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 التعريف باملقياسأوال: 

هم الدراسات التي يمكن من خاللها التعرف أإن دراسة مقياس تاريخ الوقائع االقتصادية تعد من 

الى يومنا هذا، هذا التاريخ الذي اتسم بمحاولة االنسان التكييف  بين  على التاريخ البشري منذ نشأته

احتياجاته املتزايدة تدريجيا وموارد بيئته املحدودة نسبيا، وقد مر خالل  ذلك بعدد كبير من االحداث 

 والوقائع  التي احدثت  فارقا كبيرا.

لى وقتنا  إلتي مر بها االنسان وصوال البد لدراس تاريخ الوقائع االقتصادية أن يبين مختلف االنظمة ا

املاض ي  ل الحاضر مع توضيح مرتكزاتها ونتائجها ونقاط القصور فيها  للتمكن من تكوين فكرة حو 

لى توضيح أهم املحطات التي انعكست على حياته االقتصادية إضافة إواالستفادة منه في املستقبل، 

 وغيرت من اتجاهاتها   

 ( السداس ي األول، ل.م. داالولى جدع مشترك )طلبة السنة  الفئة املستهدفة:ثانيا: 

 .02املعامل  UF1الوحدة 

 أهداف املقياسثالثا: 

جاءت هذه املطبوعة لتسهل على الطالب فهم مقياس تاريخ الوقائع االقتصادية، وبعد دراسة هذا 

في سياق التاريخي  منذ  املقياس يكون الطالب قادر على فهم التاريخ االقتصادي )الوقائع االقتصادية (

 لى وقتنا الراهن. إالعصور القديمة 

 املعارف املسبقة املطلوبةرابعا: 

ملما ببعض املبادئ به البد أن يكون الطالب  واإلملام مقياس تاريخ الوقائع االقتصاديةلدراسة 

 العامة لالقتصاد. 

 محتوى املقياس خامسا: 

، 2015 الجديد الوزاري  البرنامج مع تتوافق الوقائع االقتصادية تاريخقياس: املاملتعلقة ب حاضراتامل     

  :رئيسة حاور امليحدد فيه 

  ؛وأهمية دراستهاالوقائع االقتصادية  

  ؛الوقائع االقتصادية في العصور القديمة 

  ؛في العصور الوسطى االقتصاديةالوقائع 

  في مرحلة النظام الرأسمالي؛ االقتصاديةالوقائع 

  اكي؛النظام االشتر 

  ؛1929أزمة الكساد العظيم 

 إعادة تشكيل النظام الرأسمالي في ظل قيام املؤسسات املالية والتجارية الدولية؛ 

  ؛2008 املاليةاألزمة 
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  العوملة؛ 

 اسئلة املقياس 

 ويف األخري أمل أن جيد الطلبة األعزاء يف هذه املطبوعة ما يفيده، وهللا املوفق.         
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 أوال: التفرقة بين التاريخ االقتصادي، تاريخ الفكر االقتصادي، علم االقتصاد

 .االقتصاد علم تاريخ وتعريف االقتصادي، الفكر تاريخ وتعريف االقتصادي، التاريخ تعريف

 من مجتمع أي يعيشه الذي االقتصادي الواقع دراسة هو :االقتصادي التاريخ األول  املفهوم 

 الفنية، املعرفة مستوى  أو املتاحة كاملوارد إنتاج، ظروف من الواقع بهذا يرتبط وما املجتمعات،

 من بها يرتبط وما واإلنتاج، التوزيع عالقات أو لإلنتاج، التقني باملستوى  عصرنا في يعرف ما وهو

 ومدى باملجتمع الخاصة اإلنتاج بظروف يعنى االقتصادي، والتاريخ ت.ومؤسسا ونظم قوانين

 .االقتصادية للعالقات القانوني التنظيم وشكل الظروف، هذه تطور 

 لإلنسان عرضت التي والخواطر األفكار بتاريخي معن فهو  :االقتصادي الفكر تاريخ الثانى املفهوم 

 تلبية سبيل في االقتصادية املشاكل بعض يواجه اإلنسان أن :بمعنى االقتصادية، حياته أمور  في

 والخدمات، السلع هذه إلشباع أو إلنتاج املتاحة املوارد أن حين في املتعددة، ورغباته حاجاته

 لذا ."االقتصادية املشكلة"ب يعرف ما رأسها وعلى املشكالت، بعض تنشأ لذلك نسبيا؛ نادرة

  تحجيمها؛ أو منها، الحد أو املشكالت، هذه لحل أفكار   في اإلنسان يبحث

 علمًيا االقتصادي الفكر يكون  أن بالضرورة سولي .االقتصادي الفكر " :عليه يطلق ما هي وهذه

ا
ً
ا الغالب في كان إنه بل صرف

ً
 .السياسية أو الدينية، أو الفلسفية، باألفكار مختلط

 التحليل تطور  في بالبحث يعنى االقتصاد، علم وتاريخ ،االقتصاد علم تاريخ هو :الثالث املفهوم 

 األساليب ودراسة قائمة، نظريات تطور  أو الجديدة، النظريات ظهور  حيث من سواء   االقتصادي،

 .واختبارها النظريات هذه صحة من للتحقق والوسائل

 فالتاريخ .االقتصادي الفكر وتاريخ االقتصادي، ة بالتاريخمقارن نسبًيا، جديد تاريخ علم االقتصاد

 باألفكار رتبطم االقتصادي، الفكر تاريخ وأيًضا ،الخلق بداية منذ اإلنسان بوجود مرتبط االقتصادي،

 معني   فهو االقتصاد علم تاريخ أما .به مرت التي واملشكالت الظروف على للتغلب اإلنسان؛ بها أتى التي

 علم تاريخ يعتبر ؛لذا ؛"فصون عام مائة "ال عمره يتجاوز  ال نسبيا حديث االقتصاد وعلم االقتصاد، بعلم

 األفرع هذه بين وثيقة عالقة هناك أن ونلحظ .الثالثة االقتصاد علم فروع من فرع أحدث االقتصاد،

 .الثالثة
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 تاريخ الوقائع االقتصاديةمفهوم ثانيا: 

من خالل الفروق أعاله يمكن إعطاء مفاهيم حول تاريخ الوقائع االقتصادية أو ما يعرف بالتاريخ 

 االقتصادي: 

لزماني فشكمت التي جرت في الحيز املكاني كا األحداث نع االقتصادية الوقائعتعبر  (1

 لىاملثق الطر نيبحث ع نسااالنا الطبيعي، حيث كاف همجرا االقتصاديةالنظريات 

االقتصادية واالجتماعية  تحليل الظواهر  في يفكر أن قبل األساسية حاجاته إلشباع

  املحيطة به.

وتطور وتتابع الفكر املرافق لتلك تعني دراسة صراع  االقتصادية االفكاردراسة تاريخ  (2

ألن الوقائع االقتصادية تساهم في بروز فكر اقتصادي، ألنه ببساطة هذه الوقائع  وقائع ال

 هي التي خلفت املناخ وهيأت الظروف االقتصادية لألفكار .  

مما سبق يمكن تعريف تاريخ الوقائع االقتصادية بأنها الفترات التاريخية ) املكانية والزمانية 

 هذه تطور  ومدى باملجتمع الخاصة اإلنتاج ظروفدراسة  يعنى ،ي املاض يالظواهر االقتصادية ف  لدراسة (

األساليب  باستخدام مجموعة من  االقتصادية للعالقات القانوني التنظيم وشكل الظروف،

 . واألساليب اإلحصائية التاريخية

 : أهمية تاريخ الوقائع االقتصاديةثالثا

 : له أهمية بالغة لعل أهمها يكمن في االقتصاديةإن دراسة ومعرفة تاريخ الوقائع 

من  إشباعهالتعرف على الوقائع املتعلقة بوفرة املوارد وتحديد الحاجات واختيار ما ينتج ضرورة ا 

  .سلع وخدمات

التي  اإلنتاج، من وقوف على عالقات اإلنسانيةتتبع حركة املتغيرات التي تمر بها املجتمعات  

 اإلنتاجيةسادت فيها، على مستوى تقسيم العمل ودور املنظم في تسيير املشاريع 

والطرق العلمية  األساليبمعرفة  خاللنمية القدرة على البحث والبحث العلمي والتحليل من ت 

 ؛عند دراسة املشاكل املطروحة االقتصاديون التي يسلكها الباحثون 

وما توصلوا إليه من أفكار  والفالسفةمعرفة التاريخ تمكننا من التعرف على نتاج رجال الفكر  

من معرفة مشاكل وأخطاء  االستفادة من جهة، ومن جهة أخرى وأساليب لعالج تلك املشاكل 

 ؛املاض ي ملعالجة مشاكل الحاضر وظروف املستقبل إثر انتقاء أحسن الطرق املوجهة

تساهم  األخرى كسائر النظريات العلمية  االقتصاديةالنظريات املعاصرة ألن النظرية  استيعاب 

 .قائمةفي تفسير حقائق معينة وتقدم الحلول للمشاكل ال

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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 :االقتصاديةاستنباط العالج للمشكالت  .1

یختلف عالج املشكلة االقتصادیة تبعا لتطور املجتمع الفني والتكنولوجي حسب تنظیمه 

االقتصادي، لهذا كانت دراسة التاریخ االقتصادي عونا للباحثين االقتصادیين للتعرف على األسالیب 

  2 .صور التاریخیةفي عالج املشكلة خالل العطبقت املختلفة التي 

ونذكر أن املشكلة االقتصادیة تتمثل في الندرة النسبیة للموارد االقتصادیة املتاحة على اختالف 

بالحاجات  أنواعها ومهما بلغت أحجامها، فهي موارد اقتصادیة محدودة في كل دولة إذا ما قورنت 

 .املتعددة واملتجددة واملتباینة باستمرار اإلنسانية

  :القول أن املشكلة االقتصادیة تقوم على عاملين أساسیين، و هما ومنه، یمكن

 ؛حاجات انسانیة متعددة وغير محدودة 

 موارد وامكانیات محدودة نسبیا. 

 :ترصد حركة التغیير التي تمر بها املجتمعات املختلفة .2

ر وذلك بالوقوف على دراسة عالقات االنتاج التي سادت فيها، على مستوى تقسیم العمل ودو 

عرفت األنظمة االقتصادیة عدة  ؛فحسب التاریخ االقتصادي .اإلنتاجیة املشاريعاملنظم في تسیير 

اختالفات نوعیة. فمن النظام البدائي إلى نظام الرق، إلى النظام اإلقطاعي، إلى النظام الرأسمالي، ثم ظهور 

 .النظام االشتراكي، وفي الوقت الحالي نظام العوملة

، وا االقتصاديةة واألحداث  لألنظمة سرديةلیست دراسة  االقتصاديةوقائع ال تاريخفدراسة  

التي تواجد، ومحاولة استخراج نقاط القوة ونقاط  التاريخيةمحاولة تحلیل خصائص كل نظام في الفكرة 

 :في األنظمة الحالیة لتفاديهاالضعف 

 :دراسة األزمات االقتصادیة التي عرفها التاریخ .3

 رف على اسبابها ومظاهرها ومختلف حلولها لتفادي تكرارها في الواقع املعاشوذلك من أجل التع

 :االقتصادي على سبیل املثال التاريخالتي عرفها  االقتصاديةونذكر أن أهم األزمات 

 ؛1929العاملیة لسنة  االقتصاديةاألزمة / 1 

 ؛1987أزمة وول ستریت / 2 

 ؛1914أزمة املكسیك / 3 

 ؛1997آسیا أزمة جنوب شرق / 4 
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 .2008األزمة املالیة  / 5 

 :تدبير ظروف املستقبل .4

 االجتماعيةتبين لنا دراسة تاریخ الوقائع االقتصادیة من تحدید روابط التي نشأت بين األحداث 

 .املختلفة، لنتمكن بواسطتها من االستفادة من تجارب اإلنسانیة لتخطیط ظروف ورسم آفات املستقبل

 :قتصادیة الناححةاستخراج السیاسة اال .5

تستدعي دراسة تاریخ الوقائع االقتصادیة استلهام األفكار تحسين املستوى املعیش ي للمجتمعات 

 .الفقيرة. ومن الضروري، استنباط النظریة التي تتفق مع ظروف وخصائص ثقافة املجتمع

 :تنمیة القدرة على البحث العلمي .6

فترات التاریخ، تمكننا من التعرف على ما توصل إن معرفة األفكار والنظریات االقتصادیة خالل 

إلیه رجال الفكر والفالسفة من أفكار وأسالیب لعالج تلك املشاكل من جهة، ومن جهة أخرى االستفادة 

 .من معرفة مشاكل وأخطاء املاض ي ملعالجة مشاكل الحاضر و ظروف املستقبل

 : مبررات دراسة تاريخ الوقائع االقتصاديةرابعا

الحالية،  االقتصاديةسوف يساعدنا في رسم سياستنا  حوى تاريخ الوقائع على ف واالطالع  إن دراسة

 .التي تحيط بنا االقتصادية األحداثواستشراف مستقبلنا في ظل الزخم الهائل من 

 :في النقاط التالية االقتصاديةدراسة تاريخ الوقائع  مبرراتوعموما يمكن ذكر  

على وجه الخصوص فهم  االقتصاديةرس التاريخ عموما وتاريخ من الثمرات التي يكتسبها دا 

نقول " ما  األمثالالحاضر والقدرة على التحليل خاصة إذا تماثلت الظروف وتشابهت الدوافع ففي 

التي تم الوقوع فيها  الخطاءأشبه الليلة بالبارحة " و" التاريخ يعيد نفسه، " وهو ما يمكننا من تجنب 

 ؛ عدة على إيجاد الحلول التي من املمكن أن تكون إيجابيةفي املاض ي، و املسا

وفهم  االقتصاديةلفهم أصول نشوء وتطور النظريات  االقتصادييجب دراسة وقراءة التاريخ   

كيف أثرت هذه النظريات وما تبعها من آليات تطبيقية وسياسات اتبعها صناع القرار في الواقع 

التي من املفترض أن تحلها أو أسهمت بشكل عام في  تاملشكال ، وهل أسهمت في حل االقتصادي

 ؛الكلى أو الجزئي االقتصادالتي وضعت لها، سواء على  األهدافتحقيق 

أن املعرفة الحقيقية بها خاصة تلك التي  إالفي املاض ي البعيد  االقتصادية األحداث وقوع رغم   

 االقتصادية األوضاعاعدنا في فهم لها عالقة هامة ومؤثرة جدا بالشؤون الحالية... يمكن أن تس

 .تساعدنا في حلها األقلأو على  االقتصادية األزماتومن املمكن جدا أن تجنبنا بعض  الحالية،
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 )لدى الیونان )اإلغریق االقتصاديةالفكر والوقائع  -أوال

 مما يوحي بوجود تنظيم اقتصادي واجتم
ً
اعي عرفت الحضارات القديمة في الشرق ازدهار كبيرا

تمتاز باملركزية ( الحضارة املصرية القديمة ، البابليين ، الحضارة الصينية ) وكانت هذه الحضارات . دقيق 

في مصر ) والزراعة املتقدمة واملنظمة وسيطرة الدولة على تنظيم الحياة االقتصادية وخاصة تنظيم الري 

في هذه الحضارات رغم وجود بعض األفكار  وثائق كافية ملعرفة الفكر االقتصادي  ولكن التوجد( والعراق 

عن امللكية وتنظيمها في قانون حمورابي لكن هذا يهم فقط الجانب القانوني والديني وليس الجانب 

 . االقتصادي وكانت الكتابات القديمة تقتصر على بعض األفكار االقتصادية والدينية وتنظيم الحكم

تصادية لليهود في العهد القديم حيث كان االقتصاد ولقد وردت حسب املؤرخين بعض األفكار االق

 على الحياة القبلية التي تستند إلى السيطرة األبوية وكان النفوذ الديني والسياس ي لليهود 
ً
اليهودي قائما

 وكانت االرض هي املظهر الوحيد للثروة والزراعة هي النشاط االقتصادي الرئيس ي فقامت امللكية 
ً
كبيرا

 . عترف بحق اإلرث لالبن األكبرالخاصة لألرض وا

 بكونها عرفت اليونانية فالحضارة مترادفتين، وكالهما اإلغريقية، أو الحضارة اليونانية، الحضارة

 ."أرسطو"و ،"أفالطون  :اليونان فالسفة أشهر ولعل الفلسفة، جانب في عرفت ما وأكثر عريقة، حضارة

 .واألفكار االقتصاد علم في أسهم من أول  وهم االقتصاد، في كبير إسهام لليونان وكان

 .اليونان أو اإلغريق من آتًيا األفكار هذه أحد كان االقتصاد، علم نشوء إلى أدت التي

 وبالتالي لم تنشأ مشاكل اقتصادية نظرية وعرف االقتصاد في هذه 
ً
بدأ االقتصاد اإلغريقي عائليا

لعائلي على الحضارة اليونانية ولم تحصل مشاكل إال املرحلة على أنه علم إدارة املنزل أي سيادة االقتصاد ا

  ال يوجدفي وقت متأخر نتيجة الحصول على غنائم وازدهار التجارة وبالرغم من ذلك 
ً
 اقتصاديا

ً
 فكريا

ً
بناءا

 رغم اهتمام اإلغريق باملسائل الفكرية ويفسر ذلك بأن اإلغريق احتقروا العمل اليدوي وتركوه 
ً
متكامال

ومن األفكار  باإلنتاجلعمل ما عدا الزراعة محل اهتمام املفكرين ولهذا تراجع االهتمام للرق ولم يكن ا

 : لدى بعض الفالسفة اليونانيين يمكن أن نذكر 

 (أفالطون ) اليونان لدى االقتصادية الوقائع 

  تناول بعض املشاكل االقتصادية في كتاباته الفلسفية خاصة في  : أفالطون

ويبرز نشأة الدولة باعتبارات " القوانين " اب وكت" الجمهورية " كتاب 

اقتصادية حيث البد من اجتماع األفراد لتلبية حاجياتهم وجعل للدول 

 إلدارتها إدارة رشيدة ودعا إلى مدينة مثالية قائمة على تقسيم العمل 
ً
حجما

 . واالختصاصات واملزايا بين طبقات املجتمع 
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سفة والحكماء والنبالء واملحاربون والبقية تتولى العمل في للفال  يبالنسبة ألفالطون فإن الحكومة ه

 . الزراعة والصناعة 

كما على أفالطون إلى إلغاء امللكية الخاصة وامليراث بالنسبة للطبقة الحاكمة لكي تكون لها رغبة في 

 . الخدمة العامة أما بقية الناس يحق لهم امللكية الفردية لتشجيعهم على اإلنتاج والربح 

بالنسبة ألفالطون الرق هو عنصر دائم واليمكن االستغناء عنه وأفضل عنه وأفضل :  الحظةم

 . العبيد عنده هم األجانب املستولي عليهم في الحرب

أشهر ما عرف به أفالطون في ميدان الفكر االقتصادي هو تجنيده لفكرة الشيوعية : مالحظة 

 . بالنسبة لطبقة الحكام في مدينته املثالية 

 (رسطوأ) اليونان لدى االقتصادية لوقائعا 

  عارض أرسطو فكرة إلغاء امللكية الخاصة ورأى أنه من املمكن التوفيق بين املصلحة  :أرسطو

 مع آدم سميث في 
ً
العامة والخاصة وهذه الفكرة تعتبر بذرة لألفكار التي سادت بعد ذلك خصوصا

 . اليد الخفية

 . صادية مثل الفرق بين قيمة االستعمال وقيمة التبادل حاول أرسطو تفسير بعض الظواهر االقت

نظرية القيمة عند أرسطو كانت نموذجية وأخالقية أكثر منها علمية ألنها اقتصرت على  :مالحظة 

 . فكرة الثمن العادل ولذلك أدان االحتكار وتحدث عن عيوب املقايضة

شارات في ذلك حيث ذكر نظرية رغم عدم وجود نظرية واضحة عن التوزيع إال أن أرسطو قدم إ

االستغالل من خالل التفرقة بين اإلثراء الطبيعي واإلثراء غير الطبيعي واعتبر التجارة من قبيل اإلثراء غير 

 ذلك بأن النفوذ غير منتجة وفوائدها هي إثراء غير طبيعي وفرق بين 
ً
الطبيعي وعارض سعر الفائدة مبررا

 .موال التي ال تهلك باالستعمال األموال التي تهلك باالستعمال واأل 

 الجدول املوالي يوضح أبرز مفكري الحضارة اليونانية: 
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 اليونانية الحضارة مفكري  : أبرز 01جدول رقم 

 اليونانية الحضارة مفكري  أبرز 

 أرسطو أفالطون 

  الفاضلة ينةاملد أو " ية الجمهور  " كتاب : أسهاماته أبرز 

 .. الدولة قيام  أساس هو دياالقتصا العامل بأن وقال

ا وأ  بتطبيق تقسيم العمل نادى من أول  هو يض 

 : العمل تقسيم حجته

 . الخاصة وكفاءاته موهبة له شخص كل (1

ون  التي املهنة في شخص كل تخصص (2
 
 مهنيا  يك

 بطبيعة يؤدي الى زيادة االنتاج:  لها

 : ثالثة طبقات إلى املجتمع أفالطون  قسم

 الحكام طبقة (1

 ندالج طبقة (2

 والصناع العمال طبقة (3

 : ميز أفالطون نوعين من التنظيم االجتماعي

يلغي تحقيق امللكية الخاصة للحكام امللكية الخاصة: 

 .. والجنود.. وأباح امللكية الخاصة للعمال والصناع؛  

 للحكام بالنسبة العائلة تكون  أن  :العائلة نيتكو 

  .. والجنود

 : مالحظات

 ينة الفاضلة؛ النقود لها دور في املد (1

  وجهة نظره حول الربا: الربا أمرا مرذوال. (2

 يناملفكر  أول  بأنه:  أفالطون  عن أرسطو تميز

 تقوم يةاقتصاد يةنظر  بذور  اعطواين الذ القدامى

 االقتصادية؛  واملشكالت الظواهر يلتحل على

الناحيتين االجتماعية  نيب الصلة إبرازب وأهتم

ن االجتماعية بين الناحيتي وكذلك والسياسية 

 واالقتصادية

 : أسهاماته أبرز 

 يخي تار  تطور  نتيجة ظهرت الدولة أن (1

ولتحقيق غايات أكبر من إشباع الحاجات 

 املادية

 نظام ضلفي والفردية امللكية  احترام (2

  امللكية الخاصة عن العامة؛ 

بين نوعين من  وميز الرق  نظام عن دافع (3

 .لرق الطبيعي والغير طبيعيا الرق: 

 أساس على واسند االقتصادي ليلالتح (4

 ية وكيفية اشباعها.اإلنسان الرغبات وجود

 نظرية القيمة:

  استعمالية؛  (1

 استبدال  (2

 املدخراتلحفظ  (3

 شارك ارسطو في تحريم الفائدة. 

  ية بحقيقتين: االقتصاد أرسطو أفكار تميزت

 من موقفه مثل بلده بمصالح أهتم أنه (1

 للفائدة محاربته وأيضا الرق 

 جاءوا ينالذ يناملفكر في  تأثيرا كبيرا أثر قد (2

 سانتوماسالالحقة وخاصة:   العصور  يف
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 ينيألكو 

 املصدر: إعداد الباحث

 الرومان: لدى  االقتصاديةالفكر والوقائع ثانيا: 

رغم سيطرة روما العسكرية على العالم إال أنها بقيت تابعة لليونان من ناحية الفكر واملعرفة 

 رغم وجود أوضاع جديدة مثل دخول باستثناء بعض األعما
ً
 خالصا

ً
 رومانيا

ً
ل القانونية فال نجد فكرا

االقتصاد العائلي إلى اقتصاد زراعي مغلق ثم إعتقاد استعماري أمبراطوري وكذلك ظهر التضخم الشديد 

 للفكر سوى بعض األفكار عن
ً
 في القرن الثالث والخامس بعد امليالد. ولكن هذه املشاكل لم تجد مجاال

 الفن اإلنتاجي في مجال الزراعة ومعارضة صور االستغالل الكبير لألرض وتأثيره على اإلنتاج الغذائي . 

كما استنكر رفض سعر الفائدة . لكن رغم كل هذا فال يمكن اإلقرار بوجود نظرية اقتصادية عن الرومان 

 لعل املشاكل االقتصادية. 

ادية قليلة وليس لها مكانة تذكر أو بعبارة اخرى لم ن مساهمة الرومان في دراسة املسائل االقتصإ

يساهموا مساهمة فعالة في إضافة آراء أو مفاهيم مهمة للفكر حيث كان شغلهم الشاغل الفتوحات 

وتوسيع الطرق والقانون لتنظيم شؤون االفراد ولكنها ال تخلوا من شتات افكار اقتصادية مثل مسألة 

النقود واألهم هو تطور امللكية ولقد شملت نظرياتهم القوانين الفائدة وفكرة املبادلة ووظائف 

والتشريعات التي وضعت من قبل الرومان في العقود ومسائل امليراث والوصية وتعد القوانين خارطة طريق 

إلدارة البالد الرومانية املترامية االطراف ومن ضمن القوانين املوضوعة تعرض املشروع القانوني لبعض 

 القتصادية .االفكار ا

بدأ الرومان مرحلتهم على انقاض مدينة اثينا أي بعد ما حصل الدمار في أثينا انهار نظام الحكم 

االغريقي من قبل القبائل الجرمانية ولم يبقى ش يء يذكر لتركيبة الدولة االغريقية وبدأ اعمل بتأسيس 

 عن االسس واألنظ
ً
مة االغريقية حيث انها متكونة من الدولة الرومانية على أسس وأنظمة مختلفة تماما

 بالقياس الى الحضارة االغريقية وكانت أهدافهم 
ً
مالكي األرض والعبيد وكان اقوام غير متحضرة نسبيا

التوسع والسيطرة العسكرية كطابع شمولي وكان خط التوسع على حساب الشعوب ال يتناسب مع فلسفة 

وضة من املجتمع اإلغريقي ولكن هو جزء من اإلغريق الذين سبقوهم ، لذلك كانت اعمالهم مرف

استراتيجية الرومان املتمثلة بالعسكرة والبحث عن السلطة من اجل املطامع فقط وليس لهم اي اهتمام 

 في الشؤون األخرى.

كانت طبقات املجتمع الروماني تتكون من النبالء أي مالكي االرض والعبيد )عبيد االرض( وكما ان 

والخدمات املختلفة التي تحتاجها  باألعمالعبيد االرض والعبيد الذين كانوا يقومون العبيد يصنفون بين 
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لذلك لم يطوروا ش يء من االفكار اال ما   البالد من مختلف انواع الخدمة كالخدمة املنزلية واالنتاج الحـرفي

 يحتاجونه ضمن اهدافهم العسكرية كالقانون واالدارة العسكرية .

التي يتعاملون بها الرومان على بساطتها كلها اقتبست من االغريق كتقسيم  االفكار االقتصادية

العمل ومعاملة امللكية وبدأ قادة الرومان يرددون اآلراء اليونانية واخذ أغلب املعارف من االغريق وبقيت 

 على حالها دون حصول اي تطور يذكر مع العلم ان الظروف كانت مؤاتية للتطور في الفكر االقتصادي

ولكن لم تكن الرغبة في ذلك حيث انهم لم يساهموا في دراسة املسائل واالفكار االقتصادية بل اهتموا 

 شاط االقتصادي الزراعي وميزوه كما كان لدى اإلغريق .نبال

ن الفرق بين فكرة الرومان وفكرة االغريق جوهرية حيث يرون اإلغريق في ان االهتمام بالزراعة إ

جتمع الذي يحتاج الى املواد الغذائية بشكل مستمر اما الرومان فقد اهتموا لغرض إشباع حاجات امل

بالقطاع الزراعي من اجل الحصول على الضريبة املتأتية من الزراعة في املستعمرات التي احتلوها حيث 

التوسع في االمبراطورية شمل كل من بالد االناضول الى الشمال االفريقي مرورا ببالد الشام والجزر 

 املتواجدة في البحر املتوسط ، واصبحت تمثل اساس الثروة في االمبراطورية .

ن سمة التطور التي حصلت في االمبراطورية الرومانية هي سمة التطور في املجال العسكري وكان إ

مكسبها كبير من االيرادات التي تحصل عليها روما عاصمة االمبراطورية ، ان هذا التوسع جعل 

تهتم بسك النقود الستعمالها كوسيلة للتبادل بشكل أوسع مما كان عليه االغريق ، وهذا على االمبراطورية 

اقامة التجارة على مستوى االمبراطورية أي قيام تجارة بينية ضمن املناطق املسيطر عليها من قبل 

 
ً
 كبيرا

ً
الى تقسيم املجتمعات الرومان ) اي بين البلدان الخاضعة الى نفس االمبراطورية ( وقد اولوا اهتماما

 الى طبقات وحددوا حقوق وواجبات هذه الطبقات .

ن االنجاز الذي تحقق على يد الرومان وما زال العمل فيه جاري في الكثير من دول العالم لنضوجه إ

هو ابتكار الرومان للقوانين وكان الغرض منها تنظيم امور البالد ومن خاللها يمكن تحصيل الضرائب وحل 

 ات وهي ثالث انواع من القوانين وكاآلتي :املنازع

 أ ـ القانون املدني وهذا يخص الشعب الروماني دون غيره من الشعوب التي تستوطن املنطقة .

الذين كانوا تحت التسلط  باألجناسب ـ قانون الشعوب والذي يمثل شؤون االجانب وكل ما يتعلق 

 الروماني .

 . ي ينظم املوارد الطبيعية في البالد وما يتوافق مع الطبيعةج ـ القانون الطبيعي وهو القانون الذ

وتطرقوا الى انظمة الحكم واالدارة والنظام الضريبي والهدف هو تسخيرها من اجل جني ايراد مستعمراتها 

 وزيادتها .
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 وان الكتابات التي قدموها 
ً
 خاصا

ً
في الفكر اهتم الرومان بامللكية الفردية وحرية التعاقد واولوها اهتماما

االقتصادي اقتصرت على االنتاج والتوزيع وتحول املجتمع الروماني من مجتمع عبودية الى إقطاعيات 

، ولم يعطوا  وكان الغزو الجرماني من العوامل التي أدت الى تكوين اإلقطاعيات وتجزئة االمبراطورية

 بأن االعمال الحرفية هي اساس الص
ً
ناعات الن الصناعة في زمن االعمال الحرفية أهمية تذكر علما

اإلغريق لم تنضج وهذا دليل على ان الرومان لم يولوا النشاطات االقتصادية اهمية تذكر حيث بنوا 

 عن مرحلة االغريق ألن الفترة الرومانية امتازت بالرخاء 
ً
أفكارهم على اآلراء االغريقية ولكنها اختلفت نسبيا

 اقتصادي رفيع . وارتفاع مستوى املعيشة وكانت تعيش مستوى 

 وتطورت ) 
ً
في املجتمع الروماني كانت البدايات البسيطة لتكوين الرأسمالية التجارية حيث نمت نموا كبيرا

بالقياس الى املرحلة االغريقية ( بمستوى اعلى من االقتصاد البدائي املغلق في زمن اإلغريق بفضل 

سعة حيث الطرق آمنة واملالحة البحرية مؤمنة االيرادات الواسعة املتأتية لروما من مستعمراتها الوا

وتحول املجتمع من عبيد وأسياد الى إقطاع وإقنان وقّسم السادة األراض ي الى إقطاعيات وسلموها للعبيد 

لالستثمار بعد ان ثبت لهم ان نظام اإلرث لم يضمن لهم مصالحهم فتحولت الطبقة املالكة بشكل تدريجي 

 . الى إقطاع وأولوها االهتمام
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نشطا اقتصاديا  وإسالمياعرفت فترة العصور الوسطى وجود عاملين متمايزين تماما ،عاملا عربيا 

مشعل الثقافة والحضارة، وعاملا غربيا يعيش عيشة اقتصادية مغلقة متقطع الصلة بالعالم  حامالوفنيا 

 .اإلسالميوالعالم  الخارجي. لذلك قسمت مرحلة العصور الوسطى إلى العالم الغربي

 أوال: الوقائع االقتصادية في العالم الغربي :

و النظام  اإلقطاعيمرحلة العصور الوسطى وجود نظامين هما النظام  خاللعرف العالم الغربي 

 .الحرفي

  اإلقطاعيالنظام:  

 الرومانية وزوال نظام اإلمبراطوريةهو الشكل التنظيمي لنشاط الزراعة نشأ على إثر سقوط  

الرق والعبودية الذي كان سائدا في العصور القديمة، حيث سيطرت القبائل الجرمانية على كل املمتلكات، 

املهجورة وزرعوها  األراض يوبرزت إلى الوجود حكومات عديدة يقودها ملوك من هذه القبائل استولوا على 

مرور الوقت إلى فالحين أقنان الذين تحولوا مع  األحرارفيما بينهم، كما سيطروا على أراض ي الفالحين 

 .)األرضعبيد )

 :بما يلي اإلقطاعييتميز النظام 

  ألراض ي الزراعية في أيدي فئة قليلة من لعلى أساس تركز امللكية العقارية  اإلقطاعييقوم النظام

 ؛بالجروالحكام....الذي يعملون كعبيد أو  والنبالء األشراف

  في  األقلالطبيعي وتهدف على  اإلنتاجتقوم على  وحدة اقتصادية واجتماعية اإلقطاعيةمثل

 ؛الذاتي االكتفاءإلى تحقيق  األولىاملراحل 

 حتى  اإلقطاعيالحرفي الذي دمرته القبائل الجرمانية، حيث ما إن استقر النظام  اإلنتاجحياء إ

كان  أنه إال، واألسلحة األلبسةمن  اإلقطاعيينالحرفي من جديد لتوفير احتياجات  اإلنتاجبعث 

 ؛بدائيا وكانت أغلبية الحرف تمارس في البيوت وحسب الطلب

  اإلضافيقانون اقتصادي أساس ي يقوم على إنتاج املزيد من املنتوج  اإلقطاعيسيطر في النظام 

 خالل، وعملية التوزيع تتم من األرضفي صورة ريع  اإلقطاعيبجهد الفالحين ليستولي عليه 

 .والفالح إلقطاعياإلى جزئيين بين  اإلنتاجتقسيم 
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 منها:  ،نذكر اإلقطاعيهناك عدة أسباب أدت إلى انهيار النظام 

  ظهور النقود وتطور الريع من سخري إلى عيني إلى نقدي، مما ساعد على توسيع ملكية

والفالح من عالقة سيد ومسود إلى  اإلقطاعي، فتغيرت العالقة بين اإلنتاج أدواتالفالحين 

 ؛العالقة بين املالك واملستأجر عالقة تشبه إلى حد ما

  اإلقطاعينتيجة التقدم الفني والتقني في نهاية العهد  اإلنتاجالتطور الحاصل في قوى ،

وإدخال علوم الكيمياء والطب والفيزياء ومختلف فنون  األراض ي استصالحكاستخدام فن 

نعكس في صورة زيادة البناء وانتشار استخدام الطاقة املائية والهوائية الزراعي،...كل هذا ا

 ؛إنتاجية القطاع الزراعي

  ؛نمو التجارة الخارجية وازدياد تشكيل رأس املال التجاري 

  تستجيب للطلبات املتزايدة مما استدعى  اإلقطاعيلم تعد الحرفة الضيقة في املجتمع

إنشاء الصناعات الرأسمالية التي ساهم فيها التجار عن طريق تحويل رأس مالهم التجاري 

 .ى رأس املال الصناعيإل

 النظام الطائفي )الحرفي(: 

م واستمر حتى 13يعتبر النظام الطائفي الشكل التنظيمي للنشاط التجاري والحرفي ظهر في القرن  

فهو التطور الطبيعي له، فلوال  اإلقطاعيم، وتمركز في املدن حيث يعد بمثابة تفويض من النظام 18

وزيادة دخول املزارعين، مما ترجم في زيادة  اإلنتاجيةط الزراعي وزيادة واتساع النشا اإلنتاجتطور عالقات 

الطلب على السلع املصنعة ملا كان أي دافع لظهور النظام الطائفي، فنظام الطوائف عبارة عن الشكل 

التنظيمي للنشاط التجاري والحرفي، ونظرا لزيادة عدد سكان املدن ومن ثم زيادة الطلب على منتجات 

أنها أصبحت  الإ ين وازدياد عددهم استلزم ذلك تكوين نقابات وروابط مهنية تدافع عن حقوقهم،الحرفي

 تضع شروطا قاسية تحد من حرية التجارة والصناعة

 تتمثل خصائص النظام الحرفي في: 

 ؛ تجمع أرباب الحرفة الواحدة في طائفة مهنية واحدة يرأسها رئيس يتم انتخابه 

  اإلنتاجعمل ورأس مال وموارد طبيعية في يد شخص واحد وكان  من اإلنتاجتجمع عناصر 

 ؛يتم حسب طلب مسبق

  اليدوية مما أدى إلى عدم  األدواتعلى استخدام  هقصار إلبالبساطة  اإلنتاجيتميز الفن

 .تطوره



وسطىفي العصور ال االقتصاديةالوقائع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :لثالثاالفصل   
 

 
23 

 : اضمحلت النقابات الطائفية نتيجة إلى عدة أسباب أهمها 19ابتداء من منتصف القرن 

 ؛يعدم التقدم الصناع (1

  ؛التساوي في السوق  (2

 ؛وعدد العمال اإلنتاجالتقييد في أدوات  (3

الشروط القاسية التي وضعت أمام العمال والتي كانت تقاوم كل جديد في طرق الصناعة  (4

 .اإلنتاجوتعمل على تضييق سبل العمل أمام الصناع رغبة منها في تحديد 

 الوسطى العصور  في أوروبا في االقتصادية الوقائع :  

 في االنتعاش بوادر وعادت وأخالقي اقتصادي بتدهور  أوروبا مرت العاشر القرن  إلى الرابع لقرن ا من

 وبنيت الحرفية الصناعات بعض وازدهرت فرنسا مثل القوية املمالك بعض ظهرت حيث 11 القرن 

  كان العلمي البحث لكن 13 القرن  في الكنائس
ً
  .وأفالطون  أرسطو بتفكير وتأثر مجموعة في متأخرا

 ( 1274 -1226)  األكويني توماس سان  

 أهم ومن ةسالكني رجال خالل من وذلك االهتمام إلى أرسطو إليها أشار التي العدل فكرة عادت

  .األكويني توماس سان املفكرين

 بعين يأخذ التوزيعي العدل أن إذ التعويض ي والعدل التوزيعي العدل بين فرق  ألرسطو بالنسبة

 بين الطبيعية الظروف في االختالف مراعاة مع املنافع توزع حيث فرد لكل النسبية االختالفات االعتبار

 استمرار يضمن الذي هو التبادلي أو التعويض ي العدل أما ارسطو عند العدل أساس هو وهذا األفراد

  .التوزيعي العدل في خلل وجود عند التوزيع إعادة أي التوزيعي العدل

 السعر)  املعامالت في العادل املقابل وحدد أرسطو عند التوزيعي العدل فكرة توماس سان أعاد

 األجر على العادل املقابل فكرة توماس سان طبق وقد اقتصادي وليس أخالقي التفكير هذا ولكن(  العادل

  .والربح

 عليها وما األرض خلق هللا أن باعتبار العامة للملكية حجة أعطي توماس سان فإن أفالطون  مثل 

 الفردية امللكية تبيع اعتبارات هناك أنه رأى الفردية امللكية اهمية في أرسطو نظر وجهة إلى بالرجوع ولكنه

  .مطلقة ليست امللكية هذه ولكن
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 الفائدة سعر في أن يعتبر إذ الحجج نفس وتبنى أرسطو مثل الفائدة سعر توماس سان رفض

  الدين رجال على الفوائد حرمت وبالتالي للفقراء استغالل
ً
  . 13 القرن  في املسيحيين جميع على ثم أوال

  في العالم العربي االسالمي. االقتصادية الوقائعثانيا: 

وتعاقبها وأدت إلى تقسيم التاريخ  األزمنة باختالفتميز العالم العربي بعدة حضارات قديمة اختلفت 

  : إلى محطات رئيسية نذكرها فيما يلي اإلسالميالعربي 

  ؛إلسالمامرحلة ما قبل 

  ؛اإلسالممرحلة صدر 

 العباسية. و األمويةملرحلة ا 

  مرحلة االنهيار 

  املرحلة االولى: مرحلة ماقبل االسالم 

يعيش حياة قبلية تميزت بسيطرة املنطق القبلي على  اإلسالمكان املجتمع العربي قبل ظهور 

ويمارس النشاط التجاري خاصة ، وكان املجتمع العربي يعيش حياة بدوية واالجتماعي االقتصاديالنشاط 

املجاورة لها حول  اإلمبراطورياتصراعها مع  خاللقبيلة قريش كانت تسعى للسيطرة على التجار من 

النظام  انحاللالخارجية مثل: سوق الشام واليمن، وتزامنت هذه الظروف مع  األسواقالطرق املؤدية إلى 

تمع العربي من مجتمع بدوي إلى مجتمع زراعي وتجاري حيث تحول املج ميالدي 6البدائي وزواله في القرن 

من جهة  األموالالتجارة تمارس في مكة والزراعة تمارس في املدينة) وأدى هذا التحول إلى نمو رؤوس (

، والروابط الجماعية االنتماءوالفقراء من جهة أخرى مما أدى إلى تراجع روح  األغنياءواتساع الهوة بين 

 .بين أفراد القبيلة
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  :صدر االسالممرحلة املرحلة الثانية 

 واالجتماعية االقتصادية األنظمةفي شبه الجزيرة العربية كثورة على  اإلسالميعتبر ظهور 

محل  واإليمان اإلسالموالسياسية التي كانت تسود حولها فأصبح املجتمع أمة بعدما كان قبيلة فحل 

ر املجتمع، اقتصاديا واجتماعيا، وظهرت بعد ذلك دولة الشرك والوثنية وصارت العدالة واملساواة شعا

حديثة تقوم على أساس الشورى وتنظيم إيرادات الخزينة مثل الزكاة، الخراج والجزية وهو ما أدى إلى 

بشكل سريع لتصبح إمبراطورية قوية ولها مكانتها عامليا، وتميزت هذه  االسالمية تطور الحضارة العربية و 

بسوريا والعراق، واستيراد  واألرز الزراعي وتنوع املحاصيل مثل : زراعة القطن  اإلنتاجالفترة بتطور طرق 

كما عرفت الصناعة تطور في وسائل  .وزراعتها بالبالد العربية األجنبيةأنواع من الفواكه من البلدان 

التخصص في مثل : أدوات الغزل والنسيج وصناعة الزجاج والعطور وغيرها وبالتالي بدأ يظهر  اإلنتاج

كأول شكل من  األجنبيةاملتداولة حتى في البلدان  اإلنتاجفي املدن وأصبح الدينار العربي عملة  اإلنتاج

 .أشكال التداول النقدي العالمي في التاريخ

 املرحلة الثالثة: املرحلة االموية والعباسية 

 األراض يإلى توسع  مما أدى اإلسالميةهذه الفترة توسع الفتوحات  خاللعرف العالم العربي 

 األشرافالزراعية املستثمرة وانتقال املجتمع العربي من مجتمع تجاري إلى مجتمع زراعي يتميز بسيطرة 

الزراعية الواسعة على حساب عامة الناس وهو ما أدى إلى ظهور بعض الثورات التي تنادي  األراض يعلى 

وعرفت هذه الفترة  .بطريقة عادلة األراض يع بالعدالة واملساواة وتخفيف الضرائب على الفالحين وتوزي

كذلك تطورا في النشاط الصناعي و إنشاء الدواوين وصك العملة وكذلك تنظيم التجارة ،حيث نمت املدن 

في العهد العباس ي ونشطت التجارة بشكل كبير وظهرت فئة الرأسماليين وشركات املساهمة كما تميزت هذه 

مراقبة املوازين  خاللمن  األسواق، حيث كانت تشرف على القتصاداالفترة بتدخل الدولة في توجيه 

 إلى جمع الضرائب التي كانت تفرض على التجار مع ترك الحرية املهنية للصناع باإلضافةوأدوات الكيل 

 املرحلة الرابعة: مرحلة االنهيار 

مع دخول  ميةاإلسال في هذه املرحلة عرفت الساحة السياسية العربية تراجعا في مركز الخالفة 

على جميع  اإلقطاعي م وتميزت هذه املرحلة بانتشار النظام 10لها وذلك مع بداية القرن  األجانبالحماة 

بصفة عامة  واإلنتاجالعسكري على أموال املجتمع وإهماله بمقومات الزراعة  القطاعمع سيطرة  األصعدة

اهظة التي كانوا يدفعونها للقادة العسكريين وهذا ما أدى إلى تدهور وضعية الفالحين نتيجة الضرائب الب
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 االستعمارالصليبية التي تمثل بذور  للحمالتفتشتت املجتمع من جديد إلى قبائل متناحرة كانت هدفا 

م وبالتالي انهارت 1335الحديث وبذلك عرفت الخالفة العباسية نهايتها عندما دخل املغول بغداد في 

العسكري أكثر فأكثر وتركزت  اإلقطاعياسية وال اقتصادية وتوسع ولم تعد قوة س اإلسالميةالحضارة 

 واالجتماعي االقتصاديالثروة في أيدي الحكام وأصبحت الدولة عاجزة عن أداء دورها 

 عند املسلمين في العصور الوسطى :  االقتصادية الوقائع 

ار العلوم وتمكين ازدهمن خالل العصور الوسطى كانت عصر الحضارة بالنسبة للدولة اإلسالمية 

 خلدون لدراسة الفكر اإلسالمي عند املسلمين في ذلك العصر.  ابناالعتماد على 

هو أبوزيد عبدالرحمان ابن خلدون تقلد مناصب السياسة والقضاء في  (:1406 -1332)  ابن خلدون 

هذا الكتاب تعرف تونس واملغرب ومصر من أهم مؤلفاته  كتاب " العبر وديوان املبتدأ والخبر  "  ومقدمة 

بمقدمة ابن خلدون يعتبر من مؤسس ي علم االجتماع وأفكاره االقتصادية كانت لدراسة املجتمع وتاريخ 

 العرب والبربر ومن أهم هذه األفكار االقتصادية يمكن أن نذكر: 

املجتمع ظاهرة طبيعية أدى إليها عمران التكافل االجتماعي ويقسم العمل أي أن  العمران : -1

 د في حاجة لبعضهم البعض لتحقيق ما حاجاتهم من هنا تظهر أهمية تقسيم العمل. األفرا

يعتبر ابن خلدون أن ثروة البلد ودرجة تقدمه في العمران يحددان نوع وثمن ما  فكرة السوق : -2

يطلب من السلع وهذا الطلب يؤثر في الصناعات وتقدمها . حجم السوق عند ابن خلدون 

 سكان ويقسم العمل وهذا يقترب من التفكير الحالي . يعتمد على زيادة عدد ال

بالنسبة البن خلدون فإن الدولة لها عمر معين مثل االشخاص وفي الغالب ال تتجاوز  الدولة : -3

ثالثة أجيال وهذا يعني أن ابن خلدون وضع نموذج لتطور املجتمع يقوم فيه السكان بدور 

أن تنتهي الدولة واسباب نهاية الدولة تعود إلى هام إذ أنهم يتزايدون مع زيادة العمران إلى 

 بعض األشياء االجتماعية التي تفكر الدولة. 

أعطى ابن خلدون أهمية كبرى للعمل الذي هو أساس الكسب . لكن الكسب قد  اإلنتاج : -4

يتحقق بدون عمل ) الربع( وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الفكرة عندما اعتبر أن بعض 

تها ألسباب ال ترجع إلى عملها وحائزها وأشار في هذا الجانب إلى ما يعتبره األموال تزيد قيم

 معاش غير طبيعي . 
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ابن خلدون يرتب الشعوب حسب أساليب االنتاج فيها  تطور هياكل أو األنظمة االقتصادية : -5

ة ويضع في املقام األول الحياة الحضرية أي الصناعة ثم الفالحة ثم البدو وكما يشير إلى عالق

الصناعة بالزراعة وهذه إشارة إلى فكرة النمو االقتصادي وتطور االقتصاديات من هيكل 

 عما يسمى نظرية التنمية والتخلف . 
ً
 اقتصادي إلى آخر وما أشار إليه ابن خلدون اليبعد كثيرا

 حيث تناول القضايا العامة للصناعة  الصناعة : -6
ً
أولى ابن خلدون الصناعة دور كبيرا

الصناعات وأشار إلى تخصص بعض الدول في صناعات معينة في إطار  وخصائص بعض

تقسم العمل على املستوى الدولي والتخصص وهو ما يناسب نظرية التجارة الدولية أو 

التخصص الدولي ويفسر ذلك باختالف ظروف اإلنتاج من بلد آلخر، والتخصص يؤدي إلى 

ريكاردو بأكثر دقة ولكن بذور نظرية املزايا املهارات واملزايا النسبية وقد حلل هذا بعد ذلك 

 النسبة تعود البن خلدون. 

وفي دراسة للصناعة أشار ابن خلدون إلى العديد من مشاكل األسواق إذ ميز بيع  الصناعة: -7

السلع الضرورية والسلع الكمالية وحذر من االحتكار وأشار إلى أهمية التدريب والتعليم في 

 ار إلى أهمية الطلب ) مثل كاينز ( الزدهار الصناعة. كما أش . الصناعة ونشرها 

من أهم أفكار ابن خلدون التي لها صلة باالقتصاد والحديث حيث اهتم  املالية العامة : -8

بالضرائب والنفقات وكان ذلك ضمن نظرته العامة للدولة وتطورها من الشباب والحيوية إلى 

 بشري ال بدله من سياسة تنظمه. الهرم والكهولة ويرى ابن خلدون أن العمران ال

كما كان يعتقد بأن تخفيض الضرائب يحفز على العمل واإلنتاج وهذا يزيد من وعاء  -

الضريبة بالنسبة للدولة. وهذه الفكرة تعتبر اآلن من أهم النظريات التي تعرف بنظرية 

 داخيل الدولة. العرض املرتبطة بالضرائب : تخفيض الضرائب يؤدي إلى الزيادة في الجباية وم

توجد مقتطفات في مقدمة ابن خلدون تدل على أساس السلوك االقتصادي مثل  العقالنية : -9

العقالنية والرشد ومقارنة بين التكلفة والعائد وقد ذكر هذا من خالل تصور من خالل رد 

 فعل األفراد إذا أفرطت الدولة الضرائب وقد ذكر ذلك في عبارة " النفع والغرم " وهذا ما

يفرق إبن خلدون بين آثار الضرائب على   . قدمته بعد ذلك املدرسة التقليدية الحديثة

 االقتصاد القومي وعلى  الخزينة العامة ويعتبر أن األهم هو تأثير الضرائب على االقتصاد 
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هناك بذور لفكرة املرونة ملا تحدث عن انخفاض الضرائب التي ( . ) استثمار ، إنتاج ، إلخ 

 ألعباء العامة واألسعار ما يصاحبه من زيادة في االنتاج واالستثمار. يسميها ا

اعتبر ابن خلدون أن تدخل السلطات في السوق يلحق مضار ألن  تدخل الدولة في االقتصاد : -10

حذر من (. السلطات يستعمل نفوذه لتطويع آلية السوق لصالحه ) الدولة ال تخضع للسوق 

دولة في النشاط االقتصادي العادي ويعتبر أن تجارة خلط السلطة بالتجارة وانغماس ال

الدولة تلجأ إلى مزايا السلطة العامة وقهرها السلطات مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية. 

وبذلك تفسد السوق والذي الينجح إال إذا توفرت املساواة واملنافسة الشريفة بين جميع 

السوق يكون بسبب في غم ونكد بالنسبة اعتبر ابن خلدون ان تدخل الدولة في  . املتعاملين

 ابن خلدون على خطورة انعدام الخبرة في 
ً
للعامة وكسب غير مبرر للدولة. تحدث أيضا

القطاع العام وكذلك خطورة انعدام الثقة وهو ما تالحظه اليوم من فساد إداري ورشوة 

 غيرها. 

هـ تولى عدة وظائف خاصة في 766ة هو تقي الدين أحمد بن علي املقريزي ولد بالقاهرة سن مقريزي :

األزهر. يعتبر من رواد الفكر االقتصادي اإلنساني قبل وأثناء عصره بالرغم من في التعليم والقضاء ودرس 

 آخر في تفسير الظواهر االقتصادية حيث أن ابن 
ً
تأثر املقريزي بأستاذه إبن خلدون إال أنه سلك مسلكا

ر االقتصادية بينما أهم املقريزي بالجانب النقدي وقد أشار في خلدون اهتم بالقيمة في تفسير الظواه

تحليله إلى سوء توزيع الدخل القومي بين أفراد املجتمع اإلسالمي وطالب بضرورة إعادة توزيعه لتحقيق 

 العدالة االجتماعية والرفاهة االقتصادية . 

حيث مر العالم  1404ى إل 1392وزاد اهتمام املقريزي باملشاكل االقتصادية في الفترة من  -

اإلسالمي بأزمات اقتصادية كبرى خاصة املجاعة في مصر والتي كان تسببها سوء توزيع الدخل 

وضعف االنتاج وارتفاع األسعار وفسر املقريزي هذه املجاعات بفساد سياسة الحكم التي كانت 

الغير عادل تخص نفسها بكمية كبيرة من اإلنتاج الذي كان يتراكم عندها بسبب التوزيع 

 والضرائب املرتفعة حتى أنها كانت تعرض املخزون عندها من اإلنتاج في األسواق وبأسعار مرتفعة. 

وكذلك الحظ املقريزي سوء اإلدارة االقتصادية وزيادة تكلفة عوامل اإلنتاج معا أدى إلى زيادة  -

ود املتداولة في االقتصاد أسعار املنتجات النهائية. ويفسر املقريزي هذا التضخم بزيادة كمية النق

اإلسالمي وبهذا يكون قد وضع أول نظرية في التاريخ االقتصادي والنقدي يتعرض لكمية النقود 
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وأثرها على املتغيرات االقتصادية. حيث الحظ أن زيادة كمية النقود مع طاقة إنتاجية محددة 

وزيع الدخل مما يضر تؤدي إلى التضخم وهوما يؤثر على التشغيل ودرجة اإلشباع وطريقة ت

بمصلحة الطبقات الفقيرة واملنتجين الصغار مما يساعد على ظهور االحتكارات والتكتالت في 

اإلنتاج والتوزيع وبالتالي يمكن اعتبار املقريزي مؤسس النظرية النقدية التي قدمها بعده إيفزبح 

 بأثر  فيشر والكالسيك إال أن فكر املقريزي كان أعم وأدق من الكالسيك حيث
ً
أنه اكد ضمنيا

النقود على املتغيرات االقتصادية وبالتالي اعترف بعدم حياد النقود على عكس الكالسيك الذين 

يرون أن تغير كمية النقود ويؤثر فقط في األسعار ألنهم يعتقدون ثبات حجم املعامالت وسرعة 

 دوران النقود. 

 ملشكلة زيادة النقود وط -
ً
الب بأن تصك النقود من املعادن النفيسة حاول املقريزي أن يجد حال

 في قدرة الدولة على التوسع في 
ً
حتى نتمكن تحديد كميتها ألن عرض هذه محدود وهذا تجد أيضا

اإلصدار النقدي وطالب املقريزي أن تكون العملة من معدن واحد فقط ألنه الحظ تداول 

وضع أساس لكل من قاعدة الذهب النحاس والفضة وبالتالي نجد أن الفكر النقدي للمقريزي قد 

 وقانون جريشام. 

بالنسبة لقاعدة الذهب فقد ساعد نظام قاعدة الذهب فقد ساعد نظام قاعدة الذهب في اوروبا  -

وأمريكا وبعض الدول النامية في إعادة تخصيص املوارد وتوزيعها وتحقيق التوازن االقتصادي في 

تحقق االستمرار النقدي وثبات األسعار بقدر  ظل املنافسة الكاملة واالقتصاديات الحرة حيث

 . 
ً
 محترم جدا

 في ارتفاع األسعار. الن اعتماد الذهب أو  -
ً
االبتعاد عن املعادن الرخيصة كنقود والتي كانت سببا

املعادن النفيسة كما اقترح املقريزي يحد من ارتفاع األسعار ألن هذه املعادن نادرة ومكلفة وبالتالي 

 لرغبة الحكام وهذا يؤكد ان فإن كمية تداوله
ً
 من خالل السوق وليس طبقا

ً
ا تحدد تلقائيا

 املقريزي كان من أنصار الحرية االقتصادية والليبرالية النقدية. 

أما قانون جريشام الذي يقول بأن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول ) فإن جذوره  -

العمالت الفضية ) العملة الجيدة ( من التداول تاركة توجد عند املقريزي عندما أكد بأن اختفاء 

 في ارتفاع األسعار. 
ً
 الساحة للعمالت النحاسية ) الرديئة (  كان سببا
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ولد في طوس من عائلة بسيطة وكان أبوه يعمل في الغزل لذلك لقب بالغزالي.  اإلمام أبو حامد الغزالي :

غريق في نظرتهم إلى املدينة الفاضلة وكيف يظل املجتمع أهم ما ساهم به فكرته عن املجتمع فقد تأثر باإل 

 متماسك ونظرتهم إلى األرباح ومن أهم أفكار الغزالي االقتصادية نجد : 

اهتم اإلمام الغزالي أن يعيش املجتمع في وئام والعمل على توفير ضرورات الحياة ويقع ذلك في دالة 

كرته على املصلحة واملفسدة ، لكل عمل وبالتالي يجب الرفاهية االجتماعية باملفهوم الحديث  وقامت ف

على املجتمع واألفراد القيام به باألعمال الصالحة وتفادي األعمال املفسدة وتعتمد مصلحة املجتمع على 

 الحفاظ على ما يلي :  الدين ، النسل ، األسرة  ،  العقل ، النفس  ) الحفاظ على التعليم ( ، املال.

تصادية لدالة الرفاهية االجتماعية فتتمثل في توفر الضروريات املادة مثل املأكل وامللبس أما النواحي االق

 واملشرب .  

 ضرورة أن يكون هناك عدل وامن واستقرار داخلي وخارجي. -

ضرورة توفر الحاجات هي تشمل جميع األشياء التي تسهل الحياة ، وكذلك التحسينات وهى  -

 الشريعة اإلسالمية. األشياء الترفيهية إذا لم تخالف

 ما يسد وال يكتفىوكما يرى اإلمام الغزالي ان اإلنسان يجب عليه ان يعمل ليحسن من مستواه  -

 رمقه ألن التخاذل يجعل األجساد تضعف وإنتاجيه األفراد تضعف أيضا.

، مقارنة باإلغريق )ارسطو( الذين قاموا بتوفر االحتياجات فإن اإلمام الغزالي أضاف املحسنات    -

 يرى اإلمام ان على الدولة توفير الضروريات وهى حد الكفاية وهو حد متغير مع الزمن. 

 الثروة : توصل اإلمام الغزالي إلى تقسيم النشاط اإلنتاجي إلى : -

أولى : يضم الصناعات مثل الصناعات الغذائية ) ملبس ، تشييد املساكن : يعني الصناعات  نشاط -

 ناعات األولية مثل صناعة الحديد والتجارة. صناعات تخدم الص –األولية 

 األنشطة التكميلية مثل صناعة الخبز وطحن الحبوب دور الدولة هو التنسيق بين جميع الصناعات.  -

مرحلة  25وتوصل إلى مبدأ تقسيم العمل من خالل العملية اإلنتاجية وأعطى مثال لإلبرة بأنها تمر بـ 

و يشبه ماقاله آدم سميث عن الدبوس وبالتالي يمكن اعتبار أن إنتاجية  قبل أن تصل للمستهلك وه
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سميث طور فكره الغزالي بخصوص تقسيم العمل لكن سميث كان أوضح عندما تحدث عن التخصص 

 بشكل واضح. 

واهتم اإلمام الغزالي بالتعاون في العملية اإلنتاجية واعتبر أن اإلنتاج يتبعه االحتياج لعملية املبادلة واعتبر 

 ن النقود تنقسم إلى ذهب وفضة ) مثل ارسطو (. أ

 شبه النقود باملرأة له لون وتجلي كل لون.    -

ان الطريقة التي حلل بها اإلمام الغزالي عمل السوق جعلت من املؤرخين يعتبرونه أول من  عمل السوق:

ان الثمن العادل هو أسس الروح الرأسمالية فقد نادى بالحرية الكاملة في عمل األسواق وحرية التسعير و 

 الناتج من التقاء ثمن البائع مع املشترى والذي عرف بسعر التوازن فيما بعد 

دعى اإلمام الغزالي إلى ضرورة وجود مراقبة على السوق ملحاربة التخزين والبيع بسعر مرتفع محاربة الغش 

 والتدليس.  

راقبة على األسواق واألنشطة األساسية سواء من واجبات الدولة األساسية عند الغزالي هي امل دور الدولة:

 زراعية أو صناعية والنمو االقتصادي يستلزم تدخل الدولة إلقرار العدالة واألمن واالستقرار .

أهمية إدارة أموال الدولة بكفاءة ، اى البد ان تكون الضرائب عادلة اى تصاعدية واإلنفاق  املالية العامة:

 يكون على تقديم الخدمات.
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في أوروبا ظهر نظام اقتصادي جديد استقر على تسميته بالنظام  اإلقطاعيبعد زوال النظام 

 .الرأسمالي، الذي ظهر وازدهر في أوروبا الغربية فغير من وجه املعمورة تغيرا جذريا االقتصادي

 أوال: ماهية النظام الرأسمالي 

  الرأسمالي االقتصاديتعريف النظام 

حرية  : التي تتمثل في االقتصاديةالذي يقوم على مبادئ الحرية  قتصادياالهو ذلك النظام 

، حرية التصرف في الدخل والثروة ،وتتخذ فيه االستهالك، التسعير، التبادل، اإلنتاجالتملك، التعاقد، 

 التعامل ألطرافالسوق الحرة، بغية تحقيق أكبر عائد مادي ممكن  آلليةالقرارات وفقا 

  الرأسمالي قتصادياالأهداف النظام  

في النظام الرأسمالي هو تحقيق املصلحة الذاتية للفرد، أي  االقتصاديالهدف الرئيس ي من النشاط 

إشباع الحاجات والرغبات الفردية للمجتمع ، وهذا ما يعبر عنه بالفردية وإذا ما سعى كل فرد في املجتمع 

فإن مصلحة املجتمع ككل سوف تحقق،  إلى تحقيق مصلحته الخاصة االقتصاديعند قيامه بالنشاط 

 االقتصاديللنشاط  األساس يفاملصلحة الخاصة تلعب دور املحرك 

 الرأسمالي االقتصاديالنظام  خصائص. 

 :تتمثل خصائص النظام الرأسمالي فيما يلي  

  ؛االقتصاديةامللكية الخاصة للموارد 

    ؛األوليةواد فاملنتج مثال له الحق في التصرف في امل االقتصاديةالحرية  

 ؛حافز الربح 

  ؛املنتجسيادة 

  ؛العمال وأرباب العمل إلى قسمين حسب طبقات املجتمع ( اإلجماليتقسيم الناتج 

  ؛بدال من الزراعة األولىاعتماد النظام الرأسمالي على الصناعة بالدرجة 

   ؛للعمل االجتماعيالتقسيم  مجاالتتوسع 

 األخرى  اإلنتاجعن وسائل  الحر لليد العاملة وانفصالها االنتقال. 
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 العوامل التي ساهمت في قيام النظام الرأسمالي:    

 هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور النظام الرأسمالي، نذكر منها 

  من  األرضوقيام الدول القومية نتيجة هروب عمال  واألسياد األشرافالقضاء على طبقة

 ؛الريف إلى املدينة وظهور النقود

 ؛األوروبيةالكشوف الجغرافية والفتوحات  - .كانازدياد عدد الس  

 ؛تطور النظم النقدية 

   ح الدينيال صاال التطور الفكري و. 

  :مراحل النظام الرأسمالي ثانيا: 

ثالث مراحل هي: الرأسمالية التجارية، الرأسمالية الصناعية  خاللتطور النظام الرأسمالي من 

 .والرأسمالية املالية

 ة    الرأسمالية التجاري 

تعد هذه املرحلة بداية التفكير في منهج تكوين الدولة الحالي وبمعناها الحديث ونهاية حكم الكنيسة 

م حيث كانت بداية  1500واالقطاع الذي ساد اوربا لفترة طويلة وتتحدد هذه الفترة منذ بداية عام 

م 1776ذه املرحلة واستمرت لغاية املركنتالية والتي بني بها الفكر االقتصادي االوربي وتدرج في تطوره به

  مع ظهور نظرية آدم سميث في انكلترا .

التجاريين )املركنتالية( تعني الحكومة القوية املسيطرة على االفراد املقيمين ضمن حدود البالد وسيادة 

ي دولة امللك وليس رجل الدين او االقطاعي وبمعنى آخر الدولة ذات الحدود الدولية وبشكلها القائم ف

 البلدان العربية في الوقت الحاضر .

 ان مبادئ الفكر التجاري تتجسد في اآلتي :

 ـ تثمين املعدن النفيس وايالءه اهمية كبيرة .1

 ـ تحقيق الفائض في امليزان التجاري .2

 االقتصادية.ـ تدخل الدولة في الحياة 3

 النفسية وزيادة السكان .ـ ضرورة ترتيب اوجه النشاط االقتصادي وحسب مردودها من املعادن 4
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لقد كان صراع دموي ما تم بين الكنيسة واالقطاع وبين املظلومين من السكان والذين يمثلون االقنان 

واستغرق فترة طويلة ، واطالت االعتداءات العلماء ورجال الفكر الحديث ألنها تمثل واقع جديد يتعارض 

 مع ارادة الكنيسة واالقطاع .

التجارية أعمالها مع بداية ضعف الكنيسة واالقطاع ونشوء الدولة بمعناها وقد مارست املرحلة 

، وتمت السيطرة على شؤون البالد وتم االتفاق القسري بين الجيل الصاعد ورجال الكنيسة  الحديث

واالقطاع بعد سيطرة الطبقة الصاعدة وضعف دور الكنيسة عل امور الدولة وقد تم االتفاق على ان 

يهتم بأمور الدولة والشؤون االقتصادية )التجاريين( وتنشغل الكنيسة في االمور الروحية  الجيل الصاعد

 
ً
وعالقة االنسان بالباري عزوجل وبهذا انتهت سيطرة الكنيسة وكما توضح لنا في اعاله لم يكن االمر سهال

لى ما هو حديث من بل استمرت الحروب وتمرد من طرف اتحاد الكنيسة واالقطاع على االفراد املتطلعين ا

الجيل الناش ئ ، ان الجيل الجديد يشعر بعدم صالحية الكنيسة وحكمها النها ال تؤمن بالتغيير 

 . واالكتشاف والتطور الحديث واستعملت العنف بمختلف أشكاله من اجل البقاء

ي سادت اوربا ان الصراع بين القديم والقوى الشابة الرافضة للقديم تأثرت بالثورة الفكرية الحديثة الت

ضد افكار االقطاع ورجال الدين وتضمنت التأكيد على حق االفراد ، والتي انبثقت منها )حقوق االنسان( 

في اوربا وعلى اثرها حصل صراع داخل الكنيسة أدى الى انشقاق رجال الكنيسة االنكليز بين مؤيد للحداثة 

 مع االفكار التجارية فأيدوا التجاريين وبين الرافض فانشق البروتستانت على الكاثوليك وهم االكث
ً
ر تجاوبا

على تكوين دولة وباركوا مبدأ االقتصاد في النفقات وعدم االسراف في املوارد الذي كان يمارس من قبل 

، وهي  (3) السلطة املذهبية للكنيسة الكاثوليكية واألخذ بنظام االستثمار ألغراض التطور وتنمية االموال

سمالية الجديدة وكذلك تضمنت بعض املفاهيم االنسانية واستبعاد كل ماهو قديم تعكس األفكار الرأ

وقد ارجعوا اسبابه في التخلف الذي عاشته اوربا الى افكار الكنيسة ، وبرز الوعي من خالل االحتكاك 

قلت االفكار
ُ
وتأثر  باملجتمعات املتطورة ، ولم يكن في ذلك الحين مجتمع اكثر تطور من العرب املسلمين ون

بها املتعلمين من الجيل الرافض للقديم وعلى أثرها حصلت اختراعات وتطور في املعارف والعلوم مثل 

الدورة الدموية على يد كوبيرنكس على سبيل املثال ال الحصر فكفرت الكنيسة قسم منها وقتلت القسم 

الجغرافية التي سيرد  اآلخر وهناك مؤهالت اخرى ظهرت كوجود الذهب والفضة على اثر االستكشافات

ذكرها ، كلها كانت حوافز للتغيير وانشقاق الكنيسة ومساندة البروتستانت املسيحيين للجيل الصاعد 

وان انشقاق الكنيسة كان له وقع كبير في ضعف وانهاء دورها وكما ان طرد البروتستانت من اراضيهم من 
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يث تركوا العديد من االراض ي واالموال وغادروا قبل الكاثوليك بالعنف كان عامل ايجابي للجيل الجديد ح

 .انكلترا فاسُتغلت من قبل الجيل الناش ئ للقيام بالنشاطات االقتصادية وبتشجيع الدولة القومية

  :الرأسمالية الصناعية 

عشر  18تميزت مرحلة الرأسمالية الصناعية بقيام الثورة الصناعية في إنجلترا في منتصف القرن 

 .اآلليالبخارية واملغزل  اآللةر الصناعة وتقدمها وظهور وهذا نتيجة تطو 

والتغيرات الكيفية التي طرأت على وسائل  التحوالتتستخدم كلمة الثورة الزراعية للتعبير عن 

وذلك في النصف الثاني ومن القرن الثامن اآلالت في الصناعات القطنية والتعدينية وفي صناعة  اإلنتاج

من حيث استبدال العمل اليدوي  اإلنتاجهذه الثورة إلى تغير جذري في تقنيات  عشر في انجلترا وقد أدت

 .اآلليبالعمل 

  :أسباب، منهالقيام الثورة الصناعية 

 ؛زيادة عدد السكان 

 ؛تساع تجارة أوروبا الداخلية والخارجية 

  ؛وإمكانية التراكم الرأسمالي األموالوفرة رؤوس 

  ؛حكوميوعدم التدخل ال االقتصاديةالحرية 

  العلمية واالكتشافاتالتطور العلمي. 

 :هامين هماتتمثل مظاهر الثورة الصناعية في مظهرين  

 ؛وكبر حجم املشروعات اآلليةظهور نظام املصانع  (1

 .والصناعية االحتكاريةظهور النزاعات  (2

 :خلفت الثورة الصناعية عدة نتائج ،أهمها

 ؛زيادة الثروة القومية لدى أوروبا وزيادة قوتها 

   ؛تمركز السكان في املدن املعيشةارتفاع مستويات 

    ؛بين العمال و أرباب العمل الخالفاتشدة 

   ؛نمو التجارة الخارجية 

  ؛. و ظهور نظام املزارعاألوروبيةتطور الزراعة 

   وما نتج عنه من آثار اقتصادية االستعمارانتشار. 
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  الرأسمالية املالية 

وظهور  االستثمارم، تميزت بتطور وظيفة البنوك نحو ميدان 19رن ظهرت هذه املرحلة في أواخر الق

وظهور التركيز املالي  االقتصادأشكال جديدة من الشركات ،إضافة إلى تزايد تأثير البورصات في 

(الهولدينغ). مما جعل البنوك تتحكم في النظام الرأسمالي، فلم تعد تقتصر وظيفتها على منح القروض 

 ناعة فقط، بل أصبحت توظف جزءا من رأسمالها في النشاط الصناعي. فتحولت إلى للتجار وأرباب الص

 الرأسمالية عيوبثالثا: 

 االحتكار ظاهرة نمو (1

 آخر مشروع ال يستطيع بحيث به يقوم معين انتاج بعمل املشروعات من مشروع انفراد باالحتكار يقصد

 األسعار تحديد حيث من السوق  على السيطرة يستطيع املحتكر أن ذلك على ويترتب فيه منافسته

 يجب. الكفاءة يحقق بشكل املوارد وتخصيص توزيع في فاعليته ويفقد الثمن جهاز ويتعطل والكميات

 السوق  وحرمان اإلنتاج حجم تحديد إلى يلجأ املحتكر أن االحتكار مساوئ  من أنه أيًضا االعتبار في األخذ

 املزيد تنتج أن واملزارع املصانع إمكان في أن ورغم حتكاريةاال  أرباحه وتحقيق أسعارها لرفع السلعة من

 من املعروض يقل حتى يابسة ومزارعهم عاطلة آالتهم بقاء يفضلون  املحتكرين أن إال منخفضة، وبأسعار

 إلى ليؤدي. االقتصادية للموارد استخدام سوء إلى االحتكار يؤدي وهكذا أسعارها، وترتفع السلعة

 كثير جعل مما للموارد استغالل سوء إلى أيًضا ويؤدي األموال رؤوس أصحاب لصالح ناملستهلكي استغالل

 االحتكار، ملنع قوانين وسن تشريعات إصدار خالل من االحتكار ملنع تتدخل الرأسمالية الحكومات من

 .املستهلك لصالح سلطاته من والتقييد

 والثروة الدخل توزيع سوء (2

 بالنسبة االنتاج عناصر لندرة ونظًرا االنتاج، لعناصر الخاصة امللكية يةأهم على الرأسمالي النظام يرتكز

 ويبقى املجتمع من قليلة فئة أيدي في االنتاج عناصر تتركز أن الطبيعي من فإنه دولة، كل في السكان لعدد

 جهمانتا عناصر من األموال رؤوس أصحاب يربح وهكذا الكادحة، العاملة الطبقة من املجتمع أفراد باقي

 الذي املجهود مقابل دخلهم على يحصلون  فإنهم االنتاج عناصر يملكون  ال الذين العمال أما مباشرة،

 ومن دخولهم، الرتفاع نتيجة ثراء األموال رؤوس أصحاب يزداد أن إلى النهاية في يؤدي الذي األمر يبذلونه،

م
َ
 وتراكمها االنتاج عناصر ملكية زيادة إلى يؤدي مما استثماره وإعادة الدخل هذا من جزء ادخار يمكنهم ث
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 ألن منخفض معيش ي مستوى  في العاملة الطبقة تظل األخرى  الجهة وعلى األفراد، من قليل عدد أيدي في

 . االدخار من اليتمكن منخفض دخل على يحصل الذي العامل

 الوهمية الحرية  (3

 من محدودة فئة سوى  بها يتمتع ال إذ مطلقة، ليست الرأسمالي املذهب أنصار افترضها التي فالحرية

 ما غالًبا الذي البسيط العامل بها يتمتع ال أنه نجد العمل، حرية إلى املثال سبيل على فبالنظر األفراد،

 غالبية تكون  التي الطبقة هذه بين املنافسة زيادة بسبب وذلك فيه، يرغب الذي العمل إيجاد عن يعجز

 . للبطالة يتعرضوا ال حتى ضةمنخف أجور  قبول  إلى يضطرهم مما الشعب،

 املجتمع، في فرد كل عليه يحصل الذي الدخل منها يحد وإنما أيًضا، مطلقة فليست االستهالك حرية أما

 . الحياة أساسيات على إال تحصل ال منخفض؛ دخل على تحصل التي العمال طبقة أن ذلك على ويترتب

 حيث السياسية، النواحي إلى يتعدى بل فقط ةواالجتماعي االقتصادية النواحي على ذلك يتوقف وال

 السياسية النواحي إلى نفوذهم يمتد وبالتالي واالجتماعية، االقتصادية املقومات على األغنياء يسيطر

 على السيطرة خالل من وذلك فيها مراكز أعلى على والحصول  الدولة شؤون إدارة إلى نفوذهم فيصل

 . اإلعالم ووسائل الدعاية على تنفق موالأ من يملكون  بما وانتخابها، األحزاب
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عشر في أوروبا، كرد فعل  19االشتراكية هي مذهب سياس ي واقتصادي رأى النور مع بداية القرن الـ

على االختالالت االجتماعية الناجمة عن االنتشار الواسع للنمط الرأسمالي في اإلنتاج وتركز رأس املال، 

 املجتمع بما يضمن تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير الرفاهية للجميع. ويسعى إلى إعادة تنظيم

 أوال: ماهية النظام االشتراكي

  السياق التاريخياملفهوم و 

أدى شيوع النمط الرأسمالي في اإلنتاج بفضل التقدم التقني الذي أفرزته الثورة الصناعية وتركز 

ة استقطاب حاد داخل املجتمع تمخض عنها نشوء رأس املال في أيدي أقلية )البورجوازية(، إلى حال

 طبقتين متعارضتْي املصالح هما: البورجوازية )أصحاب رأس املال( والبروليتاريا )العمال(.

وأمام تعاظم أعداد العمال امللتحقين باملدن للعمل في املصانع إضافة إلى بداية تشكل الوعي لدى 

جتماعية وحجم استغالل أرباب العمل لها؛ برزت إلى الوجود طبقة العمال بذاتها وبمدى بؤس أوضاعها اال 

 حركة عمالية منظمة للدفاع عن حقوق العمال واملطالبة بتحسين أوضاعهم املعيشية.

ووفرت األفكار االشتراكية سندا فكريا وأساسا نظريا لنضال الحركة العمالية، بدعوتها إلى االنتقال 

في أيدي أقلية إلى مجتمع اشتراكي تتوزع فيه الثروة بشكل عادل، من مجتمع رأسمالي تتركز فيه الثروة 

  ويعيش فيه الجميع في مساواة ورفاهية ووئام.

 االشتراكية املثالية، االشتراكية العلمية( األفكار واملبادئ ( 

بالرغم من اتفاق االشتراكيين حول املبادئ الكبرى والغايات فإنهم انقسموا تاريخيا إلى تيارين 

فين يتبنى كل منهما مذهبا مغايرا: االشتراكية املثالية واالشتراكية العلمية. وتتمثل أوجه التباين بين مختل

لترجمة غاياتهما واقعا على  هذين التيارين في املنطلقات وبعض املبادئ، باإلضافة إلى السبل التي يقترحانها

 األرض.

توزيع الثروة، وضرورة تحجيم امللكية اتفق االشتراكيون بشكل عام على مطلب العدالة في  وقد

مقابل تعزيز امللكية الجماعية لوسائل اإلنتاج. كما أنهم يؤمنون جميعا بمنح الدولة دورا رياديا في  الخاصة

 الحياة االقتصادية، لكن حجم هذا الدور يختلف عند كل من الفريقين.

 



النظام االشتراكيفي  االقتصاديةالوقائع ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :لخامساالفصل   
 

 
41 

 االشتراكية املثالية 

رأسمالية، وتدعو لالنتقال إلى نظام اجتماعي يحقق العدالة تقوم على نزعة إنسانية ونقد أخالقي لل

للجميع، من خالل تعزيز امللكية الجماعية لوسائل اإلنتاج والعمل التعاوني والتعليم الشامل والرفاهية 

 كل أشكال االستغالل.وعلى  الفقر لكل الناس، والقضاء على

املحسوبون على االشتراكية املثالية أن دور الدولة هو التعاون مع القطاع الخاص )اقتصاد  ويرى 

 رض تنظيم اإلنتاج.مختلط(، من أجل تصحيح االختالالت التي قد تنتج عن اللجوء إلى مؤسسة السوق بغ

ومن جملة هذه االختالالت أن ينتج السوق عرضا يفوق الطلب بكثير مما يؤدي إلى تبذير املوارد، أو 

 العكس مما يؤدي إلى ندرة تسبب غالء األسعار.

في بناء  ويؤمن االشتراكيون املثاليون بالطرق السلمية وغير الثورية لبلوغ مرادهم وتحقيق أملهم

يسوده العدل واملساواة، ألن اإلنسان في نظرهم كائن عقالني مجبول على الطيبة، وال مجتمع اشتراكي 

حاجة إلى العنف الثوري إلقناع كافة املجتمع بتبني أفكارهم. وهذا الذي جعل مخالفيهم من بقية 

 االشتراكيين يصفونهم باملثالية.

فوريي من أبرز املفكرين الذين ويعد كل من اإلنجليزي روبرت أوين والفرنسيين سان سيمون وشارل 

 يمثلون هذا التيار داخل االشتراكية.

 االشتراكية العلمية 

إلى فهم علمي ونقد عقالني للرأسمالية، فهم يرتكز على رؤية مادية  أنصارها يقولون إنهم يستندون 

 لحركة التاريخ باعتباره صراعا مستمرا بين الطبقات وكفاحا متواصال من أجل نيل الحقوق.

ليست إال مرحلة فقط ولن يتوقف التاريخ عندها، بل  الرأسمالية يرى منظرو هذا املذهب أنو 

قطاعية والعبودية(، وستتحول املجتمعات اإلنسانية إلى نمط جديد من سيتجاوزها كما تجاوز غيرها )اإل

  التنظيم االجتماعي )املجتمع االشتراكي(.

ويعتقدون أن إشاعة الوعي لدى طبقة البروليتاريا )العمال( بضرورة تبني الخيار الثوري هو السبيل 

 الوحيد الكفيل بخلخلة الوضع القائم وإحداث التحول املنشود.

https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/economy/2015/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ص دور الدولة في االقتصاد، فإن منظري االشتراكية العلمية يؤمنون باحتكار الدولة لكل وسائل وبخصو 

دون أي استثناء، وتأميم كل املقاوالت اململوكة للخواص. ويرون أن اإلنتاج ينبغي أن ينظم بشكل  اإلنتاج

 سمالي.مركزي وموجه عبر إسناده إلى هيئة للتخطيط تقوم مقام السوق في االقتصاد الرأ

ينظرون إلى املجتمع االشتراكي الذي تسهر فيه الدولة  -خالفا ألصحاب االشتراكية املثالية-كما أنهم 

على تنظيم اإلنتاج باعتباره مرحلة تاريخية انتقالية فقط )مرحلة التحول الثوري(، ستقود في النهاية إلى 

ولة النعدام الحاجة إليها حينئذ. قيام الشيوعية حيث يصبح املجتمع خاليا من الطبقات وتلغى الد

 فريدريك إنجلز رائدين لهذا املذهب بامتياز.وصديقه  كارل ماركس ويعد

  ثانيا: عيوب االشتراكية

م االشتراكي، وفيما يأتي إجمالهاالنظا تتعدد عيوب  

تعّد املركزية القوية وتركز السلطة السياسية مّما قد نتج عنها املركزية الشديدة وتركز السلطة:  -1

الوقوع في الكثير من األخطاء التي حالت دون أن تحقق الكفاءة االقتصادية والكفاءة اإلنتاجية في 

 في اتخاذ الكثير من القرارات الهامة.تخصيص بعض املوارد، إضافة إلى التأخر 

: تعمقت البيروقراطية والتعقيدات املكتبية وذلك بسبب البيروقراطية والتعقيدات املكتبية  -2

تحديد كمية اإلنتاج ونوعيته، واختيار بعض الطرق وأساليب اإلنتاج املختلفة وغيرها الكثير، 

وبالتالي فهي عملية تتطلب عدًدا  وجميعها قرارات تتخذ من لجنة مختصة بالتخطيط املركزي 

 كبيًرا جًدا من املوظفين الذين يجمعون البيانات واإلحصاءات وتبويبها وتحليلها. 

كان من نتاج التطبيق العملي للنظام االشتراكي أنها لم تكن قادرة  عدم القضاء على االستغالل: -3

فائض القيمة الذي كان على أن تحقق العدالة في التوزيع بل حدث خالف ما ادعته، فأصبح 

 الدولة في النظام االشتراكي.   لنظام الرأسمالي، يذهب إلى خزينةيذهب لصالح الرأسماليين في ا

 حوافز كفء نظامغياب  -4
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  املاركس ي االقتصادثالثا: 

  ( 1883 – 1818)  ماركس كارل  

 يخضع وإنما متناثرة وقصص حكايات مجرد ليس التاريخ أن التاريخية املادية خالل من ماركس يرى 

  .القوانين هذه اكتشاف هي الباحث ومهمة عامة لقوانين التاريخي التطور 

 وبين لالقتصاد األساس ي البنيان أو الهيكل تعتبر والتي اإلنتاج وعالقات اإلنتاج قوى  بين ماركس يميز

  . العلوي  الهيكل تمثل والتي والقانونية السياسية والعالقات األفكار مجموعة

 يؤدي اإلنتاج وهذا تاريخي حدث أهم يعتبر الذي باإلنتاج قيامهم عند التاريخ األفراد يضع ملاركس لنسبةبا

 ووسائل أدوات بين أي اإلنتاج وعالقات اإلنتاج قوى  بين التمييز من البد لذلك األفراد بين عالقات قيام إلى

  (.وغيرها ملكية)  اإلنتاج قاتوعال األفراد وبين البعض ببعضهم األفراد بين والروابط اإلنتاج

 اإلنتاج قوى  بين تناسق هناك أن هذا يعني ال لكن اإلنتاج عالقات تطور  إلى يؤدي اإلنتاج قوي  تطور 

 تؤدي اجتماعية ثورة خالل من تغيير من فالبد تناقض ووجود التناسق هذا غياب وفي اإلنتاج وعالقات

  .التعارض إزالة إلى

 تطور  لكن(  علوي  هيكل)  االجتماعية الحياة مظاهر جميع تحكم اإلنتاج عالقات أن ماركس يعتبر

 أو للتاريخ املادي التفسير أو التاريخية باملادية املقصود هو وهذا اإلنتاج قوي  تطور  رهين يبقى املجتمع

  .للتاريخ االقتصادي التفسير

 عالقات نظام ولكل جتماعيةاال  األنظمة من بعديد مرت اإلنسانية فإن التاريخية املادية خاللمن  -

 .إنتاج وقوى  إنتاج

 اإلنتاج أدوات تطور  أ إذ الرأسمالي النظام عند يقف لن اإلنتاج وسائل تطور  أنيرى ماركس  -

 من مزيد إلى يؤدي املعني فالتطور .  التطور  سبيل في عقبة الرأسمالية اإلنتاجية العالقات سيجعل

 الصفة إضفاء إلى يؤدي ما وهو جماعية إلى لتطور ا هذا يؤدي وبالتالي والتخصص العمل تقسيم

 امللكية على القائمة الرأسمالية العالقات مع اليستقيم وهذا اإلنتاج أساليب على االجتماعية

 الجماعية امللكية من جديد نوم وقيام العالقات هذه تغيير ضرورة من ماركس يرى  لذلك الفردية

 اإلنتاج عناصر ملكية جماعية من البد اإلنتاج اعيةجم فأمام اإلنتاج أساليب تطور  مع تتناسب

 اإلنتاج عناصر في االشتراك أي
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 املجتمع في األساس ي التناقض نتيجة حتمي هو الرأسمالي للنظام التطور  هذا بأنيرى ماركس  -

 .البرجوازية وطبقة البروليتاريا طبقة إلى وانقسامه

 هو ماركس به قام ش يء وأهم الفلسفية لنظريته فيها خضع ماركس تناولها التي االقتصادية املسائل

 لم ولكنه فيه توجد التي للتناقضات وذلك وسقوطه النظام هذا بإنهيار واعتقاده الرأسمالي للنظام نقده

 ، القيمة نظرية:  هي ماركس تناولها التي االقتصادية املواضيع أهم ولعل االشتراكي النظام عمل كيفية يبين

  .االقتصادية واألزمات العام الفقر املال رأس تركز اقصللتن الربح معدل ميل

  : نظرية القيمة عند ماركس 

أخذ ماركس في األول بنظرية العمل وبالتالي فهو يؤيد نظرية القيمة عند املدرسة التقليدية حيث 

ادلية يفرق ماركس بين قيمة االستعمال وقيمة التبادل مع السلع األخرى. ويعتبر ماركس أن القيمة التب

بين قيمة 
ُ
لسعلة مع سلعة أخرى البد أن تعبر عن ش يء مشترك بين هذه السلع كأن تكون سلعة ثالثة ت

السلع ببعضها البعض ) مثل املقام املوحد ( وكان العمل هو العنصر الثالث الذي يبحث عنه ماركس 

 ملقارنة السلع ببعضها البعض. 

من خالل التمييز بين أنواع مختلفة من العمل واجه ماركس مشكلة في تحديد قيمة العمل وذلك 

فهناك عمل بطيء بأدوات تقليدية متأخرة وهناك عمل نشيط بأدوات متقدمة وساعة عمل من الثاني 

 " أي العمل تحت الطرق 
ً
ولتفادي هذا املشكل أجاب ماركس بأن العبرة هي كمية العمل الالزم اجتماعيا

 السائدة أو الغالية في املجتمع.     

 فهناك العمل اليدوي وهناك العمل الفني املاهر 
ً
املشكل الثاني أن العمل ليس عنصر متجانسا

 والعمل الذهني وملقارنة هذه األعمال أجاب ماركس بأن املقارنة تتم في الواقع من وراء ظهر املنتجين. 

مة التي وكان الهدف االساس ي من وراء تفسير نظرية القيمة عند ماركس هو تغيير فائض القي

 يتحصل عليه الرأسماليون في ظل النظام الرأسمالي. 

يرى ماركس أن التبادل يختلف في ظل النظام الرأسمالي عنه في ظل اإلنتاج البسيط : ففي اإلنتاج 

البسيط يبيع املنتج سلعة مقابل نقود للحصول على سلعة أخرى ويحقق فائدة إذا كانت منفعة السلعة 

سلعة أما في  ←نقود  ←لسلعة التي يبيعها : ويكون التبادل بهذا الشكل سلعة أ التي يأخذها أكبر من ا
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النظام الرأسمالي فإن الدورة تكون نقود لشراء اليد العاملة واملواد األولية ثم بيع السلع ثم املحصول على 

 نقود .  ←سلع  ←نقود 

ل أقل من النقود التي تحصل عليها في ويحصل الرأسمالي على فائدة إذا كانت النقود التي أنفقها في االو 

اآلخر ويرى ماركس أن هذا النقود ناتجة عن فائض في القيمة وفائض القيمة ناتج عن استغالل العمال 

الذين يعتبرون املنتجين الوحيدين ، وحصول الرأسمالي على هذا الفائض ليس له ما يبرره سوى النظم 

 البائدة. 

  تعديل نظرية القيمة عند ماركس : 

في الجزء الثالث من كتابة " رأس املال " عدل ماركس نظرية القيمة ولفهم ذلك البد من املخططات 

 التالية : 

 هو ما يدفعه الرأسمالي للعمال.  رأس املال املتغير : -

 ما يدفعه الرأسمالي كثمن لآلالت واملعدات.  رأس املال الثابت : -

وبين رأس  نسبة أو الفرق بين فائض القيمةال هو :معدل فائض القيمة أو معدل االستغالل -

 املال متغير . 

 هو النسبة بين فائض القيمة وبين رأس املال الكلي ) املتغير والثابت (.  معدل الربح : -

 النسبة بين رأس املال الثابت ورأس املال الكلي.  التركيب العضوي لرأس املال : -

ألن العمل يزيد من قيمة السلعة التي ينتجها يطلق ماركس على أجور العمال راس املال املتغير  -

 بينما املعدات ال تزيد في قيمة السلعة وإنما تنتقل إليها قيمتها فقط. 

يتوقف على العمل وحده  الحظ ماركس في الصياغة الجديدة لنظرية القيمة أن معدل التبادل ال

 على معدل الربح وهذا يعني أن ماركس أقر بنظرية نفقة 
ً
اإلنتاج بمعنى أن راس املال املستخدم وإنما أيضا

 في قيمة السلعة. 
ً
 ) رأس املال الثابت ( يؤثر أيضا
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  :ميل معدل الربح إلى التناقص 

يعتقد ماركس مثل املدرسة التقليدية بان االقتصاد الرأسمالي يميل إلى الركود حيث ينخفض معدل الربح 

 مما يحول دون القيام باستثمارات جديدة.

: ويقصد بهذا أن النظام الرأسمالي تكون فيه املشروعات تتجه إلى استخدام وسائل  رأس املال تركز  (3

إنتاجية أكثر رأسمالية وكذلك نحو االحتكار ويعني أن النظام الرأسمالي يمتاز عن األنظمة األخرى بزيادة 

 تراكم راس املال من هنا جاءت تسميته بالنظام الرأسمالي . 

  : لنسبة للمدرسة التقليدية فإن األجور تتحدد عند الحد األدنى الالزم للمعيشة باالفقر العام

وقد انتهى ماركس إلى نفس النتيجة وأعتبر أن النظام الرأسمالي يبقى العمال في حالة فقر مستمر 

يمكن أن تزيد االجور عن مستوى الكفاف ويعود ذلك إلى االستعمال املكثف من رأس املال  وال

 طلب اليد العاملة وبالتالي انخفاض األجور.  الذي يجد من

: هناك تناقض في أفكار ماركس فميل معدل الربح إلى االنخفاض والفقر العام واستمرار األجور  مالحظة

 يمكن أن تكون كلها صحيحة في نفس الوقت .  عند حد الكفاف وزيادة رأس املال ال

  : األزمات االقتصادية 

كس لالزمات االقتصادية إذ يعتبر أن أسباب األزمات االقتصادية هو اإلفراط توجد عدة تفسيرات عند مار 

 في اإلنتاج أو نقص االستهالك خاصة مع تراكم راس املال وضعف األجور. 

كذلك الفوض ى في النظام  –السبب اآلخر لألزمات هو انخفاض معدل الربح وانخفاض االستثمار  -

وجه الدقة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات شديدة وقد  الرأسمالي وعدم معرفة حاجيات السوق على

 يترتب عنها اإلفراط في إنتاج بعض السلع مما يجعل خلل في السوق . 

  : الترابط في االقتصاد 

الترابط بين القطاعات وقسم االقتصاد إلى قطاعين األول  تفسيرkusney  حاول ماركس مثل كسناي

 السلع االستهالكية ووضع كيفية الترابط بينهما. إلنتاج السلع الرأسمالية والثاني إلنتاج 
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 زمةأوال: مفهوم األ 

الواسـعة االنتشـار فـي مجتمعاتنـا املعاصـرة، أصـبح یمـس كـل  املفاهيمإن مفهـوم األزمـة مـن 

 .ملفهومهذا ا تصنيفواآلراء الـواردة فـي شان  املفاهيمواملالیـة وذلـك لتعـدد  االقتصاديةالجوانـب الحیـاة 

هـي حالـة مفاجئـة مـن االضـطراب والخلـل فـي النظـام االقتصـادي العـــام  االقتصاديةفاألزمـة 

مـــن  االقتصاديةالخـــاص بالــدول، والـــذي تنـــتج عنـــه حالـــة مـــن عـــدم التــوازن فــي كافـــة الجوانـــب والعناصــر 

 .واالستيراد، وأسعار العمالت وغيرها والتصدير، والـــدخل واالســعار واملنافســـة حیـــث اإلنتـــاج واالســتهالك

األصول، والتي  2ویـرى الـبعض انهـا حالـة مـن االنخفـاض غیـر املسـبوق وغیـر املخطـط لـه فـي أسـعار 

 .امللكيةتتمثل في راس املال، واألسهم وحسابات االدخار وحقوق 

، االقتصاديتراجع مستوى النشاط  فيتتجلى  املجتمعتصادية حرجة يعيشها عبارة عن حالة اق هي

التوازن بني  ويختلسابقة، فتنتشر البطالة  فتراتمع  باملقارنة االقتصاديالنمو  معدالت وانخفاض

 هيو  األحوالمجيع في  االقتصاد بها يمرمرحلة  نهابأ االقتصادية األزمةمن يعرف وهناك  .العرض والطلب

 واالنخفاض االرتفاعتعاقب  خالل تأتيمرحلة  تمثل نهابالضرورة، لكو  االقتصادية صالحاملتعطل ني ال تع

 .االقتصاديةما يعرب عنو بالدورة  هو، و االقتصاديمستوى النشاط  في

 الدورة االقتصاديةومراحل  ثانيا: مفهوم 

بصفة دورية علي  اقتصاد التقلبات التي تحدث في أي بأنهايمكن تعريف الدورة االقتصادية 

 .واألسعار والتوظيف اإلنتاج مستوي النشاط االقتصادي، مثل التغيرات في مستوي 

كما أن الدورة االقتصادية تصف ارتفاع وانخفاض إنتاج السلع والخدمات في االقتصاد، ويتم 

 .قياس دورات األعمال بشكل عام باستخدام اتجاه الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي

https://www.economicarab.com/2019/12/economics.html
https://www.economicarab.com/2019/12/economics.html
https://www.economicarab.com/2020/03/Definition-production-productivity.html
https://www.economicarab.com/2020/03/Definition-production-productivity.html
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ي مرحلة يمكن تقسيم مراحل الدورة االقتصادية إلي أربع مراحل تبدأ بمرحلة التوسع، ثم تأت

 .األن باختصارالقمة، ثم تأتي مرحلة الركود وفي النهاية نجد مرحلة الكساد، وسوف نشرح كل مرحلة 

 مرحلة التوسع أو االنتعاش -1

واملبيعات، كما يتمتع  اإلنتاجهذه هي املرحلة األولى، وتتميز تلك املرحلة بزيادة في العمالة والدخل و 

 .االقتصاد بتدفق مستمر في املعروض النقدي مع ازدهار االستثمار

 مرحلة الرواج أو القمة -2

مع وصول األسعار إلى أعلى مستوياتها، وكذلك إلى حده األقص ى  النمو تبدأ هذه املرحلة بعد وصول 

حجم الدخل ومستويات التوظيف مع استغالل جميع املوارد املتاحة )األرض والعمل ورأس املال 

 .والتنظيم( بالكامل

وتسعى البنوك املركزية حينها لرفع أسعار الفائدة وبيع السندات الحكومية لكبح 

 .وسحب الفائض النقدي من االقتصاد التضخم جماح

 مرحلة الركود -3

خالل فترة الركود نجد أنه ترتفع معدالت البطالة، ويبطئ اإلنتاج، وتبدأ املبيعات في االنخفاض 

 .بسبب انخفاض الطلب، وتصبح الدخول منخفضة
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، كما تطلب القوميع تراجع الناتج املحلى أو كما تتسم تلك املرحلة بهبوط املستوى العام لألسعار م

 .السلعيالبنوك قروضها من العمالء، كما يتزايد املخزون 

 مرحلة الكساد -4

الحكومية بهدف  السندات تسعى البنوك املركزية في هذه املرحلة لتخفيض سعر الفائدة وشراء

 .تشجيع االستثمار لخفض مستوى البطالة إلى القيمة املستهدفة

 (1933-1929أزمة الكساد )ثالثا: 

واملالیة العاملیة التي مست كثیـرا مـــن بلــــدان العــــالم  االقتصاديةعرف القرن العشرون عدید االزمات 

ولقــــد طــــرح االقتصـادیون واملؤرخـون والسیاسـیون العدیـد (،  1929ـــــ  1933ـــاد العــــالمي )أهمهــــا أزمــــة الكسـ

فـي العـالم  الرأسماليةمـن عالمـات االسـتفهام حـول مشـكلة أزمـة الكسـاد العـالمي التـي أصـابت مركـز 

إلــى مختلــف دول العــالم، مخلفـة آثــارا ســلبیة خطیــرة  ونقلــت العــدوى فــي ظــاهرة مقلقــة ومثیــرة لالهتمــام

 .هــددت االسـتقرار السیاسـي واالقتصــادي لتلــك 

  :أسباب الظهور 

م بدأت بعض املؤشرات التي تنبأ بوقوع األزمة في الظهور وهذا ما حدث في 1926وفي بداية سنة 

م. ومن هذه املؤشرات بداية تقلص الطلب في 2008م حيث وقعت األزمة الحالية في أيلول 2007سنة 

، ثم تبعه ارتفاع في سعر املحروقات، ثم تفاقمت مديونية 
ً
قطاع العقارات حيث لم تحرك الدولة ساكنا

العائالت حيث أصبحت عاجزة عن سداد دونها وتأزمت األوضاع عبر ارتفاع كبير في معدل الفائدة. وفي يوم 

% فأطلق 10م انخفض مؤشر داو جونز في نيويورك بمقدار 1929ام أوكتوبر من ع \تشرين األول  28

سماسرة السوق على ذلك اليوم بـ "االثنين األسود" ألن الكثير منهم باعوا أسهمهم بخسارة. ولكن السوق 

م فأطلق على ذلك اليوم ايضا 1929تشرين ثاني / نوفمبر عام  29املالية واصلت انهيارها يوم الثالثاء 

% وفي نهاية االسبوع الذي 23االسود" وكان نسبة انهيار وتراجع السوق خالل يومين فقط تساوي "الثالثاء 

 من  1929بدأ في تشرين الثاني / نوفمبر عام 
ً
% مقارنة بمستواه في 40انهار مؤشر داو جونز بأكثر قليال

لك انهيار م( وهكذا انخفضت قيمة األسهم فكرست بذ1929سبتمبر من العام نفسه ) \شهر أيلول 

السوق املالي. وعليه فان الذي حصل هو أن االقتصاد األمريكي مر بتراجع عادي وهذا يعتبر من أحد 

مظاهر الرأسمالية وذلك عندما يحدث اختالل في التوازن بين القطاعات االقتصادية املختلفة ألسباب 

 من استخدام أدوات اإلنعاش املعروفة كخفض نسبة الضرائب
ً
وزيادة مستوى السيولة  كثيرة. وبدال
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 ولكن السيولة انخفضت بمقدار الثلث في نهاية 
ً
 بسيطا

ً
حدث العكس. حيث ارتفعت الضرائب ارتفاعا

م وهذا انخفاض كبير في مؤشر مهم 1929تشرين ثاني مقارنة بما كانت عليه في بداية أيلول من عام 

ض اإلنفاق وتقليص فرص العمل وحيوي ينبأ بأن النشاط االقتصادي تحيط به صعوبات جمه مثل خف

وانخفاض اإلنتاج وانخفاض األسعار الذي يؤدي إلى إفالس مزراعين ومصنعين ومقدمي خدمات بما فيها 

 الخدمات املالية.

م تحول إلى كساد عالمي أوشك أن يوصل 1929وخالصة القول أن تراجع االقتصاد األمريكي في عام 

 ملانيا، إيطاليا، إسبانيا( لو لم يسبقهم النازيون والفاشيون إلى ذلك.الشيوعيين إلى سدة الحكم في أوروبا )أ

م نقدية بالدرجة األولى ومالية من الدرجة الثانية ولم تسببها آلية العرض 1929إن أسباب أزمة 

 لدى االحتياطي الفيدرالي والذي 
ً
والطلب التي أطلق عليها آدم سميث "األيدي الخفية" لقد كان متوفرا

م جميع األدوات املعروفة لالقتصاديين لرفع مستوى السيولة الكفيلة بإيقاف تحويل 1913عام أسس في 

 التراجع االقتصادي املؤقت في أمريكا فقط إلى كساد هائل بدأ في أمريكا ومن ثم انتقل إلى بقية دول العالم.

الودائع إلى أصحابها  لقد أصبحت البنوك في هذه األزمة غير قادرة على اإليفاء بالتزاماتها وإرجاع

وكذلك توقفت عن القيام بتمويل املشاريع وانتقلت األزمة من مجالها املالي إلى مجالها االقتصادي العيني 

.
ً
 فانخفض املستوى اإلنتاجي ابتداء من صناعة السيارات وكذلك انخفض الطلب أيضا

ية املتردية من إفالس ولذلك قامت الدولة باتخاذ إجراءات ضرورية إلنقاذ األوضاع االقتصاد

محقق. ولم تكن االقتصاديات الدولية مترابطة مع بعضها البعض كما هو الحال اليوم ولم تكن أنظمة 

الصرف مرنة أو عائمة. فاتفقت جميع الدول على خفض قيمة العمالت واستخدام السياسات الحمائية 

 ملعالجة األوضاع االقتصادية السيئة.

األزمة من بريطانيا التي أقرت بفقدان عظمتها ومن ثم أوقفت تحويل  وجاء رد الفعل األول على

الجنيه اإلسترليني إلى ذهب وأحدثت منطقة الجنيه اإلسترليني والتي كانت تضم إنجلترا ومستعمراتها آنذاك 

وكان الهدف من هذا التجمع هو التآزر حول وجود عملة موحدة وهي الجنيه اإلسترليني ونظام التبادل 

 ترك بين دول املجوعة وعليه يمكن القول أن إنجلترا خرجت من موقع الهيمنة إلى موقع االنزواء.املش

ولكن أهم إنجاز فرضته معالجة األزمة االقتصادية في الثالثينيات من القرن املاض ي هو ما حدث في 

مالية في العالم حيث الواليات املتحدة باعتبارها املصدر الذي انطلقت منه األزمة واملركز الرئيس ي للرأس

م تم انتخاب 1932أخرجت هذه املعالجة إلى حيز الوجود أولوية تدخل الدول في معالجة األزمة. وفي عام 
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الرئيس ي األمريكي اإلصالحي فرانكلين روزفلت وجاءت فترة حكمه في خضم أزمة الكساد الكبير فقام 

اإلنفاق على األشغال العامة في كافة البالد بإجراءات عديدة على الصعيد االقتصادي كان أولها مضاعفة 

مثل بناء الطرق والجسور واملوانئ البحرية واملطارات ووضع برامج اجتماعية تصب في مصلحة املواطن 

مثل برامج التقاعد، وبرنامج عالج متقاعدي القوات املسلحة وبرامج بدل البطالة وضمان الودائع التي ال 

يل هيئات للرقابة املالية. فزيادة اإلنفاق أدت إلى زيادة مستوى السيولة تزيد على مئة ألف دوالر وتشك

وأحاديث الرئيس األسبوعية من خالل الراديو كانت تدخل الثقة والطمأنينة إلى نفوس الناس، وإذا رجعت 

الثقة التي ال يقف عثرة في طريقها تدني مستويات السيولة، استعاد أي اقتصاد صناعي انتعاشه ونشاطه 

 م انتهى الكساد وارتفعت الدخول وتقلصت البطالة.1939ومع بداية الحرب العاملية الثانية عام 

 1950م حتى عام 1937ومن الطبيعي أن يمر االقتصاد األمريكي الذي نما بنسب كبيرة من عام 

مريكية في بتراجع مؤقت وهذا ما حدث في عهد إدارة الرئيس أيزنهاور والذي فاز في انتخابات الرئاسة األ 

م. والذي شرع في بناء الطرق في الواليات املتحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها 1952تشرين ثاني عام 

 إلى جنوبها وهذا ما أدى إلى رفع مستوى السيولة والقضاء على التراجع االقتصادي املؤقت.

تصادها وإنعاشه وخاصة في إن دخول الواليات املتحدة في الحرب العاملية الثانية قاد إلى تحريك اق

قطاع اإلنتاج حيث ارتفع إنتاج الحديد والفحم املادتين الضروريتين إلنتاج املعدات الحربية. ولذلك 

 من السلع والعملة وهذا ما ساعدها على التحكم في مجريات 
ً
أصبحت الواليات املتحدة تمتلك فائضا

 واق
ً
.األمور بعد الحرب وتربعت على قمة العالم سياسيا

ً
 تصاديا

 األوضاع االقتصادية أثناء الحرب العاملية الثانية وما بعدهارابعا: 

من املعروف أن الصراع في الحرب العاملية الثانية كان يجري بين دول الحلفاء بقيادة الواليات 

 املتحدة ودول املحور )اليابان وأملانيا( وفي النهاية انتصر الحلفاء على املحور وكان يجري على السا
ً
حة أيضا

مواجهة عقائدية بين املد الليبرالي بزعامة أمريكا واملد االشتراكي بزعامة االتحاد السوفيتي حيث جرى على 

أثره تقسيم مناطق النفوذ بين الطرفين واملثال على ذلك أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. وفي أثناء سنوات 

يات املتحدة وانجلترا وخاصة االجتماع الذي عقد الحرب جرى حوار يتناول الجانب االقتصادي بين الوال 

م من أجل إقرار نظام نقدي جديد ألن املمارسات النقدية والحمائية التي نتجت 1941بين الطرفين في عام 

عن أزمة الكساد الكبير أدت إلى وقوع الحرب العاملية الثانية، وقد عكس الحوار بين الدولتين عن املنافسة 

يجاد ظروف تعاونية اقتصادية لضمان استمرارية عملية السالم بين الدول. وقد وضع بينهما وسعيهما إل 
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جدول الحوار بين الدولتين كل من "كينز" العالم االقتصادي اإلنكليزي ويمثل بريطانيا و "وايت" وزير 

م 1944عام الخزانة األمريكي ويمثل أمريكا وتوصلت املحادثات بين الطرفين إلى عقد مؤتمر بريتون وودز" 

 بوضع أسس نظام نقدي 
ً
الذي خرج بقرار إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخرج املؤتمر أيضا

 عالمي على أساس ثبات معدل الصرف وارتباط الدوالر بالذهب لكي يصبح عملة رئيسية في العالم.

فأمريكا كانت  وعكست هذه القرارات طبيعة توازن القوى السياسية واالقتصادية بعد الحرب،

% من احتياطي الذهب وأول قوة صناعية في العالم واستطاعت أمريكا بفضل الفائض املالي 80تملك 

 منها إلى الدول التي دمرتها الحرب مثل بلدان أوروبا الغربية واليابان. وأن 
ً
 كبيرا

ً
والسلعي أن تقدم جزءا

من خالل مشروع "مارشال". وأصبحت "وول  تمول مشاريع إعمار البنية التحتية في دول أوروبا الغربية

ستريت" مركز النشاط التمويلي الرئيس ي في العالم وذلك على حساب لندن التي أصبحت تابعة لها. وهكذا 

استطاعت الواليات املتحدة والدوالر من فرض سيادتهما على النشاطات االقتصادية واملالية مدة ثالثين 

 رافقه ارتفاع في مستوى سنة وخالل هذه العقود الثالث نمت 
ً
 جيدا

ً
اقتصاديات الدول الغربية نموا

 اإلنتاجية والتشغيل.

ومع مرور السنين بعد الحرب العاملية الثانية استطاعت بعض الدول ونخص بالذكر كل من أملانيا 

واليابان من بناء قواعد إنتاجية قوية وفعالة وأصبحت قوتين تصديريتين أساسيتين حيث تجمع لديهما 

فوائض مالية أسهمت في تقوية عمليتهما املارك والين وفي نفس الوقت زاد عجز امليزانية في الواليات 

املتحدة بسبب ارتفاع النفقات العسكرية نتيجة لتمويل حرب فيتنام وسباق التسلح بين أمريكا واالتحاد 

 السوفيتي وبرنامج غزو الفضاء.

احتياطاتها الخارجية من الدوالر إلى ذهب في الوقت  م طالبت أملانيا بتحويل1971وفي أوائل عام 

التي كانت تعاني فيه الواليات املتحدة من نقص حاد في احتياطاتها من الذهب وهذا ما دفع الرئيس 

م يقض ي إلى عدم قابلية تحويل الدوالر إلى ذهب وهذا نقيض 1971آب  15نيكسون إلى اتخاذ قرار في 

م وهكذا تحولت أسعار الصرف من أسعار صرف ثابتة إلى 1944وودز" عام للقرار الذي اتخذ في "بريتون 

أسعار صرف عائمة. وتزامن مع هذا القرار ظهور ظروف سياسية شجعت الدول املنتجة للنفط للمطالبة 

برفع أسعار الكميات املصدرة من البترول وتغير العالقات بينها وبين شركات الكارتل. والسبب وراء قيام 

ذه الخطوة هو تدهور قدرتها الشرائية كنتيجة النخفاض قيمة الدوالر بسبب قرارات نيكسون الدول به

 م.1973والتداعيات التي أفرزتها حرب أكتوبر عام 
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ومع مرور الزمن حدث تغير في توازن القوى بين الدول املتقدمة فتصاعد إنتاج اليابان وأملانيا في 

ة السيارات وفي نفس الوقت ارتفعت مديونية الواليات قطاعات إنتاجية مختلفة وباألخص في صناع

املتحدة لتصل إلى أكثر من احتياطياتها من العمالت وأصبحت اليابان املقرض األول للواليات املتحدة 

 بنفس الدور الذي قامت به اليابان.
ً
 بفضل الفوائض املتوفرة لديها وتقوم الصين حاليا

لم ووقعت في الثمانينات من القرن املاض ي وكان لها تأثير كبير ال بد من الذكر أن أحداث عرفها العا

م وأدت إلى ارتفاع 1979على سير النشاطات االقتصادية العاملية ومنها الثورة اإليرانية التي وقعت عام 

م وثانيهما االنفتاح االقتصادي في الصين في سنوات حكم )دينغ هياو 1980جديد في أسعار النفط عام 

 م.1989م وثالثهما انهيار االتحاد السوفيتي عام 1979بينغ( عام 

 والنتائج املعالجةخامسا: 

 املعالجة 

التي وضعها الرئيس  سياسة العهد الجديد مع 1933لم يبدأ االنتعاش في الواليات املتحدة إال عام 

وإعادة فتح  1933فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول لألزمة املصرفية عام 

باألسهم والسندات. التي تمنع البنوك من التعامل  1935و 1933البنوك السليمة، وإصدار قوانين عامي 

وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا األزمة من العاطلين، باإلضافة إلى إصدار قوانين تحقق االستقرار 

، وتصحيح استخدام األوراق املالية من 1933في قطاع الزراعة وإصدار قانون اإلصالح الصناعي عام 

 .1934خالل إنشاء لجنة تبادل األوراق املالية عام 

بدء بمعالجة األزمة توافر السيولة املالية لتحريك السوق ولتأمين السيولة لذلك وجب سحب اقتض ى ال

الودائع األمريكية من املصارف العاملية وخصوصا األوروبية. هذا اإلجراء أسهم في انفراج األوضاع 

لرأسمالية في العالم االقتصادية األمريكية إلى حد ما ولكنه أسهم في تدويل األزمة فانتقلت إلى سائر الدول ا

 بريطانيا وفرنسا وأملانيا وتبنى الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقوم 
ً
وخصوصا

على الدخول في مشاريع كبرى بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لحل مشكلة البطالة وتم ألجل 

 ية واالجتماعيةذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع في املشاريع اإلنمائ

على األسباب والحلـول املمكنة للخروج من الكساد  1932ركزت حملة االنتخــابات الرئاسيـة لسنة 

الكبير. هربرت هوفر، الرئيس األمريكي الجمهوري في ذلك الوقت، كان س يء الحظ حيث حدثت كارثة 

كلين روزفلت املرشح أشهر فقط، فران ثمانيةالكساد الكبير بعد دخوله البيت األبيض بحوالي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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الديموقراطي للبيت األبيض هاجم الجمهوريين بشدة، وذكر ان هذه الكارثة حدثت بسبب سياسات 

الجمهوريين خالل العشرينات. وبعد أن اسفرت االنتخابات الرئاسية عن فوز ساحق لروزفلت 

ل في مرحلة جديدة الديموقراطي على هربرت هوفر الجمهورى، وبذلك استعدت الواليات املتحدة للدخو 

 .من التغيير السياس ي واالقتصادي

 The New أعلن الرئيس الجديد روزفلت، عن برنامجه االقتصادي املعروف باسم 1933وفي عام 

Dealما أثار دهشة املحللين واملراقبين هو السرعة التي نفذت فيها خطة الـ ، New Deal والتي عادة ،

 لتطبيقها. وعندما ا
ً
ستلم السلطة كان النظام املصرفى واالئتماني في حالة شلل تام، وكانت تستغرق اجياال

بشكل تدريجي، واعتمدت الحكومة  لإلفالسالبنوك مغلقة، فأمر روزفلت بفتح املصارف التي لم تتعرض 

لبعض املدينين، في حين وفرت الحكومة تسهيالت  اإلغاثةسياسة معتدلة تجاه تضخم العملة، وتوفير 

 .ة إلى الصناع واملزارعين، وسنت أنظمة مشددة على بيع االوراق املالية في البورصاتائتمانية سخي

أول خطوات اإلصالح االقتصادي توجهت نحو العاطلين عن العمل من خالل تشريع َسَنه  

سنة،  25و 18الكونجرس تضمن ايصال املساعدة للشباب العاطلين عن العمل الذين تقع اعمارهم بين 

ويهدف املشروع إلى توجيه تلك القوى  WPA أو الـ Works Progress Administration روع بـسمى هذا املش

العاطلة تجاه العمل في املشروعات الحكومية الخاصة بالبنية التحتية وتشييد املبانى والطرق, وقد اشترك 

 .م1934 وتم ايقافه في 1933مليون شاب بهذا البرنامج الذي تم العمل به في نوفمبر  2حوالى 

  :النتائج 

 في األنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام االقتصادي  األزمة االقتصادية تركت
ً
 كبيرا

ً
الكبرى تأثيرا

إنتاج الفحم  كشركة موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية اقتصاد الرأسمالي الحر إلى

لصناعيين واملزارعين كما تدخلت الدولة لتوجيه ا .التأميم املترو الفرنسية لنظام وشركة جليزيةاإلن

 .واملستثمرين وتوعيتهم

 .أملانيا في كالنازية وأسهمت األزمة في وصول األنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان

االكتفاء  سياسة العاملية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة التجارة كثيرة في وجه أسواق وأغلقت

 .أملانيا والنازي في إيطاليا في الفاش ي الذاتي مثل النظامين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ا تغفل عن خطورة ما يجري جعله أزماتها االقتصادية كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة

على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات املنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ التسلح وخرق املعاهدات الدولية 

 .الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية الشيوعي ولقد قوت األزمة بطريقة غير مباشرة النظام

 من أسباب  الحرب العاملية األولى الكبرى نتيجة من نتائج األزمة االقتصادية هكذا كانت
ً
وسببا

 .الحرب العاملية الثانية قيام

 األزمات املالية في الثمانيناتسادسا: 

و كان السبب األساس ي  1989و  1987متين شهيرتين في الثمانينات هما على التوالي لقد حدثت أز     

بين العرض و الطلب، لذا  ن لنشوئهما هو تغيرات األسعار في أسواق رأس املال الناتجة عن اختالل التواز 

 يلي: سنتطرق لهاتين األزمتين و أسباب حدوثهما فيما

  1987أكتوبر  19أزمة  

، عندما انهارت أسواق املال  1987أكتوبر  19فة العاملية اسم االثنين األسود على أطلقت الصحا     

رك، حيث اندفع املستثمرون مرة واحدة إلى بيع أسهمهم ، متسببين في هبوط يو رصة نيو و العاملية بب

 نقطة في يوم واحد، و سرعان ما انتشر هذا الذعر الذي بدأ في بورصة وول 508مؤشر داوجونز بمقدار 

ستريت إلى باقي بورصات العالم، وسادت الفوض ى أسواق املال العاملية، و كانت الخسائر كبيرة، ففي 

%، وفي فرانكفورت  17% ، و في طوكيو  22% و لندن  26بليون دوالر، أي بنسبة  800رك يو بورصة نيو 

 %. 12% ، في أمستردام  15

، حيث  1929أكتوبر  28ي التاريخ بعد االنهيار الرهيب في و يعد االثنين األسود االنهيار األكثر قوة ف       

نوعا من أسهم الشركات الصناعية األعرق و األكبر  30فقد مؤشر داوجونز الذي يعبر عن تقلبات أسعار 

نقطة بينما كان أعلى مستوى له  2247.04% من مستواه السابق البالغ  21.6في الواليات املتحدة نسبة 

نقطة، و هبطت أسعار األسهم في بورصة نيويورك نتيجة الخلل في التوازن بين  2722.41حتى بداية األزمة 

ل، أصاب كافة األسهم، العرض و الطلب الناش ئ من جراء سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثي

فقد كان كبير لدرجة أن املتخصصين فشلوا في مواجهته من خالل السماسرة، أو من خالل تجار 

 الصفقات الكبيرة، هذا عن السوق الحاضرة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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أما سوق العقود املستقبلية و الذي تتعامل فيه مؤسسات متخصصة في االستثمار بهدف تغطية        

ا مخزونها من األوراق املالية، و عليه فان تكلفة تأجيل تنفيذ صفقة في هذه املخاطر التي قد يتعرض له

السوق يكون أكبر بكثير من تكلفة تأجيل تنفيذ صفقة مماثلة في السوق الحاضرة، لذا فانه في الورق 

 الحاضرة يعطى صانع السوق وقتا للبحث عن طرف آخر للصفقة.

ثمين، و أن التغير في السعر هو األداة الوحيدة إلعادة التوازن.  أما في سوق العقود فإن الوقت مكلف و      

وباختصار انتهى األمر بهبوط األسعار في سوقين وضعف سيولة كالهما، حيث أصبح من املستحيل 

التنفيذ الفوري للصفقات التي ترد إلى السوق إال تكلفة عالية، تمثلت في االنخفاض الشديد في سعر 

 5000، مما تسبب في تعرض أسهم قدر لم يتعود عليه العمالء من قبلصفقة، وبالسهم الذي تتضمنه ا

مليون دوالر تقريبا، كما أعاقت هذه األزمة  490شركة تتعامل في البورصات األمريكية إلى خسارة قدرها 

الكثير من الشركات الصناعية حديثة التكوين، حيث كانت تعتمد هذه األخيرة في تمويل مشاريعها على 

 لبورصة بإصدار األسهم و السندات، لكن هذا التمويل أصبح أكثر صعوبة.ا

 وترجع أهم العوامل املساهمة في حدوث األزمة إلى:  

 .1987التطور الهائل في نشاط السوق املالية الدولية الذي بلغ ذروته عام  -1

 اشتداد و توثيق الروابط و الصالت بين هذه األسواق. -2

 في األسواق املالية العاملية. ضخامة الصفقات و العمليات -3

 تنوع األصول املتعامل بها. -4

 التقنية العالية و املتطورة جدا املستخدمة في إدارة نشاطها و عملياتها. -5

استخدام أحدث األساليب في االتصال و أكثرها تطورا، مما زاد في سرعة أداء  -6

 العمليات و ساعد على سرعة انتقال األزمات من سوق آلخر.

خصائص العالقات النقدية و املالية الدولية، حيث أصبح تداول العمالت طبيعة و  -7

الرئيسية الدولية، من أهم قنوات انتقال األزمات و خير برهان على ذلك الدور الهام 

الذي لعبه الدوالر، حيث تسبب تدهور قيمته في تفاقم األزمة املالية الدولية في أكتوبر 

1987. 
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ات انتقال رؤوس األموال بين  األسواق املالية الدولية من مختلف أنواع القيود نالحظ أن تحرير عملي      

ساعد على إضعاف صيغتها الوطنية، و اكتسابها صفة الدولية، على سبيل املثال استخدم أحدث األجهزة 

االلكترونية في هذه األسواق يسمح بإجراء عمليات عرض أو طلب ألصل، أو مجموعة من األصول املالية 

 في وقت واحد. 

لقد تحول الكثير من املستثمرين من اقتناء األصول املالية طويلة األجل )األسهم( إلى األصول املالية       

قصيرة األجل )السندات( بحثا عن ضمانات أكبر، و تجنبا ملخاطر تقلبات قيم األسهم في ظل حاالت عدم 

ورك جزء هاما من نشاطها في األسهم. وكان االستقرار االقتصادي، مما تسبب في فقدان بورصة نيوي

املخرج الوحيد لألزمة هو البحث عن أطراف أخرى من السوق للمساعدة في إزالة الخلل، وهذا ما حدث في 

اليوم الثاني فقد دخلت الشركات الكبيرة العادة شراء أسهمها، كما تدخل البنك املركزي بحث البنوك على 

األوراق املالية. فبدأت أسعار األسهم باالتجاه صعودا شيئا فشيئا، مما  منح املزيد من االئتمان لتجار

 .   1987أكتوبر  21انعكس ايجابيا على مستويات األسعار في األسواق األمريكية في يوم 

  1989أزمة أكتوبر 

% و 9 بنسبة 1989إثر إعالن الحكومة األمريكية عن ارتفاع أسعار الجملة و التجزئة في شهر سبتمبر      

% على التوالي، مع امتناع البنك املركزي األمريكي )البنك االحتياطي الفدرالي( عن تخفيض أسعار 5

عندما فقد مؤشر داوجونز  1989أكتوبر  13الفائدة، تسببت هذه األخبار في بداية األزمة صبيحة يوم 

ليوم السابق، وفي % عن ا7نقطة أي بانخفاض مقداره  2569نقطة، و أقفل عند مستوى  190حوالي 

 نقطة.  142نقطة، كما أضاع مؤشر فايننشال تايمز 647فقد مؤشر نيكاي  وطوكي

ما تجدر اإلشارة إليه أن املؤشرات االقتصادية لبلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية لم تكن     

الية قد وصلت إلى أعلى مبررا كافيا للذعر الذي سببته هذه األزمة، كما أن مؤشرات أسعار األوراق امل

، ولقد جاءت هذه األزمة بعد مرور أقل من سنتين على سابقتها، لذلك فإن القلق و 1989مستوياتها خالل 

التشاؤم  الذي أشاعته في نفوس املستثمرين يعود بالدرجة األولى إلى الخوف من تفاقم األمور و اشتداد 

ة لم تكن تشير إلى احتمال حصول أزمة اقتصادية األزمة كما حصل سابقا، رغم أن املعطيات الحقيقي

) التي يطلق عليها الجمعة اليتيمة(  تختلف عن أزمة  1989حقيقية، لهذا يمكن القول أن أزمة أكتوبر 

 ألسباب كثيرة أهمها  :  1987

 تحسن الظروف االقتصادية و عدم توافر ما يدل على اقتراب حدوث أزمة اقتصادية. -1
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األسهم )بسبب ارتفاع مستوى نشاط معظم الشركات و تحسن أرباحها(، فان  نظرا الرتفاع عوائد -2

أصحاب األسهم لم تكن دوافعهم قوية للتخلي عنها بطرحها للبيع، لهذا كانت زيادة عرض األسهم للبيع 

 ضعيفة نسبيا و بعيدة عن أحداث تدهور في األسعار.

مرين الصغار، دون تدخل الشركات الكبيرة، اقتصار بيع األوراق املالية )األسهم خاصة( على املستث -3

 مما يعني ضعف حجم و نطاق العمليات و بالتالي عدم تسببها في التأثر بشكل كبير على األسعار.

 عدم ظهور و انتشار التوقعات حول إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ . -4

سارع انخفاض األسعار و إلحاق ( لبيع أسهمهم تسبب فعال في ت 1987إن إسراع املستثمرين )في  -5

فقد فضل املستثمرين التريث و عدم االستعجال بالبيع، مما  1989خسائر كبيرة بالبائعين، أما في 

 ساعد على تهدئة األسواق و الحد من انخفاض األسعار.

 اتسم موقف الحكومة بالالمباالة )خاصة في الو.م.أ( ، مما أثر سلبا وزاد في 1987في أزمة أكتوبر  -6

سارعت الحكومات إلى التدخل إليقاف األزمة، عن طريق مواجهة  1989تفاقم األزمة، لكن في أكتوبر 

 عمليات البيع املتزايدة بحجم كبير جدا من السيولة، وهذا ما ساعد على احتواء األزمة.

أزمة حقيقية وإنما أما في أملانيا االتحادية فإن األوساط املالية لم تكن تعتبر ما يحدث في البورصات        

 مجرد اضطراب طفيف في أسعار، ال يمتلك مقومات األزمة، و فعال اتجهت األوضاع لالستقرار تدريجيا.

  أزمة األسواق الناشئة 

يقصد باألسواق الناشئة، أسواق عدد من البلدان املختلفة التي تتلقى كميات ضخمة من تدفقات       

ماجا في السوق الدولية وأكثر استجابة و أشد حساسية آلليات رأس املال الخارجي، فأصبحت أكثر اند

السوق، األزمة املالية في سوق ناشئة تعني أن اقتصادا صاعدا تعود على تلقي تدفقات ضخمة من رؤوس 

األموال لفترة طويلة من الزمن، ثم توقفت هذه التدفقات، وبدأ االقتصاد يواجه طلبا متزايدا و فجائيا 

هذه التدفقات الوافدة في صورة تدفقات عكسية خارجة لرأس املال، و تؤدي هذه ملدفوعات خدمة 

التدفقات العكسية إلى ارتباك مالي نظرا ألنها قد تؤدي إلى التوقف عن دفع ديونه، مما يستلزم الدخول في 

مفاوضات إلعادة جدولة الديون أو للحصول على قروض جديدة تمكنه من تمويل مدفوعات القروض 

يمة. وقد اتسمت األحداث و التطورات التي اصطبغت بها معظم األسواق الناشئة بخصائص مشتركة القد

 أهمها :
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 تحوالت فجائية في التدفقات رأسمالية وافدة إلى تدفقات خارجة. -

 أحدث و تطورات غير متوقعة. -

 اتجاهات انكماشية عميقة في البلدان املدينة. -

 انب.بعض الخسائر بالنسبة للمستثمرين األج -

فلقد شهدت األسواق الناشئة عدد من األزمات في كل من األرجنتين، املكسيك و فنزويال وغيرها، لذا       

 يلي بعرض موجز الزمة كل من املكسيك و األرجنتين. سنقدم فيما

 األزمة املكسيكية 

سواق وكشفت عن ضعف اقتصاديات الدول النامية و األ  1994لقد حدثت أزمة املكسيك سنة       

الناشئة في الصمود و التكيف مع الصدمات التي تحدثها العوملة املالية بسبب التحرير املالي و االقتصادي 

 و تحول هذه الدول إلى اقتصاد السوق.

نجمت هذه األزمة عن تدفق مذهل لرؤوس األموال إلى خارج، بشكل سريع مثير لالنتباه، وممهد االنهيار       

املدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي:  "Michel Camdessus"مي، فحسب قول النظام املالي العال

كانت األزمة الكبيرة األولى في عاملنا الجديد، عالم األسواق املعوملة، التي  1995إن األزمة املكسيكية عام 

غيرها من بلدان  جرت وراءها أزمات في عدد كبير من الدول العالم، وال سيما في بلدان جنوب شرق آسيا و

 .أوربا الشرقية

 (البيزو)فلقد ازدادت أزمت سعر الصرف في املكسيك تفاقما و بلغت ذروتها عندما انخفضت قيمة       

، مما دفع باألسواق املكسيكية إلى 1994من قيمتها في منتصف ديسمبر  31/01/2005%  في 40بحوالي 

ب املعامالت الجارية مليزان املدفوعات، أما فيما يتعلق من استمرار العجز الكبير في حسا فالشعور بالخو 

  .بالتدفقات املالية للمكسيك بعد هذا التاريخ كان لها أثر على االستهالك يفوق بكثير أثرها على االستثمار

 : يمكننا ذكر أهم أسبـاب أزمـة سعـر الصـرف املكسيكـي :  أسباب األزمة املالية في املكسيك .1

ة الوطنيـة بأعلـى من قيمتهـا الحقيقيـة، و اختفـاء التدهـور في املدخـرات الخاصة وإخفاء تقيم العملـ -  

العجـز في حساب العمليات الجـارية، الناتـج عن تـدفـق رؤوس األمـوال األجنبيـة بسبـب تنفيذ املكسيـك 

  ـة أعلـى لإلصـالح.                                                                                                           لبرنامـج اإلصـالح االقتصـادي، االعتقـاد بأن تأجيـل اإلصـالح يؤدي إلى تكلف
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االرتفاع الكبير في االستهالك و في إستراد السلع التي يعتقد أن أسعارها سوف ترتفع فيما بعد، و هذا  -

 يم البيزو.االرتفاع ناتج عن املغاالة في تقس

يعد ارتفاع سعر الفائدة و إدارة الدين الحكومي، قصير األجل و التوسع في االئتمان املمنوح  -

للجهاز املصرفي من أهم األسباب املؤدية لحدوث أزمة املكسيك، و الذي دفع الحكومة إلى انتهاج 

 ر العملة.سياسة نقدية متشددة و توسيع مجال التدخل في سعر الصرف للمحافظة على استقرا

املالية املتتالية نتجت عنها آثار سلبية كراثية على  تإن تقلبات سعر الصرف و االضطرابا -

% من قيمتها في  40االقتصاد املكسيكي، حيث انخفضت قيمة العملة املكسيكية )البيزو( بـ 

 ، و يرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية خارجية أدت إلى انخفاضات متتالية 1994منتصف ديسمبر 

في االستثمارات غير املباشرة، و أسباب سياسية داخلية تمثلت في إشاعة جو من الغموض 

، حيث أدت إلى  1994الشديد على املستوى االقتصادي، و التساهل في السياسة النقدية خالل 

التوسع السريع املمنوح إلى البنوك من قبل البنك املركزي املكسيكي و املمنوح للقطاع الخاص من 

البنوك التجارية و بنوك التنمية، كما ال ننس ى قرار الحكومة بتعويم البيزو و تخليها عن إدارة قبل 

 نظام سعر الصرف.

 : النتائج املستخلصة من األزمة املكسيكية .2

  لقد بدأت األزمة بعجز ضخم في ميزان العمليات الجارية في ميزان املدفوعات، أدى إلى توقف

رجية، ثم انهارت العملة الوطنية، و لوال تدخل صندوق النقد املكسيك عن سداد ديونها الخا

مليار دوالر، استخدمته املكسيك  40الدولي و الواليات املتحدة األمريكية بتقديم قرض قدره 

 لخدمة ديونها.

  إن فهم مشكلة أزمة سعر الصرف املكسيكية لم تكن صعبة بقدر صعوبة تنفيذ اإلجراءات

ائها، حيث ظلت األموال املتدفقة من الخارج تقوم بتمويل العجز في االقتصادية السليمة الحتو 

 الحساب الجاري.

  إن إلغاء قيود تحويل العملة الوطنية و تطبيق التعويم الكامل، و فتح أسواق املال على

 االستثمار األجنبي يعتبر إجراءا متسرعا قامت به املكسيك. همصراعي
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 العمالت األجنبية لديها بهدف الحفاظ على استقرار  إن قرار الحكومة ببيع جزء من احتياطي

 .عملتها لم يكن قرارا صائبا حيث أدى إلى انخفاض هذا االحتياطي

  إن االعتماد على التدفقات الرأسمالية املتقلبة تسبب مشاكل القتصاد الدولة املتلقية، بسبب

 فقدان الرقابة املحلية و املغاالة في سعر الصرف الحقيقي.

 لتحرر املالي و ضعف الرقابة و اإلشراف الجيد للبنك املركزي على البنوك و السياسة في ظل ا

 النقدية يعرضها ملخاطر االئتمان و السيولة.

نستنتج أن التدابير التصحيحية على املستوى املالي املتجسدة في تعويم سعر الصرف و تحرير        

الدولي، و على املستوى الداخلي تمثلت في دعم البنوك و األسواق، باإلضافة إلى اللجوء إلى صندوق النقد 

% من  12توفير السيولة النقدية . كانت هاته اإلجراءات فعالة و ذات فائدة رغم ضخامة تكلفتها البالغة 

 سنة. 30يستهلك على مدى  1997الناتج املحلي لسنة 

 أزمة األرجنتين 

أثار ذات قيمة في أسواق األرجنتين املالية، في  1995و أوائل  1994كان ألزمة البيزو املكسيكي في أواخر        

ظل نظام مالي ضعيف و معدالت تبادل غير مرنة، واعتماد كلي على تدفقات رأس املال األجنبي قصير 

 األجل، أظهرت األرجنتين الكثير من مؤشرا التعرض الزمات مالية، ومن ثم كانت النتائج غير مبشرة بالخير.

، حيث بلغ معدل نمو 1995و بداية  1994ى الرغم من األداء االقتصادية القوي لألرجنتين في عام فعل       

، إال أن  1994% في سنة 3.9% إلى 20.6% وانخفض معدل  التضخم من 7.7الدخل القومي اإلجمالي 

أموالهم القلق كان يساور املستثمرين املحليين و األجانب بشأن استقرار سعر الصرف، فبدؤوا بسحب 

من البنوك على إثر االنهيار الذي حدث في املكسيك، فتحولت طلبات السحب إلى حالة من الذعر 

 الشديد، وأصبحت البنوك بنقص السيولة و عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات.

%، 20مليار دوالر، وبلغ معدل البطالة  145فعجزت األرجنتين عن سداد ديونها الخارجية املقدرة بـ      

، مما استوجب على وزير االقتصاد 2001% في أواخر 30باإلضافة إلى تدهور قيمة العملة املحلية بحوالي 

%، و خفض املرتبات إلى النصف، كما أدى الوضع إلى السحب من 20تخفيض اإلنفاق الحكومي بنسبة 

الفساد، فثار الشعب  مدخرات صندوق التأمينات و املعاشات لدفع الرواتب املستحقة، وانتشر الفقر و
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 20األرجنتيني و استقال رئيس الدولة، لكن استطاعت األرجنتين الحصول على قرض دولي طارئ قدره 

 دوالر من صندوق النقد الدولي من أجل تصحيح األزمة.

 

 :  أسباب األزمة -1

 ترجع أهم أسباب عجز االقتصاد األرجنتيني  إلى:

اية مرتفعة منذ الستينات، و عدم عمل هذه نمو الصناعة في األرجنتين خلق أسوار حم .1

 الصناعات على رفع كفاءتها اإلنتاجية، فعجزت عن املنافسة وتعرضت املنشآت لإلفالس.

ضعف ثقة املنشآت الصناعية في برنامج اإلصالح األرجنتيني، مما قلل من رغبتها في إجراء  .2

 التغيرات الهيكلية في أنماط اإلنتاج.

في األرجنتين، وتعرضها لالضطرابات و التشوهات مما أدى إلى  عدم مرونة أسواق العمل .3

 ارتفاع التكلفة و انخفاض الكفاءة اإلنتاجية في الصناعات املختلفة.

ارتفاع القيمة الحقيقية للبيزو األرجنتيني و الذي يرجع سببها إلى سياسة سعر الصرف  .4

ة إلى الداخل، وضعف الثابت املتبعة ملحاربة التضخم، تدفق رؤوس األموال األجنبي

 الجانب الحقيقي لالقتصاد األرجنتيني.  

 : الدروس املستفادة من األزمة -2

 نستطيع  أن نركز على أهم الدروس املستفادة من األزمة االقتصادية في األرجنتين : 

خطورة التقيد بنظام سعر الصرف الثابت على الرغم من تغير الظروف االقتصادية  .1

فيجب أن يتخذ القرار الخاص بتعديل نظام سعر الصرف في  الداخلية و الخارجية،

 النظام. ةالوقت املناسب، شرط أنه ال يؤثر هذا على التغيير بشكل سلبي على مصداقي

ضرورة العمل على رفع معدالت االدخار املحلي، وذلك بإعادة النظر في سياسات سعر  .2

 الصرف و سعر الفائدة.
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ري القدرة على رفع مستوى األداء الحقيقي لالقتصاد يجب أن تسبق عملية التحرير التجا .3

الوطني، وذلك يتطلب تنوع هيكل اإلنتاج في إطار برامج الخوصصة لرفع كفاءة اإلنتاج 

 الوطني.

ال يجوز االعتماد على تدفقات رأس املال الحافظة لسد عجز ميزان املدفوعات، حيث أن  .4

و سريع، وال يكفي احتياطي النقد هذه التدفقات يمكن أن تهرب للخارج بشكل مفاجئ 

 األجنبي للدفع عن العملة الوطنية.

 ضرورة مراعاة أن يكون حجم الديون الخارجية في مستوى مقبول. .5

 ضرورة االهتمام بالبعد االجتماعي عند وضع و تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي. .6

 أزمة جنوب شرق آسيا 

لنمو االقتصادي التي حدثت في آسيا الشرقية، إذ لقد انبهر كثير من االقتصاديين بمعدالت ا    

شكل النموذج التنموي األسيوي مثاال نال إعجاب كثير من املالحظين في املجال االقتصادي و املالي، و لعل 

هذا ما دفع برجال األعمال لالستثمار فيها، حيث عرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية قبل عام 

وغيرهما، إال أن أخطرها من حيث العمق الداخلي و  1980، كوريا سنة1978مثل اندونيسيا في  1997

 ، فكيف حدثت هذه األزمة؟1997البعد العالمي كانت أزمة 

على مدى العقود الثالثة السابقة لالزمة املالية اآلسيوية، كانت اندونيسيا، تايالند، كوريا و ماليزيا         

ي، لكن تجاهل هذه البلدان للمشكالت التي طفت على السطح يتمتعون بسجل رائع في األداء االقتصاد

حيث انخفضت أسعار الصرف  1997ظنا منها أنها محصنة، سبب لها تفاقم في أزمة سعر الصرف في سنة 

بفعل عمليات املضاربة على سعر العملة و تدني األرباح في أسواق األسهم مما اضطر السلطات النقدية إلى 

ف التحويل من العملة الوطنية إلى العمالت األجنبية خاصة الدوالر األمريكي، رفع الفائدة لهدف وق

وبدأ املستثمرين  % من السعر السابق،200فارتفعت أسعار الفائدة في أسواق بعض هذه الدول إلى 

يتخلصون من األوراق املالية التي لديهم إليداع قيمتها في البنوك و االستفادة من سعر الفائدة، وبلغت 

% من أسعار السائدة في السوق، وقد بدأت األزمة في 50% و 25سبة انخفاض أسعار األسهم ما بين ن

، حينما قام ستة من كبار 1997أضعف الحلقات في املنظومة اآلسيوية و كان ذلك في  اتايالند العتباره

كمية كبيرة منه  تجار العملة في بانكوك باملضاربة على خفض "البات" العملة الوطنية لتايالند بعرض
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للبيع، ففشلت الحكومة في الحفاظ على عملتها بسبب تآكل احتياطي رهيب ألسعار األسهم بعد قرار 

 األجانب باالنسحاب من السوق.  

، أما 1996مقارنة بسنة  15/09/1997% في 17.8ثم انتقلت العدوى إلى ماليزيا فانهارت عملتها بنسبة        

 %.20مستوى عملتها، لكن انخفض مؤشر سوق املال بها نحو التايوان فقد حافظت على 

أقوى الحلقات في املنظومة اآلسيوية، و التي تستحوذ على احتياطات ضخمة من  جوبالنسبة لهونج كون

% فوقع تحول 200العمالت األجنبية، امتدت العدوى إليها مما دفع بالحكومة إلى رفع سعر الفائدة إلى 

 وراق املالية إلى األسواق النقدية.ضخم لألموال من سوق األ 

مما أدى إلى انهيار أسعار األسهم و السندات و التأثير على أسواق الدول املتقدمة في العالم          )      

بورصة : نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت و طوكيو(، ولكن سرعان ما عادت هذه األسواق لالنتعاش، 

 واق اآلسيوية.بينما استمرت األزمة في األس

  أسباب أزمة دول جنوب آسيا: -1

 نذكرها كما يلي:

  تدفق رؤوس األموال نحو هذه البلدان بسبب معدالت النمو االقتصادي املرتفعة و

االستقرار السياس ي املدعم لثقة املستثمرين في أسواقها املالية باإلضافة إلى إلغاء 

 أوجه الرقابة على حركة رؤوس األموال.

 ة بالقروض القصيرة األجل.تميل التنمي 

 .منح القروض للقطاع الخاص بدون دراسة سليمة أو ضمانات كافية 

  ضعف و قصور الجهاز املصرفي و املالي وفساده و عدم القدرة على تطويره، وانسحاب

 الحكومة من القطاع املصرفي نتج عنه عدم كفاءة التخصيص املحلي للموارد األجنبية.

  اض من األسواق العاملية بأسعار فائدة منخفضة وبدون حرية البنوك في االقتر

 مخاطرة في صرف العمالت األجنبية، مما أدى إلى زيادة اإلنفاق.

  الرفع في أسعار الفائدة بهدف الحد من التحويالت من العملة الوطنية إلى العمالت

 األجنبية مما حّول االستثمار في األوراق املالية، إلى إيداعات بالبنوك.
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  تايالند كانت املشكلة حقيقية، أما ماليزيا فمشكلتها هي التصريحات املناهضة في

 للسوق والغرب لرئيس حكومتها. 

 املالية و الصرفية، وفتح املجال واسعا أمام املضاربات  تالتوسيع في التعامل باملشتقا

 املحفوفة باملخاطر.

  دول جنوب شرق آسيا على االعتماد الكبير في تمويل العجز في املوازنة العامة لبعض

 تدفقات رؤوس األموال األجنبية.

 :النتائج املستخلصة من األزمة -2

  إن االحتياط من النقد األجنبي ال توفر الحماية و الحصانة لالقتصاد القومي إذا كانت

 هناك إختالالت هيكلية في ميزان املدفوعات.

 ت من العمالت األجنبية يؤدي التخفيض في العملة الوطنية إلى املخاطرة باالحتياطا

 لدى البنك املركزي.

  عدم االعتماد على التدفقات املالية األجنبية قصيرة األجل بمختلف أنواعها، وعدم

االعتماد في تمويل التنمية على االستثمارات األجنبية غير املباشرة لحساسيتها 

 الشديدة اتجاه تقلبات سعر الصرف.

 شتقات املالية نظرا لتوافر الخبرة الطويلة و تجنب البنوك املحلية التعامل في امل

 االحتياطات  الضخمة لدى األسواق العاملية الدولية.

  العمل على التطوير الدائم لألنظمة و الضوابط و السياسات النقدية و التمويلية حتى

 تتماش ى واقتصاد السوق و تطويراته املتسارعة.

 الرقابة على أعمال البنوك. تعميق استقاللية البنك املركزي في اإلشراف و 

  التنويع في املنتجات و الخدمات، والتنويع في التعامل مع عمالء عديدين و مناطق

 جغرافية مختلفة وقطاعات عديدة تجنبا للتركز.
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مما سبق يتبين أن األزمة املالية في جنوب شرق آسيا، هي أزمة نشأت عن االقتراض الخارجي      

ستثمارات املباشرة يعتبر مثير للمتاعب، ومما يعزز هذا الرأي أّن الدول التي كانت املفرط و الذي خالفا لال 

فيها مستويات التدفقات املالية قصيرة األجل أدنى من حيث نسبتها إلى االستثمار األجنبي تأثرت بدرجة 

 أقل. 

     

 

 

لية الدولية مند العالم عانى من مجموعة من األزمات املا ى نستخلص أن االقتصاد على املستو   

، و ترجع أهم أسباب هاته السلسلة من 1997أزمة الكساد العظيم إلى أزمة جنوب شرق آسيا 1929

في أسعار الصرف و تدفقات رؤوس األموال و تشوهات النظام املصرفي.  رغم اآلثار  تاالزمات إلى اضطرا با

و الحكومات إلجراء إصالحات عميقة للهيكل  إنها لفتت أنظار الدول  السلبية التي خلفتها هاته االزمات، إال

املبحث الثالث  يلحدوثها مستقبال ومحاولة منع انتشارها إلى الدول األخرى، فف ااملالي و البنكي، تفادي

واألخير سنتحدث عن انعكاسات االزمات املالية العاملية على الدول النامية نقصد بدلك كيفية انتقال 

 ول عرض سياسات لتجنب االزمات املالية.نحا ماألزمة من بلد آلخر، ث
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الذي انعقد  النقد الدولي االسم الشائع ملؤتمر Bretton Woods :زيةباإلنجلي اتفاقية بريتون وودز

وقد حضر  .بالواليات املتحدة األمريكية نيوهامبشر ات بريتون فيفي غاب 1944 جويلية   22 إلى 1 من

املؤتمر ممثلون ألربع وأربعين دولة. وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي املالي وتشجيع 

نى املمثلون إزالة العقبات على املدى الطويل بشأن اإلقراض وتم .الحرب العاملية الثانية بعد التجارة إنماء

صندوق  :والتجارة الدولية واملدفوعات. وقد رفع مؤتمر غابات بريتون خططه إلى منظمتين دوليتين هما

وقد عمل الصندوق على تشجيع االستقرار املالي الدولي  .والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير النقد الدولي

وذلك من خالل توفير املساعدات قصيرة األجل ملساعدة األعضاء الذين يواجهون عجًزا في ميزان 

 .ًضا دولية ذات آجال طويلة خاصة للدول ذات النمو املتدنياملدفوعات، وقد أعطى البنك قرو 

 صندوق النقد الدولي أوال: 

في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي  الحرب العاملية الثانية أنش ئ صندوق النقد الدولي مع نهاية

دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا ألخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى 

ة، غير أنه تشكل مند إنشائه بفعل السبعين عاما املاضية. ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائم

 .أحداث التاريخ وتأثر باألفكار االقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين

إلنشاء مؤسستين  1944 عام  نيوهامبشير بوالية بريتون وودز بلدا في 44وحين اجتمع أعضاء وفود 

، كان تركيزهم منصبا على تجنب الحرب العاملية الثانية تحكمان العالقات االقتصادية الدولية في أعقاب

، فرؤوا أّن للحرب العاملية األولى الذي وضع نهاية مؤتمر باريس للسالم تكرار اإلخفاقات التي بني بها

، وأّن إقامة النشاط االقتصادي لإلنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة بنك دولي تأسيس

والنشاط التجاري متعدد  العمالت صندوق نقد دولي من شأنه املساعدة في استعادة قابلية تحويل

، وهاري ديكستر بريطانيا األطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل االقتصاد الذي ترأس وفد

، كان املبدأ األمريكي وايت، صاحب اإلسهام األكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثال للوفد

تحول  مؤسسة بإنشاء الحرب العاملية الثانية بعد النمو االقتصادي الحافز إلنشاء الصندوق هو تحقيق

 .الكساد الكبير دون االنعكاس إلى هوة االنغالق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار أزمة
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 الدور: (1

أي نظام املدفوعات الدولية  -صندوق النقد الدولي هو املؤسسة املركزية في النظام النقدي الدولي 

 .الذي يسمح بإجراء املعامالت التجارية بين البلدان املختلفة العمالت وأسعار صرف

ويستهدف الصندوق منع وقوع األزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان املختلفة على اعتماد 

يمكن أن يستفيد من موارده  صندوق  - كما يتضح من اسمه -سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه 

 .ميزان املدفوعات من مشكالت في املؤقت ملعالجة ما يتعرضون له التمويل األعضاء الذين يحتاجون إلى

، التجارة الدولية في تتضمن األهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو املتوازن 

، وإجراء تصحيح منظم العمالت ، وتجنب التخفيض التنافس ي لقيمأسعار الصرف وتحقيق استقرار

 :الختالالت موازين املدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه األهداف، يقوم الصندوق بما بلي

 بة التطورات والسياسات االقتصادية واملالية في البلدان األعضاء وعلى املستوى العالمي، مراق

 إلى
ً
 .التي اكتسبها مند تأسيسه الخبرة وتقديم املشورة بشأن السياسات ألعضائه استنادا

 البلدان األعضاء التي تمر بمشكالت في موازين مدفوعاتها، ليس فقط إلمدادها بالتمويل  إقراض

 لدعم سياسات التصحيح واإلصالح الرامية إلى حل مشكالتها األساسية
ً
 .املؤقت وإنما أيضا

 الصندوق إلى حكومات البلدان  خبرة لتدريب في مجاالتتقديم املساعدة الفنية وا

 .املركزيةوبنوكها  األعضاء

 :مبادئ صندوق النقد الدولي (2

 :هناك عدة مبادئ يقوم عليها الصندوق نذكر منها

 سعر الصرف يعتبر من املسائل ذات األهمية الدولية-

 تحقيق املصلحة السياسية واالقتصادية بإيجاد تجاري متعدد األطراف-

 .ني عجزا والدول الفائضاختالل ميزان املدفوعات يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدول التي تعا-

 : أهداف صندوق النقد الدولي (3

 : لدى صندوق النقد الدولي عدة أهداف يعمل على تحقيقها من بينها –

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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تشجيع التعاون الدولي في امليدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تيهئ سبل التشاور و التآزر فيما  .1

 .يتعلق باملشكالت النقدية الدولية

صرف والعمل على تجنب اتجاه الدول إلى إجراء تخفيضات متبادلة في تحقيق استقرار أسعار ال .2

 .أسعار اصرف اا العمالت

تسيير عملية التوسع والتوازن في نمو التجارة الدولية واملساهمة بالتبعية والتشجيع والحفاظ  .3

 .على مستويات عالية من التوظيف والدخول الحقيقية

 .ل األعضاء كهدف أولي للسياسة االقتصاديةتنمية وتطوير املواد اإلنتاجية لكل الدو  .4

املساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة األطراف فيما يتعلق باملعامالت الجارية بين البلدان  .5

 األعضاء وإلغاء القيود املفروضة على عمليات الصرف واملعرقلة لنمو التجارة العاملية

موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية, كي  تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء من خالل استخدام .6

تتمكن من إزالة أسباب العجز في ميزان املدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء 

 .الوطني أو الدولي

 تحقيق اإلستقرار النقدي و الدولي و تثبيت سعر الدوالر بالذهب

 : دور صندوق النقد الدولي (4

 : للصندوق عدة أدوار نذكر منها

 قبة التطورات و السياسات االقتصادية و املالية في البلدان األعضاء على املستوى العالمي مرا

 : عاما من أمثلة ذلك نذكر 50بتقديم املشورة لهم استناد إلى الخبرة التي اكتسبها منذ أكثر من 

  2000حث املجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية ألداء اقتصادها لعام 

على تنشيط النمو من خالل )انخفاض أسعار الفائدة ( تشجيع إعادة الهيكلة في الشركات و 

 البنوك

  إقراض البلدان األعضاء التي تمر بمشكالت في موازين مدفوعاتها ليس فقط إلمدادها بالتمويل

األزمة املؤقت بل لدعم سياسات التصحيح و اإلصالح الرامية إلى حل مشكالتها األساسية مثل : 
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مليون دوالر أمريكي  21حيث ساعد كوريا بتعهده تقديم  1998- 1997املالية اآلسيوية في الفترة 

 .ملعاونتها في تحسين اقتصاد و التعافي من الكساد

  تقديم املساعدة الفنية و التدريب في مجاالت خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان األعضاء و

مساعدته دول البلطيق و روسيا و غيرها في إنشاء نظام خزانة  بنوكها املركزية ومن أمثلة ذلك:

 .لبنوكها املركزية و هذا عند انهيار اإلتحاد السوفياتي

 تدعيم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عمالتها. 

  دون نمو و  إقامة نظام للمدفوعات متعددة األطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول

 تنشيط التجارة الدولية

  توفير السيولة الدولية لتسوية املدفوعات خالل زيادة اإلحتياطات و قد استخدم في ذلك ما

 .يسمى : حقوق السحب الخاصة

قد الّدوليّ  (5
ّ
 :هيئة صندوق الن

قسم هيئة صندوق الّنقد الّدولّي إلى املجالس اآلتية
ُ
 :ت

الّدولّي مجلس املحافظين )وهم وزراء املالية أو مدراء البنوك مجلس الحكام: يرأس صندوق الّنقد  –

مة والتي يصل عددها إلى 
ّ
ل كّل منهم واحدة من الّدول األعضاء في املنظ

ّ
 180املركزية كل  في بلده(، ويمث

ى  –دولة، ويتم تنظيم اجتماعات سنوية لهذا املجلس ملناقشة قضايا الّصندوق. 
ّ
املجلس الّتنفيذي: يتول

ف هذا املجلس من أربع  وعشرين امل
ّ
قة بالّصندوق، ويتأل

ّ
جلس الّتنفيذّي إدارة العمليات اليومية املتعل

 فردية؛ وهي: 
ً
لون بلدانا

ّ
 يجتمعون ثالث مّرات في األسبوع على األقّل، ثمان مدراء منهم يمث

ً
 تنفيذّيا

ً
مديرا

ية الّسعودية، واململكة املّتحدة والواليات الّصين، وفرنسا، وأملانيا، واليابان، وروسيا، واململكة العرب

ل املدراء الستة عشر املتبقيين بقية الدول األعضاء
ّ
 .املّتحدة األمريكية، ويمث

مجلس اإلدارة: يترأس مجلس اإلدارة املدير اإلدارّي الذي يعّينه املجلس ملّدة خمس سنوات قابلة  –

في الّصندوق الذي يص
ّ
ف من أكثر من  2700ل عددهم إلى للّتجديد، وهو ُيشرف على موظ

ّ
 .دولة 140موظ

 لتحقيق فعاليته. 
ً
 الزما

ً
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه األعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصرا

،  183ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان األعضاء البالغ عددهم 
ً
بلدا

 بأن كل عضو في فريق  –م املدير العام وثالث نواب للمدير العام وهيئة موظفين دوليين يقوده
ً
علما
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اإلدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصالحيات املفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير 

 .أعمال الصندوق من مجلس املحافظين، صاحب السلطة اإلشرافية العليا

ن لكل البلدان األعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق ومجلس املحافظين، الذي يضم ممثلي

 خالل االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي 
ً
النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنويا

عادة ما يكون هو وزير املالية أو محافظ البنك  –والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ 

ومحافظ مناوب. ويبت مجلس املحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه  –ذلك البلد  املركزي في

 .فوض املجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات املتعلقة بأعمال الصندوق اليومية

 في إطار لجنة 
ً
ويجري النظر في قضايا السياسات األساسية املتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنويا

ين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية، )وهي التي كانت تعرف باسم من املحافظ

(. أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق 1999اللجنة املؤقتة حتى سبتمبر 

سياسات التنمية  النقد الدولي و البنك الدولي، فهي تقدم املشورة إلى املحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول 

 .واملسائل األخرى التي تهم البلدان النامية

 :دور الصندوق  (6

أي نظام املدفوعات الدولية  –صندوق النقد الدولي هو املؤسسة املركزية في النظام النقدي الدولي 

 .وأسعار صرف العمالت الذي يسمح بإجراء املعامالت التجارية بين البلدان املختلفة

نع وقوع األزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان املختلفة على اعتماد سياسات ويستهدف الصندوق م

صندوق يمكن أن يستفيد من موارده األعضاء الذين  –كما يتضح من اسمه  –اقتصادية سليمة، كما أنه 

ف يحتاجون إلى التمويل املؤقت ملعالجة ما يتعرضون له من مشكالت في ميزان املدفوعات. تتضمن األهدا

القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو املتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار 

أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافس ي لقيم العمالت، وإجراء تصحيح منظم الختالالت موازين 

 .املدفوعات التي تتعرض لها البلدان

 

 

 مهام الصندوق  (7
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إشرافه على السياسات االقتصادية للبلدان األعضاء بأداء االقتصاد ككل ،  يهتم صندوق النقد الدولي في

وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء االقتصاد الكلي. ويشمل هذا األداء اإلنفاق الكلي )وعناصره األساسية 

مثل اإلنفاق االستهالكي واستثمارات األعمال( والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان 

 .أي ميزان معامالته مع بقية العالم –دفوعات في البلد املعني امل

 على السياسات االقتصادية الكلية للبلدان 
ً
أي السياسات املتعلقة بميزان  –ويركز الصندوق أساسا

وسياسات القطاع املالي بما في ذلك تنظيم البنوك  –الحكومة، وإدارة النقد واالئتمان وسعر الصرف 

 واملؤسسات املال
ً
 كافيا

ً
ية األخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماما

بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على  –للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء االقتصاد الكلي 

في هذه سلوك التوظيف واألجور، ويقدم الصندوق املشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته 

 من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، 
ً
املجاالت، بما يتيح مزيدا

أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير  –وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو االقتصادي القابل لالستمرار 

 .أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكالت ميزان املدفوعات

 :أهداف الصندوق  (8

 :مثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يليتت

تشجيع التعاون الدولي في امليدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تيهئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق -

 .باملشكالت النقدية الدولية

تيسير التوسع والنمو املتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي اإلسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من -

عمالة والدخل الحقيقي واملحافظة عليها، وفي تنمية املوارد اإلنتاجية لجميع البلدان األعضاء، على أن ال

 .يكون ذلك من األهداف األساسية لسياستها االقتصادية

العمل على تحقيق االستقرار في أسعار الصرف واملحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان -

 .التنافس ي في قيم العمالتاألعضاء، وتجنب التخفيض 

املساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما يتعلق باملعامالت الجارية بين البلدان -

 .األعضاء، وعلى إلغاء القيود املفروضة على عمليات الصرف واملعرقلة نمو التجارة العاملية
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 لها استخدام موار -
ً
 بضمانات كافية، كي تتمكن تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء، متيحا

ً
ده العامة مؤقتا

 .من تصحيح االختالالت في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي

العمل وفق االهداف املذكورة آنفا , على تقصير مدة االختالل في ميزان مدفوعات البلد العضو -

 .والتخفيف من حدته

 قتصاد العالميالرقابة على اال-

من املهام األساسية لصندوق النقد الدولي القيام بتقوية القطاعات املالية في الدول األعضاء من  

 :النواحي التالية

 .النواحي القانونية والتنظيمية والرقابية للمصارف ـ

 .ـ مدى كفاية رؤوس األموال

 .ـ أنظمة محاسبية معتمدة

 .ـ إدارة جيدة للشركات

 .ماذج واألنظمة الدوليةـ اعتماد الن

 .ـ التشجيع على االنفتاح ونشر اإلحصاءات

 .ـ الشفافية واملسؤولية

 :ويتعاون الصندوق في قيامه بهذه املهام مع

 .ـ القطاع الخاص في عمليات منع األزمات وحلها

دولي ـ املنظمات واملؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العاملية]ر[ وبنك التسويات ال

 .واملنظمات االقليمية األخرى 

كما يعمل الصندوق على تخفيف الفقر، واإلسهام في تخفيف الديون والغائها، وخاصة في الدول الرازحة 

 .Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) تحت وطأة الديون الثقيلة
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 من حزيران 
ً
ملساهمة في تخفيف الديون، م نحو ثالث وعشرين دولة من هذه ا2001ولقد استفادت اعتبارا

 .وكان منها تسع عشرة في إفريقيا

 : شروط العضوية و الدول األعضاء

 :شروط العضوية (9

يعمل الصندوق على مساعدة الدول في حل مشاكلها االقتصادية عن طريق تقديم القروض واالستثمارات 

حالة العجز في موازين  الفنية وهذا ماجعل بلدان العالم يلجئون إلى الصندوق لشدة معاناتهم من

 : مدفوعاتهم مما أدى بالصندوق وضع شروط لالنخراط فيه وكسب العضوية وهذه الشروط تتمثل في

 تحديد عملتها بالذهب أو بعملة أجنبية –

 االلتزام باالتفاقية و احترام الشروط املوضوعة –

 حرية دخول وخروج الدول من الصندوق  –

 يوما30حصته في مدة لتتجاوز  يجب على كل عضو جديد أن يقدم –

 .لدراسة طلب دخول أي دولة إلى الصندوق يجب أن يكون الطلب كتابي –

 .تحدد املدة بشهر لقبول أو رفض الطلب وهذا في حدود التفاوض مع الدول الطالبة لالنخراط –

ددهم أعضاء مؤسسين وع”بروتون وودز“اعتبر الصندوق الدول األعضاء الذين وقعوا على اتفاقية 

ثم 46مارس 14دول في 10,ثم أضاف 1945-12-31دولة حضرت املؤتمر وهذا قبل 44دولة من بين 29

 .عضو200,أما في الوقت الحالي فيقارب عدد األعضاء حاليا 47التحقت استراليا في 

تنتهي عضوية البلد بسحبها من الصندوق ويكون هذا األمر نافذا من تاريخ وصول اإلبالغ عن  –

 .االنسحاب
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 :الدول األعضاء (10

هي الدول التي قدمت طلب العضوية وتم قبوله ولكن العضوية في الصندوق تنقسم إلى أعضاء أصليين 

 وأعضاء آخرين

 األعضاء األصليين: 

هي تلك الدول التي شاركت ومثلت مؤتمر األمم املتحدة املالي والنقدي والتي قبلت حكومتها العضوية قبل 

31-12- 1945 

 آلخريناألعضاء ا: 

ولكن قبولها بعد ذلك فالعضوية اصبحت مفتوحة   1945 -12-31هم الذين لم يقبلوا العضوية قبل 

 لدول اخرى 

تلتزم بذات االلتزامات وما تضعه الهيئة الحاكمة من شروط,وهي تتضمن شروط االشتراك السارية على 

 .االعضاء الحاليين في الصندوق 

 :خدمات الصندوق ألعضائه (11

 :ق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلييساعد صندو 

استعراض التطورات املالية واالقتصادية الوطنية والعاملية ومتابعتها، وتقديم املشورة لألعضاء بشأن -

 .سياساتهم االقتصادية

إقراض األعضاء بالعمالت الصعبة لدعم سياساتهم املعنية بالتعديل واإلصالح التي تستهدف تصحيح -

 .املدفوعات وتشجيع النمو القابل لالستمرارمشكالت ميزان 

للعاملين في الحكومات  تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال املساعدة الفنية وتوفير التدريب -

تقديم املشورة بشأن السياسات  والبنوك املركزية، وذلك في مجاالت اختصاص الصندوق وخبراته.

مة لالقتصادات حسبما تقتض ي رقابة الصندوق، وما يرتبط ومن شأن املتابعة املنتظ واإلشراف العالمي

بذلك من تقديم املشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى األخطار قبل تحققها وتمكين البلدان 

 :ويمارس الصندوق دوره اإلشرافي بطرق ثالث األعضاء من التصرف في الوقت املناسب لتجنب أية متاعب.
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وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة مع فرادى البلدان األعضاء حول سياساتها  الرقابة القطرية ،-

، ألنها تستند إلى التفويض الوارد في املادة ”مشاورات املادة الرابعة“اسم  االقتصادية،. ويطلق عليها

 .الرابعة من ميثاق الصندوق 

االقتصادية واملالية وعقد مناقشات مع يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد املعني لجمع البيانات 

املسؤولين في الحكومة والبنك املركزي حول السياسات االقتصادية للبلد املعني. ويقوم الفريق باستعراض 

سياسات البلد االقتصادية الكلية )الخاصة باملالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف(، وتقييم 

قضايا السياسات الصناعية واالجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة مدى سالمة النظام املالي، وتفحص 

 إلى املجلس التنفيذي ، والنقاش ينشر في 
ً
وسالمة الحكم واإلدارة والبيئة وغيرها. ويقدم بعد ذلك تقريرا

شكل ملخص يصدره رئيس املجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء املجتمع الدولي والدروس املستخلصة من 

 على سياسات البلد املعنيالتجربة الدو 
ً
 مؤثرا

ً
 .لية وزنا

لرقابة العاملية، وهي تستتبع قيام املجلس التنفيذي للصندوق باستعراض االتجاهات والتطورات -

التي ” آفاق االقتصاد العالمي“االقتصادية العاملية. وتستند أهم االستعراضات من هذا النوع إلى تقارير 

 قبل االجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم ف
ً
ي العادة مرتين سنويا

 .للشؤون النقدية واملالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة،

 التفاقيات إقليمية. -
ً
الرقابة اإلقليمية، وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات املتبعة طبقا

ال، مناقشات املجلس التنفيذي للتطورات في االتحاد األوروبي ومنطقة ويشمل ذلك، على سبيل املث

اليورو واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.كذلك 

تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة املتعلقة بمجموعات مثل مجموعة البلدان 

 (APEC) سية السبعة ومجلس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا واملحيط الهادئالصناعية الرئي

 :املساعدات املالية (12

يقدم صندوق النقد الدولي لألعضاء مساعدات مالية متنوعة و متباينة حسبا لطبيعة وقيمة الحجز في 

من حدة موازين املدفوعات، و درجة االلتزام بالسياسات و اإلجراءات التي تهدف إلى التخفيف 

يقوم بمبادلة مبلغ من عملته بمقدار ما يعادلها من عمالت باقي  االضطرابات املالية و االقتصادية.

األعضاء اآلخرين أو بحقوق السحب الخاصة لديه ، و بعد الفترة املحددة املتفق عليها يعيد البلد املبلغ أو 
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ة الشراء, مما زاد في عملية االقتراض حقوق السحب الخاصة و هذه العملية االقتراضية من شراء و إعاد

 .بفائدة ذلك أن الصندوق يفرض رسوما على عمليات الشراء

 قروض الصندوق  (13

 :توجد أنواع مختلفة من القروض يقدمها الصندوق، منها

، وهو Stand- By Credit Arrangementـ قروض االستعداد االئتماني لدعم الدولة املعنية أو ما يسمى1

دولة املعنية، وتكون مدته من سنة الى سنة ونصف السنة، ويخصص ملعالجة املشكالت تمويل يعطى لل

 .القصيرة األجل ملوازين املدفوعات

وهي قروض تعطى للدولة املعنية، وتكون مدة  :Extended Fund Facility ـ قروض نافذة التمويل املمدد2

ت البنيوية، ويصاحبه عادة وضع برنامج القرض منها من ثالث الى أربع سنوات، وذلك ملعالجة املشكال 

 .تنموي ملعالجة هذه املشكالت

 املعروفة بـ« لخفض معدالت الفقر ودفع النمو»م إحداث نافذة تمويلية خاصة 1999ـ تم في عام 3

Poverty Reduction and Growth Facility وحلت محل نافذة التصحيحات الهيكلية:Enhanced 

Structural Adjustment Facility. 

وهو قرض يعطى ألجل  قصير  ملعالجة  :Contingent credit line ـ قروض التسهيل التمويلي التعويض ي4

 .مشكلة قصيرة. كما توجد قروض تقدم للدول في الحاالت الطارئة

 صفات اإلقراض املقدم من الصندوق  (14

 :تتصف القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي بأنها مشروطة بما يلي

 .اتباع السياسات )الشرطية( التي تحقق إعادة التوازن لالقتصادـ 1

 .ـ أنها محددة بمدة زمنية معينة2

 .ـ على املقترض تسديد هذه القروض قبل التسديد ألي دين آخر3

ـ على املقترض أن يدفع الفائدة السائدة في السوق إضافة الى رسم خدمة ورسم التزام باالضافة الى رسم 4

 .(surcharge) إضافي يسمى
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 .ـ االلتزام بالضوابط املحددة في كيفية الحصول على القروض5

 .ـ اجراء تقويم على مدى التزام املصرف املركزي باتباع األصول املحددة لعملياته6

ـ وإقراض الصندوق يمكن أن يشجع الدول الكبرى على أن تشاركه في اقراضه للدولة املعنية وبذلك يكون 7

 لقروض أخر 
ً
 .ى جاذبا

أما املعونات الفنية التي يقدمها الصندوق فهي تقديم النصح وكذلك املساعدة املالية في شكل تمويل  وِمَنح  

 .وخبراء وتجهيزات

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ثانيا: 

مقره  .البنك الدولي منها يتألفهو إحدى املؤسسات الخمس التي  لبنك الدولي لإلنشاء والتعميرا

، ودخل عقد تأسيس هذه اتفاقيات بريتون وودز إثر 1944 جويليةتم إنشاؤه في  اشنطنو  االجتماعي

ومن أهداف هذا البنك هو املساهمة في تمويل إعادة تعمير وبناء الدول الحليفة  27/12/1945يئة في اله

املتضررة من الحرب العاملية الثانية، وكذا تمويل املشاريع التنموية االقتصادية للدول األعضاء، وإعطاء 

الخاص األجنبي وتقديمها لقروض تنموية منتجة، وكذا املساهمة في تطوير املبادالت  لالستثمار األولوية

 .االستثمارات الدوليةالتجارية الدولية واملحافظة على ميزان مدفوعات الدول األعضاء وتشجيع 

نشئت مؤسسة التمويل الدولية وهو يعّد إضافة إلى
ُ
ووكالة التنمية الدولية  1956عام  التي أ

سة عام  في  الوظيفية إحدى الوكاالت املتخصصة ملنظومة األمم املتحدة التي تقوم على مبدأ ـ1960املؤسَّ

العمل الدولي املنظم، ويتمتع املصرف بالشخصية القانونية املستقلة باعتباره منظمة دولية حكومية، 

 .واشنطن مقرها

 أعضاءكل أعضاء البنك الدولي لإلنش
ً
 .، والعكس صحيحصندوق النقد الدولي اء والتعمير هم أيضا

 إلنشاء والتعميرالخدمات التي يقدمها البنك الدولي ل (1

من خالل شراكة البنك الدولي مع البلدان متوسطة الدخل والبلدان األفقر املتمتعة باألهلية 

 مالية مبتكرة، بما في ذلك املنتجات املالية )القروض 
ً
االئتمانية، يتيح البنك الدولي لإلنشاء والتعمير حلوال

االستشارية )شاملة على أساس استرداد  والضمانات ومنتجات إدارة املخاطر(، واملعرفة والخدمات

 .التكاليف( لحكومات البلدان األعضاء على الصعيدين الوطني ودون الوطني

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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ويمول البنك الدولي لإلنشاء والتعمير االستثمارات في جميع القطاعات، ويقدم املساندة الفنية والخبرات 

بلدان املقترضة بالتمويل الضروري املتخصصة في مختلف مراحل املشروع. وال تزود موارد البنك ال

عتبر أداة مهمة لنقل املعارف العاملية واملساعدة الفنية
ُ
 ت
ً
 .فحسب، ولكنها أيضا

وتساعد الخدمات االستشارية في مجال الديون العامة وإدارة األصول الحكومات ومؤسسات 

 .املوارد املالية وزيادتها القطاعات الرسمية واملنظمات اإلنمائية على بناء القدرات املؤسسية لحماية

جهود الحكومات الرامية لتدعيم إدارة الشؤون  IBRD - ويساند البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

املالية العامة، وتحسين مناخ االستثمار، ومعالجة االختناقات التي تعوق تقديم الخدمات، وتعزيز 

 .السياسات واملؤسسات

 يرتمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعم (2

يحصل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على معظم موارده املالية في األسواق املالية العاملية. وقد 

مليار دوالر من القروض لتخفيف حدة الفقر في مختلف أنحاء العالم  500أتاح له ذلك تقديم أكثر من 

 بأنَّ رأس املال الذي دفعته حكومات البلدان املساهمة1946منذ عام 
ً
 .مليار دوالر 14يبلغ حوالي  ، علما

. وتتيح له 1959منذ عام  AAA ويتمتع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بدرجة التصنيف االئتماني

هذه الدرجة املرتفعة االقتراض بتكلفة منخفضة، وتمكين البلدان النامية متوسطة الدخل من الحصول 

ضمان مض ي املشروعات اإلنمائية قدًما على نحو على رأس املال بشروط جيدة وميسورة ــ مما يساعد على 

 .أكثر استدامة، مع استكمال أو حفز تمويل القطاع الخاص في أغلب األحيان

 من العائد على حقوق ملكيته، ومن هوامش 
ً
 سنويا

ً
ويحقق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير دخال

وتغطي هذه العائدات مصاريف التشغيل أسعار الفائدة الصغيرة التي يحتسبها على القروض التي يقدمها. 

 منها يتم تحويله 
ً
الخاصة بالبنك الدولي، وتذهب إلى االحتياطات لتعزيز املوقف املالي له، كما أن جزءا

 إلى املؤسسة الدولية للتنمية
ً
، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي ملساعدة البلدان األشد IDA - سنويا

 
ً
 .فقرا

 

 

 لعاملية منظمة التجارة اثالثا: 
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تعتبر منظمة التجارة العاملية اإلطار املؤسس ي الوحيد إلدارة اتفاقيات الجات )تهدف الجات إلى 

تحرير التجارة الدولية في السلع الصناعية عن طريق إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، ضمان مناخ 

املواد األولية، حسم املنازعات...( وفق دولي مالئم للمنافسة يسمح بالوصول إلى األسواق العاملية ومصادر 

 مبادئ حرية التجارة وعلى نطاق أوسع، لكي تتماش ى مع النظام التجاري الدولي الجديد.

I.  مبادئ منظمة التجارة العاملية 

 تتجسد في ما يلي:

 مبدأ التجارة دون تمييز .1

وااللتزامات وعدم  يقض ي هذا املبدأ ضرورة تحقيق املساواة بين جميع الدول األعضاء في الحقوق 

التمييز في املعامالت التجارية الدولية بين الدول األعضاء في االتفاقية، غير أنه يرد على هذا املبدأ بعض 

 االستثناءات تتمثل في:

  الترتيبات املتعلقة بالتبادل التجاري بين الدول النامية والدول األقل نموا حتى لو كانت غير

 شجيع التجارة بين هذه الدول،منتمية لتكتل اقتصادي بغية ت

  الترتيبات الحمائية للصناعات الناشئة في الدول النامية من أجل حمايتها من منافسة السلع

 األجنبية املماثلة،

  الترتيبات االقليمية املتعلقة بالتكتالت االقتصادية أو اتحادات جمركية أو مناطق التجارة الحرة

 خارجية وتشجيع تجارة الحدود،بين دولتين أو أكثر بغية التجارة ال

  الترتيبات املتعلقة بالعالقات التي تربط الدول الصناعية ببعض مستعمراتها من الدول النامية

 سابقا.

 مبدأ املعاملة الوطنية .2

يعني هذا املبدأ أنه يجب على األطراف املتعاقدة االلتزام بإعطاء معاملة للسلع املستوردة ال تقل 

تمنح للسلع ذات املنشأ الوطني فبمجرد عبورها الحدود يجب أن تعامل بنفس معاملة امتيازا عن تلك التي 

 املنتج املحلي.

 مبدأ االلتزامات والتخفيضات الجمركية املتبادلة .3
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يدعو هذا املبدأ إلى الحرية التجارية والزيادة درجة التغلغل في األسواق الدولية والقائم على أساس 

لرسوم الجمركية بين الدول األعضاء وإلغاء كافة القيود غير الجمركية التي مبدأ التخفيضات املتبادلة ل

 تعيق حركة التجارة بين الدول األعضاء.

 مبدأ الشفافية  .4

يقوم املبدأ على قاعدة أساسية وهي معرفة جداول االلتزامات التي تخص كل دولة عضو في 

جمركية النهائية التي تم االتفاق عليها وبشكل االتفاقية وما تتضمنه هذه الجداول من تثبيت للتعريفات ال

صريح، بحيث يسهل عملية متابعة أي إجراء مبني على القيود التعريفية عكس االجراءات التي تبنى على 

القيود غير التعريفية ألنه يصعب قياسه، من خالل نشر وبشكل فوري وواضح جميع القوانين املتعلقة 

أو التأمين أو الفحص أو االستخدام أو الخلط بالنسبة ألي طرف من  بعمليات البيع والشراء أو النقل

األطراف املتعاقدة سواء تعلق األمر بالتصنيف أو التقييم لألغراض الجمركية أو معدالت الضريبة 

 الجمركية أو الضرائب والرسوم األخرى على الواردات أو الصادرات أو املدفوعات.

 لناميةمبدأ املعاملة التفضيلية للدول ا .5

استثناءا على مبدأ عدم التمييز بين جميع األطراف املتعاقدة فأنه للدول النامية حماية الصناعات 

الناشئة من خالل تمتعها بإجراءات اضافية تسمح لها بمرونة كافية في تعديل هيكل التعريفة الجمركية 

لزيادة الكبيرة واملستمرة في الطلب وتطبيق قيود كمية الحتواء الخلل في ميزان املدفوعات الناتج     عن ا

 على الواردات املترتبة على برامج التنمية االقتصادية.

 مبدأ الوقاية .6

يقصد بهذا املبدأ اعطاء الحق لكل دولة عضو في املنظمة تواجه خطرا جسيما في ميزان مدفوعاتها 

ول النامية في اللجوء إلى أن تفرض حصصا أو قيود كمية على وارداته لحماية ميزان املدفوعات، كحق الد

 فرض القيود الكمية غير الجمركية لحماية بعض صناعاتها الوطنية الناشئة.

 

 

II. أهداف منظمة التجارة العاملية 
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 تتلخص أهداف منظمة التجارة العاملية كما يلي:

االشراف على تنفيذ مجموعة االتفاقيات املتعددة األطراف التي أسفرت عنها جولة أورغواي والتي  .1

تنظم العالقات التجارية بين الدول األعضاء والعمل على مراجعة واستعراض السياسات التجارية 

 للدول األعضاء،

تسوية املنازعات التي تنشأ بين الدول األعضاء في مجال التجارة الدولية، أو حول تنفيذ بعض  .2

 ة،االتفاقيات التجارية التي تتعارض مع بعض الدول األعضاء نتيجة لظروف معين

 ايجاد منتدى دائم للمفاوضات الجارية بين الدول األعضاء في املنظمة،  .3

 السعي إلى تحقيق التمية في جميع الدول األعضاء خاصة الدول النامية، .4

التعاون مع أركان النظام االقتصادي العالمي )صندوق النقد الدولي، البنك الدولي( بهدف تنسيق  .5

 الصعيد العالمي.عملية صنع القرارات االقتصادية على 
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 تمهيد

تصاعدت أزمة االئتمان الناجمة عن هشاشة منظومة الرهن  2008فى النصف الثانى من عام 

العقارى فى الواليات املتحدة األمريكية وذلك بعد االنهيار الكبير والصادم لبنك " ليمان براذرز" رابع أكبر 

ية والذى أصبح حلقة من حلقات األزمة العاملية املتفجرة والتى بنك استثمارى فى الواليات املتحدة األمريك

بدأت حلقاتها بعنف فى الواليات املتحدة األمريكية نتيجة ألزمة الرهن العقارى وما أرتبط بها من أزمة 

ائتمانية خانقة زلزلت القواعد الراسخة للمؤسسات املالية والجهاز املصرفى وامتدت حلقاتها بحكم 

 تداخل املالى الشديد عبر خريطة العالم إلى دول االتحاد األوروبى وغيرها من الدول األخرى.التشابك وال

وفى إطار هذه املقدمة يمكن تناول ماهية األزمة وأسبابها وآثارها ثم آثار األزمة على االقتصاد  

 الكويتى والدروس املستفاده منها .

 أسباب األزمة املالية األمريكية:أوال: 

م من أن السنتين األخيرتين قبل األزمة قد كشفتا الستار عن جوانب ضعف أصابت االقتصاد على الرغ

وذلك نتيجة لسوء  2008األمريكى، إال أن األزمة الحالية لم تبدأ تظهر بقوة إال فى منتصف شهر سبتمبر 

ية للممتلكات إدارة التمويل العقارى فى الواليات املتحدة حيث تعدت الرهون العقارية القيمة الحقيق

 تريليون دوالر، وأثر ذلك فى بورصات العالم نتيجة لعمليات التوريق . 2.3 بحوالى

وقد انعكست هذه األزمة فى بدايتها فى صورة إفالس بعض البنوك األمريكية الكبرى وإنهيار بعض 

بل وفى أوربا  املؤسسات املالية وشركات التأمين، وكذلك عدد من البنوك ليس فقط فى الواليات املتحدة

واليابان. وتبع ذلك إنهيار فى بورصات األوراق املالية على مستوى العالم فى صورة انخفاضات متتالية 

 تريليون دوالر فى البورصات األمريكية وحدها. 25بلغت خسائرها وفقا لبعض التقديرات أكثر من 

 ويمكن تلخيص أسباب هذه األزمة فى النقاط التالية:

راف الذى أصاب النظام املالى األمريكى، نتيجة لغياب الرقابة واملتابعة لتطبيق التسيب واالنح .أ 

القواعد والضوابط املوضوعة. ومن األمثلة التى أعلنت أن مديرا تنفيذيا إلحدى الشركات 

 مليون دوالر على مدى عشر سنوات . 350األمريكية صرفت له مكافآت بلغت قيمتها 

االئتمانى فى الواليات املتحدة على مدى سنوات عديدة سابقة خاصة  ترجع األزمة أصال إلى التوسع .ب 

فى مجال التمويل العقارى وذلك دون مراعاة للشروط السليمة ملنح هذا االئتمان، وذلك استنادا 
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إلى قوة الدوالر كعملة رئيسية للتسويات الدولية خاصة بعد خروج معظم دول العالم عن قاعدة 

لفوائض العاملية لدول العالم أجمع إلى الواليات املتحدة األمريكية الذهب، وبالتالى تدفق ا

لالستثمار فى سوق املال مما أتاح سيولة فائقة لدى الجهاز املصرفى األمريكى وارتفاعا غير مسبوق 

فى أسعار األسهم والسندات، وبالتالى انخفاضا كبيرا فى سعر الفائدة ومعدل االدخار بحيث 

تحدة األمريكية تعتمد على مدخرات الدول ذات الفائض أكثر منها املدخرات أصبحت الواليات امل

املحلية . وقد ساعد انخفاض سعر الفائدة فى الواليات املتحدة األمريكية على زيادة حجم 

االستثمار العقارى بشكل ضخم وبشروط ميسرة من حيث سعر الفائدة أو أجل القرض الذى 

ح املقترضين شروطا ميسرة للغاية خاصة فى السنوات األولى من عاما أو أكثر مع من 30يصل إلى 

 االقتراض . 

وللوقوف على حجم األزمة املالية وخطورتها، فإنه يمكن اإلشارة إلى بعض البيانات الخاصة بالرهون 

 (.15العقارية فى الواليات املتحدة األمريكية والتى أشعلت الشرارة األولى لألزمة املالية فى العالم )

 2008بعض مؤشرات أزمة الرهن العقارى فى الواليات املتحدة لعام 

 )تريليون دوالر(

 نسبة الرهن للناتج املحلى الرهن العقارى األمريكى الناتج املحلى األمريكى

14 5.13 96% 

 فى النظام املالى األمريكى بسبب االنعكاسات التى ترتبت على 
ً
 هيكليا

ً
وتشكل البيانات السابقة خلال

 حجم الناتج املحلى اإلجمالى للواليات املتحدة، 
ً
ارتفاع الرهون العقارية عالية املخاطر والتى تساوى تقريبا

وذلك بهدف تحقيق أقص ى نسبة من األرباح، مما أدى إلى انهيار قطاع العقارات فى الواليات املتحدة 

 دة فحسب ، وإنما فى مختلف بلدان العالم وامتداد األزمة إلى القطاع املالى واملصرفى ليس فى الواليات املتح

الوضع السابق على مدى سنوات عديدة شجع ذلك البنوك وشركات التمويل  مع استمرار .ج 

العقارى فى الواليات املتحدة األمريكية على توريق هذه املديونية العقارية فى شكل أسهم وسندات 

فظ االستثمارية لبنوك أوروبا وبنوك حملت درجة مرتفعة من التقويم املالى بحيث دخلت فى املحا

 إلى أن هذه األسهم والسندات تعكس 
ً
شرق آسيا فى الدول ذات الفوائض املالية الضخمة، استنادا

 ملكية عقارية قوية ضامنة للسداد . 
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وعمليات "التوريق" تعنى ببساطة قيام البنوك بتحويل ضمانات القروض التى تقدمها إلى أوراق مالية 

لى قروض جديدة ، وهذه القروض  الجديدة تقوم بنوك أو مؤسسات مالية أخرى بتحويل تحصل بها ع

جانب منها إلى أوراق مالية تحصل بها على قروض جديدة وهكذا، واستمرار هذه العملية يدخل البنوك 

 دوامة القروض املستمرة وحلقة غير مفرغة من االقتراض حتى تعجز عن السداد.

ة العامة للحكومة األمريكية نتيجة اإلنفاق الحربى والذى صاحبه عجز مع تعاظم عجز املوازن .د 

أكبر فى امليزان التجاري للدولة، بدأ تحول ملحوظ من الدوالر إلى العمالت الرئيسية األخرى فى 

التسويات الدولية، وبالتالي حدث انخفاض ملحوظ فى سعر صرف الدوالر وحجم التدفقات 

دة األمريكية ، انعكس على السيولة التى تمتعت بها سوق املال األمريكية املالية إلى الواليات املتح

والتى كانت تضمن االستمرارية فى الحلقة املفرغة السابقة ونجم عن ذلك سلسلة من العجز فى 

سداد املديونية العقارية.  وأيضا نتيجة لبوادر الكساد املقبل مع ارتفاع عبء املديونية على 

ق قدراتهم املالية خاصة مع انقضاء فترة السماح األولى املصاحبة للعديد من املقترضين بما يفو 

القروض العقارية ، توقف الكثير من املقترضين عن السداد وانعكس ذلك على قدرة شركات 

التمويل العقارى على سداد ديونها إلى البنوك ، مما أضطر العديد منها إلى إعالن توقفه أيضا عن 

مر الذى انعكس على درجة ثقة العالم فى هذه املؤسسات ، وبالتالى انتشرت سداد الودائع، األ 

موجة من التوقف لدى العديد من البنوك العاملية واملؤسسات املالية، مع امتداد موجة فقدان 

الثقة إلى أسواق املال العاملية التى واجهت موجات متتالية من االنخفاضات زادت من حدة أثر 

ما اضطر العديد من الحكومات الغربية ودول شرق آسيا إلى رفع ضمانها للودائع األزمة املالية م

 لدى بنوكها إلى أضعاف ماكانت عليه وذلك لوقف نزيف السحب املفاجئ على هذه البنوك .

أدى عدم التوافق بين النمو املتعاظم فى الثروة الورقية )ممثلة فى أسواق املال( والنمو املحدود فى  .ه 

يقية وتقلص القدرات العامة واالجتماعية للدول وتسلط اقتصاد االستهالك وتحرير الثروة الحق

األسواق املالية )حركة تداول العمالت تفوق بخمسين ضعفا حركة التجارة فى املنتجات(، أدى كل 

ذلك إلى أشكال غير متوقعة من الفوض ى فى االقتصاد الدولى، وعلى سبيل املثال فإن كل دوالر 

يقى فى العالم يقابله دوالران فى االندماجات واالستحواذات مما يتيح للشركات استثمار حق

الضخمة التى تنتقل إليها سلطة قيادة العالم أن تنفذ أهدافها االستراتيجية املتمثلة فى عدم 

االستثمار فى طاقات جديدة تؤدى إلى خفض األسعار، وإحكام السيطرة على األسواق العاملية، 

 

ه
ـ
- 



2008األزمة املالية ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ثامنالالفصل   
 

 
89 

املنافسة وزيادة األرباح ، وتخفيض املخاطر نتيجة الهيمنة على األسواق واملنافسة واإلقالل من 

 (.16املحلية داخل الدول )

 أهم آثار األزمة العاملية:ثانيا: 

شهدت بورصة نيويورك خسائر فادحة وإنخفض مؤشر داوجونز وغيره من املؤشرات الرائدة  .أ 

ضطراب املالى األمريكى ثقة املستثمرين فى على نحو غير مسبوق وهو األمر الذى حطم فيه اإل 

 سالمة االقتصاد .

وأعلن بنك " ليمان براذرز " رابع أكبر بنك إستثمارى أمريكى إشهار إفالسه رسميا، ويعتبر بنك 

% عقب خسائر 94براذرز هو أكبر ضامن أمريكى ألوراق الرهونات املالية ، وقد انخفضت قيمته السوقية 

ات املرتبطة بالرهونات من جهة أخرى، كما أن بنك "ميريل لينش"، وهو منافس لبنك قياسية فى اإلستثمار 

مليار دوالر لبيع نفسه لبنك "أوف  50ليمان وثالث أكبر بنك إستثمارى أمريكى ، قد أبرم صفقة قيمتها 

 الواليات املتحدة األمريكية" تحت ضغوط من منظمى السوق .

" إيه أى جى " ، التى تعد ثانى أكبر شركة تأمين أمريكية، وهى  كما أن املجموعة األمريكية الدولية

العمالق املالى الثانى الذى تضرر من أزمة سوق املال . قد رفضت ضخ أسهم خاصة لها وطلبت العون من 

 بنك اإلحتياطى الفيدرالى وكذلك الحال بالنسبة لبنك واشنطن "مينويثوال" الذى أعلن إفالسه  .

أثرت بالسلب على اإلقتصاد األمريكى بصفة عامة حيث يتوقع املراقبون دخوله وكل هذه العوامل 

البنوك  -فى حالة من الركود والكساد ، إضافة إلى التأثير العالمى لهذه األحداث على القطاعات املالية

 فى مختلف أنحاء العالم. -وشركات التأمين والبورصات

نات املالية الكبرى فى الواليات املتحدة األمريكية والدول اإلنهيار األول للبورصات تبعه إنهيار للكيا .ب 

األخرى وفقا لنظرية الدومينو . وذلك نظرا لتنوع حساب املستثمرين والشركات املستثمرة فى 

اإلقتصاد األمريكى . وأغلب من حقق خسائر فى أسواق الواليات املتحدة األمريكية حاول تعويضها 

ما أدى إلى نقل العدوى لهذه األسواق لتشهد مرحلة من اإلنهيارات فى األسواق العاملية األخرى م

 املتتالية موازية ملا حدث بالواليات املتحدة األمريكية.
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انعكست أيضا أزمة اإلئتمان على تراجع معدالت النمو فى كثير من الدول املتقدمة، ورغم قيام  .ج 

ى محاولة لتخفيف حدة أزمة اإلئتمان البنوك املركزية فى العديد من الدول الكبرى بضخ سيولة ف

 فإن معدالت اإلئتمان قد استمرت فى التراجع .

هناك دول كبيرة تعتمد فى نشاطها التصديرى على السوق األمريكية مثل اليابان والصين وكوريا  .د 

الجنوبية إلى جانب دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وقد انتقل األثر السلبى الحادث فى الواليات 

تحدة األمريكية إلى تلك الدول نتيجة ضعف الطلب األمريكى على صادرات تلك الدول. وقد عزز امل

من األثر السلبى على الدول األوروبية إرتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدوالر . مما زاد من 

 خطورة األزمة املالية .

البنوك وشركات التأمين  مما يزيد من خطورة األزمة املالية الراهنة أن آثارها لم تقتصر على .ه 

واملؤسسات املالية بما فى ذلك البورصات ، وإنما أصبح واضحا أنها تهدد اقتصاديات الدول ذاتها 

املتقدمة والنامية على السواء ، مما يهدد العالم بحدوث حالة من الركود االقتصادى قد تزداد 

  خلت فعال فى حالة الركود االقتصادىتفاقما ، وقد أعلن املسئولون فى الواليات املتحدة أنها قد د

، األمر الذى بدأ ينعكس على شركات اإلنتاج الكبيرة )صناعة السيارات( وعلى الصناعات 

املتوسطة والصغيرة على السواء ، وأعلن فى الواليات املتحدة أن قيمة مبيعات التجزئة قد 

دوالر وقدر له أن يتخطى حاجز مليار  455انخفضت ، كما أن العجز فى املوازنة األمريكية بلغ 

 . 2008التريليون دوالر مع نهاية 

ومن هنا فإن األزمة املالية لها أكثر من جانب يتعلق أحدها باألسواق املالية التى تراجعت   

وجانب آخر يتعلق باملصارف التى تعثرت واحتاج بعضها إلى زيادة رأسماله أو خرجت من السوق املصرفية 

اإلئتمان بالسوق الدولية ، والجانب األهم هو تراجع معدالت النمو بالدول املتقدمة   ، وهناك جانب نقص

وبالذات على املدى  -يضاف إلى ما سبق أن الدول النامية والفقيرة عليها أن تدرك أن هناك آثار لهذه األزمة

لغنية من آثار ستمثل تحديات عليها مواجهتها نتيجة ملا سيصيب الدول ا -العاجل واملتوسط والطويل

 ملواجهتها . -منفردة ومجتمعة -اقتصادية سلبية متتالية وهو ما يجب أن تركز هذه الدول جهودها
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 أهم اإلجراءات العامليه فى مواجهة األزمة:ثالثا: 

مليار دوالر وسط اتساع  700أقر مجلس الشيوخ األمريكى خطة إنقاذ مصرفية معدلة تبلغ قيمتها  .أ 

  250ية . ووفقا للخطة املعدلة فإنه سيتم تخصيص مبلغ نطاق األزمة العامل
ً
مليار دوالر فورا

مليار دوالر أخرى تحت تصرف  100لشراء الديون املعدومة من البنوك . على أن يبقى مبلغ 

مليار دوالر تحت طائلة مراجعة املجلسين . كما تضمنت الخطة املنقحة بنود  350الرئيس . و

 (. 17مة الضمان الحكومى ألموال املودعين فى البنوك األمريكية )جديدة . من بينها رفع قي

وملواجهة األزمة املالية الحالية وتذبذب األسواق املالية أعلن البنك االحتياطى الفيدرالى عن 

% ويأتى هذا اإلعالن الذى جاء على لسان رئيس 5تخفيض معدل سعر الفائدة بنسبة صفر فاصل 

 اجتماع إدارة البنك ليومين ملناقشة سبل إنعاش االقتصاد األمريكى .االحتياطى الفيدرالى بعد 

% ثم إلى واحد فاصل 2ثم إلى  25% إلى أثنين فاصل 3وبهذا انخفض معدل الفائدة خالل هذا العام من 

 . 2004% وهى أدنى نسبة تسجيل منذ عام 1%. ليصبح 5

رون واالقتصاديون أن يساعد على ويعد هذا التخفيض الثانى خالل شهر واحد ، ويأمل املستثم

تحسين القدرة االستهالكية والشرائية للمواطنين األمريكيين والحد من اإلحباط الذى ينتشر فى أوساط 

املؤسسات األمريكية . كما يأملون أن ينعش التخفيض كال من األسواق املالية التى سجلت خسائر فادحة 

 فى اإلنتاج بسبب أزمة القروض التى مست املستهلكين . . والقطاع العقارى الذى يشهد تراجعا كبيرا

مليار جنيه إسترلينى إلنقاذ  50أعلنت بريطانيا عن خطة حكومية غير مسبوقة تبلغ تكلفتها  .ب 

بنوكها. حيث عرضت على بنوك مثل رويال بنك أوف اسكتلند وباركليز وإتش إس بى س ى دعم 

 250ة . وكذلك أعلنت تقديمها ضمانا بقيمة رؤوس أموالها فى مقابل الحصول على أسهم ممتاز 

 مليار استرلينى ملساعدة البنوك على إعادة تمويل الديون .

فى فرنسا أعلن الرئيس نيكوال سركوزى أن فرنسا ستوفر ضمانات للقروض بين املصارف تصل  .ج 

صعوبات . مليار أخرى إلعادة رسملة البنوك التى تواجه  40مليار يورو إضافة إلى  320قيمتها إلى 

وتصب هذه اإلجراءات االستثنائية فى إطار الخطة التى تبنتها مجموعة دول منطقة اليورو فى قمتها 

 الباريسية  .
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فى الوقت نفسه أعلنت املستشارة األملانية عن خطة واسعة ملساعدة القطاع املصرفى تصل  .د 

 للقروض بين املصارف . مليار يورو، القسم األكبر منها على هيئة ضمانات 480قيمتها إلى نحو 

ماليين يورو  10مليون يورو. وأعلنت كل من النمسا وأسبانيا أيضا اعتماد  20أما هولندا فقد رصدت 

 لبنوكها كضمانات .

ماليين ومليونى يورو على التوالى . وبذلك تجاوزت الحصيلة املالية  4كما أعلنت إيطاليا والبرتغال تقديم 

 تريليون يورو. 5.1وروبى إلنقاذ األسواق املالية التى خصصتها دول االتحاد األ 

 اتخذت اليابان نفس خطى االحتياطى الفدرالى فى خفض سعر الفائدة وذلك فى أحدث  -هـ

 خطوة لحماية ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من األزمة املالية العاملية . وهذا الخفض       

 لعام . وقد خفض بنك اليابان املركزى هو األول من نوعه منذ سبعة أعوام ونصف ا      

 % . بعد أن وافق 5.0% بدال من 3.0الفائدة على القروض قصيرة األجل لتصل إلى       

 مجلس سياسة البنك على الخفض بتأييد خمسة أعضاء واعتراض أربعة فى ختام       

 اجتماع استمر ملدة يوم واحد .      

زية الرئيسية فى العالم تحاول السيطرة على الوضع من خالل ومنذ بداية األزمة والبنوك املرك 

 عملية االقراض بين البنوك ومن البنوك لألفراد من أجل السيطرة على معدل التضخم.
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 :تمهيد

 ماهية العوملةأوال: 

لمة تعتبر العوملة مصطلح جديد على اللغة ، فهي ليست مذكورة في معاجم اللغة القديمة ، وهي ك

مشتقة من كلمة عالم ، وقد أقرها معجم اللغة العربية بالقاهرة ، ويعد مصطلح العوملة هو الكلمة 

 ( .Globalizationاألنسب لترجمتها باللغة االنجليزية )

تعميم ش يء معين في العالم )لى أن املعنى املجرد ملصطلح عوملة هو إوقد ذهب معظم الباحثين 

ه بجعله يجري على نسق واحد .أجمع، أو السيطرة على العا
ّ
 (لم كل

 تعريف العوملة لغة واصطالحا : (1

 : العوملة لغة 

هي لفظ مشتق من كلمة عالم ، ومصدرها عوالم ، وتعني حرية انتقال وتدفق املعلومات ، واألفكار  

ت بين جميع املجتمعا ،والبشر أنفسهم ،واالعالمية ،األموال، واملنتجات الثقافية ورؤوس، والسلع، 

الحياة في العالم كمكان واحد أو قرية واحدة صغيرة ترفع الشركات العمالقة شعار   االنسانية حيث تجري 

 العوملة لتستطيع التداخل بين جميع الدول بال قيد .

 العوملة اصطالحا : 

ال يوجد تعريف محدد ، أو ثابت ملفهوم العوملة اصطالحا ، وذلك ألن الغرض األساس ي منها له عالقة 

الرأسمالية ، ولذلك اتجه العديد من الكتب الى ربط العوملة بنموذج الحضارة الغربية واألمريكية ، ويمكن ب

تعريفها على أنها توحيد العالم بصبغة واحدة ، تشمل جميع النواحي االجتماعية ، واالقتصادية ، 

 .قافة والفكرية ، بغض النظر عن الدين أو العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الث

متمحورة حول أربع عمليات أساسية، وهي؛ املنافسة، واالبتكار التكنولوجي، وانتشار  العوملة كلمة

 اإلنتاج، والتبادل والتحديث، فقد أدى ذلك إلى تعدد التعريفات املتعلقة بها والتي منها:

 :هي عبارة عن ظاهرة ظهرت نتيجة النمو والتزايد االقتصادي منظور علماء االقتصاد  
ً
متضمنة

كل األنشطة والعمليات التجارية من ناحية تسهيل آليات تبادل السلع، سواء في التصدير أو 

 االستيراد. 
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 :هي عبارة عن خضوع شعوب معظم بلدان العالم لسيطرة القوى  منظور علماء االجتماع

دهم العظمى وعلى رأسها األمريكية، من خالل بث ثقافتها وانتشارها بين عاداتهم، وتقالي

 وثقافاتهم، وأصبحت جزًءا ال يتجّزأ منهم.

  :هي عبارة عن الثورة املعلوماتية والتكنولوجية املتمثلة في ربط دول العالم  منظور علماء التقنية

 ببعضها البعض، والتي يّسرت سبل التواصل املتبادل بينهم.

  :على األساسيات  يمكن تعريفها على أنها نظام عالمي حديث وشامل، العتماده منظور عام

ومبادئ اإلبداع والتميز العلمي، مؤدًيا ذلك إلى التطور التقني املرتبط باألجهزة واالتصاالت 

والحصول على تصغير العالم عن طريق إلغاء املسافات وتمكين التبادل الثقافي، والفني، 

 .الميواالقتصادي، واالجتماعي، وغيرها، ليس على املستوى املحلي بل على املستوى الع

 أبرز أنواع ومظاهر العوملة (2

  أبرز أنواع وأشكال العوملة يمكن القول: هناك  

 إذا كنــــــت قـــــــد طرحــــــت علــــــى نفســـــــك ســــــؤال "ملــــــاذا واجـــــــه العــــــالم كلــــــه أزمـــــــة  :العوملــــــة االقتصــــــادية

علـــــــى الـــــــرغم أنهـــــــا أزمـــــــة مصـــــــارف فـــــــي أمريكـــــــا؟" فـــــــالجواب هـــــــو العوملـــــــة االقتصـــــــادية  2008اقتصـــــــادية عـــــــام 

والتجاريــــــة، الــــــدول اليــــــوم لــــــم تعــــــد تســــــعى لالكتفــــــاء الــــــذاتي الــــــذي يــــــؤمن لهــــــا العزلــــــة اآلمنــــــة، وإنمــــــا تســــــعى 

لالنــــــــدماج فـــــــــي النظـــــــــام االقتصـــــــــادي العـــــــــالمي قـــــــــدر املمكـــــــــن لالســـــــــتفادة مـــــــــن عمليـــــــــات التبـــــــــادل واالرتبـــــــــاط 

 .االقتصادي

 وقد ظهرت العوملة السياسية ألول مرة في العالم الحديث من خالل عصبة   :العوملة السياسية

األمم بعد الحرب العاملية األولى، ثم األمم املتحدة ومجلس األمن في الحرب العاملية الثانية، وهناك الكثير 

ثل في النزعات والصراعات من األمثلة على العوملة السياسة بعضها يتمثل بتحالفات الدول وبعضها يتم

 .الدولية الهادفة إلى بسط السيطرة والنفوذ

 من الحرب الباردة بين املحورين الشيوعي والرأسمالي كانت على العوملة، 
ً
والجدير بالذكر هنا أن جزءا

،
ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
 فكان الهدف وحاول كل من الطرفين بشتى الوسائل عوملة العالم على طريقته سياسيا

 .هو عوملة الشيوعية مقابل عوملة الرأسمالية

 وهي من أخطر أنواع ومشاكل العوملة، حيث تتمثل العوملة  :العوملة االجتماعية والثقافية

االجتماعية والثقافية باملنتجات الثقافية التي تأخذ صفة العاملية مثل بعض الروايات والكتب واألفالم 

ل ذلك سلسلة هاري بوتر الشهيرة وقبلها سلسلة شارلوك هوملز السينمائية والشخصيات الدرامية، ومثا

 كجزء من العوملة الثقافية 
ً
كغزو  واالجتماعيةودراكوال وغيرها، وينظر البعض إلى عادات الطعام أيضا

 .للعالم والبيتزا الهمبرجر

فذلك يعود إلى التأثير السلبي للعوملة  الثقافية أخطر أشكال العوملة؛ وأما عن سبب اعتبار العوملة 

https://www.hellooha.com/articles/2090-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/2090-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/2090-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/1742-%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1
https://www.hellooha.com/articles/1742-%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1
https://www.hellooha.com/articles/1742-%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1
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ية، فالعوملة الثقافية مؤثرة وغير متأثرة، الثقافية على االختالفات الثقافية والثقافات املحلية أو الوطن

بمعنى أنها عوملة باتجاه واحد، حيث يتم تصدير املنتجات الثقافية العاملية من الدول القوية والكبيرة 

 على االنتاج الثقافي األصيل في الدول املستوردة لصالح تقليد 
ً
باتجاه الدول النامية والفقيرة، ما يؤثر سلبا

 .النمط العالمي

من أمثلة املشاكل الناتجة عن العوملة الثقافية أن الزي التقليدي في الدول النامية على الرغم أنه مجرد و 

زي يتناسب مع طبيعة أصحابه ومناخهم وظروفهم؛ أصبح إشارة على التخلف، وعلى الجميع أن يتخلى 

 .للعصر واملوضة العاملية ليكون مواكبا عن الزي التقليدي لصالح الكاوبوي األمريكي

 تعتبر العوملة التقنية أو تكنولوجيا العوملة هي العمود الفقري  :العوملة التقنية والتكنولوجية

ووسائل التواصل  ملختلف مظاهر وأشكال العوملة، فوجود الوسائل السهلة مثل االنترنت

 .والوسائل املتطورة بتبادل املعلومات هو السبب الفعلي لتطور مفهوم العوملة االجتماعي

 هناك العديد من املحاوالت والتجارب التي يمكن تصنيفها كمظهر من  :أشكال أخرى للعوملة

 العوملة البيئية 
ً
أو العوملة األيكولوجية التي تهدف إلى تعميم النظام البيئي في مظاهر العوملة، منها مثال

 عوملة التعليم وعوملة العمل الخيري والتطوعي 
ً
العالم ملواجهة التحديات املناخية والبيئية، ومنها أيضا

 .وعوملة املوضة وغيرها من املظاهر التي يمكن تصنيفها كمظاهر أساسية أو فرعية للعوملة

 القتصادية العوملة اثانيا: 

تدفق رؤوس األموال عبر الحدود والتوسع املستمر واملتزايد لحدود  االقتصاديةتعني العوملة 

األسواق املتبادلة بين الدول، وتشير إلى الترابط اإلقتصادي املتزايد بين دول العالم، نتيجة لحركة السلع 

التي تخص النشاطات اإلنتاجية من أهم والخدمات عبر حدود الدول، وتعتبر األهمية املتزايدة للمعلومات 

، باإلضافة إلى سرعة تطوير العلوم والتكنولوجيا في األسواق التي االقتصاديةالقوى الدافعة للعوملة 

اقتصاد ذلك البلد الى جميع أنحاء العالم، وإستخدام هذه  انتشارتستخدم تلك األنظمة والتي ساهمت في 

ود في تطوير الصناعات في كل مصانع العالم. ومن أسباب أنتشار العابرة للحد االقتصاديةاملعلومات 

 هو تطور وسائل النقل حيث 
ً
تكاليف شحن البضائع ونقلها ملختلف  انخفضتالعوملة االقتصادية أيضا

اإلنتاج  اعتباردول العالم، مما فتح مجاالت جديدة لتسويق منتجات الدول خارج حدودها، ويمكن 

، فعلى سبيل املثال يتم إنتاج أجزاء سيارة ما في خمس دول االقتصاديةالعوملة العالمي كذلك من أشكال 

 
ً
 عن طريق البنوك االقتصاداتويمكن تعريفها كذلك بأنها ترابط عميق وتفاعل بين  .أو أكثر وتجميعها معا

ذا دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويتم ه ازديادالدولية والشركات متعددة الجنسيات مع 

 .الدولي والتجارة والصفقات املالية وغيرها اإلنتاجالترابط من خالل 

 فوائد العوملة االقتصادية (1

https://www.hellooha.com/articles/1330-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.hellooha.com/articles/1330-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.hellooha.com/articles/1330-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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أن العوملة تساهم في نشر الثروة على نحو متاسو  في العالم، والحد من  االقتصاديينيتفق معظم 

ردية في جميع أنحاء الصراعات الدولية، وزيادة كفائة األسواق، ويعتبرونها مفيدة لزيادة الثروات الف

 أن العوملة توفر الكثير من اإليجابيات ومنها: االقتصاديينالعالم، وهنالك إجماع بين 

  حيث يعزز من نقل التكنولوجيا والصناعات وإعادة هيكلة ونمو : األجنبي املباشر االستثمار

عبر الدول بشكل  الشركات العاملية، لذلك فإن الشركات العاملية بالعادة تقوم بنقل استثماراتها

 . مباشر، مما يساهم بشكل كبير في نمو التجارة

 يتم تحفيز تطوير تكنولوجيا جديدة بسبب املنافسة املتزايدة من العوملة  :االبتكار التكنولوجي

  االقتصادية داخل الدول، مما يساهم في تحسين الناتج املحلي وزيادة كفائته.

 بتحقيق توفيرات كبيرة في التكاليف واألسعار، مما تساهم العوملة  :تحسين مقياس االقتصاد

على الشركات املحلية الصغيرة التي تحاول  قد ينعكس سلبايساهم في نمو االقتصاد، لكنه 

 .املنافسة

 :ومنها السلبيات، بعض االقتصادية للعوملة أن يرى  من هنالك               

 أخرى، دول  على اقتصادها في الدول  بعض ادواعتم ترابط إلى العوملة تؤدي :املتبادل االعتماد .1

 في اقتصادية تقلبات حدوث عندما خاصة الدولة في إقليمي استقرار عدم في يتسبب قد والذي

 . عليها تعتمد التي البلدان داخل الشركات

 واملنظمات الجنسيات متعددة والشركات العاملية الشركات أن البعض يعتبر :الدولية السيادة .2

 . الشركات لتلك الكره موجات في يتسبب مما للدولة، الوطنية للسيادة ديدكته الدولية

 بشكل واألفراد الغنية الدول  بعض على مقتصرة بأنها العوملة منافع اعتبار يمكن :األسهم توزيع .3

 .سواء حد على والوطني الدولي الصعيدين على محتملة صراعات إلى يؤدي مما عادل، غير

 

 

 

 

 

 

 : من أبرزها اآلتي االقتصاديةللعوملة خرى أهناك عدة مظاهر 

و نتيجة لذلك قد ال يمكن للنعصر البشري في كثير من األحيان أن يلحق بتلك  :التغير السريع . 1  

 . التغيرات

 تحرر العمالت التجارية ،و يأتي كل ذلك ضمن املفهوم  االقتصادية:الحريات . 2
ً
كما يتضح أيضا
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 . سواق الحرة ،و كذلك األسواق التنافسيةالسوق ،و األ  باقتصادالخاص 

والثقافية و  ،االقتصاديةو ذلك ألن هناك تشابك هائل بين العوامل  :التشابك والتعقيد. 3

 .االجتماعية

و هذه اإلنجاز تعتمد بشكل جوهري على  :ظهور العديد من اإلنجازات على مستوى العالم . 4

 .األكاديميةعاملية و الجهود التي تبذلها الحكومة و املؤسسات ال

 . الذي أدى لظهور بيئة مشحونة بالنزاعات و الصراعات :الغموض الشديد . 5

الذي جعل العالم بمثابة قرية صغيرة حيث أصبح من املمكن  :زيادة التقدم التكنولوجي. 6

 .معدودةالتواصل بين األشخاص خالل دقائق 

ك بوضوح في التوزيع العادل للثروة و محاولة و تمثل ذل :النسبية االجتماعيةبرزت العدالة  . 7

 .املحليو الناتج ، و زيادة اإلنتاج عمل،توفير فرص 

 إيجابيات العوملة:  (2

 :تتمثل إيجابيات العوملة فيما يلي

 التجارة الحرة 

هي وسيلة لتبادل السلع واملوارد بين مختلف البلدان؛ أي يمكن للدول أن تتخصص في إنتاج سلع 

 :سبية )أي تنتج سلًعا بتكلفة أقل(. ولهذا التخصص عدة مكاسب تتمثل فيتتمتع بميزة ن

 أسعار مخفضة للمستهلك. 

  
ً

 .اختيار أكبر للسلع، على سبيل املثال الواردات الغذائية يمكنها اتباع نظام غذائي أكثر شموال

 أسواق تصدير أكبر للمصنعين املحليين. 

 بعض السلع وفورات اقتصادية في الحجم من خالل التخصص في. 

 منافسة أكبر. 

 

 حرية تنقل العمالة 

تقدم زيادة هجرة اليد العاملة مزايا لكل من العمال والبلدان املستفيدة، فإذا كانت دولة تعاني 

من بطالة مرتفعة، فهناك فرص متزايدة للبحث عن عمل في مكان آخر؛ حيث تساعد عملية هجرة 

 للغاية في االتحاد األوروبي؛ حيث هاجر كثير  العمالة أيًضا في تقليل التفاوت الجغرافي؛
ً

وهو ما كان فعاال

كذلك، يساعد البلدان التي تعاني من نقص العمالة في شغل  .من عمال أوروبا الشرقية إلى الغرب

الوظائف املهمة؛ فعلى سبيل املثال، احتاجت اململكة املتحدة إلى توظيف ممرضات من الشرق األقص ى 

ومع ذلك، هذه املسألة هي أيضا مثيرة للجدل للغاي؛ إذ يشعر البعض بالقلق من  .صلسد ما لديها من نق
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ا زائًدا على خدمات اإلسكان والخدمات االجتماعية في بعض 
ً
أن تسّبب حرية التنقل في العمل، ضغط

 مثل الواليات املتحدة تمنع املهاجرين إليها من البلدان األخرى 
ً

 .البلدان؛ ما جعل دوال

  رات اقتصادية في الحجمزيادة وفو 

ن العوملة من إنتاج السلع في أنحاء مختلفة 
ّ
يتجه اإلنتاج بشكل متزايد نحو الخصخصة؛ حيث تمك

 .من العالم؛ ما يؤدي إلى انخفاض متوسط التكاليف؛ وبالتالي انخفاض األسعار للمستهلكين

 منافسة أكبر 

افسة. ومع ذلك، فإن العوملة تعني أّن اعتادت االحتكارات املحلية أن تكون محمية بسبب قلة املن

 .الشركات تواجه منافسة أكبر من الشركات األجنبية

 زيادة االستثمار 

نت العوملة من زيادة مستويات االستثمار؛ إذ سّهلت على البلدان جذب استثمارات قصيرة 
ّ
مك

ا في تحسين وطويلة األجل؛ إذ يمكن أن تلعب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات دوًرا كبيرً 

 .اقتصاديات البلدان النامية

 سلبيات العوملة:  (3

 :العوملة فيما يلي سلبياتتتمثل 

 التجارة الحرة قد تضر باالقتصادات النامية (1

 ما تكافح البلدان النامية للتنافس مع مثيلتها املتقدمة؛ وبالتالي يرى البعض أن التجارة الحرة 
ً
غالبا

ها تؤثر بالسلب على الصناعات الناشئة في البلدان النامية لحاجتها إلى تفيد البلدان املتقدمة أكثر؛ كون

الحماية من التجارة الحرة. ومع ذلك، فإن البلدان النامية تتضرر غالًبا بسبب الحماية الجمركية، التي 

 .تفرضها االقتصادات الغربية على الزراعة

 التكاليف البيئية (2

ملتجددة، كما ساهمت في زيادة التلوث واالحتباس الحراري؛ زادت العوملة من استخدام املوارد غير ا

لذا يمكن للشركات االستعانة بمصادر خارجية بغرض اإلنتاج؛ حيث تكون املعايير البيئية أقل صرامة. 

 .ومع ذلك، يمكن القول إّن املشكلة ليست في العوملة بقدر ما هي الفشل في وضع معايير بيئية مرضية

 هجرة األدمغة (3

ن
ّ
 عن العمل بحرية أكبر. لذلك، تجد بعض الدول صعوبة في  تمك

ً
العوملة العمال من التنّقل بحثا

 .التمسك بأفضل العمال املهرة، الذين تجتذبهم أجور أعلى في أماكن أخرى 

 تنوع ثقافي أقل (4

 أدت العوملة إلى زيادة الهيمنة االقتصادية والثقافي، فمع العوملة أصبح التنوع الثقافي أقل؛ ومع

 .ذلك، ال يمكن تجاهل أّن العوملة فتحت العديد من الخيارات املتنوعة أمام البعض
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 املنافسة الضريبية وتجنب الضرائب (5

أن تنش ئ مكاتب في بلدان مثل  -Google و Amazon مثل -يمكن للشركات متعددة الجنسيات

حها عبر هذه الشركات برمودا ولوكسمبورج بمعدالت ضريبية منخفضة للغاية للشركات، ثم تحّول أربا

 في البلدان التي يمارسون فيها معظم أعمالهم، كما يعني 
ً
التابعة؛ ما يعني أّنهم يدفعون ضرائب قليلة جدا

زيادة ضريبة القيمة املضافة وضريبة الدخل، كما ُينظر إليها على أّنها منافسة غير عادلة للشركات املحلية 

 .التي ال تستخدم نفس اإلعفاء الضريبي

عني زيادة تنقل رأس املال، أن البلدان سعت إلى تشجيع االستثمار الداخلي من خالل تقديم أقل ت

ضريبة على الشركات. )على سبيل املثال تقدم أيرلندا معدل ضريبة منخفض للغاية(. وقد شجع هذا 

 .انخفاض ضريبة الشركات؛ ما يؤدي إلى أشكال أعلى من الضرائب األخرى 
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