
 ا�زمة المالية العالمية وآثارھا على اقتصاديات الدول العربية 

  

الباحث ف� مشرف عيدان
(*)

  
  

  : الملخص 
حيظى موضوع االزمة املالية العاملية الراهنة باالهتمام من قبـل مجيـع االقتصـادات املتقدمـة والناميـة علـى حـّد سـواء ،      

املاليـة العامليـة ، ومـا حـدث بالواليـات املتحـدة االمريكيـة مـن خسـائر للبنـوك  فليس هناك دولـة يف العـامل مل تتـأثر باالزمـة
والشــركات العمالقـــة وانكمـــاش الســـوق وحجــم التجـــارة الدوليـــة واخلـــوف الـــذي ســاد بـــني املســـتثمرين وايـــار البورصـــات 

مل بأســره امثلــة واضــحة علــى العامليــة وانــدفاع احلكومــات الجيــاد حلــول هلــذه االزمــة واخلــروج  مــن املــأزق الــذي يهــدد العــا
  . ذلك 

هي حقيقية ، ولو كانت االزمة حكومية لقيل عنها اا مفتعلة  ٢٠٠٨فضًال عن ان هذه االزمة اليت حدثت يف سنة   
ولكنها نشأت من املؤسسات اخلاصة ، حيث ان املـواطن االمريكـي كـان يقـرتض مـن البنـك حـىت يشـرتي مـن الشـركات 

يــق البطاقــات االنتمانيــة ، وكــان ســداد القــروض العقاريــة يــتم عــن طريــق البنــوك الــيت تعتمــد علــى العقاريــة بيتــاً لــه عــن طر 
اسعار الفائـدة يف تعامالـا املاليـة ، وكـان سـعر الفائـدة زيـد بزيـادة سـعر العقـار لكـل سـنة ، اذ ادى ذلـك يف النهايـة اىل 

وقـد ُدعيـت ( ة على االلتـزام بالـدفعات الـيت الـزم ـا  عدم قدرة املواطن االمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدر 
، ممــا أدى اىل انعــدام السـيولة يف البنــوك، وعــدم القــدرة علـى متويــل املشــاريع اجلديــدة ) هـذه االزمــة بأزمــة الـرهن العقــاري 

عــاملي واخنفــاض الطلــب مقابــل  زيــادة العــرض ، ومــن مث اعــالن افالســها بشــكل تــدرجيي ممــا ادى اىل كســاد اقتصــادي 
  . جديد 

  
  : المقدمة 

 ٢٠٠٧عجز االقتصاديون واحملللون عن أجياد وصف دقيق ومعرب لالزمة املالية العاملية  اليت بدأت إرهاصاا عام 
فأن  " تسو نامي االقتصاد العلمي " وإذا كان بعض الناس قد اطلق عليها تعبري  ٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٨، وتفاقمت يف العامني 

مل تسـتمر أال سـاعات عـدة بـالرغم مـن الـدمار  ٢٠٠٤ربت احملـيط اهلنـدي يف كـانون األول عـام كارثة تسو نامي الـيت ضـ
، أمـا أالزمـه مـده  قصـرية مـن الـزمن الذي خلفته وعدد القتلى واملفقودين جراءها ،  فأا أصبحت جزءاً مـن املاضـي بعـد

ومن املتوقع ان متتد لـثالث سـنوات او اكثـر،  ٢٠٠٨وبرزت اكثر سنه  ٢٠٠٧املالية االخريه ، فأن بوادرها قد بدأت يف 
وعليه  فأن عاملها على غري  يقني حىت أالن من تاريخ انتهاءها وتداعياا بالرغم من مرور اربع اعوام على بدايتها وبغض 

زمة الكساد النظر عن املسميات الكثرية اليت اطلقت عليها ، فمما الشك فيه ، أا أسوأ ازمة مالية يواجهها العامل منذ ا
الكبري يف ثالثينات القرن العشرين ، وبينما نشأت أالزمة من سوق صغري نسبياً هو سوق العقارات يف الواليـات املتحـدة 
االمريكيـــة فإـــا ســـرعان مـــا انتشـــرت كالنـــار يف اهلشـــيم لتشـــمل مجيـــع فـــروع االقتصـــاد يف الواليـــات املتحـــدة ومجيـــع الـــدول 

والبلـدان الناميـة معـاً لـذلك البـد مـن االحاطـة جبوانـب املوضـوع املختلفـة وتـأيت يف املقدمـة املتقدمة واالقتصـاديات الناشـئة 
  . منها ومبا توضح أمهية الدراسة توضيح طبيعة أالزمة وانعكاساا املختلفة على االقتصاديات العاملية

                                                           
 .جامعة النهرين/ مدرس مساعد (*)



ليه واألسباب اليت قادت إىل حـدوثها دف الدراسة اىل حتليل  مسارات أالزمة االقتصادية العاملية احلا:  هدف الدراسة
 .  

تنطلــق فرضــيًة الدراســة مــن أن النظــام االقتصــادي الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة األمريكيــة يعــاين مــن :  فرضــيه البحــث
  . اختالالت بنيوية وغياب املعاجلات الصحيحة 

مهيـة ، اال وهـو االزمــه املاليـة احلاليــة ، تتمثـل امهيـة الدراســة يف تسـليط الضـوء علــى موضـوع يف غايــة اال: اهميـة الدراســة 
واآلثــار الـــيت يف اغلبهـــا اثــاراً ســـلبية علـــى كافــة الـــدول ، ومـــا نـــتج عنهــا هـــو افـــالس مؤسســات ماليـــة واقتصـــادية كـــربى ، 

   .وتسريح االالف من العمال وحتويلهم اىل عاطلني عن العمل ، االمر الذي يدعو اىل ضرورة تشخيص هذه االزمة 
  

  :  لبحثهيكليه ا
  : يتضمن البحث 

  :مفهومها ـ وجذورها وتشخيصها:االزمة المالية العالمية : المبحث االول 
  .ماهية أالزمة املالية وجذورها وتشخيصها : اوًال             
  .جذور أالزمة املالية : ثانيا             

  .تشخيص أالزمة الراهنة وبيان مراحلها :  ثالثا           
  :أسباب أالزمة المالية العالمية وتداعياتها: الثاني المبحث 

  .أسباب أالزمة :   اوًال            
  تداعيات أالزمة املالية العاملية : ثانياً    

  :واقع االقتصاد األمريكي وسبل معالجة االزمة واثارها على االقتصاديات العربية :  المبحث الثالث 
  . د األمريكي والسياسات االقتصادية واقع االقتصا: اوالً            
  ".  سبل معاجلة أالزمة املالية : " ثانياً           
  . آثار االزمة املالية العاملية على االقتصاديات العربية : ثالثاُ           

  .االستنتاجات والتوصيات 
  .  المصادر

  
  : وتشخيصهامفهومها ـ وجذورها :االزمة المالية العالمية : المبحث االول 

  :ماهية أالزمة وجذورها وتشخيصها : اوًال  
ايار النظام املايل برمته مصحوباً بفشل عدد كبري من املؤسسـات املاليـة وغـري " ميكن ان نعرف االزمة املالية بأا       

، ص ١٩٩٩لبــدوي ، الســيد ا(" املاليــة مــع انكمــاش حــاد يف النشــاط                               االقتصــادي الكلــي 
ظـــاهرة تعـــرف بنتائجهـــا ومـــن مظاهرهـــا ايـــار البورصـــة ، " أمـــا مـــن الناحيـــة االقتصـــادية فيقصـــد باالزمـــة بأـــا )  . ٣٩

  ) . ١١، ص ١٩٩٢دنيال أرنولد  ، ( وحدوث مضاربات نقدية كبرية ومتقاربة وبطالة دائمة 
او يف عملة دولة ما أو يف سوق العقارات ، أو جمموعة من  ايار مفاجيء يف سوق األسهم ،" فاالزمة املالية هي      

املؤسســات املاليــة لتمتــد بعــد ذلــك اىل بــاقي فــروع االقتصــاد ، وحيــدث مثــل هــذا االيــار املفــاجىء يف أســعار األصــول 
نـاً بيـع وقد تكون هذه الفقاعة سعرية او مالية أو فقاعة املضاربة ، كما تسمى أحيا" Bubbleفقاعة " نتيجة انفجار 



وشــراء كميــات ضــخمة مــن نــوع أو اكثــر مــن االصــول املاليــة أو املاديــة كاألســهم أو املنــازل بأســعار اعلــى مــن  أســعارها 
  ) .  ، موقع انرتنيت ٢٠٠٨ابراهيم علواش ، (الطبيعية أو احلقيقية 

علـى األصـول املاليـة الـيت تلعـب  كما ميكن تعريف أالزمه املالية بأا عبارة عن اخنفاض مفاجئ يف الطلب املستمر        
وينتج عن ذلك اخنفاض يف سعر األصل الذي بدوره سيقلل من النشاط االقتصادي من . دوراً مهماً يف االقتصاد الوطين 

  . خالل تأثريه يف قرارات املستهلكني 
ل املاليــة احملليــة والناشــئ مــن وميكــن تفســري األزمــات املاليــة املعاصــرة بالعــدوى الناجتــة مــن فقــدان الثقــة يف األصــو         

ولقـد بينـت أالزمـة املاليـة العامليـة . أن اسباب أالزمة املاليـة ختتلـف مـن اقتصـاد ألخـر . حدوث ازمة مالية يف دول أخرى 
بوضوح حقيقة ضعف النظام املايل العاملي وعجزه عن مقاومة اآلثار  ٢٠٠٨سبتمرب /احلالية ،اليت عرفت ذروا يف أيلول 

الـــيت متثــل مـــدة تنفيـــذ أفكـــار ( للعوملـــة ويف حقيقـــة األمــر، أن النظـــام املـــايل العــاملي يتعـــرض منـــذ ايــة الثمانينـــات  الســلبية
  إىل أزمات ماليه متتالية تعددت أسباا ،) النيوليربالية 

  : أالزمة المالية 
عمــراً تلــك الــيت تصــيب أســعار  أوهلــا وأقلهــا خطــراً واقصــرها: تصــنف أزمــات االقتصــاد اىل ثــالث فئــات أو مراحــل      

األصول ، وختتلف تسمياا بني التصحيح اهلامشي والتصـحيح العميـق مـروراً بتصـحيح متوسـط ، وحيكـم تصـنيفها مـدى 
وبفـــارق كبـــري مبســتوى املخـــاطر ، تلـــك االزمــة الـــيت تصـــيب :. وثانيهــا. االخنفــاض يف األســـعار واملــدى الـــزمين لالخنفـــاض 

املصريف، وقد تتحول من ازمة تصحيح عميق من الصنف األول إىل ازمه  ماليه ، وقد  تبدأ مباشره القطاع املايل وحتديداً 
مــن القطــاع املــايل كمــا يف ازمــة العــامل احلاليــة ، وإمهاهلــا أو التهــاون يف املواجهــة الســريعة هلــا يعــين ايــار الثقــة يف القطــاع 

واألخطــر لالزمــة هــو :. مــن املصــارف والتصــنيف الثالــث املصــريف أو مــا يســمى بظــاهرة االصــطفاف علــى ســحب األمــوال
انتقال االزمة إىل االقتصاد احلقيقي ، ذلـك يعـين الركـود أو حتـول معـدالت منـو االقتصـاد إىل السـالب مبـا يعنيـه مـن ارتفـاع 

أنــواع معــدالت البطالــة ، ويتحــول الركــود إىل كســاد أذا زادت  معــدالت النمــو الســالب وامتــدت إىل ســنوات وتبقــى كــل 
األزمات اخف ضرراً إذا أصابت أالزمـه بلـد واحـداً أو حـىت إقليمـا واحـداً وتصـنف ضـمن األزمـات الكـربى وبالغـه الضـرر 

  ) . ٩٥، ص  ٢٠٠٩علي خليفة ، .( أذا أصابت االقتصاد  العاملي بكامله ، وهو تصنيف ينطبق على أزمتنا احلالية 
  :جذور أالزمة المالية  : ثانيا  

( ازمــــة مصــــرفية شــــاملة) ١٢٥(عــــرف العــــامل  ١٩٧٠راســــة قــــام ــــا صــــندوق النقــــد الــــدويل أنــــه منــــذ عــــام بينــــت د    
Systemiques( يـار سـوق  ١٩٢٩، ولقد ارجع كينز الكسـاد العظـيم الـذي بـدأ يف الواليـات املتحـدة يف عـامإىل ا

و بتعبـــري أخـــر انعـــدام العقالنيـــة يف يف وقـــوع أالزمـــة حبســـب كينـــز، االســـتثمارات غـــري العقالنيـــة ا توقـــد تســـبب. األســـهم 
  ١٩٣٠وصـــاحب ذلـــك يف عـــام )Bubble( القـــرارات املتخـــذة مـــن طـــرف اإلفـــراد ، وهـــو مـــا أصـــبح يعـــرف بالفقاعـــة

  . سلسلة من االيارات املصرفية أدت إىل مطالبة طوابري من املودعني بودائعهم يف وقت واحد 
فــاق عــن طريــق نزمــة ، وذلــك مــن خــالل التــدخل احلكــومي بزيــادة االاقــرتح كينــز السياســة املطلوبــة حلــل هــذه أال       

  . السياسية املالية لتنشيط الطلب العام ، وهذا ما تفعله اغلب دول العامل من اجل التقليل من أثار أالزمه املالية احلالية 
    ـا إىل أن هنـاك تشـا اً كبـرياً بـني أزمـيت عـامي وقد توصل كل من رينها وت وروغوف من خـالل الدراسـة الـيت قامـا

ويتجسد ذلـك مـن خـالل اخنفـاض أسـعار األصـول كالعقـارات واألسـهم يف الواليـات املتحـدة وتراجـع  ٢٠٠٨و ١٩٢٩
معـــدل النمـــو االقتصـــادي والعجـــز الشـــديد يف امليـــزان التجـــاري واالرتفـــاع الكبـــري يف املديونيـــة العامـــة ، واالرتفـــاع الكبـــري 

إىل يومنــا هــذا  ٢٠٠٨لتعــرف تراجعــاً كبــري يف  ٢٠٠٧ات املتحــدة الــيت وصــلت ذروــا عــام ألســعار العقــارات يف الواليــ



يوســـف مســـعدواي ، (%  ٤٨حيـــث وصـــل اخنفـــاض مؤشـــر أصـــول املؤسســـات املاليـــة االمريكيـــه منـــذ بدايـــة أالزمـــه إىل 
اً للكبح املايل أهًال وداع" دلياندرو اطلق عليه عنوانأ  -نشر مقاأل هاماً لكارلوس ١٩٨٤نة ويف س) . ٣٩، ص ٢٠٠٨

  ". باالزمات املالية 
  :تشخيص أالزمة المالية الراهنة وبيان مراحلها  :ثالثاً 

مــن خــالل مــامت اإلعــالن عنــه ، ومـــامت تداولــه مــن أراء ومواقــف صــار جليـــاً أن هنــاك خالفــاً يف مــا طــرح حـــول 
فقــاً لتفــاوت قــراءًة أالزمــة ولالنتمــاءات ومــن الطبيعــي أن حيصــل اخلــالف و . تشــخيص أالزمــة وبيــان أســباا وحقيقتهــا 

الفكرية وااليديولوجية وللمصاحل فقد ميزها البعض على أـا جمـرد نقـص يف السـيولة وقـال آخـرون أـا ترجـع إىل اإلفـراط 
يف منح القروض العقارية ، بينما وجد آخـرون أـا إفـراز طبيعـي ميكـن جتـاوزه يف اقتصـاد رأمسـايل عمـالق ، يف حـني قـدم 

  . سري أخر يربط أالزمة بطبيعة النظام الرأمسايل يف تطوره حنو الرامسالية االحتكارية املعوملةتف
أن تشخيص أالزمة ألراهنة قد بدأ  باألزمة املالية ، فالبد من التنويه بأن األزمات املالية ليست غريبة عن طبيعة 

اريخ االقتصــادي حيفــل باحلـــديث عــن األزمــات املاليـــة النظــام املــايل العـــاملي، وهــي حتــدث متكـــررة وبوتــائر متســارعه والتـــ
  ) . ١٣،ص٢٠٠٩منري احلمش ، ( واالقتصادية ،وقد مرت أالزمة اجلديدة باملراحل التالية 

لقـد مت اللجـوء إىل التوسـع يف اإلقـراض العقـاري علـى حنـو جتـاوزت فيـه املصـارف أصـول :  التمويل العقـاري. ١
علــق بــدخل املقــرتض وقدرتــه علــى الســداد معتمــدة يف ذلــك علــى أن قيمــة التســليف وشــروطه ، خاصــة يف مــا يت

العقــار املــؤمن عليــه كفيلــة بضــمان القــروض ، خاصــة مــع تصــاعد القــيم العقاريــة ممــا يــنجم عنــه اإلفــراط يف مــنح 
  ).  ١٤،ص٢٠٠٩منري احلمش ، (( القروض العقارية 

بتجميـع القـروض ) مؤسسـات متخصصـة  مباشـره أو عـن طريـق(قامـت املصـارف :  تضخم حجم التمويل. ٢
العقارية ضـمن حمـافظ ، وأصـدرت مبوجبهـا سـندات ماليـة ذات ريـعُ  مغـٍر، وعمـدت إىل بيـع هـذه السـندات إىل 
مصــارف ومؤسســات أخــرى لتقــوم هــذه بــدورها ببيعهــا إىل الزبــائن ـ إفــراداً أو شــركات تــأمني أو ادخــار ـ وقــام 

مليات بيع هذه السندات ألعادة متويل قروض عقارية جديدة ، مما أدى بعضها باستعمال السيولة النامجة عن ع
 ) . ١٤،ص٢٠٠٩منري احلمش ، ( إىل تضخم حجم التمويل ليبلغ أرقاماً خيالية 

حفاظـاً ) املصـرف املركـزي األمريكـي ( عمـد املصـرف االحتيـاطي الفـدرايل األمريكـي :  ظهور بوادر العجز. ٣
، مما أدى إىل زيادة أعباء سداد الديون العقارية على تفاعه إىل رفع سعر الفائدةاً الر على مستوى التضخم ومنع

ومن اجل درء . وبدأت بوادر التوقف عن الدفع واسرتداد االمالك العقارية . أصحاب الدخل املتوسط واحملدود 
عقـاري ، وبالتـايل خماطر السندات ، مت اصدار سندات تأمينية مضادة ، حبيث تدفع عندما يتعثر دفع القـرض ال

وقد رُفعـت األنظمـة املصـرفية االئتمانيـة بنـاء . يتأخر سداد السندات العقارية ، فتتهافت املصارف على شرائها 
وكـــان املطـــالبون  برفـــع هـــذه األنظمـــة وزيـــر اخلزانـــة (  ٢٠٠٤علـــى طلـــب مـــن املصـــارف االســـتثمارية منـــذ عـــام 

وبلـغ إمجـايل ) .يساً لس أداره مصرف غولـدمان سـاكس األمريكي حىت اية عهد بوش الذي كان وقتذاك رئ
وقــد شــبه احــد االقتصــاديني األمــريكيني   دوالرتريليــون  ٦٠قيمــه الســندات املتبادلــة بــني املصــارف مــا يقــارب 

  ). ١٤،ص٢٠٠٩منري احلمش ، "( أسلحه الدمار الشامل " ذلك بأنه أشبه بـ 

، حيث بدأت كرة الثلج بالتدحرج ، وقد أصابت النتائج  وهذا ما وصلت أليه األمور:  حصول الكوارث. ٤
الكارثية مجيع املتعاملني من الزبائن ، أفراداً ومصـارف متخصصـة ومصـارف اسـتثماريه ومؤسسـات ، فاملصـارف 
املعفاة من تطبيق األنظمة االئتمانية قامت بإقراض زبائنها مبالغ تقييم مخسـة أضـعاف موجـودام ليتمكنـوا مـن 



فظ األســهم والســندات ، فأمـام كــل مليــون دوالر اســتثمار ميلكــه الزبـون كانــت تســلفه يف املقابــل لغايــة شـراء حمــا
مخسة ماليني دوالر ، مثًال الستثمارها يف السندات وتبعاً لذلك  مل تعـد بإمكاـا حتصـيل قيمـة مـا أقرضـته مـن 

الزبـائن فكانـت خسـارم مزدوجـة حبيـث أمـا . أموال لعدم قدرا على حتصيل قيمه السندات املسـتثمرة وبيعهـا 
وتراكمـت . مشلت مبالغ استثمارام األساسية ، فضـًال عـن تعرضـهم للمالحقـة لـدفع رصـيد القـروض املمنوحـة 

اخلسائر لدى املصرف من جراء السندات اليت فقدت قيمتها نتيجة توقف الزبائن عن دفع القـروض إىل جانـب 
ومل يقتصــر األمــر علــى املصــارف األمريكيــة ، ففــي ظــل ) .١٥،ص٢٠٠٩منــري احلمــش ، ( الــنقص يف الســيولة

العوملــة االقتصــادية وحريــة حركــة األمــوال ، امتــدت أالزمــة إىل مصــارف أوربــا واليابــان واخللــيج العــريب واىل حيــث 
  . يوجد رأمسال استثماري

غريهـا مـن السـندات واألسـهم ومل يقتصر ايار قيمة السندات العقارية على هذه السندات ، بل امتد إىل       
ــــار مصــــارف التمويــــل  ــــة يف كافــــة أحنــــاء العــــامل ، ومشــــل االي ــــار األســــواق املالي ــــة ، ممــــا أدى إىل اي واألوراق املالي
االســـتهالكي وبطاقـــات الــــدفع االئتمانيـــة املرتبطـــة حبالــــه املســـتهلك األمريكــــي املاديـــة ، كمـــا انعكــــس ذلـــك علــــى 

  ).  ١٥،ص٢٠٠٩منري احلمش ، ( بلدان العاملاالستهالك يف أوربا وغريها من 
  :الزمة المالية العالمية وتداعياتهااأسباب : المبحث الثاني 

  :أسباب أالزمة :   اوًال 
مبا أن أالزمة نشأت أساساً يف مصارف التمويل العقاري ، فان تطور هذا القطاع ومتويليه ينبغي أن يكون 

  :  نقطة البداية ومن هذه االسباب 
تعد ملكية املنازل احد أهم  األهداف اليت تسعى احلكومات يف معظم دول العامل ، "  القطاع المصرفي. " ١        

اىل تشجيعها  وإجياد الوسائل اليت من شأا مساعدة الناس على حتقيقهـا وامـتالك املنـازل يسـاعد علـى االسـتقرار 
، الن املخصصـات املرتبطـة بالسـكن ومـا يتصـل بـه تأخـذ  والوالء وتكوين اتمعات احملليـة ، ويـنظم اتفـاق األسـر

و % ٢٨عادة جـزءاً مهمـاً مـن ميزانيـه األسـر وانفاقهـا ويـرتاوح املتوسـط العـاملي لإلنفـاق علـى السـكن عـاده مـابني 
من األنفاق العائلي ، وهذه السياسة كانت واضحة يف أوربا وأصبحت اولوية وشعاراً للحكومات املتعاقيـة % ٤٠

من خـالل سياسـات وحـوافز متباينـة كـان " املالك القاطن " اليات املتحدة اليت تسابقت على تشجيع مبدأ يف الو 
زيــادة حجــم التمويــل املخصــص  للقطــاع العقــاري ، والــدعم الضــرييب وانشــاء الوكــاالت واملؤسســات : مــن أمههــا 

قــروض العقاريــة الطويلــة األجــل وتــوفري ال)  . ١٦،ص ٢٠١٠عبــد الــرزاق فــارس ، ( املتخصصــة بالتمويــل العقــاري
مث  ١٩٦٠عــــام % ٩،٦١إىل  ١٩٤٠يف عــــام % ٦،٤٣لــــذا ارتفعــــت ملكيــــة املنــــازل يف الواليــــات املتحــــدة مــــن 

تشـري إىل أن ملكيـة املنـازل  ٢٠٠٨أال أن إحصـاءات الربـع األول مـن عـام % ١،٦٩، لتبلغ ٢٠٠٥ارتفعت عام 
مليـــون وحـــده ســـكنية  ٤٤،١ا يعـــادل اخنفاضـــاً مقـــداره وهـــذا مـــ% ٨،٦٧يف الواليـــات املتحـــدة قـــد اخنفضـــت إىل 

حـــوايل  ٢٠٠٨ابريـــل مـــن عـــام / ، وبلغـــت الوحـــدات الســـكنية املشـــغولة يف ايـــة نيســـان  ٢٠٠٥مقارنـــة يف عـــام 
مليون وحــدة ، ويعد معدل ملكية املساكن فــي الواليات املتحدة أعلى املعدالت ضمن الدول الصناعية  ٨،١١٠

ويقــارب املعــدل الســائد يف بريطانيــا %) ٤٩(ويف الــدامنارك %) ٤٥(ي ، يفــوق نظــريه يف املانيــا ، فاملعــدل األمريكــ
  . )  ١٦،ص ٢٠١٠عبد الرزاق فارس ، %)( ٨٢(ويقل عن املعدل يف اسبانيا %) ٦٩(

ذات أسـعار الفائـدة الثابتــة ، ) ســنة  ٣٠اىل ٢٥الــيت متتـد مـابني (وكانـت القـروض العقاريــة الطويلـة األجـل 
أهــم العوامــل الــيت شــجعت علــى انتشــار امللكيــة العقاريــة وحــوايل نصــف الزيــادة يف ملكيــة املنــازل يف الواليــات مــن 



عبد الـرزاق فـارس ، ( املتحدة خالل اخلمسينات والستينات من القرن املاضي واليت ميكن إرجاعها إىل هذا التطور 
حلكومـــة واملرونـــة النســـبية لعـــرض األراضـــي أن هـــذا النظـــام الـــذي حيظـــى بالـــدعم القـــوي مـــن ا)  . ١٧،ص ٢٠١٠

املخصصة للسكن ، والبيئة  املالية املكونة من مؤسسات عامة وأخرى خاصة وضع األساس لسوق مفعمة باحليوية 
واملرونة ، وتوفري السكن عايل اجلودة ألغلب السكان ، فعند إنشـاء أول مؤسسـة متويـل حكوميـة أواخـر الثالثينـات 

ان معظـم املنـازل يف الواليـات املتحـدة مـن النـوع النمطـي ، وكـان الثلـث منهـا يعـاين مـن عـدم من القرن املاضي ، كـ
اخنفضــت نســبه  ٢٠٠٠كانــت مزدمحــة، وحبلــول عــام %  ٢٠االرتبــاط بشــبكة الصــرف الصــحي العامــة ، وبنســبه 

ماأخــذنا يف وهــي نســبة متدنيــة ، أذا . فقــط % ١،١املســاكن الــيت ال تــرتبط بشــبكة الصــرف الصــحي العامــة إىل 
  )   .١٨،ص ٢٠١٠عبد الرزاق فارس ، %( ٨،٩احلسبان معدل الفقر العايل نسبياً يف الواليات املتحدة البالغ 

تكـــاليف شـــراء األراضـــي وامـــتالك املنـــازل أو تكـــاليف بنائهـــا ، فـــأن  نظـــراً الرتفـــاع: التمويـــل العقـــاري . ٢
ال تستطيع شراؤها من خالل التمويل الذايت أو من خالل  الغالبية العظمى من االفراد ال تستطيع بناء مساكنها أو

االعتمــاد علــى النظــام املصــريف الــذي يــوفر عــادة قروضــاً قصــرية األجــل ، وبأســعار فائــدة عاليــة نســبياً ، وقــد أصــبح 
التمويل عقبة كـأداء يف وجـه حتقيـق أهـداف احلكومـات ، لتشـجيع ملكيـة املنـازل السـكنية ، ولـذا جلـأت إىل أنشـاء 

علـى أنشـاء  ١٩٣٨ففي الواليات املتحدة وافق الكونغرس األمريكي عـام .  االت متخصصة بالتمويل العقاري وك
لتـــوفري القـــروض العقاريـــة ) فـــاين مـــاي( املؤسســـة الوطنيـــة الفيدراليـــة للتمويـــل العقـــاري الـــيت رمـــز أليهـــا اختصـــاراً بــــ 

األسر مـن املصـارف الـيت قامـت مبنحهـا ، ومـن ملنخفضي الدخل يف الواليات املتحدة من خالل شراء قروض هذه 
حتويلهــــا إىل   ١٩٦٨اجـــل زيـــادة كفـــاءة أداء هـــذه املؤسســـة وحتســــني قـــدرا علـــى التنـــافس يف الســـوق مت يف عـــام 

أنشـأت مؤسسـة متشـاة تقريبـاً ، ) ١٩٧٠(وبعد ذلك بعـامني .مؤسسة خاصة مع نظام خيضع ملوافقة الكونغرس 
عبـــد الـــرزاق فـــارس ، ) ( فريـــدي مـــاك ( اليـــة لقـــروض املنـــازل الـــيت تعـــرف أختصـــاراً بــــ أطلـــق عليهـــا املؤسســـة الفيدر 

لقد كانـت كلتـا هـاتني املؤسسـتني  املـدعومتني مـن احلكومـة تقـوم باالحتفـاظ بـالقروض لـديها  ).  ٢٠،ص ٢٠١٠
،وبيعهــــا  ومتويلهــــا مــــن خــــالل إصــــدار ســــندات بامسهــــا أو مــــن خــــالل متويلهــــا إىل أوراق ماليــــه مدعومــــة بــــالقروض

مــن القــروض % ٣٠للمســتثمرين ويف ايــة الثمانينــات مــن القــرن املاضــي كانــت هاتــان املؤسســتان تشــرتيان حــوايل 
قــام الكــونغرس بتغيــري بعــض التشــريعات والقواعــد الــيت تــنظم عملهــا  ١٩٨٩العقاريــة يف الواليــات املتحــدة ويف عــام 

ستويات ومبتغليف تلك الضمانات، للتعامل معها ا بأعادة، من خالل السماح هلمجلعلها أكثر جاذبيه للمستثمرين
  . من مقدار العائد أو الربح الحقاً ، و خمتلفة من درجات املخاطر

فـــأن هـــاتني . لســـوق ومبـــادئ مؤسســـات القطـــاع اخلـــاصوبـــالرغم مـــن أن هـــاتني املؤسســـتني تعمـــالن وفقـــاً لقواعـــد ا    
ولـــديهما اســـتثناءات مـــن الضـــرائب الـــيت ) املاليـــة(ن وزاره اخلزانـــة املؤسســـتني لـــديهما القـــدرة علـــى االســـتعانة بـــالقروض مـــ

تقرضـها الواليــات واحلكومــات احملليــة ومــا هــو أهــم إدراك أسـواق املــال أن األوراق املاليــة الــيت تصــدرها هاتــان املوسســتان 
ت الـيت تصـدرها هاتـان حتظى بالصفة الرمسية احلكومية بالرغم من أن املسؤولني احلكـوميني يسـعون اىل أن تكـون السـندا

وقـد مسحـت هلمـا هـذه التسـهيالت ). ٢٢،ص ٢٠١٠عبد الرزاق فارس ، ( املؤسستان مضمونة من احلكومة الفيدرالية
باالقرتاض بأسعار فائدة تقل عن األسعار السائدة يف السوق ، كما أن البنوك املركزية العاملية واملؤسسـات املاليـة الدوليـة 

 شراء ديون هاتني املؤسستني ، كما تشرتي سندات اخلزانة األمريكية متاماً لالحتفـاظ ـا أصبحت راغبة بشكل اكرب يف
،  بوصفها احتياطيات أجنبية  وباملقابل فقد حافظت املؤسستان علـى أهـدافهما األصـلية ، وهـي تـوفري السـكن املالئـم 

اإلســكان والتطــوير احلضــري كــي يســمح  ، مت تعــديل نظــام وزارة ١٩٩٢وبأقســاط مرحيــة للمــواطن األمريكــي ، ويف عــام 



هلــاتني املؤسســني  بتــوفري ســكن لألقليــات والفقــراء ومنخفضــي الــدخل بشــرط محايتــه ، ويف مطلــع الســبعينات مــن القــرن 
عبــد الــرزاق فــارس ، %( ( ٧٠املاضــي أصــبحت حصــة هــاتني املؤسســتني مــن مجلــه القــروض العقاريــة تصــل إىل حــوايل 

 ).   ٢١،ص ٢٠١٠
قـــت وبزيـــادة الــدور الـــذي تقـــوم بـــه هاتــان املؤسســـتان يف تـــوفري حاجـــة أساســية مهمـــة وهـــي الســـكن ، ومبــرور الو 

ازدادت أيضا ، األمهية السياسية واالجتماعية هلما ولذا أصبح تقسـيمهما أو مسـألة  إدارمـا أمـرين خيضـعان حلسـابات 
راط الكثيــف هلــاتني املؤسســتني يف أســواق معقــده مــن تــوازن القــوى وضــغوط جمموعــات املصــاحل والنــاخبني ، وكــان االخنــ

مل   اً القروض العقارية ، مع وجود احتياط رأمسايل ضعيف مقارنـة إىل املصـارف التجاريـة األخـرى مثـار قلـق ، أال أن احـد
وتُرجـع هيلـني تومبسـون تـردد الكـونغرس يف تنظـيم عمـل هـاتني املؤسسـتني وحماولـة . يكن يرغـب يف االسـتماع إىل ذلـك 

هو دور هاتني املؤسستني يف السياسة الداخلية وشـبكة العالقـات الـيت قامتـا : د على عملهما إىل عاملني األولوضع قيو 
والثــاين هــو أمهيــة الســكن يف السياســة الداخليــة . ببنائهــا مــع أعضــاء الكــونغرس والــدعم الــذي تقدمانــه لــبعض األعضــاء 

مليــون  ١٧٠وقـد قامــت هاتـان املؤسســتان بصـرف مــا مقـداره .للواليـات املتحـدة والشــعبية الـيت حيظــى ـا هــذا املوضـوع 
عبد الرزاق فارس ، ( على أعمال العالقات العامة ومجاعات الضغط يف الكونغرس ٢٠٠٨ـ  ١٩٩٨دوالر خالل الفرتة 

    ) .   ٢١،ص ٢٠١٠
  :اسباب أالزمة المالية 

ارتفعـــت  ٢٠٠٦وعـــام  ١٩٩٧ابني عـــام أن أالزمـــه املاليـــة بـــدأت يف القطـــاع العقـــاري األمريكـــي ، ففـــي املـــدة مـــ
مث بدأت هذه األسعار يف اهلبوط اىل الربع  بعد ذلـك ، غـري أن املتأمـل هلـذه التغـريات يف % ٨٥أسعار العقارات بنسبة 

ر الفائـدة ، أسعار العقارات األمريكية ال جيد له تفسرياً  موضوعياً يف أي تغريات جذريـة يف النمـو السـكاين ، أو يف سـع
، كمــا تشــري إىل ذلــك كثــري مــن الدراســـات ، ممــا يعــين أن هــذا االزدهــار هــو اقــرب إىل مــا أمسينـــاه تكــاليف البنــاءأو يف 

  :. بالفقاعة العقارية اليت تعود يف اعتقادنا إىل جمموعه من األسباب أمهها ما يلي 
 :. توفر السيولة بشروط مغرية: اوًال 

  :قارية يف الواليات املتحدة متثلتأن مصادر السيولة اليت تسببت يف الفقاعة الع
  بعد أحداث % ١٥يف ختفيض املصرف الفيدرايل األمريكي لكلفة االقرتاض إىل حوايل  . ١

  ) . ٣٤، ص ٢٠٠٨يوسف خليفة ، ( جتنباً لرتاجع النمو االقتصادي ٢٠٠١سبتمرب /ايلول١١     
الفـوائض يف املـوازين التجاريـة الـيت فضـلت الصـني يف االستثمارات األسيوية ، خاصة الصينية منها، الناجتـة مـن  . ٢

استثمارها يف الواليات املتحدة لتحريك االقتصاد األمريكي ، واحلفاظ على الصـادرات الصـينية إليـه ، باألضـافه إىل 
جتنــب الصــني التضــخم الــذي ســتواجهه يف حالــة انفــاق هــذه الفــوائض يف الــداخل ، ممــا ســيقلل بــدوره مــن تنافســية 

  . منتجاا 
الفوائض النفطية اليت تراكمت لدى الدول اخلليج العريب ،خاصة ذات الطاقة االستيعابية احملدودة نتيجة ارتفاع  . ٣

  .  ٢٠٠٣أسعار النفط منذ عام 
وجدير بالذكر أن حتوًال قد حصل يف نوعية االستثمارات اليت وجهت أليها هذه األموال القادمة من الصني       

ق  أسيا ، ومن الدول النفطية يف السنوات األخرية ، حيث أن هذه االستثمارات بدأت تتجه وغريها من دول شر 
من السندات احلكومية ذات العائد املنخفض واملخاطرة املعدومة تقريبًا ، إىل استثمارات يف أدوات أخرى أكثر 

يوسف خليفة، ( (ض العقاريةعائدا أو أكثر خماطرة، ومن هذه األدوات االستثمارية السندات املدعومة بالقرو 



،وعندما كانت أسواق العقارات األمريكية يف أوج ازدهارها كان املستثمرون ٢٠٠٦ففي عام . .)٣٥، ص ٢٠٠٨
األجانب ميلكون حوايل ثلث الرهونات العقارية يف الواليات املتحدة ، هذا بالنسبة إىل أسباب زيادة حجم السيولة 

  ) . ٣٥، ص ٢٠٠٨فة ، يوسف خلي(( يف االقتصاد األمريكي
 . تراضي قيود اإلقراض والتدقيق : ثانياً 

شراء عقار يتعامل قبل التحرير املفرط الذي عاشته أسواق املال يف السنوات األخرية ، كان الشخص املقرتض ل     
، املصريف عقارية الشهرية من حسابه، ويقوم بتسديد أقساطه المتويل القرض العقاري ، ومع مؤسسةمع مالك العقار

دعومة من احلكومة، واليت ال يستطيع االلتزام ا، أما أالن يبحث عن قرض تقدمه بعض مؤسسات اإلقراض امل
أما القروض التجارية فكانت تتطلب التدقيق يف مستوى . أوان يستأجر سكناً ) فاين وفريدي ماك(مثل مؤسسيت 

من قيمة القرض ، % ٢٠بدفع مقدم يتجاوز  ، وإلزامهللتأكد من قدرته على تسديد قروضهدخل املقرتض 
ويتطلب منه كذلك تأمني هذا القرض ، وكان سعر الفائدة على القروض ثابتَا ، أي أن املقرتض كان على دراية 

غري أن السنوات اليت عرفت بفرتة  ) . ٣٦، ص ٢٠٠٨يوسف خليفة ، ( حبجم األقساط اليت سيقوم بتسديدها 
شهدت تغريات جذريه يف صيغة العقود العقارية اليت ) االبتكارات املالية ( ور ما مسي بـ حترير القطاع املايل ، وظه

  : وهذه التغريات هي اليت سببت الفقاعة العقارية احلالية ومن أمهها. وصفناها 
من % ١٠و% ٥، وتقليل الدفعة األوىل مابني  عدم التدقيق في مداخيل المقترضين واالكتفاء بأقوالهم. ١

  . ، وجتزئة القرض لتقليل تكاليف التأمني الفعلية  العقار قيمة
مبتـدءاً منخفضـاً ألغـراء هـذا املقـرتض للوقـوع يف   صياغة العقود بصـورة يكـون فيهـا سـعر الفائـدة متغيـراً .  ٢

ذا الفائـــدة يف الســـوق ، فيتفاجـــْاء هـــ مصـــيدة االقـــرتاض مث يرتفـــع ســـعر الفائـــدة فجـــأة بعـــد ســـنتني أو كثـــر ملواكبـــة أســـعار
  . املقرتض بزيادة كلفة العقار ، وقد جيد نفسه عاجزاَ عن التسديد مما يضطر اىل ترك العقار ايضاً 

، أن من اخطر االبتكارات التي طرأت على العقود العقارية هو انه تم تجميع العقود العقارية المنفردة. ٣
( علــى شـــكل ديــون لتحقيــق عمــوالت للوســـطاءوحولــت إىل ســندات اســتثمارية ، ومث تعليبهــا وبيعهـــا يف أســواق  املــال 

  ) . ٣٦، ص ٢٠٠٨يوسف خليفة ، 
 :ال عقالنيه المقترض : ثالثا 

الشــك أن التوســـع الكبــري يف حجـــم الســيولة والظـــروف املغريــة لإلقـــراض ، والــيت حتـــدثنا عنهــا ،قـــد حركــت غريـــزة        
األمريكــي ، فمــن لــيس لديــه منــزل وجــدها فرصــة  التملــك والكســب الســريع ، وروح املراهنــات لــدى كافــة شــرائح اتمــع

ومن كان لديه منزل صغري وجدها فرصة لتوسيع منزله أو استبداله بأخر ، وهناك فرصه لتوسع من وجد . ليتملك منزَال 
، فالعقـار ميكـن تـأجريه ، وميكـن أن  ٢٠٠٠أن العقارات هي نوع من االستثمار خاصة بعد ايار أسواق األسهم عـام 

لشرائه بدفعة أولية ويكسب من ارتفاع قيمة املنزل ، وميكن كذلك استخدام قيمته املرتفعة يف ظل الفقاعة كرهن يقرتض 
  . لالقرتاض من اجل االستهالك 

واألخطر من كل الفئات السابقة هي فئة املراهنني الذين يشرتون بدفعة أولية وميتلكون العقار لفرتة حىت ترتفع 
يوسف (، وهذه الفئة نعتقد أا كبرية لفني وراءهم منازل مهجورة طبعاً ه حمققني أرباحا باهظة وخمقيمته ، مث يقومون ببيع

  . )٣٦، ص ٢٠٠٨، خليفة
 ).  ١٠، ص ٢٠٠٩ابراهيم العيساوي ، (ضعف أو تراخي اجراءات الرقابة والضبط في القطاع المالي : رابعاً 



عود إىل غياب  الرقابة املالية او الرتاخي يف تطبيقها ان وجدت مقارنة أما السبب األخري لالزمة املالية احلالية في     
مبا كانت عليه قبل موجة حترير القطاع املايل ، أي قبل أكثر من ربع قرن ، ومن أهم مظاهر الرتاجع يف الرقابة املالية 

ين عامــاً إىل اقــل مــن قبــل عشــر % ٨٠تراجــع نســبة اإلقــراض الــيت ختضــع لنــوع أو أخــر مــن أنــواع الرقابــة مــن حــوايل 
، ومن مظاهر هذا الرتاجع كذلك تعدد اجلهات الرقابية بني احتادية وحملية وعدم كفاءة مواردها  ٢٠٠٦عام % ٢٥

البشرية ملتابعه التطورات احلاصلة يف األدوات االستثمارية ، وأخريا هناك التوجه السياسي الذي يشجع كـل أمريكـي 
(  ل هـذه املؤسسـات يف قيامهـا بـدورها حلسـابات سياسـية ال مـربرات اقتصـادية هلـاعلى متلك بيته مما أدى إىل تسـاه

فقــد شــاع يف القطــاع املــايل منــاخ مــن التســاهل والتغاضــي عــن القواعــد الســليمة   )٢٠، ص٢٠٠٨يوســف خليفــة ، 
،حىت وصـلت ملـنح االئتمـان والتقـاعس عـن تطبيـق الضـوابط القوميـة علـى مـالءة املؤسسـات االئتمانيـة واليـات عملهـا

ان هــذا املنــاخ مل يرتتــب عليــه تضــخم الــديون الرديئــة فحســب ، بــل انــه قــد . االمــور اىل حــد التســيب واالنفــالت 
ساعد ايضاً على انتشار الفساد وهيأ تربة جيدة لتنـامي عمليـات النصـب واالحتيـال والتـدليس والغـش والتواطـؤ بـني 

  . اطراف خمتلفة يف القطاع املايل االمريكي 
، بل انه جزء اليتجزءا من بط مل يأت بطريق السهو او الصدفةواملهم يف االمر ان غياب أو تراخي الرقابة والض     

مناخ احلرية االقتصادية والعوملـة النـاتج عـن هيمنـة فلسـفة الليرباليـة االقتصـادية اجلديـدة الـيت طبـق يف اململكـة املتحـدة 
، واليت عملت دول املركز الرأمسايل واملؤسسات الدولية اخلاضعة هلـا والواليات املتحدة منذ مايقرب من ثالث عقود 

  . نامية، وجنحت يف ذلك جناحاً باهراً ، مبا يف ذلك الدول العلى تسويقها يف مجيع بالد العامل
  

  مخاطر الرهون العقارية العالية . خامساَ 
رة يف املرحلـة االوىل علـى الـرهن العقـاري  وقـروض السـيارات وبطاقـات االئتمـان للتوسـع اقتصرت عمليات املتاج

ونظــراً اىل غيــاب حــدود للتوســع يف مثــل هــذه االدوات املاليــة فقــد  أدت . بعــد ذلــك لتشــمل معظــم التــدفقات النقديــة 
وق دفعـت الكثـري مـن املؤسسـات املاليـة أن املنافسـة احلـادة يف السـ: اخلطورة يف أسواق العقارات إىل تطورات كثرية منها 

ـــة االســـتفادة مـــن الفـــرص الذهبيـــة املمثلـــة باإلربـــاح الســـريعة الـــيت يوفرهـــا وأدت املنافســـة  إىل دخـــول هـــذا النشـــاط وحماول
بالضرورة إىل تقدمي تسـهيالت وحـوافز تنميـة والتغاضـي عـن بعـض الشـروط األساسـية الالزمـة للحصـول علـى القـروض ، 

ض ،أمـا مـن حيـث الطلـب ، فـأن فئـات كثـريه مـن اتمـع دخلـت السـوق أيضـا لالسـتفادة مـن هـذه هذا من حيث العـر 
سواء من خالل شراء منازل أضـافية لالسـتثمار أو مـن خـالل شـراء منـازل عـن طريـق االسـتدانة مـن أفـراد ال . التطورات 

. كهم ثروات وأصول مالية تدعمهم ميلكون املؤهالت الالزمة للحصول على قروض ذا احلجم ، أما بسبب عدم امتال 
أو لعــدم انتظــامهم يف وظــائف ثابتــة ، ومــن مث عــدم وجــود دخــل ثابــت ومســتقر هلــم ،وقــد جلــًات الكثــري مــن املؤسســات 

عبــد الــرزاق (( املاليــة إىل مــنح هــذه الفئــات مــن الســكان قروضــاً مــع االملــام مبــدى املخــاطر الــيت تــرابط مبثــل هــذا اإلقــراض
  ) .٢٢، ص  ٢٠١٠فارس ، 

ومثة سبب أخر أدى إىل بروز ظاهرة القروض العقارية العالية املخاطر يتمثل بالتغري الذي طرأ على هيكـل عمـل 
املصـــارف التجاريـــة ، فهـــذه املصـــارف تقـــوم بشـــكل أساســـي بـــدور الوســـيط بـــني : املؤسســـات املاليـــة وطريقتـــه ، ومنهـــا 

ــا تســعى ألزالــه املخــاطر الكامنــة يف أي نظــام مــايل ومــن خــالل املقرضــني واملقرتضــني ، ولالســتمرار يف أداء مهماــا فأ
يتكونـان مــن طـرفني ، طـرف اليســار . متويـل تلـك املخـاطر إىل طــرف ثالـث ،واملركـز املـايل أو املوازنــة ألي مؤسسـة ماليـة 

فـان املؤسسـة تعـد ومـادام رأس املـال موجبـاً . األصول وعلى الطرف اليمني اخلصوم ، ورأس املال هـو الفـرق بـني االثنـني 



يف وضـــع ســـليم ، وإذا كـــان ســـالباً فـــان املؤسســـة قـــد تواجـــه املشـــكالت وعنـــدما تزيـــد حـــاالت اإلعســـار والتعثـــر لـــبعض 
األصول ، فأن اخلسارة املتوقعة وعدم التيقن املرتبط جبانب األصول يف املوازنة يزدادان ، ولذا فان قيمة رأس املال تصبح 

من  احتماالت التعثر واإلفالس  ، ولدى البنوك التجارية عادة ، حجم صغري من رأس املال وهذا يزيد . اقل وغريمتيقنة 
عبد ( فقط من األصول املوزونة باملخاطر% ١٠بل أن املصارف املعروفة بدرجة عالية من احملافظة ميثل رأس ماهلا حوايل 

طر ، أمهيـه كـربى لـدى أي مؤسسـة ماليـة وهلذه األسـباب حتتـل سياسـة أداره املخـا).. ٢٢، ص  ٢٠١٠الرزاق فارس ، 
،  ٢٠١٠، عبـد الـرزاق فـارس( حديثة ، وعندما تقوم البنوك مبنح قروض عقارية ، فأا تواجه ثالث أنواع من املخاطر 

  ) ٢٢ص 
  :. أنواع المخاطر 

  :تواجه املؤسسة املالية ثالث أنواع من املخاطر وكااليت 
 املخاطر اليت ميكن التخلص منها   .١
 . اطر اليت ميكن حتويلها إىل اإلطراف األخرى املخ .٢
 . املخاطر  اليت بإمكان املؤسسة نفسها أن تديرها  .٣

وتقوم طريقه عمل املؤسسة املالية على الدخول يف أعمال ترتبط ا خماطر ميكن أدارا بكفاءة وحتويلها ما ميكن        
رض هلـا املصـارف أو الـتخلص منهـا ، بتحويلهـا أو بيعهـا يف وميكن ختفيض بعض املخاطر اليت تتعـ. حتويله من املخاطر 

أســواق جمهــزة هلــذا الغــرض وتضــم طــرق حتويــل املخــاطر اســتخدام املشــتقات املاليــة وتغــري شــروط االقــرتاض ، فضــًال عــن  
  ) .  ٣٦، ص ٢٠٠٩يوسف مسعداوي ، ( طرق أخرى تستخدم هلذا الغرض 

تنشــأ هــذه املخــاطر عنــدما يكــون هنالــك تغــري يف : Specifique) (Risqué◌ٍ  المخــاطر الخاصــة . أ       
أســعار أصــول وأدوات متداولــة بعينهــا نتيجــة ظــرف خــاص ــا ، وعليــه ميكــن تعريــف املخــاطر اخلاصــة بــذلك اجلــزء مــن 

سسـة ، املخاطر الكلية اليت تنفرد ا ورقة مالية معينة ، وحتدث املخاطر اخلاصـة نتيجـة لعوامـل داخليـه تـؤثر يف قـدرة املؤ 
كمثـال علـى . وهي ما يتطلب منها التنبؤ ا وتوقع حدوثها مستقبًال وميكن التقليل أو التحكم فيها عن طريـق التنويـع 

 .  ذلك سوء تسيري املؤسسة وحتقيق خسارة من جراء استثمار غري جمدِ 
ــة.  ب  هــي تلــك املخــاطر الــيت تــؤدي إىل تقلــب :(Risqué Systematique) المخــاطر النظامي

التغيــــريات الــــيت تطــــرأ علــــى البيئــــة  د وتُعــــ. مــــة أو املقرتحــــة يف كافــــه املؤسســــاتلعائــــد املتوقــــع لكافــــة االســــتثمارات القائا
حيث ال يتم القضاء على املخاطر . االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، واليت تؤثر يف السوق مصدر املخاطر النظامية 

وعلـى العكـس متامـاً .  ) ٣٢٢، ص ١٩٩٩حممد صاحل احلناوي ، ( وطين ككل النظامية بالتنويع ألا متس االقتصاد ال
من اخلطر اخلـاص ، ميّـس اخلطـر النظـامي أي قطـاع نشـاط يف املؤسسـة وممكـن أن ميـس عـدة قطاعـات نشـاط إذا كانـت 

ريات العامة يف السوق ـ مرتبطة يف ما بينها ، ويف ماّخيص تسيري احملفظة ، ميكن التّحكم يف اخلطر النظامي ـ املرتبط بالتغ
  ): ٣٦، ص ٢٠٠٩يوسف مسعداوي ، ( بصعوبة من خالل تنويع االوراق املالية املتضمنة يف احملفظة وعليه فأن 

  .المخاطر الخاصة + المخاطر النظامية = المخاطر الكلية 
األنشـطة هي عبارة عن املخاطر الـيت تـنجم عـن تـداخل  :.(Risqué Systemique)المخاطر الشاملة . جـ 

وهـي خمـاطر ناشـئة عـن عـدم اسـتقرار النظـام املـايل ، مـن . بني األجزاء املكونة للسـوق ، وتتسـبب يف ايـار السـوق كلـه 
وعادة ما حتدث عندما يشعر املودعـون خبلـل مـا يف السـوق ، . خالل التعهدات املتبادلة ملختلف املتعاملني يف األسواق 

وال .   )٣٦، ص ٢٠٠٩يوســف مســعداوي ، ( هــذا يــؤدي إىل ايــار البنــك فيقومــون بســحب أمــواهلم مــن املصــارف و 



ميكن التخفيض من مدى هذه املخاطر الشاملة من خالل التنويع ولذلك تسمى يف بعض األحيان املخاطر غري القابلة 
ثها فــان للتنويــع ، حيــث أن تنظــيم األســواق املاليــة ميكــن أن يــؤدي إىل التخفــيض مــن هــذه املخــاطر، ولكــن عنــد حــدو 

املصــارف املركزيــة ـ  مــن خــالل دورهــا املتمثــل يف املقــرض األخــري، أو أن احلكومــات هــي الوحيــدة الــيت ميكنهــا التــدخل 
وتكمــــن خمــــاطر الســــوق يف صــــعوبة الــــتكهن ــــذه )  . ٣٧، ص ٢٠٠٩يوســــف مســــعداوي ، ( ملعاجلــــة هــــذه املخــــاطر

د األدوات واألصول اليت يتم تداوهلا يف السوق مصـدراً هلـذا وتعّ . املتغريات واحتساب حجمها وتأثرياا وأوقات حدوثها
ـــري أحـــوال املنشـــات . النـــوع مـــن املخـــاطر الـــيت تـــأيت  أمـــا ألســـباب متعلقـــة بـــاملتغريات االقتصـــادية الكليـــة ، أو نتيجـــة تّغ

موقـع (  كـلاالقتصادية فمخاطر السوق تكون نتيجـة التغـري العـام يف األسـعار ويف السياسـات علـى مسـتوى االقتصـاد ك
  ) .  Desjardins etudes economiquesانرتنيت 

  تداعيات أالزمة المالية العالمية : ثانياً 
  :. ان ملخص التداعيات لالزمة هي 

سقوط قيم السندات واألسـهم واألوراق املاليـة ، وتـدين القـدرة الشـرائية واالسـتثمارية لشـرحية واسـعة مـن املسـتثمرين  .١
 . ثروام بني ليلة وضحاهاواملواطنني الذين فقدوا 

) بنــك  ٢٥حـوايل ( تراجـع السـيولة املتداولـة يف األسـواق والـيت ادت اىل شـطب عــدد مـن البنـوك الكـربى يف العـامل  .٢
مليار دوالر مـن قيمـة أصـوهلا ، نتيجـة اخنفـاض قيمـة االوراق املاليـة املضـمونة بقـروض عقاريـة منـذ  ٣٠٠الكثر من 

حســني عبــد (راجــع الســيولة النقديــة املتاحــة لــدى البنــوك القراضــها للمســتهلكني ، االمــر الــذي ادى اىل ت ٢٠٠٧
 ) .٢٤، ص  ٢٠٠٩، املنطلب 

واالهم من ذلك كله، )  ٢٠، ص ٢٠٠٩منري احلمش ، (توقف عمليات التسليف واإلقراض نتيجة لفقدان الثقة  .٣
قتصــــادي احلقيقـــي ، ممــــا ادى ان يكــــون انتقـــال أالزمــــة مــــن القطـــاع املــــايل إىل القطــــاع العيـــين ، أي إىل القطــــاع اال

االقتصــاد العــاملي إىل نصــف الركــود ، وممــا ميكــن أن يــنجم عنــه مــن أثــار اقتصــادية واجتماعيــة تلحــق الضــرر مبعيشــة 
ويف حـــني كانـــت التقـــارير االقتصـــادية يف املؤسســـات الدوليـــة تشـــري إىل توقـــع . ماليــني البشـــر يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل 

، فأن تقرير األمم املتحدة الذي صدر مؤخراً حول  ٢٠٠٩دي العاملي إىل بعض الرتاجع عام تعرض النمو االقتصا
االقتصـاد الـدويل " ، اعترب أن  ٢٠٠٩وتوقعات عام ) . ١٥، ص ٢٠٠٩منري احلمش ، ( وضع االقتصاد العاملي 

و خــط األســــاس ، أن ويتوقــع وفقــاً لســيناري" ١٩٢٩ســقط يف وحــل أســوأ أزمــة ماليــة منــذ الكســاد الكبــري يف عــام 
، وهو ميثل تباطؤاً حاداً مقارنة بنسبة منو  ٢٠٠٩خالل عام % ١يسـجل منو الناتج اإلمجايل العاملي معدالً ضعيفاً 

، واقل من نسـب النمـو القويـة لألعـوام السـابقة ، وعـادت تقـارير صـندوق  ٢٠٠٨اليت كانت مقدرة لعام % ٥،٢
وقد شهدنا يف السنوات االخرية االعالن عن دخول العديد . أكثر من ذلك  النقد الدويل احلديثة لتخفض توقعاا

من الدول املتقدمة يف حاله الركود مما يفسـر حـاالت اإلفـالس الواسـعة الـيت تعرضـت هلـا املؤسسـات املاليـة العمالقـة 
رض مؤسســات كمــا يفســر حــاالت تصــاعد معــدالت البطالــة ، وتعــ. يف الواليــات املتحــدة وأوربــا واليابــان خاصــة 

   .) ١٦، ص  ٢٠٠٩منري احلمش ، ( االقتصاد العيين لإلفالس واإلغالق وتسريح أفواج جديدة من العمال
ويف توضيح ما حدث ، أن ذلك كله جرى يف عصـر العوملـة املاليـة واالقتصـادية الـذي بـدأ مـن تصـاعد الـدعوة إىل 

ود الثالثـــة املاضـــية حـــدثت حتـــوالت مهمـــة علـــى صـــعيد االنفتـــاح وحتريـــر االقتصـــاد وحريـــة حركـــه رأس املـــال فخـــالل العقـــ
فرضت ما دعا  العالقات االقتصادية واملالية الدولية يف ظل سياسات الليربالية االقتصادية اجلديدة ، أفرزت أجواء عوملية



ملالية تلـك التحـوالت احلاصلة ا "التحوالت"إيضاح ما تعنيه بـ ، البد منوقبل احلديث عن العوملة املالية). العوملة املالية(بـ
   .) ١٦، ص ٢٠٠٩منري احلمش، (اليت متثلت يف 

 . ظهور املشتقات املالية  .١
 . التقدم التكنولوجي ، وخاصة يف جماالت االتصاالت واملعلوماتية واملواصالت  .٢
تصـــاعد عمليـــات اإلبـــداع يف جمــــال األعمـــال ، وظهـــور صـــيغ جديــــدة مـــن أشـــكال الشـــركات كالشــــركات  .٣

 . كات التابعة ألغراض معينةالقابضة ، والشر 
الذي جتسـد يف بـرامج الرتتيـب والتكيـف " أمجاع واشنطن" تصاعد هيمنة الفكر الليربايل اجلديد املتمثل يف  .٤

 . اهليكلي ، برعاية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وحكومة الواليات املتحدة
، واىل وجــود حالــة مــن يف االســواق العامليــةار والتذبــذب أدت هــذه االزمــة اىل اجيــاد نــوع مــن عــدم االســتقر  .٥

. اخلوف الشديد يف أوساط املستثمرين بشأن املخاطر ، والبحث عن استثمارات أمنة يف قطاعـات اخـرى 
ــــة عمالقــــة  ــــة ذات مواصــــفات خاصــــة ، أي مؤسســــات مالي ــــات مالي وقــــد جنــــم عــــن هــــذه التحــــوالت كيان

ة ، وقادرة على خلق السـيولة بعيـداً عـن الرقابـة الفاعلـة ومتشابكة تتمتع بقدر هائل من حرية احلركة واملناور 
الـيت تـدير أمـواًال " صـناديق التحـوط"يـدعي بــ من جانب زاوية السلطة ويـأيت يف مقدمـة هـذه املؤسسـات مـا

وهي مؤسسة مالية " شركه استثمارات األمانة "ني من الدوالرات ، ومن أمثلتها هائلة تصل إىل مئات املالي
حجــم األمـوال الـيت تــديرها علـى مسـتوى العــامل القيمـة الرامساليـة للتــداول يف األسـواق املاليــة   امريكيـة يعـادل

 " . الصناديق السيادية " يف االقتصاديات الناشئة جمتمعة ، ويأيت يف هذا اإلطار 
أمنا أصـبحت  أن وجود هذه املؤسسات العمالقة يعين أن األسواق املالية مل تعد تعمل يف عامل املنافسة ،       

منري (تعمل يف عامل يغيب فيه القانون ، وتغيب فيه الرقابة ، وهو عامل حتكمه شريعة الغاب حيث البقاء لألقوى
املراكـز " يضاف إىل هذا ، أن هناك أيضا املعامالت املالية اليت تتم مـن خـالل  ، )١٧، ص  ٢٠٠٩احلمش ، 

  . ج الواليات املتحدة اليت ال ختضع أليه رقابه خار " املالية املغرتبة 
مث جتـاوزت أوربـا إىل اليابـان وشـرق " يـورو دوالر" وقد بدأت هذه اإلصدارات بأدوات ماليـه يف مـا يـدعى       

" اليورو ماركت " و " اليورو بوند" ولكنها احتفظت بالتسمية نفسها ، فأصبح هنالك . أسيا وأمريكا الالتينية 
مسالة الـدين " وهي بالتايل قادرة على خلق السيولة دون رقابه ، أن . ية أن هذه اإلصدارات ال ختضع أليه وال

أي . تريليون دوالر  ١٣واالستعراض والتقسيط مسالة سلوك يومي لألمريكيني ، أذا وصلت مديونية األفراد إىل 
ا جيعلنـا نتوقـف أن مجيـع هـذه التحـوالت تـتم يف أطـار العوملـة املاليـة ، ممـ" . ما يقارب الدخل القومي األمريكي 

الرتباطها الوثيق مبا جرى وجيري استكماًال لبيـان اخللفيـة الـيت . قليًال لنبني عمل السمات اخلاصة بالعوملة املالية 
وميكننــا أن نقــف علــى مســات مخــس للعوملــة املاليــة هلــا عالقــة مباشــره مبــا . حكمــت تصــاعد أالزمــة املاليــة العامليــة

  ) :.  ١٨ـ  ١٧، ص ٢٠٠٩منري احلمش ، ( حصل 
 . النمو اهلائل للتدفقات االستثمارية األجنبية  . أ

الزيادة السريعة يف معامالت األوراق املالية عرب احلدود ، وهي ليست حركة أموال عرب احلدود ، أمنا حركة  . ب
  . أوراق مالية عرب احلدود 

حجـم التعامـل يف ، وبقـدر  التجارة العامليةتصاعد التعامل يف أسواق العمالت العاملية بوتائر أسرع كثرياً من منو . ج    
  . ضعف حجم التجارة الدولية  ١٠٠النقد األجنيب على املستوى العاملي مبا يصل إىل أكثر من 



أي مؤشر اسعار أسهم " نازداك" االرتباط املتزايد بني مؤشرات أسعار األسهم يف األسواق الصاعدة ومؤشر . د    
  .  الواليات املتحدة شركات التكنولوجيا املتقدمة يف

  . تصاعد التعامالت يف املشتقات املالية.  هـ   
  

  :واقع االقتصاد األمريكي وسبل معالجة االزمة واثارها على االقتصاديات العربية :  المبحث الثالث 
  واقع االقتصاد األمريكي والسياسات االقتصادية: اوالً 
الرهن العقاري ، فأا امتدت إىل القطاع املايل برمته ، مث إىل القطاع أن أالزمه الراهنة ، وان نشبت يف قطاع      

االقتصادي العيين ، وبالتايل فان لالزمة جذورها اليت بدأت منذ عدة سنوات ، وما تزال يف طور االستفحال ، ولعل 
مح واملؤشرات اليت تتمثل أهم مالمح ومؤشرات االقتصاد األمريكي ، تشري إىل عمق أالزمة وعمق تأثريها يف هذه املال

  ):. ١٩،  ١٨،   ١٧، ص ٢٠٠٩منري احلمش ، ( يف ما يأيت 
أذ مل يسجل امليزان التجاري أي فائض ، بل سجل عجزًا تزايد  ١٩٧١منذ عام :  تصاعد العجز التجاري .١

 . مليار دوالر  ٧٥٩إىل  ٢٠٠٧سنوياً حىت وصل عام 
 ٤٥٥جز امليزانية العامة سنويًا ، حيث ارتفع هذا العجز من يتصاعد ع:  تفاقم العجز في الميزانية العامة .٢

 . ٢٠٠٩تريليون دوالر يف العام  ٢،١إىل  ٢٠٠٨مليار دوالر يف العام 
 ، من الناتج احمللي اإلمجايل  ، وهو األكرب منذ احلرب العاملية                             الثانية% ٣،٨مبا يعادل 

النفقات العامة ، يف حني يغلب الطابع السياسي على الضرائب ، واألنفاق العام ال  ويغلب الطابع العسكري على
يستهدف التشغيل بقدر ما يستهدف متويل العمليات احلربية اخلارجية ، يف حني أن الضرائب تستخدم كوسيلة 

 . للحصول على أصوات الناخبني من احلصول على إيرادات لتمويل العجز املايل 
)( االداره املركزية ( أظهرت إحصاءات وزاره اخلزانة االمريكيه ارتفاع الديون احلكومية :  لمديونيةارتفاع حجم ا .٣

 ٩،٨والــى حوايل  ٢٠٠٣تريليونات  دوالر عام  ٤،٨إىل   ١٩٩٠تريليون دوالر عام  ٣،٤من ) األدارة احمللية 
احمللي اإلمجايل ، مما يصنف  من الناتج% ٦٤وأصبحت هذه الديون العامة تشكل  ٢٠٠٧تريليونات عام 

الواليات املتحدة ضمن الدول اليت تعاين بشدة تبعات ديوا العامة ، اليت تعادل عشرة أضعاف الناتج  احمللي 
 .اإلمجايل جلميع الدول العربية ، كما تعادل ثالثة أضعاف الديون اخلارجية للدول النامية 

ت اليت ذكرت ، يعاين االقتصاد األمريكي مشكلتني خطريتني إىل جانب املشكال:  مشكلتا البطالة والتضخم .٤
مها مشكله البطالة ، ومشكله التضخم ، وتشري معظم البيانات إىل اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء ، وهي 

  .إحدى نتائج السياسات املالية واالقتصادية اليت هي سبب أالزمة 
، شـهدت قطاعـات االسـكان والتصـنيع وحركـة  ٢٠٠٨منـذ شـهر ينـاير : تزايد تباطؤ نمو االقتصاد االمريكـي . ٥

البيع والشراء ضعفاً يف أنشطتها نتيجة الرتفاع اسعار املواد والسلع االولية والطاقة مع توقع تقرير منظمة التعاون 
ان اليابـ% ٠،١مقابـل % ٠،٩يف الواليـات املتحـدة اىل  ٢٠٠٩والتنمية االقتصادية ان تصل نسـب النمـو عـام 

  . الوربا % ٠،٥و 
العامل ، حيث وصل الدوالر  الهبوط السريع في سعر العملة االمريكية مقابل العمالت الرئيسية االخرى في.  ٦

يــن يابــاين وهــو ادىن ســعر لــه منــذ التســعينات ، كمــا وصــل اليــورو اىل مابعــد حــاجز الــدوالر  ١٠٠اىل مســتوى 



دى اىل تزايد التحول عـن التعامـل بالـدوالر الضـعيف سـواء مـن وهو ما أ. والنصف الول مرة منذ صدور اليورو 
  . قبل االفراد او الدول 

 دوالر للبرميل  ٥٥الى مادون " أوبك " تراجع أسعار النفط بدول منظمة الدول المصدرة للبترول . ٧
هرها املوازنة ال تظ(ارتفع األنفاق العسكري األمريكي إىل معدالت غري مسبوقة :  تصاعد األنفاق العسكري. ٨

، حبسب الدراسة اليت قامت ا جونف ستيغلتز الـ حريب العراق وأفغانستان فقد جتاوزت كلفة )املعلنة للبنتاغون
منها على حنو مباشر وأساسي ، ذلك  ـ املايل ناعي العسكري ـ النفطيتريليونات دوالر ، يستفيد اتمع الص ٣

مليار دوالر  ٤٨٢بلغت ميزانيه البنتاغون حوايل  ٢٠٠٨ويف عام . عأن احلروب مرحبة جداً لشركات هذا اتم
واىل جانب ذلك ، هناك جمموعه من النفقات ، مثل ) على العراق وأفغانستان ( لتغطية الرواتب والعمليات 

صل إىل متويل القتال ضد اإلرهاب ، ومتويل التكاليف احلربية غري املنظورة وغريها ، هكذا فان املوازنة احلقيقة ت
أكثر من تريليون دوالر ، أي أكثر من ضعف املوازنة املعلنة للبنتاغون ، وجاءت  نتيجة هذا االنفاق االمريكي 
انون لتعلن اية حقبة جيوسياسية وبدء تشكل اقطاب جديدة ، فالواليات املتحدة كانت تنفق كل ثالثة 

يولة العاملية ، ومتويله يكون بأقرتاض احلكومة االمريكية دقائق مليون دوالر حلرا على العراق ، يعين نزيف الس
من دول العامل ومن سوقها الداخلي ، وذلك باصدارها سندات خزينة وهلذه السندات مسعة عاملية كبرية 
مصدرها اسم الواليات املتحدة االمريكية واقتصادهها القوي هو اقتصاد يعتمد على االنتاج والعلم واستخدام 

ويقول ). ٦٢، ص ٢٠٠٨مظهر قنطقجي ، ( ا لذلك يستثمر ا معظم بالد العامل بال استثناء التكنولوجي
   اذا أردمت ان تعرفوا من اين اكتسب الرجل ماله ؟ فأنظروا فيم أنفقه ؟  " : رمحه اهللا" احلسن البصري 

  ".  سبل معالجة أالزمة المالية : " ثانياً 
مـــة املاليـــة مـــن جهـــة األســـباب الـــيت أدت إليهـــا ، ومـــن جهـــة أخـــرى اإلجـــراءات ميكـــن مقارنـــه موضـــوع معاجلـــة أالز      

االحتوائية والتصحيحية املطلـوب اختاذهـا ملنـع تكرارهـا ، وأحيانـا جلهـة احتـواء أثارهـا السـلبية االوليـة واملتتاليـة ، حـىت يـتم 
  : جتاوزها والتغلب عليها وذلك من اربعه جوانب كما يلي

 .اجلانب النقدي املايل  .١
 . اجلانب االقتصادي احلقيقي  .٢
 . اإلجراءات التصحيحية يف الداخل  .٣
 . اإلجراءات التصحيحية للنظام املايل الدويل  .٤

  : وفيما يلي أهم املقرتحات التصحيحية واالصالحيه 
أن مأمت اختاذه من إجراءات ملواجهة أالزمة واحتوائها من قبل الدول املتقدمة حىت اليوم يبدو كافيًا على  .١

صعيد النقدي لتأمني السيولة للمؤسسات واألسواق املالية ، حبيث مت منع ايارها وحتاشي أزمة ال
، ة قد اختذ إجراءات يف هذا االمصرفية عاملية كذلك ، فأن عدداً من الدول النامية واألسواق الناشئ

، ص ٢٠٠٩سابا، الياس (غري كافية حىت أالن من اجل تأمني السيولة وعدم حتقيق أمنية التسليف 
١٩  .( 

أن جمرد . فأن املعاجلة النقدية للتسليف غري كافيه وحدها لتمنع اآلثار السلبية الثانوية يف االقتصاد احلقيقي        
ال يؤديان بالضرورة إىل زيادة حجم ) أي سعر الفائدة (للتسليف واخنفاض كلفه التسليف  توفر األموال املخصصة
ادة حجم الطلب اإلمجايل ، أذا كان هناك شكوك يف املستقبل ، وكانت الثقة ضعيفة او غري االقرتاض ، وبالتايل زي



موجودة ، الن االقتصاد يكون قد دخل يف فخ السيولة ، أي تفضيل السيولة النقدية على غريها من األصول 
  . النقدية أو احلقيقية 

اليت تشجع االستهالك واالستثمار ) غري النقدية ( لذلك يفرض أن تتخذ مجيع اإلجراءات األضافية  .٢
اخلاص ، مثل ختفيض الضرائب ، وخاصة على أصحاب الدخول املتوسطة والصغرية ، الن هؤالء 

مما يفعل ) النزعة احلدية لالستهالك (ينفقون على االستهالك نسبة أعلى من الزيادة يف مداخيلهم 
 ).  ٢٠، ص ٢٠٠٩الياس سابا، ( أصحاب الدخول  املرتفعة 

، ت، والضريبة على القيمة املضافةويف هذا اال فان ختفيض الضرائب والرسوم غري املباشرة مثل ضريبة املبيعا       
أن أصالح النظام النقدي الدويل جيب  أن يتم عرب استبدال صندوق النقد (لزيادة االستهالك اخلاص  أمثلة جيدة

  ).  يل احلايل باحتاد املقاصة الدويلالدو 
، فأا قد تبقى غري  اخلاصورغم أمهية اإلجراءات اآليلة  إىل تشجيع االستهالك واالستثمار  ،ولكن .٣

يف مثل هذه الـحال . كافيه وقاصرة عن تأمني السقوف املطلوبة ملنع الركود او االنكماش االقتصاديني 
ة لكي تعوض النقص جيب عـلى الدولة  أن يقتحم احللبة مباشرة فرتفع من نفقاا االستثمارية واجلاري

احلاصل يف مستوى الطلب اخلاص ، وليصل جمموع الطلب الكلي إىل املنسوب الذي يتأمن معه 
االستعمال الكامل للموارد مبا فيها اليد العاملة ، وبديهي أن ذلك سيزيد من حجم النفقات العامة 

  ).  ٢٠، ص ٢٠٠٩سابا،  الياس) ( فينخفض الوفر أو يزيد العجز ( ويؤدي إىل تردي أوضاع اخلزينة 
احلقيقي وليس ( ، نقول أن من املهام األساسية للسياسة املالية تأمني االستقرار االقتصادي وباختصار                

، أو تزيد العجز يف املالية تزيد األنفاق العام وختفيض الوفروذلك بأتباع سياسة ماليه ) النقدي أو املايل
  . والرتاجع االقتصادي العامة خالل فرتات الركود

إىل جانب استعمال أدوات املالية العامة لتعويض النقص يف جممل الطلب اخلاص ، فأن على اهليئات  .٤
الرمسية املعنية واجب أعاده دورها يف الرقابة على األسواق ، وخاصة على أسواق األوراق املالية اجلديدة 

ة ، وعلى املؤسسات املالية على اختالف أنواعها حتديد واملبتكرة ، اليت بقيت خارج نطاق املراقبة الفعلي
جهة نوع األصول اليت ميكن هلا أن تصدرها أو تستثمر فيها ، كذلك جلهة وضع  حدود صارمة متنع 
املبالغة يف االقرتاض بالنسبة إىل أمواهلا اخلاصة ، ومن املهم جدًا أن يصار إىل نوع من التوافق الدويل 

خارجه عن نطاق املراقبة والتنظيم والشفافية رد أا أنشأت مؤسسات مملوكة  حبيث ال تبقى مؤسسات
الياس ( منها وتابعة هلا ومقيمة يف مراكز خارجية ، أي خارج نطاق الرقابة والتنظيم داخل البلد األم 

 ).  ٢١، ص ٢٠٠٩سابا، 
اقتصاديات خمتلف الدول واليت كشفت عن الرتابط  وأخريا يتضح لنا ان االزمة املالية العاملية قد أثرت بشدة على       

الوثيق بني االقتصاديات ككل ، ولذلك فان اخلروج منها يتطلب تكاتف اجلهود على ضرورة تفعيل مؤسسات الرقابة 
القائمة ، كالبنوك املركزية ومؤسسات الرقابة على املصارف ومؤسسات الرقابة على البورصات ، وتلك املعنية بالعمليات 

ري اجلديدة حيث تعود احلاجة إىل ذلك ، حبيث تكون مجيع أعمال املؤسسات املالية على اختالفها وكذلك األسواق غ
، سواء أسواق األوراق املالية او املعادن واخلدمات أو املنتجات خاضعة للرقابة والتنظيم وتعمل بشفافية كاملة كما 

  . تكون خاضعة دائماً للمساءلة  واحملاسبة
  : آثار االزمة المالية العالمية على االقتصاديات العربية :  ثالثاُ 



انعكست تداعيات االزمة املالية على اقتصاديات الـدول كافـة ، وتـأثرت منهـا الـدول العربيـة علـى اعتبـار اـا جـزء       
ة علـــى حســـب درجـــة مـــن منظومـــة االقتصـــاد الرامســـايل العـــاملي ، ومـــن املؤكـــد ان درجـــة تأثريهـــا خيتلـــف بـــني الـــدول العربيـــ

ارتباطها وانـدماجها يف االقتصـاد العـاملي ، ويف هـذا االطـار ميكننـا تقسـيم الـدول العربيـة اىل ثـالث جمموعـات مـن حيـث 
  :. مدى تأثرها باالزمه كما يأيت 

 وتشــمل دول جملــس التعــاون اخلليجــي العــريب مجموعــة الــدول العربيــة ذات درجــة االنفتــاح االقتصــادي والمــالي المرتفعــة .١
وهـــي الســـعودية ، البحـــرين ، عمـــان ، قطـــر، الكويـــت، االمـــارات العربيـــة املتحـــدة ، حيـــث انعكســـت تـــداعيات االزمـــة املاليـــة 

دوالر للربميـل يف شـهر حزيـران  ١٥٠مـن % ٥٠العاملية على اقتصاديات تلك الدول الست اذ اخنفضت اسعار النفط بنسبة 
قــت احلــايل ، فضــالً عــن ان بعــض التقــديرات تشــري اىل ان صــناديق الثــروات دورا يف الو  ٧٧اىل حــوايل  ٢٠٠٨لســنة / يوليــو/ 

مليــار دوالر  ١٥٠٠مــايو بـــ /الســيادية الــيت تســتثمرها دول اخللــيج العــريب يف الواليــات املتحــدة واوربــا والــيت قــدرت اصــوهلا يف 
ل دول اخللـيج مـن الـنفط لعـام  مليار دوالر ، وهي قيمة تسـاوي دخـ ٤٥٠وخسرت % ٣٠عرفت تراجعاً يف مداخيلها بنسبة 

فضــالً عــن ان بورصــات هــذه الــدول الســت اصــاا اخلــوف والــذعر كمــا اصــابت املســتثمرين يف العــامل ، وخاصــة مــع . كامــل 
ايــار بورصــة وول ســرتيت بنيويــورك ، وبورصــة اندونيســيا ، حيــث تراجعــت اســواق املــال العربيــة وشــهدت مؤشراااخنفاضــات 

يف خمتلـف االسـواق ، مـع اسـتمرار " والبنـوك " "العقـارات " لت خسائر كبرية خاصة علـى قطـاعي سج% ٣٧مستمرة بنسبة 
،ص ٢٠٠٨نبيـل نـائف ، ( القلق حول مصري تلك النشاطات االستثمارية الـيت جتمـع هـذين القطـاعني يف عـدة دول باملنطقـة 

ا يف ارتفــاع معــدل املســحوبات مــن البنــوك فضــالٌ عــن ذلــك فقــد تســببت االزمــة يف ذعــر وخــوف املتعــاملني مــن تــداعيا). ٢٠
واملصارف العربية مما سبب خلل يف حركة التدفقات النقدية واملاليـة ، فاضـطرت البنـوك املركزيـة يف دول اخللـيج العـريب اىل ضـخ 

ياطيــات كميــات مــن الســيولة لتلبيــة احتياجــات الطلــب علــى النقــد ممــا احــدث ارتباكــاً يف ســوق النقــد واملــال واثــر علــى االحت
 . النقدية بالبنوك واملصارف املركزية العربية 

اذ تشــمل االردن ، والمنخفضــة  مجموعــة الــدول العربيــة ذات درجــة االنفتــاح االقتصــادي والمــالي المتوســطة .٢
اليمن ، والسودان ،مما الشك فيه ان اقتصـاديات هـذه ، مصر ، فلسطني ، لبنان ، تونس ، اجلزائر ، ليبيا ، العراق 

تعترب من االقتصاديات النامية  لذا فأا سوف تتأثر باالزمة االقتصادية العاملية ، وان كـان بنسـبة اقـل مقارنـة الدول 
 : مبجموعة الدول ذات درجة االنفتاح االقتصادي واملايل املرتفعة وذلك لالسباب االتية 

  . عدم وجود سوق مالية باملعىن الفعلي يف تلك الدول . أ     
  . وجود ارتباطات مصرفية للبنوك مع البنوك العاملية بالشكل الذي يؤثر عليها عدم. ب     
انغــالق اقتصــاديات تلــك الــدول بشــكل نســيب علــى االقتصــاد العــاملي ، ذلــك ان االنتــاج اليعتمــد علــى التصــدير باســتثناء . ج    

ــــد يصـــيب االقتصـــاد العـــاملي و  الكثـــري مـــن الـــدول الـــيت تعتمـــد علـــى احملروقـــات وذلـــك مـــا جيعلـــه يف مـــأمن مـــن اي كســـاد قــ
  . الصادرات قد تتأثر بالركود والكساد يف الدول ملستهلكة ملنتجاا 

اعتمـاد حكومـات تلـك الــدول علـى موزانـة سـعر مرجعـي يقـل كثـربا عـن اسعــار السـوق وهـذا ماجينبهـا اي انعكاسـات يف حالــة . د
  . اخنفاض اسعار البرتول 

تــأثري االزمــة املاليــة حمــدوداً علــى اقتصــاديات الــدول العربيــة ذلــك الن اغلــب البنــوك املركزيــة وخاصــة ذات هنــا نالحــظ ان موضــوع  ومــن    
االنفتــاح املرتفــع اختــذت اجــراءات وسياســات حتــول دون انتقــال تبعــات االزمــة للقطــاع املصــريف العــريب ، ومــن أبرزهــا ضــخ االمــوال يف النظــام 

نقديــة وحتديــد نســبة التمويــل املوجــه اىل الــرهن العقــاري ، ومراقبــة املؤسســات املاليــة والعربيــة املرتبطــة املصــريف ملواجهــة اي نقــص يف الســيولة ال
  ) . ٢٠،ص ٢٠٠٨نبيل نائف ، ( باملؤسسات الدولية 

القائم على الرامسالية والذي واخرياً ان تاثري االزمة املالية العاملية وتداعياا على االقتصاد االمريكي كان تأثرياً عميق جداً ذلك االقتصاد      
تسبب يف تلك االزمة احلقيقية ، حيـث نالحـظ انـه مـع ضـخامة تلـك االزمـة واتسـاعها اال اـا مل تـؤثر يف املصـارف االسـالمية كـون الشـريعة 



لعقـاري ، حيـث تعتمـد علـى االسالمية اليت حتكم عمل تلك املؤسسات املالية ّحترم التعامل يف االدوات املالية اليت نتجـت عنهـا ازمـة الـرهن ا
  . احكام ومبادى الشريعة االسالمية اليت هي البديل املقدم واحلل املناسب لتجاوز االزمة الراهنة اليت يشهدها االقتصاد العاملي 

  االستنتاجات
تدخلها ملنحها أن أالزمه املالية بدأت مبشكلة يف سوق الرهن العقاري الذي تسببت فيه حكومة الواليات املتحدة االمريكية ب .١

 . قروض لذوي الدخول املنخفضة دون شروط تفوق قدرم على التسديد ، وذلك سعياً منها لتوفري مساكن الئقة هلم 
 . مع تراجع أسعار العقارات اارت قدرات املقرتض من أفراد وشركات على آلية التسديد  .٢
يلي ، وإمنا توسعت إىل ركود اقتصادي أدى إىل ايار الكثري من لقد تطورت أالزمة املالية بعدما كانت حمصورة يف النظام التمو  .٣

 . الشركات عرب العامل 
ان اغلب اقتصاديات الدول العربية مل تتأثر باالزمة املالية العاملية بسبب درجة انفتاحها االقتصادي ، او بسبب اا تدار وفق  .٤

 . الشريعة االسالمية اليت حترم مبدأ الرهن العقاري 
 

Abstract:  
        is a theme of current global financial crisis attention by all economies, developed and 
developing countries alike, there is no country in the world not affected by the global financial 
crisis, and what happened in the United States for U.S. losses for banks and giant corporations 
and the contraction of the market and the volume of international trade and fear that prevailed 
among investors and the collapse of global stock markets and governments rush to find. 
solutions to this  
crisis and break the impasse, which threatens the entire world       
          As well as that this crisis that occurred in 2008 are real, even if the crisis government to 
said about them, they contrived, but it originated from private institutions, where the American 
was borrowed from the bank to buy real estate companies house him through cards 
Alantmanah, and the repayment of loans Real Estate is done by banks, which depend on the 
interest rates on its financial transactions, and the price of Alvaúd than an increase of price of the 
property each year, and led eventually to the inability of the American citizen to pay the 
mortgage and the inability to commitment payments which committed it (have called this crisis 
mortgage crisis), which consequently led to a lack of liquidity in the banks, and the inability to 
finance new projects and a decline in demand with increased supply, and then declare 
bankruptcy, which gradually led to a new. 
 global economic recession 

  
  
 


