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 عياتهااألزمة االقتصادية العالمية وتدا

 ياسمين هالل الحيالي
 بغداد - مدرس مساعد/ معهد اإلدارة / الرصافة

 
 مستخلص البحث

تعد األزمةة األخية ا التةي عصةال بال اةاأ ال يسةمالي مةن األزمةال التةي هةزل ي  ةان 
ال اةة   ةةي العديةد مةةن الح وحةال التةةي سةوقتها اللب اليةةة البديةةدا ويإبتةل  ةة و ا  عةادا 

بملةةة المسةةلمال ال ا يةةة مليةةة عمةةل ال اةةاأ ال يسةةمالي  ةةي اةةل العولمةةة بمةةا  ةةي  لةة  
 عةةادا االعتبةةا  للةةدو  االقتصةةاد  للدولةةة و ةةبح سليةةال عمةةل السةةو  ال يسةةمالية  وان 
المعالبةال المسةوقة لعالبهةا  ية   ا يةة لوحةةدها علةه   اةا  هة ا ال اةاأ يو علةه األقةةل 

  يتحلةةج بملةةة  بةة الال وحلةةول عابلةةة علةةه صةةعيد االقتصةةاد عةةدأ ت  ا هةةا     ين  لةة
ال يسةةمالي بمبملةةة  علةةه ين يلةةتمل علةةه  صةةالحال ماليةةة وب يويةةة التمةة  السةةو  
المالية حسج   ما مبمل الب ةه االقتصةادية ال يسةمالية وببهةود دوليةة تلتةزأ بهةا بمية  

ب الال مالية م ا دا الدول ال يسمالية  وعله و    ل  من  ي  المتصو  حل األزمة بإ
 من ه ه الدولة يو تل .

 المادمة
تعددددد التت بدددداد االقتصددددادية احددددد  الصددددفاد األساسددددية التددددي يتصدددد  بهددددا 

رافتدددددددد التت بددددددداد  اذ النشددددددداا االقتصدددددددادد فدددددددي  دددددددل االقتصددددددداد الر سدددددددمالي
وتعددد األزمددة  ،االقتصددادية واألزمدداد االقتصددادية الن دداا الر سددمالي منددذ نشدد  

ت ددد     قدددو مدددن  9191اد الر سدددمالي العدددالمي عددداا التدددي عصدددفد باالقتصددد
وكددان مددن نتا أهددا  فددول الاروحدداد االقتصددادية التددي روأددد لهددا  ،األزمدداد

بصدددد وددرورة عدددا تدددةل الدولددة ووأددود يددد ةفيددة تعيددد المدرسددة الكالسدديكية 
، ومددددن دددددا تددددداعي المرتكددددزاد االقتصددددادية التددددي التددددوازن االقتصددددادد ت تا يددددا  
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 .والمنافسدددة الكام دددة واالسدددتةداا الشددداملحريدددة االقتصدددادية كال ،ليهددداااسدددتندد 
كيندددز كبدددديل  دلتفسدددل المأدددال رحبدددا   مددداا اروحددداد االقتصدددادد أدددون مددداينر 

موووعي عنها، وكمحاولة لمعالأة األزماد االقتصادية عدن اريدا التددةل 
الواسدددل ل دولدددة، وع دددر وفدددا الاروحددداد الأديددددة شدددهد هدددذا الن ددداا حالدددة مدددن 

لنمددو فددي النشدداا االقتصددادد، بعددد تابيددا الوصددفة الكينزيددة، اال االسددتترار وا
 نمدددا  ،ان ذلددد  لدددا يددد د الدددر انتهددداا األزمددداد بشدددكل كامدددل فدددي هدددذا االقتصددداد

عدداودد األزمددة ال هددور ولكددن بشددكل  ةددر لددا يكددن متوقددل بتددزامن الباالددة مددل 
والتدددي  اوددديفدددي سدددبعيناد التدددرن الم تودددةا الركدددوددالتودددةا وهدددي  زمدددة ال

لتدد  دد  زمدة  .روحاد  لكنزيه عاأزة عن ايأاد العالج الناأل لهاوقفد الا
اروحدددداد والمدددددارس لالددددر  هددددور العديددددد مددددن األفكددددار وا توددددةا الركددددوددال

والتي سيرد سوا اروحاتهدا  الفكرية الر سمالية كمحاولة لمعالأة ت   األزمة 
مة، ، اال ان ت   المدارس اةت فد في تفسيرها ألسباب حدوث األز في البحث
ح دول م قتدة  هدي ال تعددو  ن تكدون سدو و  ،الح دول لمعالأتهدا سدواومن دا 

لها، لتفسل المأال ةصبا   ماا هيمنة اروحاد ومعالأاد الفكر االقتصادد 
ال يبرالدددددي الأديدددددد والتدددددي سدددددادد فدددددي كدددددل مدددددن الواليددددداد المتحددددددة األمريكيدددددة 

نمددددددو وتحتيددددددا ال ومعاودتهددددددا،ول ددددددتة ال مددددددن  الزمدددددده الأديدددددددة  ،وبرياانيددددددا
كدددددان مدددددن  ،بعدددددل الب ددددددان الر سدددددمالية المتتدمدددددةفدددددي ، و همدددددااالقتصدددددادد في

عددن اريددا العولمددة  ،اريتددة أديدددة السددتغالل العددالا اأمددل  الوددرورد  يأدداد
العددالا بالشددكل الددذد يوددمن اسددتفادتها وحددل   سددواااالقتصددادية وفددتل أميددل 

 .ةددر الشددعوب األ اد زمتهددا  و ع ددر األقددل نتددل عب هددا وتحمي دده الددر اقتصدداد
وع دددر وفدددا ذلددد  تدددا نتدددل الصدددناعاد مدددن الب ددددان الر سدددمالية المتتدمدددة الدددر 

العام ددددة  أليدددددداالتكددددالي  السدددديما  انةفددددالالب دددددان الناميددددة لالسددددتفادة مددددن 
كمدددا  ،والوددرا ب المنةفودددة ،فودددال  عدددن الدددتة ال مددن قدددوانين حمايدددة البي دددة

وددددها ع ددددر وانفتدددداس األسددددواا العالميددددة بع وسدددداد العددددالا االسددددتدمار األأنبددددي
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زالدددة كدددل  ،الدددبعل األةدددر واالنتتدددال السدددريل لحركدددة ر س المدددال بدددين الددددول وا 
التيدود التدي تتدد  حدا ال دون حركتهددا، ان هيمندة االسددتدمار األأنبدي ال سدديما 

وتوحيد األسواا المالية العالمية والمواربة فيهدا  دد الدر  ،غير المباشر منه
مدن االقتصداد ع در المسدتو   دنتددالفصل ما بين التااع الحتيتي والتاداع ال

العددالمي، وكددل ذلدد  صددب فددي مصدد حة ت دد  الت ددة مددن الب دددان الر سددمالية، اال 
السديما انهيدار  ،ان ذل  لدا يمندل مدن  هدور  زمداد أديددة فدي هدذا االقتصداد

وحددوث األزمداد االقتصدادية ووقدد   ،األسدواا الماليدة فدي العديدد مدن الب ددان
و زمدددة  اوددديلعتدددد األةيدددر مدددن التدددرن المالنمدددو فيهدددا، كلزمدددة المكسدددي  فدددي ا

البرازيل واألزماد التي ح د بب دان أنوب شرا آسيا دا  زمدة السدوا الماليدة 
حدددل ع يندددا األزمدددة األةيدددرة التدددي عصدددفد بالب ددددان فدددي الواليددداد المتحددددة، لت

الر سدمالية وامتددد لتشدمل تدداعياتها ب ددان العدالا اأمدل، والتدي الزلندا نعيشدها 
  .آدارها الر السنواد الت ي ة التادمةاليوا وستمتد 

تعددد األزمددة االقتصددادية التددي يشددهدها العددالا اليددوا واحدددة مددن  يهميةةة البحةةث 
األزمدددداد االقتصددددادية الكبددددر  التددددي سدددديعانر منهددددا االقتصدددداد الر سددددمالي بددددل 

ممددا يتوأددب معدده تسدد يا الوددوا  ،قددد ياددول  و يتصددر وألمددد ،والعددالا  أمددل
والتدددي سدددتفرل واقعهدددا المددد لا ع دددر أميدددل شدددعوب  ع دددر  سدددبابها وتدددداعياتها

  .العالا ولسنواد قادمة
التعددددر  ع ددددر  سددددباب األزمددددة األةيددددرة  الددددر يهددددد  البحددددثهةةةةدب البحةةةةث  

  .وتداعياتها ع ر االقتصاد في الوالياد المتحدة واالقتصاد العالمي
يفترل البحث  ن األزماد االقتصادية في الن اا الر سدمالي     ية البحث 

 ددداهرة بنيويدددة تتع دددا بابيعدددة هدددذا االقتصددداد وال تتع دددا بالسدددوا الماليدددة هدددي 
 ،، ومن دا سترافا هذا الن اا وبغل الن ر عن المعالأاد اآلنية لهداحصرا  
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مددا دامددد ابيعددة  الن دداا نفسدده هددي اآلليددة التددي تتشددكل ع ددر وفتهددا األزمدداد 
  .االقتصادية

 السددددتنتاأي فددددي  يعتمددددد البحددددث ع ددددر المددددنه  التدددداريةيم هبيةةةةة البحةةةةث  
، زمدة الحاليدةوتسد يا الودوا ع در األ ،محاولته الوصدول الدر فرودية البحدث

   .عن اريا تأريد عناصرها لالنتتال من الةاال الر العاا
 الزمدة التعرل يشمل األول ،سيتسا البحث الر دالث مباحثهي ل البحث  

نتتددددل وبعددددل األفكددددار والن ريدددداد المفسددددرة لابيعتهددددا، لي ،توددددةا الركددددوددال
 مددددا  البحددددث فددددي مبحددددده الددددداني لدراسددددة الة فيددددة التاريةيددددة لالزمددددة الحاليددددة،

ددددا ةاتمدددة  ،المبحدددث الدالدددث فتدددد تودددمن  سدددباب األزمدددة الحاليدددة وتدددداعياتها
 .نحاول عن اريتها استةالال  ها االستنتاأاد والتوصياد في هذا الشلن

 والمدا   الماس ا لها لت خأ ال  ود المبحث األول   يزمة ا
اتسدددمد المددددة الممتددددة مدددن نهايدددة الحدددرب العالميدددة الدانيدددة والدددر منتصددد  

بنمو اقتصادد ع ر وفا  فكار و اروحداد  ،اويالعتد السابل من الترن الم
االقتصددددادد كينددددز فددددي  ددددل تدددددةل واسددددل ل دولددددة فددددي الشدددد ون االقتصددددادية، 
اعتمادا ع ر السياسة الماليدة لحتدن االقتصداد بأرعداد منشداة متدر مدا كدان 

عتمدد هذ  السياسة ع ر زيادة اإلنفاا العاا وتةفيل سعر ا ذل  وروريا،
الفا دة والورا ب، فوال عن ايأاد فدرال عمدل لتةفديل حددة الباالدة حتدر 

 ،كمحاولددة لزيددادة الا ددب الفعددال فددي السددوا ،وان كانددد ت دد  الفددرال وهميددة
 .وكان لعسكرة االقتصاد الدور الفاعل في هذا المأال

معالأداد لالزمداد التدي ح دد فدي  ايأدادة الكينزيدة فدي لتد نأحد الوصدف
وباالسددددتناد الددددر منحنددددر  ،الن دددداا الر سددددمالي قبددددل حدددددوث التوددددةا  لركددددودد
وعددد ذلدد  احددد األدواد ، في ددبس بوأددود عالقددة عكسددية بددين التوددةا والكسدداد

  نالتح ي يددة التددي يمكددن االعتمدداد ع يهددا فددي المعالأدداد االقتصددادية، بمعنددر 
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لمعالأدددة التودددةا سدددتكون ع دددر حسددداب ارتفددداع  سدددااصدددادية ت د سياسدددة اقت
والعكس صحيل وع ر السياسة االقتصادية  ن تةتدار األدواد  ،حأا الباالة

 .الماليددة الالزمددة ل وصددول الددر الهددد  المنشددود مددل التوددحية بالهددد  األةددر
وع ر وفا ما تتدا تا معالأة مشك ة الباالة متابل التبول بمعدل معتول من 

 .(9)وعد ذل   اهرة ابيعية في  ل معدالد نمو اقتصادد مرتفل ،التوةا
ومددا ويعددود سددبب هددذا النمددو االقتصددادد الددر عسددكرة االقتصدداد الر سددمالي 

ومددا  ،اإلنفدداا العسددكرد مددن أهددة والتتدددا التكنولددوأي فددي زيددادةيتا ددب مددن 
عدن األسدعار المنةفودة  فودال ،رافته مدن نمدو فدي اإلنتاأيدة مدن أهدة دانيدة

 .(2)الااقة والنمو السريل في حركة التأارة العالمية لموارد
 اودديتصدد  عتددد السددبعيناد مددن التددرن المنففددي م ،لددا يدددا النمددو اددويال

شهد الن اا الر سمالي  اهرة أديدة تومند تزامن حددوث التودةا والباالدة 
معددا والتددي سددميد بالتوددةا  لركددودد، وباتددد الوصددفاد الكينزيددة عدداأزة عددن 

وددر الددر  فددول الاروحدداد الكينزيددة و هددور مدددارس فكريددة معالأتهددا ممددا  ف
ر سدمالية أديددة حاولدد ايأداد عالأداد لهدا، اال  نهدا لدا تسدتال ذلد  اال فددي 
 ل نتل عب ها وع ر حساب الب دان األةر  عن اريدا فدرل العولمدة ع در 
االقتصددداد العدددالمي، وع دددر  يدددة حدددال فتدددد عدددزد ت ددد  الن ريددداد والاروحددداد 

زمدددددة الدددددر فشدددددل السياسددددداد االقتصدددددادية المعتمددددددة ع دددددر الأديدددددة  سدددددباب األ
فددددعاة ، الاروحدداد الكينزيدددة واسدددتةداا السياسدددة الماليدددة وحددددها كعدددالج لدددذل 

)وفددي متدددمتها االقتصددادد فريدددمان( فددي تندداولها محدددداد  المدرسددة النتوديددة
بينددوا  ن عددرل النتددود هددو المحدددد الددر يس لنشدداا النددات   ،الا ددب اإلأمددالي

أمالي، ومن ددا يحددد تت بداد المسدتو  العداا ل سدعار فودال عدن المح ي اإل
فدي المدد  التصدير،  مدا فدي المدد  الاويدل  ستةدااالمةرأاد اإلأمالية واال
االقتصداد   نالمسدتو  العداا ل سدعار، بدافترال  فديفان تلدير النتود ينصدب 

 .(3)يعمل بمستو  قريب من االستةداا الشامل
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دون  ن مدددن  يدددة ان زيدددادة حأدددا اإلنفددداا العدددااويدددر  دعددداة المدرسدددة النتود
ممددا  فوددر  ،يترافددا معدده زيددادة مددوارد الدولددة قدداد الددر زيددادة العأددز الحكددومي

وحدددددوث االةددددتالل بددددالتوازن  ،الددددر الزيددددادة فددددي الوددددرا ب واإلصدددددار النتدددددد
النتددددد، فودددال عدددن زيدددادة سدددنداد الةزيندددة الحكوميدددة وهدددذا  د  الدددر اعدددادة 

 ،الدولة دون  ن ي دد ذلد  الدر معالأدة مشدك ة الباالدةتوزيل الموارد لصالل 
امدا مدرسدة مدن وأهدة ن درها،  تودةا الركدوددوهذا هو السبب فدي  هدور ال

اقتصددادياد أانددب العددرل فتددد ركددزد فددي تح ي هددا ع ددر عالأددين  ساسدديين، 
زيدددادة الحدددوافز  والدددداني تلكيدددد ،همدددا اأدددراا تةفيوددداد كبيدددرة ع دددر الودددرا ب

اإلفددراد ع ددر العمددل واالدةددار واالسددتدمار، ومددن دددا  ل تادداع الةدداال وتحفيددز
، األول ا ان سبب التودةا يعدود الدر عدام ين)ير  ه ال اذ النمو االقتصادد

والدداني االرتفداع   هو نمو عدرل النتدد بمتددار يفدوا االرتفداع فدي اإلنتاأيدة،
فدددي الودددرا ب ممدددا  د  الدددر تت ددديال اإلربددداس ونتيأدددة لدددذل  ةدددروج المنتأدددين 

، وع ر الرغا من اعتماد الر يس األمريكي ريغان ع در (4)ن السواالحديين م
با معدددددددل النمددددددو هدددددد اذت دددددد  الاروحدددددداد اال ان الواقددددددل لددددددا ي يددددددد صددددددحتها )

فودال  عدن هبدوا المددةراد ل مددة  9111-9191ل مددة  %2.3 االقتصادد الر
،  مددددا دعدددداة مدرسددددة التوقعدددداد الرشدددديدة فيددددرون ان المشددددك ة تتع ددددا (5)(نفسدددها

لكددوابل التددي تحددول دون عمددل قددوانين السددوا، ال سدديما تدددةل بعددل بوأددود ا
كالدولددة ونتابدداد العمددال فددي سياسددة األأددور والتددي  فوددد الددر  ،الم سسدداد

..  مدا الباالدة مدن وأهدة ن درها فهدي ناتأدة .الحد من التوزيل األمدل ل مدوارد
عن مالحتة اإلفراد ل و ا   األفول بحدا عن األأور األع ر ومن دا فهدي 
باالدددة اوعيدددة، ان الةدددال  بدددين هدددذ  المدرسدددة والفكدددر الكيندددزد يتمددددل فدددي 

ع دددر األسددد  ة اآلتيدددة ل مدددا هدددو الحدددد األمددددل ل تددددةل الحكدددومي فدددي  اإلأابدددة
ومددا هددي السياسددة المد ددر هددل هددي الماليددة،  ا النتديددة؟  ؟النشدداا االقتصددادد
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هدددل ل تودددةا  ا  ددددارةالمالمشددداكل ولمدددن يأدددب  ن تعادددر األفوددد ية فدددي حدددل 
 ل باالة؟

 انتتدددد المدرسددة الم سسددية .(6)؟مددن يأددب  ن يتحمددل عددبا ت دد  الح ددول
وقدددد منحدددد هدددذ  ، المددددارس السدددابتة باغفالهدددا دور الم سسددداد فدددي االقتصددداد

المدرسدددة  دور محدددورد ل دولدددة فدددي معالأدددة مشددداكل الن ددداا فودددال عدددن دور 
 وتددلدير كددل ذلدد  ،الم سسدداد وسدد وكها وعالقاتهددا بعوددها مددل الددبعل األةددر

االقتصاد الواني، مبينين ورورة تبني الدولة  دواد  كدر فاع يدة ل تدلدير  في
النمدددددو االقتصدددددادد والتدددددوازن العددددداا فدددددي االقتصددددداد، ويدددددر  االقتصدددددادد  فدددددي

غالبريدددد ان سدددعي الحكومدددة لتحتيدددا التشدددغيل الكامدددل ورفدددل معددددالد النمدددو 
مدن وقد سداعد فدي ذلد  نوعدان  ،االقتصادد كان ع ر حساب اذكاا التوةا

الم سساد همدا االحتكداراد ونتابداد العمدال، ممدا  د  الدر مدا يسدمر ب ولدب 
 .األسددددددعار واألأدددددددور )الحركدددددددة التراكميدددددددة المتصددددددداعدة ل سدددددددعار واألأدددددددور(

ولمواأهدددة المشدددكالد االقتصدددادية الر سدددمالية رفدددل سياسدددة تةفددديل الا دددب 
لتدددو  مدددا دامدددد ا ،الك دددي و يدددد التددددةل الفاعدددل ل دولدددة فدددي الحيددداة االقتصدددادية

ان العددالج  ،االحتكاريددة قددد عا ددد قددو  السددوا والياتدده  و حأمددد مددن دورهددا
د هدددو لدديس انسدددحاب الدولدددة انمددا دعدددا هددذا الددددور عدددن يددالددذد يتترحددده غالبر 

اريدددددا ن دددددا وودددددوابا مال مدددددة لمراقبدددددة األسدددددعار واألأدددددور، وبالتعددددداون مدددددل 
 امتدددددادا لهددددذ  المدرسددددة  هددددرد ،(7)م سسدددداد الن دددداا االقتصددددادد المةت فددددة

المدرسة الم سسية الأديدة والتي ال تةت د  فدي  را هدا  عدن المدرسدة السدابتة 
في اعااا دور واول ل دولة، ركزد هذ  المدرسة ع در دور الم سسداد فدي 

حداث النمو واالسدتترار االقتصدادد وفدي أوابهدا  ،تع يا األداا االقتصادد وا 
سدددباب التدددي حددول األ ،ع ددر السددد ال الددذد حيدددر الكديددر مدددن ع مدداا االقتصددداد

أع دددد الفدددرال االقتصدددادية لدددبعل الب ددددان فدددي التنميدددة االقتصدددادية والنمدددو 
 االقتصادد  فول من ب دان  ةر  قد تعيش ال رو  السا دة نفسها؟
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بدددان األمدددر يتع دددا بندددوعين مدددن األسدددباب، أغرافيدددة  ،و أابدددد ع دددر ذلددد 
 .(8) ر األسباب الم سسية في دراساتهاوم سسية، وقد ركزد ع

حدددال فدددان األزمدددة الماليدددة العالميدددة التدددي يشدددهدها العدددالا اليدددوا وع دددر  يدددة 
 نوسيشهد تداعياتها ل سنواد الت ي دة التادمدة والتدي دعاهدا الدبعل بلزمدة الدره

انمدا هدي حتميدة  يفرودها  ،العتارد، ليسد وليد  الصدفة وليسد وليددة اليدوا
تها قبدل فدي  دل مدا يسدمر بالعولمدة والتدي سدب ،ابيعة الن اا الر سمالي نفسه

 زمة النمور اآلسيوية و زمة المكسي  وغيرها من األزماد التي  ،سنواد ق ي ة
والتددي عأددزد كددل الاروحدداد السددابتة عددن ايأدداد  ،ع ددر هددذا الن دداا عاقددبتت

 .ح ول ناأحة ودا مة لها

 الخلاية التا يخية لحدوث األزمة  مبحث الإا يال
الي اليدوا، الدر  سدبعيناد تعود بداية األزمة التي يعيشها االقتصداد الر سدم

 هدددرد حالدددة التودددةا االقتصدددادد والباالدددة مدددل تراأدددل  اذ، اوددديالتدددرن الم
النشدددداا االقتصددددادد، السددددديما اإلنتدددداج الصدددددناعي مندددده والدددددذد وصددددل )هدددددذا 

ألها الب دان الصناعية في دول من مة التعداون  %95التراأل( الر  كدر من 
 ،متحدة و لمانيا والمم كة المتحددةاالقتصادد والتنمية، بما في ذل  الوالياد ال

 -لمدةوكان ل عوامل اآلتية الدور األساس في حدوث  الزمة في  ت   ال
والتدددي نتأدددد عدددن تصدددحيل  سدددعار  9131-31الصددددمة النفايدددة ل عدددواا  -9

الددددنفا بالشددددكل الددددذد يددددتالاا والددددر حددددد مددددا مددددل ارتفدددداع المسددددتو  العدددداا 
 .ل سعار ع ر صعيد العالا

ة بدين األأدور واإلنتاأيدة )انةفدال انتاأيدة العمدل مدل زيدادة عدا الموا مد -2
األأدددور( فدددي مع دددا الب ددددان الر سدددمالية بمدددا فدددي ذلددد  الواليددداد المتحددددة 

 .األمريكية
نشدداا اال -3 وزيددادة  ،العمالقددة حتكددارادزيددادة حالددة تركددز وتمركددز المشدداريل وا 

 ممددددا  د  الددددر زيددددادة االحتكددددار فددددي ،عدددددد الشددددركاد متعددددددة الأنسددددية
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فودددال عدددن  ،األسدددواا الر سدددمالية العالميدددة السددديما فدددي السدددوا األمريكيدددة
تددددةل التن يمددداد النتابيدددة والدولدددة لتحديدددد الحدددد األدندددر ل أدددور والددددفل 

 .ارتفاع نسبة التوةا في العالابعد األسعار و  األأور بالموا مة بين
فوددددال عددددن تصددددحيل  .9177-37ارتفدددداع  سددددعار المددددواد األوليددددة عددددامي  -4

 .%221ارتفعد بحدود  اذ 9181-71ر النفا ل مرة الدانية عامي  سعا
 .%21الفا دة االسمية في الوالياد المتحدة بلكدر من معدالد  ارتفاع -5

 221رافا ذل  ك ه ارتفاع العأز في الموازنة العامة األمريكية بدلكدر مدن 
ي عاا وب غ العأز في  الميزان التأارد األمريك 9187-82م يار دوالر ل مدة 

، وانعكددددس ذلدددد  ع ددددر  سددددعر (1)م يددددار دوالر  مريكددددي 951 كدددددر مددددن  9186
 .في ت   المرح ةعاقبة صر  الدوالر األمريكي الذد شهد انةفاواد مت

لتددد انعكددس كدددل ذلدد  ع دددر االقتصدداد الر سددمالي العدددالمي بحدددوث  زمددداد 
لددر انهيددار  ،ماليددة متكددررة فددي العديددد مددن الب دددان الر سددمالية والناشدد ة العديددد وا 

)فددي المكسددي  والبرازيددل ودول أنددوب شددرا  سدديا  و مددا  الماليددة األسددواامددن 
وتة دددي دولهدددا عدددن  ،نتيأدددة الهرولدددة نحدددو العولمدددة )يعدددر  بدددالنمور األسددديوية

زالددة كددل  ،الرقابددة واإلشددرا  فوددال عددن اأددراا عم يدداد تحريددر مددالي واسددعة وا 
مدددددوال التيدددددود والودددددوابا المفروودددددة ع دددددر دةدددددول وةدددددروج حركدددددة ر وس األ

األأنبيددة ، والسددماس بعم يدددة اإلقددرال واالقتددرال بالعم دددة المح يددة مددل زيدددادة 
 سعار الفا دة في ت   الب دان عن ما هو سا د في بتية انحاا العدالا، وتدبيدد 

، ان ت   اإلأراااد أع د هذ  الددول (91) سعار صر  عمالتها ازاا الدوالر
وان عدددا  .بالمودداربة واحدداد أددذب لحركددة ر س المددال العددالمي المتةصددال

التأاريدة والشدركاد الكبيدرة ت أدا  مصدار وأود  د ووابا حكومية أع د ال
الدددر االقتدددرال قصدددير األأدددل مدددن  سدددواا النتدددد الدوليدددة وتحوي هدددا الدددر عم دددة 

عدددادة اسدددتةدامها فدددي الموددداربة السددديما فدددي األراودددي والعتددداراد  ،مح يدددة وا 
المصددار  الددر متاعددب قدداد ذلدد  الددر تعددرل هددذ  الشددركاد و  ،لغددرل الددربل

أمددة بعددد تدددهور  سددعار العم ددة فددي بعددل ب دددان أنددوب شددرا  سدديا فددي عدداا 
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وبدددددداد ع يهددددددا  ن تشددددددترد الدددددددوالر بلسددددددعار مرتفعددددددة لدددددددفل ديونهددددددا  ،9117
مما عرودددها الدددر عددددا التددددرة ع دددر الددددفل واإلفدددالس السددديما بعدددد ،الةارأيدددة

ن فدددددي هدددددذ  افرااهدددددا بزيدددددادة اال تمدددددان المصدددددرفي دون مراعددددداة حددددددود األمدددددا
وع ددددر  يدددة حددددال فددددان عأدددز الموازنددددة األمريكدددي وتدددددهور سددددعر  ،(99)العم يدددة

 سدوا الماليدةصر  الدوالر في الوالياد المتحدة انعكس تدلدير  سد با  داةدل ال
ان  اذالعددددددالا المةت فددددددة،  ألسددددددواا)والتددددددي تعددددددد المغددددددذد الددددددر يس  األمريكيددددددة

بددلكدر مددن ا الماليددة سددو االقتصدداد األمريكددي يغددذد العددالا يوميددا  عددن اريددا ال
وهددذا الددرقا يمدددل د ددث النددات   ،ةمسددة تري يددون دوالر  مريكددي  سددها وسددنداد

فددددي عدددداا % 22.6انةفددددل م شددددر داو أددددونز بنسددددبة  اذالتددددومي األمريكددددي( 
ان األزمدداد االقتصددادية والماليددة المتكددررة فددي الواليدداد المتحدددة  ،(92) 9187

وارتفددداع حددددة  ،ودددةا  لركدددوددوالدددذد لدددا يكدددن  ةرهدددا الت ،والعدددالا الر سدددمالي
فتد  كدر من نص  م يون عامل  مريكي و ا فها بعد  ي ول عاا  اذالباالة )

اروحدددداد دعدددداة ال يبراليددددة   سددددهمدوقددددد  ،( هددددو اذن لدددديس وليددددد اليددددوا2119
فدي اذكداا  ،الأديدة بتبني سياستها االقتصادية لعدا تدةل الدولة االقتصادد

لعولمددددة االقتصددددادية فددددي نشددددرها ع ددددر حددددة األزمدددداد االقتصددددادية وسددددارعد ا
 -الصعيد العالمي، لتد تبند السياسة االقتصادية  ل يبراليين الأددل

 .ع ر حساب االقتصاد الحتيتينتدد لريعي والاتشأيل االقتصاد  -9
الحديدددد والنتدددل الأدددود  السدددك ةصةصدددة وتحريدددر قاددداع النتدددل السددديما  -2

ة ل تاددداع، متناسدددية  ن بحأددد  واهيدددة تتع دددا بتحسدددين الكفدددااة االقتصدددادي
 ،الةاددوا الأويددة السددنغافورية والتددي تعددد مددن  كدددر ةاددوا العددالا ربحددا  

 .عا دة ل دولة وليس ل تااع الةاال
تةفدددددديل الوددددددرا ب المفرووددددددة ع ددددددر الصددددددناديا الماليددددددة والمصددددددار   -3

 ،االسددتدمارية وكبددار المسددتدمرين بحأددة امكانيددة زيددادة حصددي تها مسددتتبال
 .دا صحتهاوالتي  دبد الواقل ع

  سدوا الماليدةالتوق  الكامل عن مراقبة ومتابعدة السدوا الماليدة والسديما ل -4
في  ل وأود  موال عا مدة تبحدث عدن  ،األمريكية في عهد الر يس بوش
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 ،فرال الربل السدريل عدن اريدا الموداربة فدي األسدواا الماليدة المةت فدة
 ..دون وأود  ية ووابا لكبحها  و تن يا ومراقبة تحركهامن 

وتكدددون م سسددداد  ،التغاودددي عدددن زيدددادة حددددة تمركدددز وتركدددز الم سسددداد -5
تتمتددددددل بلصددددددول تتدددددددر بم يدددددداراد  ،عمالقددددددة وشددددددركاد متعددددددددة الأنسددددددية

بعدداد الشددركاد  الدددوالراد وهيمنتهددا ع ددر السددوا األمريكيددة بددل والعالميددة وا 
الصدددغيرة والمتوسددداة عدددن السدددوا  نتيأدددة المنافسدددة غيدددر المتكاف دددة بدددين 

  .الارفين

يتع ددا  مددالتددد  دد هددذ  السياسدداد الددر تةفدديل معددايير اال تمددان السدديما 
بالرهوندداد العتاريدددة، واستشدددراا المودداربة فدددي العتددداراد، مددا بدددين الم سسددداد 

 ،ممدددا  د  الدددر ارتفددداع  سدددعارها الر يسدددة داةدددل  مريكدددا مصدددار الماليدددة وال
، وقددد رافددا ذلدد  الماليددة األسددوااوبالشددكل الددذد يفددوا  قيامهددا االسددمية داةددل 

زيددادة الددديون المشددكو  فددي تحصددي ها ع ددر وفددا سياسددة المصددار  بتفودديل 
الحصددددول ع ددددر اإلربدددداس وع ددددر حسدددداب ارتفدددداع درأددددة المةدددداارة، واستشددددراا 
الفسددداد اإلدارد والمدددالي فدددي مع دددا الم سسددداد الماليدددة فدددي  مريكدددا )وصددد د 

الدر  كددر مدن   ربل م سساد مالية كبر  في  مريكدايرد المالية لمد المكافآد
ان مددا حدددث اليددوا فددي  مريكددا يددذكرنا بمددا  ،(93)م يددار دوالر ةددالل سددنتان( 4

حدددث فددي ب دددان أنددوب شددرا  سدديا ةددالل منتصدد  العتددد  التاسددل مددن التددرن 
وارتفدداع مديونيددة المصددار   ،حيث هشاشددة  وودداع التادداع المددالي،المنصددرا

الددددر قددددرول بعددددد اعتمادهددددا ع ددددر التوسددددل فددددي اإلقددددرال ال سدددديما بالنسددددبة 
ممدا  د  الدر ارتفداع  ،المأام ة والترول العتارية لالسدتفادة مدن المودارباد

   .(94)نسبة الديون الردي ة والمشكو  في تحصي ها

 المبحث الإالث يسباج األزمة الحالية وتداعياتها
 المحلج األول  يسباج األزمة 
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 سددمالي مددن غيددر المأدددد عددد األزمددة الحاليددة التددي يمددر بهددا االقتصدداد الر 
 زمدة تعتمدل  يعدها الدبعل زمة مالية، انما  مأردالسيما األمريكي منه بلنها 

، وهدددذا (95)فدددي التاددداع الحتيتدددي مدددن االقتصددداد وتتم هدددر فدددي السدددوا الماليدددة
يعنددي ان األزمددة هددي  زمددة بنيويددة ويأددب ارأدداع مسددبباتها الددر  سددباب تتع ددا 

فدي التاداع المدالي مدن  تدداعياتها بدد د  نبدالرغا مدن  بابيعة هدذا االقتصداد
هدددي  األزمدددة  نت كدددد ع دددر   ةدددر وأهدددة الن دددر ت ددد  )وهندددا  وأهددداد ن دددر 

 . مالية فحسب(  زمةمأرد 
بدددد  عأدددز  اودددي  ذيمكدددن ارأددداع بدايدددة األزمدددة الدددر سدددبعيناد التدددرن الم

م يدددار  785الميزانيددة األمريكيدددة يتفددداقا مندددذ ت ددد  المرح دددة الدددر ان وصدددل الدددر 
ب ذلدد  الددر عدددا قدددرة اإلنتدداج األمريكددي ع ددر ، ويعددود سددب2116دوالر عدداا 

السدديما اإلنفدداا ذو الاددابل العسددكرد،  ،مواأهددة  اإلنفدداا االسددتهالكي المفددرا
الشعب األمريكي يعديش حالدة مدن الرفاهيدة ان صدل التعبيدر  ن ان هذا ي كد 

و ن ذلددد   يدددتا ع دددر  ،تفدددوا قددددراد التااعددداد السددد عية والةدميدددة القتصددداد 
مدددداداا الددددوالر األمريكددددي يعددددد العم ددددة  ،  فدددي العددددالاحسددداب الشددددعوب األةددددر 

األسددداس فدددي السدددوا الر سدددمالية العالميدددة وكاحتيدددااي لعمدددالد  العديدددد مدددن 
كمدددا ويعدددد تفددداقا المديونيدددة فدددي االقتصددداد األمريكدددي ع دددر المسدددتو   .الب ددددان

ب غددد المديونيددة فددي هددذا  اذالحكددومي والشددعبي واحدددا مددن مسددبباد األزمددة، 
تري يدددون دوالر توزعددد ع دددر النحددو األتدددي، كاندددد  36،5مددن  االقتصدداد  كددددر

 8،1ارتفعدد الدر  2113تري يون دوالر عاا  4،3المديونية ل حكومة األمريكية 
مدددن الندددات  المح دددي اإلأمدددالي  %64وهدددي تشدددكل  2117تري يدددون دوالر عددداا 

األمريكي وتعادل دالث اوعا  الديون الةارأية لأميل الب دان النامية، كمدا 
تري يددون دوالر منهددا  27،6وشددركاد  لفراد غددد مديونيددة التادداع الةدداال كددوب 
تري يدون  6،6تري يون دوالر مديونية اإلفدراد )تشدكل الدديون العتاريدة منهدا  8،1
 .(96)تري يون دوالر 98،4،  ما مديونية الشركاد فتد ب غد (دوالر
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فوددددال عددددن مددددا تتدددددا فددددان االقتصدددداد األمريكددددي كددددان والزال يعدددداني مددددن 
مل  %5ومعدالد باالة  كدر من  %4عدالد مرتفعة من التوةا تأاوزد م

تباا  وتا ر بعل التااعاد االقتصادية بمدا فدي ذلد  قاداع اإلسدكان الدذد 
   .مد  هر البعيرصكان التشة التي ق

االقتصداد  فديان  هور بوادر الكسداد فدي الواليداد المتحددة انعكدس تدلدير  
يدددد مدددن الب ددددان الر سدددمالية ، مدددا دامدددد العدددالمي السددديما ع دددر صدددادراد العد

ب غدددد وارداتهدددا   ذالواليددداد المتحددددة األمريكيدددة تعدددد اكبدددر مسدددتورد فدددي العدددالا 
 %95،5م يددار دوالر وهددذا الددرقا يعددادل  9191 كدددر مددن  2116السدد عية عدداا 

  .(97(العالمية تبعا إلحصا ياد من مة التأارة العالميةستيراداد من اال
 ن   ذة مدن العوامدل التدي سداعدد ع در تفداقا األزمدة وتعد التوقعداد واحدد

الةددو  مددن احتماليددة هبددوا أديددد فددي سددعر صددر  الدددوالر األمريكددي متابددل 
الموداربين مدنها،  بةاصدةالعمالد األةدر  ددبا مدن معنويداد المسدتدمرين و 

ندده قددد حدددث  كدددر مددن تةفدديل واحددد لسددعر صددر  الدددوالر ةددالل  السدديما 
ةددالل المدددة  ادمددر  7ل قيمددة األسددها والسددنداد المدددة الماوددية )تبعدده تةفددي

صدددر  الددددوالر، لأدددوا البنددد   سدددعر(، ويعدددود سدددبب انةفدددال 2118- 9187
الفا ددة ممدا  د  الدر ةسدا ر نتديدة لالسدتدماراد  معددلالفيدرالي الر تةفيل 

نمدددا  فدددي أميدددل الب ددددان التدددي  ،بالددددوالر لددديس فدددي الواليددداد المتحددددة حسدددب وا 
 تهدا ازاا الددوالر، وقدد دفدل ذلد  المسدتدمرين الدر تتبنر سعر صر  دابد لعم

نتدددل  مددددوالها واسددددتدماراتها وتحوي هددددا الددددر ب دددددان  ةددددر  تكددددون عم تهددددا  كدددددر 
كمدا  ،سديا(آالب دان األوربية وب دان أنوب شرا  حال عم ة ي)كما ه استترارا

ارتفددل السددعر  اذ ،وال يمكددن اغفددال دور ارتفدداع  سددعار الددنفا فددي ة ددا األزمددة
ومدن ددا ارتفداع  ،دوالر في السنواد الت ي ة السدابتة لالزمدة 941در من الر  ك

ارتفداع المسددتو  العداا ل سددعار  فدديتك فدة الحصدول ع ددر الااقدة وتددلدير ذلد  
 .وزيادة حدة التوةا



 

 
 
 

 (91) 6دراساد اق يمية                                                        مركز الدراساد اإلق يمية             
 
[933] 

   تداعيال األزمةالمحلج الإا ي
فدي الواليداد المتحددة األمريكيدة  9119هذ  األزمة منذ عاا مسبباد بد د 

الفا ددددة باالنةفدددال مددددل قيددداا البنددد  الفيددددرالي األمريكددددي،  عددددالدمبدددد د  اذ
بود  كميددة كبيدرة مددن السدديولة فودال عددن اأددراااد واليداد تسددهيل الحصددول 
ع ددر التددرول بمددا فددي ذلدد  تمديددد مدددة السددماس بالتسددديد مددن سددنة الددر دددالث 
سنواد، رافا ذل  سوا تتدير المصار  وبيوتاد االستدمار لدرأدة المةداارة 

دون الن در الدر  مدن العتارد، مما أع هدا يمنحدون التدرولن باة بالرهالمرت
 اإلمكاناد المالية ل متترل. 

اودددار البنددد  الفيددددرالي األمريكدددي اتبددداع سياسدددة  2114وفدددي بدايدددة عددداا 
الفا ددددة،   معددددلنتديدددة متشدددددة كمحاولدددة لمعالأدددة تفددداقا حددددة  التودددةا برفدددل 

قسددداا التدددرول و  وهدددذا حدددال مدددن امكانيدددة تسدددديدها  د  الدددر ارتفددداع ك ددد  وا 
مددن دددا تآكددل المددوارد الماليددة و  ،التددرول العتاريددة بشددكل ةدداالو  ،بشددكل عدداا

 بعد ارتفاع حصي ة الترول المشكو  في تحصي ها. مصار ل 
االقراوية ع ر تفويل زيادة الربحية ع ر  مصار لتد اعتمدد سياسة ال

رتفدداع درأددة حسدداب ارتفدداع درأددة المةدداارة، ان تعدددر استحصددال الددديون و ا
 عد من  ها العوامل لتوق  النشاا التموي ي وتعروه ل ةار. ،المةاارة فيها

العتاريددة  األسددعاربعددد وصددول  ،بددد د  الزمدده الماليددة فددي قادداع العتدداراد
  اذ ،2117لتنفأدددر صدددي  عددداا  وبشدددكل يتندددافر مدددل قيمتهدددا الحتيتيدددة ذروتهدددا

لإلفدددراد سدددداد  وبددداد مدددن غيددر الممكدددن ،هباددد  سدددعار العتددداراد بشددكل حددداد
وزادد المندددازل المعروودددة ل بيدددل  ،ديدددونها حتدددر بعدددد بيدددل عتددداراتها المرهوندددة

م يدون  2.2عن العاا السدابا  وب غدد المندازل المعروودة ل بيدل  %75بنسبة 
 وحدة سكنية

(98).  
اتسددل نادداا األزمددة  نتيأددة تزايددد المةدداو  و عدددا الدتددة بالسددوا الماليددة  

ة مدا بدين المسدتدمرين و الموداربين فيمدا بيدنها وقاد ذل  الر موارباد عنيفد
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من أهدة و قيداا صدغار المسدتدمرين فدي هدذ  السدوا  بدالتة ال بلسدرع وقدد 
مددددن األوراا الماليددددة التددددي بحددددوزتها مددددن أهددددة دانيددددة.  د  ذلدددد  الددددر فتدددددان 

لتدددد اهتدددزد  ،عددددا الدتدددة بأميدددل األوراا الماليدددةو السددديولة فدددي ت ددد  األسدددواا 
بفعددل انتتددال  زمددة التادداع العتددارد الددر  عدداقبينن متاألسددواا ع ددر مددد  يددومي

انمدددا فدددي  ،لددديس فدددي الواليددداد المتحددددة حسدددب ،بددداقي التااعددداد االقتصدددادية
 سواا العالا المةت فة في  ل تدداةل ت د  األسدواا بعدد االنفتداس االقتصدادد 

( msciندددت  عدددن األزمدددة تراأدددل م شدددر ) اذ ،والمدددالي الدددذد ندددت  عدددن العولمدددة
مما يعني بالورورة تةفيل التيمة اإلأمالية  %6ية بلكدر من ل سها العالم

قدددر بعددل الةبددراا بددان هددذا االنةفددال قددد شدداب  كدددر  و ،السددوقية ل سددها
فوال عن انهيار العديد مدن  ،من قيمة ت   األسها ،(91)تري يون دوالر 2من 

فتددد م شددر داو  اذ ،األسددواا الماليددة وةسددارتها نسددبة مهمددة مددن قيمددة  سددهمها
وفتددد  ،نتاددة ةددالل  سددبوع 411نتاددة فددي يددوا واحددد و كدددر مددن  399ونز أدد

و قف ددد بورصددة  ،نتاددة ةددالل  سددبوع 61م شددر سددتاندارد  نددد ورز  كدددر مددن 
مدن قيمتهدا وكدذل  م شدر نيكداد حيدث  %2،36اوكيو ع ر انةفال متدار  

 نتاة وفي بورصة الصين تراأل م شدر هدانغ سدينغ لبورصدة هوند  498فتد 
  .(21(%3،95تاة وبنسبة م وية متدارها ن 731كون  

تراأعددددد  سددددعار األسددددها  اذ ،بعددددد  سددددبوع واحددددد عدددداودد األزمددددة  هورهددددا
وفتدددد م شدددر داو أدددونز الصدددناعي ألسدددها الشدددركاد  ،العالميدددة ل مدددرة الدانيدددة

 ،مدددن قيمتددده% 2،83نتادددة وهددو مدددا يعددادل  387الكبددر  األمريكيدددة  كدددر مدددن 
% مدن 3نتاة  و مدا يعدادل  44،5ورز  رافا ذل  فتدان م شر ستا ندر  ند 

مدددددن قيمتهدددددا  %2 كددددددر مدددددن  اوةسدددددرد  سدددددها  شدددددركاد التكنولوأيددددد ،قيمتددددده
من اأمالي % 3وكذل  شهدد األسها اليابانية تراأل داني متدار   ،اإلأمالية

  .(29)قيمتها



 

 
 
 

 (91) 6دراساد اق يمية                                                        مركز الدراساد اإلق يمية             
 
[939] 

فالس العديد من المصدار  والشدركاد   بد  نفا   ع ر وفا ما تتدا انهيار وا 
اوددددار الحكومدددداد الر سددددمالية الددددر  وشددددركاد التددددامين الكبددددر  فوددددال عددددن 

تلميمهدددا  و المشددداركة فدددي ر سدددمالها   و دعدددا بعدددل المصدددار   و الشدددركاد 
فع در سدبيل المددال قامدد الحكومدة األمريكيدة  ،لشرا ها محاول لوق  االنهيار
بدددعا المأمددوعتين العمالقتددين  2118 ي ددول  7والبندد  الفيدددرالي األمريكددي فددي 

وكفالددددة  ، ي  الددددرهن العتددددارد )فريدددددد مددددا ( و )فدددداني مدددداد(فددددي مأددددال تسدددد
 95وفدي  ،م يار دوالر بعد ووعهما تحد الوصداية 211ديونهما والر حدود 

 ، ي ددول  شددهر افددالس المصددرفان األمريكيددان )ليمددان بددرذرز( و )نيددرال لنددتش(
وقاا المصر  األمريكي )بان   و   ميركدا( بشدراا المصدر  األةيدر وبددعا 

( العالميدة A AG)  ي ول تا تلميا مأموعة  96وفي  ،مة األمريكيةمن الحكو 
 26وفدي  ،م يدار دوالر 85ل تامين من قبل الحكومة األمريكية ودعمهدا بمب دغ 

أدددي بددددي  مصدددر واشدددنان ميوتشدددوال وقيدددداا  مصددددر  ي دددول  شدددهر افدددالس 
 21مورغدددان وبمسددداعدة الحكومدددة األمريكيدددة بشدددرا ه كمدددا قامدددد الحكومدددة فدددي 

سددديتي غدددروب بشدددراا بنددد  واكدددو فيدددا  بعدددد اشدددهار  مصدددر سددداعدة  ي دددول بم
   .(22)افالسه

سددبا فددي بدداقي الب دددان الر سددمالية حيددث قامددد  مددا ولددا تةت دد  الصددورة ع
وفدي  ،ندورذرن روو  مصر بتلميا  2118شباا  97الحكومة البرياانية في 

البريادداني لويددد تددي اس بددي بشددراا  مصددر قدداا ال نفسددهشددباا مددن العدداا  98
 يددددداا قامدددددد الحكومدددددة ة  وبعدددددد عشدددددر  ،نددددد  اتدددددش بدددددي  و اس بعدددددد افالسدددددهالب

وقدددد انتت دددد العددددو  الدددر  ،بدددراد ندددورد وبدددين غ دددي مصدددر البرياانيدددة بتدددلميا 
انهدددارد المأموعدددة المصدددرفية والتلمينيدددة الهولنديدددة فدددور تددديس وتدددا  ذ هولنددددا 
 . (23)تعويمها

 المحلج الإالث محاوالل عالج األزمة
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االقتصددداد عدددن اريدددا أم دددة اأدددراااد  انتددداذريكيدددة الحكومدددة األم حاولدددد
لتامين الحماية ل مدةراد واألمال  العتارية فوال عن محاولة زيادة عا دداد 

ن بشددراا  صددول هالكددة مرتباددة بددالره ،االسددتدمار وتشددأيل النمددو االقتصددادد
كددذل  توددمند الةاددة  ين،م يددار دوالر ع ددر شددكل دفعتدد 711العتددارد بتيمددة 

 ،م يدار دوالر ل شدركاد والابتدة الوسددار 911ية قيمتهدا مدنل اعفداااد ودريب
من االقتصاد األمريكي ة م يار في التااعاد الر يس 825و ن يتا و  مب غ 

م يدار  211-951فوال عن تتديا دعدا لتاداع صدناعة السدياراد يتدراوس بدين 
كمددا  ،م يددار دوالر مددن هددذا الدددعا 93( ع ددر G Mحصدد د شددركة ) اذدوالر 

لكدددل األمدددريكيين وقددددر  %39الدددر  %38سدددبة الودددريبة مدددن اقتدددرس تةفددديل ن
م يدون  1منده فيد والذد يمكن ان تست (24)م يار دوالر 75مب غ هذا التةفيل 

 2فودال عدن ود   ، سرة  مريكيدة محاولدة لتحريد  الا دب الفعدال فدي السدوا
ودعددددا قادددداع اإلسددددكان  ،تري يددددون دوالر  مريكددددي إلنعدددداش التادددداع المصددددرفي

  .المتوررين من ةالل تةفيواد وريبيةالسيما اإلفراد 
ان األزمة التي تعص  بالواليداد المتحددة والن داا الر سدمالي ال يمكدن  ن 
تحددل بمأددرد اتةدداذ اأددراااد منفددردة مددن قبددل هددذ  الدولددة  و ت دد  انمددا تحتدداج 

ع در  ن يشدتمل  ،الر ح ول عاأ ة ع در صدعيد االقتصداد الر سدمالي بمأم ده
انمدا مأمدل حسب ال تمس السوا المالية  بنيويةذل  ع ر اصالحاد مالية و 

 ،البنر االقتصادية الر سمالية وبأهود دولية ت تزا بها أميل الب دان الر سمالية
وع ددر وفددا ذلدد  مددن غيددر المتصددور حددل األزمددة ةددالل المدددة الت ي ددة التادمددة 

   .ينالتصير والمتوسا التادم يينفوال عن ان تداعياتها ستستمر في المد
زمدددددة الحاليدددددة تسدددددتوأب اعدددددادة الن دددددر فدددددي كديدددددر مدددددن المسددددد ماد ان األ

اذ  ،والممارساد التي عدد في  ل العولمة دوابد ل ن داا الر سدمالي العدالمي
 ن عددودة الدولددة لالسددتحواذ ع ددر كبريدداد المصددار  تلميمددا  و مشدداركة يعددد 

اروحدداد وع ددر مبددد  الن دداا الر سددمالي  صددال  و  انتالبددا ع ددر ف سددفة العولمددة 
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 (ال يبرالية)ل الدور االقتصادد ل دولة و الذد االب بها من رد العولمة و فو 
 الأديدة ةالل العتود الماوية.

ان غيدداب رقابددة الدولددة والشددفافية عددن األسددواا الماليددة و تددلةر اإلفصدداس 
اوددية عمدددا عددن الةسددا ر المتراكمددة ل عديددد مددن الشددركاد ةددالل السددنواد الم

ربة يحددتا ع ددر الدولددة  ن تعيددد ترتيددب  وراقهددا وسددوا اإلدارة الماليددة و الموددا
االقتصادية وفع ها الرقابي واإلشرافي لتصحل التشوهاد التدي لحتدد بالسدوا 

وفدي مسددار االقتصداد الر سددمالي الحدر، فودال عددن ودرورة ايأدداد  ،الر سدمالية
اآللياد المناسبة لعودة التالحا بين التااع الحتيتي والنتدد ووول الووابا 

عدادة الن در فدي آليداد عمدل  ،لتت يدل الموداربة والحدد مدن حأمهداالمناسبة  وا 
 السوا الحرة واالقتصاد الر سمالي في  ل تدةل الدولة.

تتا دب اعدادة الن در فدي أم دة المسد ماد الن ريدة إلليدة عمدل الن داا كما 
الأديددة  (ل يبراليدةا) لعولمدة بعدد تالشدي اروحداد من درداالر سمالي في  ل 
دة االعتبددار ل دددور االقتصددادد ل دولددة ووددبا آليدداد عمددل و هددذا يتا ددب اعددا

الناميدددة فع يهدددا  ن  الب دددانالسددوا الر سدددمالي ل ب دددان المتتدمدددة اقتصدداديا،  مدددا 
تحصددن اقتصددادها بعيدددا عددن اروحدداد المن مدداد الدوليددة المروأددة ل عولمددة، 
وع در  يدة حددال فهندا  أم دة اسددتنتاأاد واأدب استةالصدها مددن هدذ  األزمددة 

الب ددددان الناميدددة والتدددي  همهدددا مدددا  ادالقتصددداد االقتصددداد الر سدددمالي  سدددواا ل
 للتيي
وددددرورة تددددوافر سدددد اة الدولددددة ل رقابددددة واإلشددددرا   لوددددمان آليددددة السددددوا   -9

 ولوبا التدفتاد المالية وعم ية التحرر المالي، مما يتا ب معه توافرل
دتددة  لحمايددة المسددتدمرين ولتعزيددزو الشددفافية  لوددمان وتشددريعاد ن مددة  - 

  .الأمهور بالسوا
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مدل وسدا ل  كددر  ،م سساد لتن يا السوا تتصد  بدالةبرة والحياديدة -ب
قدددرة ع ددر رقابددة التادداع المددالي مددن قبددل الدولددة  ال سدديما  ل تدددفتاد 

 المتوأهة نحو المواربة.
دورهدددا االقتصدددادد  الدولدددة سياسددداد لتفعيدددل انتهددداجادبدددد الواقدددل ودددرورة  -2

 دبتدددددد األزمدددددة األةيدددددرة ودددددرورة قيددددداا الددددددول  اذ ،قتصددددداديةوم كيتهدددددا اال
لدديس الددر مأددرد الدددعا المددالي ل مصددار  وبيددود االسددتدمار  ،الر سددمالية

المةت فة بدلموال دافعدي الودرا ب انمدا تدلميا  كبرهدا حأمدا والمشداركة فدي 
 .م كية التسا األةر منها  د عودة الدولة الر م كية ت   الم سساد

ان تاددددال بشدددكل  سدددداس الف دددداد ذاد الدددددةل ان تدددداعياد األزمددددة البددددد و  -3
المحدددود مدداداا الدددعا الحكددومي لكبددار الر سددماليين و صددحاب المصددار  

 ر حساب الشرا ل الدنيا مدن ع سيتا ،والشركاد العمالقة المتلدرة باألزمة
ومدن ددا  ، الدعا الحكدومي لهدا والذد سيتت ال حتما ،المأتمل الر سمالي
المتدمددة مددن  شددبه المأانيددةأانيددة  و مددن الةدددماد المانةفددال نصدديبها 

 .قبل الدولة
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Abstract 

The last crisis which infected the capitalistic system is considering 

the one that shake the ideas which the new liberation marketing it. It's 

proving the necessity of reconsidering of the whole theoretical 

absolute mechanism for the capitalistic system in the shadow of the 

globalization that's include returning the governmental financial 

imposingness and controlling the capitalistic market works, the 

marketing solutins for the crisis are not enough alone to rescue the 

system or at least to stop repeating it, that's needs a number of 

procedures and urgent solutions on the whole of the capiralistic 

economy, It must include financially and constructional rehabilitations 

not touch only the financial market but also the whole capitalistic 

financial constructions with an international efforts being obligated by 

all the capitalistic countries, After all of that it's not predicable the 
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solution of this problem came form a solo financial procedures from 

this country or that one. 
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