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 التغيخات والتصػرات التي تذيجىا إلى تدميط الزػء عمىالبحث يجف ي
 ىحه ، فحجوثالعالسية الشطخية الميبخالية االقترادية في أعقاب األزمات االقترادية

يدتجعي غالبًا إعادة الشطخ في األساس  مشيا االزمات االقترادية والسيسا السالية
الفكخي والشطخي مغ اجل إيجاد حمػل ومعالجاٍت لمخخوج مغ ىحه االزمات، وتعج 

( مغ أبخز األزمات السالية التي أحجثت =700->700) االزمة السالية العالسية
سيسا في الػاليات الستحجة االمخيكية، ال خًا في الشطخية الميبخالية االقترادية، و يتغي

ولعل مغ ابخز التغييخات ىػ الجعػة نحػ زيادة التجخل الحكػمي في االقتراد 
 القتراد والدػق.والعػدة الى الشطخية الكيشدية التي تجعع الجور الحكػمي في إدارة ا

خصة  ؛الشطخية الكيشدية ؛األزمة السالية ؛الميبخالية االقتراديةالكمسات السفتاحية: 
 .االنقاذ
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 The research intends to shed light on the changes and 

developments taking place in the liberal economic theory after 

the global economic crises. The occurrence of these economic 

crises, especially financial ones, often requires a reconsideration 

of the intellectual and theoretical basis to find solutions and 

treatments for getting out of these crises. The global financial 

crisis (2007-2008) is one of the most prominent financial crises 

that caused a change in the liberal economic theory, especially 

in the United States of America. Perhaps, the most prominent 

change is the call for increased government intervention in the 

economy and a return to the Keynesian theory that supports the 

government's role in managing the economy and the market. 

Keywords: economic liberalism; financial crisis; Keynesian 

theory; rescue plan.                                                                                    
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 مقجمة
التي يسكغ أن تجخي تغييخًا  االقتراديةتعج األزمات السالية مغ أىع األحجاث 

كبيخًا في األفكار والشطخيات الدائجة،  فكثيخًا ما يتبعيا ضيػر العجيج مغ الشطخيات 
التي تحاول إيجاد حمػل وبجائل لتالفي مثل ىحه األزمات، وان األزمة السالية العالسية 

( تعج مغ أكبخ وأقدى األزمات التي أثخت =700ع الخأسسالي عام )العال اجتاحتالتي 
بذكل كبيخ في الشطام الخأسسالي العالسي وفخضت الكثيخ مغ التداؤالت حػل مدتقبل 

 االقتراديبذكل مباشخ عمى مجسل البشاء الشطخي لمشطام  وانعكدتىحا الشطام 
تحجث الكثيخ عغ كػن ىحه تحجيجا، و  االقتراديةالخأسسالي وعمى ثػابت الميبخالية 

ونطام الدػق الحخ، وأنعذت آمال الكثيخ مغ  االقتراديةاألزمة مثمت نياية الميبخالية 
يغ مغ ذوي االتجاىات السختمفة، وسشحاول في ىحا البحث التعخف عمى االقترادي
وعمى األزمة السالية وأسبابيا ومدار تصػرىا، فزاًل عغ التعخف  االقتراديةالميبخالية 

 .االقتراديةمى التغييخ الحي احجثتو ىحه األزمة في الميبخالية ع
ودورىا في  االقتراديةتشصمق أىسية البحث مغ معخفة الميبخالية : أىسية البحث

إحجاث األزمات السالية والتي يسكغ أن تخسع خصػشًا أساسية، باإلمكان االستفادة 
ؿباًل ومعخفة مجى التغيخ والتصػر مشيا لسحاولة التشبؤ باألزمات السالية الستػقعة مدت

 عمى اثخ مثل ىحه األزمات. االقتراديةالحي يحرل في الشطخيات 
إن األزمة السالية العالسية التي شيجتيا الػاليات الستحجة : إشكالية البحث

األمخيكية والعالع الخأسسالي خمقت حالة مغ االرباك عمى الرعيج الفكخي والشطخي، 
األزمة السالية تجور حػل الشطخية )الشيػليبخالية( القائسة عمى  السيسا أن أىع اسباب

والسالية،  االقتراديةالدػق وقجرتو عمى معالجة السذاكل  باقترادااليسان السصمق 
كسا أن ضخورة ايجاد الحمػل لمخخوج مغ ىحه األزمة استجعى العػدة الى نطخيات 

سابق ومشيا الشطخية الكيشدية  وافكاٍر مغايخة كان قج تع االستغشاء عشيا في وقتٍ 
 .االقترادالقائسة عمى مبجأ ضخورة تجخل الجولة في 
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يشبثق البحث مغ فخضية فحػاىا أن حجع وقػة االزمة السالية : فخضية البحث
( خمقت ضغػشاٍت عمى صشاع القخار والسيسا في =700->700العالسية لعام )

تصمب إدخال تغييخاٍت في الميبخالية  الػاليات الستحجة االمخيكية، وشكمت وضعًا ججيجاً 
 نفديا بيجف احتػاء ىحه األزمة ومعالجة اآلثار الكبيخة التي خمفتيا االقترادية

وبشاًء عمى ما تقجم آنفًا فقج تع تػزيع البحث إلى مبحثيغ فزاًل : هيكمية البحث
سبحث عغ السقجمة والخاتسة التي ضست الشتائج التي تع التػصل إلييا، وقج تزسغ ال

واألزمات السالية، وقج تع تقديسو إلى مصمبيغ، تزسغ  االقتراديةاألول: الميبخالية 
، وتزسغ السصمب الثاني التعخيف االقتراديةالسصمب األول التعخيف بالميبخالية 

باألزمة السالية العالسية. أما السبحث الثاني: دراسة التأثيخ والتغيخ في الميبخالية 
فقج تع تقديسُو أيزًا إلى  (،=700->700) مة السالية العالسيةبعج األز  االقترادية

األمخيكية لسعالجة األزمة  االقتراديةمصمبيغ، تشاول السصمب األول الدياسات 
مغ الػاليات  انبثقت( =700->700السالية، والسيسا أن االزمة السالية العالسية )

اول أثخ األزمة السالية الستحجة االمخيكية تحجيجًا، أما السصمب الثاني فقج تش
 .االقترادية( في الميبخالية =700->700العالسية)
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 السبحث األول
 واألزمات السالية االقتراديةالميبخالية 

تبمػرت عبخ مجة شػيمة مغ الدمغ  االقتراديةيسكغ القػل ان الشطخية الميبخالية     
ًة واحجة بل مخت بسحصات فيي لع تطيخ برػرتيا ومبادئيا وافكارىا الحالية دفع
والسيسا السالية أحج  االقتراديةمختمفة اثخت فييا وغيخت مغ افكارىا، وتعج األزمات 

واىع  االقتراديةاىع ىحه السحصات، وسشحاول في ىحا البحث التعخف عمى الميبخالية 
مخاحل تصػرىا، فزاًل عغ التعخف عمى مفيػم االزمات السالية واىع االزمات التي 

 والعالع الخأسسالي.     االقتراديةت ليا الميبخالية تعخض
 االقتراديةالسصمب األول: تعخيف الميبخالية 

بجاية يسكغ القػل أن الميبخالية ىي امتجاد لمخأسسالية، والتي يسكغ تعخيفيا بأنيا     
نطام اقترادي، ضيخ في القخن الخابع عذخ لمسيالد عمى يج الصبقة البخجػازية التي 

الصبقة التجارية وشبقة اإلقصاع، والخأسسالية ىي نطام اجتساعي  وسياسي قائع خمفت 
عمى أساس تشسية السمكية الفخدية وعمى اساس تػسيع مفيػم الحخية الفخدية، ومحاولة 

، وقج كانت (1)لجولة االسشافدة بيغ األفخاد بعيجًا عغ تجخل  فتح األسػاق أمام
، والتي (2)ة والتي ضيخت في القخن الثامغ عذخ الخأسسالية أساس السجرسة الكالسيكي

 .(3)"آدم سسيث" في كتابو الذييخ "ثخوة األمع" . االقتراديوضع أسديا السفكخ 
والكالسيكية او السجرسة الكالسيكية ىي فمدفة ليبخالية اقترادية،  تخى أن حق    

، قتراديةاالىي مبادئ أساسية في الحياة  االقتراديةالسمكية الذخرية والحخية 
بػصفيا حقًا مقجسًا لإلندان مشحتو إياه الصبيعة، لحلظ ال يشبغي لمجولة التجخل في 

 االقترادية، كسا أنيا تيتع بالترخفات أو الحج مغ السمكية االقتراديتػجيو الشذاط 
الجدئية والسذاكل السختبصة بالسرمحة الفخدية وىي مذاكل االسعار والسخدود والؿيسة 

السجسػعة تتكػن بعج إضافة الجدئيات بعزيا ببعس، كسا أنيا فمدفة وىي تخى "أن 
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ففي أغمب األحيان تشرب دراستيا عمى واقع معيغ وفي مجة زمشية معيشة"  سكػنيو
(4). 

، والسيسا في االقتراديوقج تسكشت ىحه السجرسة مغ الديصخة عمى الفكخ    
لؿيع الدػق الحخة  أنسػذجا دياالػاليات الستحجة، شػال قخن مغ الدمغ، فيي تعج نف

، االقترادي، كسا استسخ ىحا الفكخ بالديصخة عمى التحميل (5)الشفعية )البخاجساتية( 
 ، وقج ارتبصت الشطخية(6)حتى ازمة الكداد العالسي ومغ ثع سيصخة الشطخية الكيشدية 

فكخيغ "، وقج القت أفكاره رواجًا لجى الكثيخ مغ السالذخز الحي أسديا باسعالكيشدية 
 (7)السعاصخيغ وقج بشيت السجرسة الكيشدية عمى تحميل أفكار "جػن مايشارد كيشد"

قجمو في كتابو "الشطخية العامة في التػضيف والفائجة والشقػد في عام  والسيسا ما
، إذ قام كيشد في ىحا الكتاب بػضع نطخية ججيجة مغ نطخيات (8)(" ;8<6)

ا عغ الشتائج األساسية لفخضية )الخكػد شػيل الكمي والتي ابتعجت نػعا م االقتراد
غ ذلظ عمى )تقشيات التثبيت الدمبية(، وذلظ مغ اجل ضسان عبجاًل  واعتسجتاألجل( 

 .(9)تحقيق معجالت نسػ بصيئة ولكغ ثابتة ومدتسخة 
وقج استسخ األثخ الكيشدي في الدياسات السالية واالجتساعية في الػاليات الستحجة    

ن الخأسسالية الستقجمة األخخى في أوربا وغيخىا، عامة، وذلظ مغ أواسط خاصة، والبمجا
يغ االقترادي، ففي الػاليات الستحجة اتجو معطع السحمميغ (10)ثالثيشات القخن الساضي 

إلى تفديخ أزمة  الكداد عمى أنيا تتعمق بحجع اإلنفاق الحكػمي، وأن زيادة حجع 
ال يسكغ الحكع عمى اإلنفاق الحكػمي مغ اإلنفاق ىػ الحل الػحيج لتمظ األزمة، و 

 االقتراديةالسشصمق اإلنداني أو مغ مشصمق الكفاءة، وذلظ ألن دور الجولة في الحياة 
أصبح أكثخ وضػحًا واكبخ بكثيخ مغ أي وقت مزى، كسا ساعجت الحخب عمى 
 تػحيج الشطخة الججيجة لالقتراد وعمى تشسية الجور السؤسدي الججيج ولػ بصخيقة غيخ

 .(11)مدتقخة بدبب تجاعيات الحخب 
الخاص بأسعار الرخف األساس الحي تع عغ  (12)ويعج نطام بخيتػن وودز   

شخيقو بشاء ىحا الشػع مغ الميبخالية الكيشدية، والتي يسكغ تدسيتيا بالميبخالية )السقيجة( 
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في الثالثيشات واألربعيشات مغ القخن الساضي في الػاليات الستحجة ومختمف دول 
العالع. وقج سعى ىحا الشطام السالي الجولي إلى التػفيق بيغ االستقخار الدياسي 

، أما (13)السحمي ونطام عالسي ييجف إلى تدييل عسمية التجارة عمى السدتػى العالسي
السخحمة التي اعقبت تمظ الفتخة فقج شِخحت فييا نقاشات فكخية اقترادية مكثفة حػل 

ياسة الشقجية والتجارة الجولية والدياسة الجسخكية. ولكغ الشذاط السرخفي، والشقػد والد
لع يكغ ىشاك تقخيبًا مفكخون اقتراديػن ليقػدوا ذلظ الشقاش أو حتى السذاركة ؼيو، 

 .(14)وإن غالبية تمظ الكتابات كانت مسمة يعػزىا البخيق
( وبعج حجوث أزمة )الخكػد التزخسي( في الػاليات الستحجة 6><6وفي عام )   

مخيكية، أعمشت الحكػمة األمخيكية عغ ربصيا سعخ الجوالر بالحىب، وقج شكل ذلظ األ
 .(15)األمخيكي االقتراداعتخافًا بتدمل الػىغ إلى جدج 

وقج بجأت بعج ذلظ ثػرة نطخية ججيجة مزادة لألفكار والشطخيات الكيشدية بؿيادة    
حي حاز عمى جائدة نػبل األمخيكي الكالسيكي الججيج "ميمتػن فخيجمان" ال االقترادي

بالتدامغ مع  االقتراد، كسا بخزت ىحه الشطخية في (16)( 6=<6عام ) االقترادفي 
يسشت عمى مقجراتو  االقتراديبخوز شبقة قػية ججًا فخضت ـيسشتيا عمى الػاقع  ـو

(17). 
" وأصبحت Neoliberalismوقج عخفت ىحه الشطخية بالشطخية الشيػليبخالية "   

السحجد لسالمح العرخ، فيي تذيخ إلى مجسػعة  االقترادياسي و األنسػذج الدي
العسميات والدياسات التي بسػجبيا يتع الدساح لسجسػعة مغ أصحاب السرالح 

بيجف  االقتراديةالخاصة ذوي الرمة بالتحكع قجر اإلمكان بالحياة االجتساعية و 
 .(18)مزاعفة أرباحيع الذخرية

أن الدػق تقػم بترحيح نفديا بشفديا،  وقج بشيت ىحه الشطخية عمى أساس   
وتتدع بالكفاءة في اإلنتاج و العجالة، وفي تػزيع الجخل وأن الحل الحي يقجمو اقتراد 

، كسا أنيا تخى أن سبب حجوث (19)الدػق لسعالجة بعس السذاكل ىػ الحل األمثل 
ور ، دون ابجاء اي اىتسام لجاالقترادىػ تجخل الجولة في  االقتراديةالسذاكل 
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 االقترادية، كسا تخى الشطخية (20)الذخكات الكبخى في ذلظ وشيػع احتكار القمة
الشيػليبخالية أن تبادالت الدػق قادرة عمى تحقيق الحج األعمى لمخفاـية االجتساعية، 
وىي تقػم بحلظ بجرجة عالية مغ الدعة السعخؼية والتقشية بذكل يجعميا متاحة بذكل 

غ الحيغ يسمكػن السيارات الخياضية السالئسة، كسا انيا رئيذ لإلقترادييغ السحتخفي
تزفي الجػدة السعخؼية العالية ليحا العسل، كسا يذيخ مرصمح الشيػليبخالية 
أليجيػلػجيا سياسية واسعة االنتذار، تسجج أفزمية واولػية الدػق في تػزيع الدمع 

خؽيس الزخائب، العام وت والخجمات عمى التػزيع الحكػمي، وتفزل تقميز اإلنفاق
لكشيا ، و االقتراديإضعاف اتحادات العسال، كسا تحارب تشطيع الحكػمة لمشذاط و 

في الػقت ذاتو تتبشى الجيسػقخاشية اإلجخائية وسيادة حكع القانػن، ويعج كتاب ميمتػن 
، والحي حقق نجاًحا عاليًا، مثااًل جيَجا لكيؽية تخجسة “الخأسسالية والحخية”فخيجمان 
 .(76)لمشيػليبخالية أليجيػليػجيا سياسية رائجة قتراديةاالالحجج 

وقج تمقت الميبخالية الجعع في بجاياتيا مغ الخئيذ االمخيكي الدابق )ريغان(،    
وكحلظ رئيدة وزراء بخيصانيا الدابقة )تاتذخ(، وقج مثمت شػال مجة الثسانيشات 

حي تبشتو أحداب الػسط الدياسي العالسي السييسغ ال االقترادي االتجاهوالتدعيشات 
الدياسية وكثيخ مغ أحداب اليدار التقميجية إلى جانب الدياسات التي تتبشاىا 

 .(22)السرالح السباشخة لمسدتثسخيغ فاحذي الثخاء )أكثخ مغ ألف شخكة عسالقة(
وقج كان مغ نتائج ىحه الميبخالية الججيجة حجوث تدايج كبيخ في التفاوت    

لجى أمع وشعػب  ارتفاع ممحػظ في الحخمان الذجيج وكحلظ، االقترادياالجتساعي و 
العالع األكثخ فقخًا، واقتراد عالسي متقمب، وثخوة ىائمة غيخ مدبػقة بحػزة 

 .(23)األغشياء
فالسبجأ الميبخالي الججيج يختكد عمى الصبيعة اإلندانية التي تبشى عمى حب     

ىي في مبالغتيا في االعتساد  راديةاالقتاإلندان لمتسمظ والثخاء، فسذكمة الميبخالية 
عمى ىحه الصبيعة ومحاولة تقجيع مرمحة الفخد عمى مرمحة السجتسع، وفي اجتياد 
بعس السحمميغ، يعج "الجذع" ىػ الباعث االساسي لعشجيية الدػق والحي يقػدىا إلى 
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مغامخات غيخ مدؤولة مغ شأنيا ان تتدبب في أزمات مالية مساثمة ألزمة عام 
(، وفزاًل عغ عامل "الجذع" كان ىشاك تػسع في دور الدػق =700->700)

وانتذار ؾيع الدػق إلى مجى بات يؤثخ في جػانب مغ الحياة تأثيخات سمبية، إذ أن 
ىحا التػجو أدى إلى تخسيخ الالمداواة في السجتسع، حيغ يربح تػافخ الدمع التي 

اقيا، كخجمات األمغ تكػن بصبيعتيا سمعًا عامة ويتداوى السػاششػن في استحق
والتعميع والرحة ونطافة البيئة خاضعًا لمبيع والذخاء في الدػق، تربح فخص 
الحرػل عمى الكفاية مشيا متحيدة إلى األغشياء دون الفقخاء، ما يتشاقس مع مبجأ 

 .(79)السداواة بيغ السػاششيغ
تكغ فزاًل عغ ذلظ فإن التػسع في نصاق الدػق بات يذسل سمعًا ألمػر لع    

ضسغ نصاقو، ومثال عمى ذلظ احجى السسارسات التي لجأت إلييا بعس السجارس في 
الػاليات الستحجة، وىي دفع مكافآت مالية لمتالميح لقاء إنجازىع قخاءة كتب معيشة، 
بػصفيا وسيمة لتذجيعيع عمى القخاءة، فيحه السسارسات البج أن تشتج تأثيخًا معشػيًا 

خاءة مغ مرجر رضى ومتعة لمقارئ إلى عبء يتقاضى ضارًا فيػ يحػل عسمية الق
القائع بو أجخًا عمى تحسمو، كحلظ نخى أن استئجار مقاتميغ مختدقة لخػض الحخوب 

 .(:7)يحقغ دماء السػاششيغ، لكشو بالتأكيج يفدج معشى السػاششة
وبحلظ يسكغ القػل أن األفكار الميبخالية الججيجة تعج أحج أىع األسباب التي    
الكبخى وتدببت في احجاث نقاط خمل جديسة  االقتراديةالعجيج مغ السذاكل  خمقت
الخأسسالي نتج عشو ازمات كبيخة ومغ أىسيا األزمة السالية العالسية  االقترادفي 

، كسا أن الحمػل الشطخية السصخوحة كانت في كل مخة تجور حػل دور الجولة =700
وفي  االقترادميز اكبخ لجور الجولة في وتتخاوح بيغ اشخاك اكبخ أو تق االقترادفي 

 ادارة االسػاق.
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 (0228-0227السصمب الثاني: تعخيف األزمة السالية العالسية )
: "الذجة والزيق وأزم العام عمييع أي ضاق واشتج قحصو وقّل األزمة لغػيا  

لى خيخه، واألزمة ىي مخحمة أو مجة يذتج فييا الرخاع الى درجة يتحتع فييا الػصػل ا
ؼباإلمكان القػل أن مفيػم األزمة يعشي اقتراديًا  أما في االصصالح، (;7"  )حل حاسع

التػازن ما بيغ اإلنتاج واالستيالك، كسا أن األزمة السالية تعخف بأنيا  اختاللحالة 
"حالة تسذ أسػاق البػرصة وأسػاق االئتسان لبمج معيغ أو مجسػعة مغ البمجان، 

التي تدبب أزمة مالية ثع انكساش اقترادي  االقترادي وتكسغ خصػرتيا وآثارىا ف
 االستثسارالقخوض وأزمات الديػلة الشقجية وانخفاض في  انحدارعادة ما يراحبو 

 .(>7)وحالة مغ الحعخ والححر في أسػاق السال"
ات في مديختيا االقترادواألزمات السالية تعخف ايزًا بأنيا محصات تسخ بيا 

ضعف وىذاشة وسػء أداء في الشطام السالي ليحا البمج أو  عبخ التاريخ وتتدبب في
ذاك، وتعبخ األزمات عغ انييار مفاجئ يحجث في مجسػع الستغيخات السالية، مثل 
حجع اإلصجارات، وأسعار األسيع، والدشجات، وؾيسة القخوض، والػدائع السرخؼية، 

"فقاعة  انفجارعل ، ول(=7)وأسعار الرخف، كسا ويستج آثار ذلظ في القصاعات األخخى 
في  االضصخاباتالعقارات" في الػاليات الستحجة األمخيكية وما نجع عشيا مغ بعس 

مى أسػاق السال والعقار خيخ مثل عمى ذلظ، إذ كان لصمب السزاربيغ والسدتثسخيغ ع
في ضيػر الفقاعة السالية ووصػليا إلى حج  األصػل السالية والشقجية دور كبيخ ميع

 .(<7) وضيػر ما يعخف باألزمة السالية انفجارىال مسا أدى في الشياية يفػق حج السعقػ 
العالسي،  االقتراد( والتي شيجىا =700->700) وتعج األزمة السالية عام

(، وتعيج غالبية <7<6التي بجأت عام ) االقتراديةاألسػأ مشح أزمة الكداد العطيع 
ث في أسػاق السال األمخيكية في اآلراء حػل ىحه األزمة إلى االنييار السالي الحي حج

 .(80)العالسي االقتراد(، والتي تحػلت إلى أزمة ضخبت مجسل =700نياية )
فقج بجأت األزمة السالية نتيجة ما أشمق عميو بأزمة )الخىػن العقارية(، 
فالعقارات في الػاليات الستحجة األمخيكية تعج أكبخ مرجر لإلقخاض واالقتخاض، ألن 
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ػ حمع لكل مػاشغ امخيكي، لحلظ فالسػاشغ االمخيكي يذتخي عقاره امتالك العقار ى
بالجيغ مغ السرخف مقابل ان  يخىغ ىحا العقار، واألزمة بجأت ؼيسا عخف بالخىػن 
العقارية )األقل جػدة(، إذ يذتخي السػاشغ بيتًا بالجيغ وبالسقابل يخىغ ىحا العقار، 

ر استحرال قخض ججيج نتيجة ومغ ثع تختفع ؾيسة العقار، ؼيحاول صاحب العقا
ارتفاع سعخ العقار، وذلظ مقابل رىغ ججيج مغ الجرجة الثانية، ومغ ىشا جاءت 

، فزاًل عغ ذلظ فإن ىشاك قخوض ضخسة (86)تدسييا بأنيا أزمة الخىػن األقل جػدة
ضعيف، أو غيخ مػجػد، فزاًل  ائتسانيتع تقجيسيا إلى مقتخضيغ لجى بعزيع سجل 

السؤسدات السالية في إعصاءىا القخوض لمسؤسدات العقارية  عغ  ذلظ فقج تػسعت
( مميار دوالر أمخيكي. مسا أدى 00>وكحلظ شخكات السقاوالت بسبالغ جاوزت ال)

كحلظ الى ارتفاع معجل الفائجة وإلى إحجاث تغييخ كبيخ في شبيعة الدػق األمخيكية 
لى تقميز حجع وقج تسثل ىحا التغيخ في انخفاض أسعار السداكغ، وىحا ادى ا

ضسانات السرارف، ومغ ىشا بجأ فتيل األزمة باالشتعال، إذ استػجب ذلظ عمى 
الكثيخ مغ السقتخضيغ سجاد قخوضيع، كسا وأصبحت السؤسدات السالية وشخكات 

، وقج لجأت (87)االقخاض تعاني مغ تجاعيات ومذاكل القخوض الزخسة والستخاكسة
مذتقات مالية عمى ىحه األوراق، إذ قامت  واسترجارالى "تػريق" الجيػن العقارية 

شخكات التسػيل العقاري ببيع سشجات الجيغ الستجسعة إلى شخكات اخخى متخررة، 
وذلظ ما ادى الى تحػيل سشجات التػريق إلى أوراق مالية اصبحت قابمة لمتجاول، 

لظ انتج مػجات متتابعة مغ األصػل السالية السبشية عمى أصل واحج، وأثخ ذ وىحا ما
كمو في تدايج الصمب عمى شخاء العقارات، ومغ ثع ارتفاع أسعار البيػت إلى حجود 
عالية ال تتشاسب مع ؾيستيا الحؿيؿية. وغالبًا ما كانت الذخكة التي أصجرت الخىغ 

ما ادى إلى ارتفاع أسعار تقػم بجورىا ببيعو لذخكة ثالثة، تقػم ببيعو لذخكة اخخى، 
ع دخػل الدػق العقارية في ضاىخة سسيت ب)الفقاعة( العقارات بذكل كبيخ، ومغ ث

 االتحادي. كسا وعسج السرخف االحتياشي (88)والتي زادت مغ درجة السخاشخ
، إلى رفع االرتفاعاألمخيكي، في محاولة الحفاظ عمى مدتػى التزخع ومشعو مغ 
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الجيػن عمى أصحاب الجخل الستػسط  ءل الفائجة، مسا أدى إلى زيادة عبمعج
األمالك العقارية، ولقج  واستخدادجود، وبجأت تطيخ بػادر التػقف عغ الجفع والسح

تخاكست الخدائخ بذكل كبيخ لجى السرارف بدبب الدشجات التي فقجت ؾيستيا مغ 
 وامتججية، وبدبب تػقف السقتخضيغ عغ دفع أقداشيع مغ جية اخخى، كسا 

ق السالية في األسػا انييارإلى  أيزًا إلى الدشجات واألوراق السالية، مسا أدى االنييار
األزمة مغ القصاع السالي إلى القصاع العيشي )الحؿيقي(  وانتقمت أنحاء العالع كافة،

 .(89)العالسي في حالة مغ الخكػد االقترادودخل 
وقج تعجدت اآلراء حػل األسباب الخئيدة التي أدت إلى حجوث ىحه األزمة،    

في زيادة حجع  تي تكسغ وراء األزمة تتسثلفالبعس رأى أن األسباب الخئيدة ال
الديػلة في السرارف األمخيكية، وتػفخ الطخوف السغخية لإلقخاض وعجم التجقيق في 
دخػل السقتخضيغ، فزاًل عغ التػقعات الالعقالنية لمسقتخضيغ والػياب شبو الكامل 

 .(:8)لمخقابة السالية وآليات الزبط الحكػمية
 االقترادلدبب الخئيذ لألزمة بالتحػل في شبيعة ؼيسا عدا البعس اآلخخ ا   

العالسي الحي اضحى اقترادًا رمديًا يقػم عمى اساس السزاربة في األصػل السالية، 
 االقترادالخمدي بسا يديج عمى أربعيغ ضعف عغ حجع  االقترادبحيث يقجر حجع 

 .(;8)لحطة ةي أيالحؿيقي، وىحا ما أدى إلى بخوز الفقاعات السالية القابمة لالنفجار ف
في حيغ ركد البعس اآلخخ عمى التصػرات الحاصمة في السجتسع الرشاعي،    

وتحػلو إلى مجتسع معمػمات، وبخوز نسط ججيج مغ الخأسسالية نفديا، مغ رأسسالية 
السشافدة، إلى الخأسسالية االحتكارية، فزاًل عغ االنتقال إلى الخأسسالية السعمػماتية، 

الكمية والتي تع اتباعيا في إشار "تػافق  االقتراديةاسات يزاف الى ذلظ الدي
، والتي تسثمت في تحخيخ التجارة الخارجية واالسػاق، وتحخيخ حخكة رأس (>8)واششصغ"

السال مع غياب الذفاؼية في إشار العػلسة السالية، وفي الػصػل إلى حكػمة الحج 
 االقتراديةمغ الذؤون الجولة   واندحاباألدنى، مسا يعشي خفس اإلنفاق العام 

 .(=8)واالجتساعية
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 السبحث الثاني
بعج االزمة  االقتراديةدراسة التأثيخ والتغيخ في الشطخية الميبخالية 

 (=700->700)السالية العالسية 
في األساس نتاجًا لدمانيا  االقتراديةومشيا الميبخالية  االقتراديةتعج األفكار 

عغ العالع الحي تفدخه. ومثمسا يتغيخ العالع،  ومكانيا وال يسكغ الشطخ إلييا بسعدلٍ 
كحلظ فإن ىحه األفكار البج أن تتغيخ، وفي األعػام الساضية وما شيجه العالع 

العالسية، والػاليات الستحجة األمخيكية عمى وجو الخرػص بدبب األزمة السالية 
ة انعكذ برػرة كبيخة عمى الميبخالي االقتراديةتغيخ كبيخ في الحياة  حجث

 االقترادية.
االمخيكية  االقتراديةوسشحاول في ىحا السبحث التعخف عمى اىع الدياسات 

 الستحجة وانلسعالجة االزمة السالية السيسا أن االزمة السالية انصمقت مغ الػاليات 
 االقتراداالمخيكية شكمت خط الجفاع االول لسشع انييار  االقتراديةالدياسات 

خف في ىحا السبحث عمى أىع التغيخات واآلثار التي اعتخت الخأسسالي، كسا سيتع التع
 ىحه الدياسات. ( إثخ=700->700بعج األزمة السالية عام ) االقتراديةالميبخالية 

-0227االمخيكية لسعالجة االزمة السالية ) االقتراديةالسصمب األول: الدياسات 
0228) 

ة االزمة السالية العالسية االمخيكية في مػاجي االقتراديةتسثمت الدياسات      
في خصة اإلنقاذ التي صاغيا وزيخ الخدانة األميخكية "ىشخي بػلدػن" وصادق عمييا 
كل مغ مجمذ الشػاب والذيػخ والتي ىجفت إلى تأميغ حساية افزل لمسجخخات 
واألمالك العقارية التي تعػد إلى دافعي الزخائب، وحساية السمكية وتذجيع الشسػ 

ادة عائجات االستثسارات إلى أعمى حج مسكغ، كسا تع اعتساد قانػن وزي االقترادي
( مميار دوالر لذخاء 00>(، تقػم عمى ضخ )<700لمخصة وميمة تشتيي بشياية عام) 

كسا نز  .سالية األميخكية وىجدت بانييارىاالجيػن اليالكة التي ارىقت الدػق ال
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باح الذخكات السدتفيجة مغ القانػن أيزا عمى مداىسة الجولة في رؤوس أمػال وأر 
ىحه الخصة، بذكل يدسح بتحقيق أرباح إذا تحدشت ضخوف األسػاق، كسا وأقخت 

( مميار دوالر لمصبقة الػسصى والذخكات، 600الخصة مشح إعفاءات ضخيبية بشحػ )
وتحجيج التعػيزات لخؤساء الذخكات عشج االستغشاء عشيع، واستعادة العالوات التي 

رباح متػقعة لع تتحقق بعج، كسا مشعت الخصة األميخكية أيزا دفع تع تقجيسيا عمى أ
تعػيزات تذجع عمى مجازفات ال فائجة مشيا، وتع تحجيج السكافآت السالية لسدؤولي 

 . (<8)( ألف دوالر00:الذخكات الحيغ يفيجون مغ التخؽيزات الزخيبية )
عس سمبياتيا، ومغ خالل ىحه الخصة، ومغ اجل تخؽيف حجة األزمة ومعالجة ب   

زيادة  واالستيالكي االستثساري الػاليات الستحجة إلى زيادة اإلنفاق الحكػمي  اضصخت
كبيخة األمخ الحي أدى إلى تدايج الجيػن األمخيكية بذكل كبيخ، حيث وصل الجيغ إلى 

%( مغ الشاتج السحمي اإلجسالي ><( تخيميػن دوالر أمخيكي اي ما يعادل )6948)
 .(90)(7000( تخيميػن دوالر في عام ):<4;كان الدقف )األمخيكي في حيغ 

( ألف أمخيكي لػضائفيع في شيخ تذخيغ األول مغ عام 790كسا فقج حػالي )
( مالييغ أمخيكي أي 60(، ووصل عجد العاشميغ عغ العسل إلى حػالي )=700)

 .(96)( سشػياً :4;بسعجل )
ى محاولة تخؽيس فزاًل عغ ذلظ فقج عسجت الػاليات الستحجة األمخيكية ال

معجالت الفػائج، وشخاء أصػل السرارف، والذخكات الستعثخة، وضسان ودائع األفخاد، 
السالية ومحاسبة  عسل السؤسداتفزاًل عغ السصالبة بالتذجيج والخقابة عمى 

 .(97)السدؤوليغ عغ األزمة
وقج كانت خصة االنقاذ، مػضػعًا لمججل بيغ دعاة الميبخالية الحادة وأنرار 

ميبخالية االجتساعية عشج عخضيا لمترػيت أمام )الكػنكخس األمخيكي(، حيث رفس ال
انرار الميبخالية الحادة ىحه الخصة لقشاعتيع بزخورة تخك الدػق تعسل لػحجىا وعمى 
وفق قػانيشيا، وأنو ليذ عمى الحكػمات تغصية وحساية سػء إدارة السرارف، أما 

يع لمخصة مشصمقًا مغ كػن ان خصة االنقاذ دعاة الميبخالية االجتساعية فكان رفز
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اتجيت لحساية حقػق السرارف الجائشة ومرالحيا مغ دون ان تخاعي مرالح 
 .(98)السقتخضيغ الحيغ يػشظ ثالثة مالييغ مشيع عمى فقجان مشازليع

وفي حيغ تعالت بعس األصػات التي تقػل أن اإلجخاءات الستخحة في خصة 
سػاق السالية، والتخؽيف مغ حالة الحعخ مغ أجل إعادة اإلنقاذ، تيجف إلى تيجئة األ

الثقة إلى الشطام السالي السرخفي، مع عجم السداس باألساس الحي يقػم عميو 
الحخ، وكانت ىشالظ مشاداة صخيحة لؿيام نطام اقترادي عالسي ججيج،  االقتراد

 .(99)فزاًل عغ اإلعالن عغ فذل الشطام الخأسسالي
  االقترادية في الميبخالية( 0228-0227السصمب الثاني: أثخ األزمة السالية لعام )

يسكغ القػل أن األزمة السالية العالسية قج أثخت بذكل كبيخ في الميبخالية 
وانيا قج جعمت الشطام الخأسسالي ييتد دون أن يدقط، إذ استسخ  االقترادية الججيجة

في ضل أعشف أزمة مالية واجيتو خالل العقػد  قائسًا يذػبو شيء مغ الػىغ والزعف
 أىع ثػابتو متسثمة في اآلتي: اىتدازاألخيخة فأدت إلى إضعاف أو 

، ومحاوالت التشطيع والستابعة االقترادالتحػل نحػ تجخل الجولة في : أوال  
في تغييخ ىحا الػضع -الكامل، وقج جاءت السبادرة أوالً  االقتراديوالحج مغ التحخيخ 

مغ قبل السرارف وشخكات التأميغ الكبخى في الػاليات الستحجة  -ة تجخل الجولةوزياد
ججت الحكػمة بأن تشقحىا وتقجم ليا أمػااًل شائمة كي تخخج شاألمخيكية حيث انيا است

بحاجة إلى أمػال  ن كانت تعارض فخض الزخائب، أصبحتمغ االزمة، وبعج أ
صامجة في مػاجية االزمة، وبعج أن دافعي الزخائب مغ الصبقة العاممة لكي تبقى 

، ضيخت فجأة حكػمة االقتراديكان شمبيا الػحيج ىػ عجم تجخل الجولة في الذأن 
، فسشح عام (:9)إلنقاذ السدتثسخيغ مغ أنفديع االقترادنذصة تتجخل بكثافة في 

( لجأت عجة دول بسػاجية ىحه األزمة مغ خالل تجخميا بقػة إلعادة تحخيظ =700)
وترحيح الخمل، ووقف سمدمة اإلفالسات فعسجت الحكػمة االمخيكية الى  ،االقتراد

 .(;9)وترحيح الخمل االقتراد( مميار دوالر، إلنقاذ 00>إقخار بخنامج ؾيستو )
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بذكل أكبخ فسع  االقترادكسا أن تعاقب األزمات قج دعا إلى تجخل الجولة في 
كست الجيػن الحكػمية لشدب بخوز أزمة الجيػن الديادية األوروبية واألمخيكية، تخا

%( مغ الشاتج السحمي 0;تجاوزت الحج األعمى السقخر مغ االتحاد األوروبي وىػ )
اإلجسالي، وتدارع ارتفاع ىامر العائجات عمى الدشجات واألوراق السالية الحكػمية، 

 .(>9)%( مقارنة بالشاتج السحمي اإلجسالي700في حيغ بمغ الجيغ األمخيكي )
ادر عغ الكػنكخس األمخيكي فإن الجيغ األمخيكي قج ازداد وبحدب تقخيخ ص

( حتى وصل إلى 7000( تخيميػن دوالر عام ):<4;بذكل ممحػظ وارتفع مغ نحػ )
نصاق أزمات الجيػن، قج  اتداع. كسا أن (=9) (7060( تخيميػن دوالر عام )<نحػ )

لسية عمى نحػ متدايجة عمى البشػك األوروبية والسؤسدات السالية العا اخمق ضغػش
 االقتراديشحر بتفاقع أزمة القصاع السالي العالسي، وتدايج احتسالية انتقاليا إلى مجال 

، ويسكغ القػل أن ىحه األزمات لع تجفع الجول نحػ اعتساد سياسات ججيجة (<9)الحؿيقي
 االقتراديغيخ تقميجية فحدب، وإنسا دعتيا أيزًا إلى إعادة الشطخ في الفكخ 

التي اعتسجت عميو خالل السخحمة الساضية، كسا اعادت  قتراديةاالوالشطخيات 
(، والتي 8><6االعتبار لمشطخية الكيشدية التي كانت قج شسخت تحت الخكام مشح عام )

 .(0:)االقترادتجعػ إلى تجخل الجولة في 
الكالسيكية التي تحىب إلى أن األسػاق  االقتراديةفقج تع إثبات خصأ الشطخية 

تسًا وبرػرة تمقائية إلى تأميغ العامميغ، ومشح انييار األسػاق السالية الحخة تقػد ح
(، تبيغ أن آلية 88<6-<7<6وانتذار البصالة والكداد في ثالثيشات القخن العذخيغ )

الترحيح الحاتية لألسػاق الحخة غيخ صحيحة وإنيا عمى األقل ال ترح دائسًا، وسيسا 
 .(6:)في ضخوف انعجام الثقة وعجم اليقيغ

األمخيكية لجاذبيتيا فقج كان لألزمة السالية  االقتراديةفقجان الميبخالية  ثانيا :
فاألداء الستػاضع  "،آثارًا كبيخة عمى ما يسكغ أن يصمق عميو "نسػذج وول ستخيت

لسؤسدات وول ستخيت قج جعل )نيػيػرك( تخدخ الكثيخ في جانب قػتيا الشاعسة، 
 .(7:)بخاليالمي االقتراديوجاذبية أنسػذجيا 
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ات في العالع، االقتراداالمخيكي احج اكبخ  االقترادوفي كل األحػال يبقى        
لكغ شخيقة نطخ العالع اليو قج تغيخت، ولع تعج الجول، حتى قبل األزمة تشطخ إلى 

جيج لمؿيسة، ألن ؾيستو متخاجعة ومتقمبة، كسا ازداد فقجان الثقة  االجوالر بكػنو مخدن
جيغ األمخيكي واستسخار مجمذ االحتياشي الفيجرالي بصبع الشقػد مغ ؼيو مع تزخع ال

تخك تأثيخًا شػيل السجى عمى الػاليات الستحجة األمخيكية وعمى  دون تػقف وذلظ ما
 .(8:)في العالع االقتراديمخكدىا 

كسا أن جاذبية الشطام الغخبي الميبخالي برػرة عامة انخفزت بذكٍل ممحػظ، 
بة نجاح نساذج دولية اخخى، مدجت ما بيغ ديشامية اقتراد بعج أن أثبتت التجخ 

الدػق، ونطسيا الثقاؼية والدياسية الخاصة، ونجحت في الحرػل عمى مكانة متسيدة 
العالسي شخقًا وغخبًا، وبعيجًا عغ األنسػذج الميبخالي الغخبي  االقترادعمى خارشة 

خق األقرى، والتقجم اآلسيػي في الذ االقتراديوليذ أدل عمى ذلظ مغ الرعػد 
البخازيمي في أمخيكا الالتيشية، وتجخبة جشػب أفخيؿيا في أقرى الجشػب  االقترادي

 .(9:)األفخيقي
زيادة السيل نحػ استخجام القػة العدكخية في العالقات الجولية وىػ األمخ ثالثا : 

ام القػة يقمل مغ استخج االقترادالحي يشاقس الفكخ الميبخالي األمخيكي، الحي يخى أن 
العدكخية في العالقات الجولية، فخصػرة األزمات السالية األمخيكية ال تقترخ عمى 
إفقار السالييغ مغ األمخيكييغ بل انيا تستج لتذسل التأثيخ الدمبي عمى وضع 

العالسي وقج يرل األمخ إلى استخجام القػة واالحتالل العدكخي، فسع  االقتراد
اول اإلدارة األمخيكية التفتير عغ الحمػل الخارجية، تح االقتراديةاشتجاد األزمات 

ويسكغ ان يكػن التجخل العدكخي األمخيكي في الكثيخ مغ مشاشق العالع دليل عمى 
ضخبة استباؾية لمحج والػقػف بػجو األزمات متػقعة الحجوث مدتؿباًل، فالتجخل 

رػصًا في جانب العدكخي يعشي تدايجا في اإلنفاق الحي يعشي زيادة الصمب الكمي وخ
يؤدي الى  السحافطة عمى مدتػى معيغ مغ اإلنتاج الحي يزسغ  االستيالك وىحا ما
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الخبح، وعجم تخاجع الذخكات األمخيكية، وفتح االسػق الػاسعة أماميا، والقزاء عمى 
السعػلع،  االقترادمذكمة ضيق الدػق الحي قج يشجع عغ اشتجاد السشافدة في ضل 

بيعي مع السبادئ الخأسسالية التي تبيح استخجام الػسائل يشدجع بذكل ش وىحا ما
السختمفة ومشيا االحتالل العدكخي، كسا حرل في أواخخ القخن التاسع عذخ وبجاية 
القخن العذخيغ مغ أجل الديصخة عمى السػاد األولية الخخيرة وفتح األسػاق أمام 

 .(::)الدمع الشيائية السرجرة
يا التي تشادي بزخورة التػجو واالنتقال نحػ بجائل األصػات وتعالي تدايجرابعا : 
بخصػرة الجور الحي يؤديو معجل الفائجة  فاإلحداسالميبخالي،  االقتراديأخخى لمفكخ 

العالسي، كػنو السحخك األساسي لمشطام الخأسسالي، ىػ ما جعل التفكيخ  االقترادفي 
مية( التي ما زال دورىا يتجو نحػ بجائل تسػيمية أخخى، مغ أبخزىا )الريخفة اإلسال

يتعاضع، بحيث انتقل عجد السؤسدات السالية اإلسالمية مغ مؤسدة واحجة سشة 
( 00>( بمجًا بأصػل تفػق ):>( مؤسدة تعسل في أكثخ مغ )0<8( إلى ):><6)

مميار دوالر. وتتسيد السرارف اإلسالمية ليذ فقط باستبعادىا لمفائجة وتحخيع 
العيشي، مسا  االقترادوإنسا ايزًا بارتباط التحػيل فييا ب السزاربة في الشقػد فحدب،

يؤدي إلى حداب دقيق لسخاشخ االئتسان،  وقج تكػن ىحه السديات ىي التي دفعت 
" ، إلى كتابِة مقال في افتتاحية "challenges"بػؼيدت فيشدت"، رئيذ تحخيخ مجمة 

اء ؼيو: "أضغ أنشا بحاجة (،  بعشػان "البابا والقخآن" ج=700/أيمػل/66الجخيجة في )
أكثخ في ىحه األزمة إلى قخاءة القخآن لفيع ما يحجث بشا وبسرارفشا، ألنو لػ حاول 
القائسػن عمى مرارفشا احتخام ما ورد في القخآن مغ أحكام وتعاليع وشبقػىا، ما حل 
بشا ما حل مغ كػارث وأزمات، وما وصل بشا الحال إلى ىحا الػضع السدري، ألن 

 .(;:)ال تمج نقػدًا"الشقػد 
فقجان الثقة بالجيسقخاشية الميبخالية، لقج كانت أزمة الشطام الخأسسالي خامدا : 

( قج أشمقت أحجاثًا وأفكارًا ججيجة ومغايخة حػل التغييخ العالسي، =700العالسي عام )
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 مثمت سباقًا سياسيًا واقتراديًا وثقاؼيًا ارتبصت بو الججاالت حػل الجيسقخاشية والثقة
، إذ أضيخت العجيج مغ (>:)فييا والعجالة العالسية مغ مشطػرات العالع الغخبية

الخأي في االتحاد األوروبي أن غالبية الشاخبيغ ال يثقػن بأحدابيع  استصالعات
الدياسية وباتػا يذككػن في مجى خجمة حكػماتيع لمسجتسع ولمرالح العام وعمى 

 Economic Intelligenceتعجه مؤسدة " سبيل السثال، أضيخ مؤشخ الجيسقخاشية الحي
Unit تخاجع الجيسقخاشية عمى مدتػى العالع مشح انجالع األزمة السالية في عام "

(700=)(:=). 
تعخضت الى تغييخ وتصػر  االقتراديةيسكغ القػل مسا تقجم آنفًا ان الميبخالية 

بتخاجع الميبخالية  نتيجة ألحج اكبخ واشج االزمات التي شالتيا في تاريخيا والتي تدببت
بذكل عام في العالع وفقجان الثقة فييا، وليذ ادل عمى ذلظ مغ التحجث عغ اىسية 
الحمػل السدتسجة  مغ الذخيعة االسالمية لسػاجية االزمة السيسا أن الجول الغخبية 
وعمى رأسيا الػاليات الستحجة حاولت تذػيو صػرة اإلسالم في العالع ووصفو بأنو 

ب، كسا أن ىحه األزمة كانت صجمة غيخ متػقعة لمعالع الخأسسالي، مخادف لإلرىا
، واجبخت الجول االقتراديةأضيخت نقاط الػىغ والزعف في الشطخية الميبخالية 

الخأسسالية عمى تغييخ نيجيا واتباع حمػل تسذ جػىخ الفكخ الميبخالي الحي يجعػ الى 
 . االقترادي الكامل والى عجم تجخل الجولة ف االقتراديالتحخيخ 

 الخاتسة
تعج األزمة السالية التي أصابت الػاليات الستحجة األمخيكية والعالع الخأسسالي 

( محصة صعبة مخت بيا الجول الخأسسالية وقج عبخت عغ ىذاشة إدارة =700عام )
األسػاق السالية في ىحه الجول، وقج كانت ىشاك العجيج مغ األسباب وراء ىحه األزمة 

وتحػلو إلى اقتراد رمدي يقػم عمى  االقترادالحاصل في شبيعة  مشيا، التصػر
السزاربة في األصػل السالية. فزاًل عغ التحػل إلى مجتسع السعمػمات واالنتقال 
مغ الخأسسالية السشافدة إلى الخأسسالية االحتكارية. لكغ يبقى الدبب األساسي لألزمة 
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عمى غياب الخقابة والذفاؼية في إشار التي تػكج  االقتراديةفي شبيعة الشيػليبخالية 
 االقتراديالعػلسة السالية، وتخؽيس اإلنفاق الحكػمي واندحاب الجولة مغ الذأن 

واالجتساعي، وعمى االعتساد عمى السبجأ القائل أن الدػق ترحح نفديا بشفديا 
 وتتدع بالكفاءة.

 ات مشيا:ومغ خالل ما تقجم آنفًا فقج تع التػصل إلى العجيج مغ االستشتاج
في أركانو وثػابتو األساسية  اىتدازإن الشطام الخأسسالي تعخض إلى ضعف أو  .6

، السيسا وأن أىع أدوات االقتراديوالتحخيخ  االقترادمثل عجم تجخل الجولة في 
 مغ خالل خصط اإلنقاذ. االقترادعالج األزمة كان زيادة التجخل الحكػمي في 

يا في ادارة الدػق، كسا ان السعالجة تصمبت فذم االقتراديةاثبتت الشيػليبخالية  .7
التخمي عغ الشيػليبخالية والعػدة الى الشطخية الكيشدية التي تجعع الجور أو التجخل 

 والدػق. االقترادالحكػمي في ادارة 
فقجت الرػرة السثالية التي شالسا نطخ الييا العالع  االقتراديةكسا إن الميبخالية  .8

نسػذجًا يحتحى بو وتدعى العجيج مغ الجول الى مغ خالليا، فقج كانت تعج 
 .تصبيقوِ 

االخخى، ومشيا "االسالمية"  االقتراديةاضيخت االزمة السالية اىسية الفمدفات  .9
 وأكبخالتي تخفس التعامل بالفائجة "الخبا"، السيسا أن تخاكع الفػائج كان مغ أول 

 مدببات االزمة.
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 اليػامر والسرادر
                                                 

، اشخوحة -شارل بيخس نسػذجا  –سسية حيخش، الفمدفة األمخيكية بيغ الميبخالية والبخاغساتية  (1)
 .62، ص0210-0211دكتػراه مقجمة إلى كمية العمػم االجتساعية، جامعة وىخان، الجدائخ، 

س، األزمة السالية العالسية..األسباب والتجاعيات والحمػل، ) أبػ ضبي، عبج الخزاق فارس الفار (0)
 .70-71، ص 0212، 1مخكد اإلمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية(، ط

 .61، صالسرجر الدابقسسية حيخش،  (3)
 :الخابط اآلتيالتصػر التاريخي لمفكخ االقترادي، بحث مشذػر عمى  (4)

http://www.boulemekahl.yolasite                                       

جيغ هيظ، بشاء الخخاء...لساذا كان رونالج ريغان واآلباء السؤسدػن محقيغ بذأن االقتراد،  (5)
-69، ص ص0211، 1تخجسة أحسج محسػد، )أبػ ضبي، ىيئة أبػ ضبي لمثقافة والتخاث(، ط

71. 
 .70، ص السرجر الدابقعبج الخزاق فارس الفارس،  (6)
( ىػ اقترادي انكميدي، وىػ ابغ االقترادي جػن نيفل 1946-1883جػن مايشارد كيشد )( 7)

كيشد، تعمع االقتراد عمى يج مارشال وبيجػ، وكتب مجسػعة كبيخة مغ السقاالت والكتب، أىسيا 
ية الكالسيكية التي كانت تفتخض أن الشطام االقترادي "الشطخية العامة"، الحي ىاجع فيو الشطخ 

سيكػن دائسا  عشج مدتػى التػضيف الكامل، وأن ىشاك يجا  خفية تعسل عمى إرجاع األسػاق 
السختمفة إلى حالة التػازن، وذلظ مغ خالل آليات الدػق وحخية الدعخ، التي مغ ضسشيا مبجأ 

ىذام دمحم، مجخل في مجارس الفكخ الحخية االقترادية وعجم تجخل الجولة. عسخو 
االقترادي..نطخة تحميمية لمتصػرات االقترادية السعاصخة مغ مشطػر االقتراد اإلسالمي 

 .150، ص 0229، 1واالقتراد الخأسسالي، )دمذق، دار شالس(، ط
 .150، ص السرجر الدابقعسخو ىذام دمحم،  (8)

(9) Robert M. Collins, The Business, Response to Keynes, (New York, 

Colombia University), 1981, p. 54. 

عبج السشعع الديج عمي، مدتقبل الشطام الخأسسالي واستقخاره في ضل األزمات السالية العالسية  (12)
والعػلسة السالية، السؤتسخ العمسي العاشخ...االقتراديات العخبية وتصػرىا بعج األزمة االقترادية 

 .9، ص 0229، بيخوت، كانػن األول 19-02

http://www.boulemekahl.yolasite/
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مارك بميث، التحػالت الكبخى، األفكار االقترادية والتغييخ السؤسدي في القخن العذخيغ،  (11)
، 1تخجسة نيخميغ صالح الشخفتاوي، مخاجعة سسيخ كخيع، )القاىخة، السخكد القػمي لمتخجسة(، ط

 .152، ص 0212
م الحي كان سائجا  مشح الحخب العالسية نطام بخيتػن وودز الخاص بأسعار الرخف: وىػ الشطا ( 10)

الثانية وحتى الدبعيشات وكان يجسع بيغ الحىب والجوالر السثبت بالحىب، عبج السشعع الديج عمي، 
 .12، ص السرجر الدابق

 .152، ص السرجر الدابقمارك بميث،  (13)
احسج فؤاد جػن كيشيث جالبيخت، تاريخ الفكخ االقترادي..الساضي صػرة الحاضخ، تخجسة  (14)

(، الكػيت، سبتسبخ 061بمبع، سمدمة عالع السعخفة، السجمذ الػششي لمثقافة واآلداب، العجد )
 .18، ص 0222

، ص 0221، 1رمدي كالك وآخخون، االمبخاشػرية األمخيكية، )القاىخة، مكتبة بيخوت(، ط (15)
148. 

 .9، ص السرجر الدابقعبج السشعع الديج عمي،  (16)
، دور الييسشة األمخيكية في العالقات الجولية، )بيخوت، الجار العخبية لمعمػم نرار الخبيعي (17)

 .132، ص 0213، 1ناشخون(، ط
نعػم تذػمدكي، الخبح مقجما  عمى الذعب الشيػليبخالية والشطام العالسي، )دمذق، مكتبة  (18)

 .9-7، ص 0211، 1األسج(، ط
االقتراد، تخجسة عسخ سعيج األيػبي، )بيخوت،  جػزيف ستيغمخ، أمخيكا واألسػاق الحخة وتجىػر (19)

 .091، ص 0211، 1دار الكتاب العخبي(، ط
 .4، ص السرجر الدابقعبج السشعع الديج عمي،  (02)
( إيفاندو سػيل: الشيػليبخالية: األيجيػلػجيا، والدياسات، واآلثار اإلجتساعية، تخجسة: خبيب 01)

  www.nthar.neزىيخ، بحث مشذػر عمى الخابط االتي:
 .7، ص السرجر الدابقنعػم تذػمدكي،  (00)
 السرجر نفدو. (03)
( شاىخ حسجي كشعان وحازم تيديخ جاحمة، الجولة واقتراد الدػق: قخاءات في سياسات 04)

ياسات، الخرخرة وتجاربيا العالسية والعخبية، السخكد العخبي لمجراسات واألبحاث ودراسة الد
 .64-60، ص 0216بيخوت، 

http://www.nthar.ne/
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 ( السرجر نفدو.05)
، 0228، 1احسج مختار عسخ، معجع المغة العخبية السعاصخة، )القاىخة، مكتبة عالع الكتب(، ط (06)

 .88ص
( الجاوي الذيخ، األزمة السالية العالسية وكيفية عالجيا مغ مشطػر الشطام االقترادي العخبي 07)

 .9، ص 0229آذار  14-13ة لبشان، شخابمذ، لبشان، واإلسالمي، وقائع مؤتسخ جامع
( عبج الحسيج قجي، األزمة االقترادية األمخيكية وتجاعياتيا العالسية، مجمة بحػث اقترادية، 08)

 .8، ص 0229(، ربيع 46مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت، العجد )
الشامية، السخصج االقترادي،  ( شالب عػض، أثخ التقمبات السالية الجولية عمى أسػاق الجول09)

 .1الجامعة األردنية، األردن، ص 
( عسخ عجلي، الكداد الثاني..االقتراد العالسي مغ األزمة إلى الخكػد، مجمة الدياسة الجولية، 32)

 .76، ص 0210( ، الدشة الثامشة واألربعػن، يشايخ، 187مخكد األىخام، القاىخة، العجد )
مقال مشذػر عمى الخابط  4/12/0228السالية الحالية..محاولة الفيع، ( حازم الببالوي، األزمة 31)

 http://www.cia.govالتالي: 
 .11، ص السرجر الدابق( عبج الحسيج قجي، 30)
( رازي محي الجيغ، مدببات األزمات السالية العالسية وانعكاساتيا، مجمة جامعة دمذق لمعمػم 33)

 .400، ص 0213(، 0(، العجد )09االقترادية والقانػنية، دمذق، السجمج )
( سسيخ التشيخ، أوباما والدالم السدتحيل..معخكة السريخ، )بيخوت، شخكة السصبػعات لمتػزيع 34)

 .191، ص 0211، 1والشذخ(، ط
رؤية  عبج هللا فاضل الحيالي، األزمة السالية العالسية وإنعكاساتياعمى الجول الخميجية العخبية: (35)

-189، ص ص0211(، الدشة الدابعة،  نيدان00اسات اقميسية، العجد)ية، مجمة  در ممدتقب
194. 

 .13، ص السرجر الدابق( عبج الحسيج قجي، 36)
( تػافق واششصغ :أشمق ىحا التعبيخ مغ قبل االقترادي األميخكي جػن ويميامدػن، عام 37)

قج الجولي ( عشج حجيثو عغ حدمة الدياسات واإلجخاءات التي قام بػضعيا صشجوق الش1992)
ودعستو وزارة الخدانة األميخكية لغخض االصالح االقترادي والسالي لجول أميخكا الالتيشية في 

( مغ خالل 1980أعقاب أزمة )السجيػنية الخارجية العالسية( والتي فجختيا السكديظ عام )
غ مغ اعالنيا عجم قجرتيا عمى الػفاء  بجيػنيا والتداماتيا السالية، ويتكػن تػافق واششص
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"إجخاءاٍت وسياساٍت ىادفٍة إلى إصالح الػضع السالي العام  عبخ تخشيج اإلنفاق وتعبئة اإليخادات 
وإصالح الشطام الزخيبي، ومغ خالل تحخيخ التجارة الخارجية، وتجفقات رأس السال قخيب األجل 

تخريز السػجو إلى أسػاق األوراق السالية، وبعيج األجل السدتيجف لإلستثسار السباشخ، و 
السذاريع العامة في ضل أسعار صخف تشافدية". وفػق ىحا كمو ال بج مغ ضسان حقػق السمكية 

يسكغ درجيا « تػافق واششصغ»والسحافطة عمييا. وىحه اإلجخاءات و الدياسات التي سسيت بـ 
 تحت ثالثة مبادئ أساسية: اوال إستقخار االقتراد الكمي، ثانيا تشافذ األسػاق، ثالثا انفتاح

التجارة الخارجية واالستثسار األجشبي السباشخ. دمحم عمي بظ، وجية نطخ اقترادية..تحجيات 
االصالح االقترادي بعج فذل"تػافق واششصغ، مقال مشذػر عمى الخابط اآلتي: 

http://www.startimes.com   
جمة بحػث ( مشيخ الحسر، الدياسات االقترادية الكمية في ضل األزمة العالسية الخاىشة، م38)

اقترادية عخبية، الجسعية العخبية لمبحػث االقترادية بالتعاون مع مخكد دراسات الػحجة 
 .16، ص 0229(، الدشة الدادسة عذخة، صيف 46العخبية، بيخوت، العجد )

( دمحم احسج زيجان ، فرػل األزمة السالية العالسية اسبابيا جحورىا وتبعاتيا االقترادية، بحث 39(
ؤتسخ حػل: األزمة السالية العالسية وكيفية عالجيا مغ مشطػر الشطام االقترادي مقجم الى م

 .18ص0229آذار  14-13لبشان، –الغخبي واإلسالمي، جامعة الجشان، شخابمذ 
 .404، ص السرجر الدابق( رازي محي الجيغ، 42)
 .13، ص السرجر الدابق( مشيخ الحسر، 41)
 .02ص ،السرجر الدابق( مشيخ الحسر، 40)
 . 15، صالسرجر الدابق( عبج الحسيج قجي، 43)
 .01، صالسرجر الدابق( مشيخ الحسر، 44)
 .18، ص السرجر الدابق( عبج السشعع الديج عمي، 45)
( بصخس لبكي، األزمة االقترادية العالسية وانعكاساتيا عمى لبشان وكيفية معالجة تمظ 46)

لمبحػث االقترادية بالتعاون مع مخكد  االنعكاسات، مجمة بحػث اقترادية، الجسعية العخبية
 .136، ص 0229(، الدشة الدادسة عذخ، صيف 47دراسات الػحجة العخبية، العجد )

( أبػ بكخ الجسػقي، العالع يتحػل: حقائق ججيجة عمى الخخيصة العالسية، مجمة الدياسات 47)
 .59، ص 0210، مخكد األىخام لمجراسات والبحػث، القاىخة، يشايخ 187الجولية، العجد 
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( يػسف خميفة اليػسف، تعجدية القصبية االقترادية: التحػالت واالحتساالت، شؤون 48)
 .15، ص 0210(، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت، يشايخ، 3اقترادية، )

( سمػى العشتخي، االنييار السسشػع: مدتقبل القصاع السالي "االحتكاري" العالسي مجمة 49)
، 0210(، مخكد األىخام لمجراسات والبحػث، القاىخة، يشايخ 187العجد ) الدياسة الجولية،

 .72ص 
 .71، ص السرجر الدابق( عبج الخزاق فارس الفارس، 52)
 .18، ص السرجر الدابق( عبج السشعع الديج عمي، 51)
( جػزيف ناي، القػة األمخيكية والريشية بعج األزمة السالية، تخجسة سسيخة إبخاهيع، دراسات 50)

 .166، ص 0212(، تذخيغ األول 46دولية، مخكد الجراسات الجولية، بغجاد، العجد )
 .062، ص السرجر الدابق( جػزيف سيتغمخ، 53)
 .58، ص السرجر الدابق( أبػ بكخ الجسػقي، 54)
( احسج باىس تقي، األزمة االقترادية العالسية: تخاجع نيػليبخالي أم أزمة عابخة، مقال 55)

 اآلتي: مشذػر عمى الخابط
 http://www.fodrs.com  

 .07-06، ص السرجر الدابق( عبج السجيج قجي، 56)
 ( نادية محسػد مرصفى، التغييخ العالسي مغ مجخل االقتراد الدياسي الجولي، مقال:57)

http://www.hdaracenter.com  

( جسال دمحم سميع، العجد الجيسقخاشي: أزمة الشطع الدياسية الميبخالية في العالع الججيج، 58)
الدشة الثانية واألربعػن، مخكد األىخام لمجراسات  187مجمة الدياسة الجولية، العجد 

 .68، ص 0210والبحػث، القاىخة، يشايخ 

http://www.fodrs.com/
http://www.fodrs.com/
http://www.hdaracenter.com/

