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 الراهنة في الدول العربيةاالقتصادية والتحديات 

 
 الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري

 جامعة دمشق - كلية االقتصاد
 



2 

 

 تقديم
 1 بقلم العميد الدكتور كميل حبيب

فني العميد الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري أن أقوم بتقديم مولوده شر  
ضية حامل قوالعميد الكفري رجل أكاديمي بامتياز و راء الجديد هذا إلى الق

ص يتفح  ، يدرس و هو إلى ذلك. و تنظيم البيت العربي على األقل اقتصاديا
ديات التي تواجه العالم العربي ويسلط الضوء على نقاط يتأمل في التحو 

 ةالجديدة األزم –من هذه التحديات القديمة الضعف وعوامل القوة فيه و 
كان  اتداعياتها على اقتصادات الدول العربية و إذالعالمية و االقتصادية 

 في بعض البلدان العربية لم يكن ذاأن يدعي أن تأثير األزمة  هملبعض
 ا فيعدم تداخلهنعزال التي تعيشها هذه البلدان، و أهمية بسبب حالة اال

تي إن األزمة ال فهذا ال يعني إطالقا   آليات التنظيم االقتصادي الدولي،
ذورها يمها قبل أن تنثر بتته لن تصل إلى خوات النظام الرأسمالي برم  ز  ه

 السلبية على أصقاع األرض كلها .
انطالقا من هذه المسلمة يأتي هذا الكتاب ليوفر للباحث مادة علمية و 

 ةفي المسائل االقتصادية الضاغطة على األنظم يستند إليها للتأمل
ذا مالسياسية في العالم الثالث. و  من ثروات العالم يملكها  %80علمنا أن  اا 

إنه ف يعيشون في الدول الصناعية الكبرى،فقط من السكان الذين  20%
                                                 

دارة األعمال ، الجامعة  -  1 الدكتور كميل حبيب، عميد كلية العلوم االقتصادية وا 
 اللبنانية.



3 

 

 فقو ليس بإمكان الدول ذات االقتصاديات الناشئة وضع رأسها في الرمال 
 قاعدة أن األمر ال يعنينا .

إن مرحلة االعتماد االقتصادي المتبادل التي سبقت مرحلة العولمة قد 
دقت جرس اإلنذار في الدول النامية خاصة فيما يعني التأثيرات المباشرة 

ر ا في عصم  . أحركة االقتصاد العالمي فيو السريعة للدول الصناعية 
ية كل ها االقتصاداهر و العولمة فقد شهد العالم تحوالت جذرية طالت الظ

تها لتشمل التكنولوجية التي تمتد تفاعالواالجتماعية والسياسية والثقافية و 
معظم دول العالم و مناطقه . و بهذا المعنى فإن العولمة تعبر عن مرحلة 
تاريخية فيس تطور العالم جوهرها تحقيق المزيد من الترابط  و التداخل و 

 التأثير المتبادل بين الدول و المناطق المختلفة .
 نهل يمكن للبلدان العربية مواجهة تحديات للعولمة ؟ استثمرت البلدا

العربية بكثافة في تنمية اليد العاملة المحترفة و الجامعات و البحث و 
ة فكرية يهكذا فإن هناك اآلن بنكوسائط لنقل الثقافة و اكتسابها. و  التطوير

 كونها مجزأة ا  . و أكثر معالم هذه البنية الفكرية بروز كبيرة يمكن البناء عليها
اد من ذلك إنها منعزلة عن االقتصاألهم ينقصها الترابط والمكانة الدولية. و 

 القومي العربي .
 و يسود العالم العربي اليوم موقفان من العولمة :

ن يتبع ذلك م ماالمطلق وسالحه االنغالق الكلي و موقف الرفض  -1
 ردود فعل سلبية .
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 تمارسه من اختراق ثقافي واستتباع ماموقف القبول التام لعولمة و  -2
 المراهنة على الحداثة " .العصر و حضاري، شعاره " االنفتاح على 

ية التي الالتاريخ من تصنيف هذين الموقفين ضمن المواقف مفر   و ال
 جا  من المشكالت إال بالهروب منها،ال يرى صاحبه مخر  تواجه المشكالت،

ما إلى األمامالوراء و  ا إلىإم   ك ذل . فاالنغالق موقف سلبي غير فاعل،ا 
. ال محاربته .. االقتصادي ... أيقافي و له الموجه ضد االختراق الثفع

لذات ا بل فعله موجه كله إلى ينال االختراق وال يمسه وال يفعل أي فعل،
لى ع عندما يكون المتحاربان التحصين إنما يكون مفيدا  قصد تحصينها. و 

اهرة ظا عندما يتعلق األمر بالقدرات أم  نسبة معقولة من تكافؤ القوى و 
ة، والعدوى والحاج تفعل فعلها باإلغراءجميعها و عالمية تدخل البيوت 

 تخطيطا  واستراتيجيا ، فإن االنغالق على هذهيفرضها أصحابها فرضا  و 
بطوالت مدهشة و لكن صاحبه  الحالة ينقلب إلى موت بطيء قد تدخله

 محكوم علية باإلخفاق.
ي أ االنغالق هناك بالمقابل االغتراب. إن ثقافة اإلغتراب،تماما كو 

لق من ثقافة تنط العولمة واالندماج فيها، ديولوجية االرتماء في أحضانإي
 تبني هوية و ال فهي ال تستطيع أن ، ومن ثم  أي من الالهوية ،الفراغ
اللتجاء ال في اموقف إنه ال فائدة في المقاومة و يقول أصحاب هذا ال. و كيانا  
 ،دمن دون حدو عولمة من دون تردد و بل يجب االنخراط في ال التراث، إلى

ية عالمية ال يمكن الوقوف ضدها وال تحقيق التقدم ألنها ظاهرة حضار 
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قه هو ماٍض في طرييتعلق بـ "قطار " يجب أن تركبه، و  . إن األمرخارجها
 بنا أو من  دوننا .

إن الجواب العربي عن سؤاله مواجهه العولمة يجب أن ينطلق من 
ي المؤكد انه لوال الضعف الداخل. فمن لعمل داخل الثقافة العربية نفسهاا

ل منه علما استطاع الفعل الخارجي أن يمارس تأثيره بالصورة التي تج
إن حاجتنا إلى الدفاع عن هويتنا الثقافية ال  .خطرا على الكيان والهوية

في   بد  منها للدخولاألدوات التي الو  تقل عن حاجتنا إلى اكتساب األسس
قول محمد . و يلعقالنية و الديمقراطيةمتها افي مقدعصر العلم والثقافة، و 
ها النامية من صدد:" إن نجاح أي بلد من البلدان،عابد الجابري في هذا ال

التي هي في طريق النمو، نجاحها في الحفاظ على الهوية والدفاع عن  أو
ث ية التحديمشروط أكثر من أي وقت مضى بمدى عمق عمل الخصوصية،

ي عصر ر، فالمتجذ  ملية االنخراط الواعي والنامي و ع الجارية في هذا البلد،
 :ثقافة . " و الوسيلة في كل ذلك "، يضيف الجابري، " واحدةالالعلم و 

حدودة التي توفرها العولمة نفسها، أعني الجوانب اعتماد اإلمكانيات الالم
إن الحكومات العربية مدعوة  1 .اإليجابية منها، وفي مقدمتها العلم والثقافة

ى امتها مع أوروبا كل دولة علبناء الشراكة داخل العالم العربي قبل إق إلى
 .حدة

                                                 
 .267العرب والعولمة، ص.  - 1
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من هنا تنبع أهمية هذا الكتاب الذي يعالج إحدى تجليات العولمة 
 و إلى ذلكهتأثيرها في البلدان العربية. و السلبية ) األزمة االقتصادية ( و 

السؤال  ليطرحلليبرالية،  يدحض مقولة فوكوياما حول االنتصار النهائي
الليبرالية الجديدة ؟ األهم من كل ذلك إن العميد هل بدأت نهاية  :التالي

لعالم لم الية التي هز ت الواليات المتحدة و الكفري يقر أن نهاية األزمة الما
ن المؤلف فإ االقتصادية في الدول العربية. وعليه،عصر التحديات  تنه  

من ، و ديات تواجه العالم العربيفي بحثه الدؤوب عن الحلول يفند تسع تح
 .اجب معالجتها بشكل علمي ومدروسالو 

 ل مصدر غنى للمكتبة العربيةهذا الكتاب يشك   ن  أ مما ال شك فيه،
ؤلفاته لعميد الكفري في مدنا عليها اعو   دراسات علمية جريئة، المحتاجة إلى
ية : كيفيجمعها هاجس واحدكل تلك المساهمات االقتصادية السابقة. و 

ذ أشاركه هذا  زيادة حالة المنعة ن ني وا  االقتصادية عند البلدان العربية. وا 
ن ني أكبأخو  الهاجس، فإنني أكرر اعتزازي بصداقته، ال بل و  ر فيه ته . وا 

القتصاد ن كلية ااندفاعه دونما تساؤل لتفعيل عالقات التعاون العلمي بي
دارة اية العلوم االقتصادية و كلفي جامعه دمشق و  ألعمال في الجامعة ا 

ا هو نيفرق   اسمح لي حضرة العميد أن اكرر مرة أخرى إن مااللبنانية . و 
قه يجمعه اهلل ال يفر  ما... و  ا ما يجمعنا فهو إرادة إلهية، و أم  "واو" كافرة 

 إنسان .
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ما اب، و تأنوجه إليكم بالتهنئة القلبية الخالصة على إنجازكم هذا الك
تزهو به ، و تاج إليها طالب العلوم االقتصاديةيتضمنه من ثروة علمية يح

 مكتبتنا العربية .
 العميد الدكتور كميل حبيب                                      

  2011كانون الثاني  18                                      
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 مستقبل الوطن العربي
يا  مطلبا  جماهير واحد العربي في كيان ســــــــياســــــــي  ال يزال توحيد الوطن

 تتطلع إليه جماهير األمة العربية لمواجهة تحديات داخلية وخارجية عديدة
. وكان هذا المطلب وال يزال يســيطر على )ســياســية واقتصــادية واجتماعية (

الجماهير والنخب المثقفة والســـــياســـــية منذ أواخر القرن التاســـــع  معظم تفكير
 عشر. 

ي تجارب وممارســـــــــــات وحدوية دخلت ف قدبعض الدول العربية وكانت 
خاصـــــــــــة في النصـــــــــــف الثاني من القرن العشـــــــــــرين. ورغم تعثر هذه جزئية 

، فإن المحاوالت الوحدوية ال تزال مســــــــــتمرة، وهو األمر إخفاقهاالتجارب أو 
لمواجهــة التحــديــات  هوعمقــ الــذي يــدل على حيويــة هــذا المطلــب الجمــاهيري

ـــة التي يواجههـــا  ـــداخلي ـــة وال ـــذ  وطنالالخـــارجي من قرن من  أكثرالعربي من
 الزمان. 

إن االستطراد في ذكر المقومات الطبيعية واإلنسانية والثقافية والتاريخية 
التي تؤكد أن العرب من المحيط إلى  ها،وتعداد واالجتماعية واالقتصـــــــــــادية

الخليج هم أمة عربية واحدة، ذات حضــــــــــارة واحدة، وتاريح مشــــــــــترك واحد، 
ما قد يوجد بينها من تنوع وخصــــــــوصــــــــية في إطار مع وآمال ومآس واحدة 

النســــــــــــــق العــام، والتعرض لهــا هنــا يكون تكرارا  ممال  في تزويــد البــديهيــات 
والكالم عن المســــــــــــلمات. ولكن هذه األمور قتلت بحثا  ودراســــــــــــة وكثر فيها 
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الكالم خالل الخمســــــــــــــين عــــامــــا  المــــاضــــــــــــــيــــة، من قبــــل األفراد واألحزاب 
 والحكومات. 
ا في هذا المقام، هو اإلســــــــــهام في تقديم إجابة عن الســــــــــؤال الذي يهمن
ذا كان لدى أكثرالمستمر منذ   معظم من قرن: إذا كان العرب أمة واحدة، وا 

هــذه المــدة، فمــا العوامــل  الجمــاهير العربيــة هــذا المطلــب في التوحــد طوال
ذا  انت كواألسباب التي عرقلت وال تزال تعرقل قيام الدولة العربية الواحدة؟ وا 

الوحدة الســـــياســـــية التي تشـــــمل كل العرب أمرا صـــــعبا  في الوقت الحاضـــــر، 
أو ال  عاقت،أالعوامل التي  امفلماذا لم تتكامل الدول العربية اقتصـــــــاديا  ؟ و 

دول الــ تزال تعيق خطوات التكــامــل االقتصـــــــــــــــادي العربي؟ ولمــاذا لم تتمكن
وما  مرجوة منها ؟األهداف الو الســــــوق العربية المشــــــتركة  العربية من تحقيق

قامتها مستقبال ؟   إشكاليات السوق العربية المشتركة؟ وا 
 ير بمستقبل الوطن العربيفكللتعوامل عديدة تدعو اإلنسان العربي 

 أهم هذه العوامل: أنمن و  القرن الواحد والعشرين، في العقد األول منونحن 
ا المستقبل، ذالتفكير في المستقبل وتحديد معالمه يسهم في عملية صناعة ه

ُيَناَقُش و وعندما يفكر اإلنسان بهذا المستقبل  ،وتحفيز اإلنسان على صنعه
من قبل المفكرين وغيرهم سيجد من يوافق على ذلك أو يعترض أو يضيف 

وهذا يؤدي في النهاية إلى المقارنة والمفاضلة بين البدائل واختيار  ،أو يحذف
جتمع منا حسب موقعه في الم ال  ك   يجعلُ  في المستقبل   والتفكيرُ أاألنسب 

العربي ينظر إلى الغد البعيد وليس االكتفاء بتدبير حاجات الغد المباشر 
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مما  ،والغد البعيد ،وهذا يعني اتخاذ إجراءات لتأمين حاجات الغد المباشر
التخطيط والتفكير بالمستقبل و  .يساعد على تأمينها وتسهيل الحصول عليها

يميز اإلنسان المعاصر ألن الكائن الوحيد في هذه  لمواجهة متطلباته هو ما
الطبيعة الذي يفكر بالمستقبل ويخطط له ويسهم في صنعه هو اإلنسان 

ث في من البح واإلنسان فقط، لهذه األسباب وأسباب أخرى أقل أهمية ال بد  
 مستقبل الوطن العربي.
دث عن تحمن اإلقرار بها هي أننا ال نستطيع أن ن الحقيقة التي البد  

مستقبل الوطن العربي دون أن نتذكر أن الوطن العربي ينتسب إلى مجموعة 
لتي ا كل ها والصعوبات التالمشكفهو يعاني من ومن ثم  الدول النامية، 

مشكلة إضافية أخرى يعاني منها الوطن  فضال  عنتعاني منها دول الجنوب، 
لعربي تقبل الوطن افإن مس وبناء  عليه العربي فقط وهي مشكلة التجزئة،

 يرتبط: 
 قضاء على التخلف عن طريق التنميةبال.  
 لجماعي على الذاتوالقضاء على التبعية عن طريق االعتماد ا.  
 .والقضاء على التجزئة عن طريق الوحدة 

القريبة الماضية، سلوك يتسم  المرحلةساد المجتمعات العربية في 
ركيز قتصاد والمجتمع من خالل التبالراهنية يهتم بحل القضايا اآلنية في اال

على سلسلة من اإلجراءات والسياسات اإلصالحية التي تهتم بالدرجة األولى 
بمعالجة المشكالت التي يواجهها االقتصاد والمجتمع دون أن يحكمها 
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أفق إستراتيجي واضح حول أساليب النهوض االقتصادي،  )بالضرورة 
القتصادي إلى مرحلة التطوير وتحديدا  االنتقال من مرحلة اإلصالح ا

االقتصادي والتنمية الشاملة. إذ ال يكفي معالجة قضايا الواقع الراهن فحسب 
من خالل حل سلسلة من المشكالت اآلنية، مثل السيطرة على معدالت 

 تخفيض حجم العجز في الموازنة، أو فيو تثبيت سعر الصرف، و التضخم، 
تظل  إال أنها تهاوضرور  اإلجراءات ميزان المدفوعات، وبقدر أهمية مثل هذه

 راتيجيةإستسياسات منقوصة وقاصرة إذا لم يتم ربطها وتوظيفها في إطار 
 1 .( مستقبلية واضحة المعالم للنهوض والتطور االقتصادي

) والقضية الجوهرية هنا أن هناك العديد من التوجهات المستقبلية ذات 
ال وحدها االضطالع بها ومث الطابع االستراتيجي يصعب على آليات السوق

 ذلك:
  .نمط التحوالت األساسية في البنية اإلنتاجية 
 الذي لنشاطا ما .اتجاهات التطور التكنولوجي وفي أي مجاالت 
 حقق قفزة تكنولوجية.يسوف 
  توزيع الكتل العمرانية من خالل رؤية مستقبلية للتوزيع الجغرافي

 المتوازن للسكان.

                                                 

 .6سلسلة كتاب الهالل ص العولمة، مصر ورياح ، لفضيلد. محمود عبد ا - 1 
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 ة األسواق الخارجية في ظل التنافسية المتزايدالنفاذ إلى  إستراتيجية
 للعديد من البلدان النامية. 
وصلة هادية بإلى تي تحتاج الكبرى ال اإلستراتيجيةتلك نماذج للقضايا 

أسواق مستقبلية غير إلى طيطي إرشادي هائل.. ألنها تحتاج وجهد تخ
الت موجودة أصال وألن األسواق الحاضرة محدودة الكفاءة في حل المشك

 نزلةمة المستقبلية هي في جوهرها بة األجيال القادمة، فالرؤييالمتعلقة برفاه
ي ال رض الوطن، لكأب على عقد تضامن بين األجيال المختلفة التي تتعاق

يستأثر جيل واحد أو جيالن برغد العيش وتدفع األجيال القادمة من األبناء 
 1من قوت أبنائها(.  واألحفاد أعباء االستدانة الداخلية والخارجية..

( وقيام منظمة GATTفي عالمنا اليوم و بعد توقيع اتفاقيات الغات )
د تجارة الخارجية يتزايالتي تسعى إلى تحرير ال(  W T O ) التجارة العالمية

 الترابط بين ثالثة مستويات في العالقات االقتصادية الدولية:التداخل و 
 واحدة (.المستوى الوطني ) داخل حدود الدولة ال 
  المستوى اإلقليمي، ويمكن تعدد المستويات الوسيطة تحت اإلقليمية التي

تؤدي في النهاية إلى المستوى اإلقليمي ) ففي البلدان العربية نالحظ أن 
نموذج المستويات الوسيطة تحت اإلقليمية يتمثل في مجلس التعاون 

أو مجلس الخليجي أو اتحاد دول المغرب العربي أو دول إعالن دمشق 

                                                 

 المصدر السابق. - 1 
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ا المستوى اإلقليمي فيتمثل بالوحدة أم   التعاون العربي المعطل.
 االقتصادية العربية.

 لعالم احيث يسعى  )على صعيد االقتصاد العالمي( المستوى العالمي
 إلى عولمة االقتصاد.كل ه 

وأي مستقبل للتعاون بين الدول العربية يجب أن يراعي هذا التداخل بين 
 ة المذكورة.المستويات الثالث

غبة عربية واحدة لها حضارة عريقة ور  بوصفنا أمة  ينظر العالم إلينا اليوم 
من التكتل االقتصادي العربي لمواجهة  في بناء مستقبل أجيالها. والبد  

التكتالت االقتصادية العالمية األمريكية واألفريقية واآلسيوية واالميركاالتينية 
لوضع  من اغتنام الفرصة ة الضيقة. والبد  السياسات القطريتعميق بدال  من 

أسس التعاون االقتصادي العربي للدخول في النظام العالمي الجديد 
  ومن أهمها: األلفية الثالثة للميالدفي بداية (، ونحن العولمة)
  دعم اإلصالحات االقتصادية في الدول العربية وتأهيل االقتصاد العربي

ة ين ضمن التكتالت االقتصادية العالميللدخول في القرن الحادي والعشر 
 العمالقة. 

  قيام سوق عربية لرأس المال وحركته في إطار الوطن العربي، وضع
 المتغيرات الحاصلة في األسواقو إطار قانوني وتشريعات جديدة تتالءم 

 العالمية. 
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  حرية انتقال عناصر اإلنتاج واإلنتاج وقوة العمل واألشخاص ورأس المال
 حرية التملك واإلرث.  فضال  عنالدول العربية. فيما بين 

  توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة
 الخارجية. 

  اقتراح السياسات بي اقتصادي اجتماعي مهمته خلق مرصد عر
ا ، وتحديد االختالفات وعوامل تالفيها. وهذهاتقييم االقتصادية العربية

ات ستشارية تضم الخبراء العرب تكلف بالتفكير في السياسيتطلب خلية ا
االقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية. ويمكن أن يكون لجامعة 

 م في إنجاز مثل هذا األمر. هم الدول العربية دور
 من استشراف آفاق المستقبل ووضع تصور مستقبلي لموقع الوطن  بد   ال

ومي ر مفهوم محدد لألمن القوتصو   ،دوليالعربي في المحيط اإلقليمي وال
العربي، وتوقع مدى إمكانية قيام السوق العربية المشتركة وما يرتبط بها 

 من قضايا الحماية والدعم والمنافسة والحرية االقتصادية.
  تجزأ من ال ي ا  جزء التي تعد  بناء القدرة التنافسية  إستراتيجيةوضع

 في الوطن العربي.  عليا للتنمية الشاملة إستراتيجية
 .االرتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الوطن العربي 

يمكن أن يكون الدرس الذي تقدمه التجربة الصينية في تعاملها مع 
والدول العربية خاصة. إذ تمكن هذا عامة لدول النامية لما  هم درسا   العولمة

ح، اعي فنجالبلد من إطالق عملية التنمية بجناحيها االقتصادي واالجتم
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واعتمد على إمكاناته وطاقاته الذاتية بالدرجة األولى، كما حاول إصالح بنى 
 عولمةالاقتصاده االشتراكي من دون أن يدمرها فأصلح وأراد أن يتعامل مع 

بعقل مفتوح ومن موقع قوة االقتصاد الصيني فأضحت سوقه جاذبة 
 لالستثمارات الخارجية الخاصة والعامة. 

تقبل هو عالم التكتالت االقتصادية، عالم الشركات إن عالم المس
واالستثمارات الكبرى، عالم التقانة و المعلوماتية، عالم اإلدارة القادرة و القرار 

جب على البلدان العربية أن تخطو خطوات حاسمة في . لذلك يالنافذ
لوحدة ااستمرارية ال رجعة فيها لتحقيق هدف التكامل االقتصادي العربي و 

دونها لن يستطيع العرب بناء اقتصاد عربي من قتصادية العربية التي اال
 قادر على البقاء والمنافسة في عالم االقتصاد المعاصر.

 
 
 
 
 
 



16 

 

 الفصل األول
 العالميةالدورات االقتصادية واألزمات 

ذا كان  تجتاز الرأسمالية حاليا  مرحلة جديدة من مراحل تطورها . وا 
ت على التوالي بمراحل الرأسمالية ة قد مر  صحيحا  أن هذه الرأسمالي

اآلن  رُ ، فإنها تمالرأسمالية الماليةثم  فالرأسمالية الصناعية،  التجارية،
جارة عن الت بمرحلة ما بعد الصناعة . وال يعني ذلك أن الرأسمالية تخلت

نما يعني أن الرأسمالية المعاصرة قد تجاوزت ذلك أو الصناعة أو المال ، وا 
مرحلة أرقى من تطوير قوى اإلنتاج استنادا  إلى العلم والتقانة. كله إلى 

ي وضعتها التوالمعلوماتية فيما صار يعرف باسم الثورة العلمية والتقنية 
 1في خدمة مشروعاتها في التجارة والصناعة والمال.

وتشغل األزمة الدورية مركز الصدارة بين األزمات االقتصادية التي 
الرأسمالي . وتقوم األزمة الدورية بوظيفة المسو ي "  يتعرض لها االقتصاد

نتاج التناسب بين اإل لالختالالت االقتصادية العامة بمعناها الواسع : عدم
، عدم التناسب بين فرعي اإلنتاج األول والثاني وعدم التناسب واالستهالك

بين مختلف فروع االقتصاد الوطني . وفي نهاية المطاف ، فإن األزمة 
دفعة لرفع إنتاجية العمل ، وتخفيض نفقات اإلنتاج فالمؤسسات  تعطي

                                                 
، الكويت  147د. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة العدد  - 1
 . 15، ص 1990-
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وهي تسعى إليجاد مخرج من الصعوبات االقتصادية تعمل على تكثيف 
البحث عن أنواع جديدة من المنتجات وعن تقانة حديثة الستخدامها في 
اإلنتاج . ويخلق الحل المؤقت والعنيف للتناقضات أساسا  لتجديد رأس 

 ، ورفع إنتاجية العمل وتوسيع اإلنتاج .  المال الثابت
، ورةالمرحلة التأسيسية للد نزلةبماألزمة  وفي هذا المعنى بالذات تعدُ 

رئيسة ، والمالمح البدرجة كبيرة مسار التطور الالحق أي المرحلة التي تحدد
 1.ع تجديد رأس المال الثابت. إلحللدورة التالية وطاب
لبداية عن طبيعة الدورة االقتصادية من الحديث ، في ا لذلك ال بدَ 

المالزمة لالقتصاد الرأسمالي ، وخصائصها والمراحل التي تمر بها ثم 
 .رةمراحل هذه الدو إحدى بوصفها قل للحديث عن األزمة االقتصادية تنت

 :الدورة االقتصادية -
إن المد والجزر الذي يحدث من وقت إلى آخر في مجمل الدخل  )

اسم الدورة االقتصادية التي هي من مميزات االقتصاد الوطني يطلق عليه 
الرأسمالي . فمنذ بداية توافر حفظ المعلومات نرى أن النشاط االقتصادي 

ازدهار . فعندما ينخفض  –انتعاش  -كساد  -بأربع مراحل : فتور  يمرُ 
مستوى مجمل الدخل القومي ومستوى العمالة يقال عن الوضع االقتصادي 

                                                 
إ. بلجوك، األزمات االقتصادية المعاصرة، تعريب القزويني، سطيف الجزائر،  أ. - 1

 . 10ص 1985
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لة الفتور الذي إذا تعمق أكثر يتحول إلى كساد اقتصادي أو بمرح إنه يمرُ 
أزمة اقتصادية . وعندما يرتفع مستوى اإلنتاج والعمالة يقال عن الوضع 
االقتصادي إنه قد دخل مرحلة االنتعاش التي تتحول إلى ازدهار عندما 

 1. (تكون العمالة قريبة من الكمال وتعمل الصناعة بطاقتها القصوى 
تالزم الحياة االقتصادية تغيرات الدورة االقتصادية :  تعريف -1

من  ومراحلمن االزدهار  بمراحلالتطور االقتصادي  مستمرة ، إذ يمرُ 
وهذا ما يسمى الدورة االقتصادية . وتعد الدورات االقتصادية  االنكماش

ظاهرة مالزمة للنشاط االقتصادي منذ القديم . حيث ورد في القرآن الكريم 
ي الكتاب المقدس )سفر التكوين( قصة يوسف الصديق ، التي وقبله ف

تحدثنا عن مرور اقتصاد مصر في عهد فرعون بدورة تتمثل بسبع سنوات 
من الخصب تتبعها سبع سنوات )عجاف( من المجاعة . ولكن الدورات 
اتصفت بمظاهر أكثر تعقيدا  منذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا 

 نظام الرأسمالي بشكل عام .وأصبحت ظاهرة تالزم ال
وصف فريدريك انجلز بوضوح المسيرة التي تحكم تطور االقتصاد 
الرأسمالي حسب مراحل الدورة ، وهي المسيرة التي تقود هذا االقتصاد، 
بقوة ال تقاوم ، من أزمة إلى أزمة . وأوضح أن الجمود يخيم سنين طويلة 

د ، بسبب الكساكبيرة وتبدد كميات من اإلنتاج وتدمر القوى المنتجة
                                                 

ي باترا، االنفجار االقتصادي الكبير في التسعينات، ترجمة د. عدنان شومان، افر  - 1
 . 91، ص 1993مؤسسة الصالحاني للطباعة والنشر، دمشق 
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وانخفاض األسعار وعدم القدرة على التصريف . ثم تتسارع حركة اإلنتاج 
اعة إلى إلى خبب وينتقل خبب الصن ابادل شيئا  فشيئا  ، وتتحول الخطوالت

 قفزات تشمل الصناعة ، والتجارة ، والتسليف إلىركض يتحول إلى جموح ، 
ها . ل حركة إلى هاوية ال مقرَ والمضاربة ، وبعد قفزات يائسة تنحدر ال

 1وهكذا تتكرر األمور . 
ة من الزمن التي تبدأ مع بداي المدةالدورة في االقتصاد الرأسمالي هي 

أزمة وتنتهي مع بداية أزمة أخرى. وتمر الدورة بمراحل أساسية أربع هي 
: 

 فتور           كساد              انتعاش            ازدهار
ه ، من جديد أزمة أخرى تبدأ بالفتور وبهذه الحركة الدورية الذي تعقب

يتسم طريق التطور الرأسمالي ومرحلة الدورة الرئيسة هي أزمة فيض اإلنتاج 
فكل أزمة تكمل الدورة السابقة ، دافعة التناقضات المتراكمة خالل مسيرة 

 هذه الدورة لالنفجار .
عل القوانين بف له ال بدَ  ،جكما تعبد األزمة الطريق لتوسيع جديد لإلنتا
 عدُ . وعلى هذا فاألزمة تاألساسية للرأسمالية، من أن ينتهي إلى أزمة تالية

زمة بهذا الشكل أزمة فيض ذروة الدورة ، لتبدأ دورة جديدة . وتسمى األ
 .اإلنتاج

                                                 
 . 260-259انجلز، انتي دوهرينغ، ص - 1
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)ما زال االقتصاد  راحل الدورة االقتصادية وخصائصها:م - 2
الدوري ، وما زالت الدورة االقتصادية هي  الرأسمالي يخضع لقانون التطور

الشكل العادي لوجوده ، فهو ينتقل من االزدهار ، إلى الفتور عبر األزمة 
  1ثم يعود فينهض من الفتور إلى االزدهار(. 

تبدأ األزمة الدورية في االقتصاد الرأسمالي عندما يظهر ذلك الشكل 
التداول  بيعها . إن عمليةالبسيط من التباعد بين فعل شراء السلعة وفعل 

السلعي البسيط وانفصال عملية البيع عن عملية الشراء نتيجة لظهور النقود 
تضمنت إمكان حدوث هذا التباعد . كما أن سيطرة رأس المال ، والطابع 
االجتماعي لإلنتاج ، في ظل الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ، يجعل 

 لعة وفعل بيعها حقيقة واقعة .إمكان حدوث التباعد بين فعل شراء الس
يض اإلنتاج ، يظهر فالجماعي بين فعلي البيع والشراء ونتيجة للتباعد

فالمؤسسة  :في المؤسسات الصناعية والتجارية الذي يرافقه إفالسات واسعة
تحويل مخزونها من السلع إلى نقد، تتوقف عن دفع  التي فقدت إمكان

بون بالذعر . ويبدأ سباق ، ويصاب أصحاب المصارف والمضار ديونها
محموم وراء النقد ويطالب الدائنون مدينيهم بسداد ديونهم أو خدمتها . 
ويبدأ المودعون بسحب أموالهم من المصارف وصناديق الضمان وتتوقف 

                                                 
 . 403د. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، مصدر سابق ص - 1
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بعض المصارف عن دفع الودائع ، كما تحدث إفالسات مصرفية كبيرة . 
 معدل الفائدة .ويرتفع  أإلقراضيويتقلص كثيرا  عرض رأس المال 

وبقدر ما يصبح فائض اإلنتاج الخفي واضحا  ، يحدث تقلص في 
اإلنتاج . فالرأسماليون المفلسون يبدؤون بإغالق مؤسساتهم ، وتقلص باقي 
المؤسسات أعمالها وتخفض إنتاجها ، وتلغى الواردية اإلضافية ، أو تقلص 

عض اقص وتغلق بعدد أيام العمل األسبوعية ، وتنتقل إلى يوم العمل الن
 1ورشاتها ، وتقلل أنواع المنتجات التي تنتجها . 

أن درجة تقلص اإلنتاج متباينة في مختلف فروعه ، ويحدث  ال شكَ 
هبوط اإلنتاج بدرجة كبيرة ، عادة في الفروع المنتجة لوسائل اإلنتاج . 
ومع تراجع اإلنتاج وانخفاض كمياته ، يقل عمل النقل وتتراجع األعمال 

كون ي ارية ، وتنكمش التجارة الخارجية ويحدث انخفاض أسعار السلعالتج
بدو لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي تإلى اذا نتائج تهديمية بالنسبة 

 .لك شروطا  أفضل في مواجهة األزمةعاجزة أمام المؤسسات الكبيرة التي تم
ا  ، يرافق ذلك عوتنتشر البطالة التامة والبطالة الجزئية انتشارا  واسعا  وسري

هبوط في مستوى األجور إلى ما دون قيمة قوة العمل . وبذلك يزداد بؤس 
العاملة إلى أقصى حد ، في حين تتعرض كميات كبيرة  تهاومعاناالطبقة 

 من السلع والخيرات إلى التلف واإلبادة .
                                                 

 587، دار الجماهير ص 2سوفييت ، جـاالقتصاد السياسي، نخبة من األساتذة ال - 1
. 
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وعندما يبدأ االنتقال من مرحلة األزمة إلى المرحلة التي تليها ، يتوقف 
تاج عن التراجع والتقلص ، ولكنه يتأرجح حول مستوى األزمة اإلن

المنخفض ويتسارع امتصاص االحتياطات السلعية، ويتوقف هبوط 
 األسعار التي تستقر عند المستوى الذي بلغته في نهاية مرحلة األزمة وال

ى قخاصة في األسواق ، ولكن تبتعود تحدث انهيارات جديدة ضخمة 
أثناء ي ف. ويؤدي تقليص اإلنتاج وتراجعه ة الحركةالتجارة ضعيفة ، بطيئ

تتحسن حالة األسواق  ومن ثمَ األزمة إلى انخفاض مخزون السلع  مدة
وينشط تصريف السلع . وهذا من شأنه أن يحسن أوضاع المؤسسات 
المالية فيقل طلبها على القروض ، وتتحسن درجة الثقة بالوضع 

والهم في المصارف مما يقود إلى االقتصادي فيستأنف المدخرون إيداع أم
انخفاض معدالت الفائدة في السوق . وهذا يعني أن مرحلة االنكماش هي 
مرحلة تكيف االقتصاد الوطني مع ظروف األزمة واستعداده لالنتعاش 

 1االقتصادي . 
، من مرحلة االنحطاط والجمود إلى بعد هذا يحدث االنتقال تدريجيا  

في هذه المرحلة من   -وهي مرحلة االنتعاش  مرحلة التالية من الدورةال
يث ، من حوالتجارة صاعدا  ويقترب اإلنتاج الدورة يصبح سير اإلنتاج

الحجم وكمية السلع المنتجة ، من المستوى الذي بلغه عشية األزمة ، ثم 
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يتزايد أكثر فأكثر ويخلفه وراءه ، وهذا يعني أن تجاوز الصناعة الرأسمالية 
الحادث عشية األزمة ، يشير إلى االنتقال  أألعظميج حدود حجم اإلنتا

من مرحلة االنتعاش إلى المرحلة التالية من الدورة ، مرحلة النهوض 
تماما  لسمات مرحلة األزمة واالزدهار، التي تتصف بسمات معاكسة 

 :ومنها
  . تزايد اإلنتاج لمواجهة تزايد الطلب الفعال 
  زايد أكبر ه تد اإلنتاج يرافقارتفاع أسعار السلع ، ذلك أن تزاي

 .في الطلب على السلع
   تزايد الطلب على قوة العمل وانخفاض عدد العاطلين عن

 العمل ، كما يرافق ذلك ارتفاع في معدالت األجور .
، ولكن طابع وأشكال حركتها )تنبثق األزمات عن عمليات عميقة 

ي ألعمال فترتبط كذلك بأسباب عرضية وثانوية: الهلع، أخطاء رجال ا
تقويم أحوال السوق ، العوامل النقدية، سياسات الحكومة وغير ذلك. وفي 
هذه المجاالت يمكن أن تتغير الظروف ضمن حدود واسعة، األمر الذي 
يساعد على إدخال تحويرات معينة على الدورة، وهو ما الحظناه بعد 

( ي ) إنتاجور لرأسمالي يكرر بشكل دالحرب العالمية الثانية . إن االقتصاد ا
الفجوة بين العرض والطلب الفعال ، وكلما كانت هذه الفجوة أكبر ، كانت 

، بصورة مستقلة عن إرادة األفراد " ألزمة أشد . وهي تظهر ، موضوعيا  ا
منعزلين " ولكن دراسة أحوال السوق تتيح ، من خالل بوادر أو مؤشرات 



24 

 

يقاف نمو اإلنت  اج في وقت مبكر ، ممامعينة ، إمكان االحتراز المسبق وا 
 يقلص حجم الهبوط في اإلنتاج أثناء األزمة .

ويصبح منحنى الدورة أكثر سالسة ، وبعبارة أخرى ، فإن التحكم 
بهبوط اإلنتاج أو جعله أقل عمقا  واستمرارية ال يتم بدون ثمن، أال وهو 

 1تخفيض معدالت النمو في مرحلة االنتعاش(. 
دورة االقتصادية ارتباطا  عضويا  ترتبط كل مرحلة من مراحل ال

المراحل األخرى وبعد االنتقال من الكساد والفتور إلى االنتعاش واالزدهار ب
حركة صاعدة ترتبط بتغير هيكل اإلنتاج في االقتصاد لمواجهة األزمة من 

. انيةالقتصادية المختلفة من جهة ثجهة ، وبردود الفعل التي تبديها القوى ا
زمة واالنكماش تنخفض أسعار السلع فيرتفع الطلب ففي مرحلتي األ )

عليها ، وينخفض اإلنتاج فيقل العرض ويتكيف مع حجم الطلب وهكذا يتم 
امتصاص فائض السلع في السوق هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، 
تنخفض أسعار عناصر رأس المال األساسي وأجور العمل فيزداد الحافز 

ستثمارات . وهكذا بنتيجة األزمة واالنكماش لدى الرأسماليين على زيادة اال
 ( . يلتقي اتجاها التطور نحو األعلى

فيزداد الطلب على السلع وتميل األسعار نحو االرتفاع هذا يعني تزايد 
المردود كما تنخفض أسعار عوامل اإلنتاج من رأسمال وأجور مما يؤدي 
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ينتقل اتجاه اطهم و إلى انخفاض التكاليف . فيتجه الرأسماليون نحو زيادة نش
الحركة الهابط نحو الصعود ويتم االنتقال من األزمة واالنكماش نحو 

 .رواالزدهااالنتعاش 
ا االنتقال من االنتعاش واالزدهار نحو األزمة واالنكماش فيتم باتجاه أمَ 

بب ، وبسالزدهار االقتصادي يزداد اإلنتاجففي مرحلة ا معاكس تماما . )
لي يزداد اإلنتاج إلى أكثر من حاجة السوق بحيث فوضى اإلنتاج الرأسما

 ند حدٍ ع ومن ثمَ يصبح العرض أعلى من الطلب على السلع والمنتجات . 
 عائد المؤسسات . معين تتجه األسعار نحو االنخفاض فيقلُ 

 ،ب على عوامل اإلنتاج ) رأس المالونتيجة لزيادة اإلنتاج يزداد الطل
 مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ،السوقلعمل ( فترتفع أثمانها في قوة ا

وانخفاض معدل الربح ، األمر الذي يدعو الرأسماليين إلى تقليص اإلنتاج 
من جديد فينتقل االقتصاد الوطني إلى مرحلة االنكماش واألزمة. وهكذا 
تتناوب مراحل الدورة االقتصادية وتختلف مدة كل مرحلة من المراحل تبعا  

د آلخر أو من وقـت آلخر . ولكن هناك سمة الختالف الشروط من بل
عامة مالزمة لتطور الدورة وهي أن فترة األزمة واالنكماش تكون عادة 

 1. (أطول من فترة االنتعاش واالزدهار 
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كانت مرحلة االنكماش االقتصادي تطول أو تقصر بحسب الظروف 
ثالث ال تزيد على  المدةوكانت ، % 12كان معدل البطالة ال يتجاوز إذا 

واستمرت مرحلة  % 13و  12ا إذا ارتفع معدل البطالة إلى بين أمَ  ،سنوات
اد إن االقتصاد يعاني من كس :يقال االنكماش أكثر من ثالث سنوات عندئذٍ 

الكساد تجاوزت ست  ومدةأو أزمة وفي حال استمرار معدل البطالة عاليا  
ن ددا  كبيرا  مسنوات فإن هذا سوف يتجاوز حدود الدول الواحدة ليشمل ع

ماش النك. ااالقتصادية العالمية الكبرىوهذا ما يسمى األزمة  ،دول العالم
ولكن الكساد يصبح كارثة واألزمة  ئاالقتصادي هو بطبيعته سي  

 .القتصادية الكبيرة هي بالء جائحا
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 الفصل الثاني
 األزمة االقتصادية

اج التناقض بين اإلنتطبيعة األزمة االقتصادية )فوضى اإلنتاج و  -
كانت األزمات االقتصادية التي حدثت في التشكيالت واالستهالك( : 

االقتصادية االجتماعية التي سبقت الرأسمالية تحمل طابعا  مختلفا  عن 
األزمات التي حدثت في الرأسمالية . هذه األزمات كانت تنجم في السابق 

رها وفان والجراد وغيعن كوارث ومصائب طبيعية عفوية ، كالجفاف والط
من اآلفات، كما كانت تنجم عن أحداث من صنع اإلنسان كالحروب 
والغارات التي كانت تدمر كل شيء ، وتصيب القوى المنتجة بالخراب ، 

تل تنتشر المجاعات واألوبئة لتقوتحدث فاقة شديدة في وسائل العيش ، و 
م إلنتاج تنجمن الناس . كانت هذه األزمات تسمى أزمات ضعف ا ا  كثير 

عن أسباب غير نابعة مباشرة من جوهر أسلوب إنتاج معين . وقد أشار 
تقي الدين المقريزي إلى األزمات االقتصادية التي حدثت في مصر على 
مر العصور ، كما حدد أهم األسباب التي نشأت عنها هذه األزمات 

، رعدم نزول المطو والمحن ما كان منها بسبب الطبيعة )قصور النيل ، 
اآلفات التي تصيب المحاصيل كالجراد( واألسباب المتعلقة بسلوك و 

اإلنسان وتصرفه كالرشوة وغالء األطيان وارتفاع أجورها وانخفاض قيمة 
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النقود . هذه هي أهم األسباب التي حددها المقريزي لحدوث األزمات 
 1االقتصادية في عصره . 

ي بوضوح ، في ور انفجرت أول أزمة خفض إنتاج تحمل الطابع الد
ت هذه األزمة إلى تقليص اإلنتاج ، وحدثت . وأدَ 1825إنكلترا عام 

نقدية، وتراجع التصدير ،  –إفالسات عديدة ، وحدثت أزمة تسليفية 
ا أزمة خفض اإلنتاج التالية فقد ظهرت في وانتشرت البطالة والفقر . أمَ 

في  اه. وشملت الفروع الصناعية جميع 1836النصف الثاني من عام 
 وظهرت مرحلة ركود ،ت إلى هبوط شديد في حجم التصديرإنكلترا وأدَ 

. ثم اندلعت أزمة اقتصادية جديدة في عام 1842طويلة امتدت حتى عام
 بَ بسبب بعض الحروب التي وقعت بين الدول األوربية ، مما سبَ  1866

،  1882 . كما ظهرت أزمة أخرى في عامروباكبيرا  في أو  توترا  اقتصاديا  
ة كبيرة في أوروبا خالل عام . كما انتشرت أزم1890وأزمة تالية في عام 

 . 1913وأزمة  1907، تلتها أزمة عام 1900
 1929/1933ا أعنف أزمة حدثت في القرن الحالي فهي أزمة أم  

التي  1974/1975تلتها أزمة  ،التي هزت العالم وكانت لها سمعة مدوية
 أزمة مراحل تطور الرأسمالية . وُتعد   أعلنت عن والدة مرحلة جديدة من

ات . " واألزمة وهي في جوهرها يعنفا  من أزمة السبعين أشد   1981/1983
                                                 

، 43ص 1958ص تقي الدين المقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمة، دار ابن حم - 1
 .143-138ص 1984لعام  11/12، مجلة دراسات عربية، العدد انظر
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أزمة إفراط في اإلنتاج وعدم قدرة السوق على استيعابه صارت تأخذ شكل 
 الركود الممتد وليس شكل دورة االنتعاش والركود " .

اج الرأسمالي ال يمكن أن في ظل فوضى اإلنتاج المالزمة لنمط اإلنت
، ماليضيا  ومؤقتا  . ويسعى كل رأسيكون التناسق بين فروع اإلنتاج إال عر 

في ظل سيطرة الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ، إلى زيادة اإلنتاج 
الطلب الفعال لهذه السلعة أو وتوسيعه دون أخذ إمكانات التصريف ، و 

زات ي الرأسمالية على شكل قف، بعين النظر . لذلك يتطور اإلنتاج فتلك
سريعة في بعض الفروع والمؤسسات ، ومن هنا يكون عدم التساوي في 

قانون الرأسمالية المطلق . وليس بمستطاع اإلنتاج  التطور ، الذي ُيعد  
احمة للمز  . وال بد  إال عبر عدم تناسقات ال حصر لها الرأسمالي التطور

 قتصاد الوطني .من أن تولد عدم التناسق بين فروع اال
من المعروف أن لإلنتاج فرعين أساسيين ، الفرع األول وهو فرع إنتاج 
وسائل اإلنتاج ، والفرع الثاني وهو فرع إنتاج سلع االستهالك . وتتطور 
فروع اإلنتاج المختلفة التي يخدم بعضها بعضا  بوساطة السوق ، في ظل 

 . ونالحظ أن نمو اإلنتاج ، وغير متوازن الرأسمالية ، تطورا  غير متساوٍ 
، تشكل السوق الداخلية ، ال يحدث بفضل زيادة إنتاج  ومن ثم  الرأسمالي 

 ن  إي وسائل اإلنتاج . أ سلع االستهالك بقدر ما يحدث بفضل زيادة إنتاج
الفرع األول )إنتاج وسائل اإلنتاج( ينمو بسرعة أكبر من سرعة نمو الفرع 

يادة ز  ( وتسبق زيادة إنتاج وسائل اإلنتاج كثيرا  الثاني )إنتاج سلع االستهالك
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لكتلة العامة ا، في إنتاج سلع االستهالك الشخصي. وتحتل سلع االستهالك
 ، منزلة متضائلة األهمية مع مرور الزمن .لإلنتاج الرأسمالي

ولكن من المؤكد أن زيادة إنتاج وسائل اإلنتاج وتطوره ال يمكن أن 
االستهالك وخارج أي صلة به . ذلك ألن  يتم بمعزل عن إنتاج وسائل

المؤسسات التي تستخدم وسائل اإلنتاج تدفع إلى السوق ، في نهاية 
المطاف ، كميات متزايدة باستمرار من السلع المعدة لالستهالك . وعلى 

االستهالك اإلنتاجي )استهالك وسائل اإلنتاج( يرتبط باالستهالك  هذا فإن  
ين يتراجع مقدار استهالك الجماهير في الشخصي بشكل دائم . في ح

المجتمع الرأسمالي بسبب انخفاض حجم الطلب الفعال نتيجة لقوانين 
االستغالل السائدة في هذا المجتمع . وبذلك يدفع النظام الرأسمالي 
استهالك الجماهير للتراجع باتجاه الحد األدنى ويرغمها نتيجة لذلك باختيار 

ا ضرورة . فتصطدم زيادة اإلنتاج بانخفاض أبسط وسائل المعيشة وأكثره
 االستهالك في المجتمع .

وهكذا يكون التناقض المالزم للنظام الرأسمالي تناقضا  بين اإلنتاج 
واالستهالك . ويوضح لينين هذا التناقض على أنه " قائم في تزايد الثروة 

ي فالوطنية إلى جانب تزايد البؤس الشعبي ، قائم في نمو قوى اإلنتاج 
 1المجتمع دون أن يقابل هذا النمو نمو في صالح جماهير الشغيلة".
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؟ استحوذ هذا السؤال ما مسببات الركود أو األزمات االقتصادية -
تزيد على قرنين من الزمن ألهمت  مدةعلى عقول المجتمع الغربي 

كل  ن  ومع هذا فإ ،االقتصاديين عددا  من النظريات والفرضيات المختلفة
إليه الخبراء حتى اآلن هو نظرية عامة حول الركود االقتصادي  ما توصل

 1 فقط وال تشمل األزمات االقتصادية .
إن الحكمة التقليدية تبقى أساسا  تعتمد على النظرية الكنزية في تحديد 
الدخل القومي اإلجمالي. وعلى الرغم من التعديالت التي طرأت على 

إن ، في أدخلها كينز عبر الزمنالي التالطلب اإلجمالي والعرض اإلجم
فرضيته األساسية على حالها . وهناك اآلن اتفاق عام بأن الدورة 
االقتصادية كانت وما زالت مصحوبة بشكل رئيس بالتقلبات في الطلب 
اإلجمالي للسلع والخدمات أكثر من التقلبات في العرض اإلجمالي . ربما 

دثت االضطرابات التي ح يكون قد نشأ بعض االنحدار نحو األسفل بسبب
لناحية العرض وليس للطلب ومثال  ذلك االرتفاع الحاد في أسعار البترول 

ات من هذا القرن . وعلى الرغم من ذلك فإن الركود والكساد يفي السبعين
 .أحدث انكماشا  في الطلب اإلجمالياالقتصادي قد 

تحديد   يفيتفق الكنزيون و النقديون على هذه النقطة ولكنهم يختلفون 
المصدر الرئيس للتقلبات في الطلب اإلجمالي الذي يتماشى تماما  مع 

                                                 
 ات، مصدر سابق.يرافي باترا، االنفجار االقتصادي الكبير في التسعين - 1



32 

 

 الحكومي . ويعتقد النقديون بأن واإلنفاقإجمالي االستهالك واالستثمار 
 المال هو المحدد الرئيس لإلنفاق اإلجمالي .

ويعتقد النقديون بأن حاالت الركود الخطر كانت مصحوبة بانخفاض 
ن حاالت الركود التي هي أقل خطرا   واضح بمستوى عرض المال . وا 

ولدعم هذا الرأي يذكر النقديون ما  ،كانت مصحوبة بتقلص في نمو المال
ات يحدث لالقتصاد األمريكي خالل األزمة االقتصادية الكبرى في الثالثين

من هذا القرن حيـث ولد انهيار سوق السندات المالية في تشرين األول من 
من الذعر وعدم الثقة بين الناس. مما جعلهم يهرعون إلى  جوا   1929عام 

ذي أنشـئ الد أخفق مجلس االحتياطي الفدرالي البنوك لسحب مدخراتهم. وق
باألصل لمساعدة النظام االقتصادي بالتصدي لمثل هذه الحاالت من إنقاذ 
البنوك التي أصبحت غيـر قادرة على مواجهة الطلب المفاجئ من قبل 

ونتيجة لذلك فقد أفلـس عدد من البنوك بسبب  ،حب أموالهمزبائنها لس
وط ى ذلك بالطبع إلى هبالخراب لعمالئها الذين خسروا مدخراتهم . وقد أد  

في النشاطات االقتصادية . فقد توقف نحو ألفي بنك عن العمل في  متتالٍ 
 فقط . 1931عام 

حالة  ناعترض الكنزيون على فكرة السببية التي يفسر بها النقديو 
المال والدخل القومي اإلجمالي في وقت األزمة الكبرى . ومن أجل تدعيم 
رأيهم يعرضون تجربة االقتصاديين الكنديين والبريطانيين في الثالثينيات 
من هذا القرن . هرع البنك المركزي في كال البلدين إلنقاذ النظام المصرفي 
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دي وعامة االقتصاد الكنلذلك كان تأثير الفشل أقل حدة مع أن اقتصادهما 
 إن انخفاضوبهذا ف ،قد أصابهما ما أصاب االقتصاد األمريكي من أذى

 ن حاسما  بالنسبة إلى مدى حدة األزمة الكبرى.مستوى عرض المال لم يك
بدأت بانخفاض  1929أن األزمة الكبرى في عام الكنزيون  قد عد  ف

دولة اء التي أصدرتها الفي االستثمار وزادها سوءا  السياسة المالية الحمق
في ذلك الحين . وعندما هوت النشاطات االقتصادية انخفض معها مستوى 

لجأت  ،اردات الميزانيةواردات الدولة من الضرائب . فمن أجل زيادة و 
ة وهذا اإلجراء بالنسبة إلى كينز كان سياس ،الدولة إلى رفع نسبة الضرائب

على اإلقالل من االستهالك  مخربة ألن زيادة الضرائب ستجبر األفراد
 الذي يؤدي إلى المزيد من االنخفاض في الدخل القومي اإلجمالي .

قد تطور  1929وبهذا فإن الفتور االقتصادي الذي حدث في عام 
 إلى أزمة اقتصادية بسبب السياسة المالية الخاطئة التي اتبعتها الدولة .

ذا نظر  ية معا  ياسة المالية والنقدأن السنا إلى القضية نظرة تركيبية نجد وا 
كانت قاصرة وغير مالئمة لألوضاع االقتصادية خالل عقد الثالثينيات 

 من هذا القرن.
إنه لو لم تصدر تلك السياسات في ذلك الوقت لحدث  :ويمكن القول

 .إلى أزمة اقتصادية كبرى كما حدث فتور اقتصادي عادي ولم يتطور
فة تلقي باللوم على سياسات الدولة ولهذا فإن الحكمة التقليدية المألو 

وهناك  .ى الكارثة المخيفة في الثالثيناتت إلونها قد أد  الخاطئة التي يعد  
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ن ابعض األدلة فقط على أن االقتصاديين كانوا يعاملون باستخفاف أو ك
 .رجال السياسة يتجاهلون آراءهم

لكبرى ااألزمة  خاللصحيح أن السياسات المالية والنقدية التي سادت 
كانت سياسات خاطئة ومقصرة . ولكنها هل كانت كذلك في فترات الركود 

 1،ريدمان؟ يجيب فى التي حصلت في القرن التاسع عشراالقتصادية األخر 
إن الموارد المالية قد انخفضت خالل  :المنظر الفكري ، بقوله الذي يعد  

قر أ جميع فترات الركود التي حدثت في القرن التاسع عشر. وكذلك
الكنزيون بأنه في كل فترة ركود حدثت قبل الحرب العالمية الثانية كانت 
الدولة تلجأ إلى زيادة الضرائب بحجة إحداث توازن في الميزانية ، كانت 

: على الدولة أن تكون مثل سيدة فكرة المتعارف عليها قبل كينز هيال
صيلة ت حالبيت الحريصة أال تنفق أكثر من دخلها . لهذا فإذا انخفض

الضرائب فعليها أن تقلص من إنفاقها أو ترفع مستوى الضرائب . أو تتخذ 
كود كانت السياسة المالية في أوقات الر  ومن ثم  اإلجراءين معا  . 

 .االقتصادي هي سياسات تقليدية
ويبدو واضحا  بأن كلتا السياستين المالية والنقدية قد أخفقت في 

 أت  كما لم ت ،االقتصادي معالجة وافية الماضي في معالجة حاالت الركود
األفكار التي طبقت لمعالجة الركود االقتصادي في بداية األزمة في عام 

                                                 
 فريدمان ، اقتصادي أمريكي نال جائزة نوبل في االقتصاد . - 1
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جديد . فلماذا تطورت الحالة إذا  إلى أكبر كارثة اقتصادية  بأي   1929
 عرفها التاريح ؟

ن إ :هناك عدد كبير من الدراسات االقتصادية حول النظرية تقول
لعادل للدخل قد يسبب الركود االقتصادي . أشار كينز نفسه التوزيع غير ا
ه أحد األسباب لزيادة االدخار الذي بدوره يقلص حجم الطلب إلى ذلك وعد  

لما و االستهالك بالنسبة نفسها .  انخفضاإلجمالي . فكلما ازداد االدخار 
ز كاالدخار أكثر من الفقراء فإن تمر  علىاألغنياء الرغبة والقدرة كان لدى 
 قليلة يؤدي إلى زيادة في االدخار اإلجمالي . الثروة بأيدٍ 

وما العوامل التي غفل  ؟1929ما هو إذًا السبب الرئيس لكارثة  -
العامل الرئيس لحدوث األزمة هو  إن  عنها المنظرون االقتصاديون ؟ 

األمر  1929تمركز الثروات والدخل بأيد قليلة الذي وصل ذروته في عام 
 أيدٍ تمركز الدخل بأد ى ى إلى ظهور األزمة الكبرى . في الحقيقة الذي أد  

ن وذلك أل ،ولكن لم يكن وحده كافيا  إلحداث الفاجعة ،قليلة دورا  مهما  
 .زمننقطة من ال المستوى اإلجمالي للثروة قد تخطى الدخل القومي في أي  

م دحدث في العقد الثاني من القرن العشرين ارتفاع حاد وفجائي في ع
التساوي في توزيع الثروة ، ويمثل ذلك فعال  قفزة هائلة في تمركز الثروات 
حالت دون ظهور مفعول السياسات المالية الخاطئة والمضللة . إن تمركز 
الثروة يسير عادة ببطء شديد وبمعدل يكاد يكون جليديا  . مع تحرك يقاس 

ال بيل المثبنسب مئوية بسيطة جدا  خالل مدى طويل من الزمن. على س
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فإن نصيب أصحاب الثروات الكبيرة من الدخل القومي األمريكي قد تغير 
 .هذا تغيرا  بسيطا   ويعد   % 24.9إلى  % 28.3من  1969و  1933بين 

و  1929وكان نصيب هؤالء قد انخفض طبعا  بصورة هائلة بين عام 
ن م ب في حدوث األزمة االقتصادية التي محقت عددا  كبيرا  وتسب   1933

 الثروات  .
االرتفاع الحاد في عدم التساوي في توزيع الثروات خالل فضال  عن 

سبع سنوات من العقد الثاني من القرن العشرين فإن نسبة نصيب أصحاب 
كانت أعلى نسبة عرفها  1929الثروات الكبرى في الدخل القومي في عام 

ثروة واألزمة ال التاريح . فما العالقة إذا بين الالمساواة في توزيع
؟ لكي نفهم هذا األمر يجب علينا إعادة دراسة الفرق ما بين االقتصادية

يحدث الركود االقتصادي بسبب  ،الركود االقتصادي واألزمة االقتصادية
انخفاض في مستوى الطلب ، حيث يبدأ الدخل القومي اإلجمالي في 

املة لقوة العالهبوط أو حيث يعجز نمو هذا الدخل عن مواكبة الزيادة في ا
ادية تحدث األزمة االقتصفي حين يبدأ معدل البطالة باالرتفاع .  ومن ثم  

المالي  معندما يكون الركود االقتصادي مصحوبا  بانهيار متسارع في النظا
سات يختفي عدد من المؤس عدة سنوات ، عندئذٍ وفي مستوى الطلب يستمر 

ى مستويات لة إلمعدل البطاالتجارية ويفقد الناس الثقة بالمصارف ويرتفع 
واحدة في  مرة  و . وبكلمة أخرى ال تكفي ظاهرة الهبوط وللم يسبق لها مثيل

 الطلب لحدوث أزمة اقتصادية .
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. لماذا  1929لماذا هبطت الفعاليات االقتصادية بشكل مريع في عام 
بعد أن بدأت تلك الفعاليات في الهبوط نحو األسفل أخذت في االستمرار 

 ؟د بأكملهمستوى المتدني خالل العقط أكثر فأكثر وبقيت في ذلك الفي الهبو 
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 الفصل الثالث
 نظريات األزمات االقتصادية وأسبابها

لم يتمكن آدم سميث وديفيد ريكاردو من اكتشاف تناقضات االقتصاد 
ا التي تظهر في أوضح صورهتلك التناقضات الرأسمالي العميقة وفهم 

أكد " ريكاردو " أن اإلنتاج  وقد القتصادية الدورية العامة . باألزمات ا
ة له ، ما دامت زياد الرأسمالي يتمتع بالمقدرة على التوسع الذي ال حد  

اإلنتاج تؤدي آليا  ، إلى اتساع االستهالك ، ولهذا فال مكان لفيض اإلنتاج 
العام . وبموجب هذه النظرية ال يحدث سوى توقف عفوي في تصريف 
بعض السلع ، ناشئ عن عدم تناسق جزئي في توزيع العمل االجتماعي 
بين فروع اإلنتاج ، ورغم ذلك فالقضاء على عدم التناسق هذا حتمي بفعل 
ميكانيكية المزاحمة . ثم جاء فيما بعد سيسموندي الذي استطاع أحيانا  

ولكنه لم  ،كشف بعض التناقضات التي يتعرض لها االقتصاد الرأسمالي
 مكن من فهم هذه التناقضات وال تقويم طبيعتها تقويما  دقيقا  .يت

 :سيسموندي " نظرية حل األزمات االقتصادية -
 أضحتالتي وضع " سيسموندي " نظرية حل األزمات االقتصادية 

فيما بعد األساس لمجموعة من النظريات ، ترجع األزمة إلى االستهالك 
تند "سيسموندي" إلى بعض أفكار الضعيف ، أو إلى عدم إشباعه . وقد اس

" آدم سميث " األساسية الخاطئة ، وبذلك استنتج، أن على اإلنتاج أن 
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يتوافق مع االستهالك ، وأن اإلنتاج يتحدد بالدخل . إن "سيسموندي"، إذ 
ألزمة ى اإلتناسب كميا  مع الدخل ، فقد نظر يفترض أن على اإلنتاج أن ي

تناسب، أي كنتيجة لإلفراط في اإلنتاج على أنها نتيجة الختالل هذا ال
 الذي يسبق االستهالك .

ندما ع وال سيماوهو بذلك يرى أن أساس األزمة يكمن خارج اإلنتاج ، 
 تتوضح األزمة في التناقض بين اإلنتاج واالستهالك .

ك ، وأن االستهاليسموندي أن اإلنتاج يتحدد بالدخلوبذلك أوضح س
تهالك االسو جب على اإلنتاج أن يتالءم لك يو الهدف الوحيد للتراكم، لذه

ا يؤدي ، كمية يؤدي إلى إفالس المنتج الصغير. كما أكد أن تطور الرأسمال
، وقد أكد أيضا  أن توسيع اإلنتاج ، لى تفاقم أوضاع العمال المأجورينإ

يصطدم بحدود ال يستطيع التغلب عليها ، ألن تضاؤل استهالك الجماهير، 
تصريف اإلنتاج ، ويقلل من إمكانات تحقيق األرباح  سيقلل من إمكانات

 للرأسماليين.
ويبدو أن هذه النظرية قد حاولت أن تعطي تفسيرا  ظاهريا  صحيحا  
لألزمة ، ولكنها لم تبحث في أسباب تدني األجور وال في أسباب سوء 
توزيع الدخل الذي يقود إلى نقص االستهالك الذي يؤدي بدوره إلى حدوث 

 .األزمة 
 
 



40 

 

 :" كينز " يفسر األزمات االقتصادية بعدم كفاية الطلب -
يفسر " كينز " األزمات االقتصادية بعدم كفاية الطلب ، ويؤكد أن 
سبب األزمة يكمن في نوع القوانين النفسية الخالدة التي ال تتبدل ومنها 
القانون النفسي )قانون ميل الناس إلى التوفير(. وبذلك نالحظ أن " كينز 

يجعل السبب الرئيس لألزمة يرتبط بخصائص طبيعة اإلنسان التي ال " 
تتبدل ، وفوضى الروح اإلنسانية بدال  من ربطها بخصائص االقتصاد 

 الرأسمالي النوعية .
ئما  عن نمو ويوضح كينز أن مجموع استهالك المجتمع يتأخر دا

دولة ل، نتيجة خصائص األفراد النفسية ، ويطالب امجموع الدخل الحقيقي
بالتدخل لحل قضية تأمين استخدام أكبر عدد ممكن من الناس )نظرية 
االستخدام الكامل(. وهو يعتقد أن معالجة األزمات االقتصادية ال يتم إال 
بتدخل الدولة في الحياة االقتصادية تدخال  فعاال  ، وذلك بتنظيم مقدار 

سياسة من بينها ال، باستعمال عدد من األدوات توظيفاتاالستهالك العام وال
 الضريبية ورفع معدل الحسم ... وغير ذلك .

ة ظهرت النظرية الماركسي: النظرية الماركسية في تفسير األزمات -
في  ةفي تفسير األزمات التي تمكنت من اكتشاف التناقضات الرئيس

التي تحدث بسبب األزمات الدورية العامة . وأكدت االقتصاد الرأسمالي 
السبب الرئيس في حدوث األزمة هو التناقض األساسي  هذه النظرية أن
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في اإلنتاج الرأسمالي ، التناقض بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وبين 
 الملكية الرأسمالية لوسائل اإلنتاج .

النظرية الماركسية وجود تناقض بين اإلنتاج واالستهالك في  ولم تنف  
اسب ناقض في موقعه المناالقتصاد الرأسمالي، بل حاولت أن تضع هذا الت

في تفسير األزمة الدورية وعدت أن هذا التناقض ينتج عن التناقض 
األساسي للرأسمالية . وترى النظرية الماركسية )أن تحليل التناقضات 
العميقة المالزمة لجوهر أسلوب اإلنتاج الرأسمالي يظهر كيف يتم االنتقال 

ا ، إلى حتمية األزمات في واقعه إلىالدياليكتيكي من إمكانات األزمات 
 ظل الرأسمالية( .

قال:  يكيا . إذوصف فريدريك انجلز األزمة االقتصادية وصفا  كالس
يق ، وتتراكم البضائع بكميات هائلة ال طر "تتوقف التجارة، وتزدحم األسواق

لبيعها ، ويختفي النقد السائل )السيولة النقدية( ، كما يختفي التسليف ، ثم 
ع ، وتفقد جماهير العمال وسائل عيشها ، لمجرد أنها كانت تتوقف المصان

قد أنتجت الكثير من هذه الوسائل ، بعد هذا تتالى التفليسات إثر التفليسات، 
كما تتالى عمليات البيع القسري. ويستمر هذا االنسداد القاسي سنوات 
طويلة، حيث تتدمر القوى المنتجة والمنتجات بشكل إجمالي ، حتى الوقت 
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الذي  أي حتى الوقت ،لذي تمتص فيه السوق فائض البضائع المتراكمةا
 1. اج والتبادل مسيرتها وبالتدريج"يستعيد فيه اإلنت

تأتي األزمة بعد عدة أعوام من االزدهار والصفقات الجيدة ، وتعلن 
 ،ت هنا وهناك : في الصحف والبورصةاألزمة عن نفسها عندما تبدأ الهمسا

ل إفالس بعض المؤسسات ، وترتفع نسبة الحسم ، وتسري اإلشاعات حو 
وهذا يجعل التسليف أمرا  أكثر صعوبة وتتوضح األزمة عندما تزداد أخبار 

فة من هو المسؤول عن حدوث اإلفالس ، ويبدأ البحث والنقاش لمعر 
م ، أاألزمة، هل هي المصارف أم رجال األعمال، أم رجال البورصة

ون في البورصة أن يحملوا المسؤولية ، ويحاول العاملأصحاب المصانع
للصناعيين وهؤالء بدورهم يرجعون السبب إلى شح النقد المتداول في البلد.. 

 وهكذا .
ة التناقضات الرئيس :إن األسباب المباشرة ألزمات فيض اإلنتاج -

 التي تالزم النظام الرأسمالي وهي :
 عالفي للطلب الالتناقض بين زيادة اإلنتاج والتراجع النسب. 
 . فوضى اإلنتاج واختالل التوازنات وعدم التناسق 
 . التناقض بين اإلنتاج واالستهالك 
 . التناقض بين شروط إنتاج القيمة الزائدة وشروط تحقيقها 

                                                 
 . 84-83ورغ، ما هو االقتصاد السياسي، مصدر سابق صروزا لوكسمب - 1
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تعود أسباب األزمات االقتصادية في الرأسمالية بخالف الكساد 
ت ألزماا بوصفه إحدىوفوضى اإلنتاج إلى التمركز الكبير في الثروة 

 موضوع حساس جدا  .وهو االقتصادية 
)وجميع هذه التناقضات إنما هي ناشئة عن تناقض الرأسمالية  

األساسي الحاسم عن التناقض بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وشكل 
اقض ضحا  التنالحيازة الرأسمالي الخاص . في تلك التناقضات يبدو وا

ا تجة وعالقات اإلنتاج . هذ، التناقض بين القوى المنالمالزم للرأسمالية
التناقض المرافق للرأسمالية من المهد إلى اللحد هو أساس األزمات وهو 

 1الذي يجعلها حتمية وغير مقضي عليها( . 
وتتمثل الرأسمالية باإلنتاج البضاعي في أعلى مرحلة من مراحل 
تطوره ، عندما تتحول منتجات العمل كلها إلى بضائع ، بل أكثر من ذلك 

حول أيضا  قوة العمل ذاتها إلى سلعة تتحدد قيمتها من خالل العرض تت
ويعني تمركز وسائل  ،والطلب . وتقوم الرأسمالية على العمل المأجور

تحول هذه الوسائل إلى وسائل استثمار و اإلنتاج في أيدي الرأسماليين 
العمال المأجورين . ويحدث انفصال بين وسائل اإلنتاج المتمركز في أيدي 
عدد قليل من الرأسماليين وبين المنتجين المباشرين المحرومين من كل 
 شيء ما عدا قوة عملهم التي يضطرون لبيعها إلى مالكي وسائل اإلنتاج.

                                                 
السوفييت، ترجمة بدر الدين  األساتذةاالقتصاد السياسي، تأليف نخبة من  - 1

 .582ص حمص  -السباعي، دار الجماهير 



44 

 

ونتيجة لما تقدم يصبح إنتاج عمل المجتمع كله في حوزة عدد قليل من 
حيد هم الو ، وهدفهاالرأسماليين الذين يقومون بجمع عناصر اإلنتاج وتنظيم

هو تحقيق الربح . وينشأ عن الركض وراء الربح تعاظم وزيادة استغالل 
العمال المنتجين ، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض الطلب الفعلي، وتقلص 

ن م تصريف السلع والمنتجات ولهذا ، فما دامت الرأسمالية قائمة ، ال بد  
اقض تنحدوث أزمات فيض اإلنتاج ، إن تناقض الرأسمالية األساسي ، ال

القائم بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وبين شكل الملكية الرأسمالية لوسائل 
. وتثبت األزمات ، بما ال ، هو أساس األزمات ومصدر تشكلهااإلنتاج

يتطرق إليه الشك ، أن شكل اإلنتاج يدخل في تناقض ال حل له مع شكل 
  الملكية .
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 الفصل الرابع
 وتبدل مظاهرها ديةأنواع األزمات االقتصا

يمكننا التمييز بين ثالثة أنواع من األزمات االقتصادية التي يتعرض 
 لها االقتصاد الرأسمالي وهي :

  :األزمة الدورية )أزمة فيض اإلنتاج( -1

 أن تشمل وتدعى أحيانا  بـ )األزمة العامة( لتجديد اإلنتاج. ويجب
 ،إلنتاج والتداولاو عملية تجديد اإلنتاج، أو الجوانب الرئيسة لها، 

. وهذا يعني أن الهزات التي تتولد عن األزمة كل ها لتراكماالستهالك واو 
 غيرها من األزمات .بمقارنة دورية يجب أن تكون أكثر عمقا  ال

  :األزمة الوسيطة -2

وهي أقل اتساعا  وشموال  ، ولكنها مع ذلك تمس جوانب ومجاالت 
زمات نتيجة الختالالت عديدة في االقتصاد الوطني وتحدث هذه األ

ن . فاألزمات الوسيطة ال يمكجزئية لتجديد اإلنتاج الرأسماليوتناقضات 
ز األزمات الدورية العالمية أن تحمل طابعا  عالميا  على النحو الذي يمي  

 لفيض اإلنتاج .
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  :األزمة الهيكلية -3

طاعات كبيرة من االقتصاد وهي تشمل عادة مجاالت معينة أو ق
 ،أزمة المواد الخامو الطاقة، ونذكر منها على سبيل المثال أزمة  ،العالمي

 أزمة الغذاء وغيرها.و 
ذا كانت األزمة الهيكلية تقتصر على قطاع واحد من قطاعات  وا 

أساسيا  ، مثال  ، مصادر و أن يكون قطاعا  مهما  ،  االقتصاد فإنه ال بد  
ي فذلك. فاألزمات  أزمة الغذاء وما إلىو صناعة الحديد والصلب و الطاقة 

مدة طويلة ، فال يمكن أن تصبح أزمات فروع صغيرة ، حتى إذا استمرت 
نب وقطاعات هيكلية ألنها يجب أن تكون ذات عالقة ومساس لجوا

. وبذلك نالحظ أن أغلب االقتصاديين يعتقدون االقتصاد األخرى كافة
الستناد إلى اب، والهيكلية ، يز بين األزمات الدورية والوسيطةبضرورة التمي

 خاصة :عدد من المعايير ، و 
 حتمية أو عدم حتمية ظهورها في سياق الدورة .  -1
 عمقها واقتصارها على األطر الوطنية .  -2
 .كل ها شمولها أو عدم شمولها قطاعات االقتصاد الوطني  -3

تعكس تناقضات واختالل توازن في عملية  كل ها إن أنواع األزمات
فة في أدوارا  مختل وتؤديكن بأشكال مختلفة تجديد اإلنتاج الرأسمالي، ول

االقتصاد العالمي . ففي األزمات العامة الشاملة للسوق العالمية تندفع كل 
ا أم   ،تناقضات الدولة واالقتصاد الرأسمالي كالعاصفة إلى خارج الدولة
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نعزل ، مو ، ة( فتنقل إلى الخارج بشكل متناثراألزمات الجزئية )الوسيط
 وحيد الجانب .

وتشغل األزمات االقتصادية الهيكلية مكانة متميزة بين األزمات 
ذا كانت األزمات الدورية  االقتصادية المالزمة لالقتصاد الرأسمالي . وا 

 تشمل مجموع االقتصاد، فاألزمة الهيكلية تشمل جزءا  منه فقط .
تعرض االقتصاد الرأسمالي إلى أزمات هيكلية خطيرة في مجال الطاقة 

وكان ألزمة الطاقة في عام  ،وعانى من نقص في إنتاج الغذاء ،والخامات
 لمدةاأكبر األثر في األزمة العالمية التي حدثت خالل هذه  1974-1975

 التي أعلنت عن قيام دورة جديدة من التراكم لرأس المال.
 :تبدل مظاهر األزمات ومظاهر األزمة الحديثة

الرأسمالي مع مرور  تبدلت مظاهر األزمة االقتصادية في النظام
الزمن ، فقد أمكن التخفيف من الحدة التي كانت تتم بها األزمة وانخفضت 

لى إانفجار األزمة من بلد  مدداستمرار الركود والكساد . كما تباينت  مدة
جميعا  ، مما ساعد على  ، بحيث لم تعد تقع في آن واحد فيها آخر

 .ت اإلنتاج الصناعينخفاض في معدال. كذلك تقلص مدى االمواجهتها
ستعيد ، حتى يادية تستغرق في العادة عشر سنوات)وكانت الدورة االقتص

االنتعاش من جديد . فقد كان األمر يتوقف في الواقع  مرحلةاالقتصاد 
رأس  شامل وتوسيع فيعلى قدرة االقتصاد الرأسمالي على القيام بتجديد 

هي نقطة البدء للقيام ، في أصوله اإلنتاجية ، وكل أزمة المال الثابت
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بتجديد شامل ، وتوسيع في رأس المال الثابت بهدف أساسي هو تخفيض 
رأس  ر . فإن تجديدلكن الوضع في األزمات األخيرة تغي   ،نفقات اإلنتاج

ين لها من نهاية ، ومن ثم فإن الرأسمالي عملية ال بد   هالمال الثابت وتوسيع
ن والعتاد اللذين كانوا يحتاجو  يتوقفون في لحظة معينة عن شراء السلع

إن الطاقة اإلنتاجية الجديدة كافية ألن تبدأ في تزويد السوق  إذإليهما 
 1بكمية إضافية من السلع . 

 أهم المتغيرات التي طرأت على مظاهر األزمة الدورية : -
  ي األزمات التبمقارنة زمات أقل عمقا  ، وأقصر زمنا  باتت األ

 مية الثانية .حدثت قبل الحرب العال
   لم يصاحب األزمات الدورية العالمية الحديثة هبوط كبير في

 .هااإلنتاج في البلدان الرأسمالية جميع
   نالحظ قدرا  كبيرا  من عدم تزامن الدورات في البلدان المختلفة

. 
  . أصبحت الدورات غالبا  ما تقترن بأزمات وسيطة 
  نادرة . أصبح الركود االقتصادي ظاهرة عادية وغير 
    ر اإليقاع تغيRhythm . التقليدي لنشاط األعمال 
    ر طابع حركة األسعار .تغي 

                                                 
 . 404د. فؤاد مرسي، المصدر السابق، ص - 1
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  . )ضعف األزمات النقدية )الداخلية 
    ر كذلك دور أزمات البورصة .وتغي 

نالحظ أن المظاهر الحديثة لألزمات تتمثل في أنها أقل حدة وأقصر 
انب الرأسمالية المعاصرة أمدا  ، وهذا يرجع إلى المحاوالت المستمرة من ج

للتكيف مع الظروف التاريخية الجديدة ومتطلبات الثورة التقانية والعلمية . 
 : ومن أهم المظاهر الحديثة لألزمة الشاملة

 . انخفاض معدالت النمو االقتصادي 
 . انخفاض معدل نمو الصادرات 
 . انخفاض العمالة وانتشار البطالة 
 . حدوث ظاهرة التضخم 
 سعار الفائدة .ارتفاع أ 
 . اتجاه منحنى الربح في البلدان الرأسمالية نحو االنخفاض 
 . تفاقم أزمة النقد الدولية وارتفاع أسعار الذهب 

وقد تجمعت هذه المظاهر جميعا  في األزمة  االقتصادية الشاملة التي 
ادات ات . حيث كانت كل االقتصيشهدتها البلدان الرأسمالية في السبعين

تقريبا  تواجه معدالت بطالة مرتفعة ، وفي الوقت نفسه كان  الرأسمالية
ماشية ذات طبيعة انك من ثم  أغلبها يتبع سياسات مضادة للتضخم ، وهي 

 تضاعف من حدة البطالة .
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 خفقتأما تزال الرأسمالية عاجزة عن التغلب على أزماتها ، ذلك ألنها 
 تعاني من أزماتفي التغلب على تناقضاتها المحتدمة ، وهي ما زالت 

قد صارت أزمتها االقتصادية )أزمات وسيطة وهيكلية ودورية(. و عميقة . 
 ،حتويه من نمو بطيء وبطالة جماعيةالمعاصرة أزمة متصلة وممتدة بما ت

ومازالت البلدان الرأسمالية تمارس عمليات االستغالل والنهب لبلدان العالم 
ا إلى شعوب ودول الجنوب . الثالث في محاولة مستمرة لنقل أعباء أزمته

ولكن على الرغم من كل األزمات التي تعاني منها الرأسمالية . فإن النظام 
ادرا  ما زال قو االقتصادي الرأسمالي ما زال قادرا  على التكيف والبقاء ، 

 على مواصلة االستغالل .
األزمة االقتصادية في الرأسمالية هي حصيلة االتجاهات المنتظمة 

عندما ة في المجتمع . و لقلي دٍ روات الذي يؤدي إلى تمركزها بأيلتوزع الث
يحصل ذلك يبدأ الطلب باالنخفاض التدريجي بالنسبة إلى العرض ويبدأ 

بأن  1اترارافي باتجاه الدورة االقتصادية طويلة األمد نحو الهبوط . ويعتقد 
الدورات االقتصادية هذه ليست أمرا  ال مناص منه بل يمكن ضبطها 

لسيطرة عليها باتباع سياسات اجتماعية خاصة تهدف إلى الحد من وا
حكاية  ( إلى حد كبير) تمركز الثروات ، وبصورة عامة فإن المشكلة تشبه 

الذئاب واأليائل التي تقول : إذا أكلت الذئاب جميع األيائل سوف ال تجد 
                                                 

1 -  Dn Ravi Batra, The Great Depression of 1990 

.                                                                                         
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ذا انتهت الذئاب من  لوجود اشيئا  تأكله بعد ذلك فيكون مصيرها الفناء . وا 
تتكاثر األيائل بسرعة ويزداد عددها بصورة هائلة لدرجة أنها ال تجد الطعام 

فإن  التدريجي ثم بالفناء أيضْا . ولهذا باالندثارالكافي لها جميعا  فتبدأ 
المنتجين يحتاجون إلى المستهلكين . فإذا قام المنتجون بحرمان العمال 

د مون أنفسهم أيضا  من عدمن حصتهم العادلة في الدخل فإنهم بذلك يحر 
من المستهلكين األغنياء الذين يحتاجون إليهم لتصريف البضائع التي 
ينتجونها ويجنون من وراء ذلك األرباح. وهذا يعني أن باترا يؤمن بالتوازن 

 البيئي الصحيح للحياة االقتصادية.
. ةة حادلم يجابه أزمات اقتصاديمنذ الحرب العالمية الثانية لم يفتر العا

 بعضها كان حادا  ولكن لم تصل أي ( بالتأكيد) قد حدثت فترات ركود ف
منها إلى درجة أن تتحول إلى أزمة اقتصادية كبرى مثل تلك التي حدثت 

طويلة تجاوزت ثماني سنوات. ويتوقع  مدة، والتي استمرت 1929في عام 
 ،صادية مماثلة في المستقبل القريببعض االقتصاديين حدوث كارثة اقت

إلى ارتفاع معدل تمركز الثروات على المستوى ها كلحيث تشير الدالئل 
الفردي داخل الدولة الواحدة أو على المستوى العالمي األمر الذي سيخلق 
تصدعا  في النظام المصرفي ويولد حمى مضاربة في سوق بورصة األسهم 

بعد  يفي الواليات المتحدة األمريكية وبورصات العالم األخرى والتي ستؤد
انفجارها إلى أزمة اقتصادية حادة في الدول المتقدمة تتحول الحقا  إلى 

 كارثة اقتصادية عالمية .
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 :األزمة الدورية المعاصرة ذات طبيعة مركبة -
ات يأصبحت األزمة الدورية المعاصرة ذات طبيعة مركبة ومنذ السبعين

أزمة الطاقة برز عدد من األزمات مثل : أزمة النظام النقدي الدولي ، و 
والخامات ، وأزمة المديونية الخارجية، وأزمة الغذاء وأزمة البيئة ، وتشابكت 
هذه األزمات الهيكلية لتكون مجتمعة األزمة الدورية وتزيدها تعقيدا  ، وبات 

اصة خخروج منها أصعب كثيرا  من ذي قبل. وتنعكس األزمات الهيكلية ال
 ي الموازنات العامة ، وميل إلىفي صورة بطالة هيكلية . وعجز هيكلي ف

 التضخم مع الركود .
لى ات إال بالنظر إيال سبيـل إلى فهم األزمة الممتدة منذ السبعين ) 

لظاهرة البارزة . فاالقتصاد الرأسمالي العالمـيالتغيرات الهيكلية الجارية في ا
هي تشابك األزمة الدورية مع األزمات الهيكلية التي يبحث رأس المال 

ولي عن مخرج منها من خالل ترشيد اإلنتاج على أساس منجزات الثورة الد
العلمية والتقنية . ومن ثم تشابكت الظواهر ذات الطابع الدوري مع األزمة 

 1.ي(وع القاعدية لالقتصاد الرأسمالالهيكلية طويلة األمد ، والركود في الفر 
فاوت تات من القرن العشرين ارتفاع نسبة يويالحظ خالل الثمانين

اع عام ى إلى ارتفـا أد  مم   ،توزيع الثروات في جميع أنحاء كوكبنا األرضي
ى أيضا  إلى خلق قطاع . كما أد  ي أسعار األسهم شمل العالم بأسرهف

                                                 
 ات، مصدر سابق.يرافي باترا، االنفجار االقتصادي الكبير في التسعين - 1
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مصرفي هش وضعيف . وبوضوح أكثر فإن الزمن يجري بسرعة نحو 
إن  .للدول التجارية من اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية  النهاية . وال بد  

االقتراحات الحالية لحث النمو االقتصادي في ألمانيا واليابان والجهود 
المتواضعة لتخفيض الدين الوطني في الواليات المتحدة األمريكية ما هي 
إلى أمثلة محزنة للقول : هذا قليل جدا  ، ومتأخر جدا  . إن الطريقة الوحيدة 

ئب مباشرة على لوقف زحف األزمة االقتصادية القادمة هي فرض ضرا
من أغنى أغنياء العالم . بصدق  % 1الثروات التي تتمركز في أيدي 

تالعب وال غش . وأن تستعمل حصيلة هذه الضريبة في إزالة  دون أي  و 
عجز الميزانيات الحكومية أو في تخفيض الضرائب على الفقراء والطبقة 

امل شالوسطى . وهذا يؤدي إلى تحريض الطلب على االرتفاع وتخفيض 
 في أسعار الفائدة .
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 الخامسالفصل 
 أزمة النظام المالي العالمي

هناك سمات جديدة لطبيعة األزمة المالية التي يشهدها العالم منذ 
، قد تكون المظاهر واألعراض واحدة، ولكن المسببات 1997صيف عام 

لمة و والمخاطر مختلفة، إذ إن األزمة الراهنة هي من أهم نتاج عمليات الع
األموال  كالمالية والتحرير المبكر لألسواق المالية في البلدان النامية، وتحر 

نطاق وحجم كبير جدا  لم يشهد تاريح النظام  الساخنة أو الجوالة على
 له.  المالي الدولي مثيال  

من االعتراف بأن النظام المالي الدولي الراهن،  قبل كل شيء البد  
ألسواق المال والعمالت، يفتقد للقواعد الناظمة  وفي ظل العولمة المتزايدة

التي تحكم سلوك المضاربين الماليين وشركات السمسرة الدولية، بما يحقق 
مزيدا  من الشفافية وضبط حركة رؤوس األموال قصيرة األجل وسريعة 

 التداول، ويحقق حماية لمسيرة التنمية والتقدم في مختلف بلدان العالم.
د من الضوابط والضمانات لحركة رؤوس األموال هناك ضرورة لمزي

قصيرة األجل سريعة التحرك، بما في ذلك حجم اقتراض القطاع الخاص 
قصير األجل بالعمليات الصعبة، إذ مع اتساع دائرة العولمة والتحرير 

ركات شوالخصخصة في الدول النامية، يصعب التحكم في قرارات توسع 
قروض قصيرة األجل من الخارج بالنقد ال القطاع الخاص في اللجوء إلى
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اإلجمالي، لالستفادة من فروق سعر الفائدة بين السوق المحلي والسوق 
إذا كان هذا القرار ال يخضع لرقابة البنك المركزي، أو  وال سيماالدولي، 

 أية جهة رقابية أخري.
 قصور واضح في أسلوب أداء أسواق المال: -

أداء أسواق المال والعمالت  وبفي أسل هناك قصور واضح وعميق
خاصة في ظل اتساع نطاق حركة النقود على الصعيد العالمي، و 

اإللكترونية، وتزايد حجم األموال الساخنة أو الجوالة، وتكوين مراكز في 
 لسمسرة الدولية الذين يراهنونأسواق المال بواسطة المضاربين وشركات ا

دول خاصة في الالناشئة و اقتصادات وأسواق المال نقاط الضعف في  على
 النامية. 

ايد تز  ؤوس األموال قصيرة األجل يؤدي إلىإن عدم ضبط تدفقات ر 
 في مستوىحدة الصدمات المالية الخارجية والذعر المالي، الذي يؤثر 

األداء األسرع المختلف، ويعصف ببعض مكونات االقتصاد الوطني في 
ل جادة لهذه المشكلة التي من البحث عن حلو  الدول النامية، لذلك البد  

 تمثل أحد مخاطر العولمة والتحرير والتدويل المالي المبكر. 
يمكننا تشبيه حالة البلدان النامية التي تقوم بتحرير أسواقها المالية 

)بالقارب( المبحر في عرض البحار عالية الموج،  هاوبورصاتها وتدويل
 لىيتمتع بطاقم قيادة عهندسيا  و  وهذا القارب مهما كان تصميمه سليما  

درجة عالية من المهارة والكفاءة واألمانة، فهو معرض لخطر الفرق نتيجة 
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ارتفاع األمواج العالية والعاتية في بحار المال العالمية. واستخدام تعبير 
القارب هنا وليس السفينة إنما هو إشارة واضحة إلي الحجم الصغير 

 مجملبمقارنة وأسواقها المالية ية البازغة، القتصادات البلدان النام
المعامالت المالية الدولية. وقد شهدت السنوات العشرون األخيرة من القرن 

السندات األسهم و  وال سيماالعشرين اتساع دائرة التعامل مع األصول المالية 
 نحو واسع جدا  لم تشهد له ها من عقود آجلة وعقود خيارات علىومشتقات
 من قبل. مثيال  

 مالي )السكرة المالية(: الهوس ة الثقاف -
وفي ظل هذه )السكرة المالية( اندفعت أعداد وفئات عديدة من 

دخول لعبة )الحظ والمصادفة(  خرين ومن المضاربين المحترفين إلىالمد
في أسواق المال العالمية، وعندما انهارت األسواق المالية في أسيا خالل 

ية المتقدمة لتلقي ن الرأسمال، جاءت التحليالت من البلدا1997صيف 
قلة الخبرة للمؤسسات المالية في تلك البلدان. وضعف  بالمسؤولية على

د، وغير ذلك من القطاع المالي، وانعدام رقابة البنوك المركزية والفسا
 ، وكأن األزمة ليست )أزمةمدة  هذه التحايالت  همبعضالمسببات. وصدق 

ي يعجز عن التأمين ضد مخاطر النظام المالي الجديد( في مجمله الذ
السوق المالية المتزايدة، وعدم كفاية رأس المال للشركات المالية وصناديق 

 المخاطرة لتغطية مخاطر السوق غير المتوقعة.
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بعد أن كانت )ثقافة الهوس المالي( و)الربح السريع( من خالل 
معامالت البورصات واألسواق المالية في الماضي مرتبطة حصرا  

متعاملين من أبناء الطبقات العليا، ظهر اليوم دخول العديد من عناصر بال
كل ورصات، وهي تعتمد بشالطبقات الوسطي والدنيا عالم المضاربات والب

الدخل الريعي )التريع( المنفصل عن اإلنتاج والجهد. وقد يكون  متزايد على
ة بناء مرحل هذا األمر مقبوال  في الدول الرأسمالية المتقدمة التي تجاوزت

ا في جدا . أم   ا  كبير  تطورا  األموال  لقواعد اإلنتاجية وتطورت فيها قوىا
تجة غير المن ال فيها القاعدة اإلنتاجية والقوىالبلدان النامية، والتي ما تز 

مة إعاقة التنمية فيها. لم تعد أز  رة، فإن عملية )التريع( ستؤدي إلىمتطو 
إنما  1997عام  همبعض( كما اعتقد ية )ذات طابع آسيوياألسواق المال

هي )أزمة عامة( للنظام المالي المعولم. ولن يستطيع )صندوق النقد 
الدولي( القيام بعمليات إنقاذ مالي لكل اقتصاد يدخل دائرة أزمة )الذوبان 

موارده المالية محدودة، ولن تسمح بالمزيد من برامج  إلى أن  المالي( نظرا  
ي يك عن االعتبارات السياسية واألولويات اإلستراتيجية فاإلنقاذ الكبيرة، ناه

ذا استمرت تلك األعاصير المالية، فإن عمليات العولمة  هذا المجال وا 
ارم أكثر مما تجلبه من الغنائم( القتصاديات المالية سوف تجر من )المغ

 البلدان النامية وأسواقها المالية الناشئة. 
كها في ي تحر حركة األموال التي يجر إذ تشير البيانات المتوافرة عن 

بليون دوالر  80حجم التعامل اليومي كان نحو  أن   األسواق العالمية إلى
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بليون دوالر أمريكي عام  880نحو  يات ثم ارتفع إلىفي أوائل الثمانين
 1.25أي نحو  1995بليون دوالر أمريكي عام  1260 ، ثم قفز إلى1992

تريليون دوالر  2ن الرقم اآلن قد تجاوز مبلغ تريليون دوالر يوميا ، والشك أ
 أمريكي.

 Jeffery Sachsوفي الدراسة التي قدمها األستاذ جيفري ساكس 
ة، أشار قات الدولياالقتصادي الرئيسي للمنتدى ومدير معهد هارفارد للعال

المسؤولية التي يتحملها صندوق النقد الدولي في تعميق الذعر المالي  إلى
تعميق األزمة المالية في كل من  عالمي، مما ساعد فيعلي الصعيد ال

آسيا وروسيا والبرازيل، األمر الذي يستدعي إعادة تصميم برامج اإلنقاذ 
 يلقي بمسؤولية األزمة علىاآلن يحاول أن  الجميعالمالي، والمالحظ أن 

ثمار اديق االستصن علي صندوق النقد الدولي وتارة علىاآلخرين فتارة 
سياسات في بلدان األزمة وتارة الحكومات وصانعي ال ارة علىوالتحوط وت

كت قد شار  كلها الفساد المستشري، وحقيقة األمر أن هذه األطراف على
، لذا فإن الحلول من مسؤولياتها مهما   في صناعة األزمة وتتحمل جزءا  

 على مهتصحيح مسارات الالعبين األساسيين وسلوكيات الجذرية تحتاج إلى
 القتصادي العالمي.المسرح ا

 ": حرية رأس المال القاعدة الذهبية للرأسمالية "سقوط 
"حرية  على كانت القاعدة الذهبية للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم

شغيله، ت من كل ضابط قانوني في ميدان ء حركتهرأس المال" بمعنى إعفا
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لة، العام سوق اليدو ، المعيشةتكاليف و كل ما عدا ذلك، األسعار.. و 
يجادو  ،التطو ر التقني والعلميو  جميع ذلك  ،خدمات ومنتجات جديدة ا 

رؤوس  بين مالكي المنافسةمن خالل  - أو يفترض تحقيقه -يتحقق 
 مادي لنفسه أكثر منالكسب الربح والاألموال وسعي كل منهم لتحقيق 

 .هاالتعبير الشائع في الغرب: السوق تنظم نفسها بنفس اآلخر، وهذا ما يعنيه
الضوابط وراء تصر ف عدد محدود من المضاربين و  الرقابة كان افتقاد

جنوب  ان معكما ك بمصائر بعض الدول ةر يالماليين عبر ثروات مالية كب
 كما كادت تتعرض لمثيله آنذاك شبكة العالقاتشرق آسيا قبل سنوات، 

بب س أثناء بحث الواليات المتحدة عنفي المالية في أوروبا الغربية نفسها، 
الهيمنة على القارة بعد سقوط السبب الرئيسي في الحرب  بديل الستمرار

األزمة  "، وكانت المظلة النووية الواقية تعبير " لهالباردة، أي ما كان يرمز 
التعجيل في إنشاء منطقة اليورو  النقدية األوروبية آنذاك من أسباب

 بمعنى ربط أسعار عما كان يسم ى نظام األفعى المالية، الموحدة، بديال  
 اق نسبةفي نط وانخفاضا   أهم العمالت األوروبية بعضها ببعض ارتفاعا  

 .مئوية متدنية
الضوابط هو أيضا وراء "امتصاص" ثروات اآلخرين، و  الرقابة وافتقاد

عناوين تحرير التجارة واالستثمار، واستخدام كلمة "تحرير" الجذابة  تحت
بلد ي فالقوى المالية  اوت القدرة بيناألصلي لها، فتف هنا يشو ه المعنى

دة، يجعل كالواليات المتح والقوى المالية في بلد كبير مثال   كتونسصغير 
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د، المكاسب في اتجاه واح تحرير" التجارة بينهما عبارة عن فتح أبواب "
 .عائداتالعند مراعاة ما يمكن تبادله من سلع وخدمات وتحقيق 

 يضا وراء األزمة المصرفية الحالية، معالضوابط هو أو  الرقابةوافتقاد 
بالغ األهمية، وهو أن الحصيلة األخطر فيها ال تصيب الطبقات  فارق

الفقيرة والشعوب التي تعاني من الجوع والمرض والتشريد في أنحاء العالم، 
بالدها من خامات وطاقات إلى مصانع الرأسماليين  والتي تتدفق ثروات

األزمة الراهنة على حساب  بحت حصيلةفي الغرب وجيوبهم، إنما أص
األقرب  ناألوروبيين واألمريكييوال سيما قطاعات كبيرة من الشعوب الغربية 

أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية ك .إلى الطبقة المتوسطة
أصبحوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية )الغذاء والطاقة(  والذين

عرضة للطرد من تلك ومن ثم  الشهرية،  االلتزامات عاجزين عن سداد
الفقراء وال هم من األثرياء، ولكن عجلة  العقارات.. هؤالء ليسوا من أفقر

اإلنتاجية واالستهالكية في كل  االقتصاد تقوم عليهم، فهم عصب الحركة
االستمرار من  بلد رأسمالي، وهم من ال يستطيع أصحاب رؤوس األموال

مكاسب وتصعيد حجم األرباح باطراد، وهم دونهم على طريق تحقيق ال
على أن يحصلوا على قدر  يحرص النظام الرأسمالي عموما   من أيضا  

 .لمتابعة الحياة االقتصادية من خاللهم "مدروس" من الدخل، بما يكفي
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 السادسالفصل 
 !األزمة العالمية المعاصرة أزمة ثقة

مة أسواق أسهم أم أزمة رهن عقاري أم أزمة أسواق مالية عالمية؟ أز 
أم أزمة ثقة نخرت نظام االئتمان فهزت ارتداداتها  أزمة بنوك استثمار؟

 ،االنهيار الشامل يحاصر من كل حدب وصوبأسواق العالم؟ ها هو 
أثبتت  يدٍ ب ألعوبةلتصبح كلها  ،القيم والمبادئ وانشطاراالنهيار األخالقي 

نه معظم م مها الذي لم ينجُ رياءها وكذبها وتضليلها وافتراءها وظل حركاتها
نتائج انهيار ـ ليمان براوذرز ـ رابع بنك استثماري  ساكني هذا الكوكب.

أميركي والذي تردد صداه وأدمى األسواق العالمية. فهل هذا االنهيار 
سباب أم أل رجحان كفة المفاسد على المصالح؟.لطبيعي وتحصيل حاصل 

  ؟غلغل بتالفيف القضيةأخرى تسمح لنظرية المؤامرة بالبروز والت
/ تريليون دوالر على حروبها 3/ زهاءأنفقت الحكومة األميركية 

 ثرة،مؤسساتها المالية المتعوالمخفي أعظم، فهل تعجز عن إنقاذ  ،المتنقلة
 فضيحة يعد   امليار دوالر. وانهياره 700من  إلى أكثراألمر يحتاج ربما 

ا ياسة لخدمة عسكرة مصالحهالفضائح إلدارة بوش التي سخرت المال والس
زي لعبة ألعوبة توا والمؤسسات المالية يكون انهيار البنك ، ربماحول العالم

 انهيار برجي التجارة هدفا  ونتيجة ولغاية في نفس إدارة بوش. 
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حل ماألخيرة  السنواتفي  حل ت مسألة االقتصاد األميركي المتردي
عاشرة الدرجة ال إلى في العراقانزاحت األحداث الدموية ، فالحرب في العراق
وباتت المسألة االقتصادية القضية  ،اإلعالم األمريكيمن اهتمامات 

 بات التباري بين المرشحين أوباما ـو االنتخابية،  األعظم أهمية في الحملة
اإلصالح والخروج من األزمة المالية التي تعصف ماكين على كيفية 
  باالقتصاد األمريكي.

ك ؟ لذلن في استعراض القوة عن تحقيق المرادواشنط أخفقتهل 
استعراض أكثر تأثيرا  وتحطيما  لدول العالم؟  إلىاألميركية اإلدارة  بادرت

خاصة مع بروز قوى لم يقتصر صعودها على الشأن العسكري بل 
واالقتصادي واألخالقي معا . مقابل أفول وبداية تالشي المكانة األميركية 

 واألخالقية. ما استدعى ضرورة هذا االنهيار؟ العسكرية واالقتصادية 
كل شيء وارد مادام انهيار الثقة والمصداقية يتصدران قائمة 

 على إيقاع اإلفالس واالنهيارات..   االنهيار األميركي األكبر!
تشهد أسواق المال عملية تصحيح متواصلة منذ آب / أغسطس 

ملية المتحدة، وتمثل الع ، إثر تفجر أزمة الرهن العقاري في الواليات2007
 مسارا  متواصال  يقتضى اليقظة.

لقرار أن ا ذي أجراه رؤساء المصارف المركزيةيؤكد التحليل المعمق ال
يمثل حركة تصحيح بالغة األهمية، إذ ال يمكن التفرج على األزمة وال 

الظروف التي  الحسبانيصح االمتناع عن التدخل. ويجب األخذ في 
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مبادرة وضع المصرفين المتعثرين تحت إشراف الخزانة اتخذت في نطاقها 
 األميركية.

نواقيس الخطر دقت منذ بدأت أزمة قروض الرهن العقاري منذ عام 
مة مهلالركائز ا ىحدرات، إونصف العام وظلت تتفاعل لتقوض سوق العقا

لالقتصاد األكبر في العالم، في وقت اختلفت اآلراء حول األسباب الحقيقية 
الناتجة عن التخلف عن تسديد القروض العالية المخاطر. ويبدو لألزمة 

أن نواقيس الخطر تلك لم تستطع إيقاظ الغافلين حتى أفاقت األسواق على 
ووسطه خطة إنقاذ حكومية  ،خطر داهم كان أوله أزمة الرهن العقاري

أكبر حكومة مدينة  -مليار دوالر تحمل الحكومة األميركية  700بتكلفة 
أعباء ديون إضافية قد تعاظم التضخم وتزيد الضغوط على  -لم في العا

 .العملة األميركية، وآخره غير محدد المعالم
 :هل هذه أزمة عابرة

الواليات  أغنياءمن  %1من  قل  أال شك أن هناك مؤامرة يقوم بها 
المتحدة ضد العالم، وهم فئة النخبة ذات الهيمنة على صناعة القرار 

 إلعالمادي. ومعظمهم من اليهود الذين يسيطرون على واالقتصا السياسي
 80المؤامرة منذ أكثر من بدأت وقطاع الترفيه.  والبحث العلمي والتعليم

لتستولي عائالت يهودية  1929 عام بانهيار االقتصاد األمريكي في ا  عام
األمريكيين ثم تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية التي  على مدخرات

الحرب الباردة مع  ثم بعدها دخلت أمريكا ،القتصاد األمريكيا أنعشت
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ثل في حروب عديدة م االتحاد السوفيتي والمعسكر االشتراكي كما دخلت
في  قليميةاإل والصراعاتوأفغانستان والعراق الحرب الكورية وحرب فيتنام 

 حدأواالقتصاد على يد  اإلدارة. تتلمذت في وأوروبا األوسطالشرق 
دة الدكتور بول سيرفيل الذي ردد مرات عدي وهو الرئيس نيسكونمستشاري 

االقتصاد األمريكي كلما مر  إلنعاش الحروبو  عسكرة االقتصاد أهمية
توقع أن لماومن والتراجع.  بظروف اقتصادية قاسية مثل الكساد والتباطؤ

ن م أو كوريا أو غيرهما إيرانتقوم الواليات المتحدة بعمل عسكري ضد 
األمريكيين نحو الشأن  أنظارليتعافى اقتصادها وتتوجه الم دول الع

 منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهم األمريكيون الخارجي. وهذه تجربة عرفها
ر تأكل اليابس واألخضثالثة  صل إلى درجة حرب عالميةت حريصون أن ال

 . همبعضكما يعتقد 

القتصادية ناتجة عن سياسات اإلدارة ا " عابرة"هل هذه أزمة )  
والسياسية في الواليات المتحدة األميركية التي برزت فيها مشكلة ما سمي 

؟ أم أنها تتخطى حدود ذلك إلى أزمة بنيوية للنموذج "  الرهن العقاري" بـ 
الليبرالي الجديد نفسه، وبالتالي تتخطى حدود أزمة الفروع إلى أزمة 

  1(.  األصول نفسها؟

                                                 
 .28/9/2008جريدة العرب القطرية  ،جمال باروت انكسار أم أزمة بنيوية؟ -  1
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وحكومتهم العالمية مهاتير محمد في صيف الليبراليون الجدد  انتقد
لنمور ا) استخدام الدور التدخلي للدولة لتطويق أزمة عندما طالب ب 1997

دولة إلى حين يدفعون ال الرئيس البوليفيو شافيز وسخروا من ، ( اآلسيوية
يلجؤون اليوم إلى أضخم عملية في حين  في الشأن االقتصادي، التدخل

 وهذا ،التأميمبل وما يصل إلى حدود ، أسماليةتدخل في تاريح السوق الر 
 الليبراليون. عندما يقوم به  يغدو مباركا  وفي محله

« قإخفاق السو »وجوب تدخل الدولة في حال  إلى الليبراليونيدعو  
لت « تأميم»ما يمكن نعته بالفعل بأضخم عملية  بل ونفذوا لواليات احو 

تعبير ب حس (ت االشتراكية المتحدةرية الوالياجمهو )المتحدة األميركية إلى 
_ كنها ل روبيني، لاالقتصادي األميركي واألستاذ في جامعة نيويورك نوري

غنياء ألاشتراكي ة خصخصة األرباح وتأميم الخسائر ل)  _ على حد  تعبيره
تحدث المرشح الجمهوري جون ماكين و . ( وأصحاب النفوذ وول ستريت
ل التي يشك، «نوادي القمار»ريقة مالي على طبغضب عن عمل النظام ال

ضحاياها في النهاية، وبينهم صناديق سيادية ومستثمرون « المودعون»
يهزؤون ممن يستخدم هذا التعبير لوال أن كانوا « النوادي»كبار في تلك 

 1 ماكين استخدمه.

                                                 
 ، المصدر السابق.جمال باروت، انظر -  1
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ويتجاوز األمر حدود طريقة تعامل الدول المسيطرة القائدة لعملية 
تصد رها ن في حيبالفعل، « حزمة انتقائية»ية الجديدة كـ العولمة مع الليبرال

صل أو النموذج إلى طرح أزمة األ« حزمة كاملة»إلى الدول النامية كـ 
م قد أنكرت الليبرالية الجديدة على هذه الدول التي تتسالليبرالي نفسه. ف

بهشاشة السوق، وضعف هياكلها االقتصادية، أي تدخل ضابط في 
 معدالت انكشافاتها األكثر في العالم نتيجة تطبيق تعد   اقتصاداتها التي

الل خكان تدخل الدولة المنظم والدؤوب الوصفات الليبرالية الجديدة، بينما 
قرون عديدة في اقتصاد السوق في الغرب شرط تطوره، كما تقول مدرسيات 

 التاريح االقتصادي. 
  :ألفقات، بدون نهاية بعد في ايأسوأ أزمة منذ الثالثين -
شهرا  دخلت مرحلة جديدة  13قبل  إن األزمة المالية التي بدأت) 

أكثر خطورة، وتبخرت اآلمال في إبقاء الضرر محصورا  على حفنة من 
 المؤسسات المالية التي قامت بمراهنات سيئة على رهون عقارية. إن وزير

ه يإ ) هانك بولسون ربما كان على حق عندما قال بوجوب إنقاذ الخزانة
 ن سلسلة التأميمات التي تمت حتىأللتفادي انهيار مالي أكبر، ( آي جي 

لما يشكل خطرا  على النظام المالي  الوزير اآلن كانت تستند إلى تقدير
يه آي جي( وما ال يشكل خطرا  على  برمته )بير ستيرنز، فاني ماي وا 

خزانة العندما تقرر و فرة االنظام المالي )ليهمان(. إن الشفافية غير متو 
كة شروطها على الشر بصفقة دون منافس وتملي  التحرك فهي تنقض  
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المستهدفة، في حين أن أقل ما يجب على وزير خزانة أن يفعله هو أن 
مليار دوالر من أموال  85يبرر طبيعة هذه المخاطرة عندما يجازف بـ 

سبب بن الفيدرالي ستنفد منه األموال إن عاجال  أو آجال  إدافعي الضرائب. 
هذا االستحواذ الحكومي على الشركات، خاصة وأن بيان الموازنة قد وضع 
لتمويل عمليات السوق المفتوح، فضال  عن العمل كمقرض المالذ األخير 
من حين آلخر بالنسبة للبنوك المنظمة، وأصوله ظلت منذ زمن طويل 

ب طلبولسون أن يالوزير يتعين على و أذون خزانة أو عملة بشكل أساسي. 
 1 .( سلطته لوقف الهلع، وأن الحاجة ماسة استخداممن الكونغرس 

 مكن التنبؤن الممكان األزمة المالية العالمية الراهنة متوقعة و ) 
التنمية  ، وهي مجرد جانب من أزمة أوسع في كافة أنظمةبحدوثها
السطح وبسرعة، وهي  ىثمة عدة أزمات مرتبطة بها تظهر عل. الموجودة

، المياه، األغذية، السكان، التغيير المناخي ودمار البيئة. أزمات الطاقة
 يروسائل اإلعالم تجاه قضية التغي انتباهأن ال تحيد األزمة الحالية  ويجب

                                                 
نا إن جون هيلسنراث وسيري،أسوأ أزمة منذ الثالثينات، بدون نهاية بعد في األفق - 1

كز كلنا شركاء باتفاق خاص مع المر  صحيفة وول ستريت جورنال، ،جي وداميان باليتا
   .األمريكي العربي للترجمة و البحوث و االتصاالت في واشنطن
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 فكرة النمو بال حدود قد برهنت أنها وهمية، ألن موارد. كما أن المناخي

  1(.النفاذ ىاألرض محدودة وتوشك عل
  هناك أسلوبان لمواجهة القضية:

رجاء قرارات غير شعبية عدم ذكر الحقيقة -األول   .وا 
التغيير  من أجل البدء في قول الحقيقة لألهالي والعمل سويا   -الثاني 

 األوان. قبل أن يفوت 
سائل و  والديمقراطية في االستقاللمن  ىأعل تهذا يتطلب مستوياو 

 ماللبعض قطاعات األعمال مستعدة لدفع ا. شرحها لألحداث ىاألعالم لد
سليم،  دون إعالمف. عالمي النفتاحالحقيقة، لذلك فقد حان الوقت  ءافإلخ

، ويصبح من الصعوبة بمكان إيجاد الحلول اجتماعيوعي  لن يتوفر
 .العالم لألزمات التي تهدد

ذلك، فإننا ال نعلم كيف سيكون ذلك الحل الشامل، من رغم على ال
أنقذت الحكومة السويدية  لكن هناك مقارنة مع سابقة تدعو لألمل عندما

بحملة إنقاذ مالية في أوائل التسعينيات عن طريق تسلم زمام األمور بشكل 
مؤقت نظام البالد المالي، لكنه ليس من الواضح إن كان صناع السياسة 
ن لم يكونوا كذلك، فقد يتحول  في واشنطن مستعدين لفعل أمر كهذا. وا 

وكذلك السوق، وهو ما يكلف ذلك إلى نوع من اإلنقاذ الخاطئ لألسهم 
                                                 

في حديثه مع "آي بي  ،لسابقالسوفيتي ا رئيس اإلتحاد ،ميخائيل غورباتشوف -  1
 .اس"
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من الناتج  4أمواال  طائلة. فقد خصصت الحكومة السويدية مبلغا  يعادل %
لكن  ،مليار دوالر 600القومي اإلجمالي، وهو بالمقياس األميركي يعادل 

من المؤسف التعبير عن الفرح بخصوص آفاق خطة إنقاذ مالية، فالمشهد 
يحة ضح السيولة إلى العمال السياسي األميركي الحالي لن يأخذ بنص

 وسوق األسهم والسندات والمزارعين وكذلك سوق العقارات.
وغيرها من األزمات االقتصادية  1929الكساد الكبير  مرحلةتميزت 

السابقة بكونها أزمة إنتاج أو كساد وغيرها من المشاكل المتعلقة باالقتصاد 
ندات المعنية والس الحقيقي وانعكاسات األزمة على تقييم أسهم الشركات

 المالية الممولة لالقتصاد. 
 األزمة وللمرة األولى أزمة مالية عالمية: -

األزمة وللمرة األولى أزمة مالية عالمية بهذا الحجم وستنتقل تدريجيا  
نتاج كساد وركود ومشاكل في التسويق على مستوى  لتصبح أزمة اقتصاد وا 

 من مختلف دول العالم لسياسات العالم. لذلك ربما نشهد سلوكا  متواصال  
وجها  وربما نشهد أيضا  ت ،تخفيض متقابلة لعمالتها بشكل غير مباشر

لمواد توظيفات مكثفة في افضال  عن متزايدا  نحو مضاربات على العمالت 
  1والمنتجات السلعية مثل الذهب. 

 

                                                 
 .8/10/2008الدكتور دريد درغام، صحيفة تشرين،  األربعاء   -  1
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 األزمة مؤشرات عديدة أهمها: هذه سبق
  ها.ايد أسعار النفط وصعوبة استيعابالسيولة الهائلة المتولدة من تز 
  معدالت النمو االقتصادي المرتفعة في بعض دول العالم مثل

 الصين وغيرها. 
  .السعي الحثيث نحو تحرير االقتصاد وتحرير األسواق 
  المطالبة بضرورة فصل السلطة النقدية عن الحكومة واستخدام آلية

 السوق للضبط.

المية تعاني من نقص السيولة، فجأة أصبحنا نسمع أن األسواق الع
ال فستكون العواقب وخيمة، وأعدت سريعا   وتطالب بتدخل الحكومات وا 
خطة إنقاذ من قبل المصارف المركزية لضح مئات المليارات من الدوالرات 

 إلنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.
يرى بعض الخبراء أن أهم المالية العالمية: أهم أسباب األزمة  -
 األزمة:أسباب 
  فوائض الدول ذات الميزان التجاري الفائض مثل الصين واليابان

  وروسيا. 
  فوائض الدول النفطية الناجمة عن زيادة أسعار النفط، فاستثمرت

  جزءا  منها في بلدانها وتوجه الجزء األكبر لالستثمار في الخارج. 
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  االقتراض أحيانا  بفائدة منخفضة من المصرف المركزي في ظل
د ت عُ توظيفات هائلة في صناديق سيادية مستقرة بعملة  وجود

  غيرها. مستقرة بالنسبة إلى 
ح شبحا  لتصب كلها جمعت األزمة المالية العالمية الحالية هذه العناصر

من  %40يهدد االقتصاد العالمي واالقتصاد األميركي الذي يمثل نحو 
المتحدة  ف بالعالم والوالياتاقتصاد العالم، ويذكر بالكساد الكبير الذي عص

  .ات القرن الماضيينهاية عشرين
 األسباب الحقيقية ألزمةما و كيف حدثت األزمة المالية العالمية؟  -

  1 ي في الواليات المتحدة األمريكية؟الرهن العقار 
  تقوم مؤسسات اإلقراض في الواليات المتحدة، بتمويل أصول

واضحا  حين حصولهم  وعقارات وممتلكات وبضائع ألناس يكون
على القرض أنهم ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. 
عروض مغرية غير صادقة في محتواها؛ مفادها: تمل ك بيتك، 

  .لةمريحة كثمن للبيت وبفوائد معقو  ا  وبدل دفع اإليجار، ادفع أقساط
 شراء المنازل وق ع عشرات األلوف من المشترين عقود. 

 م أو لأغفل ض حين وقع العقد وحصل على القرض المقتر  لكن
مادة في متن العقد تنص على إمكانية الجهة المقرضة ينتبه إلى 

                                                 
 حسن العقلةأيضا ،  انظر. CNNوفق الباحث الفرنسي الشاب طوماس غينولي،  -  1
 .23/10/2008 ،بلدناصحيفة   عامر عبد السالمو 
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، دون إعالم أو إذن المقترضإن تغي ر )ترفع( معدل الفائدة،  )البنك(
ير وغ حصل ألسباب تتعل ق بأسواق المال وسعر الدوالر وهذا ما
 ذلك.

 لك ين األوليين دفع فوائد تينبغي على المقترضين خالل السنت
 القروض، وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده.

  الدين التي اشتروها ب أسعار بيوتهم ( نفخوارفعوا ) بل  نو المشتر
باالتفاق مع البنك ليضمنوا الحصول على مبالغ تغطي البيت 

 سيارة. الومفروشات و ربما 
  تأجربدل مس” صاحب منزل“المقترض سعيد أضحى. 
 هي نسبة من إنجازهم عادة حوافزهم  ألنسعيدون  موظفو البنوك

رقبة المقترض في ما دامت ال يمانعون وهم  ،للقروض الشهرية
 يدهم بواسطة الرهن العقاري.

  فوائدو  بقروضالمودعة لديها موال األالبنوك سعيدة، تخل صت من 
 مجزية.

  ،مت راكتكثير من المقترضين غير قادر على تسديد القروض
المالية، وضعت البنوك العقوبات الجزائية  فضال  عن .القروض

  .يدها على كثير من البيوت وعرضتها للبيع
 .ضعفت قيمة تلك القروض 
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   ألناس مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أمواال 
 ككفالة أو ضمانة للقرض. يستخدميملكون عقا را 

 د إلى أن وصل إلى حد  التجم   بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل
 على العقارات. ليس هناك طلب أصال   إذ

  في الواليات المتحدة، عشرات األلوفللبيع عقارات كثيرة معروضة 
  للبيع. معـروضة من البيوت

  ،شك ل ت القرض، والحجم و تتناسب  أسعار الهبوط أسعار العقارات
 .نسبة منه، أو من الرهن

  نقص السيولة.مؤسسات اإلقراض تعاني من 
  تبدأ مؤسسات اإلقراض بالمعاناة من أجل الحفاظ على قيمة

 القروض والديون. 
 .وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعامالت المالية 

  البنك بدوره باع سندات القروض )تدعى قرض مرتبة ثانية( إلى
 .يةالمال المؤسسات

 ات، حصلت على رهون أيضا  ألنهاسعيدة  يةالمال المؤسسات
 ومقابلها قروض جديدة!!

 ها ن  وم بتحويل القروض إلى "أصول" أي إالمؤسسات المالية تق
حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، ) كأن 
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لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص  ا  تكون مدين
 آخر (.

 أقدمت صناديق االستثمار على شراء هذه "األصول" في البورصة، 
 األرباح الموعودة من هذه العملية كانت مرتفعة. إلى كون نظرا  

 ،أرادت صناديق االستثمار  مع بدء فقدان هذه األصول لقيمتها
 التخلص منها ببيعها.

  .ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية 

 عولتجنب مشاكل انعدام السيولة. تقوم صناديق االستثمار هذه ببي 
 وال عالقة لها بهذه القروض. ،أصول أخرى تملكها في البورصة

 .تهبط قيمة هذه األصول 
  ا  ثير كهذه الصناديق تلك األصول، تخسر البنوك التي اشترت منها 

 من األموال.
  من األموال وتعاني من نقص السيولة،  ا  كثير البنوك التي فقدت

ى، نوك أخر ستحاول الحصول على األموال بواسطة االقتراض من ب
 )السوق بين البنوك (.

  كل  بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك
 اآلخر.

  تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان
 وغير مشمولة باألزمة. وضعها جيدا  
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 .البنوك تعاني من مشاكل السيولة فالنشاط المالي ككل  يتأثر 
 توازن في المدى المتوس ط تقوم البنوك المركزية  بهدف الحفاظ على

 .)األمريكي واألوروبية( بإقراض البنوك المتعثرة أمواال  
  كثير من أصول البورصة واألسهم تنخفض، فيبيعونها للحصول

 على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق.
 .ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك األصول 

لبنوك اولماذا تعاني  ،وهذا يفس ر لماذا تهبط قيمة األصول واألسهم
 كثير من المتعاملين في البورصة كيفما اتفق ومنمن السيولة ولماذا يبيع 

  دون تفكير، فتحدث األزمة المالية.
يمكننا رسم مخطط لتطور مراحل مخطط تطور مراحل األزمة:  -

 :يأتياألزمة كما 

 ال سيما و لمصارف على اإلقراض المبالغ به انتشار ظاهرة تهافت ا
اإلقراض المشكوك بإمكانية تسديده سلفا  مقابل معدالت فائدة 

 مرتفعة. 
 اقترض على األمد البعيد سيولة بفائدة ضعيفة ليشتري  همبعض

عقارا  أصبح هو الضمانة لمصرف اعتمد على الودائع الموجودة 
 . لديه )على المدى القصير( في تأمين السيولة

 .انهيار أسعار العقارات وارتفاع معدالت الفائدة 
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  امتناع أصحاب الفوائض المالية عن اإلقراض في ظل الظروف
 الحالية.

 .معظم قروض المصارف أصبح مشكوكا  بتحصيلها 
 ضطرارها لتكوين مؤونات انخفضت مالءة المصارف نظرا  إلى ا

 لة.سيو كبيرة لمواجهة هذه العجوزات في التسديد وازداد شح ال

   .األزمة أضحت أزمة ) ثقة ( أكثر من كونها أزمة سيولة 
  .زيادة حدة األزمة بسبب أجواء الهلع 

  لجوء المودعين إلى سحب ودائعهم لتوظيفها في عمالت أخرى أو
 في سلع قابلة لكنز القيمة مثل الذهب الذي ارتفعت أسعاره مؤخرا . 

  مة ما يعادل قي بلغت قيمة الديون إذتدهور وضع بعض المصارف
 الموجودات. 

  الديون المشكوك تآكل معظم رأسمال المصارف في مواجهة
  نهيار قيمة الضمانة المقابلة لها. بتحصيلها نظرا  إلى ا

  المودعون الثقة في قدرة المصارف على مواجهة األزمة.فقد 

 النتيجة إعالن إفالس أكبر مصارف االستثمار األمريكية.  
فمع تشدد البنوك في معايير اإلقراض يصعب  إنها حلقة مفرغة

الحصول على ائتمان، ويزيد من كلفته على الشركات والمستهلكين، وهو 
أمر سيئ لالقتصاد الوطني ويدفع البنوك لتشديد المعايير بدرجة أكبر. 
وتتزايد المخاوف من كارثة اقتصادية بسبب تخوف البنوك من اإلقراض 
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 فيا  ض الحاد في أسعار الفائدة قد ال يكون كاوقلق المستهلكين، فحتى الخف
 من التمييز بين مجموعتين من المصارف؛ هنا البدَّ  لمنع الكساد.

التي تتعامل مع الزبائن وهي مصارف التجزئة  - المجموعة األولى
 من األشخاص الطبيعيين والمؤسسات التجارية لجهة الودائع واإلقراض، 

ستثمارية، وهي المصارف التي تقوم المصارف اال - المجموعة الثانية
بتوظيف مبالغ كبيرة جدا  في األسواق المالية بشراء المنتجات المالية، وتقوم 

 بتمويل أعمالها أيضا  من خالل األسواق المالية. 
 يرهاأكبر بكثير من تأثالمصارف االستثمارية  فيكان تأثير األزمة 

 )ميري النش صرفيانهيار م ى إلىا أد  مم  مصارف التجزئة؛  في
MERILLLYNCH( ) ليمان برذرز وLEHMANBROTHERS ) وهما من ،

زئة مصارف التج فيفي حين كان تأثير األزمة المصارف االستثمارية، 
 في األسواق األوربية.  كذلكو  ،في الواليات المتحدة جدا   ا  ضعيف

لذي ا« ليمان برذرز»إنقاذ بنك  إخفاقكانت الصدمة الحقيقية بعد 
ن أنه ردة فعل على سوق الدين. فقد توقف الدائنون عن اإلقراض، كما تبي  

أسلم االستثمارات لن يكون ذا معنى  يعد  أن الدين الحكومي الذي ما زال 
في حال إفالس الحكومة األميركية، علما  أن الدين تعزز رغم أنه لم يقدم 

 د قطاع اإلقراض الخاص.، في حين تم ُجم  شيئا  جوهريا  
ع البنوك في العادة االقتراض من بعضها بنسبة فائدة أعلى تستطي

سبة لكن ن ،بقليل من معدل الفائدة الذي أقرته وزارة المالية األميركية
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في ، 3.2إلى %أثناء األزمة  في اإلقراض الداخلي بين البنوك وصلت
، األمر 0.5المالية % دة بين الدوائر المالية أو وزارةكانت نسبة الفائ حين
إلقراض اي لم يكن عفويا . فاللجوء إلى معايير السالمة تسبب في وقف الذ
طراف أساسية في الصناعة المالية، وهو وأللعديد من المصالح التجارية، ل

خفض إنفاق تسبب في و عنه مزيد من اإلخفاقات والهلع،  نجمما 
نذير سوء في الوقت الذي تتكاثر فيه  المؤسسات التجارية، وهذا يشكل

الذي  كياألمري ا االحتياطي الفيدراليالتراجع االقتصادي. أم   نحوات اإلشار 
عادة ما يكون السباق إلى مكافحة الكساد فلن يكون بإمكانه فعل المزيد 

 1هذه المرة بسبب فقدان السيطرة على السياسة النقدية. 
مليار  700قيمتها  األمريكي نقاذ القطاع المصرفيإل خطة  - 3

 :دوالر
مليار   700 مبلغ وتخصيص األمريكيةالمالي  اإلنقاذ خطة تعد  

 قاذإلن األمريكيةدوالر خطوة في سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الخزانة 
 قدر من االستقرار في وتحقيق األمريكي،النظام المصرفي وسوق المال 

انترناشيونال  أمريكان إنقاذ كان خطةأولى مراحل ال .السوق األمريكية
عالن ،مليار دوالر 85 نحوعاجلة بقيمة تصل إلى ن جروب للتأمي رقابة  وا 

لغ العقاري وتقديم دعم مالي يب للرهن نمؤسستي ىالحكومة الفيدرالية عل

                                                 
 .2008/  9/ 21 العربصحيفة ترجمة:  -بول كروغمان  -  1
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عالن ،ئة مليار دوالر لكل منهمام صندوق لتمويل  إنشاءالبنوك  وا 
 70 المؤسسات المالية التي تواجه مشكالت في السيولة برأسمال قيمته

 1 .دوالرمليار 
صول لشراء األاألمريكي يقوم أساس الخطة على تصور لوزير الخزانة 

يها ا يعطالمتضررة المرتبطة بالرهن العقاري من الشركات المالية، مم  
السيولة الالزمة الستبدال األصول السيئة التي وضعتها في خطر أو أثنتها 

لى استعادة عن اإلقراض. ومن المؤمل أن تساعد هذه الخطة الشركات ع
 قتراض واإلقراض بشروطأصول رؤوس أموالها والثقة التي تمكنها من اال

دون هذا يعتقد المسؤولون أن أسواق االئتمان، شريان حياة معقولة. و 
 االقتصاد، قد تتوقف.

  تسهم خطة اإلنقاذ في عدم انتشار األزمة التي من المتوقع أن
 . الوطني تصادقاالقطاعات  باقي نظام المالي إلىاليشهدها 

  جريء لحفز األسواق المالية على االستقرار. و قانون طارئ الخطة 
  مليار  700صفقة تجيز للحكومة شراء ما تصل قيمته إلى الخطة

 دوالر من األصول المتعثرة من المؤسسات المالية. 
 يذيين التنف المديرين فرض قيود دائمة على رواتبتطالب الخطة ب

  الخطة. مشمولة في برنامجلبنوك الإلى ابالنسبة 
                                                 

، األهرام وترحيب خارجي ..أمريكيجدل  المالي اإلنقاذخطة  األفندي،نزيرة  -  1
 االقتصادي.
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 الباب أمام الحكومة ألخذ ضمانات أسهم في تلك  الخطة تفتح
 المؤسسات.

  لن تؤدي الخطة إلى تسوية كل الصعوبات التي يشهدها االقتصاد
 األميركي. 

 قد تكون العواقب السياسية لخطة اإلنقاذ هائلة. 
ات وهناك مؤسس ،( للتأمين AIG) شركة كانت )براذرز(  بنك بعد
من قيمتها  % 92 نحو هاأسهم فقدتحيث  لالنهيار مرشحةعديدة 
دة كبر بنك توفير في الواليات المتحأ منهاعلى الئحة المهددين  السوقية.

WASHINGTON MUTUAL على وشك إقفال بعض من فروعه. وكان  
حاول وزير الخزانة األميركي مؤخرا  رسم خط على الرمال ضد المزيد 

واجه  ،قاذ للمؤسسات المالية الفاشلة، لكنه بعد أربعة أياممن جهود اإلن
مشكلة متفاقمة خارجة عن السيطرة. ويبدو أن الغالبية في واشنطن قررت 

الحكومة الحل وليس المشكلة، وأصبح ال مناص من شراء الحكومة َعد  
 1 لمعظم دين القطاع الخاص.

لها  خصصتي ال اإلنقاذالداخلي تعني خطة  األمريكي الصعيد ىعل
 مريكياألزيادة حجم الدين العام  تؤدي إلى ئة مليار دوالر سوفمبلغ سبعم

ألف مليار دوالر كما أن حجم  11.3إلى مليار دوالر  ألف 10.6من

                                                 
 .2008/  9/ 21 العربصحيفة  ،بول كروغمان -  1
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 الناتج المحلي إجماليمن  %2.5 يعادل األمريكيةالعجز في الميزانية 
 .األمريكي
لخطة وضرورة موافقة ضخامة المبلغ المخصص ل إلىوبالنظر )  

الكونجرس عليه تطابقت وجهتا نظر رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي بن 
ضوح حتمية التحرك بسرعة وبو  إزاءبرنانك مع وزير الخزانة هنري بولسون 

 األمريكيصاد االقت إلىلتجنب التراكمات السلبية واتساع نطاقها بحيث تمتد 
ي من البطالة الت يعني مزيدا  وهذا  ‘المال أسواقبصفة عامة وليس مجرد 

لبيانات شهر  من حجم القوة العاملة طبقا   %6.1يبلغ معدلها الراهن
ح وقد اتض ،الصناعي يعاني من تضاؤل اإلنتاج ن  أكما  ،2008أغسطس

 إلنتاجامن العام المالي حيث انخفض  أغسطسفي بيانات شهر  أيضا  ذلك 
 .(%1.5 الصناعي بنسبة

. يالمواطن األمريك ىمن العبء الضريبي عل مزيدا   عنيت ه الخطةهذ
الحزب الجمهوري الحاكم فيك  منذلك عضو الكونجرس  إلى أشاروقد 
مليار دوالر تعني تحمل كل مواطن  700مبلغ أن  إلى أشار حينانزي 
 .دوالر 2300بنحويقدر  إضافياعبئا ماليا  أمريكي

طط في مزيد من الثراء لصالح الققضية الشبهة من اإلشارة إلى  وال بد  
ويدخل في هذا النطاق االتهامات  ،األمريكيالسمان في سوق المال 

 اإلفراطبالموجهة لطبقة المديرين في البنوك والمؤسسات المالية االستثمارية 
عندما  بينما تترك السفينة ،حوافز مالية ومرتبات ضخمة ىفي الحصول عل
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هم لمرتبات أقصىالمطالبة بوضع حد  ومن هنا كانت ..غرقأن تتوشك 
نقاذهاوحوافزهم في المؤسسات التي يتم دعمها   .وا 

رها همت بدو سأ لإلنقاذ األمريكيةالخارجية للخطة  األصداءوالشك أن 
 :املينعوذلك من دافع  ،الداخلي األمريكيفي تعميق الجدل علي الصعيد 

مجموعة الدول  في األعضاء األخرىالدول  إعالن :العامل األول
 واإلعالن عن األمريكيةمشابهة للخطة  إنقاذالسبع عزمها انتهاج خطة 

 .ةالمالية وانعكاساتها االقتصادي األزمةالتزامها بالتعاون لمواجهة تحديات 
المالية  تكالأن حجم المش إلى األوروبي وزراء مالية االتحاد كما أشار

عن طبيعة  -لى حد ماإ -تختلف  تهاوطبيعالتي يواجهها االتحاد 
 من هنا كان التباين في ،األمريكيالتي تواجه النظام المالي  تكالالمش
هاج أهمية انت ىالحلفاء في مجموعة الدول السبع علوركز  .األفعالردود 

شرافيةسياسات رقابية  ط ضع ضوابوو  يفي مجال القطاع المصرف وا 
 .للعمليات المالية

 ىعل يةاألمريكل البنوك العالمية غير يتمثل في حصو  :العامل الثاني
 عمالأتوجد لهذه البنوك  ما دامت األمريكية اإلنقاذحق االستفادة من خطة 

السمة الغالبة لهذه البنوك ولم ا كانت  .الواليات المتحدة داخلية فمصر 
 جدال  و  األمريكيةبالخطة  أوروبيا   أن هناك ترحيبا   وجدنا أوروبيةكونها 
 نقاذإلمالية  ألعباء األمريكيحول تحمل دافع الضرائب  داخليا   أمريكيا  

 !!أمريكيةمؤسسات مصرفية غير 
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 ىعل نافسالتالبنوك اليابانية بقوة في كما تجدر اإلشارة إلى تسابق 
 .المتعثرة األمريكيةالمؤسسات االستثمارية 

مرتبطة باالقتصاد العالمي واالرتدادات ستكون على مختلف  األزمة
 روبياألو االقتصاد  في أثرهاغير مباشر  أوادات بشكل مباشر االقتص

 ألثرا كانكلما كانت العالقة غير مباشرة األوسط. اقتصاد الشرق  وفي
. لقأ األثر كاناخف غير مباشر وهذا كالزلزال كلما ابتعد عن المركز 

 .( حمى أسواق المال) في ضبط تخفق المصارف المركزية العالمية 
ن التداعيات المستقبلية لألزمة المالية العالمية هناك غموض بشأ

عالية المخاطر على االقتصاد العالمي. ولم يمنع هذا الغموض من حدوث 
ما يسميه خبراء االقتصاد ) فقاعات( تظهر خاصة في أوروبا أكبر 
المتضرر بعد الواليات المتحدة بسبب حجم االرتباط بين اقتصادات 

توقع مصرف )آي كي بي إنداستري( األلماني  الجانبين. ومن بين الفقاعات
مليون يورو خالل العام المالي الحالي بسبب  700 - 600خسارة بين 

 1تأثير أزمة خسائر القروض.
القادمة وصول سعر صرف اليورو إلى دوالر  السنوات) وقد تشهد 

عن  اواحد ذلك ألسباب خاصة بأوروبا لكونها ترغب بتنشيط صادراتها. أم  
فاع المتوقع للدوالر مقابل اليورو فسيكون قسريا  بسبب توقعات االرت

                                                 
 محمود عبد الغفار، قناة الجزيرة. المصدر: -  1
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المتعاملين بأن تبخر تريليونات من الدوالرات ستسمح تلقائيا  بزيادة الطلب 
وكذلك ألن الورشات المتوقعة داخل  ،السيولةإلى نقص على الدوالر نظرا  

كونه عن  ال  فضأمريكا في المستقبل أو المفتعلة في الخارج من قبل أمريكا 
الوريث الشرعي لبريتون وودز والمعيار في تقييم السلع ستسمح بتوقعات 

  1لزيادة سعر الدوالر أكثر من غيره(.
 2؟ ويبقى السؤال ما الحل

  هل األولوية للشركات األمريكية الكبرى أم لالقتصاد األمريكي
 ؟ نكات المتوسطة والصغيرة والمستهلكو الكبير بما فيه الشر 

 زمة الحالية هل ترغب الواليات المتحدة والدول المتقدمة في ظل األ
أم أنها ترغب كالمعتاد  ،المأزومة، باالكتفاء بمخططات اإلنقاذ

 بتصدير األزمة إلى الخارج؟ 
  يبرر حجم األزمة الحالية الهائل التفكير جديا  بأهمية وضرورة

  وضع نظام نقدي واقتصادي عالمي جديد. 
مة الحالية مالية وليست ركودا  أو كسادا  اقتصاديا  إذا كانت حقيقة األز 

 هل سيكون العالج:
من طبيعة مالية عبر ضح المزيد من الدم )رساميل ومدخرات من  .1

كل دول العالم( في الجسد االقتصادي؟ وما يعنيه ذلك من ضياع هائل 
                                                 

 .8/10/2008الدكتور دريد درغام، صحيفة تشرين، األربعاء  -  1

 المصدر السابق. -  2
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لمقدرات الدول ذات االحتياطات النقدية الكبيرة )الناشئة والنفطية...( 
 ها من الدول. وغير 

أم سنشهد تطورا  لشكل األزمة الحالية لتصبح اقتصادية وليست  .2
مالية بحيث يكون الحل في إيجاد أسواق جديدة؟ وما قد يرافق ذلك من 
عنف في فتح أسواق المواد األولية للحصول عليها ) قسرا  ( بأسعار بخسة 

عار ( بأسأو فتح أسواق المواد المصنعة لتصريف المواد فيها ) قسرا  
  مرتفعة؟ 

 إلنقاذاخطة في جديرة بالدراسة والفحص والتحليل  أخرى هناك نقاط
تتعلق بقرارات التحول من جانب مؤسسة مورجان ستانلي األمريكي المالي 

مجموعات مصرفية قابضة  إلىوجولدمان ساكس من مؤسسات استثمارية 
حتياطي بنك اال إلشرافتخضع  ومن ثم   ،تمارس النشاط المصرفي التجاري

لتنتهي المالي و  اإلنقاذالفيدرالي ووزارة الخزانة من خالل االستفادة من خطة 
من نشاط المؤسسات االستثمارية ابتداء من ميريل  عاما   75 بذلك مسيرة

امة أي المؤسسات الخمس الرئيسية الع ،بيرسيترنز إلىالنش وليمان بوازر 
 .في مجال االستثمار المصرفي

 :مة المالية العالمية حسب التسلسل الزمنياألز  -
  فجأة أصبحنا نسمع أن األسواق العالمية تعاني من نقص في

ال فستكون العواقب وخيمة، وبدأت  السيولة، وتطالب بتدخل الحكومات وا 
الحكومات سريعا  بإعداد خطط إنقاذ من قبل المصارف المركزية لضح 
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هم أؤسسات المالية المتعثرة. ومن مئات المليارات من الدوالرات إلنقاذ الم
 1محطات األزمة المالية العالمية حسب التسلسل الزمني:

نك با مثل إفالسهإعالن بعض البنوك األمريكية  :2008 أيلول 14
بنك أوف أمريكا ، كما أعلن ميتشيوالوبنك واشنطن ليمان براذرز 

 مؤسسة ميرل لنش المالية.على   استحواذه
ي ف حتياطي االتحادي األمريكي )البنك المركزياالإعالن  أيلول: 16
مليار دوالر ألمريكان  85قيمة ( عن خطة لتقديم قرض بـأمريكا

 في المؤسسة. %80مقابل حصة تبلغ   إنترناشيونال غروب أي آي جي
 .A. Iأميركان إنترناشيونال غروب أيلول وقعت مجموعة )  23وبتاريح 

G.  ) ر من االحتياطي االتحادي األمريكيمليار دوال 85اتفاقا  القتراض، 
 األمريكية وهو جزء رئيسي من خطة اإلنقاذ الحكومية تتملك الحكومة

 .Aإنترناشيونال غروب  )أمريكان مجموعة في %79.9  بموجبها حصة

I. G.  ). 
ة تابعة موجودات في أمريكا الشمالي بشراءبنك باركليز البريطاني قيام  

 مليار دوالر. 1.75 لبنك ليمان براذرز بقيمة

                                                 
 .23/10/2008  االقتصاديالقسم صحيفة بلدنا، تحرير  -  1
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امل البريطاني على ك ( لويدز تي أس بي) بنك استحواذ  أيلول: 17 
 زمةأ تعثر بسبب الذيهو و  ،بهدف إنقاذه ( أتش بي أو أس ) أسهم بنك

 الرهن العقاري.
وزير الخزانة األمريكي هنري بولسون يحث اإلدارة  أيلول: 19 

ت الدوالرات لشراء مليارا وتخصيص وضع خطة إنقاذ األمريكية على
 األصول الهالكة للرهن العقاري من المؤسسات المالية.

التي وضعتها  نقاذاإلتفصيالت خطة بعض ظهور  أيلول: 20 
المؤسسات المالية  نقاذإل مليار دوالر 700 بتخصيص مريكيةاأل الحكومة
 .المتعثرة
غولدمان ساكس ومورغان ) ن ين الماليتيالمؤسستتحول  أيلول: 21 

 بنكين تجاريين يخضعان لقوانين االحتياطي االتحاديإلى  ( انليست
 األمريكي.

تري ستش بأنهامؤسسة نومورا المالية اليابانية، إعالن  أيلول: 22 
 ليمان براذرز في منطقة آسيا والهادي وأعماله في أوروبا. مصرف فروع

اء ر المالية اليابانية على ش ( متسوبيشي يو أف جي) مؤسسة كما وافقت 
 مليارات دوالر. 8.5 قيمةمن مورغان ستانلي بـ 20%

 حقيقاتهاتالمباحث الفيدرالية األمريكية تقول إنها وسعت  أيلول: 24
في حاالت محتملة لالختالس في شركات لها عالقة بانهيار سوق قروض 

التحقيق المؤسستين في الواليات المتحدة. وسيشمل  العقاري الرهن
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اللتين استحوذت عليهما الحكومة  ( وفريدي ماك فاني ماي)  الرئيستين
 تموز. 13األمريكية في 

إغالق صندوق واشنطن  تقرر الحكومة األمريكية أيلول: 25
إلى  بيع أصول الصندوقو  ،ميتشيوال في أكبر حالة انهيار لبنك أمريكي

 مليار دوالر. 1.9المالية بـ ( جي بي مورغان) مؤسسة 
ي أل برادفورد وبنغلي ب) عن تأميم بنك  بريطانيا تعلن أيلول: 29 
ندا حكومات بلجيكا وهولكما قامت  الذي يقدم قروض الرهن العقاري. ( سي

 .، من االنهيار( فورتس أن في) مؤسسة التأمين  بإنقاذولوكسمبورغ 
 السلطات فيوقررت  انخفاض أسواق المال في العالم. أيلول: 30 

دوالر إلنقاذ شركة الخدمات المالية  مليار 6.4 تخصيصاالتحاد األوروبي 
 البلجيكية الفرنسية ديكسيا أس أي.

  تشرين األول: 1
 مجلس الشيوخ األمريكي يصادق على خطة اإلنقاذ.

المشر عون األيرلنديون يصادقون على مشروع قرار  تشرين األول: 2 
 554مليار يورو )  400يضمن ودائع وديون البنوك بحد أقصى يبلغ 

 الر(.مليار دو 
 تشرين األول: 3 
 .مجلس النواب األمريكي يصادق على خطة اإلنقاذ المالي المعدلة 
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  مليار  16.8بمبلغ الحكومة الهولندية تشتري حصة من فورتس
والحكومتان في لوكسمبورغ وبلجيكا  ،مليار دوالر( 23.28يورو )

 ورتس.لما تبقى من ف تسعيان في اليوم التالي للعثور على مشترٍ 
  شرين األول:ت 5 

وصل تت، و تتعهد بضمان حسابات الودائع الخاصةالحكومة األلمانية 
خطة معدلة إلنقاذ بنك هايبو ريل إستيت بعد انسحاب على  إلى اتفاق ل

مليار يورو  35البنوك وشركات التأمين من خطة إنقاذ حكومية قوامها 
 مليار دوالر(. 48.5)

 تشرين األول: 8
 دي األمريكي جهودا  دولية لخفض متزامن يقود االحتياطي االتحا

 ألسعار الفائدة.

  مليار  87.2مليار جنيه استرليني ) 50بريطانيا تعرض تقديم
دوالر( إلى أكبر البنوك البريطانية لمساعدتها في التغلب على 

 األزمة.
رئيس وزراء آيسلندا يحذر من أن البالد على شفا  تشرين األول: 9 

غ، أكبر كوبثين بنك على ية باالستحواذ يسلنداآل الحكومةوقيام اإلفالس 
 ثالث بنك تستحوذ عليه الحكومة. هو و  ،بنك في البالد

 تشرين األول: 10
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  من قيمته  %10نسبة مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بـانخفاض
 .1987 عام يوم واحد منذ خاللفي أكبر هبوط له 

 دولال جموعةمفي وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية  اجتماع 
ن ويتعهدون بمنع البنوك الرئيسية م ،في واشنطن الكبرى السبع

 االنهيار والعمل معا لوقف األزمة. 

 .صندوق النقد الدولي يعلن تأييده للخطوة في اليوم التالي 
 64مليار جنيه ) 37بريطانيا تعلن خطة قوامها  تشرين األول: 13

الند رويال بنك أوف سكوت) هي مليار دوالر( لمساعدة ثالثة بنوك رئيسية 
 .( وأتش بي أو أس ولويدز تي أس بي

 تشرين األول: 14
 باإلعالن عنلمواجهة األزمة اليابان إلى الجهود العالمية  انضمام 

 .اليابانية ضح األموال في البنوك

  وهو أكبر %14أكثر من مؤشر نيكي في بورصة طوكيو يرتفع ،
 ارتفاع في يوم واحد في تاريخه.

 بعد استئناف معامالتها. %67نسبة وط بورصة آيسلندا بـهب 

  الواليات المتحدة تعرض شراء حصص في تسعة بنوك بقيمة
 مليار دوالر.  250
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 ة إن امتالك الحكوم :وزير الخزانة األمريكي هنري بولسون يقول
ولكنه ضروري  ،الجزئي لحصص في البنوك يواجه معارضة

 لمعالجة األزمة. 
السويسري يحصل  ( يو بي أس أي جي) بنك  ل:تشرين األو 16 

مليارات دوالر( من الحكومة  5.30على ستة مليارات فرنك سويسري )
 مليارات دوالر. 9.3مقابل حصة تبلغ 

الرئيس األمريكي جورج بوش يلتقي الرئيس  تشرين األول: 18
الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس المفوضية األوروبية خوسيه مانويل 

ية المال ويتفقون على عقد مؤتمرات قمم دولية لمعالجة األزمة باروسو،
 .العالمية

  تشرين األول: 19 
 مليار دوالر  130قيمة كوريا الجنوبية تكشف عن خطة إنقاذ بـ

ة وتعد بزياد ،تعرض من خاللها ضمانات على الديون األجنبية
 رؤوس أموال المؤسسات المالية.

 ضيف قمة عالمية بشأن األزمة الواليات المتحدة األمريكية تست
 جديد.مالي عالمي وأوروبا ترغب في نظام  ،المالية

  تشرين األول: 20 
 مليون  20زهاء  العالم قد يفقدتعلن أن  منظمة العمل الدولية

 .العالمية وظيفة بسبب األزمة المالية
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 بتكلفة  البرلمان النمساوي يقر خطة عاجلة إلنقاذ البنوك المتعثرة 
 مليار يورو. 100 تصل إلى 

  ات مدعوما  بتوقع ،ةئالمخمسة في بنسبة رتفع تالنفط أسعار
 بخفض إنتاج أوبك واألزمة المالية.

 النفط يعرض توقعات  يعلن أن انخفاض أسعار  صندوق النقد
 النمو في الشرق األوسط للخطر.

 أشهر.  5االقتصاد األمريكي ألول مرة منذ  أداء تحسن مؤشرات 

 ت األلمانية يتوقع تراجعا ملحوظا في معدالت النمو اتحاد الصناعا
 . 2009 عام

 باب أس أهم أحد يعد   ارتفاع أسعار النفط يعلن أن خبير ألماني
 األزمة المالية. 

 تشرين األول: 21
  السعودية ضخت ثالثة مليارات دوالر في نظامها المصرفي

 لتخفيف حدة أزمة االئتمان.

 المركزية في الخليج يبحثون األزمة وزراء المالية ومحافظو البنوك. 

  مليار دوالر في البنوك. 6.8وزارة المالية اإلماراتية تضح 

 .اليابان ترحب بعقد قمة عالمية في أمريكا لبحث األزمة المالية 

  األمم المتحدة تنشئ مجموعة عمل خاصة لمواجهة األزمة
 االقتصادية العالمية. 
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 تشرين األول: 22 
 دوالرا للبرميل. 70أقل من إلى اجع تتر   أسعار النفط 

  أعلى مستوى في عامين وسط مخاوف بشأن إلى الدوالر يرتفع
 االقتصاد العالمي.

  الرئيس الصيني يأمل أن تحقق التدابير المالية األمريكية استقرار
 األسواق.

  مليار دوالر إضافية للبنوك.  50بنك اليابان المركزي يقدم 

 ر من خفض ميزانيات الصحة بسبب منظمة الصحة العالمية تحذ
 األزمة المالية.
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 السابعالفصل 
  والنفط الصين ودور أوروبياً  داعيات األزمة الماليةت

رت والدوالر لم األمور تغي  : أوروبياً  العالميةتداعيات األزمة 
 :العالم العملة الوحيدة في يعد

ى مساعدة إنقاذ خامس بنك ألماني يحتاج إل هيبو لاير ستيتبنك  يعد  
يات عن األزمة المالية في الوال بعد االضطرابات في أسواق االئتمان الناتجة

لذي ا بنكال أعلنوقد  .من المصارف الغربية طالت عددا  التي  المتحدة
، أن محاولة إنقاذه المدعومة من الحكومة أصابته عاصفة األزمة المالية

ضمانات ال ن  إالتمويل العقاري ي يعمل في مجال البنك الذأكد و . قد انهارت
عليها من المؤسسات المالية قد انتهت  الخاصة بالقروض التي حصل

 تحارب البنك هانز أوبرماير أن اإلدارة " وأوضح المتحدث باسم. صالحيتها
جهتها  من. الموقف صعب ن  إ وأضاف"،  من أجل مستقبل بقاء الشركة

ا موضحة أنها فوجئت بالنبأ عن صدمتهاأللمانية أعربت وزارة المالية 
 المعلومات وتأمل أن يدرك الجميع مسؤولياتهم وستسعى لجمع مزيد من

ة البنوك التجاري وفي محاولة لتوضيح موقفها قالت. خطورة الوضعو 
 - حسبما أوردت تقارير صحفية -المشاركة في نقاش خطة إنقاذ البنك 

كثر  ستيت كانت أاكتشفت أن المتاعب التي يعاني منها هيبو لاير إنها
وكانت الحكومة األلمانية وبنوك . في بادئ األمر خطورة مما كان يعتقد
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مليار يورو  35الماضي عن خطة بقيمة  تجارية كبرى كشفت االثنين
ن استئناف اري مستيت العق مليار دوالر( لضمان تمكين بنك هيبو لاير 50)

 . جلقصيرة األعمليات اإلقراض 

ر إلى ه لم يعد يتعين النظن  نيكوال ساركوزي إ الرئيس الفرنسي قال
الدوالر على أنه العملة العالمية الوحيدة وهي الفكرة السائدة منذ الحرب 

مجموعة  قادةه سينقل هذه الرسالة إلى ن  ساركوزي أ وأكدالعالمية الثانية. 
رين في تش المجموعة في واشنطن عقدتهادول العشرين خالل القمة التي 

لبحث األزمة المالية العالمية مضيفا ..ما كان صحيحا  في  2008الثاني 
ال يمكن أن يكون صحيحا  اليوم في إشارة إلى مؤتمر بريتون  ،1945 عام

والذي  1944وودز الذي عقد في نيو هامبشير في الواليات المتحدة عام 
حدد بروتوكوالت النقد الدولية حول التجارة والعالقات المصرفية والعالقات 

 لمالية األخرى بين الدول.ا

في أن تنتقل عوارض هذه األزمة إلى  األوروبيةتخشى الدول ) 
اقتصاداتها من نقص في السيولة في القطاع المصرفي وفي األسواق 

أزمة  ي إلىمما قد يؤد   ،وانخفاض كبير في مؤشرات هذه األسواق ،المالية
 ات لعدد منفالسا  سائر تتكبدها المؤسسات المالية و سيولة وثقة وخ

البنوك االستثمارية التي ال تستطيع أن تأخذ  وال سيماالمؤسسات المالية 
 ودائع من الجمهور أو الحصول على سيولة من المصارف المركزية. 
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ن حالة االضطراب أالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي  يعتقد
االقتصادي التي أثارتها أزمات أسواق المال األميركية وضعت نهاية 

عن  ا  معين يرى الرئيس ساركوزي أن تصورا  كما  ،تصاد السوق الحرالق
العولمة يقترب من نهايته مع أفول رأسمالية مالية فرضت منطقها على 

مطلقة فكرة القوة ال" أكد أن و همت في انحراف مساره. سأاالقتصاد بأسره و 
لألسواق ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة 

. " حق كانت فكرة مجنونةعلى  - دائما   –وفكرة أن األسواق  ،جنونةم
بإصالح النظام الرأسمالي العالمي بعدما كشفت األزمة المالية  وطالب

االتحاد  داعيا   ،المصرفية العالميةالنشاطات الحالية عن ثغرات خطيرة في 
وزي كاألوروبي إلى البدء في التفكير في سياسة نقدية جديدة. وتوقع سار 

اد الفرنسي االقتص فيأن تؤثر فوضى األسواق المالية في الواليات المتحدة 
ي لكنه وعد بأال يخسر أحد ف ،لشهور بحكم اندماجه في االقتصاد العالمي

  1فرنسا ودائعه المصرفية. 
في حين دافعت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بقوة عن 

 النظام الرأسمالي.
زمة الحالية التي يعيشها النظام األمريكي هي فقط في الشك أن األ

أن تترك أثرا  على المؤسسات المالية والفكر االقتصادي  البد  و بداياتها 

                                                 
  .29/9/2008 السورية الثورة ، صحيفةعبد القادر حصرية نظرة فيما يحصل! -  1
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العالمي الذي عليه أن يحلل ما جرى ولماذا جرى ذلك وكيف يمكن تالفيه. 
يق النمو لتحق الفضلىورغم أن اقتصاد السوق قد أثبت أنه يوفر اآللية 

لكن هذا االقتصاد بحاجة إلى دور للدولة  ،تخصيص المواردو ادي االقتص
ينظم ويشرف ويستطيع بل هو جاهز للتدخل في الوقت المناسب لتالفي 

السوق التي هي وبغض النظر عن تواترها إال أن نتائجها قد  إخفاقات
 تكون كارثية كتلك التي يشهدها النظام المالي األمريكي!. 

 : زمة المالية العالمية الراهنةاأل دور الصين في حل  -
ل على الصين أن تتصدر جهود انتشاأن  أكد المكسيكي كارلوس سيم، 

أزمة النظام المالي األمريكي، فالصين هي اآلن أهم دول العالم قدرة على 
لدول كان لدى ا المساعدة في هذه األزمة وبمستوى المسؤولية. في الماضي

فتمول البلدان  ا اآلن،لبلدان النامية، أم  وكانت تمول ا المتقدمة احتياطي
 1الواليات المتحدة.  وال سيماالنامية بمواردها، الدول المتقدمة 
ب للنداءات والتوقعات الوطنية والعالمية. غير أن الصين لم َتسَتج  

ضلت فرين لديها، فامن وفرة السيولة المالية واالحتياطي المتو  فعلى الرغم
ينية الجلوس مكتوفة اليدين، وعدم التحرك لشراء الص المصارف والحكومة

. صحيح أن ساسة الصين أعربوا عن ماليا   الشركات األمريكية المنهارة
تأييدهم للخطة األمريكية إلنقاذ المصارف ووقف انتشار األزمة، لكنهم لم 

                                                 
 واحد من أكثر رجال العالم ثراء. -  1
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بتسوية األوضاع المالية لبالدهم. ولخص رئيس الحومة وين إال  يلتزموا 
 ن  إ :أثناء جولة بالمقاطعات الصينية، بقولةفي الصيني  جياباو الحذر

صين ال إسهام يمكن أن تقدمهالمحافظة على نمو ثابت وسريع هو أكبر 
العالم للتغلب على األزمة المالية الحالية التي انطلقت من الواليات  لمساعدة

المتحدة. كما نفى بعض المسؤولين في المصارف الصينية ما تردد من أن 
مليار دوالر، لمساعدة  200ين تعتزم شراء سندات خزانة أمريكية بقيمة الص

ورد في بيان نشر على موقع المصرف إذ واشنطن على احتواء األزمة. 
فرص العمل هي  استقرار العملة وخلقيعد  المركزي الصيني، أن المصرف 

 أولويات الوضع الراهن لمعالجة األزمة.
ن ن الصينيون والعالميون، حكومة بكيحث خبراء االقتصاد والمستثمرو 

األسواق المالية العالمية والقيام بشراء أسهم الشركات  على استغالل أزمة
االقتصاد العالمي مستقبال . ألن  المنهارة ماليا في أمريكا، وتعزيز ثقلها في

يجاد إل الصين ال يمكنها أن تفوت هذه الفرصة. حيث سعت الصين دائما  
العوائق  من أمريكا. لكنها قبل األزمة، واجهت كثيرا   فرص لالستثمار في

ة في خاصاالستثمارات الصينية في العالم و المنظورة والخفية لعرقلة 
 1الواليات المتحدة األمريكية. 

                                                 
 تشن جيي، أستاذ العلوم االقتصادية بجامعة فودان، شنغهاي. -  1
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حذرت مجلة المستثمرين )إنفيستورز ديلي( أنه ليس في وسع أي 
ن العالمية. ومإنسان أن يرى نهاية نفق األزمة األمريكية واألزمة المالية 

المراقبة أكثر منها على التصرف. ويعود  الحكمة أن تركز الصين على
ن أالتي تلقتها قيمة استثمارات سبق سبب الحذر الصيني إلى الضربة 

أجرتها في األسواق األمريكية كما حصل في مجموعتي )مورغان ستانلي 
 وبالك ستون(. 

انخرط صناع القرار في فقد  والواقع أن بكين لديها مهام أهم وأسرع،
االقتصادية  سباق ضد الوقت لحماية الصين من االنهيار تحت وزن القوى

 العالمية، والتركيز على الحفاظ علي نمو اقتصادي صلد وتوفير الرفاهية

رات لالستثما يدين أيضا   الصيني. لكن النمو الصيني، الذي للشعب
الفعل، ة وتذبذبها. فبالخارجية والتصدير، مرتبط باالقتصاديات العالمي

، إلي 2007في المئة في عام  11.9الصين من  انخفض معدل النمو في
الجارية. فما كان من الحكومة  ئة في الربع الثاني من السنةفي الم 10.1

االقتصاد وارتفاع  هذا االنخفاض وخطر تسخين عنإال أن أجابت 
 رائبض التضخم، من خالل تحول جذري في سياستها النقدية. فخفضت

 اإلقراض المصرفي وعدلت ضريبة تصدير المنسوجات
وأخيرا، يتوقع الخبراء أن توافق اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني في دورتها القادمة، على حزمة من التدابير الحاسمة لتخفيف 
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المالية  الضغوط الضريبية والسياسات النقدية، لمنع تداعيات األزمة
 1اد الصيني. العالمية علي االقتص

  :أسعار النفطاألزمة المالية العالمية و  -
ن م ا  صعود الماضية شهدت أسعار النفط على مدار األعوام الخمسة

 ناالقتصادييكثير من أعلن و دوالرا  للبرميل ،  125 قرابةدوالرا  إلى  25
أنه  ماوال سيمجرد فقاعة وهمية، بما يكون أسعار النفط أشبه  أن ارتفاع
السوق في العرض والطلب. هل يتحمل المضاربون بصورة آليات ه ال تدعم

ذا لم يكن الحال  أساسية، أو حتى عامة، مسؤولية ارتفاع أسعار النفط؟ وا 
، على أن االرتفاع الذي تشهده المراقبينمن  كبيركذلك، لماذا أصر عدد 

 أسعار النفط وهمي؟ 
لنفط ا دفع أسعارب - في بعض األحيان -رغم تسبب المضاربين 

ك، عند حدوث ذلفالسوق،  آلياتنحو مستويات أعلى بكثير مما تبرره 
 لعالميةا سوق النفطي بوجوده، وهو ما ال ينطبق على تتوافر مؤشرات توح

دوالرا  للبرميل يعكس توازن العرض والطلب  25لو كان سعر  ذاحاليا . ما
لى إر فع السعر أدى تدخل مجموعة من المضاربين إلى وقد في السوق، 

السبيل الوحيد الذي يمكن  .للبرميل الواحد ا  دوالر  125أو   100مستوى 
أسعار النفط هو الرغبة  فيللمضاربة من خالله ترك تأثير مستمر 

                                                 
  (2008 ).آي بي إس  -  1
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المحمومة لتخزين النفط وبناء احتياطات خاصة. وقد حدث ذلك أواخر 
لنفط ا، عندما تفاقمت تداعيات انقطاع من القرن العشرين اتيالسبعين

سريان موجة من الذعر والرغبة  أدى إلىالذي  لعربي عن أوروبا وأمريكاا
دة مه على مدار أن  إذ في تخزين النفط. بيد أن ذلك لم يحدث هذه المرة، 

اتها عند مستوي النفطية المزعومة ظلت المخزونات النفط ( فقاعة) ظهور 
 الطبيعية. 

نب الية من جامجرد لعبة م موضوع ارتفاع أسعار النفط حتى لو كان
المضاربين، فإنها ستخلف وراءها تداعيات كبرى ملموسة، ذلك أنه في 

قو سائيقوم ن أ، كيتم اتخاذ عدد من اإلجراءات مواجهة األسعار المرتفعة
منازل سيعمد أصحاب الكما ، لسياراتهم حد من ساعات قيادتهمبالالسيارات 

اآلبار  أصحاب قوموسي مرتفعة السعر. إلى تقليص استهالكهم من الطاقة
 األمر الذي سيؤدي إلىهذه اآلبار. من نتاج إلاإعادة بالنفطية الهامشية 

حل محله لي في سوق النفط العالمية التوازن بين العرض والطلب انهيار
الكبير  العرضوسيؤدي . هيتجاوز  قدو  الطلب على فيه العرضيزداد وضع 
إذا أبدت جهة ما  نحو االنخفاض مجددا ، إالالنفط أسعار ب الفائض

خراجه من السوق من النفط استعدادها لشراء الفائض  .العالمية وا 
نما نتاجا  للمضاربات، و  النفط  لم تكن الزيادة التي شهدتها أسعار ا 

 أهمها:لعوامل جوهرية، 
  ية جديدة.نفط اكتشافات صعوبة العثور على -



102 

 

 النمو السريع لالقتصاداتالزيادة في استهالك النفط نتيجة  -
 الناشئة، مثل الصين. 

وكان من الضروري حدوث الزيادة التي شهدتها أسعار النفط خالل 
السنوات القليلة الماضية للحيلولة دون السماح لنمو الطلب بتجاوز نمو 

، ( ةفقاعة وهمي) العرض. إال أن القول بأن ارتفاع أسعار النفط ال يمثل 
 . أبدا   ال يعني أن أسعار النفط لن تنخفض

جزء  بما يكمنلب المشكلة؟ ر هم اذا نسمع تأكيدات بأن المضاربين لم
ات أصبحوا يستثمرون في عملي المستثمرينمن  ا  كثير من اإلجابة في أن 

وق سشراء النفط اآلجلة، ما يزيد الشكوك بأن المضاربين يسيطرون على 
 برمته.  النفط العالمية

ظر وجهة النلكن فيما يخص أسعار النفط، كان بعض أكبر أنصار 
 القائلة بأن المضاربين هم السبب وراء ارتفاع أسعار النفط من المحافظين. 

يشير ما حدث خالل األعوام القليلة الماضية، إلى أننا نتحرك )  
تخلق هذه  . ومن المحتمل أالتهوتكلف باتجاه حقبة تتسم بازدياد ندرة النفط

صف معدل نفرنسا فقط  الندرة عواقب كارثية. فعلى سبيل المثال، تستهلك
نما يتركز إلى ااستهالك النفط بالنسبة  لفرد داخل الواليات المتحدة. وا 

العنصر األهم في أننا نتحرك باتجاه مستقبل ستزداد فيه أهمية ترشيد 
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ائل الستعانة بوسباسيضطر عدد متزايد من األشخاص االستهالك، حيث 
 1. ( المواصالت العامة
ولدمان األخير الذي حذر فيه من أن أسعار تصريح غنظرا  إلى أن  

مة شعر بالصدنلن ف، للبرميل الواحد دوالر  200النفط يمكن أن تصل إلى 
ف عن دعونا نتوق .في حال انخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب

  الحديث عن "الفقاعات".
تراجع الطلب على مشتقات المحروقات في الواليات المتحدة،  إن

ك تقليص أوبوقرار منظمة وقع تراجعه عالميا  على النفط الخام، واستمرار ت
بما يعادل مستوى تراجع الطلب في األسواق العالمية، من النفط إنتاجها 

مؤثرات ، باستثناء الإلى التراجعهمت في دفع أسعار النفط سأعوامل كلها 
 2 والعوامل الموسمية.

 
 
 
 
 

                                                 
 .أسعار النفط .. ومسؤولية المضاربينوغمان، بول كر  -  1
 - لحياةا، صحيفة االنكماش يصو ب االقتصاد -تحليل اقتصادي  ،ميشال مرقص -  2

15/09/2008. 
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 الثامنالفصل 
 سيطرة القطب الواحدو  الليبرالية الجديدةنهاية 

م األزمة المالية المرتبطة بعد أزمة الرهن العقاري المجازف ومن ث)  
بليون دوالر، مع احتمال  660التي أنتجت خسائر واقعية تزيد على بها، 

 بلوغها تريلون دوالر، بدأت راهنا  األزمة الثانية، أزمة االنكماش االقتصادي
 9العقاري والمصارف األميركية ) شهرا  من أزمة الرهن 13الزاحف بعد 

(. وصعب على القوى االقتصادية العالمية أن تتجنب 2007آب/ أغسطس 
االنكماش، أو تجانبه، نتيجة تدني دخل العاملين، وتاليا  إنفاقهم، بعد اتساع 
الهو ة، بين أصحاب الدخول العليا والدنيا، من جهة، وشح الموارد من جهة 

ن مرغم القتصادي، قد تكون له حسنٌة، على لكن االنكماش اال ثانية.
السيئات. وتنحصر الحسنة في إعادة تصحيح مواقع االقتصاد العالمي. 

يعني تقل ص اإلنتاج واإلنتاجية، وزيادة البطالة،  -فاالنكماش في ذاته، 
ئم والرخاء، بأخرى تال« البحبوحة»واستبدال آليات اإلنفاق في فترات 

م الطلب على السلع والمنتجات والبضائع ي -مستوى الدخل المنخفض، حج 
التي عرفت اشتعال أسعار موازيا  في وتيرة صعوده، مع تطور أزمة الرهن 
العقاري وأزمة المال. وتفضي النتائج السلبية تاليا ، إلى ضبط األسعار 
عادتها إلى صوابها. كما تتوافق نتائج االنكماش مع نتائج ارتفاع  وا 

تضخم ولجم صعوده، تكمن في زيادة الفوائد التضخم، فآلية ضبط ال
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المتصاص السيولة، وهو ما نجح فيه البنك المركزي البرازيلي، فأنقذ البالد 
عما بليون دوالر، فضال   200من الديون الخارجية ووف ر احتياطا  بقيمة 

دعم ليسعى إليه البنك المركزي األوروبي. يضاف إلى رفع الفائدة وتحجيم ا
وكلها وسائل تضي ق هامش الطلب فتلجم  ،ى المستهلكينواإلعانات إل

 1 .( ارتفاع األسعار
تراجع الطلب على المساكن، ومن  إلىاإلحصاءات األميركية،  تشير

اش عوامل االنكم إذا  ثم على مبيعات التجزئة وعلى مشتقات المحروقات، 
لنفط أسعار السلع األساسية مثل اوال سيما باتت تؤثر في مستوى األسعار، 

تصحيح الخلل الذي حصل، وهي مرحلٌة قد لوالمعادن الثمينة، فتتراجع 
 . ويجتاح االنكماش االقتصادي بريطانياسنة أو سنة ونصفتستمر بين 

أعلن رئيس البنك المركزي األوروبي، أن وقد شكٍل واسع، ب ومنطقة اليورو
 ةإن مكافحباختصار  مرحلة إعادة تصحيح الوضع المالي فيها بدأت.

التضخم تحتاج إلى تقليص القدرة الشرائية، في حين أن حفز النمو يحتاج 
إلى توزيٍع أكثر عدالة  للدخل، بهدف تنمية حجم اإلنفاق، وغالبا  ما تعتمد 

يح فهل بدأت مرحلة تصح الدول مؤشر االستهالك لمعرفة مستويات النمو.
 الك؟األزمات من منطلق االنكماش االقتصادي وتاليا  خفض االسته

                                                 
 - لحياةا، صحيفة االنكماش يصو ب االقتصاد -تحليل اقتصادي  ،ميشال مرقص -  1

15/09/2008. 
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إعادة )بعد ثمانية عشر عاما  من النجاحات األميركية المتواصلة في 
 : آلتيهامتمثلة بالمحطات ميركيةاألتراجعات بدأت ال أميركيا ، (صوغ العالم

  2006تموز التي شنتها إسرائيل على لبنان في حرب النتائج ، 
  2007حزيران  في غزةنجاح حماس ،) 
 لبنانيين.والمصالحة بين ال اتفاق الدوحة  

 .انفتاح فرنسا وأوروبا على سورية 
 تعثر األجندات األميركية المتعلقة بالملف النووي اإليراني،  

 في حرب موسكو مع جورجيا في  ةاستعراض العضالت الروسي
  .آب الماضي

 في باكستان وأفغانستان والعراق التعثرات والمصاعب األميركية. 

 ربما! ؟ه بالظهوربدأت مصاعب القطب الواحد وتعثراتهل 
ما حصل يحمل بين طياته نذر نهاية سيطرة القطب الواحد عـلى )  

عـلى السياسة العـالمية، وعـلى السيطرة ومن ثم  االقتصاد العالمي، 
العـسكرية )فالجيوش تزحف عـلى بطونها (؛ وقد كان هذا العـنوان العـريض 

 ( . End of American Eraللتايم األمريكية في األسبوع الماضي ) 
أو األسباب أن  األمريكيين استهانوا بحسب عـجرفتهم وصلفهم  السبب ...

بدأ  االتحاد السوفييتي بالشعـوب األخرى، وقدراتها، ونظامهم بعـد سقوط
ن لى دول مولن تستمر القوى األخرى الهائلة، وسوف أركـ ز عـ يترهـ ل،

ة، ي تشكـ ل كيانات ضخمالتروسيا .. و الصين، و ، مثل: االتحاد األوروبي
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رها دو تؤدي فقد آن األوان ألن  ومن ثم  يمكن االستمرار في إهمالها،  ال
محالة، عـلى الرغـم من تنظيرات عـتاة  في النظام العـالمي الجديد اآلتي ال

 1. ( الليبراليين من فئة فوكوياما
 ريكيا  دوالرا  أم 50منذ أن بدأ عد اد ارتفاع سعر برميل النفط من قرابة 

سعر  ثم ارتفاع، ا  دوالر  150زهاء ، إلى ارتفاعه الذي وصل إلى للبرميل
تجاه اليورو وغيره من  الدوالر سعر صرفهبوط و المواد الغذائية، 

ألزمة ابدأت  ؛ أصبحت القصة كلها عبارة عن نفط وغذاء ودوالر.العمالت
، ى النفطلع ارتفاع سعر برميل النفط الذي لم يكن سببه ازدياد الطلب مع

ارتباط سعر المواد الغذائية كبديل و  ،بل كان المسؤول عن ذلك المضاربة
ال  عن فضهبوط سعر الدوالر الناتج عن انخفاض قيمة األسهم، و للطاقة، 
في  السفيروس اإلففانتشر والرابط بينهم البورصة،  الرهن العقاريأزمة 

ل قوة الثالثية المفعو كل  مكان، من خالل أزمات النفط والغذاء والدوالر )ال
 2 (. على العالم

 ؟مد  الليبرالية الجديدة بدأت نهايةهل  -
ات من القرن الماضي كانت جامعة شيكاغو يالستين عقدخالل 
فكار أ ، من خالل( الليبرالية الجديدة)لتأسيس  الرئيس مكاناألمريكية ال

                                                 
صحيفة  االقتصادي بساطة ، مقابلة مععامر عبد السالمو   حسن العقلة -  1

 .23/10/2008 ،بلدنا
 .23/10/2008 ،بلدناصحيفة ماجد شرف خبير االقتصادي،  -  2
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 ،قتصاديةالميلتون فريدمان أستاذ مادة النظرية اكل من االقتصادي الكبير 
 1. ليو شتراوس أستاذ فلسفة السياسةو 

منظورا  مناقضا  لكل مسار السياسات  فريدمانميلتون أعطى 
، العالمية 1929أربعة عقود بعد أزمة  مدة االقتصادية الكينزية التي سادت

تخطيطية للدولة، وداعيا  إلى إلغاء  -أي تدخلية تنظيمية بذلك معارضا  
ومعتبرا  أن تصرفات األفراد في السوق كافية  2 ،اليالفيدر نظام االحتياط 

ينز كان يرى، بخالف مينارد كإذ وحدها إلدارته وتنظيمه وتصحيح مساره، 
(، أن االنكماش االقتصادي ال يكافح عبر الدولة 1946 -1883)

ليه من ع يتراجع ويتم القضاءالتضخم ال و والتخطيط والضرائب العالية، 
 ،لسوقالنقد في ا تدفق بواسطة زيادةالنقدي، بل  خالل سياسات االنكماش

 حال  لهما من خالل ترك السوقمعتبرا  إياهما ظاهرة نقدية محضة، مقترحا  
دود الح إلىمن خالل حركته الذاتية، مع خفض الضرائب  اإلى مداه ةحر 

 القصوى.
ة رؤيقوم على ي قدم منظورا  فلسفيا  جديدا  لليبراليةفقد ليو شتراوس ا أم  
أفكار و  ،مؤسس الليبرالية جون ستيوارت ميلأفكار  بين رتباطاالفكت 

                                                 
 هل انتهى مد  الليبرالية الجديدة لمصلحة سياسات واقعية؟ ،محمد سيد رصاص -  1

 .13/10/2008الحياة 
فلت في وزادت سلطته منذ عهد روز  1913رالي عام تأسس نظام االحتياط الفيد -  2

 .الثالثينات من القرن الماضي
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عصر األنوار الفرنسي مع أوغست كونت مؤسس الفلسفة الوضعية، ليربط 
الليبرالية مع إدموند بيرك الفيلسوف اإلنكليزي المحافظ الذي قدم كتابا  نقديا  

ها، وليقوم بربطها ( بعد عام من قيام1789فلسفيا  ألفكار الثورة الفرنسية )
النظرية  (أداتية)و  (نفعية)فلسفة للسياسة تعود إلى أفالطون متخطيا  ب

ن األربعة خالل القرو معا  اليمين واليسار  في السياسية الحديثة، التي سادت
الماضية، من خالل نيكوال ماكيافيللي وتوماس هوبز، داعيا  إلى سياسات 

 .ةالديمقراطيبالروحانيات والقيم ، المسلح ( الهجوم األخالقي) تعتمد 
لرئيس افريدمان تجريب سياساته االقتصادية في عهد لأتيح المجال 
ريغان، بعد أن أصبح من المستشارين االقتصاديين في األمريكي رونالد 

وأدى رفع نسبة الفائدة في البنوك األميركية ) ، 1981البيت األبيض عام
بليون  656دخول  إلىريغان، على الودائع، خالل ست سنوات من عهد 

دوالر إلى خزائن البنوك األميركية أتت من الخارج، ما قاد إلى إنهاء حال 
االنكماش االقتصادي والتضخم، التي كان الكينزيون يرون أن سببهما كان 

وترافق ذلك عند ريغان مع إلغاء ، 1973 ارتفاع أسعار النفط بعد عام
كثير من النفقات والصحي و  اءات الضمان االجتماعيكثير من إجر 

الحكومية في المجاالت االجتماعية، مع اتجاه راديكالي إلى خفض 
 1. ( الضرائب على األفراد

                                                 
 .المصدر السابق ،محمد سيد رصاص -  1
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مالية الرأسفي حسم الحرب الباردة لمصلحة  ما  عامال  مهكان االقتصاد 
ى ريغان. وأد  الرئيس األمريكي في عهد  أنجز، وهو ما االشتراكيةضد 

لقطب ا والتحول من نظام القطبين إلى نظامالعالمي  الليبراليةانتصار 
صعود نموذج و نظريات فريدمان في االقتصاد  تعميقإلى  ،الواحد

الذين تبنوا فلسفة شتراوس السياسية، مركزين، على  (،المحافظين الجدد)
 شر العولمةن بالترافق مع (أيديولوجية تبشيرية)إلى  الديمقراطيةتحويل 

عادة و    .الواحد والعشرينأميركيا  في القرن  عالمرسم خارطة الا 
لتأسيسية ا كانت السياسة في عهد بوش االبن تطبيقا  لتلك الوثيقة

بناء القرن الجديد بما ) والهادفة إلى  1997الصادرة في حزيران )يونيو(  
 ، حيث تصرفت واشنطن، وتحديدا  ( يتفق والمبادئ والمصالح األميركية

أحد في العالم سواها، متجاهلة مصالح كثير من أيلول، وكأن ال  11بعد 
ن ، والدول اإلقليمية الكبرى في أكثر م هاواعتبارات الدول العالمية الكبرى

المصالح المحلية لكثير من البلدان الصغيرة فضال  عن مكان في العالم، 
 1 وسكانها.
و ليسياسة بين  تجمع سياسية اقتصادية كانت هناك خلطة كما

ميلتون فريدمان، فتحول االقتصاد المالي، من خالل صاد اقتشتراوس و 
نظام البنوك االستثمارية، إلى عالم رئيسي ضمن البنية االقتصادية 

                                                 
سفيلد تشيني ورام ن من أهمهمعديدو  التأسيسية التي وق ع عليها أناس ةثيقالو  -  1

 .ووولفوفيتز ودوغالس فيث
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نظام  نافسالذي ، الواحد والعشرينخالل العقد األول من القرن  ،األميركية
البنوك التقليدية من حيث حجم أصوله. وقد حصلت فورات شبيهة 

عهد ريغان، رج حت الكفة لمصلحة نظريات في  الذي حصلنتعاش البا
فريدمان حول دور النقد في السوق )واالقتصاد عموما (، خصوصا  مع 

  1.تريليون دوالر 62الفورة العقارية األميركية التي بلغت قيمتها الدفترية 
يظن أن الخسارة األولى للقطاع العقاري األميركي،  فريدمان وكان

خالل مسار عشر سنوات هي طارئة  2006مبر سبت/ المسجلة في أيلول 
قتة، من دون أن يحسب أن ماال  يسجل في أسهم البورصات اعتمادا  ؤ وم

أسهم البنوك االستثمارية الضامنة  بواسطة ،على تلك القيمة الدفترية
والراهنة لبيوت ماليين األميركيين مباشرة أو عبر نظام تبديل الديون 

لمصلحة البنك (  .the credit default swap c.d.s)العاجزة 
االستثماري من جانب الفرد أو الشركة العقارية بعد شراء البيت أو العقار 

 تراوح بين ثالث وخمسمدة  ةئالمفي  6مقابل فائدة قدرها  ،من البنك
لذي ا ) الفرد أو الشركة العقارية (، سنوات يدفعها للبنك أحد األخيرين

 . اما يتم التسديد خالل المدة المتفق عليهيرهن العقار لمصلحة البنك ريث
 ال يعبر عن اقتصاد حقيقي ما دامت القيمة الفعلية لتلك العقارات وهذا
تتجاوز ثمانية تريليونات دوالر، هلك  2008أغسطس / في آب  لم تكن

                                                 
 .دوالر تريليون 14إلى زهاء  الناتج المحلي اإلجمالي األميركيتصل قيمة  -  1
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د حد لفورة ستقف عنأن تلك اكما  .هنفس العامنصف قيمتها في أيلول 
بدأت  التية عبر ممر اسمه األزمة، مجرد فقاعإلى معين سيحولها 
مع أزمة بنك )بير سترنز(، ثم بنك )إندي  2008مارس/ بالظهور في آذار 
، وصوال  إلى انهيار أسهم البنوك االستثمارية 2008 يوليو/ ماك( في تموز 

إعالن أي ، 2008 في أيلول الكبرى، مثل )ميريل لنش( و )ليمان براذرز(
يركي األم الفيدراليالن غرينسبان، حاكم البنك أَعد ها الدخول في أزمة 

 .العالمية 1929 السابق، األخطر منذ أزمة
 
 

 :الليبرالية الجديدة انهيار
 أكبرُأعلن عن إفالس مصرف " ليمان براذرز "  15/9/2008 بتاريح

" ايه  الكبرىاألمريكية شركة الـتأمين  تتعرضالمصارف األمريكية، كما 
من قيمة أسهمها في البورصات  %70 ت خاللهاخسر آي جي " لمصاعب 

االنهيار بعد أشهر من أزمة الرهن العقاري  هذا األمريكية والعالمية، حدث
ت إلى تراجع االستثمارات العقارية، وتضخم أصول المصارف التي أد  

تحصيلها، وسندات ذات مالءة بوالمؤسسات العقارية بديون مشكوك 
 إلى اإلعالن بوش مريكي جورج دبليواأل الرئيسمما اضطر منخفضة، 

أن حكومته كانت تفضل دائما  عدم التدخل في مسار العملية )  عن
 وبذلك سقطت (،االقتصادية إال أن هناك ظروفا  أملت عليها فعل ذلك 
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م تدخل دع أي ،لنهج الليبرالي الجديدللنظام الرأسمالي واالقاعدة األساسية 
 1.(العرض والطلبقانون السوق ) قانونة لعدال الدولة في األسواق وتركها

 حدوث إلى ، وأد تن الجددو الليبراليها التي اتبع السياسات ومن أهم
  2 :األزمةهذه 

 .لريعي على حساب االقتصاد الحقيقيتشجيع االقتصاد ا -1
تخفيض الضرائب على كبار المستثمرين والصناديق المالية  - 2

داعي الزيادة المحتملة على المدى والمصارف االستثمارية العمالقة، ب
 المتوسط والطويل في الحصيلة الضريبية، وهو إجراء لم تثبت صحته.

دف وسكك الحديد به النقل الجويوال سيما تحرير قطاعات النقل  – 3
 .تحسين كفاءتها

مراعاة المنافسة الحرة بين الجميع، لكن الذي حصل أن بضع  - 4
لحة بمليارات في أصولها المختلفة، مؤسسات عمالقة احتكرت السوق مس

                                                 
عد  من مصرف يبتأميم الراهنة المالية كومة البلجيكية في سياق األزمة قامت الح -  1

أكبر عشرين مصرفا  على المستوى األوربي، في خطوة مشتركة مع هولندا 
طالب من االقتصاديين بخصخصة يهذا المثال نضعه أمام من  ،واللوكسمبورغ

 مؤسسات الدولة االقتصادية.

ا  لحياد وداع سود هل ُيعيد البعض إلى رشدهم..؟االثنين األ ،بشار المنير، انظر -  2
 . 18/11/2008: ) كلنا شركاء ( يبرالية الجديدةالل أفول –الدولة 
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ى إلى إفالسها وخسارة مما أد   وأبعدت الشركات المتوسطة والصغيرة،
 العاملين فيها وظائفهم.

تخفيف معايير االئتمان، األمر الذي َيس ـر على األفراد تحمل  – 5
حتى أن بعض الرهون كانت ذات معدالت سداد  بقيم وهمية،رهون عقارية 
ع مم تكن أقساط الدين المسددة تغطي الفائدة المستحقة، و سالبة، إذ ل

أن رهونهم العقارية أضخم من  همبعضانحدار أسعار المساكن اكتشف 
قيمة مساكنهم، واكتشف آخرون أنهم لن يتمكنوا من سداد أقساط الدين مع 

 ارتفاع أسعار الفائدة. 
ية لفي األسواق المامن خسائر لمستثمرين العرب يؤكد ما لحق با

ة في خاصمخاطر االستثمار في الخارج، و بسبب األزمة المالية العالمية و 
 ل البالدداخ اآلمن البديل هو االستثمارو ، األمريكية واألوروبية أسواق المال

ائدا  مجزيا  ع تؤمنة التي ية والزراعيفي المشاريع المنتجة الصناع العربية
ي الدول باحثين عن عمل فالعمل لماليين فرص  وتولد، ين العربللمستثمر 

لحماية  بعد أن ُسنت التشريعاتوال سيما ، العربية المستقبلة لالستثمارات
  .العربية الدولاالستثمارات في معظم 

االنهيار الكبير وِعَبره المؤلمة وانعكاساته لمن يريد األزمة و دروس 
  ومن أهمها: ،كثيرةاستخالصها 

رى إلى تأميم بعض المصارف بعد لجوء الدول الرأسمالية الكب – 1
 قتصادياال النشاطالتدخل في  سياسة والعودة إلى والشركات االستثمارية،
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 للجوءالضمان االستقرار لألسواق، أصبح من غير المقبول في أي بلٍد ناٍم 
ة من الحياة االقتصادي نهائيا   واالنسحابالعامة  مشاريعالإلى خصخصة 

 1.مةوتنفيذ وصايا قوى العول (المقدسة)بحجة عدم التدخل في حرية السوق 
لتحديث اسياسة جوهر  كان مبدأ التعددية السياسية واالقتصادية - 2

التي طرحها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم في  والتطوير
قطاع لاالبالد، فلماذا تجري األمور باتجاه تفر د القطاع الخاص وتتراجع 

مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد تنامي ضد  لسنا  .االقتصادي العام
مهام التنمية االقتصادية واالجتماعية  التخلي عنالوطني، لكن ال يجوز 

هذا القطاع، فهو أوال  وأخيرا  يسعى إلى الربح، ومشاريع التنمية االجتماعية ل
عادة توزيع  لفئات بين ا ةثرو الوالبشرية كالتعليم والتأمين الصحي وا 

أن ن فضال  عواألجر العادل ال تشكل أولية بالنسبة إليه..!  االجتماعية
 هذا القطاع لم يد ع  يوما  تنطحه لتلك المهام.

ن بعد االنهيار الكبير أن محاباة الفئات الثرية، والرساميل تبي   – 3
تنامي  يف كبيرالمالية عن طريق التخفيضات الضريبية كان له تأثير 

                                                 
على سبيل المثال باعت الحكومة المصرية بعد األزمة العالمية الكبرى شركة  -  1

مليون جنيه  760"كربونات الصوديوم" وهي شركة رابحة إلى شركة بلجيكية بمبلغ 
ققها تحري. فخسرت مصر مرتين، األولى خسارة األرباح السنوية التي كانت مص

 إلى بلجيكا.  الشركة الشركة، والثانية تحويل أرباح
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ا خلفته م  فضال  ع 1 نات المالية في أمريكا،المواز  منه العجز الذي عانت
 تعلى الفئات المتوسطة والفقيرة من شعور عام بالغضب، إذ أد  المحاباة 

هذه السياسة إلى تقليص مكتسباتها، فثالثة أرباع العاملين أصبحوا 
عما كان سائدا  قبل عشرين  %25يحصلون على أجر يقل بنسبة 
لعاطلين عن العمل مشروطا  أكثر،وال عاما ،وأصبح الضمان االجتماعي ل
في حين من العاطلين عن العمل،  %29يستفيد من منح البطالة اليوم إال  

وذهب فائض النمو إلى الخمس الثري في  ،1986في عام  %70كانت 
المجتمع األمريكي الذي تسي ده مبدأ قوامه: الرابح يحصل على كل شيء. 

سباق الرئاسي إلى جانب المرشح وهذا ما جعل هذا الفئات تنحاز في ال
الديمقراطي في خطوة احتجاجية على نهج الليبراليين الجدد الذين أوصلوا 
 االقتصاد األمريكي إلى حافة الكارثة، ليضمنوا مصالح "الُخْمس الثري ".

لعبء تحقق العدالة في توزيع اسياسة ضريبية اتباع  يأصبح من الضرور 
األجور و  والريوع المحققة للفئات الثرية،مقدار األرباح  الضريبي وتعتمد

المتواضعة لبقية الفئات، إن العدالة الضريبية تعني أن يدفع كل مواطن 
 .الثروة والدخل الذي يحصل عليهحجم و ضريبة تتناسب 

التجارة الدولية تزايدت ، فوحادة باتت العولمة ظاهرة جدية
اد العالمي، االقتص اتومكون واالستثمارات بثبات أكثر وأسرع من باقي بنود

                                                 
 .%75زهاءالموازنات المالية في أمريكا  منه العجز الذي عانتبلغت نسبة  -  1



117 

 

 دفع اقتصادات التكتالت الدولية الكبرى إلى االعتماد المتبادل األمر الذي
ما جعل الدول المتقدمة والنامية أكثر من أي وقت مضى، وهذا  فيما بينها

 تحفزان لجني ثمار العولمة ومنافعها.ت
على سبيل المثال، توجد مجموعة من الصناعات ذات األجور ف

التي أتاحت الفرصة للدول النامية كي تغزو السوق العالمية المنخفضة 
بسلع مطلوبة كاألحذية والقمصان الرياضية، وهو ما يسهم في تحسين 

وسطها في مت أقل بكثيرأن تلك األجور  األوضاع المعيشية للسكان، رغم
ما يتقاضاه أحد المراهقين األميركيين العاملين في إحدى سالسل مطاعم 

 ز الشعبية.الماكدونالد
الحاسوب أهم سمات ثورة االقتصاد المعرفي للعولمة، وذلك  د  ويع) 

أدركت وقد رغم السؤال المتعاظم حول دور ذلك في زيادة اإلنتاجية، 
ثار من أجهزة الحاسوب في المكاتب يحتاج إلى أن اإلك الشركات مؤخرا  

عادة تدريب  دعم فني ومشتريات متكررة من السوفت وير الحديث وا 
إذا كان هناك ف الموظفين والفنيين ذوي العالقة بالتقانة الفائقة وما إلى ذلك.

دوالر على أحد المكاتب فسوف يتطلب ذلك تكلفة  2000حاسوب بثمن 
ر. هذا على افتراض عدم توظيف ساعات دوال 8000خفية ال تقل عن 

 .(اإلنترنتعمل أخرى في اللعب على الجهاز أو التواصل عبر شبكة 
ي فواألزمات  لم تستطع العولمة إدارة تداعيات الدورات االقتصادية

ن األخيرة م ئة والخمسين عاما  الم خالل، التي استمرت النظام الرأسمالي
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 اديةهذه الدورات االقتص تشابه بين أيعمر الرأسمالية، وينفي كروغمان 
ا قبل م مرحلةكثير من األلم ألوروبا في االقتصادي الذي سبب  والوضع
مثلما ال يوجد أي تشابه بين حلف الناتو واإلمبراطورية  ،ةيالصناعالثورة 

مات بامتياز عقد أز  من القرن العشرين كان عقد التسعينياتو  الرومانية.
المضاربات المالية على األسواق والعمالت، وهي أزمات لم يعد معها 

ثر من أك ( فوضوياأضحى ) بل كما كان في السابق  ( خطيا  ) االقتصاد 
 )ل أظهرت الوقائع واألحداث قدرة مضاربين مث. كما أي وقت مضى
بعض اقتصادات العالم جراء  في الحاد على التأثير ( جوروج سوروس

، وهو ما عر ض العمالت صرفوى تعويم العمالت وتحرير أسعار دعا
 االقتصادات لكرات المضاربين على نحو خطير.هذه 

ية سياسة نقد األمريكي مجلس االحتياطي الفدرالي تباعاإن ) كما  
ا دوالر الذي قد يقود إلى التضخم في متوسعية سيعمل على خفض قيمة ال

س بالتناف إذا كانت معدالت األسعار في الواليات المتحدة مقيدة أساسا  
ي دولة التضخم ف فيألن السياسة النقدية التوسعية لها تأثير  الخارجي.

ذات نصيب كبير من الواردات وأسعار صرف معوقة أكبر من تأثيرها 
ء.. وربما في هذه الجزئية فإن كروغمان على نظام اقتصادي ذاتي االكتفا

قد تنبأ باألوضاع الحالية لالقتصاد األميركي التي تحيل إلى عينة من 
 .الماضي (أزمات الرأسمالية في ثالثينيات القرن 
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ن أن نظام السوق الحر هو أفضل طريقة ياالقتصاديمن  كثير يعتقد
دفع الناس  ا داموماألسعار حقيقية، ما دامت فعالة إلدارة أي اقتصاد 

حجم  لكن األثمان قد ال تعكس دائما  االجتماعية الحقيقية ألفعالهم.  التكلفة
ب الدول تجار  ففي التكاليف االجتماعية والبيئية. التكاليف وخصوصا  

ئي على مستوى الوسط البي ، كان الثمن فادحا  تنميةفي مجال ال الرأسمالية
 لكل ما بناه اإلنسان من إنجازات الذي بات تدهوره ينذر بالكارثة الشاملة

عالم اقتصاد يعيدون تعريف  2500من  أكثرمادية ومعنوية، وهو ما جعل 
التنمية  ) مفهوم التنمية صبحليمفهوم التنمية ويضيفون إليه االستدامة، 

 الذي يرشد استخدام الموارد الطبيعية ةينمط التنم ى، بمعن( المستدامة
الية وحقوق األجيال الحويأخذ عنصر البيئة  ،ويلغي االستخدام الجائر لها

فرض ) فتح المجال أمام ما يعرف ب األمر الذي .النظربعين والقادمة 
يئة البتلوث ، وهي الضرائب المخصصة لمحاربة ( ئب الخضراءالضرا
من أن تظل سوداء بسبب آثار االنحباس  لتكون خضراء بدال   تهاوحماي

 مستقبلية.وتراكماتهما ال عموما  البيئي والتلوث واالنبعاثات الغازية الحراري 
على الرغم من أداء االقتصادات الرأسمالية وازدهارها منذ ) 

ل رئيس ش، كما قال تشر إخفاقهفإن هذا النظام قد برهن على  السبعينيات
على  التي راهنتسبق ذات مرة، فاألفكار الكينزية الوزراء البريطاني األ

الفترة القصيرة على اعتبار أننا كلنا ميتون في الزمن البعيد، مؤكدة عدم 
اعتماد معدالت الفائدة على مستوى العمالة أو اإلنتاج، فإن الواقع هو 
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لة تراجع الفائدة في حاهيئة االحتياطي الفدرالي األميركي كانت تخفض  أن
 معدالت الفائدة وتزيدها في حالة معاناة الوضع االقتصادي من الحمى!
وفي ذلك إشارة إلى أن ارتفاع حجم المدخرات سوف يبطئ من األداء 

لحقيقة أن تحفيز النمو قد يتم عبر تخفيض  االقتصادي، وهذا خالفا  
 1 .( معدالت الفائدة وزيادة حجم االستثمارات

أفكار  جاءتفي تفسير األزمات فعل على المقاربات الكينزية  وكردة
( التي تربط Supply Side Economics) مدرسة اقتصادات جانب العرض
، سخر كروغمان من ( ارتفاع الضرائب) كل أزمات االقتصاد بوحش 

يالتهم تحل كثير منم المنطقية والفشل لعدم صوابية إياهم بعد هؤالء واصفا  
ش، إذ إنه مع أن الضرائب وفرت للحكومة يقتصادي المعفي الواقع اال

من مواردها لكن الدعم  %82.2زهاء االتحادية األميركية في عهد كلينتون 
 فقط! %5الموجه لتستفيد منه فئة المسنين والفقراء لم يتجاوز 

 يعيةالبشرية و/أو الطب صل بالمواردتالسوق لم آلية أكدت التجارب أن 
جاه أن يكون هناك ات ، ولهذا فليس غريبا  واألمثل فعالال االستغاللإلى 

لواليات كثير من الدول، ومنها ا يزال يتمتع بالحضور القوي في اقتصادي ال
                                                 

غيل شنسبة إلى جون ماينرد كينز صاحب كتاب النظرية العامة للتالكنزية:  ) - 1
) تحليل النظريات  بول كروغمان، (1936العام  والفائدة والنقود المنشور في

ترجمه رانيا محمد عبد اللطيف، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،  (، االقتصادية
 .2007القاهرة 
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ي كما ينجم عن آلية السوق، ف .السوقآلية  المتحدة، يعارض توسيع نطاق
توفير و خلل في تعميم الرعاية الطبية  ظهورمثال،  ةالصحيالخدمات مجال 
نسون ميركي جو ، وهذا ما حدا بالرئيس األكافة لمواطنينل ةالصحيات الخدم

، الذي لواله ( 1965ميدي كير للرعاية الطبية في ) إلى اتخاذ برنامج 
إلى أثرياء يمتلكون القدرة على اقتناء مفاصل  المجتمع األميركي نقسمال

راء قليلي الحظ ليس لهم إال أن لشرايين القلب، وفق صماماتصناعية 
 عرجوا ويتألموا في الطرقات أو يواجهوا مصيرهم المحتوم!ي

في  تسوق باتاقتصاد السوق تصغر أمام حقيقة أن ال عيوبإن كل 
يمقراطية عني دتالحقيقي للديمقراطية، فسوق أكبر  ىمواجهة حدية مع المعن

منزلة بالتي باتت  متعددة الجنسيةأقل، وهذا ما عكسته أحوال الشركات 
ئ باتت الدولة الوطنية تتسول موطو  ات االقتصادية الدولية.حكومة الفضاء

لتعظيم  ةقدم لدى هذه المؤسسات الجديدة التي ال تهتم إال بالطريق السريع
متعددة  كاتنفوذ الشر  وتنتقدفالشعوب وهي تتظاهر  المنافع وجني األرباح.

مكانياتها في سبي الجنسية  لالعمالقة، تطالب بأن تسيطر على مواردها وا 
، وهذا يتطلب أن تسيطر على قرار مستقبلها السياسي تنميتهاتحقيق 

 بديمقراطية حقيقية وليست شكلية.
ويري بول كروغمان أن أي اقتصاد يجب عليه تقديم خدمة للمستهلك 
أو منفعة مباشرة، فماليين األسر في العالم الثالث ال يريدون مشاهدة رسوم 
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ضال  فون الحياة في منازل جميلة بل يريد اإلنترنتأو صور جميلة على 
  تملك سيارات وغذاء وكساء!عن 

! !كما يقول فوكوياما كيف نصدق أن الرأسمالية هي نهاية التاريح
وحتى  ،ت، ألنها ببساطة يمكن أن تولد من جديديبدو أن االشتراكية لم تم

مقارنة بالرأسمالية التي تنهار اليوم أمام سمع جدارتها الماركسية أثبتت 
أزمة مالية حقيقة  الحالية ألزمة المالية العالميةهل ا العالم وبصره.

أن  ال أعتقد!، كثير من االحتيال األميركيأم أنها تحتوي على  ؟ 100%
النظام الرأسمالي سينهار بهذه السهولة بل سيستمر ولكن برقابة و تدخل 

 .ينزك يرى عالم االقتصاد الكبير جون ميناردأقوى من قبل الدولة كما 
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 التاسعالفصل 
 اقتصادات الدول العربية فيأثر األزمة العالمية 

شيء من بوادر امتداد األزمة بدأ يظهر عربيا  خاصة وأن توجها  
ن كان  أميركيا  اتخذ بشأن تمويل خسائر األزمة في الشرق األوسط وآسيا وا 

ية ميركيتساءلون عن العائد الذي ستدفعه الحكومة األ مراقبون هناك
للمستثمرين في هاتين المنطقتين في حال قرروا شراء جزء من مخاطر 
القروض في وقت كشفت فيه مصادر عن احتمال استجابة مؤسسات مالية 

خاطر م أصولومصرفية واستثمارية خليجية لشراء تريليون دوالر من 
ي تتجاوز التلمؤسستي فاني ماي وفريدي ماك  األمريكيةالقروض العقارية 

  .ريليون دوالر على شكل قروض سكنيةت 5
البنوك اإلسالمية والتجارية والصناديق السيادية مكشوفة على 

 ( غروب سيتي) سهم بنك أظبي أبو اشترت هيئة استثمار وقد  ،الخسائر
 30.70 للسهم دوالر، بقيمة مليار 7.5العام الماضي، في صفقة بقيمة 

تراجع في حين دوالر،  15.00 إلى أقل من السهم وتراجعت قيمة ،دوالر
منذ عقدت الكويت صفقة  ،ةالمئفي  65 نحوبنسبة  ( ميريل لينش) سهم 
دوالر. كما تحملت الهيئة العامة لالستثمار  مليار 2بقيمة  إدارتهمع  إنقاذ

 3نحو ا التي كلفته ( سيتي)  إنقاذخسائر في صفقة  أيضا  في الكويت 
 باليين دوالر. 
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من  ةئالمفي  30قرابة نسبته توظف ما  سالميةاإلالبنوك  كما أن
الغربية وتحديدا  في  األسواقدوالر، في  مليار 400بنحو ودائعها، المقدرة 

ضال  عن فللطائرات  لتأجيرياالبنوك والشركات الصناعية والتمويل  أسهم
 ات حالل. في عملي إالسهم بيوت المال التي تتعهد عدم استثمارها أالعقار و 
زمة المالية العالمية الحالية، من الوجهة المالية األشد خطرا األ تعد  

. اليوم تحولت األزمة المالية العالمية 1929منذ أزمة الكساد الكبير في عام 
إلى أزمة اقتصادية عالمية، يعبر عنها بانخفاض حاد في االستهالك، 
 نوانخفاض اإلنتاج، وزيادة إفالس الشركات، وتراجع إيرادات الدولة م

الضرائب، وارتفاع حاد للبطالة وازدياد الفقر وغير ذلك. وتؤثر أزمات بهذه 
ال و القوة في قدرة الدول على تحقيق أهدافها الوطنية في شتى المجاالت 

ارها على استقر  في المجال االقتصادي والتنموي وقد تشكل خطرا  سيما 
 الداخلي. 

فمن  لدول العربية.اقتصادات ا فيلالزمة العالمية تأثيرات متعاكسة 
جهة يتوقع أن يتراجع التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع والعقارات، 

 يؤثر النشاط االقتصادي انخفاض االستثمارات ويتوقع ومن جهة أخرى 
يرت غقد معدالت النمو وربما يؤدي إلى رفع معدالت البطالة. و  فيسلبا  

ول ا اقتصاد بعض الداألزمة المالية العالمية نوع التحديات التي يواجهه
كان التضخم هو التهديد الرئيس لالستقرار  2008العربية. في منتصف 
كبر تحد لها يكمن في فأصبح أ 2009ا في منتصف االقتصادي فيها، أم  
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محاوالت وقف انخفاض معدالت النمو االقتصادي. وتضررت الدول 
ة في خاصجة لألزمة االقتصادية العالمية و العربية المصدرة للنفط نتي

 : اآلتيةالمجاالت 
 نخفاض اإليرادات من تصدير النفط.ا 
  .وانخفاض قيمة الممتلكات المستثمرة في الخارج 
  ئة حسب في الم 1.5قرابة  2009سيكون نمو اقتصاداتها في

 تقديرات صندوق النقد الدولي.
 ر االرتفاع الذي طرأ على أسعا بسبب عائدات تصدير النفطت زاد

 . 2008الثاني عام  النفط حتى النصف
  سجل الفائض المالي في السنوات الخمس األخيرة في الحساب

 مليار دوالر.  900على الجاري لهذه الدول ما يزيد 
  ُلفوائض لشراء ممتلكات وعقارات صصت مبالغ كبيرة من هذه اخ

نفذ هذا النشاط في معظمه صناديق  ،نحاء العالممختلفة في أ
 مالية حكومية. 

 ر التقديرات اعتداال، كان مقدار الممتلكات األجنبية على حسب أكث
 نحو 2008ية لهذه الدول في نهاية للصناديق االستثمارية السياد

 تريليون دوالر.  1.2
  يقدر التآكل المخمن للقيمة العامة الذي تعرضت له الممتلكات

 ئة، في الم 25إلى  15من  2008األجنبية للصناديق منذ أيلول 
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   والخسائر التي تحققت بسبب الحقا   أسعار النفطى انخفاض أد 
األزمة المالية إلى ظهور بعض االنهيارات واألخطار في األسواق 

 المالية لهذه الدول. 
يؤثر تراجع أو تذبذب اإليرادات النفطية في الدول العربية المصدرة 
للنفط تأثيرا غير مباشر في اقتصادات الدول العربية غير النفطية )مثل 

ردن ولبنان واليمن والسودان(، أو دول منتجة للنفط لكن بكميات أقل ) األ
تونس مصر وسورية(، التي تعتمد على تحويالت العاملين في الدول 
النفطية إلى دولهم. كما تراجع بقدر ما إسهام الدول العربية النفطية في 

ية ر تمويل المشروعات االستثماوال سيما اقتصادات الدول العربية األخرى، 
 بسبب األزمة االقتصادية. 

 ولةبد يدب إمارة أن األوسط الشرق يف العاملة للشركات مسح أظهر
 جراء من المنطقة يف تضــــــررا   األشــــــد ســــــتكون واألردن ومصــــــر اإلمارات
 جراء من تضــــــــــــــررا األكثر يدب إمارة وســــــــــــــتكون .المالية األزمة تداعيات
 اإلمارة يف السياحة صناعةإلى أن   نظرا   يالعالم ياالقتصاد النمو تباطؤ

 تقلص جةنتي بشــــــــدة يســــــــتعان العالم يف الفنادق أفخر بامتالك تزهو يالت
 أقل روقط والبحرين عمان وســلطنة الســعودية ســتكون فيما .الســياح أعداد
 .باألزمة تأثرا  
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 اقتصادات الدول العربية النفطية:  فيـ أثر األزمة المالية العالمية 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة:اقتصاد على  العالميةاألزمة أثر 

رت ومنها تأث ،دبي فيكان أثر األزمة المالية العالمية حادا  وســـــريعا  
عتمد التي تمتحدة باقي المؤشـــــــــرات االقتصـــــــــادية لدولة اإلمارات العربية ال

من ناتجها المحلي اإلجمالي في  %39.5على اإليرادات النفطية بنســـــــــبة 
ســـــــائر ضـــــــخمة في صـــــــندوق أبو ظبي الســـــــيادي . وحدثت خ2008عام 

وخســــــــــرت بعض الشــــــــــركات العقارية. ومنذ اندالع األزمة أحجمت معظم 
ذلك إلى إقدام الشـــــــــــركات على تســـــــــــريح  البنوك عن تقديم القروض وأدى  

أعداد كبيرة من العاملين والعقبة الرئيســــــــــــــية في اقتصــــــــــــــاد دبي هي عدم 
نما بقطاع الخدمات ومنارتباط النمو بالقطاعات االقتصــادية الحقي ها قية وا 

 قتالو  يفالخدمات المالية المرتبطة بالبورصـــــــــــــــات العالمية والعقارات. 
 نكب يف ســـــيولة ســـــتضـــــح اإلمارات حكومةإن   يإعالم تقرير قال نفســـــه،

 اضاإلقر  يشـــــــــركت على بدوره ســـــــــيســـــــــتحوذ يالذ الجديد للتنمية اإلمارات
 .تٍ وتمويال ا  أمالك المتعثرتين ياإلسالم
 الـديون أن أعلن قـد يدب بـإمـارة الحـاكم المجلس يف عضــــــــــــــو كـانو 

 الشــــــــــــــركات ديون تبلغفي حين  دوالر مليارات 10 تبلغ يلدب الســــــــــــــيادية
ن ،دوالر مليار 70 اإلمارة بحكومة المرتبطة  الوفاء على قادرة الحكومة وا 

 إعمار شــــــــــــــركة أيضـــــــــــــــا يرأس يالذ العبار محمد وقال .االلتزامات بهذه
 ةمواجه يف نشـــــــــاطات ودمج اإلنفاق ترشـــــــــيد على تعمل يدب إن العقارية
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 زاماتااللت بكل الوفاء على قادرة الحكومة أن العبار وأكد. العالمية األزمة
 إذا يهاف حصصا   الحكومة تملك يالت الشركات بمساعدة للتدخل ومستعدة
 90 بقيمة حكومية أصــــول لديها يدب إمارة أن إلى مشــــيرا   األمر، اقتضــــى
 ا  حصــــصــــ اإلمارة فيها تملك يالت الشــــركات تخص وأصــــول ،والرد مليار
 .دوالر مليار 260 تبلغ

 دولة الكويت:اقتصاد  في العالميةاألزمة أثر 
 يالت ارلالستثم العامة الهيئة أن القبس صحيفة ذكرت الكويت، وفى

 من دوالر مليار 3.66 يأ دينار مليار نحو ســــــحبت الدولة أصــــــول تدير
 تنسبه لم رتقري يف الصحيفة وقالت. الداخل يف ستثماراال لتعزيز الخارج

 طارإ يف الوطن إلى أرصـــــدتها من جزء ا تعيد الهيئة إنإلى مصـــــدر معين
 يلتا المحلية البورصـــــــــة يف لالســـــــــتثمار حكومية محفظة لتكوين ســـــــــعيها
 1(  .العالمية المالية األزمة جراء من تضررت

ة خليجية تأثرا  باألزمة الماليالكويت واإلمارات من أكثر الدول ال تعد  
 وتوالت .وذلك النفتاحهما المالي على أسواق المال العالمية ،العالمية

خسائر البنوك الكويتية وأعلن بنك الخليج وهو رابع أكبر بنك كويتي عن 
، وعلق البنك المركزي 2008مليار دوالر في نهاية  1.29خسائر مقدارها 

، 2008في البورصة منذ تشرين األول  الكويتي تداول أسهم بنك الخليج
                                                 

األزمة المالية العالمية وتأثيرها مستقبال ، بحث مقدم إلى: د. سيد كاسب، كلية  -  1
 قسم القوى الميكانيكية. -جامعة القاهرة  -الهندسة
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مليون دوالر  883.4وكذلك أعلن ثاني بنك في الكويت عن خسائر بلغت 
 122، كما أعلنت شركة الصالحية العقارية عن خسائر بلغت 2008عام 

مليون دوالر. وقد وضعت الحكومة الكويتية خطة إلنقاذ القطاع المالي 
دينار كويتي. في حين حقق  تاالذي يعاني من ديون بلغت خمسة مليار 

ومن  ،%5معدل نمو اقتصادي بنسبة  2008االقتصاد الكويتي في عام 
 .2009في عام  %1المقدر أال يتجاوز 

 اقتصاد المملكة العربية السعودية: في العالميةاألزمة أثر 
منذ اندالع األزمة المالية العالمية اتخذت مؤسسة النقد العربي 

بدءا   %110لزيادة السيولة في المصارف بنسبة السعودي خطوات عملية 
، واتبعت البنوك سياسة حذرة في منح االئتمان 2008من تشرين الثاني 

وابتعدت عن المخاطر. وتسعى الحكومة السعودية للتوسع في اإلنفاق 
الرأسمالي عن طريق صندوق االستثمارات العامة بصفته هيئة حكومية 

أوسع في زيادة سقف اإلقراض الممنوح إلى صالحيات ُمنح للتنمية بعد أن 
ورفع قيمة القرض الذي يموله الصندوق إلى  ،من قيمة أي مشروع 40%

 %30ودفع  ،عاما   20وزيادة مدة السداد إلى  ،خمسة مليارات لاير سعودي
للمقاولين سلفا  عن المشاريع المنفذة. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى 

صاد الوطني من خالل االستثمار في مشاريع البنى ضح السيولة في االقت
 .الحقيقية واألساسية كاتجاه أساسي لعالج األزمة الماليةوالنشاطات التحتية 

ومشكلة االقتصاد السعودي الحقيقية هي اعتماده الكلي على صادرات 
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النفط والصناعات البتروكيماوية. يعتمد االقتصاد السعودي على الصادرات 
من  %95وفر التي تيميائية ـ صناعة البتروكيماويات تقاته الكالنفطية ومش

حقق االقتصاد  ، وقد%5ينتج القطاع الخاص  و ،الدخل القومي العام
 . 2008في عام   %4.2السعودي معدل نمو 

 اقتصاد دولة قطر: في العالميةاألزمة أثر 
ة أو يقطر لم تتأثر كثيرا  باألزمة المالية العالم إن   :يمكننا القول

انخفاض إيراداتها النفطية ألنها تعوض ذلك عن طريق ضح الغاز المسال 
نوات مدة سبع سالقتصاد القطري نموا  اقتصاديا  خالل للخارج. وقد حقق ا

في عام  %16متتالية بمعدالت مرتفعة حيث بلغ معدل النمو االقتصادي 
 %15وهو األعلى عربيا . في حين وصل معدل التضخم إلى  ،2008

 2 علىيزيد  2009/  2008وحققت الميزانية فائضا  في عام  ،2008عام
 مليار دوالر.

 اقتصاد الجمهورية الجزائرية: في العالميةاألزمة أثر 
ة االقتصاد الجزائري والبورص فيكان تأثير األزمة المالية العالمية 

م ل ويكاد يكون معدوما  ألن السلطات المالية الجزائرية ،الجزائرية ضعيفا  
تهتم بالبورصة كثيرا . حقق االقتصاد الجزائري معدل نمو اقتصادي بنسبة 

. كما شهد االقتصاد الجزائري نموا  في القطاعات غير 2008في عام  6%
 النفطية.
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 اقتصاد الجماهيرية الليبية: في العالميةاألزمة أثر 
بين ن : إاأهمه ،لم تتأثر المصارف الليبية باألزمة المالية لعدة أسباب

من االستثمارات الليبية في الخارج موضوعة في شكل  %80ـ  60%
وما زالت سوق األوراق المالية  ،سيولة وودائع لم تتأثر باألزمة المالية

في  %8حديثة في ليبيا. في حين حقق االقتصاد الليبي معدل نمو بنسبة 
 وارتفع معدل التضخم بشكل واضح، وتأثرت ليبيا من انخفاض 2008عام 

 من الدخل القومي.  %98أسعار النفط ألنه يؤمن نسبة 
 اقتصادات الدول العربية غير النفطية:  فيـ أثر األزمة العالمية 

 اقتصاد المملكة األردنية الهاشمية: في العالميةاألزمة أثر 
تأثر االقتصاد األردني بشكل سريع خالل الربع األخير من عام 

ة األردنية التي شهدت انخفاضا  من خالل تراجع مؤشر البورص 2008
كما  ،شديدا ، فضال  عن انخفاض عائدات السياحة وتجارة الجملة والتجزئة

خاصة في الخليج انخفاضا  ملحوظا  مع توقع شهدت تحويالت األردنيين و 
. الخليجدول خاصة في  فقدان عدد من العاملين في الخارج لوظائفهم

في  %14.9دنية الهاشمية بنسبة وارتفع معدل التضخم في المملكة األر 
وهو أعلى معدل تضخم يشهده األردن منذ ثمانية عشر عاما ،  ،2008عام 

في  هاوبهدف مواجهة األزمة قامت الحكومة األردنية بضمان الودائع جميع
وذلك للحفاظ على السيولة  ،2009البنوك األردنية  حتى نهاية عام 

كزي األردني عدة إجراءات لضمان واتخذ البنك المر  ،الموجودة في البنوك
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 منها تخفيض أسعار الفائدة بواقع نقطة مستوية واحدة لجذب ،توفير السيولة
االقتصاد األردني اقتصادا  خدميا ، وكان  المزيد من االستثمارات. يعد  

 .2008في عام  % 5.6االقتصاد األردني قد حقق معدل نمو بنسبة 
 لجمهورية اللبنانية:اقتصاد ا في العالميةاألزمة أثر 

على خالف المتوقع ارتفعت احتياطات النقد األجنبي في لبنان إلى 
 ، كما زادت الودائع المصرفية2008مليار دوالر في نهاية آب  25أكثر من 
، 2009شهر األولى من عام األسبعة مليار دوالر خالل  15.6بمقدار 

زادت وحركة البناء و  واستمر النشاط العقاري ا  سياحي وشهد لبنان إقباال  
في غالبية المناطق، مع حدوث انخفاض طفيف في  %20األسعار بنسبة 

 تحويالت العاملين في دول الخليج العربي. 
 اقتصاد المملكة المغربية: في العالميةاألزمة أثر 

خسر االقتصاد المغربي متأثرا  باألزمة االقتصادية العالمية أكثر من 
ا  نسيج، وسجلت صادرت الفوسفات تراجعا  كبير ألف وظيفة في قطاع ال 70

مليار  109.8مما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري الذي بلغ أكثر من 
وتفاقمت مشكلة البطالة ، 2009األولى من عام  أشهر 9درهم خالل الـ 

وتراجعت االستثمارات األجنبية بنسبة  ،%10.2التي وصلت إلى أكثر من 
في عام  %2.4الت العاملين في الخارج بنسبة . كما تراجعت تحوي20%

 في حين حقق احتياطي العملة الصعبة في المغرب،، وانخفض 2008
 . 2009في عام  %6المغرب معدل نمو اقتصادي بنسبة 
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 اقتصاد الجمهورية التونسية: في العالميةاألزمة أثر 
 بهدف مواجهة األزمة االقتصادية العالمية اتخذت السلطات التونسية

تمثلت بعدم اللجوء  ،2008من اإلجراءات في الربع األخير من عام  ا  عدد
ير وتشجيع المؤسسات التونسية على توف ،إلى األسواق الخارجية لالقتراض

الموارد المالية في إطار االعتماد الثنائي ومتعدد األطراف إلى جانب وضع 
ضررة من مليون دوالر لمساعدة الشركات المت 570خطة تنشيطية بمبلغ 

في عام  %3األزمة المالية. وقد حقق االقتصاد التونسي معدل نمو بنسبة 
2009. 

 الجمهورية العربية السورية:اقتصاد  في العالميةاألزمة أثر 
كونه  ا  اشر مب تأثرا  لم يتأثر االقتصاد السوري باألزمة المالية العالمية 

ل تأثر باألزمة من خالاالندماج في السوق العالمية. لكنه  محدودَ  ا  اقتصاد
التجارة الخارجية واالستثمارات وتحويالت المغتربين وتذبذب أسعار 

 وانخفاض الطلب ،مما أدى إلى تقلص حجم السيولة ،العمالت الرئيسية
على البضائع وانخفاض حجم الصادرات. مع العلم أن االقتصاد السوري 

ما وصل ، ك2008خالل عام  %6قد حقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 
ووصل معدل  ،2008خالل عام  %3عجز الموازنة العامة إلى نسبة  

 .%15التضخم  إلى نسبة 
لالزمة المالية تأثير محدود في الجهاز المالي السوري ألنه صغير 

 . المشكلة الرئيسةةومركزي ودرجة اندماجه باالقتصاد العالمي ضعيف
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 بل هي كامنة فيلالقتصاد السوري ال تتصل باألزمة العالمية خاصة 
 تضاؤل احتياطي النفط وانخفاض إنتاج النفط وتصديره.

االقتصاد  فيسيكون لألزمة الحالية أثر مباشر أو غير مباشر 
 1السوري: 
 سورية  مة في رفدمهتحويالت المغتربين السوريين من العناصر ال

 بالقطع األجنبي، وهي ستتأثر حتما  باألزمة. 

  طع مة في رفد سورية بالقمهالعناصر الميزان التبادل التجاري من
 األجنبي.

  سيؤدي الركود االقتصادي العالمي إلى تقليص فرص العمل في
 مختلف دول العالم. 

 ثر تؤ جميعهم في الدول التي سلمقيمين ستتأثر مستويات الدخول ل
 ن. فيها، ومنهم المغتربون السوريو  األزمة

 من قبل  احتمال تزايد الطلب على فرص العمل في سورية
 المغتربين الذين تأثروا بالركود وعادوا من بلدان االغتراب. 

  .احتمال انخفاض حجم القطع األجنبي الوارد  

                                                 
تجدر اإلشارة هنا إلى المادة التي نشرها الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف  -  1

 .8/10/2008التجاري السوري في صحيفة الوطن وتشرين يوم 
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 الركود االقتصادي سيخفض الحاجة إلى مختلف  أن   ونظرا  إلى
المنتجات والمواد الخام أو نصف المصنعة، فقد تتأثر الصناعات 

 السورية وتتراجع الصادرات.

 درة المنشآت الصناعية والصناعيين على االلتزام بتسديد تراجع ق
  ديونها الداخلية والخارجية. 

  حجم المساعدات والقروض المتوقع  فيسيؤثر الركود المتوقع
 منحها لسورية مستقبال ؟ 

  االقتصاد السوري:  فيكيف تتم مواجهة التحديات المتوقعة 
 رج.ودائع كبار رجال األعمال السوريين في الخا  
 .أموال المصارف السورية المودعة أو المستثمرة خارج سورية 
 وتراجع حجم الصادرات  ،االنكماش االقتصادي العالمي المتوقع

السورية أو قدرة المستثمرين الخارجيين على االلتزام بعقودهم مع 
  السوريين. 

  رغبة بعض المستثمرين باالنسحاب من سورية لتأمين السيولة
مهم في بلدان أخرى مستفيدين من ارتفاع أسعار التي قد تلز 

  العقارات السورية. 
  احتمال انخفاض القطع األجنبي الوارد من المستثمرين ومن

  سعر صرف الليرة السورية.  فيوأثر ذلك  ،المغتربين
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شكوك كثيرة ال تزال تحيط بالوضع االقتصادي في ظل الظروف 
ار الطاقة نحو االرتفاع أو الراهنة جراء إمكان انقالب اتجاه أسع

االنخفاض، وكذلك األمر بالنسبة إلى أسعار منتجات الغذاء والتأثيرات 
 السلبية التي تشهدها أسواق المال.

هل تستطيع سورية االستفادة من الفرص الناجمة عن هذه األزمة  -
  من حيث؟: 

ـ القدرة على شراء مشاريع )شركات ومصارف ومؤسسات مالية  1
في ظل األزمة الحالية( بأسعار  أو متوسطة أصبح سعرها مقبوال  صغيرة 

 جودا  و رخيصة بشكل استثنائي في مختلف أنحاء العالم بما يضمن لسورية 
 وانتشارا  عالميا .

ـ استغالل الموارد واالحتياطات المتاحة حاليا  لتأمين بنية إنتاجية  2
طاقات  ذاتب تكون مرين السوريين والعرب واألجانوخدمية جاذبة للمستث

   .تصديرية بشكل أساسي
ويؤكد الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، 
أنه من الضروري وضع سيناريوهات تسمح لسورية بمواجهة كل ظرف 

الزيادات و طارئ سواء  من حيث التحضير لتراجع قيمة االحتياطي النقدي، 
ة التي تستوردها سورية، والتحضير المحتملة في أسعار المواد األساسي

للتعامل مع سيناريوهات الخروج من األزمة المالية العالمية التي قد 
 ن.التي هي شركاء سورية التجاريو  تستخدمها الدول
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 التنبؤ مكنالم نم كانو  متوقعة الراهنة العالمية المالية األزمة) 
 الموجودة ةالتنمي أنظمة في أوسع أزمة من جانب مجرد وهي ،بحدوثها

 زماتأ وهي وبسرعة، السطح ىعل تظهر بها مرتبطة أزمات عدة ثمة. كلها
 ويجب .البيئة ودمار المناخي ري  التغو  السكان،و  األغذية،و  المياه،و  الطاقة،

. المناخي ري  التغ قضية تجاه اإلعالم وسائل انتباه الحالية األزمة تحيد ال أن
 األرض موارد ألن وهمية، أنها برهنت قد حدود بال النمو فكرة أن كما

 1(.النفاذ ىعل وتوشك محدودة
االقتصاد العالمي واقتصادات الدول العربية اليوم في مسارات  يمر  

اقتصادية، يصعب التنبؤ بتطورها وكذلك بتأثيراتها االجتماعية والسياسية. 
حتى لو كانت ذروة األزمة المالية الحالية قد مرت فمن المشكوك فيه أن 

ون قد انقضت ذروة األزمة االقتصادية الحقيقية، بحيث إن مؤشرات تك
مختلفة كالبطالة والفقر وسوء التغذية في الدول النامية والدول العربية قد 

 تزداد سوءا  مرة أخرى. 
 
 
 
 

                                                 
في حديثه مع "آي بي  ،السوفيتي السابق رئيس اإلتحاد ،ميخائيل غورباتشوف -  1

 .اس"
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 الفصل العاشر
 في الدول العربية التحديات االقتصادية الراهنة
 ناألخير من القرن العشري العقدبدأت معظم االقتصادات العربية خالل 

مرحلة جديدة تسمى مرحلة اإلصالح  وبداية القرن الواحد والعشرين
االقتصادي. وقطعت شوطُا كبيرا  في االتجاه نحو إقامة اقتصادات تستند 

 . وقد رافق هذا التحول تضحيات كبيرةالسوق ) اقتصاد السوق ( إلى آلية
ادية الخارجية، وتزايد عدد وعدم استقرار في اإلنتاج والعالقات االقتص

عظم والفقراء فقرا . وقد حاولت م داد األغنياء غنى  األغنياء وعدد الفقراء، واز 
الدول العربية االستفادة من نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 
تطبيق برامج التثبيت الهيكلي واإلصالح االقتصادي، الذي كان هدفه الحد 

في البلدان العربية، لذلك ظلت التحديات كبيرة جدا   من النتائج المذكورة
كما توضحها المشاكل والصعوبات االقتصادية التي تواجهها الدول العربية. 

 ماذا تحقق من تقدم؟ ما أهم التحديات التي تواجه الدول العربية؟ 
 في الدول العربية النمو السكاني معدلمازال  السكان:تحدي  - أوالً 

في  ا  مليون 459و  410بين  المتوقع أن يصل عدد السكانمن إذ  ا  عالي
 تزداد فيه نسبة المسنين وتقل فيه، ضمن هيكل جديد لألعمار 2020عام 

تطرح السمات السكانية الجديدة تحديات متعددة  وبقدر ما .نسبة األطفال
التوزيع فحجم السكان والنمو السكاني و  كثيرة. الوقت نفسه فرصا   توفر في
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 وسيحسم أي السبيلين نقمة ديمغرافية، يمكن أن تكون نعمة أوالعمري 
فال البشرية لقدراتاعلى بناء  البلدان العربيةقدرة  ستنتهج، حها في وا 

 ةالعربي ولالد. والسكان في كريمةتطلعات الشعب لحياة  لتلبية استخدامها
 من المتوسط من سكان العالم بأسره. وتشكل الهجرة داخل أصغر سنا  

ل هاومن ان العربيةالبلد لتحضر، افضال  عن  ،ما  هممظهرا  ديموغرافيا   يهاوا 
جاوز لم تت في حينفي المدن اليوم نجد أن نصف عدد السكان يعيش إذ 

 .1950نسبة الربع في عام هذه ال
 مقارنة ببلدان أخرى والعالم العربيالتوزيع العمري لسكان العالم 

 
أكبر من أية  الدول العربيةعدد األطفال والشباب في نالحظ أن و 

فمعدل العمر السكاني أقل بكثير من المعدل  منطقة أخرى في العالم.
 .ة( من السكان تحت سن الرابعة عشر % 38نجد أن )إذ  العالمي،
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أخطر  منالبطالة  تعد   :وتحدي التشغيل الكاملالبطالة  - ثانياً 
 على معدالتأ تعاني منالمشكالت التي تواجه الدول العربية، حيث 

البطالة في العالم. وحسب تقرير لمجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة 
، قد رت نسبة البطالة في الدول العربية 2004العربية، صدر عام  الدول
تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام  . وكان%20و  15بين 

ي حين ف، %6.2وصل إلى  ، أن متوسط نسبة البطالة في العالم2003
 وتتزايد سنويا   .%12.2العربي في العام نفسه  الوطنبلغت النسبة في 

 في البالد عن العمل أن يصل عدد العاطلين ومن المتوقع . %3بمعدل 

. وما يجعل هذه القضية شخصمليون  25قرابة  إلى 2010العربية عام 
 تقريبا   %60تواجه المجتمعات العربية، هو أن  من أكبر التحديات التي

 1. من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين

، 2005العمل العربية، في تقرير نشر في شهر مارس  وصفت منظمة
العربية بـ"األسوأ بين جميع مناطق العالم  الوضع الحالي للبطالة في الدول

الحمراء". ويجب على  دون منازع"، وأنه "في طريقه لتجاوز الخطوط
 مليار دوالر، ورفع معدل نموها 70االقتصادات العربية ضح نحو 

، واستحداث ما ال يقل عن خمسة ماليين %7إلى  %3االقتصادي من 
تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة،  ، حتىفرصة عمل سنويا  

                                                 

 إعداد أحمد الليثي. ، وتحديات البطالة في العالم العربي.. أسباب - 1 



141 

 

جزء من فضال  عن العمل،  ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق
  .العاطلين

ر ما ، التخطيط لتوفيعربيةالدول الصناع القرار في  جب علىلذلك ي
حجم  ، حيث يبلغ2020مليون فرصة عمل حتى العام  100و  80بين 

مليون نسمة، ُيضاف إليها كل  120 حاليا   الدول العربيةالقوى العاملة في 
 .من الداخلين حديثا  إلى سوق العمل ألف عامل 400ماليين و عام ثالثة

عربية محصنة  د هناك دوليؤكد تقرير منظمة العمل العربية أنه لم تع
ل الخليج دو و  السعودية خاصة فيطالة كما كان يعتقد قبل سنوات، و ضد الب

أكبر هذه البلدان حجما  السعودية ـ يبلغ معدل البطالة في العربي، حيث
، %17.2، وفي سلطنة ُعمان %15نحو  –للوافدين وتشغيال  واستقباال  

 1.فال يختلف الوضع كثيرا   ةالعربي . أما في باقي الدول%11.6وفي قطر 
تأنيث البطالة من خالل إزالة للتصدي لظاهرة هناك حاجة ماسة 

التمييز ضد المرأة في سوق العمل بما في ذلك فروقات األجور وتوزيع 
الذكر  الفروقات ما بين وهذا يستند إلى إزالة .الوظائف بينها وبين الرجل

نسانية  توفير قدرات مؤسسيةيتعين التعليم والتدريب. و  نظمواألنثى في  وا 
ذ إإضافية لتوسيع انتشار التمويل الصغير ألكبر عدد من األسر الفقيرة، 

المالية  الحصول على الخدمات نسبة األسر الفقيرة التي تستطيع حاليا  إن  

                                                 

 .2004االستراتيجي العربي" الذي عقد في دبي في ديسمبر  "المنتدى - 1 
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األولوية  للمرأة القادرة على العمل. وفوق  . وينبغي أن تكون%2ال يتجاوز 
ها وزيادة اإلنفاق علي لضمان واألمان االجتماعيذلك، يجب توسيع شبكة ا

 . من الناتج المحلي اإلجمالي %1إلى  %2،0من 
ل العربية في الدو اإلنسانيةالتنمية  -تحدي التنمية اإلنسانية  - ثالثاً 

نة قاعدة اقتصادية متيتتوافر للدول العربية : لمستوى غناها ترقى ال
ق لكل فرد أعلى منه في معظم المناطفالمردود  لتحسين التنمية اإلنسانية.

في  اب آسيوجنو قيا جنوب الصحراء يفر يتفوق العرب على أوبينما  النامية.
ما زالوا أقل من أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي ية، اإلنسان نميةالت

 ةلبشريا نميةحسب تقرير الت ،ةالبشري نميةالت قياسوشرق آسيا في م
 .العالمي

هو  لنفطإن الدول العربية الغنية تدين بثرائها للنفط، والمعروف أن ا
حيث ال يعاد استثمار عوائد النفط بشكل دائم  نعمة ونقمة في اآلن ذاته.

لذلك نجد أن النمو  ومنتج في هذه البلدان أو في المنطقة العربية.
لبعض  الدول العربية غير النفطية التي تملك اقتصادا  أكثر  االقتصادي
ع قد نمت أسر  مثال ، أو سورية كمصر قل اعتمادا  على النفط،تنوعا  وأ

حقيقة أن وال الدول النفطية.مقارنة بنسبيا  خالل العقود الثالثة الماضية 
 بيةية، بسبب الثروة النفطية العر الفكرة الشائعة عن ثراء المنطقة العرب

  .مغلوط بها
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 ،ة البشريةنميمستوى الت فيبين الدول العربية  كبيرةهناك اختالفات 
اس مقيحصلت الكويت على أعلى معدل بين الدول العربية في حيث 

مة وهو أقل بقليل من كندا التي كان ترتيبها في ق ،العالمي التنمية البشرية
في حين نجد أن جيبوتي التي حصلت على أدنى عالمات  .مرارا  المؤشر 

ن العالم اليست أفضل من سيراليون التي حصلت على أقل قيمة بين بلد
 قياس التنمية البشرية. حسب م

 1998قيم مقياس التنمية البشرية، البلدان العربية، 

 
 (2000، باإلنجليزية، اإلنمائيالمصدر: )برنامج األمم المتحدة 
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في إرساء قواعد متينة في قطاعات  ا  نبي   ا  حققت الدول العربية تقدم
حد من ال مجال في تهويشهد على ذلك ما أنجز الصحة والسكن والتعليم. 

معدل توقع  ،مثال   ارتفع قدالوفيات والتوسع الكمي الضخم في التعليم. ف
وانخفض  ،األخيرة ةخالل العقود الثالث ا  عام 15 الحياة عند الميالد بنحو

لنمو الكن األمر الذي يدعو للتفاؤل أن معدل وفيات األطفال بنحو الثلثين. 
 قر المدقعمستويات الفإذ إن  لفقراء، ا حاباةالعربية قد نزع إلى م في المنطقة

)المعرف بدخل يقل عن دوالر واحد في اليوم( األقل  في المنطقة العربية
 1 .جميعها بين مجموعات الدول النامية

قص نلفضال  عن االدول العربية: المعرفة في تحدي نقص  - رابعاً 
طيرة في رات خفي القدرات الذي تسببه نواقص النظام التعليمي هناك ثغ

 : أهمها على صعيد الدول العربية ككل المعرفة
فقط من الناتج  %14،0نسبة  1996شكلت النفقات العلمية عام 
لليابان في عام  %9،2لكوبا و %26،1اإلجمالي العربي بالمقارنة مع 

. كما نجد أن االستثمار في البحث والتطوير أقل من سبع المعدل 1995
 ةمنطق المعلوماتية في الدول العربية أقل من أيالعالمي. إن استخدام 

                                                 

برنامج األمم المتحدة ،  2002للتنمية اإلنسانية العربية تقرير  - 1 
 .اإلنمائي
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 ويملك،  %6،0 اإلنترنتال تتجاوز نسبة مستخدمي إذ ، أخرى في العالم
 فقط من المواطنين العرب حاسوبا  شخصيا .  2،1%

 العربية والعالم المتقدم. ويعود ذلك الدولاتسعت الفجوة الرقمية بين 
التصاالت بحكم طبيعتها ذات ة المعلومات واانبشكل رئيسي إلى أن تق

لى ارتفاع كلفة إنشاء البنية التحتية ل ،والدمج لالحتكارقابلية عالية  قنوات وا 
لى تزايد هجرة العقول العربية إلى الخارج ،المعلومات فائقة السرعة  ،وا 

إلى االختالل الشديد في توزيع نطاق موجات االتصال األثيري بين  وأخيرا  
ود فيه تس الفضاء المعلوماتي مكانا   أصبحمية. فقد الدول المتقدمة والنا

وهناك عوائق تعمل على  القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وزواياه.
أهمها عامل اللغة. وما  داخل كل دولة عربيةتوسيع هذه الفجوة الرقمية 

زالت السياسات العربية التي تحاول التصدي لفجوة المعلومات تركز على 
تية لقطاع االتصاالت. إال أنه رغم أهميتها فإن مثل هذه البنية التح

إيالء ب السياسات لن تؤدي إلى النتائج المرجوة ما لم تقم الدول العربية
تاحة م اإلنترنتفمعظم المواد المتاحة على  اهتمام مماثل لعنصر المحتوى.

ة لوهي لغة ال يتقنها إال القليل في المنطقة. وسيؤدي ق اإلنجليزيةباللغة 
بي إلى حرمان المواطن العر  باللغة العربية اإلنترنتفرة على االمواد المتو 

 1صر المعلومات.عفي  رجوةمن المنافع الم

                                                 

 المصدر السابق. - 1 
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 النامي مؤشرات الفجوة الرقمية بين البلدان العربية ومناطق أخرى من العالم

 (2001، باإلنجليزية، الدوليالمصدر: )البنك 
لتعليم األساسي مع إطالة مدته النشر الكامل لالحكومات  جب علىي

اإللزامية إلى عشر سنوات على األقل، وتوسعة نطاق التعليم بعد األساسي 
لى  باطراد.  واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار مستمر مدى الحياة وا 

وصياغة عالقة تضافر قوية بين التعليم والمنظومة  لتعلم الذاتيدعم ا
 التقرير إلى وجود فرصة أخرى للعرب كما يشيراالجتماعية واالقتصادية. 

 التعليم العالي، وتطويرفي مجاالت للتعاون في مجال التعليم، خاصة 
ون يوطد التعا وهي مجاالت  ،المناهج، وتطوير المقررات وتدريب المعلم

طوير ويكمن محرك التغيير في ت وحدة اللغة العربية المشتركة. جميعا   فيها
يتبنون  الحوافز لمنم التجديد واإلبداع ويوفر نسق للحوافز المجتمعية يدع
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ربح المادي لحقيقية لويكافئ المبدعين والعلماء ويوفر لهم فرصا  التطوير 
 . والتميز في المكانة االجتماعية

ي مجال لالستثمار ف برنامج واضحويبدأ االستثمار في المعرفة بوضع 
لتطوير دة حصة البحث وامن زيا وال بد   البحث والتطوير. الثقافة و العلوم و 

 %5،0 الذي يقل عني اإلجمالي من مستواها المتواضع من الناتج المحل
في نهاية العقد الحالي. وتستطيع المنطقة أن تستفيد من  %2لتصبح 

الكبير من خالل التركيز في مجال البحث والتطوير اقتصاديات الحجم 
 لمثالة على سبيل اعلى الموضوعات ذات االهتمام المشترك وكذلك المتعلق

لى كما يجب ع . المياه والنفط والصحة والمواصفات والمقاييس بندرة 
الحكومات والمؤسسات أن تستقطب خبرات مليون عربي مؤهل يعملون في 

 الدول الصناعية.
ان البلد ضبع في البناء على التجارب الناجحة الدول العربيةوتستطيع 

رنت مدينة دبي لإلنتكواالتصاالت في مجال تكنولوجيا المعلومات  خاصةو 
ضال  عن ف ،االتصاالتتقانات المعلومات و لنشر  ،والقرية الذكية في مصر

ه يجب إعادة هيكلة قطاع االتصاالت بحيث يضمن تخفيف القيود ويفتح أن  
 المجال أمام المنافسة لتشجيع المستثمرين المحليين واألجانب. 

 يقتصادا نمو يرتبط تحقيق :يعسر ال تحدي النمو االقتصادي – خامساً 
بشكل وثيق بكل من آلية وأهداف التنمية اإلنسانية. وعادل وسريع مستدام 

يا هو شرط ضروري، ولكنه ليس كاففتحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة 
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افحة الفقر. مكلالبشرية و للقدرات  الكاملالتوظيف التشغيل و لمواجهة تحدي 
اعتمادا   يعتمد بعادمتعدد األ ب منهجا  يتطل يةقتصادات العرباالإن إنعاش 

 التنمية اإلنسانية. رسيحعلى ت ا  كبير 
 القطاع الخاص من خالل سياسة مرنة عبئة إمكاناتت من الضروري

من  خلق ظروف تمكنفضال  عن ذلك يتعين ضبط حميد، وبيئة  ومحفزة
والقطاع األكاديمي في  بين القطاعين العام والخاص العمل المشترك

مجاالت البحث بحيث يتم التركيز على  ،البحث والتطويرت مجاال
 ،يفة رأس المالكثعن تلك  والتطوير التقاني كثيفة المهارات البشرية عوضا  

فيزياء لاوالرياضيات و  قانةفي مجال العلوم المعلوماتية مثل التوال سيما 
 تخلى عن معظما الحكومات، فيجب أن توالنظريات االقتصادية. أم  

 بينما تقوم على تقوية دورها التنظيمي لضمان االنفتاح اإلنتاجيةطات النشا
تشجيع التنافس ليس على المستوى  ويجب أن يكون الهدف. سوالتناف

 . فحسب، بل عالميا   اإلقليمي
 حشد لى بقدرتها ع وثيقا   رتبط ارتباطا  ت إن شرعية الدول ومؤسساتها

نسانية التنمية اإلتماد نهج ويقتضي ذلك اع الموارد في الحرب ضد الفقر.
صادية. االقتمحاور خطط التنمية من كمحور أساسي وتخفيض نسب الفقر 

فالتنمية اإلنسانية هي عنصر حيوي لنجاح المنطقة في تحقيق االنتعاش 
حلقة  العربية في خلق الدولهذه السياسة في  أولويةوتتجسد االقتصادي 
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مية و االقتصادي إلى تقوية التنحميدة بين النمو والتنمية حيث يؤول النم
  اإلنسانية وتؤول هي بدورها إلى تعزيز النمو االقتصادي.

ون د النمو، هناك خطوات يجب اتخاذها لتحقيق هنفس وفي الوقت
عادة إحيائها حسب  اء البيئة وزر  رأيالمساس بالبيئة والعمل على حمايتها وا 

 اتفاق أبو ظبي. – 2001العرب في شباط 
ة إنتاجيفحدي انخفاض اإلنتاجية في الدول العربية: ت - سادساً 

العامل العربي ما زالت متدنية وتتجه نحو االنخفاض ومن أهم المؤشرات 
 على ذلك: 

 ة.العربي في الدول لفردامعدل نمو دخل  ضانخفا 

  انخفاض إنتاجية عناصر اإلنتاج في الوقت الذي تسارعت فيه
 ذة في االتساع.في مناطق أخرى في العالم، والفجوة آخ

 ه في مثيلإنتاجية  نع العربي إنتاجية العامل الصناعي انخفاض
  زالت تتدنى. وماأمريكا الشمالية 

 بدوره من الفقر ذي فاقمتدهور في األجور الحقيقية، ال . 

ية لم العرب الدولأن  يوضح لنا استخدام المعايير الكمية والنوعيةإن 
 عيونفحين ننظر بالنامية األخرى.  تنم بالسرعة التي نمت فيها المناطق

ربية التنمية اإلنسانية في البلدان الع لنا مشاهدتبدو سالتنمية اإلنسانية، 
جراء العمل  . وقد اكتنفتها عوامل إضعاف تحتاج إلى إمالء النظر وا 
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الل العقد ، خمقاييس التنمية البشرية وفقكانت إنجازات الدول العربية 
ى عل الدول العربية إنجازاتغير أن العالمي. أقل من المتوسط  األخير،

 ةيأفضل منها على صعيد مؤشرات التنم كانتصعيد مؤشرات الدخل 
 األخرى. 

ي يشكل على النفط الذ ا  كبير اعتمادا  تعتمد  معظم الدول العربيةمازالت و 
  من الصادرات. 70%

لة حا ةالتبعي :العربية الدولالتبعية االقتصادية في تحدي  - سابعا  
 بين بلدان متباينة نوعيا  أو غير متكافئة علىتظهر تاريخية محددة، 

مستوى التطور التاريخي العام، وترتسم على صورة عالقات غير متوازنة 
ية، ا السبب العام للتبعأم  اسية الستغالل البلدان التابعة، أس تؤلف آليات
 تابعةال -امية النالتاريخي الالمتكافىء القائم بين البلدان  فهو التطور

 هاتان المجموعتان من الدول ترتبطحيث  ،المتبوعة - والبلدان األكثر تقدما  
وبحكم المنطق . العالمي فيما بينها بشبكة من العالقات على المستوى

بدوره  يرتبطالجدلي للواقع االجتماعي، فإن كل شكل من أشكال التبعية 
معا ، سبب لغيره ونتيجة  منها هو، بآنٍ  بأشكال فرعية متعددة أخرى، كل

 :هاأو مظاهر  التبعية االقتصاديةأشكال  ومن أهم 1. له

                                                 

، والنتائج االقتصادية في البلدان العربية...األسباب فيصل سعد التبعية .د، انظر - 1 

 .2002 10 16البعث 
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االقتصادية،  التبعية الغذائية: هذه التبعية هي أخطر أشكال التبعية -أ 
 ألن الغذاء هو من الحاجات المادية الضرورية لحياة الكائنات الحية كافة،

اب لنحو، فهي من أهم أسب، وألنها خطيرة على هذا ااإلنسانوفي طليعتها 
  للتبعية االقتصادية وللتبعية بشكل عام. األشكال األخرى

لمواد األولية الضرورية ل المصدر األولقطاع الزراعة هو واما كان 
هذا القطاع في معظم  إهمالالمناسب، فقد قاد  اإلنسانيالغذاء  لضمان

المواد وضمان  عجزه عن توفير هذه إلى العربية في الدول تجارب التنمية
بقي هذا ما دام البلدان العربية  الغذاء، ولسوف تتفاقم الفجوة الغذائية في

  النمط من التنمية التابعة والمشوهة.
الفوضوي دورا  خطيرا   السكاني المرتفع واالستهالك النموعامل يؤدي 

 نتاجإوتفاقمها، ففي الوقت الذي ينمو فيه معدل  في نشوء التبعية الغذائية
معدل النمو السكاني يصل / سنويا ، %2بنسبة / ةالعربي الدولالغذاء في 

السلع  بين األولىوتحتل السلع الغذائية المرتبة  سنويا ./ %3/زهاء إلى 
  1.الدول العربية التي تستوردها

مظاهر االستقطاب المتفاوت للغذاء أو لوسائل الحصول عليه على  إن
قت الذي يؤلف فيه سكان الشمال خمس ففي الو  الصعيد العالمي عديدة،

يستهلكه باقي السكان في  سكان العالم فقط، ويستهلكون عشرة أضعاف ما

                                                 

 المصدر السابق. -  1 
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مال الحيوانات في بلدان الش أن يؤكد بعض الباحثينالعالم، وبهذا الصدد 
العالمي من الحبوب، أي ما يعادل استهالك  اإلنتاج المتقدمة تستهلك ربع

  1.البشر في الصين والهند معا  
للتبعية  األشكال الغذائية والتقنية والمالية إنالتبعية التجارية:  -ب 

التبعية التجارية  االقتصادية تفرض الشكل التجاري لهذه التبعية، وتنعكس
التي  للتبعية االقتصادية كنتيجة ضرورية لتلك األشكال األولىفي األشكال 

ها األسباب دية بوصفتنعكس بدورها في الشكل التجاري للتبعية االقتصا
لهذا الشكل، ويتجلى تفاعل أو تداخل األشكال المتعددة للتبعية  الرئيسية

العربية على المستويات  الدولالتي تتبعها  الدول أناالقتصادية بواقع 
المتبوعة على المستوى التجاري،  الدولنفسها  الغذائية والتقنية والمالية هي

ا هو تماما  بقدر تبعيتن دول الصناعيةالمع  الدول العربيةومعدل تجارة 
  الغذائية والتقنية والمالية للبلدان نفسها.

ي عديدة ومتداخلة، وه الدول العربيةومؤشرات التبعية التجارية في 
بين و لة دو  كل  إلى ارة الخارجية والداخلية بالنسبة بوضوح أزمة التج تعكس
لتجارة أزمة ا إنلمتقدمة.. العربية، وبينها وبين البلدان الصناعية ا الدول

حركة السلع والرساميل بين  أنتعبر عن نفسها بواقع دولة داخل كل 
االقتصادية )الزراعة والصناعة والخدمات( هي أقل بكثير من  القطاعات

                                                 

 .سوزان جورج - 1 
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الحديث لالستيراد والتصدير داخل البلدان العربية،  تلك القائمة بين القطاع
لدان المتقدمة صناعيا ، فعلى سبيل الب كل منها على حدة، وبين اقتصادات

البلدان العربية المنتجة  سلعة النفط أو عائدها المالي في أنالمثال نجد 
 بين هاوالتفاعل أو تنشيط لهذه السلعة ال تنعكس في بناء عالقات التكامل

 قطاعات االقتصاد داخل كل من هذه البلدان، بل تنعكس بقوة في تفعيل

 ناعيةبين البلدان العربية النفطية والبلدان الص هاقالعالقات التجارية وتعمي

  1المتقدمة.

: يةالدول العربالمياه والتنمية الزراعية في و  البيئة تحدي - ثامناً 
الماء من أهم الموارد الطبيعية في أية دولة من دول العالم. عليه ترتكز يعدُّ 

الزراعة و  الصناعة المخلوقات عامة وبخاصة اإلنسان. كما إن   نشاطات
د الطبيعية لماء عن باقي الموار بالماء. ويختلف ا وتربية الحيوان ترتبط أيضا  

كمياته على سطح األرض وفي البحار والمحيطات ثابتة على طول  ن  أل
الزمن بفضل الدورة المائية القائمة على التوازن بين الفاقد والمكتسب ألي 

 نظام مائي.
ا االقتصادية التي عرفتها البشرية، كم النشاطاتالزراعة من أقدم  تعد  

 ها تشكل مصدرا  إلشباع الحاجاتأهمية، ذلك ألن   النشاطاتمن أكثر  تعد  
األساسية للمجتمع )الغذاء والكساء والمأوى(، وتستوعب قسما  كبيرا  من 

                                                 

، صحيفة والنتائج فيصل سعد التبعية االقتصادية في البلدان العربية...األسباب .د - 1 

 .2002 10 16البعث 
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الموارد  البشرية، لذا نالحظ أن تنمية مجمل االقتصاد الوطني ترتبط 
مائية والموارد ال التنمية الزراعية وتبدو أهمية تحديبالتنمية الزراعية. 

 1:تآلتيةمن خالل العوامال الدول العربيةفي 
   النشاط الزراعي النشاط اإلنتاجي األول لإلنسان على هذه  يعد

 األرض. 
  االقتصادية األخرىالنشاطات للزراعة دور رئيس في تطوير 

 . كلها
 ة نشاطا  بدائيا  يعتمدلم يعد النشاط اإلنتاجي في قطاع الزراع 

صالحة للزراعة  على هبات الطبيعة من موارد مياه وأراضٍ 
وسواها، بل أخذ اإلنسان يستخدم التطور الثقافي والتقدم العلمي 

 ووصل هذا النشاط إلى مرحلة التصنيع.  ،في الزراعة
  تعاظم قدرة اإلنسان على االستفادة من الموارد الطبيعية في قطاع

 الزراعة. 
 تخدام التحليل االقتصادي في النشاط الزراعي بهدف اختيار اس

 ذات المردود االقتصادي األعلى. اإلنتاج وفنونه المالئمة طرائق 

                                                 
صاديات الزراعة، منشورات ، د. مطانيوس حبيب و د. رانية الدروبي، اقتانظر -  1

 .14ص  1997جامعة دمشق 
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  يشكل العاملون في قطاع الزراعة نسبة عالية من قوة العمل في
مختلف بلدان العالم. ويشغل الزراعيون نسبة عالية من مجمل 

 سكان العالم. 
 زراعة يسهم بنسبة عالية من مجمل اإلنتاج ال يزال قطاع ال

العالمي وتؤمن المنتجات الزراعية الغذاء لإلنسان ومادة أولية 
 للصناعات الغذائية. 

  يخضع النشاط االقتصادي الزراعي في نتائجه إلى مؤثرات خارجة
عن إرادة اإلنسان المنتج، وهذا يشكل خصوصية في ضرورة 

 التعامل مع هذا النشاط.
من المناطق ذات الموارد المائية المحددة قياسا   لدول العربيةا عد  ت

فرة في ابمساحة األراضي الصالحة للزراعة، أو قياسا  بالموارد المائية المتو 
بنحو  الدول العربيةنية بالمياه. يقوم حجم الموارد المائية في غالبلدان ال

ار األنهو  األمطارها من ويا  موزعة حسب مصادر نمليار متر مكعب س 155
 المياه الجوفية.و 

مة أمام تطوير قطاع همتغيرات الدولية الجديدة تحديات وتطرح الم
نتاج الغذاء في  ي هدف زيادة كمية اإلنتاج الزراعبالدول العربية الزراعة وا 

ا وتحسين مستوى األمن الغذائي. وهذ هاوتطوير الكفاءة التسويقية ورفع
ساليب ألاسات الزراعية واالستثمار وايستوجب انتهاج أنماط جديدة في السي

رص الجديدة فاالحتياجات وتستفيد من الو تنسجم التكنولوجية المستخدمة، 
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في مجال تحرير التجارة وفي مجال العلوم البيولوجية وتكنولوجيا 
 1االتصاالت. 

أقل من  -الفقر في مصادر المياه  خطدولة عربية تحت  15تقع 
ونجد أن تلوث اليابسة يحدث  –نة متر مكعب للشخص في الس 1000

والر ف الدول بين بليون وبليوني دمما يكل   ،انحسارا  في الشواطئ البحرية
سنويا  جراء الخسارة في مجال السياحة. وقد انخفضت نسبة األرض 

 0.24ى إل 1970عام  ا  هكتار  0.4الزراعية للفرد في الدول العربية من 
 إلضرار بالبيئةاباعات والحروب وقد أسهمت الصر  .1998عام  ا  هكتار 

 ،يئةاستراتيجيات لحماية البلوضع  ملحة الحاجة ف لذلك. بشكل كبير جدا  
امة والممارسات الع نتاجاإل تشجيع عملياتو وضع حد للتدهور البيئي و 

 .المحابية للبيئة
التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة  - تاسعا  

 الخدمات المصرفية:

 لثالثةا األلفيةالعربية مع دخول  ي في الدولالمصرفالقطاع ه واجي
سيصبح التمييز بين المصارف والوسطاء وشركات  إذتغيرات جذرية 

قل من ذي قبل مع توفير الخدمات المالية أصناديق االستثمار التأمين و 

                                                 
نتاج الغذاء في البالد العربية،دراسة من إعداد انظر - 1 ، احتياجات تطوير الزراعة وا 

مي دمشقية سرحال، األمانة العامة لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
 .3ص  1997للبالد العربية 



157 

 

ستخدام ا العمالء اليوم يفضلون وأصبح، اإلنترنتوالمصرفية عن طريق 
 المصرفية. أعمالهمنجاز الذاتية إل قنوات الخدمة

 ىلتعظيم العائد ع ىتركز المصارف العربية عل أن لذلك من المتوقع
 جي من النشاطاتيالذي يتطلب التخلص التدر  األمرحقوق المساهمين 

يد وتحويل المز  ،التي ال تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصص لها
ترتفع عائداتها مع الوقت.  المصرفية التيإلى األعمال من رأس المال 

ويمكن زيادة الربحية عن طريق تقليص النفقات التشغيلية من خالل 
تواجه  نأ أرادت إذا مثل اإلنترنت االستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة

ذاالمنافسة الشرسة القادمة من الخارج.   ىكان هناك من شك في مد وا 
ي نظرة نلق أن ىنا سو يفما علالمحلية،  األسواق فيتأثير هذه المنافسة 

خالل السنوات  عبر اإلنترنت األسهمما حدث في عمليات تداول  ىعل
 األخيرة.

شهد االقتصاد العالمي في العقود األخيرة تغييرات هيكلية كبيرة 
وأصبحت األسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس األموال مترابطة على 

كبيرة  االقتصادات العربية تحديات نحو متزايد. في ظل هذه التغيرات تواجه
أبرزها التحول في الفكر االقتصادي وأشكال التعاون والتكتل االقتصادي. 

صاد بقى بمنأى عن التفاعل واالندماج باالقتبية أن توال تستطيع الدول العر 
العالمي الجديد. والمنطقة العربية بموقعها االستراتيجي وثرواتها المختلفة 

من و بلية المحتملة لن تكون قادرة على العزلة أو االنغالق، وأسواقها المستق
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 تأكيد أهمية القطاعبقى خارج االقتصاد العالمي. مع ال يمكن أن تثم  
قطاع استجدت على ال تغيرات مهمةالمصرفي في الدول العربية الذي شهد 

 يالمصرف اعالقط في بالغ يكون لها أثر أنُيتوقع  ،والعالمي اإلقليميالمالي 
 1وهي: 
 :تهاوعولم تحرير الخدمات المصرفية - 1

 الدول ىيفرض عل العالميةمنظمة التجارة  إلى االنضمام يبدو أن
معاملة المصارف المحلية نفسها،  األجنبيةالعربية منح المصارف 

تقطاب العربية واس األسواقدخول  األجنبيةوسيصبح باستطاعة المصارف 
ت مصرفية متطورة قد ال تكون متوافرة في العمالء بما تقدمه لهم من خدما

سه لت العولمة وتحرير الخدمات المصرفية على  . كماالسوق المحلية
ل الدول الناشئة واستغال أسواقالمصارف في الدول الصناعية الدخول إلى 

، حيث قامت المصارف االسبانية على سبيل األسواقالنمو المتوقع لهذه 
الشرقية  روباأو في  األلمانيةالتينية والمصارف ال أميركاالمثال بالتوسع في 

 في منطقة شرق آسيا. األميركيةوالمصارف 

                                                 
بير االقتصاديين وعضو منتدب مجموعة الشرق ك، هنري توفيق عزام، انظر - 1

 ،دةالتأقلم مع المتغيرات المستج ىالمصارف العربية وقدرتها عل، لالستثمار األوسط
/  11/  4تاريح  13751، الشرق األوسط العدد التحرير وعولمة الخدمات المصرفية

 .13الصفحة  2000
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قطاع العالم القلق في ال فيوالمصرفية تحرير الخدمات المالية  يثير
 أكثر يةاألجنبأن المؤسسات المالية بسبب التخوف من  المصرفي العربي

يطرة الس ي قادرة علىفهومن ثم   ،كفاءة من المؤسسات المالية العربية
القطاعات المصرفية المحلية. ولكن هذا القلق ليس صحيحا   ىا  عليتدريج

قد تتميز في بعض الخدمات المصرفية  األجنبيةدائما ، فالمصارف 
ة المصارف لكن معرف ،االستثمارية وفي التكنولوجيا وفي الصيرفة الخاصة

زة مالئها سيوفر لها ميالمحلية وعالقتها القوية مع ع ألسواقهاالعربية 
ارة منظمة التج أنفضال  عن ، األجنبيةتنافسية كبيرة على المصارف 

ارف ما احتاجت المص إذاالدولية تسمح بتطبيق التحرر المالي على مراحل 
 مع المنافسة الجديدة.  أوضاعهامزيد من الوقت لتكييف  إلىالمحلية 

 :عربيةالتحوالت في الفلسفة اإلدارية للمصارف ال - 2
نبغي يفي القطاع المصرفي المستجدة العالمية في ضوء المتغيرات 

ذ في جديدة تأخ إداريةالمصارف العربية االستعداد لتطبيق ثقافة  ىعل
خطوط  شبكة من ىوتقوم عل ،السوق أوضاعاالعتبار التغير المستمر في 

 ادا  اعتماالتصال بين مراكز العمل بدال  من هرم وظيفي جامد، وتعتمد 
 بدال  من العمل بانفراد. أخرىمبدأ الشراكة مع مؤسسات مالية  ىكبر علأ

وستعتمد المصارف بشكل متزايد في مجال العمليات المساندة والبحث 
 نأوالتكنولوجيا والمنتجات المالية وغيرها من مؤسسات خارجية تستطيع 

 نكبر. فمثل هذه الشراكة موجودة اآلن لكأتوفر هذه الخدمات بكفاءة 
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صبح وست ،الجديدة اإلداريةكبر في ظل الثقافات أ إليهاستكون الحاجة 
ليات العم إدارةشبكات معقدة من الشراكة والعالقات الخارجية بأهمية  إدارة

 الداخلية للمصارف. 
يا ال التكنولوج أنالجديدة ستدرك المصارف  اإلداريةفي ظل الثقافة 

تطوير تعطيها المقدرة ل هاسب لكنكبر فحأبكفاءة  األعمالنجاز إتمكنها من 
ج برام إصداراتيتعلق باستخدام آخر  واألمربشكل متواصل،  إعمالها

ال  أنب . فالتكنولوجيا يجالسائدة ما يتعلق بالثقافة والعقليةكالحاسوب، 
 إلدارةلحد عوامل زيادة الكفاءة للبنك، وال بد أتصبح هدفا  بحد ذاتها ولكن 

 ىالمميز للموظفين وتشجعهم عل األداءتقد ر هامية إل إدارةتكون  أنا يالعل
 جديدة. مصرفية وخدمات أفكارابتكار 
 :اإلنترنتانتشار الخدمات المصرفية عبر  - 3

لة قنوات التوزيع المباشر مفض أوالخدمات المصرفية الذاتية  أصبحت
 في العالم. وفيما يتعلق بالمصارف كلها العمالء، وتقدمها المصارف ىلد

ونقاط  الصرف اآللي لديها أجهزةية فقد استثمرت الماليين لتطوير العرب
البيع والبنك الناطق، ويتجه معظمها اآلن نحو تقديم الخدمات عن طريق 

، ا  درجيخذ يتراجع تأاستخدام الفروع  أن. لذا نجد ) بنك أون الين ( اإلنترنت
 10بـ لينجاز المعاملة المصرفية بواسطة جهاز الصراف اآلإوقدرت كلفة 

 عن طريق الفرع، وتنخفض هذه الكلفة افقط من تكلفة انجازه ئةالمفي 
ذا ،البنك الناطق أومن خالل الهاتف  ت زَ نج  أُ  إذا ةئالمفي  1 إلى دمت ق وا 



161 

 

ذلك  ما دون إلىفإن التكلفة تنخفض  اإلنترنتالخدمة نفسها من خالل 
الهند فروع فقط في  10قد استطاع سيتي غروب من خالل و بكثير. 

در كبر مصأيصبح  أنالصراف اآللي والبنك الناطق  أجهزةوباستخدام 
 للبطاقات االئتمانية في الهند. 

 ةاألميركي المصارف ال تزال المصارف العربية متأخرة كثيرا  عن
لرئيسي والسبب ا اإلنترنتفي تقديم الخدمات المصرفية عبر  واألوروبية

من  قلإذ إن  أدول ، ال هذه في تاإلنترنعدم انتشار  إلىفي ذلك يعود 
 50 من أكثربمقارنة  اإلنترنتمن السكان العرب يستخدمون  ةئالمفي  10
 ىاقع علمو  اله كلها األميركيةالمصارف و . أميركامن السكان في  ةئالمفي 

والعديد منه يقدم خدماته من خالل هذه الشبكة، وتشمل هذه  اإلنترنت
صدارية بما فيها دفع فواتير الحسابات الجار  إدارةالخدمات  طاقات الب وا 

االئتمانية وتوفير القروض السكنية الشخصية وتقديم خدمات الوساطة 
 صناديق االستثمار المشترك. فضال  عن والسندات  األسهملشراء 

في المنطقة العربية كونسورتيوم مؤلف من بنك الكويت لقد تشكل 
في  الدولي والبنك العربي الوطني وبنك دبي الوطني وبنك مصر التجاري

 قليميةإبتطوير سوق الكترونية ليقوم  األميركي -والبنك السعودي  األردن
 ى(، وصياغة شبكة دفع تابعة له علB2Bلتبادل الخدمات بين الشركات )

 .كل هاالمنطقة  ىمستو 
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 :ازدياد الحاجة لعمليات االندماج بين المصارف العربية - 4
لتي ارسة من البنوك الدولية العمالقة منافسة شستواجه البنوك العربية 

 أن لىإ. فهذه البنوك ال تحتاج اإلنترنتتقدم خدمات مصرفية عبر  أخذت
وهي تقدم خدماتها بأكثر من لغة مما سيساعدها  ي،يكون لها وجود فعل

يار خ ىال تملك المصارف العربية اليوم سو و العمالء.  أفضلجذب  ىعل
المالية  األسواقصرفية قادرة على المنافسة في ظل االندماج لخلق كيانات م

ليل خفض تكاليف التشغيل وتق ىالعالمية المتحررة، وسيساعد االندماج عل
ت وتوزيع نفقا األعمالعدد الفروع، وتقليص التشابه والتكرار في 

تاحةكبر، أقاعدة  ىالتكنولوجيا العالية عل  المجال لالستفادة من ميزة وا 
 . اقتصاديات الحجم

يشهد القطاع المصرفي العربي مزيدا  من عمليات االندماج  أنيتوقع ) 
عيا  سواء بين المصارف المحلية س ،والحيازة خالل السنوات القليلة المقبلة

بين مصارف من دول  أوكبر في السوق، أحصة  ىوراء الحصول عل
 التوسع خارج سوقها المحلية.  إلىعربية مختلفة تهدف 

ات القليلة الماضية عددا  من صفقات االندماج شهدت السنو كما 
وجهاتها ت ىمعظم المصارف التي تتحدث عن االندماج تبق أنوالشراء غير 

 عدد قليل من عمليات الدمج ىاآلن سو  ىلم يتحقق حت إذ ،ورق ىحبرا  عل
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 الإالمصرفي في الدول العربية لن ينجح  االندماج أنويبدو  ... الناجحة
 1.(دماجاالن ىالمصارف الضعيفة عل وأجبرتت النقدية تدخلت السلطا إذا

اعلىة ف أكثررقابية متطورة لتكون  أنظمة إنشاءمن الضروري  وأصبح
ؤدي المالية الدولية وسي األسواقوقادرة على مجاراة التطورات المستجدة في 

الرقابة  نظمةأتسريع تطوير  إلىالدولية  األسواقالطلب المتزايد للشفافية في 
حجم بم التحك ىقدرتها عل أنوستشعر السلطات النقدية  دول المنطقة.في 

 رنتاإلنتالكتلة النقدية قد ضعف مع انتشار الخدمات المصرفية عبر 
والتوسع في استعمال الدفع االلكتروني في عمليات التجارة على الشبكة 

 العالمية. 
لتحكم اتستطيع المصارف المركزية تنفيذ سياساتها النقدية من خالل و 
 صبحأحجم الكتلة النقدية. لهذا السبب  فيالفائدة بدال  من التأثير  بأسعار

وافر تإذ إن  السندات المحلية  أسواقمن الضروري لدول المنطقة تطوير 
سوق ثانوية للسندات الحكومية سيتيح للبنك المركزي استخدام عمليات 

يه السيطرة يصعب ف في اقتصاد ىالفائدة حت أسعارالسوق المفتوحة لتحديد 
 على الكتلة النقدية المتداولة.
تطوير سوق السندات للشركات لتشكل  إلى كما تحتاج الدول العربية

ك تعويض التراجع في نشاط البنو وذلك ل ،مصدرا  آخر للتمويل عند الحاجة

                                                 
 ،  المصدر السابق.هنري توفيق عزام -  1
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ذ إهذه الصدمات،  آثارلحد من لاقتصادية  أزماتقراضي عند حدوث اإل
كما  األزمات،ثر أتقليل  إلى يؤديفعال للشركات وجود سوق سندات إن  
 تخفيف إلى يؤديالشركات  أماموجود مصادر تمويل غير مصرفية  أن
 في حال حدوث أزمة أو)البنوك العاملة  قد تتعرض لهاالتي  األزمات أثر

عتمد التي ت الدول أنالمقابل نجد بو  (.انهيار األسعار في سوق العقارات
جدا   ليال  قواعتمادا  التمويل من البنوك  ىعل ا  رئيسيا  اعتمادالشركات فيها 

 المالية. أزماتهالحل  أطولوقتا   أخذتسوق السندات قد  ىعل
بح كان حلما  وأص العمل االقتصادي العربي المشترك:تحدي  - عاشراً 

 منافسة.ضرورة للبقاء وال
ربا  افي الواقع تبدو المنطقة العربية، نظريا، إحدى أكثر المناطق تق

وتكامال  في العالم في كل المجاالت كالدفاع والثقافة واالقتصاد وحرية 
الحركة للبضائع والناس. وجامعة الدول العربية هي إحدى أقدم الهيئات 
اإلقليمية التي تمتـلك العديد من اللجان والمواثيق واالتفاقيات. لذلك نجد أن 

ن ك ا  جيدا  تخطيطنطاقات التعاون العربي المحتمل مخطط لها  انت جدا  وا 
 لم تطرق بعد. 

جملة من التحديات من  العمل االقتصـــــــادي العربي المشـــــــترك واجه
 :أهمها

بين مفهومي التكامل و الوحدة بحيث يصــــــــــعب  هناك تناقض ظاهري
الجمع بينهما في إطار قضـــــية واحدة، فالتكامل يتعلق باســـــتقالل األجزاء، 
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ار الجمــاعــة، و على الرغم من و الوحــدة تتعلق بتــذويــب األجزاء في إطــ
بح يد، و هنا يصذلك فالتوفيق ممكن إذا كان التكامل هو أحد طرق التوح

ســــــــــــــيلة و ليس هدفا  نهائيا  في حد ذاته، و البد للعمل التكامل العربي و 
 العربي المشترك من حسم هذه المسألة بوضوح.

، مــا زالــت التنظيمــات فوق القطريــة و ضــــــــــــــرورتهــا )و في تحــد ثــانٍ  
لدول التحقيق القطرية و التوحيد ال تواجه بصراحة و فاعلية على مستوى 

 بعض تشـــــــأنها في ذلك شـــــــأن كل دول العالم النامي، و قد قطع العربية
التكتالت شـــــوطا  بعيدا  في هذا المضـــــمار بحيث صـــــار له برلمان ينتخب 

، ه يوما  أن يستشهد ب هملبعضق النجاح الذي يطيب و حق   ،اشرا  انتخابا  مب
ا نحن في التجربة العربية فما زالت قرارات الجامعة العربية ملزمة لمن أم  

يوافق عليها فقط، و ما زالت توصـــــــــيات المجلس االقتصـــــــــادي خاضــــــــعة 
 .1للقاعدة نفسها، حتى بعد تسميتها قرارات (

و هي ســـــــــــعي  الدول العربيةلذلك نالحظ ظاهرة جديدة على صـــــــــــعيد 
عربيــة للتعــاون الجمــاعي فيمــا بينهــا،) مجموعــات إقليميــة من األقطــار ال

و يســــعى هذا النوع من التعاون إلى الصــــعود  ،مجلس التعاون الخليجي (
بأقطار المجموعة كافة إلى مســــــــــــــتويات أعلى فأعلى من االكتفاء الذاتي 
الجماعي، و هذا يعطي األقطار المتعاونة إمكانية تالفي نواقص بعضـــها 

                                                 
ة الجديدة، العربي ةاالقتصاديل الصكبان، نحو تنظيم جديد إلدارة العالقات د.عبد العا 1

 .69ص 1982كانون األول  46مجلس المستقبل العربي العدد 
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في  ميزاتو هي بذلك تحقق لنفســــها  ،بعضــــا  عن طريق تبادل اإلمدادات
 مضمار التكامل اإلنتاجي و التسويقي معا .

عــاني ت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:لتنفيذ الكامل ال تحدي
 يـــأتي فيمنطقـــة التجـــارة الحرة العربيـــة الكبرى من مجموعـــة من القيود 
فصــــــيلية لتمقدمتها القيود غير الجمركية، التأخر في إقرار قواعد المنشــــــأ ا

للســـــــــــلع العربية وصـــــــــــعوبة الحصـــــــــــول على التأشـــــــــــيرات لرجال األعمال 
 والمستثمرين في بعض الدول العربية.

وتشـــــــــــــمل القيود غير الجمركية القيود اإلدارية القيود غير الجمركية: 
 والفنية والكمية والمالية:

القيود اإلداريـة وانعكـاســــــــــاتهـا على مـدة العبور وكلفـة التجـارة  -
) تتضــمن القيود اإلدارية اشــتراط تقديم طلب للحصــول على ا: وتنافسـيته

إعفاءات جمركية، والقيود الموســـــــمية الزراعية، واشـــــــتراط الحصـــــــول على 
رخص للتصــــــــدير واالســــــــتيراد، والمبالغة في التقدير الجمركي، إلى جانب 
طول إجراءات التصـــــديق على وثائق شـــــهادات المنشـــــأ وفواتير التصـــــدير 

ق ضــــــــــــــمـــان التـــأمين وتعقيـــدهـــا، والتـــأخير والقيود في واالســــــــــــــتيراد ووثـــائ
اإلجراءات الجمركية الحدودية بالنســــــــــــــبة إلى كل من مدة العبور والوقت 
جراءات  المســـــــتغرق لمراجعة المســـــــتندات ولمعانية البضـــــــائع ومطابقتها وا 
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التفتيش، وتكرار هذه العمليات عند كل منفذ جمركي في ظل اســــــــــــــتمرار 
 1في كثير من المرافق الحدودية(. العمل باألساليب القديمة

وتعد  مشـــــــــــــكلة طول مدة العبور وال ســـــــــــــيما إجراءات التفتيش وطول 
مــدتهــا من المعوقــات التي تواجــه التجــارة البينيــة العربيــة في العــديــد من 
المنــافــذ الحــدوديــة العربيــة، ممــا يؤدي إلى ارتفــاع كلفــة العمليــة التجــاريــة 

البضـــــــــــائع ونوعيتها في الســـــــــــلع ويضـــــــــــعف كفاءتها، كما يؤثر في جودة 
 الحساسة، وال سيما المنتجات الغذائية. 

كما أن ارتفاع التكاليف الخاصــــة بتأمين الوثائق والمســــتندات الالزمة 
والتأخير غير المبرر على الحدود الجمركية وانتشــار الرشــوة تعطل الفوائد 

ول دالمحققة من إزالة التعريفات الجمركية، كما تجعل التصـــــــــــــــدير بين ال
العربية يســـــــتغرق وقتا  أطول من التصـــــــدير للدول األخرى، مما يضـــــــعف 
تنافســــــــــــــيتها. كما يفتقر العديد من المنافذ الجمركية في الدول العربية إلى 

 المرافق الالزمة من مختبرات الفحص والحجر.

                                                 
تصورات القطاع الخاص تجاه االحتياجات الواقعية لمنطقة التجارة  - 1

 ماذا بعد القيود الجمركية؟ األمانة العامة لالتحادالحرة العربية الكبرى: 
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، دراسة أعدتها السيدة 

 .2008مي دمشقية سرحال، بيروت شباط )فبراير( 
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القيود الفنيــة المغــاليــة في المواصـــــــــفــات والمعــانــاة في فحص  -
، ة التشـــــدد والمبالغة في تطبيق المواصـــــفاتتتضـــــمن القيود الفنيالعينات: 

والمغاالة في اشـــــــتراط داللة المنشـــــــأ، والقيود على الوزن، وطول إجراءات 
الكشـــــــف والمعاينة وتعقيدها، عالوة على القيود الصـــــــحية، واالشـــــــتراطات 

 البيئية. 
وتعد  القيود على المواصــــــــــفات من أهم القيود التي تواجه الشــــــــــركات 

الخاصـــــــــــــــة. وبناء على األحكام التنفيذية لمنطقة التجارة التجارية العربية 
الدول العربية األعضـــــــــــــــاء في المنطقة ملزمة  الحرة العربية الكبرى، فإن

باعتماد المواصــفات القياســية العربية التي يتم إقرارها، وتطبق المواصــفات 
الوطنية على الســلع المســتوردة في حال عدم وجود مواصــفات عربية لها. 

ال  يؤدي تطبيق االشتراطات حول المواصفات القياسية إلى المنع وينبغي ا
أو التأخير لدخول السلع العربية إلى أسواق الدول األعضاء في المنطقة. 
لكن الســــــــــماح بتطبيق المواصــــــــــفات الوطنية على الســــــــــلع التي ال تتوافر 

تخذ ذريعة للمغاالة والتشــــــــــدد في تطبيق يمواصــــــــــفات عربية لها غالبا ما 
 1. صفاتالموا

تشـــــــــمل القيود الكمية منع اســـــــــتيراد بعض القيود الكمية والمالية:  -
الســــــــــــــلع، والقيود على الحصــــــــــــــص. فيما تمارس القيود المالية من خالل 

                                                 
 .www.caeu.org.eg الموقع على اإلنترنت :  -مجلس الوحدة االقتصادية،  -  1

http://www.caeu.org.eg/
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المبالغة في رســوم العبور، وارتفاع رســوم التصــديق على الوثائق، وتطبيق 
نسبة لالرسوم التصاعدية، والمغاالة في رسوم الكشف والمعاينة، وكذلك با

 إلى الرسوم على تحويل العمالت.
وبصورة عامة هناك مغاالة في حماية المنتجات المحلية في عدد من 
الدول العربية بالنسبة إلى بعض السلع مثل المنتجات النسيجية والدوائية. 
وهناك صــــعوبة بالغة تصــــل إلى حد االســــتعصــــاء في تســــجيل المنتجات 

ية ومصـــــــــر وســـــــــورية وُعمان. الصـــــــــيدالنية في كل من األردن والســـــــــعود
ويمارس بعض الدول فرض الرســـــوم أو المنع من اســـــتيراد بعض الســـــلع، 
كما الحال في ســـــورية بفرض رســـــوم على تصـــــدير الزيوت النباتية، ومنع 
اســتيراد مواد التنظيف المحصــورة بالقطاع العام، وكذلك محضــرات اللحوم 

ا منع اســــــتيرادهوالدواجن والورق المســــــتخدم في صــــــناعة الســــــجائر التي ي
 ويمنع مرورها عبر أراضيها.

وهناك أعباء مالية غير مبررة، مثل تقاضي رسوم بدل عمل إضافي 
خارج الدوام الرســـــــمي ورســـــــوم بدل ترفيق في عدد من الدول العربية، إلى 

 جانب الرسوم المرتفعة على الشاحنات في بعض الدول العربية.
شــترط يية للســلع العربية: التأخر في إقرار قواعد المنشــأ التفصــيل -

العتبار السلعة عربية ألغراض المنطقة أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي 
يقررهـــا المجلس االقتصـــــــــــــــــادي واالجتمـــاعي، ومن المفترض ابتـــداء من 

تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية المتفق عليها على  1/1/2008
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مدة المنشــــأ العربية المعت أســــس تفضــــيلية، والبدء باســــتخدام نموذج شــــهادة
 وملحقاتها.

ا الســــــــــــــلع غير المتفق عليهـــا، فقـــد كلف المجلس االقتصــــــــــــــــادي  أمـــ 
واالجتماعي لجنة مكونة من كل من الســــــــــــــعودية والمغرب إلعداد مقترح 
لقواعد المنشـــأ التفصـــيلية لها، التي ســـيطبق عليها القاعدة العامة المطبقة 

مضـــــافة، بأن ال تقل  نســـــبة القيمة المعتمدة على القيمة ال 2008قبل عام 
من القيمة النهائية للســــــلع تســــــليم المصــــــنع  %40المضــــــافة المحلية عن 

ة على وتحتســـــــب القيمة المضـــــــافبصـــــــفة انتقالية ريثما يتم االتفاق عليها. 
صـــنع مخصـــوما  منه القيمة الجمركية أســـاس ســـعر الســـلعة تســـليم باب الم

 1تاج السلعة. لكل منتج ليس له صفة المنشأ يدخل في إن
مشـــــــكلة التأشـــــــيرات وعراقيل تنقل األشـــــــخاص ورجال األعمال  -

يعد  تحرير التنقل البيني لألشـــــــخاص وخصـــــــوصـــــــا  رجال والمســــتثمرين: 
األعمال والمســـــتثمرين من الموضـــــوعات التي يجب تأكيد أهميتها والعمل 

                                                 
ب المصنع، يعني سعر المنتج الذي يتم سداده، للُمصنع سعر تسليم با -  1

تسليم باب المصنع في الدولة العربية العضو التي يتم فيها آخر عملية 
 تجهيز أو تشغيل أو تصنيع، ويشمل هذا السعر قيمة المواد المستخدمة

منها أية ضرائب أو رسوم داخلية )غير جمركية( يمكن  مخصوما   جميعها
 عند تصدير السلعة.أن يعاد سدادها 
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على تحقيقها. وهذا الموضــــــــــــــوع يأتي في طليعة اهتمامات االتحاد العام 
ف التجارة والصــناعة والزراعة للبالد العربية، ولطالما تم التأكيد عليه، لغر 

خصوصا مع تعرض العديد من رجال األعمال العرب إلى تأخير أعمالهم 
بسبب صعوبة التأشيرات، أو إلى التأخير والوقوف لساعات في المطارات 
ومـــا ينطوي عليـــه ذلـــك من ضــــــــــــــيق وتعـــب وحرج. وغـــالبـــا مـــا تنعكس 

واإلشـــكاليات الســـياســـية بتداعيات مهينة على العمال ورجال  الحســـاســـيات
األعمال واألشخاص العاديين، سواء في مجال عملهم أم في مجال تنقلهم 
بين بلـــــد عربي وآخر. كمـــــا هنـــــاك أنواع أخرى من القيود على حركـــــة 
األشــــــــــــــخاص بين البالد العربية، مثل القيود التي تفرض على حركة نقل 

 مسافرين في بعض الدول العربية.األموال الشخصية لل
وينطوي موضـــــــوع تحرير التنقل لرجال األعمال على حســـــــاســـــــية  

خاصــــــــة، بالنظر إلى أهميته وانعكاســــــــاته على التعاون االقتصــــــــادي بين 
البالد العربية، مما يســـتدعي المبادرة إلى وضـــع آلية لتســـهيل الدخول إلى 

بية غبون بزيـارة الـدول العر البالد العربيـة لرجـال األعمـال واألفراد الـذين ير 
 لالستثمار أو لمتابعة مشاريعهم أو التعر ف على فرص االستثمار. 

قصــــــــــــــور البيانات تعد  مســـــــــــــــألة قصـــــــــور البيانات والمعلومات:  -
ــانــات  والمعلومــات مســــــــــــــــألــة مهمــة جــدا  نظرا إلى النقص الفــادح في البي

ات تجين ورغبوالمعلومات واإلحصاءات العربية المعلنة حول إمكانات المن
المســـــــــــتهلكين، وكذلك المعلومات المتصـــــــــــلة باإلجراءات والســـــــــــياســـــــــــات 
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الجمركية، وبالسياسات المالية والنقدية وفرص التمويل واالستثمار وغيرها 
من المعلومات التي يحتاجها المصــــــــــــدرون والمســــــــــــتوردون، لتمكينهم من 

 .مجال التسويق تصديرا  واستيرادا   وضع القرارات الصحيحة في
ة لتنميمتينة توفر قاعدة  أصغر من أن العربية ألسواق المحليةا

 التعاملمستدامة تعتمد على الخدمات والصناعة. ولهذا السبب، فإن 
اد في االقتص البناء واالندماجاالنفتاح  يتمثل فيلعولمة مع االمجدي 
ية، وتستفيد من ناحمجتمعة الدول العربية  تشكيله بحيث تشارك في العالمي

هو ضمان  التكامل العربيالهدف من  ولهذا فإنمن ناحية أخرى.  همن
 تحاداإما خلق  الذي يتطلب، في عالم اليوم المنافسة والبقاء القدرة على

مشتركة. ويمكن أن يجلب تعاون العرب قيمة إضافية  ا  جمركي، أو سوق
خصصة المتالتميز إذا ما تم التركيز في المنطقة على عدد قليل من مراكز 

طاقات متفوقة. ويشمل ذلك تحلية المياه في دول الخليج  توافرث تحي
ات ، وصناعة الفوسفولبنان في مصر واألردن الحاسوبالعربي، وبرمجة 

 ة.العربية السعوديالمملكة في المغرب وتونس، والبتروكيماويات في 
بســــــــــــمة  تمي زتاألوضــــــــــــاع االقتصــــــــــــادية العالمية الحالية كانت ما ول

صـــــــــــــــادية األمر الذي يؤكد أن الســــــــــــــير في طريق التكتل التكتالت االقت
ت لتحديااألســـــــاســـــــية لمواجهة اصـــــــادي العربي هو الوســـــــيلة األولى و االقت

 ،عية (قتصـــادية الخارجية ) التبالقيود اال وال ســـيماالمســـتقبلية االقتصـــادية 
لدول اهو الحل األمثل لتحقيق التنمية الشــــــــــــــاملة في  هفي الوقت نفســــــــــــــو 
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صــــاد االقت  االقتصــــاديا المنطلق تصــــبح قضــــية العمل ومن هذ ،العربية
ي ف التكامل االقتصـــــــــادي العربي على رأس األولوياتالعربي المشـــــــــترك و 

تصــــــادي العمل االق إســــــتراتيجيةعليه فإن العودة إلى ، و كل ها الدول العربية
 ا  وضع خطة عربية طويلة األجل للتنمية الشاملة تتضمن تصور ، و القومي

 االقتصـــــــاديالعمل  العربي المشـــــــترك و ميثاق العمل واضـــــــحا  لمجاالت 
ذلها ي تبيجب االســــــــــــــتفادة من الجهود التبنوعيه القطري والمشــــــــــــــترك، و 

جيا و التكنولمؤســــــســــــات البحث العلمي، ومن الضــــــروري االهتمام بتطوير 
العربية و  تدعيم اســـتقالل األمةللتخلص من التبعية و  هاتكييفو  هاواســـتيعاب

 1 .كافة التحديات االقتصادية في الدول العربية  ، ومواجهةضمان أمنها
 
 
 
 
 
 

                                                 
، التكامل االقتصادي العربي، أوراق و مناقشات الندوة التي نظمتها رابطة انظر 1

المعاهد والمراكز العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية و مجلس األبحاث االقتصادية 
، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية 1989شباط  15-13واالجتماعية، الخرطوم 

 تصادية واالجتماعية، تونس.االق
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 الفصل الحادي عشر
  العربي لتكامل االقتصاديا

 التحوالت االقتصادية الراهنةفي ظل 

تميزت نهاية القرن العشرين في كوكبنا بميل بارز نحو عولمة 
االقتصاد وشموليته، وتهدف عولمة االقتصاد إلى توحيد أجزاء االقتصاد 

لغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره العال مي وا 
رأسماال ، عمالة أو  وحركة عوامله، سواء كانت سلعا  أمومبادالته 

ة، بحيث بشبكة عالمية مالية وتجاريكل ها تكنولوجية. أي ارتباط بلدان العالم 
ئة يباتت الحياة مستحيلة بمعزل عن هذه الظاهرة التي تقوم بتغيير الب

االقتصادية وتوجيهها نحو تحرير التجارة وأسواق رأس المال وزيادة إنتاج 
 1 الشركات العالمية.

عملية اعتماد متبادل بين اقتصاديات مجموعة  هو التكامل االقتصادي
من الدول بينها عامل جغرافي أو سياسي أو اجتماعي مشترك، بدرجات 

ها الدول إلى زيادة قدرات مختلفة وعلى أسس معي نة، تهدف من خالله هذه
، وتسهيل عملية التنمية واالستفادة من هاودعم االقتصادية واالجتماعية

                                                 

شريط عابد، التحوالت االقتصادية الراهنة ومستقبل التكامل الدكتور  - 1 
 -تيارت –جامعة ابن خلدون   -االقتصادي العربي، أستاذ محاضر

 الجمهورية الجزائرية.
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الميزة النسبية التي تتمت ع بها الدول األخرى. وتتعد د أشكال هذا التكامل 
اد واتح ،منطقة تجارة حر ة ،مشروعات مشتركة أوبين نظام تفضيلي 

 1 .مشتركة ووحدة اقتصاديةسوق و  ،جمركي
 هل هناك حاجة للدول العربية إلى التكامل االقتصادي؟  -1
 هل يمكن أن يكون هناك تكامل اقتصادي بين الدول العربية؟  -2

وأن  العديد من الدول العربية تتشابه في إنتاجها سواء في  وال سيما أن  
ة  البترول  مجال الزراعة أو الصناعات أو في إنتاج المواد األولية وخاص 

 لمعدنية والبتروكيماويات. والثروات ا

  أهداف التكامل االقتصادي:
 اإلنتاج الواسع )الكبير(. ميزات الحصول على  -1
االستفادة من مهارات الفنيين واأليدي العاملة الماهرة وتدريب غير  -2

 وعلى نطاق واسع )قومي(.  ،الماهرة بصورة أفضل
 تسهيل عملية التنمية االقتصادية.  -3
نتاج بطريقة اقتصادية مم ا قد يحمي اقتصاديات الدول تنويع اإل -4

 األعضاء من بعض االنتكاسات والتقلبات والسياسات األجنبية. 
 رفع مستوى معيشة المواطنين.  -5

                                                 

 ؟التكامل االقتصادي العربي لماذا وكيف ،مظهر السم ان - 1 
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تقليل االعتماد على الخارج مم ا يؤد ي كما ُذكر سابقا  إلى محدودية  -6
إذا وصل  ا سيموالالتأث ر بالتقلبات االقتصادية والسياسية الخارجية 

 التكامل إلى مرحلة متقد مة. 
على الرغم من أن مشروع التعاون العربي )الرؤية العربية( هو من 

، إال أنه تصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون المشاريع األقدم تاريخيا  
تحقيق تكامل اقتصادي عربي وضعف الروابط التجارية والصناعية بين 

قة في قطاعات األعمال، وغياب تام لتنسيق الدول العربية، غياب الث
السياسات الخاصة بدعم التجارة والتنمية، وعدم إدراك خطورة التحديات 
المشتركة التي تواجهها البلدان العربية في عصر العولمة أو )األمركة (، 
وجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة لحركة رأس المال العربي 

وتفاوت مستويات الحماية الجمركية، وتخلف البناء  داخل المنطقة العربية،
الهيكلي للعملية اإلنتاجية، وانتشار الفساد المالي واإلداري، وضعف البنية 

 1التحتية، وكثرة النزاعات المسلحة والحروب اإلقليمية ) حرب العراق(. 
ذا كان من أبرز معالم العولمة االقتصادية هو التحرير التجاري  وا 

دمات من جهة، وتحرير انسياب رأس المال في شكل استثمارات للسلع والخ
مباشرة وغير مباشرة من جهة أخرى، فإنه يبدو جليا استحالة األقطار 

لى إ العربية مواجهة قوى احتكارية متوحشة تفرضها تحديات العولمة نظرا  
                                                 

والت االقتصادية الراهنة ومستقبل التكامل االقتصادي شريط عابد، التحالدكتور  - 1 
 الجمهورية الجزائرية. -تيارت –جامعة ابن خلدون   -العربي، أستاذ محاضر



177 

 

ما يميز اقتصادياتها من شبه تخلف إنتاجي ورأسمالي. لذا أصبح من 
نا العربية البحث عن كيفيات العمل الجماعي في شكل واجب حكومات

تكتالت إقليمية عربية، وكذلك البحث عن كيفيات مشاركة مع دول الجوار 
 ندماج ضمنب والشمال والشرق علها تستطيع االاإلقليمي في الجنو 

االقتصاد العالمي بأقل التكاليف وتضمن حماية لنفسها من همجية 
 العولمة.

 هو امتالكه ألكبر االحتياطيات ن العربي اقتصاديا  أهم ما يميز الوط
العالمية من النفط و الغاز العالمي، وهو يزخر بالعديد من الموارد األخرى، 

رة الموارد ند مظاهر اإلخفاق في المسيرة التنموية العربية ال تعزى إلىإن  
 طبيعية، ذلك ألنه يزخر بالطاقات االقتصادية التي سواء كانت بشرية أم

تصادية لمؤشرات االقفي إقليم آخر. فالنظرة المتأملة إلى اقد يقل توافرها 
سيير تإخفاق واالجتماعية في البالد العربية تعطي انطباعا واضحا عن 

دارتها شؤون البالد العربية ، وعدم استغالل إمكانياتها المتاحة على وا 
 .مستوى ثرواتها الطبيعية والزراعية والتجارية واالستثمارية
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 ومعالرغم من امتالك الدول العربية مقومات العمل المشترك، على 

وجود المواثيق واالتفاقيات االقتصادية التي تنص على تدعيمه، وتسهيل 
بعاده عن تقلبات  حركة المبادالت التجارية، وتحييد العمل االقتصادي وا 

سيرتها م السياسة، إال أنها لم تتمكن من الوصول إلى المستوى المقبول في
 رئيسيا   مدخال   بوصفهنحو التكامل. وأخفقت حتى في إحداث تعاون تجاري 

وخطوة أولى نحو تحقيق هذا التكامل، فال المناطق الحرة كتب لها النجاح، 
وال اتفاقيات تجارة الترانزيت تجسدت، وال اتفاقيات تنمية التبادل التجاري 
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اتخذت عدة مبادرات  1945تحققت. فمنذ تأسيس الجامعة العربية عام 
عملية لتحرير التجارة العربية البينية سواء على المستوى الثنائي أو 

وهي أول اتفاقية لتسهيل التبادل  1953الجماعي، وكانت أولها عام 
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت، ثم جاء قرار السوق العربية المشتركة عام 

اري بين الدول جنمية التبادل التليتبع بالتوقيع على اتفاقية تيسير وت 1964
التي ترجمت أسس إستراتيجية العمل االقتصادي  1981العربية عام 

. ولم يكتب لهذه 1980العربي المشترك التي أقرتها قمة عمان عام 
المحاوالت النجاح طيلة عقود من الزمن، فتصادمت بمعوقات حالت دون 

تصادي التكامل االقتحقيق تكتل عربي اقتصادي شامل قادر على تحقيق 
لب فر اإلرادة السياسية الكفيلة بالتغاالعربي المشترك، وكان أهمها عدم تو 

االقتصادية التي تعترض إقامة السوق العربية المشتركة،  تكالالمشعلى 
الخالفات واألجواء السياسية القائمة بين الدول العربية، زيادة فضال  عن 

تياجاتها احسد  رادات الجمركية في على تمسك أغلبها بالمحافظة على اإلي
آليات  عدم تفعيلومن ثم  المالية التي تشكل أهم مصادر الدخل المالي لها، 

 العمل ضمن مناطق حرة أو اتحادات جمركية.
يتوقف نجاح الوطن العربي في التعامل مع المتغيرات التي يفرضها 

ادي االقتصالمحيط االقتصادي العالمي، على قدرته في إخراج المشروع 
 منظومة اقتصادية عربية تتحملاإلقليمي العربي إلى حيز الوجود لبناء 
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ليات رعاية المصالح العربية، ودفع المخاطر المحتملة التي تفرزها مسؤو 
 االتفاقيات الدولية والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات المشاركة.

 ادم معالرغم من أن مشروع التكامل االقتصادي العربي تصوعلى 
معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيقه، ارتبطت بعوامل كثيرة مثلما أسلفنا 
الذكر. إال أن الدول العربية ال يمكنها البقاء بمعزل عن التطورات التي 
تفرضها المنظومة االقتصادية العالمية، فهي مجبرة للدخول في هذه 

رادي ا االنفالفضاءات التي تفرضها العولمة والتعايش معها. وما دخوله
 ميقوتعواالندفاعي ضمن شراكات أمريكية وأوروبية إال دليل على هذا، 

لمسعاها في اندماج حقيقي ضمن االقتصاد العالمي. فالدعوة األمريكية 
ن من متوسطية نابعتا-ة للمشاركة األوروللشرق أوسطية، والدعوة األوروبي

عارضت ثر الحديث، وتالتنافس الحاد بينهما على المنطقة العربية. ومهما ك
رؤى المعارضين والمؤيدين لمشروع الشراكة، فإن مستقبل التجارة العربية 

ه ما لهذإلى  سيكون أفضل مما كان عليه خالل العقود الماضية، نظرا  
الشراكة سواء مع أمريكا أو مع االتحاد األوروبي من دور في تحريرها 

بية البينية يدفع بالتجارة العر  وسلوكا   . وهل سيكون هذا التحرير دافعا  نظريا  
م في هن أحسن العرب التصرف، أم أنه سيسإ نحو التقدم الفعلي مستقبال  

ضعاف مستوى التبادل التجاري البيني،  من ثم  و تشتيت البيت العربي وا 
 عائقا أمام الوحدة االقتصادية العربية.وقوفه 
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                                   1 :صعوبات تحقيق التكامل االقتصادي العربي
صعوبات عديدة تواجه تحقيق تكامل اقتصادي عربي، فمنها ما هو 
متعلق بالمستوى الذي بلغته كل منها في تحقيق اإلصالحات االقتصادية، 
ومنها ما هو متعلق بالخالفات السياسية وانعكاساتها على إقامة تعاون 

علقت تاقيل سواء والعر  تكالصادي عربي. ويمكن تلخيص هذه المشاقت
 مجتمعة في اآلتي: باألقطار العربية منفردة أم

  عدم توافر اإلرادة السياسية لدى معظم األقطار العربية في إقامة
تجمع تعاوني اقتصادي عربي، وعدم وجود فلسفة واضحة لهذا 

 التعاون والتكامل.
  ضعف آليات تنفيذ القرارات، وغياب صفة إلزامية التطبيق، مع

صوص االتفاقيات إلى الدقة في تحديد الهدف والوسيلة افتقار ن
ما تتضمن ثغرات تسهل على الدول  وحتى الصياغة التي غالبا  

 األعضاء التنصل من التزاماتها تجاه االتفاقيات.
  ضعف األجهزة التي تشرف على العمل العربي المشترك وتداخل

 صالحياتها.
 تحرك رأس المال وجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة ل

العربي داخل المنطقة العربية، وتفاوت مستويات الحماية 
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الجمركية، وغياب جهاز إعالمي فاعل لجلب االستثمارات 
 األجنبية.

  انتشار الفساد المالي واإلداري في مؤسسات الدولة، وما له من
 انعكاسات خطيرة، خاصة في مجال جذب االستثمارات.

  ،ضعيفة، النتاجية اإلقواعد لاذات ضعف البنية التحتية
متدنية، لانتاجية اإلذات تخلفة، ات مالمرتكزة على تقانصناعات الو 

مع عدم استقرار اقتصادي لمعظم البلدان العربية يميزه التضخم، 
 وعجز ميزانية الدولة، وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

 نقص في ة، و تشابه الهياكل االقتصادية واالجتماعية للدول العربي
المعلومات االقتصادية والتجارية ذات العالقة بالقوانين 

فر المعلومات الرسمية المتعلقة اوالتشريعات التجارية، وعدم تو 
 بالتسهيالت التجارية.

  اختالف النظم السياسية، ومخاطر أوضاع عدم االستقرار
السياسي، وكذلك الميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة 

 ة، وضعف العالقات العربية البينية وتدني مستوياتها.القومي
 الشرق أوسطية، وجود مشاريع أخرى بديلة للتعاون العربي، ك

 التي انطوت تحتها معظم الدول العربية.متوسطية  -واألورو
روة يمثل للثأساسيا   ا  مصدر عتماد الدول العربية على الطاقة بوصفها ا

جب ترشيد يومن ثم  االقتصاد العربي، أحد التحديات الخطيرة التي تواجه 
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استغاللها ورفع كفاءة استخدامها، والبحث عن مصادر بديلة لها كالطاقة 
 الشمسية، والطاقة الحيوية، وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية.

يشكل التحدي الزراعي أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العربي 
لغذائية أن الفجوة اوال سيما لعربية، لضمان األمن الغذائي لشعوب المنطقة ا

. لذا يستوجب االهتمام مليار دوالر سنويا   15العربية تجاوزت حدود 
 بالزراعة وتطوير اإلنتاج الزراعي.

وجود فاصل علمي وتكنولوجي عميق بين الدول العربية ودول العالم 
، يستوجب تطوير البحث العلمي صعبا   المتقدم، يجعلها تواجه تحديا  

نشاء شبكة من المراكز العلمية المتميزة، ومواكبة وا لتحديث التكنولوجي وا 
أن ال سيما و مفتاح التقدم واالزدهار، بوصفها الثورة العلمية والتكنولوجية 

العام  تقدر حتى احتياجات الوطن العربي في قطاع تكنولوجيا المعلومات
 مليار دوالر. 13 بما يزيد على 2008

 :قتصادي العربي المشتركلعمل االا إستراتيجية
من الصعوبات  العديد المشترك االقتصادي العربي يواجه العمل
عرب من إنجاز عدد من تمكن ال الرغم من ذلك فقدعلى والعراقيل إال أنه 

تم  وذلك بعد أن مة على طريق التكامل االقتصادي العربي،همالخطوات ال
 للجوانب 1980ام تخصيص القمة العربية التي استضافها األردن في ع

 رت عددا  التي أق العربية (، القمة االقتصادية) االقتصادية حيث عرفت بـ 
 لسنواتلالعمل العربي المشترك  إستراتيجيةمقدمتها  مة وفيهممن الوثائق ال
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صبح من أ اإلستراتيجيةبانتهاء أجل هذه و . 2000إلى  1980من 
الم الحركة خالل جديدة تحدد مع إستراتيجية وضع الضروري النظر في

ها على وانعكاسات العقدين المقبلين في مجال التكامل االقتصادي العربي
 .مجمل العمل االقتصادي العربي المشترك، وعلى مهام مؤسساته

سنة  نالجديدة للعشري التكامل االقتصادي العربي إستراتيجيةتقوم  
  :أهمها الرئيسية مجموعة من المحاور على 2020 - 2000 القادمة
 استكمال منطقة التجارة الحرة العربية. 
 جمركي عربي إقامة اتحاد.  
  والتعريف  برامج التنسيق تتضمنإقامة منطقة استثمارية عربية

  .الستثمارلوالترويج 

 منازعاته وتسوية هتحرير االستثمار وضمان.  

 مع  رابطوتحقيق الت ،األسواق المالية العربية والربط بينها تطوير
  .امل النقديمراحل التك

 العلمي  شبكة البحث إقامة منطقة تكنولوجية عربية تتضمن برامج
ة، وتحويل الوطن العربي إلى منطقة إلكتروني ،والتكنولوجيا العربية

  .لكترونيةاإل تجارةنشر الو 
 تطوير البنية األساسية العربية.  
  ا.هوخدمات السوق الموحدة لمنتجات المعلومات واالتصاالتقيام  
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 در وتطوير مصا ،ث وتطبيقات الهندسة الحيويةو وض ببحالنه
  .البديلة والمتجددة الطاقة

  تويات مس التقريب بين برامج تتضمنإقامة منطقة مواطنة عربية
  ،االجتماعي تحقيق التماسك ،العيش في المواقع المختلفة

 وتبادل زيارات ،الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا 

 ة.الشباب والطلب

 وتمكينها. معالجة قضايا المرأة 

 اعتماد برامج تدريب مشتركة. 

 مشترك لسياسة سكانية عربية موحدة اعتماد برنامج.  
  برامج للتصنيع المشتركوضع . 

 إقامة صناعة إلكترونية عربية.  

 الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع.  
 دافهمن السعي نحو تحقيق مجموعة األ اإلستراتيجيةوتنطلق هذه ) 

اتفاقية الوحدة االقتصادية بين الدول العربية التي تمت  التي حددتها
وذلك لبلوغ الوحدة  1964ودخلت حيز التنفيذ عام 1957 عليها عام الموافقة

العربية المقبلة بدعم جهود الدول العربية الرامية إلى إزالة  االقتصادية
نمية عربية جديرة قدراتها نحو تحقيق ت وتعزيز ،لفوارق القائمة بينهاا

  (. باالعتبار
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على  والعمل هاوضع هذه اإلستراتيجية وأسبابوالحقيقة أن بواعث  
العالم اليوم  هايتحدث ال تعود فقط إلى ضرورة التحدث باللغة التي)  تنفيذها

 المعاصرة واألهمية المحورية للجانب االقتصادي في العالقات الدولية

 مصالحإلى ال ، بل يرجع أيضا  هاتعميقو  وانتشار التكتالت االقتصادية

ي وذلك ألسباب عديدة ف ،والمنافع المشتركة بين الدول العربية المتبادلة
االستراتيجي مجموعة مترابطة من العوامل تتلخص  من المنظور مقدمتها

نحو التكامل ها  االقتصادية العربية العربية ودفع في أن تطوير العالقات
 والتقدم والقوة الذاتية واألمن القومي وسدا   للتنمية ةوالتعاون يجعل منها أدا

 وأساسا   ،واإلقليمية المحدقة بالوطن العربي الدولية في وجه المخاطر منيعا  
 . (المتنامية والنظام التجاري العالمي الجديد االقتصادية للحوار مع التكتالت

لمحلية واألسواق ا تجاوز حدود الكيانات الوطنية الصغيرة من ال بد  
يسمح  أكبر وأسواق أوسع بما عربي كيان اقتصادي إقليمي المحدودة إلى

واإلفادة  تهافرص عمل جديدة لمواجه بالتوسع والنمو االقتصادي وخلق
  . الحجم الكبير وتدفق االستثمارات اقتصاديات تزايالحقيقية من م

يتطلب تفعيل العمل االقتصادي العربي المشترك قبل كل شيء تحديد 
هو  يجيةاإلستراتاقتصادية عربية موحدة، والشيء الذي يميز  إستراتيجية

ما تحدده من أهداف بعيدة المدى لمجتمع معين، وما تتضمنه لتحديد 
 مسار حركة هذا المجتمع في سبيل الوصول إلى هذه األهداف و تحقيقها.
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 منطلقات العمل االقتصادي المشترك بين الدول العربيةوقد ُحد َدت 
، ونصت على أن فعالية العمل هوآليات هوبرامج هوأولويات ههدافوأ

االقتصادي العربي المشترك رهن بتخليص الموارد المادية العربية من كل 
سيطرة أجنبية وتحرير االقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل 

 1مع مراكز القوى في االقتصاد العالمي. كشريك متساوٍ 
هداف بالسعي من أجل تحقيق األمن القومي بما فيه األمن األ وُحد َدت

 الغذائي واألمن التكنولوجي مع تعزيز القدرة العسكريةو العسكري، و الفكري، 
العربية الذاتية لمواجهة التحدي الصهيوني الذي تتعرض له أمتنا العربية. 

 يالقوى البشرية والقوى العاملة فة تنمية ضرور  اإلستراتيجيةكما أكدت 
ة وضمان حريتها في الحركة وفقا  لمتطلبات التنمي هاتطوير و  الوطن العربي

خل والحفاظ على هذه القوى دا ،االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية
والتوسع في االعتماد على العمالة العربية بهدف  ،أراضي الوطن العربي

 تقليص االعتماد على العمالة األجنبية.
تحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية في مختلف انطالقا  من هدف 

اون يغ التعأرجاء الوطن العربي و السعي من أجل الوصول إلى أفضل ص
عربي للعمل االقتصادي ال إستراتيجيةمن وضع  بد  االقتصادي العربي، ال

                                                 
جامعة  1العمل االقتصادي العربي المشترك، وثائق اقتصادية رقم  إستراتيجية - 1

 .5ص  1982الدول العربية، تونس 
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المشترك التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من االعتماد على النفس 
 االقتصادية للدول الصناعية الكبرى. والتخلص من التبعية

 يجب أن تكون : اإلستراتيجيةأبرز نقاط هذه  منو 
  استخدام األموال العربية في تمويل عملية التنمية االقتصادية

 االجتماعية. 
  وتوظيفها  ،فرة في الوطن العربيااستغالل الثروات الطبيعية المتو

 ضل مردود.في خدمة عملية التنمية االقتصادية بما يحقق أف
  الوطنية الفنية المؤهلة مع االستفادة من  األطراالعتماد على

 في تطويرها وتوطينها. واإلسهامالتكنولوجيا الحديثة و 
  العربية. الدولتقليص الفجوة التنموية بين 

إن آفاق العمل االقتصادي العربي المشترك يجب أن ال تقتصر على 
قامترك مجرد بناء المشروعات ذات التمويل المش  أو حدوث انتقال تهاوا 

ال نستطيع أبدا  أن نشك في جدوى بناء مثل هذه  اليد العاملة واألموال،
، أو حدوث التدفقات المالية والبشرية بين الدول تهاوفعالي المشروعات

ولكن العمل العربي االقتصادي المشترك يحتاج أيضا  إلى إحداث  ،العربية
ن  ،لهياكل اإلنتاجية للوطن العربيالمزيد من الترابط العضوي في ا وا 
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االستخدام األمثل للقدرات الذاتية و العلمية والتكنولوجية يتطلب العمل 
 1ة. العربي الدولالمشترك بين 

العمل العربي االقتصادي المشترك  إستراتيجيةويمكن تحديد أهداف 
 :اتآلتية بالنقاط
 بي من العر  تخليص الموارد المادية والثروات الطبيعية في الوطن

 أي سيطرة أجنبية وتوظيفها في عملية التنمية.
  تحرير االقتصاد العربي من التبعية االقتصادية للدول الصناعية

 الكبرى، وبناء صناعات متطورة.
  ي وتحقيق مكانة معقولة ف تهوفعالياالقتصاد العربي زيادة دور

 العالمي.  االقتصاد
 طالق قدراته ال لية مبدعة لتشارك في عمتحرير اإلنسان العربي وا 

 التنمية.
  تحقيق األمن القومي الذي يتضمن ) األمن الفكري، األمن

 (األمن التكنولوجي و األمن المائيالعسكري، األمن الغذائي، و 
  تسريع وتائر النمو االقتصادي، بتحقيق أكبر قدر من االعتماد

 القومي على الذات.

                                                 
-4بيروت ص  1981كانون الثاني  55تصاد العربي العدد الثاني ، االقانظر - 1

10. 
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 تلبية عات واألقاليم لتحقيق أكبر قدر ممكن من التناسب بين القطا
 الحاجيات األساسية المتنامية.

سائل عمل وو  ا  يتطلب شروط هاتنفيذ أو اإلستراتيجيةهذه إن تحقيق 
ق عادة  بالشمولية وضرورة التنسي اإلستراتيجيةتؤدي إلى ذلك، وتتميز 

والتكامل بين جوانبها المختلفة ) األهداف، المسارات، الحركة، المتطلبات، 
العمل االقتصادي العربي  إستراتيجيةوهذا ينطبق على  ،والشروط (
 1المشترك.

وهذا يتطلب ) إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق 
ويمثل نمطا  من تقسيم العمل داخل الوطن العربي، يحقق  ،للتنمية الشاملة

يقاف التطور و التحرر ألقطار الوطن العربي،  ويستهدف إزالة التبعية وا 
قامة عالقات اقتصادية متكافئة و عادلة  استنزاف موارد الوطن العربي وا 

 2 (. بين دوله
فعالة للعمل  ةإلستراتيجيترتيبا  على ما تقدم يمكننا تقديم تصور علمي 

االقتصادي العربي المشترك يقوم على مبادئ أساسية و محاور رئيسة 
  3: يأتكحزمة كاملة وفقا  لما يُتَطب ُق 

                                                 
 المصدر السابق. -  1
 .6العمل االقتصادي العربي المشترك مصدر سابق ص إستراتيجية - 2
سعيد عبد الخالق محمود، العالقات االقتصادية العربية: المسار  ، د.انظر - 3

 بعدها.و ما  194والمصير، مجلة شؤون عربية العدد    ص
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 تحييد العمل االقتصادي العربي :تضمن المبادئ األساسيةبحيث ت 
المشترك عن العمل السياسي و الخالفات الطارئة بين الدول العربية. 

امل وربط مراحل التك .كل ها وعدالة توزيع المنافع و األعباء على األطراف
 وتوحيد الموقف تجاه العالم الخارجي. بمراحل التنمية الشاملة.

 لرئيسة فهي أربعة محاور:أما المحاور ا
 تنمية القوى البشرية العربية، 
 تدعيم البنى األساسية، 
 التنمية الزراعية و توفير األمن الغذائي، 
 .التصنيع 
االقتصاديون العرب مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفكير و 

عيله يؤدي إلى تففي سيناريو عملي للعمل االقتصادي العربي المشترك 
 :اتآلتيةتضمن هذا السيناريو العملياتيمكن أن و من الم

  ترشيد العملية التخطيطية القطرية بما يتضمن توسيع أفقها القومي
ه في كل هذا الواقع العربي الذي يشهد ومد بصرها للمدى األبعد، أي أن  

تغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية، فليس أقل من 
أنه وهو يفكر في مصالحه القطرية أال  العمل على حث كل قطر على

يضيف عقبة أو صعوبة جديدة تعرقل العمل االقتصادي العربي المشترك، 
ه لو نظر إلى مصالحه القطرية في األمد الطويل، وهو األفضل، بل أن  

لعمد إلى إزاحة عقبة أو صعوبة من العقبات أو الصعوبات القائمة حاليا  
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يد و طبيعي أن هذا الترش ،قتصادي العربيليعجل في عملية التكامل اال
 لنشاطاتابين  همالن يتم إال من خالل زيادة االتصال والتنسيق وتكثيف

 األجهزة التخطيطية في الدول العربية.و 
  االستثمارية التي قد تتجاوز  النشاطاتاختيار و انتقاء مجموعة
 قوميةية الو عوائدها حدود التنمية القطرية لتمتد إلى دعم التنمميزاتها
ة، مصادر الطاقة الطبيعيو لدول األخرى (، مثل: الموارد المائية، ل)  هاودفع

الهياكل األساسية...الح، ذلك أنه قد يكون من األفضل في مثل هذه و 
يرة ها تتسم في حاالت كثن  إذ إاالستثمارات أن تتم بجهد قومي ال قطري، 

 حجم.القتصاديات ال بعدم القدرة على التجزئة أو بخضوعها بشكل واضح
 ذات  التنمويةالمشكالت الجماعي حول بعض القضايا و  فااللتفا

ذلك القدرة وك ،العالقة المباشرة أو غير المباشرة بالقدرات التنموية القطرية
 قد يكون منالمشكالت التنموية القومية،.... الح، مثل تلك القضايا 

لية أو فاع نفقاتها الماالصعب على أي قطر أن يواجهها بمفرده سواء الرت
ذا لم يكن هذا أو ذاك و  لتجاوزها قدراته البشرية المتاحة والممكنة، وا 
افترضنا قيام كل قطر باإلنفاق على مثل تلك القضايا، أليس من الممكن 

 .اإلنفاقالترشيد و تجنب ازدواجية 
  لماذا ينصرف الذهن عادة عند الحديث عن التكامل العربي إلى

و األنظمة وال ينصرف أيضا  إلى دور الشعوب واألفراد ؟  دور الحكومات
األنظمة فقط، بل إن هناك إن إنجاز التكامل ليس مسؤولية الحكومات و 
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الشعوب في الدول العربية و الهيئات غير تؤديه ما  يجب أن همدورا  
 الرسمية والنقابات واالتحادات والجمعيات.

 إلسكندرية بتاريح حين انعقد مؤتمر المستثمرين العرب في ا
واشترك فيه أكثر من ألف مستثمر عربي، أجمع الحضور  29/5/1995

على ضرورة مواجهة التحديات بقيام الكتل االقتصادية بإنعاش التكامل 
رة ، ويعتقد المؤتمرون أن البدء بمنظمة تجارة حهوتفعيل االقتصادي العربي

عربي القتصادي الربما تكون الخطوة الصحيحة على طريق تفعيل العمل ا
ل التهافت عند بعض الحكومات العربية على مشروع ظ  ومع ذلك  ،المشترك

 قائما . هالسوق الشرق أوسطي
ربي ه مناسبا  للتكامل العمما تقدم يتضح أن التصور العملي الذي نرا

يا  حتى نصل الشمولية، ذلك أن الصورة الشاملة للتكامل ئأن يبدأ جز  ال بد  
دارية وتنظيمية عند البداية س وف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة فنية وا 

لألقطار العربية، عالوة على كونها تصطدم مباشرة بتحديات الواقع العربي 
ا الصورة الجزئية فإنه يمكن أن تكون بالقدر والشكل الذي المعاصر، أم  

ب فإن منهجية التدرج هي أقر ومن ثم  هذا الواقع وتلك القدرات و يتناسب 
التطبيق والنجاح، إذ يمكن في هذه الحالة أن يكون التكامل في نشاط  إلى

 ا أن يكون شامال  لكلأو أكثر و قطاع أو أكثر وبين دولتين أو أكثر، أم  
القطاعات في االقتصاديات القطرية لكامل الوطن العربي، فهذا و النشاطات 

لمشروع ا د  علواقع و ال اإلمكانات و يهو الطموح الذي ال يسمح بتحقيقه ا
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زال يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحديد، فإنه يظل ماأنه مع المشترك 
أهم أداة لتحقيق التكامل العربي، و إن كان هذا ال يمنع أن يقوم المشروع 

م في هذا الصدد إذا ما همالفردي أو الخاص المشترك بدور  الخاص
 فرت له الرؤية بعيدة المدى.اتو 

رؤى له ال تدعو ضروريا   طقة العربية بات أمرا  إن إعادة تشكيل المن
ن اختلفت في توجهاتها ية أم الرؤية العربسواء تعلق األمر بالرؤية  ،كافة وا 

الرؤية األمريكية الجديدة للشرق  الشرق أوسطية، أم الرؤية المتوسطية أم
 األوسط الواسع.

ة يفي إقامة كيانات اقتصاد - إلى حد كبير -الدول العربية أخفقت 
متكاملة فيما بينها عن طريق االندماج والتكتل وتكوين أسواق مشتركة 
ومناطق حرة، ال يمكنها أن تبقى بمعزل عن التطورات التي تفرضها البيئة 
االقتصادية العالمية، بل وجدت نفسها مجبرة للدخول في هذه الفضاءات 

بحت صاالقتصادية الجديدة التي فرضتها عولمة االقتصاد وشموليته، وأ
ق الدخول وذلك عن طري ،تبحث منفردة على ترتيبات حمائية القتصادياتها

في شراكات اقتصادية إقليمية كبرى تحركها قوى التنافس الحاد بين أوروبا 
 –ومنها من اعتنق األورو  ،وأمريكا، فمنها من اعتنق الشرق أوسطية

 ومنها من مازال يتأرجح قراره بين هذا وذاك. ،متوسطية
يتض ح لنا مم ا سبق بأن  التكامل االقتصادي العربي هو الوسيلة  - أ

 اتعو نظر المهتمين بموض على األقل من وجهة -رب ما الوحيد-والطريق 
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األكثر ضمانا  للوصول إلى مستويات  –التنمية االقتصادية واالجتماعية 
معيشية أفضل للمواطن العربي، ورب ما تحقيق الحلم العربي الذي يبدو 

 العربي. الوطن وهو وحدة  ،حيال  في الظروف الحاليةمست
رادة إللالقتصادية لنجاح أي تكامل، فإن  رغم أهمية المعوقات ا - ب

 . هواستمرار  في نجاح أي تكامل اقتصادي ا  حاسم ا  دور السياسية 
االستفادة من المنهجية التي اتبعت في بعض التجارب التكاملية  - ج

البدء باألسهل وصوال  إلى األصعب رب ما هو النهج  ةمنهجي الناجحة، فاتباع
امل التك تزاياألصلح للدول العربية حيث سيتمت ع هذا األسلوب بم

االقتصادي فيصبح مطلبا  ضروريا ، وليس مسألة مفروضة من بعض 
 األطراف. 

إن  ما تتمت ع به الدول العربية من موارد طبيعية وسوق واسعة  - د
 1مث ل كل ها فرصة لنجاح التكامل االقتصادي المطلوب.وموقع استراتيجي ت

هناك إجماع على أن مستقبل الدول في العقود القادمة يتعلق بشكل ) 
أساسي بأدائها االقتصادي، وأن الصراع المستقبلي سيحكمه االقتصاد. لذا 
فقد أدركت غالبية األمم أهمية اإلنضمام تحت كيانات اقتصادية قوية 

ت العولمة، واندماج اقتصادياتها ضمن المنظومة لمواجهة تحديا
ل ها كاالقتصادية العالمية، وهو المسعى الذي تتطلع لتحقيقه الدول العربية 

                                                 

 ؟التكامل االقتصادي العربي لماذا وكيف ،مظهر السم ان - 1 
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عن طريق التكامل االقتصادي العربي الذي مازال يتأرجح بين الضعف 
، أو عن طريق حتمية الشراكة واالنتساب لقوى عظمى كاإلتحاد واإلخفاق

توسطية والشرق أوسطية من خالل مشروعي الشراكة الم األوروبي وأمريكا
  1همان في زيادة درجة تشتيت الوطن العربي(. اللذين سيس

األوضاع االقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتالت لما كانت 
االقتصادية األمر الذي يؤكد أن السير في طريق التكتل االقتصادي العربي 

ساسية لمواجهة التحديات المستقبلية االقتصادية هو الوسيلة األولى واأل
هو الحل  هالقيود االقتصادية الخارجية ) التبعية ( و في الوقت نفسوالسيما 

تصبح  من هذا المنطلقفلتنمية الشاملة في الوطن العربي األمثل لتحقيق ا
االقتصاد العربي المشترك والتكامل االقتصادي   االقتصاديقضية العمل 

فإن العودة  ، وعليهكل ها لدول العربيةللى رأس األولويات بالنسبة العربي ع
العمل االقتصادي القومي، ووضع خطة عربية طويلة  إستراتيجيةإلى 

ربي الع واضحا  لمجاالت العمل ا  األجل للتنمية الشاملة تتضمن تصور 
بنوعيه القطري والمشترك، ويجب  االقتصاديالمشترك وميثاق العمل 

من الجهود التي تبذلها مؤسسات البحث العلمي، ومن الضروري االستفادة 

                                                 

شريط عابد، التحوالت االقتصادية الراهنة ومستقبل التكامل االقتصادي الدكتور  - 1 
 العربي، أستاذ محاضر، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجمهورية الجزائرية.
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من التبعية  للتخلص هاوتكييف هااالهتمام بتطوير التكنولوجيا واستيعاب
 1. وتدعيم استقالل األمة العربية وضمان أمنها

 عَ وضيولتحقيق الرؤية الشاملة الموضوعية فإنه من المنطقي أن 
المشترك بأهدافه المحددة من خالل  اإلطار العام المقترح للعمل العربي

 نظيمه وأعماله المنظمات القائمةتجمع علمي وفني وسياسي تسهم في ت
 لعمل العربي المشترك.ا على

االقتصادي العربي الواقعية تستدعي أن يكون االندماج والتكامل 
منطلقا  للتنمية، فالسياسات الواقعية هي التي تؤمن هذا المنهج والذي سارت 

الدول األوربية بدأ  باالقتصاد، تكتال  وتكامال  وتوحيدا ، ومن ثم شق عليه 
لتكامل ى اإلوصوال  الطريق المكملة التي تتطلبها الضرورات االقتصادية 

السياسي والضمان االجتماعي واألمن القومي العربي، وهناك مؤشرات 
ير من ثكي العربي المشترك مازال يحتفظ بكثيرة تنبئ بأن العمل االقتصاد

حيويته ومرونته وقدرته على تحقيق الكثير للبالد العربية والمواطن العربي، 
إن كان ذلك من خالل المؤسسات العربية القائمة أو من خالل التعاون 

                                                 
ت الندوة التي نظمتها رابطة ، التكامل االقتصادي العربي، أوراق ومناقشاانظر - 1

المعاهد والمراكز العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومجلس األبحاث االقتصادية 
، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية 1989شباط  15-13واالجتماعية، الخرطوم 

 االقتصادية واالجتماعية، تونس.



198 

 

بعضها المجاورة ل وال سيماالثنائي والمواَطني بين مختلف الدول العربية 
 بعضا .

 2007أثرياء العرب لعام 
 زيادة 2007خالل عام  في العالم شـــــــخصـــــــا   946ثروات أغنى حققت 
 ثرواتهم ت قيمةبلغإذ ، 2006عما كانت عليه في عام  % 35 تقدر بنســـبة

أي ما يقارب ضـــعف إجمالي الناتج المحلي الفرنســـي،  ،دوالر مليار 3500
 وهو تاسع اقتصاد في العالم.

، حيث احتل ا  ت عربمليارديرا 7ئة ملياردير في العالم وضـــــمت قائمة م
ـــــــــــــــــــ   زهاء بثروة قيمتها 52رجل األعمال الكويتي ناصـــــر الخرافي المرتبة الـ

نجيب ســـاويرس المرتبة  مليار دوالر،و احتل رجل األعمال المصـــري 11.5
ـــ  ـــ  10زهاء  بثروة قيمتها 62الـ كل من  86مليارات دوالر، وتقاسم المرتبة الـ

 األعمــال اإلمــاراتي عبــدرجــل األعمــال الســــــــــــــعودي محمــد العمودي ورجــل 
ـــــــــــــــــــــــ  العزيز الغرير. رجل األعمال الســـــــــعودي معن  67وجاء في المرتبة الـ

ثم رجل األعمال الســــــعودي  مليارات دوالر. 7.5نحو  الصــــــانع بثروة قيمتها
الشيح  واحتلمليارات دوالر،  7.4بزهاء تقدر  سليمان الراجحي بثروة قيمتها

ـــــــــ   مليارات دوالر. 3.5 بزهاء قيمتها تقدربثروة  249صالح كامل المرتبة الـ
خرجت هند الحريري ابنة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري قد و ) 

، (من التصـــــــنيف بعدما كانت أصـــــــغر أصـــــــحاب المليارات العام الماضـــــــي
ا أم   عاما(. 23هذا اللقب األلماني ألبرت فون ثورن أوند تاكســــــــــــــي )ليحمل 
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فهو ثالث أغنى إنســـان في العالم واألول في كارلوس ســـليم اللبناني األصـــل 
أمريكا الالتينية وفق تصــــنيف مجلة فوربس، وكان أكثر أصــــحاب المليارات 

 49مليار دوالر لتصـــــــــــــــل إلى  19زادت ثروته  ، إذ2006فعالية في عام 
  مليار دوالر.

إجمالي الثروات العربية في نادي أصــــــــــــــحاب المليارات في العالم  وبلغ
 عشـــــرةأظهرت اإلحصـــــائيات أن أغنى في حين  ار دوالر.ملي 179.7زهاء 
 وهذا يوضــــــــــــــح أن .مليار دوالر 233بزهاء ثرواتهم  قدرتأمريكيين  أثرياء

 ا  ملياردير   946األثرياء العرب تظل ضــــئيلة جدا  عند مقارنتها بثروة حصــــة 
دوالر. وتميزت القـــائمـــة العربيـــة بتراجع مليـــار  3500بزهـــاء تقـــدر ثرواتهم 
حاب المليارات في الســــــــــــــعودية ولكن الحدث األبرز في قائمة مراكز أصــــــــــــــ

المنطقة هذا العام تواصــل تراجع مركز األمير الوليد بن طالل وخروجه من 
أشــــخاص في العالم، حيث تراجع إلى المركز الثالث عشــــر  10قائمة أغنى 

تصـــــــــــــدرت و  .2005وخامســـــــــــــا  في عام  2006بعد أن كان ثامنا  في العام 
 ا  ملياردير  11الســــــــعودية قائمة األثرياء العرب بعد أن قدمت ية المملكة العرب

حســـب ما أوردته مجلة  ،مليار دوالر 70 قرابة وصـــلت ثرواتهم مجتمعة إلى
 .2007لعام  ( فوربس) 

 14، منها اسما   50 قرابة 2007وتضم قائمة أغنى أغنياء العرب لعام 
اع بعض األثرياء شـــــخصـــــية وعائلة جديدة دخلت القائمة هذا العام، واســـــتط

تحســــين مواقعهم إلى مراتب متقدمة في القائمة بعد النمو الكبير في ثرواتهم 
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مواقع بين أغنى عشــــــــــرة  6ن ، واحتل األثرياء الســــــــــعوديو 2007خالل عام 
 أثرياء عرب.

لقائمة الشـــــــــيح وليد اإلبراهيم رئيس وكان أبرز المنضـــــــــمين الجدد إلى ا
مليار دوالر،  2.3بزهاء روة تقدر مجلس إدارة مجموعة ) إم بي ســـــــــــــي ( بث

ــ  مليار دوالر، ورجل  2.4ورجل األعمال اللبناني عصام فارس بثروة تقدر بـ
مليار دوالر،  2.2  زهاءاألعمال المصــــــــــري محمد شــــــــــفيق جبر بثروة تبلغ 

ورجل األعمال الفلســــــطيني األصــــــل والمقيم في اإلمارات عمر عايش بثروة 
 1.9وعائلة الغانم الكويتية بثروة تقدر بــــــ  مليار دوالر، 2.1زهاء تصل إلى 

 1.7 قرابةمليار دوالر، ورجل األعمال الكويتي طارق ســــــــــــــلطان بثروة تبلغ 
 أربعـــة لقـــائمـــة األثريـــاء العرب المنضــــــــــــــمين الجـــدد مليـــار دوالر. ومن بين
ـــــــــــــــ فايز صاروفيم بثروةو  مصريين هم شفيق جبر مليار دوالر،  1.5 تقدر بـ
و مليون دوالر،  800 بزهاءر، وطلعت مصــــــــــــــطفى وأحمد عز بمليار دوال

 800 هاءبز صــــــائب نحاس بمليار دوالر، ونبيل الكزبري  ســــــوريين هم ثالثة
 .مليون دوالر 700نحو دوالر، وموفق القداح ب مليون

 إنوقرقاش والشـــــــايع، ف بن الدن والعليان وفيما اســـــــتقر ترتيب عائالت

يس المجلس الوطني عــــائالت أخرى تقــــدمــــت هــــذا العــــام مثــــل رئأثريــــاء و 
وتين عن خط متقدما   احتل المرتبة الثامنةالغرير الذي  اإلماراتي عبد العزيز

وعائلة ســــــويرس المصــــــرية  مليارات دوالر، 8بثروة بلغت  2006ترتيبه في 
 6.2، متقدمة خطوتين أيضـــــــــــــــا بثروة بلغت ةعاشــــــــــــــر المرتبة اللت تحاالتي 
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 3الفطيم الــذي تقــدم  ي مــاجــدرجــل األعمــال اإلمــاراتاحتــل و  دوالر، مليــارات
عائلة ثم مليارات دوالر،  4.3بثروة بلغت  ةالمرتبة الحادية عشــــــــــــــر خطوات 

مليـار دوالر،  2.8خطوات بثروة بلغـت  7التي تقـدمـت  الزامـل الســــــــــــــعوديـة
مليار  2.1خطوات بثروة بلغت  9تقدمت  وعائلة الرســــــتماني اإلماراتية التي

 1.8خطوة بثروة بلغت  12تي تقدمت دوالر، وعائلة شــــــومان الفلســــــطينية ال
بلغـــت  خطوات بثروة 3مليـــار دوالر، وعـــائلـــة بودي الكويتيـــة التي تقـــدمـــت 

 4مليار دوالر، ورجل األعمال الفلســطيني منيب المصــري الذي تقدم  1.85
ورئيس الوزراء اللبناني الســـــــــــــابق نجيب   مليار دوالر، 1.62بثروة  خطوات

دوالر  مليار 2.4بامتالكه ثروة تقدر بمبلغ  27ميقاتي الذي احتل المرتبة الـــــ
 .2006ترتيبه في على متقدما خطوتين 

 عودوني العرب بدؤواأثرياء  كبار بعضأن   بعض المصــــــــــــــرفيينويؤكد 
 لالســـــــــتثمار في المنطقة حيث العائدات على األســـــــــهم واالســـــــــتثمارات اآلن

ة الثروات ل إدار ، مما يزيد المنافســــة في مجاالبديلة تفوق نظيرتها في أوروبا
 واألصول في المنطقة.
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 ا:وتبدل مظاهره أنواع األزمات االقتصادية -الفصل الرابع 
  )األزمة الدورية )أزمة فيض اإلنتاج 

3 
9 

17 
18 
21 
 

29 
 

31 
37 
 

40 
42 
 

42 
44 
 

47 
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  األزمة الوسيطة 
  األزمة الهيكلية 

  أهم المتغيرات التي طرأت على مظاهر األزمة
 الدورية 

 األزمة الدورية المعاصرة ذات طبيعة مركبة 
 :أزمة النظام المالي العالمي -الفصل الخامس 

 قصور واضح في أسلوب أداء أسواق المال 
 فة الهوس المالي )السكرة المالية(ثقا 

 العالمية المعاصرة أزمة ثقة:األزمة  - السادسالفصل 

 قدون نهاية بعد في األفات، يأسوأ أزمة منذ الثالثين 
 هناك أسلوبان لمواجهة القضية 
 سبق األزمة مؤشرات عديدة أهمها 
 أهم أسباب األزمة المالية العالمية 
 ات عقاري في الواليالرهن ال األسباب الحقيقية ألزمة

 المتحدة األمريكية
  أكبر مصارف االستثمار األمريكيةإعالن إفالس 
  األمريكي نقاذ القطاع المصرفيإلخطة  

 األزمة المالية العالمية حسب التسلسل الزمني 

 
 
 
 
 

55 
 
 

64 
69 
 

71 
73 
73 
74 
 

80 
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ودور  أوروبياً  داعيات األزمة الماليةت -السابعالفصل 
 :النفط والصين

 أوروبيا   داعيات األزمة الماليةت 

 األزمة المالية العالمية الراهنةور الصين في حل د 

 األزمة العالمية والنفط 

قطب سيطرة ال و الليبرالية الجديدة نهاية -الفصل الثامن 
 :الواحد

 نذر نهاية سيطرة القطب الواحد 
  ؟مد  الليبرالية الجديدة بدأت نهايةهل 

 الليبرالية الجديدة انهيار 
ية في اقتصادات الدول أثر األزمة العالم –التاسعالفصل 
 العربية:

  ة اقتصادات الدول العربي فيأثر األزمة المالية العالمية
 النفطية

  ة اقتصادات الدول العربي فيأثر األزمة المالية العالمية
 غير النفطية

  االقتصاد السوري فيالحالية األزمة أثر 
  األزمة  أثر وال سيماكيف تتم مواجهة التحديات المتوقعة

 تصاد السورياالق في

82 
90 
98 
 
 

101 
 

104 
109 

 
111 
118 

 
129 

 
132 

 
137 
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  هل تستطيع سورية االستفادة من الفرص الناجمة
 عن هذه األزمة من حيث؟

التحديات االقتصادية  الفصل الرابع - العاشرالفصل 
 الراهنة في الدول العربية:

 السكانتحدي  -أوال  
 وتحدي التشغيل الكاملالبطالة  -ثانيا  
 تحدي التنمية اإلنسانية   -ثالثا  
 الدول العربيةالمعرفة في ي نقص تحد -رابعا  

 سريعال تحدي النمو االقتصادي –خامسا  
 تحدي انخفاض اإلنتاجية في الدول العربية  -سادسا  
 العربية الدولالتبعية االقتصادية في تحدي  -سابعاً 

المياه والتنمية الزراعية في الدول و  البيئة تحدي -ثامنا  
 العربية
اجه المصارف العربية في ظل التحديات التي تو -تاسعاً 

 عولمة الخدمات المصرفية:

 تهاوعولم تحرير الخدمات المصرفية 
 التحوالت في الفلسفة اإلدارية للمصارف العربية 
  اإلنترنتانتشار الخدمات المصرفية عبر 
  ازدياد الحاجة لعمليات االندماج بين المصارف

 العربية

141 
 
 
 

145 
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 تركالعمل االقتصادي العربي المشتحدي  -عاشرا  
ل في ظ العربي لتكامل االقتصاديا -الفصل الحادي عشر

 التحوالت االقتصادية الراهنة:

  أهداف التكامل االقتصادي -أوالً 
                              صعوبات تحقيق التكامل االقتصادي العربي -ثانيا  
 لعمل االقتصادي العربي المشتركا إستراتيجية -ثالثا  

العمل العربي االقتصادي  إستراتيجية أهداف -رابعا  
 المشترك

 2007أثرياء العرب لعام 
 المراجع

 
 
 

182 
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 :مصطفى العبد اهلل ألكفري لدكتورصدر ل

كتاب مرجعي باللغة البولونية، بعنوان )تشكل عوائد النفط في  .1
الدول العربية المصدرة للنفط( وهو القسم األول من أطروحة الدكتوراه. 

في المدرسة العليا لإلحصاء والتخطيط  منشورات معهد الدول النامية
(SGPiSوارسو بولندة )، صفحة. 200 
للغة البولونية، بعنوان )استخدام عوائد النفط في كتاب مرجعي با .2

تمويل عملية التنمية الشاملة في الدول العربية المصدرة للنفط( وهو القسم 
ة في المدرس منشورات معهد الدول الناميةالثاني من أطروحة الدكتوراه. 

 صفحة. 200،وارسو بولندة (SGPiSالعليا لإلحصاء والتخطيط )
اد التعاوني( مقرر لطالب السنة الرابعة في كتاب جامعي )االقتص .3

 صفحة. 400بالمشاركة،  1987كلية االقتصاد، منشورات جامعة دمشق 
كتاب جامعي )علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية( مقرر لطالب  .4

منشورات جامعة دمشق  ،السنة األولى في كلية الشريعة بجامعة دمشق
 صفحة. 280 ،1990

السياسي( مقرر لطالب السنة األولى في )االقتصاد  كتاب جامعي .5
 407 ،1995منشورات جامعة دمشق  ،كلية االقتصاد بجامعة دمشق

 .ةصفح
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)االقتصاد السياسي( مقرر لطالب السنة األولى في  كتاب جامعي .6
 444 ،2001كلية االقتصاد بجامعة دمشق. منشورات جامعة دمشق 

 طبعة جديدة منقحة ومزيدة. .ةصفح
 .المعاهد المتوسطةاالقتصاد( مقرر لطالب ادئ مب) كتاب جامعي .7

 .ةصفح 170 ،2000منشورات جامعة دمشق  بالمشاركة،
 ( لطالبالسياسات السكانية واالستراتيجيات)مرجعي كتاب  .8

 .ةصفح 175 ،2000منشورات جامعة دمشق الدراسات العليا، بالمشاركة، 
مقارنا   كتاب جامعي)علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية .9

(مقرر لطالب السنة األولى في كلية الشريعة بجامعة باالقتصاد اإلسالمي
 صفحة. 470 ،2003منشورات جامعة دمشق  ،دمشق

كتاب )المنظمات التعاونية في الوطن العربي( منشورات وزارة  .10
 صفحة. 290 ،1993الثقافة في الجمهورية العربية السورية 

مشاركة، بالالعربي( كتاب)قضايا حول السكان والتنمية في الوطن  .11
 صفحة.  260 ،1993منشورات وزارة الثقافة 

شارك بتأليف كتاب )سياسات تنمية الموارد البشرية في البلدان  .12
ة التعليم( صادر عن منظم -االستخدام –القوى العاملة -العربية: السكان 

 صفحة. 117، 1992العمل الدولية وجامعة دمشق
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 ية والتخطيط اإلنمائي فيشارك بتأليف كتاب )الحركية السكان .13
، 1992العالم العربي( صادر عن منظمة العمل الدولية وجامعة دمشق 

 صفحة. 165
شارك بتأليف كتاب أعمال المؤتمر العالمي األول للبحث العلمي  .14

حول )دور مؤسسات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في 
لتميمي للبحث العلمي البلدان العربية وتركيا( منشورات مؤسسة ا

 صفحة. 376، 1995والمعلومات، تونس زغوان 

البشرية في الجمهورية  ةكتاب ) اإلصالح االقتصادي والتنمي .15
العربية ( دراسة تحليلية، بحث تم إنجازه أثناء وجودي في جامعة اكستر 

منشورات اتحاد الكتاب  - 2001المملكة المتحدة كأستاذ زائر في عام 
 صفحة. 159، 2004دمشق  –العرب 

كتاب )علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية مقارنا  باالقتصاد  .16
 صفحة. 469، 2006منشورات جامعة دمشق  –اإلسالمي( بالمشاركة 

منشورات جامعة دمشق  –(اقتصاديات الدول العربيةكتاب ) .17
 صفحة. 469، 2009

منشورات جامعة  –علم االقتصاد( بالمشاركة مدخل إلى كتاب ) .18
 صفحة. 357، 2010 دمشق
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 ألكفري اهلل العبد مصطفى الدكتور

 غصم، الجمهورية العربية السورية قرية درعا، محافظة مواليد. 

 لإلحصاء العليا المدرسة من االقتصادية العلوم في دولة دكتوراه 

، ماجستير في العلوم  1980وارسو بولونيا ،(S G H) والتخطيط
 وارسو بولونيا والتخطيط، حصاءلإل العليا المدرسةاالقتصادية من 

 .1973، بكالوريوس تجارة من جامعة دمشق 1976

  2009عميد كلية االقتصاد بجامعة دمشق منذ عام . 

 في تدريس هيئة ( عضو1989(، أستاذ مساعد )1995)  أستاذ 

 .1983منذ  دمشق بجامعة االقتصاد كلية

 انونية، لقعضو هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية وا
 تصدر عن جامعة دمشق. 

 لالستثمارات الليبية السورية الشركة إدارة مجلس رئيس نائب. 

 والتمويل للتجارة الدولي المصرف إدارة مجلس عضو. 

 .عضو مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية 

 منذ السورية العربية الجمهورية في العرب الكتاب اتحاد عضو 

 . 1994عام

 :التالية والوظائف ناصبالم سابقاً  شغل

 الوزراء، بمرتبة مجلس رئاسة السورية، االستثمار هيئة عام مدير 

 .2008 - 2007 وزير معاون
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 وزير  معاون الوزراء، بمرتبة مجلس رئاسة االستثمار مكتب مدير
2002 -2007  

 1989 الصناعة وزارة في متفرغ غير اقتصادي ومستشار خبير  

1992 . 

 وأقالم المضغوط والخشب للكبريت عامةال الشركة عام مدير 

  -1986  1981الرصاص

 عن تصدر فصلية مجلة ،)األجيال بناة( مجلة اإلشراف هيئة عضو 

 .المعلمين نقابة

 2001دمشق  جامعة العلمية للشؤون االقتصاد كلية عميد نائب - 
2002. 

 دمشق جامعة االقتصاد كلية مجلس عضو. 

 دمشق جامعة االقتصاد كلية والتخطيط االقتصاد قسم رئيس. 

 دمشق بجامعة العلمي للبحث العليا اللجنة عضو. 

 والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة تحرير رئيس نائب. 

 :متنوعة علمية نشاطات
 عام القاهرة، جامعة - السياسية والعلوم االقتصاد كلية في زائر أستاذ 

1999 . 

 الجزائر  قسنطينة جامعة يةاالقتصاد العلوم كلية في زائر أستاذ. 

 2001 بريطانيا اكستر جامعة في أشهر 6زائر لمدة  أستاذ . 
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 والتنمية والسكان االقتصاد في الكتب من العديد نشر. 

 العربية الدوريات في والمقاالت والدراسات البحوث من العديد نشر 

 .واألجنبية

 والماجستير الدكتوراه رسائل من عدد على ويشرف أشرف. 

  والدكتوراه الماجستير رسائل على الحكم لجان من بالعديد كشار. 

 الجامعات في التدريس هيئة ألعضاء للترقية العلمي اإلنتاج تقويم 

 .والعربية السورية

 الدوريات في النشر بهدف أعدت كتب ومخطوطات أبحاث تقويم 

 .والعربية السورية

 والدولية، يةالمحل العلمية والمؤتمرات الندوات من العديد في شارك 

 والسكان والتنمية االقتصاد واالستثمار حول علمية أبحاثا   وقدم

 .المؤتمرات هذه خالل مناقشتها تمت العلمي، والبحث


