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تقدیم:
تفجرت األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة في شھر أیلول/ سبتمبر من عام 2008 في الوالیات
المتحدة األمریكیة وھي األسوأ منذ أزمة الكساد الكبیر في ثالثینیات القرن الماضي. وقد قادت ھذه
األزمة إلى تداعیات خطیرة كاالنھیارات المالیة الضخمة في الوالیات المتحدة والتي أصابت العدید
من المؤسسات المالیة والبنوك وشركات التأمین والبورصات وشركات الرھن العقاري في
الوالیات المتحدة ومن ثم انتقلت آثارھا وتداعیاتھا إلى معظم دول العالم مثل دول االتحاد

األوروبي والصین والیابان.
وعلى الفور قامت الحكومة األمریكیة بالتدخل السریع من أجل إنقاذ بعض المؤسسات المالیة التي
أعلنت إفالسھا. وكذلك قامت أیضاً بتأمیم أھم شركتین للرھن العقاري وھما "فاني ماي" و "فریدي
ماك" وإدماج بعض البنوك مع بعضھا البعض لتالفي اإلفالس. وبھذا التدخل نجد أن الوالیات
المتحدة األمریكیة قد خرقت القواعد األساسیة ألیدیولوجیة اللیبرالیة الجدیدة والتي تؤمن باقتصاد
السوق الحرة وعدم تدخل الدولة في الشؤون االقتصادیة. وقد توھم رواد المدرسة اللیبرالیة الجدیدة
من "میلتون فریدمان" والمحافظین الجدد في أمریكا وبریطانیا على أنھم قادرون على فرض
ونشر مفاھیم اللیبرالیة الجدیدة المنفلتة باإلكراه واالحتالل والعدوان العسكري وخاصة في األجزاء
المتعلقة منھا باقتصاد السوق وتقلیص دور الدولة في االقتصاد إلى الحدود الدنیا واإلذعان إلى

آلیات السوق القادرة على تعزیز أحادیة العولمة األمریكیة وسیطرتھا على مقدرات العالم.
ویعبر الكثیر من االقتصادیین إلى أن أسباب األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة ترجع إلى
طبیعة النظام الرأسمالي حیث أن ھذه األزمة قادت إلى إفالس الكثیر من البنوك العمالقة في
الوالیات المتحدة والعالم وخلقت فوضى عارمة في أسواق المال وانھارت البورصات وھذا ما یدل
على فشل ونھایة عصر "الرأسمالیة" التي تحقق معظم أرباحھا الخیالیة المصطنعة على أساس
المضاربات، كما أنھا تدیر أموال وأنشطة العالم االقتصادیة بعقلیة المقامرین في كازینوھات القمار
وأن أسواق المال تحكمھا نفس قواعد المقامرة التي تدیرھا المافیات وھذا ما ینطبق على قواعد
اقتصاد السوق واالقتصاد الحر. باإلضافة إلى ذلك فإن طبیعة التناقضات المالزمة لنمط اإلنتاج
الرأسمالي والتي تظھر وبصورة دوریة في شكل أزمات فیض اإلنتاج حیث أن اإلنتاج یسیر
بدورات یجتاز عبرھا المراحل المتتالیة وھي اإلنعاش والرواج والسخونة واألزمة والكساد وھذا

واقع حتمي في النظام الرأسمالي.
وتمتاز أزمة فیض اإلنتاج الرأسمالیة بالدخول المنخفضة وإنشاء البطالة وھذا لیس بسبب انخفاض
اإلنتاج المادي بل على العكس فإنھ یزداد بصورة تفوق بكثیر القوة الشرائیة المتوفرة مما یؤدي

إلى انخفاض النشاط االقتصادي ألنھ لم یعد ممكناً بیع المنتجات.
إن أزمة فیض اإلنتاج تؤدي إلى خفض في قیمة المنتجات وإفالس العدید من المؤسسات وھذا ما
یؤدي إلى انخفاض قیمة الرأسمال اإلجمالي وفي ھذه الحالة إذا لم تتمكن القوى الطبقیة النقیض أو
البدیل الیساري الدیمقراطي من تغیر النظام الرأسمالي نفسھ فإنھ سیحاول إعادة معدل الربح

ونشاط التراكم إلى الصعود.



وبالرغم من كبر حجم الخسارة المالیة التي سببتھا األزمة الراھنة إال أنھا حتى ھذه اللحظة لم
تستطع تراكم عوامل االنھیار الكلي للنظام الرأسمالي اإلجمالي العالمي وخاصة في الوالیات
المتحدة واالتحاد األوروبي اللذان یملكان أكثر من ثلثي الناتج اإلجمالي العالمي ولكن ھذه األزمة
ستدفع وتحدث المزید من التفكك والتأزم في االقتصاد الرأسمالي بصفة عامة وفي منظومة العولمة

الرأسمالیة وأدواتھا وأیدیولوجیتھا اللیبرالیة الجدیدة بصفة خاصة.
المؤلف : علي أبو شرار

تحریراً في : 20/6/2011



األزمة االقتصادیة المالیة العالمیة



مقدمة

بدأت األزمة العالمیة الراھنة في أیلول من عام 2008م وكثر التحدث عنھا واالھتمام بھا في
األوساط الحكومیة والشعبیة والسیاسیة واألكادیمیة في جمیع أنحاء العالم وھذا ما یدل على
انتشارھا في معظم اقتصادیات دول العالم وعلى عمق تأثیرھا وتعدد أوجھھا المالیة واالقتصادیة
والسیاسیة والثقافیة. ومما ال شك فیھ، أنھ منذ حصول أزمة الكساد الكبیر العالمیة عام 1929م،
وقعت أزمات قاسیة في سنوات 1975م، 1982م، 1991م، إال أن األزمة الحالیة ھي األعمق

وبالتالي فإن الخروج منھا لن یكون سریعاً وخفیف الثمن.
ظھرت األزمة الحالیة في سوق الرھن العقاري في الوالیات المتحدة األمریكیة التي تمثل مركز
الرأسمالیة العالمیة. وبعد ذلك انتقلت األزمة إلى مراكز رأسمالیة أخرى في أوروبا والیابان وفي
كل مكان في العالم توجد فیھ أسواق لألوراق المالیة واستثمار لرؤوس األموال وتجارة دولیة وھذا
ما أدى إلى دخول كل من روسیا والصین والدول النفطیة والدول النامیة في األزمة. ومن
المعروف أن األزمة الحالیة انبثقت من الوالیات المتحدة والتي تعتبر مركز النظام الرأسمالي

وتمتلك القوة االقتصادیة والعسكریة األولى في العالم.
إنھ لیس من المبالغة القول أن أمریكا ھي القاعدة لنظام االقتصاد الدولي وأن العولمة بمكوناتھا
الثالثة التجاریة والمالیة والتكنولوجیة لعبت دوراً في ربط اقتصادیات دول العالم ببعضھا البعض
وعلیھ فإن انھیار مالیة الوالیات المتحدة أدى إلى انھیار النظام االقتصادي الدولي، وسبب ھذا
االنھیار ھو تراجع االقتصاد اإلنتاجي أمام االقتصاد االفتراضي والخدمي في الوالیات المتحدة،
حیث أرباح حیتان المال ال یقابلھا إنتاج مادي، والقروض على أنواعھا ال تقابلھا ضمانات وافیة.
وعلیھ فإن انتقال األزمة من القطاع المالي إلى قطاع االقتصاد العیني (االقتصاد الحقیقي المنتج)
أمر محتم وذلك لالرتباط الوثیق بین القطاعین وھذا ما یؤكده الركود الحاصل في اقتصادیات

الدول الصناعیة وانتقال أثاره السلبیة إلى االقتصاد العالمي.
ومع انتقال العالم من عالم ثنائي القطبیة إلى عالم أحادي القطبیة من حیث نمط اإلنتاج وتكریس
سیادة اقتصاد السوق وثقافة التعددیة السیاسیة، وظھور قوى اقتصادیة واعدة وجدیدة (الصین،
الھند، البرازیل) تمكنت من االستفادة من ھذه التحوالت التي رافقھا تطور تكنولوجي سریع منذ
الثمانینات من القرن الماضي حیث ساعد على انتقال العالم من التدویل إلى العولمة، فیما قامت
اللیبرالیة المطلقة بفرض آلیاتھا حسب رؤیتھا ومنطقھا تاركة حریة الحركة للقطاع التمویلي في
تسیر وتمویل األنشطة االقتصادیة وذلك بدون رقابة وضوابط. واألزمة المالیة االقتصادیة الحالیة
(2008-2009) ھي ثاني كبریات أزمات الرأسمالیة وأولى أزمات العولمة، وھي ولیدة لجمیع

التحوالت التي أشرنا إلیھا باإلضافة إلى التوجھات الریعیة والربح السریع.
ومن الواضح أیضاً أن سوء توزیع الثروات والمداخیل في الوالیات المتحدة وأوروبا أوقف دور
العامل االقتصادي واالجتماعي في تنشیط وزیادة الطلب على اإلنتاج. باإلضافة إلى صعود
اقتصادیات الدول الصاعدة والواعدة مثل الصین والذي أدى إلى وجود فائض في میزان
مدفوعاتھا وكذلك تزاید وفرات فوائض البلدان النفطیة كنتیجة الرتفاع أسعار النفط وھذا ما قاد
إلى تقسیم بلدان العالم االقتصادي إلى قسمین: بلدان ذات فائض، وبلدان ذات عجز، وعلیھ فإن ھذا



التقسیم قاد إلى ظاھرة االستدانة المفرطة على مستوى الدول، وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة
التي أصبحت أكبر دول مدینة في العالم بعد أن كانت أكبر دولة دائنة في العالم. وعلیھ فإن ھذه

األمور أدت إلى خلق الظروف المناسبة لظھور األزمة المالیة العالمیة.
ورافقت الفوضى المالیة واالقتصادیة اللتین أدیتا إلى وقوع األزمة الحالیة فوضى سیاسیة فعلى
سبیل المثال وفي عھد إدارة الرئیس بوش االبن قدمت حكومتھ نفسھا على أنھا القوة الوحیدة في
العالم المسئوولة عن قضایا الحرب والسالم، وأنھا أیضاً القوة الوحیدة التي یحق لھا تصنیف الدول
بین دیمقراطیة ودیكتاتوریة، وأنھا الدولة الوحیدة القادرة على تصنیف شعوب ودول العالم ما بین
قوى الخیر وقوى الشر. كما قامت إدارة بوش االبن بخوض حروب اعتمدت في تمویلھا على
االقتراض من الخارج ولیس من دافع الضرائب األمریكي. وللعلم فإن إدارة الرئیس كلینتون انتھت
في عام 2000 وفي الخزینة األمریكیة فائض یقدر بمبلغ 246 ملیار دوالر، فیما عانت الخزینة

من عجز بلغ 656 ملیار دوالر بعد سنة من غزو العراق في عھد الرئیس بوش االبن.
وفي ظل األزمة الحالیة في أمریكا والدول المتأثرة بھا توقفت البنوك عن القیام بوظائفھا التقلیدیة
(أي بتمویل المشاریع) وانتقلت األزمة من القطاع المالي إلى قطاع االقتصاد العیني وھذا ما أدى
إلى خفض اإلنتاج في قطاعات العقار واإلنتاج الصناعي مثل صناعة السیارات على سبیل المثال.
وبدیھیا فإن ھذه األوضاع قادت إلى ارتفاع معدل البطالة وانتشار الفقر وانخفاض الطلب وظھرت
عالمات االنكماش وأفلست وانھارت مصارف كبرى وشركات عمالقة ومؤسسات مالیة عریقة
وشردت مالیین العائالت وتم اقتالعھم من بیوتھم، كما وانخفضت أسعار النفط والمواد األولیة
التي تصدرھا الدول النامیة. وعندما وصلت األمور إلى ھذه الدرجة من السوء طلب القطاع المالي
(البنوك) وكذلك األجھزة المعنیة بالشؤون االقتصادیة في الدول المعنیة بالتدخل إلنقاذ األوضاع
المتردیة التي أحدثتھا األزمة، وبذلك یمكن القول أن اقتصادیات ھذه البلدان رجعت إلى الوضع
الكینزي والذي كان سائداً في الثالثینیات من القرن الماضي وبعد الحرب العالمیة الثانیة حتى
مطلع السبعینات من القرن الماضي. وكانت ھذه الفترة فترة ازدھار یمر بھا النظام الرأسمالي في
الدول الصناعیة المتقدمة, حیث كانت ھذه الدول تسترشد في رسم سیاستھا المالیة واالقتصادیة
بالنظریة الكینزیة والتي ترتكز على تخفیض الضرائب وزیادة اإلنفاق في زمن الركود. فأقامت
ھذه الدول دولة الرعایة واالزدھار في ظل اقتصاد السوق االجتماعي ولكن بدرجات متفاوتة.
وعندما عجزت ھذه النظریة في معالجة أزمة الركود التضخمي في مطلع السبعینات قامت
اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة بتوجیھ أصابع االتھام إلى تدخل الدولة في الشؤون االقتصادیة ألي
بلد وأعلنت أن نظام السوق الحرة ھو أفضل نظام اقتصادي وھو الكفیل بتحقیق الكفاءة في اإلنتاج
والعدالة في توزیع الدخل. ومن جھة أخرى فإن اللیبرالیة الجدیدة تتكون من تحالفات سیاسیة

لثالث تیارات وفي ثالث مجاالت مختلفة:
1) في المجال االقتصادي كان ھناك تیار الیمین المحافظ ویدعو ھذا التیار إلى إعادة الرأسمالیة

األمریكیة إلى ما سماه وضعھا النقي أي قبل تدخل الدولة في الشأن االقتصادي.
2) في المجال السیاسي كان یوجد تیار المحافظین الجدد والذین سعوا إلى صیاغة وتشكیل العالم

وفق نظم جدید یكرس الھیمنة األمریكیة علیھ.
3) في المجال االجتماعي كان یوجد تیار الیمن المسیحي والذي كان یھدف إلى إبقاء المجتمع

األمریكي مجتمعاً مسیحیاً وإلى تماسك األسر األمریكیة وإلى الزیادة من سیطرة الكنیسة.



أما التیاران األخیران فیربطھما حلف قوي مع الحركة الصھیونیة وإسرائیل. واستطاع ھذا
التحالف المكون من التیارات الثالثة من بسط سیطرتھ على المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد

الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومنظمة التجارة الدولیة ومجلس األمن الدولي.
وقد استطاع ھذا التحالف الثالثي في مطلع الثمانینات وفي عھد الرئیس ریغان أن یحدث تغیرات

وتطورات ھامة في داخل الوالیات المتحدة من خالل العوامل الثالثة التالیة:
1) خصخصة بعض المرافق العامة مثل المرافق التي تخص األمن في المرافئ والمطارات

وغیرھا وتكریس الحق الفردي للملكیة الفكریة.
2) إلغاء الضوابط التي تنظم نشاط األسواق المالیة ورفع جمیع القیود التي تنظم عمل المؤسسات

المالیة.
3) تبني العقیدة العسكریة للحروب االستباقیة.

وقد ساھمت ھذه العوامل الثالثة في إحداث تغیر في بنیة االقتصاد السیاسي في المجتمع األمریكي
مما زاد من اتساع الفجوة بین األغنیاء والفقراء وتھدید الطبقة المتوسطة. باإلضافة إلى ذلك

ارتفعت وتیرة المقامرات المالیة في الداخل والمغامرات العسكریة في الخارج.
وفي عھد الرئیس ریغان وفي نھایة الثمانینات من القرن الماضي شھد االقتصاد األمریكي أزمة
ً من تلك البیوت إفالسھا وكان السبب الرئیسي بیوت االدخار واإلقراض حیث أعلن 747 بیتا
لإلفالس ھو رفع القیود والمراقبة عن األسواق المالیة وھذا ما أعطى حریة العمل لصنادیق

االدخار واإلقراض فتصرفت وكأنھا بنوك تجاریة تعمل بدون رقابة.
وبدأ عقد التسعینات من القرن الماضي بركود اقتصادي انتھى بوقوع حرب عاصفة الصحراء
التي عادت على االقتصاد األمریكي بفوائد كثیرة حیث دفعت دول الخلیج العربي كامل تكالیفھا

وفق التقدیرات األمریكیة.
أما إدارة الرئیس كلینتون الدیمقراطیة فقامت بإعادة االستقرار المالي لالقتصاد األمریكي وذلك
عن طریق خفض اإلنفاق العسكري وھذا ما أدى إلى القضاء على العجز في المیزانیة األمریكیة
وبالتالي تم تقلیص االقتراض من الخارج. وكذلك قامت إدارة الرئیس كلینتون بدور طلیعي في
معالجة األزمات النقدیة في كل من أوروبا في األعوام (1992-1993). وفي أمریكا الالتینیة
(1994-1995) وشرق أسیا (1997-1999) ولكنھا جیرت تلك األزمات لصالح الرأسمالیة

األمریكیة.
إن التفسیر الحقیقي لألزمة یجب أن ال یقف عند الجوانب المالیة واالقتصادیة بل من األفضل أن

یتعداھا إلى جوانبھا السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة.
ومن الواضح أن جذور األزمة الحالیة تكمن في أمور ترجع إلى طبیعة النظام الرأسمالي وسلبیاتھ

الكثیرة ومنھا ما یلي:
- تطور المجتمع الصناعي إلى مجتمع معلوماتي حیث یظھر نمط جدید من الرأسمالیة وھي
الرأسمالیة المعلوماتیة باإلضافة إلى ذلك االنتقال من الرأسمالیة التنافسیة إلى الرأسمالیة
االحتكاریة. أما الرأسمالیة المعلوماتیة فتعني االنتقال من التركیز على اإلنتاج المادي إلى التركیز
على إنتاج العالمات والصور واألوراق مستعینة في تحقیق ذلك بالتطور الھائل في مجال
االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات. وھذا ما دفع الدول الصناعیة المتقدمة إلى اإلقالع عن بعض

الصناعات إما بسبب تلوث البیئة أو عدم وفرة األیدي العاملة.



- تسعى السیاسات المالیة واالقتصادیة التي تنتھجھا واشنطن والتي تمثل مركز الرأسمالیة العالمیة
إلى تحریر األسواق والتجارة الخارجیة وحركة رؤوس األموال وذلك بدون رقابة وشفافیة. وكذلك
ممارسة واشنطن لسیاسة حكومة الحد األدنى وھذا یعني خفض اإلنفاق العام وعدم تدخل الدولة في
الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة. ورافق ذلك ازدیاد في حجم المعامالت المالیة والنقدیة في
المراكز الرأسمالیة العالمیة وبین بعضھا البعض، وقد شكلت ھذه المعامالت 95% من مجموع
المعامالت االقتصادیة العالمیة وھي غیر خاضعة للرقابة والشفافیة أیضاً. ومن بین السیاسات
النقدیة المتبعة في الوالیات المتحدة زیادة اإلصدار النقدي للدوالر حیث تستغل الرأسمالیة
االمریكیة كون الدوالر عملة رئیسیة تستخدم في تسویة المعامالت المالیة الدولیة وموجود في
جمیع أنحاء العالم وذلك من أجل تحمیل جھد المالیین من البشر بأوراق مالیة ال تساوي إال كلفة
طباعتھا والمقصود من ھذا ھو حصد بالیین الدوالر لصالح الشركات متعددة الجنسیة وأثریاء
العالم وأمریكا على حساب المالیین من الشعوب الفقیرة وھذا ما یثبت قاعدة عریضة من قواعد

النظام الرأسمالي وھي استغالل اإلنسان لإلنسان.
وفي ھذا اإلطار تبلورت السیاسة االقتصادیة إلدارة الرئیس بوش االبن وھي امتداد لسیاسة
الرئیس ریغان في ثمانینیات القرن الماضي وتركزت في داخل الوالیات المتحدة حول النقاط

التالیة:
1- خفض الضرائب عن الشركات واألغنیاء.

2- خفض اإلنفاق على المجتمع.
3- السماح للمصارف واالئتمان بمزاولة أنشطتھا دون رقابة.

وبعد أحداث سبتمبر 2001 أعلن بوش االبن حربھ الطویلة على اإلرھاب واحتل العراق
وأفغانستان ولكن المقاومة في ھاتین البلدین كبدت نظامھ خسائر فادحة وتكلفة مالیة باھظة تعتبر

من أحد العوامل التي قادت إلى وقوع االقتصاد األمریكي في فخ األزمة المالیة الحالیة.
- في السابق قمنا بتفسیر األزمة من جوانبھا المالیة واالقتصادیة والسیاسیة وفي ھذه الفقرة نكمل
تفسیرھا من الناحیة الثقافیة. وبمعزل عن الدوافع األخالقیة واإلنسانیة فإن الثقافة تنطلق من اعتقاد
اإلدارة األمریكیة أنھا صاحبة الحق المطلق في فرض سیاساتھا وبرامجھا على العالم وغیر مھتمة
بمصالح الشعوب والشرعیة الدولیة، ولذلك فإن ھذه السیاسة تتحول إلى وحش كاسر یفترس كل
من یقف في طریقھ وھذه ھي ثقافة القوة وعرض العضالت وقد سیطر على ثقافة الرأسمالیة

األمریكیة توجھان رئیسیان وھما:
1) تم دمج القوتان االقتصادیة والعسكریة األمریكیتان في إطار عسكرة العولمة وذلك من أجل

فرض الثقافة األمریكیة على شعوب العالم.
2) سیطرة الجشع والمنفعة المادیة على جمیع المظاھر والسلوك الیومي لألمریكیین وعلى

عالقات الرأسمالیة األمریكیة بدول العالم.
- إن األزمة الحالیة لیست األولى أو األخیرة بل سبقھا الكثیر من األزمات وتتفاوت حدة ھذه
األزمات عن بعضھا البعض حسب الظروف والمعطیات. ولكن ما یمیز األزمة الحالیة عن
غیرھا، اآلثار العمیقة التي ستتركھا على االقتصاد العالمي وذلك بسبب الزیادة الكبیرة في حجم
المعامالت المالیة، سابقاً كانت ھذه المعامالت تغطي عملیات اإلنتاج والتجارة. أما اآلن فقد وصل
حجمھا إلى أرقام خیالیة، تزید على ألفي تریلیون دوالر في السنة، علماً بأن النتاج المحلي العالمي



ال یتجاوز 44 تریلیون دوالر. وعلیھ فإن ھذا إذا دل على شي فإنھ یدل على تعرض النظام
الرأسمالي االحتكاري إلى أزمة ھیكلیة حقیقیة وصلت فیھا التناقضات إلى حدودھا العلیا وفي ظل

عولمة مالیة ومن خالل التغیرات الجاریة.
- إن ھذه األزمة الحالیة سواء كانت أزمة مالیة أو اقتصادیة ھي أزمة عالمیة وذلك ألنھا تخطت
ً في االقتصاد األوروبي واألسیوي والصیني واإلفریقي حدود االقتصاد األمریكي وأثرت سلبا
والعربي وبصریح العبارة لقد أثرت على معظم اقتصادیات دول العالم. وھذه األزمة العالمیة ال
یمكن أن تكون ولیدة ظروف طارئة خاصة في االقتصاد األمریكي بل ھي أزمة اقتصادیة
باألساس وھذا یعني أنھ یوجد خلالً جسیماً في نموذج الرأسمالیة المعولمة والذي طبقت أسسھ في
العقود األخیرة وفي جمیع أنحاء العالم وذلك بفضل موجات العولمة المتدفقة وتحت ظل ورعایة
مذھب "اللیبرالیة الجدیدة" الذي روجت لھ الوالیات المتحدة األمریكیة والبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي، بل وفرضتھ على الدول النامیة دون األخذ بعین االعتبار لظروفھا الخاصة. ولكن من
الخطأ الظن أن، الخلل الذي واكب النموذج الرأسمالي طرأ حدیثاً، ألن التحلیل النقدي للموقف قادنا
إلى نتیجة بأن ھذا الخلل صاحب النموذج الرأسمالي منذ نشأتھ. ومن أحد المشاكل الرئیسیة في
النظام الرأسمالي ھي السوق والتي یترك لھا تنظیم نفسھا بنفسھا وفق آلیة العرض والطلب كما
ذھب إلى ذلك أنصار الرأسمالیة األوائل أو وضع قیود على حریة السوق المطلقة وإذا اتفق على
وضع ھذه القیود على حریة السوق المطلقة فما ھي طبیعة ھذه القیود وما ھي اآللیات التي تتخذ
من أجل تنفیذھا على أرض الواقع. وقد عالج ھذه اإلشكالیة المفكر االقتصادي الشھیر "كارل
بوالني" في كتابھ "التحول الكبیر عام 1942" حیث قدم عن السوق نظریة متكاملة من حیث
النشأة التاریخیة والوظائف االقتصادیة وطریقة العمل. ونظراً للنزعات االشتراكیة للكاتب فقد
تحفظ على فكرة حریة السوق المطلقة التي روج لھا وتبعھ في ذلك مفكر أمریكي ھو "جوزیف
شومبیتر" مؤلف كتاب "الدیمقراطیة واالشتراكیة والرأسمالیة" والذي صاغ عبارة شھیرة عن
الرأسمالیة مفادھا (إن الرأسمالیة تحمل في ذاتھا بذور فنائھا ألن التناقض الجوھري الكامن فیھا
ھو جماعیة عملیة اإلنتاج من ناحیة وفردیة االستحواذ على الفائض من ناحیة أخرى) وھذا یعني
أن عملیة اإلنتاج التي یشارك فیھا آالف العمال والمھندسین والفنیین یذھب فائض اإلنتاج المتحقق

منھا إلى أیدي قلة من المالك الرأسمالیین أو مدیري المشروع أو البنوك.
وبعد وقوع األزمة الحالیة في عام 2008م عقدت المؤتمرات على مستوى القمة وعلى مستوى
الرسمیین الحكومیین ورجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال والشركات والباحثین األكادیمیین
وذلك من أجل تفسیر األزمة والحد من سلبیاتھا وإیجاد الحلول الممكنة لمعالجتھا، أجمع رؤساء كل
من الدول األوروبیة الكبرى ألمانیا وفرنسا وبریطانیا وإیطالیا باإلضافة إلى رؤساء روسیا
والبرازیل وفنزویال على أن الوالیات المتحدة األمریكیة تتحمل الدور األساسي في نشوء األزمة
وتعاظمھا. ولكنھم لم یتفقوا على خطة عمل إلیقاف األزمة وعالجھا وال یوجد عندھم نیة بإیجاد

مخرج من األزمة بمعزل عن الوالیات المتحدة.
أما النظام االقتصادي الرأسمالي األمریكي الذي تتبناه أمریكا وتبشر بھ في العالم فقد أثبت فشلھ
ً باھظاً. فالثقة في أمریكا أصیبت بخیبة أمل من وجھتي بعد وقوع األزمة الحالیة التي كبدتھ ثمنا
النظر المالیة واالقتصادیة وعلیھ بدأ العالم في السعي للبحث عن نظام بدیل للنظام الرأسمالي

الفاشل.



وفي إطار البحث عن حلول وتسویة لألزمة تم اتخاذ العدید من اإلجراءات في العدید من الدول
الصناعیة المتقدمة وتحت ضغط من الوالیات المتحدة واإلجراءات ھي التالیة. ضخ كمیات من
السیولة النقدیة، خفض معدالت الفائدة، شراء أصول المصارف والشركات المتعثرة، ضمان ودائع

األفراد، وتشدید الرقابة على عمل المؤسسات المالیة.
ولكن ھذه اإلجراءات والمعالجات ال تمس جوھر المشكلة بل تعالج مظاھرھا وعلیھ فقد تعالت
أصوات تنادي بوضع أسس لقیام نظام عالمي جدید. فعلى سبیل المثال دعى الرئیس الفرنسي
ساركوزي إلى اعتماد آلیة أممیة أوروبیة تحدیداً لمعالجة األزمة وقال أیضاً أن األزمة تعني انتھاء
عصر األسواق المالیة الحرة، بینما المستشارة األلمانیة أنجیال میركل ورئیس الوزراء البریطاني
غوردن براون یرغبان في خلق آلیات وطنیة لمعالجة األزمة. وكذلك طالب وزیر المالیة األلماني
الوالیات المتحدة بأن تعترف بأنھا لم تعد القوة االقتصادیة العظمى في العالم. وكذلك تعالت
أصوات في داخل الوالیات المتحدة من اقتصادیین وسیاسیین بارزین ولھم وزنھم في الساحة
یدینون فیھا النظام االقتصادي األمریكي ویحملون المسؤولیة لإلدارة األمریكیة على النتائج

المترتبة على ھذه األزمة.
وفي ھذا السیاق قال الرئیس األمریكي السابق بیل كلینتون في ندوة البنك الوطني الكویتي الدولیة
في شھر تشرین الثاني 2008: (إن أحد أھم أسباب األزمة المالیة الحالیة التي یعیشھا االقتصاد
األمریكي والتي ألقت بظاللھا على دول العالم أجمع، یرجع إلى أن 90% من األرباح التي تم
ً جنیھا في السنوات األخیرة ذھبت إلى 1% من األمریكیین فقط). وكما قال الرئیس كلینتون أیضا
إن المشكلة تكمن في (أن سنوات الرضا التي شھدھا االقتصاد األمریكي لم تفلح في إیجاد الكم

المطلوب من فرص العمل، ولم تحقق الرفاھیة للجمیع).
إن ما ذكر أعاله في الفقرة السابقة یؤكد فشل النظام األمریكي وسیاساتھ على الصعیدین الداخلي
والخارجي. وعلیھ فإن ما یحدث الیوم من وقوع أزمات نقدیة ومالیة واقتصادیة لھو تعبیر عن
مخاض عالمنا المعاصر الذي سینجب عالماً آخر، أكثر عدالة ورشداً في تنظیم سلوك بني البشر
في نواح شتى من حیاتھم. ولذلك فإن نجم القیادة األمریكیة للعالم بدأ في األفول بعد أن تربعت
على قمة النظام الدولي ومؤسساتھ في منتصف األربعینات من القرن الماضي وكانت آنذاك تنتج
40% من مجمل اإلنتاج العالمي أما اآلن فقد انخفض إنتاجھا لیصل إلى 20% من مجمل اإلنتاج
العالمي باإلضافة إلى ذلك فإن مالیتھا العامة قد تدھورت مع تعثر وإفالس كبرى مؤسساتھا
االستثماریة والمصرفیة. ولذلك فإن الوالیات المتحدة ال تستطیع تقدیم معالجة فعالة لألزمة
ًً بأن ھناك قوى اقتصادیة صاعدة مثل الصین والتي االقتصادیة بمفردھا. وال بد من الذكر أیضا
یكاد أن یصبح اقتصادھا األكبر في العالم. وأن الدول العربیة التي تنتج النفط تمتلك مجتمعة أكبر
ً أكبر فائض بعد الصین من األموال المودعة أو احتیاطي من النفط في العالم وكذلك أیضا
المستثمرة في مصارف أمریكا وأوروبا والصنادیق السیادیة. ومن المحتمل أن تكون فوائض
األموال العربیة الضخمة المصدر األول التي ستلجأ إلیھ الوالیات المتحدة للحصول على بالیین

الدوالرات التي تحتاجھا لمعالجة أزمتھا المالیة المستعصیة.
أما النظام الدولي ومؤسساتھ التي تسیطر علیھا الوالیات المتحدة مثل مجلس األمن ومنظمة
التجارة العالمیة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإنھا وفي ظل األوضاع االقتصادیة العالمیة
السیئة ال تمثل توازنات ھذا العصر وتغیر موازین القوى فیھ، وھي غیر قادرة على حل المشاكل



العالمیة، وعلیھ فقد أصبح من غیر الجائز أن تمتلك الوالیات المتحدة وحدھا حق النقض في البنك
الدولي وأن تحتكر إدارتھ ومن غیر الجائز أن تھیمن أوروبا على حاكمیة صندوق النقد الدولي
ً أن یكرس البنك والصندوق الدولیان نفسیھما لخدمة مصالح الھیمنة ومن غیر الجائز أیضا
ً أن یكون مجلس األمن مركز السلطات ومصدر األمریكیة في العالم. ومن غیر الجائز أیضا
القرارات الدولیة وھذا فیھ تھمیش للجمعیة العامة لألمم المتحدة التي یجب أن تقوم بھذه المھام.

ومن غیر المعقول أیضاً أن تحتكر خمس دول حق النقض (الفیتو) في مجلس األمن.



الفصل االول



إطاللة تاریخیة اقتصادیة تمتد من أزمة الكساد الكبیر (1929)حتى
األزمة االقتصادیة الحالیة



األزمات الدوریة:

إنھ من المعروف منذ انطالق الرأسمالیة، وھي تحمل في ثنایاھا األزمات، فالتطور الرأسمالي
الحاصل في الدول الصناعیة الرأسمالیة ال یشبھ الخط المستقیم الصاعد ولكن یأخذ شكل حركات
شبیھة بالتموجات وھذا ما یعرف بالدورات االقتصادیة ویرجع ھذا إلى سبب التناقض بین جماعیة
العملیة اإلنتاجیة وفردیة الملكیة على أدوات اإلنتاج وكذلك فردیة الملكیة على فائض اإلنتاج.
ویعكس ھذا التناقض نفسھ على تناقض آخر یتمثل في االختالف الحاصل بین نمو القدرة على
اإلنتاج ونمو القدرة على االستھالك أي االختالف بین العرض والطلب. وكما ھو معروف فإن
الھدف الرئیسي الذي یحرك أسلوب اإلنتاج الرأسمالي ھو السعي نحو تعظیم األرباح. وھذا ما
یدفع بالرأسمالیین إلى تطویر العملیة اإلنتاجیة فنیاً وتكنولوجیاً لزیادة اإلنتاج ومن ثم زیادة األرباح
إذا وجد اإلنتاج أسواقاً، فوجود أسواق تصریف اإلنتاج معناه الرواج وفقدان ھذه األسواق معناه

األزمة.
وبالرغم من أن األزمات الدوریة ھي سمة من سمات المسار التاریخي للنظام الرأسمالي منذ نشأتھ
إال أن الرأسمالیة استطاعت أن تشق طریقھا بقوة في مراحلھا األولى في القرنین الثامن عشر
ً في وسائل اإلنتاج وزیادة كبیرة في الدخول والتوظیف والتاسع عشر وأن تحقق تقدماً ضخما

واالستثمار والنمو وذلك بسبب العوامل التالیة:
1- انتشار أسلوب اإلنتاج الرأسمالي: نشأ النظام الرأسمالي في بریطانیا وفرنسا ثم ألمانیا وبعد
منتصف القرن التاسع عشر انتشر في معظم دول القارة األوروبیة وبعد ذلك انتشر في الوالیات
المتحدة وكندا وروسیا والیابان. وبھذا التوسع المتنامي للرأسمالیة عبر أقطار العالم تمكنت
الرأسمالیة األوروبیة من حل أزماتھا االقتصادیة والتخفیف من تناقضاتھا االجتماعیة وذلك عن

طریق ھجرة مواطنیھا إلى تلك المناطق أو تصدیر السلع ورؤوس األموال.
2- قامت الدول الرأسمالیة بغزو بلدان في آسیا وإفریقیا وأمریكا الالتینیة واستعمارھا وجعلھا
بلدان تابعة لھا. وھذا ما أتاح الفرصة لھؤالء المستعمرون من القیام بنھب ثروات ھذه البلدان
وتزوید البلدان الرأسمالیة بالمواد األولیة وبالمواد الغذائیة بأسعار منخفضة كما مثلت أسواق ھذه
المستعمرات منافذاً ھامة لتصریف فائض اإلنتاج السلعي القادم من الدول المستعمرة الغاصبة
وبأسعار عالیة وھذا ما أتاح الفرصة لھم من تحقیق أرباح ضخمة وتحسین أجور العمال في

بلدانھم الرأسمالیة وزیادة طاقاتھم االستھالكیة والتخفیف من وطأة األزمات الدوریة.
3- استطاعت الرأسمالیة أن تخفف من حدة أزماتھا الدوریة من خالل حركة التقدم الفني
والمخترعات التكنولوجیة التي كان یتم التوصل إلیھا من حین إلى آخر وھذا ما أدى إلى ارتفاع

مستمر في الدخل والتوظف.
وعلى الرغم من أن العوامل السابقة أدت إلى التخفیف من حدة األزمات الدوریة. وأنھا ساعدت
من وقت آلخر على حفظ التوازن المضطرب للنظام الرأسمالي إال أنھا لم تمنع بالمطلق من
ً دون تغیر، وھو حدوث أزمات وذلك ألن التناقض الرئیسي في النظام الرأسمالي بقي قائما
الصراع بین اتجاه توسع تراكم رأس المال الالمحدود وبین اإلمكانات المحدودة لنمو االستھالك

والطلب الفعلي وعلیھ فإن األزمة بقیت جزءاً عضویاً في بنیة النظام الرأسمالي.



الدولة واألسواق

وفیما یتعلق بعالقة الدولة باألسواق في سیاق تطور النظام الرأسمالي فقد شھدت ھذه العالقة
أطواراً وتقلبات على امتداد القرنین الماضیین من تاریخ الرأسمالیة العالمیة. في البدایة وفي القرن
التاسع عشر سادت تعالیم المدرسة الكالسیكیة وطروحات رائدھا أدم سمیث الذي اختصر العالقة
بین الدولة واألسواق بتعبیر مختصر "دعھ یعمل دعھ یمر" وھذا ما یكرس الغلبة المطلقة لحریة
األسواق. ولكن ھذه الحقبة التي تمیزت بتكرار األزمات الدوریة الحادة والتي أبدع كارل ماركس
في وصفھا وتحلیلھا انتھى بھا المطاف في عام 1929 بوقوع االنھیار األكبر في األسواق وھذا ما

مھد الطریق إلى ظھور حقبة في تاریخ التطور الرأسمالي وھي الحقبة الكینزیة.
وبعكس السیاسة التي انتھجتھا المدرسة الكالسیكیة من تكریس الغلبة المطلقة لحریة األسواق
طالبت المدرسة الكینزیة بإیجاد نوع من التوازن ما بین دور الدولة ودور األسواق حیث أنیط إلى
الدولة بموجبھ بدور اقتصادي واجتماعي واسع النطاق. وفي الحقبة الكینزیة سجلت معدالت نمو
ً وتقدم في مستوى الرفاه االجتماعي عموماً. واستمرت ھذه الحقبة حتى أواسط مرتفعة نسبیا
سبعینات القرن الماضي حیث بدأ دورھا في األفول التدریجي وذلك بسبب التناقضات الداخلیة في
النظام الرأسمالي ومیل معدالت الربح فیھ لالنخفاض وخاصة في أزمة الركود التضخمي التي تلت
ارتفاع أسعار النفط في سبعینیات القرن الماضي. وھذا ما قاد إلى بروز حقبة جدیدة تمتد جذورھا
إلى األفكار الرأسمالیة التي سبق أن سادت في القرن التاسع عشر بتأثیر من فكر آدم سمیث.
فكانت العودة إلى حریة األسواق وحریة حركة رؤوس األموال وإعادة ھیكلة األنظمة الضریبیة
والحد من تدخل الدولة. وخضعت ھذه التوجھات إلى تأثیر من الطروحات االقتصادیة الرائجة
آنذاك كالتاتشریة والریغانیة وغیرھا من المدارس االقتصادیة التي كانت تقف بجانب حریة
األسواق بقوة وحزم مثل المدرسة النقدیة، المدرسة الحدیة، اقتصاد جانب العرض، ومدرسة

شیكاغو.



المنظرون العظام:

وال بد من الذكر أن ثالثة رجال عظام في التاریخ االقتصادي وھم أموات ولكنھم یتناوبون على
حكم العالم من قبورھم وخاصة في أزمتھ الكبرى الراھنة وھم: جون ماینارد كینز، میلتون

فریدمان، وكارل ماركس.
ولنبدأ مع كینز (1883-1946) یدعو كینز إلى الموازنة بین دور الدولة ودور األسواق ویرفض
بشدة أن الید الخفیة لألسواق قادرة لوحدھا على معالجة األزمات للرأسمالیة ویدعو الحكومات إلى
التدخل من خالل اإلنفاق العام السخي لبعث النمو مجدداً. ولم یكن ھدف كینز تغییر النظام
الرأسمالي بل إصالحھ وبقي آخر حیاتھ یندد بالماركسیة ویدعو الرأسمالیین إلى إعطاء اقتصاد
السوق جرعة أخالقیة اجتماعیة ومن أھم أنصار كینز الحالیین الرئیس األمریكي أوباما والرئیس

الفرنسي ساركوزي والكثیر من القادة األوروبیین.
ً في المقابل یأتي تلمیذ كینز السابق فریدمان (1912-2006) والذي بدأ حیاتھ االقتصادیة كینزیا
وانتھى إلى لیبرالي متطرف یدعو إلى تقلیص دور الدولة إلى الحدود الدنیا وفي نفس الوقت دعم
جھود القطاع الخاص للتقدم واالزدھار وفي الستینات من القرن الماضي تقدم بسیاسات اقتصادیة
بدیلة أطلق علیھا اسم "النقودیة" نادت بإعطاء الحریة للقطاع الخاص ، وحذر الحكومة من التدخل
للحد من البطالة وتحسین األحوال المعیشیة للفقراء. ومن أبرز أتباع فریدمان رونالد ریغان،

وتاتشر والدیكتاتور بینوشیھ وقادة أوروبا الشرقیة بعد عام 1989.
كارل ماركس (1818-1883)اعتبر ماركس أن التناقضات الداخلیة للرأسمالیة ستؤدي إلى
نھایتھا وذلك من خالل الصراع الطبقي الذي سیولد مكانھا نظام اشتراكي جدید كما ولدت

الرأسمالیة من رحم النظام اإلقطاعي.
ویشترط ماركس أن تحدث الثورات االشتراكیة في البلدان التي نضجت فیھا الرأسمالیة ولیس في

الدول المتأخرة.
إن آدم سمیث ودافید ریكاردو ومالتوس أسماء المعة ومؤسسة القتصاد السوق وألفكار التبادل
الحر بین الدول في عصر الثورة الصناعیة البورجوازیة. ویمكن اعتبار ریكاردو األب الروحي
للتبادل الحر فقد استنتج من خالل استناده إلى أعمال آدم سمیث ومن خالل مالحظتھ لحركة
األسواق أن كل األمم لدیھا مصلحة مؤكدة في االنخراط في التجارة الدولیة. على أن تتخصص كل
دولة في إنتاج السلعة التي یتوفر لھا فیھا میزة نسبیة في إنتاجھا ومن ثم یتم التبادل الحر بین
ً وزیادة في إنتاج السلعة التي تخصص في إنتاجھا. والواضح أن البلدین فیحقق كل منھما مكسبا
السوق الرأسمالي العالمي یستند في نشأتھ على نظریة وطنیة وھكذا قامت بریطانیا بإلغاء قوانین

الحمایة عام 1846م استناداً إلى تشخیص ریكاردو.



المراكز االقتصادیة في العالم:

في القرن الثامن عشر انتقل المركز االقتصادي العالمي من أمستردام إلى لندن التي أصبحت
ً بتحكم الطبقة البرجوازیة، تشكل المعقل الحقیقي للرأسمالیة واتسمت ھذه الفترة اجتماعیا
وتكنولوجیا بظھور االكتشافات العلمیة المتتالیة والتي ساھمت في رفع حجم اإلنتاج وھذا ما قاد
إلى الظاھرة اإلمبریالیة حیث تم احتالل الدول واستعمارھا وذلك من أجل تصریف إنتاج الدول
الصناعیة في أسواق مستعمراتھا واستغالل ثرواتھا الطبیعیة فكانت الھند من أولى الدول التي
احتلتھا واستعمرتھا إنجلترا. وفي عام 1844 وقعت أزمة مالیة في لندن التي كانت تعتبر مركزاً
ً من النواحي السیاسیة واالقتصادیة والصناعیة فقامت الدولة باالستفادة من ھذه األزمة عالمیا
فقررت فرض رقابة نقدیة تشترط أن ال یتم إصدار أوراق نقدیة دون غطاء من الذھب وخولت
إلى البنك المركزي صالحیة اإلشراف على النشاطات البنكیة وبذلك عاد إلى سوق "السیتي"
المالي في قلب العاصمة البریطانیة دوره الریادي. ومع نھایة القرن التاسع عشر بدأت المراكز
االقتصادیة وبشكل تدریجي باالنتقال إلى الوالیات المتحدة وذلك بفضل استقطابھا لألموال وللید
العاملة األوروبیة وظھور تكنولوجیا جدیدة أدت إلى تطور ونمو سریعین. ففي سنة 1890م
أعلنت العدید من البنوك البریطانیة إفالسھا واحداً تلو اآلخر وكان من نتائج ھذه األزمة أن انتقل
موقع الریادة من انجلترا ألى الوالیات المتحدة األمریكیة حیث أصبحت بوسطن مقر للقرار
ً االقتصادي ونیویورك مقراً للقرار المالي. وبھذا اصبحت الوالیات المتحدة مركزاً رئیسیا
للنشاطات االقتصادیة وموقعا متقدما للتطور التكنولوجي في مجاالت الطاقة (الكھرباء) والنقل

(السكة الحدیدیة) ومنطلقا لكل األزمات الكبرى.
عرف القرن العشرون أول أزمة ه في عام 1907 وكانت نتیجة لتكثیف الجھود االستثماریة في
قطاع السكك الحدیدیة في الوالیات المتحدة والذي انخفض مردوده المادي فتأثر االقتصاد
األمریكي بأكملھ من تداعیات ھذا االنخفاض. وكذلك انخفض سعر النحاس انخفاضا حاداً وھو
المادة التي تدخل في صناعة أسالك الكھرباء. وانتھزت الدولة حالة االنكماش في الطلب واإلنتاج
وأعلنت عن تأسیس مؤسسة االحتیاط الفیدرالي (البنك المركزي) وھذا ما ساعد على إعادة تنظیم
النشاط البنكي فیما بدأ الدوالر یحل محل الجنیھ اإلسترلیني كعملة رئیسیة في تسویة المبادالت

الدولیة.



أزمة الكساد الكبیر عام 1929:

وفي بدایة سنة 1926م بدأت بعض المؤشرات التي تنبأ بوقوع األزمة في الظھور وھذا ما حدث
في سنة 2007م حیث وقعت األزمة الحالیة في أیلول 2008م. ومن ھذه المؤشرات بدایة تقلص
الطلب في قطاع العقارات حیث لم تحرك الدولة ساكناً، ثم تبعھ ارتفاع في سعر المحروقات، ثم
تفاقمت مدیونیة العائالت حیث أصبحت عاجزة عن سداد دونھا وتأزمت األوضاع عبر ارتفاع
كبیر في معدل الفائدة. وفي یوم 28 تشرین األول\ أوكتوبر من عام 1929م انخفض مؤشر داو
جونز في نیویورك بمقدار 10% فأطلق سماسرة السوق على ذلك الیوم بـ "االثنین األسود" ألن
الكثیر منھم باعوا أسھمھم بخسارة. ولكن السوق المالیة واصلت انھیارھا یوم الثالثاء 29 تشرین
ثاني / نوفمبر عام 1929م فأطلق على ذلك الیوم ایضا "الثالثاء االسود" وكان نسبة انھیار
وتراجع السوق خالل یومین فقط تساوي 23% وفي نھایة االسبوع الذي بدأ في تشرین الثاني /
نوفمبر عام 1929 انھار مؤشر داو جونز بأكثر قلیالً من 40% مقارنة بمستواه في شھر أیلول \
سبتمبر من العام نفسھ (1929م) وھكذا انخفضت قیمة األسھم فكرست بذلك انھیار السوق المالي.
وعلیھ فان الذي حصل ھو أن االقتصاد األمریكي مر بتراجع عادي وھذا یعتبر من أحد مظاھر
الرأسمالیة وذلك عندما یحدث اختالل في التوازن بین القطاعات االقتصادیة المختلفة ألسباب
كثیرة. وبدالً من استخدام أدوات اإلنعاش المعروفة كخفض نسبة الضرائب وزیادة مستوى السیولة
ً ولكن السیولة انخفضت بمقدار الثلث في ً بسیطا حدث العكس. حیث ارتفعت الضرائب ارتفاعا
نھایة تشرین ثاني مقارنة بما كانت علیھ في بدایة أیلول من عام 1929م وھذا انخفاض كبیر في
مؤشر مھم وحیوي ینبأ بأن النشاط االقتصادي تحیط بھ صعوبات جمھ مثل خفض اإلنفاق وتقلیص
فرص العمل وانخفاض اإلنتاج وانخفاض األسعار الذي یؤدي إلى إفالس مزراعین ومصنعین

ومقدمي خدمات بما فیھا الخدمات المالیة.
وخالصة القول أن تراجع االقتصاد األمریكي في عام 1929م تحول إلى كساد عالمي أوشك أن
یوصل الشیوعیین إلى سدة الحكم في أوروبا (ألمانیا، إیطالیا، إسبانیا) لو لم یسبقھم النازیون

والفاشیون إلى ذلك.
إن أسباب أزمة 1929م نقدیة بالدرجة األولى ومالیة من الدرجة الثانیة ولم تسببھا آلیة العرض
والطلب التي أطلق علیھا آدم سمیث "األیدي الخفیة" لقد كان متوفراً لدى االحتیاطي الفیدرالي
والذي أسس في عام 1913م جمیع األدوات المعروفة لالقتصادیین لرفع مستوى السیولة الكفیلة
بإیقاف تحویل التراجع االقتصادي المؤقت في أمریكا فقط إلى كساد ھائل بدأ في أمریكا ومن ثم

انتقل إلى بقیة دول العالم.
لقد أصبحت البنوك في ھذه األزمة غیر قادرة على اإلیفاء بالتزاماتھا وإرجاع الودائع إلى
أصحابھا وكذلك توقفت عن القیام بتمویل المشاریع وانتقلت األزمة من مجالھا المالي إلى مجالھا
االقتصادي العیني فانخفض المستوى اإلنتاجي ابتداء من صناعة السیارات وكذلك انخفض الطلب

أیضاً.
ولذلك قامت الدولة باتخاذ إجراءات ضروریة إلنقاذ األوضاع االقتصادیة المتردیة من إفالس
محقق. ولم تكن االقتصادیات الدولیة مترابطة مع بعضھا البعض كما ھو الحال الیوم ولم تكن



أنظمة الصرف مرنة أو عائمة. فاتفقت جمیع الدول على خفض قیمة العمالت واستخدام السیاسات
الحمائیة لمعالجة األوضاع االقتصادیة السیئة.

وجاء رد الفعل األول على األزمة من بریطانیا التي أقرت بفقدان عظمتھا ومن ثم أوقفت تحویل
الجنیھ اإلسترلیني إلى ذھب وأحدثت منطقة الجنیھ اإلسترلیني والتي كانت تضم إنجلترا
ومستعمراتھا آنذاك وكان الھدف من ھذا التجمع ھو التآزر حول وجود عملة موحدة وھي الجنیھ
اإلسترلیني ونظام التبادل المشترك بین دول المجوعة وعلیھ یمكن القول أن إنجلترا خرجت من

موقع الھیمنة إلى موقع االنزواء.
ولكن أھم إنجاز فرضتھ معالجة األزمة االقتصادیة في الثالثینیات من القرن الماضي ھو ما حدث
في الوالیات المتحدة باعتبارھا المصدر الذي انطلقت منھ األزمة والمركز الرئیسي للرأسمالیة في
العالم حیث أخرجت ھذه المعالجة إلى حیز الوجود أولویة تدخل الدول في معالجة األزمة. وفي
عام 1932م تم انتخاب الرئیسي األمریكي اإلصالحي فرانكلین روزفلت وجاءت فترة حكمھ في
خضم أزمة الكساد الكبیر فقام بإجراءات عدیدة على الصعید االقتصادي كان أولھا مضاعفة
اإلنفاق على األشغال العامة في كافة البالد مثل بناء الطرق والجسور والموانئ البحریة
والمطارات ووضع برامج اجتماعیة تصب في مصلحة المواطن مثل برامج التقاعد، وبرنامج
عالج متقاعدي القوات المسلحة وبرامج بدل البطالة وضمان الودائع التي ال تزید على مئة ألف
دوالر وتشكیل ھیئات للرقابة المالیة. فزیادة اإلنفاق أدت إلى زیادة مستوى السیولة وأحادیث
الرئیس األسبوعیة من خالل الرادیو كانت تدخل الثقة والطمأنینة إلى نفوس الناس، وإذا رجعت
الثقة التي ال یقف عثرة في طریقھا تدني مستویات السیولة، استعاد أي اقتصاد صناعي انتعاشھ
ونشاطھ ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة عام 1939م انتھى الكساد وارتفعت الدخول وتقلصت

البطالة.
ومن الطبیعي أن یمر االقتصاد األمریكي الذي نما بنسب كبیرة من عام 1937م حتى عام 1950
بتراجع مؤقت وھذا ما حدث في عھد إدارة الرئیس أیزنھاور والذي فاز في انتخابات الرئاسة
األمریكیة في تشرین ثاني عام 1952م. والذي شرع في بناء الطرق في الوالیات المتحدة من
شرقھا إلى غربھا ومن شمالھا إلى جنوبھا وھذا ما أدى إلى رفع مستوى السیولة والقضاء على

التراجع االقتصادي المؤقت.
إن دخول الوالیات المتحدة في الحرب العالمیة الثانیة قاد إلى تحریك اقتصادھا وإنعاشھ وخاصة
في قطاع اإلنتاج حیث ارتفع إنتاج الحدید والفحم المادتین الضروریتین إلنتاج المعدات الحربیة.
ولذلك أصبحت الوالیات المتحدة تمتلك فائضاً من السلع والعملة وھذا ما ساعدھا على التحكم في

مجریات األمور بعد الحرب وتربعت على قمة العالم سیاسیاً واقتصادیاً.



األوضاع االقتصادیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة وما بعدھا:

من المعروف أن الصراع في الحرب العالمیة الثانیة كان یجري بین دول الحلفاء بقیادة الوالیات
المتحدة ودول المحور (الیابان وألمانیا) وفي النھایة انتصر الحلفاء على المحور وكان یجري على
ً مواجھة عقائدیة بین المد اللیبرالي بزعامة أمریكا والمد االشتراكي بزعامة االتحاد الساحة أیضا
السوفیتي حیث جرى على أثره تقسیم مناطق النفوذ بین الطرفین والمثال على ذلك أوروبا الشرقیة
وأوروبا الغربیة. وفي أثناء سنوات الحرب جرى حوار یتناول الجانب االقتصادي بین الوالیات
المتحدة وانجلترا وخاصة االجتماع الذي عقد بین الطرفین في عام 1941م من أجل إقرار نظام
نقدي جدید ألن الممارسات النقدیة والحمائیة التي نتجت عن أزمة الكساد الكبیر أدت إلى وقوع
الحرب العالمیة الثانیة، وقد عكس الحوار بین الدولتین عن المنافسة بینھما وسعیھما إلیجاد
ظروف تعاونیة اقتصادیة لضمان استمراریة عملیة السالم بین الدول. وقد وضع جدول الحوار
بین الدولتین كل من "كینز" العالم االقتصادي اإلنكلیزي ویمثل بریطانیا و "وایت" وزیر الخزانة
األمریكي ویمثل أمریكا وتوصلت المحادثات بین الطرفین إلى عقد مؤتمر بریتون وودز" عام
1944م الذي خرج بقرار إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخرج المؤتمر أیضاً بوضع
أسس نظام نقدي عالمي على أساس ثبات معدل الصرف وارتباط الدوالر بالذھب لكي یصبح عملة

رئیسیة في العالم.
وعكست ھذه القرارات طبیعة توازن القوى السیاسیة واالقتصادیة بعد الحرب، فأمریكا كانت تملك
80% من احتیاطي الذھب وأول قوة صناعیة في العالم واستطاعت أمریكا بفضل الفائض المالي
والسلعي أن تقدم جزءاً كبیراً منھا إلى الدول التي دمرتھا الحرب مثل بلدان أوروبا الغربیة
والیابان. وأن تمول مشاریع إعمار البنیة التحتیة في دول أوروبا الغربیة من خالل مشروع
"مارشال". وأصبحت "وول ستریت" مركز النشاط التمویلي الرئیسي في العالم وذلك على حساب
لندن التي أصبحت تابعة لھا. وھكذا استطاعت الوالیات المتحدة والدوالر من فرض سیادتھما على
النشاطات االقتصادیة والمالیة مدة ثالثین سنة وخالل ھذه العقود الثالث نمت اقتصادیات الدول

الغربیة نمواً جیداً رافقھ ارتفاع في مستوى اإلنتاجیة والتشغیل.
ومع مرور السنین بعد الحرب العالمیة الثانیة استطاعت بعض الدول ونخص بالذكر كل من ألمانیا
والیابان من بناء قواعد إنتاجیة قویة وفعالة وأصبحت قوتین تصدیریتین أساسیتین حیث تجمع
لدیھما فوائض مالیة أسھمت في تقویة عملیتھما المارك والین وفي نفس الوقت زاد عجز المیزانیة
في الوالیات المتحدة بسبب ارتفاع النفقات العسكریة نتیجة لتمویل حرب فیتنام وسباق التسلح بین

أمریكا واالتحاد السوفیتي وبرنامج غزو الفضاء.
وفي أوائل عام 1971م طالبت ألمانیا بتحویل احتیاطاتھا الخارجیة من الدوالر إلى ذھب في
الوقت التي كانت تعاني فیھ الوالیات المتحدة من نقص حاد في احتیاطاتھا من الذھب وھذا ما دفع
الرئیس نیكسون إلى اتخاذ قرار في 15 آب 1971م یقضي إلى عدم قابلیة تحویل الدوالر إلى
ذھب وھذا نقیض للقرار الذي اتخذ في "بریتون وودز" عام 1944م وھكذا تحولت أسعار
الصرف من أسعار صرف ثابتة إلى أسعار صرف عائمة. وتزامن مع ھذا القرار ظھور ظروف
سیاسیة شجعت الدول المنتجة للنفط للمطالبة برفع أسعار الكمیات المصدرة من البترول وتغیر



العالقات بینھا وبین شركات الكارتل. والسبب وراء قیام الدول بھذه الخطوة ھو تدھور قدرتھا
الشرائیة كنتیجة النخفاض قیمة الدوالر بسبب قرارات نیكسون والتداعیات التي أفرزتھا حرب

أكتوبر عام 1973م.
ومع مرور الزمن حدث تغیر في توازن القوى بین الدول المتقدمة فتصاعد إنتاج الیابان وألمانیا
في قطاعات إنتاجیة مختلفة وباألخص في صناعة السیارات وفي نفس الوقت ارتفعت مدیونیة
الوالیات المتحدة لتصل إلى أكثر من احتیاطیاتھا من العمالت وأصبحت الیابان المقرض األول
ً بنفس الدور الذي قامت بھ للوالیات المتحدة بفضل الفوائض المتوفرة لدیھا وتقوم الصین حالیا

الیابان.
ال بد من الذكر أن أحداث عرفھا العالم ووقعت في الثمانینات من القرن الماضي وكان لھا تأثیر
كبیر على سیر النشاطات االقتصادیة العالمیة ومنھا الثورة اإلیرانیة التي وقعت عام 1979م
وأدت إلى ارتفاع جدید في أسعار النفط عام 1980م وثانیھما االنفتاح االقتصادي في الصین في

سنوات حكم (دینغ ھیاو بینغ) عام 1979م وثالثھما انھیار االتحاد السوفیتي عام 1989م.



تاریخ األزمات المالیة العالمیة:

قدم صندوق النقد الدولي دراسة بین فیھا أن العالم عرف منذ 1970م، 125 أزمة مصرفیة شاملة
وقد عزا كینز وقوع أزمة الكساد الكبیر عام 1929م والتي بدأت في الوالیات المتحدة األمریكیة
ً حسب اعتقاد كینز القرارات الفردیة إلى انھیار سوق األسھم. وقد تسبب بوقوع األزمة أیضا
لالستثمارات الغیر عقالنیة وھذا ما یسمى بالفقاعة. وفي عام 1930م وقعت سلسلة من
االنھیارات المصرفیة دفعت أعداداً ھائلة من المودعین لالصطفاف في طوابیر للمطالبة بودائعھم
في آن واحد. وفي ما یلي سنقوم بشرح موجز ألھم األزمات المالیة الحدیثة التي مر بھا العالم في

السنوات األخیرة من القرن العشرون.
1- أزمة االدخار والقروض: وجدت ھذه األزمة كنتیجة لإلخالل الحاصل في ھیكل موازنات
ً والتي فرضت من طرف االحتیاطي الفیدرالي المصارف وللسیاسات النقدیة التقیدیة أیضا
األمریكي للحد من التضخم وھذا ما أدى إلى إفالس 118 مؤسسة إیداع وبلغت تكلفة األزمة

اإلجمالیة 153 ملیار دوالر.
2- األزمة المصرفیة السویدیة (1990-1992) أدى ھبوط أسعار العقارات إلى بروز أزمة مالیة
في دول منطقة التعاون والتنمیة االقتصادیة وكان من أكثر الدول االسكندنافیة تأثراً بھذه األزمة
المصرفیة ھي السوید والسبب في ذلك ألن السوید تعرضت إلى ھجمات المضاربین على عملتھا
وألن مصارفھا تحتوي على العدید من القروض بالدوالر األمریكي. وھذا ما اضطر الحكومة
السویدیة إلى تخفیض قیمة عملتھا (الكرون) حیث نتج عن ھذه الخطوة زیادة في أعباء مدیونیة
ً غیر مسبوق. وفي ظل ھذه األوضاع المصارف. كما شھدت أسعار الفائدة في السوید ارتفاعا
قامت السلطات النقدیة باتخاذ إجراءات لتجنب انخفاض سعر صرف العملة السویدیة (الكرون) إال
أنھا لم تنجح في تحقیق ذلك ومما زاد األوضاع سوءاً انھیار أسعار األصول العقاریة وتبعھ بعد

ذلك انھیار النظام المالي واالقتصادي السویدي.
ومن أجل تفادي انھیار النظام المالي في السوید قامت الحكومة بتأمیم المصارف وتم وضع
األصول الردیئة تحت إشراف ھیئات مستقلة سمیت "بمصارف القروض الردیئة" وكان مجموع
تكالیف ھذه الخطة 12 ملیار دوالر أمریكي وھو ما یعادل 4% من الناتج القومي اإلجمالي

للسوید علماً بأنھ تم استرجاع حصة ال بأس بھا من بیع األصول المتعثرة في السوق.
3- األزمة الیابانیة (1990-2000): قاد تحریر القطاع المالي في مزاولتھ لنشاطاتھ إلى زعزعة
أسس النظام القائم على التعاون بین البنوك والمؤسسات والدولة. وكما حدث في بقیة دول العالم
ً كبیراً وكانت البنوك الیابانیة تحتفظ بمحافظ كبرى ارتفعت أسعار العقارات في الیابان ارتفاعا
للعقارات وھذا ما رفع من قدرتھا على منح القروض التي أدت إلى انفجار الفقاعة العقاریة في
بدایة عام 1990م وقد أثرت ھذه الفقاعة في القروض والنمو االقتصادي وفي ظل عدم تدخل
الدولة السریع امتدت الصعوبات المالیة واالقتصادیة إلى عشر سنوات. وفي عام 1998م قررت
الحكومة الیابانیة التدخل لعالج األزمة وقامت باتخاذ إجراءات مختلفة كلفتھا حوالي 500 ملیار
دوالر أمریكي خصصت إلصالح المصارف وإنعاش االقتصاد وھو ما یمثل 12% من الناتج

القومي اإلجمالي الیاباني.



4- أزمة البیسو المكسیكي (1994-1995): یعود سبب وقوع أزمة البیسو المكسیكي إلى
العوامل التالیة:

أ - ارتفاع نسبة القروض األجنبیة القصیرة األجل إلى االحتیاطي األجنبي.
ب - سعر صرف ثابت مقیم تقیماً مبالغاً فیھ لصالح االرتفاع.

جـ- عجز في رصید الحساب الجاري.
د- وجود قطاع مالي ضعیف.

وانطالقاً من العامل جـ (عجز في رصید الحساب الجاري) والذي یعني تحمل مسؤولیة المدیونیة
تجاه الخارج قررت الحكومة المكسیكیة المحافظة على سعر صرف مرتفع للبیسو المكسیكي
ً وذلك لتجنب انخفاض قیمة العملة المحلیة الذي سیؤدي إلى تعاظم ومعدل فائدة مرتفع أیضا

المدیونیة بالعملة المحلیة نتیجة النخفاض سعر صرفھا.
وفي كانون أول من عام 1994م وجد أن جمیع اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة المكسیكیة كانت
غیر كافیة لتنفیذ التزامات البلد وأصبح خفض قیمة البیسو المكسیكي عملیة ال بد منھا وھذا ما دفع
المستثمرین األجانب لسحب أموالھم مما ولد ضغوطات كبیرة على االحتیاطي من العمالت
األجنبیة، وعلى أسعار الفائدة. وبناء على ما تقدم ذكره انخفضت قیمة البیسو المكسیكي لیتم فیما
بعد تعویمھا وھذا ما أدى إلى تعاظم المدیونیة الخارجیة وزیادتھا وإلى شل النظام المالي
واالقتصادي المكسیكي. وقد انعكست آثار ھذه األزمة مباشرة على األسواق األمریكیة

واألرجنتینیة والكندیة.
ولمعالجة االنھیار المالي واالقتصادي في المكسیك قامت الوالیات المتحدة بتقدیم قرض بمقدار 9
ملیارات دوالر أمریكي باإلضافة إلى عقد مبادلة بقیمة 12.5 ملیار دوالر أمریكي مقابل
اإلیرادات النفطیة في المكسیك. وقام صندوق النقد الدولي بمنح قرض بقیمة 17.8 ملیار دوالر

أمریكي.
أما عقود المبادلة فإنھا تعني مبادلة حقوق أو دیون ذات خصائص معینة بحقوق ودیون ذات

خصائص مختلفة.
5- أزمة األرجنتین: كان ألزمة البیزو المكسیكیة (1994-1995) دور فعال في أسواق المال
األرجنتینیة التي كانت تتصف بنظام مالي ضعیف ومعدالت تبادل جامدة وغیر مرنة واعتماد كلي
على تدفقات رؤوس األموال قصیرة األجل. ھذا وقد الح في األفق الكثیر من المؤشرات التي تنبأ
بتعرض البالد ألزمات مالیة. وفعالً بدأت أسواق األسھم والسندات في األرجنتین تعاني من خسارة
ضخمة وھروب لرؤوس األموال منھا إلى دول أخرى وفقد البنك المركزي احتیاطھ من العمالت،
وتعرض النظام المصرفي في األرجنتین إلى مشاكل خطیرة تتعلق بالسیولة. وأصبحت الكثیر من
البنوك الصغیرة والمتوسطة في حالة إفالس وعاجزة عن سداد دیونھا. ویوجد أوجھ تشابھ بین

اقتصادیات األرجنتین واقتصادیات المكسیك.
ومنذ منتصف عام 1998م بدأت األرجنتین تعاني من حالة ركود قویة نابعة من سوء التخطیط
الحكومي. وفي بدایة التسعینات من القرن الماضي رأت الحكومة أن الحل األمثل للخروج من
االرتفاع الرھیب لألسعار والذي وصل في عام 1998م إلى 3000% ھو ربط البیزو بالدوالر

األمریكي على أساس 1 بیزو = 1 دوالر.



ویعتبر المحللون أن ربط البیزو بالدوالر أدى إلى أن تكون الصادرات األرجنتینیة أكثر كلفة من
ً من ً وكما صادرات دول الجوار. فالمساواة بین عملتین ال مجال للمقارنة بین اقتصادھما نوعا
جمیع الزوایا ھو أكبر األخطاء االقتصادیة التي وقعت في األرجنتین في العقود األخیرة من القرن

الماضي.
ومن السیاسات الخاطئة التي قامت بھا كل من األرجنتین والبرازیل فرض ضریبة وجمارك على
بعض المواد األولیة التي تدخل في الصناعات الوطنیة وھذا ما قلل من منافستھا أمام السلع

االستھالكیة المستوردة لتغطیة احتیاجات السوق المحلیة وبالطبع أدى ھذا إلى حالة من الركود.
ولمعالجة األزمة المالیة في البالد استخدمت خطة أطلق علیھا اسم خطة التحول والتي قامت
بتدعیم وتثبیت أسعار العمالت عن طریق إنشاء مجلس إدارة العملة ومنعت ھذه الخطة سداد
العجز المالي في الخزانة العامة من النقود السائلة كما سمحت للسكان األصلیین والمقیمین في
األرجنتین من فتح حسابات مصرفیة بالعمالت األجنبیة والستعادة الثقة وتقلیل الضغط على البیزو

في المضاربات المالیة التزم البنك المركزي بتنفیذ خطة التحول.
6- األزمة األسیویة (تایالند) 1997-1998 بدأت الدول األسیویة وبشكل مفاجئ تعاني من
انھیار أسواق األسھم والبورصات مما أفقدھا وفي خالل أشھر قلیلة من 40-50 % من ثروتھا.
وھذا ما أدى إلى إلغاء ثمار المثابرة والعمل الدؤوب لسنوات طویلة. وعلیھ فإن ھذه األوضاع أدت
إلى التھدید باضطرابات سیاسیة واجتماعیة. ویمكن القول أن ھذه األوضاع السیئة كانت نتیجة
االستمرار في أمركة البلدان اآلسیویة وإغراقھا بالدیون قصیرة األجل سواء للقطاع العام أو
الخاص أو أبناء الطبقة الحاكمة وذلك من أجل إیقاع البلدان اآلسیویة (الكوریتین الشمالیة
والجنوبیة، تایالند، الفلبین، ھونج كونج، مالیزیا، إندونیسیا، تایوان) في فخ األزمة المالیة

واالقتصادیة الحالیة.
بدأت األزمة المالیة اآلسیویة بجولتین من جوالت نفاذ واستھالك العملة وذلك منذ صیف 1997م.
وتمثلت الجولة األولى في انخفاض قیمة الباھت التایلندي، والریجنت المالیزي، والبیز الفلبیني،
والروبیة اإلندونیسیة، وعند استقرار ھذه العمالت عند قیم منخفضة بدأت الجولة الثانیة بضغوط
ضربت الدوالر التایواني والوون الكوري، والدوالر السنغافوري والیوان الصیني. وفي مواجھة
الضغوط على العمالت قامت الحكومات ببیع الدوالر من احتیاطي العمالت واشترت عمالتھا

ورفعت معدالت الفائدة إلیقاف عبث المضاربین وجذب رأس المال األجنبي.
وقد أدت معدالت الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو االقتصادي وكذلك جعلت السندات مرغوبة أكثر
من األسھم فانخفضت أسعار األسھم. وبدأت المؤسسات المالیة تتخوف من الشائعات حول

المضاربات المحتملة فلجأت إلى شراء الدوالر أو إلى سحب عمالتھا خارج دول المنطقة.
عرفت سنوات التسعینات من القرن الماضي دخوالً كثیفاً لرؤوس األموال في الدول النامیة وذلك
من أجل تمویل االستثمارات المختلفة. وفي نھایة عام 1996م ارتفعت معدالت التضخم ارتفاعاً
كبیراً نتیجة لحجم االستثمارات الكبیرة وانخفاض الصادرات. وھذا ما أدى إلى خفض قیمة
العمالت اآلسیویة. ونظراً إلى أن الدیون المستحقة على الدول اآلسیویة قصیرة األجل وبالدوالر

األمریكي فإن انخفاض قیمة العمالت األسیویة سوف یؤدي إلى رفع حجم المدیونیة.
ومن أھم العوامل التي ساعدت على خلق األزمة المالیة في الدول األسیویة ما یلي:



- نقص التبادل األجنبي في تایالند وكوریا الجنوبیة وإندونیسیا ودول أسیویة أخرى وقد تسبب ھذا
النقص في انخفاض قیمة العمالت واألسھم.

- مشاكل دیون القطاع الخاص وضعف جودة القروض (قروض ردیئة).
- ارتفاع االلتزامات الخارجیة في الدول المقترضة للمقرضین الذین منحوھم القروض (زیادة

المدیونیة).
- العالقة المتینة بین العمالت المحلیة والدوالر األمریكي.

- ضعف األداء االقتصادي والخلل والمشاكل التي ألمت بمیزان المدفوعات لھذه الدول.
- تعرضت العمالت األسیویة إلى مضاربات قویة أوقعت بھا خسارة.

- التغییرات التكنولوجیة في أسواق رأس المال.
- ضعف الحكومات األسیویة ونقص الثقة في قدرتھا على حل مشاكلھا بنجاح.



العوامل الرئیسیة التي أثرت على مجریات الحیاة االقتصادیة الدولیة:

توجد ثالثة عوامل رئیسیة أثرت على مجریات األمور االقتصادیة والسیاسیة الدولیة وھي:
1- انتھاء ظاھرة االستعمار المباشر.

2- وحدة األقطار األوروبیة.
3- بروز التقدم االقتصادي األسیوي.

1- انتھاء ظاھرة االستعمار المباشر: وقعت الحربان العالمیتان األولى والثانیة كنتیجة لصراع بین
الدول األوروبیة على بسط نفوذھا على العدید من المستعمرات في القارتین األسیویة واإلفریقیة
وھذا ما أدى إلى ظھور حركات التحرر الوطنیة التي قضت على الظاھرة االستعماریة المباشرة
وأصبحت صانعة القرار وفرضت سیادتھا على أوطانھا تاركة بصماتھا على التصرفات
االقتصادیة في العالم. فمثالً تقلص دور أوروبا في التحكم في القرارات المؤثرة على الوضع
العالمي وحلت محلھا الوالیات المتحدة في أسیا والشرق األوسط وإفریقیا. ولكن الدول االستعماریة
قامت بتغییر تكتیكاتھا فبدالً من الحضور السیاسي والعسكري المباشر كما كان من قبل استبدلتھ
بحضور سیاسي وثقافي واقتصادي وذلك بسبب عدم التكافؤ في المقدرة اإلنتاجیة والمبادالت
التجاریة والمعامالت المالیة بینھا وبین مستعمراتھا السابقة. وكان نتیجة ھذا التحول صعود دور
الشركات المتعددة الجنسیة كالعب رئیسي في العالقات االقتصادیة الدولیة وھذا ما عزز الموقع
المؤثر للوالیات المتحدة. ثم إنشاء دولة إسرائیل بعد انتھاء االنتداب البریطاني على أرض فلسطین
ً وتشرید شعبھا حیث قامت ھذه الدولة الفاشیة بشن حروب متتالیة أنھكت المنطقة اقتصادیا
واستنزفت ثرواتھا وأدخلتھا في بیت الطاعة األمریكیة ویستخدم حلفاء إسرائیل من األمریكان
واألوروبیین دولة إسرائیل كمخلب قط لتنفیذ مخططاتھم السیاسیة واالقتصادیة وإرواء عطشھم
وظمأھم من بترول الشرق األوسط الذي أصبح یحتل مكانة خاصة في العالقات التجاریة الدولیة.
ودفعت النكسة الكبرى في فلسطین عام 1948م إلى وقوع تحوالت كبرى في المنطقة كان من
أھمھا وصول الرئیس الراحل جمال عبد الناصر إلى قیادة مصر وقیامھ بتأمیم قناة السویس عام

1956م حیث تبع ذلك العدوان الثالثي على مصر وخرجت منھ مصر منتصرة سیاسیاً.
وفي ھذا السیاق التاریخي ظھرت حركة عدم االنحیاز بقیادة مصر والھند ویوغسالفیا وكان أیضاً
یطلق علیھا دول العالم الثالث وكانت تسیر في اتجاه الحد من التبعیة االستعماریة واالبتعاد في
نفس الوقت عن االنخراط في حلف وارسو. إال أن بعض ھذه الدول قام بمحاكاة االتحاد السوفیتي
في نموذجھ السیاسي واالقتصادي مثل نظام حكم الحزب الواحد، والتخطیط االقتصادي المركزي،
وظھرت ھذه المحاكاة في كل من مصر والجزائر وغانا والكثیر من البلدان اإلفریقیة، وولدت في

دول أمریكا الالتینیة سیاسات مناھضة للتبعیة األمریكیة.
وحدثت ھزیمة الجیوش العربیة عام 1967م والتي مثلت ضربة قویة للتیار الناصري الذي تبنى
حركة التحرر الوطني لسنوات عدیدة، وكنتیجة لذلك حدثت انقالبات عسكریة في كل من لیبیا
وسوریا والعراق حیث كرست ھذه االنقالبات نظام الحزب الواحد في المنطقة العربیة. وكان من
نتائجھا االقتصادیة بروز وعي عند الدول العربیة المنتجة للنفط لتغیر عالقاتھا مع شركات



الكارتل التي تستخرج النفط وذلك في نواحي متعددة مثل تحدید سعر النفط المصدر أو النظام
الضریبي على منتجات النفط المستخرجة أو مستوى تحكم الدول المنتجة في مواردھا النفطیة.

وفي أواخر الستینات فرضت لیبیا تقلیص اإلنتاج على الشركات المستغلة لنفطھا ورفعت الجزائر
سعر برمیل النفط الخام وتبعھا في ذلك العراق وإیران والكویت. وبادرت بعض الدول في التحكم

في مواردھا النفطیة عبر عملیات التأمیم مثل الجزائر ولیبیا والعراق وبعض بلدان الخلیج.
2- مسار الوحدة األوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة أفاقت أوروبا على نفسھا وھي تعیش
ً سیئة فقد دمر اقتصادھا نتیجة للحرب ومزقت وحدتھا بین السیطرة األمریكیة على أوضاعا
األجزاء الغربیة وبسط النفوذ السوفیتي على األجزاء الشرقیة وكذلك وجدت العوائق التجاریة التي
كانت تحد من التبادل التجاري بین الدول األوروبیة الغربیة ومن ثم بدأت أوروبا في البحث عن
حلول للخروج من ھذا المأزق، فوجدت أن الحل یكمن في الطریق باتجاه التقارب والتآزر

واالندماج اإلقلیمي (التكامل االقتصادي بین البلدان األوروبیة).
ً الماضیة، وذلك بضم ً خالل الخمسین عاما ً ملحوظا وأثبت التكامل االقتصادي األوروبي تقدما
(EEC) المزید من البلدان األوروبیة في تكتالت اقتصادیة فمثالً الجماعة االقتصادیة األوروبیة
بدأت بست دول أعضاء واآلن تحتوي على 27 دولة عضواً جمیعھا من الدول األوروبیة. وفي
ً أطلق علیھ البنلوكس. عام 1984م شكلت كل من بلجیكا ولوكسمبورغ وھولندا اتحاداً جمركیا
وفي عام 1951م أسست دول البنلوكس الثالث باإلضافة إلى فرنسا وألمانیا الغربیة وإیطالیا
جماعة الفحم والفوالذ األوروبیة التي كانت تعتني بتنسیق اإلنتاج والتوزیع وبعض األشیاء
األخرى التي تتعلق بھاتین الصناعتین في الدول الست المذكورة وبعد ذلك قامت ھذه الدول
بالتوقیع على اتفاقیة (معاھدة) في باریس عام 1951م. ولكن ھذه الدول الست قامت الحقاً بتطویر
التعاون بینھا إلى أبعد الحدود وذلك بالتوقیع على معاھدتین في روما عام 1957م وكانت المعاھدة
ً باسم األولى تتعلق بتأسیس الجماعة االقتصادیة األوروبیة (EEC) التي أصبحت تعرف أحیانا
السوق األوروبیة المشتركة وتتعلق المعاھدة الثانیة بتشكیل وكالة الطاقة النوویة األوروبیة
(إیوراتوم). وكانت أھم بنود معاھدة روما عام 1957م المتعلقة بتأسیس الجماعة االقتصادیة

األوروبیة ھي كالتالي:
- إلغاء الرسوم الجمركیة ونظام الحصص بین الدول األعضاء.

- إزالة العوائق التي تحول دون انتقال السلع والخدمات واألشخاص ورؤوس األموال بین الدول
األعضاء.

- توحید التعرفة الجمركیة التي تتعامل بھا الدول األعضاء مع العالم الخارجي ووضع سیاسة
موحدة في مجال التجارة الخارجیة.

- وضع سیاسة موحدة في مجال الزراعة والنقل.
- تطبیق إجراءات تسمح بالتنسیق بین السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة للدول األعضاء وتم
ً وعلى ثالث مراحل تستغرق كل مرحلة االتفاق على إنشاء السوق األوروبیة المشتركة تدریجیا
أربع سنوات وتبدأ المرحلة األولى في عام 1958م وتنتھي المرحلة الثالثة في عام 1970م وفي
حالة عدم اكتمال إنشاء السوق عام 1970م فإنھ یمكن التمدید لثالث سنوات أخرى بحیث تنتھي

في عام 1973م.



- ویمكن اعتبار اتفاقیة الفحم والصلب التي وقعت في باریس عام 1951م واالتفاقیتین اللتین وقعتا
في روما عام 1957م تشكالن حجر الزاویة للجماعة األوروبیة. وفي عام 1967م تم دمج
الجماعة االقتصادیة األوروبیة مع جماعة الفحم والفوالذ األوروبیة وإیوراتوم في منظمة أوروبیة
واحدة تحت اسم الجماعة األوروبیة European Community (EC). وفي عام 1968م
قامت الجماعة األوروبیة بإنجاز إقامة اتحاد جمركي بین أعضائھا تم بمقتضاه تطبیق تعرفة
جمركیة موحدة على المستوردات الخارجیة، وإلغاء جمیع أنواع الضرائب والعوائق أمام التجارة
بین الدول األعضاء وإزالة كافة القیود على حركة العمل ورأس المال وتبني سیاسة مشتركة في
مجال الزراعة والنقل. وزاد عدد أعضاء الجماعة األوروبیة من 6 أعضاء في عام 1957م إلى
15 عضواً في عام 1995م حیث انضمت في عام 1973م إلى الجماعة األوروبیة كل من
الدنمرك وایرلندا والمملكة المتحدة وانضمت الیونان في عام 1981وكذلك إسبانیا والبرتغال في
عام 1986م وتلتھما النمسا والسوید وفنلندا في عام 1995 وفي عام 2004 قامت باالنضمام إلى
االتحاد األوروبي عشر دول من دول أوروبا الشرقیة التي كانت في المنظومة االشتراكیة. وال بد
ً منذ تشرین الثاني 1993 من اإلشارة إلى أن الجماعة األوروبیة (EC) بدأ یطلق علیھا رسمیا

.(European Union) االتحاد األوروبي
ومن أجل تسھیل بلوغ األھداف العامة والرئیسیة والحصول على تماسك سیاسي أكبر قام االتحاد
األوروبي بإنشاء مؤسسات تتخطى صالحیتھا خارج الحدود القومیة للدولة العضو وھي كالتالي:
المفوضیة األوروبیة، مجلس الوزراء، البرلمان األوروبي، محكمة العدل األوروبیة والمجلس

األوروبي.
وال بد من الذكر أن معاھدة ماستریخت التي وافق علیھا قادة دول االتحاد األوروبي في كانون
األول عام 1991م من أھم المنعطفات وھي التي حددت مسیرة االتحاد منذ 1992 وحتى وقتنا
الحاضر والمستقبل وذلك بما تضمنتھ من معاییر وخطوات واضحة ومحددة ومراحل منطقیة تتوج
بالتكامل النقدي الذي یتمثل في إصدار عملة موحدة (الیورو) یتم التعامل بھا في دول االتحاد
ً في دول االتحاد األوروبي منذ بدایة عام 1997م األوروبي. وبدأ التعامل بالیورو اختیاریا
ً لكل دول االتحاد من بدایة عام 1999م وال بد من الذكر أن المملكة المتحدة رفضت وإجباریا

االنضمام في ھذه المرحلة إلى الوحدة النقدیة الكاملة.
ً لعملیة االندماج االقتصادیة اإلقلیمیة مما ساعد ً متقدما یعتبر المسار الوحدوي األوروبي نموذجا
الدول األوروبیة على تحصین نفسھا بالرغم من أن عملیات االندماج والتوسع كلفت االقتصادیات
ً أعباء مالیة كبیرة إال أنھا ساھمت في خلق أجواء التضامن والتعاون بین األوروبیة األكثر تقدما

كل المكونات األوروبیة وأدت إلى اتساع آفاق األسواق الداخلیة.
وبالرغم من تقدم األوروبیون على صعید وحدة اقتصادیاتھم إال أنھم ما زالوا غیر قادرین على
ً في عدة ملفات والمثال وضع أسس سیاسیة خارجیة وإستراتیجیة مشتركة وھذا ما كان واضحا
على ذلك ملف العراق. ویبدو أن األوروبیین منقسمین إلى فریقین، فریق موالي إلى توجھات حلف

األطلسي والتبعیة إلى الوالیات المتحدة والفریق اآلخر یؤمن باستقاللیة القرار األوروبي.
3- بروز التقدم االقتصادي األسیوي: اندلعت األزمة الحالیة في عام 2008-2009 مع احتالل
االقتصاد الصیني الدرجة الثالثة بعد أن تقدم إنتاجھ الوطني على إنتاج ألمانیا وفرنسا وإنجلترا.
ومن المعروف أن إنتاج االقتصاد الیاباني یحتل الدرجة الثانیة بعد إنتاج االقتصاد األمریكي الذي



ً ویقع كل من الصین والیابان في القارة األسیویة. ومن یحتل الدرجة األولى منذ سبعین عاما
المتوقع أن یتجاوز االقتصاد الصیني االقتصاد األمریكي ویتربع على القمة في مدة تصل في
أقصاھا إلى عام 2025م وسیتم التأكد من ھذا التوجھ بعد إیجاد الحلول والخروج من األزمة
الحالیة من خالل ترسیخ تعدد القطبیة بدالً من أحادیة القطبیة على المستویات االقتصادیة

والسیاسیة العالمیة.
وقد بدأ بروز ھذا التقدم األسیوي منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وھزیمة الیابان حیث انخرط ھذا
البلد تحت تأثیر الوالیات المتحدة األمریكیة في النموذج الدیمقراطي الغربي وھو بلد ذو تقالید
صناعیة منذ نھایة القرن التاسع عشر واعتمد في سیاساتھ للتنمیة االقتصادیة على الموازنة بین
دور الدولة والقطاع الخاص وكذلك استفاد من المساعدات االقتصادیة التي قدمت لھ بعد الحرب.
وفي الخمسینات والستینات من القرن الماضي لعب الیابان دور الحلیف اإلستراتیجي للمنظومة

الرأسمالیة في القارة األسیویة وما زال یلعب ھذا الدور حتى یومنا الحاضر.
وبعد نجاح ثورة ماوتسي تونج عام 1949م واستقرار النظام الشیوعي في الصین الشعبیة الذي
قام بتطبیق نموذج االقتصاد المركزي والذي یستند على التخطیط المركزي وملكیة الدولة على
وسائل اإلنتاج. ولحقت فیما بعد بلدان أخرى أسیویة في تطبیق النظام االشتراكي مثل كوریا
الشمالیة وفیتنام. وجاءت حرب فیتنام التي ألحقت بأمریكا ھزیمة نكراء وأدت إلى توحید فیتنام.
وبعد أن خرجت أمریكا من الحرب الفیتنامیة مھزومة وتلعق جراحھا، قامت بخلق ظروف
إستراتیجیة واقتصادیة لخدمھ مصالحھا، وذلك بتمكین ما أطلق علیھ في سبعینیات القرن الماضي
بالنمور األربعة (كوریا الجنوبیة، تایوان، سنغافورة وھونغ كونغ) من الدخول في مرحلة انطالق
اقتصادیة تستند إلى الدعم األمریكي وفي نفس الوقت یتسم ھذا النموذج بنوع جدید من الشراكة

بین مصادر القرار الحكومي وكبریات الشركات اإلنتاجیة والتمویلیة.
وأصبحت النمور األربعة أحد أركان النمو الصناعي في القارة األسیویة. وبعد أن تخلت الوالیات
المتحدة عن موقفھا الرافض لوجود الصین الشعبیة واعترفت بھا. خرج النظام الصیني وبعد وفاة

ماوتسي تونغ ومجيء "دینغ ھسیاو بینغ" باالنفتاح االقتصادي على العالم.
لقد انفتحت الصین على اقتصاد السوق دون أن تحدث أي تغیر في نظامھا السیاسي الذي یستند
إلى المكانة المركزیة للحزب الشیوعي. ومنذ ذلك الوقت حدثت تحوالت كمیة ونوعیة في
ً وغدت الصین ورشة صناعیة تصنع المنتوجات االقتصاد الصیني ونما بمعدل 10% سنویا
المختلفة وتطرحھا في أسواق الدول المتطورة بأسعار تنافسیة وذلك بسبب تدني كلفة األجور وھذا
ما أدى إلى امتالك الصین قوة تصدیریة ضخمة یحسب لھا حساب في األسواق التجاریة العالمیة.
ومن خالل ذلك حصلت الصین على فوائض مالیة حیث قامت بتوظیفھا في مجاالت متنوعة مثل
شراء سندات الخزینة األمریكیة واالستثمارات الخارجیة التي تجلب لھا المواد األولیة وخاصة من

القارة اإلفریقیة.
ً في الحركة ً رئیسیا وفي بدایة القرن الواحد والعشرون اكتملت الشروط لتصبح الصین العبا
ً االقتصادیة األسیویة. وفي سنة 2008م وقبل بروز مؤشرات األزمة المالیة الحالیة بات واضحا
للجمیع أن االقتصاد الصیني لھ وزن وثقل في تطور األوضاع االقتصادیة العالمیة. فباإلضافة إلى
ً لزیادة الطلب على ً رئیسیا قدراتھ التصدیریة وتوظیف فوائضھ المالیة أصبحت الصین محركا



النفط والمواد األولیة المعدنیة والغذائیة وھذا ما أدى إلى رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائیة
في عامي 2007م و 2008م.

وھناك بلد آخر یتمیز بكثافة سكانیة عالیة ومساحة شاسعة وھو الھند حیث ظھر في ھذا البلد بوادر
نھضة صناعیة ولكن األولویة أعطیت لقطاع الخدمات وخاصة المتصلة بالتقنیات الحدیثة في

مجال التواصل.
وھكذا التقت مسارات النمو السریع للبلدان صاحبة الكثافة السكانیة العالیة من الیابان إلى النمور
األربعة إلى الصین والھند لكي تكون قطباً أسیویاً یتبوأ مركزاً أساسیاً في مجال التجارة واالستثمار

في العالم.



الفصل الثاني



ماذا حدث في األزمة المالیةاالقتصادیة العالمیة الحالیة



مقدمة

تعاني الوالیات المتحدة من أزمة مالیة قاسیة انتشرت عدواھا إلى األسواق المالیة في جمیع أنحاء
العالم حیث أصبح من الصعب إدارتھا والتحكم فیھا. وھي أزمة شاملة ولیست جزئیة وھي ال
تطال قطاع العقارات فقط بل إنھا تؤثر على االستھالك الفردي الذي یشكل عصب الحیاة لالقتصاد
األمریكي (3/4 االقتصاد األمریكي) وھو أیضاً األساس الذي ترتكز علیھ حسابات معدالت النمو.
وتنحدر األزمة المالیة في الوالیات المتحدة من الوضع االقتصادي الخطیر الذي یعاني من مشاكل
خطیرة وفي مقدمتھا عجز المیزانیة واختالل المیزان التجاري وتعاظم المدیونیة العامة والخاصة

واالرتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وھناك بعض المصطلحات المالیة واالقتصادیة والتي تستخدم كمفردات لألزمة الحالیة ومن

الصعب على القارئ العادي فھمھا فال بد من شرحھا وتوضیحھا.
في البدایة نود التوضیح والتفریق بین المصطلحین االقتصاد العیني أو االقتصاد الحقیقي
واالقتصاد المالي. فاالقتصاد العیني أو الحقیقي ھو كل ما یتعلق باألصول العینیة والموارد
الحقیقیة التي تشبع حاجة اإلنسان بطریقة مباشرة مثل السلع االستھالكیة أو بطریقة غیر مباشرة
مثل السلع االستثماریة كالمصانع واألراضي الزراعیة ومراكز األبحاث وغیرھا. إذن االقتصاد
العیني أو الحقیقي ھو الثروة التي یتوقف علیھا بقاء البشریة وتقدمھا. وعلیھ فإن االقتصاد العیني
ھو أساس الحیاة البشریة وبقائھا ولكنھ بمفرده ال یكفي بل ال بد من تزویده بأدوات مالیة لكي
تسھل التعامل باألصول العینیة ومن أولى صور ھذه األدوات المالیة ھي فكرة "الحقوق" على
الثروة العینیة. فاألرض جزء من الثروة العینیة ولكن إذا أردت التصرف بھا كالبیع والتأجیر للغیر
فال بد من التعامل مع مصطلح "حق الملكیة" على ھذه األرض وھو الحق القانوني الذي یعترف
الجمیع بأنك المالك الوحید وصاحب الحق الوحید الذي یحق لھ التصرف في األرض بیعاً وتأجیراً.
أما مصطلح األصول المالیة فإنھ یعتبر حق على الثورة العینیة ویمكن التعامل معھ كممثل
لألصول العینیة، فمثالً سند الملكیة ھو أصل مالي وتنقل بموجبھ حق الملكیة لألصول العینیة
(األرض مثالً) من مالك قدیم إلى مالك جدید. والنقود ھي أصل مالي أیضاً وتعطي صاحبھا حق
التملك والحصول على ما یشاء من السلع والخدمات المعروضة في االقتصاد، ووجودھا والتعامل
بھا یساعد على سھولة التبادل والمعامالت في السلع العینیة. وكلما اتسع حجم مبادالت األصول
المالیة وقابلیتھا للتداول كلما زادت وارتفعت القیمة االقتصادیة للموارد. وتأخذ األصول المالیة أحد
شكلین، شكل یمثل حق الملكیة على بعض الموارد العینیة مثل أسھم الشركات المساھمة وشكل
آخر یمثل دائنیھ على فرد معین أو شركة مثل األوراق التجاریة والسندات. وساعد ظھور األوراق
المالیة من أسھم وسندات وأوراق تجاریة على زیادة حجم األصول المالیة المتداولة التي تمثل

الثروة العینیة لالقتصاد.
فمن جھة برزت البورصات التي یتداول فیھا األصول المالیة وھذا ما أعطى جمھور المتعاملین
جرعة من الثقة في سالمة ھذه األصول المالیة ومن جھة أخرى فإن المؤسسات المالیة الوسیطة
مثل البنوك تتمتع بثقة عامة في االقتصاد. وعلیھ فإن البنوك تحول المدیونیات الخاصة للعمالء إلى
مدیونیات عامة تتمتع بثقة عالیة عند الجمھور فیقبل علیھا المتعاملون ألنھم یثقون في ھذه البنوك.



وھكذا لعب القطاع المالي والمصرفي دوراً كبیراً في زیادة حجم األصول المالیة المتداولة وزیادة
الثقة فیھا ومن ھنا بدأت بذور األزمات المالیة وھي انقطاع الصلة بین القطاع المالي والقطاع
العیني والسماح للقطاع المالي بالتوسع في إصدار أنواع متعددة من األصول المالیة المتنوعة
وبشكل مستقل عن االقتصاد العیني. ومن ھنا أخذت األزمة الحالیة الطابع المالي ألنھا برزت
كنتیجة للتوسع الكبیر في األصول المالیة على نحو بعید ومستقل عن االقتصاد العیني وبكمیات
تزید على حاجتھ، ومع الزیادة في حجم األصول المالیة زاد عدد المدینین وزاد حجم المخاطر
عندما یعجز أحد عن سداد دینھ. وتوجد ثالثة عناصر تفسر التوسع الكبیر في إصدار األصل

المالي وھي كالتالي:
1- زیادة حجم المدیونیة سبق وأن ذكرنا أن األصول المالیة نوعین نوع یمثل الملكیة ونوع آخر
یمثل المدیونیة، أما النوع الذي یمثل الملكیة ویقصد بھ ملكیة الموارد العینیة مثل األراضي
والمصانع والشركات ویظھر في شكل أسھم ویمكن إصدار األصول المالیة لھذا النوع ولكن یوجد
حدود لما یمكن إصداره منھا إال أنھ یمكن إصدار أسھم بقیم مالیة مبالغ فیھا عن القیم الحقیقیة
لألصول التي تمثلھا ولكن في حدود معینة ألنھا ترتبط بوجود أصول عینیة. أما بالنسبة للنوع
اآلخر لألصول المالیة وھو المدیونیة فإنھ ال توجد حدود تحد من التوسع فیھا وقد بالغت
المؤسسات المالیة في التوسع في األصول المالیة للمدیونیة. مع العلم أن أصول المحاسبة السلیمة
تؤكد على ربط التوسع في اإلقراض بتوفر حد أدنى من األصول المملوكة. وعلیھ فإن اتفاقیة بازل
للرقابة على البنوك حددت حدود التوسع في اإلقراض للبنوك على أن ال تتجاوز نسبة من رأس

المال المملوك للبنوك وھذا ما یعرف بالرافعة المالیة.
وتقوم البنوك المركزیة بمراقبة البنوك التجاریة مع ضرورة احترام ھذه التفاقیة بازل، ولكن یوجد
في الوالیات المتحدة بنوك تعرف ببنوك االستثمار وھي غیر خاضعة لرقابة االحتیاطي الفیدرالي
وعلیھ فإن ھذه البنوك قد توسعت في اإلقراض ألكثر من 60 ضعف من حجم رؤوس أموالھا كما
ھو الحال في بنك "یونیون بانوجي دو سویتزالند UBS" وأما وضع بنك (لیمان برذارز) فكان
أكبر من ذلك. وھذا التوسع في اإلقراض یعني المزید من المخاطر إذا ما أعلن بعض المدینین

إفالسھم. وھذا ما سنوضحھ الحقاً في أزمة الرھن العقاري.
2- اختراع المشتقات المالیة: تتوسع المؤسسات المالیة في اإلقراض واالقتراض من أجل الجشع
والطمع في الحصول على مزید من األرباح. أما المخاطر التي تنجم عن التوسع في ھذه العملیات
فھي ال تھم مجالس اإلدارة في معظم البنوك بقدر ما یھمھا من الحصول على األرباح قصیرة
األجل والتي یعتمد علیھا في تحدید حجم المكافآت لإلدارة والمكافآت المالیة السخیة لرؤساء البنوك
وھذا ما یعرض النظام المالي إلى المخاطر على المدى الطویل. ولكن التوسع في اإلقراض ال
یعود فقط إلى تجاوز حدود الرافعة المالیة للمؤسسة. بل إن النظام المالي في الدول الصناعیة قد
اكتشف وسیلة جدیدة للتوسع في حجم اإلقراض وأطلق علیھا اسم المشتقات المالیة ویمكن عن
طریقھا تولید موجات متتالیة من األصول المالیة بناء على أصل واحد وھذا ما سنوضحھ الحقاً من

خالل أزمة الدیون العقاریة.
3- غیاب الرقابة والعنصر الثالث الذي یشجع على التوسع واإلفراط في عملیات اإلقراض
واالقتراض ھو فقدان الرقابة على المؤسسات المالیة الوسیطة. ومن المعروف أن البنوك التجاریة
في جمیع أنحاء العالم تخضع إلى رقابة البنك المركزي ولكن ھذه الرقابة قد تخف وتضعف أو



تنعدم على مؤسسات مالیة أخرى مثل بنوك االستثمار وسماسرة الرھون العقاریة أو الرقابة على
المشتقات المالیة والجدارة االئتمانیة وھذا ما یشجع المستثمرین على اإلقبال على األوراق المالیة.

إن ھذه العناصر الثالثة قد ساعدت على خلق األزمة المالیة، ولم یقتصر تأثیرھا على القطاع
المالي بزیادة حجم المخاطر الناتجة عن التوسع الھائل في األصول المالیة، بل إنھا زعزعت الثقة
التي تعتبر من أھم عناصر القطاع المالي حیث تصبح األمور أكثر خطورة إذا فقدت الثقة في
النظام المالي الذي یقوم على ثقة األفراد، ونظراً لوجود التداخل بین المؤسسات المالیة في مختلف
الدول نتیجة للتعامل مع بعضھا البعض، فإن وقوع أي مشكلة خطیرة في إحدى المؤسسات المالیة
ال بد وأن تنعكس آثارھا وبشكل مضاعف على بقیة النظم المالیة العالمیة وذلك بسبب العولمة.
وعلیھ فإنھ ال یمكن تجاوز االقتصاد المالي بأدواتھ المتعددة ومؤسساتھ الكثیرة والقفز عنھ وذلك
ألن االقتصاد القومي ألي بلد في العالم ال یقتصر فقط على األصول العینیة مثل المصانع
واألراضي الزراعیة وغیرھا بل إن األصول العینیة تحتاج إلى من یحركھا من أصول مالیة مثل
األسھم والسندات والنقود، واالدخار واالستثمار الذي یتحقق من خالل أدوات مالیة ولذلك فإن

عالج األزمة المالیة أمر ضروري.



أنواع األزمات المالیة

یوجد عدة أنواع من األزمات المالیة تختلف عن بعضھا البعض وھي كالتالي:
أ - أزمة أسواق المال تحدث ھذه األزمة بسبب ارتفاع أسعار األصول (األسھم) فوق أسعار قیمتھا
العادلة وبدون أسباب جدیرة ومبررة لھذا االرتفاع وھذا ما یطلق علیھ ظاھرة الفقاعة. ویحدث
االرتفاع المبالغ فیھ ألسعار (األسھم) عندما یكون الدافع وراء شراء األصول (األسھم) ھو تحقیق
الربح الناتج عن ارتفاع األصول األسعار ولیس عن ما یحققھ ھذا األصل من دخل وتحدث أزمة
أسواق المال عندما یتھافت حملة األسھم على بیعھا فتبدأ األسعار في التراجع والھبوط وتحدث

حالة االنھیار في األسواق المالیة ومن الممكن أن تنتقل آثارھا إلى قطاعات اقتصادیة أخرى.
ب - تحدث األزمة المصرفیة عندما یتعرض المصرف إلى طلب مرتفع ومفاجئ من المودعین
لسحب ودائعھم، فمن المعروف أن المصرف یستخدم جزءاً كبیراً من ھذه الودائع في عملیات
اإلقراض ومزاولة ألنشطتھ االقتصادیة التي یحتاجھا، ویحتفظ بنسبة محددة لتلبیة طلبات السحب
الیومیة العادیة. ویتعرض المصرف إلى أزمة مصرفیة حقیقیة عندما یكون االرتفاع المفاجئ في
طلب سحب الودائع یتجاوز النسبة المعتادة في السحب فتقع األزمة حیث تكون في صورة أزمة
سیولة وعندما تشتد ھذه األزمة فإنھا تنتقل من مصرف إلى أن تصبح أزمة مصرفیة في تلك
الدولة أو مجموعة من الدول ومن المعروف أن األزمة المصرفیة ال تظھر فقط في صورة نقص
ً قد تكون أزمة إقراض وتقع ھذه األزمة عندما تتوقف البنوك عن منح في السیولة وإنما أیضا

القروض لزبائنھا خوفاً من عدم قدرتھا على تلبیة طلبات السحب.
ج- أزمة العملة تقع ھذه األزمة عندما تحدث تغیرات سریعة وكبیرة في أسعار الصرف تقود إلى
التأثیر في قیام العملة بوظائفھا كمخزن للقیمة أو وسیط للتبادل وتقع ھذه األزمة عندما تقوم
السلطات النقدیة باتخاذ قرار بخفض قیمة العملة نتیجة لعملیات المضاربة وھذا ما یؤدي إلى

انھیار أساسي في سعر العملة.
ً وخاصة في حاالت القصور وتتخذ السلطات النقدیة قرار تعویم العملة أو خفض أسعارھا طوعا

في تدفقات رأس المال األجنبي أو في حالة تزاید تدفقات رؤوس األموال األجنبیة.
وعلیھ فإن ھذا النوع من األزمات یقود إلى إحداث بعض التداعیات على القطاعات االقتصادیة

األخرى كما یؤدي إلى تباطؤ في النمو االقتصادي وإلى انكماش قد یقود إلى الكساد.



أزمة الرھن العقاري:

ویعود السبب المباشر لوقوع األزمة المالیة االقتصادیة األمریكیة الحالیة من وجھة نظر معظم
االقتصادیین إلى أزمة الرھن العقاري التي یتحمل مسؤولیتھا القانون الذي وضعھ الرئیس بوش
االبن في عام 2004م عندما أعلن عن طریق وزارة اإلعمار تسھیالت تسمح لألفراد من ذوي
الدخل المحدود والطبقة الوسطى أن یشتروا عقاراً دون أن یدفعوا دفعة أولى ودون أي تدقیق في
أھلیة ھؤالء األفراد ومقدرتھم على تحمل مسؤولیة امتالك العقار وتسدید المستحقات المترتبة على
القروض المعطاة. وعلیھ أقبل األمریكیون أفراداً وشركات على شراء العقارات بغرض السكن أو
االستثمار الطویل األجل أو المضاربة. وھذا ما دفع بأسواق العقارات إلى االرتفاع بشكل خیالي
وإلى أسعار جنونیة من دون أي قیمة حقیقیة لھذا االرتفاع. فعلى سبیل المثال فإن العقارات التي
كانت تباع في الوالیات المتحدة قد ارتفعت من مئتي ألف دوالر إلى أكثر من ستمائة ألف دوالر
في أقل من عامین. واستمرت عملیة ارتفاع أسعار العقارات حتى بدایة 2006م حیث بدأت
ً باالنخفاض وللعلم فإن كثیر من الذین اشتروا عقارات في اآلونة األخیرة لم األسعار تدریجیا
یتمكنوا من اإلیفاء بالتزاماتھم وبدأوا یعلنون إفالسھم ألن كثیراً منھم كان یھدف إلى االستثمار
والربح ولیس إلى السكن. وھكذا كانت بدایة االنھیارات حیث زاد عدد العقارات المعروضة
لإلفالس عن ملیونین وستمائة ألف عقار في الوالیات المتحدة. وانتفخت الفقاعة العقاریة حتى
وصلت إلى قمتھا وانفجرت في صیف عام 2007م حیث لم یعد األفراد قادرین على سداد دیونھم
وأصبحوا مكبلین بالتزامات مالیة طیلة حیاتھم. وھبطت أسھم البنوك الدائنة في البورصة نتیجة

لعدم سداد المقترضین لقروضھم وأعلنت شركات عقاریة عن إفالسھا.
ویمكن تلخیص مالمح األزمة المالیة الحالیة في أن المؤسسات المالیة قدمت قروضاً ضخمة من
ً استھالكیة بموجب بطاقات االئتمان وبعد ذلك قامت أجل تمویل شراء منازل كما قدمت قروضا
ببیع ھذه القروض المتجمعة لدیھا إلى شركات التوریق، ثم أعادت إقراض المبلغ الذي حصلت
علیھ من شركات التوریق في تمویل عقاري جدید ولمرات متتالیة. وقامت شركات التوریق
بإصدار سندات تعادل في قیمتھا قیمة ھذه القروض وطرحھا في األسواق المالیة وتم تداولھا
وبیعھا آلخرین ومنھم إلى غیرھم في موجات متتالیة وذلك بأسعار أكثر من قیمتھا االسمیة اعتماداً
على ما تدره من فوائد حیث أن ھذه الفوائد كانت بسیطة في بدایتھا ولمدة سنتین وبعد ذلك بدأت

في التزاید.
وبدأت األزمة الحالیة بالرھون العقاریة األقل جودة Subprime حیث قام المواطنون
المقترضون بشراء بیوتھم بالدین مقابل رھن ھذا العقار للممول وعند ارتفاع أسعار المنازل
وتقییمھا بمبالغ أكثر من قیمتھا األصلیة یقوم أصحابھا بإعادة رھنھا برھن من الدرجة الثانیة (ومن
ھنا جاءت التسمیة بأنھا الرھون األقل جودة) إلى مؤسسات مالیة أخرى وعلى أساس مبلغ یساوي
الفرق بین القیمة األصلیة للعقار والقیمة الحالیة المرتفعة. وعلیھ فإن ھذه الرھونات العقاریة
معرضة للخطر إذا انخفضت قیمة العقارات. وتقوم المؤسسات المالیة التي قامت بتمویل ھذا
الرھن من الدرجة الثانیة ببیعھ إلى شركات التوریق والتي تقوم بدورھا بإصدار سندات وتطرحھا

في األسواق المالیة للتداول.



وفي خطوة تالیة یتم إصدار أدوات مالیة (مشتقات) للمضاربة على فروق أسعار ھذه السندات
عندما یتم ارتفاعھا ویتم طرحھا في األسواق وتداولھا منفصلة عن السندات وعلیھ فإن المنازل قد
حملت بعدد كبیر من القروض التي تفوق قیمة ھذه المنازل وفي ھذه الحالة تنقطع الصلة بین حملة

األسھم وبین المقترضین الذین حصلوا على قروضھم بضمان العقارات.
وعند تشبع السوق العقاري وانخفاض الطلب تنخفض أسعار المنازل أو العقارات، وفي ظل
تصاعد الفوائد وعدم قدرة أصحاب المنازل على إعادة بیعھا أو رھنھا للحصول على قروض
جدیدة ولذلك فإنھم یتوقفوا عن دفع األقساط والفوائد وھنا تبدأ أسعار السندات باالنخفاض ویتجھ
حملتھا ببیعھا بخسارة وتتوقف المؤسسات المالیة عن اإلقراض نظراً للحالة المادیة السیئة

للمقترضین السابقین ولذلك فقد ینخفض الطلب مرة أخرى على العقارات وتنخفض قیمتھا.
ً فإن المؤسسات المالیة التي قامت بتقدیم القروض وبالرغم من أنھا قامت ببیع محفظتھا وقانونیا
العقاریة تعتبر مسئولة مع شركات التوریق عن تحصیل األقساط والفوائد وتسلیمھا لحملة
السندات، وعند عدم قدرة المواطنین على سداد أقساطھم والفوائد فإنھم یتركون المنازل إلى
المؤسسات المالیة الممولة حیث أصبحت قیمة ھذه المنازل أقل من قیمة القروض وال یمكن بیعھا
نظراً لحالة الركود الحاصلة في السوق العقاري. وعلیھ فإن ھذه القروض أصبحت قروضاً ردیئة
ومن الصعب تحصیلھا وھي أصالً ممولة من ودائع عمالء آخرین في المؤسسات المالیة ولذلك
یبدأ ھؤالء العمالء بسحب جماعي ألموالھم إال أن المؤسسات المالیة تصبح عاجزة عن تلبیة
رغبات المودعین وتعلن إفالسھا وعلیھ فقد تنخفض قیمة أسھم ھذه المؤسسات المالیة وكذلك قیمة
ً وھذا ما یؤدي إلى انھیار األسواق ً أیضا أسھم شركات االستثمار العقاري التي تقدم قروضا

المالیة.
ومن خالل تصفحنا لمالمح األزمة المالیة نجد أن الرھن العقاري وبجمیع صوره وأشكالھ قد لعب
ً في تلك األزمة. فمثالً یتم التعاقد بین األطراف المعنیة بعقد ثالثي بین مالك العقار دوراً أساسیا
ً أو شركة تمویل عقاریة بحیث یبین العقد أن المالك قام ببیع والمشتري والممول سواء أكان بنكا
عقاره للمشتري بمبلغ معین، على أن یدفع المشتري جزءاً من ثمن العقار كدفعة أولى وعلى سبیل
المثال 10% ویقوم الممول بدفع باقي الثمن إلى بائع العقار مباشرة على أن یكون قرضاً في ذمة
المشتري وذلك مقابل رھن العقار للممول، ویسدد القرض على أقساط طویلة األجل تتراوح مدتھا
من 15-30 سنة وبفائدة بسیطة في السنتین األولیین ثم تتصاعد بعد ذلك ویسجل العقار باسم

المشتري ویصبح مالكھ ولھ حق التصرف في بیعھ أو رھنھ.



التوریق:

ال بد من القیام بشرح بعض المصطلحات المالیة المتعلقة باألزمة المالیة الحالیة ومنھا مصطلح
التوریق. والتوریق ھو قیام البنوك وشركات التمویل العقاري ببیع دین القروض المتجمعة لدیھا
ً على العمالء الذین اشتروا العقارات إلى إحدى الشركات المتخصصة والتي یطلق علیھا قانونا
"شركات التوریق" على أن تقوم شركات التوریق بدفع قیمة ھذه الدیون معجالً (فوراً) وبقیمة تقل
عن قیمة الدیون األصلیة. وبعد ذلك تقوم شركة التوریق بإصدار سندات بقیمة ھذه الدیون ویحمل
كل سند قیمة اسمیة معینة مثال 70 دوالر للسند الواحد، ثم تقوم شركة التوریق ببیع ھذه السندات
(طرحھا لالكتئاب العام) لألفراد والمؤسسات بقیمة تقل أو تزید عن القیمة االسمیة (أي بعالوة أو
بخصم إصدار) ویحصل حملة السندات على فوائد القروض. وتتولى شركة التوریق مع شركة
التمویل (البنك أو شركة التمویل العقاربة) عملیة تحصیل األقساط والفوائد من المشترین
(المقترضون األصلیون) وتوزعھا على حملة السندات وبذلك تحصل شركة التمویل على سیولة،
وتكسب شركة التوریق من الفرق بین قیمة القروض األصلیة وبین قیمتھا عند الشراء حیث تدفع
قیمة تقل عن القیمة األصلیة ویكسب حملة السندات فوائد القروض، ویمكنھم تداول السندات في
األسواق المالیة وبیعھا بسعر أعلى من سعر الشراء وذلك في حالة ارتفاع سعر فائدتھا عن سعر
الفائدة السائدة وقد یبیعونھا بخسارة عندما یقل سعر الفائدة أو یحتاجون لسیولة عاجلة وباستمرار
تداول السندات تنقل ملكیتھا إلى أناس كثر في داخل البالد وخارجھا. وھكذا یصبح للكثیر من
ً على نفس العقار. وتزید قیمة األوراق المالیة المصدرة عن قیمة الناس والمؤسسات حقوقا
العقارات. وإذا أصبحت ھذه القروض قروض ردیئة نظراً لعجز وعدم تمكن مالك العقار من
السداد أو حدث انخفاض في قیمة العقارات في األسواق، فإن حملة األسھم یسارعون إلى بیعھا
وھذا ما یزید من عرض السندات ویؤدي إلى انخفاض سعرھا وبالتالي ترتفع الضغوط على كل

المؤسسات المالیة وشركات التوریق.
وبالتالي یمكننا التوصل إلى نتیجة مفادھا أن التوریق بما ینتجھ من تضخم لقیمة الدیون وكثر عدد
حملة السندات الدائنین وانتشارھم وتعدد المدیونیات على نفس العقار، وعلیھ فإن ھذه األمور تشكل

حجر الزاویة في حدوث األزمة المالیة.



المشتقات المالیة:

إن الجشع والطمع ھما المحركان البتكار المشتقات المالیة وذلك من أجل الحصول على المزید من
الفوائد. وتعرف المشتقات المالیة (بأنھا لیست أصوالً مالیة ولیست أصوالً عینیة وإنما ھي عقد
كسائر أنواع العقود یترتب علیھا حق لطرف والتزام على الطرف اآلخر). وفیما یلي سنورد أمثاالً

على المشتقات المالیة:
حق االختیار: أن قیمة حق االختیار تكون مشتقة من قیمة أصول مالیة مثل األسھم والسندات
والعمالت األجنبیة وكذلك من قیمة السلع التي تعتبر أصول عینیة. وعقود الخیار ھي بطبیعتھا
عملیات آجلة وعقود مستقبلیة حیث أن مشتریھا یملك حق الخیار إلتمام العملیة أو الرجوع عنھا
ولذلك فإنھ غیر ملزم بإتمامھا. ونتیجة لتمتع المشتري بھذا الحق فإن علیھ أن، یدفع للبائع مقدماً
وعند التعاقد عالوة حیث تعتبر ھذه العالوة ثمن حق االختیار. وھناك نوعین من حقوق الخیار،
خیار الشراء وخیار البیع. وسنضرب مثالً على حق الخیار حتى تتضح األمور. نفترض أن
شخصاً یرید شراء أسھم أو سندات بسعر الیوم على أن یتسلمھا في المستقبل ودون أن یدفع الثمن
فوراً ویخشى إذا انخفضت أسعارھا بعد تسلمھا أن یخسر فیھا عند بیعھا فیتفق مع البائع على أن
یعطیھ حق الخیار في الرجوع عن الصفقة لقاء عالوة نقدیة تدفع لھذا الحق في االختیار ولتكن
خمسة دوالرات مقابل كل سھم أو سند ودون إلزام لمشتري حق الخیار في شراء األسھم "ویتم
إصدار ورقة مالیة بقیمة حق الخیار ویتم تداولھا في السوق بأسعار متغیرة ویمكن بیعھا أو عدم
بیعھا لشخص آخر فإذا انخفضت أسعار األسھم أكثر من خمسة دوالرات یكتفي صاحب حق
الخیار بخسارة العالوة ویتم تصفیة العملیة وإن ارتفعت أسعار األسھم أكثر من خمسة دوالرات ال
یشتري ولكن یأخذ الفرق من البائع أي أن المعاملة تدور حول حق الخیار وھي عبارة عن مراھنة

على األسعار في المستقبل.
ویتم ممارسة حق الخیار في تداول األسھم والسندات والسلع والنقود وأسعار صرفھا وأسعار
الفوائد بل وصل األمر إلى إصدار أوراق مالیة بمؤشرات البورصات أي المراھنة على انخفاض
أو ارتفاع المؤشرات یوماً بعد یوم. أما المضاربات قصیرة األجل فھي من األسالیب التي أججت
نیران األزمة الحالیة و تعتمد على توقعات المضاربین بتغیر األسعار في فترات زمنیة قصیرة
وذلك من أجل الكسب في فروق األسعار وزیادة حجم التعامل في األسواق المالیة وعلى وجھ
ً مالیة. ومن األمثلة على ھذه المضاربات القصیرة األجل الخصوص لمن ال یملك ماالً أو أوراقا

البیع على المكشوف والشراء بالھامش.
ومما یؤكد أن المضاربات قصیرة األجل لھا صلة في وقوع األزمة المالیة ھو قیام المسئولون في
أمریكا بإصدار قرار بوقفھا لمدة 12 یوماً وفي إنجلترا لمدة 4 شھور. ومن أسالیب المضاربات

قصیرة األجل كما ذكرنا سابقاً ما یلي:
أ - البیع على المكشوف: وھو بیع شخص لشيء ال یملكھ حیث أنھ ال یملك ماالً أو أوراقاً مالیة وقد
عبر عن ھذه الحالة االقتصادي الفرنسي "موریس آلیھ" بقولھ "من الممكن أن تشتري بدون أن
تدفع وأن تبیع بدون أن تحوز" وفي ھذه الحالة یقوم المضارب بتوقع انخفاض سعر ورقة مالیة
ً أو سندات من (سھم أو سند) في المستقبل القریب ویقوم بالطلب من السمسار أن یقرضھ أسھما



المخزون المتوفر لدیھ أو یقترض لھ األعداد المطلوبة من شخص وذلك من أجل أن یقوم ببیعھا
فوراً لحسابھ وبالسعر المرتفع ویبقى المبلغ عند السمسار ویقوم باستثماره دون أن یدفع عنھ فوائد.
وبعد فترة قصیرة إذا صدق توقع المضارب وارتفع السعر یأمر السمسار بشراء األسھم أو
السندات ویسلمھا إلى المقرض وفي ھذه الحالة یكسب المضارب الفرق في األسعار بعد دفع
ً بدفع مبلغ من عمولة السمسار. وإذا أخفقت توقعات المضارب وانخفضت األسعار یكون ملزما

المال لكي یكمل ثمن شراء ھذه األصول المالیة وإرجاعھا إلى مالكھا األصلي.
ب - الشراء بالھامش: وھو إذا رغب شخص في شراء عدد من السندات أو األسھم وكان متوفراً
لدیھ مبلغ من المال فإن السمسار یتیح لھ أن یشتري مبلغ أكبر من المبلغ المتوفر لدیھ (مثالً %70
من المبلغ الموجود لدیھ) وذلك بإقراضھ الباقي على أن تكون األوراق المالیة المشتراه ھي
الضمان لھذا المبلغ المقترض ومقابل فائدة معینة. أما ھدف المضارب من وراء ھذه العملیة فھو
توقع ارتفاع أسعار األسھم أو السندات حیث یقوم ببیعھا ویسدد القرض المستحق علیھ ویكسب
الباقي وإذا لم تتحقق توقعاتھ وانخفضت األسعار یخسر الفرق ویدفعھ من المبلغ الذي دفعھ مقدماً.

ومن أھم أدوات المشتقات المالیة ھي العقود المستقبلیة وھي إبرام عقد بین البائع والمشتري على
شراء سلعة أو أوراق مالیة أو نقود بسعر معین وبشرط أن ال یتم تسلیم المبیع أو الثمن عند توقیع
العقد وإنما یقوم كال الطرفین البائع والمشتري بدفع مبلغ لھیئة السوق یمثل نسبة من الثمن في
حدود التغیرات المتوقع حدوثھا في األسعار حتى تستطیع الھیئة من دفع مستحقات أي طرف عند
التصفیة. وھدف ھذا العقد المبرم بین الطرفین لیس تسلیم الشيء المتعاقد علیھ أو الثمن وإنما
المضاربة على فروق األسعار، فالبائع یضارب على ھبوط األسعار في المستقبل وعلیھ فإنھ
ً یكسب الفرق، أما المشتري فإنھ یضارب على صعود السعر في المستقبل لكي یكسب الفرق أیضا
وعندما ینخفض السعر في المستقبل عن سعر التعاقد یدفع المشتري الفرق للبائع، أما إذا ارتفع
السعر في المستقبل عن سعر التعاقد یدفع البائع الفرق للمشتري. واألمر ال یتوقف عند ھذا الحد
حیث یتم القیام بإصدار أدوات مالیة جدیدة على أساس ھذه العقود ویتم تداولھا في األسواق المالیة
وبیعھا ألناس آخرین وفي الحقیقة فإنھ ال یتم بیع السھم، أو السند أو السلعة وإنما یتم بیع توقعات

ارتفاع أو انخفاض أسعار األوراق المالیة.
وفیما یتعلق بالعقود المستقبلیة التي أبرمت وتركت آثارھا السلبیة من خالل أحداث األزمة المالیة
العالمیة الراھنة مثل عقود سندات التمویل العقاري وعقود أسھم البنوك المقرضة وعقود شركات
التمویل العقاري وعقود الشركات العقاریة فإن جمیع ھذه العقود كانت تراھن على ارتفاع األسعار
وعندما بدأت األزمة وبدأت األسعار في االنخفاض الحاد تم فقد الثقة في األسواق المالیة وسارع

الجمیع إلى تصفیة مراكزھم المالیة فانھارت ھذه األدوات المستخدمة.
ً وشراًء من خالل المداینات واالئتمان ویتم في السوق المالیة التعامل بالنقود والتمویل ذاتھ بیعا
وینتج عن ذلك أن أصبح حجم التمویل المتاح من خالل االئتمان أضعاف قیمة االقتصاد الحقیقي،

وھذا ما أدى إلى خلل في التوازن بینھما.
وأصبح االقتصاد المالي ال یستند إلى قاعدة األصول بل إلى أھرامات من الدیون التي ركبت
بعضھا فوق بعض وفي توازن ھش، وذلك من أجل المزید من كسب العوائد في صورة فوائد
وفروق أسعار، ولكن إذا حدث خلل في إحدى حلقات الدیون المركبة كعجز المقترضین عن سداد



دیونھم فإن النظام المالي سینھار بكاملھ وحینئذ تقع األزمة وھذا ما حدث في سوق التمویل
العقاري.

ومن المؤكد أن آثار األزمة في االقتصاد المالي ستمتد إلى االقتصاد الحقیقي ألن انھیار البنوك
ً سیوقفھا عن اإلقراض إلى الشركات اإلنتاجیة وھذا ما یدفع الشركات إلى تقلیص وإفالسھا مالیا
إنتاجھا وطرد جزء من عمالھا. ومن جانب آخر فإن الخسارة التي مني بھا المواطنون نتیجة
لتعاملھم في األسواق المالیة تجعلھم یقلصون من مشتریاتھم من اإلنتاج والخدمات وھذا یؤدي إلى

وقوع الركود االقتصادي.



بطاقات االئتمان:

سبق وأن تكلمنا عن أزمة الرھن العقاري واآلن نتبعھا بأزمة أخرى وھي أزمة بطاقات االئتمان
التي تھدد أكبر اقتصاد في العالم والذي یعاني من أزمة مالیة قاسیة لم یشھد لھا مثیالً منذ ثالثینیات
القرن الماضي. وصرح موقع أمریكي متخصص في شؤون االئتمان "ویب سایت كردت دوت
كوم" أن دیون المستھلكین األمریكیین إلى شركات بطاقة االئتمان وصلت في نھایة عام 2008م
ً إذا ما قورن بحجم إلى أكثر من 961 ملیار دوالر. وبالرغم من أن حجم ھذا المبلغ متواضعا
دیون سوق الرھن العقاري الذي بلغ 11 تریلیون دوالر، إال أنھ في حد ذاتھ مبلغ كبیر دفع
بشركات بطاقات االئتمان إلى محاسبة نفسھا على كبر حجم المبالغ التي سمحوا للمقترضین
ً بأن المستھلكین األمریكیین قد تعودوا على حجم استدانة أكبر من طاقتھم على باستدانتھا علما
السداد، وال بد من الذكر أیضاً أن الشركات األمریكیة تلعب دوراً كبیراً في تشجیع مواطنیھم على

االقتراض واالستھالك وذلك من أجل الحصول على الفوائد واألرباح.
لقد ضرب إعصار بطاقات االئتمان النظام المصرفي حیث أن االستھالك یشكل 70% من
االقتصاد األمریكي وتوصف أمریكا بأنھا دولة استھالكیة بامتیاز، فاإلعالنات فیھا تعطي ثمارھا،
وتغري المستھلكین على زیادة طلبھم على االقتراض في ظل ظروف لم تقم البنوك فیھا بالسؤال
عن أھلیة ومقدرة المقترض على السداد وكل ما یھمھم ھو النظر إلى الدفعات الشھریة ومدى
انتظامھا واستمراریتھا. وھذا ما أغرى الكثیر بما فیھم الطالب الذین لیس لدیھم دخل إلى التورط

في دیون بطاقات االئتمان التي وضعتھم في مأزق حرج ال یعرفون كیف یتم الخروج منھ.
تقدر الدیون المستحقة على بطاقات االئتمان حول العالم إلى ما یقارب تریلیون دوالر وقد استخدم
كثیر من المواطنین بطاقاتھم االئتمانیة لتسدید بعض الدیون المستحقة علیھم من الرھن العقاري
وذلك من أجل المحافظة على بیوتھم. وقبل وقوع األزمة الحالیة كانت قیمة الدیون المستحقة على
بطاقات االئتمان 900 ملیار دوالر، وقد استنفذ عدد كبیر من ھذه البطاقات حده االئتماني األعلى
ومن المحتمل أن یعجز المقترضین عن سداد دیونھم أو حتى عن خدمة فوائدھا، وھذا ما یؤشر
على وقوع كارثة جدیدة تكون أقسى وأقوى من كارثة الرھن العقاري مما سیجلب عواقب مدمرة
على االقتصاد العالمي، وال بد من الذكر أن مجموعة "سیتي غروب" والتي تعاني من مشاكل
صعبة وھي من أكبر البنوك المصدرة لبطاقات االئتمان في أمریكا. وللعلم یملك األمریكیون

وحدھم 600 ملیون بطاقة ائتمان بمعدل 4.8 بطاقة لكل شخص بالغ.
وتتم عملیات البیع والشراء في الوالیات المتحدة بالبطاقات االئتمانیة وبطریقة خیالیة حیث یستطیع
المواطن األمریكي أن یشتري ما یشاء وما یلزمھ دون أن یكون في جیبھ سنت واحد. ویتم ذلك
عن طریق بطاقات االئتمان وھذا ما أحدث فراغاً كبیراً في السوق حیث أن ما یتم تداولھ ھو مجرد
أرقام على أجھزة الحاسوب وھذا ما دفع إلى التوسع في عملیات البیع والشراء دون االنتباه إلى ما

إذا كان العمیل یمتلك نقود حقیقیة.
ومما یظھر أن أزمة بطاقات االئتمان تبدو مشابھة في ظروفھا ألزمة قروض الرھن العقاري
حیث یقوم المقترض باستدانة مبالغ ال یقدر على سدادھا باإلضافة إلى ذلك سیجد نفسھ مضطراً
إلى االستدانة مرة أخرى لتسدید نفقات عیشھ وھذا ما یمثل إضافة دین إلى دین. وبناء على ما تقدم



ذكره فإنھ لیس من الغریب أن تقوم شركات بطاقات االئتمان من إحداث وسائل جدیدة لخفض
اإلقراض إلى أدنى مستوى ممكن ومن ھذه الوسائل تشدید شروط اإلقراض في المستقبل القریب

ورفع أسعار الفائدة وخفض سقف اإلنفاق المسموح بھ.
وفي شھر تشرین أول/ أكتوبر من عام 2008م صدرت أسوأ بیانات ألرباح البنوك منذ عام
2001م والح في األفق مخاوف باتجاه شركات بطاقات االئتمان مثل سیتي غروب وأمیركان
اكسبرس وبنك أوف أمریكا وانخفضت أرباح سیتي غروب 57% وقالت أنھا ستخصص مبلغ
2.24 ملیار دوالر لتغطیة المبالغ التي یعجز المقترضین عن سدادھا. وقال الرئیس التنفیذي
لشركة سیتي غروب وھو الرئیس السابق ولمدة سبع سنوات لبنك "امریكان اكسبرس" إن حاملي
بطاقات االئتمان یشرعون في زیادة االقتراض وسحب النقود على بطاقات االئتمان وھذا ما ینبأ
بحدوث مشاكل في المستقبل ولكن سوق بطاقات االئتمان یختلف عن سوق الرھن العقاري وذلك

ألن دیون بطاقات االئتمان غیر مؤمنة والتخلف عن سدادھا یعني الخسارة الكاملة.
جاءت أزمة بطاقات االئتمان بعد أعوام من إغراق األمریكیین بعروض سخیة من بطاقات
االئتمان وخطوط االئتمان العالیة وحین وقعت األزمة قام المانحون بتقلیص عروض البطاقات
وخطوط االئتمان في الوقت الذي كان فیھ االقتصاد المنھار یضغط على المستھلكین. ویؤثر ھذا
االنسحاب المنظم على المستھلكین الجدیرین بالثقة ویھدد القطاع المصرفي بخسائر أخرى فادحة
ً قیاسیة من أعمال االئتمان السھل الذي ساعدت على وجوده. ویقول بعد فترة حقق فیھا أرباحا
غراي كریتیندین المسؤول المالي في سیتي غروب "إذا استمرت البطالة في الزیادة، یتخطى معدل

شطب دیون بطاقات االئتمان المعاییر التاریخیة.
ومن الواضح أن السلطات األمریكیة تعتم بعض الشيء على القلق الناتج عن بطاقات االئتمان حتى
تبقیھ أطول فترة ممكنھ في منطقة الشك وأنھ لن یتحول إلى حقیقة، إال أن أوروبا التي بدأت تتأثر
بنار ھذه األزمة التي سببتھا الوالیات المتحدة بدأت تعبر عن مخاوفھا وقلقھا. ولذلك صرح جان
یونكر رئیس وزراء لوكسمبورغ في نوفمبر من عام 2008م قائالً "نحاول اآلن لفت انتباه
زمالئنا األمریكیین إلى أزمة بطاقات االئتمان، التي قد تبزغ وتقع علینا في أي یوم. یقال إن
المشكلة غیر قائمة... حسناً إنھا ستحدث وستكون لھا تداعیات". وأكد رئیس وزراء لوكسمبورغ
أن مسؤولین في االتحاد األوروبي أشعروا السلطات األمریكیة وعلى مدى األربع سنوات األخیرة
أن أزمة كل من القروض عالیة المخاطر وفقاعة العقارات على وشك االنفجار وأبلغ ھذا إلى

الرئیس بوش االبن ومعاونیھ ولكنھم لم یأخذوا األمور بجدیة.
ً على البنوك كاألرباح التي تدرھا علیھا بطاقات االئتمان إن القروض المباشرة ال تدر أرباحا
فالفائدة السنویة المستحقة على قروض بطاقات االئتمان تساوي من أربعة إلى خمسة أضعاف
الفائدة السنویة على القروض المباشرة. وتبلغ الفائدة الشھریة على بطاقات االئتمان من 2 إلى
2.5 بالمئة وھو یساوي 30% سنویاً، باإلضافة إلى رسوم أخرى متعددة وتحت مسمیات مختلفة،
وھذا ما دفع العدید من المؤسسات المالیة العالمیة لخوض معارك طاحنة في العشر سنوات
األخیرة من أجل تسویق بطاقات االئتمان، وارتفع أعداد المتداول منھا أربع مرات عما كانت علیھ

في التسعینات من القرن الماضي.
وذكر رئیس لجنة الخزانة في مجلس العموم البریطاني "جون ماك فول" إلى أن بعض البنوك قد
تسحب بطاقات االئتمان من الزبائن الذي یسددون أقساطھم في مواعیدھا وتعطیھا إلى الزبائن



ً بدفع دیونھم أو األكثر میالً للمغامرة وذلك من أجل زیادة أرباحھا عن طریق فوائد األقل التزاما
التأخیر. ھذا وقد نفت الرابطة البریطانیة للتسدیدات "أباكس" أن تكون البنوك قد تبنت سیاسة من
ھذا النوع بل إن الشركات البنكیة كانت تقوم بدراسة مستویات االئتمان وكیفیة ترشیده. وذكرت
ناطقة من "أباكس" أن الشركات لھا الحق في إدخال التغیرات التي تراھا مناسبة على شروط منح
بطاقات االئتمان وھي شركات للزبائن الذین بمقدورھم سداد دیونھم وأما األمر الثاني فھو تحقیق
األرباح وبالتالي تحدید ما إذا كانت الشركات ترغب في صرف بطاقات ائتمان أم ال. وقد علم أن
ً من زبائنھ الذین رأى أنھم یمثلون مخاطر بنك "إیك" قرر سحب بطاقات االئتمان من 161 ألفا
عالیة. وإذا كانت أزمة الرھن العقاري قد طالت البنوك والمؤسسات المالیة فإن أزمة بطاقات
االئتمان سوف تصیب الجمیع وتحطم األمل في انتعاش في المستقبل وخاصة في الوالیات المتحدة
ً القتصادھا الذي یحرك اقتصادیات العالم بأكملھا. وقد قامت جھات التي تعتبر االستھالك محركا
عدیدة في الخارج بمھمة توعیة الناس من مخاطر بطاقات االئتمان ومنھا موقع اسمھ فقاعة

بطاقات االئتمان، والذي رفع شعار "ال تستھلك ما ال تملك".
ً في استخدام تشھد منطقة الشرق األوسط وخاصة دول الخلیج العربي تحوالً كبیراً ومتسارعا
بطاقات االئتمان لشراء حاجاتھم الیومیة من مبیعات التجزئة والتي تشكل 20% من مجموع
المبیعات السنویة وتقدر قیمتھا حسب مؤسسات بحثیة تعمل في المنطقة بـ 50 ملیار دوالر ویقدر
عدد بطاقات االئتمان في منطقة الشرق األوسط بـ 11 ملیون بطاقة معظمھا في دول الخلیج
العربي وذلك حسب تقدیر مؤسسات متخصصة بإصدار البطاقات االئتمانیة في المنطقة. وال بد من
ً لیس في متاجر التجزئة فحسب بل ً أن الدفع بالبطاقات االئتمانیة أصبح أمراً اعتیادیا الذكر أیضا

في القطاعات العامة والخدمات الحكومیة أیضاً.
وفي مواجھة أزمة بطاقات االئتمان قامت الشركات التي تصدر ھذه البطاقات باتخاذ اإلجراءات

التالیة كلھا أو بعضھا.
1- بدأت كبرى الشركات المقرضة مثل أمیركان اكسبرس وبنك اوف امریكا وستي غروب
وتارجت في تضییق وتشدید المعاییر على المتقدمین للحصول على بطاقات االئتمان وقامت
بتصفیة وثائقھا من جمیع العمالء الذین یتسمون بالمخاطرة وعلى سبیل المثال أغلقت شركة تأمین

"كابتال وان" الحسابات غیر النشیطة وقللت خطوط ائتمان العمالء بنسبة 4.5 بالمئة.
2- تبتعد شركات بطاقات االئتمان (المقرضون) عن العمالء المثقلون بالدیون ویخفضون من
حدود االئتمان لحاملي بطاقاتھم الحالیین وخاصة للعمالء الذین یعیشون في المناطق التي وقعت

بھا أزمة الرھن العقاري أو الذین یعملون في صناعات متعثرة.
3- یقید المقرضون خطوط االئتمان لحاملي بطاقاتھم الذین یتسوقون من المحالت التي یتسوق

منھا المقترضون المخاطرون.
4- رفع أسعار الفائدة وھذا من الممكن أن یؤدي إلى خفض مستوى اإلقراض وقد أعلنت أمریكان
اكسبرس وھي تقوم بخدمة حاملي بطاقات ائتمان لفئة معینة من المجتمع (الصفوة) عن رفع أسعار
الفائدة من 2 إلى 3 بالمئة ورفع أسعار الفائدة یؤدي إلى إحجام الناس عن بطاقات االئتمان ألنھا

تصبح مكلفة.
ً لالئتمان قامت شركات إصدار البطاقات 5- في حملة موجھة إلى العمالء األقل استحقاقا

باالنسحاب من عروض ترویجیة كانت تسمح للمقترضین بعدم دفع الفوائد لمدة شھور.



6- قامت الشركات المقرضة بالتقلیل من عروض الرسائل اإللكترونیة لیقل عدد الرسائل في سلة
مھمالت برید األسرة األمریكیة في المتوسط بـ 13 رسالة في العام بعد أو وصلت إلى ذروتھا في
عام 2005. أما عروض البرید اإللكتروني إلى العمالء فإنھا في طریقھا إلى االنخفاض إلى ما
یقل عن 8.4 ملیون رسالة وھو أقل معدل منذ عام 2004م. وھذا وفقاً إلحصائیات میشل كومر

میدیا وھي شركة أبحاث في التسویق المباشر.
7- وفي نھایة عام 2008م انخفضت أعداد الطلبات المقدمة للحصول على بطاقات االئتمان
وألول مرة وذلك بسبب تقلیص العروض الموجھة إلى العمالء على البرید اإللكتروني والتي كانت
ً لبیانات تدفعھم إلى اإلنترنت لالطالع على العروض المقدمة عن بطاقات االئتمان وھذا وفقا

صادرة عن كومسكور وھي شركة أبحاث في التسویق عبر اإلنترنت.



مقایضة الدیون التي تخلف أصحابھا عن سدادھا:

ً بعشرات في منتصف التسعینات من القرن الماضي قدم مصرف "جیھ بیھ مورغان" قروضا
الملیارات من الدوالرات لمؤسسات وحكومات أجنبیة. وكان القانون الفیدرالي یفرض على البنك
االحتفاظ بكمیات ضخمة من األموال االحتیاطیة لمعالجة حاالت اإلفالس عند أحد المدینین. ولكن
لو قام بنك "جیھ بیھ مورغان" من إیجاد آلیة تحمیھ في حالة عجز المقترضین عن السداد فإنھ
یستطیع االستفادة من األموال االحتیاطیة المحتجزة واستخدامھا. وأخیراً تبلورت فكرة في أذھان
المصرفیین في اللجوء إلى نوع من التأمین یتحمل فیھ طرف ثالث المسؤولیة عند عجز المقترض
عن سداد دینھ مقابل تلقي ذلك الطرف دفعات مالیة منتظمة من البنك على غرار أقساط التأمین
وھذا ما یعطي بنك "جیھ بیھ مورغان" الحریة في إبعاد أخطار سداد الدیون من سجالتھ الدفتریة

وتحریر أموالھ االحتیاطیة المحتجزة واستخدامھا في عملیاتھ المصرفیة.
وقد أطلق على ھذا المنھج في التعامل المصرفي اسم "مقایضة الدیون التي تخلف أصحابھا عن
سدادھا" وبالرغم من أن ھذا األسلوب بقي معروفاً في األسواق لبضع سنوات إال أن بنك "جیھ بیھ
مورغان" كان أول بنك یراھن بمبالغ كبیرة في عملیات مقایضة الدیون التي تخلف أصحابھا عن
سدادھا. ولھذا الغرض فقد أقام البنك في منتصف التسعینات شعبة للمقایضة وعین فیھا مجموعة
من خریجي الجامعات المرموقة في الوالیات المتحدة من أجل إیجاد سوق لھذه األدوات المالیة
المعقدة. وفي خالل سنوات قلیلة أصبحت ھذه العملیات أكثر األدوات المالیة رواجاً وأكثر الطرق

لتجنب األخطاء والحصول على عائد مستمر.
ولكن في ظل ھذه األزمة الحالیة أصبح االقتصاد في أوضاع صعبة وتحولت "وول ستریت" إلى
ً (مقایضة الدیون التي ركام وھذا بفضل األفكار الجھنمیة التي تبناھا المقرضون قبل 14 عاما
تخلف أصحابھا عن سدادھا) وھذا ما أجبر دافعوا الضرائب األمریكیون من مد طوق النجاة إلنقاذ
شركة "إیھ آي جي" وھي من كبریات شركات التأمین في الوالیات المتحدة عندما عجزت عن
سداد 14 ملیار دوالر للقروض التي قامت بضمانھا من البنوك االستثماریة وشركات التأمین

وعشرات المؤسسات األخرى حیث أن المقترضین عجزوا عن سداد ھذه الدیون.
وبمقدورنا القیام بإرجاع الكثیر من األخطاء التي وقعت في النظام المالي خالل عام 2007م إلى
عملیات ضمان القروض المتعثرة التي تضخمت حتى وصلت إلى 62 تریلیون دوالر ثم انخفضت
ً لتصل إلى 55 تریلیون دوالر في أوائل تشرین أول/ أكتوبر عام 2008م ویساوي ھذا تدریجیا

المبلغ أربعة أضعاف قیمة جمیع األسھم المتداولة في بورصة نیویورك.
وبما أن عملیات مقایضة الدیون التي یتخلف أصحابھا عن سدادھا یتم التفاوض علیھا بین طرفین
وبصورة غیر معلنة وال تخضع لتشریعات حكومیة ولذلك فإنھ ال توجد آلیة مركزیة لإلعالن عن
األرقام وقیم الدیون التي یجري التفاوض على ضمانھا وھذا ما أدى إلى التعتیم على قیم ھذه

الدیون التي تصل إلى ملیارات الدوالرات.
وقد حدثت أوائل عملیات مقایضة الدیون التي تخلف أصحابھا عن سدادھا في بنك "جیھ بیھ
مورغان" في عام 1997. حیث قام البنك بحصر 300 قرض قیمتھا اإلجمالیة 9.7 ملیار دوالر
وقام بمنحھا إلى شركات كبرى ومتعددة من بینھا "فورد موتروز" و "وول مارت" و "آي بي أم"



ثم قام البنك بعد ذلك بتقسیم ھذه الدیون إلى أجزاء صغیرة أطلق علیھا شرائح وبعد ذلك قام البنك
بتحدید 10% من الشرائح األكثر عرضة للخطر وقام ببیعھا إلى مستثمرین. وبھذه الخطوة فتح
بنك جیھ بیھ مورغان الطریق أمام بقیة البنوك من إزالة أخطار دیونھا من دفاترھا وتحویل تلك

الدیون إلى مؤسسات غیر مالیة مثل شركات التأمین وصنادیق معاشات التقاعد.
وفي وقت قصیر أصبحت عملیات مقایضة الدیون التي عجز أصحابھا عن سدادھا تستخدم كوسیلة
لتشجیع المستثمرین على الدخول في أسواق ناشئة وعالیة المخاطر مثل روسیا وأمریكا الالتینیة

وذلك من أجل تقدیم تغطیة تأمینیة لدیون الدول النامیة.
وبعد انھیار شركات كبرى مثل "إنرون" و "ویرلدكوم" ظھرت بوضوح الحاجة إلى حمایة
الشركات من االنھیار وكانت مقایضة الدیون ھي األداة المناسبة لتلك المھمة وأصبح سوق عملیات
مقایضة الدیون یزدھر یوماً بعد یوم حتى أنھ تضاعف في السنة الواحدة أكثر من مرة، ففي عام
2000م تجاوزت قیمتھ 100 ملیار دوالر حتى وصلت قیمتھ 6.4 تریلیون بحلول عام 2004م.
وبعد ذلك حصل انتعاش في سوق العقارات وقام بنك االحتیاطي الفیدرالي بخفض أسعار الفائدة
مما شجع األمریكیون على شراء المنازل وأصبحت األوراق المالیة (السندات) المدعومة
بالرھونات العقاریة الوسیلة االستثماریة األكثر رواجاً. حیث أقبلت على شراء ھذه السندات

مؤسسات مالیة من بینھا البنوك االستثماریة والبنوك التجاریة وصنادیق معاشات التقاعد.
أما فیما یتعلق بالكثیر من ھذه األوراق المالیة المدعومة بالرھونات العقاریة فقد قام المستثمرون
باستخدام عملیات مقایضة الدیون للحمایة من عجز المقترضین عن السداد. وفي تسعینات القرن
الماضي حظیت ھذه العملیات برواج منقطع النظیر وھذا ما أدى إلى حدوث نمو ھائل في ھذا

السوق.
وبعد وقت قصیر قامت بعض الشركات ومنھا "إیھ آي جي" بتقدیم التغطیة التأمینیة للمنازل
باإلضافة إلى تأمین الرھونات العقاریة الخاصة بالمنازل وذلك عن طریق عملیات مقایضة
الدیون. وعندما تدخلت الدولة إلنقاذ شركة التأمین "إیھ آي جي" وجدت أن قیمة عملیات مقایضة

الدیون المتراكمة علیھا تساوي 440 ملیار دوالر.
ویظھر أن الخطأ الممیت الذي ارتكبتھ شركة "إیھ آي جي" أنھا كانت تتبع طرق التأمین
الكالسیكیة في معامالتھا في سوق عملیات مقایضة الدیون فعندما یتعرض س من الناس إلى
حادث ما مؤمن علیھ عند شركة التأمین فھذا ال یعني بالضرورة زیادة احتمال تعرض ص من
الناس لنفس الحادث (كتأمین السیارات مثالً). ولكن األوضاع تختلف بالنسبة للسندات، فإذا تعرض
سند واحد للخسارة فإنھ یحدث سلسلة من ردود األفعال تزید من احتمال تعرض السندات األخرى
إلى خسارة مماثلة. فإذا تعرض أحد كبار المتعاملین في السوق إلى خسارة فإن الخوف یدب في
نفوس المستثمرین من انتقال المصاعب إلیھم ولذلك فإنھم یبدأون في البحث عن ضمانات وتبدأ

التقلبات في السوق ویتوقف المقرضون عن منح القروض.
ومما زاد الوضع تعقیدا أن الكثیر من المؤسسات كانت مرتبطة مع بعضھا البعض من خالل
عملیات مقایضة الدیون فمثالً بنك "لیمان براذرز" قد دخل في صفقات مقایضة الدیون بمبلغ قیمتھ
700 ملیار دوالر مع شركة التأمین "إیھ آي جي" وھي الضامنة لمعظم تلك الصفقات. وعندما
بدأت األوراق المالیة المدعومة بالرھونات العقاریة تنھار تحتم على شركة "إیھ آي جي" القیام
بالوفاء بالتزامات تبلغ قیمتھا ملیارات الدوالرات وذلك بناء على عملیات مقایضة الدیون. وتبین



أن الشركة غیر قادرة على تغطیة خسائرھا. ومن المعروف أن أسھم شركة "إیھ آي جي" تشكل
جزءاً من مؤشر داوجونز الصناعي وعلیھ فإن انھیار قیمة أسھمھا قد تسبب في انخفاض المؤشر

وھذا ما أدى إلى تعاظم الذعر المالي.
أما عن السبب الذي دفع الحكومة األمریكیة إلنقاذ "إیھ آي جي" فھو أن تلك الشركة كانت تمثل
خط الدفاع األخیر في سوق عملیات مقایضة الدیون. وفیما یتعلق بالبنوك والصنادیق الوقائیة فإن
تعامالتھا كانت تشمل جانبي السوق أي أنھا كانت تشتري وتبیع الدیون في نفس الوقت فكانت
أرباحھا تغطي أیة خسارة تلحق بھا. أما شركة "إیھ آي جي" فكانت عملیاتھا تقتصر على مقایضة
الدیون واالحتفاظ بھا. ولو تركت ھذه الشركة تواجھ االنھیار فإن كل شركة اشترت منھا عقد
مقایضة ستتعرض لخسائر كبیرة في قیمة عقود التأمین التي اشترتھا وھذا ما یخلق مشاكل لتلك

الشركات.
ونظراً للدور السلبي الذي قامت بھ عملیة مقایضة الدیون في األزمة الحالیة فإن الحكومة الفیدرالیة
باشرت بوضع ضوابط لھا وكذلك أعلنت والیة نیویورك أنھا باشرت في اتخاذ إجراءات لتنظیم
عملیات المقایضة اعتباراً من شھر كانون ثاني / ینایر من عام 2009م. ویتردد على ألسنة الكثیر
من الناس أن عملیات مقایضة الدیون قد تكون خطرة عندما یتعامل بھا أشخاص یفتقرون إلى

المسؤولیة.
ً عندما أطلق على ھذه األدوات المالیة (مقایضة الدیون) وكان الملیاردیر "وارن بافیت" محقا

أسلحة الدمار الشامل المالیة.
أما تیري دوھون والتي كانت تعمل في شعبة مقایضة الدیون في بنك "جیھ بیھ مرغان" في
نیویورك وقد أصبح یعرف ھذا القسم فیما بعد بمافیا بنك مورغان. وتتولى دوھون اآلن رئاسة
المؤسسة االستشاریة العاملة في مجال األوراق المالیة المشتقة في لندن حیث قالت "مكنا البنوك
من إزالة أخطار دیونھا من دفاترھا وتحویل تلك الدیون إلى مؤسسات غیر مالیة مثل شركات
التأمین وصنادیق معاشات التقاعد" وتقول دوھون أیضاً وھي ساھمت في إطالق عملیات مقایضة

الدیون "مما یؤسف لھ أن سمعة ھذه العملیات تمرغت في الوحل".



عالقة أزمة اإلقراض (االئتمان) العالمي بصنادیق التحوط.

وجدت صنادق التحوط قبل 60 عاماً، وفي عام 1990م بلغ عدد ھذه الصنادیق 170 صندوقاً،
وأصبحت ھذه الصنادیق التي تملك رأس المال الخاص العباً رئیسیاً في األسواق المالیة العالمیة.
ونمت ھذه الصنادیق وتضاعفت اكثر من 12 ضعفاً حیث كان رأس مالھا في عام 1990م 38.9
بلیون دوالر ومن ثم ارتفع رأس مالھا في عام 2001 إلى 536.9 بلیون دوالر. وفي ھذا العقد
من القرن الواحد والعشرین وخاصة في صیف عام 2008م وصلت عدد صنادیق التحوط إلى
عشرة آالف صندوق حیث كان یوجد تحت تصرفھا وإدارتھا ما یقارب من 2 تریلیون دوالر.
ویوجد حضور لـ 173 صندوق تحوط في كل سوق مالي حول العالم وتعتبر ھذه الصنادیق من

أحد الالعبین الرئیسیین في األزمة المالیة الحالیة.
كشفت األزمة الحالیة عن سمات جدیدة لطبیعة األنظمة االقتصادیة الرأسمالیة العالمیة وعلى وجھ
الخصوص النظام الرأسمالي األمریكي الذي یھدف إلى جني أرباح ضخمة وسریعة معتمداً في
ذلك على المخاطرة ولیس على اإلنتاج الحقیقي، وبعد األزمة المالیة التي قادت إلى انھیار مؤشر
ً بسبب التكنولوجیا "ناسدك" عام 2000م بسبب التالعب في سجالت وحسابات الشركات وأیضا
ً بأن ھذا التوقعات الخیالیة على أن اإلنترنت قادر على إحداث نمو اقتصادي غیر محدود علما
المجال (اإلنترنت) اعتمد في حساباتھ على منتجات حقیقیة، أما رأس المال فقد اتخذ منحا اخر
لزیادة ارباحھ وھو مجال االئتمان اي المغامرة والمقامرة في أسواق رأس المال مثلما یحدث في

الكازینوھات.
أما صنادیق التحوط فھي مؤسسات مالیة غیر مفتوحة أمام عامة الشعب وتقتصر على األثریاء
فقط حیث یستوعب كل صندوق في حده األقصى 500 مستثمر ویدفع كل مستثمر ملیون دوالر
كرسوم اشتراك بالحد األدنى ویتقاضى مدیر الصندوق أجرة من 1-2% من قیمة األصول و

20% من قیمة األرباح وصنادیق التحوط غیر مسجلة وال تخضع للرقابة أیضاً.
تجمع صنادیق التحوط سیولة نقدیة ضخمة ویحققون أرباحاً سریعة وھذا ما أدى إلى انتشارھا في
جمیع أنحاء العالم حیث أنھا تسیطر على ثلث مداوالت األسھم، وھي تمتلك أصوالً بقیمة 2

تریلیون دوالر وفي عام 2006 وصل أجر أحد مدیري صنادیق التحوط ملیار دوالر.
ویتلخص نشاط ھذه الصنادیق بأنھا تقوم بإقتراض األموال من البنوك وبأسعار فائدة منخفضة ثم
ً عن طریق الفرق بین سعري الفائدة تقوم باستثمارھا بأسعار فوائد مرتفعة مما یحقق لھا أرباحا
وھذا ما یطلق علیھ "الرفع المالي". إن ھذه الطریقة التي تتبعھا صنادیق التحوط تؤثر على عولمة
األزمة المالیة. وكتب الخبیر االقتصادي "كینث روجون" في موقع اإلیكونومست اإللكتروني حیث
نقتبس من كتابتھ بعض الشيء "لقد قامت صنادیق التحوط باقتراض مئات ملیارات الدوالرات
وبأسعار فائدة منخفضة جداً من الیابان ومن ثم قامت بإقراض ھذه المبالغ إلى البرازیل وتركیا ألن
ً وأسعاره منخفضة فإن ھذه اإلستراتیجیة أسعار الفائدة فیھما مرتفعة وطالما بقي الین ضعیفا
ً طائلة. ولكن إذا ارتفع سعر الین وھذا سھل الحدوث وذلك بسبب االستثماریة ستحقق أرباحا
الفائض الضخم التي تحققھ الیابان في الحساب الجاري فإن بعض صنادیق التحوط ستتكبد خسائر

مالیة فادحة".



استخدمت صنادیق التحوط مشتقات االئتمان وھي عبارة عن تحویل قروض الرھن العقاري إلى
سندات حیث یمكن تداولھا في األسواق المالیة وھناك سوقین لقروض الرھن العقاري: سوق
الرھن العقاري الرئیسي وسوق الرھن العقاري الثانوي وقد سبق وأن تكلمنا عنھما. وعلى العموم
یتم منح قروض في ھذین السوقین ألناس بدون دفعة أولى ودون وثائق تثبت أھلیتھم ومقدرتھم

على سداد ھذه القروض ولكن الدافع من وراء عملیة اإلقراض ھذه جبایة أرباح من الفوائد.
وقام صندوقان للتحوط تابعان لشركة "بیر – ستیرنز" بجمع مئات المالیین من الدوالرات من
مستثمرین أثریاء وقاموا باقتراض مبالغ من المال تساوي أضعاف المبالغ التي جمعوھا من
المستثمرین األثریاء ومن ثم بدأوا بتداول السندات في سوق القروض العقاریة الثانویة حتى أعلنوا

إفالسھم.
ومن أحد المشتقات االئتمانیة التي مارست صنادیق التحوط نشاطا فیھا ھو الرھان على انقباض
سوق االئتمان وتراجع قیمة األوراق المالیة المدعومة بأصول والتي تعرف باسم "التزامات الدین
المضمونة" ومنھا القروض السكنیة في السوق العقاري الثانوي وھذا ما یظھر حجم المخاطرة

التي دخلت فیھا صنادیق التحوط.
إن الذریعة التي اتخذتھا اإلدارة األمریكیة لرفض الرقابة على صنادیق التحوط ھي ان ھذه
الصنادیق قامت بضخ مبالغ ضخمة في البورصة مما أدى إلى إنعاشھا ولكنھا (صنادیق التحوط)
بدأت تقامر باالئتمان الذي یشكل الزاویة األساسیة في االقتصاد األمریكي وراھنت علیھ كمصدر
أساسي للربح، ولم یأت ھذا الرھان من فراغ إذ یعتبر االئتمان في الوالیات المتحدة المحرك
الرئیسي للنمو االقتصادي، وتضطر األسرة األمریكیة لالقتراض لرفع مستوى معیشتھا وھذا ما

یشجعھا على االستھالك.
إن أصحاب رؤوس األموال یغرون المواطنین األمریكیین باستثمار مدخراتھم في البورصة
وعندما یفقدون ھذه المدخرات یشجعونھم على أخذ قروض بدون ضمانات ولكن بفوائد عالیة. في
المرة األولى سرقت أموال المواطنین كلھا وفي المرة الثانیة تم إقراضھم من أموالھم المسروقة
وبفوائد عالیة وھذا ما یجعلھم غیر قادرین على السداد فتصادر بیوتھم. وھكذا نجد أن رأس المال
یعیش من المقامرة وعلى حساب الناس الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل. ولذلك نجد أن النظام

الرأسمالي یعاني من أزمة أخالقیة، اجتماعیة وسیاسیة في وقت واحد.



الفصل الثالث



أحداث ووقائع األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة في بعض الدول

واإلجراءات التي اتخذتھا ھذه الدول للحد من آثارھا



مقدمة

إن قائمة وقائع األزمة الحالیة قائمة طویلة سواء كانت على الصعید المالي أو االقتصادي ولذلك
سنلجأ إلى توضیح بعض وقائع األزمة لبعض الدول لكي نضع بین یدي القارئ صورة واضحة
عن ھذا الزلزال المالي االقتصادي المرعب والذي بدأ في الوالیات المتحدة وكأن ھذا العالم أصبح
قریة صغیرة. لقد قام النظام الرأسمالي المنھار بإطالق أیادي أصحاب رؤوس األموال الذین
اختاروا طرق المقامرة والمخاطرة بأموالھم من أجل جني األرباح السریعة في مشاریع المضاربة
واالئتمان عالي المخاطرة وابتعدوا عن مشاریع االستثمار في االقتصاد الحقیقي الذي یعود على

المجتمع بالخیر.



الوالیات المتحدة األمریكیة

إن ما جرى في األسبوعین األخیرین من شھر أیلول / سبتمبر من عام 2008م یمكن وصفھ
بزلزال مالي لم تشھد نظم المال العالمیة مثیالً لھ من قبل، ویعود جانب مھم من األزمة الحالیة إلى
تضخم القطاعات المالیة في أمریكا بالدرجة األولى وإلى تابعھا بریطانیا بالدرجة الثانیة. وإنھ من
الجائز القول أن أمیركا فقدت مكانتھا القیادیة كقوة عظمى على رأس النظام المالي العالمي ویجب
أن تجد لغة مشتركة مع شركائھا في العالم لتنظیم األسواق المالیة بعد كل ما تركھ ھذا الزلزال
المالي المدمر من آثار عمیقة على أمریكا ومعظم دول العالم. ومن أحد األمور التي كانت تقف
خلف ھذا الزلزال المالي المدمر جشع وطمع الشركات والمؤسسات المالیة في تحقیق المزید من
األرباح الضخمة والمكافآت المالیة الھائلة التي كانت تصرف إلى كبار المدیرین التنفیذیین في
البنوك االستثماریة وشركات الرھن العقاري فمثالً في عام 2007م حصل مدیر في بنك "بیر
ستیرنز" على 33.9 ملیون دوالر كمرتب وفي بنك "لیمان برذارز" المفلس حصل المدراء على

مرتب 34 ملیون دوالر، وفي "غولدمان ساكس" وصل المرتب إلى 70.3 ملیون دوالر.
ولكي نطرق األبواب من أوسعھا تعود األزمة في جوھرھا إلى سنوات الرئیس األمریكي رونالد
ریغان الذي بدأ بسیاسات تحریر األسواق المالیة وفي تشرین األول / أكتوبر من عام 1999م
ً یقضي بإلغاء ما تبقى من القیود الصارمة أصدر الكونغرس ذو األغلبیة الجمھوریة تشریعا
المفروضة على النظام المالي األمریكي منذ سنوات الكساد الكبیر في ثالثینیات القرن الماضي

وھذا ما أدى إلى وقوع األزمات المالیة المتتالیة.
أما أستاذ االقتصاد األمریكي "جوزیف ستیغلتز" والحائز على جائزة نوبل عام 2001م فقد قال
"لقد كان التنبؤ بوقوع األزمة المالیة الحالیة قائماً وكان من الممكن تفادیھا إال أن اإلدارة األمریكیة
كانت تعتقد أن في مقدورھا أن تخدع األمریكیین لفعل كل ما تتم دعوتھم إلیھ ولقد تعرض

األمریكیین للخداع عندما وقعوا صكاً على بیاض لشن الحرب على العراق.
ولكن الضحایا في ھذه المرة شعوب العالم وخاصة الشعوب التي استجابت حكوماتھم من دون أي
تحفظ في السنوات العشرة األخیرة لفكرتین أصرت علیھما اإلدارة األمریكیة وھما العولمة
والخصخصة. أما العولمة فتعني تراجع الدولة عن أي قیود وضوابط مقررة لدخول وخروج رأس

المال األجنبي وكذلك الحال مع الجوانب األخرى للعولمة مثل التجارة والتكنولوجیا.
أما الخصخصة فحدث وال حرج وھي تعني بیع القطاع العام في كل دولة وبأثمان زھیدة لمن
یرغب في الشراء خصوصاً إذا كان المشتري أجنبیاً وأوصت بھ بعض المؤسسات األمریكیة التي
مألت فضائحھا جمیع أنحاء العالم في األزمة المالیة الحالیة. وھنا یتدخل جوزیف ستیغلیتز بقولھ
إن مؤسسات المال األمریكیة الساقطة ألحقت دماراً شامالً في جمیع أنحاء العالم من خالل
ً لطاقم من الخبراء االقتصادیین في البنك أیدیولوجیة العولمة والخصخصة. وكان ستیغلیتز رئیسا
الدولي وعندما وقع الزلزال المالي المدمر في دول جنوب شرق أسیا عام 1997م عارض بشدة
ولكنھ لم یستطع كبح جماح إصرار وزارة الخزانة األمریكیة وصندوق النقد الدولي على إجبار
تلك الدول على بیع شركاتھا وبنوكھا الناجحة لمؤسسات أجنبیة بسعر بخس. وھذه تعتبر أكبر
عملیة نھب وسلب لصالح مؤسسات المال األمریكیة. وفي ھذه الحالة یمكن القول لقد انقلب السحر



على الساحر ألن بعض تلك المؤسسات المالیة األمریكیة التي شاركت في بیع مؤسسات وبنوك
الدول األسیویة بسعر التراب تستنجد في ظل األزمة الحالیة بأموال دافعي الضرائب وھذا ما یضع
الرأسمالیة األمریكیة في قفص االتھام أمام ھذا العالم المكلوم من آثار وتداعیات األزمة الحالیة

وھذا یعني سقوط النموذج األمریكي للرأسمالیة.
ومن الممكن أن تخرج أمریكا من أزمتھا الحالیة ھذه المرة ولكن بتكلفة عالیة ولكن الذین سیبقون
ضحایا، ھم من یستمرون في غیھم وتبعیتھم العمیاء لقوى العولمة والخصخصة. ففي بدایة شھر
تشرین أول/ أكتوبر من عام 2008م قامت الحكومة المصریة ببیع شركة لكربونات الصودیوم
ً جیده إلى شركة بلجیكیة بـ 760 ملیون جنیھ وھي من أھم شركات القطاع العام وتحقق أرباحا
مصري ففي ھذه الحالة تخسر مصر مرتین مرة بخسارة األرباح التي كانت تحققھا ھذه الشركة،

ومرة أخرى بتحویل ھذه األرباح إلى بلجیكا.
ولدت األزمة المالیة الحالیة من رحم النظام المالي األمریكي حیث بدأت بوادرھا في النصف
األخیر من عام 2007م مع ظھور فقاعة الرھن العقاري حیث ارتفعت أسعار العقارات وبلغت
ذروتھا في عام 2006م وبدأ المقرضون إعالن إفالسھم في عام 2007م حیث بدأت معالم أزمة
مالیة في الظھور. وجدیر بالذكر أن أزمة الرھن العقاري في الوالیات المتحدة دفعت 70 شركة
كانت تعمل في مجال الرھن العقاري إلى تجمید نشاطاتھا وإعالن إفالسھا منذ بدایة عام 2006م
وحتى عام 2009م. إال أن االحتیاطي الفیدرالي األمریكي وبعض السلطات المالیة قللوا من أھمیة
الحدث في البدایة واعتبروھا ظاھرة عرضیة ولن تتعدى الخسارة الناتجة عنھا أكثر من 100

ملیون دوالر.
ً لھذه التوقعات فقد انتشر وباء األزمة المالیة في الوالیات المتحدة إلى األسواق األخرى وخالفا
فانھارت صنادیق التحوط المدعومة وبعض المؤسسات المالیة وحدث اضطراب في اإلقراض
الداخلي بین البنوك وتواصلت فصول األزمة في كانون ثاني / ینایر عام 2008م إثر الكشف عن
عملیات احتیال في بنك "سوسییتیھ جنرال" وسقوط "بیر ستیرنز" في آذار وإعالن "إیندیماك بنك"
أكبر مصرف إدخار في لوس أنجلس عن إفالسھ في حزیران / یونیو 2008 والواقع ان اقسى
فصول االزمة ھو افالس بنك "لیمان براذرز" في ایلول / سبتمر 2008 حیث سجل أكبر عملیة
إفالس في التاریخ األمریكي وبدایة النطالق األزمة المالیة الحالیة وفعال إنھا بدایة رمزیة خطیرة
ألن شركة لیمان برذرز من الشركات القلیلة التي نجت من المذبحة الكبیرة للكساد الكبیر في عام
1929. وھذا ما دعى "آلن جریسبان" رئیس االحتیاطي الفیدرالي األمریكي السابق للقول إن
مؤسسات مالیة كبرى ستلحق بلیمان برذرز لم یجد مصرف لیمان برذرز مخرجاً من أزمتھ ولم
یجد أي جھة مستعدة لشرائھ فما كان علیھ إال أن یعلن إفالسھ وھو رابع أكبر مصرف أعمال في
الوالیات المتحدة وبسقوطھ أصیبت حركة القروض بشلل تام. وعلقت على إفالس ھذا البنك وزیرة
االقتصاد الفرنسي مخاطبة وزیر الخزانة األمریكي ھنري بولسون "إن ترك لیمان برذرز ینھار،
عندما تدعون حجر دومینو یسقط فإن أحجار الدومینو تسقط". وكذلك شركة "میرل لینش" التي
كانت على وشك انھیار شبھ كامل حیث قام "بنك اوف أمریكا" بشرائھا وقد أھدر أحد المضاربین
التابعین لشركة "میرل لینش" 120 ملیون دوالر في إطار نشاطاتھ داخل أسواق العملة وكذلك فقد
مضاربون آخرون تابعین لنفس المؤسسة مئات المالیین من الدوالرات المتعلقة بمشتقات مالیة
ائتمانیة ولكن ھذه الخسائر المالیة لم تظھر إال بعد أن قامت میریل لینس بمنح موظفیھا عالوات



مقدارھا 3.6 ملیار دوالر وتعمل ھذه الشركة في مجال السمسرة وبلغت خسائرھا خالل األشھر
الثالثة األخیرة من عام 2008م. 13.8 ملیار دوالر.

أما مجموعة سیتي غروب المصرفیة صاحبة أكبر شبكة خدمات في العالم وتمتلك 12 ألف فرع
في 107 بلدان ویعمل فیھا ما یقارب من 358 ألف موظف وتحتوي على 200 ملیون حساب
مصرفي وقد صنف سیتي غروب عام 2008م بالمصرف األغنى بالعوائد في العالم. ویعتبر ھذا
المصرف، المصرف األول في الوالیات المتحدة وقد أعلن في 23 تشرین ثاني / نوفمبر عام
2008م أنھ على حافة االنھیار وإذا لم تقم الدولة بمد العون لھ فإنھ سیعلن إفالسھ. ویملك األمیر
السعودي الولید بن طالل 250 ملیون سھم في سیتي غروب وھي أكبر حصة لفرد وتساوي %4
من مجموع أسھم المصرف وقد أبدى األمیر رغبة في دعم المصرف من أجل أن یتمالك توازنھ
وذلك بشراء المزید من األسھم لیرفع حصتھ من 4% إلى 5% من مجموع أسھم سیتي غروب
ولكن ھذه الخطوة لم تنجح في كبح انخفاض أسھم مجموعة سیتي غروب في بورصة وول
ستریت وخاصة بعد إعالن الخزینة األمریكیة امتناعھا عن مساعدة المصارف والشركات. وكذلك
بنك "یو بي إس" الذي كان یلقب بأول مصرف سویسري والذي دعمتھ الدولة قبل أن تنھار سمعتھ
بسبب إدارتھ السیئة والفضائح المترتبة علیھا. ومن بین البنوك المفلسة بنك "إندي ماك" الذي یملك
أصوالً بقیمة 32 ملیار دوالر وودائع بقیمة 19 ملیار دوالر وتوقع (كریستوفر والین) العضو في
شركة أبحاث "تحلیالت المخاطر المؤسسیة" أن یتم إغالق ما یقارب من 110 بنك تصل قیمة

أصولھا 850 ملیار دوالر وذلك بحلول منتصف عام 2010.
أما عمالق التأمین األمریكي "إیھ أي جي" فقد مدتھ الحكومة بمبالغ ضخمة بلغت 85 ملیار دوالر
للحیلولة دون إفالسھ وانھیاره وأما مصرف "سوسییتیھ جنرال" الفرنسي فقد سجل في كانون ثاني

/ ینایر 2009م خسارة فادحة.
ووقع في الوالیات المتحدة األمریكیة اندماج بین البنوك لتالفي خطر االنھیار فالقائمة طویلة ولكن
نكتفي بذكر بعضھا فمثالً اندمج بنك "كانتري واید" مع "بنك أوف أمریكا" واندمج "واكوفیا" مع
"ویلبس فارغو" واندمج "واشنطن میوتشوال" مع "جاي بي مورغان تشایس" وكذلك "ناشونال
سیتي" مع "بي إن سي" وفي عام 2008 سجلت الئحة اإلفالسات المصرفیة في الوالیات المتحدة

األمریكیة 25 إفالساً وھي األكبر في عام في تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة.
وفي كانون األول من عام 2008م تم اإلعالن عن فضیحة مالیة بطلھا والمتھم بھا من أشھر
مدراء الصنادیق االستثماریة في نیویورك إنھ برنارد مادوف وقد بلغت قیمة عملیات االحتیال التي
قام بھا 50 ملیار دوالر. وقد تعرضت كل من "وول ستریت" والمؤسسات المصرفیة الكبرى
والصنادیق االستثماریة واألغنیاء الكبار والمشاھیر والمتقاعدین والمؤسسات الخیریة إلى عملیة
االحتیال ھذه في الوالیات المتحدة وفي دول أخرى في العالم مثل أوروبا والیابان وإسرائیل. وقد
قام مكتب التحقیقات الفیدرالي "إف بي أي" باعتقال برنارد مادوف الملیاردیر الیھودي األمریكي
ً وھو الرئیس السابق لبورصة "ناسدك" بتھم تتعلق باالحتیال في ما سمي بمشروع (70) عاما
"بونزي" والذي كان یقدم إلى المستثمرین األوائل (القدامى) عائداً أعلى من أموال المستثمرین
الجدد. ولقد كشفت عملیة االحتیال عندما رغب عمالء مادوف في سحب أموالھم من صنادیقھ

فاكتشفوا أنھا فارغة.



وننتقل من مشاكل القطاع المالي وأزماتھ الكثیرة إلى نظام الرعایة الصحیة في الوالیات المتحدة
وفي تقریر صادر عن المركز األمریكي للتقدم في واشنطن وجد أن ما یقارب من 14 ألف
أمریكي یفقدون تأمینھم الصحي یومیاً، وأن أربعة مالیین أمریكي فقدوا تأمینھم الصحي حتى شھر
شباط 2009م وأثار التقریر إلى أن عدد األشخاص الذین كانوا ال یحملون بوالص تأمین صحي
ً أي ما یقارب من 16% من مجموع سكان قبل بدء األزمة المالیة االقتصادیة بلغ 46 ملیونا

الوالیات المتحدة األمریكیة.
اتفق الخبراء االقتصادیون على أن األزمة المالیة العالمیة انتقلت من القطاع المالي إلى قطاعات
االقتصاد الحقیقي وسنقوم بتوضیح األزمة االقتصادیة التي حلت بصناعة السیارات في الوالیات
المتحدة األمریكیة والتي تعتبر من أھم وأكبر قطاعات اإلنتاج في أمریكا. إن االختالف السیاسي
بین توجھ الدیمقراطیین الداعم لتقدیم العون لشركات السیارات الثالث المتعثرة جنرال موتورز،
وفورد موتورز، وكرایسلر والتوجھ الجمھوري الرافض لتقدیم العون ومطالبة الشركات الثالث
القیام بإنقاذ نفسھا وھذا ما حال دون إقرار خطة بقیمة 14 ملیار دوالر إلبعاد شبح اإلفالس عن

صناعة السیارات األمریكیة.
إن تعثر تمریر خطة اإلنقاذ یؤشر بأن شركتین من ثالث شركات في طریقھا إلى اإلفالس وھذا
یھدد عدداً كبیراً من العمال بالوقوف عن العمل وذلك ألن قطاع السیارات األمریكي واألنشطة
التابعة لھ تستوعب 2.2 ملیون عامل. وأكدت كبریات شركات صناعة السیارات الثالثة في
الوالیات المتحدة أنھا تواجھ خطر اإلفالس بسبب ردود فعل األزمة المالیة العالمیة الراھنة
وطالبت الدولة بالتدخل الفوري إلنقاذھا. وتسعى ھذه الشركات للحصول على قروض إنقاذ وھي

ضروریة لتفادي انھیار ھذه الصناعة في ظل تراجع المبیعات إلى أدنى مستویاتھا منذ 25 عاماً.
وتضغط شركات جنرال موتورز وفورد موتورز وكرایسلر على الكونغرس لتخصیص مبلغ 25

ملیار دوالر لدعم شركات إنتاج السیارات في الوالیات المتحدة األمریكیة.
أما شركة جنرال موتورز فقد تكبدت خسائر فادحة وحسب صحیفة "واشنطن بوست" فإن إیرادات
الشركة انخفضت بنسبة 11% من شھر تموز / یولیو 2008م حتى تشرین األول / أكتوبر من
نفس العام مقارنة مع الفترة نفسھا من العام الماضي كما أن السیولة المالیة انخفضت من 26.6
ملیار دوالر إلى 18.9 ملیار دوالر خالل األشھر الثالثة األخیرة من عام 2008م. وقد تجاوز
انخفاض أسھم الشركة منذ بدایة العام وحتى شھر تشرین الثاني / نوفمبر من عام 2008م %85
وھو أدنى مستوى لھا منذ 62 عاماً. وتواجھ الشركة خطر اإلفالس وأنھا ستفعل كل ما في وسعھا
من أجل تجنب ھذا المصیر وأنھا تكبدت خسائر جسیمة بلغت 4.2 ملیار دوالر. وبلغت نفقاتھا في
الربع الثالث من عام 2008م 6.9 ملیار دوالر. وتراجعت مبیعاتھا في تشرین األول / أكتوبر
2008م أكثر من 45% مقارنة بنفس الشھر من العام الماضي وشھدت أسواق السیارات في

أمریكا وأوروبا ھبوطاً حاداً في المبیعات.
وتعتبر شركة فورد موتورز ثاني أكبر مصنع للسیارات في الوالیات المتحدة وقد أعلنت عن
خسائر في الثالثة شھور األخیرة من عام 2008 مقدارھا 3 ملیارات دوالر وأنھا قررت تخفیض

عدد موظفیھا بنسبة 10% وتجمید المكافآت.
وأكدت الشركة أن تأثیرات األزمة المالیة العالمیة على ھذا القطاع ستكون كبیرة وعمیقة وطویلة

المدى أكثر مما كان متوقعاً من قبل.



أما شركة كرایسلر األمریكیة لصناعة السیارات فقد أعلنت عن خطة قدمتھا إلى الكونغرس أنھا
معرضة لإلفالس إذا لم تحصل على مساعدة الحكومة الفیدرالیة وقد حددت الخطة كمیة األموال
المتوفرة لدیھا حتى نھایة عام 2008م وھي بمقدار 2.5 ملیار دوالر وأوضحت أن السیولة
المتوفرة لدیھا یمكن أن تتدنى إلى ما دون المستوى المطلوب لتأمین مستقبل الشركة خالل الفصل
األول من العام 2009م في حال عدم زیادة رأس المال وأعلنت أنھا ستلغي 12 ألف وظیفة في

السنتین المقبلتین.
ما زالت األزمة المالیة تلقي بتوابعھا على االقتصاد العالمي حیث طالت مختلف القطاعات
االقتصادیة في الوالیات المتحدة وأوروبا وتسببت في كثیر من الخسائر المالیة التي یصعب
حصرھا وتقدیرھا. ولقد قمنا بشرح مبسط آلثار األزمة المالیة على قطاع صناعة السیارات في
الوالیات المتحدة ونكتفي بذلك ألن القطاعات االقتصادیة الحقیقیة التي لحقت بھا آثار األزمة
الراھنة كثیرة ومتعددة في الوالیات المتحدة وھذا ما یؤثر على االستثمار ویؤدي إلى حالة
ً إلى انخفاض الطلب االنكماش االقتصادي وتراجع نسبة النمو االقتصادي مما یؤدي أیضا
واالستھالك كنتیجة إلى تدني األجور وتدھور القدرة الشرائیة. وسیزداد عدد العاطلین عن العمل
ً نتیجة إلفالس الشركات مما یؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وھذه األوضاع في مجملھا تؤثر سلبا
على الوضع االجتماعي مثل قطاعات الصحة والتعلیم واإلسكان وھذه المؤشرات جمیعھا تثبت
دخول البلد في حالة ركود اقتصادي. وقد اتخذت عدة إجراءات في الوالیات المتحدة للتخفیف من

آثار األزمة الراھنة على األوضاع االقتصادیة في الوالیات المتحدة ومنھا ما یلي:
- قدم مجلس االحتیاطي الفیدرالي األمریكي جرعة من الدعم بأنھ على استعداد لشراء كمیات ھائلة

من الدیون قصیرة األجل للشركات وھذا ما یزید من السیولة بین أیدي ھذه الشركات.
- حذر بن بیرنانكي رئیس مجلس االحتیاطي الفیدرالي األمریكي من أن، األزمة المالیة لم تؤد فقط
إلى إبطاء األداء االقتصادي الحالي في الوالیات المتحدة بل إنھا قد تطیل اآلالم الناجمة عنھا
وعلیھ فإن ھذا الوضع القائم یفتح الباب أمام خفض معدل الفائدة في محاولة إلعطاء دفع لالقتصاد
المترنح في البالد. وھكذا قام االحتیاطي الفیدرالي بتخفیض سعر الفائدة حتى تصل إلى 1% من

أجل عدم توقف المستثمرین عن طلب االئتمان فیكرس ذلك حالة الركود االقتصادي.
- وفي نھایة عام 2008م أعلن االحتیاطي الفیدرالي بأنھ سیشتري سندات خزینة لكي یزود
المؤسسات بالسیولة وذلك من أجل السوق التي أصیبت بالشلل ونوضح أنھ شكل ھیئة متخصصة
لشراء سندات خزینة مدتھا ثالثة شھور، سواء أكانت مضمونة بأصول أم لم تكن ویتم تمویل
عملیة شراء سندات الخزینة من ودیعة خاصة لدى االحتیاطي الفیدرالي في نیویورك الوسیط

التقلیدي مع األسواق المالیة.
- یأمل كثیر من المستثمرین باتخاذ قرار سیاسي بتخفیض معدل الفائدة إلنعاش االقتصاد
ویشعرون بارتیاح اتجاه الخطوة التي یقوم بموجبھا االحتیاطي الفیدرالي بشراء الدیون القصیرة
األجل والمعروفة باسم األوراق التجاریة وذلك من أجل تمویل عملیاتھا الیومیة مثل شراء المعدات

ودفع الرواتب.
- في خالل عام ونصف من بروز األزمة الحالیة في المؤسسات واألسواق المالیة قامت الحكومة
بالتعامل مع حاالت التعثر واإلفالس في ھذه المؤسسات بتأمیمھا ولكن من قبیل المراوغة
والمكابرة فإن الحكومة األمریكیة وأجھزتھا اإلعالمیة استخدمت كلمة "االستحواذ" أو "شراء



أسھم" في الشركات والبنوك المفلسة بدالً من كلمة تأمیم ألن كلمة تأمیم مرتبطة بالقاموس
االشتراكي والعكس ما یحدث في أوروبا حیث تستخدم كلمة تأمیم لبسط سیطرة الدولة على
الشركات والبنوك المتعثرة المفلسة. وفي نھایة أیلول / سبتمبر من عام 2008م قامت الحكومة
األمریكیة بضخ بلیونات الدوالرات في أسواق المال األمریكیة واالقتصاد األمریكي المتعثر وقد
حدا حدو ھذه الخطوة األمریكیة العدید من بلدان العالم من الیابان إلى بلجیكا وإلى أسواق في أسیا

وأمریكا الجنوبیة.
- سعت الخزانة األمریكیة إلعادة تنشیط النظام المالي األمریكي الذي یقف على حافة االنھیار التام
وذلك بوضع خطة إنقاذ بقیمة 700 ملیار دوالر صادق علیھا الكونغرس في الثالث من تشرین
أول / أكتوبر عام 2008م وقد توقع الخبراء أن تبقى المصارف الكبرى في الوالیات المتحدة من
18-36 شھراً في غرفة اإلنعاش ألن المال الذي ضختھ الدولة (700) ملیار دوالر یسد ثغرات

في النظام المصرفي ولكنھ ال یمول نموه.
- وقع الرئیس األمریكي أوباما في شھر شباط من عام 2009م على رزمة تحفیز قیمتھا 787
ملیار دوالر واشترط أن تنفق ھذه الرزمة على مشاریع لألشغال العامة مثل إصالح الطرق وبناء
مشاریع للسكك الحدیدیة وتوسیع البنى التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وأن ینفق جزء آخر من ھذه
الرزمة على الخدمات االجتماعیة وخفوضات ضریبیة وأنھ من محور األولویات لھذه الرزمة ھو

عودة االقتصاد األمریكي إلى النمو حیث یواجھ ركوداً عمیقاً.
- وفي أثناء ذلك تمت الموافقة في والیة كالیفورنیا األمریكیة على موازنة جدیدة تھدف إلى سد
العجز في الوالیة األغنى واألكثر عدداً بالسكان حیث بلغت قیمتھا 42 ملیار دوالر. وتتضمن

موازنة ھذه الوالیة خفضاً للنفقات وإجراءات لزیادة الواردات من ضمنھا زیادة الضرائب.
وبالرغم من ھذه اإلجراءات المتخذة للتخفیف من آثار األزمة الراھنة على االقتصاد األمریكي
بشقیھ المالي والعیني إال أنھا ما زالت في أوجھا والخروج منھا یحتاج إلى وقت طویل وتكلفة

عالیة.
ً على ما سبق ذكره عن األزمة المالیة االقتصادیة الراھنة في الوالیات المتحدة األمریكیة وتعلیقا
والعالم نجد أن الطبقات الرأسمالیة الحاكمة قامت بتبسیط األزمة الحالیة وخاصة في الوالیات
المتحدة وذلك من أجل التغطیة على جذور وعمق وشمولیة األزمة. وقد أفاد بعض الخبراء
االقتصادیون أن ھذه األزمة ھي أزمة سیولة ویمكن معالجتھا بضخ كمیات كبیرة من السیولة في
األسواق بواسطة االحتیاطي الفیدرالي األمریكي والبنوك المركزیة في جمیع أنحاء العالم إال أن

األزمة ما زالت باقیة وتتعمق یوماً بعد یوم.
وقال البعض اآلخر إن األزمة ھي أزمة الرھون العقاریة الفاسدة والتي منحت إلى أناس ال
یستحقونھا من الفقراء، ولكن في الحقیقة تم توریق الرھونات العقاریة وبیعھا وتوزیعھا في معظم
األسواق المالیة وعندما انفجرت الفقاعة العقاریة وانخفضت قیمة العقارات تحولت ھذه األوراق
المالیة إلى كتل سامة وقامت بسد طرق انسیاب األموال إلى األسواق المالیة األمریكیة والعالمیة
والحل لھذه األزمة ھو إنقاذ أو تأمیم أو تعویض خسائر المؤسسات العقاریة من أموال دافعي
الضرائب الغیر أثریاء ولكن ھذه اإلجراءات لم تكبح األزمة بل زادتھا نمواً وزادت األسواق

تدھوراً.



ومن ثم انتقلت األزمة من كونھا أزمة سیولة إلى أزمة نقص في الرسامیل لدى المؤسسات المالیة
الشاملة والتي تمارس عدة مھام مثل مھام التأمین ومھام للوساطة ومھام البنوك التجاریة وبنوك
التوظیف. ویوجد نقص في الرسامیل لدى بنوك التوظیف العمالقة وخاصة في الوالیات المتحدة
وذلك بسبب انخفاض أسعار موجوداتھا وارتفاع نسبة القروض المعدومة وبما أن نسبة األموال
األساسیة إلى مجموع الموجودات عند ھذه المؤسسات وصل إلى واحد إلى ستین (1/60) فإنھ
عند انخفاض األسعار في السوق تصاب ھذه المؤسسات بخسائر فادحة تفوق رؤوس أموالھا
األساسیة وھذا ما یدفعھا إلى اإلفالس وخاصة عند سحب الودائع المودعة لدیھا مثل ودائع البنوك

التجاریة وصنادیق األموال.
وإلنقاذ ھذه المؤسسات المالیة یتم ضخ األموال العامة فیھا. والجھة القادرة على ھذه العملیة
والمسیطرة على األموال العامة وعلى أموال دافعي الضرائب ھي الخزینة. وھذا ما یتطلب من
الحكومات رفع الضرائب غیر المباشرة التي تتحملھا الطبقات المتوسطة والفقیرة وخفض الضریبة
على الشركات والمؤسسات الرأسمالیة الخاصة وخفض اإلنفاق العام وخاصة اإلنفاق االجتماعي
الموجھ إلى الطبقات الكادحة بشكل خاص. وھذا ما یؤدي إلى اتساع الھوة بین طبقات المجتمع
وإحیاء التناقضات االجتماعیة. ولذلك یقول أحد المفكرین وھو "مایكل ریني" إن ھذه الحلول تمثل

"شكالً آخر من الرأسمالیة تتولى فیھ الدولة حمایة األغنیاء لتقیھم خسائر كبیرة".
وتقود ھذه السیاسات اإلنقاذیة إلى زیادة المدیونیة العامة والتي تجاوزت حدود عشرة تریلیونات
دوالر في الوالیات المتحدة األمریكیة وتزداد الھوة بین من یملكون ومن ال یملكون، وبین أصحاب
رؤوس األموال والقوى العاملة. وال بد من الذكر أن ھذه الممارسات ھي نابعة من أخالقیات
اللیبرالیة الجدیدة التي سیطرت على الفكر االقتصادي الرأسمالي منذ وصول المحافظین الجدد إلى
السلطة في أمریكا وبریطانیا في بدایة الثمانینات من القرن الماضي وتعمیم ھذه األیدیولوجیات

على المؤسسات والدول التابعة.



إنجلترا:

إن االقتصاد اإلنكلیزي ھو أكثر االقتصادیات األوروبیة تأثراً باألزمة الحالیة وذلك لسببین أولھما
أن إنجلترا تعتبر من مراكز الخدمات المالیة القویة في العالم وثانیھما العالقات القویة والوثیقة التي
تربط إنجلترا بالوالیات المتحدة األمریكیة التي نشأت فیھا األزمة الحالیة ومن ثم انتقلت إلى بقیة

دول العالم.
إن اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات بعد وقوع األزمة الحالیة في 13 أیلول / سبتمبر من عام
2008م كانت ذات طابع تدخلي وھدفھا إبعاد شبح اإلفالس عن المنظومة البنكیة وتمكینھا من

القیام بمھامھا كتمویل المقاوالت
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واالقتصاد الوطني. ولذلك كان غوردن براون أول من بادر في ربیع 2008 إلى تأمیم أول بنك
قبل أن تنطلق األزمة، وبعد ذلك شرع في وضع برامج إنعاش للمنظومة البنكیة.

ففي الشھر األول من عام 2009م ظھرت خسائر أسھم المصارف البریطانیة حیث ھبط سھم بنك
"باركلیز" 20% وانخفضت أسھم مجموعة "لویدز" المصرفیة 15% وھذا ما حدث في ظل
مخاوف من أن یحتاج المصرفان باإلضافة إلى مصرف "رویال بنك اوف إسكوتالند" إلى دعم
حكومي كبیر أو تأمیمھم بالكامل. ولقد وجھت خطط إنقاذ المصارف ضربة قویة إلى وضع المالیة
العامة في بریطانیا حیث ارتفع العجز في شھر كانون األول/ دیسمبر من عام 2008م إلى أعلى
مستویاتھ وذلك بسبب إعادة تمویل "رویال بنك أوف إسكوتالند". وقد طالت ھذه البیانات الجنیھ
اإلسترلیني التي انخفضت قیمتھ مقابل الدوالر إلى أدنى مستویاتھا منذ سبع سنوات ونصف وذلك
بسبب التوقعات التي كانت تتنبأ بأن القطاع المالي البریطاني سیبقى اقتصاد البالد ضعیفاً بالرغم

من وجود خطط إلنقاذ المصارف والتحفیز المالي وخفض سعر الفائدة.
وأفاد مكتب اإلحصاءات الوطنیة في انجلترا أن القطاع العام یعاني من عجز صافي مقداره 44.2
ملیار جنیھ إسترلیني (62 ملیار دوالر) في كانون أول من عام 2008م وھذا أعلى مستوى لھ
ً إلى إعادة تمویل الحكومة لمصرف "رویال بنك أوف على اإلطالق ویرجع نصف العجز تقریبا

إسكوتالند".
وفي مؤشر لعدم استجابة االقتصاد اإلنكلیزي إلى برنامج اإلنقاذ التي قامت بھا الحكومة فإن
البیانات المتعلقة بالناتج القومي اإلجمالي البریطاني للربع األخیر من عام 2008م تعبر عن ركود

اقتصادي للمرة األولى منذ عام 1992.
وقامت الحكومة البریطانیة بإجراء محادثات مع مصارف كبرى من أجل ضخ أموال عامة فیھا
واجتمعت ھذه المصارف مع وزیر الخزانة في نھایة عام 2008م من أجل تعدیل ھیاكل رأس

المال كأحد البدائل التي تجري مناقشتھا.
وقالت مصادر أخرى أن، مصارف "رویال بنك أوف إسكوتالند" و "لویدز" و "باركلیز" الكبرى
تحتاج إلى 15 ملیار جنیھ استرلیني أي ما یعادل 26 ملیار دوالر لمساعدتھا على تجاوز األزمة
المالیة التي تجتاح أسواق المال العالمیة وقال وزیر الخزانة البریطاني سنعمل على دعم االستقرار

ودعم النظام المصرفي لكي یعمل بشكل جید.
وأعلن بنك باركلیز البریطاني أنھ اقترح جمع 7.3 ملیار جنیھ إسترلیني أي أكثر من 11.5 ملیار
دوالر أمریكي لتحسین وضعھ المالي وأنھ ینوي جمع ھذا المبلغ من صنادیق استثمار األسر
الحاكمة في دبي وأبو ظبي. وبعكس المصارف األخرى البریطانیة الكبیرة لم یقبل مصرف
باركلیز المساعدة المالیة التي قدمتھا الحكومة البریطانیة لتحسین أوضاع البنوك المتأثرة باألزمة
المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة وذلك من أجل أن، یبقى قویاً وحراً. وفي حال نجاح ھذا البنك
في تنفیذ خطتھ فإن الخلیجیون سوف یمتلكون نحو 32% من مجموع أسھم البنك ومن خالل ھذه
الخطة فإن باركلیز قد ینجح في تجنب شراكة دافعي الضرائب البریطانیین وقد علم أن الشیخ
منصور بن زاید آل نھیان سیستثمر في باركلیز مبلغ 5.5 ملیار دوالر وھذا ما یملكھ %16.3
ً یتخطى 3.2 ملیار دوالر من المصرف. ومن المتوقع أن تدفع الشركات القابضة القطریة مبلغا
بینما من المنتظر أن تساھم شركة تشالنجر المملوكة لألسر الحاكمة في قطر أكثر من 480 ملیون



دوالر ویسعى البنك أیضاً إلى جمع 2.5 ملیار دوالر من مؤسسات مالیة محلیة في بریطانیا مثل
صندوق التقاعد. وفي حالة تمكن البنك من جمع ھذه المبالغ فإنھ سیحافظ على قوتھ واستقاللیتھ.

ویذكر أن الحكومة البریطانیة قررت إنشاء صندوق إعادة رسملة البنوك إلى غایة 47 ملیار أورو
إلنقاذ عدة مصارف بریطانیة من اإلفالس ویمكن للدولة أن تملك إلى غایة 60% من رأسمال

البنك الذي رفعت رأسمالھ وباستطاعتھا إلغاء المكافآت المالیة السنویة للمدراء الكبار.
وكذلك قامت الدولة بتأمیم شركة "نورثرن روك" حیث انتقلت ملكیتھا إلى الدولة وھي شركة

تتعامل مع المجاالت المتعلقة بالرھن العقاري.
وكان برنامج اإلنقاذ البریطاني ھو من أجرأ برامج اإلنقاذ التي اتبعت ویبلغ حجمھ 640 ملیار
أورو استخدم منھا 321 ملیار أورو لضمان القروض ما بین البنوك واستخدم 256 أورو لضخ
السیولة في المؤسسات المالیة واالقتصادیة إلنقاذھا من خطر اإلفالس. باإلضافة إلى ذلك استخدم

مبلغ 75 ملیار جنیھ إسترلیني في تملك ثالث بنوك.
وعندما أدخل الیورو عام 1998 إلى مناطق االتحاد األوروبي بقیت بریطانیا خارج منطقة الیورو
ألن الرأي العام البریطاني منذ البدایة رفض االنخراط في منطقة الیورو والتخلي عن الجنیھ
االسترلیني ألبعاد تاریخیة وثقافیة. فعندما أدخل الیورو كان الجنیھ اإلسترلیني یساوي 1.4 یورو.
ومن ثم ارتفعت قیمتھ عام 2000 إلى 1.83 یورو وأصبح یتساوى مع الیورو في بدایة عام
2009م بل یقل عنھ وانخفضت قیمة الجنیھ اإلسترلیني مقابل الدوالر حتى وصلت إلى 1.3
دوالر في شھر كانون الثاني/ ینایر عام 2009م وھو أدنى حد تصل إلیھ قیمة الجنیھ اإلسترلیني.

إن انخفاض قیمة العملة البریطانیة تعكس تدھور األوضاع االقتصادیة اإلنكلیزیة وكذلك فشل
سیاسة بنكھا المركزي. ومع أن انخفاض قیمة العملة یشجع زیادة الصادرات ولكن ھذا لن یكون
ممكناً إال إذا تجدد الطلب وزاد نمواً في أوروبا والوالیات المتحدة. كما أن ذلك سیخلق صعوبات

في تمویل للمدیونیة العامة التي ترتفع یوماً بعد یوم.
وفي خطابھ أمام الكونغرس األمریكي ركز جوردن براون على النقاط التالیة:

- أكد على أن األزمة الحالیة ھي أزمة عالمیة ولیست معزولة ضمن حدود الوالیات المتحدة.
- حث الوالیات المتحدة على مقاومة اإلجراءات الحمائیة التجاریة ألنھا ال تحمي أحدا.

- طالب بتنحیھ الخالفات بین زعماء أمریكا وقادة العالم للخروج من الكساد.
- أكد على وجود قیادة أوروبیة في الوقت الحاضر ھي األكثر تأییداً للوالیات المتحدة في التاریخ

الحدیث وھي صدیقة ألمریكا.
- قدم رؤیة بأن أمریكا وعدداً محدداً من دول العالم ال یستطیعون تحمل عبء إعادة االقتصاد

العالمي إلى النمو بعد وقوع ھذه األزمة األسوأ منذ عقود.
- طالب بخفض أسعار الفائدة على مستوى العالم وعلى وضع خطط تحفیز على مستوى العالم

أیضاً وذلك لمعادلة عمق الكساد وحجم االنتعاش الذي یجب تحقیقھ.
- االستفادة من الدروس التي أفرزتھا األزمة االقتصادیة.

- وأضاف أن المؤسسات المالیة مترابطة مع بعضھا البعض إلى درجة أن أي مصرف سيء في
أي مكان یشكل خطراً على المصارف الجیدة في كل مكان.

لقد ظھر رئیس الوزراء البریطاني وكأنھ المنقذ األساسي من األزمة وذلك من خالل مبادراتھ
وخططھ الداخلیة إلصالح األوضاع المالیة واالقتصادیة وكذلك القیام بالتنسیق مع األوروبیین



واألمریكیین ولكن مع مرور الزمن واألشھر واألیام ظھرت شكوك حول مدى فاعلیة مخططھ بكل
محتویاتھ مثل تأمیم البنوك ودعمھا بمخصصات عالیة جداً وتخفیض معدل الفائدة إلى حدود
ً عما كانت 1.5% (8 كانون ثاني/ ینایر 2009) ثم 1% (6 شباط / أكتوبر 2008) عوضا
علیھ معدل الفائدة 5% (تشرین أول/ أكتوبر 2008) ثم قرار تخفیض معدل الضریبة على القیمة
المضافة وعلیھ فإن اآللیة االقتصادیة بقیت عاجزة ولم تتجاوب إیجابیاً مع اإلصالحیات والخطط
واألعمال ألن ما تقوم بھ الدولة عبارة عن عملیات ترقیع في نظام فاسد أثبت فشلھ ویلزمھ حلوالً

جذریة.
ً من دخولھا وبقیت بعض البنوك حذرة وترفض الدخول في عملیات االقتراض من الدولة خوفا
كشریك علماً بأن ھذه البنوك خسرت الكثیر من قیمتھا في األسواق المالیة. وھكذا اضطرت الدولة
إلى وضع برنامج تكمیلي في 19 كانون ثاني/ ینایر عام 2009م وبناء على ھذا البرنامج قامت
الدولة بإعطاء ضمان باسترداد نصف القروض المقدمة إلى المشاریع الصغیرة والمتوسطة وھكذا

أصبحت الدولة مساھمة في أصول العدید من البنوك.
وفیما یتعلق بالبطالة في إنجلترا أفاد مكتب اإلحصاءات الوطنیة أن نسبة البطالة ببریطانیا وصلت
إلى 6.1% في األشھر الثالثة األخیرة المنتھیة في شھر تشرین ثاني / نوفمبر من عام 2008م
وھو رقم قیاسي منذ عام 1999م. وصرح مكتب العمل الدولي أن عدد العاطلین عن العمل ارتفع
بمقدار 131 ألف شخص في األشھر الثالثة المنتھیة في تشرین ثاني/ نوفمبر من عام 2008م
وھذا ما یدل على أن األزمة الحالیة بشقیھا المالي واالقتصادي خلقت بطالة تزداد یوماً بعد یوم في
المجتمع البریطاني. وقالت كبرى شركات التعدین في العالم "بي أتش بي بیلیتون" بأنھا ستستغني

عن 6% من القوة العاملة لدیھا.
وتتوقع نقابات العاملین في المصارف أن یخسر حي المال في لندن نسبة تتراوح بین %35-25
من أصل مجموع العمال فیھ والبالغ عددھم 350 ألف شخص وقد ترتفع النسبة إلى 40% إذا

امتدت األزمة بعد 2010م.
وفیما یتعلق باإلسكان في انجلترا فقد في عام 2008 40 ألف مواطن منازلھم وذلك لعدم قدرتھم
على تسدید القروض العقاریة وھو الرقم األعلى المسجل منذ عام 1996 فیما یتوقع كثیر من
المحللین أن یفقد المزید من المواطنین مساكنھم نتیجة لألزمة المالیة والركود االقتصادي
البریطاني وكما ذكرنا سابقاً أن عدد الفاقدین لمنازلھم في عام 2008م 40 ألف مقابل 25900

في عام 2007.
وبعد خفض الفائدة في تشرین ثاني/ نوفمبر عام 2008م تراجعت أسعار المنازل بمعدل شھري
ھو األسرع منذ 16 عاماً وتدھورت مبیعات السیارات الجدیدة بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي
وفي شھر شباط / فبرایر من عام 2008م أعلنت شركة الخطوط الجویة البریطانیة "یریتش
إیرویز" أنھا تكبدت خسائر بلغت 70 ملیون جنیھ إسترلیني خالل األشھر التسعة المنتھیة في 31

كانون األول من عام 2008م.
وال بد من الذكر أن قائمة الفعالیات االقتصادیة والمالیة التي أصیبت بعدوى ھذه األزمة العمیقة في
إنجلترا طویلة ومتعددة وال یوجد مجال لذكرھا بالكامل وإعطاء معلومات عنھا واكتفینا بشرح

بعض الفعالیات الھامة ومدى تأثرھا باألزمة الراھنة.



ألمانیا:

دخل االقتصاد األلماني في مرحلة ركود في عام 2008 وقلصت األزمة المالیة الطلب على
الصادرات ومن المتوقع أن یحدث انكماش في االقتصاد األلماني في عام 2009م بنسبة %2

وھذا أسوأ أداء لالقتصاد األلماني منذ الحرب العالمیة الثانیة.
وأعلنت شركتا "میر سیدس بنز" و "بي أم دبلیو" األلمانیتین أن مبیعاتھما انخفضت بنسبة %25
و 25.6% على التوالي في تشرین ثاني/ نوفمبر 2008م مقارنة مع نفس الشھر في العام

الماضي.
وعلى وجھ العموم قامت شركات صناعة السیارات في أوروبا وأسیا بخطوة اضطراریة وذلك
بتعدیل خطوط اإلنتاج وبرامج التوسع وذلك من أجل بقائھا واستمراریتھا في ھذه الصناعة
واتخذت ھذه اإلجراءات بناء على مؤشرات وأرقام تبرز خطورة انفجار أزمة في صناعة

السیارات العالمیة.
وحسب اإلحصائیات المتاحة من رابطة صناعة السیارات األوروبیة "إیھ. سي. إي. إیھ" فقد
تراجعت مبیعات السیارات األوروبیة بمعدل 5.4% في األشھر العشرة األولى من عام 2008م.
وكذلك كان الحال في ألمانیا أكبر سوق للسیارات في أوروبا التي شھدت تراجعاً نسبتھ 18% في
عدد السیارات الجدیدة المسجلة في شھر تشرین ثاني / نوفمبر 2008م وھذا حسب ما أعلنھ أكبر
ً جدیداً في عام 2009م ویتوقع نفس االتحاد أن اتحادات قطاع السیارات والذي توقع انخفاضا
یكون حجم مبیعات السیارات في عام 2008م 3.1 ملیون سیارة وفي 2009م 2.9 ملیون سیارة

في ألمانیا.
وأعلنت المستشارة األلمانیة أنجیال میركل أن الوالیات المتحدة تتحمل المسؤولیة عن وقوع ھذه
األزمة وعلیھا أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلیقافھا والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل وضع

قواعد دولیة تحقق المزید من الشفافیة والتنظیم بشكل أفضل.
وفي اجتماع عقد في برلین بین المستشارة األلمانیة أنجیال میركل والرئیس اإلیطالي سیلفیو
برلسكوني حیث ظھر تباین في وجھات نظرھما حول إنشاء صندوق أوروبي لمساعدة المصارف

على تجاوز األزمة المالیة الحالیة.
وأعلنت میركل أنھا تعارض اقتراح برلسكوني حول إنشاء الصندوق المشترك وقالت نحن نحتاج
إلى مقاربة متماسكة ألننا ننتمي إلى منطقة نقدیة واحده ولكن یتعین على كل بلد أن، یتحمل

مسؤولیاتھ في ھذا اإلطار.
أما برلسكوني فقد دعا إلى إنشاء الصندوق وقال لدینا عملھ مشتركة وعلینا أن نتصرف بشكل

منسق من أجل إدارة األزمة ودعم النظام المالي حتى ال یعاني أحد من خسائر.
وفي ألمانیا وضعت الحكومة خطة بقیمة 480 ملیار یورو منھا 80 ملیار یورو خصصت إلى
صندوق إعادة رسملة البنوك و 400 ملیار یورو إلى ضمان القروض ما بین البنوك. وكذلك
رصدت الحكومة أمواالً بھدف معالجة أعمق ركود على اإلطالق وإحداث استثمارات في البنى
التحتیة وإجراء تخفیضات ضریبیة متواضعة وتقدیم المساعدة لصناعة السیارات المتعثرة في

البالد.



واعتقدت الحكومة األلمانیة أنھا لیست بحاجة إلى شوط ثاني من اإلجراءات الوقائیة والتحفیزیة إال
أنھ اتضح أن االقتصاد األلماني لیس بمقدوره مقاومة مجریات األحداث. فلقد انخفضت الصادرات
بنسبة 2% في نھایة عام 2008م. وتقلص اإلنتاج الصناعي بأكثر من 7% خالل عام 2008م
بسبب انخفاض الطلب الخارجي. وینتظر أن یتقلص الناتج القومي اإلجمالي بـ 2.5% عام
2009م حسب رؤیة صندوق النقد الدولي. وأصبح جلیاً أن االنكماش في ألمانیا یعزز االنكماش
في بقیة بلدان أوروبا وخاصة إذا أخذنا بعین االعتبار النصیب المرتفع في اإلنتاج الوطني

للصناعة بألمانیا (27% عوضاً عن 17% في فرنسا).



أیسلندا:

تأثر ھذا البلد األوروبي تأثراً كبیراً من األزمة الراھنة فمن المتوقع أن ینخفض الناتج القومي
اإلجمالي في ھذا البلد بنسبة 10% في عام 2009م، وأن تستقر أوضاعھ االقتصادیة في عام
2010م ولقد وصل العجز في میزان الحساب الجاري سنة 2008م إلى 22.2%. وسیتجاوز
معدل البطالة في ھذا البلد بحلول عام 2010م 8.6% في بلد عادة ال یعرف البطالة. وھكذا نرى
كیف قادت األزمة الراھنة التي اندلعت في خریف 2008م إلى شبھ انھیار اقتصادي في ھذا البلد.
أما أیسلندا وھي الدولة التي تعتمد على المصارف كثیراً في ھذا العالم فقد أجبرت على تأمیم ثالث
من مؤسساتھا المالیة (كوبثنغ، غلیتنیر، والبنانسكي) في الفترة ما بین نھایة أیلول وبدایة تشرین
أول من عام 2008م وذلك قبل أن تقوم بتقدیم طلب للحصول على قرض من صندوق النقد

الدولي.
وأعلنت أیسلندا أنھا تتفاوض مع روسیا على الحصول على قرض مقداره 4 ملیارات یورو
لمعالجة األزمة المالیة في البالد. وكذلك أعلن البنك المركزي األیسلندي أنھ أقرض البنك األكبر

في البالد (كاو بثینغ) مبالغ ضخمة لحمایتھ من األزمة المالیة الطاحنة.



فرنسا:

كشف الرئیس الفرنسي ساركوزي عن خطة إنعاش اقتصادیة بقیمة 26 ملیار یورو بحیث
یخصص منھا 10.5 ملیار لالستثمارات العامة والدعم للشركات ولقطاع صناعة السیارات.

وقال إن األزمة التي تصیب االقتصاد الفرنسي لیست أزمة عابرة بل ھي أزمة تصیب الھیكل
البنیوي لالقتصاد ولذلك یجب علینا أن نرد علیھا بقوة وسرعة والرد السلیم ھو االستثمار وتنشیط
قرارات االستثمار العامة اإلضافیة المجمدة وبقیمة 10.5 ملیار یورو والتي خصصتھا الدولة
والسلطات المحلیة والشركات العامة الكبرى لكي تستثمر في البنى التحتیة للنقل كالطرق البریة
والسكك الحدیدیة واألنھر. وأضاف ساركوزي من أحد مراكز صناعة السیارات (دویھ) حیث
یوجد مصنع لشركة "رینو" أن حكومتھ ستقوم ببذل جھدھا إلنقاذ قطاع صناعة السیارات الذي

یمثل 10% من القوة العاملة الفرنسیة.
وفي إطار ھذه اإلجراءات أعلن عن منح المستھلكین مبلغ ألف یورو لكل من یشتري سیارة جدیدة
قلیلة التلوث الستبدالھا بسیارة تعود إلى أكثر من عشر سنین وذلك من أجل تنشیط وتحفیز مبیعات

السیارات حیث یوجد في مستودعات سیارات بیجو ورینو ما یقارب ملیون سیارة.
وأعلنت شركات صناعة السیارات الفرنسیة ومن بینھا "بیجو ستروین" و"رینو" عن تخفیض في
اإلنتاج ومد موعد إغالق بعض المصانع إلى الربع األخیر من عام 2008م وكذلك السعي

لتصریف مخزون السیارات الغیر مباعة حتى نھایة عام 2008م.
ولذلك أعلن عن تشكیل صندوق قیمتھ 300 ملیون یورو إلعادة ھیكلة قطاع السیارات. وقامت
الدولة بضمان القروض التي تمنحھا ھیئات تمویل صناعة السیارات وفي حدود ملیار یورو.
وحذر الرئیس ساركوزي شركات السیارات الفرنسیة من نقل مراكز إنتاجھا إلى الخارج ألنھا
تتعارض مع دعم الدولة ولن تكون مساعدة من دون مقابل وأضاف ساركوزي قائالً "لن أسمح

بتفكیك األداة الصناعیة الفرنسیة".
وتم اإلعالن عن رصد 11.5 ملیار یورو لإلسراع في دفع الدیون المستحقة للشركات الفرنسیة
على الدولة والتي تتكون من فائض في الواردات الضریبیة وذلك من أجل مساعدة ھذه الشركات

التي تتعرض لألزمة الحالیة.
ً ویندرج في الخطة أیضاً إجراءات أخرى تتعلق بقطاع اإلسكان والبناء حیث تولي الدولة اھتماما
ببناء أو شراء مئة ألف مسكن اجتماعي خالل العامین المقبلین 2009، 2010م وتقدیم مساعدة
مقدارھا 200 یورو في نھایة أذار 2009 إلى العائالت األكثر فقراً. وفیما یتعلق بالتوظیف أعفت
الدولة الشركات الصغرى من األعباء المترتبة على أصحاب العمل نتیجة الستخدامھم موظفین

جدد في عام 2009م.
وتبلغ قیمة الخطة الفرنسیة 1.3% من الناتج القومي اإلجمالي الفرنسي. ولكن ھذه اإلجراءات
ستزید من العجز في الموازنة العامة الفرنسیة حیث یتوقع مصدر في الرئاسة الفرنسیة أن یصل
العجز في سنة 2009م 4% من الناتج القومي اإلجمالي وھذا ما یتجاوز بكثیر الحد األقصى التي

تنص علیھ القوانین األوروبیة وھو %3.



وفي أواخر أیلول / سبتمبر من عام 2008م ألقى الرئیس الفرنسي ساركوزي خطاباً غاضباً وقد
ركز فیھ على النقاط التالیة:

1- إن االضطرابات االقتصادیة التي أوجدتھا األزمة في األسواق المالیة األمریكیة وضعت نھایة
القتصاد السوق الحر.

2- اقتراب نظام العولمة من نھایتھ مع أفول النظام الرأسمالي الذي فرض منطقھ على االقتصاد
بأسره وساھم في انحراف مساره.

3- إن فكرة القوة المطلقة لألسواق ومنع تقییدھا بأي قواعد أو بأي تدخل سیاسي كانت فكرة
مجنونة. وفكرة أن السوق دائماً على حق أنھا فكرة مجنونة أیضاً.

وفي المحصلة یطالب الرئیس ساركوزي بإصالح النظام الرأسمالي الذي تكشفت عیوبھ من خالل
ً بجعل الرأسمالیة أخالقیة وذلك من خالل األزمة المستشریة في األسواق المالیة ویطالب أیضا
السیر في الطریق الصحیح الذي یقود إلى خدمة التنمیة االقتصادیة وقوى اإلنتاج واالبتعاد عن

المضاربة.



إسبانیا:

یعیش االقتصاد اإلسباني فترة حرجة بعد تطور مستمر منذ أن دخل ھذا البلد في اإلتحاد
األوروبي. وقد واجھ فقاعة عقاریة في أواخر عام 2007م، ثم جاءت األزمة المالیة الحالیة لتزید
من ھذه االختالالت. فدخل االقتصاد في مرحلة االنكماش وتفاقم مستوى البطالة إلى ما یقرب من
14% في نھایة 2008م وقد یصل إلى 16% عام 2009. ووضعت خطة لضمان القروض ما
بین البنوك بقیمة 100 ملیار یورو وضمنت الحكومة اإلسبانیة الودائع المصرفیة للمودعین لحد
أعلى قیمتھ مئة ألف یورو أي ضعف الحد األدنى الذي اتفق علیھ في اجتماع وزراء مالیة الدول

27 في االتحاد األوروبي.
وفي آخر مؤشرات الركود حول العالم، أفادت وزارة العمل اإلسبانیة أن أرقام البطالة شھدت
ارتفاعاً كبیراً في إسبانیا خالل كانون ثاني / ینایر 2009م مسجلة بذلك رقما قیاسیاً الرتفاع عدد
العاطلین عن العمل خالل شھر واحد. وقالت إنھ سجل 3.3 مالیین عاطل عن العمل في كانون

ثاني / ینایر 2009م بزیادة 200 ألف عن كانون أول / دیسمبر 2008م.



االتحاد األوروبي:

اتفقت حكومات 27 دولة في االتحاد األوروبي على ضمان الودائع التي تصل قیمتھا إلى 50 ألف
یورو ولمدة سنة واحدة ووضعت خطوط عریضة لعملیة إنقاذ أي مصرف متعثر. ویوجد خالف
بین األوروبیین على وضع خطة إنقاذ موحدة على غرار الخطة التي صادقت علیھا الوالیات
المتحدة وقیمتھا 700 ملیار دوالر. واجتمع وزراء المال في االتحاد األوروبي في اللوكسمبور
ولكنھم لم یتفقوا على رفع الحد األدنى لضمان الودائع إلى مئة ألف یورو أي أكثر بخمس مرات
من الحد األدنى في (تشرین ثاني / نوفمبر 2008م) 20 ألف یورو وذلك ألن الدول الصغیرة

والفقیرة في االتحاد األوروبي تخشى أن ال تكون قادرة على تغطیة ھذا المبلغ.
ووعد رئیس البنك المركزي األوروبي جان – كلود تریشھ على مواصلة ضخ السیولة في النظام
المصرفي األوروبي إذا لزم األمر وذلك من أجل مواجھة األزمة الحالیة وأضاف أن القارة

األوروبیة ستواجھ صعوبات األسابیع المقبلة.
وانقسم االتحاد األوروبي حول اإلجراءات التي تتخذھا الدول األعضاء ولحمایة مدخریھا من
اإلفالس. وذلك قبل إعداد خطط إنقاذیة للمصارف تم استلھامھا من الخطة التي أعلنھا رئیس

الوزراء البریطاني غوردن براون في 8 تشرین أول / أكتوبر 2008م وقیمتھا 50 ملیار جنیھ.
غرقت أوروبا في بدایة عام 2009م في انكماش اقتصادي أكثر سوءاً مما عرفتھ الوالیات المتحدة
التي نشأت منھا األزمة المالیة، وھذا ما أثار غضباً اجتماعیاً متزایداً على أثر زیادة نسبة البطالة

وسجل االقتصاد األلماني أداء سیئاً مخیباً لآلمال.
وفي مطلع عام 2009م نشر مكتب اإلحصاءات األوروبي "أوروستات" بیانات تفید أن الناتج
الخام اإلجمالي في منطقة الیورو تراجع بنسبة 2.5 في الفصل األول من عام 2009م وھي نسبة
ً ال مثیل لھا في تاریخ المنطقة. وحدث انخفاض في الناتج الخام اإلجمالي في منطقة الیورو أیضا

بنسبة 2% في الفصلین الثاني والثالث من عام 2008م و 1.6% في الفصل الرابع.
ویفوق تقلص االقتصاد األوروبي عن نظیره االمریكي بكثیر بالرغم من أن األزمة انطلقت من
أمریكا والتي أدت إلى تدھور منقطع النظیر منذ 1945م. وتراجع الناتج القومي اإلجمالي
األمریكي بنسبة 1.6% في الفصل األول من عام 2009م عن الفصل الذي سبقھ في عام

2008م.
وانعكس ھذا الوضع على دول أوروبا فانتشرت البطالة التي واصلت ارتفاعھا في األشھر األولى
من عام 2009م في منطقة الیورو وتوقعت المفوضیة األوروبیة أن یصل معدل البطالة عام
2009 إلى 9.9% ثم 11.5% في عام 2010م مع إلغاء 8.5 ملیون وظیفة في دول االتحاد

األوروبي.
وھذا ما أدى إلى وجود تململ اجتماعي متزاید في أوروبا حیث قام اتحاد النقابات األوروبیة
بالدعوة إلى التظاھر فاستجاب عشرات اآلالف للتظاھر في شوارع مدرید وبروكسل وبرلین
وبراغ للتعبیر عن سخطھم على األوضاع االقتصادیة السیئة ویعتبر االقتصاد األلماني االقتصاد
األھم في القارة األوروبیة فإنھ دفع النشاط االقتصادي األوروبي إلى األسفل وشھدت ألمانیا في



ً في ناتجھا القومي اإلجمالي بلغ بدایة عام 2009م أسوأ مما كان یتوقع حدوثھ وسجلت انكماشا
3.8% وھذا یشكل أكبر تراجع فعلي في الناتج القومي اإلجمالي األلماني منذ 40 عاماً.

ً في الناتج القومي اإلجمالي حیث بلغت وكذلك سجلت كل من إیطالیا وبریطانیا وإسبانیا تراجعا
نسبة التراجع في إیطالیا 2.4% و 1.9% في بریطانیا و1.8% في إسبانیا وھذا التراجع ھو
ً في إسبانیا أما بالنسبة لفرنسا ً في كل من إیطالیا وبریطانیا و 40 عاما األسوأ منذ 30 عاما
فاألوضاع فیھا أفضل بقلیل إذ تقلص ناتجھا القومي اإلجمالي بنسبة 1.2% في الفصل األول من
عام 2009م وكانت نسبة التراجع في الفصل األخیر من عام 2008م 1.5% وھذا ما أدخل

فرنسا في حالة انكماش.
ولكن االنتعاش بحد ذاتھ یبدو صعب المنال وبعیداً، وتتوقع المفوضیة األوروبیة واالقتصادیون
تراجعاً إضافیاً في الناتج القومي اإلجمالي في منطقة الیورو وفي الفصل الثاني من عام 2009م،
وانكماشاً حاداً خالل سنة 2009 تبلغ نسبتھ 4% بناء على تقدیرات بروكسل قبل انتعاش محتمل

خالل عام 2010م.
وفیما یتعلق بالمصارف المتعسرة أوضحت المفوضیة األوروبیة للمنافسة في بروكسل أن الذراع
التنفیذیة لالتحاد األوروبي ستتخذ قراراً تحدد فیھ قواعد جدیدة تتعلق بمساعدات حكومیة
للمصارف المتعسرة في االتحاد وذلك وسط ضغوط وإصرار من الدول األعضاء في ھذا المجال.
وتتوقع المفوضیة األوروبیة بعد لقاء وزراء المالیة في االتحاد األوروبي من البنوك التي تلقت

دعماً مالیاً أن تقوم بتقدیم القروض لالقتصاد الحقیقي.
ً في بروكسل لمناقشة وعقد وزراء المالیة للدول 27 األعضاء في االتحاد األوروبي اجتماعا
اقتراح قدمتھ حكوماتھم إلنفاق إضافي من موازناتھم یعادل 1.2% من الناتج المحلي اإلجمالي

وذلك من أجل تعزیز االستثمار والطلب االستھالكي.
وقال رئیس بنك االستثمار األوروبي الذي یعتبر ذراع اإلقراض التابع لالتحاد األوروبي إن
وزراء المالیة في االتحاد اتفقوا على زیادة رأس مال البنك 67 ملیار یورو (84.7 ملیار دوالر).
ومن المؤكد أن تعمد منطقة الیورو إلى خفض أسعار الفائدة في كانون أول من عام 2008م بینما
یبحث مجلس االحتیاط الفیدرالي األمریكي في إجراءات جدیدة مع اقتراب سعر الفائدة من الصفر.
وفي بروكسل قال بارسو رئیس المفوضیة األوروبیة "علینا أن نرسل إشارة قویة إلى مواطنینا

وشركاتنا والمجتمع العالمي بأن ھناك وسیلة للخروج من ھذه األزمة".
وقد عرضت إجراءات مقترحة على زعماء االتحاد األوروبي في وقت الحق من شھر آذار عام
2009م وھي جزء من رد االتحاد األوروبي على خطوات لمجموعة العشرین وذلك من أجل
مقاربة عالمیة إلصالح القواعد المالیة. وتتضمن ھذه اإلجراءات تشدید القواعد الخاصة برأس
مال المصارف وتعزیز اإلشراف على القطاع المالي وزیادة الشفافیة في أسواق المشتقات المالیة
واقتراحات لمعاقبة المصارف التي تشجع سیاستھا على اإلفراط في قبول المخاطرة. وطالب
ً بأن تخضع جمیع المؤسسات المالیة لقدر معین من التنظیم واإلشراف. وتھدف ھذه بارسو أیضا
اإلجراءات إلى دعم االقتصادیات األوروبیة والحیلولة دون وقوع كساد طویل مع ظھور بیانات
تفید أن انخفاض االستثمارات والتجارة أدى إلى انكماش اقتصاد منطقة الیورو في الربع الثالث من

عام 2008م.



وأخیراً ال بد من عرض نتائج األزمة الراھنة على بلدان أوروبا الشرقیة التي كانت ضمن
المنظومة االشتراكیة حیث بعد انھیار االتحاد السوفیتي انضمت ھذه الدول إلى االتحاد األوروبي
وھي عشر دول ویعاني جمیعھا من صعوبات اقتصادیة شدیدة. وجمیع ھذه الدول باستثناء سلوفینیا
وسلوفاكیا الدولتین المنضمتین إلى النظام النقدي األوروبي تعاني من عدم قدرتھا على التقید
بشروط االنضمام إلى الوحدة النقدیة األوروبیة وھو أن ال یتجاوز العجز في میزانیاتھم عن %3
باإلضافة إلى عدم مقدرة ھذه الدول باإلیفاء بالتزاماتھا الدولیة من جھة أخرى. إن المصاعب
االقتصادیة التي تحل بدول أوروبا الشرقیة تعني أن اكتمال السوق األوروبیة كوحدة اقتصادیة

نقدیة أصبح مؤجالً إلى ما بعد سنة 2025م.
وفي األسابیع األولى من عام 2009م ظھر للعیان ھشاشة اقتصادیات بلدان أوروبا الشرقیة
المنخرطة في االتحاد األوروبي ونخص بالذكر أوكرانیا ولیتوانیا وروسیا البیضاء وھنغاریا
ورومانیا وبولونیا، حیث أن جمیع ھذه البلدان تعاني من صعوبات اقتصادیة قویة على أثر خروج
رؤوس أموال بنوك أوروبا الغربیة التي استقرت فیھا مدة العشرة أعوام األخیرة وھذا ما أدى إلى
انخفاض قیمة عمالتھا المحلیة، فیما غدت المقاوالت والعائالت المدینة بالیورو في وضع حرج
وغیر قادرین على سداد دیونھم. ولقد ساھمت األوضاع االقتصادیة المتردیة في ھذه البلدان إلى
اضطراب البورصات األوروبیة. ومن المتوقع أن تطلب جمیع ھذه البلدان العون من صندوق النقد
الدولي ومن المفروض أن یقوم االتحاد األوروبي بمد ید العون إلى ھذه البلدان لكي تخرج من

محنتھا.



الصین:

أوقعت األزمة المالیة العالمیة آثاراً سیئة على اقتصادیات الدول الرأسمالیة الغربیة وعلى رأسھا
الوالیات المتحدة األمریكیة وعلى العكس من ذلك نجد أن الصین أحد المعاقل التاریخیة للنظام
االشتراكي قد احتلت مركزاً اقتصادیاً ممیزاً على مستوى العالم حیث أن االقتصاد األمریكي یحتل
المركز األول والیاباني یحتل المركز الثاني ثم تلیھا الصین بالمرتبة الثالثة. ومن المحتمل أن تتربع

الصین على القمة في العالم من النواحي االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة في عام 2025م.
وھذا ما جعلھا بمنأى عن التأثیر المباشر لھذه األزمة وذلك بسبب عدم ارتباط نظامھا المالي
ً كبیراً باألزمة المالیة العالمیة وانشغال وتركیز البنوك الصینیة على األوضاع الصینیة ارتباطا
ً بالسندات المالیة المتعثرة والتي امتلكت الصین منھا في بدایة ً نسبیا الداخلیة وتأثرھا تأثراً بسیطا
األزمة نصیب األسد وخاصة سندات الخزانة األمریكیة والتي تأثرت باألزمة المالیة العالمیة. ومما
قلل من تأثیر األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد الصیني امتالك الصین كمیات كبیرة من
االحتیاطي النقدي والذي یمكن استخدامھ في مواجھة ھذه األزمة وكذلك یمكن استخدام الصین
لفائضھا الكبیر في المیزان التجاري مع كل من الوالیات المتحدة األمریكیة ودول أوروبا في

مواجھة األزمة العالمیة.
ولكن في الحقیقة فإن االقتصاد الصیني قد تأثر بطریقة غیر مباشرة وذلك بسبب تأثر صادرات
الصین من السلع المختلفة إلى أسواق الدول الغربیة واألمریكیة التي تأثرت باألزمة المالیة
العالمیة. ولمعالجة ھذه المشكلة اتجھت الصین إلى تقدیم الدعم للبنى التحتیة الصینیة وخاصة

قطاع اإلنتاج الذي یعتبر العمود الفقري لقطاع التصدیر الذي یعتمد علیھ االقتصاد الصیني.
ومن ضمن الجھود العالمیة المبذولة باستمرار للوقوف في مواجھة األزمة العالمیة، أعدت
الحكومة الصینیة خطة للتحفیز االقتصادي والتي أعلن عنھا في شھر تشرین ثاني/ نوفمبر عام
2008 بقیمة أربعة تریلیونات یوان (586 ملیار دوالر) وذلك من اجل تنشیط الطلب على
االستھالك المحلي. وھذه الخطة أعدت للتطبیق في فترات زمنیة بدءاً من الفصل الرابع من عام
2008 ومروراً بعام 2009م وحتى عام 2010 وفي مجاالت اإلسكان والبنى التحتیة في الریف
ً في النقل وحمایة البیئة وفي تحسین السكك الحدیدیة وشبكات الكھرباء وتحسین الرعایة وأیضا
الصحیة وبعض األحوال االجتماعیة للمواطنین. وتوجھت الصین إلى دعم ھذه المیادین إیماناً منھا
بأنھا ستؤدي إلى تقویة مركزھا التنافسي ألن الصین تعتبر من أكبر عمالقة التصدیر في العالم.

وركزت الصین على حمایة أفراد مجتمعھا وتأمین الحاجات األساسیة لھم.
ومن أحد أھداف خطة التحفیز االقتصادیة الصینیة ھو إعادة نسبة النمو االقتصادي إلى فوق عتبة
الـ 10%، التي انحدرت دونھا في الربع الثالث من عام 2008 وذلك بعد خمسة أعوام من النمو
المتجاوز الـ 10%. فوتیرة نمو االقتصاد الصیني نزلت إلى حدود 9% في عام 2008م بدالً من
11% في السنوات األخیرة الخمس التي سبقتھا ووصلت نسبة النمو في االقتصاد الصیني إلى
6.8% في الربع األخیر من عام 2008م ومن المتوقع أن تواصل نسبة النمو انحدارھا حتى
تصل إلى حدود 6% في عام 2009. وھذا المستوى مقلق جداً بالنسبة إلى التوازن االقتصادي
العام في الصین علماً بأنھ مرتفع جداً إذا ما قورن بمعدالت النمو في الدول األخرى في العالم. وقد



برزت بعض العالقات التي تنبأ بظھور بدایة لالنكماش في االقتصاد الصیني مثل انحدار معدل
التضخم من 8.7% في شھر شباط من عام 2008م إلى 1.2% في كانون أول / دیسمبر من
العام نفسھ. وھذا ما یؤید انكماش النشاط الصناعي وانخفاض الصادرات ومن ثم ارتفاع معدل

البطالة وھذا ما یحدث اختالل في النسیج االجتماعي في الصین.
وقد أعلن البنك المركزي الصیني الخفض الخامس ألسعار الفائدة منذ أیلول 2008م حتى نھایة
كانون أول 2008م وذلك من أجل إضفاء المرونة على سیاسة االئتمان ودعم االقتصاد الصیني
الذي یعاني من انخفاض في معدالت النمو، وكذلك من أجل تنشیط الطلب على االستھالك المحلي
والحد من معدالت االدخار المرتفعة عند المواطنین الصینیین حیث أن المؤسسات المالیة الصینیة
أدركت أن تشجیع الطلب المحلي على المنتجات الصینیة یمكن أن یعوض ضعف الطلب الخارجي
علیھا بسبب األزمة المالیة وعدم االعتماد على الصادرات كعامل رئیسي في تقدم االقتصاد

الصیني.
وكذلك قرر المصرف المركزي الصیني خفض حجم االحتیاطات اإللزامیة للمصارف بنسبة
نصف في المئة اعتباراً من األسبوع األخیر من شھر كانون األول من عام 2008 وھذا یعني

ضخ نحو 300 ملیار یوان (30 ملیار یورو) في االقتصاد وخاصة في االئتمان.
ً باھراً ً اقتصادیا ً التي سبقت األزمة المالیة العالمیة الراھنة حققت الصین تقدما وفي الثالثین عاما
ً للنظر حیث أصبحت ورشة صناعیة أغرقت أسواق العالم بسیل من السلع رخیصة الثمن ملفتا
وھذا ما جعلھا تحتل مركزاً طلیعیا بین الدول الناشئة كما وأصبحت قریبة من احتالل مكان

الصدارة أیضاً على مستوى الدول المتقدمة.
وبالرغم من ذلك فإن الصین تأثرت باألزمة المالیة العالمیة على صعید معدل النمو االقتصادي وقد
ً واآلن نتناول االحتیاطي النقدي والفائض في المیزان التجاري.وحسب قمنا بتوضیح ذلك سابقا
بیانات صندوق النقد الدولي الصادرة أخیراً والتي نشرت في التقریر االقتصادي الدوري األخیر
ً عام 2008م لغرفة التجارة والصناعة العربیة األلمانیة فإن الدول األھم التي تتمتع حالیا

باحتیاطات ضخمة من النقد النادر ھي:
الصین: 1906 بلیون دوالر.
الیابان 968.2 بلیون دوالر.
روسیا 568.6 بلیون دوالر.

البرازیل 203.6 بلیون دوالر.
الجزائر 137.4 بلیون دوالر.

أما جدول فائض المیزان التجاري فتتقدمھ الدول التالیة:
الصین 399.32 بلیون دوالر.
ألمانیا 279.02 بلیون دوالر.
الیابان 194.27 بلیون دوالر.

السعودیة 171.66 بلیون دوالر.
روسیا 115.29 بلیون دوالر.

ویتضح من الجدولین السابقین أن الصین تحتل المرتبة األولى وقد وصل احتیاطھا بالدوالر منذ
زمن بعید إلى ألفي بلیون تقریباً والفائض التجاري لدیھا یبلغ نحو 400 بلیون دوالر لعام 2008م



ً جداً. ومن ھنا یراھن البعض على قدرة الصین في لعب ً قویا ً مالیا وھذا ما یحقق للصین موقعا
دور أساسي في إنقاذ العالم من ورطتھ المالیة. ولكن بعض الخبراء االقتصادیین األلمان یقللون من
أھمیة المراھنة على الصین ویرون أنھا في أحسن األحوال قادرة على إنقاذ نفسھا من تداعیات

األزمة المالیة الحالیة بفضل النمو االقتصادي الكبیر الذي تحققھ سنویاً.
ومع ھذا فإن البنك المركزي الصیني كشف عن تراجع في حجم زیادة النقد األجنبي لدى الصین
بسبب األزمة المالیة العالمیة وذلك من 44.5 ملیار دوالر في المتوسط عن كل شھر خالل
األشھر الثمانیة األولى من سنة 2008م إلى 21.5 ملیار دوالر خالل شھر أیلول / سبتمبر

2008م أي تراجع بأكثر من 50% عن األشھر التي سبقتھ.
وفیما یتعلق بسندات الخزینة األمریكیة أصبحت الصین أكبر مالك لھذه السندات عالمیاً وذلك بقیمة

1.3 تریلیون دوالر أمریكي ویلیھا في المرتبة الثانیة الیابان بتریلیون دوالر أمریكي.
وتستطیع الصین تفعیل خططھا وبرامجھا التنمویة وذلك لسالمة مالیتھا العامة حیث نادراً ما
یتجاوز العجز 3% وفي أغلب األحیان یتم تنفیذ الموازنة المالیة بفائض أما مدیونیة الدولة في
الصین فھي متدنیة إذ ال یتجاوز معدل الدین بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي 20% مقابل %80

في الوالیات المتحدة، 75% في االتحاد األوروبي و 160% في الیابان.
ً من انخفاض االستثمارات األجنبیة فیھا وذلك بسبب مفعول ومن المتوقع أن تتأثر الصین سلبا
األزمة الراھنة في البلدان المتطورة حیث قامت كبریات البنوك األمریكیة والسویسریة والبریطانیة
على بیع مساھماتھا في البنوك الصینیة وذلك من أجل الحصول على السیولة النقدیة والتي ھي
بأمس الحاجة إلیھا. وكذلك توقفت الكثیر من االستثمارات الیابانیة والكوریة الجنوبیة في
ً ً تجاریا الصناعات المخصصة للصادرات وخاصة صناعة السیارات حیث تعتبر الصین شریكا

مھما مع ھذین البلدین.



الیابان:

االقتصاد الیاباني ھو االقتصاد الثاني في العالم بعد الوالیات المتحدة األمریكیة. وقد أظھرت
بیانات أن االقتصاد الیاباني قد تقلص بنسبة 3.2% في الربع األخیر من عام 2008م بسبب

األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة وھذا أعنف انكماش منذ أزمة النفط عام 1974.
وأدت مخزونات البضائع المتزایدة والغیر مباعة بمزید من الخفوضات في اإلنتاج وفي الوظائف
في األشھر التسعة األخیرة من عام 2009م. وبدأ یتضح أن ھذا الركود في الیابان ھو فعالً أطول
وأعنف ركود في الیابان منذ الحرب العالمیة الثانیة. إذ أدى اعتماد االقتصاد الكبیر على

الصادرات وضعف االستھالك المحلي إلى تعریضھ بدرجة أكبر لألخطار.
وبالرغم من أن الیابان تجنبت اآلثار األولیة لتداعیات أزمة االئتمان وانھیار قطاع اإلسكان في
الوالیات المتحدة إال أن اقتصادھا انكمش بمعدل سنوي 12.7% أي ما یعادل ثالثة أضعاف

التراجع في االقتصاد األمریكي منشأ األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة.
وباإلضافة إلى خفض اإلنتاج في شركات التصدیر الیابانیة كنتیجة النخفاض الصادرات وتسریح
العمال نتیجة النخفاض اإلنتاج وإعالن تجار التجزئة عن انخفاض مبیعاتھم وعلیھ فإن المحللون

االقتصادیون ال یرون أمالً في انتعاش قریب.
وأظھر وزیر االقتصاد الیاباني "كارو یوسانو" في مقابلة مع صحیفة "فایننشال تایمز" مخاوفھ
قائالً: "ال استطیع أن أبلغكم أن الغد سیكون مشرقاً، لقد حان وقت الصمود" وأشار إلى أن الیابان
التي خرجت للتو في 2005م من معركة لعشر سنوات مع انكماش األسعار، تواجھ وضعاً مماثالً

من جدید في ظل ركود االقتصاد.
وتشیر إحصائیات إلى أن مبیعات شركة السیارات داخل الیابان انخفضت في شھر تشرین ثاني /
نوفمبر عام 2008م بنسبة 27.3% لتبلغ أقل مستوى لھا منذ 39 عاماً ومن المتوقع أن تنخفض
مبیعات عام 2008م 3.2 ملیون وحده حتى تصل إلى مستوى قریباً من الذي كانت علیھ في العام

1974 عندما تدھور قطاع إنتاج السیارات بسبب األزمة النفطیة.
ومن المحتمل أن تعلن شركة تویوتا موتور عن خسائر للفترة من تشرین أول / أكتوبر 2008م

إلى آذار / مارس 2009م بمقدار 1.1 ملیار دوالر ومن المتوقع أن تنخفض أرباحھا أیضاً.
ونشرت صحیفة "نیكاي" االقتصادیة الیابانیة أن شركة ھوندا قامت بتقلیص خططھا للتوسع
ً لتعزیز الطاقة الخارجي وقامت بتأجیل تنفیذ برامج بقیمة 7.6 ملیار دوالر وجمدت مشروعا
اإلنتاجیة في تركیا وأجلت إنشاء مصنع ثاني في الھند ولمدة عام على األقل وأفادت مصادر في
شركة ھوندا بأنھ سیتم تقلیص االستثمار الرأسمالي في عام 2009م وكذلك قامت ھوندا بتخفیض
إنتاجھا في مصنعھا في والیة إندیانا من 200 ألف سیارة إلى 100 ألف سیارة ومن المحتمل أن

تنخفض أرباح ھذه الشركة.
ً تشغیلیة قیاسیة في عام 2007م بلغت 2.27 تریلیون ین وأقفلت وحققت شركة تویوتا أرباحا
أسعار أسھمھا في الشھر األخیر من عام 2008م منخفضة 0.2% قبل صدور اإلعالن في سوق
طوكیو التي أغلقت مرتفعة. ولكن تراجعت أسھمھا في فرانكفورت 2.4%. ومثل بقیة شركات



صناعة السیارات أوقفت تویوتا العمل في بعض المصانع وقللت من نشاط خطوط التجمیع،
وأوقفت إنشاء مصانع جدیدة إلى أن تتحسن األوضاع االقتصادیة.

وصرح رئیس شركة تویوتا في مؤتمر صحفي وفي نھایة عام 2008م "إننا نواجھ أزمة مفاجئة
غیر مسبوقة، وھذه أزمة مختلفة عن أزمات الماضي" وأعلن أن الشركة ستؤجل مشاریع توسیع
طاقتھا وستقوم الشركة بتحویل 16 خط إنتاج من مجموع 75 خطاً إلى نوبة عمل واحدة وستلغي

عالوات المدیرین لسنة 2008م وذلك من أجل تحسین الربحیة في المدى القصیر.
وفیما یتعلق بصادرات الیابان فقد سجلت تراجعاً في شھر تشرین ثاني / نوفمبر من عام 2007م
بلغ 26.7% وھو األكبر منذ 28 سنة. وأفادت وزارة المالیة الیابانیة أن العجز التجاري بلغ 2.5
ملیار دوالر عام 2008م وھو أكبر من المتوقع. وقالت أن صادرات الیابان إلى الوالیات المتحدة
تراجعت بنسبة 33.8% وھي األسرع واألعلى في تاریخ االقتصاد الیاباني. كما تراجعت
صادرات الیابان إلى االتحاد األوروبي حیث بلغت نسبة تراجعھا 30.8% في شھر تشرین ثاني /

نوفمبر من عام 2008م.
وتظھر البیانات اإلحصائیة تراجع الطلب العالمي على السلع الیابانیة وخاصة السیارات واألجھزة
اإللكترونیة. وقد سجل الین الیاباني ارتفاعاً في األسبوع الثالث من شھر كانون األول عام 2008م

وھو األعلى منذ 13 عاماً.
وأكد رئیس وزراء الیابان تارو أسوان بأن النظام المالي للیابان صلب ولكن األزمة العالمیة ستؤثر
على االقتصاد الحقیقي للبالد وأضاف قائالً یجب أن نراقب الوضع عن كثب ونتخذ التدابیر
الالزمة عندما تقتضي الضرورة. وأضاف أن أزمة االقتصاد األمریكي ستؤثر على الصادرات

الصینیة وعندما یحدث ذلك فإنھ سیؤثر على صادرات الیابان إلى الصین.
وكشفت شركة "نو مورا ھولدنغز" وھي من كبرى شركات الوساطة الیابانیة عن تكبدھا للخسائر
وذلك نتیجة لتكلفة عملیات الشراء اآلسیویة واألوروبیة لمصرف االستثمار األمریكي (لیمان
براذرز) المنھار وذلك من أجل تعزیز توسعھا العالمي وكانت تكلفة الشراء تساوي 3.8 بلیون

دوالر.
قامت الحكومة الیابانیة بوضع خطة تقدر كلفتھا بـ 16.7 بلیون دوالر لشراء أسھم في عدة
شركات یواجھ وجودھا تھدیداً خطیراً من األزمة المالیة العالمیة ویمكن اعتبارھا أیضاً خطوة جیدة
وجدیدة لتخفیف أزمة االئتمان التي حرمت صناعات رئیسیة من السیولة. وكذلك قام البنك
المركزي الیاباني بشراء سندات تجاریة لمساعدة الشركات للحصول على السیولة. وعرضت
الحكومة أمواالً على البنوك وذلك من أجل مساعدتھا على تقدیم المزید من القروض. إال أن
انخفاض الصادرات وحالة الركود في أسواق االئتمان ال تزال تھدد الشركات الصناعیة التي تعتبر
العمود الفقري لالقتصاد الیاباني. وأقر الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في الیابان وفي
27/1/2009 موازنة إضافیة مقدارھا 53 بلیون دوالر لتمویل خطط الحكومة لحفز االقتصاد

وسط كساد متعاظم.



كوریا الجنوبیة:

أفاد مسؤولون كوریون جنوبیون أن وضع بالدھم في ظل األزمة الحالیة یختلف عن وضعھا في
أزمة عام 1997م وأوضحوا أن الشركات تحاول إصالح أوضاعھا وكذلك تسعى الحكومة إلى

تأمین أكبر قدر من السیولة بالعمالت األجنبیة الصعبة.
وقامت شركتي "ھونداي" و "كیا" بتخفیض إنتاجھما في الخارج وذلك بسبب انخفاض الطلب على
السیارات في معظم دول العالم من جراء الكساد العالمي وباعت شركات صناعة السیارات في
كوریا الجنوبیة مجتمعة 445 ألف سیارة في تشرین ثاني / نوفمبر من عام 2008م مقارنة مع

486 ألف في نفس الشھر من عام 2007م.
وقامت الحكومة الكوریة الجنوبیة بتخصیص 4 تریلیونات "وون" أي 2.87 بلیون دوالر من أجل
مواجھة آثار وتداعیات األزمة االقتصادیة المالیة على االقتصاد الحقیقي والقطاع المالي لعام
2009م. وھذا المبلغ ھو األكبر الذي تخصصھ الحكومة كاحتیاط منذ ست سنوات وأعلى بنسبة

74% من المبلغ الذي خصصتھ الدولة في عام 2007 لتعزیز االقتصاد.



الھند:

قامت الھند بوضع برامج إنعاشیة تؤدي إلى دعم الطلب الداخلي كنتیجة لتقلص دور الطلب
الخارجي. إذ من المتوقع أن ال یتجاوز معدل النمو 7% خالل سنة 2008-2009م بدالً من أكثر

من 9% كمتوسط للسنوات الثالث األخیرة.
وقامت الدولة بتخصیص بعض نفقات الدعم من أجل تحسین أوضاع صغار الفالحین وتحسین
أوضاعھم المالیة ومن أجل تحدیث وتطویر التجھیزات األساسیة وكذلك قامت الدولة بتوجیھ
االھتمام لإلنفاق العسكري وذلك نظراً للظروف األمنیة المضطربة. وجمیع ھذه األمور أدت إلى
ارتفاع العجز في الموازنة إلى حدود 6% من الناتج المحلي اإلجمالي عوضاً عن النسبة المتوقعة

وھي %2.5.
ویتخوف المسؤولون الھنود من انخفاض مستوى االستثمارات الخارجیة في عام 2009م بسبب
األزمة االقتصادیة المالیة العالمیة الراھنة مع العلم أن ھذه االستثمارات كانت في عام 2008م

25 ملیار دوالر.



روسیا:

تأثرت روسیا باألزمة المالیة االقتصادیة الراھنة بالرغم من ضخامة االحتیاطات النقدیة الخارجیة
التي تجمعت لدیھا بسبب ارتفاع قیمة صادراتھا من النفط والغاز الطبیعي. ولكن انخفاض أسعار
صادراتھا من المحروقات والمواد األولیة التي تمثل عصب الصادرات الروسیة باإلضافة إلى
الخسارة الناتجة عن التوظیفات المالیة الخارجیة أدت إلى بروز بوادر ھشاشة االقتصاد الروسي.
وھذا ما دفع الدولة إلى التدخل لمواجھة األزمة المالیة العالمیة وآثارھا السلبي على االقتصاد
الروسي مثل بقیة الدول الرأسمالیة وذلك ألن االقتصاد الروسي قد تكامل منذ أمد بعید مع
االقتصاد العالمي وال یستطیع أن یكون بمنأى عن نزعاتھ سواء كانت سلبیة أو إیجابیة وعلیھ فقد

قامت الحكومة الروسیة باتخاذ اإلجراءات التالیة:
1- عند اندالع األزمة قامت وزارة المالیة الروسیة بضخ 45 ملیار دوالر في القطاع المصرفي

للحد من اآلثار السلبیة لألزمة على ھذا القطاع.
ً ولمدة ثالثة أسابیع متتالیة وذلك 2- قام البنك المركزي الروسي بضخ 15 ملیار دوالر أسبوعیا
من أجل دعم العملة الروسیة المتأثرة باألزمة نتیجة لسببین رئیسیین ھما: انخفاض أسعار البترول
ً كبیراً وھي سلطة تصدیریة روسیة إستراتیجیة وأما السبب الثاني فھو انسحاب رؤوس انخفاضا
األموال األجنبیة من روسیا بصورة واسعة، حیث انخفضت االستثمارات األجنبیة في روسیا في
الستة أشھر التي سبقت األزمة المالیة العالمیة بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من عام

2007م في الوقت التي ارتفعت االستثمارات الروسیة في الخارج بنسبة 68.6% عن ذي قبل.
وقد أكد البنك الدولي أن قیمة رؤوس األموال الخارجة من روسیا بلغ 50 ملیار دوالر عام
2008م وھي مرشحة للزیادة إلى 100 ملیار دوالر في عام 2009م. ولكن السیاسة المالیة
ً على قابلیة العملة للتحویل الروسیة تعتمد مبدأ حریة تنقل رؤوس األموال وكذلك تعتمد أیضا
لتجنب حاالت الھلع والذعر التي سیطرت على األسواق العالمیة أثناء األزمة العالمیة الراھنة.
وأبدت الحكومة الروسیة رغبتھا واستعدادھا لصرف مبلغ 180 ملیار دوالر لتقویة نظامھا المالي

وفتح أسواق جدیدة لتصریف صادراتھا من المواد األولیة.
3- وبدأ دور الدولة الروسیة یتعزز في مواجھة األزمة المالیة العالمیة حیث أقر مجلس الدوما
الروسي في أكتوبر من عام 2008 مجموعة من اإلجراءات لمساعدة النظام المصرفي الروسي
في حل مشاكلھ والخروج من مأزقھ وذلك بتعدیل قانون البنك المركزي لروسیا االتحادیة حیث
یضمن تقدیم القروض للبنوك الروسیة بدون ضمانات ولمدة ستة أشھر، وذلك من أجل إعادة
االستقرار في النظام المالي الروسي وتخطى آثار األزمة المالیة العالمیة. وقد استفاد من ھذا
ً واستمرت العملیة ً وبفائدة 8.5% سنویا ً قروضا ً روسیا التعدیل 116 بنكاً. وقد منح 122 بنكا
حتى الرابع والعشرین من شھر تشرین ثاني / نوفمبر من عام 2008. ومنح أیضاً الحق للبنوك
الموقعة على اتفاقیات سابقة مع البنك المركزي الروسي الحصول على قروض تعادل رأسمالھا
على أن تكون ھذه البنوك ضمن التصنیفات االئتمانیة المناسبة من قبل مؤسستي "فیتش" و"مودیز"

العالمیتین.



وعلیھ فإن للحكومة الروسیة دوراً تدخلیاً بارزاً من خالل األزمة المالیة في النظام المالي الروسي
ویظھر ھذا الدور بوضوح من خالل تحویل عدد من المؤسسات المالیة إلى ملكیة الدولة وكذلك

زیادة حصة الدولة في رؤوس أموال كبرى المؤسسات المالیة.
وفي نوفمبر / تشرین ثاني من عام 2008 تدخلت الدولة عن طریق اتخاذ بعض اإلجراءات مثل
تقدیم قروض بدون ضمانات للمؤسسات التي تعمل في مجال التكنولوجیا المتقدمة واإلنتاج
العسكري. وقامت الدولة أیضا بتقدیم مساعدة للبنوك التجاریة التي تلتزم بشروط اتفاقیات منح
ً مع شركات روسیة أخرى وكذلك سمحت الدولة بتقسیط القروض والتي وقعت علیھا سابقا

الضرائب المستحقة على الشركات على خمس سنوات.
وقد شھد القطاع المصرفي الروسي اندماج العدید من البنوك الكبرى وذلك من أجل مواجھة آثار

األزمة المالیة العالمیة وقد تم االندماج بین عدة بنوك تقع ضمن الثالثین األولى في الدولة.
وقد قامت الحكومة الروسیة باتخاذ قرارات من تشرین ثاني / نوفمبر 2008م وحتى كانون أول /
دیسمبر 2008 تھدف إلى تخفیض قیمة الروبل بأكثر من 30% بالنسبة لسلة من العمالت تتكون
من الدوالر والیورو. ومنذ بدایة األزمة المالیة العالمیة قام البنك المركزي الروسي بضخ 215

ملیار دوالر وذلك من أجل دعم قیمة الروبل.
وفیما یتعلق باحتیاطات روسیا من العمالت األجنبیة فإنھا انخفضت بسرعة مذھلة من 600 ملیار
دوالر في أیلول/ سبتمبر 2008 إلى 380 ملیار في نھایة كانون أول / ینایر 2009م. ومن
المؤكد أن المیزانیة العامة لروسیا في عام 2009م تعرضت إلى عجز مالي ھام وأن االقتصاد

الروسي قد دخل في مرحلة انكماش حیث ظھر انخفاض في اإلنتاج وشیوع البطالة.
وأقر رئیس الحكومة الروسیة (بوتین) بأن أحد المشاكل االقتصادیة التي واجھت الدولة ھي ظاھرة
التضخم وكان من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في نھایة عام 2008م حوالي 12% غیر أنھا
بلغت حوالي 13.5% وفق نتائج سنة 2008م. وفسر بوتین ھذه النسب المرتفعة للتضخم إلى
اآلثار التي خلفتھا األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة وإلى اضطرار البنك الروسي

المركزي ووزارة المالیة لتوظیف حجم كبیر من األموال في االقتصاد.



الیونان:

حذر رئیس وزراء الیونان جورج باباندریو من انتقال تأثیر أزمة بالده إلى دول أخرى حیث من
الممكن الوقوع في أزمة مالیة عالمیة ثانیة.

ودعا وزراء مالیة منطقة الیورو في اجتماعھم في بروكسل یوم 15 شباط/ فبرایر الیونان لتبني
إجراءات أكثر صرامة لخفض اإلنفاق في محاولة للجم عجز الموازنة القیاسي الذي أثر بصورة

شاملة في منطقة الیورو.
وفي 8 آذار 2010 التقى رئیس وزراء الیونان وزیرة الخارجیة األمریكیة قبل اجتماعھ المقرر
بالرئیس أوباما وحث مجموعة العشرین على كبح جماح المضاربین في األسواق. وأشادت
كلینتون بالخطة التي اتخذتھا الحكومة الیونانیة في معالجة تداعیات األزمة وأن الیونان لم یطلب
مساعدات من الوالیات المتحدة. وأضافت كلنتون بأن الوالیات المتحدة تعمل مع مجموعة العشرین
من أجل تغییر القواعد التنظیمیة المتحكمة في بعض األدوات المالیة التي استخدمت بشكل مضر

للیونان والدول األخرى ومن ضمنھا الوالیات المتحدة.
وفي 3 آذار / مارس 2010م عقدت الحكومة الیونانیة جلسة للبحث في الوضع االقتصادي
الصعب التي تواجھھ الیونان حیث نقلت وكالة األنباء الیونانیة أن رئیس الوزراء الیوناني ال
یستثني اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حالة عدم تقدیم دعم اقتصادي من االتحاد األوروبي
وفي ھذا االجتماع تم النظر في اتخاذ بعض القرارات التي تقضي بتخفیض بعض النفقات
الحكومیة بقیمة 2.4 ملیار یورو للعام الحالي واتخذ أیضاً قرار یقضي بتوفیر مداخیل جدیدة بنفس
قدر ھذا المبلغ (2.4)، وھذا ما یؤدي إلى تقلیص العجز في المیزانیة للعام الجاري من %12.7
إلى 8.7% ومن ھذه اإلجراءات زیادة في الضرائب وخفض النفقات غیر ان تنظیمات ثقافیة

واجتماعیة مختلفة عبرت عن رفضھا لھذه اإلجراءات.
وتأمل الیونان من خالل اتخاذھا رزمة اإلجراءات المالیة أن تحصل على مساعدة اقتصادیة حقیقیة
من االتحاد األوروبي أو من بعض الدول األوروبیة وھذا ما سیؤدي إلى انخفاض نسبة الفوائد

المفروضة على الیونان لخدمة دیونھا الخارجیة.
ومما یجب ذكره أن ھذه الرزمة من اإلجراءات تعطي إشارة واضحة لألسواق والمفوضیة
األوروبیة على ان الیونان استھلكت كل اإلمكانات باتخاذ إجراءات جدیدة، وأن تنفیذ ھذه
اإلجراءات سوف یستغرق ثالث سنوات باإلضافة إلى مواكبة برنامج االستقرار والتنمیة المعلن

عنھ من جانب الحكومة.
ومن الواضح أن مجموع ما تم تقلیصھ من النفقات في عام 2010 بلغ 16 ملیار یورو ومن
ضمنھا 10 ملیار یورو في إطار برنامج االستقرار والتنمیة و 1.2 ملیار من رزمة اإلجراءات
األولى و 4.8 ملیار تشكل الرزمة التي اتخذتھا الحكومة في اجتماعھا األخیر., وبناء على
اإلجراءات اإلضافیة التي اتخذتھا الحكومة الیونانیة فقد انخفض سعر الدوالر مقابل الیورو وأما

سعر الذھب فقد سجل ارتفاعاً في بورصة نیویورك للیوم الثاني.
وطالبت دول الیورو من الیونان باتخاذ إجراءات إضافیة في حالة عدم نجاح اإلجراءات الحالیة
في خفض العجز لھذا العام من 12.7% إلى 8.7% ومنحت ھذه الدول أثینا مھلة التخاذ



إجراءات إضافیة حتى منتصف آذار / مارس 2010.
ومن جھة أخرى دافع وزیر مالیة الیونان عن خطط حكومتھ بخفض العجز إلى أقل من 3% حتى
عام 2012. وقد أخفق زعماء أوروبا في قمتھم االستثنائیة المنعقدة في بروكسل في الربع األول
من عام 2010م في تقدیم أي التزامات مالیة محددة للیونان. ویسعى كبار المسؤولین عن القطاع
النقدي األوروبي إلى تحدید إستراتیجیة مشتركة لمساعدة الیونان على تجاوز األزمة المالیة الغیر

مسبوقة والتي تھدد باالنتشار في منطقة الوحدة النقدیة واالقتصادیة األوروبیة (16 دولة).
إن التكلم عن انتعاش اقتصادي عالمي وتوقعات لنمو اإلنتاج في عام 2010م تبدو صعبة
ومزعجة فاألنباء الواردة من أوروبا عن وقوع دولة أوروبیة غربیة متطورة في اإلفالس ال تبشر
بالخیر وقد بلغت دیون ھذه الدولة 300 ملیار یورو. وفي نھایة عام 2009م قامت عدة وكاالت
دولیة بتصنیف مقدرة الیونان االئتمانیة الذاتیة إلى أدنى مستوى وھذا ما یھدد بتقویض السندات
الحكومیة التي تستلم البالد القروض عن طریق رھنھا. وقد تسبب الوضع المالي السيء الذي
ً قلق المستثمرین على تواجھھ الیونان إلى خفض سعر صرف الیورو مقابل الدوالر وأثار أیضا

مستقبل منطقة الیورو برمتھا.
ورفضت أنجیال میركل سحب عضوبة الیونان من االتحاد األوروبي كما دعت الیونانیین إلى
التحلي بالصبر. وتعارض فرنسا فكرة لجوء الیونان إلى صندوق النقد الدولي لعالج أزمة الدیون
ً المساعدة. ویدعو ساركوزي إلى تقدیم المساعدة للیونان وباباندریو یقوم بزیارة عدة دول طالبا
وصرح رئیس صندوق النقد الدولي "دومینیك ستراوس كان" في مقابلة نشرتھا وسائل اإلعالم
البریطانیة بأنھ في الفترة األخیرة ظھرت مخاوف في األسواق المالیة أن ھناك دول أخرى مثل
إسبانیا والبرتغال ستلحق بالیونان وعلى حافة االنھیار بسبب ارتفاع الدیون الحكومیة فیھا. بینما ال
یعتقد رئیس صندوق النقد الدولي في صحة ھذه الشائعات التي تسببت في انخفاض قیمة الیورو.
وأشار ستراوس إلى أن دول منطقة الیورو تستطیع أن تحل المشكلة المالیة التي تواجھھا الیونان
ولن تحتاج أثینا إلى اللجوء إلى قروض من صندوق النقد الدولي إلعادة تمویل سنداتھا التي تنتھي
مدة تسدیدھا في األشھر المقلبة من عام 2010. وتبلغ دیون الیونان 300 ملیار یورو وھي تزید
على الناتج المحلي اإلجمالي وقد وعدت المستشارة االلمانیة وكذلك الرئیس ساركوزي في حل ھذه

المشكلة.
ً على األوضاع وعمت االحتجاجات والمظاھرات الشعبیة أنحاء الیونان المختلفة احتجاجا
االقتصادیة السیئة وعلى اإلجراءات التقشفیة التي فرضتھا الدولة على مواطنیھا وذلك من أجل

معالجة مشكلة الدیون المتراكمة التي أثقلت كاھل الدول وشعبھا.
األحداث الكبرى في األزمة المالیة العالمیة منذ اندالعھا في نھایة عام 2008م

یعلم الجمیع أن األزمة المالیة الراھنة بدأت في الوالیات المتحدة وبدأت تظھر بوادرھا في عام
2007م إال أنھا اندلعت في نھایة عام 2008م ومن ثم انتقلت إلى أوروبا وأجزاء كبیرة من العالم

وفیما یلي نسرد أھم أحداث ووقائع ھذه األزمة حسب التسلسل الزمني:
- شباط / فبرایر 2007م عدم قدرة المدینین على تسدید دیون الرھن العقاري المستحقة علیھم

وھذا ما سبب أولى عملیات اإلفالس في مؤسسات مصرفیة.
- آب/ أغسطس 2007 حدوث تدھور في البورصات بسبب المخاطر الناتجة عن اتساع األزمة

حیث قامت المصارف المركزیة بالتدخل لدعم سوق السیولة.



- تشرین األول / أكتوبر إلى دیسمبر / كانون أول 2007م انخفاض أسھم مصارف كبرى
انخفاضاً كبیراً بسبب أزمة الرھن العقاري.

- 22 كانون الثاني / ینایر 2008م قام بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي (البنك المركزي)
ً بخفض معدل الفائدة ثالثة أرباع النقطة لتصل إلى 3.5% ثم أجریت تخفیضات أخرى تدریجیا
على معدل الفائدة لتصل إلى 2% في الفترة الزمنیة الواقعة بین كانون الثاني / ینایر ونھایة نیسان

/ إبریل, 2008.
- 17 شباط / فبرایر 2008 الحكومة البریطانیة تؤمم بنك "نورثرن روك".

- 11 آذار / مارس 2008م توحید الجھود بین المصارف المركزیة مجدداً من أجل معالجة سوق
التسلیفات.

- 16 آذار / مارس 2008م أعلن "جي بي مورغان تشیز" شراء بنك األعمال األمریكي "بیر
ستیرنز" بسعر متدن وبمساعدة مالیة من بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي (البنك المركزي

األمریكي).
- 7 أیلول / سبتمبر 2008م قامت وزارة الخزانة األمریكیة بوضع المجموعتین العمالقتین في
مجال تسلیفات الرھن العقاري "فریدي ماك" و "فاني ماي" تحت الوصایة لفترة زمنیة تحتاجھا

من أجل إعادة ھیكلة مالیتھما مع كفالة دیونھما حتى 200 ملیار دوالر.
- 15 أیلول / سبتمبر 2008م أعلن بنك "لیمان براذرز" إفالسھ بعد أن مني بخسائر بلغت 600
ملیار دوالر. بینما یعلن أحد أبرز المصارف األمریكیة وھو بنك "بنك أوف أمریكا" شراء بنك

آخر لألعمال في وول ستریت ھو "میریل لینش".
- اتفقت عشرة مصارف دولیة على إنشاء صندوق للسیولة برأسمال 70 ملیار دوالر لمواجھة
حاجاتھا الملحة، في حین وافقت المصارف المركزیة على فتح مجاالت التسلیف. وھذا لم یمنع

تراجع البورصات العالمیة.
- 16 أیلول / سبتمبر 2008م قام بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي والحكومة األمریكیة بتأمیم
أكبر مجموعة تأمین في العالم "إیھ أي جي" المھددة باإلفالس عبر منحھا مساعدة بقیمة 85 ملیار

دوالر مقابل امتالك 7.79% من رأسمالھا.
- 17 أیلوبل / سبتمبر 2008م البورصات العالمیة تواصل تدھورھا والتسلیف یضعف في النظام

المالي وتكثف المصارف المركزیة العملیات الرامیة إلى تقدیم السیولة للمؤسسات المالیة.
- 18 أیلول / سبتمبر 2008م البنك البریطاني "لوید تي اس بي" یشتري منافسھ "اتش بي او

اس" المھدد باإلفالس.
- 18 أیلول / سبتمبر السلطات األمریكیة تعلن عن إعدادھا لخطة بقیمة 700 ملیار دوالر

لتخلیص المصارف من أصولھا غیر القابلة للبیع.
- 19 أیلول / سبتمبر 2008م الرئیس األمریكي جورج بوش یوجھ نداء إلى "التحرك فوراً"

بخصوص خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم األزمة في الوالیات المتحدة.
- 23 أیلول / سبتمبر أصبحت األزمة المالیة حدیث الساعة وطغت على المناقشات في الجمعیة

العامة لألمم المتحدة في نیویورك.
- 26 أیلول / سبتمبر 2008م انھیار سعر سھم المجموعة المصرفیة والتأمین البلجیكیة الھولندیة
"فورتیس" في البورصة بسبب شكوك حول مقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا في الوالیات المتحدة



وقام بنك "جي بي مورغان" بشراء منافسة "واشنطن میوتشوال" بمساعدة السلطات الفیدرالیة.
- 28 أیلول / سبتمبر 2008م اتفق في الكونغرس على خطة إنقاذ. وفي أوروبا جرى تعویم
"فورتیس" من قبل سلطات بلجیكیا وھولندا ولوكسمبورغ. وفي بریطانیا جرى تأمیم بنك "براد

فورد وبینغلي.
- 29 أیلول / سبتمبر 2008م رفض مجلس النواب األمریكي خطة اإلنقاذ. وانھارت وول
ستریت بعد ساعات من تراجع البورصات األوروبیة بشدة، في حین واصلت معدالت الفوائد بین

المصارف ارتفاعھا مانعة المصارف من إعادة تمویل ذاتھا.
- أعلن بنك "سیتي غروب" األمریكي أنھ یشتري منافسھ "واكوفیا" بمساعدة السلطات الفدرالیة.

- األول من أكتوبر / تشرین األول 2008م أقر مجلس الشیوخ األمریكي خطة اإلنقاذ المالي
المعدلة.

- 3 تشرین أول / أكتوبر 2008م تم تمریر أكبر خطة تدخل حكومي في األسواق الرأسمالیة في
تاریخ الوالیات المتحدة عبر مجلس النواب حیث تتحول إلى قانون بعد توقیع الرئیس السابق

جورج بوش علیھا.
- 30 تشرین األول / أكتوبر الیابان تعلن عنة خطة تحفیز اقتصادي بقیمة 26.9 تریلیون ین

(276.33 ملیار دوالر).
- 4 تشرین ثاني / نوفمبر 2008م انتخاب باراك أوباما رئیساً للوالیات المتحدة.

- 9 تشرین ثاني / نوفمبر 2008م الصین تعلن عن حزمة تحفیز اقتصادي بقیمة 4 تریلیونات
یوان (588 ملیار دوالر).

- 20 تشرین ثاني / نوفمبر 2008م تدني أسعار البترول إلى ما دون 50 دوالراً للبرمیل ألول
مرة في غضون ثالثة سنوات ونصف السنة.

- األول من كانون األول / دیسمبر 2008م الوالیات المتحدة تعلن رسمیاً أنھا دخلت مرحلة ركود
ستستمر لمدة عام.

- 16 كانون أول / دیسمبر 2008م البنك المركزي األمریكي یخفض أسعار الفائدة إلى مستوى
تاریخي بلغ %0.25.

- 19 كانون األول / دیسمبر 2008م البیت األبیض یوافق على خطة إنقاذ بقیمة 17.5 ملیار
دوالر لشركتي جنرال موتوز وكرایسلر لصناعة السیارات.

- 5 كانون الثاني / ینایر 2009م تقاریر تظھر تراجع في مبیعات السیارات األمریكیة بنسبة
35% في الربع األخیر من عام 2008م في أدنى انخفاض على مدى 25 عاماً.

- 9 كانون الثاني / ینایر اإلعالن عن فقدان 2.6 ملیون وظیفة في الوالیات المتحدة عام 2008م
في أسوأ عام منذ 1945.

- 20 كانون الثاني / ینایر 2009 أوباما یدخل البیت األبیض رئیساً للوالیات المتحدة.
- 5شباط 2009 دویتشھ بنك ألماني یعلن عن أول خسارة عن عام كامل منذ الحرب العالمیة

الثانیة.
- 14 شباط / فبرایر 2009م الكونغرس األمریكي یمرر خطة تحفیز اقتصادیة بقیمة 787 ملیار

دوالر وأوباما یوقع علیھا بعد ثالثة أیام.



- 26 شباط / فبرایر 2009م مؤشر الثقة االقتصادي األوروبي یھوي ألدنى مستوى على مدى
24 عاماً.

- 27 فبرایر / شباط 2009 االقتصاد األمریكي یسجل تراجعاً بقیمة 6.2% في الربع األخیر من
عام 2008م في أسوأ تراجع منذ عام 1982.

- 5 آذار / مارس 2009م البنك المركزي األوروبي وبنك انجلترا یخفضان أسعار الفائدة
لمستویات تاریخیة.

- 23 آذار / مارس 2009 منظمة التجارة العالمیة تتنبأ بتراجع حجم التجارة العالمیة بنسبة %9
عام 2009م لتسجل أكبر تراجع لھا منذ الحرب العالمیة الثانیة.

- 23 آذار / مارس 2009 الوالیات المتحدة تعلن عن خطة بقیمة تریلیون دوالر لشراء أصول
سامھ من البنوك.



الفصل الرابع



انھیار أسواق األسھم (البورصات)
یعني انھیار أسواق األسھم الھبوط الدراماتیكي المفاجئ في أسعار األسھم وذلك من خالل عینة
نموذجیة ممثلة لألسھم في السوق. ویحدث االنھیار في سوق األسھم إما نتیجة لدوافع الخوف أو
ً ما یحدث االنھیار بسبب فقاعات نتیجة لحدوث بعض العوامل االقتصادیة األساسیة، وغالبا

المضاربة في سوق األسھم.
وفي الحقیقة إن انھیار أسواق األسھم ظاھرة اجتماعیة یشارك في وقوعھا عدة عوامل منھا
(Crowd behavior) الحوادث االقتصادیة الخارجیة باإلضافة إلى سلوك جمھور المتعاملین
في السوق والسیكولوجیة اإلیجابیة التي تجعل من بیع قسم للمشاركین في السوق ألسھمھم عملیة
تقود بقیة المشاركین على بیع أسھمھم أیضاً. وبصفة عامة یمكن القول أن االنھیار عادة ما یقع

تحت الظروف التالیة:
اإلطالة أو التمدید في قترة ارتفاع أسعار األسھم، التفاؤل االقتصادي المفرط، والسوق التي تحقق
أسعارھا معدالت ربح تفوق معدالت الربح طویلة األجل، واالستخدام الواسع لھامش الدین

Margin debt والرافعة المالیة (االستدانة من أجل االستثمار) من قبل المشاركین في السوق.
وال یوجد تعریف عددي Numberical definition محدد النھیار السوق ولكن المصطلح
المطبق بصفة عامة ھو ارتفاع النسبة المئویة (والتي تتكون من رقمین من مجموعة األرقام التي

تقل عن الرقم 10) للخسارة في مؤشر أسواق األسھم لفترة زمنیة تمتد إلى عدة أیام.



انھیار وول ستریت عام 1929م:

ً في فترات زمنیة من القرن الماضي أطلق علیھا ازدھار العشرینات نما االقتصاد نمواً قویا
Roaring Twenties. وكانت ھذه الفترات الزمنیة ھي العصر الذھبي للتكنولوجیا
واالختراعات مثل الرادیو والسیارات والطیران والتلفون وانتشار الشبكات الكھربائیة. وكانت
شركات رائدة في مجال ھذه االختراعات مثل شركة رادیو أمریكا وجنرال موتورز حیث ارتفعت
أسعار أسھمھا في البورصة. وقامت الشركات المالیة وبالتعاون مع المصرفین من وول ستریت
Investment ."بإنشاء اتحاد احتكاري للحد من المنافسة وقد عرف باسم "تروست االستثمار
trusts والمثال على ذلك شركة جولدمان ساتش التجاریة. وكان المستثمرون مفتونین بالعوائد
المالیة المتاحة والمتیسرة في سوق األسھم مما دفعھم إلى استخدام األموال التي حصلوا علیھا عن
طریق الدین لالستثمار في بورصة األسھم. وفي 24 آب / أغسطس 1921م أغلق مؤشر داو
جونز الصناعي على 63.9نقطة. وفي 3 أیلول / سبتمبر عام 1929م ارتفع مؤشر داو جونز
إلى ستة اضعاف معدلھ في آب 1921م وذلك بوصولھ إلى 381.2 نقطة. وفي صیف 1929م
ً أن االقتصاد بدأ في االنكماش وأن أسعار األسھم بدأت تمر في سلسلة من الھبوط كان واضحا
واالنخفاض وھذا ما أفزع المستثمرین في األسھم. ووصلت األمور إلى قمتھا في الیوم الرابع
والعشرین من أكتوبر عام 1929م حیث عرف ھذا الیوم بالثالثاء األسود وكذلك یوم 29 أكتوبر
أیضاًُ، وفي الثالثاء األسود انخفض معدل داو جونز الصناعي 38 نقطة حیث سجل 260 نقطة
وكانت النسبة المئویة لالنخفاض 12.8%. وعلیھ بدأ المستثمرون في بیع أسھمھم بغزارة مما
أدى إلى تعطیل أجھزة االتصاالت من تلیفونات وتلغرافات والتي كانت تخبر المستثمرین عن
ً في المعلومات عن األسھم وأوجد أسعار أسھمھم وأحوال السوق المالي وھذا ما أحدث نقصا

المزید من الخوف والذعر عند المستثمرین.
إن یوم الثالثاء األسود یوم من أیام الفوضى التي عمت أسواق المال، حیث قام المستثمرین ببیع
أسھمھم وتحویلھا إلى سیولة نقدیة وذلك بسبب النداءات القادمة من كل صوب وجھة تحثھم على
ً قیمة بعض األسھم التي كانت ذات قیمة عالیة على مر السنین الطویلة. البیع. ولقد ھبطت أیضا

وفي خالل الیومین فقد مؤشر داو جونز الصناعي 23% من قیمتھ.
وفي نھایة األسبوع وفي 11 تشرین الثاني / نوفمبر من عام 1929م استقر مؤشر داوو جونز
على 228 نقطة حیث كانت نسبة انخفاضھ التراكمیة تساوي 40% من مستواه (معدلھ) في أیلول
/ سبتمبر عام 1929م. وقامت األسواق بحشد طاقاتھا وقواھا على أمل أن تكون األشھر القادمة
فترة تحسن وازدھار ولكن الریاح لم تاتي كما تشتھي السفن حیث كانت ھذه التأمالت خاطئة ووقع
المستثمرون في أزمة اقتصادیة وفي شھر تموز / یولیو من عام 1932 وصل معدل داوو جونز

إلى القعر حیث فقد من قیمتھ %89.



أكتوبر 19، 1987 (االثنین األسود):

كانت أیام منتصف عام 1980م أیام تبشر بازدھار اقتصادي قوي. فمنذ شھر آب / أغسطس عام
1982م حتى آب / أغسطس 1987م ارتفع مؤشر داوو جونز الصناعي من 776 نقطة إلى
2722 نقطة. وكان معدل ارتفاع مؤشرات األسواق المالیة في أكبر 19 سوق في العالم %296
في الفترة الزمنیة 1982-1987م. وقد ارتفع متوسط أعداد األسھم التي تم االتجار بھا في

NYSE نیویورك من 65 ملیون سھم إلى 181 ملیون سھم.
وقد تم انھیار سوق األسھم في 19 تشرین أول/ أكتوبر عام 1987م وقد أطلق على ھذا الیوم
باالثنین األسود حیث بلغ انھیار السوق أوجھ في ھذا الیوم ولكن بوادر االنھیار بدأت قبل خمسة
أیام أي في 14 تشرین أول/ أكتوبر وعلیھ فإن مؤشر داوو جونز انخفض 3.81 % في یوم 14
تشرین أول / أكتوبر وتبعھ انخفاض آخر 4.6% في یوم الجمعة الموافق 16 تشرین أول/
أكتوبر. وفي االثنین األسود انخفض مؤشر داوجونز الصناعي 508 نقاط وھذا ما یعادل

22.6% من قیمتھ في یوم واحد.
وكذلك انخفض مؤشر S&P500 20.4% أي من 282.7 نقطة إلى 225.06 نقطة، أما
مؤشر NASDAQ فقد فقَد 11.3% فقط وھذا لیس بسبب القیود التي فرضت على جزء من

البائعین ولكن بسبب إخفاق نظام النازدك في السوق.
ونظراً لكثرة طلبات بیع األسھم المقدمة فإن الكثیر من ھذه األسھم قد تعرض إلى توقف وتأخیر
ً المسجلة في سوق أثناء العملیات التجاریة في سوق المال في نیویورك، فمن بین 2257 سھما
المال في نیویورك NYSE وقع 195 حالة تأخیر وتوقف في العملیات التجاریة في یوم
19/3/1983م. أما سوق النازدك فقد أصیب بإخفاق شدید وذلك ألنھ كان یستند على نظام اسمھ
Market والذي كان یسمح لصناع القرار في السوق Market making نظام خلق السوق
maker باالنسحاب من العملیات التجاریة. ولقد أصبح تحویل األسھم في سوق النازدك إلى
سیولة نقدیة أمراً صعباً. وكذلك واجھ االتجار في العدید من األسھم ظروفاً غیر واقعیة بحیث أن
أسعار عرض األسھم من أجل بیعھا bid price كانت تفوق األسعار التي یرغب المشتري في

دفعھا (أسعار الشراء).
وقد قللت ھذه الظروف من حجم التجارة في سوق األسھم في یوم االثنین األسود الموافق 19
أكتوبر عام 1987. واستغرقت تجارة أسھم المایكرو سوفت في سوق النازدك 54 دقیقة فقط في

یوم االثنین األسود.
وكانت خسارة الوول ستریت ھي األعظم في یوم واحد منذ أن بدأ االتجار باألسھم حتى ھذا الیوم
(االثنین األسود). ولقد خسر داوجونز 760 نقطة أي ما یعادل 31% من قیمتھ في الفترة الواقعة

ما بین صباح 14 أكتوبر وموعد إغالقھ في 19 أكتوبر عام 1987.
وكان االنھیار في عام 1987 ظاھرة عالمیة. حیث أن مؤشر FTSE100 فقد في یوم االثنین
األسود 10.8% من قیمتھ وفي الیوم التالي لالثنین فقد 12.2%. وفي شھر أكتوبر من عام
ً جوھریاً. وكان أقلھن 1987 انخفضت مؤشرات جمیع األسواق المالیة في العالم انخفاضا
ً بورصة النمسا حیث انخفض مؤشرھا 11.4% بینما كان أكثرھن تأثراً بورصة ھونغ انخفاضا



كونغ فانخفض مؤشرھا 54.8%؟ ومن مجموع 23 دولة من أكبر الدول الصناعیة كان انخفاض
المؤشرات المالیة لـ 19 دولة أكثر من %20.

وبالرغم من المخاوف التي كانت تدور في عقول الناس من عودة أزمة الكساد الكبیر التي وقعت
في عام 1929م إلى حیز الوجود، إال أن األسواق المالیة قامت بشد طاقاتھا وتجمیع قواھا بعد
ً بلغ 102.27 نقطة في 21 أكتوبر من عام االنھیار في یوم االثنین األسود وسجلت ارتفاعا
1987 وفي الیوم التالي (22أكتوبر) سجلت أیضاً ارتفاعاً بلغ 186.64 نقطة. واستغرق الوقت
الالزم لكي یتعافى داو جونز بالكامل مدة عامین. وفي شھر سبتمبر من عام 1989 استطاعت
جمیع األسواق المالیة من إعادة كسب جمیع القیم التي فقدتھا في انھیار عام 1987. حتى أن

مؤشر داو جونز الصناعي استطاع أن یحقق مكسباً مقداره 0.6% عام 1987.
ولم یتم التوصل إلى حكم نھائي وقطعي عن األسباب التي كانت تقف وراء االنھیار في عام
1987. وكذلك كان مؤشر S&P500 في وضع جید ویحقق أرباحاً. ولكن سیاسة سلوك القطیع
المتعلقة بالجمھور المتعامل في األسواق المالیة والعوامل النفسیة لھذا الجمھور لعبت دوراً حرجاً
في انھیار أسواق األسھم. ویتطلع المحللون أیضاً إلى العوامل الخارجیة مثل األحداث السیاسیة أو
االقتصادیة كإحدى مسببات ھذا االنھیار الذي حدث في األسواق المالیة. وباإلضافة إلى ذلك یؤخذ
بعین االعتبار القلق العام الناتج عن المبالغة في قیمة األسھم. كما ویرجع بعض المحللون أن
االنھیار قد نتج عن بعض عوامل أخرى مثل البرامج التجاریة Trading Program وتأمین
األوراق المالیة والمشتقات المالیة Portfolio insurance and derivatives وكذلك ساھم
في وقوع ھذا االنھیار األخبار السیئة التي كانت تشاع عن المؤشرات االقتصادیة مثل العجز
الكبیر في المیزان التجاري األمریكي، وسقوط الدوالر وھبوط أسعار صرفھ، وارتفاع معدل

الفائدة في المستقبل.



االنھیار في 2008:

في 16 أیلول / سبتمبر 2008م انھارت العدید من المؤسسات المالیة في الوالیات المتحدة وذلك
بسبب أزمة الرھون العقاریة األقل جودة Subprime وأزمة مقایضة الدیون التي تخلف
أصحابھا عن السداد Credit defaults swapsحیث نتج عن ذلك ظھور أزمة تطورت بسرعة
وأصبحت أزمة عالمیة وكان من نتائجھا سقوط أعداد من البنوك في أمریكا وأوروبا والعالم

وحدث انخفاض حاد في قیمة األسھم والبضائع على مستوى العالم.
إن سقوط البنوك في أیسلندا أدى إلى خفض قیمة عملتھا المحلیة "الكرونا" Devaluation وھدد
البالد باإلفالس، وكانت أیسلندا آنذاك قادرة على تأمین الحصول على قرض طوارئ من صندوق
النقد الدولي في نوفمبر/ 2008م وكذلك سقط العدید من البنوك في الوالیات المتحدة األمریكیة وتم
إنقاذ الجزء اآلخر إما بالتدخل عن طریق الدولة أو باالحتواء من قبل البنوك األخرى. وفي 11
أكتوبر/ تشرین أول من عام 2008م حذر رئیس صندوق النقد الدولي بأن النظام المالي العالمي

یقف على حافة االنھیار.
وقد دفعت ھذه األزمة بشقیھا المالي واالقتصادي بعضا من دول العالم إلى إغالق أسواقھا المالیة.
ففي 8 أكتوبر 2008 أوقفت إندونیسیا التجارة في سوق األسھم بعد ھبوط في أسعارھا بلغ %10
في یوم واحد. وبعد توقف في تجارة األسھم في أیسلندا استغرق ثالثة أیام ھي التاسع والعاشر
والثالث عشر من أكتوبر عام 2008م قام سوق األسھم في أیسلندا بإعادة فتح السوق في 14
أكتوبر عام 2008م حیث أغلق مؤشرھا الرئیسي (OMX Iceland 15) في ھذا الیوم على
678.4 نقطة وذلك بانخفاض مقداره 77% مقارنة بالنقاط التي أغلق علیھا المؤشر في الثامن
من أكتوبر 2008م وھي 3004.6 نقطة. وھذا ما یعكس حقیقة أن قیمة البنوك الكبیرة الثالثة في
أیسلندا والتي تشكل 73.2% من قیمة المؤشر األیسلندي (OMX Iceland 15) أصبحت

تساوي صفراً.
یعتبر عام 2008 عام الخسائر المرعبة في أوساط عالم المال واألعمال فالحدیث یدور عن أقل
البورصات خسارة ومن غیر الوارد بالمطلق التحدث عن أرباح فجمیع البورصات تساوت في

ضیاع أموال المستثمرین فیھا.



فكانت بورصة لندن أقل البورصات خسارة حیث كانت خسارتھا 36% وكانت أعلى الخسائر في
بورصة موسكو حیث بلغت 71% ثم تلتھا بورصة أثینا وكانت خسائرھا %66.

ویرجع ھبوط أسعار أسھم البنوك والمؤسسات المالیة الكبرى إلى فقدان الثقة بھا بعد إعالن العدید
منھا عن شطب مبالغ ضخمة من أصولھا الثابتة.

وقد وصلت ھذه األوضاع قمتھا في 15 أیلول/ سبتمبر عندما أعلن بنك االستثمارات األمریكي
"لیمان برذرز" عن خسائر فادحة. وكان المحللون یعتبرونھ من أقوى البنوك في العالم. وبعد یوم
واحد من سقوط ھذا البنك أعلن عن بیع بنك "میریل لینش" وقامت الحكومة األمریكیة بتأمیم
ً بأن الحكومة األمریكیة ال مؤسسات مثل "فاني ماني" و "فریدي ماك" و "إیھ أي جي" علما
تعترف بكلمة تأمیم ألنھا ترجع في أصلھا إلى القاموس االشتراكي وتدعي بأن الخطوة ھي

عملیات دعم مالي من خالل شراء األسھم.
وبعد أن ھوت تلك األسماء الالمعة في عالم المال اقتنع الكثیر من الناس بأن األزمة أعمق مما بدا
وخاصة بعد أن تكشفت فضائح األرباح الخیالیة التي اعتادت كل تلك المؤسسات على نشرھا من

خالل اإلعالن عن موازناتھا السنویة.
وفي انجلترا كانت أكبر نسبة ھبوط في أسھم بنك "إتش بي أو إس" حیث كانت 90.71% وكذلك

بنك "رویال اوف سكوتالند" 88.8% وفق مؤشر بورصة لندن.



وفي سویسرا انخفضت أسھم بنك "یو بي إس" 72.96% وبنك "یولیوس بیر" 59.79% و
"كریدي سویس" %59.33.

وفي ألمانیا انخفضت قیمة أسھم بنك البرید األلماني 77% "وكرومتس بنك" 75% و "دویتشھ
بنك" %71.

ً بل على العكس من ذلك كانت وفي بورصة باریس الفرنسیة لم تحقق الشركات الفرنسیة أرباحا
الخسائر كبیرة في أسھم شركات صناعة السیارات فمثالً شركة "رینو" كانت خسارة أسھمھا
تساوي 82% وشركة "بیجو" 78% وكانت الخسارة متواجدة أیضا في أسھم صناعة السیارات

األوروبیة ما عدا أسھم شركة فولكسفاغن األلمانمیة التي تمكنت من تحقیق أرباح نسبتھا %63.
ولقد تعزز الطلب على شراء أسھم شركات صناعة األدویة ألن األدویة ضروریة ومھمة لإلنسان

على عكس أسھم السلع الكمالیة.
بدأ عام 2008 بأزمة مالیة سببھا فقاعة الرھن العقاري وقیل أنھا أزمة مؤقتة وستزول مع دوران
عجلة رأس المال ولكن العام انتھى بأزمة اقتصادیة وانخفاض حاد في مؤشرات التداول في جمیع
بورصات العالم. وبدأ العام الجدید 2009 بمعدالت نمو ضعیفة وأعداد ضخمة من العمال
ً على العاطلین عن العمل، وانعكست األوضاع السیئة للمصارف واالقتصاد في ھذا العام أیضا

البورصات في جمیع أنحاء العالم فواصلت المؤشرات في انخفاضھا.



العوامل واألسباب الرئیسیة التي قادت إلى تدھور البورصات العالمیة وھي كالتالي:

1- توسع المؤسسات المالیة في منح القروض عالیة المخاطر إلى المؤسسات المالیة العاملة في
مجال الرھن العقاري دون التدقیق في أھلیة ومقدرة ھذه الشركات على سداد دیونھا للجھات

المقرضة.
2- عدم مقدرة مؤسسات التمویل العقاري على القیام بعملیات االستحواذ التي أعلنت عنھا الحكومة
أخیراً وذلك بسبب عدم توفر التمویل الالزم لھذه العملیات وھذه بوادر سلبیة ألداء االقتصاد

األمریكي.
3- العامل الثالث وھو من أھم العوامل والذي كان لھ بالغ األثر في تراجع البورصات األمریكیة
حیث عجزت الحكومة عن توفیر فرص عمل كانت قد أعلنت عنھا سابقاً وھذا ما دفع المستثمرون
إلى االعتقاد بأن أكبر اقتصاد في العالم یتعرض ألزمة حقیقیة والمعروف أن األسواق المالیة بالغة

الحساسیة لمثل ھذه المؤشرات فتراجعت كافة مؤشرات البورصات األمریكیة.
4- انعدام الثقة عند المستثمرین في االقتصاد األمریكي والحكومة واإلجراءات التي تتخذھا وھذا

یقود إلى إحجام المستثمرین عن االستثمار في البورصة.
ومن المعروف أن السوق األمریكیة تستورد قسم كبیر من وارداتھا من االتحاد األوروبي ودول
آسیا وعلیھ فإن الشركات الصناعیة في ھذه الدول تروج 70% من منتجاتھا في السوق األمریكي
وفي حالة تراجع االقتصاد األمریكي فإن ھذه الشركات الصناعیة األوروبیة واآلسیویة تتعرض
إلى انخفاض في مبیعاتھا وربحیتھا. وعندما تبدأ المؤشرات االقتصادیة بالتراجع في االقتصاد
األمریكي تبدأ البورصات العالمیة في االنحدار والتقھقر، ألن صنادیق االستثمار ومؤسسات رأس
المال تبدأ بالتخلص من األسھم مما یؤدي إلى تراجع قیمتھا السوقیة وانخفاض أسعارھا على
المستوى العالمي علماً بأن مؤسسات المال العالمیة سواء كانت أمریكیة أو أوروبیة تحرص على
تنویع استثماراتھا في كافة بورصات األوراق المالیة وذلك لتقلیل درجة المخاطر المترتبة على

تراجع األسھم في أي بورصة عالمیة.
وھكذا فقد انخفضت أسعار أسھم العدید من الشركات والبنوك انخفاضاً حاداً نتیجة لألزمة المالیة
الراھنة في الوالیات المتحدة وبقیة بلدان العالم. وقد حملت ھذه األزمة المالیة في طیاتھا تدھور

أسواق المال العالمیة ومن أھمھا البورصات األمریكیة واألوروبیة واآلسیویة والعربیة.
البورصات األمریكیة: نتیجة لألزمة المالیة الراھنة تأثرت أسواق األسھم األمریكیة بدرجة كبیرة

مما أدى إلى انخفاض وھبوط المؤشرات بدرجة كبیرة ومن أھم ھذه المؤشرات ما یلي:
أ ) انخفض مؤشر ناسدادك Nasdaq composite stock Index من 2300 نقطة التي
وصل إلیھا في شھر شباط / فبرایر عام 2007 إلى 1532 نقطة في شھر شباط / فبرایر

.2009
ب ) انخفض مؤشر داوجونز Dowjones Industrial Average stock index من

12100 نقطة في شھر فبرایر 2008 إلى 7950 نقطة في شھر شباط / فبرایر 2009.
ج) وانخفض مؤشر ستانفورد أندبورز S&P 500 stock index من 1300 نقطة في

فبرایر/ شباط 2008م إلى 834 نقطة في فبرایر / شباط 2009.



البورصات األوروبیة:

ومن أھم البورصات األوروبیة التي تأثرت باألزمة:
FTSE 100 Stock Index أ- بورصة لندن

انخفض مؤشر بوؤصة لندن الرئیسي من 5700 نقطة في شھر شباط/ فبرایر 2008 إلى 4200
في شھر شباط/ فبرایر 2009.

Dax stock Index ب- البورصة األلمانیة
انخفض مؤشر البورصة األلمانیة نتیجة لألزمة المالیة العالمیة من 6500 نقطة في شھر فبرایر/

شباط 2008 إلى 4500 في شباط/ فبرایر 2009.
CaC 40 Stock Index ج) البورصة الفرنسیة

تأثرت البورصة الفرنسیة باألزمة المالیة العالمیة فقد انخفض مؤشر البورصة من 4700 نقطة
في شھر فبرایر / شباط 2008 إلى 3000 نقطة في شھر شباط / فبرایر من عام 2009.

وتأثرت أیضاً أسواق المال األسیویة نتیجة لألزمة المالیة األمریكیة ومن أھم البورصات األسیویة
التي تأثرت باألزمة ما یلي:

أ- البورصة الیابانیة Nikkei 225 stock index أما البورصة الیابانیة فقد انخفض مؤشرھا
على غرار البورصات العالمیة من 13000 نقطة في شھر شباط/ فبرایر 2008 إلى 7800

نقطة في شھر شباط/ فبرایر 2009.
ب- البورصة الصینیة Hang seng stock index وتأثرت البورصات الصینیة باألزمة
المالیة وعلیھ فقد انخفض مؤشر البورصة من 23000 نقطة في شھر فبرایر/ شباط عام 2008م

إلى 13600 نقطة في شھر شباط/ آذار عام 2009.
ج) بورصة سنغافورة Straits Times stock index تأثرت بورصة سنغافورة باألزمة
المالیة الراھنة وانخفض مؤشرھا من 2900 نقطة في شھر شباط فبرایر/ 2008 إلى 1650

نقطة في شھر شباط فبرایر عام 2009.



البورصات العربیة

"EGX30 stock index "Case 30 stock index أ - البورصة المصریة
تأثرت البورصة المصریة باألزمة المالیة العالمیة وھبطت ھبوطاً حاداً حیث یقیس مؤشرھا أفضل
30 شركة في البورصة وقد انخفض ھذا المؤشر من أعلى قیمة وصل إلیھا في السنوات الماضیة
حیث أنھ وصل إلى مستوى 12000 نقطة في شھر ابریل 2008 إلى أن وصل إلى 3500
نقطة في شھر شباط/فبرایر 2009. وھذا دلیل على أن البورصة المصریة تراجعت في أقل من
سنة أكثر من 70% ثم ارتفعت مرة أخرى حتى وصل مؤشرھا في نیسان / ابریل 2009 إلى

4950 نقطة.
General Stock Index ب - البورصة السعودیة

انخفضت أسھم البورصة السعودیة وھي أكبر البورصات العربیة متأثرة باألزمة المالیة العالمیة
مثلھا مثل جمیع البورصات في العالم.

Dubai stock Abu Dhabi stock index ج- بورصة اإلمارات
تأثرت األسواق المالیة في اإلمارات باألزمة المالیة العالمیة وانخفض مؤشر سوق دبي من
6000 نقطة إلى 1500 نقطة، أما سوق أبو ظبي فكان أقل حدة من سوق دبي حیث انخفض

مستوى المؤشر من مستوى 5000 نقطة إلى أعلى من 2000 نقطة.
وكتبت صحیفة السفیر اللبنانیة في عددھا المنشور في 6 آذار من عام 2009 مقاالً تحت عنوان
"كیف اشترت وول ستریت أزمتھا بالمال السیاسي". ونحن في ھذا الكتاب نقتبس بعض
المعلومات التي نشرت تحت ھذا العنوان حیث كتب أن شركات المال الكبرى في وول ستریت
استطاعت أن تمرر مجموعة من القرارات لتحریر السوق من القیود عبر دفع مبلغ مقداره خمسة
ملیارات دوالر لصناع القرار في الوالیات المتحدة وھذا سبب رئیسي أدى إلى االنھیار المالي
الذي ضرب األسواق األمریكیة. وھذا ایضا خالصة ما خرج بھ تقریر مجموعة "وول ستریت
ووتش". وبناء على التقریر الذي أعده رئیس "مؤسسة تثقیف المستھلك" المحامي ھارفي
روزنفیلد، وروبرت ویسمان من مجموعة "معلومات أساسیة" وھما المؤسستان الراعیتان
لمجموعة "وول ستریت ووتش" فإن القطاع المالي األمریكي استخدم أكثر من خمسة ملیارات
دوالر في شراء ذمم صناع القرار في الوالیات المتحدة وھذا ما قاد إلى االنھیار المالي في

األسواق األمریكیة.
ویقع التقریر في 231 صفحة وھو مكتوب تحت عنوان "كیف خانت وول ستریت وواشنطن
أمریكا". ویفید ھذا التقریر أن شركات استثمار ومصارف تجاریة وصنادیق تحوط وشركات
عقاریة ومؤسسات تأمین كبرى في وول ستریت قامت بإنفاق 1.725 ملیار دوالر على بعض
االمور السیاسیة باالضافة الى 3.4 ملیار دوالر لمصلحة مجموعات الضغط وذلك في الفترة

الواقعة بین 1998 و 2008.
ویبین التقریر أنھ في عام 2007 عمل حوالي 30000 شخص من مجموعات الضغط الفدرالیة
لصالح القطاع المالي وذلك باتخاذ خطوات تؤدي إلى تحریر األسواق من بعض القوانین وھذا ما
أدى إلى االنھیار المالي. ومن بین ھذه الخطوات وقف إجراءات ضبط المشتقات المالیة، وإلغاء



الحواجز التنظیمیة بین مصارف تجاریة وأخرى استثماریة، ووضع برامج اختیاریة لتنظیم
المصارف االستثماریة الكبرى، ومنع تدخل الھیئات الفدرالیة لوقف القروض العشوائیة. وبناء
على ھذا التقریر فإن الكثیر من الخطوات التي سمحت للشركات بالتحرر من القیود القانونیة قد
قادت إلى ھذا االنھیار المالي. ومن أبرزھا إلغاء قانون "غالس – سیتغال" الذي كان یمنع
االندماج بین المصارف التجاریة واالستثماریة. والسماح للمصارف بإصدار موازنات غیر
متوازنة وبالتالي إخفاء خصومھا المالیة وتمریر قوانین تمنع تنظیم المشتقات المالیة والسماح

للمصارف التجاریة بتحدید احتیاطیات رأسمالھا على أساس أنظمة تقییم المخاطر الخاصة بھا.



الفصل الخامس



أسباب األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة
قبل البدء في شرح أسباب األزمة الحالیة علینا أن نوضح الفرق األساسي بین االقتصاد العیني
واالقتصاد المالي وقد ألمحنا إلى ھذا سابقاً ولكن تحت ھذا العنوان نرید أن نضیف بعض األشیاء
البسیطة. فاالقتصادان الحقیقي والمالي ھما مكمالن لبعضھما البعض ویعتمد كل منھما على
اآلخر. واالقتصاد العیني أو الحقیقي ھو كل ما یتعلق باألصول العینیة مثل األراضي والمصانع
والطرق والقوى العاملة وغیرھا. وھو یقوم بإشباع حاجات اإلنسان المباشرة وغیر المباشرة
ویمثل الثروة الحقیقیة التي یتوقف علیھا بقاء البشریة وتقدمھا. ولكن ھذا االقتصاد العیني وحده ال
یكفي إذ ال بد أن یكون بجانبھ االقتصاد المالي بأدواتھ وأصولھ المالیة المتنوعة مثل السندات
واألسھم واألوراق التجاریة والنقود والتي جمیعھا تسھل التعامل والتداول في االقتصاد العیني
وترفع القیمة االقتصادیة للموارد. وعندما یقوم القطاع المالي بالتوسع في إصدار أنواع متعددة من
األصول المالیة وبشكل مستقل وبعیداً عما یحدث في االقتصاد العیني فإن ذلك یؤدي إلى وقوع
األزمات المالیة التي تلقي بآثارھا وتداعیاتھا على االقتصاد العیني مثل انخفاض اإلنتاج
والصادرات وارتفاع معدل البطالة والمدیونیة وغیرھا. وھذا ما حدث في األزمة الحالیة
المعاصرة حیث اعتبرت أزمة مالیة بالدرجة األولى ولكنھا ولدت من رحم التوسع الكبیر في

األصول المالیة وباستقاللیة كبیرة عما یحدث في االقتصاد العیني.



ومن أھم أسباب األزمة المالیة االقتصادیة ما یلي:

1- من المعروف أن النظام الرأسمالي ومنذ انطالقھ یحمل في ثنایاه األزمات الدوریة وھي
مالزمة لھ في جمیع مراحل تطوره وذلك بسبب الخلل بین العرض والطلب. وكما ھو معروف في
النظام الرأسمالي أن عملیة اإلنتاج ھي عملیة جماعیة یشترك فیھا العدید من العمال والمھندسین
والفنیین ولكن االستحواذ على فائض اإلنتاج ھو من نصیب الرأسمالیین. فعندما تتراكم قیم فائض
اإلنتاج في أیدي الرأسمالیین فإنھم یقومون برفع مستوى القوى اإلنتاجیة وزیادة اإلنتاج، أما الطلب
ً الحقیقي على اإلنتاج فإنھ ینمو بمستوى أقل من مستوى نمو القوى اإلنتاجیة وھذا ما یخلق فائضا

في الرسامیل (رؤوس األموال) تضغط على عوائد رأس المال.
وعندما یقوم الرأسمالیون بالتخلص من فوائض رأس المال إما بتصدیرھا إلى الخارج أو بإثارة
بؤر الصراع والحروب في العالم والتي تتطلب أمواالً كثیرة من أجل اإلنفاق العسكري وتعمیر ما
ً جدیداً لرؤوس دمرتھ الحرب وھذا ما یؤدي إلى عودة الطلب إلى االرتفاع حیث یحدث تراكما
األموال بعد التخلص من القدرات اإلنتاجیة المعطلة. وھذا ما حدث في الحرب العالمیة الثانیة التي
أخرجت الوالیات المتحدة األمریكیة من ركود دام إحدى عشرة سنة. حیث كان الھدف من مشروع
مارشال إلعادة إعمار أوروبا ھو رفع الطلب على البضائع األمیركیة لمنع الركود والبطالة

وإنعاش االقتصاد األمریكي ولیس إلعادة إعمار أوروبا كما یزعم األمریكیون.
وتبقى مشكلة امتصاص فائض رؤوس األموال في النظام الرأسمالي قائمة وبدون حل جذري لھا
كما أن تراكم رؤوس األموال الفائضة ورفع مستوى القوى اإلنتاجیة الزائد عن الحد المطلوب في

ھذا النظام یخلقان األزمات الدوریة.
وال بد من التطرق إلى نظریات اقتصاد الطلب ونظریات اقتصاد العرض ومدى تأثیرھما على
حریة األسواق وتدخل الدولة في الشؤون االقتصادیة. ومن النظریات االقتصادیة، النظریة
االقتصادیة النیوكالسیكیة والتي طبق وسرى مفعولھا إلى ما قبل أزمة الكساد الكبیر عام 1929.
وتدعو ھذه النظریة إلى حریة عمل األسواق وأن آلیة العرض والطلب تؤدي إلى تأمین العمالة
الكاملة لجمیع الموارد ومن ضمنھا األیدي العاملة ولكن عندما وقعت أزمة الكساد الكبیر عام
1929م وانھارت المصارف وانتشر الفقر والبطالة اتضح أن آلیة التصحیح التلقائیة لألسواق
الحرة ال تصلح لجمیع األوقات والظروف وخاصة في حالة الركود واالنكماش االقتصادي
وضعف الطلب الخاص على االستھالك واالستثمار. وعلیھ فإنھ یمكن القول أن النظریة
النیوكالسیكیة إذا كانت األوضاع االقتصادیة ھادئة وبدون مشاكل فإنھا قد تكون قادرة على
معالجة األوضاع ولكن إذا وقع االنكماش االقتصادي ولفترات طویلة فإنھا تصبح غیر قادرة على
معالجة األوضاع اطالقاً. كما ال یمكن االعتماد علیھا في وضع السیاسات القادرة على إخراج البلد

من األزمة.
أما نظریات اقتصادیات الطلب فقد جاءت وھیمنت على الفكر والسیاسات االقتصادیة بعد أزمة
الكساد الكبیر وتداعیاتھا في عام 1929 واستمرت قواعدھا الفكریة من كتابات االقتصادي
البریطاني الكبیر "جون ماینرد كینز" وخاصة من كتابھ "النظریة العامة للعمالة والفائدة والنقد"
والذي صدر في عام 1936. وھذه النظریات (نظریات اقتصاد الطلب) كانت األصح من سابقتھا



(النظریة النیوكالسیكیة) في تفسیر حاالت الركود واالنكماش االقتصادي واألصح أیضاً في رسم
السیاسات الكفیلة بالخروج من األزمة واالستخدام الكامل للموارد.

وبقیت نظریات اقتصاد الطلب الكینزیة سائدة وصالحة حتى الستینات من القرن الماضي وذلك
ً النظریات عندما وقفت عاجزة عن تفسیر ظاھرة الركود التضخمي الجدیدة كما عجزت أیضا

االقتصادیة النیوكالسیكیة عن تفسیر تلك الظاھرة.
وظاھرة الركود التضخمي ھي ظاھرة جدیدة لم یعرفھا العالم الرأسمالي الصناعي من قبل حیث
ارتفعت األسعار في حاالت الركود واالنكماش االقتصادي. وقبل بروز ھذه الظاھرة كانت
اقتصادیات الدول الصناعیة تشھد انخفاضاً في األسعار في حاالت الركود أو االنكماش االقتصادي
ً في األسعار إال في حاالت االزدھار االقتصادي وزیادة اإلنتاج وارتفاع نسبة ولم تشھد ارتفاعا
العمالة. وكانت أسوأ حاالت الركود التضخمي التي عرفھا العالم الصناعي في أوائل السبعینات من

القرن الماضي (1973) وقد نتجت عن االرتفاع الكبیر في أسعار النفط آنذاك.
وبعد أن عجزت نظریات كینز ونظریات اقتصاد الطلب في معالجة ظاھرة الركود التضخمي
ظھرت النظریات النقدیة حیث كان من أشھر واضعیھا االقتصادي األمریكي "میلتون فریدمن" من
جامعة شیكاغو. ولقد برز بجانب النظریات النقدیة نظریات اقتصاد العرض والتي تنص في
جوھرھا على أن مشكلة الركود التضخمي ھي نتیجة للقیود العدیدة التي تفرضھا الحكومات
ً أمام العمل الحر لألسواق ولرجال األعمال. وعلیھ فإن والمؤسسات الرسمیة والتي تقف عائقا
الخروج من ھذه الحالة یتطلب رفع القیود والعوائق وإعطاء الحریة الكاملة لعمل األسواق والقیام

بخصخصة المؤسسات العامة وتحقیق أو رفع القیود.
إن ھذا الفكر االقتصادي الجدید والذي أطلق علیھ "الفكر النیولیبرالي" یعتمد ویستند على وثیقة
صدرت في عام 1989 وأطلق علیھا اسم "إجماع واشنطن". وھي تحتوي على عشر وصایا
اقتصادیة تصب جمیعھا في صالح الطبقة الرأسمالیة المالكة لوسائل اإلنتاج ومن ھذه الوصایا
الخصخصة، رفع القیود عن عمل األسواق، تخفیض الضرائب على األثریاء، حریة انتقال رؤوس

األموال، تحریر التجارة الدولیة، وغیرھا.
ومع مرور الزمن أخذ الفكر االقتصادي النیولیبرالي (اللیبرالیة الجدیدة) ینحاز لصالح األسواق
على حساب الحكومات وخاصة بعد انھیار االتحاد السوفیتي وبروز القطبیة األحادیة في النظام
العالمي وھیمنة االقتصاد األمریكي على النظام االقتصادي العالمي حتى وصل إلى أقصى درجات
التطرف في عھد الرئیس جورج بوش االبن حیث وصفت األفكار االقتصادیة المسیطرة على
إدارتھ وعلى العالم كلھ باألصولیة السوقیة. حتى أن المؤسسات الدولیة ومؤسسات التصنیف

أصبحت تقیس نجاح أي نظام اقتصادي بمدى قربھ من النظام األمریكي األصولي.
ویعتبر العدید من الناس أن جوھر العولمة یتجسد بغلبة وطغیان األسواق على الحكومات وھذا
ً مناف لألعراف الدیمقراطیة حیث تجیر الصالحیات االقتصادیة من أیدي القیادات المنتخبة شعبیا
في الدولة إلى أناس منتفعین مثل رؤساء مجالس اإلدارات ومدراء تنفیذیین یعملون من أجل

مصالحھم الشخصیة ومصالح من عینوھم في ھذه المناصب.
وعلیھ فإن السبب الرئیسي لوقوع األزمة المالیة یعود إلى الفقھ االقتصادي الرأسمالي المنحاز ضد
تدخل الدولة في الشؤون االقتصادیة والمؤید إلى ھیمنة األسواق والمشرفین علیھا والمتعاملین فیھا

في اتخاذ القرارات االقتصادیة مع غیاب شبھ كامل للرقابة وآللیات الضبط الحكومیة.



2- التحول في طبیعة االقتصاد العالمي: لقد تحول االقتصاد العالمي من اقتصاد حقیقي إلى اقتصاد
رمزي یعتمد في نشاطھ على المضاربة باألصول المالیة مثل األسھم والسندات واألوراق التجاریة
والنقود. وأصبح حجم االقتصاد الرمزي یزید على أربعین ضعفاً من حجم االقتصاد الحقیقي وھذا
ما ساعد على انفجار الفقاعات المالیة في أي لحظة. ولم یعد االستثمار في األوراق المالیة یعتمد
على ما تمثلھ ھذه األوراق من أصول عینة بقدر ما أصبح تعبیراً عن حركات رؤوس األموال.
فعندما تشیر التوقعات إلى ارتفاع أسعار األوراق المالیة تتھافت المصارف والمؤسسات المالیة
على شرائھا. وضمن ھذه الرؤیا تجاوزت النقود وظائفھا التقلیدیة وأصبحت سلعة تباع وتشترى
والمثال على ذلك االستثمار والمتاجرة في الدوالر، الجنیھ اإلسترلیني، الین الیاباني، والیورو..
الخ. ویجري تداول ما یزید على 100 تریلیون دوالر في أسواق العالم وھي مملوكة إلى ما یزید

على 800 صندوق استثمار، وكذلك یجري التعامل یومیاً مع ما یقرب من 1500 ملیار دوالر.
ولذلك نجد أن من تداعیات االنفصال المتصاعد بین حركة االقتصاد الرمزي وحركة االقتصاد
الحقیقي ھو تعویم أسعار العمالت بقصد المضاربة وھذا ما رفع حجم النقد األجنبي المتداول في
األسواق العالمیة إلى ثالثة أضعاف في الفترة الزمنیة 1986-1993م وھذا ما قاد إلى النتائج

التالیة:
1- زیادة المضاربة في مجال االتجار بالعمالت.

2- زیادة حجم القروض صغیرة األجل والتي تخرج من الدول الصناعیة المتطورة إلى الدول
النامیة بحثاً عن عوائد مرتفعة.

3- ھیمنة سلوك وتصرفات المضاربین على األسواق الصاعدة.
وعلیھ فإن جمیع ھذه األمور باإلضافة إلى تضخم حجم القطاع الرمزي لیصل إلى 40 ضعفاً من

حجم االقتصاد الحقیقي قاد إلى انفجار األزمة المالیة في خریف عام 2008.
3- تعطیل آلیات التصحیح التي تم االتفاق علیھا بین ممثلي 44 دولة في عام 1944م وقبل نھایة
الحرب العالمیة الثانیة في "بریتون وودز" بوالیة نیوھامبشیر في الوالیات المتحدة األمریكیة وذلك
من أجل وضع نظام نقدي دولي جدید یجنب العالم األزمات المالیة واالقتصادیة التي ألمت بھ في
ثالثینات القرن الماضي. وقد قام مؤتمر بریتون وودز بإنشاء صندوق النقد الدولي وذلك من أجل
مساعدة الدول األعضاء على تثبیت أسعار عمالتھا دون اللجوء إلى التخفیض التنافسي ألسعار

العمالت، وعلى تحریر التجارة بین الدول.
وللوصول إلى ذلك تم ربط صرف عمالت الدول األعضاء بقیمة ذھبیة وللوصول إلى ذلك تم ربط
سعر صرف عمالت الدول األعضاء بقیمة ذھبیة محددة. وكذلك تم تأمین صندوق النقد الدولي
بالسیولة من مختلف العمالت للدول األعضاء وثم أضیفت إلیھا فیما بعد حقوق السحب الخاصة.
فإذا حصل خلل في میزان الحساب الجاري ألحد الدول األعضاء في الصندوق فإن الصندوق یقوم
ً فإن الصندوق یقرض الدولة العاجزة بدوره في إصالح ھذا الخلل. فإذا كان الخلل عجزاً مؤقتا
العمالت الالزمة وبفائدة معینة حتى یزول ھذا العجز المؤقت وتقوم الدولة المعنیة بإرجاع ما
ً فیطلب صندوق النقد الدولي من الدولة ً ومزمنا اقترضتھ من أموال. أما إذا كان الخلل أساسیا
العاجزة أن تخفض قیمة عملتھا بالنسبة إلى الذھب وھذا ما یؤدي إلى خفض قیمة عملتھا بالنسبة
إلى باقي عمالت الدول األعضاء ویزید من قدرتھا التنافسیة فتزداد صادرتھا وتنخفض واردتھا
ً فإنھ یطلب ً مزمنا إلى أن یتم تصحیح العجز. أما الدول التي یشھد میزانھا الجاري وفراً أساسیا



منھا أن ترفع قیمة عملتھا بالنسبة للذھب وھذا ما یؤدي إلى رفع قیمتھا بالنسبة إلى عمالت بقیة
الدول األعضاء في الصندوق وھذا ما یقلل من صادراتھا ویزید من وارداتھا وبالتالي یعود میزان
الحساب الجاري إلى التوازن. ولكن ھذه اآللیة شبھ المیكانیكیة التي كان یستخدمھا صندوق النقد

الدولي قد تعطلت كلیاً مع مرور الزمن لألسباب التالیة:
- في بدایة السبعینات وفي عھد الرئیس نیكسون قامت الحكومة األمریكیة بفك االرتباط بین
الدوالر والذھب وأصبح غیر ممكن تحویلھ إلى ذھب مما دفع الدول األعضاء في الصندوق باتخاذ
نفس اإلجراء وھذا ما أسقط إحدى الركائز األساسیة التي قام علیھا صندوق النقد الدولي وتحولت
ً من قبل أسعار صرف العمالت من أسعار ثابتة مرتبطة بالذھب إلى أسعار معومة تحدد إداریا

السلطات المختصة.
- عند إنشاء الصندوق تم تزویده بالسیولة من عمالت الدول األعضاء والذھب وذلك من أجل
توفیر العمالت المطلوبة للدولة التي تعاني من عجز مؤقت في میزانھا الجاري حتى ال تقوم
بإجراءات انكماشیة أو حمائیة. ولكن مع مرور الزمن وارتفاع حجم التجارة الدولیة من السلع
والخدمات زادت الحاجة إلى رفع موارد الصندوق ولكن وبالرغم من المحاوالت العدیدة التي بذلت
لزیادة موارد الصندوق مثل زیادة حجم كوتا األعضاء أو عبر االستدانة أو خلق سیولة دفتریة
جدیدة (حقوق السحب الخاص) إال أن الصندوق بقي عاجزاً بموارده عن اللحاق بزیادة حجم
ً في عدم قیام الصندوق ً رئیسیا التجارة الدولیة الھائل ولذلك فإن قلة موارد الصندوق شكلت سببا

بواجبھ بالشكل الصحیح.
- ومما عطل آلیة تصحیح صندوق النقد الدولي وخاصة بعد سقوط االتحاد السوفیتي ھي حالة
العجوزات الضخمة والمستمرة في المیزان الجاري للوالیات المتحدة األمریكیة. حیث كانت
الوالیات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة البلد األول من حیث الفائض في المیزان الجاري
ً تحولت إلى بلد یشكو من عجوزات كبیرة ومستمرة حیث بلغ عجز ولكنھا منذ عشرین عاما

المیزان الجاري 700 ملیار دوالر عام 2007م.
أما صندوق النقد الدولي. فلم یحرك ساكناً أمام العجوزات الضخمة في المیزان الجاري للوالیات
المتحدة ولم یجرأ على القیام بأي جھد تصحیحي أمام ظاھرة استمرار عجز المیزان الجاري
للوالیات المتحدة كما كان یتصرف مع بقیة دول العالم عند بروز ھذه الظاھرة. علماً أن الصندوق
یتمتع بصالحیة فرض اإلجراءات والتدابیر على صعید سعر الصرف للتمكن من تصحیح الخلل
والعجز األساسي والمستمر في المیزان الجاري للوالیات المتحدة. ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ
ما الذي مكن الوالیات المتحدة من االستمرار في عجز میزانھا الجاري بصورة أساسیة ومستمرة؟
والجواب على ذلك ھو أنھ لم یبق في العالم عملة احتیاطیة سوى الدوالر األمریكي، وألن آلیات
التصحیح في صندوق النقد الدولي والتي نصت علیھا اتفاقیات بریتون وودز أصبحت معطلة حیث
كان من المفروض أن، تقوم الوالیات المتحدة األمریكیة بتطبیق سیاسات انكماشیة في الداخل
وذلك بخفض سعر صرف الدوالر تجاه عمالت البلدان التي یتوفر لدیھا فائض في موازینھا
الجاریة حتى یعود المیزان الجاري للوالیات المتحدة الى التوازن وھكذا فان ظھور الوالیات
المتحدة كدولة عجز مستمر في میزانھا الجاري، وانفراد الدوالر بدور العملة االحتیاطیة الوحیدة
في العالم، باإلضافة إلى القدرات االقتصادیة الضخمة والنفوذ السیاسي الواسع والقدرات العسكریة
الضخمة للوالیات المتحدة وسیطرتھا على صندوق النقد الدولي. وعلیھ فإن ھذه األمور مجتمعة



سمحت للوضع الغیر مستقر والغیر متوازن في میزانھا التجاري أن یستمر وھذا ما قاد إلى اندالع
األزمات المالیة واالقتصادیة في االقتصاد األمریكي ومن ثم انتقلت ھذه األزمات إلى بقیة دول

العالم.
4- الجوانب األخالقیة والسلوكیة لألزمة:

اتضح من األزمة الحالیة أن من أحد أسبابھا السلوك الغیر سوي مثل الطمع والجشع والھلع
والكذب واالحتیال وإعطاء المعلومات المضللة وھذا ما قام بھ المتعاملون في المجال المالي من
بنوك وأسواق مالیة ومؤسسات مالیة أخرى وقد أكد علیھ الخبراء والمسؤولون مثل "ساره بالین"
المرشحة لمنصب نائب الرئیس عن الحزب الجمھوري" بأن الطمع والجشع والفساد من أھم

أسباب األزمة".
ومن المعروف أن األھداف الرئیسیة للمتعاملین في البورصة وأسواق المال ھو المضاربة ولیس
االستثمار في الشركات. وأن البنوك تسعى إلى تحقیق المزید من الفوائد واألرباح وذلك على

حساب اآلخرین وأنھا تقوم بتدویر القروض مرة بعد أخرى.
ویسیطر على معظم المضاربین في األسواق المالیة أسلوب سلوك القطیع، فسلوكھم لیس مبنیاً
على معلومات وتحلیالت وإنما على إشاعات. وعندما تروج بعض اإلشاعات فإنھم یسارعون إلى
بیع ما لدیھم من أوراق مالیة وبكمیات كبیرة وھذا ما یزید العرض وبالتالي تنخفض األسعار في
البورصات وتتراجع مؤشراتھا إلى حد كبیر. ولو كان ھؤالء المضاربون مستثمرون حقیقیون
لنظروا إلى الشركات التي أصدرت ھذه األوراق واألرباح التي تحققھا ومقدار نصیبھم من ھذه
األرباح وعدم اكتراثھم بارتفاع وانخفاض أسعار األسھم طالما أن، الشركات باقیة وتحقق أرباحاً.

ومن جھة أخرى فإن السوق الحرة وعدم تدخل الدولة فیھا، أتاح الفرصة أمام الكثیرین للحصول
على قدر كبیر من الثروة الغیر شرعیة. وقد وجدت ممارسات غیر أخالقیة منھا فساد المدراء

التنفیذیین وأعضاء مجلس إدارة البنوك والشركات الكبرى.
وفي ھذا اإلطار عقدت لجنة مجلس النواب للرقابة واإلصالح الحكومي في الوالیات المتحدة
األمریكیة جلسة استماع مع خمسة مدیرین لصنادیق تحوط قیل أنھم حصلوا على ملیار دوالر سنة
2007م. ومن المعروف أن صناعة صنادیق التحوط تسمح للمدیرین بالحصول على أجر سنوي
نظیر اإلدارة بمقدار 20% من األصول الموجودة في الصندوق فضالً عن 2% من جمیع
ً األرباح المتحققة من نشاط الصندوق السنویة. وھذا یعني أن مدراء ھذه الصنادیق یحققون أرباحا
ً وصلت قیمتھا ثالثة ملیارات من خیالیة وأن مدیراً واحداً ألحد صنادیق التحوط قد حقق أرباحا

الدوالرات ویدعى "جون بولسون".
وقام وزیر الخزانة األمریكیة (ھنري بولسون) بتوجیھ رسائل واضحة إلى أكثر من عشرین مدیراً
ً تنفیذیاً لصنادیق التحوط في الوالیات المتحدة األمریكیة في نھایة شھر نوفمبر عام 2008م. طالبا
منھم إحكام الرقابة على أعمال صنادیق التحوط المبھمة ومعترفاً بأخطاء سیاساتھ التي وضعھا في

سنة 2007 بشأن صنادیق التحوط وذلك لعدم خضوعھا للتنظیم الحكومي.
وباإلضافة إلى ذلك فقد مثل أمام القضاء األمریكي 17 مسئوالً في مصرف "لیمان برذرز" وكان
ً من بینھم رئیس مجلس اإلدارة واعترف أمام لجنة برلمانیة أن عملھ في ھذا البنك حقق لھ أرباحا

مقدارھا 350 ملیون دوالر من عام 2000 حتى عام 2007م.



وعقب اندالع األزمة المالیة في أیلول / سبتمبر 2008م فتحت الشرطة األمریكیة تحقیقاً طال 24
ملفاً في األوساط المالیة األمریكیة وتتعلق بعملیات تزویر واسعة في القروض العقاریة والتي أدت

إلى وقوع مخاطر كبیرة.
وقدم إلى المحاكمة "برنارد مادوف" في شھر دیسمبر 2008م بتھمة عملیات احتیال بلغت قیمتھا

50 ملیار دوالر.
حقیقة أن التحقیق في فساد طائفة المدیرین كان موجوداً قبل عام 2008م (عام اندالع األزمة)
ولكنھ لم یكن ینظر إلى فسادھم كظاھرة ولم یكن متوقعاً أن یكون فساد ھذه الطائفة من المدیرین

على رأس األسباب التي أدت إلى اندالع األزمة المالیة العالمیة.
وقد حدث ھذا الفساد المستشري قبل اندالع األزمة المالیة الحالیة في األسواق والشركات. ففي عام
1994 أظھرت فضائح مالیة كبرى أثر انھیار مؤسسة االدخار واإلقراض والتي بلغت خسارتھا
179 ملیار دوالر، ثم انھارت شركة أنرون للطاقة وبلغت خسارتھا 60 ملیار دوالر وانھارت

شركة وورلدكوم لالتصاالت األمریكیة وبلغت خسارتھا 50 ملیار دوالر.
وقد شارك المدراء في فسادھم طائفة أخرى ھم مراقبي الحسابات الذین شھدوا بصحة حسابات

مزورة إلى جانب تقدیم بعض األسالیب االحتیالیة.
5- التوسع في حجم اإلقراض واالقتراض:

لعب القطاع المالي – المصرفي دوراً كبیراً بلغ إلى درجة اإلسراف في إصدار وزیادة حجم
األصول المالیة (األدوات المالیة) المتعددة وبشكل مستقل عما یحدث في االقتصاد العیني وحاجتھ
لھذه األصول المالیة. وفي ھذا الوضع فإن عدد المدینین یرتفع وبالتالي یرتفع حجم المخاطر إذا
عجز أحدھم عن سداد دینھ وھذا ما قاد إلى بوادر ظھور األزمة الحالیة بوجھھا المالي وھناك
نوعین من األصول المالیة، نوع یمثل الملكیة على األصول العینیة من أرض ومصانع وشركات
وھي تأخذ أشكاالً عدة منھا األسھم وال یمكن المبالغة في إصدار ھذه األصول فوق حد معین. أما
بالنسبة للشكل الثاني من األصول المالیة وھو المدیونیة فإنھ ال توجد حدود على التوسع فیھا. وقد
حددت اتفاقیة بازل للرقابة على البنوك بأن ال تتجاوز عملیة التوسع في اإلقراض نسبة معینة من
رأس مال البنك واحتیاطاتھ وھذا ما یطلق علیھ الرافعة المالیة. وبالرغم من أن البنوك المركزیة
تراقب البنوك التجاریة في احترام ھذه النسبة إال أن بنوك االستثمار في الوالیات المتحدة ال
تخضع لرقابة بنك االحتیاط الفیدرالي وھذا ما یشجع ھذه البنوك على اإلفراط في عملیات

اإلقراض.
ولكن ما ھو الدافع وراء توسع المؤسسات المالیة في اإلقراض واالقتراض؟ والجواب على ھذا
السؤال ھو الجشع في تحقیق المزید من األرباح التي یتوقف علیھا حجم مكافآت مجالس اإلدارة
في معظم البنوك. إن ھذا االھتمام بالربح في المدة القصیرة أدى إلى تعریض النظام المالي إلى

المخاطر في المدة الطویلة.
ولكن التوسع في حجم اإلقراض ال یرجع فقط في تجاھل حدود الرافعة المالیة لكل مؤسسة بل
یتحمل النظام المالي في الدول الصناعیة مسؤولیة كبیرة في ھذا المجال حیث اكتشف وسیلة جدیدة

لزیادة حجم االقتراض عن طریق اختراع المشتقات المالیة.
6- إن أزمة الرھن العقاري في الوالیات المتحدة وغیرھا من البلدان، وأزمة الرھن العقاري من
الدرجة الثانیة (األقل جودة ) Sub prime والتوریق والمشتقات المالیة ھي من أھم األسباب



التي أدت إلى اندالع األزمة المالیة العالمیة وفیما یلي نقوم بشرح ھذه األسباب ألنھا مترابطة مع
بعضھا البعض.

قامت المؤسسات المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة بتقدیم قروض ضخمة بلغت إلى ما یقارب
من 11 تریلیون دوالر وذلك من أجل تمویل شراء المنازل وقدمت أیضاً مبلغاً لقروض استھالكیة
تم الحصول علیھا عن طریق بطاقات االئتمان. وبعد ذلك قامت ھذه المؤسسات المالیة ببیع محفظة
القروض المتجمعة لدیھا إلى شركات التوریق وبقیمة تقل عن قیمة القروض األصلیة ومن ثم
عادت إلقراض ما حصلت علیھ من أموال لتمویل عقارات جدیدة ولمرات متتالیة. وبعد ذلك تقوم
شركات التوریق بإصدار سندات بقیمة ھذه القروض وتطرحھا في األسواق المالیة حیث یتم
تداولھا من شخص إلى آخر في موجات متتالیة وذلك بأسعار أكثر أو أقل من قیمتھا االسمیة وتدر

ھذه السندات على مالكیھا الفائدة المستحقة على مشتري العقار.
وفي حالة ارتفاع أسعار المنازل یقوم المقترضون أصحاب المنازل بإعادة رھنھا برھن من
الدرجة الثانیة إلى مؤسسات مالیة أخرى وعلى أساس مبلغ یساوي الفرق بین القیمة األصلیة
للعقار والقیمة الحالیة المرتفعة وذلك من أجل الحصول على قروض من المؤسسات المالیة والتي
تقوم بدورھا ببیع ھذه القروض إلى شركات التوریق التي تقوم بإصدار سندات بقیمة ھذه القروض

وتطرحھا في األسواق المالیة والبورصات.
وعندما ترتفع أسعار ھذه السندات فإنھ یتم إصدار أدوات مالیة (مشتقات) للمضاربة على فروق

أسعار ھذه السندات ویتم طرحھا في األسواق وتداولھا منفصلة عن السندات.
وعلیھ فإن المنازل حملت بعدد كبیر من القروض تفوق قیمتھا بكثیر، وكذلك انقطعت الصلة بین
حملة السندات وبین المقترضین أصحاب المنازل المرھونة وأصیب السوق العقاري بالتخمة
والتشبع وقل الطلب على شراء المنازل والعقارات مما أدى إلى انخفاض أسعارھا وقبل تزاید
الفوائد على أصحاب المنازل وعدم قدرتھم على بیعھا أو رھنھا النخفاض أسعارھا وذلك من أجل
الحصول على قروض جدیدة. وھذا ما یجبرھم على التوقف عن سداد أقساط القروض وفوائدھا
مما یؤدي إلى انخفاض أسعار السندات حیث یتجھ حملتھا إلى بیعھا بخسارة وفي ھذه الظروف
تتوقف المؤسسات المالیة عن اإلقراض نظراً لعدم مقدرة المقترضین السابقین من دفع األقساط
والفوائد فینخفض الطلب مرة أخرى على العقارات حیث تنخفض قیمتھا مرة أخرى، وقانونیاً فإن
المؤسسات المالیة التي قدمت القروض لشراء المنازل بالرغم من أنھا قامت ببیع ھذه القروض

تعتبر مسئولة مع شركة التوریق عن متابعة تحصیل األقساط والفوائد وتسلیمھا لحملة السندات.
وعند توقف قسم من المقترضین عن دفع األقساط والفوائد، فإنھم یقومووا بترك المنازل وتسلیمھا
إلى المؤسسات المالیة حیث أن قیمتھا أصبحت أقل بكثیر من قیمة القروض وال تستطیع ھذه

المؤسسات بیعھا بسبب الركود الحاصل في سوق العقارات.
وبالتالي فإن ھذه القروض أصبحت ردیئة وال یمكن تحصیلھا وھي ممولة من ودائع العمالء في
البنوك والمؤسسات المالیة وفي ھذا الوضع یبدأ العمالء بسحب جماعي ألرصدتھم وودائعھم ولكن
المؤسسات المالیة وجدت نفسھا عاجزة عن تلبیة طلبات السحب الجماعي لألرصدة فأعلنت
إفالسھا وفي المقابل انخفضت أسھمھا وأسھم شركات االستثمار العقاري التي تقدم قروضاً أیضاً.

وھذا ما أدى إلى انھیار األسواق المالیة وبروز األزمة المالیة الحالیة.



ولتبسیط األمور وتوضیحھا نضرب مثاالً على ذلك فإذا كان ثمن أحد المنازل یساوي مئة ألف
دوالر فإنھ یترتب علیھ دیون متداولة في األسواق المالیة بقیمة 3 ملیون دوالر یستند بعضھا على
بعض بحیث إذا تعذر سداد أحدھا انھارت المنظومة بكاملھا وھذا ما حدث في األزمة العالمیة

الراھنة.
وعندما یتم االتفاق بین شركات التمویل العقاري والبنوك مع مشتري العقارات على التأمین على
سداد القروض عند شركات التأمین مقابل دفع أقساط منظمة. وعندما یعجز مشترو المنازل عن
سداد قروضھم فإن شركة التأمین مطالبة بالقیام بسداد القروض. ولكثرة حاالت العجز في سداد
القروض من قبل مشتري العقارات المؤمن علیھا عجزت شركات التأمین عن توفیر األموال
.(AIG) الالزمة لدفع التعویضات فدخلت دائرة اإلفالس والمثال على ذلك شركة التأمین العالمیة

ً عدة تتنازع الحقوق أو الملكیة على المنزل الواحد وھي: المشتري، وعلیھ فإننا نرى أن أطرافا
شركات التمویل العقاري والبنوك المقرضة، والمؤسسات األخرى التي أعاد المشتري رھن العقار
لھا بناء على ارتفاع سعر المنزل وحصولھ على قرض جدید، وشركات التأمین والمستثمرون
الذین یحملون السندات التي صدرتھا شركات التوریق وقد سارعوا للتخلص منھا بأسعار منخفضة

وھكذا تعقدت األمور وتشابكت مع بعضھا البعض وسارعت في وقوع األزمة.
وال بد من التذكیر بأنھ تم شرح أزمة الرھن العقاري، والرھن العقاري من الدرجة الثانیة
والتوریق والمشتقات المالیة في فصول سابقة من ھذا الكتاب ویمكن الرجوع إلیھا واالطالع

علیھا.
7- من المعروف أن االقتصاد األمریكي ھو أكبر اقتصاد في العالم ووقوع األزمات في ھذا
االقتصاد الضخم تترك آثاراً على اقتصادیات دول العالم. ولقد ذكرنا العدید من أسباب األزمة
المالیة االقتصادیة الحالیة التي ولدت من رحم النظام االقتصادي الرأسمالي األمریكي ولكن بقي
علینا أن نضیف بعض األسباب األخرى التي أوجدھا ھذا النظام حیث قامت بالتسریع في انفجار

األزمة المالیة الراھنة.
أ ) اعتقدت الدولة الرأسمالیة األمریكیة أن الحروب والتوسع الخارجي وبناء القواعد العسكریة في
جمیع أنحاء العالم والتي بلغ عددھا 750 قاعدة وفتح أسواق العالم أمام صادراتھا من البضائع
والخدمات وتدفقات رؤوس أموالھا سیؤدي إلى نموھا واستقرارھا وسیادتھا على العالم بأكملھ. لكن
الدراسات ولسنوات عدیدة أثبتت محدودیة اإلنفاق العسكري في خلق نمو دائم والقضاء على
البطالة وتكوین عمالة كاملة، وتجنب الدورات االقتصادیة وقد قامت إحدى المؤسسات واسمھا
Global insight في واشنطن بإعداد دراسة عن اإلنفاق العسكري وتأثیره على االقتصاد
األمریكي ویرأس ھذه المؤسسة االقتصادي المعروف Dean Baker حیث قال دین بیكر "یعتقد
عادة أن الحروب وزیادة اإلنفاق العسكري لھا أثر جید على االقتصاد. ولكن في الحقیقة أن أكثر
النماذج االقتصادیة تظھر أن اإلنفاق العسكري یوجھ الموارد من استعماالت منتجھ مثل االستھالك
والتوظیف إلى استھالكات غیر منتجة، وفي النھایة یبطئ النمو االقتصادي ویخفض مستوى
العمالة". وھذا ما أثبتتھ حروب فیتنام والعراق وأفغانستان حیث أن ھذه الحروب فاقمت األزمة

االقتصادیة األمریكیة ولم تحلھا.
ب ) عانت أمریكا منذ بدایة السبعینات من القرن الماضي من عجز في المیزان التجاري ومیزان
المدفوعات الجاري. وقد عجزت منظومة الدول الرأسمالیة في معالجة ھذا العجز الذي حول



الوالیات المتحدة من أكبر دول دائنة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى أكبر دولة مدینة. وقامت
الوالیات المتحدة بإلغاء اتفاقیة بیرتون وودز وحولت سعر صرف الدوالر الثابت إلى سعر صرف
عائم یتحكم في تحدیده العرض والطلب وألغت أیضاً قابلیة تحویل الدوالر إلى ذھب. وكانت ھذه
اإلجراءات تصب في مصلحة الوالیات المتحدة على أكثر من صعید حیث قامت بشطب جزء كبیر
من دیونھا عبر خفض سعر صرف الدوالر الذي یعتبر العملة الرئیسیة في تسویة المدفوعات
الدولیة وھذا ما أدى إلى زیادة الطلب علیھ عالمیاً ومكن أیضاً الوالیات المتحدة من أن تقوم بسد
عجوزاتھا عن طریق تصدیر عملتھا ال بتنمیة صادراتھا وخفض إنفاقھا كما تعمل بقیة دول العالم.
فنمو االقتصاد األمریكي لم یكن بسبب معدالت االدخار المرتفعة ولكن بسبب مراكمة الدیون على
صعید القطاع المنزلي وقطاع األعمال والموازنة الفیدرالیة وھذا ما جعل االقتصاد األمریكي یقف
على جبل ھائل من الدیون قابل لالنفجار والسقوط وإحداث األزمة المالیة الراھنة والتي بزغت في

خریف عام 2008م.
ت - في أواخر السبعینات من القرن الماضي وفي ظل الحقبة الكینزیة ظھرت أزمة تدني عوائد
التوظیفات الرأسمالیة وھي إحدى األزمات العدیدة التي یفرضھا النظام الرأسمالي وعلى الفور تم
إدخال نظام اللیبرالیة الجدیدة لحل أزمة تدني عوائد التوظیفات الرأسمالیة وذلك بمنع الدولة من
التدخل في األسواق والشؤون االقتصادیة، وإیقاف نشاط المؤسسات الحامیة للقوى العاملة. وقام
المحافظون الجدد في الوالیات المتحدة وإنجلترا بتبني وتعمیم اللیبرالیة الجدیدة على العالم
الرأسمالي وكذلك فرضت كأیدیولوجیا على مؤسسات النظام العالمي مثل البنك الدولي لإلنشاء

والتعمیر وصندوق النقد الدولي.
كما ظھر إلى حیز الوجود مرحلة جدیدة من العولمة واإلمبرالیة بقیادة الوالیات المتحدة التي تعتبر
المركز الرئیسي للنظام الرأسمالي حیث أملت على دول األطراف الرأسمالیة بفتح أسواقھا أمام
السلع والخدمات وتدفق رؤوس األموال من مراكز النظام الرأسمالي العالمي وأجبرت ھذه الدول
(دول األطراف الرأسمالیة) على خصخصة القطاع العام وعرضھ للبیع للشركات المعولمة
وللداخل وتفكیك المؤسسات التي تقوم بحمایة القوى العاملة وذلك من أجل تسھیل التوظیفات
الرأسمالیة األجنبیة الفائضة ونھب ھذه البلدان، وعلیھ فإن ھذه السیاسات شكلت وفرضت بدعم من

البنك والصندوق الدولیین وبقوات عسكریة أمریكیة تنشر في جمیع أنحاء العالم.
قامت اللیبرالیة الجدیدة بحمایة مصالح الشركات الكبرى المعولمة والتي یوجد لھا نفوذ كبیر في
ً بتحجیم الدیمقراطیة وشراء ذمم السیاسیین والتأثیر علیھم دول المراكز الرأسمالیة وقامت أیضا
لیصبحوا أداة طیعة في خدمتھا. وفي ظل ھذه األوضاع وبفضل اللیبرالیة الجدیدة ارتفعت األرباح
على حساب أجور الطبقة العاملة وھذا لیس في أمریكا وحدھا بل امتدت عدم المساواة إلى الیابان

وأوروبا.
أما في دول األطراف الرأسمالیة والتي تقوم بحكمھا طبقات إقطاعیة أو برجوازیة فحدث وال
حرج واألمثلة علیھا كثیرة في الوطن العربي حیث ارتفع الناتج المحلي في الكثیر من الدول
ً حاداً وھذا ما قاد إلى إلغاء الطبقة العربیة ولكن الدخل الحقیقي للطبقة العاملة انخفض انخفاضا
ً ونشر الفقر والتخلف في ھذه المجتمعات. وال بد من الذكر أن اللیبرالیة الجدیدة الوسطى تقریبا
تمثل الرأسمالیة في أعلى مراحلھا من االحتكار والعولمة وھذا ما یطلق علیھ مرحلة اإلمبریالیة

الجدیدة.



قامت اللیبرالیة الجدیدة بتدشین مرحلة جدیدة من العولمة وساعدت على اندماج الشركات مع
بعضھا البعض وھذا ما قلل من المنافسة وزاد من التمركز واالحتكارات. حیث تمكنت الرأسمالیة
من رفع عوائد رؤوس األموال على حساب األجور وأبطأ رفع وزیادة القوى اإلنتاجیة والنمو في

المنظور البعید وھذا ما أسس إلى انفجار أزمات مالیة واجتماعیة واقتصادیة متتالیة.
8- قامت وكاالت التصنیف االئتماني بتصنیف السندات العقاریة وإعطائھا قیمة مستویات أعلى
من قیمتھا الحقیقیة وذلك ألنھا صادرة عن بنوك كانت قویة وكبیرة وتتمتع بثقة الجماھیر مثل بنك
مورغان ستانلي، ولیمان برذرز. وقد قامت ھذه الوكاالت بإعطاء ھذه السندات تصنیفاً عالیاً وعلى
ً بأن ھذه السندات تحتوي على مجموعة من الدیون الخطیرة وغیر القابلة مستوى (AAA) علما
للتحصیل. وھذا ما یؤكد تحمیل جزء من المسؤولیة في وقوع األزمة المالیة العالمیة على كاھل
ھذه الوكاالت ألن تصنیفھا غیر دقیق وھذا ما أوقع ھذه البنوك في حسابات خاطئة وجعلھا تتجاھل

حجم المخاطر الذي تتعرض لھا.
9- السیاسات النقدیة واالقراضیة واالقتراضیة التضخمیة التي اتبعتھا السلطات المعنیة في
الوالیات المتحدة وخاصة في عھد آلن غرینسبان رئیس بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي في
الفترة الواقعة بین 1987-2006، وكانت من أھم العوامل التي تسببت في وقوع األزمة المالیة

العالمیة الراھنة وذلك لألسباب التالیة:
أ ) إنھا مكنت الوالیات المتحدة أن تنفق أكثر مما تنتج واستمرارھا في االعتماد على مدخرات

الدول األجنبیة.
ب ) إن سھولة اإلقراض واالقتراض ووجودھما بوفرة أوجد جواً استثماریاً مفرطاً في التفاؤل غیر

الواقعي وكذلك ساعد على إطالة أمد ھذه الظاھرة ونفخ وتضخم فقاعة اإلقراض واالقتراض.
ت ) قام اإلقراض السھل بخلق جو غیر صحي في السوق العقاري وسمح لوول ستریت المنفلت

من عقالھ بخلق استثمارات سامة لوثت وأفسدت النظام العالمي.
10- نقص السیولة في األسواق المصرفیة: قامت البنوك وخاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة
بالتوسع في اإلقراض حتى أن بعض البنوك مثل لیمان براذرز قام بإقراض أكثر من 60 ضعف
من رأس مالھ واحتیاطھ. أما البنوك االستثماریة فإنھا ال تخضع ألي رقابة ما سواء من الدولة أو
من البنك المركزي وعلیھ فقد قامت ھذه البنوك في التوسع في منح القروض دون ضمانات وإلى
أشخاص غیر مؤھلین وقادرین على السداد وخاصة في القطاع العقاري الذي انخفضت أسعار
ً حاداً وعجز المقترضین عن سداد دیونھم وھذا ما أدى إلى إفالس البنوك المنازل فیھ انخفاضا
نتیجة لعدم وجود السیولة الكافیة لتلبیة طلبات المودعین بسحب ودائعھم وكذلك فقدت الثقة بین
البنوك وأحجمت عن تقدیم القروض لبعضھا البعض كما أصبحت البنوك عاجزة عن تقدیم
القروض إلى االقتصاد الحقیقي لكي یقوم بإنجاز مشاریعھ االقتصادیة وتطویر القوى اإلنتاجیة
وھذا ما أدى إلى تراجع في القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة وتوقف بعض الصناعات وارتفاع نسبة
البطالة وانتشار الفقر.وتعتبر ھذه األمور مؤشرات انفجار األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة والتي

طالت آثارھا معظم بلدان العالم.
ومن أحد العوامل التي أدت إلى نقص السیولة في بنوك الوالیات المتحدة األمریكیة ھو السماح
للشركات األمریكیة باالستثمار في الخارج مع إعطاء تسھیالت للمستثمرین في الخارج كاإلعفاء



الضریبي وھذا ما ساعد على خروج حجم كبیر من األموال إلى الخارج زادت من نقص السیولة
في البنوك األمریكیة.

ولتالفي ھذا النقص في السیولة في البنوك والمؤسسات المالیة قامت العدید من الدول بضخ كمیات
ضخمة من السیولة في بنوكھا كأحد اإلجراءات العدیدة التي اتخذت لمعالجة األزمة المالیة

االقتصادیة العالمیة.



الفصل السادس



تداعیات األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الحالیة
إن تداعیات ھذه األزمة لم تتوقف في مكان نشوئھا في الوالیات المتحدة األمریكیة بل امتدت إلى
كل أقطار العالم وبدأ الجمیع في البحث عن مخرج من ھذه األزمة بسبب الخسائر الفادحة الحالیة

والمتوقعة وتظھر تداعیات األزمة في أشكال متعددة منھا ما یلي:
1- فقدان نسبة كبیرة من رؤوس األموال المستثمرة في المؤسسات المالیة واالقتصادیة
ً بأنھ ال توجد إحصائیات دقیقة تحدد قیمة ھذه الخسائر والبورصات والسندات الحكومیة. علما
وذلك لعدم وجود الشفافیة والمصداقیة في المعلومات الصادرة عن الحكومات في ھذا الشأن ألنھا
ترید أن تطمئن الناس حتى ال تزداد األزمة عمقاً ویحدث االنھیار األكبر. ولكن توجد تقدیرات من

بعض المراكز المحایدة بأن نسبة الخسارة ال تقل عن 30% من حجم االستثمارات.
2- فقد معظم الناس ثقتھم في استثمار أموالھم في البنوك والمؤسسات المالیة وعلیھ فقد اتجھوا إلى
ً على أموالھم من الضیاع في المؤسسات المصرفیة. وھذا ما أدى الى كساد عادة االكتناز خوفا
اقتصادي قاد إلى انھیار وتصفیة الشركات التي كانت تعتمد على االقتراض من البنوك للقیام
بمشاریعھا والسبب في ذلك إحجام الناس عن إیداع أموالھم في البنوك بسبب انعدام الثقة. وھذا ما

أدى إلى نقص السیولة في البنوك وعدم تمكنھا من اإلقراض.
3- زیادة العبء الضریبي على المواطنین لدعم میزانیة الدولة التي وضعت الخطط إلعانة البنوك

والمؤسسات والشركات المتعثرة بسبب األزمة.
وھذا یعني حرمان دافعي الضرائب من جزء من أموالھم التي كانت تدخر وتساعد في عملیة
التنمیة. ویترتب على ذلك خسارة تظھر آثارھا في األمد القصیر وذلك بانخفاض مؤكد في معدالت

التنمیة.
4- حرمان الدول الفقیرة من المعونات التي كانت تحصل علیھا من الدول الغنیة وذلك ألن الدول
الغنیة تفضل معالجة مشاكل مواطنیھا الناتجة عن األزمة عن إعانة الغیر. وھذا أیضاً یؤثر على
میزانیات المنظمات الدولیة االجتماعیة والتي تعتني بشؤون الالجئین والمھجرین والفقراء
والمرضى والجوعى في دول آسیا وإفریقیا. وعلیھ فإن الطبقات المسحوقة سوف تزداد فقراً

وجوعاً ومرضاً.
5- انخفاض أسعار الفائدة إلى الصفریة على الدوالر، وإلى 1% على الجنیھ اإلسترلیني في

بریطانیا واقترابھ من الصفر ألول مرة منذ 315 سنة.
6- كساد تجاري وخوف وھلع بفعل التغیرات في حالة السوق وتراجع التجارة العالمیة بنسبة

201% خالل عام 2009م للمرة األولى منذ عام 1981م.
7- انتقال األزمة من دولة إلى دولة ومن قطاع إلى آخر بصورة تلقائیة وانتھاء دور المصارف

االستثماریة لصالح المصارف التجاریة.
8- تراجع اإلنفاق الخاص وھذا یؤدي إلى خفض الطلب على اإلنتاج وھو ما ینذر بكساد شدید ما

لم تقم الحكومات تعویض ذلك بإنفاق حكومي.
9- ارتباك سیاسات وأسالیب االئتمان في المصارف خشیة إفالس المقترضین.



10- تراجع دور الدوالر حدث تراجع مستمر في قیمة الدوالر األمریكي قبل ظھور األزمة
الراھنة وبعدھا وذلك لعدة أسباب من ضمنھا العجز المستمر في المیزان التجاري األمریكي

والمقترن بتدھور سعر صرف الدوالر على المدى الطویل.
ولذلك فإن البنوك المركزیة في العالم بدأت تتخلى عن الدوالر كعملة احتیاط لمصلحة الیورو في
ً محاولة للتقلیل من الخسائر بسبب انخفاض سعر صرف الدوالر وقد وجد أكثر من 65 مصرفا
مركزیاً عالمیاً بدأت تنظر إلى الدوالر بأنھ عملة ال یمكن االعتماد علیھا في احتیاطھا. ولو رجعنا
إلى القرن التاسع عشر فإن 60-90% من التجارة الدولیة كانت تسوي مدفوعاتھا بالجنیھ
اإلسترلیني وكانت بریطانیا الدولة العظمى قبل أن یتحول الدوالر إلى العملة األساسیة في
االقتصاد العالمي. ونظراً لتراجع وضعف قیمة الدوالر المستمرة خالل ھذه األزمة فإن الوالیات
المتحدة خسرت مكانتھا كقوة عظمى في النظام المالي العالمي وھذا ما أكد علیھ وزیر المالیة

األلماني ستاین بروك في النصف الثاني من عام 2008م.
وفي النصف األول من عام 2008م عندما كان االقتصاد األمریكي یتجھ نحو الركود وكان
المستثمرون بالدوالر األمریكي غیر متفائلین مما جعلھم یبتعدون عن العملة األساسیة لالحتیاطي
في العالم فانخفضت قیمة الدوالر إلى أدنى مستویاتھا مقابل الیورو والجنیھ اإلسترلیني وارتفع
سعر الذھب إلى أكثر من 1000 دوالر لألونصة الواحدة عندما تجنب المستثمرون الدوالر
لیشتروا الذھب. وقام بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي بضخ األموال في االقتصاد فزاد عرض

الدوالر عن الطلب علیھ مما أدى إلى انخفاض قیمتھ التي كانت في وضع سيء.
وقام المستثمرون الیابانیون وغیرھم بسحب أموالھم من االقتصاد األمریكي وھذا ما أدى إلى
ارتفاع سعر الین الیاباني مقابل الدوالر وزاد من الشك على أن الدوالر سیكون قادراً على
االستمرار في القیام بدور العملة الرئیسیة في المدفوعات الدولیة. وعلى سبیل المثال لقد تدھور
الدوالر أمام الیورو بحیث تجاوز الیورو في عام 2008م 1.5 دوالر بعد أن كان یساوي 83
سنتاً في عام 2000م وھو عام انطالق الیورو. ومما یؤكد أن الیورو سیكون بدیالً حقیقیاً للدوالر
ھو أن، اقتصاد منطقة الیورو أصبح یعادل أو یفوق في حجمھ االقتصاد األمریكي باإلضافة إلى

العجز المستمر في المیزان الجاري األمریكي.
وأكد جوزیف ستیغلیتز الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد في عام 2001م أن االحتیاطات
بالدوالر األمریكي التي تحتفظ بھا الدول النامیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ھي أموال مجمدة
ألن العائد علیھا ال یتجاوز 1-2% علماً بأنھ لو قامت ھذه الدول باستثمار ھذه األموال في مشاریع
تنمویة منتجة في الدول النامیة لكان العائد یتراوح ما بین 10-15% وعلیھ فإن خسارة الدول
ً على النامیة الناتجة عن استثماراتھا بالدوالر األمریكي تقدر بحوالي 300 ملیار دوالر سنویا
األقل. ویزداد حجم ھذه الخسائر كلما زاد حجم استثمارات الدول النامیة بالدوالر وكذلك كلما

تراجعت قیمة الدوالر أیضاً.
ولذلك فإن وقوع األزمة الحالیة قد عمق من عدم الثقة بالدوالر األمریكي وقد بدأت دول عدیدة في
إعادة حساباتھا وبدأت في تنویع محافظھا االستثماریة واحتیاطاتھا الدولیة. كما أن ھناك مسارات
ً على قیمة الدوالر ومنھا تغیر في سیاسات ربط أخرى یمكن أن تؤثر بھا األزمة الحالیة سلبا

العمالت بالدوالر وتسعیر عائدات النفط بعمالت أخرى.



إن قصد الكثیر من الدول التي تقوم بربط عمالتھا بالدوالر األمریكي ھو إیجاد بعض االستقرار
في اقتصادیاتھا. ولكن العجز المتزاید والمستمر في میزان المدفوعات األمریكیة وإفرازات األزمة
الحالیة وانعكاسھا على عدم االستقرار في قیمة الدوالر دفعت الكثیر من الدول القیام بربط عمالتھا
بالیورو أو سلة من العمالت األخرى أو بحقوق السحب الخاصة التي یصدرھا صندوق النقد
الدولي. والقصد من وراء ھذا التوجھ في الكثیر من الدول وخاصة الدول العربیة والخلیجیة والتي
لھا عالقات تجاریة قویة مع الدول األوروبیة واألسیویة ھو تالفي االستمرار في ربط العملة
بالدوالر المتراجع ألنھا تقوم بمزاولة معظم نشاطاتھا التجاریة مع دول أخرى (أوروبیة وأسیویة)
وھذا ما یؤدي إلى تكبد ھذه الدول تكالیف باھظة في قیمة وارداتھا من الدول األوروبیة واآلسیویة.
أما عن تسعیر النفط بعملة أخرى غیر الدوالر فقد تمثل الضربة القاضیة للدوالر فإذا قررت دول
أوبك البحث عن عملة أخرى تسعر بھا نفطھا وھذا عمل جید ومنطقي من منظور اقتصادي. ولكن
ھذه الدول ال تجرأ على القیام بھذه الخطوة العتبارات سیاسیة ال تمت بصلة إلى تطلعات ورؤیة
شعوب ھذه الدول بقدر ما ھو انعكاس الختالل في موازین القوى بین حكومات ضعیفة ال تمثل

شعوبھا وبین دول كبرى تستغل كل طاقاتھا السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة لتعظیم مكاسبھا.
وھناك آخرون یقولون إن الشائعات المتعلقة بموت الدوالر مبالغ بھا وأن االقتصاد األمریكي بدأ
في االنھیار في بدایة عام 2008م ولكن الدوالر تحدى ھذا االنھیار وحافظ على قیمتھ منذ
منتصف عام 2008م, وقد ارتفعت قیمتھ بنسبة 24% مقابل الیورو و 47% مقابل الجنیھ
اإلسترلیني منذ أن وصل إلى أدنى مستویاتھ في عام 2008م وانخفض سعر الذھب إلى 850
دوالر لألونصة وتھافت المستثمرون على شراء سندات الخزینة األمریكیة معربین بذلك عن ثقتھم

بالدوالر.
ولكن لماذا بقي الدوالر في وضع جید؟ ویجیب على ھذا السؤال "ھال سیركن" وھو أحد كبار
الشركاء في مجموعة "بوسطن كونسا لتینغ" وأحد مؤلفي كتاب Globality (العالمیة) حیث یقول
"إن بنك االحتیاط الفیدرالي زاد من إصداره للدوالرات إلى حد كبیر في أولى محاوالتھ لتنشیط
االقتصاد األمریكي" وھذا ما قاد إلى انخفاض قیمة الدوالر عام 2008م وقد ظھرت توقعات
متشائمة عند محللي العمالت والذین أوردوا حججھم قائلین بأن عجز المیزانیة األمریكیة المستمر
ومدیونیة الدولة الضخمة والتوقعات المتشائمة المتعلقة بالناتج المحلي اإلجمالي جمیعھا تنذر
بانھیار قیمة الدوالر. ویجیب على ذلك سیركن حیث یقول "كانوا ربما محقین من حیث المبدأ، لكن
نظراً إلى ما كان یحدث في الوقت نفسھ، وھو دخول بقیة العالم فترة ركود أیضاً. وإتباع بقیھ
الدول مقاربات مماثلة، وبما أن التداول بالعمالت یتم مقارنة بقیمة العمالت األخرى فإن المحللین

كانوا مخطئین".
ومجمل القول أن البلدان الكبیرة األخرى تعاني من نفس األزمة ومن المحتمل أن تكون في وضع
أسوأ من الوالیات المتحدة، وخاصة منطقة الیورو التي تقع على شفیر الھاویة. وقد قامت مؤسسة
"ستاندرد أندبورز" بتخفیض الجداره االئتمانیة لكل من الیونان والبرتغال وإسبانیا ووجھت تحذیراً
إلى إیرلندا. باإلضافة إلى ذلك فإن انخفاض معدالت الفائدة في المنطقة في عام 2009م كان لھ
أثر سلبي كبیر على قیمة الیورو ویبدو أن مشاكل أوروبا أكثر تعقیدا من مشاكل الوالیات المتحدة

األمریكیة.



أما بخصوص عملیة ضخ األموال التي تقوم بھا الحكومة األمریكیة في المؤسسات المالیة
واالقتصادیة فما ھي إال بمثابة إصدار نقدي ال یوازیھ زیادة في حجم السلع والخدمات وھذا بدوره
یؤدي إلى مزید من اآلثار التضخمیة وتراجع المقدرة الشرائیة للدوالر مما یعرض االقتصاد

األمریكي آلثار التضخم التدمیریة على االدخار واالستثمار واإلنتاج والتشغیل.
وتتمیز الوالیات المتحدة باحتكار الدوالر، وكما قال أحد الخبراء إن من بین كل مئة دوالر متداولة
في األسواق یوجد 98% منھا ال یعتمد على إنتاج حقیقي. وعلیھ فإن الوالیات المتحدة تتحكم في
اقتصاد العالم من حیث تحكمھا في الدوالر، ومما ساعدھا على ذلك قبول العالم كلھ للدوالر عملھ
عالمیة دون مبرر لذلك. وكانت معظم ودائع الدول تذھب إلى الوالیات المتحدة. ولم تتوقف
الوالیات المتحدة عن طبع المزید من الدوالرات مما أوجد حالة كبیرة من التضخم في البالد بسبب
زیادة السیولة وھو ما رفع أسعار العقارات إلى درجة عالیة وأدى في النھایة إلى أزمة الرھن

العقاري.
11- إن من أحد العوامل التي یمكن من خاللھا اإلطالع على تداعیات األزمة المالیة على

االقتصاد الحقیقي ھو قیاس معدل البطالة.
فأزمة االئتمان وفقدان الثقة بین المؤسسات المالیة أدى إلى تقلیص اإلقراض وخاصة إلى األفراد
ً علیھا من الضیاع. والشركات باإلضافة إلى امتناع العدید من المستثمرین باستثمار أموالھم خوفا
وعلیھ فإن القروض المخصصة لالستثمار واالستھالك خاصة للسلع المعمرة قد تقلصت وھذا ما
قاد إلى انكماش اقتصادي واالتجاه نحو الكساد حیث یؤدي ھذا الوضع إلى توقف خلق الوظائف

وبالتالي یرتفع معدل البطالة.
ً حاداً ألن الشركات تسعى إلى تحقیق وفي مرحلة الكساد بالذات ترتفع معدالت البطالة ارتفاعا
ثقافتھا من أجل تحقیق األرباح أو التقلیل من الخسارة. وھذا ما یحدث نوع من القلق لدى
الحكومات من قیام بعض التوترات التي تھدد االستقرار في البلدان المختلفة. ونظراً الرتفاع عدد
العاطلین عن العمل فإن الدولة مضطرة إلى زیادة میزانیة الدعم االجتماعي في میزانیتھا ویترتب

على ذلك نقص في استثمارات الدولة وال سیما في المرافق العامة والخدمات.
وأفاد مكتب العمل الدولي في جنیف بأنھ من المتوقع أن ترفع األزمة المالیة العالمیة أعداد
العاطلین عن العمل من نساء ورجال بعشرین ملیون وأضاف مدیر مكتب العمل الدولي في
20/10/2008م قائالً "نحن نحتاج إلى إجراءات حكومیة عاجلة ومنسقة لكي نتفادى أزمة

اجتماعیة من الممكن أن تكون قاسیة وطویلة األمد وعالمیة.
وبناء على تقدیرات النمو العالمیة والتي قام بھا صندوق النقد الدولي فإن تقاریر األمم المتحدة
تؤكد ارتفاع فقدان الوظائف في معظم الدول التي تتوفر فیھا بیانات إحصائیة، حیث قال "جوان
سومافیا" المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة إن التقدیرات األولیة بعدد العمال العاطلین عن العمل

سترتفع من 190 ملیون في عام 2007 إلى 210 ملیون في أواخر عام 2009.
وأضاف السید "سومافیا" بأن عدد الفقراء الذین یعیشون على أقل من دوالر واحد في الیوم
سیرتفع بـ 40 ملیون إنسان وأن عدد الذین یعیشون على دوالرین في الیوم سیرتفع بأكثر من مئة

ملیون إنسان.
ً بأن األزمة الحالیة ستضرب بقوة قطاعات اقتصادیة مثل البناء، وأضاف السید "سومافیا" أیضا

صناعة السیارات، السیاحة، المالیة، الخدمات والعقارات.



وعلیھ فإن ارتفاع نسبة البطالة یتزامن مع اتساع الفجوة بین رواتب األغنیاء والفقراء فعلى سبیل
ً في أكبر 15 شركة في الوالیات المتحدة تعادل 520 مرة المثال فإن مداخیل 15 مدیراً تنفیذیا
مداخیل الموظفین العادیین. أما في الوالیات المتحدة التي نشأت فیھا األزمة فإن معدالت البطالة
ترتفع بشكل سریع حیث شھد شھر تشرین ثاني / نوفمبر من عام 2008 إلغاء 533 ألف وظیفة
وفي شھر تشرین أول / أكتوبر من نفس العام ألغیت 151 ألف وظیفة وھذا ما یرفع معدل البطالة
إلى 6.7% أي أعلى معدل لھا منذ 15 عاماً وذلك حسب إحصائیات وزارة العمل األمریكیة. إن
ھذه األرقام أقلقت الرئیس المنتخب أوباما ووعد بخلق 2.5 ملیون وظیفة في غضون عامین وذلك

من خالل زیادة اإلنفاق العام على البنى التحتیة.
وقد توقع بنك االحتیاط الفیدرالي األمریكي (البنك المركزي) أن معدل البطالة سیرتفع إلى %7.5
خالل عام 2009 وھو من أدنى مستویات التوقعات. وقد أعلنت الشركات األمریكیة الضخمة
ً عن إلغاء الوظائف وھذا یوضح مدى خطورة الوضع في سوق العمل حیث والمتوسطة یومیا
قامت شركة AT & Tمثالً بإلغاء 12 ألف وظیفة خالل عام 2009 وھو ما یمثل 4% من
مجموع العاملین فیھا. كما قام بنك میریل لینش وھو من أكبر البنوك األمریكیة باالستغناء عن
خدمات 4000 موظف في عام 2008م. كما استغنت مجموعة سیتي غروب األمریكیة عن
خدمات 73000 عامل في عام 2008 واستقر عدد العمال العاملین في ھذه المجموعة في نھایة
عام 2008 عند 300 ألف عامل في فروعھا المنتشرة في جمیع أنحاء العالم والبالغ عددھا 12
ألف فرع. وھذا ما أدى إلى خفض نفقاتھا إلى ما یقارب من 9 ملیار دوالر في عام 2009 مقارنة
مع نفقاتھا في عام 2007. وال نستطیع أن نقدم بیانات عن جمیع الشركات التي قامت باالستغناء

عن خدمات موظفیھا في الوالیات المتحدة كنتیجة لألزمة الحالیة ألن القائمة كبیرة جداً.
ونتیجة لعملیات الطرد ھذه في الوالیات المتحدة ازداد عدد المشردین الذین یفترشون الطرقات
منتظرین لقمة العیش من جمعیات اإلنعاش االجتماعي للحصول على الكوبونات لشراء حاجاتھم
الیومیة االستھالكیة حیث بلغ عددھم في شھر أیلول / سبتمبر من عام 2008م 31.5 ملیون أي
ما یعادل 10% من مجموع سكان الوالیات المتحدة ومن المعروف أن ھذه الكوبونات تستخدم في
جمیع المراكز التجاریة في الوالیات المتحدة ومن شروط الحصول علیھا أن ال یتجاوز الدخل
الشھري ألسرة مكونة من أربعة أفراد أكثر من 2300 دوالر. وقالت إیلین فولنجر المدیرة
القانونیة لمركز أبحاث الغذاء والعمل إن الوضع الحالي (سبتمبر 2008) مثیر للقلق ومن المتوقع
لجوء المزید من األشخاص إلى استخدام كوبونات الغذاء مع ارتفاع أرقام البطالة واستمرار

ضعف االقتصاد.
وكذلك اجتاحت البطالة أوروبا وقد توقعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أن یرتفع معدل
البطالة في منطقة الیورو من 7.4% في عام 2008م إلى 8.6% في عام 2009 وذلك بسبب
قیام الشركات بتقلیص النفقات عبر إلغاء الوظائف. وأبرز األمثلة على ذلك ما یجري في إسبانیا
حیث ارتفع معدل البطالة في ھذه الدولة في تشرین أول / أكتوبر من عام 2008 إلى %12.8
وھو أكبر من معدالت البطالة في بقیة دول أوروبا األخرى وحسب التوقعات المحافظة فإن معدل

البطالة في إسبانیا سیصل إلى 14.2% في عام 2009.
أما فرنسا التي تعاني من بطالة مزمنة فكانت التوقعات أن یرتفع معدل البطالة 7.3% في عام
2008 إلى 8.2% في عام 2009. وھذا النمط من معدالت البطالة الفرنسیة یسري أیضاً على



ألمانیا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا أي معدل البطالة یقارب من 4.1%. أما إیطالیا فإن معدل
البطالة فیھا یقارب من %7.8.

وقد قام البنك المركزي األوروبي في نھایة عام 2008م بخفض معدل الفائدة 0.75 نقطة مئویة
لیصبح معدل الفائدة 2% وذلك من أجل احتواء االنكماش الذي یھدد اقتصادیات أوروبا وكبح

انخفاض التوظیف في النشاطات االقتصادیة المختلفة.
أما في بلجیكا فقد صدر تقریر عن مركز الدراسات والبحوث البلجیكي یبین فیھ أن عدد الشركات
التي أعلنت إفالسھا في شھر أیلول / سبتمبر 2008 بلغ 927 شركة وبزیادة 18% عن نفس
الشھر من عام 2007. وعلیھ فقد ارتفع عدد العاطلین عن العمل بمقدار 14127 شخص

ووصلت نسبة الزیادة في البطالة في العاصمة البلجیكیة وحدھا %51.
أما بریطانیا والتي تقع خارج منطقة الیورو وبالرغم من تفرس رئیس وزرائھا غوردن براون في
صیاغة الخطط النوعیة إلحالل االستقرار في األسواق المالیة بعد الذعر الذي أصابھا في منتصف
أیلول 2008م فإن معدل البطالة ارتفع من 5.5% في عام 2008م إلى 6.8% في عام 2009.
وفي لندن وحدھا وحسب رأي عمدتھا إیان لورد فإن عدد الوظائف التي خسرتھا المدینة في الفترة

الواقعة بین نھایة عام 2008 وبدایة عام 2009 بلغ 70 ألف وظیفة في القطاع المالي.



وكذلك فقدت كندا في كانون ثاني/ ینایر من عام 2009 أكبر عدد من الوظائف فیما یفوق ثالثة
عقود ماضیة حیث اضطر أصحاب العمل وتحت وطأة الركود االقتصادي إلى االستغناء عن
129 ألف موظف لیرتفع معدل البطالة من 6.6% في كانون أول 2008م إلى 7.2% في الشھر
األول من عام 2009م وأظھر تقریر مكتب إحصاءات كندا أكبر تراجع شھري في العمالة منذ

بدأت الوكالة الفیدرالیة جمع البیانات عام 1976.
وأثرت األزمة المالیة العالمیة الراھنة على اقتصاد دولة جنوب إفریقیا وذلك بسبب روابطھا
المالیة والتجاریة مع بقیة دول العالم وعلیھ فإنھا وقعت في حالة ركود اقتصادي في منتصف عام
2008م. ومع أن ما یقارب من تسعمائة ألف وظیفة فقدت في جنوب إفریقیا ولكن یقینا أن أحد
النتائج الرئیسیة لالنكماش االقتصادي الذي وقع بسبب األزمة المالیة العالمیة كانت ارتفاع أعداد
أفراد شعب جنوب إفریقیا المحبطین من البطالة من 1.08 ملیون في الربع الثاني من عام 2008
إلى 1.63 ملیون في الربع الثالث من عام 2009. وقد زاد اإلحباط أكثر فأكثر عند قطاعات
الشعب الحساسة والمعرضة للوقوع في أیادي المستغلین وخاصة أبناء جنوب إفریقیا السود والغیر
Informal) في القطاعات االقتصادیة الغیر رسمیة ً متعلمین. وقد انخفضت العمالة أیضا



Laid off) ً sector) في ظل األزمة الحالیة والتي كانت تستوعب العمال المسرحین مؤقتا
.(workers

وفي نھایة عام 2009م قام أصحاب العمل (أرباب العمل) بطرد العمال من وظائفھم وبمعدالت
عالیة مما رفع معدل البطالة إلى 24.5% في الربع الثالث من عام 2009. وبالرغم من أن
ً في الربع الثالث من عام 2009 إال أن ً بسیطا االقتصاد في جنوب إفریقیا سجل نمواً إیجابیا
صانعي السیاسات في حكومة جنوب إفریقیا ال یزالون یواجھون تحدیات في تشكیل وتطبیق
السیاسات التي تشجع على البحث عن العمل واحتراف المھن الحرة لفئة العمال األقل تأھیالً وعلى
المدى الطویل تقوم الدولة بتطبیق برامج تعلیمیة وتدریبیة للعمال الغیر مؤھلین باإلضافة إلى
تطبیق سیاسات صناعیة مالئمة appropriate industrial policy وستبقى ھذه السیاسات

والمھام من األولویات الرئیسیة لحكومة جنوب إفریقیا.
وفي روسیا أقر الرئیس دیمتري میدفیدف أن بالده تأثرت تأثراً ملموساً من تداعیات األزمة المالیة
العالمیة حیث أظھرت التطورات األخیرة أن الشركات الروسیة عازمة على إلغاء 50% من
الوظائف فیھا وأن الروبل یتعرض إلى ضغوط كبیرة مما أخاف الروس الذین ذاقوا لوعة األزمة
المالیة في عام 1998. وبدأ المواطنون الروس یفترشون الطرقات احتجاجاً منھم على طردھم من

عملھم وعدم قدرتھم على إیجاد عمل آخر.
أما الھند وھي من أكبر الدول األسیویة فقد تعرض اقتصادھا لتداعیات األزمة االقتصادیة المالیة

العالمیة في النواحي التالیة.
- انخفض معدل نمو االقتصاد الھندي من 9.3% في عام 2007 إلى 7.3% في عام 2008.

- كانت توقعات الحكومة الھندیة لمعدل النمو االقتصادي في عام 2009 تتراوح ما بین %6.5
إلى 7.5% ولكن تنبؤات صندوق النقد الدولي كانت %5.1.

- ونظراً النكماش االقتصاد الھندي فإن الطلب على العمالة قد انخفض ووقعت نسبة كبیرة من
ً ً قویا فقدان الوظائف في بعض القطاعات االقتصادیة وارتفع معدل البطالة وھذا ما شكل ضغطا

.Reverse migration على األجور وقد زادت أیضاً الھجرة المعاكسة على الھند
- أما قطاع الكمبیوتر (IT) والقطاع المالي فقد قامت الشركات بتقلیص حجمھا وذلك من أجل
تخفیض النفقات وھذا ما أدى إلى عدم توظیف أیدي عاملة جدیدة بل تم االستغناء عن جزء من

األیدي العاملة القدیمة.
- إن فقدان الوظائف في قطاع تصدیر البضائع المصنعة قد أثر على ھجرة العمال من الریف إلى

المدن وعلى دخولھم التي تعتمد علیھا العائالت الریفیة.
- العمال الذین ال یستطیعون الحصول على وظیفة في المدن سواء في القطاعات االقتصادیة
الحكومیة أو غیر الحكومیة فإنھم یلجأون للبحث عن فرصة عمل في الریف وقد یتم ھذا بالتزامن

مع الھجرة المعاكسة من الخارج إلى الداخل مما یؤدي إلى خفض األجور والدخول المنزلیة.
قامت منظمة العمل الدولیة في 20/2/2009 بتنبؤات لعدد العمال اإلضافیین العاطلین عن العمل
فكان التنبؤ األقل 7.2 ملیون عامل إضافي عاطل عن العمل أما التنبؤ األعلى فكان 23.3 ملیون
عامل إضافي Additional unemployed عاطل عن العمل ومن المتوقع أن تزید أعداد

العمال العاطلین عن العمل في عام 2009.



وقد تم التنبؤ في عام 2009 و 2010 أن تحتاج البالد إلى 20.3 ملیون فرصة عمل إضافیة
لكي یمكن امتصاص النمو الطبیعي للقوى العاملة الھندیة. ولكنھ یوجد أمل ضعیف في خلق عدد

كاف من الوظائف الستیعاب النمو الطبیعي في القوى العاملة الھندیة.
إن المشكلة األكبر في الصین ھي الوضع السیئ للبطالة، حیث أن تقلص حجم التجارة الخارجیة
سبب ألماً كبیرا في ھذا الجزء من العالم. وفعالً فقد انخفض حجم التجارة الخارجیة الصینیة بنسبة
24.9% في الربع األول من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 وذلك بسبب األزمة
المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة ومن المحتمل أن یستمر ھذا االنخفاض في المستقبل المباشر
أیضاً. وعلیھ فإن أكثر من 20 ملیون عامل ریفي مھاجر فقدوا وظائفھم. واألقسى من ھذا أن
حوالي 6 ملیون من خرجي الكلیات الجدد یجدون صعوبات جمة في تأمین وظائف لھم. وھكذا

فإن ھذه النتائج قد تقود إلى نتائج عكسیة ومثیرة.
إن انخفاض الطلب العالمي على الصادرات الصینیة أدى إلى انخفاض في اإلنتاج الصناعي وغلق
بعض المصانع والتسریح المؤقت للعمال في جنوب الصین وھذا ما قاد إلى احتجاجات بسبب

تصاعد نسبة البطالة.
وال بد من الذكر أن الصین حالیاً ھي أقل تأثراً من الدول األخرى باألزمة المالیة العالمیة الحالیة
ً من الدول األخرى. وھذا ما دفع الدول األخرى إلى وذلك بسبب نظامھا المالي األكثر انغالقا

مطالبة الصین بإقراضھا أمواالً لكي تتمكن من زیادة وارداتھا من البضائع الصینیة.
أما في العالم العربي فقد وجدت أزمة البطالة قبل وقوع األزمة المالیة العالمیة الحالیة ولكن انفجار
األزمة في أواخر عام 2008 عمق من حجم البطالة في العالم العربي وزاد من خطورتھا. وتشیر
التوقعات إلى أن معدالت النمو العربیة ستنخفض إلى أدنى مستویاتھا في عام 2010 وھذا ما

یؤدي في النھایة إلى المزید من البطالة.
وقامت منظمة العمل العربیة بإصدار تقریر حدیث عن وضع البطالة في العالم العربي حیث
وصفتھ بأنھ األسوأ في العالم بأسره وأن نسبة البطالة تجاوزت 14%. وبلغ عدد العاطلین عن

العمل 14 ملیون إنسان.
ویحذر تقریر لمنظمة العمل الدولیة من أن عدد العمال العاطلین عن العمل في العالم العربي
سیصل إلى 25 ملیون وأن 60% منھم ال تتجاوز أعمارھم سن 25 عام. وھناك توقعات أخرى
أن ھذا الرقم سیصل إلى 80 ملیون عامل عاطل عن العمل عام 2020 ولكن ھناك بعض
التقاریر االقتصادیة ونخص منھا بالذات تقریر الوحدة االقتصادیة في الجامعة العربیة والذي یقدر

معدل البطالة التقریبي في العالم العربي بین 15% و %20.
وتشیر دراسة اقتصادیة حدیثة إلى أن كلفة البطالة في 11 دولة عربیة تصل إلى 25 بلیون دوالر
سنویاً أي ما یقارب 2.2% من إجمالي النتاج المحلي. وبناء على تقدیرات منظمة العمل العربیة
ً تؤدي إلى خسارة في الناتج اإلجمالي المحلي بأن كل زیادة في معدل البطالة بنسبة 1% سنویا

العربي بنسبة 2.5% أي ما یعادل نحو 115 بلیون دوالر.
ومن المعروف أن التقدیرات تشیر إلى وجوب استثمار 70 بلیون دوالر في االقتصادیات العربیة
وذلك من أجل الحفاظ على معدل البطالة الحالي وتوفیر فرص عمل جدیدة للباحثین الجدد عن
وظیفة في سوق العمل والذین یقدر عددھم بأربعة مالیین شخص سنویا. ولكن في الوقت الذي
یعاني فیھ الوطن العربي من البطالة نجد أن عدد األجانب العاملین في الوطن العربي یتزاید



باستمرار ونسبة كبیرة منھم لیسوا من حملة الشھادات أو المھنیین ووصل عددھم إلى 8.8 ملیون
في عام 2000م.

ویقدر عدد العمالة األجنبیة والذین یتمركز معظمھم في دول الخلیج العربي بـ 9 ملیون عامل.
ویقال أن الملكة العربیة السعودیة والتي تعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أصدرت حوالي
1.7 ملیون تأشیرة عمل في عام 2007م في الوقت الذي تعاني فیھ السعودیة من نسبة بطالة تبلغ
حوالي 11% وال بد من الذكر أن عدد العمال العاطلین عن العمل یرتفع باستمرار على الرغم من
أن الفترة السابقة لتداعیات األزمة المالیة العالمیة شھدت أعلى معدالت للنمو االقتصادي في
البلدان العربیة النفطیة حیث كانت متزامنة مع تدفق عائدات مالیة ضخمة لدى الدول المصدرة
للنفط. واستفادت الدول العربیة األخرى الغیر مصدرة للنفط من ھذه العائدات على شكل تدفقات

استثماریة.
وفي ظل االنعكاسات السلبیة لألزمة المالیة العالمیة أشارت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لفرعي
أسیا التابعة لألمم المتحدة "أسكوا" إلى أن نصف سكان العالم العربي یعیشون بأقل من دوالرین

في الیوم، وأن صورة العرب األثریاء ھي الصورة الطاغیة.
12- من تداعیات األزمة المالیة الحالیة انخفاض تدفقات رؤوس األموال الخاصة األجنبیة إلى
الدول الناشئة والدول النامیة إلى درجة االختفاء وقد أشار معھد التمویل الدولي بأن ھذه التدفقات
قد تراجعت إلى 467 ملیار دوالر عام 2008م أي نصف القیمة التي تدفقت في عام 2007
وتشیر التوقعات إلى أنھا ستتراجع إلى 165 ملیار دوالر في عام 2009م ولھذا التراجع
انعكاسات على العمالة واالستھالك وبعض األمور األخرى ومن الممكن أن یعزى سبب تراجع
التدفقات الرأسمالیة إلى الدول النامیة إلى إعادة المستثمرین ضخ رؤوس أموالھم في الدول

الصناعیة بعد تطبیق خطط اإلنقاذ المعتمدة.
13- وكما طالت ھذه األزمة عامة الناس في لقمة عیشھم طالت أیضاً أغنیاء العالم الذین ھم قاموا
بخلق ھذه المأساة المالیة العالمیة بجشعھم وطمعھم وركضھم وراء الربح السریع عن طریق
المضاربة والطرق الغیر مشروعة. وذكرت مجلة (فوربس) أن، 30% من أعضائھا
الملیاردیرات قد فقدتھم. وقد فقد ھؤالء من ثروتھم تریلیوني دوالر ونقص عددھم بمقدار 355
عضواً بسبب فقدان ثرواتھم كما توفي 18 منھم. ومن ھؤالء األثریاء الذین خسروا جزءاً كبیراً
من ثرواتھم (بیل غیتس) وقد خسر 18 ملیار دوالر بسبب انخفاض أسعار أسھم المایكروسوفت
عام 2008 وكذلك (كارولس سلیم) الذي خسر 28 ملیار دوالر و (وارین بافیت) الذي خسر 25

ملیار دوالر وغیرھم الكثیر.
14- نقص السیولة المتداولة بین األفراد والمؤسسات االقتصادیة والبنوك وھذا ما أدى إلى وقف
منح القروض خوفاً من صعوبة سدادھا. مما زاد األوضاع سوءاً وقاد إلى انكماش اقتصادي وھذا
ما یحرم الكثیر من المشاریع اإلنتاجیة والخدمیة (االقتصاد الحقیقي) من االستفادة من خدمات
المؤسسات المالیة مما یترك آثاراً سلبیة على االقتصاد العالمي وخاصة الدول النامیة. وبسبب
األزمة المالیة الحالیة تعرضت البنوك والمؤسسات االستثماریة إلى خسائر فادحة وھذا ما أدى إلى
فقدان الثقة بین بعضھا البعض والخوف من أن تكون البنوك متورطة في األزمة المالیة الراھنة
بحیث ال تستطیع اإلیفاء بالتزاماتھا في المستقبل وھذا ما قاد إلى خفض القروض البینیة وزیادة

تكالیفھا ونتیجة لذلك حدث شح في السیولة في النظام المالي المصرفي.



15- أسواق النفط وأسعاره: وصلت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستویاتھا في شھر حزیران /
یولیو من عام 2008م حیث بلغ سعر البرامیل 147 دوالر أمریكي. ولو رجعنا ست سنوات إلى
الوراء من ھذا التاریخ لوجدنا أن سلعة النفط عاشت ازدھاراً اقتصادیاً بسبب الطلب المتزاید علیھا
من الدول المنبثقة (الصاعدة) مثل الصین والھند ولكن ما حدث بعد شھر آب/ أغسطس 2008م
ً حاداً وذلك بسبب انخفاض مفاجئ في طلب منظمة بلدان أن أسعار النفط قد انخفضت انخفاضا
ً التعاون االقتصادي والتنمیة (OECD) على النفط وظھور بوادر الركود االقتصادي أیضا
وعندما ألقت األزمة المالیة العالمیة بتداعیاتھا على االقتصاد العالمي قامت منظمة الدول المصدرة
للنفط (OPEC) بمحاولة إلیقاف االنخفاض في أسعار النفط وذلك عن طریق سلسلة من خفض
اإلنتاج للمحافظة على أسعار البترول من االنھیار وألن اقتصادیات ھذه الدول قد تأثرت. وعلیھ
ً ابتداًء من شھر تشرین ثاني/ فقد قررت دول األوبك خفض اإلنتاج 1.5 ملیون برمیل یومیا

نوفمبر من عام 2008م.
وال بد من الذكر أنھ بعد اندالع األزمة المالیة العالمیة في أیلول / سبتمبر من عام 2008م بدأت
أسعار النفط في التذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً وعندما أقرت خطة اإلنقاذ لمعالجة األزمة المالیة من
قبل الكونغرس األمریكي عادت أسعار النفط إلى االرتفاع حیث تجاوز سعر البرمیل 107 دوالر
أي بما یعادل 7% من قیمتھ قبل إقرار الخطة وقد حدث ھذا بناء على توقعات بأن خطة اإلنقاذ
األمریكیة ستعید األمور إلى نصابھا وتزیل آثار األزمة المالیة وتداعیاتھا على النظام المالي

ویرتفع الطلب العالمي على الطاقة.
ونظراً ألن االقتصاد العالمي قد تعرض إلى ركود حقیقي وخاصة في الدول المتقدمة فقد انخفضت
أسعار النفط في شھر نوفمبر / تشرین ثاني عام 2008 إلى 50 دوالراً للبرمیل و36.37 دوالر
للبرمیل في شھر كانون أول / دیسمبر من عام 2008 وھكذا فقد خسر سعر البرمیل %75.3
من قیمتھ بعد شھرین من وقوع األزمة المالیة العالمیة. وعلى أثر انخفاض أسعار النفط ھذه قامت
الصین بتكوین مخزون إستراتیجي منھ وساعدھا على ذلك توفر االحتیاطات الضخمة من العمالت

الصعبة.
غیر أن خفض إنتاج النفط في دول أوبك بمقدار 1.5 ملیون برمیل یومیاً لم یحقق النتائج المرجوة
والتي تلبي طموحات الدول المصدرة للنفط بسعر یتراوح ما بین 70 إلى 80 دوالر للبرمیل
وعلیھ فقد تم عقد اجتماع استثنائي في مدینة وھران في الجزائر في یوم 17 دیسمبر / كانون أول
من عام 2008م لمنظمة األوبك وتم اتخاذ قرار بخفض اإلنتاج من البترول بمقدار 2.2 ملیون
برمیل یومیاً إضافیة ابتداء من أول كانون ثاني / ینایر من عام 2009م. وھذا أكبر خفض لإلنتاج
تقره منظمة األوبك في جلسة واحدة منذ عام 1982م. وبالرغم من أخذ ھذه االحتیاطات والتدابیر
إال أن أسعار النفط انخفضت إلى أدنى مستویاتھا على مدى خمس سنوات حیث سجل سعر برمیل

النفط الخام الخفیف األمریكي تسلیم كانون ثاني / ینایر عام 2009م،. 33.44 دوالر.
وفیما یتعلق بالدول العربیة المصدرة للنفط، فإن التغیرات المتوقعة على طلب النفط تعتمد بدرجة
كبیرة على مدى انتشار تداعیات األزمة المالیة االقتصادیة في العالم، ومن المحتمل أن تعاني
الدول العربیة المصدرة للنفط من بطئ ممیز في النمو االقتصادي كنتیجة لالنخفاضات الحادة في
أسعار البترول والتوقعات االقتصادیة الغیر مرضیة في جمیع أنحاء العالم. وھذا ما یترجم إلى

طلب أقل على النفط في العالم



وتقف روسیا على قمة الدول المتضررة، فعند ارتفاع أسعار النفط استطاعت روسیا أن تقف
موقف الند للند في وجھ التقدم الغربي في بعض دول االتحاد السوفیتي السابق. ومما ال شك فیھ أن
انخفاض أسعار النفط قد نال من قدرة روسیا على مواصلة سعیھا في ھذا االتجاه. وتعتبر روسیا
من كبرى الدول المصدرة للنفط. وقد كانت من الدول المطالبة بتخفیض إنتاج النفط في االجتماع
االستثنائي لمنظمة أوبك علماً بأنھا لیست عضو في منظمة أوبك ولكنھا حضرت االجتماع بصفة

عضو مراقب كما طالبت بعدم ربط البترول بعملة واحدة وھي الدوالر.
وبصفة عامة یمكن القول أن جمیع الدول المنتجة للنفط في العالم قد تضررت من انخفاض أسعار

النفط.
ً باتخاذ 16- في ظل األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة تقوم المؤسسات المصرفیة حالیا
الحیطة والحذر في اختیار المقترضین والمشاریع القابلة للتحویل كما تشدد على أن تكون تكالیف

التمویل مرتفعة نسبیاً.
17- لقد أثبت جوھر األزمة المالیة االقتصادیة الراھنة أنھ ال بد من وضع نھایة لمنطق الرأسمالیة
المتوحشة فمثالً مقولة آدم سمیث (دعھ یعمل دعھ یمر) فقدت مفعولھا ومصداقیتھا وجدواھا وھذا
یعني انھیار فكرة حریة األسواق وحیادیة الدولة. فألول مرة تقوم الحكومة األمریكیة بالتدخل في
االقتصاد األمریكي برمتھ من أجل إنقاذه حیث قامت بتأمیم العدید من البنوك والشركات. ویقینا أن
ً في النظام الرأسمالي وھو (الحریة ً أساسیا تدخل الدولة في الشؤون االقتصادیة سیھدم ركنا

االقتصادیة وحیادیة دور الدولة).
18- أدت األزمة المالیة العالمیة إلى انھیار العدید من البنوك في الفترة الزمنیة الواقعة بین عام
2008 وعام 2010 في الوالیات المتحدة. وقد انھار 25 بنكا في عام 2008 وتولت اإلشراف
FDIC) Federal Deposit Insurance) علیھم ھیئة تأمین الودائع الفیدرالیة
Corporation بینما انھار في عام 2009 140 بنكاً وخالفاً لذلك انھار في الخمس أعوام التي

سبقت عام 2008 11بنكاً فقط وفي عام 2010 كان عدد البنوك المنھارة 16 بنكا.
انھیار البنك یعني إغالقھ عن طریق مؤسسة قانونیة تتبع لحكومة الوالیة أو الحكومة الفیدرالیة
مثل ھیئة تأمین الودائع الفیدرالیة (FDIC). حیث تقوم ھذه المؤسسات بوضع یدھا على أصول
البنك عندما یكون رأس مالھ منخفض جداً أو ال یستطیع اإلیفاء بالتزاماتھ في الیوم التالي. وبعد
وضع الید على البنك تقوم ھیئة تأمین الودائع بالتصرف في مجالین، األول ھو دفع التأمین إلى
ً تقوم ھذه الھیئة المشرفة على البنك المودعین وذلك ضمن حدود الودائع المؤمن علیھا وثانیا
المنھار ببیع وجمع األصول في البنك المنھار وتسویة دیون البنك بما فیھا مطالبات الودائع الزائدة
ً بدفع مبلغ لغایة 250000 دوالر لكل عن حدود التأمین (الغیر مؤمن علیھا) وتقوم الھیئة أیضا
Emergency Economic Stabilization act of 2008 مودع في بنك مؤمن علیھ

حیث رفعت الحدود من 100000 دوالر إلى 250000 دوالر.
وفي بدایات عام 2008 بدأت ھیئة تأمین الودائع الفدرالیة FDIC بإعادة توظیف متقاعدیھا من
قسم القرارات Resolution ومن قسم الحراسة القانونیة Receivership متوقعة سلسلة من
انھیارات البنوك. وفي شھر آب من عام 2008م أعلنت الھیئة أن قائمة البنوك التي تعاني من
ً وأنھا من الممكن أن تطلب من الخزانة األمریكیة المزید من مشاكل ارتفعت إلى 117 بنكا
األموال لكي تغطي خسائر األمواج المتوقعة من البنوك الفاشلة. وفي 26 آب / أغسطس من عام



2008م قالت رئیسة تأمین الودائع الفیدرالیة (FDIC) أنھا تتوقع انضمام المزید من البنوك
ً أن ھیئة تأمین الودائع الفیدرالیة تأخذ في عین االعتبار رفع الفاشلة إلى القائمة وأضافت أیضا
األقساط التي تدفعھا البنوك إلى قسم التأمین في FDIC الھیئة وذلك من أجل سد العجز البالغ

45.2 بلیون دوالر في صندوق التأمین.
19- إنھاء تطلعات الوالیات المتحدة في السیطرة على االقتصاد العالمي والذي من أجلھ قامت
بشن حروب في أماكن متفرقة من العالم. وقد اعترف بھذه النتیجة شخص من أصلب المدافعین
عن المحافظین الجدد والذي كان یعتقد أن اللیبرالیة الجدیدة تمثل نھایة التاریخ اإلنساني وھو
فرانسیس فوكو یاما حیث جاء اعترافھ من خالل مقالة كتبھا وتحت عنوان "انھیار االقتصاد
األمریكي" وفي ھذه المقالة اعترف بانھیار اللیبرالیة الجدیدة وتراجع الدور األمریكي واعترف

ضمناً بسقوط نظریتھ المسماة (نھایة التاریخ).
وبالرغم من ضخامة الخسارة المالیة التي أوقعتھا األزمة الراھنة إال أنھا لم تستطع حتى ھذه
اللحظة من تراكم عوامل االنھیار الشامل للنظام الرأسمالي العالمي ولكنھا ستساعد على مزید من
التفكك والتأزم في االقتصاد الرأسمالي ومنظومة العولمة الرأسمالیة وأیدیولوجیة اللیبرالیة الجدیدة
على وجھ الخصوص. حیث یتم التطلع وقبل نھایة العقد الحالي إلى تراجع حاد في بعد أحادیة
القطب األمریكي في السیطرة على العالم حتى تتم إزاحتھ ومن ثم إحالل شكل من التعددیة القطبیة
وسیكون أحد أھم رموزھا االتحاد األوروبي والیابان والصین وروسیا، مما سینتج عن ذلك إكراه
الدولة على التدخل في الشؤون االقتصادیة بعد الفشل الذریع الذي أصاب المدرسة اللیبرالیة
ً الجدیدة. وستحدث األزمة الحالیة تغیرات سیاسیة على الصعید الدولي واإلقلیمي بعضھا إیجابیا
مثل تفكیك أواصر التبعیة السیاسیة والمالیة واالقتصادیة لبعض الدول مع الوالیات المتحدة
باإلضافة إلى ما تعكسھ التحوالت الناجمة عن األزمة الراھنة على ھیئة األمم المتحدة ومؤسساتھا
والعالقات الدولیة عموماً، وجمیع ھذه األمور تصب في اتجاه كسر ھیمنة الوالیات المتحدة

األمریكیة على العالم.
وبالفعل فإن األزمة قلبت موازین القوى في العالم بشكل ضمني وغیر معلن وأثبتت أن النظام
الرأسمالي یحتاج إلى مراجعة شاملة من حیث ثوابتھ وأن مقولة "نھایة التاریخ" أي سیادة

الرأسمالیة على العالم أجمع ھي مقولة فاشلة.
وقد أدى فقدان الثقة في المنظومة االقتصادیة الرأسمالیة وانعكاساتھ على االستثمارات األجنبیة في
الوالیات المتحدة التي تعتمد أسواقھا على استثمارات مباشرة تفوق 600 ملیار دوالر حیث تستفید
ً من ھذه االستثمارات في تمویل عجزھا في المیزان االقتصادي. ومع وقوع األزمة المالیة أیضا

الراھنة قل حجم االستثمار األجنبي في الوالیات المتحدة.
20- إن األزمة المالیة االقتصادیة التي تمر بھا الوالیات المتحدة األمریكیة حولت منطقة الخلیج
في عیون األمریكان إلى منطقة إستراتجیة أمنیة اقتصادیة مالیة حیث في المحصلة یستطیعون
استخدام سیاسة العصا الغلیظة في تحقیق أھدافھم المادیة تاركین وراء ظھورھم مبدأ العولمة
واالنفتاح وخاصة إذا امتنع أحد المسؤولون العرب عن تمویل االقتصاد األمریكي والغربي واللذین
یشكالن 60% من االقتصاد العالمي علماً بأن عدد السكان ال یتجاوز 12% من سكان العالم. إن
نفط الخلیج وعائداتھ المالیة تعتبر في غایة األھمیة للسیاسات األمریكیة والغربیة وذلك من أجل

استخدامھ في حل أزماتھم المتنوعة وإیداعھ في بنوكھم.



الفصل السابع



تداعیات األزمة المالیة االقتصادیة العالمیةالراھنة على اقتصادیات
الدول العربیة

طالت آثار األزمة المالیة الحالیة االقتصاد العالمي ومن ضمنھا اقتصادیات الدول العربیة ویعتمد
شدة تأثر أي دولة باألزمة على درجة انفتاحھا على العالم الخارجي وھذا ما یمكن مالحظتھ عن
طریق مفردات میزان المدفوعات للدولة. حیث أن االقتصادیات العربیة بقیت في منتصف الطریق
فال ھي تضررت بشدة من األزمة المالیة في الدول الغربیة وال بقیت بعیدة عن تداعیاتھا. وعلیھ
یمكننا القول أن مدى تأثر الدول العربیة باألزمة یعتمد على حجم العالقات االقتصادیة المالیة بین
الدول العربیة والعالم الخارجي. وفي ھذا اإلطار یمكننا تقسیم الدول العربیة إلى ثالث مجموعات

وھي:
- مجموعة الدول العربیة التي لھا انفتاح اقتصادي مرتفع مع العالم الخارجي وتشمل دول مجلس

التعاون الخلیجي.
- مجموعة الدول العربیة ذات االنفتاح المتوسط (مالیاً واقتصادیا) مع العالم الخارجي مثل مصر

واألردن وتونس والجزائر.
- مجموعة الدول ذات االنفتاح المالي واالقتصادي المنخفض مع العالم الخارجي مثل السودان

ولیبیا.
وقد قادت األزمة المالیة العالمیة إلى ركود اقتصادي على مستوى العالم أدى إلى خفض سعر
برمیل النفط وھذا ما یوفر مبالغ كبیرة بالعملة األجنبیة على الدول الغیر منتجة للنفط مما یؤدي

إلى تقلیص العجز التجاري ویحسن المیزان الجاري للدول.
وفیما یتعلق باألسواق المالیة العربیة وخاصة الخلیجیة فقد أصابھا الخوف والفزع المبالغ فیھ على
أثر انھیار البورصات العالمیة مثل وول ستریت بنیویورك وبورصة إندونیسیا حیث تراجعت
أسواق المال وخاصة في دول الخلیج العربي وانخفضت مؤشراتھا بنسبة 37%. وترجع أسباب
ھذا الوضع إلى عدم عمق أسواق المال العربیة وقلة خبرة المستثمرین وقصر فترة تجربتھم في
تجارة األدوات المالیة ونضیف إلى ذلك ذعر المستثمرین في البورصات العربیة وكذلك قام الكثیر
من المستثمرین األجانب بسحب أموالھم من األسواق العربیة وذلك من أجل تحسین أوضعاھم في

أسواق أخرى وھذا ما یزید من شدة األزمة.
ویشیر البعض إلى أن االنخفاض الشدید الذي تعرضت لھ األسواق المالیة العربیة عائد إلى أسباب
نفسیة تقود إلى خلق حالة الھلع بین صغار المتعاملین في البورصات العربیة وأن المضاربون
لعبوا دوراً ھاماً في خلق حاالت االضطرابات والھلع في أسواق المال العربیة وذلك ألنھم امتنعوا
عن شراء األسھم مما أدى إلى خفض أسعار األسھم إلى مستویات مغریة تحقق أطماعھم وجشعھم
حیث دب الھلع في نفوس صغار المتعاملین في البورصة فقاموا بعرض أسھمھم للبیع بأسعار
متدنیة وھذا ما أدى إلى انھیار أسعار األسھم في البورصات العربیة بدون استثناء وقد خسر
بعضھا أكثر من نصف قیمتھ. واستمر التراجع الحاد في أسعار األسھم إلى أن وصل 70 و
80% من أسعار أسھم بعض كبریات الشركات القیادیة في األسواق المحلیة. ومن المعروف أن



المضاربة في البورصة ھي تعامل قصیر األمد وتحتوي على أخطار عالیة جدا. أما االستثمار
العادي في البورصة فھو استثمار طویل ومتوسط األمد.

وفي إطار تحلیل تداعیات األزمة المالیة العالمیة على اقتصادیات الدول العربیة قللت الجھات
العربیة الرسمیة وغیر الرسمیة من حجم اآلثار السلبیة الناتجة عن األزمة والتي طالت العدید من
بلدان العالم وأكدت ھذه الجھات أن الدول العربیة بعیدة عن الخسائر التي تعرضت لھا الدول

األخرى. وإلثبات بطالن وزیف ھذا اإلدعاء ال بد من االعتماد على نقطتین أساسیتین.
النقطة األولى: انفتاح قسم من االقتصادیات العربیة على األسواق المالیة الدولیة وذلك بفضل حریة
حركة انتقال رؤوس األموال والعولمة وھذا ما یجري وبصورة خاصة في دول الخلیج العربي مما

یجعل ھذه الدول عرضة لتداعیات األزمات العالمیة وسلبیاتھا.
النقطة الثانیة: وھي العالقات التجاریة بین الدول العربیة وأمریكا ودول االتحاد األوروبي وخاصة
في مجال االستیراد والتصدیر. فوقوع أي تغییر في مجاالت اقتصادیة ومالیة في ھذه الدول مثل
تقلبات أسعار الصرف والتضخم والسیاسات المالیة والنقدیة یكون لھا تداعیات سلبیة على الدول
العربیة. وعلیھ فإن ھاتین النقطتین تضحضان ادعاءات الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة بأن الدول

العربیة بمنأى عن اآلثار السلبیة لألزمة المالیة العالمیة الراھنة.
وفیما یتعلق بدول الخلیج العربي المنتجة للنفط فإن صادراتھا من النفط تشكل نسبة كبیرة من
الناتج المحلي اإلجمالي ونتیجة لألزمة المالیة االقتصادیة العالمیة فقد انخفضت أسعار النفط
ً حاداً وھذا ما أثر على وضع المیزانیات العامة وعلى معدل النمو االقتصادي في ھذه انخفاضا
الدول حیث أن معدالت النمو في النصف الثاني من عام 2008م وعام 2009 انخفضت مقارنة
بمعدالت النمو في عام 2007م والنصف األول من عام 2008. أما فیما یتعلق بالنشاط المالي
لدول الخلیج في العالم الخارجي وخاصة في أمریكا وأوروبا فھو كبیر وضخم ویمول ھذا النشاط

من العوائد المالیة للنفط في دول الخلیج.
وقد منیت االستثمارات العربیة الخلیجیة بخسائر كبیرة كلفت ھذه الدول أكبر بكثیر مما كسبتھ من
ارتفاع أسعار النفط في الفترة األخیرة. وتقدر االستثمارات العربیة الخلیجیة في الخارج بـ 2.4
تریلیون دوالر وھي مملوكة للحكومات واألفراد. وتتأثر ھذه االستثمارات بالجھة التي تستثمر فیھا
فكلما كانت ھذه الجھة تتمیز بدرجة عالیة من المخاطر فإن درجة الخسارة أكبر. وھناك خسارات
ً من إثارة القلق واالضطرابات. ومن المعروف أن ال یتم اإلعالن عنھا ویتم التكتم علیھا خوفا
االستثمارات العربیة الخلیجیة في المؤسسات المالیة األمریكیة وقطاع العقارات قد منیت بخسائر

فادحة.
ومن المعروف أن األزمة المالیة العالمیة ألقت بتداعیاتھا على اقتصادیات دول مجلس التعاون
الخلیجي كاملة إذ أدت ھذه األزمة إلى انخفاض أسعار برمیل النفط من 150 دوالر في شھر
تموز / یولیو عام 2008 إلى 77 دوالر في النصف الثاني من نفس العام أي كانت نسبة
االنخفاض تقارب من 50% وھذا ما انعكس سلباً على صادراتھا من النفط وعلى معدالت النمو
االقتصادي التي انخفضت نسبتھا المئویة من 5.7% عام 2008م إلى 4.2 عام 2009. وتمتلك
دول الخلیج صنادیق الثروة السیادیة حیث تشیر بعض التقدیرات إلى أن مما تملكھ ھذه الصنادیق
من أموال ارتفع من 500 ملیار دوالر عام 1990 إلى خمسة آالف ملیار في عام 2008
وتستثمر ھذه األموال في مؤسسات أمریكیة وأوروبیة حیث تعرضت معظمھا إلى خسائر فادحة.



وقد قدرت خسائر الصنادیق في صیف عام 2008 بـ 850 ملیار دوالر وھو ما یعادل قیمة دخل
دول الخلیج من النفط لعام كامل.

وقد ألقت خسائر االستثمارات العربیة الخلیجیة في أمریكا وأوروبا وأسیا بظاللھا على حواالت
العاملین العرب في منطقة الخلیج العربي حیث لم تعد منطقة الخلیج قادرة على استیعاب عمال
عرب جدد من مصر وسوریا واألردن ولبنان وذلك بسبب البطئ في النمو االقتصادي وحالة عدم

التأكد المخیمة على بیئة األعمال في منطقة الخلیج.
وعلى عكس ما أعلنھ اتحاد المصارف العربیة وما نطق بھ محافظوا بنوك مركزیة عربیة
ومصرفیون عرب بأن المصارف العربیة ال تتعرض إلى الخسائر التي تعرضت لھا المصارف
العالمیة وأنھا محصنة من تداعیات أزمة الرھون العقاریة في الوالیات المتحدة األمریكیة ولكن
ھذه التطمینات ال تتمشى مع ما یجري على أرض الواقع ألن عدة مصارف ومؤسسات خلیجیة
أعلنت عن خسائر كبیرة ألمت بھا من وراء ھذه األزمة، ومنھا الخسائر التي أعلن عنھا بنك
الخلیج الدولي الذي تملكھ دول مجلس التعاون الخلیجي وقیمتھا 800 ملیون دوالر، وخسائر
مؤسسة الخلیج لالستثمار وقیمتھا 246 ملیون دوالر، وخسائر المؤسسة العربیة المصرفیة وتبلغ
750 ملیون دوالر، وخسائر شركة شعاع كابتال وتبلغ 78 ملیون درھم، وخسائر بنك الخلیج
الكویتي وتقدر بنحو 750 ملیون دوالر، وخسائر شركات االستثمار الكویتیة المتعثرة وتقدر بنحو

27 ملیار دوالر، كما تقدر خسائر المصارف اإلماراتیة بنحو 5 ملیارات دوالر.
وتوجد مؤشرات عدیدة وتدل على أن بنك أبو ظبي التجاري وبنوك سعودیة وخلیجیة كثیرة
تعرضت آلثار أزمة الرھن العقاري في الوالیات المتحدة األمریكیة ومن ھذه المؤشرات قیام
السعودیة واإلمارات بضخ الملیارات من الدوالرات في بنوكھا المحلیة وذلك من أجل معالجة
أزمات نقص السیولة والمصاعب التي كانت تحیط بعملیة اإلقراض أیضاً، باإلضافة إلى ذلك
قامت بعض المصارف الخلیجیة وعلى رأسھا بنك أبو ظبي التجاري بإجراءات قانونیة ضد
صنادیق ومؤسسات استثماریة في نیویورك بھدف تعویضھا عن الخسائر التي منیت بھا نتیجة

لسندات الرھن العقاري الفاسدة.
وھناك بعض التوقعات التي تشیر إلى أن بعض ھیئات االستثمار الخلیجیة والصنادیق السیادیة
التي كانت تستثمر أموالھا في صنادیق التحوط وفي سندات ذات مخاطر عالیة وفي مؤسسات
مالیة ومصرفیة أمریكیة منیت ھذه األموال المستثمرة بخسائر فادحة قدرت بنحو 400 ملیار
دوالر. واألمثلة كثیرة ومتعددة في ھذا المجال حیث تكبدت الھیئة العامة لالستثمارات الكویتیة
خسارة نتیجة الستثمارھا 5 ملیارات دوالر في مصرفي میریل لینش وستي جروب والخسائر
التي أعلن عنھا من ھیئة االستثمار القطریة وصندوق أبو ظبي لالستثمار والصندوق السیادي لدبي

نتیجة لشرائھم أسھم في مجموعة سیتي جروب.
ویعتقد أن خسائر المؤسسات المالیة العربیة في كل من أوروبا والوالیات المتحدة خسائر ضخمة
خاصة إذا ما أخذ بعین االعتبار خسائر شھادات اإلیداع الدولیة التي تصدرھا المؤسسات
والشركات العربیة وتطرحھا في الخارج واألمثلة علیھا كثیرة ومنھا الشھادات التي أصدرتھا
شركة جلوبل الكویتیة بقیمة 1.15 ملیار دوالر وتم تداولھا في أواسط عام 2008 في بورصة
لندن، وكذلك تم تداول شھادات اإلیداع التي أصدرھا بیت التمویل الخلیجي في البحرین في



بورصة لندن، باإلضافة إلى شھادات اإلیداع التي أصدرتھا 10 شركات مصریة كبرى وتقدر
قیمتھا بـ 20 ملیار دوالر وتم تداولھا في بورصة لندن أیضاً.

وقد أشارت البیانات اإلحصائیة في عام 2008 إلى أن البورصات العربیة وخاصة الخلیجیة منھا
ً حاداً في أدائھا متأثرة باالنھیارات التي حدثت في أسواق المال العالمیة فمثالً شھدت تراجعا
انخفض مؤشر األسعار في كل من بورصة القاھرة واإلسكندریة بنسبة 56.4% مقارنة مع
إغالق العام 2007، وفي بورصة دبي انخفضت أسعار األسھم بنسبة 50.7 %، وانخفضت
أیضاً أسعار األسھم في بورصات الدوحة ومسقط وأبو ظبي والكویت والبحرین على التوالي بنسبة
29.1%، 33.4%، 27%، 21.3%، و 22% أما بورصة عمان فقد تراجعت بنسبة

17.87% خالل عام 2008 مقارنة مع عام 2007.
ومن المعروف أن األسواق المالیة العربیة تتسم بطابعھا المحلي إال أنھا شدیدة التأثر باألحداث
المالیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تقع في الساحة العالمیة وقد لوحظ أنھا تأثرت كثیراً نتیجة للقلق
على مصیر األموال العربیة المودعة في الخارج ومن تداعیات األزمة المالیة العالمیة أنھا أوجدت
الخوف والذعر بین المتعاملین في القطاع المصرفي مما دفعھم إلى سحب ودائعھم من البنوك
والمصارف وھذا ما أدى إلى نقص في السیولة النقدیة وعلیھ قامت البنوك المركزیة في الخلیج
بضخ كمیات من السیولة لتلبیة احتیاجات الطلب على النقد. وقامت السلطات النقدیة في مجلس
التعاون بتحدید نسبة التمویل الموجھ إلى الرھن العقاري، ومراقبة المؤسسات المالیة العربیة
المرتبطة بالمؤسسات الدولیة. وبعد ذلك قامت دول مجلس التعاون الخلیجي باتخاذ بعض

اإلجراءات فرادى كالتالي:



الكویت:

قامت الدولة في الكویت بضخ ملیار دینار كویتي في المصارف للحد من أزمة نقص السیولة.
وكذلك عرض البنك المركزي الكویتي تقدیم السیولة للبنوك وخاصة بعد ھبوط أسعار األسھم في

البورصة.



اإلمارات:

ً قصیرة األجل بقیة 3.61 ملیار دوالر وأعطى تسھیالت منح البنك المركزي اإلماراتي قروضا
إلى البنوك تستطیع استخدامھا كقروض مصرفیة وقام بشراء شھادات اإلیداع وذلك من أجل زیادة
السیولة في البنوك وألغى مؤقتاً السحب على المكشوف من الحسابات الجاریة طیلة األیام الست في

األسبوع وذلك من أجل زیادة السیولة.
قطر: من أجل دعم وتعزیز سوق األوراق المالیة بالدوحة قررت ھیئة االستثمار القطریة شراء ما
بین 10-20% من رؤوس مال البنوك المدرجة في السوق وذلك من أجل تعزیز ثقة الجمھور في
المالءة المالیة للبنوك وكذلك قامت الدولة بشراء أسھم محلیة من أجل دعم البورصة وخاصة بعد
ً قطر االنخفاضات المتتالیة التي ألمت بالبورصة والعزوف الجماعي للمستثمرین وقامت أیضا
بخفض سعر الفائدة وھذا اإلجراء تم اتخاذه في معظم دول مجلس التعاون الخلیجي وذلك من أجل

تقلیل تكلفة تمویل البنوك.



السعودیة:

وقد أعلنت السعودیة وھي تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الخلیج العربي أنھا تتوقع عجزاً في
میزانیتھا لعام 2009 بمقدار 17.3 ملیار دوالر بعد أن سجلت میزانیتھا فائضاً في عام 2008م

بمقدار 160 ملیار دوالر.
وبغض النظر عن تأثر السعودیة باألزمة المالیة الراھنة إال أن ھناك جھودا تبذل لالستمرار في
اإلنفاق على المشاریع التنمویة وذلك باالعتماد على الفوائد المالیة الضخمة والتي تقدر بـ 440

ملیار دوالر.
وكذلك قام البنك المركزي السعودي بتوفیر السیولة النقدیة التي تحتاجھا البنوك السعودیة وكذلك
قام بخفض معدالت الفائدة بنصف نقطة لتصبح 5% وكذلك خفض معدل االحتیاطي اإلجباري

على ودائع البنوك.



البحرین:

صرح محافظ البنك المركزي البحریني أن األوضاع المالیة في البحرین سلیمة وذلك ألن بنوك
البحرین تستثمر أموالھا في دول الخلیج المنتعشة اقتصادیاً وال تتعامل في أدوات المشتقات المالیة

وعلیھ فإنھا لم تتأثر باألزمة المالیة وإن تأثرت فھي قادرة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
ً واقتصادیاً) مع العالم وننتقل اآلن إلى مجموعة الدول العربیة ذات االنفتاح المتوسط (مالیا

الخارجي مثل مصر واألردن وتونس والجزائر.
وقد تأثرت ھذه المجموعة باألزمة المالیة العالمیة ولكن أقل من دول المجموعة األولى باستثناء
تأثر البورصات الذي كان على مستوى تأثر البورصات في المجموعة األولى أما المجموعة الثالثة

من الدول العربیة ذات درجة االنفتاح المالي واالقتصادي المحدود فسیكون التأثیر علیھا محدودا.
ونبدأ بشرح تأثر الدول في المجموعة الثانیة باألزمة المالیة العالمیة كل على حده.



مصر:

عندما نتكلم عن تداعیات األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة على االقتصاد المصري ال بد
من أن نعرج على أزمة االقتصاد المصري النابعة من تبني النظام المصري لسیاسات الخصخصة
واقتصاد السوق الحر والتي أوصیا بھما صندوق النقد والبنك الدولیین الخاضعین للھیمنة األمریكیة
وقد نتج عن تطبیق ھذه السیاسات تدمیر القطاع العام في مصر وھذا ما ألقى بآثاره على شریحة
كبیرة من الشعب المصري حیث تزایدت معدالت الفقر وتردت األوضاع المعیشیة وانخفضت
الدخول وما زاد الطین بلة القوانین المجحفة التي تطبقھا الحكومة المصریة وذلك من أجل تمریر
مشاریع الخصخصة وقد انعكست آثارھا السیئة على قطاع الزراعة في مصر حیث انخفضت
مساحة األرض المزروعة بمحصول القطن وھذا ما ترك آثاراً سلبیة كبیرة على صناعة
المنسوجات في مصر وعلى القدرة التنافسیة للقطن المصري في العالم باإلضافة إلى زیادة نسبة
الفقر والبطالة والتضخم وھذا ما شل قدرة االقتصاد المصري في دخول األسواق العالمیة كمنافس.
وال بد من الذكر أنني استقي جزءاً من ھذه المعلومات من تقریر صادر عن مركز األرض
ومنشور في صحیفة اقتصاد الغد وبتاریخ 9\3\2010 حیث یستعرض التقریر البیانات
اإلحصائیة المتعلقة باالقتصاد المصري ومنھا تذبذبات معدل النمو للفترة الزمنیة الواقعة بین عام
1999 إلى عام 2009م والتي تتراوح بین 3.2% و 7.2% وھذا ما یظھر ھشاشة النظام
االقتصاد المصري باإلضافة إلى ذلك تذبذب معدالت االستثمار. ففي عام 1977م كانت معدالت
االستثمار حوالي21.3 ولكنھا تراجعت خالل العشر سنوات الماضیة (1999-2009) إلى
16.9% ثم عاودت االرتفاع في عام 2009 لتصل إلى 19.3% وقد حصل ھذا التذبذب كنتیجة
لحجم االستثمارات في القطاعات غیر العقاریة أو البترولیة. باإلضافة إلى ارتفاع نسب الفقر
والبطالة إلى نسب غیر مسبوقة منذ عام 1990م وحتى ھذه اللحظة فمثالً في عام 2009 انتقل
حوالي 6% من السكان إلى شریحة الفقر المدقع وارتفع عدد العاطلین عن العمل من 2.2 ملیون
عامل إلى 2.4 ملیون عامل. ھذا إلى جانب انخفاض الصادرات بنسبة 16%، وانخفاض كل من
الدخل المتأتي من قناة السویس بنسبة 8.4% وإیرادات السیاحة بنسبة 3.1% وعائدات االستثمار
المصري في الخارج بنسبة 41% وتراجعت تحویالت المصریین العاملین في الخارج من 8.4
ملیار دوالر في عام 2008 إلى 7.6 ملیار دوالر عام 2009م، ھذا إلى جانب تردي أوضاع
القطاع الزراعي وتراجع نسب االكتفاء الذاتي من القمح حیث تستورد مصر نصف احتیاجاتھا من
القمح وتستورد 3.8 ملیون طن ذرة شامیة و 328 ملیون طن فول بلدي و 202 ألف طن من

اللحوم.
وقد تدھورت زراعة محصول القطن وانخفضت مساحتھا فمن زراعة حوالي ملیون فدان عام
1999م إلى 921 ألف فدان عام 1996 إلى 706 ألف فدان عام 2002 إلى 536 ألف فدان
عام 2006 إلى حوالي 300 ألف فدان عام 2009 وھذا ما أدى إلى وقوع العاملین في مجال

زراعة القطن وصناعة الغزل والنسیج في كارثة وانتھاك حقھم في العیش الكریم.
وال شك أن االقتصاد المصري متداخل في االقتصاد العالمي إلى حد ما حیث أن 75% من الناتج
المحلي اإلجمالي ناتج من التبادل التجاري ونحو 32% من الصادرات المصریة تذھب إلى



الوالیات المتحدة، و 32.5% من الواردات تأتي من أمریكا واالتحاد األوروبي وثلثي
االستثمارات األجنبیة المباشرة في عام 2006م و2007م أتت من أمریكا واإلتحاد األوروبي
ونتیجة لھذا التداخل فإن األزمة الراھنة تركت آثاراً سلبیة على االقتصاد المصري وعلیھ توقعت
وزارة التنمیة االقتصادیة المصریة أن تبلغ الخسائر الناتجة عن األزمة في عام 2008، 4
ملیارات دوالر حیث تراجعت صادرات السلع بمقدار 2.2 ملیار دوالر وذلك بسبب االنكماش
االقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على السلع المعروضة للتصدیر وعلیھ فإن المصانع قللت من

إنتاجھا وھذا ما أدى إلى ركود في األسواق المصریة.
أما عن تأثیر األزمة على قطاع النسیج والذي یعتبر من أھم القطاعات لیس في مصر وحدھا بل
في منطقة الشرق األوسط وإفریقیا حیث أنھ یضم أكبر عدد من العمال. فقد تعرض ھذا القطاع
آلثار األزمة العالمیة السلبیة لتزیده سوءاً وھذا ما انعكس على ظروف العمل في ھذا القطاع حیث
تعتبر مرتبات العمال في قطاع النسیج من أقل المرتبات في مصر باإلضافة إلى ساعات عمل
طویلة تتراوح من 10-12 ساعة في الیوم وفي ظل ظروف عمل قاسیة تصل إلى درجة العبودیة
وذلك من خالل تسلط إدارات المصانع على العمال وسكوت مؤسسات الدولة خاصة وزارة القوى

العاملة واالستثمار والدور المتواطئ للنقابات العمالیة.
ھذا وترجع مشاكل ھذا القسم إلى السیاسات الخاطئة التي انتھجتھا الحكومة المصریة خالل
العشرین عام الماضیة والتي أجھزت على ھذا القطاع الذي كان یعمل فیھ أكثر من ملیون عامل
في 38 شركة غزل ونسیج تابعة للقطاع العام وذلك عن طریق إھمال ھذه الشركات وعدم
تطویرھا وتحدیث ماكیناتھا وتدریب عمالھا وھذا ما أدى إلى إیقاع خسائر فادحة في قطاع الغزل
والنسیج وصلت إلى 32 ملیار جنیھ. وال بد من الذكر أن قطاع الغزل والنسیج تعرض إلى ھجوم
ًَ وذلك بإھدار شرس تحت عنوان سیاسات الخصخصة حیث دفع العمال ثمن تلك السیاسات غالیا

حقوقھم في األجر العادل واألمان والعمل الالئق.
وتأتي األزمة العالمیة بكثیر من األمور السیئة حیث یقوم رجال األعمال باستغاللھا واستخدامھا
كشماعة للقیام بمزید من فصل العمال وتشریدھم بدون سبب وفي العدید من المواقع متخذین آثار

األزمة كذریعة للقیام بأعمالھم المشینة.
وال بد من الذكر أن ما تم خصخصتھ من شركات قطاع األعمال ھو 314 شركة حتى عام
2006 وكانت حصیلة البیع 32 ملیار و 737 ملیون جنیھ وقد صاحب عملیة الخصخصة ھذه

للشركات أكبر عملیة فساد ونھب منظم للثروات المصریة.
وكان یعمل في شركات القطاع العام أكثر من 1.5 ملیون عامل بقي منھم 400 ألف عامل وقد تم

إقصاء ھؤالء العمال تحت اسم المعاش المبكر أو الفصل أو طرق أخرى.
وفیا یتعلق بالبورصة فقد بین د. ھاني سري الدین أستاذ القانون والرئیس السابق لھیئة سوق المال
أن البورصة المصریة كانت من أكثر البورصات تأثراً باألزمة المالیة العالمیة في منطقة الشرق
األوسط حیث كان تراجعھا في یوم الثالثاء األسود الموافق 7 تشرین األول \ أكتوبر من عام
2008م بمعدل 16% وفي نفس الوقت كانت معدالت االنخفاض في البورصات اإلقلیمیة
والعالمیة ما بین 6 و 9%، وأرجع د. سري الدین ذلك التراجع الكبیر في البورصة المصریة إلى
عوامل ھیكلیة تتعلق بطبیعة البورصة المصریة حیث یسیطر على التعامل في البورصة األفراد
ولیس المؤسسات بغض النظر عن جنسیاتھم سواء كانوا مصریین أم أجانب وأضاف قائالً أن



البورصة شھدت صعودا في أواخر عام 2007م وحققت أرباحاً في شھر آذار/ مارس 2008م.
غیر أن ھبوط البورصة كان بسبب األزمة المالیة العالمیة باإلضافة إلى قرارات حكومیة تلمح
بفرض ضرائب على أرباح البورصة في شھر أیار/ مایو 2008 وأیضاً ال بد من التذكیر بأن قلة
األوراق المالیة المتداولة من حیث عددھا أو تنوعھا بقطاعات مختلفة أدى إلى خفض حجم التداول

في البورصة.
ً حالكة مثل ھذه األیام حیث أن ووصف أحد المضاربین في البورصة المصریة أنھ لم یر أیاما
المؤشر العام یتھاوى وأسعار األسھم تنخفض بسرعة ومدخرات الناس المستثمرة في البورصة
تتالشى. وتقدر خسائر البورصة المصریة منذ بدایة األزمة بـ 360 ملیار جنیھ مصري وأن
ثالثین شركة تم وقف التداول في أسھمھا في أحد األیام النخفاضھا بنسبة 20% مرة واحدة وھو
الحد األعلى للھبوط. وقد طالب العدید من الخبراء الصنادیق الحكومیة والبنكیة إلنقاذ ما یمكن

انقاذه وإلعادة الطمأنینة للمتداولین في البورصة.
وقد أثرت األزمة المالیة العالمیة على البنوك المصریة في عدة نواحي ولكن ھذه اآلثار كانت
ً كامالً وقد محدودة لعدم اندماج النظام المصرفي المصري في النظام المصرفي العالمي اندماجا

ظھرت آثار األزمة على البنوك المصریة في عدة جوانب منھا ما یلي:
- انخفاض قیمة أسھم البنوك المصریة في البورصة المصریة وفي البورصات العالمیة.

- انخفاض قیمة أسھم الشركات في البورصة والتي تساھم فیھا البنوك المصریة وكذلك انخفاض
قیمة األوراق المالیة التي قامت البنوك المصریة باالستثمار فیھا بغرض المتاجرة.

- انخفاض قیمة استثمارات البنوك المصریة في الخارج وذلك بسبب الضوابط التي وضعھا البنك
المركزي المصري وعلیھ فإن الخسارة لیست كبیرة.

- تعرض فروع البنوك العربیة واألجنبیة في مصر إلى مشاكل وذلك بسبب تعرض مراكزھا
الرئیسیة في الخارج إلى خسائر نتیجة لألزمة المالیة العالمیة وھذا ما أدى إلى تقلیص نشاط ھذه

الفروع األجنبیة والعربیة وكذلك انخفاض قیمة أسھمھا في البورصة.
- منحت البنوك المصریة قروضاً إلى عمالئھا بضمان األسھم التي انخفضت انخفاضاً حادا وھذا

ما أثر على المحافظ االئتمانیة للبنوك المصریة.
- قیام المستثمرین األجانب في البورصة المصریة بسحب أموالھم وتحویلھا إلى الخارج.

- انخفاض مداخیل البنوك المصریة من النقد األجنبي نتیجة النخفاض عوائد بعض القطاعات
االقتصادیة المصریة مثل السیاحة وقناة السویس والبترول وتحویالت العاملین والصادرات.

- انخفاض معدل الزیادة في الودائع في البنوك نتیجة النخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
بالعمالت األجنبیة أو المحلیة.

- تراجع نشاط البنوك المصریة في مجال التجزئة المصرفیة (كمنح القروض مثالً) نتیجة
النخفاض الطلب على بعض السلع االستھالكیة (السیارات واألدوات المنزلیة) وكذلك خفض
نشاطھا في مجال التجارة الخارجیة وذلك نتیجة لتراجع الصادرات والواردات وتراجع معدل نمو

الناتج المحلي اإلجمالي.



الجزائر:

وھي من دول المجموعة الثانیة في العالم العربي وقد تأثر اقتصادھا باألزمة المالیة العالمیة ولكن
بنسبة أقل من دول االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة وذلك لألسباب التالیة:

- عدم وجود سوق مالي فعلي في الجزائر.
- عدم وجود ارتباطات وثیقة بین البنوك الجزائریة والبنوك العالمیة بالشكل الذي یؤثر علیھا.

ً على االقتصاد العالمي ألن اإلنتاج الجزائري ال یعتمد على - االقتصاد الجزائري مغلق نسبیا
التصدیر ما عدا المحروقات (النفط والغاز) وھذا ما یجعلھ في مأمن من أي كساد یصیب
اقتصادیات العالم ألن الدول المصدرة للبضائع تتأثر بأي كساد یصیب الدول التي تستھلك

وتستورد بضائعھا المصدرة.
- اعتماد الحكومة الجزائریة في إعداد میزانیتھا على سعر مرجعي یقل كثیراً عن أسعار السوق

وھذا ما یجنبھا الوقوع في مواقف حرجة عند انخفاض أسعار النفط.
وأكد الخبیر االقتصادي عبد الرحمن مبتول أن استمرار األزمة المالیة العالمیة لفترة أطول
سیمكنھا من إحداث آثار وانعكاسات مباشرة على االقتصاد الجزائري ویمكن تلخیصھا في النقاط

التالیة:
1. حقیقة أن الوالیات المتحدة ھي أكبر دولة مدینة في العالم ونتیجة لتراجع قیمة الدوالر بسبب
العجز في المیزانیة السنویة ترتفع نسبة التضخم وبما أن معظم صادرات الجزائر یتم تقییمھا
بالدوالر األمریكي و 50% من الواردات یتم تقییمھا بالیورو وھذا ما یحدث تراجعاً حاداً في دخل

البالد من العمالت الصعبة.
2. قامت الحكومة الجزائریة بتوظیف 43 ملیار دوالر في سندات الخزینة األمریكیة وبفائدة ال
تتعدى 2% وھي فائدة متدنیة وال تخدم مصلحة الدولة ویقول الخبیر مبتول أن وزارة المالیة لم
تكشف لحد اآلن عن المبالغ التي أودعتھا في البنوك العالمیة وھویة ھذه البنوك وما إذا تعرضت

ھذه البنوك إلى األزمة المالیة العالمیة الراھنة أم ال، وما مصیر أموال الجزائریین المودعة فیھا.
وقد قامت الحكومة الجزائریة باستثمار 43 ملیار دوالر كما ذكرنا سابقاً في سندات الخزینة عبر
صندوق استثمار أسستھ عام 2000م. وال بد من الذكر أن األزمة المالیة االقتصادیة الحالیة التي
تضرب الوالیات المتحدة وأدت إلى إفالس عدد من البنوك وخطة جورج بوش بضخ 700 ملیار
دوالر من الخزینة في البنوك إلعادة بعثھا من جدید، كلھا أمور تؤدي إلى خلق مشكلة أمام
الجزائریین في استرجاع أموالھم في الوقت المحدد. فإذا لم تستطع الحكومة الجزائریة من
استرجاع أموالھا في الوقت التي تحتاجھا فیھ، فلن یكون لھا نفع في استرجاعھا بعد أن تصیب

الجزائر أزمة مالیة تؤدي إلى انھیار اقتصاده أكثر مما ھو علیھ اآلن.
3. وفي حالة وقوع كساد وركود اقتصادي على مستوى العالم حیث أن اقتصادیات الصین
ً كامالًً باالقتصاد األمریكي فإن الطلب على والیابان وغیرھا من الدول اآلسیویة مرتبطة ارتباطا
النفط سیتراجع بشكل حاد والنتیجة ھي انخفاض أسعار النفط والغاز وھذا یؤدي إلى تراجع الدخل

الجزائري إلى مستوى متدني كثیراً.



4. التراجع الحاد لالستثمارات األجنبیة الناجحة في الجزائر وذلك من أجل إنقاذ المراكز المالیة
ً بسب الممارسات الحمائیة التي كانت للمستثمرین األجانب في بالدھم أو في بلدان أخرى وأیضا

تفرضھا دولھم.
5. ارتفاع قیمة الواردات السنویة الجزائریة ارتفاعاً حاداً والتي كان من المتوقع أن تبلغ قیمتھا في
نھایة عام 2008 40 ملیار دوالر وذلك بسبب التضخم المنتشر على صعید العالم. وبناء على
ً مقداره 24% في دراسة أعدتھا منظمة األغذیة والزراعة (الفاو)، فإن األسعار سجلت ارتفاعا

عام 2007م وقفزت في نھایة عام 2008 إلى %50.
6. إن ارتفاع قیمة فاتورة الواردات سیدفع الدولة إلى تقلیص القیمة المالیة للتحویالت االجتماعیة
والتي بلغت في عام 2008م عشرة ملیار دوالر. ومن بین تلك التحویالت االجتماعیة
المخصصات المالیة الموجھة لدعم أسعار المواد الضروریة واسعة االستھالك والتي بلغت قیمتھا
في عام 2008م بـ 5.1 ملیار یورو وأن خفض ھذه التحویالت سینعكس على القدرة الشرائیة

للجزائریین وخاصة العمال منھم.



السودان:

یقع السودان ضمن مجموعة الدول ذات االنفتاح المالي واالقتصادي المنخفض مع العالم الخارجي
إال أن األزمة المالیة العالمیة الراھنة طالت بآثارھا السلبیة دول العالم الثالث ومنھا السودان وھذا
یتطلب تحلیل واقعي ورؤیة مستقبلیة للحد من أثار ھذه األزمة وتداعیاتھا على االقتصاد السوداني.
وقد برز تیار بین المسؤولیین السودانیین یقولون بأن السودان لن یتأثر باألزمة ألن األنظمة
االقتصادیة والمالیة السودانیة محمیة وقد استفادت من الحصار والحظر األمریكي في السابق على
االقتصاد السوداني باإلضافة إلى أن بنك السودان المركزي الممیز بعدم تداخلھ في مؤسسات مالیة
ومصرفیة عالمیة وكذلك عدم تمویلھ مشاریع استثماریة في الخارج تتطلب كمیات من الصرف

األجنبي.
ومما قلل من أثار ھذه األزمة المالیة العالمیة على السودان المقاطعة األمریكیة االقتصادیة للسودان
وھذا ما أدى إلى عدم ارتباط االقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربیة والوالیات المتحدة
الدول التي انطلقت منھا األزمة الراھنة إلى بقیة دول العالم. وكرس السودان التوجھ إلى تقویة
اإلنتاج والعمل على جذب االستثمار وتقویة القطاع المالي والمصرفي والعمل على تھیئة وتسھیل
المناخ لالستثمار في القطاع اإلنتاجي، وكذلك تحول السودان إلى التعامل بعمالت أخرى غیر
الدوالر األمریكي مما قلل كثیراً من تأثیر ھذه األزمة على االقتصاد السوداني. ولكن تشابك
االقتصاد الدولي مع بعضھ البعض ال یستثني دولة من وصول تداعیات ھذه األزمة إلیھا. وال بد
من الذكر أن االقتصاد السوداني مفتوح لالستثمارات الخارجیة وأن العدید من المستثمرین لھم
ارتباطات بمؤسسات خارجیة وھذا ما یؤدي إلى تأثیر األزمة الراھنة ولو بطریق غیر مباشر على

السودان.
إن انخفاض سعر النفط في الدول النفطیة كنتیجة لألزمة المالیة العالمیة الراھنة لھ تأثیر على
اقتصادیات ھذه الدول والسودان دولة منتجة للنفط ویتأثر اقتصادھا عند انخفاض أسعار النفط مما

یسبب لھا حرجاً في إعداد میزانیتھا العامة وكذلك في استیراد السلع وفي سعر العملة الوطنیة.
وكشف بیان للسودان أمام أعمال لجنة بالجمعیة العامة لألمم المتحدة أن دیون البالد بلغت في نھایة
عام 2007م 31.9 ملیار دوالر وھي تمثل أكثر من 65% من الناتج القومي اإلجمالي المحلي

وتبلغ نسبة ھذه الدیون من صادرات السودان %486.
ً على االقتصاد الوطني السوداني وذلك بفعل تحول الكثیر وكما یتوقع أن تؤثر ھذه األزمة إیجابا
ً عن من المستثمرین األجانب إلى استثمار أموالھم في القطاع اإلنتاجي في السودان عوضا
استثمارھا في أسواق رأس المال بعد الھزة التي تعرضت لھا ھذه األسواق. ولكن ھذا القول وفي
رأي الكثیر من الخبراء االقتصادیین السودانیین یتعارض مع ما یجري على أرض الواقع حیث
ً وتدھوراً وخاصة في مجال الزراعة التقلیدیة المطریة یشھد القطاع الزراعي السوداني إخفاقا
والشلل الذي أصاب قطاعات االستثمارات في داخل السودان والقادمة من الخارج والتي لم توجھ
إلى خدمة السودان واالستفادة منھا بل وجھت معظم األموال األجنبیة إلى االستثمار في مشاریع
استھالكیة بذخیة ال تخدم احتیاجات وھموم المواطن السوداني وأكبر دلیل على ذلك ظھور سوق



سوداء لبیع وشراء الدوالر في السودان والذي قفزت أسعاره إلى 2 جنیھ وخمسون قرشاً وكان ھذا
موازیاً لتراجع سعر الیورو والذي كان یساوي حوالي 2 جنیھ وسبعة وتسعون قرشاً.

وبسبب األزمة الراھنة یتباطئ النمو االقتصادي في العالم ویقل الطلب على استھالك النفط في
جمیع أنحاء المعمورة مما یؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وعلیھ فإن المالیة العامة في السودان
ستتأثر ألنھا تعتمد على العائد من صادرات النفط وبنسبة 55% من اإلیرادات العامة وتشكل
ً أكثر من 90% من عائدات الصادرات السودانیة. وعلیھ فمن المتوقع ارتفاع كلفة التأمین أیضا
على كافة أنواع البضائع وھذا ما یؤدي إلى ارتفاع أسعارھا لدى المستھلك األخیر الذي یعاني من
ً أن تخرج بعض االستثمارات التي ارتفاع أسعار المواد الغذائیة الضروریة ومن المتوقع أیضا
تعتمد في تمویلھا على بنوك خلیجیة ومن المحتمل أن تعرقل األزمة إعفاء السودان من دیونھ

.(8G) وتسھیالت القروض وبرامج مكافحة الفقر العالمیة وخاصة من الدول الصناعیة الغنیة
ً وعلى أما جنوب السودان فسوف یتأثر باألزمة تأثراً كبیراً العتماده على البترول اعتماداً كلیا
مساعدات الغرب والوالیات المتحدة مصدر األزمة وأما آثار األزمة العالمیة الراھنة على جنوب

السودان فھي كالتالي:
1- تقلص المعونات األمریكیة واألوروبیة.

2- اعتماد جنوب السودان على الدوالر األمریكي في معامالتھ االقتصادیة وفقدان أو تدني قیمة
الدوالر سوف تؤثر على اقتصاد الجنوب بمحاوره المختلفة.

3- تأثر صادرات وواردات الجنوب باألزمة وخاصة مع أمریكا وأوروبا.
4- تأثر أموال الجنوب المودعة في الغرب سلباً كنتیجة لألزمة المالیة الراھنة.

وبصفة عامة توجد ثالث محاور تؤثر سلباً على االقتصاد السوداني وھي:
أ ) یعتمد السودان وبشكل أساسي على عائدات النفط وھذا لھ مخاطر كبیرة أما بقیة الصادرات غیر
البترولیة فھي في تدني مستمر وكان یتوقع أن تسخر العائدات النفطیة في خدمة القطاع الزراعي

الذي یشغل معظم أفراد المجتمع.
ب ) الكساد العالمي سیلقي بظاللھ على شروط التجارة الخارجیة وعلى أسعار السلع والمواد
األولیة التي تنتجھا دول العالم الثالث وعلیھ فال یتوقع زیادة تذكر في عائدات صادرات السودان

غیر البترولیة في ظل ھذا الكساد المطبق على لعالم.
ح) توقع انخفاض عائدات السودان من المنح التي تقدم من المانحین إلعادة التعمیر والعون
اإلنساني الذي یقدم لبعض المناطق المحتاجة انخفاضاً كبیراً وذلك نتیجة انشغال الدول الغنیة في

حل مشاكلھا المالیة المعقدة وھذا ما یلقي على كاھل االقتصاد السوداني مسؤولیات فوق طاقتھ.



الفصل الثامن



قمم مجموعة العشرین واألزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة
أنشئت مجموعة العشرین في عام 1999 بمبادرة من مجموعة الدول السبع الصناعیة الكبرى
وذلك بعد األزمات المالیة التي وقعت على التوالي في آسیا وروسیا وأمریكا الالتینیة، وكان الھدف
من وراء إنشاء ھذا التجمع الموسع ھو تشكیل إطار یمكن فیھ القوى الكبرى والدول الناشئة من

العمل سویاً لتسویة ھذه األزمات وتفادیھا.
وقبل نشوء األزمة المالیة الراھنة كانت دول مجموعة العشرین تكتفي بعقد اجتماع سنوي لوزراء
المال وحكام المصارف المركزیة. ولكن بعد اندالع األزمة المالیة الراھنة في أیلول / 2008م
قامت مجموعة العشرین بعقد أول قمة على مستوى القادة في واشنطن وفي منتصف شھر تشرین

ثاني/ نوفمبر عام 2008م.
ویقول مؤسسو المجموعة أنھا تمثل 90% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي و 80% من
التجارة العالمیة (بما فیھا المبادالت التجاریة داخل االتحاد األوروبي) وسكانھا یمثلون ثلثي سكان

العالم.
وتضم مجموعة العشرین الدول الصناعیة والناشئة. وتتألف من مجموعة السبع للدول الصناعیة
الكبرى (ألمانیا، وكندا، والوالیات المتحدة األمریكیة، وفرنسا، وإیطالیا والیابان وبریطانیا)
باإلضافة إلى 12 دولة ناشئة ھي: (السعودیة وجنوب إفریقیا واألرجنتین وأسترالیا والبرازیل
والصین وكوریا الجنوبیة والھند وإندونیسیا والمكسیك وروسیا وتركیا). أما العضو العشرین في
المجموعة فھو االتحاد األوروبي ویمثل بالدول التي تتولى رئاستھ. وكانت فرنسا ترأس االتحاد
األوروبي عندما عقدت قمة واشنطن فقام الرئیس ساركوزي بتمثیلیة. كما شارك في أعمال ھذه
القمة أربع منظمات دولیة ھي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واألمم المتحدة ممثلة بأمینھا

العام والمفوضیة األوروبیة باإلضافة إلى إسبانیا وھولندا.
ً ولكنھا لم تتطرق إلى وأقر في مؤتمر واشنطن حزمة من اإلجراءات شملت 50 مجاالً مختلفا

عملیة تغیر وإعادة تأسیس شامل للنظام المالي الرأسمالي العالمي.
وقد وجدت في المؤتمر وجھات نظر مختلفة للدول المشاركة في المؤتمر لحل المشاكل في جمیع
األنشطة االقتصادیة والتي أفرزتھا األزمة المالیة العالمیة ویمكن تقسیمھا إلى ثالث مجموعات
رئیسیة ھي: اإلتحاد األوروبي والوالیات المتحدة وبریطانیا (االتجاه األنجلو سكسوني) والدول

الناشئة كالصین والھند والبرازیل وروسیا وسنعرض فیما یلي وجھة نظر كل منھما.
أما االتحاد األوروبي والذي كان یمثلھ في قمة واشنطن الرئیسي ساركوزي فقد تمنى وجوب
إحداث تغیر وإعادة تأسیس شامل للنظام المالي العالمي وأن تكون قمة واشنطن قمة بریتون وودز
رقم 2 حیث أن بریتون وودزا عام 1944 أرست أسس النظام المالي العالمي الذي یحكم العالم
إلى یومنا ھذا وانبثق عن ھذا المؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نھایة الحرب

العالمیة الثانیة.
ودعا الرئیس ساركوزي والتي تتولى بالده الرئاسة الدوریة لالتحاد األوروبي إلى تغیرات جذریة
في النظام المالي العالمي حیث أكد على خلق توازن بین الدولة والسوق وتنظیم العالقة بینھما، ألن
الزمن الذي لم تعرض فیھ قیود على حریة التجارة قد ولى وعلى الدولة أن تقوم بدورھا في حمایة



المؤسسات المالیة والمصرفیة والتي تعرضت إلى كوارث ومآسي مالیة أفرزتھا األزمة المالیة
العالمیة الراھنة. وعلیھ أضاف ساركوزي قائالً من أن "التصور عن الرأسمالیة، باعتبارھا
منظومة بالغة القوة كان مجرد وھم.. مما یحتم إعادة النظر في النظام المالي العالمي على غرار
ما حدث في بریتون وودز من أجل تطویر أدوات تنظیم التجارة العالمیة في ظل العولمة. ألنھ ال
یتفق مع المنطق أن یضع المستثمرون ثقتھم في البنوك وشركات التأمین، ویدفعون ھم أخطاء
قیادات ھذه المؤسسات". وھذا ما أدى إلى فقدان الثقة بین قیادات ھذه المؤسسات والمستثمرون.
وفاقم ساركوزي من خطورة األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد العالمي. وقد اقترح الرئیس
ساركوزي أن تعقد قمة العشرین القادمة في بدایة شھر نیسان 2009م في لندن وتحت رئاسة

بریطانیة.
أما وجھة نظر الوالیات المتحدة فكانت على لسان الرئیس بوش االبن حیث رأى أن األزمة المالیة
الحالیة لیست من نتاج فشل نظام السوق الحر وأن ھناك حاجة إلصالح النظام ال تغیر األسس
التي یقوم علیھا وحذر من تدخل الدولة والنظر إلیھ على أنھ العالج الشامل والشافي لألزمة. وحذر
ً قادة العالم من لجوء بعض الدول إلى إجراءات الحمایة الجمركیة لمواجھة األزمة بوش أیضا

المالیة العالمیة.
أما وجھة النظر البریطانیة فقد وردت على لسان رئیس وزرائھا جوردن براون حیث قال: "إن
النظام الذي أسس في أوروبا وأمریكا ال یستطیع تحمل تجارب الزمن إلى األبد، وطالب بوضع
آلیة مالیة وتحت إدارة صندوق النقد الدولي لكي تشرف على مراقبة السوق ویتمكن من التحقق من
بوادر بروز األزمات في االقتصاد العالمي لكي تستطیع الدول المعنیة من تفادي ھذه األزمات قبل
ً في وقوعھا. كما أكد أن النظام المصرفي الوطني ال یكفیھ مراقبة محلیة وطنیة وإنما ھو أیضا

حاجة إلى مراقبة دولیة".
أما ألمانیا فقد دافعت عن صندوق النقد الدولي حیث طالبت بتعزیز دوره في الرقابة وتزویده
برؤوس األموال المناسبة للقیام بمھامھ. وظھر االتحاد األوروبي في قمة واشنطن كشریك قوي
على الساحة الدولیة وھذا ما أكدتھ أنجیال میركل في واشنطن كما أسمتھ (بدایة عھد جدید) في

مجال التعاون الدولي.
أما روسیا فقد أكدت على أن المؤسسات المالیة الدولیة مثل صندوق النقد الدولي ولجنة بازل
للرقابة المصرفیة وغیرھا من المؤسسات المالیة لم تكن قادرة على التكھن بوقوع األزمة المالیة
ومنعھا من االنتشار. كما أن تمثیل الدول في المجالس اإلداریة لھذه المؤسسات المالیة غیر عادل
ویحتاج إلى تعدیل وذلك في إشارة إلى مقارنة تمثیل كل من بلجیكیا وسویسرا وسنغافورة في
صندوق النقد الدولي بتمثیل روسیا والصین حیث یوجد عدم توازن في التمثیل واتخاذ القرارات

بین المجموعتین.
ومن الواضح أن الصین وكإحدى الدول الناشئة لعبت دوراً أساسیاً في اتخاذ اإلجراءات لمواجھة
األزمات الدولیة وذلك ألنھا تمتلك احتیاطي ھائل من العمالت األجنبیة یبلغ 2.4 تریلیون دوالر
باإلضافة إلى أن االقتصاد الصیني من أسرع االقتصادیات في العالم نمواً وعلیھ فإنھا في وضع
یمكنھا من مساعدة الدول األخرى وتقدیم القروض إلى صندوق النقد الدولي لكي یتمكن من
مساعدة الدول األخرى وھذا ما طلبھ جوردن براون من الصین ودول الخلیج العربي. وقد أبدى
نائب محافظ البنك المركزي الصیني استعداده لتقدیم المساعدة وتقدیم 40 ملیار دوالر كقرض إلى



صندوق النقد الدولي ولكن في المقابل ترید الصین قوة وصالحیات أكثر داخل صندوق النقد
الدولي التي تسیطر علیھ الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي.

وشارك في قمة العشرین بواشنطن ملك السعودیة حیث تعد بالده المنتج والمصدر األكبر للنفط
على مستوى العالم. ویعتمد على دور السعودیة في تبني سیاسة طاقة تساعد االقتصاد العالمي على

استعادة عافیتھ وتوازنھ بعد الصدمات التي أوقعتھا األزمة الراھنة بھ.
ونوه روبرت زولیك رئیس البنك الدولي قائالَ "أنھ ال یمكن إدماج البلدان الناشئة على حساب
الدول األشد فقراً، وإنھ ألمر إیجابي والقول لزولیك أن یجتمع قادة الدول المتقدمة مع قادة الدول
الصاعدة ولكن ھذا ال یجب أن یكون على حساب تھمیش البلدان األشد فقراً، وعلى رأي زولیك
فإنھ ال یمكن حل األزمة االقتصادیة الحالیة على المدى البعید من خالل السماح بظھور عالمین،

عالم األغنیاء وعالم الفقراء.
أما النتیجة العملیة لقمة واشنطن فقد اقتصرت على إعالن الیابان منح قرض لصندوق النقد الدولي
مقداره 100 ملیار دوالر، وذلك من أجل مساعدة البلدان النامیة التي تواجھ مصاعب اقتصادیة

بسبب األزمة الحالیة.
ً وقامت مجموعة العشرین في قمة واشنطن باتخاذ حزمة من اإلجراءات شملت 50 مجاالً مختلفا

نذكر منھا ما یلي:
- تنظیم ومراقبة نشاط األسواق المالیة والعاملین فیھا والمنتوجات التي تتداولھا مثل المشتقات

المالیة.
- تعزیز مكافحة الساحات المالیة التي ال تبدي تعاوناً مع المجموعة الدولیة.

- تكثیف تبادل المعلومات حول ساحات األسواق والساحات المالیة.
- التزام المجموعات بدراسة قضیة وكاالت تقدیر الجدارة االئتمانیة.

- عقد القمة القادمة في الثاني من نیسان عام 2009م للتأكد من أن القرارات والمبادئ التي
اعتمدت وجدت طریقھا للتنفیذ.

- تنسیق عملیات تنشیط االقتصاد العالمي.
- تحسین القواعد المنظمة لعمل األسواق المالیة.

- فتح المؤسسات االقتصادیة بوجھ البلدان الصاعدة والبلدان السائرة في طریق النمو.
- رفض االتجاھات الحمائیة والدعوة إلى تسریع المفاوضات الجاریة في منطقة التجارة العالمیة

في إطار جولة الدوحة.
- وضع قواعد لتنظیم عمل صنادیق التحوط االستثماریة والتي كانت تعتمد على المضاربة في

نشاطاتھا االستثماریة.
- توسیع دائرة تمثیل بلدان الجنوب في مؤسسات صندوق النقد الدولي.

- توفیر المزید من الشفافیة في نظام مراقبة عمل الشركات.
- كما أشار البیان الختامي لقمة واشنطن بإعطاء أھمیة كبرى لتعزیز التنسیق الدولي عبر إنشاء
مجموعة مراقبة یتشكل أعضاؤھا من األجھزة التنظیمیة في كل بلد وذلك من أجل تشدید المراقبة
على المؤسسات المالیة الكبرى على الساحة الدولیة حیث تواصل ھذه المؤسسات المالیة عملھا

وأنشطتھا وتقییم المخاطر التي تواجھھا وقد شمل ھذا اإلجراء مراقبة 30 مؤسسة مالیة كبرى.
- تنمیة التعاون المشترك إلعادة النمو إلى االقتصاد الدولي.



- انجاز اإلصالحات الضروریة التي یتطلبھا النظام المالي العالمي.
- اإلطراء على الجھود الدولیة التي قامت بھا الدول لمكافحة تداعیات األزمة المالیة العالمیة قبل

انعقاد قمة العشرین بواشنطن والحث على استمرارھا.
- التأكد من أن تكون مبادئ اقتصاد السوق ھي الفیصل في إصالح النظام المالي العالمي.

- إن الدول المتقدمة تحمل الدول النامیة جزءاً من األسباب األساسیة التي أوجدت األزمة المالیة
العالمیة وذلك بسبب ضعف السیاسات االقتصادیة الكلیة التي تتخذھا الدول النامیة الغیر ممثلة في
قمة العشرین وھذا إصرار من الدول المتقدمة على تحمیل الدول النامیة جزءاً من المسؤولیة عن

وقوع األزمة المالیة العالمیة الراھنة ویوجد في ھذا االدعاء نوع من التجني على الحقیقة.
- التأكید على أھمیة دور صندوق النقد والبنك الدولیین والبنوك الدولیة متعددة األطراف في
مساعدة الدول المحتاجة إلى أموال مع ضرورة اإلشراف الدولي على آلیات ھذه المؤسسات

ومساعدتھا بالمصادر المالیة الالزمة لتمكینھا من القیام بمسؤولیتھا على أحسن وجھ.
- ومن ضمن اإلجراءات التي تم اتخاذھا في القمة خطة عمل تتضمن بصورة خاصة توصیات
حول قواعد محاسبة رؤساء المؤسسات المالیة ومكافآتھم المالیة والقواعد الخاصة بوكاالت

التصنیف االئتماني وصنادیق المضاربة.
- التأكید على دور المؤسسات المالیة الوطنیة في مواجھة األزمة المالیة ومراقبة األسواق المالیة

وإعطاء دور قوي للمؤسسات الدولیة في اإلشراف علیھا وتوجیھھا.
- تعزیز مبادئ الشفافیة والمسئولیة عند المؤسسات والشركات المالیة وذلك من أجل تجنب

األزمات والمخاطر المالیة.
- تعزیز التعاون الدولي من خالل التنسیق بین المؤسسات الوطنیة لكل دولة وجمیع األسواق

المالیة العالمیة على أساس قواعد محددة یتم صیاغتھا.
- تعزیز الرقابة على أسواق المشتقات المالیة والحد من مخاطرھا.

- لم تلتزم دول قمة العشرین بتنسیق موحد لتخفیض أسعار الفائدة أو إلزام بعض الدول برفع سعر
صرف عملتھا مثل الصین على سبیل المثال أو اإلنفاق على المشروعات العامة وذلك من أجل
الحد من الركود االقتصادي على مستوى العالم وتركت القمة إلى كل دولة لكي تتصرف على

حدة.
وقد توقع كثیر من المراقبین استمرار آثار وتداعیات األزمة المالیة الراھنة على أسواق المال
عقب ھذه القمة ألسباب كثیرة منھا غیاب الرئیس األمریكي المنتخب باراك أوباما عن القمة والذي

لدیھ وجھات نظر مختلفة عن إدارة الرئیس بوش في إدارة ومواجھة األزمة المالیة الراھنة.
وقد طلب أوباما من كل من وزیرة الخارجیة السابقة مادلین اولبرایت وعضو الكونجرس السابق
عن والیة إیوا جیم لیش بلقاء المسؤولین ورؤساء الدول في القمة ومعرفة وجھات نظرھم ورفع

تقریر لھ.
وبالرغم من اتخاذ العدید من اإلجراءات والمقترحات في ھذه القمة إال أنھ وحسب رأي الرئیس
أوباما المنتخب وقادة مجموعة العشرین فإن قمة واشنطن ال تشكل سوى خطوة أولى، فھم
یفوضون لوزرائھم إمكانیة وضع مقترحات تفصیلیة عن اإلجراءات التي اتخذتھا القمة وذلك من

أجل عرضھا في قمة لندن التي تعقد في 2 نیسان 2009.



ومن المعروف أن قمة مجموعة العشرین التي عقدت في واشنطن وبتاریخ 15 تشرین ثاني/
نوفمبر 2008م وما نتج عنھا من قرارات كانت غیر موفقة حیث أن األزمة زادت في شدتھا
وعمت تداعیاتھا السلبیة جمیع أنحاء العالم وعلیھ فإن الحل لھذه األزمة یتطلب أن یكون عالمیاً مع
إحداث تغیرات جذریة في أسس النظام المالي االقتصادي الرأسمالي العالمي. وقد انطلقت األزمة
الراھنة من الوالیات المتحدة ثم عمت آثارھا وتداعیاتھا معظم دول العالم وذلك من خالل العالقات

االقتصادیة الدولیة والعولمة والتجارة الخارجیة.
وقد أشارت أحدث التوقعات الموثقة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة إلى أن

االنكماش العالمي وصل في عام 2009 إلى 2.7% وھو األسوأ منذ الحرب العالمیة الثانیة.
وعلیھ یمكن القول أن الزعماء في قمة مجموعة العشرین في واشنطن لم یتخذوا قرارات حاسمة
تھز أركان االقتصاد في بلدانھم كما كان یتوقع المراقبون باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة الدولة
األقوى سیاسیاً واقتصادیاً وھي الوالیات المتحدة تستعد للخروج من البیت األبیض وتسلیم السلطة
إلى رئیس منتخب وھو الرئیس أوباما وعلیھ فإنھ لیس بمقدورھا المشاركة في صیاغة سیاسات
ً بأن ھذه اإلدارة ساھمت في دفع األمور إلى األسوأ ونحو الكارثة من خالل كبرى جدیدة علما

طیشھا في المجال االقتصادي والسیاسي والعسكري.
ولكن ھذه القمة لم تعطي إذن صاغیة للدعوات التي نادى بھا عدد من المشاركین في القمة بإنشاء
ھیئة رقابیة عالمیة تتولى منع االنفالت في أسواق رؤس األموال. وعلیھ فخطوة من ھذا النوع
تخرج عن نطاق االلتزام باقتصاد السوق، وتكسر التوازن القائم بین الدولة والسوق لصالح الدولة
وتحتاج ھذه الخطوة إلى تفعیلھا قوى سیاسیة واجتماعیة على المستوى العالمي. وإذا كان من
حضور للیبرالیة الدیمقراطیة في ھذا المجال فھو أن یتمسك المسؤولون السیاسیون بمصالح
ناخبیھم ومعظمھم من الطبقة البرجوازیة والوسطى واللتین ال تریان من زیادة تدخل الدول في

اقتصاد السوق أي فائدة.
إن دعوة رئیس وزراء بریطانیا جوردن براون لعقد مؤتمر بریتون وودز-2 تعبر عن قناعة دولیة
على مستوى الحكومات والشعوب للبحث عن نظام اقتصادي سیاسي عالمي جدید یكون بدیالً
للنظام الذي تأسس في بریتون وودز – 1 عام 1944، ولكن دعوتھ ال تطالب بإلغاء النظام
الرأسمالي ولكن تؤكد تصمیماً رأسمالیاً على وضع قواعد لنسخة جدیدة من الرأسمالیة بعد انھیار
نسختھا اللیبرالیة والنیولیبرالیة األمریكیة، بینما تطمح شعوب العالم الفقیرة والجوعى والعاطلین
عن العمل إلى نظام بدیل ینھي ھیمنة وتسلط القطب األمریكي األوحد الذي ینھب خیرات وثروات
العالم وكذلك ھیمنة صندوق النقد والبنك الدولیین والمؤسسات األخرى التي أوجدھا بیرتون

وودز-1 وھي مسؤولة عن الھوة الواسعة بین األغنیاء والفقراء دوالً وشعوباًً.
وال بد من الذكر أن بریتون وودز -1 كان نادیاً لألغنیاء والمنتصرین في الحرب العالمیة الثانیة
حیث وضع أسس نظام دولي لألغنیاء فقط ویخدم مصالحھم في إعادة بناء ما دمرتھ الحرب التي
فجروھا بدلیل أن االتحاد الوفیتي ودول المنظومة االشتراكیة كانت خارج مؤسسات بیرتون

وودز-1 وكذلك كانت معظم دول العالم الثالث خاضعة لالستعمار المباشر.



قمة مجموعة العشرین المنعقدة في لندن – 2 نیسان 2009:

اجتمعت قمة مجموعة العشرین في الثاني من نیسان عام 2009 وذلك من أجل مواجھة التداعیات
المالیة واالقتصادیة التي أفرزتھا األزمة المالیة االقتصادیة الراھنة على االقتصاد العالمي. وكان
الھدف من وراء ھذه القمة إقرار تنسیق عالمي وإیجاد الحلول لمواجھة تداعیات األزمة الراھنة
ً على شعوب العالم واالتفاق على قواعد جدیدة لترقیع وإصالح النظام الرأسمالي والقیام أیضا

بتمحیص وتعدیل اإلجراءات التي تم االتفاق علیھا في قمة واشنطن 2008م.
وقد تمیز اجتماع ھذه القمة بأنھ كان بدایة لتجاوز الھیمنة المطلقة للوالیات المتحدة بصفة خاصة
ومجموعة الثمانیة بصفة عامة في إدارة النظام االقتصادي العالمي (الوالیات المتحدة األمریكیة،
الیابان، ألمانیا، إنجلترا، فرنسا، إیطالیا، كندا، روسیا). وظھر على الساحة العالمیة العبین جدد
وھم الدول الصاعدة الذین أصبح لھم دور في إدارة النظام االقتصادي العالمي وذلك بسبب نموھا
االقتصادي المتصاعد وثقلھا الدیموغرافي مثل الصین، الھند، البرازیل، المكسیك، األرجنتین،
السعودیة، تركیا، إندونیسیا، إسبانیا، كوریا الجنوبیة، جنوب إفریقیا، االتحاد األوروبي، وعلیھ فإن
الناتج القومي اإلجمالي العالمي لمجموعة العشرین یساوي 90% من الناتج القومي اإلجمالي

العالمي.
وجرت في القمة مناقشات وجدل تركزت حول نقطتین محوریتین النقطة األولى وھي وجھة نظر
أنجلو سكسونیة أي وجھة نظر الوالیات المتحدة وإنجلترا وتدافع عنھا الوالیات المتحدة بدعم من
انجلترا وھي تدعو إلى مزید من اإلنفاق المالي وذلك من أجل زیادة الطلب على االستھالك
واالستثمار مما یؤدي إلى إخراج االقتصاد العالمي من الركود وھذا ما یؤدي إلى عجز المیزانیة

وزیادة المیونیة.
أما النقطة الثانیة فھي التي تبناھا األوروبیون حیث دعت كل من فرنسا وألمانیا إلى أن الجھود
یجب أن تتركز أوالً على ضبط ومراقبة وتنظیم المؤسسات المالیة وخاصة البنوك وصنادیق
المضاربة ومواقع المالذات الضریبیة. ویعتبر ھذا التوجھ أن اإلسراف في اإلنفاق سوف یؤدي

إلى ارتفاع معدل التضخم وظھور اختالالت جدیدة في االقتصاد.
ولذلك فعندما یلح األوروبیون على الحد من اإلنفاق الحكومي فھم یعتمدون في بلدانھم على أنظمة
الضمان االجتماعي في تخفیف وطأة البطالة الناتجة عن األزمة وھذا ما ال یوجد في الوالیات

المتحدة األمریكیة.



وقد ركز البیان الختامي لقمة مجموعة العشرین في لندن على المحاور الرئیسیة التالیة:
(1) صندوق النقد الدولي والتحفیز المالي: تم زیادة حجم الموارد المالیة المتاحة لصندوق النقد
الدولي بمقدار ثالثة أضعاف حتى تصل إلى 750 ملیار دوالر أي من 250 ملیار دوالر إلى
ً إصدار حقوق سحب خاصة تصل قیمتھا إلى 250 ملیار 750 ملیار دوالر، وتخویلھ أیضا
دوالر، واستخدام الموارد اإلضافیة من مبیعات الذھب بصندوق النقد الدولي (6 ملیار دوالر) من
أجل تمویل الدول األشد فقراً. والغرض من ضخ ھذه األموال في صندوق النقد الدولي ھو منح
المال للحكومات التي تعاني من تعثر مالي. وفي مقابل تقدیم المزید من األموال إلى الصندوق
سوف تتطلع دول مثل الصین والسعودیة إلى الحصول على دور أكبر في تحدید كیفیة إدارة كل
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ألنھ یوحد لدیھما فائص من احتیاطي العمالت الصعبة

یقدر في الصین بـ 2.4 تریلیون دوالر.



باإلضافة إلى ذلك یقدم 100 ملیار دوالر على األقل في صورة قروض إضافیة بواسطة البنوك
التنمویة متعددة األطراف و 250 ملیار دوالر تقدم لدعم تمویل التجارة الدولیة من خالل
الوكاالت المتخصصة في مساعدة الصادرات واالستثمار وكذلك من خالل بنوك التنمیة العالمیة
واإلقلیمیة وعلیھ فإن مجموع ما ضخ من موارد جدیدة في كل من صندوق النقد الدولي والبنك

الدولي والبنوك التنمویة یساوي 1.1 تریلیون دوالر.
وأكد البیان الختامي لقمة مجموعة العشرین المنعقدة في لندن أن مجموع االعتتمادات المخصصة
لتنشیط وتحفیز وتنمیة االقتصاد العالمي ستصل في نھایة عام 2010 إلى ما یقارب من 5000

ملیار دوالر وھو أكبر مبلغ اعتمد في تنمیة وتنشیط االقتصاد العالمي في التاریخ.
وكما ذكرنا سابقاً فإن الدول األوروبیة وخاصة ألمانیا وفرنسا تعارضان دعوات الوالیات المتحدة
وبریطانیا في مزید من اإلنفاق المالي لتحفیز االقتصاد. ویجادل األوروبیون بأنھم اتخذوا خطوات
كافیة مع خفض الضرائب ومعدالت الفائدة وإطالق خطط تحفیزیة تمثل 3.3% من الناتج المحلي

اإلجمالي لالتحاد األوروبي أي ما یعادل 400 ملیار یورو ولسنتي 2009 و 2010م.
وقامت واشنطن بالرد بإطالق خطة إنعاش قیمتھا 787 ملیار دوالر وھي تساوي 5.5% من
الناتج القومي اإلجمالي األمریكي وھذه الحطة تبرز الحاجة إلى مزید من اإلنفاق نظراً إلى حجم

الركود العالمي.
ً أن جھود األوروبیون وعلى رأسھم فرنسا (2) إصالح وتنظیم المؤسسات المالیة: ذكرنا سابقا
وألمانیا في قمة العشرین كانت متركزة على ضبط وتنظیم ومراقبة المؤسسات المالیة وعلیھ فإن
المؤتمرون أشاروا في بیانھم الختامي إلى أن اإلخفاقات الكبرى التي وقعت في القطاع المالي
وخاصة في مجال التنظیم واإلشراف المالیین كان سبباً رئیسیاً وراء وقوع األزمة المالیة العالمیة
الراھنة وعلیھ فإنھم عازمون على بناء إطار للعمل اإلشرافي والتنظیمي للقطاع المالي المستقبلي
ً على مستوى العالم ویدعم النمو العالمي المستدام ویلبي حاجات بحیث یكون أقوى وأكثر تماسكا
قطاع األعمال والمواطنین. كما اتفق الجمیع على أن تكون التنظیمات المالیة الداخلیة قویة
ومتعاونة كلیاً مع بعضھا البعض على مستوى العالم وكذلك اتفق على وضع معاییر دولیة یتطلبھا
النظام المالي العالمي. ویجب أن تلعب األمور التنظیمیة واإلشرافیة دوراً في تعزیز الملكیة
والنزاھة والشفافیة، وتحمي النظام المالي من المخاطر المحدقة بھ، وتكبح الدورات المالیة
ً جماح التمویل عالي المخاطر، وتكبح المجازفات واالقتصادیة بدالً من تضخمھا، وتوقف أیضا
المفرطة، وعلى المنظمون والمشرفون أن یقوموا بحمایة المستھلكین والمستثمرین ودعم انضباط

السوق والمنافسة والدینامیة ومواكبة وتیرة االبتكار في السوق وخفض نسبة الفائدة.
واتفق زعماء الدول العشرین على وجوب التخلص من األوراق المالیة السامة وغیر المستقرة
والدیون المعدومة من موازنات المصارف في دولھم وأنھ من الضروري أن تقوم الدول بضخ
المزید من المال في المصارف إلعادة تدفق القروض كعادتھا من جدید. وإنشاء نظام إنذار مبكر
وبدور فعال لصندوق النقد الدولي في ھذا المجال وذلك من خالل التعاون عبر الحدود للمراقبین

المصرفیین.
ووافق الجمیع على إنشاء ھیئة جدیدة لالستقرار المالي ذات تفویض مدعوم لكي تخلف منتدى
ً وأعضاء منتدى االستقرار المالي االستقرار المالي على أن تضم دول مجموعة العشرین كلیا

وإسبانیا والمفوضیة األوروبیة وأن تضلع بالمھام التالیة:



أ ) خلق التعاون بین ھیئة االستقرار المالي وصندوق النقد الدولي من أجل تشخیص المخاطر
المالیة التي یتعرض لھا االقتصاد الكلي وإطالق تحذیر مبكر من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة

لكبح جماحھا.
ب ) إعادة صیاغة للنظم المالیة حتى تتمكن السلطات من تحدید المخاطر واتخاذ الحیطة المتعلقة
بتطبیق التنظیمات واإلشراف على المؤسسات واألدوات واألسواق للمنظومة ككل. وسوف یشمل

ھذا اإلجراء وللمرة األولى صنادیق التحوط.
ت ) إقرار المبادئ الجدیدة الصارمة لھیئة االستقرار االقتصادي حول األجر والتعویض وتطبیقھا

عملیاً، ودعم المسؤولیة االجتماعیة المشتركة لكل الشركات.
ث ) التأكد من حصول المعافاة في القطاع المالي وعندھا یجب العمل على تحسین نوعیة رأس
المال في النظام المصرفي وكمیتھ وتماسكھ الدولي. ویجب عدم استخدام القدرات المالیة المفرطة

وتكوین احتیاطي من الموارد المالیة في األوقات المناسبة.
ھـ) اتخاذ إجراءات ضد الكیانات الغیر متعاونة بما في ذلك المالذات الضریبیة.

(3) المالذات الضریبیة وبعد انفضاض أعمال القمة قام رئیس الوزراء البریطاني بعقد مؤتمر
صحفي قال فیھ "لقد اتفق القادة على وضع نھایة للمالذات الضریبیة اآلمنة، فعصر السریة
المصرفیة قد انتھى، إذ سنعمل على تحقیق االستقرار في األسواق المالیة العالمیة" وأضاف براون
ً على أن یصار فوراً إلى نشر قائمة بالدول التي ال تبدي "إن المشاركین في القمة اتفقوا أیضا

تعاوناً في مجال التھرب الضریبي وبالتالي فضحھا أمام الرأي العام".
وقد قامت منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة العالمیة وفي أعقاب مؤتمر لندن وبشكل عاجل بنشر
الئحة بأسماء ھذه المالذات الضریبیة غیر المتعاونة في قائمتین األولى سوداء وتضم الدول التي
ال تحترم المعاییر الدولیة والثانیة رمادیة وتشمل البلدان التي أعلنت عن قبولھا بمعاییر منظمة
التعاون والتنمیة االقتصادیة لكن لم تنفذھا بعد، وتضم القائمة السوداء أربعة دول أما الرمادیة

فتضم 39 دولة.
(4) التجارة الدولیة والحمائیة: إن نمو التجارة الدولیة قد عزز الرخاء على مدى نصف قرن
ولكنھ وفي الوقت الحاضر بدأ یتراجع ألول مرة منذ 25 عاماً فانخفض الطلب بصفة عامة وذلك
بسبب اإلجراءات الحمائیة المتزایدة وإیقاف االئتمان للتجارة. وال بد من الذكر أن انتعاش التجارة
العالمیة واالستثمار ھما عامالن رئیسان في استعادة النمو االقتصادي العالمي لعافیتھ. وتعھد
الرؤساء في قمتھم بعدم تكرار الخطأ التاریخي الذي كانوا یستخدمونھ في الماضي وھو تطبیق
الحمایة. وأكد الرؤساء في قمة لندن بااللتزام بما أقر في واشنطن من اإلحجام عن وضع قیود
جدیدة على االستثمار أو تجارة السلع والخدمات أو فرض قیود على الصادرات أو تطبیق
إجراءات منظمة التجارة العالمیة التي ال تتوافق وتحفیز الصادرات ویلتزم القادة بتمدید تعھداتھم
ً بخفض أي تأثیر سلبي على سیاساتھم المالیة الداخلیة حتى نھایة عام 2010م. وتعھدوا أیضا
ودعم القطاع المالي وأنھم لن یعودوا إلى مبدأ الحمایة المالیة وخصوصاً تلك اإلجراءات التي تحد
من تدفق رؤوس األموال العالمیة وال سیما في الدول النامیة. وقام الرؤساء بإبالغ منظمة التجارة
العالمیة بھذه المعاییر التي تم اتخاذھا. وكذلك قام الزعماء بدعوة منظمة التجارة العالمیة والجھات
العالمیة األخرى بتفویضھا بالقیام بمراقبة التزام دول العشرین بتلك المشروعات والتعھدات التي



قطعتھا على نفسھا وعلى أساس ربع سنوي وتقدیم التقاریر عنھا عالنیة. وفي أثناء ذلك تعھد قادة
القمة باتخاذ الخطوات الالزمة قدر استطاعتھم بتعزیز وتسھیل التجارة الدولیة واالستثمار.

كما تعھد المؤتمرون بعدم فرض تعرفات وحصص جدیدة على التجارة حیث یقول البنك الدولي
أن 17 من أصل 20 دولة في مجموعة العشرین فرضت ھذه التعرفات والحصص.

وضمن الرؤساء توفیر 250 ملیار دوال على األقل في السنتین التالیتین لدعم تمویل التجارة عن
طریق وكاالت االستثمار واعتمادات الصادرات والمصارف التنمویة المتعددة األطراف وذلك من

أجل إنعاش التجارة العالمیة وإعادة تدفق التمویل التجاري من جدید.
إن من توجھات منظمة التجارة العالمیة ھو تحریر التبادل التجاري على مستوى العالم وھي تتكفل
بفضح جمیع اإلجراءات الحمائیة التي تقوم بھا بعض الدول. وقد التزمت قمة العشرین بلندن بفتح
جوالت جدیدة لمفاوضات جدیدة من أجل متابعة تحریر التبادل التجاري الدولي. وأبدى القادة
التزامھم بالتوصل إلى نتائج طموحھ ومتوازنة في جوالت الحوار التي تجریھا منظمة التجارة

العالمیة في الدوحة وفي قطر.
ومع توقع منظمة التجارة العالمیة أن تنكمش التجارة العالمیة بنسبة 9% في عام 2009م، إال أنھا
أفادت بأن الكتلتین التجاریتین الكبیرتین الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي تتعامالن بالعوائق
الحمائیة وتزیدانھا وفي نفس الوقت تتكلمان عن تحریر التجارة. وفیما یتعلق بالدول الناشئة والتي
تعتمد اقتصادیاتھا على الصادرات ومنھا البرازیل الذي عبر رئیسھا لویس إیناسیو لوال دا سیلفا

من أن المصرفیین البیض ذوي العیون الزرق ھم السبب في وقوع األزمة الراھنة.
وبالرغم من النداء التي وجھتھ قمة العشرین بواشنطن في شھر تشرین الثاني/ نوفمبر 2008م
إلى منظمة التجارة العالمیة إلنھاء جولة الدوحة من محادثات التجارة الحرة بنھایة عام 2008م،
إال أنھ بدأ من المستحیل إنھاء سبع سنوات من المفاوضات الشاقة وذلك بسبب خالفات جادة بین

الكونغرس األمریكي والصین.
(5) العمالت: لم تجد دعوة الصین األخیرة بوجود عملة جدیدة تحل محل الدوالر أو على األقل
ً في قمة العشرین بلندن ولكن ھذا الموقف عبر عن قلق الصین تعمل إلى جانبھ قبوالً عاما

بخصوص ما تملكھ من سندات الخزینة األمریكیة الصادرة بالدوالر.
ومن المعروف أن الصین یتوفر لدیھا فائض من احتیاطي العمالت یقدر بحوالي 2.4 تریلیون
ً فائض في المیزان التجاري، وعلیھ فإن الوالیات المتحدة واالتحاد دوالر، ویتوفر لدیھا أیضا

األوروبي ودول أخرى بحاجة إلى األموال الصینیة والعربیة للتخفیف من تداعیات األزمة.
(6) صنادیق التحوط: خشي األوروبیون قبل انعقاد قمة مجموع العشرین بلندن أن تسعى واشنطن
خالل القمة إلى االكتفاء بحد أدنى من القیود على تعزیز الرقابة المصرفیة وخاصة بعد الثغرات

الكبیرة التي أظھرتھا الخطة األمریكیة األولیة إلنقاذ المصارف.
باإلضافة إلى ذلك فإن الضغوط الفرنسیة واأللمانیة اضطرت كالً من واشنطن ولندن إلى اللجوء

إلى تنظیم ما یسمى النظام المصرفي "الظل" الذي یشمل صنادیق التحوط.
وكان األوروبیون یھدفون إلى رصد صنادیق التحوط وتنظیمھا أما الوالیات المتحدة فھي مصممة
على شن حملة في ھذا المجال قائلة أنھا تقبل بتنظیم صنادیق التحوط ولكنھا ترید أن تكون سیدة

المعاییر التنظیمیة القادمة.



وكان من المتوقع اإلعالن في القمة عن فرض مراقبة صارمة على صنادیق التحوط وصنادیق
األسھم الخاصة وأن تسعى الحكومات إلى كبح جماح أنشطة ما یسمى بنظام مصرفیة الظل.

وتضمن البیان الختامي لقمة العشرین بلندن دعوة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتوسیع الرقابة على
جمیع المؤسسات المالیة والمصرفیة بما فیھا صنادیق التحوط.

(7) توصلت قمة لندن إلى تحدید أجور ورواتب ومكافآت وعموالت اإلداریین والوسطاء في
المؤسسات المالیة حیث ساھمت ھذه المداخیل المبالغ فیھا إلى اإلسھام في فشل ھذه المؤسسات
ووقوع األزمة المالیة العالمیة الراھنة, وأوعزت القمة إلى البنوك المركزیة في كل قطر على أن
تتابع المؤسسات المالیة التي تنھج سیاسة الغلو في زیادة مداخیل العاملین فیھا واتخاذ إجراءات

جدیدة وشدیدة في نفس الوقت إلیقاف ھذه الظاھرة.
وبالرغم من القرارات واإلجراءات التي اتخذت على مستوى إقلیمي أو على مستوى دولي من
أجل معالجة آثار األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة في معظم دول العالم إال أن ھذه
اإلجراءات لم توفق في كبح جماح األزمة الحالیة والحد من تداعیاتھا والدلیل على ذلك قیام دول
ً باتخاذ إجراءات تقشفیة حتى ال تصل إلى شفیر الھاویة مما دفع شعوبھا للنزول إلى عدیدة حالیا
الشارع والتعبیر عن سخطھم ضد ھذه اإلجراءات وھذا ما حدث في دول عدیدة منھا الیونان
وفرنسا وإنجلترا وألمانیا ودول أخرى. وعلیھ فإن ھذه األوضاع تؤشر على أن أسباب األزمات
المالیة االقتصادیة الدوریة الحالیة تكمن في طبیعة النظام الرأسمالي وتناقضاتھ الكثیرة نذكر منھا
على سبیل المثال الخلل المالزم للنظام بین العرض والطلب كنتیجة نمو القوى اإلنتاجیة وذلك
بسبب تراكم القیمة الفائضة في أیدي الرأسمالیین مما یؤدي إلى زیادة كمیات اإلنتاج المطروحة
ً بأن نمو الطلب الحقیقي على اإلنتاج یكون بوتیرة نمو أقل من نمو القوى في األسواق علما
اإلنتاجیة مما یؤدي إلى وجود فائض في رؤوس األموال وھذا ما یؤدي إلى خفض المداخیل
وانتشار البطالة لیس بسبب انخفاض اإلنتاج المادي بل على العكس من ذلك ألنھ ازداد بصورة

تخطت بكثیر القوة الشرائیة المتوفرة حیث لم یعد ممكناً بیعھ بالكامل.
وقد أجمع العدید من الباحثین والمحللین االقتصادیین على أن األزمة الحالیة ھي األسوأ منذ أزمة
الكساد الكبیر في ثالثینیات القرن الماضي. وأن أسباب ھذه األزمة تعود إلى طبیعة النظام
الرأسمالي وأن اندالعھا أدى إلى انھیار الكثیر من المؤسسات المالیة والمصارف في العالم فھي
وبدون أي شك تعني فشل ونھایة عصر الرأسمالیة العالمیة والتي تعتمد في جني أرباحھا الخیالیة
على المضاربة وقد نشرت إحصائیة تفید أن قیمة األوراق المالیة المتداولة في األسواق المالیة
ً من قیمة األصول العینیة العالمیة وھذا دلیل على أن العالمیة في وقت ما بلغت 40 ضعفا
الرأسمالیة المالیة العالمیة تدیر األنشطة المالیة االقتصادیة العالمیة بعقلیة المقامرین في

كازینوھات القمار وھذا ما ینطبق على قواعد اقتصاد السوق واالقتصاد الحر.



الفصل التاسع



حرب العمالت العالمیة
ً بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة سیطرت الوالیات المتحدة األمریكیة على العالم اقتصادیا
واستخدم الدوالر في تسویة المعامالت التجاریة الدولیة وكعملة احتیاطیة نقدیة لمعظم دول العالم
ولكن بعد وقوع األزمة المالیة العالمیة الراھنة تغیرت مكانة الدوالر في االقتصاد العالمي وعالقتھ
بالعمالت األخرى. وقامت الوالیات المتحدة بممارسة الضغوط على الصین لكي تقوم برفع سعر
صرف عملتھا "الیوان" ، وھذا ما یؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الصینیة المصدرة إلى األسواق
األمیركیة. وكذلك قامت الیابان بكبح سعر صرف عملتھا (الین) من االرتفاع حتى ال یقع ضرر
ً بأن الوالیات المتحدة تدخلت في أسواق الصرف األجنبي من أجل رفع سعر بصادراتھا علما
صرف الین الیاباني. وتدخلت البرازیل أیضاً من أجل إیقاف صعود عملتھا. وتعرض الیورو إلى
نكسات قاسیة وخاصة بعد أزمة الدیون الیونانیة. وعلیھ فإن جمیع ھذه الوقائع تعني حرب عمالت
ً اللجوء إلى تعزیز تنافسیة صادرات الدول من ً بعد یوم، وھذا ما یعني أیضا عالمیة تتسع یوما

خالل تخفیض قیمة عمالتھا.
وھناك مشكلة أخرى تزید من حجم المشاكل التي تواجھ أسعار صرف العمالت العالمیة. وھذه
المشكلة ھي تدفق رؤوس األموال إلى اقتصادیات الدول الناشئة حیث أن األزمة المالیة العالمیة
الراھنة أدت إلى تباطؤ النمو االقتصادي في الدول المتقدمة وارتفاعھ في الدول الناشئة. والمشكلة
تكمن في أن ھذه التدفقات تؤدي إلى رفع سعر صرف عمالت الدول المستقبلة لتدفقات رأس المال
مما یضعف تنافسیة صادراتھا في األسواق العالمیة وھذا ما یضطر الدول الناشئة إلى التدخل في

أسواق الصرف لتخفیض سعر عمالتھا.
ولذلك فإن العالم یجد نفسھ في خصم حرب عمالت دولیة وخاصة بعد أن اتخذ الكونغرس مشروع
قرار لمعاقبة الصین بسبب سعر صرف عملتھا المنخفض وردت الصین على قرار الكونغرس
بالرفض القوي والتحذیر من أن السلوك األمریكي لن یكون لھ آثار سلبیة على أكبر إقتصادین

(الصین وأمریكا) وإنما على االقتصاد العالمي بأكملھ.
وتوصلت الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددھم 187 دولة في اجتماعھم في
واشنطن إلى تسویة خجولة حول سعر صرف العمالت وذلك بتكلیف الصندوق على القیام بمراقبة

العمالت.
ودعا دومینیك ستروس – كان المدیر العام لصندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي المنعقد في
یالطا (جنوب أوكرانیا) إلى التعاون لتجنب حرب عمالت قد تحول دون تحقق االنتعاش
ً إلى استئناف الحوار لمكافحة االقتصادي العالمي وإدخال العالم في أزمة جدیدة. ودعا أیضا
اختالل التوازنات العالمیة. وأضاف ستراوس في مؤتمر یالطا قائالً "نرى في العالم إمكانیة اندالع
حرب للعمالت" حیث ستدفع خاللھا العدید من الدول في سباق لتخفیض قیمة عمالتھا. وكذلك
أعلن وزیر المالیة البرازیلي في األسبوع الثاني من شھر أكتوبر عام 2010م أن العالم یجد نفسھ

في وسط حرب دولیة للعمالت.
وال بد من الذكر أن تقاریر صندوق النقد الدولي ستشمل تقاریر حول انعكاسات السیاسات
االقتصادیة لبعض الدول على الدول األخرى مثل معرفة اآلثار السلبیة التي تخلفھا ضخ آالف



الملیارات من الدوالرات في النظام المالي األمریكي على اقتصادیات الدول األخرى أو إلى أي حد
یتسبب إبقاء سعر منخفض لصرف الیوان في اإلضرار بصناعات دول أخرى غیر قادرة على

منافسة األسعار الصینیة.
وفي الواقع أن سعر الیوان الصیني وسعر الدوالر األمریكي ال یعكسان قیمتھما الحقیقیة. حیث
تقوم الحكومة األمریكیة بضخ كمیات ضخمة من السیولة في السوق األمریكیة مما یؤدي إلى
مفعول تخفیض في قیمة الدوالر. أما الیوان الصیني فإن الحكومة الصینیة تبقي على سعر صرفھ
منخفًض لإلبقاء على أسعار منخفضة لصادراتھا ومركز تنافسي قوي لبضائعھا في األسواق

العالمیة.
وقد واصل سعر صرف الین الیاباني ارتفاعھ حتى وصل إلى ذروة جدیدة لم یصل إلیھا في 15
عاما وقامت الیابان في شھر أیلول/ سبتمبر عام 2010 والتي یساورھا القلق من أن یضر صعود
الین بقطاع التصدیر بالتدخل في سوق العملة للمرة األولى منذ ست سنوات مما أثار انتقادات من

نظرائھا في مجموعة السبع.
وإذا كانت الصین والوالیات المتحدة والبرازیل وفرنسا وألمانیا والدول الكبرى األخرى مستنفرة
في حرب العمالت العالمیة بحیث أن كل دولة تقوم بحسابات الربح والخسارة والمتعلقة بعملتھا
وتحرص على تحقیق مصالحھا فإن السؤال الذي یطرح نفسھ ما ھو الحیز الذي تحتلھ المنطقة
العربیة في حرب العمالت العالمیة؟ والجواب على ھذا السؤال أن دورھا لیس فاعالً. وبالرغم من
أن الدول العربیة وعمالتھا ال تلعب دوراً مباشراً في حرب العمالت العالمیة إال أنھا ال تسلم من
آثارھا السلبیة وقد تكون اإلصابات موجعة جداً، فأي خلل یحدث في أسواق العمالت العالمیة
سیكون لھ انعكاسات على األسواق العربیة، فإذا أصیب الدوالر بنكسة ما فسیكون لھ ارتدادات
مباشرة على جمیع عمالت الدول العربیة المرتبطة بالدوالر، ویعتبر الدوالر أیضاً كعملة احتیاط
رئیسیة عالمیة، فأي تأثیر یقع علیھ سلباً أو إیجاباً سیكون لھ انعكاس على مداخیل وقوة وصالبة

االقتصادیات العربیة وذلك ألن صادرات الدول العربیة ومنھا النفط تدفع بالدوالر األمریكي.
وال بد من الذكر أن الدوالر قد تعرض إلى أزمات في سبعینات القرن الماضي مشابھة ألزمتھ
الثانیة الحالیة وقد استطاع أن یستعید عافیتھ. ولكن من الصعب على الوالیات المتحدة أن تعید
الدوالر الذي یعاني من األزمة المالیة العالمیة الحالیة إلى مكانتھ التي كان علیھا في العشرین سنة
السابقة لألزمة الحالیة. وھناك دول واقتصادیون یطالبون بإشراك عمالت أخرى للدوالر في
تسویة المعامالت الدولیة. وال بد من الذكر أن األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة ھي

األسوأ منذ أزمة الكساد الكبیر في ثالثینیات القرن الماضي.
ومن المعروف أن األزمة المالیة بدأت في الوالیات المتحدة بظھور الفقاعة العقاریة في شھر
أیلول/ سبتمبر من عام 2008م وما زالت األمور تسیر من سيء إلى أسوأ. وتوقع الخبراء
المالیون واالقتصادیون في شركة غولدمان أندساكس وكما نشر أیضاً في صحیفة الھیرالد تریبیون
أن النصف الثاني من عام 2010م سیكون أسوأ من النصف األول من نفس العام من حیث

تداعیات األزمة الراھنة في الوالیات المتحدة والعالم.
وتوجد أمور عدیدة تجعل من الصعب على الدوالر استعادة مكانتھ السابقة كعملة تجارة عالمیة
وعملة احتیاط نقدیة عالمیة ومنھا حجم المدیونیة األمریكیة والتي تقارب من حجم إجمالي الناتج
القومي اإلجمالي األمریكي وكذلك تراجع األسعار كما حدث في القطاع العقاري األمریكي



ً وتضافره مع تراجع العمالة حیث تبلغ نسبة البطالة في أمریكا 10% من عدد السكان وأیضا
ظھور منافسان اقتصادیان حقیقیان خطیران للوالیات المتحدة على الساحة الدولیة وھما الصین
واالتحاد األوروبي. باإلضافة إلى العجز الدائم في المیزان التجاري في الوالیات المتحدة أي أنھا
تستورد أكثر مما تصدر أي أن خروج رؤوس األموال أكثر من تدفقھا إلى الداخل. وعلیھ فإن
جمیع ھذه األمور تجعل من الصعب على الدوالر أن یستعید مكانتھ في الساحة الدولیة كما
استعادھا في سبعینات القرن الماضي حیث لم تكن آنذاك الصین منافس قوي على الساحة الدولیة
وحتى الدول األوروبیة لم تكن قد توحدت. وبالتالي فإن حجم الضغط الذي یتعرض لھ الدوالر في

الوقت الحالي أكبر بكثیر من الوقت السابق.
ونظراً ألن النظام االقتصادي في أمریكا غیر مستقر في أساسیاتھ فإن الكثیر من الناس یدعون إلى
إیجاد طرق بدیلة یعالج من خاللھا نظام الدوالر األمریكي. وفیما یتعلق بھذا الشأن فقد صدر
تقریران عن بعض ھیئات األمم المتحدة وكان األول في عام 2009 والثاني في عام 2010م
یؤكدان أن الدوالر األمریكي یجب أن ال یستمر كعملة احتیاط نقدي دولي وكعملة تبادل تجاري
دولي وحیدة في العالم بل ال بد أن یستبدل ھذا النظام بنظام أكثر استقراراً وأكثر ضماناً لمصالح

الدول والشعوب.
ولكن العقبة التي تقف في طریق ھذا المشروع اإلصالحي ھو أن كثیراً من الدول یتوفر لدیھا
احتیاطات كبیرة جداً من الدوالر األمریكي وتخشى إذا تراجعت قیمة الدوالر كثیراً فإنھا تتعرض
إلى الخسارة والصین واحدة من ھذه الدول ویتوفر لدیھا احتیاطي نقدي یقدر بـ 2,4 تریلیون

دوالر.
وكانت أمریكا تعمل حساباتھا على أن تكون الرابحة في حالة صعود الدوالر أو ھبوطھ ولذلك فإن
ً لماذا روسیا والصین أثارتا سؤاالً لماذا نحن ندفع فاتورة التقلب في سعر صرف الدوالر وأیضا
یعطي الوضع الدولي الحالي أمریكا الحق في طبع أوراق الدوالر وتصدیرھا إلى األسواق مقابل
العجز في میزانیتھا العامة ومیزانھا التجاري. وفي ظل ھذه األوضاع االستغاللیة كان من الواجب
على األمم المتحدة أن تتحرك ولكن بدالً من ذلك قامت منظمة األنكتاد في جنیف وھي منظمة
دولیة ترعى شؤون الدول النامیة بالدرجة األولى باإلجابة على التساؤالت التي أثارتھا الصین
وروسیا وقالت یجب أن ال یكون الدوالر العملة الوحیدة التي تستخدم كعملة احتیاط وال حتى كعملة
قیاس للعمالت األخرى وھذا ما أثار غضب الوالیات المتحدة مدعیة بأنھ یمس بمصالحھا
ً أن اتخذت األمم المتحدة والمستشار االقتصادي لسكرتیر عام األمم اإلستراتیجیة، وقد تم الحقا
المتحدة رأیاً یتجسد في أمرین: األمر األول یتلخص في مراعاة أمریكا حتى ال تتحمل كثیراً وذلك
من أجل أن تقوم بتعزیز كمیات كافیة من الدوالر إلى العالم. أما األمر الثاني فھو إیجاد البدیل
للدوالر على أن ال تكون ھذه العملیة فوریة وإنما بالتدریج ولذلك فإنھم اقترحوا العودة إلى عملة
دولیة خرجت من رحم صندوق النقد الدولي وسمیت بوحدات حقوق السحب الخاص كبدیل
للدوالر حیث كانت موجودة وطبقت في السبعینات والثمانینات من القرن الماضي ولكنھا اختفت

عندما عاد الدوالر واستعاد تألقھ بعد التراجع الذي ألم بھ في سبعینات القرن الماضي.
ً بعنوان "حرب العمالت أما الدكتور سونغ ھونغ بینغ وھو أمریكي من أصل صیني وألف كتابا
العالمیة" وصدر ھذا الكتاب في عام 2008 وكتب فیھ الكثیر من خیارات الصین وبدائل الدوالر
وحرب العمالت ویكتب الدكتور بینغ في كتابھ أیضاًَ أن الصین تمتلك كمیات كبیرة من الدوالرات



األمریكیة كاحتیاطي نقدي تبلغ قیمتھا 2,4 تریلیون دوالر ویعتقد والقول لبنغ أن الشعب الصیني
بدأ یشعر بالقلق على سالمة ھذه األصول وأن المزید من الناس في الصین یقترحون وجود نظام

بدیل للعملة األمریكیة التي تعتبر عملة االحتیاط الوحیدة في العالم.
ویعتقد بینغ أن الكثیر من الناس یقترحون وجود بدائل تحل محل العملة األمریكیة بصفتھا عملة
االحتیاط الوحیدة في العالم، وأن عدد البدائل المقترحة وھي كالتالي وأولھا حقوق السحب الخاصة
لصندوق النقد الدولي وھذا مفھوم قدیم ومتعارف علیھ في السابق، أما البدیل الثاني أو المقترح
الثاني فھو سلة عمالت لدول كثیرة منھا الیورو والدوالر والین الیاباني والیوان الصیني وغیرھا

من العمالت، وأما البدیل الثالث فھو الذھب والذي یتمتع بثقة الناس.
ویجمع بعض المحللین االقتصادیین المشاھیر على وجود خیارین إما الذھب وإما سلة من العمالت

المدعومة باقتصادیات كبیرة وقویة مثل الدوالر والیورو والیوان والین الیاباني.
ویقول سونغ ھونغ بینغ بأن الصین في الوقت الحاضر تعتمد بشكل كبیر على الدوالر وھذه حقیقة
واقعیة ال شك فیھا وأن الصین لیس لدیھا خیارات كثیرة باتجاه الدوالر، ویمكن أن تتوجھ الصین
إلى الیورو أو الیوان ولكن معظم أصولھا االحتیاطیة یتكون من الدوالر األمریكي وعلى المدى
الطویل فإن ھذه األصول یمكنھا أن تخسر من قیمتھا وعلیھ فإنھ یجب على الصین أن تقوم بتنویع
احتیاطاتھا من األصول األجنبیة. وھذا یعتمد على سرعة التحرك الصیني وحجمھ ویضیف بینغ

إن الذھب خیار جید للصینیین لكي یقوموا بتنویع احتیاطیاتھم من العملة األجنبیة.
ویكتب الدكتور سونغ ھونغ بینغ في كتابھ حرب العمالت إن العملة ھي أھم شيء في التاریخ ومن
الممكن أن تؤدي إلى توزیع الثروة ومن یمكنھ أن یتحكم في العملة یستطیع أن یتحكم في العالم.
ویقول بینغ لقد قمت بدراسة القوى التي تحكمت بالعمالت في 300 سنة الماضیة وھي البنوك
المركزیة التي تتحكم في وقتنا الحاضر في قضایا العمالت وھي مستقلة تماماً في اتخاذ قراراتھا
وال ترفع تقاریر إلى الجھات المسؤولة في الدولة مثل الرئیس والكونغرس ولیست مسؤولة أمام
ً ومسؤولة عن نفسھا. ویذكر بینغ في كتابھ "حرب العمالت الشعب وھي مستقلة استقالالً تاما
العالمیة" بأنھ في المستقبل ستكون ثالث عمالت رئیسیة ھي الدوالر والیورو وعملة موحدة في
الدول اآلسیویة في خالل العشرین سنة القادمة وھذه العمالت الثالث ستتنافس فیما بینھا في

األسواق المالیة العالمیة.
ویعتقد بینغ أن صندوق النقد الدولي یستعد لیصبح مصرف العالم المركزي األول ویضیف بینغ

قائالً فإذا كانت ھذه خطتھ فال أعتقد أنھا خطة واقعیة.
وفیما یتعلق بخروج الوالیات المتحدة األمریكیة من أزمتھا االقتصادیة الراھنة فإن السؤال الذي
یطرح نفسھ ھل الوالیات المتحدة في الوقت الحاضر قادرة على الخروج من ھذه األزمة وھل
یترتب على ذلك عودة الدوالر إلى قوتھ السابقة كعملة أساسیة؟ ویجیب على ھذا السؤال
االقتصادي سونغ ھونغ بینغ قائالً بأنھ یوجد توجھان رئیسیان بھذا الشأن فھناك من الناس من یقول
بأن أمریكا والعالم یعیشان في جو من التضخم على األمد البعید ومجموعات أخرى تعتقد بأن
العالم سیقع في فخ الركود االقتصادي كما وقع فیھ الیابانیون في تسعینات القرن الماضي. ویضیف
بینغ أن العقبة التي تعترض طریق الوالیات المتحدة ھي المدیونیة العالیة لیس فقط في القطاع العام
ولكن أیضاً في القطاع الخاص مثل المدیونیة في قطاع الشراء ومدیونیة قطاع االستھالك أیضاً،
وتقدر مدیونیة القطاع الصحي في المستقبل المنظور في أمریكا بأكثر من تریلیون دوالر وعلیھ



فإن ھذه العوامل مجتمعة توحي إلى الحكومة األمریكیة بأن ما من بدیل أو خیار أمامھا سوى
تخفیض قیمة الدوالر وھذا یعني أن الدوالر على المدى الطویل سیخسر الكثیر من قیمتھ ومن قوتھ

الشرائیة وبشكل متسارع مما یخلق حالة من عدم االستقرار لالقتصاد العالمي بشكل عام.
أما بالنسبة للدول األخرى مثل الصین ودول الشرق األوسط فعلیھا أن تتطلع إلى تطبیق آلیات
لحمایة مصالحھا فمثالً مبیعات النفط للدول العربیة في منطقة الشرق األوسط تسعر بالدوالر
األمریكي فانخفاض قیمة الدوالر تؤدي إلى انخفاض مداخیل ھذه الدول، وإذا استمر الدوالر في
انخفاضھ على المدى البعید فإن ھذه الظاھرة تشكل المشكلة األكبر التي تواجھ النظام االقتصادي
الحالي العالمي حیث أن قاعدة العملة لیست مستقرة وتزداد سوءاً وعلیھ فإن كافة األطراف یجب

أن تفكر في ماذا سیحدث في المستقبل.
في الوقت التي تتعرض فیھ الوالیات المتحدة إلى أزمة اقتصادیة طاحنة وتتعرض عملتھا
(الدوالر) إلى انخفاض مضطرد تحجم في الوقت نفسھ الصین عن احتالل موقع یتناسب مع قیمتھا
الحقیقیة كقوة اقتصادیة كبیرة في الساحة االقتصادیة العالمیة. والسبب في ذلك یرجع إلى األطباع
الصینیة في اتخاذ القرارات المبنیة على الحیطة والحذر وقد أعطت ھذه السیاسات نتائج جیدة على
أرض الواقع. كما أنھا ال ترید أن تبالغ في تقییم حجمھا االقتصادي قبل وقوع الوقت المناسب حتى
ال یطلب منھا الكثیر والذي یتجاوز طاقتھا وإمكانیاتھا وخاصة أن الوالیات المتحدة األمریكیة في
الفترة األخیرة بدأت تمارس ضغوطاً على الصین إلجبارھا على رفع سعر صرف عملتھا الیوان
حتى تصبح البضائع الصینیة في األسواق األمریكیة غالیة الثمن فیقل استیرادھا وتزداد الصادرات
األمریكیة إلى الصین في نفس الوقت. ومن الضغوط األخرى التي تمارسھا الوالیات المتحدة على
الصین ھي أن للوالیات المتحدة استثمارات ضخمة داخل الصین وأن الصین اعتمدت في نھضتھا
االقتصادیة على األسواق األمریكیة وعلى التعاون التكنولوجي األمریكي وعلیھ فإن الصین تدرس
خیاراتھا بشكل دقیق وحذر حیث تقع بین خیارین أحالھما مر وھذا یعني أن الوالیات المتحدة
تفرض علیھا قیوداً وفي نفس الوقت تقوم الصین ومع الزمن ببناء اقتصاد مستقل وقوي وتفكر أن
یكون لھا عملة قویة ومستقرة مقابل الدوالر المتقلب ولذلك فإن الصین ال ترغب في اتخاذ قرارات

متسرعة وغیر حكیمة تؤدي إلى الخسارة أكثر من الربح.
وأما إذا استمر الدوالر في انخفاض قوتھ الشرائیة فإن أمریكا ستخسر نفوذھا السیاسي والعسكري
كما خسرتھ اإلمبراطوریات التي سبقتھا في التاریخ. ومن المعروف أن أمریكا لدیھا مدیونیة
ضخمة تقارب ناتجھا القومي اإلجمالي وترتفع یوماً بعد یوم وھذا ما یؤدي إلى فقدان ثقة الناس في
منظومة العملة لدى الوالیات المتحدة وعند الوصول إلى ھذا الوضع فمھما تملك أمریكا من قوى
سیاسیة وعسكریة فإنھا ال تستطیع إیقاف خسارتھا في نظامھا المالي وخسارتھا في ثقة الناس لتلك
المنظومة المالیة وخسارتھا في قدراتھا وقواھا األخرى. وللخروج من ھذه األوضاع السیئة على
أمریكا أن یكون لدیھا خطة مسؤولة الستعادة ثقة الناس في الدوالر األمریكي وذلك من خالل
خفض اإلنفاق وخفض المدیونیة وزیادة الضرائب من أجل موازنة المیزانیة وعلیھ فإنھ وفي
المنظور القریب سیكون مؤلماً للنظام المالي واالقتصادي في أمریكا ولكن على المدى الطویل فإنھ

سیمثل حالً صحیحاً للخروج من األزمة أو التقلیل من تداعیاتھا.
إن األوضاع االقتصادیة الحرجة في أمریكا والعالم وتراجع نظام الدوالر األمریكي تمثل فرصة
مثالیة للصین لالنقضاض على الساحة االقتصادیة والساحة العالمیة إال أن ھذا األمر ال یأتي في



ً ً أن تتبع الیورو ألنھ أكثر ثباتا الحسبان بالنسبة لھا في الوقت الحالي وتفضل الصین أیضا
واستقرارا ولدیھ فرصة أفضل ألن یعوض الدوالر ولكن الصین ال تفكر في الوقت الراھن ببروز
عملتھا على الساحة االقتصادیة الدولیة وربما سیحدث ھذا بعد 20 إلى 30 سنة قادمة حیث تكون

الظروف مناسبة لوقوع ھذا الحدث ولیس اآلن.
وأخیراً یمكن القول أن الدوالر یتعرض إلى أزمة حقیقیة ومن المحتمل أن تكون أوضاعھ أسوأ في
السنوات القادمة ولكن العالم لیس جاھزاً إلسقاط الدوالر من موقعھ كعملة في التجارة الدولیة أو

كعملة احتیاط نقدیة أیضاً ولكنھم ینتظرون حتى تحین الفرصة والوقت المناسب للتخلص منھ.
وقام بنك االحتیاط الفیدرالي األمریكي بطبع ستمائة ملیار دوالر وضخھا في النظام المالي
األمریكي في األسبوع األول من شھر نوفمبر 2010 وسبق ھذه الخطوة خطوات ضخ ما یقارب
من 2 تریلیون دوالر في النظام المالي األمریكي وھذا ما یرمي إلى إنعاش االقتصاد األمریكي
المتھاوي ولكن ھذه الخطوة ستقود إلى خفض قیمة الدوالر وترك آثار سلبیة على اقتصادیات دول
العالم ومنھا الدول العربیة التي ترتبط نظمھا النقدیة وأنشطتھا التجاریة واالستثماریة بالدوالر
ً یطلق على عملیة الضخ ھذه التیسیر الكمي أي طبع المزید من الدوالرات األمریكي. وفنیا
وضخھا في النظام المالي األمریكي الذي یعاني من أزمات خطیرة. وال یتم اللجوء إلى ھذه
الخطوة إال في حاالت الضرورة القصوى وعندما یستعصي الحل وذلك من أجل تنشیط االقتصاد
وخلق مزید من فرص العمل وخفض سعر الفائدة المنخفض أصالً، وإنعاش االستھالك وقطاع
األعمال الصغیرة وزیادة الصادرات األمریكیة إلى األسواق العالمیة وھذا ما یحسن من األوضاع
االقتصادیة المتردیة ولكن ال بد من الذكر أن التیسیر الكمي یرافق بسلبیات من أھمھا التضخم
حیث یصبح الدوالر ضعیفاً جداً ألن األسعار سترتفع وھذا ما یؤدي إلى صرف المزید من األموال
على احتیاجات األمریكیین المختلفة. أما المشكلة الثانیة فھي أن الدوالر ستنخفض قیمتھ وعلیھ فإن

قدرتھ الشرائیة ستنخفض في دول العالم.
ویقول بعض المحللین االقتصادیین بأن األمور في االقتصاد األمریكي لن تعود إلى طبیعتھا بعد
طبع الملیارات من الدوالرات وضخھا وذلك بدون غطاء اقتصاد حقیقي وقد جربت خیارات قبل
ھذا الخیار مثل خفض سعر الفائدة وإنفاق ما یعادل 2 تریلیون دوالر حیث لم ینتعش االقتصاد
األمریكي. وھذا ما یدل على وجود مشاكل ھیكلیة في االقتصاد األمریكي مما دفع قسم كبیر من
الشركات األمریكیة إلى الرحیل والذھاب إلى الصین والمكسیك ودول شرق أسیا. ویعتقد بعد
حصول الحزب الجمھوري على أغلبیة في مجلس النواب األمریكي أن الحرب القادمة ھي حرب
ضریبیة داخلیة ولیس حرب تتعلق بالسیاسة النقدیة في داخل الوالیات المتحدة. وال بد من الذكر
من أن ھبوط سعر صرف الدوالر سوف یؤدي إلى ھبوط قیمة المدیونیة األمریكیة الخارجیة
ً ھبوطاً كبیراً وأن األرصدة بالدوالر األمریكي الموجودة في الدول األخرى معرضة للھبوط أیضا

وھذا یصب في مصلحة الوالیات المتحدة.
إن ضخ مئات ملیارات الدوالرات حتى شھر 6 من العام (2011) في األسواق األمریكیة یؤدي
بشكل مباشر إلى إضعاف الدوالر وكما ھو معروف فإن معظم العمالت العربیة مرتبطة بالدوالر
وھذا ما یؤدي إلى تأثر اقتصادیات الدول العربیة بھذه العملیة. والنتیجة ھي أن األموال العربیة
المودعة بالدوالر األمریكي في دول أوروبا الغربیة والوالیات المتحدة وكذلك األموال المستثمرة
في السندات واألوراق المالیة األخرى وعائدات النفط سوف تشھد قیمتھا بالدوالر ھبوطاً واضحا



وبما أن الدوالر ال یمكن أن یستعید مكانتھ كعملة سیادیة كما كان في السابق وھذا ما یؤدي إلى
إثارة سؤال ھام ھل سیبقى العرب مرتبطین بالدوالر وھذا سؤال ھام وخاصة دول الخلیج؟

وترتبط عمالت خمس دول من مجلس التعاون الخلیجي ھي السعودیة واإلمارات وقطر والبحرین
وُعمان بالدوالر حصراً وأما عملة الكویت فترتبط بسلة عمالت یشكل الدوالر الحصة الكبیرة منھا

أي ما بین 70 و %80.
وأكد مدیر صندوق النقد العربي والذي یوجد مقره في أبو ظبي قائالً أن "منطقتنا ال تتمتع بمناعة
إزاء حرب العمالت بسبب ارتباطھا بالدوالر" مضیفاً أیضاً أن "حرباً كھذه سیكون لھا تأثیر على
اقتصادیات الدول العربیة وخصوصاً بسبب ارتفاع التضخم ومشكالت أخرى كالبطالة مثالً". أما
السعودیة فستبقى مرتبطة بالدوالر مع إمكانیة وجود حیز لتذبذب اللایر مقابل الدوالر صعوداً
وھبوطاً وھذا الحیز سیكون ضیقاً جداً. باإلضافة إلى ذلك فإن دول الخلیج الثالثة السعودیة وقطر
واإلمارات تخاف على عمالتھا من المضاربات الحادة وعدم توفر الخبرة الكافیة في ھذا المجال

لدیھم وعلیھ فإنھم على المدى القریب والمتوسط ال یوجد لدیھم خیار آخر لفك االرتباط بالدوالر.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي ریاض سالمة بأن اللیرة اللبنانیة ستبقى مرتبطة بالدوالر إال
إذا قام المودعون في البنوك بتحویل ودائعھم إلى عمالت أجنبیة أخرى، وأضاف سالمة أن
الدوالر ال یزال مفضالً في األسواق اللبنانیة حیث أن 75% من المبادالت االقتصادیة في لبنان
یتم تسویقھا بالدوالر األمریكي وأن 66% من الودائع المصرفیة ھي بالعمالت األجنبیة حیث أن

88.9% منھا بالدوالر األمریكي.
إن السیاسة التي تنتھجھا األنظمة العربیة والمتعلقة بارتباط عمالتھم بالدوالر ھي لیست عفویة
حتى وإن بلغت خسائرھم ملیارات الدوالرات بل إن ھذا االرتباط ال یصب في صالح شعوب األمة

العربیة.
إن ارتباط العمالت الخلیجیة بالدوالر األمریكي یؤدي إلى ضعفھا وانخفاض قیمة الدوالر تؤدي
إلى خسارة دول الخلیج 20 ملیار دوالر سنویاً وذلك ألن عائدات النقط تدفع بالدوالر ولكن ارتفاع

أسعار النفط تعوض جزءاً من ھذه الخسارة.
ومن ناحیة أخرى فإن ربط أي عملة وطنیة بالدوالر یعني ربط معدالت التضخم المحلیة وأسعار
الفائدة بنظائرھا في الوالیات المتحدة. وھذا ما یؤدي إلى نقل نتائج وتداعیات األزمة الحالیة التي

تعاني منھا الوالیات المتحدة إلى الدول الصناعیة والنامیة على حد سواء.
إن طرح كمیات كبیرة من العملة في األسواق یؤدي إلى أن تصبح قیمة األصول أضعاف القیمة
الحقیقیة لھا. ولذلك أصبحت العمالت قطعاً من الورق وإذا ما أردت أن تضیف لھا قیمة علیك أن
تضیف قیمة إلى الدوالر. ففي الوالیات المتحدة قبل عام 1971 كان یتوفر لدیھا كمیات كبیرة من
الذھب وعلیھ فإن الدوالر كان یقاس بكمیة الذھب التي تغطیھ. ولكن بعد عام 1971 ألغى الرئیس
نیكسون الغطاء الذھبي للدوالر وفجأة فقد الدوالر قیمتھ الداخلیة وأصبح من المھم ربطھ بشيء
آخر أال وھو النفط وھذا یعني أنھ على الدول المنتجة للنفط أن تبیع نفطھا بالدوالر األمریكي وھذا
ما أعطى للدوالر قیمة بعد عام 1971 ومن ھنا بدأت مشاكل الدوالر حیث أنھ بعد عام 1971 لم
یستطع أحد اإلشراف على الكمیة التي تطبعھا الوالیات المتحدة من الدوالر وأصبحت تعمل ما
ترید من أجل السیطرة على الدورات االقتصادیة، وأصبح الدوالر العملة االحتیاطیة للعالم برمتھ
بالرغم من أنھ عملة بدون غطاء من الذھب ویرجع السبب في ذلك إلى نھایة الحرب العالمیة



الثانیة حیث كان الناتج القومي اإلجمالي ألمریكا یساوي نصف الناتج القومي اإلجمالي العالمي
ً نصف احتیاطات العالم، وكان االقتصاد األمریكي یتمتع واحتیاطاتھا من الذھب یساوي أیضا
بمیزة على بقیة اقتصادات العالم ولذلك أصبح الدوالر عملة االحتیاط الرئیسیة في العالم وأصبحت
معظم دول العالم في حاجة إلى الدعم المالي األمریكي وعلیھ تم القبول بالدوالر كعملة احتیاط

رئیسیة وسیطرة الوالیات المتحدة على العالم بھذه الطریقة.
استخدم الدوالر األمریكي في تبادالت النفط فترة طویلة قبل العام 1971 ولكن بعد العام 1971
ً في إعادة تدویر الدوالر مع النفط وذلك من خالل اللقاءات لعب ھنري كیسنجر دوراً أساسیا
والمفاوضات السریة مع حكومات الشرق األوسط المنتجة للنفط وتم االتفاق على أن تقوم الوالیات
المتحدة بتقدیم األمن والحمایة لألنظمة التي تحكم المنطقة في مقابل أن یبقى الدوالر ھو العملة
الوحیدة التي یتعامل بھا في مجال النفط وفي ھذه الحالة یصبح النفط ھو الغطاء للدوالر ویحل
محل الذھب الذي كان یستخدم كغطاء للدوالر قبل عام 1971. ونستطیع القول أن النفط منذ عام
1971 وعلى وجھ الخصوص النفط یعطي الدوالر األمریكي القیمة المالیة التي یتمتع بھا في
األسواق العالمیة والدلیل على ذلك أن الصین تحوز على 2.4 تریلیون دوالر كاحتیاطي نقدي
وھذا احتیاطي ضخم تضطر الصین لالحتفاظ بھ بسبب حاجتھا لشراء النفط. ویمكن القول أن
ً كثیرة تحتفظ بالدوالر بسبب حاجتھا للنفط أیضاً. وإذا افترضنا أن بلدان الشرق األوسط بلدانا
المنتجة للنفط قررت استبدال الدوالر بعملة أخرى مثل الیورو لبیع وشراء النفط فإن البلدان التي

یوجد لدیھا احتیاطات ھائلة من الدوالر األمریكي فإن علیھا أن تعید النظر بسیاساتھا.
وإذا تجرأ حكام الدول العربیة المصدرة للنفط أن یستبدلوا العملة التي یسعر بھا النفط وھي الدوالر
بعمالت أخرى مثل الیورو، الفرنك السویسري، الیوان الصیني، أو أي عملة أخرى. فإن القیام
بعملیة من ھذا النوع سوف تحدث زلزاالً یھز أسس النظام الرأسمالي العالمي برمتھ وأن كثیراً من
البلدان ستعید النظر في حجم احتیاطاتھا من الدوالر التي تستخدمھ في شراء النفط. وعلى سبیل
المثال لو أن دول الشرق األوسط غیرت عملة تسعیر النفط من الدوالر إلى الیورو فإن كثیراً من
البلدان ستتخذ قراراً تعید فیھ النظر بامتالك الیورو بدالً من الدوالر وھذا ما یغیر قواعد اللعبة من

األساس ویشكل ضربة للنظام المالي الرأسمالي العالمي.
إن االحتیاطي الضخم الذي تملكھ الصین لھ فوائده ولھ سلبیاتھ ومن فوائده لو لم یكن لدى الصین
ھذا الكم الھائل من االحتیاطي للعملة األجنبیة فإن نظامھا المالي سیكون ضعیفاً وكذلك تتراجع فیھا
االستثمارات األجنبیة وستنھار فیھا األسواق وأسواق العقارات كما حدث في بلدان أخرى. فھذا
االحتیاطي الضخم یجعل الكثیر من المستثمرین یشعرون باألمان. ولكن سلبیات ھذا االحتیاطي
الضخم من الدوالر ھي تعریض ھذه األصول إلى الخسارة في المستقبل وأكبر دلیل على ذلك ھو
خسارة األصول الدوالریة المستثمرة في سندات الخزینة األمریكیة وفي المؤسسات المالیة
األمریكیة. وعلیھ فإنھ من مصلحة الصین أن تقوم بالحفاظ على الدوالر وسعر الدوالر ولكن ھذه
السیاسة تتبع في الصین على المدى القریب. أما على المدى البعید فإن الصین إذا استمرت في
عمل ذلك (االحتفاظ باحتیاطي ضخم) فإنھ سیعرضھا إلى خسارة فادحة. وعلیھ فإن البنوك
المركزیة وخاصة البنوك المركزیة األوروبیة تقوم بالتدخل بشراء كمیات من الدوالر وضخھا
حتى یبقى الدوالر محافظاً على قیمتھ ألن االقتصاد العالمي وسیاساتھ في الوقت الحاضر مربوطة

بالدوالر.



وتقوم أمریكا بنھب ثروات العالم من خالل سیطرتھا على الدوالر فمثالً عندما تقوم أمریكا بطبع
ورقة من فئة المائة دوالر فإنھا تكلفھا 4 سنتات فقط ولكن بھذه الورقة تستطیع شراء الكثیر من

السلع والمواد األولیة ألن قیمتھا مائة دوالر وھذا ما یفرض عبئاً وضریبة على بقیة دول العالم.
وتوجد لدى الحكومة الصینیة النیة في جعل عملتھا (الیوان) عملة رئیسیة في العالم ولكنھا تخطط
للوصول إلى ھذا الھدف على المدى البعید ولیس على المدى القریب ألن االقتصاد الصیني لیس
لدیھ القدرة الكافیة لمنافسة االقتصاد األمریكي أو االقتصاد األوروبي ولكن ھذا ال یعني أنھم ال
یفعلون شیئاً حیث أنھم یعملون على أن یكون الیوان قابل للتحویل بین بلدین فقط بدالً من طرحھ
للتداول أمام الجمیع وھذا ما حدث في االتفاقیات بین كل من الصین وروسیا، والصین وتایالند،
والصین وبلدان أخرى وھذا ما یقلل من المخاطر العالیة التي تحدثھا عملیة طرح وتداول الیوان

أمام الجمیع.
ومن المالحظ أن الدوالر في األزمة المالیة الراھنة وعند وقوعھا في النصف األخیر من عام
2008 أصبح أقوى مما كان علیھ وارتفع سعر صرفھ في األسواق بشكل كبیر وفي نفس الوقت
انخفض سعر صرف الیورو والجنیھ اإلسترلیني. فالسؤال الذي یطرح نفسھ كیف تتم لعبة حرب

العمالت وكیف ترتفع عملة دولة تتعرض إلى انھیار اقتصادي؟
والجواب على ھذا السؤال المطروح ھو أن األزمة المالیة الحالیة بدأت في الوالیات المتحدة
األمریكیة وكانت األسواق األمریكیة في حالة االنكماش وعندما تخلف المقترضون عن سداد
ً ویفتقر إلى الثقة وھذا ما دیونھم وھم كثر أدخل البلد في عملیة من شأنھا أن تجعل الكل خائفا
دفعھم إلى بیع أصولھم للحصول على الدوالر وعندما یقوم الجمیع بھذا العمل فإن الدوالر یصبح
في حالة ندرة ألن الجمیع یرغبون في بیع ما لدیھم من أصول وتعاقدات ائتمانیة وأصول عینیة
وعلیھ فإن الجمیع في ھذه الحالة یسعون للحصول على الدوالر وھذا ما یجعلھ نادراً ویرفع من
قیمتھ. وفي ھذه األوضاع التي قادت إلى شح الدوالر وندرتھ یقوم بنك االحتیاط الفیدرالي
األمریكي بضخ تریلیونات الدوالرات في األسواق وھذا ما یؤدي إلى خفض قیمة الدوالر وزیادة

حجم السیولة في األسواق وارتفاع أسعار السلع.
وبسبب شح وندرة الدوالر تتراجع أسعار السلع ومنھا النفط وأسعار األصول األخرى مثل
األصول العقاریة وأسواق األسھم وغیرھا وذلك بسبب النقص في السیولة النقدیة في األسواق
ولكن عندما تقوم البنوك المركزیة بضخ ھذا الكم الھائل من السیولة في األسواق فإن األسعار
سترتفع في المستقبل القریب ولكن ارتفاعھا في ھذه األزمة (ألزمة المالیة العالمیة الراھنة) یختلف
عن األزمات السابقة حیث شاھدنا أنھ بعد الكساد وتراجع األسعار لفترة بسیطة بدأت األسعار
ترتفع ولكن بشكل بطيء وتدریجي، أما في حالة األزمة المالیة العالمیة الراھنة فإن األسعار تتغیر
بسرعة بشكل مفاجئ على خالف ما كان متعارف علیھ والدلیل على ذلك أن أسعار النفط ارتفعت
إلى 150 دوالر في النصف الثاني من عام 2008م وقد تراجعت إلى حوالي 30 دوالر للبرمیل

الواحد.
وكما یقول خبیر المال والعمالت الصیني سونغ ھو نغینغ إن األسعار في أسواق النفط والذھب ال
یتم تحدیدھا من خالل قانون العرض والطلب (ھذا القانون القدیم) وذلك بسبب أوضاع األسواق
المالیة الحالیة والتي تغیرت بسبب المشتقات المالیة حیث أن قیمة تبادل البیع والشراء وھي أدوات



مالیة وتحتل أكثر من 90% من المعامالت التجاریة ولذلك فإن العرض والطلب الحقیقیان لم
یعودا یحتالن ھذه المكانة كعنصر مھم في اللعبة الجدیدة.

وقد قال خبیر المال والعمالت الصیني سونغ ھونغینغ أیضاً أن بنك االحتیاط الفیدرالي األمریكي
لیس بنكاً حكومیاً وھذا على خالف مع البنوك المركزیة العالمیة التي تمتلكھا الحكومات. ویتحكم
في بنك االحتیاط الفیدرالي األمریكي وبنك انجلترا المركزي مجموعة من الصیارفة أو أصحاب
البنوك من القطاع الخاص ومعظم مالیكیھم من العائالت الیھودیة والتي تسیر السیاسة من وراء

الكوالیس.
ومن المتعارف علیھ دولیاً أن الحكومة ھي التي تسیطر على المال وطبع العمالت ألن المال ھو
الوسیلة القانونیة المستخدمة في تسویة الدیون والمستحقات، إذن إنھ ألمر غریب أن یترك ھذا
األمر تحت إدارة قطاع خاص أو عائالت كما ھو الحال في الوالیات المتحدة. وھذا ما یحدث
المشاكل الكثیرة منھا ما یتعلق بأسعار الفائدة ومنھا ما یحدث في ضوء األزمة الحالیة عندما یخرج
بنك اإلحتیاط الفیدرالي األمریكي (البنك المركزي) بسیاسة معینة قد تعرض للخطر البنوك في

شارع المال وأسواق المال، وول ستریت وغیرھا.
إن عائالت الصیارفة والسالالت المالیة التي تسیطر على البنوك المركزیة وعلى مدى السنین
ً بعد یوم ما یعطیھا قوة دافعة للتأثیر على سیاسات الوالیات المتحدة الطویلة وتزداد قوتھا یوما

األمریكیة والبلدان األوروبیة وربما في العالم أجمع.
ویعتقد حسب أراء الخبراء المالیین والمحللین ومنھم الخبیر المالي الصیني سونغ ھونغینغ أن
الدوالر األمریكي وعلى المدى البعید أي من 10 إلى 15 سنة سینھار وھذا ال یعني انھیار
الوالیات المتحدة برمتھا وإما ستقع التداعیات على العملة وقد یتم استبدال الدوالر بدوالر أمریكي
جدید أو ما یحل محلھ أو ربما عملھ موحدة في العالم. وإذا ما تم التخلي عن الدوالر فإن الدول
التي تمتلك احتیاطیات نقدیة ضخمة بالدوالر ستتعرض إلى خسارة كبیرة وكذلك ستتعرض جمیع

الدول التي ترتبط عمالتھا بالدوالر إلى الخسارة.



مستقبل الیورو

رحب كبار الساسة وخبراء المال واالقتصاد في أوروبا والعالم بـ "مظلة الوقایة المالیة" التي أقرھا
وزراء مال االتحاد األوروبي في 9 أیار / مایو 2010 في بروكسل حیث اتفق الجمیع على خطة
إنقاذ طارئة قیمتھا 750 ملیار یورو أي تریلیون دوالر تقریباً من ضمنھا 250 ملیار یورو من
صندوق النقد الدولي. والھدف الرئیسي من وراء المظلة ھو إشاعة االستقرار في أسواق المال
العالمیة وتسویة أزمة الدیون في الیونان التي ھددت بانھیار الیورو وتأزیم الوضع المالي الحرج

لدول أوروبیة أخرى كإسبانیا.
إن اتفاقیة ماستریخت للوحدة األوروبیة وخاصة األجزاء المتعلقة فیھا بالسیاسة النقدیة واالقتصاد
ما ھي إال رد أوروبي على التطورات المالیة عامة وعلى اإلنفراد المطلق األمریكي بالزعامة
ً في ً للزعماء األوروبیون أنھ ال یمكن احتالل موقع ثابت عالمیا العالمیة خاصة. وقد كان جلیا
مواجھة الدوالر أو الوقوف إلى جانبھ إال إذا أصبحت العملة األوروبیة الموحدة (الیورو) من القوة
واالستقرار ما یمنحھا مناعة كافیة ضد الھزات الخارجیة وھذا ما یفسر الشروط الخمسة المشددة

للمشاركة في الوحدة النقدیة وھي كالتالي:
الشروط الخمسة المشددة للمشاركة في الوحدة النقدیة وھي كالتالي:

1- أن ال یزید حجم العجز في المیزانیة على 3% من الناتج القومي اإلجمالي لدولة العضو
2- أن ال یتجاوز حجم الدیون عن 60% من الناتج القومي اإلجمالي للدولة العضو.

3- أن ال یتجاوز نسبة التضخم في الدولة العضو عن 5.1% عن متوسط مستوى ارتفاع األسعار
في الدول الثالث ذات التضخم األدنى في المجموعة.

4- أن ال تزید نسبة الفوائد المصرفیة للقروض طویلة األجل عن 2% من متوسطھا في الدول
الثالث األدنى من سواھا.

5- استقرار نقد الدولة المرشحة للعضویة لمدة عامین على األقل قبل حلول موعد الوحدة النقدیة
مع مطلع عام 1999.

وقد حققت سائر الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تلك الشروط بدرجات متفاوتة باستثناء
الیونان. وظھر الیورو رسمیاً في مطلع عام 1999، ولكنھ نزل إلى األسواق المالیة كنقد ورقي
ومعدني في عام 2002م وفي میدان التعامل األوروبي والعالمي. واستناداً إلى عوامل الحجم
ومفعولھا من الناحیتین االقتصادیة والسكانیة فإنھ یوجد تشابھ بین األمریكیین واألوروبیین وھذا ما
یرجح كفة الیورو على الدوالر في الجوالت العالمیة القادمة ولربما خالل بضع سنوات أو عقد من

الزمن.
إن صحیفة نیویورك تایمس ھي الصحیفة الوحیدة التي حافظت على الموقف اإلعالمي األمریكي
في السنوات الماضیة وھو أن الدول األوروبیة لن تستطیع ضمان القوة واالستقرار للیورو، ألنھا
ال تستطیع أن تتحمل سیاسة الفوائد المصرفیة المرتفعة وھي السالح المحتمل في الجولة المقبلة
من حرب العمالت والتي لن تدور رحاھا على األرض الغربیة األوروبیة على األرجح وإنما في
مناطق التنافس العالمیة، فازدیاد اإلقبال على الیورو یمكن أن تواجھھ واشنطن برفع سعر الفوائد
المصرفیة لجلب رؤوس األموال إلى المصارف األمریكیة بدالً من األوروبیة، وھو ما ال تستطیع



أوروبا بالرد علیھ برد مماثل ألنھا ستخاطر باستقرار األسعار فیھا وبالتالي باستقرار النقد نفسھ.
ً إذا ما تحولت الدول ومع ذلك فإن مجلة أمریكا الیوم "یواس تودي" تتنبأ بانھیار الدوالر عالمیا

النفطیة في التعامل بالیورو بدالً من الدوالر.
إن معظم دول العالم تستخدم الدوالر في تسویة معامالتھا الخارجیة وكذلك في احتیاطاتھا النقدیة
في البنوك المركزیة وھذا ما أعطى الوالیات المتحدة األمریكیة القدرة على الھیمنة المالیة، فھي
الدولة الوحیدة في العالم التي ال تغطي عجزھا في المیزان التجاري الخارجي عن طریق
االحتیاطي النقدي أو الذھب وإنما عن طریق طباعة المزید من سندات الدیون بالدوالر ومزید من
ً إذ بلغ ً فائضا األوراق النقدیة من الدوالر، أما األوروبیون فإن میزانھم التجاري یسجل أحیانا
الفائض في المیزان التجاري األوروبي عام 1979، 90 ملیار وحدة نقدیة أوروبیة بینما كان
العجز في المیزان التجاري األمریكي العام نفسھ 180 ملیار دوالر. باإلضافة إلى المدیونیة
الخارجیة التي تعاني منھا أمریكا في الوقت الحاضر، فإن ھذه األمور مجتمعة قادرة على انھیار
االقتصاد األمریكي لوال طباعة األوراق النقدیة كما سبق اإلشارة إلیھا وذلك على حساب شعوب

العالم.
وبعد الحرب العالمیة الثانیة أفاقت أوروبا على نفسھا وھي تعیش أوضعاً سیئة، فقد دمر اقتصادھا
نتیجة للحرب، ومزقت وحدتھا وكذلك وجدت العوائق التجاریة التي كانت تحد من التبادل التجاري
بین دول أوروبا الغربیة وبدأت أوروبا في البحث عن حلول للخروج من ھذا المأزق. فوجدت أن
الحل یكمن بالسیر في الطریق باتجاه التكامل االقتصادي بین البلدان األوروبیة وأثبت التكامل
ً الماضیة وذلك بضم المزید من البلدان ً خالل الستین عاما ً ملحوظا االقتصادي األوروبي تقدما
األوروبیة في تكتالت اقتصادیة فمثالً الجماعة االقتصادیة األوروبیة بدأت بست دول أعضاء
واآلن تحتوي على 27 دولة عضواً جمیعھا من الدول األوروبیة وھذه الدول ھي فرنسا وألمانیا
وبلجیكا والكسمبورغ وھولندا وإیطالیا والدنمرك وإیرلندا وبریطانیا والیونان وإسبانیا والبرتغال
والسوید والنمسا وفنلندا وقبرص والتشیك وأستونیا وھنغاریا والتفیا ولیتوانیا ومالطة وبولندا

وسلوفاكیا وسلوفینیا وبلغاریا ورومانیا.
ً لوالدة الوحدة االقتصادیة، وفي عام 1991 وقعت اتفاقیة ماسترخت التي حددت جدوالً زمنیا
والنقدیة وكان ھذا العام شاھداً على خلق الیورو كجنین. أما عام 1999 فقد مثل لحظة والدة
الیورو كعملة حیث استوفت 11 دولة المعاییر التي تم االتفاق علیھا في اتفاقیة ماسترخت وتبنت
الیورو كعملة رسمیة مطلع عام 2000م، وفي العام 2002م تم استخدام الیورو في تلك الدول
محل العمالت الوطنیة وفي عام 2007م انضمت سلوفینیا لمنطقة الیورو ثم تلتھا قبرص ومالطا
عام 2008 وسلوفاكیا عام 2009م، حیث أصبح عدد الدول األعضاء في منطقة الیورو 16

دولة.



مشاكل الیورو في األزمة المالیة العالمیة الراھنة

وتداعیاتھا على الوحدة النقدیة األوروبیة واالتحاد األوروبي

في خضم ھذا البحر المتالطم والملیئ باألزمات المالیة العالمیة كثرت األحادیث عن القوى
الفاحشة التي تھدر االستقرار في منطقة الیورو بأكملھا وأصبحت كل من الیونان والبرتغال
وإسبانیا وإیطالیا وإیرلندا بدیونھا المرتفعة مركزاً یھدد المشروع األوروبي ویضعف عملتھا
الجدیدة. حیث بدأت األزمة المالیة أوالً في دول االتحاد األوروبي بالیونان التي بلغت دیونھا 360
ملیار یورو ولعالج ھذه المشكلة قامت الحكومة الیونانیة بتطبیق برامج التقشف وحصلت على
قروض من االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بلغت قیمتھا 110 ملیار یورو للسنوات
الثالث القادمة. وبعد الیونان أصابت األزمة المالیة مفاصل االقتصاد االیرلندي حیث قرر االتحاد
األوروبي إقراضھا 90 ملیار یورو لمنع انھیار النظام المصرفي ولسد العجز في میزانیة الدولة
والبالغ 32% من الناتج القومي اإلجمالي. وتتخوف دول منطقة الیورو والبالغ عددھا 16 دولة
من تأثیر األزمة اإلیرلندیة على اقتصادات الیونان وإسبانیا والبرتغال المھددة باالنھیار وقد قامت
الحكومة اإلیرلندیة بإجراءات تقشف مثل خفض الحد األدنى لألجرة ورفع نسبة الضرائب
المباشرة وغیر المباشرة وتخفیض النفقات االجتماعیة من صحة وتعلیم ومعونات للفقراء وذلك
بخفض اإلنفاق العام بقیمة 15 ملیار یورو خالل أربع سنوات. وال بد من الذكر أن األزمة المالیة
على وشك أن تطرق أبواب إسبانیا والبرتغال وھذا ما أثار مخاوف الساسة األوروبیین لیس فقط
على منطقة الیورو وإنما على االتحاد األوروبي برمتھ. ولكن المستشارة األلمانیة انجیال میركل
وعلى العكس من ذلك حاولت رفع المعنویات االوروبیة قائلة إن منطقة الیورو لیست في خطر
وھي في ھذه الحالة تحاول أن تستبق األحداث بمطالبتھا بالدعم المالي للدول المتعثرة، فألمانیا لم
تساعد الیونان عن طیب خاطر وإنما بعد تلكؤ طویل متبرمة من أن ضخ ھذه األموال الضخمة

إلنقاذ اآلخرین إنما ھو على حساب المصالح الصرفة للمواطنین األلمان.
وفیما یتعلق باألزمات المالیة في بعض دول االتحاد األوروبي وإنعكاساتھا على مصیر الیورو
والقیام باتخاذ إجراءات تھدف إلى تصحیح األوضاع االقتصادیة في بعض دول منطقة الیورو
واالتحاد األوروبي وخاصة الدول التي یطلق علیھا دول الخاصرة الضعیفة في منطقة الیورو
وھي الیونان وإیرلندا وإسبانیا والبرتغال وإیطالیا حیث أن ھذه الدول غیر مؤھلة ألن تكون في
اتحاد عملة موحدة بدون أن یكون لھا وزارة مالیة مشتركة لھا القدرة (كما ھو الحال في بریطانیا
والیابان والوالیات المتحدة األمریكیة) على طبع كتل نقدیة وضخھا في األسواق وھذا ما یحدث في
الوالیات المتحدة عند وقوع األزمات المالیة حیث تقوم الدولة بطباعة ملیارات الدوالرات وضخھا
وذلك من أجل تخفیف تداعیات األزمات المالیة وھذا ما ال تستطیع دول منطقة الیورو القیام بھ

ألنھ ال یوجد لدیھم وزارة مالیة مشتركة.
وكما ذكرنا سابقاً أن االقتصاد األلماني ھو األقوى بین اقتصادیات دول االتحاد األوروبي وھذا ما
یدعم الیورو ولكن ألمانیا ال تستطیع تقدیم الدعم لمدة طویلة وعلیھ فالمطلوب من بقیة البلدان



األوروبیة اإلقبال على خلق وزارة مالیة أوروبیة وھي غیر موجودة اآلن وھذا ما یجمع علیھ
الخبراء.

ومن أحد أسباب وقوع األزمات المالیة وتضعضع مركز الیورو عالمیاً، وأسوأ ما ھو موجود في
االتحاد األوروبي منذ قیامھ ھو عدم االلتزام بالبنود الرئیسیة التي وردت في معاھدة ماسترخت
وتم التوقیع علیھا والتي تبنت على أن ال یكون العجز في میزانیة الدولة المشاركة في االتحاد أكثر
من نسبة 3% من الناتج القومي اإلجمالي وأن ال تتعدى مدیونیة الدولة العضو في االتحاد أكثر
من 60% من الناتج القومي اإلجمالي لھا، ویمكن تطبیق ھذه البنود بنجاح عندما یكون ھناك
اتحاد فیدرالي مثل االتحاد الفیدرالي في الوالیات المتحدة التي یوجد لھ خزینة مشتركة تمكنھ من
تطبیق سیاسات مالیة معینة تؤدي إلى التخفیف من تداعیات األزمات المالیة. وھكذا فإن االتحاد
األوروبي یرى من األفضل العودة إلى تفعیل اتفاقیة ماسترخت من جدید ووضع معاییر تستطیع

الدول األعضاء التقید بھا عملیاً ولیس نظریاً.
وتعاني أوروبا حالیاً من أزمة التعامل مع الدیون ولیس أزمة الیورو، ففي السنوات السابقة لألزمة
المالیة الراھنة كانت سیاسة الدیون سھلة أكثر من الالزم فأطلقت دول الخاصرة الضعیفة (الیونان،
إیرلندا، البرتغال إسبانیا) لنفسھا العنان في االستدانة وعدم النظر إلى العجز الكبیر في میزان
مدفوعاتھم وتركت الدیون تصعد إلى مستوى عال جداً متأملة أن تقوم البلدان الغنیة في أوروبا بما
فیھا ألمانیا بإنقاذھا ولكن ألمانیا تقول حتى نستطیع القیام بدور اإلنقاذ في المستقبل نطالب بوضع

أكثر من ماسترخت ووضع خزینة وجبایة ومیزانیة مشتركة ألوروبا.
ً بین دول االتحاد األوروبي من الناحیة المالیة حیث تشكل ً عمیقا وال بد من الذكر أن ھناك تباینا
ألمانیا وفرنسا وبعض دول شمال أوروبا العمود الفقري لالتحاد األوروبي مقابل الدول التي
كسرت ظھر االتحاد األوروبي بسبب عجزھا المالي ودیونھا المتفاقمة مثل الیونان وإیرلندا
والبرتغال وإسبانیا وإیطالیا. وقد قرر وزراء مالیة االتحاد األوروبي إنشاء صندوق إنقاذ بقیمة
750 ملیار یورو لتسویة األزمات المالیة والدیون في دول االتحاد المتعثرة إال أن حجم الدیون في
ھذه الدول كان كبیراً إذا ما قورن باألموال المرصودة في صندوق اإلنقاذ فمثالً دیون الیونان
تقارب من 360 ملیار یورو وتعتبر ھذه الدیون صغیرة نسبیاً إذا ما قورنت بدیون إسبانیا ناھیك
عن إیرلندا التي تعھدت باإلضافة إلى مدیونیة الدولة بضمان جمیع مصارفھا التي تعاني من وضع
شبھ انھیار كامل إذن فحجم األزمة المالیة عند ھذه الدول أكبر بكثیر من القدرات المالیة لصندوق
اإلنقاذ ولذلك فإن ھذه الدول تتعرض إلى أزمات مالیة حرجة وعلیھ فإن منطقة الیورو ھي منطقة
عملھ موحدة بـ 16 دولة ترید االستفادة من تلك العملة الموحدة ولكنھا ذات اقتصادیات متباینة

ونسب مخاطرة لیست متعادلة.
ویمكن تلخیص الموقف األلماني من أزمة المدیونیة في دول االتحاد األوروبي المتعثرة في النقاط

التالیة:
1- ترید ألمانیا أن تحمي نفسھا وتحمي أیضاً دافع الضرائب األلماني من التورط في إنقاذ الیونان

وغیرھا من الدول المتعثرة من أزمات مدیونیاتھم.
2- تطرح ألمانیا سؤاالً على نفسھا لماذا تورطنا في ھذا المشروع إذا لم یكن ھناك آلیات

موضوعة لرقابة األداء المالي في الدول المنضویة تحت لواء الیورو.



3- إن ألمانیا غیر مستعدة لدفع ثمن أخطاء تم ارتكابھا في دول أخرى ولیس لھا أي دور في
تحدید سیاسات ھذه الدول.

4- إن ألمانیا ال ترید انھیاراً أو ارتفاعاً في قیمة الیورو أو فقدان الثقة في الیورو.
5- إن ألمانیا ال تبرر تخصیص كل ھذه المبالغ لدولة قامت بارتكاب كل ھذه األخطاء وال تقوم بما

فیھ الكفایة للتعامل مع ھذه األخطاء.
ً بأن 12 دولة تنتظر االنضمام إلى منطقة وترتبط 16 دولة أوروبیة بوحدة النقد "الیورو" علما
الیورو. ولكن ھذه الدول ال یتوفر لدیھا نفس المقاییس والمعاییر االقتصادیة والقوة االقتصادیة التي
تسمح لھا بأن تكون ذات عملة مشتركة، والخطأ الذي وقع فیھ االتحاد األوروبي وخاصة دول
ً االقتراض ً ھو لیس مھما الخاصرة الضعیفة ھو أن أكثر الدول في العالم مارست مفھوما

والمدیونیة إنما المھم ھو القیام بخدمة الدین أي أن تدفع فوائد ھذا القرض في آخر كل عام.
وبوقوع األزمة المالیة العالمیة الراھنة في النصف الثاني من عام 2008 ادى الى كشف عورة
المدیونیة العالمیة وسوء استخدام النظام الرأسمالي وعدم وجود ضوابط وقیود ورقابة على
اإلقراض واالقتراض المفرط سواء إن كان على الفرد أو الشركات أو الدول. ھذا النظام المالي
الرأسمالي الذي أسيء استخدامھ في الـ 25 عاماً الماضیة یدفع ثمنھ أكثر الدول الیوم ولكن بعض
الدول لدیھا القدرة على طبع النقود وضخھا واالستفادة منھا، إال أن ما وقعت فیھ دول الخاصرة
الضعیفة في الوحدة النقدیة األوروبیة ولنأخذ على سبیل المثال الیونان وإیرلندا ولو فرضنا أن
ھاتین الدولتین ما زالتا متمسكتین بالعملة السابقة لھما الدراخما والبیسو فإنھ باستطاعتھما أن تطبعا
كتلة نقدیة من عملتھما المحلیة وھذا ما سیؤدي إلى انخفاض قیمة عملتھما وفي نفس الوقت یساعد
على تخفیض كلفة التصدیر والعودة إلى االعتماد على االقتصاد التصدیري حیث تمر ھاتین
الدولتین بثالثة أو أربع سنوات عجاف ولكنھما تستطیعان الوقوف على رجلیھما مرة أخرى تماماً

وھذا ما حدث مع األرجنتین والبرازیل.
إن احتمال عودة دول منطقة الیورو إلى العمالت الوطنیة والتخلي عن الیورو غیر وارد وذلك
بسبب مزایا غیر مالیة ومصرفیة جلبھا معھ الیورو منھا أن التجارة بین البلدان األوروبیة التي
تتعامل بالیورو أصبحت أسھل وخاصة عندما أصبح الیورو عملة مستقرة باإلضافة إلى أن بعض
ً بالیورو ومنھا بلدان غیر نامیة مثل جنوب الصحراء في إفریقیا بلدان العالم ترتبط عملتھا فعلیا

وھذا ما أدى إلى استقرار في المعامالت التجاریة الدولیة بین ھذه الدول ودول منطقة الیورو.
ولكن ال خوف على عملة الیورو ألن الدول األوروبیة أصبحت الیوم أغنى منطقة في العالم حیث
ً بأن الناتج القومي اإلجمالي للوالیات یبلغ ناتجھا القومي اإلجمالي 17 ألف ملیار دوالر علما
المتحدة 14 ألف ملیار دوالر وعلیھ فإن الخوف على الیورو أقل من الخوف على الدوالر ألن

الدوالر الیوم في خطر أكبر وأمام إمكانیة السقوط.
وفیما یتعلق بحرب العمالت فاجأ روبرت زولیك مدیر البنك الدولي األوساط االقتصادیة بدعوة
قادة مجموعة العشرین إلى اعتماد الذھب كمعیار دولي لتحدید أسعار العمالت وكان ذلك في الفترة

التي كان یخوض فیھا العالم حرب عمالت كونیة بطرفیھ األساسیین الوالیات المتحدة والصین.
فالدول في جمیع أنحاء العالم تقوم بالتالعب في سعر صرف عمالتھا الوطنیة وذلك من أجل
تحقیق مكاسب محلیة ضاربة بعرض الحائط اآلثار السلبیة لھذا التالعب على االقتصاد العالمي
برمتھ. وفي سبعینات القرن الماضي ألغت الوالیات المتحدة ربط الدوالر بالذھب وقبل ھذا الوقت



كانت العمالت مغطاة بالذھب وھذا یعني أن حجم األموال المتداولة بین الناس یتوقف على كمیة
الذھب التي تملكھا كل حكومة، وعلیھ فإنھ ال یمكن طبع وحدات نقدیة من أي عملة إال إذا كانت
لدى الحكومة المعنیة كمیة من الذھب توازي قیمة ھذه الوحدات النقدیة المطبوعة، وقد تم تقنین
ھذا الوضع في مؤتمر بریتون وودز عام 1944 وبمقتضى اتفاقیة قامت أمریكا بصیاغتھا وذلك
عندما كانت أمریكا تسیطر على نصف التجارة العالمیة وتمتلك أكبر احتیاطي من الذھب في
العالم. ولكن مع عودة المنافسة االقتصادیة بین دول العالم وتراجع التجارة األمریكیة وزیادة
اإلنفاق األمریكي على الحرب الفیتنامیة وجدت أمریكا أن إنفاقھا یزید كثیراً عن احتیاطھا من
الذھب فقامت بفك ارتباط الدوالر بالذھب وتعویمھ. وعندما أصبحت أمریكا قادرة على طبع ما
ً في النظام النقدي تشاء من الدوالرات دون خوف من رقیب أو حسیب وھذا ما أحدث اضطرابا
العالمي. فعندما تطرح الدوالرات في األسواق بكمیات كبیرة فإن الطلب علیھا ینخفض ویقل
سعرھا مقارنة مع باقي العمالت. وھذا ما یقود إلى نتیجة تفضلھا أمیركا وھي أن أسعار صادراتھا
في الخارج تكون أقل من أسعار صادرات الدول المنافسة لھا ولكن في الجانب اآلخر فإن تراجع
قیمة الدوالر تفقده مكانتھ كمستودع مستقر للقیمة والمدخرات وھذا ما یؤدي إلى فقدانھ الوظائف
الدولیة المطلوبة منھ كعملة احتیاط وكوسیلة في تبادل السلع وتسعیرھا. وعلیھ فإن الدول
المتضررة من جراء طبع وضخ ملیارات الدوالرات في األسواق تقوم ھي األخرى بالتدخل في
أسواق الصرف وذلك بخفض سعر عمالتھا ونتیجة لذلك یضطرب النظام االقتصادي الدولي
ولذلك فإنھ تخرج تحذیرات من ھنا وھناك كان أقواھا من الصین التي لفتت النظر إلى أن العالم
مقبل على كارثة إذا لم یتم إیقاف الحرب المستمرة بین العمالت وذلك بالعودة إلى نظام صرف

ثابت أي بالعودة مجدداً إلى قاعدة الذھب.
وجاءت دعوة روبرت زولیك إلى اعتماد الذھب كمعیار دولي لتحدید أسعار العمالت بعد استعار
حرب العمالت بین الوالیات المتحدة والصین وبعد ضخ الوالیات المتحدة 600 ملیار دوالر في
األسواق باإلضافة إلى ظھور تغیرات جوھریة في النظام النقدي العالمي مما أوجد تخوفاً كبیراً أن
ً الدول التي لھا عمالت رئیسیة نفس الحذو التي قامت بھ الصین، تحذو بعض الدول وخصوصا
ولذلك فإن حرب العمالت تقوض األسس والمبادئ التي قامت علیھا العولمة وھي نوع من

االلتفاف حول مقررات منظمة التجارة العالمیة.
وقد حدث اعتراف شبھ رسمي من الصین عندما بحث الكونغرس األمریكي فرض عقوبات على
الصین بسبب خفضھا لسعر صرف عملتھا "الیوان" بأن حرب العمالت قائم، وأن كثیراً من الدول
تقوم بخفض سعر صرف عمالتھا وھذا ما سیرجعنا إلى الثالثینات من القرن الماضي عندما
حصل الكساد العالمي الكبیر وتبارت الدول في خفض سعر عمالتھا لكسب أسواق خارجیة حیث
كان الطلب المحلي في داخل تلك الدول ضعیفاً. ولذلك نجد أن ما دعا إلیھ روبرت زولیك ما ھو
إال محاولة إلیجاد بعض األسالیب واألدوات التي تساعد على إبعاد ھذه الحرب ومخاطر التقلبات

في النظام النقدي الدولي.
ویشكك البعض في مدى واقعیة دعوة روبرت زولیك بالعودة إلى نظام الذھب ألنھ غیر ممكن
ً ال تكفي لتغطیة الحركة النقدیة والمالیة في االقتصاد ً وذلك ألن كمیة الذھب المتوفرة دولیا عملیا

الدولي وھذا ما أدى فعالً إلى كسر نظام الذھب.



ویعتقد بعض الخبراء أن فكرة روبرت زولیك ال یمكن أن تشكل الحل خاصة في وجود نوع من
النقد الدولي والذي خرج من رحم صندوق النقد الدولي ویطلق علیھ حقوق السحب الخاصة وھو

عبارة عن سلة عمالت.



صندوق النقد الدولي

نتناول في ھذا الفصل صندوق النقد الدولي ونغطیھ في مبحثین المبحث األول ھو التعریف
بصندوق النقد الدولي والثاني دور صندوق النقد الدولي في معالجة األزمة المالیة االقتصادیة

العالمیة الراھنة والتي بدأت في أیلول عام 2008م.
(International Monetary Fund (IMF أوالً: التعریف بصندوق النقد الدولي

اجتمع ممثلو 44 دولة في عام 1944 قبل نھایة الحرب العالمیة الثانیة في (بریتون وودز) من
أجل وضع نظام نقدي دولي جدید یجنب العالم األزمات النقدیة واالقتصادیة التي ألمت بھ في
الثالثینات من القرن الماضي وأھم ما طرح في ھذا المؤتمر من اقتراحات اقتراح االقتصادي
اإلنكلیزي (جون كینز) الخاص بإنشاء اتحاد دولي للمقاصة واقتراح ھوایت األمریكي والذي یعتبر
المصمم الحقیقي لصندوق النقد الدولي. ویتركز اقتراح كینز على إنشاء اتحاد دولي للمقاصة
یستخدم نقوداً دولیة یطلق علیھا اسم بانكور (Bancor) وبحجم یؤدي إلى مستوى مرتفع من
النشاط االقتصادي في العالم. وتتحدد قیمة ھذه العملة على أساس ربطھا بقیمة معینة من الذھب
وتقبلھا الدول األعضاء في تسویة معامالتھا الدولیة. حیث تقوم الدول األعضاء عن طریق بنوكھا
المركزیة بفتح حساب في االتحاد الدولي للمقاصة وتعمل كل دولة على موازنة مدفوعاتھا بنفسھا
ویحدث ذلك في ظل ظروف طبیعیة. ولكن عندما یحدث اضطراب في بعض النظم االقتصادیة
ً في االتحاد ودولة وتحدث تقلبات نقدیة یترتب علیھا عجز. فإن دولة العجز یصبح حسابھا مدینا
ً في االتحاد، وتستخدم كل دولة حصتھا من السحب لعملة البانكور الفائض یصبح حسابھا دائنا
باإلضافة إلى الذھب في تسویة مدفوعاتھا الدولیة، ویخول االتحاد بفتح اعتمادات للدول األعضاء
لكي تقوم بالسحب من البنك مبلغ من النقود ولكن في حدود معینة وال یحتاج االتحاد للبدء في عملھ
إلى إیداع ودائع من الذھب أو العمالت األخرى، فأصولھ تتكون من القیود الحسابیة الناشئة باسم
البنوك المركزیة للدول المختلفة. أما إذا حدث ارتفاع في األسعار العالمیة وزیادة في حجم التجارة
الدولیة فإن نظام اتحاد المقاصة الدولي یتصف بالمرونة في زیادة السیولة الدولیة وذلك بزیادة
حجم الحصص وتمنح الدول األعضاء االئتمان الذي تستخدمھ كوسیلة دفع مقبولة في المعامالت
الدولیة. وقد أورد كینز في مقترحاتھ القواعد التنظیمیة المتعلقة بالبانكور حیث یحق للدولة التي
تعاني من عجز في مدفوعاتھا أن تسحب ربع حصتھا في السنة بدون قیود. أما إذا زاد العجز على
ذلك فیحق التحاد المقاصة الدولي أن یطلب من الدولة التي تعاني من العجز أن تخفض قیمة
عملتھا الوطنیة أو تفرض رقابة على حركات رؤوس األموال أو تتنازل لالتحاد عن جزء من
احتیاطیاتھا من الذھب والعمالت األجنبیة. وقد كان كینز في مقترحاتھ یدافع عن المصالح
البریطانیة ویتجاھل النفوذ األمریكي مما جعل المؤتمر في (بریتون وودز) یرفض مشروع

واقتراحات كینز.
ً یتضمن النقاط أما االقتصادي األمریكي (ھوایت) فقد قدم إلى مؤتمر (بریتون وودز) مشروعا

الرئیسیة التالیة:
- إنشاء نظام نقدي دولي جدید یتمثل في صندوق النقد الدولي والذي یھدف إلى استقرار أسعار
الصرف حیث اقترح ھوایت إصدار وحدة نقد دولیة أطلق علیھا الیونیتاس (Unitas) قابلة



للتحویل إلى عمالت الدول األخرى وترتبط قیمتھا بوزن معین من الذھب وذلك من أجل
استخدامھا كوحدة للحساب ولموازنة الصرف بین الدول المتعاملة. واقترح ھوایت على الدول

األعضاء أن تحدد قیمة عمالتھا بالذھب أو الیونیتاس.
- إن المشروع الذي قدمھ ھوایت لم یكن یھدف إلى إنشاء سلطة نقد دولیة تحل محل سلطة النقد

الوطنیة للدول األعضاء وإنما كانت تصوراتھ خلق تعاون وتنسیق بین السلطتین.
- أن یقوم النظام النقدي المقترح بمحاربة القیود المفروضة على المدفوعات الخارجیة بجمیع

أشكالھا والتي تعطل حركة رؤوس األموال وحریة التجارة.
- إیقاف التدخل في أسواق الصرف، منع خفض قیمة العمالت الوطنیة باستمرار والتي تلحق

ضرراً بالدول األخرى.
- تفتح حسابات دائنة ومدینة للدول األعضاء في الصندوق ویسجل الرصید في ھذه الحسابات
بالیونیتاس. وتتم عملیة تسویة الفائض في الحساب الجاري للدول األعضاء بالذھب. وفي حالة
وقوع عجز في میزان المدفوعات فإن دور الصندوق ھو السعي لتثبیت قیمة العمالت بواسطة

االئتمانات المتبادلة بین األعضاء.
- یتكون احتیاطي الصندوق من الذھب وعمالت الدول األعضاء وأذونات الحكومات. وبما أن
الوالیات المتحدة في ذلك الوقت كانت تتمسك بنظام الصرف بالذھب، وأن الدوالر األمریكي كان
قابالً للتحویل إلى ذھب في المدفوعات الدولیة، وعلیھ فإن الدوالر سیكون العملة المستخدمة في
تسویة الحسابات بین الدول األعضاء. وعند تحدید حصص الدول األعضاء في رأسمال الصندوق
ومدى تأثیر بعض الدول على إدارة الصندوق، اقترح ھوایت أن یكون حجم الحصة ألي دولة
ً مع حجم ما تملك من الذھب والنقد األجنبي وحجم دخلھا القومي مشاركة في الصندوق متناسبا
ومدى التقلبات في میزان مدفوعاتھا. وفي ھذا االقتراح نجد أن ھوایت كان یعبر عن مصلحة
الوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت آنذاك تمتلك الجزء األكبر من االحتیاطي العالمي من الذھب

ولدیھا أعلى دخل قومي في العالم.
- تستطیع الدول التي تعاني من عجز في میزان مدفوعاتھا أن تسحب من الصندوق عمالت أجنبیة
لمواجھة ھذا العجز، ولكن ال تستطیع دولة العجز شراء عمالت أجنبیة باستمرار إذا زاد ما بحوزة
الصندوق من عملة ھذه الدولة على 200% من حصتھا. ویستطیع الصندوق أن یفرض على

الدولة المقترضة بعض اإلجراءات التي یراھا ضروریة.
وفي مؤتمر بیرتون وودز الذي عقد في شھر تموز عام 1944 والذي استمر لعدة أسابیع تم
ً لقیام صندوق النقد الدولي وانتھى المؤتمر باتخاذ االتفاق على اعتبار مقترحات ھوایت أساسا

القرار إلنشاء منظمتین ھما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر.

أھداف صندوق النقد الدولي:

إن االتفاقیة المنشئة لصندوق النقد الدولي تتضمن األھداف التي أنشئ من أجلھا صندوق النقد
الدولي وھي كالتالي:



1- المحافظة على ثبات أسعار الصرف ومنع تقلباتھا وكذلك منع األعضاء في الصندوق من
التنافس على ممارسة تخفیض قیمة عمالتھا الوطنیة.

2- العمل على خفض درجة االختالل في میزان المدفوعات للدول األعضاء وذلك بتقصیر مدة
ھذا االختالل إلى أدنى مستوى لھ أو إزالتھ.

3- العمل على زیادة حجم التجارة الدولیة وتوسیع نطاقھا وتنشیطھا وتحقیق مستویات عالیة من
التوظیف والدخل الحقیقي وتنمیة الموارد اإلنتاجیة لجمیع الدول.

4- إلغاء الرقابة والقیود على الصرف والتي تعیق نمو التجارة الدولیة والعمل على إقامة نظام
متعدد األطراف للمدفوعات التجاریة الجاریة بین الدول األعضاء في الصندوق.

5- خلق ثقة االعتماد على موارد الصندوق بین الدول األعضاء وذلك من أجل تصحیح العجز في
موازین مدفوعاتھا وتسھیل التبادل التجاري فیما بینھا.

6- تشجیع التعاون النقدي الدولي وذلك عن طریق قیام مؤسسة دائنة (صندوق النقد الدولي) التي
تفتح قنوات الحوار والتشاور بین الدول األعضاء، وذلك من أجل حل مشاكل العالم النقدیة.

المھام والوظائف التي یقوم بھا الصندوق:

باإلشارة إلى أھداف صندوق النقد الدولي السالفة الذكر ولكي یستطیع الصندوق أن یحقق ھذه
األھداف فإنھ یقوم بمھمتین رئیستین وھما كالتالي:

أ - المھمة التمویلیة وتتعلق ھذه الھمة بإمداد األعضاء بوسائل الدفع الدولیة في شكل قروض أو
تسھیالت ائتمانیة عند الضرورة ویندرج تحت ھذه المھمة الرئیسیة المھام الفرعیة التالیة:

- منح الدول التي تعاني من عجز مؤقت في میزان مدفوعاتھا الموارد الالزمة لتصحیح ھذا
االختالل دون اللجوء إلى فرض إجراءات نقدیة في اقتصادیات ھذه البلدان.

- تقدیم السیولة الدولیة الالزمة لتسویة المدفوعات الدولیة وذلك من خالل ما یسمى (بحقوق
السحب الخاصة).

- تقدیم الموارد والقروض بالتعاون مع البنك الدولي والتي تسمى بتسھیالت التصحیح الھیكلي
وھي معدة لتصحیح مسار السیاسة االقتصادیة على مستوى االقتصاد الكلي للبلد وتقدم ھذه الموارد

بالذات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض.
ب - المھمة الرقابیة واإلرشادیة ویندرج تحت ھذه المھمة المھام الفرعیة التالیة:

- المحافظة على استقرار أسعار الصرف ومنع الدول من المنافسة على تخفیض قیمة عمالئھا.
- إقامة نظام دفع متعددة األطراف ومنع فرض قیود على الصرف التي تحول دون تنمیة التجارة

وتنشیطھا.
- یقترح الصندوق على الدول األعضاء سیاسات تصحیحیة یحق لھذه الدول قبولھا وتطبیقھا وذلك

من أجل الوصول إلى توازن خارجي ذات صلة بتحقیق توازن داخلي.
- یقوم الصندوق بتقدیم النصح والمشورة إلى الدول األعضاء في مجال األمور النقدیة

واالقتصادیة.
- مراقبة النظام النقدي الدولي.



الھیكل التنظیمي لصندوق النقد الدولي:

حدد الھیكل التنظیمي لصندوق النقد الدولي األجھزة اإلداریة التالیة:
1- مجلس المحافظین: یتكون مجلس المحافظین من محافظ ونائب محافظ لكل دولة عضو في
ً للبنك الصندوق وعادة ما یكون المحافظ الذي یمثل بلده في الصندوق وزیر مالیة أو محافظا
المركزي ویعتبر مجلس المحافظین أعلى سلطة في الصندوق. ویجتمع مجلس المحافظین على

شكل جمعیة عمومیة مرة في السنة.
ً من محافظي صندوق النقد الدولي وتجتمع 2- اللجنة المؤقتة: تتكون ھذه اللجنة من 24 محافظا
مرتین في السنة. وترفع تقاریرھا عن إدارة النظام النقدي العالمي وعن االقتراحات الخاصة

بتعدیل اتفاقیة الصندوق إلى مجلس المحافظین.
3- لجنة التنمیة: تتألف ھذه اللجنة من 24 عضواً من محافظي الصندوق أو البنك الدولي. وھي
لجنة مشتركة بین صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر. وترفع تقاریرھا المتعلقة

بمشاكل التنمیة في البلدان النامیة إلى مجلس محافظي الصندوق.
4- المجلس التنفیذي: یقوم ھذا المجلس بتسییر أعمال الصندوق وإدارة شئونھ الیومیة، ویخول إلیھ
كافة الصالحیات في ھذا المجال ما عدا تلك التي تدخل في اختصاص مجلس المحافظین. ویجتمع
المجلس ثالث مرات في األسبوع في المقر الرئیسي للصندوق في (واشنطن). ویتكون المجلس
ً تعینھم أو تنتخبھم الدول األعضاء في الصندوق. ویقوم المجلس التنفیذي من 24 مدیراً تنفیذیا
التنفیذي باإلشراف على مراقبة أعمال الصندوق وإدارتھ واإلشراف على مراقبة سیاسات أسعار
الصرف التي تنتھجھا الدول األعضاء، وكذلك یشرف المجلس التنفیذي على المساعدات المالیة
ً بالقضایا المتعلقة بالنظام النقدي الدولي التي یقدمھا الصندوق إلى الدول األعضاء، ویھتم أیضا
ضمن إطار االقتصاد العالمي, وفیما یتعلق بالتصویت في داخل المجلس التنفیذي، فإنھ یوجد
خمسة مدیرین تنفیذیین تعینھم الدول األعضاء صاحبة الحصص الكبرى (الوالیات المتحدة
األمریكیة، إنكلترا، ألمانیا، فرنسا، الھند) وأن عدد األصوات التي یمثلھا كل مدیر من المدیرین
الخمسة المعینین یتحدد بحجم حصة دولتھ في رأس مال الصندوق أما المدیر التنفیذي المنتخب فإنھ
یمثل عدد أصوات مجموعة الدول التي اشتركت في انتخابھ، ویتحدد عدد أصوات المجموعة
بحجم حصص الدول األعضاء المشاركة في المجموعة. أما إذا طرح أمر للنقاش یتعلق بدولة
عضو ال یحق لھا تعیین مدیر تنفیذي یمثلھا، فإنھا ترسل إلى مجلس المدیرین التنفیذیین ممثالً

یكون لھ الحق في النقاش ولكن لیس من حقھ االشتراك في التصویت.

الموارد والحصص والقوة التصویتیة في الصندوق:

بدأ صندوق النقد الدولي في ممارسة نشاطھ عام 1947 وكان عدد األعضاء من الدول المشاركة
في الصندوق 39 دولة، والحقاً ارتفع عدد األعضاء في صندوق النقد الدولي لیصل إلى 181 بلداً
في عام 1997. وعندما ترغب دولة ما أن تصبح عضواً في الصندوق، فإنھا تقدم طلباً یتضمن
بیانات إحصائیة ومعلومات عن أوضاعھا االقتصادیة ومن ثم تقوم الدوائر المختصة في الصندوق



بحساب حصة ھذه الدولة في رأسمال الصندوق ومقارنتھا مع حصص الدولة المماثلة لھا في
األوضاع االقتصادیة وبعد ذلك تعرض الحصة المقترحة على لجنة العضویة التابعة للمجلس
التنفیذي، وبعد موافقة الدولة التي ترغب في االنضمام إلى صندوق النقد الدولي على شروط
العضویة ومنھا القیمة األولیة للحصة التي افترضتھا اللجنة، یقوم المجلس التنفیذي بالنظر في
توصیات اللجنة، ومن ثم یرفع مشروع قرار إلى مجلس المحافظین بقبول الدولة المتقدمة بطلب
العضویة لكي یعتمد ھذا القرار. وبعد ذلك تعین الدولة المعنیة ممثالً لھا یقوم بالتوقیع على اتفاقیة
قبولھا كعضو في الصندوق في واشنطن وبعد التوقیع تصبح ھذه الدولة عضواً في صندوق النقد
الدولي. وكما یحق للدول أن تصبح عضواً في صندوق النقد الدولي، یحق لھا االنسحاب من
الصندوق مع استرداد كافة المبالغ التي دفعتھا في حصتھا وتتكون موارد صندوق النقد الدولي
ً أساساً من مجموع حصص الدول األعضاء في صورة ذھب وعمالت أجنبیة. وكما سنرى الحقا
أن موارد الصندوق تأتي من مصادر متنوعة إال أن حصص األعضاء تعتبر أھم مورد من تلك

الموارد.
وتختلف حصص الدول األعضاء في الصندوق من دولة إلى أخرى من حیث الكمیة والنوعیة
ویزداد رأسمال الصندوق كلما زاد عدد األعضاء في الصندوق وكلما زاد مقدار الحصة التي
یساھم بھا كل عضو ففي عام 1947 كان رأسمال الصندوق المتراكم من الحصص 8.8 ملیار
دوالر أمریكي وعدد الدول األعضاء 39، أما في عام 1980 فقد ارتفع رأسمال الصندوق
المتراكم من الحصص إلى 40 ملیار دوالر وعدد الدول األعضاء 141 عضواً. أما حصص
الدول األعضاء في الصندوق فإنھا لیست ثابتة بل متغیرة بحسب احتیاجات الصندوق وكذلك

بحسب التغیرات التي تطرأ على األوضاع والظروف االقتصادیة للدولة العضو.
باإلضافة إلى حصص األعضاء یلجأ الصندوق إلى االقتراض لحمایة العمالت الرئیسیة وھذا ما
حدث في نادي باریس عام 1961م الذي كان یضم مجموعة العشرة والتي تم بینھا اتفاقیة تضع
بمقتضاھا دول النادي 6 ملیارات دوالر لمساعدة أي من عمالت ھذه الدول (فرنسا، وألمانیا،
وإیطالیا وھولندا وبلجیكا وانجلترا، والسوید، وكندا، والوالیات المتحدة األمریكیة والیابان). وقد
ً من أجل تدعیم موارده وزیادة قدرتھ على منح التسھیالت یلجأ الصندوق لالقتراض أیضا
االئتمانیة. وھذا ما حدث عام 1973 عندما ارتفعت أسعار النفط حیث قامت الدول المنتجة للنفط
وعلى رأسھا السعودیة بإقراض الصندوق 20 ملیار دوالر. ویضاف إلى موارد الصندوق السالفة
الذكر ما استحدثھ الصندوق عام 1969م من نظام حقوق السحب الخاصة الذي یستخدمھ في

التسھیالت االئتمانیة للدول األعضاء.
لقد حددت اتفاقیة بیرتون وودز حجم حصة كل عضو في صندوق النقد الدولي والتي تتوقف علیھا
القوة التصویتیة التي تملكھا كل دولة في إدارة الصندوق باإلضافة إلى حقوق السحب التي تتمتع
بھا على موارد الصندوق. وعلیھ فإن القوة التصویتیة المستخدمة في إدارة الصندوق تختلف من
دولة إلى أخرى ویمكن حسابھا على أساس أن اتفاقیة الصندوق تمنح كل دولة عضو في الصندوق
250 صوتاً. باإلضافة إلى صوت واحد لكل 100.000 دوالر من حصتھا. فمثالً القوة

التصویتیة للوالیات المتحدة األمریكیة عام 1952 تساوي:



وھي القوة التصویتیة األكبر آنذاك وتلیھا المملكة المتحدة بحصة مقدارھا 1300 ملیون دوالر
وقوة تصویتیة تبلغ 13250 صوتاً، ثم الصین بحصة مقدارھا 550 ملیون دوالر وقوة تصویتیة
تبلغ 2750 صوتاً وفرنسا بحصة مقدارھا 525ملیون دوالر وقوة تصویتیة تبلغ 5500 صوت
والیابان بحصة مقدارھا 250 ملیون وقوة تصویتیة 2750 صوتاً. وفي عام 1968 كانت
الوالیات المتحدة تحوز على 22% من القوة التصویتیة للصندوق وتلیھا المملكة المتحدة التي
كانت تحوز على 10.5% من مجموع القوة التصویتیة للصندوق أیضاَ. وھذه الدول الخمس
السابقة الذكر وفي فترة عام 1952 ھي صاحبة أكبر الحصص في الصندوق وعلیھ فإن لھا دوراً
ً في إدارة الصندوق ویحق لكل دولة أن تعین مدیراً واحداً من المدیرین التنفیذیین. وتتكون ھاما
ً لالتفاقیة الصادرة من الحصة التي تلتزم كل دولة عضو في الصندوق بسدادھا للصندوق وفقا

الصندوق من شقین:
الشق األول یدفع 22% من الحصة بالذھب أو الدوالر أو یدفع 10% من األرصدة الذھبیة أو

الدوالریة التي تملكھا الدولة ولھا الحق أن تدفع أقل المبلغین.
أما الشق الثاني: من الحصة فإن العضو ملتزم بدفعة بنقوده الوطنیة مقومة بالدوالر. أما االلتزام
بالشق األول فقد تناولھ التعدیل ضمن التعدیالت التي أقرھا برنامج إصالح نظام النقد الدولي عام
1976 والذي قلص دور الذھب في السیولة الدولیة وألغى دفع نسبة من الحصة بالذھب وكذلك قام

بإلغاء األسعار الرسمیة للعمالت المختلفة بالذھب.

القروض والتسھیالت التي یقدمھا الصندوق:

یمارس صندوق النقد الدولي مھامھ التمویلیة من أجل سد حاجات الدول األعضاء من السیولة
النقدیة األولیة لمعالجة االختالل المؤقت في موازین مدفوعاتھم وقد تم تطویر الوسائل التمویلیة

التي یمنحھا الصندوق منذ نشأتھ وھي كالتالي:
:(General Drawing Rights) 1- حقوق السحب العامة

إن حقوق السحب العامة شكل من األشكال القدیمة للسحب على موارد الصندوق. ومن حق الدولة
العضو أن تلجأ إلى اقتراض عمالت الدول األخرى من الصندوق، ویتم ذلك بشراء ھذه العمالت
إما بالذھب أو بالعملة الوطنیة للدولة المشتریة، ولكن ھذا الحق للسحب محدود ومقید بالشروط

التالیة:
- یحدد حق السحب من حیث المبلغ بحدود ال تتجاوز ما یسحبھ العضو من موارد الصندوق خالل
ً إلى زیادة ما بحوزة الصندوق من سنة، 25% من قیمة حصتھ وأن ال یؤدي السحب عموما



تراكمات عملة العضو عن 200% من قیمة حصتھ.
- استخدام العمالت التي یتم الحصول علیھا من الصندوق في الغرض التي منحت من أجلھ، وعادة
ما یكون ھذا الغرض ھو عالج العجز المؤقت في میزان المدفوعات الجاریة أو توسیع الصادرات

وال یجوز استخدام ھذه الموارد في تصدیر رؤوس األموال إلى الخارج.
- أن ال تكون العملة التي یطلبھا العضو عملة نادرة ال یستطیع الصندوق تلبیة حاجتھ منھا نظراً

للطلب المتزاید علیھا من قبل الدول األخرى.
- أن تكون الدولة التي ترغب في سحب الموارد من الصندوق غیر مخلة بااللتزامات التي

تفرضھا االتفاقیة المنشئة للصندوق على الدول األعضاء.
- ال یجوز استخدام موارد الصندوق ألغراض اإلغاثة أو التعمیر أو سداد دیون الحروب.

- قیام الدولة بإعادة شراء عملتھا والعمالت األجنبیة التي قامت بشرائھا عند االقتراض وھذا ما
یمكن صندوق النقد الدولي من االستمراریة في نشاطھ وتقدیمھ الموارد المالیة للدول األخرى.
ومن النشاطات التي یقوم بھا الصندوق اإلشراف على تنفیذ االلتزامات التي التزمت بھا الدول

األعضاء في الصندوق طبقاً لالتفاقیة المنشئة للصندوق وھي كما یلي:
- اإلشراف على التزام األعضاء في الصندوق بالعمل على استقرار أسعار الصرف في بلدانھا.

- اإلشراف على منع فرض قیود على عملیات الصرف ویستثنى من ھذا االلتزام القیود التي
تفرض على الصرف لتنظیم حركة رؤوس األموال غیر الطبیعیة والتي تھدف إلى المضاربة أو
الھروب. ویستثنى أیضاً القیود التي تفرضھا الدولة بغرض مواجھة دولة أخرى یكون الصندوق قد

أعلن عن ندرة عملتھا.
- اإلشراف على التزام كل دولة عضو بإعادة شراء عملتھا المتراكمة في رصید عضو آخر في
ً لتسدید المدفوعات الجاریة. الصندوق إذا طلب ذلك العضو اآلخر، وخاصة إذا كان ذلك الزما

وتتم إعادة الشراء إما بالذھب أو العملة الوطنیة للعضو اآلخر.
- اإلشراف على التزام الدول األعضاء بتقدیم بیانات عن أوضاعھا االقتصادیة وخاصة المتعلقة
بموازین مدفوعاتھا وأسباب العجز فیھا، واألرصدة الدولیة لھذه الدول، واستثماراتھا الخارجیة
وتجارتھا الخارجیة، ودخلھا القومي وأسعار الصرف والرقابة علیھا، وغیرھا من األمور
االقتصادیة. وقد فشل الصندوق في مھمتھ اإلشرافیة على تنفیذ االلتزامات التي تعھدت بھا الدول
األعضاء في الصندوق وبالتالي فشل الصندوق في اإلشراف على النظام النقدي الدولي لألسباب

التالیة:
- لم تلتزم الدول األعضاء في الصندوق بإتباع سیاسة نقدیة معینة، وإنما قامت ھذه الدول بتطبیق

سیاسة نقدیة مناسبة ال تتعارض مع أحكام اتفاقیة الصندوق.
- ابتعاد الكثیر من الدول األعضاء في الصندوق عن تطبیق أسعار صرف العمالت التي حددت
بعد الحرب العالمیة الثانیة بطریقة تحكمیة ولم تأخذ بعین االعتبار أثر المتغیرات الدولیة على
الھیاكل االقتصادیة المختلفة. وعلیھ قامت الدول األعضاء بانتھاج أسالیب متنوعة في تحدید أسعار

الصرف دون الحصول على موافقة الصندوق.
- إعالن الوالیات المتحدة عن إلغاء قابلیة الدوالر للتحویل إلى ذھب عام 1971، مما أحدث
ً في األسواق النقدیة الدولیة، ودفع الكثیر من الدول إلى تعویم عمالتھا، وتخفیض قیمة اضطرابا
الدوالر بالنسبة للذھب في نھایة عام 1971، وفي الشھر الثاني من عام 1973 تأكد فقدان



الدوالر لدوره الرئیسي الذي احتلھ في النظام النقدي الدولي منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وتأكد
عجزه عن القیام بوظیفتین وھما: الدوالر كأداة ثابتة لقیاس القیم، أو االحتفاظ بھ للمدفوعات
اآلجلة. وھذا یعني زعزعة ركن رئیسي من أركان النظام النقدي الدولي الذي أوجدتھ اتفاقیة
بیرتون وودز. وھذه نقطة البدایة التي أنطلق منھا الصندوق في إدخال التعدیالت على اتفاقیة
إنشائھ وذلك من أجل األخذ بعین االعتبار الواقع الجدید في العالقات النقدیة الدولیة. ففي عام
1978 تم إدخال العدید من التعدیالت على أحكام اتفاقیة الصندوق وھذا التعدیل ھو التعدیل الثاني.
أما التعدیل األول فقد تم حدوثھ عام 1969 والذي بموجبھ تم إنشاء حقوق السحب الخاصة
واستحدث الصندوق تسھیالت ائتمانیة جدیدة تؤدي إلى زیادة السیولة الدولیة التي تمكن من مقابلة

االحتیاجات المتزایدة لوسائل الدفع الدولیة.
(Special Drawing Rights (SDR 2- حقوق السحب الخاصة

یؤخذ بعین االعتبار أن حقوق السحب الخاصة ھي نوع جدید من األصول الدولیة التي یمكن أن
تستخدمھا الدولة في تسویة المدفوعات الدولیة باإلضافة إلى احتیاطیاتھا من الذھب والعمالت
األخرى. وقد أنشئت حقوق السحب الخاصة بمقتضى التعدیل على االتفاقیة المنشئة للصندوق عام
1969 والذي جعلھا توفر المزید من السیولة الدولیة الالزمة لسداد االلتزامات الدولیة. وتختلف
حقوق السحب الخاصة اختالفاً أساسیاً عن حقوق السحب العامة رغم تماثل األسس التي تقوم علیھا
كل منھما. وتستمد حقوق السحب الخاصة قوة إبرائھا القانونیة في مجال المدفوعات الدولیة من
التزامات الدول األعضاء في الصندوق بقبولھا في أي وقت، ومن أیة دولة وضمن قیمة إجمالیة
محددة، على أن یدفع مقابلھا عملة قابلة للتحویل. ویقوم الصندوق بتوزیع حقوق السحب الخاصة

على الدول األعضاء بناء على حجم حصة كل منھما في الصندوق.
وتستخدم حقوق السحب الخاصة وحدات نقود حسابیة دفتریة تنشأ إداریاً ویتم تقییدھا محاسبیاً في
صندوق النقد الدولي في حساب مستقل من الحساب العام تحت اسم حساب السحب الخاص. وبذلك
یساھم إنشاء حقوق السحب الخاصة في زیادة حجم االحتیاطیات الدولیة وتوفیر السیولھ، دون أن
تكون خاضعة لتأثیر أحوال موازین المدفوعات للدول صاحبة العمالت االرتكازیة أو التأثیر بكمیة

إنتاج الذھب.
وقد صدرت قیمة وحدة السحب الخاص في الفترة 1970-1974 عند إصدارھا بما یساوي
محتوى الدوالر األمریكي من الذھب (0.888671غرام). ولكن ابتداء من تموز 1974 تقرر أن
تحدد قیمة وحدة السحب الخاص على أساس سلة من عمالت 16 دولة یتم تحدیدھا من بین الدول
التي ال یقل نصیب صادراتھا من الصادرات العالمیة عن 1%. وقد حدد لكل عملة من تلك
العمالت وزن بنسبة مئویة تتوافق مع حصة الدولة صاحبة العملة من المبادالت التجاریة العالمیة.
وبذلك احتلت عمالت الدول الصناعیة الكبرى في ھذه السلة وزناً ممیزاً حیث كان الوزن النسبي
عام 1978 للدوالر 33%، وللمارك األلماني 12.5% والجنیھ اإلسترلیني 7.5%، والفرنك
الفرنسي 7.5%، والین الیاباني 7.5%، وابتداء من عام 1981 تحددت قیمة وحدة حقوق
السحب الخاص على أساس سلة من عمالت الدول الخمس األعضاء في الصندوق وصاحبة
النصیب األكبر من المبادالت التجاریة العالمیة وھي: الدوالر األمریكي، الین الیاباني، المارك
األلماني، الجنیھ اإلسترلیني، الفرنك الفرنسي. ویقوم صندوق النقد الدولي بتحدید قیمة وحدة
السحب الخاصة یومیاً. وعلیھ یختلف الوزن النسبي لكل عملة من ھذه العمالت الخمس داخل سلة



العمالت. ویتم تعدیل ھذا الوزن كل خمس سنوات وفقاً للتغیرات التي تطرأ على حصة كل دولة
في التجارة العالمیة.

وفي عام 1995 بلغ مجموع إصدارات حقوق السحب الخاصة 21.4 ملیار وحدة وھي تساوي
ً أنھ من بین 181 2.3% من حجم االحتیاطي النقدي العالمي مقابل 8.4% عام 1992، علما
عضواً في الصندوق یوجد 38 عضواً لم یتلق أیة مخصصات من حقوق السحب، وبعد أن كانت
ً في الفترة 1971-1974 تغیرت تغیراً كبیراً لتصبح قیمة وحدة السحب تساوي دوالراً أمریكیا

قیمتھا في عام 1995 (1.75) دوالر.
یستطیع أعضاء صندوق النقد الدولي المشتركون في إدارة حقوق السحب الخاصة أن یستخدموا
ھذه الحقوق دون موافقة مسبقة من الصندوق أو من باقي األعضاء المشتركین على ھذا
االستخدام. ویحق لمالك حقوق السحب الخاص أن یستبدلھا بعملة أجنبیة قابلة للتحویل من أجل
إبرام صفقة وذلك بقیام الصندوق بتعیین العضو المشترك اآلخر، والذي سیقوم بتوفیر العمالت
القابلة للتحویل مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة. وال بد من ذكر أن تعیین العضو المشترك
اآلخر یتم بناء على قوة میزان مدفوعاتھ ومركز احتیاطاتھ من العمالت األجنبیة والذھب.
باإلضافة إلى ذلك فإن التزام العضو المشترك بتقدیم العملة القابلة للتحویل محدد بالحق الذي تصل
فیھ حیازتھ من حقوق السحب الخاصة التي وزعت علیھ أو أي حد أعلى یتم االتفاق علیھ بین

العضو المشترك والصندوق.
بعد أن یقوم العضو المشترك بتقدیم العملة القابلة للتحویل مقابل وحدات من حقوق السحب
الخاصة، علیھ أن یقوم بإعادة تكوین حیازتھ من حقوق السحب الخاصة بحیث تكون متطابقة مع
قواعد وأسس إعادة التكوین التي اختطھا الصندوق طبقاً لقانونھ األساسي. أما الدولة المستفیدة فإنھا
تلتزم باسترداد حقوق السحب الخاصة التي كانت تملكھا واستخدمتھا في الحصول على عملة قابلة
للتحویل، وذلك بأن تقدم عملة قابلة للتحویل مقابل حقوق سحب خاصة تحصل علیھا مرة أخرى،
وھذا ما یحقق التوازن في الدولة المستفیدة بین ما تملكھ من حقوق السحب الخاصة وبقیة األصول
التي تستخدمھا كاحتیاطیات. ولكن ھذا االلتزام ال ینسحب إال على ما یزید عن 70% من قیمة
حقوق السحب الخاصة المملوكة للدولة المستفیدة وفي فترة أساسیة مقدارھا خمس سنوات،
وبطریقة أخرى یمكن توضیح ھذه النقطة بأن الدولة المستفیدة ال تلتزم إال بسداد أو رد 30% من
قیمة ھذه الحقوق. كما أن الدولة المستفیدة تلتزم بدفع فائدة مقابل استخدامھا لحقوق السحب

الخاصة.
3- تسھیالت التمویل التعویضي:

یقدم صندوق النقد الدولي ھذا النوع من التسھیالت للدولة النامیة المصدرة للموارد األولیة
كتعویض لھا عن التقلبات الحادة في أسعار صادراتھا من المواد األولیة نتیجة ظروف خارجة عن
إرادتھا مثل إصابة المحاصیل الزراعیة بآفات زراعیة أو حلول موسم زراعي غیر مالئم نتیجة
للجفاف وعدم سقوط األمطار مما یلحق بالدولة أضراراً كبیرة. وللتخفیف من اآلثار االقتصادیة
لھذه الصدمات الخارجیة یسمح لھذه الدول األعضاء في الصندوق باقتراض ما یصل إلى %95

من حصتھا بموجب ھذا التسھیل على أن یتم سداده خالل الفترة ما بین 3-5 سنوات.
4- تسھیالت الصندوق الممتدة:



أنشئ ھذا النوع من التسھیالت في عام 1974 لعالج العجز في موازین المدفوعات الناشئ عن
اختالالت ھیكلیة في اإلنتاج أو التجارة. ویحتاج عالج ھذا النوع من العجز إلى فترة زمنیة غیر
قصیرة تسمح بتوظیف وإجراء التعدیالت الالزمة، وھذا یعني إتاحة التسھیالت االئتمانیة من
موارد الصندوق إلى الدولة صاحبة العجز على مدى 3 إلى 4 سنوات، على أن تقوم بسداد ھذه

التسھیالت خالل فترة زمنیة تستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
5- التسھیالت البترولیة:

قام الصندوق بتنظیمھا في عام 1974 نتیجة لالرتفاع الشدید في أسعار البترول ومنتجاتھ والذي
أدى إلى إصابة موازین المدفوعات في العدید من البلدان المستوردة للنفط بالعجز. وقد ارتكز
ً في الصندوق في تمویل ذلك على االقتراض من الدول الصناعیة والبترولیة التي حققت فائضا
موازین مدفوعاتھا وأھمھا السعودیة والكویت وإیران وكندا وألمانیا االتحادیة آنذاك. إال أن

المستفید األكبر من ھذا النظام كانت الدول الصناعیة.
6- التسھیالت التمویلیة:

ً في نمو التي تستخدم لتمویل االحتیاطات من بعض السلع اإلستراتیجیة التي تلعب دوراً مھما
اقتصادیات بعض البلدان مثل سلعة البترول ویبلغ حجم ھذا اإلقراض بنسبة تقارب 50% من

حصة العضو.

المآخذ على أداء وسیاسات صندوق النقد الدولي:

تشیر الكثیر من التحلیالت التي تجري لتقییم سیاسات وأداء صندوق النقد الدولي على أنھ توجد
مآخذ وتحفظات على سیاسات وأداء الصندوق منھا ما یلي:

1- تسیطر الدول الصناعیة المتقدمة الخمس الكبرى وعلى رأسھا الوالیات المتحدة على إدارة
الصندوق وتنفرد الوالیات المتحدة بـ 20% من القوة التصویتیة وذلك ألنھا تملك 20% من
رأسمال الصندوق وعلیھ فإن من أھم األھداف اإلستراتیجیة لصندوق النقد الدولي تشجیع الدول
النامیة على االستدانة الخارجیة وتقیدھا بشروط الدین الخارجي وذلك من أجل جني األرباح
الخیالیة وإحكام السیطرة على اقتصادیات الدول النامیة. وھكذا فإن البلدان الرأسمالیة االحتكاریة
تتخذ من صندوق النقد الدولي أداة طیعة بیدھا من أجل تنفیذ مشاریعھا في اإلقراض الخارجي
وخلق فرص االستثمار الجیدة في البلدان النامیة وذلك تحت غطاء شعارات المساعدة والمعونة
ً ومؤامرات دنیئة للسیطرة على الدول النامیة وغیر ذلك من الشعارات التي تخفي ورائھا خططا
وثرواتھا. وبغض النظر عن األھداف المعلنة لصندوق النقد الدولي فإن اتجاھاتھ اإلستراتیجیة
تسیر في اتجاه تشدید الخناق على البلدان النامیة ودفعھا نحو المزید من االستدانة الخارجیة لكي
تكبل بدیون باھظة تستطیع من خاللھا الدول الدائنة فرض شروطھا ومصادرة القرار الوطني

للدول النامیة المدینة.
2- عندما یمنح صندوق النقد الدولي التسھیالت المالیة وخاصة إلى الدول النامیة یشترط إتباع
سیاسات معینة لإلصالح االقتصادي وفي مجاالت متعددة تؤدي إلى ارتھان االقتصادیات المدینة
لمشیئة البلدان الرأسمالیة المتقدمة، أما سیاسات التغیر الھیكلي في اقتصادیات الدولة المدینة والتي



یفرضھا صندوق النقد الدولي فإنھا تلزم البلدان المدینة بتطبیق سلسلة من اإلجراءات التي تضر
بمصالح وسیاسات البلدان النامیة.

فعلى صعید التجارة الخارجیة یتقدم صندوق النقد الدولي بمطالبة الدول المدنیة بما یلي:
أ - خفض سعر صرف العملة الوطنیة وفتح سوق حرة لصرف العمالت األجنبیة.

ب - تحریر التعامل بالنقد األجنبي وإلغاء نظام الرقابة علیھ إذا وجدت.
ج- تحریر التجارة الخارجیة (الصادرات، الواردات من القیود المفروضة ودعم أنشطة القطاع

الخاص).
إن ھذه اإلجراءات السابقة الذكر تدفع الدولة إلى التخلي عن حمایة المنتجات الوطنیة وفرض نمط
التجارة الحرة وإعطاء الفرص المناسبة للفئات الطفیلیة في تحقیق المزید من األرباح واالستغالل.

وعلى صعید اإلنفاق القومي فإن صندوق النقد الدولي یفرض شروطھ التالیة:
أ - إلغاء الدعم الحكومي عن السلع التموینیة التي تعتبر المصدر الرئیسي للفقراء.

ب - رفع الضرائب وتنویعھا على السلع والخدمات المختلفة والحد من توظیف العمالة في
مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة.

ج- رفع أسعار منتجات القطاع العام ورفع سعر الفوائد المدینة والدائنة.
د- خفض االتفاق الحكومي الجاري.

وتلحق ھذه اإلجراءات التي یفرضھا صندوق النقد الدولي على الدولة المقترضة ضرراً كبیراً
بالشریحة االجتماعیة الفقیرة من المجتمع، وأحد األمثلة على ذلك طلب صندوق النقد الدولي من
الدول المقترضة إزالة الدعم عن بعض السلع الضروریة مثل الخبز والمحروقات حتى تتمكن ھذه
الدول من سداد دیونھا لصندوق النقد الدولي وعلیھ فإن سیاسات اإلصالح االقتصادي التي
یفرضھا الصندوق على الدول المقترضة سیاسات انكماشیة یغلب علیھا إدارة الطلب في المدى
القصیر والمتوسط. ومن زاویة المشروطیة وخاصة بعد عدم مقدرة المكسیك على سداد دیونھا في
عام 1982م أصبحت الدول النامیة ال تستطیع الحصول على المساعدات والقروض من أي جھة
أخرى إال بعد الرجوع إلى الصندوق وإبرام االتفاقیات معھ والحصول على شھادة الصالحیة

االقتصادیة والجدارة االئتمانیة.
وفیما یتعلق بالسیاسة االستثماریة فإن صندوق النقد الدولي یطلب من الدول المدینة القیام بما یلي:
أ - تشجیع االستثمارات األجنبیة الخاصة وطمأنة الشركات المستثمرة وإعطائھا الضمانات الكافیة.

ب - سن القوانین التي تحمي مصالح القطاع الخاص المحلي واألجنبي.
ج- إعطاء وضع خاص ممیز لالستثمارات األجنبیة وذلك بإعفائھا من الضرائب والرسوم

الجمركیة وتمكینھا من الحصول على المواد األولیة واألراضي بأسعار زھیدة.
د- منح الحق للشركات األجنبیة المستثمرة بتحویل أرباحھا ودخول العاملین فیھا بالعمالت األجنبیة

إلى الخارج.
أما على صعید االستدانة الخارجیة فإن صندوق النقد الدولي یجبر الدول المدینة على التخلي عن
الدعم المالي للسلع الضروریة لمواطنیھم. كما ویلزم ھذه الدول بتخفیض عمالتھم مقابل العمالت
األخرى حتى تصبح أسعار المواد األولیة المصدرة إلى الخارج في ھذه الدول رخیصة. ویلزم
الصندوق أیضاً البلدان المدینة بتقلیص اإلنفاق على القطاعات الخدمیة كالصحة والتعلیم واإلسكان



والضمان االجتماعي وفي المقابل یطالب الصندوق ھذه البلدان برفع الضرائب على الخدمات
الیومیة مثل الكھرباء والماء والنقل واالتصاالت الھاتفیة وجمیع الخدمات األخرى.

وعلیھ فإن السیاسة التي یعتمدھا صندوق النقد الدولي ویطبقھا على البلدان المدینة تجعل من ھذه
البلدان أسواقاً مفتوحة للبضائع الرأسمالیة الكاسدة وبأسعار عالیة وتحول االقتصاد القومي للبلدان
المدینة والقائم عل بعض الضوابط والتوازنات إلى اقتصاد مفتوح تعبث بھ الرأسمالیة الجشعة

والتي ال تعرف إال المزید من األرباح الجشعة.
3- إن معظم القروض والتسھیالت االئتمانیة التي یمنحھا الصندوق كانت تأخذ طریقھا إلى الدول
الصناعیة المتقدمة، وھذا ما حدث مع حقوق السحب الخاصة التي لم تنل منھا الدول النامیة إال

القلیل وحصلت الدول المتقدمة على النصیب األكبر.
4- یتحفظ البعض على توسیع حجم السیولة الدولیة باالعتماد على نظام حقوق السحب الخاصة
ً من المغاالة تؤدي إلى زیادة معدالت التضخم وخاصة في ظل الركود وذلك ألنھ یتضمن نوعا

االقتصادي وانتشار البطالة في العدید من الدول الصناعیة.
5- إن سیاسات صندوق النقد الدولي تتناسب وتراعي األوضاع االقتصادیة للدول الرأسمالیة

المتقدمة على حساب األوضاع االقتصادیة للدول النامیة التي تحتاج إلى معالجات خاصة.
ثانیاً: دور صندوق النقد الدولي في معالجة األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة الراھنة 2008م:

في مطلع ثالثینیات القرن الماضي انفجرت أزمة الكساد الكبیر واستمرت في آثارھا السلبیة حتى
نھایة الحرب العالمیة الثانیة حیث رأت الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة وعلى رأسھا
الوالیات المتحدة األمریكیة إلى ضرورة إنشاء صندوق للنقد الدولي یتولى الشؤون المالیة العالمیة
وفعالً ھذا ما حدث عام 1946م حیث تم إنشاء الصندوق بعد انعقاد مؤتمر بریتون وودز في
الوالیات المتحدة وقد مارس الصندوق نشاطاتھ الطبیعیة منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى
لحظة اندالع االزمة المالیة العالمیة الراھنة 2008 حیث أفقدتھ ھذه األزمة الكثیر من اللمعان

الذي حظي بھ.
وفي إحدى قمم مجموعة العشرین المنعقدة بعد انفجار األزمة تم مناقشة دور الصندوق قبل اندالع
األزمة وبعدھا حیث بدا للعیان أن الصندوق جزء من األزمة ولیس منظمة رائدة تسعى لمعالجة

المنعطفات الحادة في االقتصاد المالي العالمي كما ھو الحال في األزمة المالیة العالمیة الراھنة.
وعلیھ فإن العوامل التي قادت إلى إضعاف مكانة صندوق النقد الدولي ھي كما یلي:

1- قام الكثیر من المحللین والخبراء االقتصادیین بالتنبؤ بوقوع األزمة المالیة الراھنة وذلك قبل
اندالعھا بفترة طویلة معتمدین في تحلیلھم على فقاعة الرھن العقاري وغیرھا من الفقاعات
ً من أجل القیام بالدراسات والتحلیالت المماثلة إال أن صندوق النقد الدولي لم یحرك ساكنا
والتوصیات التي تثبت ما ذھب إلیھ الخبراء والمحللین ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي
یمثل الجھة الوحیدة التي تؤثر على صانعي القرار وعلیھ فإن موقفھ الغیر مكترث لتحذیرات
الخبراء والمحللین قاد إلى وقوع األزمة من دون إنذار مبكر وقامت الحكومات بلوم صندوق النقد

الدولي على ھذا التقصیر الكبیر.
2- عندما وقعت األزمة فشل الصندوق في وضع إستراتیجیة لمعالجة األزمة ولعبت الحكومات
ً في اتخاذ التوصیات وإقرارھا لعالج األزمة وانحصر وخبراء مجموعة العشرین دوراً رئیسیا



ً أن دوره الطبیعي ھو قیادي وتوجیھي لالقتصاد دور الصندوق في تنفیذ التوصیات متناسیا
العالمي.

3- وجھت الدول النامیة والناشئة في مجموعة العشرین اتھامات إلى صندوق النقد الدولي بأنھ أداة
طیعھ بید بعض الحكومات الغربیة وعلى رأسھا الوالیات المتحدة األمریكیة حیث یقوم الصندوق
بتنفیذ السیاسات التي تملیھا علیھ ھذه الحكومات بشكل أعمى وھذا ما أدى إلى وقوع األزمة التي
عصفت باالقتصاد العالمي في حین كان یجب على الصندوق أن یلعب دوراً مستقالً لكي ال یقع في
خطأ الحكومات وتساھم الوالیات المتحدة االمریكیة باكبر حصة في رأس مال الصندوق. حتى
اآلن وقد كانت تشكل 36% من مجموع حصص الصندوق عن التأسیس ولكنھا انخفضت حتى
وصلت إلى 20.8% ثم إلى 16.77% مقابل 5.88% أللمانیا و 4.86% لكل من بریطانیا
وفرنسا و 3.66% للصین. وبالرغم من ھذا االنخفاض الملحوظ في حصة الوالیات المتحدة إال
أن آلیة اتخاذ القرارات في الصندوق ال تزال خاضعة للوالیات المتحدة حیث أن الوالیات المتحدة

تستطیع تعطیل أي قرار یتخذه الصندوق إذا ما كان ال یخدم مصالحھا.
ومع ظھور تغیر في توازن القوى االقتصادیة وبروز كیانات اقتصادیة عمالقة مثل الیابان،
والصین، والھند، والبرازیل، وروسیا وغیرھا حیث أصبح من المؤكد أن تتربع قوى اقتصادیة
ناشئة كالصین على قمة االقتصاد العالمي. علماً بأنھا ما تزال تتمتع بوزن نسبي في إدارة صندوق
النقد الدولي وأقل أھمیة من وزن دول أخرى تأتي بعدھا في الخریطة االقتصادیة بمسافة كبیرة
مثل بلجیكا وھولندا. ومن الضروري أن تتمتع الدول الناشئة بوزن نسبي أكبر یعكس نفوذھا

االقتصادي.
وھذا ما اعترفت بھ الیابان ودول أوروبا حیث جاء على لسان رئیس المفوضیة األوروبیة "جوزیھ
مانویل باروزو" بأنھ قد حان الوقت لتخفیض تمثیل دول أوروبا في المؤسسات المالیة الدولیة

إلتاحة مساحة أكبر أمام الصین وغیرھا من الدول الناشئة األخرى".
ولخلق دور فعال لصندوق النقد الدولي في عالج التداعیات التي أوقعتھا األزمة المالیة الراھنة
2008م في االقتصاد المالي العالمي علیھ القیام بتفعیل وتطویر أدواره ومواقفھ في النواحي

التالیة:
1- العمل على منع وقوع مثل ھذه األزمة مرة أخرى: وللوصول إلى ھذا الھدف على الصندوق
أن یقوم بإجراء تعدیالت في طبیعة الدور الرقابي الذي یقوم بھ في النظام النقدي العالمي وبأسرع
وقت ممكن إذ یقتصر دور الصندوق قبل وقوع األزمة على متابعة األوضاع المالیة والنقدیة للدول
األعضاء بصورة ثنائیة ومن ثم تقدیم المعلومات المناسبة طبقاً لرؤیتھ حول سیر األحداث المالیة
والنقدیة في كل دولة على انفراد، ومن المفروض أن یتطور ھذا الدور لكي یمكن الصندوق من
ممارسة دور رقابي لألوضاع المالیة بشكل متعدد األطراف على المستوى الدولي وھذا ما یشكل

تعدیالً جذریاً في مھام الصندوق.
2- تطویر إستراتیجیة التعامل مع األزمات: أظھرت األزمة المالیة الراھنة أن نقص الموارد
المالیة عند الدول األعضاء في الصندوق یخلق المخاطر، وعلیھ فإنھ یجب على الصندوق وفي
عالم ما بعد األزمة أن یزید من موارده المالیة بھدف تأمین الحجم الالزم من الموارد المالیة للدول
األعضاء التي تتعرض إلى نقص في احتیاطاتھا المالیة بسبب األزمة المالیة الراھنة وبشروط



اقراض میسرة لكي تستطیع الدول األعضاء في الصندوق استعادة مستویات نشاطاتھا االقتصادیة
بسھولة.

3- أبرزت األزمة المالیة الحالیة عن عجز موارد الصندوق من االحتیاطات النقدیة لمواجھة
متطلبات االستقرار النقدي في الدول األعضاء، حیث أن األزمة المالیة الراھنة تدفع الصندوق
لتطویر نظم مبتكرة لتأمین احتیاطات دولیة دائمة مما یجنب الدول األعضاء االحتفاظ باحتیاطیات

نقدیة فائضة عن الحاجة.
4- یتطلع المحللون في أن یتمكن الصندوق في المستقبل من ممارسة مھام الرقابة على النظام
المالي العالمي وذلك بالتعاون مع مجلس االستقرار المالي العالمي وھذا ما یمكن من التدخل في

الوقت المناسب من أجل منع تدھور األوضاع في األسواق المالیة العالمیة.
FASP 5- وكنتیجة لألزمة الراھنة یتطلع صندوق النقد الدولي ببدء برنامج تقییم القطاع المالي
مما یمكنھ ممارسة قدر أكبر من الرقابة المالیة واالقتصادیة. ولكن ھذا الدور یتطلب ضرورة
تعزیز القدرة الرقابیة للصندوق على الدول المتقدمة وعلى األسواق المالیة األكثر تأثیراً في العالم،
وھذا یتطلب منح الصندوق صالحیات تتجاوز صالحیاتھ قبل انفجار األزمة والمتعلقة بقدرتھ على

القیام بالتقییم والرقابة على األوضاع للدول األعضاء.
6- وبشكل عام ال بد من إعادة النظر في الصالحیات الممنوحة للصندوق لتشمل لیس فقط
السیاسات االقتصادیة الكلیة وإنما أیضاً سیاسات االستقرار المالي التي یمكن أن تحدث تأثیراً على
مستویات االستقرار في العالم. وذلك بدالً من تركیز الصندوق على توازن میزان المدفوعات
واالستقرار المالي والنقدي اللذان یھتم بھما الصندوق. وكذلك فإن اتساع أسواق المال في ظل
العولمة الجدیدة ال بد أن یرافقھ منح صالحیات أكثر لصندوق النقد الدولي من أجل مراقبة

تحركات رؤوس األموال ومنع أي مخاطر تصدر عنھا.
7- بعد وقوع األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة في 2008م اعتبرت الموارد المالیة لصندوق
ً نظراً إلى حاجة الدول األعضاء لالقتراض ولذلك لجأ صندوق النقد النقد الدولي محدودة نسبیا
الدولي إلى األعضاء الذین لدیھم فوائض مالیة لتوفیر الموارد ودعم قدرتھ على توفیر المساعدة
في أوقات الطوارئ. وقد برھنت األزمة الحالیة على مدى قصور موارد الصندوق في تلبیة
ً على بیع مخزونھ من احتیاجات االستقرار المالي واالقتصادي في العالم. ویعمل الصندوق حالیا
الذھب الذي یملكھ لكي یوفر الموارد المالیة الالزمة. كما وتنطوي المراجعة لحصص الدول
األعضاء من زیادة جوھریة في إجمالي موارد الصندوق مما یدعم قدرتھ على توفیر االحتیاجات
ً المالیة للدول األعضاء في األجل الطویل، وھذا ما یحقق االستقرار المالي واالقتصادي أیضا

للدول األعضاء.
8- حقوق السحب الخاصة ھي أصل احتیاطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969
لدعم التوسع في التجارة الدولیة ولرفع االحتیاطات النقدیة للدول األعضاء حینما تنشأ الحاجة
وعلیھ كان قیام صندوق النقد الدولي وخاصة بعد وقوع األزمة المالیة الراھنة بزیادة جوھریة في
توزیعات حقوق السحب الخاصة مما تؤدي إلى تحسینات جوھریة في أوضاع االحتیاطات الدولیھ
لألعضاء وبصفة خاصة للدول الناشئة. ولكن عملیة ربط توزیع حقوق السحب الخاصة لنظام
الحصص في الصندوق تقلل من الفوائد المرجوة لمثل ھذا التوزیع على االحتیاطات الدولیة للدول

الفقیرة.



ً أن یقع تحول جذري في شروط المساعدات التي یقدمھا الصندوق للدول 9- ویفترض أیضا
األعضاء وخاصة تكلفة اإلقراض من الصندوق وزیادة في الموارد المتاحة لإلقراض بشروط

میسرة.
ً أن یلعب الصندوق في المستقبل دور المقرض األخیر لدول العالم ً نظریا 10- ویفترض أیضا
وذلك من أجل أن تستطیع ھذه الدول الحصول على القروض الالزمة لھا من الصندوق وھي مھمة
صعبة علیھ في الوقت الحالي حیث أن ھذه المھمة تتطلب حجماً كبیراً من الموارد تفوق إمكانیات
صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور. ولذلك تجد دول العالم مضطرة
لالحتفاظ بقدر مناسب من االحتیاطیات یتناسب مع احتیاجاتھا المستقبلیة وعلیھ فإن قسماً كبیراً من
ھذه االحتیاطات على مستوى العالم ال یتم استخدامھ مما یترتب على ذلك تكلفة فرصة ضائعة
ضخمة على مستوى العالم بأكملھ وعلیھ فإن تعظیم العائد من االحتیاطیات یتم بقیام صندوق النقد
الدولي بإنشاء مجمع لالحتیاطات على المستوى العالمي وذلك من خالل تجمیع االحتیاطات
القطریة في ھذا المجمع ویتم على أساس ھذا النظام تسھیل حصول الدول على االحتیاطات الكافیة
لھا على أن یكون متناسباً مع قدرتھا على رد تلك االحتیاطات وعلیھ فإن ھذا النظام یمكن صندوق
النقد الدولي من أن یقوم بمھمة المقرض األخیر وفي نفس الوقت یمكن الصندوق من إدارة كمیات
ضخمة من االحتیاطیات الدولیة التي تؤھلھ أن یلعب دور المقرض األخیر بجدارة وفاعلیة وبما

یساعد على خفض مستوى االحتیاطات القطریة.
11- إصالح نظام الحصص: إن حصة الدولة في صندوق النقد الدولي تمثل مساھمتھا في رأسمال
الصندوق وھي (الحصة) تحدد من جھة القوة التصویتیة للعضو في الصندوق ومن جھة أخرى
تحدد التسھیالت المالیة التي یحصل علیھا العضو من الصندوق. ویوصف التوزیع الحالي
للحصص بعدم العدالة بین الدول ونخص بذلك الدول الفقیرة وھي الدول األكثر حاجة لمساعدة
صندوق النقد الدولي وأیضا الممثلة تمثیالً اقل ما یجب في الصندوق، ولذلك ً فإن وزن قوتھا
التصویتیة ضعیف جداً وعلیھ فان الصندوق بحاجة إلى إصالح النظام الحالي للحصص وذلك من
أجل إتاحة الفرصة أمام الدول األقل تمثیالً في الحصص لكي تمثل بصورة أكبر وخاصة الدول

الفقیرة. وھذا من أجل تقلیص ھیمنة الدول الغنیة على عملیات اتخاذ القرار.
12- تقدیم ما یلزم من مساعدات فنیة: لقد حدث تحول جوھري في المھام التي یقدمھا صندوق
النقد الدولي من تقدیم مساعدات مالیة للدول األعضاء وعند الحاجة إلى تقدیم مساعدات فنیة للدول
األعضاء وخاصة الدول الفقیرة منھا ومن أھم مجاالت المساعدة الفنیة ھي مكافحة غسیل األموال
وتمویل اإلرھاب، ومساعدة الدول الفقیرة على استیعاب المساعدات من الدول المانحة. والمساعدة
في كیفیة تقدیم وتبویب البیانات اإلحصائیة بالشكل وبالصور التي تسھل عمل التحلیالت

االقتصادیة والمالیة وغیرھا من المجاالت األخرى.
13- توجھ بعض االنتقادات إلى درجة الحوكمة والشفافیة التي یتمتع بھا صندوق النقد الدولي.
فمثالً ھناك نقص في الشفافیة عند اختیار مدیر صندوق النقد الدولي واألشخاص المھیمنین فیھ
على أساس الجنسیة وحصة الدولة التي ینتمي إلیھا المرشح بدالً من أن ینتخب على أساس من
الكفاءة والمنافسة. وكذلك یجب مراجعة تشكیل المجلس التنفیذي للصندوق بحیث یتم تمثیل أفضل
ً یجب إحداث إصالح مؤسسي لإلطار الذي یمارس للدول الفقیرة, ولتعزیز دور الصندوق عالمیا
فیھ األعضاء عملیة التصویت على القرارات التي یتخذھا والسیاسات التي ینفذھا الصندوق. كما



ً رفع درجة الشفافیة في یجب مراجعة أدوار ومسؤولیات لجان ومجالس الصندوق. ویجب أیضا
البیانات والمعلومات المتعلقة بعمل الصندوق.

ً وفیما یتعلق بتعزیز الحوكمة فإنھ یتطلب تعدیل نظام الحصص على النحو الذي ذكرناه سابقا
ویمكن تعدیل الحصص من مصدرین األول ھو زیادة عدد األصوات األساسیة في الصندوق
والثاني ھو إعادة توزیع ھذه األصوات بین الدول األعضاء في الصندوق. ویأتي مقترح إصالح
نظام التصویت على أساس أن األوزان التصویتیة للدول األعضاء في الصندوق تتناسب مع
المراكز النسبیة لكل عضو في االقتصاد الدولي مع األخذ بعین االعتبار التغیرات التي تحدث في

تلك المراكز باإلضافة إلى تعزیز تمثیل االقتصادیات الصغیرة نسبیاً.
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