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مقدمة

، رمباا  3007عام اليتعرض النظام الرأمسايل العاملي ألزمة خانقة منذ 
زمات اليت واجهته على مدار تارخيه. وتكمن املشكلة األكانت من أشد 

يف عدم جناحه يف ختطي هذه األزمة رغم مرور مخس سنوات حىت اآلن 
على بدايتها. ورمبا كان األخطر على اإلطالق ما صاحب تلك األزماة  
من تداعيات يف عدة مناطق من العامل، رمبا كان بسبب تلك األزمة املالية 

 باي.ملية، مثل أزمة منطقة اليورو، وأزمة دول الربيع العرواالقتصادية العا
ومل يعد العامل بعد األزمة املالية واالقتصادية اليت عصفت باقتصاده 
يفكر بنفس املنطق الذي كان يفكر به قبلها، وال يتبع األياديولوجيات  

عن عرشها، وأصبح هتاوت نفسها. فمما ال شك فيه أن الليربالية اجلديدة 
بعني االعتبار مرة أخرى إىل االعتماد على قطاعات االقتصاد العيين، ُينظر 

وإىل االعتماد على سياسات الرفاهة االجتماعية، وهي األماور الايت مل   
 .يكن من املمكن التجرؤ على التطرق إليها قبل حدوث تلك األزمة

وينظر العديد من األفراد يف الدول الغنياة اآلن إىل االففااض   
صيب الناتج احمللي اإلمجايل الذي يأيت من قطاع الصاناعة  املطرد يف ن

التحويلية مبزيد من القلق. ويشارك هؤالء األفراد أيضا عادد مان   
 أجراه كل مان مايكال سابنس    1األكادمييني. ففي حبث حديث

1 Michael Spence & Sandile Hlatshwayo. 2011. The 

Evolving Structure of the American Economy and the 

Employment Challenge. New York: Council on Foreign 

Relations.
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وسانديل هالتشوايو جمللس العالقات اخلارجية بنيويورك، جادال بأنه 
عن سبل لزيادة فرص العمل يف  جيب على االقتصاد األمريكي البحث

قطاع "السلع القابلة للتجارة": أي الصناعات اليت يتم تبادل منتجاهتا 
عرب احلدود. ورغم أن هذه اجملموعة تضم بعض اخلادمات، مثال   

 .إن الصناعة التحويلية هي املهيمنة عليهافالتمويل، 
املاة  لقد أتاحت هذه األزمة املالية واالقتصادية العاملية الفرصة ك

ملراجعة الفكر االقتصادي، ولعلنا جند يف املستقبل القريب تغيريا شامال 
جلميع األفكار اليت سادت خالل الفترة األخرية منذ منتصا  القارن   
املاضي، ويف السياسات املتبعة ومناهج العمل. فقد دخل العاامل مناذ   

عاام  حدوث األزمة املالية واالقتصادية العاملية، اليت بدأت يف أواخار  
، مرحلة جديدة من إعادة احلسابات واألوضاع ما زالت جتري 3007

ترتيباهتا حىت اآلن. فقد أدت تلك األزمة لبزوغ جنم قاوى اقتصاادية   
أخرى، مثل الصني، حتاول بكل قواها املشاركة يف الكعكة وعدم ترك 

 األمور كلية للواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى منفردة.
ات هذه األزمة املالية واالقتصادية العاملية كاان  ولعل أهم تأثري

من نصيب الدول العربية، اليت تأثر معظم اقتصاداهتا بسببها، وذلاك  
يف ظل انعدام االستقرار الداخلي لتلك الدول والتباطؤ االقتصاادي  
الذي نتج عن األزمة. وكانت أخطر تلك اآلثاار علاى الطبقاات    

تعاين من عدم وجاود للياات   الشعبية األكثر هشاشة، اليت كانت 
سليمة وفعالة إلعادة التوزيع االجتماعي، وازدادت وطأة املعاناة من 
جراء تلك األزمة، فكانت من أهم العوامل اليت دفعتها للمشاركة يف 

ي".احدوث ما ُأطلق عليه "الربيع العرب
على أنه مما الشك فيه أن حدوث الثورات واالضاطرابات يف  

وف يعيد من جديد تقسيم التحالفات واالرتباطات املنطقة العربية س
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الدولية مرة أخرى. وإذا كانت هذه األحداث املتالحقة مل تصل بعد 
إهنا قد أربكت حسابات الدول الكربى يف كيفية اختاذ فلنتائج معينة، 

 ردود األفعال املناسبة حياهلا.
وعلى سبيل املثال، حينما اندلعت الثورة املصرية يف ينااير  

إما التمساك   ،، كانت الواليات املتحدة توازن بني خيارين3044
باملبادئ واألفكار النبيلة اليت تدعو هلا، والوقوف بصرامة يف وجه 
النظام املصري القائم لنذاك لدعم مبادئ الدميقراطياة وحقاوق   
اإلنسان وعدم استخدام القوة ضد املتظاهرين، وبذلك تادخل يف  
مواجهة احتمال انفراط عقد سلسلة حمكمة البناء يف منطقة هاماة  

وذها، قد تتضمن التضحية بدورها كلية فيها فيماا  من مناطق نف
مصاحلها والتغاضي عن مبادئها. وقاد اااازت    بعد. وإما إبقاء

للخيار األول، وما زالت مل تعرف إىل اآلن أية مالمح واضحة هلذا 
 اخليار.

باا بزعاماة   وونفس األمر يتكرر يف حالة ليبيا، فقد وقفت أور
ا غسل أيديها مجيعاا مان إبارام    فرنسا وبريطانيا أمام خيارين: إم

التحالفات مع النظام القائم واالاياز للجانب الصحيح من التااري   
باختيار جانب الثورة، وإما إبقاء مصاحل وتوازنات قائمة ال هتاددهم  

 بأية عواقب غري مرضية.
وإذا ما كانت احلالة الثورية اليت متر باملنطقة العربية مل تنته بعد، 

تفرض شكال جديدا للعالقات الدولية يقوم ألول مرة من املؤكد أن ف
يف العصر احلديث على أخذ املصاحل العربية يف االعتبار عناد صانع   
القرار. بل ورمبا يؤثر متاما على مستقبل الصراع األهم يف املنطقاة،  

اإلسرائيلي، الذي ما زال مستمرا منذ ما يزيد باي وهو الصراع العر
حلل الناجع له!!على ستة عقود، مبا يضع ا
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ويف هناية هذه املقدمة أتوجه خبالص شكري وتقديري ألستاذي 
حامد علي، أستاذ االقتصاد والسياساات العاماة   /الفاضل الدكتور

باجلامعة األمريكية بالقاهرة، الذي رشحين إلعاداد هاذا العمال،    
ول بإدارة البحوث ؤحممد عبد العاطي، املس/وكذلك لألستاذ الفاضل

يرة للدراسات، والذي كانت دعوته الكرمية لكتابة هاذا  مبركز اجلز
البحث هي الدافع الرئيسي إلجنازه وخروجه هبذه الصورة.

راهلل م  رراء القصد
حممد حس  يوسف

2302ديسم ر  03القبذوة يف 
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 الفصل األول

 خبأس األ مة المألية واالما أدية العألمية 
وطرق  الجلأ

من شك يف عظم لثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية الايت  ما 
واجهت الواليات املتحدة يف مبدأ األمر، مث انتقلات إىل بقياة دول   
العامل الرأمسايل، ومنه إىل االقتصاد العاملي ككل. فقد كانت بداياة  
األزمة يف سوق الرهن العقاري األمريكي، لتنتشر بعد ذلك إىل بقية 

القتصادية من خالل الشلل الذي أصاب نظام االئتماان.  القطاعات ا
وانتقلت هذه األزمة إىل بقية االقتصادات األخرى على مستوى العامل 

بعض وأساواق  بعن طريق العوملة واملؤسسات املالية املرتبطة بعضها 
 رؤوس األموال احلرة.

وهناك بعض اآلراء اليت ترجع سبب نشأة هذه األزمة إىل تدخل 
األمريكية مباشرة يف السوق العقاري. فاريى ليباوتيز أن    احلكومة

التدخل احلكومي يف حتديد إجراءات اإلقراض املصريف كاان مبثاباة   
سقطة كبرية، وذلك رغم مسو هدف توفري املساكن للفقراء واملعوزين 

أما جون تاايلور،   .1الذي كانت تسعى احلكومة األمريكية لتحقيقه

1 Liebowitz, S., 2008, Anatomy of Train Wreck: Causes of 

the Mortgage Meltdown. The Independent Institute Policy 

Report.
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من أهم األساباب   دالسياسة النقدية تع فريى أن األخطاء اليت شابت
فقد كانت السياسة النقدية املتبعاة قبيال    ،زمة احلاليةاليت قادت لأل

األزمة سياسة توسعية، أدت لتاراكم أماوال كاثرية يف الساوق     
 .1العقارى

على أن املدقق يف طبيعة األزمة املالية واالقتصادية احلالية، جياد  
النظام الرأمسايل أصال، وطبيعة لليات عمله، أن الفلسفة اليت قام عليها 

 هذه األسس مان  عاجلمتثالن حجر األساس لألزمة الراهنة. وما مل ت
الناحية الفلسفية ومن الناحية العملية، فمن املنتظر اساتمرار هاذه   
األزمة الراهنة وتوقع حدوث أزمات أخرى متواترة، مثلما هو حاال  

 ارخيه.النظام الرأمسايل مع األزمات عرب ت
ونستعرض يف هذا الفصل األسباب اليت أدت لألزمة الراهناة،  
واليت متثلت أساسا يف اخللل الذي أصاب سوق اإلقراض العقااري  
األمريكي. على أننا نبحث أيضا يف األسباب األخرى اليت مهادت  

 لألزمة الراهنة، وهي طبيعة النظام الرأمسايل وللية عمله.
ليت اتبعتها دول العامل املختلفاة  مث نبحث بعد ذلك يف الطرق ا

لتحجيم لثار هذه األزمة، وحماولة تقليلاها إىل أد  حاد ممكان.    
ومعرفة هل جنحت دول العامل يف ذلك، أم أن األزمة كانت أقاوى  

من تلك اجلهود املبذولة للعالج.

1 Taylor, J. B., 2008, The Financial Crisis and the Policy 

Response: An Empirical Analysis of What Went Wrong. 

Hoover Institute and Stanford University.
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 املبحث األول

  خبأس األ مة

 في مفلوم األ مة المألية
لعوامل املتتابعة واملتراكمة، تغذي األزمة نتاج جمموعة من ا دتع

. وميكان تعريا    1كل منها اآلخر إىل أن تصل إىل حالة االنفجار
األزمة بأهنا "مرحلة حرجة تواجه املنظومة االجتماعية، وينتج عناها  
خلل أو توق  يف بعض الوظائ  احليوية هلذه املنظوماة أو كلاها.   

اساتقرار يف  ويصاحبها تطور سريع يف األحداث، ينجم عنه عادم  
النظام األساسي هلذه املنظومة، ويدفع سلطة اختاذ القارار فيهاا إىل   

كماا   .2ضرورة التدخل السريع لنجدهتا وإعادة التوازن هلذا النظام"
ميكن تعري  األزمة املالية بأهنا "تلك التذبذبات اليت تاؤثر كلياا أو   

ساهم  جزئيا على جممل املتغريات املالية وحجم اإلصدار وأسعار األ
                                     

األزمة املبليةة رانبتبسةب ب نلة     زايدي عبد السالم ومقران يزيد،  1
ا اقاصبدات البواية: دراسة حبلة اجلزائو رعونس راملغةو  رليييةب   

. حبث مقدم إىل: مؤمتر األزمة املالية الراهناة والبادائل املالياة    رمصو
سالمي منوذجا. اجلزائر: معهاد العلاوم   واملصرفية: النظام املصريف اإل
 .3008مايو  4 - 1االقتصادية وعلوم التسيري، 

زمة املبلية الببمليةة: يسةيب ب راربرذةب    األمصطفى حسين مصطفى،  2
. حبث مقدم إىل: مؤمتر اجلوانب القانونية ا اقاصبدية ركيفية مواجهاهب

 3 - 4واالقتصادية لألزمة املالية العاملية. املنصورة: جامعة املنصاورة،  
 .3008بريل أ
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والسندات، وكذلك اعتمادات الودائع املصرفية ومعدل الصارف".  
ويستلزم هذا االختالف يف تقادير الظاواهر اخلاصاة باالرتفااع     

 واالففاض فترة طويلة لتفسريها.
األزمة املالية إذن هي "اهنيار مفاجئ يف سوق األساهم، أو يف  

ساات  عملة دولة ما، أو يف سوق العقارات، أو جمموعة مان املؤس 
املالية، لتمتد بعد ذلك إىل باقي االقتصاد، وحيدث مثل هذا االهنياار  
املفاجئ يف أسعار األصول نتيجة انفجار "فقاعاة ساعرية" ماثال.    
والفقاعة املالية أو السعرية، أو فقاعة املضاربة كما تسمى أحيانا، هي 
بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من األصول املالياة أو  

ة كاألسهم أو املنازل بأسعار تفاوق أساعارها الطبيعياة أو    املادي
.1احلقيقية"

 خبأس األ مة
ليس هناك من شك يف عظم وطأة األزمة املالياة واالقتصاادية   

، 3007احلالية اليت ضربت اقتصادات العامل وبشدة بدءا من أغسطس 
. 3009عاام  الولكن مل تظهر لثارها بشكل حمسوس إال بدءا مان  

ل البحث يف أسباب األزمة، احلديث عن السبب املباشار  وميكن خال
والرئيسي الندالع األزمة الراهنة، والذي يتمثل يف انفجاار فقاعاة   
سوق اإلقراض العقاري األمريكي. ولكن ميكن إرجاع هذه األزماة  

أيضا  يأيضا إىل جمموعة أخرى من األسباب الرئيسية اليت سامهت ه

يزمة النظبم املبيل الببملي راديل الينةو   معاريف فريدة، و مفتاح صاحل 1
. مؤمتر األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية: النظاام  سالميةاإل

املصريف اإلسالمي منوذجا. اجلزائر: معهد العلوم االقتصاادية وعلاوم   
.3008التسيري 
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لعديد من األدبيات األسباب اليت يف حدوث األزمة. وحيث تناولت ا
أدت هلذه األزمة املالية واالقتصادية العاملية بتفصيل شديد، فساوف  

 نتناول يف عجالة أهم تلك األسباب على النحو التايل:

 1الخبس المبأ ر لأل مة الحألية
بدأت األزمة تنتشر من خالل ساوق اإلقاراض العقااري    

نح متا (، حيث sub-primeاألمريكي )املعروف باسم ساب برامي 
القروض للراغبني يف السكن بادون االعتاداد بااملالءة املالياة     
للمقترضني. فقد توسعت املؤسسات املالية األمريكياة يف مانح   
قروض سكنية لعدد كبري من األفراد لتمويل شراء وحدات سكنية. 
ودعم هذا االجتاه مبوجب القاانون الاذي أصادرته احلكوماة     

، وينص على إمكانية حصول أية مؤسسة 4877ام عالاألمريكية يف 
مالية على ضمانات لودائعها من اهليئة الفدرالية للتاأمني علاى   
الودائع، إذا التزمت باإلقراض إىل األسر األمريكية ذات الادخل  
املنخفض. ومع توسع البنوك واملؤسساات املالياة يف عملياات    

ثر ذلك سالبا  التمويل العقاري، ودون أخذ الضمانات الكافية، أ
 على قدراهتا املالية.

وأدت أزمة الرهونات العقارياة املمنوحاة للمقترضاني ذوي    
الدخول املنخفضة بأسعار فائدة أعلى من سعر اخلصم، إىل إطاالق  
أحالم متلك املنازل لطبقة من األفراد مل يكن بقدرهتا حتمل األعبااء  

أخاذ   3001بريل أاملالية اليت ترتبت على املبالغ اليت اقترضوها. ويف 
                                     

للمزيد من التفصيل حول هذه األزمة واألسباب اليت أدت إليها، راجع:  1
. جريادة  بلية: حمبرلة للفهة  األزمة املبلية الببملية احلحازم الببالوي، 

 .1/40/3009، 4171املصري اليوم، العدد 
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يطري بالثناء على نظام الرهونات العقارية بسابب   1رينسبانغلالن 
مساعدته يف زيادة حجم ملكية البيوت، ووص  هذا النظاام بأناه   
"ميثل رد فعل السوق الذي دفع بصناعة اخلدمات املالية لتحقيق أكرب 

 مكانة هلا يف تاري  البالد".
بناوك االساتثمارية   ولني عن الؤويف ذلك الوقت، مسح للمس

بدخول بنوكهم إىل هذا السوق اجلديد، بل والتوسع فيه، وذلك ألنه 
ولني عن التدخل احلكومي اعتقاد جازم ؤكان لدى السياسيني واملس

 بالقوى السحرية لألسواق وقدرهتا الذاتية على حل أية أزمة قد تنتج.
 ولكن مل يدم هذا احلال طويال، فسرعان ما بادأت املشاكالت يف  
الظهور. وقد صاحب املشكالت اليت اجتاحات ساوق اإلقاراض    
العقاري األمريكي حدوث تدهور يف أسعار األسهم بشكل ملحوظ، 
وكانت أشد االهنيارات يف أسعار األسهم هي تلك اليت حدثت لبنوك 

سي( و)باركليز( بسبب تعرضاها  باي إس( و)إتش إس باي )يو 
ميع لعمليات بيع األسهم ملشكالت االئتمان العقاري. وقاد ذلك اجل

وبشكل هستريي.

(.3004-4897الفترة ) يفرئيس بنك االحتياطي الفدرايل األمريكي  1
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تطور األزمة المالية واالقتصادية الراهنة (0شكل رقم )
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الم در:
Gert Wehinger. 2009. Lessons from the Financial Market Turmoil: 

Challenges ahead for the Financial Industry and Policy Makers. Paris: 

OECD. 

وبدأت األزمة تنتقل من الواليات املتحدة إىل أسواق املاال يف  
ندونيسيا وكوريا وسنغافورة إو غكون غكل من تايالند وماليزيا وهون

وتايوان. ويف أوربا ُوصفت األزمة بأهنا خطرية وقد هتدد النظام املايل 
السويد وهولندا برمته. وسجلت أسواق املال يف كل من باي األور

والنرويج وبلجيكا والنمسا والدامنارك وفنلنادا وبريطانياا وأملانياا    
يطاليا اففاضات كبرية. كما تأثر بشدة مؤشار نيكااي   إوفرنسا و

الياباين. أما الصني فنظرا لعدم ارتباط البنوك فيها باألسواق األمريكية 
اهتا اآلسيوية واألوربية، كان التراجع فيها أقل بكثري مما حدث يف نظري
أو يف البنوك األوربية أو بالطبع يف الواليات املتحدة.
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األخبأس الرئيخية األ ري
 وال: طبيعة النظأم الر خمألي

شهدت الدول اليت تطبق النظام الرأمسايل عدة أزمات متواترة، 
تنوعت بني أزمات مصرفية وأزمات نقدية وأزمات ديون سايادية،  

األزمات هي السمة الرئيسية اليت متيز النظام حىت ميكننا أن نقول إن 
. وعلى سبيل املثال، ففي دراسة حديثة لصندوق النقاد  1الرأمسايل

أزمة منظومية حادة، تنوعت بني أزمات  431الدويل، تبني حدوث 
مصرفية وأزمات نقدية وأزمات دياون سايادية، يف دول العاامل    

وحاىت   4870عاماا )مان عاام     17املختلفة، وذلك خالل فترة 
3007)2.

ظهاور   3كما كان من شأن تبين العمل بأفكار مدرسة النقديني
، الذي استند إىل neo-liberalismما يعرف باجتاه "الليربالية اجلديدة" 

، Washington Consensusما أصبح يطلق عليه "إمجاع واشانطن"  
وتشتمل علاى عشار وصاايا     4898عام الوهي وثيقة صدرت يف 

اقتصادية، منها: اخلصخصة، وختفيض الضرائب على األثرياء، وحترير 
خل.إالتجارة الدولية وانتقال رؤوس األموال... 

لرصد أهم األزمات اليت مرت بالنظام الرأمسايل خالل فترة األربعني عاما  1
 املاضية، انظر:

. القاهرة: دار العال يةعدانيبت األزمة املبلية الببملحممد حسن يوس ،  
(.7-1. )ص ص 4888للنشر والتوزيع، 

2 Luc Laeven and Fabian Valencia. 2008. Systemic Banking 

Crises: A New Database. Washington DC, IMF.

، وهاي  Chicago Schoolمدرسة شيكاغو ويطلق عليها أيضا اسم:  3
يقومون بالتدريس يف جامعاة  جمموعة من االقتصاديني الذين عبارة عن 

 شيكاغو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان.
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ومبرور الوقت، ازداد ااياز الليربالية اجلديدة جتاه األساواق  
وعلى حساب دور احلكوماات أو تادخل الدولاة يف اجملاال     

اعت األسواق أن هتيمن على القارارات  االقتصادي. وهكذا استط
االقتصادية، مبا أطلق عليه "إطاالق ياد الرشاادة االقتصاادية     

 لألسواق".
وهكذا جند أن النظام الرأمسايل مل يكن قادرا على استهداف منع 
األزمات من احلدوث، وإمنا انصب جل مهه على اإلدارة الذكية ملثل 

.1هذه األزمات عند وقوعها

 مي النظأم الر خمأليثأنيأ: آلية 
إلمتام املبادالت  احتم التطور االقتصادي استخدام النقود وسيط

فاألصول العينية )أو السلع( يتم مبادلتها يف األسواق عن  ،يف األسواق
طريق النقود. مث ظهرت األوراق املالية من أساهم وأوراق جتارياة   

 متثل الثاروة  وسندات، لتزيد من حجم األصول املالية املتداولة، واليت
 العينية لالقتصاد.

وأدى ذلك لظهور البورصات اليت يتم فيها تداول هذه األصول 
أعطى املتعاملني يف هذه األصول املالية درجة كابرية   ماوهو  ،املالية

 من الثقة يف سالمتها، وزاد من إقباهلم على التعامل فيها.
كبريا  وهكذا لعب القطاع املايل )واملصريف بصفة خاصة( دورا

يف زيادة حجم األصول املالية املتداولة وزيادة الثقة فيها. ومن هناا  
كانت بداية انقطاع الصلة بني االقتصاد املايل واالقتصاد العيين، حيث 
مت التوسع املايل بإصدار أنواع متعددة من األصول املالياة املتنوعاة   

. الكويت: سلسلة عاامل املعرفاة،   الويمسبلية جتدد نفسهبفؤاد مرسي،  1
3771.
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بشكل مستقل عن االقتصاد العايين، وأصابح لألساواق املالياة     
 .1ستقالليتها عما حيدث يف االقتصاد العيينا

ومما زاد األمور تعقيدا أن جزءا كبريا من املعامالت املالية ياتم  
خارج إطار األسواق الرمسية املنظمة. فعلى سبيل املثال، جند أن عقود 
املبادالت واخليارات، باعتبارها أهم عقود املشاتقات املالياة، ياتم    

ا خارج إطار البورصاات أو األساواق   التفاوض عليها والتعامل فيه
املالية. وهكذا تبعد هذه املعامالت عن وجود أية رقابة عليها، رغام  

 تضخم حجمها بدرجة تفوق مجيع التوقعات.
وبذلك أصبحت دورات املال يف القطاع املايل مستقلة متاما عن 
القطاع العيين، وال ختدم اإلنتاج يف شيء، وإمنا ختدم مصاحل املضاربة 

أغراض حتقيق الثروات من أقصر طريق ممكن. وهو ما ميثال أهام   و
تناقض يف تاري  الرأمسالية، أي التناقض بني عامل املال وعامل اإلنتاج، 

 .2أهم أسباب األزمة املالية واالقتصادية العاملية الراهنة منوهو 

ثألثأ: اال امأد المفرط  أى نظرية العولمة لا دير   مأ  الدوي 
 الغربية
أت دعائم أفكار تيار احملافظني يف االساتقرار بادءا مان    بد

. وخالل تلك 3انيةغالري - ، فيما ُعرف باحلقبة التاتشرية4878/4890
الفترة أيضا سادت أفكار مدرسة شيكاغو، وعلى رأساهم ميلتاون   

                                     
مرجع سابق  حازم الببالوي، األزمة املالية العاملية احلالية: حماولة للفهم.  1

 ذكره.
. مصار:  را اقاصبد املصةو  يزمة النظبم الويمسبيل إبراهيم العيسوي،  2

 .3009كتاب األهايل، 
ان غريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ورونالد ريغنسبة إىل مار 3

 .رئيس الواليات املتحدة السابق



21

فريدمان، الذي كان يؤمن بإرجاع مجيع التصرفات االقتصاادية إىل  
األسواق احلرة، وإىل األضرار اليت ميكان  املصلحة الذاتية، وإىل مزايا 

أن تنتج عن حماوالت الدولة للتدخل يف االقتصاد، وأمهية اساتخدام  
عرض النقود يف حتديد حجم التضخم. وهكذا ظهر إىل الوجود ماا  
يعرف باجتاه "الليربالية اجلديدة" اليت حلت حمل الفكر الليربايل السائد 

يادة املطلقة لألفكاار الرأمسالياة   ات، فأصبحت السيقبل أزمة الثالثين
املتشددة، إىل أن وقعت الواقعة وحدثت األزمة املالية العاملية اليت ختنق 

 االقتصاد العاملي حىت اآلن.
وميكن إرجاع األزمة املالية احلالية إىل ثالثة من األفكار احملورية 

انية، وهي:غالري - اليت قامت عليها احلقبة التاتشرية
o متلك املنازل بني املواطننيتدعيم فكرة.
oعدم التدخل احلكومي لتنظيم األمور املالية.
o      اإلميان املطلاق باألساواق وقادرهتا علاى إدارة احليااة

 .االقتصادية
فكل من هذه األفكار الثالث لعب دورا كبريا يف خدمة النظام 
الرأمسايل ألكثر من ثالثني عاما، مبا يف ذلك زيادة الرخاء وترساي   

تسببت يف حدوث األزمة  جمتمعة احلرية. ولكن هذه األفكار الثالث
 املالية واالقتصادية العاملية، اليت ما زلنا نعاين من لثارها.

وتزامن مع ذلك انتشار أفكار "ميلتون فريدمان"، لتسود مرحلة 
أخرى من الرأمسالية، فيما عرفت باسم "الرأمسالية النقدية"، يتم فيها 

ي بني االقتصاد احلقيقي أو العيين والنقاود. مث تازداد   الفصل التعسف
ضراوة هذا االجتاه الذي يفصل بني االقتصاد العيين والنقدي بزياادة  
حدة التعامالت يف البورصات العاملية، وزيادة اساتخدام املشاتقات   
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املالية، وخلق أنواع ال حصر من هذه املشتقات وضخها يف األسواق 
 املالية بغري حساب.

جناح تلك األفكار يف عقر دارها، بدأت الدول الغربية يف  ومع
تصديرها لبقية دول العامل، يف إطار ما يعرف بالعوملاة االقتصاادية   
واملالية، واليت تعتمد على احلرية االقتصادية وعدم تدخل الدولاة يف  
النشاط االقتصادي وترك املؤسسات املالية واإلنتاجية دون أية رقاباة  

 من الدولة.
كان دفاع الدول الغربية عن أفكار النظرية النقدية، ومان مث  و

تطبيق العوملة، إمنا يعود باألساس إىل رغبتها يف التخلص من الركاود  
ات من يالتضخمي الذي بدأ يضرب اقتصاداهتا منذ بداية حقبة الثمانين

القرن املاضي، ورغبة تلك الدول يف تصري  الفوائض اإلنتاجية لديها 
ول العامل، من خالل رفع احلواجز والقيود اجلمركية مان  إىل بقية د

 طريق السلع واخلدمات الغربية.

 رابعأ: اخا راه الفخأد وايأس ال فأفية في األنظمة الم رفية
من املعلوم أن الشركات املالية عند تقومي نشاطاهتا اإلنتاجياة  
واالستثمارية، واملصارف عند قيامها بأنشاطة اإلقاراض ومانح    

مان املصريف، تعتمد على البياناات الايت تنشارها اجلهاات     االئت
املقترضة، سواء يف امليزانيات العمومية أو قوائم الادخل أو قاوائم   

 جتاري لبياناات املختلفاة و  االتدفقات النقدية. وعلى ذلك تقيم 
عمليات التحليل املايل للتأكد من قدرة املقترضاني علاى الوفااء    

رفة حقيقة مراكزهم املالية واملاالءة  بالتزاماهتم جتاه مقرضيهم، ومع
املالية لشركاهتم، ومدى قدراهتم على السداد، وتوافر الضامانات  

 الالزمة إلمتام التعامالت املالية معهم من عدمها.
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ولكن، ولألس  الشديد، أفرطت البنوك واملؤسساات املالياة   
كثريا يف االلتزام بتلك الشروط، والتأكد من صاحة بياناات مان    

ه، وعدم العمل مببدأ الشفافية يف عرض البيانات والتأكد من يقرضون
عدم تزويرها أو التالعب فيها، مما أدى لوقوع اجلهات املقرضاة يف  
خطر اإلفالس، وذلك بعد اتضاح عدم دقة أو صحة الكاثري مان   

قرارات التمويل بناء عليها. تالبيانات اليت اختذ

الحألية واقارح خبي  أمخأ: ايأس نظرية اما أدية افخر األ مة 
ال روج منلأ

إن ما يعاين منه النظام االقتصادي العاملي اآلن ليس أزمة سيولة 
تتطلب ض  كل تلك األموال اليت قامت معظم الادول الرأمسالياة   
بتدبريها إلنعاش النظام املايل العاملي. بل قد يكون ما يعاين منه النظام 

ظرية اقتصادية تفسر سبب االقتصادي العاملي بالفعل هو عدم وجود ن
حدوث هذا "اإلعصار" املايل، وما النتائج اليت سوف تترتب علياه.  
فعلى مدار العقود الثالثة املاضية، كرس االقتصاديون طاقاهتم الفكرية 
إلثبات استحالة حدوث تلك الكوارث. وكانوا يقولون بأن نظاام  

صحيح. إىل نصابه ال - حدث إن -السوق كفيل بإعادة أي اختالل 
كما كانوا يستبعدون بالطبع الطمع أو اجلهال أو القلاق أو ساوء    

 التقدير أو العوامل السياسية من حساباهتم.
، إىل أن نااز فقد ظلت الرأمسالية تسري على نفس أفكاار كي 

، وهاو  1اعتلى التيار احملافظ ُسدة احلكم يف أكرب دولتني رأمسااليتني 
إىل نقاوهتا السابقة، ويعيد أفكار  التيار الذي أراد أن يعود بالرأمسالية

أي الواليات املتحدة واململكة املتحدة، فيما يعرف باحلقباة التاتشارية    1
 انية.غالري
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لدم مسيث مرة أخرى عن ضرورة ترك األسواق تصاحح نفساها   
تلقائيا، وذلك بإطالق "اليد اخلفية" فيها، واقتصار دور الدولة علاى  
جمرد توفري خدمات األمن والعدالة وحسب، وانسحاهبا من النظاام  

 االقتصادي متاما.
السائد هو التيار املوايل ملزيد  فمنذ فترة قليلة كان التيار الفكري

من احلرية والليربالية يف احلياة واألسواق، وكان يشيد دائما بالطاابع  
القوي واملذهل الذي يغلب على أداء األسواق املالية، وكاان هاذا   

ون االقتصااد  ؤالتيار الفكري يصم كل من ينادي بالتدخل يف شا 
 بالغباء الشديد.

 اقتصادي قدير، مثال جاون   أما اآلن، فنحن حباجة ماسة إىل
ات القرن املاضاي،  يأثناء أزمة الكساد الكبري يف ثالثين نازمينارد كي

لكي يضع لنا إطارا نظريا ميكن أن هتتدي يف ظله الدول الرأمسالياة  
للخروج من أزمتها، وجتاوزها لكي تستعيد أنشاطتها االقتصاادية   

وعافيتها املالية من جديد.
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 املبحث الثاني

 الج األ مةطرق 

كافحت الصناعة املالية باإلضاافة إىل صانعاع السياساات    
الحتواء االهنيار الذي تسببت فيه األزمة املالية واالقتصادية العاملية. 

، للتعامل ماع  خاصةوقد اختذ العديد من اإلجراءات هلذا الغرض 
املشكالت اليت نشأت من جرائها. وتضمنت تلاك اإلجاراءات   

، وإجراءات البنوك sub-primeي الساب برامي توفري الدعم ملقرض
نقاذ املؤسسات املالية الرئيسية، وتوفري إاملركزية لتدعيم السيولة، و

ضمانات حكومية أكثر عمومية وتنسيقا، وضا  رؤوس أماوال   
للصناعة املالية.

وقد بادرت الدول الرأمسالية فور حتققها من ضاخامة األزماة   
اليت ضربت اقتصاداهتا إىل اختااذ التادابري    املالية واالقتصادية العاملية

واإلجراءات اليت من شأهنا ختفي  لثارها وتقليل حدهتا. وميكن إجياز 
أهم تلك احملاوالت فيما يلي:

العناصر الرئيسية خلطط اإلنقاذ الرئيسية للقطاع املايل يف أكتوبر 
3009

1:

1 Wehinger, Gert. 2008. Lessons from the Financial Market 

Turmoil: Challenges ahead for the Financial Industry and 

Policy Maker. Paris: OECD, 1-35.
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نوا الطوارئ الواليأ  الماحدي: برنأمج إاأثة األ وي الماعثري بقأ
 لاحقيق االخاقرار االما أدز

رس األمريكاي  غ، وافق الكون3009يف الثالث من أكتوبر عام 
ن اجلمهوري والدميقراطي، اووقع الرئيس بوش على قانون أعده احلزب

 دُعرف باسم قانون الطوارئ لتحقيق االستقرار االقتصاادي. ويعا  
وزارة اخلزاناة   صفحة، امتدادا ملقترح 448القانون الذي يتكون من 

األصلي الذي يتكون من ثالث صفحات، خلطاة شاراء األصاول    
الرديئة، وذلك هبدف تقليل املخاطر فيما يتعلق بقيمة األصول املتبقية 

 واستعادة الثقة يف أسواق االئتمان.
نسخة معدلة ومطولة من برنامج إغاثة األصول املتعثارة   دوتع

لتحقياق االساتقرار   من قاانون الطاوارئ    اأساسي ااألصلي جزء
االقتصادي وتعطي وزير اخلزانة األمريكي سلطات واساعة ومرناة   

مليار دوالر لشراء أصول الرهن العقااري   700إلنفاق ما يصل إىل 
والتأمني عليها، وكذلك األوراق املالية، وذلاك حساب احلاجاة    
لتحقيق االستقرار يف األسواق املالية يف الواليات املتحادة. وخياول   
القانون وزارة اخلزانة لتصميم وتوظي  العديد من األدوات لتعزياز  
ميزانيات البنوك. كما أنه ال يسمح فقط، كما هو احلال يف اخلطاة  
األصلية، بالشراء املباشر لألصول املتعثرة غري السائلة من البنوك )من 
خالل إجراء املناقصات(، ولكن أيضا باالستثمار يف أسهم البناوك  

 وتوفري ضمانات القروض وغريها. املتعثرة،
ستخدم الشرحية األوىل من املبلاغ املخصاص   تومن املقرر أن 

لربنامج إغاثة األصول املتعثرة يف برنامج شراء رأس املاال هبادف   
"تشجيع املؤسسات املالية األمريكية لبناء رأس املال لزياادة تادفق   

عم االقتصاد التمويل للشركات واملستهلكني يف الواليات املتحدة ولد
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األمريكي". ومبوجب هذا الربنامج، قامت وزارة اخلزانة األمريكياة  
مليار دوالر من األسهم املمتازة الكاربى،   310بشراء ما يصل إىل 

واملؤهلة كأموال املستوى األول، من البناوك ومجعياات االدخاار    
األمريكية املؤهلة، وبنوك معينة وشركات ادخار وإقاراض معيناة   

األنشطة املالية فقط. ويصل مبلاغ احلاد األد  املتااح    تشارك يف 
من األصول احملفوفة باملخاطر، واحلاد   %4للمؤسسات املشاركة إىل 

مليار دوالر أمريكي. وخالل فترة املشاركة،  31أو  %1األقصى هو 
جيب على املؤسسات أن تعتماد معاايري وزارة اخلزاناة حلوكماة     

، قامت تساع  3009أكتوبر  41الشركات والتعويض التنفيذي. ويف 
مان مجياع الودائاع     %10مؤسسات مالية كربى، تضم أكثر من 

واألصول األمريكية، بالتوقيع على الربنامج مع حقن رؤوس أماوال  
 أمريكي. دوالر مليار 431تبلغ 

االاحأد األوروبي:  طة  مي منخقة ما مبي مجأس االاحأد 
 وطنيةاألوروبي األوروبية وضمأنأ  ما البنوك ال
على خطة  3009كتوبر أ 43وافق رؤساء دول منطقة اليورو يف 

عمل أوربية منسقة، والقت تلك اخلطة دعما مان مجياع الادول    
يف األسبوع التايل. فمن أجل استعادة باي األعضاء يف االحتاد األورو

الثقة وحسن سري العمل يف النظام املايل، يهدف هذا املنهج املنساق  
 إىل:

 وافر سيولة مناسبة للمؤسسات املالية.: ضمان تير ا
: العمل كعنصر مكمال إلجاراءات البناك املركازي     ربنيب
يف سوق النقد بني البنوك، ولتيسري التمويل من البناوك،  باي األورو
سيما من خالل ضمانات أو تأمينات حكومية لتاأمني الاديون    وال
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املصرفية الكبرية متوسطة األجل )سوف تكون هاذه اإلجاراءات   
، وينبغي أن هتدف لتجنب أي تشويه 3008ديسمرب  14ؤقتة، حىت م

 يف مستوى اجملال احملدد(.  
: تزويد املؤسسات املالية مبوارد رأمسالية إضافية، من خالل ربلثب

احلصول على أسهم ممتازة، وحث املشرفني الوطنيني علاى تنفياذ   
 القواعد التحوطية الستعادة االستقرار يف النظام املايل.

: السماح إلعادة رمسلة كفؤة للبنوك املتعثرة، وذلك مان  اببرا
خالل االستفادة من أموال دافعي الضرائب، وضمان أن املساامهني  
واإلدارة احلالية تتحمل العواقب احملتملة بسبب التدخل )إعادة الرمسلة 

 الطارئة سوف يعقبها خطة إعادة اهليكلة املناسبة(. 
يف تنفيذ قواعد احملاسبة، خاصاة   : ضمان املرونة الكافيةخبمسب

فيما يتعلق بتصني  األدوات املالية اليت تستخدمها البنوك بني الدفاتر 
التجارية واملصرفية، والسماح للمؤسسات بتقييم أصوهلا مبا يتفق مع 
خماطر الفروض االحترازية بدال من القيمة السوقية احلالية اليت قاد ال  

 السيولة. تكون مناسبة ألسواق تتميز بعدم
: إجراءات تعزيز التعاون بالسماح بتبادل املعلومات بني سبدسب

ورئيس املفوضاية   باي،احلكومات األوروبية، ورئيس اجمللس األور
ورئايس جمموعاة    بااي، األوروبية، ورئيس البنك املركزي األور

 .اليورو
وكجزء من خطة العمل املنسقة، تعهدت خمتلا  حكوماات   

مليار  4971على املستوى الوطين بتقدمي ما جمموعه باي االحتاد األور
يورو ضمانات لقطاعاهتا املصرفية. وتقوم احلكومة األملانية بإصدار ما 

مليار يورو يف شكل ضامانات ائتمانياة لعملياات     100يصل إىل 
مليار ياورو لضا  400اإلقراض بني البنوك وإنشاء صندوق بقيمة 
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رأس املال يف املؤسسات املالية واحلصول على األصول غري الساائلة.  
بني البنوك  امليار يورو قروض 130وتلتزم فرنسا بضمان ما يصل إىل 

مليار يورو يف شكل رأس مال جديد للبناوك، وذلاك    10وتوفري 
 %8تبلغ نسب رؤوس أمواهلا لهبدف رفع البنوك إىل املستوى األول 

 املستوى مع البنوك الربيطانية(.)لكي تكون على نفس 
كما انضمت حكومات كل من هولنادا وإسابانيا وإيطالياا    
والنمسا والربتغال والنرويج الختاذ إجراءات مماثلة، وتعهادت مباا   

يورو ضمانات ورؤوس أموال. وتلتزم حكوماة   مليار 104جمموعه 
 سترليين كرأس ماال جدياد  إجنيه  مليار 17اململكة املتحدة بتقدمي 

 100لثالثة من أكرب البنوك يف البالد كجزء من خطة اإلنقاذ البالغاة  
 باي.سترليين واليت أعلنت بالفعل قبل قرار االحتاد األوروإمليار جنيه 
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 الفصل الثاني

ادا يأ  األ مة المألية 
 واالما أدية العألمية

لعل من أهم ما مييز األزمة املالية واالقتصادية احلالية هاو ماا   
تركه على وجه العامل من لثار. وااول يف هذا الفصل التمييز بني ست

التداعيات اليت ستحدث على الصعيد العاملي، وهو ما سانفرد لاه   
يف باي املبحث األول. مث نستعرض أهم التداعيات على الصعيد العر

 املبحث الثاين.
ومن احلقائق التارخيية املربكة أن التحوالت يف أوضاع القاوى  

يف االقتصاد العاملي تكون خطرية. كما أهنا غالبا تتزامن ماع   العظمى
حدوث اضطرابات مالية شديدة واضطرابات يف أسواق العماالت  

أن القوة احلديثة الناشائة غالباا   عن وخالفات جتارية. وينجم ذلك 
تكون دولة دائنة وتتبع سياسات محائية حبيث يدفعها ذلك للتردد يف 

 مبا يتناسب مع قوهتا االقتصادية.حتمل املسؤولية الدولية 
ولنتأمل يف انتقال اهليمنة من بريطانيا إىل الواليات املتحادة يف  

، رفضت الوالياات  4849عام الأعقاب احلرب العاملية األوىل. فمنذ 
املتحدة معاهدة فرساي، واختارت الرحيل من عصبة األمم، ومل يكن 

غم قيامها جبماع دياون   لديها ما تفعله إزاء التعويضات األملانية، ر
احلرب من احللفاء. وقد مسح املوق  الليربايل لربيطانيا من التجاارة،  
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للواليات املتحدة بتحقيق فوائض جتارية كبرية. ويف هاذه األثنااء،   
واصل بنك االحتياطي الفدرايل، حيث كانت تعوزه اخلربة واحلنكاة  

ات مان القارن   يالالزمة، السياسات النقدية املتساهلة يف العشارين 
 املاضي، بينما كان حياول بشدة دعم اجلنيه اإلسترليين املريض.

عام الوعندما استشعر بنك االحتياطي الفدرايل الفقاعة الناجتة يف 
كان الوقت متأخرا، حيث وصل االنتعاش الذي صاحب فترة  4838
ات من القرن املاضي إىل هناية مفاجئة كمقدماة حلادوث   يالعشرين

الكساد الكبري، وما أعقب ذلك من اهنيار للبنوك وركود اقتصاادي  
عظيم. وحيث قامت الواليات املتحدة بتصدير مشكلة نقص الطلب 
لديها إىل بقية العامل، فقد أخفقت يف توفري القياادة ملناع تفشاي    

قيم العملة كما مل تكن راغباة يف  التخفيضات التنافسية الكارثية يف 
 القيام بدور مقرض املالذ األخري العاملي للبنوك املنهارة.  

واملثال التقليدي الثاين حلالة ما بعد احلرب هي اليابان. فقد كان 
النمو االقتصادي الياباين منوا يقوده قطاع الصادرات، وتعزز بتقاومي  

لمصدرين. وكان هذا هو ل تالني بأقل من قيمته وباإلعانات اليت دفع
النموذج السائد طاملا مل تكن اليابان قوة اقتصادية كبرية. ومع ذلاك  

ات من القرن املاضي أصبحت اليابان ثاين أكرب يفبحلول أواخر الستين
اقتصاد يف العامل. وكان لديها أيضا فائض جتاري هائل مع الوالياات  

 املتحدة.  
ة االختالالت وحتقياق  ذلت ملعاجلُب وكان للجهود الدولية اليت

ان عواقاب غاري   غا االستقرار لقيمة الدوالر املغاىل فيها يف عهد ري
ليس أقلها أن التدخل الياباين يف سعر الني يف مقابل الدوالر  ،مقصودة

كان له نفس النتيجة احملفزة لتكوين الفقاعة متاما مثل اجلهاود الايت   
. 4837ترليين يف عام بذهلا بنك االحتياطي الفدرايل لدعم اجلنيه اإلس
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وقد أدى انفجار هذه الفقاعة إىل الدخول يف عشرين سنة من الركود 
 االقتصادي.  

ويتمثل التحدي الصيين للواليات املتحدة يف أن النمو املتحقاق  
تقوده أيضا الصادرات، وأن فائضها يف احلساب اجلاري هاو أكارب   

يت أدت إىل مساهم حلدوث ختمة املدخرات األوروبية اآلسيوية، الا 
فقاعة االئتمان واالختالالت العاملية اليت كانت وراء األزماة املالياة   
واالقتصادية اليت مل يتعاف االقتصاد العاملي من مجيع لثارهاا بعاد.   
ولكن رغم جناح النموذج االقتصادي الصيين، فإنه يولد إفراطا كبريا 

فر هلام أد   يف االستثمار وتوزيعات خملة للناس العاديني، الذين يتوا
نصيب من االستهالك اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل يف دول لسيا. 

مثل الصني، جند  %40ويف بلد تتمتع بتحقيق معدالت منو تزيد على 
فقط سنويا، يف حني أن العوائد  %4أن معدل منو التشغيل ال يتجاوز 

ان سلبية. وكما كان هو احلال مع اليابا  داحلقيقية على املدخرات تع
يف فترة ذروهتا االقتصادية، فإن االقتصاد يفرز نوعياة أفقار مان    
مستويات املعيشة عما ميكن أن تشري إليه أرقام متوسط نصيب الفرد 
من الدخل، وذلك يف ظل انتشار التلوث واملواد الغذائية املغشوشاة  
وظروف العمل السيئة، وهي كلها عوامل تشكل هتديدات للصاحة  

 العامة.
املمكن أن يتحقق معدل النمو الصيين الذي تقوده  ومل يكن من

مل  بااي، الصادرات، والذي تعزز بالقيمة املنخفضة لعملتها، الرمنين
يكن من املمكن حتقيق ذلك إال ألن الواليات املتحدة وبلدان العجز 
األخرى كانت على استعداد للقبول بديون كبرية لتمويل االستهالك 

آلن. والعقبة هي أن االختالالت الناجتاة  العائلي واإلنفاق احلكومي ا
ألن نقطة استنفاد الدين وشيكة احلدوث. على أن  ،ليست مستدامة
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تشارلز دوماس، رئيس وحدة حبوث لومبارد ساتريت، يف كتاباه   
عنون "كسور العوملة: كي  أصبحت مصااحل الادول الكاربى    امل

 ، وهو كتاب جديد عنGlobalization Fracturesمتعارضة اآلن" 
التعارض يف السياسات اليت تتبناها الدول الصناعية الكربى، جياادل  
بأن استجابة السياسات هلذه األزمة قد ركز على نطاق ضيق علاى  

 .1القضايا املالية بدال من االختالالت يف التوازن العاملي
فما اتاجه على الصعيد العاملي هو عالج كل من الدول املدينة 

التوازن يف اقتصاداهتا. فتحتاج الدول املدينة إىل والدول الدائنة إلعادة 
ترتيب ميزانياهتا، يف حني حتتاج الدول الدائنة لزيادة االستهالك احمللي 
ولتعومي عمالهتا ولتقليل االعتماد على الصادرات. وهذا كلاه مان   

ألن اقتصادها يف حالة  ،شأنه أيضا أن يصب يف مصلحة الصني نفسها
ال تستطيع، من بني األمور األخارى، مناع   فهي  ،اختالل التوازن

التضخم وفقاعات أسعار األصول أثناء إدارهتا لسياسة سعر صارف  
منخفضة بشكل مصطنع. ومع ذلك، توجد عقبات هائلة حتول دون 
إجراء أي تغيري. وكما يقول دوماس يف كتابه، فإن التخفيا  مان   

التاوازن  سيطرة احلكومة على مواطنيها هو الشيء الرئيسي إلعادة 
جتاه االستهالك، ولكنه يظل شيئا غري مرجح احلدوث. كما توجاد  
أيضا جمموعات ضغط قوية ضد التغيري، ليس أقلاها عادم كفااءة    
املنتجني الذين مت تكديس أعماهلم بعمال أكثر من احتياجات العمال  

هم مان الناحياة   ؤنتيجة الففاض قيمة العملة والذين يعتمد بقاا 
من ختفيض العملة. االقتصادية على مزيد

1 Charles Dumas. 2010. Globalisation Fractures: How 

Major Nations' Interests Are Now In Conflict. Profile 

Books Ltd.
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هناك إذن مأزق يف السياسة الصينية. فكي  ميكان للعاامل أن   
 مان ينجو من عواقبها االقتصادية الوخيمة احملتملاة  قاد يكاون    

السيناريوهات استجابة الواليات املتحدة للتباطؤ االقتصادي الوشيك 
تباع سياسات مالية ونقدية مرنة، على حساب تراكم املزيد مان  اب

والعجز يف وقت الحق. ومثة سيناريو لخر يتمثال يف قياام   الديون 
السياسات احملافظة املالية األمريكية مبنع إجراءات ختفيض امليزانية، يف 
الوقت الذي تظل فيه السياسة النقدية متساهلة. فقد يتسبب هاذا يف  

 ختفيض عجز احلساب اجلاري األمريكي عاجال وليس لجال.
د املخاطر باختاذ ردود فعل محائية ضد ويف كلتا احلالتني، قد تزي

الصني. ويف ظل كل من السيناريوهني، قد ترى الادول الدائناة يف   
العامل يف هناية املطاف أن أسواقها الرئيسية جتا . ويظال الفارق    
الرئيسي يف التوقيت. وهكذا يكون السؤال املطاروح هاو: ماىت    

 تستيقظ بقية الدول الدائنة 
تحليل عان ذكار أي دور للادول    ومن أس  أن خيلو هذا ال

العربية يف هذا السباق احملموم بني الدول الكربى، حبيث سيظل على 
هذه الدول أن تظل يف موق  املتفرج لالعبني الكبار، دون أن يكون 

حظوظ يف التأثري على نتيجة املباراة. ولكن يظل أمامها التفكري  ةهلا أي
السياسات اليت يكون مان  يف اخلروج بأفضل النتائج هلا، حبيث تتبع 

شأهنا دعم اقتصاداهتا ألقصى مدى ممكن ومان مث حتقياق أقصاى    
 استفادة ممكنة.
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 املبحث األول

1الادا يأ   أى ال عيد العألمي

رغم كثرة األزمات اليت ُمين هبا النظام الرأمسايل منذ نشأته وحىت 
أن تتارك  يتوقاع  واألزمة املالية احلالية هي األعنا ،  تعد  ،2اآلن

بصمات واضحة على مجيع دول العامل، بل وعلى هيكال النظاام   
وميكننا حبث مخسة تداعيات أساسية تركت . 3االقتصادي العاملي ذاته

أو سوف تترك بصماهتا على االقتصاد العاملي، وهي:
.هتاوي اإلطار النظري والفلسفي للرأمسالية العاملية -4

راء املطروحة يف هذا املبحث يف جزء كبري منها على اآلفكار اعتمدت األ 1
".عدانيبت األزمة املبلية الببمليةاليت وردت يف الفصل الثاين من كتابنا "

4874عاام  الانظر إىل كم األزمات اليت ضربت االقتصاد العاملي مناذ   2

وحىت اآلن. ويرى بعض االقتصاديني أن األزمات االقتصادية هي مساة  
منة يف بنيان النظام الرأمسايل، فال ميكن أن يهرب من حدوثها. أساسية كا

431وقد أحصت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدويل ااو  

4870أزمة مصرفية حادة واجهت دول العامل املختلفة خالل الفترة من 

راجع ذلك يف: - 3007حىت 
Leavens, L. & F. Valencia. (2008). Systemic Banking 

Crises: A New Database. IMF WP 08/224. Washington, 

DC: IMF.

ملعرفة األسباب اليت جتعل هذه األزمة احلالية ذات طبيعة خمتلفة عن بقية  3
األزمبت املبليةة:  (. 3009يرة األفندي )نازاألزمات السابقة، انظر: 

: مؤسسة ، يناير. القاهرة471. جملة السياسة الدولية، العدد رؤية مقبرنة
 األهرام.
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 .تصاد العامليعدم فعالية النظام املؤسسي لالق -3
 .تغيري سياسات التنمية املتبعة -1
 .إعادة النظر يف العالقة بني دور الدولة وقوى السوق -1
 إفساح اجملال لالعابني جادد لتحدياد معاامل االقتصااد       -1

 .العاملي
من هذه التاداعيات بشايء مان     ونستعرض فيما يلي كال

 التفصيل:

 1لأر خمألية العألمية: الأوز اإلطأر النظرز والفأخفي  وال
ليس هناك من شك يف أن الرأمسالية تواجه اليوم مأزقا أخالقياا  
كبريا، ذلك أن قادة الفكر االقتصادي الذين ميسكون مبقاليد األماور  

تبااع وصافات   ايف االقتصاد العاملي والذين كانوا دائما ينصحون ب
أو صغرية... متشددة تنبع من تعاليم األصولية الرأمسالية يف أية كبرية 

هؤالء القادة هم أنفسهم الذين كانوا أول من يتخلاى عان هاذه    
األفكار، بل وأصبحوا يطبقون عكسها حينما عصفت األزمة املالياة  

 العاملية باقتصادات بالدهم.
واملتأمل يف تاري  الفكر االقتصادي، يعرف أن هذه ليست هي 

ذا النهج عند معاجلتاهم  املرة األوىل اليت يقوم أتباع الرأمسالية باختاذ ه
فحينما حادث الكسااد الكابري يف     ،للمشكالت اليت يواجهوهنا

ات من القرن املاضي وعص  باقتصاادات أعاىت الادول    يالثالثين
الرأمسالية يف ذلك الوقت، كان احلل الذي ناادى باه االقتصاادي    

                                     
املةزز  احلةبيل   يعتمد هذا اجلزء متاما على مقال للمؤل  بعناوان: "  1

"، منشور يف جملة األهارام  للويمسبلية الببملية ر بر  اإلطبر النظو  هلب
 .31/44/3009، بتاري  3094االقتصادي، عدد رقم: 
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هو قيام الدولاة بالتادخل يف    نازالربيطاين الشهري جون مينارد كي
 .1قتصادي إلعادة األمور إىل نصاهباالنشاط اال

 2"النظوية الببمة يف الاشغيل رالفبئدة رالنقةود ففي كتابه "
أن الكارثاة   ناز، أوضح كي4814عام الالذي ظهر إىل الوجود يف 

يف الواقع ليسات إال  باي اليت تواجه الواليات املتحدة والعامل الغر
نتيجة لنقص االستثمار الذي تقوم به املشروعات اخلاصاة. ولاذا   

يتمثل يف ضارورة   - من وجهة نظره -اقترح عالجا منطقيا للغاية 
قيام احلكومة بسد هذا النقص الذي ليس بقدرة املشروعات اخلاصة 

 القيام به.
على أن هذه الفكرة مل يستسغها اقتصادي لخر، هو جوزيا   

ومبيتر. ولعل هذا االقتصادي يعرفه دارسو علم االقتصاد بكتاباه  ش
 4300والذي جاء يف  ،3"عبريخ الاحليل ا اقاصبد املوسوعي عن "

ذا الرجل كتابا لخر أكثر أمهياة، بعناوان   هلصفحة تقريبا. على أن 
عام الظهرت أوىل طبعاته يف  ،4"الويمسبلية را اشاواكية رالدميقواطية"

ان السبب وراء ظهور هذا الكتاب هو عدم قناعاة  . ورمبا ك4813
من وجهة النظر األخالقية. فقاد   نازشومبيتر باحلل الذي قدمه كي

                                     
فلسفة هاذا  بالطبع تعد هذه الفكرة غريبة على النظام الرأمسايل، إذ إن  1

النظام هي ترك األمور على أعنتها لكي تصحح نفسها بنفسها، فكي  
يكون احلل خلروج النظام الرأمسايل من عثرته هو تطبيق نقيض ما ينادي 
به  ولذا انتظرت هذه األفكار وقتا طويال قبل تطبيقها حتات ضاغوط   

  وطأة أزمة الكساد الكبري لنذاك.
2 Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment,  

 Interest, and Money. New York: Harcourt, Brace. 
3 Schumpeter, J. (1994). History of Economic Analysis.  

 London: Routledge. 
4 Schumpeter, J. (1994). Capitalism, Socialism and  

 Democracy. London; New York: Routledge. 
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بعبارات قاطعة، وكاان باني أخطااء     نازأدان شومبيتر كتاب كي
وعيوبه األكثر خطورة من وجهة نظر شومبيتر هو إصارار   نازكي
 سة العملية.على اجلمع بني النظرية االقتصادية والسيا نازكي

صفحة تقريبا، حياول شومبيتر اإلجابة عن السؤال  430ويف او 
الويمسبليةة را اشةاواكية   الذي عنون به الفصل الثاين من كتااب  

، وهو "هل تستطيع الرأمسالية البقاء"  ويستهل إجابتاه  رالدميقواطية
عتقد أن بإمكاهنا ذلك". وقد تصدم هذه اإلجاباة  أبالقول: "ال، ال 

، إال أهنا قد تكون وسيلة جذابة إلثارة انتباهه. وقاد كاان   القارئ
غرضه هو جتريد الرأمسالية إلظهارها بدون رتوش، فيستطيع باذلك  
شرح كيفية عملها وبيان أوجه مزاياها، حىت يستطيع بعد ذلاك أن  

 يفند عيوهبا ويظهر عوارها.
مل يكن شومبيتر مثل كارل ماركس ثائرا على الرأمسالية ويتمىن 

واهلا. بل على العكس من ذلك كان حيب الرأمسالية، ويتمىن معرفة ز
أسباب ضعفها حىت ُيجنبها مصريها احملتوم من االهنيار لكي حتل حملها 
االشتراكية. لذا كان سائدا لديه أنه إذا كانات االبتكاارات هاي    
"احلافز الرئيسي الذي يدفع عجلة الرأمسالية للدوران"، فإن النهاية قد 

االبتكارات املمكنة. وهكذا فإذا كان من املفتارض   دن استنفاتأيت م
وصول التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على طرق اإلنتاج إىل حدودها 
القصوى، ففي هذه احلالة "لن يكون أمام املنظمني أي شيء لعملاه.  
وهكذا يكون من املتوقع أن تتقارب األرباح ومعدالت الفائدة، بال  

فر... وباذلك ساوف تتالشاى الطبقاة     وتصل تدرجييا إىل الص
 البورجوازية اليت تعيش على األرباح والفائدة".

والنهاية اليت يصل إليها شومبيتر هي أن الرأمسالية سوف تتالشى 
وتزول، وأن سبب ذلك يكمن يف قوة الرأمسالياة نفساها كنظاام    
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إنتاجي، يصل بعد فترة إىل غايته يف العملية اإلنتاجية، حبيث ال يكون 
نتاج املزيد. وهكاذا فكماا   إلناك أي دوافع للمنتجني واملنظمني ه

كانت املقدمة خمتلفة بني شومبيتر وماركس، فإن النهاياة كاذلك   
خمتلفة بينهما. ففي حني يرى األول أن اهنيار الرأمسالية يكون بسبب 
قوهتا، جند أن الثاين يرى أن هذا االهنيار يكاون بسابب ضاعفها    

 وفشلها.
الويمسبليةة  وميكن حتديد أهم أفكاار شاومبيتر يف كتااب    

 يف النقاط الثالثة التالية: را اشاواكية رالدميقواطية
" علاى   الالادمري اخل: جوهر الرأمسالية هو االبتكار )أو "ير ا

حد قول شومبيتر( يف قطاعات معينة. وعلى ذلك فإن استخدام بعض 
حتليل التاوازن السااكن    أدوات بعينها يف التحليل االقتصادي، مثل

والتحليل الكلي، من شأنه أن خيفي احلقيقة، بال ويقاود لتضاليل    
 أساتذة االقتصاد والطلبة الدارسني له على السواء.

طاراد معادالت   امثل ثبات  -: يف حني أن مثار الرأمسالية ربنيب
يصعب رؤيتها مباشرة، حيث ال يظهر أثرها إال  - النمو االقتصادي
ويل. إال أن عيوهبا، مثال عادم املسااواة أو غلباة     يف األجل الط

االحتكارات على النشاط االقتصادي، تكون قصرية األجل وواضحة 
 للعيان.

: من اخلطر للغاية بالنسبة لالقتصاديني أن يقدموا وصفات ربلثب
"عامة". وذلك نظرا لتمتع الظروف السياسية واالجتماعية احمليطاة  

 بالتغري املستمر.
قتنع شومبيتر بتفسري ماركس الهنيار الرأمسالية مان  وهكذا مل ي

خالل نظرية االستغالل، اليت مفادها أن أرباب األعمال يعملون على 
وجود خمزون من العمالة حبيث يؤدي هذا املخزون إىل احلفاظ علاى  
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مستوى الدخول منخفضا عند حد الكفاف. بل ويعتقد شومبيتر أن 
 عملية.هذا التفسري قد دحضته التجربة ال

ويف الطبعات الالحقة من الكتاب، ظهر ملحق حيمال عناوان   
وهو جزء صغري مل تتجااوز صافحاته    .1"الطويق إىل ا اشاواكية"

اإلحدى عشرة صفحة. وهو عبارة عن خطاب ألقاه شومبيتر أماام  
، أي 4818ديسمرب  10اجلمعية االقتصادية األمريكية يف نيويورك يف 

ام. ويف هذا البحث يتحدث شاومبيتر  بعد ظهور الكتاب بسبعة أعو
بصراحة عن التداعيات االجتماعية للرأمسالياة، فيقاول "ال تعاين    
الرأمسالية جمرد احتمال قيام إحدى ربات البيوت بالتأثري يف عملياة  
اإلنتاج من خالل االختيار بني شراء البسلة أو اللوبياا، أو احتماال   

عمل يف أحد املصاانع أو  اختيار أحد الشباب بني ما إذا كان يريد ال
إحدى املزارع، أو أن مديري املشروعات لديهم بعض القدرة علاى  

بل تعين وجود نظاام   -اختاذ القرارات بشأن ماذا سينتجونه وكي  
من القيم، أو السلوك جتاه احلياة، أو حضارة: حضارة عدم املسااواة  
وزيادة حظوظ بعض األسر... ولكنها حضارة سرعان ماا تازول   

هي".وتنت
طريقها إىل  نازال غرابة إذن أن نعرف ملاذا وجدت كتابات كي

الشهرة الواسعة، يف حني أن لراء شومبيتر مل تلق مثل هذا النجااح،  
رغم أن لراء األخري مل ينقصها احلجة والقوة. ولعل السبب الرئيسي 

عة نااز وراء ذلك أن لراء شومبيتر كانت ترى ضارورة وجاود   
ل الرأمسالية، وأنه إذا سقط اإلطاار النظاري   أخالقية حتكم إطار عم

بد أن ختتفي تلك النظرية بأسرها من التطبيق، وهي  هلذه النظرية فال
 نااز على اإلطالق. فلم يكن يهم كي نازاألمور اليت مل حيفل هبا كي

 
1Ibid.
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كثريا اإلطار النظري الذي تقوم عليه الرأمسالية، بقدر ما كان يهماه  
 ها.ؤاستمرارها وبقا
كن القول إن األزمة املالية احلالية اليت عصفت بأسواق وهكذا مي

الدول الرأمسالية تقوعض مرة أخرى األساس النظري الذي تقوم علياه  
لكاي   1الرأمسالية. فإذا كان أساس الرأمسالية هو إطالق "اليد اخلفية"

تقوم األسواق بعملها، فإن قيام حكومات الدول املتضررة من األزمة 
بالتدخل يف اقتصادها على او ما حدث قاد كشا  املالية احلالية

 عوار هذه األسس وعدم صالحيتها أو قابليتها للتطبيق.
ولكن كل هذا ال يعين فناء الرأمسالية أو زواهلا، كما دعاا إىل  
ذلك بعض احملللني االشتراكيني الذين يتمنون حدوث ذلك. وتلاك  

ية نظريا قد تقوعضت هي املفارقة الكربى يف األمر. فإذا كانت الرأمسال
أركاهنا، فليس معىن هذا زواهلا من "التطبيق الفعلي". وهذا ما يعاين  

إذا جاز لنا إطالق هذا  - "الويمسبلية املتيبفيليةأن يظل نوع ما من "
اليت هي ضارورة بقااء    -على أرض الواقع. فالغاية  -االسم عليها 

الدولة يف النشااط  الرأمسالية واستمرارها تربر الوسيلة اليت هي تدخل 
االقتصادي. وهذا دائما ما يفسر استمرار بقاء الرأمسالية علاى أرض  
الواقع، رغم هتاوي اإلطار النظري الذي حيكم وجودها. وهاو ماا   

 رفضه شومبيتر وقلة من كبار االقتصاديني من قبل.
ومع هتاوي اإلطار النظري للرأمسالية العاملية، يتصدع كاذلك  

ذي كان حيكم هذا اإلطار، أال وهاو "الليربالياة   البنيان الفلسفي ال
، وفقا لتعري  إليزابيث neo-liberalismاجلديدة". والليربالية اجلديدة 

 Arnoldoوأرنولادو جارسايا    Elizabeth Martinez نازمارتي

وهو التعبري الشهري الذي استخدمه لدم مسيث لشرح للية عمل النظاام   1
 الرأمسايل.
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Garcia "هاي  1يف الورقة البحثية املعنونة "ما هي الليربالية اجلديدة ،
"االقتصادية" اليت صبغت شكل العامل علاى  جمموعة من السياسات 

ات من القارن  يمدار األربعني عاما املاضية تقريبا )منذ أوائل الثمانين
املاضي أو قبل ذلك بقليل(. ولعل من أهم لثار انتشار هذا املفهاوم  
على املستوى العاملي هو ما حدث من فجوات كبرية تفصال باني   

 .2ء ثراء وازداد الفقراء فقرااألغنياء والفقراء، حيث ازداد األغنيا
وإذا كان وص  الليربالية باجلديدة يوحي بأننا نتكلم عن شيء 
جديد قد أضي  إليها، فيحسن بنا أوال أن ناتكلم عان الليربالياة    

. ذلك أن الليربالية liberalism"القدمية" أو ما اصطلح عليه بالليربالية 
قيدة االقتصاادية الايت   نفسها وريثة الليربالية، وهي الع داجلديدة تع

سادت الفكر االقتصادي منذ أواخر القرن التاسع عشر حىت أوائال  
القرن العشرين. وقد حازت املدرسة الليربالية يف االقتصاد شاهرهتا  

سكتلندي لدم مسيث يف كتابه الشاهري  بانتشار أفكار االقتصادي األ
ع هاو  . لقد داف4774عام الالذي ظهر إىل الوجود يف  "ثروة األمم"

ومن تابعه من أنصار املدرسة الكالسيكية عن إلغاء تدخل الدولة يف 
الشئون االقتصادية، وطالبوا بإزالة مجيع احلواجز. فنادوا بعدم وضاع  
القيود على التصنيع، وعدم وضع احلواجز أمام التجارة، وعدم فرض 

                                     
1 Martinez, Elizabeth & Garcia, Arnoldo. (2000). What is  

 "Neo-Liberalism?": A Brief Definition. 
جيب أن يكون واضحا أن مصطلح "الليربالية" له استخدام خااص يف   2

فإذا كان هذا املصطلح من وجهة النظر االقتصاادية   الواليات املتحدة.
يعين نفس املفهوم يف مجيع دول العامل تقريبا، إال أنه يف الواليات املتحدة 
كانت الليربالية السياسية عبارة عن إستراتيجية هتدف ملناع الصاراع   
االجتماعي. وقد سوق هذا املصطلح إىل الفقراء وصغار العاملني على أنه 

أو اجلنااح   conservativesتمر باملقارنة بأفكار احملاافظني  برنامج مس
 اليميين. ومن هذا املنظور ختتل  الليربالية االقتصادية عن ذلك متاما.
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التعريفات اجلمركية. فمن وجهة نظرهم، كانت حرية التجارة هاي  
بل اليت يسلكها اقتصاد دولة معينة لكي تتقادم. وحياث   أفضل الس

كانت هذه األفكار "متحررة" من أي قيود، فقد جاء اسم املدرساة  
من ذلك، حيث ُأطلق عليها الليربالية مبعىن "املتحررة". وقد أدى هذا 
املذهب الذي ُيعّظم االجتاه الفردي إىل تشجيع املشروعات علاى أن  

وهو ما أدى لترسي  مفهاوم   ،ن تظل حرةتظل حرة واملنافسة على أ
 حرية الرأمساليني يف حتقيق أرباح هائلة كيفما يريدون.

ويرى الليرباليون اجلدد أن تلك الفترة األخرية )أي من أوائال  
ات من القرن املاضي وحىت بدايات حدوث األزماة املالياة   يالثمانين

 goldenي" اب( هي "العصر الذه3007عام الواالقتصادية العاملية منذ 

age    للرأمسالية، حيث هبطت مثار الرخاء على معظام دول العاامل
تقريبا بسبب عدة عوامل مهمة، تتمثل يف: غياب ملكياة الدولاة،   
وتنظيم عمليات الصناعة والتمويل، ومرونة أسواق العمل الدولياة،  
وحرية السياسات االقتصادية الكلية املضادة للتضخم، واليت حافظت 

على تطبيقها من خالل االلتزام بقاعدة الذهب، وحرياة  املؤسسات 
 .1التدفقات الدولية للتجارة ورأس املال

طوال القرن التاساع  باي سادت األفكار الليربالية يف العامل الغر
عشر وحىت أوائل القرن العشرين. مث حادث الكسااد الكابري يف    

لشهري جون ثالثينيات القرن املاضي، والذي قاد االقتصادي الربيطاين ا
لوضع نظريته اليت قللت من أمهية الليربالياة كأفضال    نازمينارد كي

: إن التوظيا نااز تباعها. وقال كياسياسة جيب على الرأمساليني 

اول فقط استعراض اوليس هنا جمال الرد على كل هذه احلجج، ولكن  1
الفترة املذكورة حىت وصل إىل  يفتطور الفكر الليربايل الذي ظل سائدا 

 ذروته خالل الفترة الراهنة.
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 شيئا أساسيا لنمو الرأمسالية، ولكن ال ميكان حتقيقهاا    دالكامل يع

إال من خالل تدخل احلكومات والبنوك املركزياة لزياادة فارص    
د كان هلذه األفكار تأثري كبري على الارئيس األمريكاي   العمالة. وق

فرانكلني روزفلت، حيث صمم على مقتضاها برنامج العهد اجلدياد  
New Deal   الذي أدى تطبيقه إلعادة انتخابه أربع مارات متتالياة ،

ليظل يف رئاسة البالد حىت هناية حياته، وليصبح الرئيس األمريكاي  
تحدة ملدة اثين عشر عاماا بسابب   الوحيد الذي حيكم الواليات امل

القتصااد  ااستثناء الشعب األمريكي له، وذلك ملا قام به من إصالح 
األمريكي وإنقاذه من الركود. ومن هنا بدأت األفكار اليت تناادي  
بوجوب أن تلعب الدولة دورا ما يف االقتصاد لضمان حتقيق النفاع  

  الناس.بدأت تلقى قبوال عاما بنيو ،العام جلميع املواطنني
واستمر األمر على هذا املنوال، إىل أن بدأت األزمات الرأمسالية 

ات من القرن املاضي، وهو ما أدى لتقلايص  ييف الظهور يف الثمانين
معدالت األرباح اليت حتققها الشركات اململوكة من كبار الرأمساليني. 

تصادية وهذا ما دفعهم إىل التفكري يف إعادة إحياء فكرة الليربالية االق
جمددا. وهذا هو ما دفع مصطلح الليربالية اجلديدة للظهور واالنتشار. 
ومع تسارع وترية العوملة خالل العقدين املاضايني، اكتساح تياار    
الليربالية اجلديدة مجيع دول العامل، ومل يستطع أي تيار لخر الوقوف 

 أمامه أو التصدي له.
ولقد ظلت الليربالية اجلديدة هي العقيدة االقتصادية املسايطرة  
على الفكر االقتصادي خالل الربع األخري من القرن املاضي وحاىت  
يومنا هذا، أو إن شئنا الدقة حىت ما قبل األزمة االقتصادية العاملية اليت 

. ويف حماولة 3009وتفاقمت لثارها يف أواخر  3007عام البدأت منذ 
ن اجلادد  والليرباليا  دفعي"، ابالعامل إىل هذا "العصر الذهب للعودة
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بشدة او تطبيق خطط "إصاالحية"   - ومن مث دول العامل -دوهلم 
تتكون من برامج واسعة تستهدف:

.خصخصة وحدات القطاع العام ●
.إزالة القيود احلكومية ●
.الفتح الكامل ألسواق السلع ورأس املال ●
 .ية كلية متشددةتباع سياسات اقتصادا ●

الليربالية اجلديادة انتشاارها يف    فيه ويف الوقت الذي واصلت
تنفيذها ازدهارا على وجاه اخلصاوص يف    شهدمعظم دول العامل، 

الدول النامية. ولعل ما جعل هذا األمر ممكنا، هو أزمة الديون العاملية 
. فبعد مرور عقاد  4893عام الاليت واجهتها معظم الدول النامية يف 

كامل من ازدياد ثقة الدول النامية بنفسها، والذي جتلى يف الادعوة  
لنظام اقتصادي دويل جديد، اغتنم الليرباليون اجلدد الذين اعتلوا سدة 
احلكم يف كربى الدول املتقدمة واملؤسسات املالياة الدولياة أزماة    
الديون كفرصة إلعادة الدول النامية إىل املسار "الصحيح" من وجهة 

ونتيجة لذلك، وصلت الشروط اجملحفة اهلادفة لتغيري الدول  نظرهم.
النامية لكي تتبىن إحدى صور الليربالية اجلديدة إىل املعونات الثنائياة  
من حكومات الدول املتقدمة والقروض املشروطة مان مؤسساات   

 ن(.االتمويل الدولية )وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي
ك هو التحول اهلائل الذي طرأ علاى  ولعل األمر املدهش يف ذل

مهمة مؤسسات التمويل الدولية. فحينما أنشئت هاذه املؤسساات   
، كانت مهمتها األساساية  4811عام الوفقا التفاقية بريتون وودز يف 

هي املساعدة يف منع حدوث أي صراعات مستقبلية من خالل توفري 
ختفي  حدة اإلقراض هبدف اإلنشاء والتنمية، ومن خالل العمل على 

املشكالت الطارئة اليت قد تصيب موازين مدفوعات الدول األعضاء. 
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ومن هنا مل يكن خموال هلذه املؤسسات ممارسة أي سالطات علاى   
القرارات االقتصادية للحكومات األعضاء، كما أن مهامها ال تشمل 

 أي ترخيص بالتدخل يف السياسات الوطنية للدول األعضاء.
ات من القرن املاضي، كان الضغط مان  يوخالل حقبة التسعين

 أجل تطبيق برامج اإلصالح الليربالية اجلديدة على الادول النامياة   

  غأشد وطأة وأوسع نطاقا، على او ما أوضاحه هااجون تشاان   

Ha-Joon Chang " إنبدة الةافتري اشةزن اقاصةبديبت    يف كتابه
 :1"الانمية
يف احلقبة  ، فشلت اإلصالحات اليت مت تنفيذهافيبدئ ذ  ادء"

ات من القرن املاضي(، فشلت متاما يف إحداث يالسابقة عليها )الثمانين
أي تغيري يف اقتصادات الدول املعنية، مما أدى لزيادة اعتمادها املاايل  

 على الدول املتقدمة وعلى مؤسسات التمويل الدولية.
: فتح اهنيار الشيوعية الباب واسعا أمام مساحة عريضة من ربنيب
أصبحت على استعداد لتنفيذ أكثر الصيغ تطرفا مان بارامج    العامل

 اإلصالح اليت تتبع الليربالية اجلديدة.
عام ال: أدى بدء منظمة التجارة العاملية يف العمل اعتبارا من ربلثب

إىل مزيد من تقييد قدرات الدول النامية لالاراف عن األجندة  4881
 الليربالية اجلديدة.

ات من القرن يت األخرية من عقد التسعين: خالل السنواريخريا
املاضي، مسح االزدهار االقتصادي الذي شهدته الوالياات املتحادة   

الاذي  بااي  معقل الليربالية اجلديدة والذي تزامن مع الركود النس
شهدته كل من اليابان وأملانيا، ومها الدولتان اللتان كان ُينظر إليهما 

                                     
1 Chang, Ha-Joon (Ed.). (2003). Rethinking Development  

 Economics. UK & USA: Anthem Press. 
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األمريكي، مسح ذلك لليارباليني   على أهنما ميثالن البديل عن النظام
اجلدد باملضي قدما من أجل تطبيق براجمهم، حيث مل يعد هناك بديل 
قائم للنظام الرأمسايل القائم على حرية السوق الذي تبنته الوالياات  

 ."املتحدة
ولعله ليس من قبيل املبالغة القول بأنه إذا ُقدر وعاد لدم مسياث  

اق  املتشددة لليربالية اجلديدة، فقاد  إىل احلياة مرة أخرى، ورأى املو
يعترب هو بنفسه ذلك خروجا عن النص. فرغم أن من املفتارض أن  

إن فا الليربالية اجلديدة تستمد أفكارها األساسية من الليربالية القدمية، 
يف  تاملغاالة يف االعتقاد بالسوق، أو باألحرى بقوى السوق، قد أد

اإلنتااج احلقيقاي للسالع     لخر األمر إىل انفصال هذه القوى عن
واخلدمات، حبيث أصبحت غاية يف حد ذاهتا. وهاذا هاو العامال    

 الرئيسي يف التمييز بني الليربالية والليربالية اجلديدة.
وبالطبع من اخلطأ وص  التقدم يف تطبيق الليربالية اجلديادة يف  
الدول النامية على أنه جمرد فرض من اخلارج. ذلك أن اإلصاالحات  

ها من البداية، ومبرور والية اجلديدة يف هذه الدول كان هلا مؤيدالليرب
الوقت تضاعفت أعدادهم واشتد نفوذهم. ومن ناحية أخرى، جناح  
عدد متزايد من الشركات العاملة يف الدول النامية يف احلصول علاى  
عقود للعمل كوسطاء أو مقاولني من الباطن للشاركات متعاددة   

الرئيسية يف الدول املتقدمة. وباإلضافة إىل اجلنسيات اليت تقع مقارها 
ذلك، جنحت إصالحات الليربالية اجلديدة يف إجياد طبقة مهنية جديدة 
تستمد جزءا كبريا من ثروهتا وقوهتا من قدرهتا على فهام وصاياغة   

 املصطلحات اخلاصة بالليربالية اجلديدة.
كاري،  ومع تزايد الشكوك يف النظام الرأمسايل القائم وإطاره الف

اجته الناخبون يف الواليات املتحدة إىل اختيار اجتاه "التغيري" الذي ميثلاه  
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الرئيس "باراك أوباما". ولعل هذا هو ما يؤكده املؤرخون األمريكيون، 
فيما يعرف باسم "دورات التاري  األمريكي"، حيث يرون أن متوسط 

 .1عمر املرحلة الواحدة يتراوح بني ثالثني وأربعني عاما
ء انتخاب باراك أوباما ليصبح الرئيس الراباع واألربعاني   جا

للواليات املتحدة األمريكية مبثابة طوق أمل كبري للشعب األمريكي. 
رس ذو أغلبية دميقراطية قوية تساتطيع أن  غفباختيار أوباما ومعه كون

تساعده بقوة على حتقيق أفكاره، وضع األمريكيون هناياة حامساة   
 ث خرافات واحتلت مكان الصدارة:ملرحلة تصاعدت فيها ثال

إعادة صياغة دور احلكومة: حيث سادت الفكرة اليت مفادهاا   ●
أن باإلمكان قيادة دفة احلكم بنجاح ساحق يف الوقت الاذي  
تتخلى فيه احلكومة متاما عن دورها، حبيث يقتصر على تاوفري  

 .2خدمات توفري األمن والعدالة وحسب للمواطنني
باأليديولوجيات: حيث كان سائدا أناه مان   االلتزام احلريف  ●

الواجب إطالق "اليد اخلفية" لألسواق لكاي تانظم عملاها    
بنفسها، وأن رأمسالية السوق ميكان أن تانجح دون وجاود    
حكومة قوية تنظم عملها، هبدف حتقيق الصاحل العام وإعاادة  
توزيع الدخل القومي هبدف ضمان حتقيق أكرب قدر من العدالة. 

الذي ثبت فشله أمام حدوث أساوا أزماة مالياة    وهو األمر 
شهدها العامل يف تارخيه، وهي األزمة املالية واالقتصادية اليت مير 

 هبا العامل اآلن.

                                     
. وجهاات  يف فه  مب جوى(. 3009فضل مصطفى النقيب. )نوفمرب  1

 .449نظر. العدد 
العالقة بني دور الدولاة وقاوى   راجع اجلزء اخلاص )بإعادة النظر يف  2

 ، حيث بسطنا فيه هذه الفكرة باستفاضة.11السوق( ص: 
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أن النعرات العنصرية هي العنصر احلاسم يف لخر األمر: وأن هلا  ●
اليد الطوىل يف حتديد االختيارات وأهنا سبب رئيسي الختياار  

 كفاءات.القيادات وحتديد ال
فهذا هو جوهر التغيري الذي كان ينادي  ر،وهكذا تغريت األمو

فترة محلته االنتخابية، وهو أيضا الذي حتدث يف  ةليبه باراك أوباما ط
أول تصريح له عقب إعالن فوزه بالرئاسة. مل يهتم األمريكيون كثريا 
أمام االعتبارات األيديولوجية، بل كان االختيار هو ما فياه حتقياق   

ملصلحة العامة. هذا هو ما عرب باراك أوباما يف معرض تعليقه علاى  ا
بعض االهتامات املوجهة له بأنه "اشتراكي"، ردا على دعوة أوباماا  
"بإعادة توزيع الثروة". فكان رد أوباما على ذلك هاو أن الغالبياة   
العظمى ترغب يف إعادة توزيع الثروة إذا كان ذلك يعين توافر مظلة 

حي واملعاشات ووجود فارص حقيقياة يف اجلامعاات    التأمني الص
للجميع. كما أن الغالبية العظمى ترغب أيضا يف قيام األغنياء بتحمل 

 نصيب أكرب نسبيا من أعباء الضرائب لتمويل كل هذه األمور.
من هنا ميكن لنا أن نفهم سر موجات الفارح العارماة الايت    

عاد الرئاساة يف   اجتاحت دول العامل بسبب فوز باراك أوباماا مبق 
الواليات املتحدة. فليس هناك من شك يف أن املرحلة القادمة سوف 
تشهد ااسارا كبريا يف أفكار هذا التيار الليربايل وتطبيقاتاه علاى   
املستوى العاملي. وتعود فيها األفكار املعتدلة اليت يسمح فيها للدولاة  

تأخذ لت املهمشة بالقيام بالدور املنوط هبا، وأن يعود األمل فيها للفئا
حقوقها يف حياة كرمية. ولعل هذا هو سبب فرحة مجوع الناس على 
مستوى العامل الذين أصابتهم سياسات الليربالية اجلديدة بطريقاة أو  
بأخرى. كما أن فداحة األزمة املالية اليت ضربت االقتصاد األمريكي 

سوف بشدة، وتسربت من خالله إىل بقية قطاعات االقتصاد العاملي، 
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تلقي بظالهلا أيضا على وق  املد الليربايل اجلديد إن مل يكن بسابب  
 خطأ ممارساته، فسيكون ذلك بسبب انشغاهلم بترميمه وإصالحه.

 ثأنيأ:  دم فعألية النظأم المؤخخي لالما أد العألمي
مع كل أزمة جديدة تضرب االقتصاد العاملي تتعاىل األصاوات  

االقتصادية الدولية املهيمنة علاى   من جديد بضرورة إلغاء املنظمات
ل حملها منظمات أخرى ذات طبيعة حتالنظام االقتصادي العاملي لكي 

خمتلفة، أو على األقل إعادة صياغة الدور الذي من أجلاه أنشائت   
املنظمات القائمة. وإذا كانت إحدى الطرق الشائعة اليت سعت هباا  

عان األنشاطة   احلكومات إلجياد حلول ناجعة للمشكالت الناشئة 
االقتصادية واملالية املتعددة القوميات هي إنشاء املنظمات الدولية اليت 
تتوىل القيام بذلك األمر وتنسيقه بني الدول األعضاء، إال أنه غالبا ما 
كان يصاحب ذلك عدم عدالة كبرية يف توزيع األدوار، أو يف هيمنة 

نفراد الوالياات  الدول القوية على مقاليد إدارة تلك املؤسسات، أو ا
املتحدة بتوجيه سياساهتا باعتبارها أقوى اقتصاادات العاامل علاى    

 اإلطالق.
وإذا ما حاولنا النظر يف النظام االقتصادي العاملي فيما بعد أزمة 
الكساد الكبري وانتهاء احلرب العاملية الثانية، جند أن أهم ما ميياز رد  

وهتديداته هاو حماولاة   فعل احلكومات جتاه حتديات النظام اجلديد 
التعاون وتنسيق السياسات بني الدول سعيا منها إىل إرسااء معاامل   
االستقرار يف نظام سعر الصرف القدمي حىت ميكن جتناب حادوث   

 أزمات مشاهبة واسعة النطاق على الصعيد العاملي مرة أخرى.
ولذا جلأت هذه احلكومات إىل إنشاء جمموعة من املؤسساات  

اء توفري احللول املالئمة ملا قد ينجم من أزمات هتادد  الدولية سعيا ور
مسرية االقتصاد العاملي أو تضرب معامل اساتقراره واحتاواء هاذه    
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القالقل فورا، وذلك خوفا من أن تؤدي إحدى هذه األزماات إىل  
نشوب حروب عاملية أخرى إذا ما متسك طرف معني بوجهة نظاره  

 فقد مت إنشاء كل من: يف طريقة إدارة أزمة ما. وبناء على ذلك
: أنشئ يف فترة ما بني احلربني العامليتني انك الاسويبت الدرلية ●

األوىل والثانية هبدف دعم التعاون بني البنوك املركزية وتاوفري  
يات املالية الدولية.لمتسهيالت إضافية للع

وفقاا التفاقياة    4811عام الأنشئ يف  صندر  النقد الدريل:●
ن اهلدف الرئيسي من وراء إنشاائه حتقياق   بريتون وودز، وكا

استقرار أسعار الصرف املرتبطة بقاعدة الذهب، ولكان ماع   
مرونة أكرب من القاعدة السائدة.

وفقاا التفاقياة بريتاون     4811عام الأنشئ يف  الينك الدريل:●
وودز. وكان اهلدف األساسي منه هو إيصال أموال القطااع  

ة اليت تضمن النمو والتنمية.اخلاص إىل املشروعات االستثماري
هي جمموعة الدول اليت وافقت علاى  جممونة الدرل البشو:  ●

إقراض صندوق النقد الدويل إذا ما طلب ذلك لزيادة مصاادره  
اإلقراضية، وقامت بناء على ذلك بالتوقيع على االتفاقية العامة 

General Arrangements to Borrow (GAB .)لإلقاراض  
.Paris Clubوتعرف هذه اجملموعة أيضا باسم نادي باريس 

مان جممونة الدرل السيع:● وهي جمموعة غري رمسية تتكاون
دورياة كربى الدول الصناعية، واليت جيتمع زعماؤها بصورة

 ملناقشة املشكالت والسياسات االقتصادية.
، مل تظهر مشكالت اقتصادية نازويف ظل تبين العمل بأفكار كي

برية ذات صبغة دولية. وظل العمل على هذا احلاال حاىت حقباة    ك
ات من القرن املاضي. ولكن قبل ذلك بقليل حدثت ثالثة أمور يالثمانين
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ساعدت على انتهاء حالة االستقرار اليت سادت االقتصاد العاملي مناذ  
خرجت الواليات املتحدة على  4874عام ال. ففي ةزمة الكبرياألانتهاء 

كان هذا ببساطة يعين انتهاء العمل بالنظام الذي أقره قاعدة الذهب، و
نظام بريتون وودز. وكان األمر الثاين هو إنشاء بورصة شيكاغو للبيع 

، وكان ذلك هو بداية االجتاه او النمو الضاخم  4873عام الاآلجل يف 
للتعامل يف املشتقات املالية. أما األمر الثالث، فهو قيام البنوك التجارية 

كية واألوربية بعوملة عمالئها. فقد أتيحت حلكوماات الادول   األمري
النامية مصادر جديدة للتمويل اغترفت منها بال حساب، وكان نتيجة 
ذلك حدوث أزمة املديونيات الضخمة اليت ضربت االقتصاد العاملي يف 

 ات من القرن املاضي.يالثمانين
وكان ذلك يعين ببساطة أن النظام املؤسسي الاذي توطادت   

ات من القرن املاضي قد فقد املدد النظاري  يأركانه يف فترة األربعين
الذي كان حيكم وجوده. ولكن رغم ذلك، مل يفكر أحد يف إنشااء  
بدائل هلذا النظام، رغم تعايل األصوات املنادية هبذا يف ذلك الوقات.  
مث بدأت األزمات املالية العاملية يف الظهور. وعلاى سابيل املثاال،    

د أزمات متعددة يف العديد من الادول، مثال أزماة    ظهرت للوجو
عاام  ال، واألزمة املصرفية يف اليابان يف 4893عام الاملديونية العاملية يف 

، وهي األزمات اليت هددت البنوك التجارية الدولية الكاربى.  4898
، واجه االقتصاد املكسيكي أزمة نقدية كابرية،  4881عام الويف هناية 

يف أسبوع  %10بيزو اففاضا شديدا وصل إىل حيث اففضت قيمة ال
، ظهرت أزمة دول جنوب شرق لسيا، واليت 4887عام الواحد. ويف 

.4889عام الأعقبتها أزمة الروبل الروسي يف 
ات يات والتساعين يأبرزت كل األزمات اليت حدثت يف الثمانين

من القرن املاضي مدى ضع  النظم املالية القومية، كماا أظهارت   
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 ضرورة مشاركة الدول يف النظام املايل الدويل ولكان علاى   بالتايل
أسس أكثر عدالة. وحيث إن األساس النظري الذي حيكام وجاود   
منظمات التمويل الدولية اليت تدير االقتصاد العاملي كان قد انتاهى،  
فقد كان األمر يتطلب إما إنشاء منظمات أخرى بديلة تواجه النظام 

يف التشكل أو على األقل إعادة صاياغة  اجلديد الذي أخذت مالحمه 
دور املنظمات الدولية القائمة بالفعل مبا يتواكب مع جمريات األمور. 
وحيث مل حيدث أي من األمرين، بسبب عدم رغبة الادول القوياة   
اليت متسك مبقاليد األمور يف تلك املؤسسات، حيث مل ترغب هاذه  

من املتوقع إمكاان   الدول يف خروج األمور من بني أيديها، فقد كان
 حدوث أزمات كبرية قد تعص  باالقتصاد العاملي كله.

وقد وصلت األزمة املالية العاملية احلالية إىل النقطة اليت دعا فيها 
بعض الزعماء الطموحني إىل التحضري لعقد ماؤمتر "بريتاون وودز   
جديد". فما األسباب اليت تق  وراء هذه الدعوة  وفقا ملاا كتباه   

يف مقاله األسبوعي جبريدة الفايننشايال   Martin Wolfمارتن وول  
فإن احلاجة النعقاد مثال   ،Financial Times (5/11/2008)1تاميز 

 هذا املؤمتر تنبع من عدة أسباب:
استحكمت حلقات األزمة املالية اليت ضربت االقتصااد   ير ا:
زالات   اما جاءت إليه من الواليات املتحدة، اليت كانت ووالعاملي، 

أكرب قوة مالية يف العامل. وإذا كان الكساد العظيم الذي ضرب العامل 
 ثالثينيات القرن املاضي قد صاحبه بل وأدى إىل استفحاله فشال  يف

دول العامل يف إقامة نوع ما من التعاون االقتصادي بيناها يف ذلاك   

1 Wolf, Martin. Why ageing a new Bretton Woods is vital 

and so hard. Financial Times. November 5, 2008. 
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 الوقت حلل األزمة اليت متسك خبناقها، فإن العاامل ال يرياد تكارار    

 هذه التجربة. لقد قااد الكسااد الكابري إىل حادوث ثاورة يف      

د لنذاك. وكان اهلدف املعلن يف مفاوضاات  الفكر االقتصادي السائ
بريتون وودز يف ذلك الوقت هو "عدم تكرار ذلك األمار ثانياة"   

Never Again  وإذا كان العامل مير اآلن بأسوأ أزمة مالية حتدث لاه .
منذ ذلك الوقت، فإن هذا يعطي املربر لدول العامل إلقامة مؤمتر لخر 

 على غراره اآلن.
ري االنتظار إىل أن تسكن العاصفة حاىت  ليس من الضرو ربنيب:

فقد انعقد مؤمتر  ،نعيد التفكري من جديد يف أمر انعقاد مثل هذا املؤمتر
 ، حني كانت احلرب العاملية الثانية ماا 4811بريتون وودز يف يوليو 

زالت مشتعلة مل تضع أوزارها بعد. فإذا كان بقدرة قادة العاامل يف  
ادة تصميم االقتصاد العاملي يف ذلك الوقت خوض غمار احلرب وإع

نفس الوقت، فإن بقدرتنا اآلن النضال ضد هذه األزماة الطارئاة   
وإعادة صياغة شكل ودور املؤسسات االقتصادية العاملية يف الوقات  

 أيضا.نفسه 
مير النظام املايل العاملي اليوم مبرحلاة اخاتالل وظيفاي     ربلثب:

dysfunctionرحة احلفاظ على النظام . وتتضمن أجندة اإلصالح املقت
احلر واملفتوح لالقتصاد العاملي الذي يوفر الفرص العديدة ألعضاائه.  
وتتضمن هذه األجندة أيضا تواصل التعاون بني الابالد. ويف هاذا   

وهنا الداخلية وتشاجع  ؤالصدد جيب التأكيد على الدول اليت تعىن بش
 باي.كل ما هو حملي وتنفر من كل ما هو أجن

ا حيدث اآلن يقع يف إطار التقاطع باني االقتصااد   إن م راابب:
الكلي العاملي )النقود وأسعار الصرف وموازين املدفوعات( والتمويل 
الدويل )تدفقات رؤوس األموال واهلشاشة املالية والعدوى املالياة(.  
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ويظل التعاون أمرا حامسا يف هذا الصدد. ووفقا لتصارحيات البناك   
لعمل على حتديث التعددية واألساواق  الدويل يف هذا الصدد "جيب ا

 ملواجهة التغريات الطارئة يف االقتصاد العاملي".
قد يكون ما دفعه مارتن وول  من أسباب النعقااد املاؤمتر   
صحيحا من وجهة نظره. ولكن كل هذه األماور قاد ال تضامن    

إذا انعقد. وذلك أن العامل حني ذهاب إىل بريتاون    ،للمؤمتر جناحه
ات من القرن املاضي، كان هناك إطاار نظاري أو   يينوودز يف الثالث

نظرية اقتصادية عمل اجلميع على إرساء قواعدها. فقد كان جاون  
قد توصل إىل احلل النظري لألزمة الطارئة يف ذلاك   نازمينارد كي

الوقت، ووضع أسس التعامل معها، ومل يكن متبقيا إال كيفية تنفيذها 
كس، مل يتوافر بعد هاذا اإلطاار   فقط. أما يف أزمة اليوم، فعلى الع

النظري الذي ميّكن العامل من اخلروج منها. ولذلك سيضع انعقااد  
 ن أمام أحد اختيارين:يمثل هذا املؤمتر احلاضر

الايت قادمها للعاامل يف     نازإما تبين العمل بنفس أفكار كي ●
ثالثينيات القرن املاضي، رغم كوهنا قد ال تكون مناسبة متاما يف 

هذا الوقت، الختالف أسباب األزمة يف كل من املرحلتني.
وإما عدم االتفاق على أي شيء على اإلطالق. ●

كذلك فإنه مع اقتراب احلرب العاملية الثانية من هنايتها وقات  
ي، كانت مالمح القوة العسكرية واالقتصادية بني انعقاد املؤمتر املاض

دول العامل قد تشكلت ووضحت معاملها. فقد للت زعامة العامل يف 
هذا الوقت إىل الواليات املتحدة األمريكية. وقد وضح ذلك جلياا  
فيما أسفر عنه املؤمتر من نتائج: فقد قامت كل مان وزارة اخلزاناة   

، ووزارة اخلزاناة األمريكياة   ازنالربيطانية برئاسة جون مينارد كي
برئاسة هاري وايت، بإعداد مقترحات للنظام اجلدياد، وذلاك يف   
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الفترة اليت سبقت انعقاد اجتماعات بريتون وودز. وقد تشابه كاال  
املشروعني يف املبادئ العامة بدرجة ملحوظة، وذلك رغام وجاود   
ين بعض االختالفات اجلوهرية. ويف لخر األمر توصل كل من الوفاد 

الربيطاين واألمريكي إىل حل وسط، والذي اااز رغام ذلاك إىل   
األفكار األمريكية بدرجة أكرب عن األفكار الربيطانية. وقد أعلن ذلك 

 فيما بعد يف املؤمتر ومتت املوافقة عليه.  
أما اآلن، فإنه رغم قوة األزمة وشدة وطأهتا علاى االقتصااد   

تربعة على عرش زعامة العامل. الواليات املتحدة م ما زالتاألمريكي، 
صحيح أن هناك حماوالت حثيثة من جانب بعض الدول، مثل فرنسا، 

ألمر ما زال بعيدا عن املناال. كماا أن   لكن اخلط  الزعامة منها، 
الصني، ورغم قوهتا االقتصادية الصاعدة، ما زالت بعيدة متاما أيضاا  

يف ذلاك   عن ذلك األمر. وعلى ذلك فإن حماولة عقد ماؤمتر دويل 
الوقت، يف ظل أجواء الضباب اليت حتيط مبركز القيادة العاملية، قد ال 

 تضمن له حتقيق أي جناح على اإلطالق.
واقتصر رد الفعل الدويل على األزمات اخلانقة الايت أخاذت   
تضرب أجزاء منه يف كل بضع سنوات اقتصر رد الفعل الدويل على 

رقيع" النظام القائم وإضفاء جمرد إنشاء عدة جمموعات أو منتديات "لت
مزيد من الشرعية عليه. وعلى سبيل املثال، ففي أعقااب أزماات   

ات، قامت جمموعة الدول السبع بإنشاء منتادى االساتقرار   يالتسعين
 4888عاام  الجمموعة العشرين يف  ئتنشأ. كما 4888املايل يف فرباير 

املاايل  أيضا بغرض التشاور بصورة دورية حول النظام االقتصادي و
العاملي والسياسات االقتصادية احملفزة للنمو. إىل أن حدثت األزماة  

، وإن 3009املالية العاملية اليت ظهرت إىل الوجود رمسيا يف سابتمرب  
 كانت لألزمة أسباب أخرى تعود إىل قبل ذلك بعام أو عامني.
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ومن شديد األس  أن االقتراح الذي قدمه روبارت زولياك   
Robert Zoellick  رئيس البنك الدويل السابق، لعالج هذه األزماة ،

احلالية، هو زيادة عدد أعضاء جمموعة الدول السابع لكاي تصاري    
جمموعة الدول األربعة عشرة، حبيث تنضم إليها كل مان روسايا   
والصني واهلند والربازيل واملكسيك واململكاة العربياة الساعودية    

ي يوجه او حال  فريقيا، وذلك دون تقدمي أي بديل نظرأوجنوب 
 هذه األزمة من أساسها.

ولخر االعتراضات اليت تنصب على هذا املؤمتر هو ماا تطلباه   
الدول املتقدمة من ضرورة تعاون مجيع دول العامل للخروج من هذه 
األزمة. فإذا كانت الدول املتقدمة هي الايت تساببت يف حادوث    

امياة،  األزمة، ومل تكن تأبه بأي رأي يصدر من جانب الادول الن 
فلماذا ُيطلب اآلن من الدول النامية مساعدة الدول املتقدمة للخروج 
من هذه األزمة  وما الذنب الذي جنته الدول النامية لكاي ُيطلاب   
منها حتمل أعباء سياسات الدول املتقدمة  وهل لو كان األمر علاى  
عكس ما حدث، مبعىن أنه لو كانت الدول النامية هي اليت تسببت يف 

لك األزمة، فهل كانت ستتحمل الدول املتقدمة جزءا مان  حدوث ت
 الثمن املطلوب دفعه للخروج منها 

ولذا ففي رأيي أن األزمة املالية العاملية اليت ضربت االقتصاد العاملي 
اآلن لن يتمخض عنها أي حل واقعي يبحث يف األساباب احلقيقياة   

ربيرات عامة لألزمة، بل كل ما سوف تسفر عنه هذه األزمة هو جمرد ت
ملا قد حدث، ويترتب عليه إنشاء بعض اللجان أو املنتديات اليت تكون 

من إحكام الرقابة على األسواق العاملية وحركات رؤوس  ًامهمتها مزيد
األموال الدولية... إىل غري ذلك من أمور ليست هلا عالقة من قريب أو 

ق الكبري بني بعيد جبذور األزمة. ويرى الكثري من االقتصاديني أن الفر
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ات اليت عرفت باسم الكساد الكبري واألزمة احلالية هو يف يأزمة الثالثين
وجود احلل النظري. ذلك أن وجود النظرية االقتصادية الايت قادمها   

لتفسري حدوث أزمة الكساد الكبري واحللول الايت   نازجون مينارد كي
وفرها للخروج منها كانت هي السبب الرئيسي وراء انتاهاء األزماة   
ومعاجلة أعراضها وإزالة لثارها. وهو الذي أدى أيضا إلقامة مؤسسيت 
بريتون وودز )صندوق النقد والبنك الدوليني(. أما يف أزمة اليوم، فال 

لنظري، وهو األمر الذي سيجعل عالج األزمة يتوافر مثل هذا اإلطار ا
 جذريا ضربا من اخليال.

إننا حباجة اليوم إىل مؤسسات مالية دولياة جديادة، يكاون    
بإمكاهنا احلد من أضرار العوملة، وختفي  لثار األزمات الدولية علاى  
أعضائها، والنظر يف حالة كل دولة على حدة، وليس اإلصرار علاى  

مع الظروف الداخلية لكل بلد. وصفة ثابتة ال تتناسب

ثألثأ: اغيير خيأخأ  الانمية المابعة
شهد النص  الثاين من القرن التاسع عشر احتادام الصاراع   
 ،الفكري واأليديولوجي بني أنصار املعسكرين الرأمسايل والشايوعي 
فقد كانت األمور مستقرة نسبيا للنظاام الرأمساايل مناذ وضاع     

دم مسيث بكتابه الشاهري "ثاروة األمام"    بذرته االقتصادي الكبري ل
The Wealth of Nations  وقامت دعائم هذا النظام 4774عام اليف .

على فكرة ترك األمور على أعنتها لكي تضبط نفسها بنفسها، وعدم 
ومن هنا كانت  .1تدخل الدولة على اإلطالق يف النشاط االقتصادي

وذلك من خالل نظريته عن احلرية االقتصادية، وضرورة ترك األسواق  1
تلقائيا من خالل اليد اخلفية، الكفيلة بإعادة األمور إىل نصاهبا لكي تعمل 

إذا ما حدثت أية أزمات.
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ية تعزز حترير املعامالت السياسات التنموية املتبعة هي سياسات ليربال
التجارية واملالية واالنفتاح على العامل وحتارب احلماية. وما مييز هذه 
النظرية أهنا جاءت لتفسر واقعا كان موجودا أو قائما بالفعل، فلام  

 تكن جمرد أفكار نظرية ليس هلا أساس على أرض الواقع.
مانغص حقيقاي يعتارض     دونوظلت هذه األفكار سائدة 

، إىل أن جاء كارل ماركس يف النص  الثاين مان القارن   انتشارها
. والذي بسط Das Capitalالتاسع عشر بكتابه الشهري "رأس املال" 

فيه نظريته عن االشتراكية اليت تتطور إىل الشيوعية، وفقاا لقاوانني   
التطور التارخيي العام. وظلت أفكار ماركس جمرد لراء نظرية بعيادة  

ت الثورة البلشفية يف روسيا على يد لينني يف عن التطبيق، إىل أن قام
، لتبدأ ممارسة دورها يف احلياة العملية منذ ذلك الوقات،  4847عام ال

لتنتقل بعد ذلك إىل الدول اليت تبنت النهج االشتراكي، وغريها مان  
 الدول النامية اليت وجدت مصلحتها يف تطبيق هذا النظام.

شك محاية الصناعة  دونزز وكانت السياسات التنموية املتبعة تع
الوطنية وغلق األبواب يف وجه التجارة الدولية. ومن هناا ُأعطيات   

 import-substitution strategyستراتيجية اإلحالل حمل الواردات إ
 أولوية قصوى.

مث حدث بعد ذلك الكساد الكبري، الذي ضرب النظام الرأمسايل 
ثبت صحتها، وأن يف مقتل، وتوقع اجلميع أن أفكار ماركس سوف ت

هذا النظام سوف خيتفي من الوجود بفعل عوامل الضع  الكامنة فيه 
واليت أدت إىل تصدعه هبذا الشكل. وظلت األمور على هذا املنوال، 

بنظريته عان إصاالح    نازإىل أن برز إىل الصورة جون مينارد كي
النظام الرأمسايل، وذلك "بتطعيمه" ببعض مبادئ االشتراكية يف صورة 

دخل الدولة يف بعض أوجه النشاط االقتصادي لتقوميه وهتذيبه. فزاد ت
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تبعا لذلك دور الدولة يف السياسة االقتصادية، وظهرت من مث "دولة 
الرفاه" اليت لعبت الدولة مبقتضاها دورا كبريا يف رعاية احتياجاات  

 مواطنيها وتوفري احلماية هلم.
جياة الساائدة،   وكان هذا احلل يعين االاراف عن األيديولو

لتصحيح وضع قائم، ومبا خيدم هذه األيديولوجياة نفساها وميناع    
سقوطها وزواهلا. ولكن كان احلل يف املقام األول يوفر عالجا للدول 

 اليت تطبق هذا النظام، للخروج من األزمة اليت متر هبا.
وعلى اجلانب اآلخر، شهد النظام االشتراكي عيوبا كثرية عند 

ورباتشوف ُسدة احلكم يف االحتااد  غاعتلى ميخائيل تطبيقه، إىل أن 
السوفييت، معقل النظام االشاتراكي، وبادأ يف تطبياق سياسااته     

ولكن ما أن بادأت   .1اإلصالحية اليت ُعرفت باسم "البرييسترويكا"
خطوات اإلصالح متضي قدما، حىت هتاوى اإلطار النظاري الاذي   

عاام  الار االشتراكية يف حيكم هذا النظام، ليسقط النظام بأسره، وتنه
، ويثبت خطأ أفكار ماركس اليت ظلت سارية قرابة سابعني  4884
 من الزمان. اعام

على أن هناك بعض الدول اليت رفضت أن تتخلى عن مباادئ  
النظام االشتراكي، ورأت أن هذا النظام ميكن أن يعمل جيادا بعاد   
إدخال بعض اإلصالحات عليه. فكان أن قامت الصني "بتطعيم" هذا 
النظام ببعض مبادئ نظام السوق، وذلك بتأكيد الادور األساساي   

م ذلك بتوجيه من السياسات للسوق يف ختصيص املوارد، على أن يت

اتشوف يف بورغللوقوف على فهم أكرب لسياسة البرييسترويكا اليت اتبعها  1
اليرييساوريتب: عفتةري جديةد   روسيا، راجع: حممد حسن يوس . 

، بتااري 4044. جملة األهرام االقتصادي، عادد رقام   ليالدنب رالببمل
48/3/4880. 
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االقتصادية الكلية )املالية والنقدية(، وبتوجيه من جاناب الدولاة.   
وهكذا استمر هذا النظام اجلديد يف العمل، ليصعد بالصني من جمارد  
دولة نامية إىل قوة كبرية تق  على أعتااب تاويل زعاماة العاامل     

 االقتصادية.
اكي كذلك إىل نشوة من ناحية أخرى، أدى اهنيار النظام االشتر

أنصار النظام الرأمسايل بانتصار مذهبهم، وطالبوا بالعودة إىل "النقااوة"  
اليت كان عليها من قبل حني وضع لدم مسيث وغريه من أنصار املدرسة 
الكالسيكية أسسه ومنهجه. ومن هنا ظهرت جمموعة فكرية جديادة  

لواقع صحة هذا ويف ا - new liberalsُعرفت باسم "الليرباليني اجلدد" 
االسم هو "الليرباليون اجملددون"، ألهنم مل يأتوا جبديد، ولكنهم قااموا  

بالتخلي  واناد، بالتجديد يف الفكر القائم وعادوا به إىل أصوله السابقة
، والرجوع إىل االعتماد التام على قوى السوق، نازمتاما عن أفكار كي

.. وظل احلال على ماا  وتقليص دور الدولة إىل أضيق احلدود املمكنة.
هو عليه، إىل أن حدثت األزمة العاملية الكربى اليت ضاربت النظاام   
 الرأمسايل يف مقتل، وما زال العامل يعاين من لثارها حىت هذه اللحظة.

ات من القرن املاضي، اتفق يومن املعلوم أنه حبلول أوائل التسعين
ه إلنعاش النمو معظم االقتصاديني الغربيني بشأن ما هو املطلوب عمل

يف دول اجلنوب. وأطلق على هذه السياسة العاماة اسام "إمجااع    
، وهو االسم الذي أطلقه عليها Washington Consensusواشنطن" 

John Williamsonجون ويليامصون 
وكان إمجاع واشنطن مبثابة  .1

                                     
1 Richards, A. & Waterbury, J. (2008). Re-mixing the 

Market and the State. In A. Richards & J. Waterbury 

(Eds.) A Political Economy of the Middle East: State, 

Class, and Economic Development (pp. 228-263). Boulder  
 Colorado: Westview. 
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رد فعل لعالج ما أصاب دول العامل النامي من تراكم االختالالت يف 
ساتراتيجيات  إلكلي وغريها من املشكالت اليت صاحبت االقتصاد ا

على حد رأي االقتصاديني املشااركني يف   ،النمو اليت تصممها الدولة
 هذا اإلمجاع.

وقد استمد هذا اإلمجاع امسه من الدعم الكبري الذي القاه مان  
حكومة الواليات املتحدة )خاصة وزارة اخلزانة األمريكية( وصندوق 

وليني، ومجيع هذه املؤسسات تقع مراكزها الرئيسية النقد والبنك الد
يف واشنطن، فمن هنا جاء امسه. ورغم أن تلك السياسات كانات  

هناا  فإمتثل حتديا كبريا أمام احلكومات املطلوب منها القيام بتنفيذها، 
ظلت العقيدة الراسخة هلذه املؤسسات اليت ال ميكان ألي أحاد أن   

 حييد عنها قيد أمنلة.
فهوم األساسي الذي يستند إمجاع واشنطن إليه هو أن وكان امل

األسواق تقود إىل النمو بطريقة أفضل من الدولة. ومن وجهة نظار  
هذا اإلمجاع، كان العالج املقترح للدول اليت عانت اقتصاداهتا مان  
اختالالت مالية من جراء تطبيقها لسياسات التصنيع بغرض إحاالل  

دولية املتعددة اليت حدثت يف عقاد  الواردات وغريها من األزمات ال
ات من القرن املاضي )مثل زيادة أسعار البتارول، وزياادة   يالسبعين

أسعار الفائدة على املستوى الدويل، والركود الاذي أصااب دول   
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( كان العالج املقترح هو "التثبيت" 

كيي  اهليكلاي" أو  على مستوى االقتصاد الكلي، والذي يعقبه "الت
اإلصالحات على مستوى االقتصاد اجلزئي، مثل حتريار األساعار   

 تباع برامج اخلصخصة.او
ووضع االقتصاديون املهيمنون على صياغة هذا اإلمجاع قائماة  
طويلة بأهم خطوات اإلصالح من وجهة نظرهم، وصل عدد بنودها 
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ا أطلاق  إىل عشرة. مث أضي  إىل هذه القائمة عشرة بنود أخرى فيم
 - Post-Washington Consensusعليه "ما بعد إمجاع واشانطن"  

على حد قول داين رودريك يف دراسته عن "إعادة الاتفكري بشاأن   
 .1سياسات النمو يف دول العامل النامي"

وكان تنفيذ العشرين بندا املقترحة مرة واحدة مبثاباة انتحاار   
ن هاذه  سياسي ألية حكومة تقوم به، حيث إن ذلك يتطلاب ما  

احلكومة الدفاع عن مجلة من املصاحل املتعارضة يف نفس الوقت. ولذا 
فقد ُكتب العشرات بل املئات من املقاالت واألحباث عان توقيات   
 -وترتيب بنود تلك القائمة، ولكن ظل التطبيق الفعلي هلذه القائمة 

هو "افعل كل ما تستطيعه، وباأكرب قادر    - كما يقول رودريك
اليت تقدر عليها". وال حظ رودريك وحباق عادم    ممكن، وبالسرعة

 وجود أي تربير نظري اقتصادي هلذه املمارسات.
ومان ورائهاا    -ولكن رغم ذلك، ظلت الواليات املتحدة 

تفرض هذا النموذج علاى دول العاامل    - مؤسستا بريتون وودز
باعتبارها أكرب قوة سياسية واقتصادية على مستوى العامل. وسعت 
من خالل "العوملة االقتصادية" إىل إحالل "السوق احلرة العاملياة"  
حمل الثقافات واألنظمة االقتصادية املتعددة اليت كان العامل يتسع هلا 

ألنظمة يف ساوق حارة   دائما، إذ حاولت دمج هذه الثقافات وا
على حد قول جون جاراي يف كتااب "الفجار    ، عاملية واحدة
.2الكاذب"

1 Rodrik, Dani. (2004). Rethinking Growth Policies in the 

Developing World. Luca d'Angliano Lecture in 

Development Economics, Turin, Italy, October 8.

. ترمجة: أمحاد  الفجو التبذ : يرذبم الويمسبلية الببمليةجون جراي.  2
.3000فؤاد بلبع. القاهرة: مكتبة الشروق، 
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وكانت األمور تسري على نفس املنوال، إىل أن حدثت األزماة  
املالية العاملية. فوجدت كربى الدول الرأمسالية أن "يد السوق" قاد  
 أصاهبا الشلل، لتصاب اقتصاداهتا بأسوأ أزمة حتدث على مر التاري .
وهتاوت النظريات املؤيدة لقوى السوق، لنجد يف التطبيق الفعلي أن 
تلك الدول تقوم بعمليات تأميم لبعض البنوك الكابرية أو دخاول   

وهي اإلجراءات االشتراكية اليت طاملاا حاذر   ، فيها االدولة شريك
إمجاع واشنطن دول العامل النامي من تنفيذها، ومن املغبة العظيمة اليت 

 عدم التخلي عنها.تترتب على 
وهكذا ليس من شك يف أن مجيع برامج اإلصالح االقتصاادي  
اليت أشرف على تصميمها كل من صندوق النقد والبنك الدوليني قد 
وجهت جل اهتمامها إىل النواحي املالية، ومل توجه أد  اهتماام إىل  
القطاعات احلقيقية إال يف الوثائق اليت كانت تصدر عنهما وحسب. 

ساتراتيجيات تشاجيع   إأمهية خاصة او وكانت هذه الربامج تويل 
، هبدف دمج االقتصادات الوطنية يف export promotionالصادرات 

منظومة االقتصاد العاملي، يف مقابل التخلي عن إستراتيجية اإلحاالل  
حمل الواردات، اليت كانت هتدف أساسا إلقامة صاناعات كثيفاة   

ما ناتج عان    وخفيفة متنوعة ختدم االقتصادات الوطنية. وكان أهم
ذلك تدهور أوضاع الفقراء على مستوى العامل، وزياادة أعادادهم   
بدرجة غري مسبوقة من قبل، للدرجة اليت أصبحت تناذر حبادوث   

 قالقل اجتماعية يف مناطق كثرية من العامل.
ورغم كثرة االنتقادات اخلاصة هبذا األمر اليت وجهت إىل تلك 

لسياسات يف تلك املؤسستني صممي امل كانتالربامج أثناء تنفيذها، 
وجهات نظر مغايرة لذلك، واعتمدوا على نظريات خمتلفة لتربير ماا  
ينادون به. ومتثلت أهم احلجج اليت دفعوا هبا يف تبنيهم للعمل هباذه  
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 hypothesis of trickleاأليديولوجيات يف نظرية القطرات املتساقطة 

down.
كتاباهDebraj Rayووفقاا ملاا يقولاه ديارباج راي      يف

يتم1"اقاصبديبت الانمية" ، مل تكن فكرة نظرية القطرات املتساقطة
أيضا بل دوائر صانعي القرار يف الدول النامية وحسب، بني تداوهلا
اقتصادات األسواق الصناعية مثل الواليات املتحادة كاذلك. يف
وقليل للنمو بسيطة، ومفادها أنه مع حتقيق معدالت كافية والفكرة

الت التنميةمن مثار لتصحيح عدم العدالة يف توزيع الدخول، فإن دخل
سايزيد أو تتساقط يف هناية األمر إىل الفقراء، حياث تنفذ سوف
غاري العمالاة غالباا هو تقدميه )الذي يستطيعون ما على الطلب

 املاهرة(.
ن هذا االفتراض كان بعيدا عن التحقياق.  إولسنا حباجة للقول 
 للحدوث دائما أن األشخاص األغنيااء يف  ذلك أن األقرب احتماال

أي جمتمع تغلب عليه عدم العدالة يف توزيع الدخول يسعون إلداماة  
وجودهم وأوضاعهم النسبية. وال يتحقق ذلاك بأعماال أحادياة    
مدروسة وحسب )فاألفراد عادة يكونون قلة مهما بلغ عددهم للتأثري 

خيلاق األغنيااء   يف أعمال االقتصاد بأكمله(. وبدال من ذلك، قاد  
الطلب على املنتجات، ومن مث املدخالت، اليت ال ميكن إال لألغنيااء  
فقط أن يعرضوها. كما أن الطبقات مرتفعة الدخل يف الدول النامية 
غالبا تكون طبقات مسرفة ال تدخر وال تستثمر، بل تبدد الفاوائض  
ماا  اليت تتراكم لديها يف مصارف استهالكية ال تفيد اجملتمع. وهذا 

أدى إىل تناقص معدالت النمو يف تلك الدول.

1 Ray, Debraj. (1998). Development Economics. Princeton, 

N. J.: Princeton University Press. P: 226.
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وهكذا مل يكتب ملفهوم القطارات املتسااقطة الاذي تبنااه     
ن يف كل من صندوق ون، وعلى رأسهم املسؤولون الغربيواالقتصادي

النقد والبنك الدوليني، االستمرار، حيث كان ميالده مليئا بالشكوك 
ية الراهنة لتذهب مبا تبقى من يف فعاليته. مث جاءت األزمة املالية العامل

 أفكار هلذه النظرية.
إن ما جيعل األزمة املالية العاملية الراهنة شاديدة الوطاأة هاو    
تضمنها لتشابكات عديدة للغاية، اليت هلا تاداعيات كابرية علاى    
االقتصاد احلقيقي. وهذا هو ما يفسر فشال العاالج اجلزئاي يف    

ىن لخر: هذا ما يفسر عدم استئصال هذه األزمة من جذورها، أو مبع
جناح خطط اإلنقاذ اليت تعهدت كربى الدول الرأمسالياة بتطبيقهاا   
وتريليونات الدوالرات اليت ألزمت نفسها بضخها يف األساواق أو  
 على األقل عدم تأثريها مباشرة، وذلك يف اعتقاد الكثري من اخلرباء.
عيد لقد قام على إرساء األساس للعوملة االقتصادية علاى الصا  

العاملي أربعة العبني رئيسيني، هم: صندوق النقد الادويل، والبناك   
الدويل، والشركات متعددة اجلنسيات، ومنظمة التجارة العاملية )منذ 
إنشائها مؤخرا(. ومل يكن لدى أي مان هاؤالء املؤسساات أد     
استعداد لسماع لراء الدول اليت يريدون تطبيق براجمهم فيها. وكانت 

ربامج تصب يف مصلحة األغنياء، ونتج عن ذلك ازدياد معظم هذه ال
 معدالت الفقر بشكل غري مسبوق على الصعيد العاملي.

وكان أهم املبادئ اليت دافعت عنها هذه املؤسسات، مبسااندة  
شرسة من الدول الصناعية وعلى رأسها الواليات املتحدة هو مبادأ  

ت دائما غري متناسقة حترير التجارة. على أن هذه التجارة العاملية كان
وذلك على حد قول ، وغري عادلة وتصب يف مصلحة الدول الصناعية

جوزي  ستيجلز، احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد، والذي كان 
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يشغل منصب كبري االقتصاديني يف البنك الدويل سابقا. أو على حد 
قول سكوت ماك نيلي مدير مؤسسة سان ميكرو سيستم "أن املسألة 

 to have lunch ون يف املستقبل هي: إما أن تأكل أو أن تؤكل"ستك

or be lunch. 
لقد كان من أهم نتائج احلركة األخرية للعوملة اليت بدأت مناذ  

ات القارن  يا هناية احلرب العاملية الثانية، وتزايدت وتريهتا منذ مثانين
صات احمللياة  راملاضي زيادة اجتاه الثراء من خالل التعامالت يف البو

، وذلك يف مقابال  financializationوالدولية، وهو ما يطلق عليه 
، وهو االجتاه الاذي  industrializationضع  االجتاه او التصنيع 
ات من القرن املاضي كأساس لتاراكم  يكان سائدا حىت هناية السبعين

 ات.الثرو
كان  ،1وعلى حد قول جون جراي يف كتابه "الفجر الكاذب"

من نتيجة تطبيق مبادئ السوق احلرة بصفة عامة زيادة بؤس العمال، 
حيث تطلب األمر تغيري دور النقابات العمالية وإضعافها. وأصبحت 
سوق العمل األمريكية مبثابة النموذج الذي سارت علاى هدياه أو   

يع الدول سواء املتقدمة أو النامية. ومن لذي ُفرض على مجباألحرى ا
اجلدير بالذكر أن سوق العمل األمريكية متتاز بعدة خصائص، لعال  
من أمهها ارتفاع مستوى احلراك فيها، ومرونتها الشديدة يف ختفيض 
األجور، وقدرهتا على ختفيض التكالي  ملصلحة أربااب األعماال.   

الذين ميتازون غالبا وهي خصائص تصب كلها يف غري صاحل العمال، 
مبهارات حمدودة جتعلهم يرضون بأقل من احلد األد  الالزم إلعالاة  
ذويهم. وكانت النصيحة اليت أسديت ألفراد الطبقة الوسطى السابقة 
هي التعامل يف األوراق املالية، نظرا لعدم انتمائهم للعمال يف أياة   

                                     
 جون جراي. مرجع سبق ذكره. 1
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الء شركة أو مؤسسة بعينها. وكان ذلك بالطبع يعين ضاياع هاؤ  
األفراد لدى أية هزة أو أزمة قد تصيب نظام األوراق املالية، وهاي  
األمور اليت تكررت كثريا خالل العشرين عاما املاضاية، مماا أدى   
الزدياد البؤس وانتشار الفقر بدرجات كبرية وغري مسابوقة علاى   

والدروس املستخلصة من كل ما سبق هي: مستوى مجيع دول العامل.
ظرية مهما كانت وجاهتاها وقاوة منطقهاا ال    أن األفكار الن ●

بد أن يضااف   تستطيع الصمود يف عامل التطبيق الفعلي، بل ال
إليها من وقت آلخر، لتصحيح مسارها ومبا خيدم الدولة الايت  
تطبقها يف هناية األمر ويؤدي لتحقيق مصاحلها. فلايس مان   
املعقول أن نعمل على أن تظل النظرية صحيحة لتسقط الدولة. 

ذا ما حدث يف دول العامل الرأمسايل بعد أزمة الكساد الكابري  ه
يف ثالثينيات القرن املاضي، وهو ما حدث يف الصني يف الوقت 

 الراهن. 
وما نستخلصه من األزمة املالية العاملية احلالية هو انتهاء عصار   ●

فلن تظل الواليات املتحدة ودول أوربا الغربية  ،األيديولوجيات
الفكري للفكر الرأمسايل، بل سوف تقوم بإدخال  حبيسة اإلطار

الكثري والكثري من التعديالت عليه، مبا يواكب مصاحلها اخلاصة 
ويؤدي يف النهاية إلعادة النظام الرأمسايل نفسه إىل احلياة مان  

 جديد.
وهذا هو الدرس الذي جيب أن تتعلمه مجيع الادول النامياة.    ●

جي معاني والتمساك   فليست العربة بتطبيق منهج أياديولو 
بقواعده، بل األهم تطبيق النظام االقتصادي الذي يكفل حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، والذي يعمال علاى   

دخول هذه الدول إىل مصاف الدول املتقدمة.
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إن األزمة املالية اليت ضربت كربى االقتصاادات الرأمسالياة يف   ●
أمام دول العامل النامي يف طريقة  مقتل، لتفتح الباب اآلن واسعا

هاا.  ءمفاوضاهتا مع املؤسسات الدولية والدول اليت تقا  ورا 
فعلى الدول النامية أن حتذو حذو الدول املتقدمة يف تطبيق ماا  

تباع ايناسبها من سياسات حتقق مصاحلها، وعدم التعويل على 
منهجية واحدة والتمسك بأصولية اقتصادية ال ميكان احليااد   

إذ إن هذه املنهجية واألصولية الرأمسالية قد ثبت فشالها   ،اعنه
فشال ذريعا يف عقر دارها، كما أن الدول املنادياة باااللتزام   

تباع تعاليمها هي أول مان انقلاب عليهاا    ااحلريف لتطبيقها و
وختلت متاما عنها، واتبعت بدال منها السياسات اليت تكفل هلاا  

سبل النجاة.

في العالمة بيا دور الدولة وموي الخوق رابعأ: إ أدي النظر
رغم أن بيع السلع واخلدمات يشكل أساس اجملتمع الرأمساايل،  

إن هناك بعض احلاالت اليت ال تستطيع األسواق فيها توفري مجياع  ف
السلع واخلدمات املرغوبة، أو أهنا توفر تلك السلع واخلدمات بوسائل 

اك قناعة بني عدد كبري تؤثر سلبيا على اجملتمع ككل. وعلى ذلك هن
من االقتصاديني بأن نظام السوق مبفرده ال ميكناه القياام جبمياع    
الوظائ  االقتصادية، بل سيكون مطلوبا التادخل بإحادى أدوات   
السياسات العامة لتصحيح مسار ذلك النظام وتوجيهه مبا يعود بالنفع 
على مجيع أفراد اجملتمع واستكمال ما يوجد به من نقص يف بعاض  

 اجملاالت.
، أي عدم قادرة بعاض   market failureفشل السوق  دويع

النتائج  مناألسواق غري اخلاضعة للرقابة على ختصيص املوارد بكفاءة، 
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اليت تربر تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي. فحينما تفشل األسواق 
يف أداء مهمتها، تكون السياسة العامة هي البديل لعالج هذا القصور 

لكفاءة االقتصادية. وهناك بعض النظريات والنمااذج الايت   وزيادة ا
تقصر تدخل الدولة على احلاالت اليت حيدث فيها فشل لألساواق،  
وذلك بشرط قيام احلكومات بأداء جيد يف تلك احلاالت. وتشامل  

مان:   السلع واخلدمات اليت قد ال توفرها األسواق بشكل أمثل كال
الدفاع القاومي  واحلفاظ على البيئة والقانون والنظام العام والتعليم 

خدمات الرعاياة  واملستشفيات والرعاية الصحية والطرق واجلسور و
 خل.إالنقل العام... واالجتماعية 

ولكي نصل إىل االستنتاج بأن األسواق تؤدي عملها بكفااءة،  
فإن ذلك يأيت بعد سلسلة من االفتراضات حول طبيعة عمل تلاك  

ه االفتراضات على أرض الواقاع، فاإن   فإذا مل حتدث هذ ،األسواق
ستعرض فيما يلي أاالستنتاج بكفاءة توازن السوق قد يفقد صحته. و

بعض احلاالت الصرحية اليت تستدعي تادخل الدولاة يف النشااط    
 االقتصادي لتنظيمها وضمان كفاءة إنتاجها وتوزيعها:

أوال: حينما ال تتوافر املنافسة الكاملة يف األسواق. ففي الواقاع،  
عادة تكون األسواق بعيدة عن وضع املنافسة الكاملة. فتتميز بعاض  
األسواق بوجود بائع واحد أو مشتٍر واحد )أو جمموعة صغرية منهم(، 
والذين يكون بقدرهتم التحكم يف أسعار السوق. ويطلق علاى هاذه   

. market powerأثري يف األسعار اسم قاوى الساوق   القدرة على الت
وميكن لقوى السوق أن جتعل األسواق غري كفؤة ألهنا جتعال الساعر   

 والكمية بعيدين عن توازن العرض والطلب.
ثانيا: يفترض التحليل االقتصادي أن الناتج من تفاعل األسواق 

يف دنيا  ال يؤثر إال على البائعني واملشترين يف هذا السوق فقط. ولكن
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الواقع، أحيانا تؤثر قرارات البائعني واملشترين على األفراد الاذين ال  
يشاركون يف السوق على اإلطالق. واملثال الكالسيكي على ذلاك  
هو التلوث كناتج للسوق يؤثر على الناس غري املشتركني يف تعامالت 
السوق. ويطلق على هاذه اآلثاار اجلانبياة اسام اخلارجياات      

externalities  وتؤثر على الرفاهة يف السوق حبيث جتعلها تعتماد ،
على ما هو أكثر من جمرد القيمة اليت حيصل عليها املشترون والتكلفة 
اليت يتحملها البائعون. وحيث إن املشترين والبائعني ال يأخذون هذه 
اآلثار اجلانبية يف احلسبان حينما يتخذون القارار بالكمياات الايت    

وهنا، لذا ميكن أن يكون التوازن يف السوق غاري  يستهلكوهنا أو ينتج
 كفؤ من وجهة نظر اجملتمع ككل.

كل احلاالت السابقة استدعت تادخل الدولاة يف النشااط    
االقتصادي بغرض التنظيم وضمان إنتاج تلك السالع واخلادمات   
بالشكل األمثل. على أنه يظل السؤال )ماذا جيب على احلكوماات  

مادى   داجلدال املستمر بني اجلميع. ويععمله ( يشكل تقريبا حمور 
تدخل احلكومة أحد أهم االنقسامات األيديولوجية يف هذا الشاأن.  
وهنا ميكننا التمييز بني اجتاهني واضحني: أحدمها يف أقصى الايمني،  
حيبذ أن يظل التدخل احلكومي يف حدوده الدنيا، وجيادل بضارورة  

د أنفساهم. واآلخار يف   ترك عملية صنع القرارات االقتصادية لألفرا
أقصى اليسار، حيبذ التدخل احلكومي الكامل يف االقتصاد، وياؤمن  
بأن القرارات وامللكية اجلماعية وتدخل الدولة هي وحدها الكفيلاة  
حبل املشكالت االجتماعية وعالج مظاهر عدم املساواة الكامناة يف  

 النظام الرأمسايل.  
ز بني أربع مراحل رئيسية وخالل القرنني املاضيني، ميكننا التميي
مر هبا تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي:
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 الدولة الحأرخة -0

القرنني الثامن عشر والتاسع عشار   يفاقتصرت أعمال الدولة 
على أعمال اجليش والشرطة والقضاء، ومن هنا جاءت تسمية الدولة 

ة من باحلارسة. فقد مثلت فترة هناية القرن الثامن عشر املرحلة األخري
وهي الفترة اليت افرطت فيهاا احلكوماات بشاكل     ،1املركنتيلية

جوهري يف تفصيالت االقتصاد. ومت توجيه القوانني بصفة خاصاة  
لتطوير ثروة وقوة الدولة من خالل تقييد التجارة اخلارجية، ولكناها  
استلزمت كذلك سن القوانني الداخلية اليت توجهت إىل األغاراض  

العام هو استخدام احلكومة لتحقيق مزيد مان   القومية. وكان اهلدف
الغايات االقتصادية للدولة. وهكذا كان دور احلكومة يف ظل نظاام  
املركنتيلية واسعا وفضفاضا، وبعبارة أخرى كان اجلانب السياساي  

 للمجتمع يطغى على اجلانب االقتصادي.
مث جاء لدم مسيث بأفكاره رد فعل ضاد نظارة املاركنتيليني    

فكان كتابه "ثروة األمم" أحد أعظم النصاوص النظرياة   للمجتمع، 
وأكثرها تأثريا، حيث جادل فيه بأمهية تقليل دور احلكومة إىل احلاد  
األد . وهكذا كانت رؤية مسيث للحكومة أن تقوم بدور أقل مماا  
كانت تلعبه يف ذلك الوقت. ووفقا آلدم مسيث، فإن دور احلكوماة  

 ينحصر فيما يلي:
ع: وهذا هو دور احلكومة دائما، بل لعله السابب  واجب الدفا -4

 الرئيسي وراء وجود احلكومة على اإلطالق.

                                     
هي مذهب اقتصادي ساد خاالل القارن    mercantilismاملركنتيلية  1

السابع عشر وأواخر القرن الثامن عشر، يرى أن من مصلحة أي دولة أن 
تعمل دائما على حتقيق فائض يف صادراهتا على وارداهتا، حبيث يكاون  

 الرصيد املتحقق يف صورة فضة أو ذهب.
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 إرساء نظام قضائي فعال: وهذا الدور يتضمن جمالني رئيسيني: -3

فمن ناحية، يعد هذا الدور امتدادا لدور الدفاع ولكان   ●
داخل الدولة، حيث حيتاج اجملتمع حلماية نفسه من هؤالء 

 الذين ال يرغبون يف التقيد بقواعده.  

ومن ناحية أخرى، يتضمن هاذا الادور تعضايد دور     ●
السوق. فنظام السوق احلر الذي كان يتبناه مسيث حيتاج 

ذ العقود ويضمن حقوق امللكية. نظاما قضائيا يسمح بتنفي
 فبخالف ذلك لن تتمكن األسواق من أداء عملها بكفاءة.

توفري السلع العامة: وهذا الدور يعد من أعقد أدوار احلكوماة،   -1
حيث يعد من الصعوبة حتديد السلع اليت ميكن أن تندرج حتات  
مسمى السلع العامة، إال أنه ميكن حصارها يف إقاماة البنياة    

 وتوفري التعليم. األساسية

من وجهة نظر لدم مسيث، فإن الدور املرغوب للحكومة هاو  
أن تظل بعيدة عن احلياة االقتصادية كلما كان ذلك ممكنا، وعادم  
التدخل ألداء أية وظائ  تتجاوز تلك الوظائ  الاثالث املاربرة.   

)أو االقتصاد املرسل(  laissez-faireولذلك فإن مبدأ "دعه يعمل" 
كومة جيب أن تتخلى عن التدخل يف التجارة، وهذا هو يعين أن احل

بالضبط ما كان يدافع عنه أنصار السوق احلر األوائال كأفضال   
وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي. ذلك أن عمليات السوق بنفساها  
سوف تقود إىل نتائج كلية أفضل مما ميكن حتقيقه يف ظال تادخل   

 احلكومة.
فاحلياة  ،هو نقيض املركنتيليةويعد أساس هذه النظرية بالكامل 

االقتصادية أكثر أمهية من السياسة. فالسياسة واملؤسسات احلكومياة  
ببساطة هي أقل أمهية من احلافز على حتقيق النفع الذايت من خاالل  
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النظام االقتصادي. وجيب أن تظل احلكومة جمرد داعم لعمل السوق، 
ار لدم مسيث يف مالذ أخري. وتكمن أمهية أفككوأن تتصرف طواعية 

استمراريتها بصورة فعالة حىت يومنا هاذا. ويارى االقتصااديون    
النيوكالسيكيون أو الليرباليون املعاصرون أن لدم مسيث هاو احملفاز   

الرئيسي ألفكارهم.

الدولة الماد أة )دوي الرفأهة( -2
يف القرن التاسع عشر، وبصفة خاصة يف بريطانيا، كانت هناك 

امة دولة احلد األد  مان التادخل يف النشااط    حماوالت جادة إلق
االقتصادي اليت نادى هبا مسيث وأتباعه. ومع ذلك، فارغم زياادة   
مستويات املعيشة بصفة عامة يف بريطانيا يف العصار الفيكتاوري،   
كانت توجد بعض اجلوانب السلبية اليت مل ميكن جتنبها، مثل استغالل 

تدين خدمات الصحة العامة. عمالة األطفال، وعدم توافر املساكن، و
وكان ذلك جزئيا كرد فعل لإلفراط يف رأمسالية االقتصاد املرسال،  
حيث جادل ماركس وغريه يف منتص  القرن التاسع عشر بوجاود  
تناقضات داخل النظام الرأمسايل، وأن هذه التناقضات تقود حتما إىل 

رف فيما استغالل العمال. ومع هناية القرن التاسع، بدأت دعائم ما ُع
يف الظهور، لكي تقضي على بعض  welfare stateبعد بدولة الرفاه 

املظاهر السيئة للرأمسالية من خالل إعادة حتمل الدولة ملسؤوليتها عن 
 رفاهة مواطنيها.

ات مان  يوعادة تعود نشأة دولة الرفاه إىل أملانيا يف عقد الثمانين
مارك بعض املزاياا  القرن التاسع عشر، حينما رأى املستشار أوتو بس

االنتخابية يف توسيع نطاق العمل مبزايا التأمينات االجتماعية. على أن 
الدافع الرئيسي يف أملانيا كان مواجهة املخاطر السياسية واالجتماعية 
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اليت تواجه النظام من العمال االشتراكيني اليت كانت يف نظر بعاض  
 املعاصرين "نذيرا بالثورة واالنقالب".

وجود مزايا انتخابية يف اعتماد العمل بتلك أن ومما ال شك فيه 
الربامج، كما أن اعتماد العمل بربامج الرعاية االجتماعية كان مرتبطا 
بتوسيع احلقوق الدستورية للمواطنني. وتعالت املخااوف يف ذلاك   
الوقت من أن توسيع نطاق التصويت ميكن أن ينتج عناه انتخااب   

برامج راديكالية فيما يتعلق بإعادة التوزياع،  أحزاب اشتراكية ذات 
وهي املخاوف اليت مل يكش  عنها مجيعا بعد. ولكن كاثري مان   
الناس، مبا يف ذلك الفقراء، ميكن أن يقوموا بالتصويت لألحزاب اليت 
وعدت بتخفي  بعض من متاعبهم االقتصادية مبجارد أن يفاوزوا   

دمات للعامة جازءا  باالنتخابات. وقد أصبحت الوعود أو تقدمي اخل
ات القارن املاضاي،   يا هاما من التنافس بني األحزاب. ومنذ ثالثين

لتسمح بدور رئيسي للحكومة يف إرسااء   نازظهرت نظريات كي
 االستقرار لالقتصاد وعالج األمراض االجتماعية.

وهكذا، فبحلول القرن العشرين، كان للعدياد مان الادول    
اعية. على أنه بسبب اساتمرار  األوربية برامج ضخمة للرعاية االجتم

سيادة فكر االقتصاد املرسل، فلم ينفذ أول برنامج يف اململكة املتحدة 
فاذ أي  نإال قبل احلرب العاملية الثانية، أما يف الواليات املتحدة فلم ي

برنامج للرعاية االجتماعية فيها إال بعد جميء روزفلت للسلطة خالل 
. مث تبنت اململكة املتحدة برناجماا  ات من القرن املاضييفترة الثالثين

لتأميم الصناعة هبدف ضمان االحتفاظ بأهم حماور االقتصاد يف أيدي 
القطاع العام، ولكن مل تصمم الواليات املتحدة برناجما مشااهبا. ويف  
الفترة بعد احلرب العاملية الثانية، تبنت معظم الدول األوربية بارامج  

هبدف تأمني مواطنيهم "من املهاد  أكثر وضوحا للرعاية االجتماعية 
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شاملة  اإىل اللحد". فوفرت تلك الربامج إعانات كبرية للبطالة، ونظم
للرعاية الصحية، ومساعدات للتعليم، وإعانات اجتماعية اساتهدفت  
احملتاجني. كما منا قطاع املشروعات العامة بسرعة كبرية يف أجازاء  

، وهبدف عادم  عديدة من أوربا حتت ضغوط احلركات االشتراكية
 وقوع املستهلك فريسة الستغالل الصناعات اهلامة.

وليس هناك من شك يف وجود منافع عديدة من برامج الرعاية 
االجتماعية للطبقات العادية مان اجملتماع. واساتجابة للضاغوط     
االنتخابية، فقد وفرت احلكومات الغربية فرصا أكرب يف جمال التعليم 

الصحية، كما وفرت مسااعدات علاى   جلميع املستويات، والرعاية 
الدخول للمتقاعدين أو غري املوظفني، وهو ما يعين اطراد الزياادة يف  

ات أو أوائل يحجم احلكومات ونوعيتها على األقل حىت هناية السبعين
ات من القرن املاضي. ورغم ذلك، مل تكن فكرة دولة الرفاه يالثمانين

د اجلانب السياسي علاى  مبنأى عن اجلدال. فهي كانت حماولة لتأكي
اجلانب االقتصادي، ومن مث كانت مناقضة لنظام االقتصاد املرسال  

 متاما. ولكن ظهرت على السطح ثالث مشكالت:
كانت هناك مشكلة التمويل: فيجب على احلكوماة أن جتاد    (4)

األموال الالزمة لسداد فاتورة برامج الرعاية الصحية، واليت جيب 
من الضرائب على الثروة الايت يقاوم   أن تقتطع يف لخر األمر 

 النظام االقتصادي بتجميعها.

وارتبط بالنقطة األوىل، أن الربنامج السياسي من هاذا الناوع    (3)
اعتمد على الدعم السياسي واسع النطاق من مجياع طبقاات   
ات يالشعب، والذي خفت وتريته فيما بعد منذ أواخر السابعين 

 ااملاضي. فقد أمسكت حكومتا ات من القرن يوطوال الثمانين
ان وتاتشر مبقاليد األمور يف كل مان الوالياات املتحادة    غري



79

وبريطانيا على التوايل، ونشرتا االمتعاض يف أااء اجملتمع مان  
حجم احلكومة ومن نوعية الدور املنوط هبا ومن االعتماد على 

أموال الضرائب يف متويل برامج الرعاية الصحية.
ت االقتصادية والسياسية اليت تاوفر اخللفياة   أصبحت النظريا (1)

النظرية لدولة الرفاه أقل جاذبية عن ذي قبل. ففاي اجلاناب   
-neoاالقتصادي، جاءت املدرساة الكالسايكية اجلديادة    

classical  .لتتوىل الصدارة، ولتنشر اعتراضاهتا على دولة الرفاه
تماع  فقد دافعت املدرسة الكالسيكية اجلديدة عن العودة إىل جم

اقتصادي أكثر ديناميكية يعتمد مرة أخرى علاى أفكاار لدم   
 مسيث.

الدولة المناجة )اال ارايية( -0
يف االحتاد  4847كان من نتائج الثورة البلشفية اليت حدثت عام 

يت ظهور الدولة املنتجة، اليت متتلك جزءا كبريا مان وساائل   االسوفي
تج القومي. مث أخذ هاذا  اإلنتاج، وتقوم تبعا لذلك جبزء كبري من النا

النموذج يف االنتشار فيما ُعرف مبجموعة الدول االشتراكية، وعادد  
كبري من الدول النامية اليت انتهجت هذا النهج. وظل هذا النماوذج  

ات من القارن  ييت يف أواخر الثمانيناقائما، حىت اهنيار االحتاد السوفي
 منوذج الدولاة  املاضي. وأدى اهنيار هذا النموذج للرجوع بقوة إىل

احلارسة، مع القيام ببعض التطويرات عليه، ليظهر منوذج جديد فيما 
.entrepreneurُعرف بنموذج الدولة املنظمة 

الدولة المنظمة )المدير( -4
ات مان  يات وأوائل التساعين يشهدت الفترة من أواخر الثمانين

كانت  القرن املاضي حتوال يف هيكل القطاع العام على مستوى العامل،
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اإلدارة العامة يف التحول تدرجييا من كوهنا ف ،بدايته يف الدول املتقدمة
صارمة وهرمية يغلب عليها الطابع البريوقراطي، وهو الوضاع   انظم

معظم سنوات القرن العشرين، بدأت يف التحول  يفالذي كان سائدا 
إىل نظم أكثر مرونة تعتمد على لليات السوق. ومل يكن هذا التغايري  

رد خطوة إصالحية أو تغيري يف أسلوب اإلدارة، بقدر ما كان نابعا جم
من التغري الذي طرأ على الدور الذي تلعبه احلكومة يف اجملتماع ويف  
طبيعة العالقة السائدة بينها وبني املواطنني. كما أصبح ُينظر إىل النظم 

و مان  التقليدية لإلدارة العامة نظرة ازدراء سواء من الناحية النظرية أ
الناحية العملية، ومن هنا أصبح اعتماد العمل بنظم جديدة لاإلدارة  

العامة يعين ظهور منوذج جديد حيكم عمل القطاع العام.
وقد فرض هذا النموذج اجلديد حتديا مباشرا ملا كان ينظر إلياه  

لإلدارة العامة.   ةفيما سبق على أنه من املبادئ األساسية بل ورمبا اخلالد
ه املبادئ: أن احلكومات جيب عليها تنظيم نفسها وفقا وأول هذ ●

ملبادئ اهلرمية والبريوقراطية اليت شرحها بوضوح عامل االجتماع 
عناد حتليلاه للنماوذج     Max Weberاألملاين ماكس فيارب  

الكالسيكي للنظم اإلدارية. وقد ساد العمل هبذه املبادئ بصفة 
بالقبول العام بل خاصة يف مؤسسات القطاع العام، رغم متتعها 

والتطبيق من جانب بعض املؤسسات اخلاصاة. وقاد كاان    
املفترض أن االلتزام الدقيق هبذه املبادئ سوف ياوفر سابيال   

وحيدا لتشغيل املنظمة، هو أفضلها على اإلطالق.  
أنه مبجرد أن تقاوم احلكوماة بإحادى     :وثاين هذه املبادئ ●

واخلدمات مان  العمليات، فسوف تصبح موردا مباشرا للسلع 
خالل التنظيم اإلداري. وكان التوريد املباشر هو إجراء التشغيل 

املعتاد حينئذ من احلكومات.
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ثالثا: كان من املفترض إمكان فصل األمور السياسية واإلدارية  ●
بعض. فاإلدارة هي عملية تنفيذ القواعد، يف حاني  عن بعضها 

إرادة القياادة  ينصب اهتمام السياسة أو اإلساتراتيجية علاى   
 السياسية. وقد كان هذا مفترضا لضمان حتقق املساءلة.

رابعا: كان ُينظر إىل اإلدارة العامة على أهنا نوع خااص مان    ●
يوظا    ؤاإلدارة، ومن مث تتطلب وجود جهاز بريوقراطي كف

مدى احلياة، مع القدرة على خدمة أي قيادة سياسية تعتلي قمة 
نظر عن كوهنا ذات توجهاات  السلطة على حد سواء، بغض ال

 ميينية أو يسارية أو وسط.

فلم يعد توفري السالع   ،وقد تعرضت كل هذه احلقائق لالختبار
واخلدمات احلكومية يتم عن طريق اجلهاز البريوقراطي فقط. كماا  
قامت احلكومات باعتماد العمل بنظم اإلدارة املرنة الايت ابتكرهاا   

كومات التشغيل بطرق غري القطاع اخلاص. كذلك أصبح مبقدور احل
 للسلع واخلدمات. امباشر امباشرة بدال من كوهنا موفر

وتتزايد الدعوات املطالبة بتطبيق لليات أفضل للمساءلة يشاغل  
اجلهاز البريوقراطي من خالهلا بصورة منفصلة عن اجملتماع. ولكان   
ضع  تبين وجهة النظر القائلة بضرورة مساندة الظروف غري املعتادة 

الة. ويف الواقع، بينما تستحق مجيع هذه النقاط مناقشة أعماق،  للعم
فإن النقطة الرئيسية من هذا النقاش هي بطء حدوث أي تغيري إمجايل 

 يف مهام الوظيفة العامة خالل معظم فترات القرن املاضي.
ات من القارن املاضاي تدشاني    يوقد شهدت بداية التسعين

دياد للدولاة يف النشااط    الكتابات اليت تنادي بالبحث عن دور ج
االقتصادي. ومنذ ذلك احلني، ظهر منوذج جديد إلدارة القطاع العام 
يف معظم الدول املتقدمة. وقد ظهر هذا النماوذج اجلدياد حتات    
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مسميات عديدة، لكن مجيعها هلا نفس املدلول، ومن ذلك:
managerialismاالعتماد على مبادئ اإلدارة العامة اجلديدة  -

new public managementالعامة اجلديدة  اإلدارة -

 market-based publicاإلدارة املعتماادة علااى السااوق  -

administration

 entrepreneurial governmentاحلكومة "املنظمة"  -
وركزت هذه النظرة علاى داخال املنظماة، وتضامنت أن     
التغيريات اجلوهرية مطلوبة، خاصة للعمالة، لكنها مل تشر إىل بعاض  
اخلصائص الرئيسية لإلدارة العامة اجلديدة. ولعل أهم هذه التغيريات 
ما جاء يف النظر إىل جتديد دور احلكومة حبيث يصبح ممااثال لادور   

 "املنظم" يف النشاط االقتصادي.
فمن املعلوم أن العنصر الرابع من عناصر اإلنتاج هو املانظم  

Entrepreneur اإلنتاج أن تنجح، إذ ، الذي بدونه ال ميكن لعملية
 ،يقوم املنظم بدور هام يف مزج وترتيب العناصر الثالثاة املتبقياة  

معا لتحقيق أقصى إنتاج ممكن مان   ،العمل ورأس املال واألرض
العناصر املتوافرة. فاملنظم وفقا هلذا الدور هاو الاذي يتحمال    
املخاطر نتيجة إنشائه للمشروع وقيادته له، ويترتب علاى هاذه   

عدم ضمان عائد ثابت له، وإمنا يتمثل دخلاه يف عائاد    املخاطر
يتذبذب بني االرتفاع واالففاض، مبا يف ذلك احتماالت حتمال  

خسارة.
هذا هو الدور اجلديد الذي كان على احلكومة أن تلعبه يف فترة 

ات من القرن املاضاي  يالعشرين عاما املاضية. فبدءا من أوائل التسعين
بإعادة صياغة دور احلكومة، لكي تقوم بدور  تعالت األصوات املنادية

املنظم يف عملية اإلنتاج اخلاص. مماثل لدور
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وجاابلر   Osborneف رؤية أوسابورن  وااول فيما يلي تعرع
Gaebler     اليت ناديا بتطبيقها يف الواليات املتحادة، اشاتقاقا مان

 نظرهتما بأن احلكومة حباجة "إلعادة صياغة دورها"، وهي النظرة اليت
قاما بعرضها يف كتاهبما الذي القى رواجا كبريا وحقق نسبة هائلاة  

حيمل اسم "إعادة اختاراع  ومن املبيعات مبجرد طرحه يف األسواق، 
 .1احلكومة"

ويف البداية يؤكد املؤلفان أهنما يؤمنان بضرورة وجود احلكومة، 
وبأن احلكومة ميكنها أن تؤدي دورا هاما لالقتصاد أكثر مما ميكان  

سواق أن تفعله. إال أهنما يريان أن اجلهاز البريوقراطاي مل يعاد   لأل
ضروريا وال كفؤا، وأنه جيب استخدام الوسائل البديلة هلذا اجلهااز،  

حظ من فشل املنظمات احلكومياة املساتمر يف تقادمي    ووذلك ملا ل
أو دميقراطي. وعلى ذلك فإهنماا   ؤاخلدمات األساسية بأسلوب كف

من عشر نقاط للحكومة "املنظمة"، علما باأن   احيددان برناجما مكون
 كل نقطة من هذه النقاط متثل فصال مستقال من فصول الكتاب:

: القيأدي بدال ما Catalytic Governmentالحيومة المحف ي  -0
 "الاجديف" ) و الاوجيه بدال ما اقديم ال دمأ (
فاحلكوماة احملفازة    ،على احلكومة أن ختتار مبهارة بني البدائل

توفري التوجيه واإلرشاد وبني التجدي ، أو القياام  وتفرعق بني القيادة 
بإنتاج السلع واخلدمات بطريقة مباشرة. ويعاين ذلاك أن اإلدارة   
احلكومية متلك املراكب، وتستطيع تسيريها كذلك، ولكن عليها أن 
تترك مهمة التجدي  لغريها. واحلكومات اليت بقدرهتا التمييز باني  

                                     
1 Osborne & Gaebler. (1992). Reinventing Government: 

How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public  
 Sector. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co. 
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جدي  ميكنها االستفادة من القطاعني اخلاص والتطاوعي  اإلدارة والت
باإلضافة إىل مؤسسات اجملتمع املدين. وهكذا فالقطاع العام يرسام  
السياسة العامة اليت من شأهنا وضع خطة حتريك املراكب، بينما يقوم 
القطاع اخلاص بتشغيل هذه املراكب واإلسراع حبركتاها. ويقادم   

إبرام العقود وتوفري املانح واإلعفااءات   املؤلفان أمثلة عديدة، مثل: 
 الضريبية.

يف واملثال الواضح على هذه الوظيفة هو ما قامت به احلكوماة  
مؤخرا من رفع سعر توريد القمح للمزارعني احمللايني حينماا   مصر 

ارتفعت أسعاره عامليا، فأدى ذلك إلقبال املزارعني املصاريني علاى   
زراعته وزيادة احملصول احمللي منه.

 Community-Ownedالحيومة الممأوية لأمجامع  -2

Governmentالامييا بدال ما اقديم ال دمة :
فاحلكومة اململوكة للمجتمع تدفع بتقدمي اخلدمات بعيدا عان  
اجلهاز البريوقراطي وباجتاه اجملتمع، مبعىن أهنا تعتمد على اآللياات  

ة فارص  التنافسية إليصال اخلدمات للجماهري. ومضمون ذلك إتاح
مشاركة اجلماهري يف تقرير االستفادة مما توفره احلكومة عند اختيار 
السلع أو اخلدمات اليت جيدون فيها ما يناسب رغبااهتم ويرضاي   
توجهاهتم. واألمثلة تبني كي  أن دخول اجملتمعاات يف الصاورة   

ون املاتلقني احملاتملني للخادمات    ديؤدي لتمكني الناس الذين يع
داء أفضل. ويتم ذلك من خالل االعتمااد علاى   وحتقيق النتائج بأ

أكثر التزاما  دمنظمات ومؤسسات اجملتمع املدين املختلفة، واليت تع
جتاه املواطنني، بل وأكثر معرفة مبشكالهتم احمللية كما أهناا أكثار   

مرونة وفعالية.
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:Competitive Governmentالحيومة الانأفخية  -0
أ :ا جيع المنأفخة في اوفير ال دم

يعتقد املؤلفان أنه ميكن حتسني كال مان نوعياة اخلادمات     
احلكومية وتقليل تكلفتها من خالل املنافسة، ولايس مان خاالل    
إجراءات إعادة التنظيم، كاخلصخصة مثال. فتدشني العمل باملنافساة  
ال يعين بالضرورة أن اخلدمة ستتحول إىل القطاع اخلااص، بال إن   

فاملنافسة حبد  ،إهناء االحتكار احلكوميالوظيفة احليوية للمنافسة هي 
ذاهتا مدعاة لإلبداع والتطوير، بل وتوفر حافزا قويا إلعادة صاياغة  
دور احلكومات يف اجملتمع. كما أن املنافسة تعمال علاى ختفايض    
التكالي ، وترغم احملتكرين على االستجابة لطلبات العمالء، وتؤدي 

رفاع الاروح املعنوياة     لتشجيع التطوير واإلبداع، كما تعمل على
ملوظفي احلكومة وإثارة روح التحدي فيهم.

:Mission-Driven Governmentالحيومة  أحبة الرخألة  -4
الاحوي إلى المنظمأ  الاي يحيملأ القوا د

تعرب الرسالة عن الغرض الذي من أجله ُوجدت املنظمة واملهمة 
سالة معينة وحتقيق اليت ختتص بتنفيذها. فاحلكومة اليت يدفعها إجناز ر

األهداف تقوم بتحرير نفسها من الداخل، وذلك بإلغاء العديد مان  
قواعدها الداخلية وتبسيط نظمها اإلدارية جذريا، مثل نظم املوازناة  
والتوظي  واملشتريات، األمر الذي يقود إىل تركيز اجلهود وياوفر  
للقيادة مرونة احلركة والتصرف. ويتطلب ذلك من كال منظماة   

مية أن تكون واضحة بشأن الرسالة اليت ُوجدت من أجلها، مث حكو
إطالق احلرية للمديرين إلجياد أفضل الوسائل إلجناز هذه املهاام، يف  
حدود اللوائح القانونية. وعلى ذلك فإن حتويل املنظمات احلكومياة  
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إىل منظمات صاحبة رسالة يتطلب إعادة هيكلة تلك املنظمات، مع 
مرنة ميكنها التجاوب مع الظروف املتغرية اليت ميكن  االلتزام مبيزانيات

 أن تواجه تلك املنظمات.

 Result-Orientedالحيومة المعنية باحقيق الناأئج  -5

Government والك ما  الي ميأس الم رجأ  وليس المد ال : 
احلكومة املعنية بالنتائج تنقال املسااءلة مان املادخالت إىل     

تقيس األداء وتكاافئ املنظماات ذات    املخرجات، أو النتائج. فهي
األداء اجليد، ولذلك فهي غالبا حتقق أهدافها بل وتزيد عليها. وهذا 
االجتاه يعين يف حمتواه االرتقاء بالعمليات إىل مستوى عاٍل من األداء. 
ويؤدي هذا االجتاه إىل التقليل من احلاجة إىل البريوقراطية والاروتني.  

ر العديد من األساليب احلكومية، كمنح كما يتطلب هذا الدور تطوي
احلوافز لتحقيق أهداف أكثر مما جيب، واستحداث نظم ملكافأة فرق 
العمل بدال من االعتماد على احلوافز الفردية، والتحاول إىل نظام   

 اإلدارة بالنتائج وإدارة اجلودة الشاملة.  

الحيومة المعنية بألعماله ) و الاي اخعى إلرضأه العماله(  -6
Customer-Driven Government الوفأه بأحايأجأ  العماله :

 وليس الجلأ  البيرومراطي
احلكومة اليت تسعى إلرضاء العمالء هي تلك اليت تبذل اجلهاد  
لتحقيق احتياجات العمالء وإلعطاء العمالء حاق االختياار باني    
املنتجني. فهي تستخدم استطالعات الارأي وجمموعاات الضاغط    

لكتاروين واالتصاال   حات أو الشكاوى والربيد اإلوصناديق االقترا
املباشر لسماع صوت عمالئها ومعرفة لرائهم، وتضاع املاوارد يف   
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أيدي العمالء. إن توفري احتياجات العمالء هو منهج يتسق مع بيئاة  
دون ذلاك فاإن   مان  املنافسة اليت ستتزايد وتريهتا يف املستقبل، و
واجه خماطر فقادان الادور   املنظمات اليت لن هتتم بزبائنها سوف ت

وأزمات االنكماش. ويعمل هذا الدور اجلديد للحكومة على عاالج  
القصور احلايل ملعظم األجهزة واملصاحل احلكومية، الايت ال تعارف   
بالضبط من هم عمالؤها. من هذا املنطلق فاإن السامة اجلديادة    
للحكومة هي أهنا تتص  بسرعة االستجابة الحتياجاات عمالئهاا   

 ها هم الذين يسيعروهنا.ءم، حبيث تبدو وكأن عمالوطلباهت

الحيومة المداري يم روع ) و حيومة إداري األ مأي(  -7
Enterprising Government:احقيق الربح بدال ما اإلنفأق :

احلكومة اليت تعمل بعقلية املشروع التجاري تشدد علاى حتقياق   
الرساوم مان   األرباح وليس على إنفاق األماوال. فهاي تتقاضاى    

املستخدمني، كما تستخدم احلوافز لتشجيع املديرين على جين األرباح. 
فال جيوز أن يتم التصرف يف املوارد، اليت هي نادرة، إال يف ظل فكارة  
إمكان إعادة إنتاجها مع حتقيق هامش ربح ميّكن من تاأمني اساتمرار   

ميكنها حتقيق  احلكومة يف أداء وظائفها. فاحلكومة اليت تعمل هبذه العقلية
إيرادات تزيد على املطلوب منها من نفقات، وذلك من خالل اساتثمار  
ما لديها من موارد. ويدفع على هذا االجتاه أن الديون احلكومياة متثال   
مصدر تكالي  باهظة على الشعوب، فاحلكومة اليت تساتدين تشابه   

 الشركة اليت تستدين، ولذا يكون من الضروري تغيري هذا االجتاه.
ويعتمد هذا املبدأ على تفعيل حافز الاربح لادى احلكوماة،    
وتقاضي رسوم من املستخدمني، والقيام باالستثمارات باالعتماد على 
اإليرادات املتوقعة، وحتويل املديرين إىل منظمني. ولكن يعاب علاى  
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هذا االجتاه كما هو واضح أن الفقراء هم الذين سيتحملون فااتورة  
د كان الشائع أن احلكومات تقدم خدماهتا جمانا تطبيق هذا املبدأ. فق

للجميع. ولكن عند تقاضي رسوم لقاء توفري هذه اخلادمات، دون  
توفري إجراءات موازية تدعم موق  الفقراء، فإن حمصالة ذلاك أن   

 يزداد وضع الفقراء يف اجملتمع تدهورا.

: الومأية  ير Anticipatory Governmentالحيومة اليقظة  -8
 الجما الع

تسعى احلكومة اليقظة ملنع املشاكل بدال من توزيع اخلدمات مث 
تصحيح ما ينجم عن ذلك من أزمات. فهي تعيد صياغة نظم املوازنة 
والنظم احملاسبية ونظم املكافآت من أجل توفري حوافز مالئماة. ويف  
الواقع فإن هذا أمر ينسجم متاما مع فكرة ندرة املوارد البشرية واملادية 

ملنظمات احلكومية. كذلك فإن فكرة وجوب أن يكاون األداء  يف ا
صحيحا تتسق متاما مع متطلبات اجلودة، وهو ما يؤدي إىل التمياز،  

الذي هو قاعدة االرتكاز يف بناء القدرات التنافسية.

: ما Decentralized Governmentالحيومة الالمري ية  -9
 حدالنظأم اللرمي إلى الم أرية والعمي يفريق وا

احلكومة الالمركزية تنقل سالطة صانع القارار إىل األفاراد     
واملنظمات يف أسفل النظام اهلرمي للمنظمات. فهي تعياد هيكلاة   
املنظمات وتقوم بتمكني املوظفني وخلق شاراكات باني العمالاة    
واإلدارة. وقد أصبح التوجه إىل الالمركزية أمرا سهل املنال وقاابال  

ل يف نظم املعلوماتية وطارق االتصاال   للتحقيق بفضل التطور اهلائ
احلديثة وزيادة مستوى كفاءة املوارد البشرية. 
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وقد قطعت احلكومة شوطا كبريا يف هذا املضامار، إذ تبنات   
العمل مببادرة الالمركزية املصرية، حيث يركز هذا املشروع يف مرحلته 
األوىل على ثالث حمافظات استرشادية هي البحرية وأسيوط وقنا.  

:Market-Oriented Governmentالحيومة الماجلة لأخوق  -03
الاغيير بألقوي ما  الي الخوق

احلكومة املعنية بالسوق تستغل لليات السوق بدال من الاربامج  
اإلدارية لتوفري السلع واخلدمات للعامة. فهي تعيد صياغة نفسها من 
ام خالل تطبيق احلوافز املعتمدة على السوق. وذلاك ألن االهتما  
بعوامل السوق حيقق مزايا كبرية، فهو ياؤدي إىل زياادة املنافساة    
وتطبيق الالمركزية، كما يتيح لألفراد حرية االختيار واختاذ القرارات 
وربط األداء باإلنتاج. ومن أمثلة هذا التوجه ما توفره احلكومة اآلن 

 نترنت لتلبية احتياجات املتعاملني معهالكترونية عرب اإلإمن خدمات 
 بسهولة ويسر.

وهكذا جند أن الفترة املاضية كانت عبارة عن مراحل من الشد 
واجلذب بني إطالق يد احلكومة للتدخل يف األسواق، أو غلها لكي 
تتمكن األسواق من أداء دورها دون تدخل على اإلطالق. وكانات  
الفترة األخرية السابقة على األزمة املالية مرحلة حامسة يف االنتصاار  

السوق ومتكينها، مقابل غّل يد الدولة متاما مان التادخل يف   لقوى 
النشاط االقتصادي. على أن حدوث األزمة املالية وتصاعد وتريهتاا  

شك هذا االجتاه، ليفسح الطريق جمددا للدولاة لكاي    دونسيوق  
تلعب دورا مؤثرا، على غرار الدور الذي كانت تقوم به إبان فتارة  

ات وحاىت منتصا يا خاالل الثالثين  سيادة منوذج "دولة الرفاه"
 ات من القرن املاضي.يالسبعين
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وليس من الصحيح أن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يأيت 
شك أن التدخل الكامل للدولاة يف مجياع    جبميع أنواع الشرور. ال

أنواع النشاط االقتصادي قد أثبت فشله يف مجيع التجارب اليت متت 
ب التنمية اليت تسيطر الدولاة عليهاا.   يف املاضي، وفشلت معه جتار

ولكن عدم تدخل الدولة متاما يف أي نشاط اقتصادي قد أثبت فشله 
دون أي مان  أيضا، وفشلت معه جتارب التنمية اليت حاولت أن تتم 

تدخل للدولة. وهي التجارب اليت وصلتنا واضحة يف حالة كل مان  
 األمر هو البديل يا على سبيل املثال. ويظل التوسط يفريالصومال وليب

املطلوب، وهو البديل الذي أثبت جناحه يف الدول اليت أثبتت نفسها 
وجنحت يف حتقيق التنمية االقتصادية. فليست احلكومة اجليادة مان   
قبيل الترف، بل هي ضرورة حيوية لتحقيق التنمية املستدامة، وهو ما 

شار،  جتارب التطور اليت حدثت يف القرن التاسع ع يفحدث بالفعل 
ات القرن يأو معجزات النمو يف دول جنوب شرق لسيا خالل مثانين

 املاضي.  
من ناحية أخرى، فإن تدخل الدولة هو األمر الذي كان ينادي 
به معظم املفكرين االقتصاديني أثناء منو النموذج الرأمسايل وبادايات  
تشكله. فنجد كارل بوالين يف كتابه "التحول الكابري" يقاول "إن   

ح الطريق إىل السوق احلرة وأبقاه مفتوحا هو التصاعد اهلائل الذي فت
وهو ما  .1يف سياسة التدخل املتواصلة واملخططة واحملكومة مركزيا"

يبدو واضحا كذلك يف تعليق أ. ف. دايسي على جتربة "دعه يعمال  
دعه مير"، حيث قال "إن املؤمنني مببدأ )دعه يعمل( تبينوا أنه من أجل 

                                     
الاحول التيري: األصول السيبسية را اقاصبدية لزمننةب  كارل بوالين.  1

. ترمجة: حممد فاضل طباخ. بريوت: املنظمة العربية للترمجاة،  املببصو
3008. 
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كان حتسني اجلهاز احلكومي وتقويته من الضارورات  بلوغ غاياهتم، 
املطلقة". وهكذا مل يكن يتصور عدم قيام الدولة بالتدخل يف النشاط 
االقتصادي منذ صعود الفكار الرأمساايل، وذلاك إىل أن أمساك     
الليرباليون اجلدد مبقاليد األمور، فانقلبوا على هذه اآلراء متاما، ونعتوا 

عملوا على حتجيم دور الدولة إىل أضايق  تدخل الدولة بكل قبيح، و
حد ممكن. وهو األمر الذي نص عليه "توافق واشانطن" صاراحة،   

، والاذي ظان   minimal governmentوأمساه حكومة احلد األد 
القائمون عليه أنه من املمكن حتقيق ذلك يف نفاس الوقات الاذي    

العملية يتحقق فيه مبدأ سيادة األسواق احلرة. وهو ما أثبتت التجربة 
فشله متاما على او ما حدث من نتائج أفرزهتا األزمة العاملياة الايت   

االقتصادات العاملية املتقدمة. عىتأاكتسحت 

 أمخأ: إفخأح المجأي لال بيا جدد لاحديد معألم االما أد العألمي
كما كان متوقعا، مل تسفر اجتماعات جمموعة العشرين الايت  

يف واشنطن يف أعقاب األزمة  3009انعقدت يف منتص  شهر نوفمرب 
املالية واالقتصادية العاملية عن شيء ملموس يف مواجهة األزمة املالياة  
العاملية. ولعل أهم ما متخضت عنه هذه االجتماعات هو زيادة درجة 
انعدام الثقة بني الناس، وذلك بعد السقوف العالية الايت وضاعوها   

 تنجم عنها. أن للنتائج اليت ميكن 
أن العديد من املراقبني يرون أن جمرد انعقااد اجتماعاات   على 

إجناازا تارخيياا    دجمموعة العشرين يف ظل أجواء األزمة املسيطرة يع
.1حيسب هلذه اجملموعة

ممن هم على هذا الرأي: جريدة الفاينانشيال تاميز. راجع افتتاحية عددها  1
.3009نوفمرب  47الصادر يف 
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جدوى املؤمتر أو عدم جدواه، فاإن  يف وبعيدا عن هذا اجلدل 
املؤمتر بالفعل هو أنه يعد مبثابة مؤشر النتقاال   هذا أهم ما نتج عن

مراكز القوى يف االقتصاد العاملي. فوجود دول مثل الصني واهلناد  
بد أن جتين مثار  والربازيل واملكسيك، يوضح جبالء أن هذه الدول ال

ما غرسته من بذور التنمية يف دوهلا. على أن وجود دول أخارى،  
على سبيل املثال، ال يعكس ساوى  مثل اململكة العربية السعودية 

االعتماد على فوائضها الضخمة يف سداد فاتورة األزماة العاملياة   
 الناجتة.

عاام  الهذا ومن املعلوم أنه قد مت إنشاء جمموعة العشارين يف  
بغرض التشاور بصورة دورية حول النظام االقتصادي واملاايل   4888

وتضم جمموعة العشرين العاملي والسياسات االقتصادية احملفزة للنمو. 
وزراء مالية وحمافظي البنوك املركزية جملموعة من الادول املتقدماة،   

 .1وكربى الدول الصاعدة
وقد تضمن البيان اخلتامي الصادر عن اجملموعة حتديدا ألسباب 
األزمة، متثل يف االعتراف بفشل النظام املايل العااملي باإلضاافة إىل   

اسات االقتصادية الكلياة. وعماا   األخطاء اليت صاحبت تطبيق السي
 جيب أن يتم عمله ملواجهة هذه األزمة، أكد البيان على أمرين:

األول: القيام بإجراء قوي ومجاعي حلث االقتصاد العاملي علاى   ●
   .اخلروج من حمنته

                                     
قادة الدول الصناعية الثماين الكاربى، وهاي:   جمموعة العشرين تضم  1

يطاليا، واليابان، إالواليات املتحدة، واململكة املتحدة، وفرنسا، وأملانيا، و
دولة من الدول الناشئة والصااعدة،   44 وكندا، وروسيا. باإلضافة إىل

وهي: الصني، واهلند، والربازيل، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، 
ندونيسيا، وكورياا  إستراليا، وتركيا، واألرجنتني، وأفريقيا، وأوجنوب 

 باي.اجلنوبية. والعضو العشرون هو االحتاد األور
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والثاين: ترميم االقتصاد املفتوح الذي تعتمد عليه مجياع دول   ●
 العامل.

عمل املقترحة، تعين أن جمموعة العشرين والقراءة املتأنية خلطة ال
تطالب دول العامل، فقريها وغنيها، باملشاركة يف حل األزمة. وقاد  
يكون ذلك مقبوال من الدول الغنية، اليت ورعطات العاامل يف هاذه    
األزمة. أما الدول الفقرية، فكي  تشارك يف حل أزمة أصاابتها يف  

"تارميم االقتصااد    مقتل، ومل يكن هلا يد يف حدوثها  كذلك فإن
املفتوح" يعين بوضوح االستمرار يف سياسة العوملة بكل ما شاهبا من 

 أخطاء، وبكل ما حييط هبا من مثالب.
شك إذن أن هذه األزمة سوف تسهم يف إعادة صاياغة   ال

شكل العامل، من نظام تسيطر عليه دولة واحدة وتنفرد باالتحكم  
يف للياته ومعطياته، إىل نظام متعدد القوى، حىت ولو كانت هاذه  
القوى يف بدايات طور التشكل. وميكن التادليل علاى القاوى    

ر يف بيانات النااتج  االقتصادية يف االقتصاد العاملي من خالل النظ
احمللي اإلمجايل، وفق الطريقة املسماة تعاادل القاوى الشارائية    

Purchase Power Parity (PPP:)
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 (:0جدوي رمم )ال
 النأاج المحأي اإلجمألي ألهم الدوي  أى مخاوي العألم

 وفقأ لطريقة اعأدي القوي ال رائية
 )اريأيوا دوالر(

الدولة

0202 أم  0222 أم 

النأاج 
المحأي 
اإلجمألي

النخبة ما 
إجمألي 

% العألم

النأاج 
المحأي 
اإلجمألي

النخبة ما 
 إجمألي العألم

%
898989108741194873184الواليات المتحدة

448981187183484881الصين

1447814181111989984اليابان

499481189139089183ألمانيا 

413481184314080180فرنسا

417783184334487184المملكة المتحدة

41187380309788181البرازيل

440180181304480181يطالياإ

14083481473784387الهند

73188383417780381كندا

31887089417889381روسيا

19087489410781383سبانياإ

19481489401189484المكسيك

11181487404181484كوريا

133198140080413138440080إجمألي العألم

محسوب من:الم در: 
World Bank. (2012). World Development Indicators. April. 

Washington, DC: the World Bank. PP: 8-10. 
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 ويتضح من اجلدول عدة حقائق، منها:
أن الواليات املتحدة األمريكية تتمتع مبوقع الصدارة يف االقتصاد  -

من مجلاة   %31.4العاملي، إذ يشكل ناجتها احمللي اإلمجايل او 
الناتج احمللي اإلمجايل على مستوى العامل. وأن الفجاوة الايت   
تفصلها عن أقرب منافسيها، وهي الصني، ما زالات بعيادة   

قتصاد األمريكي حتت وطاأة  للغاية. ولذلك فحىت لو ترنح اال
تأثري األزمة املالية احلالية، فليس من املتوقع أن يفقاد مكاان   
الصدارة. ولكن مع ذلك جيب أن يظل واضاحا أن نصايب   
االقتصاد األمريكي بدأ يف التراجع على املستوى العاملي، فبعاد  

عاام  المن مجلة االقتصاد العاملي يف  %10.7أن كان يشكل او 
.3040عام الفقط يف  %31.4إىل  ، تراجع3000

أن هناك قوى صاعدة يف االقتصاد العاملي، منها الصاني الايت    -
، %3.7من الناتج العاملي، واهلناد بنسابة    %8.1تسهم بنحو 
.%3.1وروسيا بنسبة 

مل يعد باإلمكان إغفال قوة هذه االقتصادات الصاعدة. ذلك أنه  -
 جمموعاة الادول   ميكن مقارنة بقية الدول الست األعضاء يف

الصناعية السبع الكربى، وهي اليابان وأملانيا واململكة املتحادة  
مان   %37.3يطاليا وكندا، حيث تشكل جمتمعة او إوفرنسا و

مجلة الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، بساتة مان االقتصاادات    
الصاعدة، وهي الصني واهلند وروسيا والربازيال واملكسايك   

من مجلاة   %30.8وكوريا اجلنوبية، حيث تشكل جمتمعة او 
41 اومن املعلوم أن الادول الا   الناتج احمللي اإلمجايل العاملي.

من مجلة الناتج  %71.1و املذكورة يف اجلدول تشكل جمتمعة ا
 العاملي.
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 املبحث الثاني

1الادا يأ   أى ال عيد العربي

كان من أهم لثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية على املنطقاة  
العربية تراجع النمو االقتصادي، حياث صاارت معادالت النماو     
ت االقتصادي قريبة من معدالت النمو السكاين. وبالتايل زادت معدال
 الفقر والبطالة بشكل عام وتراجعت االستثمارات والتحويالت املالية.
وتزامن مع اففاض معدالت النمو اففاض حتويالت العااملني  
باخلارج، واليت تقوم فعليا مبثابة "شبكة الضمان االجتماعي" األساسية 

على  ةللفئات الفقرية واألكثر فقرا يف اجملتمعات العربية، وتؤثر مباشر
 راهتم االستهالكية.قد

كما تقلصت االستثمارات األجنبية املباشرة املتجهاة للادول   
العربية بسبب األزمة املالية واالقتصادية العاملية، حيث توجهت تلك 
األموال إلصالح لثار األزمة يف االقتصادات الغربية اليت عانت كثريا 
مار من جرائها، إذ مل يعد هناك فائض من األموال لاديها لالساتث  

 باخلارج.
وتأيت كل هذه األحداث يف أعقاب ارتفاعات كبرية ومتتالية يف 
أسعار املواد الغذائية، أدت الرتفاع أسعار الغاذاء علاى املساتوى    

1 Nader Habibi. 2009. The Impact of the Global Economic 

Crisis on Arab Countries: A Year-End Assessment. 

Brandies University.
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العاملي، فيما ُعرف باألزمة الغذائية العاملية اليت ضربت معظام دول  
تانج   العامل قبل حدوث األزمة املالية واالقتصادية العاملية بقليل، ومل

 منها معظم الدول العربية.
وكنتيجة مباشرة لكل تلك األحداث، انطلقت يف العديد مان  

ي"، خاصاة أن  ا"الربيع العربا  الدول العربية ثورات ما يسمى با
هي فئات الشباب، ومعظم هاؤالء  باي يف اجملتمع العر ىالفئة الكرب

الشباب طاقات معطلة عن العمل، األمر الذي كاان أحاد أهام    
اب الرئيسية يف حدوث تلك الثورات. كماا جناد أن تلاك    األسب

الثورات جاءت يف توقيت غري مالئم للدول الغربية، الايت كانات   
مشغولة متاما برأب التصدعات االقتصادية وإجاراء اإلصاالحات   
الداخلية لتاليف اآلثار السلبية اليت جنمت من جاراء األزماة املالياة    

 واالقتصادية العاملية.
ا يلي استكشاف تداعيات األزمة املالية العاملية على وااول فيم
فمن منظور االندماج يف األسواق املالية العاملية،  باي.دول العامل العر

يقع الشرق األوسط خل  مجيع مناطق األسواق الناشائة األخارى   
 دخبالف أفريقيا. ولكن رغم أن املستوى األد  من االندماج املايل يع

محاية ملنطقة ناشائة  ذلك املعتادة، ميكن أن ميثل عيبا يف ظل الظروف 
 حينما يغرق االقتصاد العاملي يف مستنقع أزمة مالية حادة.

ومع ذلك، ففي حالتنا هذه، تأثرت معظام منطقاة الشارق    
األوسط ومشال أفريقيا بالظروف االقتصادية العاملياة مان خاالل    

كما كان هذا هو حال بعض دول املنطقة  ،التقلبات يف سوق البترول
اليت قامت بتطوير روابط اقتصادية قوية باالقتصاد العاملي ذهبات إىل  
أبعد من البترول. فقد حافظت دول مشال أفريقيا على عالقات جتارية 
واستثمارية قوية مع أوربا، يف حني قامات دول جملاس التعااون    
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ات املالية واألساهم يف  اخلليجي مبراكمة حمافظ ضخمة من االستثمار
الدول املتقدمة. وقد أدت مجيع هذه العوامل لزيادة تعارعض تلاك   

 لركود االقتصادي العاملي احلادث.لاالقتصادات 
فمن املعلوم أن األزمة املالية العاملية قادت إىل تباطؤ اقتصاادي  
عاملي، أدى إىل تدهور حاد يف الطلب على البترول والغذاء والسالع  

نستعرض فيما يلي أهم القنوات اليت انتقلت هبا األزماة  األخرى. و
 .املالية واالقتصادية العاملية إىل الدول العربية

 منوا  اناقأي األ مة إلى الدوي العربية:
انتقلت األزمة العاملية إىل الدول العربية مان خاالل قناوات    

 عديدة:
 .األسواق املالية ●
 .سوق البترول اخلام ●
 .العربية يف أسواق األصول العامليةاالستثمارات  ●
 .السياحة ●
 .عوائد التحويالت من العاملني العرب يف اخلارج ●
 .صادرات املنطقة غري البترولية ●

 األخواق المألية
 ،كان القطاع املايل هو املصدر الرئيسي واملنطقي النتقال األزمة

ألساهم  فقد مت اإلحساس باملوجة األوىل للصدمة املالية يف أساواق ا 
 اإلقليمية، اليت كانت تعاين أساسا من درجات مرتفعة من التقلب.

وكانت املؤسسات املالية وشركات التطوير العقاري من باني  
أكرب الشركات املدرجة للتداول العام يف األسواق العربياة، وهاي   
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أكثر من تأثر سلبا من جراء األزمة املالية العاملياة. وأدت األزماة   
يف جماال  بااي  ع احلاد يف تدفق االساتثمار األجن العاملية للتراج

انعكس مسار االجتااه   3009عام الالعقارات. ونتيجة لذلك، ففي 
الصاعد ألسعار العقارات يف الشرق األوسط، الذي استمر لعادة  

 سنوات.
وقد أدت هذه التطورات إىل وضع ضاغوط قاساية علاى    

األسهم  شركات البناء العقاري، وشجعت عمليات البيع يف أسواق
اإلقليمية. وباملقابل، أدت هناية املضاربات العقارية إىل زيادة حاادة  
يف األزمات اليت تواجه أسواق الرهن العقاري. ونتيجاة لاذلك،   
عانت العديد من البنوك التجارية املدرجة بالبورصات مان جاراء   
الضيق املايل. وقادت هذه التطورات، اليت صاحبها االففاض الذي 

ار البترول، إىل حدوث اففاض حاد يف أسعار األسهم شهدته أسع
.3009بعد يونيو 

وكانت دول جملس التعاون اخلليجي )اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر 
والكويت( من أكثر الدول العربية تأثرا باألزمة من جراء االرتبااط  

أن إىل سواق املالية العاملية. وتشري بعض التقارير الدولياة  الوثيق باأل
يف دول جملس التعاون اخلليجاي   تأو تأجل تاملشروعات اليت مجد

، وذلك مقارنة جبملاة  3008عام المليار دوالر يف هناية  171تبلغ او 
، واليت تقادر  3009عام الاملشروعات اليت كانت قيد التنفيذ يف هناية 

 .1تريليون دوالر 3.1بنحو 

األزمة املبلية الببمليةة رقنةوات عزرريا ةب نلة      مجال الدين زروق،  1
 بااي، صاندوق النقاد العر   باي:. أبو ظاقاصبدات الدرل البواية

3040.
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الباروي
كان سوق البترول هو القناة الثانية لنقل األزماة االقتصاادية   
العاملية إىل الدول العربية الواقعة يف منطقة الشرق األوساط ومشاال   
أفريقيا. وقد أدى الركود العاملي إىل تدهور الطلب علاى البتارول   
ول اخلام، وهو ما تسبب يف اففاض حاد يف أساعاره. فبعاد وصا   

 ادوالر 411، حياث بلغات   3009األسعار إىل الذروة يف يولياو  
وح ساعره يف  ا، ليتار %70للربميل، اففض سعر البترول بأكثر من 

. وخاالل هاذه   3008دوالرا للربميل يف فرباير  18حول املتوسط 
الفترة، نفذت أيضا الدول األعضاء يف منظمة األوبك خفضا لإلنتاج 

( هبدف حتقيق االستقرار يف األساعار.  3008عتبارا من أول يناير ا)
وبذلك أدى املزج بني اففاض األسعار واففاض اإلنتاج يف الادول  
العربية املصدرة للبترول إىل خسائر كبرية يف عائدات البترول هلاذه  

 الدول.
( أدناه، جند أن معظام الادول   3وبالنظر إىل اجلدول رقم )

ففاض يف إمجايل إيراداهتاا  العربية املصدرة للبترول قد عانت من ا
احلكومية باستبعاد املنح )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل(، وذلك 

3009 عامنيالبسبب األزمة املالية واالقتصادية العاملية، أي فيما بني 

. وعلى سبيل املثال، كان أشد االففاضاات يف اململكاة   3008و
عاام  اليف  %44العربية السعودية، حيث اففضت هذه النسبة مان  

أما يف جمموعة الادول العربياة    .3008عام اليف  %14، إىل 3009
املستوردة للبترول، فلم تشهد مثل هذا االجتاه، مع وجود استثناءات 

 بسيطة.
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 :(2جدوي رمم )ال
)ينخبة ما النأاج المحأي اإلجمألي( إجمألي اإليرادا  الحيومية بأخابعأد المنح

ماوخط
0222

- 
0222

02220222022202020200
ماومع
0200

ماومع
0202

الدوي الم دري لأباروي
17891884148914841481188417811184الجزائر

14813989138031813489378139813789البحرين

7181718041874984748171847187---العراق

41814883408348804981478448844881الكويت

10834488498013814480198170814180ليبيا

17801181148417871880148114801881عمان

18881087118717871187188318811984قطر

المملكة العربية 
14801081448014801984118111841487السعودية

اإلمارات العربية 
37841189188434891080118014841180المتحدة

11811389148131843189318131833180اليمن

الدوي المخاوردي لأباروي
37841083398910841084398138801089جيبوتي

34843783378434883189348934893388مصر

34843881318131813387308134803488األردن 

30873387338931833387318131893189لبنان

0003189318131873188348910873789موريتانيا

31833881138339883781378137873488المغرب

44813387318044814984478844814387السودان

37803387308431893489000000000سوريا

34873781388438811080148110813887تونس

 International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Middle East:الم ـدر

and Central Asia, November 2012, Statistical Appendix Tables, Table 12.



113

ومن ناحية أخرى، إذا أخذنا يف االعتبار إمجاايل املصاروفات   
احلكومية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، جند أن هذه النسبة قاد  
شهدت ارتفاعا متفاوتا يف معظم الدول العربية بسبب األزمة املالياة  
واالقتصادية العاملية. وعلى سبيل املثال، ارتفعت هاذه النسابة يف   

يف  %11.4إىل  3009عاام  اليف  %14.4ة السعودية من اململكة العربي
( أدنااه. ويف  1على النحو الذي يوضحه اجلدول رقم ) 3008عام ال

 %18.4إىل  %33.1اإلمارات العربية املتحدة ارتفعت هذه النسبة من 
 فيما بني العامني.
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 :(0جدوي رمم )ال
النأاج المحأي اإلجمألي()ينخبة ما  إجمألي الم روفأ  الحيومية و أفي اإلمراض

ماوخط
0222

- 
0222

02220222022202020200
ماومع
0200

ماومع
0202

الدوي الم دري لأباروي
10811183188311801989188914811481الجزائر

10843781378110811183108711871184البحرين

0004987918481809487708174807489العراق

14831083108113831183198118811388الكويت

14881789138811811881448314801481ليبيا

17891481138110801188118411801180عمان

14833889318811831480348838891084قطر

المملكة العربية 
السعودية

11811184148411841184188117811084

اإلمارات العربية 
المتحدة

48894789338118841383138039843781

11891081148311831084398811841489اليمن

الدوي المخاوردي لأباروي
11871787108414841480118311841189جيبوتي

11841181118911811180138011841183مصر

11811980118411811081118314871481األردن 

11891188118313891084388414891383لبنان

11893884108710843781388011811484موريتانيا

38811084148914841488118111811181المغرب

47813181318430874884308044884980السودان

39883187318034873484000000000سوريا

38841083108713811480118917811184تونس

 International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Middle املصةدر: 

East and Central Asia, November 2012, Statistical Appendix Tables, Table 15.
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األ وي األجنبية لأمخاثمريا العرس
وكانت القناة الثالثة لنقل األزمة العاملية إىل الدول العربية هاي  
التدهور يف قيمة األصول األجنبية لدول جملس التعااون اخلليجاي   
 يفوليبيا. ورمبا كانت الزيادة احلادة يف عوائد النفط هلاذه الادول   

( قد أصابت حكوماهتا بعدم احلرص. علاى أن  3009-3001الفترة )
كانت تضع يف اعتبارها الطبيعة املتقلباة لعائادات   تلك احلكومات 

النفط يف العقود الثالثة السابقة، ولذلك مل تقم بزيادة إنفاقها املاايل  
بوترية سريعة، ولكن بدال من ذلك قامت بنقل جزء كبري من إيراداهتا 
النفطية إىل صناديق الثروة السيادية التابعة هلا، واليت بدورها استثمرت 

ل يف األسواق العاملية. ومع ذلك، فمع منو حجام هاذه   تلك األموا
صناديق الثروة السايادية إىل أن   واألموال مبرور الوقت، خلص مدير

استثمار هذه املبالغ الكبرية يف الودائع املصرفية وساندات احلكوماة   
ستراتيجية سليمة يف األجل الطويل، وذلاك ألن  إاألمريكية مل تعد 

لب معدالت منخفضة جدا من العائاد.  األصول منخفضة املخاطر جت
، ارتفعت استثمارات صناديق الثروة السيادية 3007عام الواعتبارا من 

العربية، جنبا إىل جنب مع نظرياهتا اآلسيوية، يف األسهم والعقارات. 
والبعض قام باالستثمار يف املؤسسات املالية األمريكية واألوربية، مثل 

عانت من خسائر فادحة يف وقات   روب ومرييل لينش، واليتغسييت 
الحق. ونتيجة لذلك أدى التراجع احلاد يف أسواق األسهم وأساعار  
العقارات يف الواليات املتحدة وأوربا إىل حتقياق خساائر كابرية    

 لصناديق الثروة السيادية العربية.
وليس معروفا على وجه الدقة احلجم الدقيق هلاذه اخلساائر،   

اديق الثروة السايادية العربياة قاد    ولكن من املرجح أن تكون صن
. 3008من قيم أصوهلا حبلاول ماارس    %41خسرت ما يقرب من 
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ورغم ذلك، ما زالت هذه األموال تشكل أصوال كبرية، حيث تزيد 
مليار دوالر، ومل يتسبب اففاض قيمتاها يف حادوث    4100عن 

صعوبات مالية للحكومات. ولكن جلأت بعاض حكوماات دول   
ليجي، مثل قطر، الستخدام هذه األموال يف وقات  جملس التعاون اخل
( لدعم أسواق األسهم واملؤسسات املالية. وماع  3008سابق )عام 

ذلك أجربت القيمة املنخفضة لصاناديق الثاروة السايادية هاذه     
احلكومات على أن تكون أكثر حذرا بشاأن مشااريعها التنموياة    

 الطموحة واملكلفة.

الخيأحة
العربية يف منطقة الشرق األوسط ومشال  يعتمد العديد من الدول

أفريقيا، خاصة مصر واملغرب وتونس واألردن ولبنان، بشكل كابري  
لتوفري الوظاائ  يف القطااع اخلادمي     امهم اعلى السياحة مصدر

ولكن أدى الركود العاملي يف  باي،ولتوفري العائدات من النقد األجن
نب يف الشرق األوساط.  السياح األجاالعامني املاضيني لتقليص عدد 

يف اإليرادات  %8.1وعلى سبيل املثال، شهدت مصر اففاضا بنسبة 
مقارنة ماع النصا  3008عام المن السياحة يف النص  األول من 

بااي  . كما اففضت معدالت إشغال الفنادق يف د3009األول من 
على التوايل، يف األشهر األربعة األوىل  %7و %44بنسبة باي وأبو ظ
. على أن تطور 3009عام ال، باملقارنة بنفس الفترة من 3008عام لامن 

قاد   3040عاام  المنذ أواخر باي أحداث ما ُأطلق عليه بالربيع العر
 أدى لتفاقم أزمة السياحة يف كل من مصر وتونس.

ومع ذلك، فرغم أن تدفق السياح من الدول الغربية واآلسيوية 
أعداد السياح العرب. ويرجع ظل أقل من املعدالت املعتادة، ارتفعت 
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ذلك أيضا إىل األزمة االقتصادية العاملية، حيث اضطرت العديد مان  
جاازاهتم يف أورباا أو أمريكاا    إاألسر العربية، الذين اعتادوا قضاء 

الشمالية، الختيار الوجهات األقل تكلفة، داخل املنطقة. وقاد أدت  
هذه الزيادة يف السياحة البينية جزئيا ملعادلة االففااض يف الساياحة   
الدولية جلهات عديدة يف الشرق األوسط، ولكن علاى املساتوى   

عادد  الكلي، عانت مجيع دول الشرق األوسط من االففااض يف  
.3008عام الالسياح واإليرادات السياحية بدءا من النص  األول من 

احويال  العأمأيا بأل أرج
بالنسبة للعديد من الدول العربية، تشكل التحاويالت املالياة   
مصدرا هاما للدخل. وعلى سبيل املثال، شكلت حتويالت العااملني  

و اا  3007عاام  اليف كل من األردن واملغرب ومصر وتاونس يف  
على التوايل من الناتج احمللي اإلمجايل هباا.   %1و %4و %8و 33.7%

عام الكما شهد الدخل من التحويالت يف الدول العربية منوا إجيابيا يف 
. فقد قلل 3008، قبل أن يتأثر سلبيا من جراء األزمة العاملية يف 3009

عمل املتاحة للعاملني مان  الاالنكماش االقتصادي يف أوربا من فرص 
أدى إىل تقلاص حجام التحاويالت.    وهو ما دول مشال أفريقيا، 

يف  %43.1وشهدت املغرب، على سبيل املثاال، اففاضاا بنسابة    
. ورغم أن 3008ويونيو  3009حتويالهتا املالية خالل الفترة بني يونيو 

جتربة معظم الدول يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا متاثل تلك 
يف  %9جند أن تونس قد شهدت زيادة بنسابة  املوجودة يف املغرب، 

اإليرادات من التحويالت خالل نفس الفترة الزمنية، ويرجع ذلاك  
 ونأساسا إىل املستوى األعلى من املهارة اليت ميتاز هبا العمال املهاجر

 ن مقارنة بالعمال القادمني من الدول العربية األخرى.والتونسي



 
 

118 

شهدت حتويالت كبرية يف لخر باي لبنان منوذجا لبلد عر دوتع
رغم األزمة االقتصادية العاملية. فخالفا لتوقعات صندوق  3008عام ال

النقد الدويل والبنك الدويل عن اففاض التحويالت املالياة بنسابة   
، أوضحت أحدث البيانات الصاادرة عان   3008عام اليف  43.1%

خفض مبا ال البنك الدويل أن التحويالت املالية للبنان من املتوقع أن تن
فقط. ومع ذلك، فبشكل عام، اففضت التحاويالت   %3.1يتجاوز 
، وذلاك  3009عاام  العن مستواها يف  %7.3بنسبة  3008املالية يف 

الواردة بياناهتا يف حتليل البنك الدويل. أما  ة عشريتبالنسبة للدول االثن
ل من لبنان ومصر واألردن واليمن، فتشكل دول جملس التعااون  ك

اخلليجي مصدرا رئيسيا للدخل من التحويالت. ولكن أدى التبااطؤ  
يف جمال السياحة واإلنشاءات العقارية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
إىل تقليل فرص العمل املتاحة للعمال املهاجرين، مماا أدى لعاودة   

 الكثريين إىل بالدهم.

 ال أدرا  اير النفطية
ملعظم دول املنطقة حلمايتها مان  أدت النظم املالية املغلقة نسبيا 

تداعيات األزمة املالية أو املوجة األوىل من األزمة العاملية. ومع ذلك، 
مل يكن بقدرة هذه الدول اهلروب مان اآلثاار السالبية للركاود     

سابقا االقتصادي العاملي احلاد الذي أعقب املوجة الثانية. وقد ذكرنا 
ساياحة وعائادات الانفط    أثر هذا التباطؤ العاملي على كل من ال

والتحويالت. وبالنسبة لدول مشال أفريقيا، واليت هلا روابط اقتصادية 
قوية مع أوربا، قاد الركود االقتصادي يف تلك املنطقة إىل اففااض  
ملحوظ يف صادراهتا السلعية. وبالتايل شهدت كل من مصر واملغرب 

ية واملصنعة وتونس اففاضات حادة يف صادراهتا من املنتجات الزراع
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من إمجايل صادرات املغرب تاذهب   %70. )أكثر من 3008عام اليف 
(. %90إىل أوروبا، والرقم املقابل بالنسبة لتونس هو 

وبناء على توقعات صندوق النقد الدويل األخرية، مل يتسابب  
االففاض يف الصادرات السلعية يف تدهور موازين احلساب اجلااري  

. وبالنسبة هلذه 3008عام الردن وسوريا يف لكل من تونس ولبنان واأل
الدول العربية املستوردة للبترول، من املتوقع أن يؤدي االففااض يف  
تكلفة الواردات النفطية إىل تعويض االففاض يف اإليارادات مان   
الصادرات. ونتيجة لذلك، أصبح العجز يف احلساب اجلاري )كنسبة 

مقارناة   3008عام الر نسبيا يف مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل( أصغ
. ومن ناحية أخرى، شهدت الدول العربياة املصادرة   3009عام الب

بسبب  3008عام الللنفط اففاضا حادا يف فوائض حساهبا اجلاري يف 
استمرار قوة الواردات. وعلى سبيل املثال، حتول اخللل يف احلسابات 

مان   %41.4يعادل اجلارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من فائض 
. وماع ذلاك، كانات    %4.1الناتج احمللي اإلمجايل إىل عجز يبلغ 

الفوائض الفعلية للدول العربية املصدرة للبترول أكرب مان توقعاات   
صندوق النقد الدويل نظرا لالنتعاشة غري املتوقعة الايت حادثت يف   

.3008عام الأسعار النفط يف النص  الثاين من 
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 الفصل الثالث

وخأئي جديدي مقارحة لعالج األ مة المألية 
 واالما أدية العألمية

ل كانت طرق العالج املقترحة للخروج من األزماة املالياة   ه
واالقتصادية العاملية فعالة للقضاء عليها  وهل أدت بالفعل لالجتاه او 

احلقيقاة املؤملاة   هي اخلروج من براثنها  اإلجابة على هذه األسئلة 
زمة املالية واالقتصادية العاملية ما زالت يف أوجها، وحتتاج فاأل ،بالنفي

 لبذل العديد من اجلهود لالجتاه او حلها.
وإذا كنا بصدد البحث عن حلول حقيقية للخروج من األزماة  

بد من التفكري يف للية عمال النظاام    املالية واالقتصادية العاملية، فال
ظم دول العامل. ومان هناا   الرأمسايل، الذي يتم العمل بأدواته يف مع

ااول فيما يلي طرح بعض األفكار اليت ميكن أن تساعد يف اإلسراع 
.باخلروج من األزمة الراهنة

الا أي  ا خعر الفأئدي وال: 
فقد كان من أهم احللول اليت تبنتها البنوك املركزياة ملواجهاة   

ظ علاى  الكساد الناتج عن األزمة املالية واالقتصادية العاملية واحلفاا 
دورة النشاط االقتصادي هو ختفيض سعر الفائدة إىل أد  مستوياته، 
بل عمد بنك االحتياط الفدرايل إىل ختفيض سعر الفائدة يف الواليات 
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املتحدة لكي يصل إىل الصفر. وهذا ما يدفعنا للمنااداة بضارورة   
البحث عن البدائل اإلسالمية لسعر الفائدة، وتشجيع النظم اإلسالمية 

خل، لكي تكون بديال إخرى لالستثمار، مثل املضاربة واملراحبة... األ
عن النظام املصريف الربوي القائم على سعر الفائدة، الذي لن جيلاب  

 استمرار العمل به إال املزيد من األزمات االقتصادية العاملية.

 ثأنيأ:  ودي اال ابأر لدور الدولة في االما أد
د هو مفتاح احلال لألزماة   كان تدخل احلكومات يف االقتصا

املالية واالقتصادية اليت ضربت العامل مؤخرا، وهو األمر الذي أعااد  
 جمددا التأكيد على الدور الذي جيب أن تلعبه الدولة يف االقتصاد. 

ففي أعقاب حدوث األزمة العاملية، وجدنا عودة االهتمام مارة  
صاادات  أخرى بدور الدولة يف االستثمار، لدرجة أن قامات االقت 

إىل  3009عاام  الالصاعدة بتوجيه ما يزيد عن نص  استثماراهتا يف 
 مشروعات البنية األساسية.

العاملية إلعادة مناقشة موضوع تدخل وهكذا أدت األزمة املالية 
يتم هذا التدخل  أن الدولة يف االقتصاد، واآلليات والضوابط اليت جيب

املالئمة لإلنفااق العاام   يف سياقها. وبداية، فقبل حتليل املستويات 
والضرائب والدين يف سياق بلد معني، فإنه جيدر بنا أن نتساءل ملااذا  
يكون األمر وثيق الصلة للحكومات أن تلعب دورا ياؤدي لتعزياز   

 النمو واحلد من الفقر.
وإميانا من العديد من االقتصاديني بأن املنافسة ودافع الربح من 

املبادرات اخلاصة اليت تؤدي خلدماة   شأهنما أن يقودا األفراد إلمتام
املصلحة العامة، فإهنم جيادلون بأن على احلكوماة أن تلعاب دورا   
حمدودا يف هذا الصدد. ووفقا لرأيهم، جيب أن يقتصر هذا الادور  
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على تصحيح إخفاقات السوق وتوفري السلع العامة األساسية، مبا يف 
البنية التحتية املادياة  ذلك القانون والنظام العام، والدفاع الوطين، و

األساسية. ورغم ذلك، يتبىن فريق لخر مان االقتصااديني قياام    
من بيناها تادعيم املسااواة يف     ،احلكومة بتدخالت أوسع بكثري

الدخول. ومن املقبول على نطاق واسع أن املؤسسات احلكومياة  
اليت تصمم تصميما جيدا تكون ضرورية لتنمية البالد، ولكن يظل 

بشأن مهماة حتدياد احلجام املناساب للحكوماة       األمر صعبا
ومؤسساهتا، وما هو املزيج املناسب من أنشطة األسواق واألنشطة 

 احلكومية. 
ونقطة البداية يف هذه املناقشة هي االعتراف بأن هنااك ثالثاة   

 أسباب على األقل لتدخل احلكومة يف اقتصاد السوق:
ن تعمل يف ظلاها  لتحديد الشروط املسبقة اليت ميكن لألسواق أ ●

.بكفاءة
.لتصحيح إخفاقات السوق ●
 .لتحسني الرعاية االجتماعية وتعزيز عدالة التوزيع ●

يتعني على احلكومات حتديد الشروط املسبقة لألساواق   :أوال
وذلك من خالل إنشااء املؤسساات الالزماة     ،كي تعمل بكفاءة

وإصدار القوانني واللوائح اليت من شاأهنا تساهيل عمال تلاك     
املؤسسات. وحيث يقل تدخل احلكومة يف جماالت مثال حقاوق   
امللكية وقوانني املنافسة، فإن بعض أنشطة السوق ال تتطاور علاى   

دخول  اإلطالق، أو أهنا تتطور بطريقة غري فعالة مع ارتفاع تكالي 
السوق أو وجود احلواجز اإلدارية والقانونية بدرجة تنفي متاما حرية 
الدخول أمام املشروعات اجلديدة. من هنا يكون على احلكومة عبء 

االضطالع بتلك املهام لتصحيح للية عمل السوق.
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هاو تصاحيح إخفاقاات     :والسبب الثاين لتدخل احلكومات
خفاقات إىل جمموعة مان  السوق. وعلى وجه العموم، تعود هذه اإل

الظروف تعمل على عدم قيام اقتصاد الساوق بتخصايص املاوارد    
بكفاءة. ويتطلب تصحيح هذا الوضع أن تقوم احلكوماة مبسااعدة   
"اليد اخلفية" لتحقيق ما كان ينبغي على السوق عمله إذا كانت هذه 
السوق تعمل بكفاءة. وهناك أنواع خمتلفة من إخفاقاات الساوق،   

. وعلاى  1نوع منها شكال خمتلفا من التدخل احلكومي ويتطلب كل
سبيل املثال، ففي حالة السلع العامة، عادة تفشل السوق يف حتدياد  
الرسوم اليت ينبغي علاى املساتهلكني األفاراد أن يادفعوها مثناا      
الستخدامها. وقد تكون وظيفة احلكومة هنا للتغلب علاى ذلاك   

وهاي   ،للسلع العاماة  الفشل هي مبثابة كش  تفضيالت املواطنني
 العملية السياسية. هاالتفضيالت اليت عادة ما يفصح عنها وتوجه

أما مفهوم اخلارجيات فريتبط ارتباطا وثيقا بالسلع العاماة، أي  
االعتراف بأن استهالك أو إنتاج بعض السلع قد تولد لثارا خارجية، 
ثار سواء إجيابية أو سلبية للمجتمع ككل، وحبيث ال تنعكس تلك اآل

تستخدم هاذه احلجاة    تعند حتديد أسعار هذه السلع. وعادة كان
لتربير دور احلكومة على أساس أنه إذا مل تقم احلكومة مبثال هاذا   
التدخل، فإن السوق سوف تعاين من اإلفراط يف إنتاج تلك السلع أو 
النقص يف إنتاجها، وذلك اعتمادا على ما إذا كانت العوامل اخلارجية 

لبية. وباإلضافة إىل ذلك، عادة يرتبط فشال الساوق   إجيابية أو س
                                     

ت السوق، هاي: وجاود   حيدد الباحثون أربعة أنواع أساسية إلخفاقا 1
االحتكار الطبيعي، ووجود اخلارجيات، ووجود نقص يف املعلوماات  
املتوافرة، ووجود السلع العامة. وملزيد من التفصيل حول هذه النقطاة،  

، البنك عقويو ن  الانمية يف الببمل: الدرلة يف نبمل ماغريميكن مراجعة: 
 .4887الدويل، 
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باألسواق اليت يسود هبا املنافسة غري الكاملاة أو الايت ال تتماثال    
املعلومات فيها بني املستهلكني واملوردين. وقد ال تقاوم األساواق   
بتوفري السلع أو اخلدمات اليت تكون تكاليفهاا أقال مماا يكاون     

دث ذلك يف أسواق التأمني على املستهلكون على استعداد لدفعه )حي
سبيل املثال، حيث ال تتوافر املعلومات الكافية عن سلوك األفاراد(.  
وباملثل، قد تؤدي املعلومات املنقوصة وغري املتماثلة إىل تقييم خاطئ 
للسلع واخلدمات، وبالتايل لعدم كفاية العرض أو الطلب. وأخاريا،  

ار واملخاطر املعنوياة  يرتبط فشل السوق كذلك مبشاكل سوء االختي
عندما يتصرف املشترون أو البائعون بشكل منفرد على أساس املنفعة 

 اخلاصة ولإلضرار بالصاحل العام.  
واألساس الثالث الذي يربر تدخل احلكومة، والاذي ال يقال   

يشري إىل املخاوف من أجال حتقياق العدالاة يف     :أمهية عن سابقيه
طاعت األسواق أن تعمل بكفااءة،  التوزيع أو املساواة. فحىت لو است

فبحكم طبيعتها لن تستطيع أن تكفل توزيع لثار النماو أو الادخل   
بطريقة عادلة أو منصفة. وعلى ذلك جيب على احلكومة أن تلعاب  
دورا يف توزيع الدخل، دون املساس بكفاءة األساواق لتخصايص   

ى أهنا املوارد. وينظر أنصار اقتصاديات الرفاهة إىل وظيفة احلكومة عل
 تتجاوز توفري السلع العامة، ويركزون على عملية توزيع الدخل.
أن بإن األسباب الثالثة للتدخل احلكومي املوضحة أعاله توحي 

هناك جماال كبريا للعمل احلكومي، وهو اجملال الذي كانت تتم حماولاة  
شك فيه أنناا ال   كبحه فيما مضى قبل حدوث األزمة العاملية. ومما ال

اجملاالت االقتصادية على او ماا كاان    لتدخل الدولة يف كننادي ب
ن لعاب أي  عحيدث فيما مضى، ولكن تظل املغاالة يف غل يد الدولة 

دور يف النشاط االقتصادي من األمور اليت مل تثبت صحتها أو فعاليتها.
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 العولمةثألثأ: االلا ام بمبأدئ الحويمة لا حيح مخأر 
 المألية

للعوملة املالية بدايتها اجلاادة يف منتصا     بدأت املوجة احلالية
ات من القرن املاضي، مع ارتفاع يف التدفقات املالياة عارب   يالثمانين

، وبني االقتصاادات  بعضها وبعض احلدود بني االقتصادات الصناعية
 الصناعية والنامية.

والعوملة املالية وفقا لذلك هي تكامل النظام املايل احمللي لدولة 
سواق واملؤسسات املالية الدولية. وهاذا التكامال   معينة مع األ

يتطلب قيام احلكومات بتحرير القطاع املايل احمللي وحساب رأس 
الاةدفقبت املبليةة املاصةبندة نة ر     أو هي باختصار:  .1املال

 .2احلدرد
وليس مثة إمجاع بني االقتصاديني على لثاار العوملاة املالياة    

فهناك من يثبات جادواها يف تادعيم     ،ومنافعها لالقتصاد العاملي
االستقرار بني الدول أو يف انتقال الدول من مستوى تنموي معني إىل 
مستوى أعلى، يف حني يرى لخرون أن إطالق العنان أمام تادفقات  
رأس املال من شأنه تدمري االستقرار املايل العاملي. وهو ماا حادث   

 ملية.بالفعل أثناء األزمة املالية واالقتصادية العا
وإذا كانت وجهة النظر التقليدية ملؤيدي لثار العوملاة املالياة   
تركز على أمهية القنوات اليت ميكن من خالهلا لتدفقات رأس املال أن 

                                     
1 Schmukler, Sergio L.; Zoido, Pablo; & Halac, Marina; 2006, 

“Financial Globalization, Crises, and Contagion”, p: 1. 
2 Kose, M. Ayhan.; Prasad, Eswar; Rogoff, Kenneth; & 

Wei, Shang-Jin; 2007, “Financial Globalization: Beyond  
 the Blame Game”, Finance & Development, March, p: 9. 
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تزيد الناتج احمللي اإلمجايل وتقلل من تقلبات االستهالك، وذلك مان  
خالل ختصيص دويل أكثر كفاءة لرأس املال، وتعمياق رأس املاال،   

ن وجهة النظر احلديثة تتبىن باإلضاافة إىل  فإدويل للمخاطر، وتقاسم 
هذه املزايا التقليدية وجود مزايا أخرى إضاافية. وتساتمد املناافع    
اإلضافية هذا االسم رمبا ألهنا ال تكون الدافع األول للبلدان للقياام  

 بالتكامل املايل.
لة بل جيادل أصحاب هذا الرأي بأن هذه املنافع اإلضافية احملتم

قد تكون أكثر أمهية يف زيادة منو الناتج احمللي اإلمجايل ومنو إمجاايل  
إنتاجية عوامل اإلنتاج، ويف تقليل تقلبات االستهالك. وتتمثل أهم 

، وتتمثل بقية 1هذه املنافع اإلضافية يف تطبيق معايري أفضل للحوكمة
دوث تلك املنافع اإلضافية األخرى يف: تنمية األسواق املالية، ويف ح

التنمية املؤسسية، ويف حتقيق االنضباط علاى مساتوى االقتصااد    
 الكلي.

وجيب توضيح أن الدراسات يف جمال حبث العالقة بني العوملاة  
املالية وحوكمة الشركات ما زالت يف مهدها، فقد بادأت لتوهاا   
الدراسات اليت تبحث لثار العوملة املالية علاى التطبياق األوساع    

ضافة إىل حبث العالقة بني حوكمة الشاركات  للحوكمة العامة، باإل
واحلوكمة العامة. ولعل األزمة املالية واالقتصادية العاملية كانت سببا 

سراع ببحث كيفية تطبيق مباادئ احلوكماة علاى    مباشرا يف اإل
 الشركات أو على البنوك خاصة.

                                     
للوقوف على تعري  دقيق ملفهوم احلوكمة، والتطورات اليت طرأت على  1

: ذبمببيريرحمددات احلوكمة هذا التعري ، انظر: حممد حسن يوس ، 
. القاهرة: بناك االساتثمار   خبصة لنمط عطييقهب يف مصو إشبرةمع 

 .1-1. ص: 3007القومي، يونيو 
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رابعأ: اإل الح المؤخخي لمؤخخأ  الامويي الدولية
اق واسع أن العديد مان االقتصاادات   من املعترف به على نط

الصغرية يف العامل ال متتلك املوارد الالزمة حلفز الطلب مان أجال   
تقليص انكماش الناتج يف مواجهة العواص  املناوئة اليت هتب عليهاا  
اآلن. ومنذ او ستني عاما مضت، أنشأ العامل صندوق النقد والبنك 

مواجهة التقلباات   الدوليني هبدف مساعدة الدول على التصرف يف
الدورية اليت تواجه اقتصاداهتا. ولكننا جند أن معظم الدول ال ترغب 

، ولذلك فيكااد ال  اأخري ايف استخدام تلك املؤسستني اآلن إال مالذ
أشد صدمة واجهت العامل منذ انادالع   دينتفع هبما يف مواجهة ما يع
 احلرب العاملية األوىل.

الفتارة املاضاية    يفديث عنها ومن أكثر األشياء اليت كثر احل
لدرجة امللل اإلصالح املؤسسي ملؤسسات التمويل الدولية. وبسبب 
غياب دور مؤثر لصندوق النقد والبنك الدوليني يف التلطي  من شدة 

ن بسابب  ااألزمة املالية العاملية الراهنة، بدا للجميع وكأهنماا تائها  
معقود يف عادم   املستقبل الغامض الذي ال يعرف أحد كنهه. واألمل

االستسالم لعدم القيام باإلصالحات احلقيقية املنشودة، وبصفة خاصة 
تلك املتعلقة بإجراءات حوكمة املؤسستني. وما مل تشعر الدول الايت  
تريد السحب من موارد هاتني املؤسستني بأهنا مؤسستها اليت ينبغاي  

اعدهتا يف التعامل معها بشفافية، فمن غري احملتمل أن تلجأ إليهما ملسا 
 األزمات اليت تعترض طريقها.

تمثل أول التغيريات املقترحة يف الكراسي واألنصبة اخلاصاة  يو
بالدول األعضاء. وتشري الكراسي إىل املقاعاد اخلاصاة بااجمللس    
التنفيذي، واألنصبة إىل النسبة املئوية للحصص اإلمجالية اليت حتدد قوة 

إىل العاامل   مهان يشري كالالتصويت يف املؤسستني. ويف الوقت الراه
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ات من القرن املاضي، والذي كان يالذي كان سائدا يف حقبة األربعين
يهيمن األوربيون عليه من الناحية العددية، رغم وجود دولة واحادة  

 فقط هي الواليات املتحدة اليت هلا حق االعتراض.
مماثال  بااي  وأحد التغيريات احلقيقية قد تعطي االحتاد األور

له نفس قوة التصويت اليت ملمثل الواليات املتحدة، وحبيث ال واحدا، 
تخذ. وقد يسمح ذلك تحيق ألي منهما االعتراض على القرارات اليت 

لزيادات جوهرية يف كل من الكراسي واألنصبة للدول اآلسيوية، اليت 
يقل متثيلها بدرجة فظيعة حاليا من منظور النمو السريع الذي حققته 

ص  القرن املاضي. وقد توفر تلك التغيريات فرصاة  املنطقة خالل ن
مواتية للنظر يف ختفيض حجم اجمللس التنفيذي، وزياادة األصاوات   
الرئيسية )األمر الذي يفيد الدول الصغرية(، باإلضاافة إىل زياادات   
احلصص يف حاالت الطوارئ اليت تستدعي هذا، وذلك من زاوياة  

 النمو االقتصادي الذي حتقق يف املاضي.
وحتتاج التغيريات يف حوكمة املؤسستني املضي ألبعد من مسألة 
الكراسي واألنصبة، رغم كون ذلك أساسيا. فهي حتتاج أيضاا أن  
تتضمن اعتماد العمل بنظام رمسي الختيار العضو املنتدب للمؤسستني 
حينما يصبح املكان شاغرا، مع تطبيق للية هتادف لتعايني أفضال    

لشغل هذه الوظيفة، مع إلغاء اآللياة   شخص يف العامل يكون مناسبا
السابقة لالختيار واملتمثلة يف إعطاء هذا املنصب للشاخص الاذي   
ترشحه إما الواليات املتحدة أو الدول األوربية، واليت تعترب أن هاذا  

 هو حقها للحصول على املنصب.
وتتمثل االقتراحات األخرى إلصالح املؤسساتني مؤسسايا   

ستراتيجية بدال من ي للتركيز على القضايا اإلتوجيه جملسهما التنفيذب
القضايا التكتيكية، وأن تتم مساعدة الدول اليت تعاين مان حادوث   
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عجز لديها بغض النظر عن السياسات االقتصادية اليت تتبعهاا، ألن  
ون الداخلية لكل دولة، كما أن الالئحاة  ؤذلك يدخل يف صميم الش

ى االنضمام للمؤسساتني ال  األساسية اليت وافقت الدول مبوجبها عل
 تنص على ذلك.
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اعريف بأليأاس

، باحث مصري وأستاذ مساعد للسياسات حممد حسن يوس 
العامة يف كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة باجلامعة األمريكية 

 يف القاهرة، وخبري يف جمال اقتصاديات التنمية بوزارة املالية.
ملدير العام للمكتب الفين لرئيس جملس إدارة بنك االساتثمار  ا

القومي ورئيس حترير النشرة االقتصادية للمركز املتخصص يف رصد 
حركة األسعار العاملية للسلع واخلدمات واجتاهات التجارة الدولياة  

 ومؤشرات النمو االقتصادي يف خمتل  دول العامل.
عاة الدورياة لتنفياذ    مساهم رئيسي يف إعداد تقاارير املتاب 

استثمارات التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة ومشارك رئيسي يف 
 إعداد التقرير السنوي جمللس إدارة بنك االستثمار القومي.

حمرر اقتصادي بوكالة األنباء الكويتية )كونا( وجريادة األوىل  
االقتصادية، وله إسهامات يف عدة صح  وجمالت أخرى، منها جملة 

هرام االقتصادي"، جريدة "الشروق اجلديد"، جريادة "هنضاة   "األ
 مصر".

نشر العديد من الكتب واألحباث العلمية، من بينها: "قااموس  
املصطلحات االقتصادية"، حمددات احلوكمة ومعايريها"، تاداعيات  

األزمة املالية العاملية"، "ما هو صندوق النقد الدويل ".




