهاذا أنفقهت الحكومهة ههذا الكهم : يةميركنقاذ المالية األويبقى السؤال هنا   ضوء خطة اإل

 الهائل من مليارات الدوالرات إلنقاذ الشركات الماليةو

 :(2)ن على هذا السؤال على النحو التاليويأميركجيب خبراء اقتصاد يُ 

تقهدوا بهأن السهماح لههذه الشهركات اع يهةميركأن صانعي السياسة   الواليات المتحدة األ .1

 . سبب مشاكل عويصة للنظام المالي تصل إلى حد االنهيار التامباإلمالل كان ليُ 

مهن أن انهيهار النظهام المهالي  2002 تشهرين أول /خشية الكثيهرين   أوائهل شههر أكتهوبر .2

 بفعل الحجم الهائل للديون العقارية التي باتت خاسهرة سيتسهبب بهإمالل عهدد كبيهر مهن

 . وخسارة ماليين الوظائف، وحدوث هبوط حاد   النمو االقتصادي، المصارف

كبير جدًا ممثالً بإصهالح الوضهع مهن  ديف َح يين أمام تَ ميركصانعي السياسة األ ما تقدم وضعَ  .1

إذ بهات مهن ، وليهتمكن النهال مهن االسهتثمار، جديد كي تتمكن المصارف من التسهليف

مهالي سهيؤدي إلهى كارثهة اقتصهادية كبيهرة شهبيهة بمرحلهة به المؤكهد أن انهيهار النظهام الِش 

 . الكساد األعظم أو أعظم منها

 إلى متى تستمر األزمة الماليةو .91

ورغم الخطط التي وضهعها بهوخ لإلنقهاذ ، رغم ض  الحكومات لألموال مباشرة   البنوك

،   المؤشهر العهامإال أن األزمة ظلت مستمرة ولم تتهأثر البورصهات إال عبهر ارتفهاع  فيهف ، المالي

وكامة األمور كانهت تشهير إلهى أن األزمهة الماليهة    ريقهها إلهى ، وبعا الدول انتهت إلى إمالسها

 لماذاو، دمت لها كل الحلولاالستمرار حتى لو قُ 

                                                 

 .119محمد أبو حمور، مصدر سابق، ص .د (1)

 .112دايف كتسال، مصدر سابق، ص  (2)
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بهل علههى العكههس ، لهم يتههأثر اقتصههادها، وروسههيا وإيهران ألن عهددًا مههن البلهدان مثههل الصههين

باالقتصههاد  ن اقتصههاد هههذه الههدول لههم يكههن مرتبطههًاوذلههك أل، اعههًاممؤشههر بكههين زاد ارتف، تمامههًا

 . يميركاأل

 (الهدوالر) يهةميركعملهة األبينما   الدول الخليجية كان االقتصاديون ينصهحون باسهتبدال ال

ى نَهغِ حتى ال يؤثر عليها   أزمهات قهد تعصهف بالهدول الخليجيهة وههي بِ ، بعمالت أخرى ومتعددة

 . عنه

 حرك الدولية لمواجهة األزمةخطط الت: رابعًا

 :التدخل الحكومي وإصالح النظام المالي العالمي .1

ن المحلهي والعهالمي لمواجههة األزمهة علهى حلهول يْ لقد انطوت التحركهات علهى الصهعيَد 

 :محددة   إ ار محورين رئيسيين هما

 . زيادة التدخل الحكومي   النشاط االقتصادي: أوالً 

 . لنظام المالي العالميالعمل على إصالح ا: وثانيًا

مقد تمت زيهادة التهدخل الحكهومي   النشهاط االقتصهادي مهن خهالل تنفيهذ بهرام  عاجلهة 

بهههدف إعههادة الههدماء مههّرًة أخههرى   عههروق اقتصههاديات الههدول ، لمواجهههة األزمههة الماليههة العالميههة

إذ بهدأت ؛ اع الخهاصوتجاوز اآلثار السلبية النهيهارات األزمهة ومنهع انهيهار الثقهة بالقطه، المتقررة

الواليات المتحدة وبقية الدول الرأسمالية المتقررة تعمل   إ هار بهرام  اإلنقهاذ تطبيهق سياسهات 

 . حكومية   مجال المالية العامة واالئتمان

وعملت الحكومهات   الهدول الرأسهمالية علهى خفها الفائهدة بههدف تسههيل االقتهراض 

وتجنيههب ، لتنشههيط االقتصههاد، امز الماليههة والقههريبيةوإقههرار حههزم مههن الحههو، وتشههجيع االسههتثمار

وبخاصهة   القطاعهات التهي تعهاين مهن الخمهول ، الشركات والمؤسسهات الماليهة خطهر اإلمهالل

 . (1)كالعقارات
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، باللجوء إلهى خزينهة الدولهة، وعملت الحكومات أيقًا على زيادة اإلنفاق العام الحكومي 

وتمكنهت بههذا مهن ، الرأسمالية مهن أمهوال دامعهي القهرائب لق  المال العام   اقتصاديات الدول

شههراء أسهههم الكثيههر مههن المؤسسههات الماليههة والمصههارف المتعثههرة وضهه  السههيولة النقديههة ميههها 

وإعهادة اسهتمرار االقتهراض مها بهين ، المؤسسهات االقتصهاديةوبهين واسترجاع الثقة بينهها ، إلنقاذها

بهل رة القتصاد السوق بما انطوت عليه من تدخل مهن قِ و  هذا كله ضربة كبي، المصارف من جديد

 . (1)ودعوة واضحة للتمرد على األمكار االقتصادية الليبرالية، الدولة   توجيه السوق

ولهم ، 2001تريليهون دوالر حتهى عهام ( 142)لقد ضخت الدول الرأسمالية الرئيسهية نحهو 

ن ِقهْح التهي كانهت تَ ، ر دولهة الرمهاهيسبق لهها ضهخها مهن قبهل حتهى   العصهر الكينهزي وتعهاظم دو

بههدف التهأثير   حجهم الطلهب الكلهي ، نشطة من اإلنفاق العاماالقتصاديات الرأسمالية بجرعات مُ 

 . الفعال الذي دعت إليه النظرية الكينزية

ية   ظل تعاظم عجهز غيهر ميركوالمفارقة أن ض  هذه األموال يتم   الواليات المتحدة األ 

مهن النهات   %1141أي نحهو، مليهار دوالر( 1422)يزيهد علهى  2001 -2002نية مسبوق   ميزا

وعجهز كبيهر   الميهزان ، وعلى نحو ال مثيل له منهذ أربعينيهات القهرن العشهرين، المحلي اإلجمالي

( 12)ين الحكهومي العهام نحهو وبلهو  الهدَّ ، 1171وعدم تسجيل أي مائا ميه منذ عهام ، التجاري

تريليون من الهدوالرات للومهاء بالتزامهات ضه  ( 2)ار الحكومة لطبع نحو واضطر، تريليون دوالر

 . (2)األموال العامة جراء األزمة المالية العالمية الراهنة

التي تم ضخها   إ ار ما يسهمى ببرنهام  اإلنقهاذ قهد لقيهت ، ورغم أن هذه المبالغ القخمة

إال ، والمؤسسات الماليهة المتعثهرة الصدى المطلوب   إيقاف وتدهور وانهيار كثير من المصارف

سكنات آنية ال أكثر تم بها وقف االنهيار وإعادة جزء من الهدوء والثقة لألسهواق أنها ليست سوى مُ 

 .   المدى القصير

وال يمكهن بهها إخهرا  االقتصهاديات الرأسهمالية ، وهي بالتالي ليست عالجًا شاميًا لألزمة 

ألن اإلجراءات التي تمهت انحصهرت   تهدخل الدولهة ؛ م عليهاخيمن براثن الكساد العميق الذي يُ 
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،   اإلنفاق العام مقط دون أي معالجهة لالخهتالالت الجوهريهة التهي سهاعدت علهى انهدالع األزمهة

ودون إصههدار مهها يلههزم مههن ، ودون أي اهتمههام بترشههيد العمليههة االقتصههادية والسههلوك االقتصههادي

ه ْت َمهتغالل والفسهاد والنههب التهي نَ القوانين للتخلص من شرور ومثالب االس ت تهداعياتها   وعمَّ

 . (1)ظل الليبرالية المتوحشة

يتخطهى خطهة اإلنقهاذ الماليهة ويتجهه  –حسهب موكويامها  -وهذا يعني أن الخيار المطلوب 

ي للدولة صالحيات أكبهر   التوجيهه عطِ يعمل على إصدار قوانين تُ ، نحو بناء نظام اقتصادي جديد

جهراء مسهؤوليته ، وعلى مراقبة النظام الرأسمالي برمته، لى المصارف والشركات الكبرىوالرقابة ع

مهع أن تهداعياتها ، ما يعني أن المعالجة اهتمت بجزئية محدودة من األزمة، عن اندالع األزمة الراهنة

، يهًا وعالميهًاأميركجمل النظهام الرأسهمالي كلهه و  أسسهه االقتصهادية واالجتماعيهة تستفحل   مُ 

عههن اسههتمرار تههداعيات األزمههة ، 2010يههة   بدايههة عههام ميركوآيههة ذلههك مهها أعلنتههه الحكومههة األ

 . مقًاواستفحال الركود االقتصادي واتساع انهيار البنوك سعًة وعُ 

يهة أبقهت علهى كهل اإلمهرازات السهلبية الكثيهرة لليبراليهة ميركوهذا يعنهي أن خطهة اإلنقهاذ األ

ي  يلهة العقهدين األخيهرين مهن القهرن العشهرين والعقهد ميركهصهاد األالتهي الزمهت االقت، المتطرمة

كما لم تفهرض عقوبهات علهى المسهؤولين ، ولم تقدم أي حلول ناجعة لها، األول من القرن الحالي

، ية السابقة بهالهروب إلهى األمهامميركواتبعت ما اتبعته الحكومات األ، عن االنهيارات واإلمالسات

، كما كان األمر مهن قبهل األزمهة؛ الحتكارية الكبرى تعمل على هواهاوترك المصارف والشركات ا

بأقل قدر من ضوابط الرقابة الحاسمة والقهادرة علهى كهبح جمهاح المقهاربة والمقهامرة بمهدخرات 

وال حتههى علههى تخفههيا المسههتوى العههالي ، اآلخههرين   عمليههات تنطههوي علههى أعلههى المخهها ر

يهة   إقنهاع ميركإذ مشهلت الحكومهة األ، دراءممنوحة للُمهللمكامآت القخمة والرواتب الخيالية ال

 . (2)الجهات المعنية لخفا هذه المكامآت أو إصدار قانون لفرض ضريبة عالية عليها

واحتمهال تبها ؤ النمهو التجهاري كلهها ، كما أن تبا ؤ الطلهب االسهتهالكي وإنتاجيهة العمهل

مهإن لهم تفلهح خطهة اإلنقهاذ باسهتعادة ، تهدالً ر بهأن الكسهاد القهادم لهن يكهون كسهادًا معنهذِ مؤشرات تُ 

مهإن إنقهاذ  –وههذا مها يشهكك ميهه العديهد مهن علمهاء االقتصهاد  –االستقرار المهالي بشهكل مهوري 
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جملههه سههيتطلب المزيههد مههن األمههوال العامههة وسههيزيد مههن أعبههاء دامعههي القههرائب   قتصههاد بمُ اال

 . (1)المستقبل

 مؤتمرات السبع الكبار لحل األزمة .9

مجموعة السبع الكبار إلى وضع الخطهط واإلجهراءات للحيلولهة دون اسهتفحال  عْت لقد س

 األزمهة جهرت المراكمهةقد   تلك المرحلة مؤتمران دوليهان لمواجههة وعُ ، ولوضع حد لها، األزمة

 .   محاولة لوضع حد للركود الناجم عن األزمة، عليهما الحقًا

دول مجموعة الدول الصناعية السهبع الكبهرى  كام المصارف  وقد اتفق وزراء المالية وُح  

على خطة تحرك من خمس نقاط تهدف إلى إعهادة ، 2002 -10-11  اجتماعهم   واشنطن   

 . الثقة بعد أسبوع من االنهيارات   أسواق المال   العالم

اتفقت مجموعة السبع على أن الوضهع الحهالي يتطلهب » :وصدر عن االجتماع بيان جاء ميه

، مواصهلة العمهل معهًا إلحهالل االسهتقرار   األسهواق الماليهةبونتعههد ، ًا عاجالً واسهتثنائيًاتحرك

 (2):وقد اتفقنا على ما يلي، وإعادة تدمق األموال من أجل دعم النمو االقتصادي العالمي

واسهتخدام كهل األدوات المتهومرة لهدينا لهدعم المؤسسهات الماليهة ، اتخاذ إجراءات حاسهمة -

 . ة   النظام ومنع إمالسهاذات األهمي

اتخههاذ كههل اإلجههراءات الالزمههة لتحريههر االعتمههاد واألسههواق النقديههة والتأكههد مههن وصههول  -

 . المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع إلى السيولة ورؤول األموال

  حهال  -العمل على أن تتمكن مصارمنا وغيرهها مهن المؤسسهات الماليهة الوسهيطة الكبهرى  -

ومبهالغ كاميهة ، ن جمع رساميل مهن المصهادر العامهة والخاصهة علهى حهد سهواءم -القرورة 

 . والسماح لها بمواصلة إقراض الشركات والعائالت، إلعادة الثقة

                                                 

تشهرين أول  /أكتهوبر 11جاغهديش غوكهيهل، اآلثهار البعيهدة المهدى لألزمهة الماليهة، معههد كيتهو، منبهر الحريهة،  (1)

2002. 

تهاري   ،«ة تحرك لمكامحة األزمهة الماليهة العالميهةمجموعة السبع تتحد حول خط» :القدل العربي، تقرير بعنوان (2)

11/10/ 2002. 
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بمها يسهمح ، تجانسهةمتينهة ومُ  العمل على أن تكون برامجنا الو نية لقمان الودائع المصهرمية -

  .عين الصغار مواصلة ثقتهم   سالمة ودائعهمودِ للمُ 

اتخههاذ قههرارات   الوقههت المناسههب إلنعههاخ سههوق الههرهن العقههاري الثانويههة وغيرههها مههن  -

ومههن القههروري إجههراء عمليههات تقيههيم دقيقههة ونشههر معلومههات شههفامة عههن هههذه ، األصههول

 . «األصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة

مهات واتخذت إجهراءات وقهرارات بقه  م، اجتماعات مجموعة السبع الحقًا وقد توالْت 

 . المليارات من الدوالرات   البنوك لوقف االنهيارات وإعالن اإلمالل

السبع الكبرى مإن الصورة التي كان يجهري  الدولوعلى الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها 

وهذا ما دمهع الهرئيس الفرنسهي السهابق سهاركوزي  ؛بل كبار رجال االقتصاد تبدو قاتمةرسمها من قِ 

 . «ننا بحاجة إلى وضع أسس جديدة لنظامنا الرأسماليإ» :إلى التصريح قائالً 

وكههان سههاركوزي يشههير إلههى ضههرورة عههدم تههرك الحبههل علههى الغههارب لتصههرف الشههركات 

وهذا يعني العهودة إلهى القطهاع ، وضرورة إشراف الدولة على حركة رأل المال، المصرمية الكبرى

ض لهها النظهام الرأسهمالي خهالل أيهام تعهرَّ خا ر الجسيمة التي مالعام والقطاع المشترك لمعالجة ال

 . (1)معدودة

وقد سارعت دول االتحاد األوروبي لعقد اجتماع عاجل لبحث األزمهة الخطيهرة ومحاولهة  

وقد اتخذت قرارها بتكليف ساركوزي لعرض وجهة نظرهها إزاء األزمهة ، وضع الحلول لتجاوزها

جتماع الذي تم بين سهاركوزي وبهوخ لهم غير أن اال، ي بوخ على وجه السرعةميركمع الرئيس األ

مع دعهوة ، بنتيجة سوى القرار بعقد اجتماع بأسرع وقت ممكن للدول السبع الصناعية الكبرى يأِت 

خهر  النظهام الرأسهمالي لعلهم يخرجون منه بحلول تُ ، العديد من دول العالم للمشاركة   المؤتمر

 . (2)من محنته الحالية

                                                 

 21حامد الحمهداين، األزمهة االقتصهادية الراهنهة ذات أبعهاد خطيهرة علهى مسهتقبل الرأسهمالية، الحهوار المتمهدن،  (1)

 .2010 تشرين األول/ أكتوبر

 .2010تشرين أول/ أكتوبر 21حامد الحمداين، مصدر سابق، الحوار المتمدن،  (2)
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واألزمهة تأخهذ   خنهاق الجميهع وتنهذر ، السهفن كمها يبهدو يشتهلكن الرياح تجري بما ال ت

ومهها يمكههن أن يجلبههه للبشههرية مههن بطالههة ومقههر وجههوع ومصههائب ، بكسههاد اقتصههادي عههالمي كبيههر

 . وويالت ال حصر لها

وال بهد مهن تصهاعد ، جابهه البشهريةمالرأسمالية تظل عاجزة عن إيجاد حل للمشهاكل التهي تُ  

حتى يتم التغيير الكيفي للنظام القائم إلهى نظهام أكثهر ، شتداد الصراع الطبقيالتناقا بين العالمين وا

 . تيح للبشرية حياًة تليق باإلنسانعدالة يُ 

 9118 /نوممبر /95اجتماع مجموعة العشرين بواشنطن بتاري   .1

، 2002شهباط  /ق دور مجموعة العشرين إثر انفجهار األزمهة الماليهة العالميهة   مبرايهرعمَّ تَ 

يههة أنههها إذا أرادت التمسههك بههدورها الههدائم   ميركأن أدركههت حكومههة الواليههات المتحههدة األبعههد 

ضهمن نظهام ( الدول الصناعية الكبهرى)مإن عليها أن تكون مع حلفائها ، العالم والخرو  من األزمة

 علهى الهرغم، يكون لءخرين حقهم   المشاركة   إدارة االقتصاد العالمي، عالمي متعدد األ راف

ًا ناهيهك أن لعهدد منهها مقعهد، تقم أكبر اقتصاديات العالم( Great 8)من أن الدول العظمى الثماين 

 . (الفيتو)ولها حق النقا ،   مجلس األمن ًادائم

ومههع ذلههك اكتشههفت الههدول الثمههاين هههذه أنههها ال تسههتطيع اتخههاذ القههرارات وإدارة االقتصههاد 

دون األخهذ باالعتبهار دوالً أخهرى مهؤثرة بدرجهة ، الميهةالعالمي الذي عصفت به األزمهة الماليهة الع

وبالتههالي كههان ال بههد أن تشههارك دوالً أخههرى صههاعدة كالصههين والهنههد ، كبيههرة باالقتصههاد العههالمي

 . (1)وكان هذا تحوالً منهجيًا   إدارة االقتصاد العالمي، والبرازيل والسعودية وغيرها

ي البنهوك المركزيهة لمجموعهة مهن الهدول وتقم مجموعة العشهرين وزراء ماليهة ومحهامظ 

الواليهات : إذ تقهم قهادة الهدول الصهناعية الثمهاين الكبهرى وههي ؛المتقدمة وكبرى الدول الصهاعدة

باإلضهامة إلهى ، وروسهيا، وكنهدا، واليابهان، يطالياإو، وألمانيا، ومرنسا، والمملكة المتحدة، المتحدة

، والمكسهيك، والبرازيهل، والهنهد، الصهين: ههيإحدى عشرة دولة مهن الهدول الناشهمة والصهاعدة و
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، وكوريهها الجنوبيههة، ندونيسههياإو، واألرجنتههين، وتركيهها، سههترالياأو، وجنههوب إمريقيهها، والسههعودية

 . والعقو العشرون هو االتحاد األوروبي

  :على قمة العشرين   واشنطن ضمن أجواء األزمة المالية المحبطة ثالثة مواقف مَ لقد خيَّ  

يهة يهدعو إلهى إجهراء إصهالحات شهكلية   أعمهال ونشها ات ميركوقف لإلدارة األم :أولها

وبهدون تنصهيب ، بدون مرض أي قيود علهى األسهواق الحهرة والتجهارة، المؤسسات المالية الدولية

وإصرار على عدم تحمهل الواليهات المتحهدة المسهؤولية الكاملهة ، سلطة ضابطة لالقتصاد العالمي

امًة إلى مطالبة الدول النامية صاحبة الفوائا الماليهة السهائلة القهخمة لقه  إض، عن األزمة المالية

 . جزء من موائقها   صندوق النقد الدولي لتمكينه من التصدي النهيارات األزمة المالية

موقف االتحاد األوروبي الهداعي إلهى إخقهاع األسهواق الماليهة للمراقبهة والتنظهيم : وثانيها

قامهة نظهام مهالي عهالمي جديهد يكهون بهديالً التفاقهات بريتهون وودز التهي وإلى إ، على نحو حقيقي

لقهبط أعمهال أكبهر ثالثهين ( هيمهة رقابيهة)وإيجهاد سهلطة ، ت   أعقاب الحرب العالمية الثانيهةعَ قِّ وُ 

وا ن القعف   النظام المالي العالمي قبهل أن بكر لرصد مَ وتأسيس نظام إنذار مُ ، مصرمًا   العالم

إضامًة إلى تحويهل الوضهع العهالمي المنفهرد القطبيهة إلهى عهالم متعهدد األقطهاب ، ًا خطيراً عدتتخذ بُ 

 . على المستويين السياسي واالقتصادي

، والبرازيهل، والهنهد، كالصين، مكان يتعلق باقتصاديات الدول الناشمة: وأما الموقف الثالث

المي يتسق مع احتيا اتها المالية الهائلهة ويتجسد بمطالبة هذه الدول بدور أكبر   إدارة االقتصاد الع

لهبعا دول  ازي وَ وأصهبح   وضهع ُمه، وواقعها االقتصادي الذي تغير عبر سنوات من النمهو السهريع

 . (1)مجموعة الثماين التي تقم الدول الصناعية الكبرى

ببيهان ختهامي  أدى إلهى خهرو  القمهة بحصهيلة متواضهعة تمثلهْت  والتباين بين هذه المواقف

وخلهق مزيهد ، أعلنوا ميه دعمهم لحرية األسواق ومطالبة الهدول بتحفيهز اإلنتها ، ر عن الزعماءصد

 . من الوظائف من خالل اإلنفاق الحكومي وإجراء تخفيقات أخرى   معدالت الفائدة
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كمهها تعهههدوا أيقههًا بههالتحرك بسههرعة إلنقههاذ االقتصههاد العههالمي القههعيف وإصههالح النظههام 

، لههى إعطههاء القههوى االقتصههادية الصههاعدة دورًا أكبههر   إدارة األزمههة الماليههةكمهها اتفقههوا ع، المههالي

بإشراكها   منتدى االستقرار المالي الذي تعمل من خالله هيمات تنظيم العمل المصهر    الهدول 

مهع إعطهاء ههذا المنتهدى دورًا أكبهر   ، الصناعية على تقييم المخا ر التي تواجه البنهوك واألسهواق

 . (1)ياسات والمعايير المالية العالمية التي ستتبعها هيمات الرقابة على مستوى الدولوضع الس

المكونهة مهن كبهرى الهدول الصهناعية والناشهمة  -لقد توامق قهادة مجموعهة العشهرين أيقهًا 

ومنهع حهدوث أزمهة ، على مكامحة االنكماخ العالمي -من االقتصاد العالمي ( %22)والتي تمثل 

 . لكنهم تجنبوا وضع خطة نهوض اقتصادي موحدةو، مالية جديدة

مثهل ، بتعاون الهدول   مجهال تنظهيم أدوات االسهتثمار وتعهد البيان الختامي لقمة العشرين

 . مقايقة القروض المتعثرة التي تعتبر أسال األزمة الراهنة

وأكههدت   بيانههها ، لكههن القمههة أكههدت علههى وجههوب عههدم الههذهاب بعيههدًا   هههذا المجههال 

 :ختامي أيقًا على ما يليال

  أن القواعههد التنظيميههة الجديههدة ، ي جههور  بههوخ االبههنميركههاالسههتجابة لمطلههب الههرئيس األ -

لكن بشرط أن ال تعيق االبتكار وأن تشجع على توسهع التجهارة   مجهال ، يجب أن تكون معالة

 . المنتجات المالية والخدمات

إذ دعهت القمهة إلهى إحيهاء ؛ «الحمائيهة» ودة لنظامية من العميركأيقًا للتحذيرات األ االستجابة -

 . محادثات منظمة التجارة العالمية

سهههيما مطالهههب الهههرئيس الفرنسهههي نيكهههوال سهههاركوزي  االسهههتجابة للمطالهههب األوروبيهههة وال  -

آذار / مهارل 11مقهد وامقهت القمهة علهى تحديهد موعهد ، والمستشارة األلمانية أنجيال ميركهل

وسههة إلقامههة نظههام عههالمي جديههد ولتعزيههز الشههفامية والرقابههة   لتقههديم اقتراحههات ملم 2001

 . األسواق
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تجتمع المصارف العالميهة الكبهرى مهع هيمهة »أن  عون   بيانهم الختامي علىجتمِ واتفق المُ 

مقهالً ، مق وتقييم المخا ر التهي تواجههها ههذه المؤسسهاتلمناقشة نشا اتها بعُ ، خاصة بمراقبتها

 . (1)«يم ومراقبة وضمان شفامية األسواقعن مقترحات عملية لتنظ

ألسههباب األزمههة تمثههل    تقههمن البيههان الختههامي الصههادر عههن المجموعههة تحديههداً  كمهها

باإلضهامة إلهى األخطهاء التهي صهاحبت تطبيهق السياسهات ، االعتراف بفشل النظام المهالي العهالمي

 . االقتصادية الكلية

 :كد البيان على أمرين هماأ وعما يجب أن يتم عمله لمواجهة هذه األزمة

 . القيام بإجراء قوي وجماعي لحث االقتصاد العالمي على الخرو  من محنته: أوالً 

مطالبههة جميههع دول العههالم الفقيههرة والغنيههة منههها بالمشههاركة   حههل األزمههة بحكههم : ثانيههًا

 . االقتصاد المفتوح الذي تعتمد عليه جميع دول العالم

 قهد يكهون ذلهك مقبهوالً » أنهه تدمع إلى القول بجهرأة لعمل المقترحةوالقراءة المتأنية لخطة ا 

أمها الهدول ،  هت العهالم   ههذه األزمهةبحكهم أنهها ورَّ ، من الدول الغنيهة أن تسهاهم   حهل األزمهة

تهرميم » كذلك مهإن! الفقيرة مكيف تشارك   حل أزمة أصابتها   مقتل ولم يكن لها يد   حدوثهاو

عني بوضوح االستمرار   سياسة العولمة بكل ما شابهها من أخطهاء وبكهل مها ي «االقتصاد المفتوح

 . (2)«يحيط بها من مثالب

، الحقهًا خطهة تحهرك مجموعة العشهرينكما تبنت قمة الدول الصناعية والناشمة الكبرى   

 :(3)تهدف إلى تحسين تنظيم القطاع المالي   العالم وتعزيز شفاميته وذلك على النحو التالي
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 لشفامية والمسؤوليةتعزيز ا: أوالً 

، إصهالح معهايير المحاسهبة ميمها يتعلهق بتقهدير قيمهة األدوات الماليهة المركبهة، مهارل 11 قبل -

جههودات خههار  إ ههار التقههارير وتحسههين الشههفامية بشههأن المو، عنههدما يتعههذر بيعههها   األسههواق

 . عد معايير المحاسبةالمتعلقة باألداء واألدوات المالية المركبة وتعزيز إدارة الهيمة الدولية التي تُ 

وضههع معههايير محاسههبية عالميههة واحههدة عاليههة النوعيههة والعمههل علههى ، المههدى المتوسههط علههى -

 . شأن المخا روالعمل على أن تكون الشركات المالية أكثر شفامية ب، تطبيقها

 (أنظمة الهيمات المنظمة)نشر قواعد تنظيمية سليمة : ثانيًا

وغيرهها مهن  «الموسهع» ومنتهدى االسهتقرار المهالي ق النقد الدوليوصندعلى ، مارل 11 قبل -

الهيمات المنظمة تقديم توصيات للتخفيهف مهن جنهوح األسهواق إلهى المبالغهة   التقلبهات مهن 

 . ارتفاع وانخفاض

يتوجههب علههى كههل دولههة القيههام بمراجعههة لنظامههها المههالي وتشههريعاتها ، المههدى المتوسههط علههى -

 . ودراسة الفروق وتحسين إدارة حاالت اإلمالل، (برنام  تنظيم القطاع المالي)مية التنظي

 المراقبة االحتيا ية: ثالثًا

طبق المعهايير على الهيمات التنظيمية التأكد من أن وكاالت التصنيف االئتماين تُ ، مارل 11قبل  -

المخهها ر  وخفهها، وأن المؤسسههات الماليههة تملههك رأل المههال المناسههب، التههي تعتمههدها

 . المرتبطة ببعا األدوات المالية المشتقة

التنظيمية دمع المستثمرين إلى استخدام برام  إلكترونية لألدوات الماليهة المشهتقة  الهيماتعلى  -

 . التي يتم التفاوض حولها بالتراضي

 إدارة المخا ر: رابعا

مصارف   ههذا الشهأن آذار توصيات حازمة لل/ مارل 11على الهيمات التنظيمية أن تقدم قبل  -

 . والعمل على تطبيقها

وعلهى الشهركات الماليهة ، جديدة ألزمات وهميهة للشهركاتيجب أن تدرل لجنة بازل نماذ   -

 . االمتناع عن تشجيع المجازمة بتقديم مكامآت عليها

http://www.marefa.org/index.php/31_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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، يتوجب على الهيمات التنظيمية التكيف بسهرعة مهع االبتكهارات الماليهة، على المدى المتوسط -

 . التغييرات الكبيرة   أسعار األسهم وانعكاسات ذلك على االقتصاد ومتابعة

 تشجيع نزاهة األسواق المالية: خامسًا

تحسين التعاون بين مختلف السلطات الققائية وتبادل المعلومهات ودراسهة ، مارل 11قبل  - -

 . ما إذا كانت القواعد التي تحمي األسواق والمستثمرين معالة

نشها ات الجنهات تطبيق إجهراءات لحمايهة النظهام المهالي العهالمي مهن  ،المتوسط المدىعلى  -

 . القريبية

 تعزيز التعاون الدولي: سادسًا

 :إنشاء هيمات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى، مارل 11قبل  -

، مهقن تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع الهيمة الخاصة بمراقبتها لمناقشهة نشها اتها بعُ أيجب »

 . «المخا ر التي تواجهها هذه المؤسسات وتقييم

التقريههب بههين مختلههف أسههاليب العمههل والتأكههد مههن أن اإلجههراءات ، المتوسههط المههدىعلههى  -

 . المؤقتة   مواجهة األزمة ال تقر بالمنامسة وتجري بشكل منتظم

 إصالح الهيمات المالية الدولية: سابعًا

، عزيهز التعهاون مهع صهندوق النقهد الهدوليوت، توسيع منتدى االسهتقرار المهالي، مارل 11قبل  -

موارد وأدوات صهندوق النقهد الهدولي والبنهك الهدولي ودراسهة وسهائل إعهادة تمويهل  ومراجعة

 . الدول الناشمة والدول النامية

 :إبراز وزن االقتصاديات   صندوق النقد والبنك الدوليين، المتوسط المدىعلى  -

تزايههد   تقيههيم القطههاع المههالي والنصههح   يجههب أن يكههون لصههندوق النقههد الههدولي دور م

 . وتقديم مساعدة للدول الناشمة والنامية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة، السياسة المالية الشاملة

إذ إن المتأمهل ؛ لقد أسفرت اجتماعات مجموعهة العشهرين عهن نتهائ  هزيلهة لكنهها متوقعهة

الكبرى يكتشف بهأن القمهة لهم تقهدم خطهة بهإجراءات  لنتائ  قمة العشرين األولى بعد األزمة المالية
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وأنهها ، ولم تسفر عن شيء ملمول   مواجههة األزمهة الماليهة العالميهة، عملية لتجاوز حالة الركود

 . اقتصرت على توصيات عامة وغير ملزمة   بيانها الختامي

 :ر البعا النتائ  المتواضعة بسببين هماومسَّ 

 . دول الصناعية السبع وبقية الدول النامية   قمة العشرينعدم التجانس بين ال: أوالً 

ذلهك أن ، أن المؤتمر انعقد   مرحلة انتقاليهة بعهد مهوز أوبامها   االنتخابهات الرئاسهية: ثانيًا

ي بوخ االبن كهان يعنهي بجهالء عهدم قدرتهه علهى ميركانعقاد المؤتمر   نهاية مترة والية الرئيس األ

تأجيل هذا اإلجهراء لخلفهه المنتخهب بهاراك أوبامها  مفقالً ،   مواجهة األزمة الاتخاذ أي إجراء معَّ 

 . 2001 ثاني  كانون /ريناي 20الذي سيتولى السلطة   

، ههو زيهادة درجهة انعهدام الثقهة بهين النهال، ما تمخقهت عنهه ههذه االجتماعهات ولعل أهم

 . جم عنهاتن أن وذلك بعد السقوف العالية التي وضعوها للنتائ  التي يمكن

أن  2002نهوممبر  17رأت   امتتاحيهة عهددها الصهادر    على أن جريهدة الفايننشهال تهايمز

 تاريخيهًا يعتبهر إنجهازاً  مجرد انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين   ظل أجواء األزمهة المسهيطرة»

 . «حسب لهذه المجموعةيُ 

م مها نهت  عهن ههذا المهؤتمر مهإن أهه، عن هذا الجدل بجدوى المؤتمر أو عدم جدواه وبعيداً 

 . هو أنه يعد بمثابة مؤشر النتقال مراكز القوى   االقتصاد العالمي، بالفعل

بهد  يوضهح بجهالء أن ههذه الهدول ال، موجود دول مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك

 . أن تجني ثمار ما غرسته من بذور التنمية   دولها

ال يعكس سوى االعتماد علهى ، ة على سبيل المثالمثل السعودي، على أن وجود دول أخرى

 !موائقها القخمة   سداد ماتورة األزمة العالمية الناتجة

بغرض التشاور بصهورة  1111ومن المعلوم أنه قد تم إنشاء مجموعة العشرين   عام ، هذا

 . (1)حفزة للنمودورية حول النظام االقتصادي والمالي العالمي والسياسات االقتصادية المُ 
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 9111نيسان / أبريل 9اجتماع مجموعة العشرين   لندن بتاري   .4

لنههدن غايههة      –عشههية قمههة مجموعههة العشههرين  –لقههد كههان الواقههع االقتصههادي العههالمي 

مهق االنعكاسهات والتهداعيات السهلبية لألزمهة إلى عُ ، إذ أشار تقرير صندوق الدولي   حينه ؛السوء

وتوقع تقلصًا كبيرًا   النات  المحلهي اإلجمهالي العهالمي   ، تصاد العالميالمالية العالمية على االق

 .   الدول المتقدمة والنامية على السواء 2001عام 

، التي تمهت بعهد انفجهار األزمهة، نقاذية الحكوميةوأشار إلى عدم معالية الخطط والبرام  اإل

ة   المؤسسهات الماليهة والمصهرمية بالنجهاح رغهم ضه  المزيهد مهن األمهوال العامه والتي لم تحهلَ 

 . وساد القلق والخوف لدى كل النال من كل دول العالم، المتعثرة

مالتقخم يترامق مع حهاالت العجهز الكبيهر   الماليهة ، كان الواقع قبل القمة قاتمًا، وبالتالي

دون  وضهه  األمههوال العامههة   مؤسسههات ماليههة مصههرمية، وأسههعار الفائههدة قاربههت الصههفر، العامههة

بعهد أن تسهببت مجموعهة مهن المقهاربين والمهديرين التنفيهذيين لمؤسسهات ماليههة ، ذكرجهدوى ُته

مهن ، كبتيههاعلهى رُ  يهة تحبهوميركومصرمية عمالقة بجعل المنظومة المالية   الواليات المتحهدة األ

 . (1)خالل مجازمات ومغامرات بأموال النال لتحقيق مكاسب شخصية لهم

صههورًة سههوداء عههن واقههع  «دومينيههك مههوازي» سههتراتيجي الفرنسههيوقههد أعطههى المفكههر اال

إذ ؛ 1721عنهدما شهبهها بأوضهاع مرنسها عشهية الثهورة الفرنسهية عهام ، الواليات المتحدة قبل القمة

 . شاع جشع ومساد النبالء واإلقطاعيين الذي يساوي   رأيه  مع وجشع رجال المصارف الكبرى

عددًا قليالً مهن زعمهاء دول العشهرين دخلهوا إلهى القمهة  أن ورأى عدد من المراقبين   حينه

حهول حهاالت وقهوع  «جهون منهارد كينهز»ذكرهم بآراء االقتصهادي و  ذهنهم بعا األمكار التي تُ 

كلما  ال الركود زالت بعده السهعادة واال ممنهان عنهد » :االقتصاديات   م  النمو المتدين والهابط

مها قهد يهههدد ، يههزداد خطهر توسهع األزمهة وتعمقههها، ة  ويلهةومهع اسهتمرار االنكمههاخ مهد، «النهال

 . (2)االقتراع بالخطر من خالل ثقة صناديق –أي الزعماء ؛ إن لم يكن كلهم –معظمهم 

                                                 

 .24- 21قحطان السيو ، مصدر سابق، ص .د (1)

 .24قحطان السيو ، مصدر سابق، ص .د (2)
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لقد دخلت دول مجموعة العشرين قمة لندن وسط تباينات بين دولها حيهال مواجههة األزمهة 

نيها كانتها تسهعيان بإلحهاح إلنقهاذ مؤسسهاتهما مالواليهات المتحهدة وبريطا، المالية وإيجاد حلول لها

 . المالية واالقتصادية الدولية من أموال الدول األخرى

ن لموقهف الواليهات المتحهدة لكونهها مهو ن األزمهة يْ أما مرنسا وألمانيا مكانتها غيهر مرتهاحتَ 

طالبهان وت، وكانتا تتطلعان إلى تشديد الرقابة ومرض االنقباط على المؤسسات الماليهة، ومصدرها

 . كما  البتا بعالقات سياسية أمقل مع روسيا، أيقًا بدمع مبالغ أكبر للمؤسسات المالية الدولية

يههة مسههؤولية األزمههة ميركلتها الواليههات المتحههدة األمقههد حمَّ ، روسههيا والصههين؛ مهن جانبهمهها

ن اإلدارة وأل، بسههبب عههدم االلتههزام بالمعههايير والقههوابط الماليههة   المؤسسههات، الماليههة العالميههة

دد   عههد بسهبب سهيطرة الليبهراليين الُجه، الحكومية كانت على علم بذلك دون أن تحهرك سهاكنًا

ي بسهبب الخلفيهة اإلنتاجيهة لهه لهم يعهد صهالحًا ليكهون ميركهوألن الدوالر األ، الرئيس بوخ االبن

 . ملة مقياسية عالميةعُ 

، والهدوالر، والهين، الروبهل)ت من روسيا والصين تتطلعان إلى سلة من العمهال وكانت كل   

، وتشهددان علهى المطالهب بقهوابط رقابيهة علهى المؤسسهات الماليهة، (والروبيهة، واليوان، واليورو

 . (1)وتطالبان بوقف المغامرات والحروب

وهكذا دخل قادة الدول العشرين إلى اجتماعات قمة لندن   ظهل مشههد اقتصهادي عهالمي 

، منهه خيهارات صهعبة تأخهذ   اعتبارهها القهرارات األقهل سهوءاً  ويتطلب الخرو ، غاية   الصعوبة

ن للقمة كان توحيد الجههود لحفهز االقتصهاد العهالمي مهن خهالل إجهراءات لَ عْ أن الهدف المُ بعلمًا 

 . ومحاربة الحمائية   التجارة الدولية، إلصالح النظام المالي والمصر  العالمي

 :علنة ما يليوشملت قرارات القمة المُ 

غيهة تحريهك بُ  2010تريليونات دوالر حتهى نهايهة عهام  2تحفيز اقتصاديات الدول العشرين به -

 . عجلة االقتصاد العالمي المتبا مة

ووضهع قواعهد لقهبط ، سمى استقرار المنظومة المالية الدوليةتعهد القمة بالمحامظة على ما يُ  -

 . مانيةومنها صناديق التحوط والوكاالت االئت، عمل المؤسسات المالية

                                                 

 .27-29سميح مسعود، مصدر سابق، ص .د (1)
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 «220»بليهون دوالر عبهر تمويهل إضها  لمؤسسهات ماليهة دوليهة منهها  «1100» لب ضه   -

مليهارًا لهدعم  «220»مليار دوالر لزيادة حقوق السهحب الخاصهة   صهندوق النقهد الهدولي و

 . التجارة الدولية

ح العهههالوات والمكامهههآت وتحديهههد األجهههور   المؤسسهههات نْ وضهههع قواعهههد جديهههدة لَمههه -

 . والشركات

ر قائمهة بهالمالذات القهريبية غيهر المتعاونههة وتحسهين المعهايير المحاسهبية وجعلهها قابلههة ْشهنَ  -

 . للتطبيق

 . (1)االستمرار   مفاوضات تحرير التجارة -

ظهههر الصههور التذكاريههة ابتسههامات عريقههة علههى لتُ ، رون مههن قمههة لنههدنؤتمِ لقههد خههر  الُمهه

مرونهة الزعمهاء وسهرعتهم   الموامقهة علهى ربما كان ناجمهًا عهن ، تعبر عن جو متفائل، وجوههم

لكههن البيههان ، ي للتصههدي لتههداعيات األزمههةأميركههمليههار دوالر ( 1100)التعهههد بمبلههغ يصههل إلههى 

وقد رشح   حينهه أن حصهة المملكهة العربيهة ! الختامي لم يوضح متى وكيف يتم تومير هذا المبلغ

 . (2)نات دوالر لتحفيز االقتصاد العالميتريليو( 2)مليار دوالر من أصل ( 400)السعودية ستكون 

 هل قرارات القمة   حينه كانت قابلة للتطبيقو: والسؤال هنا

قبل اإلجابة على هذا السؤال نشير إلى أن التناققات وتباين وجهات النظر بهين المشهاركين  

لتهي ال تريهد أحدثت لديهم شعورًا بالخوف من أن تخر  القمة ببيان شهأن بقيهة القمهم ا،   المؤتمر

 . االعتراف بالفشل

و  هذا المنا  العام والمشهد االقتصادي العالمي الالحق لقمة العشرين   لنهدن يمكهن أن نسهجل 

 :(3)المالحظات واالستنتاجات التالية

                                                 

 .29قحطان السيو ، مصدر سابق، ص .د (1)

 .29قحطان السيو ، مصدر سابق، ص.د (2)

 .91 -90المصدر السابق، ص  (3)
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ن بإعهادة تشهكيل المشههد الجيوسياسهي عَلهاالعتهراف غيهر المُ ، من النتهائ  المهمهة لههذه القمهة .1

مالقمة كانت تقتصر منذ متهرة قصهيرة علهى مجموعهة الهدول الثمهاين ، ليومواالقتصادي   عالم ا

عطههي انطباعههًا بترسههي  تعدديههة األ ههراف   عههالم وتوسههعت لتشههمل العشههرين وتُ ، G-8الغنيههة 

 . تعدد األقطابمرشح ليصبح مُ 

إنقهاذ المؤسسهات الماليهة والمصهرمية والشهركات » ههو، م مها اتفهق عليهه القهادة العشهرونهن أأ .2

 . «وأيقًا دعم المؤسسات المالية واالقتصادية الدولية، سواقواأل

ن القهرارات والخطهط إيمكن القول ، بل إنقاذهاوبالنسبة للمؤسسات المالية والمصرمية وُس 

 . متواضعة على صعيد التحفيز المالي   المستقبل وتنظيف المصارف

ار الفائهدة قاربهت الصهفر   وأسهع، معظهم أدواتهها دمالسلطات النقدية الو نية كادت تستنف 

مي واعتمهدت الواليهات المتحهدة وبريطانيها علهى مها ُسه، بما   ذلهك منطقهة اليهورو، أسواق المال

 . أي تخفيف حاالت عنق الزجاجة   جيوب محدودة من سوق االئتمان، بالتخفيف االئتماين

مهإن ، كة   القمهةرِ بهل الهدول المشهاتريليونهات دوالر مهن قِ ( 2)على الرغم من المطالبهة بقه   .1

 . خطة التحفيز الخاصة بأي دولة بمفردها ال يمكن أن تنقذ العالم من هذه األزمة

من واجبهها أن تعمهل علهى توسهيع ( الواليات المتحدة وبريطانيا)مالدول ذات العجز الكبير 

ن ألنهه مهن القهروري أ، أما الدول التي تملك موائا معليهها توسهيع االسهتهالك المحلهي، الطلب

 . عاين منها االقتصاد العالمييزداد الطلب العالمي دون أن تزداد االختالالت التي يُ 

 تهزال تعهاين المالمؤسسهات المصهرمية ، أن العنصر المالي هو األكثر ضعفًا وخطورة لالَح المُ  .4

 . واألزمة المالية هي التي أشعلت متيل الركود، رح عميقمن ُج 

، إذ إنهه؛ مهإن النتهائ  سهتكون وخيمهة، تنظيهف مصهارمها وإذا لم تبادر الهدول الصهناعية إلهى

الحجهم الواحهد »تباع سياسات وبهرام  الم يكن مفيدًا ، وبسبب التفاوت بين بلدان الدول العشرين

 . إلنقاذ المصارف «يالئم كل المناسبات

وبالمقابل مإن غياب التفاصيل الخاصة بتطبيق نه  مشهترك لمسهاعدة المصهارف وتنظيفهها 

 . وداتها أمر يثير القلق واإلحباطمن موج
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 :يندَّ بل جميع الدول سالح ذو َح إن قرارات القمة حول دعم وتحفيز األسواق من قِ  .2

ويخشى حدوث تقخم كبير   ظل اسهتمرار ، مالسيولة تمثل مشكلة   حال زيادتها أو نقصها 

بل ولهيس لهديها ُسه ح السهيولةوهنهاك دول عديهدة تعهاين مهن ُشه، األزمة لدى جهزء كبيهر مهن العهالم

 . للحصول على سيولة وتحفيزها

دون أن يكون لها رصيد لهيس ، (مثالً الواليات المتحدة)إن ض  المزيد من السيولة   األسواق 

وخاصًة   حال عدم تحقق نمو اقتصادي متتابع يمتص أثهر حجهم السهيولة ، إجراء مقمون النتائ 

 . ياسات من خلق للتقخمحدثه مثل هذه السمع احتمال ما تُ ،   السوق

على صعيد إصالح النظم الرقابية الحكومية   المؤسسات المالية مإن موضوع االلتهزام بتطبيهق  .9

ذلك على جميع المؤسسات واألسواق المالية كان مهن األولويهات التهي حصهلت علهى أغلبيهة 

هنيين ملتهزمين وأيقًا إيجاد م، وهذا يعني إيجاد نظام رقابي قوي، أصوات المشاركين   القمة

ألن المهراقبين الخهارجيين للمؤسسهات الماليهة كهانوا يجلسهون   ؛ بمباد  وأخالقيات المهنهة

مكههاتبهم وينتظههرون اإلدارات التنفيذيههة لتقههدم لهههم البيانههات عههن أوضههاع الشههركات ليقومههوا 

 . بالتصديق عليها

ا حصهلت َمهآت الماليهة لَ ولو كان المراقبون الخارجيون يقومون بزيارات ميدانيهة لقاعهدة المنشه

ساءلة المراقبين الخارجيين والعمل علهى أكدت القمة على ضرورة مُ  مَّ ومن ثَ ، االنهيارات المفاجمة

 . تعزيز أنظمة الرقابة المستقلة

 لماذا لم يطالب بإصالحهو ..بالنسبة لصندوق النقد الدولي .7

ولكهن ، ا القهت ترحيبهًا مبهدئيًابالنسبة لقرارات القمة حول صندوق النقد الدولي التي يبدو أنهه

هل إصالح صندوق النقد الدولي يتم مقهط بزيهادة مهوارد الصهندوق إلهى ثالثهة : المراقبين يتساءلون

مليهار دوالرو وههل يكفهي ذلهك لقيهام الصهندوق بهدوره   مسهاعدة الهدول ( 720)أمثالها لتصهبح 

 «220»إن الهه» :«سهوبر أمانيهان» الفقيرةو يقول أحهد كبهار المسهؤولين   النقهد الهدولي البرومسهور

منهها إلهى البلهدان الصهناعية  %90تهذهب ، مليار دوالر المخصصة لزيادة حقوق السحب الخاصهة

 . التي ليست بحاجة إليها
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، مإن بيع موجودات الصندوق من الذهب مهن أجهل دعهم الهدول الفقيهرة، ومن ناحية أخرى

ا كان ذلك سيتم من خالل اإلقراض حتى ولهو كيف سيتم دعم هذه الدولو إذ: يطرح السؤال التالي

مإن ذلك سيقاعف أعباء جديدة على الدول الفقيرة التي ال تستطيع حتهى سهداد مائهدة ، بفائدة قليلة

 . القروض

 :القمة توامق على إدارة جماعية للعالم .2

وههي مرحلهة تغييهر كبيهر سهببه المباشهر ، أكدت القمة علهى أن العهالم يمهر بمرحلهة خطيهرة

مها يعنهي أن هنهاك ، ويحتا  ذلك إلى معالجات بمستوى هذا الخطهر الهداهم، ة المالية العالميةاألزم

مههن خههالل إدارة الثمههاين ، حههول اإلدارة الجماعيههة للعههالم اقتصههاديًا وربمهها سياسههيًاًا شههكلي ًاتوامقهه

ولهو ، بحيهث أصهبحت ههذه المجموعهة، لمصهلحة مجموعهة العشهرين( الدول الصناعية الكبرى)

 . تقع آليات اإلدارة والتوجيه، بالشكل

إلهى اسهتنتا  محهدد ههو أن القمهة ، قحطان السيو  مهن خهالل ههذه العهرض. وقد خلص د

 :ن مهمين على الصعيد السياسي واالقتصادي وهمايْ حققت إنجازَ 

إنجاز مهم وواسع من خالل الحهوار وتأكيهد الخطهر الهداهم والخهوف علهى مسهتقبل : أوالً 

 . بحد ذاتهالعالم وهو أمر جيد 

حمل الحكومات مسؤولية كبرى للتدخل   الشهأن قرارات إلنقاذ االقتصاد العالمي تُ : ثانيًا

لمواجهة تداعيات األزمة على المستوى الو ني وأيقًا على مستوى التعهاون ، المالي واالقتصادي

ألسههوأ التههي إلنقههاذ االقتصههاد العههالمي وإخراجههه بسههالم مههن دوامههة هههذه األزمههة العالميههة ا، الههدولي

 . وضعت العالم على مفترق  رق

والمعالجة الهادئهة بهالرقص علهى ، وهكذا مإن العالم أصبح أمام أزمة اقتصادية عالمية كبرى

والخهرو  يبهدو بطيمهًا علهى ، تداعيات األزمة مع استخدام المهدئات والمسكنات لن تكهون كاميهة

 . ميةقواعد االقتصاد الحر وعلى مباد  منظمة التجارة العال

وهذا الخهرو  الجزئهي علهى الحريهة االقتصهادية ومفهاهيم الليبراليهة الجديهدة المنتميهة إلهى 

لكهن ، ربمها يسهاهم   إ الهة عمهر النظهام المهالي واالقتصهادي العهالمي، عصور يبدو أنها تقاعدت
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ى عله -رتهه قمهة العشهرين  بقهًا لمها قرَّ  –ذلك لن يساهم   إنقاذه بشكل جهذري ويبقهى االعتمهاد 

 . الدور الحاسم للحكومات ومدى تدخلها اإليجابي الحازم إلنقاذ االقتصاد العالمي من أزمته

وممهها سهههل مهمههة المشههاركين   قمههة العشههرين وقبلههها   قمههة مجموعههة الههدول الصههناعية 

  اتخههاذ القههرارات الخاصههة بزيههادة تههدخل الدولههة   النشههاط االقتصههادي وإصههالح النظههام ، السههبع

هو أن األزمة المالية ساهمت بشكل كبير   ظهور هجهوم شهرل علهى الليبهراليين ، عالميالمالي ال

بهل عهدد كبيهر مهن االقتصهاديين والسياسهيين والمفكهرين مهن مختلهف االتجاهههات   الجهدد مهن قِ 

الذين أجمعهوا علهى أن تطبيهق مبهاد  ، ية وبقية الدول الرأسمالية األخرىميركالواليات المتحدة األ

مع تحجهيم سهلطة الدولهة خهالل العقهدين ، ية المتمثلة بالحرية المفر ة دون رقابة أو ضوابطالليبرال

ههو المسهؤول ، (الواحهد والعشهرين) األخيرين من القرن العشرين والعقد األول مهن القهرن الحهالي

 . (1)هعن األزمة المالية العالمية الراهنة واألوضاع المأزومة التي وصل إليها االقتصاد العالمي برمت

يين أن المفههاهيم ميههركو  هههذا السههياق اعتههرف عههدد كبيههر مههن المفكههرين واالقتصههاديين األ

الهذي تسهبب   أضهخم أزمهة ماليهة  «وول سهتريت» قد سقطت مع انهيار، النظرية لليبرالية الجديدة

 . القرن العشرين ينياتعالمية يشهدها العالم منذ الكساد الكبير   ثالث

 Francis Fakoyama -فاهيم الليبرالية الجديدة مرانسيس موكهو يامها وقد عبر عن سقوط م

نهايهة التهاري  وانتصهار الليبراليهة » وصهاحب نظريهة، أستاذ االقتصاد الدولي   جامعة جون هوبكنز

 :بعنهوان 2002أيلهول  /  نهاية شهر سهبتمبر،   مقال نشره   مجلة نيوزويك، المعرومة «الجديدة

لهن » وأنهه لههذا، «عاة البقر تقود العهالم إلهى الهاويهةرأسمالية رُ »أن  ميه نَ بيَّ  «مؤسسةا كأميركانهيار »

وأن قهدرتها ، هيمنة   العهالمتنعم الواليات المتحدة بوضعها الذي ظلت تتمتع به حتى اآلن كقوة مُ 

قهعف ستَ ، على صياغة االقتصاد الدولي عبر االتفاقيات التجارية وصندوق النقد والبنهك الهدوليين

 . البالد المالية وستتقاءل معها مواردُ 
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 (1)معالجة األزمة في بعض الدول العربية: خامسًا

لبحهث ، عقد وزراء المال واالقتصاد   دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا   الريهاض

 نِلهعْ وأُ ، تداعيات األزمة المالية العالمية علهى االقتصهادات والمؤسسهات الماليهة   دول المجلهس

وأكهدت ههذه ،   هذا االجتماع عن اتخاذ إجراءات كاميهة لمواجههة تهأثيرات األزمهة علهى المنطقهة

 . الدول أن أزمة أسواق المال أثبتت حاجتها إلى عملة موحدة

وقههد تبنههت السههعودية واإلمههارات العربيههة المتحههدة وأربههع دول خليجيههة أخههرى سياسههات 

 . على قطاعاتها المصرمية منفصلة للحد من ضغوط أزمة السيولة العالمية

وأعلههن المصههرف المركههزي الكههويتي عههن اتخههاذ إجههراءات سههريعة لههدعم سههيولة القطههاع 

 . المصر  لحماية البنوك المحلية من آثار األزمة المالية العالمية

وتهومير ، ولجأت بعا دول الخلي  إلى ضمان الودائع المصرمية والحد من قيود اإلقهراض

 . استثمار المال   األسهم المتراجعةو، آليات تمويل  ارئة

إن تحسههين الثقههة بالقطههاع المصههر  يههأتي   مقدمههة أولويههات » وقههال محههامل المصههرف

، «على الرغم من أنه سيواصل مساعيه لخفا التقخم الذي قفز إلى مسهتويات قياسهية، المصرف

 2002لهول أي /إن المصرف تدخل   السوق منذ الخامس والعشهرين مهن شههر سهبتمبر»وأضاف

وهو مها أمهر  عهن ، %22إلى  %20بما   ذلك تغيير نسبة القروض إلى الودائع من ، لزيادة السيولة

كمهها خفهها المصههرف سههعر ،   قههروض محتملههة( مليههار دوالر 4447)مليههار دينههار  142حههوالي 

إذ وصهف الشهي  سهالم مسهتويات أسهعار ، %442نقطة أسال إلهى  122الخصم القياسي بمقدار 

 . وتم كذلك تقديم مساعدات لشركات االستثمار، ة الحالية بأنها مناسبةالفائد

واتخذت دول عربية عديهدة إجهراءات   مواجههة األزمهة الماليهة التهي أثهرت علهى قطاعهها 

كمها قهّررت ، وخفقت سهعر الفائهدة، ت السعودية ثالثة مليارات دوالر   بنوكهامقخَّ ، المصر 

أسعار الفائدة بين البنوك إثر قيام مؤسسة النقد العربهي السهعودي  السلطات المالية السعودية خفا

بقه  نحهو ثالثهة مليهارات دوالر   صهورة ودائهع   النظهام المصهر  لتخفيهف ( البنك المركزي)
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، ويعّد هذا هو اإلجراء األول من نوعه بالنسهبة للمؤسسهة منهذ عشهر سهنوات، القغط على السيولة

مههن  %449172بههين بنههوك السهعودية ألجههل ثالثههة أشهههر إلههى  المعههروض وانخفها سههعر الفائههدة

 .   اليوم السابق 4492122%

كمها قللهت مهن ، (الريبهو)ت المؤسسة خفقًا نهادرًا لسهعر الفائهدة علهى إعهادة شهراء رَ ْج وأَ 

 . (1)متطلبات االحتيا ي إلتاحة مزيد من السيولة للبنوك

طههاع المصههر    إ ههار تسهههيل كمهها ضههخت اإلمههارات نحههو سههبعة مليههارات دوالر   الق

وأعلنهت وزارة الماليهة   دولهة ، حكومي مخصص لمساعدة البنوك على التكيف مع األزمة الماليهة

اإلمارات أنها بدأت   ض  الجزء األول من مدموعات السهيولة لهدعم البنهوك   القطهاع المصهر  

 . مليار درهم   هذا القطاع 70  إ ار خطة لق  

، إلى أن األزمة المالية العالمية تسببت   صعوبة حصول البنوك على قهروضتجدر اإلشارة 

مهها اضههطر الحكومههات والبنههوك المركزيههة   العههالم إلههى تقههديم سههيولة إلزالههة الجمههود   سههوق 

 . اإلقراض بين البنوك

 تداعيات األزمة المالية على االتحاد األوروبي: سادسًا

عندما اجتاحهت القهارة كلهها مفاعيهل ، تبارًا حقيقيًامقد واجهت وحدة االتحاد األوروبي اخ

العهالم أجمهع أمهام أزمهة ماليهة وا وأوروبها أميركه تبحيث باته، الكبرى 2002أيلول  /أزمة سبتمبر

 . (1111 -1121)متفشية لم يسبق لها مثيل منذ أزمة الكساد العظيم 

حههاد األوروبههي ورغههم الجهههود المبذولههة مههن أجههل إيجههاد اسههتجابة منسههقة مههن جانههب االت

إال أن انشقاقًا بز  بين الدول االعقاء التهي تقهع مصهالحها الو نيهة مهوق ، لمواجهة األزمة المالية

 . كل اعتبار

سههقط ، ونظههرًا الرتبههاط النظههام المههالي لالتحههاد األوروبههي الوثيههق بنظههام الواليههات المتحههدة

بنهك » :وروبيهين لألزمهة الماليهةوكهان أولهى القهحايا األ، االتحاد األوروبي سهريعًا مريسهًة لألزمهة

بنهك ديكسهيا الفرنسهي » «مؤسسهة مهورتيس الدنماركيهة البلجيكيهة»، «قهراضبرينلي لإل -برادمورد
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وذلك مما أجبر حكومات االتحاد على ض  مليارات اليورو إلنقاذهها ومهق كهل حالهة  ؛«البلجيكي

 . (1)بعينها

، يداعات   مصارمها الخاصهةإلبقمان كل ا -من  رف واحد -يرلنداأولكن عندما قامت 

 . ظهرت الشقوق   وحدة االتحاد األوروبي

ظههرت ، مليهار دوالر 727يهة عهن خطتهها لإلنقهاذ البالغهة ميركوعندما أعلنت الحكومهة األ

ورمقهتها ألمانيها التهي ال ترغهب   تقهديم ، خطة مماثلة إلقامة صندوق مشترك لالتحهاد األوروبهي

 . االتحاد األوروبيديره أموالها إلى صندوق يُ 

األعقهاء   منطقهة  12و  محاولة عاجلهة إلعهادة االسهتقرار المهالي قهام زعمهاء الههدول الهه

 /أكتهوبر 12قهدت   بهاريس   نسق   أول قمهة عُ بصياغة خطة عمل مشتركة للقيام برد مُ ، اليورو

 . 2002 تشرين أول

 ن خطة العمل المشترك تمثهلإ «جوزيف مانويل بالروسو» وقال رئيس المفوضية األوروبية

 . يمكن الدول األعقاء   االتحاد من اختيار إجراءاتها القومية الخاصة بكل منها «صندوقًا للعدة»

تريليهون دوالر ( 2472)ي دوالر كما تعهدت الحكومات األوروبية بتقديم أكثر من تريليهونَ 

 نيهة مهن أجهل وقهف تصهاعد األزمهة كما أنه و  محاولهة لتنسهيق الجههود الو،   حزمة إنقاذ و نية

حزمهة حفهز اقتصهادي علهى  2002 تشهرين ثهاني  /اقترحت المفوضهية األوروبيهة   نهوممبر، المالية

كهانون أول / ديسهمبر 12وتبنى الخطهة زعمهاء االتحهاد   ، مليار يورو 200مستوى االتحاد بقيمة 

2002 . 

هبهأن تُ ، أما ألمانيا معارضت دعوة موجهة لها ا للحفهز المهالي الهو ني مهن أجهل ع خطتههوسِّ

مليهار  44= مليهار يهورو  12) إال أنهها اعتبهرت أن خطتهها المفروضهة، صالح اقتصاد االتحاد ككل

 . (2)كامية( دوالر
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ودمعتها نحو الركهود االقتصهادي ، وروبا بالكاملألقد ضربت هذه األزمة بعنف دول شمال 

وبدرجهة أقهل مهن ، سهويد والهدنمارك ومنلنهدانكمشت اقتصاديات كل من الاإذ ، بمستويات قياسية

 . النروي 

، وهولنههدا، يرلنههداأ» وخاصههةً ، باألزمههة لقههد تههأثرت دول االتحههاد األوروبههي بشههكل كبيههر

وشهدت بعا هذه الهدول تظهاهرات ، «واليونان، والمجر، والدنمارك، وبولندا، والسويد، وإسبانيا

لهن ... ن تسبب   األزمة الماليةلسنا مَ » احتجاجًا على مرض ضرائب على الموظفين تحت عنوان

  حين تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلنقاذ االقتصهادات األكثهر ، «ندمع ثمن أزمتكم

 . اء األزمة مثل المجررَّ تدهورًا َج 

ن الصهندوق والبنهك الهدوليين اتفقها إ قال مدير صندوق النقد الهدولي 2001/ 1/ 21مفي 

، مليههار دوالر( 2241)بههي علههى صههفقة إنقههاذ اقتصههادي لدولههة المجههر قيمتههها مههع االتحههاد األورو

 . مليار دوالر( 141)باإلضامة إلى قيام البنك الدولي بتمويل مقداره 

دة علهى الصهناعات والمشهروعات مقد بدأت آثار األزمة االقتصادية تظهر بحِ ، أما   اليونان

بينما باتت اليونهان تصهنف ضهمن أكثهر دول ، 2001ام التجارية   اليونان خالل الربع األول من الع

 . االتحاد األوروبي تقررًا من األزمة

ومقهًا لمها أدلهت بهه  – 2001خهالل عهام ، ع إلى حد كبيهرراَج مالقطاع الصناعي   اليونان تَ 

 24قطاعًا مهن أصهل  22بينما شهد ، %1042إذ تراجع بنسبة  –مصلحة اإلحصاء الو نية اليونانية 

كما تراجعت الصناعات النسهيجية والمعدنيهة . عات الصناعات التحويلية تراجعًا ملحوظًامن قطا

 . على التوالي %19، %21، %22ب َس نِ وإنتا  المناجم بِ 

إذ ، ب واتههام إلجهراءات الشهركات الخاصهة والعامهةْيهونظرت االتحادات العمالية نظهرة رَ 

 . ليس من العدل أن يتحمل العمال خطاياها وأنه، تعتبر أن األزمة أنتجتها المصارف والمؤسسات

كما قامهت ههذه االتحهادات بتنظهيم مظهاهرات احتجاجيهة صهاخبة بعهد أن توقفهت رواتهب 

وبعد أن توقفت الكثير من المشروعات عهن العمهل مخلفهًة البطالهة ، وأجور العاملين ألشهر عديدة

 . (1)لعشرات األلوف من العمال
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 9199، 9191ي مظاهر الركود   أوروبا عامَ  .9

بعد مخاوف كبرى من قهدرة دول أوروبيهة  2001دأت أزمة الديون السيادية األوروبية عام ب

وههذه الهديون القهخمة ، بشهأن سهداد ديونهها، وإيطاليها، والبرتغهال، وإسهبانيا، يرلنداأو، مثل اليونان

 . للبنوك ساهم بدوره   انهيار االقتصاد األوروبي عبًاشّكلت رُ 

، بهل امتهدت إلهى الواليهات المتحهدة، لسيادية تلك لهم تهؤثر علهى أوروبها مقهطأزمة الديون ا

من أزمهة ديهون مماثلهة   الواليهات المتحهدة  واندلع الجدل بين الجمهوريين والديمقرا يين خومًا

 . تغدو ميها الدولة صاحبة االقتصاد األكبر   العالم غير قادرة على تجاوزها

دخهول  أعلنهت الهدول الصهناعية الكبهرى الثمهاين، ت العالميهةعاناة  ويلهة لالقتصهاديابعد مُ 

 . التي حاولت الحكومات جاهدة تفاديه، اقتصاداتها مرحلة الركود

 %2بنسهبة  2002ن الركود بعد أن ظهرت بيانات انكماخ للربع الثالهث مهن عهام علِ وقد أُ  

كمها أعلنهت روسهيا   ، نيا وكندايطاليا وألماإلكل من اقتصاد الواليات المتحدة واليابان وبريطانيا و

 . وأعلنت دول أخرى عن حدوث الركود لديها، أنها دخلت الركود 2002ديسمبر  12

وعبهر اإلجهراءات ، ورغم كامة المحاوالت للحد من الركود عبهر اجتماعهات السهبع الكبهار

شهباط  /برايهرمفهي شههر م، إال أن الركود استمر   السنوات الالحقهة، الخاصة   هذه الدول وغيرها

كانت مؤشرات هذا الركود واضحًة من خالل اإلجراءات الحكومية التقشفية السابقة التهي ، 2011

 . ين العاممن خالل أرقام البطالة القياسية وارتفاع عجوزات الموازنة والدَّ ، وثانيًا، أوالً ، تتبع هذا

ض المتعثهرة وقد لجأت بعا الحكومهات والبنهك المركهزي إلهى دعهم البنهوك ذات القهرو

وعلى النقيا من ذلك لجأت حكومات أخرى إلى خصخصة مباشهرة لتقلهيص ، ميما يشبه التأميم

 . (1)العجز كما معلت روسيا

ن أوروبهها إ، ارتبا ههًا بالمؤشههرات سههالفة الههذكر وتعمههق تلههك المؤشههرات، ويمكههن القههول

آنهذاك  «ساكسهو بنهك» وأزمة مالية جديدة إذ اعتبر، موجة ركود ثانية 2011واجهت   خريف عام 

ناع السياسة إلنقهاذ النظهام المهالي أن توقعات ُص ، والمتخصص   التداول واالستثمار عبر اإلنترنت

                                                 

 info :االقتصههادي   أوروبهها، موقههع الحههزب الشههيوعي السههوريبههدر الكههردي، مقههال حههول مظههاهر الركههود  (1)

@syriancp.org 



114 

وأن األوضهاع سهائرة   نهايهة المطهاف إلهى أزمهة ماليهة ، األوروبي ال تعهدو كونهها تحركهات يائسهة

 . جديدة

رت أسهواق المهال العالميهة منهذ دَّ التهي َكه، الهديون األوروبيهة ف مشهكالُت ِشهكْ مقد بدأت تَ 

أكثهر خطهورة علهى التحهول باتجهاه  عالمهاتي  2011 تشهرين ثهاني  /وحتى نهوممبر 2010مطلع عام 

 . ض أوروبا لموجة ركود ثانيةعر  تَ 

مترامقهًة ، والبرتغال وإسبانيا حالة من الركهود، يرلنداأو، من اليونان وعانت   تلك الفترة كل  

  حين بدأت ألمانيا ومرنسا بهاالنجرار إلهى ، وسياسة شد األحزمة التقشفية، مع تفاقم معدل البطالة

 . بعدما تقررت من انحسار األعمال من الدول األوروبية المثقلة بالديون، أسفل

، من أنه   حال تعرضت أوروبا لحالة من التبها ؤ وقد تخوف الخبراء االقتصاديون   حينه

وههو مها سهيكون لهه تبعاتهه علهى مسهتوى ، موجة من الركهود ا إلىأميركمإن ذلك سيؤدي النجراف 

 . ن بنوك أوروبا من بين أكثر بنوك العالم ترابطًابأعلمًا ، االقتصاد العالمي

انهيهار المسهاعي المتجهددة إلنقهاذ  2011وقد رصد المحللون   السنوات األخيرة من عام 

ي وصلت ميه حكومات االتحهاد األوروبهي   الوقت الذ، االتحاد األوروبي من أزمة ديونه المتعثرة

 . إلى أدنى مستوياتها من حيث التقامن وأعلى مستوياتها على صعيد البرام  التقشفية المحلية

، وتهدهورت آمهاق النمهو، إلهى أسهوأ ئوتزامن ذلك كله مع تحرك االقتصاد العالمي من سهي

لكنهها ، م المهالي مهرًة أخهرىوبذلت الحكومات والمصهارف المركزيهة جههودًا مكثفهة إلنقهاذ النظها

 . (1)ظلت عاجزة عن وضع حد للتدهور المستمر

مههن حيههث عجههز الموازنههة إلههى ، يرلنههدا المرتبههة األولههى   االتحههاد األوروبههيأوقههد احتلههت 

واحتلت اليونهان المرتبهة الثانيهة ببلهو  ، %1244مستوى  2010إجمالي النات  المحلي ببلوغه عام 

وحلهت بريطانيها ثالثهًة بعجهز ، مهن إجمهالي النهات  المحلهي %1042نسهبته العجز العام للموازنة ما 

 . %1044موازنة بلغ 

لقهرض مهن االتحهاد  2010التهي لجهأت عهام  -وبذلك يتجاوز العجز الهذي بلغتهه اليونهان 

 . 2010للعام  %144المستوى الذي توقعته الحكومة عند  –األوروبي وصندوق النقد الدولي 

                                                 

 it/news/747714.www.alalam: 2011/  10/ 1تقرير اقتصادي حول تداعيات األزمة المالية بتاري   (1)
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أن الههديون اليونانيههة ارتفعههت بنسههبة ، (يوروسههتات)األوروبههي  وأوضههح مكتههب اإلحصههاء

 . التي كانت متوقعة %14242من إجمالي النات  المحلي مقابل  14242%

والهدين بلهغ ، مهن النهات  اإلجمهالي %1244بلغ العجز العام اليوناين نسهبة ، 2001و  عام 

12741% . 

( 17)قهة اليهورو التهي تقهم تراجهع متوسهط عجهز الموازنهة لمنط، «اليوروسهتات» وحسب

مهن  %1لكن ههذا يعهادل ضهعف نسهبة ، 2001  العام  %941مقابل ، %9إلى  2010دولة للعام 

وجهرى تحييهد سهقف الهدين عنهد ، النات  المحلي اإلجمالي المسموح ببلوغها لدول منطقة اليورو

 . من النات  المحلي اإلجمالي 90%

ا بالفعهل علهى حزمهة إنقهاذ مهن االتحهاد األوروبهي يرلندا قد حصلتأمن اليونان و وكانت كل  

 . لمساعدتهما   الوماء بالتزاماتهما المالية

إذ بهيّن ، وسعت البرتغال للحصول على حزمة إنقاذ خاصهة بهها إلنقاذهها مهن أزمتهها الماليهة

%(141) 2010أن عجز موازنتها بلغ عام  «اليورسات»
(1) . 

ر الدول األوروبية مديونية مقد بلهغ عجهز موازنتهها وبخصوص إسبانيا التي تعتبر إحدى أكب 

دولهة ( 27)دولهة مهن أصهل ( 22)وأظههرت بيانهات يوروسهتات أن ، %142ما نسبته  2010للعام 

سهتونيا أميمها كانهت ، 2010عام  %1عقوًا   االتحاد األوروبي بلغ عجز موازنتها أكثر من حاجز

 . ت السويد توازنًاميما شهد، هي الدولة الوحيدة التي حققت مائقًا

هه، %1044وبعجههز موازنههة بلههغ  ت بريطانيهها   المركههز الثالههث للههدول الكبههرى عجههزًا   حلَّ

 . 2010الموازنة داخل االتحاد األوروبي عام 

   %7141وزادت نسبة الديون المجمعة إلى النات  المحلهي اإلجمهالي لمنطقهة اليهورو مهن 

 . 2010هاية عام   ن %22إلى ، 2001المائة بنهاية العام 

ين   االتحهاد األوروبهي بنسهبة بلغهت كانت اليونان صاحبة أعلى مستوى دَ  2010و  عام 

  حهين ، %1942يرلنهدا بنسهبة أثهم ، %1942وبلجيكها بنسهبة ، %111تليها إيطاليا بنسهبة ، 14242%

2001عام  %11ين البرتغال بلغ مستوى دَ 
(2) . 

                                                 

 السهوريعجز كبير   الموازنهة، موقهع الحهزب الشهيوعي  –تقرير اقتصادي حول بعا مظاهر الركود   أوروبا  (1)

info@syriancp.org  

عجز كبير   الموازنهة، موقهع الحهزب الشهيوعي السهوري  –تقرير اقتصادي حول بعا مظاهر الركود   أوروبا  (2)

info@syriancp.org 

mailto:السوري%20info@syriancp.org
mailto:السوري%20info@syriancp.org
mailto:info@syriancp.org
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و  خالل عهام واحهد تعهرض االتحهاد األوروبهي إلهى ، قد سقطت البرتغال   م  الديونو 

مكتهب » يرلنهدا إلهىأطهى اليونهان وإذ تبعهت البرتغهال ُخ ، اليهوروة إمالل ثالث دولة عقهو   منطقه

 . األوروبي لطلب قروض جديدة شرط تنفيذ إجراءات تقشف أكبر «اإلعانة

علهى ممهات  2011الحصهول   عهام ، وكهذلك البرتغهال، يرلنهداأوقد اسهتطاعت اليونهان و

المليارات من األموال األوروبية العاجلة لمسهاعدتها   عهدم إعهالن إمالسهها والتخلهف عهن سهداد 

كما أن الفائهدة المطلهوب دمعهها   ، لكن المساعدة   واقع األمر هي مجرد قروض إضامية، ديونها

 مهديونيتها مهع كهل يهومي بحيهث تزيهد ؛ إال أنها كانت تعتبر عالية جهداً ، حينه رغم أنها أقل من السوق

 . يمر

مإنه ترتب على الهدول المقترضهة أن تتعههد مقابهل ههذه القهروض القيهام ، قاف إلى ذلكويُ 

كما أنه بالنسبة للدول التي تعتمد علهى اإلنفهاق ، بإجراءات تقشف أكبر مما ترغب ميها الحكومات

ويعنهي أن كهل ، قتصهاديمهإن خفها اإلنفهاق يعنهي اسهتمرار الركهود اال، لتحفيز النمو االقتصهادي

 . دوالر من القروض يجعل عملية السداد أكثر صعوبة

مه  » طلقون علهى ههذه العمليهةإن االقتصاديين يُ »:   حينه «نيويورك تايمز» وقالت صحيفة

وهي خطوة ال تسهتطيع دول ، ك كان يتطلب خفا العملةرَ أن اإلمالت من هذا الشَّ » مبينةً ، ««ينالدَّ 

وههو مها ، ألنها تستخدم اليورو وليس عمالتها الو نية أو النمو االقتصهادي القهوي، أوروبا القيام بها

وهي خطوة تتجنبهها  ؛أو إعالن اإلمالل بحيث تتم إعادة جدولة القروض، تفتقر إليه الدول الثالث

 . «هذه الدول

اك ن هنهإ» :سايمون تيفهورد   حينهه ؛وقال كبير اقتصاديي مركز اإلصالح األوروبي   لندن

وأن تستمر   الحكهم   نفهس ، ميما يتعلق بخفا اإلنفاق، حدًا لما تستطيع أي حكومة أن تقوم به

 . «الوقت ما لم يكن هناك ضوء   نهاية النفق يؤدي إلى إعادة النمو االقتصادي

إن مشهكالت الهدول القهعيفة   منطقهة » :يهة آنهذاكميركوقالت صحيفة نيويهورك تهايمز األ

لكن   االمتقار أيقهًا إلهى القهدرة علهى التنهامس   ، ين الحكوميل مقط   مسألة الدَّ اليورو ال تتمث

 . «أوروبا والعالم

إن العديد من االقتصاديين آنذاك أوضحوا بهأنهم ال يهرون أمهالً كبيهرًا » :وأضامت الصحيفة 

وزيههادة بههدون اسههتعادة مقههدرة الههدول علههى التنههامس ،   إمكانيههة اسههتعادة النمههو   وقههت قريههب
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وهو ما يتأتى عن  ريق عمليهة  ويلهة مهن خهالل خفها األجهور والقهرائب وتحفيهز ، الصادرات

 . (1)«االستثمار

وهنالك أسملة جديدة بشأن ما إن كان االتحاد األوروبي سوف يستطيع التغلب على الوجهه  

 . وهي أزمة البنوك ؛اآلخر لألزمة

ألمانيا وبريطانيا ومرنسا وهولندا تتحمل الجهزء مالبنوك   الدول األومر حظًا   أوروبا مثل 

مإنهه يجهب ، وإذا تخلفت هذه الدول عن تسهديد الهديون، يرلندا واليونان والبرتغالأاألكبر من ديون 

ممهها سههيؤدي بالتههالي إلههى أزمههة ، أو التخلههف عههن السههداد كليههةً ، عليههها إعههادة جههدولتها أو خفقههها

على الحكومات أن تطلب من دامعهي القهرائب مسهاعدة وسيفرض هذا بالتالي ، مصرمية   أوروبا

 . وهذا ما يخشاه السياسيون، البنوك

إن عمليهات اإلنقهاذ »: أنتونيو نوغييرا ليت ؛قال وزير الخزانة البرتغالي السابق، وبهذا الصدد

 . «ين من الناحية الحسابيةال تأخذ   الحسبان أرقام الدَّ 

يؤكهد أنهه عنهد البهدء   إجهراءات التقشهف مهإن ، لنهدايرأإن ما حدث   اليونان و» :وأضاف

 . «ين المتراكمالدولة ال تستطيع خلق الوسائل التي تجعلها قادرة على تسديد الدَّ 

وههو أن ، «اإليكونومسهت» وأشارت صحيفة نيويهورك تهايمز   حينهه إلهى مها ذكرتهه مجلهة

 . الخطة الدولية إلنقاذ اليونان قد بدأت   إصابتها بالشلل

ماليونهان كهذبت ، إن الدول المدينة مسؤولة عما توصلت إليه من أزمات» :وقالت الصحيفة

يرلنهدا ضهمان ديهون قطاعهها المصهر  أبينمها قهّررت حكومهة ، ميما يتعلق بإحصهاءاتها االقتصهادية

 . «وحصلت البرتغال على قروض بسعر رخيص لكنها لم تقم بإعادة هيكلة اقتصادها، المتهور

خفها نهك إذا لهم تسهتطع أن تُ إ»: نتونيهو نهوغييرا ليهتألخزانة البرتغالي السابق وقال وزير ا

ن دامع القرائب األلماين يجهب أن يحصهل علهى إو، وتقول بأنك لن تعيد هيكلة القروض، عملتك

مإنهك مهن المسهتحيل أن تفلهت مهن ، مائدة مخا ر أعلى إلقراضه الدول القهعيفة   منطقهة اليهورو

 . «ينك الدَّ رَ َش 

                                                 

 .موقع إلكتروين سابقعجز كبير   الموازنة،  –الركود   أوروبا  تقرير اقتصادي حول بعا مظاهر (1)
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لكهن يجهب عليهها ، إن البرتغال ليست   موقف جيهد يسهاعدها علهى التفهاوض» :أضافو

 . «يرلنداأبحيث ال تصبح مثل اليونان و، الحصول على أدنى سعر مائدة ممكن للقروض

حسد عليه بعهد اسهتقالة ن البرتغال أصبحت   موقف ال تُ إ»: وقالت صحيفة نيويورك تايمز

ا البنههوك البرتغاليههة االسههتمرار   شههراء ْمههورَ  2011آذار  /حكومههة جوزيههه سههوكراتس   مههارل

 . «ين الحكوميالدَّ 

 /بعهد رمها دول مهن االتحهاد األوروبهي   مبرايهر، مقد تركت حكومة سوكراتس   العراء

 . مثل ألمانيا ومنلندا الموامقة على إجراءات أكثر مرونة لمساعدة دولة مثل البرتغال 2011شباط 

 الحصول على قهرض صهغير لمسهاعدة حكومتهه حتهى االنتخابهات ثم أخفق سوكراتس  

 . ألن االتحاد األوروبي ليست لديه اآلليات لذلك، 2011حزيران  /الالحقة   يونيو

هه ل وزراء الماليههة األوروبيههون   حينههه البههدء   مناقشههات مههع صههندوق النقههد الههدولي ومقَّ

 . يورومليار ( 20)لتقديم حزمة إنقاذ للبرتغال تقدر بنحو 

 ؛ن هنالك خشية إزاء ما يمكن أن يحدث أيقهًا   إسهبانياإ» :وقالت صحيفة نيويورك تايمز

 . «وهي واحدة من أكبر الدول األعقاء   منطقة اليورو

، مإن العملة األوروبية الموحهدة ستصهبح   مهأزق شهديد، مإذا احتاجت إسبانيا إلى مساعدة

 . ال يملك ما يكفي من األموال إلنقاذهاألن صندوق االستقرار المالي األوروبي 

 بصهورة مفاجمهة خهالل –عهد األعلهى   أوروبها التهي تُ  –وقد ارتفعت نسبة البطالة   إسبانيا 

ل تهديهدًا ما شكَّ ، ع وتيرة التقخم وتهاوي مبيعات التجزئةوسط تسارُ ، 2011الربع األول من عام 

 . ركود انزلق ميه خالل ستة عقود كاملة القتصاد إسبانيا الذي كان يعاين للخرو  من أسوأ

 %21أن نسبة البطالة   إسبانيا ارتفعت إلهى أكثهر مهن  وقد أكد مكتب اإلحصاءات الو ني

إذ اقتهرب عهدد العهها لين عهن العمهل مههن ، عامههًا( 14)أي أعلهى مسههتوى لهها منهذ ، 2011  عهام 

 . خمسة ماليين

ال توجهد أي حكومهة تفهرح بوضهع » :ميهثوقال وزيهر العمهل اإلسهباين آنهذاك ماليربهانو غو

 . «%20وتفوق ميه نسبة البطالة ، يفوق ميه عدد العا لين عن العمل أربعة ماليين وتسعمائة ألف



111 

أنها نجحت   بيهع سهندات  –آنذاك  –سبانيا إأعلنت ، دة األزمةو  محاولة منه لتخفيف حِ 

رات وأربعمائههة مليههون يههورو بقيمههة ثالثههة مليهها، سههنة( 92)حكوميههة بأجههل عشههر سههنوات وأجههل 

   ظهل تزايهد المخهاوف بشهأن احتمهال  لهب اليونهان إعهادة هيكلهة، بمعدالت مائهدة مرتفعهة جهداً 

 . (1)ديونها

  «الهاوية المالية» الواليات المتحدة والسعي لتجنب .9

كالهذي عصهف بهها وبالعهالم ، ولم تكن الواليات المتحدة بمنأى عن احتمال ركهود جديهد

تمههوز  /ي بهاراك أوبامهها   الحهادي عشهر مههن يوليهوميركههمقههد حهذر الهرئيس األ، 2002أجمهع عهام 

متخومهًا مهن حهدوث ، 2011ي   العام ميركين العام األمن الفشل   حالة تعلية سقف الدَّ  2011

 . ي وإنهاء ماليين الوظائفميركركود جديد   االقتصاد األ

عقهاء الكهونجرل حهول رمهع سهقف وأعلن أوباما تأييده التوصهل إلهى اتفهاق شهامل مهع أ

. جههددًا إلههى الركههودر مههن أن الفشههل   ذلههك قههد يههدمع اقتصههاد الواليههات المتحههدة مُ وحههذَّ ، الههديون

 /و الب الجمهوريين بتقديم تنازالت إلتمام االتفاق قبل المهلة التي تنتههي   الثهاين مهن أغسهطس

مههن االقتههراض لتمويههل  وهههو الموعههد الههذي لههن تههتمكن بعههده الواليههات المتحههدة، 2011آب 

 . (2)عجزها

 9199أوروبا عام الركود   مظاهر  .1

رغههم مختلههف  2012واسههتمر الركههود يعصههف بالعديههد مههن الههدول األوروبيههة   عههام 

ب بههين الحههزبين الههديمقرا ي ْذ د وَجهه  حههين ظلههت األمههور معلقههة بههين َشهه، اإلجههراءات الوقائيههة

ب السههقوط   الهاويههة الماليههة التههي تفههرض بل تجنههوالجمهههوري   الواليههات المتحههدة بشههأن ُسهه

 . الخقوع إلجراءات تقشفية كبيرة

انكماشًا ملحوظًا مع تصهاعد  2012مقد شهد اقتصاد منطقة اليورو   الربع الثاين من عام  

وذلههك ومههق  - %2وذلههك بنسههبة ، 2001والمسههتمرة منههذ عههام ، أزمههة الههديون السههيادية   المنطقههة

                                                 

 .موقع إلكتروين سابقعجز كبير   الموازنة،  –تقرير اقتصادي حول بعا مظاهر الركود   أوروبا  (1)

 :لعربيالقسم ا ،«الهاوية المالية» الواليات المتحدة والسعي لتجنبهيمة اإلذاعة البريطانية،  –تقرير اقتصادي  (2)

www../bbc..co.uk/Arabic/business…/110711_obama_debt.sht.ml 
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مقارنهة مهع األشههر الثالثهة  -التهابع للمفوضهية األوروبيهة  «يورسهتات»مكتب اإلحصاء األوروبهي 

 . على أسال سنوي %4وانكمش بنسبة ، السابقة

التراجههع   اقتصههاد المنطقههة بشههكل أساسههي إلههى قيههام الشههركات والمسههتهلكين  اوقههد عههز

 . بتقليص اإلنفاق خالل الفترة المحددة

، 2011كان قهد تراجهع   نهايهة عهام ، ة اليوروتجدر اإلشارة إلى أن النات  اإلجمالي لمنطق

إذ عوضهت الصهادرات تهأثير انخفهاض االسهتثمارات ، 2012لكنه اسهتقر   الربهع األول مهن عهام 

 . مما أنقذ المنطقة حينها من السقوط   الركود االقتصادي، ومخزونات الشركات

  ظههل تنفيههذ ، 2012م وجههاء التراجههع االقتصههادي   منطقههة اليههورو   الربههع الثههاين مههن عهها

حكومههات دول المنطقههة جولههة صههارمة مههن إجههراءات التقشههف المههالي التههي تسههتهدف خفهها 

 . ين والعجز المرتفعةمستويات الدَّ 

  حينه على ترس  الركود   دول تقع   قلب أزمهة ديهون المنطقهة  «يورستات»وأكد تقرير

أظههرت ، و  الوقهت نفسهه، غيهر أنهه، قبهرصإسبانيا وإيطاليا والبرتغهال وأيرلنهدا واليونهان و: وهي

مههة التههي تمكنههت مههن مواجهههة األز –أكبههر اقتصههاد   أوروبهها  –البيانههات نمههو االقتصههاد   ألمانيهها 

 . (1)2012  الربع الثاين من عام  %1وحققت نموًا متواضعًا بنسبة 

انعهدام النمهو مقهد سهجلت  –وههي ثهاين أكبهر اقتصهاد   منطقهة اليهورو  –أما بالنسبة لفرنسا 

وذلهك حسهب مها أمهاد ، بالمقارنة مع الربع األول من نفهس العهام، 9099خالل الربع الثاين من عام 

وبهذلك يكهون االقتصهاد الفرنسهي نجها   حينهه مهن خطهوة ، معهد الو ني الفرنسي لإلحصاءاتال

 . أولى نحو االنكماخ كان يتوقعها البنك المركزي وعدد من الخبراء االقتصاديين

جهرى تسهجيل حالهة مهن ، وههو ثالهث ربهع علهى التهوالي، 2012بعد الربع الثاين من العام و

ه، انعدام النمو   مرنسها ا المعههد الهو ني الفرنسهي لإلحصهاءات أرقامهه للربهع الرابهع مهن إذ خفَّ

 . %1بدالً من  %0إلى  2011

                                                 

 .2012/ 2/ 14 ،«ات حول ترس  الركود   بعا الدول األوروبيةتيورس» الجزيرة نت، تقرير (1)
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قهال ، 2012ين من عهام و  تأكيد أكبر للحالة القاتمة التي سادت منطقة اليورو منذ الربع الثا

ن النات  الصناعي للمنطقة تراجع بنسبة تجهاوزت التوقعهات التهي إ» :يوروستات   إصدار منفصل

 .   الشهر السابق عليه %1مما بدد تقريبًا مكاسب نسبتها ، حزيران الماضي/   يونيو %9بلغت 

   %2انكمهش بنسهبة مبينت يوروستات أنهه ، وبالنسبة لألداء االقتصادي لالتحاد األوروبي

وبالمقارنهة بهالربع نفسهه مهن العهام الماضهي ميكهون النمهو االقتصهادي ، 2012الربع الثاين من عهام 

 . (1)كذلك %2لالتحاد األوروبي تراجع بنسبة 

يهة ولهدى ميركوهذا االنكماخ   االقتصاد األوروبي أحدث قلقًا   الدوائر االقتصهادية األ

ي بهاراك أوبامها   العاشهر ميركهإذ حذر الرئيس األ ؛ابط االقتصاد العالميجراء تر، يةميركاإلدارة األ

حهل أزمهة الهديون التهي من أن االقتصهاد العهالمي سهيظل ضهعيفًا إذا لهم تُ  2012حزيران  /من يونيو

وأن الواليههات المتحههدة تعمههل مههع الههدول األوروبيههة لتحقيههق االسههتقرار ، تعصههف بمنطقههة اليههورو

 . المالي

أن ههذه المشهكلة سهتكون األبهرز »   تصريحات نقلتها وكالهة األنبهاء الفرنسهية وأكد أوباما

مهق   أن الواليات المتحدة ضهالعة   العُ  مبينًا، «لمجموعة العشرين» خالل االجتماعات الالحقة

ومشههيرًا إلههى أن وضههع ، ين   منطقههة اليههوروالجهههود التههي تبههذلها الههدول األوروبيههة لحههل أزمههة الههدَّ 

 . «يجية المناسبة لهذه األزمة يعود إلى كبرى دول القارة األوروبية العجوزاالسترات

، ال تزال المشهكلة األكثهر إلحاحهًا 2012كانون أول  /واعتبر أوباما أن اليونان حتى ديسمبر

وأن المشكلة األخطر بكثيهر ههي مها يحهدث   إسهبانيا وإيطاليها إذا مها واصهلت األسهواق مهاجمهة 

وتسهارعت وتيهرة تراجهع البورصهات العالميهة تخومهًا مهن خطهر إمهالل ، نيْ كبيهرَ ن اليْ هذين البلهَد 

 . (2)اليونان

 

 

                                                 

 .2012/ 24/1الجزيرة نت، مصدر سابق،  (1)

زيهران ح/ يونيهو 10ول خطر إمالل اليونهان، ي باراك أوباما حميركوكالة األنباء الفرنسية، تصريحات الرئيس األ (2)

 www.alalam.ir/news/116114: انظر 2012
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 :ا تتجنب السقوط المالي مؤقتًاأميرك .4

بإربههاك شههديد جههراء  2011ومطلههع  2012وقههد مههرت الواليههات المتحههدة   نهايههة عههام 

امها   الثهاين عشهر إذ أعلهن أوب، الخالف بين الجمهوريين والديمقرا يين حول رمهع سهقف الهديون

تأييده التوصل إلى اتفاق شامل مع أعقاء الكونجرل حول رمهع سهقف  2012حزيران  /من يونيو

، رًا من أن الفشل   ذلك قد يدمع اقتصاد الواليات المتحدة مجددًا إلهى هاويهة الركهودحذِّ مُ ، الديون

ي تنتهههي   الثههاين مههن و الههب بتنههازالت مههن جانههب الجمهههوريين إلتمههام االتفههاق قبههل المهلههة التهه

وهو الموعد الذي لن تتمكن بعده الواليات المتحدة من االقتراض لتمويهل ، 2011آب  /أغسطس

 . عجزها

الركود االقتصهادي وللحيلولهة دون  مَّ ومن ثَ ، «الهاوية المالية» ويستند مشروع أوباما لتجنب

خفها / ع سهقف الهديونرمه: على تصويت الكونجرل من أجهل، تراجع تعا  االقتصاد العالمي

/ يأميركهألف دوالر ( 220)التصويت ضد الرمع المقرر للقرائب على المداخيل لغاية / اإلنفاق

 . استمرار التأمين على إعانات البطالة

ي باراك أوباما الصعداء جراء التنازالت التي قدمها الجمهوريهون ميركوقد تنفس الرئيس األ

 21)ي بأغلبيهة سهاحقة ميركهعهد أن وامهق الكهونجرل األب،   الكونجرل لصالح مشهروعه نسهبيًا

من أجهل ، على مشروع قانون 2011 ثاني  كانون /رينايوذلك   األول من شهر ( ضده 2لصالحه و

 . بوقف زيادات ضريبية وخفا   أوجه اإلنفاق «حامة الهاوية المالية» ق عليهطلَ يُ  تفادي ما باَت 

ن يزيهد دخلهه عهن سيتم إلغاء اإلعفاءات القهريبية لَمه ،وومقًا لالتفاق الذي تم التوصل إليه

 . سر سنويًاألف دوالر لألُ ( 420)و، ألف دوالر لألمراد( 400)

غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشهأن الحيلولهة دون سهريان خفها تلقهائي   اإلنفهاق بنسهبة 

 . قيق ذلكبل تحمليارات دوالر وُس ( 110)  النفقات قدره  ًاما يعادل انخفاض، 10%

ية من أن اقتصاد البالد سيعاين تقشهفًا بقيمهة ميركوقد حذر خبراء اقتصاديون   الحكومة األ

وقهد يعهود إلهى دائهرة الركهود مهن ، من خالل رمع القرائب وخفها اإلنفهاق، مليار دوالر( 900)

 . مؤقتًاا السقوط المالي أميركبت مشيرين إلى أن موامقة الكونجرل على خطة أوباما جنَّ ، جديد
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رأوا أن الموقهف ، ن   وكالهة األنبهاء األلمانيهةون اقتصاديوحللمن بينهم مُ و، كما أن مراقبين

 . مع بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما، بشر بخير كثيرككل ال يُ 

أن االتفاق الذي تم التوصل إليهه   الهدقائق األخيهرة ، وأوضح هؤالء المراقبون والمحللون

ممثلهًة   حزمهة  «حامهة الهاويهة الماليهة» لم يمنع دخول الواليات المتحدة رسميًا، 2012ام من الع

مليهار دوالر يهتم ( 900)وتخفيقات   اإلنفاق العهام بقيمهة إجماليهة قهدرها ، زيادات   القرائب

 . ائمصدر قانونًا بديالً للقانون القما دام الكونجرل لم يُ  2011تطبيقها آليًا مع بداية العام 

ممهها زال أمههام ، ورغههم موامقههة الكههونجرل علههى خطههة أوبامهها، بأنههه، ورأى هههؤالء الخبههراء 

يستطيع ميها التحرك قبهل ظههور التهداعيات ، «لعدة أيام» ي مترة سماح محدودةميركالكونجرل األ

عهادة والتي يؤكد خبهراء االقتصهاد أن تطبيقهها يعنهي إ، الخطيرة لحزمة إجراءات حامة الهاوية المالية

 . ي إلى دائرة الركود مجدداً ميركاالقتصاد األ

مهإنهم ، «حامة الهاوية الماليهة» كما أنه رغم اتفاق أغلب األ راف على أنه سيتم تفادي أزمة 

يهة والكهونجرل   التوصهل إلهى ميركيؤكدون على الخسائر السياسية الناجمة عن مشهل اإلدارة األ

 . دى الشهور الماضيةي على مميركاتفاق إلنقاذ االقتصاد األ

شهابه عاشهته بمثابهة تكهرار لسهيناريو مُ ، 2011ومطلع  2012وكانت الفترة ما بين نهاية عام 

عنهدما كانهت الخزانهة العامهة علهى  2011حزيهران  /أي منذ يونيهو ؛شهراً 12الواليات المتحدة منذ 

تهيح اسهتمرار بمها ي، يميركهين العهام األرل زيهادة سهقف الهدَّ جوشك اإلمالل بسب رما الكهون

 . اقتراض الحكومة لتمويل عجز الميزانية

لتفهادي العواقهب الكارثيهة لحامهة الهاويهة الماليهة إال أنهه لهم يهتم ، ورغم التوصل إلهى اتفهاق

 . (1)تريليون دوالر 19ي الذي يبلغ ميركين العام األوهي الدَّ ، تقديم حل جوهري لألزمة الحقيقية

 

 

 

                                                 

 :«ا والسعي لتجنب السقوط الماليأميرك» تقرير اقتصادي بعنوان ( 1)

- www.al-seyassah.com/ArticleView/tabid/59/…/Default.aspex 
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 9198، 9195مجددًا  اليونانمثال  .5

 9195تطورات أزمة الديون   اليونان عام  -

ويعتبر مثال اليونان هو األكثر وضوحًا بشأن أبعاد األزمة ومفاعيلها الخطيهرة علهى الشهعب 

جهراء بهرام  التقشهف ، وخاصة على  بقهات العمهال والفالحهين والبرجوازيهة المتوسهطة، اليوناين

صهندوق النقهد الهدولي )أ هراف الترويكها تطبيقًا لخطة اإلصالح المفروضهة مهن ، المفروضة عليه

وهذه األزمة بمفاعيلهها الخطيهرة أدت إلهى مهوز ، (والبنك المركزي األوروبي والمفوضية األوروبية

 كانون /رينايحزب سيريزا اليساري   االنتخابات التشريعية التي جرت   السادل والعشرين من 

 . 2012 ثاني 

كومههة يسههارية برئاسههة زعههيم الحههزب أليكسههيس تشههكيل ح مَّ ومههن َثهه، وجههاء مههوز الحههزب 

على خلفية برنامجه االنتخابي الداعي إلى إلغاء جزء كبير من ديون اليونان التهي وصهلت ، تسيبرال

مههن  %172وإعههادة التفههاوض علههى الههديون القههخمة للههبالد التههي تمثههل »مليههار دوالر( 100)إلههى 

لهت الشهعب اليونهاين والتهي حمَّ ، لترويكهاالمفروضهة مهن ا، وإنهاء سياسة التقشف، إجمالي ناتجها

وخفها اإلنفهاق ، أعباء األزمة الماليهة واالقتصهادية والمتمثلهة برمهع القهرائب وتخفهيا األجهور

 . «على البرام  االجتماعية وغيرها عبر تقليص بنودها   موازنة الدولة إلى أدنى حد

نتخابهه سهيرمع الحهد األدنهى ثنهاء حملتهه االنتخابيهة بأنهه   حهال اأوكان تسيبرال قهد وعهد 

وإعهادة التفهاوض علهى الهديون ، ويعمل على إلغهاء بعها الرسهوم لألكثهر مقهراً ، لألجور   اليونان

 . المتراكمة على اليونان إضامة إلى منح تأمين صحي لكامة الموا نين مجانًا

 - (الحهزب الهديمقرا ي الجديهد)نتونيس سامارال السابقة المنبثقة عهن أوكانت حكومة  

مليهار دوالر   ( 12)قد سعت عشهية االنتخابهات إلهى التفهاوض حهول القهرض الجديهد  -اليميني

ضوء المراجعة السادسة لبرنام  مساعدات صندوق النقد الدولي ومدتهه أربهع سهنوات بعهد التأكهد 

ومها ، وملتزمهة بدقهة ببنهود خطهة اإلصهالح، ن الحكومة تقهوم بإصهالحات محهددة   الموازنهةأمن 

عليههها مههن بههرام  تقشههفية   مختلههف المجههاالت التههي تتصههل بالمسههتويات المعيشههية  يترتههب

 . واالقتصادية واالجتماعية للشعب اليوناين
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 -رغهم سهطوة العولمهة وقوانينهها وتحهدياتها  -اليسار للحكهم   اليونهان لقد أربك وصوُل 

تههت المفوضههية األوروبيههة وبا، األوروبههي وكههل األ ههراف الدائنههة االتحههادَ ، عبههر برنامجههه االنتخههابي

وما ينجم عن ذلك من إمكانية حهدوث ، سبانياإيطاليا وإتخشى من انتقال عدوى التمرد إلى كل من 

خاصًة بعد االستفتاء الذي أجرته حكومة اليسهار بِشهأن قبهول ، ي لمنطقة اليوروتهديد حقيقي وجّد 

من النهاخبين اليونهانيين  %91رما  إذ، اشترا ات الدائنين لقاء االستمرار   تقديم القروض ألثينا

 . اشترا ات الدائنين لقاء االستمرار   تقديم القروض

أن حزب سيريزا اليسهاري اليونهاين لهن يهتمكن مهن تطبيهق  لقد توقع المراقبون االقتصاديون 

لكنهه قهد يهنجح عبهر مفاوضهاته المسهتمرة مهع الصهندوق وبقيهة أ هراف ، وعوده االنتخابية بالكامل

وأنه قد يهنجح بهدعم كامهل ، مقل للديون للحصول على القروض المطلوبةأعلى جدولة  الترويكا

 صههالحمههن معظههم  بقههات الشههعب اليونههاين   تشههذيب الشههروط السههابقة والمجحفههة   خطههة اإل

 . شجع دوالً أخرى أوروبية أن تحذو حذوهما قد يُ ، «التقشفية»

ت اليونان إلى وضهع برنهام  سع، 2001وبعد ست سنوات عجاف ُمرضت عليها منذ عام 

بشأن اإلصالحات التي اتفقهت ، من التزاماتها %70تحترم ميه  2012أيلول / مرحلي حتى سبتمبر

الباقية بمجموعة من اإلصالحات الرامية إلى حفز النمو يهتم  %10بينما تستبدل اله، عليها مع دائنيها

 . وضعها بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

وحيهث أبهدت كهل مهن ، وأمام وصول المفاوضات إلى  ريق مسدود مع األ هراف الدائنهة 

وصهل إلهى حهد إعهالن وزارة الماليهة األلمانيهة عهن وثيقهة ، ألمانيا ومرنسها قهدرًا كبيهرًا مهن التصهلب

تتقمن مواقف الحكومة األلمانية التي تؤكد على معارضة ألمانيا لجميع  لبات الحكومة اليونانيهة 

ناهيك عن دعوة الحكومهة ، بما   ذلك الطلب الشكلي بخصوص إعادة تشكيل الترويكا، دةالجدي

الحكومهة اليونانيهة الجديهدة إلهى االلتهزام ببرنهام  تقشهفي لأل هراف ، وبشكل اسهتفزازي، األلمانية

يهادة الحهد وبالتالي إلغاء التزامها بز، ممثالً بأن تتخلى الحكومة اليونانية عن برنامجها بأكمله، الدائنة

واالسههتمرار   مسلسههل الخصخصههة واحتههرام جميههع ، األدنههى لألجههور والمعاشههات المنخفقههة
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م مهن كهل سهيولة تقهدمها اللجنهة الثالثيهة إال إذا وامقهت حهرَ دة على أن اليونان سوف تُ شدِّ مُ ، اآلجال

 . 2012مبراير  22على كل ما سبق بعد 

 -اليسهارية علهى  هرح برنهام  التقشهف أقدمت الحكومهة، أمام اشترا ات األ راف الدائنة

علهى ( االتحهاد األوروبهي، البنهك المركهزي األوروبهي، صهندوق النقهد الهدولي)الذي يصر الثالثي 

بنسهبة  «بهال»وكانت نتيجة االسهتفتاء حاسهمة ، لالستفتاء –مرضه مقابل تقديم قرض جديد لليونان 

 ؛األوروبي وألمانيا على وجهه التحديهد األمر الذي أربك االتحاد، لبرنام  التقشف %91411عالية 

إذ باتههت كههل مههن ألمانيهها ومرنسهها تسههتجديان الحكومههة اليونانيههة تقههديم مقترحههات جديههدة لحههل 

 . (1)األزمة

اء خشية ألمانيا من تداعيات االستفتاء علهى منطقهة اليهورو بأكملهها لجهأت إلهى  هرح وجرَّ  

ى سهمَّ لكهن تحهت مُ ، ديم تمويهل  هار  لليونهانممثالً بالموامقة على تقه، حد المخار  ولو مؤقتًاأ

 . «مساعدة إنسانية»

مع قرار البنك المركزي األوروبي عهدم ، لكن المصارف اليونانية استمرت   إغالق أبوابها

هذا القرار بعدم زيادة التمويل يعني تداعيات تمتهد مهن و، زيادة مستوى التمويل الطار  الذي يقدمه

إلهى انهيهار كامهل يقهود للخهرو   إمكانية إصدار عملة موازية وصهوالً  مع، مواصلة خسائر اإلغالق

 . (2)من اليورو بحكم األمر الواقع

شير إلى أن نتيجة االستفتاء قد ال تؤدي إلهى خهرو  اليونهان مإن التوقعات كانت تُ ، باختصار

 اء   كلمهةولعل ما ج. حسن موقعه التفاوضي بشأن برنام  التقشفبل قد تُ ، من االتحاد األوروبي

هؤَ مُ ألكسيس تسيبرال التلفزيونية بعد صدور نتائ  االستفتاء مباشهرة لَ  إن »: إذ قهال، علهى ذلهك رشِّ

مهن  بهل ههي تعزيهز للموقهع التفاوضهي»، «نتائ  التصويت ال تعطيه تفويقًا لالنفصال عهن أوروبها

                                                 

(1 )BBC Arabic2012تموز  /يوليو 9ن، ، تقرير حول مفاوضات الجهات الدائنة مع اليونا. 

 «وأوروبها لهم تهنّكس أعالمهها ..اليونان تنتظهر الثمهار المهّرة» بعنوان وسيم إبراهيم، تقرير   جريدة السفير اللبنانية ( 2)

 .1ص  2012 /7/7
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نهه مها مهن إو، «ع عنههاال رجهو» ن العقوية   منطقة اليوروإو، «اتفاق قابل للحياةأجل التوصل إلى 

 . ((1«آلية قانونية لطرد دولة عقو منها

وخشهيًة مهن دخهول ، وبعهد مفاوضهات صهعبة مهع األ هراف الدائنهة، و  تطور درامهي مثيهر

رض  رئهيس وزراء اليونهان الشهترا ات الهدائنين بعهد مفاوضهات مارثونيهة ، اليونان دائرة اإلمالل

هه، معهههم سههتفتاء لحزبههه عبههر االسههتفتاء الههذي رمهها القبههول ره االرغههم الههدعم الشههعبي الههذي ومَّ

 . باشترا ات الدائنين لقاء الحصول على قروض جديدة

وجاء هذا الرضو  بعد التصويت على برنام  اإلنقهاذ الهذي أنجهزه البرلمهان اليونهاين مسهاء 

بعد أن اسهتعان رئهيس الهوزراء بهبعا نهواب حزبهه ونهواب المعارضهة  2012آب  /أغسطس 14

 . برنام لتمرير ال

ممثلهة بمشهروع  وجاءت موامقة البرلمان اليونهاين علهى خطهة مسهاعدات ثالثهة إلنقهاذ الهبالد

بهل آليهة تصديق مشروع اتفاق مالي مهن قِ » ويحمل عنوان، صفحة 400ف من حوالي القانون المؤلَّ 

ب جهاءت الموامقهة لتفهتح البها. «االستقرار األوروبية وإصالحات مهن أجهل تطبيهق اتفهاق التمويهل

إذ ، مقابهل مهرض تهدابير تقشهفية جديهدة، مليار يهورو خهالل ثهالث سهنوات 22لحصول أثينا على 

مليار يهورو للبنهك المركهزي األوروبهي   مطلهع  144لت اليونان على هذه الدمعة األولى لسداد عوَّ 

 . وإلنقاذ البالد من اإلمالل، 2012الثلث األخير من أغسطس 

وواجه معارضة من ثلهث نهواب حهزب ، 100ائبًا من أصل ن 222وقد حظي االتفاق بتأييد 

 . سيريزا الحاكم من بينهم وزير المالية السابق يانيس ماروماكيس

الحكومة اليسارية مقابل الرضو  الشترا ات الهدائنين سهوى بإبهداء اسهتعدادهم  ولم تحلَ 

 . (2)لتمديد مترات السداد وخفا معدالت الفائدة وليس خفا الديون

                                                 

 .1ص  1419االنتقام، عدد أوروبا تريد : اليونان: جريدة األخبار اللبنانية، تقرير اقتصادي بعنوان( 1)

/ 14/7ي نيههوز عربيههة، تقريههر حههول موامقههة البرلمههان اليونههاين علههى خطههة مسههاعدات ثالثههة إلنقههاذ الههبالد، سههكا (2)

2012. 
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ت عليه البرلمهان جملهة وَّ اشترا ات الدائنين الواردة   برنام  اإلصالح الذي َص واشتملت 

 :من البنود نذكر منها ما يلي

أن تتراجع الحكومة اليونانية عن إلغاء برنام  الخصخصة الذي أعلنت عنه عشية وغهداة مهوز  .1

 . حزب سيريزا اليساري باالنتخابات

وامقت اليونهان علهى بيهع حقهوق تشهغيل  -لحصر وعلى سبيل المثال ال ا -و  هذا السياق 

 . بعد أن رمقت خصخصة هذه المطارات، األلمانية «مرابورت إيه جي» لشركة إقليميًا مطاراً  14

أول قهرار خصخصهة تتخهذه ( مليهار دوالر 1417)مليار يهورو  1421عد االمتياز الذي تبلغ قيمته ويُ 

خبهت   ينهاير الماضهي بنهاء علهى وعهود بإلغهاء التهي انت، حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبرال

 . (1)ي اإلنقاذالشروط السابقة حول قرَض 

التي تهم إقرارهها بعهد األزمهة الماليهة العالميهة   ، البنوك المتعثرةأن تلتزم الحكومة بخطة دعم  .2

 . وك المتعثرةبهدف حماية دامعي القرائب من مخا ر تقديم حزم إنقاذ مالي للبن، 2002

مها ، أن تلتزم الحكومة بإجراءات ملموسة وكبيرة   مجال خفا اإلنفاق وزيادة   القرائب .1

وإلغهاء بعها ، يستلزم التراجع عن وعودها برمع الحد األدنى لألجور والمعاشهات التقاعديهة

دة وإعها، ح تهأمين صهحي لجميهع المهوا نين مجانهًانْ وَمه، الرسوم عن المهوا نين األكثهر مقهراً 

 . ل إ ...التفاوض على الديون المتراكمة على اليونان

لخطهة اإلنقهاذ لتحقيق األهداف المالية ، أن تعمل الحكومة على إنجاز إصالحات   الموازنة .4

  .حتى تستفيد منها اليونان خالل األعوام الثالثة المقبلة الثالثة

بنهايهة  اشهترا ًا %0422وتتمثل هذه األههداف   حصهر عجهز الموازنهة العامهة لليونهان   

قبهل أن يهتم رمهع ههذه النسهبة ، بنهاية السنة المقبلهة %042العام الحالي مع تسجيل أول مائا بنسبة 

 . ومق المصدر نفسه، %2412   %142ثم إلى ، 2017   %1472إلى 

                                                 

 /أغسهطس 12صهالح الحكهومي، وكالة أسوشييتد برل، تقرير حول اشهترا ات الهدائنين الهواردة   برنهام  اإل (1)

 .2012آب 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/761044/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/8/10/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-110-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/8/10/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-110-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/8/10/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-110-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/8/10/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-110-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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 أنْ ، الموامقة على برنهام  اإلصهالح الهذي اشهتر ه الهدائنونوترتب على تصويت البرلمان ب

رئيس الوزراء األغلبية   البرلمان جراء معارضة العديد مهن نهواب حزبهه   البرلمهان للبرنهام   قَد مَ 

إقدامهه علهى تقهديم اسهتقالته   التاسهع عشهر مهن  مَّ ومهن َثه، وجراء االنقسامات التي شههدها حزبهه

 . جديد ليونان   مخاضي لتدخل ا 2012آب  /أغسطس

مهاز حهزب  2012أيلول  /و  االنتخابات المبكرة التي جرت   العشرين من شهر سبتمبر

 . جددًا باالنتخابات على منامسه حزب الديمقرا ية الجديدة اليمينيسيريرزا اليساري مُ 

مههن  %12447علههى منامسههيه   االنتخابههات بحصههوله علههى  «سههيريزا» وقههد تقههدم حههزب 

، حسبما أعلنت وزارة الداخليهة اليونانيهة، (مقعد   البرلمان 100من أصل  مقعداً  142)ات األصو

 . من األصوات %11444وذلك بعد مرز 

 %22401علهى ، «سيريزا»وهو المنامس الرئيسي له ؛«الديمقرا ية الجديدة» وحصل حزب

المرتبهة الثالثهة بحصهوله  اليمينهي المتطهرف «الفجر الذهبي» بينما احتل، (مقعداً  72)من األصوات 

الحليهف  «اليونهانيون المسهتقلون» بينمها حصهل حهزب، (مقعهداً  12)من األصهوات  %9411على 

 . مقعد % 1491على  «سيريزا»له

 121الحصهول علهى أكثهر مهن  «سهيريزا»على ههذه النتهائ  أصهبح بإمكهان حهزب واعتماداً 

 . ومة تحالفوهو عدد مطلوب لتشكيل حك،   البرلمان اليوناين مقعداً 

مهن أصهوات النهاخبين إلهى أن  %12422أشارت نتائ  االنتخابات بعد مرز  ىمن جهة أخر

 –والحهزب الشهيوعي ، (مقعداً  17) %9422حصل على  «اليسار الديمقرا ي»و «باسوك» ائتالف

 (مقعداً  11) %4401 – «بوتامي»وحزب، (مقعداً  12) 2422%

والهذي يترأسهه وزيهر  ؛«سهيريزا»ي المنشهق مهناليسهار «الوحدة الشعبية» ولم يتمكن حزب

لهم يهتمكن مهن تجهاوز ، ملهة دراخمهاالطاقة السابق بانايوتيس المازانيس المؤيد لعودة اليونان إلى عُ 

 . (1)من األصوات %2429إذ حصل على ، %1الحاجز المطلوب لدخول البرلمان 

ذي تهم التوامهق عليهه مهع موز حزب سيريزا جاء على أرضية االلتزام بالبرنام  اإلصالحي ال

تسهيبيرال عهدم رضهاه عهن  –رئهيس الهوزراء  –  الوقهت الهذي أكهد ميهه زعهيم الحهزب ، الهدائنين

                                                 

أيلهول / سهبتمبر RT ،21مقهائية ، «رال يؤدي اليمين الدستوريةتسيبي –نتائ  االنتخابات اليونانية » تقرير بعنوان (1)

2012. 
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أكهد علهى اسهتمرار النقهال لتحسهين الشهروط لمصهلحة الشهعب و، البرنام  وعن خطط التقشهف

سههاد أن برنامجههه واضههح   انحيههازه لمطالههب الشههعب   مجههال محاربههة الفعههن ناهيههك ، اليونههاين

 . رغم استجابته لمطالب الدائنين، والتهرب القريبي وإعادة االعتبار لليونان

 نهي عهد التقشفوتُ  9198اليونان تطوي صفحة أزمتها المالية عام  -

 «أزمهة المديونيهة»لقد نجحت حكومة اليسار   اليونان    ي صفحة أزمتها المالية المزمنة 

وامهق ، 2012/ 22/9مفهي ، جهافث سهنوات عِ من خالل برنامجها اإلصهالحي علهى مهدى ثهال

وزراء ماليههة منطقههة اليههورو علههى شههروط خههرو  اليونههان مههن برنههام  مسههاعدات اإلنقههاذ الثالههث   

ثينها وتقهديم شهريحة ماليهة أخيهرة آوالذي تقّمن إجراءات لتخفيف الديون على ، 2012أغسطس 

 . لها

بعهد  22/9/2012مر صحفي   وأعلن رئيس مجموعة دول اليورو ماريو سينتينو   مؤت

أن مجموعههة دول اليههورو وامقههت علههى تمديههد ، سههاعات مههن مفاوضههات صههعبة   لوكسههمبور 

كجهزء مهن تخفيهف ، سنوات من صندوق االسهتقرار المهالي األوروبهي 10القروض اليونانية لمدة 

بيهين بموجهب وسيتعين علهى الهدائنين األورو، ينإضامة إلى تمديد مترة استحقاق الدَّ ، عبء ديونها

 . مليار يورو 12منح اليونان دمعة مالية أخيرة تبلغ ، االتفاق

إلهى ضهمان أن تكهون ، التي تمثل نهاية برنام  المساعدات الثالهث لليونهان، وتهدف الحزمة

  الوقهت الهذي تههدف ميهه إلهى العهودة ، وأال تتراجع عن إصالحاتها، أثينا قادرة على تسديد الدين

إلهى أن  مشهيراً ، ورّحب وزير المالية اليوناين يوكليد تساكالوتول باالتفهاق. الإلى أسواق رأل الم

 . أثينا تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل

مبالدنها تطهوي ههذه الصهفحة وتمتلهك كهل المقومهات  ؛إنها نهاية األزمهة   اليونهان»: وقال

ا عانهاه شهعب الهبالد ن الحكومة اليونانية لهن تنسهى مهإ»: وأضاف، «للوصول إلى األسواق وللتنمية

، ««سهيرون النتهائ  علهى وجهه السهرعة»بهأن المهوا نين  داً واعِ ، على مدى السنوات الثماين الماضية

 . أو عبر زيادة اإلنفاق، إن مستوى التقشف سينخفا إما من خالل خفا القرائب: وقال

أكثهر مهن  2010ما لليونهان منهذ عهام ذكر أن االتحاد األوروبي وصهندوق النقهد الهدولي قهدَّ يُ 

عاين من أزمة   الهديون مليار يورو من القروض   إ ار برام  المساعدات المالية ألثينا التي تُ  220

مليهار  29ُأقّر البرنام  الدولي الثالث لهدعم اليونهان بحجهم  2012 آب/ و  أغسطس... الحكومية
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ة مههن ناتجههها المحلههي مائههالب 172أو ، مليههار يههورو 112إذ كانههت الههديون اليونانيههة تتجههاوز الههه، يهورو

ويأمل صندوق النقد الدولي باالتفاق على برنام  جديد للتعاون مهع اليونهان حتهى نهايهة . اإلجمالي

 . (1)لمساعدة أثينا   تجاوز األزمة وتخطيها بالكامل، 2012العام 

 1072 - 1077م مجموعة العشرين لمواجهة الركود َمِق: سابعًا
مههن أجههل وضههع حههد للركههود وتجههاوز  2011ين منههذ عههام م مجموعههة العشههرَمههتوالههت قِ 

عهد السياسهي منهذ حصهول مها يسهمى بهالربيع لكهن غلهب عليهها البُ ، تداعيات األزمة المالية الدوليهة

عد منحهى صهراعيًا ميهها جهراء األزمهة األوكرانيهة واألزمهة السهورية منهذ عهام واتخذ هذا البُ ، العربي

مهن اليهوم األول النعقهاد قمهة العشهرين ر بوتين انسحب لدرجة أن الرئيس الروسي مالديمي، 2011

هههة لموسههكو حيههال أوكرانيهها ودعمههه نتقههادات الموّج إثههر رمقههه لال، 2014 سههبان  أسههتراليا   بري

بل قادة كهل مهن أسهتراليا وكنهدا والمملكهة المتحهدة واتهامه من قِ ، من قبلا للنظام الشرعي   سوري

 . وسيا القيصرية واالتحاد السوميتيالغربية بأنه يسعى الستعادة مجد ر

م مجموعههة َمههونسههتعرض هنهها أبههرز القههرارات والتوجهههات االقتصههادية   كههل قمههة مههن قِ 

 . العشرين

 مرنسا -دوميل    9199قمة العشرين  . أ

 :(2)تقمنت القمة ما يلي

علهى  الطلب من رئيس الوزراء اليوناين جور  باباندريو التراجع عن اقتراح اسهتفتاء اليونهانيين -

بفوائههد يكههرل ، وهههي اتفاقههات تثقههل االقتصههاد اليونههاين؛ اتفاقههات تنظههيم مههديونيتهم ألوروبهها

 . ئة من ناتجهم القومي لسدادهااكثر من خمسين   المأاليونانيون 

، دعوة جميهع دول العهالم إلهى االنقهمام للميثهاق الخهاص بهذلكالقريبي ب التهربمكامحة  -

وذلهك بهههدف الحههد مهن مههالذات المههال ، ا يتعلههق بالقههرائبوااللتهزام بالمعههايير الدوليههة ميمه

                                                 

 .22/9/2012، لكترونيةصحيفة رأي اليوم اإل ( 1)

وال  ..المحهور الفرنسهي األلمهاين يحتهوي أزمهة االقتصهاد األوروبهي: تقرير بعنهوان -محمد بلوط، جريدة السفير( 2)

 .2/11/2011ينهيها، 
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إذ يلجأ األثرياء لفتح حسابات واالحتفهاا بهأموالهم كهي ال يهدمعوا ضهرائب عليهها   ؛ اآلمنة

 . صليةبلدانهم األ

ولم تتمكن القمة مهن التوصهل إلهى اتفهاق محهدد بشهأن زيهادة مسهاهمات أو إعطهاء صهندوق النقهد 

 . اذ الدول المتعثرةالدولي دورًا أكبر   إنق

 المكسيك-لول كابول    9199العشرين  قمة . ب

 :(1)تقمنت قرارات القمة ما يلي

تومير المزيد من األموال لصندوق النقد الهدولي مهن أجهل إتاحهة شهبكات أمهان للمنها ق 

وللتغلب على األزمة المالية والحفهاا علهى االسهتقرار االقتصهادي واالجتمهاعي ، والعالم بأسره

بل زعماء البرازيهل وروسهيا والهنهد إذ أعلن الصندوق عن تقديم تعهدات جوهرية من قِ ، يةوالتنم

مليههار دوالر  429بتقههديم مبلههغ إضهها  قيمتههه ( مجموعههة بههريكس)والصههين وجنههوب إمريقيهها 

 . يأميرك

 روسيا-مدينة سان بطرسبر     9191قمة العشرين  . ت

، 2011/ 2/1الروسهية بتهاري  حاولت قمة مجموعهة العشهرين   مدينهة سهان بطرسهبر  

التوصههل إلههى موقههف موحههد   ققههايا النمههو والتجههارة والشههفامية المصههرمية ومكامحههة التهههرب 

منقسهمة ، مهن إنتاجهه %20سههم بنحهو ي سكان العالم وتُ التي تمثل ثلثَ ، لكن المجموعة، القريبي

 ي االتحههادي حههول عههدة ققههايا مثههل االضههطرابات   األسههواق الناشههمة وقههرار مجلههس االحتيهها

 . ي والحرب   سورياميركي وقف برنام  التحفيز النقدي لالقتصاد األميركاأل

أن االنتعهاخ االقتصهادي العهالمي يبقهى وبينهوا ، وحّذر المؤتمرون من حدوث ركود جديد

وأشهاروا إلهى أن جههود ، بسبب أخطار مرتبطهة خصوصهًا باقتصهادات الهدول الناشهمة ضعيفًا جداً 

ضوءًا على أخطار تهدد النمو   األسواق الناشهمة  واوسلط، العالمي لم تكتمل بعد إنعاخ االقتصاد

 . بسبب التدمقات المالية المتقلبة

                                                 

-ب لههول كههابول بالمكسههيك  2012قمههة العشههرين  تقريههر حههول -سههم العربههيالق -صههحيفة الشههعب الصههينية (1)

20/9 /2012 arabicK people.com>cn. 
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 :(1)وأكدوا على ما يلي

، 2014االلتزام بوضع صيغة جديدة لحسهاب حصهص صهندوق النقهد الهدولي   بدايهة عهام  -

ياسة القريبية الموحهدة ومكامحهة والحلول األساسية للس، للحد من عجز الموازنة   كل بلد

 . الفساد

التوامق على رمقها لحروب العمهالت وعلهى العهودة إلهى التسههيل الكمهي للسياسهة النقديهة  -

 . واستقراراً  من أجل تعزيز نمو االقتصاد العالمي وجعله أكثر ثباتًا، التقليدية

ود النصهف علهى تعهدت الدول الغنية بتطبيق خطط مالية لخفها العجهز   الموازنهات بحهد -

 . 2019ين العام حوالى العام وتثبيت أو خفا معدالت الدَّ  2011قل حوالى العام األ

 . (2)2019لتزام بالتخلي عن الحمائية الجمركية لغاية العام اال -

والسعي إلى بلهو  ، العمل على إيجاد مرص عمل جديدة   قطاع اإلنتا    بلدان المجموعة -

 . وتقليص مستوى الفقرالنمو المستدام والمتوازن 

، علههى أن اآلليههات الماليههة قههد تههؤدي دورًا مهمههًا   شههبكة األمههن المههالي العههالمي التأكيههد -

 . والتصميم المشترك على مكامحة تبييا األموال وتمويل اإلرهاب

 أستراليا  –  بريزبين  9194قمة مجموعة العشرين  . ث

ين للقمة قبيل صهدور البيهان الختهامي بسبب المغادرة المبكرة للرئيس الروسي مالديمير بوت

تشهكل تهديهًدا »بأنهها  موسهكولمن أستراليا والمملكة المتحدة وكندا  احتجاجًا على اتهام قادة كليف 

والهزعم بأنهها دولهة ، وترغب   إعادة األمجاد القائعة لروسيا القيصرية واالتحاد السهوميتي، للعالم

درجت بجهدول األعمهال إلهى ة التي أُ يالمواضيع الرئيس تم تأجيل، «معتدية على الدول األصغر منها

 . وقت الحق

                                                 

اتفاق قادة مجموعة العشرين علهى تحفيهز النمهو » القدل العربي، تقرير اقتصادي حول قمة سان بطرسبر  بعنوان (1)

 .2011/ 2/1، «األموالاالقتصادي ومواصلة مكامحة تمويل اإلرهاب والحيلولة دون تبييا 

، بمدينة سهان بطرسهبر    روسهيا 2011، تقرير حول قمة العشرين عام القسم العربي -وكالة سبوتينيك الروسية (2)

2/1 /2011 arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/tag_10844204 
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 :(1)وتقمن البيان الختامي للقمة

مهن النهات  المحلهي  %241وهو تحقيق نسهبة نمهو ؛ تحديد هدف مشترك لمجموعة العشرين -

 . %2وهو هدف ماق النسبة المقترحة سابًقا والبالغة ، 2012اإلجمالي بحلول عام 

تتمثهل   زيهادة ، ول العالم باتخاذ سلسلة تدابير لتعزيز أنشهطتها االقتصهاديةعودًا من أقوى دوُ  -

 . وخلق الماليين من مرص العمل، يأميركتريليون دوالر  2قدرتها أكثر من 

لمسهاعدة الهدول ، دعم المجموعة لتعبمة الموارد الماليهة للصهندوق األخقهر لألمهم المتحهدة -

 . ةالفقيرة األكثر عرضة للتغيرات المناخي

 تركيا -  أنطاليا  9195قمة مجموعة العشرين  .  

 :تقمن البيان الختامي للقمة ما يلي

 . تشكيل خطة تحرك مشتركة بإشراك الشركات الصغيرة من أجل تحسين بيمة لالستثمار .1

 . وضع خطة إصالح للنظام المالي أمام أزمة البنوك المالية .2

 . لنقد الدوليالعمل على إنجاز توزيع عادل لحصص أعقاء صندوق ا .1

 . العمل على مشاركة الدول النامية   برنام  القريبة العالمي .4

 . العمل على زيادة وصول الطاقة إلى إمريقيا ومق خطة محددة .2

 . وضع خطة لألمن الغذائي للدول ذات الدخل المنخفا .9

وضههع خطههط لمناقشههة الطههرق غيههر المشههروعة وتحديههد مبههاد  الشههفامية بههين القطههاع العههام  .7

. 2))صوالخا
 

 

 

                                                 

موقهههع إلكتهههروين  ،«لميمجموعهههة العشهههرين   بريهههزبين تتعههههد بهههدعم نمهههو االقتصهههاد العههها» تقريهههر بعنهههوان (1)

http://www.dw.com/ar 

/ 21/2بهرل، تقريهر حهول قمهة العشهرين   أنطاليها، ترجمهة وتحريهر تهرك  –صهحيفة صهباح  -شرف أوغهوز  (2)

2012. 
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 الصين -مدينة هانجتشو    9196قمة العشرين  . ح

 :(1)أبرزهاو، تقمن بيانها الختامي العديد من البنود

العمل على تيسير اسهتثمارات القطهاع الخهاص   البنيهة األساسهية وتعزيهز تنميهة التمويهل  -

 . األخقر وسوق االستثمار وتطوير التمويل الشامل

 . اإللكترونية للتجارة العالميةالعمل على إنجاز مبادرة المنصة  -

وزيهادة المشهروعات ، التأكيد على ضرورة بدء مسار جديد للنمهو االقتصهادي العهالمي - -

وتعزيهز االبتكهار   األدوات الماليهة مهن أجهل اسهتثمارات ، عالية الجهودة وقابلهة التمويهل

 . البنية األساسية

االقتصاد استمرار تعثر  -1072األوضاع االقتصادية عام : ثامنًا

 العالمي منذ األزمة المالية

ورغم انعقهاد سلسهلة ، 2002العالمية عام  األزمة الماليةبعد مرور سبع سنوات على اندالع 

  عهام  واصهل االقتصهاد العهالمي تعثهره، وعة السهبع الكبهار ولمجموعهة العشهرينمؤتمرات لمجم

2012 . 

انحدر متوسهط ، «2019قعاته لعام االقتصاد العالمي تو وضعَ » األمم المتحدةلتقرير  مومقًا

 . منذ اندالع األزمة %24معدل النمو   االقتصاديات المتقدمة بما يتجاوز 

 12بزيادة بلغت نحهو ، مليونًا 44وقد بلغ عدد العا لين عن العمل   الدول المتقدمة نحو 

  .(2)  حين بلغ التقخم أدنى مستوياته منذ بداية األزمة، 2007عن عام  مليونًا

                                                 

تفهاق علهى تعزيهز التعهاون ا» بعنهوان 2019تقرير حهول مهؤتمر مجموعهة العشهرين   مدينهة هانجشهو   الصهين  (1)

  http://www.egynews.net/1042501«واإلصالحات والنمو

الجزيهرة نهت، ، «2002أسهباب تعثهر االقتصهاد العهالمي منهذ األزمهة الماليهة »، وحميهد رشهيد جوزيف سهتيغليتز( 2)

 .بروجكست: المصدر

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efafd45f-f732-4798-be5c-7fe95f889c48
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
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 1) ) تقلب معدالت نمو البلدان المتقدمة

وههو . تقلبهًاكثر أ هو أن معدالت نمو البلدان المتقدمة أصبحت أيقًا األمر األكثر إزعاجًا

مفتوحههة  رأسههماليةتمتلههك حسههابات  -باعتبارههها اقتصههاديات متقدمههة -ألنههها ، أمههر مثيههر للدهشههة

أي أنهها ، التدمق الحر لرأل المال وتقاسهم المخها ر الدوليهةكان ينبغي لها أن تستفيد من ، بالكامل

كهان مهن الواجهب أن ، وعهالوة علهى ذلهك. من تقلبهات االقتصهاد الكلهي قليالً  بالتالي شهدت قدراً 

 . بتثبيت استهالكها -بما   ذلك إعانات البطالة -تسمح التحويالت االجتماعية لألسر 

التقشهف المهالي والتيسهير الكمهي  -ما بعهد األزمهة بيد أن السياسات التي سادت خالل مترة 

، لههم تقههدم إال القليههل مههن الههدعم لتحفيههز اسههتهالك األسههر -مههن قَِبههل البنههوك المركزيههة الكبههرى

كانت هذه السياسات تميل إلهى جعهل األمهور أشهد ، بل على العكس من ذلك. والنمو، واالستثمار

 . سوءاً 

التهي تلهت التقشهف  –عهد األزمهة الماليهة العالميهة إن السياسات التي سادت خالل مترة ما ب»

م إال القليهل مهن الهدعم لتحفيهز  -الكبهرى المالي والتيسير الكمي من قَِبهل البنهوك المركزيهة لهم تقهدِّ

كانهت ههذه السياسهات تميهل إلهى ، بل علهى العكهس مهن ذلهك، استهالك األسر واالستثمار والنمو

 . «جعل األمور أشد سوءاً 

وههو مها ، لم ينجح التيسير الكمي   تعزيهز االسهتهالك واالسهتثمار، الواليات المتحدةمفي 

خهزائن البنهوك المركزيهة    إلى حقيقة مفادها أن أغلب السهيولة اإلضهامية عهادت إلهى يرجع جزئيًا

 . هيمة احتيا يات مائقة

والهذي ، 2009وبالتالي مإن قانون تخفيف القيود التنظيمية   مجال الخدمات الماليهة لعهام 

ي بهدمع مائهدة علهى االحتيا يهات ميركهاأل( البنهك المركهزي)االحتيا ي االتحادي  ض مجلسموَّ 

 . (2) تقويا الهدف األساسي للتيسير الكميتسبب  ، (التابعة للبنوك)المطلوبة والزائدة 

قهدم قهانون االسهتقرار ، ومع اقتراب القطاع المالي   الواليهات المتحهدة مهن حامهة االنهيهار

، التاري  الِفعلي لهدمع الفائهدة علهى االحتيا يهات لهثالث سهنوات 2002االقتصادي للطوار  عام 

                                                 

 .المصدر السابق (1)

 .بروجكست: الجزيرة نت، المصدروحميد رشيد، مصدر سابق،  جوزيف ستيغليتز (2)

http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/b329ed88-a1d5-448e-ac9d-0aa1e3746fbb#1
http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/b329ed88-a1d5-448e-ac9d-0aa1e3746fbb#1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/cb41bbe3-1620-41eb-88b2-f7ae950d6113
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
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لت االحتيا يههات الفائقههة التههي جَّ َسهه، اونتيجههة لهههذ. 2002 تشههرين أول /إلههى األول مههن أكتههوبر

مليار دوالر خهالل الفتهرة  200من متوسط ، كبيراً  يحتفل بها مجلس االحتيا ي االتحادي ارتفاعًا

واختههارت المؤسسههات . 2012 -2001تريليههون دوالر خههالل الفتههرة  149إلههى  2000-2002

وكسهب ، قهراض االقتصهاد الحقيقهيمهن إ المالية االحتفاا بأموالها لدى االحتيا ي االتحادي بدالً 

 . خالل السنوات الخمس الماضية -خالية من المخا ر تمامًا -ما يقرب من ثالثين مليار دوالر 

مقدمهة مهن االحتيها ي  -ومستترة إلى حد كبير -والواقع أن هذا يرقى إلى إعانة دعم سخية 

مسهوف تزيهد ، يهة الشههر الماضهيميركونتيجة لرمع أسهعار الفائهدة األ. االتحادي إلى القطاع المالي

 . مليار دوالر هذا العام 11إعانة الدعم بمقدار 

  عهدم تحقهق الفائهدة المرجهوة مهن أسهعار  إن الحوامز القارة للقطاع المالي كانهت سهببًا

 . الفائدة المنخفقة

ه فر لمها وألن التيسير الكمي نجح   اإلبقاء على أسعار الفائدة عند مسهتوى أقهرب إلهى الصِّ

مكههان مههن الواجههب أن يشههجع الحكومههات   البلههدان المتقدمههة علههى ، قههرب مههن سههبع سههنواتي

 . االقتراض واالستثمار   البنية األساسية والتعليم والقطاعات االجتماعية

وكانت زيادة التحويالت االجتماعية خالل متهرة مها بعهد األزمهة تعمهل علهى تعزيهز الطلهب 

 . السةالكلي وجعل أنماط االستهالك أكثر س

ُيظِههر تقريهر األمهم المتحهدة بوضهوح أن االسهتثمار الخهاص   مختلهف ، عالوة على ذلك

ألسههعار الفائههدة الشههديدة  نظههراً ، بلههدان العههالم المتقههدم لههم يسههجل النمههو الههذي كههان المههرء ليتوقعههه

بعهد  ظل نمهو االسهتثمار   متهرة مها، متقدمًا من أكبر عشرين اقتصاداً  اقتصاداً  17مفي . االنخفاض

   أقل مما كان عليه قبل اندالع األزمة؛ كما شهدت خمسة اقتصاديات منهها انخفاضهًا 2002عام 

 . 2012-2010االستثمار خالل الفترة 

والتهي -لت سندات الدين الصهادرة عهن شهركات غيهر ماليهة سجَّ ، وعلى المستوى العالمي

 . ترة نفسهازيادة كبيرة خالل الف -من المفترض أن تنفذ استثمارات ثابتة

أن العديهد مهن الشهركات غيهر الماليهة  مهإن ههذا يعنهي ضهمنًا، وبما يتماشى مع أدلهة أخهرى

اسههتخدمت هههذه ، مههن االسههتثمار لكههن بههدالً . مسههتفيدة مههن أسههعار الفائههدة المنخفقههة، اقترضههت
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وبالتالي مقهد تسهبب . الشركات األموال المقترضة إلعادة شراء أسهمها أو شراء أصول مالية أخرى

وربحيهة القطهاع ، والقيمهة السهوقية، التيسير الكمي   تحفيهز زيهادات حهادة   مسهتويات االسهتدانة

 . المالي

 . ولم َيُعد أي من هذا بفائدة ُتذَكر على االقتصاد الحقيقي

هه فر ال يههؤدي ومههن الواضههح أن اإلبقههاء علههى أسههعار الفائههدة عنههد مسههتوى قريههب مههن الصِّ

 . االئتمان أو االستثمار بالقرورة إلى مستويات أعلى من

مإنههها تختههار الههربح دون مجازمههة أو حتههى المقههاربة ، معنههدما ُتعطههى البنههوك حريههة االختيههار

لنمههو اولههيس اإلقههراض الههذي مههن شههأنه أن يههدعم الهههدف األعههرض المتمثههل   تحقيههق ، الماليههة

 . االقتصادي

رخيصهة  أمواالً  صندوق النقد الدوليأو  البنك الدوليعندما ُيقرِض ، وعلى النقيا من هذا

 . على البنود التي يمكنها إنفاق هذه األموال عليها مإنه يفرض شرو ًا، للبلدان النامية

لهيس مقهط  الواجب أن يهأتي التيسهير الكمهي مصهحوبًا كان من، وإلحداث األثر المرغوب

 . بأهداف إقراض محددة للبنوك بل أيقًا، بجهود رسمية الستعادة قنوات اإلقراض القعيفة

كهان مهن الواجهب علهى االحتيها ي ، علهى عهدم اإلقهراض من تشهجيع البنهوك معليهًا وبدالً 

 . االتحادي أن يعاقب البنوك الحتفاظها باحتيا يات مفر ة

 . (1)خفا الفائدة واألسواق الناشمة

و  حههين حققههت أسههعار الفائههدة الشههديدة االنخفههاض القليههل مههن الفوائههد بالنسههبة للبلههدان 

 . مإنها مرضت تكاليف كبيرة على اقتصاديات األسواق النامية والناشمة، المتقدمة

ائهد بالنسهبة حققت ميه أسعار الفائهدة الشهديدة االنخفهاض القليهل مهن الفو   الوقت الذي»

 . «مإنها مرضت تكاليف كبيرة على اقتصادات األسواق النامية والناشمة، للبلدان المتقدمة

الزيادات الحادة   تهدمقات رأل المهال عبهر ، وكانت النتيجة غير المقصودة للتيسير الكمي

دوالر   مقد زاد إجمالي تدمقات رأل المال إلهى البلهدان الناميهة مهن نحهو عشهرين مليهار . الحدود

 . 2010إلى أكثر من ستمائة مليار دوالر   عام  2002عام 

                                                 

 .بروجكست: الجزيرة نت، المصدريد رشيد، مصدر سابق، وحم جوزيف ستيغليتز (1)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/939f540e-b072-4ab1-91f9-07b6c4a247f9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/71a857b2-1666-46d8-86c9-92b2823f43a5
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كانت العديد من األسواق الناشمة تواجه صعوبة   إدارة االرتفهاع المفهاجئ ،   ذلك الوقت

 . وقد ذهب القليل من هذه التدمقات إلى االستثمار الثابت،   تدمقات رأل المال

وههذا . لنامية تبا أ بشكل كبير خالل مترة ما بعهد األزمهةوالواقع أن نمو االستثمار   الدول ا

من المتوقع أن تسجل البلدان النامية مجتمعة أول صا  تدمق لهرأل المهال إلهى الخهار  منهذ ، العام

 . مليار دوالر 912بمجموع ، 2009عام 

دمق السهيولة ويبهدو أن ته. وال تقوم السياسة النقدية وال القطاع المالي بما ينبغي لهما القيام به

مهن تعزيهز  بهدالً ، ق ثروات مالية وتقهخيم مقاعهات األصهوللْ ذهب على نحو غير متناسب نحو َخ 

 . االقتصاد الحقيقي

مإن القيمهة الرأسهمالية ، ورغم االنحدارات الحادة   أسعار األسهم   مختلف أنحاء العالم

نها أن نتجاههل خطهر انهدالع وال يجهوز ل. للسوق كحصة من النات  المحلي اإلجمالي تظل مرتفعهة

 . أزمة مالية أخرى

وههي تبهدأ بإعهادة ، ام والشهاملسهتَد وهناك سياسات أخرى تحمل الوعد باستعادة النمهو المُ 

، والمزيهد مهن الِفكهر الطويهل األجهل، كتابة قواعد اقتصاد السهوق لقهمان قهدر أكبهر مهن المسهاواة

 . وبنية الحوامز المناسبةوكبح ِجماح السوق المالية من خالل التنظيم الفّعال 

لكههن األمههر يسههتلزم أيقههًا زيههادات كبيههرة   االسههتثمار العههام   البنيههة األساسههية والتعلههيم 

، مهن خهالل مهرض ضهرائب بيميهة، على األقهل جزئيهًا، وكل هذا يحتا  إلى التمويل. والتكنولوجيا

وكيات الريعيهة التهي والقرائب على االحتكهار وغيهر ذلهك مهن السهل، بما   ذلك ضرائب الكربون

والتهي تسهاهم بشهكل كبيهر   توسهيع مجهوة التفهاوت وإبطهاء ، أصبحت منتشرة   اقتصهاد السهوق

 . (1)النمو

                                                 

 .بروجكست: الجزيرة نت، المصدروحميد رشيد، مصدر سابق،  جوزيف ستيغليتز (1)
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عمق األزمة ويهز ُي –(1072)زلزال استفتاء بريطانيا : تاسعًا

 العولمة النيوليبرالية
 حزيهران/ يونيهو 24نتيجهة االسهتفتاء   ، لقد جاء انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبهي

ليعمهق  - %4241لصهالح االنسهحاب مقابهل  %2141الذي صوت ميه النهاخبون بنسهبة  - 2009

وليكشهف عهن العديهد مهن التهداعيات ، وليههز العولمهة النيوليبراليهة، الكبهرى 2002تداعيات أزمة 

 :أبرزها ما يلي، والحقائق

 . لرأسمالية العالميةعمق أزمة اانسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي يُ : أوالً 

شهكل وليُ ، جاء انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي ليزيهد مهن أزمهة الرأسهمالية العالميهة

ويفسههح المجههال الحقههًا لركههود  -أزمههة مجمههل الههنه  النيههوليبرالي – 2002عههامالً معمقههًا ألزمههة 

 . 9000مكمل للركود الذي عصف بالواليات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم عام 

إن االنفصال البريطهاين عهن االتحهاد ، لي يسمح بالقولوكشف استفتاء بريطانيا عن تقدير أوَّ 

يشّكل الحلقة الثانيهة مهن األزمهة االقتصهادية الرأسهمالية التهي انفجهرت   عهام ، األوروبي وتداعياته

2002 . 

مههن تفاعالتههها  صههار إلههى تجاوزههها والحههدإذ إنههه مههن المنطقههي اعتبههار أن األزمههة التههي لههم يُ  

، سنوات من محهاوالت معالجتهها 2ستستفحل أكثر وستظهر مفاعيلها على السطح بعد ، التدميرية

، ولتكشف أن قدرة النظام الرأسمالي على تجاوز أزماته   ظل العولمهة المتوحشهة كانهت محهدودة

كويامها   كتابهه لرؤية المفكر الرأسهمالي مرانسهيس مو وخالمًا، زمات والقدرات السابقةلأل خالمًا

 . (1)الذي تحدث ميه عن االنتصار الحاسم للنظام الرأسمالي« نهاية التاري »الشهير 

  رأي بعا المحللين والخبهراء  –حلقة انسحاب بريطانيا من االتحاد  -لكن هذه الحلقة 

 . 9000تظل أقل خطرًا من حلقة األزمة المالية واالقتصادية العالمية عام ، االقتصاديين

الذي شهدته األسواق العالمية نتيجهة قهرار بريطانيها الخهرو   «الجمعة األسود» كان يوملقد 

ر بأزمههة مصههرف ليمههان بههراذرز   الواليههات ذكِّ وإن كانههت أبعههاده ُتهه، مههن االتحههاد األوروبههي قاسههيًا

                                                 

جريههدة األيههام  ،«الحلقههة األخطههر   األزمههة االقتصههادية: الزلههزال البريطههاين» مهنههد عبههد الحميههد، مقههال بعنههوان (1)

 .2011/ 29/9الفلسطينية، 
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إذ لهم ، اضربشكل كبير   الوقت الح إال أن النظام المالي العالمي ال يبدو مهدداً ، يةميركالمتحدة األ

 حهين انههار مصهرف األعمهال، 2002يشهد المستثمرون مثل هذه التقلبات منذ األزمة الماليهة عهام 

 . (1)2011وعندما حدثت أزمة الديون   منطقة اليورو التي بلغت ذروتها   صيف  «ليمان براذرز»

والغمههوض االقتصههادي ، 24/9/2019 وإذا كانههت عواقههب تراجههع البورصههة الجمعههة

إال أنهه مهن ، قهد تسهتمر لهبعا الوقهت االتحهاد األوروبهياسي المرتبط بخرو  بريطانيها مهن والسي

 . 2002التحدث عن أزمة مالية جديدة وقاسية مثل أزمة  الصعب   المرحلة الراهنة

: المقيم   لنهدن آالن زيتهوين «نفستمنتس مرنساإراسل » العمليات   شركة وقال مدير إدارة

رار مها حصهل   ققهية لسنا أمام دوامة على غِ ، ...()إننا ال نشهد موجة بيع على خلفية حركة هلع »

 . «(2)ري سندات الديون   السداددِ ْص مع ترقب سلسلة تبعات وتعثر مُ ، ليمان براذرز

الحركههة بلغههت  إن»: «مإآي  كههسإ» لخبيههر االقتصههادي لههدى شههركةوقههال لههوران كالميههل ا

ن الوضع أقل خطهورة بكثيهر مهن إ»: ًامقيف.. «لكنها ليست كارثية   الوقت الحاضر كبيراً  حجمًا

 . «2011وأحداث صيف ، االنهيار الذي نجم عن ليمان

قهرر لهم يُ  مإن ما اهتز صهباح الجمعهة األسهود، لما حصل خالل أزمة مصرف ليمان وخالمًا

 . مصير النظام المالي

المسههتثمرين الههذين كههانوا يخشههون انهيههار القطههاع  حاصههرت المخهها رُ ، 2007-2002  

 . نتيجة أزمة الرهونات العقارية والصعوبات التي واجهتها المصارف، المالي

وينطههوي خههرو  بريطانيهها مههن االتحههاد األوروبههي علههى تحههديات سياسههية خطيههرة للبنههاء 

غيهر أنهه ال يحمهل   الوقهت الحاضهر علهى ، بل لمكانة السوق المالية نفسها   لندن، ال، األوروبي

 . 3))إعادة النظر   االستقرار المالي العالمي

إمكانيهة أن يكهون خهرو  بريطانيها مهن  «أوكسهفورد إيكونهوميكس» ويستبعد خبراء مكتهب

نحهى سهيمًا  بد أن تتخذ أمور كثيرة مَ ال معتبرين أنه، «ليمان( أزمة)لحظة شبيهة به» االتحاد األوروبي

 . حتى يتلقى النظام برمته ضربة ال يمكن إصالحها،   الوقت نفسه

                                                 

 .2019يونيو  22، مرانس برل، «وهل يكّرر األزمة االقتصادية العالمية..خرو  بريطانيا» بعنوان تقرير (1)

 .المصدر سابق (2)

 .2019يونيو  22، مصدر سابق، «وهل يكّرر األزمة االقتصادية العالمية..خرو  بريطانيا» تقرير بعنوان (3)

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/6/24/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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إذ تبهدو ، للحهديث عهن أزمهة اقتصهادية علهى النطهاق العهالمي كما أن الوقهت مها زال مبكهراً 

 . (1)بمنأى عن تبا ؤ اقتصادي قوي، باستثناء بريطانيا، الدول الكبرى جميعها

عن التحديات التهي مهّر بهها االتحهاد األوروبهي منهذ األزمهة ، عزل نتائ  االستفتاء وال يمكن

وال عههن أزمههة الالجمههين ، والتههي وّلههدت أزمههة منطقههة اليههورو( 2001 -2002)الماليههة العالميههة 

إذ شههّكلت جميعههها دمعههة جديههدة حركههت رغبههة االنفصههال مههن ، والتخههبّط األوروبههي   معالجتههها

وتشهير اسهتطالعات الهرأي المختلفهة إلهى أنههم يزيهدون أو ، من البريطهانيين   وجدان كثير، جديد

 . (2)ينقصون بقليل عن نصف الشعب

انخفها سهعر ، مهن االتحهاد األوروبهي   بريطانيها «االنسهحاب» وعقب إعالن موز خيهار 

كمهها شهههدت أسههواق األسهههم ، 2001سههترليني إلههى أدنههى مسههتوياته منههذ عههام صههرف الجنيههه اإل

 . واعتبرها البعا بداية أزمة وركود، ت   العالم خسائر كبيرةوالسندا

وكان قطاع البنوك والشركات المالية هو الخاسر األكبر من بين كامة القطاعات علهى مؤشهر 

 . بأكبر خسارة بالنسبة المموية على اإل الق %14ومقد القطاع نحو ، داو جونز ستوكس أوروبا

 ىبعههدما أنههه، %242بنسههبة  200نههد بههورز آاندرد لههة لمؤشههر سههتوانخفقههت العقههود اآلجِ 

بفعههل تكهنههات لصههالح بقههاء  %141بنسههبة  مرتفعههًا «وول سههتريت» المؤشههر تعههامالت األمههس  

 . (3)بريطانيا ضمن االتحاد األوروبي

، 2019يونيههو  24وهبطههت مؤشههرات األسهههم األوروبيههة خههالل تعههامالت يههوم الجمعههة 

وتراجهع مؤشهر داو جهونز . 2002ألزمهة الماليهة العالميهة عهام لتسجل أكبر خسارة يومية لهها منهذ ا

                                                 

 .المصدر سابق (1)

العربيهة نهت،  –أسباب مغهادرة بريطانيها االتحهاد األوروبهي، األسهواق العربيهة  هذه :مقال بعنوان -حنان المنوري  (2)

21 /9 /2019. 

األسههم األوروبيهة تسهجل أكبهر  ..بعهد اسهتفتاء بريطانيها :جريدة الصباح العربي المصرية، تقرير اقتصادي بعنوان (3)

 .2019/ 24/9خسارة لها منذ األزمة المالية العالمية 
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وههو    ريقههه صههوب تسههجيل أكبهر خسههارة يوميههة بالنسههبة ، %749بنسههبة  900سهتوكس أوروبهها 

 . (1)2002المموية منذ األزمة المالية العالمية التي ضربت األسواق عام 

بعههد أن ، مههن قيمتههه %10حزيههران أكثههر مههن  /يونيههو 24الجنيههه اإلسههترليني الجمعههة  ومقههَد 

ى سهعر العملهة وَ كمها َهه، أظهرت نتهائ  االسهتفتاء األوليهة خهرو  بريطانيها مهن االتحهاد األوروبهي

 . للدوالر 141102إلى ، مقابل الدوالر «اإلسترليني» البريطانية

أدنهى ، عد هذا الهبوط الحاد لقيمة الجنيهه اإلسهترلينييُ ، االقتصادية «بلومبر » لوكالة وومقًا

 . 1122توى له منذ عام مس

 «20يهورو سهتوكس » إذ ههبط مؤشهر، غيهر مسهبوق لت األسهم األوروبية انخفاضهًاوسجَّ 

بنسههبة  «FTS100» كمهها تراجههع مؤشههر، نقطههة 24112412ليصههل إلههى مسههتوى  %1414بنسههبة 

 %4427الفرنسهي بنسهبة  «كهاك» وهوى مؤشر، نقطة 94219440ليصل إلى مستوى عند  1490%

وارتفهع ، األلماين مخالف باقي المؤشرات األوروبية «داكس» أما مؤشر، نقطة 44242490ليسجل 

 . (2)نقطة 104227401ليصل إلى مستوى  %1422بنسبة 

 نخفهها مؤشههر سههوق المبههادالت    وكيههواإذ ، حههاداً  وشهههدت بورصههة  وكيههو تراجعههًا

أمهههها ، نقطههههة 14210429نقطههههة إلههههى مسههههتوى  1147471أي ، %2410القياسههههي «نيكههههي»

 . نقطة 1112420نقطة إلى  102411بخسارته  %2419األوسع مقد هبط  «توبيكس»شرمؤ

ل سهجَّ وههو رقهم لهم يُ  ؛يهن 11404( بالتوقيهت المحلهي)وبلغ سعر الدوالر منتصف النهار 

 . 2011 تشرين ثاني / منذ نوممبر

مهع  %2تراجعاتجهاوزت نسهبته ، لت أسهم الشركات الكبرى   بورصة  وكيهوهذا وسجَّ 

 . مؤيدي خرو  بريطانيا من االتحاد األوروبيتقدم 

 إذ خسههر سههههم، وهبطههت أسهههم شهههركات التصههدير بصهههفة عامههة متهههأثرة بصههعود الهههين

 . % 241 «باناسونيك كورب»و %247بنسبة  «تويوتا موتور »و %242 «بريدجستون كورب»
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 «يهيتاشه» إذ هبطهت أسههم؛ وعانت أسهم الشركات التي تملهك مراكهز إنتها    بريطانيها

صنع سهيارات   المملكهة المتحهدة التي تُ  «نيسان موتور»و %1041صنع قطارات   بريطانيا التي تُ 

241 % . 

إذ تراجعههت أسههعار الههنفط بشههكل حههاد متههأثرة بنتههائ   ؛ولههم تكههن أسههعار الههنفط أومههر حظههًا

مههن البريطههانيين لخههرو  المملكههة مههن االتحههاد  %2141االسههتفتاء األوليههة التههي أظهههرت تأييههد 

 . 1)) األوروبي

 42441ليصهل إلهى  %1144بنسهبة ، القياسهي «برنهت» كمها ههبط سهعر برميهل خهام مهزي 

 . دوالر 47494ليصل إلى  %4411ي الخفيف بنسبة ميرككما تراجع سعر برميل الخام األ، دوالر

ليسجل أعلى مكاسبه منهذ األزمهة الماليهة العالميهة    %2أما المعدن األصفر مقد قفز بنسبة 

بعدما أصيبت األسواق بالصدمة بسبب تصويت البريطانيين لصالح الخهرو  مهن االتحهاد ، 2002

، نهةوهو ما أذكى اضطرابات السوق التي دمعت المستثمرين لإلقبهال علهى األصهول اآلمِ ، األوروبي

باعتباره من المالذات اآلمنة األخرى مثل السندات مهع هبهوط األصهول التهي تنطهوي علهى مخها ر 

 . سترلينيم والجنيه اإلمثل األسه

 )األونصههة)دوالر لألوقيههة  1111490إلههى  %241وارتفههع الههذهب   المعههامالت الفوريههة 

دوالر لألوقيهة  1122420بتوقيت موسكو بعهدما صهعد   وقهت سهابق إلهى  1:11حلول الساعة ب

 /  سهبتمبر %11قفهز نحهو قهد وكهان الهذهب . 2014آذار  /أعلى مستوى له منذ مارل مسجالً 

 . 2002أيلول 

 1122420إلههى  %447آب  /يههة اآلجلههة تسههليم أغسههطسميركوزاد الههذهب   العقههود األ

 . دوالر لألوقية

، دوالر لألوقيهة 17491إلهى  %244ومن بين المعادن النفيسة األخرى ارتفعهت الفقهة 

 242إلههى  %1 دوالر لألوقيههة بينمهها هههبط البالديههوم نحههو 171472إلههى  %144وزاد البالتههين 

 . 2)) لألوقية راً دوال
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إذ انخفقهت أسهعار األسههم ، وتأثرت المصارف البريطانية الكبرى على وجهه الخصهوص

كمهها انخفهها سهههم رابطههة . %12بحههوالي ، ورويههال بانههك أوف سههكوتلند، ولويههدز،   بههاركليز

%20« هاول بيلدرز»
)1) . 

د تراجهع الجنيهه مقه، مالخراب الذي تركه االستفتاء لم يكن مقتصرًا على المشههد السياسهي

وههو أمهر ، مقابهل الهدوالر %٠١خالل أقل من ست ساعات من بدء مرز نتائ  االستفتاء بأكثر مهن 

مرحلة التدمير الممهنه  لالقتصهاد ، ٠٨٩١وانحدرت قيمته إلى مستويات اله، لم يحدث   التاري 

 . على أيدي الليبراليين األوغاد

ه تثمرون مهن أسههم الشهركات البريطانيهة ص المسهولم تكد بورصات آسهيا تفهتح حتهى تخلَّ

بليهون جنيهه مهن قيمتهها  ٠٢١ومقدت بورصة لنهدن ، الكبرى بخسارة لتقليل خسائر مستقبلية أمدح

 . (2)٢١١٩ر بالفوضى التي سادت األسواق إبان أزمة ذكِّ   أجواء تُ ، عند بدء التداول

ناشهد ميهه الجميهع عهدم ي 2019/ 24/9ذل بتاري  لترا إلى إصدار بيان مُ جواضطر بنك إن 

لتههرّد عليههه بعهد دقههائق شههركة التصهنيف المههالي العههالمي األشهههر ، مقهدان الثقههة باالقتصههاد البريطهاين

 . الحالية الممتازة AAA بالشروع   خفا تصنيف البالد االئتماين من درجة اله

مهالي أنه سيتخذ جميع الخطوات القهرورية لقهمان االسهتقرار النقهدي وال» وأعلن   بيانه

وأنههه يراقههب بنههك إنجلتههرا ... بعههد تصههويت البريطههانيين لصههالح الخههرو  مههن االتحههاد األوروبههي

شهرع البنهك   خطهة  هوار  واسهعة ويعمهل بالتعهاون الوثيهق مهع وقد . «... » التطورات عن كثب

 . (3)«وزارة االقتصاد والمالية وغيرها من السلطات المحلية إلى جانب البنوك المركزية   الخار 

قد يبدو شأنًا داخليًا لجزيرة صغيرة نسهبيًا تعهيش علهى ههامش قهارة ، على ُسوئه، ذلك كله

لكنهها ال تمهّس علهى نحهو ، وانعكاسات هه متوقعة إلى حد ما هه ألداء سلطة احترمت الفشهل، عجوز

أو أو حتى سوية الرأسمالية البريطانية ذاتها على المدى المتوسهط ، جذري بصحة االقتصاد العالمي

 . الطويل
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يرلنههدا أسههكتلندا وإخاصههًة وأن ( بريطانيهها العظمههى)انفههراط عقههد المملكههة المتحههدة  :ثانيههًا

 . الشمالية صوتتا لصالح البقاء   االتحاد األوروبي

يرلنهدا الشهمالية وجبهل  هارق باالنفصهال عهن بريطانيها ردًا أمقد هددت كل من إسهكتلندا و

مهإن لهدى ، ولطالما أن الوحدة واالنفصال يتحققان باالستفتاء، على انفصالها عن االتحاد األوروبي

 . هذه البلدان أكثرية حاسمة تسمح لها باالنفصال عن بريطانيا

كما أن انسحاب بريطانيا من االتحاد يمهد الطريق أمام دول أخرى لالنسحاب مهن االتحهاد 

 . سدد ضربة قوية للعولمةما يُ ؛ رار بريطانيااألوروبي على غِ 

مهإن ، «بريطانيا والرد على العولمة»الباحث مرزوق الحلبي   مقالة له تحت عنوان  وحسب

جزءًا كبيرًا من نتائ  االستفتاء والخطاب الذي تّم تداوله بين مؤّيد للبقاء ضهمن االتحهاد أألوروبهي 

وّتر وبهين الته، يكشف مدى العالقة بين دواعي االسهتفتاء ونتائجهه، وبين الداعين إلى االنسحاب منه

و  األذههان األزمهة اليونانيهة عهام ، وبهين الدولهة السهيادية، بين سيرورة العولمهة بصهيغتها األوروبيهة

إقليميهة » وأصهوات، وارتفاع الصوت اليوناين الداعي إلى االنفصال عهن االتحهاد األوروبهي 2012

 . (1)  أرجاء أوروبا مشابهة «و نية

لساحة األوروبية والدعوات لالنفصهال عهن السهياق التوّتر   ا سوبويفسر الحلبي زيادة من 

 . (2)العولمي لالتحاد بما يلي

 . مقدان الدولة لشخصيتها الو نية لصالح مؤسسات االتحاد .1

ققهائيًا اكتسهب مهع  -دسهتوريًا  -سياسهيًا  -ماالتحاد األوروبي بوصهفه كيانهًا اقتصهاديًا 

ى رغههم كههل محههاوالت المراعههاة علهه، الوقههت سههيادة عههابرة للحههدود سههبقت السياسههة الو نيههة

 . والتطمينات

عبهر القهارة وعبهر الحكومهات ، ملمؤسسات االتحاد القرار األسهال   العمليهة االقتصهادية

، ولمؤسسههاته االقتصههادية القههول الفصههل   التعاقههدات االسههتراتيجية للههدول، خههب المتنّفههذةوالن  

عّلهههق بالديموقرا يهههة وحقهههوق ولمؤسسهههاته رأي أسهههال   السياسهههات الخارجيهههة و  مسهههائل تت
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حهق ( اتفاقيهة شهنغين مهثالً )ولمؤسسهاته . من خالل المحكمة األوروبية لحقهوق اإلنسهان، اإلنسان

 . تحديد السياسات   مسائل تنظيم الهجرة العاملة إلى أوروبا وبين دولها المختلفة

مهن األواين السياسهية حولهت الهدول األوروبيهة إلهى نهوع  -مثهل ههذه التغييهرات الدسهتورية 

 . مة باستيعاب المحتويات كلها وقبول المتغيرات   كل المساحة األوروبيةالملزَ ، المستطرقة

مهإن العمهل المؤسسهي لالتحهاد وقراراتهه ينطهوي   أحهد أبعهاده نوعهًا مهن ، وارتبا ًا بما تقهدم .2

، اتههاحتهى داخهل الهدول ذ، مسؤولياتها نحو االقتصادات األضهعف، تحّمل االقتصادات القوية

 . ومؤسساته   بروكسيل «المركز األوروبي» وتبعية ما من االقتصادات األضعف إلمالءات

وزادت مهن ثقهل ، وباتت أقرب إلهى منّفهذة لهها، ع مكانة الدول الو نية كصانعة للسياساتتراُج  .1

على ما يعنيه ذلك مهن تطهوير سهيادة أوروبيهة عهابرة علهى حسهاب السهيادات ، المركز األوروبي

 . ية أو المحليةالو ن

خيههوط اللعبههة   حيزههها   ، وبالتههالي مقههدت الحكومههات خاصههة   االقتصههادات القههعيفة

ردود معهل عهّززت مهن النزعهات  -  غيهر أوروبها أيقهًا  -األمر الذي أحهدث ، مسائل و نية هامة

ز مها يحصهل   ومهن أبهر. «الشهحن الهو ني»و «الُهوية القومية »اليمينية المتشددة العائدة َهْرولًة إلى

، وللعمالههة األجنبيههة   شههكل خههاص، عههادي للهجههرة بشههكل عههامهههذا البههاب هههو ذاك الشههحن المُ 

 !من أجانب مقيمين أو أنهم سيأتون بماليينهم «الثقامة الو نية» والداعي إلى حماية

القومي نحو عولمهة عهابرة للحهدود   كهل أنواعهها  /مإن الطرد عن المركز الو ني، وهكذا

 . قًا النزعات اإلقليمية داخل الدولعّزز أي

منهها مها ، نزعهات انفصهالية   كثيهر مهن المواقهع، و  غيرهها، مفي بعها الهدول األوروبيهة 

لكهن منهها مها غزتهه العولمهة ومصهالح ، يتغذى من التاري  ومن ورثة تاريخية وحسابات تتصهل بهها

مها يهدم  بهين األمهرين ككتالونيها    ومنهها، األقاليم مقابل أقاليم أخرى أضعف اقتصهاديًا وثقاميهًا

 . (1)إسبانيا ولوْمبَْرديا   إيطاليا
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الخههالف بههين بريطانيهها مههن جهههة وبههين مرنسهها وألمانيهها حههول بنيههة االتحههاد القياديههة  :ثالثههًا

 . ريطانيا يسدد ضربة للعولمةبوانسحاب 

ين ألمانيا ومرنسا مهن نحو االنفصال ميعود تاريخيًا إلى الخالف ما ب وبالنسبة لنزوع بريطانيا

مفهي حهين رأت كهل مهن ألمانيها ، نيتهه القياديهةحول عمل االتحاد وبِ ، جهة وبريطانيا من جهة أخرى

وحريهة ، يستهدف التوصهل إلهى اتحهاد سياسهي واقتصهادي ومرنسا   المشروع األوروبي مشروعًا

إذ  ؛نيها عكهس ذلهكرأت بريطا، ونقل السلطات إلى جهاز أوروبي مركهزي، كاملة للتجارة والعمل

مهن نقلهها للمفوضهية    إبقهاء السهلطات   أيهدي الهدول األعقهاء بهدالً  كانت لديها الرغبهة دائمهًا

 . (1)األوروبية

وههو  ؛انتهى إلى التصويت بخرو  بريطانيا مهن االتحهاد، هذا التناقا   رؤية كال الجانبين

 . بالنسبة لمسار العولمة عد كارثيًاالقرار الذي يُ 

مهن توجههات المشهروع األوروبهي وزيهادة  كبيراً  أن هناك سخطًا، أبرز خرو  بريطانيامقد  

التي ال يعهدها الموا نهون   الهدول األوروبيهة مؤسسهات ديمقرا يهة ، سلطة المؤسسات األوروبية

 . تعكس بالدرجة األولى تفقيالتهم وتوجهاتهم المحلية

معت به كل من ألمانيا ومرنسا لهم يأخهذ   الذي د، وقد يكون التوجه لتركيز القرار األوروبي

 . أن هناك مشاعر غاضبة تغلي   الخفاء جراء ذلك، االعتبار

جبهرة علهى أن تقهدم مقد أدى ذلك على سبيل المثهال إلهى أن الهدول األعقهاء   االتحهاد مُ  

ض بمها   ذلهك إمكانيهة مهر، صهارمة عليهها التهي تفهرض شهرو ًا، موازناتها للمفوضهية األوروبيهة

 . ين العاممحددة للعجز والدَّ  الغرامات على الدول   حال تجاوزت أهدامًا

                                                 

نيها مهن اتقريهر حهول خهرو  بريط،جريدة العرب االقتصادية الدوليّة -صحيفة االقتصادية ، مهد إبراهيم الشثري.د( 1)

 aleqte@aleqt.com االتحاد

http://www.aleqt.com/author/fahad_shethri
mailto:aleqte@aleqt.com


421 

مإن التوجه لتحقيق االتحاد المصر  الستكمال متطلبات االتحاد النقهدي أدى إلهى ، كذلك

وتركيههز بعهها السههلطات   االتحههاد كقههرارات ، مههرض إصههالحات كثيههرة علههى الههدول األعقههاء

 . (1)عثرةالتسوية للمؤسسات المالية المت

غهايرة تهرى ميهه خفهي مشهاعر و نيهة مُ لقد كهان التقهارب علهى مسهتوى االتحهاد األوروبهي يُ 

وهذا األمر يزداد   ظل التفهاوت بهين التوجههات األلمانيهة والفرنسهية التهي . للسيادة الو نية انتزاعًا

. تصههاديتتميههز أنظمتههها االقتصههادية بههدور أكبههر للسههوق وأقههل للحكومههة   إدارة النشههاط االق

إذ ارتفههع عههدد العمالههة األجنبيههة   بريطانيهها ، لههذلك كبيههراً  مالبريطههانيون َيههَرْون أنهههم يههدمعون ثمنههًا

ه . مهن قههوة العمههل %10لتبلهغ سههتة ماليهين عامههل بمها يمثههل  1111عف عههن مسهتواها   عههام للقِّ

ا عنههد ولكنههه، نيوالمشههاعر المعاديههة للمشههروع األوروبههي لههم تكههن موجههودة مقههط عنههد البريطههاني

أن غهالبيتهم ال يفّقهلون االتحهاد  جهري أخيهراً الفرنسيين واإلسهبان الهذين أظههرت نتهائ  اسهتفتاء أُ 

 . (2)فقلون االتحادن ال يُ فقلون ومَ ن يُ بينما   ألمانيا كانت النسبة متساوية بين مَ ، األوروبي

  ظهل  ْت ي نَمهوقد تكون نتائ  هذا االستفتاء مدموعهة بالمشهاعر السهلبية تجهاه االتحهاد الته

لكهن . بين الهدول األعقهاء   االتحهاد كبيراً  التي سببت انقسامًا، الجدل الكبير حول ققية الهجرة

التهي تتمثهل   اعتقهاد أن مؤسسهات االتحهاد ، هناك عوامل قد تكون أبعهد مهن ققهية الهجهرة أيقًا

رة البيروقههرا يين وتعكههس   الدرجههة األولههى نظهه، األوروبههي ال تعكههس بالقههرورة النظههرة الو نيههة

 . العاملين   هذه المؤسسات الذين ال يأتون من خالل العملية الديمقرا ية   االتحاد األوروبي

 سّدد ضربة للعولمةانسحاب بريطانيا يُ : رابعًا

إن خرو  بريطانيا من االتحهاد األوروبهي واحهد مهن أبهرز المظهاهر المعاديهة للعولمهة التهي  

إذ سهتزداد ؛ لموجهة العولمهة قويهًا ويمثل تهديهداً ، اء مختلفة من العالمتنتشر بشكل تدريجي   أنح

وهو ما يهدد قدرة االتحاد األوروبي على االستمرار   التقهدم   ؛ ثر ذلك التفقيالت الو نيةإعلى 

بمها يحملهه مهن تهأثيرات سهلبية علهى ، انتكاسهة كبهرى للعولمهة شهكلكما أنهه يُ ، االندما  السياسي
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بهنفس السهرعة ، وربما ال تنتشر تهداعيات الخهرو  البريطهاين، ارة وحرية تنقل العمالةالتمويل والتج

أو األزمتههين ، 2002مثههل االنهيههار المههالي   عههام ، التههي تنتشههر بههها األزمههات الماليههة الصههريحة

لهن تخمهد   أي وقهت  ولكن التأثيرات الثانوية أيقًا، 1112ثم   عام ، 1117اآلسيويتين   عام 

 . قريب

يرى البعا أن خرو  بريطانيا سيمثل مرصهة إيجابيهة لالتحهاد األوروبهي ، على جانب آخر

  إصالحات لم يستطع المقي ميها   ظل وجود بريطانيها التهي كانهت تقهف حجهر  للمقي قدمًا

 . (1)عثرة   وجه الكثير من اإلصالحات والتشريعات التي تهدد سيادتها الو نية

ترتيبههات المملكههة المتحههدة التجاريههة والماليههة وتلههك الخاصههة الواقههع تبههين أن ومعطيههات 

مهن م، و  غقهون ذلهك، مهن أن يجهري التفهاوض بشهأنها بسهرعة ورسهوخًا أشد تعقيداً ، بالهجرة

، المرجح أن يتم تعليق العديد من الصفقات العابرة للحدود   السلع والخدمات واألصهول الماليهة

مإن متهرة مطولهة مهن عهدم اليقهين   أسهواق ،   أوروبا أخرى «خرو » وحتى إذا لم نشهد لحظات

 . مرجحًا رأل المال العالمية تبدو احتماالً 

وهها ، لوخاصهة   مجهال التجهارة والتمويه، لقد وجهت األزمة المالية ضربة قويهة للعولمهة

 تنقهل اليهد العاملهة إلهى مقهيفًا، األوروبهي ضهربة أخهرى سدد بخروجها مهن االتحهادهي بريطانيا تُ 

 . (2)القائمة

 للكاتهب روشهير شهارما مؤلهف كتهاب موضهوعًا ةارديهان البريطانيهجلقد نشرت صحيفة ال

 . ان ستانليجوالخبير االستراتيجي   مركز مور، «صعود وانهيار األمم»

إذ إن مكهرة السهوق المفتوحهة ؛ يقول شارما إن العالم ينبغي أن يستعد لعصر ما بعهد العولمهة

 . وأكبر دليل على ذلك خرو  بريطانيا من االتحاد األوروبي، ارواالقتصاد الواحد تنه

ويعتبر شارما أنه   مرحلة الصدمة   أوروبا بعهد نتهائ  االسهتفتاء   بريطانيها يقهوم الخبهراء 

 (3)و«ن التاليمَ »: ويتساءلون، بإثارة أسملة حول انتقال العدوى إلى دول أخرى

                                                 

 .موقع إلكتروين سابق، مصدر سابق، مهد إبراهيم الشثري.د( 1)

 .2019/ 2/7، الجزيرة نت، «الخرو  البريطاين والقربة التي يسددها للعولمة»كارمن راينهارت،  (2)

 .2019تموز  /يوليو BBC»، 21نهاية عصر العولمة كما نعرمه » :الغارديان (3)
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نهيهار النظهام األوروبهي الهذي نشهأ   حقبهة مها بعهد ويشير إلى أن هذا األمهر قهد يهؤدي إلهى ا

عهد بمثابهة كارثهة معديهة أكثهر مهن مخرو  بريطانيها مهن االتحهاد األوروبهي يُ ، الحرب العالمية الثانية

 . مراضألحد األ ضًارَ كونه عَ 

سببت الكثيهر مهن الظهواهر  2002ويقول شارما إن األزمة المالية العالمية التي تفّجرت عام 

ة والتههداعيات بمهها ميههها تقلههص حجههم النمههو االقتصههادي وتزايههد معههدالت عههدم المسههاواة ضههيرَ المَ 

 . وتفشي ظاهرة العداء لمبدأ الحدود المفتوحة والقادة الحاليين

مإن الحكومات واألنظمة الحاكمة   أوروبها تقلصهت  2000دلل على ذلك بأنه منذ عام ويُ 

لدول الثالثهين األعهرق   النظهام الهديمقرا ي لتصهل نسبة تأييدها   كل االنتخابات التي جرت   ا

بينمها   الهدول العشهرين ، إلى نحو الثلث مقط بعهدما كانهت تصهل إلهى الثلثهين قبهل األزمهة الماليهة

  .1)) مقط %17إلى 2002عام  %24تراجعت نسبة التأييد للحكومات القائمة من  األكثر نمواً 

ن كهل القهادة والسياسهيين أ موضهحًا، «األزمهةعصهر مها بعهد » سمي ذلكويقول شارما إنه يُ 

بهل جعلهوا ، قهدموا شهيمًاالذين انتخبتهم الشعوب للتخفيف من حدة وتداعيات األزمة الماليهة لهم يُ 

 . األمور أكثر سوءاً 

رضهة لالسهتغالل نهه عُ أنظر إليه الكثيرون علهى ن الغقب من الحكومات القائمة يَ أويقيف 

لهد ترامههب ومهارين لهوبن وبعهها قهادة حملهة خههرو  بريطانيها مههن أمثهال دونا، بهل الشههعبويينمهن قِ 

 . غير عقائدي «تمرداً  »وهو ما يعتبره شارما؛ االتحاد األوروبي

ح أنه   الواليات المتحدة وأوروبا يقوم اليمينيون باسهتغالل الغقهب الشهعبي الهذي وضِّ ويُ 

الههذين » سههتقبال المهههاجرينتشههعر بههه الطبقههة العاملههة لتوجيههه اللههوم إلههى معارضههيهم   سياسههات ا

 . «سرقون الوظائفيَ 

مإن االقتصاد العهالمي لهم يشههد  2002ويؤكد شارما أنه منذ حقبة ما قبل األزمة المالية عام 

بينمها لهم  %142تبلهغ  2000إذ كانت نسبة نمو االقتصهاد العهالمي السهنوية قبهل ، التعا  المطلوب
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اقتصهادي شههدها العهالم بعهد  هو أقل معدل تعهافي و، مقط %2تصل تلك النسبة حتى اآلن إال إلى 

 . 1)) أي أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية

إذ زادت البنهوك مههن ، عتبهر شهارما أن انعههدام العدالهة االقتصهادية تزايههد منهذ األزمهة الماليههةويَ 

يهة وتزايدت االستثمارات   قطاعهات معينهة مثهل البورصهات والسهندات المال، معدالت اإلقراض

عهن ضه  المهال لخلهق وظهائف  وذلك بدالً  ؛ستثمر ميها إال األغنياءوهي قطاعات ال يَ ، والعقارات

 . دة األزمة عن كاهل الطبقة العاملةجديدة   االقتصاد الفعلي وتخفيف حِ 

إلى أن الدراسات الَمسحيّة التهي أجراهها بنهك كريهديت سهويس  لذلك مشيراً  ويقرب مثالً 

وجدت أن نسبة عدم عدالة توزيع الثهروة تتزايهد بشهكل ، عين األكبر اقتصاديًا  الدول الست واألرب

 . 2007مقطرد منذ عام 

ن ظهاهرة انعهدام العدالهة   توزيهع الثهروة   أ 2007ويقول إن هذه الدراسات وجهدت عهام 

ي بينما وصل عهدد الهدول الته، دولة بين هذه الدول الست واألربعين 12تلك الدول كانت تتزايد   

وههو مها يشهير إلهى تفشهي انعهدام العدالهة   توزيهع الثهروة ، دولهة 12إلهى  تشهد هذه الظاهرة حاليهًا

 . بمعدل سريع

 شهههدت نمههواً  2002ويوضههح شههارما أن العقههود القليلههة التههي سههبقت األزمههة الماليههة عههام 

عهدة أمهور  زئيهًاوهو األمر الذي ساهمت ميه ج، متسارعًا لم يعرمه العالم من قبل عالميًا اقتصاديًا

األمر الذي سهاهم   رمهع مسهتوى كثيهر مهن العهائالت ، مثل حرية الحركة والتجارة العابرة للحدود

 . لكنه ساهم   نفس الوقت   تمزيق النسي  االجتماعي   أوروبا، والطبقات

ض للغقههب رَ تم شههارما بقولههه إن خههرو  بريطانيهها مههن االتحههاد األوروبههي مجههرد َعههتههويخ

ن يتنحهى أالنمهو االقتصهادي يمكنهه » وخالصة القول إنه يبعث رسالة بسهيطة وههي أن ،االجتماعي

دة الغقهب الشهعبي المتزايهد بينما يحاول القادة والزعمهاء السياسهيون تخفيهف ِحه، إلى حين جانبًا

 . (2)«ن نظام العولمة قد تركهم لمصيرهمأبين هؤالء الذين يعتقدون 
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خابهات الرئاسهية للواليهات المتحهدة يشهكل أكبهر تهديهد كما أن موز دونالهد ترامهب   االنت

ومن اإلجراءات التي أعلهن بأنهه سهيلتزم بهها ضهد العولمهة مهن أجهل إعهادة الصهناعات   . للعولمة

 :الخار  إلى داخل الواليات المتحدة ما يلي

 سهيبدأ بهإجراءات سهحب مقهد أعلهن ترامهب بأنهه: معهولَ إلغاء اتفاقات الشراكة ذات الطهابع المُ  .1

دولهة   منطقهة  12عتهها التهي وقَّ  «الشهراكة عبهر المحهيط الههاد » الواليات المتحدة من اتفاقيهة

عيد الصههناعة ههها سههيُ ءمشههيرًا إلههى أن إلغا، 2012لههيس بينههها الصههين     آسههيا المحههيط الهههاد

عهة قِّ وسيسعى إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع الهدول المُ ه ومبينًا أن، يةميركوالوظائف إلى األرض األ

 . تفاقيةعلى هذه اال

 نههاأيهرى  «ثنائيهة» سيسعى إلى التفاوض حول اتفاقيهات، وأعلن أنه بعد إلغاء هذه االتفاقية 

 . «يةميركرض األستعيد الوظائف والصناعة إلى األ»

شهارك كل المعاهدات واالتفاقات التجارية الدولية التهي تُ   كما أعلن أنه بصدد إعادة النظر 

أي اتفهاق ، «نامتها»بما ميهها اتفهاق، ه التفاقات التجارة الحرةئوأكد على عدا، ةت المتحدميها الواليا

خالل عهد الهرئيس  1114أن هذا االتفاق صدر بقانون عام بعلمًا ، ا الشماليةميركالتجارة الحرة أل

 . يةميركوُيلقي منتقدوه باللوم على ذلك االتفاق   مقدان الوظائف األ، السابق بيل كلينتون

إعادة النظهر بالعالقهات التجاريهة الثانيهة بهين الواليهات المتحهدة وعهدد مهن الهدول علهى رأسهها  .2

والسعي للتوصل إلى اتفاق جيد مهع الصهين مهن شهأنه مسهاعدة الشهركات والمهوظفين ، الصين

ووضع نهاية لهدعم ، ملتهاوإجبار الصين على االعتراف بالتالعب بعُ ، يين على المنامسةميركاأل

 . ات الصينيةالصادر

 ية أن عجز الميهزان التجهاري مهع الصهينميركُتظهر أحدث األرقام الصادرة من الحكومة األ

 . 2012مليار دوالر   العام  19247بلغ مستوى غير مسبوق ليصل إلى 

الدولهة »خيهرة بجيشهها   قتهال تنظهيم إمكانية وقف استيراد النفط من السعودية ما لم تشهارك األ .1

 . ض الواليات المتحدة عن الجهود التي تبذلها   محاربة التنظيمعوَّ و تُ أ، «سالميةاإل
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علههى المنتجههات المكسههيكية التههي تههدخل  %12اقتههرح ترامههب مههرض رسههوم جمركيههة بنسههبة  .4

 . على المنتجات الصينية %42الواليات المتحدة وبنسبة 

اين مههن االتحههاد أسههباب جوهريههة اقتصههادية وسياسههية وو نيههة أخههرى لالنسههحاب البريطهه: خامسههًا

 :األوروبي

ههذا يعهود لعهدة و، مإن موا ني المملكة المتحدة صوتوا لصهالح االنسهحاب، باإلضامة إلى ما تقدم

 :أبرزها، اعتبارات

خاصهًة بعهد ، ههيمن   بروكسهلإجراءات التقشهف التهي بهات يفرضهها المركهز الرأسهمالي المُ  .1

باإلضهامة ، والمفوضهية األوروبيهة، وروبهيالبنك المركهزي األ( )2002)األزمة المالية العالمية 

االحتكهارات المصهرمية األوروبيهة و بقهة رجهال أكبهر التهي تمثهل ، (إلى صندوق النقد الهدولي

وههذه اإلجهراءات ، على الشعب البريطاين وعلى شعوب دول االتحاد -األعمال واألوليغارشيا

ل وبقيههة التشههكيالت الطبقههة المتوسههطة والعمهها، طههال بشههكل أساسههي الجمههاهير الشههعبيةتَ 

 . االجتماعية   أسفل الهرم الطبقي اقتصاديًا

بًا َسهمهإن نِ ، وإذا كانت نسبة عالية حسمت األمور   بريطانيا لصالح االنسحاب من االتحهاد

سهبانيا والبرتغهال إأعلى من نسبة بريطانيها قهد تحسهم مسهألة االنسهحاب   بلهدان أوروبيهة أخهرى ك

 . وتطول والقائمة تطول... وهولندا

على الخيهار األوروبهي  «الخرو  الشعبي» شرح، لقد حاول الصحفي الفرنسي مرنسوا بونيه

بهل األسهواق وذلك ليس مقط مهن قِ ، مصادرة االتحاد األوروبي من موا نيه» عبر إرجاع السبب إلى

دم بهل  بقهة سياسهية تعهيش خهار  السهياق علهى مبهدأ عهوإنما أيقًا من قِ ، وليغارشيات الماليةواأل

 . «وعكسه   بروكسل، وتروم قول ومعل أمر   بالدها، المسؤولية وعدم المحاسبة

موجهود  –المستفيد الرئيسي من االتحهاد  –ألن هذه اإلجراءات ال تطال البرجوازية االحتكارية  .2

 . المركز المالي والنقدي لالتحاد األوروبي   لندن يخدم قوى رأل المال االحتكاري

المؤسسات االحتكارية المصرمية والمالية والنقدية مهع الشهعوب األوروبيهة   وألن عالقة هذه  .1

من صهندوق النقهد الهدولي والبنهك الهدولي    السياق الطبقي هي ذات العالقة التي يفرضها كل  
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عالقتههه مههع شههعوب ودول العههالم الثالههث   مسههائل القههرائب والحههد مههن أوجههه اإلنفههاق 

 . االجتماعي

 :اب أسباب أخرى تتصل بما يليقاف لهذه األسبيُ 

وإلهى حهد  -وبخاصة التحالف األلماين الفرنسهي، بالتحالفات الداخلية داخل االتحاد األوروبي .1

 . ما اإليطالي الذي ينطوي على تحجيم للدور البريطاين

جدر اإلشارة هنا أن بريطانيا حرصت على إبقاء مسهامة ماصهلة بينهها وبهين بقيهة دول القهارة تَ 

إثر االسهتفتاء األول الهذي  1171رغم انقمامها لالتحاد األوروبي بشكل متأخر   عام ، األوروبية

أن اللبنهة األولهى بهعلمهًا ، لصهالح االنقهمام لالتحهاد %97ت ميه الناخبون البريطانيون بنسهبة صوَّ 

 . 1127لتأسيس االتحاد األوروبي كتكتل اقتصادي ظهرت   العام 

التي عملت الحكومهات البريطانيهة علهى ، ا واالتحاد األوروبيوالمسامة الفاصلة بين بريطاني

  رمقها االنقمام إلى منطقة اليهورو واعتمهاد العملهة األوروبيهة  ييف لِ تمثلت بشكل َج ، اإلبقاء عليها

أو منطقههة الحههدود ، «شههنغن» وبرمقههها الههدخول   اتفههاق، وتشههبثها بعملتههها الو نيههة، الموحههدة

 . (1)المفتوحة بين دول أوروبا

، غرا  للمهههاجرينووالخشههية مههن العامههل الههديم، تنههامي الشههعور القههومي المتعصههب واليمينههي .2

مههن ناحيههة مهها يقههرب الهويههة البريطانيههة  ؛واحتماليههة تطههوير العالقههة مههع تركيهها   إ ههار االتحههاد

 . أخرى

اعههة زوال الهويههة مسههتخدمين مزَّ ، علههى الههوتر الثقهها  عزمههوا كمهها أن مؤيههدي االسههتفتاء

مكهل ،   إشهارة إلهى مسهألة الهجهرة، االتحاد األوروبهي «حبيسة» إن بقيت، صوصية البريطانيةوالخ

حتهى إن مهن ، بحسب ما نقلته وسهائل إعهالم بريطانيهة، سنة تستقبل بريطانيا قرابة مليون وامد جديد

). االتحاد األوروبي بريطانيا عن «استقالل» ن يدعو اليوم إلىالبريطانيين مَ 
 
(2 

                                                 

 .2019/ 9/ 21حنان المنوري، هذه أسباب مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي، األسواق العربية، العربية نت،  (1)

 .مصدر سابق (2)
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يكهون علهى ، مليهون أوروبهي أبهيا يعيشهون   لنهدن لىريطانيين بأن وجود ما يزيد عشعور الب .1

 . حساب رماههم من حيث الخدمات والتأمينات الصحية واالجتماعية واإلعانات ضد البطالة

مباشهرة بعهد ظههور زعهيم حهزب االسهتقالل البريطهاين  نايجهل مهارا وليس صدمًة تصريح 

حاربنها ضهد » :مقهيفًا، «النهال العهاديين، هو نصر النال الحقيقيهين هذا» الذي قال ميه إن، النتائ 

 . «وضد األكاذيب والفساد، وضد البنوك الكبرى، القومية

مهإّن ،   حهين أن أكبهر اللهوم يقهع علهى كهاميرون»أنهه ، أوين جونز؛ يعتبر الصحا  البريطاين

إلهى ، ومن سهيريزا   اليونهان، انديرزمن دونالد ترامب إلى بيرين س؛ قوى اجتماعية لعبت دورًا كبيراً 

إّن ، سهكتلنديةومن أقصى اليمين النمساوي إلهى ظههور الحركهة التحّرريهة اإل، بوديمول   إسبانيا

حركهات : وإّن ههذا االسهتياء يتمهدد   كامهة االتجاههات، هذا عصر من االستياء يغلي ضد النخهب

 . (1)«للمهاجرين عاديةالقومية المدنية والشعبوية المُ ، يسارية جديدة

شير جونز   مقالة له إلى خيبات أمل ممات بكاملهها مهن السياسهات المحليهة المتبعهة منهذ ويُ 

خههالل حملههة « مشههروع الخههوف الههذي قادتههه الحكومههة»وهههي ممههات حههين ُرمههع بوجهههها ، سههنوات

شعر بهأن التهديد بأنك ستخسر كل شيء ال يعني شيمًا إذا كنت أصالً ت» كانت تعرف أنّ ، االستفتاء

 . «ال شيء لديك لتخسره

رغم بههاليسههارية   اليونههان إثههر مههوزه   االنتخابههات و «سههيريزا» إّن تجربههة»: ويقههيف جههونز

أ لقههت عمليههًا أول معركههة ضههد النخههب الماليههة ، التبههدالت التههي عرمتههها منههذ اسههتالم الحكومههة

 . «وضد التوجهات االقتصادية المعتمدة، األوروبية

وعدم ظهور توجهه يسهاري معلهي خهالل  «سيريزا» مكان القول إّن إخفاقلكن ربما بات باإل

اليمهين »سيقعان أسملة معلية أمام هذا التيار اليسهاري الهذي يخسهر أمهام ، حملة االستفتاء البريطاين

 . «الشعبوي

                                                 

/ 22/9، 2120عهدد ة األخبهار اللبنانيهة، جريهدوالمههههشروع،  ..سهقوط النخهب: دومينهو أوروبهامحمود مروة،  (1)

2019. 



417 

 2002المسألة األخرى والهامة   هذا المجهال تكمهن   أن إجهراءات التهداوي مهن زلهزال 

، التي سههرت عليهها مجموعهة الهدول الصهناعية الثمهاين ومجموعهة العشهرين، اديالمالي واالقتص

العمهل علهى إصهالح النظهام ، وثانيهًا، أوالً ، ممثلًة   زيادة التدخل الحكومي   النشاط االقتصهادي

 اومها يخلقهه ههذ، المالي العالمي قد تفقد مفعولها   ضوء انسحاب بريطانيا من االتحهاد األوروبهي

من ارتدادات مالية واقتصادية ال تطال الجنيه اإلسترليني واألسهم والسهندات البريطانيهة  االنسحاب

راك النقههدي والمههالي   عمههوم أوروبهها بههل قههد تطههال مفاصههل األسهههم والسههندات والِحهه، محسههب

 . ما يسدد ضربة للنه  النيوليبرالي، والعالم

وق الماليهة أن تتعهود علهى علهى السه»مإنهه  «وول سهتريت» وحسب أحد كبار المحللهين   

يلعبهوا دور »معتبرًا أنه على صندوق النقد الدولي والبنوك الدولية األخرى أن ، «عدم استقرار أوروبا

ولكن ذلك لن يغيّر الحقيقة بأن األسهواق سهتبقى   حالهة قلهق ، هّدئوا من خوف األسواقليُ  «الدماع

ا أميركهبتهدخل جزئهي ومؤقهت للدولهة    2002مالنه  النيوليبرالي الذي عال  أزمهة . لفترة  ويلة

الهذي يهرما ، االقتصهاد الحهر النيهوليبرالينة َد أحهد َسه؛ من االتحادخسر بخرو  بريطانيا  وأوروبا

و  الهذاكرة الهدور الهذي لعبتهه رئيسهة وزراء ، ر إليهها مؤقتهًاتدخل الدولة   االقتصهاد والتهي اضهطُ 

ق القطههاع العهام وتحجههيم النقابههات ْح ء هههذه الههنه  وَسهبريطانيها السههابقة مارجريهت تاتشههر   إرسها

 . العمالية

وهنالك مسألة إشكالية   تناول انسحاب بريطانيا واألخطهار التهي تههدد االتحهاد األوروبهي 

مهبعا القهراءات .. عولم   كل من الصين والواليهات المتحهدة وغيرههاواالقتصاد النيوليبرالي المُ 

يطانيهها سههدد ضههربة للعولمههة الرأسههمالية   سههياقها النيههوليبرالي والتحلههيالت تههرى أن انسههحاب بر

ولكهون ، وهذا صحيح نظرًا لدور بريطانيا   تروي  ههذا الهنه ، وإمكانية كبيرة لحدوث ركود كبير

 . لندن العاصمة المالية والنقدية لالتحاد األوروبي

يهام ترتكهز علهى أداء أكبهر عهولم ههذه األجدر اإلشارة هنها أن بنيهة االقتصهاد الرأسهمالي المُ تَ 

والواليهات المتحهدة بالتهالي يصهبح ، والصهين، االتحهاد األوروبهي: ثالث مجموعات اقتصادية ميه
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صهاب ههذه االقتصهاديات الثالثهة به محسهوم عنهدما تُ دخول الكوكب   موجة ركود عالمية أمرًا ِشه

 . بريطانيا كاميرونوهو بالقبط ما أ لق شعلته رئيس وزراء . معًا باإلعياء   وقت واحد

مهإن خهرو  ، «لملهم الخهراب الهذي سهبّبهسهيتركنا ديفيهد كهاميرون نُ » وحسب مقال بعنوان 

ومهق تخمينهات ، سهنويًا %٦، ٣بريطانيا من االتحاد سيؤدي إلى انكماخ االقتصاد البريطاين ذاته به 

، ين مههن العمههلوسههتتعمق أزمههة البطالههة بإضههامة أكثههر مههن نصههف مليههون مههن العهها ل، وزارة الماليههة

مع توقهع معههد الدراسهات ، مقارنة بما قبل أسبوع من االستفتاء %٠٢وستهبط قيمة العملة بمعدل 

 . «بليون جنيه ٠١إلى  ٢١المالية بتوسع الفجوة   الميزانية العامة من 

ريت تاتشر وإعادة الهيكلة االقتصادية التي جهرت جوسيعاين االقتصاد البريطاين ألنه بعد مار

لثمانينيات أصبحت القيمة المقامة الوحيدة تقريبًا لالقتصاد البريطاين مسهتمدة لهيس مهن إنتها    ا

بهل مهن تهومير الخهدمات البنكيهة وقنهوات االسهتثمار ، السلع والخدمات وبيعها للهداخل والخهار 

ومهن اسهتيفاء الرسهوم والفوائهد والريهع عهن ، (دون كبيهر تهدقيق   مصهادره)لرأل المهال األجنبهي 

ولهذا مإن اسهتمرار تهدمق ههذا المصهدر الحيهوي للهدخل معتمهد عمليهًا علهى مهتح الحهدود ، لكذ

 .وتسهيل تنقل األمراد واألموال

وههو مها يعنهي تهدمق األمهوال   ، ض لخطر داهمعرَّ مُ  شريان الحياة هذا غدا، بعد االستفتاء 

ا كلههه سههتقابله دون شههك هههذ. االتجههاه اآلخههر والتقههخم وارتفههاع تكلفههة أنشههطة األعمههال   الههبالد

 ٢١١٩بعهد أزمهة  تأثيرات سهلبية موازيهة علهى االقتصهاديات األوروبيهة التهي ههي أصهالً لهم تتعهاَف 

 . ك اإلماللَش أو على وَ ، وكثير منها مفلس معليًا، واالنقالب األوكراين

إذ تراجهع نمهو ، تعهيش تبها ؤًا اقتصهاديًا غيهر معههود، كما االتحاد األوروبهي، الصين أيقًا

  العقهد الماضهي وَضهُعف اليهوان  %٠٧-٠٢مقارنهة بمعهدالت  %٧الدخل القومي إلى أقهل مهن 

وأيقههًا ُسههّجل تراجههع   ، يههةميركبسههبب عمليههات تحويههل النقههد المسههتمرة إلههى الههدوالرات األ

ومههوق ذلههك كلههه يالحههل االرتبههاك الههذي يشههوب إجههراءات ، االحتيا يههات القوميههة مههن الههدوالر

ن التعامل مع الركهود وتهزامن ذلهك مهع تراجهع النمهو   مسهاهمة رأل المهال الحكومة الصينية بشأ

 . مستويات دنيا قياسيةالخاص   االقتصاد الصيني إلى 
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سهجل عنهد مهالنمو السهنوي المُ ، ثير القلق بدورهي يُ ميركالعمود الثالث لالقتصاد العالمي األ

  وقت تعاين ميهه أسهواق ، ٢١١٩أزمة  لدمع االقتصاد إلى التعا  من مفاعيل سنويًا غير كافي  %٢

وتعهيش الهبالد سهنة انتخابهات وعهدم اسهتقرار سياسهي بهين ، االتحاد األوروبي والصين مهن األزمهة

بحيهة الشهركات وتراجعهًا ملموسهًا   رِ ، وأرقام بطالة مرتفعة ترتبط عادة بأوقهات الركهود، إدارتين

 . الستثماروضعفًا لمعدالت اإلنتا  وتراجعًا   ا، يةميركاأل

وهههي مؤشههرات دمعههت مجلههس االحتيهها ي الفيههدرالي إلههى تأجيههل مسههتمر   رمههع أسههعار  

وعنهدها سهتكون الظهروف ، لكنهه بالتأكيهد سيصهل إلهى نقطهة يقهطر ميهها إلهى رمهع السهعر، الفائدة

وسهوف ، هيهأة لالنفجهار الكبيهرمُ ، الموضوعية جميعها   ظل مشهاكل االتحهاد األوروبهي والصهين

ههذا الخطهر . جات تسونامي الركود االقتصادي عبر األسهواق العالميهة األصهغر جميعههاتتعالى مو

أراد أن يحرز نقا ًا   انتخابات عامهة مهن ، سبّبه سياسي نزٌق ضيّق األمق، المحتم لحدوث األسوأ

ه، من خالله جمههور حهزب منهامس يرِض خالل الوعد بإجراء استفتاء يُ  ر مكهان أن انتههى إلهى أن دمَّ

سهتكون بوابهة  «بريكسهت». وأخهذ العهالم كلهه إلهى بوابهة ركهود عهالمي جديهد، كة واالتحهادالممل

 !الجحيم يا سيد كاميرون

لكن هنالك قراءة يمكن األخذ بها بأنه رغم االنسحابات التي قد تحصهل مهن بعها الهدول 

ي   يركهمإال أن االتحهاد يكهون قهد تحهرر مهن مخلهب القهط األ، غير المهؤثرة اقتصهاديًا   االتحهاد

 . (1)مؤسسات االتحاد

األهم بالنسبة للواليهات المتحهدة » مإنّ ، -أستاذ   جامعة بنسلفانيا -، وحسب تيرانس غاي

هو أنها مقدت صوت لندن   مسهائل االتحهاد ، بعد استفتاء انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي

 . «يةميركاأل وخصوصًا تلك التي تهم المصالح التجارية والسياسية، األوروبي

موقهف لنهدن مهن إقهرار المسهائل » و  هذا المجال ذهب تيرانس غاي إلهى اإلشهارة إلهى أن

 المتهًا إلهى أن، «أقرب إلى واشنطن من أي دولة أوروبيهة أخهرى، المتعلقة بقوانين الخدمات المالية

                                                 

/ 9/ 22، 2120، عهدد «الواليات المتحدة مقهدت حصهانها األوروبهي، صهحيفة األخبهار اللبنانيهة» نادين شلق، (1)

2019. 
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ات والمفاوضه، والعالقهات مهع الشهرق األوسهط، هذا األمر يتقّمن مرض عقوبهات علهى روسهيا»

، التي يمكن القول إنه جرى الققاء عليهها، «المرتبطة باتفاقية الشراكة األ لسية للتجارة واالستثمار

 . (1)نتيجة خرو  بريطانيا من االتحاد األوروبي

يهة عليهه   مختلهف أميركموجود ممثلين بريطانيين   مؤسسات االتحاد يعني وجود رقابهة  

يا من االتحاد يفسح المجهال أمهام أوروبها للهتخلص مهن الهيمنهة مإن خرو  بريطان مَّ ومن ثَ ، الققايا

ية علهى  ريهق ترسهي  قطبيهة  المها  محهت إليهها أوروبها   سهبعينيات وثمانينيهات القهرن ميركاأل

 . ر هذا الطموح بانهيار االتحاد السوميتي   مطلع تسعينيات القرن الماضيبِ وقُ ، الماضي

يجعلنها أمهام عهالم ، انسهحاب بريطانيها مهن االتحهاد تبلهور القطهب األوروبهي   ضهوء لكنَّ 

لكن   سياق رأسهمالي يتراجهع ميهه الهنه  النيهوليبرالي ولهيس الرأسهمالي بشهكل ، متعدد األقطاب

 . وهذا السياق تندر  ضمنه الصين واليابان ومنظومة البريكس، عام

 خطة ترامب المضادة للعولمة: عاشرًا
س األميركههي دونالههد ترامههب غههداة مههوزه   االنتخابههات جههراءات التههي أعلههن عنههها الههرئياإل

 :ومن هذه اإلجراءات، وتسهم   تعميق أزمة الرأسمالية، الرئاسية تشكل أكبر تهديد للعولمة

 : ات الشراكة ذات الطابع المعولميإلغاء اتفاق .1

الشههراكة عبههر » سههيبدأ بههإجراءات سههحب الواليههات المتحههدة مههن اتفاقيههة أعلههن ترامههب أنههه

 –بينهها الصهين مهن لهيس  -(المحيط الههاد )دولة   منطقة آسيا  12التي وقعتها  «يط الهاد المح

 هومبينهًا أنه، هها سهيعيد الصهناعة والوظهائف إلهى األرض األميركيهةءمشيرًا إلهى أن إلغا، 2012عام 

 . ات ثنائية مع الدول الموقعة على هذه االتفاقيةيسيسعى إلى إبرام اتفاق

 «ثنائيهة»سيسعى إلى التفاوض حهول اتفاقيهات، أنه بعد إلغاء هذه االتفاقيةوقد أعلن ترامب  

 . ستعيد الوظائف والصناعة إلى األرض األميركية يرى أنها

ات التجارية الدوليهة التهي تشهارك يكما صرح أنه بصدد إعادة النظر بكل المعاهدات واالتفاق

أي اتفهاق  «نامتها»ارة الحهرة بمها ميهها اتفهاقه التفاقهات التجهئوأكد على عدا، ميها الواليات المتحدة

                                                 

 .2019 -9-22، 2120نادين شلق، مصدر سابق، عدد  (1)
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خههالل عهههد ، 1114علمههًا أن هههذا االتفههاق صههدر بقههانون عههام ، التجههارة الحههرة ألميركهها الشههمالية

 . وُيلقي منتقدوه اللوم على ذلك االتفاق   مقدان الوظائف األميركية، الرئيس السابق بيل كلينتون

ة بين الواليات المتحهدة وعهدد مهن الهدول علهى رأسهها العالقات التجارية الثاني  إعادة النظر  .2

والسعي للتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين من شهأنه مسهاعدة الشهركات والمهوظفين ، الصين

ووضهع نهايهة ، وإجبهار الصهين علهى االعتهراف بالتالعهب بعملتهها، األميركيين على المنامسة

 . لدعم الصادرات الصينية

، ى المنتجات المكسيكية التي تدخل الواليات المتحهدةعل ٪12مرض رسوم جمركية بنسبة  .1

  (1). على المنتجات الصينية ٪42بنسبة و

التهي  خطتهه سهالفة الهذكر بتطبيهق 2012ي دونالهد ترامهب منهذ مطلهع عهام ميركلقد بدأ الرئيس األ

 :الصدد نشير إلى ما يلي وبهذا، «حرب تجارية»باتت تنذر بإشعال

 :جمركيةض رسوم ية مرميركاإلدارة األ إعالن .9

بهأن  2012آذار  -ترامب إعالنهًا   الثهاين مهن شههر مهارل ميركي دونالدأصدر الرئيس األ

علهى  ٪ 10و، علهى واردات الصهلب ٪ 22الواليات المتحدة سهتفرض ضهرائب جمركيهة قهدرها 

رة يسدد ضربة لقوانين والتزامهات منظمهة التجها «الحمائية»وهذا اإلعالن بشأن، األلمنيوم المستورد

العالميهههة وللقهههرارات الصهههادرة عهههن مؤتمراتهههها بوصهههفها ركيهههزة أساسهههية مهههن ركهههائز العولمهههة 

 (2).النيوليبرالية

إذ سهههجل ، وقهههد أثهههار قهههرار ترامهههب جهههوًا سهههلبيًا داخهههل البورصهههات وأسهههواق المهههال

أثار مخاوف مهن  وهو ما ٪ 1لألسهم األميركية   حينه خسارة تزيد على  «ستاندردآند بوزر»مؤشر

 . خاصة بكين وبروكسل، بين واشنطن وشركائها «حرب تجارية» مناع األسعار وارتف

                                                 

، «انتظهروا دخهولي البيهت األبهيا.... رها مّرة جديهدةترامب يفّج » للبنانية، تقرير اقتصادي بعنوانجريدة النهار ا ( 1)

  9099نوممبر  /تشرين الثاين 99

آذار  /مهارل 2، «الحهروب التجاريهة جّيهدة ومهن السههل كسهبها: ترامهب» تقريهر بعنهوان –جريدة البناء اللبنانية  ( 2)

9090) 
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خاصههًة   االتحههاد األوروبههي وأسههتراليا وكنههدا ، كمهها أثههار ردودًا غاضههبة   مختلههف الههدول

وبهإجراءات ، سيرّد بحهزم»إذ قال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر إنه ، والصين وروسيا

على القيود التي مرضتها الواليات المتحهدة علهى ، عد منظمة التجارة العالميةمقادة تتناسب مع قوا

 . (1)«واأللمنيومواردات الصلب 

يههة جمركيههة جديههدة علههى الههواردات مههن أميركيههة تفههرض حزمههة تعريفههات ميركاأل اإلدارة

 :الصين

تتقمن مهرض  2012 -1– 21دونالد ترامب مذكرة رئاسية    يميركوقد وقع الرئيس األ

مليهار  90حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين قد تصل قيمتها إلى نحو 

ردا على مها تهراه واشهنطن سهنوات مهن انتههاك الملكيهة الفكريهة ، وتحديد االستثمارات ميها، دوالر

 . يةميركوسرقة التكنولوجيا من الشركات األ

لمواجهههة المنامسههة غيههر »أنههها ضههرورية ر البيههت األبههيا هههذه اإلجههراءات الجديههدة بوبههرّ 

 . «يميركالتي يفرضها االقتصاد الصيني الخاضع للدولة على االقتصاد األ -حسب وصفه -العادلة

مليهار دوالر علهى  20لفرض تعريفات جمركية تزيد قيمتها عن  وكشف ترامب عن خططه

، األميركيهة الفكريهة الملكيهة حقهوق يها بشهكل منهجهي علهىبهدف معاقبة بكين لتعّد ، سلع صينية

وقهال مسهؤولون أميركيهون إن مهن المتوقهع أن تسهتهدف القائمهة التهي تشهمل ... وهو ما تنفيه بكين

مليهههار دوالر منتجهههات التكنولوجيههها  90مليهههار دوالر و 20متهههها بهههين واردات سهههنوية تتهههراوح قي

  (2). المتطورة

 تعريفهههات عهههن مهههرض إذ أعلنهههت، يهههةميركولهههم يتهههأخر رد الصهههين علهههى اإلجهههراءات األ

، مهن بينهها لحهوم الخنهازير المجمهدة، منتجها أميركيها 122علهى % 22إضامية تصهل إلهى  جمركية

علهى  المتحهدة الواليهات التي مرضتها الرسوم ردا على، مكسراتالو ةفواكالباإلضامة إلى النبيذ و

 . وارداتها من الصين من األلمونيوم والصلب

                                                 

 2012آذار  /مارل 1جريدة البناء اللبنانية، مصدر سابق،(  1)

مليهههههار مهههههن الرسهههههوم الجمركيهههههة علهههههى الهههههواردات مهههههن  90: ترامهههههب:   اقتصهههههادي بعنهههههوان تقريهههههر  ( 2)

 .BBC ARABIC...92/2/9090الصين

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/35a19e0f-8356-4846-8df6-082294684b97
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6a1baca5-dabb-4911-be45-24a31191d4ef
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6a1baca5-dabb-4911-be45-24a31191d4ef
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6a1baca5-dabb-4911-be45-24a31191d4ef
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/45cc0c5f-ad2e-4e54-b8c1-b5de1bdf8416
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/382596ed-ad73-4fcf-ba59-06b47335a33e
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علهى واردات  المتحهدة الواليهات الرسوم التي مرضهتها وأوضحت وزارة المالية الصينية أنّ 

 . تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، األلمونيوم والصلب

مرضهت ( الحكومهة)لتعريفهات الجمركيهة التابعهة لمجلهس الدولهة وبينت الوزارة إن لجنهة ا

بمها ، نوعا من المنتجات المستوردة مهن الواليهات المتحهدة 120على % 12رسوما جمركية بنسبة 

علهى ثمانيهة منتجهات أخهرى تشهمل % 22ورسوما بنسهبة ، والمنتجات ذات الصلة ة  ذلك الفواك

 . لحم الخنزير ومشتقاته

عههام  ردات الصههينية مههن هههذه المنتجههات األميركيههة ثالثههة مليههارات دوالروبلغههت قيمههة الههوا

 124والتهي بلغهت قيمتهها ، تقريبا من إجمالي الصهادرات األميركيهة إلهى الصهين% 2تمثل ، 2017

 . حسب الجمارك الصينية، 2017عام مليار دوالر

رة أن السهلع معتبه، وتسعى إدارة ترامب إلهى مواجههة العجهز التجهاري مهع بهاقي دول العهالم

 الههب ترامهب الصههين ، و  حالههة الصهين. المسهتوردة كثيهرا مهها تكهون مدعومههة بشهكل غيههر قهانوين

حيهث تعهاين الواليهات ، بتقليص مائقهها التجهاري مهع واشهنطن بمها ال يقهل عهن مائهة مليهار دوالر

 (1). مليار دوالر 2. 172ما قيمته  2017المتحدة عجزا تجاريا مع بكين بلغ   

 2بتهاري  ، إجراءاتهها سهالفة الهذكر حيهال الصهين العمهل بتنفيهذ يةميركت اإلدارة األلقد بدأ

صهنفًا  212بليهون دوالر مهن  14علهى مها قيمتهه % 22بفرض رسوم جمركية بنسبة ، 2012يوليو 

  صههناعة الطههائرات أو األقههراص الصههلبة  مههن بينههها سههيارات وقطههع تههدخل، مههن البقههائع الصههينية

 . بليون دوالر من الواردات الصينية 20وتشمل الرسوم ما قيمته . ..ألجهزة الكمبيوتر

يهة إذ أعلنهت أن ميركمن جانبهها لهم تتهأخر الحكومهة الصهينية   ردهها علهى اإلجهراءات األ 

بليهون دوالر دخلهت حيهز  14رسومًا جمركية صينية علهى واردات مهن الواليهات المتحهدة بقيمهة 

وبههات العههالم يشهههد إجههراءات ، أيقهها ٪22مرضههتها نسههبتها مشههيرة إلههى أن الرسههوم التههي ، التنفيههذ

   ضهوء تحهذيرات سهابقة، وإجراءات مقادة مرشحة للتصهاعد بهين الواليهات المتحهدة والصهين

                                                 

 BBC سلعة أميركية 122الصين ترد على ترامب بفرض رسوم جمركية على  تقرير اقتصادي بعنوان ( 1)

ARABIC 2-4-20-2018 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/9733c8ff-e24d-4df5-aff8-94a672cbff4f
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أي مهها يعهادل تقريبهًا إجمههالي ، بليهون دوالر 200لترامهب بفهرض رسههوم علهى سهلع صههينية بقيمهة 

  (1). 2017واردات الواليات المتحدة من الصين عام 

 

 :«غير قانونية»ها ّد يرما رسوم ترامب الجمركية ويع األوروبياالتحاد  .9

يهة علهى منتجهات ميركاأل الرسهوم الجمركيهة  2012-2-11بتهاري   وصفت الحكومهة األلمانيهة

وأعلههن رئههيس ، «غيههر القانونيههة»بههه  االتحههاد األوروبههي الصههلب واأللمنيههوم المسههتوردة مههن دول

إجهراءات مقهادة علهى مهرض سيعلن » االتحاد األوروبي المفوضية األوروبية جان كلود يونكر أن

مههها يمكهههن  وأن... ال يمكهههن أن يبقهههى مهههن دون ردّ  االتحهههاد األوروبهههي وأن، الرسهههوم األميركيهههة

 . «األميركيون القيام به نحن قادرون عليه تماما

إن الواليات المتحدة ال تترك لنا خيارات أخرى سهوى حمهل ههذا النهزاع إلهى » :وقال يونكر   بيان

منظمة التجارة العالمية ومهرض رسهوم جمركيهة إضهامية علهى عهدد مهن المنتجهات المسهتوردة مهن 

  (2). «المتحدةالواليات 

حهل اإلشهكاالت التجاريهة مهع الواليهات المتحهدة   إ هار ى لهإلدول الصناعية السهبع ا وقد سعت

نهت مهن صهو  وتمكّ ، 2012اجتماعها   مالبي   مقا عة كيبيهك الكنديهة   الثهامن مهن شههر أيهار 

نقطهة بشهأن مختلهف الققهايا وعلهى  22ترامهب ومستشهاريه مهن اتفاق مع الرئيس األميركي دونالهد

ى تسههوية بشههأن مههرض الرسههوم الجمركيههة بعههد جهههود شههاقة حههول الققههايا رأسههها الوصههول إلهه

   انقلب على حلفائه األوروبيهين وكنهدا واليابهان، الرئيس األميركي دونالد ترامبلكن ... التجارية

                                                 

وكالة أنباء شينخوا بتاري   ،لت أكبر حرب تجارية   التاري إدارة ترامب أشع: الصين: تقرير اقتصادي بعنوان  ( 1)

9/7/2012 

موقههع  غيههر قانونيههة «هادعههيرما رسههوم ترامههب الجمركيههة ويههاالتحههاد األوروبههي »تقريههر اقتصههادي بعنههوان  ( 2)

 /http://www.masrawy.comلكتروينإ

http://www.masrawy.com/news/Tag/20052/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/17543/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/17543/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/17543/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A#bodykeywords
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دهم بفهرض رسهوم جمركيهة وههّد ، وسحب توقيع إدارتهه عهن االتفهاق، 2012التاسع من حزيران 

  (1). كبيرة

تدق مسهمارًا ،   حال عدم التراجع عنها ية سالفة الذكرميركأن اإلجراءات األ إليه اإلشارة ما يجب 

غليظًا   نعش النظام التجهاري الرأسهمالي العهالمي الهذي انبثهق غهداة الحهرب العالميهة الثانيهة عبهر 

بعههد ، إلههى منظمههة للتجههارة العالميههة1112  مههراكش عههام  التههي تحولههت  1147 «الغههات»اتفاقيههة 

نهها تشهكل إ( وثانيهًا)و (أوالً )ههذا .. ت أوراغواي المقنية التي اسهتغرقت ثمهاين سهنوات مفاوضا

الجنسية إذا ما أخذنا بعهين االعتبهار أن منظمهة التجهارة العالميهة ههي بمثابهة  يةضربة للشركات متعد

 ثخاصهًة دول العهالم الثاله، البلدوزر الذي يمهد الطرق أمهام ههذه الشهركات الختهراق دول العهالم

 . نها تقع عالمة استفهام كبيرة حول مستقبل العولمة والنه  الرأسمالي النيوليبراليإ( وثالثا)

توقعات غربية بحدوث أزمة مالية واقتصادية : حادي عشر

 جديدة

حللين االقتصاديين اندالع أزمهة جديهدة مصهدرها الواليهات المتحهدة توقع العديد من الخبراء والمُ 

شير خبراء االقتصاد الغربهي وبصدد هذه األزمة المتوقعة يُ  ناشمة مجدداً والصين واالقتصاديات ال

 :إلى ما يلي

 الفائدة   الواليات المتحدة أسعار: أوالً 

يعود إلى  بيعته   نهايهة ، نحو سياسة سعر الفائدة، مفي الواليات المتحدة بدأ االتجاه الذي تنتهجه

هدمهه الرئيسهي لسهعر الفائهدة مهن مسهتوى  الي أخيراً كما رمع البنك االحتيا ي الفيدر، 2012العام 

مها قهد يهؤدي ذلهك إلهى ارتفهاع تكلفهة االقتهراض ، 2002ده منهذ نهايهة عهام صفر والهذي كهان حهدَّ 

                                                 

بتهاري   «بعمجموعة السه»ب الطاولة على ترامب يقل :جريدة األخبار اللبنانية ، تقرير اقتصادي  بعنوان  ( 1)

90/9/9090. 
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ألن األموال ستتحرك نحهو الواليهات المتحهدة لتسهتفيد مهن ارتفهاع  نظراً ، وخفا أسعار العمالت

 . (1)جداً  قروض بعملة الدوالر باهظًاوهذا بدوره سيجعل سداد ال، أسعار الفائدة هناك

إلهى أدنهى  -بهراء اقتصهاد غهربيينومقهًا لقهراءة وتقهديرات ُخ  -تراجع وتيرة االقتصاد الصهيني :ثانيًا

 :مستوياتها منذ ربع قرن على النحو التالي

أن االقتصهاد نمها   الفتهرة مهن  2019 تمهوز /يوليهو 12مقد أظهرت بيانات حكومية صهينية    .1

، مقارنة بالفترة نفسهها مهن العهام الماضهي، %947 حزيران الماضيين /إلى يونيو، يسانن /أبريل

 . %949وكان المحللون يتوقعون نسبة ، لكنها نفس النسبة المسجلة بالربع األول من هذا العام

، االقتصهاد الصهيني  أن يستقر نسق نمهو  سجل مقارنة بتوقعات المحللين أمالً ويعطي االرتفاع المُ 

لكهن نسهق النمهو الحهالي ال يهزال األضهعف منهذ ، بما يساعد على تحسن االقتصهاد العهالمي برمتهه

 . 2002العالمية التي تفجرت عام  األزمة المالية

بفقهل تهدابير ، وقد استقر معّدل النمو االقتصادي   الصهين خهالل الربهع الثهاين مهن السهنة الجاريهة

 . (2)2019طات   البالد   بداية التحفيز التي ضختها السل

   %1141وكانههت وزارة المههال الصههينية قههد أعلنههت أنَّ اإلنفههاق الحكههومي   الههبالد ارتفههع بنسههبة 

 . أيار الماضي/ مايو   %749مقابل نمو بلغ ، على أسال سنوي2019حزيران 

لههى أدنههى تراجعههت وتيههرة االقتصههاد الصههيني إ %1و %0بههين  وبينمهها كههان يحقههق معههدالت نمههو

 . عامًا 95مستوياتها منذ 

 . تبا ؤ االستثمار العقاري   الصين وتراجع استثمارات القطاع الخاص .2

مقد ظهرت عالمات تبا ؤ بمجهال االسهتثمار العقهاري   ، وومقًا لذات البيانات الحكومية الصينية

 . إذ تقلص النمو للشهر الثاين 2019حزيران /يونيو

                                                 

توقعههات » تقريههر اقتصههادي بعنههوانخدمههة بههي بههي سههي العالميههة،  -مراسههل الشههؤون االقتصههادية  -أنههدرو ووكههر (1)

 .2019 كانون ثاني / يناير 9بتاري   «اقتصادية

 .2019/ 12/7ى من التوقعات   الربع الثاين، اقتصاد الصين ينمو بوتيرة أعل: جريدة النهار اللبنانية، تقرير بعنوان (2)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/59bc0867-715a-4389-85e3-4c7733cc6d6c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efafd45f-f732-4798-be5c-7fe95f889c48
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efafd45f-f732-4798-be5c-7fe95f889c48
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عبهر ، أعطهى دمعهة لثهاين أكبهر اقتصهاد عهالمي   األشههر القليلهة الماضهية وكان االستثمار العقاري 

 . تحفيز الطلب على منتجات مثل اإلسمنت والصلب

مهن إجمهالي ، %90شكل أكثر مهن التي تُ  -ت القطاع الخاص تراجع حجم استثمارات شركا كما

ص األنشهطة   مهع تقله 2019إلى مستوى قياسي جديد بالنصهف األول مهن العهام  -االستثمارات

 . (1)ظل تبا ؤ اآلماق االقتصادية وضعف الصادرات

 : تدهور البورصات .1

البورصههات » مههإن «كابيتههال إيكونههوميكس»مومقههًا لخبههراء اقتصههاديين غههربيين مثههل مههارك ويليههامز 

أمها . «والثقهة   سياسهات بكهين تتراجهع أكثهر، واليهوان يخقهع لقهغوط شهديدة، واصل التهدهورتُ 

ميهرى أن االقتصهاد الصهيني يؤشهر علهى أزمهة ، جور  سورول، ي اليهوديميركرجل األعمال األ

 . قادمة

عيهدًا مُ ، «2002ذكرين بأزمهة ُيه كبيهراً  أرى أن هناك تحهديًا، عندما أتفحص األسواق المالية»: وقال

، 2002جهها عهام وْ مع تلك التي كانت موجودة   األزمة   أَ ، ذلك إلى تشابه البيمة المالية   الصين

و  أسهواق ناشهمة ، أهمها الهبهوط   الطلهب علهى االئتمهان   الصهين، ويتمثل ذلك   عدة ظواهر

 . أخرى

كمها ، قترضهون عهن تسهديد ديهونهمقهد يعجهز المُ م، إذا تبا أ النمهو   الصهين» :ويقيف سورول

يمهة   ور هة إذا انخفقهت ق، التي اقترضهت بالهدوالر، حتمل وقوع شركات االقتصادات الناشمةيُ 

مالتهها إذا مها سهمحت الصهين وقد تقطر دول شهرق آسهيا إلهى خفها قيمهة عُ ، العمالت المحلية

 . (2)«لليوان بالهبوط على نحو حاد

                                                 

 .  الربع الثاين% 947اقتصاد الصين ينمو : بعنوان تقرير (1)

www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016 

بتههاري   ،«وكسههاد عههالمي 2019توقعههات بأزمههة ماليههة   » ، تقريههر اقتصههادي بعنههوان،جريههدة األخبههار اللبنانيههة (2)

11/12 /2019. 
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ذكرت ميه أن العديهد مهن  2019/ 1/ 17البريطانية تقريرًا بتاري  « اإلكونوميست»ونشرت مجلة 

إذ إن قسهمًا مهمهًا ، عرضها للخطريُ ما س، ملتها تنخفااالقتصاديين يتوقعون من الصين أن تدع عُ 

 . من ديونها محسوب بالدوالر

قههد تههؤدي بههبعا ، أن أقههل زيههادة   تكلفههة الههديون المحسههوبة بالههدوالر« اإلكونومسههت»وتههرى 

وذلك سيشجع علهى تهدمق الهرأل المهال الصهيني ، وحتى إلى اإلمالل، الشركات إلى بيع أصولها

مها سهيدمع بالقطهاع المهالي العهالمي إلهى أزمهة ، د مهن الهبهوطدامعًا باليوان إلهى المزيه، إلى الخار 

 . (1) بحسب سورول وغيره، شديدة

 هار الطبيعهي ونصهيبها وتؤكد أن معدالت النمو   اإل، فند ادعاءات الخبراء الغربيينالصين تُ  :ثالثًا

 . جمالي العالمي إلى ارتفاع  النات  اإل

 -الباحهث باألكاديميهة الصهينية للعلهوم االجتماعيهة-«جانغلي » لقد منّد الخبير االقتصادي الصيني 

وأن األزمهة الماليهة سهتندلع مهن ، ما يطرحه الخبراء الغربيون حول تراجع معالت النمو االقتصهادي

 :الصين على النحو التالي

إذ ينمو بمعهدالت متوسهطة إلهى ، «الوضع الطبيعي الجديد»   إ ار يعمل اقتصاد الصين حاليًا .1

ومعههدل النمههو االقتصههادي للصههين ، يههزال المحههرك الرئيسههي لالقتصههاد العههالمي الكنههه ل، عاليههة

  عههام  %747مقههد نمهها االقتصههاد الصههيني بنسههبة ... يتجههاوز بكثيههر متوسههط المعههدل العههالمي

 %941وتراجع إلهى ، 2000منذ عام  %2وهي المرة األولى التي ينخفا إلى أقل من ، 2012

 . 2012عام 

ولهم ، ال يهزال يعمهل ضهمن نطهاق معقهولمه، تراجع معدل نمو االقتصهاد الصهينيوعلى الرغم من  

 . يخر  عن أهداف النمو السنوية المحددة

لكهن نمهو االقتصهاد الصهيني ال ، تراجع نمو االقتصاد الصيني والعهالمي معهًا، على نطاق العالم .2

 . ناشمةيزال يفوق نظيره   االقتصادات المتقدمة   العالم واقتصادات الدول ال

                                                 

 .17/1/201البريطانية، تقرير اقتصادي حول احتمال تخفيا اليوان، « اإلكونوميست»مجلة  (1)
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مقهد ظلهت مسهاهمته السهنوية   نمهو االقتصهاد ، وعلى الرغم من تبها ؤ االقتصهاد الصهيني، كما أنه

سهيرتفع نصهيب  2020إلى أنه بحلول عهام ، شير توقعات صندوق النقد الدوليإذ تُ ، العالمي ترتفع

 . %20إلى ما يقرب من  حاليًا %17الصين   النات  اإلجمالي العالمي من 

وال تهزال القهوة الدامعهة الرئيسهية ،   االقتصاد العالمي حيويًا نت وال تزال تلعب دوراً الصين كا .1

 . لنمو االقتصاد العالمي

  نمهو االقتصهاد  %1244ر تقارير صندوق النقد الدولي المنشورة أن الصين سهاهمت بنسهبة ظهِ وتُ 

  نمهو االقتصهاد كمتوسهط سهنوي  %22سههم بهأكثر مهن وتقدر أن ذلهك سيُ ، 2012العالمي عام 

 . (1)2020إلى  2019العالمي   الفترة من 

سهيؤدي إلهى ، أن الوضهع االقتصهادي والمهالي   الصهين، وقد نفى الخبراء االقتصاديون الصهينيون

وذلهك ، مؤكدين أن االقتصاد الصيني سيستمر   تطوره متالميًا الثغرات السهابقة، أزمة مالية عالمية

 /نهوممبر 12ي وضهعتها اللجنهة المركزيهة للحهزب الشهيوعي الصهيني   ومقًا للخطة الخمسهية الته

إلهى عهام ، 2019والتي تتقمن التنمية االقتصادية واالجتماعية الو نية من عهام ، 2011 تشرين ثاني 

وتههم تحديههد الهههدف الههذي ، التههي وامههق عليههها المجلههس الههو ني لنههواب الشههعب الصههيني، 2020

مهن اقتصهاد يعتمهد علهى الصهناعات ، خهالل السهنوات المقبلهةبموجبه سيتحول االقتصاد الصهيني 

و  إ ههار هههذا الههنمط الجديههد ، إلههى اقتصههاد تقههوده الخههدمات واالبتكههار واالسههتهالك، واالسههتثمار

 . سيكون االستهالك هو القوة الدامعة األساسية للنمو، للتنمية

 ؛ة للقهمان االجتمهاعيوإنشهاء شهبك، وتشمل نقا ها الرئيسهية تحسهين نظهام القهمان االجتمهاعي

وبالتههالي تعزيههز ، األمههر الههذي سههيزيد دخههل المههوا نين القابههل لإلنفههاق وتحريههر قههوتهم الشههرائية

وساق لتعزيز اقتصاد السهوق   سهوق  وبحيث تسير التحركات   هذه األثناء على قدمي ، االستهالك

زيادة االسهتثمار العقهالين   ظهل ل وأيقًا، المال والققاء على القيود المالية لتومير بيمة تمويل جيدة

 . رص العملوبالتالي دمع نمو االقتصاد وزيادة مُ ، تزايد االستهالك وتحسين بيمة التمويل

                                                 

 الصين اليوم،  ،«التحول االقتصادي   الصين يبّشر بفرص عالمية»لي جانغ،  (1)

www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/203/22/content_718207.htm 
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ظههل ، وتؤكههد األوسههاط الحكوميههة الصههينية أنههه منههذ تطبيههق سياسههة اإلصههالح واالنفتههاح   الصههين

إذ تجهاوز نمهو النهات  ، سهنة بمعهدالت عاليهة لمهدة أكثهر مهن ثالثهين االقتصاد الصهيني يحقهق نمهواً 

علههى  اعتمههد أساسههًا، شههيرة إلههى أن هههذا النجههاحمُ ،   المتوسههط سههنويًا %10المحلههي اإلجمههالي 

 . التصدير واالستثمارات

مثهل عهدم كفايهة ، للظهروف السهابقة وأوضحت أن نمط التنمية االقتصادية القديم هذا كهان مناسهبًا

  تعزيهز النمهو االقتصهادي  هامهًا ولعهب بالتأكيهد دوراً  ،عوامل العرض والعمالة الرخيصة   البالد

ولكن عيوبه الناتجة عن االعتماد المفهرط ، وبناء وتحديث النظام الصناعي وتحسين معيشة الشعب

وسط الظهروف االجتماعيهة واالقتصهادية ، واضحة أصبحت تدريجيًا، على الصادرات واالستثمار

 . المتغيرة

 ههة   االسههتثمارات أدت إلههى ظهههور اإلمههراط   فرِ ات العاليههة المُ أن المسههتوي، ومههن هههذه العيههوب

ههذا ، واالخهتالالت االقتصهادية، وانخفهاض الكفهاءة اإلنتاجيهة، الطاقة اإلنتاجية لبعا الصناعات

أن ههذا ، وثالثهًا، ين الحكهوميأدى االستثمار الواسهع إلهى الزيهادة المطهردة لنسهبة الهدَّ ، وثانيًا، أوالً 

رضهة لتهأثير التغيهرات الدوريهة د على الصادرات جعل االقتصاد الصيني عُ نمو المعتمِ النموذ  من ال

 . (1)  االقتصاد العالمي

ُوِضهعت ، ي الجيهل الجديهد مهن قهادة الصهين إدارة شهؤون الهبالدومع تولِّ ، 2012ممنذ نوممبر عام 

النمههو  مخططههات جديههدة للتنميههة االقتصههادية التههي حههددت خار ههة  ريههق دقيقههة لتحويههل نمههط

تتقهمن ، 2012ومقًا للخطوط العريقة الرئيسية للخطة الخمسهية الثالثهة عشهرة عهام ، االقتصادي

 . 2020إلى عام  2019التنمية االقتصادية واالجتماعية الو نية من عام 

قرار اللجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشهيوعي الصهيني   » وجاءت هذه الخطة   إ ار وثيقة

حهول بعها الققهايا الرئيسهية ، 2011قدت   الثاين عشر مهن نهوممبر التي عُ ، دها الثالثةدورة انعقا

التهي  رحهت بوضهوح تعميهق اإلصهالح الشهامل للهنظم ، «المتعلقة بتعميق اإلصالح بشكل شامل

                                                 

 .«الصين اليوم» لي قانغ، مصدر سابق، موقع إلكتروين سابق (1)
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، والهذي يغطهي سهتين مجهاالً ، يكولوجيةاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقامية والحقارة اإل

 . ع التحول االقتصادي للصينلتتناسب م

حهول توقعهات ، 2019لعهام « اليونكتهاد» تقرير منظمة األمهم المتحهدة للتجهارة والتنميهة: ثاين عشر

 ارتبا ًا بأزمة الدين العالمي يبانخفاض كبير   النمو االقتصادي العالم

، 2019لعههام  UNCTAD ينطلههق التقريههر الصههادر عههن منظمههة األمههم المتحههدة للتجههارة والتنميههة

من العنوان األول الذي يصف اقتصاد عهام .. «التحوالت الهيكلية لنمو مكثف ومستمر»بهعنون والمُ 

لهيعلن تخفهيا توقعهات النمهو االقتصهادي العهالمي ( عام من الخطهر ..االقتصاد العالمي) 2019

، %242لغ وأقل من رقهم النمهو العهالمي المسهجل   العهام الماضهي والبها،   المائة سنويًا 241إلى 

التهي يهرى التقريهر أنهها األكثهر ، ليذهب بعدها إلى التحذير من واحدة من أهم المشاكل االقتصهادية

 . ين العالميواألكثر تأثيرًا به وهي أزمة الدَّ ، تأثرًا بالتراجع االقتصادي العالمي

ثهة   أزمهة الكسهاد وسهيكون المحطهة الثال، قد يكون وشيكًا، ينإذ يعتبر التقرير بأن انفجار أزمة الدَّ 

وأزمههة ، 2007بعههد أزمههة الههديون العقاريههة   الواليههات المتحههدة   ، االقتصههادي العههالمي الحاليههة

يهن مهر بهها شهكل أكبهر أزمهة دَ معتبرًا أن انفجار أزمة الهدين حاليهًا سيُ ، السندات األوروبية المستمرة

 . 1) )االقتصاد العالمي

 :وقعت   الف .. شركات الدول الصاعدة

، يهن الشهركات   الهدول الصهاعدةمن دَ ، وترى األمم المتحدة بأن أزمة الدين تلوح بالدرجة األولى

يهن الشهركات بعهد تحهت تهديهد انفجهار دَ ، قهرعأجرال اإلنهذار تُ »: إذ يشير التقرير إلى أن ؛والنامية

اآلثههار و، تريليههون دوالر 22 وههو قههد تجههاوز اليهوم، المسهتوى الههذي وصههل لهه   الههدول الصههاعدة

 . «ستكون متسلسلة ومن الصعب التحكم بها، الكارثية للركود االقتصادي

                                                 

بتهاري  ، كتهروينلهل تثور األمم المتحدة على النيوليبراليةو صهادر عهن موقهع قاسهيون اإل: تقرير اقتصادي بعنوان (1)

92 /90 /9099. 

://www.kassioun.org/economy-and-society/item/18891-2016 
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بالقيهال إلهى ناتجهها كهان مرتفعهًا ، غيهر المهالي، ممعدل خدمة الدين   شهركات القطهاع الخهاص

إال أنه بعهد األزمهة الماليهة ، %100وقريبًا من ، 2007ومتقاربًا بين الدول النامية والمتقدمة   عام 

حتهى وصهلت النسهبة   ، واالرتفهاع   الهدول الناميهة، ية بدأ باالنخفهاض   الهدول المتقدمهةالعالم

بينمها انخفقهت   الهدول المتقدمهة إلهى قرابهة ،   الهدول الناميهة %140العام الحالي إلى أكثر من 

20% . 

ين الهدول ة من دَ مإن حصة هام، بهذه الحّدة، إذا ما استمر التراجع االقتصادي العالمي» :ليكمل بأنه 

وسهيؤدي إلهى تسهريع كبيهر   القهغط ، سيصبح غير قابل للدمع، 2002المتشكلة منذ عام ، النامية

إال إذا مها ، شطب ولهن يكهون قهابالً للهدمعمعظم هذا الدين يجب أن يُ ... على النظام المالي العالمي

 . «!حدثت ثورة   السياسات العالمية

 -كمها تهرى األمهم المتحهدة -قتصادية العالميهة األكثهر إلحاحهًا ومن أجل تجاوز هذه المشكلة اال 

وحتهى اليهوم ، 2002عائدًا إلى األسباب القريبهة منهذ عهام ، يعود التقرير إلى محاولة تفسير مسبباتها

مهن النهات   %104إلهى  %27يهن شهركات الهدول الصهاعدة مهن ف ميهها دَ قهاعَ وهي الفترة التهي تَ 

 . (1)المحلي اإلجمالي

،   الواليهات المتحهدة، والتيسهير الكمهي، لمعهدالت الفائهدة الصهفرية األثر السهام» التقرير أن يعتبر

ههمُ ، قهد أغههرق الهدول الناميههة بالههديون الرخيصهة، واليابههان، وأوروبها ، عمليهات نموههها الداخليههة راً عكِّ

لمتوسهع إذ تدمقت رؤول األموال من مصادر الق  ا، بحسب نص التقرير -وموقعًا إّياها   الف 

لتتحهول إلهى ، 2002خهالل متهرة مها بعهد عهام ، ةمن البنوك المركزيهة   المراكهز الرأسهمالية الثالثه

 . 2)) التي كانت ال تزال تعمل وتتوسع، قروض لشركات الدول النامية

 :نتائ  تعمق االرتباط بالمنظومة المالية العالمية 

                                                 

 .9099/ 90/ 92يةو موقع إلكتروين سابق، هل تثور األمم المتحدة على النيوليبرال: دي بعنواناتقرير اقتص (1)

 .المصدر السابق (2)
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والتهي انعطفهت تجهاه القطاعهات سهريعة ، تم هدر أموال القروض وقد تراكمت هذه الديون بعد أن 

إذ اعتبهر التقريهر أن ههذه الهديون سهاهمت   ، وتركهزت   القطاعهات القائمهة علهى الريهع، الدوران

، بعهد أن تعمقهت   الهدول المتقدمهة، توسيع الظاهرة التي بدأت تمتد إلى الهدول الناميهة والصهاعدة

وهي نتيجهة  بيعيهة لتراجهع الطلهب .. الصناعيأي عدم توسع االستثمار  ؛(الالتصنيع)وهي ظاهرة 

وجملهة الظههواهر المرتبطههة ، والتراجههع الكبيهر   أسههعار السهلع عالميههًا، وتراجههع التجهارة، العهالمي

أو أزمهة الكسهاد االقتصهادي العهالمي كمها يسهميها تقريهر األمهم ، بعمق األزمهة االقتصهادية العالميهة

 . المتحدة

دون أن ، اسهتوردت تشههوهات المنظومهة الماليهة الغربيههة»صهاعدة قهد شهير التقريهر إلهى أن الههدول اليُ 

ولن تستطيع أن تلجم الحركهة العكسهية ، نها لم تستطعإإذ ؛ «يكون لديها االستعداد الكا  للعواقب

مليهار  929أكثهر مهن  2012خهر    العهام الماضهي » إذ، خار  الدول الصاعدة، لرؤول األموال

قهاف ويُ  -حنفيهة السهيولة -ي ميركهد أن أغلق االحتيها ي الفيهدرالي األبع، دوالر من الدول النامية

 . ومق ما يذكره تقرير اليونكتاد «دوالر   الربع األول من هذا العام اتمليار 2إليها خرو  

ال تفعهل شهيمًا   ،  الما أن السياسات االقتصادية، ويتوقع التقرير أن يستمر خرو  رؤول األموال

بعهدم قهدرة السياسهات   ، والذي يرتبط إلى حهد كبيهر بحسهب األمهم المتحهدة، مواجهة هذا األمر

 . مقابل تراجع حجم االستثمار، بالتحكم   حصة األرباح المتزايدة، هذه الدول

ليتحهول جهزء ههام مهن ، وتشهد اقتصاديات الدول النامية توسعًا   توزيع حصة األرباح من الدخل

بينمها تتراجهع حصهة االسهتثمار مهن ، إلهى مهدخرات لألربهاح اديالدخل الناجم عن النشاط االقتص

 . أي ال تتم عملية توسيع االستثمار االقتصادي؛ الدخل

عههة وزَّ مُ البههأن الحصههة ، وحصههة االسههتثمار   الههدول الصههاعدة، ويتبههين مههن دراسههة حصههة األربههاح

المالية   مجموعة مهن  أكبر من الحصة العائدة لالستثمار   الشركات غير، للمساهمين   األرباح

ًا دوالر 22كانهت ، دوالر توزع لألربهاح 100مقابل كل ، وبمعدل وسطي، إذ إنه، دولة صاعدة 11

بينمهها كههان هههذا ، 2014-2001وذلههك وسههطيًا خههالل الفتههرة بههين ، تسههاهم   توسههيع االسههتثمار

إذ كهان مقابهل  ،أعلهى لصهالح االسهتثمار، 2002-1112الوسطي   الدول ذاتها خالل الفترة بين 
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حسابات قاسيون من الجهدول رقهم )تقريبًا ًا دوالر 122يتم استثمار ، دوالر توزيع أرباح 100 كل

 . (تقرير األمم المتحدة   2

وقد أشار تقرير األمم المتحدة إلى أن هذا التغير والتوسع   حصة األرباح   الشركات غيهر الماليهة 

، اط النظام المالي العالمي   تمويهل أعمهال ههذه الشهركات  الدول الصاعدة يعود إلى حجم انخر

 %14شهكل نسهبة إذ إن األصهول الماليهة أصهبحت تُ  ؛والستثمار مهالي، ب توزيع أرباحَس ومرضه لنِ 

 -الهنهد -الصهين: تقريبًا من مجموع أصول الشهركات غيهر الماليهة   خمهس دول صهاعدة رئيسهية

مهن  %10شهّكل إال نسهبة بينمها لهم تُ ، 2014-2001ن خهالل الفتهرة بهي، تركيها -روسيا -البرازيل

 . 2002-1112خالل الفترة بين ، مجموع أصول الشركات

بأن معدل النمهو االقتصهادي  2019وتشير توقعات تقرير اليونكتاد للنمو االقتصادي العالمي للعام 

. %242 :2012بانخفاض عن رقم النمو المسجل عالميهًا    %241 إلى قد يصل 2019  العام 

مهن  %140ين   شهركات القطهاع الخهاص غيهر الماليهة   الهدول الناميهة تبلهغ نسهبة وأن خدمة الدَّ 

دوالر يحصل عليهها المسهاهمون   أربهاح  100وأن مقابل كل ، النات  الذي تحققه هذه الشركات

اح أي أن حصهة األربه، أخرى مقهط تهذهب لالسهتثمار اً دوالر 22مإن ، دول صاعدة 2الشركات   

 . (1)تعيق توسيع االستثمار

  الصههحامة االقتصههادية  «اليونكتههاد» ويجههري تههداول تقريههر وأرقههام وخالصههات وتوصههيات تقريههر

الههذي تقرعههه األمههم المتحههدة وبهجومههها الشههرل علههى ( بجههرل اإلنههذار)المصههدومة ، العالميههة

 . حتى اليوملوجية االقتصادية العالمي منذ السبعينيات ويوالنيوليبرالية ومسار األيد

 خالصات بشأن األزمة المالية العالمية وتداعياتها: ثالث عشر

 جدية لألزمةحلول غير مُ  .9

يمكننها الجهزم بهأن خطهة اإلنقهاذ م، ومهما تكهن المسهميات، مهما تكن الحلول المطروحة، وأخيراً  

، ذت حهذوهاي والخطط األوروبية التي حهميركية إلنعاخ االقتصاد األميركالتي  رحتها اإلدارة األ

                                                 

 .92/90/9099هل تثور األمم المتحدة على النيوليبراليةو موقع إلكتروين سابق، : تقرير اقتصادي بعنوان (1)
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ال تتعدى كونهها خطهة ماليهة ، وغيرها من الخطط التي ُأعلن عنها   مختلف المؤتمرات االقتصادية

 . إلنقاذ قطاع المصارف

والهذي ، لقد تدخلت البنوك المركزية تدخالً واضحًا   العديد من دول العالم التي ضربتها األزمهة 

دوليهة  كانهت حلهوالً  2002ي أن حلهول أزمهة أ، تجاوز بقيمتهه الماليهة نحهو نصهف تريليهون دوالر

 . يةميركمشتركة بغا النظر عن الحلول األ

ثمهاين سهنوات منهذ عهام  مهن وبالرغم من أن هذه الخطة وما لحقهها مهن إجهراءات علهى مهدى أكثهر

والحصهار ، الذي يتجسد   الخرو  من حالة االختناق، حقق الهدف المطلوب مؤقتًاقد تُ ، 2002

عطي دالئل ومؤشرات أكيهدة بأنهها إال أن هذه األزمة تُ ، يميركباك المالي لالقتصاد األواالرت، الذاتي

ي سههوف تعصههف بههه أزمهات قادمههة ربمهها تصههبح حينههها ميركهن االقتصههاد األأو، لهن تكههون األخيههرة

التهي ستصهبح حلولهها  «لهل واألمهراضالعِ »المستخدمة غير ذات جهدوى   مواجههة  «المهدئات»

 . ب والمقادات الحيويةسبِّ ايشة التي تحصل بين الفيرول المُ مستعصية بسبب المع

، رحت لحل األزمة تتجسد   حلول ماليهة بحتهةية التي  ُ ميركإن الخطة المالية األ، ومن ناملة القول

ولكهن ذلهك يسهتدعي ، من شأنها إنقاذ قطاع المصارف والمؤسسات المالية التي أشهرت إمالسهها

للمفههاهيم والمبههاد  واألسههس التههي قامههت عليههها الليبراليههة  نههافي و مُ وههه، حكوميههًا ببسهها ة تههدخالً 

على أن الغرق والمغاالة   تلك الممارسات الرأسهمالية سهيقود  واضحًا مما يعطي دليالً ، الجديدة

وربمها يرسهم معهالم ، ي واالقتصهاد العهالمي برمتهه إلهى حامهة االنهيهار والفوضهىميركهاالقتصاد األ

 . (1)ا إعادة توزيع مراكز القوى   العالم من جديدنهألخار ة جديدة من ش

تدّل على أّن األزمة الرأسماليّة التي تبلورت بشهكل ، إن كّل القراءات الموضوعيّة وكّل المؤّشرات 

 . هي أزمة ال سابق لها بأسبابها وأحداثها وتمظهراتها 2002واضح منذ عام 

                                                 

 موقهع إلكتهروين لمركهز مهرات وتراجع نيوليبرالي أم أزمهة عهابرة: األزمة االقتصادية العالميةأحمد باها تقي، .د (1)

:www.fcdrs.com/articles/e7.html 

http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fcdrs.com%2Farticles%2Fe7.html&ei=1mKFVKLRCobyUrm9gOAP&usg=AFQjCNHmTmzrvbO48qimlKXf-sprj1zRhQ&bvm=bv.80642063,d.d24
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 ويلهة بمقهدار  بل هي أزمة عميقة وحتمًا، وعابرةمهذه األزمة ليست بحال من األحوال أزمة ظرميّة 

التهي لهن ، علهى مواجههة تناققهاتها(   عصهر العولمهة الليبرالّيهة الّشرسهة)إمكانيّة الرأسماليّة نفسها 

 . يكون مخرجها إال بنفي نفسها

يهة   ميركعن ض  ممات التريليونهات مهن الهدوالرات األ، 2002أيلول  /لقد كشفت أزمة سبتمبر

بمقهدورها أن ( الدوالريهة)مالكتلهة النقديهة ، تجهاوزًا علهى الثوابهت االقتصهادية، اق المختلفهةاألسو

وهذه الكتلة أكبر من النهات  المحلهي اإلجمهالي للعهالم ، غرق العالم بعشرات األزمات االقتصاديةتُ 

لتهالي وبا، وأكبر من النات  المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة بممهات المهرات، بعشرات المرات

ممها يؤشهر إلهى أن الرأسهمالية انتقلهت ، شكل ابتعادًا عن النات  الحقيقي وغير مهرتبط بههما يحدث يُ 

 . (1)وأنه مصدر خلق الثروة، يتمثل باستخدام رأل المال الستدامة النمو، إلى  ور جديد

جهارة مصهدرًا مقد تطهور الفكهر االقتصهادي لينتقهل مهن اعتبهار الت، وهذا يمثل موقفًا ورؤيًة ارتدادية

إلهى أن اإلنتها  ههو المصهدر الحقيقهي لخلهق الثهروة  «المهركنتليين» للثروة عند الرأسماليين األوائل

وههو مها مثهل ، (وجهون سهتيورت ميهل، وديفيهد ريكهاردو، آدم سهميث)عند الكالسهيكيين األوائهل 

 . تقدمًا لألمام

صهناعية   بهواكير نشهأتها ونظرية المهذهب الكالسهيكي ههي التهي سهاندت توجههات الرأسهمالية ال

نتقال إلى  ور أكثر قدرة على نزح الفهائا ولكن تطورات نمط اإلنتا  الرأسمالي   اال، ونقجها

والمتأتي من سيادة قانونين للقيمهة ، ميَ باالستفادة من تباين القِ ، االقتصادي من األ راف إلى المراكز

 /والهتحكم ميهها تنتقهل مهن الحكومهات جعهل حركهة رأل المهال،   الحياة االقتصهادية المعاصهرة

ومن الممكن أن يكهون سهببًا ، سببات األزمة الحاليةعتبر واحدًا من مُ وهو ما يُ ، الدول إلى الشركات

 . (2)ألزمات الحقة

                                                 

توالههد األزمههات   النظههام الرأسههمالي، دار الحامههد، عّمههان،  -عبههد علههي كههاظم المعمههوري، الطومههان القههادم.د.أ( 1)

 .20، ص2012

 .20عبد علي كاظم المعموري، مصدر سابق، ص .د.أ (2)
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مهن ، ال يمكن أن يعطي تحليالً موضوعيًا ورصهينًا، وتداعياتها 2002إن االقتصاد السياسي ألزمة 

ي بخاصهة ميركهبنية الحقيقية لظهاهرة االعتيهاخ الطفيلهي لالقتصهاد األدون أن يذهب إلى تحليل األ

ماالسهتهالك الواسهع وحهال الرماهيهة التهي ، والرأسمالي عامة علهى حسهاب المجتمعهات األخهرى

تهتم علهى حسهاب إمقهار مجتمعهات ، كون عملتها هي العملة الدوليهة ؛ا حقًا مكتسبًاأميركتعتبرها 

ال تهتم مهن دون اسهتخدام عنصهر القهوة ، ك المنفلهت   مجتمعههاوأن حالهة إدامهة االسهتهال، أخرى

 . (1)والسلطة الطاغية

يهتم مهن دون أي تبعهات علهى ، غ ميه للسيولة الدوالرية   الحياة االقتصادية العالميةبالَ مالتقخم المُ 

م مهن وهو سلوك إمبرا وري يفنّد قهدرة ههذا البلهد علهى قيهادة العهال، يةميركاالقتصاد والحكومة األ

 . طال ماليين البشرلف اقتصادية واجتماعية تَ دون كُ 

و  كل أزمهة هنهاك أعهداد كبيهرة ، وستتبعها أزمات أخرى، مإن هذه األزمة لن تكون األخيرة، وعليه

وال يمكهن أيقهًا أن نقهول باالنهيهار السهريع ، من البشر تكهون مسهتعدة لهدمع تكهاليف رأل المهال

ولكن سيظل ينوء تحت و هأة ، ظام لم يستهلك مرحلته التاريخية بعدألن هذا الن، للنظام الرأسمالي

 . أزماته البنيوية القاربة   جذوره

 الليبرالية الجديدة   حل األزمة المالية العالمية مشل .9

التهي جهاء ، «الليبراليهة الجديهدة» لقد كشفت األزمة عن الفشل المريع لسياسة الليبراليهة االقتصهادية

اللهذان ، ي األسبق رونالد ريجان ورئيسة وزراء بريطانيا آنهذاك مارجريهت تاتشهرركميبها الرئيس األ

هجومًا كبيرًا على كل مها حققتهه الطبقهة العاملهة والقهوة التحرريهة    «الكينزية» قادا بانقالبهما على

غهرب مها أدى إلهى انهيهار منظومهة الرمهاه   بلهدان ال، امَسهب الماضية بنقالها وتقهحياتها الجِ قَ الحِ 

 . الرأسمالي الليبرالي

                                                 

 .21المصدر السابق، ص  (1)
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بعههد انهيههار  «نهايههة التههاري » الههذي أعلههن -ر الليبراليههة الرأسههمالية موكويامهها نظِّههوهههذا الفشههل دمههع مُ 

إلههى مراجعههة أمكههاره  –وانتهههاء الحههرب البههاردة بههين القطبههين ، تحههاد السههوميتي والكتلههة الشههرقيةاال

 . (1)عنها وتنظيراته السابقة بدون تراجع كامل

اء لذاكرة كيهف أقامهت البرجوازيهة األعهرال واالحتفهاالت   تسهعينيات القهرن الماضهي جهرَّ و  ا

رون نظِّهإذ أ لهق المُ ، «لليبراليهة االقتصهادية» معتبهرًة ذلهك انتصهارًا نهائيهًا، انهيار االتحهاد السهوميتي

و بحسههب أ -معلنههين انتصههار الرأسههمالية ، «نهايههة التههاري » مكههرة، الرأسههماليون أمثههال موكويامهها

 . «انتصار العالم الحر على االتحاد السوميتي» تسميتهم

الذي تصهور نهايهة التهاري   «هيجل» وقد استمد موكوياما مكرة نهاية التاري  من الفيلسوف األلماين

يمكهن أن ، ال بديل تطوريًا كنظام»بأن  إذ ذهب إلى المجازمة النظرية ؛حين تسود الليبرالية   العالم

 . «سمالية الليبراليةيحل محل الرأ

، وقبلها التحوالت واألحداث على مدى حهوالي عقهدين مهن الهزمن، الكبرى 2002لكن أزمة عام 

وخاصًة الحركات المناهقة للعولمة وللرأسمالية ولحروبهها وتهأثير التظهاهرات التهي قامهت بوجهه 

والمظهاهرات ضهد ، ضد منظمهة التجهارة العالميهة 1111وخاصًة   سياتل عام ، رؤساء اإلمبريالية

ري الليبراليهة الرأسهمالية إلهى التراجهع عهن أمكهارهم أو نظِّهاضهطرت مُ ، منتدى دامول االقتصهادي

 . القيام بترقيعها معترمين بفشلها

سهبتمبر وحهل  11ي   العالم أبعد من إزالة آثهار ميركوراح موكوياما يعترف بأن سقوط النموذ  األ

ذههب إليهه العديهد مهن المحللهين   وصهفهم المكثهف  ويؤكهد علهى صهحة مها، أزمة وول ستريت

 . «انيةجنهاية الري»بأنها  لألزمة

رًا علهى أن الخلهل لهيس   أ روحهات الريجانيهة والتاتشهرية بشهأن اقتصهاد السهوق ِص لكنه ال يزال مُ 

السهبيل الوحيهد  –حسهب رأيهه  –وتقليهل دور الحكومهات   االقتصهاد باعتبارهها ، الحريةة المطلق

                                                 

/  10/  27، بتهاري  2447الحهوار المتمهدن عهدد  نية والتاتشريةواجحميد كشكولي، نهاية التاري ، أم نهاية الري (1)

2002. 
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ويرى أن مشل الليبراليهة االقتصهادية علهى النحهو الهذي حصهل يعهود إلهى ، لرماه والحياة الحرةنحو ا

 . (1)جرمي ومحرقي مكرة الليبرالية االقتصادية والنظام العالمي الجديد للمحامظين الجددمُ 

 اينمقد نجم عن األزمة نتائ  وأبعاد أيديولوجية أشار إليهها القيهادي الشهيوعي اللبنه، باختصار شديد

، 2002إن النتائ  األيديولوجية لألزمة المالية واالقتصادية التي بهرزت عهام »: بقوله «موريس نهرا»

التي أ لقهها مرانسهيس موكويامها بعهد انهيهار التجربهة األولهى  «سقوط مقولة نهاية التاري » تكمن  

ة صههراع وكشههفت زيههف مقولهه، إذ أظهههرت الرأسههمالية أنههها تحمههل معههها أزماتههها ؛لالشههتراكية

تهون إذ إن مها جهرى ويجهري يهدل علهى المقهمون الطبقهي تنغأ لقها صموئيل هنالحقارات التي 

 . «للصراع

لههيس بالقههرورة األزمههة النهائيههة التههي سههينجم عنههها انهيههار » 2002وإذ رأى نهههرا أن مهها جههرى عههام 

ضهرورة إدخهال  مإنه تطرق إلهى الحهديث الهدائر مها بهين قهادة العهالم واقتصهادييه بشهأن، «الرأسمالية

، تسفر عنه األزمهةسما ن وبغا النظر ع، شيرًا إلى أنهمُ » تعديالت على النظام الرأسمالي بغية إنقاذه

متوقعًا تناميًا أكبهر للتعدديهة القطبيهة خهالل السهنوات ، ي يبدو   حالة تراجعميركمإن المشروع األ

 . (2)وقد صدقت توقعاته الحقًا، «المقبلة

بسهبب اإلعصهار المهالي ، ية وغيرها من البلهدان الرأسهماليةميركالمتحدة األ لقد اضطرت الواليات

ضه  للسهيولة بكميهات : إلى اتخاذ إجراءات عنوانها إعادة االعتبار لدور الدولهة مثهل، الذي حدث

وإذ بههدأت الههنظم ، تههأميم جزئههي لههبعا المؤسسههات الماليههة، تخفههيا معههدالت الفائههدة، كبيههرة

ح لهياكلهها التهي عفها عليهها الهزمن لمواكبهة التغيهرات التهي حهدثت بعهد الرأسمالية   عملية إصهال

بعهد أن انقشهعت ، والتهي تتطلهب أنظمهة ديناميكيهة وحيهة ومتجهددة ومتطهورة، الثورة العلمية التقنية

وتقلهيص دور الدولهة ، انية والتاتشرية التي اندمعت بقوة جنونية   اقتصاد السوقجسحابة الفترة الري

 . (3)تصفية مؤسسات القطاع العام وتحويل الماليين من العمال إلى البطالةو، والخصخصة

                                                 

 .2002/ 10/  27، بتاري  2447حميد كشكولي، مصدر سابق، الحوار المتمدن، عدد  (1)

 .2002/  10/ 19: ، بتاري 21وسام منى، مصدر سابق، جريدة السفير اللبنانية، عدد  (2)

 .2002/  1/12ر المتمدن، تاري  تا  السر عثمان، مصدر سابق، الحوا (3)
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ليتكيف مع المتغيرات التهي حهدثت بههدف ، لقد لجأ النظام الرأسمالي إلى هذه اإلجراءات وغيرها

لجهأ إلهى إجهراءات ووسهائل ، ومعلوم أن النظام الرأسمالي   مراحل تاريخية مختلفهة، إ الة عمره

 . يف لتجاوز أزماته وإل الة عمره وتجديد نفسه ومك اختناقاتهمختلفة من التك

التوجهه إلهى الخهار  بشهكل واسهع   نهايهة القهرن : ومن األمثلهة علهى ههذه اإلجهراءات والوسهائل

بهههدف البحههث عههن ( االحتكههارات)مبرياليههة بعههد تحههول الرأسههمالية إلههى مرحلههة اإل، التاسههع عشههر

وبالتههالي اسههتطاعت ، رخيصههة مههن بلههدان المسههتعمراتعاملههة  ومههواد خههام وأيههدي  أسههواق جديههدة

الرأسمالية أن تخفف القغط على حركة العاملين   مراكهز الرأسهمالية مهن خهالل توسهيع مصهادر 

 . (1)أرباحها

مهن العهاملين بهأجر نهبهًا  «مهائا القيمهة» تقهيف لنههب –كما أشار لينين  –وأصبحت الرأسمالية 

 . إضامًة لألرباح االحتكارية والطفيلية األخرى، راتأال وهو نهب شعوب المستعم، جديداً 

جراء بروز حركات التحرر الهو ني ونقهالها مهن أجهل  هرد ، لكن التوجه للخار  كان حالً مؤقتًا

وجههراء صههراع أقطههاب الرأسههمالية مههن أجههل اقتسههام مههوارد ، االسههتعمار وتحقيههق االسههتقالل

إذ نجهم عهن األولهى الثهورة الروسهية عهام ، لثانيهةمنشبت الحربان العالميتان األولى وا، المستعمرات

ونهههوض ، ونجههم عههن الثانيههة ظهههور المعسههكر االشههتراكي والثههورات الصههينية والكوبيههة، 1117

 . (2)إذ نالت أغلب المستعمرات   إمريقيا وآسيا استقاللها، حركات التحرر الو ني

ب الرأسهمالي وبهين دول المعسهكر تجدر اإلشارة إلى أنه مع اشتداد الحهرب البهاردة بهين دول الغهر

، ومع اندماع الثورة العلميهة التقنيهة بعهد الحهرب العالميهة الثانيهة، االشتراكي بقيادة االتحاد السوميتي

وانههدمعت بشههكل أوسههع   ، اضههطرت الرأسههمالية إلههى زيههادة التركيههب العقههوي لههرأل المههال

اسههتطاعت الرأسههمالية أن تجههد  مَّ ومههن َثهه، الصههناعات اإللكترونيههة وتراجعههت الصههناعات التقليديههة

 . متنفسًا الستثماراتها ومك اختناقاتها

 الرأسهمالية   سياسهة الليبراليهة الجديهدة التهي نظهرت لهها انهدمعت، القهرن العشهرينو  سبعينيات 

التهي تهم ميهها االنهدماع   اقتصهاد ، «انية والتاتشهريةجالسياسة الري» وأ لق عليها «مدرسة شيكاغو»

                                                 

 .المصدر السابق (1)

 .2002/  1/12تا  السر عثمان، مصدر سابق، الحوار المتمدن،  (2)
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انيهة جإذ جهاءت األزمهة الراهنهة لتؤكهد نهايهة حقبهة الري، ليص دور الدولة والقطاع العهاموتق السوق

 . والتاتشرية ومدرسة شيكاغو

 األزمة بنيوية و ابعها مالي واقتصادي أيقًا .1

بقهدر مها ههي أزمهة ،  روَّ مإن هذه األزمة ليست أزمة ماليّة كما ُيه، تاب الماركسيينحسب بعا الكُ 

اقتصهادية  - أيقا ليست أزمة اقتصادية بحتة بقدر مها ههي أزمهة تشهكيلة اجتماعيهةولكنّها ، اقتصادية

 .   حالة احتقار( الرأسماليّة)

مما يعيشه العالم اليوم دليل على أّن أزمة النظام الرأسمالي هي أزمة بنيوّيهة مرتبطهة بسياسهات النظهام 

عن سوء تصّرف مهدير ههذا البنهك أو  وبالتالي مهي ليست أزمة ناتجة، الرأسمالي وتطّوره التّاريخي

رو نظِّههلههه مُ   روِّ مثلمهها ُيهه، أو عههن خلههل   قههوانين التنظههيم المصههر    هههذه الدولههة أو تلههك، ذاك

مثهل مرانسهيس موكويامها الهذي ، حسهدون عليههالرأسماليّة اآلن الذين وجدوا أنفسهم   وضهع ال يُ 

وههو يقصهد االنتصهار ، «واإلنسهان األخيهر نهايهة التهاري » تفتّحت قريحته منهذ سهنوات عّمها سهّماه

 . النّهائي للرأسماليّة

وصل إلى مرحلة التمركز األضخم للرأسهمال المهالي بيهد ممهة ، مالتطّور التاريخي للنظام الرأسمالي

عبههر ، التههي تمسههك بههين أيههديها بههالقرار االقتصههادي العههالمي، سههّماها لينههين بالطغمههة المالّيههة، قليلههة

والمنظمهة العالمّيهة ، البنهك العهالمي، صهندوق النقهد الهدولي)مالّيهة العالمّيهة توظيف المؤسسات ال

 وتسهيطر أيقهًا، وتتحكم بالقرار السياسي واالجتماعي عبر توظيهف الدولهة البورجوازّيهة( للتجارة

 . (1)نيت على قياسها لخدمة مصالحهاعلى البنوك والبورصات التي بُ 

ية والخطط األوروبية وعبهر إجهراءات ميركعبر الخطة األ، و  ضوء ما تقدم من استعراض للحلول

جديهة لألزمهة الماليهة واالقتصهادية حلهول غيهر مُ يتبين لنها أنهها ، مم العشرينمم السبع الصناعية وقِ قِ 

ما يؤكهد أيقهًا صهحة ، وانتقلت إلى بقية أرجاء العالم 2002التي عصفت بالواليات المتحدة عام 

أن األزمههة التههي عصههفت بالنظههام »  ، ي األلمههاين أولههريش شههيفرمهها ذهههب إليههه الخبيههر االقتصههاد

وقهد تهدوم ، قهد تمتهد إلهى خمسهة أو عشهرة أعهوام، الرأسمالي أخيرًا ستترك تداعيات  ويلة المدى

                                                 

، جريهدة 9 /1وجهة نظر اشتراكية حول أزمهة الرأسهمالية  –عبد اهلل بن سعد، على هامش األزمة المالية العالمية .د (1)

 .2011ديسمبر  7الشعب التونسية، 



492 

وسهتغير العديهد مهن ، وأنهها سهتترك آثهارًا عميقهًة الغهور   المجتمهع، خمسة عشهر أو عشهرين عامها

 . «مناحي الحياة

وستواصههل » :أنههه يههرى أن حههل األزمههة يكمههن   الرأسههمالية نفسههها إذ يقههول لكههن مشههكلة شههيفر

ه منهذ أسهابيع وعَيه َد ر ومَقهكْ الرأسمالية مسيرتها كأنها إنسان أصيب بحادث مروع وهو   غمرة الس  

وقهد يواصهل ههذا اإلنسهان تعها ي ، وسيعود إلى وعيه ثانيًة   يوم مهن األيهام بهال أدنهى شهك، كثيرة

 . (1)«وقد يكف عنها ويغير أسلوب حياته تغييرًا جذريًا، ثانيةً كرات ْس المُ 

 2002قد تعيش البلدان الرأسمالية التهي عصهف بهها االنهيهار الكبيهر   خريهف ، وأنه وبهذا المعنى

قد تعيش ثانيًة حقبهًة يسهود ميهها االعتقهاد أن اقتصهاد السهوق ، حقبة نشوة جديدة وجشع مهلك ثانية

عندئذ سهيخدع الجميهع أنفسههم وسهيعتقدون أن   اإلمكهان إبطهال ، ذي بال ليس بحاجة إلى تغيير

وبهذا النحو قد تنشهأ الفقاعهة ، مفعول قوانين تقلب االقتصاد بين المد والجزر وبين الرخاء والكساد

 . المقبلة

ًا وأرجهح الظهن أن العهالم سهيعيش الحقه، غير أن انفجار هذه الفقاعة األكيد سيفرز آثارًا أشد دماراً 

أي بتراجهع مسهتويات اإلنتها  ، حقبهًة تتسهم بمعهدالت نمهو سهلبية ولسهنوات  ويلهة 2002ألزمة 

إذ إن المخا ر التهي تحهف باالقتصهاد العهالمي قهد ماقهت كهل المخها ر التهي ، بنحو مطلق وعنيف

 . (2)خيمت عليه   سابق الزمن

 الحالية تكمن    بيعة النظام الرأسمالي األزمة .4

البهاحثين أن األزمهة تكمهن    بيعهة النظهام الرأسهمالي الهذي يتهرك الحريهة لكهل  ويجزم العديد من

إلههى الجههري وراء مصههالحه ، وهههو نههواة الدولههة ؛و  مشههاكله البنيويههة التههي دمعههت اإلنسههان، شههيء

أو بخلهق ، سهواًء بهاختراع آليهات جديهدة، الخاصة بال ضابط وبال أخالق وبكهل الوسهائل الممكنهة

مههالمهم هههو تحقيههق المصههلحة الخاصههة والسههيطرة علههى العههالم ، ة جديههدةوسههائل وأدوات ماليهه

ويمهنح العامهل أساسهًا ، بصرف النظر عن االقتصاد الحقيقي الهذي يخلهق ثهروة حقيقيهة، اقتصاديًا

 . للحياة ماديًا

                                                 

 .412يش شيفر، مصدر سابق، ص أولر (1)

 .419المصدر السابق، ص  (2)
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مالتحول من اقتصاد عيني يقوم على السلع والخدمات إلى اقتصاد مالي يقوم على أدوات ماليهة غيهر 

هههو الههذي أدى إلههى حههدوث األزمههة وانههزالق العههالم إلههى هاويههة الكسههاد ، بأصههول عينيههةمرتبطههة 

ممها يثبهت  ؛ل الفرصة مواتية لهذه االنهيارات التي أصهبحت تعهم األسهواق الماليهةعَ وَج ، واإلمالل

ري نظِّههولكههن لههيس علههى  ريقههة مُ ، للعههالم مههرًة أخههرى أن الرأسههمالية ال بههد أن تتكيههف مههرًة أخههرى

مها يقتقهي دائمهًا ، «اليهد الخفيهة» ومبدأ «آدم سميث» يبرالي الكالسيكي وعلى رأسهمالمذهب الل

 . (1)عد االجتماعي ألمراد المجتمعومراعاة البُ ، ل ومراقبة الدولة لتنظيم اقتصاد السوق الحرةدخ  تَ 

 

                                                 

 .117ص  2001مكتبة الفالح،  وإلى متى: جيهان جمال، بركان األزمة المالية العالمة (1)
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 مصادر الفصل الخامس

عهال  األزمههة يهة ومهدى جههدواها   ميركخطهط اإلنقهاذ المباشههرة األ، محمهد أبهو حمههور. د .1

األزمة االقتصادية العالمية وتهداعياتها   الهو ن »بحث   إ ار كتاب تحت عنوان ، وآثارها

 . 2012، صادر عن منتدى الفكر العربي، سلسلة الحوارات العربية، «العربي

دار الفكههر ، األزمههات الماليههة واالقتصههادية   ضههوء الرأسههمالية واإلسههالممحمههود، رمههزي  .2
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مهاذا تبقهى مهن العولمهة بعهد العاصهفة الماليهة التهي : مقهال بعنهوان، عبد العها ي محمهد. د .14

 . 2002أكتوبر  11( 901)العدد ، ألهرام العربيضربت أسواق الغربو مجلة ا
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 عليان محمد عليان

 و  االقتصاد السياسي متخصص   الصراع العربي الصهيويناديمي باحث سياسي وأك ،

 .للعولمة

 9100، ملسطين خلدة -مواليد بيت عطاب. 

 بكالوريول إدارة واقتصاد  ودبلوم لغة إنكليزية. 

 عقو رابطة الكتاب األردنيين. 

  اء العربعقو اتحاد الكتاب واألدب.  

 ينيةالالت عقو اتحاد كتاب آسيا وأمريقيا وأمريكا.  

 عقو منتدى الفكر اإلشتراكي.  

 عقو جمعية مناهقة الصهيونية والعنصرية. 

 لعديد من الصحف والمجالت العربيةمن مؤلفاته ودراساته ومخطو اته المنشورة   ا: 

 .كتاب  العولمة من المركنتلية إلى اإلمبريالية الجديدة .9

 لجنسيةمثلث العولمة والشركات متعدية ا –العولمة النيوليبرالية  .9

 ما العملو..  مواجهة تحديات العولمة النيوليبرالية  –العولمة ليست قدرًا  .2

 . «قراءة   توجهات منظمة التحرير نحو التسوية»مخطو ة   .0

 .األرض الفلسطينية   مواجهة تحديات التهويد .5

 .السياق التاريخي لققية الالجمين واألخطار التي تتهدد حق العودة  .9

 .ورية وانعكاساتها على الققية الفلسطينية والمنطقةتطورات األزمة الس .1
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 رس المحتوياتهف
 

 1 تقديم

 99 المقدمة

 91 الطبيعة البنيوية لألزمات الرأسمالية/ تمهيد

 

 الفصل األول

 (9111-9191)أزمة الكساد الكبير 

 91 تطور النظام االقتصاد العالمي بدخوله مرحلة االحتكار: أوالً 

 90 نتائ  الحرب العالمية األولى: ثانيًا

 29 اء على النظام النقدي العالميالقق: ثالثًا

 20 نشوء الكساد العظيم بعد روا  العشرينيات: رابعًا

 00 أسباب الكساد: خامسًا

 51 التأثيرات والنتائ : سادسًا

 99 أثَّر الكساد بشكل خاص على اإلنتا  الصناعي: سابعًا

 95 تسرب الكساد: نًاثام

 19 األزمة النقدية والكساد العالمي: تاسعًا

 10 نظام الذهب والتجارة الدولية: عاشراً 

 15 خصائص األزمة: حادي عشر

 19 كيف بدأ االنتعاخو: ثاين عشر

 09 مصادر التمهيد والفصل األول
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 الفصل الثاني

 ما بين الكينزية والليبرالية الجديدة األزمات المالية والصراع

 01 والَمخر  من أزمة الكساد الكبير زيةالنظرية الكين :أوالً 

 15 الجديدة بديالً عن الكينزية تبلور الليبرالية -الليبرالية الجديدة : ثانيًا

 992 (النموذجان التاتشري والريجاين) لية الجديدة   التطبيقالليبرا:ثالثًا

 920 نتائ  خطيرة وسلبية للنيوليبرالية: رابعًا

 929 ني ودول العالم الثالثحركات التحرر الو : خامسًا

 909 (إجماع واشنطن)وثيقة تفاهم واشنطن : سادسًا

 905 مصادر الفصل الثاين

 

 الفصل الثالث

 األزمات الرأسمالية في ظل الليبرالية الجديدة

 959 النظريات التفسيرية لألزمات االقتصادية للنظام الرأسمالي: أوالً 

 990 النظرية الماركسية   تفسير األزمات الرأسمالية: ثانيًا

 991 أ روحة حول  بيعة األزمات من منظور ماركسي: ثالثًا

 912 مفاهيم وتعريفات لألزمة المالية: رابعًا

 910 خصائص األزمة المالية: خامسًا

 915 كيفية حدوث األزمة المالية: سادسًا

 910 تراجع معدالت النمو االقتصادي–األزمات المالية واالقتصادية : سابعًا

 909 أنواع األزمات المالية: ثامنًا
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 900 النظام االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية واألزمة المالية التي تلتها: تاسعًا

 901 أبرز األزمات المالية واالقتصادية منذ سبعينيات القرن العشرين: عاشراً 

 901 الليبرالية الجديدة تفكك صمامات األمان للنظام الرأسمالي: حادي عشر

 995 الشركات الغربية تدهور أسعار األسهم ومقائح الفساد وتزوير بيانات: ثاين عشر

 990 وانفجار مقاعة العقارات 9009سبتمبر عام  99أحداث : ثالث عشر

 995 9000 – 9000الظرمية العالمية من : رابع عشر

 991 مصادر الفصل الثالث

 

 الفصل الرابع

 المالية العالمية الكبرى 9002أزمة 

 925 نشوء األزمة: أوالً 

 920 أزمة الرأسمالية والنه  النيوليبرالي: ثانيًا

 909 العشرينجذور األزمة تعود إلى ثمانينيات القرن : ثالثًا

 952 الكبرى 9000اليوميات والمراحل الساخنة ألزمة : رابعًا

 950 قراءات لطبيعة األزمة: خامسًا

 999 مقاربات ماركسية غربية لتفسير األزمة: سادسًا

 915 9000مقاربة الحروب وأزمة : سابعًا

 911 األزمة بين األسباب البنيوية واألسباب المباشرة: ثامنًا

 911 األسباب المباشرة لألزمة: تاسعًا

 911 األزمة والمشتقات المالية: عاشراً 
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 201 األسباب الرئيسية البنيوية لألزمة: حادي عشر

 291 9000األسباب غير المباشرة لألزمة المالية العالمية لعام : ثاين عشر

 299 9000وأزمة  9191أوجه الشبه بين أزمة الكساد الكبير عام : ثالث عشر

 292 األزمة المالية والبنوك اإلسالمية: رابع عشر

 291 مصادر الفصل الرابع

 

 الفصل الخامس

 وتداعياتها 9002في مواجهة نتائج أزمة 

 225 9000المباشرة ألزمة النتائ  : أوال

 200 انعكاسات األزمة المالية العالمية على الدول العربية: ثانيًا

 259 ردينانعكاسات األزمة المالية على االقتصاد األ 

 250 خطة اإلنقاذ المالي األميركية: ثالثًا

 210 خطط التحرك الدولية لمواجهة األزمة: رابعًا

 201 ةمعالجة األزمة   بعا الدول العربي: خامسًا

 219 تداعيات األزمة المالية على االتحاد األوروبي: سادسًا

 099 9099 - 9099قَِمم مجموعة العشرين لمواجهة الركود : سابعًا

 099 األوضاع االقتصادية: ثامنًا

 099 زلزال استفتاء بريطانيا: تاسعًا

 009 خطة ترامب المقادة للعولمة: عاشراً 

 009 توقعات غربية بحدوث أزمة مالية واقتصادية جديدة: حادي عشر
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 055 خالصات بشأن األزمة المالية العالمية وتداعياتها: ثالث عشر

 095 مصادر الفصل الخامس
 

     019                                                                                            عليان عليان                  / المؤلف

 

 

 

 

 


