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قال تعالى:

ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ ونَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ
وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
[اك


ب

لبق .]555 :

اإلهداء
إلى روح والدي العزيز؛ لو مني كؿ الحب والوفاء..
إلى والدتي الحبيبة أطاؿ اهلل في عمرىا وحفظيا مف كؿ مكروه وسوء..
إلى أخوتي وأخواتي؛ خير سند..
إلى أستاذي الدكتور الفاضؿ /فاروؽ دواس؛ الكممة والفكرة..
المحفز والداعـ باستمرار..
إلى الدكتور الفاضؿ /سمير أبو مدلمةُ ،
إلى مف كاف لو الفضؿ الكبيػر فػي اختيػار ىػذا الموضػوع والتطػرؽ إليػو فػي لقاءاتػو األخيػرة

بجامعة األزىر -غزة؛ الدكتور الفاضؿ /فواز أبو ستة كؿ الحب واالحتراـ..
إلى األصدقاء والزمالء األعزاء..
إلى ضحايا الرأسمالية وشعوب العالـ الثالث..
إلى الباحثيف عف وطف يتسع لمجميع ومف الجميع وألجؿ الجميع.
إلى ما تبقى مف فتات فمسطيف الكنعانية النازفة.
إلى جميع ىؤالء أىدي ىذا الجيد المتواضع.
لباحث


ت

الشكر والتقديــر
الحمػ ػػد هلل رب العػ ػػالميف والصػ ػػالة والسػ ػػالـ عمػ ػػى أشػ ػػرؼ األنبيػ ػػاء والمرسػ ػػميف نبينػ ػػا
محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد:
الحمػػد هلل الػػذي ال يحمػػد س ػواه ،والشػػكر هلل شػػك الر كمػػا ينبلػػي لجػػالؿ وجيػػو العظػػيـ،

سبحانو وتعالى ولي النعـ ،وبتوفيقو تتـ الصالحات ،القائػؿ فػي كتابػو الحكػيـ َك َمػف َشػ ْك
فَِإن َما َش ْك ْ لِ َنف ِا ِو﴾ [النمػؿ ،]44 :وصػمى اهلل وسػمـ عمػى أشػرؼ األنبيػاء وخػاتـ المرسػميف

نبينا محمد ،وعمى آلو وصػحبو أجمعػيف ،القائػؿ فػي الحػديث الشػريؼ العطػر ال شػك هلل
مف ال شك لناس .

وامتثػػاالل لقولػػو تعػػالى ولحػػديث نبيػػو –صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ -أتقػػدـ بخػػالص شػػكري

وامتنػاني لمػدكتور الفاضػؿ /اػم

مصػػطفى أبػك مػاهلل ،والػػدكتور الفاضػؿ /فػا كؽ مكاػػى

اك س ،ال ػ ػذيف تكرمػ ػػا بافش ػ ػراؼ عمػ ػػى ىػ ػػذه الرسػ ػػالة ،ووقفػ ػػا معػ ػػي ،وأعانػ ػػاني ،ونصػ ػػحاني
فجزىميػا اهلل
وأرشداني بتوجيياتيمػا ونصػائحيما حتػى وصػمت بالرسػالة إلػى مػا ىػي عميػو ،ا
عني كؿ خير ،وبارؾ فييما ،وجعميما ذخ الر لموطف والعمـ.

كما أتوجو بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة والتحكيـ ،الػدكتور /نا ـ حاػف

أبػػك جػػامع ،واألسػػتاذ الػػدكتور /محمػػا إب ػ ى ـ مقػػا ا ،عمػػى تفضػػميما بقبػػوؿ مناقشػػة ىػػذه
الرسػػالة والحكػػـ عمييػػا ،وعمػػى توجييػػاتيـ الرشػػيدة ونصػػائحيـ العمميػػة القيمػػة التػػي بػػال شػػؾ
أثرت الرسالة وأغنتيا ،فجزاىـ اهلل خي الر ،ووفقيـ وسدد خطاىـ.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األقارب واألصدقاء والزمالء.
أتقاـ بأامى آ ا

لشك ك لتقا


ث

ليـ جم عان..

لباحث

ممخص لا ا :

م ػػر االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ومن ػػذ النشػ ػ ة ف ػػي م ػػايو 1948ـ بع ػػدة م ارح ػػؿ؛ ك ػػاف أىمي ػػا مرحم ػػة

افصػػالح االقتصػػادي ،وتكمػػف أىميػػة الد ارسػػة فػػي ضػػرورة االىتمػػاـ بايثػػار االقتصػػادية المترتبػػة عمػػى
األزمة المالية العالمية ،وت ثيراتيا عمى االقتصاد افسرائيمي والسوؽ المالي بشكؿ خاص ،وبيذا المعنػى
فإنيػػا معنيػػة بتحميػػؿ البنػػي االقتصػػادية الكميػػة لمنظػػاـ ال أرسػػمالي وسياسػػاتو االقتصػػادية المنبثقػػة والقائمػػة

عمى نظريات النمو التمقائي والتي تنحى جانبال الشؽ االجتماعي مف ىذه السياسة.

ىدفت الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى العوامؿ التي أثرت عمى االقتصاد افسرائيمي ،ومراحؿ

تطػػوره منػػذ النش ػ ة وحتػػى الوقػػت ال ػراىف ،وكػػذلؾ تحميػػؿ األسػػباب التػػي كبحػػت جمػػاح ت ػ ثر سػػوؽ المػػاؿ

افس ػ ػرائيمي باألزمػ ػػة الماليػ ػػة العالميػ ػػة 2008ـ ،وبالتػ ػػالي االقتصػ ػػاد افس ػ ػرائيمي رغػ ػػـ امتػ ػػدادىا ألرجػ ػػاء
المعمػ ػػورة ،وضػ ػػرورة معرفػ ػػة ايثػ ػػار االقتصػ ػػادية واالجتماعيػ ػػة لمتح ػ ػوالت التػ ػػي ط ػ ػرأت عمػ ػػى االقتصػ ػػاد
افسػرائيمي فػػي العقػػديف األخيػريف ،وكػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى آثػػار العمميػػة السػػممية فػػي الشػػرؽ األوسػػط عمػػى

االقتصاد افسرائيمي.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي ييتـ بدراسة الظاىرة المعنية وتحميؿ أسبابيا

وتداعياتيا وسبؿ الحد مف آثارىا ،إضافة لممنيج القياسي مف خالؿ بناء نموذج لتفسير العالقػة السػببية
والػػذي ييػػدؼ الستقصػػاء أثػػر األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى سػػوؽ المػػاؿ افس ػرائيمي مػػف جيػػة ،ونمػػوذج

انحدار متعدد لقياس أثر متليرات السوؽ المالي عمى النمو االقتصادي في إسرائيؿ.

وتوصمت الدراسة إلى أف تعافي االقتصاد افسرائيمي مف ىزات أسواؽ الماؿ العالميػة ،ال يعنػي

بالضرورة أف السوؽ المالي افسرائيمي لف يتعرض في المستقبؿ ليزات عنيفة ،ذلؾ كوف األخيػر مػرتبط

باألسواؽ المالية المتقدمػة وبم اركػزه ال أرسػمالية رغػـ اسػتقاللو النسػبي عنيػا ،وأنػو فػي حػاؿ تقمػيص الػدعـ
األمريكػػي والمعونػػات المقدمػػة فس ػرائيؿ مػػف جيػػات متعػػددة ،فػػإف االقتصػػاد افس ػرائيمي وأس ػواقو الماليػػة

ستكوف عرضة لألزمات ،ولف تستطيع مواصمة النمو والتنمية االقتصادية بالوتائر الراىنة.

وأوصت الدراسة إسرائيؿ بضرورة تنفيػذ قػ اررات الشػرعية الدوليػة فػي إقامػة سػالـ عػادؿ ومتػوازف

مع الفمسػطينييف والعػرب كػي تسػتطيع مواصػمة األداء االقتصػادي الكفػؤ التػي تحققػو فػي الوقػت الػراىف،

وضػػرورة تقمػػيص الف ػوارؽ المذىمػػة فػػي الػػدخؿ بػػيف مواطنييػػا ،واالسػػتثمار الكثيػػؼ بقطاعػػات االقتصػػاد

الحقيقي وأىميا الزراعة المتطورة ،وصناعات اليايتؾ وبناء الكيبوتسات والموشاؼ ودعػـ حقػوؿ البحػث

العممي والتطوير ،وتنمية السوؽ المحمي وعدـ خنؽ االستيالؾ.


ج

Abstract
The Israel economy, since its beginning in 1948, has passed a number
of stages, the most important of which was the stage of economic reform.
The importance of this study lies in its concern of the economic
impacts of the global financial crisis and its influence on the Israeli economy
in particular. One of the main concerns of the study is to analyses total the
economic infrastructures of the capital economy and its economic policies
which are based on the theories of self-automatic development that discards
the social aspects of this policy.
The study aims at identifying the factors that influenced the Israeli
economy, its stages of development since the beginning hitherto. It also aims
at analyzing the reasons that restrained the global financial crisis in 2008 from
influencing the Israeli financial market and the Israeli economy despite its
global influence, The need to know the economic and social effects of the
changes that have occurred in the Israeli economy in the last two decades, as
well as to identify the effects of the peace process in the Middle East on the
Israeli economy.
The study used the descriptive analytic approach that concerns itself
with studying a special point of interest, analyzing it and methods of solving
it. This is in addition to the usage of the standard approach through building
up a model for explaining the causative relationship between the Israeli
economy and the global financial market on one hand and the model for
measuring the impacts of the financial market variables on the development
of the Israeli economy on the other.
The study reached to a conclusion that the escape of the Israeli
economy from the impacts of the financial market doesn’t necessarily mean
that this economy will not be a subject for more severe crises in the future.
The Israeli economy is linked to the financial markets of developed capital
countries despite its relative independence. Therefore, if USA minimizes the
financial support to the Israeli economy, this economy will suffer many crises
and will not be able to continue developing on the same current rate.
The study recommends Israel to apply the UN resolution for
establishing a just peace with the Palestinians and Arabs to be able to
continue developing its economy. It also recommends to minimize the big
differences between different peoples income in Israel and to invest in real
sectors of economy like agriculture, weapons industry and Hi-Tech,
Construction of the kibbutz and the moshav and support scientific research
and development programs fields, and the development of the domestic
market, and not to stifle consumption.
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لمقام :

شيد االقتصاد العالمي تطو الر ممحوظال في السنوات األخيػرة تمثػؿ باتسػاع عمػؿ األسػواؽ الماليػة

وبوتيرة مطردة وتحديدال منػذ بػدء األلفيػة الثالثػة ،ىػذا التوسػع الػذي شػيدتو األسػواؽ الماليػة تمثػؿ بارتفػاع
حجـ التداوؿ وسيادة الطملػة الماليػة عمػى المعػامالت االقتصػادية ،والتػي أدت إلػى تطػور الػنظـ الماليػة

اوالػػى تطػػور حجػػـ السػػيولة الدوليػػة وت ازي ػػد التعامػػؿ بالمشػػتقات الماليػػة واألدوات الماليػػة األخػػر ش ػػديدة
التعقيػػد والتػػي تعمػػؿ ضػػمف أسػػس معقػػدة مػػف اليندسػػة الماليػػة ،والتػػي شػػكمت أضػػعاؼ النػػاتج العػػالمي
الحقيقػػي مػػف السػػمع والخػػدمات ،وتسػػبب ذلػػؾ فػػي تفػػاقـ األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية والتػػي نجػػـ عنيػػا

حدوث تباطؤ في افنتاج العالمي ،وتراجع حجـ الطمب الكمي العالمي بشقيو االستيالكي واالسػتثماري،

وت ػ ثيرات ذلػػؾ االقتصػػادية الخطي ػرة عمػػى أداء االقتصػػاد العػػالمي؛ والػػذي شػػيد تػػدىو الر كبي ػ الر فػػي التبػػادؿ

التجاري وتراجعو بمستويات ىي األسوأ منذ عشرينات القرف الماضي ،وانعكس ذلؾ عمى الناتج المحمي

افجمػػالي ،والميػزاف التجػػاري وميػزاف المػػدفوعات ،ومػػا ي ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف تػ ثيرات اجتماعيػػة تمثمػػت بارتفػػاع
معدالت البطالة والفقر ،والفروؽ الشاسعة بيف األثرياء ومحدودي الدخؿ ،تمؾ الفروؽ أدت التساع حػدة
االحتجاجات العالمية المناىضة لمنظاـ المالي العالمي.

تعػػرض االقتصػػاد العػػالمي لمعديػػد مػػف األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية منػػذ القػػرف السػػابع عشػػر؛

وآخرىػػا األزمػػة الماليػػة العالميػػة فػػي أكت ػػوبر عػػاـ ( ،)2008والتػػي أصػػابت القطػػاع العقػػاري األمريك ػػي
وصػػميـ النظػػاـ المػػالي ،وكػػاف ليػػا تػػداعياتيا عمػػى المسػػتوي العػػالمي؛ حيػػث أدت إلػػى ت ارجػػع ألسػػعار

األسػػيـ ف ػػي األسػ ػواؽ المالي ػػة العالمي ػػة ،وانيي ػػار اواف ػػالس بع ػػض الش ػػركات الكب ػػر وتخف ػػيض التص ػػنيؼ
االئتماني لبعض الدوؿ اوافالس بعضيا ،وارتفػاع حجػـ الػديف العػاـ وتبػاطؤ النػاتج القػومي ،حيػث تُعتبػر
تمؾ األزمة األشد واألكثر حدة وعمقال منذ اندالع أزمػة الكسػاد الكبيػر والتػي تفجػرت بانييػار مؤشػر داو

جػونز لإلنتػاج الصػناعي والخػدماتي فػي الواليػػات المتحػدة األمريكيػة فػي الفتػرة ( ،)1932-1929حيػػث

أف كال األزمتيف تتشابياف معال في عدة مسببات وتتمحور تمؾ المسببات في سيادة الحريػة االقتصػادية،

واففراط في االقتراض ،وتزايد االعتماد عمػى النظػاـ المػالي والتوظيفػات الماليػة والتػي لػـ تجػد ليػا مكانػال
في قطاعات االقتصاد الحقيقي وبسبب ذلؾ تجاوز التوسع في السوؽ المالي إلى حد كبير معػدؿ النمػو
في االقتصػاد الحقيقػي المنػتج القػائـ عمػى تعظػيـ المػوارد االقتصػادية واسػتثمارىا فػي القطاعػات المنتجػة

التي تضيؼ قيمال اقتصادية حقيقية في المجتمع ،وتحػد مػف المشػكالت االقتصػادية واالجتماعيػة القائمػة
كالبطالة والفقر وتحفيز النمو االقتصادي.

كػػذلؾ اسػػتمرار حالػػة التشػػوه واالنح ػراؼ فػػي طبيعػػة عمػػؿ األس ػواؽ الماليػػة ،مػػف خػػالؿ انتقػػاؿ

االقتصػاد العػػالمي مػػف العمػػؿ فػي افنتػػاج السػػمعي واالسػػتيالؾ إلػػى عػدد محػػدود مػػف الرمػػوز والمؤشػرات

الماليػػة فػػي كبػػر األسػواؽ والبورصػػات العالميػػة ،وبػػذلؾ حػػدث انفصػػاؿ بػػيف رأس المػػاؿ النقػػدي والمػػالي
والتجاري عف رأس الماؿ افنتاجي الحقيقي ،وىو مف أبرز األسباب الرئيسػية النػدالع العػدد األكبػر مػف

س

األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية ،وتحديػػدال فػػي العقػػود الثالثػػة فػػي ظػػؿ اتسػػاع دائ ػرة العولمػػة الماليػػة ،وتمػػؾ

األزمػػة قضػػت عمػػى مضػػاجع النظريػػات التػػي تػػولي اىتمام ػال لممبػػادرات الفرديػػة دوف تػػدخؿ الحكومػػة فػػي

النشػاط االقتصػادي ،حيػث رافقػت األزمػات خططػال حكوميػػة لتحفيػز االقتصػاد والخػروج مػف حالػة الركػػود
والكساد اوانقاذ المؤسسات المالية اليالكة عبر زيادة افنفاؽ الحكومي وتقديـ افعانػات المناسػبة ،وضػ

مئ ػػات المالي ػػيف م ػػف ال ػػدوالرات لت ػػوفير الس ػػيولة النقدي ػػة الالزم ػػة لتحقي ػػؽ االس ػػتقرار الم ػػالي والنق ػػدي ف ػػي

اقتصادياتيا.

وعمى صعيد االقتصاد افسرائيمي ،فمقد شػيد ومنػذ النشػ ة فػي مػايو عػاـ ( )1948عػدة م ارحػؿ،

كػػاف أىميػػا العقػػود الثالثػػة األولػػى مػػف عمػػر إس ػرائيؿ ،والتػػي ارتكػػزت فييػػا السياسػػات االقتصػػادية عمػػى
التخطيط المركزي وسيطرة الدولة عمى الجانب األعظـ مف النشاط االقتصادي ك مر ضروري لدولة قيد

افنشػػاء ،كػػذلؾ فت ػرة افصػػالح االقتصػػادي والتػػي بػػدأت منػػذ العػػاـ ( ،)1985والتػػي رافقيػػا حػػدوث نقمػػة
نوعيػػة فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي تمثمػػت بانفتػػاح السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي عمػػى أس ػواؽ المػػاؿ العالميػػة

ضػػمف أجػواء مػػف الحريػػة شػػبو المطمقػػة ،حيػػث شػػيدت إسػرائيؿ فػػي العقػػود الثالثػػة معػػدالت نمػوال مرتفعػػة

قياس ػال بػػدوؿ الج ػوار ،وبػػبعض الػػدوؿ المتقدمػػة س ػريعة النمػػو ،ممػػا جعػػؿ أنظػػار االقتصػػادييف فػػي العػػالـ
تتجػػو نحػػو االقتصػػاد افس ػرائيمي ،والػػذي رغػػـ حالػػة الػػال اسػػتقرار النسػػبي ،وشػػنيا لممزيػػد مػػف العمميػػات

العسػػكرية ضػػد األ ارضػػي الفمسػػطينية والمبنانيػػة ،إال أف ذلػػؾ لػػـ يػػؤثر كثيػ الر عمػػى النشػػاط االقتصػػادي فػػي

إسرائيؿ ،والذي بقي يحقؽ مستويات نمو عالية نسبيال مقارنة بدوؿ الجوار ودوؿ العالـ الصناعي األكثر
تقػػدمال وتطػػو الر ،وكػػذلؾ قػػدرتيا عمػػى التخفيػػؼ مػػف حػػدة ووط ػ ة األزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػاـ (،)2008
وارتفػػاع حجػػـ االسػػتثمار األجنبػػي فػػي مناطقيػػا ،وتحقيػػؽ سػػوقيا المػػالي ألفضػػؿ أداء بعػػد شػػيور بسػػيطة

مف تفجر األزمة عمى الرغـ مف تحقيؽ دوؿ أوروبية لمعدالت نمو سالبة ،ىذه المؤشػرات افيجابيػة فػي
االقتصاد افسرائيمي والنمو السريع الذي حققو اقتصػادىا آثػار العديػد مػف التسػاؤالت عػف مصػادر النمػو
ونقاط القوة في االقتصاد افسرائيمي وعف ايليات التي تتبعيا الحكومة والبنؾ المركزي افسػرائيمييف فػي

كػػبح جمػػاح ايثػػار السػػمبية التػػي تحػػدث فػػي األس ػواؽ الماليػػة العالميػػة رغػػـ كثافػػة رأس المػػاؿ افس ػرائيمي
والييػػودي فػػي الخػػارج ،كمػػا أظيػػرت الخطػػة افس ػرائيمية االقتصػػادية التػػي اتبعػػت فػػي مواجيػػة األزمػػات
والصدمات االقتصادية عاـ ( )2008خطوات مف النوعية.

وأولػػت اىتمامػال لمشػاريع البنيػػة التحتيػػة ودعػػـ قطػػاعي الصػػحة والتعمػػيـ والبحػػث العممػػي وبػرامج

التطػػوير والضػػماف االجتمػػاعي ،أي رد االعتبػػار لتػػدخؿ الدولػػة بعػػد ق اربػػة عقػػديف مػػف تقمػػيص النفقػػات

الحكوميػػة اواعطػػاء القطػػاع الخػػاص الػػدور القيػػادي وال ارئػػد فػػي االقتصػػاد ،كمػػا أظيػػرت األزمػػة الضػػرورة

لتػػدخؿ الدولػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي ،ومػػا جػػر فػػي إس ػرائيؿ مػػف سياسػػات تحفيزيػػة وتكثيػػؼ افنفػػاؽ

الحكػػومي ىػػو امتػػداد لمتح ػوالت التػػي مػػرت بسػػرعة واسػػتمرت بيػػدوء تػػدريجي فػػي الػػدوؿ األكثػػر تقػػدمال


ش

كالوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة وأوروب ػػا ،كم ػػا أف تع ػػافي االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي م ػػف ىػ ػزات أسػ ػواؽ الم ػػاؿ

العالمية ال يعني بالضرورة أف السوؽ المالي لف يتعرض إلى ىزات مالية واقتصادية في المستقبؿ.

مشكم لا ا :

مر االقتصاد العالمي بالعديد مف التحػوالت والتليػرات ،والتػي كػاف أىميػا انػدالع األزمػة الماليػة

العالمية في العاـ ( ،)2008والتي أصابت القطاع المػالي وانتقمػت إلػى كافػة القطاعػات االقتصػادية فػي
أرجػػاء المعمػػورة ،وبسػػبب اتسػػاع دائ ػرة العولمػػة والتػػدويؿ عالمي ػال ،ونظ ػ الر الرتبػػاط سػػوؽ المػػاؿ افس ػرائيمي
واندماج ػػو ب سػ ػواؽ الم ػػاؿ العالمي ػػة ،حاول ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة ،البح ػػث ف ػػي أس ػػباب ان ػػدالع األزم ػػات المالي ػػة

العالمية ،وقياس انعكاساتيا عمػى السػوؽ المػالي افسػرائيمي ،ومػد قدرتػو عمػى التحػوط منيػا والتخفيػؼ
مف حدتيا ووط تيا إلى أدنى مسػتو ممكػف ،ولػذلؾ يمكػف صػياغة مشػكمة الد ارسػة فػي السػؤاؿ الرئيسػي

التالي:

 ما ىي انعكاسات األزمة المالية العالمية عمى سوؽ الماؿ افسرائيمي؟

ويتفرع مف التساؤؿ الرئيس ،العديد مف األسئمة الفرعية ،ويمكف إيجازىا بالنقاط التالية:

 -0مػػا ىػػي األسػػباب الرئيسػػية النػػدالع األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،وكػػذلؾ األسػػباب الحقيقيػػة الكامنػػة وراء
محدودية ت ثر سوؽ الماؿ افسرائيمي بتداعيات األزمة المالية العالمية؟

 -2مػػا ىػػو مػػد ارتبػػاط السػػوؽ المػػالي افسػرائيمي واندماجػػو فػػي أسػواؽ المػاؿ العالميػػة وتحديػػدال السػػوؽ
األمريكي منيا؟

 -3ىؿ يعود الفضؿ لمسياسات االقتصادية افسرائيمية بما فييا السياسة النقدية األكثر فعالية في الدوؿ
المتقدمة ،لمتقميؿ مف آثار األزمة إلى الحدود الدنيا؟

 -4ىػػؿ ل ػرأس المػػاؿ الييػػودي دو الر فػػي تجنػػب السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي مػػف األزم ػة الماليػػة العالميػػة،
وبالتالي محدودية الت ثر بيا؟

 -5مػػا ىػػو جػػوىر وسػػر تكػػويف رأس المػػاؿ الييػػودي فػػي الخػػارج ،وعالقتػػو باسػػتمرار ديمومػػة إس ػرائيؿ،
وتعافييا المستمر مف األزمات المالية واالقتصادية العالمية؟

 -6ما ىي انعكاسات التليرات في السوؽ المالي عمى قطاعات االقتصاد الحقيقي في إسرائيؿ؟

 -7كيػػؼ اسػػتفادت إس ػرائيؿ مػػف اتفاقيػػات السػػالـ مػػع الػػدوؿ العربيػػة ،فػػي تحقيػػؽ معػػدالت نمػػو مرتفعػػة
نسبيال قياسال بدوؿ الجوار؟

 -8ما ىي مصادر ونقاط القوة في االقتصاد افسرائيمي ،وىي المكاسب التي حققتيا إسرائيؿ مف جراء
احتالليا لألراضي العربية ،وشنيا لمعديد مف الحروب والتصعيدات العسكرية في أوقات مختمفة؟

 -9مػػا ىػػي أسػػباب الت ارجػػع فػػي أداء المؤشػرات االجتماعيػػة فػػي إسػرائيؿ ،وارتفػػاع وتيػرة الػػال عدالػػة فػػي
توزيع الدخؿ والثروة ،والفروؽ الشاسعة بيف األغنياء والفقراء ،ولماذا ال تؤدي االحتجاجات الشعبية


ص

افسرائيمية المنددة بسياسات الحكومػات افسػرائيمية ذات الفمسػفة النيػو ليبراليػة لتليػرات ممموسػة فػي

المجتمع افسرائيمي؟

 -04كيؼ يمكف لحيتاف وأباطرة الماؿ في إسرائيؿ الت ثير في االقتصاد والسياسة افسرائيمية ،ولماذا ال
يت ثروا بتراجع األوضاع األمنية وحالة الال استقرار سياسي وأمني في بعض السنوات؟

 -00ما ىي النتػائج االقتصػادية المتمثمػة فػي مواصػمة النمػو والتنميػة بالوتػائر الراىنػة فػي حػاؿ تقمػيص
المقدمة فسرائيؿ؟
الدعـ األمريكي والمعونات ُ

فضا

لا ا :

ػاء عم ػػى تس ػػاؤالت الد ارس ػػة ،وم ػػف خ ػػالؿ واق ػػع المش ػػكمة المتمثم ػػة بم ػػد تػ ػ ثر الس ػػوؽ الم ػػالي
بن ػ ل
افس ػرائيمي ب زمػػات أس ػواؽ الم ػاؿ العالميػػة ،وتسػػاؤالتيا الفرعيػػة ،ويمكػػف صػػياغة عػػددال مػػف الفرضػػيات
اوايجازىا بالنقاط التالية:

 -0يوجػػد عالقػػة بػػيف تفجػػر األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،وطبيعػػة النظػػاـ االقتصػػادي ال أرسػػمالي القػػائـ عمػػى
آليات تدميره ،والتي تمثؿ بتراجع حجـ الطمب الكمي الفعاؿ بشػقيو االسػتيالكي واالسػتثماري النػاجـ
ويعتبػ ػػر السػ ػػوؽ المػ ػػالي افس ػ ػرائيمي األقػ ػػؿ ت ػ ػ ث الر بسػ ػػبب نجاعػ ػػة السياسػ ػػات
عػ ػػف فػ ػػيض افنتػ ػػاجُ ،

المنتيجة في إسرائيؿ.
االقتصادية ُ
 -2ىنػ ػػاؾ ارتبػ ػػاط وانفتػ ػػاح كبيػ ػػر لسػ ػػوؽ المػ ػػاؿ افس ػ ػرائيمي ب س ػ ػواؽ المػ ػػاؿ العالميػ ػػة ومنيػ ػػا األمريكيػ ػػة
واألوروبية ،ويعود السبب إلى سيادة أجواء العولمة بوتيرة متسارعة في العقديف األخيريف.

 -3لعب ػػت السياس ػػة النقدي ػػة الت ػػي اتبعي ػػا مح ػػافظ البن ػػؾ المرك ػػزي افسػ ػرائيمي س ػػتانمي فيش ػػر والمتمثم ػػة
المػدار ،ومرونػة سػوؽ العمػؿ ،وتػدخؿ الدولػة المسػتمر فػي
باستقرار الشيكؿ اواتباع سياسػة الصػرؼ ُ

السوؽ النقدي ،دو الر رئيسيال في كبح جماح ت ثر إسرائيؿ وسوقيا المالي باألزمة المالية العالمية.

 -4لرأس الماؿ الييودي ونفوذه المتنامي في الدوؿ الرأسمالية والصناعية األكثر تقدمال؛ دو الر في التقميؿ
مػػف ح ػػدة ووط ػ ة تػ ػ ثر إس ػرائيؿ باألزم ػػات الماليػػة واالقتص ػػادية العالميػػة ،م ػػف خػػالؿ إمكاني ػػة خم ػػؽ

األزمات والتحوط منيا ،وانتقاؿ رؤوس األمواؿ تماشيال مع التليرات والتحوالت االقتصادية.

 -5يتمث ػػؿ ج ػػوىر وس ػػر تك ػػوف رأس الم ػػاؿ اليي ػػودي ف ػػي عممي ػػـ بالتج ػػارة والسمسػ ػرة وتقاض ػػي الفائ ػػدة
وتلملميػػـ االقتصػػادي ،اواقػراض الػػدوؿ والجيػػوش ألغػراض سياسػػية ،وكػػؿ ذلػػؾ سػػاىـ فػػي الحػػد مػػف
ت ػ ثر إس ػرائيؿ باألزمػػة الماليػػة واالقتصػػادية العالميػػة ،عبػػر تقػػديـ المعونػػات الالزمػػة لعمميػػة التنميػػة

االقتصادية في إسرائيؿ.

 -6ىناؾ عالقة سببية بيف النمو االقتصادي وسػوؽ المػاؿ فػي إسػرائيؿ ،حيػث أف السػوؽ المػالي يتػ ثر
مباشػرة بػ ي صػػدمة (موجبػػة أو سػػالبة) فػػي معػػدالت النمػػو االقتصػػادي فػػي إسػرائيؿ وكػػذلؾ العكػػس
صحيح.


ض

 -7سػػاىمت اتفاقيػػات السػػالـ العربيػػة -افس ػرائيمية ،والتػػي انطمقػػت فػػي تسػػعينات القػػرف العش ػريف فػػي

تحفيػػز النمػػو االقتصػػادي فػػي إسػرائيؿ ،واسػػتطاعت إسػرائيؿ تكييػػؼ ذلػػؾ فػػي رفػػع مسػػتويات نموىػػا،
وجذب االستثمارات األجنبية ،اواشاعة أجواء مف التفاؤؿ واالستقرار ،كذلؾ لـ تساىـ تمؾ االتفاقيات
بإحداث تحسف ممموس في مستويات المعيشة لبمدانيا.

ُ -8يعتبر تطور الصناعة التكنولوجية والبرمجيات المتطورة ،والمساعدات الخارجية ،وتراكـ رأس المػاؿ
المحتمة ،وفعالية السياسة االقتصادية
المادي والبشري ،واستلالؿ الموارد الطبيعية لألراضي العربية ُ
مف أىـ مصادر النمو في االقتصاد افسرائيمي.

 -9سػػاىمت السياسػػة االقتصػػادية النيػػو – ليبراليػػة المنتيجػػة فػػي إسػرائيؿ ،فػػي تعميػػؽ التفػػاوت الشاسػػع
ب ػ ػػيف األثري ػ ػػاء واألغني ػ ػػاء ،واتس ػ ػػاع الي ػ ػػوة ب ػ ػػيف الشػ ػ ػرائح المجتمعي ػ ػػة ،وف ػ ػػي المقاب ػ ػػؿ عمق ػ ػػت ذل ػ ػػؾ

االحتجاجػػات المنػػددة بتمػػؾ السياسػػة ،ورغػػـ ذروتيػػا إال أف عػػدـ تحقيقيػػا ألىػػدافيا يعػػود لعػػدـ وجػػود
أحزاب اجتماعية واعية لقيادة تمؾ االحتجاجات رغـ وجود بيئة خصبة لذلؾ.

 -04يمع ػػب كب ػػار رؤوس األمػ ػواؿ (حيت ػػاف الم ػػاؿ) ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،دو الر ف ػػي تس ػػخير القػ ػرار السياس ػػي-
االقتصادي لصالحيـ ،وكذلؾ ال يوجد ت ثير ممموس لألوضاع األمنيػة غيػر المسػتقرة نسػبيال عمػى
مصالح تمؾ الفئة المحدودة في االقتصاد افسرائيمي.

 -00تراجع الدعـ والمعونات الخارجية فسرائيؿ إف حدث سيرافقو تراجعال فػي وتيػرة النمػو والتنميػة فػي
إسرائيؿ وبػوتيرة سػريعة ،وعميػو لػف تسػتطيع كػبح جمػاح الصػدمات واألزمػات االقتصػادية العالميػة
وانعكاساتيا عمى إسرائيؿ في المستقبؿ.

أىم

لا ا :

تكمػػف أىميػػة الد ارس ػػة فػػي ضػػرورة االىتم ػػاـ بايثػػار االقتصػػادية المترتب ػػة عمػػى األزمػػة المالي ػػة

العالمي ػػة ،وت ثيراتي ػػا عم ػػى االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ،وم ػػد تػ ػ ثر الس ػػوؽ الم ػػالي افسػػرائيمي بتم ػػؾ األزم ػػة،
وعالق ػ ػػة ذل ػ ػػؾ بػ ػ ػ داء الن ػ ػػاتج المحم ػ ػػي افجم ػ ػػالي والميػ ػ ػزاف التج ػ ػػاري وميػ ػ ػزاف الم ػ ػػدفوعات ،وانعكاس ػ ػػاتيا
االجتماعية عمى البطالة والفقر والفروؽ الشاسعة بيف األثرياء ومحدودي الدخؿ ،وبكممات أخر تسػتمد

الدراسة أىميتيا مف راىنيتيا المعنية باشتقاؽ دروس الماضي واستشػراؼ المسػتقبؿ ،وبيػذا المعنػى فإنيػا

معنيػػة بتحميػػؿ البنػػي االقتصػػادية الكميػػة لمنظػػاـ ال أرسػػمالي وسياسػػاتو االقتصػػادية المنبثقػػة والقائمػػة عمػػى
نظريات النمو التمقائي والتي تنحى جانبال الشؽ االجتماعي مف ىذه السياسة.
ويمكف تحديد أىمية الدراسة مف خالؿ النقاط التالية:

 -0حاجة االقتصاديات المتقدمة والنامية عمى حد السواء ،في تحميؿ ودراسة التجارب العالمية الناجعػة
في التخفيؼ مف حدة األزمات المالية واالقتصادية ،ومنيا التجربة افسرائيمية التػي خرجػت متعافيػة

مف األزمة المالية العالمية خالؿ فترة محدودة ،إضافة لتجػارب بعػض الػدوؿ فػي جنػوب شػرؽ أسػيا


ط

التػػي تعافػػت مػػف األزمػػات الماليػػة السػػابقة وتحديػػدال األزمػػة الماليػػة األسػػيوية فػػي أكتػػوبر (،)1997
وحققػػت معػػدالت نمػػو س ػريعة جػػديرة بالد ارسػػة واالسػػتفادة منيػػا واشػػتقاؽ دروسػػيا لمعديػػد مػػف الػػدوؿ

بالعالـ.

 -2أىميػػة د ارسػػة ايثػػار المترتبػػة عمػػى األزمػػات الماليػػة العالميػػة ،وعالقتيػػا بالنػػاتج المحمػػي افجمػػالي،
والمي ػ ػزاف التجػ ػػاري ،ومي ػ ػزاف المػ ػػدفوعات؛ وانعكاسػ ػػاتيا االجتماعيػ ػػة عمػ ػػى البطالػ ػػة والفقػ ػػر والفػ ػػروؽ

الشاسعة بيف األثرياء ومحدودي الدخؿ.

 -3مس ػػاىمة األسػ ػواؽ المالي ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد االدخاري ػػة وتحويمي ػػا نح ػػو ف ػػرص وقنػ ػوات االس ػػتثمار
المنتجة ،وكػذلؾ تػ ميف السػيولة وتجميػع المػدخرات،
المتاحة وتحديدال ربطيا بالقطاعات االقتصادية ُ
عب ػػر تش ػػجيع ص ػػلار الم ػػدخريف ومح ػػدودي ال ػػدخؿ بالنش ػػاط االقتص ػػادي ،ود ارس ػػة الس ػػوؽ الم ػػالي

افسرائيمي ميمال في ذلؾ ،ويعود ذلؾ لمتزايد المتنامي لمشركات المحمية المدرجػة فيػو ،والقػادرة عمػى
حشػػد الم ػوارد الماليػػة المحميػػة ،وتوظيفيػػا فػػي قطاعػػات اقتصػػادية ميمػػة ومنيػػا قطػػاعي الصػػناعة

التكنولوجية والتصدير.

 -4تكمف أىمية الدراسة لجية أف األزمة المالية العالمية ( )2008تتشػابو فػي كثيػر مػف فصػوليا ،مػع
األزمػػة االقتصػػادية الكبػػر عػػاـ ( ،)1929حيػػث أف كألىميػػا قػػد تسػػببتا فػػي زعزعػػة االسػػتقرار فػػي

النظاـ الرأسمالي بكاممو ،وكاف ليا صفة دوريػة انطالقػال مػف ارتباطيػا الوثيػؽ باألزمػات االقتصػادية
الدوريػة فػي النظػػاـ ال أرسػمالي ،وأيضػا عمػػؽ تمػؾ األزمػة واخػػتالؼ أمػف ودرجػة حػػدة األزمػة مػف بمػػد

ألخػػر ،ويعػػود ذلػػؾ لجيػػة س ػرياف مفعػػوؿ قػػانوف النمػػو والتطػػور المتفػػاوت والمحكػػوـ بجيػػاز الػػثمف،
وآليات السوؽ الرأسمالية.

 -5أىمية التعرؼ عمى طبيعة االقتصاد افس ارئيمي كونو مف االقتصػاديات الصػاعدة ،ومصػادر نموىػا
ونقاط القوة والضعؼ في ىذا االقتصاد ،وكيفية استفادة دوؿ الجوار مف ذلؾ.

 -6حاجة المكتبة العربية واالقتصادية لدراسات تتعمؽ بماىية األزمات المالية العالمية ،وتحميؿ أسبابيا
وت ػػداعياتيا وس ػػبؿ عالجي ػػا ،وت ثيراتي ػػا عم ػػى االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ،وعم ػػى س ػػوقيا الم ػػالي ،وكيفي ػػة

االستفادة منيا ،اوامكانية اشتقاؽ الدروس المستقبمية.

أىا ؼ لا ا :

يمكف إبراز األىداؼ المرجوة مف الدراسة ،والتي يطمػح الباحػث بتحقيقيػا أثنػاء إعػداده لمد ارسػة،

ويمكف إيجازىا مف خالؿ النقاط التالية:

 -0التعرؼ عمى طبيعة عمؿ األسواؽ المالية ،وتطورىا التاريخي ،وكفاءتيػا وأىػـ مؤشػراتيا ونماذجيػا،
وكػػذلؾ عالقػػة العولمػػة الماليػػة وت ثيراتيػػا عمػػى تمػػؾ األس ػواؽ ،ودورىػػا فػػي االنفصػػاؿ بػػيف االقتصػػاد

العينػػي والمػػالي ،وأسػػباب ىػػذا االنفصػػاؿ واتجاىاتػػو المختمفػػة ،ومػػا ي ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف انػػدالع لألزمػػات
المالي ػػة واالقتص ػػادية عم ػػى الص ػػعيد الع ػػالمي ،ومحاول ػػة لتحمي ػػؿ أى ػػـ وك ػػاالت التص ػػنيؼ االئتماني ػػة

ظ

العالميػػة ودورىػػا الرئيسػػي فػػي تعزيػػز سياسػػة التضػػميؿ والتالعػػب والتحايػػؿ المػػالي ،وخمػػؽ األزمػػات
وتكييفيا بمػا يحقػؽ أكبػر قػدر ممكػف مػف المنػافع والمكاسػب االقتصػادية لحفنػة مػف كبػر الشػركات

الرأسمالية متعددة الجنسيات.

 -2محاول ػ ػػة لمتع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى مفي ػ ػػوـ األزم ػ ػػات المالي ػ ػػة العالمي ػ ػػة ،وأس ػ ػػبابيا وج ػ ػػذورىا ،وأنواعي ػ ػػا وأب ػ ػػرز
خصائصيا ومظاىرىا ومؤشراتيا.

 -3تحمي ػػؿ لواق ػػع األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة ع ػػاـ ( ،)2008وتحدي ػػد أس ػػبابيا وت ػػداعياتيا عم ػػى االقتص ػػاد
العػػالمي ،والتعػػرؼ عمػػى أىػػـ النظريػػات المفس ػرة لألزمػػات الماليػػة العالميػػة ،مػػع وضػػع رؤيػػة لمعػػالـ
الثالث لمخػروج مػف تمػؾ األزمػات ،وتقميػؿ حػدة صػدمتيا عمػى االقتصػاديات الناميػة ،والوصػوؿ إلػى

أق ػػؿ خس ػػائر اقتص ػػادية ممكن ػػة ،ومحاول ػػة لمتوص ػػؿ لنت ػػائج تتعم ػػؽ بعم ػػؽ ى ػػذه األزم ػػة ،ومالزمتي ػػا
ألسموب افنتاج الرأسمالي.

 -4محاول ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى عالق ػػة السياس ػػة االقتص ػػادية ب زم ػػة ال ػػرىف العق ػػاري ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة
األمريكيػػة ،وكيفيػػة حػػدوث الفقاعػػات السػػعرية ك حػػد أىػػـ محػػددات األزمػػة ،وتحميػػؿ ألىػػـ الخطػػط

المقترحة التي اُتبعت لمخروج مف األزمة المالية العالمية لمعاـ (.)2008
االقتصادية والحموؿ ُ
 -5محاولػػة لمتعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ التػػي أثػػرت عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي ،وم ارحػػؿ تطػػوره منػػذ النش ػ ة

وحتػػى الوقػػت ال ػراىف ،وأىمي ػا مرحمػػة افصػػالح االقتصػػادي  ،والتػػي اعتبػػرت انقالب ػال فػػي السياسػػة
االقتصادية في إسرائيؿ منذ العاـ ( ،)1985والتعرؼ عمػى تػ ثيرات الحػروب المختمفػة والتصػعيدات

العسكرية المتعددة عمى االقتصاد افسرائيمي.

 -6ضرورة معرفة ايثار االقتصادية واالجتماعية لمتحوالت التػي طػرأت عمػى االقتصػاد افسػرائيمي فػي
العقديف األخيريف ،والتعرؼ عمى آثار العممية السممية بالشرؽ األوسط عمى االقتصاد افسرائيمي.

 -7تحمي ػػؿ األس ػػباب الت ػػي كبح ػػت جم ػػاح تػ ػ ثر س ػػوؽ الم ػػاؿ افسػ ػرائيمي م ػػف األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة
( ،)2008وبالتالي االقتصاد افسرائيمي رغـ امتدادىا ألرجاء المعمورة.

 -8التعػػرؼ عمػػى بنػػود الخطػػة افسػرائيمية التػػي اتبعػػت لمواجيػػة األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،والػػدور البػػارز
لالقتصػػادي افسػرائيمي سػػتانمي فيشػػر محػػافظ البنػػؾ المركػػزي فػػي التقميػػؿ مػػف آثػػار األزمػػة لمحػػدود

الدنيا.

 -9التطػػرؽ لد ارسػػة قياسػػية لقيػػاس واستقصػػاء العالقػػة بػػيف مؤشػػر تػػؿ أبيػػب ) (TA-100ومؤشػػر داو
جونز لإلنتاج الصناعي والخدماتي األمريكي مف جية ،وقياس آثػار السػوؽ المػالي عمػى النمػو فػي

إسرائيؿ.

 -04تقديـ بعض التوصيات لمتخذي القرار السياسي واالقتصادي في األراضي الفمسطينية والعديد مف

دوؿ العػػالـ المتقػػدـ والنػػامي عمػػى حػػد الس ػواء ،والتػػي ُيتوقػػع منيػػا أف تسػػاىـ فػػي تحسػػيف المسػػتوي
االقتصادي ،وامتصاص األزمات االقتصادية في المستقبؿ.

ع

منيج

لا ا :

اعتمػػد الباحػػث فػػي تحميمػػو لمد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،إذ تػػـ د ارسػػة الظػػاىرة المعنيػػة،

وتحميؿ أسبابيا وجذورىا وت ثيراتيا االقتصادية ،حيث تـ تحميؿ األزمة المالية العالمية مف خالؿ البحث

بعمػػؽ فػػي أسػػبابيا والنظريػػات المفسػرة ليػػا ،وكػػذلؾ نتائجيػػا عمػػى االقتصػػاد العػػالمي ،ثػػـ تػػـ إسػػقاط ذلػػؾ
عمى االقتصاد افسرائيمي ،حيث تـ استقصاء أثر األزمة الماليػة العالميػة عمػى سػوؽ المػاؿ افسػرائيمي،
بعد التطرؽ ألىـ المراحؿ التي شيدىا االقتصاد افسرائيمي ،وتـ تعزيز ذلؾ بالعديػد مػف الجػداوؿ والتػي

اعتمػػدت مػػف المصػػادر الرسػػمية كالبنػػؾ الػػدولي ،وبعػػض تقػػارير افحصػػاءات العامػػة ،إضػػافة لمد ارسػػات
ُ
واألبحاث المنشورة ذات الصمة ،ولكتاب ولباحثيف وازنيف.
كػػذلؾ اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج القياسػػي ك ػ داة ميمػػة مػػف أدوات البحػػث العممػػي ،أمػػا فػػي

موضػػوع الد ارسػػة ،فمقػػد اسػػتخدـ الباحػػث نمػػوذجيف ،األوؿ؛ لد ارسػػة العالقػػة بػػيف مؤشػػر تػػؿ أبيػػب (TA-

) ،100ومؤشػػر داو جػػونز لإلنتػػاج الصػػناعي والخػػدماتي األمريكػػي ك ػ ىـ مؤشػػر عػػالمي فػػي بورصػػة

نيويػورؾ األمريكيػة ،وتػـ قيػػاس العالقػة السػببية بينيمػا مػػف خػالؿ سمسػمة بيانػات شػػيرية مػف الفتػرة ينػػاير

( )2000وحتى مارس ( ،)2015والثاني؛ لقياس آثر السػوؽ المػالي عمػى النمػو فػي إسػرائيؿ مػف خػالؿ
صياغة نموذج انحدار متعدد ليعبر عف مؤشرات ومتليرات السوؽ المالي وأثرىا عمى النمو االقتصادي

فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ خػ ػػالؿ الفت ػ ػرة ( ،)2014-1992وذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ طريقػ ػػة المربعػ ػػات الصػ ػػلر والصػ ػػيلة
المورغارتيمية ،ويمكف بياف النموذجيف المستخدميف في استقصاء أثر األزمة المالية العالميػة عمػى سػوؽ

الماؿ افسرائيمي كالتالي:

لنمكذج

كؿ :لعالق ب ف مؤش تؿ أب ب كمؤش ا ك جكن

م كي:

تػػـ صػػياغة نمػػوذج انحػػدار بسػػيط ليعبػػر عػػف العالقػػة مػػا بػػيف مؤشػػر السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي

ممػػثالل بمؤشػػر تػػؿ أبيػػب ) ،(TA-100ومؤشػػر داو جػػونز األمريكػػي خػػالؿ الفت ػرة مػػف ينػػاير ()2000
وحتػػى مػػارس ( ،)2015وتػػـ اختبػػار العالقػػة السػػببية بػػيف المؤش ػريف ،وكػػاف شػػكؿ النمػػوذج عمػػى النحػػو

التالي:

)TA = f (DW
حيث أف النموذج القياسي يتكوف مف عدة متليرات ،وىي كما يمي:




لمتغ

لمتغ

لمتغ

لتابع :مؤشر تؿ أبيب ).(TA-100

لماتقؿ :مؤشر داو جونز األمريكي ).(DW

لكىمي :وىي األزمة المالية العالمية ( :Dum )2008وىو متلير وىمي تػـ إدراج بيانػات

ىذا المتلير مف خالؿ إعطػاء الفتػرة مػف شػير (أغسػطس– ديسػمبر فػي العػاـ  )2008القيمػة (،)1
والتي تمثؿ الفترة الزمنية التي بدأ فييا ظيور األزمة المالية العالمية وذروتيا ،أما باقي الشيور فقػد

أعطيت القيمة ( )0عمى اعتبار أف األزمة لـ تكف موجودة.

غ

أما شكؿ النموذج بعد أخذ المورغارتيـ
L og(TP )  0  1Log (DW )   2 DUM  t

1  0 ,  2  0

حيث أف:

 :  0الحد الثابت.

 : 1تعبر عف مرونة متلير مؤشر داو جونز بالنسبة لممتلير التابع.
 :  2تعبر عف معامؿ المتلير الوىمي بالنسبة لممتلير التابع.
 :  tالخط العشوائي.

لنمكذج لثاني :نمكذج لق اس أث لاكؽ لمالي عمى لنمك القتصاام في إا ئ ؿ:

تػػـ صػػياغة نمػػوذج انحػػدار متعػػدد ليعبػػر عػػف مؤش ػرات ومتليػػرات السػػوؽ المػػالي ،وأثرىػػا عمػػى

النمو االقتصادي في إسرائيؿ خالؿ الفترة ( )2404-0992عمى النحو التالي:

) GDP  f (X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 , X 7 , X 8

حيث أف النموذج القياسي لمدراسة يتكوف مف عدة متليرات ،وىي كما يمي:

 المتلير التػابع :النػاتج المحمػي افجمػالي افسػرائيمي  GDPكػ ىـ مقػاييس النمػو االقتصػادي حسػب
النظريات االقتصادية.

 المتليرات المستقمة:

 :X1معدؿ الرسممة.

 :X2إجمالي قيمة األوراؽ المالية.

 :X3إجمالي القيمة السوقية لمشركات المدرجة.
 :X4معدؿ الدوراف.

 :X5معدؿ قيمة التداوؿ.

 :X6إجمالي االحتياطيات النقدية.

 :X7إجمالي عدد الشركات المحمية المدرجة في السوؽ.
 :X8صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.

أما شكؿ النموذج بعد أخذ المورغارتيـ:
Log (GDP )  0  1X 1   2 Log (X 2 )  3Log (X 3 )   4 Log (X 4 )  5 Log (X 5 ) 
6 Log (X 6 )  7 Log (X 7 )  8 Log (X 8 )   t
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  0


ف

حيث أف:

 :  0الحد الثابت.

 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8تعبر عف مرونات المتليرات المستقمة بالنسبة لممتلير التابع.
 :  tالخط العشوائي.

لحاكا لمكان

ك ل من :

 -0لحػػاكا لمكان ػ  :دولػػة إسػرائيؿ ،والتػػي تضػػـ األ ارضػػي التػػي احتمتيػػا عنػػوة عػػاـ ( ،)1948وىضػػبة
الجوالف السورية ،ومدينة القدس العربية ،وأجزاء مف جنوب لبناف.

 -2لحػػاكا ل من ػ  :م ارحػػؿ تطػػور االقتصػػاد افسػرائيمي لمفتػرة ( ،)2404-0948أمػػا الد ارسػػة القياسػػية
فتراوحت ما بػيف األعػواـ  ،)2405-0992وىػي الفتػرة التػي شػيدت نمػوال مطػردال فػي السػوؽ المػالي

افس ػرائيمي ،وت ازيػػد درجػػة انفتاحػػو واندماجػػو فػػي األس ػواؽ الماليػػة العالميػػة فػػي ظػػؿ أج ػواء العولمػػة،
إضػػافة النػػدالع العديػػد مػػف األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية فػػي العػػالـ فػػي تمػػؾ الفتػرة ،وأىميػػا األزمػػة

المالية العالمية في العاـ (.)2008

لا اا

لاابق :

بعػػد أف تػػـ تحديػػد مشػػكمة الد ارسػػة ،ومػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف تسػػاؤالت واستفسػػارات ،وبعػػد صػػياغة

الفرضػ ػػيات ،أصػ ػػبح مػ ػػف الضػ ػػروري اسػ ػػتعراض الد ارسػ ػػات واألدبيػ ػػات السػ ػػابقة ،التػ ػػي بحثػ ػػت فػ ػػي ىػ ػػذا
الموضػػوع ،س ػواء بشػػكؿ مباش ػرة عبػػر تطرقيػػا لألزمػػة الماليػػة وت ثيراتيػػا عمػػى االقتصػػاد العػػالمي ،ومنيػػا
افس ػرائيمي ،أو بشػػكؿ غي ػػر مباشػػر ك ػػالتي بحثػػت ف ػػي واقػػع االقتص ػػاد افس ػرائيمي وتطرق ػػت فػػي أح ػػد

محاورى ػػا أو ص ػػفحاتيا بالح ػػديث ع ػػف األزم ػػة المالي ػػة واالقتص ػػادية ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،واعتم ػػد الباح ػػث ف ػػي
توص ػػيؼ األدبي ػػات الس ػػابقة عم ػػى اس ػػتخداـ الكت ػػب والم ارج ػػع والرس ػػائؿ الجامعي ػػة والن ػػدوات والم ػػؤتمرات

العمميػة ،واألبحػاث المنشػػورة والمحكمػة ذات الصػػمة بالموضػوع ،ولقػد تػػـ تصػنيؼ الد ارسػػات السػابقة إلػػى
الدراسات المحمية ،والدراسات العربية ،والدراسات األجنبية ،ويمكف ذكرىا اوايضاحيا كالتالي:

أكالن :لا اا

لمحم :

 -5ا اػػػ لعباالػػػ ( )2014بعنػػػك ف" :اك اػػػكؽ فماػػػط ف لػػػألك ؽ لمال ػػػ فػػػي تمك ػػػؿ لتنم ػػػ
القتصاا لمفت (.")1155-5997

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى األدوات الماليػػة التػػي تقػػوـ مػػف خالليػػا سػػوؽ األوراؽ الماليػػة

بتقديـ التمويؿ الالزـ لمتنمية ،والتعرؼ عمى أىـ المتليرات لسوؽ األوراؽ المالية والتي تؤثر عمى معدؿ
الت ػراكـ ال أرس ػػمالي ،وك ػػذلؾ محاول ػػة فبػ ػراز واق ػػع التنميػػة االقتص ػػادية ف ػػي األ ارض ػػي الفمس ػػطينية وتحدي ػػد
معيقاتيػػا وسػػبؿ الػػتخمص منيػػا ،واسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وكػػذلؾ المػػنيج القياسػػي
مف خالؿ بناء نموذج قياسي يتكوف مف دالة واحدة تدرس العالقة بيف مجموعة مف المتليرات المسػتقمة

ق

والتي تعتبر متليرات السوؽ المػالي (معػدؿ قيمػة التػداوؿ ،معػدؿ الػدوراف ،معػدؿ الرسػممة السػوقية ،عػدد

الشركات ال ُمدرجة ،األوضاع السياسية) ،وأثر ذلؾ عمى المتلير التابع المتمثؿ بمعدؿ التراكـ ال أرسػمالي
كعامؿ أساسي لتحقيؽ التنمية االقتصادية.

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية بيف سوؽ فمسػطيف لػألوراؽ الماليػة وتمويػؿ التنميػة

االقتصادية ،ويعتمد اتجاه الت ثير بالسمب أو افيجاب عمى مقدار التليرات في قػيـ المتليػرات المسػتقمة،
حيث وجد ت ثير إيجابي لبعض المتليرات المستقمة وت ثير سمبي لمبعض ايخر.
مػ لمال ػ لعالم ػ ( )2008عمػػى أاػػعا لػػنفط

 -1ا اػ أبػػك منػػا ؿ ( )2013بعنػػك ف" :آثػػا

كط ؽ مك جيتيا في اكؿ مجمس لتعاكف لخم جي".

تناولػػت تمػػؾ الد ارسػػة األزمػػة الماليػػة العالميػػة وتطورىػػا ،وبحثػػت فػػي أسػػبابيا وتػػداعياتيا عم ػػى
االقتصػػاد العػػالمي ،وانعكاسػػاتيا االيجابيػػة والسػػمبية عمػػى االقتصػػاد العػػالمي واقتصػػاديات دوؿ مجمػػس

التع ػػاوف الخميج ػػي ،وى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى البح ػػث بعم ػػؽ ف ػػي ج ػػذور األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة ()2008
وبػػػداياتيا ،ومراحميػ ػػا ،والكشػ ػػؼ عػ ػػف أسػػػبابيا ،وتبيػػػاف آثارىػػػا عمػ ػػى أسػػػعار ال ػػنفط ،واسػػػتعراض آليػ ػػات

مواجيتيػػا بػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ،واعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي والمػػنيج التحميمػػي

لتحقيؽ أغراض الدراسة.

وتوصمت الدراسة إلى أف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي أقؿ عرضة لمت ثير بالتقمبات الحادة في

أسػػعار الػػنفط مػػف ذي قبػػؿ ،ويعػػود ذلػػؾ فتباعيػػا لسياسػػات ميمػػة منيػػا؛ تنويػػع قاعػػدة افنتػػاج ،والحفػػاظ
عمػػى احتياطياتيػػا مػػف الػػنفط لألجيػػاؿ القادمػػة إلػػى حػػد مػػا ،وتكػػويف صػػناديؽ اسػػتثمارية لمفػوائض الماليػػة
تس ػػتطيع ى ػػذه ال ػػدوؿ الرج ػػوع إليي ػػا وق ػػت الحاج ػػة ،وأث ػػرت األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة عم ػػى قيم ػػة الث ػػروات

الخميجيػػة المسػػتثمرة محميػال وخارجيػال مػػف قبػػؿ األفػراد والشػػركات والػػدوؿ ،وقػػد شػػممت االنعكاسػػات السػػمبية

لألزمة المالية (صناديؽ الثروة السيادية) ،والتػي فقػدت ( )%2.4مػف قيمتيػا عػاـ ( ،)2009وكػذلؾ فػإف
أس ػػعار ال ػػنفط تخض ػػع لمجموع ػػة م ػػف العوام ػػؿ والم ػػؤثرات وى ػػي العوام ػػؿ االقتص ػػادية المتمثم ػػة ف ػػي ق ػػو

الع ػػرض والطم ػػب ،واألوض ػػاع الجي ػػو سياس ػػية ،والعوام ػػؿ المناخي ػػة والبيئي ػػة ،والعوام ػػؿ النفس ػػية والنقدي ػػة،
وسيادة المضاربة ،وعامؿ الندرة.

اصالح لنظاـ لمالي لعػالمي لمك جيػ

 -3ا ا لف ( )2013بعنك ف" :ضك بط إاالم
القتصاا ".

مػا

تناولػػت تمػػؾ الد ارسػػة وبشػػكؿ أساسػػي طبيعػػة النظػػاـ االقتصػػادي العػػالمي ،ضػػمف وجػػود ضػوابط

إسالمية تستطيع كبح جماح ت ثره باألزمات واالنييارات االقتصػادية ،وبنػاءال عمػى ذلػؾ ،وىػدفت الد ارسػة

إلى الكشؼ عف األسباب الحقيقية فػي حػدوث األزمػات الماليػة وآثارىػا السػمبية عمػى االقتصػاد ،والبحػث

في الكيفيػة التقميديػة فػي مواجيػة مثػؿ تمػؾ األزمػات ،والتعػرؼ عمػى مػد إمكانيػة تطبيػؽ النظػاـ المػالي


ك

افسالمي بعد الكشؼ عف حجـ االختالالت الييكمية التي يعاني منيا النظاميف االقتصادييف الرأسمالي

واالشتراكي ،والتعرؼ عمى أسس وضوابط النظاـ المالي والمصرفي والتي تجعمػو صػالحال لكػؿ األزمػاف،
واسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وركػػزت عمػػى اسػػتطالع آراء الخب ػراء مػػف األكػػاديمييف
والمينييف مف خالؿ تصميـ استبانو ليذا اللرض.

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف إمكاني ػػة نج ػػاح تطبي ػػؽ نظ ػػاـ م ػػالي إس ػػالمي موح ػػد عم ػػى المس ػػتو

افقميمي والدولي ليس مسػتحيالل ،وأف فكرتػو تكػوف قابمػة لمتنفيػذ عنػد وجػود إرادة حكوميػة وشػعبية عربيػة
اواسالمية ىدفيا الرئيسي تحقيؽ نظاـ مالي إسالمي موحد.

 -4ا ا مقا ا ( )2009بعنك ف " :لتنم
القتصاا

لعالم ".

القتصاا

ك لا اا

في فماػط ف فػي ضػكال النتكااػ

تناولػػت تمػػؾ الد ارسػػة الواقػػع الفمسػػطيني الػػذي يشػػيد انقسػػامال سياسػػيال وتقاسػػمال لمػػوطف والسػػمطة،

إضػػافة لمػػا يعانيػػو االقتصػػاد الفمسػػطيني مػػف حصػػا الر وسياسػػات تدميريػػة يقػػوـ بيػػا االحػػتالؿ افسػرائيمي،
والتي أعاقت عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب المباشرة لألزمػة الماليػة العالميػة ،والتػي تعػود بػداياتيا

إل ػػى الع ػػاـ ( ،)1971ح ػػيف ت ػػـ ف ػػؾ ارتب ػػاط ال ػػدوالر بال ػػذىب بع ػػد اتف ػػاؽ بريت ػػوف وودز ،حي ػػث أص ػػبحت

الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ومػػف قبميػػا دوؿ العػػالـ تُصػػدر النقػػود دوف رصػػيد مػػف الػػذىب باعتمػػاد نظػػاـ
افص ػػدار الح ػػر ،كم ػػا حاول ػػت الد ارسػ ػة البح ػػث فػ ػػي مفي ػػوـ التنمي ػػة الش ػػاممة ومقوماتي ػػا ف ػػي األ ارضػػػي
الفمسطينية ،وآثار األزمة المالية العالمية عمى التنمية االقتصادية والسياسية في األراضي الفمسطينية.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف األزمػػة االقتصػػادية والكسػػاد العػػالمي ال يتوقػػع لػػو إال ت ػ ثي الر محػػدودال

عم ػػى التنمي ػػة االقتص ػػادية والسياس ػػية ف ػػي األ ارض ػػي الفمس ػػطينية عب ػػر العالق ػػة م ػػع إسػ ػرائيؿ الت ػػي تتس ػػـ
باالنلالؽ والتشوه.

 -5ا ا ج س ( )2009بعنك ف " :لمشيا القتصاام في إا ئ ؿ لمعاـ (.")2008
تناولػػت ىػػذه الد ارسػػة أوضػػاع االقتصػػاد افسػرائيمي لمعػػاـ ( )2008عبػػر إلقػػاء الضػػوء عمػػى أىػػـ
الوقائع االقتصادية ،وسرد الظواىر واألحداث التي كاف ليا الوقع الكبير عمى أداءه.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أىػػـ المؤش ػرات االقتصػػادية الكميػػة فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي

لمع ػػاـ ( )2008كتحمي ػػؿ مص ػػادر االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ومع ػػدؿ نم ػػوه ،ون ػػاتج القط ػػاع الخ ػػاص ،وف ػػروع
االقتصاد ،والصادرات والواردات ،واالستيالؾ الخاص ،واالستثمارات المحمية واألجنبية ،ونسػب البطالػة
والتضخـ ،عجز الموازنة ،وسعر الصرؼ ،ودور المساعدات والمنح الخارجية في دعـ وتنمية االقتصاد

افسرائيمي ،مع التركيز عمى آثار األزمة المالية العالمية عمى االقتصاد افسرائيمي ،وت ثير الحرب عمى


ل

قطػػاع غ ػزة عمػػى مجمػػؿ االقتصػػاد افس ػرائيمي ،كػػذلؾ تناولػػت الد ارسػػة الخطػػة االقتصػػادية التػػي اتبعتيػػا
الحكومة افسرائيمية والبنؾ المركزي في التقميؿ مف آثار األزمة المالية لمحدود الدنيا.

توصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف شػػركات اليايتػػؾ فػػي إسػرائيؿ ىػػي أوؿ المتضػػرريف مػػف األزمػػة الماليػػة

العالميػػة ،والتػػي كػػاف ليػػا ت ثيراتيػػا عمػػى مجمػػؿ االقتصػػاد ككػػؿ ،خاصػػة مػػف جيػػة ارتفػػاع نسػػبة البطالػػة
والعاطميف عف العمؿ ،وكذلؾ كاف النييػار األسػواؽ الماليػة فػي بورصػة تػؿ أبيػب بمثابػة ىػزات ارتداديػة
النييارات أسواؽ الماؿ العالمية ،كما أف آثار األزمة قد أصابت كبار أثرياء إسرائيؿ فػي األشػير القميمػة

مػػف انػػدالع األزمػػة إذ خس ػػروا ق اربػػة ( )5.05مميػػار دوالر ،نتيجػػة الضػػربات التػػي تمقتيػػا أس ػواؽ الم ػػاؿ
العالمية ،كذلؾ فإف أغنى ( )35عائمة تراجعت مداخيميا بنسبة ( ،)%40إذ كانت ثروتيـ مجتمعة نحو

( )40مميار دوالر ،تراجعت لحدود ( )26مميار دوالر.

 -6ا ا لنق ب ( )2011بعنك ف " :القتصاا اا ئ مي :ال ؿ إا ئ ؿ لعاـ (.")2011
تناولت تمؾ الدراسة االقتصاد افسرائيمي مف خالؿ تحميؿ مؤشراتو وقطاعاتو المختمفة ،والبحث

في ايليات االقتصادية لممشروع الصييوني ،واىـ المراحؿ التي مر بيا االقتصاد افسرائيمي منذ النش ة
ع ػػاـ ( ،)1948إض ػػافة لتركيزى ػػا عم ػػى البني ػػة الييكمي ػػة وحج ػػـ االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ف ػػي الق ػػرف الح ػػادي
والعشريف.

وىدفت الد ارسػة إلػى معرفػة طبيعػة التوجيػات االقتصػادية افسػرائيمية فػي سػياؽ حركػة العولمػة،

وماىي ػػة العالق ػػات االقتص ػػادية ب ػػيف إسػ ػرائيؿ وال ػػبالد العربي ػػة ،وخصوصػ ػال بالض ػػفة اللربي ػػة وقط ػػاع غػ ػزة

ومصػر واألردف ،وكػذلؾ محاولػة فبػراز التوقعػات المسػتقبمية لحركػة االقتصػاد افسػرائيمي ،اوالػى أي حػػد
وصؿ ىذا االقتصاد إلى مرحمة النمو المستداـ.
وتوصمت الدراسة إلى أف خسارة االقتصاد افسرائيمي مػف األزمػة الماليػة العالميػة كانػت ضػئيمة

جػػدال،مع أف درجػػة اندماجػػو فػػي األسػواؽ العالميػػة أصػػبحت عاليػػة جػػدال فػػي األعػواـ األخيػرة ،وكػػذلؾ فػػإف

خسػػارة النػػاتج المحمػػي افجمػػالي فػػي إس ػرائيؿ كانػػت فػػي عػػاـ ( )2009أقػػؿ كثي ػ الر مػػف متوسػػط الخسػػارة

العالميػػة ،وأيض ػال أقػػؿ ممػػا خس ػرتو إس ػرائيؿ بسػػبب االنتفاضػػة الفمسػػطينية فػػي عػػامي (،)2442-2440
وىذا يدلؿ عمى تحسف أداء االقتصاد افسرائيمي وتعاظـ قدرتو عمى مواجية الصدمات االقتصادية.

 -7ا ا عمي ( )2009بعنك ف" :أث

م القتصاا

لعالم

في القتصاا اا ئ مي".

ىػدفت الد ارسػة إلػػى التعػرؼ عمػػى م ارحػؿ تطػػور االقتصػاد افسػرائيمي وافسػتراتيجية االقتصػػادية

افسرائيمية ،اوابراز أىمية الدور األمريكي في بناء وتطوير االقتصاد افسرائيمي منذ نش تو وللاية الوقت
ال ػراىف ،كمػػا تطرقػػت الد ارسػػة إلػػى األزمػػة الماليػػة واالقتصػػادية العالميػػة ومػػد ت ثيرىػػا عمػػى االقتصػػاد
افسرائيمي ،إضافة لتحميؿ خطة الحكومة افسرائيمية التي اتبعت لمواجية األزمة االقتصادية.

م

وتوصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى أف األزمػ ػػة الماليػ ػػة واالقتصػ ػػادية العالميػ ػػة قػ ػػد أثػ ػػرت عمػ ػػى االقتصػ ػػاد

افس ػرائيمي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ت ػ ثر قطاعػػات التصػػدير واالسػػتثمار والعمالػػة واالئتمػػاف وانخفػػاض نسػػبة
النمػػو االقتصػػادي ،حيػػث انخفػػض النمػػو فػػي العػػاـ ( )2009إلػػى ( )%3.2مقابػػؿ ( )%0.4فػػي العػػاـ

( ،)2008كما أف الصادرات قد انخفضت بنسبة ( )%13بسبب الركود فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة
وأوروبػػا ،كمػػا أف آثػػار األزمػػة قػػد ظيػػر فػػي إس ػرائيؿ مػػف خػػالؿ ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة ،وارتفػػاع عػػدد
العاطميف عف العمؿ ليصؿ في العاـ ( )2009إلى حوالي ( )60ألؼ شخص ،كػذلؾ تراجعػت التبرعػات

بشػػكؿ عػػاـ ،وحققػػت الثػػروات الشخصػػية لإلس ػرائيمييف فػػي الخػػارج خسػػائر تقػػدر بح ػوالي ( )5.05مميػػار
دوالر ،كمػا أظيػػرت األزمػة االقتصػػادية إعػادة النظػػر فػي ىيمنػػة القطػاع الخػػاص عمػى مجمػػؿ االقتصػػاد

فػػي إسػرائيؿ ،وىػػذا أد إلػػى أف الحكومػػة افسػرائيمية قػػد تػػدخمت بنشػػاطات معينػػة وذلػؾ لتالفػػي تػ ثيرات
األزمة في اقتصادىا وقطاعاتيا افنتاجية والتخفيؼ مف وط ة ذلؾ عمى مستو معيشة مواطنييا بطرؽ

معينػػة كمػػنح نحػػو ( )11مميػػار شػػيكؿ إلػػى صػػناديؽ االئتمػػاف والسػػوؽ العالميػػة ،اوايجػػاد شػػبكة لألمػػاف
االجتماعي ،اواقامة العديد مف المشاريع االقتصادية التنموية ،واالىتماـ بالصحة والتعميـ ومشاريع البنية

التحتية ،وبذلؾ فتعتبر إسرائيؿ مف أقؿ الدوؿ ت ث الر باألزمػة رغػـ انػدماجيا وانفتاحيػا الواسػع عمػى أسػواؽ
الماؿ العالمية ومنيا األمريكية.

ثان ان :لا اا

لع ب :

 -5ا ا مكاى ( )2009بعنك ف" :

ما

لمال

لاكل كآثا ىا عمى

ا ا حال أ م ل ىف لعقا م خالؿ لفت (.")1118-1117

اك ؽ لمال

لع ب

مع

تناول ػػت الد ارس ػػة األزم ػػات المالي ػػة العالمي ػػة م ػػف خ ػػالؿ تحمي ػػؿ مض ػػمونيا وأس ػػبابيا ونماذجي ػػا،

وأنواعيػػا ،وكػػذلؾ مػػد تكامػػؿ األس ػواؽ الماليػػة العربيػػة مػػع األس ػواؽ الماليػػة المتقدمػػة ،وواقػػع األس ػواؽ

العربيػػة فػػي ظػػؿ أزمػػة الػػرىف العقػػاري لمفت ػرة ( ،)2448-2447واعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المنػػاىج الثالثػػة
التاليػػة :المػػنيج الوصػػفي والتحميمػػي ،ود ارسػػة الحالػػة لإلجابػػة عمػػى إشػػكالية الموضػػوع ،واختبػػار صػػحة

الفرضيات.

وىدفت الدراسة إلى محاولة لمتعرؼ عمػى األزمػات الدوليػة ،وعالقتيػا باألسػواؽ الماليػة العربيػة،

اوابراز مد انفتاح األسػواؽ الماليػة العربيػة ،ومػف ثػـ مػد إمكانيػة انتقػاؿ عػدو األزمػات الماليػة إلييػا،
والكشؼ عف وضعية األسواؽ المالية العربية في ظؿ األزمات المالية الدولية.

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة لع ػػاـ ( )2448ى ػػي األكثػ ػر تعقي ػػدال مقارن ػػة

باألزمػات السػابقة مثػػؿ أزمػة جنػوب شػػرؽ أسػيا ،ألف االبتكػػار المػالي (التوريػؽ) أد إلػػى ظيػور أصػػوؿ
مالية غاية في التعقيد ،كما أف مف أىـ أسباب انتقػاؿ عػدو األزمػات الماليػة العالميػة تكمػف فػي توريػؽ

قروض الرىف العقاري ،أي تحويؿ الخطر المالي إلى أداة يتـ بيعيا في أسواؽ الماؿ في مختمؼ أرجػاء


ن

المعمورة ،وأف التراجع الحاد في البورصات العربية يعػود لمجموعػة مػف العوامػؿ أىميػا تػ ثير افشػاعات
وتخوؼ المستثمريف العرب باعتبار نسبة كبيرة منيـ أفراد ،بافضافة إلػى اليػروب نحػو التوعيػة وسػموؾ

القطي ػػع ،كم ػػا أف دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي األكث ػػر تػ ػ ث الر باألزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة نتيج ػػة ال ػػروابط
المتسعة بينيـ وبيف البورصات المتقدمة.

 -1ا ا كك تؿ ( )2009بعنك ف" :

لعالم

م لمال

كأث ىا عمى القتصاا ا

لع ب ".

تناولت الدراسة األزمات المالية العالمية وآثارىا عمى العديد مف الدوؿ العربية ،حيث بحثت فػي

ماىية األزمة المالية والخصػائص األساسػية ليػا وأنواعيػا ،مػع سػرد تػاريخي ألىػـ األزمػات التػي شػيدىا
االقتصاد العالمي منذ العاـ (.)1929

وىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى أزمػة الػرىف العقػاري ،وم ارحػؿ تطورىػا وت ثيراتيػا عمػى أسػواؽ

الماؿ العالمية ،إضافة إلى تحميؿ أسبابيا وآثارىا عمى دوؿ مجمس التعػاوف الخميجػي ،وافجػراءات التػي
اتخذتيا تمؾ الدوؿ في الحد مف آثار األزمة عمى الجياز المصػرفي ،ومحاولػة لوضػع الرؤيػة افسػالمية

كبديؿ لتجاوز األزمة المالية العالمية.

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة ق ػػد أث ػػرت بش ػػدة عم ػػى اقتص ػػاديات مختم ػػؼ

الػػدوؿ ،والتػػي كشػػفت عػػف الت ػرابط الوثيػػؽ بػػيف االقتصػػاديات ككػػؿ ،ولػػذلؾ فقػػد رأت الد ارسػػة أف الخػػروج
منيا يتطمػب تكػاثؼ الجيػود الدوليػة فعػادة النظػر فػي النظػاـ النقػدي الػدولي الحػالي ،بمػا يعطػي جميػع

الػدوؿ الحريػػة االقتصػػادية والسياسػػية الكاممػػة فػػي اختيػػار ربػط عمالتيػا بسػػمة عمػػالت يػػتـ االتفػػاؽ عمييػػا

دوليال أو بوحدة حقوؽ السحب الخاصة.

 -3ا ا ػ قصػػب ( )2012بعنػػك ف" :تحم ػػؿ
ك لعالج".

م ػ لمال ػ لعالم ػ ل ىن ػ :

اػػباب ك لتػػا ع ا

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى البحػػث وتبيػػاف أسػػباب تشػػكؿ فقاعػػة سػػندات الػػرىف العقػػاري وانفجارىػػا فػػي
بدايػػة األزمػػة الماليػػة العالميػػة لمعػػاـ ( ،)2008وآليػػة انتشػػارىا ،وأىػػـ أسػػبابيا وسػػبؿ عالجيػػا ،ومػػف ثػػـ

التفريؽ بيف الحموؿ االسعافية والحموؿ العالجية والوقائية وفقال لوجية النظر افسالمية ،وحاولت الدراسة
أف تقدـ شرحال مبسطال وشػامالل ألىػـ أسػباب حػدوث األزمػة الماليػة العالميػة ،وآليػة انتقاليػا وأىػـ الوسػائؿ

المقترحة لعالجيا ،مع التعرؼ عمى ماىية النظاـ المالي الدولي المستقر والعادؿ والمحصف ضد معظـ
األزمات والصدمات المالية.

وتوصمت الدراسة إلى أف األزمة المالية العالمية لعاـ ( )2008ىي نتاجال لتسميـ الجميع بكفػاءة

آليػة األسػواؽ وقػدرتيا الذاتيػة عمػػى تصػحيح نفسػيا ،إال أف ىػذه ايليػػة لػـ تكػف صػحيحة ،وأف المشػػتقات
المالية الحديثة وتداوؿ السندات المرتبطة ب سعار الفائدة مف أبرز مسببات األزمة المالية العالمية.

ه

 -4ا ا ع ـ ( )2009بعنك ف" :
لاكؿ لخم س لع بي".

م القتصاا

لعالم

ك نعكاااتيا عمى اكؿ مجمس لتعاكف

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى األزمػػة الماليػػة العالميػػة وأسػػبابيا فػػي مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ،

وقامت بتحميؿ ألىـ أسباب األزمػة ومنيػا عمميػات التوريػؽ التػي قامػت بيػا المصػارؼ العالميػة الرئيسػية

لمقروض العقارية واالستيالكية ،وضعؼ الرقابة ،وظيور أدوات مالية جديدة تُعػرؼ بالمشػتقات الماليػة،
ونظػػاـ الض ػرائب فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػذي يشػػجع عمػػى االقت ػراض واالسػػتيالؾ ،إذ يشػػكؿ

االستيالؾ ( )%70مف الناتج القومي افجمالي ،ويشػكؿ المسػتيمؾ األمريكػي محػرؾ النمػو االقتصػادي
العػػالمي ،فػػي حػػيف أف االقتصػػاد األمريكػػي يشػػكؿ ( )%25مػػف االقتصػػاد العػػالمي ،كمػػا ىػػدفت الد ارسػػة
لقياس انعكاسات األزمة المالية العالمية عمػى اقتصػاديات دوؿ الخمػيج العربػي مػف خػالؿ ت ثيراتيػا عمػى

معدالت النمو االقتصادي ،وعمى المصارؼ الخميجية ،إضافة لمتعػرؼ عمػى التحػديات التػي تواجػو تمػؾ

االقتصاديات وايفاؽ والتوقعات المستقبمية.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف النمػػوذج االقتصػػادي القػػائـ عمػػى اففػراط فػػي االسػػتيالؾ واالسػػتثمار

وتمويمو عف طريػؽ القػروض ،سػواء لمشػركات أو األفػراد أو الػدوؿ (Consumption Led Growth

) Fueled by Creditقد أخفؽ وكانت لو عواقبو ،وأدي إلى ظيور عجز متنامي في الحساب الجاري
لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وتفػػاقـ المػػديونيات وحػػدوث إفالسػػات وانييػػارات لمؤسسػػات عريقػػة ،كمػػا أف

النمػوذج االقتصػادي القػػائـ عمػى التصػدير ) (Export Orientedقػػد أخفػؽ ىػو األخػػر ،وكػاف مسػػئوالل
بشكؿ غير مباشر عف األزمة المالية العالمية ،كما أف تمويؿ العجز في الميزاف التجػاري األمريكػي مػف

قب ػػؿ دوؿ ل ػػدييا فػ ػوائض مالي ػػة ك ػػدوؿ الخم ػػيج ت ػػزداد س ػػنويال ،حي ػػث ت ػػدافعت ى ػػذه ال ػػدوؿ لشػػراء الس ػػندات
الحكوميػػة األمريكيػػة التػػي تعتبػػر األكثػػر سػػيولة وأمان ػال فػػي العػػالـ ،حيػػث ُيقػػدر إجمػػالي س ػوؽ السػػندات
الحكومية األمريكية بػ( )11تريميػوف دوالر ،وتممػؾ الصػيف منيػا ( )1تريميػوف دوالر ،وتممػؾ دوؿ الخمػيج

العربي منيا حوالي ( )3تريميوف دوالر ،وذلؾ حتى العاـ (.)2009
 -5ا ا لكك ؿ كاالم ( )2010بعنك ف" :
ك لقكمي ك لحمكؿ ااالم

ليا".

م لمال ػ لعالم ػ كآثا ىػا عمػى القتصػاا لعػالمي

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى جػػذور وأسػػباب وتػػداعيات األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،والتطػػرؽ

لمنقاشات افيديولوجية التي طلت عمى تحميػؿ مسػببات األزمػة ،مثػؿ األزمػة الييكميػة لمنظػاـ ال أرسػمالي،
أو األزمة الدوريػة لم أرسػمالية ،أو سػقوط النمػوذج الميب ارلػي وعػودة التػ ميـ واالشػتراكية ،وىػذا مػا أد إلػى

إيجػػاد نػػوع مػػف الػػذعر واليمػػع لػػد الس ػواد األعظػػـ مػػف سػػكاف العػػالـ ،وحاولػػت الد ارسػػة التطػػرؽ ألق ػواؿ
م ثورة عف األزمة المالية العالمية ونبذة تاريخية عف أىـ األزمات الماليػة واالقتصػادية العالميػة ،إضػافة

لشرح وتحميؿ الفرؽ بيف األزمة ك زمة اقتصادية عالمية أـ أزمة النظاـ الرأسمالي.

و

وتوصػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف األزمػ ػة المالي ػػة العالمي ػػة ق ػػد ب ػػدأت م ػػع انتع ػػاش س ػػوؽ العق ػػارات ف ػػي

الواليات المتحدة األمريكية في الفترة ( ،)2445-2440والتي أدت إلى ارتفاع األسعار لتصؿ إلى أرقاـ
فمكية كانت سببال فعػادة رىنيػا مػرة أخػر  ،وأف عػدو ىػذه األزمػة انتقمػت إلػى بقيػة الػدوؿ األوروبيػة ثػـ
انتقمت بعد ذلؾ إلى معظـ بمداف العالـ ،وأف معظـ الحكومات قد اتخذت نفس البرامج والخطط لتخطػي

تمػػؾ األزمػػة ،كمػػا أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة أظيػػرت اخػػتالؼ وجيػػات النظػػر وايراء بشػ ف االقت ارحػػات
المناسبة لمواجية األزمة ،واختالؼ السياسات النقدية المنتيجة مف تمؾ الدوؿ ،كما أظيرت تمػؾ األزمػة
دعوة عمماء المسمميف إلى التنظير لالقتصاد افسالمي الذي يفترض وجود حموالل لمواجية األزمة.

 -6ا اػػ عبػػا لحم ػػا ( )2010بعنػػك ف " :لػػا كف لمصػػ ف
لعالم  :أ م ل ىف لعقا م

م ك ".

لمتعثػػ ك مػػ لمال ػػ لمصػػ ف

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى المفػػاىيـ األساسػػية حػػوؿ التعثػػر المص ػرفي ،وم ارحػػؿ التعثػػر
ومؤش ػراتو وأن ػواع الػػديوف المتعث ػرة ،اواب ػراز ايثػػار االقتصػػادية المترتبػػة عمػػى انتشػػار وتفػػاقـ أزمػػة الػػديوف
المصرفية ،وانعكاساتيا عمى االقتصاد القومي ،اواظيار أىـ السياسات االقتصادية الواجب إتباعيا لمحد
مػػف الػػديوف المص ػرفية ،ك ػذلؾ تناولػػت الد ارسػػة بعػػض التجػػارب الدوليػػة فػػي أزمػػات البنػػوؾ ،كمػػا تطرقػػت

أيضال لألزمة األمريكية لمرىف العقاري وأبعادىا المختمفة مف خالؿ تحميؿ معمؽ لنظػاـ افقػراض والػرىف
العقػػاري وجػػذور األزمػػة األمريكيػػة وتطورىػػا حتػػى بموغيػػا لمرحمػػة الػػذروة ،والبحػػث فػػي التسمسػػؿ الزمنػػي

لتفػػاقـ المشػػكمة والعوامػػؿ التػػي أدت إلػػى تحوليػػا ألزمػػة ماليػػة مص ػرفية عالميػػة ،وحاولػػت تمػػؾ الد ارسػػة
الوصوؿ إلى أسباب األزمة المالية المصرفية العالمية ،وبحثت في العالقة بيف نمػو النشػاط االقتصػادي

الحقيق ػػي والنمػ ػػو الػػػوىمي االفت ارضػ ػػي ،والتفاعػ ػػؿ بػػػيف المثم ػػث الش ػػيطاني (سػ ػػعر الفائ ػػدة ،بي ػ ػع الػػػديوف،

المقػػامرة) ،وايثػػار االقتصػػادية لألزمػػة الماليػػة متمثمػػة فػػي انييػػار البورصػػات وتنػػامي معػػدالت البطالػػة
وتذبػػذب أسػػعار الػػذىب والعمػػالت ،وانخفػػاض أسػػعار البتػػروؿ ،وانخفػػاض حجػػـ التجػػارة الدوليػػة ،األثػػر
عم ػػى الم ػػدخرات ومع ػػدؿ النم ػػو والفق ػػر ،وأس ػػاليب مواجي ػػة ذل ػػؾ عربيػ ػال اواقميميػ ػا ودوليػ ػال ،وأى ػػـ ال ػػدروس

المستفادة مف األزمة المالية العالمية.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة قػػد أظيػػرت الحاجػػة الدوليػػة لمػػا ُيطمػػؽ عميػػو
ب ػ ػػالطريؽ الثال ػ ػػث ،وال ػ ػػذي يعن ػ ػػي التخم ػ ػػي ع ػ ػػف ال أرس ػ ػػمالية الطائش ػ ػػة ) ،(Reckless Capitalismأو
ال أرسػ ػػمالية المتوحشػ ػػة واالشػ ػػت اركية المحطمػ ػػة ،اواج ػ ػراء محػ ػػاوالت جػ ػػادة لمتوفيػ ػػؽ بػ ػػيف دواعػ ػػي الكفػ ػػاءة
االقتصادية وترشيد آليات السوؽ وبيف اعتبارات العدالة االجتماعية وتوسيع قاعػدة الرفاىيػة االقتصػادية

واالجتماعية ،كما أظيػرت األزمػة الماليػة العالميػة عػدـ صػالحية أيديولوجيػة حريػة السػوؽ المطمقػة دوف

ضػ ػوابط فيمػ ػا يمك ػػف أف يس ػػمى فوض ػػى الس ػػوؽ وع ػػدـ وج ػػود دور فع ػػاؿ لمدول ػػة ،كم ػػا أف النظ ػػاـ الم ػػالي
والمصرفي في االقتصادات المتقدمة قد اكتشػؼ وسػيمة جديػدة لزيػادة حجػـ افقػراض عػف طريػؽ اختػراع

جديد أسمو المشتقات المالية ) (Financial Derivativeوىو اختراع خطير ،يمكف عف طريقػو توليػد

ي

موجػػات متتاليػػة مػػف األصػػوؿ الماليػػة بنػػاء عمػػى أصػػؿ واحػػد ،وىػػو مػػا يػػؤدي إلػػى تعميػػؽ االخػػتالؿ بػػيف
القطػػاع المػػالي واالقتصػػاد الحقيقػػي وتعظػػيـ مػػا يسػػمى باالقتصػػاد االفت ارضػػي وخمػػؽ أربػػاح وىميػػة ،دوف

االحتكػاـ إلػػى مبػػادئي الحوكمػػة ،وتسػػبب ذلػػؾ فػي تعميػػؽ األزمػػة البنيويػػة لمنظػػاـ االقتصػػادي ال أرسػػمالي،

وسيادة فكر األزمة في الرأسمالية.

 -7ا ا محمكا ( )2012بعنك ف" :

ما

لمال

ك القتصاا

في ضكال ل أامال

ك ااالـ".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أىػػـ األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية منػػذ القػػرف السػػابع عشػػر،
حيث تناولت أزمػات فقاعػة التػو ليػب االقتصػادية فػي الفتػرة ( ،)0637-0635وأزمػة فرنسػا والمسيسػبي

عػ ػػامي ( ،)0724-0709و ووؿ اسػ ػػتريت والمعروف ػ ػػة باألدبيػ ػػات االقتصػ ػػادية ب زم ػ ػػة الكسػ ػػاد العظ ػ ػػيـ
( ،)0933-0929وأزم ػػة أسػ ػواؽ الم ػػاؿ الياباني ػػة ع ػػاـ ( ،)1990والمكس ػػيؾ ع ػػامي (،)0994-0992
وجنػػوب شػػرؽ أسػػيا عػػاـ ( ،)1997واألرجنتػػيف عػػاـ ( ،)1998وغيرىػػا م ػف األزمػػات ومحاولػػة لربطيػػا

باألزمػػة الماليػػة العالميػػة لمعػػاـ ( )2008موضػػحة نقػػاط التالقػػي واالخػػتالؼ بيػػنيـ ،وحاولػػت البحػػث فػػي
أسباب األزمة المالية وانعكاساتيا عمى دوؿ الشماؿ والجنوب ،والتعرؼ عمػى أكبػر عمميػات المصوصػية
واالحتياؿ والتالعب المػالي والتػي تسػببت فػي األزمػة وتطرقػت ألكبػر محتػاليف فػي األسػواؽ الماليػة وىػـ
م ػػادوف و س ػػتانفورد  ،وتناولػػػت الد ارس ػػة بالتحميػ ػػؿ الف ػػروؽ الفكري ػػة والنظري ػػة ب ػػيف النظ ػػاـ االقتصػػػادي

الرأسمالي وافسالمي وأية منيـ يعتبر األفضؿ مف ناحية تفادي وامتصاص األزمات االقتصادية.

وتوصمت الدراسة إلى أف الجماعات الييودية مسئولة عػف تػدبير األزمػة الماليػة العالميػة ،حيػث

استطاع الييود في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا النيب المنظـ لموارد االقتصاد العالمي مف خالؿ

سيطرتيـ عمى النظاـ المصرفي وتحكميـ في عمميات بورصات األسيـ ،وتشير الدراسة إلػى أف األزمػة
المالية العالمية عاـ ( )2008جاءت لتخريب االقتصادي العالمي مف أجػؿ تحقيػؽ مصػالح خفيػة لحفنػة

مػػف أبػػاطرة المػػاؿ الييػػود ،حيػػث أف بنػػؾ ليمػػاف ب ػراذرز والػػذي أسسػػو مجموعػػة مػػف الميػػاجروف الييػػود

األوروبيوف في العاـ ( ،)1850ىو أوؿ بنؾ أمريكي يعمف إفالسو ،حيػث أُتيػـ البنػؾ بتالعبػو بحسػابات

العمػالء ،وسػرقة أمػواؿ المػودعيف ونقميػػا سػ الر لثالثػة مصػػارؼ كبػر فػػي إسػرائيؿ ،وتػـ نقػػؿ تمػؾ األمػواؿ
قبيؿ اندالع األزمة المالية العالمية بواسطة شخصيات مصرفية أمريكية ذات نفوذ تواطػ ت معيػا بعػض

األجيػ ػزة األمني ػػة األمريكي ػػة ،أو ب ػػاألحر تس ػػترت عميي ػػا ،كم ػػا أف ( )%75م ػػف الخبػ ػراء االقتص ػػادييف
األوروبيػػيف يتيم ػوا الييػػود ب ػ ف ليػػـ دو الر كبي ػ الر فػػي الت ػ ثير عمػػى األس ػواؽ الماليػػة العالميػػة ،كمػػا توصػػمت

الدراسة إلى أف البنوؾ افسالمية مف أقؿ بنوؾ العالـ ت ث الر باألزمػة الماليػة العالميػة مقارنػة ببنػوؾ الػدوؿ

اللربية ،رغـ ت ثرىا الفعمي بيروب رؤوس األمواؿ األجنبية.

أأ

 -8ا ا عط
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م لمال

لعالم

كأث ىا عمى أاك ؽ لماؿ بااتخا ـ منيس

ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى ماىيػة مػنيج د ارسػة الحػدث ودورىػا فػي التنبػؤ ب سػعار األسػيـ

واألدوات الماليػػة المسػػتثمرة فػػي أسػواؽ المػػاؿ ،كمػػا حاولػػت التعػػرؼ عمػػى خطػوات مػنيج د ارسػػة الحػػدث،
والعالقػػة بػػيف د ارسػػة الحػػدث وكفػػاءة السػػوؽ المػػالي ،وتطرقػػت لمتطػػور التػػاريخي الػػذي ط ػ أر عمػػى مػػنيج

د ارسػػة الحػػدث منػػذ العػػاـ ( ،)1933واستعرضػػت الد ارسػػة عػػددال كبي ػ الر مػػف األدبيػػات السػػابقة ذات الصػػمة
بالموضوع ،مع تركيزىا عمى حالة عممية وىي سوؽ األوراؽ المالية المصرية.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف سػػوؽ األوراؽ الماليػػة المص ػرية ت ػ ثر باألحػػداث الماليػػة المتكػػررة فػػي

األجؿ القصير وبشكؿ ممحوظ ،كما امتد تػ ثير تمػؾ األحػداث فػي األجػؿ الطويػؿ ،ولكػف بصػورة نسػبية،
وأف األحداث الجوىرية المتعمقة ببعض الشركات قد ال تؤثر عمى السوؽ ككؿ ،ولكنيا تُحػدث تػ ثي الر فػي

أسعار أسيـ الشركات صاحبة تمؾ األحداث ،وأف يمكف استخداـ منيج دراسة الحدث في قياس رد فعؿ

أسعار األسيـ داخؿ سوؽ األوراؽ المالية المصػرية ،والتنبػؤ باتجاىػات أسػعار األسػيـ المسػتقبمية خػالؿ
فترة معينة.
 -9ا ا ل اا
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مػ لمال ػ عمػى

اػك ؽ لمال ػ لعالم ػ

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى افطػػالع عمػػى حيثيػػات األزمػػة الماليػػة العالميػػة وأثرىػػا عمػػى سػػوؽ األوراؽ

الماليػػة األردنػػي ،وفحػػص مػػد صػػحة االتيػػاـ الموجػػو لمعػػايير المحاسػػبة الخاصػػة بالقيمػػة العادلػػة ألنيػػا
السبب الرئيس وراء حدوثيا ،وافطالع كذلؾ عمى جميع افجراءات والتدابير المتخذة مف قبػؿ محاسػبي
معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة ومعػػايير المحاسػػبة الماليػػة األمريكيػػة ،كمػػا ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مقػػدار
ت ثير أسعار األسيـ في ضوء األزمػة الماليػة ،وتبيػاف السػبب الرئيسػي الػذي أد إلػى نشػوء أزمػة ىبػوط

أسعار األسيـ وتدىور السوؽ المالي ،وتحميؿ أسباب أزمة سوؽ األوراؽ المالية ،مع وضػع إحصػائيات
تبػػيف فيػػو خسػػائر بورصػػة عمػػاف والبورصػػات العالميػػة ،مػػع محاولػػة وضػػع الطػػرؽ الكفػػؤة لرفػػع كفػػاءة

البورصات في سوؽ عماف المالي بما يتماشى مع انعكاسات األزمات المالية.

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف األزم ػػة تنف ػػرد م ػػف حي ػػث الك ػػـ والنوعي ػػة ،وأني ػػا أث ػػرت عم ػػى جمي ػػع

القطاعات مف منطمؽ ت ثر البنوؾ والتي تُعػد وسػيطال لجميػع القطاعػات ،وأف ىنػاؾ تخبطػال ممحوظػال بػيف
االقتصادييف في عدـ قدرتيـ عمى تحديد أسباب وتداعيات ىػذه األزمػة ،وأف ىػذه األزمػة قػد أثػرت عمػى
سػوؽ األوراؽ الماليػة األردنػي بجميػع قطاعاتػو ،وأف السػػبب الرئيسػي وراء األزمػة الماليػة العالميػة يتمثػػؿ

ف ػػي ك ػػؿ م ػػف :األزم ػػة األخالقي ػػة ،وس ػػوء الرقاب ػػة ،والتف ػػرد السياس ػػي واالقتص ػػادي م ػػف قب ػػؿ قط ػػب وحي ػػد
(الواليات المتحدة األمريكية).

ب 
ب
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عمى أاك ؽ لماؿ لع ب

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى ماىيػػة األزمػػات الماليػػة ،وعػػرض التطػػور التػػاريخي لألزمػػات

المالية العالمية عمى مر التاري مع التركيز عمى أزمات القػرنيف العشػريف والحػادي والعشػريف ،ومحاولػة
لمكشؼ عف أسباب وجذور األزمة المالية العالمية لمعاـ ( ،)2008اوابراز واقع أسواؽ الماؿ العربية عيف

الدراسة وىي (افمارات ،عماف ،مصر ،األردف ،السوداف) ،وعرض أىـ المؤشرات الماليػة والنقديػة ليػذه

األس ػواؽ ،والتعػػرؼ عمػػى انعكاسػػات األزم ػة الماليػػة العالميػػة عمػػى أس ػواؽ المػػاؿ العربيػػة عينػػة الد ارسػػة،
وتقديـ بعض السبؿ الضرورية لمواجية األزمة المالية العالمية.

وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عدة أسباب أدت إلى حدوث وتفاقـ األزمة المالية العالمية ومف

أبرزىػػا :اففػراط الكبيػػر فػػي مػػنح االئتمػػاف والقػػروض العقاريػػة وتخفػػيض معػػاييره وضػوابطو ،إضػػافة إلػػى
توريؽ ىذا االئتماف ،والفجوة الكبيرة بيف القطاع المالي والقطاع الحقيقي ممػا يولػد عػدـ إمكانيػة مواجيػة

األزمػػات الماليػػة الطارئػػة نتيجػػة عػػدـ قػػدرة القطػػاع الحقيقػػي عمػػى سػػداد قيمػػة القطػػاع المػػالي ،وانخفػػاض
مستو الرقابة عمى المؤسسات الماليػة والمصػرفية وعػدـ االلتػزاـ بمقػررات لجنػة بػازؿ ( ،)1وبػازؿ (،)2
وع ػػدـ العقالني ػػة ف ػػي الس ػػموؾ االقتص ػػادي لألفػ ػراد وتم ػػادي األفػ ػراد ف ػػي مس ػػتو االس ػػتيالؾ وع ػػدـ التقي ػػد

ػاء كبيػرة عمػػى األفػراد والمجتمػػع بصػػورة عامػػة ،وأف أسػواؽ المػػاؿ
بمسػػتو الػػدخؿ الفػػردي ،ممػػا يولػػد أعبػ ل
العربيػػة تعػػاني مػػف درجػػة كبيػرة مػػف االنكشػػاؼ مػػع األسػواؽ الماليػػة المتقدمػػة ،حيػػث أنيػػا تػ ثرت بصػػورة
كبيػ ػرة وكامم ػػة باألزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة ع ػػاـ ( ،)2008وتب ػػيف ذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ مع ػػدؿ االنخف ػػاض ف ػػي
مؤشػ ػرات أسػ ػواؽ الم ػػاؿ العربي ػػة ع ػػاـ ( ،)2008إذ احتم ػػت دوؿ الخم ػػيج العرب ػػي ذات االنكش ػػاؼ الم ػػالي

العالي المرتبة األولى ،في حيف جاءت مصر في المرتبة الثانية ثـ تمتيا سوؽ عماف المالي عمى النحو
التػػالي وكػػاف ذلػػؾ فػػي العػػاـ ( :)2006سػػوؽ دبػػي لػػألوراؽ الماليػػة عنػػد ( ،)%64.78-وسػػوؽ مسػػقط
لألوراؽ المالية عند ( ،)%50.70-وسوؽ مصػر لػألوراؽ الماليػة عنػد ( ،)%54.70-وسػوؽ الخرطػوـ

لػػألو ارؽ الماليػػة عنػػد ( ،)%49.76-وسػػوؽ عمػػاف المػػالي عنػػد ( ،)%23.29ويتضػػح مػػف ذلػػؾ ومػػف
خػػالؿ تمػػؾ المؤش ػرات السػػالبة أف جػػذور األزمػػة كانػػت قبػػؿ عػػاـ ( )2008ب ػ عواـ ،وأف التلاضػػي عػػف
إمكانية حدوثيا والتحوط دوف وقوعيا أد إلى اندالع األزمة المالية العالمية في العاـ (.)2008

 -55ا ا ػ عػػ ش كآخ ػ كف ( )2011بعنػػك ف " :ختبػػا
لاالاؿ ل من ".

لاػػبب

ك لتكامػػؿ لمشػػت ؾ فػػي تحم ػػؿ

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى أىميػػة لجػػوء المسػػتثمر الػػدولي ألحػػدث أدوات التحميػػؿ
المسػػتخدمة فػػي أدبيػػات االقتصػػاد القياسػػي متمثمػػة باختبػػارات التكامػػؿ المشػػترؾ والسػػببية لموصػػوؿ إلػػى

التوزيػػع األمثػػؿ لمحفظتػػو الدوليػػة ،وبالتػػالي تقميػػؿ مخػػاطر االسػػتثمار إلػػى أقػػؿ حػػد ممكػػف ،كمػػا ىػػدفت

الدراسة كذلؾ إلى تحديد درجة تكامػؿ السالسػؿ الزمنيػة لك لػؿ مػف المؤشػر العػاـ لسػوؽ األسػيـ السػعودي
ت 
ت


ومؤشػػر داو جػػونز األمريكػػي عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ اختبػػار ديكػػي فػػولمر الموس ػع ،وتحميػػؿ العالقػػات
الس ػػببية ب ػػيف السالس ػػؿ الزمني ػػة لممؤشػ ػريف ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتخداـ اختب ػػار الس ػػببية ،وتحمي ػػؿ العالق ػػة ب ػػيف

المؤشػ ػريف عم ػػى الم ػػد الطوي ػػؿ وعم ػػى الم ػػد القص ػػير ع ػػف طري ػػؽ إجػ ػراء اختب ػػار التكام ػػؿ المش ػػترؾ

باسػتخداـ طريقػة ) (Engel & Granger, 1987ذات الخطػوتيف ،وتػـ اسػتخداـ بيانػات يوميػة ممتػدة
مػف ( )2447/40/43إلػػى ( )2404/02/45لكػالا مػػف المؤشػػر العػاـ لمسػػوؽ الماليػة السػػعودية ،ومؤشػػر
داو جونز األمريكي.

وتوصمت الدراسة إلػى وجػود عالقػة سػببية باتجػاه واحػد مػف مؤشػر سػوؽ األسػيـ األمريكػي داو

جػػونز إلػػى المؤشػػر العػػاـ لمسػػوؽ الماليػػة السػػعودية ،ممػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ ت ػ ثي الر لمسػػوؽ المػػالي األمريكػػي

عم ػػى الس ػػوؽ الم ػػالي الس ػػعودي ،اوال ػػى وج ػػود عالق ػػة توازني ػػة طويم ػػة األج ػػؿ ب ػػيف مؤش ػػر س ػػوؽ األس ػػيـ
األمريكػػي داو جػػونز والمؤشػػر العػػاـ لمسػػوؽ المػػالي السػػعودي خػػالؿ السػػنوات الػػثالث األخي ػرة ،أي أف
مسارىما متماثؿ في األجؿ الطويؿ ،مما يعني أف فائدة جني األرباح مػف تنويػع محفظػة األوراؽ الماليػة
بيف ىذيف السوقيف محدودة لملاية.

 -51ا ا حجاج ( )2012بعنك ف" :أث

ا ا حال اكؽ لاكح لألك ؽ لمال

م لمال

لعالم

عمى أا ال

اك ؽ لمال

خالؿ لفت (.")1119-1117

لع ب ػ :

ىػدفت الد ارسػة إلػى محاولػة لإلحاطػة بمختمػػؼ الجوانػب النظريػة المتعمقػة باألسػواؽ الماليػة ،مػػع
تحديد موقع سوؽ األوراؽ المالية ضمف خريطة السوؽ المالية ،والكشؼ عف أىـ أزمات أسػواؽ األوراؽ

المالية ،والتعرؼ عمى العولمة ومنافعيا ومخاطرىا ،وآثارىا عمى أسواؽ األوراؽ المالية ،ومحاولة لتبياف
البوادر األولية ألزمة الرىف العقاري األمريكية ،والتعرؼ عمى تداعيات األزمة المالية العالميػة ،والحمػوؿ
التي طرحت لمخروج منيا؛ واختبار فيما إذا كاف ىناؾ أثر ليذه األزمة عمػى أداء سػوؽ الدوحػة لػألوراؽ

الماليػػة ،والقطاعػػات العاممػػة فيػػو ،واسػػتخدمت لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ إلػػى اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي فػػي
الجوانب النظرية المرتبطة باألزمة المالية العالمية ،والجوانب المتعمقة باألسواؽ المالية ،كما تـ االعتماد
عمػى أسػموب د ارسػة الحالػة عنػد تحميػؿ أثػر األزمػة الماليػة عمػى سػوؽ الدوحػة لػألوراؽ الماليػة باالعتمػػاد

عمى األساليب افحصائية المتعددة.

وتوصمت الدراسة إلى أف األزمة المالية األمريكية قد انتقمت لتطاؿ كؿ األسواؽ المالية الكبر ،

بس ػػبب ارتب ػػاط ع ػػدد كبي ػػر م ػػف المؤسس ػػات األمريكي ػػة ف ػػي أوروب ػػا وآس ػػيا وبقي ػػة الع ػػالـ باألسػ ػواؽ المالي ػػة

األمريكية ،حيث لـ تقتصر األزمة عمى جانبيػا المػالي ،بػؿ تطػورت إلػى مشػكمة ركػود اقتصػادي واسػع،
حيػػث أثػػرت تػػداعياتيا سػػمبال عمػػى مسػػتويات التشػػليؿ والتصػػدير واالسػػتيراد ،وكػػذلؾ افنتػػاج واالسػػتثمار،

كمػػا أف آثػػار األزمػػة الماليػػة امتػػدت إلػػى الػػدوؿ العربيػػة وبػػدرجات متفاوتػػة ،إذ أف دوؿ مجمػػس التعػػاوف
الخميجػػي ق ػػد تػ ػ ثرت بش ػػكؿ أكبػػر بحك ػػـ الص ػػالت وال ػػروابط الوثيقػػة الت ػػي تربطي ػػا باالقتص ػػاد ال أرس ػػمالي

العالمي ،وتراجع الطمب العػالمي عمػى الػنفط الػذي يمثػؿ مصػدر الػدخؿ الرئيسػي ألغمػب الػدوؿ العربيػة،
ث 
ث


كمػػا أف أس ػواؽ المػػاؿ الخميجيػػة قػػد ت ػ ثرت كثي ػ الر بػػالتليرات فػػي أس ػواؽ المػػاؿ األمريكيػػة ،وقػػد ت ػ ثر سػػوؽ

الدوحة لػألوراؽ الماليػة سػمبال باألزمػة الماليػة العالميػة وظيػر ذلػؾ جميػال بت ارجػع قطػاعي البنػوؾ والتػ ميف،
حيث انخفض مؤشر قطاع البنوؾ بفرؽ متوسط بمغ ( )5445نقطة لصالح الفترة ما قبؿ األزمػة ،ورغػـ
ذلؾ لـ يتـ افعػالف عػف إفػالس أي بنػؾ قطػري أثنػاء األزمػة ولػـ تتػ ثر بشػكؿ مباشػر بتػداعيات األزمػة

فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،ولألزمػػة الماليػػة ت ػ ثيرات محػػدودة فػػي القطػػاعيف الصػػناعي والخػػدماتي
القطري ،ويعود ذلػؾ ألف القطػاع المصػرفي القطػري ال يعػاني مػف نقػص فػي السػيولة اوالػى تمتػع البنػوؾ
والمؤسسات االقتصادية القطرية بالمالءة المالية العالية ،وبرزت ايثار السمبية المحػدودة لألزمػة الماليػة
فػػي سػػوؽ الدوحػػة مػػف خػػالؿ ت ارجػػع االسػػتثمارات األجنبيػػة غيػػر المباشػرة ،حيػػث وبسػػبب انفجػػار األزمػػة
اندفع المستثمريف األجانب لبيع أسيميـ وتصفية مراكزىـ االستثمارية تحسبال مػف ىبػوط األسػعار ،ورغػـ
ذلؾ لـ يت ثر سوؽ الدوحة بانسحاب االستثمارات األجنبية عمى عكس األسواؽ المالية الخميجية.

 -53ا ا عبا لمط ؼ ( )2011بعنك ف" :

ما

لمال

لعالم :

اباب ك آلثا ك لمعالجا ".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أساسػػيات األزمػػة الماليػػة العالميػػة التػػي مػػرت بيػػا اقتصػػاديات
العالـ عاـ ( ،)2008وتحديد أىػـ المتليػرات االقتصػادية والماليػة التػي أفضػت إلػى ظيورىػا ،وتشػخيص

الػػػدوافع االقتصػ ػػادية واالجتماعيػ ػػة الحقيقيػ ػػة المرافقػ ػػة لألزمػػػة المالي ػػة العالميػ ػػة ،ومحاولػ ػػة لتحميػػػؿ رؤيػ ػػة
المنظمػػات الدوليػػة كصػػندوؽ النقػػد والبنػػؾ الػػدولييف ،والمؤسسػػات الماليػػة فػػي دوؿ العػػالـ لألزمػػة وكيفيػػة

عالجيا وأفضؿ الطرؽ لذلؾ ،وألجؿ ذلؾ تناولػت الد ارسػة الت صػيؿ الفكػري والمفػاىيمي لألزمػات الماليػة

العالمية وتحميؿ التطور التاريخي لممنظومة الرأسمالية ،وتحميػؿ أىػـ األزمػات الماليػة الدوليػة المعاصػرة،

وأىميا األزمة المالية العالمية لمعاـ ( ،)2008حيث بحثت في مظاىرىا وأسبابيا وجذورىا وآثارىػا عمػى
األنشػػطة والقطاعػػات االقتصػػادية المختمفػػة ،ومنيػػا العربيػػة ،والسياسػػات االقتصػػادية التػػي انتيجػػت لمحػػد

منيا ،مع التطرؽ لمرؤية افسالمية في مواجية األزمة المالية العالمية.

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف األزم ػػات االقتص ػػادية لمنظ ػػاـ ال أرس ػػمالي ى ػػي ذات طبيع ػػة مركب ػػة،

ابتداء منػذ سػبعينات القػرف الماضػي ،مثػؿ أزمػة
فاألزمات االقتصادية التي تعرض ليا النظاـ الرأسمالي
ل
اللذاء والطاقة والخامػات ،وأزمػة المديونيػة الخارجيػة ،فجميعيػا يتسػـ بشػدة التعقيػد كونيػا أزمػات دوريػة،
وأف أزمػػة ( )2008جػػاءت امتػػدادال لمعولمػػة االقتصػػادية ،وتحػػوؿ معظػػـ اقتصػػاديات العػػالـ إلػػى فمسػػفة

الس ػػوؽ الح ػػر ف ػػي مطم ػػع الق ػػرف الح ػػادي والعشػ ػريف ،وأف أوؿ ت ػػداعيات تم ػػؾ األزم ػػة عم ػػى دوؿ مجم ػػس
التعػػاوف الخميجػػي تمثمػػت فػػي ت ارجػػع أسػػعار الػػنفط والتػػي تراجعػػت مػػف ( )054دوالر لمبرميػػؿ الواحػػد إلػػى

( )50دوال الر ،وكػػذلؾ تراجعػػت مػػداخيؿ الثػػروة السػػيادية لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي بنسػػبة (،)%30
وخسػػرت ح ػوالي ( )450مميػػار دوالر؛ وىػػي قيمػػة تسػػاوي دخػػؿ دوؿ الخمػػيج مػػف الػػنفط لعػػاـ واحػػد ،وأف
أس ػ ػواؽ الخمػ ػػيج العربػ ػػي قػ ػػد خسػ ػػرت لوحػ ػػدىا ( )150مميػ ػػار دوالر ،منيػ ػػا ( )17مميػ ػػار دوالر خس ػ ػرتيا

السعودية في يوـ واحد.

ج
ج


ثالثان :لا اا

جنب :

 -5ا ا كث ق مؤتم ى تام ا لتااع ( )2009بعنك ف" :إا ئ ؿ في ظػؿ متغ ػ
ك م القتصاا ".

لنظػاـ لعػالمي

ىدفت تمؾ الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى التليػرات والتحػوالت التػي مػر بيػا االقتصػاد العػالمي لعػاـ
( ،)2449وموق ػػع إسػ ػرائيؿ ف ػػي الع ػػالـ ف ػػي ظ ػػؿ متليػ ػرات النظ ػػاـ الع ػػالمي وواقعي ػػا واحتم ػػاالت بقاءى ػػا
وتحقيقيا لمستويات نمو عالية ،حيث بحثت عالقػات إسػرائيؿ الخارجيػة مػع حمػؼ النػاتو ،ومػع الواليػات

المتحدة األمريكيػة فػي عيػد الػرئيس بػاراؾ أوبامػا  ،وموقػع أسػيا فػي النظػاـ العػالمي ،كمػا تطرقػت لواقػع
األزمػػة الماليػػة العالميػػة ومػػد ت ثيرىػػا عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي ،وكػػذلؾ مقػػدار الخسػػارة التػػي حققيػػا

االقتصػ ػػاد افس ػ ػرائيمي ج ػ ػراء ىػػػذه األزمػ ػػة ،وكػػػذلؾ آثػ ػػار حػ ػػرب غ ػ ػزة والمم ػػؼ افي ارنػػػي عمػػػى االقتصػ ػػاد
افسرائيمي ،اوابراز مكانة إسرائيؿ في طميعة الدوؿ الناشطة في ميداف البحػث والتطػوير ،واألسػباب التػي
تجع ػػؿ إسػ ػرائيؿ ف ػػي مقدم ػػة ال ػػدوؿ ف ػػي دع ػػـ وتط ػػوير البح ػػث العمم ػػي ،وتطرق ػػت الد ارس ػػة أيضػ ػال لمخط ػػة
افسرائيمية االقتصادية في مواجية األزمة المالية العالمية.

وتوصمت الدراسة إلى أف االقتصاد افسرائيمي قد مر بفترة ركود خالؿ الفصػوؿ الثالثػة األخيػرة

مف عاـ ( ،)2008وأف نسبة االنخفاض كانت مشابية لما كاف عميػو الوضػع فػي فتػرات الركػود السػابقة
في االقتصاد افسرائيمي لمسػنوات ( ،)0997 ،2440 ،2443كمػا أظيػرت األزمػة أف أكثػر الفػروع تػ ث الر
في االقتصاد افسرائيمي كانت فروع الصناعة والنقؿ واالتصاالت والتجارة ،وتمتيا فروع البناء والفنػادؽ،

وأف نس ػػبة البطال ػػة بمل ػػت فػ ػػي الع ػػاـ ( )2008حػ ػوالي ( ،)%6.0بينم ػػا حافظ ػػت مع ػػدالت النم ػػو عمػػػى

االسػػتمرار االيجػػابي فبملػػت ( ،)%4.0أمػػا ايثػػار االيجابيػػة لألزمػػة الماليػػة عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي
فتمثمت في االنعطافة الحادة في أسػعار السػمع والػنفط ،فإسػرائيؿ كمسػتورد ليػذه السػمع فقػد اسػتفادت مػف

االنخف ػػاض ف ػػي األس ػػعار ،األم ػػر ال ػػذي أد إل ػػى تحس ػػف ف ػػي ش ػػروط التج ػػارة ،كم ػػا س ػػاىمت السياس ػػة
المحافظة التي يتبعيا البنػؾ المركػزي افسػرائيمي ،وميػؿ النظػاـ المصػرفي بشػكؿ عػاـ نحػو الػتحفظ ،فػي
تحسيف فرص مواجية إسرائيؿ لتحديات الركود العالمي ،كمػا أف عػدـ وجػود فقاعػة عقػارات فػي إسػرائيؿ

خالفال لمحالة األمريكية ،قد ساىـ بدوره أيضػال فػي تحصػيف المنظومػة افسػرائيمية ،كمػا أف وجػود مسػتو

مرتف ػع لالدخػػار عمػػى مسػػتو االقتصػػاد المنزلػػي قػػد قم ػص تبعي ػة االسػػتيالؾ الخػػاص لتػػوفر األرصػػدة
والقروض ،وعمى المستو القومي وجود فائض في الحساب الجاري إضافة إلى ودائع عف التزامات في

الحساب الخارجي ساىـ بزيادة احتفػاظ البنػؾ المركػزي افسػرائيمي بفػائض كبيػر مػف العمػالت األجنبيػة،

وأف السػػوؽ افس ػرائيمي كونيػػا صػػلي الر قياس ػال بلي ػره مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة فػػإف ت ػ ثر بشػػكؿ طفيػػؼ نسػػبيال
بتقمبات عالمية مف ىذا النوع.

ح
ح
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لضغط ك لتأث

عمى اك ئ لق

في إا ئ ؿ".

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الواقع العاـ فػي إسػرائيؿ ،وعالقػة حيتػاف المػاؿ وكبػار رؤوس األمػواؿ

فػػي الت ػ ثير عمػػى الق ػرار السياسػػي واالقتصػػادي فػػي إس ػرائيؿ ،اواب ػراز المكاسػػب التػػي يحققيػػا ال أرسػػماليوف
الذيف ال يت ثروف باألوضاع التي تتعرض ليا إسرائيؿ ،حتى في ظؿ سيادة حالػة الػال اسػتقرار السياسػي
واألمنػػي وتبػػاطؤ النمػػو االقتصػػادي فػػي إس ػ ارئيؿ ف ػإنيـ يحققػػوف مكاسػػب ومنػػافع اقتصػػادية كبي ػرة ،كمػػا
حاولػػت الد ارسػػة تنػػاوؿ أشػػكاؿ تػ ثير حيتػػاف المػػاؿ فػػي أروقػػة الحكػػـ واتخػػاذ القػرار وكػػذلؾ السػػيطرة عمػػى

االقتصاد ووسائؿ افعالـ في إسرائيؿ ،وكذلؾ دورىـ البػارز فػي إنشػاء الجمعيػات والم اركػز ذات الصػمة

القريبة مف متخذ القرار السياسي -االقتصادي في إسرائيؿ.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف االقتصػػاد افس ػرائيمي يعػػاني مػػف أس ػوأ حػػاالت الالعدالػػة فػػي توزيػػع

الػػدخؿ والثػػروة ،حيػػث أف ثػػروة أكبػػر ( )500ثػػري فػػي إس ػرائيؿ ،وصػػمت فػػي العػػاـ ( )2013إلػػى ()94
مميػػار دوالر مرتفعػػة بمقػػدار ( )10مميػػار دوالر عػػف عػػاـ ( ،)2012وأف ىنػػاؾ قػػدرة كبيػرة لحيتػػاف المػػاؿ
في التلملؿ داخؿ أروقة المؤسسة الحاكمة ،حيث أنيـ يحققوف أىدافيـ حتى فػي ظػؿ عػدـ التحسػف فػي
األوضػػاع السياسػػة واألمنيػػة فػػي إس ػرائيؿ ،كمػػا أف النمػػو االقتصػػادي لػػذي تمػػؾ الفئػػة ال أرسػػمالية لػػـ يعػػد

مرىونال باالستقرار األمني والسياسي ،كما أف ىناؾ شريحة مف العائالت األكثر ثراء ،تحولت إلى طملة

ماليػػة ،وىػػي فػػي طريقيػػا لتحويػػؿ الدولػػة إلػػى دولػػة الطملػػة الماليػػة ،وىػػذه الش ػريحة صػػليرة جػػدال تفػػرض

سيطرتيا بالقوة وبثرائيا عمى الموارد وأيضال عمى السمطة الحاكمة ،أما سوؽ الماؿ افسرائيمي فيو سػوقال
تػػتحكـ بػػو بعػػض العػػائالت ،حيػػث أف نحػػو ( )30عائمػػة تسػػيطر عمػػى ( )%50مػػف الشػػركات التػػي يػػتـ
تػػداوؿ أسػػيميا فػػي البورصػػة افسػرائيمية ،وأف نصػػؼ االعتمػػادات التػػي يقػػدميا سػػوؽ المػػاؿ فػػي إسػرائيؿ
ىػػي أم ػواؿ صػػناديؽ التقاعػػد لمجميػػور فػػي إس ػرائيؿ والباللػػة ( )675مميػػار دوالر ،كمػػا أف إس ػرائيؿ قػػد

حققػػت معػػدالت نمػػو مرتفعػػة فػػي العػػاـ ( )2008رغػػـ تفجػػر األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة وشػػنيا لعمميػػة
عسػػكرية فػػي قطػػاع غ ػزة نيايػػة ديسػػمبر مػػف ذاؾ العػػاـ ،حيػػث أف آثػػار األزمػػة كانػػت محػػدودة ولوقػػت

قص ػػير ،وحافظ ػػت إسػ ػرائيؿ عم ػػى مع ػػدالت نم ػػو أعم ػػى م ػػف ب ػػاقي ال ػػدوؿ المتط ػػورة ،كم ػػا أف التط ػػورات
االقتصػػادية واالجتماعيػة والسياسػػية التػػي شػػيدتيا إسػرائيؿ فػػي مطمػػع التسػػعينات وبسػػبب تليػرات محميػػة
اواقميمية وعالمية فمقد أدت إلى تلملؿ كبار أصحاب رأس الماؿ في إسرائيؿ.
 -3ا ا ات ؿ كاكناك م ( )2009بعنك ف" :

م لمال

لعالم ".

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى األس ػػباب الت ػػي أدت الن ػػدالع األزم ػػة المالي ػػة واالقتص ػػادية

العالميػػة ،والتػػي تتمثػػؿ فػػي رأس المػػاؿ الػػرخيص ،اواصػػدار رىػػوف لمقترضػػيف توجػػد لػػدييـ مخػػاطر كبي ػرة
وتخمفيـ عف السداد ،وتوريؽ تمؾ الػديوف وتحويميػا إلػى أصػوؿ معقػدة ،واالسػتخداـ المفػرط لمرفػع المػالي

م ػػف المؤسس ػػات المالي ػػة ،وبحث ػػت ف ػػي ت ػػداعيات األزمػػػة الماليػ ػة العالمي ػػة المتمثم ػػة ف ػػي انيي ػػار أسػ ػػعار
العقػػارات ،وارتفػػاع معػػدالت البطالػػة ،وتػ زـ الوضػػع فػػي األسػواؽ الماليػػة وفػػي االقتصػػاديات فػػي مختمػػؼ
خ
خ


أنحاء العالـ ،وكذلؾ تطرقت الدراسة إلى العوامؿ التي ساعدت عمى وقوع األزمة والكيفية التػي أسػيمت
بيػػا مجموعػػة منوعػػة مػػف السياسػػات والممارس ػات فػػي إرسػػاء نظػػاـ انيػػار بعػػد الضػػعؼ الػػذي بػػدأ ينتػػاب

سوؽ افسكاف.

وتوصمت الدراسة إلى أنو ومع امتداد األزمة االقتصادية مف األسواؽ المالية إلػى االقتصػاديات

الحقيقية في بمداف العالـ أجمع ركزت الحكومات عمى إجراءات قصيرة األمد الحتواء الضػرر ،وألسػباب
كثيرة ،أضحى ابتكار حػزـ مػف الحػوافز وعمميػات افنقػاذ المػالي اليادفػة إلػى معالجػة المشػكالت اينيػة،
أولويػػة لػػد صػػانعي الق ػرار ،وأف األسػػباب الرئيسػػية لوجػػود اخػػتالالت فػػي االقتصػػاد العػػالمي تكمػػف فػػي
أسػػعار صػػرؼ العمػػالت العائمػػة والمػػدارة ،وكػػذلؾ إصػػدار األصػػوؿ االحتياطيػػة والتػػي تسػػتخدـ لتمويػػؿ

العجز في الحسابات الجارية لمدوؿ وتحديدال الواليات المتحدة األمريكية.
4- Ellaboudy, (2010): The Global Financial Crisis: Economic Impact On
GCC Countries and Policy Implications.
م لمال لعالم عمى اكؿ مجمس لتعاكف لخم جي ك آلثا لمت تب عم يا.
آثا
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تبي ػػاف آث ػػار األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة عم ػػى دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي

وايثػار المترتبػة عمييػػا ،والتعػرؼ عمػػى ماىيػة العولمػة الماليػػة وتحريػر التجػػارة الخارجيػة ،وانتقػػاؿ رؤوس
األمػواؿ ،وتحريػػر الصػػناعات المحميػػة والماليػػة عمػػى حػػد السػواء ،كمػػا حاولػػت الد ارسػػة البحػػث عػف مػػد

تػ ثر الصػػناديؽ السػػيادية لػػدوؿ الخمػػيج العربػػي فػػي الخػػارج باألزمػػة الماليػػة العالميػػة ،ومػػد قػػدرتيا عمػػى

التح ػػوط م ػػف الص ػػدمات واألزم ػػات االقتص ػػادية ،وتق ػػديـ لمح ػػة عام ػػة ع ػػف تػ ػ ثير األزم ػػة المالي ػػة عم ػػى
االقتصاد الكمي عمى المد القصير ،وتقييـ حجـ ايثار والتحديات التي تواجػو تمػؾ الػدوؿ ،حيػث ُيقػدر

حجـ الخسائر التي ُمنيت بيا الصناديؽ السيادية الخميجية قرابة ( )400مميار دوالر.
وتوصمت الدراسة إلى أف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي قد عانت مف أزمة سيولة بسبب األزمة

المالية العالمية مما انعكس سمبال عمى مشاريع البنيػة التحتيػة الضػخمة والقطػاع العقػاري لت ارجػع التمويػؿ

الالزـ لذلؾ ،وأف صناديؽ الثروة السيادية ليا الفضؿ في تمويؿ المشاريع االقتصادية.

5- Mansoor& Jalal (2011): The Global Business Crisis and Consumer
Behavior: Kingdom of Bahrain as a Casa Study.
م لمال لعالم كامكؾ لماتيمؾ :ا ا حال مممك لبح ف.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة االسػػتيالؾ فػػي الخمػػيج العربػػي وتحديػػدال فػػي البحػريف،

ومػػد تػ ثير األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى سػػموؾ المسػػتيمكيف ،حيػػث أف المسػػتيمؾ عنصػػر ىػػاـ لمعمميػػة
االقتصادية وافنتاجية ،كما أف الدراسة حاولت الكشؼ عف السموؾ الشرائي لممستيمؾ ومد االخػتالؼ

بػػيف مسػػتيمؾ وأخػػر ،كمػػا حاولػػت البحػػث فػػي ىػػؿ تػ ثر السػػموؾ االسػػتيالكي لمفػػرد البحرينػػي مػػف األزمػػة

المالية أـ ال ،فكما ىو معروؼ فإف الركود االقتصادي وحدوث انكماش مالي ونقص السػيولة لػو العديػد

دد

مف الجوانب االقتصادية واالجتماعيػة لممسػتيمكيف ،كػذلؾ حاولػت الد ارسػة إبػراز االتجاىػات المتليػرة فػي

السموؾ االستيالكي لمفرد البحريني بسبب األزمة االقتصادية العالمية.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف المسػػتيمكيف فػػي الخمػػيج العربػػي قػػاموا بتلييػػر عػػاداتيـ الش ػرائية بمػػا

يتوافػػؽ ومتطمبػػات األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،حيػػث خفض ػوا اسػػتيالكيـ مػػف السػػمع الرفاىيػػة ،وكػػذلؾ قمػػت

مستويات االدخار لدييـ بشكؿ كبير.

لتعق ب عمى لا اا

لاابق :

تناولػػت الد ارسػػات السػػابقة األزمػػات الماليػػة العالميػػة مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى نتػػائج األزمػػة دوف

البحػػث بعمػػؽ فػػي األسػػباب الحقيقيػػة لألزمػػة ،والتػػي ليػػا عالقػػة ب سػػموب افنتػػاج ال أرسػػمالي ،وت مػػؿ ىػػذه
الد ارسػػة فػػي البحػػث بعمػػؽ عػػف األسػػباب الرئيسػػية التػػي سػػببت األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،ومحاولػةل تفسػػير
أسباب كؿ أزمة مف خالؿ توصيفيا في ثالثة أسباب رئيسية وىي :األسػباب الماليػة والنقديػة والقطاعيػة

أو افنتاجية ،وتتفؽ ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات السابقة في أف جذور األزمة تعػود إلػى طبيعػة

النظػػاـ ال أرس ػػمالي الػػذي يحم ػػؿ ف ػػي طياتػػو أدوات ت ػػدميره ،ولسػػعر الفائ ػػدة وال ػػذي أوجػػد مجتمعػ ػال متفاوتػ ػال
واتسػػعت ىػػذه اليػػوة بػػيف األغنيػػاء والفقػراء ،لتصػػؿ إلػػى ذروتيػػا مػػع حصػػوؿ مئػػات الشػػركات عمػػى نسػػبة

كبيػرة مػػف الػػدخؿ والثػػروة العالميػػة ،والتػػي تسػػببت فػػي ت ارجػػع إجمػػالي الطمػػب العػػالمي بشػػقيو االسػػتيالكي
واالسػػتثماري ،وعمقػػت األزمػػة البنيويػػة الرئيسػػية فػػي ال أرسػػمالية وىػػي أزمػػة فػػيض إنتػػاج ،ولػػيس نقػػص

افنتاج كما كاف سائدال ،حيث يعاني ىذا النظاـ مف تراجع مدوي في أىـ مورد لو وىو اتسػاع األسػواؽ،
والتي باتت تعاني مف نقص كبير في الطمب عمى السمع والخدمات.

وما يميز ىذه الدراسة ىو التطرؽ لطبيعة عمؿ األسواؽ المالية وتطورىا التاريخي ،واستخداميا

لعشرات النظريات االقتصادية المفسرة لألزمات الماليػة وال أرسػمالية ولالنفصػاؿ مػا بػيف االقتصػاد المػالي

والحقيقي ذو الطابع افنتاجي مف جيػة ،وآثػار العولمػة عمػى الواقػع االقتصػادي واالجتمػاعي لمعديػد مػف
دوؿ العالـ ،وتختمؼ تمؾ الد ارسػة عػف األدبيػات والد ارسػات السػابقة فػي اعتمادىػا عمػى المػنيج الوصػفي

التحميم ػػي إذ تن ػػاوؿ ى ػػذا الم ػػنيج األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة موض ػػحال ماىيتي ػػا وأس ػػبابيا وت ػػداعياتيا عم ػػى

االقتصػػاد العػػالمي ،والنظريػػات المفس ػرة ليػػا ،وعالقػػة األزمػػات بطبيعػػة وبنيػػة ال أرسػػمالية ،والتػػي تحولػػت
ل أرس ػػمالية مالي ػػة وبات ػػت ت خ ػػذ ش ػػكؿ االقتص ػػاد بطمل ػػة مالي ػػة بحت ػػة ،ك ػػذلؾ اس ػػتخدمت الد ارس ػػة مئ ػػات
المصادر والمراجع ذات الصمة بالموضوع.

وكػػذلؾ تُعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات النػػادرة عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث التػػي تحػػدثت عػػف مػػد

ت ثر السوؽ المػالي افسػرائيمي باألزمػة الماليػة العالميػة ،وألجػؿ ذلػؾ اسػتخدمت الد ارسػة المػنيج القياسػي
عبر بناء نموذج لدراسة العالقة السػببية بػيف مؤشػر تػؿ أبيػب ) (TA-100ومؤشػر داو جػونز  ،والػذي

أكػػد صػػحة الفرضػػيات التػػي تقػػوؿ أف ىنػػاؾ عالقػػة سػػببية وارتباطيػػو بػػيف السػػوقيف ،ونمػػوذج أخػػر لقيػػاس

ذذ

العالقة السببية بيف السوؽ المالي والنمو االقتصادي في إسرائيؿ ،وجاءت النتائج متوافقة مػع النظريػات

االقتصػػادية ،حيػػث يتميػػز السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي ب نػػو يت ػ ثر بالصػػدمات االيجابيػػة التػػي تحػػدث فػػي
أسواؽ الماؿ اللربية واألمريكية تحديدال بدرجات كبيرة ،وبالصدمات السمبية بدرجات متدنية ،وذلؾ خالفال
لألسػ ػواؽ األخ ػػر ومني ػػا الس ػػعودية والخميجي ػػة الت ػػي تتػ ػ ثر س ػػمبال بالص ػػدمات المالي ػػة وب ػػدرجات كبيػ ػرة،
وبالصدمات االيجابية فآثارىا محػدودة ممػا يعكػس ارتفػاع درجػة االنكشػاؼ المػالي لػدوؿ الخمػيج وارتفػاع

درجة التبعية مع األسواؽ العالمية األكثر تقدمال.

كما أف الدراسة قد تناولت بالتحميؿ مصادر النمو ونقاط القوة في االقتصاد افسرائيمي ،وأجابت

عف التساؤالت التي أُثيرت حوؿ أسباب محدودبػة تػ ثر سػوؽ المػاؿ افسػرائيمي باألزمػة الماليػة العالميػة،

حيث استطاعت ىػذه الد ارسػة ،الوصػوؿ لعػدد مػف النتػائج اليامػة؛ وىػي أف األسػباب الرئيسػية لمحدوديػة
ت ثر إسرائيؿ باألزمة المالية العالميػة ،واسػتفادة االقتصػاد افسػرائيمي منيػا فػي بعػض الجوانػب ،وتحقيػؽ

سوقيا المالي لألفضؿ أداء في العاـ ( )2009رغـ ارتفاع درجة االندماج واالنفتاح مع األسػواؽ الماليػة

العالمية ،وتحقيقيا لمعدالت نمو إيجابية رغـ تحقيؽ دوؿ أوروبية لمعدالت نمو سالبة ،تكمف في النقاط
التاليػػة :انخفػػاض أسػػعار اللػػذاء والػػنفط العػػالمي ،حيػػث تعتبػػر إس ػرائيؿ مسػػتوردة لتمػػؾ السػػمع ،وبالتػػالي

حققػت تحسػف فػي أداء التجػارة الخارجيػػة ،وارتفػاع حجػـ المػدخرات ونسػػبتيا مػف إجمػالي النػاتج المحمػػي،
وزيػػادة حجػػـ االسػػتثمار األجنبػػي فػػي اقتصػػادىا ويعػػود ذلػػؾ لحالػػة االسػػتقرار السياسػػي واألمنػػي ،وارتفػػاع

عدد الشركات المحمية المدرجة في البورصة افسرائيمية ،مما يعنػي حشػد أكبػر رؤوس أمػواؿ محميػة فػي

إسػرائيؿ ،ونفػػوذ رأس المػػاؿ الييػػودي فػػي الخػػارج وقدرتػػو عمػػى تيريػػب مئػػات الماليػػيف مػػف الػػدوالرات مػػف
أكبػػر المصػػارؼ األمريكيػػة قبيػػؿ انػػدالع األزمػػة ،اواعػػالف تمػػؾ البنػػوؾ لإلفػػالس ،ممػػا يعنػػي قدرتػػو عمػػى
التنب ػػؤ وخم ػػؽ األزم ػػات وبالت ػػالي يك ػػوف ح ػػذ الر ومتحوطػ ػال مني ػػا ،إض ػػافة لتط ػػور وزي ػػادة أىمي ػػة الص ػػناعة

التطويرية والتكنولوجية ومنيا صناعة اليايتؾ في إسرائيؿ ،واالىتماـ المتزايد بالبحث العممػي والتطػوير،
وسياسات البنؾ المركزي المحافظة والمتوازنة والفاعمة والتػي تعػود لمعبقريػة االقتصػادية التػي يتسػـ بيػا

سػتانمي فيشػػر ،ومرونػة سػػوؽ العمػػؿ وسػرعة تكييفػػو مػػع التحػوالت فػػي االقتصػػاد العػالمي ،اواضػػافة لػػذلؾ
التعػاوف الكبيػػر بػيف القطػػاع العػاـ والخػػاص واليسػتدروت فػػي ذلػؾ ،والتػػدخؿ النشػط لمحكومػػة افسػرائيمية
وتحديدال في دعميا لمشاريع البنية التحتية واالستثمار في الصحة والتعميـ والضػماف االجتمػاعي ،وت ازيػد

الموارد الطبيعية التي تساىـ في دعـ خزانة الدولة في إسرائيؿ وتحديدال غاز بحر غزة ،إضافة الستمرار

االسػػتقرار السياسػػي فػػي ظػػؿ ثػػورات الربيػػع العربػػي والتػػي مػػف المتوقػػع أف تزيػػد النمػػو االقتصػػادي سػػنويا
بحػػدود ( )%6-5حسػػب تصػريحات سػػتانمي فيشػػر محػػافظ البنػػؾ المركػػزي افسػرائيمي فػػي ظػػؿ حػػدوث

استقرار سياسي مستقبالل ،وافضافة التي مف الممكف أف تضيفيا ىذه الد ارسػة ىػي فػي تناوليػا لموضػوع

البورصة افسرائيمية وتطرقيا ألسػباب عػدـ ت ثرىػا باألزمػة ،وبحثيػا لمصػادر نمػو االقتصػاد افسػرائيمي،

ولمػػاذا ال يتػ ثر رؤوس األمػواؿ (حيتػػاف المػػاؿ) بػػالتليرات التػػي تشػػيده المنطقػػة المحيطػػة بإسػرائيؿ ،كمػػا
رر

تناولػػت انعكاسػػات السياسػػات االقتصػػادية المنتيجػػة عمػػى الواقػػع االجتمػػاعي ،والػػذي يشػػير إلػػى ارتفػػاع

حالة الالعدالة في توزيع الدخؿ والثروة ،والتي تتمثؿ في اتساع الفروؽ الشاسعة بػيف األغنيػاء والفقػراء،
والػػذي انعكػػس فػػي تفػػاقـ االحتجاجػػات الشػػعبية فػػي إس ػرائيؿ فػػي السػػنوات األربػػع األخي ػرة وتحديػػدال العػػاـ

( ،)2011وتحديػ ػػدال أف معظميػ ػػا كانػ ػػت عمػ ػػى خمفيػ ػػة اقتصػ ػػادية -اجتماعيػ ػػة وارتفػ ػػاع األسػ ػػعار وتػ ػػدني
مستويات المعيشة.
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 5.5مفاى ـ عام في

اك ؽ لمال :

 5.5.5تمي ا:

شيد االقتصاد العالمي تطو الر ممحوظال في السنوات األخيرة ،تمثؿ باتساع عمؿ األسػواؽ الماليػة

عمػػى نطػػاؽ عػػالمي ،ىػػذا التوسػػع كػػاد أف يملػػي كافػػة الحػػدود المكانيػػة التػػي كانػػت مسػػبقال عائق ػال النتقػػاؿ

رؤوس األمػواؿ بػػيف الػػدوؿ ،فمػػع تطػػور النشػػاط االقتصػػادي وتنػػامي العالقػػات التجاريػػة ،ظيػػرت الحاجػػة

ألدوات التمويػػؿ المختمفػػة الالزمػػة لتمويػػؿ األنشػػطة االقتصػػادية ،التجاريػػة وافنتاجيػػة عمػػى حػػد الس ػواء،

ونتيجة لذلؾ تكمف أىمية األسواؽ المالية في دورىا األساسي والمتمثؿ في جمب األمواؿ الفائضة وغيػر
الموظفة وغير المعب ة في االقتصاد القومي ،وتحويميا مف ماؿ عاطؿ خامؿ إلى رأسماؿ موظؼ وفعاؿ

فػػي الػػدورة االقتصػػادية ،حيػػث تعتبػػر األس ػواؽ الماليػػة الرئػػة فػػي نقػػؿ األم ػواؿ مػػف وحػػدات الفػػائض إلػػى
وحدات العجز في االقتصاد ،والمرآة التي تعكس أداء االقتصاد ،وشيدت األسواؽ المالية تليرات عديدة
وأىميػػا وفػػي ظػػؿ اتسػػاع حػػدة العولمػػة واالنفتػػاح االقتصػػادي ،حيػػث انحرفػػت عػػف مسػػارىا الرئيسػػي التػػي

ُوجدت مف أجمو وىي تمويؿ األنشطة االقتصادية وتحفيز النمو االقتصادي إلى مجاالت مف المضاربة
والمقامرة واالبتعاد عػف االقتصػاد الحقيقػي؛ مػف خػالؿ انفصػاؿ رأس المػاؿ العينػي والحقيقػي عػف المػالي

اوالى رأس ماؿ يعمؿ مف أجؿ الربح ،والربح السريع دوف أي إضافة حقيقية فػي االقتصػاد ،ويظيػر ذلػؾ
مػػع ارتفػػاع حجػػـ التػػداوالت فػػي أس ػواؽ المػػاؿ بعش ػرات األضػػعاؼ لمػػا ىػػو عميػػو فػػي االقتصػػاد الحقيقػػي

المنتج ،أو باألحر وكما وصفيا موريس آلي البورصات وما يتـ فييا عبارة عػف كازينوىػات لممػراىقيف
والمقامريف (دوابو ،2449 ،ص.)037

وفػػي السػػياؽ نفسػػو فػػإف ذلػػؾ كػػاف سػػببال فػػي انػػدالع األزمػػات الماليػػة فػػي االقتصػػاد الحقيقػػي فػػي

كافػة أنحػػاء المعمػورة ،حيػػث تبػيف أف ( )%95مػػف رأس المػاؿ يػػتـ المضػاربة بيػػا بيػدؼ الحصػػوؿ عمػػى
عوائػػد س ػريعة لالسػػتثمار وىػػو مػػا أد إلػػى توسػػيع وزيػػادة مخػػاطر عػػدـ االسػػتقرار فػػي األس ػواؽ الماليػػة

العالميػػة (عبػػد الحميػػد ،2006 ،ص)248؛ وحسػػب جويػػؿ كورتزم ػاف محػػرر مجمػػة ىارفػػارد فػػي كتابػػو

موت النقود أف ( )%3فقط مف المعػامالت الماليػة اليوميػة التػي تزيػد عػف ( )0244مميػار دوالر يوميػال

تستثمر في االقتصاد المنتج بينما يتـ تسخير ( )%97منيا في عمميات المضاربة التي ترىؽ االقتصاد

الحقيقػػي المنػػتج (المصػػري ،2010 ،ص)5؛ ىػػذا التوسػػع فػػي األس ػواؽ الماليػػة أد إلػػى تطػػور ال ػػنظـ
الماليػػة اوالػػى تطػػور حجػػـ السػػيولة الدوليػػة وشػػممت التسػػييالت االئتمانيػػة والمشػػتقات والتػػي وصػػمت عػػاـ

( )2448لحػػدود ( )544تريميػػوف دوالر ،فػػي حػػيف بمػػغ حجػػـ النػػاتج القػػومي العػػالمي لػػنفس العػػاـ ((60
تريميوف دوالر(حوراني ،2011 ،ص.)16

2

أمػػا بنػػؾ التسػػويات الدوليػػة فقػػدر قيمػػة كػػؿ المشػػتقات الماليػػة فػػي السػػوؽ العالميػػة لعػػاـ ()2448

بحػوالي ( )680تريميػوف دوالر ،وأشػار إلػى أف ضػ األمػواؿ فػي المصػارؼ والمؤسسػات الماليػة زاد مػف
حجـ الديف العاـ وبشكؿ ىائؿ جدال (زعزوع ،2013 ،ص.)67

ويشير البعض إلى أنو إذا اتفقت كافة البنوؾ المركزية في العػالـ فيمػا بينيػا عمػى اتخػاذ موقػؼ

معيف لحماية ما مف ىجوـ المضاربيف المالييف فإف أقصى ما تجمعو ىػذه البنػوؾ مجتمعػة ) )14مميػار
دوالر يوميال؛ بينما يستطيع المضاربوف الماليوف العػالميوف جمػع ( )844مميػار دوالر فػي السػوؽ يوميػال،
مما يعنػي أف إمكانيػاتيـ تفػوؽ ( )55مػرة إمكانيػات البنػوؾ المركزيػة الموجػودة فػي العػالـ مجتمعػة (عبػد

اللني ،2007 ،ص.)54

أما البنوؾ التجارية في العالـ فقد بمغ مجموع أصوليا عػاـ ( (2008ق اربػة ( )08تريميػوف دوالر

مقابػػؿ ( )074ممي ػػار دوالر مجمػػوع أص ػػوؿ البن ػػوؾ افسػػالمية أي تش ػػكؿ أق ػػؿ مػػف ( )%0م ػػف مجم ػػوع
األصػػوؿ لمبن ػػوؾ مجتمع ػػة ،يتركػػز ( )%92م ػػف أص ػػوؿ البنػػوؾ افس ػػالمية ف ػػي الشػػرؽ األوس ػػط بح ػػدود

( )057.8مميػ ػ ػػار دوالر ،وتشػ ػ ػػكؿ إي ػ ػ ػراف ( )%64منيػ ػ ػػا ،والسػ ػ ػػعودية ( ،)%03.5والكويػ ػ ػػت (،)%8.4
وافم ػػارات ( ،)%6.4ومص ػػر ( ،)%3واألردف ( ،)%0.5وتبم ػػغ أص ػػوؿ البن ػػوؾ افس ػػالمية ف ػػي ال ػػدوؿ

العربي ػػة ل ػػنفس الع ػػاـ ( )62ممي ػػار دوالر وتش ػػكؿ ( )%04م ػػف إجم ػػالي أص ػػوؿ البن ػػوؾ التجاري ػػة والب ػػالغ
أصوليا في الدوؿ العربية لنفس العاـ ( )675مميا ر دوالر (الحبيب وعمار ،2011 ،ص.)10-9

وبمغ إصدار الصكوؾ فػي العػاـ ( )2011حػوالي ( )80مميػار دوالر بزيػادة قػدرىا ( )%77عػف

الع ػػاـ ( ،)2010وبالت ػػالي ى ػػذا التوس ػػع اواف ك ػػاف مح ػػدودال وال ي ػػذكر ى ػػو تعزي ػػز لالقتص ػػاد الم ػػالي عم ػػى
حساب االقتصاد الحقيقي المنتج (عبد القادر وغرابة ،2012 ،ص.)4
ونظ ػ اُر لدرجػػة االنفتػػاح االقتصػػادي لمػػدوؿ المتباينػػة ،فػػإف األزمػػات الماليػػة العالميػػة وتػػداعياتيا

تختمؼ مف دولة ألخر  ،وعمى الصعيد العربي بمغ إجمالي خسائرىا جراء األزمة الماليػة عػاـ ()2008
حوالي ( )2500مميار دوالر ،وبسبب ذلؾ ت ارجػع الطمػب العػالمي لمػنفط وانخفضػت أسػعار الػنفط ألكثػر

مف ( ،)%100وىي المرة الثانيػة لت ارجػع الطمػب العػالمي عمػى الػنفط منػذ العػاـ ( ،)1981حػيف تعػرض
العػ ػػالـ لحالػ ػػة شػ ػػديدة مػػػف الركػ ػػود االقتصػ ػػادي (الييتػ ػػي ،2010 ،ص)04-7؛ وتبمػ ػػغ حجػ ػػـ الصػ ػػناديؽ

السػػيادية لم ػػدوؿ العربي ػػة النفطي ػػة ،أي دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي وليبي ػػا والج ازئ ػػر حػ ػوالي ()1.574

المقػػدرة
تريميػػوف دوالر ،أي مػػا نسػػبتو ( )%43.1مػػف إجمػػالي أرسػػماؿ صػػناديؽ الثػػروة السػػيادية العالميػػة ُ

بحػ ػوالي ( )3.652تريمي ػػوف دوالر ،وتش ػػكؿ ص ػػناديؽ دوؿ الخم ػػيج لوح ػػدىا ( )%40م ػػف الحج ػػـ الكم ػػي

لمصػ ػػناديؽ العالميػ ػػة وتبمػ ػػغ ( )1.462تريميػ ػػوف دوالر ،ويعتبػ ػػر صػ ػػندوؽ ىيئػ ػػة االسػ ػػتثمار الكػ ػػويتي أوؿ
صػػندوؽ سػػيادي بالعػػالـ أنش ػ عػػاـ ( )1953بمبمػػغ يقػػدر بح ػوالي ( )213مميػػار دوالر ،وتعتبػػر الصػػيف

الدولة األولى عالميال مف حيث حجـ الموجودات لمصػناديؽ السػيادية ،وتبمػغ موجوداتيػا ( )817.9مميػار

دوالر ،وتمييا افمارات بإجمالي ( )738.5مميار دوالر (حياة ،2013 ،ص.)85-82
3

ويصػػؼ الفيمسػػوؼ برنػػارد شػػو أف نتػػاج النظػػاـ ال أرسػػمالي القػػائـ عمػػى المصػػالح المتضػػاربة فػػي

األسواؽ الماليػة ىػو مزيػدال مػف المصػائب ووصػفو بعربػة يحػوي خزانيػا كميػة ال تنفػد مػف الوقػود ،تنطمػؽ
ب قصػػى سػػرعتيا لكنيػػا تفتقػػد أمػريف ىػػاميف ىمػػا المقػػود (عجمػػة القيػػادة) والمكػػابح (الف ارمػػؿ) ،وليػػذا فيػػي
تص ػػطدـ باسػ ػػتمرار بجمي ػػع المنحيػ ػػات والحػ ػواجز فػ ػػي طريقي ػػا دوف أف تتوقػ ػػؼ أب ػػدال ،وى ػػذا يعن ػػي عػػػدـ
االستقرار في النظاـ االقتصادي القائـ وخروجو مف التداوؿ والحياة (القاضي ،2009 ،ص.)1

واالنتشار الواسع لألسواؽ المالية تزايد مع إللاء الدوؿ الصناعية الكبر كامؿ القيود والحواجز

عمى أسواؽ الماؿ والنقد ،وكذلؾ مع انييار نظاـ بريتونوودز عندما أعمنت الواليات المتحػدة األمريكيػة
في آب عاـ ( )1971أف االستمرار في تحويؿ الدوالر إلى ذىب كفيؿ بخروج كؿ مػا تممكػو أمريكػا مػف
أرصػػدة ذىبيػػة ألف حجػػـ األوراؽ النقديػػة مػػف الػػدوالر األمريكػػي فػػي حػػوزة البنػػوؾ المركزيػػة الدوليػػة يمثػػؿ

( )68مميار دوالر ،في حيف أف حجـ االحتياطي مف الذىب فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة لػـ يتجػاوز
آنػ ػػذاؾ ( )11مميػ ػػار دوالر ،أي بنسػ ػػبة ( ،)1:6ولػ ػػذلؾ تخمػ ػػت أمريكػ ػػا عػ ػػف تحويػ ػػؿ الػ ػػدوالر إلػ ػػى ذىػ ػػب

(العطية ،2001 ،ص.)134

 5.5.1نظ عام في

اك ؽ لمال :

تتعػػدد تعريفػػات السػػوؽ المػػالي اواف جميعػال اتفقػػت عمػػى وجػػود ايليػػة التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا تبػػادؿ
األوراؽ واألدوات المالية ما بػيف وحػدات الفػائض ووحػدات العجػز ،وتػوفر وسػائؿ اتصػاؿ فعالػة ،إضػافة

لتشػػكيميا المصػػدر التمػػويمي األساسػػي الػػالزـ لتسػػيير النشػػاط االقتصػػادي مػػف خػػالؿ المؤسسػػات الماليػػة
الوسيطة عمى اختالؼ أنواعيا في نقػؿ األمػواؿ مػف وحػدات الفػائض المػالي إلػى وحػدات العجػز المػالي
والتي بحاجة إلى توظيؼ ىػذه األمػواؿ فػي المجػاالت االسػتثمارية المختمفػة (الشػمري وآخػروف،1999 ،

ص)3؛ ومػػف تمػػؾ التعريفػػات ىػػي أف السػػوؽ المػػالي ىػػو عبػػارة عػػف األسػػموب أو األداة التػػي يػػتـ مػػف
خالليػػا تبػػادؿ األوراؽ الماليػػة مػػا بػػيف ط ػرفيف التبػػادؿ وىػػـ البػػائعوف والمشػػتروف مقابػػؿ النقػػد ،حيػػث يػػتـ

تحويؿ األمواؿ بكفاءة بيف القطاعات االقتصادية مف وحدات الفائض إلى تمػؾ التػي تعػاني مػف العجػز،
وىػذا يعنػي أف السػوؽ المػالي موجػود أينمػا توجػد وسػيمة لمتبػادؿ بػيف البػائع والمشػتري بلػض النظػر عػف

تنفيذ العممية مباشرة مف عدمو (آؿ شبيب ،2012 ،ص.)37

 5.1لتطك لتا خي لألاك ؽ لمال

نش ة األسواؽ المالية وتطورىا ارتبط بتطور الرأسمالية الصناعية ومراحؿ تطػور النقػود؛ وتعتبػر

نتاج التطور في النظػاـ النقػدي العػالمي مػف خػالؿ تحػوؿ النقػود إلػى أصػؿ مػالي نتيجػة لوظيفتػو مخزنػال

لمثػػروة (الػػداغر ،2007 ،ص ،)20وتاريخيػال يرجػػع نشػ ة األسػواؽ الماليػػة إلػػى عيػػد الرومػػاف الػػذيف كػػانوا
أوؿ مػػف عػػرؼ األس ػواؽ الماليػػة فػػي القػػرف الخػػامس قبػػؿ المػػيالد (بوكسػػاني ،2004 ،ص(28؛ حيػػث

ظيػػرت مينػػة الصػرافة نتيجػػة تعػػدد النقػػد فقػػد كػػانوا الحكػػاـ اليونػػانييف عػػاـ ( )527ؽ.ـ ُيصػػدروف أوامػػر
4

بتبديؿ عمالت الزائريف في المدف التي يكونوف فييا في سائر افمبراطورية الرومانية ومػرت ىػذا المينػة

بعػػد ذلػػؾ بحالػػة سػػكوف لمػػدة ) )550عػػاـ باسػػتثناء المنطقػػة العربيػػة (الج ػواري ،2009 ،ص)70-69؛
والتي شيدت نموال تجاريال حيث استفاد العرب في نشاطاتيـ التجارية مف العػداء بػيف الفػرس والػروـ ومػف
انييػػار دولػػة حميػػر فػػي الػػيمف وزواؿ دولػػة األنمػػاط وتػػدمر وىػػذا أد إلػػى انتقػػاؿ النشػػاط التجػػاري إلػػى

المنطقػػة العربيػػة (بػػالد الحجػػاز) وانفػرادىـ فػػي النيايػػة بالسػػيطرة عمػػى الطريػػؽ التجػػاري البػػري منػػذ القػػرف
السػػادس المػػيالدي وأصػػبح الػػروـ يعتمػػدوف وبصػػورة كبيػرة وفػػي كثيػػر مػػف شػػؤونيـ التجاريػػة عمػػى العػػرب
بسبب وجود طريقاف رئيسيف لمتجارة األوؿ مف شماؿ حضر موت إلػى البحػريف عمػى الخمػيج العربػي ثػـ

إلى صور والثاني يبدأ مف حضر موت ويسير محاذيا لمبحػر األحمػر وتقػع مكػة المركػز التجػاري الميػـ

عمػى ىػذا الطريػؽ(حػافظ ،2010 ،ص ،(147وشػيد القػرنيف الماضػييف تطػو الر ممحوظػال فػي أداء وتوسػػع
األسواؽ المالية ونشوء ىا عمى المستو العالمي ،وتطورت بتقدـ الزمف والذي ي خذ بعيف االعتبار مبدأ

ال ػربح والخسػػارة ،والػػذي يقػػوؿ عنيػػا افمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رأس المػػاؿ ىػػو الػػزمف (أبػػو صػػقر،

 ،2000ص ،(46وفعميػ ػال ب ػػدأ التط ػػور الت ػػاريخي لظي ػػور األسػ ػواؽ المالي ػػة م ػػف الق ػػرف الس ػػابع الم ػػيالدي
ألسباب منيا (عبد القادر ،2010 ،ص:)58

أ -نياية افمبراطورية البيزنطية بسقوط القسطنطينية في يد الدولة افسالمية وما ترتب عميو مػف ت ازيػد

في حركة التجارة في حوض شرؽ المتوسط مػع غيػاب التجػارة فػي غػرب المتوسػط لوجػود الق ارصػنة

وغياب التمويؿ الالزـ ،وشيدت تمؾ المنطقػة ركػودال اقتصػادي ممػا تتطمػب ذلػؾ إنشػاء أسػواؽ ماليػة

في أوروبا في تمؾ الفترة لتحفيز النشاط االقتصادي وتنشيط التجارة الخارجية.

ب -سػػقوط افمبراطوريػػة الرومانيػػة عػػاـ )486ـ) فػػي حػػيف سػػقطت رومػػا عػػاـ )452ـ) ومنػػذ تمػػؾ الفتػرة

دخمت أوروبا في حالة ركود وجمود فكػري ،ويعػود ذلػؾ فصػدار افمب ارطػور جسػتياف عػاـ (532ـ)

فرماف باقتصار الدراسة إلى حد كبير عمى الموضوعات الدينية المشتقة مف تعاليـ الكتاب المقدس،
واالنصراؼ عف التفكير الحر إلى الديف ،وبدأ الظالـ ينقشع ما أف أمر شارؿ ماف ممؾ فرنسا بفػتح

المدارس ونشر العمـ عاـ )880ـ) (عويضة ،1993 ،ص.)048-045

ت -مع ظيور الكنيسة الكاثوليكية كقوة اجتماعية واقتصادية في أوروبا اواعالنيا أف المسيح ليس مجرد
رسوؿ ،واف االنتقاؿ مف منزلة اجتماعية ألخر ممنوع ويعتبر ش الر؛ وخالؿ الفتػرة (1000-500ـ)،
كان ػػت حي ػػازة النق ػػود تعتب ػػر م ػػف الش ػػرور،واألعماؿ المرتبط ػػة بحي ػػازة النق ػػود م ػػف مق ػػدمات الخطيئ ػػة،
ػادر –إف لػػـ يكػػف أبػػدال -مػػا
وافق ػراض بفائػػدة ربػػا وخطيئػػة ،واختصػػرىا القػػس جيػػروـ إف التػػاجر نػ ال

يرضي الرب .

ث -حرمػت الكنيسػػة الفائػػدة فػػي العصػور الوسػػطى تبعػال لتعميمػػات افنجيػؿ (إنجيػػؿ لوقػػا الفصػػؿ السػػادس
اييتيف – )35-34باعتبار أنو ال يجوز استلالؿ األفراد وقت حاجاتيـ لمماؿ ،كما استنكرت افثراء

الفػػاحش عػػف طريػػؽ إقػراض المػػاؿ بفائػػدة،ولكف فػػي أواخػػر القػػرف الخػػامس عشػػر المػػيالدي تراجعػػت
5

المقػػرض عػػدـ وجػػود
الكنيسػػة عػػف تح ػريـ الفائػػدة إف كانػػت إنتاجيػػة وألغ ػراض التجػػارة،أو إذا تحمػػؿ ُ
فائػدة فػػي حالػػة الخسػػارة أي خسػػارة المقتػػرض ،فمػػـ تتخمػى الكنيسػػة عػػف مبػػدأ التحػريـ ولكػػف تسػػاىمت
بشاف الفائدة في حالة التجارة بشروط انعداـ الفائدة في حالة الخسارة (حافظ ،2404 ،ص.(48

أما نشوء البورصة فيعود لإلمبراطورية الرومانية التي قامت بتجميع األمواؿ مف المدخريف لبناء

روما ،فالمشاريع الضخمة لإلمبراطورية ولدت الحاجة لتجميع أمواؿ ضػخمة ،فبػدأت فكػرة المجػوء ألفػراد
المجتم ػػع وتوزي ػػع األعب ػػاء االس ػػتثمارية عم ػػييـ عم ػػى ش ػػكؿ حش ػػد المػ ػوارد المحمي ػػة وتوظيفي ػػا ف ػػي قنػ ػوات

االستثمار المختمفة (زيطاري ،2004 ،ص ،(12وسابقال كاف التعامؿ باألدوات المالية في فرنسا وانجمت ار

وأمريكػػا يػػتـ عمػػى قارعػػة الطريػػؽ ،ثػػـ اسػػتقر التعامػػؿ بعػػد ذلػػؾ فػػي أبنيػػة خاصػػة ُسػػميت بسػػوؽ األوراؽ
المالية (البورصة) كانت نتيجة لمتطور االقتصادي والتجاري ،ويمكف إرجاع البورصة تاريخيال لفرنسا في
القرف الثالث عشر الميالدي حيػث تػـ تػداوؿ الكمبيػاالت والسػندات (فػرح ،2001 ،ص ،)19حيػث وجػد
التجار مع تطور التجارة في المحاصيؿ الزراعية وغيرىا فوائد في اعتماد وسائط االئتماف مف سحوبات

وسندات أذنية ،وألجؿ ذلؾ أوجد الممؾ فيميب والذي عاش خالؿ الفترة (1314-1268ـ) مينػة سماسػرة
الصرؼ (دوابو ،2006 ،ص.)22

وعنػػد الرجػػوع ألىػػـ البورصػػات فػػي العػػالـ فػػإف أوؿ بورصػػة قػػد أنشػػئت فػػي مدينػػة أنفػػرس عػػاـ

)1536ـ) ،ثـ في أمسترداـ عاـ (0648ـ) ،ثـ في لندف عاـ (0666ـ) ،ثـ في باريس عاـ (0848ـ)،
ثـ بورصة ىونغ كونغ عاـ (0890ـ) (السيسي ،2013 ،ص ،(148وأوؿ بورصة لمبضائع أنشئت فػي

ب ػػاريس ع ػػاـ (0344ـ) عم ػػى جس ػػر الص ػػداقة حي ػػث ك ػػاف يج ػػري ت ػػداوؿ الكمبي ػػاالت واألذون ػػات (محم ػػد
عربي ،2010 ،ص.)3

وفػػي العصػػور الوسػػطى اعتُبػػرت ك ػالل مػػف بػػروج ،أنفػػرس ،ليػػوف ،أمسػػترداـ ،ولنػػدف مػػف الم اركػػز
المالية الميمة ،حيث قامت فييػا البورصػات إلػى جانػب األسػواؽ التجاريػة والمصػرفية ،وتػـ فييػا التبػادؿ
عمى السمع والنقود وأسيـ الشركات ،وظيرت أوؿ قائمة لألسػيـ فػي تمػؾ األسػواؽ عػاـ (0592ـ) ،وفػي

تم ػػؾ الفت ػ ػرة احتم ػػت بورصػ ػػة أمس ػػترداـ المكػ ػػاف األوؿ عالمي ػ ػال م ػػف حي ػػث أداء البورص ػػة ،تالىػػػا السػػػوؽ

البريطػػاني ثػػـ الفرنسػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر وبدايػػة القػػرف العش ػريف عنػػدما مػػوؿ االدخػػار الفرنسػػي

مش ػػروعات عالمي ػػة ،وبع ػػد انتي ػػاء الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة وص ػػعود ال ػػدوالر وخ ػػروج الوالي ػػات المتح ػػدة

األمريكي ػػة منتصػ ػرة سياس ػػيال واقتص ػػاديال أص ػػبح الس ػػوؽ الم ػػالي األمريك ػػي المرك ػػز الم ػػالي األوؿ عالميػ ػال

(السيسي ،2403 ،ص ،)148وفي العاـ (0595ـ) ظيرت بورصة ليوف الفرنسية األقدـ واألكثر أىمية
إذ أف بورصة باريس لـ تحظى باألىمية القصو إال في العاـ (0639ـ) ،حيػث ظيػر عمػالء الصػرؼ

المتخصصوف بخصـ األوراؽ المالية؛ وكانت بورصة لندف المركز المالي األوؿ في القرف الثػامف عشػر
تمتيا بورصة باريس والسبب في حصوليا عمى المرتبة الثانية ىي الثورة الفرنسية عاـ (0789ـ) وأعباء

الحػػرب ومشػػاكؿ التضػػخـ المػػالي وانييػػار العممػػة الفرنسػػية ،ثػػـ عػػادت إلػػى الػػزخـ مػػف جديػػد فػػي النصػػؼ
6

الثػػاني مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر نتيجػػة ظيػػور الشػػركات المتخصصػػة وعػػدد كبيػػر مػػف المصػػارؼ وتطػػور

قطاع الخدمات (الجواري ،2449 ،ص.)70

 5.1.5م تك

اك ؽ لمال :

تسػ ػػتند فك ػ ػرة األس ػ ػواؽ الماليػ ػػة عمػ ػػى نظريػ ػػة أدـ سػ ػػميث التػ ػػي تقػ ػػوـ عمػ ػػى فك ػ ػرة تقسػ ػػيـ العمػ ػػؿ

والتخصص ،حيث تعتمد فكرة تقسيـ العمؿ عمى كبر حجـ السوؽ ،ويعتمد كبر حجـ السوؽ عمى حجـ

افنتاج ،ويترتب عمى ذلؾ إيجاد نوع مف التخصص في افنتاج تبعال لمم ازيػا النسػبية ،وقػد انعكسػت ىػذه

العالقة عمى التطورات المالية وبصفة خاصة عمػى األوراؽ الماليػة (خريػوش وآخػروف ،1998 ،ص)8؛
ونتيجػػة لتوسػػع األنشػػطة التجاريػػة وتوجػػو معظػػـ الػػدوؿ فػػي الوقػػت ال ػراىف إلػػى األخػػذ بنظػػاـ السػػوؽ تعػػد

األس ػواؽ الماليػػة أداة ميمػػة لالقتصػػاديات ال أرسػػمالية وذات دور فػػي تفعيػػؿ النمػػو االقتصػػادي وتنشػػيط
التجارة الخارجية رغـ التبايف في طبيعة العالقػة بػيف السػوؽ المػالي وبػيف النمػو االقتصػادي ،فينػاؾ مػف

يعتقػػد بعػػدـ وجػػود عالقػػة بػػيف السػػوؽ المػػالي والنمػػو االقتصػػادي مسػػتندال فػػي ذلػػؾ عمػػى تجػػارب (ألمانيػػا،

إيطاليا ،كوريا الجنوبية ،تايواف) التي استطاعت تحقيؽ نمو اقتصادي كبير دوف أف يكوف لسػوؽ المػاؿ
دو الر ُيػػذكر فػػي ذلػػؾ ،ورأي آخػػر يػػري وجػػود عالقػػة عكسػػية سػػمبية بػػيف سػػوؽ المػػاؿ والنمػػو االقتصػػادي
يتمثؿ في انخفاض كفاءة توزيع الموارد بيف األنشطة االقتصادية ،ورأي آخر ير أف اتجاه العالقة بيف

الس ػػوؽ الم ػػالي والنم ػػو االقتص ػػادي ى ػػي عالق ػػة تبادلي ػػة تب ػػدأ م ػػف الس ػػوؽ إل ػػى النم ػػو (ش ػػرؼ،2009 ،

ص ،(187ولقػد الحػظ مػايير ) (Mayer, 1988أف األثػر افيجػابي فػي النمػو االقتصػادي النػاجـ عػف

األسػواؽ الماليػػة ضػػعيفال ،وأف ايثػػار السػػمبية المكمونػػة ليػػا كبيػرة وشػػبو تمػػؾ األسػواؽ وخصوصػال بالػػدوؿ

النامية ما ىي سو الكازنو ؛ بسبب أف لجوء الشركات إلى التمويؿ عف طريؽ إصدار األسيـ ضعيؼ
وأف األسواؽ الكبيرة ال تمثؿ مصادر ىامة لتمويؿ الشركات (زيطاري ،2444 ،ص.)75-74

أمػا الخبيػر االقتصػادي زيػػاد فريػز(الخبيػر االقتصػادي ،الػرئيس التنفيػذي لبنػؾ المؤسسػة العربيػػة

المص ػرفية األردنيػػة) فيعتبػػر السػػوؽ المػػالي وك ػ داة رئيسػػية وم ػرآة لمتطػػور المػػالي ب نيػػا فػػي الواقػػع تمثػػؿ
دماغ النظاـ االقتصادي حيث تعمؿ عمى تقويػة القطػاع الحقيقػي وتعػزز جانػب العػرض فػي االقتصػاد

الػػوطني مػػف خػػالؿ تمويػػؿ المشػػاريع المنتجػػة وتخصػػيص الم ػوارد طويمػػة األجػػؿ إلػػى أكثػػر االسػػتثمارات
إنتاجية ،ويعزو األىمية المتنامية لألسواؽ في االقتصاديات المعاصرة إلى اتساميا وبشػكؿ مت ازيػد ب نيػا
اقتصػػاديات كثيفػػة فػػي التمويػػؿ (فريػػز ،2004 ،ص ،(231-230أمػػا مػػد تطػػور األس ػواؽ الماليػػة فيػػو
مرتبط بمد تطور العالقات افنتاجية والمتمثمة بمػف يمتمػؾ ومػف ال يمتمػؾ وسػائؿ افنتػاج اوالػى المػد

التي تتوفر فيو الحريػة االقتصػادية ،واختمػؼ العممػاء االقتصػادييف فػي أسػبقية أي منيػا تاريخيػال؛ الممكيػة

العامػػة والممكيػػة الفرديػػة لوسػػائؿ افنتػػاج فتولػػد عػػف ذلػػؾ ثالثػػة اتجاى ػات يمكػػف إيجازىػػا بالنقػػاط التاليػػة
(الديرشوي ،2010 ،ص:(37-36
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فػػػػأما التجػػػاه

كؿ :إف الشػػكؿ األوؿ الػػذي عرفػػو العػػالـ مػػف الممكيػػة والػػذي كػػاف سػػائدال فػػي

المجتمع البدائي ،ىو الممكية الجماعية لوسػائؿ افنتػاج ،فالكػؿ يعمػؿ ومػا ينتجونػو يكػوف مشػاعال بيػنيـ،
وال يممػػؾ الفػػرد سػػو مالبسػػو وسػػالحو ،وحاجتػػو االسػػتيالكية الشخصػػية مػػف الطعػػاـ والشػراب ،وأيػػد ىػػذا

االتجػػاه ك ػالل مػػف كػػارؿ مػػاركس وانجمػػز وروسػػو ،واسػػتدؿ انجمػػز ليػػذا ال ػرأي فػػي كتابػػو (أصػػؿ العائمػػة،

والممكيػػة الخاصػػة فػػي الدولػػة) عمػػى بعػػض جػػزر المحػػيط اليػػادئ الباسػػيفيؾ والتػػي تمثػػؿ نموذجػال أصػػيالل

عػػف المجتم ػع البػػدائي حيػػث عػػاش ( (700شػػخص تحػػت سػػقؼ واحػػد ،وفػػي اقتصػػاد مشػػترؾ ،وتوصػػؿ
لػػنفس النتيجػػة العػػالـ األمريكػػي مورغػػاف عػػاـ ) )1877ـ بعػػد د ارسػػة معمقػػة لمقبائػػؿ المتوحشػػة ونصػػؼ

المتوحشة في أمريكا وجزر المحيط اليادئ.

وأما الممكية الفردية وكما ير ىذا االتجاه فمـ تظير إال بعد مرحمة الزراعة وتدجيف الحيوانات،

وظيػػور األدوات المعدنيػػة ،حيػػث تحسػػنت معيشػػة افنسػػاف نتيجػػة تطػػور أدوات افنتػػاج ،وتقسػػيـ العمػػؿ

والتخصص ،ف صبح لمفرد متسعال مف الوقت يستطيع مف خاللو أف يصرؼ فيػو شػيئال مػف جيػده وطاقتػو
ألعماؿ خاصػة ،فظيػرت الممكيػة الفرديػة وأصػبح األفػراد يسػعوف السػتلالؿ ايخػريف ،فتجمعػت الثػروات

في أيدي األقوياء ،واسترقوا الضعفاء ،وكانت ىذه الممكية أصالل لمبالء واالستلالؿ لألفراد ،في حيف أنو

فػػي األسػػموب البػػدائي لإلنتػػاج كػػانوا جميع ػال يتعػػاونوف لت ػ ميف مػػا يحتاجونػػو ،فمػػـ يكػػف ىنػػاؾ فائض ػال فػػي
افنتاج وبالتالي عدـ وجود استلالؿ لإلنساف.

التجػػاه لثػػاني :يػػر ىػػذا االتجػػاه أف الممكيػػة الفرديػػة كانػػت سػػابقة بػػالظيور لمممكيػػة الجماعيػػة،

مسػػتدالل بػػذلؾ عمػػى أف أوؿ ممكيػػة عرفتيػػا افنسػػانية ،ىػػي ممكيػػة افنسػػاف لمالبسػػو وسػػالحو ،ثػػـ ممكيتػػو

لزوجت ػػو ورقيق ػػو ،ول ػػـ تظي ػػر الممكي ػػة الجماعي ػػة لمعق ػػار إال ف ػػي عص ػػور الحق ػػة ،وي ػػر الع ػػالـ الفرنس ػػي

(فوسػػتيمدوكالنج) أف الممكيػػة الجماعيػػة لػػألرض ظيػػرت فػػي بعػػض الشػػعوب البدائيػػة كػػرد فعػػؿ لمنظػػاـ
الفردي التي سارت عميو ىذه الممكية ذاتيا حينال مف الدىر في مرحمة سابقة.

التجاه لثالث ( لكاط) :ير أف الشكميف مف الممكية كانا يسيراف جنبال إلى جنب فػي المجتمػع

البػػدائي ،وأنيمػػا نشػػآ بصػػورة طبيعيػػة تمقائيػػة ،حيػػث كانػػت ممكيػػة بعػػض الثػػروات مشػػتركة فػػي المجتمػػع
البػػدائي ،وكانػػت ممكيػػة بعػػض الثػػروات األخػػر فرديػػة ،ويسػػتدؿ بػػذلؾ عمػػى أ ارضػػي الم ارعػػي واللابػػات
استصمحت لمزراعة ،تحولت ممكيتيا إلى ممكية فردية،
الطبيعية التي ُعدت ممكية جماعية ،فإذا ُسويت و ُ
ثـ قد تُيمؿ بعد ذلؾ وتترؾ لممرعى فتعود إلييا الممكية الجماعية مف جديد.

ويعتقد الباحث أف األسواؽ المالية قد انحرفت عف الدور التي ُوجدت ألجمو وىو ت ميف السػيولة
وتجميػع المػػدخرات والمسػاىمة فػػي عمميػة التنميػػة االقتصػادية وتحفيػػز النشػاط االقتصػػادي لصػالح مزيػػدال

م ػػف المض ػػاربات والقتص ػػاد فق ػػاعي ال يض ػػيؼ قيمػ ػال اقتص ػػادية حقيقي ػػة وال يح ػػد المش ػػكالت االقتص ػػادية

القائمػػة وأىميػػا  -البطالػػة والتػػي ارتفعػػت وفاقػػت أؿ ) %)10فػػي معظػػـ االقتصػػاديات المتقدمػػة ومنيػػا
االقتصاد األمريكي واألوروبي.
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إف ىػػذا االرتفػػاع فػػي معػػدالت البطالػػة أدت إلػػى اخػػتالؿ التػوازف ويعػػود ذلػػؾ لعػػدـ كفايػػة طمػػب

السمع والخدمات عمى الصعيد الدولي ،وصعوبات تحقيؽ األرباح لممشروعات االقتصادية والتي لـ تكف
حاف الز ليـ لزيادة طاقتيـ افنتاجية كوف أف التطورات النسبية لتكاليؼ عناصر افنتاج قػد عػززت إحػالؿ

رأس المػػاؿ محػػؿ العمػػؿ (أرنولػػد ،1992 ،ص ،(223وبالتػػالي تحويػػؿ رأس المػػاؿ إلػػى رأس المػػاؿ مػػف

أج ػػؿ الػ ػربح السػ ػريع عم ػػى قاع ػػدة الم ػػاؿ يم ػػد م ػػاالل دوف أف ي ػػؤدي ذل ػػؾ إل ػػى تنمي ػػة اقتص ػػادية مس ػػتديمة
ومسػػتقمة ،ويظيػػر ذلػػؾ مػػع ت ازيػػد حجػػـ المبػػادالت الماليػػة والتػػي تفػػوؽ إجمػػالي النػػاتج الحقيقػػي العػػالمي
بقرابة العشرة أضعاؼ وكذلؾ تفاقـ المشكالت المالية والنقدية واالقتصادية الناجمة عف ذلؾ والتي زادت
حػػدة الفقػػر والتبػػايف فػػي الشػرائح االجتماعيػػة والتفػػاوت بػػيف دوؿ الشػػماؿ المتقػػدـ والجنػػوب النػػامي ،حيػػث

وصمت نسب التفاوت لعشرات المرات وخصوصال في الدوؿ النامية حيث يممؾ ( )%5مف السكاف أكثر

مف ( )%64مف الثروة وتتسـ بيجرة رؤوس األمواؿ وانتقاؿ رأس الماؿ مػف صػناعة السػمع إلػى صػناعة
الخػػدمات ومنيػػا المالية(صػػفوت ،1994 ،ص(77؛ حيػػث صػػعدت القػػو الماليػػة العالميػػة وحمػػت محػػؿ
الرأسمالية الصناعية منذ انتياء الحرب الباردة وخالؿ ذلؾ استطاعت الػدوؿ المتقدمػة زرع النيػو ليبراليػة

فػػي الكػػود الجينػػي لالقتصػػاديات الناميػػة وترتػػب عمػػى ذلػػؾ اتسػػاع الفجػػوة بػػيف الػػدخوؿ والثػػروات وغيػػاب

العدالػػة االجتماعيػػة اواضػػعاؼ الطاقػػة افنتاجيػػة وتحميػػؿ الفق ػراء وذوي الػػدخوؿ المنخفضػػة والمتوسػػطة
أعباء السياسات االقتصادية الجديدة والتي جػاءت لمصػمحة األثريػاء ومػف تمػؾ السياسػات التػي ُوضػعت

خفض الضرائب عمى الشركات والدخوؿ الكبيرة اواللاء الضرائب عمى الثػروة والتركػات ممػا يعنػي حاجػة
الدولة لالقتراض المحمي وبشكؿ متزايد لسد فجوة إيرادات الموازنة ،وتحت شعار (المسػتيمؾ أوالل) تػدخؿ
الشركات الكبيػرة ومتعػددة الجنسػيات أسػواؽ الػدوؿ الناميػة وفػتح بػاب االسػتيراد عمػى مصػراعيو وبالتػالي

اتسػػاع الفجػػوة فػػي المي ػزاف التجػػاري واضػػطرار الدولػػة لالقت ػراض مػػف الخػػارج ومػػا ي ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف زيػػادة

لمتبعية اواضعاؼ لمسيادة الوطنية (دالور.)http://www.masress.com/ahram/1671،2014،

مما انعكس عمى الواقع االقتصادي العالمي والتجميات االجتماعية لذلؾ ،ويتضح ذلؾ مع تفاقـ

مشكمة الفقر والنقص الحاد لملذاء منذ العاـ ( ،)2448حيث ومع ارتفاع أسعار اللذاء عالميال فقػد دخػؿ

المػػدقع فقػػط فػػي أسػػيا فػػي حػػيف أف كػػؿ زيػػادة بمقػػدار ( )%04فػػي
( )64مميػػوف شػػخص فػػي دائػرة الفقػػر ُ
األسعار العالمية لملذاء يصاحبو دخوؿ ( )04مالييف شػخص إلػى الفقػر الشػديد ،وتشػير تقػارير منظمػة

األغذيػػة العالميػػة الفػػاو أف الػػبالد األكثػػر فق ػ الر تعػػاني مػػف ارتفػػاع فػػي أسػػعار اللػػذاء مقارنػػة بالزيػػادة فػػي

البمػداف مرتفعػػة الػدخؿ ومػػع زيػػادة الطمػب بمقػػدار ( )%1.5سػنويال فػػال زاؿ االرتفػػاع مسػتم الر فػػي األسػػعار
ممػػا اضػػطر البنػػؾ الػػدولي لزيػػادة افنفػػاؽ عمػػى قطػػاع الز ارعػػة مػػف ( (4.1مميػػار دوالر إلػػى ( )7مميػػار

دوالر س ػ ػ ػ ػػنويال وتبم ػ ػ ػ ػػغ ف ػ ػ ػ ػػاتورة الل ػ ػ ػ ػػذاء س ػ ػ ػ ػػنويا بحػ ػ ػ ػ ػوالي تريمي ػ ػ ػ ػػوف دوالر (العوض ػ ػ ػ ػػي،2014 ،
.)http://www.masress.com/moheet/113983

9

كما أف التفاوت في الثروة بيف الطبقات في المجتمع األمريكي ك كبر اقتصاد في العالـ قد ت ثر

نتيجة لمسياسات االقتصادية المتبعة حيػث تعػاني الواليػات المتحػدة األمريكيػة مػف أكبػر فػارؽ لمثػروة فػي
تاريخي ػػا فق ػػد تراجع ػػت الشػ ػريحة األكث ػػر ثػ ػراء بواقػ ػع ( )%27ليص ػػؿ متوسػ ػ ػ ػ ػط ث ػػروة ك ػػؿ فػ ػ ػ ػرد م ػػف ى ػػذه

الشريحة إلػى ( (14مميػوف دوالر ،أمػا الطبقػة الوسػطى فقػد فقػدت ) )%41مػف ثروتيػا الصػافية لتت ارجػع

إلػػى حػػدود ) (62ألػػؼ دوالر لكػػؿ فػػرد منيػػا ،أمػػا الشػريحة الفقيػرة فمنػػذ العػػاـ (1962ـ) فػػإف ديونيػػا يزيػػد
عف ثروتيا ،ويبمغ متوسط ديوف كؿ عائمة ( )27ألؼ دوالر أي ضعؼ حجـ الديوف عاـ (2447ـ) أي

قبػػؿ انػػدالع األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،ىػػذا التبػػايف فػػي الثػػروة أد إلػػى زيػ ػ ػ ػ ػادة الفقػراء ومػػف يعػ ػ ػ ػ ػانوف مػػف
نقػ ػ ػ ػ ػ ػػص شػ ػ ػ ػ ػ ػػديد فػ ػ ػ ػ ػ ػػي األمػ ػ ػ ػ ػ ػػف اللػ ػ ػ ػ ػ ػػذائي والبػ ػ ػ ػ ػ ػػالغ ( )6.8مميػ ػ ػ ػ ػ ػػوف شػ ػ ػ ػ ػ ػػخص (العوضػ ػ ػ ػ ػ ػػي،2014 ،
.)http://www.masress.com/moheet/113601

إف ارتفػػاع معػػدالت الفقػػر والػػنقص الشػػديد لألمػػف اللػػذائي ىػػو امتػػداد ألزمػػة الركػػود االقتصػػادي

التي يعانييا االقتصاد العالمي والناجمػة عػف األزمػة الماليػة العالميػة ) )2008وىػي األزمػة األكثػر شػدة

وضراوة مف سابقييا وىػي أزمػة شػممت كػؿ أركػاف النظػاـ المػالي (عقػارات ،بنػوؾ ،أسػواؽ األسػيـ) وىػذا
يعنػي أف األزمػة أكثػر عمقػال واألطػوؿ أمػدال حيػث أشػارت د ارسػة (Terrones, Kose, Claessens,

) ،2008والتي بحثػت بعمػؽ تحميػؿ حػاالت الركػود االقتصػادي لمفتػرة ) )2007-1960وعػددىا ))122

حالة ركود اقتصادي في ( )20بمدال صناعيال ،وتوصمت تمؾ الدراسة إلػى أف االقتصػاد العػالمي قػد دخػؿ
في أزمة ركود حادة وعميقة وطويمة األمدبسبب اجتمػاع الوضػع المتعسػر لمقطاعػات الثالثػة مػف النظػاـ

المػالي (عقػارات ،بنػوؾ ،أسػواؽ األسػيـ) وىػو األمػر النػاذر الحػدوث )(Leipziger, 2010, p3؛ أمػا
الرئيس السابؽ لممصرؼ المركزي األمريكي ألف غرينسباف فوصؼ المجتمع الرأسمالي بالمجتمع السػقيـ
واعتبر أنو ال يوجد عدالة في التوزيػع حيػث أر

إف ت ازيػد النمػو كػاف فػي مصػمحة الفئػات ذات الػدخوؿ

العالية في المقاـ األوؿ ،أما العماؿ الذيف يحصموف عمػى دخػوؿ ال تزيػد عمػى المتوسػط المتعػارؼ عميػو
فإنيـ في وضع ال يحسدوف عميو أبدال ،إف ىذه الظاىرة يمكف أف تػؤدي إلػى تػوترات اجتماعيػة عظيمػة،
ال بؿ يمكف أف تقضي عمى انقالبات اقتصادية جذرية (شيفر ،2010 ،ص.)311

5.3

كفاال

اك ؽ لمال :

مػػع اتسػػاع وتي ػرة النشػػاط االقتصػػادي وتنػػامي العالقػػات االقتصػػادية ومػػا ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف اتسػػاع

لدائرة العولمة وتدويؿ افنتاج أضحت الضرورة إلى وجػود أسػواؽ ماليػة كبيػرة وبكفػاءة ،عمػى اعتبػار أف

األسػ ػواؽ المالي ػػة ى ػػي أح ػػد أى ػػـ المج ػػاالت لالس ػػتثمار والت ػػي تت ػػيح لكب ػػار وص ػػلار المس ػػتثمريف لم ػػدخوؿ
بالنشػػاط االقتصػػادي وتحقيػػؽ األربػػاح ،وعميػػو فػػإف ذل ػؾ يقتضػػي تػػوفر قػػد الر كافي ػال مػػف المعمومػػات حػػوؿ

األوراؽ المالية المتداولة فييا حتى تتصؼ السوؽ بالكفاءة ،وتتسـ أسواؽ الدوؿ المتقدمة بالكفاءة خالفػال

لألسواؽ المالية في الدوؿ النامية والناشئة ،ويعود ذلؾ لتوفر األنظمة القوية والفعالة لممعمومات المتاحة

عف الشركات ال ُمدرجة والتي تعكس أسيميا كافة المعمومات المتاحة في السوؽ.
04

كما أف ىناؾ عالقة متباينة بيف السيولة والكفاءة حيث يعتبروجود مجموعة تتعامؿ بيعال وشراءال

فػػي األوراؽ الماليػػة لػػيس عمػػى أسػػاس المعمومػػات ولكػػف عمػػى أسػػاس مػػف أحاسػػيس شخصػػية اواشػػاعات
ووجيات نظر غير مختصة وخبيرة سمة لمسوؽ المالي غير الكؼء ويطمؽ عمػى تمػؾ المجموعػة بفريػؽ

أو تجارة الضوضاء ) ،(NoiseTradersوبالتالي غياب فريؽ الضوضاء يعني عدـ وجود سػوؽ نشػط
ذالػػؾ أف المتعػػامميف فػػي األسػواؽ الماليػػة مػػف ذوي المعمومػػات يتعػػامموف مػػع فريػػؽ الضوضػػاء أكثػػر مػػف

تعػامميـ مػػع بعضػػيـ الػػبعض ومػػف ثػػـ فليػػاب ىػػذا الفريػػؽ يعنػػي حػػدوث ىبػػوط شػػديد فػػي التػػداوؿ وحركػػة

السػػوؽ ككػػؿ ،ورغػػـ أف السػػوؽ الكػػؼء يتطمػػب عػػدـ وجػػود فريػػؽ الضوضػػاء إال أف ذلػػؾ يػػنعكس بعػػدـ
القػػدرة عمػػى جػػذب عػػددال كبيػ الر مػػف المتعػػامميف كػ داة مػػف أدوات تحقيػػؽ الكفػػاءة لمسػػوؽ (ىنػػدي،1997 ،

ص.)709 ،559

 5.3.5مفيكـ كفاال

اك ؽ لمال :

يكتسػػب مفيػػوـ كفػػاءة السػػوؽ المػػالي أىميػػة كبيػرة لممتعػػامميف فػػي األس ػواؽ الماليػػة لمػػا لػػو ت ػ ثير
عمى تحقيؽ السعر العادؿ لمورقة المالية والتي يترتػب عمييػا نتػائج اقتصػادية يتػ ثر فييػا المجتمػع ككػؿ؛

ويعػػد ىػػذا المفيػػوـ امتػػدادال لمنظريػػة الكالسػػيكية التػػي تفتػػرض عػػدـ وجػػود أربػػاح ازئػػدة فػػي ظػػؿ ظػػروؼ

المنافس ػػة التام ػػة (آؿ ش ػػبيب ،2402 ،ص ،(69وأث ػػارت فكػ ػرة كف ػػاءة الس ػػوؽ الم ػػالي خالفػ ػال كبيػ ػ الر ب ػػيف
االقتصػػادييف والميتمػػيف بالتحميػػؿ المػػالي لألسػواؽ؛ حيػػث أف المعمومػػات تػ تي إلػػى السػػوؽ فػػي أي وقػػت

مستقمة وعشوائية فيتقرر سعر الورقة المالية بناءال عمػى المعمومػات الػواردة ،فػإذا عكسػت أسػعار األوراؽ
الماليػ ػػة المتداولػ ػػة المعمومػ ػػات اتصػ ػػفت السػ ػػوؽ بالكفػ ػػاءة والتػ ػػي ليػ ػػا دور فػ ػػي تقميػ ػػؿ وتفتيػ ػػت المخ ػ ػاطر

وتخفيضيا إلى أدنى مستوياتيا (صالح ،2010 ،ص.(181

إف العالق ػػة ب ػػيف أس ػػعار األوراؽ المالي ػػة وب ػػيف البيان ػػات المالي ػػة المتعمق ػػة بالمش ػػروع ال ػػذي قػ ػاـ

بإصدار ىذه األوراؽ تكتسب أىمية كبيرة بيف فئػات عديػدة مثػؿ إدارة المشػروع التػي تقػوـ بإعػداد القػوائـ

الماليػػة التػػي تحتػػوي عمػػى معظػػـ ىػػذه البيانػػات الماليػػة ،والمػراجعيف الػػذيف يقومػػوف باعتمػػاد ىػػذه القػوائـ،
والمستثمريف الذيف يقوموف بشراء وبيع األوراؽ المالية والمنافسيف ،كؿ تمؾ الفئات تيػتـ ب سػعار األوراؽ

المالية وبت ثير المعمومات عمى ىذا األسعار ،حيث يرتبط ب سعار األوراؽ المالية نتائج اقتصػادية يتػ ثر
بيا المجتمع ككؿ(.سمطاف ،ب.ت ،ص)123

وتعػددت تعريفػات كفػاءة السػوؽ المػالي ومنيػا مػا عرفػو منيػر ىنػدي السػوؽ الػذي يعكػس سػػعر

السػػيـ الػػذي تصػػدره منشػ ة مػػا كافػػة المعمومػػات المتاحػػة عنيػػا ،سػواء تمثمػػت تمػػؾ المعمومػػات فػػي القػوائـ
الماليػػة أو فػػي معمومػػات تبثيػػا وسػػائؿ افعػػالـ ،أو تمثمػػت فػػي السػػجؿ التػػاريخي لسػػعر السػػيـ فػػي األيػػاـ

واألسػػابيع الماضػػية ،أو فػػي تحمػػيالت أو تقػػارير عػػف آثػػار الحالػػة االقتصػػادية العامػػة عمػػى أداء المنشػ ة
وغير ذلؾ مف المعمومات التي تؤثر عمى القيمة السوقية لمسيـ ،وبالتالي في ظػؿ السػوؽ الكػؼء تكػوف

القيمة السوقية ىي قيمة عادلة ( )Fair Valueتعكس تمامال قيمتو الحقيقية ( )Intrinsic Valueالتي
00

يتولد عنيا عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عميػو االسػتثمار فػي ذلػؾ السػيـ مػف مخػاطر ،أو

بعبػػارة أخػػر تكػػوف القيمػػة الحاليػػة لممكاسػػب المسػػتقبمية الناجمػػة عػػف امتالكػػو والمخصػػومة بمعػػدؿ عائػػد
عمػى االسػػتثمار يكفػػي لتعػػويض المسػػتثمر مػػف المخػػاطر تسػاوي تمامػال القيمػػة السػػوقية لمسػػيـ يػػوـ شػراءه

(صالح ،2448 ،ص.)182

ويػرتبط مفيػػوـ الكفػػاءة بشػػكؿ عػػاـ بق ػانوف اليػػد الخفيػػة ألدـ سػػميث ،وىػػذا المفيػػوـ أي المنافسػػة

الشديدة وغير المقيدة في السوؽ يعتبر أداة قوية لزيػادة النػاتج ورفػع مسػتويات المعيشػة وىػو أحػد أعمػؽ

األفكار والمبدأ الرئيسي فػي النظػاـ االقتصػادي ال أرسػمالي ،وحسػب ىػذا المفيػوـ فػإف الكفػاءة تعنػي عػدـ
وج ػػود ى ػػدر ،أو اس ػػتخداـ المػ ػوارد االقتص ػػادية ك ػػي تن ػػتج أعم ػػى مس ػػتو م ػػف افش ػػباع م ػػف الم ػػدخالت

والتكنولوجيا المتاحة ،والسوؽ الكؼء ىو سوؽ تُستوعب فيو جميػع المعمومػات الجديػدة بسػرعة مػف قبػؿ
المشاركيف فيو ،وتُدمج عمى الفور في أسعار السوؽ (ساممسوف ،2006 ،ص.)775
وتعتبر التوقعات أساسال لمقرار االستثماري في األسواؽ المالية ،وىذا ال يعني أف رجاحة التنجيـ

عف العقالنية ،بؿ العكس ىو الصحيح ،إذ أف التوقعات العقالنية ) (Rational Expectationمنيجال

بناء عمى
أساسيال في التحميؿ والتنبؤ باألحداث مف خالؿ االىتماـ بتحديد القيمة المحورية لمورقة المالية ل
توقع ػػات العائ ػػد المس ػػتقبمي خ ػػالؿ عم ػػر الورق ػػة ،ومع ػػدؿ الخص ػػـ الق ػػائـ عم ػػى مع ػػدؿ العائ ػػد المرغ ػػوب

لممسػ ػػتثمر ،أو مػ ػػف خػ ػػالؿ سػ ػػموؾ التحػ ػػوط ) ،(Hedgingوحتػ ػػى أسػ ػػموب تسػ ػػوية المعػ ػػامالت بواسػ ػػطة
الحس ػ ػػاب اليامش ػ ػػي ،إذ أف جميعي ػ ػػا م ػ ػػداخؿ لمتوقع ػ ػػات العقالني ػ ػػة تس ػ ػػتيدؼ تعظ ػ ػػيـ االنتف ػ ػػاع ب ػ ػػالقرار
االسػ ػػتثماري (الػ ػػداغر ،2447 ،ص ،)275وىنػ ػػاؾ عوامػ ػػؿ تػ ػػؤدي إلػ ػػى ت ارجػ ػػع كفػ ػػاءة األس ػ ػواؽ وتػ ػػدني
مسػػتوياتيا تعػػود لعمميػػة التحريػػر المػػالي لمخػػدمات،حيث أف حػػدوث قمػػؽ فػػي السػػوؽ وفػػتح المجػػاؿ بشػػكؿ
كامؿ لرأس الماؿ األجنبي مف المحتمؿ أف يؤدي إلى االزدىار المفرط؛ والذي بدوره ييز السوؽ المػالي

ويفقده االستقرار ،حيث رافؽ عممية التحرير المالي واالنفتاح االقتصادي زيادة في تقمبات سػوؽ األسػيـ
ُ
وبالتػػالي ال يػػتـ تحسػػيف الكفػػاءة ،ويصػػبح عػػدـ االسػػتقرار المػػالي شػػديد االحتمػػاؿ؛ ممػػا يتسػػبب فػػي خمػػؽ
اضػػطراب مػػالي واقتصػػادي مثممػػا حػػدث فػػي أزمػػة األس ػواؽ األسػػيوية فػػي أكتػػوبر ) )1997وىػػي م ػػف

األس ػواؽ الماليػػة الناشػػئة والتػػي قػػد تعػػرؼ الزيػػادة أو النقصػػاف أو االسػػتقرار بعػػد موجػػة التحريػػر المػػالي،

كذلؾ فإف لمردود الموجبة لمتداوؿ لممستثمريف األجانب وكذلؾ سموؾ القطيع وألثر العدو دو الر ميمال في

التنبؤ بالقيمة المستقبمية لألصوؿ (غصاف ،2012 ،ص.(20-10

أم ػػا لت ارجػ ػػع كفػ ػػاءة السػػػوؽ المػ ػػالي وتعرضػ ػػو لألزمػ ػػات فإن ػػو م ػ ػرتبط إلػػػى ح ػػد كبيػ ػػر باألزمػ ػػات

المصػرفية ،والتػػي تفسػػرىا نظريػػات األجيػػاؿ الثالثػػة ،حيػػث تػػتمخص رؤيػػة الجيػػؿ األوؿ فػػي أف األزمػػات
ت تي انعكاسال لتراخي األداء االقتصادي الكمي نتيجة إتباع سياسات اقتصادية غير مالئمة ،سػواء تعمػؽ

ذلؾ بالسياسة المالية أو النقدية أو االئتمانية أو التجارية أو االستثمارية ،وتقوـ نظريػة الجيػؿ الثػاني أف

األزمات تعز إلى أثر التوقعات المحققة ذاتيال ومػا يقتػرف بيػا مػف ردود أفعػاؿ متشػابية لممتعػامميف فيمػا
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يع ػػرؼ بس ػػموؾ القطي ػػع ،أم ػػا نظري ػػة الجي ػػؿ الثال ػػث فت ػػر أف س ػػبب األزم ػػات يعػ ػود إل ػػى ض ػػعؼ األداء

المصرفي وتعثر النظاـ المالي ،وتبعال لذلؾ فإف المحرؾ األساسي لألزمػات والتػي تيػدد األسػواؽ الماليػة
يعود ألثر العدو (بسيوني ،2010 ،ص.)13

ويعتقػد الباحػث أف انػدفاع المسػػتثمر إلػى شػراء األوراؽ الماليػة عنػػد ارتفػاع أسػعارىا وبيعيػا عػػف

انخف ػػاض أس ػػعارىا كانػ ػت أح ػػد األس ػػباب الرئيس ػػية الن ػػدالع األزم ػػات المالي ػػة العالمي ػػة وتحدي ػػدال األزم ػػة
األسػػيوية التػػي انػػدلعت فػػي تايمنػػدا نتيجػػة افقبػػاؿ الكثيػػؼ عمػػى عممتيػػا المحميػػة الباىػػت  ،والتػػي أدت
لت ارجػػع كبيػػر فػػي سػػعر ص ػرفيا وىػػددت النظػػاـ المػػالي العػػالمي ب س ػره بسػػبب انتشػػارىا فػػي كافػػة أرجػػاء

المعمورة ،حيث تؤدي تمؾ الردود االندفاعيػة لػرأس المػاؿ األجنبػي إلػى إحػداث األزمػات الماليػة العالميػة
وما يرافقيا مف ىزات أسواؽ األسيـ.

وفي السياؽ نفسو فإنو يمكف االستدالؿ عمػى ذلػؾ مػف مػا قػاـ بػو المميػاردير الييػودي األمريكػي

جػػورج سػػورس مػػف مضػػاربات كبيػرة عمػػى العمػػالت األسػػيوية ،وىػػذه المضػػاربات التػػي قػػاـ بيػػا سػػورس

ى ػػدفت إل ػػى إض ػػعاؼ دوؿ جن ػػوب ش ػػرؽ أس ػػيا ،ولييمن ػػة ص ػػناديؽ االس ػػتثمار والتح ػػوط األمريكي ػػة عم ػػى
األس ػواؽ العالميػػة ومػػف ثػػـ االقتصػػاد العػػالمي (عمػػر ،1997 ،ص ،(92حيػػث قػػاـ سػػورس بعػػرض مػػا

قيمتػػو ) )150مميػػوف دوالر مػػف أسػػيمو فػػي السػػوؽ المػػالي ممػػا أفضػػي إلػػى انخفػػاض كبيػػر فػػي أسػػعار

األسػػيـ وولػػد ذع ػ الر فػػي األس ػواؽ ثػػـ عػػاد فاشػػتر األسػػيـ مجػػددا بعػػد ىبػػوط األسػػعار (سػػعيد،2009 ،

ص ،)13كذلؾ فإف لخروج رؤوس األمواؿ والتي تسبب أزمة لمسيولة فػي األسػواؽ دو الر ميمػال فػي إعاقػة
عمػػؿ األس ػواؽ الماليػػة ،والتػػي تػػنعكس سػػمبال عمػػى أداء االقتص ػاد الكمػػي الحقيقػػي ،كمػػا جػػر فػػي جنػػوب

شرؽ أسيا والمكسيؾ في شباط ( ،(1995حيث انخفضت الصفقات اليومية في السػوؽ المػالي المػاليزي

مػػف ) )5مميػػار دوالر فػػي كػػانوف األوؿ ) )1993إلػػى ( (500مميػػوف دوالر فػػي نيسػػاف ( ،)1994وىػػذا
يعػػود إلػػى سػػحب بعػػض رؤوس األم ػواؿ األمريكيػػة ،أمػػا رسػػممة البورصػػة المكسػػيكية فقػػد انخفضػػت مػػف

( )130ممي ػػار دوالر ف ػػي ك ػػانوف األوؿ ع ػػاـ ) )1994إل ػػى أق ػػؿ م ػػف ( (79ممي ػػار دوالر عق ػػب أزم ػػة أؿ
( )Pesoالمكسيكي ،في شباط )( )1995مالؾ ،2003 ،ص.(105

سحب رؤوس األمواؿ األجنبية واألمريكيػة تحديػدال مػف السػوؽ المػالي المػاليزي أدت إلػى خفػض

قيمػػة العممػػة بحػػدود ( ،)%64وخسػػرت األسػػيـ خػػالؿ ثمانيػػة شػػيور ( )244مميػػار دوالر أمريكػػي ،وفػػي

خضػػـ ذلػػؾ قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء المػػاليزي ميػػاتير محمػػد إف قػػو السػػوؽ سػػعت إلػػى إفقارنػػا اوابعادنػػا عػػف
المعب مع الكبار ،وىي سياسة ففقار منظـ لمشعوب تقوده قػو اقتصػادية متسػمطة عمػى الشػعوب التػي

ُحرمت أف تكوف غنية كي ال تمعب مع الكبار (أبو صقر ،2000 ،ص)56؛ وحقؽ نمو الناتج المحمي
افجمػػالي المػػاليزي عػػاـ ( )0987ق اربػػة ( ،)%05.5وفػػي العػػاـ ( )0997ح ػوالي ( ،)%5.4وفػػي العػػاـ

المػدقع عػاـ ( ،)0998نسػبة العػاـ
( )0998حقؽ معدؿ نمو سالب ووصؿ إلى ( ،)%9.2-وفاؽ الفقر ُ
( )0997والباللة (( )%8.2ماندؿ ،2004 ،ص.)134
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وقػػد ىػػاجـ ميػػاتير محمػػد العولمػػة وأنصػػارىا والمضػػاربيف فػػي أس ػواؽ العمػػالت واألسػػيـ ومػػنيـ

جورج سورس ،واتياميـ ب نيـ كانوا وراء األزمة المالية التي عانتيا بمداف جنوب شرؽ أسػيا منػذ أكتػوبر
) ،)1997وانتق ػػد الق ػػو الكب ػػر فجبارى ػػا بع ػػض البم ػػداف األس ػػيوية عم ػػى ف ػػتح أسػ ػواقيا لممت ػػاجريف ف ػػي

العم ػػالت واألس ػػيـ والس ػػندات لت ػػدمير اقتص ػػادياتيا وق ػػدراتيا التنافس ػػية ف ػػي األسػ ػواؽ العالمي ػػة (الحم ػػش،

 ،1998ص ،)11وتح ػػدث ع ػػف المض ػػاربيف ف ػػي األسػ ػواؽ المالي ػػة وأردؼ ق ػػائالل لق ػػد ب ػػذلنا ،عم ػػى م ػػد

ثالثيف أو أربعيف عامال قصار جيدنا لتمكيف بمداننا مف إحراز التقدـ ،وايف يػ تي إلينػا أحػدىـ ،مختػاالل

متلطرس ػال ،ومعػػو بضػػعة مميػػارات مػػف الػػدوالرات ،لييػػدـ فػػي غضػػوف أسػػبوعيف كػػؿ مػػا أنجزنػػاه (شػػيفر،
 ،2404ص ،)139ورغػـ حجػـ الخسػػائر االقتصػادية التػػي تعػرض ليػػا االقتصػاد المػػاليزي عقػب األزمػػة

األسيوية أكتوبر ( ،)0997إال أنيا استطاعت الخروج مف األزمة والتمرد عمى صندوؽ النقد الدولي مف

خالؿ طبيعة السياسػات الصػناعية الذكيػة التػي اسػتخدمتيا ،والتػي وفػرت الحمايػة لمصػناعة المحميػة فػي
بدايػة مرحمتيػا التنمويػة ،ثػـ نقمتيػػا تػدريجيال نحػو األسػواؽ الخارجيػة مػػع المحافظػة عمػى دعػـ الصػػناعات

مقابػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ تنمويػػة محػػددة مػػف قبػػؿ متخػػذي القػرار ،والتػػي اسػػتطاعت التنػػافس عمػػى المسػػتو

الدولي (العباس ،2012 ،ص(7؛ ويمكف القوؿ أف الخسػائر التػي ُمنيػت بيػا السػوؽ المػاليزي ىػي حالػة
م ػػف الح ػػاالت الت ػػي تتع ػػرض لي ػػا األسػ ػواؽ المالي ػػة لم ػػدوؿ الناش ػػئة والنامي ػػة ،مم ػػا يؤك ػػد بييمن ػػة وس ػػيطرة
األسواؽ المالية العالمية المتقدمة وتحكميا باألسعار مف خالؿ سػيادة التسػعير المصوصػي القػائـ عمػى

محاولة أحد المنافسيف كسر األسعار عبر المضاربات فخراج المنافسيف ايخريف ،وت ميف الفرصة لرفع

األسػػعار فػػي المسػػتقبؿ (بريشػػيتكو ،بيتكػػي ،2008 ،ص ،(592أمػػا عمػػى صػػعيد األس ػواؽ العربيػػة فػػال
ازلػػت ضػػعيفة وتابعػػة وتػػنعكس التطػػورات باألس ػواؽ العالميػػة عمييػػا عمػػى الػػرغـ مػػف ضػػآلة أس ػواقيا مػػف

حيث القيمة السوقية وحجـ التداوؿ ،رغـ التطور المالي الكمي في السنوات األخيرة ،حيػث بملػت القيمػة

السػػوقية لألس ػواؽ الماليػػة العربيػػة وعػػددىا ( )07سػػوقال فػػي نيايػػة العػػاـ ( )2448ح ػوالي ( )0394مميػػار

دوالر مقارنة مع ( )052مميار دوالر في العاـ ( ،)2440أما حجـ التداوؿ فقد ارتفع مف ( )04.5مميار
دوالر عاـ ( )0994إلى ( )629.3مميار دوالر عاـ ( ،)2448وىذا التداوؿ في األسواؽ المالية العربية

ُيعتبػػر منخفض ػال مقارنػػة باألس ػواؽ الماليػػة العالميػػة المتقدمػػة ،حيػػث يشػػكؿ التػػداوؿ فػػي األس ػواؽ العربيػػة
( )%0.2مف حجـ التداوؿ في كافة األسواؽ في العالـ ،ىذا االنخفاض في التداوؿ في األسواؽ العربية
يع ػػود إل ػػى أف الت ػػداوؿ ف ػػي تم ػػؾ ال ػػدوؿ يقتص ػػر عم ػػى األس ػػيـ والس ػػندات م ػػع ض ػػعؼ واض ػػح ف ػػي س ػػوؽ

السػػندات (حطػػاب ،2008 ،ص ،)6-5وفيمػػا يتعمػػؽ بالسػػوؽ الخاصػػة بالسػػندات الحكوميػػة والتػػي تمثػػؿ
أوس ػػع س ػػوؽ ف ػػي البم ػػداف النامي ػػة ومني ػػا العربي ػػة يالح ػػظ أف ( )%80م ػػف الس ػػندات القابم ػػة لمت ػػداوؿ ف ػػي

األسػ ػواؽ يحوزى ػػا البن ػػؾ المرك ػػزي ،والبن ػػوؾ التجاري ػػة وش ػػركات التػ ػ ميف ،وعمي ػػو ف ػػإف أس ػػعار الس ػػندات
الحكومية يتـ تدعيميا مف جانب البنؾ المركزي مف خػالؿ عمميػة السػوؽ المفتػوح ،وفيمػا يتعمػؽ ب سػواؽ

الس ػػندات الخاص ػػة في ػػي موج ػػودة ،ونظػ ػ الر لض ػػيؽ حجمي ػػا ال تق ػػوـ ب ػػدور حي ػػوي ف ػػي تعبئ ػػة الم ػػدخرات
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وتوجيييا لالستثمار ،ويعود ذلؾ لعدـ انتشار الشركات المساىمة العامة ،وضعؼ الوعي المالي لألفراد

وقم ػػة المؤسس ػػات المالي ػػة ،وع ػػدـ ت ػػوفر األسػ ػواؽ المالي ػػة الكف ػػؤة ،وض ػػعؼ أىمي ػػة الموج ػػودات المالي ػػة،
ومحدودي ػػة دور س ػػعر الفائ ػػدة كمح ػػدد ف ػػي تحمي ػػؿ الطم ػػب عم ػػى النق ػػود ف ػػي تم ػػؾ البم ػػداف مقارن ػػة بال ػػدوؿ

المتقدمة (عبد الوىاب ،1999 ،ص.)027-026

ومع تزايد عممية العولمة شكمت قيمة المعامالت المالية خمسة أمثاؿ مف حجـ التبادؿ التجػاري

فػػي الػػدوؿ الناميػػة ،حيػػث ارتفعػػت قيمػػة التػػدفقات الماليػػة مػػف ( )323.3مميػػار دوالر عػػاـ ( )0995إلػػى

( )674.5مميار دوالر عاـ ( ،)2445ورغـ ىذا االرتفاع في حجـ التدفقات المالية إال أف تمؾ الدوؿ لـ
تسػػتفيد كثي ػ الر مػػف انػػدماجيا باألس ػواؽ الماليػػة العالميػػة ،حيػػث قػػدرت منػػافع الرفاىيػػة بح ػوالي ( )%0فقػػط

زيػػادة فػػي حجػػـ االسػػتيالؾ المحمػػي ،ويعػػود ذلػػؾ لتركػػز التػػداوؿ فػػي عػػدد محػػدود مػػف األوراؽ الماليػػة

النشػػطة ،وكػػذلؾ سػػيطرة بعػػض الشػػركات الكبي ػرة عمػػى السػػوؽ المػػالي فػػي الػػدوؿ الناميػػة ومنيػػا العربيػػة،
حيث تستحوذ أكبر ( )5شػركات عمػى حػوالي ( )%62مػف حجػـ السػوؽ فػي البورصػة المصػرية (نػوير،

 ،2009ص ،)05-03وك ػػذلؾ ف ػػإف نس ػػبة األفػ ػراد المس ػػاىميف ف ػػي األسػ ػواؽ المالي ػػة م ػػف إجم ػػالي ع ػػدد

السكاف في أسػواؽ المػاؿ المتقدمػة يتػراوح مػا بػيف ( )%25-5فػي مقابػؿ نسػب ضػئيمة جػدال ال تزيػد عػف

( )%0م ػػف إجم ػػالي الس ػػكاف ف ػػي ال ػػدوؿ النامي ػػة( .قن ػػدح ،2003 ،ص ،)133ك ػػذلؾ أوض ػػحت بع ػػض

الد ارسػات واألدبيػات االقتصػادية أف تػ ثير األسػواؽ الماليػة األمريكيػة عمػػى األسػواؽ الخميجيػة مػثالل غيػػر

متماثالل ،حيث أف أسواؽ الماؿ الخميجية (األسيـ) تت ثر فقط سمبال باليزات الكبيرة التي تعصػؼ بالسػوؽ
األمريكي دوف الت ثر باليزات الصػليرة التػي تمػر فييػا مػف لحظػة ألخػر  ،كمػا أنيػا ال تتػ ثر بػالتطورات

االيجابية في السوؽ األمريكي (أونور ،2010 ،ص)6؛ وبملػة األرقػاـ فقػد انخفضػت قيمػة األصػوؿ فػي

الحقيبػػة الماليػػة لمصػػناديؽ السػػيادية والبنػػوؾ المركزيػػة لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي بمػػا يقػػارب ()0.3

تريميوف دوالر عاـ ( ،)2447وىذه الخسائر انعكاسال لالزمة المالية ولتراجع أسػعار األسػيـ فػي األسػواؽ

األمريكية (مسعود ،2010 ،ص ،)97ويعود السبب في ىذه الخسائر التي ُمنيت بيا األسػواؽ الخميجيػة
إل ػػى اس ػػتثمار بنوكي ػػا وش ػػركاتيا المالي ػػة ف ػػي األص ػػوؿ المالي ػػة األمريكي ػػة المدعوم ػػة والمض ػػمونة ب ػػالرىف
العقاري ،والتي أصبحت تُعرؼ باألصوؿ السامة (العباس ،2011 ،ص.)3
وعمػػى الػػرغـ مػػف تحقيػػؽ دوؿ الخمػػيج لمفػوائض الماليػػة فػػي الفتػرة ) (1979-1973الناجمػػة عػػف

طفرة النفط وارتفاع أسعاره لحدود قياسية إال أنيا لـ تستفيد جيػدال مػف ذلػؾ ومػا ازلػت تابعػة لمتليػرات فػي

أسػواؽ الشػماؿ المتقػدـ حيػث فػي العػاـ ) )1979بمػغ صػافي الفػوائض الماليػة القابػؿ لمتصػرؼ ليػا ق اربػػة

( (397مميار دوالر بعد خصـ مشترياتيا مف العالـ الخارجي والتي بملت فػي تمػؾ الفتػرة (أي  6أعػواـ)
حوالي ( (604.2مميار دوالر وعند النظر في طرؽ تصريؼ ىذه المبالغ الكبيرة نسبيال قياسال بتمػؾ الفتػرة

كالتالي ) )225مميار دوالر أي ( )%82.4لمعمؿ في الدوؿ الصناعية وسوؽ العمالت األوروبية واتجو

( (113ممي ػػا الر عم ػػى ش ػػكؿ ودائ ػػع بنكي ػػة و( (104ممي ػػا الر لشػ ػراء س ػػندات وأوراؽ حكومي ػػة طويم ػػة األج ػػؿ
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وعقػػارات ،واتجػػو ( (42مميػػار دوالر لمػػدوؿ الناميػػة و( (6مميػػارات لممنظمػػات الػػدولي (الم ارغػػي،1982 ،

ص ،)31-30ووصػػػؼ أحػػػد البػ ػػاحثيف االقتصػ ػػادييف أف األم ػ ػواؿ العربيػ ػػة فػ ػػي الخ ػػارج أش ػ ػبو مػػػا تكػ ػػوف
بتوظيفػات تحػػت الػرىف بسػػبب عمميػػات المصػادرة لتمػػؾ األمػواؿ بػداعي تمويػػؿ افرىػػاب كمػا حػػدث فػػي

إنجمت ار عاـ ) )1988بتجميػد ) )650مميػوف دوالر لمكويػت وتجميػد أرصػدة ليبيػا عػاـ ( (1986وأرصػدة

العراؽ عاـ ((.(1990األزىر ،2013،صب)،ىذه الظاىرة تعتبر مف خصائص االقتصػاد العربػي حيػث
انخفاض الناتج المحمى وارتفاع المديونيػة الخارجيػة حيػث فػي العػاـ ( (2000بملػت المديونيػة الخارجيػة

لمدوؿ العربية ) )144مميار دوالر في الوقت الذي بملت قيمػة االسػتثمارات العربيػة بالخػارج لػنفس العػاـ
) )1000ممي ػػار دوالر(خباب ػػة ،2004 ،ص)1؛ ى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ ى ػػروب ل ػػرؤوس األمػ ػواؿ العربي ػػة

لمخارج  CapitalFlightوالتي تشير إلى خروج رؤوس األمواؿ الخاصة الساخنة  Hot Moneyبدوف
رقابة وىو أمر مشروع ويتـ بسماح الدولة والقوانيف التي تتيح ألصحاب رؤوس األمواؿ الحريػة المطمقػة

في االستثمار بالخارج وحرية التحويؿ وخصوصا استثمار أثرياء دوؿ الخميج لمدخراتيـ في أسواؽ النقد

الدولي ػػة(زكي،1991،ص ،)282وفػ ػػي العػ ػػاـ ) )2012أعمػ ػػف اتحػ ػػاد البن ػػوؾ العربيػ ػػة أف حجػػػـ الثػ ػػروات
الشخصية العربية في الخارج تقدر بحوالي( )800مميار دوالر يممكيا  200ألؼ شخص ،وأف أكثر مػف

ثمثي ىذه األمواؿ يتخذ شكؿ ودائع في البنوؾ العالمية والباقي ُيستثمر في أسواؽ الماؿ العالمية وأىميا
األمريكيػػة واليابانية(حاسػػيف ،2013 ،ص ،(135وفػػي مػػايو ) )2008بملػػت قيمػػة الصػػناديؽ السػػيادية
لدوؿ الخميج والمستثمرة في الواليات المتحدة األمريكيػة وأوروبػا بحػوالي ) )1500مميػار دوالر وتراجعػت

مداخمييا بحدود( )%30وخسرت ) )450مميار دوالر وىذه الخسارة تساوي دخػؿ دوؿ الخمػيج مػف الػنفط
لعاـ واحد( .مراد ،2009 ،ص.(16-15

ىػػذا التسػػمـ فػػي األصػػوؿ نػػاجـ عػػف الزيػػادات الكبي ػرة فػػي حجػػـ المعػػامالت الماليػػة الدوليػػة فػػي

األسيـ والسندات كنسبة مف الناتج القومي افجمالي والذي تزايدت عشرات األضعاؼ وىذا يعني رمزية
االقتصاد وتحولو القتصاد مالي حيث ارتفع حجـ المعامالت المالية كنسبة مف الناتج القومي افجمالي

في الواليات المتحدة األمريكيػة مػف ) )%2.8عػاـ ) )1970إلػى ( )%9عػاـ ( (1980اوالػى ))%89.1
ع ػ ػػاـ ( (1990اوال ػ ػػى ( )%135.3ع ػ ػػاـ ) (1995اوال ػ ػػى ) )%151ع ػ ػػاـ )( (1999الجػ ػ ػواري،2449 ،

ص ،)75ىذه الحالة مف عػدـ التحسػف المممػوس التػي تػؤثره األسػواؽ الماليػة عمػى أداء االقتصػاد الكمػي
ناجمػػة عػػف السياسػػات والبػرامج التػػي تنػػادي بيػػا صػػندوؽ النقػػد الػػدولي وخصوصػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالبرمجػػة

الماليػ ػػة وتحريػ ػػر كافػ ػػة الخػ ػػدمات والتػ ػػي ال تناسػ ػػب البمػ ػػداف الناميػ ػػة والتػ ػػي تعػ ػػاني مػ ػػف أنظمػ ػػة سياسػ ػػية
واقتصادية غير رشيدة في اتخاذ الق اررات االقتصادية ،وعميو فإف تمؾ البرامج فػي ظػؿ أنظمػة اقتصػادية

ضعيفة ىي بمثابة الطمب مف المصابيف بكسور في األضالع ت دية تمػاريف منشػطة لمقمػب  ،وتاريخيػال
كانت بوليفيا والمعروفة سابقا باسـ بيرو العميا أغني دولة في القرف السادس عشر وبسبب عدـ جدو

السياسػػات االقتصػػادية المتبعػػة تعتبػػر اليػػوـ مػػف أفقػػر دوؿ العػػالـ (الكػواز ،2009 ،ص)51-50؛ خالفػال
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لدولة تشيمي والتي استطاعت تفكيؾ اقتصاد االستبداد القائـ عمى الميبراليػة الجديػدة منػذ عػاـ )1979ـ)

وحقق ػػت تليػ ػرات اقتص ػػادية واجتماعي ػػة ممموس ػػة وتحدي ػػدال من ػػذ الع ػػاـ ))1990ـ خ ػػالؿ عممي ػػة التحػػػوؿ
الديمقراطي في إطار رؤية توافقية حوؿ إعادة بناء النموذج االقتصادي التشيمي بمػا ال يزيػد الفجػوة بػيف

األغنيػػاء والفق ػراء وربػػط السياسػػة االقتصػػادية بالشػػؽ االجتمػػاعي ،وخػػالؿ الفت ػرة ( )2009-2000حقػػؽ

االقتصاد التشيمي تقدـ ممحوظال مف خالؿ تحقيقو لمعدؿ نموي سنوي ) %)6وتراجع الفقر مػف (%(45

إلػػى ) %)14وانضػػماميا لمنظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة والتػػي تضػػـ ( (30دولػػة ،وتقػػدميا فػػي

ص ػػناعة التكنولوجي ػػا والتقني ػػة وحص ػػوليا عم ػػى المرك ػػز 15عالميػ ػال ف ػػي ص ػػناعة الس ػػوفت وي ػػر (مػ ػرقس،
.)http://www.shorouknews.com ،2014

ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ لت ارجػػع تػػدخؿ الدولػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي وخصوصػػا منػػذ كتابػػات ادـ

سميث في كتابو ثروة األمـ أو الشعوب عاـ (0776ـ) وتركيزىا عمى اقتصاد السوؽ الحر والحرية شبو
المطمقة لممبادرات الفردية والتي فصمت الشؽ االجتماعي عػف الشػؽ االقتصػادي المتعمػؽ بعائػد الربحيػة

عمى حساب المصالح المجتمعية.

ويمكػػف تمخػػيص مػػا سػػبؽ ذك ػره بالمقولػػة المشػػيورة والتػػي انتشػػرت فػػي أوروبػػا لمػػدة زادت عػػف

( (200عػػاـ وىػػي إنػػو لسػػنا مػػدينيف لكػػرـ المح ػاـ (الج ػزار) أو صػػانع الجعػػة أو الخبػػاز لمحصػػوؿ عمػػى
غذائنا اوانما مف نظرة كؿ منيـ لمصمحتيـ الشخصية (باسو ،2012 ،ص.)42

5.3.1

م في تا خ لفك القتصاام:
في الوقت الراىف بدأ العالـ بالنظر أكثر إلى الشؽ االجتماعي لكؿ سياسة اقتصادية مف خالؿ

سياسػػات التوظيػػؼ والرعايػػة االجتماعيػػة ومنػػع االحتكػػار والمسػػئولية المجتمعي ػة لمشػػركات والمؤسسػػات

االقتصادية ،ومع انػدالع األزمػات الماليػة واالقتصػادية تمجػ الدولػة لزيػادة دورىػا عبػر التػدخؿ باألنشػطة
االقتصػػادية ومنيػػا مػػا قامػػت بػػو الػػدوؿ مػػف خطػػط لإلنقػػاذ وأىميػػا الخطػػة األمريكيػػة لإلنقػػاذ وقػػدرت قيمػػة

برنػػامج تحريػػؾ االقتصػػاد األمريكػػي خػػالؿ عػػاميف بحػوالي تريميػػوف دوالر ،وثمػػث ىػػذا المبمػػغ ذىػػب عمػػى

شكؿ تخفيض لمضرائب ،ووصؼ بعض االقتصادييف األمريكييف ىذه السياسة ب نيػا تقػع ضػمف مقتػرح:

الػ ػرابح -الػ ػرابح -الخاس ػػر ،أي الػ ػربح لممس ػػتثمريف ولمبن ػػوؾ ،والخس ػػارة ل ػػدافعي الضػ ػرائب ووص ػػؼ تم ػػؾ

أسماليةالمصػنعة  Ersafz Capitalismوالتػي تقػوـ عمػى تخصػيص المنػافع وتعمػيـ
السياسػة ب نيػا الر
ُ
الخسػػائر(جوزيؼ ،2014 ،ص ،)56وتتبمػػور تمػػؾ الفكػرة فػػي أف مصػػالح الفقػراء ىػػي مػػف تتضػػرر أكثػػر

مف األزمات ومنيا أزمة الرىف العقاري ) )2008لجية أف األزمة ضربت ومست مصالح الطبقة الفقيػرة

والمقترض ػػيف ألغػ ػراض الحص ػػوؿ عم ػػى س ػػكف ،فق ػػد أظي ػػرت البيان ػػات المػ ػ خوذة م ػػف بن ػػؾ ماريالن ػػد أف
( %)54م ػػف أص ػػحاب ق ػػروض افس ػػكاف الثانوي ػػة  Sub-brim Loansى ػػـ م ػػف األفارق ػػة األمريك ػػاف
و) %)47مػػف األمريكػػاف ذوي األصػػوؿ افسػػبانية مقابػػؿ ( %(18فقػػط مػػف األمريكػػاف البػػيض ،ولجيػػة

ثانية وىي تحمميـ ألعباء السياسة االقتصادية المتبعة مف خالؿ دفعيـ لمضرائب والتي تـ إنفاقيا فنقاذ
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كبر الشركات األمريكية(سعيد ،2449 ،ص ،)16وألجؿ ذلؾ ولكوف الفقراء يمولوف األغنياء دعا عدد

مػف البرلمػانييف فػػي العػالـ بتعػػديؿ قػانوف الضػرائب فػي بالدىػـ وخصوصػال قػانوف ضػريبة الػدخؿ وفػػرض

ض ػرائب تصػػاعدية عمػػى األغنيػػاء واألثريػػاء بػػدالل مػػف تحميميػػا لمفق ػراء وذوي الػػدخوؿ المنخفضػػة المػػذيف
ولفترة طويمة ىػـ مػف كػاف يمػوؿ خزينػة الدولػة فػي مقابػؿ تقػديـ الدولػة االمتيػازات وافعفػاءات الضػريبية

التي يحصؿ عمييػا األغنيػاء والشػركات الكبيػرة (جػرادي ،)http://www.elbilad.net ،2013 ،ومػف
تمػػؾ الشػػركات التػػي اسػػتفادت مػػف تخصػػيص المنػػافع ىػػي شػػركة جنػراؿ موتػػورز فنتػػاج السػػيارات والتػػي

حصػػمت عمػػى مسػػاعدة ماليػػة بقيمػػة ) )57.6مميػػار دوالر بسػػبب إفالسػػيا عػػاـ ( ،(2009ويعػػود سػػبب
إفالسػػيا إلػػى ت سيسػػيا لشػػركة ماليػػة لتمويػػؿ مشػػروعاتيا فػػي ش ػراء السػػيارات وعػػدـ اسػػتثمار أرباحيػػا فػػي

مشػاريع إنتاجيػة كإنشػاء خطػوط إنتاجيػػة تنافسػية جديػدة فػي مواجيػػة شػركات السػيارات العالميػة ،وكػػذلؾ

حصػػمت شػػركتيف مػػف شػػركات التمويػػؿ العقػػاري عمػػى ) )200مميػػار دوالر فنقاذىػػا مػػف التعثػػر والػػذي
وصػفو النائػب الجميػوري األمريكػي جػيـ بنػؾ ب نيػا خطػوة ال تحصػؿ فػي أي بمػد اشػتراكي مثػؿ فرنسػا

(الكػ ػواز ،2011 ،ص ،(108-100ف ػػي ح ػػيف وص ػػؼ الػ ػرئيس األمريك ػػي الس ػػابقجورج ب ػػوش م ػػا ج ػػر

ب سػ ػواؽ الم ػػاؿ األمريكي ػػة أثن ػػاء األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة وت ػػداعياتيا المس ػػتمرة أسػ ػواؽ الم ػػاؿ أص ػػبحت

مسطولة (العصفور ،2012 ،ص.)32

أما رئيس المفوضية األوروبية جوزيو مانويػؿ بػاروز األزمػة الماليػة ىػي أزمػة طاحنػة ،وأف كػؿ

مػػا ي مػػؿ فيػػو أف يػػر ضػػوءال فػػي نيايػػة النفػػؽ لكننػػا لػػـ نصػػؿ إليػػو وربمػػا ىػػذا الضػػوء المزعػػوـ ىػػو ضػػوء
خادع أو كاذب ،أو نوع مف األماني واألحالـ غير الحقيقية ،وأننا أماـ أزمة طاحنة لم أرسػمالية ،ومسػ لة

أف األزمة أزمة طاحنة ىو أمر يتفؽ عميو كؿ خبراء الرأسمالية والمسئوليف الكبػار فػي الػدوؿ الصػناعية

الكبر  ،ومف ثـ ف قصى مػا يتمنػوف أف تمػر األزمػة وال تػدمر ال أرسػمالية تمامػال ،حتػى لػو حػدثت خسػائر
باىظػػة (مػػورو ،2008 ،ص)79؛ أمػػا البروفيسػػور يػػانغ فقػػاؿ لػػيس أمامنػػا اليػػوـ مػػف خيػػار سػػو تنميػػة

أسػواقنا الداخميػػة ،فطالمػػا تحػػدثنا عنيػػا كثيػ الر وقػػد حػػاف الوقػػت لمرجػػوع إلييػػا وتنميتيػػا فعػالل ال قػوالل (عبػػد

الالوي ،جوادي ،2010 ،ص.(10

أمػػا كػػارؿ مػػاركس وانجمػػز وفػػي نيايػػة البي ػاف الشػػيوعي توصػػال لفك ػرة مفادىػػا أف ال أرسػػمالية قػػد

وضعت البشرية عمى مفتػرؽ طػرؽ ،فإمػا الشػيوعية ،اوامػا االرتػداد إلػى اليمجيػة ومػا يعانيػو العػالـ اليػوـ
مف مشكالت اقتصادية واجتماعية ىي امتداد لميمجية ولتوسع وتطرؼ الرأسمالية والتي نشرت الفوضى
واالضػػطرابات والركػػود فػػي أكثػػر مػػف مكػػاف بالعػػالـ ،وسمسػػمة مػػف المجاعػػات التيمػػت شػػعوبال بكامميػػا،
وكذلؾ انفجار الصراعات االجتماعية وانتفاضة البؤس حتػى فػي قمػب مجتمعػات الػوفرة كانتفاضػة لػوس

انجمػػوس ،االض ػػطرابات العمالي ػػة وانتفاضػػة المػ ػزارعيف ف ػػي فرنس ػػا اوايطاليػػا وألماني ػػا وبريطاني ػػا ،وانتش ػػار
الحػػروب افقميميػػة واألىميػػة والمػػذابح القبميػػة والطائفيػػة والعرقيػػة ،إضػػافة لػػذلؾ تصػػاعد خطػػر األسػػمحة

النوويػػة وتم ػػوث البيئػ ػة وتيدي ػػدىا لحي ػػاة البش ػرية جمع ػػاء (عب ػػد الكػػريـ ،س ػػميماف ،2012 ،ص،)09-08
08

ووصؼ كارؿ ماركس النظاـ الرأسمالي صانع الساحر األسطوري الذي كػاف غيػر قػادر عمػى السػيطرة

عمى القوة التي استدعاىا مف العالـ السفمي ،واعتبر أف األزمػات التجاريػة وذات السػمات الدوريػة تشػكؿ
تيديدال لممجتمع البرجوازي بكاممو ،في ىذه األزمات يتـ تحطيـ جزء كبيػر مػف المنتجػات الحاليػة وكػذلؾ

القوات المنتجة المخموقة سابقال بشػكؿ دوري ،يتفشػى فػي ىػذه األزمػات وبػاء كػاف سػيبدو فػي كػؿ العيػود

السابقة عمى أنو سخافة ،وىو وباء اففراط في افنتاج (بريشيتكو ،بيتكي ،2448 ،ص.)472

ويض ػ ػيؼ الباحػػػث أف حػػػدة المناىضػ ػػة لم أرسػ ػػمالية قػ ػػد ت ازي ػػدت فػ ػػي األع ػ ػواـ الخمسػ ػػة الماضػ ػػية

وانتشرت في عشرات كبر المدف الصناعية عبر العالـ وأىميا حركة احتمػوا ووؿ اسػتريت والتػي تنػادي
المحتػرقيف فػي
بإصالح النظاـ المالي وتحقيؽ عدالػة التوزيػع وتحسػيف مسػتويات المعيشػة ،كػذلؾ حركػة ل

تعػػرؼ بحركػػة ) ،(M15وىػػـ مػػف الطبقػػة الػػدنيا والمتوسػػطة ومػػا ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف تػػداعيات
أسػػبانيا والتػػي ُ
عمى المستو االجتماعي وحتى السياسي ،وعند النظر في األزمة نالحظ ب ف المشكمة تعػود إلػى وجػود
فػػيض فػػي افنتػػاج وت ارجػػع حجػػـ الطمػػب العػػالمي لعػػدـ القػػدرة عمػػى االسػػتيالؾ فػػي ظػػؿ ت ارجػػع الػػدخوؿ
الحقيقية وارتفاع حدة الال عدالة في التوزيع ،وتجدر افشارة إلى أف وجود فائض فػي العػرض ،أي عػدـ

قػػدرة المسػػتيمكيف عمػػى ش ػراء السػػمع كقيمػػة تبادليػػة لػػيس ظػػاىرة جديػػدة فػػي األزمػػات ال أرسػػمالية ،وىػػو مػػا

يسػػمى ب زمػػة فػػيض افنتػػاج ،أو اخػػتالؿ الت ػوازف بػػيف االسػػتيالؾ وافنتػػاج ،لجيػػة أف األزمػػات البنيويػػة
الكامنػػة فػػي افنتػػاج ال أرسػػمالي والتػػي تنفجػػر بػػيف حػػيف وآخػػر ،وىػػذا مػػا تؤكػػده األزمػػة الماليػػة العالمػػة

( (2008حيث ت ارجػع إجمػالي الطمػب العػالمي عمػى السػمع والخػدمات ،وأصػبح الطمػب أكبػر مػف الػدخؿ
الحقيقػػي لمسػػكاف ،ففػػي العػػاـ ) )1971وفػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فبعػػد تخمييػػا عػػف نظػػاـ الػػذىب
ورفض تلطية الدوالر بالذىب بسبب إعالنيا ألوؿ مرة عف وجػود عجػز فػي الميػزاف التجػاري وخسػارتيا

الحػػرب فػػي فيتنػػاـ ،حيػػث ارفػػؽ ذلػػؾ انخفػػاض الطمػػب الكمػػي بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بسػػرعة فػػي
السػػبعينات وفػػي الثمانيػػات انخفػػض الطمػػب بػػبطء ،بمعن ػى أف الطمػػب لػػـ يكػػف ينمػػو وبسػػبب ذلػػؾ لج ػ ت
الواليات المتحدة األمريكيػة إلػى إطػالؽ موجػة مػف االبتكػارات واالخت ارعػات ولكػف ومػع عػدـ نمػو الػدخؿ

فػػإف االبتكػػارات ال تُشػػتر عنػػد ىبػػوط الػػدخؿ وىػػذا يعنػػي محاولػػة لتقػػديـ القػػروض الالزمػػة لمم ػواطنيف
لتحفيػػز الطمػػب ممػػا أد بمجمػػس االحتيػػاطي الفػػدرالي األمريكػػي لخفػػض سػػعر الفائػػدة مػػف ( )%19عػػاـ

) )1981إلى ) )%0في نياية العاـ ).)2010

إف ىػػذا االنخفػػاض فػػي أسػػعار الفائػػدة لػػـ تحػػد مػػف األزمػػة الماليػػة لسػػبب رئيسػػي وىػػو انخفػػاض

الطم ػػب لممقترض ػػيف لتس ػػديد الت ازم ػػاتيـ لمبن ػػوؾ مم ػػا س ػػاىـ بت ارج ػػع الطم ػػب الكم ػػي ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة

األمريكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوالي ) )3تريميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف دوالر سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنويال (خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازيف،2013 ،

)https://www.youtube.com/watch?v=G85g_SxW45g؛ وانخفػػاض الطمػػب رافقػػو تراجع ػال

فػػي النمػػو االقتصػػادي الػػذي انخفػػض مػػف ) %(4.1فػػي السػػتينات إلػػى ) %)2.7فػػي السػػبعينات وت ارجػػع

االدخار فبعدما ركزت الواليػات المتحػدة األمريكيػة عمػى إدارة الطمػب  Demand Managementوفقػال
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لسياسات كينز االقتصادية واليادفة إلى تشجيع افنفػاؽ االسػتيالكي عمػى حسػاب االدخػار بيػدؼ خمػؽ

األسػواؽ الضػػخمة والتػػي بػػدورىا تولػد اسػػتثمارات ،ولكػػف التركيػػز عمػى االسػتيالؾ أد إلػػى تنػػاقص قػػدرة
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى المنافسػػة فػػي السػػوؽ العػػالمي وبالتػػالي الت ارجػػع فػػي معػػدالت االدخػػار

األمريكي (أغا وآخروف ،1982 ،ص ،)74-69قد اعترفت مجمػة بيػزنيس ويػؾ األمريكيػة أف االقتصػاد
األمريكػػي سػػيمر ال محالػػة فػػي فت ػرة تبػػاطؤ وىػػذا اعت ػراؼ ضػػمني بحػػدوث فت ػرات جديػػدة مػػف الجمػػود

االقتصػادي مسػتقبالل ،ويعػود ذلػػؾ إلػى أف الثػروة الرئيسػػية فػي االقتصػاد األمريكػػي تسػتند باألسػاس عمػػى
ثروتيا المتمثمة بالمصارؼ والمؤسسات المالية والتي تشكؿ أكبر الدائنيف وأكبػر المػدينيف كػوف أف الفػرد

األمريكػػي ىػػو باألس ػػاس مػػدينال لتم ػػؾ المصػػارؼ والمؤسسػػات بس ػػبب الحريػػة الكبيػػرة وسػػيولة االقتػػراض

وتوفير تسييالت ائتمانية منذ الثمانينات ،وخصوصال في مجاالت الػرىف المختمفػة ومنيػا الػرىف العقػاري

(فونتػػا نػػاؿ ،ب.ت ،ص ،(15ىػػذه األزمػػات المتكػػررة التػػي تتعػػرض ليػػا األس ػواؽ الماليػػة والناجمػػة عػػف
المضػاربات تعػػود إلػػى أف الشػركات متعػػددة الجنسػػيات تحػاوؿ غػػزو تمػػؾ األسػواؽ بيػػدؼ اقتسػػاـ افنتػػاج
العالمي والبحث المتواصؿ عف االحتكارات كوسيمة في إعادة تشكيؿ اليرـ التسمسمي لمقو الدولية عمى

قاعدة انيب جارؾ (سويزي وآخروف ،1981 ،ص.)30

وعميو فػإف توسػع األسػواؽ والسػيطرة عمييػا واقتسػاميا ىػي القػانوف األساسػي لمنظػاـ االقتصػادي

يعرؼ بقانوف ساي لألسواؽ والمنافذ والذي يػنص
الرأسمالي وىي المورد األوؿ لمنظاـ الرأسمالي ،والذي ُ
عمى أف العرض الكمي يخمؽ الطمب الكمي المساوي لو ،ومف ثـ فميس مف الممكف تصور حدوث إفػراط
في افنتاج أو عدـ انتظػاـ عمميػات التػراكـ وبالتػالي اعتقػد سػاي باسػتحالة حػدوث أزمػة عمػى أسػاس أف

كؿ ادخار البد وأف يتحوؿ إلى استثمار وأف العامؿ المنظـ لمتوازف ىو سعر الفائدة ،وأنػو دائمػال بالنظػاـ

فرص ػال ال نيائيػػة لالسػػتثمار ومػػف ىنػػا آمػػف االقتصػػادييف الكالسػػيؾ ب نػػو ال توجػػد فػػي النظػػاـ أي عوائػػؽ
تحوؿ دوف التوظؼ الكامػؿ لممػوارد البشػرية والماديػة ،وأف أيػة تػوازف يتحقػؽ قبػؿ الوصػوؿ إلػى التوظػؼ

الكامػػؿ ى ػػو تػ ػوازف غي ػػر مسػػتقر ،وظم ػػت ى ػػذه االعتق ػػادات موج ػػودة إلػػى أف حم ػػت أزم ػػة الكس ػػاد الكبي ػػر

وحطمػػت النظري ػػة الكالسػػيؾ لتح ػػؿ محميػػا النظري ػػة الكينزيػػة وفمس ػػفتيا تكمػػف ف ػػي أف
(1933-1929ـ) ُ
النظػػاـ ممكػػف أف يتػوازف عنػػد مسػػتو أقػػؿ مػػف مسػػتو التوظػػؼ الكامػػؿ وأف ال أرسػػمالية قػػد فقػػدت قػػدرتيا
عمى النمو المستقر ،كما أنيػا فقػدت فاعميتيػا فػي مجػر تطػور ال أرسػمالية ،واعتبػر كينػز أف األزمػة فػي
ال أرسػػمالية ىػػي أمػػر ممكػػف بسػػبب تبػػاطؤ النمػػو الػػذي يحػػدث فػػي الطمػػب الكمػػي الفعػػاؿ كممػػا زاد الػػدخؿ

القػػومي ،وىػذا التبػػاطؤ فػػي نمػػو الطمػػب الفعػػاؿ يرجػػع إلػػى المعضػػمة التػػي اكتشػػفيا كينػػز وىػػي أف الميػػؿ
لالسػػتيالؾ يميػػؿ لمتنػػاقص مػػع الزيػػادة فػػي مسػػتو الػػدخؿ ممػػا يعنػػي زيػػادة الميػػؿ الحػػدي لالدخػػار ،فػػي
حػػيف أف الكفايػػة الحديػػة ل ػرأس المػػاؿ أو االسػػتثمار تميػػؿ لالنخفػػاض كممػػا زاد مسػػتو الػػدخؿ القػػومي،
األمػر الػذي يػؤدي إلػى انخفػاض الميػؿ لالسػتثمار ويػؤدي ذلػؾ لعػدـ التسػاوي بػيف االدخػار واالسػػتثمار،

وليػذا دعػػي كينػػز لضػرورة تػػدخؿ الدولػػة لمواجيػػة ىػذا الميػػؿ المتنػػاقص لمطمػب الفعػػاؿ وأوصػػى بضػػرورة
24

تعػػويض الػػنقص الػػذي يط ػ أر عمػػى الطمػػب الكمػػي الفعػػاؿ عبػػر دخػػوؿ الدولػػة كمسػػتيمؾ ومسػػتثمر(زكي،

 ،1989ص.)30-29

ويعتق ػػد الباح ػػث أف ى ػػذا االنخف ػػاض ف ػػي تػ ػراكـ رأس الم ػػاؿ ى ػػو ن ػػاجـ ع ػػف مي ػػؿ متوس ػػط الػ ػربح

لالنخف ػػاض عم ػػى الم ػػد الطوي ػػؿ حي ػػث أف ك ػػارؿ م ػػاركس وعمميػ ػال س ػػبقو أدـ س ػػميث وريك ػػاردو وجزئيػ ػال

مػػالثوس والحقػال جػػوف كينػػز ،ويعػػود السػػبب وفق ػال لكػػارؿ مػػاركس إلػػى تخصػػيص نسػػبة أكبػػر لػرأس المػػاؿ
الثابػت ىػو الػذي يػػدفع نحػو زيػادة مطػردة فػػي القػو المنتجػة ومػرور الػػزمف تحػدث زيػادة فػي رأس المػػاؿ
الثابت عمى حسػاب رأس المػاؿ المتليػر ،ويعتبػر مػاركس ىػذا االنخفػاض فػي الميػؿ المتوسػط لمػربح فػي

المد الطويؿ اتجاىال وليس قانونال ألف ىناؾ ت ثيرات مضادة توقؼ نفاذ مفعولو بؿ تعطمػو أحيانػال حيػث
تػػؤدي المنافس ػػة ب ػػيف رؤوس األمػ ػواؿ وحريػػة انتقالي ػػا ب ػػيف ف ػػروع افنت ػػاج إلػػى نق ػػص مع ػػدؿ الػػربح ،كم ػػا

تتضػػمف زيػػادة إنتاجيػػة العمػػؿ اسػػتخدامال أكبػ الر لػػاالت ووفػ اُر فػػي العمػػؿ ،ومػػف ثػػـ نمػوال أسػػرع لػرأس المػػاؿ
الثابت وارتفاع في التركيب العضوي لرأس الماؿ ،ىذا ال يعني انخفاض األرباح فإجمالي األربػاح تػزداد

ولكف كنسبة تنخفض ،وعميو فإف الحجـ الكمي لألرباح يضطرد في الزيادة.

كمػػا أف ال أرسػػمالييف يمجئػػوف بكػػؿ الوسػػائؿ لمنػػع ىبػػوط األربػػاح مػػف خػػالؿ زيػػادة درجػػة اسػػتلالؿ

العماؿ عبر تخفيض األجور مف خالؿ إطالة ساعات العمؿ أو عبر تحسيف الفنوف افنتاجية باستخداـ

ايالت والمعدات الحديثة ،أو مف خالؿ اسػتخداـ التضػخـ كوسػيمة وأداة لتوزيػع الػدخؿ لصػالح الطبقػات
ال أرسػػمالية والش ػرائح األكثػػر ث ػراء عمػػى حسػػاب الفق ػراء وذوي الػػدخوؿ المنخفضػػة والمتوسػػطة عبػػر رفػػع

األسعار مف قبؿ المنتجيف وكبار الشركات المسيطرة عمى كافة مناحي الحياة وخصوصػال أسػعار اللػذاء
والطاقػػة والسػػمع الضػػرورية واألساسػػية (مرسػػي ،1991 ،ص ،)61-60وقػػد شػػيد االقتصػػاد العػػالمي فػػي

فت ػرات معينػػة الرتفػػاع مممػػوس فػػي المسػػتو العػػاـ لألسػػعار منػػذ السػػبعينات،حيث بػػدأت باالرتفػػاع منػػذ
السبعينات مف القرف العشريف ،بعدما تراوحت معدالت التضخـ في الستينات مف القرف العشريف ما بيف

( )%2-1في دوؿ العػالـ المتقػدـ وىػي نسػبة منخفضػة وتصػؼ ضػمف الحالػة االعتياديػة فػي االقتصػاد،
ومف أبرز الدوؿ التي عانت مف التضخـ في العػالـ ىػي إسػرائيؿ حيػث وصػؿ فييػا معػدؿ التضػخـ عػاـ

) (1984مػػا يقػػرب مػػف ) %)1000والسػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود زيػػادة عػػرض النقػػود المرتفػػع بسػػبب لجػػوء

إسرائيؿ لتمويؿ نفقاتيا العسكرية المرتفعة نسػبيال عبػر طبػع العممػة بػدالل مػف زيػادة الضػرائب ،وىػذا يعنػي

أف مع ػػدؿ نم ػػو ع ػػرض النق ػػود المرتف ػػع ف ػػي إسػ ػرائيؿ ك ػػاف س ػػببال لظي ػػور تض ػػخـ ج ػػامح ف ػػي االقتص ػػاد

افسرائيمي (خميؿ ،1994 ،ص.)1505-1501

ك ػػذلؾ ممك ػػف أف تمجػ ػ تم ػػؾ الش ػػركات لتعطي ػػؿ بع ػػض المػ ػوارد لض ػػآلة أرباحي ػػا ،وتمجػ ػ لمبطال ػػة

كسػػالح فػػي سػػوؽ العػػرض والطمػػب لتقميػػؿ سػػعر العمػػؿ ،وقػػد تملػػي سػػالح المنافسػػة كوسػػيمة لتخفػػيض

األس ػػعار وتق ػػيـ احتك ػػا الر يس ػػيطر عم ػػى األس ػػعار(المراغي ،1983 ،ص(16؛ وى ػػذا م ػػا ح ػػدث فع ػػال من ػػذ
سبعينات القرف العشريف حيث يعاني االقتصاد العالمي مف أزمة ىيكمية حػادة أىػـ مالمحيػا ىػو تػدىور
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معدالت النمو االقتصادي ،وتعايش البطالة مع التضػخـ ،وت ازيػد العجػز فػي مػوازيف المػدفوعات ،وبػروز

مشاكؿ الطاقة والتموث ،ومشكمة الديوف الخارجية ،وركود التجارة الخارجية(.زكي ،1983 ،ص.(7

ويختمػؼ كػارؿ مػاركس مػع ايخػريف فػي تفسػير أسػباب ميػؿ متوسػط الػربح لمتنػاقص فػي المػد

الطويػؿ ،فعمػػى الػػرغـ مػف اتفػػاؽ الكالسػػيؾ والماركسػػية عمػى انخفػػاض معػػدؿ الػربح عمػػى رأس المػػاؿ مػػع

نمػػو االقتصػػاد إال إنيػػـ اختمفػوا فػػي سػػبب ىػػذا االنخفػػاض ،حيػػث يػػر أدـ سػػميث أنػػو وفػػي البمػػد المتقػػدـ

ذي االقتصاد المتطور حيث يزداد استخداـ رأس الماؿ وتزداد الثروة القومية فإف معدؿ الربح يتجو نحو
االنخفاض حتى يكوف عند أدنػى مسػتو  ،ومػف ثػـ فػإف تحركػات األربػاح فػي ذلػؾ البمػد تكػوف عػادة فػي

االتجاه المعاكس لحركة األجور ،أي أف العوامؿ التي تؤدي إلى زيادة معدالت األجور تقػود إلػى ت ارجػع

معػػدالت األربػػاح ،وحسػػب سػػميث فػػإف تحديػػد مسػػتو األربػػاح يتوقػػؼ عمػػى عػػدة عوامػػؿ وىػػي كالتػػالي

(شعباف ،2009 ،ص:)200

أ-

جػػك  :وتػرتبط األجػػور مػػع األربػػاح بعالقػػة عكسػػية ،فتػػزداد األربػػاح بانخفػػاض مسػػتويات األجػػور

والعكس صحيح.

ب -لمنافا  :فكمما اشتدت المنافسة بيف أصحاب األعماؿ في المينػة الواحػدة فػإف األربػاح تتجػو نحػو
االنخفاض.

ت -أس لماؿ :فكممػا زادت قيمػة رأس المػاؿ المسػتثمر مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ زادت األربػاح والعكػس
صحيح.

ث -لتقاـ ك لتطك لتكنكلكجي :كمما زاد استخداـ رأس الماؿ فػي ظػؿ التقػدـ االقتصػادي فػإف المنافسػة
تشتد بيف أصحاب األعماؿ مما يؤدي ذلؾ إلى تراجع مستويات األرباح.

وير كارؿ ماركس أنو مع تطور وسائؿ افنتاج والتي ىػي بحػد ذاتيػا لػيس أرسػماالل وال تصػبح

كذلؾ إال إذا أصبحت ممكية خاصة لمرأسمالييف واستخدمت الستثمار الطبقة العاممة ،وخػالؿ ذلػؾ ينمػو

التكػػويف العضػػوي لػرأس المػػاؿ ويحػػدث انكمػػاش لػرأس المػػاؿ المتليػػر لصػػالح رأس المػػاؿ الثابػػت ،وعمػػى
ىذا األساس يظير اتجاه نحػو انخفػاض المعػدؿ العػاـ لمػربح ،حيػث الحػظ مػاركس انخفػاض بػارز عمػى

امتداد ) )100عاـ ففي منتصؼ القرف العشريف كاف المعػدؿ المتوسػط لمػربح يبمػغ ( )%22-20أمػا فػي
الوقػػت ال ػراىف فقػػد أد ت ػراكـ ال أرسػػماؿ ونمػػو تكوينػػو العضػػوي إلػػى خفػػض المعػػدؿ المتوسػػط لم ػربح إلػػى

( )%14-10اوالػػى أقػػؿ مػػف ذلػػؾ فػػي القطاعػػات التػػي تخمػػو مػػف االحتكػػارات الكبػػر ؛ ويتضػػمف قػػانوف

االتجاه إلى انخفاض معدؿ الربح المتوسط تناقضال داخميال يتمثؿ في اقتراف ىذا االنخفاض بازدياد جممة

األرب ػػاح ،واعتب ػػر م ػػاركس أف انخف ػػاض متوس ػػط الػ ػربح ف ػػي الم ػػد الطوي ػػؿ م ػػع العوام ػػؿ المض ػػادة ل ػػو
كاستلالؿ العماؿ وتحديػد األجػور أدنػى مػف قيمػة قػوة العمػؿ إلػى زيػادة حػدة التناقضػات أسػموب افنتػاج

ال أرسػػمالي ومنيػػا تعميػػؽ أزمػػات فػػيض افنتػػاج (دار التقػػدـ ،1976 ،ص ،(188-185وتتحػػوؿ فػػائض

القيمة إلى ربػح وفائػدة وريػع فػي عمميػة إنتػاج واحػدة حيػث يتحػوؿ رأس المػاؿ مػ ار الر مػف رأس مػاؿ نقػدي
22

إلى رأس ماؿ منتج لمسمع ،ثـ إلى رأس ماؿ سمعي ،ومع نمو الرأسمالية يصػبح ىنػاؾ رأس مػاؿ تجػاري
ورأس ماؿ مصرفي ورأس ماؿ صناعي ورأس ماؿ عقاري ،ومع نمو الرأسمالية وزيادة تراكـ رأس المػاؿ

تزداد درجة االستلالؿ (مرسي ،0990 ،ص.)58

ويػر االقتصػادي سػيكيف فػي كتابػو مخطػط عػاـ لػديالكتيؾ رأس المػاؿ An outline of the

 dialecticofcapitalأنػػو حتػػى فػػي المجتمػػع ال أرسػػمالي الخػػالص الػػذي ُيفتػػرض أف رأس المػػاؿ يتخػػذ
دومػ ػال طريقػ ػػو الخػ ػػاص بػ ػػو ،عمػ ػػى المػ ػػد الطويػ ػػؿ ال ب ػػد أف ييػػػبط مع ػػدؿ ال ػ ػربح عن ػػدما تتقػػػدـ القاعػػػدة
التكنولوجيا لرأس الماؿ افجمالي االجتماعي ،وأنو كمما ارتفع مستو افنتاجية الرأسمالية ازداد وتسػارع

وجػػوب أف يحػػافظ ازديػػاد افنتاجيػػة عمػػى نفػػس معػػدؿ ال ػربح ،حيػػث أف رأس المػػاؿ ال ُيتوقػػع أبػػدال نيايتػػو
الخاصة في مجتمع رأسمالي خالص ألف افنتاجية تعني أساسال عدداُ أقؿ ف قؿ مف العماؿ ينتجوف أكثر

ف كثر ،وأف ىذا ال يقتضي البطالة الشاممة (أي االنعداـ الكمي لمػربح) ،والعجػز الكمػي ألي شػخص عػف

شراء المنتج أو بعبارة أخر نياية الرأسمالية ،وأنو وبناءال عمػى الظػواىر التاريخيػة فػإف ال أرسػمالية تصػؿ

إلػػى نيايتيػػا قبػػؿ وقػػت طويػػؿ مػػف ىبػػوط معػػدؿ الػربح إلػػى الصػػفر ،وأنػػو ال يمكػػف معاكسػػة معػػدؿ الػربح

المائػؿ لالنخفػػاض فػػي المػػد الطويػػؿ إال برفػػع معػػدؿ االسػػتلالؿ ،ولممحافظػػة عمػػى معػػدالت الػربح بػػدالل

مف زيػادة افنتاجيػة اكتشػؼ ال أرسػماليوف طرقػال كثيػرة ومنيػا تخفػيض األجػور ،تكثيػؼ العمػؿ ،إطالػة يػوـ

العمػػؿ ،إيجػػاد أرخػػص لػػرأس المػػاؿ الثابػػت ،إعػػادة توزيػػع الػػدخؿ ،افعانػػات (آولبػرتيف وآخػػروف،2001 ،
ص.)135-134

أمػػا بػػا ارف وسػػويزي فإنيمػػا ي ػراف أنػػو فػػي ظػػؿ ال أرسػػمالية االحتكاريػػة يتجػػو الفػػائض االقتصػػادي

( Economic Surplusالفػرؽ بػيف مػا ينتجػو المجتمػع وبػيف تكػاليؼ افنتػاج) نحػو الت ازيػد ،مػف حيػث

نسػػبتو إل ػػى الػػدخؿ الكم ػػي عبػػر ال ػػزمف ،ويوجػػد ثالث ػػة مجػػاالت أساس ػػية السػػتيعاب ى ػػذا الفػػائض وى ػػي:

االستثمار ،االستيالؾ ،التبديد ،وأنو وفي ضوء عالقات افنتػاج بال أرسػمالية االحتكاريػة ال توجػد المنافػذ
الكافيػػة االسػػتثمارية واالسػػتيالكية المتصػػاص ىػػذا الفػػائض المت ازيػػد عمػػى النحػػو األمثػػؿ الػػذي يتفػػؽ مػػع
قواعػػد الرشػػد والعقالنيػػة ولمػػا كػػاف الفػػائض االقتصػػادي الػػذي ال يمكػػف امتصاصػػو لػػف يجػػري إنتاجػػو مػرة
أخر وحدوث انخفاض في النمو وارتفاع معدالت البطالة ،فإف الرأسمالية االحتكارية تخمؽ مػف داخميػا

قوة مضادة ،تعمؿ في االتجاه المعاكس لمحيمولػة دوف وقػوع النظػاـ فػي الركػود الشػديد ،وىػذه القػو ىػي
عبػارة عػػف كافػة األشػػكاؿ والمجػػاالت التػي يمكنيػػا أف تسػػتوعب ىػذا الفػػائض وتنشػػط الطمػب الكمػػي ومػػف

ىذه األشكاؿ (زكي ،1999 ،ص:)40-39

أ -امتصاص الحكومة لجزء مف الفائض عف طريؽ زيادة افنفاؽ العسكري.
ب -امتصاص جزء مف الفائض عف طريؽ النشاط التسويقي وافعالني والخدمات الكبيرة المختمفة التي
تنطوي عمى كافة أنواع الال معقولية والتي غالبال ما تعتبر تشويو لسموؾ وأذواؽ المستيمكيف.
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ت -تصػػدير جػػزء مػػف الفػػائض لمخػػارج لالسػػتثمار فػػي المنػػاطؽ والمواقػػع ذات األربػػاح العاليػػة ،ويعتقػػد

صدرت فييا رؤوس أمواؿ
سويزي أف االستثمار األجنبي ال يؤدي دو الر ميمال باستثناء فترات قصيرة ُ
كبيػ ػرة عم ػػى نح ػػو غي ػػر ع ػػادي م ػػف ال ػػبالد المتقدم ػػة ،وينبل ػػي أف يعتب ػػر وس ػػيمة الس ػػتنزاؼ الف ػػائض
االقتصػ ػػادي مػ ػػف المنػ ػػاطؽ المختمفػ ػػة ولػ ػػيس منفػ ػػذال يوجػ ػػو خاللػ ػػو الفػ ػػائض إلييػ ػػا ،ويشػ ػػير فػ ػػي ىػ ػػذا

الخصػػوص إلػػى تجربػػة تصػػدير رؤوس األمػواؿ البريطانيػػة خػػالؿ الفت ػرة ) 1913-1870ـ) وتجربػػة
تصػػدير رؤوس األم ػواؿ األمريكيػػة فػػي السػػتينات مػػف القػػرف العش ػريف،ففي ىػػذه الفت ػرات سػػرعاف مػػا

ُعوض انسياب العائد مف فائدة وأرباح األسيـ وغيرىا مف التحويالت ،واالستثمار األصمي أضعاؼ
مضاعفة وظمت تمؾ الدوؿ تحقؽ فوائض مما أد إلػى تفػاقـ مشػكمة امتصػاص الفػائض ،والػذي ال
مجػػاؿ السػػتيعابو حسػػب سػػويزي إال زيػػادة افنفػػاؽ العسػػكري وزيػػادة أشػػكاؿ التبديػػد االقتصػػادي ،أمػػا

الفترة مف(1970-1945ـ) لـ تشيد انتقاالل كبي الر لرؤوس األمواؿ بسػبب عػدـ وجػود فػوائض ضػخمة

لمدوؿ المتقدمة ،نتيجة زيػادة معػدالت االسػتثمار المحمػي لتنفيػذ مشػروعات إعػادة التعميػر ،وافنفػاؽ

الكبير عمى التسمح بسبب ارتفػاع وتيػرة الحػرب البػاردة والتػي اسػتوعبت ُجػؿ فػوائض رؤوس األمػواؿ
في تمؾ الفترة.

ث -مػػف مصػػادر رفػػع األسػػعار وكمػػا تحػػدث أدـ سػػميث ىػػي التواطػػؤ الخػػاص الػػذي قػػاؿ عنيػػا سػػميث

ناد الر مػا يجتمػع األشػخاص مػف نفػس الحرفػة مػع بعضػيـ بعضػال ،حتػي بقصػد التسػمية والمتعػة ،اواذا

اجتمعػوا فػػإف الحػػديث بيػػنيـ ينتيػػي دائمػال بمػؤامرة ضػػد عامػػة النػػاس أو بحيمػػة رفػػع األسػػعار (تػػانزر

وآخروف،1981 ،ص.)161

ج -ومػػف الوسػػائؿ التػػي مػػف الممكػػف إتباعيػػا لمحفػػاظ عمػػى معػػدالت ال ػربح ومنػػع تناقصػػيا فػػي المػػد

الطويمػػة ىػػي خمػػؽ األزمػػات والحػػروب ك ػ داة فػػي يػػد كبػػر الشػػركات لبسػػط سػػيطرتيا عمػػى األس ػواؽ

وكونيا الوحيدة التي تكوف أرباحيا بالدوالر وخسائرىا باألرواح ،حيث أشارت تقرير Associated

 Presبتػاري ) (24-01-2008أف مؤسسػتي Fund For Independence in journalism

و Center for public integrityوجػػدت أف ال ػرئيس األمريكػػي السػػابؽ جػػورج بػػوش وكبػػار
مسػػاعديو قػػد كػػذبوا ( (925م ػرة بعػػد أحػػداث ( (11سػػبتمبر ) (2001لتسػػويؽ خطػػر الع ػراؽ عمػػى
األمػػف القػػومي األمريكػػي وأدت تمػػؾ األكاذيػػب إلػػى الحػػرب ،وكػػوف أف النظػػاـ ال أرسػػمالي ال يسػػتطيع
العيش بدوف حروب قامت الواليات المتحػدة األمريكيػة بمػا يزيػد عػف ) )100حػرب وتػدخؿ عسػكري

في القرف التاسػع عشػر ،و) )200حػرب وتػدخؿ عسػكري خػالؿ تاريخيػا القصػير ،فحػرب العػراؽ –
الكويت والتدخؿ األمريكي في العاـ ) )1991لـ يكف لنشر الحرية وحماية العائمة الحاكمػة بقػدر مػا
يكوف منع العػراؽ لمسػيطرة عمػى الػنفط ونشػر الحريػة لمشػركات متعػددة الجنسػيات لموصػوؿ إلػى أس

سوؽ أو مصدر طبيعي تبتليو تمؾ الشركات ،وىذا ما تؤكده التقارير ومنيػا زيػادة افيػرادات لشػركة

ىػػاليبرتوف بعػػد سػػنة مػػف الحػػرب بمقػػدار ( ،%(80وشػػركة بكتػػؿ بمعػػدؿ ) %)158وشػػركة تكسػػاكو
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بمعدؿ ) ،%)90وفي نفس السياؽ اعتػرؼ ألػف غرينسػباف رئػيس البنػؾ الفػدرالي المركػزي األمريكػي
ب ػ ػ ػ ػ ػ ف الحػ ػ ػ ػ ػػرب عم ػ ػ ػ ػ ػى الع ػ ػ ػ ػ ػراؽ كانػ ػ ػ ػ ػػت أساس ػ ػ ػ ػ ػال بش ػ ػ ػ ػ ػ ف الػ ػ ػ ػ ػػنفط (المصػ ػ ػ ػ ػػري،2010 ،

 ،http://www.kantakji.com/crisis-managementص.)4-3

ح -كػ ػػذلؾ يمكػ ػػف إتبػ ػػاع إسػ ػػتراتيجية الصػ ػػدمة والترويػ ػػع مػ ػػع العػ ػػالج بالصػ ػػدمة مػ ػػف خػ ػػالؿ عممي ػ ػػة
الخصخصػػة الشػػاممة وتحريػػر كامػػؿ لمتجػػارة وفػػرض ض ػرائب ثابتػػة بنسػػبة ) %)15وتقمػػيص كبيػػر

لحجـ الحكومة ،وتدمير البنية التحتية ،حيث شيدت السنوات األخيرة حػوادث كانػت مشػيدال لتطبيػؽ
إسػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية الصػ ػ ػ ػ ػ ػػدمة ومنيػ ػ ػ ػ ػ ػػا انقػ ػ ػ ػ ػ ػػالب بينوشػ ػ ػ ػ ػ ػػيو فػ ػ ػ ػ ػ ػػي تشػ ػ ػ ػ ػ ػػيمي ((1973ـ،حػ ػ ػ ػ ػ ػػرب جػ ػ ػ ػ ػ ػػزر

فوكالن ػػد)،)1982مذبح ػػة مي ػػداف الس ػػالـ الس ػػماوي ف ػػي بك ػػيف ((1989ـ ،انيي ػػار االتح ػػاد الس ػػوفيتي
))1991ـ ،األزمة المالية األسيوية ))1997ـ ،إعصار ميتش1998ـ ،غزو العراؽ 2003ـ ،كارثة
تسوماني ،2004إعصار كاترينا  ،2005وييدؼ مبدأ الصدمة لصػعود أصػولية السػوؽ الحػرة وىػذا
يعنػػي صػػعود أرسػػمالية الك ػوارث ويتطمػػب ذلػػؾ افرىػػاب أحيانػػا السػػتمرار يتػػو ،حيػػث ميػػدت األزمػػة

األسيوية 1997ـ الطريػؽ أمػاـ صػندوؽ النقػد الػدولي لفػرض بػرامج بالمنطقػة لبيػع شػركات حكوميػة
لبنػػوؾ أجنبيػػة ولمشػػركات متعػػددة الجنسػػيات ،كمػػا أتاحػػت كارثػػة تسػػوماني لحكومػػة س ػريالنكا طػػرد
الص ػػياديف م ػػف قػ ػراىـ الس ػػاحمية لبيعي ػػا لش ػػركات االس ػػتثمار الفن ػػدقي ،وأتاح ػػت أح ػػداث  11س ػػبتمبر

لجػػورج بػػوش شػػف حػػرب تيػػدؼ فنتػػاج سػػوؽ حػرة بػػالعراؽ ،وكػػذلؾ التػػرويج لمصػػطمح الحػػرب عمػى
افرىاب فقط لخدمة مصالح الرأسمالي اللربي (النجار ،2014 ،ص.)1

وعمػػى الػػرغـ مػػف الت ازيػػد الممحػػوظ فػػي حجػػـ االسػػتثمار األجنبػػي عمػػى الصػػعيد الػػدولي إال أف

مشػػكمة ت ارجػػع حجػػـ الطمػػب لػػـ تتوقػػؼ ومػػا ازلػػت مشػػكمة فػػيض افنتػػاج مت زمػػة ويعػػاني منيػػا االقتصػػاد
العالمي والقائـ عمى ظاىرة العولمة المالية وعولمة افنتاج والتدويؿ ،وكذلؾ ىيمنة صندوؽ النقد والبنػؾ

الػػدولييف ومجمػػس إدارة اقتصػػاد العػػالـ المكػػوف مػػف ق اربػػة ) )500شػػركة كبػػر و) )6000مميػػاردير عمػػى
االقتصاد العالمي حيث يسيطروا عمػى نسػبة كبيػرة مػف إنتػاج العػالـ البػالغ تعػداده  7مميػار نسػمة ،وبػرز
التوسػػع الشػػامؿ لتمػػؾ الشػػركات منػػذ السػػبعينات وازداد إجمػػالي االسػػتثمار المباشػػر فػػي أنحػػاء العػػالـ مػػف

) )105ممي ػػار دوالر ع ػػاـ ) )1967إل ػػى ) )158ممي ػػار دوالر ف ػػي الع ػػاـ ) )1971اوال ػػى ) )287ممي ػػار
دوالر عػػاـ )( )1976فريػػدماف،1987،ص(123؛ كػػذلؾ ترتػػب عمػػى تمػػؾ األزمػػات ارتفػػاع الػػديف العػػاـ
لمحكومػػات لح ػػدود مرتفعػػة نس ػػبيال تفػػوؽ ف ػػي أغمػػب األحي ػػاف لمنػػاتج افجم ػػالي لمعػػالـ ب سػ ػره ،ففػػي الع ػػاـ
) (2001بمػغ إجمػالي الػديف العػاـ العػػالمي ) )40تريميػوف دوالر (أوتػار ،أمػيف ،2005 ،ص ،(211فػػي

حػ ػ ػػيف بمػ ػ ػػغ الػ ػ ػػديف العػ ػ ػػاـ عمػ ػ ػػى حكومػ ػ ػػات العػ ػ ػػالـ ككػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي العػ ػ ػػاـ ) )2014ق اربػ ػ ػػة ) )100تريميػ ػ ػػوف
دوالر(http://www.bloomberg.com/news/2014-03-09/global-debt-exceeds-100-
.)2014 ،John ،trillion-as-governments-binge-bis-says.html.
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ويبمغ الػديف العػاـ ألمريكػا فػي إبريػؿ ( )2014ق اربػة ( )16.4تريميػوف دوالر ،ويشػكؿ ()%110

مػػف ناتجيػػا القػػومي افجمػػالي رغػػـ تحػػذيرات االقتصػػادييف مػػف عػػدـ بموغيػػا إلػػى حػػد يزيػػد عػػف ()%33
كوضع عاـ الستقرار االقتصاد ،مع توقعات ببموغيا خالؿ العشر سػنوات القادمػة إلػى ( )20.4تريميػوف

دوالر ،أي زيػػادة العجػػز بمقػػدار ( )4تريميػػوف دوالر عػػف العػػاـ (2014ـ) ،وتسػػتديف أمريكػا يوميػال ()1.3
مميار دوالر (عاشور.)https://www.youtube.com/watch?v=CQFgPMpYs4o ،2014 ،

أم ػػا ث ػػاني أكب ػػر اقتص ػػاد ف ػػي الع ػػالـ وى ػػي الص ػػيف فحس ػػب تقري ػػر بن ػػؾ التس ػػويات الدولي ػػة لمع ػػاـ

2014ـ فإنيا معرضة ألزمة مصرفية حادة استنادال لوجود فجوة بيف القروض والنػاتج المحمػي افجمػالي
ونسبة خدمة ديونيا (جونز.)http://www.maqar.com ،2014 ،

وكانت األزمات االقتصادية العالمية لفيض افنتاج مظيػ الر سػاطعال لعػدـ اسػتقرار ال أرسػمالية منػذ

العػػاـ ) )1890حيػػث وقبػػؿ انػػدالع الحػػرب العالميػػة األولػػي وفػػي الفت ػرة ( )1913-1890ازداد افنتػػاج
الصػػناعي العػػالمي بمعػػدؿ سػػنوي قُػػدر بحػػوالي ( )%5.8فػػي حػػيف لػػـ يتجػػاوز متوسػػط الزيػػادة السػػنوية
لممنتج الصناعي في العالـ لمفترة ( )1918-1940نسبة ( ،)%0.5وبذلؾ عانى افنتاج ال أرسػمالي مػف

أزمػػات متفاقمػػة منػػذ بػػدايات القػػرف العش ػريف وأوؿ أزمػػة اقتصػػادية فػػي عصػػر األزمػػة العامػػة لم أرسػػمالية،
ورغـ إنيا كانت قصيرة األمد إال أنيا قد تجاوزت مػف حيػث قوتيػا التدميريػة جميػع األزمػات السػابقة ليػا

بمػػا فييػػا أزمػػة ) )1908-1907واسػػتطاعت الخػػروج مػػف تمػػؾ األزمػػات بزيػػادة اسػػتلالؿ العمػػاؿ ،وىػػذا
عرفػت بالكسػاد الكبيػر لمفتػرة ) (-0929
االستقرار كاف وقتي إلػى أف حػؿ بالعػالـ أسػوء أزمػة اقتصػادية ُ
 ،)0932وأثب ػت تمػػؾ األزمػػات عػػدـ اسػػتقرار ال أرسػػمالية مػػف الػػداخؿ بسػػبب اليبػػوط الشػػديد لوتػػائر نمػػو
افنت ػػاج وتف ػػاقـ مشػ ػػكمة األسػ ػواؽ ،والػػػنقص الم ػػزمف ف ػػي تش ػػليؿ الق ػػدرات افنتاجي ػػة والبطال ػػة المرتفعػػػة
والمستمرة والتضخـ المالي (تربييمكوؼ ،1975 ،ص.)54

أمػػا الػػدكتور ف ػؤاد مرسػػي فيضػػيؼ فكػػؿ أزمػػة تنفجػػر ىػػي نقطػػة النيايػػة لػػدورة ُوضػػعت ونقطػػة
البدايػػة لػػدورة ُمقبمػػة  ،وتصػػبح األزمػػة ىػػي آداه تصػػحيح تمقائيػػة لمسػػار الػػدورة ،وألف التصػػحيح ال يحػػدث
ويحػػدث ىػزة عنيفػػة فػػي االقتصػػاد ككػػؿ ،ويػػؤدي فػػي
فػػي البدايػػة اوانمػػا يقػػع فػػي النيايػػة فإنػػو يبػػدو مفاجئػال ُ
نياي ػػة األم ػػر إلػ ػػى ت ػػدمير كميػ ػػات ىائم ػػة مػػػف الث ػػروات والػػػدخوؿ (زع ػػزوع ،2403 ،ص(54؛ ووصػػػؼ
االقتصػػادي األمريكػػي ىيمبرونػػر مػػا يجػػري فػػي أس ػواؽ المػػاؿ فػػي ظػػؿ انػػدالع األزمػػات الماليػػة ذابػػت
الثروات أماـ أعيف السماسرة كما تذوب الحمو اليشة  Spun Sugarأو ما تسمى عربيال غػزؿ البنػات

(عبػػد القػػادر ،2010 ،ص)321؛ أمػػا الباحػث االقتصػػادي الكسػػندر بانػػا ريػػف اعتبػػر أف ذوبػػاف الثػػروات

ىي باألصؿ لممنتجيف والمستثمريف الحقيقييف وليس المضاربيف والمقامريف باألسواؽ ،واعتبر ذلؾ نتاج لا

لمعولمػػة الماليػػة والتػػي ىػػي الكممػػة األكثػػر حداثػػة فػػي الفكػػر الميب ارلػػي المتقػػدـ ،وتوصػػؿ إلػػى أف العولمػػة

المعاصػرة ال تحمػي المسػػتثمريف بػػؿ المضػػاربيف بػػاألمواؿ وتنسػػؼ مواقػػع المنتجػػيف الحقيقيػػيف بنػػاة الثػػروة
الوطنية(صالح ،2008 ،ص.)30
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 5.4لعكلم لمال

كتأث تيا عمى أاك ؽ لماؿ:

تعتبػ ػػر العولمػ ػػة مػ ػػف أرقػ ػػى الم ارحػ ػػؿ التػ ػػي مػ ػػرت بيػ ػػا ال أرسػ ػػمالية وأكثرىػ ػػا تطػ ػػو الر وجػ ػػدالل بػ ػػيف

االقتصادييف ،ذلؾ أف تطورىا ارتبط بتطور الرأسمالية مف الرأسمالية التجاريػة إلػى ال أرسػمالية الصػناعية

والحقال الرأسمالية المالية ذات التعقيدات المختمفة وخصوصال فيما يتعمؽ بموجات االبتكارات والتكنولوجيا
منػػذ العقػػد السػػابع لمقػػرف العش ػريف بعػػد تخمػػي العػػالـ عػػف نظػػاـ الػػذىب ورفػػض تلطيػػة الواليػػات المتح ػدة
األمريكية الدوالر بالذىب والتوجػو نحػو تعػويـ أسػعار صػرؼ العمػالت وافصػدار الحػر لمػدوالر دوف أي

تلطية ،وكذلؾ التسييالت االئتمانية الكبيرة وافقراض بدوف ضمانات كافية ،وشيد عقػد التسػعينات مػف
القػػرف العش ػريف جممػػة مػػف المتلي ػرات التػػي تركػػت أثرىػػا الواضػػح عمػػى السػػاحة الدوليػػة ،وقػػد كػػاف أبرزىػػا
انييار االتحاد السوفيتي وسقوط النظـ االشتراكية في أوروبا الشرقية،وشيوع المصطمح النظاـ العالمي

الجديػػد مػػع انييػػار الت ػوازف الػػدولي وظيػػور القطبيػػة األحاديػػة جػػر بعػػد ذلػػؾ التػػرويج لمفػػاىيـ وأفكػػار

مختمفة وأىميا العولمة (الميمية ،2010 ،ص.)17

إف ما أصطمُح عميو بالنظاـ العالمي الجديد وما يدعو إليو مػف تػذويب الحػدود افقميميػة وكسػر

سيطرة قو األسواؽ الماليػة ،اوالػزاـ الحكومػات بإتبػاع سياسػات معينػة ،تتػدخؿ بشػكؿ صػريح فػي شػؤوف
الدولة ،وتزيؿ العامؿ الوطني مف مكانتو افستراتيجية المركزية ،ومػا ي ارفػؽ ذلػؾ مػف تعػرض تمػؾ الػدوؿ
لتقمبات السػوؽ الفجائيػة المالزمػة لم أرسػمالية الحديثػة ،وانعكاسػات ذلػؾ االقتصػادية واالجتماعيػة المػدمرة

(عبػػد الحمي ػػد نبي ػػو ،2011 ،ص)3؛ وعم ػػى الػػرغـ م ػػف إدع ػػاء مؤي ػػدي ىػػذا النظ ػػاـ م ػػف تحقي ػػؽ بالدى ػػـ
لمعػػدالت نمػػو مرتفعػػة وارتفػػاع فػػي متوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف الػػدخؿ سػػنويال واعتبارىػػا دوالل صػػاعدة وفػػي

طريقيػػا لمصػػاؼ الػػدوؿ المتقدمػػة ،إال إف الػػدكتور سػػمير أمػػيف يػػر ب ػ ف الصػػعود االقتصػػادي ال يقػػاس
بالمعدؿ المتزايد لنمو الناتج المحمي افجمالي أو نمو حجـ الصػادرات عبػر فتػرة طويمػة مػف الػزمف تزيػد

عف ( )04سنوات ،وال يتحقؽ كذلؾ بالزيادة السنوية المطردة لحصة الفرد مف الناتج المحمي افجمػالي،
اوانما ينطوي الصعود بتحقيؽ نمو مستداـ في افنتاج الصناعي في البمد المعني ،وقدرة تمؾ الصناعات
عمى المنافسة عالميػال مػع اسػتبعاد الصػناعات االسػتخراجية (المعػادف ،الوقػود األحفػوري) وىػي األنشػطة

تحػػدث نمػػو متسػػارعال دوف أف يكػوف نتيجػػة ألنشػػطة إنتاجيػػة كػػدوؿ الخمػػيج ،وال يمكػػف لمدولػػة أف
التػػي قػػد ُ
تكػػوف صػػاعدة مػػا لػػـ تتطمػػع إلػػى الػػداخؿ بيػػدؼ خمػػؽ سػػوؽ محميػػة اواعػػادة الت كيػػد عمػػى السػػيادة الوطنيػػة
عمى االقتصاد القومي والسيطرة عمى مواردىا المحمية.

وفي ىذا الصدد ير الدكتور سمير أميف أف صعود كأل مف مصػر وتركيػا اوايػراف ب نػو صػعودال
فاشالل العتمادىا عمى القروض الخارجية واالستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة دوف االستلالؿ
األمثػػؿ لمواردىػػا المحميػػة والتػػي تنػػذر بإمكانيػػة تعرضػػيا لألزمػػات مسػػتقبالل ،والمطمػػوب لصػػعود الػػدوؿ

اقتصػػاديال ىػػو القيػػاـ بتح ػوالت اقتصػػادية واجتماعيػػة وسياسػػية وثقافيػػة اواقامػػة عالقػػات نديػػة وسػػوية مػػع
المنظومة الرأسمالية المتقدمة (أميف ،2013 ،ص.)20-16
27

وتاريخيػ ػال وج ػػدت العولم ػػة تطورى ػػا الفك ػػري ألوؿ مػ ػرة م ػػع كتاب ػػات ع ػػالـ السوس ػػيولوجي الكن ػػدي

مارشػػاؿ مالػػؾ لػػوىف الػػذي صػػور العالقػػات فػػي إطػػار مفيػػوـ القريػػة الكونيػػة ،وانتقػػاؿ العػػالـ مػػف مرحمػػة
القريػ ػػة العالميػ ػػة إلػ ػػى المدينػ ػػة العالميػ ػػة التػ ػػي يقطػ ػػف فييػ ػػا الفق ػ ػراء واألغنيػ ػػاء ،ويوجػ ػػد فييػ ػػا االسػ ػػتقرار
واالضطراب،والتنظيـ والعشوائية ،وأطمؽ فرانسس فوكوياما مفيوـ الدولة العالمية المتجانسػة التػي عبػر
عنيا بنياية النقطة في التطور األيديولوجي لإلنساف ،أما برىاف غميوف فمخص العولمة في كممتيف ىما

كثافة انتقاؿ المعمومات وسرعتيا إلى درجػة أصػبحنا نشػعر أننػا نعػيش فػي عػالـ واحػد موحػد (الفػتالوي،

مرزوؽ ،2009 ،ص.)31-29

أمػػا صػػندوؽ النقػػد الػػدولي فيعػػرؼ العولمػػة ب نيػػا ت ازيػػد االعتمػػاد االقتصػػادي بػػيف دوؿ العػػالـ

بوسػػائؿ منيػػا زيػػادة حجػػـ وتنػػوع معػامالت السػػمع والخػػدمات عبػػر الحػػدود ،والتػػدفقات ال أرسػػمالية الدوليػػة،
وكػػذلؾ مػػف خػػالؿ سػػرعة ومػػد انتشػػار التكنولوجيػػا ،وبػػذلؾ فيػػي تعكػػس تقريػػب الػػروابط بػػيف ىياكػػؿ

افنتاج واألسواؽ المختمفة ،وتشتمؿ عممياتيا عمى تكثيؼ الروابط بيف االقتصاديات المختمفة مف خالؿ

تدفؽ السمع والخدمات واالستثمار وعوامػؿ افنتػاج عبػر الحػدود ،وىػذا يػؤدي إلػى تػدويؿ افنتػاج(صػقر،

 ،2003ص ،)6-5وفػػي البيػػاف الشػػيوعي وصػػؼ كػػارؿ مػػاركس اوانجمػػز ظػػاىرة العولمػػة مػػف خػػالؿ أف
السمع التي تخرج مف مصانع الرأسمالية ست خذ في االنتشار شرقال وغربػال ولػف يفمػح فػي صػدىا أي سػور
ولو كاف بمناعة سور الصيف العظيـ (أميف ،2010 ،ص.)47

ويعتبػػر اليونػػانييف القػػدماء (ويسػػموا أيض ػال الػػرواقييف) أوؿ مػػف اسػػتخدـ مفيػػوـ العالميػػة بمعنػػاه

الواسع ،ففي الفتػرة (مػف القػرف ال اربػع إلػى الثالػث قبػؿ المػيالد) شػجع االسػكندر األكبػر (المقػدوني) عمػى
الػػزواج مػػف نسػػاء الػػبالد التػػي يػػتـ فتحيػػا ،وبػػذلؾ فيػػـ أوؿ مػػف تعػػامموا مػػع النػػاس ،وأوؿ مػػف تعػػامموا مػػع

العالميػػة عمػػى أسػػاس فمسػػفي ،وكػػاف دائم ػال مبػػدأىـ حػػب الخيػػر لمػػنفس واألس ػرة واألصػػدقاء ،وأخي ػ الر حػػب
البشرية جمعػاء (سػالمة ،2003 ،ص)31؛ ويعتقػد االقتصػادي لػوراف ىينجػر أف بدايػة انطػالؽ العولمػة
يعود لمعاـ 1494ـ بسبب أف معاىدة تورد يسيمس والتي سمحت ألسبانيا والبرتلاؿ أف تكوف مػف الػدوؿ
األوائؿ في تقسيـ الثروات في العالـ (الرماني ،2003 ،ص.)40

أمػػا أصػػؿ المصػػطمح بالملػػة العربيػػة ،فقػػد اعتبػػر الػػدكتور حامػػد أحمػػد أف كممػػة العولمػػة غيػػر

صػػحيحة للويػػا ،وىػػو فػػي الملػػة األوروبيػػة االنجميزيػػة معناىػػا الكوكبػػة  ،أي العمميػػة التػػي تممػػؾ آليػػات

التطبيؽ أي تحويؿ العالـ إلى شكؿ موحد يملي الحدود بيف الدوؿ واألمـ ،وىػي تكمػف أساسػال فػي الػدوؿ

ال أرسػػمالية المتقدمػػة ،بمعنػػى أنيػػا صػػياغة جديػػدة لمعػػالـ تملػػى فييػػا ذاتيػػة الشػػعوب ،وتعتبػػر العولمػػة فكػػر

اقتصػػادي ييػػدؼ لقتػػؿ الصػػناعات المحميػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة وتحويميػػا ألس ػواؽ لمنتجػػات الػػدوؿ اللنيػػة
(حسيف ،2004 ،ص.)6

ويعتبػػر مصػػطمح العولمػػة غريبػال عمػػى الملػػة العربيػػة وال أصػػؿ ليػػا إال أف ليػػا جػػذو الر فػػي الملػػات

األخػػر كالفرنسػػية وافنجميزيػػة ففػػي الفرنسػػية مػ خوذة مػػف كممػػة  Mondialisationوالتػػي تعنػػي جعػػؿ
28

الش عمى مستو عالمي ،وفي الملة افنجميزية تعني  Globlizationأي تعميـ الش وتوسيع دائرتو
لتشمؿ الكؿ ،أما مصطمح العولمة افسػرائيمية والتػي تيػدؼ لمسػيطرة عمػى الػدوؿ العربيػة بشػتى الوسػائؿ
ومنيا االقتصادية أختصرىا شيمعوف بيريز في كتابو الشرؽ األوسط الجديد الصادر عاـ (2003ـ)،

والػػذي ييػػدؼ لالسػػتفادة مػػف رخػػص األيػػدي العاممػػة العربيػػة واتسػػاع حجػػـ األس ػواؽ العربيػػة ،ممػػا يتػػيح

فسرائيؿ زيػادة معػدؿ الػدخؿ والوصػوؿ باقتصػادىا إلػى وضػع التشػليؿ الكامػؿ التػي تفتقػر إليػو فػي ظػؿ
ضيؽ حجـ السوؽ المتاح وذلؾ مف خالؿ التكامؿ بيف العقؿ الييودي المبدع العبقريػة الييوديػة ورأس

الماؿ العربي والعمالة الرخيصة في الشرؽ األوسط (مقداد ،2011 ،ص.)1128-1120

ويتفؽ الباحػث مػع الػرأي القائػؿ بػ ف العولمػة تيػدؼ إلػى قتػؿ افنتػاج المحمػي فػي الػبالد الناميػة

وتحويميػػا لمجػػرد أسػواؽ اسػػتيالكية لمنتجػػات الػػدوؿ المتقدمػػة ،وبالتػػالي تكػريس التبعيػػة وتعميػػؽ التفػػاوت
والتبػػايف بػػيف تمػػؾ الػػدوؿ مػػف ناحيػػة الثػػروات والػػدخوؿ ومػػا ي ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف ازديػػاد فػػي معػػدالت الفقػػر

والبطالػػة وتفػػاقـ المشػػكالت االقتصػػادية وأىميػػا التشػػوه فػػي بنيػػاف وىيكػػؿ االقتصػػاد ،وىػػذا يعنػػي وجػػود

عالقة إيجابية بيف التوسع واالنتشار في مؤشرات العولمة وبيف معدؿ الفقر والذي بات مصطمح عالمي
يتداوؿ بشكؿ كبير وىو عولمة الفقر (أي أف يصبح الفقر عامال ومنتش الر عالميا كسمة أساسية لالقتصاد

العالمي) ،وىي مف أكثر القضايا جدالل بيف االقتصادييف كونيا النتاج الطبيعي لمعولمة ولتدويؿ افنتػاج
ولتوسػػع انتشػػار الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات وقػػدرتيا عمػػى اسػػتنزاؼ م ػوارد الػػدوؿ الناميػػة ،حيػػث تعػػاظـ

دورى ػػا واحتفاظيػ ػػا بثقػ ػػؿ ودور أساس ػػي فػػػي موطني ػػا األصػ ػػمي وتحقيقي ػػا ب ػػيف ( )%75-70مػػػف القيمػػػة

المضافة الناشئة في بمدانيا ،وفي سياؽ آخر ىناؾ مف ير بإمكانية تحقيػؽ العولمػة العادلػة مػف خػالؿ
الوسطية التصالحية بيف العولمة والفقر التي تػر بػ ف أي تضػامف حقيقػي مػع الفقػراء يتطمػب االعتػراؼ
ب ف العدالة والنمو أي العولمة أمراف ممكناف معال في تحقيؽ العولمة العادلة (صالح ،2448 ،ص.(26

إف ىػػذه العدالػػة تتيػػاو مػػع االرتفػػاع الكبيػػر فػػي معػػدالت الفقػػر والػػال عدالػػة فػػي توزيػػع الػػدخؿ

والثػػروة عمػػى الصػػعيد العػػالمي حيػػث فػػي العػػاـ 1993ـ أف البمػػداف المتقدمػػة واللنيػػة والتػػي يعػػيش فييػػا

) %(15مػػف سػػكاف العػػالـ تسػػيطر عمػػى ) %(80مػػف إجمػػالي الػػدخؿ العػػالمي وأف ) %)56مػػف سػػكاف
العالـ يمثموف مجموعة البمداف منخفضة الدخؿ قد حصمت فقط عمى ) %)5مف إجمالي الدخؿ العالمي

(تشػػو سودفيسػػكي ،2012 ،ص ،(32ويػػر الػػدكتور صػػادؽ العظػػـ أنػػو حتػػى منتصػػؼ القػػرف العش ػريف
ظمت عالمية نمط افنتاج الرأسمالي مقتصرة عمى دائػرة التبػادؿ والتوزيػع والسػوؽ والتجػارة والتػداوؿ ،مػع

بقاء دائرة افنتاج ودورتيا في دوؿ المركػز األصػمي وحػدىا ،ومػع بػروز العولمػة انتقػؿ نمػط افنتػاج مػف

عالميػة دائػرة التبػادؿ والسػوؽ والتجػػارة والتػداوؿ إلػى عالميػة دائػرة افنتػػاج اواعػادة افنتػاج ذاتيػا ،وىػو مػػا
أسماه عولمة افنتاج والرأسماؿ ،ويضيؼ العظـ لعناصر افنتػاج عػامميف إضػافييف ىمػا الطاقػة ودخميػا

العائدات ،والبحث العممي ودخمو ىو ريع االبتكار (الحمش ،1998 ،ص.(37-34
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وتعتبػػر االقتصػػادية رو از لوكسػػمبورغ مػػف أشػػد المنتقػػديف لمعولمػػة حيػػث سػػعت إل ػى إيج ػاد بػػديؿ

تحري ػػري لعولم ػػة رأس الم ػػاؿ ورك ػػزت ف ػػي كتاباتي ػػا عم ػػى البح ػػث ف ػػي داف ػػع ال أرس ػػمالية لمتوس ػػع ال ػػذاتي،
وت ثيراتيا التدميرية عمى العػالـ المتخمػؼ تكنولوجيػال ،واعتبػرت أف تحقيػؽ المسػاواة القانونيػة أو السياسػية
في ظػؿ ال أرسػمالية ال يحػؿ وال يمكػف أف يحػؿ التناقضػات االجتماعيػة األساسػية لنظػاـ اقتصػادي يعتمػد

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى إنت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج القيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتلالؿ الطبق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي والعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ جور (الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىر،2014 ،
.)http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=5879

وىنػػاؾ مػػف يطمػػؽ عمػػى الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات بالشػػركات الكونيػػة بسػػبب قياميػػا بتحويػػؿ

اقتص ػػاد الع ػػالـ السياس ػػي عب ػػر س ػػيطرتيا عم ػػى ثالث ػػة مص ػػادر أساس ػػية لمحي ػػاة االقتص ػػادية :تكنولوجي ػػا

افنتاج ،رأس الماؿ التمويمي ،والتسويؽ ،وتدويؿ افنتاج ُيقصد بو إنتاج المزيد مف سمع العػالـ وخدماتػو
(النػػاتج العػػالمي افجمػػالي) فػػي بمػػداف أكثػػر وأكثػػر ،وتتجاىػػؿ تمػػؾ العمميػػة الحػػدود الوطنيػػة لمػػدوؿ بشػػكؿ
متزايد باستمرار ،وبيذا التدويؿ العالمي لإلنتاج تتولد األزمات وخصوصال النقدية ،حيث عاني االقتصاد

العالمي مف ( (75أزمة نقدية حتى العاـ (( )1981مولر وآخروف ،0980 ،ص.)48-37

وكاف لتوافؽ واشنطف وىي الوثيقة التي صدرت عاـ 1989ـ دو الر بار الز في اتساع حدة العولمػة

وتوسع األسواؽ المالية؛ حيث تضمف التوافؽ سياسات لعممية التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ واشتمؿ عمػى

عشرة نقاط أو توصيات اقتصادية ومنيا الخصخصة ،تخفيض الضػرائب عمػى األثريػاء ،تحريػر التجػارة
الدوليػػة وانتقػػاؿ رؤوس األم ػواؿ ،تخفػػيض افج ػراءات والقيػػود الحكوميػػة عمػػى األس ػواؽ الماليػػة وخفػػض

اختصػػرت تمػػؾ التوصػػيات
عجػػز الموازنػػة باالبتعػػاد عمػػى الجانػػب االجتمػػاعي لمسياسػػات االقتصػػادية ،و ُ

االقتصادية في ثبت ،خصخص ،حرر ) ،(Stabilize, Previtize, Lebralizeونجـ عف ذلؾ إتباع
الجميوريػػوف فػػي فت ػرة رئاسػػة رونالػػد ريلػػاف السياسػػات االقتصػػادية لأليديولوجيػػة الميبراليػػة القائمػػة عمػػى

االنفتػػاح االقتصػػادي وحريػػة السػػوؽ وتقمػػيص التقػػديمات االجتماعيػػة اواللػػاء الض ػوابط التػػي تػػنظـ نشػػاط
سػػوؽ المػػاؿ وخصخصػػة الم ارفػػؽ العامػػة وتبنػػي العقيػػدة العسػػكرية القائمػػة عمػػى حػػروب الصػػدمة والرعػػب

(الخيري ،ب.ت ،ص.)10

وفي ظؿ تسارع وتيرة العولمة المالية ارتفعت كتمة األمواؿ والمدخرات بػال حػدود وىػي التػي تػتـ

بيػػا المخػػاطرة والمضػػاربة فػػي أسػواؽ المػػاؿ وراء مػػا يسػػمى التكػػاثر المػػالي ىػػذا التكػػاثر الػػذي أد إلػػى
انفصاؿ حاد بينو وبيف التػراكـ افنتػاجي ،والػذي أصػبح سػمة مميػزة لمتطػور ال أرسػمالي الحػديث فػي ظػؿ

صعود رأس الماؿ ،ىػذا الصػعود فػي رأس المػاؿ المػالي أعطػى دفعػة قويػة لعمميػات العولمػة خصوصػال

فػي التسػػعينات حيػث أف ( )%38مػػف مػدخرات وثػػروات القطػاع العػػائمي فػي الواليػػات المتحػدة األمريكيػػة
و( )%56مػػف أم ػواؿ صػػناديؽ الت مينػػات والمعاشػػات مسػػتثمرة فػػي أسػػيـ وأوراؽ ماليػػة ،ىػػذا التوسػػع فػػي

االستثمارات المالية وما نجـ عنو مف مضػاربات قويػة ىػددت نظػـ ماليػة ب كمميػا لػبعض الػدوؿ وتحديػدال
دوؿ جنوب شرؽ أسيا والتي أوشكت عمالتيا المحمية في أكتػوبر ) )1997عمػى االنييػار نتيجػة سػموؾ
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المضػػاربيف وأبػػرزىـ المميػػاردير الييػػودي جػػورج سػػورس والػػذي وصػػفتو إحػػد الصػػحؼ األمريكيػػة ب نػػو
الرجؿ الذي يحرؾ األسواؽ في العالـ ،وفػي كتابػو ال أرسػمالية العالميػة فػي أزمػة يقتػرح إقامػة مؤسسػة

ت ميف دولية برأس ماؿ ( (150مميار دوالر لمساعدة الدوؿ التي تعرضت لألزمات المالية اواعادة تنظيـ
النظػػاـ البنكػػي ،واعتػػرؼ سػػورس ب ػ ف أغنيػػاء العػػالـ قػػد اسػػتفادوا مػػف األزمػػات التػػي حمػػت بػػالفقراء وأف

( )%84مف سكاف العالـ سيتحوؿ إلى ناس بؤساء ،ال يمكنيـ االسػتمرار بالحيػاة إال بمػا ُيمػنح ليػـ مػف
مسػػاعدات وتبرعػػات ،ىػػذا االعت ػراؼ لسػػور س ال يعنػػي رغبتػػو بالقضػػاء عمػػى الفقػػر اوانمػػا تحػػذيره مػػف
العراقيػػؿ التػػي تفرضػػيا الػػدوؿ عمػػى تػػدفقات رؤوس األم ػواؿ كمػػا فعمػػت ماليزيػػا ( ،(1997لػػذلؾ فدعوتػػو
تكمف في مساعدة الدوؿ التي عانت مف األزمات وتقديـ مساعدات نقدية لمحػد مػف األزمػة وفػي المقابػؿ

وضع القيود والشروط التي تضمف تدفؽ رؤوس األمواؿ عبر العالـ بحرية ،وعدـ إغالؽ الحدود القومية

في وجييا ،وتنظيـ األسواؽ بشكؿ عالمي (جريدة الوعي ،2001 ،ص.)6-5

وانتقػػد جػػورج سػػورس العولمػػة قػػائالل أف النظػػاـ االقتصػػادي العػػالمي لػػـ يخصػػص إال القميػػؿ مػػف

المػوارد لتصػػحيح عيػػوب العولمػػة ،والنتيجػػة أف الفجػػوة بػػيف األغنيػػاء والفقػراء فػػي ازديػػاد حيػػث أف ()%1
مػػف السػػكاف األغنػػى فػػي العػػالـ يكسػػبوف مػػا يكسػػبو  %57مػػف السػػكاف األفقػػر فػػي العػػالـ ،ويعػػيش مميػػار

شػخص بمعػػدؿ يقػػؿ عػف دوال الر يوميػال ،ويفتقػػر مميػار شػػخص أخػػر لمميػاه النظيفػػة ويعػػاني ( )826مميػػوف
شخص مف سوء التلذية ،ويمػوت سػنويال ( )10مميػوف شػخص لػنقص الرعايػة الصػحية ،وأف العولمػة قػد
سارعت فػي انتشػار موجػات احتجاجيػة ضػد النظػاـ المػالي العػالمي ،وحسػب إحصػاءات (2005ـ) فػإف

أغنػػى ( )500شػػخص فػػي العػػالـ يفػػوؽ دخػػؿ أفقػػر ( )416مميػػوف شػػخص ،وأف ( )2.5مميػػار نسػػمة أي
ق اربػػة ( )%40مػػف سػػكاف المعمػػورة يعػػيش عمػػى أقػػؿ مػػف ( )2دوالر يوميػال ،ويحققػوا ( )%5مػػف إجمػػالي
الدخؿ العالمي ،و أر جػورج سػورس أف عػالج تمػؾ المشػكمة تكمػف فػي تػوفير مبمػغ وقػدره ( )300مميػار
دوالر لإلنقاذ ،وىو مبمغ يشكؿ ( )%1.6مف دخؿ أغنػى ( )%10مػف سػكاف العػالـ ،ووصػؼ الصػحفي
افس ػ ػ ػ ػ ػرائيمي فػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػػحيفة ىػ ػ ػ ػ ػػآرتس أوؼ بػ ػ ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ ب نػ ػ ػ ػ ػػو احتضػ ػ ػ ػ ػػار لم أرسػ ػ ػ ػ ػػمالية (السػ ػ ػ ػ ػػمومي،
 ،www.3rdsector.oorgص.)5-2

ووفقال لدراسة لمنظمة أوكسفاـ الخيرية الدولية صدرت في نوفمبر (2014ـ) والمستندة لتصنيؼ

مجمة فوربس األمريكية أنو يوجد بالعالـ ( )1645مميػاردير وىػـ أكثػر مػف ضػعؼ عػددىـ مقارنػة بالعػاـ

( ،)2008ويسػػاوي إجمػػالي ثػػروتيـ النػػاتج المحمػػي افجمػػالي أللمانيػػا وكنػػدا ،وأف أغنػػى ( )85مميػػاردير
في العالـ يمتمكوا ثروة تساوي كافة األمواؿ التي يمتمكيا النصؼ األفقػر مػف إجمػالي سػكاف العػالـ الػذي

يقدر عػددىـ بػ كثر مػف ( )3.6مميػار نسػمة ،وكػذلؾ تبمػغ ثػروة عائمػة تيوألبرشػت األلمانيػة مالكػة سمسػمة
محػػالت التجزئػػة ألػػدي نػػورد ح ػوالي ( )13.5مميػػار يػػورو ولكػػي تنضػػب ثػػروتيـ فعمػػييـ صػػرؼ مميػػوف
ي ػػورو يومي ػػا للاي ػػة الع ػػاـ (2051ـ) (مجم ػػة المجتم ػػع ،2014 ،ص ،)16ولق ػػد ارت ػػبط ظي ػػور االقتص ػػاد

العالمي بتطورات مقابمة في الصناعة والتكنولوجية المتاحػة ،وتطػور المؤسسػات والمنظمػات المػؤثرة فػي
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العالقات االقتصادية الدولية ،حيث تتميز الصناعة الحالية باتجاىيا العالمي في جميع مراحميػا ،و ارفػؽ
ذلػؾ نمػو التجػػارة الدوليػة بمعػدالت تجػػاوز ) )2:1.5مػرة معػدالت نمػػو االقتصػاديات المحميػة ،وصػػاحب

ىػ ػػذا التطػ ػػور ظيػ ػػور الوحػ ػػدات افنتاجيػ ػػة العمالقػ ػػة (الشػ ػػركات متعػ ػػددة الجنسػ ػػيات) والتػ ػػي تػ ػػتحكـ فػ ػػي

التكنولوجيا اواستراتيجيات صناعية عالمية تجاوزت الحدود السياسية لمدوؿ ،وفي نفس الوقت الػذي آلػت

فيو الصناعة إلى العالمية ،يتضح أف إدارة االقتصاد العػالمي أصػبح بيػد الثػالوث االقتصػادي (صػندوؽ
النقػػد والبنػػؾ الػػدولييف ومنظمػػة التجػػارة العالميػػة) ،إضػػافة لمجمػػس إدارة اقتصػػاد العػػالـ الػػذي تقػػوده مئػػات
الشركات القوميػة ،والػذي سػاعد عمػى ىػذه العالميػة فػي االقتصػاد ىػو ثػورة التكنولوجيػا ،وعالميػة افنتػاج
والصناعة مع ثورة التكنولوجيا والتي أدت إلى ثورة مقابمة في الثروة المالية ،حيث أف الثروة العينيػة مػف

مصػػانع ومبػػاني وعقػػارات أصػػبح يحركيػػا أشػػكاؿ مػػف الثػػروة الماليػػة الرمزيػػة مػػف أسػػيـ وسػػندات وأوراؽ

ماليػػة وتجاريػػة ،وبػػذلؾ بػػدأ االقتصػػاد العينػػي يتػػرؾ المجػػاؿ لنػػوع مػػف االقتصػػاد الرمػػزي والتػػي تحرك ػػو
مؤشػرات األسػواؽ الماليػػة العالميػػة ،حيػػث يتجػػاوز التعامػػؿ باألصػػوؿ الماليػػة كػػؿ التعػػامالت الدوليػػة فػػي

السمع والتجػارة الخارجيػة ،ففػي العػاـ ) )1991بمػغ حجػـ التعامػؿ اليػومي بػالعمالت ( (900مميػار دوالر
وحجـ سوؽ السندات الدولي في نفس العاـ ( (1.6تريميوف دوالر(الببالوي ،1998 ،ص.)212-211

وت خػ ػػذ العولمػ ػػة  Globalizationجوانػ ػػب عديػ ػػدة مػ ػػف بينيػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػي (الخضػ ػػيري،2000 ،

ص:)07-06

 -0حرية حركة السمع والخدمات واألفكار وتبادليا الفوري دوف وجود حواجز أو حدود بيف الدوؿ ،وىي

شػاممة حريػة نقػػؿ واسػتثمار جميػػع عوامػؿ افنتػاج مػػف أيػدي عاممػػة ،ورأس مػاؿ ،اوادارة وتكنولوجيػػا،
وجميع الموارد القابمة لالستثمار واالستلالؿ.

 -2تحػػوؿ العػػالـ لقريػػة كونيػػة بفعػػؿ تيػػار المعموماتيػػة  ،Informativeأي أف كػػؿ فػػرد فييػػا فػػي حالػػة
معرفػػة اواحاطػػة فوريػػة بمػػا يحػػدث لػػدييـ ،وبمػػا يحػػدث لاخػريف ،بحكػػـ ثػػورة التكنولوجيػػا والمعمومػػات
والتقدـ الفائؽ فييا.

 -3ظي ػ ػػور آلي ػ ػػات جدي ػ ػػدة مس ػ ػػتقمة ع ػ ػػف الدول ػ ػػة،آليات تق ػ ػػوـ بوظ ػ ػػائؼ كان ػ ػػت قاصػ ػ ػرة عني ػ ػػا الدول ػ ػػة
سابقال،وأصبحت بفعؿ العولمة فاعمة فييا وقائمة عمييا ،وىذه ايليات تتمحور حوؿ المنظمات غير

الحكومية .Non Govermental Organizations

 -4ظي ػ ػػور نف ػ ػػوذ وىيمن ػ ػػة الش ػ ػػركات متع ػ ػػددة الجنس ػ ػػيات  Multinationalsوتم ػ ػػؾ متعدي ػ ػػة الجنس ػ ػػية
 Transnationalsوتمؾ فوؽ القومية  Supranationalsكقو عالمية فائقة النفوذ والقوة ،تسعى
مف أجؿ الييمنة وليس ليا والء أو انتماء لدولة معينة ،أو لقومية محددة.

وتزايدت وتيرة الشركات متعددة الجنسيات بعد انتياء الحرب العالمية األولػي وىػي الحػرب التػي

راح ضػػحيتيا ) )8مميػػوف قتيػػؿ ،وفقػػدت فييػػا بريطانيػػا ( )%32مػػف ثروتيػػا القوميػػة ،وفرنسػػا (،)%34
وألمانيػا ( )%24إضػافة إلػى إجبارىػػا عمػى دفػع تعويضػات بقيمػػة ( )33مميػار دوالر ،والواليػات المتحػػدة
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األمريكيػ ػػة فقػ ػػدت ( ،)%9وقػ ػػد بمػ ػػغ عػ ػػدد تمػ ػػؾ الشػ ػػركات عػ ػػاـ ( )0998أكثػ ػػر مػ ػػف ) )53ألػ ػػؼ شػ ػػركة
اس ػػتطاعت عب ػػر عممياتي ػػا الخارجي ػػة أف تول ػػد مبيع ػػات بقيم ػػة ( )6تريمي ػػوف دوالر ،وبع ػػض أكب ػػر ى ػػذه

الشػػركات تتجػػاوز فػػي حجميػػا ونفوذىػػا عػػدد مػػف الػػدوؿ الناميػػة (روبنػػز ،2008 ،ص)169-167؛ وفػػي

العػػاـ ( )2001بمػػغ عػػدد الشػػركات متعػػددة الجنسػػية ( )65ألػػؼ شػػركة تضػػـ ( )850ألػػؼ شػػركة أجنبيػػة

تابعػة ليػا فػي شػتى أنحػاء العػالـ ،ويقػدر عػدد العػامميف فييػا ( )54مميػوف شػخص مقارنػة بحػوالي ()24

ممي ػػوف ش ػػخص ع ػػاـ (1990ـ) ،وبمل ػػت مبيعاتي ػػا ف ػػي الع ػػاـ ( )2001ق ارب ػػة ( )19تريمي ػػوف دوالر ،أي
ضػػعؼ إجمػػالي الصػػادرات العالميػػة واسػػت ثرت بػػنفس العػػاـ عمػػى ( )%10مػػف إجمػػالي النػػاتج العػػالمي

(خضر ،2004 ،ص.)24

 5.5ال تبػػاط بػ ف القتصػػاا لع نػػي ك لمػػالي كأاػػباب النفصػػاؿ ب نيمػػا كعالقتػػو بأ مػػا
أاك ؽ لماؿ:

ول ػػدت األفك ػػار االقتص ػػادية المعاصػ ػرة ف ػػي ج ػػذورىا م ػػع والدة الحض ػػارات القديم ػػة كافغريقي ػػة

والرومانيػ ػػة والينديػ ػػة مػ ػػرو الر بالصػ ػػينية والفارسػ ػػية والحق ػ ػال الحضػ ػػارة العربيػ ػػة ،ومػ ػػف أشػ ػػير الكتػ ػػاب لتمػ ػػؾ

الحضارات الفيمسوؼ افغريقي أرسطو ،والفيمسوؼ العربي الذي عاش في القػرف ال اربػع عشػر المػيالدي

ابػػف خمػػدوف (صػػاحب مقدمػػة ابػػف خمػػدوف) ،وتالىػػا مدرسػػة الطبيعيػػيف (الفيزيػػوقراط) والمدرسػػة التجاريػػة
(المركنتيميػػة) ،والتػػي قامػػت بتطػػوير مفػػاىيـ اقتصػػادية جديػػدة تسػػعى لتعظػػيـ الثػػروة القوميػػة ،ثػػـ جػػاءت
نظريػػة ثػػروة األمػػـ لمؤسػػس المدرسػػة الكالسػػيكية أدـ سػػميث والػػذي عػػارض تػػدخؿ الدولػػة فػػي النشػػاط

االقتصادي ،وناد بالتخصص وتقسيـ العمؿ ،ويعد أدـ سميث مف طميعة االقتصادييف في البحث عف
طبيعة وأسباب ثروة الشعوب واألمـ حيث أر ب ف التراكـ الرأسمالي شرطال ضػروريال لمتنميػة االقتصػادية
وأف المشكمة الرئيسية تكمف فػي قػدرة األفػراد عمػى االدخػار أكثػر ومػف ثػـ االسػتثمار أكثػر فػي االقتصػاد
الػػوطني وىػػذا يزيػػد الثػػروة الحقيقيػػة لممجتمػػع،ولكف مػػع ظيػػور االقتصػػاد االفت ارضػػي ظيػػرت ظػػاىرة ت ازيػػد

الثػروة غيػر الحقيقيػة أو مػا يسػمى (الثػروة االفت ارضػية) دوف أي زيػادة مسػاوية لمثػروة الحقيقيػة لممجتمػػع،
وكذلؾ أر سميث أف دوافع الرأسمالييف ىي تحقيؽ األرباح مف خالؿ االستثمار والتي يرتبط بالتوقعات

وبالعائػػد الممكػػف تحقيقػػو ،ولكػػف مػػع وجػػود العولمػػة والتوسػػع أصػػبح اليػػدؼ األساسػػي ألصػػحاب رؤوس

األم ػواؿ ىػػو زيػػادة الثػػروة االفت ارضػػية (أسػػيـ ،سػػندات ،وغيرىػػا) دوف االىتمػػاـ بزيػػادة األم ػواؿ الحقيقيػػة
(عبيدة ،2012 ،ص.)9-7

وقبؿ الوصوؿ ليذه المرحمة المتطورة في الحياة افنسانية ،مر المجتمع افنساني بمراحؿ تطور

أىميػػا أ /الحضػػارة الزراعيػػة حيػػث اكتشػػؼ افنسػػاف الز ارعػػة منػػذ فت ػرة تت ػراوح بػػيف ( )20-10ألػػؼ سػػنة
وسبقتيا مرحمة بدائية تمثمت بجمع الثمار وصيد الحيوانػات وبعػض الصػناعات الخفيفػة كلػزؿ الصػوؼ

ونسػػخو ،ب /الصػػناعة والتػػي بػػدأت بمرحمػػة الصػػناعة اليدويػػة وىػػي صػػناعة محميػػة قائمػػة عمػػى أسػػاس
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العشػائر والقبائػػؿ والتػػي اكتفػػت أوالل باالكتفػػاء الػػذاتي ثػػـ توسػػعت بعػػد اكتشػػاؼ المعػػادف ،وبػػدأت مقايضػػة

فػػائض افنتػػاج بػػيف القبائػػؿ ،ثػػـ جػػاءت الصػػناعة الثقيمػػة والتػػي بػػدأت فعميػال فػػي إنجمتػ ار فػػي القػػرف الثػػامف

عشر ،حيث ا ُكتشفت القوة البخارية واستخداميا في تحريؾ محركات عمميات افنتاج وحمػت ايلػة محػؿ
الصػػناعات اليدويػػة وأقيمػػت المصػػانع لتنػػتج بلػػرض التصػػدير وغػػزو األس ػواؽ فيمػػا ُعػػرؼ بال أرسػػمالية
الصػناعية وسػبقتيا فعػال ال أرسػمالية التجاريػة وتطػورت لتصػبح أرسػمالية ماليػة (بمكبيػر ،أقنينػي،2012 ،

ص.)4-3

وىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف االقتصػػاد العينػػي (الحقيقػػي) واالقتصػػاد المػػالي (الػػوىمي أو االفت ارضػػي) ،ف مػػا

االقتصػػاد العينػػي (الحقيقػػي) فيػػو كػػؿ مػػا يتعمػػؽ باألصػػوؿ العينيػػة  Real Assetsحيػػث يتنػػاوؿ كػػؿ
المػوارد الحقيقيػػة التػػي تشػػبع الحاجػػات افنسػػانية بطريقػػة مباشػرة (كالسػػمع االسػػتيالكية) أو بطريقػػة غيػػر
مباش ػرة (كالسػػمع االسػػتثمارية)؛ فاألصػػوؿ العينيػػة ىػػي األ ارضػػي ،المصػػانع ،الطرؽ،محطػػات الكيربػػاء،

وىػػي أيضػال القػػوي البشػرية .وبعبػػارة أخػػري ىػػي مجمػػوع السػػمع االسػػتيالكية التػي تشػػبع حاجػػات افنسػػاف
مباش ػرة مػػف م كػػؿ وممػػبس وترفيػػو ومواصػػالت وتعمػػيـ وخػػدمات صػػحية ،وتتضػػمف كػػذلؾ األصػػوؿ التػػي
تنتج ىذه السمع (االستثمارية) مف مصانع وأراضي زراعية ومراكز لمبحوث والتطوير ،وىكػذا فاالقتصػاد
العيني أو األصوؿ العينية ىو الثروة الحقيقية التي يتوقؼ عمييا بقاء البشرية وتقدميا ،وكػوف االقتصػاد

العينػػي ى ػػو األس ػػاس فػػي حي ػػاة البش ػػر وسػػبيؿ تق ػػدميـ ،فق ػػد اكتشػػفت البشػػرية من ػػذ وقػػت مبك ػػر أف ى ػػذا
االقتصاد العيني وحده ال يكفي بؿ البد أف ُيزود ب دوات مالية تُسيؿ عمميات التبادؿ مف ناحية ،والعمؿ
المشػػترؾ مػػف أجػػؿ المسػػتقبؿ مػػف ناحيػػة أخػػري ،ومػػف ىنػػا ظيػػرت الحاجػػة إلػػي أدوات أو وسػػائؿ تسػػيؿ
التعامػػؿ فػػي الثػػروة العينيػػة وىكػػذا بػػدأ ظيػػور مفيػػوـ جديػػد اسػػمو األصػػوؿ الماليػػة ،Financialassets
باعتبارىا حقال عمي الثروة العينيػة؛ وأصػبح التعامػؿ يػتـ عمػي األصػوؿ الماليػة باعتبارىػا ممػثالل لألصػوؿ

العينيػػة؛ فالبػػائع ينقػػؿ إلػػي المشػػتري حػػؽ الممكيػػة ،والمشػػتري تُنقػػؿ إليػػو الممكيػػة العينيػػة مػػف المالػػؾ القػػديـ
بمجرد التعامؿ في سند الممكية ،وأصبح التعامػؿ الػذي يػتـ عمػي ىػذه األصػوؿ الماليػة (سػندات الممكيػة)

كافي ػ ػ ػ ػػا لك ػ ػ ػ ػػي تنتق ػ ػ ػ ػػؿ ممكي ػ ػ ػ ػػة األص ػ ػ ػ ػػوؿ العيني ػ ػ ػ ػػة (األرض) م ػ ػ ػ ػػف مال ػ ػ ػ ػػؾ ق ػ ػ ػ ػػديـ إل ػ ػ ػ ػػي مال ػ ػ ػ ػػؾ جدي ػ ػ ػ ػػد
( .)2448 ،http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=180945

ويعرؼ االقتصاد االفتراضي  Virtual Economyب نو االقتصاد الذي يتعامػؿ مػع مػاؿ لػيس

موجودال عمى وجو الحقيقة ،ووجود ىذا النوع مف االقتصاد يؤدي إلى وجػود ثػروة وتنامييػا دوف أف يكػوف
ىناؾ ما ُيقابؿ ىذه الثروة مف بضاعة أو خدمات،مما يػؤدي إلػى الخػروج عمػى قاعػدة أف المػاؿ ىػو فػي
األصػػؿ أداة لتبػػادؿ البضػػائع والخػػدمات ،وبػػدأت زيػػادة ظػػاىرة المػػاؿ عمػػى الحجػػـ الحقيقػػي لممػػاؿ بشػػكؿ

كبيػػر منػػذ نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر مػػع توسػػع األسػواؽ الماليػػة فػػي نيويػػورؾ والعػػالـ ب سػره ،ومػػف أبػػرز

سػػمات االقتصػػاد االفت ارض ػي تتمثػػؿ فػػي تمػػؾ المسػػافات األخػػذة باالتسػػاع بػػيف التػػي يضػػعيا االقتصػػاد
المػػالي بينػػو وبػػيف االقتصػػاد الحقيقػػي ،حيػػث يزيػػد االقتصػػاد المػػالي أضػػعاؼ االقتصػػاد الحقيقػػي وىػػو
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الس ػػبب الرئيس ػػي الن ػػدالع األزم ػػات االقتص ػػادية وخصوص ػػا ف ػػي العق ػػود األخيػ ػرة؛ وم ػػف أس ػػباب تن ػػامي

االقتصاد االفتراضي ىو التطور الكبير في التكنولوجيا والتي أسػيمت بإيجػاد أدوات جديػدة مػف األدوات
الماليػػة كاألسػػيـ والسػػندات والمشػػتقات الماليػػة أو مػػا ُيعػػرؼ باليندسػػة أو البرمجػػة أو االبتكػػارات الماليػػة،
إضافة لوجود سعر لمفائدة يزيد عف القيمة الحقيقي لالقتصاد ،ففي الواليات المتحدة األمريكية بمغ النمو
االقتصػػادي الحقيقػػي خػػالؿ العقػػود الثالثػػة األخي ػرة حػوالي ( )%3.5مقابػػؿ أكثػػر مػػف ( )%8نمػػو لسػػعر

الفائػػدة الفعمػػي ،وىػػذا يعنػػي أف المػػاؿ االفت ارضػػي خػػالؿ ( )30عػػاـ زاد عػػف ( )%135مػػف قيمػػة المػػاؿ

يعػػرؼ االقتصػػاد االفت ارضػػي باالقتصػػاد الطفيمػػي
الفعمػػي (عفيػػؼ ،عميػػو ،2012 ،ص ،)4-1وىنػػاؾ مػػف ُ
القائـ عمػى الشػركات وأسػواؽ المػاؿ التػي يػتـ فييػا تػداوؿ األدوات الماليػة والبضػائع المختمفػة دوف وجػود

يعقػػد
شػػرط التقػػابض لمسػػمع بػػؿ تبػػاع وتشػػتر عػػدة م ػرات دوف انتقاليػػا مػػف بائعيػػا األصػػمي،وىو نظػػاـ ُ

المشػػكالت وال يحميػػا ،حيػػث يػػزداد التػػداوؿ ويػػنخفض دوف تقػػابض مباشػػر ودوف وجػػود سػػمع وىػػذا يعنػػي
تشػػجيع المضػػاربات وحػػدوث ىػزات ب سػواؽ المػػاؿ ومػػا يػػنجـ عنيػػا مػػف خسػػائر وأربػػاح بطػػرؽ شػػتى مػػف

االحتيػػاؿ والتػػي تسػػتمر قبػػؿ أف تُكشػػؼ وتحػػدث ك ػوارث اقتصػػادية؛ إضػػافة لتركي ػزه عمػػى د ارسػػة العالقػػة
المتبادلػػة بػػيف المتليػرات الماليػػة مثػػؿ السػػعر ومعػػدؿ الفائػػدة واألسػيـ بػػدالل مػػف د ارسػػة المتليػرات المتعمقػػة
باالقتصاد الحقيقي (الشريؼ ،بومود ،2012 ،ص.)6

وأد ىذا النوع مف االقتصاد إلى وجػود ثػروة وتنامييػا دوف أف يقابميػا بضػاعة أو خػدمات ممػا

يػػؤدي لمخػػروج عمػػى قاعػػدة أف المػػاؿ فػػي األصػػؿ ىػػو أداة لتبػػادؿ البضػػائع والخػػدمات؛ ولقػػد عػػرض أحػػد

الباحثيف االقتصادييف صورة عف ىذا االقتصاد مف خالؿ ساعي البريػد الػذي أنفػؽ ( )700دوالر لشػراء
قصػػر افت ارضػػي ممػػا أد إلػػى عػػدـ تمكنػػو مػػف دفػػع أجػرة شػػقتو الصػػليرة وانتيػػى األمػػر بػػو إلػػى الشػػارع،
كذلؾ ما حصؿ لمممياردير دونالد ترمػب الػذي كػاف يتعامػؿ فػي السػوؽ المػالي بمميػارات الػدوالرات ويقػوـ

بإنشػػاء المشػػاريع الضػػخمة فػػي حػػيف أف ثروتػػو الحقيقيػػة ال تسػػاو جػػزءال بسػػيطال مػػف قيمتػػو االفت ارضػػية
وح ػػيف تع ػػرض لمطالب ػػة ال ػػدائنيف ع ػػاـ (1989ـ) أعم ػػف إفالس ػػو الشخص ػػي إض ػػافة لإلف ػػالس التج ػػاري

(العػػاطؼ ،2012 ،ص .)6ويػػر سػػيد قطػػب أف األنشػػطة التػػي تقػػوـ بيػػا البنػػوؾ غيػػر منتجػػة وال تحػػد
المشكالت افنسانية لمبشرية جمعاء ألنو ىدفيا تعظيـ األرباح واالعتماد المت ازيػد عمػى المضػاربة،ويقوؿ

المظمـ البنوؾ يقرضوف الصػناعة والتجػارة بالفائػدة المحػددة المض ُػمونة
في الفيمـ الوثائقي اللرب والنفؽ ُ
ويجبروف الصناعة والتجارة أف تسير في طريؽ معيف ليس ىدفو األوؿ ،سد حاجات البشر والتػي يسػعد
بيا الجميع والتي تضمف عمالل منتظمال ورزقال محددال وت مينػات اجتماعيػة اوانمػا ىدفػو إنتػاج مػا يحقػؽ لػو
أكبر قد الر مف الربح ولو حطـ المالييف وحرـ المالييف وأفسػد حيػاة الماليػيف وزرع الشػؾ والخػوؼ والقمػؽ

في حياة البشرية جمعاء

(قطب.)https://www.youtube.com/watch?v=aRVMG1yrVhM ،2013 ،
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إف جػػوىر األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية ومػػف بينيػػا األزمػػة الماليػػة ( )2008يعػػود إلػػى وجػػود

الفجوة الكبيرة بيف الناتج العالمي افجمالي (الحقيقي) وبيف القطاع المالي الذي مف المفتػرض أف يكػوف
انعكاسال ليذا الناتج أو قريبال منو ،ولكف مػا ُيالحػظ عمػى االقتصػاد المػالي ىػو ابتعػاده بصػورة كبيػرة عػف
االقتصاد الحقيقي الذي يعد المصدر الرئيسي لمقطاع المالي مما ولد فجػوة مخػاطر كبيػرة فيمػا إذا تعثػر

القطاع المالي وأصابتو أزمة ما (الموسوي ،2011 ،ص ،)176حيث أف االقتصاد الحقيقػي ينمػو دوليػال

بمعدؿ متوسط ( )%3-2بشػكؿ ال ينسػجـ مػع معػدؿ العائػد المطمػوب دوليػال عمػى رأس المػاؿ مػف طػرؼ
ص ػػناديؽ االس ػػتثمار المؤسس ػػاتية والت ػػي تزي ػػد ع ػػف ( ،)%15وال ػػذي يح ػػدث أف مع ػػدؿ الم ػػردود الم ػػالي

المطموب (الذي يحصؿ مف عمميات مالية بحتة كعمميػات الرفػع المػالي) يتحػوؿ إلػى مػردود محقؽ،يعػاد
اس ػػتثماره ف ػػي أسػ ػواؽ الم ػػاؿ لتتض ػػخـ الث ػػروة والت ػػي ال تج ػػد طريق ػػو إل ػػى دوائ ػػر االقتص ػػاد الحقيق ػػي ،ألف
العقالنية القائمة عمى التثميف ال تضحي بمردود ( )%15وىكذا يتزايد االنفصاؿ بيف االقتصاد الحقيقي

واالقتصػػاد المػػالي أو االفت ارضػػي (الرمػػزي) ،كمػػا أف عمميػػات الرفػػع المػػاليتكوف سػػببال فػػي زيػػادة الثػػروة

الماليػػة وتمكػػف صػػناديؽ المضػػاربة  Hedge Fundsمػػف تحقيػػؽ مػػردود لممسػػاىميف المػػالييف يزيػػد عػػف
( ،)%15وتتفػػوؽ بػػذلؾ عمػػى أداء السػػوؽ (عمػػاني ،زغيػػب ،2012 ،ص ،)12-9ولػػـ تنػػتج إشػػكاليات
العالق ػػة ب ػػيف االقتصػ ػاد الم ػػالي واالقتص ػػاد الحقيق ػػي ع ػػف التناقض ػػات الكامن ػػة ف ػػي االقتص ػػاد ال أرس ػػمالي

وخاصة انعداـ التوازنات ب نواعيا المختمفة ،اوانما نتجت كػذلؾ عػف عيػوب ىيكميػة فػي االقتصػاد المػالي

نفسو وخصوصال منذ العاـ (1971ـ) حيف أعمف الرئيس األمريكي األسبؽ ريتشارد نيكسوف فؾ االرتباط

بنظاـ الصرؼ الثابت وبدأ منػذ ذلػؾ الوقػت عصػر اقتصػاد مػالي جديػد ،وأصػبحت أمريكػا تقػوـ بطباعػة
وبشػػكؿ حػػر لمػػدوالر دوف أي تلطيػػة يقابميػػا مػػف الػػذىب ،حيػػث مػػف الفتػرة (2000-1971ـ) زاد الػػدوالر
بنسبة ( ،)%2000واتسـ النظاـ المالي بسيادة الفقاعة نتيجة المضاربات ،ولجية ذلؾ أفمس بنؾ ليماف

بػػرذرز ،والػػذي بمػػغ أصػػولو قبػػؿ اففػػالس ( )700مميػػار دوالر ،وتػػـ ش ػراءه بعػػد إعػػالف اففػػالس بمبمػػغ
( )60مميار دوالر ،كذلؾ تبمغ التدفقات المالية الخارجية التي تصؿ الواليات المتحػدة يوميػال مػف الصػيف
ودوؿ الخمػػيج بح ػوالي ( )3مميػػار دوالر ،وىػػذا يعنػػي أف االقتصػػاد األمريكػػي يعػػاني خم ػالل ىيكمي ػال إذ أف

اقتص ػػادىا يع ػػيش طفيميػ ػال عم ػػى اقتص ػػاديات أخ ػػر ؛ وم ػػف أب ػػرز افش ػػكاليات الت ػػي الح ػػت ب ػػاألفؽ ب ػػيف
االقتصادييف والتي تشكؿ الخمؿ الييكمي بالنظاـ المالي ،وىي كالتالي (خضيرات ،2012 ،ص:)12-5

أ -لمشتقا

لمال  :وىػو اختػراع يمكػف عػف طريقػو توليػد موجػات متتاليػة مػف األصػوؿ الماليػة بنػاءال

عمى أصؿ واحد ،وقد بدأت بظاىرة التو ريػؽ (أي تحويػؿ األصػؿ إلػى ديػف يػتـ تػداوؿ فػي األسػواؽ
الماليػػة)،حيث سػػعت المؤسسػػات الماليػػة األمريكيػػة إلػػى تحويػػؿ الػػديوف الخاصػػة بالمقترضػػيف إلػػى
م ػػديونيات عام ػػة وم ػػف ث ػػـ المت ػػاجرة عميي ػػا ،م ػػف خ ػػالؿ ص ػػكيا لس ػػندات تسػ ػمى التج ػػارة بال ػػديوف أو
التوريػػؽ ومػػف أبػػرز صػػور التوريػػؽ سػػندات الػػرىف العقػػاري المتعػػدد ،ومػػع التوسػػع فػػي تػػداوؿ تمػػؾ

األدوات زادت المخاطر والعجز عف السداد ،حيث تقدر الديوف عالية المخاطر المتداولة عالميال في
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األسػواؽ الماليػػة بحػوالي ( )60تريميػػوف دوالر ،وكػػذلؾ أشػػار صػػندوؽ النقػػد الػػدولي إلػػى أف الخسػػائر
التػػي تكبػػدتيا البنػػوؾ عػػاـ ( )2008ح ػوالي ( )945مميػػار دوالر ،وتعػػود الخسػػائر النخفػػاض قيمػػة
األصوؿ المالية المرتبطة بالرىوف العقارية وىزات األسػواؽ الماليػة ،وخسػائر األصػوؿ الماليػة والتػي

بملت عدة مميارات في بعض البنوؾ كبنؾ سيتي بنؾ وىو أوؿ بنؾ عالمي خسر في األزمة (بملت

مكافآت ومرتب رئيس بنؾ ليماف براذ رز في العاـ ( )2007ما قيمتػو ( )486مميػوف دوالر ،وتقػدر
إحص ػػاءات بن ػػؾ التس ػػويات الدولي ػػة حج ػػـ ش ػػيادات الع ػػرض االس ػػتثمارية الت ػػي ي ػػتـ إص ػػدارىا ع ػػاـ

( )2006في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بحوالي ( )1000مميار دوالر ثمتيػا مػرتبط ب صػوؿ
وقػػروض عقاريػػة متدنيػػة التصػػنيؼ االئتمػػاني ،وفػػي العػػاـ نفسػػو بمػػغ حجػػـ سػػوؽ القػػروض األمريكيػػة

ضعيفة التصنيؼ بحوالي ( )400مميار دوالر وىػو مػا يشػكؿ ( )%18مػف حجػـ السػوؽ األمريكػي،
كذلؾ أصبح حجـ االقتصاد المالي في العاـ ( )2008ما يقارب ( )100ضعؼ االقتصػاد الحقيقػي

بعد ما وصؿ فػي السػبعينات إلػى ( )40ضػعؼ؛ وبمػغ حجػـ عقػود المشػتقات فػي نيايػة شػير يونيػو

لمعاـ ( )2009حوالي ( )25,372مميار دوالر موزعة كالتالي ( )2,470مميار دوالر عقود مشتقات
العمػ ػػالت ،و( )15,478مميػ ػػار دوالر عقػ ػػود مشػ ػػتقات سػ ػػعر الفائػ ػػدة ،و( )879مميػ ػػار دوالر عقػ ػػود
مش ػػتقات األس ػػيـ ،و( )689ممي ػػار دوالر عق ػػود مش ػػتقات الس ػػمع ،و( )5,855ممي ػػار دوالر مش ػػتقات

أخر  ،في حيف بمػغ أجمػالي المشػتقات غيػر المسػددة حسػب بنػؾ التسػويات الػدولي لحػوالي ()600
تريميػػوف دوالر لمعػػاـ ( )2008أي ( )10أضػػعاؼ النػػاتج افجمػػالي العػػالمي ،وبملػػت تحركػػات رأس

الماؿ في العالـ أكثر مف ( )100ضعؼ القيمة افجمالية لحركة التجارة الدولية واالستثمارات والتي
ال تتجاوز سنويا الػ( )13تريميوف دوالر.

المنػػتج الحقيقػػي يعػػود إلػػى
ويمكػػف القػػوؿ أف التباعػػد بػػيف النشػػاط المػػالي والنشػػاط االقتصػػادي ُ
انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي وانحسػػار االشػػتراكية عػػاـ (1991ـ) ،والتػػي سػػاىمت فػػي اتسػػاع حػػدة العولمػػة
وحريػ ػػة انتقػ ػػاؿ رأس المػ ػػاؿ اواللػ ػػاء الح ػ ػواجز الجمركيػ ػػة حيػ ػػث مػ ػػف أصػ ػػؿ ( )1500مميػ ػػار دوالر تػ ػػدخؿ
العمميات األولية عمى الصعيد العالمي ىناؾ ( )%1فقط يوظؼ الكتشاؼ ثروات جديدة ،ويػدور البػاقي
في إطار المضاربات (عبد الحميد ،2012 ،ص.)37

ب -عػػدـ توزيػػع القطػػاع المػػالي لممخػػاطر :حيػػث تركػػز افق ػراض عمػػى قطػػاع أو قطاعػػات قميمػػة وأىميػػا
قطاع العقارات ،ولعبت المشتقات المالية دو الر في اسػتمرار موجػات مػف االقتػراض العقػاري ،ممػا زاد
حجـ الديوف العقارية مع نقص أو انعػداـ الرقابػة عمػى المؤسسػات الماليػة الوسػيطة وخصوصػال فيمػا
يتعمؽ بالصفقات والتشويو لسموؾ المستثمريف.

 ترك ػػز الث ػػروة ف ػػي دوؿ الش ػػماؿ وفق ػػداف التػ ػوازف ب ػػيف الحكوم ػػة واألس ػػواؽ وع ػػدـ العدال ػػة ف ػػي توزي ػػعالدخوؿ ،حيث تراوحت نسبة الدخوؿ المخصصة لػ( )%10األغنى بالواليات المتحدة األمريكية بيف

( )%50-40مػػف مجمػػؿ الػػدخؿ المحمػػي األمريكػػي خػػالؿ الفت ػرة ( )1917-1939وتراجعػػت النسػػبة
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إلػػى ( )%35فػػي الفتػرة الكينزيػػة ( ،)0980-0946وعػػادت لالرتفػػاع إلػػى ( )%50منػػذ التسػػعينات،
ممػػا زاد مػػف التفػػاوت والتبػػايف بػػيف الش ػرائح المجتمعيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة؛ وفػػي العػػاـ

( )2007حصػػؿ أغنػػى ( )%20عمػػى ( )%50مػػف إجمػػالي الػدخؿ المحمػػي ،فػػي حػػيف حصػػؿ أفقػػر
( )%20عمى ( )%3.4مف إجمالي الدخؿ ،كذلؾ أشارت بعض الشركات األمريكيػة أنػو مقابػؿ كػؿ

دوالر تسػػتثمره فػػي الخػػارج ومنيػػا الينػػد يػػذىب ( )1.14دوالر لمصػػمحة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة،
وىػذا يعنػي ومػع ت ازيػد وتيػرة العولمػة واالنفتػاح يزيػد تركػز الثػروة واتسػاع الفػوارؽ بػيف الػدوؿ (بػػالمر،

 ،2013ص)004 ،87؛ حي ػػث أف ىن ػػاؾ ( )358ممي ػػاردير يمتمك ػػوف ث ػػروة تض ػػاىي ( )2.5ممي ػػار
نسمة مف سكاف المعمورة وأف ( )%20مف الدوؿ تستحوذ عمى ( )%85مف إجمالي الناتج العالمي

و( )%84مف حجـ التجارة الدولية ويمتمؾ سكانيا حػوالي ( )%85مػف مجمػوع المػدخرات العالميػة،

كػػذلؾ بمػػغ إجمػػالي دخػػوؿ ( )600مميػػوف مػػف سػػكاف بعػػض الػػدوؿ الناميػػة ثػػروة أغنػػى ( )3أفػراد فػػي

العػػالـ (الرمػػاني ،2003 ،ص)59 ،7؛ وفػػي بػػدايات القػػرف العش ػريف وتحديػػدال فػػي العػػاـ (1910ـ)
امتمكػػت كػالل مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وألمانيػػا وفرنسػػا وانجمتػ ار حػوالي ( )%80مػػف ال أرسػػماؿ

المالي العالمي ،وذلؾ بسبب سرعة التطػور االقتصػادي ،واتسػاع انتشػار االحتكػارات ال أرسػمالية فػي
افنتػػاج ،وأطمػػؽ عميػػو فالديميػػر لينػػيف عمػػى تمػػؾ ال أرسػػمالية االحتكاريػػة بافمبرياليػػة ك ػ عمى م ارحػػؿ
الرأسمالية (لينيف ،1920 ،ص(37؛ أما نصيب الفرد مف الدخؿ في العالـ فقد ارتفػع وبحػدود كبيػرة

فػػي األلػػؼ عػػاـ األخي ػرة ،فعمػػى الػػرغـ مػػف تراوحػػو مػػا بػػيف ( )454-444دوالر (أي الػػدوالر الػػدولي
المعتمد عمى تعادؿ القوة الشرائية لمعاـ (1990ـ) في أوروبا اللربية واستراليا وأمريكا وأسيا والياباف
وأوروبا الشرقية وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

جاكؿ قـ (:)1-1

نص ب لف ا مف لاخؿ في لعالـ مف 1000ـ كحتى 1998ـ (بالمم كف اكال لاكلي)
لانك

1950 1913 1870 1820 1500 1000

1973

1998

أوروبا اللربية

400

774

17921 11534 4594 3473 1974 1232

استراليا ،أمريكا ،كندا ،نيوزيمندا

400

400

26146 16172 9288 5257 2413 1201

الياباف

425

500

6669

737

20413 11439 1926 1387

أسيا (بدوف الياباف)

450

572

575

542

640

635

1231

2936

أمريكا الالتينية

400

416

665

698

2554 1511

4531

5795

أوروبا الشرقية (االتحاد السوفيتي)

400

483

667

917

2601 1501

5729

4354

أفريقيا

416

400

418

444

585

852

1365

1368

كؿ العالـ

435

565

667

867

2114 1510

4104

5709

لمصا  :لبطػ ف ،أحمػا ( :)1153لعالقػ بػ ف لػال ماػاك فػي تك ػع لػاخؿ ك لنمػك القتصػاام (ا اػ تطب ق ػ عمػى مجمكعػ اكؿ لمفتػ
( ،)1151-5981اال ماجات

غ

منشك  ،جامع

ى  ،غ  ،ص.34
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كما أف درجة عدـ المساواة تزداد في توزيع الػدخؿ بػيف األفػراد داخػؿ المجتمػع ال أرسػمالي ولػيس

فقط بيف الفئات المختمفة ،فخػالؿ الثمانينػات حصػؿ ( )%1مػف األفػراد عمػى ( )%90مػف الػدخؿ الكمػي
لمشركات األمريكية ،كما حصؿ رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبر عمى مرتبػات تتػراوح بػيف ()35
و( )157ضعؼ مرتب الموظؼ العادي (ثورو ،1996 ،ص.)1

وارتبطت المشتقات المالية غالبال بمجاالت المضػاربة فػي األسػواؽ ،حيػث قػديمال اسػتخدموا كممػة

المضاربة بمعنى المخاطرة ،فقػالوا إف الحيػاة كميػا مخػاطرة وأف روح المخػاطرة ولػدت مػع افنسػاف ،وفػي
الملة الالتينية وكذلؾ في روما القديمة أطمقت كممة المضارب عمى الشخص الباحث عف المتاعب ،أما

أدـ سػػميث فعػػرؼ المضػػاربة ب نيػػا اسػػتعداد المضػػارب لتتبػػع الفػػرص السػػانحة القصػػيرة بلػػرض الت ػربح،
وذىػػب جػػوف كينػػز إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ وشػػبو المضػػاربة بمسػػابقة فػػي الصػػحؼ يتنػػافس فييػػا المتسػػابقوف

الختيػػار أجمػػؿ سػػتة وجػػوه مػػف بػػيف مئػػات الصػػور الفوتوغرافيػػة واعتبرىػػا محاولػػة لمتنبػػؤ بػػالتليرات فػػي
سػػيكولوجية السػػوؽ ،وفػػي القػرآف الكػريـ فالمضػػاربة مشػػتقة مػػف الضػػرب وىػػي السػػعي فػػي األرض فُيقػػاؿ
كف ِفػػي َ ِ
ض
ضػػرب فػػي األرض ،أي خػػرج فييػػا تػػاج الر أو غازي ػال  ،ويقػػوؿ تعػػالىَ :ك َ
كف َضػػ ِ ْب َ
آخ ػ ْ َ
كف ِمػف فَض ِػؿ لم ِػو﴾ (سػورة المزمػؿ ،أيػة  ،)20وتاريخيػال ترجػع المضػاربة إلػى رومػا القديمػة وحػديثال
َبتَ ْغ َ
تعود إلى العاـ (1630ـ) في ىولندا عندما بدأ المضاربوف بالمتاجرة في النباتات ذات الفصائؿ الزئبقية
ثػػـ تطػػورت فػػي بورصػػة لنػػدف فػػي نيايػػة القػػرف السػػابع عشػػر ،ومػػع تقػػدـ وسػػائؿ التقنيػػة الحديثػػة وتحريػػر
أسواؽ الماؿ وزيادة حجـ المعامالت تطورت المشتقات وىددت النظاـ المالي ب سره لعػدـ وجػود حصػانة

لممستثمريف مف المضاربيف ،والذي اعتبرىا كينز بالشرور وأف عالجيػا يكمػف فػي فػرض ضػريبة عقابيػة
عمػػى األربػػاح ال أرسػػمالية الناتجػػة عػػف العمميػػات فػػي أس ػواؽ المػػاؿ فجبػػار ىػػذه الفئػػات لالسػػتثمار فػػي

مجػػاالت االسػػتثمار طويمػػة األجػػؿ ،أمػػا معجػػـ أكسػػفورد والػػذي يعػػد مػػف أشػػير المعػػاجـ المتخصصػػة فقػػد
ذىب في تعريػؼ المضػاربة إلػى أنيػا مػف قبيػؿ المقػامرات التجاريػة اوالػى أف جميػع الشػرور المتولػدة مػف

المقامرة تسمى مضاربة ،وفي السياؽ نفسو يتحدث كبير المضاربيف األمػريكييف جػورج سػورس أف كثيػ الر
مػػف أدوات المشػػتقات الماليػػة ال تخػػدـ غرضػال معينػال سػػو تسػػييؿ المضػػاربة عمػػى وجػػو الخصػػوص وأف
بعض أدوات المشتقات قد تـ تصميميا خصيصال لتمكػيف المؤسسػات االسػتثمارية مػف المقػامرة ولػـ يكػف

بوسػػع تمػػؾ المؤسسػػات ممارسػػتيا قبػػؿ ذلػػؾ ،كػػذلؾ صػػممت المشػػتقات مػػف أجػػؿ المزيػػد مػػف الت ػربح مػػف
عمميات المضاربة لممحترفيف مع تقميؿ حجـ المخاطرة التي يتعرضوف ليا.

أمػا االقتصػادي  Alfred Steinherrفوصػؼ المشػتقات ب نيػا وحػش الماليػة المفتػرس  ،وأنيػا

ديناميت األزمات المالية  ،ووصؼ أحد خبراء بورصة ووؿ سػتريت األمريكيػة أف الفػرؽ بػيف االسػتثمار
والمضػػاربة يشػػبو مػػا ُيقػػاؿ لشػػاب م ارىػػؽ أف الحػػب والعاطفػػة شػػيئاف مختمفػػاف فاليػػدؼ مػػف االسػػتثمار
ىو المحافظة عمى رأس الماؿ بينما اليدؼ األساسي مف المضاربة ىو تعظيـ الثروة ،وتسود المضػاربة

فػػي أغمػػب األحيػػاف فػػي أسػواؽ الصػػرؼ الدوليػػة حيػػث تشػػير إلػػى أف حجػػـ العمميػػات فػػي سػػوؽ الصػػرؼ
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األجنبػػي والتػػي ت ػرتبط بافنتػػاج تت ػراوح نسػػبتيا مػػا بػػيف ( )%3إلػػى ( )%18مػػف حجػػـ التعامػػؿ اليػػومي

(رضواف ،2005 ،ص.)83-33

والمضاربة بصورة عامة ىي شراء ش رخيص في وقت ما للرض بيعو بسعر أعمى فػي وقػت

أخػػر ،وفػػي البورصػػة وجػػدت المضػػاربة حينمػػا ظيػػرت طبقػػة مػػف المتعػػامميف فػػي ش ػراء األوراؽ الماليػػة
بلرض إعادة بيعيا عند ارتفاع سعرىا والحصوؿ عمى فارؽ السعر كربح رأسمالي ،وىذا اليػدؼ يتوقػؼ
عم ػػى أمػ ػريف األوؿ وج ػػود فػ ػوارؽ لألس ػػعار ب ػػيف الشػ ػراء والبي ػػع والث ػػاني زي ػػادة ع ػػدد الص ػػفقات الت ػػي ت ػػتـ

وسػػرعتيا مػػع زيػػادة كميػػة األوراؽ الماليػػة المتعامػػؿ عمييػػا ،وبمػػا أف معرفػػة فػػروؽ األسػػعار أمػػر تقػػديري
يػػدخؿ فػػي عػػدـ اليقػػيف والمجازفػػة والمخػػاطرة لػػذلؾ تقتػػرب المضػػاربة مػػف المقػػامرة (الرف ػػاعي،2009 ،

ص)4؛ واعتبر االقتصادي بيتر موريس في دراسة لو في العاـ ( )2008أف استحداث أدوات ومنتجات
مالية جديدة متسمة بتعقيدات مت ازيػدة ألجػؿ زيػادة أرباحيػا بػدوف أف تػتمكف مػف ضػبط المخػاطر الناتجػة
عنيػػا سػػببال رئيسػػيال لحال ػػة الركػػود االقتصػػادي الع ػػالمي ،وأنيػػا تشػػكؿ مشػػكمة بنيوي ػػة فػػي النظػػاـ الم ػػالي

العػػالمي ،وأف االسػػتمرار فػػي تػػداوؿ المشػػتقات ومنيػػا التوريػػؽ ستقضػػي عمػػى مضػػاجع األس ػواؽ الماليػػة
وتيدد بانييار النظاـ االقتصادي ككػؿ ،ولمحػد مػف ذلػؾ دعػا لمػنح إعفػاءات ضػريبية لمطبقػات الوسػطى
والشركات الميددة باففالس وتحفيز الطمب الكمي الفعاؿ بشقيو االستيالكي واالستثماري وتػدخؿ الدولػة
بقوة في األسواؽ المالية ومنعيا لممضاربات المالية (السعدي ،2011 ،ص.)310-309

وعميو فإف جوىر المشكمة االقتصادية تكمف في االنفصاؿ التاـ بيف رأس الماؿ الحقيقي العيني

ورأس الماؿ المالي ،وىي تحوؿ النقود إلى رأس ماؿ وىي الصيلة العامة لم أرسػمالية وتناقضػاتيا ،حيػث
يظيػػر ال أرسػػماؿ قبػػؿ كػػؿ شػػيء فػػي شػػكؿ نقػػود ،لكػػف النقػػود بحػػد ذاتيػػا ليسػػت أرسػػماالل ،فنق ػود افقطػػاع

المخبػ ة فػػي سػػرداب القمعػػة ليسػػت سػػو ثػػروة ،كمػػا أف النقػػود فػػي جيػػب العامػػؿ ىػػي مجػػرد وسػػيمة لتمبيػػة
احتياجات ػػو الحياتي ػػة العاجم ػػة ،وك ػػذلؾ ف ػػإف النق ػػود الت ػػي ى ػػي ف ػػي أي ػػدي من ػػتج الس ػػمع البس ػػيطة ال تعتب ػػر

أرسػػماالل ،فعنػػد مبادلػػة نتػػاج عممػػو بنتػػاج عمػػؿ منػػتج سػػمع أخػػر تعتبػػر النقػػود مجػػرد وسػػيط بسػػيط لتػػداوؿ

السمع التي يجر طبقال لصيلة :سمعة -نقود -سمعة ،وتبدأ النقود في التحوؿ إلى رأسماؿ حيف تسػتخدـ

في زيادة كميتيا ،فالرأسماؿ ىو قيمة متصاعدة مػف تمقػاء ذاتيػا ،ولمنقػود بوصػفيا أرسػماالل صػيلة حركػة
مختمفة :نقود– سمع -نقود ،وفي ىذه الحالة تمعب السمعة بدالل مػف النقػود دور الوسػيط ،أمػا النقػود فيػي

المنطمؽ واللاية ،ولما كانت النقود ىي واحدة النوع ،فػإف مبادلػة كميػة مػف النقػود بكميػة مماثمػة يعػد بػال
معنى ،ويكمػف جػوىر المبادلػة فػي أف كميػة النقػود األخيػرة أكبػر مػف كميػة النقػود األولػى ،وعميػو تصػبح

صػػيلة ال أرسػػماؿ تتخػػذ الص ػورة التاليػػة :نقػػود -سػػمع -نقػػود مت ازيػػدة (دار التقػػدـ ،0976 ،ص،)87-86
ويمكف االستدالؿ بذلؾ مف خالؿ النمو الوىمي السػريع (الطفػرة) لمعقػار فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة

حي ػػث بمل ػػت قيم ػػة العق ػػارات ف ػػي الع ػػالـ ع ػػاـ ( )2000حػ ػوالي ( )40تريمي ػػوف دوالر ،ولك ػػف ف ػػي الع ػػاـ

( )2007وصؿ إلى ( )70تريميوف دوالر ،أي أف حجـ ما تممكتو البشرية عمى مدار تاريخيا مف العقار
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وصػػؿ إلػػى الضػػعؼ تقريبػػا خػػالؿ سػػبع سػػنوات (طشػػطوش ،2012 ،ص ،(9ومػػف الظ ػواىر المرتبطػػة
باالقتصاد أو الثروة االفت ارضػية ىػي ظػاىرة الممولػة  La Financiarisationوالتػي انطمقػت فػي نيايػة

السبعينات مف الواليػات المتحػدة األمريكيػة ،ثػـ امتػدت لتشػمؿ كافػة أنحػاء المعمػورة ،وىػي ظػاىرة تطػور

منطق ػػي وموض ػػوعي لالقتص ػػاد ال أرس ػػمالي الع ػػالمي ،وتُع ػػرؼ ب ني ػػا عب ػػارة ع ػػف التع ػػاظـ المس ػػتمر ل ػػدور
األنشػطة الماليػة عمػى حسػاب األنشػطة االقتصػادية الحقيقيػة األمػر الػذي ترتػب عميػو ىيمنػة المسػاىميف

الكبار فػي المؤسسػات الماليػة االقتصػادية عمػى صػناعة القػرار فييػا وفػرض مػنطقيـ فػي تسػييرىا والػذي
وصػػفو أحػػد رجػػاؿ األعمػػاؿ األمػريكييف تحػػوؿ ال أرسػػمالية إلػػى أرسػػمالية كػػازينو القمػػار التػػي يقػػامر القمػػة
المسػػيطرة فييػػا بمػػا ال يممكػػوف مػػف سػػمع وصػػفقات ويضػػاربوف مػػف خػػالؿ المشػػتقات المالي ػة المسػػمومة

المستحدثة مع األطراؼ األقؿ خبرة واألقؿ معرفة ،أو حتى مع األطراؼ األكثر خبرة ومعرفة التي تػدير
أمػواؿ العػػالـ وثرواتػػو واسػػتثماراتو نيابػػة عػػف أصػػحابيا الالىيػػيف والعػػابثيف غيػػر العػػالميف ببػواطف األمػػور

الذيف يتمقوف كشوؼ حسابات وىمية تقوؿ أف أمواليـ وأصوليـ وثرواتيـ تتزايد وتتضاعؼ عمى الػورؽ،

ويكتفػػوف فػػي أغمػػب األوقػػات بضػ المزيػػد والمزيػػد بحثػال عػػف المكاسػػب واألربػػاح ،وفجػ ة يسػػتيقظ الجميػػع
عمى الكارثة الكبر وىي أف األمواؿ قد تآكمػت وضػاعت ،وأف مػا تبقػى منيػا خاضػع لمتجميػد وال يمكػف

تسييمو أو سحبو ؛ وتيدؼ تمؾ المؤسسات تحقيؽ عائد عمػى االسػتثمار ال يقػؿ فػي العػادة عػف ()%15

كحد أدنى ،وذلؾ في الوقت الذي ال يتعد معدؿ النمو في االقتصاديات المتقدمة فػي أحسػف الظػروؼ
عػػف ( )%4سػػنويال ،ويعػػود تطػػور ظػػاىرة الممولػػة لسياسػػات التحريػػر المػػالي المسػػتوحاة مػػف النظريػػات

االقتص ػ ػ ػ ػ ػػادية الميبرالي ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػػالنيو كالس ػ ػ ػ ػ ػػيؾ  neoclassiquesوالكالس ػ ػ ػ ػ ػػيؾ الج ػ ػ ػ ػ ػػدد

Les

 ،nouveauxclassiquesوكػػذلؾ تحريػػر أسػػعار الصػػرؼ فػػي بدايػػة السػػبعينات ،والػػذي تػػاله التحريػػر

المػػالي واالقتصػػادي ،والحقػال االنػػدماج العػػالمي اواللػػاء كافػػة الحػواجز ،والتػػي كانػػت تفصػػؿ بػػيف مكونػػات
السوؽ المالية الوطنية وبيف األسواؽ المالية الوطنية عمى مستو العالـ ،أي تحقيؽ سوؽ مالية عالميػة
(عمي ،عبد الصمد ،2012 ،ص.)12-9
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 5.6خالص لفصؿ

كؿ:

ش ػػيدت أسػ ػواؽ الم ػػاؿ تط ػػو الر كبيػ ػ الر مػ ػرتبط بتط ػػور النظ ػػاـ االقتص ػػادي الع ػػالمي ،حي ػػث انتق ػػؿ

االقتصػػاد العػػالمي فػػي العقػػود األخي ػرة مػػف ال أرسػػمالية التجاريػػة ،والتػػي اىتمػػت بالتجػػارة وفػػي اسػػتقطاب
المعادف النفيسة كمصدر لزيػادة ثػروة األمػـ واالىتمػاـ بالز ارعػة والصػناعة واعتبارىػا ك ولويػة ثانويػة إلػى

صعود الرأسمالية الصناعية منذ كتابات أدـ سميث ،والتي تميزت بارتفػاع حجػـ افنتػاج واسػتخداـ ايلػة

كبػديؿ عػػف العمػػؿ اوالػػى ت ازيػػد حجػػـ التجػػارة الخارجيػػة وغيرىػػا ،وسػػادت الحريػػة االقتصػػادية ،وت ارجػػع دور
الدولػػة إلػػى أف حػػؿ باالقتصػػاد العػػالمي أزمػػة الكسػػاد الكبيػػر فػػي عشػرينات القػػرف العشػريف لتقضػػي عمػػى

مضاجع النظرية الكالسيكية ،ولتعطي مجاالل أوسع يراء كينز في كتابو النظرية العامة لمتوظؼ والنقود
وسػػعر الفائػػدة الصػػادر عػػاـ (1936ـ) ،والػػذي دعػػا لزيػػادة تػػدخؿ الدولػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي عبػػر

استخداـ السياسات وتحديدال المالية منيا ،كزيادة حجـ النفقات والتحكـ بالسياسػة الضػريبة ،والتػي تيػدؼ
لزيػػادة حجػػـ الطمػػب الكمػػي الفعػػاؿ بشػػقيو االسػػتيالكي واالسػػتثماري ،وىػػذه الفتػرة ىػػي األفضػػؿ فػػي القػػرف

العشريف بالنسبة لالقتصاد العالمي وسميث بدولة الرفاه االقتصادي (الثالثيف عاـ الذىبية).

ورغػػـ ذلػػؾ فاسػػتمرت األزمػػات االقتصػػادية وارتفعػػت وتيرتيػػا أكثػػر مػػع إعػػالف الواليػػات المتحػػدة

األمريكية في العاـ (1971ـ) عف أوؿ عجز تجاري ليػا مػع العػالـ الخػارجي ،والػذي كػاف سػببال فعػالف

الرئيس األمريكي نيكسوف بوقؼ ربط إصدار الدوالر بالذىب كما كاف سائدال سابقال وفقال لميثػاؽ صػندوؽ

النقد الدولي ،وبيذا تحوؿ االقتصاد العالمي القتصاد الدوالر ،وكػاف ذلػؾ سػببال النػدالع األزمػات الماليػة

العالميػػة ،وخصوص ػال مػػع خفػػض الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لقيمػػة الػػدوالر فػػي نيايػػة (1971ـ) بقيمػػة

( )%8.57باالتفاؽ مع صندوؽ النقػد الػدولي ،ثػـ تعػويـ الػدوالر بسػبب ضػلط المضػاربيف عمػى الػدوالر
عاـ (1974ـ) ،وخفض قيمة الدوالر بمقدار ( )%10في العاـ (1974ـ) (الخطيب ،2010 ،ص.)7

وبيػػذا التحػػوؿ ومػػع موجػػة االبتكػػارات الماليػػة المسػػتحدثة وخصوص ػال المشػػتقات الماليػػة وأدوات

اليندسػػة الماليػػة اتسػػع عمػػؿ األس ػواؽ الماليػػة ،وتحولػػت ال أرسػػمالية التجاريػػة والصػػناعية إلػػى ال أرسػػمالية
المالية ،وتضخمت الثروات غير الحقيقية باألسواؽ ،وارتفعت لحدود المائة ضعؼ في السنوات الخمػس
األخيرة ،وغمب االقتصاد االفتراضي (الرمزي) عمى طبيعة االقتصاد.

إف ىػػذا االرتفػػاع فػػي المبػػادالت الماليػػة وت ازيػػدىا ألضػػعاؼ النػػاتج المحمػػي افجمػػالي العػػالمي

واألزمات المستمرة في أسواؽ الماؿ ك ىـ قناة لنقؿ األزمات عالميػال اوالػى االقتصػاد الحقيقػي ينػذر بمزيػد
مػػف المخػػاوؼ ،وخػػالؿ األع ػواـ القميمػػة باسػػتدامة لألزمػػة االقتصػػادية والتػػي ستضػػلط أكثػػر عم ػى الواقػػع
االقتصػػادي واالجتمػػاعي العػػالمي مػػف خػػالؿ االرتفػػاع الكبيػػر فػػي معػػدالت البطالػػة والفقػػر ،واتسػػاع حػػدة

المتسع في السنوات األخيرة بيف الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد السواء.
التفاوت في الدخوؿ والتبايف ُ
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وعنػػد النظػػر بػػالتلير الحػػادث فػػي مسػػتويات تقػػدـ وت ػ خر الػػدوؿ فػػي السػػنوات األخي ػرة المرافقػػة

لعممية التحرير االقتصادي والعولمػة يتضػح أف العػالـ يسػير وفػؽ لقاعػدة الػرابح– الخاسػر ،الػرابح لمػدوؿ
المتقدمػػة رغػػـ أف األزمػػات تبػػدأ ب س ػواقيا وتنتشػػر إلػػى العػػالـ ب س ػره ،والخاسػػر دوؿ العػػالـ الثالػػث كػػذلؾ
الفقػراء وذوي الػػدخوؿ المنخفضػػة والمتوسػػطة فػػي أكب ػر االقتصػػاديات العالميػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحمميػػـ
ألعبػػاء السياسػػات االقتصػػادية متمثمػػة بالض ػرائب اليادفػػة فنقػػاذ الشػػركات ال أرسػػمالية المتقدمػػة والبنػػوؾ

وغيرىا ،بمعنى أف الفقراء يمولوف األغنياء لجية أنيـ السبب الرئيسي فػي إنقػاذىـ كػونيـ الحمقػة األكثػر

ضػػعفال بػػالمجتمع ال أرسػػمالي ،ولجيػػة أخػػر وقػػوعيـ لفريسػػة لػرأس المػػاؿ المػػالي عبػػر التشػػوه االسػػتثماري
والنػػاجـ عػػف أداء األس ػواؽ الماليػػة ،والتػػي يطلػػي عمييػػا الجانػػب المػػالي والمضػػاربة ،حيػػث تػػؤدي تمػػؾ

المضاربة إلى حػدوث األزمػات ،ومػف ضػحاياىا صػلار المػدخريف والمسػتثمريف الحقيقيػيف ،والتػي تػذوب
ثرواتيـ لصالح كبار المضاربيف في األسواؽ المالية العالمية.
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لفصؿ لثاني

اطا لفك م ك لتحم مي لأل ما
1.5

تمي ا

1.1

مفيكـ

ما

لمال

لعالم .

1.3

أاباب

ما

لمال

لعالم .

1.4

مؤش

كمظاى

ما

1.5

خصائص

ما

لمال

1.6

لنظ ا

1.7

أنك ع

1.8

لتطك لتا خي لأل ما

1.9

خالص لفصؿ لثاني.

ما

لعالم .

لعالم .

لمفا لأل ما
لمال

لمال

لمال

لمال

لعالم .

لعالم .
لمال
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لعالم .

لعالم

 1.5تمي ا:

تعػػرض االقتصػػاد العػػالمي لمعديػػد مػػف األزمػػات االقتصػػادية والماليػػة منػػذ القػػرف السػػابع عشػػر

المػيالدي ،وآخرىػا األزمػػة الماليػة العالميػة التػػي أصػابت قطػػاع العقػارات فػي الواليػػات المتحػدة األمريكيػػة
وصػػميـ النظػػاـ المػػالي فػػي سػػبتمبر (2448ـ) ،وكػػاف ليػػا تػػداعياتيا عمػػى المسػػتو العػػالمي؛ حيػػث أدت

إل ػػى ت ارج ػػع ألس ػػعار األس ػػيـ ف ػػي األسػ ػواؽ المالي ػػة العالمي ػػة وانيي ػػار اواف ػػالس بع ػػض الش ػػركات الكب ػػر
وتخفػػيض التصػػنيؼ االئتمػػاني لػػبعض الػػدوؿ اوافػػالس بعضػػيا وارتفػػاع حجػػـ الػػديف العػػاـ وتبػػاطؤ النػػاتج
العالمي وارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتراجع حجـ الطمب العػالمي وتػدىور التجػارة الخارجيػة ،وكانػت

جذورىا أكثر حدة وعمقػال مػف األزمػات السػابقة ،وتحديػدال أزمػة الكسػاد الكبيػر والتػي انطمقػت شػ اررتيا فػي
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بعػػد انييػػار مؤشػػر داو جػػونز لإلنتػػاج الصػػناعي والخػػدماتي األمريكػػي فػػي

الفترة (0932-0929ـ) بسبب الحرية االقتصادية واففراط فػي االقتػراض وت ازيػد االعتمػاد عمػى القطػاع
المالي والتوظيفات المالية.

وقد تجاوز التوسػع فػي السػوؽ المػالي إلػى حػد كبيػر معػدؿ النمػو فػي االقتصػاد الحقيقػي المنػتج

القػػائـ عمػػى تعظػػيـ المػوارد االقتصػػادية واسػػتثمارىا فػػي القطاعػػات المنتجػػة التػػي تضػػيؼ قيمػال اقتصػػادية
حقيقيػػة فػػي المجتمػػع ،وتحػػد مػػف المشػػكالت االقتصػػادية واالجتماعيػػة القائمػػة كالبطالػػة والفقػػر ،وتحفيػػز

النمػػو االقتصػػادي خػػالؿ العقػػود الثالثػػة األخي ػرة المصػػاحبة التسػػاع دائ ػرة العولمػػة وخصوص ػال العولمػػة

الماليػػة؛ والتػػي اسػػتطاعت تعميػػؽ الطملػػة الماليػػة وىيمنتيػػا عمػػى االقتصػػاد العػػالمي ومػػف خالليػػا أصػػبح
االقتصاد المالي قائمال عمى المضاربة والمقامرة وخمؽ النقود ،واالنتقاؿ التػدريجي لالقتصػاد العػالمي مػف

االقتصػػاد الحقيقػػي لالقتصػػاد االفت ارضػػي (الرمػػزي) ،وانفصػػاؿ رأس المػػاؿ الحقيقػػي والعينػػي ل ػرأس مػػاؿ

مػػالي فقػػط مجالػػو التػػداوؿ والبحػػث عػػف األربػػاح ،وأسػػرعيا ضػػمف أدوات اليندسػػة الماليػػة باللػػة التعقيػػد،
والتػػي تعتبػػر نتاج ػال لم أرسػػمالية المالي ػػة والتػػي تيػػدؼ إلػػى اعتبػػار الم ػػاؿ سػػمعة معينػػة دوف األخػػذ بعػ ػيف

االعتبػػار لتػػداعيات ذلػػؾ عمػػى االقتصػػاد العػػالمي الػػذي ُرىػػف وألثُقػػؿ فػػي الوقػػت ال ػراىف لحجػػـ كبيػػر مػػف
ال ػػديوف يف ػػوؽ إجم ػػالي الن ػػاتج الع ػػالمي م ػػف الس ػػمع والخ ػػدمات والث ػػروات ب ػػال ح ػػدود؛ إض ػػافة ل ػػذلؾ ت ازي ػػد
االقتراض مف الخارج وارتفػاع عػبء الػديف التػي تحػرـ الفقػراء مػف الخػدمات االجتماعيػة لسػنوات قادمػة،

حيػػث تشػػير د ارسػػة جػػوف بػػر كنػػز أحػػد أبػػرز ق ارصػػنة االقتصػػاد األمريكػػي أف مديونيػػة العػػالـ الثالػػث قػػد

وصػػمت عػػاـ (2004ـ) حػوالي ( )2.5تريميػػوف دوالر وأف خدمػػة ىػػذه الػػديوف لػػنفس العػػاـ بملػػت ()375
مميار دوالر وىو رقـ يفوؽ ما تنفقو كؿ دوؿ العالـ الثالث عمى الصحة والتعميـ ويمثؿ ( )20ضعفال لمػا

تقدمو الدوؿ المتقدمة سنويال مف المساعدات والمنح الخارجية (مرسي ،2010 ،ص.)120
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كذلؾ يشير خبراء االقتصاد أف ديوف العالـ الثالث قد تضاعفت أربع مرات خػالؿ عشػريف عػاـ

وزادت مف ( )520مميار دوالر عاـ (0984ـ) إلى ( )2070مميػار عػاـ (2444ـ) ،وخػالؿ نفػس الفتػرة
سػ ػػددت تمػ ػػؾ الػ ػػدوؿ ( )3354مميػ ػػار دوالر ،أي سػ ػػتة أضػ ػػعاؼ أصػ ػػؿ الػ ػػديف (اليحيػ ػػاوي،2002 ،

)http://www.elyahyaoui.org/hind2؛ كم ػػا أف ال ػػديف الع ػػاـ ف ػػي ال ػػدوؿ المتقدم ػػة ق ػػد ارتف ػػع ف ػػي

العق ػػود الثالث ػػة األخيػ ػرة وتحدي ػػدال ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة بع ػػد اتخ ػػاذ افدارة األمريكي ػػة برئاس ػػة
ريتش ػػارد نيكس ػػوف خي ػػاريف حاس ػػميف ىم ػػا التقم ػػيص الت ػػدريجي ف ػػي نس ػػؽ التص ػػنيع ال ػػداخمي ،ونق ػػؿ تم ػػؾ

العممي ػػات إل ػػى األطػ ػراؼ (دوؿ ش ػػرؽ وش ػػماؿ ش ػػرؽ أس ػػيا) ،والتحري ػػر الكام ػػؿ لم ػػدوالر ع ػػاـ (1971ـ)،
والفصؿ الكامؿ بيف سعره في سوؽ الصرؼ وبيف سعر الػذىب؛ والتكػاليؼ الباىظػة لحػرب فيتنػاـ والتػي

بملػػت فػػي العػػاـ (1971ـ) لوحػػدىا ( )60مميػػار دوالر ،ممػػا أد إلػػى أوؿ عجػػز فػػي المي ػزاف التجػػاري

األمريكػ ػػي منػ ػػذ العػ ػػاـ (1890ـ) ،إضػ ػػافة لتكػ ػػاليؼ حػ ػػرب أفلانسػ ػػتاف والع ػ ػراؽ ،تحم ػ ػؿ دافػ ػػع الض ػ ػرائب
األمريكي في حرب الخميج الثانية ( )2000دوالر فػي كػؿ دقيقػة (حمػد،2012 ،ص (193-192؛ وفػي
سياؽ أخر فإف الخزينة األمريكية بعد انتياء إدارة الرئيس األمريكي األسبؽ بيػؿ كمنتػوف عػاـ (2000ـ)

قػػد حققػػت فػػائض بمقػػدار ( )246مميػػار دوالر فػػي حػػيف عانػػت الخزينػػة األمريكيػػة بعػػد عػػاـ مػػف غػػزو

العراؽ (2004ـ) مف عج الز بمغ ( )656مميار دوالر (الحمػش ،2009 ،ص ،(11أو مػا ُيعػرؼ بالمثمػث
المقمػػوب فبػػدالل مػػف العمػػؿ فػػي افنتػػاج السػػمعي واالسػػتيالؾ انحػػرؼ االقتصػػاد العػػالمي لعػػدد محػػدود مػػف
الرموز والمؤشرات المالية في كبر األسواؽ والبورصات المالية.

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف األزمػػة قػػد حػػدثت فػػي األس ػواؽ الماليػػة األمريكيػػة إال أنيػػا قػػد انتقمػػت إلػػى

قطاعػػات االقتصػػاد الحقيقػػي فػػي معظ ػػـ أنحػػاء المعمػػورة فمػػـ تقتصػػر آثارى ػػا عمػػى األس ػواؽ فػػي ال ػػدوؿ

المتقدمػػة اوانمػػا امتػػدت لمػػدوؿ الناميػػة والصػػاعدة عمػػى حػػد السػواء فػػي ظػػؿ سػػيادة القريػػة الماليػػة الصػػليرة
الناجمػػة عػػف العولمػػة والتػػي تسػػارعت وتيرتيػػا فػػي السػػنوات األخي ػرة مػػع توجػػو العػػالـ وتبنيػػو لمسياسػػات
االقتصادية النيو ليبرالية؛ ومف ثمارىا األزمة المالية العالمية (2008ـ) والمصنفة ضمف األزمة البنيوية

مػػف زاويػػة االقتصػػاد الكمػػي والتػػي أعػػادت األنظػػار مجػػددال ألىميػػة تػػدخؿ الدولػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي
عب ػػر السياس ػػات المالي ػػة التحفيزي ػػة القائم ػػة عم ػػى االنس ػػجاـ ب ػػيف السياس ػػات افنفاقي ػػة والتنموي ػػة والعدال ػػة
االجتماعيػػة مػػع ضػػرورة التنػػاغـ فيمػػا بينيػػا وسياسػػات البنػػؾ المركػػزي ب دواتػػو المختمفػػة؛ وحينمػػا بػػدأت

وصػػفت ال أرسػػمالية
األزمػػة الماليػػة العالميػػة كانػػت محصػػورة ظاىري ػال فػػي المسػػتو المػػالي ومػػف خالليػػا ُ
األمريكي ػػة ب ػػالجموس عم ػػى كرس ػػي م ػػرف يس ػػمح ليػ ػا بالحرك ػػة واالس ػػتدارة والمن ػػاورة أفقيػ ػال دوف االض ػػطرار

لميبػػوط لألسػػفؿ؛ ومػػع وصػػوليا لعصػػب االقتصػػاد الحقيقػػي أي افنتػػاجي وتفشػػييا ألوروبػػا والعػػالـ ب سػره

فقمت مرونة ىذا الكرسي وأف عالج األزمة بتمويؿ مسػبباتيا أي إنقػاذ اواسػعاؼ المؤسسػات الماليػة التػي
خمقت األزمة لـ يحد منيا(سمارة،2011 ،ص .)39-38
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ومػػف خػػالؿ تتبػػع األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية التػػي مػػر بيػػا االقتصػػاد العػػالمي خػػالؿ العقػػود

األخيرة يتضح أف مس لة األسواؽ المالية وتحديدال ما يتفرع منيا أو ما يتعمؽ باليندسة المالية والتو ريؽ
مشكمة في غاية التعقيد خاصة أف األدوات المتداولة في أسواؽ الماؿ لـ تعد متفقة مع اليدؼ التاريخي

وجدت مف أجمػو وىػو تطػوير الوعػاء االدخػاري المتجػو نحػو االسػتثمار بػؿ اتجيػت نحػو االقتصػاد
الذي ُ
الرمزي والذي مف الصعب التكيف بالمد الذي يمكف أف يصػؿ إليػو ىػذا االقتصػاد ،وآليػات الػتحكـ فيػو
ومراقبت ػػو اوامكاني ػػة امتص ػػاص لمص ػػدمات الت ػػي تعانيي ػػا األسػ ػواؽ المالي ػػة مس ػػتقبالل م ػػع وج ػػود ع ػػدد م ػػف
المضاربيف عمى المستو العالمي يتربعوف عمى عرش األسواؽ واالقتصاديات سواء المتقدمة أو النامية

عمػػى حػػد السػواء ،وبالتػػالي فػػإف أداء األسػواؽ مػرتبط بسػػموؾ ورغبػػات ىػؤالء المضػػاربوف الالىثػػيف حػػوؿ

التػ ػربح الن ػػاجـ ع ػػف النش ػػاط المض ػػاربي واقتن ػػاص الف ػػرص الس ػػانحة اوادارتي ػػـ لمم ػػاؿ الع ػػالمي م ػػف خم ػػؼ
المكاتب الضخمة في البورصات العالمية؛ تمؾ المضاربات أدت الندالع عشرات األزمػات الماليػة ونػتج
عنيا اتساع حدة المناىضة لمنظاـ المالي العالمي وتزايد االحتجاجػات المطالبػة بإصػالح النظػاـ المػالي

والحػػد مػػف المضػػاربات الماليػػة فػػي األس ػواؽ العالميػػة وتحسػػيف مسػػتويات المعيشػػة وتحقيػػؽ مبػػدأ العدالػػة
المحترقيف األسبانية وامتدت
االجتماعية ومنيا التي ُعرفت بحركة احتموا ووؿ استريت األمريكية وحركة ُ
االحتجاجات لكبػر المػدف الصػناعية العالميػة فػي الػدوؿ المتقدمػة وتحديػدال الواليػات المتحػدة األمريكيػة

وأوروب ػػا ،وعم ػػى ال ػػرغـ أف االقتص ػػاديات المتقدمػػػة تن ػػادي بالميبرالي ػػة االقتص ػػادية وتقم ػػيص دور الدولػػػة

واالنفتػػاح المتنػػامي عمػػى العػػالـ ،إال أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػادت مجػػدداُ لزيػػادة تػػدخؿ الدولػػة فػػي

النشػػاط االقتصػػادي وتقػػديـ خطػػط لمتيسػػير الكمػػي فنقػػاذ المؤسسػػات الماليػػة والنقديػػة المتعث ػرة ،والنظػػاـ
الم ػػالي كك ػػؿ وال ػػذي يحت ػػاج حس ػػب تعبي ػػر ال ػػبعض طفػ ػالل يحت ػػاج لوص ػػاية تم ػػؾ الوص ػػاية ى ػػي الت ػػدخؿ
الحكومي (رزيؽ ،كورتؿ ،2009 ،ص.(18

وتشػػير إحػػد الد ارسػػات أف الفػػاتورة التػػي تحمميػػا االقتصػػاد العػػالمي حتػػى العػػاـ ( )2009نظ ػ اُر

لت ارجػػع دور الدولػة االقتصػػادي ،وتحديػػدال ضػػعؼ أو غيػػاب حوكمػػة الشػػركات إلػػى ( )11تريميػػوف دوالر،

وى ػػذه المب ػػالغ الض ػػخمة تع ػػود إل ػػى األخط ػػاء ف ػػي إدارة تم ػػؾ الش ػػركات ،اواف أغم ػػب تم ػػؾ المب ػػالغ ذىب ػػت
كمكافػػآت باىظػػة لممػػديريف التنفيػػذييف ،واخػػتالس الكثيػػر مػػف أصػػوؿ الشػػركات ،والسػػماح بوجػػود فقاعػػات

سػػعرية لألصػػوؿ وتقييميػػا بشػػكؿ ال يعكػػس القيمػػة الحقيقيػػة لتمػػؾ األصػػوؿ وخصوصػػا العقػػارات (مركػػز
البح ػ ػػوث والد ارس ػ ػػات الس ػ ػػعودي ،2009 ،ص(13؛ وعػ ػ ػ از كين ػ ػػز ( )Keynesح ػ ػػدوث الفقاع ػ ػػة لس ػ ػػموؾ
المسػ ػ ػػتثمريف حيػ ػ ػػث أف االسػ ػ ػػتثمار عمميػ ػ ػػة غيػ ػ ػػر مسػ ػ ػػتقرة أص ػ ػ ػالل ( )Unstableتقػ ػ ػػوده روح حيوانيػ ػ ػػة

ويقصد بيا أف المستثمريف عادة ما يتبع بعضيـ البعض حبال بالماؿ بدوف معرفة ما
(ُ )Animalspirit
يجري حقال وك نيـ قطيع مف الماشية أي غيػر عقالنيػة أو غيػر ارشػديف ،ويػؤدي ىػذا النػوع مػف القػ اررات
أو التص ػرفات إلػػى زيػػادة فػػي الطمػػب عمػػى األصػػوؿ وارتفػػاع أسػػعارىا باتجػػاه لػػيس لػػو عالقػػة ب ساسػػيات

السوؽ أو ما يعػرؼ بالفقاعػة ( ،)Market Fundamentals Bubbleوتنفجػر الفقاعػة عنػد انخفػاض
47

األسعار ويتسابؽ المستثمروف لبيع األصوؿ قبؿ انخفاض أسعارىا أكثر وتؤدي ىذه الزيادة في العػرض

إل ػػى س ػػرعة انخف ػػاض أس ػػعارىا يرافقي ػػا تن ػػاقص االس ػػتثمارات وانخف ػػاض الطم ػػب الع ػػاـ وت ازي ػػد مع ػػدالت
البطال ػػة(رزاؽ،2009،ص  .)5ويمع ػػب أص ػػحاب الياق ػػات البيض ػػاء دو الر ف ػػي خم ػػؽ األزم ػػات ف ػػي أسػ ػواؽ
الماؿ؛ حيث وصؼ عالـ السوسيولوجي األمريكي إيدوينسوذير وىػو أشػير العممػاء المختصػيف فػي عمػـ

الجريمػػة أف الج ػرائـ التػػي ترتكػػب بشػػكؿ مينػػي عػػالي ومػػف داخػػؿ مق ػرات ومكاتػػب العمػػؿ بج ػرائـ الياقػػة
البيضػاء  White Collar Crimesوكػاف ذلػؾ فػي العػاـ (1949ـ) وت ازيػدت تمػؾ الجػرائـ مػع انتشػار
المعولمػ ػ ػػة لألغ ػ ػ ػراض المدنيػ ػ ػػة عػ ػ ػػاـ (1983ـ) (البقػ ػ ػػاعي،2010،
االنترنػ ػ ػػت وثػ ػ ػػورة المعمومػ ػ ػػات ُ

 )http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206270و ارفػػؽ ذلػػؾ ارتفػػاع عمميػػات

غس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿ األموالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوالتي تُق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنويا بحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوالي ( )6.1تريمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف دوالر (جري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض

االقتصػ ػػادية)http://www.alriyadh.com/37125،2005،؛ ومنيػ ػػا فقػ ػػط فػ ػػي العػ ػػاـ ( )2008تػ ػػـ
تػ ػ ػ ػ ػػداوؿ ( )1مميػ ػ ػ ػ ػػار دوالر مػ ػ ػ ػ ػػزور فػ ػ ػ ػ ػػي أس ػ ػ ػ ػ ػواؽ المػ ػ ػ ػ ػػاؿ العالميػ ػ ػ ػ ػػة (الخزرجػ ػ ػ ػ ػػي،2009 ،

)http://iefpedia.com/arab؛ وفي ديسمبر ( (2014غرمت ىيئػات تنظيميػة فػي أنحػاء العػالـ ()5
بنوؾ عالمية ب ( )3.4مميار دوالر بسبب عمميات تالعب في أسواؽ الصرؼ ومنيػا بنػؾ يػو بػي اس،

اتش اس بػي سػي ،سػيتي غػروب (مجمػة المصػارؼ ،2009 ،ص ،)73ومػف تمػؾ المشػكالت ىػو زيػادة
تمركز الثروة في أيدي األكثر ثراء حتػى بعػد األزمػة الماليػة العالميػة()2008؛ حيػث تشػير د ارسػة لمبنػؾ

السويسػػري يػػو بػػي اس فػػي نػػوفمبر (2014ـ) أف نحػػو ( )%0.004مػػف سػػكاف العػػالـ يمتمكػػوف ()30
تريميػػوف دوالر أي ( )%13مػػف مجمػػؿ الثػػروة العالميػػة الباللػػة ( )231تريميػػوف دوالر ،وأف عػػدد األثريػػاء

قد بمغ ( )211275شػخص ويمتمػؾ ( )2325مػنيـ أكثػر مػف مميػار دوالر ،وينفػؽ أثػر األثريػاء مميػوف

دوالر س ػػنويال عم ػػى الخ ػػدمات الف ػػاخرة ،وتعتب ػػر اليخ ػػوت البيض ػػاء الكبيػ ػرة الف ػػاخرة م ػػف الكمالي ػػات ألث ػػر
األثرياء (جريدة العرب.)http://www.alarab.co.uk/?id=38618 ،2014 ،

وير الباحث أف تركز الثروة في أيدي أثر األثرياء قد تزايد بعػد تفجػر األزمػة الماليػة العالميػة

لمعاـ ( )2008مما يعني تنامي االختالالت المرافقة ألساليب افنتاج الرأسمالي وخصوصا المشكمة فػي
توزيػػع الػػدخوؿ والثػػروات حيػػث أف ثػػروة أثػػر األثريػػاء الباللػػة ( )30تريميػػوف دوالر فػػي العػػاـ ()2014

تشػػكؿ ) %)10مػػف النػػاتج العػػالمي لمعػػاـ (2176ـ) ،وىػػذا المنحػػى المتصػػاعد تؤكػػده بعػػض الد ارسػػات

التػػي تشػػير إلػػى أف الػػدخؿ العػػالمي سػػيتزايد بحػػدود ( )55ضػػعفال خػػالؿ ( )200عػػاـ يقابمػػو نمػػو السػػكاف

بحػػدود( )3.6ضػػعفال؛ حيػػث بمػػغ النػػاتج العػػالمي عػػاـ (1776ـ) ق اربػػة ( )150مميػػار دوالر وعػػدد السػػكاف
بمػػغ فػػي نفػػس العػػاـ ( )750مميػػوف نسػػمة ونصػػيب الفػػرد بمػػغ ( )200دوالر ،وفػػي العػػاـ (1976ـ) بمػػغ

الناتج العالمي ( )5.5تريميوف دوالر وعدد السػكاف بمػغ لػنفس العػاـ ( )4.1مميػار نسػمة ودخػؿ الفػرد بمػغ

( )1300دوالر ،وفػػي العػػاـ (2176ـ) تتوقػػع الد ارسػػة أف يصػػؿ النػػاتج العػػالمي ( )300تريمي ػػوف دوالر
وعدد السكاف ( )15مميار نسمة ،ونصيب الفرد مف الناتج العالمي سيبمغ ( )20000دوالر(ىيرماف كاف
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وآخػػروف،1982 ،ص (42؛ ومػػف صػػور تركػػز الثػػروة بعػػد األزمػػة الماليػػة العالميػػة ىػػو ىػػروب رؤوس

األمواؿ لمخارج ومنيا العربية والتي قُدرت فػي العػاـ ( )2011بحػوالي ( )3تريميػوف دوالر وتتركػز بنسػبة
( )%70فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ومسػػتثمرة فػػي محػػافظ تمويميػػة وسػػندات وأذونػػات خ ازنػػة وأسػػيـ
وعقارات(عبد الفتاح.)http://www.masress.com/amwalalghad/38935 ،2011 ،

وىنػػاؾ مػػف يػػر أف رؤوس األمػواؿ العربيػػة فػػي الخػػارج كانػػت وال ازلػػت محطػػة أطمػػاع لمواليػػات

المتحػػدة األمريكيػػة حيػػث أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة مػػا ىػػي إال فصػػؿ أخيػػر مػػف مسػػرحية تمويػػؿ النمػػو
االقتصادي عمى حساب فوائض أسيا وأوروبا والشرؽ األوسط ،بؿ أف األزمة ىدفت السترجاع ما كسبو

العػرب مػف فػوائض نفطيػػة (سػميماف ،2010 ،ص)21؛ وبسػبب أزمػة الػػنفط فػي ديسػمبر  2014ت ازيػػدت
عمميات ىروب رؤوس األمواؿ مف  8أسواؽ كبر مف فئة األسػواؽ الناشػئة ووصػمت إلػى  1.2تريميػوف

دوالر مف أسواؽ األسيـ والسندات في تمؾ البمداف ،ويعتبر االقتصاد الروسي األكثر ت ث اُر مػف انخفػاض

أسعار النفط عالميال (سميماف.)http://aawsat.com/home/article/247886،2014 ،

 1.1مفيكـ

ما

لمال

لعالم :

األزمػػة فػػي الملػػة العربيػػة تعنػػي الشػػدة والقحػػطُ :يقػػاؿ ت ػ زـ الش ػ أي اشػػتد وضػػاؽ؛ وت ػ زـ أي
ويقػاؿ أزمػت السػنة أي اشػتد قحطيػا ،ويقػاؿ أزمػة سياسػية أو
أصابتو أزمة ،واألزمة ىي الضػيؽ والشػدة ُ

أزمػػػة ماليػ ػػة؛ أمػ ػػا المعن ػػي االصػػػطالحي لمفيػػػوـ األزمػػػة فيعنػ ػػي أنيػ ػػا مرحمػ ػػة حرج ػػة تواجػػػو المنظومػػػة
االجتماعية ،وينتج عنيا خمػؿ أو توقػؼ فػي بعػض الوظػائؼ الحيويػة يرافقيػا تطػور سػريع فػي األحػداث
وعدـ االستقرار في النظاـ األساسي لممنظمة (النجار ،2009 ،ص ،)18وتعددت المسػ ىميات الفكريػة

في تعريؼ األزمة المالية العالمية ومف تمؾ التعريفات يمكف إيجازىا بالنقاط التالية:

حالة تمس أسواؽ البورصة واالئتماف لبمد معيف أو مجموعػة مػف البمػداف ،وتكمػف خطورتيػا فػي

آثارىػػا عمػػى االقتصػػاد مسػػببة بػػذلؾ أزمػػة اقتصػػادية تػػـ انكمػػاش اقتصػػادي وعػػادة مػػا يصػػاحبيا انحصػػار

القروض ،وأزمات السيولة والنقدية وانخفاض فػي االسػتثمار وحالػة مػف الػذعر والحػذر فػي أسػواؽ المػاؿ
(الشي  ،2009 ،ص.)3

االنخف ػػاض المف ػػاج ف ػػي أس ػػعار ن ػػوع أو أكث ػػر م ػػف األص ػػوؿ ،واألص ػػوؿ أم ػػا رأس م ػػاؿ م ػػادي

يسػػتخدـ فػػي العمميػػة افنتاجيػػة ،مث ػؿ ايالت والمعػػدات واألبنيػػة ،اوامػػا أصػػوؿ ماليػػة وىػػي حقػػوؽ ممكيػػة
لرأس الماؿ المادي ،مثؿ األسيـ وحسابات االدخار مػثالُ ،أو أنيػا حقػوؽ ممكيػة لألصػوؿ الماليػة ،وىػذه
تسمى مشتقات مالية ،ومنيا العقود المستقبمية لمنفط ولمعمالت األجنبية(.صالح،2010،ص)2

أنيػا اضػػطراب فجػػائي يطػ أر عمػى التػوازف االقتصػػادي فػػي بمػػد مػا أو عػػدة بمػػداف ،وتطمػػؽ بصػػفة

خاصة عمى االضطراب الناش عف اختالؿ التوازف بيف افنتاج واالستيالؾ؛ وينجـ عف ىػذا االخػتالؿ

أزم ػػة ف ػػيض افنت ػػاج حي ػػث تص ػػيب ك ػػؿ عممي ػػة تكػ ػرار لإلنت ػػاج ،أو الجوان ػػب الرئيس ػػية فيي ػػا كافنت ػػاج،
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والتػداوؿ ،االسػتيالؾ ،التػراكـ ،وتكػوف األزمػة أكثػر حػدة وعمقػال الرتباطيػا بالتناقضػات واالخػتالالت فػػي

أساليب افنتاج الرأسمالي

(األعظمي)http://www.alukah.net/publications competitions/0/37616 ،2014 ،

تمؾ التذبذبات التي تؤثر كميا أو جزئيا عمى مجمؿ المتليرات المالية ،وحجػـ افصػدار ،أسػعار

األسػػيـ والسػػندات ،كػػذلؾ اعتمػػادات الودائػػع المص ػرفية ،ومعػػدؿ الصػػرؼ ،وتكػػوف تمػػؾ التذبػػذبات نتاج ػال
لمجموعة مف العوامؿ المتتابعة والمتراكمة تلذي كؿ منيا األخر إلى أف تصؿ إلى حالة االنفجار(.عبد

السالـ ،يزيد ،2009 ،ص.)5

التػػدىور الحػػاد فػػي األس ػواؽ الماليػػة لدولػػة مػػا أو مجموعػػة مػػف الػػدوؿ؛ والتػػي مػػف أبػػرز سػػماتيا

فشؿ النظاـ المصرفي المحمي فػي أداء ميامػو الرئيسػية؛ والػذي يػنعكس سػمبال فػي تػدىور كبيػر فػي قيمػة
وأسػػعار األسػػيـ ،ويػػنجـ عنػػو آثػػار سػػمبية عمػػى قطػػاع افنتػػاج والعمالػػة ويرافقيػػا إعػػادة توزيػػع الػػدخوؿ
والثروات فيما بيف األسواؽ المالية الدولية ،وىذا الوضع االقتصادي يؤثر عمى تحقيؽ األىػداؼ القوميػة

ويحتاج لبذؿ كافة الجيود الجتيازه (ىيبة ،2010 ،ص.)556

تسػ ػػوية عنيفػ ػػة لالخػ ػػتالالت االقتصػ ػػادية ،بمعناىػ ػػا الواسػ ػػع؛ أو فػ ػػي ابتكػ ػػار شػ ػػكؿ معػ ػػيف لخػ ػػؿ

تناقضات افنتاج الرأسمالي ،ولو كػاف ذلػؾ حػالل جزئيػال ومؤقتػا ،ىػذا المسػار الالحػؽ لمتطػور يقابمػو ثمػف

اقتص ػػادي واجتم ػػاعي ب ػػاىظ التك ػػاليؼ ،يتمث ػػؿ ف ػػي التوقي ػػؼ المؤق ػػت لمتط ػػور والت ػػدمير الجزئ ػػي لمق ػػو

المنتجة؛ إال أف ذلؾ ال يخرج عف طبيعة الرأسمالية كنظاـ متناقض وقائـ عمى عمميات وآالت تدميرية،

البنػ ػػاءة
المعاصػ ػػر الفوضػ ػػى ل
أو كمػ ػػا وصػ ػػفيا شػػػومبيتر :ال أرسػ ػػمالية عمميػ ػػة تػ ػػدمير لبنػ ػػاء أي وبػ ػػالتعبير ُ
(إبراىيـ ،2009 ،ص.)5-4
ويعرؼ الباحث األزمة المالية ب نيا حدوث انييػارات مفاجئػة فػي أسػعار األصػوؿ الماليػة ككػؿ،

تؤدي لتراجع أداء النظاـ المػالي القػائـ عمػى المضػاربة وتنتقػؿ شػ اررتيا إلػى قطاعػات االقتصػاد الحقيقػي
فتسبب اختالؿ كبير بيف افنتاج واالستيالؾ واالستثمار واالدخار ،يػنجـ عنيػا ت ارجػع مسػتويات الطمػب

الكمي لحدود تيدد مستو افنتاج السائد وىي رواية تتكرر باستمرار وحمقة مف حمقات مسمسؿ األزمات
الماليػػة واالقتصػػادية منػػذ قػػروف وتكمػػف جػػذورىا فػػي ثالثػػة أسػػباب وىػػي أسػػباب ماليػػة ونقديػػة وقطاعيػػة
إنتاجيػػة تعكػػس االخػػتالؿ البنيػػوي فػػي أسػػاليب افنتػػاج ال أرسػػمالي الػػذي يحمػػؿ فػػي ثنايػػاه تناقضػػات فػػي

تفسػػير العالقػػة بػػيف التوافػػؽ بػػيف المصػػمحة الفرديػػة والمصػػمحة المجتمعيػػة ،ويترتػػب عػػف ذلػػؾ مزيػػداُ مػػف

االحتجاج ػات المناىضػػة لمنظػػاـ المػػالي واالقتصػػادي ،ورغػػـ أف األزمػػة عميقػػة وشػػديدة إال أف ليػػا وجػػو

إيجػػابي وىػػو إعػػادة النظػػر بسياسػػة الحريػػة االقتصػػادية المنتيجػػة مػػف قبػػؿ الػػدوؿ التػػي كانػػت سػػببال لعػػدـ

االسػػتقرار االقتصػػادي؛ ورد االعتبػػار لمتػػدخؿ الحكػػومي بسياسػػاتو الماليػػة وتحديػػدال زيػػادة افنفػػاؽ نحػػو
قطاعات منتجة تضيؼ قيـ اقتصادية حقيقية ،مع وجود تناغـ مع السياسة التجارية والنقدية.
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 1.3أاباب

ما

لمال

لعالم :

تتعدد األسباب التي أدت إلى اندالع األزمات الماليػة العالميػة ورغػـ التبػايف فػي تفسػير

األسػػباب الحقيقيػػة لألزم ػػات ،إال أف ىنػػاؾ اتف ػػاؽ مػػا بػػيف االقتص ػػادييف أف األسػػباب تع ػػود إلػػى طبيع ػػة
النظاـ االقتصادي العالمي القائـ عمى اقتصاد الدوالر وىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى االقتصاد

العالمي ،حيث يشير الخبيػر الروسػي نيقػوالي سػتاريكوؼ أف السػبب الرئيسػي النػدالع عشػرات األزمػات
المالية في المائة عاـ األخيرة تعود لمسبب رئيسػي وىػو نظػاـ االحتيػاطي الفػدرالي فػي الواليػات المتحػدة

األمريكيػػة والتػػي ت سػػس فػػي العػػاـ (1913ـ) وىػػذه المؤسسػػة المسػػئولة عػػف إصػػدار الػػدوالر ،حيػػث أف
الحكومة األمريكية قد سػممت ايلػة التػي تصػنع عممتيػا إلػى أيػدي خاصػة ،حيػث أف الػدوالر لػيس عممػة

أمريكي ػػة في ػػي ورق ػػة االحتي ػػاطي الف ػػدرالي النقدي ػػة التابع ػػة لرؤس ػػاء البن ػػوؾ ،حي ػػث أف ال ػػدوالر ك ػػاف مم ػػؾ
لمواليات المتحدة األمريكية قبؿ العاـ (1913ـ) ،وتػـ إنشػاء االحتيػاطي الفػدرالي مػف عػدد مػف مسػاىمي

النظػػاـ (رؤسػػاء البنػػوؾ) المػػذيف امتمك ػوا أداة لمت ػ ثير عمػػى سياسػػة واقتصػػاد الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة،
وتسبب رؤساء البنوؾ ب زمة الكساد الكبير حيث تـ تدبير انكماش نقدي بعد ذلؾ وبشكؿ حاد انخفضت

أسػػعار جميػػع األسػػيـ ،وبسػػبب ذلػػؾ أفمسػػت عػػدة بنػػوؾ أمريكيػػة كبػػر  ،وبػػذلؾ تػػـ إعػػادة توزيػػع وتفعيػػؿ
االقتصاد األمريكي بحيث وقع في اقتصػاديات البنػوؾ الػذيف يممكػوف االحتيػاطي الفػدرالي وخػالؿ المائػة

عاـ األخيرة تمكف االحتياطي الفدرالي مف التالعب باألسعار وتحديػدال أسػعار الػذىب والػذي يػتـ تحديػده

يوميال مف قبؿ  4مضاربيف عبر االتصاؿ ىاتفيال مرتيف في اليوـ وىذا التسعير يػتـ منػذ العػاـ (1913ـ)
بعيػػدال عػػف قػػو العػػرض والطمػػب ،وبػػدأت ىيمنػػة الفػػدرالي األمريكػػي عمػػى االقتصػػاد العػػالمي عمػػى عػػدة

مراحؿ منيا (ستاريكوؼ:)https://www.youtube.com/watch?v=ymKNZTiGil0 ،2015،
لم حم

كلى :محاولػة الفػدرالي األمريكػي السػيطرة عمػى االقتصػاد األمريكػي والعػالمي ،حيػث

أنو قبؿ الحرب العالمية األولى كانت جميع عمالت العالـ ليا تلطية ذىبية وكانػت العمػالت فػي جميػع
افمبراطوريػػات المتقدمػػة كالروسػػية واأللمانيػػة والنمسػػاوية والمجريػػة حكوميػػة وبعػػد ذلػػؾ أصػػبحت غيػػر

حكومية باستثناء البنؾ المركزي الصيني والسوفيتي سابقا كاف حكوميال ،وفػي العػاـ (1913ـ) تػـ إنشػاء
نظػػاـ االحتيػػاطي الفػػدرالي بيػػدؼ طباعػػة العممػػة غيػػر ملطػػاة وغيػػر مدعومػػة ودوف أي قيػػود ،وىػػذا كػػاف

سببال الندالع الحرب العالمية األولى لتدمير اقتصاديات الدوؿ التػي تنػافس عمالتيػا الػدوالر ،فػتـ تػدمير

االقتصاد الروسي ،الروبؿ الروسي ،اقتصاد افمبراطورية النمساوية الينلارية ،المارؾ الذىبي األلماني،
وبعد نياية الحرب العالمية األولى بقي الدوالر والجنيو افسترليني ،ومع اشتعاؿ الحػرب العالميػة الثانيػة

(وىي حرب بدأىا ىتمر مع وجود الخيػوط األمريكيػة والبريطانيػة فػي وصػوؿ ىػذا الشػخص لمحكػـ حيػث
تـ تعيينو مباشرة مف قبؿ واشنطف ولنػدف لتفردىمػا بعػد ذلػؾ باالقتصػاد العػالمي) ،أصػبح الػدوالر العممػة

الوحي ػػدة الملط ػػاة بال ػػذىب؛ وخرج ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة م ػػف الح ػػرب كػ ػ غنى ق ػػوة عم ػػى وج ػػو
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المعم ػػورة وأص ػػبح االقتص ػػاد الع ػػالمي بش ػػقيو الم ػػالي واالقتص ػػادي محت ػػبس ض ػػمف عمم ػػة ال ػػدوالر وى ػػذا

االحتباس الدوالري أصبح كقناة النتقاؿ األزمات عالميال.

لم حم لثان  :انييار نظاـ بريتوف ودوز في نيايػة العػاـ (1973ـ) ،ووقػؼ الواليػات المتحػدة

األمريكيػػة ارتباطيػػا الػػدوالر بالػػذىب ،أي أصػػبح الػػدوالر ورقػػة ال غيػػر ،ونظ ػ الر لمسػػتو المعيشػػة العػػالي
لمفرد األمريكي الناجـ عف تحويؿ بعض أجزاء إصدارات الدوالر إلى استيالؾ الشعب األمريكػي ف غمػب
األمريكييف ال يفكروا في أسباب عدـ ممكية دولػتيـ لنقودىػا الدوالريػة ،واليػدؼ الرئيسػي لألزمػات الماليػة

يكمف في رغبة االحتياط الفدرالي األمريكي لشراء األصػوؿ األمريكيػة التػي ال ازلػت ليسػت ممكػال لرؤسػاء

البنوؾ المركزية.

لم حمػ لثالثػ  :قػػوة الػػدوالر باعتبارىػػا وسػػيمة الػػدفع العالميػػة ىػػو لػػيس قػػوة االقتصػػاد األمريكػػي

اوانمػػا قػػوة الجػػيش األمريكػػي ،حيػػث أف وجػػود مئػػات القواعػػد العسػػكرية األمريكيػػة فػػي الشػػرؽ واللػػرب ىػػو

النقػػاد الػػدوالر ،ولػػيس لحمايػػة أمػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة حيػػث يبمػػغ تعػػداد الجػػيش األمريكػػي 2
مميوف جنػدي وال يوجػد خطػر اسػتراتيجي لمواليػات المتحػدة األمريكيػة باسػتثناء افرىػاب والػذي ال يحتػاج

ليذا الكـ اليائؿ مف التسميح ،ولتعزيز قيمة الدوالر تسعى الواليات المتحػدة األمريكيػة زرع االضػطرابات

فػي جميػع االقتصػػاديات التػي تمتمػؾ عمػػالت منافسػة لمػدوالر ،وىػػو مػا جػر مػػع الػرئيس الع ارقػي صػػداـ
حسػػيف الػػذي حػػاوؿ بيػػع الػػنفط الع ارقػػي بعممػػة الػػدينار الع ارقػػي وىػػو السػػبب الرئيسػػي لمحػػرب ضػػد العػراؽ

ونيايت ػػو ،ول ػػيس بس ػػبب ارتكاب ػػو لمجػ ػرائـ بح ػػؽ بع ػػض المن ػػاطؽ العراقي ػػة كم ػػا أدع ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة

األمريكيػػة آنػػذاؾ ،وعميػػو فوجػػود مقػػاتالت حديثػػة وقواعػػد عسػػكرية فػػي الفمبػػيف وغيرىػػا ىػػو فقػػط لحمايػػة
الدوالر والنظاـ االقتصادي العالمي ،ويتوقػؼ إصػدار الواليػات المتحػدة األمريكيػة لمػدوالر فقػط فػي حالػة

واحدة وىي ظيور قوة عسكرية أكثر تسمحال مف الواليات المتحدة األمريكية ،ومف أشد المنافسيف لمػدوالر

مستقبالُ اليواف الصيني ،الروبؿ الروسي ،الدينار الخميجي.

وير الباحث أف غزو العراؽ ىو امتداد لرأسمالية الكوارث والصدمات ،وأف سقوط نظاـ معمػر

القػػذافي فػػي أكتػػوبر ( )2011تعػػود بداياتػػو لمعػػاـ ( )2003عنػػدما تخمػػى القػػذافي عػػف ب ػرامج األس ػػمحة
المحظورة اوانياء العزلة الدولية لمنظاـ الميبي ،حيث أف قياـ النظاـ الميبي بتوزيع عائدات النفط  -والتي
قدرىا العقيد معمر القذافي بقرابة  32مميار دوالر سنويال (كؿ مواطف يحصػؿ شػيريال عمػى ( )850دوالر

أمريكي لينفذوا ب نفسيـ مشاريع إنمائية وخدماتية) -مباشػرة عمػى الشػعب الميبػي البػالغ تعػداده ق اربػة ()5

مميػػوف نسػػمة فػػي بدايػػة العػػاـ ( ،)2009وكػػذلؾ إنشػػاء شػػركات لمخػػدمات النفطيػػة لتحػػؿ محػػؿ الشػػركات
األجنبية في ليبيا لمحد مف تنامي الفقر؛ كاف بداية لمتفكير اللربػي بإسػقاط ىػذا النظػاـ ألف نجػاح توزيػع

الدخؿ والثروة سيتسبب في تراجع تمركز رؤوس األمواؿ فػي الخػارج وتوجيييػا نحػو القطاعػات الحقيقيػة

والبػػدء بػػالخروج مػػف حظي ػرة اقتصػػاد الػػدوالر بشػػكؿ أو ب ػ خر ممػػا يػػؤدي لت ارجػػع ىيمنػػة الػػدوالر وبشػػكؿ

مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدود عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيد الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمي (موق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الجزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت،2009 ،
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)http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/2/15؛ وك ػػذلؾ ف ػػإف س ػػالح ال ػػنفط ذو تػ ػ ثير
كبيػػر فػػي العالقػػات االقتصػػادية الدوليػػة وعميػػو فػػإف إنشػػاء شػػركات وطنيػػة وطػػرد الشػػركات األجنبيػػة مػػف

ليبيا كاف كفيالل بتحرؾ عسكري تقوده الواليػات المتحػدة األمريكيػة (أكبػر الػرابحيف مػف العمميػة العسػكرية

بميبيا) ،حيث أف المتحكـ الرئيسي ب سعار النفط عالميال ىي الشركات العالميػة الكبػر (الشػقيقات السػبع

األمريكيػػة) والتػػي سػػيطرت عم ػى سػػوؽ الػػنفط العػػالمي خػػالؿ العقػػود الخمسػػة األخي ػرة والتػػي تمتمػػؾ عػػدة
مي ػزات وىػػي ارتباطيػػا الوثيػػؽ ببعضػػيا الػػذي سػػاعدىا فػػي تنسػػيؽ سياسػػاتيا السػػعرية فيمػػا بينيػػا ،وتمتػػد

مظمتيا لتلطي األنشطة افنتاجية المختمفػة كافنتػاج والتسػويؽ والنقػؿ والتوزيػع ،وكػذلؾ فينػاؾ تنػوع فػي
أنشطتيا المتعمقة بالصناعات غيػر النفطيػة (المزينػي ،2013 ،ص(335؛ وىنػاؾ مػف يػر أف الملػامرة
التػػي تقػػوـ بيػػا السػػعودية فػػي نيايػػة العػػاـ (2014ـ) فػػي خمػػؽ فوضػػى األسػػعار فػػي أسػواؽ الػػنفط خمقػػت

المشػػاكؿ والصػػعاب أمػػاـ الشػػركات الناشػػئة فػػي مجػػاؿ اسػػتخراج الصػػخر الزيتػػي فػػي الواليػػات المتحػػدة
األمريكية وكندا ،وجعميـ لقمة سائلة أماـ الشركات األخػوات أو الشػقيقات السػبع األمريكيػة والتػي بػدأت
بتييئػػة األج ػواء لالسػػتيالء عمػػى ىػػذه الشػػركات الناشػػئة ممػػا يعػػزز احتكاريػػة ىػػذه الشػػركات عمػػى أس ػواؽ

النفط وبالتالي االستمرار في قيادة رأسمالية الشركات الكونية الكبر لالقتصاد العالمي ،ىذا ال يعني أف

لمسعودية ت ثير عمى أسعار النفط كما كاف مسبقال في السبعينات والثمانينات مف القرف العشػريف ،فينػاؾ

تراجع لمت ثير السعودي فدوالل كإيراف والعراؽ تسعى لزيادة إنتاجيا مف النفط بما يوازي أو يزيد عف إنتاج

السعودية في العاـ ( ،)2017حيث تخطط إيراف لرفع إنتاجيا إلى ( )6مميوف برميػؿ يوميػال والعػراؽ إلػى

 10مميػػوف برميػػؿ بعػػدما ارتفػػع افنتػػاج الع ارقػػي مػػف ( )2.5مميػػوف يوميػال عػػاـ ( )2014إلػػى ( )4مميػػوف
برميؿ بداية العاـ 2015

(فاخر.)http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=450282،2015 ،

وفػػي سػػياؽ قريػػب ينػػوه الباح ػث أف المممكػػة العربيػػة السػػعودية ك ػ كبر مصػػدر لمػػنفط فػػي الشػػرؽ

األوسط كانت وما زالت داعماُ قويال لمدوالر ،حيث ساىمت فػي الحػد مػف تػدىوره عػدة مػرات ومنيػا عمػى
سػػبيؿ الحصػػر إعطػػاء ثقتيػػا لمػػدوالر ببيػػع نفطيػػا بالػػدوالر رغػػـ أزمػػة العجػػز التجػػاري األمريكػػي وتخمػػي

الواليات المتحدة األمريكية عف ربط الدوالر بالذىب عػاـ (1971ـ) وكػذلؾ فػي األزمػة الماليػة ()2008
وأزمػػة ت ارجػػع االنتػػاج الميبػػي مػػف الػػنفط أثنػػاء االحتجاجػػات فػػي األ ارضػػي الميبيػػة منػػذ ( )17فب اريػػر لمعػػاـ

(2011ـ) وأزمة النفط نياية (2014ـ) ،وىذا يتضح مف خالؿ عدـ استقاللية القػرار السػعودي والتبعيػة
لموالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة وم ارك ػػز الق ػػو اللربي ػػة ،حي ػػث وبع ػػد تفج ػػر األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة لمع ػػاـ

(2008ـ) تـ تثميف الدور التي لعبتو الصناديؽ السيادية الخميجية -تحديدال في الحػد مػف األزمػة اواعػادة
رسممة المؤسسات المالية اللربية وقياميا بتوفير جػزء مػف السػيولة لألسػواؽ حيػث بملػت اسػتثمارات تمػؾ

الصػ ػػناديؽ فػ ػػي ( )6شػ ػػيور مػ ػػف بػ ػػدء األزمػ ػػة بح ػ ػوالي ( )76.83مميػ ػػار دوالر -مػ ػػف قبػ ػػؿ رؤسػ ػػاء دوؿ
وحكومات مجموعة الدوؿ الثمانية الصػناعية المتقدمػة  ، G8وكػذلؾ تصػريح وزيػر األعمػاؿ البريطػاني
53

بػ ف أوروبػػا ترحػػب بالصػػناديؽ السػػيادية الخميجيػػة وحاجػػة االقتصػػاد األوروبػػي والعػػالمي السػػتثمارات مػػف
دوؿ غنية ولدييا فوائض لممساعدة في دعـ اقتصادياتيا وقيامو بجوالت لدوؿ الخمػيج فقناعيػا بضػرورة

ض مزيد مف السيولة واالستثمار في االقتصاد العالميُ ،يذكر أف خسائر الصناديؽ السػيادية الخميجيػة
قػػدرت بح ػوالي ( )400مميػػار دوالر فػػي األزمػػة الماليػػة ( ،)2008وشػػكمت ( )%4مػػف إجمػػالي الخسػػائر
التي ُمني بيا االقتصاد العالمي الباللة ( )10تريميوف دوالر (قدي ،2009 ،ص.)8-4
وعف مكانة الػدوالر فتشػير الد ارسػات أنػو خػالؿ القػروف الثالثػة األخيػرة أف ( )3عػائالت ييوديػة

سػػيطرت عمػػى أوروبػػا والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سػػيطرة مباشػرة وىػػي (روتشػػيمد -روكفمػػر -موركػػاف)،
واسػػت ثرت ىػػذه العػػائالت عمػػى ( )%90مػػف أسػػيـ البنػػوؾ المركزيػػة فػػي أغنػػى دوؿ العػػالـ فػػي أوروبػػا

وأمريكػػا ف صػػبحت صػػاحبة حػػؽ طباعػػة اواصػػدار العممػػة الورقيػػة فػػي تمػػؾ الػػدوؿ ،وسػػيطروا كػػذلؾ عمػػى
معظـ أسيـ بنؾ االحتياطي الفيدرالي األمريكي وبورصة ووؿ استريت أكبػر بورصػة عالميػة ،والتػي مػف

خالليم ػػا يح ػػدد مص ػػير اقتص ػػاد الع ػػالـ ،وتعتب ػػر عائم ػػة روتش ػػيمد األكث ػػر ثػ ػراء ف ػػي الع ػػالـ ،حي ػػث تترك ػػز
أنشطتيا في أوروبا وأمريكا أما بشكؿ فردي أو بالمشاركة مع مؤسسػات أخػر  ،حيػث تمتمػؾ عػدة بنػوؾ
ىي التي تتحكـ في العمميات المالية لجميػع بنػوؾ العػالـ وىػي بنػؾ روتشػيمد بمنػدف ،بنػؾ واربػر ب لمانيػا،

بنػػؾ ليمػػاف بػػروذرز بنيويػػورؾ ،بنػػؾ الزار بػػروذرز بفرنسػػا ،بنػػؾ كػػاىف لويػػب بنيويػػورؾ ،بنػػؾ إس ػرائيؿ

موس ػػى س ػػيؼ افيط ػػالي ،بن ػػؾ جول ػػدماف س ػػاكس بنيوي ػػورؾ ،بن ػػؾ وارب ػػر بيولن ػػدا ،بن ػػؾ تش ػػيس ماني ػػاتف
بنيويػ ػػورؾ (الػ ػػدىمكي)http://www.kitabat.com/ar/print/28139.html ،2014،؛ وىنػ ػػاؾ مػ ػػف

ُيطمػؽ عمػػى عائمػػة روتشػػيمد بمسػػمى أنبيػػاء المػػاؿ والسػػندات  ،حيػػث تشػػير أحػػد التقػػارير أنيػػـ يمتمكػػوف
( )%50مػػف ثػػروات العػػالـ وتبمػػغ ( )500تريميػػوف دوالر ورغػػـ التبػػايف فػػي األرقػػاـ ،إال أف تمػػؾ األرقػػاـ
تسػػير فػػي اتجػػاه واحػػد وىػػو سػػيطرة تمػػؾ العائمػػة عمػػى مفاصػػؿ االقتصػػاد العػػالمي ،حيػػث يتحكم ػوا فػػي

إصػدار الػدوالر ،تحديػد أسػػعار الػذىب والػنفط ،امػػتالكيـ لثمػث الميػاه المعدنيػة فػػي العػالـ ،السػيطرة عمػػى
منطقة ىوليوود المركز التاريخي لمسينما والطرب األمريكيػة ،محطػة  CNNاألمريكيػة ،شػركات األدويػة

العالمي ػ ػ ػ ػ ػػة ،ممكي ػ ػ ػ ػ ػػة األقم ػ ػ ػ ػ ػػار الص ػ ػ ػ ػ ػػناعية العالمي ػ ػ ػ ػ ػػة وغيرى ػ ػ ػ ػ ػػا(موقع افخباري ػ ػ ػ ػ ػػة،2014 ،
.)http://www.alkhabarya.com
ك مكف إب

أىـ

اباب لمؤا لأل ما

لمال

لعالم

بالنقاط لتال :

 -0طبيعة النظاـ الرأسمالي الذي يحمػؿ فػي ثنايػاه األزمػات الدوريػة وىػي مالزمػة لػو فػي جميػع مراحمػو
بسػػبب الخمػػؿ بػػيف العػػرض والطمػػب ،حيػػث أف عمميػػة افنتػػاج فػػي المجتمػػع ال أرسػػمالي ىػػي عمميػػة

جماعية ،واالستحواذ عمى فائض افنتػاج ىػو مػف نصػيب ال أرسػمالييف ،ممػا يعنػي تػراكـ قػيـ فػائض
افنتػػاج فػػي أيػػدي ال أرسػػمالييف ،حيػػث يحػػاولوا رفػػع افنتػػاج ،وفػػي المقابػػؿ فػػإف الطمػػب الحقيقػػي عمػػى
افنتػػاج فإنػػو ينم ػػو بمسػػتو أقػػؿ م ػػف مسػػتو نمػػو الق ػػو افنتاجيػػة ،مػػا يخم ػػؽ فائض ػال ف ػػي رؤوس

األمواؿ تضلط أكثر عمى عوائد رأس الماؿ ،وتبقى مشػكمة امتصػاص فػائض رؤوس األمػواؿ سػببال
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النػػدالع األزمػػات الدوريػػة ،ىػػذه الف ػوائض يػػتـ توظيفيػػا فػػي أسػػوؽ المػػاؿ واسػػتطاعت تضػػخيـ حجػػـ

القط ػػاع الم ػػالي ال ػػذي يش ػػكؿ ( )40ض ػػعؼ االقتص ػػاد الحقيق ػػي وق ػػادت الن ػػدالع األزم ػػات المالي ػػة
العالمية (أبو شرار ،2012 ،ص.)115-111

 -2ارتفاع أسعار الفائدة ك حد أىـ مرتكزات النظاـ المػالي ال أرسػمالي ،واالعتمػاد المت ازيػد لمنظػاـ المػالي

العػػالمي عم ػػى نظػػاـ المش ػػتقات الماليػػة بدرج ػػة أساسػػية المع ػػامالت الورقيػػة واألس ػػيـ واألذون ػػات ،
والتوسػػع فػػي نظػػاـ بطاقػػات االئتمػػاف ومػػف غيػػر رصػػيد وبفوائػػد مرتفعػػة ،ومػػا ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف تحػػوؿ

االقتصػػاد العػػالمي مػػف اقتصػػاد حقيقػػي إلػػى اقتصػػاد رمػػزي يعتمػػد فػػي نشػػاطو عمػػى المضػػاربة والتػػي
يسوده انتشار الفساد (الشعيبي،2010 ،ص )53؛ حيث بملت أسعار الفائدة لمستويات متدنية جدال
فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وتػػـ إغػراؽ األسػواؽ بالسػػيولة فػػي نػػوفمبر ( )2001انخفػػض معػػدؿ

الفائدة مف ( )%6.5في أغسطس ( )2000إلى ( )%1في العاـ ( )2003ثـ عاود االرتفاع ليصؿ
إل ػػى ( )%5.25ف ػػي الع ػػاـ ( )2006وم ػػع بداي ػػة األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة ف ػػي النص ػػؼ الث ػػاني م ػػف

(2007ـ) تراجعت أسعار الفائدة لحدود (( )%0.25الميداني ،2009 ،ص(3؛ لقد لج االحتياطي
الفيػػدرالي األمريكػػي مػػع بدايػػة األزمػػة الماليػػة العالميػػة ( )2008إلػػى خفػػض معػػدالت الفائػػدة لتقتػػرب
مف الصفر بالمائة ،ونتيجة لعػدـ التعػافي فػي االقتصػاد األمريكػي وضػعؼ اسػتجابة االقتصػاد ليػذه
التخفيضػػات؛ ب ػػدأ االحتي ػػاطي الفي ػػدرالي ف ػػي التفكي ػػر بب ػػدائؿ أخ ػػر غي ػػر تقميدي ػػة لتعزي ػػز االنتع ػػاش

االقتصادي والخروج مف األزمة عبر برامج التيسير الكمي ( Quantitative Easingبػرامج شػراء

الس ػػندات) ،حي ػػث أن ػػو وفػ ػي س ػػبتمبر ( )2008بم ػػغ إجم ػػالي أص ػػوؿ النظ ػػاـ االحتي ػػاطي الفي ػػدرالي
األمريكي ( )906مميار دوالر منيا حوالي ( )700مميار دوالر ك وراؽ مالية ،وفي الثامف عشر مف

ديسػ ػػمبر ( )2014بملػ ػػت تمػ ػػؾ األصػ ػػوؿ ( )4502مميػ ػػار دوالر منيػ ػػا ( )4243مميػ ػػار دوالر أوراؽ

مالي ػػة ،أي أنػ ػػو خ ػػالؿ الفت ػ ػرة ( )2014-2008تض ػػاعفت أص ػػوؿ االحتي ػػاطي الفي ػػدرالي نحػػػو ()5
أضػػعاؼ وىػػو يعتبػػر أكبػػر توسػػع نقػػدي فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة Large-Scale Asset
( Purchasesعمميػػات الش ػراء واسػػع النطػػاؽ لألصػػوؿ) ،وىػػدفت تمػػؾ السياسػػة إلػػى أغ ػراض ماليػػة

اوالػى إنقػػاذ المؤسسػػات الماليػػة مػػف السػػقوط ،والتػ ثير عمػػى األسػػعار السػػوقية ،وتنشػػيط الطمػػب الكمػػي
وتحديدال عمى قطاع افنشاءات والمساكف ،وعمى الرغـ مف توقؼ برامج التيسػير الكمػي فػي أكتػوبر

( )2014النػػاجـ عػػف التعػػافي فػػي أداء سػػوؽ العمػػؿ واالقتصػػاد األمػريكييف ،وكػػذلؾ مػػف خػػالؿ رفػػع
معدالت النمو االقتصادي اواضافة فرص عمؿ جديدة ،فإف سعر الفائدة بقي بحدود الصػفر بالمائػة
ألف ارتفاعو ينذر بمخاوؼ مف موجات الركود
(السقا.)http://www.aleqt.com/2015/01/12/article_922071.html ،2015 ،
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 -3التوسع الكبير في افقراض ،وانعػداـ الرقابػة عمػى األسػواؽ ،واألسػباب األمنيػة كػالحروب والن ازعػات
واالضػػطرابات التػػي أسػػيمت فػػي نشػػوء األزمػػات؛ واسػػتنفدت معػػدالت عاليػػة مػػف الثػػروات والػػدخؿ

القومي لمدوؿ والشعوب (الكردوسي ،2010 ،ص.)134

 -4عدـ استقرار االقتصاد الكمي مثؿ:

أ -التقمبات في أسعار الصرؼ الحقيقية حيث تعتبر مف مصادر االضػطرابات عمػى مسػتو االقتصػاد
الكمي ،والتي كانت سببال مباش الر أو غير مباشر لحدوث العديد مف األزمات المالية؛ وكذلؾ

ب -اضطرابات القطاع المالي حيػث أد التوسػع فػي مػنح االئتمػاف وتػدفقات كبيػرة لػرؤوس األمػواؿ فػي
الخػػارج وانييػػار أس ػواؽ األوراؽ الماليػػة القاسػػـ المشػػترؾ الػػذي سػػبؽ حػػدوث األزمػػات الماليػػة والػػذي

يتواك ػػب م ػػع االنفت ػػاح االقتص ػػادي والتج ػػاري والتح ػػرر الم ػػالي غي ػػر الوق ػػائي وغي ػػر الح ػػذر (عب ػػاد،

 ،2009ص.)4

ت -التقمبػػات فػػي شػػروط التبػػادؿ التجػػاري ،حيػػث عنػػدما تػػنخفض شػػروط التجػػارة يصػػعب عمػػى عمػػالء

البنػػوؾ المشػػتلميف بنشػػاطات ذات العالقػػة بالتصػػدير واالسػػتيراد الوفػػاء بالت ازمػػاتيـ خصوص ػال خدمػػة
الديوف؛ وتشير بيانات البنؾ الدولي أف ( )%75مف الدوؿ التي حدثت بيا أزمػات ماليػة قػد شػيدت

انخفاض ػال فػػي شػػروط التبػػادؿ التجػػاري بح ػوالي ( )%10قبػػؿ حػػدوث األزمػػة ،كمػػا أف التقمبػػات فػػي

اسػػعار الفائػػدة عالمي ػال تػػؤثر عمػػى التجػػارة الدوليػػة وعمػػى تكمفػػة االقتػراض وكػػذلؾ تػػؤثر عمػػى تػػدفقات
االستثمار األجنبي المباشر إلى الػدوؿ الناميػة ودرجػة جاذبيتيػا ،حيػث أف مػا بػيف ( )%67-50مػف

تدفقات رؤوس األمواؿ مػف اوالػى الػدوؿ الناميػة خػالؿ حقبػة التسػعينات كػاف سػببو المباشػر التقمبػات
في أسعار الفائدة العالمية (عبد السالـ ،زايدي ،2009 ،ص.)9

 -5اففػ ػراط ف ػػي اس ػػتخداـ المش ػػتقات المالي ػػة :حي ػػث تجم ػػع ل ػػد البن ػػوؾ محفظ ػػة كبيػ ػرة م ػػف الرىون ػػات
العقاريػػة ،فقامػػت باسػػتخداميا فصػػدار أوراؽ ماليػػة لالقت ػراض بيػػا مػػف المؤسسػػات الماليػػة األخػػر

وبضمانات ىذه المحفظة ،وعميو فساىـ ىذه المشتقات بتضخيـ األصوؿ الماليػة وأدت لػذعر مػالي
بسبب عدـ قدرة األفراد عمى تسديد القػروض العقاريػة ومػف ثػـ انييػار األسػعار فػي األسػواؽ الماليػة

العالمي ػػة ،حي ػػث قُػػدر ع ػػدد المقترض ػػوف لمق ػػروض العقاري ػػة ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ()2.2
مميػػوف مػػديف لحػػؽ بيػػـ الضػػرر مػػف األزمػػة الماليػػة العالميػػة (( )2008الحػػاج ،2009 ،ص)149؛
ومف أبرز المشتقات وأكثر أذ ىي أدوات تبادؿ القروض غير القابمة لمسداد ( Gredit Default

 CDs )Swapsالت ػ ػػي أص ػ ػػبحت تُع ػ ػػرؼ ب س ػ ػػمحة ال ػ ػػدمار الم ػ ػػالي الش ػ ػػامؿ؛ الت ػ ػػي اخترع ػ ػػت ع ػ ػػاـ
(1997ـ) مف قبؿ فريؽ يعمؿ في مصرؼ جي بي مورغف تشاس ،وقد نمت وانتشرت وتـ تػداوليا
عالميال في النظاـ المالي بشكؿ خيالي يعد األسرع مقارنة بالمشػتقات الماليػة األخػر حيػث ارتفعػت

مف ( )900مميار دوالر عػاـ ( )2000إلػى ق اربػة ( )55تريميػوف دوالر عػاـ ( )2008وفقػال لتقػديرات
لجنػػة األصػػوؿ الماليػػة والتبػػادؿ األمريكيػػة ،وذلػػؾ بعػػدما اسػػتبعدىا الكػػونجرس األمريكػػي مػػف ق ػوانيف
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المقػػامرة فػػي عػػاـ ( ،)2000وتقػػديرات أخػػر تقػػوؿ أف ىػػذه المشػػتقات قػػد ارتفعػػت مػػف حػوالي ()10
تريميوف دوالر في الشير السادس مف العاـ ( )2005إلى ( )62تريميوف دوالر نياية العاـ ()2007

(قصبة ،2012 ،ص.)549

 -6ارتفاع حجـ افنفاؽ العسكري ألكبر اقتصاد بالعالـ وىي الواليات المتحدة األمريكية ،والػذي تسػبب
فػػي ارتفػػاع حجػػـ الػػديوف الحكوميػػة التػػي قُػػدرت حسػػب المصػػادر األمريكيػػة عػػاـ ( )2008بح ػوالي

( )11تريميوف دوالر ،وشكمت ( )%65مف الناتج المحمي افجمالي األمريكي ،وقدره بعض الخبػراء
بواقػػع ( )380ألػػؼ دوالر فػػي الدقيقػػة الواحػػدة ،وبملػػت الػػديوف الفرديػػة ( )9.2تريميػػوف دوالر تشػػكؿ

منيػػا الػػديوف العقاريػػة ( )6.6تريميػػوف دوالر ،وبمل ػت ديػػوف الشػػركات ق اربػػة ( )18.4تريميػػوف دوالر،
وبالتالي مجموع الديوف يفوؽ ( )38تريميوف دوالر ،أي قرابة ( )3أضعاؼ الناتج المحمي األمريكػي

(عمى ،2009 ،ص.)18

 -7االعتماد المتنامي عمى نظاـ تػور يػؽ الػديوف ،واعتمػاد أصػؿ واحػد وبنػاء ىياكػؿ اقتصػادية متعػددة
عميو ،رغـ أف ىذا األصؿ ضعيؼ وميدد باالنييار بشكؿ مستمر ،ونظاـ التوريؽ ناجـ عف طبيعة

االسػػتيالؾ األمريكػػي الكبيػػر ،حيػػث أف المجتمػػع األمريكػػي اسػػتيالكيال وينفػػؽ أكبػػر ممػػا يكسػػب رغػػـ

أنيـ يكسبوف أضعاؼ نظرائيـ في العالـ ،فمتوسط دخؿ الفرد األمريكي يشكؿ حػوالي ( )23ضػعفال

مقارنػ ػػة بالصػ ػػيف وح ػ ػوالي ( )70ضػ ػػعفال مقارنػ ػػة بقطػ ػػاع غ ػ ػزة؛ إضػ ػػافة لتواطػ ػػؤ بػ ػػيف مجموعػ ػػة مػ ػػف

السياسػػييف وأربػػاب المػػاؿ ومػػدراء المؤسسػػات الماليػػة ،ومنيػػا مػػا ُنشػػر أف بنػػؾ ليمػػاف بػػروذرز حػػوؿ
( )400مميػػار دوالر لمصػػارؼ إسػرائيمية ،حيػػث أف ثالثػػة ميػػاجريف ييػػود ألمػػاف قػػاموا بت سػػيس ىػػذا
البنػػؾ ،وىػػو اربػػع أكبػػر مصػػرؼ اس ػتثمار فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ت سػػس عػػاـ (1850ـ)،
وسػػجؿ خسػػارة بمقػػدار ( )3.93مميػػار دوالر فػػي الربػػع الثالػػث مػػف العػػاـ ( ،)2008وبمػػغ ديػػوف ىػػذا

المص ػػرؼ حػ ػوالي ( )613ممي ػػار دوالر ف ػػي ( )31م ػػايو ( ،)2008ف ػػي ح ػػيف تبم ػػغ أص ػػولو ()639
مميار دوالر (مقداد ،2009 ،ص.)9-8

 -8الفسػػاد والتحايػػؿ والتالعػػب :وىػػي طبيعػػة ال أرسػػمالي الػػذي يميػػث حػػوؿ الت ػربح ،والوصػػوؿ إلػػى ىػػذا
اليدؼ ب ي طريقة ممكنة؛ تطبيقال لقوؿ مكيافيمي اللاية تبرر الوسيمة  ،فاللاية تبقى غاية والوسيمة
تبقى وسيمة ،حتى لو كانت بدوف ضوابط أخالقية ،كما صػرح وزيػر الصػناعة والتجػارة فػي حكومػة

حػػزب العمػػاؿ البريطػػاني األسػػبؽ إف صػػنع الثػػروة ايف أىػػـ مػػف توزيػػع الثػػروة ؛ إضػػافة لمتوسػػع فػػي
النفقػػات غيػػر المنتجػػة مػػف الناحيػػة االقتصػػادية ،ومنيػػا بمػػوغ ميزانيػػة حممػػة جػػورج بػػوش االنتخابيػػة

( )191مميػػوف دوالر وميزانيػػة آؿ غػػور ( )133مميػػوف دوالر ،ومعػػدؿ تكمفػػة انتخػػاب الفػػرد بمجمػػس
الش ػػيوخ األمريك ػػي ( )6مالي ػػيف دوالر (قنطقج ػػي ،2009 ،ص)62-59؛ وأش ػػارت د ارس ػػة Knight
لقيػاس أثػر التليػر فػي السياسػات العامػة واألحػداث السياسػية عمػى أسػعار األسػيـ فػي أسػواؽ المػاؿ
األمريكي ػػة أف ىن ػػاؾ ارتف ػػاع أس ػػيـ الش ػػركات الت ػػي ت ػػدعـ الػ ػرئيس ج ػػورج ب ػػوش بنس ػػبة تتػ ػراوح ب ػػيف
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( )%1.3إلػػى ( ،)%6.5وانخفػػاض أسػػيـ الشػػركات التػػي تػػدعـ المرشػػح المنػػافس أؿ جػػور (عطيػػة،
 ،2010ص)40-39؛ وم ػ ػػف أش ػ ػػير عممي ػ ػػات الفس ػ ػػاد والتحاي ػ ػػؿ المنس ػ ػػوبة لمس ػ ػػيد برن ػ ػػارد م ػ ػػادوؼ

 Madoffالػ ػرئيس الس ػػابؽ لبورص ػػة ناس ػػداؾ ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ال ػػذي أس ػػس ش ػػركة
لالستثمار كانت تقدـ لممودعيف عوائد عالية مف أمواؿ المودعيف الجدد ،وىذه العممية تعرؼ بنظاـ

اليػػرـ أو بػػونزي  PONZIوىػػو أسػػـ مػػف اختػػرع ىػػذه المعبػػة ،واعتػػرؼ مػػادوؼ بس ػرقة ( )50مميػػار
دوالر مف بنوؾ ومشيوريف وجامعات ومؤسسات خيريػة ييوديػة فػي اللالػب ،كمػا أف جرينسػياف فػي

شيادتو أماـ الكونلرس في أكتوبر ( )2008اعترؼ ب نو غالى فػي تقػديره عمػى قػدرة األسػواؽ عمػى
تنظػػيـ نفسػػيا (سػػميماف ،2404 ،ص(50-48؛ وتعتبػػر السياسػػة النقديػػة المتبعػػة مػػف قبػػؿ المجمػػس

االحتياطي الفػدرالي برئاسػة ألػف غرينسػباف (2006-1987ـ) سػببال رئيسػيال النػدالع األزمػات الماليػة
بسبب تمكينيا لمواليات المتحدة األمريكية االستمرار فػي افنفػاؽ بمػا يفػوؽ ناتجيػا المحمػي وبالتػالي

أف تستمر في أف تعػيش عمػى حسػاب مػدخرات الػدوؿ األخػر  ،حيػث ارفػؽ عمميػة تسػييؿ التسػميؼ
إلى خمؽ الجو المفرط في التفاؤؿ غير الواقعي وخمؽ مستنقع مف االستثمارات السامة التي أفسدت

المتسػـ
النظاـ المػالي العػالمي؛ وبػذلؾ اتسػـ النظػاـ المػالي العػالمي بتجسػيده لنظريػة اليػرـ المقمػوب ُ
بعدـ االستقرار إضافة لقياـ وكاالت التصػنيؼ االئتمػاني  Gredit Rating Agenciesبتصػنيؼ

المبػالغ فيػو قػد
السندات العقارية تصنيفال مرتفعال ألنيا صادرة عف بنوؾ كبيرة وقويػة وىػذا التصػنيؼ ُ
تجاىػ ػ ػ ػ ػػؿ المخػ ػ ػ ػ ػػاطر وبالتػ ػ ػ ػ ػػالي كانػ ػ ػ ػ ػػت أداة لتفجػ ػ ػ ػ ػػر األزمػ ػ ػ ػ ػػات الماليػ ػ ػ ػ ػػة (المناصير،الكساسػ ػ ػ ػ ػػبة،
 ،)http://boulemkahel.Yolasite.com/resources،2009وتسػػتند فكػرة خطػػة بػػونزي عمػػى
إعط ػػاء رب ػػح عم ػػى م ػػاؿ ش ػػخص م ػػف م ػػاؿ ش ػػخص أخ ػػر وى ػػذه السياس ػػة أتبعتي ػػا أكب ػػر مؤسس ػػتي

لمعقارات في الواليات المتحدة األمريكيػة وىػي فػاني مػاي وفريػدي مػاؾ ،المتػاف كانتػا موطنػال لسمسػمة

مف الفضائح الكبر فػي الفسػاد المحاسػبي والمػالي ،كػذلؾ اسػتفاد السياسػيوف مػف ذلػؾ؛ حيػث ُعػيف
رئيس مجمس إدارة فاني ماي بعد طرده مػف منصػبو وتوجيػو االتيػاـ لػو بالفسػاد أصػبح مػدير فدارة

وموازنة مكتب الرئيس األمريكي بيؿ كمنتوف ،كذلؾ فإف تمؾ المؤسستيف كانتا مف أكبػر المسػاىميف
لحمالت الكونلرس

(راف دبميو.)http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/1322 ،2008 ،

حي ػػث تلط ػػي تم ػػؾ المؤسسػػػتاف بمفردى ػػا مخ ػػاطر ( )%45م ػػف الق ػػروض العقاري ػػة األمريكيػػػة،

وازدادت وتيرة نموىا باسػتمرار بػالتزامف مػع إللػاء القيػود عمػى المنظومػة الماليػة؛ كانػت المؤسسػتاف عػاـ

(1990ـ) تمتمكػػاف ( )740مميػػار دوالر مػػف القػػروض ،وارتفػػع ىػػذا المبمػػغ ليصػػؿ ( )1250مميػػار دوالر
عػػاـ ( )1995وتخطػػى ( )2000مميػػار عػػاـ ( ،)1999وقبيػػؿ األزمػػة الماليػػة العالميػػة ( )2008بملػػت

قيمػػة القػػروض ( )5400مميػػار دوالر أي مػػا يعػػادؿ ( )%45مػػف ال ػرقـ الشػػامؿ لمقػػروض العقاريػػة فػػي
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف جيػػة أخػػر كانػػت الشػػركتاف تػػدعماف بمفردىمػػا ( )%97مػػف السػػندات
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المرفقػػة بقػػروض الػػرىف العقػػاري (أبػػو بكػػر ،2011 ،ص(372-371؛ وفػػي العػػاـ ( )2004اتيمػػت ك ػالل
ُ
مػف  Mac Freddie& Fannie Maeبتزويػر حسػاباتيا بيػدؼ مػنح عػالوات أكبػر لمػديرييا ،حيػث
بملػػت رواتػػب رؤسػػاء تمػػؾ الشػػركتيف ح ػوالي ( )70مميػػوف دوالر سػػنويال ،واضػػطر مػػدراؤىا الثالثػػة عمػػى

االس ػػتقالة ودف ػػع غ ارم ػػة بقيم ػػة ( )100ممي ػػوف دوالر ،وف ػػي الع ػػاـ (ُ )2006حك ػػـ عم ػػى ش ػػركة
 Freddieب ػػدفع غ ارم ػػة بقيم ػػة ( )3.8ممي ػػوف دوالر لممارس ػػتيا الض ػػلط بص ػػورة غي ػػر ش ػػرعية لمص ػػمحة

Mac

أعضاء في مجمس النواب (بمقاسـ ،2011 ،ص.)10

ويعتب ػػر إف ػػالس ش ػػركة أن ػػروف األمريكي ػػة لمطاق ػػة الب ػػالغ أرس ػػماليا ( )46ممي ػػار دوالر م ػػف أكب ػػر

فضائح الفساد في التاري االقتصادي ،كذلؾ تعتبر موجة المضاربات التي قػاـ بيػا جػورج سػورس عمػى

عمػػالت دوؿ جنػػوب شػػرؽ أسػػيا عػػاـ (1997ـ) أكبػػر عمميػػة اسػػتنزاؼ وسػرقة القتصػػاديات ىػػذه البمػػداف

(عمي ،2009 ،ص.)12

 -9التليرات الدولية مف الكوارث والحروب التجارية واالقتصادية ،والتليرات المحمية في معدؿ التضخـ

(أسواؽ السندات) وأسعار الصرؼ (أسواؽ العمػالت الحػرة) ،وأسػعار األسػيـ وتليػر أسػعار الفائػدة،
وافشػػاعات والمعمومػػات المموثػػة غيػػر الحقيقيػػة ،والمضػػاربة غيػػر محسػػوبة المخػػاطر ،والتقمبػػات فػػي

ش ػػروط التب ػػادؿ ال ػػدولي ،وزي ػػادة حج ػػـ المديوني ػػة عم ػػى الص ػػعيد الع ػػالمي وبموغي ػػا لمس ػػتويات تف ػػوؽ
إجمالي الناتج الحقيقي لمعديد مف اقتصاديات الدوؿ (ىيبة ،2404 ،ص.)35

 -04غياب الرقابة :حيث شجع ىذا اللياب عمى التوسع واففراط في عمميات افقراض واالقتراض في
المؤسسات المالية ،حيث وعمى الػرغـ مػف خضػوع البنػوؾ التجاريػة لرقابػة البنػوؾ المركزيػة إال أف
تم ػػؾ الرقاب ػػة تت ارج ػػع وتنع ػػدـ عم ػػى مؤسس ػػات مالي ػػة أخ ػػر كبن ػػوؾ االس ػػتثمار وسماسػ ػرة الرى ػػوف

العقاري ػػة ،أو الرقاب ػػة المالي ػػة عم ػػى المش ػػتقات المالي ػػة والج ػػدارة االئتماني ػػة مم ػػا يحف ػػز المس ػػتثمريف
لإلقباؿ عمى شراء األوراؽ المالية (أبو شرار ،2402 ،ص(35؛ وخالؿ السنوات األخيرة تشجعت
البنػػوؾ عمػػى التوسػػع فػػي افق ػراض إلػػى درجػػة افف ػراط ،ووصػػمت ديونيػػا إلػػى نسػػب قياسػػية بملػػت

1:31مف احتياطاتيا المالية (العبيدي،2009،ص .)189

 -00ال ػػدورات االقتص ػػادية :وتع ػػود الب ػػدايات التاريخي ػػة ف ػػي تفس ػػير تم ػػؾ ال ػػدورات لالقتص ػػادي الروس ػػي
كونػػدراتيؼ  Kondratieffوتت ػ لؼ دو ارتػػو مػػف مػػرحمتيف ،واحػػدة لالنتعػػاش االقتصػػادي واألخػػر

لمركود االقتصادي وتسمى المػدة بػيف أزمػة اقتصػادية وأخػر بالػدورة الصػناعية (زعػزوع،2013 ،

ص(53؛ وعػػف أىػػـ أسػػباب األزمػػات الماليػػة العالميػػة يػػر الخبيػػر الروسػػي اندريػػو كوبيػػاكوؼ أف
النظػػاـ ال أرسػػمالي يت ػ رجح بػػيف الصػػعود واليبػػوط فػػي كػػؿ مرحمػػة تػػدوـ خمسػػيف عػػاـ ،وأف األزمػػة

االقتصادية ستدوـ لمعاـ ( ،)2015وأنيا ستستمر حتى يتبخر ما ىػو وىمػي افت ارضػي فػي أسػواؽ

المػػاؿ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تخفػػيض قيمػػة الػػدوالر بشػػكؿ ممحػػوظ ،وأف االقتصػػاد العػػالمي لكػػي يخػػرج

م ػػف األزم ػػات ال ب ػػد أف يتج ػػو نح ػػو القط ػػاع الص ػػناعي ب ػػدالُ م ػػف الم ػػالي م ػػف خ ػػالؿ التوج ػػو نح ػػو
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التكنولوجيػػا الطبيػػة الجديػػدة ،وصػػناعة الم ػواد بمواصػػفات محػػددة أو مػػا يعػػرؼ بتكنولوجيػػا النػػانو؛
حيػث شػيدت صػناعة االلكترونيػات الدقيقػة والكمبيػوتر واالنترنػت قػاطرة لالقتصػاد العػالمي خػػالؿ

العقػػود األخيػرة وانيالػػت االسػػتثمارات عمػػى ىػػذه القطاعػػات ،وأف السػػوؽ لػػـ يعػػد بإمكانػػو اسػػتيعاب
تمػػؾ الكميػػات ممػػا أد لتوجيػػو المسػػتثمريف السػػتثماراتيـ خػػارج القطػػاع الصػػناعي وتوظيفيػػا فػػي

مجاالت المضاربة باألسواؽ المالية (سيو ،2010 ،ص.(258

 -02نظػ ػػاـ الض ػ ػرائب فػ ػػي الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة الػ ػػذي يشػ ػػجع عمػ ػػى االقت ػ ػراض واالسػ ػػتيالؾ،
فالمسػػتيمؾ األمريكػػي ىػػو محػػرؾ النمػػو االقتصػػادي العػػالمي ،إذ يمثػػؿ ق اربػػة ( )%70مػػف النػػاتج
القومي افجمػالي األمريكػي ،فالمسػتيمؾ لكػي يحػافظ عمػى مسػتو معيشػتو العػالي بػدأ بػاالقتراض
لش ػراء العقػػارات والسػػيارات والصػػناعات الكماليػػة ممػػا انعكػػس ذلػػؾ عمػػى االقتصػػاد العػػالمي عبػػر

زيادة الطمب عمى منتجات االقتصاديات المتقدمة والصاعدة كالياباف وألمانيا والصيف التي تشػكؿ
الص ػػادرات أكث ػػر م ػػف ( )%40م ػػف ناتجي ػػا المحم ػػي ،ونج ػػـ ع ػػف تقم ػػص حج ػػـ الطم ػػب األمريك ػػي

وانخف ػػاض مع ػػدالت االدخ ػػار لتص ػػؿ إل ػػى ( )%0.6ع ػػاـ ( )2008ح ػػدوث رك ػػود ع ػػالمي (عػ ػزاـ،

 ،2009ص)5؛ ويعتب ػػر المػ ػواطف األمريك ػػي م ػػف أكث ػػر ش ػػعوب الع ػػالـ اعتم ػػادال عم ػػى االس ػػتيالؾ
وينفػػؽ المسػػتيمكوف األمريكيػػوف نحػػو ( )9تريميػػوف دوالر سػػنويال مقارنػػة بنحػػو ( )1تريميػػوف دوالر

لمصػػيف ونحػػو ( )600مميػػار لمينػػود وبسػػبب االسػػتيالؾ المرتفػػع لمم ػواطف األمريكػػي ،فقػػد ت ارجػػع
معػػدؿ االدخػػار بحػػدود ( )%4فػػي الفت ػرة ( ،)2008-2001حيػػث بمػػغ معػػدؿ االدخػػار فػػي الفت ػرة

( )2001-1994ق اربػ ػػة ( ،)%17وليػ ػػذا كػ ػػاف النمػ ػػو األمريكػ ػػي ولفت ػ ػرة طويمػ ػػة مػ ػػدفوعال بازدىػ ػػار
اسػػتيالكي ،ونظ ػ الر لت ارجػػع الطمػػب األمريكػػي (وأىػػـ قنواتػػو االسػػتيالؾ) فكانػػت الخسػػارة كبي ػرة فػػي
االقتصاد العالمي حيث خسػر وخػالؿ األعػواـ ( )2011-2008ق اربػة ( )15تريميػوف دوالر بسػبب

استمرار تداعيات األزمة الماليػة العالميػة (السػعدي ،2011 ،ص)324-322؛ وبالتػالي فاألزمػات
االقتصػ ػػادية مصػ ػػدرىا ومنبعيػ ػػا الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة والتػ ػػي بمػ ػػغ ناتجيػ ػػا افجمػ ػػالي عػ ػػاـ

( )2013ح ػوالي ( )16.8تريميػػوف دوالر ،وىػػو مػػا شػػكؿ ( )%22مػػف النػػاتج العػػالمي الػػذي بمػػغ
لػػنفس العػػاـ ( )74.909تريميػػوف دوالر ،فػػي حػػيف بمػػغ النػػاتج افجمػػالي لمجموعػػة دوؿ البػػريكس:
الص ػػيف ( )9.24تريميػػػوف دوالر ،روسػػػيا ( )2.09تريمي ػػوف دوالر ،الين ػػد ( )1.87تريميػػػوف دوالر،

الب ارزيػػؿ ( )2.24تريميػػوف دوالر ،جنػػوب أفريقيػػا ( )0.35تريميػػوف دوالر )05.80( ،تريميػػوف دوالر
وشػػكمت ( )%21.1مػػف النػػاتج العػػالمي ،وبمػػغ النػػاتج افجمػػالي القتصػػاديات االتحػػاد األوروبػػي

( )12.75تريميػػوف دوالر وشػػكؿ ( )%17مػػف إجمػػالي النػػاتج العػػالمي لمعػػاـ (World ()2013
 ،) p.1-4، September2014،Development Indicators databaseويػر االقتصػادي

األمريك ػػي ب ػػوؿ كروغم ػػاف ،الحاص ػػؿ عم ػػى ج ػػائزة نوب ػػؿ ف ػػي االقتص ػػاد ع ػػاـ ( )2008أف نظ ػػاـ

الضرائب في الواليات المتحدة األمريكية تعتبر سياسة خاطئة بسبب تحمميا مف قبؿ الفقراء وذوي
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الدخوؿ المنخفضة ،حيث أنو وفي عيد الرئيس األمريكي بػوؿ كمينتػوف وفػرت الضػرائب لمحكومػة

االتحاديػػة األمريكيػػة ح ػوالي ( )%82.2مػػف مواردىػػا؛ لكػػف الػػدعـ الُموجػػو لتسػػتفيد منػػو الطبقػػات
االجتماعيػػة الخاصػػة (فئػػة المسػػننيف والفقػراء) لػػـ تتجػػاوز ( )%5فقػػط ،فػػي حػػيف أف أفكػػار مدرسػػة

جانػػب الطمػػب ) (Economics Supply Sideقػػد ربطػػت كػػؿ أزمػػات االقتصػػاد إلػػى ارتفػػاع
تكاليؼ الضرائب ،وىذا يتنافي مع فكر الكينزية التي رأت ب ف األزمات الماليػة واالقتصػادية تعػود

لتراجع حجـ الطمب الفعاؿ في المجتمع

(كروجماف.)http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books ،2007 ،
 -03سوء توزيػع الػدخؿ عمػى الصػعيد العػالمي وانحسػار المنافسػة وتعػرض االقتصػاد ال أرسػمالي لموجػة

مػػف االىت ػ اززات خػػالؿ العقػػود الخمػػس األخي ػرة :حيػػث نمػػا االقتصػػاد العػػالمي بمعػػدؿ  %5سػػنويال
خ ػػالؿ الس ػػتينات والتض ػػخـ بم ػػغ ( ،)%3.6وت ارج ػػع النم ػػو ف ػػي الثمانين ػػات لح ػػدود ( )%2.8اوال ػػى

( )%2.5فػػي التسػػعينات؛ وكػػذلؾ ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة لحػػدود ( )%10.8كمتوسػػط سػػنوي فػػي
الػػدوؿ األوربيػػة ،فػػي حػػيف أف ثمػػار النمػػو فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ذىػػب لعػػدد محػػدود مػػف
الرأسمالييف؛ حيث ارتفع الناتج المحمػي األمريكػي مػف العػاـ ( )1973وللايػة العػاـ ( )1995وبمػغ

( ،)%36وأجػػر العمػػاؿ لػػنفس الفت ػرة ت ارجػػع بحػػدود ( ،)%14وفػػي عقػػد الثمانينػػات ذىبػػت جميػػع

مكاسب العائػدات إلػى ( )%20مػف القػو العاممػة؛ فيمػا حصػؿ ( )%1مػنيـ عمػى نسػبة ()%64

مػػف العوائػػد ،ىػػذه التلي ػرات فػػي طبيعػػة العالقػػة القائمػػة بػػيف التكوينػػات االجتماعيػػة كانػػت بفعػػؿ
العولمػػة والتػػدويؿ الػػدولي قػػد رافقيػػا تضػػاءؿ لالقتصػػاديات الوطنيػػة ،والتحػػوؿ لالقتصػػاد العػػالمي،
وير االقتصادي ليستر ثػرو أنػو فػي القػرف الحػادي والعشػريف لػف تكػوف ىنػاؾ قػوة مييمنػة وقػادرة

عمػػى تنظػػيـ القواعػػد االقتصػػادية العالميػػة بسػػبب تعػػدد األقطػػاب خالف ػاُ لمقػػرف التاسػػع عشػػر الػػذي

ش ػػيد سػ ػػيطرة بريطانيػ ػػا عمػػػى االقتصػ ػػاد العػػػالمي والقػ ػػرف العش ػ ػريف الػ ػػذي شػ ػػيد ىيمنػ ػػة لالقتصػ ػػاد

األمريكي ،ويصؼ ثرو أف سطح األرض االقتصادي يتحوؿ بسرعة لـ تشيد مف قبػؿ أبػدال وتبػرز
طبوغرافية جديدة (مالمح عامة جديدة)  topographyمختمفػة تمامػال وىػي ال مسػاواة عارمػة فػي

كؿ مكاف تقريبال وتفاقمت أكثر منذ العاـ ( ،)1968إذ بدأت الال مساواة فػي االزديػاد ،وفػي سػياؽ
أخر فإف ىناؾ خمؿ مستديـ في أساسيات التجػارة الدوليػة يتمثػؿ بوجػود الفػوائض التجاريػة لميابػاف

مػػف جانػػب والعجػػز التجػػاري األمريكػػي مػػف جانػػب أخػػر ،كػػذلؾ يػػر ثػػرو أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف
األزمات االقتصادية ونمو األصػولية الدينيػة والتمييػز العنصػري وىػي التػي تجػد مكانػال خصػبال فػي

ظ ػػؿ فتػ ػرات الت ارج ػػع وع ػػدـ اليق ػػيف االقتص ػػادييف؛ وأف الق ػػوة ال أرس ػػمالية مص ػػدرىا الث ػػروة والمرك ػػز

السياسػػي وكمييم ػػا يسػػتل ُؿ الديمقراطي ػػة لمص ػػالحيما وبسػػبب ذل ػػؾ ال ييػػتـ ال أرس ػػمالييف الحقيقي ػػوف
لمتفاوت المتنامي في الدخؿ والثروة (الفارس ،2012 ،ص.)123-105
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وفي سياؽ أخر ير سيد قطب أف الدعارة وسائر ما يتصؿ بيا مف خمر وميسر وتجارة رقيؽ

وقػػوداة وسػػقوط مػػروءة وضػػياع شػػرؼ؛ سػػو أعػراض لتضػػخـ الثػػروة فػػي جانػػب وانحسػػارىا عػػف الجانػػب
األخر وعدـ التوازف في المجتمع نتيجة ليذا التفاوت (قطب ،1993 ،ص.)93

وي ػػر الباح ػػث أف م ػػف آلي ػػات إع ػػادة توزي ػػع ال ػػدخؿ والث ػػروة عم ػػي الص ػػعيد الع ػػالمي يكم ػػف ف ػػي

التضخـ (االرتفاع المستمر والممموس في المستو العاـ لألسعار خالؿ فترة زمنية عادة ت خذ سنة) مف
خالؿ قدرة الشركات الصػناعية المتقدمػة ومػف وراءىػا الشػركات الكونيػة الكبػر فػي تحديػد حجػـ افنتػاج

بعيػػدال عػػف قػػو العػػرض والطمػػب وعػػف العوامػػؿ النقديػػة والماليػػة والقطاعيػػة المػػؤثرة فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ

سػػيطرتيا عمػػى أس ػواؽ عوامػػؿ افنتػػاج وم ػوارد الطاقػػة والتػػداوؿ والتوزيػػع والتمويػػؿ والتسػػويؽ وغيرىػػا مػػف

المجػػاالت ذات الصػػمة؛ ويػػر االقتصػػادييف أف التضػػخـ الػػدوري أو الحركػػي كسػػمة مػػف سػػمات النظػػاـ
ال أرسػػمالي تلعبػػر عػػف حركػػة الظ ػواىر ال أرسػػمالية المتجػػددة كاألزمػػات االقتصػػادية التػػي تحػػدث مػػف فت ػرة
ألخر (ىتيات ،2006 ،ص.)39

 1.4مؤش

كمظاى

ما

لمال

لعالم :

توجػػد بعػػض المؤشػرات التقميديػػة التػػي يمكػػف التنبػػؤ مػػف خالليػػا بقػػرب حػػدوث أزمػػة ماليػػة ،منيػػا

يتصؿ بالسياسات االقتصادية الكمية ومنيا ما يتعمؽ بالخصائص الييكمية لألسواؽ المالية والنقدية.

 1.4.5لمؤش

لمتصم بالا ااا

القتصاا

لكم

(النجار ،2449 ،ص:)21-20

حيث ينجـ عف تمؾ السياسات حدوث حالة مػف عػدـ الثقػة لػد المسػتثمريف فػي قػدرة االقتصػاد

الكمي لمدوؿ عمى تحقيؽ مستويات عالية مف االستثمار ،حيث دائمال تتوجو تمؾ االستثمارات إلى المناخ

المالئـ لمنمو  FLY to safetyومف بيف تمؾ المؤشرات:

أ -انخفػػاض نسػػبة النمػػو االقتصػػادي وحػػدوث ركػػود وتبػػاطؤ فػػي معػػدالت النمػػو االقتصػػادي ،بت ارجػػع
الناتج المحمي افجمالي بعد ثبات استق ارره.

ب -ارتفػػاع معػػدالت الفائػػدة عمػػى الودائػػع والقػػروض المحميػػة ،وارتفػػاع نسػػبة القػػروض غيػػر المنتجػػة إلػػى
إجمالي قيمة القروض المحمية ،وانخفاض قيمة االحتياطي النقدي مف العمالت الصعبة.

ت -ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة ،التضػػخـ ،المسػػتو العػػاـ لألسػػعار ،ال ػرقـ القياسػػي لمعجػػز فػػي الحسػػابات
الجارية إلى الناتج المحمي افجمالي.

 1.4.1لمؤش

لألاك ؽ لمال

لمتصم بالخصائص لي كم

ك لنقا :

يمكػػف تمخػػيص أىػػـ المؤشػرات أو المظػػاىر المصػػاحبة لألزمػػات الماليػػة العالميػػة والتػػي أجمعػػت

عمييا العديد مف الدراسات االقتصادية بالنقاط التالية:

أ -اليرولػػة فػػي سػػحب افيػػداعات مػػف البنػػوؾ ألف رأس المػػاؿ جبػػاف ،ونقػػص السػػيولة المتداولػػة لػػد

األف ػراد والشػػركات والمؤسسػػات الماليػػة ،وانخفػػاض مسػػتو التػػداوالت فػػي أسػػواؽ النقػػد والمػػاؿ ممػػا
62

يحدثػػو ذلػػؾ مػػف ارتباكػال وخمػالل فػػي مؤشػرات اليبػػوط والصػػعود ،وىػػذا أد لحػػدوث انكمػػاش حػػاد فػػي
النشاط االقتصادي وفي كافة نواحي الحيػاة ممػا أد لتوقػؼ المقترضػيف عػف سػداد ديػونيـ ،إضػافة
النخفػػاض مسػػتو الطاقػػة التشػػليمية فػػي الشػػركات لػػنقص السػػيولة وتجميػػد الحصػػوؿ عمػػى القػػروض

مػػف المؤسسػػات الماليػػة إال ب سػػعار فائػػدة عاليػػة جػػدال وبػػدوف ضػػمانات كافيػػة ،كػػذلؾ ارتفػػاع حػػاالت
التعث ػ ػػر وافف ػ ػػالس والتص ػ ػػفية الناجم ػ ػػة ع ػ ػػف انخف ػ ػػاض مع ػ ػػدالت االس ػ ػػتيالؾ وافنف ػ ػػاؽ واالدخ ػ ػػار

واالستثمار ،ويرافؽ ذلؾ ازدياد معدالت الطمب عمى افعانػات االجتماعيػة مػف الحكومػة (الكنػدري،

 ،2010ص ،)31ومف مظاىر األزمة المالية ( )2008ىو تسببيا في تحويؿ ( )20مميوف شخص

بالعالـ إلى عاطميف عف العمؿ بحموؿ العاـ ( ،)2009وكاف لذلؾ أث الر كبير عمى الواقع االجتمػاعي

والنفسػػي لألم ػريكييف ،حيػػث أظيػػرت د ارسػػة نش ػرتيا الرابطػػة األمريكيػػة لعمػػـ الػػنفس أف ( )8مػػف بػػيف

( )10أمػ ػريكييف يقول ػػوف أف الحي ػػاة االقتص ػػادية ى ػػي مص ػػدر رئيس ػػي لمت ػػوتر ف ػػي حي ػػاتيـ (بمقاس ػػـ،
 ،2400ص.)9-8

ب -ى ػػروب رؤوس األمػ ػواؿ لمخ ػػارج ،وانيي ػػار العمم ػػة والت ػػي ت ػػؤدي إل ػػى ت ػػدىور أوض ػػاع البن ػػوؾ وت ازي ػػد
خسػػائرىا وتعرضػػيا لعسػػر مػػالي وتنش ػ معيػػا أزمػػات مصػرفية جديػػدة؛ كػػذلؾ تكػػوف أسػػعار الصػػرؼ
غير موجية بشكؿ سميـ ،ويترافؽ مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ارتفاع نسبة الديوف غير القابمػة

لمتحصػػيؿ وانييػػار أسػػعار األصػػوؿ ،وظيػػور الػػدولرة لتعقػػد مشػػاكؿ البنػػوؾ ،وارتفػػاع حجػػـ الػػديوف
الخارجيػة قصػيرة األجػػؿ (األمػواؿ السػاخنة) لمػػا ليػذه الػديوف مػػف أثػر سػمبي عمػػى القطاعػات الماليػػة
وعمى عرقمة قطاع البنوؾ عف أداء وظائفو التمويمية (األسدي ،2009 ،ص.)30

ت -ارتفاع حقيقػي فػي قيمػة العمػالت المحميػة ،االسػتثمار المفػرط فػي العقػارات ،التحػوالت الضػخمة فػي

ظػػروؼ األس ػواؽ الماليػػة الدوليػػة ،ضػػعؼ نظػػـ الرقابػػة وافش ػراؼ عمػػى القطػػاع المػػالي والمص ػرفي،
غيػاب الشػفافية واففصػاح ،ىشاشػة النظػاـ المػالي  ،Fragile oF Financial Structureارتفػاع
نسبة الديوف قصيرة األجؿ إلى االحتياطات الدولية مف النقد األجنبي (غنيـ ،2008 ،ص.)04

 1.5خصائص

ما

لمال

لعالم :

ىناؾ مجموعة مف الخصائص تشترؾ فييا كؿ األزمات ميما اختمؼ شكميا ،ويمكف إبراز تمػؾ

الخصائص بالنقاط التالية:

 -0التعقي ػػد والتش ػػابؾ والت ػػداخؿ ف ػػي عناص ػػرىا وأس ػػبابيا وق ػػو المص ػػالح المؤي ػػدة أو المعارض ػػة لي ػػا،
والمفاجػ ػ ة واس ػػتحواذىا عم ػػى ب ػػؤرة االىتم ػػاـ ل ػػد المنظم ػػات واألفػ ػراد والحكوم ػػات ،وتتس ػػـ ب ػػنقص

المعمومات وعدـ دقتيا ،وتسببيا في بدايتيا لصدمة ودرجة عالية مف التوتر مما ُيضعؼ إمكانيػات
الفعؿ المؤثر والسريع لمجابيتيػا ،وتشػكؿ األزمػة تيديػدال لممبػادئ األساسػية التػي يقػوـ عمييػا النظػاـ
وتؤدي إلى حالة مف القمؽ والتوتر (رزيؽ ،2009 ،ص.)4
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 -2عنص ػػر المفاجػ ػ ة في ػػي تح ػػدث بش ػػكؿ غي ػػر متوق ػػع وى ػػي ح ػػدث سػػريع وغ ػػامض ،وجس ػػامة التيدي ػػد
ومربكػػة لمتخػػذي الق ػرار السياسػػي واالقتصػػادي فػػي الػػدوؿ ،كػػذلؾ ضػػيؽ الوقػػت المتػػاح لمواجيتيػػا
ُ
فاألحداث تقع وتتصاعد بشكؿ متسارع ،وتعدد األطراؼ والقو المؤثرة في حػدوث األزمػة وتطورىػا

وتعارض مصالحيا (سيو ،2404 ،ص.)255

ظيػػور بعػػض القػػو التػػي تػػدعـ األزمػػة وتؤيػػد كػػؿ مػػا يقػػود إلػػى تفاقميػػا ،ومػػف أىػػـ ىػػذه القػػو

أص ػ ػػحاب المص ػ ػػالح المعطم ػ ػػة أو المؤجم ػ ػػة وأص ػ ػػحاب مش ػ ػػكالت س ػ ػػابقة ل ػ ػػـ تع ػ ػػالج مش ػ ػػكالتيـ المالي ػ ػػة
واالقتصادية بصورة جوىرية ،ويؤدي ظيور ىذه القو إلى دعـ شدة وعنفواف األزمة ،وتزداد المطالبات

بض ػػرورة إح ػػداث تليػ ػرات إداري ػػة جوىري ػػة ف ػػي القط ػػاع االقتص ػػادي المعن ػػي باألزم ػػة أو نش ػػاط الوح ػػدة

االقتصادية ،كذلؾ وجود حالة مف الشػعور بالجديػة والعنػؼ وعػدـ قػدرة صػناع القػرار عمػى التعػاطي مػع
األزمة والتعامؿ معيا ،وعدـ ت كدىـ مف جدو ما يبذؿ مف جيود في مواجية ىذه األزمة وىناؾ بعض
متخػػذي القػرار قػػد يمجػ إلػػى التضػػميؿ مػػف أجػػؿ التلطيػػة عمػػى عجػػزىـ وفشػػميـ فػػي مواجيػػة األزمػػة (عبػػد

المطيؼ ،2400 ،ص.)12-11

 1.5.5بعض لمفاى ـ لم تبط با ما

لمال

لعالم

وىنػػاؾ مجموعػػة مػػف المفػػاىيـ التػػي ت ػرتبط بصػػورة أو ب ػ خر بمفيػػوـ ومظػػاىر األزمػػة الماليػػة

العالمية وأىـ ىذه المفاىيـ يمكف إبرازىا بالنقاط التالية (عبد المطيؼ ،2400 ،ص:)18-15

 -0لكا ث  :ىي حادثة كبر ُمدمرة وقعت بصورة فعمية وينجـ عنيا أضػرار فادحػة وخسػائر كبػر فػي
الممتمكات واألرواح ،وقد تكوف ىذه الكارثة ناجمة عف فعؿ الطبيعة (الزلزاؿ -البراكيف -العواصؼ
والسػػيوؿ) أو قػػد تكػػوف بصػػورة فنيػػة يتسػػبب فييػػا افنسػػاف بصػػورة غيػػر عمديػػة ،وتتطمػػب مواجيتيػػا

معونػػات عمػػى مسػػتو الدولػػة ،ويػػنجـ عنيػػا الكثيػػر مػػف الجوانػػب افيجابيػػة كحشػػد طاقػػات الم ػوارد
البشرية وتوحيد الجيود وتعبئة المشاعر مف أجؿ التلمب عمى نتائج الكارثة.

 -2لقك لقاى  :ىي حالة تنشػ غالبػال فػي الوحػدات االقتصػادية عمػى مسػتو منظمػات األعمػاؿ تقػود
إلى افخفاؽ الكبير في المنظمة وتمنعيا مف السموؾ والتصرؼ تجاه ىذه الحالة ،والقوة القاىرة ىي

ظرؼ يصعب التنبؤ بو.

 -3لصام  :تعبر الصػدمة عػف موقػؼ حػاد يػنجـ عػف حػادث غيػر متوقػع ،وتػؤدي إلػى شػعور فجػائي
بالخداع واللدر ،وشعور بافساءة غير المتوقعة ،وتؤدي الصدمة إلى تتابع األحداث بصػورة تعػزز
شعو الر مركبال مف الخوؼ والذعر والدىشة والعجز ،والصػدمة أحػد األعػراض األساسػية الناجمػة عػف

وقػػوع األزمػػات ،وىػػب تحػػدث عنػػدما تنفجػػر األزمػػة بصػػورة فجائيػػة س ػريعة وبػػدوف إنػػذار أو تمييػػد،
وبسبب تداعيات الصدمة عمى اقتصاديات الدوؿ ،برز مسمى إدارة الصدمات ،وىػو أسػموب إداري

جديد يعبر عف كيفية تعامؿ الدولة مع الصدمات ،وأىـ أدواتو ىو أسموب االمتصاص ،ويكوف مف
خ ػػالؿ بن ػػاء ح ػػاجز وق ػػائي إس ػػفنجي لالقتص ػػاد أو الوح ػػدة االقتص ػػادية وتك ػػوف ميم ػػة ى ػػذا الح ػػاجز
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امتصػػاص الصػػدمات ،واالنتقػػاؿ باالقتصػػاد بعػػد ذلػػؾ مػػف مرحمػػة امتصػػاص الصػػدمة إلػػى مرحمػػة
التعاطي مع الصدمة واستيعابيا وتحميميا والتعرؼ عمى جوانب المختمفة.

 -4لمشكم  :ىي باعث رئيسي يؤدي إلى إحداث حالة تستوجب البحث والتحميؿ والتفسير ،وقػد تكػوف
المشػػكمة سػػبباُ فػػي وقػػوع األزمػػة التػػي تعػػاني منيػػا الدولػػة عمػػى مسػػتو االقتصػػاد المحمػػي أو الوحػػدة

االقتصادية ،وعميو فإف كؿ أزمة ناجمة عف وجػود مشػكمة ولكػف لػيس كػؿ مشػكمة تػؤدي إلػى أزمػة،
واألزمات في حقيقتيا ىي مشكالت جوىرية وقويػة وحػادة يػتـ الشػعور تجاىيػا باالنفعػاؿ والضػلوط

الكبر  ،واستمرار ىذه المشكالت ييدد الكياف االقتصادي.

 -5لصػ ع :يعتبػر الصػراع مػف أكثػر المفػاىيـ قربػال لألزمػة الماليػة ،فكثيػر مػف األزمػات يكػوف جوىرىػا
ص ػراع بػػيف ط ػرفيف فػػي المنظمػػة ،أو بػػيف المنظمػػة كطػػرؼ ،وطػػرؼ خػػارج ىػػذه المنظمػػة ،وتػػنجـ
األزمػػات عػػف التعػػارض والتنػػاقض بػػيف ىػػذيف الطػرفيف ،ويكمػػف الفػػرؽ بػػيف األزمػػة والصػراع فػػي أف

الصراع ال يكوف لو نفس الت ثير ونفس حدة وشدة األزمة ،ويكوف الصراع أكثػر وضػوحاُ مػف حيػث

أىدافو واتجاىاتو وأبعاده وأطرافو ،بينما تكوف ىذه العناصر غير محددة وغير معروفة فػي األزمػة،
ويتسػػـ الص ػراع بطبيعػػة شػػبو دائمػػة فػػي منظمػػات األعمػػاؿ والوحػػدات االقتصػػادية ،حيػػث أف ىنػػاؾ

ص ػراعات تتبػػدؿ وتتليػػر بػػيف أط ػراؼ مختمفػػة وبػػيف مسػػتويات متعػػددة ،بينمػػا تبػػدأ األزمػػة وتنتيػػي
بسرعة وتترؾ وتخمؽ وراءىا مجموعة مف النتائج.

مفػػاىيـ أخػػر لألزمػػة الماليػػة العالميػػة :ىنػػاؾ العديػػد مػػف المفػػاىيـ يمكػػف إب ػراز أىميػػا بالنقػػاط

التالية (األشوح ،2010 ،ص:)14-10

 -0مػكطف

مػ  :ىػو منشػ حػدوث األزمػة أو مكػاف انػػدالعيا وتواجػدىا ،ومػوطف األزمػة االقتصػػادية

يتمثؿ في المكاف الذي تولد منو أو المجاؿ التي خرجت منو تمؾ األزمػة ،وقػد يكػوف مػوطف األزمػة

مادي ػال كاألزمػػة الماليػػة العالميػػة أو قػػد يكػػوف مػػوطف األزمػػة غيػػر مػػادي أو أف يكػػوف معنوي ػال ك زمػػة

الثقة بالنظاـ المالي.

 -2مكضع

م  :ىو مكاف أو محػؿ التػ ثر بيػا وافصػابة بسػمبياتيا وبمخاطرىػا ،ومػف تمػؾ المخػاطر

الدالة عمى وجود أزمة ىي النقص الشديد في السيولة المالية أو الركود وتراجع االستثمار.

 -3مظػػػاى

مػػػ  :ىػػي أع ػراض حػػدوثيا والػػدالئؿ والمؤش ػرات عمػػى وجودىػػا وعمػػى طبيعتيػػا وعمػػى

حجميػػا ،ومػػد خطورتيػػا ،وبالتػػالي فػػإف مظػػاىر األزم ػة الماليػػة واالقتصػػادية العالميػػة تتمثػػؿ فػػي
أعػراض ومؤشػرات حػػدوثيا ك زمػػة الثقػػة والتػػي يػػنجـ عنيػػا ىػػروب رؤوس األمػواؿ المصػػابة باألزمػػة

لمخارج وعزوؼ االستثمارات األجنبية عف التدفؽ إلى الداخؿ.

 -4ماببا

م  :ىي العوامؿ التي ساعدت عمى حدوثيا وأدت إلى اندالعيا بشكؿ مباشر أو غير

مباش ػػر ،وم ػػف مس ػػببات األزم ػػات تكاس ػػؿ العمالػػػة الداخمي ػػة ،انخف ػػاض مواص ػػفات وج ػػودة االنتػ ػػاج

المحمي ،البيروقراطية.

65

مػ  :يمكػف أف يػتـ ىػذا مػف أكثػر مػف منظػور كػ ف تكػوف فرديػة أو محميػة أو قوميػة أو

 -5تصػن ؼ

عالمي ػػة ،حي ػػث يق ػػوـ ى ػػذا التص ػػنيؼ باس ػػتخداـ معي ػػار درج ػػة إص ػػابة وش ػػمولية األزم ػػة لألفػ ػراد أو

لممسػػاحات الجلرافيػػة أو المكانيػػة ،كمػػا يمكػػف اسػػتخداـ معيػػار الشػػمولية الزمنيػػة فتصػػبح أصػػناؼ
األزمػة شػاممة ألزمػات قصػيرة األجػؿ أو متوسػطة األجػؿ أو طويمػة األجػؿ ،ويمكػف اسػتخداـ معيػػار
المد الزمني لقياس األزمة وتحديد ما إذا كانت مؤقتة (لفترة محددة ثػـ تنتيػي بعػدىا) أو دائمػة أو

مزمنة ،كما يمكػف اسػتخداـ معيػار شػمولية الجوانػب المصػابة ،حيػث يمكػف أف تكػوف األزمػة جزئيػة
إذا أص ػػابت أح ػػدال وبع ػػض جوان ػػب االقتص ػػاد ،وق ػػد تك ػػوف كمي ػػة إذا انتش ػػرت لتحت ػػو ك ػػؿ جوان ػػب

االقتصاد.

م ػ  :ىػػي النتػػائج والمضػػاعفات المباش ػرة وغيػػر المباش ػرة التػػي يمكػػف أف تصػػيب جػػزء مػػف

 -6آثػػا

االقتصاد أو كمو نتيجة فصابتو باألعراض السمبية ،واالقتصاد قد ُيصاب بآثػار سػمبية قػد تتنػاقض
وتتفاقـ وفقال لمسياسات المتابعة لعالج تمؾ األزمات ومف األمثمة عمى تمؾ ايثار زيادة حدة البطالة
وانتشار الجرائـ االقتصادية.

ومػػف أبػػرز ايثػػار المصػػاحبة لألزمػػات الماليػػة تكمػػف فػػي النقػػاط التاليػػة( :محمػػد زكػػي،2010 ،

ص)119-118

 -0تصػػفية الػػديوف ،وت ارجػػع المبيعػػات وانخفػػاض مسػػتو أسػػعار األصػػوؿ ،واالنخفػػاض فػػي مسػػتويات
األرباح.

 -2االنخفػاض فػػي النػػاتج والعمالػػة ،وتػوالي عمميػػة االنخفػػاض فػػي صػافي الثػػروات التجاريػػة ممػػا يعجػػؿ
ذل ػػؾ ب ػػاففالس ،التش ػػاؤـ وفق ػػداف الثق ػػة ،اكتن ػػاز الم ػػاؿ ،تقم ػػيص المع ػػروض م ػػف النق ػػود ك ػػالقروض
المصرفية ،االنخفاض في معدالت الفائدة االسمية وارتفاع انكماش معدالت الفائدة المعدلة.

 -3مشكمة العجػز عػف سػداد الػديوف بسػبب ت ارجػع الػدخوؿ الحقيقيػة والتػي انخفضػت أثنػاء أزمػة الكسػاد
الكبيػػر فػػي الفتػرة 1932-1929بنسػػبة تراوحػػت  %50-20بينمػػا ظمػػت الػػديوف المسػػتحقة عنػػد نفػػس
المقدرة ليا سابقال.
القيمة الدوالرية ُ
وبخص ػػوص ال ػػدوؿ النامي ػػة ومني ػػا ال ػػدوؿ العربي ػػة ف ػػإف ايث ػػار المترتب ػػة عم ػػى األزم ػػات المالي ػػة

العالمية ومنيا أزمة  2008فإنيا تمر عبر أربع قنوات وىي كالتالي (كامؿ ،2010 ،ص:)195-191
 -لقنػػا

المصػػدرة لمم ػواد الخػػاـ
كلػػى :انخفػػاض الطمػػب عمػػى صػػادرات الػػدوؿ الناميػػة ال سػػيما تمػػؾ ُ

نتيجػػة النخفػػاض الطمػػب العػػالمي وىػػو مػػا يػػنعكس بالسػػمب عمػػى موازنػػات تمػػؾ الػػدوؿ وقػػدراتيا عمػػى
تمويؿ مشاريعيا التنموية وعمى استمرارىا في دعـ اللذاء والحػد مػف الفقػر ،ومثػاؿ عمػى ذلػؾ ت ارجػع

الصادرات العربية أثناء األزمة المالية  2008بنسبة .%30

 لقنػػا لثان ػ  :ت ػ ثير األزمػػة عمػػى المسػػاعدات التنمويػػة التػػي تتمقاىػػا الػػدوؿ الفقي ػرة مػػف قبػػؿ الػػدوؿالصػػناعية ،وألج ػػؿ ذل ػػؾ طالب ػػت منظم ػػة أوكسػػفاـ جمي ػػع الحكوم ػػات والجي ػػات المانح ػػة باالس ػػتثمار
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الز ارعػػي اواعػػداد نظػػـ حمايػػة اجتماعيػػة تسػػتيدؼ حمايػػة األف ػراد األكثػػر فق ػ الر لمحػػد مػػف آثػػار األزمػػة
الماليػػة العالميػػة ،وتعتبػػر األ ارضػػي الفمسػػطينية األكثػػر ت ػ ث الر بسػػبب ت ارجػػع حجػػـ المسػػاعدات التػػي
يتمقاىا الفمسطينيوف مف دوؿ الخميج وأوربا بسبب ت ارجػع الػدوالر والخسػائر التػي ُمنيػت بيػا الواليػات
المتحػدة األمريكيػػة والػػدوؿ األوروبيػػة ،حيػػث أف المؤسسػػات الداعمػػة لمفمسػػطينييف تعتمػػد فػػي تمويميػػا
بنسبة  %10عمى الخارج.

 لقنػػا لثالث ػ  :تقمػػص حجػػـ االسػػتثمارات األجنبيػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة ومػػنح القػػروض ،وي ارفػػؽ ذلػػؾاتج ػػاه االس ػػتثمارات األجنبي ػػة إل ػػى ال ػػدوؿ الت ػػي ل ػػدييا ض ػػمانات أكب ػػر ،وتتس ػػـ ال ػػدوؿ النامي ػػة بع ػػدـ

المقدمة لالستثمارات األجنبية المباشرة.
االستقرار وتراجع الضمانات ُ
 لقنا ل بعػ  :انخفػاض معػدؿ النمػو االقتصػادي حيػث ت ارجػع بنسػبة  %1.9فػي الػدوؿ الناميػة فػيالعاـ  ،2009ويشير البنؾ الدولي أف  %40مف الدوؿ النامية والبالغ تعدادىا  107دولة قػد ت ارجػع
نموىا االقتصادي بسبب األزمة المالية العالمية  ،2008وفي ىذا السياؽ ير روبرت زوليؾ رئػيس

البنؾ الدولي بضرورة االىتماـ بقضايا الفقراء األكثر ت ث اُر بتراجع معدالت النمػو االقتصػادي ويقػوؿ
بيذا الصدد في الوقت الذي يركز فيو العالـ عمى إنقاذ البنوؾ وخطط التحفيز يتعػيف أف ال ننسػى

أف الفقراء ميددوف بصورة أكبر إذا اىتزت اقتصادياتيـ .

 1.6لنظ ا

لمفا لأل ما

لمال

لعالم :

تتع ػػدد النظري ػػات المفسػ ػرة لألزم ػػات المالي ػػة العالمي ػػة ،حي ػػث ظي ػػرت ع ػػدة نظري ػػات ف ػػي الفك ػػر

االقتصادي والرأسمالي التي حاولػت إعطػاء عػدة تفسػيرات لحػدوث األزمػات االقتصػادية والماليػة ويمكػف

تصنيؼ تمؾ األزمات عمى النحو التالي:

 -0نظ ػ ظػػاى لفقاعػػا  :تحػػدث العديػػد مػػف األزمػػات فػػي أسػواؽ المػػاؿ نتيجػػة مػػا ُيعػػرؼ اقتصػػاديال
بظػػاىرة انفجػػار الفقاعػػة  ،bubbleوتُعػػرؼ الفقاعػػة السػػعرية والفقاعػػة الماليػػة أو فقاعػػة المضػػاربة،
وتتكوف الفقاعة عندما يرتفػع سػعر األصػوؿ بشػكؿ يتجػاوز قيمتيػا الحقيقيػة العادلػة عمػى نحػو غيػر

مبرر،وىػػو مػػا يحػػدث عنػػدما يكػػوف اليػػدؼ مػػف ش ػراء األصػػؿ المػػالي ىػػو ال ػربح النػػاتج عػػف ارتفػػاع
األسػػعار ولػػيس بسػػبب قػػدرة ىػػذا األصػػؿ عمػػى توليػػد الػػدخؿ ،فػػي ىػػذه الحالػػة يصػػبح انييػػار أسػػعار

األصؿ مس لة وقت عندما يكوف ىناؾ اتجاىػال قويػال لبيػع ىػذا األصػؿ فيبػدأ سػعره بػاليبوط ،ومػف ثػـ
تحػػدث حػػاالت الػػذعر فػػي الظيػػور فتنيػػار األسػػعار ،ويمتػػد ىػػذا األثػػر نحػػو أسػػعار األسػػيـ األخػػر

سواء في القطاع نفسو أـ القطاعات األخر  ،ويحدث االنييار المفاج في أسػعار األصػوؿ نتيجػة

انفجار فقاعة سعرية تنتج عف بيع وشراء كميات ضخمة مف نػوع أو أكثػر مػف األصػوؿ الماليػة أو
المادية أو األسيـ أو العقارات ب سعار تفوؽ أسعار ىا الطبيعية أو الحقيقية ،ومػف أشػير الفقاعػات

كانت فقاعة الدوت كػوـ (فقاعػات شػركات االنترنػت األمريكيػة عػاـ  )2001حيػث أدت إلػى انييػار
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معظـ شركات االنترنت ،وشكمت فقاعة االنترنت المحرؾ الرئيسي لنشوء ما ُعرؼ بشركات الويب،
وكذلؾ فقاعة الرىف العقاري لمعاـ ( 2008-2007عبد القادر،2010 ،ص .(326-325

 -2نظ ػ م ناػكي  :Minsky's Theoryوفقػال لنظريػة مينسػكي فػإف القطػاع المػالي فػي االقتصػاد
ال أرسػػمالي يتسػػـ باليشاشػػة أو مػػا أسػػماه ( )FinancialFragilityوتختمػػؼ درجػػة ىشاشػػة القطػػاع
الماليباختالؼ المرحمة التي يمر بو االقتصاد مف مراحؿ الدورات االقتصادية ،ومف ثـ تزيد خطػورة

حػػدوث أزمػػة فػػي ذلػػؾ القطػػاع عمػػى االقتصػػاد ككػػؿ ،وتػػدور نظريػػة مينسػػكي فػػي تفسػػير األزمػػات
المالية في النظاـ ال أرسػمالي عمػى أف أي اقتصػاد يمػر بالم ارحػؿ المعروفػة لمػدورة االقتصػادية ،فبعػد

مرور االقتصاد بمرحمة كساد ،تُفضؿ الشركات تمويؿ أنشطتيا بحرص وعػدـ تحمػؿ مخػاطر كبيػرة
فػػي تعامميػػا مػػع القطػػاع المػػالي وىػػو مػػا يسػػمى بالتمويػػؿ المتحػػوط ،وفػػي أثنػػاء مرحمػػة النمػػو ،تبػػدأ
التوقعػػات المتفائمػػة ف ػػي الطفػػو عمػػى الس ػػطح وتتوقػػع الشػػركات ارتف ػػاع األربػػاح ،ومػػف ث ػػـ تبػػدأ ف ػػي
الحصػوؿ عمػى التمويػؿ والتوسػع فػي االقتػراض بػػافتراض القػدرة المسػتقبمية عمػى سػداد القػروض بػػال

أية مشكالت ،وتنتقؿ عدو التفاؤؿ بعد ذلؾ إلى القطػاع المػالي ،ويبػدأ المقرضػوف فػي التوسػع فػي
إقراض الشركات دوف تحوط كافي أو التحقؽ مف قابميػة اسػترداد القػروض مجػددال ،ولكػف بنػاء عمػى

قدرة تمؾ الشركات عمى الحصػوؿ عمػى تمويػؿ مسػتقبمي نظػ الر ألربػاحيـ المتوقعػة ،وفػي ذلػؾ الوقػت
يكوف االقتصاد قد تحمؿ مخاطرة بشكؿ معنوي في نظاـ االئتماف ،وفي حاؿ حػدوث مشػكمة ماديػة

أو أزمػػة ماليػػة القتصػػاد ممػػا يبػػدأ القطػػاع المػػالي فػػي افحسػػاس بػػالخطر ممػػا يػػؤثر عمػػى قابميتػػو
لإلقػراض ،األمػػر الػػذي يػػؤثر بػػدوره عمػػى قػػدرة المؤسسػػات االقتصػػادية المختمفػػة مػػف سػػداد التزاماتيػػا
الماليػػة ،وتبػػدأ األزمػػة الماليػػة التػػي ال يسػػتطيع ضػ األمػواؿ فػػي االقتصػػاد المعنػػي بحميػػا ،وتتحػػوؿ
إلى أزمة اقتصادية تؤدي لحدوث كساد (عبد الحميد ،2404 ،ص.)192

 -3نظ ػػػ لػػػاك

القتصػػػاا  :حي ػػث يش ػػير مص ػػطمح ال ػػدورة االقتص ػػادية إل ػػى تكػػرار ظ ػػاىرة معين ػػة،

ويعرفيا  pagonبذلؾ التتػابع مػا بػيف مرحمػة القمػة والقػاع أو تمػؾ التقمبػات التػي تػؤثر عمػى مجمػؿ
النشاط االقتصادي لمدوؿ ككؿ ،ويمكف التمييز بيف أنواع الدورات االقتصادية حسب مػدتيا الزمنيػة
إلػػى الػػدورة الصػػلر أو دورة كيتشػػف ومػػدتيا  40شػػي الر ،دورة األعمػػاؿ أو دورة جػػابمر ومػػدتيا 10

سػػنوات وتتكػػوف مػػف  4م ارحػػؿ وىػػي التوسػػع (وىػػي المرحمػػة األولػػى مػػف دورة األعمػػاؿ الناتجػػة عػػف
ارتفاع حجـ االنتاج،التضخـ،نمو حجـ القروض) ،واألزمة (والتػي تمثػؿ أقصػى الػدورة تػدوـ بضػعة
أس ػػابيع وتتجم ػػى ف ػػي أزم ػػات مصػ ػرفية وموج ػػة م ػػف االفالس ػػات) ،والكس ػػاد (يتمي ػػز ب ػػالركود وت ارج ػػع

االنتػػاج) ،عػػودة التوسػػع(والتي تعبػػر عػػف أدنػػى الػػدورة) ،وأخي ػ الر الػػدورة الطويمػػة أو دورة كونػػدراتيؼ
ومػػدتيا تزيػػد عػػف  50سػػنة وقػػدمت العديػػد مػػف المػػدارس عػػدة تفسػػيرات لتمػػؾ الػػدورة ومنيػػا المدرسػػة

الميبرالي ػػة الت ػػي رك ػػزت عم ػػى االبتك ػػارات ودور المق ػػاوليف ،بينم ػػا رك ػػزت المدرس ػػة الماركس ػػية عم ػػى
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معػػدالت ال ػربح وص ػراع الطبقػػات ،أمػػا المدرسػػة النقديػػة ركػػزت عمػػى شػػروط خمػػؽ النقػػود (موسػػى،
 ،2449ص.(11-3

ويرتبط مفيوـ نظرية الدورة االقتصادية باألزمات المالية مف خالؿ أف الدورة االقتصادية ناجمة

عف صدمات حقيقية تمس العرض والطمب والمتليرات المالية ،وحاوؿ  Minskyتفسير ذلؾ مف خالؿ

مػػا يسػػمى العالقػػة مػػا بػػيف دورة األعمػػاؿ وىشاشػػة القطػػاع المػػالي وىػػي فرضػػية عػػدـ االسػػتقرار المػػالي
' financial instability hypothesis " FIHوالتي تقوـ عمى مبدأ رئيسي وىو سموؾ االقتصادييف

تجاه كػالل مػف السػيولة والػديف ،ويالحػظ  Minskyأف تليػر سػموؾ المؤسسػات يكػوف مسػتقالل عػف إرادة

البنػػؾ المركػػزي؛ حيػػث يػػنجـ عػػف ىػػذه التليػرات ارتفػػاع حجػػـ النشػػاط االقتصػػادي الػػذي ُيمػػوؿ مػػف طػػرؼ
الجياز المصرفي بواسطة االبتكارات المالية والمتمثمة أساسال في السيولة العاطمة (وىي النقود الموجػودة
فػي االقتصػػاد وال تسػاىـ فػػي المبػادالت والتػػي ت خػػذ مفيػوـ عمػػى مسػتو االقتصػػاد الكمػي فقػػط) ،ويعتبػػر

 Minskyأف الجيػػاز المػػالي والنقػػدي قػػادر عمػػى ممػ الفػػارؽ الموجػػود مػػا بػػيف االسػػتثمار واالدخػػار ،إذ
يكفي أف يقوـ مالكي النقود العاطمة بشراء االبتكارات المالية لمم ىذا الفارؽ ،فيترتب عػف ىػذه العمميػة

انخفاض السيولة في االقتصاد بمعنى(انخفاض السيولة العاطمة ونسبة السيولة  /األوراؽ المالية) ،وفػي
تمػؾ الحالػة تمػتص االبتكػارات الماليػة السػيولة العاطمػػة التػي مػف شػ نيا أف تضػعؼ الجيػاز المػالي ،بمػػا

أف حج ػػـ االلت ازم ػػات ترتف ػػع رغ ػػـ بق ػػاء كمي ػػة النق ػػود ثابت ػػة ،وعمي ػػو تعتب ػػر مش ػػكمة الس ػػيولة بالنس ػػبة إل ػػى
 Minskyعامػؿ أساسػي فػػي عػدـ االسػتقرار المػػالي ،ومػف جيػػة أخػر ظيػور االبتكػػارات الماليػة يػػؤدي
إلى ارتفاع نسبة الديوف /القيمة الصافية والتي تؤدي بدورىا إلى مشكمة المديونية.

 -4نظ

لمبا ا  :Game Theoryوتسمى كذلؾ بمباريات التنسيؽ بيف الالعبيف في األسػواؽ

الماليػػة  Coordination Gamesإذ تؤكػػد أدوات التحميػػؿ االقتصػػادي عمػػى وجػػود عالقػػة موجبػػة
بػػيف الق ػ اررات التػػي يتخػػذىا المتعػػامموف االقتصػػاديوف (المضػػاربوف ،المسػػتثمروف) ،فقػػد يكػػوف ق ػرار

المسػػتثمر فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف باتخػػاذ االتجػػاه الػػذي يتوقػػع ىػػذا المسػػتثمر أف يتخػػذه ايخ ػريف،
بمعنى أخر قد يكوف قرار شراء أصؿ ما؛ بناءال عمى التوقع ب ف قيمػة ذلػؾ األصػؿ سػتزداد ،وأف لػو

القػدرة عمػى توليػد دخػؿ مرتفػع ،بينمػا فػي حػاالت أخػر قػد يتخػذ المسػتثمر القػرار ذاتػو نظػ الر لتوقعػو
قيػػاـ المسػػتثمريف ايخ ػريف ب خػػذ ذات الق ػرار ،ومػػف أشػػير النمػػاذج الرياضػػية فػػي تفسػػير ذلػػؾ ىػػو
نموذج بوؿ كروجماف Paul Krugmanويستخدـ في تفسير أزمات العممة ،حيث قػد يحػتفظ نظػاـ
سعر الصرؼ الثابػت باسػتق ارره لفتػرة طويمػة ،ولكػف قػد يحػدث لػو انييػار سػريع لمجػرد وجػود عوامػؿ

تؤدي إلى توقع ايخريف انخفاض سعر الصرؼ ،ومف ثـ يبدأ السعر في االنخفػاض ربمػا االنييػار

معال ،وتعود بدايات ىذه النظرية إلى فوف نيوماف  Von Nummanالذي ابتكر المفاىيـ الرياضية
لنظرية المباريػات فػي العػاـ 1928ـ ووصػفيا وصػفال دقيقػال فػي مؤلػؼ عممػي عػاـ 1944ـ ،ويقصػد

بالمبػػاراة موق ػؼ مػػا يختػػار فيػػو أثنػػيف أو أكثػػر مػػف صػػانعي الق ػرار بػػدائؿ أو اسػػتراتيجيات مختمفػػة،
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وتت ثر نتائج المباراة بكؿ البدائؿ المتخذة مجتمعة ،فمثالل عندما تواجو أحد افدارات مشكمة صنع

الق ػرار فػػي ظػػؿ تنافسػػية تتسػػـ بتنػػاقض مواقػػؼ المتنافسػػيف وتعػػارض مصػػالحيـ ،فػػإف عمميػػة اتخػػاذ
القرار المناسب تصبح صعبة في مثؿ ىذه الظروؼ ،ألف نتػائج القػرار وأثرىػا ال تعتمػد عمػى القػرار

المتخػػذ فقػػط ،بػػؿ تت ػ ثر أيض ػال بنتػػائج الق ػ اررات التػػي يتخػػذىا المنافسػػوف ،وعمػػى ىػػذا األسػػاس إذا تػػـ
اعتبار مشكمة تحميؿ القػرار التػي تواجػو افدارة فػي ظػؿ ىػذه الظػروؼ التنافسػية ،بمثابػة مبػاراة بػيف

افدارة صانعة القرار وبيف المنافسيف ايخريف ،فإنو يمكف القػوؿ أف جميػع المتنافسػيف يبحثػوف عػف

تعظػػيـ مكاسػػبيـ ،والمبػػاراة فػػي ىػػذه الحالػػة تتوقػػؼ عمػػى الخطػػط واالسػػتراتيجيات التػػي يتخػػذىا كػػؿ
منافس وتصبح المشكمة ىي اتخاذ قرار يتعمؽ بالمصالح المتعارضة ،وحؿ مثػؿ ىػذا التعػارض ىػو

محػػور اىتمػػاـ نظريػػة المباريػػات وذلػػؾ مػػف خػػالؿ فيػػـ اسػػتراتيجيات المتنافسػػيف وتحميػػؿ احتماالتيػػا

المختمفػ ػػة ،واتخػ ػػاذ الق ػ ػرار المناسػ ػػب لمقابمػ ػػة المواقػ ػػؼ المختمفػ ػػة لمخصػ ػػـ إلػ ػػى جانػ ػػب البحػ ػػث عػ ػػف
االستراتيجيات التي تعظـ مكاسب صػانع القػرار إلػى أقصػى حػد أو تخفػيض خسػائره إلػى أدنػى حػد

(العقوف ،2403 ،ص.(35-34

 -5لتفا لكالا كي لأل ما لمال ُ :يعتبر االقتصادي سيسػموندي Sismondiمػف األوائػؿ الػذيف
وضػػعوا نظريػػة األزمػػات فػػي النصػػؼ األوؿ مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر بعػػد أف انسػػم عػػف المدرسػػة
الكالسيكية التػي كػاف ينتمػي إلييػا ،ووجػو انتقػادات إلػى سػاي Sayصػاحب قػانوف المنافػذ  ،حيػث

بػ ػػيف سيسػ ػػموندي أف ىػ ػػذا التوجػ ػػو يسػ ػػتند إلػ ػػى دور اليػ ػػد الخفيػ ػػة التػ ػػي تضػ ػػمف ضػ ػػبطال آلي ػ ػال لمحيػ ػػاة

االقتصادية ،ولـ ي خذ بعيف االعتبار لظاىرةاففراط في افنتاج  Surproductionالتي تؤدي إلػى

األزمػػات ،ولقػػد اىػػتـ معظػػـ الكالسػػيؾ بتفسػػير أزمػػات افف ػراط فػػي افنتػػاج ،حي ػث بػػيف كػػؿ مػػف أدـ
سميث ودافيد ريكاردو وتوماس مػالثوس أف األزمػات االقتصػادية ال يمكػف حػدوثيا ،كمػا جػاء جػوف
باتيستساي مف خالؿ قانوف المنافذ ليؤكد استحالة األزمػات والػذي يسػتند إلػى أف كػؿ عػرض يخمػؽ

الطمب الخاص بػو ،حيػث يفتػرض أف النظػاـ ال أرسػمالي مػزود بآليػة تخمػؽ لػو التػوازف التمقػائي وىػذه
ايلية تتحقؽ بفضؿ وجود نوعيف مف األثماف ،أحػدىما يوجػد فػي السػوؽ النقديػة وىػو معػدؿ الفائػدة

والثػػاني يوجػػد ف ػػي سػػوؽ العم ػػؿ وىػػو مع ػػدؿ األجػػور ،والشػػيء نفس ػػو بالنسػػبة لألزم ػػة النقديػػة في ػػي
األخػػر ال يمكػػف حػػدوثيا ألف النقػػود معدنيػػة والمعػػدف ىػػو الػػذي يخػػزف القيمػػة وىػػي أيضػال خاضػػعة

ويرجػع الكالسػيؾ انػدالع األزمػات ذات الطػابع النقػدي
لقانوف تساوي العرض والطمػب عمػى النقػودُ ،
والمالي إلى سببيف أساسييف (العقوف ،2403 ،ص:(27-26
أ -السػػبب األوؿ يتمثػػؿ فػػي دوراف األوراؽ النقديػػة محػػؿ العممػػة المعدنيػػة ،حيػػث أولػػى ك ػالل مػػف سػػميث
وريكػػاردو أىميػػة كبي ػرة ليػػذه الظػػاىرة ،ويػػروا أنػػو فػػي الوقػػت الػػذي تكػػوف فيػػو كميػػة األوراؽ النقديػػة

المتداولػػة غيػػر متوافقػػة تمامػال مػػع كميػػة الػػذىب الموضػػوعة فػػي احتياطػػات البنػػوؾ المصػػدرة لمعممػػة،

فإنيا تتعرض لممخاطر.
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ب -السبب الثاني يتمثؿ في تدخؿ الدولة في المجاؿ النقدي ،إذ يعتبر الكالسيؾ عمومال أف كؿ ما تقوـ
بو الدولة يس إلى أداء القوانيف الطبيعية لالقتصاد ،وبالتالي تػوفر الفػرص لمخمػؿ واألزمػات ،ويػر

سميث أنو ميما تكف النيات الحسنة ألشخاص الحكومة وميما يكف مستو كفاءتيـ فإف مصالحيـ

الخاصة تتلمب عمى المصمحة العامة ،وعميو فإف األزمػات عنػد الكالسػيؾ تحتػؿ مكانػة ثانويػة رغػـ

إدراكيـ لوجودىا.

 -6نظ ػ ت جػػع معػػاال

بػػاح (معػػاؿ لعائػػا) :يػػر بعػػض االقتصػػادييف أف ت ارجػػع األربػػاح كػػاف

السبب الرئيسي لألزمات االقتصادية التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية لمفترة 1986-1945ـ،

وأف ت ارجػػع معػػدالت الػربح خػػالؿ ىػػذه الفتػرة الػػذي دفػػع إلػى تحديػػد عامػػؿ الفاعميػػة لمنظػػاـ افنتػػاجي

كػػاف عػػامالُ أساسػػيال لحػػدوث األزمػػة بينمػػا الصػػدمات الخارجيػػة كارتفػػاع أسػػعار الػػنفط الخػػاـ مجػػرد

ش ػ اررة لنشػػوب األزمػػة ،أي أف نمػػط افنتػػاج ال أرسػػمالي قػػد أد لت ارجػػع معػػدالت ال ػربح ،والصػػدمات

الخارجي ػػة تع ػػد عام ػػؿ ث ػػانوي لنش ػػوب األزم ػػة ،ولق ػػد فس ػػر ع ػػددال م ػػف االقتص ػػادييف أف ت ارج ػػع أرب ػػاح
افنتاجية يعود لألسباب التالية (طاقة ،2009 ،ص:(12-11

أ -انفجار أزمة العمؿ في منتصؼ القرف العشريف وتلير سوؽ العمؿ النوعي مما تسبب بزيادة التكمفة
األجرية لإلنتاج.

ب -تػػدخؿ الدولػػة المت ازيػػد والمتمثػػؿ بحصػػة النفقػػات العامػػة (نفقػػات الدولػة ،السػػمطات المحميػػة ،الضػػماف
االجتماعي) إلى الناتج المحمي افجمالي.

ت -تزايد العمؿ غير المنتج بسبب أنػو غيػر مػدفوع األجػر مػف ال أرسػمالي وبالتػالي ال يولػد قيمػة مضػافة

لمتراكـ وال يمكف أف يحقؽ أرباح ،إضافة لتلير بنية ومواقع القطاعات االقتصادية بيف فترة وأخر ،

حي ػػث تناقصػ ػت األرب ػػاح ف ػػي الس ػػنوات األخيػ ػرة ف ػػي قط ػػاعي الص ػػناعة والز ارع ػػة وب ػػرز دور قط ػػاع
الخدمات بسبب ارتفاع نسبة عدد المشتلميف فيو مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخر .

أما تحميؿ مدرسة اقتصاديات جانب العرض ألزمات النظاـ الرأسمالي فإنيػا تػر أف ال أرسػمالية

كنظاـ اجتماعي ال تنطوي عمى آليات داخمية تعرضيا ألزمات إفػراط فػي افنتػاج بحكػـ إيمػانيـ بقػانوف

ساي لممنافذ ،وير أنصار تمؾ المدرسة أف الثروة في االقتصاد القومي ىي دائمال تكفي لشػراء منتجػات
لذلؾ تكوف القوة الشرائية والقوة افنتاجية في حالة توازف دائـ ،ولمػتخمص مػف األزمػات االقتصػادية تمجػ

تمؾ المدرسة إلى زيادة افنتاج والعرض الحقيقي مف السمع والخدمات.

 -7لتفاػػ

لما كاػػي لأل مػػا

لمال ػػ  :قػػاـ مػػاركس بتحميػػؿ األزمػػة مػػف وجيػػة نظػػر سوسػػيولوجية

وتاريخية ،وأساس ىذا التحميؿ يجد جذوره في فمسػفة مسػتوحاة عػف ىيجػؿ ،وقػد بػيف مػاركس أنػو ال
وجود لقوانيف اقتصادية أزلية ،وأف تصرفات المتعػامميف األفػراد نظػ الر لتعارضػيا وتوجػو كػؿ فػرد إلػى

تحقيػػؽ أرباحػػو الخاصػػة يػػؤثر سػػمبال عمػػى المجتمػػع وتػػؤدي إلػػى نتػػائج عكسػػية ،ووفقػال لكػػارؿ مػػاركس

فػػإف األزمػػات االقتصػػادية ىػػي أزمػػة فػػيض أو إف ػراط فػػي افنتػػاج وىػػي أزمػػات نش ػ ت فػػي ظػػروؼ
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أسػموب افنتػاج ال أرسػمالي وىػي ال تتكػرر إال فػي ظمػو ،وتكمػف أسػباب األزمػات فػي طبيعػة أسػػموب

االنتػػاج ال أرسػػمالي وتتحػػدد وفقػال لمقػوانيف والتناقضػػات المميػزة لػػو ،كمػػا أف األزمػػات االقتصػػادية وفقػال
لمنظرية الماركسية عدة خصائص فيي أزمات حتمية ال مفر منيػا ،وىػي اجتماعيػة بمقػدار مػا ىػي

اقتصادية ،ومليرة لمبنية عمى األقػؿ إف لػـ تكػف مزيمػة ليػا ،وىػي فوضػى واختنػاؽ األسػواؽ اوافػالس
وبطالػػة ،تتك ػػرر األزمػػة عم ػػى نح ػػو دوري لدرجػػة م ػػا فػػي االقتص ػػاد ال أرس ػػمالي ،أمػػا األزم ػػة النقدي ػػة

والمالية الرأسمالية ترجع وفقال ليذه النظرة إلى احتداـ مجموعة تناقضات الرأسمالية المعاصرة ،ومػف

بيف تمؾ التناقضات يمكف افشارة أليو بالنقاط التالية (العقوف ،2403 ،ص:(29-28

أ -التناقضات المرتبطة باحتداـ الصراع في مجاؿ العالقات االقتصادية الدولية بػيف م اركػز افمبرياليػة
نتيج ػػة لنف ػػاد ق ػػانوف تف ػػاوت التط ػػور االقتص ػػادي والسياس ػػي ف ػػي البم ػػداف ال أرس ػػمالية ،وك ػػذلؾ احت ػػداـ

التناقض ػػات ب ػػيف ال ػػدوؿ ال أرس ػػمالية المتقدم ػػة م ػػف جي ػػة والبم ػػداف النامي ػػة م ػػف جي ػػة أخ ػػر  ،وانعػ ػزاؿ
ال أرسػػمالي المالػػؾ وانص ػرافو عػػف االشػػتراؾ فػػي تسػػيير العمػػؿ بصػػفة عامػػة (انفصػػاؿ الممكيػػة عػػف

افدارة).

ب -التناقضػات والن ازعػػات االجتماعيػة واالقتصػػادية ،فمػثالل شػػدة األزمػة النقديػػة فػي التسػػعينات قػد جػػرت
ف ػي ظ ػػروؼ التض ػػخـ الم ػػالي المت ازي ػػد لم ػػدوالر مػػف خ ػػالؿ افص ػػدار المف ػػرط لمنق ػػود الورقي ػػة لتلطي ػػة
النفقػػات الحربيػػة فػػي فيتنػػاـ ،ويعتبػػر سػػباؽ التسػػمح السػػبب الرئيسػػي فػػي اليػزات التػػي تجتػػاح المجػػاؿ
المػػالي والنقػػدي وىػػو دليػػؿ عمػػى عػػدـ اسػػتقرار االقتصػػاد ال أرسػػمالي ،ويتمثػػؿ بشػػكؿ أساسػػي فػػي نمػػو
مديونية الدوؿ وانخفاض القدرة الشرائية لمعمالت والتذبذب المستمر فػي سػعر العممػة ،وعجػز ميػزاف

المدفوعات.

ويػ ػػر كػػػارؿ مػػػاركس أف السػػػبب الرئيسػ ػػي لحػػػدوث األزمػ ػػات ى ػػو وج ػػود تنػ ػػاقض فػ ػػي افنتػ ػػاج

الرأسمالي أي التناقض بيف الطابع االجتماعي لإلنتاج والممكية ال أرسػمالية لوسػائؿ افنتػاج ،كػذلؾ وجػود
تناقض بيف افنتاج واالستيالؾ في االقتصاد الرأسمالي ،وتر النظرية الماركسية أف تحميؿ التناقضات

العميقة المالزمة لجوىر أسموب افنتاج الرأسمالي ُيظير كيػؼ يػتـ االنتقػاؿ مػف إمكػاف حػدوث األزمػات
إلى حتميػة األزمػات فػي ظػؿ ال أرسػمالية وفػي االشػتراكية يحػدث االنكمػاش نتيجػة تحديػد أىػداؼ لمخطػط
االقتصػػادية المقتصػ ػرة عم ػػى اس ػػتخداـ جمي ػػع المػ ػوارد المتاح ػػة أو ألف افنف ػػاؽ افجم ػػالي أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة

افنتاج افجمالي ،أما في البمداف النامية فيمكف أف ُيظير االنكماش ردة فعػؿ لمسياسػة اليادفػة إلػى رفػع
معدالت التنمية ب ساليب تضخمية مما ال تستجيب لو البنية االقتصادية واالجتماعية فيحػدث االنكمػاش

(الكندري ،2404 ،ص.)23

ويمكف التخفيؼ مف حدة األزمات االقتصادية الناتجة عف ميػؿ متوسػط الػربح لالنخفػاض عمػى

المد الطويؿ مف خػالؿ تصػدير رؤوس األمػواؿ لمخػارج؛ ويحمػؿ كػارؿ مػاركس فػي مؤلفػو رأس المػاؿ

صػػدر ال أرسػػماؿ إلػػى الخػػارج فيػػذا
الػػدوافع االقتصػػادية لتصػػدير رأس المػػاؿ لمخػػارج حيػػث أر إنػػو إذا ُ
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يحدث ،ألنو في الخارج يستطيع أف ُيستثمر بنسبة أرباح أعمى  ،أما لينيف في مؤلفو افمبريالية أعمػى
مراحؿ الرأسمالية فير أف الدافع االقتصادي لتصدير رؤوس األمواؿ مف الدوؿ افمبريالية إلػى الخػارج
وكتب :وما ظمت الرأسمالية رأسمالية ،ال يوجو فيض رأس الماؿ إلى رفع مستوي معيشة الجمػاىير فػي
بالد معينة ألف ذلؾ يعني تخفيض أرباح الرأسمالية ،بؿ يوجو إلى رفع األرباح عف طريؽ تصدير رأس

المػػاؿ إلػػى الخػػارج ،إلػػى الػػبالد المت ػ خرة ألف ال ػربح عػػادة مرتفػػع فػػي ىػػذه البمػػداف المت ػ خرة ،ألف رؤوس
األمػ ػواؿ قميم ػػة وأس ػػعار األرض منخفض ػػة نس ػػبيال واألج ػػور زىي ػػدة والخام ػػات رخيصة(.س ػػعد،1989 ،ص

.)64
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ص:)327-326

كبػ  ،لجشػع ،لقط ػع ،لاػ كل ل ئػا  ،أثػ لعػاكل) (عبػد القػادر،2404 ،

أ -نظرية األحمؽ األكبر :Greater Fool Theoryيكمف جػوىر ىػذه النظريػة أف أزمػة أسػواؽ المػاؿ
(الفقاعة) تحدث نتيجة أفعاؿ المضاربيف بشراء أصوؿ ب سعار أعمى مف قيمتيا الحقيقية العتقادىـ
ب نيـ سوؼ يتمكنوا مف بيػع ىػذه األصػوؿ ب سػعار إلػى مضػاربيف آخػريف (حمقػى) وتسػتمر الفقاعػة

طالمػػا بقػػى حمقػػى عنػػدىـ االسػػتعداد لش ػراء األصػػوؿ ب سػػعارىا العاليػػة ،وتتوقػػؼ الفقاعػػة عنػػد أخػػر

أحمؽ (األحمؽ األكبر) الذي لف يجد مف يشتر منو األصؿ بسعر مرتفع.

ب -نظريػػة الجشػػع :Greedطبق ػال لتمػػؾ النظريػػة فػػإف المسػػتثمريف الجشػػعيف سػػوؼ يميمػػوف إلػػى اسػػتقراء
العوائد االستثنائية لطائفة معينة مف األصوؿ ،وىو األمر الذي يجعميـ يستثمروف في المزايدة عمى

شراء األصوؿ األكثر خط الر لمحصوؿ عمى أقصى عائد.

ت -نظرية القطيع  :Herdingتقوـ ىذه النظرية عمى ميؿ المستثمريف بالشراء والبيع في اتجاه السوؽ،
ويمعػب كػالل مػف المسػػتثمر األجنبػي والمسػتثمر المحمػػي دو الر ىامػال فػي تفجػػر األزمػة الماليػة ،وبعػػض

الد ارسػػات تػر أف المسػػتثمر المحمػػي ىػػو أوؿ مػػف ييػػرب عنػػد حػػدوث األزمػػة ألنػػو يمتمػػؾ معمومػػات
أكثػػر مػػف المسػػتثمر األجنبػػي ،وفػػي اللالػػب فػػإف المسػػتثمر األجنبػػي يتبػػع المسػػتثمر المحمػػي :أي أف
المستثمريف األجانب يكونوف عرضة لسموؾ القطيع أكثر مف المستثمريف المحمييف.

ث -نظرية السيولة الزائدة  :Liquidityحيث تمعب السيولة الزائدة الناتجة عف زيادة الػدخوؿ أو سػيولة
االئتمػاف مػػف األجيػزة الماليػػة إلػػى التشػػجيع عمػػى شػراء األصػػوؿ عاليػػة السػػعر ،أو باختصػػار عنػػدما

تطارد كمية أمواؿ كبيرة عددال مف األصوؿ المالية.

 -9أث لعاكل  :Contagion Effectأي أف انتقاؿ األزمػات الماليػة – مثػؿ تمػؾ األزمػات الخاصػة
ب سعار العممة أو انييار أسواؽ األسػيـ -وانتشػارىا مػف دولػة ألخػر  ،ويختمػؼ االقتصػاديوف حػوؿ

ما إذا كاف حدوث األزمة في أكثر مف دولػة فػي الوقػت ذاتػو نتيجػة االنتشػار غيػر المبػرر لمعػدو ،

أـ بسػػبب مشػػكالت حقيقيػػة تعػػاني منيػػا االقتصػػاديات التػػي انتقمػػت إلييػػا األزمػػة سػواء اختمفػػت تمػػؾ
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األسػػباب فيمػػا بينيػػا أـ تشػػابيت؛ ىػػذا يعنػػي أنػػو عنػػدما تُصػػاب ووؿ اسػػتريت بالرشػػح ُيصػػاب بػػاقي
العالـ بذات الرئة (الجباعي.)http://www.mokarabat.com/studc.htm،2015،
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لاكم نك :تعود ىذه النظرية فسيامات االقتصادي الفرنسي طوماسػلينولي الػذي وصػؼ

حدوث وتفاقـ األزمة بمعبة الدومينو ،إذ يػر طوماسػلينولي أف ىنػاؾ صػفيف مػف قطػع الػدومينو

تـ وضعيا جنبال إلى جنب ،وىناؾ صؼ أخر مف الدومينو تـ وضعو خمفيما ،فإذا وقع الصفاف

األماميػػاف كػػرد فعػػؿ تتػػابعي يسػػقط البقيػػة ،فمػػثالل فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تقػػوـ مؤسسػػات
افقراض بتمويؿ أصوؿ وعقػارات وممتمكػات ألفػراد غيػر قػادريف عمػى الوفػاء بالت ازمػاتيـ الماليػة،

وىػػذا يعنػػي أف قيمػػة القػػروض قػػد ضػػعفت وىػػذا أوؿ دومينػػو فػػي الصػػفيف األولػػيف ،ويضػػاؼ إلػػى
ذل ػػؾ أن ػػو ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة مؤسس ػػات إقػ ػراض تواف ػػؽ عم ػػى إعط ػػاء دي ػػوف تم ػػنح
بموجبيػا أمػواالل ألفػراد يممكػوف عقػا الر ككفالػة أو ضػػمانة لمقػرض ،ولكػف مػع تضػاؤؿ الطمػب عمػػى
العقارات أو الوصوؿ إلى حالة عندما وجود طمب عمى شراء العقارات فإف ذلؾ يؤدي إلى ىبوط

األسعار وىو ما يدفع مؤسسات افقراض لطمب السيولة ،والتعويض مف أولئؾ األشخاص الذيف

ال يممكػوف بالضػرورة مػاالل ،وتبعػال لػذلؾ تبػدأ تمػؾ المؤسسػات فػي المعانػاة مػف أجػؿ الحفػاظ عمػػى
قيمة تمؾ القروض والديوف وىو ما يضعؼ مف قيمتيا في السػوؽ والتعػامالت الماليػة ،وىػذا ىػو

الدومينو الثاني ،ىذه المؤسسات المالية قامت بتحويؿ تمؾ القروض إلى أصوؿ أي أنيػا حولتيػا

إلى منتج جديد يمكف بيعو وشراؤه في البورصة ،ونظػ اُر لكػوف األربػاح المتوقعػة مػف تمػؾ العمميػة

مرتفعة ،فقد أقدمت صناديؽ االستثمار عمى شراء ىذه األصوؿ في البورصة ولكف مع بدء ىذه
األصوؿ في فقداف قيمتيا ،لرغبة صناديؽ االستثمار في التخمص منيا عف طريؽ بيعيػا ،ولكػف
المشكمة التي واجيتيا أنػو لػيس ىنػاؾ مشػتريف باسػتثناء المشػتريف الػراغبيف بشػراء األصػوؿ عنػد

أس ػػعار متدني ػػة؛ وى ػػذا ى ػػو ال ػػدومينو الثال ػػث ،ولتجن ػػب مش ػػاكؿ انع ػػداـ الس ػػيولة ،تق ػػوـ ص ػػناديؽ

االستثمار ببيػع أصػوؿ أخػر تمتمكيػا فػي البورصػة وال عالقػة ليػا بيػذه القػروض وبفعػؿ ذلػؾ –

والسيما التسرع -تيبط قيمة ىذه األصوؿ ،ولكف زيادة عػف ذلػؾ ،فػإف البنػوؾ التػي اشػترت منيػا

ىذه الصناديؽ لتمؾ األصوؿ تخسر الكثير مف أمواليا ،وىذا ىو الدومينو الرابع ،وعميو ستحاوؿ

البنوؾ التػي فقػدت الكثيػر مػف األمػواؿ ،وتعػاني مػف نقػص السػيولة ،مػف الحصػوؿ عمػى األمػواؿ

بواسطة االقتراض مف بنوؾ أخر ،ونظ الر ألف كؿ بنؾ يجيؿ حقيقة وعمؽ المشػكمة الماليػة التػي

يعانييا البنؾ األخر ،فإنو يرفض بالتالي إق ارضػو وذلػؾ يعنػي ت ازيػد عػدد البنػوؾ التػي تعػاني مػف

مشاكؿ السيولة حتى لو كاف وضعيا جيدال وغير مشػمولة باألزمػة ،وىػذا ىػو الػدومينو الخػامس،
وفي حاؿ وجود عدة بنوؾ تعاني مف نقص السػيولة فػإف النشػاط المػالي ككػؿ يتػ ثر ،ولػذلؾ فػإف

البنوؾ المركزية (األمريكي واألوروبية) تقرض تمؾ البنػوؾ أمػواالل ،واليػدؼ مػف ذلػؾ ىػو الحفػاظ
عمى توازف القطاع المالي والمصرفي عمى المد المتوسط ،وىذا ىو الػدومينو السػادس ،ولكػوف
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المتعامموف بالبورصة يحتاجوف دائمال لمسيولة حتى ال يكونوف مضطريف إلى بيع أصوؿ كؿ مرة
ُيطمػػب فييػػا أحػػد مسػػتثمرييـ مػػا ال يسػػتحقو عمػػييـ ،وألف الكثيػػر مػػف أصػػوؿ البورصػػة واألسػػيـ
تنخفض ،فإنيـ يبيعونيا سواء لمحصوؿ عمػى السػيولة أو بفعػؿ الػذعر مػف الوضػع التػي تمػر بػو

السوؽ ،مما يؤدي إلى مزيد مف اليبوط في قيمة تمؾ األصوؿ وىػذا ىػو الػدومينو السػابع ،وىػذه
الحمقات أو قطع الدومينو ىي ما تفسر سبب ىبوط قيمػة األصػوؿ واألسػيـ ومعانػاة البنػوؾ مػنـ

نقص وانحسار السيولة (الموسوي،2011،ص .(179-178
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لك ن

 :أصدر كينز كتابو النظرية العامة لمعمالة والفائدة والنقػد عػاـ 1936ـ الػذي

تضمف نظريتو في األزمة االقتصادية العالمية المعروفة بالكساد الكبيػر ( ،)1932-1929حيػث
بعػػد أف ارقػػب ودرس أزمػػة الكسػػاد وبرنػػامج ال ػرئيس األمريكػػي األسػػبؽ روزفمػػت ()New Deal

عاـ  1933وقدـ كينز تفسي الر ألسػباب األزمػة وطػرؽ معالجتيػا ،حيػث أر أف الػذي يحػدد حجػـ

الطمػػب الكمػػي عمػػى السػػمع والخػػدمات لػػيس األسػػعار ،بقػػدر مػػا ىػػو دخػػؿ المسػػتيمكيف ،اواذا كػػاف
المسػػتيمؾ عػػاطالُ عػػف العمػػؿ وبػػال دخػػؿ ،فػػإف انخفػػاض األسػػعار ال يعنػػي شػػيئال بالنسػػبة إليػػو،
وكذلؾ فإف الذي يدفع أصحاب المنشآت إلى زيادة حجـ التوظيؼ ليس مستو األجور بقدر ما

ىو التوقعات الخاصة بالطمب العاـ ،مما يزيد مف ت زـ مشكمة البطالة وتزايد عدد العاطميف عػف

العمؿ وليس حميا ،وأف الذي يحدد مسػتو النشػاط االقتصػادي بشػكؿ عػاـ لػيس ىػو األجػور أو
األسعار بػؿ ىػو حجػـ الطمػب عمػى السػمع االسػتيالكية واالسػتثمارية ،ولػيس ىنػاؾ طريقػة لزيػادة

ذلؾ إال بزيادة افنفاؽ الحكومي ،ىذا يعني أف كينز طالب بتدخؿ الدولة في الشػ ف االقتصػادي

لمكافحػػة األزمػػة االقتصػػادية المتمثمػػة أساس ػال بالبطالػػة ،ويتضػػمف تػػدخؿ الدولػػة كػػذلؾ االسػػتثمار
العاـ في المشاريع االقتصادية ،وشكمت نظرية كينز ثورة حقيقية فػي الفكػر االقتصػادي ألنيػا لػـ

تكف تنطمؽ مف مفاىيـ اشتراكية ،بؿ كانت تستند لػنفس مفػاىيـ المػدارس الفكريػة فػي االقتصػاد،

وكاف ىدفيا الرئيسي ىو إنقاذ النظاـ الرأسمالي وليس تحطميو (الحمش ،2449 ،ص.)9
 -51نظ ا أخ ل لتفا

ما

لمال

لعالم :

تتع ػ ػػدد النظري ػ ػػات ف ػ ػػي الفك ػ ػػر االقتص ػ ػػادي وال أرس ػ ػػمالي تحدي ػ ػػدال ف ػ ػػي تفس ػ ػػير األزم ػ ػػات المالي ػ ػػة

واالقتصادية ومنيا النظريات التالية( :سالمة والوكيؿ ،2010 ،ص)141-135
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صػػاا ك لتقمبػػا

لجك ػ أك نظ ػ بقػػع لشػػمس  :Sun sopt theoryتعتبػػر ىػػذه

النظريػػة مػػف إسػػيامات  s.Jevonesفػػي العػػاـ 1875ـ ،والػػذي أرجػػع أسػػباب األزم ػات إلػػى ت ػ ثير
افشػػعاع الشمسػػي عمػػى افنتػػاج الز ارعػػي وانعكػػاس ىػػذه التػ ثيرات فػػي القطػػاع الصػػناعي والتجػػاري،
فظيور البقع الشمسية بصػورة دوريػة سػوؼ يػؤدي إلػى تليػر األحػواؿ الجويػة الػذي يعػود ىػو ايخػر

إلػى التػ ثير فػػي افنتػاج الز ارعػػي (توسػعال وانكماشػال) ،وبمػا أف افنتػػاج الز ارعػي لػػو ارتباطػات أماميػػة
وخمفية وآثار استيالكية وصناعية وخدماتية وتجارية فإف التقمبات سوؼ تنتقؿ ليا.
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لاػ ككلكج لأل مػ  :Psychologcal theoryتُرجػع ىػذه النظريػة األزمػات إلػى ردود
 -2لنظ
الفعػػؿ لرجػػاؿ األعمػػاؿ تجػػاه التلي ػرات فػػي المتلي ػرات االقتصػػادية الفعميػػة ،وردود األفعػػاؿ ىػػذه تعػػود
إلػػى أخطػػاء التنبػػؤ  Forecast Errorوالتػػي تتعمػػؽ أسػػبابيا بقيػػاـ النظػػاـ ال أرسػػمالي عمػػى أسػػاس
عمميػػات معقػػدة كثي ػرة وغيػػر مباش ػرة وذات فت ػرات غيػػر قصػػيرة ،كمػػا أف ىػػذا النظػػاـ يقػػوـ عمػػى آليػػة

االنتاج الخاصة ،وتحدث األزمة عندما يكوف مباللة كبيرة مف قبؿ المتفػائميف بػ ف األربػاح المتوقعػة
ستكوف كبيرة،أو مف قبؿ المتشائميف ب ف الخسائر ستكوف كبيرة مستنديف بذلؾ إلى سػموكيـ النفسػي
بعيدال عف االستناد لمحقائؽ العممية الفعمية ،فيؤدي ذلؾ إلى تداخؿ العوامؿ الذي يػؤدي إلػى تليػرات

فػػي تسػػعير األصػػوؿ الماليػػة التػػي يػػنعكس ت ثيرىػػا فػػي المتليػرات الحقيقيػػة وىػػو مػػا حػػدث فػػي معظػػـ
األزمات االقتصادية.

 -3نظ ػ نقػػص الاػػتيالؾ  :under consumption theoryتعػػود ىػػذه النظريػػة لالقتصػػادي
 Hobsenحيػػث قػػدمت أطروحاتػػو عمػػى أسػػاس ضػػرورة تناسػػب الحجػػـ الكمػػي لمنقػػود والقػػوة الشػرائية

لمنقود مع الحجـ الكمي لإلنتاج ،وأنو كمما أدخر المستيمكوف جػزء أكبػر مػف دخػوليـ كممػا أد ذلػؾ
إلػػى قمػػة الطمػػب عمػػى السػػمع االسػػتيالكية فػػي حػػيف أف االدخػػار لػػو تعػػادؿ مػػع االسػػتثمار لمػػا كػػاف

ىناؾ فقداف لمقوة الشرائية

وعرفػت بنمػوذج Harrodالػذي
 -4نظ
لتحم ؿ ل اضػي ُ :Mathematic analysis Theory
يؤكد عمى وجود خمؿ أساسي في النظاـ االقتصادي ،إذ أف األزمة االقتصادية تحصؿ عندما يكوف
معػػدؿ النمػػو الفعمػػي أكبػػر مػػف معػػدؿ النمػػو المرغػػوب فيػػو فتحػػدث أزمػػة عجػػز فػػي افنتػػاج ممػػا يػػدفع
المنتجػػيف بزيػػادة افنتػػاج إلػػى معػػدالت توسػػعية عاليػػة إال المسػػتو الػػذي يصػػبح فيػػو معػػدؿ النمػػو

الفعمي أقؿ مػف معػدؿ النمػو المرغػوب فيػو ،فنتيجػة لػذلؾ يػنخفض االنتػاج ،وترتفػع معػدالت البطالػة
ويحدث الركود االقتصادي.

 -5نظ ػ لمغػػاال ك اف ػ ط فػػي الاػػتثما  :Excessive investment theoryوتُنسػػب ىػػذه
النظرية إلى االقتصػادي السػويدي  G.Castelوالػذي يؤكػد أنػو فػي ظػؿ مرحمػة التطػور االقتصػادي
ال ت ػ تي منتظمػػة ،فػػإف عػػدـ انتظاميػػا سػػيؤدي إلػػى توسػػع كبيػػر فػػي معػػدالت النشػػاط االقتصػػادي،
وتتمثؿ حاالت التوسع الكبيرة ي النشاط االقتصادي في فتػرات الػرواج واالنتعػاش والتػي تنتيػي إلػى

ح ػػاالت الكس ػػاد واالنيي ػػار ،وي ػػر االقتص ػػادي كاس ػػؿ  G.Castelأف اس ػػتمرار التوس ػػع االقتص ػػادي
يؤدي بالنياية إلػى حػدوث أزمػة والسػبب فػي ذلػؾ ىػو التقػديرات الخاطئػة لممنظمػيف وأىػـ المؤشػرات

التي ُيستدؿ مف خالليا عمى وقوع األزمات ىي ارتفػاع سػعر الفائػدة والتػي يتسػـ بانخفاضػو النسػبي
في بداية مرحمة التوسع االقتصادي.

 -6لنظ ػ لا ااػ لأل مػ أك نظ ػ لمػؤ م  :Political theoryحيػث أف التقمبػات واألزمػات
االقتصػ ػػادية ومنيػ ػػا الماليػ ػػة تعػ ػػود إلػ ػػى التالعػ ػػب فػ ػػي السياسػ ػػات االقتصػ ػػادية (الماليػ ػػة -النقديػ ػػة-
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التجارية)المنتيجة لتحقيؽ مصالح سياسية أو انتخابية ،وفي الواليات المتحػدة األمريكيػة فػإف العديػد
مف األزمات االقتصادية التي حدثت تمثؿ انحراؼ إحد أو كمتا السياستيف عف المسارات التي مف

ش نيا المحافظة عمى تحقيؽ االستقرار المتمثؿ بالمحافظة عمى قيمة العممة داخميال أو خارجيال.

 -7نظ

لمعجؿ لمضاعؼ :ويكمػف جػوىر ىػذه النظريػة فػي أف سػبب األزمػات يعػود إلػى الصػدمات

الخارجية التي تتفاقـ بفعؿ المضاعؼ المرتبط بنظرية االستثمار.

 1.7أنك ع

ما

لمال

لعالم :

تعرض االقتصاد العالمي لمعديد مف األزمات المالية واالقتصادية العالميػة ،وتمػؾ األزمػات رغػـ

تنوعي ػػا واختالفي ػػا إال أني ػػا جميعػ ػال تػ ػرتبط ب س ػػاليب افنت ػػاج ال أرس ػػمالي وتحدي ػػدال تعم ػػؽ األزم ػػة البنيوي ػػة

لم أرسػمالية المتمثمػػة ب زمػػة فػيض االنتػػاج ونفػػاد نظريػة الػػدورات االقتصػػادية وىػي الشػػكؿ الطبيعػػي لمنظػػاـ
ال أرسػػمالي الػػذي ينتقػػؿ مػػف االنتعػػاش إلػػى الركػػود عبػػر األزمػػة ثػػـ يعػػود ويػػنيض مػػف الركػػود ليصػػؿ إلػػى

مرحمة االنتعاش ،وخالؿ العقود السابقة تعرض االقتصاد العالمي لمعديد مف األزمات ،وفيما يمػي يمكػف
استعراض ألنواع األزمات المالية العالمية بالنقاط التالية:

-0

م لمص ف  :يمكف القوؿ ب ف ىناؾ أزمة مصػرفية عنػدما يواجػو بنػؾ مػا زيػادة كبيػرة ومفاجئػة

في طمب سحب الودائع ،فبما أف البنؾ يقوـ بإقراض أو تشػليؿ معظػـ الودائػع لديػو ويحػتفظ بنسػبة
بسػػيطة لمواجيػػة طمػػب السػػحب اليػػومي لممػػودعيف ،فمػػف يسػػتطيع البنػػؾ بطبيعػػة الحػػاؿ االسػػتجابة

لطمبات المودعيف إذا ما تخطت تمؾ النسػبة ،وبالتػالي يحػدث مػا يسػمى ب زمػة السػيولة لػد البنػؾ،

اواذا ح ػػدثت مش ػػكمة م ػػف ى ػػذا الن ػػوع وامت ػػدت لبن ػػوؾ أخ ػػر تس ػػمى ف ػػي تم ػػؾ الحال ػػة أزم ػػة مصػ ػرفية
" ، System Banking Crisisوعنػدما يحػدث العكػس ،أي تتػوفر الودائػع لػد البنػوؾ وتػرفض

تمػػؾ البنػػوؾ مػػنح القػػروض خوف ػال مػػف عػػدـ قػػدرتيا عمػػى الوفػػاء بطمبػػات السػػحب تحػػدث أزمػػة فػػي

افق ػراض وتسػػمى أزمػػة ائتمػػاف أو ،Credit Crunchوقػػد حػػدث فػػي التػػاري االقتصػػادي والمػػالي

العالمي العديد مف حاالت التعثر المالي مثؿ مػا حػدث فػي بريطانيػا لبنػؾ ،overent& Gurney

وما حدث في الواليات المتحدة األمريكية عندما انيػار بنػؾ  Bank of United Statesفػي العػاـ
1931ـ وبنؾ ( Bear Stearnsالكندري ،2404 ،ص.)68-67

وير الدكتور رمزي زكي أف أىـ مخاطر العولمة المالية ىو تمؾ األزمات القوية التي يتعػرض

ليػػا الجيػػاز المص ػرفي ،س ػواء خػػالؿ إج ػراء عمميػػة التحػػرر المػػالي المحمػػي والػػدولي أو بعػػد إتمػػاـ ىػػذه
العممية ،وأف مخاطر تمؾ األزمات تكمف بالنقاط التالية (زعزوع ،2403 ،ص:)59-58

أ -أف تمؾ األزمػات ليػا تػ ثير شػديد عمػى مجمػؿ االقتصػاديات الوطنيػة ،لمػا سػببتو مػف خسػائر فادحػة
في الثروة واضطرابات في الجسد االقتصادي.
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ب -ايثػػار الت ػي نجمػػت عنيػػا عمػػى األس ػواؽ الماليػػة بعػػد أف زادت درجػػة انػػدماجيا وتكامميػػا واالعتمػػاد

المتبادؿ بينيا ،بحيث أصبح طبيعيال أف تمتد تمؾ المصاعب التي يعانييا الجياز المصرفي في بمػد
مػػا إل ػػى س ػػائر القطاع ػػات المصػ ػرفية ف ػػي بم ػػداف أخ ػػر  ،مث ػػؿ األزم ػػات الت ػػي تح ػػدث بس ػػبب الكس ػػاد
االقتصادي الكمي ،أو تدىور أسعار الصادرات وت ثر القطاعات المدينة لمبنػوؾ بسػبب التػدىور ،أو
نتيجة أخطاء إدارة البنوؾ نفسيا.

ت -إف خطورة تمؾ األزمات ،إنيا طرحػت بقػوة ضػرورة التحػوط ليػا وأىميػة وضػع نظػاـ لإلنػذار المبكػر
لمتحذير مف األزمة قبؿ وقوعيا.

ص:)6

وىناؾ عدة معايير تُستخدـ لتفسير وتعريؼ األزمة المصرفية ومنيػا التػالي (بػف عمػي،2010 ،

أ -نسػػبة القػػروض المعدومػػة  Non- performing Lonas- NPLإلػػى مجمػػوع القػػروض تتجػػاوز
.%10

ب -إذا تجاوز حجـ افصالح أو عممية افنقاذ  %2مف الناتج المحمي افجمالي.
ت -إذا نتج عف األزمة ت ميـ بعض البنوؾ.

ث -ىناؾ حالة ىستيرية بنكيػة  bank – runsمتمثمػة فػي تسػييؿ كبيػر لمودائػع مػف قبػؿ المػودعيف ممػا
يسػػتدعي تػػدخؿ السػػمطات مػػف خػػالؿ تجميػػد الودائػػع أو إغػػالؽ لمبنػػوؾ أو تعمػػيـ ت ػ ميف القػػروض

(ىس ػػتيرية بنكي ػػة ف ػػي ح ػػالتي افكػ ػوادور ع ػػاـ  ،1999واألرجنت ػػيف ع ػػاـ  ،2002اواغ ػػالؽ بن ػػؾ ف ػػي
اندونيسػيا عػاـ 1997ـ) ،وفػي العػػاـ 1998ـ قػدر صػندوؽ النقػػد الػدولي فػي الفتػرة 1997-1975
عدد أزمات سعر الصرؼ بملت  158أزمة ،إضافة إلى  54أزمة مصرفية لنفس الفترة.
 -2أ م أاك ؽ لماؿ (حال لفقاعػا ) :وتحػدث بسػبب ارتفػاع أسػعار األصػوؿ(األسػيـ) فػوؽ أسػعار
قيمتي ػػا العادل ػػة وب ػػدوف أس ػػباب ج ػػديرة ومب ػػررة لي ػػذا االرتف ػػاع وى ػػذا م ػػا ُيطم ػػؽ عمي ػػو ظ ػػاىرة الفقاع ػػة
المبػ ػػالغ فيػ ػػو ألسػ ػػعار األسػ ػػيـ عنػ ػػدما يكػ ػػوف الػ ػػدافع مػ ػػف وراء ش ػ ػراء
 ،Bubbleويحػ ػػدث االرتفػ ػػاع ُ

األصوؿ(األسيـ) ىو تحقيؽ الربح الناتج عف ارتفاع األسعار وليس عف ما يحققو ىذا األصؿ مػف
دخػػؿ ،وتحػػدث أزمػػة أس ػواؽ المػػاؿ عنػػدما يتسػػارع أصػػحاب األسػػيـ عمػػى بيعيػػا فتبػػدأ األسػػعار فػػي

الت ارجػػع واليبػػوط ،وتحػػدث حالػػة االنييػػار فػػي األس ػواؽ الماليػػة ،وغالب ػال تنتقػػؿ آثارىػػا إلػػى قطاعػػات
اقتصادية أخر (أبو شرار ،2402 ،ص.)36

 -3أ ما

لعمم كأاعا لصػ ؼ :وىػي التػي تحػدث عنػدما تكػوف مضػاربة عمػى قيمػة عممػة مػا ،ممػا

يؤدي إلى خفض قيمتيا بصورة كبيرة أو إجبار السمطات النقدية فػي بمػد مػا عمػى الػدفاع عنيػا عػف

طريػػؽ اسػػتخداـ االحتياطػػات الدوليػػة أو رفػػع أسػػعار الفائػػدة بشػػكؿ حػػاد ،كمػػا تحػػدث عنػػدما تتليػػر
أسػػعار الصػػرؼ بسػػرعة باللػػة بشػػكؿ يػػؤثر عمػػى قػػدرة العممػػة عمػػى أداء ميمتيػػا كوسػػيط لمتبػػادؿ أو
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مخػػزف لمقيمػػة ،لػػذلؾ فيػػي تسػػمى ب زمػػة مي ػزاف المػػدفوعات Balance of payments Crisis

وتح ػػدث تم ػػؾ األزم ػػات عن ػػدما تتخ ػػذ الس ػػمطات النقدي ػػة قػ ػ ار الر بخف ػػض س ػػعر العمم ػػة نتيج ػػة عممي ػػات

المضاربة ،وبالتالي تحدث أزمة قد تؤدي النييػار سػعر تمػؾ العممػة مثممػا حػدث فػي تايالنػد ،وكػاف
السبب المباشر في اندالع األزمة المالية فػي دوؿ جنػوب شػرؽ أسػيا أكتػوبر 1997ـ ،وعمػى الػرغـ

مف أف قرار تعويـ أو خفػض سػعر العممػة الوطنيػة يكػوف قػ ار الر تطوعيػال مػف السػمطة النقديػة ،إال أنػو

في أغمب الحاالت يكوف ق ار الر ضروريال تتخذه تمػؾ السػمطة فػي حػاؿ وجػود قصػور فػي تػدفقات رأس

المػػاؿ األجنبػػي أو ت ازيػػد فػػي التػػدفقات الخارجػػة ،بعػػض تمػػؾ األزمػػات ليػػا أثػػر محػػدود عمػػى القطػػاع

غير المالي ،أما البعض ايخر فيمعب دو الر أساسيال في تباطؤ النمو االقتصػادي وحػدوث االنكمػاش

وقد يصؿ إلى درجة الكساد (أبو منديؿ ،2013 ،ص.)14

 -4أ م لا كف :تحػدث أزمػة الػديوف عنػدما يتوقػؼ المقتػرض عػف السػداد أو عنػدما يعتقػد المقرضػوف
أف التوقػػؼ عػػف السػػداد ممكػػف الحػػدوث ،ومػػف ثػػـ يتوقفػػوف عػػف تقػػديـ قػػروض جديػػدة ،ويحػػاولوف
تصػػفية القػػروض القائمػػة ،وقػػد ت ػرتبط أزمػػة الػػديوف بػػديف تجػػاري (خػػاص) أو بػػديف سػػيادي (عػػاـ)،
وتؤدي المخاطر المتوقعة ب ف يتوقؼ القطاع العاـ عػف سػداد التزاماتػو إلػى ت ارجػع حػاد فػي تػدفقات

رأس الماؿ الخاص ،اوالى أزمػة فػي الصػرؼ األجنبػي ،ومػف أمثمػة ذلػؾ أزمػة المديونيػة عػاـ 1982ـ
فػػي بمػػداف أمريكػػا الالتينيػػة ،حيػػث أف حجػػـ القػػروض الموجيػػة إلػػى البمػػداف الناميػػة قػػد نمػػا بمعػػدؿ
 %27خالؿ الفترة 1982-1973ـ ،وقد أد التوظيؼ السي لمرأسماؿ المصرفي الدولي ،وانسيابو
إلى منافذ االستثمار قصير المد في ىذه البمػداف ،إلػى ارتفػاع متػوالي فػي أسػعار الفوائػد ،وىػو مػا

أرىؽ كاىؿ االقتصاديات النامية والتػي تحولػت اعتبػا الر مػف العػاـ  – 1982وىػي عػاـ انفجػار أزمػة

المديونية -إلى دوؿ مصدرة صػافية لػرأس المػاؿ المػالي وذلػؾ نتيجػة طبيعيػة لزيػادة حجػـ القػروض

-5

الجديدة (العقوف ،2403 ،ص.(9
ما

لتػكأـ  :Twin Crisesإذا كانػت األزمػة فػي شػكؿ انييػار أسػعار وعوائػد األوراؽ الماليػة

اوافالسػػات وفشػػؿ البنػػوؾ أو فػػي شػػكؿ انييػػار البنػػوؾ وانييػػار قيمػػة العممػػة فتسػػمى باألزمػػات الت ػوأـ

(عبد القادر ،2010 ،ص.(319

وينػػػوه الباحػػػث أف األزمػػػة الماليػػػة العالميػػػة 2008ـ تعتبػ ػػر أزمػػػة ت ػ ػوأـ (أزمػ ػػة فقاعػػػة سػ ػػعرية-

مصػرفية -مديونيػة – أسػعار صػرؼ وعمػالت -ميػزاف مػػدفوعات) وىػي األكثػر تعقيػدال وعمقػال وشػدة مػػف
األزمات السابقة الشتراؾ العديد مف النظريات المفسرة ليا كنظريات (الفقاعة ،األحمؽ األكبر -البقر،-

أثر العدو  ،المؤامرة ،القطيع ،الجشع وغيرىا).
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 1.8لتطك لتا خي لأل ما

لمال

لعالم :

مػػر االقتصػػاد العػػالمي بالعديػػد مػػف األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية فػػي العقػػود األخي ػرة ،اواف كػػاف
أشدىا عمى افطالؽ أزمة الكساد الكبير  1932-1929والتي اندلعت بعد انييػار بورصػة ووؿ اسػتريت

وتسػػببت بآثػػار اقتصػػادية كبي ػرة عمػػى االقتصػػاد العػػالمي حيػػث جػػاءت تمػػؾ األزمػػات جني ػال لثمػػار الحريػػة

االقتصػػادية المطمقػػة وفق ػال لمبػػدأ الكالسػػيؾ الشػػيير دعػػو يفعػػؿ مػػا يشػػاء  ،وتمػػؾ األزمػػة أعػػادت النظػػر
بتمؾ السياسات اوالى زيادة التدخؿ الحكومي وتفعيؿ دورىا في الحياة االقتصادية ،وحدث ذلؾ كذلؾ مع
األزمة المالية العالمية  2008والتػي ال تقػؿ خطػورة عمػى االقتصػاد العػالمي مػف أزمػة الكسػاد سػواء مػف
ناحيػػة قػػوة الت ػ ثير أو عالميػػة األزمػػة وحجػػـ الخسػػائر اليائمػػة فػػي الثػػروات وحػػاالت الػػذعر المػػالي التػػي

أصػػابت األس ػواؽ ومػػا ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف حػػدوث تلي ػرات عمػػى الصػػعيد العػػالمي كتشػػكؿ بعػػض التكػػتالت
االقتصػػادية كمواجيػػة مػػف تمػػؾ الػػدوؿ المكونػػة لمتكػػتالت لألزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية ومواجيػػة ىيمنػػة

الدوالر عمى التعامالت االقتصادية الدولية ،وستقتصر ىذه الد ارسػة فػي الفصػؿ ال اربػع عمػى تحميػؿ واقػع
محورلمدراسة قيد التناوؿ والبحث.
األزمة المالية العالمية التي انطمقت في العاـ  2008وذلؾ لكونيا
ال

 1.9خالص لفصؿ لثاني:

مػػف خػػالؿ تنػػاوؿ الباحػػث د ارسػػة واقػػع األزمػػات الماليػػة العالميػػة فقػػد أر أف األسػػباب الرئيسػػية

لألزمػػة الماليػػة وميمػػا بملػػت درجتيػػا وحػػدتيا وت ثيراتيػػا عمػػى االقتصػػاد المحمػػي والػػدولي فإنيػػا تعػػود إلػػى
عدة أسباب ومنيا:

 -0الممكيػة الخاصػة لوسػائؿ افنتػاج ،حيػػث أف ذلػؾ كػاف دائمػال سػبباُ لتوزيػػع الػدخؿ بشػكؿ غيػر عػػادؿ،
ومف خالليا ُوجد السبب الرئيسي لوجود الفائدة ونظاـ القروض والتي انحرفت عف مسارىا الحقيقي
وأصػػبحت تعمػػؿ بمجػػاؿ المضػػاربة والتػػداوؿ بعيػػداُ عػػف تمويػػؿ المشػػاريع االقتصػػادية المنتجػػة التػػي
تػػوفر فرص ػال لمعمػػؿ وتحػػد مػػف المشػػكالت االقتصػػادية واالجتماعيػػة القائمػػة كالبطالػػة والفقػػر ،و ارفػػؽ

ذلؾ تمركز الثروة في أيدي نسبة ضػئيمة مػف سػكاف المعمػورة توظػؼ أمواليػا فػي االقتصػاد المػالي،

فػػي حػػيف أف األغمبيػػة تعػػاني مػػف الفقػػر وبالتػػالي يت ارجػػع طمبيػػا االسػػتيالكي فػػي االقتصػػاد الحقيقػػي
والحصيمة النيائية إطفاء الطملة المالية عمى التعامالت االقتصادية.

 -2تراجع دور الدولة االقتصادي وانتقاليا مف دورىا في خمؽ االنتػاج إلػى دولػة الخػدمات والتػي تشػكؿ

عبئ ػال عمػػى أف ػراد المجتمػػع ،انفصػػاؿ رأس المػػاؿ المنػػتج الحقيقػػي عػػف رأس المػػاؿ التجػػاري والنقػػدي،
واعتبار النقود مجرد سمعة تباع وتشتر وانحراؼ مسػارىا واالنتقػاؿ مػف االقتصػاد الحقيقي(العينػي)

لالقتصاد المػالي االفت ارضػي (الرمػزي)؛ والسػماح لمقطػاع المػالي بالتوسػع فػي إصػدار أنػواع متعػددة
مػػف األصػػوؿ الماليػػة المتنوعػػة وبشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف االقتصػػاد الحقيقػػي ،ىػػذا بػػدوره يػػؤدي إلػػى زيػػادة
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عدد المدينيف وحجـ المخاطر ،وساىـ بارتفاع وتيرة انقطاع الصمة بيف القطاع المػالي والعينػي ىػو
زيادة حجـ المديونية وابتكار األدوات المالية الجديدة وغياب الرقابة الحكومية.

 -3إف استمرار أي نظاـ اقتصادي إنما يتوقؼ عمى ما لديو مف موارد متاحػة ،والنظػاـ ال أرسػمالي يقػوـ
عمى مورد ميـ وىو األسواؽ واتساع األسواؽ يعتمد عمػى حجػـ الطمػب الكمػي ،وبسػبب أزمػة فػيض

افنتػػاج الػػذي يعانييػػا االقتصػػاد العػػالمي ،فينػػاؾ ت ارجػػع فػػي المػػورد الرئيسػػي لم أرسػػمالية وىػػو ت ارجػػع
الطم ػػب الع ػػالمي وبالت ػػالي في ػػذا يحت ػػاج مج ػػدداُ لتحفي ػػز الطم ػػب الكم ػػي الفع ػػاؿ بش ػػقيو االسػ ػتيالكي

واالسػػتثماري عبػػر أعطػػاء دو الر لمدولػػة وزيػػادة أنشػػطتيا وتػػدخميا بالتنػػاغـ مػػع أدوات السياسػػة النقديػػة
مما يعني وىمية وخياؿ قانوف ساي لألسواؽ (العرض الكمي يخمؽ الطمب الكمي) وقوانيف المنافسػة

التامػػة التػػي توفاىػػا اهلل منػػذ أكثػػر مػػف مائػػة عػػاـ لوجػػود عممػػة واحػػدة كالػػدوالر مييمنػػة عمػػى العػػالـ
ومجمس فدارة االقتصاد العالمي يتكوف مف العديد مف الشركات الكونية الكبر .
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 2008عمى القتصاا لعالمي.

 3.7ل ْخالص  :نحك نظاـ قتصاام عالمي جا ا " ؤ مف لعالـ لثالث".
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م ك .

 3.5تمي ا:

شػػيد االقتصػػاد العػػالمي فػػي خريػػؼ العػػاـ 2008ـ أزمػػة ماليػػة حػػادة ،بػػدأت ش ػ اررتيا فػػي سػػوؽ

الػػرىف العقػػاري فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بسػػبب ت ازيػػد حػػاالت التخمػػؼ عػػف سػػداد دفعػػات الػػرىف
العقاري مف قبؿ المقترضيف في الواليات المتحػدة األمريكيػة ،والػذي قُػدر عػددىـ عػامي 2006-2005ـ
بحػوالي  3.4مميػػوف ُمقتػػرض ،األمػػر الػػذي أد ارتفػػاع حػػاالت حػػبس الػػرىف بصػػورة كبي ػرة وتسػػبب ذلػػؾ
بدخوؿ سوؽ العقار األمريكي في أزمة حقيقية ،تمثمت بتراكـ كبير لمػديوف العقاريػة ،وتتميػز تمػؾ األزمػة
عف سابقاتيا بشمولية ت ثيرىا وتحوليا إلى أزمػة اقتصػادية عالميػة ،حيػث أخػذت تنتشػر بػوتيرة متسػارعة

نحػ ػػو مختمػ ػػؼ القطاعػ ػػات االقتصػ ػػادية ،ونظ ػ ػ الر النفتػ ػػاح العالقػ ػػات الدوليػ ػػة وانتشػ ػػار الشػ ػػركات متعػ ػػددة
الجنسيات واألسواؽ المالية والتدفؽ اليائؿ لمتجارة الدولية وتشابؾ العالقات االقتصادية والماليػة والنقديػة

وال سيما الدوؿ الصناعية في ظػؿ عػالـ ُمعػولـ ،كػاف مػف السػيولة أف تنتقػؿ تػداعياتيا إلػى دوؿ االتحػاد
األوروبػػي واليابػػاف والعػػالـ ب س ػره ،والتػػي ال زاؿ العػػالـ يعػػاني مػػف وط تيػػا رغػػـ الت ارجػػع النسػػبي لألزمػػة
والتعافي النسبي منيا في العديد مف الدوؿ (رسالف،2012،ص )291-290

وتُعتبر األزمة المالية العالمية 2008ـ أكثر تعقيدال مف األزمػات السػابقة بسػبب طبيعػة األدوات
المالية المتداولة في األسواؽ المالية والتي كانػت سػببال لألزمػة ،حيػث أدت موجػة االبتكػارات الماليػة إلػى
ظيور أصوؿ مالية غاية في التعقيد ومف الصعب تحديد مستو المخاطر فييا ،وكذلؾ سرعة انتشػارىا

مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػى دوؿ العػػالـ األخػػر  ،حيػػث تُصػػنؼ تمػػؾ األزمػػة مػػف األزمػػات التػػي
تنػػذر بمخػػاوؼ مػػف االنكمػػاش االقتصػػادي خالفػال لألزمػػات السػػابقة التػػي تميػػزف بالمخػػاوؼ مػػف التضػػخـ

المػالي (موسػى،2009 ،ص  ،)2وكػذلؾ ت ارجػع مسػتويات العدالػة االجتماعيػة واتجػاه االقتصػاد العػػالمي
مف الال عدالة في التوزيػع إلػى حالػة الػال إنسػانية ويتضػح ذلػؾ مػف خػالؿ ازديػاد عػدد الفقػراء فػي العػالـ

ألكث ػػر م ػػف ممي ػػار نس ػػمة ،فضػ ػالل ع ػػف تف ػػاقـ نظري ػػة 80-20والت ػػي تق ػػوؿ أف  %20م ػػف س ػػكاف الع ػػالـ

يسػػيطروف عمػػى  %80مػػف االقتصػػاد العػػالمي ويعػػود ىػػذا االرتفػػاع فػػي عػػدد الفق ػراء وتػػدني مسػػتويات
المعيشػػة إلػػى بدايػػة الثمانينػػات مػػف القػػرف العش ػريف مػػع ظيػػور تيػػارات افصػػالح فػػي بريطانيػػا والواليػػات
المتحدة األمريكية وتحوليما مف الدولة التدخمية إلى الدولة الميبرالية والتي نتج عنيا العديد مػف األزمػات

ك زمة االثنػيف األسػود عػاـ 1987ـ ،واألزمػة األسػيوية عػاـ 1997ـ ،واألزمػة الماليػة العالميػة 2008ـ،

وأزمة الديوف السيادية عاـ  2011وغيرىا مف األزمات (محيي الديف،2013 ،ص .)414

إف األزمػػة الماليػػة العالميػػة 2008ـ نجمػػت عػػف مشػػكمة داخميػػة فػػي االقتصػػاد األمريكػػي وتتمثػػؿ

في التوسع في التمويؿ العقاري والذي كاف سببال لدخوؿ القطاع المالي في مخاطر كبيػرة بسػبب التركيػز
عمػى قطػاع واحػد وىػو العقػارات ،حيػث تجػاوزت القػروض العقاريػة  24تريميػوف دوالر ،وىيمنػت شػػركتي

ف ػػاني م ػػاي وفري ػػدي م ػػاؾ عم ػػى  %45م ػػف تم ػػؾ الق ػػروض وبمل ػػت  11تريمي ػػوف دوالر مم ػػا أد مباشػ ػرة
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النييارىمػػا وانييػػار النظػػاـ المػػالي ككػػؿ ،كمػػا أف الػػرىف العقػػاري كمنػػتج واحػػد لػػـ يػػتـ تخطيطػػو وتكييفػػو

وتصميمو بشكؿ يتوافؽ مع المعايير المتعارؼ عمييا في منح االئتماف مثؿ الحد األدنى لمدخؿ المقبػوؿ
ائتمانيػ ػال ،والح ػػد األقص ػػى لاللت ازم ػػات عم ػػى ال ػػدخؿ الش ػػيري الثاب ػػت ،ومص ػػادر ال ػػدخؿ األخ ػػر اواثباتي ػػا

(حجػػاج ،2012 ،ص ،(116-115وأد توسػػع البنػػوؾ والمؤسسػػات الماليػػة فػػي نسػػب التمويػػؿ العقػػاري
دوف ضػػمانات كافيػػة إلػػى آثػػار سػػمبية عمػػى قػػدراتيا الماليػػة ،وبسػػبب ذلػػؾ ظيػػرت حػػاالت إفػػالس فػػي
االقتصػػاد األمريكػػي ،حيػػث بمػػغ عػػدد المؤسسػػات الماليػػة األمريكيػػة التػػي أفمسػػت أو أصػػبحت قريبػػة مػػف
اففػػالس نحػػو  120مؤسسػػة ماليػػة منيػػا إفػػالس مؤسسػػتي (ليمػػاف برذروميػػرؿ ليػػنش) ،ووصػػمت أكبػػر

مؤسسػػة ت ػ ميف أمريكيػػة  )AIG( American International Groupحافػػة اففػػالس ل ػوال تػػدخؿ

الخ ازنػػة األمريكيػػة واالحتيػػاطي الفيػػدرالي األمريكػػي فنقاذىػػا ،وكمفػػت األزمػػة االقتصػػاد األمريكػػي 1000
مميػػار دوالر ممػػا اسػػتدعى تػػدخالل مباش ػ الر مػػف افدارة األمريكيػػة بض ػ  800مميػػار دوالر إضػػافة لض ػ

االحتياطي الفيدرالي  180مميػار دوالر ،وقامػت الخ ازنػة األمريكيػة بطػرح سػندات ُمزيفػة وشػراء القػروض
المتعثرة فنقاذ المصارؼ والمؤسسات المالية األمريكية (عبد المطيؼ ،2011 ،ص.)116-115
وأدت األزمة المالية العالمية إلى زيادة تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي وخصوصا الواليػات

المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة والتػ ػػي وضػ ػػعت الق ػ ػوانيف لمخػ ػػروج مػ ػػف األزمػ ػػة وتحفيػ ػػز النمػ ػػو االقتصػ ػػادي وأىميػ ػػا
افعف ػػاءات الضػ ػريبية أو م ػػا يس ػػمى بق ػػانوف التخفيض ػػات الضػ ػريبية وزي ػػادة األنف ػػاؽ الحك ػػومي فخػ ػراج

االقتصاد مف حالة الركود وتحفيز نموه ،ورغـ ذلؾ استمر الركود وارتفع الديف العاـ مما أد إلػى إتبػاع
حػػزـ تقشػػفية وبػػدأ الحػػديث عػػف مصػػطمح الياويػػة الماليػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة والتػػي تعنػػي

نيايػػة التخفيضػػات الضػريبية وتقمػػيص افنفػػاؽ الحكػػومي لخفػػض الػػديف العػػاـ ،أو حزمػػة مػػف افجػراءات

التقشػػفية مػػف خفػػض افنفػػاؽ العػػاـ وزيػػادة الض ػرائب وبملػػت تمػػؾ التخفيضػػات ع ػاـ  2013ح ػوالي 600

مميػػار دوالر  ،وي ػػر االقتصػػادييف أف ذل ػػؾ مػػف ش ػػانو أف يػػدفع باالقتص ػػاد األمريكػػي إل ػػى دائ ػرة الرك ػػود
االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة لتتجاوز (.%9أحمد،2012 ،ص )47

 3.1عالق لا اا القتصاا بأ م ل ىف لعقا م في لكال ا

لمتحا

م ك :

يتفؽ معظـ االقتصادييف أف األزمة المالية العالمية 2008ـ ىي نتاجال لمصعوبات التي واجيت

س ػػوؽ العق ػػار األمريك ػػي ،ث ػػـ انتش ػػرت لبقي ػػة األسػ ػواؽ ،وى ػػذه األزم ػػة ليس ػػت جدي ػػدة فق ػػد اني ػػارت أسػ ػواؽ

العقارات في الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة في سبعينات القرف العشريف ،وفي ىونغ كونج

في تسعينات القرف العشريف ،إف نسبة األفراد المالكيف لمعقػار فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة بملػت فػي

مطم ػػع الق ػػرف العشػ ػريف  %47ووص ػػمت النس ػػبة ع ػػاـ  2009إل ػػى  %68فق ػػط ،أي أني ػػا ارتفع ػػت بح ػػدود
 %30خالؿ 100عاـ وىي نسبة منخفضة جدال ،ولـ ترتفع نسبة العقار فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة
إال بتدخؿ مف الحكومة األمريكية في سوؽ العقار ،في أي عممية إقراض سواء فػي سػوؽ العقػار أو أي
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سػػوؽ أخػػر ،وتمػػت عمميػػات افق ػراض بشػػكؿ دقيػػؽ لملايػػة حيػػث يجػػب تقيػػيـ إمكانيػػة كػػؿ مقتػػرض عمػػى
سداد الديف ،ولقد أنش ت الحكومة األمريكية سػوؽ رىػف عقػاري ثػانوي يسػمى  subprimeللػرض زيػادة

الممكيػة العقاريػة لمحػدودي الػدخؿ ،وذلػؾ عػف طريػؽ التػدخؿ الحكػومي لتبسػيط قواعػد افقػراض العقػاري
 Lower Mortgage Lending Standardsويقصد بذلؾ أنو (أ) ال يعتبر التاري االئتماني السػي

مشكمة أو عائقال لإلقراض (ب) ال ضرورة لتقػديـ دفعػة أولػى (ج) الػدخؿ لػيس عائقػال (د) ال تعتبػر نسػبة

القرض إلى قيمة العقػار مؤشػ الر ميمػال ،وفيمػا يمػي سػرد لمتسمسػؿ الزمنػي لمتػدخؿ الحكػومي األمريكػي فػي

سوؽ العقار (رزاؽ ،2009 ،ص:)19-14

فػػي العػػاـ 1930ـ أي خػػالؿ فتػرة الكسػػاد الكبيػػر ،تػػدىور سػػوؽ الػػرىف العقػػاري كبػػاقي األسػواؽ،

قامت البنػوؾ بمػنح قػروض ولكػف لفتػرة قصػيرة جػدال ،سػنة أو اثنتػاف ألف البنػوؾ كانػت بحاجػة لنقػد ،ولػـ

يكػػف ممكن ػال تمديػػد قيمػػة القػػرض ،الػػدفع بالكامػػؿ عنػػد الوقػػت كػػاف أم ػ الر ممكن ػال ،لػػذلؾ تػػدخمت الحكومػػة

األمريكية عاـ 1934ـ بإنشاء افدارة الفيدرالية لإلسكاف ،والتي كانت ميمتيا ضماف القروض في حالة
عدـ تمكف المقترض عمى الدفع أو عد افيفاء بالديوف.

وفي العاـ 1938ـ أُسست مؤسسػة  Fannie Maeللػرض شػراء القػروض العقاريػة مػف افدارة

الفيدرالية لإلسكاف ،ثـ ُوسع اللرض مف إنشػائيا إلػى شػراء اواعػادة إقػراض األمػواؿ ألغػراض العقػار مػف
القطاع الخاص لالقتصاد ككؿ.
بعد الحرب العالمية الثانيػة ،بػدأ السػكاف البػيض ملػادرة م اركػز المػدف والعػيش فػي أحيػاء سػكنية

بعيػػدة ،أخػػذت ىػػذه الظػػاىر باالتسػػاع وسػػميت بالضػواحي  Suburbsفػػي حػػيف بقػػي الفقػراء عمومػال وىػػـ
مػػف السػػود والممػػونيف مػػف أمريكػػا الالتينيػػة (األقميػػات) يعيشػػوف داخػػؿ المػػدف ،فتحولػػت م اركػػز المػػدف إلػػى

من ػ ػ ػػاطؽ ذو مب ػ ػ ػػاني قديم ػ ػ ػػة ،لي ػ ػ ػػذا أص ػ ػ ػػدرت الحكوم ػ ػ ػػة األمريكي ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػػانوف إع ػ ػ ػػادة االس ػ ػ ػػتثمار ع ػ ػ ػػاـ
1977ـ Community Reinvestmentالذي يفرض عمى البنوؾ القياـ ب عماؿ مصرفية في منػاطؽ
جلرافية واسػعة تضػـ م اركػز المػدف ،ومنعيػا مػف ممارسػة أعماليػا فػي األحيػاء السػكينة لمبػيض حصػريال،
وأصبح دور الحكومة األمريكية في سوؽ العقار كبي الر جدال في سبعينات القرف العشريف ،ثـ صدر قانوف

كشػؼ الػرىف العقػاري لممسػاكف  Home Mortgage Disclosureالػذي يتطمػب مػف البنػؾ الُمقػرض
اففصاح عف كافة المعمومات المتعمقة بالشػخص المقتػرض ،أرادت الحكومػة مػف ذلػؾ التعػرؼ عمػى مػا

إذا كاف ىناؾ تمييز عنصري مف قبؿ البنوؾ في منح القروض العقارية.

في العاـ 1991ـ تراكمت بيانات إحصائية كثيرة عف عمميات افقراض ،وتعالت أصوات كثيػرة

تطالب بتحميؿ ودراسة ىذه البيانات مف منطمؽ أف ىناؾ تميي الز عنصريال في عممية افقراض.

فػػي العػػاـ 1992ـ قػػاـ البنػػؾ االحتيػػاطي الفيػػدرالي فػػي بوسػػطف بد ارسػػة وتحميػػؿ ىػػذه البيانػػات

واستنتج أف األقميات معرضة لمتمييز العنصري مف قبػؿ البنػوؾ ،وأشػارت تمػؾ االحصػائيات إلػى ارتفػاع

ىائؿ فػي عػدد العػائالت المؤىمػة لالقتػراض بشػروط مخفقػة ،فكممػا أصػبح الحصػوؿ عمػى قػرض عقػاري
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أسيؿ كمما ازداد الطمب وارتفع السعر ،وأف جزءال كبي الر مف ىذا االرتفاع فػي السػعر لػو عالقػة بسياسػات

افقػ ػراض الميسػ ػرة ،وت ػػر بع ػػض الد ارس ػػات أف ارتف ػػاع اس ػػعار العق ػػارات تاريخيػ ػال ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة

األمريكية قد ارتبط بالتحوالت والتليػرات التقنيػة والتكنولوجيػة ،حيػث ارتفعػت األسػعار فػي العػاـ 1900ـ

بسػبب إنشػاء القطػار وتوسػع الكيربػاء ،وفػي العػاـ  1920ـ بسػبب صػناعة السػيارات ،وفػي الخمسػػينات
والسػػتينات مػػف القػػرف العشػريف بسػػبب وجػػود التمفزيػػوف ورحػػالت الفضػػاء ،وفػػي العػػاـ  2000بسػػبب ثػػورة

االنترنػػت والتكنولوجيػػا الحديثػػة ،ىػػذه التطػػورات التقنيػػة أدت إلػػى اسػػتثمار ىائػػؿ وأد بػػدوره إلػػى ارتفػػاع

أسػػعار األسػػيـ،وكذلؾ فػػإف المشػػتقات الماليػػة التػػي تػػدمج أسػػعار الػػرىف العقػػاري مػػع أصػػوؿ أخػػر مػػف
االبتكػػارات التقنيػػة والماليػػة قػػد أدت إلػػى ارتفػػاع أسػػعار األسػػيـ والحق ػال حػػدوث الفقاعػػة العقاريػػة ،حيػػث
وصػػمت أسػػعار العقػػارات إلػػى ذروتيػػا فػػي الربػػع الثػػاني مػػف العػػاـ  ،2006فبػػدأت مشػػكمة التخمػػي عػػف

العقارات (أي أف يتركيا أصحابيا ويتوقفػوا عػف دفػع ديػونيـ) فتخمػي األمػريكييف عػف رىػنيـ العقػاري بػدأ
مباشػ ػرة عن ػػد توق ػػؼ أس ػػعار العق ػػارات ع ػػف الص ػػعود ،حي ػػث انخفض ػػت أس ػػعار العق ػػارات االس ػػمية بنس ػػبة

 %1.4خػػالؿ  6أشػػير فػػي عػػاـ 2006ـ ،ولكػػف نسػػبة التخمػػي عػػف الػػرىف العقػػاري قػػد ارتفعػػت بنسػػبة
 ،%43وىناؾ اعتقاد أف ىذه النسب العالية ليس ليا عالقة مباشرة بػالركود االقتصػادي ،ألف االقتصػاد
لـ يكف في وضع م ساوي في تمؾ الفترة ،ولقد ارتفع عدد الذيف تخموا عف الرىف العقاري مف  170ألؼ

إلى  248ألؼ وىـ مف اقترضوا قروض سيمة بدوف مقػدمات ماليػة وأرادوا جنػي األربػاح مػف وراء ذلػؾ،
ولك ػػف وم ػػع توق ػػؼ ارتف ػػاع األس ػػعار أص ػػبحوا عم ػػى يق ػػيف بػ ػ ف األرب ػػاح ق ػػد تبخ ػػرت ،فانخفض ػػت أس ػػعار

العقارات خالؿ عامي  2007،2008وارتفعت نسبة التخمي عف الرىف العقاري ،وفي المقابؿ تبمغ قيمة
إجمػػالي المبيعػػات العقاريػػة سػػنويا بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  5تريميػػوف دوالر ،وتبمػػغ نسػػبة العقػػارات

المشػػتراة ألغػراض المضػػاربة  %28مػػف إجمػػالي المبيعػػات فػػي عػػاـ 2005ـ و %22فػػي العػػاـ ،2006
ُ
وبالنسػبة لمػػديوف المتعثػرة فػػإف النسػبة العظمػػى منيػػا ىػػي لمفقػراء وذوي الػػدخوؿ المتوسػػطة ويمثمػػوف أكبػػر

نسػػبة مػػف مػػالكي العقػػارات التػػي اشػػتريت ألغ ػراض المضػػاربة ،ويػػر االقتصػػادييف أف سياسػػة الحكومػػة
األمريكية في سوؽ العقار كانت سياسة تدخؿ مباشر في آلية السوؽ وكاف مف األفضؿ لمحكومة إتبػاع
سياس ػػات تنموي ػػة تحف ػػز عم ػػى االنت ػػاج وزي ػػادة ال ػػدخؿ وافنتاجي ػػة تس ػػتطيع تمك ػػيف الفقػ ػراء وذوي ال ػػدخوؿ

المتوسطة والثابتة مف شراء المساكف بدالُ مػف االقتػراض ،أمػا البروفيسػور  Taylorيػر أف سػبب أزمػة
الرىف العقاري ىو الزيادة في كمية النقد والتػي تػؤدي إلػى ازدىػار  Boomويتبعػو انييػار  ،Bustحيػث
بدأت األزمة في سوؽ العقار األمريكي بعد موجة ازدىار ويقوؿ  Taylorأف سبب األزمة العقاريػة ىػو

األخطاء في السياسة النقدية (السياسة النقدية التوسعية).

 3.5.5ك ف

حاكث فقاع لعقا

:

يعود السبب الرئيسي المباشر لألزمة المالية العالمية 2008ـ إلى أزمة سوؽ العقار األمريكػي،

ذلػػؾ السػػوؽ الػػذي انػػتعش وبشػػكؿ كبيػػر وتحديػػدال فػػي أوائػػؿ الثمانينػػات فػػي ظػػؿ الحريػػة االقتصػػادية التػػي
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رفعػػت لواءىػػا الميبراليػػة الجديػػدة ،فقػػد تػػـ تحريػػر أسػواؽ الػػرىف العقػػاري فػػي أوائػػؿ الثمانينػػات فػػي الواليػػات
المتح ػػدة األمريكي ػػة وف ػػي العدي ػػد م ػػف ال ػػدوؿ ال أرس ػػمالية وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ إلل ػػاء القواع ػػد التنظيمي ػػة الت ػػي
وض ػػعت ف ػػي الحقب ػػة الكينزي ػػة (الثالث ػػيف ع ػػاـ المجي ػػدة ،دول ػػة الرف ػػاه االقتص ػػادي) ح ػػدودال قص ػػو لقيم ػػة

القروض العقارية وألسعار الفائدة ولفترات السداد ،ووضعت قواعد أيضال ممزمة لترشيد استخداـ االئتماف
فػػي أسػواؽ الػػرىف العقػػاري وترتػػب عمػػى تمػػؾ افجػراءات إنشػػاء سػػوؽ ثانويػػة لمػػرىف العقػػاري ،وفػػي بدايػػة
األلفية الثالثة حدث ىناؾ توسع ممحوظ في تطبيؽ سياسة تحرير األنظمة البنكية ،اواتبػاع سياسػة نقديػة
توسعية لزيػادة وتيػرة النشػاط االقتصػادي ،حيػث تػـ خفػض معػدالت الفائػدة إلػى مسػتويات متدنيػة ،وأدت
تمػػؾ الس ػػيولة ال ازئ ػػدة فػػي األسػ ػواؽ وزي ػػادة فتػ ػرة السػػماح لمق ػػروض (ثالث ػػة أع ػواـ) إل ػػى توس ػػع المص ػػارؼ

التجاريػػة فػػي مػػنح القػػروض العقاريػػة وزيػػادة حػػدة المنافسػػة فيمػػا بينيػػا الجتػػذاب المقترضػػيف مػػف خػػالؿ
تسػػييؿ وتبس ػػيط إجػ ػراءات وش ػػروط الحصػػوؿ عم ػػى الق ػػروض العقاري ػػة ،ممػػا أد إل ػػى توس ػػع كبي ػػر ف ػػي

االئتمػػاف العقػػاري وزيػػادة عػػدد المقترضػػيف ،وظيػػور ح ػراؾ غيػػر مسػػبوؽ فػػي سػػوؽ العقػػارات األمريكيػػة

خػػالؿ الفت ػرة مػػا بػػيف عػػامي  2007-2001تجسػػد ذلػػؾ فػػي ارتفػػاع أسػػعار المنػػازؿ وظيػػور المض ػاربات
المفرطػػة فػػي األس ػواؽ ،،وتشػػير البيانػػات أف إجمػػالي قػػروض األف ػراد فقػػط فػػي المؤسسػػات الماليػػة غيػػر
المصرفية قد ارتفع في العاـ 2007ـ بما يزيد عف ضعؼ ما كانت عميو بالثمانيات وأف قيمػة القػروض
التػػي قػػدمتيا البنػػوؾ والمؤسسػػات الماليػػة الكبػػر األمريكيػػة لممؤسسػػات العقاريػػة وش ػركات المقػػاوالت قػػد

بملػت فػي ثالثػة شػػيور فػي عػاـ 2005ـ مػا يزيػػد عػف تريميػوف دوالر ممػا أد إلػػى زيػادة قػروض الػػرىف

العقػػاري إلػػى  10.5تريميػػوف دوالر أي مػػا يعػػادؿ  %71مػػف إجمػػالي النػػاتج المحمػػي األمريكػػي فػػي العػػاـ
2007ـ ،وتراكمت قروض الػرىف العقػاري وبملػت مسػتويات كبيػرة بسػبب التوسػع واالزدىػار االقتصػادي
وتوس ػػع تق ػػديـ الق ػػروض عاليػػػة المخ ػػاطر وب ػػدوف ضػ ػػمانات كافي ػػة ( 1دوالر ض ػػمانة مقابػ ػػؿ 35دوالر)

وبمخاطر أعمى مقابؿ سعر فائدة أعمى (مسعود ،2404 ،ص.)36-35

وتحػػدث الفقاعػػة الماليػػة فػػي األس ػواؽ الماليػػة والتػػي تيػػدد النظػػاـ المػػالي بسػػبب تضػػخـ

األسعار وبموغيػا لحػدود قياسػية ال تعكػس قيمتيػا الحقيقيػة ،حيػث أف حجػـ الفقاعػات فػي السػوؽ المػالي
يزداد بالبداية ببطء شديد ،ولكف قبؿ الوصوؿ إلى نياية ىذا االتجاه تصبح سرعتيا عالية جدال ،وحسػب

المتعامػؿ بيػا فػي سػوؽ األوراؽ الماليػة أف النظػاـ
أحد الدراسات التي جمعت  2.6مميار مف البيانػات ُ

المالي لـ يعد بافمكاف مراقبتو ،وأف األحػداث الحػادة جػدال تحػدث كثيػ الر وأكثػر ممػا يتوقعػو الخبػراء لتعقػد

األدوات المستحدثة في أسواؽ الماؿ وأىميا المشتقات المالية باللة التعقيد

(سالمة)http://www.majalla.com/arb/2013/09/article55247571 ،2013 ،
أما عف آليات الحصوؿ عمى قرض لتمويؿ العقار في الواليات المتحدة األمريكية فيتـ كالتػالي

(قنطقجي ،2449 ،ص.)31-27
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ييػػدؼ كػػؿ فػػرد إلػػى امػػتالؾ عقػػار ،والسياسػػة المتاحػػة أمامػػو تكمػػف فػػي ش ػراء العقػػار بالتقسػػيط

وتكوف افجراءات المتبعة ىي التالي:

 -0الحصػػوؿ عمػػى قػػرض بفائػػدة :حيػػث يوجػػد أن ػواع لمقػػروض؛ القػػروض بػػدوف أصػػوؿ مرىونػػة فائػػدتيا

أعمػػى مػػف تمػػؾ المتمثمػػة بػػرىف ،فػػإذا كػػاف افق ػراض بفائػػدة  %7فػػي حالػػة وجػػود الػػرىف فػػإف %12
الفائدة تكوف في ظؿ عدـ وجود رىف ،وفي ىذه الحالة فإف البنوؾ تربح أكثر.

 -2شػ ػراء العق ػػار بػ ػ مواؿ الق ػػرض وتكم ػػف ش ػػروط الق ػػرض ف ػػي أف أس ػػعار الفائ ػػدة متليػ ػرة وليس ػػت ثابت ػػة
ومرتبطة بسعر فائػدة البنػؾ المركػزي ( )3()Libor+xحيػث  xىػي السػعر المعمػف عنػو بػيف البػائع
والمشػتري والمػرتبط بسػعر الفائػدة المعػروض مػف قبػؿ البنػؾ المركػزي ،فػإذا تػ خر المػديف عػف سػداد

أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة ،كما أف المدفوعات الشيرية خالؿ السنوات الثالثة األولى تذىب

لسػػداد الفوائػػد ،ممػػا يعنػػي أف المػػدفوعات ال تػػذىب إل ػػى ممكيػػة جػػزء مػػف العقػػار إال بعػػد م ػػرور 3
سنوات.

 -3فػػي حػػاؿ ارتفػػاع أسػػعار العقػػارات فػػإف الخيػػارات المتاحػػة تكػػوف أمػػا بيػػع مالػػؾ العقػػار عقػػاره لتحقيػػؽ
أربػاح ُمجزيػة ،أو أف يحػػاوؿ الحصػوؿ عمػى قػػرض أخػر مقابػؿ رىػػف جػزء مػف العقػػار الػذي ارتفعػػت
قيمتو ،والنتيجة ىي توفر السيولة التي عادة ما توجو نحو افنفاؽ كالتوسع في افنفاؽ في مختمؼ
القطاعات ومنيا شراء أصوؿ كالسيارات وأغراض كمالية أخر .

المقػػرض يرفػػع القسػػط عمػػى المقتػػرض ،ممػػا
 -4فػػي حػػاؿ رفػػع البنػػؾ المركػػزي لسػػعر الفائػػدة ،فػػإف البنػػؾ ُ
يػػؤدي إلػػى زيػػادة االلت ػزاـ بزيػػادة األقسػػاط المسػػددة ،ويتكػػرر مػػع رفػػع سػػعر الفائػػدة مػػف البنػػؾ عمػػى
المقترض كمما تكرر رفع سعر الفائدة مف البنؾ المركزي مما يؤدي إلى احتمالية توقؼ المديف عف

سػداد القػرض ممػا يترتػب عمػى ذلػؾ زيػادة الفائػدة عمػى القػرض بسػبب التػ خير فينتقػؿ مػف افعسػار
إلى العجز ثـ إلى اففالس.

 -5يتمثػؿ سػػموؾ المؤسسػات الماليػػة فػػي حالػة رفػػع أسػعار الفائػػدة فػػي قيػاـ البنػػؾ ببيػع القػػرض كسػػندات
لممسػػتثمريف ليضػػاعؼ إيراداتػػو حيػػث يسػػتفيد مػػف فوائػػد القػػرض التػػي يسػػددىا المقتػػرض ،وبعػػد بيعػػو

السػػندات يحقػػؽ دخ ػالل إضػػافيال بػػالعموالت والرسػػوـ ،ويسػػتفيد المسػػتثمروف مػػف فوائػػد السػػندات التػػي
اشػػتروىا ويقػػوـ المسػػتثمروف بػػرىف سػػنداتيـ والت ػ ميف عمييػػا ،ثػػـ يقػػوـ المسػػتثمروف بػػرىف سػػنداتيـ
لمحصوؿ عمى قرض جديد وسيولة جديدة ،أما األفراد فيتعرضػوا لإلفػالس ويضػطروا لبيػع عقػاراتيـ

ومع زيادة عرض العقارات المعدة لمبيع تنخفض األسعار ويدخؿ االقتصاد في حالة كساد ،ويسبب

ذلػػػؾ أف تفقػػػد السػ ػػندات قيمتيػ ػػا ،وي ارفػ ػػؽ ذلػػػؾ عمػ ػػى صػ ػػعيد االقتصػ ػػاد الكمػػػي ىػ ػػو إف ػػالس البنػ ػػوؾ
االسػػتثمارية وصػػناديؽ االسػػتثمار وشػػركات الت ػ ميف ،وت ارجػػع السػػيولة لػػد الشػػركات ،وبسػػبب ذلػػؾ

تقوـ الحكومة بالتدخؿ بض مزيدا مف السيولة لمنػع تفػاقـ الركػود والكسػاد ،وفػي حػاؿ عػدـ التػدخؿ

الحك ػػومي يح ػػدث حال ػػة م ػػف االنيي ػػار االقتص ػػادي ،وى ػػو م ػػا ج ػػر ف ػػي ظ ػػؿ أزم ػػة ال ػػرىف العق ػػاري
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انخفضت قيمة العقارات بمقدار  1.2تريميوف دوالر في العاـ 2008ـ ألسباب منيا إخفاؽ المالكيف

فػػي تسػػديد القػػروض ،وانخفضػػت أسػػعار العقػػارات بحػػدود  %7والنػػاتج المحمػػي افجمػػالي األمريكػػي
فقد  %1.9مف قيمتو أو ما يمثؿ  166مميار دوالر.
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وتش ػػير بع ػػض التق ػػارير المالي ػػة أف خس ػػائر ال ػػرىف العق ػػاري تُق ػػدر بنح ػػو  300ممي ػػار دوالر ف ػػي
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لوحػػدىا ،ونحػػو  550مميػػار دوالر فػػي دوؿ العػػالـ األخر (.عم ػي،2404 ،

ص.)19

 3.3نشأ كأاباب

م لمال

لعالم

(:)2008

ارتبط ػػت نشػ ػ ة أزم ػػة 2008ـ بالسياس ػػة النقدي ػػة الت ػػي اتبعتي ػػا الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة بع ػػد

انفجػػار فقاعػػة االنترنػػت عػػاـ 2000ـ وتفػػاقـ الخسػػائر التػػي تكبػػدىا قطػػاع تكنولوجيػػا المعمومػػات حيػػث

انخفض قيمة مؤشر ناسداؾ لمتكنولوجيا بحوالي  %78عاـ  ،2002ومف أجؿ تحفيز النمو االقتصادي
ودفعػػو مػػف جديػػد لج ػ البنػػؾ االحتيػػاطي الفيػػدرالي األمريكػػي إلػػى تخفػػيض سػػعر الفائػػدة مػػف  %6.2إلػػى

 ،%1وبسػػبب تمػػؾ السياسػػة التوسػػعية أخػػذ األمريكيػػوف أف ػرادال وشػػركات لمتوسػػع فػػي االسػػتثمار العقػػاري،

فارتفعت بذلؾ قيـ العقارات في الواليات المتحدة األمريكية بحوالي  %85خالؿ الفترة مف  1997وللاية

 ،2006وانعكس ذلؾ عمى أسعار أسيـ الشركات المسجمة بالبورصة وأصبح شراء العقػار أفضػؿ أنػواع
االسػػتثمار كمػػا سػػاىـ فػػي ذلػػؾ توسػػع البنػػوؾ فػػي مػػنح التسػػييالت االئتمانيػػة لألفػراد غيػػر القػػادريف عمػػى

سػداد ديػونيـ بسػبب دخػوليـ الضػعيفة ،ومػع حػدوث التشػبع التمػويمي العقػاري بدايػة العػاـ 2006ـ وبعػد

ارتفػػاع أسػػعار الفائػػدة إلػػى حػوالي  %5.25أصػػبح المسػػتفيديف مػػف القػػروض السػػابقة غيػػر قػػادريف عمػػى
تسػػديد األقسػػاط المسػػتحقة عمػػييـ ،فاضػػطرت البنػػوؾ إلػػى حجػػز عقػػارات مػػف لػـ يسػػتطيع السػػداد ووصػػؿ

معػػدؿ حجػػز العقػػارات  %93وفقػػد أكثػػر مػػف مميػػوني أمريكػػي ممكيػػتيـ ليػػذه العقػػارات ،ووصػػمت اسػػعار

العقػػارات لػػذروتيا فػػي العػػاـ  2007ومػػع التعثػػر بالسػػداد وزيػػادة الحجػػز والمعػػروض مػػف المنػػازؿ ىبطػػت
قيمػػة العقػػارات بنسػػبة قػػدرت بحػوالي  %50مػػف قيمػػة العقػػار ،وألقػػى الت ارجػػع فػػي سػػوؽ العقػػار األمريكػػي
عمػػى أداء أس ػواؽ المػػاؿ وجميػػع قطاعػػات االقتصػػاد ،حيػػث ىػػبط مؤشػػر داو جػػونز لإلنتػػاجي الصػػناعي

األمريكي بحدود  ،%4.6ومؤشر ناسداؾ فقد  %9.9مف قيمتو السوقية (سعداف ،2404 ،ص.(3-2
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ويػ ػػر الخبيػ ػػر الروسػ ػػي كوبياكوف ػ ػ ف صػ ػػناعة االلكترونيػ ػػات الدقيقػ ػػة واالنترنػ ػػت شػ ػػكمت قػ ػػاطرة

لالقتصاد العالمي خالؿ العقود األخيرة ،وانيالت االستثمارات عمى ىذه القطاعات وبالتالي حدث تباطؤ
فػػي وتيػرة نمػػو الصػػناعة منػػذ العػػاـ 2000ـ ،وأف األزمػػة الماليػػة تحػػدث عػػادة عنػػد وجػػود خمػػؿ باألسػػعار
(فقاعػػة سػػعرية) نتيجػػة لبيػػع وش ػراء كميػػات ضػػخمة مػػف األصػػوؿ الماليػػة أو الماديػػة كالعقػػارات واألسػػيـ

ب سػػعار تزيػػد عػػف أسػػعارىا الحقيقيػػة،أي البيػػع والش ػراء بقصػػد المتػػاجرة ولػػيس بقصػػد االسػػتخداـ (سػػيو،

 ،2404ص ،(259-258ويمكف إبراز األسباب الرئيسية لألزمة المالية العالمية  2008بالنقاط التالية:

لمال ػ  derivativesومنيػػا مشػػتقات تحمػػي مػػف

 -0ظيػػك أاك مال ػ جا ػػا تْعػ ؼ بالمشػػتقا
إفالس الشركات تُسمى  ،Credit Defaults Swapsوخػالؿ السػنوات الماضػية تضػخمت أسػواؽ

المشػػتقات الماليػػة بشػػكؿ كبيػػر جػػدال ،فوصػػؿ إجمػػالي سػػوؽ السػػندات العالميػػة عػػاـ  2008ق اربػػة 12
تريميػػوف دوالر ،وبملػػت المشػػتقات التػػي تػػوفر ت مينػال يحمػػي مػػف اففػػالس حػوالي  64تريميػػوف دوالر،
وم ػػا داـ يوج ػػد شػ ػ لمحماي ػػة م ػػف المخ ػػاطر أص ػػبحت تم ػػؾ المش ػػتقات المص ػػدر الرئيس ػػي لمخ ػػاطر

االقتص ػػاد الع ػػالمي ،و ارف ػػؽ تط ػػور المش ػػتقات المالي ػػة اتس ػػاع عممي ػػات الت ػػو ري ػػؽ الت ػػي قام ػػت بي ػػا

المصارؼ العالمية الرئيسية لمقروض العقارية واالستيالكية ،ولوكاالت التصنيؼ االئتماني دو الر في
حػػدوث األزمػػات وىػػي أنيػػا أعطػػت المنػػتج الجديػػد معػػدالت تصػػنيؼ جيػػدة ال تعكػػس الحقيقػػة ممػػا
تسبب في حدوث عمميات إفالس (عزاـ ،2449 ،ص.)5-2

ك لجاكؿ ( :)3-2إصا
لانك
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

لمصػا  :حجػػاج ،محمػا ،أثػ

ك ؽ لمال
ك ؽ لمال

ك ؽ لمال

لماعكم با صكؿ

بال ىكف لعقا

_ بالمم ا اكال _
168.4
223.1
286.6
287.1
337
383.3
169.2
600.2
869.8
1172.1
1253.1
901.7
153

مػ لمال ػ لعالم ػ عمػػى أا ال

لمال ػ خػػالؿ لفت ػ  ،2009-2007اػػال ماجاػػت

ص.118

في لكال ا

لمتحا

م ك
لماعكم

خا ج فاني مام كف ام ماؾ

_ بالمم ا اكال _
51.9
69.4
191.9
140.5
102.1
216.5
263.9
345.3
403.8
645.7
773.1
668.6
40

اػػك ؽ لمال ػ لع ب ػ  :ا اػ حالػ اػكؽ لاكحػ لػػألك ؽ

غ ػ منشػػك  ،جامع ػ قاصػػام م بػػاح ،كال ػ ك قم ػ  ،لج ئ ػ ،2012 ،
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والجػػدوؿ ( :)3-3نسػػبة االنخفػػاض فػػي قيمػػة األوراؽ الماليػػة عػػاـ 2008ـ فػػي بورصػػات دوؿ مجموعػػة

العشريف الصناعية المتقدمة.
لاكل

قم

أكب لقطاعا

النخفاض %

لمتض

مف

م لمال

لعالم

الواليات المتحدة األمريكية

%36

قطاع البنوؾ ،العقارات ،السيارات

الياباف

%46

قطاع السياحة والصادرات

ألمانيا

%41

بريطانيا

%34

كندا

%34

فرنسا

%42

الصيف

%50

اليند

%50

إيطاليا

%49

المكسيؾ

%33

قطاع الطيراف ،اواعالف إفالس شركة ألياتيا لمطيراف
قطاع البتروؿ

روسيا

%66

قطاع البتروؿ ،وتدخمت الدولة فغالؽ البورصات أكثر مف مرة.

إندونيسيا

%50

قطاع األخشاب ،وتراجعت معدالت النمو مف  %10إلى %6

كوريا الجنوبية

%42

قطا ع التصدير

تركيا

%53

السعودية

%40

جنوب أفريقيا

%36

أستراليا

%42

قطاع الزراعة ،وأكبر انخفاض في البورصة خالؿ 20عاـ.

الب ارزيؿ

%44

قطاع المعادف ،األخشاب ،السيارات

األرجنتيف

%65

بسبب عدـ تعافي اقتصادىا بصفة كاممة منذ أزمة العاـ 2001ـ.

لمصا  :لنجػا  ،إبػ ى ـ،

لع ب ،2009،ص .45

قطػاع البنػػوؾ والسػػيارات ،والدولػػة الثانيػػة فػي العػػالـ التػػي عانػػت مػػف الركػػود
االقتصادي
قطاع البنوؾ والعقارات ،وأوؿ دولة في العالـ عانت مف الركود االقتصادي
العقػػارات ،وىػػي الدولػػة المتقدمػػة الوحيػػدة التػػي حققػػت نم ػوال اقتصػػاديال أثنػػاء

األزمة

قطاع البنوؾ ،السيارات
النشػػاط الصػػناعي ،واضػػطرت الدولػػة لإلعػػالف عنػػو بعػػد تكػػتـ النخفػػاض

الصادرات.

النشػػاط الصػػناعي ،رغػػـ أنيػػا اسػػتمرت فػػي تحقيػػؽ معػػدالت نمػػو ولكػػف دوف
%7

وىػػي نسػػبة مرتفعػػة نسػػبيال فػػي ضػػوء تواضػػع ت ػ ثير البورصػػة التركيػػة عمػػى
االقتصاد التركي.

قطاع البتروؿ
وىػػي نسػػبة مرتفعػػة نسػػبيال فػػي ضػػوء تواضػػع ت ػ ثير البورصػػة عمػػى اقتصػػاد
جنوب أفريقيا.

مػ لمال ػ الك صػالح لنظػاـ لمػالي لعػالمي ،ط ،1لػا
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لجامع ػ  ،ااػكنا

 ،جميك ػ مصػ

لجاكؿ ( :)3-4بعض لتطك

ق كض
ل ىف

لان

لعقا م
ناب
لتغ

لانكم
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7.86
9.95
9.2
10.32
12.12
13.36
13.40
13.62
13.12
7.97
2.06

في اكؽ لعقا في لكال ا

لمفت 1118-5998ـ

لمتحا

ناب

عاا لمنا ؿ
لمع كض
لمب ع

ناب لتغ
لانكم

6.03
43.34
-13.71
10.88
-34.19
2.15
2.91
45.63
-23.73
-0.37
0.94

ق كض
معاؿ

لبطال
%

4.5
4.2
4
4.8
5.8
6
5.5
5.1
4.6
4.6
5.8

معاؿ
لفائا
بف

لعقا م
عال

لبنكؾ

لمخاط مف

5.56
5.41
6.53
3.77
1.79
1.21
1.61
3.55
5.19
5.3
2.91

لق كض
4.91
6.69
7.72
10.78
11.71
9.56
6.94
5.94
6.75
10.85
19.23

لمصا  :لعقكف ،ناا  ،لعكلم القتصاا ك ما
م ك " ،اال اكتك ه غ

ل ىف

إجمالي

معاؿ

لتضخـ
ناب
لتغ

لانكم

1.5
2.2
3.4
2.8
1.6
2.3
2.7
3.4
3.2
2.9
4.3

أاعا

لمنا ؿ
ناب
لتغ

لانكم

5.1
4.8
6.5
7.7
6.4
6.3
9.5
11.5
7.5
2.2
-2.5

لمال  :لكقا ك لعالج" ا ا

منشك  ،جامع لحاج لخض  ،كال

معاؿ
نمك

لناتس
لا خمي
لخاـ

1.55
2.2
3.4
0.8
1.6
2.5
3.6
2.9
2.8
2
1.1

م ك

حجـ
لكتم

لنقا
M2
ناب
لتغ

لانكم
15.99
7.38
5.99
8.73
7.54
6.87
4.47
4.25
5.25
6.3
7.11

م ل ىف لعقا م في لكال ا

حجـ

لمال

لمضمكن
ب ىف عقا م

(مم كف اكال )

41852801.8
53919396.5
59677024.5
49874500.8
50239195.2
46160837.4
48591999.2
53558104.5
50341795.3
45381089
49028879.6
لمتحا

باتن  ،لج ئ  ،2013 ،ص.219

 -2فقاع ػ اػػع لفائػػا ك لمضػػا ب ك لمقػػام ( :دوابػػو ،2449 ،ص )37-31حيػػث ارتبطػػت األزمػػة
المالية بصػورة أساسػية بسػعر الفائػدة ،حيػث عمػدت البنػوؾ والمؤسسػات الماليػة وفػي مقػدمتيا بنػوؾ
االستثمار التي ال تخضع لرقابة بنؾ االحتيػاطي الفيػدرالي األمريكػي عمػى إغػراء األمػريكييف بتممػؾ

العقػػارات بػػدالل مػػف ت جيرىػػا ،وفػػي ظػػؿ سػػيادة الجشػػع  Greedوالسػػعي وراء الت ػربح لػػـ تػػولي تمػػؾ
المؤسسات عف السجؿ االئتماني لمعميؿ ومد قدرتو عمى السػداد ،والػذي سػاعدىا عمػى المضػاربة

ىو ضعؼ الرقابة الحكومية عمييا ،أما فقاعة المقامرة فقد جاءت مف خالؿ ت ميف حاممي السندات

العقارية عمػى أصػؿ تمػؾ السػندات وعوائػدىا لػد شػركات التػ ميف ،وفػي حػؿ فشػؿ المقتػرض ممػثالل
في مشتري العقار في الوفاء بما عميو مف التزامات تقوـ مؤسسػات التػ ميف بسػداد مسػتحقات حامػؿ

السند ثػـ يػتـ بيػع العقػار فيمػا بعػد وتحصػؿ شػركات التػ ميف عمػى مسػتحقاتيا ،وتظيػر المقػامرة مػف
خالؿ البيع عمى المكشوؼ والمشتقات المالية عمى األوراؽ المالية سواء أكانت تمؾ األوراؽ خاصة

بالػػديوف العقاريػػة أـ غيرىػػا ،والبيػػع عمػػى المكشػػوؼ يػػتـ فيػػو بيػػع أوراؽ ماليػػة ال يممكيػػا البػػائع عنػػد

إتماـ عممية البيػع ويػتـ التسػميـ الفعمػي بواسػطة أوراؽ مقترضػة مػف سماسػرة ثػـ تشػتر ىػذه األوراؽ
فيما بعد عندما تنخفض قيمتيا السوقية عف القيمة التي سبؽ أف بيعت بيا.
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كؽ

 -3تك ؽ لا كف  Securitizationعبر سندات مصنعة وفػؽ درجػات المخػاطرة حيػث تمػنح درجػة
 A،Bإل ػػى س ػػندات الق ػػروض العقاري ػػة األق ػػؿ مخ ػػاطرة والمض ػػمونة ،أم ػػا التص ػػنيؼ  Cفيم ػػنح إل ػػى
السػػندات ذات درجػػة المخػػاطرة العاليػػة والمشػػكوؾ فػػي تحصػػيميا ،وىػػذا سػػاىـ بدرجػػة كبي ػرة التسػػاع
تداوؿ المشػتقات الماليػة فػي أسػواؽ العػالـ المتقػدـ والنػامي عمػى حػد السػواء ،وتحػوؿ أغمػب اقتصػاد

العػػالـ إلػػى اقتصػػاد مػػالي ضػػمف العولمػػة الماليػػة التػػي يليػػب عنيػػا مالمػػح العوامػػؿ افنسػػانية والػربح
االجتماعي والذي يعتبر افنساف موفقال لمفكر االشتراكي وتيارات متعددة لمرأسمالية أنو أىػـ عنصػر

مػػف عناصػػر الثػػروةُ ،يػػذكر أف ظػػاىرة التػػو ريػػؽ انتشػػرت فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي نيايػػة
الثمانينات مف القػرف العشػريف وسػميث بجنػوف الثمانينػات نسػبة إلػى قيػاـ المصػارؼ بتوريػؽ الػديوف
أي تحويؿ الدوؿ والمشروعات إلى أوراؽ قابمة لمتداوؿ فػي البورصػات الماليػة كػ داة مصػرفية تػؤمف

السيولة والتوسع في االئتماف (الخزرجي.)http://iefpedia.com/arab،2009،

شح لاػ كل  :أد إفػالس بنػؾ االسػتثمار LehmanBrothersإلػى انػدالع أزمػة سػيولة فيمػا بػيف
ْ -4
البنوؾ وانطمقت بآثارىا عمى األسواؽ المالية العالمية ،حيث ظيرت أعػراض شػح السػيولة فػي عػدد
م ػػف اقتص ػػاديات ال ػػدوؿ الناش ػػئة ،حي ػػث ق ػػاـ ع ػػدد م ػػف المص ػػارؼ العالمي ػػة المتواج ػػدة ف ػػي األسػ ػواؽ

المحمية لالقتصػاديات الناشػئة فػي دوؿ أوروبػا الشػرقية عمػى سػبيؿ المثػاؿ بسػحب األمػواؿ المودعػة
لػػد فروعيػػا فػػي الخػػارج ونقميػػا إلػػى مقرىػػا الرئيسػػي فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة وذلػػؾ فعػػادة بنػػاء القواعػػد

الرأسمالية لممصارؼ األـ ،حيث أف االئتماف المقدـ مف المصارؼ األجنبيػة المتواجػدة فػي األسػواؽ

المحميػػة لػػدوؿ أوروبػػا الش ػرقية كػػاف يشػػكؿ ق اربػػة  %60مػػف إجمػػالي االئتمػػاف المحمػػي للالبيػػة ىػػذه
الدوؿ (زروؽ،2011،ص .)5

 -5اك لعكلم فػي ظػؿ لم ب ل ػ لجا ػا فػي خمػؽ

مػ لمال ػ 2008ـ :أبػرزت األزمػة الماليػة

العالميػػة 2008مخػػاطر العولمػػة وانحرافيػػا عػػف مسػػارىا الحقيقػػي وىػػو التكامػػؿ االقتصػػادي الػػدولي
وتوفير السمع والخػدمات والحػد مػف المشػكالت االقتصػادية واالجتماعيػة إلػى اقتصػاد ُمعػولـ يحتكػره
عددال محدودال مف الشركات الكونية ،وسػقطت بػذلؾ المقولػة المشػيورة لالقتصػادي مػارتف وشػوماف

أف مػا يفػرزه السػوؽ ىػو صػالح ،وأمػا تػدخؿ الحكومػة فيػو طػالح وأثبػت األزمػة الماليػة عػدـ جػدو

ذلػػؾ خاص ػػة فػػي جانبي ػػا المػػالي ،حي ػػث أن ػػو مػػف نت ػػائج اتسػػاع ت ػػداوؿ األوراؽ واألدوات المالي ػػة أف
أصػػبحت أسػػعار األصػػوؿ الماديػػة معرضػػة لالنييػػار كمػػا حػػدث فػػي األزمػػة األسػػيوية ،وكػػذلؾ أدت
العولمة النفصاؿ القطػاع المػالي الػورقي عػف قطػاع افنتػاج العينػي الحقيقػي ،حيػث أف قيمػة الورقػة

المالية تفوؽ أضعاؼ مضاعفة لمقيمػة الحقيقيػة لقطػاع افنتػاج ،نتيجػة ألعمػاؿ المضػاربة الواسػعة،

ويعتبػػر ذلػػؾ نتاج ػال لمنمػػوذج االقتصػػادي الػػذي تبنتػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة منػػذ تػػولي ريلػػاف
الرئاسػػة ومػػا تضػػمنتو سياسػػاتو االقتصػػادية مػػف تخفػػيض لمض ػرائب عمػػى األغنيػػاء وتخفيػػؼ القيػػود

عنيـ ،وخمؽ فقاعة استيالكية ىائمة ،واتساع الفجوة بيف األغنياء والفقراء ،ونشوء طبقة واسعة مػف
93

ذوي الدخوؿ المنخفضة ،والتوسع في افقراض النػاجـ عػف السياسػة النقديػة التوسػعية كػؿ ذلػؾ أد

إلػػى فوضػػى وانييػػار مػػالييف شػػديديف فػػي ظػػؿ الفمسػػفة الميبراليػػة الجديػػدة التػػي تتضػػمف تقمػػيص دور

الدولة االقتصادي ،ترؾ قوانيف العرض والطمب تعمؿ بصػورة حػرة ،تصػفية الممكيػة العامػة وتحويػؿ
كؿ نشاط إنساني إلى سمعة في السػوؽ ،وتخمػي الدولػة عػف مسػؤولياتيا االجتماعيػة تجػاه مواطنييػا

(عمي ،2449 ،ص.)14-12

 -6لتكاػػع فػػي انفػػاؽ لعاػػك م

م كػػي :جػػاءت األزمػػة الماليػػة العالميػػة  2008نتيجػػة افنفػػاؽ

األمريكي الكبير منذ حقبة التسعينات مف القرف العشريف بعػد انييػار االتحػاد السػوفيتي وبػدء تشػكؿ

أقطػػاب جديػػدة وبعػػض التلي ػرات الجيػػو سياسػػية بالعػػالـ ،حيػػث ىػػدفت الواليػػات المتحػػدة مػػف إنفاقيػػا
العسػػكري س ػواء بػػداعي مػػا ُسػػمي محاربػػة افرىػػاب أو بإرسػػاء قػػيـ الديمقراطيػػة والحريػػة وغيرىػػا ىػػو
مراعاة الشركات متعددة الجنسيات كالعب أساسي ال يمكف التلافؿ عنو حتى وصؿ األمر بػبعض
االقتصػػادييف بالمنػػاداة بتمثػػيميـ فػػي مجمػػس األمػػف وغي ػره مػػف المؤسسػػات الماليػػة والدوليػػة صػػانعة

القػرار ،وتنفػػؽ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كػػؿ ثالثػػة دقػػائؽ مميػػوف دوال ر لحربيػػا ضػػد الع ػراؽ ممػػا
يعني نزيفال لمسيولة العالمية ،وتمويمو يكوف باقتراض الحكومة األمريكية مف دوؿ العالـ ومف سوقيا

الػػداخمي ،وذلػػؾ بإصػػدار سػػندات لمخزينػػة األمريكيػػة التػػي يتسػػـ اقتصػػادىا باعتمػػاده عمػػى افنتػػاج
والمعرفة واستخداـ التكنولوجيا ،لذلؾ فتتفاقـ المشكمة االقتصػادية فػي االقتصػاد ال أرسػمالي حيػث أف

الم ػوارد االقتص ػػادية (الع ػػرض) مح ػػدودة ال تتناس ػػب مػػع الحاج ػػات ال ػػال متناىي ػػة لمبشػػرية ،وبالت ػػالي
تسعى الواليات المتحدة األمريكية بكؿ الوسائؿ وشتى السبؿ لتحفيػز الطمػب العػالمي وقبػوؿ الػدوالر

حتى لو بخمؽ األزمات والحػروب والكػوارث ،وكػذلؾ مػف خػالؿ التوسػع بافنفػاؽ مػف خػالؿ إصػدار
سػػندات الػػديف العػػاـ ،وحجػػـ افنفػػاؽ الكبيػػر لمفػػرد األمريكػػي والػػذي يشػػكؿ  30ضػػعؼ الفػػرد الينػػدي
يعتمد باألساس عمى اففراط بإصدار الدوالر دوف وجود إنتاج حقيقي يقابؿ ىذا افصدار.

وفي سياؽ قريػب مػف ذلػؾ يقػوؿ الحسػف البصػري إذا أردتػـ أف تعرفػوا مػف أيػف اكتسػب الرجػؿ

مال ػػو؟ ف ػػانظروا فيم ػػا أنفق ػػو  ،و ارف ػػؽ ى ػػذا افنف ػػاؽ الكبي ػػر ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة تب ػػاطؤ ف ػػي
االقتص ػػاد األمريكي ػػونجـ عن ػػو ت ارج ػػع ف ػػي االقتص ػػاد الع ػػالمي ،وألق ػػى بظالل ػػو عم ػػى االقتص ػػاد األوروب ػػي

والعالمي ب سره ،ومف تداعياتو ارتفاع عجػز الميزانيػة األمريكيػة وبموغيػا فػي العػاـ 2008ـ إلػى 237.3

مميار دوالر (قنطقجي ،2449 ،ص.)69-62
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لجاكؿ ( :)3-5حجـ انفاؽ لعاك م لمكال ا
لان
2003
2004
2005
2006
2007
2008

لح ب عمى لع ؽ

ألؼ اكال  /لاق ق
93
111
164
188
245
371

لح ب عمى ا ىاب

ألؼ اكال  /لاق ق
54
74
100
116
166
195

لمصا  :قنطقجي ،اام  ،ضك بط القتصاا ااالمي في معالج

ما

لمال

لمتحا
م ن

م ك
لافاع

مم ا اكال
438
448
507
536
611
-

م كي

لعالم  ،1119 ،ص.65

كػػذلؾ لعػػب الص ػراع العربػػي– افس ػرائيمي دو اُر فػػي تفػػاقـ وزيػػادة المسػػاعدات والمػػنح األمريكيػػة

المقدمػة فسػرائيؿ والتػي يتحمميػا دافعػػي الضػرائب وزادت مػف حػدة العجػػز فػي الموازنػة العامػة األمريكيػػة
ُ
وك ػػذلؾ ف ػػي ارتف ػػاع قيم ػػة ال ػػديف الع ػػاـ ،فحس ػػب مق ػػاؿ لالقتص ػػادي األمريك ػػي توم ػػاس س ػػتوفر أس ػػتاذ

االقتص ػػاد فػ ػي جامع ػػة ى ػػارفرد وج ػػورج ت ػػاوف أف كمف ػػة الصػ ػراع افسػ ػرائيمي – الفمس ػػطيني عم ػػى دف ػػع
الضرائب األمريكي 3تريميوف دوالر وأف ىذا الرقـ وحسػب أسػعار عػاـ 2002ـ يسػاوي  4أضػعاؼ كمفػة

الحػػرب فػػي فيتنػػاـ ،كػػذلؾ لقػػد قػػدر مختصػػوف أف قيمػػة المسػػاعدات األمريكيػػة فس ػرائيؿ لمفت ػرة 2020-

 2010تُقػػدر بح ػوالي  30مميػػار دوالر (عمػػي ،2449 ،ص ،)08-04وفػػي سػػياؽ أخػػر صػػرح ال ػرئيس
األمريك ػػي ب ػػا ار ؾ أوبام ػػا ع ػػاـ 2010ـ أف الصػ ػراع افسػ ػرائيمي -الفمس ػػطيني يكمفن ػػا الكثي ػػر م ػػف ال ػػدـ
والموارد ( .جماؿ ،2011 ،ص.(80

 -7لػػػامس بػػػ ف أس لمػػػاؿ ك لحكػػػـ :حي ػػث ارف ػػؽ ذل ػػؾ انتش ػػار الفس ػػاد وعممي ػػات االحتي ػػاؿ والتالع ػػب
باألس ػواؽ فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،حيػػث أفسػػح ىػػذا الػػدمج المجػػاؿ واسػػعال ألثريػػاء أمريكػػا

لمس ػػيطرة عم ػػى الحك ػػـ ،وظي ػػور م ػػا يس ػػمى بموت ػػو قراطي ػػة أمريك ػػا ف ػػي الحك ػػـ ،أي حك ػػـ األثري ػػاء
وخضػػوع العمميػػة السياسػػية لتػ ثير المػػاؿ ولقمػػة مػػف المتنفػػذيف بشػػكؿ كبيػػر ،ومػػف تمػػؾ الحػػاالت ىػػي

ديػ ػػؾ تشػ ػػيني ال ػ ػرئيس التنفيػ ػػذي لشػ ػػركة ىػ ػػاليبرتوف Halliburtonالنفطيػ ػػة ،حيػ ػػث منحتيػ ػػا افدارة
األمريكية عقدال ذا قيمػة ماليػة ضػخمة ضػمف إعػادة إعمػار العػراؽ ،ولقػد بمػغ دخػؿ ديػؾ تشػيني مػف
تمػػؾ الش ػػركة فق ػػط عػػاـ 2000ـ نح ػػو  36ممي ػػوف دوالر ،س ػػاىمت عمميػػات ال ػػدمج ب ػػيف رأس الم ػػاؿ
والحكػػـ وغيػػاب الرقابػػة وتنػػامي الميبراليػػة الجديػػدة إلػػى ظيػػور أزمػػات بنيويػػة كثي ػرة نػػتج عنيػػا نتػػائج

كارثيػػة ىػػزت أركػػاف ال أرسػػمالية فػػي العمػػؽ ،وكانػػت األزمػػة الماليػػة العالميػػة  2008ىػػي حمقػػة مػػف
حمقات األزمات التي تفاقمػت فػي العقػود الثالثػة األخيػرة فػي أسػيا وروسػيا وأمريكػا الالتينيػة وأوروبػا

والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وكػػؿ تمػػؾ األزمػػات انطمقػػت مػػف أس ػواؽ المػػاؿ بعيػػدال عػػف االقتصػػاد

الحقيق ػػي ،أي ف ػػي مج ػػاؿ م ػػا يس ػػمى باالقتص ػػاد الح ػػديث أو االقتص ػػاد الم ػػالي المعن ػػي بنق ػػؿ الق ػػيـ
االقتصادية أوراقال ورمو الز ما بيف المالكيف في األسواؽ (مسعود ،2404 ،ص.(34-33
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 -8افػػع لمكافػػن كناػػب مػػف لػػاخؿ بغػػض لنظ ػ عػػف لمخػػاط  :قػػد أدت سياسػػة دفػػع األجػػور إلػػى
المباللػػة ف ػػي تق ػػدير بػػدؿ أتع ػػاب الم ػػوظفيف فػػي الش ػػركات والمؤسس ػػات الماليػػة ،إذ إن ػػو وفقػ ػال لمس ػػح

اس ػػتطالعي أجػ ػراه واتس ػػوف وي ػػتWyatt

 Watsonف ػػإف  %90م ػػف المس ػػتثمريف يعتق ػػدوف بػ ػ ف

المديريف التنفيذييف يتقاضوف رواتػب ومكافػآت أكثػر ممػا يسػتحقوف ،حيػث تقاضػى المػدير التنفيػذي

لمصرؼ ليماف براذرز ريتشارد فولدمباللتقدر بحوالي  500مميوف دوالر في السنوات الممتدة مف
ع ػػاـ  1993وللاي ػػة الع ػػاـ  2007وبمع ػػدؿ  17000دوالر مقاب ػػؿ ك ػػؿ س ػػاعة عم ػػؿ ،وبم ػػغ ال ارت ػػب

السنوي ألحد كبار موظفي ميري لينش مبمغ  350ألؼ دوالر في حيف بملت مكافآتػو  10أضػعاؼ
ىذا الراتب وبملت فقط في العاـ 2006ـ حوالي  3.5مميوف دوالر وحققت المؤسسة في نفس العػاـ

أربػػاح قػػدرت ب  7.5مميػػار دوالر ،كػػذلؾ تمػػؾ المكافػػآت لػػـ تُملػػى فػػي العػػاـ  2008عنػػدما وصػػمت
الخسائر إلػى ضػعؼ حجػـ افيرادات(قصػبة ،2402 ،ص ،)560-559وفػي العػاـ 2004ـ اتُيمػت
كالل مف  Fannie Mae & Mac Freddieبتزوير حساباتيا بيػدؼ مػنح عػالوات لكبػار مػديرييا

واضػػطر مػػدراؤىا الثالثػػة عمػػى االسػػتقالة ودفػػع غػراـ بقيمػػة  100مميػػوف دوالر ،وفػػي العػػاـ 2006ـ

ُحكـ عمى شركة  Mac Freddieبدفع  3.8مميوف دوالر لممارساتيا بالضلط بصورة غير شػرعية
لمصػػمحة أعضػػاء فػػي مجمػػس الن ػواب مكمفػػيف بمراقبػػة نشػػاطاتيـ ،وبملػػت رواتػػب كػػؿ مػػف رؤسػػاء
( Fannie Mae& Mac Freسػتيؿ ،دونػاواي ،2009 ،ص (38-37إلػى مبمػغ  70مميػوف دوالر

سنويال (بمقاسـ ،2400 ،ص.)10

 -9تعاظـ الاتيالؾ لت في عف ط ؽ القت ض :حيث شيد االقتصاد األمريكي في السنوات األولػى
مف القرف الواحد والعشريف تزايد االستيالؾ بشكؿ كبير حيث بمغ حػوالي  %86مػف إجمػالي النػاتج

المحمػػي عػػاـ  2008بعػػدما بمػػغ فػػي العػػاـ  2002ح ػوالي  ،%82وتكمػػف المشػػكمة ليسػػت فػػي ت ازيػػد
االستيالؾ القطاع األكبر أىمية فػي نمػو النػاتج ولكػف فػي حصػوؿ األمػريكييف عمػى قػروض لشػراء

العدي ػػد م ػػف الس ػػمع بالتقس ػػيط وبش ػػكؿ يف ػػوؽ بكثي ػػر ق ػػدراتيـ عم ػػى الس ػػداد (عب ػػد المطي ػػؼ،2400 ،

ص.)126

 -04تػػػاىك لػػػاكال ك تفػػػاع أاػػػعا لاػػػمع

اااػػػ  :يمعػػب الػػدوالر دو الر كبي ػ الر فػػي خمػػؽ األزمػػة

االقتصػػادية العالميػػة وحسػػب وصػػؼ وزيػػر الخ ازنػػة األمريكػػي جػػوف كونػػالي عػػاـ 1971مػف أمػػاـ
أحػػد الوف ػػود األجنبيػػة ق ػػاؿ إف ال ػػدوالر عممتنػػا ولكن ػػو مش ػػكمتكـ  ،وجاءتاألزمػػة المالي ػػة العالمي ػػة

 2008لتؤكد ىذه المقولة ،ووفقػال لروبػرت تػريفيف  Robert Triffinعػاـ 1960ـ والتػي ُسػميت
معض ػػمة تػ ػريفيف ف ػػإف المش ػػكمة الرئيس ػػية ف ػػي االقتص ػػاد تكم ػػف ف ػػي الػ ػدوالر ،وي ػػر

Robert

 Triffinأف الدولػػة التػػي تػػؤدي عممتيػػا دور العممػػة العالميػػة سػػتظؿ تُسػػجؿ عجػػوزات فػػي ميػزاف
م ػػدفوعاتيا (أو ف ػػي حس ػػابيا التج ػػاري) ل ػػدعـ تم ػػؾ العمم ػػة ،وس ػػتؤدي تم ػػؾ العج ػػوزات ف ػػي نياي ػػة
المطاؼ إلى تقػويض الثقػة بتمػؾ العممػة ،وعمػى خمفيػة العجػوزات الكبيػرة والمتراكمػة فػي الحسػاب
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الجػاري األمريكػي ،حيػػث اتسػـ النصػػؼ األوؿ مػف عػػاـ 2008ـ بانخفػاض قيمػػة الػدوالر وارتفػػاع
أسػػعار السػػمع األساس ػػية ،فػػي الوق ػػت الػػذي خفػػض في ػػو مجمػػس االحتي ػػاطي الفيػػدرالي األمريك ػػي
أسعار الفائدة وسمح لمتضخـ باالرتفاع ،بينما اتسـ الربع النصؼ الثاني مف العاـ نفسػو بارتفػاع
سعر الدوالر وانخفػاض أسػعار السػمع األساسػية فػي الوقػت الػذي أد فيػو جمػود االئتمانػات إلػى

حػدوث تيافػت عػالمي عمػى السػيولة الدوالريػػة ،وطالػت االىتػ اززات العنيفػة دوالل عمػى درجػة كبيػرة

مػػف التبػػايف مثػػؿ :أيسػػمندا ،روسػػيا ،كوريػػا الجنوبيػػة ،المكسػػيؾ ،ومػػع غيػػاب العػػودة إلػػى معيػػار

صػػارـ لمنقػػود السػػمعية عمػػى شػػاكمة مػػا انتيػػى العمػػؿ بػػو عػػاـ 1914ـ أو القيػػاـ بإصػػالح جػػذري
لمنظاـ النقدي العالمي ،فسيضطر العالـ إلى العيش إلى ما النياية مف األزمات الماليػة والنقديػة
واالقتصػػادية كمػػا أر ت ػريفيف ،ويكمػػف الحػػؿ فػػي الخػػروج مػػف تمػػؾ األزمػػات (والتػػي تحػػدث كػػؿ

5سػػنوات) ىػػو زيػػادة قػػدرات صػػندوؽ النقػػد الػػدولي مػػف خػػالؿ تقػػديـ الػػدعـ المػػالي اواحػػداث تػوازف
بػػيف االقتصػػاديات وتقمػػيص التفػػاوت بينيػػا ،وكػػذلؾ القيػػاـ بت ػ ميف االقتصػػاديات الصػػليرة وكػػبح

جماح ت ثره باألزمات االقتصادية المختمفة.

 -00تنػامي اعتمػاد االقتصػػاد األمريكػي عمػػى قطػاع الخػػدمات(:عبػد السػػالـ ،2010 ،ص (57-56ال
تػزاؿ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تعتمػػد نمطػال أرسػػماليال أكثػػر تحػػر الر وأكثػػر مالي ػال مػػف دوؿ أوروبػػا

اللربيػػة ودوؿ جنػػوب شػػرؽ أسػػيا ،وعميػػو فينػػاؾ عالقػػة وثيقػػة بػػيف التمػػادي فػػي التحػػرر المػػالي
بصورة عامة وبيف سرعة الوقوع واالنزالؽ في األزمة ،وىناؾ مف ير أف المشكالت االقتصادية

التػػي يعانييػػا االقتصػػاد األمريكػػي تعػػود إلػػى الػػنمط افمبريػػالي واسػػتخداـ الػػدوالر كعممػػة احتيػػاط
ومبػػادالت دوليػػة ،حيػػث ترتػػب عمػػى تمػػؾ السياسػػة تنػػامي وتلملػػؿ مشػػكالت كبػػر  ،تعمقػػت مػػع

مػرور الوقػت داخػػؿ االقتصػاد األمريكػػي ،وذلػؾ نتيجػػة التوسػع فػػي االعتمػاد عمػػى الػديف الػػداخمي
والخػػارجي ،وكانػػت النتيجػػة تػػدمير مػػا تبقػػى مػػف الصػػناعة األمريكيػػة خاصػػة بعػػد أف تػػـ تصػػدير
والوظائؼ لدوؿ أخر كالصيف واليند ،وترتب عمى ىذا االنتقاؿ ىو خسػارة االقتصػاد األمريكػي

حوالي  2.7مميوف وظيفة في قطاع التصنيع لوحده منذ العاـ 2001ـ وىو تاري دخوؿ الصيف
لمنظمػػة التجػػارة العالميػػة ،و ارفػػؽ ذلػػؾ حػػدوث ت ارجػػع كبيػػر فػػي دخػػوؿ أغمػػب األسػػر األمريكيػػة،
ويضػػاؼ لػػذلؾ التليػػر فػػي ىيكػػؿ النػػاتج المحمػػي افجمػػالي األمريكػػي حيػػث يعتمػػد عمػػى قطػػاع

الخدمات وتصؿ مساىمة قطػاع الخػدمات فػي االقتصػاد األمريكػي إلػى  %79.2وىػي تزيػد عػف

متوسط مساىمة قطاع الخدمات في االقتصاد العالمي والباللة .%64

97

لجاكؿ قـ ( :)3-6تك ع لناتس لمحمي اجمالي بحاب لقطاعا ( لكال ا
مقا ن بعاا مف لاكؿ

لمتحا

لاكل

قطاع ل ع

قطاع لصناع

الواليات المتحدة األمريكية

1.2

19.6

79.2

العالـ

4

32

64

االتحاد األوروبي

2

26.8

71.1

الياباف

1.4

26.8

72.1

كندا

2

28.4

69.6

الصيف

10.6

49.2

40.2

م ك

قطاع لخاما

لمصا  :عبا لاالـ ،ضا ،أ م مال أـ أ م أاػمال  :لجػذك – لتبعػا  -تصػك مػا نبغػي أف كػكف عم ػو نظػاـ مػا بعػا
م  ،ط ،1لمكتب لعص

لمنش ك لتك ع ،لقاى  ،جميك

مص لع ب  ،2010 ،ص.56

 -02التلي ػرات فػػي النظػػاـ العػػالمي وفقػػداف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمريػػادة العالميػػة :يػػر المفكػػر
والمختص الفرنسي باألزمات االقتصادية جيرار شالياف في كتابػو نحػو نظػاـ عػالمي جديػد أف

سػػبب األزمػػة الماليػػة واالقتصػػادية عػػاـ 2008ـ والتػػي كانػػت سػػببال رئيسػػيال لت ارجػػع دور الواليػػات
المتحدة األمريكية في قيادة االقتصاد العالمي وضربة البداية النييار النظاـ العالمي القػائـ تعػود

إلى االنعطافػة الكبػر عػاـ 1979ـ ،ولػيس لسػقوط جػدار بػرليف وانتيػاء الحػرب البػاردة أو غػزو

العراؽ وتفجيرات 11سبتمبر /أيموؿ  ،2001وأعتبر أف العػاـ1979ـ نقطػة تحػوؿ فػي االقتصػاد
العالمي نتيجة لحدوث أربعة أحداث كاف ليا ت ثيرات حاسمة في تحديد مسػارات النظػاـ العػالمي

الجديد وىي كالتالي (شالياف ،جاف ،2014 ،ص:)6-4

أ -االنعطافػػة الحاسػػمة الكبػػر عػػاـ 1979ـ التػػي قامػػت بيػػا الصػػيف نحػػو اقتصػػاد السػػوؽ ،وترحيػػب
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بػػذلؾ واسػػتقباؿ الػػزعيـ الصػػيني دنػػغ شػػياوبينغ فػػي ينػػاير  ،1979والػػذي
تبن ػػى فمس ػػفة اقتص ػػاد الس ػػوؽ االش ػػتراكي اش ػػتراكية الس ػػوؽ  ،واعتم ػػد بين ػػغ عم ػػى فمس ػػفة اقتص ػػادية

تتمحور حوؿ تقديـ  7نصائح وىي تحميؿ التحوالت بيدوء ،مقاربة التليير بإيماف وصبر ،ضماف

المسػػمطة ،حػػافظوا عمػػى
مكانتنػا الخاصػػة ،ال تتفػػاخروا بمػػا يمكننػػا القيػػاـ بػػو ،وال تتعرضػوا لألضػواء ُ

التواري ،ال تطالبوا بالقيادة أبدال ،ابحثوا عف االنجاز .

الخمينيػػة) فػػي إي ػراف ،والتػػي دفعػػت بافسػػالـ الشػػيعي لمظيػػور والعمػػؿ فػػي سػػاحة
ب -الثػػورة افسػػالمية ( ُ
القو افقميمية وقد ارتبط ىذا الظيور بعداء حاد لإلمبريالية األمريكية.

ت -األزمة النفطية الثانيػة بعػد أزمػة 1973ـ ،والتػي أقنعػت السياسػييف اللػربييف وبشػكؿ نيػائي بضػرورة
مراجعة نمط العيش في بمدانيـ.
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ث -غػػزو االتحػػاد السػػوفيتي ألفلانسػػتاف ،وىػػي الم ػرة األولػػى التػػي يتػػدخؿ فييػػا السػػوفيت عسػػكريال خػػارج
مجػػاؿ دوؿ حمػػؼ فػػر صػػوفيا ،وقػػد أد ذلػػؾ إلػػى جػػر الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لتسػػميح مكثػػؼ
لممجاىديف األفلاف ،والدخوؿ في حمؼ مع افسالـ السني التي تقوده المممكة العربية السعودية.

ج -سػاىمت ىػػذه األحػداث األربعػػة إلػػى رسػـ معػػالـ النظػػاـ العػالمي الصػػاعد ،فسػػرعت مػف السػػباؽ نحػػو
التس ػػمح ،وانيي ػػار المعس ػػكر االش ػػتراكي بس ػػقوط ح ػػائط بػ ػرليف ،والظي ػػور الق ػػوي لإلس ػػالـ الجي ػػادي

المتشدد  ،في عدة مناطؽ بالعالـ ،ووقوع أحداث  11سبتمبر  /أيموؿ 2001؛ مما دفع ب مريكا إلػى
االرتمػػاء كمي ػال فػػي حػػرب كونيػػة ضػػد افرىػػاب ،وقػػد ت ػزامف ذلػػؾ الصػػدع الجيػػو سياسػػي العػػالمي مػػع
تحوليف دولييف أدت لمتراجع األمريكي واألوروبي لصالح دوؿ صاعدة بآسيا وىما التلير الواسع في

البنيػػة الديملرافيػػة العالميػػة التػػي عرفػػت نسػػب شػػيخوخة وضػػمو الر سػػكانيال فػػي اللػػرب مقارنػػة ببقيػػة

من ػػاطؽ الع ػػالـ ،واألزم ػػة االقتص ػػادية والمالي ػػة ع ػػاـ  2008الت ػػي ضػ ػربت أساسػ ػال أوروب ػػا والوالي ػػات

المتحدة األمريكية مما سمح بظيور قو اقتصادية صاعدة كاليند وروسيا والصيف وكوريا الجنوبية
وجنوب أفريقيا والب ارزيػؿ وماليزيػا ،ويػر خبػراء أف الصػيف سػتكوف الدولػة األولػى عالميػال مػف حيػث

الناتج المحمي افجمالي عاـ ( 2049أي بعد  100عاـ عػف إعػالف الجميوريػة الشػعبية الصػينية)،
إذا استمرت بتحقيؽ معدالت نمو سنويا ال تقؿ عف  ،%6وير ألفريد ماؾ كوي خبير المستقبميات

فػػي الجامعػػات األمريكيػػة أف القػػرف األمريكػػي الػػذي ُبشػػر بػػو بشػػكؿ احتفػػائي جػػدال مػػع بدايػػة الحػػرب
العالميػػة الثانيػػة ،سيضػػمحؿ وينطف ػ فػػي حػػدود العػػاـ  ، 2025ويػػر أف قيػػاـ بػػوش األب بػػإعالف

الحػػرب عمػػى الع ػراؽ قػػد أفقػػد الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بشػػكؿ نيػػائي مػػا كانػػت تتمتػػع بػػو طيبػػة
تاريخي ػػا المعاص ػػر :المزاوج ػػة الناجح ػػة ب ػػيف واقعي ػػة روزفم ػػت وأخالقي ػػة وايمس ػػوف؛ أو م ػػا عب ػػر عن ػػو

ستانمي ىوفماف ب ال ُعذرية التاريخية دائمة التجدد .

 3.4م حؿ تطك

م لمال

لعالم

(:)2008

مرت األزمة المالية العالمية بمجموعة مف المراحؿ اليامة حتى تـ انفجارىػا فػي منتصػؼ شػير

سبتمبر 2008ـ بالواليات المتحدة األمريكية ،وقد ظيرت بوادر األزمة نتيجة لتوسع البنوؾ والمؤسسات
المالية األمريكية في منح االئتماف العقاري دوف التركيز عمى جودة العميػؿ ومقدرتػو عمػى السػداد ،وأد

ذلؾ إلى حدوث ىزة قوية لالقتصػاد األمريكػي ،ووصػمت تبعاتيػا إلػى االقتصػاد العػالمي ب سػره ،وبسػببيا

أفمػػس عػػدد كبيػػر مػػف البنػػوؾ والمؤسسػػات الماليػػة العالميػػة ،ويمكػػف إب ػراز م ارحػػؿ تطػػور األزمػػة الماليػػة

العالمي ػػة حت ػػى نياي ػػة ن ػػوفمبر  2008بالنق ػػاط التالي ػػة(:س ػػالمة والوكي ػػؿ ،2404 ،ص( )84-83دواب ػػو،
 ،2449ص( )29-15أبو منديؿ ،2403 ،ص( )33-31عبد الحميد ،2404 ،ص.)263-259

 بيػػع مؤسسػػة واشػػنطف ميوتش ػواؿ لمخػػدمات الماليػػة -أكبػػر الصػػناديؽ األمريكيػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿافقراض واالدخار -لمجموعة جي بي مورغاف المصرفية العمالقة ب 1.9مميار دوالر.
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 بنؾ االستثمار األمريكي ليماف براذرز يعمف عف إفالسػو بعػد فشػؿ جيػود المسػئوليف األمػريكييف فػيو ازرة الخ ازنػ ػػة واالحتيػ ػػاطي االتحػ ػػادي األمريكػ ػػي فنقػ ػػاذ البنػ ػػؾ ،وبنػ ػػؾ ميريػ ػػؿ ليػ ػػنش أحػ ػػد البنػ ػػوؾ

االسػػتثمارية الكبػػر فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة يضػػطر لقبػػوؿ عػػرض ش ػراء مػػف بنػػؾ أوؼ

أمريكا خشية تعرضو لإلفالس.

 الحكومػػة البريطانيػػة تضػػطر لمتػػدخؿ فنقػػاذ بنػػؾ أتػػش بػػي أو أس عػػف طريػػؽ قيػػاـ بنػػؾ لويػػذزبمبمغ 12مميار جنيو إسترليني ،وعشرات االالؼ مف موظفي البنوؾ والمؤسسات الماليػة فػي أمريكػا
وبريطانيا يفقدوف وظائفيـ.

 -فب اري ػػر  :2007ظي ػػور واض ػػح ألعػ ػراض األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة حي ػػث ش ػػيدت الوالي ػػات المتح ػػدة

األمريكية ارتفاعال كبي الر في عدـ قدرة المقترضيف عمى دفع مستحقات الرىػوف العقاريػة ممػا أد إلػى
أولى عمميات إفالس مؤسسات مصرفية متخصصة.

 يونيػو 2007ـ :ظيػور مصػرؼ االسػػتثمار األمريكػي  Bear Steamsكػ وؿ بنػػؾ كبيػر ُيعػاني مػػفخسائر قروض الرىف العقاري.
 أغسػ ػػطس  :2007شػ ػػيدت البورصػ ػػات العالميػ ػػة تػ ػػدىو الر أمػ ػػاـ مخػ ػػاطر اتسػ ػػاع األزمػ ػػة ،وت ػ ػػدخمتالمصارؼ المركزية لدعـ سيولة وفي مقدمتيا البنؾ المركزي األوروبي الذي قاـ بض  94.8مميار

يورو مف السيولة ،كمػا قامػت الخ ازنػة الفيدراليػة األمريكيػة بضػ  24مميػار دوالر ،كمػا سػارت عمػى
نفس النيج عدد مف البنوؾ المركزية األخر مثؿ بنؾ الياباف والبنؾ الوطني السويسري.

 سػبتمبر  :2007تػـ مػنح بنػؾ انجمتػ ار قرضػال مسػتعجالل إلػى مصػرؼ  Nothern Rockفنقػاذه مػفاففالس ،وتـ بعد ذلؾ ت ميمو.

 م ػػف أكت ػػوبر إل ػػى ديس ػػمبر 2007ـ :أعمن ػػت ع ػػدة مص ػػارؼ كب ػػر ع ػػف انخف ػػاض كبي ػػر ف ػػي أس ػػعارأسيميا بسبب أزمة الرىف العقاري.

 22 -يناير 2008:قاـ البنؾ االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض معدؿ الفائدة ثالثة أرباع النقطة

لتصػػؿ إلػػى  %3.5وىػػو إجػراء اسػػتثنائي ،ثػػـ أجريػػت تخفيضػػات أخػػر تػػدريجيال عمػػى معػػدؿ الفائػػدة
لتصؿ إلى  %2في الفترة الزمنية الواقعة بيف يناير ونياية أبريؿ .2008

 17فب اريػػر  :2008قامػػت الحكومػػة البريطانيػػة بتػ ميـ بنكنػػورذرف روؾ ،وتضػػافرت جيػػود المصػػارؼالمركزية مجددال لض أمواؿ جديدة.

 مػػارس  :2008أعمنػػت الخ ازنػػة الفيدراليػػة األمريكيػػة عػػف اسػػتعدادىا لتقػػديـ مبػػالغ تصػػؿ إلػػى 200مميػػار دوالر إلػػى مجموعػػة محػػدودة مػػف البنػػوؾ الكبػػر  ،وأعمػػف العمػػالؽ المص ػرفي األمريكػػي JP
 Morgan Chaseشراء مصرؼ  Bear Stearnsالذي يعاني مػف صػعوبات بسػعر متػدني بػدعـ
مف الخزانة الفيدرالية األمريكية ،واتفقت البنوؾ المركزية في العالـ بتوحيػد الجيػود مػف أجػؿ معالجػة

سوؽ التسميفات العقارية.
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  24أبريؿ  :2008قػاـ مصػرؼ  U.B.Sالسويسػري بنشػر نتػائج التحقيقػات الداخميػة حػوؿ األسػبابالحقيقيػػة وراء خسػػارتو الكبيػرة جػراء األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،والتػػي أدت إلػػى شػػطب نحػػو  40مميػػار

المصنؼ الثالث أوروبيال.
دوالر مف أصولو في أكبر خسارة يتعرض ليا أوؿ مصر ؼ سويسري و ُ
 يوليػو  :2008اشػتد الضػلط عمػى مؤسسػتي فريػدي مػاؾ  Freddie Macوفػاني مػاي Fannie Maeاألم ػريكيتيف المتخصصػػتيف فػػي إعػػادة تمويػػؿ القػػروض العقاريػػة ،وأعمنػػت الخزينػػة األمريكيػػة
عف خطة فنقاذ القطاع العقاري.

  7سػبتمبر  :2008وضػػعت و ازرةالخزانةاألمريكيةمؤسسػػتيفريدي مػػاؾ  Freddie Macوفػػاني مػػاي Fannie Maeتحت الوصاية طيمة الفترة التي تحتاجانيا فعادة ىيكمة ماليتيما مع كفالة ديونيما

حتى حدود  200مميار دوالر.

  14سػػبتمبر  :2008حػػدث اتفػػاؽ بػػيف 10مصػػارؼ دوليػػة عمػػى إنشػػاء صػػندوؽ لمسػػيولة بػرأس مػػاؿ 70مميػػار دوالر لمواجيػػة أكثػػر حاجاتيػػا إلحاح ػال ،ووافقػػت المصػػارؼ المركزيػػة عمػػى فػػتح مجػػاالت

التسميؼ ،إال أف ذلؾ ال يمنع تراجع البورصات العالمية.

 15 -سبتمبر  :2008تفجرت األزمة المالية العالمية بإعالف بنؾ األعماؿ ليماف براذرز عػف إفالسػو

بعد  160عامال عف إنشاءه حيث أسسو مياجروف ييود ألماف كانوا يتاجروف بالقطف عػاـ 1850ـ،
ويعمػػؿ لػػد ىػػذا البنػػؾ  25935موظف ػال بشػػتى أنحػػاء العػػالـ ،واعتبػػر المتخصصػػوف االقتصػػاديوف
إفالس بنؾ ليماف براذرز أشير حالة إفالس في ووؿ استريت منذ انييار مؤسسة دركسػمبرنام مبرت

المتخصصػة بالسػػندات عاليػة المخػػاطر عػاـ 1990ـ ،وأعمػػف ىػػذا البنػؾ إسػػقاط أصػوؿ ماليػػة بقيمػػة
 5.6مميػػار دوالر بػػالربع الثالػػث عػػاـ 2007ـ ،وبملػػت خسػػائره  3.9مميػػار دوالر فػػي الربػػع الثػػاني

لمعاـ  ،2008وخسر سيـ بنؾ ليماف براذرز أكثر مف %92مف قيمتو مقارنة بػ عمى مسػتوياتو عنػد
67.73دوالر فػػي أكتػػوبر  ،2007وأعمػػف أحػػد أبػػرز المصػػارؼ األمريكيػػة وىػػو بنػػؾ أوؼ أميركػػا

شراء بنؾ أخر لألعماؿ في ووؿ استريت ىو بنؾ ميرتؿ لينش.

  16س ػػبتمبر  :2008ق ػػاـ االحتي ػػاطي االتح ػػادي الفي ػػدرالي والحكوم ػػة األمريكي ػػة عم ػػى تػ ػ ميـ الج ػػزءاألكبػػر مػػف نشػػاط شػػركة أي آي جػػي العمالقػػة وأكبػػر شػػركة تػ ميف فػػي العػػالـ ،وذلػػؾ بعػػد شػرائيا

ديوف الشركة المتعثرة بمبمغ  85مميار دوالر مقابؿ امتالؾ  %79.9مف رأسماليا.

  17سػػبتمبر  :2008واصػػمت البورصػػات العالميػػة تػػدىورىا مػػع ضػػعؼ افقػراض فػػي النظػػاـ المػػاليوفتحت المصارؼ المركزية العمميات الرامية إلى تقديـ السيولة لممؤسسات المالية.

  18سبتمبر  :2008أعمف البنؾ البريطاني لويدتي أس بي عف شػراء منافسػو أتػش بػي أو أسالمي ػػددة ب ػػاففالس ،وأعمن ػػت الحكوم ػػة األمريكي ػػة خط ػػة لإلنق ػػاذ بقيم ػػة 700ممي ػػار دوالر لتخم ػػيص
المصارؼ مف أصوليا غير القابمة لمبيع.
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  19سبتمبر  :2008الرئيس األمريكي األسبؽ جػورج بػوش يوجػو نػداءال لضػرورة التحػرؾ فػو الر حيػاؿخطة إنقاذ المصارؼ لتفادي تفاقـ األزمة المالية في الواليات المتحدة األمريكية.

  23سػػبتمبر  :2008احتػػؿ موضػػوع األزمػػة الماليػػة العالميػػة المناقشػػات فػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـالمتحػػدة فػػي نيويػػورؾ ،وضػػاعفت األس ػواؽ الماليػػة قمقيػػا أمػػاـ المماطمػػة حػػوؿ الموافقػػة عمػػى الخطػػة
األمريكية لإلنقاذ.

  26سبتمبر  :2008انيػار سػعر سػيـ المجموعػة المصػرفية والتػ ميف البمجيكيػة اليولنديػة فػور تػيسفي البورصة بسبب شكوؾ مف قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا.

  28سػبتمبر  :2008تػـ االتفػػاؽ عمػى خطػػة افنقػاذ األمريكيػة فػػي الكػونجرس األمريكػػي ،وتػـ تعػػويـالمجموعػ ػػة المص ػ ػرفية والت ػ ػ ميف البمجيكيػ ػػة اليولنديػ ػػة فػ ػػورتيس م ػ ػف قبػ ػػؿ سػ ػػمطات بمجيكػ ػػا وىولنػ ػػدا

ولوكسػػمبورغ ،وت ػػـ تػ ػ ميـ بن ػػؾ ب ػراد ف ػػورد وبينجم ػػي ف ػػي بريطاني ػػا ،وفػػي الب ارزي ػػؿ ت ػػـ تعمي ػػؽ جمس ػػات
البورصة والتي سجمت خسارة تفوؽ .%10

  29سبتمبر  :2008رفض مجمس النػواب األمريكػي خطػة افنقػاذ ،وانيػارت عمػى أثػره بورصػة ووؿاستريت بعد ساعات قميمة مف انييار البورصات األوروبية بشدة ،في حػيف واصػمت معػدالت الفوائػد

بػػيف المص ػػارؼ ارتفاعي ػػا مانع ػػة المص ػػارؼ م ػػف إع ػػادة تمويمي ػػا ،وت ػػـ بي ػػع بن ػػؾ أوكوفي ػػا ارب ػػع أكب ػػر

مصػػرؼ فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمؤسسػػة سػػيتي جػػروب المصػرفية األمريكيػػة ضػػمف موجػػة
االندماجات في السوؽ األمريكية لمواجية تبعات األزمة المالية وذلؾ بمساعدة السمطات الفيدرالية.

  1أكتػػوبر  :2008أقػػر مجمػػس الشػػيوخ األمريكػػي خطػػة افنقػػاذ المػػالي المعدلػػة بقيمػػة  700مميػػاردوالر.

  4أكتوبر  :2008تـ عقد قمة أوروبية مصلرة ضمت ألمانيػا وفرنسػا اوايطاليػا وبريطانيػا بنػاءال عمػىطمب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي ترأس االتحاد األوروبي(يضـ  27دولة) آنػذاؾ ،عممػت
القمة عمى افعػداد لمسػاىمة األعضػاء األوروبيػيف فػي مجموعػة السػبع ودعػت إلػى عقػد قمػة دوليػة

فػي أسػػرع وقػػت مػف أجػػؿ إعػػادة تشػكيؿ النظػػاـ العػػالمي الجديػد اواعػػادة النظػػر فػي قواعػػد ال أرسػػمالية،
كم ػػا دع ػػت إل ػػى اتخ ػػاذ جمم ػػة ت ػػدابير لمواجي ػػة األزم ػػة المالي ػػة وخصوصػ ػال دع ػػـ المؤسس ػػات المالي ػػة
األوروبية المتعثرة ومعاقبة المسئوليف الذيف أفمست مؤسساتيـ.

  7أكتػػوبر  :2008اجتمػػع وزراء ماليػػة االتحػػاد األوروبػػي فػػي لكسػػمبورغ لمبحػػث فػػي السػػبؿ الكفيمػػةبوضع حد لألزمة ،وتعيػد االجتمػاع بوضػع إسػتراتيجية لمواجيػة تػداعيات األزمػة الماليػة عمػى دوؿ

المقػدـ لمبنػوؾ الكبيػرة ،وكػذلؾ رفػع مسػتو ضػمانات الودائػع بػ كثر
االتحاد األوروبي ،وزيادة الػدعـ ُ
مف الضعؼ في إطار تشديد افجراءات الرامية إلى ضماف عدـ ضياع الودائع.

  8أكتوبر  :2008خفض بنؾ االحتياطي الفيدرالي األمريكي سػعر الفائػدة إلػى  %1.5وفػي اليابػافخفض البنؾ المركزي الياباني سعر الفائدة إلى  %0.3وفي أوروبا خفض بنؾ انجمتػ ار سػعر الفائػدة
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إلػػى  ،%4.5كمػػا خفػػض البنػػؾ المركػػزي األوروبػػي سػػعر الفائػػدة ليصػػؿ إلػػى  ،%3.75كمػػا اتخػػذت
البنػػوؾ المركزيػػة فػػي كػالل مػػف الصػػيف وكنػػدا وسويسػ ار والسػػويد خطػوات مماثمػػة ،وخػػالؿ أيػػاـ خفػػض
بنؾ االحتياطي الفيدرالي األمريكي سعر الفائدة لحدود  %1ثـ خفضو في  16ديسمبر  2008إلػى

 %0.25وىو أقؿ معدؿ فائدة منػذ العػاـ 1954ـ ،كمػا خفػض البنػؾ المركػزي اليابػاني سػعر الفائػدة

في  19ديسمبر  2008إلى .%0.10

  10أكتػػوبر  :2008اجتمػػع البرلمػػاف األوروب ػي وصػػادؽ عمػػى تقريػػر يتضػػمف توصػػيات لمحػػد مػػفاألزمة المالية العالمية وتفادي تداعياتيا مسػتقبالل ،وشػدد التقريػر عمػى ضػرورة التعػاوف بػيف مختمػؼ
مؤسسػػات االتحػػاد األوروبػػي ،والػػدفع باتجػػاه إنشػػاء نظػػاـ عمػػى المسػػتو األوروبػػي لممراقبػػة والسػػير
عمى االستقرار المالي.

  12أكتػوبر  :2008انعقػػدت فػػي بػػاريس قمػػة دوؿ منطقػػة اليػػورو وتضػػـ  15دولػػة وىػػي التػػي تتبنػػىاليػػورو عممػػة رس ػػمية ليػػا وتضػػـ ال ػػدوؿ التاليػػة (أس ػػبانيا ،ألمانيػػا ،بمجيكػػا ،فنمن ػػدا ،فرنسػػا ،اليون ػػاف،

أيرلندا ،إيطاليا ،لوكسمبورغ ،ىولندا ،النمسا ،البرتلاؿ ،قبرص ،مالطا ،سموفينيا) ،ودعت تمؾ القمػة

إلػػى أف تعمػػؿ كػػؿ دولػػة عمػػى ضػػماف الودائػػع ،وتض ػ أم ػواالل فػػي المصػػارؼ المتضػػررة لتفػػادي أي
إفػػالس ،كمػػا ركػػزت عمػػى ضػػرورة التنسػػيؽ بػػيف الػػدوؿ األعضػػاء فػػي إطػػار خطػػة لضػػماف القػػروض
بػػيف المصػػارؼ ،وأعمنػػت القمػػة عػػف اسػػتعداد الػػدوؿ لتممػػؾ حصػػص البنػػوؾ ،وانعقػػدت قمػػة مجموعػػة

الػػدوؿ السػػبع الصػػناعية ،ووعػػدت بفعػػؿ كػػؿ مػػا ىػػو ضػػروري لكسػػر الجمػػود الػػذي يعتػػري أسػ ػواؽ

االئتمػػاف ،ووضػػعت القمػػة خطػػة تحػػرؾ لمواجيػػة األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،وتعيػػدت بمواصػػمة العمػػؿ
عم ػػى اس ػػتقرار األسػ ػواؽ المالي ػػة اواع ػػادة ت ػػدفؽ الق ػػروض ل ػػدعـ النم ػػو االقتص ػػادي الع ػػالمي ،واتخ ػػاذ
إجػراءات حاسػمة واسػتعماؿ جميػػع الوسػائؿ الممكنػة لػدعـ المؤسسػػات الماليػة الكبػر والحيمولػػة دوف

إفالسػ ػػيا ،واتخػ ػػاذ جميػ ػػع افج ػ ػراءات الضػ ػػرورية لتحريػ ػػؾ القػ ػػروض واألس ػ ػواؽ النقديػ ػػة كػ ػػي تػ ػػتمكف
المؤسسػ ػػات الماليػ ػػة مػ ػػف الحصػػػوؿ عمػ ػػى السػ ػػيولة ورؤوس األم ػ ػواؿ ،وأب ػػدت الػ ػػدوؿ األعضػ ػػاء فػ ػػي
المجموعػػة اسػػتعدادىا لمقيػػاـ بكػػؿ مػػا ىػػو ضػػروري مػػف أجػػؿ تحريػػؾ سػػوؽ قػػروض الػػرىف الػػذي كػػاف

سبب األزمة الماليػة العالميػة  ،2008وانعقػد بػنفس اليػوـ مجموعػة العشػريف التػي تعيػدت باسػتعماؿ
جميػػع الوسػػائؿ االقتصػػادية والماليػػة لت ػ ميف االسػػتقرار أداء األس ػواؽ الماليػػة ،وانعقػػد اجتمػػاع لجنػػة

التنمية لمدوؿ األعضاء في صندوؽ النقد الدولي ،والبنؾ الدولي والتي حذرت مػف أف الػدوؿ الناميػة

ُمعرضػػة لنكسػػات خطي ػرة ودائمػػة ووضػػعت خطػػة عمػػؿ مػػف جانػػب االقتصػػاديات الكبي ػرة لرسػػـ نيػػج

لمخػػروج مػػف األزمػػة ،وطالبػػت المجنػػة الػػدوؿ ذات االقتصػػاديات الكبي ػرة بالوفػػاء بمػػا تعيػػدت بػػو مػػف
مساعدات كما حثت البنؾ الػدولي عمػى بحػث كػؿ الخيػارات لممسػاعدة فػي إعػادة رسػممة البنػوؾ فػي

الدوؿ النامية التي ت ثرت باألزمة المالية العالمية .2008

043

 15 -أكت ػػوبر :2008اجتم ػػع زعم ػػاء االتح ػػاد األوروب ػػي لد ارس ػػة خط ػػط مس ػػتعجمة فع ػػادة الثق ػػة إل ػػى

المصػػارؼ التػػي ت ػ ثرت باألزمػػة الماليػػة وذلػػؾ بض ػ  1.7تريميػػوف يػػورو (2.3تريميػػوف دوالر) مػػف
السيولة لمساعدة المصارؼ في مواجية األزمة المالية العالمية

 نيايػػة أكتػػوبر  :2008طالبػػت روبػػرت كيميػػت نائػػب وزيػػر الخ ازنػػة األمريكيػػة – فػػي زيارتػػو لمنطقػػةالخم ػػيج -ال ػػدوؿ الخميجي ػػة باالس ػػتمرار ف ػػي االس ػػتثمار ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة م ػػف خ ػػالؿ
صناديؽ الثروات السيادية لممساىمة في إعادة االستقرار المالي.

 بدايػػة نػػوفمبر  :2008زار رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني جػػوف ب ػراوف منطقػػة الخمػػيج سػػعيال إلػػى تمويػػؿثروات الصناديؽ السيادية الخميجية النظاـ المالي العالمي.

 15 -نوفمبر  :2008انعقدت بواشنطف القمة االقتصادية لمجموعة الػدوؿ العشػريف االقتصػادية التػي

ضػػمت إلػػى جانػػب مجموعػػة العش ػريف ك ػالل مػػف السػػعودية وتركيػػا والب ارزيػػؿ وجنػػوب أفريقيػػا والصػػيف
واندونيسػػيا وأسػػتراليا واألرجنتػػيف ف ػػي محاولػػة الحت ػواء آثػػار األزم ػػة الماليػػة العالميػػة ،واتفػػؽ زعم ػػاء

المجموعػػة عمػػى مبػػادئ فصػػالحات كبػػر تتعمػػؽ بكيفيػػة مراقبػػة وتنظػػيـ عمػػؿ المؤسسػػات الماليػػة،
وتمقى وزراء مالية مجموعة العشريف توجييات بوضع ىذه المبادئ في أطر محددة.

 25نػػوفمبر  :2008أعمنػػت السػػمطات األمريكيػػة مجموعػػة مػػف افجػراءات اليادفػػة إلػػى دعػػـ قػػروضاالستيالؾ وقطاع العقارات تبمغ قيمتيا حوالي  800مميار دوالر.

  26نػػوفمبر  :2008كشػػؼ رئػػيس المفوضػػية األوروبيػػة جوزيػػو مانويػػؿ باروسػػو النقػػاب رسػػميال عػػفخطة إنعاش اقتصادي تبمػغ قيمتيػا  200مميػار يػورو ( 260مميػار دوالر) تسػتيدؼ مسػاعدة الػدوؿ

األعضاء الباللة 27دولة عمى تجاوز األزمة المالية واففالت مف الوقوع في ىاوية الركود.

لمقت ح لمخ كج مف
 3.5لحمكؿ ْ

م لمال

لعالم

(:)2008

سػ ػػاىمت األزم ػ ػػة الماليػ ػػة العالمي ػ ػػة 2008ـ ف ػ ػػي ظيػ ػػور الكثي ػ ػػر مػ ػػف ايراء المن ػ ػػددة بالسياس ػ ػػة

االقتصادية المنتيجة بالعالـ والقائمة عمى الميبرالية الجديدة ،تمػؾ ايراء أجمعػت عمػى أف تطبيػؽ مبػادئ

الميبرالية المتمثمة بالحرية المفرطة دوف رقابة وضوابط مع تحجيـ سمطة الدولة االقتصادية خالؿ العقود
الثالث ػػة الماض ػػية ى ػػو المس ػػئوؿ ع ػػف ان ػػدالع األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة واألوض ػػاع الص ػػعبة الت ػػي لحق ػػت

باالقتصاد العالمي،وفي ىذا السياؽ اعترؼ عدد كبير مػف المفكػريف واالقتصػادييف أف المفػاىيـ النظريػة
لميبرالية الجديػدة قػد سػقطت مػع انييػار ووؿ اسػتريت الػذي تسػبب فػي أضػخـ أزمػة ماليػة يشػيدىا العػالـ
منذ الكساد الكبير فػي ثالثينيػات القػرف العشػريف ،وقػد عبػر عػف ذلػؾ فرانسػيس فوكايامػا صػاحب نظريػة
نيايػػة التػػاري وانتصػػار الميبراليػػة أن أرسػػمالية رعػػاة البقػػر تقػػود العػػالـ إلػػى الياويػػة وأنػػو ليػػذا لػػف تػػنعـ

الواليات المتحدة األمريكية بوضعيا الذي ظمت تتمتع بو حتى ايف كقوة مييمنة فػي العػالـ ،وأف قػدرتيا
عم ػػى ص ػػياغة االقتص ػػاد ال ػػدولي عب ػػر االتفاقي ػػات التجاري ػػة وص ػػندوؽ النق ػػد والبن ػػؾ ال ػػدولييف ستض ػػعؼ
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وستتضاءؿ معيا موارد البالد المالية ،كما أف المفاىيـ والنصػائح وحتػى المسػاعدات التػي تقػدميا لمعػالـ

لف تحظى بذلؾ الترحيب الذي تمقتو قبؿ األزمػة ،ووصػؼ المفكػر العػالمي نعػوـ تشػو مسػكي السياسػات
الميبراليػة االقتصػادية األمريكيػة أشػبو مػا تكػػوف بسياسػات عصػابات المافيػا ،وأف كػؿ الشػرور والمثالػػب
التػػي تعػػاني منيػػا ال أرسػػمالية إنمػػا تعػػود إلػػى اعتنػػاؽ الحكومػػات ال أرسػػمالية ألفكػػار االقتصػػاد الحػػر التػػي

نػػادت بػػو الميبراليػػة المتطرفػػة ،وطالػػب بػػالتخمص مػػف ىػػذا األفكػػار لمواجيػػة األزمػػة الماليػػة الشرسػػة التػػي
تتعرض ليا الواليات المتحدة األمريكية وبقية الدوؿ الرأسمالية األخر (مسعود ،2404 ،ص)77-75

ولقػػد اختمفػػت معالجػػات الػػدوؿ لألزمػػة الماليػػة العالميػػة وذلػػؾ حسػػب طبيعػػة كػػؿ بمػػد ووضػػعية

الميػػددة
اقتصػػادياتيا فينػػاؾ دوؿ مثػػؿ أمريكػػا تػػدخمت الحكومػػة كداعمػػة لممؤسسػػات الماليػػة والصػػناعية ُ
بػػاففالس أو االنييػػار ،وىنػػاؾ دوالل تمثمػػت بعػػض معالجاتيػػا بت ػ ميـ المؤسسػػات الماليػػة والتػػي ىػػي عمػػى
وشػػؾ االنييػػار مثػػؿ بريطانيػػا وبعػػض دوؿ أوروبػػا ،وميمػػا اختمفػػت تمػػؾ المعالجػػات إال أنيػػا تتشػػابو فػػي

معظػػـ افج ػراءات اواف اختمفػػت فػػي ن ػواحي كثي ػرة ،حيػػث أف معظػػـ افج ػراءات ترتكػػز عمػػى زيػػادة تػػدخؿ
الدولة والرقابة اوانقاذ المؤسسات المتعثرة وض مزيدال مف السيولة في االقتصاد لمخروج مف حالة الركود
االقتصادي (الشعيبي ،2404 ،ص ،)103وكذلؾ الت ميـ حيث تػـ تػ ميـ جزئػي ألكبػر9بنػوؾ فػي العػالـ

في العاـ( 2008الكندري ،2404 ،ص.)151

وتُعتب ػػر تم ػػؾ الحم ػػوؿ المقترح ػػة والمتخ ػػذة م ػػف قب ػػؿ ال ػػدوؿ ليس ػػت جذري ػػة وال تمن ػػع تكرارى ػػا ف ػػي

المستقبؿ مما يدلؿ عمى ضخامة األزمة وقوة ت ثيرىا عمى االقتصاد العػالمي وىػذا مػا قالػو فوكايامػا بػ ف
انييار كبريات المصارؼ األمريكية ،واختفاء ما يزيد عف تريميوف دوالر مف ثروات سوؽ األسيـ خالؿ

يوـ واحد فقط ،والتحرؾ نحو محاولة إنقاذ الوضع بض  700مميار دوالر مف أمواؿ دافعػي الضػرائب،

كميػػا أمػػور توضػػح ضػػخامة االنييػػار التػػي تجابيػػو ووؿ اسػػتريت  ،وتشػػترؾ جميػػع الحمػػوؿ المقترحػػة فػػي
بمداف العالـ بض أمواؿ في شراييف البنوؾ لضػماف اسػتمرارىا فػي افقػراض وعػدـ إحجاميػا عنػو خشػية

الػدخوؿ فػي كسػاد عػػالمي ،إضػافة إلػى ضػػماف الودائػع المصػرفية الشخصػية لضػػماف تػدفؽ األمػواؿ مػػف
المودعيف في شراييف البنوؾ (قنطقجي ،2449 ،ص(91

ولقػػد تركػػزت افج ػراءات المتخػػذة مػػف قبػػؿ الػػدوؿ لعػػالج األزمػػة الماليػػة العالميػػة 2008ـ عمػػى

أعراض ومظاىر األزمة دوف عالج لجذور األزمة وأسبابيا ولو بصورة مرحمية تدريجية ،ومف أىـ سبؿ

العالج التي تػـ االعتمػاد عمييػا كحزمػة متكاممػة يمكػف إبرازىػا بالنقػاط التاليػة( :دوابػو ،2449 ،ص91-

.)74

 -0خفػػض اػػع لفائػػا  :سػػعت البنػػوؾ المركزيػػة إلػػى االعتمػػاد عمػػى تخفػػيض سػػعر الفائػػدة لػػدعـ دورة
النشاط االقتصادي والحيمولة دوف الوقوع في الكساد ،وتفاقـ األزمة المالية ،وخفض البنػؾ المركػزي
األمريكػػي سػػعر الفائػػدة أكثػػر مػػف م ػرة ليت ػراوح مػػا بػػيف الصػػفر و ،%0.25وكػػذلؾ قامػػت العديػػد مػػف
البنوؾ المركزية في العالـ بخفض سعر الفائدة.
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 -2ضػػخ كم ػػا ىائم ػ مػػف لا ػ كل  :سػػارعت البنػػوؾ المركزيػػة فػػي دوؿ العػػالـ إلػػى ض ػ المزيػػد مػػف
السيولة بعشرات المميارات باألنظمة المالية ،وعرضت عمى البنوؾ التجارية قروضال بمعػدالت فائػدة

منخفضػػة حفاظ ػال عمػػى أساسػػيات القاعػػدة افنتاجيػػة ،ومػػف تمػػؾ المحػػاوالت تػػـ مػػنح قػػروض بقيمػػة

 17.4مميػػار دوالر لػػدعـ اوانقػػاذ شػػركات صػػناعة السػػيارات األمريكيػػة مػػف اففػػالس حيػػث أف حصػػة
افنتاج األمريكي مف السيارات كنسبة مف إجمالي افنتاج العالمي لمسيارات قد انخفػض مػف %75

وعنػػد  10577وحػػدة ُمصػػنعة عػػاـ 1950ـ إلػػى  %24وعنػػد  54948وحػػدة ُمصػػنعة عػػاـ 1999ـ
اوالى  %14.7وعند  73153وحدة ُمصنعة عاـ 2007ـ (عبد السػالـ ،2449 ،ص ،)157وتقػديـ

قػػروض بقيمػػة 800مميػػار دوالر لػػدعـ قػػروض االسػػتيالؾ وقطػػاع العقػػارات ،وسػػارت كػػذلؾ الػػدوؿ
العربية مثؿ ض السعودية ؿ 150مميار لاير (40مميار دوالر) ،وفي األمارات تـ ض  120مميار

درىـ إماراتي ( 32.7مميار دوالر).

 -3ضػػماف لكا ئػػع :اتجيػػت معظػػـ البنػػوؾ المركزيػػة فػػي دوؿ العػػالـ إلػػى ضػػماف ودائػػع العمػػالء فػػي
البنوؾ لتحفيز الثقة في األسواؽ ،واستقرار الجياز المصرفي وضػماف تػدفؽ األمػواؿ مػف المػودعيف
فػػي شػراييف االقتصػػاد ،ففػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تػػـ رفػػع حػػد ضػػماف الودائػػع مػػف  100ألػػؼ

دوالر إل ػػى  250أل ػػؼ دوالر لم ػػدة ع ػػاـ ،وف ػػي اس ػػتراليا أعمن ػػت الحكوم ػػة ع ػػف ض ػػماف ك ػػؿ الودائ ػػع
المصرفية لمدة  3أعػواـ ،وتػـ التوافػؽ فػي االتحػاد األوروبػي عمػى زيػادة حػدة ضػماف المػدخرات فػي

البنػوؾ مػف  20ألػػؼ يػورو إلػػى  50ألػؼ يػػورو ،وأعمنػت ىيئػة الخػػدمات الماليػة البريطانيػػة رفػع حػػد
ضماف الودائػع االدخاريػة مػف  35ألػؼ إلػى  50ألػؼ جنيػو إسػترليني ،وقامػت الػدوؿ العربيػة بػنفس

الش ػ ومنيػػا األمػػارات العربيػػة المتحػػدة ضػػمنت جميػػع ودائػػع البنػػوؾ الوطنيػػة والمصػػارؼ األجنبيػػة

التي ليا عمميات جوىرية بافمارات لمدة  3أعواـ.

 -4كػػػػبح جمػػػػاح لمضػػػػا ب ك لمقػػػػام  :اتجي ػػت العدي ػػد م ػػف ال ػػدوؿ لمتخفي ػػؼ م ػػف ح ػػدة المض ػػاربات
والمق ػػامرات والعممي ػػات الوىمي ػػة ف ػػي البورص ػػات م ػػف خ ػػالؿ ف ػػرض قي ػػود مؤقت ػػة عم ػػى البي ػػع عم ػػى

المكشوؼ ،والمراىنة عمى أسيـ البنوؾ وشركات الت ميف ،وذلػؾ باعتبػار البيػع عمػى المكشػوؼ أداة

مػػف أدوات اليػػدـ المػالي ،وكػػذلؾ إغػػالؽ البورصػػات لسػػاعات وأيػػاـ لتفػػادي التقمبػػات المػػدمرة لألزمػػة
المالية العالمية.

 -5لتػػأم ـ :أدت األزمػػة الماليػػة العالميػػة  2008لت ارجػػع الػػدوؿ عػػف فمسػػفة ال أرسػػمالية بخصػػوص عػػدـ
التػػدخؿ الحكػػومي بالنشػػاط االقتصػػادي ،حيػػث تػػدخمت الػػدوؿ مػػف خػػالؿ ت ػ ميـ العديػػد مػػف البنػػوؾ،
وشركات الت ميف والمؤسسات المالية لتفادي إفالسيا ،حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية بت ميـ
شركة فاني ماي المختصة بتمويؿ افسكاف ،وشركة فريدي ماؾ المختصة بتػوفير السػيولة لمجيػات
الممولة لممسػاكف ووضػعتيما تحػت الحجػز الفيػدرالي لمسػاعدة النظػاـ المػالي األمريكػي عمػى تحمػؿ
الخسائر المالية اليائمة التي لحقت بقطاع القروض العقارية خاصة وأف كمتا الشركتيف تتحمالف مػا
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مقػػداره  %50مػػف القػػروض العقاريػػة ،كمػػا أممػػت الحكومػػة األمريكيػػة أيض ػال المجموعػػة األمريكيػػة
العمالق ػػة فػ ػػي مجػ ػػاؿ الت ميف أيػ ػػآي جػ ػػي  ،وقام ػػت الحكومػ ػػة البريطاني ػػة بت ػ ػ ميـ بنػ ػػؾ نػػػورذرف روؾ
المتخصػػص فػػي التسػػميؼ العقػػاري ،كمػػا قامػػت أيضػال بتػ ميـ البنػػؾ البريطػػاني برادفػػورد أنػػد بينلمػػي

وتػػـ تصػػفيتو بعػػد ذلػػؾ ،وكػػذلؾ اسػػتثمرت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  20مميػػار دوالر فػػي أرسػػماؿ

مجموعة سيتي جروب بخالؼ ض 25مميار دوالر في المؤسسة نفسيا.

 -6كضػػع ق ػػكا عمػػى ك تػػب كمكافػػن كبػػا لمصػػ ف ف كمػػا م لش ػ كا  :كشػػفت األزمػػة الماليػػة
العالميػة عػػف جشػػع المػديريف وسػػعييـ لتحقيػػؽ الػربح السػريع وقصػػير األجػؿ دوف البحػػث عػػف جػػودة

العميؿ وقدرتو عمى السداد ،فمثالل بملت مكافػآت رئػيس مجمػس إدارة بنػؾ ليمػاف بػراذرز الػذي أعمػف

إفالسػػو ح ػوالي  486مميػػوف دوالر عػػاـ 2007ـ ،وتشػػير التقػػديرات أف  %1مػػف األف ػراد يحصػػموف
عم ػػى  %90م ػػف ال ػػدخؿ الكم ػػي لمش ػػركات األمريكي ػػة ،وأف م ػػا يحص ػػؿ عمي ػػو رؤس ػػاء مجم ػػس إدارة

الش ػػركات الكب ػػر م ػػف مرتب ػػات يتػ ػراوح ب ػػيف 35و 160ض ػػعؼ مرت ػػب الموظ ػػؼ الع ػػادي ،ووض ػػعت
الخطػػة األمريكيػػة لإلنقػػاذ ضػوابط لتحديػػد التعويضػػات لرؤسػػاء الشػػركات عنػػد رحػػيميـ ونصػػت عمػػى
منػػع دفػػع تعويضػػات باىظػػة لرؤسػػاء أو مػػديري الشػػركات الػػذيف يػػتـ تسػريحيـ أو يسػػتقيموف بعػػد أف

عمموا فػي شػركات باعػت أصػوالل لػو ازرة الخ ازنػة األمريكيػة ،وحػددت كػذلؾ الخطػة مكافػآت لمسػؤولي
الشػػركات الػػذيف سيسػػتفيدوف مػػف التخفيضػػات الضػريبية ب  500ألػػؼ دوالر ونصػػت عمػػى اسػػتعادة
العػ ػػالوات التػ ػػي تػ ػػـ تقػ ػػديميا عػ ػػف أربػ ػػاح متوقعػ ػػة لػ ػػـ تتحقػ ػػؽ ،كػ ػػذلؾ تفعيػ ػػؿ الرقابػ ػػة عمػ ػػى البنػ ػػوؾ
والمؤسسػػات واألسػواؽ الماليػػة وفػػي ىػػذا السػػياؽ صػػرح الػرئيس الفرنسػػي نيكػوال سػػاركوزي أف فكػرة
وجود أسواؽ بصالحيات مطمقة دوف قيود ودوف تدخؿ حكومي ىي فكرة مجنونة ،فكرة أف األسواؽ

دائمػال عمػى حػػؽ ىػي فكػرة مجنونػػة  ،أمػا جريػدة النيويػػورؾ تػايمز نشػرت تحمػػيالل واسػعال حػوؿ التػػدخؿ

الحكومي لعالج لألزمة المالية وقالت لقد اكتشػفنا فجػ ة أف التػدخؿ الحكػومي الػذي اعتبرنػاه دائمػال

مشػػكمة قػػد أصػػبح ىػػو الحػػؿ ،إف الػػدرس االقتصػػادي األىػػـ أف اسػػتحواذ الحكومػػة عمػػى المؤسسػػات
المالية واالستثمارية الخاسرة ىو السبيؿ األوحد فعادة تشليؿ النظاـ المالي األمريكي
لاكؿ لمحا مف

م لمال

لعالم

مكف إ جا ىا بالنقاط لتال :

كتعاا خطط الك ج ال
 -0خطػػػػ لحككمػػػػ م ك ػػػػ ل نقػػػػاذ :س ػػعت افدارة األمريكي ػػة عب ػػر مش ػػروع خط ػػة إنق ػػاذ القط ػػاع
المصػرفي إلػػى قيػػاـ الدولػػة بشػراء أصػػوؿ ىالكػػة بقيمػػة 700مميػػار دوالر ،مرتبطػػة بػػالرىوف العقاريػػة
بيػػدؼ تػ ميف حمايػػة أفضػػؿ لممػػدخرات واألمػػالؾ العقاريػػة التػػي تعػػود إلػػى دافعػػي الضػرائب وحمايػػة

الممكي ػػة وتش ػػجيع النم ػػو االقتص ػػادي وزي ػػادة عائ ػػدات االس ػػتثمارات إل ػػى أقص ػػى ح ػػد ممك ػػف ،وبي ػػذا
افج ػ ػراء فػ ػػإف دافعػ ػػي الض ػ ػرائب يسػ ػػددوف فػ ػػاتورة أخطػ ػػاء السياسػ ػػات االقتصػ ػػادية والماليػ ػػة والنقديػ ػػة

األمريكية ،وتمثمت إجراءات الخطة في النقاط التالية( :قنطقجي ،2449 ،ص)100-98
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أ -يػػتـ تطبيػػؽ الخطػػة عمػػى م ارحػػؿ بإعطػػاء الخزينػػة األمريكيػػة ش ػراء أصػػوؿ ىالكػػة بقيمػػة تصػػؿ إلػػى
250مميار دوالر في مرحمة أولى ،وتصؿ إلى  350مميار دوالر بطمب مف الرئيس ،ويممؾ أعضاء
الكونلرس حؽ الفيتو عمى عمميات الشراء التي تتعد ىذا المبمغ مع تحديد سقفو عنػد  700مميػار

دوالر.

المستفيدة مف ىذه الخطة مما يسػمح بتحقيػؽ أربػاح
ب -تساىـ الدولة في رؤوس أمواؿ وأرباح الشركات ُ
إذا تحس ػػنت ظ ػػروؼ الس ػػوؽ ،و ُكم ػػؼ وزي ػػر الخ ازن ػػة األمريكي ػػة بالتنس ػػيؽ م ػػع الس ػػمطات والمص ػػارؼ
المركزية لوضع خطط مماثمة.

ت -إعف ػػاءات ضػ ػريبية تبم ػػغ  100ممي ػػار دوالر لمطبقػػػة الوس ػػطى والش ػػركات ،ورف ػػع س ػػقؼ الضػػػمانات
لممودعيف مف 100إلى  250ألؼ دوالر لمدة عاـ.

ث -منع دفع تعويضات باىظة لرؤساء أو مػدراء الشػركات التػي باعػت أصػوالل لػو ازرة الخ ازنػة األمريكيػة،
حيػػث قُػػدر ارتػػب المػػدير التنفيػػذي ب ػرادي دوغػػاف لبنػػؾ  GreditSuisseبح ػوالي  22.3مميػػوف
دوالر ،وحصؿ كبار الموظفيف فيو وىـ  13شخصال عمى مكافآت بملت 162مميوف دوالر ،وحصػؿ
مجالس إدارة أكبر خمسة بنوؾ استثمار عمػى  39مميػار دوالر كتعويضػات ومكافػآت ،كػذلؾ منعػت

الخطػة دفػػع تعويضػػات تشػػجع عمػى مجازفػػات ال فائػػدة منيػػا ،وحػددت المكافػػآت لمسػػؤولي الشػػركات
يستفيدوف مف التخفيضات الضريبية ب  500ألؼ دوالر.

وبمل ػػت القيم ػػة النيائي ػػة لمخط ػػة األمريكي ػػة لإلنق ػػاذ  787ممي ػػار دوالر وتوزع ػػت عم ػػى8قطاع ػػات

كالتالي(:الشعيبي ،2404 ،ص)100-98

أ -تخفيضات ضريبية :وشممت  116مميار دوالر تخصص لخفض ضػرائب بنسػبة  %95مػف العمػاؿ
األم ػريكييف بواقػػع  400دوالر لمفػػرد غيػػر المتػػزوج ،و 800دوالر لمػػزوجيف ،كػػذلؾ  14مميػػار دوالر

تُخصػػص لػػدفع  250دوالر م ػرة واحػػدة لممتقاعػػديف والمعػػاقيف ،و 15مميػػار دوالر تُخصػػص لمتوسػػع

فػػي ائتمػػاف ض ػريبة األطفػػاؿ ،و70مميػػار دوالر تُخصػػص لمواجيػػة أعبػػاء توسػػيع إعفػػاءات ض ػريبية
الح ػػد األدن ػػى الب ػػديؿ خ ػػالؿ الع ػػاـ  ،2009و20ممي ػػار دوالر تُخص ػػص لخف ػػض ضػ ػرائب الش ػػركات،
و27.5مميار دوالر لمطرؽ السريعة والجسور ومد الطرؽ ،و 18مميػار دوالر لمنقػؿ العػاـ ،و 6مميػار

دوالر تُخصص لزيادة خدمات االنترنت فائؽ السرعة ،و6مميار دوالر فدخاؿ تحسينات عمى شبكة
الكيرباء.
ب -الرعاية الصحية :وتػـ تخصػيص  86مميػار دوالر لػدعـ ميزانيػة الصػحة19 ،مميػار دوالر ُمخصػص
لتقنيػػة المعمومػػات الصػػحية ،و15مميػػار دوالر تُخصػػص ألبحػػاث الطػػب الحيػػوي وتحػػديث منشػػآت

الرعاية الصحية.

ت -التعمػػيـ :وتػػـ تخصػػيص  54مميػػار دوالر لػػدعـ ميزانيػػات التعمػػيـ ،و25مميػػاردوالر تُخصػػص لب ػرامج
التعميـ الخاص وتعميـ األطفاؿ في المناطؽ التي تعاني مف ارتفاع معدالت الفقر.
048

ث -الطاقػػة :تػػـ تخصػػيص  20مميػػار دوالر لمح ػوافز الض ػريبية السػػتثمارات الطاقػػة المتجػػددة ،و6مميػػار

دوالر تُخصػػص لضػػمانات قػػروض مشػػاريع أبحػػاث الطاقػػة المتجػػددة ،و 4.5مميػػار دوالر تُخصػػص
لزيادة كفاءة الطاقة بالمباني االتحادية.

ج -مساعدات لمعاطميف عف العمؿ والفقراء :وتـ تخصيص  60مميار دوالر لمتوسع في عالوات البطالة

والرعايػ ػػة الصػ ػػحية وزيادتيػ ػػا ،و 20مميػ ػػار دوالر لخصصػ ػػت لزيػ ػػادة حجػ ػػـ برنػ ػػامج بطاقػ ػػات اللػ ػػذاء

المخصص لمفقراء.
ُ
ح -افسػػكاف :وتػػـ تخصػػيص 7مميػػار دوالر لتلطيػػة ائتمانػػات ض ػريبية قابمػػة لالسػػترداد لمػػذيف يشػػتروف

من ػػازؿ لممػ ػرة األول ػػى ،و9ممي ػػار دوالر تُخص ػػص لبػ ػرامج افس ػػكاف وتش ػػمؿ األحي ػػاء الت ػػي ترتف ػػع بي ػػا
معدالت العجز عمى المنازؿ واألماكف المخصصة لممشرديف.

خ -الدفاع :حيث تـ تخصيص 7مميار دوالر لبرامج افنفاؽ العسكري.
 -1خط اكؿ مجمكع لبما ف لصناع

لابع لكب ل :G7

اتفػػؽ وزراء الماليػػة وحكػػاـ المصػػارؼ المركزيػػة فػػي دوؿ فػػي دوؿ مجموعػػة البمػػداف الصػػناعية
السػػبع الكبػػر

G7وىػػي(ألمانيػػا ،الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كنػػدا ،فرنسػػا ،بريطانيػػا ،إيطاليػػا ،اليابػػاف)

عمػػى خطػػة تحػػرؾ تيػػدؼ إلػػى إعػػادة الثقػػة فػػي أسػواؽ المػػاؿ بالعػػالـ ،وتتػ لؼ الخطػػة مػػف النقػػاط التاليػػة:

(قنطقجي ،2449 ،ص)97-96

أ -اتخػاذ إجػراءات حاسػػمة واسػتعماؿ جميػع الوسػػائؿ لػدعـ المؤسسػات الماليػػة الكبػر (أي الػذي يػػؤدي

إفالسػػيا إلػػى إفػػالس أخػػر ) ،والحيمولػػة دوف إفالسػػيا ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تممػػؾ حصص ػال مػػف البنػػوؾ
فعادة الثقة في األسواؽ المالية.

ب -اتخاذ جميع افجراءات الضرورية لتحريؾ القروض واألسواؽ النقدية كػي تػتمكف المؤسسػات الماليػة
مف الحصوؿ عمى السيولة ورؤوس األمواؿ.

ت -اسػػتعادة ثقػػة المػػودعيف مػػف خػػالؿ ت ػ ميف ودائعيػػـ عػػف طريػػؽ ضػػمانات قويػػة ومتماسػػكة ،مػػف قبػػؿ
السمطات العامة ،وتمكيف المصارؼ مف جمع رؤوس األمواؿ الكافية مػف القطػاعيف العػاـ والخػاص
عمى حد السواء ،لتتمكف مف مواصمة إقراض العائالت والشركات.

ث -القيػػاـ بكػػؿ مػػا ىػػو ضػػروري مػػف أجػػؿ تحريػػؾ سػػوؽ قػػروض الػػرىف العقػػاري الػػذي كػػاف سػػببال لألزمػػة
المالية العالمية.

ج -مواصػػمة التحػػرؾ مػػف أجػػؿ إحػػالؿ االسػػتقرار فػػي أس ػواؽ المػػاؿ اواعػػادة تػػدفؽ األم ػواؿ لػػدعـ النمػػو
االقتصادي العالمي.
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 -3خطػػػػػ (منطقػػػػػ ل ػػػػػك ك ،ب طان ػػػػػا ،قمػػػػػ لعشػػػػػ ف لعالم ػػػػػ ) لأل مػػػػػ لمال ػػػػػ لعالم ػػػػػ
(:2008الشعيبي ،2404 ،ص.)113-110

ُسػػميت خطػػة منطقػػة اليػػورو بخطػػة افنقػػاذ المػػالي وتقػػوـ عمػػى ت ػ ميـ جزئػػي لممؤسسػػات الماليػػة
المتض ػػررة ،وضػ ػ أمػ ػواؿ عام ػػة ف ػػي المص ػػارؼ المتض ػػررة وض ػػماف الودائ ػػع ،وض ػػماف الق ػػروض ب ػػيف

المص ػػارؼ م ػػع إمكاني ػػة المج ػػوء إل ػػى إع ػػادة تمويمي ػػا ،إض ػػافة لتمم ػػؾ الحكوم ػػة لحص ػػص ف ػػي البن ػػوؾ،
والمساعدة أو االكتتاب بشكؿ مباشر لرفع الديوف عف البنوؾ خالؿ فترة خمس سنوات في تكممػة الجيػد
لمبنؾ المركزي األوروبي الستئناؼ عمميات التسميؼ بيف البنوؾ ،أما خطة افنقاذ فػي بريطانيػا فجػاءت

بض  450مميار دوالر مف أمواؿ الحكومة في أكبر بنوؾ بريطانيا ،وعرض سيولة قصيرة األجؿ عمى
البنػوؾ اواتاحػة الفػرص لػرؤوس أمػواؿ جديػدة ،وتػوفير أرصػدة كافيػة لمنظػػاـ المصػرفي مػف أجػؿ مواصػػمة
تقػ ػػديـ القػ ػػروض المتوسػ ػػطة األجػ ػػؿ ،والحػ ػػد مػ ػػف الم ازيػ ػػا الممنوحػ ػػة لممسػ ػػئوليف التنفيػ ػػذييف مػ ػػع تخفػ ػػيض

التوزيعات النقدية في ىذه المصارؼ ،وت ميـ أي بنؾ يعاني مف اففالس أو أوشؾ عمى اففالس مثالل،

وأضػػافت الحكومػػة البريطانيػػة خطػػة تحفيػػز أخػػر لتحفيػػز النمػػو االقتصػػادي بقيمػػة  150مميػػار جنيػػو

إسترليني.

ولمواجية األزمة ُعقدت قمة لمجموعة الدوؿ العشريف والتي تضـ إضافة لػدوؿ  G7دوالل أخػر
صػ ػػاعدة كروسػ ػػيا والصػ ػػيف والينػػػد والسػ ػػعودية وغيرىػ ػػا ويمثػ ػػؿ اقتصػ ػػاديات تمػ ػػؾ المجموعػ ػػة  %85م ػ ػف

االقتصاد العالمي ،وخرجت تمؾ القمة بخطة عمؿ تتكوف مف األتي:

أ -إصالح المؤسسات المالية الدولية مصؿ صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف.

ب -الوصوؿ التفاؽ بنياية العاـ  2008ـ تمييدال التفاؽ عالمي لمتجارة الحرة حيػث لػـ تظيػر أي نتػائج
لذلؾ في الوقت الراىف.

ت -تحقيؽ الشفافية في األسواؽ المالية الدولية وضماف اففصاح الكامؿ عف وضعيا المالي مف خالؿ
شركات تقوـ بمراجعة أدائيا.

ث -ضماف عدـ دخوؿ البنوؾ والمؤسسات المالية في عمميات شديدة الخطورة.

ج -قيػػاـ وزراء الماليػػة لممجموعػػة بوضػػع قائمػػة بالمؤسسػػات الماليػػة التػػي يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى تع ػريض
النظاـ االقتصادي العالمي لممخاطر ،وضرورة تحسيف نظاـ الرقابة المالي في كؿ دولة.

تبن ػػت مجموع ػػة العشػ ػريف ع ػػدة ت ػػدابير ى ػػي األض ػػخـ ف ػػي الت ػػاري فنع ػػاش االقتص ػػاد الع ػػالمي

والحيمولػػة دوف تكػرار األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،ووضػػح حػػد لمػػا يسػػمى بػػانفالت ال أرسػػمالية العالميػػة ،وتػػـ
االتفاؽ عمى زيادة موارد صندوؽ النقد إلى ثالثة أمثاليا لتصػؿ إلػى  750مميػار دوالر ،وبملػت أجمػالي

األمواؿ التي تعيدت بيا الدوؿ فنقاذ االقتصاد العالمي نحػو  5تريميػوف دوالر إضػافة لتخصػيص 250

ممي ػػار دوالر لتموي ػػؿ التج ػػارة الخارجي ػػة ،وف ػػرض قواع ػػد جدي ػػدة ح ػػوؿ أج ػػور ومكاف ػػآت رؤس ػػاء الش ػػركات
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الكبر  ،وضرورة اعتماد صندوؽ النقد الدولي لبيع احتياطات مف الذىب تبمغ قيمتيا مميػارات الػدوالرات
لمساعدة البمداف الفقيرة ،كما اتفقت قمة لندف لض تريميوف دوالر مف أجؿ تحفيز االقتصاد العالمي.

 -4لحؿ لع بي لأل م لمال

لعالم

( 2008قنطقجي ،2449 ،ص:)98-97

قُدرت خسائر الدوؿ العربية جراء األزمة المالية العالمية 2008ـ ما مقداره  2.5تريميوف دوالر،
وق ػػدرت مجم ػػة االيكونوميس ػػت خس ػػارة الص ػػناديؽ الس ػػيادية الخميجي ػػة بح ػػدود  400ممي ػػار دوالر ،وكان ػػت
خطػػط افنقػػاذ العربيػػة ليسػػت مجتمعػػة اوانمػػا كػػؿ دولػػة قامػػت بعػػدة إجػراءات ،حيػػث أعمػػف بنػػؾ االسػػتثمار

البحريني إنفستكورب إطالؽ صندوؽ بقيمة مميار دوالر بالتعاوف مع صندوؽ سيادي خميجي لالستثمار
في الديوف العقارية بالواليات المتحدة األمريكية ،وساىـ صندوؽ سيادي خميجي أخػر بتقػديـ مبمػغ 850

مميار دوالر في تمويؿ ىذا الصندوؽ ،بافتراض أف ىناؾ فرصال كبيرة لتحقيؽ عائدات مربحة مف خػالؿ

أسواؽ افقراض العقاري فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة ،حيػث اقتػرض الصػندوؽ لرفػع مػوارده إلػى3-2
مميػػار دوالر ،وىػػدؼ الصػػندوؽ لش ػراء أصػػوؿ أمريكيػػة تبػػدو جذابػػة بسػػبب األزمػػة الماليػػة وارتفػػاع سػػعر

الدوالر ،ألنو توقع أف تزيؿ السمطات بالواليات المتحدة األمريكية األصوؿ الخطرة مف كشػوؼ حسػابات
البنوؾ بتحويميا لمحكومة ودافعي الضرائب وستترؾ األصوؿ الجيدة.

وينوه الباحث إلى أف الدوؿ العربيػة وتحديػدال دوؿ الخمػيج تمتمػؾ مػوارد ماليػة كفيمػة بإنقاذىػا مػف

األزمة المالية العالمية في حاؿ استلالليا بالشكؿ السميـ بتوجيييا لقطاعػات االقتصػاد الحقيقػي المنػتج،
حيػػث تشػػير إحػػد الد ارسػػات إلػػى أف حجػػـ الثػػروات الشخصػػية الخميجيػػة تبمػػغ 2.2تريميػػوف دوالر ،وأف

العائالت السػعودية الثريػة تسػتحوذ عمػى  %44مػف الثػراء الخميجػي ،يتػبعيـ افمػاراتيوف بحػوالي ،%30
وعميػو تمتمػػؾ العػػائالت الثريػة السػػعودية وافماراتيػػة ق اربػة  %74مػف إجمػػالي أثريػاء الخمػػيج ،وتبمػػغ نسػػبة

معدؿ نمو تمؾ الثروات سنويال  %17.5حيث ارتفعت تمػؾ الثػروات مػف  1.1تريميػوف دوالر عػاـ 2010

إلى  2.2تريميوف دوالر في فبراير العاـ .2015

(موقع االقتصاد)http://www.eliktisad.com/news/show/163374،2015،
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التالي:

ويمكػػف تمخػػيص افج ػراءات الماليػػة المتخػػذة مػػف دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ضػػمف الجػػدوؿ
لجاكؿ ( :)3-7اج ال

لمال

لمك جي

لمتخذ مف اكؿ مجمس لتعاكف لخم جي

م لمال

لاكل

لعالم

لمال

اج ال

لمتخذ

خفض نسبة الفائدة بنسبة %1.5
لكك

خفض سعر الفائدة األجؿ بنسبة %1.5
ض مميار دينار كسيولة في األسواؽ.

عرض أمواؿ لميمة واحدة وألسبوع وال شير.
اما

منح قروض قصيرة األجؿ بقيمة  13.6مميار دوالر.
إعادة شراء كؿ شيادات افيداع المتبقي مف أجميا  14يوـ.

قط

المدرجة في األسواؽ المالية.
شراء ما بيف  %20-10مف رأسماؿ البنوؾ ُ
شراء أسيـ محمية لدعـ األسعار.

لاعكا
لبح ف

طرح خيار لمبنوؾ القتراض  %75مف األوراؽ الحكومية.
خفض نسبة الفائدة  %5وخفض معدؿ االحتياطي افلزامي
عدـ اتخاذ أي إجراءات لسالمة األوضاع البنكية

لمصا  :لكنا م ،ف صؿ،

م لمال

 3.6تا ع ا ك نعكااا

لعالم

ك نعكاااتيا عمى قطاعا

م لمال

لعالم

الاتثما  :ا كس ماتفاا  ،1151 ،ص.149

 2008عمى القتصاا لعالمي:

إف تداعيات األزمة المالية العالمية لـ تتوقؼ في مكاف نشوئيا في الواليات المتحدة األمريكيػة،

بؿ امتدت إلى جميع أرجػاء المعمػورة وبػدأ الجميػع يبحػث عػف مخػرج ليػذه األزمػة بسػبب حجػـ الخسػائر

الكبيػػر والتػػي ظيػػرت فػػي أشػػكاؿ متعػػددة لتؤكػػد عمػػى بنيويػػة المشػػكمة االقتصػػادية التػػي يعانييػػا النظػػاـ
االقتصادي الرأسمالي ومف تمؾ األشكاؿ ما يمي:

 -0فقػػداف نسػػبة كبي ػرة مػػف رؤوس األم ػواؿ المسػػتثمرة فػػي المؤسسػػات الماليػػة واالقتصػػادية والبورصػػات

والسندات الحكومية ،عممال ب نو ال توجد إحصائيات دقيقة تحدد قيمة ىذه الخسائر وذلؾ لعدـ وجود
الشػػفافية والمصػػداقية فػػي المعمومػػات الصػػادرة عػػف الحكومػػات فػػي ىػػذه الش ػ ف ،ولكػػف توجػػد بعػػض

الد ارسػػات تشػػير إلػػى أف نسػػبة الخسػػارة ال تقػػؿ عػػف  %30مػػف حجػػـ االسػػتثمارات ،ممػػا أد لفقػػداف
ثقػػة األف ػراد فػػي اسػػتثمار أم ػواليـ فػػي البنػػوؾ والمؤسسػػات الماليػػة وعميػػو فقػػد اتجي ػوا إلػػى االكتنػػاز،

و ارف ػػؽ ذل ػػؾ أف أد إل ػػى كس ػػاد اقتص ػػادي ق ػػاد إل ػػى انيي ػػار وتص ػػفية الش ػػركات الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى
االقتراض مف البنوؾ لمقياـ بمشاريعيا والسبب في ذلؾ إحجاـ األفراد عف إيداع أمػواليـ فػي البنػوؾ

بسبب انعداـ الثقة ممػا أد إلػى نقػص السػيولة فػي البنػوؾ وعػدـ تمكنيػا مػف افقػراض (أبػو شػرار،

 ،2402ص.)127
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 -2االنييػػار المػػالي وتفػػاقـ خسػػائر البنػػوؾ وت ارجػػع البورصػػات وتحػػوؿ األزمػػة الماليػػة إلػػى أزمػػة اقتصػػاد
حقيقػػي :حيػػث بػػدأت األزمػػة الماليػػة فػػي القطػػاع المػػالي نتيجػػة تفػػاقـ أزمػػة الػػديوف العقاريػػة ،وأوؿ

الخسائر ُمنيت بيا البنوؾ وشركات الت ميف ،حيػث أفمسػت مؤسسػة ليمػاف بػراذرز وىػي أحػد أكبػر
بن ػػوؾ االس ػػتثمار ال ارئ ػػدة ف ػػي ووؿ اس ػػتريت ،وكان ػػت مؤسس ػػة مورج ػػاف األول ػػى م ػػف حي ػػث تحممي ػػا

لمخػػاطر المشػػتقات الماليػػة(حيػػث تمتػػد المشػػتقات لقطاعػػات أخػػر غيػػر العقػػارات) وتمػػؾ المؤسسػػة
تمعػػب بمش ػػتقات ماليػػة تص ػػؿ قيمتيػػا لحػ ػوالي  91.5تريميػػوف دوالر أي  7أض ػػعاؼ النػػاتج المحم ػػي

األمريكػي عػػاـ 2008ـ ،ويػ تي بنػػؾ أوؼ أمريكػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػف تحممػػو لمخػػاطر المشػػتقات
المالية حيث تبمغ تمؾ المشتقات التي يمتمكػو ىػذا البنػؾ  39.7تريميػوف دوالر ،ولقػد قُػدرت الخسػائر
الت ػػي تحممتي ػػا البن ػػوؾ ف ػػي بداي ػػة األزم ػػة(س ػػبتمبر  (2008نتيج ػػة انخف ػػاض قيم ػػة أص ػػوليا وعج ػػز
الم ػػدينيف عػػػف السػػػداد بنحػػػو  1.4تريميػػػوف دوالر ،وف ػػي أبريػ ػػؿ  2009بمل ػػت خس ػػائر البنػػػوؾ مػػػف

الم ػػديونيات العقاري ػػة 2.8تريمي ػػوف دوالر ،وتراوح ػػت الخس ػػائر ب ػػيف %3و  %31م ػػف أص ػػؿ ال ػػديف،
وبملػػت خسػػائر الصػػكوؾ العقاري ػػة 1.45تريميػػوف دوالر عػػاـ  ،2008وبس ػػبب األزمػػة شػػيدت ع ػػدة
بورصػػات انييػػارات ماليػػة ىػػي األكبػػر منػػذ انػػدالع الحػػرب العالميػػة الثانيػػة (1944-1939ـ) نتيجػػة
ففالس أو تعثر البنوؾ المت ثرة بالرىف العقػاري ،ولقػد بمػغ االنييػار فػي أسػعار أسػيـ بعػض البنػوؾ

ما يزيد عف  ،%90وخالؿ سبتمبر  2008فقدت بورصة نيويورؾ  %30مف قيمتيػا السػوقية،وأد

انييار البنوؾ والمؤسسات والبورصات المالية وتوقػؼ االئتمػاف إلػى انتقػاؿ األزمػة الماليػة إلػى أزمػة

ف ػػي االقتصػ ػػاد الحقيق ػػي ،فبافضػ ػػافة إل ػػى الرك ػ ػود الػ ػػذي أص ػػاب س ػػوؽ العق ػػارات ت ػ ػ ثرت قطاعػ ػػات
االقتصػػاد األخػػر مػػثال ت ارجػػع الطمػػب عمػػى السػػيارات فػػي السػػوؽ األمريكيػػة بحػػدود  %60خػػالؿ

أسػػابيع ،وأد ذلػػؾ إلػػى تعثػػر شػػركات السػػيارات ودخػػوؿ بعضػػيا فػػي مرحمػػة اففػػالس ،ومػػع ت ارجػػع

إنتػػاج السػػيارات والسػػمع المعمػرة األخػػر تػ ثرت آالؼ مػػف الشػػركات الملذيػػة ليػػذه الصػػناعة وكػػذلؾ

شػػركات الخػػدمات ووكػػاالت التوزيػػع ،وفقػػد السػػوؽ األمريكػػي فػػي العػػاـ  2008ح ػوالي  4.4مميػػوف
وظيفة (سميماف ،2404 ،ص.)67-59

وتشير بعض التقديرات أف المؤسسات المالية قد خسرت نحو  3تريميوف دوالر منذ مطمػع العػاـ

 2008حتػػى نيايػػة أكتػػوبر  ،2008وبملػػت الخسػػائر العالميػػة نتيجػػة أزمػػة االئتمػػاف ح ػوالي 1.4تريميػػوف
دوالر وخسائر البنػوؾ العالميػة بملػت 2.3تريميػوف دوالر،وخسػرت مجموعػة سػيتي جػروب المصػرفية فػي

الربع األوؿ مف العاـ 2008ـ حوالي  5.1مميار دوالر بما يعػادؿ 1.02دوالر لمسػيـ ،وتراجعػت إيراداتػو
بنسبة  %48لتبمغ 13.22مميار دوالر ،وخسرت شركة ميريؿ لينش االسػتثمارية فػي الربػع األخيػر لمعػاـ

2007حػ ػوالي  14.1ممي ػػار دوالر بمع ػػدؿ خس ػػارة لمس ػػيـ بمل ػػت 12.1دوالر وبمل ػػت خس ػػائرىا المرتبط ػػة
بالرىوف العقارية  23مميار دوالر وىي أكبر خسارة في تػاري الشػركة ،وخسػر بنػؾ الخمػيج مػف عمميػات
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المشػػتقات الماليػػة وحػػدىا بملػػت  375مميػػوف دينػػار كػػويتي ،وخػػالؿ العػػاـ  2008أفمسػػت  1500وكالػػة
عقارية أمريكية وانييار  19مصرفال (دوابو ،2449 ،ص.)60-55

 -3البطالة وتراجع األسعار وحدوث الركود االقتصادي :أدت األزمة المالية العالمية إلى تنامي البطالة
وفقػػداف عش ػرات ايالؼ مػػف وظػػائفيـ ،وقػػد حػػذر رئػػيس البنػػؾ الػػدولي روبػػرت زوليػػؾ مػػف أمكانيػػة
تحوؿ األزمػة الماليػة العالميػة إلػى أزمػة بطالػة فػي كافػة أنحػاء العػالـ ،وأف أزمػة البطالػة سػتزيد مػف
مشكمتي اللذاء والوقود المتيف تؤدي إلػى تػدىور األوضاعاالنسػانية فػي عػدد مػف دوؿ العػالـ ،كػذلؾ

سػػاىمت األزمػػة بإحػػداث تقمبػػات فػػي األسػػعار ك سػػعار الػػذىب والعمػػالت والعقػػارات ،حيػػث كشػػفت
األزمة عف اختالؿ النظاـ النقدي العالمي الذي تبنتو الواليات المتحدة األمريكية منػذ العػاـ 1973ـ

برف ػػع اللط ػػاء ال ػػذىبي ع ػػف ال ػػدوالر ،وى ػػو ك ػػاف س ػػببال أساس ػػيال ف ػػي خم ػػؽ النق ػػود وتحقي ػػؽ مزي ػػدال م ػػف

التض ػػخـ ،وح ػػدوث تقمب ػػات ف ػػي أس ػػعار الص ػػرؼ ،و ارف ػػؽ ان ػػدالع األزم ػػة وخف ػػض س ػػعر الفائ ػػدة ف ػػي
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لحػػدود  %0.25حػػدوث تػػدىور حػػاد فػػي سػػعر صػػر ؼ الػػدوالر مقابػػؿ

اليػػورو والعمػػالت األخػػر  ،حيػػث بمػػغ اليػػورو  1.406دوالر ،وكػػذلؾ انخفػػض الػػدوالر مقابػػؿ الػػيف
الياباني ليصؿ إلػى 88.7ينػال لمػدوالر الواحػد ،كمػا ألقػت األزمػة بظالليػا عمػى أسػعار الػنفط فيبطػت
أسعاره بما يزيد عف  %77نتيجة لتراجع معدالت النمو ليبمغ سعر البرميػؿ إلػى أقػؿ مػف  34دوالر
مقارنػػة بمسػػتويات قياسػػية قاربػػت  150دوالر وىػػو ىبػػوط حػػاد لمػػنفط ،و ارفػػؽ ذلػػؾ ت ارجػػع ال ػواردات
العربية مف الخارج حيث يشكؿ النفط حوالي  %60مف إجمالي الصادرات العربية ،وىبطت أسػعار

العقػػارات فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ وفػػي مقػػدمتيا الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة حيػػث انخفضػػت العقػػارات
بنسػػبة  %6وىػػو أكبػػر انخفاضػال منػػذ العػػاـ 1999ـ ،و ارفػػؽ ذلػػؾ تبػػاطؤ النمػػو االقتصػػادي العػػالمي
وحػػدوث الركػػود االقتصػػادي(أي االنخفػػاض فػػي النػػاتج المحمػػي افجمػػالي لدولػػة مػػا أو حػػدوث نمػػو

سػػمبي فػػي النمػػو الحقيقػػي لمػػدة  6شػػيور متتاليػػة أو أكثػػر مػػف سػػنة يرافقػػو ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة،
انخفػػاض حجػػـ االسػػتثمارات ،ت ارجػػع أربػػاح الشػػركات) (دوابػػو ،2449 ،ص ،)69-61ولقػػد صػػاحب

انخفػػاض معػػدالت النمػػو االقتصػػادي فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة إلػػى ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة مػػف %5.4

إلى  %5.8عاـ  2008اوالى ارتفاع معدؿ التضػخـ عػاـ  2008إلػى  %3.4بػدالل مػف  %2.2عػاـ
2007ـ(التقريػػػر االقتصػ ػػادي العربػ ػػي الموحػػػد،2009 ،ص  ،(7ورغ ػػـ أف األزم ػػة الماليػػػة ض ػ ػربت
أسػواؽ المػػاؿ وبالتػالي خسػػارة المسػتثمريف المتعػػامميف بيػا إال أف تػػداعياتيا كانػت أكبػػر عمػى الفقػراء

الذيف تحمموا أعباء الضرائب ،فض مئات المميارات مف الدوالرات نجـ عنو إنقاذ كبػار المسػتثمريف
والرأسمالييف وعرقؿ إلى حد ما الجيود المبذولة لعالج الفقر فػي العػالـ ،حيػث صػرح بػاف كػي مػوف

األمػػيف العػػاـ السػػابؽ لألمػػـ المتحػػدة أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة تيػػدد معيشػػة مميػػارات األشػػخاص

عبػػر العػػالـ خصوص ػال األكثػػر فق ػ الر  ،حيػػث سػػاىمت األزمػػة بازديػػاد عػػدد الفق ػراء حتػػى فػػي الواليػػات
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المتحدة األمريكية حيث فقد أكثر مف مميوف شخص منازليـ المرىونة مف جراء أزمة الرىف العقاري
وأصبحوا في عداد المشرديف(دوابو ، ،ص.)68-67

 -4تراجع دور الدوالر حيث حدث تراجع مستمر فػي قيمػة الػدوالر األمريكػي قبػؿ ظيػور األزمػة الماليػة
عاـ 2008ـ وبعدىا ،وذلؾ لعدة أسباب مف ضمنيا العجز المستمر في الميزاف التجاري األمريكػي

المقترف بتدىور سعر صرؼ الدوالر عمى المد الطويؿ ،وبسػبب ذلػؾ بػدأت البنػوؾ المركزيػة فػي
وُ
العالـ بالتخمي عف الدوالر كعممة احتياط واستبداليا باليورو لمتقميؿ مف الخسائر الناجمة عف تراجع

سػػعر صػػرؼ الػػدوالر ،وىنػػاؾ  65مص ػرفال مركزي ػال عالمي ػال ينظػػر لمػػدوالر عمػػى أنػػو عممػػة ال يمكػػف
االعتم ػػاد عميي ػػا ف ػػي احتياطي ػػا ،ى ػػذا الت ارج ػػع يش ػػبو إل ػػى ح ػػد كبي ػػر الت ارج ػػع ال ػػذي ُمن ػػي ب ػػو الجني ػػو
افسترليني الذي ىيمف عمى  %90-60مف التجارة الدولية في القرف التاسع عشر ثـ تراجع لصالح

الػػدوالر ،ويػػر مختصػػوف أف الػػدوالر بػػدأ يت ارجػػع ويخسػػر مكانتيػػا كقػػوة عظمػػى فػػي النظػػاـ المػػالي

العالمي ،و ارفػؽ انخفػاض الػدوالر ارتفػاع أسػعار الػذىب لتصػؿ سػعر األونصػة لحػدود تفػوؽ 1000
دوالر عندما بدأ المستثمروف شراء الذىب كمالذ أكثر أمنػا مػف الػدوالر ،كػؿ ذلػؾ سػاىـ فػي حػدوث
ركود اقتصادي وتراجع الطمب العالمي ،وتراجع التجارة الخارجيػة الدوليػة بحػدود  %2.1وىػي المػرة

األولى منذ العاـ 1981ـ وكذلؾ خفض سعر الفائدة لتقترب مػف الصػفر بالمائػة وىػي المػرة األولػى

منذ  315عاـ (أبو شرار ،2402 ،ص.)129-128

 -5تعػػرض البنػػوؾ افسػػالمية لمخسػػارة كػػالبنوؾ التقميديػػة :عمػػى الػػرغـ مػػف أف البنػػوؾ افسػػالمية تتسػػـ
بضآلة حجميا مف الناحيتيف العددية والمالية ،إذ أف عددىا بعد ثالثة عقود مف الزمف لػـ يزيػد عػف

 300بنؾ ومؤسسة موزعة عمى 60دولة ،تُقدر قيمة أصوليا بنحو  800مميار دوالر ( %80منيػا
تخص البنوؾ افسػالمية الخميجيػة وافيرانيػة) ،إال إنيػا لػـ تكػف بمػ مف مػف األزمػة الماليػة العالميػة،
حيػػث تضػػررت عػػدة بنػػوؾ إسػػالمية خميجيػػة بسػػبب اعتمػػاده ال ازئػػد عمػػى العقػػار التػػي شػػيدت بعػػض

قطاعاتػػو أزمػػة وت ارجػػع ،وبسػػبب األزمػػة تراجعػػت إصػػدارات الصػػكوؾ افسػػالمية بنسػػبة  %50فػػي

أواخر  2008إلى حوالي  20مميار دوالر ،ويػر اقتصػادييف أف اىتمػاـ البنػؾ التقميديػة اللربيػة فػي
إدخاؿ الصيرفة افسالمية ضمف أعماليا سببو الرئيسي ىو اىتماـ ىذه المصارؼ باستيعاب أمواؿ

جديػدة تُضػػاؼ إلػػى أصػوليا تُجمػػع مػػف المسػػمميف والعػرب الػػذيف يت ازيػػد أعػػدادىـ مػف عػػاـ ألخػػر فػػي
الدوؿ اللربيػة ،ويػر الػدكتور رفيػؽ المصػري الباحػث بمركػز أبحػاث االقتصػاد افسػالمي فػي جػدة
أنػػو ال يوجػػد فػػرؽ بػػيف البنػػوؾ افسػػالمية والبنػػوؾ التجاريػػة التقميديػػة ألف كػػال البنكػػيف ييمػػو ال ػربح،

وكألىميا ي خذ الفائدة ،البنؾ التقميدي ي خذىا صراحة والبنػؾ افسػالمي ي خػذىا مسػتترة ،باالعتمػاد
عمى التحايؿ،ويتـ احتسابيا بنسب عالية بال حدود ومبطنة  ،كػذلؾ اعتبػرت جامعػة األزىػر بمصػر

أف التػػو ريػػؽ المص ػرفي المػػنظـ (الصػػكوؾ) ح ػراـ شػػرعال وأنػػو أحػػد أل ػواف الربا(الفائػػدة) ،وأف البنػػوؾ
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افس ػػالمية تتعامػ ػػؿ بػ ػػو ك ح ػػد أل ػ ػواف التحايػ ػػؿ عمػ ػػى أحك ػػاـ الش ػ ػريعة افس ػػالمية (مسػ ػػعود،2404 ،

ص.(108-105

ويػػر الباحػػث أف أنشػػطة البنػػوؾ افسػػالمية ال تختمػػؼ عػػف أنشػػطة البنػػوؾ التقميديػػة حيػػث تقػػوـ

عمى مبدأ رئيسي وىو الحصوؿ عمى أقصى ربح ممكف ،واالبتعاد عف األنشطة التي يوجد بيا مخػاطر

وأف لجػػؿ تعامالتيػػا تعتمػػد عمػػى المرابحػػة األكثػػر أمانػػا واألقػػؿ مخػػاطرة ،كمػػا أنيػػا تقػػع فػػي دائػرة العولمػػة
المالية وبسبب ذلؾ فيي لـ تكف بم مف مف األزمة المالية العالمية.

 -6أزمػػة اللػػذاء :ال تختمػػؼ أزمػػة اللػػذاء عػػف غيرىػػا مػػف األزمػػات مػػف حيػػث طبيعتيػػا ومكوناتيػػا ولكػػف
ت ثيراتيا ىي التي تميزىا ،كونيا تمس أبسط مقومات الحيػاة األساسػية لإلنسػاف ،ولقػد تفاقمػت أزمػة
اللذاء بعد األزمة المالية العالمية حيث أشارت التقارير الدولية أف ىناؾ مميار شػخص يعػانوف مػف

المجاع ػػة ع ػػاـ  2009ـ ،وأف ىن ػػاؾ ممي ػػار ش ػػخص ف ػػي الع ػػالـ ين ػػاموف ج ػػوعى يوميػ ػال ،وأف أب ػػزز

الت ثيرات عمى أسعار اللذاء تكمف في ارتفاع أسػعار المػواد األوليػة والطاقػة ،وارتفػاع أسػعار النقػؿ،
وتراجع االىتماـ بالزراعة ومف ثـ أىمياؿ األراضي الزراعية حيث يتـ االىتماـ بالمحاصيؿ النقدية

أو األكثػر تحقيقػال لمػربح األسػرع ،وفػي العػػاـ  2009دخػؿ  140مميػػوف شػخص فػي أسػػيا فػي الفقػػر،
وزاد عدد العاطميف عف العمؿ بحوالي  25مميوف شخص (الشعيبي ،2404 ،ص.)76-73

 -7تذبذب أسعار الذىب والعمالت :أدت األزمة المالية العالميػة  2008لحػدوث تليػرات حػادة ألسػعار
الػػذىب وذلػػؾ صػػعودال وىبوطػال ،وكػػذلؾ شػػيدت العمػػالت الدوليػػة لتلي ػرات شػػديدة وعػػدـ اسػػتقرار فػػي
أسػػعار الصػػرؼ أي العالقػػة بػػيف تمػػؾ العمػػالت وبعضػػيا الػػبعض ،ولقػػد انخفػػض سػػعر الػػدوالر عػػدة
مرات مما أثر عمى باقي العمالت األخر مما خمؽ حالة مف عػدـ االسػتقرار فػي أسػعار الصػرؼ،

وخػػالؿ األزمػػة الماليػػة العالميػػة فقػػد الػػدوالر ثمػػث قيمتػػو الحقيقيػػة ويرجػػع ذلػػؾ ألف القطػػاع المػػالي

األمريكػػي يتميػػز بموقػػع مركػػزي لمػػا يحتمػػو الػػدوالر األمريكػػي كعممػػة رئيسػػية تعتمػػده معظػػـ البنػػوؾ
المركزيػػة فػػي العػػالـ ،كمػػا أف أكثػػر مػػف  %50مػػف الصػػفقات العالميػػة تػػتـ بالػػدوالر إضػػافة لتسػػعير
العدي ػػد م ػػف الس ػػمع افس ػػتراتيجية كالل ػػذاء وال ػػنفط وال ػػذىب والعق ػػود المس ػػتقبمية وغيرى ػػا ،ك ػػذلؾ ف ػػإف
السياسة النقدية األمريكية تتحكـ في النظاـ المالي العػالمي ،لػذلؾ فػإف أزمػة النظػاـ المػالي العػالمي

ىي نتاجال طبيعيال يلية طبع الدوالر ،ورغـ أف االقتصاد األمريكي يشكؿ قرابة  %20مف االقتصػاد

العػػالمي و %40مػػف حجػػـ االسػػتيالؾ العػػالمي ،إال أف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تحػػاوؿ تحميػػؿ
انخفاض قيمة الدوالر عمى كؿ دوؿ العالـ األخر (عبد الحميد ،2404 ،ص.)323
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 3.7ل ْخالص :

نحك نظاـ قتصاام عالمي جا ا " ؤ مف لعالـ لثالث".

لألزمػػة الماليػػة العالميػػة تػ ثيرات كبيػرة عمػػى االقتصػػاد العػػالمي ،حيػػث تُعتبػػر مػػف أكثػػر األزمػػات
عمقال وحدة بسبب عالميتيا واستمرار تداعياتيا حتى الوقت الراىف ،حيث أثرت عمػى االقتصػاد الحقيقػي
وتسببت في ارتفاع معدالت البطالة والفقر وتدىور شروط التجارة الخارجية ،وتراجع حجـ الطمب الكمػي

باألسػواؽ كػ ىـ مػورد لم أرسػػمالية ،ونتيجػػة لألزمػة بػػدأ ىنػاؾ ت ارجػػع محػػدود لمييمنػة االقتصػػادية األمريكيػػة

وألحاديػػة األقطػػاب التػػي مثمتيػػا الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة منػػذ انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي عػػاـ 1991ـ،
ورغـ ما تقػوـ بيػا ال أرسػمالية لالسػتمرار والسػيطرة عمػى األسػواؽ عبػر إحػداث كػوارث وأزمػات فػي الػدوؿ

وزعزعة االسػتقرار الػدولي حفاظػال عمػى مكانػة الػدوالر العالميػة ،إال أف ذلػؾ لػـ يسػاىـ فػي إعػادة الػدوالر

لممكانػػة القويػػة الػػذي كػػاف عمييػػا قبػػؿ انػػدالع األزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػاـ 2008ـ ،وتشػػكمت فػػي العػػالـ
تكػػتالت اقتصػػادية جديػػدة كمجموعػػة البػػر يكػػس والتػػي تتكػػوف مػػف دوالل كالصػػيف وروسػػيا وجنػػوب أفريقيػػا
والب ارزيؿ واليند والتي تشكؿ نسبة كبيرة مف عدد سكاف المعمورة البالليف قرابة  7مميار نسمة ،كذلؾ بدأ

الحػػديث ع ػػف ت ارجػػع ال ػػدوالر فػػي إتم ػػاـ الصػػفقات والمع ػػامالت التجاريػػة مقاب ػػؿ عمػػالت أخ ػػر ك ػػاليواف
الصػػيني والػػدينار الخميجػػي والروبػػؿ الروسػػي ،وليػػذا انعكاسػػات عميقػػة لالقتصػػاد العػػالمي وينػػذر بت ارجػػع
النظػػاـ ال أرسػػمالي القػػائـ لنظػػاـ أكثػػر عدالػػة فػػي حػػاؿ وجػػود تمثيػػؿ أكبػػر لمػػدوؿ الناميػػة مػػف خػػالؿ وجػػود
منظمات ومؤسسات دولية تعمؿ لصالح الدوؿ النامية عمػى غػرار صػندوؽ النقػد والبنػؾ الػدولييف ،كػذلؾ

ضػػرورة وجػػود عمػػالت أخػػر غيػػر الػػدوالر تعيػػد الت ػوازف لمعػػالـ مػػف جديػػد ،ورغػػـ أف ذلػػؾ مسػػتحيالل فػػي

العقػػود القادمػػة بسػػبب ىيمنػػة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى القػرار السياسػػي واالقتصػػادي فػػي العػػالـ،

ولكػػف تبقػػى األزمػػة الماليػػة العالميػػة واسػػتمرارىا اوامكانيػػة تفاقميػػا فػػي السػػنوات القادمػػة وت ارجػػع الواليػػات

المتحدة األمريكية كفيالل بالنظر بالسياسات االقتصادية المنتيجة مف قبؿ الدوؿ.

وحيث أف النظريات االقتصادية سرعاف ما يحدث عمييا تلييػر اواعػادة نظػر فػي ظػؿ األزمػات،
حيث أف االنسانية في تطور وتلير وال يوجد شيئال ثابت في العالقات االقتصادية الدولية ،حيث سقطت
النظريػػة الكالسػػيكية وقػػانوف سػػاي لألس ػواؽ وكػػذلؾ قػ ػوانيف المنافسػػة التامػػة مػػع انػػدالع أزمتػػي الكس ػػاد

والػػرىف العقػػاري فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وخػػالؿ العقػػود السػػابقة وتحديػػدال مػػع التوجػػو العػػالمي
لمعولمػػة وتحريػػر شػػبو كامػػؿ لالقتصػػاد حػػدثت عش ػرات األزمػػات الماليػػة والنقديػػة واالقتصػػادية وحاولػػت

الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة الخ ػػروج م ػػف تم ػػؾ األزم ػػات عب ػػر اس ػػتحداث أدوات مالي ػػة جدي ػػدة ومعق ػػدة

المثقمة بالػديوف
كالمشتقات المالية وتصديرىا لالقتصاديات األخر وجذب ودائع وفوائض الدوؿ النامية ُ
وباألزمات في عممية انتقػاؿ عكسػي لممػوارد الماليػة وتخػرج الواليػات المتحػدة األمريكيػة منتصػرة فػي كػؿ

األزمات،حيث في العاـ  2013ما استطاعت تكويف ثروة تساوي وتزيد عف إجمالي خسائرىا المالية في

 6سػػنوات لألزمػػة الماليػػة العالميػػة ،تمػػؾ الثػػروات التػػي ُجمعػػت مػػف األس ػواؽ الماليػػة ىػػي خسػػائر لبمػػداف
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العالـ الثالث ورافؽ ذلؾ اتساع الال عدالة في توزيع الدخوؿ والثروات إلػى شػكؿ أخػر أكثػر ضػراوة وىػو

الال إنسانية لمتعامالت االقتصادية الدولية ،كػذلؾ مػف الوسػائؿ المتبعػة لمخػروج مػف األزمػة ىػي تصػدير
الدوالر بقوة لجميع أقاليـ العػالـ وضػرب أي دولػة أو تكتػؿ يحػاوؿ إضػعاؼ الػدوالر لصػالح عممػة أخػر

وقػػد يتسػػبب ذلػػؾ فػػي إحػػداث حػػروب وص ػراعات طائفيػػة أو زعزعػػة االحتيػػاطي الموجػػود لملػػرب وىػػي

المنطقػة العربيػة األكثػر خطػ الر ومنافسػة الحتوائيػا عمػى المػوارد الطبيعيػة والمنػاخ الجيػد ورؤوس األمػواؿ

واالستيالؾ الضخـ وكذلؾ العمالة الرخيصة وغير ذلؾ التبعية لملرب ومعاناتيا مف األزمات باستدامة،

واسػػتطاعت المنطقػػة العربيػػة دعػػـ الػػدوالر مػػف خػػالؿ االحتجاجػػات التػػي عمػػت البمػػداف العربيػػة الرئيسػػية
كمصػػر وسػػوريا والع ػراؽ وليبيػػا والػػيمف فوجػػود اضػػطرابات فػػي تمػػؾ المنطقػػة يعنػػي ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة

لمدوالر عبر تقديـ الدعـ والمسػاعدات والحقػا أعػادة افعمػار بشػروط الواليػات المتحػدة األمريكيػة اوايجػاد
أنظمػػة بديمػػة تػػدعـ الػػدوالر كمػػا جػػر بعػػد انتيػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة وتنفيػػذ خطػػة مارشػػاؿ فعػػادة

إعمار أوروبا بالدوالر األمريكي بعد أف أسقط الدوالر الجنيػو افسػترليني الػذي ىػيمف عمػى ثمثػي التجػارة

الدوليػػة فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر ،ىػػذا الخيػػار الػػذي نفذتػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عرقػػؿ نمػػو الروبػػؿ
الروسي وانكماشو لمسيطرة عمى منطقة الشرؽ األوسط.

وبالتالي فالدوالر يسػتمد قوتػو مػف قػوة الجػيش األمريكػي مػف جيػة واتسػاع األسػواؽ والمنافػذ مػف

جيػػة أخػػر ممػػا يتطمػػب مػػف العػػالـ أف يسػػير نحػػو نظػػاـ اقتصػػادي بػػديؿ ال يخػػرج عػػف ال أرسػػمالية اوانمػػا
نظػاـ أكثػػر عدالػػة مػف خػػالؿ وجػػود سػػمة لمعمػالت وعػػدـ االقتصػػار عمػػى الػدوالر والرجػػوع لقاعػػدة الػػذىب

اوانشػػاء ن ػوادي فسػػقاط دي ػػوف العػػالـ الثالػػث ،وتق ػػديـ مسػػاعدات لتحقيػػؽ مس ػػتويات معقولػػة مػػف التنمي ػػة

االقتصادية واالجتماعية في تمؾ الدوؿ وأال تكوف تمؾ المساعدات ُمسيسة ،إضافة فعادة النظر بآليات
عمػػؿ األس ػواؽ الماليػػة واالنتقػػاؿ إلػػى االقتصػػاد الحقيقػػي الػػذي يضػػيؼ قػػيـ اقتصػػادية حقيقيػػة تحػػد مػػف

المشػػكالت االقتصػػادية القائمػػة ،كػػذلؾ ضػػرورة وجػػود تكػػتالت اقتصػػادية شػػبيية بمنطقػػة اليػػورو فػػي عػػدة
أقاليـ عبر العػالـ كالمنطقػة العربيػة ،ومنػاطؽ جنػوب شػرؽ أسػيا وأفريقيػا وغيرىػا تعيػد مزيػدال مػف التػوازف
واالستقرار العالمي وتكبح جماح سيطرة ونفوذ الواليات المتحدة األمريكية ،وكؿ ذلػؾ يعتمػد عمػى مرونػة

االقتصاد األمريكي ومد قدرتػو عمػى االسػتم اررية وىػذا مرىػوف بػبعض التليػرات عمػى الصػعيد العػالمي

كبروز قوتي الصيف وروسيا ومد قدرتيا عمى فرض عمالتيػـ لمتعامػؿ بيػا عالميػال ومػف أبػرز األسػواؽ
لنجػػاح ذلػػؾ ىػػو الػػنفط وىػػو مػػا بػػدأت تفكػػر بػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وألجػػؿ ذلػػؾ قامػػت بخفػػض

أسعار البتروؿ ومنع دوؿ األوبؾ وعمى رأسيا السعودية مف تقميص افنتاج مما سػاىـ بخفػض األسػعار

دوف  50دوالر في بداية العاـ  2015بعد أف ارتفعت لحدود  115دوالر في يونيو 2014ـ وسبب ذلؾ
ىو ضرب اقتصاديات روسيا ،إيراف ،فنزويال التي تعتمد عمى البتروؿ بشكؿ كبير لتمويؿ نفقاتيا.
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ولكػػف مػػع وجػػود بػػدائؿ لتمػػؾ الػػدوؿ لممجابيػػة عػػادت أسػػعار الػػنفط لالرتفػػاع مجػػددال وبػػدأ الػػدوالر

يتراجع مع صمود الُدب الروسي ،وتبقػى المنطقػة العربيػة ميمػة فحػداث تليػرات عمػى صػعيد االقتصػاد
العالمي فيناؾ قو ممكػف أف تػؤثر وىػي دوؿ الخمػيج العربػي التػي تمتمػؾ نسػبة كبيػرة مػف الفػوائض فػي
أسواؽ العػالـ المتقدمػة إضػافة لحجػـ المػوارد والطاقػة الكبيػر ولمموقػع الجل ارفػي المتميػز ،وتبقػى السػيطرة

عمى الشرؽ األوسط كفيالل بإحداث مزيدال مف الصراعات والحروب والتي مف الممكف أف تستمر لسنوات

قادمة ،وتبقى الدماء الساقطة وقود لمنظاـ العالمي الجديد.
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لفصؿ ل بع

م حؿ تطك القتصاا اا ئ مي ()1154-5948
 4.5تمي ا.
 4.1لمكااب ك لمنافع القتصاا

لتي حققتيػا إاػ ئ ؿ مػف حتالليػا لمضػف لغ ب ػ

كقطاع غ .
 4.3أاباب

م القتصاا

في إا ئ ؿ لمفت 1985-1973ـ

 4.4لا اا القتصاا لحككم لم ككا كعالجيا لأل م القتصاا

في إا ئ ؿ.

 4.5القتصاا اا ئ مي في لفت 2000-1990ـ.
 4.6القتصاا اا ئ مي في مطمع لق ف لحاام ك لعش ف (2014-2000ـ).
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 4.5تمي ا:

منذ إنشاء إسرائيؿ عاـ 1948ـ وحتى تسعينات القرف العشريف ،ارتكزت السياسات االقتصػادية

افسرائيمية عمى التخطػيط المركػزي وسػيطرة الدولػة عمػى الجانػب األعظػـ مػف النشػاط االقتصػادي كػ مر
ضػروري لدولػة تػػـ إنشػاءىا عمػى أرض شػػعب أخػر ،وعميػػو فػإف مالمػح السياسػػة االقتصػادية افسػرائيمية

بعػػد إعػػالف الدولػػة ،قػػد تجسػػدت فػػي البرنػػامج الػػذي قدمتػػو الحكومػػة افسػرائيمية فػػي آذار 1949ـ ،حيػػث
تضمف ىذا البرنامج ت ميـ الموارد العامة والمياه والخدمات التي يعتمد عمييا الدفاع عف الدولة ،وأسست
الحكومة ألجػؿ ذلػؾ العديػد مػف الشػركات السػتلالؿ المػوارد الطبيعيػة فػي النقػب ،كمػا اسػتولت الحكومػة

عمى شركتي البوتاس والكيرباء مف مالكييا مف القطاع الخاص ،وبقيت شػركة الميػاه ممػؾ اليسػتدروت،

كمػػا أسس ػت الحكومػػة باالشػػتراؾ مػػع اليسػػتدروت والوكالػػة الييوديػػة ،العديػػد مػػف الشػػركات ومنيػػا شػػركة

الطيػراف افسػرائيمية ،وسػيطرت الدولػػة بشػكؿ مباشػػر عمػػى غالبيػة االقتصػػاد وبالػذات القطػػاع الصػػناعي،
كذلؾ اعتمػدت إسػرائيؿ عمػى تسػعير عممتيػا الشػيكؿ القػديـ (الميػرة) وعػدـ تركيػا لقػو العػرض والطمػب،

حيػػث تحػػدد سػػعر صػػرؼ الشػػيكؿ القػػديـ قبػػؿ عػػاـ 1948ـ بمقػػدار  40دوال الر لكػػؿ شػػيكؿ ،وظػػؿ السػػعر

كػػذلؾ حتػػى عػػاـ 1949ـ ،وبعػػد ذلػػؾ تػػـ خفػػض سػػعر الصػػرؼ ليبمػػغ  27.8دوال الر لكػػؿ شػػيكؿ واسػػتمر
حتى عاـ 1953ـ ،والذي ساعد في استقرار الشيكؿ ىو الدعـ الخػارجي ،والػذي كػاف مسػئوالل حتػى عػف
تكػػويف االحتياطيػػات الدوليػػة فس ػرائيؿ ،وتػػـ تخفػػيض سػػعر الشػػيكؿ مقابػػؿ الػػدوالر إلػػى 5.5دوال الر لكػػؿ

شيكمعاـ1954ـ ،واستمر حتى عاـ1962ـ ،ومنذ العاـ1962ـ بدأ تخفػيض سػعره مػف جديػد إلػى 3.33
دوال الر لكػػؿ شػػيكؿ وذلػػؾ لتحفيػػز الصػػادرات بسػػبب معانػػاة االقتصػػاد افس ػرائيمي مػػف الركػػود االقتصػػادي
ووجػػود صػػعوبات لمقطػػاع الصػػناعي فػػي التصػػدير ،وفػػي عػػاـ 1971ـ تػػـ تخفػػيض سػػعر ص ػرفو إلػػى

2.86دوال الر لكؿ شيكؿ ،ومنذ العػاـ  1975ـ بػدأ العممػة افسػرائيمية بػالتراجع سػنويال مقابػؿ الػدوالر ،وفػي

العاـ 1978ـ أصبح الدوالر يساوي  1.642شيكؿ إسػرائيمي ،ثػـ انيػار الشػيكؿ فػي أثنػاء أزمػة التضػخـ
المػػالي الكبيػػر فػػي أوائػػؿ الثمانينػػات حتػػى أصػػبح الػػدوالر يسػػاوي  39.58شػػيكؿ ،ومنػػذ العػػاـ  1998ـ
أعمنػػت الحكومػػة افس ػرائيمية عػػف برنػػامج تحريػػر سػػوؽ صػػرؼ العمػػالت األجنبيػػة ،والػػذي تضػػمف إللػػاء
معظـ القيود المفروضة عمى سوؽ الصرؼ وجعؿ الشيكؿ عممة قابمة لمصرؼ بشكؿ كامؿ ،وأقػر بحػؽ
افسػ ػرائيمييف ف ػػي االحتف ػػاظ بػ ػ ي مب ػػالغ يري ػػدونيا ب ػػالعمالت األجنبي ػػة ف ػػي الص ػػفقات المحمي ػػة ،كم ػػا أق ػػر

البرنػػامج مسػ لة السػػماح لألجانػػب بالػػدخوؿ فػػي التعػػامالت ايجمػػة وتعػػامالت الخيػػارات بالشػػيكؿ ،وعمػػى
الرغـ مف توجو إسرائيؿ النتياج سياسات التحرير االقتصادي وتقميص الدور االقتصادي لمدولة ،إال أنو

ما زاؿ افنفاؽ العاـ لمدولة يشكؿ نسبة ضخمة مف الناتج المحمي افجمالي فضالل عػف اسػتمرار سػيطرة
الدولة عمى الطاقة والمياه والصناعات العسكرية (النجار،2002،ص )545
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وتميز االقتصاد افسرائيمي وفقال لممتعارؼ عميو بالد ارسػات االقتصػادية أنػو قػد مػر بػ ربع فتػرات

رئيسية منذ العاـ 1948ـ وللاية الوقت الراىف ،ويمكف إيجازىا عمى النحو التالي:
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لتقشؼ ك لتأا س (1954-1948ـ):

عند قياـ إسرائيؿ عاـ 1948ـ ،ركزت الحكومة افسرائيمية عمى ثالث أولويػات؛ تمثمػت األولػى

في ت سيس جيش قوي وعصري قادر عمى استعماؿ أحدث األسمحة وعمى الحركة السريعة ،وىذا ما قاد

الحكومػػة إلػػى إعطػػاء افنفػػاؽ العسػػكري أولويػػة مطمقػػة ،أمػػا الثانيػػة فكانػػت اسػػتيعاب الميػػاجريف ،حيػػث
تدفؽ عمى إسرائيؿ  000،100مياجر عاـ 1948ـ ،وتضاعؼ العدد عاـ 1949ـ ،كما تضػاعؼ بعػد
ثالثػػة أعػواـ ونصػػؼ مػػف عمػػر دولػػة إسػرائيؿ (أواخػػر عػػاـ 1951ـ) ،أمػػا الثالثػػة فكانػػت بنػػاء مؤسسػػات

الدول ػػة الجدي ػػدة؛ مث ػػؿ مؤسس ػػات الخدم ػػة المدني ػػة ،والمص ػػرؼ المرك ػػزي ،ومؤسس ػػة الض ػػماف ال ػػوطني،
وافذاعة وغيرىا ،وقامت الحكومػة أيضػال بتػ ميف النشػاطات االقتصػادية ذات العالقػة بػالموارد الطبيعيػة،
أما مف ناحية التنمية االقتصادية ،فقد انصب اىتماميا عمػى التنميػة فػي القطػاع الز ارعػي ومػوارد الميػاه

وبناء المستعمرات (النقيب،2011،ص  ،(545وبمغ نصيب الزراعة %56ميزانية التنمية لعامي 1952

و1953ـ ،بينمػػا بمػػغ نصػػيب الصػػناعة  %11فقػػط ،وكانػػت تُمػػوؿ ميزانيػػة التنميػػة بالبدايػػة مػػف قػػرض
تحصػ ػػؿ عميػ ػػو الحكومػ ػػة افس ػ ػ ارئيمية مػ ػػف بنػ ػػؾ التصػ ػػدير – االسػ ػػتيراد األمريكػ ػػي ،ومػ ػػف ريػ ػػع السػ ػػندات
افسرائيمية في الشماؿ األمريكي وفي غرب أوروبا منذ العاـ 1951ـ (النقيب ،1995 ،ص.)42

وبسػػبب مجػػيء الميػػاجريف الييػػود الجػػدد مػػف البمػػداف المختمفػػة،أد إلػػى مضػػاعفة عػػدد السػػكاف

الييػ ػػود فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ ،حيػ ػػث قػ ػػدـ إلػ ػػى إسػ ػػرائيؿ مػ ػػف أيػ ػػار 1948ـ وحتػ ػػى نيايػ ػػة العػ ػػاـ 1951ـ ق اربػ ػػة

 000،700شػػخص ،نضػػفيـ مػػف البمػػداف األوروبيػػة والنصػػؼ ايخػػر مػػف البمػػداف العربيػػة وافسػػالمية،
وبناءال عمى ىذا التلير الذي ط أر عمى االقتصاد افسرائيمي تطمب ذلؾ وجود حاجة ماسة لتدبير أمورىـ

واحتياجػػاتيـ ،ممػػا زاد مػػف أعبػػاء الدولػػة ،وأد ذلػػؾ بالمنظمػػات الييوديػػة تقػػديـ الػػدعـ الػػالزـ لتػػوطيف

المياجريف ،وفػي المقابػؿ سػاىـ الت ازيػد السػكاني فػي خمػؽ تػ ثيرات اقتصػادية ايجابيػة منيػا ازديػاد الطمػب
المحمػػي مػػف أجػػؿ تمبيػػة احتياجػػات الميػػاجريف الجػػدد ،والػػذي زاد بػػدوره عمميػػة افنتػػاج وتحديػػدال اللػػذاء
والصػ ػػناعة وافسػ ػػكاف والخػ ػػدمات العامػ ػػة ،خػ ػػالؿ تمػ ػػؾ الفت ػ ػرة كػ ػػاف لالسػ ػػتيطاف أشػ ػػكاالل متعػ ػػددة منيػ ػػا:

مس ػ ػػتوطنات زراعي ػ ػػة ،ق ػ ػػر تعاوني ػ ػػة(كيبوتس ػ ػػات) ،وم ػ ػػدف تطويري ػ ػػة وجميعي ػ ػػا أقيم ػ ػػت عم ػ ػػى أ ارض ػ ػػي

عربيػػة،وكحؿ ألزمػػات السػػكف قػػررت الحكومػػة تػػوطيف الييػػود فػػي المػػدف العربيػػة التػػي ُىجػػر منيػػا العػػرب
مثؿ(المد ،الرممة ،عكػا ،يافػا) ،أو فػي األحيػاء العربيػة فػي المػدف المختمطػة مثػؿ (القػدس ،حيفػا ،صػفد)،
أو إقامة مدف تطويرية جديدة عمى أنقاض مدف عربيػة قديمػة مثػؿ بيسػاف ويابنػة ،ولقػد اقترنػت السػنوات

األولػػى باسػػـ نظػػاـ التقشػػؼ كوسػػيمة اقتصػػادية لتخفيػػؼ العجػػز فػػي الموازنػػة العامػػة الناجمػػة عػػف ارتفػػاع
النفقػػات بسػػبب اليج ػرة وتػػوطيف الميػػاجريف ،حيػػث تػػـ تخصػػيص حصػػص مػػف عػػدة منتجػػات ضػػرورية

حسب نقاط ،ووزعت بكميات متساوية مف قبؿ الحكومة لجميع السكاف ،شػممت فػي البدايػة مػواد غذائيػة
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أساسػػية كػػالمواد التموينيػػة والمالبػػس واألحذيػػة واألدوات المنزليػػة وكانػػت األسػػعار ثابتػػة ومحػػددة ،ومػػف

أبرز صعوبات االقتصاد افسرائيمي في تمؾ المرحمة إضافة لمعجز الحكومي ،كاف ىناؾ نقصال حاد في

العممة األجنبية الصعبة ،بسبب أف المصروفات أكبر بكثير مف الدخوؿ ،حيث لـ تساىـ الصػادرات إال
بتلطيػػة ثمػػث قيمػػة الػواردات ،ممػػا اضػػطر الدولػػة لالقتػراض مػػف البنػػوؾ وطمػػب مسػػاعدات مػػف الواليػػات

المتحػػدة األمريكيػػة ،اوادارة مفاوضػػات مػػع حكومػػة ألمانيػػا اللربيػػة حػػوؿ البػػدء بػػدفع تعويضػػات ،اواصػػدار
سػػندات ديػػف حكوميػػة أعػػدت لييػػود الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػذيف أعط ػوا الحكومػػة قروض ػال وليسػػت

منح ػال ،وفػػي العػػاـ 1952ـ اتبعػػت الحكومػػة افس ػرائيمية سياسػػة اقتصػػادية جديػػدة تمثمػػت بوقػػؼ تمويػػؿ
الميزاني ػػة العامػ ػػة عػػػف طريػ ػػؽ طباعػ ػػة األم ػ ػواؿ ،تخف ػػيض فػ ػػي قيمػ ػػة العممػ ػػة لتحفي ػػز الصػ ػػادرات ،إللػ ػػاء

التخصػػيص عمػػى معظػػـ المنتجػػات اوا ازلػػة الرقابػػة عػػف األسػػعار ،فػػرض احتيػػاطي إجبػػاري بنسػػبة %10
عمػػى كػػؿ النقػػود وافيػػداعات فػػي البنػػوؾ المختمفػػة ،وفػػي غضػػوف عػػاميف حػػدث تحسػػف فػػي االقتصػػاد
افسرائيمي تمثؿ بالحصوؿ عمى تعويضات مف ألمانيا ومساعدات أمريكية أدت لتحسف الميزاف التجاري

ومي ػ ػزاف المػ ػػدفوعات ،وفاقػ ػػت الصػ ػػادرات ال ػ ػواردات ،وتقمػ ػػيص ميزانيػ ػػة األمػ ػػف واليبػ ػػوط الممحػ ػػوظ لعػ ػػدد
المياجريف مما أد لمتخفيؼ مػف حػدة األعبػاء االقتصػادية لمدولػة ،وفػي المقابػؿ بقيػت معػدالت البطالػة

مرتفعة ،واستمرت الدولة في تنفيذ رقابة مشددة عمى العممة ،االعتماد البنكي ،والتجارة الدوليػة (جػريس،
 ،2005ص.(20-15

وتمكنػػت إس ػرائيؿ مػػف التحػػوؿ إلػػى االقتصػػاد الصػػناعي بفعػػؿ برنػػامج التصػػنيع الػػذي بػػدأت بػػو

أوائؿ الخمسينات معتمدة عمى التعويضات األلمانية التي بدأت تتدفؽ فسرائيؿ منػذ العػاـ 1953ـ ،بعػد
توقيػػع اتفاقيػػة لوكسػػمبورغ فػػي 10أيمػػوؿ 1952ـ ،ووفق ػال لمصػػادر ألمانيػػة ،فقػػد بمػػغ مجمػػوع التعويضػػات

التػػي ُدفعػػت فسػرائيؿ حتػػى عػػاـ 1965ـ حػوالي  887،6مميػػار دوالر ،وبملػػت التعويضػػات التػػي ُدفعػػت
لألف ػراد خػػالؿ نفػػس الفت ػرة 069.4،1مميػػار دوالر ،وقػػد ترتػػب عمػػى ىػػذه التعويضػػات آثػػا الر ايجابيػػة عمػػى
االقتصاد افسرائيمي تمثمت في التالي (عاشور ،2014 ،ص:)572

أ -سػػاىمت تعويضػػات األف ػراد فػػي تػػوفير طاقػػة اسػػتيالكية جديػػدة رفعػػت مسػػتو الطمػػب المحمػػي عمػػى
السمع الصناعية ما أوجد حاف الز لنمو الصناعة.

ب -انقػ ػػدت التعويضػ ػػات االقتصػ ػػاد افس ػ ػرائيمي وحالػ ػػت دوف اسػ ػػتمرار تػ ػػدىوره ،إذ انخفضػ ػػت معػ ػػدالت
التض ػػخـ االقتص ػػادي م ػػف  %66ع ػػاـ 1953ـ إل ػػى  %4خ ػػالؿ فتػ ػرة دف ػػع التعويض ػػات حت ػػى ع ػػاـ
1965ـ ،بعد أف حقؽ االقتصاد معدؿ نمو سالب عاـ 1953ـ ،ولقد أدت عممية دفعة التعويضات

األلمانيػػة إلػػى رفػػع معػػدالت النمػػو االقتصػػادي بحػػدود عاليػػة نسػػبيال ،حيػػث قفػػزت إلػػى متوسػػط نمػػو

قياس ػػي بم ػػغ  %8،10س ػػنويال خ ػػالؿ الفتػ ػرة 1965-1954ـ ،إذ اس ػػتطاعت إسػ ػرائيؿ تحقي ػػؽ التػ ػراكـ
الرأسمالي الذي ميد لمطفرة الصناعية ،ألف إسرائيؿ استممت  %80مف قيمػة التعويضػات فػي شػكؿ

سمع رأسمالية ،اُستخدمت فػي تجييػز ألفػي مشػروع صػناعي ،وعميػو ارتفػع عػدد المنشػات الصػناعية
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مف  520،7منشاة عاـ 1955ـ إلى  458،15منشاة عاـ 1965ـ ،وبمغ نصيب ايالت  %33مف
مجمػػؿ التكػػويف ال أرسػػمالي عػػاـ 1965ـ ،كمػػا سػػاىمت ىػػذه المعونػػات فػػي تػػوفير فػػرص العمػػؿ ؿ

 712،158عامالل ييوديال مياج الر تدفقوا فسرائيؿ خالؿ فترة تدفؽ المعونات.
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لنمك لا ع (1972-1954ـ):

منذ العاـ 1952ـ أخذ االقتصاد الخاضع لسيطرة حكومية شديدة يعاني مف نقص في العمالت
األجنبية ،ومف بطالة متصاعدة ،مما أد بالحكومة بإتباع سياسة اقتصادية جديدة لتالفي األزمة ،عبر
تخفيؼ القيود االقتصادية ،وقامت بخفض سعر صرؼ الميرة افسرائيمية ،التي كانت قيمتيا الفعميػة أقػؿ

كثي الر مف تسعيرتيا الرسمية ،كما اتخذت عدة إجراءات لتخفيض التضخـ ،وتقميص العجز في الميزانية،
وتحسػػيف مي ػزاف المػػدفوعات ،وخفػػض القيػػود عمػػى األسػػعار ،تمػػؾ افج ػراءات حالػػت دوف رفػػع معػػدالت

التنمية ،ولـ تكف كفيمة بحؿ األزمة االقتصادية ،إلى أف جاءت التعويضات األلمانية والتي وفرت موردال
ماليػال ىامػال لتمويػػؿ التنميػػة االقتصػػادية فػػي إسػرائيؿ ،إضػػافة لممسػػاعدات والمػػنح والقػػروض واليسػػتدروت

الملرية لذلؾ ،إف تحسف الحسػاب
ساىمت لفتح االقتصاد أماـ التوظيؼ األجنبي ،الذي لـ يجد الحوافز ُ
المػػالي لميػزاف المػػدفوعات ،نتيجػػة التعويضػػات وبيػػع السػػندات ،كػػاف العامػػؿ الرئيسػػي وراء تسػريع معػػدؿ
النم ػػو االقتص ػػادي ،وارتف ػػع ال ػػدخؿ الق ػػومي بمع ػػدؿ  %17س ػػنويال ف ػػي الفتػ ػرة 1955-1954ـ مقارنػ ػال ب
 %1.8في الفترة 1954-1952ـ،وكاف مف نتائج النمػو االقتصػادي السػريع والعمالػة الكاممػة فػي أواخػر

الخمسػػينات وأوائػػؿ السػػتينات ارتفػػاع التكمفػػة المحميػػة ،حيػػث اسػػتيمكت السػػوؽ الداخميػػة جػػزءال كبي ػ الر مػػف

فائض افنتاج ،وزاد الطمب عمى المػواد المسػتوردة ،األمػر الػذي دعػي وزيػر الماليػة افسػرائيمي لإلعػالف
عف برنامج التوازف االقتصادي عاـ 1962ـ ،ويتمحور ىذا البرنامج عمى تخفيض قيمة الميرة ،وتخفيؼ

إجػراءات الحمايػػة عمػػى السػػمع المحميػػة ،حيػػث شػػيد ميػزاف المػػدفوعات تػػدىو اُر بسػػبب التنػػامي الكبيػػر فػػي

ال ػواردات ،حيػػث فػػي عػػاـ 1964ـ ،كػػاف فػػائض ال ػواردات عمػػى الصػػادرات  464مميػػوف دوالر ،بزيػػادة
ق ػػدرىا ممي ػػوف دوالر ،بزي ػػادة ق ػػدرىا  %43ع ػػف الس ػػنة الس ػػابقة ،وقام ػػت الحكوم ػػة ع ػػاـ 1965ـ بسياس ػػة
لتقم ػػيص الطم ػػب ف ػػي االقتص ػػاد بي ػػدؼ زي ػػادة التص ػػدير ،وف ػػي تم ػػؾ الفتػ ػرة تراجع ػػت التح ػػويالت النقدي ػػة
فسرائيؿ ،وبدأ االقتصاد افسرائيمي يعتمد عمى قروض قصيرة األجؿ ،ولقد أدت السياسة الحكومية إلى
نشػػوب ركػػود اقتصػػادي ،حيػػث كػػاف التبػػاطؤ أعمػػؽ ممػػا جػػر تصػػوره أص ػالل ،حيػػث ت ارجػػع نمػػو النػػاتج

القػػومي العػػاـ إلػػى ح ػوالي  %2فػػي سػػنتي 1967-1966ـ ،مقارنػػة ب  %10خػػالؿ السػػنوات الخمػػس
السػػابقة ،كمػػا ت ارجػػع تنػػامي االسػػتيالؾ واالسػػتثمار ،وتضػػاعفت البطالػػة ثػػالث م ػرات فػػي الفت ػرة مػػا بػػيف

 1965و1967ـ ،وجػػاءت ىػػذه السياسػػة االقتصػػادية افس ػرائيمية لإلعػػداد آنػػذاؾ لحػػرب يونيػػو 1967ـ،
والت ػػي س ػػاىمت بارتف ػػاع طم ػػب القط ػػاع الع ػػاـ (وخاص ػػة القط ػػاع العس ػػكري) بش ػػكؿ ح ػػاد ،وأخ ػػذ النش ػػاط

االقتصادي انعطافال إلى األعمى ،واالنتصار العسكري التي حققتيا إسرائيؿ فػي حػرب السػتة أيػاـ (يونيػو
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1967ـ) أد لموجػػة مػػف التفػػاؤؿ وشػػجع ذلػػؾ عمػػى زيػػادة حجػػـ االسػػتثمارات األجنبيػػة المباش ػرة وتػػدفؽ

رأس المػػاؿ ،وقفػػز معػػدؿ نمػػو النػػاتج القػػومي العػػاـ إلػػى  %15.3فػػي عػػاـ 1968ـ ،وبمػػغ متوسػػط نمػػو
الناتج القومي خالؿ الفترة 1972-1968ـ حوالي  %11سنويال ،ومف أسباب النمو ليس فقط تدفؽ رأس

المػػاؿ اوانمػػا بسػػبب زيػػادة عػػدد العمػػاؿ المشػػتلميف فػػي المنػػاطؽ التػػي تػػـ احتالليػػا ،ففػػي العػػاـ 1970ـ
اشتلؿ في إسرائيؿ أكثر مف 000،20عربي وارتفع إلى000،60عامؿ عاـ 1973ـ ،وكذلؾ وصؿ إلػى

إسػرائيؿ فػػي الفتػرة  1972-1969ـ حػوالي  000،123ميػػاجر ،وفػػي الفتػرة 1972-1948ـ كػػاف النمػػو
السريع في اقتصاد إسرائيؿ يعود لعامميف أساسييف ىما :تدفؽ رأس الماؿ عمييا مف جانػب واحػد ،والقػوة
البشرية التي ىاجرت واستوطنت وعممت في إسرائيؿ؛ حيث أف قوة العمؿ المدنية تضاعفت مرة وأكثػر،

مف  000،450عامػؿ سػنة 1950ـ إلػى  000،927عامػؿ فػي العػاـ 1967ـ ،اوالػى 000،100،1عػاـ
1973ـ ،وارتفعػػت ميػػارة قػػوة العمػػؿ ومسػػتواىا الثقػػافي ،أمػػا العامػػؿ الثػػاني الػػذي زاد إنتاجيػػة االقتصػػاد

افسػرائيمي تمثػػؿ فػػي رأس المػػاؿ ،حيػػث ارتفػػع الرصػػيد ال أرسػػمالي الثابػػت  8م ػرات خػػالؿ الفت ػرة 1967-

1950ـ ،حي ػػث ارتف ػػع الم ػػردود عم ػػى رأس الم ػػاؿ س ػػنويال بحػ ػوالي  ،%9.3وزادت ال ػػدخوؿ س ػػنويال بح ػػدود

 ،%5.9وفي تمؾ الفترة لـ يكػف باالقتصػاد افسػرائيمي مػدخرات ،وجميػع األمػواؿ الموظفػة فػي االقتصػاد

جاءت مف الخارج ،وتدفؽ رأس الماؿ والعمؿ كانوا مسػئوليف عػف  %75مػف الزيػادة فػي النػاتج القػومي،

وبالنسبة لبنية االقتصاد افسرائيمي فحدث تليرات عمييا حيث تراجعت الزراعة إلى  %11عاـ 1966ـ

بعد أف كانػت  %15عػاـ 1958ـ ،أمػا الصػناعة فقػد نمػت بػبطء فػي بدايػة الخمسػينات ،وكػاف نصػيبيا

مػػف النػػاتج العػػاـ  %4.2فػػي الفتػرة 1954-1950ـ ،و ارحػػت تتعػػاظـ بفعػػؿ التوظيػػؼ الحكػػومي المت ازيػػد،
وبمػػغ نصػػيبيا فػػي الفت ػرة 1964-1955ـ ح ػوالي  ،%12.2أمػػا قطػػاع الخػػدمات فيػػيمف عمػػى أكثػػر مػػف

 %50مػػف النػػاتج العػػاـ ،وفػػي نيايػػة ىػػذه الفت ػرة نجحػػت إس ػرائيؿ فػػي اسػػتيعاب نػػاجح ألعػػداد كبي ػرة مػػف

الميػػاجريف ،والنمػػو الس ػريع لمصػػادرات ،والزيػػادة الكبي ػرة فػػي التعمػػيـ ،وتطبيػػؽ التكنولوجيػػا فػػي األعمػػاؿ
الزراعيػػة ،وبػػذلؾ فالسياسػػة االقتصػػادية قػػد حققػػت أىػػدافيا وكانػػت فاعمػػة بشػػكؿ كبيػػر رغػػـ حػػدوث عػػدة
مشػػكالت رئيسػػية فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي (شػػوفاني،2002،ص  ،(500-498ومػػف أبػػرز المشػػكالت
التي برزت عمى السطح في إسرائيؿ يمكف ذكرىا بالنقاط التالية(:عاشور،2012،ص )24-22

أ -ىي ارتفاع افنفاؽ العسكري مف  313.6مميػوف دوالر عػاـ 1965ـ إلػى  589.2مميػوف دوالر عػاـ
1967ـ.

ب -توقؼ تدفؽ التعويضػات األلمانيػة ،المصػدر األكبػر لممػوارد الخارجيػة والػذي سػاىـ بانعػداـ االدخػار
القومي.

ت -تخصيص الدولة جزءال مف مواردىا لتسػديد الػدفعات األولػى مػف قيمػة سػندات الػديف افسػرائيمية عػاـ
المباعػة والسػندات المسػددة
1965ـ ،مما خفػض مػوارد إسػرائيؿ الصػافية بقيمػة الفػرؽ بػيف السػندات ُ

منو.
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ث -وص ػػوؿ مش ػػاريع كان ػػت ط ػػور افنش ػػاء إل ػػى الم ارح ػػؿ النيائي ػػة مث ػػؿ مين ػػاء أس ػػدود ،ومش ػػاريع المي ػػاه
القط ػػري ،ومش ػػاريع إنت ػػاج الفوس ػػفات والفس ػػفور عم ػػى البح ػػر المي ػػت ،مم ػػا قم ػػص النم ػػو ف ػػي قط ػػاع
افنشاءات حيث سػجؿ نمػوال بنسػبة  %6عػاـ 1965ـ منخفضػال عػف متوسػط نمػو سػنوي بمػغ %12

في الفترة مف 1961ـ إلى 1964ـ ،ثـ تراجع نمو القطاع بنسبة  %20عامي 1966و.1967

ج -تقمػػيص افنفػػاؽ وخفػػض االعتمػػاد البنكػػي ،وميزانيػػات التطػػوير خوف ػال مػػف دخػػوؿ الدولػػة فػػي موجػػة
تصحيحية تضػخمية مػرة أخػر بسػبب فتػرة االزدىػار ومػا تنتجػو مػف زيػادة فػي الطمػب الكمػي يشػكؿ

ضلطال عمى األسعار ،وأثرت السياسة االنكماشية النقدية والماليػة عمػى أداء قطػاع الصػناعة ،الػذي

نما بنسب متناقصة فػي العػاميف 1966-1965ـ ،بملػت  %8.9و ،%1.8قياسػال بنسػبة نمػو %15

عاـ 1964ـ.

ح -وف ػػرت حػ ػػرب يونيػػػو  1967ـ الظػ ػػروؼ لعػػػودة االقتص ػػاد افس ػ ػرائيمي لمنم ػػو ب ػػوتيرة مرتفعػ ػػة بملػػػت
بالمتوسػ ػ ػػط  %11.8لمفت ػ ػ ػرة 1972-1968ـ ،بعػ ػ ػػد أف بملػ ػ ػػت  %5.7فػ ػ ػػي الفت ػ ػ ػرة 1967-1964ـ،

و %10.2في الفترة 1963-1959ـ ،و %11.6في الفترة 1958-1952ـ ،كذلؾ توسع السوؽ أما
المنتجات افسرائيمية والتي حققت فائضال لـ يستطيع السوؽ المحمػي اسػتيعابو عػاـ 1966ـ ،وشػكؿ

سػػوؽ األ ارضػػي المحتمػػة زيػػادة بنسػػبة  %36إلػػى السػػوؽ افس ػرائيمي مػػا قبػػؿ عػػاـ 1967ـ ،وارتفػػع

االسػػتثمار بنسػػبة  %161عػػاـ 1972ـ مقارنػػة بعػػاـ 1967ـ ،وكػػذلؾ سػػيطرة إسػرائيؿ عمػػى الم ػوارد
االقتصادية الزراعية والمائية لمنطقة الجوالف واألراضي الفمسطينية ،والموارد النفطية في شبو جزيرة

سػػيناء ،واألمػػاكف السػػياحية فػػي القػػدس والضػػفة الفمسػػطينية ،وتضػػاعفت فػػي إسػرائيؿ النفقػػات الكميػػة
نتيجػػة لنم ػػو الطم ػػب المحم ػػي نتيجػػة الزدي ػػاد النفق ػػات ،وتوس ػػيع إس ػرائيؿ لمتص ػػنيع الحرب ػػي ردال عم ػػى

المحتمة.
العقوبات الفرنسية ،والبدء بإنشاء مستوطنات جديدة في األراضي ُ

 4.1لمكااػػب ك لمنػػافع القتصػػاا
كقطاع غ :

لتػػي حققتيػػا إاػ ئ ؿ مػػف حتال ليػػا لمضػػف لغ ب ػ

إف مجمػػؿ الفوائػػد االقتصػػادية التػػي تجنييػػا إس ػرائيؿ بفعػػؿ احتالليػػا لمضػػفة اللربيػػة وقطػػاع غ ػزة

وخالؿ الفترة مف 1985-1967ـ قد بملت  22090مميوف دوالر ،وىذه المبالغ ىي بمثابة دخػؿ صػافي
لالقتصػػاد افس ػرائيمي وال يػػدخؿ صػػمنيا الفائػػدة التػػي تعػػود عم ػى االقتصػػاد افس ػرائيمي س ػواء مػػف فػػائض

التبػػادؿ التجػػاري الضػػخـ مػػع المنػػاطؽ مػػع المنػػاطؽ المحتمػػة الػػذي بمػػغ  420مميػػوف دوالر عػػاـ 1985ـ
المحتمػػة مػػف
و 4.4مميػػار دوالر خػػالؿ الفت ػرة 1985-1968ـ ،وال مػػف التحػػويالت النقديػػة إلػػى المنػػاطؽ ُ

الخ ػػارج والت ػػي تبم ػػغ س ػػنويال  300ممي ػػوف دوالر ( 5.4ممي ػػار دوالر خ ػػالؿ الفتػػرة 1985-1968ـ) ،وتم ػػؾ
الفوائػ ػػد والمنػ ػػافع االقتصػ ػػادية التػ ػػي حققتيػ ػػا إس ػ ػرائيؿ جػ ػػاءت مػ ػػف عػ ػػدة ميػ ػػاديف وىػ ػػي كالتػ ػػالي( :العػ ػػار

وري،1987،ص .)111-96
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أ -ق م

ضي ك لعقا

المصػادرة أو
لتي تـ مصاا تيا :وكذلؾ ريع استلالؿ األراضي والعقػارات ُ

الخاضعة لحارس أمالؾ اللائبيف ،والتوفيرات اليائمػة التػي وفرىػا الجػيش افسػرائيمي عمػى نفسػو مػف
جػ ػراء اس ػػتخداـ معس ػػكرات الج ػػيش األردن ػػي الس ػػابقة الت ػػي تُرك ػػت دوف ت ػػدمير ،حي ػػث ك ػػاف الج ػػيش
افس ػرائيمي فػػي أمػػس الحاجػػة إلػػى بنػػاء معسػػكرات جديػػدة بعػػد أف ضػػاقت بػػو معسػػكراتو حتػػى عػػاـ
المحتمػػة لممطػػارات والم ػوان
1967ـ ،كػػذلؾ اسػػتعماؿ عشػػرات ايالؼ مػػف المسػػافريف مػػف المنػػاطؽ ُ

افس ػرائيمية (ت ػػذاكر ،ض ػريبة مط ػػار ،جم ػػارؾ وغيرىػػا) ،والمن ػػافع م ػػف اسػػتعماؿ المط ػػارات والمػ ػوان
لشحف واستيراد البضائع ،وكذلؾ تشليؿ السجناء ب جور رمزية (فعميال بػدوف أجػر ،حيػث بملػت أجػرة

السجيف طيمة فترة االحتالؿ ىي  12-8سيجارة مف النوع الرخيص).

ب -لعمال كف كؽ

جك " لمقتطعا مف

جك  :أو مػا يسػمى العمػؿ األسػود ،حيػث تشػير دائػرة

المحتمػػة الػػذيف عمم ػوا فػػي إس ػرائيؿ (غ ػزة-
افحصػػاءات العامػػة افس ػرائيمية أف عػػدد عمػػاؿ المنػػاطؽ ُ
الضفة اللربية وبدوف مدينة القدس العربية) قد ارتفع مف 000،4عامؿ عاـ 1968ـ إلػى 100،85

عامػػؿ عػػاـ 1985ـ ،وىنػػاؾ عػػدد مػػف العمػػاؿ يعممػػوف بشػػكؿ غيػػر رسػػمي (العمػػؿ األسػػود) عمػػى يػػد

سماس ػرة العمػػؿ أو بػػدونيـ ،وخػػالؿ الفت ػرة 1986-1967ـ ،فػػإف عمػػاؿ غ ػزة والضػػفة قػػد قػػدموا 303

مميػػوف يػػوـ عمػػؿ،وأف %60مػػف أيػػاـ العمػػؿ تخضػػع لقػوانيف وظػػروؼ العمػؿ األسػػود؛ حيػػث سػػاعات
عمؿ أطػوؿ وأجػور أقػؿ وظػروؼ عمػؿ ال تخضػع لمعػايير اليسػتدروت النقابيػة فيمػا يتعمػؽ بسػالمة

المحتمة ىو مصدر ربح إضػافي
العمؿ والظروؼ الصحية وغيرىا ،وعميو فإف عمؿ عماؿ المناطؽ ل
ألصحاب العمؿ افسرائيمييف بسبب الفرؽ الكبير بيف أجرة العامؿ العربي وافسرائيمي ،والمقتطعػات
مػػف األجػػور والتػػي ت خػػذ شػػكؿ تػ ميف صػػحي ،والت ػ ميف االجتمػػاعي ،والخػػدمات الصػػحية ،حيػػث أف
متوس ػػط األج ػػر الش ػػيري لمعام ػػؿ الفمس ػػطيني تتػ ػراوح م ػػا ب ػػيف  %33.5و %42م ػػف متوس ػػط األج ػػر

الشيري لمعامؿ افسرائيمي ،ولقد وفرت إسرائيؿ بسبب فروؽ األجور ىذه فػي الفتػرة 1985-1968ـ

حػ ػوالي  3049.8ممي ػػوف دوالر ،إض ػػافة لق ارب ػػة  350ممي ػػوف دوالر كت مين ػػات اجتماعي ػػة ال يحص ػػؿ

عمييػػا العامػػؿ الفمسػػطيني ،وكػػذلؾ 329.6مميػػوف دوالر جػػاءت عمػػى شػػكؿ مقتطعػػات مػػف األجػػور،

و 1489مميػػوف دوالر فػػي ذمػػة صػػندوؽ الت ػ ميف الػػوطني افس ػرائيمي ،وحققػػت منػػافع بحػػدود 4428

ممي ػػوف دوالر بس ػػبب اس ػػتيعاب المن ػػاطؽ المحتم ػػة لمبض ػػائع افسػ ػرائيمية الت ػػي تع ػػاني م ػػف رك ػػود ف ػػي

إسػ ػرائيؿ ،و 85ممي ػػوف دوالر س ػػنويال ت ػػدخؿ خزين ػػة إسػ ػرائيؿ م ػػف الجم ػػارؾ المفروض ػػة عم ػػى ورادات
الض ػػفة اللربي ػػة وقط ػػاع غػ ػزة ،حي ػػث أف متوس ػػط التعريف ػػة الجمركي ػػة ف ػػي إسػ ػرائيؿ المفروض ػػة عم ػػى
البضػػائع المسػػتوردة فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة تشػػكؿ  %112مػػف سػػعرىا فػػي السػػوؽ العالميػػة ،وخػػالؿ

السػػنوات 1985-1967ـ فػػإف سػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة قػػد دفع ػوا ض ػريبة احػػتالؿ بمػػا ال يقػػؿ عػػف
2850ممي ػػوف دوالر(وى ػػو مق ػػدار ال ػػدخؿ الس ػػنوي الص ػػافي لخزين ػػة الدول ػػة افسػػرائيمية م ػػف الضػ ػرائب
والجمارؾ ىو  150مميوف دوالر).
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ت -مصاا

لم اه ك لاػ اح ك لتحػك ال

لنقا ػ مػف لخػا ج :تبمػغ طاقػة الضػفة اللربيػة السػنوية مػف

المياه  600مميوف متر مكعػب مػف مصػادر الميػاه الجوفيػة ومػف الينػابيع وايبػار ،أمػا حصػة سػكاف
الضفة اللربية مف ىذه المياه فيي  115مميوف متر مكعب فقط ،والباقي وىو  485مميونال فتستولي

عميو إسرائيؿ،أما القيمة النقدية لكمية المياه التي تستولي عمييا إسرائيؿ فيي تشكؿ أكثر مف %25
مف استيالؾ إسرائيؿ لممياه بما فييا المستوطنات ،وبملة األرقاـ فإف ثمف المياه التي استولت عمييا

إسرائيؿ خالؿ الفترة 1985-1968ـ تزيد عف  4750مميوف دوالر ،وبالنسبة فيرادات السياحة فيي
تعتمد عمى زيادة أعػداد السػياح وتحديػدال فػي األمػاكف المقدسػة ،حيػث إف عػدد السػياح قػد ارتفػع مػف

 328ألف ػال عػػاـ 1966ـ إلػػى  1.264مميون ػال عػػاـ 1985ـ ،أي أف عػػددىـ قػػد تضػػاعؼ  4مػػرات،
وعميو فإف إجمالي المكاسب التي حققتيا إسرائيؿ مف السياحة بسبب احتالليا لمضفة وغزة قد فاقت

 600مميػػوف دوالر سػػنويال ،أمػػا التحػػويالت النقديػػة فقػػد بمعػػت سػػنويال خػػالؿ تمػػؾ الفتػرة بحػوالي 350-
 300ممي ػػوف دوالر ،حي ػػث ص ػػرح أح ػػد المس ػػئوليف افسػ ػرائيمييف بػ ػ ف ت ػػدفؽ األمػ ػواؿ عب ػػر الجس ػػور
المفتوحة مع األردف تبمغ يوميال مميوف دوالر ،ىذه األرقاـ تعكس ب ف االحتالؿ افسػرائيمي لأل ارضػي
الفمسطينية ىو احتالؿ ُمربح لمفئات البرجوازية في إسرائيؿ ولفئات معينة.

 4.3أاباب

م القتصاا

في إا ئ ؿ لمفت 1985-1973ـ:

شػػكمت حػػرب 1973ـ سػػببال رئيسػػيال لألزمػػة االقتصػػادية التػػي شػػيدىا االقتصػػاد افس ػرائيمي فػػي

الفترة 1985-1973ـ ،حيث أحدثت ىذه الحرب ارتباكال في عجمة افنتاج ،وحرمت القطاعات افنتاجية
قسمال ميمال مف اليد العاممة ،وزادت مػف حػدة افنفػاؽ العسػكري مػف ناحيػة أخػر  ،ففػي عػاـ 1973ـ زاد

افنفاؽ العسكري بنسػبة  %66عمػا كػاف عميػو عػاـ 1972ـ ،وظػؿ ىػذا افنفػاؽ عاليػال لفتػرة مػف الػزمف،

فبينما كاف افنفاؽ العسكري يقتطع مف النػاتج القػومي افجمػالي  %21.7مػف سػنوات 1973-1968ـ،
أص ػػبح بع ػػد الح ػػرب يقتط ػػع  ،%32وظم ػػت ى ػػذه النس ػػبة العالي ػػة ج ػػدال قائم ػػة حت ػػى ع ػػاـ 1975ـ وب ػػدأت
بػػالتراجع لتصػػؿ إلػػى  %20فػػي الثمانينػػات ،كػػذلؾ سػػاىـ ارتفػػاع أسػػعار الػػنفط الس ػريع والمفػػاج أو مػػا
ُيس ػػمى ب ػػالطفرة النفطي ػػة األول ػػى والثاني ػػة 1979-1973ـ ،بتف ػػاقـ األزم ػػة ف ػػي االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ،إذ
ارتفعػػت تكمفػػة اسػػتيراد البتػػروؿ إلػػى إسػرائيؿ مػػف  98مميػػوف دوالر عػػاـ 1972ـ إلػػى  638مميػػوف دوالر

عػػاـ 1975ـ ،ووصػػمت إلػػى  1.8مميػػار دوالر عػػاـ  ،1980وعمػػى الػػرغـ مػػف قػػوة تػ ثير الحػػرب وارتفػػاع
أسػػعار الػػنفط عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي ،إال أنيمػػا ليسػػا السػػبب الوحيػػد أو األىػػـ فػػي المشػػكالت التػػي
واجيت االقتصاد افسرائيمي طواؿ عقدي السػبعينات والثمانينػات ،فخبػراء االقتصػاد افسػرائيمي يشػيروف

إلػػى أنػػو يوجػػد فػػي بنيػػة االقتصػػاد افسػرائيمي قيػػودال تحػػد مػػف نمػػوه ،ويػػر الػػدكتور فضػػؿ النقيػػب أنػػو فػػي

خالؿ الخمسينات والسػتينات قػد حػدث نمػوال سػريعال فػي االقتصػاد افسػرائيمي كػاف يعػود لسػببيف رئيسػييف
ىمػػا :األوؿ يتمثػػؿ فػػي الزيػػادة الكبيػرة فػػي حجػػـ كػالل مػػف عػػاممي افنتػػاج ،اليػػد العاممػػة ،ورأس المػػاؿ أي
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اليج ػرة والمسػػاعدات الخارجيػػة ،والثػػاني أف قطػػاعي الز ارعػػة والصػػناعة كانػػا مػػا زاال قػػاد ار عمػػى النمػػو

الكبير ،ألف فييما مجاالت لـ يتـ استثمارىا بعػد ،أمػا فػي السػبعينات والثمانينػات فػإف ىػذاف السػبباف قػد
توقفػػا فػػي الت ػ ثير فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،حيػػث أف اليج ػرة إلػػى إس ػرائيؿ قػػد تراجعػػت ،وبػػدأت ظػػاىرة

اليج ػرة المضػػادة تشػػكؿ عامػػؿ قمػػؽ فػػي العػػاـ 1966ـ ،أمػػا المسػػاعدات الخارجيػػة ،التػػي تقػػدـ لإلنتػػاج
افسػ ػرائيمي رأس الم ػػاؿ ،فكان ػػت ق ػػد اس ػػتقرت عن ػػد مس ػػتو مع ػػيف ،كم ػػا أف المح ػػاوالت الت ػػي قام ػػت بي ػػا
الحكومة فغراء رأس الماؿ األجنبي بالقدوـ إلى إسرائيؿ ،لـ تتكمؿ بالنجاح ،أمػا الز ارعػة فػإف نموىػا بػدأ

يتراجع ألف أكثر األراضي أصبح ُمستلالل ،كما أف ندرة الموارد المائية كانت تضػع سػقفال لمنمػو الز ارعػي

في كؿ األحواؿ ،وفيمػا يتعمػؽ بالصػناعة ،فقػد كػاف نموىػا الكبيػر بعػد أف أعطتيػا الحكومػة األولويػة فػي
مجػػاؿ التنميػػة لسػػد حاجػػات السػػوؽ المحمػػي ،أي إنتػػاج بضػػائع تحػػؿ محػػؿ البضػػائع المسػػتوردة ،ونجػػاح

ذلػؾ اعتمػد عمػػى الػدعـ الحكػومي ،وىػػذا اختمػؼ فػي السػػبعينات والثمانينػات حيػث لػػـ تػنجح إسػرائيؿ فػػي
دعػػـ الصػػناعة بسػػبب تكمفتيػػا الباىظػػة؛ فػػاألجور عاليػػة واألسػػعار مرتفعػػة نتيجػػة أنيمػػا لػػـ يػػتـ تحديػػدىـ

بناءال عمى قو العرض والطمب ،ويعود ذلؾ عمى أف أجور الصناعات التػي كػاف ُيشػرؼ عمييػا القطػاع
العاـ عالية ألسباب غير اقتصادية (النقيب،1995،ص )48-46

ورغػػـ األزمػػة االقتصػػادية التػػي عانػػت منيػػا إس ػرائيؿ ،إال أنيػػا فػػي العػػاـ 1982ـ خاضػػت حرب ػال

ضػػد المقاومػػة الفمسػػطينية فػػي لبنػػاف ،ممػػا زاد مػػف حػػدة المشػػكمة ،حيػػث ارتفعػػت معػػدالت التضػػخـ إلػػى
 ،%145.7وازدادت معدالت البطالة ،وأصبحت النفقات العسكرية التي تُشكؿ نسبة  %30مف الموازنة
العامػػؿ تشػػكؿ ضػػلطال عمػػى االقتصػػاد ،نتيجػػة لزيػػادة افنفػػاؽ الحكػػومي ،وانخفػػاض احتيػػاطي العمػػالت

الصعبة لد بنؾ إسػرائيؿ بمقػدار  227مميػوف دوالر خػالؿ األشػير الثالثػة األولػى مػف حػرب 1982ـ،

كمػػا أد اشػػتداد األزمػػة أواخػػر عػػاـ 1983ـ نتيجػػة انييػػار قيمػػة أسػػيـ البنػػوؾ ،والتػػي تعيػػدت الدولػػة
لمم ػواطنيف بسػػداد قيمتيػػا بعػػد تحويميػػا لسػػندات ديػػف عمػػى الحكومػػة ،ممػػا أد لتفػػاقـ أزمػػة الػػديف العػػاـ

وزيادة العجػز فػي ميزانيػة الدولػة ،ولقػد سػاىمت السياسػة االقتصػادية لمدولػة التػي طبعػت وضػخت نقػودال

دوف غطػػاء مػػف الػػذىب أو العمػػالت الصػػعبة بمقػػدار 23مميػػار دوالر عػػاـ 1982ـ ،تعػػادؿ 15.3مميػػار
دوالر ب سعار 1985ـ ،مما أفقد األفراد ثقتيـ بالنقود ،فتوجيوا لالستيالؾ وشراء العمالت الصعبة ،كػؿ

ذل ػػؾ س ػػاىـ برف ػػع معػػػدالت التض ػػخـ إل ػػى  %450أواس ػػط العػ ػػاـ 1985ـ ،وازداد ال ػػديف الخ ػػارجي مػػػف
315،6مميػػوف دوالر عػػاـ 1975ـ إلػػى  212،19مميػػوف دوالر عػػاـ 1985ـ ،وبقػػي نصػػيب الفػػرد مػػف

الن ػػاتج المحم ػػي افجم ػػالي دوف تليي ػػر تقريبػ ػال لألعػ ػواـ 1985-1975ـ ،وارتفع ػػت مع ػػدالت البطال ػػة م ػػف
 %3.1عاـ 1975ـ إلى  %6.7عاـ 1985ـ ،وحافظ النػاتج المحمػي افجمػالي عمػى نفػس نسػبة النمػو

االقتصػ ػػادي ـ ،وحػ ػػافظ النػ ػػاتج المحمػ ػػي افجمػ ػػالي عمػ ػػى نفػ ػػس نسػ ػػبة النمػ ػػو االقتصػ ػػادي  %3.6لعػ ػػاـ
1975و1985ـ(عاشور،2012،ص )25
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 4.4لا اا القتصاا لحككم لم ككا كعالجيا لأل م القتصاا

في إا ئ ؿ:

تعيػػد الميكػػود خػػالؿ حممتػػو االنتخابيػػة ،بتنفيػػذ برنامج ػال اقتصػػاديال ييػػدؼ إلػػى إحػػداث تحػػوؿ فػػي

منحنى االقتصاد افسػرائيمي خػالؿ سػنوات ،وعنػد اسػتالميـ لمحكػـ ،شػرعت حكومػة بيلػيف تنفيػذ سياسػة

اقتصادية جديدةُ ،مستوحاة مف برنامجيا االنتخابي ،ولقد تضمف البرنػامج االنتخػابي لميكػود وافجػراءات
التي تـ اتخاذىا لعالج المشكمة االقتصادية المتفاقمة في إسرائيؿ،و المتعمقة بالمجاؿ االقتصػادي والتػي

ُسميت باالنقالب االقتصادي ،وجاءت تمؾ افجراءات عمى النحو التالي(:جبور ،1980 ،ص)29-26
أ -تعتم ػػد فمس ػػفة حكوم ػػة الميك ػػود عم ػػى تبن ػػي مب ػػدأ االقتص ػػاد الح ػػر ،المرتك ػػز عم ػػى المب ػػادرات الفردي ػػة
والمنافسة ،وقيادة القطاع الخاص لمنشاط االقتصادي.

ب -إف كػػبح جمػػاح التضػػخـ المػػالي فػػي إسػرائيؿ يػػتـ عػػف طريػػؽ تقمػػيص العجػػز فػػي موازنػػات الحكومػػة،
وذلؾ مف خالؿ خفض النفقات العامة.

ت -أف تقمػ ػػيص العجػ ػػز فػ ػػي مي ػ ػزاف المػ ػػدفوعات ،يػ ػػتـ عػ ػػف طريػ ػػؽ الزيػ ػػادة الفعميػ ػػة لمتصػ ػػدير ،وتقمػ ػػيص
االستيراد.

ث -ضرورة تبسػيط السياسػة الضػريبية ،والعمػؿ عمػى اسػتقرار عالقػات العمػؿ ،اوايجػاد صػمة مباشػرة بػيف
افنتاج واألجر.
ج -أر بيلػػيف أف النظػػاـ االقتصػػادي السػػابؽ الػػذي لػػو صػػبلة اشػػتراكية ،وعمالية،وتعاونيػػة ،ال صػػبلة
أرس ػػمالية ص ػػرؼ ،ل ػػيس م ػػؤىالل لممارس ػػة دوره االس ػػتثماري التوس ػػعي ،وتحوي ػػؿ إسػ ػرائيؿ إل ػػى مرك ػػز
االستثمارات.

ح -بعد استشػارة حكومػة الميكػود لمخبػراء االقتصػادييف وعمػى أرسػيـ ميمتػوف فريػدماف مؤسسػة المدرسػة
النقدية في االقتصاد ،وأشد أعداء تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي) ،ولقد وضع فريدماف مبادئ
أساسية لتحوؿ االقتصاد افسرائيمي وانتقالو لممرحمة الجديدة ،ومنيا التالي:

خ -تواجو إسرائيؿ مشكالت كثيرة ،وعمييا أف تحؿ الواحدة تمو األخر  ،وليس دفعة واحدة.
د -مػػف الضػػروري التمييػػز بػػيف نفقػػات األمػػف بالعممػػة افس ػرائيمية وبينيػػا بالعممػػة األجنبيػػة ،ونظ ػ الر ألف
إسرائيؿ ال تنفؽ عمى األمف سو  %16فقػط مػف دخميػا القػومي ،والبػاقي مػف المصػادر الخارجيػة،

فػػإف ىػػذا ال يضػػلط عمػػى مواردىػػا الداخميػػة ،اوانمػػا العكػػس :إف جػػزءال كبي ػ الر مػػف المشػػكالت األمنيػػة
ناجمة عف المشكالت االقتصادية األخر .

ذ -إف مف ش ف استمرار المستو الحالي لنفقات الحكومة أف يعيؽ النمو االقتصادي ،وفي ىذه الحالػة
يستحسف منح المبادرة الفردية المزيد مف الفرص وافمكانات.

ر -ينبلي إللاء القيود عمى العممة األجنبية ،اواتاحة الفرصة لمسوؽ لتحديد سعر العممة ،مما يؤدي إلى
تحسيف الوضع ،ويتيح فسرائيؿ أف تصبح مرك اُز ماليال.
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ز -ال بد أف تبيع الحكومػة المشػاريع التػي تممكيػا إلػى األفػراد ،ويمكػف مػف ذلػؾ اسػتثناء مصػانع إنتػاج
األسمحة.

س -ال يجوز لمحكومة التدخؿ في عالقات العمؿ ،إال بمقتضى فرض النظاـ العاـ.
ش -ال بد مف إللاء الرقابة عمى األسعار تدريجيال.

ص -بدأت الحكومة افسرائيمية فػي أكتػوبر 1977ـ بإتبػاع سياسػة إصػالح شػاممة ،حيػث قامػت بإللػاء
الرقابة عمى العمالت األجنبية ،تعويـ سعر صرؼ الميرة وخفضيا بنسػبة  ،%44رفػع أسػعار السػمع

المس ػػتوردة بنس ػػبة  ،%25خف ػػض الجم ػػارؾ بنس ػػبة  ،%20إلل ػػاء ضػ ػريبة الس ػػفر إل ػػى الخ ػػارج ،رف ػػع
ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح ما بيف %2و.%4
 4.4.5آلثا القتصاا

ك الجتماع لأل م القتصاا

اا ئ م لمفت 1985-1973ـ:

تُعبػػر األزمػػة االقتصػػادية التػػي عانػػت منيػػا إسػرائيؿ خػػالؿ الفتػرة 1985-1973ـ عػػف المشػػاكؿ
الييكميػ ػػة التػ ػػي يعػ ػػاني منيػ ػػا بنيػ ػػة االقتصػ ػػاد افس ػ ػرائيمي ،والتػ ػػي أدت إلػ ػػى خمػ ػػؽ مزيػ ػػدال مػ ػػف الظػ ػػروؼ
االقتصادية واالجتماعية السمبية ،وىي كالتالي(:بسيسو،1984 ،ص )23-20

أ -ضػػلط كبيػػر عمػػى الموازنػػة العامػػة ،ممػػا أد إلػػى مناقشػػة مسػ لة تقمػػيص العجػػز القػػائـ فػػي الميزانيػػة
العامة عف طريؽ تقميص حجـ افنفاؽ الحكومي مف جية وزيادة حجـ افيرادات العامة عف طريػؽ

فػػرض مزيػػدال مػػف الض ػرائب مػػف جيػػة أخػػر  ،حيػػث زادت حصػػيمة الض ػرائب التػػي فُرضػػت بحػػدود
2مميار شيكؿ ،وبعبارة أخر تخفيض مستوي المعيشة إلى مسػتو عػاـ 1981ـ ،حيػث تػـ اقتطػاع

مبمػػغ  31مميػػار شػػيكؿ مػػف افنفػػاؽ الحكػػومي ،منيػػا  15مميػػار شػػيكؿ مػػف موازنػػات و ازرتػػي التربيػػة

والصػػحة وبعػػض المؤسسػػات العامػػة األخػػر بينمػػا تػػـ اقتطػػاع 16مميػػار شػػيكؿ مػػف موازنػػة األمػػف،

عممال ب ف موازنة األمف تشكؿ ما نسبتو  %30مف إجمالي الموازنة العامة.

ب -انخفاض االحتياطي مف العمالت األجنبية :شيدت أرصدة االحتياطيات األجنبية تراجعاُ لد البنؾ
المركػزي افسػرائيمي ،حيػث انخفضػت تمػؾ االحتياطيػات خػالؿ شػير أيمػوؿ عػاـ 1983ـ بمبمػغ 98

ممي ػػوف دوالر ووص ػػمت ف ػػي نياي ػػة أيم ػػوؿ إل ػػى م ػػا قيمت ػػو  2954ممي ػػوف دوالر ،عممػ ػال بػ ػ ف مجم ػػوع
االنخفاض الذي تعرض لو ىذا االحتياطي خالؿ الشيور الثالثة (تموز -أيموؿ 1983ـ) بمغ 227

مميوف دوالر مف مجموع  3181مميوف دوالر أي بنسبة .%7.1

ت -ارتفاع أسعار المواد اللذائية واألساسية :حيث ارتفعت مجمؿ األسعار ككؿ بنسبة  ،%6وأبرز تمؾ
االرتفاعات كانت كالتالي :المواد اللذائية ارتفعت بحدود  ،%10والمياه بنسبة  ،%6والمحوـ بنسػبة

 ،%12والكيرباء بنسبة .%10

ث -انخفػػاض قيمػػة العممػػة :اسػػتمرت قيمػػة العممػػة افسػرائيمية باالنخفػػاض حيػػث بملػػت قيمػػة الػػدوالر فػػي
نيايػػة شػػير آب 1983ـ ح ػوالي 60شػػيكؿ ،ممػػا أفقػػد الثقػػة بػػالميرة افس ػرائيمية وتوجػػو المسػػتثمروف
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لشػراء السػػمع والعمػػالت األجنبيػػة ،وحػػدثت أزمػػة سػػيولة أدت لقيػػاـ الحكومػػة افس ػرائيمية بطػػرح لمبمػػغ
 13مميار شيكؿ خالؿ شير تموز 1983ـ.

ج -تراجع مستويات المعيشة :نتيجة لألزمة االقتصادية في إسرائيؿ ،تراجع مستوي معيشػة فػي إسػرائيؿ
والت ػػي تجم ػػى بارتف ػػاع مع ػػدؿ افنف ػػاؽ الش ػػيري لمعائم ػػة لمحص ػػوؿ عم ػػى نف ػػس المس ػػتو م ػػف الس ػػمع

والخدمات وبشكؿ ال يتناسب مع ارتفاع مستو األجػور ،حيػث بمػغ معػدؿ نفقػات العائمػة المتوسػطة
في المدينة أكثر مف  40ألػؼ شػيكؿ خػالؿ تمػوز 1983ـ ،فػي حػيف أف معػدؿ األجػور الشػيري لػـ

يتجاوز خػالؿ ىػذا الشػير حػدود أؿ  26ألػؼ شػيكؿ ،عمػى الػرغـ مػف ارتفػاع األجػور بنسػبة %7.3

خػػالؿ الثمػػث األوؿ مػػف عػػاـ 1983ـ ،وشػػيد مسػػتو معيشػػة الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة وغ ػزة تراجع ػال
بسبب عدـ استفادتيـ مف سمـ عالوة غالء المعيشة والت ميف االجتماعي وغيرىا مف المساعدات.

ح -تػػدىور مؤش ػرات االقتصػػاد الرئيسػػية :ومنيػػا وصػػوؿ ديػػوف إس ػرائيؿ الخارجيػػة إلػػى 28مميػػار دوالر،
وذلػػؾ بعػػد أف وقػػؼ عنػػد مسػػتو  11مميػػار دوالر فػػي مطمػػع عيػػد بيجػػيف ،وىنػػاؾ مػػف يقػػوؿ ب نيػػا

أعمػػى نسػػبة ديػػوف فػػي العػػالـ قياسػال بعػػدد السػػكاف ،حيػػث ُيقػػدر متوسػػط نصػػيب الفػػرد افسػرائيمي مػػف
الػػديوف الخارجيػػة بح ػوالي  5360دوالر ،وبمػػغ العجػػز فػػي المي ػزاف التجػػاري افس ػرائيمي  5.1مميػػار

دوالر ،وكػ ػػذلؾ تراجعػ ػػت الصػ ػػادرات باسػ ػػتثناء األلمػ ػػاس بحػ ػػدود  ،%8وتراجعػ ػػت قيمػ ػػة الصػ ػػادرات
الزراعية مف  580مميوف دوالر عاـ 1982ـ إلى  490مميػوف دوالر خػالؿ العػاـ 1983ـ ،وأفمسػت
بسبب ذلؾ 150مزرعة جماعية بسبب كساد منتجاتيا ،وتجاوزت البطالة معدؿ .%5.5

خ -التضػػخـ :بػػدأ منػػذ مطمػػع العػػاـ 1983ـ يتضػػح أف التضػػخـ سػػجؿ أرقامػال قياسػػية ،حيػػث ارتفػػع الػرقـ
القياس ػػي ألس ػػعار المس ػػتيمؾ خ ػػالؿ الرب ػػع األوؿ بمع ػػدؿ س ػػنوي بم ػػغ  ،%119والرب ػػع الث ػػاني بمع ػػدؿ

 ،%135والربػػع الثالػػث بمعػػدؿ  ،%137كمػػا ارتفػػع ىػػذا المعػػدؿ خػػالؿ الربػػع األخيػػر بمعػػدؿ سػػنوي
بمغ  ،%486مما أد إلى بموغ نسبة التضخـ خالؿ عاـ 1983ـ حوالي  ،%7،190وىي األعمػى

في تاري إسرائيؿ.

وشػػيدت معػػدالت التضػػخـ تراجع ػال كبي ػ الر منػػذ العػػاـ 1985ـ بسػػبب خطػػة االسػػتقرار وافصػػالح

االقتصادي والتي أعدىا أكاديميوف اقتصاديوف ومنيـ ستانمي فيشػر محػافظ البنػؾ المركػزي افسػرائيمي،

وتنص ىذا الخطػة عمػى تػذويب المثمػث الخػالؽ لمتضػخـ ،وىػذا المثمػث يتكػوف مػف ثالثػة أضػالع وىػي:

سعر صرؼ الدوالر ،األسعار ،رواتب العامميف في الجياز الحكومي؛ حيث أنو ومنذ السبعينات تـ ربط
األجور في إسرائيؿ بمؤشر غالء المعيشة ىذا الربط أحدث دوامة ال نيائية مػف التضػخـ ،ففػي كػؿ مػرة

ارتفعت فييا األجور مػس ذلػؾ ب ربػاح الشػركات المػوردة (مصػدر العممػة الصػعبة) فتػ تي الحكومػة عمػى
أثر ذلؾ وترفع سعر صرؼ العممة ،فيدفع ذلؾ أسعار السػمع المسػتوردة لالرتفػاع ومػف ثػـ ارتفػاع مؤشػر
جػػدوؿ غػػالء المعيشػػة ومػػف ثػػـ ارتفػػاع األجػػور وىكػػذا ،ومػػف أجػػؿ حػػؿ مشػػكمة التضػػخـ تػػـ تبنػػي سػػعر

الصرؼ كمؤشر لمسياسة المالية ،وبذلؾ يبقى سعر الصرؼ لمعممة الصعبة ثابتال ويترتب عمى الحكومػة
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ض ػ أو ش ػراء العممػػة الصػػعبة مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى سػػعر الصػػرؼ ثابت ػال ،وكػػذلؾ قامػػت الحكومػػة
بفرض رقابة عمى األسعار لمنع ارتفاعيا بشكؿ غير مبرر ،واتفقت مع اليستدروت عف امتناعيا بتمقي

عػالوات أجػور فوريػة إذا ارتفعػت األسػعار ،وعمػى صػعيد أسػواؽ المػاؿ فػتـ اتخػاذ عػدة خطػوات كتحريػر

الممقػاة عمػى القطػاع البنكػي والوسػاطة والسمسػرة الماليػة ،وتحريػر تػدريجي
السػوؽ الماليػة ،وكسػر القيػود ُ
لسوؽ العممة الصعبة ،وخصخصة الشركات الحكومية (قعداف،2012،ص (19
لجاكؿ ( :)4-1ناب لتضخـ في القتصاا اا ئ مي لمفت 1987-1980ـ

لان

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

معاؿ لتضخـ

%133

%102

%132

%191

%445

%185

%19.65

%16.12

لمصا  :قعا ف ،محمكا ،القتصاا اا ئ مي ب ف اعا لاكؽ لح كاعا تاخؿ لاكل  ،مجم قضا ا إا ئ م  ،لان لثان
اات ت ج " ما " ،2012 ،ص.18

عش  ،لعاا  ،47لم ك لفماط ني لما اا

د -ارتفاع الديف الخػارجي فػي إسػرائيؿ :حيػث بمػغ حجػـ الػديف الخػارجي فػي أواخػر يونيػو عػاـ 1983ـ
قرابة  28.5مميار دوالر(بمغ الديف الخارجي عاـ  1977ـ عنػد اسػتالـ الميكػود لمسػمطة ق اربػة 12.4
مميار دوالر ،أي أف الديف الخارجي قد ارتفػع بحػدود  % 235فػي سػبع سػنوات) ،وبمػغ حصػة الفػرد

افسرائيمي مف الديف الخارجي حػوالي 000،6دوالر ،كػذلؾ قػدمت الواليػات المتحػدة األمريكيػة دعمػال

متزايدال فسرائيؿ حيث وصمت إلػى 27.12مميػار دوالر فػي الفتػرة  ،1984-1970وىػذه المسػاعدات

األمريكية جاءت عمى شكؿ قروض وىبات ،ومساعدات مدنيػة وعسػكرية (جبػور ،0984 ،ص47-
.)41

م ك

لجاكؿ ( :)4-2إجمالي لمااعا

اا ئ ؿ لمفت 1984-1970ـ (بمال ف لاكال

)

لان

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

لق كض

70

651

385

393

1800

234

1140

777

769

3162

760

960

850

950

850

ليبا

1

-

79

85

1685

460

1390

1600

1040

1538

1025

1025

1335

1535

1760

لمجمكع

71

651

464

478

2594

694

2530

1783

1809

4997

1785

1980

2185

2485

2610

لمصا  :جبك  ،ام ،
لا اا

م القتصاا

في إا ئ ؿ م حميا ك نعكاااتيا :ت جما مختا مف مصاا عب ػ  ،ط ،1مؤااػ

لفماط ن  ،قب ص ،1984 ،ص.41

حيػػث ُينظػػر إلػػى إس ػرائيؿ ب نيػػا أكبػػر دولػػة ُمتمقيػػة لممسػػاعدات الخارجيػػة األمريكيػػة منػػذ الحػػرب
العالمي ػػة الثاني ػػة ،وكان ػػت ب ػػيف س ػػنتي  1967و2004؛ أكب ػػر ُمتمق ػػي س ػػنوي لي ػػذه المس ػػاعدات ،وتُش ػػير

إحصػائية نشػرتيا جريػدة كريسػتياف سػاينس مونيتػور The Christian Science Monitorاألمريكيػة
إلى أف إسرائيؿ كمفت الواليات المتحػدة األمريكيػة خػالؿ الفتػرة 2002-1973ـ مػا قيمتػو  1.6تريميػوف

دوالر ،وقُػػدر الػػدعـ العسػػكري فسػرائيؿ ب  %1.5مػػف النػػاتج المحمػػى افجمػػالي افسػرائيمي ،و %4مػػف
ميزانية الحكومة افسرائيمية ،و %24مف النفقات األمنية ،ولقػد توصػمت إدارة الػرئيس األمريكػي األسػبؽ
جػػورج بػػوش االبػػف ،والحكومػػة افس ػرائيمية إلػػى اتفػػاؽ عمػػى برنػػامج مسػػاعدات أمريكيػػة فس ػرائيؿ؛ مدتػػو
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عشػػر سػػنوات بقيمػػة  30مميػػار دوالر ،ويػػنص عمػػى رفػػع المخصصػػات سػػنويال ،ووفقػال لػػذلؾ ترتفػػع منحػػة
التمويؿ العسكري بشكؿ تػدريجي لتنتقػؿ مػف  2.55مميػار دوالر عػاـ  2009إلػى نحػو  3.1مميػار دوالر

مف عاـ  2013حتى سنة ( 2018مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،2013 ،ص.)49
لمعتما في لم ن
لجاكؿ ( :)4-3لاعـ لعاك م ْ
(بالمم كف اكال ).
لان
1996-1949
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
المجموع

لاعـ لعاك م
29014.9
1800
1800
1860
3120
1975.6
2040
3.086.3
2147.3

لمصػػا  :م ك ػ ل تكن ػ لما اػػا ك الاتشػػا

لجميك

لمبنان  ،2013 ،ص.49

م ك

لان
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

اا ئ ؿ لمفت 2013-1949ـ
لاعـ لعاك م
2202.2
2257
2340
2380
550،2
2775
3000
3075
3100
67423.4

 ،لج ػ ش اا ػ ئ مي  ،2012-2000تق ػ معمكمػػا  ،24ب ػ ك ،

كمػػا أف المسػػاعدات األمريكيػػة فس ػرائيؿ تت ازيػػد فػػي ظػػؿ ظػػروؼ الػػال اسػػتقرار وتحديػػدال انػػدالع

تػػوترات أمنيػػة فػػي دوؿ الطػػوؽ فس ػرائيؿ ،وعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ ت ػ ثر إس ػرائيؿ مػػف قيػػاـ النظػػاـ الع ارقػػي

بػػإطالؽ 39صػػاروخال مػػف نػػوع سػػكود أثنػػاء حػػرب الخمػػيج الثانيػػة (تحريػػر الكويػػت) فػػي فب اريػػر 1991ـ،
والتي لـ تتسبب ىذه الصواري مف إصابة افسرائيمييف بخسائر ،إال أف ذلؾ ساىـ فػي حصػوؿ إسػرائيؿ

عمػػى مسػػاعدات عسػػكرية س ػريعة وميمػػة مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تمثمػػت فػػي بطػػاريتي ص ػواري
باتريوت ومساعدات اقتصادية قيمتيا  13مميار دوالر (سويمـ ،2006 ،ص.)18

أم ػػا ايث ػػار االجتماعي ػػة لألزم ػػة االقتص ػػادية ف ػػي إسػ ػرائيؿ فتمثم ػػت بارتف ػػاع وتيػ ػرة االحتجاج ػػات

الشعبية المطالبة بتحسيف مستويات المعيشة وتحقيؽ العدالة االجتماعية والتفاوت المتنػامي فػي الشػرائح
المجتمعيػػة ونشػػوء طبقػػة ذات طملػػة ماليػػة محتك ػرة ،حيػػث مػػرت تمػػؾ االحتجاجػػات المنػػددة باألوضػػاع

االقتصادية -االجتماعية في إسرائيؿ بست مراحؿ(:حيدر ،2005 ،ص.)16-8

أ -المرحم ػػة األول ػػى ( :(1954-1949ف ػػي الفتػ ػرة 1954-1939ـ ح ػػدثت  65عممي ػػة احتج ػػاج بمب ػػادرة

المياجريف ،مف أصؿ  133عممية احتجاج عمى الظروؼ االقتصادية ،وكاف ىذا االحتجاج موجيػال
ض ػػد ظ ػػروؼ االس ػػتيعاب واألوض ػػاع االقتص ػػادية :طم ػػب الل ػػذاء ،تحس ػػيف األوض ػػاع ف ػػي مخيم ػػات
االستيعاب أو المطالبة بسكف دائـ ،تحسيف الخدمات الطبية ،التعمػيـ ورفػع األجػور ،وكانػت البطالػة

أى ػػـ أس ػػباب االحتج ػػاج (ك ػػاف الش ػػعار الش ػػائع ف ػػي تم ػػؾ المظ ػػاىرات خب ػػز -عم ػػؿ) ،ك ػػذلؾ ح ػػدثت
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116عممية احتجاج عمى خمفية اجتماعيػة :منيػا  41عمميػة احتجػاج عمػى ظػروؼ السػكف ،والبػاقي
احتجاج عمى نوعية الحياة والخدمات الحيوية.

ب -المرحمة الثانية (1955-1954ـ) :وتميزت تمؾ المرحمػة بتحػوؿ كبيػر فػي االقتصػاد نحػو مزيػدال مػف
النمو واالزدىار خاصة عاـ 1965ـ ،فقط كاف معدؿ النمو االقتصػادي حػوالي  %10سػنويال ،ومػع

األخ ػػذ بالحس ػػباف الزي ػػادة ف ػػي ع ػػدد الس ػػكاف ،فق ػػد ارتف ػػع افنت ػػاج الق ػػومي لمف ػػرد بمع ػػدؿ  ،%5كم ػػا
انخفضػػت البطالػػة وانخفػػض التضػػخـ المػػالي بػػوتيرة س ػريعة وسػػجؿ ارتفػػاع فػػي مسػػتو االسػػتيالؾ

الفػػردي ومسػػتو الحيػػاة ،وأد ذلػػؾ إلػػى ارتفػػاع أسػػعار األرض والسػػكف ،لػػذلؾ فػػإف تحسػػف مسػػتو

وعرفػػت تمػػؾ
الحيػػاة لػػـ يكػػف متسػػاويال بػػيف الشػرائح اللنيػػة والفقيػرة ،فػ د إلػػى توسػػيع الفجػػوة بينيمػػاُ ،
المرحم ػػة بفتػ ػرة اليب ػػوط ف ػػي االحتجاج،حي ػػث ش ػػيدت  127عممي ػػة احتج ػػاج اقتص ػػادي و182عممي ػػة
احتجاج اجتماعي ،وأىـ تمػؾ االحتجاجػات مػا ُعػرؼ بمظػاىرات وادي الصػميب فػي حيفػا يػومي 9-
8يولي ػػو ع ػػاـ 1959ـ ،حي ػػث انفج ػػرت تم ػػؾ األح ػػداث عم ػػى خمفي ػػة الض ػػائقة االقتص ػػادية الص ػػعبة
والش ػػعور ب ػػالظمـ وافقص ػػاء وت ػػردي ظ ػػروؼ الس ػػكف ،وظ ػػروؼ الم ػػدارس واألوض ػػاع االجتماعي ػػة،

وحققت تمؾ المظاىرات نجاحال كبي الر حيث عقدت الحكومة اجتماعال طارئال وشػكمت لجنػة تحقيػؽ ،ثػـ
بدأ انتقاؿ سكاف وادي الصميب لمساكف أفضؿ عاـ 1962ـ.

ت -المرحمة الثالثة (1978-1971ـ) :وتُسمى أيضال احتجاجات الجيؿ الثػاني وبػدأت تمػؾ االحتجاجػات
بمظ ػػاىرات ع ػػاـ 1971ـ ،والت ػػي كش ػػفت ع ػػف أبع ػػاد جدي ػػدة لالحتج ػػاج االجتم ػػاعي ،وتمي ػػزت تم ػػؾ
المظػػاىرات بسػػرعة اتسػػاعيا وانتشػػارىا ونوعيتيػػا ،مػػع أف أسػػباب االحتجػػاج لػػـ تتليػػر ،وتميػػزت تمػػؾ

الفترة بت سيس الفيود السود المنظميف سياسيال والػذيف مثمػوا الشػريحة األفقػر فػي الطبقػة الػدنيا ،حيػث
بدأت تظير احتجاجات الفيود السود عمى خمفية سياسة التمييز التي قامت بيا الحكومة افسرائيمية

وتحدي ػػدال ف ػػي قض ػػية تق ػػديـ مس ػػاعدات اقتص ػػادية كبيػ ػرة لع ػػدد كبي ػػر م ػػف المي ػػاجريف ال ػػروس مقارن ػػة
بنصػػيب الييػػود الش ػرقييف ،حيػػث كػػاف مركػػز المظػػاىرات فػػي األحيػػاء الفقي ػرة مػػف المػػدف ،وبمػػغ عػػدد

المظاىرات في تمؾ الفترة  1000مظاىرة منيا  %58احتجاجات اقتصادية واجتماعية.

ث -المرحمة الرابعة (1986-1979ـ) :شكؿ عاـ 1979مانعطافة تاريخية ومرحمة ميمة جداُ مف ناحية
التحػ ػوالت االقتص ػػادية السػ ػريعة بع ػػد االنق ػػالب السياس ػػي ع ػػاـ 1977ـ ،وال ػػذي س ػػاىـ بف ػػوز الميك ػػود

وتشكيؿ حكومة اتبعت سياسات اقتصادية نيو ليبرالية وتقشفية ،والتي رافقيادخوؿ إسرائيؿ في أزمػة
التض ػػخـ الم ػػالي والت ػػي اس ػػتمرت حت ػػى خط ػػة افص ػػالح االقتص ػػادي ع ػػاـ 1985ـ ،ولك ػػف مح ػػور

المظػػاىرات فػػي ىػػذه الفت ػرة كػػاف المجػػاؿ االجتمػػاعي بالػػذات ،أي حػػوؿ نتػػائج السياسػػة االقتصػػادية،
وشكمت المظاىرات عمى خمفية اقتصادية واجتماعي حوالي  %50مف عػدد المظػاىرات التػي بملػت

 1600مظاىرة ،،وذلؾ رغـ سف الحكومة افسرائيمية لقانوف ضماف الدخؿ عاـ 1982ـ ،بديالل عف

سياسة الرفاه،وتفاقمت المظاىرات عمىخمفية اقتصادية منذ العاـ 1984ـ بسبب السياسة االقتصادية
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الجديدة ،والتي أدت إلى إغالؽ مصانع حكومية أو مدعومة مف ميزانية حكومية ،والتي ترافقت مػع
بدء الخصخصة وتقميص دور الدولة في االقتصاد.

ج -المرحمة الخامسة ( :)2003-1993فػي العػاـ 1993ـ ُنشػر أوؿ تقريػر عػف معطيػات الفقػر ،وأعمػف
آنذاؾ برنامجال لمرفاه االقتصادي تمثؿ بزيادة مخصصات األوالد مف الولد الرابع فما فوؽ ،في حػيف
كانػت إسػرائيؿ تحقػؽ مسػتويات عاليػة مػف النمػو االقتصػادي ،وىبػوط معػدالت البطالػة وثبػات نسػػبة

التضخـ المالي ،واستثمار حكومي مكثؼ في تطوير البنية التحتية خاصة الشوارع والتعميـ والبحػث

العممي ،وعمى الرغممف إعػالف األمػـ المتحػدة أف إسػرائيؿ قػد انضػمت إلػى مصػاؼ الػدوؿ المتقدمػة
والمتطػػورة عػػاـ  ،1997ورغػػـ ت ػ ثيرات ذلػػؾ الكبي ػرة عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي ،والتػػي تبمػػورت فػػي
تطور العالقات التجاريػة مػع العػالـ الخػارجي ،وارتفػاع حجػـ االسػتثمارات األجنبيػة فػي إسػرائيؿ ،إال

أف تمػػؾ ايثػػار لػػـ تػػنعكس إيجاب ػال ألوضػػاع الش ػ ارئح االجتماعيػػة الفقي ػرة ،وتوسػػع الفجػػوة بينيػػا وبػػيف

المستفيدة مف عممية الخصخصة.
الشرائح اللنية والجماعات ُ
ح -المرحمة السادسة ( -2003حتػى الوقػت الػراىف) :تُعتبػر الفتػرة التػي تمػت العػاـ  2003ب نيػا األكثػر
ت ػ ثي الر عم ػػى الش ػرائح الفقيػ ػرة ف ػػي إس ػرائيؿ ،حي ػػث تبنػػي وزي ػػر المالي ػػة افس ػرائيمي س ػػمفاف ش ػػالومخطة
اقتص ػػادية ،ش ػػممت تقم ػػيص المخصص ػػات بنس ػػبة  ،%18رغ ػػـ الض ػػجة الش ػػعبية الت ػػي أثارتي ػػا ى ػػذه

الخطة ،إال إنيا حظيت بموافقة الكنيست وبدأ تطبيقيا ،كذلؾ أعمف عف إصالح فػي ضػريبة الػدخؿ
لصػػالح ذوي الػػدخوؿ المرتفعػػة،ورغـ األض ػرار الكبي ػرة التػػي تعرضػػت ليػػا عػػدد كبيػػر مػػف العػػائالت،
ورغـ انتشار الفقر والبطالة وتوسع الفجػوة بػيف األغنيػاء والفقػراء بصػورة لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ ،إال أف

المتوقػػع ،وتعمقػػت تمػػؾ التقميصػػات فػػي الموازنػػة
االحتجػػاج عمػػى تمػػؾ األوضػػاع كػػاف قمػػيالل وأقػػؿ مػػف ُ
بعد ذلؾ في ظؿ سياسات شاروف،أولمرت ونتنياىو ،أما أسباب تراجع االحتجاجات فيعود إلى عدـ
وجود حزب اجتماعي يمثؿ الشػرائح المتضػررة مػف التحػوالت االقتصػادية ،حيػث تليػب عػف السػاحة

في إسرائيؿ أحزاب ذات وزف سياسي تعارض السياسات االقتصادية.

وير الباحث أف ىذه التحوالت تمر بيػدوء نسػبي ،وحركػة االحتجاجػات سػرعاف مػا تختفػي بعػد

بداي ػػة نشػ ػػاطيا بقميػ ػػؿ ،وعػ ػػادة م ػػا تكػػػوف مطالبيػػػا مقتص ػ ػرة عمػػػى إجػ ػراء تعػ ػػديالت معين ػػة فػػػي الخطػ ػػط
االقتص ػػادية أو ف ػػي بن ػػود ف ػػي ميزاني ػػة الدول ػػة ،وى ػػذه الظ ػػاىرة ليس ػػت جدي ػػدة ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،فق ػػد ظي ػػرت

احتجاجات ب شكاؿ متقطعة ولكنيا ال تستمر طويالل ودوف أف تحقؽ نتائج ممموسة؛ يمكػف أف تليػر مػف

جػوىر السياسػػة االقتصػػادية وأوضػػاع الشػرائح الفقيػرة ،وبشػػكؿ عػػاـ لػػـ يػؤدي الشػػعور بػػالتمييز إلػػى بمػػورة
الميمشة ،ويحمؿ مطالبيا بما يؤدي لتحسػيف األوضػاع االقتصػادية
موقؼ سياسي يكوف داعمال لمشرائح ُ

واالجتماعيػػة مػػف خػػالؿ ممثمػػيف فػػي الكنيسػػت افس ػرائيمي ويضػػع حػػدال لمعمميػػات العسػػكرية فػػي المنطقػػة

ولمسياسػات االقتصػػادية األكثػػر محابػاة لػرأس المػػاؿ ،وخالفػال لػػذلؾ نالحػػظ العكػس وبشػػكؿ ملػػاير ،حيػػث

أف الشرائح الفقيرة قػد عمػدت أحػزاب الميكػود اليمنيػة والتػي تحمػؿ لػواء السياسػة النيػو ليبراليػة المتوحشػة،
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وبالتػػالي فيػػي سػػاىمت فػػي دفػػع الخصخصػػة وتقمػػيص الخػػدمات االجتماعيػػة وحالػػت دوف تطبيػػؽ بػرامج

لمتكافؿ والتضامف االجتماعي ،مما تسبب ذلؾ في الضرر بمصالحيا.

إسرائيؿ أرضال تفيض لبنال وعسالل ،لكػف لػيس لمجميػع ُ :يعتبػر ىػذا الشػعار األبػرز والػداؿ عمػى
حالػػة الػػال عدالػػة فػػي توزيػػع الػػدخؿ والثػػروة فػػي المجتمػػع افس ػرائيمي ،وتػػـ رفػػع ىػػذا الشػػعار فػػي العػػاـ

2011ـ عمػػى أثػػر ارتفػػاع أسػػعار لػػبف الزيػػر (جبنػػو كػػوتيج) وأسػػعار الشػػقؽ وارتفػػاع تكمفػػة إيجػػار تمػػؾ
الشػػقؽ،حيث أد بيػػع شػػركة نتوفػػا (جمعيػػة تعاونيػػة بممكيػػة الم ػزارعيف فػػي الكيبوتسػػات) إلػػى صػػندوؽ
إيفػػاكس الػػذي يممكػػو القطػػاع الخػػاص عػػاـ 2007ـ،والتػػي تسػػتحوذ عمػػى ثمثػػي سػػوؽ منتجػػات الحميػػب

لموجػػة م ػف االحتكػػارات فػػي السػػوؽ افس ػرائيمي ،فبػػدالل مػػف إعػػالف الحكومػػة عػػف نتوفػػا كشػػركة تمػػارس
احتكػػارات ،وضػػرورة ممارسػػة عمميػػة ضػػبط ورقابػػة حكوميػػة عمييػػا لحمايػػة المسػػتيمؾ ،قامػػت الحكومػػة
خالفػال لػػذلؾ ،حيػػث رفعػػت الرقابػػة عمػػى معظػػـ المنتجػػات بمػػا فييػػا جبنػػو الكػػوتيج ،وىكػػذا تحولػػت شػػركة
نتوفا مف مؤسسة عامة إلى مؤسسػة خاصػة تميػث وتػركض حػوؿ أقصػى ربػح ممكػف ،ومارسػت الشػركة
نفوذى ػػا االحتك ػػاري وقام ػػت برف ػػع س ػػعر الك ػػويتج  ،ث ػػـ ح ػػذا وراءى ػػا ش ػػركتي ش ػػتراوس وت ػػا ار ،وش ػػبكات

التسػػويؽ األخػػر  ،ولػػـ تحػػاوؿ الحكومػػة التػػدخؿ لكػػبح األسػػعار إال بعػػد أف خرجػػت المظػػاىرات المنػػددة
بذلؾ ،وشكمت الحكومة لجنة كدمي وقررت خفض أسػعار الحميػب لمنتجػي األجبػاف ،ممػا أد لتوجيػو
ض ػربة كبي ػرة ألجػػور العػػامميف فػػي تربيػػة األبقػػار ،رغػػـ أف االرتفػػاع فػػي سػػعر الحميػػب لػػـ يكػػف السػػبب
الرئيس الرتفاع سػعر جبنػو الكػوتيج ،فسػعر الحميػب خػالؿ عػاميف سػابقيف ألزمػة ارتفػاع األسػعار كانػت

ثابتة ،وعميو فالسياسة المتبعة كانت لصالح كبار المنتجيف وتحديدال شركة نتوفا ،حيػث سػاىـ المسػتيمؾ
افسرائيمي في دعـ وتمويؿ كبار المحتكريف ،في حيف أد خفض سعر الحميب لمربي األبقار فػي ظػؿ
البنيػػة االحتكاريػػة السػػائدة إلػػى زيػػادة أربػػاح معامػػؿ وشػػركات األلبػػاف وشػػبكات التسػػويؽ ،ولػػيس التخفيػػؼ
عف كاىؿ المسػتيمكيف والعمػاؿ الػذيف يعممػوف بػ جور زىيػدة فػي مػزارع األبقػار فػي إسػرائيؿ ،أمػا بالنسػبة

ألزمة أسعار الشػقؽ فتعػود إلػى وجػود فجػوة متراكمػة فػي الشػقؽ السػكنية والتػي بملػت فػي الفتػرة 2011-

 1988ق ارب ػػة 000،100شقة،وبس ػػبب وج ػػود س ػػوؽ العق ػػارات والبن ػػاء وافنشػ ػاءات بي ػػد القط ػػاع الخ ػػاص
والمب ػػادرات الفردي ػػة بعي ػػدال ع ػػف الرقاب ػػة ،والت ػػي س ػػاىمت ف ػػي ارتف ػػاع ممم ػػوس ف ػػي البن ػػاء لص ػػالح أغني ػػاء

إسرائيؿ ،فبيف أعواـ 2009-2005ـ ،ارتفع عدد الشقؽ المكونػة مػف  6غػرؼ وأكثػر بنسػبة ( %57مػف
 5200شقة إلى  8100شقة) ،في حيف ط أر في الفترة ذاتيا انخفاضال ب كثر مػف  %50فػي بنػاء الشػقؽ

المكونػػة مػػف  3غػػرؼ ،ممػػا فػػاقـ مػػف األزمػػة ،وفػػي ظػػؿ نظػػاـ السػػوؽ الحػػر فػػي إسػرائيؿ فػػإف وتيػرة بنػػاء
الشقؽ الجديدة في األعواـ العشرة األخيرة كاف أقؿ مف الزيادة في عدد األسر الجديدة ،ويعود ذلػؾ لعػدـ

قدرة أصحاب الطبقة الدنيا والمتوسطة لمواكبة التليرات في األسعار والتي ترتفع بوتيرة متسػارعة تػذىب

ثمارىػػا لممقػػاوليف والمضػػاربيف فػػي ىػػذا القطػػاع الميػػـ فػػي إس ػرائيؿ(وولفسػػوف ،سػػفيباؾ،2012،ص 40-
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تجا

لنااال في إا ئ ؿ :شيدت فترة افصالح االقتصػادي منػذ العػاـ 1985ـ ،رواجػال لتجػارة

النسػػاء ،حيػػث لػػـ ُيفػػرؽ التجػػار افسػػرائيميوف والمافيػػا افس ػرائيمية بػػيف نوعيػػة التجػػارة التػػي يقومػػوف بيػػا،
محرمػة كانػػت أـ ُمحممػة ،مشػػروعة أو غيػر مشػػروعة ،فيػدفيـ الرئيسػػي ىػو جنػػي أقصػى قػػد الر ممكنػال مػػف
األرباح،حيػػث ينتشػػر فػػي إس ػرائيؿ تجػػارة يحرميػػا الػػديف ويعاقػػب عمييػػا القػػانوف ،وىػػي تجػػارة المزيػػد مػػف

الرقيؽ األبيض (النساء بشكؿ خاص) ،حيث تلصنؼ إسرائيؿ في المرتبة الثانية في االتجار بالبشر فػي
قائمة أصدرتيا الخارجية األمريكية ،حيث يتـ بيع ما يزيد عػف  000،3امػرأة فػي سػوؽ صػناعة الػدعارة

فػػي إس ػرائيؿ عبػػر صػػفقات تصػػؿ قيمتيػػا 1مميػػار دوالر ،ويػػتـ تيريػػب غالبيػػة ى ػؤالء النسػػاء مػػف بمػػداف

المػدقع فػي
االتحاد السوفيتي وبشكؿ خاص روسيا االتحادية ،حيث تيػرب الفتيػات منيػا ىربػال مػف الفقػر ُ
المي ػربيف الػػذيف كػػانوا يعػػدونيـ بالحصػػوؿ عمػػى وظػػائؼ مناسػػبة ،لكػػف
بمػػدانيف لػػيقعف ضػػحية مصػػيدة ُ
بمجػػرد أف تطػ أقػػداميف المطػػارات افسػرائيمية يػػتـ حجػػز جػوازات سػػفرىف ،واقتيػػادىف إلػػى سػػوؽ صػناعة

الدعارة ليتـ بيعيف ب سعار تتراوح بيف 6-3ألؼ دوالر لمواحدة ،ويتراوح ىػؤالء النسػاء بػيف  30-17سػنة،
ويعممػػف حػوالي  12سػػاعة يوميػال ،ويبمػػغ عػػدد دور الػػدعارة فػػي تػػؿ أبيػػب وحػػدىا حػوالي  ،250ويحصػػؿ

السماسرة نحو  000،3دوالر يوميال مف كؿ امرأة ُيفرض عمييا ممارسة البلػاء (الػدعارة) ،وتتعػرض ىػذه
النسوة إلى عمميػات احتجػاز وتعػذيب بصػورة بشػعة ،ممػا يجعػؿ ىػذه الصػناعة فػي إسػرائيؿ نػوع متطػور
مف العبودية ،حيث يتـ شراء النسػوة اواجبػارىف لػدفع أمػواؿ طائمػة لشػراء حريػاتيف ،وتعتبػر الػدعارة مينػة

مشروعة في إسرائيؿ حيث يجوز لممرأة ممارسػة ىػذه المينػة لحسػابيا الخػاص (عمػاد ،ب.ت ،ص-44
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وشيدت إسػرائيؿ موجػة مػف االحتجاجػات الشػعبية ىػي األشػد فػي العػاـ 2011ـ ،حيػث انػدلعت

تمؾ االحتجاجات عمى خمفية اقتصادية -اجتماعية في صيؼ 2011ـ ولـ تعرؼ إسرائيؿ مثيالل ليا في

السابؽ ،حيث نشر تقرير بنؾ إسرائيؿ المركزي بش ف أوضاع إسرائيؿ االقتصادية خالؿ العاـ 2011ـ،
أكد أف سياسة الحكومة االقتصادية – االجتماعيػة تسػببت فػي زيػادة الفجػوات االجتماعيػة ،وحالػت دوف
حصػػوؿ المػواطنيف عمػػى الخػػدمات التػػي توفرىػػا الػػدوؿ المتطػػورة ،ولػػـ تسػػاعد الفئػػات العشػرية الػػدنيا مػػف

التخمص مف الفقر ،ولفت التقرير أف السبب الرئيس لالحتجاجػات االجتماعيػة ،كانػت ناجمػة عػف غػالء
المعيشة ،وارتفاع أسعار السكف ،وعدـ تطبيؽ سياسة اقتصادية عادلة فػي مجػاؿ جبايػة الضػرائب ،وبػدأ
االحتجاج يوـ الخميس  14يوليو  ،2011بمبادرة طالب مف جامعة تؿ أبيب يعػانوف مػف ارتفػاع أجػور

السكف ،ومواطنيف عادييف يواجيوف صعوبة في شراء شقؽ بسبب االرتفاع اليائؿ في أسعارىا ،وأسػعار
البي ػػوت ف ػػي ت ػػؿ أبي ػػب تب ػػدأ م ػػف  430أل ػػؼ دوالر عم ػػى األق ػػؿ ،أم ػػا األس ػػعار ف ػػي الم ػػدف األخ ػػر في ػػي

منخفضػػة قياس ػال بتػػؿ أبيػػب ولكػػف تعتبػػر مرتفعػػة قياس ػال بمعػػدؿ الػػدخؿ فػػي إس ػرائيؿ (فروانػػة،2014،ص
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وي ػػر الباح ػػث أن ػػو وب ػػالرغـ م ػػف محدودي ػػة تػ ػ ثير الحرك ػػات االحتجاجي ػػة المناىض ػػة لمسياس ػػات

االقتصادية واالجتماعية التي تنتيجيا حكومات إسرائيؿ المتعاقبة ،إال أف أىميتيا تكمف في تزامنيػا مػع
بػروز دور الحركػػات االجتماعيػة المنتشػرة عمػػى اتسػاع الكػرة األرضػػية ،والمناىضػة لمعولمػػة ورأس المػػاؿ

المػػالي ،والتػػي انػػدلعت فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وكبػػر المػػدف األوروبيػػة ،والتػػي رفعػػت شػػعار

احتموا ووؿ استريت معمنة أنيا تمثؿ  %99مف الشعب األمريكي ،وامتدت ىذه االحتجاجية لق اربػة 200
مدينة مف كبر المدف الصناعية واالقتصادية في العالـ.

وتُعتبر مظاىرة شير أيموؿ  2011ىي أكبر مظاىرات عرفتيا إسرائيؿ ،حيث شارؾ فييا مئات

ايالؼ فػػي تػػؿ أبيػػب ،واسػػتمرت المظػػاىرات واالعتصػػاـ ق اربػػة شػػيريف ،وسػػبؽ تمػػؾ المظػػاىرات المنػػددة
بارتفاع أسػعار العقػارات وبت ارجػع دولػة الرفػاه ،مػوجتيف لالحتجػاج االجتمػاعي فػي إسػرائيؿ األولػى :ضػد

الض ػرائب الباىظػػة التػػي فرضػػت عمػػى الوق ػود ،والثانيػػة احتجاج ػال عمػػى رفػػع أسػػعار األلبػػاف ،ولقػػد عبػػر

شمعوف بيريز عف ذلؾ بقولو إف األمر ال يدور حوؿ غالء جبنو الكوتج (لبف الزير) ،اوانما حوؿ فقداف
األمؿ بالمستقبؿ وبمجتمع يسوده التضامف والمسؤولية المتبادلة بيف أفراده ويتضح ذلؾ مف خالؿ تآكؿ

األجػر الحقيقػػي فػي جميػػع القطاعػػات االقتصػادية فػػي الوقػػت الػػذي مػػا زاؿ فيػو النػػاتج لمفػػرد يرتفػػع بػػوتيرة
كبيرة ،مما يعني أف ثمار النمو االقتصادي تتجمع في يد فئة قميمة وصليرة جدال ،وير البعض أف عدـ

نجاح المظاىرات الشعبية في شير آب  ،2011تعود إلى إطالؽ الفصائؿ الفمسطينية قذائؼ صاروخية

عمى جنوب إسػرائيؿ ،عنػدما شػف االحػتالؿ افسػرائيمي ىجمػة عسػكرية عمػى قطػاع غزة،حيػث أد ذلػؾ

إلػػى تبػػايف فػػي مواقػػؼ المنظمػػيف لالحتجاجػػات فػػي إسػرائيؿ فمػػنيـ مػػف أر باالمتنػػاع عػػف أي احتجػػاج،

واالكتفػػاء بػػالتعبير عػػف تضػػامف الحركػػة االحتجاجيػػة مػػع سػػكاف المنػػاطؽ المحاذيػػة لقطػػاع غ ػزة والتػػي

تعرضت فطالؽ القذائؼ الصاروخية مف غزة ،أما المجموعة اليسارية والتي تدعيما أحػزاب عربيػة أروا
أف مف واجب الحركة االحتجاجية أف تطالب بالعدالة االجتماعية لإلسرائيمييف في إسرائيؿ ولمفمسطينييف

فػػي الضػػفة اللربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،ودع ػوا لضػػرورة وجػػود ثػػورة تنيػػي الحػػروب ولػػيس حرب ػال تػػدمر حركػػة
االحتج ػػاج ،وعم ػػى أن ػػو ال رف ػػاه ب ػػدوف س ػػالـ ،وأف المجتم ػػع ال ػػذي تس ػػوده العدال ػػة االجتماعي ػػة وايم ػػاف

االجتمػػاعي ىػػو القػػادر عمػػى مواجيػػة أي تحػػدي أمنػػي ،وأف العػػيش الك ػريـ ال يقػػؿ أىميػػة عػػف األمػػف،
وبذلؾ ورغـ اسػتمرار التصػعيد افسػرائيمي ضػد غػزة ،خرجػت مسػيرة شػارؾ فييػا  000،5شػخص ورفعػوا

شعار :سنواصؿ رغـ التصعيد (الصالح،2012،ص .)238-231

ويشير الدكتور ناجي البطة أف ما قاـ بو تنظيـ صلير يعمؿ داخؿ قطاع غزة بتوجيو مجموعة

مف الصواري أدت إلى إللػاء أكبػر تظػاىرات احتجاجيػة فػي إسػرائيؿ ،كػاف يمكػف أف يكػوف ليػا مفعوليػا
عمػػى المػػد البعيػػد أكثػػر تػ ثي الر مػػف عشػرات بػػؿ مئػػات مػػف ىػػذه الصػواري  ،ويػػر أف عػػدـ نضػػج بعػػض
القيػػادات الفمسػػطينية وخاصػػة التنظيمػػات الصػػليرة قػػد سػػاعد القيػػادة افس ػرائيمية وحكومػػة الميكػػود عمػػى
تجاوز الصعوبات التي باتت اليوـ جزء مف المشيد الداخمي افسرائيمي (البطة ،2013 ،ص.)75
039

وفقػال لمد ارسػات فإنػو فػي الوقػت الػراىف يحتػؿ انعػداـ المسػاواة فػي إسػرائيؿ ثػاني أعمػى مرتبػة فػػي

دوؿ العػػالـ المتق ػػدـ(فيي تػ ػ تي بعػػد الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػػة) ،وعن ػػدما ُينظ ػػر إلػػى الفمس ػػطينييف ف ػػي
الضػػفة اللربيػػة وقطػػاع غػزة عمػػى أنيػػـ جػػزءال مػػف الوحػػدة االقتصػػادية افسػرائيمية كػػونيـ مػػا ازلػوا يقبعػػوف
تحت سمطات االحتالؿ ،عمى الرغـ مف أنيـ ليسوا مواطنيف مػف رعايػا دولػة إسػرائيؿ ،فػإف ىنػاؾ نتيجػة

وفقال لمخبراء االقتصادييف مفادىا أف إسرائيؿ ىي أكبػر اقتصػاد تنعػدـ فيػو المسػاواة عمػى مسػتو العػالـ،
وتق ػػوـ إسػ ػرائيؿ بتفكي ػػؾ أي احتج ػػاج ش ػػعبي من ػػدد بالسياس ػػات االقتص ػػادية الني ػػو -ليبرالي ػػة ،م ػػف خ ػػالؿ
توظيؼ التيديدات األمنية مف أجؿ تحويؿ االنتباه عف المشػاكؿ االجتماعيػة واالقتصػادية التػي تعصػؼ

بيا ،ففي العاـ 1951ـ جند رئيس الوزراء بف غوريوف قادة النقابات العمالية في الجيش كي يتمكف مف

قمػع افضػراب الػػذي أعمنتػػو نقابػػة البحػػاريف ،كمػػا وضػػعت حػػرب العػػاـ 1967ـ حػػدال لحركػػات االحتجػػاج
التي انطمقت في وادي الصميب في حيفا ،وأفضت حرب أكتوبر 1973ـ إلى تفكيػؾ االحتجاجػات التػي

أثارتيا حركة الفيود السود والتي انطمقت عاـ 1971ـ (حيفر،2012،ص .)15-

وف ػػي س ػػياؽ آخ ػػر ،ف ػػإف الس ػػبب الػ ػرئيس لقي ػػاـ إسػ ػرائيؿ بش ػػف ع ػػدواف عم ػػى قط ػػاع غػػزة فػ ػي 27

ديسػػمبر  ،2008واسػػتمرار االنقسػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني ،وعػػدواف  7يوليػػو  ،2014كػػاف ذلػػؾ لت ػ ميف
احتياجاتي ػػا م ػػف الل ػػاز الطبيع ػػي الموج ػػود بكمي ػػات ض ػػخمة عم ػػى سػ ػواحؿ قط ػػاع غػ ػزة ،وى ػػذا م ػػا أك ػػده

البروفيسػػور ( )Michel Chossudovskyأسػػتاذ االقتصػػاد بجامعػػة أوتػػاوا الكنديػػة فػػي بحػػث تػػـ نشػره
بتػػاري  5مػػايو  ،2011وكػػذلؾ كشػػفت صػػحيفة اللارديػػاف البريطانيػػة بتػػاري 14يوليػػو  2014بػ ف آبػػار
اللػػاز الطبيعػػي قبالػػة س ػواحؿ غ ػزة ىػػي الػػدافع الرئيسػػي لشػػف إس ػرائيؿ عػػدوانيا عمػػى قطػػاع غ ػزة ،حيػػث
تسعى إسرائيؿ منذ سنوات لمسيطرة عمى ىذا اللاز ،وتحدثت تمؾ الصحيفة عف تصريحات وزير األمػف

افس ػرائيمي موشػػيو يعػػالوف قبػػؿ عػػدواف 2008ـ عنػػدما تحػػدث عػػف قمػػؽ تػػؿ أبيػػب مػػف إمكانيػػة اسػػتفادة
الفمسطينييف مف المورد الطبيعي اللاز  ،والذي سيزيد مف النفوذ الفمسطيني وتحسف أداء اقتصػاده ،وال
زالت قضية غاز بحر غزة تثير تساؤالت عػف أسػباب عػدـ اسػتفادة السػمطة الفمسػطينية منػو ،وعػف تفػاقـ

أزمة اللاز والكيرباء في قطاع غػزة فػي السػنوات التسػع األخيػرة ،وكػذلؾ حصػوؿ مػف يمتمػؾ آبػار اللػاز
فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة (وىنػ ػػا الفمسػ ػػطينييف) عمػ ػػى  %10مػ ػػف حقػ ػػوؽ عائػ ػػدات الممكيػػػة (الطبػ ػػاع،2015،

 ،)http://paltoday.ps/ar/postوىنػػاؾ تقػػارير تقػػوؿ أف ىنػػاؾ قن ػوات ماليػػة عربي ػة س ػرية (والحػػديث
ىنػػا عػػف دولػػة خميجيػػة ال تقػػيـ عالقػػات عمنيػػة مػػع إسػرائيؿ) قػػد قامػػت بتمويػػؿ تكمفػػة العػػدواف افسػرائيمي

عمػػى قطػػاع غ ػزة فػػي  ،2009-2008والباللػػة  1.25مميػػار دوالر(البطػػة ،2403 ،ص ،)79كػػذلؾ أدت

معطيات الوضع االجتماعي الجديػد فػي إسػرائيؿ والتػي ُنشػرت فػي العػاـ 2011ـ والتػي تُعبػر عػف حالػة
مف الال عدالة في التوزيع كػ ىـ مشػكمة اجتماعيػة تواجييػا إسػرائيؿ ،كانػت سػببال رئيسػيال النطػالؽ موجػة
غيػػر مسػػبوقة مػػف االحتجاجػػات ،حيػػث تُسػػيطر نحػػو  20شػػركة إس ػرائيمية كبػػر ومعظميػػا ذات ممكيػػة
عائميػػة عمػػى نحػػو  %50مػػف الثػػروة فػػي إسػرائيؿ ،وبمػػغ معامػػؿ جينػػي لعػدـ المسػػاواة إلػػى ( 0.378كممػػا
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اقتػػرب مػػف الصػػفر يػػدلؿ عمػػى تفػػاقـ الػػال مسػػاواة فػػي توزيػػع الػػدخؿ والثػػروة) ،إضػػافة لػػذلؾ ارتفػػاع أسػػعار

العقػػػارات وقيمػػػة المسػ ػػاكف المسػػػت جرة ،وخاصػ ػػة فػ ػػي المػ ػػدف الرئيسػ ػػية ،وخ ػػالؿ الفت ػ ػرة  2009-1999ـ
تراجعت نسبة األسر الشابة التي تممؾ مسكنال مف  %51إلى  ،%43وىيمنػة بعػض الشػركات وحصػوؿ
عمػى حصػة األسػػد مػف عائػػدات المػوارد الطبيعيػػة لمدولػة (اللػػاز والػنفط) ،وارتفػػاع نسػبة الفقػػر إلػى حػػدود

 ،%21وعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تػ ثر إسػرائيؿ باألزمػػة االقتصػػادية العالميػػة التػػي انطمقػػت عػػاـ  2008إال
بشػػػكؿ محػػػدود لملايػ ػػة ،وتحقيقيػػػا معػػػدالت نمػػػو مرتفعػ ػػة ،وبم ػػوغ نص ػػيب الفػ ػػرد مػػػف ال ػػدخؿ أكثػ ػػر مػ ػػف

000،28دوالر ،إال إف ثمار ىذا النمو ال يعود ب ثر ممموس عمى الشػرائح المجتمعيػة فػي إسػرائيؿ ،ممػا
يعني سػيطرة فئػة محػدودة مػف المجتمػع افسػرائيمي عمػى ُجػؿ الثػروة ،وىػذه األسػباب جعمػت افسػرائيمييف
يخت ػػاروا ي ػػوـ  14يولي ػػو موع ػػدال النط ػػالؽ االحتج ػػاج االجتم ػػاعي وال ػػذي أطم ػػؽ عمي ػػو احتج ػػاج الطبق ػػة

المتوسػػطة  ،ففػػي ىػػذا اليػػوـ مػػف العػػاـ 1789مسػػيطرت الجمػػاىير الباريسػػية عمػػى الباسػػتيؿ ُمعمنػػة أف
الطبقة الثالثة (الطبقة الوسطى) ىي الشعب الفرنسي (راـ،2012،ص.)8-7
ويعػػود السػػبب ال ػرئيس لحالػػة الػػال عدالػػة فػػي التوزيػػع فػػي إس ػرائيؿ ،وارتفػػاع وتي ػرة التفػػاوت بػػيف

الشرائح االجتماعية ،ىو استخداـ إسرائيؿ منذ الثمانينات لقانوف التسويات ك داة لمحاربة وتقويض دولػة

المسػتند عمػى
الرفاه ،إذ شكؿ ىػذا القػانوف برنػامج خطػوط عريضػة صػيغ عمػى أساسػيا اقتصػاد العػرض ُ
ع ػػدـ مس ػػاواة بنيوي ػػة تص ػػب ف ػػي ص ػػالح رأس الم ػػاؿ ،بحج ػػة أن ػػو يحق ػػؽ النم ػػو االقتص ػػادي ،وعمي ػػو ف ػػإف
مضاميف قانوف التسويات منذ إق ارره في العاـ 1985ـ ،شكؿ ضربة قاصمة لدولػة الرفػاه وبدايػة لصػعود

المتطرؼ الذي سيطر عمى إسرائيؿ ،وعميػو فإنػو وحسػب خبػراء االقتصػاد ،أف
االقتصاد النيو – ليبرالي ُ
أيػػة محاولػػة فصػػالح االقتصػػادي -االجتمػػاعي فإنػػو يتطمػػب العػػودة مجػػددال لدولػػة الرفػػاه ولزيػػادة تػػدخؿ

الدولة في النشاط االقتصادي ،اواللاء قانوف التسويات (شنياؼ،2012،ص.)27
ومف أبرز التحوالت التي شيدىا االقتصاد افسرائيمي بعد اندماجو باالقتصاد العالمي ،والتحوؿ
نحو الخصخصة واالقتصاد النيو ليبرالي؛ ىو بروز طبقة صليرة وجديػدة مػف كبػار أصػحاب المػاؿ فػي

إس ػرائيؿ تتشػػابؾ بعالقػػات فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف مػػع متخػػذي الق ػرار السياسػػي ،وت ػرتبط ىػػذه المجموعػػة
المتشػػبعة مػػع حيتػاف رأس المػػاؿ العػالمي فػػي الخػارج ،وتُسػػمى ىػػذه
بسػبب أعماليػػا بشػبكة مػػف العالقػات ُ
الطبقػػة فػػي افعػػالـ افس ػرائيمي ب حيتػػاف المػػاؿ أو الطلمػػة الماليػػة  ،وفػػي ىػػذا الصػػدد ُيشػػير تقريػػر
مجمة ذي ماركر االقتصادي السنوي لمعاـ 2013ـ ،إلى أف ثروة أكبر  500ثري فػي إسػرائيؿ وصػمت

إلػػى  94مميػػار دوالر ،أي بزيػػادة  10مميػػارات دوالر عػػف العػػاـ 2012ـ ،فػػي حػػيف بمػػغ عػػدد أصػػحاب
ممياردير وذلؾ بزيادة  7أثرياء عف عاـ 2012ـ ،ويضـ ذلؾ كؿ مف تبمغ ثروتػو
المميارات بالشيكؿ 67
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 274مميػػوف دوالر فصػػاعدال ،ولكػػف عػػدد مػػف يممػػؾ مميػػار دوالر فػ كثر فيػػـ  24مميػػاردي الر ،وحسػػب نظػرة
ى ػؤالء األغنيػػاء فػػإف النمػػو االقتصػػادي لػػـ يعػػد مرىون ػال باالسػػتقرار األمنػػي والسياسػػي ،حيػػث أنػػو وخػػالؿ

حػرب لبنػػاف  2006فػإف معػػدؿ النمػو االقتصػػادي فػي إسػرائيؿ بقػي  %6ولػػـ يتػ ثر وكػػذلؾ العػػاـ 2008
040

الذي شيد أزمة اقتصادية عالمية كانت آثارىا السمبية عمػى االقتصػاد افسػرائيمي محػدودة لملايػة ولوقػت

قصير ،وحافظت إسرائيؿ عمى معػدالت نمػو أعمػى مػف الػدوؿ المتطػورة فػي سػنوات األزمػة ،وكػذلؾ فػي
حربي ػػا ض ػػد قط ػػاع غػ ػزة ع ػػاـ  2009و ،2012ومن ػػذ الع ػػاـ 2000ـ ف ػػإف ثم ػػار النم ػػو االقتص ػػادي ف ػػي

إسرائيؿ تذىب إلى جيوب أصحاب رأس الماؿ ،وما يثبت ذلؾ ىو الفجوة بيف نسػب النمػو االقتصػادي،
ونسبة ارتفاع االستيالؾ الفػردي ،وبالتػالي فػإف الشػرائح الفقيػرة ال تشػعر بثمػار النمػو إطالقػال ،ألف ثمػار
النمو األساسية باتت تقتصػر عمػى كبػار أصػحاب رأس المػاؿ وذلػؾ بسػبب حػدوث تليػرات فػي السياسػة

االقتص ػػادية لص ػػالح األثري ػػاء ومني ػػا تخف ػػيض ضػ ػريبة الش ػػركات م ػػف  %34إل ػػى  %25ث ػػـ ع ػػادت إل ػػى
 %26.5عاـ  ،2014وىذا السياسة أفقدت خزينة الدولة عشرات المميارات مف الدوالرات؛ وجاءت عمػى
حساب القضايا االجتماعية األساسية مف رفاه وتعميـ وصحة ،وحتى بنية تحتية ،وذىبت تمػؾ المميػارات

لجيوب حيتاف الماؿ ،كما أف خسائر األزمة المالية العالمية أضػرت أساسػال العػامميف أكثػر مػف أصػحاب

العمؿ ،حيث أف حصة أصحاب العمؿ في إسرائيؿ مف الناتج العاـ ،قد شيدت ارتفاعال عاـ  2009مف

 %15عػػاـ  2008إلػػى  %17عػػاـ 2009ـ ،بينمػػا انخفضػػت حصػػة العػػامميف قػػد انخفضػػت مػػف %62

إلى  %60لنفس الفترة السػابقة ،ويػر مختصػوف باالقتصػاد افسػرائيمي أف حيتػاف المػاؿ فػي إسػرائيؿ ال
يتػ ثروف وال يػػدفعوف ثمػػف االحػػتالؿ وعػػدـ االسػػتقرار األمنػػي ،كمػػا يوجػػد تلملػػؿ لحيتػػاف المػػاؿ فػػي أروقػػة

الق ػرار السياسػػي فػػي إس ػرائيؿ؛ حيػػث أف  1700شػػخص يممكػػوف  650شػػركة كبي ػرة ،وأف  22مجموعػػة
اقتصػػادية تسػػيطر عمػػى  %50مػػف االقتصػػاد ،فيػػي مػػثالل تسػػيطر عمػػى  %50مػػف قطػػاع االسػػتثمارات،
وعمى  %70مف قطاعي الخدمات والتجارة ،و 10عائالت إسػرائيمية تسػيطر عمػى  %30مػف االقتصػاد

ككؿ ،تمؾ العائالت ليا نفوذال ضخـ في المؤسسة الحاكمة وتؤثر عمى عممية التشػريع ،حيػث أف حيتػاف
المػػاؿ يمولػػوف الحمػػالت االنتخابيػػة وتحديػػدال البرلمانيػػة منيػػا ،حيػػث حصػػؿ لبيػػد خػػالؿ حممتػػو االنتخابيػػة
عمػػى دعػػـ مػػف  87ثري ػال قػػدـ ك ػالل مػػنيـ لمبيػػد ضػػمانات ماليػػة فػػي البنػػوؾ بقيمػػة  000،27دوالر؛ كػػذلؾ
يعمػػؿ فػػي الكنيسػػت  64وسػػيطال يعممػػوف ضػػمف عػػدة شػػركات تمثػػؿ حػوالي  200شػػركة تجاريػػة ضػػخمة
يممكيا كبار األثرياء تصػرؼ ميزانيػات ضػخمة مػف أجػؿ تسػيير أعماليػا التجاريػة ،واسػتطاعوا أف تجبػر

حكوم ػػة نتني ػػاىو أف تتن ػػازؿ ع ػػف ضػ ػرائب بقيم ػػة  8ممي ػػار دوالر عم ػػى األرب ػػاح الت ػػي حققتي ػػا الش ػػركات
افسػرائيمية فػػي نشػػاطيا بالخػػارج ومػػا جبتيػػا منيػػا أقػػؿ مػػف  1مميػػار دوالر وكػػاف ذلػػؾ بعػػد أيػػاـ قميمػػة مػػف

انتخاب ػػات  22ك ػػانوف الث ػػاني ع ػػاـ 2013ـ ،أم ػػا س ػػوؽ الم ػػاؿ افسػػرائيمي ف ػػإف حيت ػػاف الم ػػاؿ ق ػػد أوج ػػدوا
عالقػػات قويػػة وثيقػػة مػػع شػػركات االسػػتثمارات الماليػػة الرئيسػػية لتسػػييؿ حصػػوليـ عمػػى القػػروض اواعػػادة

جدولتيا عند اقتراب تسديدىا ،والتحكـ في أسعار األسػيـ عبػر إحػداث موجػة مػف المضػاربات ،وىػذا مػا
تؤكده البيانات الرسمية والتي تشير إلى أف  30عائمة تسيطر عمى  %50مف الشركات التي يتـ تػداوؿ

أسػػيميا فػػي البورصػػة ،وأف  %50مػػف أم ػواؿ االعتمػػادات الت ػي يقػػدميا سػػوؽ المػػاؿ فػػي إس ػرائيؿ ،ىػػي

أمواؿ صناديؽ التقاعػد التابعػة لمجميػور افسػرائيمي والمقػدرة بنحػو 675مميػار دوالر (جرايسػي،2014 ،
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بتصػرؼ مػف ص)43-10أمػا بالنسػبة ألجػور كبػار المػديريف ،فحػدث تليػرات دراماتيكيػة كبيػرة فػي الفتػرة

 2007-1998وكانػت لصػػالح كبػػار المػديريف فػػي الشػركات الكبػػر  ،ففػي العػػاـ 2007ـ ،وصػػمت تكمفػػة
األجر السنوية المتوسطة لمدير كبير في شركة مدرجػة فػي قائمػة تػؿ أبيػب ()TA-25(25الشػركات أؿ

 25األكبر في البورصة افسرائيمية) حوالي  43،8مميوف شيكؿ فػي السػنة ،أو  703ألػؼ شػيكؿ شػيريال

(أي أكثػػر مػػف 16مػرة مػػف الػػدخؿ الشػػيري لمتوسػػط األسػرة فػػي الفئػػة العشػرية األعمػػى) ،وبمػػغ كػػذلؾ فػػي

نفس العاـ تكمفة األجر السنوية المتوسطة لمدير في شركة ُمدرجة في قائمػة تػؿ أبيػب)TA-100(100
(الشػػركات أؿ  100األكبػػر فػػي البورصػػة افس ػرائيمية) ،ح ػوالي 22،5مميػػوف شػػيكؿ فػػي السػػنة ،أو 435
ألػػؼ شػػيكؿ شػػيريال(أي  10أضػػعاؼ الػػدخؿ الشػػيري المتوسػػط لألسػرة فػػي الفئػػة العشػرية األعمى)،وعمػػى
ص ػػعيد الطبق ػػات ،ف ػػإف ىن ػػاؾ تراجعػ ػاُ لمطبق ػػة المتوس ػػطة ف ػػي إسػ ػرائيؿ خ ػػالؿ العق ػػديف األخيػ ػريف ،حي ػػث
تقمصػت الطبقػػة الوسػػطى مػف  %33عػػاـ 1988ـ إلػػى  %27.7عػاـ 2007ـ ،فػػي حػػيف أف  %57مػػف

األسر المنسػمخة عػف الشػريحة الوسػطى انتقمػت إلػى صػفوؼ الشػريحة الػدنيا ،فيمػا انتقمػت  %42.6إلػى
صفوؼ الشريحة العميا ،وكذلؾ تراجع نصيب الشريحة المتوسطة مػف الػدخوؿ لنسػبة الربػع تقريبػا خػالؿ

عقػػػديف ،وتراجعػػػت الحصػػػة مػ ػػف  %27.9إلػ ػػى  %21لػػػنفس الفت ػ ػرة السػ ػػابقة ،حي ػػث أف جميػ ػػع المبػ ػػالغ

المقتطعة مف الشريحة المتوسطة انتقمت إلى أيدي الشريحة العميا (شمحت،2009،ص .)24-22
ُ
وتُشير الدراسات إلى أف مشكمة عدـ المساواة في توزيع الػدخؿ ستشػيد اتسػاعال فػي إسػرائيؿ فػي

السػػنوات القادمػػة،ويعود ذلػػؾ التسػػاع رقعػػة الفقػػر وتطػػور اقتصػػاد ثنػػائي فػػي إسػرائيؿ ،حيػػث تشػػيد فػػروع

التكنولوجيا المتطورة نموال سريعال تصؿ إلى أكثر مف  ،%9وتحقؽ نموال في صادراتيا والتػي ارتفعػت مػف
 9مميار دوالر عاـ 1995ـ إلى  27مميار دوالر عػاـ  2009وىػذا يػؤدي إلػى زيػادة فػي افنتاجيػة وفػي

الناتج لمعامؿ ،وفي المقابؿ فإف القطاعات االقتصادية األخر التقميدية تعاني مف أزمة اقتصادية حػادة
تتمثػػؿ فػػي تػػدني افنتاجيػػة ،النػػاتج لمعامػػؿ واألجػػور ،مقابػػؿ وتي ػرة نمػػو سػػمبية فػػي إنتاجيتيػػا خػػالؿ العقػػد

األخي ػػر ،ونتيجػػػة لػػػذلؾ تتف ػػاقـ المشػػػكالت االجتماعيػػػة ف ػػي إس ػ ػرائيؿ ،وعمػ ػػى ال ػػرغـ م ػػف توقػ ػػع الخب ػ ػراء
االقتصػ ػػادييف إلػ ػػى أمكانيػ ػػة بمػ ػػوغ النػ ػػاتج المحمػ ػػي افجمػ ػػالي افس ػ ػرائيمي عػ ػػاـ  2028ـ إلػ ػػى أكثػ ػػر مػ ػػف
500مميػػار دوالر ،ومتوسػػط دخػػؿ الفػػرد سػػيتعد أؿ 53ألػػؼ دوالر ،وصػػعود إس ػرائيؿ لممرتبػػة 15-10

عالميال ،إال أف ذلؾ سيساىـ في ارتفاع مستويات التعميـ ،وتحسف في البنية التحتية وجودة الحيػاة ،وفػي
المقابؿ لف يساىـ ىذا النمو في تقميص عدـ المساواة في الػدخؿ إال بحػدود متدنيػة ،ممػا يعنػي أف ثمػار

ىذا النمو سيذىب لفئة محدودة مف كبار التجار ورجاؿ األعماؿ وحيتاف الماؿ (ىػوروفيتس،2009،ص

)115-113
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لجاكؿ ( :)4-4نص ب لش ئح لمجتمع في إا ئ ؿ مف لاخؿ لمفت 2007-1988ـ
(بالناب لمئك )

لان
الشريحة
الدنيا

الشريحة

المتوسطة
الشريحة
العميا

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1992 1988
31.6

32.6

33.2

34.2

34.2

33.5

33.8

34.3

34.3

34.6

34.7

34.8

34.7

33

30.9

30

28.5

28.5

28.7

28.9

28.1

28.2

27.6

27.6

27

27.7

35.4

36.5

36.5

37.2

37.4

37.9

37.3

37.6

37.6

37.6

37.7

38.1

37.7

لمصا  :شمح  ،أنطك ف ،إا ئ ؿ  :2008نحاا لشعك بال فاه ك مف الجتماعي ،تقا

جا ا عػف

ػاش ،اماػم أك ؽ إاػ ئ م  ،لعػاا  ،49لم كػ لفماػط ني لما اػا
– الجتماع  ،ت جمػ اػع ا ع ن
هلل ،ضي لفماط ن  ،تمك  ،2009ص.24

كضػاع القتصػاا

ااػ ئ م " مػا " ،ـ

وتشيد الطبقة الوسطى في إسرائيؿ تآكالل بسػبب مواصػفات سػوؽ العمػؿ وتقمػيص سياسػة الرفػاه

ومػػا يتػػوفر مػػف إحصػػاءات وتقػػارير صػػادرة عػػف بنػػؾ إس ػرائيؿ ودائ ػرة افحصػػاءات المركزيػػة ومؤسسػػة
الت ػ ميف الػػوطني ،تؤكػػد تضػػاؤؿ نسػػبة األسػػر التابعػػة لمطبقػػة الوسػػطى ،وانخفػػاض نصػػيبيا مػػف الػػدخؿ

القومي ،وازدياد الفوارؽ بيف الػدخؿ المتوسػط لألسػرة افسػرائيمية فػي الطبقػات الػثالث ،وكػاف االنخفػاض
كبي ػ الر حيػػث بمػػغ االنخفػػاض فػػي الش ػرائح األقػػؿ دخ ػالل مػػف الطبقػػة المتوسػػطة  ،%24وفػػي الش ػرائح ذات

الدخؿ األعمى مف الطبقة نفسيا إلى  ،%18رافؽ ذلؾ ارتفاع معدالت الفقر وتدني مسػتويات المعيشػة،

ولعبت الحكومات افسرائيمية دو الر في تفاقـ األوضاع االقتصادية – االجتماعيػة لنسػبة كبيػرة مػف سػكاف

إسرائيؿ ،وذلؾ مف خػالؿ جيودىػا الراميػة إلػى الػدفع باتجػاه مصػالح قطػاع األعمػاؿ ،والمصػالح الكبػر

لممسػػتثمريف الكبػػار ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقمػػيص افنفػػاؽ العػػاـ عمػػى الخػدمات األساسػػية التػػي تُقػػدـ لمجمػػؿ
السكاف وبضمنيـ الفقراء ،الذيف يمولوف األغنياء عبر تحمميـ لكاىؿ الضرائب غير المباشرة ايخذة في
االزدي ػػاد ،وتحت ػػؿ إسػ ػرائيؿ المرتب ػػة الخامس ػػة م ػػف ب ػػيف أق ػػؿ الدول ػػة اللربي ػػة المتط ػػورة إنفاقػ ػال عم ػػى مج ػػاؿ

الصحة ،وأكثرىا اتساعال لمفجوات االقتصػادية بػيف السػكاف ،حيػث يبمػغ تكمفػة ال ارتػب الحقيقػي لكػؿ مػدير
شػػركة ُمدرجػػة فػػي بورصػػة تػػؿ أبيػػب ق اربػػة  6376ألػػؼ شػػيكؿ شػػيريال ،فػػي مقابػػؿ تمػػؾ الرواتػػب الباىظػػة
تعػػاني  544,439أس ػرة ف ػػي إس ػرائيؿ مػػف الفق ػػر ،وتضػػـ  0754مميػػوف نس ػػمة ،مػػنيـ  2807ألػػؼ م ػػف

األوالد ،أما عمػى صػعيد مشػاركة المػرأة فػي سػوؽ العمػؿ فيػي مػف أعمػى النسػب عالميػال حيػث يبمػغ عػدد
النساء العامالت في إسرائيؿ نحو  5،1مميوف امرأة ويشكمف  %47مف سوؽ العمؿ ،ولكف تعاني المػرأة

مػػف انخفػػاض دخميػػا مقارنػػة بالرجػػؿ ،حيػػث أف النسػػاء تقاض ػوا أج ػ الر يسػػاوي  %66مػػف الػػدخؿ الشػػيري

لمرجاؿ ،ومشاركتيا السياسية في الحكومات افسرائيمية منذ قياـ إسرائيؿ بملػت  14امػرأة ،تتػراوح النسػبة
ما بيف  %18-6في أحسف األحواؿ ،وكذلؾ أفرزت انتخابات العاـ  2013المحمية عف فوز  %12مػف
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النسػػاء وأص ػػبحف عضػ ػوات ف ػػي تم ػػؾ المج ػػالس ،كػػذلؾ ىن ػػاؾ مؤشػػرات اجتماعي ػػة خطيػػرة تي ػػدد النس ػػيج

المجتمعػػي فػػي إس ػرائيؿ مثػػؿ العنػػؼ ضػػد الم ػرأة ،حيػػث أف  200ألػػؼ ام ػرأة تعرضػػت لمضػػرب والعنػػؼ
(الصالح،2014،ص .)184-164

كمػػا احتمػػت إسػرائيؿ فػػي العػػاـ 2011ـ ،الموقػػع  22مػػف حيػػث مسػػتو الفسػػاد بػػيف دوؿ منظمػػة

 OECDأؿ  ،33واحتمػػت الموقػػع  30مػػف بػػيف  187دولػػة عمػػى مقيػػاس الفسػػاد السػػمطوي الػػذي تعػػده
سنويال منظمة الشػفافية العالميػة ،ويشػير تقريػر أؿ  OECDلمعػاـ  2011إلػى عػدـ نجػاح السياسػة التػي

تنتيجيا إسرائيؿ لمجابية الفقر وتقمػيص الفػوارؽ االجتماعيػة بػيف الشػرائح المختمفػة ،حيػث انضػمت 15

أل ػ ػ ػ ػػؼ عائم ػ ػ ػ ػػة إسػ ػ ػ ػ ػرائيمية جدي ػ ػ ػ ػػدة إل ػ ػ ػ ػػى فئ ػ ػ ػ ػػة الع ػ ػ ػ ػػائالت الت ػ ػ ػ ػػي تع ػ ػ ػ ػػيش تح ػ ػ ػ ػػت خ ػ ػ ػ ػػط الفق ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػػاـ
(2011الصالح،2011،ص .)252-243

لجاكؿ( :)4-5ناب لفق ب ف لعائال في إا ئ ؿ لمفت 2012-2002ـ

لان

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

نسبة الفقر الكمية

19.3

20.3

20

19.9

19.9

20.5

19.8

19.9

19.4

العائالت العربية

48.4

49.9

54

51.4

49.4

53.6

52.2

53.5

54.3

العائالت الييودية

14.9

15.9

14.7

15

15.3

15.2

14.3

14.2

14.1

لمصػػا  :لصػػالح ،نب ػػؿ ،لمشػػيا الجتمػػاعي :تنكػػؿ لطبق ػ لكاػػطى ك ا ػػاا لتفػػاك

ااػػػػت ت جي :2014لمشػػػػيا ااػػػػ ئ مي لمعػػػػاـ  ،2013لم كػػػػ لفماػػػػط ني لما اػػػػا

القتصػػاام -الجتمػػاعي ،تق ػ مػػا
ااػػػػ ئ م "ما " ،ـ هلل،

ضػػػػي

لفماط ن  ،آذ  ،2014ص.175

 -3فت

اصالح القتصاام ( -1985لكق

ل ىف):

استمر الكساد والتضػخـ المػالي فػي إسػرائيؿ مػف أواسػط السػبعينات وحتػى منتصػؼ الثمانينػات،

وتفاقمت األزمة أكثر مع وصوؿ حزب الميكود إلى الحكـ اواتباعو لسياسة اقتصػادية غيػر مسػئولة زادت

مػػف حػػدة التضػػخـ ،والتػػي ضػػلطت عمػػى األسػػعار لترتفػػع بحػػدود عاليػػة جػػدال ،وأعباءىػػا الم سػػاوية والتػػي
أثقمت كاىؿ ُجؿ األسر افسرائيمية ،وجراء ذلؾ حدث عجز ىائػؿ فػي ميػزاف المػدفوعات التجػاري والػذي
كػػاد أف يػػؤدي النييػػار النظػػاـ المػػالي فػػي إس ػرائيؿ ومنػػع تػػداوؿ الشػػيكؿ(الميرة سػػابقال) ،والػػذي منػػع ىػػذا
االنييػػار المسػػاعدة األمريكيػػة الطارئػػة بمقػػدار  1.5مميػػار دوالر ،إضػػافة لتشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة وطنيػػة

(الميكود -العمؿ) ،تبنت برنامج افصالح االقتصادي في  1سبتمبر 1985ـ ،والذي اشتمؿ عمى ثالث
نقػػاط رئيس ػػية ىػػي :خف ػػض كبيػػر ف ػػي افنفػػاؽ الحك ػػومي ،وقبػػوؿ اليس ػػتدروت خفػػض األج ػػور الحقيقي ػػة

لمعماؿ،قبوؿ الشركات الرأسمالية خفض األرباح ،وبفضؿ ذلؾ تمكنػت الحكومػة مػف تقمػيص دعػـ المػواد
االستيالكية ،ودعـ كثير مف المنشات االقتصادية سواء أكانت تابعة لمحكومة أـ لميستدروت أـ لمقطاع

الخاص ،وتوقؼ العمؿ ببرنامج رفع األجر التمقائي وفؽ ارتفاع األسعار ،وفرضت ضرائب جديدة عمػى
الػذيف يعممػػوف لحسػابيـ ،كمػػا تػػـ إللػاء بعػػض المنافػػذ التػي تسػػاعد أصػحاب العمػػؿ فػػي التيػرب مػػف دفػػع
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الض ػريبة ،لقػػد حقػػؽ برنػػامج افصػػالح االقتصػػادي فػػي إس ػرائيؿ نجاحػػا كبي ػ الر بالنسػػبة لمشػػكمة التضػػخـ،

فبينمػػا كػػاف معػػدؿ ارتفػػاع األسػػعار سػػنويال يبمػػغ  %195فػػي الفتػرة 1985-1981ـ ،انخفػػض إلػػى %18
في السنوات 1990-1986ـ ،كما تراجع حجـ العجز فػي ميزانيػة الحكومػة إلػى أقػؿ مػف %2مػف النػاتج

الق ػػومي افجم ػػالي ،بع ػػد أف وص ػػؿ إل ػػى  %12قب ػػؿ تطبي ػػؽ البرن ػػامج ،وش ػػيدت الفتػ ػرة 1988-1987ـ،
تحقيؽ االقتصاد افسػرائيمي لمعػدالت نمػو مرتفعػة ،بػدأت بػالتراجع عػاـ 1989ـ بسػبب السياسػة النقديػة

التقشفية التي اتبعيا البنؾ المركزي افسرائيمي (أي بقاء سعر الفائػدة مرتفعػال ك حػد وسػائؿ تقمػيص حجػـ

االستيالؾ) ،والتي أدت إلى ارتفاع تكمفة االستثمار وكانت سببال فػي عػدـ تشػجيع االسػتثمارات ،وكػذلؾ

المحتمػػة ،والتػػي أحػػدثت ارتباك ػال فػػي
بسػػبب االنتفاضػػة الشػػعبية التػػي انطمقػػت فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية ُ

االقتصاد افسرائيمي (النقيب،2011،ص .)548-547

ولقػػد أدت الخطػػة االقتصػػادية الجديػػدة إلػػى زيػػادة نسػػبة البطالػػة ،ولكنيػػا فػػي المقابػػؿ لػػـ تقضػػي

عمى التضخـ تمامال ،إذ بقي معدلو أعمى مػف  %10سػنويال ،وفػي ىػذا الصػدد يقػوؿ فضػؿ النقيػب وقػد
المقػػدرة ب  1.5مميػػار
كػػاف ىنػػاؾ عػػامالف سػػاعدا فػػي نجػػاح البرنػػامج :المسػػاعدة األمريكيػػة الطارئػػة و ُ

دوالر ،والتػػي سػػاعدت عمػػى تثبيػػت سػػعر الشػػيكؿ ،ووفػػرت عمػػى الحكومػػة أعبػػاء االسػػتدانة مػػف أس ػواؽ
الماؿ العالمية وب سعار فائدة عالية ،والعامػؿ الثػاني يتمثػؿ فػي االنخفػاض الكبيػر الػذي حػدث فػي سػعر

النفط أواخر الثمانينات ،والذي قمص مف تكاليؼ فاتورة الوقود والطاقة فػي إسػرائيؿ بصػورة عامػة ،ومنػذ
بدايػػة التسػػعينات بػػدأ االقتصػػاد افس ػرائيمي التعػػافي والخػػروج مػػف حالػػة الركػػود التػػي سػػببتيا االنتفاضػػة

الفمسػػطينية ،ومػػف أبػػرز أسػػباب ارتفػػاع وتي ػرة النمػػو فػػي التسػػعينات ىػػي تػػدفؽ الميػػاجريف مػػف االتحػػاد
السوفيتي وما تتطمبو ىذه األعداد الكبيرة مف الميػاجريف فنفػاؽ وتنشػيط لحركػة األسػواؽ بصػورة عامػة،

كػػذلؾ لعبػػت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة دو الر رئيسػػيال فػػي تمويػػؿ اسػػتيعاب ىػػذه اليجػرة ،مػػف خػػالؿ تقػػديـ

ضػػخت فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،كمػػا سػػاىمت عمميػػة
ضػػمانات قػػرض بقيمػػة  10مميػػار دوالر ،والتػػي ُ
التسػوية السياسػػية بعػد مػػؤتمر مدريػد ،مػػف تػدفؽ االسػػتثمارات األجنبيػة فػػي إسػرائيؿ ،والتػػي تعاظمػت فػػي
عيػ ػػد رئػ ػػيس الػ ػػوزراء افس ػ ػرائيمي إسػ ػػحاؽ اربػ ػػيف ،ثػ ػػـ عػ ػػادت االسػ ػػتثمارات بػ ػػالتراجع فػ ػػي عيػ ػػد حكومػ ػػة

نتنياىو(1999-1996ـ) بسبب جمود عممية التسػوية مػع السػمطة الفمسػطينية ،وانػدالع بعػض العمميػات

المنفذة مف الفمسطينييف في داخؿ المدف افسرائيمية (شوفاني ،2442 ،ص)509-508
ُ
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القتصاا بعا تطب قب نامس الاتق ( اصالح)

لجاكؿ( :)4-6تطك ع ن مف لمؤش

القتصاام لمفت .1990-1984

لان

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

معدؿ نمو الناتج المحمي افجمالي%

0.3

3.6

3.6

5.9

2.7

1.6

5.1

معدؿ التضخـ %

445

210

19.7

16.1

16.4

20.7

17.6

صافي الديف الخارجي بالمميوف دوالر

676،18

691،18

532،18

580،18

021،19

710،16 031،17

احتياطي بنؾ إسرائيؿ بالمميوف دوالر

098،3

719،3

703،4

924،5

091،4

330،5

316،6

افنفاؽ العسكري بالمميوف شيكؿ

202،15

344،16

401،13

752،17

265،16

202،14 102،13

معدؿ البطالة %

9،5

7،6

1،7

1،6

4،6

لمصا  :عاشك  ،حكم  ،أث لتجا
ى ،غ ،

جامع

لخا ج

عمػى لنمػك فػي إاػ ئ ؿ لمفتػ  ،2009-1999اػال ماجاػت

ضي لفماط ن ،2012 ،ص .27

9،8

6،9

غ ػ منشػك ،

 4.5القتصاا اا ئ مي في لفت 2000-1990ـ:

شكمت فترة التسػعينات مػف القػرف العشػريف محطػة ميمػة فػي تطػور ونمػو االقتصػاد افسػرائيمي،

وفي تحديد السياسة االقتصادية الجديدة األكثر انفتاحال عمى العالـ الخػارجي ،والتػي أعطػت دو الر مت ازيػدال

لمقطاع الخاص ،وتقميص دور الدولة ،بلرض النظر عف ايثار االجتماعية لذلؾ ،ولقد ابتػدأت إسػرائيؿ

العقد ،واقتصادىا يتطور تحت ت ثير عوامؿ جديدة وميمة ،شكؿ بعضػيا زيػادة جوىريػة زيػادة فػي حجػـ
الموارد االقتصادية المتاحة فسرائيؿ مف بشرية ومادية ،وشكؿ بعضيا األخر تليي الر نوعيػال فػي توجيػات
االقتصػػاد سػواء مػػف ناحيػػة بنيتػػو الداخميػػة ،أو مػػف ناحيػػة عالقاتػػو باألسػواؽ افقميميػػة والعالميػػة ،ويمكػػف
الحػػديث عػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػي سػػاىمت فػػي نمػػو االقتصػػاد افس ػرائيمي فػػي عقػػد التسػػعينات مػػف القػػرف

العشريف ،ويمكف حصرىا بالنقاط التالية( :النقيب،2001،ص)90-89

أ -اصالح القتصاام ك لعكلم  :ابتػدأت إسػرائيؿ عقػد التسػعينات ،وكػاف قػد مػر عمػى تطبيػؽ برنػامج
افصالح االقتصادي لسنة 1985ـ خمس سنوات ،وىي كافية لتمكػيف االقتصػاد مػف التكييػؼ وفػؽ
التوجو الجديد ،الذي اعتمد أسموب تقميص دور الدولة االقتصادي ،عف طريؽ بيػع شػركات القطػاع

العػػاـ لمقطػػاع الخػػاص(المحمػػي واألجنبػػي) ،أو عػػف طريػػؽ تقمػػيص القيػػود التػػي تحػػد حريػػة القطػػاع
الخاص ،وخصوصال في مجاالت االدخار واالستثمار ،وفػي أنشػطة التجػارة الخارجيػة ،وميػدت ىػذه
افصػػالحات االقتصػػادية الطريػػؽ لتسي اارس ػرائيؿ فػػي طريػػؽ االنفتػػاح عمػػى األس ػواؽ العالميػػة ،والقػػدرة
عمػػى التنػػافس فػػي تمػػؾ األس ػواؽ ،كػػي تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ الكثيػػر مػػف فوائػػد عمميػػة العولمػػة ،وتجنػػب

الكثير مف أضرارىا.

ب -ىجػػػ

ل يػػػكا لاػػػكف ا  :ابتػػدأت منػػذ التسػػعينات تػػدفؽ موجػػة جديػػدة مػػف اليج ػرة الجماعيػػة إلػػى

إسرائيؿ التي لـ تشيد ليا مثيالل منذ الخمسينات ،فبينما كاف معدؿ اليجػرة السػنوي طػواؿ الثمانينػات

ال يتجاوز 000،13مياجر ،حضر إلى إسرائيؿ عاـ 1990ـ نحو 000،200مياجر ،و000،176
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ميػ ػػاجر فػ ػػي العػ ػػاـ 1991ـ ،وبعػ ػػد ذلػ ػػؾ أصػ ػػبح المعػ ػػدؿ السػ ػػنوي لميج ػ ػرة ط ػ ػواؿ التسػ ػػعينات بػ ػػيف
000،60إلى  000،70ميػاجر ،ولقػد أحػدثت ىػذه اليجػرة ازديػادال ممحوظػال فػي عػدد السػكاف ،فبينمػا
ك ػ ػػاف مع ػ ػػدؿ زي ػ ػػادة الس ػ ػػكاف الس ػ ػػنوية طػ ػ ػواؿ الثمانين ػ ػػات ال يتع ػ ػػد  ،%1.7قف ػ ػػز ف ػ ػػي التس ػ ػػعينات

إلػػى ،%2.3كمػػا أدت ىػػذه اليج ػرة إلػػى زيػػادة ميمػػة فػػي الت ػراكـ ال أرسػػمالي بشػػقيو المػػادي والبشػػري،

فبالنسػػبة لمشػػؽ األوؿ؛ تمكنػػت إس ػرائيؿ مػػف اقت ػ ارض  10مميػػار دوالر ب سػػعار فائػػدة منخفضػػة جػػدال
المحتمػة) ،األمػر الػذي
بسبب الضمانات األمريكيػة (والتػي ربطتيػا بتجميػد االسػتيطاف فػي األ ارضػي ُ

مكنتيػػا مػػف القيػػاـ بعمميػػة اسػػتيعاب الميػػاجريف ،وفػػتح أبػواب العمػػؿ أمػػاميـ ،أمػػا بالنسػػبة إلػػى الشػػؽ
الثػػاني ،فتميػػزت ىػػذه اليج ػرة ب نيػػا تختمػػؼ نوعي ػال عػػف موجػػة اليج ػرة فػػي الخمسػػينات ،إذ أنيػػا تضػػـ
مياجريف مف ذوي ثقافة وميارات فنية متقدمة ،األمر الذي أد إلى زيادة حجـ رأس المػاؿ البشػري

في إسرائيؿ زيادة ميمة.

ولقػػد أعمن ػػت وكال ػػة االسػػتيطاف ف ػػي إسػ ػرائيؿ ب ػ ف 455،400ييوديػ ػال س ػػوفيتيال قػػد اس ػػتوطنوا ف ػػي

إسرائيؿ ،منذ كانوف األوؿ  /ديسمبر 1989ـ؛ وحتى مطمع سنة 1993ـ ،منيـ زىػاء  000،76وصػموا
إلى إسرائيؿ خالؿ العاـ 1992ـ ،بينيـ  000،64مف االتحاد السوفيتي(سابقال) ،وىنػاؾ نسػبة كبيػرة مػف

المياجروف السػوفيت ليسػوا ييػودال ،حيػث أنػو بػيف  %30-20مػف الميػاجريف عػاـ  1990مػف السػوفيات
ليسوا ييػودال ،ويعػود ذلػؾ لرغبػة الميػاجريف لمبحػث عػف مكػاف لمعمػؿ ولمسػتو معيشػة الئػؽ ،وىػذا يػدلؿ
عمى تلملؿ الفساد بيف رجاؿ الديف الييػود ،والػذيف مقابػؿ  200روبػؿ يمكػف ألي شػخص الحصػوؿ مػف
الكنيس الييودي عمى بطاقة مف القنصمية افسرائيمية باالتحاد السوفيتي تثبت لحامميا أنػو ييػودي ،كمػا

قاـ الكنيس الييودي بتوزيع بطاقة ثمنيا 000،1روبؿ؛ صالحة لالستخداـ في جميع أنحاء العالـ ،وىػذا

المبمغ يعادؿ  4رواتب شيرية في االتحاد السوفيتي (ياسيف،1995،ص .)257-255
لجاكؿ( :)4-7معط ا

ليج

لان

إجمالي ليج باآلالؼ

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

12,410
10,992
13,727
16,181
24,660
200,0000
180,000

لمصا  :اا ف ،عبا لقاا  ،ليج
 ،100عماف،

اف ،أ ا – ح

ل يكا إلى إا ئ ؿ لمفت 1991-1985ـ
مف التحاا

لاكف تي باآلالؼ
0,356
0,209
2,083
2,264
12,923
180,000
144,000

ناب لمياج كف
لاكف ا %
2,87
1,9
15,17
13,9
52,4
90
80

ل يكا ػ فػي ظػؿ لب كاػت ك كا ،مجمػ صػاما القتصػاام ،لاػن لاػابع عشػ  ،لعػاا

ف 1995ـ ،ص.255
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ويػػر الباحػػث أف إصػرار الحكومػػة افسػرائيمية برئاسػػة نتنيػػاىو منػػذ العػػاـ 2009ـ عمػػى ضػػرورة

اعتراؼ الفمسطينييف بييودية الدولة ،يعود لمقمؽ افسرائيمي المتزايد لتراجع نسبة الييود مف عدد السػكاف
فػػي إسػرائيؿ ،ولمخطػػر الػػديموغرافي الػػذي ىػػو لصػػالح غيػػر الييػػود ،أيضػال كػػذلؾ ألف أف نسػػبة كبيػرة مػػف

سػػكاف إس ػرائيؿ (المسػػجميف كييػػود) ىػػـ ليس ػوا ييػػودال إذا تػػـ الرجػػوع لتعريػػؼ الييػػودي فػػي الديانػػة والفكػػر
الييػػودي والصػػييوني ،وىػػذا السػػبب الرئيسػػي السػػتقالة وزيػػر االسػػتيطاف فػػي التسػػعينات بسػػبب أف نسػػبة
كبي ػرة تقتػػرب مػػف الثمػػث مػػف الميػػاجريف السػػوفيت ليس ػوا ييػػودال ،إضػػافة لعػػدد كبيػػر مػػف الميػػاجريف ىػػـ
مسيحييف ومسمميف ،وبالتالي فاعتراؼ الفمسطينييف بييودية الدولة سيكوف تزييفال لمحقػائؽ ،وتقػديـ خدمػة

مجانيػػة اواعطػػاء شػػرعية لالحػػتالؿ ،اواطفػػاء ىالػػة مػػف القداسػػة لمحػػؽ الػػديني وافليػػي لمييػػود فػػي أرض

فمسطيف ك رض الميعػاد ليػـ ،ممػا يعنػي بضػرورة تعويضػيـ عػف كػؿ مػا تعرضػوا لػو خػالؿ السػت عقػود

األخيرة ،وىذا ما ترغب فيو إسرائيؿ بتحقيقو ،وفي حاؿ فشػؿ ذلػؾ سػتمج لتنفيػذ مػؤامرات ومحاولػة لػزرع
مزي ػػدال م ػػف القالق ػػؿ واالض ػػطرابات ف ػػي دوؿ الجػ ػوار ،عب ػػر زعزع ػػة االس ػػتقرار وخم ػػؽ تحرك ػػات تطال ػػب
باالنفصاؿ ،والمطالبة بدوؿ عمى أساس مذىبي وطائفي وديني ،كدولة كردية ،وقبطية ،وشػيعية وأخػر

س ػػنية ،وى ػػذا م ػػا تؤك ػػده الس ػػنوات الخم ػػس األخيػ ػرة والت ػػي تُس ػػمى أمريكي ػػا ب ػػالربيع العرب ػػي ،تعط ػػي دافعػ ػال
لالعت ػراؼ مسػػتقبالل بدولػػة ييوديػػة عمػػى غ ػرار الػػدوؿ الدينيػػة األخػػر بالمنطقػػة العربيػػة ،كمػػا أف ال ػرئيس
الفمسطيني محمود عباس (رئيس السمطة الفمسطينية منذ العاـ  2005وللاية الوقت الراىف) ،في أحػد

تصريحاتو قاؿ أنو يعرؼ جيداُ إصرار نتنياىو العتراؼ السمطة الفمسطينية بييودية الدولػة كحػؿ فنيػاء

الص ػراع ،وأكػػد أف أكثػػر مػػف  %50مػػف الميػػاجريف إلػػى إس ػرائيؿ فػػي السػػنوات السػػابقة ىػػـ ليس ػوا ييػػود،
ونسبة كبيرة منيـ ىـ مسيحييف ،يعتقدوا أف عودتيـ لفمسطيف ىي تمييدال لعػودة السػيد المسػيح ،وتحػاوؿ

إسرائيؿ لتحقيؽ ذلؾ إضعاؼ الموقؼ الفمسطيني وضرب الوجود الفمسطيني في الشتات لتحقيػؽ مآربيػا

مف خالؿ التمويح باستخداـ الورقة الطائفية مف خالؿ معادالت ُمعقدة يػتـ تجييزىػا سػ الر فػي أروقػة أكبػر
أجيػزة المخػػابرات الدوليػػة ،ونجحػػت إسػرائيؿ مبػػدئيال فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية منػػذ

العػػاـ 1976ـ تػػاري االقتتػػاؿ الػػداخمي والطائفيػػة المبنانيػػة ،وكػػذلؾ سػػاىمت الحػػرب األىميػػة فػػي السػػوداف
من ػػذ س ػػتينات الق ػػرف العشػ ػريف ،والت ػػي دم ػػرت ال ػػبالد ،وزعزع ػػت االس ػػتقرار السياس ػػي ،واس ػػتنزفت المػ ػوارد

الطبيعيػػة ،والحصػػيمة لػػذلؾ ىػػي مسػػاىمة ال ػرئيس السػػوداني السػػابؽ جعفػػر النميػػري فػػي عمميتػػي موسػػى
وسب (تيريب الييود الفالشة مف أثيوبيا إلى إسرائيؿ)(الموسى،2011 ،ص .(81

وفػػي سػػياؽ قريػػب أد اغتيػػاؿ الػرئيس المبنػػاني بشػػير الجميػػؿ (والػػذي حكػػـ  21يومػال فقػػط) إلػػى

س ػػماح إسػ ػرائيؿ لجػ ػػيش الكتائ ػػب المبناني ػػة (أنصػ ػػار بش ػػي ار لجمي ػػؿ) بال ػػدخوؿ لمخيم ػػي ص ػػب ار وشػ ػػاتيال،
وارتكػػابيـ لممجػػازر بحػػؽ المػػدنييف ،وكػػاف ذلػػؾ أقػػو ض ػربة لموجػػود الفمسػػطيني فػػي الشػػتات (شػػيندلر،

 ،1997ص ،(217ويشػػير الباحػػث أف كػػؿ ذلػػؾ ُيػػدلؿ عمػػى تلملػػؿ وقػػدرة إس ػرائيؿ عمػػى ضػػرب الوجػػود
الفمسػطيني فػي قمػػب الػدوؿ العربيػػة ،حيػث تعػػرض الفمسػطينييف فػي العػراؽ بعػد االحػػتالؿ األمريكػي عػػاـ
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2003ـ ،وفػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ بسػػوريا منػػذ  2015-2014لعمميػػات عسػػكرية ،وسػػابقال تػػردي األوضػػاع
االقتصادية واالجتماعية وذلؾ فللاء معالـ النكبة ومحاولة فذابتيـ بيف شعوب العالـ.

ومف أبرز األسباب التػي مكنػت إسػرائيؿ مػف تحقيػؽ معػدالت نمػو مرتفعػة فػي عقػد التسػعينات،

يعػػود إلػػى أف الميػػاجريف السػػوفيات يتسػػموا بػػالخبرة وارتفػػاع مسػػتو التعمػػيـ وتحديػػدال فػػي مجػػاؿ اليندسػػة

والطب والخدمات االلكترونية والتقنية وافنتاجيػة وامػتالكيـ لتػراكـ رأس مػالي عػاؿ نسػبيال آنػذاؾ ،وتكفػي

افشارة ىنا أف عدد الميندسيف الذيف ىاجروا في عقد التسعينات إلى إسرائيؿ بمغ  96,600ميندسال فػي

مختم ػػؼ التخصص ػػات ،و 20,244طبيبػ ػال ،وى ػػـ س ػػاىموا ف ػػي نم ػػو الص ػػناعات عالي ػػة التكنولوجي ػػا ف ػػي
مجػػاالت متعػػددة عمػػى أرسػػيا صػػناعة األدوات الطبيػػة واألدويػػة وخػػدمات البحػػث والتطػػوير فػػي مجػػاؿ

الحاسػػوب واالتصػػاالت ،وقػػد اسػػتلمت إس ػرائيؿ تمػػؾ الطاقػػات ،إضػػافة لمطاقػػات التػػي وفرتيػػا الصػػناعات

العس ػػكرية والخبػ ػرات التػ ػي وفرى ػػا ك ػػذلؾ المي ػػاجروف الع ػػامموف ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ م ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة
األمريكية ،وتُعتبر تجربة إسرائيؿ في الصناعات عالية التقنية استنساخال لمتجربػة اليابانيػة التػي اعتمػدت
عمى التدخؿ الحكومي الذكي مف خالؿ تكثيؼ افنفاؽ لخمؽ ميػزة نسػبية لسػمعيا فػي قطػاع االتصػاالت
والحاسوب ،ودعـ االستثمارات عالية المخاطر التي ترتكز إلى الكثافة العممية ورأس الماؿ البشػري دوف
اعتبػػار لمربحيػػة والعائػػد فػػي بدايػػة المشػػروع ،حتػػى الوصػػوؿ إلػػى مرحمػػة افنتػػاج الواسػػع وتحقيػػؽ وفػػورات
الحجػػـ الػػذي يمكػػف مػػف المنافسػػة فػػي األس ػواؽ الدوليػػة ،ومنػػذ التسػػعينات اىتمػػت إسػرائيؿ بافنفػػاؽ عمػػى

البحث العممي والتطوير ،وتحتؿ المرتبة األولى عالميال في افنفاؽ عمى البحػث العممػي ،وقػد خصصػت
 %5,1مػػف ناتجيػػا المحمػػي عػػاـ 1965ـ ،ارتفعػػت ىػػذه النسػػبة إلػػى  %9,4عػػاـ 2009ـ متجػػاوزة بػػذلؾ
كػؿ الػدوؿ الصػناعية الكبػر فػي منظمػة التعػاوف والتنميػة االقتصػادية ،وحػاز  9عممػاء إسػرائيمييف عمػػى

جػػائزة نوبػػؿ ،ويبمػػغ عػػدد البػػاحثيف والعممػػاء الػػذيف يعممػػوف فػػي قطػػاع البحػػث العممػػي والتطػػوير ح ػوالي

 ،000،90وتُعتبػر إسػرائيؿ مػف الػػدوؿ ال ارئػدة فػي قػػدرة القطػاع الخػاص إضػافة لمدولػػة فػي خمػؽ صػػناعة
عاليػػة التكنولوجيػػا وتمويػػؿ ذاتيػػا مػػف أرباحيػػا و أرسػػماليا الخػاص ،حيػػث ارتفعػػت حصػػة القطػػاع الخػػاص

مف  %7,54عاـ 1990ـ إلى  %2،80عاـ 2011ـ (عاشور ،2014 ،ص.)583-582
لجاكؿ( :)4-8انفاؽ عمى لبحث لعممي ك لتطك في إا ئ ؿ
لمفت 2011-1990ـ با اعا لجا
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38,16 35,77 32,83 35,27 32,64 28,62 26,63 25,5 23,32 24,88 23,08 21,74 2,89
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عاطؼ أبك ا ؼ ،ط ،1لم ك لفماط ني لما اا

ويعود االىتمػاـ افسػرائيمي بالبحػث العممػي والتطػوير لثالثػة عقػود سػابقة فعػالف الدولػة ،حيػث

أعطت التعميـ العػالي دو الر مميػ الز ،حيػث تػـ ت سػيس الجامعػة العبريػة ال ارئػدة فػي الحقػؿ المعرفػي وتحديػدال

في العموـ افنسانية عػاـ 1924ـ ،رغػـ أف مؤسسػيا وايزمػاف ُيعتبػر عػالـ كيميػاء ،وخػالؿ فتػرة االنتػداب
البريطػاني وتحديػػدال األعػواـ 1941-1924ـ بمػغ عػػدد الطمبػػة الػػذيف تخرجػوا مػػف جامعػػة العبريػػة 304،7

طالبػ ػال ،م ػػنيـ  416تخصصػ ػوا ف ػػي البح ػػث العمم ػػي وى ػػي نس ػػبة مرتفع ػػة تقت ػػرب م ػػف  %6م ػػف مجم ػػؿ

الخريجيف ،وفي العاـ 1938ـ أنش ت الجامعة مكتبة احتػوت عمػى احتػوت عمػى زىػاء  000،35مجمػد،
وشػػكمت الكتػػب التػػي تعػػالج األدب العبػػري ح ػوالي  %15مػػف مجمػػؿ كتػػب المكتبػػة ،ثػػـ كتػػب الد ارسػػات

الييودية  ،%12ثـ األدب  ،%11ثـ العموـ االجتماعية  ،%10وفي العاـ 1948ـ ،ازدادت نسبة كتب

األدب العبػػري إل ػػى  ،%20ثػػـ الد ارس ػػات الييوديػػة بحػ ػوالي  ،%14ثػػـ الص ػػيدلة بحػ ػوالي  %10واألدب
 ،%9ثـ العموـ االجتماعية  ،%7واىتمت الجامعة العبرية بشكؿ كبير في الحقوؿ افنسانية مع إعطاء

أىمية لمعموـ األخر  ،أما بالنسبة لمدراسات العميا ،وتُشير معطيػات الجامعػة المنشػورة عػاـ 1948ـ أنػو
تخػػرج مػػف الجامعػػة  412طالبػال يحممػػوف درجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ افنسػػانية ،وطالب ػال يحممػػوف درجػػة
الماجستير في العموـ افنسانية ،و 311طالبػال فػي العمػوـ ،و 35طالبػال فػي العمػوـ الزراعيػة ،فيمػا حصػؿ

 84طالبال عمػى لقػب الػدكتوراه،كما أف االىتمػاـ بػالعموـ التطبيقيػة كػاف مطروحػال فػي المػؤتمر الصػييوني

عػػاـ 1902ـ ،حيػػث أنػػو فػػي العػػاـ 1908ـ تػػـ ش ػراء أ ارضػػي فػػي الكرمػػؿ مػػف خػػالؿ الصػػندوؽ القػػومي
الييػػودي وذلػػؾ فقامػػة مدرسػػة تكنولوجيػػة ييوديػػة فػػي حيفػػا ،وتػػـ ذلػػؾ فع ػالل فػػي العػػاـ 1924ـ حيػػث تػػـ
افتتاح معيد العموـ التطبيقية التخنيوف  ،وكذلؾ ت سيس معيد وايزماف لمعموـ عاـ 1934ـ ،وفي الفترة

 1979-1948ـ ،بمغ عدد الخريجيف مف الجامعات افسرائيمية 239,459طالبػال ،مػنيـ  15,206طالبػال
حاص ػػؿ عم ػػى درج ػػة الماجس ػػتير بنس ػػبة  ،%6,3و 5,289طالبػ ػال حاص ػػؿ عم ػػى درج ػػة ال ػػدكتوراه بنس ػػبة

 ،%2,2وتُعتبر العقود األولى مف إعالف إسرائيؿ ورغـ التحديات التي واجيت الدولة بخصوص قضػية
اسػػتيعاب الميػػاجريف الييػػود بمئػػات ايالؼ والتحديػػدات األمنيػػة ،إال أنيػػا شػػكمت ارفػػدال ميمػػا لرفػػع أداء
الجامعات والمستو البحثي عمػى مسػتو العػالـ ،حيػث اسػتطاعت إسػرائيؿ زيػادة الكػادر األكػاديمي فػي

الجامعػػات بشػػكؿ كبيػػر جػػدال ،مػػف  11محاضػ الر لكػػؿ مائػػة ألػػؼ نسػػمة عػػاـ 1950ـ ،إلػػى  134محاضػ الر
لكؿ مائة ألؼ في العاـ 1973ـ ،وعمى كؿ مميار شيكؿ نػاتج محمػي كػاف ىنػاؾ 7محاضػريف فػي العػاـ
1950ـ ،ازداد ىػػذا العػػدد إلػػى  26محاضػ الر لكػػؿ مميػػار شػػيكؿ نػػاتج محمػػي ،واسػػتطاعت إسػرائيؿ خػػالؿ
عقػديف أف تجنػػد عػػدد محاضػريف فػي الجامعػػات مقارنػػة بعػػدد السػػكاف أكثػر مقارنػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة

األمريكيػػة ،وتشػػير التقػػديرات أف عػػدد المحاض ػريف بالجامعػػات افس ػرائيمية بػػالتراجع منػػذ العػػاـ 2006ـ
بسبب ظاىرة ىجرة العقوؿ افسرائيمية لمخارج ،حيث يبمغ عدد افسرائيمييف البػاحثيف واألكػاديمييف الػذيف

يعممػػوف بالخػػارج عػػاـ  2006بق اربػػة  000،750شػػخص ،بعػػد أف كػػاف يت ػراوح مػػا بػػيف 350-300ألػػؼ،
كػػذلؾ فػػإف نسػػبة المحاض ػريف افس ػرائيمييف فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف عػػدد المحاض ػريف فػػي
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المجاالت(االقتصاد ،عموـ الحاسوب ،الفمسفة ،الكيمياء ،الفيزياء) في الجامعات افسرائيمية يشكؿ نسػبة

مرتفعة تبمغ  ،%19,52وفي العاـ 2013ـ حصؿ عالميف إسرائيمييف عمى جائزة نوبؿ في الكيمياء وىـ
محاضريف في جامعة كاليفورنيػا ،وبسػبب أىميػة تمػؾ العقػوؿ أقػرت حكومػة نتنيػاىو بإعػداد خطػة قوميػة

(مشروع النجوـ القومي) السترجاع العقػوؿ افسػرائيمية بالخػارج لمعمػؿ مجػدداُ بإسػرائيؿ ورصػدت ميزانيػة
لذلؾ بملت  3،1مميار شػيكؿ (ق اربػة  350مميػوف دوالر) ،نالػت ىػذه الخطػة نجاحػال بإعػادة  2000عػالـ
في الفترة 2014-2010ـ ،وبالنسبة لألبحاث المنشورة نشرت الجامعات افسرائيمية عاـ 2011ـ حوالي

 000،12مقاالل عممي وىو شػكؿ  %1مػف إجمػالي افنتػاج العممػي العػالمي ،وفػي الفتػرة 2011-2002
أنتجت إسرائيؿ قرابة  114,000مقاالل عمميال ،وأدرجت فػي المكػاف أؿ  22عمػى مسػتو دوؿ العػالـ مػف

حيػػث عػػدد المنشػػورات العمميػػة ،وبالمرتبػػة أؿ  13حسػػب مقػػاييس الجػػودة ،كػػذلؾ أدرجػػت إس ػرائيؿ فػػي

المرتب ػػة أؿ  15عم ػػى مس ػػتو الع ػػالـ م ػػف حي ػػث اقتب ػػاس ايخػ ػريف م ػػف مقاالتي ػػا العممي ػػة ،وذل ػػؾ بمع ػػدؿ
1,22اقتبػػاس لكػػؿ مقػػاؿ عممػػي ،ويشػػكؿ افنفػػاؽ عمػػى البحػػث العممػػي مػػف مجمػػؿ النػػاتج القػػومي فػػي

إسرائيؿ قرابة  ،%4وبمػغ افنفػاؽ عمػى البحػث العممػي فػي العػاـ  2012حػوالي 39,4مميػار شػيكؿ(ق اربػة
 10مميار دوالر) ولمقطاع الخاص دو اُر في ذلؾ ،وىنػاؾ تراجعػال فػي السػنوات األخيػرة لإلنفػاؽ الحكػومي
عمى البحث والتطػوير فػي الجامعػات ،حيػث تُعتبػر إسػرائيؿ مػف الػدوؿ اللربيػة األقػؿ إنفاقػال عمػى البحػث
العممي؛ مما أد ذلػؾ ليجػرة الكثيػر مػف العممػاء والبػاحثيف واألكػاديمييف إلػى الخػارج ،ويتضػح ذلػؾ مػف
تراجع نسبة المقاالت العممية المنشورة عػاـ  2002مػف  %1,25إلػى  %0,96فػي العػاـ 2011ـ ،وفػي

إسرائيؿ فإف مجمؿ افنفاؽ الحكومي عمى البحث العممي يشكؿ  %14مف مجمؿ افنفاؽ ،وفي المقابؿ
فإف نسبة مساىمة الشركات األجنبية مف مجمؿ افنفاؽ عمى البحث العممي والتطوير تصؿ إلى %66

وىػػي أعمػػى نسػػبة عالمي ػال بعػػد ايرلنػػدا والتػػي تبمػػغ  ،%70وتعتبػػر نسػػبة مسػػاىمة القطػػاع الحكػػومي مػػف

مجم ػػؿ افنف ػػاؽ عم ػػى البح ػػث العمم ػػي والتط ػػوير التكنول ػػوجي ى ػػي األق ػػؿ عالميػ ػال (مص ػػطفى،2014،ص

.)186-46

وحسب دراسة ُنشرت لمبنؾ المركػزي افسػرائيمي فػإف رأس المػاؿ البشػري قػد سػاىـ بنسػبة %40
مف النمو االقتصادي في إسرائيؿ ،حيث ذكر التقريػر أف النػاتج المحمػي افجمػالي لمفػرد فػي إسػرائيؿ قػد

ارتفع معدؿ  %1,8سنويال بيف األعواـ 2011-1974ـ ،وأوضحت الدراسة أف زيادة رأس الماؿ البشػري
كانػػت مسػػئولة عػػف  %40مػػف النمػػو فػػي النػػاتج المحمػػي افجمػػالي لمفػػرد ،أو فػػي مسػػتو معيشػػة الفػػرد
(المراقب االقتصادي واالجتماعي ماس  ،2015 ،ص)51

ومػػف خػػالؿ ىػػذه المؤشػرات الميمػػة فػػي البحػػث العممػػي والتطػػوير فػػي إسػرائيؿ ،يمكػػف القػػوؿ انػػو

حتػػى التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطيني فػػي إسػرائيؿ لػػـ يتطػػور فػػي سػػياؽ فمسػػطيني أو عربػػي ،بػػؿ تطػػور داخػػؿ

الجامعة افسرائيمية ،ويستمر التعميـ الفمسطيني بالتطور دخؿ أروقة التعميـ العالي افسرائيمي ،حتى أنػو
لـ تنش جامعة عربية فمسطينية داخؿ إسرائيؿ يمكف أف تشكؿ مركز جذب ثقافي وأكاديمي لمفمسطينييف
052

فػػي إس ػرائيؿ أو مكان ػال فنتػػاج الثقافػػة والبحػػث العممػػي رغػػـ وجػػود نسػػبة كبي ػرة مػػف سػػكاف إس ػرائيؿ عرب ػال،
وانعكس ذلؾ عمى القضية الفمسطينية عبر غياب مبادرات لتطوير عمـ اجتماع فمسطيني ،وكػذلؾ حتػى

أبحػػا ث تتعمػػؽ بد ارسػػة المجتمػػع الفمسػػطيني فػػي إسػرائيؿ ،فػػي الوقػػت الػػذي تزدىػػر فػػي إسػرائيؿ نظريػػات
صػػييونية فػػي عمػػـ االجتمػػاع واالنثروبولوجيػػا والروايػػة التاريخيػػة التػػي تخػػدـ المشػػروع الصػػييوني وبنػػاء

الدولة افسرائيمية ،ويعود ذلؾ لعدـ اىتماـ الفمسطينييف بإنشاء معاىػد لمتعمػيـ العػالي عمػى الػرغـ مػف أف
الييود قد أسسوا جامعات منذ عشرينات القرف العشريف (مصطفى ،2008 ،ص.)54
 -آثا لعمم

لامم

في لش ؽ

كاط عمى القتصاا اا ئ مي:

سػػاىمت العمميػػة السػػممية فػػي الشػػرؽ األوسػػط والتػػي انطمقػػت مػػف مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ 1991ـ،

وتكرسػػت بتوقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية اواس ػرائيؿ ،ثػػـ اتفاقيػػة وادي عربػػة بػػيف

األردف اواسرائيؿ عاـ 1994ـ،والتي قدمت فرصػة تاريخيػة فسػرائيؿ سػاعدتيا فػي قطػع شػوط كبيػر عػف
طريؽ االندماج في األسواؽ العالمية في آفاؽ العولمة ،وقبػؿ انطػالؽ العمميػة السػممية؛ عػانى االقتصػاد
افس ػرائيمي خ ػػالؿ عق ػػدي الس ػػبعينات والثمانينػػات م ػػف ث ػػالث عقب ػػات رئيسػػية حال ػػت ان ػػدماجيا بق ػػوة ف ػػي

االقتص ػػاد الع ػػالمي :األول ػػى ،ى ػػي المقاطع ػػة العربي ػػة الت ػػي كان ػػت تمن ػػع العدي ػػد م ػػف الش ػػركات األمريكي ػػة
واألوروبي ػػة م ػػف التعام ػػؿ م ػػع إسػ ػرائيؿ ،والثاني ػػة ،ع ػػدـ وج ػػود عالق ػػات دبموماس ػػية ب ػػيف إسػ ػرائيؿ وأفريقي ػػا

وخصوصال الصيف واليند ،والثالثة ،ىي أجواء عػدـ االسػتقرار التػي كرسػيا الصػراع العربػي -افسػرائيمي

في المنطقة ،بشكؿ جعؿ اقتصاد المنطقة (وضمنو االقتصػاد افسػرائيمي) مكانػال غيػر مالئمػال لالسػتثمار
األجنبي ،لقد قدمت العممية السممية فسػرائيؿ الفرصػة التاريخيػة لقطػع مسػافة كبيػرة فػي طريػؽ الػتخمص
مف ىذه العقبات الثالثة ،حيػث أعمػف مجمػس التعػاوف الخميجػي فػي أيمػوؿ عػاـ 1994ـ أف دولػو لػـ تعػد

معنيػػة بالعمػػؿ وفػػؽ قيػػود المقاطعػػة الثانويػػة فس ػرائيؿ ،ثػػـ فػػتح البػػاب أمػػاـ كثيػػر مػػف الشػػركات متعػػددة
الجنسيات كي تتعامؿ مع إسرائيؿ مف دوف أف تتعرض لخسارة األسواؽ العربيػة ،وخػالؿ عػاـ واحػد مػف

توقيع اتفاقية أوسمو ،أقامت إسرائيؿ عالقات دبموماسػية مػع  20دولػة ،وبعػد ذلػؾ اسػتمرت فػي عالقػات

مع بالد أخر في أسيا وأفريقيا ،ثـ أخذت الػدوؿ العربيػة تعقػد مػؤتمرات اقتصػادية مػع إسػرائيؿ لمتنسػيؽ
االقتصػادي عمػى الصػعيد افقميمػي ،ممػا أشػاع أجػواء مػف التفػاؤؿ ،وكػاف ذلػؾ سػببال رئيسػيال لزيػادة حجػػـ

االستثمارات في إسرائيؿ ،حيث ارتفع مف 5،0مميار دوالر قبؿ عممية التسوية إلى  4-3مميار دوالر بعد
عاـ مف عممية التسوية (النقيب ،2011،ص.)549-548

وبسبب المقاطعة العربية لمشركات التي تتعامؿ مع إسػرائيؿ ،بملػت خسػائر الشػركات األمريكيػة

عػػاـ 1993ـ ح ػوالي  400مميػػوف دوالر بسػػبب ضػػياع فرصػػيا االسػػتثمارية فػػي الػػدوؿ العربيػػة ،و140
مميوف دوالر بسبب تقيدىا ب حكاـ المقاطعة ،وبعد توقيع اتفاقيتي أوسمو ووادي عربة ،تضاعفت التجػارة

افسرائيمية وتحوؿ النمو االقتصػادي مػف سػمبي فػي الثمانينػات يصػؿ فيػو التضػخـ ألكثػر مػف %1000
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(بحساب سنوي) إلى نمو إيجابي في التسعينات يفوؽ كؿ معدالت النمو العربية ،حيث يتفوؽ االقتصاد

افسرائيمي بػ كثر مػف  20مػرة اقتصػاد األ ارضػي المحتمػة ،وكػذلؾ أكثػر مػف  15مػرة االقتصػاد األردنػي،
والذي أخػذ باالتسػاع خػالؿ السػنوات التاليػة لالتفاقيػات السػممية،وتمت سػنوات توقيػع اتفاقيػة أوسػمو تػدني

وتراجع واضح لمستو معيشة الفمسطينييف ،مقابؿ تحقيؽ إسرائيؿ ألقصى الفوائد والمكاسب االقتصادية

مف ذلؾ ،حيث تضاعفت الشركات التجارية العاممػة فػي إسػرائيؿ وزادت االسػتثمارات األجنبيػة وتطػورت
الص ػػناعة التكنولوجي ػػا المتط ػػورة ف ػػي إسػ ػرائيؿ،وفي الض ػػفة اللربي ػػة وقط ػػاع غػ ػزة زاد ت مع ػػدالت الفق ػػر

والبطالػػة ،وارتفعػػت حصػػيمة المسػػاعدات والمػػنح الخارجيػػة والتػػي زادت مػػف ارتيػػاف االقتصػػاد الفمسػػطيني
لالقتصاد افسرائيمي ،وعاـ 1995ـ ارتفعت االستثمارات افسرائيمية في الخارج بنسبة  ،%46واستمرت
تمػػؾ الزيػػادة ط ػواؿ السػػنوات الثالثػػة قبػػؿ أف تت ارجػػع خػػالؿ العػػاـ الثالػػث مػػف رئاسػػة نتنيػػاىو ،ثػػـ عػػادت

لالرتفاع لتصؿ في العاـ 2000ـ إلػى نسػبة  %7مػف إجمػالي النػاتج المحمػي افسػرائيمي ،وبػيف األعػواـ
1998-1993ـ ،ارتفع ػ ػػت ص ػ ػػادرات المنتج ػ ػػات التكنولوجي ػ ػػة المتط ػ ػػورة بنس ػ ػػبة  %15س ػ ػػنويال ،وبفض ػ ػػؿ
المقاطعة العربية مف الػدرجتيف الثانيػة والثالثػة عػاـ 1994ـ (بقػرار مػف جامعػة الػدوؿ العربيػة) ،انفتحػت

أبػواب عديػدة ،فانتقمػػت شػركات متعػػددة لمجنسػيات لمعمػػؿ فػي إسػرائيؿ بعػػد أف كانػت تفضػػؿ التعػاوف مػػع

الػػدوؿ العربيػػة فػػي السػػبعينات والثمانينػػات ،وفػػي تمػػؾ الفت ػرة تب ػوأت إس ػرائيؿ الم ارتػػب األولػػى عالمي ػال مػػف

حيث الثراء ،واستمرت صناعاتيا المتقدمة في اجتذاب استثمارات مف كبر الشركات متعددة القوميات،
وسمحت تمؾ االستثمارات بتشليؿ المياجريف الروس مػف أصػحاب االختصاصػات العاليػة ليتحولػوا إلػى

عنص الر مفيػدال بعػد أف كػانوا عبئػال ،ومػف عػاـ 1995ـ إلػى عػاـ 1999ـ ،ارتفػع النػاتج المحمػي افجمػالي
بنسبة  %37بينما لـ يزد عدد السكاف إال بنسبة  ،%10وتشير التقديرات أف إسرائيؿ قػد خسػرت بسػبب

 40عػػاـ مػػف المقاطعػػة العربيػػة ح ػوالي  40مميػػار دوالر (ج ػريس،2005 ،ص  ،(37-35وسػػابقال ونظ ػ الر
لتلملؿ رأس الماؿ الييودي في المؤسسات الماليػة األمريكيػة ،فشػمت الضػلوط وافمػالءات العربيػة التػي

فُرض ػػت عم ػػى المص ػػرؼ األمريك ػػي تش ػػيس ماني ػػاتف ف ػػي أي ػػار ع ػػاـ 1964ـ ،ورغ ػػـ إع ػػالف الع ػػرب

مقػػاطعتيـ ليػػذا المصػػرؼ الػػذي ُيعػػد وكيػػؿ ح ػواالت لمشػػروع سػػندات الػػديف افس ػرائيمي البونػػدس ،
رفض ىذا البنؾ إمالءات الدوؿ العربية ألف عدد كبير مف عمالءه ييود ،وعمى النقيض مف ذلػؾ وبعػد
الطفػ ػرة النفطي ػػة ع ػػاـ 1973ـ ،أص ػػبحت ال ػػدوؿ العربي ػػة بحاج ػػة لي ػػذه المص ػػارؼ أكث ػػر م ػػف حاج ػػة ى ػػذه

المصػػارؼ لمػػدوؿ العربيػػة ،وذلػػؾ لتوظيػػؼ الف ػوائض الماليػػة التػػي تكدسػػت بسػػبب ارتفػػاع أسػػعار الػػنفط،
وقبوؿ الدوؿ العربية التعامؿ باليورو دوالر(اليتسور،1998،ص .)132

وعميو فإف ثمار عممية التسوية السياسية تـ جنييا إسرائيميال ،ويتضح ذلؾ جمياُ مف خالؿ تحسف

أداء المؤشرات الكمية في االقتصاد افسرائيمي ،مقابؿ عدـ تحسػف ُيػذكر فػي اقتصػاديات الػدوؿ العربيػة،
والتي وضعت حدال لممقاطعة العربية ،وقامت بعقد مؤتمرات اقتصػادية بعنػواف القمػة االقتصػادية لمشػرؽ

األوسط وشماؿ أفريقيا  ،في كؿ مف الػدار البيضػاء (1994ـ) ،وعمػاف )1995ـ) ،والقػاىرة (1996ـ)،
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الدوحػػة )1997ـ)،وُنوقشػػت فػػي تمػػؾ المػػؤتمرات أوراؽ متعػػددة تضػػمنت مشػػاريع تعػػاوف إقميمػػي لبنػػاء مػػا
ُيسػػمى الشػػرؽ األوسػػط الجديػػد ،وبسػػبب ذلػػؾ ارتفػػع حجػػـ االسػػتثمارات األجنبيػػة فػػي إس ػرائيؿ مػػف 400
ممي ػػوف دوالر ع ػػاـ 1991ـ ،إل ػػى حػ ػوالي  3.6ممي ػػار دوالر ع ػػاـ 1996ـ ،مني ػػا  %70ف ػػي الص ػػناعات

االلكتروني ػػة ،وارتف ػػع متوس ػػط النم ػػو السػػػنوي م ػػف  %2.6ف ػػي الفتػ ػرة 1980-1976ـ إل ػػى  %6.8عػ ػػاـ
1995ـ ،واستمر النمو باالرتفػاع إلػى أف انخفػض فػي الفتػرة  1999-1997بسػبب األزمػة الماليػة لػدوؿ
جنوب شرؽ أسيا(أزمة النمور األسيوية) ،والتي ساىمت في تقميص حجـ الطمب الكمي ،وبسبب األزمػة
حدث ركػود اقتصػادي فػي إسػرائيؿ ظيػر بت ارجػع متوسػط نمػو النػاتج المحمػي افجمػالي مػف  %6.8عػاـ

1995ـ إلػ ػػى  %3.6عػ ػػاـ 1999ـ ،ويعػ ػػود ذلػ ػػؾ النفتػ ػػاح السػ ػػوؽ افس ػ ػرائيمي واندماجػ ػػو فػ ػػي األس ػ ػواؽ

العالمية،مما جعمػو أكثػر عرضػة لمػا يػدور فػي األسػواؽ مػف أزمػات ماليػة واقتصػادية ،حيػث أف مػا يزيػد

عف  100شركة مػف كبػر الشػركات افسػرائيمية العاممػة فػي حقػؿ الصػناعة التكنولوجيػة العاليػة high-
ُ techمدرج ػػة ف ػػي س ػػوؽ نيوي ػػورؾ المالي ػػة ،ومن ػػذ التس ػػعينات ح ػػدث تليػ ػرات كبيػ ػرة ف ػػي بني ػػة االقتص ػػاد

افسػرائيمي كت ارجػػع نصػػيب الز ارعػػة ،وارتفػػاع حصػػة الخػػدمات والتػػي تسػػتحوذ عمػػى أكثػػر مػػف  %70مػػف
مجمػػؿ االقتصػػاد افس ػرائيمي ،وتحػػوؿ االىتمػػاـ الص ػػناعي نحػػو التركيػػز عمػػى الصػػناعات ذات التقني ػػة
العالية والكثافة الرأسمالية ،وال سيما صناعة االلكترونيات (أجيػزة اتصػاالت -المعػدات الحربيػة والطبيػة

المع ػػدة أساس ػػا لمتص ػػدير) ،والت ػػي ش ػػكمت ق ارب ػػة  %30م ػػف الن ػػاتج الص ػػناعي افسػ ػرائيمي لع ػػاـ 1998ـ
(جموؿ ،2004 ،ص.)190-188

لجاكؿ ( :)4-9نص ب لقطاعا
لمؤش

القتصاا

مف لناتس لمحمي اجمالي في إا ئ ؿ

لمفت 2000-1980ـ

القتصاا

1980

1998

2000

الناتج المحمي افجمالي (مميار دوالر)

45,6

86,7

117

نصيب الزراعة مف الناتج افجمالي %

6,1

2,3

2,4

نصيب الصناعة والبناء مف الناتج افجمالي %

27,4

27,2

26,3

نصيب الخدمات مف الناتج افجمالي %

66,5

70,2

71,3

1254,5

2076,6

2273

نسبة العامميف في قطاع الزراعة مف إجمالي العامميف %

5,7

5,2

-

نسبة العامميف في قطاع الصناعة مف إجمالي العامميف %

29,5

28

-

نسبة العامميف في قطاع الخدمات مف إجمالي العامميف %

63,8

69,5

-

عدد العامميف باالقتصاد افسرائيمي ككؿ (بايالؼ)

لمصا  :جمكؿ ،ضك ف ،تأث

النتفاض لفماط ن

عمى القتصػاا لصػي كني ،ا اػ ضػمف كتػاب بعنػك ف أثػ النتفاضػ

عمى لك اف لصي كني ،مجم باحث لما اا  ،ب ك  ،لجميك
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لمبنان  ،2004 ،ص.191

 4.6القتصاا اا ئ مي في مطمع لق ف لحاام ك لعش ف (2014-2000ـ):

دخػػؿ االقتصػػاد افس ػرائيمي القػػرف الحػػادي والعشػريف بعػػد نحػػو عش ػرة أعػواـ مػػف النمػػو المسػػتمر

بمع ػػدالت عالي ػػة ،واعتم ػػد ى ػػذا النم ػػو عم ػػى ت ازي ػػد ُمتس ػػارع ف ػػي عممي ػػة تػ ػراكـ رأس الم ػػاؿ بش ػػقيو الم ػػادي

المتعاقبػة سياسػات اقتصػادية تيػدؼ فػي الدرجػة األولػى إلػى خمػؽ
والبشري ،اواتباع الحكومات افسرائيمية ُ
منػػاخ اسػػتثماري ُيش ػػجع رأس المػػاؿ المحم ػػي واألجنبػػي عمػػى االس ػػتثمار وافنتػػاج والتج ػػارة ،حيػػث حق ػػؽ
االقتصػػاد افس ػرائيمي فػػي األربػػاع الثالثػػة مػػف عػػاـ 2000ـ نم ػوال عالي ػال فػػي كػػؿ المجػػاالت ،وبػػدأت ىػػذا
النمو بالتدىور بسبب االنتفاضة الفمسطينية فػي أواخػر 2000ـ ،والتػي تسػببت بحػدوث ركػود اقتصػادي

شديد ،تجمى بتراجع حجـ االستثمارات ،وتقمص قطػاع السػياحة وتنػاقص عػدد السػياح إلػى النصػؼ قبػؿ
االنتفاضة ،وتدني معدؿ االسػتثمار فػي معظػـ القطاعػات االقتصػادية ،وأشػارت التقػارير االقتصػادية أف
حجـ االستثمار في العاـ  2001قد تقمص بحدود النصػؼ عمػا كػاف عميػو سػنة 2000ـ ،وفػي النصػؼ

األوؿ مػػف عػػاـ 2002ـ بمػػغ مجمػػوع االسػػتثمارات األجنبيػػة فػػي إس ػرائيؿ  600مميػػوف دوالر ،فػػي مقابػػؿ
 8،1مميػػار دوالر لػػنفس الفت ػرة مػػف عػػاـ 2001ـ ،كػػذلؾ ارفػػؽ ذلػػؾ ارتفػػاع حجػػـ االسػػتثمار افس ػرائيمي
بالخػػارج مػػف  400مميػػوف دوالر عػػاـ 2001ـ إلػػى  1,8مميػػار دوالر عػػاـ  ،2002وشػػكمت االنتفاضػػة

ضػػلطال عمػػى االقتصػػاد افسػرائيمي ،حيػػث بملػػت خسػػائر االقتصػػاد افسػرائيمي حتػػى نيايػػة العػػاـ 2001

ح ػوالي 2,7مميػػار دوالر ،وفػػي العػػاـ األوؿ مػػف انتفاضػػة األقصػػى بملػػت الخسػػائر االقتصػػادية ضػػعؼ
خسائر إسرائيؿ في العاـ األوؿ مف االنتفاضة األولى 1989-1988ـ (النقيب ،2011 ،ص.)550

شػػيدت الفت ػرة مػػف  2014-2000عػػددال مػػف المتلي ػرات التػػي أثػػرت عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي،

ويمكف حصرىا بالنقاط التالية:

أ -نػػػاالع النتفاضػػػ لفماػػػط ن

لثان ػػػ أك خػػػ لعػػػاـ 2000ـ :ترتػػب عمػػى االنتفاضػػة الفمسػػطينية

تحقي ػػؽ االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي لخس ػػائر قُػػدرت نياي ػػة الع ػػاـ  2001بح ػػدود  12,1ممي ػػار دوالر ،ك ػػاف
نصيب قطاع السياحة 6,5مميار دوالر بسبب تردي الوضع األمني ،وقطاع البناء ُمني قطاع البناء

بخس ػ ػػائر قُ ػ ػػدرت ب ػ ػ ػ 2,8ممي ػ ػػار دوالر ،والقط ػ ػػاع الز ارع ػ ػػي خس ػ ػػر 0,5ممي ػ ػػار دوالر للي ػ ػػاب العم ػ ػػاؿ
الفمسطينييف ،الذيف انخفػض عػددىـ افجمػالي مػف  115,000عامػؿ قبػؿ انػدالع االنتفاضػة الثانيػة
عاـ  2000ـ إلى  14,100عامؿ عاـ  ،2001وتراجعت الصادرات الفمسطينية بحػدود  2,4مميػار

دوالر (عاش ػػور،2012ص  ،)33وقُ ػػدرت خس ػػارة الف ػػرد افسػ ػرائيمي بنح ػػو  %2,9م ػػف دخم ػػو لس ػػنة
 2001قياسال بسنة 2000ـ ،و %3لسنة 2002ـ قياسال بسنة  ،2001وتسببت تمؾ الخسائر بتراجع

معدؿ األجور الحقيقية ،إذ تناقص متوسط أجرة الفرد فػي سػنة 2001وسػنة  2002بمقػدار ،%5,4
وتراجعػ ػػت االس ػ ػػتثمارات بنسػ ػػبة  %2,6س ػ ػػنة  ،2001و %8لسػ ػػنة  ،2002وت ارج ػ ػػع عػ ػػدد الس ػ ػػياح

األجانػػب مػػف  225,000سػػائح فػػي العػػاـ  2000سػػاىموا بإضػػافة مميػػار دوالر لمي ػزاف المػػدفوعات

056

التجػػاري ف ػػي إسػ ػرائيؿ إل ػػى  50,000س ػػائح عػػاـ  2002وأض ػػافوا نص ػػؼ ممي ػػار دوالر أي متراجعػ ػال
بمقدار النصؼ (النقيب،2003،ص .)52-51

وف ػ ػػي األعػ ػ ػواـ 2004-2001ـ ،وحس ػ ػػب معطي ػ ػػات المجن ػ ػػة الفرعي ػ ػػة لممص ػ ػػالح الص ػ ػػلر ف ػ ػػي

الكنيسػػت ،أغمقػػت إس ػرائيؿ مػػا يقػػارب  150ألػػؼ مصػػمحة تجاريػػة صػػليرة ومتوسػػطة تعػػاني مػػف الركػػود
االقتصػػادي ،كػػذلؾ فقػػدت بورصػػة تػػؿ أبيػػب  %30مػػف قيمتيػػا عػػاـ  2001ويعػػود ذلػػؾ لحالػػة الركػػود
االقتصػػادي التػػي عانػػت منػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بسػػبب أزمػػة التكنولوجيػػا والتقنيػػة حيػػث تػػدىور
مؤشػر ناسػداؾ ألسػيـ الشػركات التكنولوجيػا فػي بورصػة نيويػورؾ ،حيػث تتػداوؿ فػي ىػذه البوصػة أسػيـ

لعشرات الشركات افسرائيمية ،وخسػارة البورصػة تعػود وبشػكؿ كبيػر لألزمػة الماليػة فػي الواليػات المتحػدة

األمريكية(جموؿ ،2444 ،ص.)204-203

ب -أحػػػا ث  11اػػػبتمب ك نفجػػػا فقاعػػػ أاػػػيـ لشػػػ كا

لتكنكلكج ػػػ لمؤشػػػ نااػػػا ؾ

م كػػػي

عػػػاـ :2001حيػػث انخفضػػت واردات الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف إس ػرائيؿ ،وأثػػرت سػػمبال عمػػى
السػػياحة الوافػػدة منيػػا إلػػى إسػرائيؿ بسػػبب أحػػداث 11سػػبتمبر ،وتسػػببت أزمػػة ناسػػداؾ لحػػدوث ركػػود
اقتصادي في أسواؽ الواليات المتحدة األمريكيػة ،والتػي تعػد أكبػر مسػتورد لمسػمع افسػرائيمية ،و ارفػؽ

ذلؾ تدىور في االقتصاد افسرائيمي والذي لػـ يحقػؽ نمػوال مرتفعػال عػاـ 2002ـ ،حيػث بملػت النسػبة
 %3,6ممػ ػػا رفػ ػػع البطالػ ػػة إلػ ػػى  ،%10,3وارتفػ ػػاع التضػ ػػخـ إلػ ػػى  ،%6,5كػ ػػذلؾ ارتفعػ ػػت األعبػ ػػاء

األمنيػػة ،وارتفعػػت النفقػػات الحكوميػػة افجماليػػة عػػاـ  2001عػػف عػػاـ  2000بمبمػػغ 15,978مميػػوف

دوالر ،منيػػا  7,287مميػػوف دوالر لمنفقػػات العسػػكرية ،ممػػا سػػاىـ بارتفػػاع العجػػز المحمػػي لمموازنػػة
العامة مف  %3,6مف الناتج المحمي افجمالي عاـ 2001إلى  %5,6عاـ  ،2002تمػؾ المتليػرات

(عاشور،2012،ص )35-34

ت -شف إا ئ ؿ لمح ب لاااا "حػ ب لبنػاف تمػك 2006ـ" :أحػدثت الحػرب افسػرائيمية عمػى لبنػاف
أض ػرار جمػػة وخسػػائر اقتصػػادية فادحػػة عمػػى المسػػتوييف القطػػري والفػػردي افس ػرائيمي ،حيػػث بملػػت

تكمفػػة الحػػرب  24مميػػار شػػيكؿ (ق اربػػة  6مميػػار دوالر) ،منيػػا ح ػوالي  7,5مميػػار شػػيكؿ مصػػاريؼ

األمػػف المباش ػرة ،ممػػا أد إلػػى أف تقػػوـ الحكومػػة افس ػرائيمية بتقمػػيص مبمػػغ  2مميػػار شػػيكؿ (والػػذي
يشػػكؿ  )%9مػػف ميزاني ػػات الػػو ازرات المختمفػػة لمع ػػاـ 2006ـ ،وذلػػؾ لتمويػػؿ نفق ػػات جيػػاز األم ػػف،
ووصمت األضرار االقتصػادية المباشػرة وغيػر المباشػرة إلػى أكثػر مػف  6مميػار شػيكؿ ،وترتػب عميػو

فقداف  %6،1مف الناتج القومي أي أكثر مف  10مميار شيكؿ(قرابة 2,5مميػار دوالر) بسػبب فقػداف
المنت ػػوج وع ػػدـ حض ػػور العم ػػاؿ ألم ػػاكف عممي ػػـ ،،وفق ػػداف  2ممي ػػار ش ػػيكؿ م ػػف دخ ػػؿ الدول ػػة م ػػف

الضػ ػرائب ،ك ػػذلؾ أدت الح ػػرب عم ػػى لبن ػػاف إل ػػى إلح ػػاؽ أضػ ػرار اقتص ػػادية جم ػػة ف ػػي أسػ ػواؽ الم ػػاؿ
افسرائيمية والتي فقدت مالييف الدوالرات ،إذ أف مؤشرات األسيـ الرئيسػية قػد انخفضػت بنسػبة %8

فػػي شػػير يونيػػو مقارنػػة بالشػػيور مػػا قبػػؿ الحػػرب ،وفقػػدت أسػػيـ بعػػض الشػػركات حػوالي  %22مػػف
057

قيمتيا ،وفي المقابؿ ارتفعت أسعار أسيـ بعض الشػركات (وىػي مػف كبػر الشػركات والتػي تمػارس
معظػػـ األنشػػطة االقتصػػادية) بحػػدود تتػراوح بػيف  %32-18خػػالؿ فتػرة الحػػرب ،أمػػا األضػرار التػػي

ُمنيت بيػا قطاعػات االسػتثمار فيػي تػتمخص فػي عػدـ قػدرتيـ بتقػدير الخسػائر الفادحػة الناتجػة عػف
الحرب ،بما في ذلؾ األضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية ،أما الخسائر اليومية ،حيث بملػت
250مميػػوف شػػيكؿ كخسػػائر ألصػػحاب المنشػػات الصػػليرة والباللػػة  130ألػػؼ منش ػ ة تجاريػػة ،أمػػا
أصحاب المنشات الكبيرة فقد خسرت يوميال  230مميوف شيكؿ (جريس،2006،ص .)60-55

ث ( -لح ب عمى غ 2009-2008ـ ،م لمال لعالم ُ :)2008يعتبػر العػاـ  2009مػف أكثػر
األعواـ أىمية في االقتصاد افسرائيمي بسبب اندالع األزمة المالية العالمية  2008ـ والتي تحولت
ألزم ػػة اقتص ػػادية عالمي ػػة ،وك ػػذلؾ ش ػػف ح ػػرب اس ػػتمرت  22يومػ ػال عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ،حي ػػث أش ػػارت

التقارير افسرائيمية أف االقتصاد افسرائيمي قد ُمنػي بخسػائر قػدرت بحػوالي 10,4مميػار شػيكؿ(2,6
مميار دوالر) ،تمؾ الخسائر قد أثرت عمى بعض المؤشرات االقتصػادية الكميػة لمعػاـ 2008ـ ،تمثػؿ
ذلػػؾ برفػػع معػػدؿ العجػػز فػػي الميزانيػػة اواضػػعاؼ القػػوة الش ػرائية لمشػػيكؿ ،فض ػالل عػػف خسػػائر كبي ػرة
لممصػػانع والمشػػاريع فػػي المنػػاطؽ التػػي تعرضػػت فطػػالؽ قػػذائؼ صػػاروخية مػػف قطػػاع غػزة ،ورغػػـ
تمؾ الخسائر إال أف الحكومة افسرائيمية استمرت في افنفاؽ عمى االستيطاف ،وبملت تمػؾ النفقػات

عػػاـ  2008ح ػوالي  35ممي ػػار شػػيكؿ (أي 8,4ممي ػػار دوالر) وتشػػمؿ تمػػؾ النفق ػػات إقامػػة الوح ػػدات

السكنية الجديدة ،شػؽ الطػرؽ اوانشػاء المشػاريع الصػناعية وتمويػؿ افعفػاءات الضػريبية التػي يتمتػع
فييػػا المسػػتوطنوف ،ويػػذكر أف نصػػيب الفػػرد فػػي إس ػرائيؿ مػػف افنف ػاؽ الحكػػومي فػػي المسػػتوطنات

اليي ػ ػػودي ف ػ ػػاؽ نص ػ ػػيب الف ػ ػػرد داخ ػ ػػؿ إسػ ػ ػرائيؿ ع ػ ػػاـ 2008بنح ػ ػػو  1,500دوالر (جػ ػ ػريس،2009،
ص ،)106،124أما ت ثيرات األزمة المالية في إسرائيؿ فكانت محدودة ،حيث بدأت أسػعار األسػيـ
ومؤشرات أسواؽ الماؿ باالرتفاع بشكؿ حاد ،منذ بداية النصؼ الثاني مف  ،2009ومع نياية العاـ

كاف مؤشر تؿ أبيب  100أدنى بنسػبة  %15فقػط عمػا كػاف عميػو نيايػة العػاـ  ،2007وىػي األقػؿ
تراجع ػاُ مقارنػػة ب س ػواؽ الع ػػالـ المتقػػدـ ،وكانػػت عمميػػة االنتع ػػاش فػػي إس ػرائيؿ ىػػي األس ػػرع،وحققت
البورصة افسرائيمية أفضؿ أداء في العاـ  ،2009حيث ارتفع سوؽ سندات الديف بنسبة  %30بعد
ىبوطو بنسبة  %15عاـ2008ـ ،ويمكف القوؿ أف المنظومات المالية في إسرائيؿ لػـ تواجػو انييػا الر
عمى غرار ما واجيتو ىذه المنظومات في سائر أنحاء العػالـ ال أرسػمالي ،ممػا يعنػي تخطػي إسػرائيؿ

لألزمة المالية العالمية (جريس،2010،ص )146-144

ج -لح ػ ب عمػػى قطػػاع غ ػ نػػكفمب  :2012شػػكمت حػػرب (2012اسػػتمرت  8أياـ)حمقػػة مػػف ص ػراع
طويػػؿ ولكنػػو مكثػػؼ بالمقػػاييس العسػػكرية بػػيف إس ػرائيؿ وقطػػاع غ ػزة ،حيػػث بػػدأ ص ػراع إس ػرائيؿ مػػع

قط ػػاع غػ ػزة ي خ ػػذ ش ػػكالل مختمفػ ػال بع ػػد س ػػقوط أو ؿ قذيف ػػة ى ػػاوف عم ػػى غ ػػوش قطي ػػؼ وأوؿ قذيف ػػة

صاروخية (قساـ)عمى جنوب إسرائيؿ عػاـ 2001ـ ،مػع بدايػة تصػاعد االنتفاضػة الفمسػطينية،حيث
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ت ازي ػػدت ع ػػدد الق ػػذائؼ الت ػػي أطمقتي ػػا المقاوم ػػة الفمس ػػطينية م ػػف  4ق ػػذائؼ ع ػػاـ 2001إل ػػى 24ع ػػاـ

 ،2002ثـ بملت 155صاروخاُ عاـ  ،2003ووصمت إلى  281صاروخال عاـ 2004ـ،ومنذ عممية

االنفصػػاؿ آحػػادي الجانػػب فػػي آب  ،2005شػػنت إسػرائيؿ سػػت عمميػػات عسػػكرية ضػػد قطػػاع غػزة،
وأطم ػػؽ الفمس ػػطينييف من ػػذ نيس ػػاف  2001وحت ػػى ن ػػوفمبر  2012حػ ػوالي 361،7قذيف ػػة صػػػاروخية،

واستشػػيد فػػي تمػػؾ الفت ػرة 717،4فمسػػطيني ،مقابػػؿ مقتػػؿ  59إس ػرائيميالُ ،سػػمي ىػػذا التصػػعيد بعمػػود
السػػحاب  ،Pillar of Defenseواسػػتخدمت إس ػرائيؿ ألوؿ م ػرة منظومػػة القبػػة الحديديػػة والت ػي
اعترضت  421صاروخال أطمؽ عمى التجمعات السكنية في جنوب إسرائيؿ ،وتصؿ تكمفة الصاروخ

الواح ػػد  000،50دوالر ،قام ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة بتموي ػػؿ مش ػػروع القب ػػة الحديدي ػػة ع ػػاـ
2009بمبمػػغ 204مميػػوف دوالر ،و 677مميػػوف دوالر عػػاـ  ،2012ولػػـ يكػػوف ليػػذه الحػػرب وحسػػب
تقريػػر البنػؾ المركػػزي افسػرائيمي أي آثػػار جوىريػػة فػػي نمػػو االقتصػػاد افسػرائيمي ،وكانػػت الخسػػائر
متدنيػػة ولػػـ تػػؤدي لتبػػاطؤ فػػي النػػاتج المحمػػي ،وأكثػػر القطاعػػات ت ػ ث الر كانػػت حركػػة السػػياحة التػػي

تراجعػػت خػػالؿ الثمانيػػة أيػػاـ بحػػدود  ،%25والتػػي تراجعػػت عمػػى مسػػتو العػػاـ  2012ككػػؿ بحػػدود
(%12مصطفى،2012،ص .)69-63

وبملت التكمفة المباشرة لعممية عمود السحاب (نفقات عسكرية ومدنيػة) حػوالي  3مميػار شػيكؿ،

حي ػػث وص ػػمت تكمف ػػة القت ػػاؿ  5،1ممي ػػار ش ػػيكؿ م ػػف بيني ػػا تفعي ػػؿ الق ػػو العس ػػكرية ،وتجني ػػد االحتي ػػاط
والػػذخائر(قػػررت الحكومػػة افس ػرائيمية تجنيػػد  75ألػػؼ جنػػدي احتيػػاط لمػػدة ال تقػػؿ عػػف 10أيػػاـ ،وتصػػؿ
تكمفتيـ إلى  24مميوف شيكؿ يوميال ،وىذا المبمغ ال يتضمف كمفة رجؿ االحتيػاط الناتجػة مػف تليبػو عػف

مكاف عممو) ،أمػا نفقػات صػد اليجمػات شػممت اسػتعماؿ القبػة الحديديػة والتػي تقػوـ بػإطالؽ صػاروخيف
مضػػاديف العت ػراض الصػػاروخ الفمسػػطيني تكمفػػة كػػؿ واحػػد منيػػا ح ػوالي  000،200شػػيكؿ ،إضػػافة إلػػى

النفقات االعتيادية ،مثؿ تكمفة ساعة الطائرة الصليرة بدوف طيار في الجو ،والتي تُقدر بحوالي 700،5
شػػيكؿ ( 500،1دوالر) ،وتكمفػػة سػػاعة المروحيػػة فػػي الجػػو ،والتػػي تُقػػدر بنحػػو  19ألػػؼ شػػيكؿ(000،5

دوالر) ،وكمفة ساعة الطائرة القتاليػة فػي الجػو ،والتػي تُقػدر بالمتوسػط  42ألػؼ شػيكؿ(000،11دوالر)،
بملػت تكمفػػة صػد اليجمػػات  500مميػوف شػػيكؿ ،وعميػػو فػإف التكمفػػة المباشػرة بملػػت  2مميػار شػػيكؿ وىػػو
يشػػكؿ  %5م ػػف ميزاني ػػة ال ػػدفاع لع ػػاـ  ،2012ارف ػػؽ تم ػػؾ العممي ػػة العس ػػكرية خس ػػارة ف ػػي الن ػػاتج المحم ػػي

افجمػػالي بملػػت  ،%0,3وىػػو مػػا يعػػادؿ 1,8مميػػار شػػيكؿ ،وأبػػرز القطاعػػات التػػي ُمنيػػت بالخسػػائر ىػػي
الس ػػياحة ،والت ػػي قُ ػػدرت خس ػػائرىا بحػ ػوالي 0,9ممي ػػار ش ػػيكؿ ( 0,25ممي ػػار دوالر) ،وخس ػػرت الش ػػركات
والمصانع والمحاؿ التجارية ما قيمتو 5،0مميار دوالر ،وتعطؿ عػف العمػؿ أكثػر مػف  %80مػف الم ارفػؽ

االقتصادية في جنػوب إسػرائيؿ فػي البمػدات المحاذيػة لقطػاع غػزة بػ وامر مػف الجػيش افسػرائيمي ،وعمػى

أثػػر ذلػػؾ قمصػػت الحكومػػة افس ػرائيمية ميزانيػػة العػػاـ  2013بمقػػدار  17-15مميػػار شػػيكؿ فػػي النفقػػات،
وزيادة عبء الضريبة بمقدار 3مميار شيكؿ ،ورفع ضريبة القيمة المضافة مف  %17إلى  ،%18حيث
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أف ك ػػؿ  %1ض ػ ػريبة قيم ػػة مضػػػافة ي ػػدر لمماليػػػة افسػ ػرائيمية مبمػ ػػغ  4ممي ػػار ش ػػيكؿ (ج ػ ػريس،2013 ،

ص.)172-170

أظيرت الحرب افسرائيمية عمى قطاع غزة في نػوفمبر  ،2012ت ازيػد الػدعـ افي ارنػي لممنظمػات

الفمسطينية المعارضة لمتسوية السياسية (حماس ،الجياد افسالمي) ،وقدرتيا عمى إحباط اتفاؽ أوسػمو،

ويعػػود ذلػػؾ لحسػػاباتيا الجيػػو سياسػػية ،حيػػث أظيػػرت إي ػراف فػػي أكثػػر مػػف مناسػػبة قػػدرتيا عمػػى تشػػكيؿ

أجنػدة األمػػف افقميمػي حربػال وسػػممال عبػر المواجيػػات العسػػكرية التػي يخوضػػيا حمفػػاء إيػراف مػػع إسػرائيؿ:

حزب اهلل سنة  ،2006وحركة حماس والجياد افسالمي عاـ 2009-2008ـ ،وعبر سيطرة إيراف عمى
مضيؽ ىرمز الذي يمر منو نحو  %35مف استيالؾ العالـ لمطاقػة ،حيػث تسػتطيع إيػراف عبػر تحالفيػا
م ػػف المنظم ػػات الفمس ػػطينية والمبناني ػػة (ح ػػزب اهلل ،حم ػػاس ،الجي ػػاد افس ػػالمي) ى ػػز ركيزت ػػي المص ػػالح

األمريكي ػػة ف ػػي المنطق ػػة ،ت ػػدفؽ ال ػػنفط م ػػف مض ػػيؽ ىرم ػػز و أم ػػف إسػ ػرائيؿ  ،وبالت ػػالي تس ػػتطيع إيػ ػراف
المفاوضة بش ف مقايضة كبػر مػع واشػنطف تضػمف األخيػرة مصػالحيا ولطيػراف قيادتيػا بضػوء أخضػر

أمريكػي ،والمحفػػز عمػى ىػػذه المقايضػػة ىػو الممػػؼ النػػووي افي ارنػي ،الػػذي يػػدفع واشػنطف والػػدوؿ العربيػػة
إلػػى الجمػػوس لمفاوضػػة إي ػراف بلػػرض منعيػػا مػػف امػػتالؾ السػػالح النػػووي ،والػػذي يعرقػػؿ الحػػؿ ليسػػت

التفص ػػيالت التقني ػػة والقانوني ػػة لممم ػػؼ ،اوانم ػػا ال ػػثمف افقميم ػػي الكبي ػػر ال ػػذي تري ػػد طيػ ػراف انت ازع ػػو فػ ػػي
المفاوضػػات عبػػر الػربط بػػيف الممػػؼ النػػووي والنفػػوذ افقميمػػي ،وخصوصػػا بعػػد إمسػػاكيا بػػورقتي مضػػيؽ
ىرمز والقضية الفمسطينية(ىالؿ،2013،ص .)149-148
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ضا قطاع غ ( كل ك -أغاطس) :2014

تُعتبر العممية العسكرية افسرائيمية ضد قطاع غزة في يوليو2014،والتي ُعرفت بعممية الجرؼ
الصامد ،والتي استمرت لمدة  51يوـ ىي األعنؼ منذ الحرب افسرائيمية بمبناف عاـ 1982ـ ،وبالنسبة
لتػ ثيرات الجػػرؼ الصػػامد عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي فإنيػػا تعبػػر عػػف نفسػػيا فػػي ثػػالث م ارحػػؿ أساسػػية:

المسػاىـ فػي القتػاؿ ،واألضػرار
انخفاض النشاط االقتصادي ،وفقداف الناتج المحمػي ،وافنفػاؽ العسػكري ُ
فػػي المخ ػػزوف والممتمكػػات ،حي ػػث أدت العمميػػة العس ػػكرية إلػػى خس ػػارة فػػي افنت ػػاج بسػػبب التلي ػػب ع ػػف
العمؿ ،وانخفاض الطمب وخصوصا السػياحة الداخميػة والخارجيػة وخػدمات المطػاعـ والترفيػو ،والمسػاس
بالعمميػة افنتاجيػػة ،وتوقػؼ الػػرحالت الجويػة جزئيػال فػي مطػػار بػف غوريػػوف والػذي مػػس أيضػال باألنشػػطة

االقتصادية األخر  ،وتكمفة الخسارة تتراوح بيف  %12-10مف حجـ افنتاج اليومي ،وعمى افتػراض أف

الناتج المحمي افسرائيمي قد بمغ في العاـ  2014بحوالي 1,05تريميوف دوالر (ق اربػة 291مميػار دوالر)،
ويبمغ الناتج اليومي في إسرائيؿ  4,2مميار شيكؿ (ىناؾ  248يػوـ عمػؿ سػنويال) ،وعمػى أسػاس أف 43

يوـ ىي مف تتمقى خسارة إنتاجية ،فإف خسائرىا وفقػال لخسػائرىا اليوميػة قػد تراوحػت مػا بػيف  7،%1إلػى

 %4،3مف المنتوج السنوي ،وحقؽ النمو االقتصػادي افسػرائيمي تراجعػال بشػكؿ محػدود (بقػي عنػد حػدود
 )%3بسػػبب الحػػرب عمػػى غ ػزة ،حيػػث فقػػد النػػاتج ق اربػػة ثمثػػي الزيػػادة ف ػي النػػاتج السػػنوي ،وتمثػػؿ ذلػػؾ
بحدوث تباطؤ في نمو الناتج ،رافقو ضعؼ في سػعر صػرؼ الػدوالر ليبمػغ عنػد 58،3شػيكؿ لكػؿ دوالر

عند بداية سبتمبر  ،2014ولـ يت ثر سوؽ الماؿ افسػرائيمي مػف الحػرب حيػث ارتفػع فػي البدايػة وبعػدىا
ىبط بالنسبة لمستواىا قبؿ العممية العسكرية ،وفي بداية سبتمبر (أي بعد خمس أيػاـ مػف توقػؼ العمميػة

العسكرية) ارتفػع مؤشػر تػؿ أبيػب بنسػبة  %2,4عػف مسػتواىا عشػية العمميػة ،أشػار تقريػر لػو ازرة الماليػة
افس ػرائيمية أف تكمفػػة العمميػػة العسػػكرية تت ػراوح بػػيف  5-4مميػػار شػػيكؿ ،وبسػػبب الحػػرب طالػػب الجػػيش
افسرائيمي بزيادة ميزانيػة األمػف لمعػاـ  2015بحػدود  11مميػار شػيكؿ،وعمى الػرغـ مػف اليبػوط الحقيقػي

لإلنفػاؽ األمنػي مػػف حيػث النػاتج المحمػػي افجمػالي مػف  %30فػػي بدايػة السػبعينات وحػوالي %25-20
ف ػػي الثمانين ػػات ،وحػ ػوالي  %6ف ػػي الس ػػنوات األخيػ ػرة المرافق ػػة لمعممي ػػة الس ػػممية ،إال إف إسػ ػرائيؿ ووفقػ ػال
لتصنيؼ البنؾ الدولي لمسنوات 2013-2009ـ ىي الدولة ذات تكمفة افنفاؽ األمني الرابعػة فػي العػالـ

(بعد ُعماف ،السػعودية وأفلانسػتاف) إذ تبمػغ  %5,6مػف مجمػؿ النػاتج المحمػي افجمػالي ،فػي حػيف تبمػغ

في الواليات المتحدة األمريكية ىو  ،%3,8وفي بريطانيا وفرنسا حوالي (%2,3بروـ ،كورتس،2015 ،

ص)147-143

وتُشػػير بعػػض التقػػديرات الرسػػمية أف أثمػػاف الحػػرب بالنسػػبة لالقتصػػاد افس ػرائيمي تُقػػدر بح ػوالي
 13مميار شيكؿ(أي نحو 4مميار دوالر) ،وبملت كمفة المجيود الحربي المباشر نحو ثمثي ىذه األثماف،
والثمث الثالث ىو خسارة المرافؽ االقتصادية ،وانخفاض حجـ افنتاج وتدني النمو االقتصادي بنسبة ال

تتعد أؿ  %0,5في العاـ  2014مقارنة بالعاـ ( 2013عواودة ،2014 ،ص.)42
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وفي ىذه العممية العسكرية أطمقت المقاومة الفمسطينية أكثر مف  4,500صاروخ وقذيفة ،بينمػا

ىاجمػػت إسػرائيؿ حػوالي أكثػػر مػػف  4,800مػرة فػػي قطػػاع غػزة ،وأطمقػػت حػوالي  50ألػػؼ قذيفػػة مدفعيػػة
عمى القطاع ،مقارنة مع  8آالؼ قذيفة عاـ ( 2009أبو سيؼ ،مصطفى ،2014 ،ص.)45

أمػػا مجمػػوع الخسػػائر االقتصػػادية المباشػرة وغيػػر المباشػرة التػػي لحقػػت بالقطػػاع االقتصػػادي فػػي

قطاع غزة ،فقدرت حسب المرصد األورومتوسطي بنحو 6،3مميػار دوالر ،فػي حػيف أف مصػادر رسػمية
في و ازرة األشلاؿ العامػة وافسػكاف وو ازرة االقتصػاد الػوطني فػي الحكومػة الفمسػطينية قػد قػدرت إجمػالي

الخسائر في حدود  8-6مميار دوالر (رجب وآخروف ،2014 ،ص.)35
لجاكؿ ( :)4-11تقا

اا ئ م

الك حصاال

عمى قطاع غ خالؿ
لمنشأ

لخاائ ك ض

لمباش

لناجم عف العتا ال

عك ـ  ( 2014 ،2012 ،2008لخاائ بالمم كف اكال )
2008-2009

2014

2012

لب اف

لعاا

لتكمف

لعاا

لتكمف

لعاا

لتكمف

منازؿ مدمرة بشكؿ كمي

4036

232

298

17

1080

403

منازؿ مدمرة بشكؿ جزئي

11514

82

8000

56

51800

188

المساجد المدمرة(كمي،جزئي)

23

14

36

24

71

35

عدد المباني التعميمية(كمي ،جزئي)

268

55

50

4

202

69

مقرات حكومية

53

57.1

-

130

20

40

جسور

3

6.5

1

1.6

-

-

محطات بنزيف

5

1.8

-

-

-

-

خطوط مياه ومجاري

-

6.2

8

21

-

40

طرؽ بالكيمو متر

57

78

28

38

30

41

-

180

-

120

-

138

سيارات إسعاؼ ودفاع مدني

20

1.5

-

-

32

3.8

محطات توليد الكيرباء

-

13

-

13.5

10

35

722

146

-

213

1000

360

أسوار المنازؿ

-

5

-

-

-

-

خسائر مباشرة أخر

-

22

-

-

-

-

تكاليؼ إزالة الردـ

-

6

-

-

-

15

األراضي الزراعية ومستمزماتيا

مصانع وورش ومنشآت تجارية

لمجمكع لكمي لمخاائ
لمصا  :معيا أبحاث لا ااا

لعاك ف اا ئ مي

900.1

القتصاا

خ  ،ـ هلل،

(ماس) ،ماكا تحا ا إعاا

ضي لفماط ن  ،2014 ،ص.4-3
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638.1

1367.8

عمػا ك انعػاش القتصػاام فػي قطػاع غػ إثػ

ومما سبؽ فإف الباحث يوجز أىـ المؤشرات االقتصادية في إسرائيؿ لمفتػرة 2014-2000ـ مػف

خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( ،(19حيػػث شػػيدت تمػػؾ المتلي ػرات تذبػػذبال واضػػحال يعػػود إلػػى سمسػػمة مػػف األحػػداث

المحمي ػ ػػة وافقميمي ػ ػػة والدولي ػ ػػة ،حي ػ ػػث ع ػ ػػاني االقتص ػ ػػاد افس ػ ػرائيمي م ػ ػػف فت ػ ػرات لمنم ػ ػػو وأخ ػ ػػر لمرك ػ ػػود
االقتصػادي ،ويعػود ذلػؾ النػدالع االنتفاضػػة الفمسػطينية  ،2003-2001وأزمػة التكنولوجيػا فػي الواليػػات
المتحدة األمريكية والتي تسببت في تراجع الطمب العالمي عمػى الصػناعات التقنيػة الحديثػة والتػي تعتبػر

رافدال رئيسيا في الصناعة افسرائيمي وموردال ىامال لجذب االحتياطي مف العمػالت الصػعبة فػي إسػرائيؿ،
ثـ حاالت االستقرار األمني وتوقيع التيدئة مػع السػمطة الفمسػطينية وفصػائؿ المقاومػة ،ثػـ انػدالع حػرب

تمػػوز بمبنػػاف عػػاـ  2006وتمتيػػا األزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػاـ  2008والتػػي أدت لتبػػاطؤ فػػي االقتصػػاد

افسػ ػرائيمي لع ػػدة ش ػػيور ،وخرج ػػت إسػ ػرائيؿ مني ػػا متعافي ػػة محقق ػػة فائضػ ػال تجاريػ ػاُ رغ ػػـ دخ ػػوؿ االقتص ػػاد
العػػالمي فػػي مرحمػػة الركػػود االقتصػػادي الشػػديد ممػػا آثػػار حينيػػا التسػػاؤالت حػػوؿ االقتصػػاد افس ػرائيمي
والذي أصبح محطة أنظار االقتصادييف في العالـ ككؿ ،وشيدت بورصتيا تحقيؽ أفضؿ أداء ليا عمى
مستو أسواؽ الماؿ العالمية يعود ذلؾ لتراكـ رأس الماؿ وتدفقات االسػتثمار األجنبػي المباشػرة ،إضػافة

لنجاح السياسة النقدية وفاعميتيا في تخفيؼ حدة األزمة ويعود ذلؾ لإلدارة المحافظػة لمقطػاع المصػرفي

ولمتقاليػػد البنكيػػة المعتدلػػة ،ولسػػوؽ العمػػؿ المػػرف التػػي يتجػػاوب مػػع األزمػػة حيػػث تمعػػب اليسػػتدروت دو الر

في ذلؾ عبر قبوليا لخفض األجور لفترة محددة ،وارتفاع معدالت االدخار والتركيز عمى االستثمار في
الصػػناعات التكنولوجيػػة الحديث ػػة والمتطػػورة وتكنولوجي ػػا الم ػواد المتناىيػػة الص ػػلر ذات القيمػػة المض ػػافة

العاليػػة ،وأيضػػا زيػػادة الػػدعـ والمػػنح الخارجيػػة وتوظيفيػػا بالشػػكؿ السػػميـ وزيػػادة عػػدد الشػػركات المحميػػة
المدرجة في البورصة والتي تعني توظيؼ مدخرات السكاف واستثمارىا فػي قنػوات اسػتثمارية محػددة ممػا
ُ
يعني أف إسرائيؿ مف الدوؿ األكثر توظيفال لمدخراتيا ولممػنح الخارجيػة وىػذا انعكػس فػي انتعػاش الطمػب
االستيالكي وتراجع معدالت البطالة لعاـ 2009ـ ،وعمػى الػرغـ مػف التحسػف فػي األداء االقتصػادي إال
أف ىناؾ سوء في توزيع الدخؿ القومي ،واتساع حدة التفاوت بيف الشرائح االجتماعية ،وارتفاع معدالت

الفقر ،وغيرىا مف المؤشرات والتي تتبمور أكثر في ارتفاع مؤشر جيني لصالح الال مسػاواة وىػذا يتضػح
مف خالؿ سيطرة عدة شركات تعود ممكيتيا لبعض العائالت الثرية عمػى نسػبة كبيػرة مػف الػدخؿ والثػروة

رغػػـ تعػػرض إس ػرائيؿ لعػػدة انتكاس ػات وأزمػػات إال أف النمػػو خػػالؿ العقػػديف األخي ػريف كػػاف ايجابي ػال رغػػـ
تباطؤىا في بعض السنوات ،وثمار ىذا النمو لـ يعود بافيجاب عمى ُجؿ الشرائح المجتمعية ،في حػيف
ذىبت نسبة كبيرة مف ثمار النمو االقتصادي لفئة محددة مف األثرياء وكبار الشركات ،وخػالؿ السػنوات

السػػت األخيػػرة شػػنت إس ػرائيؿ ثالثػػة حػػروب فػػي قطػػاع غ ػزة ،ورغػػـ ذلػػؾ لػػـ تػػؤثر تمػػؾ الحػػروب عمػػى
االقتصػػاد افسػ ػرائيمي إال بش ػػكؿ مؤق ػػت وسػػرعاف م ػػا يع ػػاود النم ػػو والتعػػافي م ػػف جدي ػػد ،وك ػػذلؾ اىتم ػػت
الحكومة افسرائيمية باالستيطاف في األراضي المحتمة وبوتيرة مرتفعة رغـ التقميصات التي تقوـ بيا بعد

كؿ حرب إال أف النفقات المدفوعة لالسػتيطاف مػا ازلػت مسػتمرة وبشػكؿ اسػتثماري ممػا يعرقػؿ قيػاـ دولػة
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فمسػػطينية فػػي السػػنوات القادمػػة واسػػتمرار إسػرائيؿ فػػي اسػػتنزاؼ مػوارد الضػػفة اللربيػػة والتػػي تعتبػػر مػػورد

استثنائي لمخزينة افسرائيمية ،وفي مجمؿ السػنوات ،فػإف االقتصػاد افسػرائيمي حػافظ عمػى معػدالت نمػو
مرتفعة قياسال بدوؿ الجوار.

لجاكؿ( :)4-12ع ن مف بعض لمؤش

لان

إجمالي

نمك

لمحمي

لمحمي

اكال )

%

لناتس

(مم ا

لناتس

اجمالي

إجمالي

قم

مؤش
TA-100
(بالنقاط)
بك ص

لكم

في القتصاا اا ئ مي لمفت 2014-2000ـ

معاؿ

لبطال
%

الاخا
مف

إجمالي
لناتس

معاؿ

لتضخـ
%

إجمالي

صافي

لتكك ف

تافقا

ل أامالي
كناب
مف

الاتثما

جنبي

لك فا

ناب

قم

انفاؽ

انفاؽ

عمى

عمى

لبحث

لبحث

لعممي

لعممي

لناتس

(مم ا

48،5

مف

ك لتطك

لناتس

(مم ا

45،131 2000

9،8

65،518

8،8

19

2،2

22

04،8

17،4

59،129 2001

1،0

37،415

3،9

20

6،1

22

77،1

45،4

76،5

87،119 2002

1،-0

45،377

3،10

19

3،4

20

58،1

43،4

31،5

46،125 2003

1،1

54،404

7،10

19

5،-0

19

33،3

17،4

23،5

02،134 2004

1،5

52،564

4،10

21

1،0

19

94،2

15،4

56،5

21،141 2005

3،4

07،704

9

23

1،1

20

81،4

31،4

08،6

23،152 2006

8،5

63،858

4،8

24

2،1

20

29،15

22،4

42،6

67،176 2007

3،6

83،1077

3،7

24

7،0

20

79،8

52،4

98،7

92،213 2008

5،3

48،871

1،6

21

2،2

19

87،10

4،4

41،9

47،206 2009

9،1

85،828

5،7

21

8،3

17

43،4

17،4

61،8

90،232 2010

8،5

32،1096

6،6

21

4،1

18

50،5

97،3

24،9

41،258 2011

2،4

89،1094

6،5

22

9،1

20

09،9

97،3

25،10

20،257 2012

3

66،1026

9،6

22

1،4

21

05،8

93،3

10،10

55،290 2013

2،3

21،1117

3،6

22

5،2

20

80،11

5،3

16،10

36،291 2014

78،2

81،1265

3،5

-

-

-

4،4

4

65،11

تؿ أب ب

%

%

اكال )

%

اكال )

لمصا  :مكقع لبنؾ لاكليhttp://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD/countries ،
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لفصؿ لخامس

اكؽ لماؿ اا ئ مي
5.5

تمي ا

5.1

أا ال اكؽ لماؿ اا ئ مي لمفت 2015-1992ـ.

5.3

تأث

5.4

خط لحككم اا ئ م

5.5

م لمال

أاباب محاكا

لعالم

 2008عمى اكؽ لماؿ اا ئ مي.
لمك جي

م لمال

لعالم

تأث اكؽ لماؿ اا ئ مي با م لمال
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.2008
لعالم .

 5.5تمي ا:

تُعتبر إسرائيؿ مف أبرز االقتصاديات التي أعطت القطاع العاـ دو الر بار اُز وقائدال في االقتصػاد،
ومنػػذ قيػػاـ إس ػرائيؿ فػػي مػػايو 1948ـ ،وحتػػى منتصػػؼ الثمانينػػات ،والدولػػة كانػػت تسػػيطر عمػػى السػػوؽ

الماليػػة وحركػػة رأس المػػاؿ بالكامػػؿ ،وكانػػت السػػيطرة تيػػدؼ إلػػى توجيػػو االدخػػارات الوطنيػػة فػػي قن ػوات
االسػتثمار التػي ت ارىػػا الدولػة مناسػبة لخطػػط التنميػة التػي تتبناىػػا طيمػة تمػؾ الفتػرة ،كانػت الدولػة تسػػيطر
سيطرة كاممة عمػى عمميػة تػراكـ المػدخرات ،وعمػى عمميػة توزيعيػا عمػى االسػتثمارات المتعػددة ،وبالنسػبة

لممػػدخرات؛ كانػػت الدولػػة تُسػػيطر عمػػى كػػؿ مؤسسػػات االدخػػار ،كصػػناديؽ المقتصػػديف
 ،Fundsوشػػركات الت ػ ميف ،وصػػناديؽ االدخػػار فػػي المصػػارؼ ،وصػػناديؽ االدخػػار لمتعمػػيـ ،وكػػؿ مػػا

provident

يخص ودائع االدخػار فػي تمػؾ المؤسسػات ،مػف حيػث الحجػـ والمػدة الزمنيػة وأسػعار الفائػدة والضػرائب،

كانػػت الدولػػة تحػػدده ،أمػػا بالنسػػبة لالسػػتثمار ،فكانػػت إس ػرائيؿ تحػػدد لمؤسسػػات االدخػػار التػػي تسػػتطيع
االستثمار فييا ،ونسبة ما يجب استثماره فػي سػندات حكوميػة ،وفػي مشػاريع اسػتثمارية معتػرؼ بيػا مػف

الحكومػػة ،وكانػػت الدول ػػة تُشػػرؼ إش ػرافال ك ػػامالل عمػػى عممي ػػة إصػػدار سػػندات الش ػػركات والمصػػارؼ )
البونػ ػػدس)  ،Bondsإذ أف أي إصػ ػػدار كػ ػػاف يحتػ ػػاج إلػ ػػى تص ػ ػريح مػ ػػف و ازرة الماليػ ػػة تحػ ػػدد فيػ ػػو حجػ ػػـ
افص ػػدار ومدت ػػو الزمنيػػػة وس ػػعر الفائػػػدة ،ووص ػػؼ لجنػػػة تقص ػػي حقػ ػػائؽ إسػ ػرائيمية ،ت لف ػػت بع ػػد أزمػػػة

المصػػارؼ عػػاـ 1983ـ ،سػػوؽ المػػاؿ افس ػرائيمي بقوليػػا إف الصػػفة الرئيسػػية التػػي تصػػبغ سػػوؽ رأس
الماؿ افسرائيمي منذ قيػاـ الدولػة ىػي سػيطرة الحكومػة الكاممػة عمييػا ،إذ فاقػت تمػؾ السػيطرة أيػة سػيطرة

أخر موجودة فػي بمػد غيػر شػيوعي ،إف التعبيػر الرئيسػي لتمػؾ السػيطرة يتضػح مػف واقػع أف االدخػارات

التي تتراكـ في المؤسسات المالية تتحوؿ كميا إلى خزينة الدولػة العامػة بطريػؽ مباشػر أو غيػر مباشػر،

لتحويميػػا بالتػػالي إلػػى قن ػوات اسػػتثمارية ،إف الحكومػػة ىػػي التػػي تحػػدد لكػػؿ أداة ادخاريػػة مػػدتيا ،سػػعر

الفائػػدة ،والض ػرائب المسػػتحقة عمييػػا ،ولمػػا كانػػت الدولػػة ىػػي المحتكػػر الرئيسػػي لالدخػػارات ،فيػػي أيض ػال
الم ػػوزع الرئيس ػػي لالعتم ػػادات ،إف نص ػػيب األس ػػد م ػػف االعتم ػػادات طويم ػػة ومتوس ػػطة األج ػػؿ الخاص ػػة
بالمواطنيف (اعتمادات العقارات) ،والخاصة برجاؿ األعماؿ(اعتمادات االستثمارات الصناعية والزراعيػة

والسياحة) ،يتـ توزيعيا بواسػطة الحكومػة مػف ميزانيتيػا ،أوؿ بوسػائؿ أخػر (النقيػب،2001،ص 175-
)174

وتبرز سيطرة الحكومة افسػرائيمية عمػى سػوؽ المػاؿ مػف خػالؿ أف الحكومػة كانػت تقػوـ بالػدور

الرئيسي في عممية التػراكـ ال أرسػمالي ،إذ بملػت حصػة الحكومػة مػف التػراكـ ال أرسػمالي السػنوي %1،58

عػػاـ 1967ـ ،وبملػػت  %9،86عػػاـ 1983ـ ،وكانػػت الحكومػػة تقػػوؿ بتوزيػػع ىػػذه األم ػواؿ عمػػى عمميػػة

االسػػتثمار ،فحتػػى مطمػػع الثمانينػػات ،كػػاف معظػػـ االسػػتثمارات يػػتـ تمويميػػا عػػف طريػػؽ قػػروض مدعومػػة
م ػػف الحكوم ػػة ،وتش ػػير التق ػػديرات إل ػػى أف نس ػػبة ى ػػذه الق ػػروض تص ػػؿ إل ػػى م ػػا ب ػػيف  %75و %93م ػػف
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االس ػػتثمارات الزراعي ػػة ،اواني ػػا وص ػػمت إل ػػى  %130ف ػػي الفتػ ػرة ب ػػيف 1982-1973ـ ،أم ػػا االس ػػتثمارات
الص ػػناعية ،فبملػػػت فيي ػػا نسػػػبة ىػػػذه الق ػػروض المدعومػ ػػة بػػػيف %40-30ف ػػي الخمس ػػينات والسػػػتينات،
ووصمت إلى  %49فػي الفتػرة 1987-1976ـ ،اوالػى  %71فػي السػنوات 1982-1979ـ ،وفػي الوقػت
نفسػو كانػػت الحكومػػة تفػرض قيػػودال عمػػى التعامػػؿ بالنقػد األجنبػػي وتمنػػع فػتح محػػافظ اسػػتثمارية فػػي دوؿ

أجنبية ،وبدأ التليير في سوؽ الماؿ افسرائيمي منذ بدء تطبيػؽ الدولػة لخطػة افصػالح االقتصػادي فػي
يولي ػػو 1985ـ ،حي ػػث باش ػػرت تم ػػؾ الخط ػػة بتطبي ػػؽ سياس ػػة جدي ػػدة تي ػػدؼ إل ػػى تقم ػػيص دور الحكوم ػػة
اواعطاء القطاع الخاص دو الر أكبر في عممية التراكـ الرأسمالي بالتدريج ،واعتمػد ىػذا التوجػو الجديػد فػي
السياسػػة االقتصػػادية افس ػرائيمية عمػػى ثالثػػة محػػاور :األوؿ ،تقمػػيص دور الحكومػػة فػػي تمويػػؿ عمميػػة

االستثمار ،اواعطػاء المصػارؼ حريػة أكبػر فػي القيػاـ بتمػؾ العمميػة عػف طريػؽ خفػض مسػتو االحتيػاط
القػػانوني كػػي تػػتمكف المصػػارؼ مػػف زيػػادة حجػػـ قػػروض االسػػتثمار ،والثػػاني إعطػػاء المؤسسػػات الماليػػة
حرية أكبر في اختيار األدوات المالية (أسيـ،سندات) في محافظيا ،وفي الوقػت نفسػو،إعطاء الشػركات

حريػػة أكبػػر فػػي إصػػدار السػػندات واألسػػيـ ،والمحػػور الثالػػث ،بػػدء تقمػػيص القيػػود عمػػى حركػػة رأس المػػاؿ
الداخؿ إلى إسرائيؿ والخارج منيا(النقيب ،2001 ،ص)176-175

وبػػدأ التلييػػر الجػػذري فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي أو مػػا ُعػػرؼ بػػاالنقالب االقتصػػادي منػػذ العػػاـ
1977ـ وفػػوز ح ػػزب الميك ػػود ووص ػػوليـ لمس ػػمطة ،حي ػػث أف التص ػػور االقتص ػػادي لميك ػػود ق ػػد تلي ػػر م ػػف
اقتصاد قائـ عمى الفعاليػة والمبػادرة والمنافسػة عػاـ 1977ـ ،إلػى ليبراليػة اجتماعيػة تقدميػة ،أمػا خصػوـ
الميكػػود فوصػػفوا السياسػػة االقتصػػادية افسػرائيمية لعػػاـ 1977ـ ب نيػػا خمػػيط غيػػر موفػػؽ مػػف ال أرسػػمالية

واالشتراكية والفوضى  ،وفي العػاـ 1981ـ وصػفوا سياسػة الميكػود ب نيػا اشػتراكية باليػة ومزيفػة  ،وىػذا

ما أكده وزير المالية افسرائيمي في حكومة الميكود البروفيسػور عػز ار سػداف واصػفال السياسػة االقتصػادية

االنفتاحية في إسرائيؿ بالعبارة التالية يمج الشعب مسػاءال إلػى النػوـ وىػو يعػرؼ أنػو يسػير فػي الطريػؽ

الصػػحيح ،ويسػػتيقظ فػػي اللػػد ليسػػمع أنػػو يقػػؼ عمػػى حافػػة الياويػػة ،وتؤكػػد لنػػا الحكومػػة ،منػػذ سػػنة أو

سػنتيف ،إف الوضػع االقتصػادي معػافى ،واالقتصػاد سػميـ ،اواسػرائيؿ جزيػرة مػف االزدىػار وسػط بحػر مػف
البطالػػة ،وفج ػ ة ودوف أي إنػػذار ،يزفػػوف إلينػػا بشػػر تصػػحيح خط ػ صػػلير :ال ازدىػػار ،وال معافػػاة ،بػػؿ
وقوؼ عمى حافة الياوية (جبور ،1984 ،ص.)08 ،03

ومنذ منتصؼ الثمانينػات التزمػت الحكومػات افسػرائيمية بالخصخصػة والتػي كانػت سػابقال تسػير

بشكؿ بط فػي بدابػة األمػر لعػدـ رغبػة الحكومػة والسياسػة افسػرائيمية فػي عقػدي السػتينات والسػبعينات

بذلؾ ألسباب سياسية اوايديولوجية ،أما منػذ العػاـ 1985ـ فبػدأت الخصخصػة تسػير بشػكؿ سػريع وذلػؾ
تماشػ ػػيال مػ ػػع أيديولوجيػ ػػة تحريػ ػػر األس ػ ػواؽ ،وااللت ػ ػزاـ ببرنػ ػػامج افصػ ػػالح االقتصػ ػػادي ،وشػ ػػممت عمميػ ػػة

الخصخصة ثالث ميمات متباينة ،اواف كانت مترابطة بعضػيا بػبعض ،حيػث تتمثػؿ الميمػة األولػى فػي
بي ػػع المنش ػػات االقتص ػػادية الت ػػي تممكي ػػا الحكوم ػػة ،والت ػػي كان ػػت تش ػػمؿ  %12م ػػف أكب ػػر  100ش ػػركة
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صناعية عاـ  ،1985وتتمثؿ الميمة الثانية في تحديث وخصخصة الشركات التي تممكيا اليسػتدروت،
والتي كانت تشكؿ  %35مػف أكبػر  100شػركة صػناعية عػاـ 1985ـ ،أمػا الميمػة الثالثػة ،فتتمثػؿ فػي
خصخص ػػة المص ػػارؼ الخمس ػػة الكبيػ ػرة الت ػػي تي ػػيمف عم ػػى معظ ػػـ النش ػػاط الم ػػالي ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،والت ػػي

أصبحت الحكومة تسيطر عمى أنشطتيا منػذ سػنة 1983ـ ،حيػث شػيد عػاـ 1983ـ ،حػدوث أزمػة فػي

القطػػاع المص ػرفي افس ػرائيمي تػػدخمت الحكومػػة عمػػى أثرىػػا ودفعػػت المميػػارات مػػف الػػدوالرات فنقاذىػػا،

وأخػػذت توجػػو نشػػاطيا بعػػد ذلػػؾ ،تمكنػػت الحكومػػات افس ػرائيمية مػػف خصخصػػة العديػػد مػػف الشػػركات

العامة ،ولـ تتمكف في بعض األحيػاف مػف بيػع شػركات عامػة لمقطػاع الخػاص ،بسػبب معارضػة المجػاف
لذلؾ وتحديدال المجنة المالية في الكنيست والتي تعارض بيع الشركات التي ليا دور في استلالؿ الموارد

الطبيعي ػػة لت ثيراتي ػػا عم ػػى االقتص ػػاد ككؿ،وأحيانػ ػال ألف المش ػػتريف ل ػػـ يظي ػػروا ت يي ػػدال كافيػ ػال لألي ػػديولوجيا

الصييونية،أما الخصخصة في سوؽ المػاؿ افسػرائيمي فتمػت بشػكؿ بطػ كونيػا عمميػة معقػدة ،وتحديػد
خصخصػػة قطػػاع المصػػارؼ وذلػػؾ ألىميػػة ىػػذا القطػػاع فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،حيػػث تتػ لؼ السػػوؽ

المالية في إسرائيؿ مف  24مصرفال تجاريال ،ومصرؼ استثماري ،و 9مصػارؼ رىػف عقػاري ،ومؤسسػات

مالية أخر متخصصة ،ويتصؼ سوؽ الماؿ افسرائيمي ب ف  %90مف النشاط المالي تستحوذ عميو 5

مصارؼ كبر  ،وىي لئومي ،ىبوعاليـ ،إسػرائيؿ ديسػكاونت ،ىمز ارحػي ،فيرستإنترناشػيوناؿ ،ويتركػز مػا
بػػيف ثمثػػي وثالثػػة أربػػاع النشػػاط المػػالي فػػي المصػػارؼ الثالثػػة األولػػى ،ولػػيس ىنػػاؾ اتفػػاؽ قػػومي عمػػى

الصػػورة التػػي يجػػب أف ي خػػذىا القطػػاع المصػرفي فػػي المسػػتقبؿ ،ففػػي منتصػػؼ التسػػعينات ،كػػاف موقػػؼ

المصػرؼ المركػػزي ملػػاي الر لموقػػؼ و ازرة الماليػػة ،كمػػا أف بيػػع أسػػيـ المصػػارؼ افسػرائيمية ال يبػػدو جػػذابال
بالنسػػبة إلػػى المسػػتثمريف ،وخصوص ػال األجانػػب ،وذلػػؾ بسػػبب الوضػػع الخػػاص الػػذي تتصػػؼ بػػو ىػػذه

المص ػػارؼ ،وال ػػذي يح ػػوؿ دوف انتق ػػاؿ الس ػػيطرة عم ػػى المص ػػارؼ بمج ػػرد انتق ػػاؿ ممكي ػػة أغمبي ػػة األس ػػيـ

(صندوؽ االئتماف الييودي لالستعمار مؤسس مصرؼ لئومي ،ومع أنو في منتصؼ التسعينات كاف ال
يممؾ أكثر مف  %2مف األسيـ ،إال أف لو الحؽ في  %75مف أسيـ التصويت) ،ومع ذلؾ فإف عمميػة

خصخص ػػة المص ػػارؼ تس ػػير ب ػػبطء ،اواف كان ػػت تس ػػارعت بع ػػد الع ػػاـ 1997ـ ،وخصوصػ ػال بع ػػد توقي ػػع
اتفاقيات السالـ مع الفمسطينييف (النقيب ،2004 ،ص.)474-473
لق ػػد اس ػػتمرت عممي ػػة تحري ػػر الس ػػوؽ المالي ػػة ف ػػي إسػػرائيؿ م ػػف س ػػيطرة الحكوم ػػة ورقابتي ػػا طػ ػواؿ

التسػػعينات ،فػػتـ إ ازلػػة الكثيػػر مػػف القيػػود عػػف المصػػارؼ ،وعػػف اسػػتعماؿ النقػػد األجنبػػي ،وبصػػورة عامػػة
شػػيدت التسػػعينات نم ػواُ متواص ػالل ألىميػػة السػػوؽ الماليػػة فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،ومػػف أبػػرز سػػمات
السوؽ المالي افسرائيمي في ظؿ عممية االنفتاح االقتصادي واالندماج فػي األسػواؽ العالميػة تتمثػؿ فػي
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إف درجػػة التنػػافس فػػي القطػػاع المصػرفي قميمػػة جػػدال ،فمػػع وجػػود  33مصػرفال تجاري ػال ،ومصػػرؼ

اسػػػتثماري ،و 8مصػ ػػارؼ عقاريػ ػػة ،وعػ ػػدة مؤسسػ ػػات ماليػ ػػة متخصصػ ػػة ،إال أف أكبػ ػػر ثػ ػػالث مصػ ػػارؼ
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(ىبوعػػاليـ ،لئ ػػومي ،إس ػرائيؿ ديس ػػكاونت) والمؤسسػػات المالي ػػة التابع ػػة ليػػا كان ػػت تسػػيطر عم ػػى الس ػػوؽ

الم ػػالي ،إذ أني ػػا تمتم ػػؾ أكث ػػر م ػػف  %80م ػػف مجم ػػوع األص ػػوؿ المالي ػػة لك ػػؿ القط ػػاع المصػػرفي ،وك ػػاف
لمقطاع المصرفي حصة كبيرة في ممكية المؤسسات االقتصادية فػي مجػاالت النشػاط االقتصػادي كافػة،

وفػػي سػػنة 1966ـ ،صػػدر قانونػال قمػػص حجػػـ ىػػذه الممكيػػة ممػػا أشػػاع أجػواء المنافسػػة فػػي سػػوؽ المػػاؿ،
وميد لجذب مزيدال مف االستثمار وتحديدال في السنوات التي تمت عقد التسعينات.

ابتدأت عممية بيع حصة الحكومة في المصارؼ منذ العػاـ 1990ـ ،لكنيػا سػارت بػبطء ،إذ تػـ

بيػػع مص ػرفيف صػػليريف فقػػط ،لكػػف بعػػد عػػاـ 1997ـ تسػػارعت عمميػػة الخصخصػػة ،وتػػـ بيػػع الحصػػة
المس ػيطرة عمػػى أكبػػر مصػػرؼ فػػي إس ػرائيؿ ،وىػػو ىبوعػػاليـ لمجموعػػة أمريكيػػة – إس ػرائيمية لالسػػتثمار،
كذلؾ قامت الحكومة ببيع حصتيا في مصرؼ لئومي ومصػرؼ إسػرائيؿ ديسػكاونت فػي سػنتي 2000-

1998ـ ،وبذلؾ انتيت حماية المصارؼ افسرائيمية مف المنافسػة األجنبيػة لعػدـ وجػود مصػارؼ أجنبيػة
سابقال ،وبػدأ الوضػع يتليػر ،إذ بػدأت مصػارؼ أمريكيػة وأوروبيػة بافتتػاح فػروع ليػا فػي إسػرائيؿ فػي سػنة
1999ـ ،منيا مصرؼ تشيس مانياتف ومصرؼ سيتي بنؾ.

تقميص قيود الدولة عمى سو ؽ الماؿ وانفتاحو عمػى األسػواؽ العالميػة ،وانطػالؽ أجػواء العمميػة

السممية العربية ،اواللاء المقاطعة العربية لالقتصاد افسرائيمي ولمشػركات العاممػة مػع شػركات إسػرائيمية،
تمؾ العوامػؿ مجتمعػة سػاىمت باجتػذاب األمػواؿ األجنبيػة لالسػتثمار فػي إسػرائيؿ ،فبعػد أف كػاف صػافي
االسػػتثمار األجنبػػي فػػي إس ػرائيؿ ال يتعػػد  100مميػػوف دوالر عػػاـ 1988ـ ،ارتفػػع عػػاـ 1994ـ فبمػػغ

حوالي  3مميار دوالر ،وارتفع إلى 6،4مميار دوالر عاـ 1997ـ ،وبملت االستثمارات في السوؽ المالي
افسرائيمي حوالي  %63مف مجمؿ االستثمار األجنبي في الفترة 1998-1995ـ ،وبسػبب الخصخصػة
زادت مساىمة الخدمات المالية في أنشطة االستثمار األجنبي والتي بملات  %49مف حصة االسػتثمار

األجنبي المباشر.

ازدي ػػاد حجػ ػػـ االسػػػتثمار افس ػ ػرائيمي فػ ػػي الخػػػارج ،حي ػػث أن ػػو فػػػي نياي ػػة العػ ػػاـ 1998ـ بملػػػت

اسػػتثمارات إسػ ػرائيؿ فػػي الخ ػػارج ح ػوالي  5ممي ػػار دوالر ،وى ػػذه االسػػتثمارات مرتفع ػػة نسػػبيال رغ ػػـ ان ػػدالع
األزمة المالية األسيوية في أكتوبر  1997والتػي ضػربت دوؿ جنػوب شػرؽ أسػيا وانطمقػت لتصػبح أزمػة

مالية عالمية.

منػػذ التسػػعينات تطػػورت السػػوؽ الماليػػة افس ػرائيمية وتكيفػػت وفػػؽ المسػػتجدات العالميػػة ،وقامػػت

بقطع خطوات واسعة عف طريؽ االندماج في األسواؽ المالية العالمية.
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 5.1أا ال اكؽ لماؿ اا ئ مي لمفت 2015-1992ـ:

ُيعتبر سوؽ المػاؿ افسػرائيمي ب نػو سػوؽ عػاـ لتجػارة األسػيـ ،وتمعػب دو الر رئيسػيال فػي االقتصػاد
افس ػرائيمي ،ومػػدرج فػػي ىػػذا السػػوؽ  622شػػركة ،وح ػوالي  %60شػػركة منيػػا مدرجػػة فػػي أس ػواؽ ماليػػة

أخػػر  ،ويضػػـ ىػػذا السػػوؽ  180صػػندوؽ تػػداوؿ ،و 60شػػركة سػػندات حكػػومي ،و 500شػػركة لمسػػندات
الخاصة ،وأكثر مػف  000،1صػندوؽ اسػتثمار مشػترؾ ،ويعػود تػاري ت سػيس السػوؽ المػالي افسػرائيمي
إلى العاـ 1935ـ ،حيث أسس البنؾ االنكميػزي الفمسػطيني مكتبػال لتبػادؿ السػندات الماليػة ،وأصػبح فيمػا
بعػػد بنػػؾ لئػػومي ،ومػػع النمػػو السػريع لالقتصػػاد افسػرائيمي ،وبعػػد قيػػاـ إسػرائيؿ فػػي مػػايو 1948ـ ،أدرج
المكتب وبدأت عمميات السوؽ المالي عاـ 1953ـ،وفي العاـ  1983انتقؿ موقع السوؽ إلػى مدينػة تػؿ

أبيب ،وفػي العػاـ 1993ـ ،كػاف السػوؽ المػالي افسػرائيمي ثالػث أكبػر سػوؽ فػي العػالـ مػف حيػث أعػداد
الطػػرح العػػاـ األولي،وف ػػي العػػاـ 2010ـ ،بم ػػغ حجػػـ الت ػػداوؿ اليػػومي ق ارب ػػة 546مميػػوف دوالر ،ويتك ػػوف

السػوؽ المػالي افسػرائيمي مػف عػدة مؤشػرات أىميػا  ،TA-100والػذي يتكػوف مػف عينػة مػف أكبػػر 100
شػػركة تضػػـ عػػدة أنشػػطة اقتصػػادية ،وىػػو المؤشػػر العػػاـ فػػي السػػوؽ ،واألكثػػر قياسػال ألداء السػػوؽ ،ويػػتـ
احتسابو عند (أساس 100نقطة) ،وبدأ العمػؿ بيػذا المؤشػر منػذ ينػاير 1992ـ ،ومنػذ شػباط  2008بػدأ
احتسػػابو باسػػتخداـ طريقػػة التعػػويـ الحر،واعتمػػدت الد ارسػػة ىػػذا المؤشػػر فػػي تحميػػؿ أداء السػػوؽ المػػالي

افسرائيمي (موقع المعرفة)http://www.marefa.org/index.php ،2015 ،

ويص ػػنؼ ى ػػذا الس ػػوؽ ب ن ػػو ش ػػركة خصوص ػػية تع ػػود ممكيتي ػػا ؿ  28عضػ ػوال ،يخول ػػوف وح ػػدىـ
ُ
بصػػالحية التػػداوؿ مباش ػرة فػػي السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي ،حيػػث يػػتـ جمػػع التعػػامالت فػػي السػػوؽ عػػف

طريقيـ ،ويتكوف أعضاء السوؽ مف بنوؾ وبيوت استثمار إسرائيمية وأجنبيػة ودوليػة ،ويػتـ عمػؿ السػوؽ

بمقتضى قانوف األوراؽ المالية ،ويخضع التداوؿ فييا لمراقبة سمطة األوراؽ المالية ،ومنذ العاـ 1999ـ

اتبػػع السػػوؽ المػػالي طريقػػة تػػداوؿ محوسػػبة ،وتػػـ اسػػتبداؿ طريقػػة التػػداوؿ القديمػػة ،التػػي جػػر بموجبيػػا

التداوؿ باألوراؽ المالية داخؿ قاعة السوؽ ،وبحضور عمالء السوؽ المسجميف،وىذه الطريقة ىي عبارة
عف شبكة حاسوبية متطورة ،تكوف فييا حواسيب البنوؾ التجارية ،وحواسيب عمالء البورصة المسػجميف

مرتبطػػة يبعضػػيا الػػبعض ،وكػػذلؾ بحاسػػوب التػػداوؿ الرئيسػػي فػػي البورصػػة بواسػػطة خطػػوط اتصػػاالت

س ػ ػ ػ ػ ػريعة

)موقػ ػ ػ ػ ػػع ص ػ ػ ػ ػ ػػوت إسػػ ػ ػ ػ ػرائيؿ،2015 ،

Iba.org.il
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)/arabil/arabic.aspx?entity=601456&type=5&topic=0

ُيعتبر عقد التسعينات مف أبرز العقود افسرائيمية نموال وازدىا الر ،ويعود ذلؾ لجممة مف التليػرات
التػي طػرأت عمػػى االقتصػاد افسػرائيمي ومنيػػا اليجػرة السػػوفيتية ،وانطػػالؽ عمميػة التسػػوية السياسػػية بػػيف

إسرائيؿ وأطراؼ الصراع في دوؿ افقميـ ،وتحديدال مع الفمسطينييف الذيف وقعػوا اتفاقيػة سػالـ منػذ مدريػد

في العاـ 1991ـ وما تمتيػا مػف أجػواء تفػاؤؿ والتػي ميػدت الطريػؽ لتوقيػع اتفاقيػة أوسػمو بػيف فريػؽ مػف

منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية اواس ػرائيؿ عػػاـ  1993والتػػي أسسػػت لسػػمطة حكػػـ ذاتػػي فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ
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افسرائيمي في الضفة اللربية المميئة باالستيطاف والحواجز وممارسات تدميرية ساىمت بإعاقة وعقـ أي
إمكانية فنشاء دولة فمسطينية ذات سيادة وطنيػة ،وكػذلؾ اتفاقيػة وادي عربػة مػع األردف ،تمػؾ التليػرات

في االقتصاد افسرائيمي ومع توجيات إسػرائيؿ نحػو مزيػدال مػف االنفتػاح عمػى األسػواؽ العالميػة وتحديػدال

األمريكيػ ػػة واألوروبيػ ػػة ،أعطػ ػػت لسػ ػػوؽ المػ ػػاؿ افس ػ ػرائيمي دو الر ميم ػ ػال فػ ػػي جػ ػػذب االسػ ػػتثمارات المحميػ ػػة
واألجنبية ودورىا فػي تحفيػز النمػو االقتصػادي وبػوتيرة مختمفػة عػف دوؿ العػالـ ،حيػث شػيد سػوؽ المػاؿ
افسرائيمي العديد مف التليرات والتذبذبات والتي تعود لبعض الحوادث المحمية كتراجع األوضاع األمنية

كما حدث في العاـ 1996ـ فيما ُعرؼ ب حداث النفػؽ ،وتمتيػا اسػتئناؼ العمميػات الفمسػطينية فػي داخػؿ
كبريػػات المػػدف افسػرائيمية ،ومػػرو اُر ب حػػداث االنتفاضػػة الثانيػػة والتػػي انطمقػػت فػػي سػػبتمبر  2000والتػػي

أخػذت منحنػى خطيػ الر فػػي العػاميف  ،2002-2001بإعػادة احػتالؿ منػػاطؽ فػي الضػفة اللربيػة واسػػتمرار
إغػػالؽ المعػػابر وتشػػديد الحصػػار ومنػػع عش ػرات ايالؼ مػػف العمػػاؿ الفمسػػطينييف مػػف مزاولػػة أعمػػاليـ

والتي زادت مف األعباء االقتصادية واالجتماعيػة لمفمسػطينييف ظيػر جميػال باالرتفػاع التػدريجي والمسػتمر

لمعػػدالت البطالػػة والفقػػر وارتفػػاع درجػػة الحرمػػاف واعتمػػاد مت ازيػػد لمفمسػػطينييف عمػػى المسػػاعدات والمػػنح

الخارجية ،ثـ تمت تمؾ األحداث استق ار الر في األوضاع األمنية كتوقؼ االنتفاضػة الفمسػطينية الثانيػة مػف
خالؿ االتفاقيات الجديدة والتػي أدت لممارسػة الفمسػطينييف فػي الضػفة وغػزة فجػراء العمميػة الديمقراطيػة

بػػإجراء انتخابػػات الػػدورة الثانيػػة مػػف المجمػػس التشػريعي الفمسػػطيني والػػذي أفػػرز فػػوز إيديولوجيػػة افسػػالـ
السياسػػي المتمثػػؿ بفػػرع جماعػػة األخ ػواف المسػػمميف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية حمػػاس -ت سسػػت عػػاـ

1987ـ فػػي قطػػاع غ ػزة بعػػد عش ػرة أع ػواـ مػػف عمميػػا االجتمػػاعي المتنػػامي المتمثػػؿ فػػي إنشػػاء المجمػػع
افسػػالمي والجامعػػة افسػػالمية والجمعيػػات الخيريػػة والن ػوادي وغيرىػػا فػػي حػػيف ُمنعػػت وقُيػػدت األح ػزاب
الفمسطينية ذات التوجو الوطني والقومي مف ممارسة تمؾ األنشطة االجتماعية فػي ظػؿ وجػود االحػتالؿ
افسرائيمي آنذاؾ  ،وكذلؾ ت ثر سوؽ الماؿ افسرائيمي بعدة أحداث جػرت فػي األعػواـ األخيػرة كانػدالع

حػػرب تمػػوز  2006مػػع لبنػػاف والػػذي اسػػتمرت  34يوم ػال ،واسػػتمرار التصػػعيد العسػػكري افس ػرائيمي ضػػد
قطػ ػػاع غ ػ ػزة ف ػ ػػي األع ػ ػواـ  2014-2008ـ والت ػ ػػي أدت لقيػ ػػاـ المقاومػ ػػة الفمس ػ ػػطينية بػ ػػإطالؽ الق ػ ػػذائؼ
الصػاروخية عمػى بمػدات جنػوب ووسػط إسػرائيؿ ،تمػػؾ األحػداث كػاف ليػا دو الر بػار اُز فػي أداء سػوؽ المػػاؿ

افسػرائيمي ،إضػػافة لألحػػداث االقتصػػادية العالميػػة ومنيػػا انػدالع األزمػػة الماليػػة لػػدوؿ جنػػوب شػػرؽ أسػػيا
في أكتوبر 1997ـ ،وأزمة التكنولوجيا وت ارجػع أسػعار أسػيـ الشػركات التكنولوجيػا المتطػورة فػي بورصػة
ناس ػػداؾ األمريكي ػػة ع ػػاـ 2001ـ ،وأح ػػداث الح ػػادي عش ػػر م ػػف س ػػبتمبر لمع ػػاـ  ،2001وم ػػرو الر ب ػػاللزو

األمريكي لمعراؽ عاـ 2003ـ ،والذي أد لمزيد مف التفاؤؿ في السوؽ افسرائيمي وحفزت االسػتثمارات

مع سقوط النظاـ العراقي المعادي فسرائيؿ في المنطقة ،وكػذلؾ األزمػة الماليػة العالميػة لمعػاـ 2008ـ،

وأزم ػػة ال ػػديوف الس ػػيادية ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة وأوروب ػػا ،وأخيػ ػ اُر ث ػػورات الربي ػػع العرب ػػي وع ػػدـ
االسػػتقرار األمنػػي فػػي المنطقػػة وانشػػلاؿ الػػدوؿ العربيػػة بفػػض نزاعاتيػػا الداخميػػة ،والتػػي سػػاىمت بيػػروب
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رؤوس األم ػواؿ العربيػػة واسػػتثمارىا فػػي أس ػوا ؽ المػػاؿ اللربيػػة والتػػي يوجػػد ل ػرأس المػػاؿ الييػػودي نفػػوذال
وتػ ػ ثي الر فيي ػػا ل ػػيس بس ػػيطال ،كم ػػا تػ ػ ثر مؤش ػػر الس ػػوؽ الم ػػالي افسػ ػرائيمي باس ػػتمرار الصػ ػراع العرب ػػي –
افس ػرائيمي والممػػؼ النػػووي والمفاوضػػات المسػػتمرة لتسػػوية الممػػؼ افي ارنػػي ،كػػؿ تمػػؾ األحػػداث المحميػػة

وافقميمية والدولية ليا بالغ األثر في تحركات األسعار فػي السػوؽ المػالي افسػرائيمي وتحديػدال منػذ العػاـ

2000ـ،وىذا يعني أف السوؽ المالي افسرائيمي قػد انػدمج وبػوتيرة سػريعة وبػدرجات عاليػة فػي األسػواؽ

العالمية ضمف أجواء العولمة ،والتي تتوافؽ مع فمسفة النظاـ االقتصػادي السػائد فػي إسػرائيؿ والمنطقػة،
واألىػػـ مػػف ذلػػؾ ىػػو زيػػادة عػػدد الشػػركات المدرجػػة فػػي السػػوؽ ،والتركيػػز عمػػى االسػػتثمار فػػي شػػركات

التقني ػ ػػة والبرمجي ػ ػػات والتكنولوجي ػ ػػة المتط ػ ػػورة ذات القيم ػ ػػة المض ػ ػػافة العالي ػ ػػة ،وى ػ ػػذا م ػ ػػا يجع ػ ػػؿ أنظ ػ ػػار
االقتصادييف تتجو نحػو االقتصػاد افسػرائيمي الػذي يثيػر العديػد مػف التسػاؤالت عػف مػد ت ثرىػا باألزمػة

الماليػػة واالقتصػػادية العالميػػة ،وعػػف مصػػادر نمػػوه ،وعػػف طبيعػػة السياسػػات االقتصػػادية المنتيجػػة فػػي
إسرائيؿ ،وعميو فإف الباحث اعتمد تحميؿ أداء السوؽ المالي افسػرائيمي منػذ العػاـ 1992ـ ،وذلػؾ كػوف

المؤشػػر العػػاـ الػرئيس فػػي السػػوؽ وىػػو( TA-100تػػؿ أبيػػب (100تػػـ إنشػػاءه فػػي ذلػػؾ العػػاـ مػػف جيػػة،
وتزايد اندماج ىذا السوؽ في األسواؽ العالمية مف جية أخر  ،وكػذلؾ كػوف ىػذه الفتػرة 2014-1992ـ

قػػد مػػرت بالعديػػد مػػف األزمػػات الماليػػة العالميػػة والتػػي أثػػرت بشػػكؿ أو ب ػ خر عمػػى االقتصػػاد افس ػرائيمي
سػواء بت ارجػػع الصػػادرات أو تبػػاطؤ النمػػو االقتصػػادي ،أو بالتذبػػذب فػػي مسػػتويات االسػػتثمار افسػرائيمي

في الخارج ،واستثمارات األجانب في السوؽ افسرائيمي.

ويبػيف الجػدوؿ رقػػـ ( ،)5-1األداء االقتصػادي ألىػـ المؤشػرات الماليػة فػي إسػرائيؿ فػي العقػػديف

األخي ػريف ،وىػػي السػػنوات األكثػػر انفتاح ػال لسػػوؽ المػػاؿ افس ػرائيمي فػػي األس ػواؽ الماليػػة العالميػػة أو مػػا
ُيسمى بعولمة األسواؽ كظػاىرة عالميػة نمػت بػوتيرة سػريعة فػي السػنوات األخيػرة لتبنػى العػالـ لمسياسػات
االقتص ػػادية األكث ػػر انفتاحػ ػاُ والمعروف ػػة بالسياس ػػة االقتص ػػادية الني ػػو -ليبرالي ػػة ،والت ػػي أعط ػػت دو الر ش ػػبو
مطمؽ لمقطاع الخاص في قيادة النشاط االقتصادي ،باستثناء بعض التدخالت مف قبؿ الدولة فػي حالػة
اندالع األزمات االقتصادية وظيور بوادر لمركػود االقتصػادي أو الكسػاد والتضػخـ وغيرىػا مػف األزمػات

التي تعبر عف عمؽ األزمة البنيوية في االقتصاد العالمي.
ل لباحث كبناال ن عمى لب انا

لمنشك

لمتعمق بالقطاع لمالي في إا ئ ؿ لتالي:

يتضػػح لمباحػػث عنػػد النظػػر بتعمػػؽ فػػي البيانػػات الرسػػمية المنشػػورة فػػي تقػػارير البنػػؾ الػػدولي،

نالحظ أف السنوات )1997-1993ـ) ،أنيا شيدت نموال في معظـ المؤشرات ويعود ذلؾ ألجواء التفاؤؿ
التػػي سػػادت فػػي إس ػرائيؿ بسػػبب سػػيادة االسػػتقرار األمنػػي وتوقيػػع إس ػرائيؿ لعػػدة اتفاقيػػات سػػالـ مػػع دوؿ

الجػ ػوار ،وم ػػع منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية والت ػػي كان ػػت س ػػابقة تق ػػود المقاطع ػػة العربي ػػة ض ػػد االقتص ػػاد
افسػرائيمي ،والشػػركات التػػي تتعامػػؿ مػػع إسػرائيؿ ومػػع شػػركات ليػػا عالقػػة بشػػركات تتعامػػؿ مػػع شػػركات

إسػ ػرائيمية ،وأعط ػػت ى ػػذه الس ػػنوات فسػ ػرائيؿ دفع ػػة قوي ػػة لألم ػػاـ وبري ػػؽ أم ػػؿ لتعظ ػػيـ منافعي ػػا م ػػف ى ػػذه
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االتفاقيات وتحقيؽ معدالت نمو سريعة ،حيث ارتفعػت صػافي التػدفقات الماليػة الوافػدة (اسػتثمار أجنبػي

مباشػػر وغيػػر مباشػػر الوافػػدة فسػرائيؿ مطروحػال منيػػا االسػػتثمارات التػػي تػػـ سػػحبيا فػػي البمػػد المعنػػي مػػف

المس ػػتثمريف األجان ػػب) م ػػف  5،283ممي ػػوف دوالر ع ػػاـ 1993ـ إل ػػى  5،1718ممي ػػوف دوالر ف ػػي الع ػػاـ
1998ـ ،أي ارتفعت  6أضعاؼ في تمؾ الفترة وىي نسبة عالية جداُ قياساُ بالمعدالت السائدة دوليال،أما
عػػدد الشػػركات المحميػػة فػػي إس ػرائيؿ والمدرجػػة فػػي بورصػػة تػػؿ أبيػػب فقػػد ارتفعػػت مػػف  558شػػركة عػػاـ

1993ـ إلػػى  640شػػركة عػػاـ 1997ـ ،أي مرتفعػػة بنسػػبة  %6،14وىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف ىنػػاؾ وعػػي
اس ػػتثماري ف ػػي إسػ ػرائيؿ م ػػف جي ػػة ،وزي ػػادة توجي ػػو الم ػػدخرات الوطني ػػة وتوظيفي ػػا ف ػػي قنػ ػوات لالس ػػتثمار
المختمفة كونيا تعكس أداء االقتصاد ومؤشراتو ،فزيادة عدد الشركات ليا دو الر بار اُز في زيػادة االسػتثمار
واالس ػػتيالؾ ك ح ػػد أى ػػـ ش ػػقي الطم ػػب الكم ػػي الفع ػػاؿ الم ػػؤثر األب ػػرز ومص ػػدر النم ػػو الرئيس ػػي لمعظ ػػـ

االقتصاديات النامية والمتقدمة عمى حد السواء ،أما إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشػر ()Fdi
فق ػػد ارتفع ػػت م ػػف  600ممي ػػوف دوالر ع ػػاـ 1993ـ إل ػػى  1600ممي ػػوف دوالر ف ػػي الع ػػاـ  1997ـ ،أي
ارتفعػػت بمقػػدار  %166خػػالؿ ىػػذه الفت ػرة ،وعمػػى الػػرغـ مػػف انػػدالع االنتفاضػػة الفمسػػطينية فػػي العػػاـ
1996ـ والمعروفػػة ب حػػداث النفػػؽ ،إال أف ت ثيراتيػػا كانػػت مؤقتػػة وسػػرعاف مػػا اختفػػت وىػػذا يعػػود لمتانػػة
السياسات االقتصادية المتبعة في إسرائيؿ وقدرتيا عمى التخفيؼ مف حدة ىذه األحػداث عمػى االقتصػاد

افسرائيمي مف جية ،وعدـ استمرار أحداث النفؽ لفترة طويمة ،وكػذلؾ شػيدت األسػواؽ افسػرائيمية حالػة
مف عدـ االسػتقرار بسػبب العمميػات الفمسػطينية التػي ضػربت كبػر المػدف افسػرائيمية فػي شػيري فب اريػر

المسػمح لحركػة
ومارس لمعاـ  1996عمى أثر اغتياؿ إسرائيؿ لمميندس يحيي عياش الناشط في الجناح ُ
حمػػاس،والتي انعكسػػت بشػػكؿ كبيػػر عمػػى الواقػػع االقتصػػادي فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية بسػػبب التوقػػؼ

التػػدريجي وبػػدء إغػػالؽ سػػوؽ العمػػؿ افسػرائيمي لعشػرات ايالؼ مػػف العمػػاؿ ،أمػػا إجمػػالي االحتياطيػػات
مف العمالت الصعبة بما فييا الذىب فقد ارتفعت مػف  3،6مميػار دوالر عػاـ 1993ـ إلػى  3،20مميػار

دوالر ع ػػاـ 1997ـ ،مرتفعػ ػال بمق ػػدار  %222وتع ػػود تم ػػؾ االرتفاع ػػات الكبيػ ػرة ف ػػي إجم ػػالي االحتي ػػاطي

النقػػدي فػػي البنػػؾ المركػػزي افس ػرائيمي لتوجػػو إس ػرائيؿ لمتركيػػز عمػػى التصػػدير كعامػػؿ ميم ػال فػػي تحفيػػز

النمػػو االقتصػػادي ،وتحديػػدال الصػػادرات الصػػناعية المتطػػورة كاليايتػػؾ والبرمجيػػات المتطػػورة والتػػي بػػدأت
إسرائيؿ بالتفوؽ في إنتاجيا وقدرتيا عمى التنافس مع المنتجات األجنبية ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ وجػود
أسيـ لعشرات الشركات افسرائيمية التي تعمؿ في مجاؿ الصناعات المتطورة في مؤشػر ناسػداؾ مؤشػر

التكنولوجيا في بورصة نيويورؾ ،أما القيمة السوقية لألسيـ المدرجة في بورصة تؿ أبيب فقد انخفضت

مػ ػػف 8،50مميػ ػػار دوالر عػ ػػاـ 1993ـ إلػ ػػى  2،45مميػ ػػار دوالر ع ػ ػاـ 1997ـ ،ويعػ ػػود ىػ ػػذا االنخفػ ػػاض
الن ػػدالع األزم ػػة المالي ػػة ف ػػي جن ػػوب ش ػػرؽ أس ػػيا ف ػػي أكت ػػوبر 1997ـ والت ػػي تس ػػببت ف ػػي ت ارج ػػع الطم ػػب

العالمي ،وأحدثت ارتباكال في االقتصاد العالمي وتفاقمت معيا حالة الركػود وكسػاد فػي بعػض األنشػطة،
وعمى الرغـ مف أنيا استمرت لعاميف في الدوؿ التي ىي مصدر األزمػة ،إال إف ت ثيرىػا عمػى االقتصػاد
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افسرائيمي قد امتد لعاـ 1998ـ وبعد ذلؾ خرجت مف األزمة متعافية ورغـ ت ثرىا المحدود إال أف النمو
بقػػي مرتفع ػال ،والت ػ ثير كػػاف بت ارجػػع فػػي القيمػػة السػػوقية لمشػػركات المدرجػػة مػػف  2،45مميػػار دوالر عػػاـ

1997ـ إل ػػى 6،39مميػ ػػار دوالر عػ ػػاـ 1998ـ ،أي أف األسػ ػػيـ ق ػػد فق ػػدت  %9،11م ػػف قيمتيػ ػػا ،وفػػػي
المقابؿ ارتفع حجـ االستثمار األجنبي المباشر إلى  7،1مميار دوالر في ذلؾ عاـ بعد أف بمغ في العاـ

1997ـ حػ ػوالي  6،1مميػ ػػار دوالر ،أي ارتفعػػػت االسػػػتثمارات األجنبي ػػة المباش ػ ػرة بنس ػػبة  ،%2،6وىػػػذا
انعكس بافيجاب عمى النمو االقتصادي كوف االستثمار األجنبػي مػوردال ميمػال لالقتصػاد افسػرائيمي فػي
جذبو لمعمالت الصعبة وزيادة االحتياطيات التي بملت في العػاـ  6،22مميػار دوالر عػاـ 1998ـ ،بعػد

أف كانػػت فػػي العػػاـ3،20مميػػار دوالر فػػي العػػاـ1997ـ أي ارتفعػػت بنسػػبة ،%3،11وفػػي خضػػـ األزمػػة

األسيوية يالحظ الباحث أف السوؽ المػالي افسػرائيمي قػد حقػؽ أداء جيػد ممػا يثيػر مزيػدال مػف التسػاؤالت
عف قدرتو عمى جذب استثمارات أجنبية ،وىذا يفسره فعالية السياسة النقدية المتبعة في إسػرائيؿ ومرونػة

سػػوؽ العمػػؿ ،ومػػع تمػػؾ الزيػػادة فػػي االسػػتثمارات األجنبيػػة ،زادت عػػدد الشػػركات المحميػػة المدرجػػة فػػي

السوؽ المالي افسرائيمي إلى  650شركة بعد أف بملت في العاـ  640شركة عاـ 1997ـ ،أي ارتفعت
بنسػػبة  ،%5،1وىػػذا سػػموؾ اقتصػػادي نػػاجع كونػػو يعمػػؿ عمػػى حشػػد المػوارد الماليػػة المحميػػة واسػػتثمارىا

بقنوات مختمفة ،وكؿ ذلؾ يعمؿ عمى تنشيط السوؽ وآثارىا عمػى المػد الطويػؿ ايجابيػة فػي االقتصػاد،
إذ كانت تمؾ الشركات تستثمر في قطاعات االقتصاد الحقيقي ،وىذا ما يميز البورصة افسرائيمية التػي
تتكػػوف مػػف أسػػيـ لشػػركات تعمػػؿ فػػي الز ارعػػة والصػػناعة ومنيػػا التكنولوجيػػة وغيرىػػا مػػف األنشػػطة التػػي

تضيؼ قيمال حقيقية في االقتصاد ،وىذا ما بدأ في السنوات األخيػرة نتيجػة سػيادة المضػاربة عمػى نطػاؽ
واسػػع فػػي السػػوؽ المػػالي افسػرائيمي ،واحتكػػار بضػػع شػػركات عائميػػة عمػػى أنشػػطة متعػػددة ،أمػػا األع ػواـ

2000-1999ـ؛ فقد شيدت استق ار الر ماليال ،حيث ارتفعػت صػافي التػدفقات الماليػة الوافػدة مػف 1،1319

مميػػوف دوالر عػػاـ 1999ـ إلػػى  1،4027مميػػوف دوالر عػػاـ 2000ـ ،أي مرتفع ػال بنسػػبة  %205وىػػذا
نسبة مرتفعة ،يعود ذلؾ لزيادة وتيرة االستثمار األجنبي المباشر بمبالغ مالية تفوؽ رؤوس األمواؿ التػي

تخػػرج مػػف إس ػرائيؿ ،ممػػا يعنػػي أف السػػوؽ افس ػرائيمي فػػي ىػػذا العػػاـ يشػػكؿ مكان ػال جاذب ػال لالسػػتثمارات
األجنبية ،وىذه تؤكده البيانات الوردية في االقتصػاد افسػرائيمي ،وكػذلؾ االسػتقرار األمنػي فػي المنطقػة،
وتراجع العمميات الفمسطينية في إسرائيؿ وحػدوث ىػدوء نسػبي ،وانتظػاـ عمػؿ الفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ،

والتػػي ميػػدت التفاقيػػة كامػػب ديفيػػد الثانيػػة فػػي أروقػػة الق ػرار السياسػػي بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية (وسػػابقال

منظمة التحرير الفمسطينية) اواسرائيؿ الحقال ،حيث ارتفعت االسػتثمارات األجنبيػة المباشػرة مػف1،4مميػار
دوالر عاـ1999ـ إلى1،8ممياردوالر ،أي أف االستثمارات األجنبية المباشرة قد ارتفعت في عاـ 2000ـ
بحدود  ،%5،97ىذا االرتفاع في حجـ االستثمار تبمور في ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي في إسرائيؿ

فػػي العػػاـ  2000إلػػى ( %9،8انظػػر جػػدوؿ رقػػـ  )5-1وىػػي نسػػبة مرتفعػػة جػػدال وتفػػوؽ متوسػػط النمػػو
لمدوؿ األكثر تطو الر ،وبذلؾ فإسرائيؿ في العاـ  2000تكوف مف الدوؿ األسػرع نمػوال ،وسػاىـ ذلػؾ بزيػادة
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نصػػيب الدولػػة وارتفػػاع االحتيػػاطي مػػف العمػػالت الصػػعبة مػػف6 ،22مميػػار دوالر عػػاـ (1999ـ) إلػػى

( )2.23مميار دوالر ،أي مرتفعة بنسبة ( ،)%2.6وارتفعت القيمة السوقية لألسيـ المدرجة في بورصػة
تؿ أبيػب مػف ( )63.8مميػار دوالر عػاـ 1999ـ إلػى ( )0.64مميػار دوالر عػاـ (2000ـ) ،أي ارتفعػت
تمػػؾ القػػيـ بنسػػبة  ،%47،0ويعػػود ذلػػؾ لزيػػادة الطمػػب عمػػى األسػػيـ بسػػبب حالػػة االنتعػػاش االقتصػػادية

الناجمػػة عػػف االسػػتقرار السياسػػي واالقتصػػادي التػػي شػػيدتو إسػرائيؿ فػػي تمػػؾ الفتػرة ،أمػػا العػػاـ  2001ـ

فيػػو األس ػوأ فػػي التػػاري االقتصػػادي افس ػرائيمي ،ويعػػود ذلػػؾ باألسػػاس النػػدالع االنتفاضػػة الفمسػػطينية
الثانية والتي انطمقت في أواخر العػاـ 2000ـ ،وتفاقمػت أكثػر وبملػت ذروتيػا فػي العػاـ 2001ـ ،كػذلؾ
بسػػبب األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة والت ػػي تفج ػػرت ف ػػي بورصػػة نيوي ػػورؾ م ػػف خ ػػالؿ ت ارج ػػع مؤش ػػر ناس ػػداؾ

لمشركات التكنولوجية والتقنية الحديثة ،والتي تتسـ الصناعة افسرائيمية بقدرة تنافسية عالية فييا وسيطرة

كبر شركاتيا عمى ىذه البورصة ،ونظ الر لوجود أسيـ لكبر الشركات الصناعية افسرائيمية مدرجة فػي

مؤشػػر ناسػػداؾ األمريكػػي ،فكػػاف مػػف البػػدييي أف تت ػ ثر البورصػػة افس ػرائيمية ،لكػػف ت ػ ثيرات االنتفاضػػة

الفمسػػطينية أكبػػر بكثيػػر ،فجمػػؿ الخسػػائر االقتصػػادية التػػي حققيػػا االقتصػػاد افسػرائيمي (كمػػا رأينػػا سػػابقاُ

في ىذا الفصؿ) ،ىي أكبر مف خسارتيا مف األزمات االقتصادية وتحديدال األزمة المالية لمعاـ 2008ـ،
وتع ػػود تم ػػؾ الخس ػػائر الكبيػ ػرة الت ػػي ُمن ػػي بي ػػا االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ،لت ػػداعيات االنتفاض ػػة عم ػػى كاف ػػة
المؤشػ ػرات والقطاع ػػات االقتص ػػادية ،الت ػػي ب ػػدأت تع ػػاني م ػػف الرك ػػود ،وك ػػذلؾ ارتف ػػاع الموازن ػػات العام ػػة
افسرائيمية وارتفاع افنفاؽ العسكري ،تعرض مدنيا الرئيسية لعمميات متنوعة ،مما أد لتراجع السػياحة
وتراجعػػت االسػػتثمارات األجنبيػػة وتػػدفقيا ،حيػػث حققػػت صػػافي التػػدفقات الوافػػدة لمعػػدالت سػػالبة بملػػت

 611مميػ ػػوف دوالر ،بعػ ػػد أف بملػ ػػت فػ ػػي العػ ػػاـ 2000ـ لح ػ ػوالي  1،4027مميػ ػػوف دوالر ،ويعػ ػػود ذلػ ػػؾ
باألساس لتراجع الدخؿ السياحي واالنخفاض الكبيػر فػي تػدفقات االسػتثمار األجنبػي مػف جيػة ،وىػروب

رؤوس األمواؿ مف إسرائيؿ لمخػارج ،حيػث تراجعػت االسػتثمارات األجنبيػة المباشػرة مػف 1،8مميػار دوالر
عػاـ2000ـ إلػػى7،1مميػػار دوالر ،ىػػذا الت ارجػػع يعنػػي أف خسػائر االنتفاضػػة الثانيػػة فػػي العػػاـ األوؿ كػػاف
صػػدمة وكارثػػة لالقتصػػاد افس ػرائيمي بكػػؿ المقػػاييس ،ورغػػـ ذلػػؾ ارتفػػع حجػػـ االحتيػػاطي مػػف العمػػالت

الصػػعبة مػػف  2،23مميػػار دوالر عػػاـ 2000إلػػى 3،23ممياردوالرعػػاـ ،2001ويعػػود ذلػػؾ ورغػػـ ت ارجػػع
السػػياحة لمػػورد أخػػر ميػػـ وىػػو ارتفػػاع قيمػػة الصػػادرات الصػػناعية المتطػػورة والتػػي تعػػافي سػػوقيا بسػػبب
تعػػافي السػػوؽ األمريكػػي فػػي نيايػػة العػػاـ 2001ـ ،أي ارتفاعػال طفيفػال بمػػغ  %43،0عػػاـ 2001ـ مقارنػػة

بالعاـ 2000ـ ،وبارتفاع بمػغ فػي العػاـ 2000ـ بمػغ  %6،2مقارنػة بالعػاـ 1999ـ ،أمػا القيمػة السػوقية

لمشركات المدرجة فػي البورصػة افسػرائيمية فقػد ارتفعػت مػف  1،64مميػار دوالر عػاـ  2000إلػى 2،70

مميار دوالر عػاـ 2001ـ ،أي ارتفاعػال بنسػبة  ،%9.5وتفسػير ذلػؾ وجػود مضػاربات فػي السػوؽ المػالي

افسرائيمي ،وعدـ نفاذ قانوف المنافسة التامة وىذا مػا تؤكػده الد ارسػات االقتصػادية عػف سػيادة المضػاربة

في أسواؽ الماؿ بعيدال عف قو العرض والطمب ،كذلؾ في بعض األثناء تحدث اضػطرابات فػي أمػاكف
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ما يرافقيا انتعاشال في األسواؽ ،وارتفاعال في أسعار األسيـ وفي القيمة السوقية لتمؾ األسيـ ،وىذا يعني
أف ت ثيرات السػوؽ المػالي محػدودة عمػى االقتصػاد الحقيقػي فػي إسػرائيؿ كليرىػا مػف دوؿ العػالـ األخػر

المتقدمػػة وكػػذلؾ الناميػػة عمػػى حػػد الس ػواء ،واتجػػاه تمػػؾ األس ػواؽ حػػديثال النفصػػاؿ شػػبو تػػاـ بينيػػا وبػػيف
قطاعػػ ػػات االقتصػ ػ ػػاد الحقيقػ ػ ػػي؛ أي انفصػ ػ ػػاؿ بػ ػ ػػيف االقتصػ ػ ػػاد المػ ػ ػػالي والنقػ ػ ػػدي والتجػ ػ ػػاري واالقتصػ ػ ػػاد

الحقيقي(سيادة ما ُيسمى باالقتصػاد االفت ارضػي ،الرمػزي ،المػالي) ،وىػذا سػبب رئيسػي النػدالع األزمػات
االقتصػػادية جمعػػاء ،ومػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ( ،(5-2فػػإف خسػػارة النػػاتج المحمػػي افسػرائيمي قػػد
بمل ػػت ق ارب ػػة  2ممي ػػار دوالر ،حي ػػث ت ارج ػػع الن ػػاتج المحم ػػي افجم ػػالي م ػػف  45،131ممي ػػار دوالر ع ػػاـ
2000ـ إل ػػى  59،129ممي ػػار دوالر ع ػػاـ 2001ـ ،وت ارج ػػع نم ػػو الن ػػاتج م ػػف  %9،8ع ػػاـ  2000إل ػػى

1،%0عػػاـ  ،2001وىػػي أقػػؿ نسػػبة يحققيػػا االقتصػػاد افس ػرائيمي فػػي العقػػديف األخي ػريف ،وبسػػبب ذلػػؾ

ارتفعت معدالت البطالة مف  %9،8إلى  %3،9لنفس الفترة ،أما العاـ 2002ـ وىو العػاـ الثػاني تػ ثي الر
لالنتفاضة الفمسطينية فػي االقتصػاد افسػرائيمي ،فكانػت المؤشػرات سػمبية ولكػف أقػؿ مػف العػاـ 2001ـ،
وذلؾ مف خالؿ ارتفاع بعض المؤشرات المالية ومنيا صافي التدفقات المالية الوافدة والتػي ارتفعػت مػف

( )-611مميوف دوالر عاـ 2001ـ إلى  1328مميوف عاـ 2002ـ ،وىذا االرتفاع في صػافي التػدفقات
الماليػػة الوافػػدة؛ مػػع ت ارجػػع إجمػػالي االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر مػػف 7،1مميػػار دوالر عػػاـ  2001إلػػى

5،1ممي ػػار دوالر ع ػػاـ 2002ـ ،يعن ػػي أف ىن ػػاؾ ارتفاعػ ػال ف ػػي قيم ػػة االس ػػتثمار الم ػػالي افسػ ػرائيمي ف ػػي

الخارج ،وىذا يتجمي في ارتفػاع حصػيمة النقػد األجنبػي فػي إسػرائيؿ مػف  3،23مميػار دوالر عػاـ 2001
إلػ ػػى  24مميػ ػػار دوالر عػ ػػاـ  2002أي مرتفع ػ ػال بنسػ ػػبة  ،%3كمػ ػػا أف ت ارج ػػع القيمػ ػػة الس ػػوقية لمشػ ػػركات

المدرجة في بورصة تؿ أبيب مف 2،70مميػار دوالر عػاـ  2001إلػى  3،45مميػار دوالر عػاـ 2002ـ،
وتراجع قيمة مؤشر  TA-100مف  37،415نقطة عاـ  2001إلى  45،377نقطة عاـ 2002؛ ورغـ
تراجع السياحة كذلؾ في ىذا العاـ ،إال أف سبب الزيادة الكبيرة في التدفقات المالية الوافدة تعود الرتفػاع

أس ػػعار األس ػػيـ ف ػػي بورص ػػة نيوي ػػورؾ وتحدي ػػدال مؤش ػػر ناس ػػداؾ لمتكنولوجي ػػا والت ػػي تس ػػتثمر فيي ػػا كب ػػر

الشػػركات الصػػناعية والتكنولوجيػػة الحديثػػة افسػرائيمية ،وبسػػبب التعػػافي فػػي ىػػذا السػػوؽ ،حققػػت إسػرائيؿ
مكاسػػب رغػػـ تعرضػػيا النتكاسػػات فػػي بورصػػتيا بس ػبب أحػػداث االنتفاضػػة وت ارجػػع مؤش ػرات االقتصػػاد

ككؿ ،حيث حقؽ االقتصاد افسرائيمي تباطئاُ في نموه وبمغ في العاـ 2002ـ حػوالي  %1،-0فػي حػيف

ارتفعت معدالت البطالة لنفس العاـ إلى  ،%3،10أما الفترة 2007-2003ـ فيي األكثر استق ار الر قياسال
بػػاألعواـ 2002-2001ـُ ،يعتبػػر العػػاـ  2007مػػف أكثػػر األع ػواـ اسػػتق ار الر حيػػث حقػػؽ نم ػوال فػػي النػػاتج
بنسػػبة  %3،6مقارنػػة بمػػا حققػػو فػػي عػػاـ  2003عنػػد  ،%1،1حيػػث بمػػغ النػػاتج المحمػػي افجمػػالي عػػاـ

 2007حػوالي 67،176مميػػار دوالر مرتفعػال بمعػػدؿ  %40فػػي السػػنوات 2007-2003ـ حيػػث بمػػغ عػػاـ
 2003حوالي 46،125مميار دوالر ،وىذا انعكس عمى أداء بورصة تؿ أبيب حيث ارتفعت قيمة مؤشر
 TA-100مف  54،404نقطة عاـ 2003ـ إلى  83،1077نقطة،أي أف قيمة المؤشر قػد نمػت بػوتيرة
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سريعة لملاية إذ بملت  ،%166ويعود ذاؾ التحسف إلى حالة االسػتقرار السياسػي واألمنػي الػذي شػيدتو

إسرائيؿ ،حيث وبعد احتالليا ألجزاء واسعة مف أراضي الضفة اللربية ،وتوجيو ضربة قاسية لممنظمات
الفمس ػ ػػطينية العامم ػ ػػة ف ػ ػػي الض ػ ػػفة ،واس ػ ػػتحداث منص ػ ػػب رئ ػ ػػيس ال ػ ػػوزراء الفمس ػ ػػطيني ،والع ػ ػػودة لطاول ػ ػػة
المفاوضػػات وتوقيػػع عػػدة اتفاقيػػات لميػػدوء ،كػػؿ ذلػػؾ سػػاعد فػػي عػػودة التعػػافي فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي

اواش ػػاعة أجػ ػواء م ػػف التف ػػاؤؿ لػ ػرأس الم ػػاؿ األجنب ػػي لالس ػػتثمار ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،وش ػػكمت الس ػػنوات 2007-

2004ـ استقرار سياسيا ،باستثناء قياـ إسرائيؿ بشف حرب ضد لبنػاف فػي تمػوز العػاـ 2006ـ ،وبعػض
العمميات العسكرية المحدودة في قطاع غزة ،إال أف ت ثيرات ذلؾ كانت محدودة ،لـ تػنعكس بالسػمب فػي

األداء االقتصػػادي افسػػرائيمي الػػذي بقػػي يحقػػؽ معػػدالت نمػػو ايجابيػػة ،حيػػث ارتفعػػت صػػافي التػػدفقات

المالية الوافدة مف ( )-108مميوف دوالر عاـ 2003ـ إلػى  3620مميػوف دوالر عػاـ  ،2006و ارفػؽ ىػذا

االرتفاع زيادة عدد الشركات المدرجة فػي البورصػة افسػرائيمية مػف  576شػركة عػاـ 2003ـ إلػى 654

شركة ،أي زادت الشركات في تمػؾ الفتػرة بمعػدؿ  ،%5،13وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ زيػادة فػي االسػتثمارات

المحمية وحشد لمموارد ،وبذلؾ فالمدخرات المحمية في إسرائيؿ يعاد استثمارىا وىذا ما يعني ارتفاع نسػبة

االدخ ػػار (االستثمار)كنس ػػبة م ػػف الن ػػاتج المحم ػػي افجم ػػالي م ػػف  %19ع ػػاـ 2003ـ إل ػػى  %24عػ ػػاـ

،2007وىػػي مػػف النسػػب العاليػػة وىػػي مؤشػػر إيجػػابي لمتنميػػة االقتصػػادية ،أمػػا ت ػ ثير حػػرب لبنػػاف تمػػوز

 2006فكانت مؤقتة فقط خالؿ أياـ الحرب ،أما قيمة المؤشر فقد ارتفعت مف 63،858نقطةعاـ2006
ـ إل ػ ػػى  83،1077نقط ػ ػػة ع ػ ػػاـ ،2007أي أف الع ػ ػػاـ

2007ق ػ ػػد ش ػ ػػيد ارتفاعػ ػ ػال ف ػ ػػي قيم ػ ػػة المؤش ػ ػػر

بمعػػدؿ ،%5،25حيػػث شػػيد السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي مضػػاربات متعػػددة منيػػا الصػػفقة التػػي قػػاـ بيػػا
المميػ ػػاردير الييػ ػػودي األمريكػ ػػي وارف بافػ ػػت Buffetبقيمػ ػػة 8،4مميػ ػػار دوالر أثنػ ػػاء الحػ ػػرب ،أمػ ػػا العػ ػػاـ
2008ـ ،وىػػو العػػاـ الػػذي شػػيد تفجػػر األزمػػة الماليػػة العالميػػة والتػػي تعتبػػر مػػف أشػػد وأعنػػؼ األزمػػات

االقتصادية التي عاني منيا النظاـ ال أرسػمالي منػذ القػرف السػابع عشػر ،ومػا أثارتػو األزمػة مػف تػداعيات
خطيػرة عمػػى االقتصػػاد افسػرائيمي ،إال أف ت ثيراتيػػا عمػػى االقتصػػاد افسػرائيمي كانػػت محػػدودة وأقػػؿ مػػف

الػػدوؿ المتقدمػػة ،حيػػث ت ثيراتيػػا كانػػت مؤقتػػة لػػبعض الشػػيور األولػػى مػػف األزمػػة (وىػػذا مػػا ستوضػػحو
الد ارسػػة القياسػػية الحق ػال) ،وسػػرعاف مػػا تعػػافى االقتصػػاد افس ػرائيمي منيػػا ،رغػػـ خػػروج دوؿ العػػالـ منيػػا
بخطػوات خجولػػة ،إال أف إسػرائيؿ تعافػػت بسػػرعة وحققػػت أفضػػؿ أداء ليػػا فػػي العػػاـ 2009ـ ،ممػػا يعنػػي

قدرتيا عمى التحوط واتخاذ التدابير الوقائية لألزمة العالمية رغـ اندماجيا المتسع في األسواؽ العالميػة،
إال أف سياساتيا في سوؽ العمؿ والنقد تتسـ بالفعالية والعقالنية ،حيث تراجعت صافي التػدفقات الماليػة

الوافدة إلى إسرائيؿ مف  3620مميوف دوالر عاـ  2007إلى  2122مميوف دوالر عاـ  2008أي بنسبة
تراجع تساوي  ،%41وتراجعت عدد الشركات المحمية المدرجة في البورصػة افسػرائيمية مػف 654شػركة
عاـ  2007إلى  642شركة عاـ  ،2008إال أنو فػي ظػؿ ذلػؾ ازداد حجػـ االسػتثمار األجنبػي المباشػر

مف  8،8مميػار دوالر مػف عػاـ 2007ـ إلػى 8،10مميػار دوالر عػاـ 2008ـ ،أي بنسػبة  %7،22وىػي
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نسبة مرتفعة رغـ تراجع في معظـ االقتصاديات المتقدمة ،وىذا يعني أف السوؽ افسرائيمي أكثر مرونة

مف غيره ،كذلؾ يػدلؿ عمػى وجػود إمكانيػات محفػزة لالسػتثمار األجنبػي فػي أ ارضػييا ،وكػذلؾ فػإف معػدؿ
البطالة قد تراجع مف  %3،7عاـ 2007ـ إلى  %1،6عػاـ 2008ـ ،وىػذا يعنػي أف سػوؽ العمػؿ أكثػر
مرونة وقدرتو عمى التخمص مػف آثػار التبػاطؤ والركػود االقتصػادي ،ويعػود ذلػؾ مػف وجيػة الباحػث إلػى

التوافؽ الدائـ بيف اليستدروت والقطاع الخاص والحكومة وانسجاميـ وفقال لما تحتاجو المصمحة القوميػة

العامػػة ،وىػػذا جػػر سػػابقال ف ػػي أزمػػة السػػبعينات والثمانينػػات ،حيػػث ت ػػـ االتفػػاؽ بػػيف األط ػراؼ الس ػػابقة
لمخػػروج مػػف األزمػػة ،وىػػذا انعكػػس كػػذلؾ فػػي زيػػادة االحتيػػاطي مػػف العمػػالت الصػػعبة مػػف  5،28مميػػار
دوالر عػػاـ  2007إلػػى  5،42مميػػار دوالر عػػاـ  ،2008ىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ م ػوارد ماليػػة تتػػدفؽ إلػػى
إسػرائيؿ منيػػا مػػف يػ تي عمػػى شػػكؿ تػػدفقات لالسػػتثمار األجنبػػي وأخػػر عمػػى شػػكؿ سػػياحة وأخػػر عمػػى

شػػكؿ ارتفػػاع فػػي أسػػعار األسػػيـ افس ػرائيمية بالخػػارج وتػػدفقيا فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،ورغػػـ األزمػػة
وت ثيراتيػػا وتحقيػػؽ لجػػؿ الػػدوؿ لمعػػدالت نمػػو سػػالبة ،إال أف إسػرائيؿ حققػػت معػػدالت نمػػو إيجابيػػة حيػػث
بملت تمؾ النسػبة عػاـ  2008ذروة األزمػة العالميػة  %5،3متراجعػة عػف عػاـ 2007ـ الباللػة ،%5،6
الترجػػع فػػي نمػػو النػػاتج إال أنػػو بقػػي مرتفع ػال وموجب ػاُ ،حيػػث ارتفػػع النػػاتج افس ػرائيمي مػػف 6،176
ورغػػـ ا

ممي ػػار دوالر ع ػػاـ  2007إل ػػى  97،213ممي ػػار دوالر ،أم ػػا قيم ػػة مؤش ػػر  TA-100فق ػػد تراجع ػػت م ػػف
83،1077نقطة عاـ  2007إلى  85،828نقطة عاـ 2008ـ ،أي بحدود  ،%23وعمى الرغـ مف أنيا
نسػػبة مرتفعػػة نسػػبياُ ،إال أف السػػوؽ تعػػافى منيػػا وفػػي العػػاـ  2009ارتفػػع إلػػى  85،828نقطػػة (رغػػـ أف
عاـ  2009قد شيد تدىو اُر لألسواؽ المالية نتاجال لألزمة التي تفجرت في أكتوبر  ،)2008وبذلؾ فخرج

السوؽ المالي متعافيال وخالؿ شيور مف األزمة ،أما انعكاس األزمة المالية عمى السوؽ افسػرائيمي عػاـ
 2009فظي ػػرت كالت ػػالي :حق ػػؽ االقتص ػػاد نمػ ػوال مع ػػدؿ نم ػػو موج ػػب عن ػػد  %9،1ومس ػػتو بطال ػػة عن ػػد
 %1،6بعػد أف بمػغ  %3،7عػاـ 2008ـ ،وارتفعػت احتيػػاطي النقػد إلػى  6،60مميػار دوالر بعػد أف بمػػغ
عاـ 2008حوالي  5،42مميار دوالر أي مرتفعال بمعدؿ  ،%5،42كذلؾ ارتفعت القيمة السػوقية لألسػيـ

المحميػػػة فػ ػػي بورصػ ػػة تػػػؿ أبيػػػب إلػ ػػى  1،182مميػ ػػار دوالر ،بع ػػد أف بمل ػػت  4،134مميػ ػػار دوالر عػ ػػاـ
2008ـ ،أي ارتفعت بحدود .%49،35

أما السنوات 2014-2010ـ :فقد شيدت تذبذبال وفي المجمؿ فيي إيجابيػة ،ويعػود ذلػؾ لتعػافي

نسبي لالقتصاد العالمي وتخطيو لألزمة المالية واالقتصادية ،رغـ اندالع أزمة الديوف السيادية فػي تمػؾ
الفتػ ػرة وتف ػػاقـ أزم ػػة ال ػػديف الع ػػاـ األمريك ػػي ،وث ػػورات الربي ػػع العرب ػػي ،واألكث ػػر تػ ػ ثي اُر عم ػػى إسػ ػرائيؿ ى ػػي
االحتجاجػات الشػعبية التػي تفجػرت فػي إسػرائيؿ فػي أوائػؿ العػاـ 2011ـ ،والتػي توقفػت بسػبب التصػػعيد

افس ػرائيمي عمػػى قطػػاع غ ػزة واسػػتئناؼ المقاومػػة الفمسػػطينية مػػف إطػػالؽ الص ػواري عمػػى بمػػدات جنػػوب

إسػ ػرائيؿ ،والت ػػي تس ػػببت ف ػػي إلل ػػاء أكب ػػر مظ ػػاىرات إسػ ػرائيمية لالحتج ػػاج ض ػػد ارتف ػػاع أس ػػعار العق ػػارات
وبعض السػمع األساسػية كاألجبػاف وتحديػد جبنػو الكػويتج ،حيػث شػيدت تمػؾ السػنوات تذبػذبات فػي أداء
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معظػػـ المؤش ػرات ،حيػػث ارتفعػػت التػػدفقات النقديػػة الوافػػدة مػػف) )622-مميػػوف دوالر عػػاـ 2010ـ إلػػى
2712مميػػوف دوالر عػػاـ 2013ـ ،ممػػا يعنػػي أف ارتفػػاع فػػي قيمػػة أسػػيـ الشػػركات المدرجػػة فػػي أس ػواؽ

الماؿ المتقدـ ،وكذلؾ زيادة حجـ االستثمار األجنبي المباشر ،والذي بمػغ فػي العػاـ 2013حػوالي 11,8
مميار دوالر بعد أف بمغ  5,5مميار دوالر عاـ 2010ـ ،وارتفعت االحتياطيػات النقديػة مػف  70,9مميػار

دوالر عػػاـ 2010ـ إلػػى 77,5مميػػار دوالر عػػاـ  ،2014ورغػػـ االرتفػػاع فػػي حجػػـ االسػػتثمار األجنبػػي
واحتياطي النقد ،إال أف ىناؾ تراجعال في عػدد الشػركات المحميػة المدرجػة مػف  613شػركة عػاـ 2010ـ

إلػػى  574شػػركة عػػاـ 2014ـ ،ورغػػـ ذلػػؾ ارتفعػػت قيمػػة مؤشػػر  TA-100مػػف  1096,32نقطػػة عػػاـ

 2010إلى  1265,81نقطة عاـ 2014ـ ،أي ارتفعت في السنوات الخمػس األخيػرة بمعػدؿ %15,45
رغػـ شػف إسػرائيؿ لعمميتػيف عسػكريتيف فػػي غػزة ،وموجػة االحتجاجػػات التػي انطمقػت فػػي إسػرائيؿ ،والتػػي
تؤكد مناعة االقتصػاد افسػرائيمي وقدرتػو عمػى التخفيػؼ مػف حػدة الصػدمات ،عبػر السياسػة االقتصػادية
والتي تيػتـ بتحفيػز النمػو االقتصػادي بلػض النظػر عػف األبعػاد االجتماعيػة لتمػؾ السياسػة ،حيػث ارتفػع

الن ػػاتج المحم ػػي افجم ػػالي م ػػف  232,9ممي ػػار دوالر ع ػػاـ  2010إل ػػى  291,36ممي ػػار دوالر أي ارتف ػػع
بمقدار  %25خالؿ السنوات الخمس األخيػرة ،وىػذه مػف النسػب المرتفعػة قياسػال باالقتصػاديات المتقدمػة

وسريعة النمو.

لجاكؿ( :)5-1أىـ مؤش

لان
صافي لتافقا

لك فا

(بالمم كف اكال )
إجمالي عاا لش كا
لمحم

لما ج
ْ

لنمك لانكم لمنقكا
كأشباه لنقكا %

ىامش اع لفائا %
صافي تافقا

لقطاع لمالي في إا ئ ؿ لمفت 2014-1992ـ

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

-32

283,5

468,6

990,8

1440,2

1718,5

476

1319,1

4027,1

-611

1328

377

558

638

654

655

640

650

644

654

636

615

26,5

22

24,6

21,7

25

15

19,7

15,5

8

9,5

6,9

8,6

6

5,3

6,1

6,2

5,6

5,2

5

4,2

3,8

3,8

الاتثما

جنبي لمباش

0,58

0,60

0,44

1,3

1,4

1,6

1,7

4,1

8,1

1,7

1,5

(مم ا اكال )
إجمالي الحت اطي لنقام

5,1

6,3

6,8

8,1

11,4

20,3

22,6

22,6

23,2

23,3

24

معاؿ لاك ف %

82,1

75,4

60,1

26,5

22,2

26,4

26,5

29,9

36,6

44,3

95,8

معاؿ ق م لتا كؿ%

22,3

46

33,6

9,2

7,4

9,4

9,8

12,3

17,8

23

46,1

معاؿ ل امم لاكق %

45

77,1

43,8

36,6

32,9

39,9

34,5

54,9

48,7

54,2

37,8

لما ج (مم ا اكال )

29,6

50,8

32,7

36,3

35,9

45,2

39,6

63,8

64,1

70,2

45,3

اع لفائا لحق قي %

5,6

6,5

4,2

10,1

9,6

9,9

8,5

9,5

10,4

8,3

,54

(مم ا اكال )

لق م لاكق

لمش كا
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لان

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-108

3940

2255

3970

3620

2153

2122

-622

-739

290

2712

-

576

517

572

612

654

642

622

613

576

532

573

574

-0,1

3,6

11,2

5,1

10,4

10,5

5,7

-11

12,3

-

-

-

4

3,8

3,5

3,8

3,4

3,3

3,1

3,4

3,4

3,3

-

-

3,3

2,9

4,8

15,3

8,8

10,8

4,4

5,5

9,1

8

11,8

4,3

لنقام(مم ا اكال )

26,3

27

28

29,1

28,5

42,5

60,6

70,9

74,8

75,9

81,7

77,5

معاؿ لاك ف %

68,6

54

55,5

60,5

55,4

58,9

55,8

66,7

58,1

45,9

56,9

56,9

معاؿ ق م لتا كؿ

33,1

34,5

42,4

58,3

64,2

51

42,8

57,3

40,8

26,2

41,3

41,4

معاؿ ل امم لاكق %

60,3

71,3

85,1

113,8

133,8

62,9

88,2

93,6

56,1

57,7

69

69

لما ج (مم ا اكال )

75,2

95,5

120,1

173,3

236,3

134,4

182,1

218

144,9

148,4

170,5

170,4

اع لفائا لحق قي %

11,2

7,4

5,6

6,8

6,1

4,3

0,4

3,5

4

1,4

-

-

صافي لتافقا

لك فا

(بالمم كف اكال )

إجمالي عاا لش كا
لمحم

لما ج
ْ

لنمك لانكم لمنقكا
كأشباه لنقكا %
ىامش اع لفائا %
صافي تافقا

الاتثما

جنبي لمباش (مم ا اكال )
إجمالي قاالحت اطي

لق م لاكق

لمش كا

لمصا  :مكقع لبنؾ لاكلي،
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD/countries

بعض انك

لعاـ  2014ىي تقا

في لبنؾ لاكلي كبعض لمصاا ذ

 5.3تأث

م لمال

تـ حتاابيا عب ب نامس  Eviews8كذلػؾ لعػاـ تكف ىػا لحػ ف إعػا ا لا اػ
لصم بالمكضكع.

لعالم

 2008عمى اكؽ لماؿ اا ئ مي:

عمػػى الػػرغـ مػػف انػػدماج السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي فػػي األس ػواؽ العالميػػة أصػػبحت عاليػػة جػػدال،

حي ػ ػػث تُع ػ ػػد إسػ ػ ػرائيؿ ث ػ ػػاني أكب ػ ػػر بم ػ ػػد بع ػ ػػد كن ػ ػػدا م ػ ػػف حي ػ ػػث رؤوس األمػ ػ ػواؿ المس ػ ػػتثمرة ف ػ ػػي بورص ػ ػػة
نيويورؾ(الفتالوي ،مرزوؽ،2009،ص  ،(387إال أف خسارة االقتصاد افسرائيمي كانت ضئيمة جدال وال
تذكر قياسال بدوؿ أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

وأبػػرز تػ ػ ثيرات األزم ػػة المالي ػػة ف ػػي االقتص ػػاد افس ػرائيمي فق ػػد تمثم ػػت بارتف ػػاع طفي ػػؼ لمع ػػدالت

البطالػ ػػة حيػ ػػث زادت بح ػ ػوالي  %1عػ ػػف السػ ػػنة التػ ػػي سػ ػػبقت األزمػ ػػة الماليػ ػػة العالميػ ػػة ،وتبػ ػػاطؤ النمػ ػػو
االقتص ػػادي ،وت ارج ػػع إجم ػػالي إنت ػػاج ص ػػناعات التكنولوجي ػػا العمي ػػا م ػػف  %16م ػػف الرب ػػع الثال ػػث لمعػ ػاـ
2008ـ إلػػى  % 11,4فػػي شػػير أيمػػوؿ 2008ـ ،وانخفػػاض الطمػػب العػػالمي عمػػى الصػػناعة العسػػكرية
افسرائيمية بسػبب حالػة الركػود العػالمي ،حيػث جمػدت الينػد صػفقات بقيمػة  2,5مميػار دوالر مػع شػركة

صناعة الطائرات الحربية افسرائيمية ،إضافة لذلؾ تراجع المساعدات الخارجية فسرائيؿ في أثناء تفجر

األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،حيػػث تراجعػػت حجػػـ التبرعػػات بشػػكؿ عػػاـ ،وت ارجػػع قيمػػة الػػدوالر قبالػػة العممػػة
084

المحمية الشيكؿ وعمالت أخر في العالـ ،مما تسبب بتضػرر المتبػرعيف الييػود فػي العػالـ فػي الواليػات

المتحػػدة األمريكيػػة بشػػكؿ خػػاص ج ػراء األزمػػة ،وعػػدـ إمكػػانيتيـ مػػف تقػػديـ حجػػـ التبرعػػات نفسػػيا التػػي
كانػ ػػت قبػ ػػؿ األزمػ ػػة ،أمػ ػػا عمػ ػػى المسػ ػػتو الشخصػ ػػي ،حيػ ػػث تشػ ػػير التقػ ػػارير إلػ ػػى أف الخسػ ػػائر الماليػ ػػة

لإلس ػرائيمييف ج ػراء األزمػػة الماليػػة العالميػػة بملػػت  5،15مميػػار دوالر ،وقػػد تبػػيف أف أغنػػى  35ثري ػال فػػي
إسرائيؿ تراجعت قيمة ثرواتيـ بنسبة  ،%40إذ كانت ثػروتيـ مجتمعػة نحػو  40مميػار دوالر ،وتراجعػت

نياية العاـ 2009ـ إلى مستو 26مميار دوالر (عمى ،2009 ،ص.)20-19

ومػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( :)5-2يتضػػح لمباحػػث أف االقتصػػاد افس ػرائيمي فػػي السػػنوات السػػت

التي تمت األزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008ـ ،ما زاؿ يحقػؽ مسػتويات جيػدة وأداء متميػز ،حيػث
أف متوس ػػط النم ػػو االقتص ػػادي ق ػػد بم ػػغ ف ػػي الفتػ ػرة 2014-2007ـ حػ ػوالي  ،%3,85وى ػػي نس ػػبة عالي ػػة

وتُعتبر مف مستويات النمو السريعة ،فػي حػيف بمػغ متوسػط معػدؿ البطالػة فػي تمػؾ الفتػرة  %6,45وىػي
قياسال باقتصاديات العالـ فيي منخفضة ،حيث ترتفع عف المستوي الطبيعي لمبطالة وىو ( %5كما ير
االقتصادييف) بمقدار  %1,45وىذا يمكف عالجيا بإتباع سياسات اقتصادية تحفيزية اوانعاشية ،وحسب

قػػانوف أوكيػػوف ،والػػذي يػػنص أف كػػؿ ارتفػػاع فػػي النػػاتج المحمػػي بمقػػدار  %5،2مػػف المفتػػرض أف يرافقػػو
انخفاضػال فػػي معػػدؿ البطالػػة بمقػػدار  ،%1وفقػال لػػذلؾ فمخفػػض معػػدؿ البطالػة إلػػى  %5فػػإف ذلػػؾ يحتػػاج
لتحفيز الناتج ونموىا بمقدار  %3,62وىذا ممكف في االقتصاد افسرائيمي ،وحسب خبراء االقتصاد في
إس ػرائيؿ ومنيػػا محػػافظ البنػػؾ المركػػزي افس ػرائيمي ،فػػإف أي اسػػتقرار األوضػػاع السياسػػية فػػي المنطقػػة
سيرافقيا زيادة فػي النمػو االقتصػادي عػف السػائد بمقػدار  ،%6-5كػذلؾ حػافظ مؤشػرTA-100الرئيسػي

فػػي بورصػػة تػػؿ أبيػػب عمػػى معػػدالت موجبػػة فػػي السػػنوات السػػابقة ،حيػػث بملػػت  %0,05سػػنويال ،وىػػذا
مؤشر إيجابي في ظؿ التليرات التي طرأت عمى االقتصاد العالمي.

وعمى الرغـ مف تجمد المفاوضات افسرائيمية مع الفمسطينييف ،واألوضاع األمنية التي تفجػرت

نياية العاـ  2008مػع قطػاع غػزة ،فقػد شػيدت إسػرائيؿ معػدالت نمػو اقتصػادي عاليػة جػدال ،مقارنػة مػع
النمػػو الحاصػػؿ فػػي الػػدوؿ المتطػػورة والتػػي منيػػا مػػف حقػػؽ معػػدالت نمػػو سػػالبة ،ويػػدلؿ ذلػػؾ عمػػى نجػػاح

إسػرائيؿ فػػي مواجيػػة األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة ،لتكػػوف آثارىػػا السػػمبية عمييػػا محػػدودة ولوقػػت قصػػير،
تحقيؽ إسرائيؿ لمعدالت نمو أعمػى مػف الػدوؿ المتطػورة فػي سػنوات األزمػة الماليػة العالميػة ،قػد انعكػس

في المفاىيـ التي تراود أصحاب رأس الماؿ في إسرائيؿ ،وقناعاتيـ أف النمو االقتصادي لـ يعػد مرىونػال

باالستقرار األمني والسياسي ،فالنمو بمفيوـ حيتاف الماؿ افسرائيمييف ىػو مػا يحقػؽ األربػاح لمصػالحيـ

وىو المتليػر األىػـ فػي المفػاىيـ ال أرسػمالية افسػرائيمية ،وىػذا ظيػر فػي حػرب تمػوز فػي لبنػاف 2006ـ،

حيػػث بملػػت نسػػبة النمػػو االقتصػػادي فػػي شػػيري تمػػوز وآب فػػي العػػاـ 2006ـ ،مػػا يقػػارب  ،%6خالف ػال

لسػ ػػنوات االنتفاضػ ػػة الفمسػ ػػطينية التػ ػػي كانػ ػػت تػ ػػؤثر ف ػ ػي الحركػ ػػة االقتصػ ػػادية وتضػ ػػرب معاقػ ػػؿ النمػ ػػو

االقتص ػػادي ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،وى ػػذا النم ػػو كان ػػت ممموسػ ػال لكب ػػار أص ػػحاب رأس الم ػػاؿ ،إض ػػافة لمجمي ػػور
080

افسػ ػرائيمي حي ػػث ن ػػاؿ قس ػػطال م ػػف ثم ػػار النم ػػو ف ػػي ش ػػكؿ انخف ػػاض ح ػػاد ف ػػي نس ػػب البطال ػػة ،وارتف ػػاع

االستيالؾ الفردي ،وبالتالي ارتفاع في مستوي المعيشة (جرايسي ،2404 ،ص ،(15-14كما أنو وبعػد
تفجر األزمة فإف بنؾ إسرائيؿ ىو أوؿ بنؾ مركزي في الدوؿ المتقدمػة قػاـ برفػع سػعر الفائػدة ،حيػث أف

رفع سعر الفائدة يدؿ عمى التحسف والتعافي في االقتصاد (البطة ،2403 ،ص)76
لجاكؿ( :)5-2تأث

لبنا

2007

2008

م لمال

2009

لعالم

2010

عمى لاكؽ لمالي اا ئ مي

2011

2012

2013

2014

لمتكاط

الناتج المحمي
افجمالي

176,67

206,47 213,92

232,90

258,41

257,2

290,55

291,36

240,93

(مميار دوالر)
متوسط نمو
الناتج %
معدؿ البطالة
%
قيمة مؤشر
TA-100
بالنقاط
معدؿ التلير
في مؤشر
TA-100

6,3

3,5

1,9

5,8

4,2

3

3,2

2,78

3,85

7,3

6,1

7,5

6,6

5,6

6,9

6,3

5,3

6,45

1047,3 1265,81 1117,21 1026,66 1094,89 1096,32 828,85 871,48 1077,83

0,16+

0,19-

0,04-

+0,32

-0,001

-0,06

+0,08

+0,133

0,05+

لمصاا :تجم ع لباحث مف لمصاا لتال :
مكقع لبنؾ لاكلي،
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD/countries
ق م مؤش ( TA-100بالنقاط) انك ان  ،عمى ل بط لتالي،
.http://sa.investing.com/indices/ta100-chart

أمػػا عػػف أبػػرز الخسػػائر التػػي ُمنيػػت بيػػا إس ػرائيؿ جػراء األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،فكانػػت شػػركات
اليايتؾ أوؿ المتضرريف مف األزمة العالمية التي تركت آثا الر سػمبية عمػى االقتصػاد افسػرائيمي بمجممػو،

حيث تقمصت أرباح الصناعات التكنولوجية اليايتؾ بنسبة  %5خالؿ العالـ  2008ـ،و رغـ ذلؾ نمت
مداخيؿ أكبر  27شركة إسرائيمية في ووؿ اسػتريت بنسػبة  %10مقارنػة بالعػاـ 2007ـ ،حيػث تراجعػت
التوظيفػػات الماليػػة فػػي فػػرع الصػػناعات التكنولوجيػػة اليايتػػؾ بنسػػبة  %22فػػي الربػػع األخيػػر مػػف العػػاـ

(2008ذروة األزمػػة الماليػػة) إذ بملػػت  394مميػػوف دوالر ،وأثػػرت تمػػؾ التراجعػػات فػػي االقتصػػاد ككػػؿ،
وخاصة في ارتفاع نسب البطالة والعػاطميف عػف العمػؿ؛ حيػث قامػت شػركات اليايتػؾ بفصػؿ 000،10

عامػػؿ خػػالؿ العػػاـ 2008ـ ،حيػػث سػػجمت كبػػر شػػركات اليايتػػؾ افس ػرائيمية المنتش ػرة فػػي عػػدة دوؿ

أرسػػمالية متقدمػػة انخفاض ػال فػػي الطمػػب عمػػى منتجاتيػػا فػػي العػػالـ ،فػػي حػػيف أعمنػػت اليسػػتدروت أنػػو تػػـ
082

فصػػؿ مػػا بػػيف  37-35ألػػؼ عامػػؿ مػػف أمػػاكف عمميػػـ ،وأد انخفػػاض أسػػعار األسػػيـ فػػي جميػػع أرجػػاء
العػػالـ خػػالؿ العػػاـ 2008ـ؛ فقػػداف خزينػػة الدولػػة بح ػوالي  5،4مميػػار شػػيكؿ ،كػػذلؾ ارفػػؽ ذلػػؾ تقمػػيص
البنػػػوؾ افس ػ ػرائيمية الخمسػػػة الكبػ ػػر لحجػ ػػـ اسػػػتثماراتيا الخارجيػػػة ،اواعالنيػ ػػا لخسػ ػػائر بقيمػ ػػة  2مميػ ػػار

شيكؿ،حيث تبمغ أرصدة المصػارؼ افسػرائيمية فػي المصػارؼ األجنبيػة بالخػارج ق اربػة  50مميػار دوالر،
أي ما يعادؿ  %18مف أجمالي رأسماليا البالغ 278مميار دوالر ،وتُعتبر إسرائيؿ مف البمداف القميمة في
العالـ التي تجتذب االستثمار األجنبي المباشر في كافة الظروؼ حتى الحربيػة منيػا ،وقػد يكػوف تفسػير

ظواىر تدفؽ رؤوس األمواؿ مف اوالى إسػرائيؿ مرتبطػال بشػدة مػع ازديػاد تشػابؾ االقتصػاد افسػرائيمي مػع
االقتصاد العالمي ،وىذا يعني أف إسرائيؿ انتقمت مف نمط االقتصاد الز ارعي االستيطاني العسػكري إلػى
اقتصاد المعرفة القائـ عمى الصناعات افلكترونية والتكنولوجيا الرفيعة اليايتؾ ،ورغـ أف إسرائيؿ يعاني

باستمرار مف الػال اسػتقرار األمنػي ،إال أنػو يعمػؿ كالواحػة فػي الصػحراء ،وتعػود أسػباب ذلػؾ إلػى حقيقػة
كوف إسرائيؿ استثما الر إستراتيجيال يمكف أف تتوجو إلييا االستثمارات األجنبية بدوافع سياسية اوايديولوجية،
بافضػافة إلػى تػػدفقيا لػدوافع اقتصػادية عمػػى المػد الطويػػؿ ،حيػث واصػمت تػػدفقات االسػتثمار األجنبػػي

فس ػرائيؿ حتػػى بعػػد فت ػرات الحػػروب كل ػزة ولبنػػاف ،كمػػا تمعػػب المسػػاعدات األمريكيػػة فس ػرائيؿ دو الر فػػي

تعزيز نموىا ،حيث تحصػؿ إسػرائيؿ عمػى أكبػر مسػاعدات خارجيػة مػف الواليػات المتحػدة األمريكيػة منػذ

الحػرب العالميػة الثانيػة ،وتسػاىـ تمػػؾ المسػاعدات لمػا يعػادؿ  340دوالر لمفػػرد فػي إسػرائيؿ سػنويال ،وىػػو

أعمػػى متوسػػط مسػػاعدات فػػي العػػالـ ،فػػي حػػيف يبمػػغ متوسػػط المسػػاعدات لمفػػرد فػػي العػػالـ سػػنويال ب 22

دوالر ،وتش ػػكؿ المس ػػاعدات األمريكي ػػة حػ ػوالي  %4م ػػف ميزاني ػػة إسػ ػرائيؿ الس ػػنوية(.جريس،2009،ص
)133-119

لجاكؿ( :)5-3إجمالي الاتثما

لان
االستثمارات األجنبية
المباشرة

االستثمارات األجنبية
غير المباشرة
إجمالي االستثمارات
األجنبية

جنب

ا خؿ إا ئ ؿ (بالمم ا اكال )

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,2

3,7

1,7

3,9

2

4,8

14,2

8,8

9,2

7,1

0,4

1,5

1,5

7,1

4,7

11,6

6

4,8

12,3

4,1

3,2

5,4

9,1

9,5

25,8

14,8

15

أما إجمالي االستثمارات افسرائيمية في الخارج(مباشرة ،وغير مباشرة متمثمة في األوراؽ النقديػة

واألسػػيـ) قػػد بملػػت  4،59مميػػار دوالر عػػاـ  ،2006و 2،36مميػػار دوالر عػػاـ  ،2007و 8،35مميػػار
دوالر عاـ .2008

لمصػػػا  :جػػػ س ،حاػػػاـ ،لمشػػػيا القتصػػػاام ،تق ػػػ مػػػا
لفماط ني لما اا

اا ئ م "ما " ،ـ هلل،

ااػػػت ت جي :2009لمشػػػيا ااػػػ ئ مي لمعػػػاـ  ،2008لم كػػػ

ضي لفماط ن  ،2009 ،ص.131-130
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 5.4خط لحككم اا ئ م

لمك جي

م لمال

لعالم

:2008

ألىميػػة ومػػد ت ػ ثيرات األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،فقػػد طلػػت األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة عمػػى

أعمػػاؿ مػػؤتمر ىرتسػػميا التاسػػع (مػػؤتمر ىرتسػػميا التاسػػع لمعػػاـ  ،2009ىػػو مػػؤتمر سػػنوي تعقػػده إسػػرائيؿ

لبحػػث مي ػزاف المناعػػة واألمػػف القػػومي ،بػػدء انعقػػاده أوؿ م ػرة عػػاـ 2000ـ ،ويمقػػى اىتمام ػال واسػػع محمي ػال

اواقميميػػا ودولي ػال) ،ورغػػـ أف العػػاـ 2009ـ قػػد شػػيدت عػػدة متلي ػرات عالميػػة ،والتػػي تنظػػر إلييػػا إس ػرائيؿ

بعػػيف الحػػذر إال أف األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة قػػد طلػػت عمػػى المػػؤتمر أكثػر مػػف تػػداعيات حػػرب غػزة

واالنتخابػػات افسػرائيمية ،وذلػػؾ لعػػدة أسػػباب منيػػا أف األزمػػة قػػد انػػدلعت فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة

الحميػػؼ األوؿ فس ػرائيؿ ،وفػػي ختػػاـ أعمػػاؿ المػػؤتمر ذكػػرت الوثيقػػة أبػػرز المتلي ػرات فػػي مي ػزاف القػػو

العالمية أو في النظاـ العالمي وىي كالتالي (شمحت ،2009 ،ص:)10-9

 -تآكػػؿ القػػوة العالميػػة لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،مػػف خػػالؿ ت ارجػػع سياسػػاتيا العامػػة بسػػبب األزمػػة

االقتصػػادية ،وقالػػت الوثيقػػة أف وصػػؼ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة قػػوة عظمػػى آفمػػة يعتبػػر وصػػفال
حػػادال ومتطرف ػاُ أكثػػر مػػف الػػالزـ ،وأف تعبيػػر قػػوة عظمػػى متآكمػػة  ،يمكػػف أف يكػػوف مالئم ػال أكثػػر،
وىذاف الوصفاف يعكس الضرر الذي أصاب أقو قو اقتصادية في العالـ.

 -تطمػػع روسػػيا إلػػى اسػػتعادة مجػػدىا التميػػد ،اوالػػى توطيػػد مكانتيػػا العالميػػة كقػػوة مركزيػػة ،مػػا يعنػػي مػػف

وجيػػة النظػػر افس ػرائيمية عػػودة موسػػكو إلػػى واجيػػة السػػاحة الدوليػػة كالعػػب أساسػػي واثػػؽ بنفسػػو،

وقادر عمى اسػتخداـ كػؿ الخيػارات المتاحػة ،ووفقػال لمرؤيػة الروسػية الجديػدة فإنػو يتعػيف عمػى اللػرب
التخمص مف التوجو األحادي الجانب أحادية القطػب وانتيػاج مػا يطمػؽ عميػو فػي موسػكو توجػو

جماعي  ،كمفتاح ألخذ مواقفيا في الحسباف.

 تعػػزز موقػػؼ أسػػيا فػػي النظػػاـ العػػالمي ،وذلػػؾ فػػي ظػػؿ تعمػػؽ وارتيػػاف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةالشديديف باألرصدة (االعتمادات المالية) الموجودة في أسيا ،وال سيما في الصيف ،وبسػبب تقػديرات
فحواىا أف الدوؿ األساسية في أسيا ىي القاطرة االقتصادية العالمية المركزية ،فػإف ذلػؾ ينػدر بقيػاـ

نظػػاـ عػػالمي جديػػد ،وبػ ف القػػرف الحػػادي والعشػريف ىػػو القػػرف األسػػيوي أو القػػرف الصػػيني ،وىػػذا مػػا
تظيره ازدياد الوزف االقتصادي لميند والصيف بشكؿ مطرد في العقد األخير ،قدرتيا عمى المحافظػة

عمى استقرارىا االقتصادي ،وتخطييا لالزمة االقتصادية العالمية.
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ػاء عمػػى تمػػؾ المتلي ػرات الدوليػػة ،حاولػػت الحكوم ػة افس ػرائيمية التػػدخؿ بالنشػػاط االقتصػػادي
وبنػ ل
لمتخفيػؼ مػػف حػػدة وتػ ثيرات األزمػة االقتصػػادية العالميػػة فػػي اقتصػادىا وقطاعاتيػػا افنتاجيػػة ،والتخفيػػؼ
مػػف وطػ ة ذلػػؾ عمػػى مسػػتو المعيشػػة ألفرادىػػا ،وتػػنص الخطػػة افس ػرائيمية عمػػى النقػػاط التاليػػة( :عمػػي،

 ،2449ص.)21-20

أ -منح نحو  11مميار شيكؿ (أي حوالي  3مميار دوالر) ،إلى صناديؽ االئتماف ،والسوؽ العالمية.
ب -بػػذؿ الجيػػود لجمػػب االسػػتثمارات الجديػػدة ،والحػػد مػػف توقػػؼ بعػػض القطاعػػات عػػف العمػؿ ،لمتخفيػػؼ
مف تزايد نسب البطالة.

ت -محاولة لتخفيض افنفاؽ الحكومي في بعض المجاالت ،اوايجاد شبكة آماف اجتماعي.
ث -توفير سيولة نقدية في البنوؾ لممػواطنيف ،ضػمنيا مػنح حمايػة ألصػحاب صػناديؽ التقاعػد واسػترداد
مم ػػف ى ػػـ ف ػػوؽ عم ػػر  55عامػ ػاُ ،بحي ػػث ال يخس ػػروف أمػ ػواليـ م ػػف اس ػػتثمارات غي ػػر آمن ػػة دخم ػػت

الصناديؽ.

ج -تحريؾ محركات نمو جديدة لتحريؾ االقتصاد مف أجؿ ضماف ارتفاع نسبة النمو إلى .%3,5
ح -التخطػػيط فقامػػة مشػػاريع اقتصػػادية بقيمػػة  80مميػػار شػػيكؿ ،وىػػو مػػا يعػػادؿ  21,7مميػػار دوالر،
نصػػؼ ىػػذه المشػػاريع يموليػػا القطػػاع الخػػاص ،ودعػػـ قطػػاع التصػػدير الػػذي تضػػرر بفعػػؿ انييػػار
أسعار صرؼ الدوالر أماـ الشيكؿ منذ عاـ ونصؼ العاـ ،مما شكؿ ضربة قاصمة ليذا القطاع.

خ -عػػرض وزيػػر الماليػػة افس ػرائيمي (رون ػي بػػار آوف) خطػػة لحػػؿ االختنػػاؽ االئتمػػاني فػػي االقتصػػاد،

تُعطػػي البنػػوؾ ضػػمانات دولػػة بقيمػػة  6مميػػار شػػيكؿ فػػي صػػالح استصػػدار شػػيادات ديػػف تُسػػتخدـ
لزيػػادة رؤوس أمواليػػا الذاتيػػة ،كمػػا تعػػالج الخطػػة السػػوؽ االئتمػػاني خػػارج البنػػوؾ ،وىػػي تسػػعى إلػػى
إقامػػة صػػندوؽ مشػػترؾ لمدولػػة ولييئػػات تجاريػػة ،إضػػافة إلػػى ذلػػؾ تحػػدثت الخطػػة ،عػػف إقامػػة آليػػات
مشػ ػػتركة لمييئػ ػػات المؤسسػ ػػاتية لمعالجػ ػػة ترتيبػ ػػات الػ ػػديف ،كمػ ػػا أنيػ ػػا تعػ ػػالج االمتيػ ػػازات الض ػ ػريبية

لممستثمريف األجانب.

د -اقتػػرح محػػافظ البنػػؾ المركػػزي افس ػرائيمي سػػتانمي فيشػػر ،توحيػػد سػػمطات الرقابػػة عمػػى البنػػوؾ مػػع
الرقابة عمى الت ميف ،وعمى صناديؽ االسترداد ،وجعميا وحدة واحدة داخؿ بنؾ إسرائيؿ ،مػع الت كيػد
عمى أف المنظومة البنكية متينة ،وىي مستعدة لكؿ االحتماالت.

ذ -يتعيف عمى البنوؾ أف تعيػد رأس المػاؿ الػذي يوضػع تحػت تصػرفيا إلػى الدولػة بعػد أف تنتيػي أزمػة
االختناؽ االئتماني ،وبعكسو ت خذ الدولة مف أسيـ البنوؾ التي ال تعيد رأس الماؿ.

ر -تخفيض معدالت فائدة البنوؾ بنسبة  %0,25لتصبح  ،%5،3عمى أساس أف خفػض سػعر الفائػدة
سيعزز االقتصاد في تصديو يثار األزمة المالية العالمية ،وسيساعد النشاط الحقيقي فػي االقتصػاد

بزيادة النمو وتقميص البطالة.
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ز -يتوقػػع البنػػؾ المركػػزي افس ػرائيمي أنػػو وفػػي أعقػػاب االرتفػػاع فػػي عػػدـ اليقػػيف فػػي األس ػواؽ الماليػػة
العالميػػة ،فػػإف البنػػوؾ المركزيػػة الكبػػر فػػي العػػالـ ستواصػػؿ ىػػي أيض ػال تخفػػيض الفائػػدة ،كمػػا يقػػرر
البنػػؾ أنػػو سػػيخفض كمفػػة االئتمػػاف فػػي االقتصػػاد ،وسيسػػيـ فػػي قدرتػػو عمػػى التصػػدي يثػػار األزمػػة

المالية العالمية.

لمنقذ لالقتصاا اا ئ مي:
 اتانمي ف ش ْ :

ُيعتب ػػر س ػػتانمي فيش ػػر مح ػػافظ البن ػػؾ المرك ػػزي افسػ ػرائيمي م ػػف أش ػػير االقتص ػػادييف ف ػػي الع ػػالـ،
وأكثرىـ خبرة ودراية في معالجة األزمات المالية واالقتصادية ،حيث أعمف عف تخفيض سعر الفائدة في

إسػرائيؿ إلػػى  % 5،2وىػػي أقػػؿ نسػػبة فػػي تػػاري االقتصػػاد افسػرائيمي ،ولقػػد ىػػدؼ فيشػػر مػػف وراء ذلػػؾ

تحفيز االستثمارات والنمػو االقتصػادي ،اوالػى خفػض تكمفػة االعتمػاد البنكػي وتقويػة قدرتػو عمػى التعامػؿ
مع التباطؤ االقتصادي المتوقع بعد اندالع األزمة االقتصادية ،واستمر فيشر في تقميص أسػعار الفائػدة

فػػي إس ػرائيؿ رغػػـ بمػػوغ التضػػخـ لمسػػتويات  ،%5وكػػذلؾ حػػاوؿ فيشػػر العمػػؿ عمػػى خمػػؽ اسػػتقرار مػػالي
متواصؿ في إسرائيؿ واستق ار الر في األسعار ،وذلؾ مػف خػالؿ دعوتػو الحكومػة افسػرائيمية بمواصػمة كػبح

الميزانيػػات ،اوابقػػاء العجػػز فػػي أدنػػى درجاتػػو ،وأف ذلػػؾ يكفػػؿ مواجيػػة اليػزات الكبيػرة ايتيػػة مػػف الخػػارج،
وأف يرافؽ ذلؾ وجوب إتماـ افصالحات البنيوية في التعمػيـ والصػحة والمؤسسػات االجتماعيػة والعامػة,
ومحاربػػة الفقػػر وتحديػػد سػػقفال لمتضػػخـ ،واقتػػرح فيشػػر لمواجيػػة األزمػػة الماليػػة صػػرؼ مبمػػغ  1,5مميػػار
شيكؿ عمى مشاريع البنية التحتية ،و 1,15مميػار شػيكؿ لػدعـ الصػناعة والتصػدير ،و 1,8مميػار شػيكؿ

لتقديـ مساعدات لسوؽ العمؿ ،اوارجاء الزيادة في الرواتب واألجور فػي القطػاع العػاـ ،وقػاؿ :إف تطبيػؽ
توص ػػياتو دوف تقم ػػيص المص ػػروفات األخ ػػر  ،س ػػيرفع العج ػػز الحك ػػومي إل ػػى نح ػػو  %5,8م ػػف الن ػػاتج

(جريس ،2009 ،ص.)136-134

 5.5أاباب محاكا

تأث اكؽ لماؿ اا ئ مي با م لمال

لعالم :

وفػػي المحصػػمة األخي ػرة فػػإف الباحػػث يػػر أف أسػػباب محدوديػػة ت ػ ثر السػػوؽ المػػالي واالقتصػػاد

افسرائيمي مف األزمة المالية العالميػة لمعػاـ  ،2008ومػا تمتيػا مػف أزمػات اقتصػادية عالميػة ،تكمػف فػي

النقاط التالية:

 -0ارتفاع مستويات االدخػار كنسػبة مػف النػاتج المحمػي افجمػالي فػي إسػرائيؿ ،واسػتثماراىا فػي قنػوات
االقتصاد الحقيقي ،وتحديدال في الصناعات التطويريػة والتقنيػة العاليػة اليايتػؾ  ،ويتضػح ذلػؾ مػف
خالؿ زيادة عدد الشركات المحمية المدرجة في البورصة افسرائيمية.

 -2ارتق ػػاع االس ػػتثمارات افسػ ػرائيمية ف ػػي الخ ػػارج ،وتركيزى ػػا عم ػػى االس ػػتثمار ف ػػي القطاع ػػات المنتج ػػة
وتحديدال في الشركات التي تستثمر في القطاعات الصناعية األكثر تطو الر.
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 -3قدرة إسرائيؿ عمى جذب أكبر قدر ممكف مػف االسػتثمارات األجنبيػة المباشػرة وغيػر المباشػرة ،وذلػؾ
مف خالؿ قوانيف االستثمار المحفزة ،ومف خالؿ سعييا الدائـ لتحقيؽ االسػتقرار األمنػي ،وذلػؾ منػذ

توقيعيا لعدة اتفاقيات سػالـ مػع الفمسػطينييف والعػرب ،اواخمػاد االنتفاضػة الفمسػطينية الثانيػة ،وخمػؽ

انقسامال سياسيال فػي األ ارضػي الفمسػطينية ،كػاف لػو الػدور البػارز فػي اسػتمرار االسػتيطاف مػف جيػة،
وت خر حموؿ الحؿ النيائي مف جية أخر  ،وبذلؾ استمرت إسػرائيؿ فػي نيػب مقػدرات الفمسػطينييف

وتحديدال غاز بحر غزة ،والموارد الطبيعيػة فػي الضػفة اللربيػة وخصوصػال فػي منػاطؽ  ،cوكػؿ ذلػؾ
ساىـ في نمو االقتصاد افسرائيمي.

 -4وجود نفوذ كبير لػرأس المػاؿ الييػودي فػي الخػارج ،وقدرتػو عمػى التنبػؤ باألزمػات وخمقيػا وأف يكػوف
متحوطال منيا ،وتجنيب االقتصاد افسرائيمي مف التػ ثر بيػا ،وىػذا تؤكػده بعػض التقػارير التػي تقػوؿ
أف كبر البنوؾ األمريكيػة والتػي أعمنػت إفالسػيا قبيػؿ األزمػة الماليػة العالميػة لمعػاـ  ،2008قامػت

بتحويػ ػػؿ عش ػ ػرات المميػ ػػارات مػ ػػف الػ ػػدوالر إلػ ػػى البنػ ػػوؾ افس ػ ػرائيمية ،وكػ ػػذلؾ تقديمػ ػػو الػ ػػدعـ المػ ػػالي

واالقتصادي فسرائيؿ وتزايده في الحروب وكذلؾ عند توقيع اتفاقيات لمسالـ مع دوؿ الجوار.

 -5االىتماـ افسرائيمي المتزايد بالبحث العممي والتطوير ،وكذلؾ القدرة عمػى إتبػاع سياسػات اقتصػادية
متوازنػػة تقمػػؿ مػػف المخػػاطر االقتصػػادية المترتبػػة عمػػى انتشػػار المػػرض اليولنػػدي فػػي حػػاؿ زيػػادة

االكتش ػػافات افسػ ػرائيمية لمل ػػاز وال ػػنفط ،وم ػػف تم ػػؾ السياس ػػات ى ػػي توجي ػػو تم ػػؾ الفػ ػوائض المتوق ػػع
الحصػػوؿ عمييػػا فػػي األعػواـ القادمػػة فػػي مشػػاريع البنػػاء والتشػػييد والصػػناعة،وتنمية السػػوؽ المحميػػة

والخدمات ،بشكؿ ينعكس إيجابػال عمػى معػدالت النمػو وال يػؤدي الرتفػاع وتيػرة االسػتيالؾ المرتبطػة

بزيادة متوسط الدخؿ لمفرد.

 -6السياسات النقدية المحافظة ،واستقرار الشػيكؿ وقدرتػو عمػى امتصػاص الصػدمات الخارجيػة ،ويعػود
ذلؾ الفضؿ لستانمي فيشر محافظ البنؾ المركزي افسرائيمي.

 -7مرونة سوؽ العمؿ ،ورغبة كؿ األطراؼ لمتقميؿ مف آثار األزمات المالية واالقتصادية وكػبح جمػاح
ت ثر إسرائيؿ ،ومف تمؾ األطراؼ القطاع العاـ ،والقطاع الخاص ،واليستدروت.

 -8محاولة إسرائيؿ المستمرة لخمؽ مزيدال مف االستقرار والذي يؤىميا لزيادة النمو سنويال بحوالي %6-5
عف ما ىو سائد في الوضع الطبيعي.

 -9انخفاض أسعار اللذاء والوقود سػاىـ بتحسػف أداء االقتصػاد افسػرائيمي بسػبب كونػو دولػة مسػتوردة
ل ػػذلؾ ،م ػػف جي ػػة وزي ػػادة تنافس ػػية منتجاتي ػػا وارتف ػػاع ص ػػادراتيا وتحس ػػف ف ػػي الوض ػػع الع ػػاـ لمميػ ػزاف
التجاري افسرائيمي
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 5.6لخالص :

أث ػ ػػار االقتص ػ ػػاد افسػ ػ ػرائيمي العدي ػ ػػد م ػ ػػف التس ػ ػػاؤالت وأص ػ ػػبح محط ػ ػػة األنظ ػ ػػار االقتص ػ ػػادييف

والمس ػػتثمريف بالع ػػالـ ،وذل ػػؾ من ػػذ ب ػػدء الق ػػرف الح ػػادي والعشػ ػريف ،وذل ػػؾ لتط ػػور الص ػػناعات التكنولوجي ػػا

ال ارئػ ػػدة ،ومتانػ ػػة السػ ػػوؽ افس ػ ػرائيمي ،وقػ ػػدرة السػ ػػوؽ المػ ػػالي افس ػ ػرائيمي عمػ ػػى تخفيػ ػػؼ حػ ػػدة االقتصػ ػػاد
افسػرائيمي مػف وطػ ة األزمػة االقتصػػادية العالميػة التػي تعتبػر األعنػؼ واألشػػد منػذ عقػود ،والتػي تسػػببت

في تحقيؽ كبر االقتصاديات المتقدمػة لمعػدالت نمػو سػالبة ،مقابػؿ معػدالت نمػو موجبػة فػي إسػرائيؿ،
وعميػػو فػػإف تعػػافي االقتصػػاد افسػرائيمي مػػف ىػزات أسػواؽ المػػاؿ العالميػػة ال يعنػػي بالضػػرورة أف السػػوؽ

المػػالي لػػف يتعػػرض مػػف ىػزات ماليػػة فػػي المسػػتقبؿ ،ذلػػؾ كػػوف األخيػػر مػرتبط باألسػواؽ الماليػػة العالميػػة

المتقدمػػة ،وبم ارك ػزه ال أرسػػمالية رغػػـ اسػػتقاللو النسػػبي عنيا،حيػػث أنػػو وعمػػى الػػرغـ مػػف تحقيػػؽ إس ػرائيؿ
لمعػدالت نمػو مرتفعػػة ،إال أف ذلػؾ يعػود لجممػػة مػف العوامػؿ التػػي سػاىمت فػي ذلػػؾ وىػي ،ارتفػاع وتيػرة
المس ػػاعدات والم ػػنح الخارجي ػػة والت ػػي ف ػػي ح ػػاؿ تقميص ػػيا فسػ ػرائيؿ م ػػف جي ػػات متع ػػددة ،ف ػػإف االقتص ػػاد

افسػرائيمي وأسػواقيا الماليػػة سػتكوف عرضػػة لألزمػػات ،ولػف تسػػتطيع مواصػػمة النمػو والتنميػػة االقتصػػادية
بالوتػػائر الراىنػػة ،وكػػذلؾ اعتمػػاد إسػرائيؿ فػػي مصػػادر نموىػػا عمػػى عػػدة عوامػػؿ وأىميػػا قطػػاع التصػػدير

وخصوصػ ػال الص ػػناعات المتط ػػورة واألس ػػمحة ،وج ػػذب االس ػػتثمار األجنب ػػي المباش ػػر ،وك ػػذلؾ زي ػػادة ع ػػدد

الشػػركات المحميػػة التػػي لػػدييا القػػدرة عمػػى حشػػد الم ػوارد الماليػػة المحميػػة واسػػتثمارىا فػػي قن ػوات محػػددة،
كذلؾ عمى الرغـ مف االرتفاع المتنامي لمنفقات العسكرية ،إال أف تمؾ النفقات تختمؼ عف دوؿ الجػوار،
حيث يساىـ افنفاؽ العسكري في تحفيز النمػو فػي إسػرائيؿ ،بخػالؼ الػدوؿ العربيػة التػي يعتبػر افنفػاؽ

العسػػكري عائقػال لمتنميػػة االقتصػػادية -االجتماعيػػة ،حيػػث تشػػير الد ارسػػات إف تكمفػػة الحػػروب العربيػػة قػػد
كمف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت  12تريمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف دوالر ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي العق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد األخي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر (نبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ افخباري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
)https://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=93963

سػػاىمت تمػػؾ المؤش ػرات الورديػػة فػػي إس ػرائيؿ ونموىػػا الس ػريع فػػي العقػػديف األخي ػريف مػػف تػػدفؽ

االستثمارات وزيادة موجػات اليجػرة ،والتػي تعتبػر عػامالل ميمػال فسػرائيؿ كػوف الصػراع الػديموغرافي ميػـ

في صراعيا مع الفمسطينييف ،كذلؾ ورغـ شف إسرائيؿ لعدة حروب في العقد األخير ،وتحقيػؽ ميزانيتيػا

لمعجػػز ،إال أف ذلػػؾ لػػـ يػػؤثر عمػػى موازنػػة االسػػتيطاف فػػي الضػػفة اللربيػػة والتػػي بملػػت وحسػػب د ارسػػة
إسرائيمية في مايو 2015ـ ،أف تكمفة االستيطاف في الضفة اللربيػة قػد بملػت  17,5مميػار دوالر(جريػدة

العيػػد افخباريػػة ، (www.alahednews.com.lb،2015 ،كػػذلؾ فػػإف ثمػػار النمػػو االقتصػػادي فػػي
إسػ ػرائيؿ ل ػػـ ي ػػنعكس إيجابػ ػال عم ػػى الشػ ػرائح المجتمعي ػػة ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،حي ػػث اتس ػػعت الي ػػوة ب ػػيف األغني ػػاء
والفقراء ،وزادت الػال عدالػة فػي توزيػع الػدخؿ والثػروة ،وىػذا مػا تؤكػده الد ارسػات التػي تشػير بسػيطرة عػدة
شركات وعائالت معينة عمػى نسػبة كبيػرة مػف الػدخؿ القػومي ،وبسػبب ذلػؾ حػدثت عػدة احتجاجػات منػذ

الخمسػػينات بػػدأت بالمطالبػػة بالحريػػة والعدالػػة االجتماعيػػة ،مػػرو الر بحركػػة الفيػػود السػػود فػػي السػػبعينات،
088

وليس انتياءال ب كبر موجة احتجاجية في العاـ 2011ـ والتي نادت بتحسيف مستويات المعيشػة وتحقيػؽ
عدالػػة فػػي التوزيػػع ،وضػػرورة تػػوفر ب ػرامج لمرعاي ػة والتكافػػؿ والتضػػامف االجتمػػاعي ،ورفعػػت شػػعارات

إسرائيؿ تفيض عسالل ولبنال ولكف ليس لمجميع  ،تمؾ المظاىرات رغـ أىميتيا ،إال أنيا سرعاف ما تختفي
وذلػػؾ لعػػدـ وجػػود حػػزب اجتمػػاعي فػػي إس ػرائيؿ يرفػػع مطالػػب تمػػؾ الش ػرائح ،وخػػالؿ الموضػػوعات التػػي
تطرؽ إليو الباحث في قياس مد ت ثر السوؽ المالي افسرائيمي مف األزمة المالية العالمية ،يتضػح أف

تػ ػ ثر إسػ ػرائيؿ بالص ػػدمات الخارجي ػػة أق ػػؿ م ػػف ت ثرى ػػا بالص ػػدمات الداخمي ػػة وتحدي ػػدال خس ػػائر االنتفاض ػػة

الفمسػػطينية ،واسػػتمرار االحتجػػاج الشػػعبي فػػي المجتمػػع افسػرائيمي والتػػي بإمكانيػػا تحقيػػؽ تػ ثيرات سػػمبية
عمى االقتصاد افسرائيمي.

089

لفصؿ لاااس
م لمال

لتحم ؿ لق ااي النعكااا

لعالم

عمى لاكؽ لمالي اا ئ مي

 6.5تمي ا
 6.1اطا لنظ م لمنيج
 6.3لتحم ؿ ك لتقا

لق اس ك لنماذج لق ااي.

لق ااي لمنماذج.

 6.4لنتائس ك لتكص ا

094

2008

 6.5تمي ا:

ييػػدؼ االقتصػػاد القياسػػي إلػػى تحميػػؿ واختبػػار النظريػػات االقتصػػادية وال يمكػػف اعتبػػار النظريػػة

االقتصادية صحيحة ومقبولة ما لـ تجتز االختبار الكمي ،ويجب أف يكػوف النمػوذج مفسػ الر لقػوة العالقػة

بػػيف المتلي ػرات االقتصػػادية ،وصػػارت الحاجػػة إلػػى أسػػاليب االقتصػػاد القياسػػي الػػذي يسػػاعد فػػي تحميػػؿ
واختبار النظرية كما تسيـ ىذه األساليب برسـ السياسات واتخاذ الق اررات عف طريؽ الحصوؿ عمى قػيـ

عدديػػة لمعػػامالت العالقػػات االقتصػػادية بػػيف التليػرات لتسػػاعد فػػي اتخػػاذ القػ اررات المناسػػبة؛ كمػػا تسػػاىـ
ى ػػذه األس ػػاليب ف ػػي التنب ػػؤ بق ػػيـ المتليػ ػرات االقتص ػػادية والتنب ػػؤ بم ػػا س ػػتكوف عمي ػػو الظ ػػاىرة االقتص ػػادية

مستقبالل ليتمكف متخذي الق اررات مف تنظيـ الحياة االقتصادية عمى نحو سميـ.

وس ػػوؼ يس ػػتعرض الباح ػػث ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ منيجي ػػة تحمي ػػؿ البيان ػػات االقتص ػػادية واألس ػػاليب

القياسية التي تـ االعتماد عمييا لد ارسػة وتحميػؿ البيانػات االقتصػادية التػي تتعمػؽ بنمػوذج الد ارسػة وذلػؾ
باسػػتخداـ أسػػاليب التحميػػؿ المناسػػبة ،والتحميػػؿ القياسػػي المتمثػػؿ فػػي عمميػػة التقػػدير والفحػػص لنمػػوذج

الدراسة ،الذي ييػدؼ لتحديػد آثػر األزمػة الماليػة العالميػة  2008عمػى السػوؽ المػالي افسػرائيمي وكػذلؾ
معرفػػة آثػػر السػػوؽ المػػالي فػػي إس ػرائيؿ عمػػى النمػػو االقتصػػادي .حيػػث سػػيتـ االعتمػػاد عمػػى األسػػاليب
افحصائية المتقدمة والتي تستخدـ في دراسة ت ثير مجموعة مف المتليرات المستقمة عمى المتلير التابع

بي ػػدؼ قي ػػاس تػ ػ ثير ك ػػؿ متلي ػػر ومعرف ػػة أي المتليػ ػرات األكث ػػر تػ ػ ثي الر عم ػػى المتلي ػػر الت ػػابع ،وأى ػػـ ى ػػذه

األسػاليب نمػوذج االنحػػدار الخطػي البسػػيط والمتعػدد وذلػؾ مػف خػػالؿ اسػتخداـ أسػػاليب تحميػؿ السالسػػؿ
الزمنية الحديثة كاختبار السػكوف لمسالسػؿ الزمنيػة والتعػرؼ عمػى خصائصػيا ،وتطبيػؽ أسػموب التكامػؿ

المشػػترؾ متعػػدد المتلي ػرات لجوىانسػػوف ،مػػع االعتمػػاد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى طريقػػة المربعػػات الصػػلر

العاديػػة ( )OLS-Ordinary Least Squareفػػي التحميػػؿ؛ كونيػػا مػػف الطػػرؽ التػػي تعطػػي أفضػػؿ
التقديرات.

 6.1اطا لنظ م لمنيج
بناال لنماذج لق اا

لق اس ك لنماذج لق ااي:

كتع ؼ متغ تيا:

نظ الر ألىمية السوؽ المػالي فػي اقتصػاديات الػدوؿ المختمفػة سػواء أكانػت متقدمػة أو ناميػة عمػى

حد السواء ،ومنيػا االقتصػاد افسػرائيمي ،وبػالرجوع إلػى األدبيػات االقتصػادية النظريػة والتطبيقيػة وكػذلؾ
الدراسات السابقة تبيف لمباحث أىمية بناء أكثر مف نموذج قياسي كما يمي:

النموذج األوؿ /العالقة بيف مؤشر تؿ أبيب ومؤشر داو جونز األمريكي:

تػػـ صػػياغة نمػػوذج انحػػدار بسػػيط ليعبػػر عػػف العالقػػة مػػا بػػيف مؤشػػر الس ػوؽ المػػالي افس ػرائيمي

ممثؿ بمؤشر تؿ أبيب ومؤشر داو جونز األمريكي خالؿ الفترة ( )2014-1992عمى النحو التالي:
)TA-100 = f (DW
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حيث أف النموذج القياسي يتكوف مف عدة متليرات ،وىي كما يمي:

 المتليػػر التػػابع :مؤشػػر تػػؿ أبيػػب  :TA-100وىػػو المؤشػػر الرئيسػػي فػػي بورصػػة تػػؿ أبيػػب ،ويتكػػوفمف أكبر 100شركة ُمدرجة ،وتـ احتسابيا منذ يناير  ،1992عمى (أساس 100نقطة)

 المتليػػر المسػػتقؿ :مؤشػػر داو جػػونز األمريكػػي  :DWوىػػو المؤشػػر ال ػرئيس فػػي بورصػػة نيويػػورؾ،وىػػو أكبػػر مؤشػػر عػػالمي ،وينظػػر إلييػػا ب نػػو مقيػػاس لألسػواؽ الماليػػة العالميػػة ككػػؿ ،فتراجعػػو يعنػػي
تراجع األداء في أكبر سوؽ مالي عالمي وىو األمريكي ،وبسبب أجواء العولمة واالندماج المتنػامي
بػػيف األسػواؽ؛ فػػإف الباحػػث اعتمػػد عمػػى قيػػاس مػػد تػ ثر السػػوؽ المػػالي افسػرائيمي متمثمػػة بمؤشػػر

 TA-100بمؤشر داو جونز األمريكي.

 األزمة المالية العالمية ( :Dum )2008وىو متلير وىمي تـ إدراج بيانات ىذا المتليػر مػف خػالؿإعطاء الفترة مف شير (أغسطس – ديسمبر في العاـ 2008ـ) القيمة  1والتػي تمثػؿ الفتػرة الزمنيػة

التي بدأ فييا ظيور األزمة المالية العالمية ،أما باقي الشيور فقد أعطيت القيمة  0عمى اعتبار أف

األزمة لـ تكف موجودة.

لنمكذج لثاني /نمكذج لق اس آث لاكؽ لمالي عمى لنمك القتصاام في إا ئ ؿ:
تـ صياغة نموذج انحدار متعدد ليعبر عف مؤشرات ومتليرات السوؽ المالي وآثرىا عمى النمو

االقتصادي في إسرائيؿ خالؿ الفترة (يناير  -2000مارس  )2015عمى النحو التالي:

) GDP  f (X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 , X 7 , X 8

حيث أف النموذج القياسي لمدراسة يتكوف مف عدة متليرات ،وىي كما يمي:
لمتغ

لتابع:

 GDPالناتج المحمي افجمالي في إسرائيؿ ك ىـ مقياس لمنمو االقتصادي
لمتغ

الدولي.

لماتقم :

تـ إجراء ىذه التعريفات بناءا عمى تعريػؼ البنػؾ الػدولي والموجػودة عمػى الموقػع الرسػمي لمبنػؾ

 معدؿ الرسممة  :X1ىي القيمػة السػوقية لألسػيـ المتداولػة فػي السػوؽ مقسػومة عمػى إجمػالي النػاتجالمحمي.

 -إجمالي قيمة األوراؽ المالية المتداولةX2:ىي القيمة افجمالية لألسيـ المتداولة خالؿ فترة معينة.

 -إجمالي القيمة السوقية لمشركات المدرجةX3:ىو سعر األسيـ مضروبال في عدد األسيـ المتداولة.

 معدؿ الدوراف  :X4ىو القيمة افجمالية لألسيـ المتداولة أثناء الفترة المعنية ،مقسومال عمى متوسطرسممة السوؽ ليذه الفترة.
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 معدؿ قيمة التداوؿ  :X5وىي القيمة افجماليػة لألسػيـ المتداولػة أثنػاء الفتػرة مقسػومال عمػى إجمػاليالناتج المحمي

 إجمػػالي االحتياطيػػات النقديػػةX6:تشػػمؿ إجمػػالي االحتياطيػػات مػػف الػػذىب والنقػػد وحقػػوؽ السػػحبالخاصة ،واحتياطيات البمداف األعضاء في صندوؽ النقد الدولي ،ويتـ تحديدىا لكؿ دولة في نياية

ديسمبر لكؿ عاـ.

 إجمػػالي عػػدد الشػػركات المحميػػة المدرجػػة فػػي السػػوؽX7:ىػػي الشػػركات التػػي يػػتـ ت سيسػػيا محمي ػالوتكػػوف أسػػيميا مدرجػػة فػػي بورصػػات األسػػيـ فػػي البمػػد المعنػػي ،وال تشػػمؿ شػػركات االسػػتثمار أو
صناديؽ االستثمار المشترؾ ،أو غيرىا مف أوعية االستثمار الجماعي.

 -صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر X8:ىو صافي تدفقات االستثمار الوافدة لمحصوؿ عمى

حصة دائمة في افدارة ،وكذلؾ تعرؼ عمى أنيػا صػافي تػدفقات االسػتثمار الجديػدة مخصػومال منيػا
االستثمارات التي تـ سحبيا في البمد المعني مف المستثمريف األجانب.

مصاا جمع لب انا :

اعتمدت ىذه الدراسة عمى بيانات السالسؿ الزمنية لالقتصاد والسوؽ المػالي افسػرائيمي وكػذلؾ

عمػػى مؤش ػػر داو جػػونز لإلنت ػػاج الصػػناعي والخػ ػدماتي األمريك ػػي ،والتػػي تمثم ػػت فػػي البيان ػػات الرس ػػمية

الصػػادرة البنػػؾ الػػدولي ،وبورصػػة نيويػػورؾ ،وبورصػػة تػػؿ أبيػػب ،إضػػافة لعػػدد مػػف المصػػادر ذات الصػػمة
بالموضوع والتي تيتـ بقضايا األسواؽ المالية وأداء أىـ البورصات العالمية.

لمنيج

احصائ

ك لق اا

لتحم ؿ لب انا :

لق ػػد اتب ػػع الباح ػػث ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة الم ػػنيج افحص ػػائي الوص ػػفي لوص ػػؼ متليػ ػرات الد ارس ػػة،

والمػػنيج الكمػػي القياسػػي لتحديػػد العالقػػة بػػيف المتلي ػرات المسػػتقمة والمتليػػر التػػابع محػػؿ الد ارسػػة بيػػدؼ

الحصػػوؿ عمػػى مرونػػات أو معػػامالت خػػط االنحػػدار لممتليػرات المسػػتقمة ،حيػػث تػػـ االسػػتعانة بمجموعػػة
مف الطرؽ واألساليب افحصائية والقياسية ،والتي تمثمت فيما يمي:
أكالن :ط ق لم بعا

لصغ ل لعاا ػ ( :)OLSوتعتبػر ىػذه الطريقػة مػف أشػير الطػرؽ التػي

تستخدـ في تقدير معامالت نماذج االنحدار التي تدرس عالقػة متليػر أو أكثػر مػف المتليػرات المسػتقمة

بمتلير تابع ،ومف خصائص ىذه الطريقة أنيا تعمؿ عمى تدني مجموع مربعػات انح ارفػات القػيـ المقػدرة
عف القيـ المشاىدة لممتلير التابع(عطية ،2005 ،ص .)256كما أنيا تمتاز بدقػة تقػدير المعممػات بعػد
تحقؽ افتراضاتيا لكي يتـ الحكـ عمى جودة النموذج المقدر ،ولكي نتمكف مف بناء نموذج قياسي دقيػؽ

باس ػػتخداـ طريق ػػة المربع ػػات الص ػػلر العادي ػػة ف ػػي تق ػػدير النم ػػوذج القياس ػػي المػ ػراد تق ػػديره يج ػػب تػ ػوافر
مجموعػػة مػػف االفت ارضػػات العمميػػة لنحصػػؿ عمػػى الدقػػة المطموبػػة لمنمػػوذج .والتػػي تتمثػػؿ فيمػػا يمػػي كمػػا

يوضحيا كالل مف(صافي ،2015 ،ص )186-184و(:) p63-65، 2004،Gujarati
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 المتوسط الحسابي لمبواقي يساوي صفر.

 األخطاء العشوائية (البواقي) تتبع التوزيع الطبيعي (.)Normality
 تجانس تبايف حدود الخط بمعنى ثبات تبايف حد الخط (.)Heteroskedasticity

 استقالؿ حدود الخط بمعنى عدـ وجود ارتباط ذاتي في حدود الخط (.)Autocorrelation
 عدـ وجود تداخؿ خطي متعدد بيف المتليرات المستقمة (.)Multicollinearity
 المتليرات المستقمة غير مرتبطة مع حد الخط العشوائي.
ثان ان :لص غ لمكغا تم ػ ( :)Logتعتبػر الصػيلة الموغارتيميػة ذات أىميػة عاليػة فػي تقػدير النمػاذج
القياس ػػية وذل ػػؾ ألني ػػا تعط ػػي المرون ػػات طويم ػػة األج ػػؿ لممتليػ ػرات االقتص ػػادية المس ػػتقمة وت ثيرى ػػا عم ػػى

المتليػػر التػػابع؛ بافضػػافة ألنيػػا تقمػػؿ مػػف تشػػتت البيانػػات ،لػػذلؾ تػػـ أخػػذالموغاريتـ الطبيعػػي لمتلي ػرات

النموذج الم خوذة ك رقاـ ،أما المتليرات الم خوذة كنسػبة مئويػة فبقيػت كمػا ىػي ،وبػذلؾ تصػبح الصػيلة
النيائية لمنماذج المراد تقديرىا كما يمي:

النموذج األوؿ:
Log(TP) = α0 + α1 Log(DW) + α2 Dum + εt
α1 ˃ 4 ،α2˂ 4
حيث أف:

 :α0الحد الثابت.
 :α1تعبر عف مرونة متلير مؤشر داو جونز بالنسبة لممتلير التابع.
 :α2تعبر عف معامؿ المتلير الوىمي بالنسبة لممتلير التابع.

 :εtالخط العشوائي.

النموذج الثاني:
Log (GDP )  0  1X 1   2 Log (X 2 )  3Log (X 3 )   4 Log (X 4 )  5 Log (X 5 ) 
6 Log (X 6 )  7 Log (X 7 )  8 Log (X 8 )   t
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  0

ح ث أف:
حيث أف:
 :  0الحد الثابت.

 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8تعبر عف مرونات المتليرات المستقمة بالنسبة لممتلير التابع.
 :  tالخط العشوائي.
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ثالثان :ختبا لاككف :يعتبر شرط السكوف شرطال أساسيال لدراسة تحميػؿ السالسػؿ الزمنيػة لموصػوؿ إلػى
نتػػائج سػػميمة ومنطقيػػة ،وتعتبػػر السمسػػمة الزمنيػػة سػػاكنة إذا تحققػػت فييػػا الشػػروط ايتية(عطيػػة،2005 ،

ص:)648

 ثبات المتوسط الحسابي لمقيـ عبر الزمف. -ثبات التبايف عبر الزمف.

 التلػاير بػيف أي قيمتػيف لػنفس المتليػر معتمػدال عمػى الفجػوة الزمنيػة بػيف القيمتػيف ولػيس عمػى القيمػةالفعمية لمزمف الذي يجب عنده التلاير.

وىناؾ العديد مف االختبارات والطػرؽ افحصػائية المسػتخدمة فػي الكشػؼ عػف سػكوف السالسػؿ

الزمنية ،ونذكر مف ىذه االختبارات :اختبار ديكي فوالر الموسػع ( Augmented Dickey Fuller -

 )ADFوكػػذلؾ اختبػػار فيمػػبس بػػروف ( ،)Philips Perron - PPوتعتبػػر ىػػذه االختبػػارات األكثػػر
استخدامال في مجاؿ الدراسات االقتصادية والقياسية لمكشؼ عف سكوف السالسؿ الزمنية.

بعان :ختبا لتكامؿ لمشت ؾ :يعرؼ التكامؿ المشترؾ ب نو تصاحب ( )Associationبػيف سمسػمتيف

زمنيتيف أو أكثر ،بحيث تؤدي التقمبات في إحدأىميا فللاء التقمبػات فػي األخػر بطريقػة تجعػؿ النسػبة
بػػيف قيمتيمػػا ثابتػػة عبػػر الػػزمف .ويتطمػػب حػػدوث التكامػػؿ المشػػترؾ بػػيف السالسػػؿ الزمنيػػة أف تكػػوف ىػػذه

السالسػػؿ متكاممػػة مػػف الدرجػػة نفسػػيا كػػؿ عمػػى حػػده ،بمعنػػى أف تكػػوف ىػػذه السالسػػؿ سػػاكنة مػػف نفػػس
الدرجة ،ويسػتخدـ اختبػار جوىانسػوف ( )Johnasen Approachلمكشػؼ عػف التكامػؿ المشػترؾ ،ألنػو
يعتبر أكثر االختبارات شمولية في ىذا المجاؿ (عطية ،2005 ،ص.)673-670

ويفضؿ أسموب افمكانية العظمى (اختبار جوىانسوف) المقترح مػف قبػؿ جوىانسػوف وجوسػيمس

عػػاـ 0994ـ ،عنػػدما يزيػػد عػػدد المتلي ػرات محػػؿ الد ارسػػة عػػف متلي ػريف الحتمػػاؿ وجػػود أكثػػر مػػف متجػػو
لمتكامؿ المشترؾ .ولتحديد عدد متجيات التكامؿ المشترؾ اقترح جوىانسوف وجوسيمس إجراء اختباريف:

األوؿ اختبار األثر( )Traceوالثػاني اختبػار القيمػة الذاتيػة العظمػى ( )Maximumحيػث أف كألىميػا
يعطي نفس النتيجة(عبد القادر ،2007 ،ص.)6

خامسػال :اختبػار العالقػة السػببية :يسػتخدـ اختبػار السػببية لجرانجػر Granger Causalityفػي

أغمب دراسات السالسؿ الزمنية ويطمؽ عمى العالقة السػببية بػيف المتليػرات االقتصػادية إذ أف التليرفػي

القػػيـ الحاليػػة والماضػػية لمتليػػر مػػا تسػػبب التليػػر فػي متليػػر أخػػر .وطبقػال لػػذلؾ فػػإف التليػػر فػػي قػػيـ Xt
يتسػػبب بواسػػطة المتليػػر  Ytإذا توقػػع قيمػػة  Xtبدقػػة أكبػػر باسػػتخداـ القيمػػة السػػابقة م  Xtإضػػافة إلػػى

القػػيـ السػػابقة م Ytبػػدالل مػػف القػػيـ السػػابقة م . Xtوىنػػاؾ أربعػػة احتمػػاالت التجاىػػات السػػببية وىػػي كمػػا
يمي(عالوي ،وراىي ،2013 ،ص:)225

 -اتجاه أحادي السببية مف  Xإلى .Y X :Y
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 اتجاه أحادي السببية مف  Yإلى .X  Y :X ثنائية اتجاه السببية.X Y : -االستقاللية.Y  X :

كم ػػا ويع ػػد تحمي ػػؿ الس ػػببية ب ػػيف المتليػ ػرات وقياس ػػيا منيجػ ػال مفضػ ػالل أحيانػ ػال ف ػػي التع ػػرؼ عم ػػى

العالقات االقتصػادية مقارنػة بمػنيج االرتبػاط واالنحػدار افحصػائي ،وكػذلؾ يعػد أسػموب السػببية منيجػال

تجريبيال يساعد عمى اختبار العالقة بيف المتليرات ومف ثـ تحديػد اتجػاه العالقػة السػببية بينيمػا وبالتػالي
تحديد المتلير التابع والمتلير المستقؿ(عربش ،وآخروف ،2011 ،ص.)81

 :6.3لتحم ؿ ك لتقا

لق ااي لمنماذج:

سػػوؼ يتن ػػاوؿ الباح ػػث ىن ػػا نت ػػائج األس ػػاليب القياسػػية المس ػػتخدمة ف ػػي تق ػػدير النم ػػاذج القياس ػػية
لمد ارسػػة ،وذلػػؾ لكػػؿ مػػف اختبػػارات السػػكوف واختبػػارات التكامػػؿ المشػػترؾ لمسالسػػؿ الزمنيػػة ،بافضػػافة
لنتائج تقدير النماذج القياسية وأيضال نتائج اختبارات التحقؽ مف صالحية وجودة النماذج المقدرة.
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 6.3.1لتحم ؿ ك لتقا

لق ااي لمنمكذج

كؿ

إف الي ػػدؼ األساس ػػي مني ػػذا النم ػػوذج ى ػػو بح ػػث م ػػد اس ػػتجابة المؤش ػػر الع ػػاـ لمس ػػوؽ الم ػػالي

افسػ ػرائيمي لمتليػ ػرات ف ػػي أس ػػعار مؤشػ ػرات االقتص ػػاديات المتقدم ػػة ومني ػػا مؤش ػػر داو ج ػػونز األمريك ػػي،
فكانت النتائج كما يمي:

أكالن :نتائج اختبار سكوف السالسؿ الزمنية :كما سبؽ توضيحو فإف مف شروط تحميؿ السالسؿ

الزمنية اختبار جذر الوحدة لمت كد مف سكوف السالسؿ الزمنية وتحديد التكامؿ لكؿ سمسمة زمنية ،وبناءال
عمػػى ذلػػؾ يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ ( )55نتػػائج اختبػػارات جػػذر الوحػػدة لمتلي ػرات النمػػوذج األوؿ باسػػتخداـ

اختبار(.)Philips Perron- PP

جاكؿ ( :)6-1كضح نتائس ختبا لكحا ( )Unit Root Testلمتغ
P-values
*0.0000
*0.0000

Phillips Perron Test
P-values
1st Difference
0.8280
-11.981
0.8663
-12.625

Level
-0.757
-0.600

لنمكذج

كؿ

Variables
)Log(TP
)Log(DW

* رفض عدـ سكوف المتلير عند مستو .%5

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ ( )6-1أف نتػػائج اختبػػار جػػذر الوحػػدة ( )Unit Rootلمتلي ػرات

النموذج تبيف أنيا كانت غير ساكنة في صورتيا األصمية عنػد المسػتو ( ،)Levelلػذلؾ تطمػب األمػر
إجػراء فػروؽ مػف الدرجػة األولػى ليػذه المتليػرات ( )1st Differenceوتػـ إعػادة إجػراء اختبػارات جػذر
الوحدة مرة أخر ليذه المتليرات ،فكانت النتائج تشير لوجود سكوف ليذه المتليرات بعػد الفػروؽ األولػى

عنػػد مسػػتو معنويػػة  ،%5وىػػذا يعنػػي أف السالسػػؿ الزمنيػػة متكاممػػة مػػف نفػػس الدرجػػة ،بمعنػػى آخػػر أف
جميع السالسؿ الزمنيػة متكاممػة مػف الدرجػة األولػي ( ،I ~ )1وىػذا يعتبػر مؤشػر جيػد لفاعميػة اسػتخداـ

اختبار التكامؿ المشترؾ بيف السالسؿ الزمنية.

ثان ػان :نتػػائج اختبػػار التكامػػؿ المشػػترؾ :بعػػد التحقػػؽ مػػف الشػػرط األوؿ ،وىػػو سػػكوف السالسػػؿ

الزمنية ،وتحديد درجة تكامؿ كؿ سمسة زمنية عمى حده ،والت كد مف أف جميع السالسؿ الزمنية متكاممة

مػػف نفػػس الدرجػػة ،قػػاـ الباحػػث بػػإجراء اختبػػار جوىانسػػوف لمتكامػػؿ المشػػترؾ لمتحقػػؽ مػػف وجػػود عالقػػة
تكامميػػة طويم ػػة األجػػؿ ب ػػيف متلي ػرات النم ػػوذج ،وم ػػف أجػػؿ تحدي ػػد عػػدد متجي ػػات التكامػػؿ ت ػػـ اس ػػتخداـ
اختباريف إحصائييف مبنييف عمى دالػة افمكانػات العظمػى ( )Likelihood Ratio Testوىمػا اختبػار

األثػػر (Trace test
(

) واختبػػار القػػيـ المميػزة العظمػػى Maximum Eigenvalues Test

) ،حيػػث أف كػػال االختبػػاريف يعطػػي نفػػس النتيجػػة .وتػػـ إج ػراء اختبػػار التكامػػؿ المشػػترؾ وفػػؽ

الفرضيات التالية:
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الفرضية الصفرية( :)H0: r = 0وىي تفيد عمى أنو ال يوجد تكامؿ مشترؾ لمتجيات السمسمة.

الفرضػ ػ ػ ػ ػػية البديمػ ػ ػ ػ ػػة( :)H1:r>0وىػ ػ ػ ػ ػػي تفيػ ػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػ ػػى أنػ ػ ػ ػ ػػو يوجػ ػ ػ ػ ػػد تكامػ ػ ػ ػ ػػؿ مشػ ػ ػ ػ ػػترؾ عمػ ػ ػ ػ ػػى األقػ ػ ػ ػ ػػؿ
لمتجيات السمسمة.

جاكؿ ( :)6-2كضح نتائس ختبا لتكامؿ لمشت ؾ بط ق جكىاناكف لمتغ
Prob.
*0.0001
*0.0000

Critical Value
Sig Level = 0.05
15.49
3.84

Trace
Statistic
183.26
59.48

لنمكذج

كؿ

Hypothesized
Null
Alternative
r=0
r ≥1
r≥2

* تشير لرفض الفرضية الصفرية عند مستو .%5

نالحظ مف الجدوؿ ( )6-2أنو عند اختبار الفرضية الصفرية ابتدأ مف ( )r = 0أي عػدـ وجػود

تكام ػػؿ مش ػػترؾ ب ػػيف متليػ ػرات النم ػػوذج ،نج ػػد أف القيم ػػة المحس ػػوبة الختب ػػار  Traceأكب ػػر م ػػف القيم ػػة

الحرجة ()Critical value؛ لذلؾ فإننػا نػرفض الفرضػية الصػفرية ونقبػؿ الفرضػية البديمػة ،وكػذلؾ عنػد
اختبػار الفرضػية الصػفرية (

) وبالتػالي نسػتنتج أنػو يوجػد تكامػؿ مشػترؾ) .)r + 1وكػذلؾ ت كػد

ىذه النتيجة قيمة  Prob.عند ( )r = 0وما بعده ألنيا أقؿ مف  ،%5وىكذا يتضح وجود عالقة توازنية

طويمة األجؿ بيف المتليرات.

ثالثال :نتائج اختبار العالقة السببية :بعد تحقؽ اختبار السكوف واختبار التكامؿ المشترؾ ،ال بػد

مػػف الت كػػد مػػف وجػػود عالقػػة ارتبػػاط سػػببية بػػيف مؤشػػر تػػؿ أبيػػب ومؤشػػر داو جػػونز ،حيػػث تػػـ اسػػتخداـ

اختبار( )Granger Causality Testsالختبار فرضي العدـ التالييف:
H0:مؤشر داو جونز ال يسبب مؤشر تؿ أبيب.

 :H0مؤشر تؿ أبيب ال يسبب مؤشر داو جونز.
حيث نقبؿ فرض العدـ عندما تكوف القيمة االحتمالية فحصائية  Fأكبر مف .%5

وبعد إجراء االختبار كانت النتائج كما يمي:

جاكؿ ( :)6-3كضح نتائس ختبا لابب
تجاه لعالق
DW TP
TP DW

ب ف لاكؽ لمالي ك لنمك القتصاام

F-Statistic
8.85
2.22

Prob.
*0.0002
0.1115

*معنوية عند مستو .%5
حيث أف:

 :DWTPتعني أف التلير في ( )DWيسبب تلي الر في (.)TP

 :TPDWتعني أف التلير في ( )TPيسبب تلي الر في (.)DW
يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة بالجدوؿ( )57أف:

مؤشر داو جونز يسبب مؤشر تؿ أبيب ،وذلؾ ألف قيمة االحتماؿ الموافؽ فحصائية  Fأقؿ مف .%5
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مؤشر تؿ أبيػب ال يسػبب مؤشػر داو جػونز ،وذلػؾ ألف قيمػة االحتمػاؿ الموافػؽ فحصػائية  Fأكبػر مػف

.%5

وبالتػػالي نسػػتنتج أف العالقػػة السػػببية أحاديػػة االتجػػاه ( )DWTPمػػف مؤشػػر داو جػػونز إلػػى

مؤشر تؿ أبيب؛ وىذا يعنػي أف السػوؽ المػالي افسػرائيمي يتػ ثر مباشػرة بػ ي صػدمة ( Chocموجبػة أو

سالبة) في السوؽ المالي األمريكي.

وىػػذا م ػػا ت ػػـ مالحظتػػو عن ػػدما انعكس ػػت الت ػ ثيرات الس ػػمبية لألزم ػػة االقتصػػادية األمريكي ػػة عم ػػى

االقتصػ ػػاديات العالميػ ػػة ومنيػ ػػا االقتصػ ػػاد افس ػ ػرائيمي ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف االقتصػ ػػاد افس ػ ػرائيمي م ػ ػرتبط
باالقتصاد األمريكي.
بعان :تقا

لنمكذج

كؿ:

بعػػد أف حػػددنا اتجػػاه العالقػػة السػػببية والتػػي تقودنػػا إلػػى اختيػػار مؤشػػر تػػؿ أبيػػب متلي ػ الر تابع ػال

متلير مستقالل ،وبعد إجراء عدة محاوالت وت كد الباحث مف صالحية النموذج المقدر
ومؤشر داو جونز
ال

لمعالقػػة بػػيف المؤش ػريف كمػػا سػػيتـ توضػػيحو الحق ػال ،تػػـ إدخػػاؿ المتليػػر الػػوىمي الػػذي يشػػير إلػػى األزمػػة

العالمية  ،2008انظر الممحؽ ( ،)1فكانت النتائج كما يمي:
جاكؿ قـ ( :)6-4كضح نتائس تقا

Prob.
0.0897
0.0000
0.0006

لنمكذج لق ااي

كؿ

)Dependent Variable: Log(TP
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
0.007047
0.004130
1.706448
)Log(DW
0.422578
0.099444
4.249388
Dum
-0.088942
0.025398
-3.501905
Prob.=0.000، F =19.38، DW=2.1، Adj. R2 =0.16،R2=0.17

 :6.3.1.1تق ـ لجكا احصائ

ك لق اا

لمنمكذج لمقا :

قبؿ استخداـ النموذج في تفسير العالقة بػيف المتليػر المسػتقؿ والمتليػر التػابع ال بػد مػف الت كػد

م ػػف ص ػػحة النم ػػوذج المق ػػدر م ػػف خ ػػالؿ اختب ػػار م ػػد تحق ػػؽ االفت ارض ػػات التقميدي ػػة لطريق ػػة المربع ػػات

الصلر  ،وكذلؾ جودة النموذج افحصائية بشكؿ عاـ عمى النحو التالي:
أوالل :التحقؽ مف الجودة افحصائية لمنموذج:

معامؿ التحديد المعدؿ:نالحظ مف خالؿ الجدوؿ ( )6-4أف قيمة معامػؿ التحديػد المعػدؿ بملػت

( )Adj. R2 =0.16.وى ػػذه القيم ػػة تش ػػير إل ػػى أف المتليػ ػرات المس ػػتقمة ( )DW ،Dumتفسػ ػر م ػػا
نسبتو %16مف التلير الحاصؿ في مؤشر تؿ أبيب ،أما النسبة المتبقية فيي ترجع إلى عوامؿ أخر .

اختبػػار :Fنالح ػػظ مػػف الج ػػدوؿ ( )58أف قيم ػػة االختباربملػػت ( )F =19.38بقيم ػػة احتمالي ػػة

( )Prob.= 0.000وىي أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يعني أف النموذج المقدر جيد ويمكف التنبؤ بو.
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اختبػ ػػار  :Tنالحػ ػػظ مػ ػػف الجػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )6-4أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة الختبػ ػػار ) )tالمحسػ ػػوبة

لممتليرات المستقمة ذات داللة معنوية ألنيا أقؿ مػف  ،%5لػذلؾ تعتبػر المتليػرات المسػتقمة فػي النمػوذج
المقدر دالة إحصائيال.
ثان ان :لتحقؽ مف ش كط ط ق لم بعا

لصغ ل (:)OLS

في ظؿ اعتماد الباحث عمى طريقة المربعػات الصػلر العاديػة؛ واسػتخداميا فػي تقػدير نمػوذج

الدراسة ،فإف ذلؾ يشترط إجراء بعض االختبارات اليامة لمتحقؽ مف شروط طريقػة التقػدير المسػتخدمة،
وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحية وجودة النموذج المقدر لكي يتـ االعتماد عمى نتائج التقدير ،ولمتحقؽ

مف شروط طريقة المربعات الصلر تـ إجراء االختبارات الالزمة عمى النحو ايتي:

اختبار أف المتوسط الحسابي لمبواقي يساوي صفر :لمتحقؽ مف ىذا الشػرط تػـ اسػتخداـ اختبػار

( )T-testفكان ػػت النتيج ػػة تش ػػير إل ػػي أف قيم ػػة (=-4.20E-16

 )T-statisticوأف قيم ػػة االحتم ػػاؿ

( (P-Value = 1.000وتشػػير ىػػذه النتيجػػة لعػػدـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية التػػي تفتػػرض أف المتوسػػط
الحسابي لمبواقي تساوي صفر ،انظر الممحؽ (.)2

اختبػار شػػرط التوزيػػع الطبيعػي لبػواقي النمػػوذج المقػدر :لمتحقػػؽ مػػف شػرط إتبػػاع بػواقي النمػػوذج

المقدر لمتوزيع الطبيعي تـ استخداـ اختبػار ( )Jurque- Beraفكانػت النتيجػة تشػير أف قيمػة االختبػار

تساوي ( )J-B = 21.93باحتماؿ بمغ ( ،)P- Value = 0.000انظػر الممحػؽ ( ،)3ويتضػح مػف ذلػؾ
قبوؿ الفرض البديؿ الذي ينص عمى أف بواقي النموذج المقدر ال تتبع التوزيع الطبيعػي .وبمػا أف حجػـ

العينػػة كبيػػر وبمػػغ ( )183مشػػاىدة ممػػا يقمػػؿ مػػف ىػػذه النتيجػػة بنػػاءال عمػػى نظريػػة النيايػػة المركزيػػة التػػي
تنص عمى أف توزيع المعاينة لموسط الحسابي يقترب مػف التوزيػع الطبيعػي كممػا كبػر حجػـ العينػة ()n؛

وعنػػد التطبيػػؽ ( )n ≥ 30تعتبػػر كبيػرة بشػػكؿ كػػافي يمكننػػا مػػف اسػػتعماؿ النظريػػة(أبو صػػالح،2000،

ص ،)273وبالتالي فإف فرضية التوزيع الطبيعي تصبح أقؿ أىمية ،ومف ثـ ال توجد مشكمة في التوزيع
الطبيعي.

ختبا ش ط ثبا تبا ف حاكا لخطأ (تجانس لتبا ف):
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار( )Breusch-Pagan-Godfreyلمتحقػػؽ مػػف شػػرط تجػػانس تبػػايف حػػدود

الخط ػ فكانػػت النتػػائج تشػػير إلػػى أف قيمػػة االختبػػار تبمػػغ ( )N*R-squared=1.6480باحتمػػاؿ (P-
 )value = 0.1992وىذه النتيجة تدعـ قبػوؿ الفرضػية الصػفرية التػي تػنص عمػى تجػانس تبػايف حػدود

الخط  ،انظر الممحؽ (.)4

ختبا ش ط اتقالؿ حاكا لخطأ (بمعنى عاـ كجكا تباط ذ تي):
لمتحقػػؽ مػػف عػػدـ وجػػود مشػػكمة ارتبػػاط ذاتػػي فػػي حػػدود الخط ػ لمنمػػوذج المقػػدر يمكػػف االعتم ػاد

عمػػى قيمػػة ( )DWالتػػي تػػـ توضػػيحيا سػػابقال فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( ،)6-4حيػػث بملػػت قيمػػة ىػػذا االختبػػار
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) (DW =2.1وتظيػر ىػذه القيمػة أف النمػوذج خػالي مػف مشػكمة االرتبػاط الػذاتي وذلػؾ ألنيػا تجػاوزت

الحد األعمى لمقيمة الجدولية ( )du=1.77.وبالتالي خمو النموذج المقدر مػف ىػذه المشػكمة .ولمزيػد مػف
الدقة تـ إجراء اختبار ) ،(LMحيث بملت قيمة االختبار ( )Obs*R-squared = 2.03باحتماؿ بمغ

( )P-value = 0.3606وىػػذا يشػػير لقبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية التػػي تفتػػرض عػػدـ وجػػود ارتبػػاط ذاتػػي
لبواقي النموذج المقدر ،انظر الممحؽ (.)5

لماتقم (عاـ كجكا تا خؿ خطي متعاا):

ختبا ش ط اتقالؿ لمتغ

نظػ الر ألف النمػػوذج المقػػدر نمػػوذج بسػػيط بمعنػػى وجػػود متليػػر مسػػتقؿ واحػػد فقػػط ،فػػإف النمػػوذج

خالي مف وجود التداخؿ الخطي.

ختبا لتأكا مف عاـ كجكا عالق ب ف لمتغ

لماتقؿ كحا لخطأ:

حيػػث تػػـ إيجػػاد العالقػػة بػػيف حػػد الخط ػ والمتليػػر المسػػتقؿ ف ػي النمػػوذج المقػػدر ،حيػػث تشػػير
النتائج لعدـ وجود عالقة بينيما وذلؾ ألف قيمة ( )Probabilityلمعامؿ االرتباط أكبر مف .%5
جاكؿ( :)6-5كضح نتائس معامؿ ال تباط ب ف حا لخطأ ك لمتغ
Variable
DW
-0.0527
-4.7490
4.4790

لماتقم

RESID
Correlation
t-Statistic
Probability

ومػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ نالحػػظ تحقيػػؽ النمػػوذج المقػػدر لجميػػع شػػروط طريقػػة المربعػػات الصػػلر

العادية ،وىذا دليؿ واضػح عمػى جػودة النمػوذج المقػدر وسػالمتو مػف أي مشػكمة قياسػي ،وبالتػالي يمكػف
االعتماد عمى نتائجو وتفسيرىا بما يتناسب مع الواقع االقتصادي.

ثالثان :ختبا لف ض ا ك لتفا

القتصاام لمنمكذج

كؿ:

بملت مرونة مؤشػر داو جػونز ()0.42؛ وىػذا يعنػي أف زيػادة مؤشػر داو جػونز بنسػبة %100

سوؼ يؤدي لزيادة مؤشر تؿ أبيب بنسبة ( )%42في ظؿ ثبات المتليرات األخر  .وتتفؽ ىذه النتيجة
مػع المنطػؽ االقتصػادي فكػوف االقتصػاد افسػرائيمي مػرتبط باالقتصػاد األمريكػي فػ ي تطػور فػي السػػوؽ

المػالي األمريكػي سػيتبعو تطػػور بالسػوؽ المػالي افسػرائيمي ،كمػا وتتفػؽ ىػذه النتيجػػة مػع د ارسػة (شػػفيؽ،

وآخػػروف )2011 ،وىػػي خاصػػة بد ارسػػة العالقػػة بػػيف السػػوؽ المػػالي السػػعودي ومؤشػػر داو جونز،حيػػث

كػػاف لكػػال السػػوقيف تػ ث الر بمؤشػػر السػػوؽ المػػالي األمريكػػي ،ممػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ انػػدماج وانفتاحػال لمسػػوؽ
المالي افسرائيمي مع السوؽ المالي األمريكي،كما واتفقت مع دراسة (الزيادات والخرابشة  )2013والتػي
تتعمؽ بسوؽ عماف لألوراؽ المالية والتي ت ثرت سمبال باألزمة المالية العالمية.

بمػػغ معامػػؿ المتليػػر الػػوىمي الػػذي يمثػػؿ األزمػػة الماليػػة ()-0.088؛ وىػػذا يعنػػي أف نسػػبة تػ ثير

المتليػػر الػػوىمي ح ػوالي  %8.8عمػػى مؤشػػر تػػؿ أبيػػب ،حيػػث أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة تعمػػؿ عمػػى

240

خفض مؤشر تؿ أبيب بمقدار  %8.8في ظؿ ثبػات المتليػرات األخػر  ،وتتفػؽ تمػؾ النتيجػة مػع العديػد

مف الدراسات السابقة ،ولكف تبقى ىذه النسب أقؿ كثي الر مف ما تعرضت ليا أسواؽ الماؿ العالمية والتػي
فقدت ما يزيد عف  %20مف قيميا في الشيور األربع األولى ،أما السوؽ المالي افسرائيمي فتػ ثره بتمػؾ
األزمة سرعاف ما تالشى مع بدء العاـ  2009حيف حقؽ أفضؿ أداء عالميال.

 6.2.3لتحم ؿ ك لتقا

لق ااي لمنمكذج لثاني:

أوالل :نتائج اختبار سكوف السالسؿ الزمنية لمنموذج الثاني :كما سػبؽ توضػيحو فػإف مػف شػروط

تحميػػؿ السالسػػؿ الزمنيػػة اختبػػار جػػذر الوحػػدة لمت كػػد مػػف سػػكوف السالسػػؿ الزمنيػػة وتحديػػد التكامػػؿ لكػػؿ

سمسمة زمنية ،وبناءال عمى ذلؾ يوضح الجدوؿ رقـ ( )6-6نتائج اختبارات جػذر الوحػدة لجميػع متليػرات

الدراسة باستخداـ اختبار(.)Philips Perron- PP

جاكؿ ( :)6-6كضح نتائس ختبا لكحا ( )Unit Root Testلمتغ
P-values
*0.0136
*0.0001
*0.0000
*0.0000
*0.0092
*0.0019
*0.0000
*0.0000
*0.0025

Phillips Perron Test
1st
P-values
Difference
0.8270
-3.47
0.1803
-5.36
0.3526
-5.58
0.3002
-7.14
0.1553
-3.61
0.2562
-4.18
0.3341
-5.77
*0.0000
-10.07
0.3586
-4.08

Level
-0.73
-2.28
-1.84
-1.96
-2.37
-2.07
-1.88
-6.38
-1.83

لنمكذج

كؿ

Variables
)Log(GDP
X1
)Log(X2
)Log(X3
X4
X5
)Log(X6
)Log(X7
)Log(X8

* رفض عدـ سكوف المتلير عند مستو .%5
يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )6-6أف نتػائج اختبػار جػذر الوحػدة ( )Unit Rootلكافػة متليػرات

الد ارسػػة تبػػيف أنيػػا كانػػت غيػػر سػػاكنة فػػي صػػورتيا األصػػمية عنػػد المسػػتو ( )Levelباسػػتثناء متليػػر
( )X7حيث تحقؽ لو شرط السكوف عنػد المسػتو  ،لػذلؾ تطمػب األمػر إجػراء فػروؽ مػف الدرجػة األولػى
ليذه المتليرات ( )1st Differenceوتـ إعادة إجراء اختبارات جذر الوحدة مرة أخر ليػذه المتليػرات،
فكانت النتػائج تشػير لوجػود سػكوف ليػذه المتليػرات بعػد الفػروؽ األولػى عنػد مسػتو معنويػة  ،%5وىػذا

يعنػػي أف السالسػػؿ الزمنيػػة متكاممػػة مػػف نفػػس الدرجػػة ،بمعنػػى آخػػر أف جميػػع السالسػػؿ الزمنيػػة متكاممػػة

مػػف الدرجػػة األولػػي ( ،I ~ )0وىػػذا يعتبػػر مؤشػػر جيػػد لفاعميػػة اسػػتخداـ اختبػػار التكامػػؿ المشػػترؾ بػػيف
السالسؿ الزمنية.

ثاني ػال :نتػػائج اختبػػار التكامػػؿ المشػػترؾ :بعػػد التحقػػؽ مػػف الشػػرط األوؿ ،وىػػو سػػكوف السالسػػؿ

الزمنية ،وتحديد درجة تكامؿ كؿ سمسة زمنية عمى حده ،والت كد مف أف جميع السالسؿ الزمنية متكاممة
مػػف نفػػس الدرجػػة ،قػػاـ الباحػػث بػػإجراء اختبػػار جوىانسػػوف لمتكامػػؿ المشػػترؾ لمتحقػػؽ مػػف وجػػود عالقػػة
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تكامميػػة طويمػػة األجػػؿ بػػيف المتلي ػرات السػػابقة ،ومػػف أجػػؿ تحديػػد عػػدد متجيػػات التكامػػؿ تػػـ اسػػتخداـ
اختباريف إحصائييف مبنييف عمى دالػة افمكانػات العظمػى ( )Likelihood Ratio Testوىمػا اختبػار

األثػػر (Trace test

(

) واختبػػار القػػيـ المميػزة العظمػػى Maximum Eigenvalues Test

) ،حيػػث أف كػػال االختبػػاريف يعطػػي نفػػس النتيجػػة .وتػػـ إج ػراء اختبػػار التكامػػؿ المشػػترؾ وفػػؽ

الفرضيات التالية:

الفرضية الصفرية( :)H0: r = 0وىي تفيد عمى أنو ال يوجد تكامؿ مشترؾ لمتجيات السمسمة.

الفرضػػية البديمػػة( :)H1: r > 0وىػػي تفيػػد عمػػى أنػػو يوجػػد تكامػػؿ مشػػترؾ عمىاألقمممتجيػػات

السمسمة.

جاكؿ ( :)6-7كضح نتائس ختبا لتكامؿ لمشت ؾ بط ق جكىاناكف لمتغ
Prob.
*0.0000
*0.0000
*0.0002
*0.0029
*0.0064
*0.0169
0.0570
0.2533
0.1442

Critical Value
Sig Level = 0.05
197.3709
159.5297
125.6154
95.75366
69.81889
47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

Trace
Statistic
368.9693
250.1837
156.5853
111.1688
79.84698
52.56635
29.29833
10.37089
2.132706

لنمكذج

كؿ

Hypothesized
Null
Alternative
r=0
r ≥1
r≥2
r≥3
r≥4
r
r≥5
r≥6
r≥7
r≥8
r≥9

* تشير لرفض الفرضية الصفرية عند مستو .%5

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ ( )6-7أف القيم ػػة المحس ػػوبة الختب ػػار  Traceأكب ػػر م ػػف القيم ػػة الحرج ػػة

( )Critical valueعنػػد المسػػتو ( )r ≥1حتػػى المسػػتو ( ،)r ≥ 6لػػذلؾ فإننػػا ن ػرفض الفرضػػية
الصػفرية ونقبػؿ الفرضػية البديمػة ،وبالتػالي نسػتنتج أنػو يوجػد تكامػؿ مشػترؾ) )r + 1وأف عػدد متجيػات

التكامؿ المشترؾ أكثر مف  6متجيات وكذلؾ ت كد ىذه النتيجة قيمة  Prob.ألنيا أقؿ مف  ،%5وىكذا
يتضح وجود عالقة توازنية طويمة األجؿ بيف المتليرات ،انظر الممحؽ(.)6

ثالثال :نتائج اختبار العالقة السببية :بعد تحقؽ اختبار السكوف واختبار التكامؿ المشترؾ ،ال بػد

مف الت كد مػف وجػود عالقػة ارتبػاط سػببية بػيف السػوؽ المػالي والنمػو االقتصػادي فػي إسػرائيؿ ،حيػث تػـ

استخداـ اختبار( )Granger Causality Testsالختبار فرضي العدـ التالييف:
 H0:السوؽ المالي ال يسبب النمو االقتصادي.

 :H0النمو االقتصادي ال يسبب السوؽ المالي.

حيث نقبؿ فرض العدـ عندما تكوف القيمة االحتمالية فحصائية  Fأكبر مف .%5
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وبعد إجراء االختبار كانت النتائج كما يمي:

جاكؿ ( :)6-8كضح نتائس ختبا لابب
تجاه لعالق

حيث أف:

TP GDP
GDP TP
*معنك عنا ماتكل .%5

ب ف لاكؽ لمالي ك لنمك القتصاام

F-Statistic
3.59
3.49

Prob.
*0.0370
*0.0403

 :TP GDPتعني أف التلير في ( )TPيسبب تلي الر في (.)GDP

 :GDPTPتعني أف التلير في ( )GDPيسبب تلي الر في (.)TP
تضح مف خالؿ لنتائس لمكضح بالجاكؿ( )6-8أف:

 -0السػػوؽ المػػالي يسػػبب النمػػو االقتصػػادي ،وذلػػؾ ألف قيمػػة االحتمػػاؿ الموافقػػة فحصػػائية  Fأقػػؿ مػػف
.%5

 -2النمػػو االقتصػػادي يسػػبب السػػوؽ المػػالي ،وذلػػؾ ألف قيمػػة االحتمػػاؿ الموافقػػة فحصػػائية  Fأقػػؿ مػػف
.%5

وبالتالي نستنتج أف العالقة السببية ثنائيػة االتجػاه بػيف السػوؽ المػالي والنمػو االقتصػادي ( TP

)GDP؛ وىػػذا يعنػػي أف الس ػػوؽ المػػالي يتػ ػ ثر مباش ػرة بػ ػ ي صػػدمة ( Chocموجب ػػة أو سػػالبة) ف ػػي
معدالت النمو االقتصادي في إسرائيؿ وكذلؾ العكس صحيح.

ونظ الر لوجود العالقة السببية كما تـ توضيحيا سابقال بػيف السػوؽ المػالي والنمػو االقتصػادي فػي

إسرائيؿ ،لذلؾ ارت
في إسرائيؿ.

الباحث تقدير العالقة ما بيف مؤشرات السوؽ المالي وأثرىا عمى النمو االقتصادي

رابعال :نتػائج تحميػؿ وتقػدير النمػوذج الثػاني :بعػد التحقػؽ مػف العالقػة الخطيػة وسػكوف السالسػؿ

الزمنيػػة ووجػػود عالقػػات تكامػػؿ مشػػترؾ طويمػػة األجػػؿ بػػيف المتليػرات ،سػػوؼ نقػػوـ ايف بتقػػدير النمػػوذج
القياسػػي الثػػاني ،حيػػث تػػـ إج ػراء تقػػدير أولػػي لمنمػػوذج القياسػػي بإدخػػاؿ جميػػع المتلي ػرات المسػػتقمة فػػي
النموذج ،وذلؾ لمحصوؿ عمى مرونات المتليرات المستقمة وت ثيرىا عمى المتليػر التػابع ،فكانػت النتػائج

تشير إلى أف عدد مف المتليرات غير دالة إحصائيال لذلؾ تـ استبعادىا مف النموذج اواعػادة التقػدير مػرة
أخر اواجراء العديد مف محاوالت التقدير لموصوؿ ألفضؿ نموذج قياسي.
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كمػا تبػػيف أف ىػػذا النمػوذج يعػػاني مػػف مشػػكمة االرتبػاط الػػذاتي ،وذلػػؾ مػف خػػالؿ انخفػػاض قيمػػة

اختبػار) (DW = 1.04وىػذه القيمػة أقػؿ مػف القيمػة الجدوليػة الػدنيا الختبػار ((DWعنػد مسػتو داللػة
%5؛ حيث أف القيمة الجدولية الدنيا الختبار) )dL = 1.21( (DWلذلؾ تػـ رفػض الفرضػية الصػفرية

التػػي تشػػير إلػػى عػػدـ وجػػود مشػػكمة االرتبػػاط الػػذاتي؛ وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة التػػي تؤكػػد وجػػود المشػػكمة،
وبالتالي ال يمكف االعتمػاد عمػى نتػائج التقػدير فػي ظػؿ ىػذه المشػكمة وأنػو ال بػد مػف معالجتيػا بالطريقػة

المناسبة والسميمة.

وقبػؿ عػالج مشػكمة االرتبػاط الػذاتي ال بػد مػف معرفػة درجػة االرتبػاط الػذاتي حيػث يػتـ اسػتخداـ

اختبار ( )Partial Correlationليذا اللرض؛ وبالنظر في الممحؽ( )6يتضح أف االرتباط الذاتي مف

الدرجة األولى.

ولعػ ػػالج مشػ ػػكمة االرتبػ ػػاط الػ ػػذاتي اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث طريقػ ػػة المربعػ ػػات الصػ ػػلر المعممػ ػػة()1

( )Generalized least squaresحيػػث تػػـ تقػػدير النمػػوذج بطريقػػة المربعػػات الصػػلر ؛ مػػف خػػالؿ
معامؿ االنحدار الذاتي ( ، AR)1حيث بملت قيمة اختبار) (DW =1.76وتظير ىذه القيمة أف قيمػة
االختبار تحسنت بشكؿ كبير وارتفعت عف الحد األعمى لقيمة اختبار ) )DWحيث أف القيمة الجدوليػة

لمحد األعمى( ،)du = 1.69وىذا بدوره مؤشر واضح جدال عمى جودة النموذج المقدر وخموه مف مشػكمة
االرتبػػاط الػػذاتي وكػػذلؾ عمػػى صػػحة اتجػػاه العالقػػة بػػيف المتلي ػرات فػػي النمػػوذج؛ الممحػػؽ ( ،)7كمػػا تػػـ

تق ػػدير النم ػػوذج القياس ػػي بع ػػد ع ػػالج مش ػػكمة االرتب ػػاط ال ػػذاتي؛ الممح ػػؽ رق ػػـ ( ،)8وبع ػػد ع ػػالج مش ػػكمة

االرتباط الذاتي والت كد مف صالحية النموذج المقدر والتحقؽ مف شروط طريقة المربعات الصلر التي
سوؼ يتـ توضيح

ىا الحقال ،كانت النتائج كما يمي:

جاكؿ قـ ( :)6-9كضح نتائس تقا

لنمكذج لق ااي لثاني

)Dependent Variable: Log(GDP
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.011615
0.003782
3.071293
0.0039
X1
-0.158535
0.027796
-5.703460
0.0000
X4
-0.002934
0.000468
-6.273012
0.0000
)Log(X6
0.131297
0.060468
2.171336
0.0362
)Log(X7
1.360051
0.211211
6.439314
0.0000
)Log(X8
0.042532
0.009366
4.541128
0.0001
Prob.=0.000، F =18.59، DW=1.76، Adj. R2 =0.67،R2=0.70

)(GDPt - * GDPt-1) = β0 (1- ) + β1 (X1t - * X1t-1) + β2 (X4t - * X4t-1) +β3 (X6t - * )1
)X6t-1) + β4 (X7t - * X7t-1) + β5(X8t - * X8t-1حيثأن:معامل) .AR(1
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 :6.3.2.1تق ـ لجكا احصائ

لمنمكذج لمقا

ك لق اا

قبػػؿ اسػػتخداـ النمػػوذج فػػي تفسػػير العالقػػة بػػيف المتلي ػرات المسػػتقمة والمتليػػر التػػابع ال بػػد مػػف

الت كػػد مػػف صػػحة النمػػوذج المقػػدر مػػف خػػالؿ اختبػػار مػػد تحقػػؽ شػػروط طريقػػة المربعػػات الصػػلر ،
وكذلؾ جودة النموذج افحصائية بشكؿ عاـ عمى النحو التالي:

أوالل :التحقؽ مف الجودة افحصائية لمنموذج:

معامؿ التحديد المعدؿ:نالحظ مف خالؿ الجدوؿ ( )6-9أف قيمة معامػؿ التحديػد المعػدؿ بملػت

( )Adj. R2 =0.67وىذه القيمة تشير إلى أف المتليرات المستقمة في النموذج المقدر تفسر ما نسػبتو

%67مف التلير الحاصؿ في معدؿ النمو االقتصادي في إسرائيؿ ،أما النسبة المتبقيػة فيػي ترجػع إلػى

عوامؿ أخر .

اختبػػار :Fنالحػػظ مػػف الجػػدوؿ ( )6-9أف قيمػػة االختباربملػػت ( )F =18.59بقيمػػة احتماليػػة

( )Prob.= 0.000وىػػي أقػػؿ مػػف ( ،)0.05وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف المتليػرات المسػػتقمة معػال
عمى المتلير التابع وىذا يعني أف النموذج المقدر جيد ويمكف التنبؤ بو.

اختبػ ػػار  :Tنالحػ ػػظ مػ ػػف الجػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )6-9أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة الختبػ ػػار ) )tالمحسػ ػػوبة

لممتليرات المستقمة ىي ذات داللة معنوية ألنيػا أقػؿ مػف  ،%5لػذلؾ جميػع المتليػرات المسػتقمة الداخمػة

في النموذج المقدر ىي دالة إحصائيال.

ثان ان :لتحقؽ مف ش كط ط ق لم بعا

لصغ ل(:)OLS

في ظؿ اعتماد الباحث عمى طريقة المربعػات الصػلر العاديػة؛ واسػتخداميا فػي تقػدير نمػوذج

الدراسة ،فإف ذلؾ يشترط إجراء بعض االختبارات اليامة لمتحقؽ مف شروط طريقػة التقػدير المسػتخدمة،

وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحية وجودة النموذج المقدر لكي يتـ االعتماد عمى نتائج التقدير ،ولمتحقؽ
مف شروط طريقة المربعات الصلر تـ إجراء االختبارات الالزمة عمى النحو ايتي:

اختبار أف المتوسط الحسابي لمبواقي يساوي صفر :لمتحقؽ مف ىذا الشػرط تػـ اسػتخداـ اختبػار

( )T-testفكان ػػت النتيج ػػة تش ػػير إل ػػي أف قيم ػػة (=-2.36E-16

 )T-statisticوأف قيم ػػة االحتم ػػاؿ

( (P-Value =1.000وتشػػير ىػػذه النتيجػػة لعػػدـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية التػػي تفتػػرض أف المتوسػػط
الحسابي لمبواقي تساوي صفر ،انظر ممحؽ (.)9

اختبػار شػػرط التوزيػػع الطبيعػي لبػواقي النمػػوذج المقػدر :لمتحقػػؽ مػػف شػرط إتبػػاع بػواقي النمػػوذج

المقدر لمتوزيع الطبيعي تـ استخداـ اختبػار ( )Jurque- Beraفكانػت النتيجػة تشػير أف قيمػة االختبػار

تساوي ( )J-B = 9.8باحتماؿ بمغ ( )P- Value = 0.007انظر ممحؽ ( ،)10ويتضح مف ذلؾ قبوؿ
الفرض البديؿ الذي ينص عمى أف بواقي النموذج المقدر ال تتبع التوزيع الطبيعي .وبما أف حجـ العينة

كبير وبمغ ( )44مشاىدة مما يقمؿ مف ىذه النتيجة بناءال عمى نظريػة النيايػة المركزيػة التػي تػنص عمػى

246

أف توزي ػػع المعاين ػػة لموس ػػط الحس ػػابي يقت ػػرب م ػػف التوزي ػػع الطبيع ػػي كمم ػػا كب ػػر حج ػػـ العين ػػة ()n؛ وعن ػػد

التطبي ػػؽ ( )n ≥ 30تعتب ػػر كبيػ ػرة بش ػػكؿ ك ػػافي يمكنن ػػا م ػػف اس ػػتعماؿ النظري ػػة(أبو ص ػػالح،2000،
ص ،)273وبالتالي فإف فرضية التوزيع الطبيعي تصبح أقؿ أىمية ،ومف ثـ ال توجد مشكمة في التوزيع
الطبيعي.

اختب ػػار ش ػػرط ثب ػػات تب ػػايف ح ػػدود الخطػ ػ (تج ػػانس التب ػػايف) :ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار(Breusch-

 )Pagan-Godfreyلمتحقػػؽ مػػف شػػرط تجػػانس تبػػايف حػػدود الخطػ فكانػػت النتػػائج تشػػير إلػػى أف قيمػػة
االختبار تبمغ ( )N*R-squared= 4.08باحتماؿ ( )P-value = 0.5224وىػذه النتيجػة تػدعـ قبػوؿ
الفرضية الصفرية التي تنص عمى تجانس تبايف حدود الخط  ،انظر ممحؽ (.)11

اختبػػار شػػرط اسػػتقالؿ حػػدود الخطػ (بمعنػػى عػػدـ وجػػود ارتبػػاط ذاتػػي) :لمتحقػػؽ مػػف عػػدـ وجػػود

مش ػػكمة ارتب ػػاط ذات ػػي ف ػػي ح ػػدود الخطػ ػ لمنم ػػوذج المق ػػدر يمك ػػف االعتم ػػاد عم ػػى قيم ػػة ( )DWالت ػػي ت ػػـ
توضػػيحيا سػػابقال فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( ،)63حيػػث بملػػت قيمػػة ىػػذا االختبػػار ) (DW =1.76وتظيػػر ىػػذه
القيمة أف النموذج خالي مػف مشػكمة االرتبػاط الػذاتي وذلػؾ ألنيػا تجػاوزت الحػد األعمػى لمقيمػة الجدوليػة

( )du = 1.69وبالتػػالي خمػػو النمػػوذج المقػػدر مػػف ىػػذه المشػػكمة.ولمزيد مػػف الدقػػة تػػـ إج ػراء اختبػػار

) ،(LMحيػػث بملػػت قيمػػة االختبػػار ( )Obs*R-squared =1.81باحتمػػاؿ بمػػغ ( = P-value
 )0.4029وىػػذا يشػػير لقبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية التػػي تفتػػرض عػػدـ وجػػود ارتبػػاط ذاتػػي لب ػواقي النمػػوذج

المقدر ،انظر الممحؽ (.)12

اختبار شػرط اسػتقالؿ المتليػرات المسػتقمة (عػدـ وجػود تػداخؿ خطػي متعػدد) :لمتحقػؽ مػف عػدـ

وجود مشكمة ازدواج خطػي بػيف المتليػرات المسػتقمة فػي النمػوذج المقػدر تػـ االعتمػاد عمػى قيمػة معامػؿ

تضػخـ التبػايف ( ،)Variance Inflation Factors – VIFويػتـ حسػاب معامػؿ تضػخـ التبػايف مػف
خالؿ المعادلة التالية لكؿ متلير حيث أنو كمما زادت قيمة معامؿ التضخـ زادت حدت المشكمة ،وعادة

ما ينظر لقيـ معامؿ التضخـ التي تفوؽ الرقـ  5عمى أنيا انعكاس الحتداد المشكمة(،Studenmund

،) P257-258،without dateوقػد تػـ حسػاب معامػؿ التضػخـ لمتليػرات النمػوذج فكانػت النتػائج كمػا

يمي:

جاكؿ( :)6-10كضح نتائس حااب معامؿ تضخـ لتبا ف ()VIF
Variable
VIF

X1
1.19

)Log(X6
1.06

X4
1.32

)Log(X7
1.29

)Log(X8
1.03

وتشػير النتػائج فػي الجػدوؿ ( )10-6إلػى أف قيمػة ()VIF < 5؛ وىػذا مؤشػر واضػح عمػى خمػو
النموذج مف مشكمة االزدواج الخطي ،مما يدؿ عمى جودة النموذج المقدر.
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ختبا لتأكا مف عاـ كجكا عالق ب ف لمتغ

لماتقم كحا لخطأ:

حيث تـ إيجاد العالقة بيف حد الخط وجميع المتليرات المستقمة الداخمة في النمػوذج كػالل عمػى

حػػده ،حيػػث تشػػير النتػػائج لعػػدـ وجػػود عالقػػة بينيمػػا وذلػػؾ ألف قيمػػة ( )Probabilityلمعامػػؿ االرتبػػاط
أكبر مف.%5

جاكؿ( :)6-11كضح نتائس معامؿ ال تباط ب ف حا لخطأ ك لمتغ
Variables
)Log(X6

)Log(X8

)Log(X7

-0.099

-0.032

-0.087

-0.645

-0.208

-0.568

-0.625

0.522

0.835

0.572

0.534

لماتقم
RESID

X4

X1

-0.096

0.043

Correlation

0.283

t-Statistic

0.777

Probability

ومػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ نالحػػظ تحقيػػؽ النمػػوذج المقػػدر لجميػػع شػػروط طريقػػة المربعػػات الصػػلر
العادية ،وىذا دليؿ واضػح عمػى جػودة النمػوذج المقػدر وسػالمتو مػف أي مشػكمة قياسػي ،وبالتػالي يمكػف

االعتماد عمى نتائجو وتفسيرىا بما يتناسب مع الواقع االقتصادي.
ثالثان :ختبا لف ض ا ك لتفا

القتصاام لمنمكذج لثاني:

بملت مرونة معدؿ الرسػممة( )X1حػوالي ()-0.15؛ وىػذا يعنػي أف زيػادة معػدؿ الرسػممة بنسػبة

 %100س ػػوؼ ي ػػؤدي لخف ػػض النم ػػو االقتص ػػادي بنس ػػبة ( )%15ف ػػي ظ ػػؿ ثب ػػات المتليػ ػرات المس ػػتقمة

األخر  ،وىذه النتيجة ال تتفؽ مع النظريػات االقتصػادية ،ويمكػف إرجػاع ذلػؾ إلػى أف الزيػادة فػي معػدؿ
القيم ػػة الس ػػوقية لمش ػػركات المدرج ػػة ك ػػاف نتاجػ ػال لعممي ػػات المض ػػاربة التجاري ػػة ،حي ػػث زاد حج ػػـ األمػ ػواؿ
الموجية لممضاربة في أسيـ تمؾ الشركات بدالُ مف أف توجو إلى استثمارات حقيقيػة ،وىػذا يميػز السػوؽ
المػػالي افس ػرائيمي الػػذي سػػاده حجػػـ كبيػػر مػػف المضػػاربة الماليػػة وسػػيطرة بضػػع عػػائالت عميػػو ،وىػػذه

النتيجة تتفؽ مع دراسة (جرايسي )2014 ،ودراسة (العبادلة.)2014 ،

بملت مرونة معدؿ الدوراف( )X4حوالي ()-0.002؛ وىػذا يعنػي أف زيػادة معػدؿ الػدوراف بنسػبة

 %100س ػػوؼ ت ػػؤدي لخفػ ػض النم ػػو االقتص ػػادي بنس ػػبة ( )%0.2ف ػػي ظ ػػؿ ثب ػػات المتليػ ػرات المس ػػتقمة

األخر  ،وتختمؼ تمؾ الدراسة عف دراسة (العبادلة ،(2014،والتي أظيرت نتائجيا المتعمقػة بػ ثر معػدؿ
الدوراف عمى التنمية االقتصادية في فمسطيف ،أث الر ايجابيال.

بملت مرونة إجمالي االحتياطيات النقدية ( )X6حوالي ()0.13؛ وىػذا يعنػي أف زيػادة إجمػالي

االحتياطيات النقدية بنسبة  %100سوؼ تؤدي لزيادة النمو االقتصػادي بنسػبة ( )%13فػي ظػؿ ثبػات
المتليرات المستقمة األخر ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع النظريات االقتصادية ،حيث أف زيادة االحتياطي مف
العمالت الصعبة والذىب ،مف ش نيا أف يعطي تفاؤالل واستق ار الر اقتصاديال ،والذي يعني أف ىذا االقتصػاد
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الػػذي لديػػو حجػػـ كبيػ الر مػػف االحتيػػاطي سػػيكوف جاذبػال لالسػػتثمارات األجنبيػػة ،التػػي تمعػػب دو الر كبي ػ الر فػػي
تحفيز النمو االقتصادي.

بملػت مرونػة إجمػالي عػدد الشػركات المحميػة المدرجػة فػي السػوؽ ( )X7حػوالي ()1.36؛ وىػذا

يعني أف زيادة إجمالي عدد الشركات المحمية المدرجة في السوؽ بنسػبة  %1سػوؼ تػؤدي لزيػادة النمػو

االقتص ػػادي بنس ػػبة ( )%1.36ف ػػي ظ ػػؿ ثب ػػات المتليػ ػرات المس ػػتقمة األخ ػػر  ،وتتف ػػؽ ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع
النظريات االقتصادية التي تنص عمى أف زيػادة عػدد الشػركات المحميػة فػي البورصػة مػف شػ نو أف يزيػد

حجـ االستثمار وبالتالي ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي.

بملػت مرونػػة صػافي تػػدفقات االسػتثمار األجنبػػي المباشػر ( )X8حػوالي ()0.042؛ وىػذا يعنػػي

أف زي ػ ػػادة ص ػ ػػافي ت ػ ػػدفقات االس ػ ػػتثمار األجنب ػ ػػي المباش ػ ػػر بنس ػ ػػبة  %100س ػ ػػوؼ ت ػ ػػؤدي لزي ػ ػػادة النم ػ ػػو

االقتصادي بنسبة ( )%4.2في ظؿ ثبات المتليرات المستقمة األخر  ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع النظريات
االقتصادية ،ولكف الواقع غير ذالؾ إطالقال في بعض الدوؿ النامية التي يؤدي زيادة االستثمار األجنبي

إلى آثا الر محدودة بافيجاب أو آثا الر سمبية ،إذا لـ يرافؽ مثؿ تمؾ االستثمارات نقالل لمتكنولوجيال والحد مف

البطالػػة ،ونقػػؿ الخبػرات وافمكانػػات ،ولكػػف مػػا يجػػر ىػػو اسػػتلالؿ شػػركات االسػػتثمار األجنبػػي ألسػواؽ
الدوؿ النامية حيث تستفيد مف رخص اليد العاممة ،وتوفر المواد الخاـ ،وال تقػوـ بنقػؿ التكنولوجيػا وتقػوـ
بتحويػػؿ عوائػػده وأرباحيػػا لمبمػػد األـ ليػػا ،دوف أي اسػػتفادة تػػذكر لمبمػػد التػػي يقػػوـ بجػػذب االسػػتثمارات مػػف

الخػػارج ،وتشػػكؿ الػػدوؿ العربيػػة أمثمػػة حيػػة لػػذلؾ ،خالفػػا فس ػرائيؿ التػػي تسػػتفيد مػػف تمػػؾ االسػػتثمارات
وتحديدال الخبرة والمعرفة التي جمبتيا القو العاممة السوفيتية واألوروبية.
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 :6.4لنتائس ك لتكص ا
أكالن :لنتائس

توصػػؿ الباحػػث أثنػػاء إعػػداده ليػػذه الد ارسػػة مجموعػػة مػػف النتػػائج ،ويمكػػف إبػراز أىػػـ النتػػائج فػػي

النقاط التالية:

 -0رغػػـ األىميػػة الكبيػرة لألسػواؽ الماليػػة ودورىػػا فػػي تفعيػػؿ وتعزيػػز النمػػو االقتصػػادي وتنشػػيط التجػػارة

الخارجيػػة ،إال أف ذلػػؾ ال يعنػػي أف لمسػػوؽ المػػالي أث ػ الر مباشػػر ومممػػوس عمػػى قطاعػػات االقتصػػاد
الحقيق ػػي ،حي ػػث أف دوالل كثيػ ػرة ومني ػػا االتح ػػاد الس ػػوفيتي س ػػابقا والص ػػيف ،اس ػػتطاعت تحقي ػػؽ نم ػػو
اقتصادي كبير دوف أف يكوف لسوؽ الماؿ دو الر يذكر في ذلؾ.

 -2ىناؾ انحرافال لألسواؽ المالية عف دورىا التي ُوجدت ألجمو ،وىو ت ميف السيولة ،وتجميع المدخرات
والمساىمة في عممية التنمية االقتصادية ،وتحفيز النشاط االقتصادي لصالح مزيدال مف المضاربات
والقتصاد فقاعي ال يضيؼ قيمال اقتصادية حقيقية ،وال يحد مف المشكالت االقتصادية واالجتماعية

القائمة،أي تحويؿ رأس الماؿ إلى رأس ماؿ يعمؿ مف أجؿ الػربح السػريع عمػى قاعػدة أف المػاؿ يمػد
ماالل.

 -3عكسػػت األزمػػة الماليػػة العالميػػة لمعػػاـ 2008ـ ومػػا تمتيػػا مػػف أزمػػات الركػػود االقتصػػادي؛ اجتمػػاع
الوضع المتعسر لمقطاعػات الثالثػة فػي النظػاـ المالي(عقػارات ،بنػوؾ ،أسػواؽ ،أسػيـ) ،ممػا يجعميػا

األزمػػة األكثػػر حػػدة ووط ػ ة وشػػدة مػػف سػػابقاتيا ،وتعكػػس األزمػػة البنيويػػة فػػي النظػػاـ االقتص ػػادي
الرأسمالي.

 -4إف حدة المناىضة لمرأسمالية قد ت ازيػدت فػي األعػواـ األخيػرة ،وانتشػرت فػي كبػر المػدف الصػناعية
في دوؿ الشػماؿ المتقػدـ ،وذلػؾ لالخػتالالت المتناميػة فػي المجتمػع ال أرسػمالي ،والػذي يتسػـ بت ارجػع
الطمب الكمي رغـ التزايد الممحوظ في حجـ االستثمار األجنبي عمى الصػعيد الػدولي ،واتسػاع اليػوة

بيف األغنياء والفقراء ،وتعمؽ أزمة فيض افنتاج وبوتيرة متناميػة ومتداخمػة ،والػذي يرافقػو انخفػاض
حاد في متوسط الربح عمى المد الطويؿ.

 -5إف الشروط المدرجػة حػوؿ كفػاءة األسػواؽ الماليػة والمسػتويات واألشػكاؿ المسػتندة لنظريػة التوقعػات
الرشػ ػػيدة ينقصػ ػػيا الص ػ ػواب ،فالسػ ػػوؽ مػ ػػف الصػ ػػعب القػ ػػوؿ أنػ ػػو يتميػ ػػز بالمنافسػ ػػة التامػ ػػة ،كمػ ػػا أف
المعمومات المتاحة لممستثمريف والجميور ليست مجانية ،وىذا يعني عدـ وجود نموذج معيف لمتنبؤ

بانػدالع األزمػات الماليػػة واالقتصػادية ،وبالتػػالي التحػوط منيػا والتقميػػؿ مػف آثارىػػا وصػدماتيا ألدنػػى
حد ممكف.

 -6يميػؿ توزيػع الػدخؿ والثػروة عمػى الصػػعيد العػالمي إلػى المزيػد مػف الػػال مسػاواة عبػر فتػرة طويمػة مػػف
الزمف ،ويعود ذلؾ إلى ميػؿ العائػد عمػى رأس المػاؿ إلػى الزيػادة بمعػدؿ أكبػر مػف معػدؿ الزيػادة فػي
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الناتج القومي ،ويشكؿ ذلؾ م زؽ الرأسمالية وتناقضاتيا المنطمقة مف التمركػز العػاـ لمممكيػات عمػى
حساب شعوب العالـ وتحديدال النامي منيا.

 -7إف التوس ػػع ف ػػي إص ػػدار الص ػػكوؾ افس ػػالمية عالميػ ػال رغ ػػـ أني ػػا ال ت ػػذكر مقارنػ ػةل ب ػػاألدوات المالي ػػة
التقميدي ػػة الموظف ػػة ف ػػي أسػ ػواؽ الم ػػاؿ المتقدم ػػةُ ،يعتب ػػر وس ػػيمة لتسػ ػريع عولم ػػة رأس الم ػػاؿ ولترك ػػز
الثػػروات فػػي أس ػواؽ الشػػماؿ المتقػػدـ،وذلؾ مػػف خػػالؿ اسػػتقطاب مػػدخرات األف ػراد فػػي الػػدوؿ الناميػػة
ومنيػػا الخميجيػػة ودوؿ جنػػوب شػػرؽ أسػػيا ،والػػتحكـ بتمػػؾ األم ػواؿ وتطويعيػػا بمػػا يخػػدـ رأس المػػاؿ

المالي العالمي ضمف نماذج معقدة مف أسس اليندسة المالية وغيرىا.

 -8شيدت الدوؿ التي اتبعت سياسة السوؽ االقتصادي االجتماعي المتوازف وعمى أرسػيا الصػيف تػ ث الر
محػػدودال بالصػػدمات واألزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية ،خالف ػال لمػػدوؿ التػػي لػػـ تيػػتـ بالبعػػد االجتمػػاعي
وافنسػػاني لمعظػػـ سياسػػاتيا االقتصػػادية التػػي طلػػى عمييػػا ثقافػػة الػربح بػػدوف عمؿ،ومػػا أنتجػػو ذلػػؾ

مف توحش في األنشطة الطفيمية.

 -9ترتػػب عمػػى انػػدالع األزمػػة الماليػػة العالميػػة فػػي العػػاـ  2008تناميػال لتركػػز الثػػروة والػػدخؿ فػػي أيػػدي
أثر األثرياء ،بشكؿ قد عمؽ تنامي االختالالت المرافقة ألسموب افنتاج الرأسمالي،إضافة إلى أف
رؤوس األم ػواؿ العربيػػة ال ازلػػت محطػػة أطمػػاع لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة واللػػرب ،وكانػػت تمػػؾ

األمواؿ مسرحال لتمويؿ النمو االقتصػادي عمػى حسػاب فػوائض دوؿ أسػيا وأوروبػا والشػرؽ األوسػط،
وىدفت األزمة السترجاع ما كسبو العرب مف فوائض نفطية في السنوات التي سبقت األزمة المالية

العالمية.

 -04حقؽ االقتصاد افسػرائيمي مكاسػب كبيػرة بسػبب انخفػاض أسػعار الػنفط فػي العػاـ المنصػرـ كونيػا

دولػػة مسػػتوردة وكػػذلؾ حققػػت نفػػس المكاسػػب بعػػد ت ارجػػع أسػػعار الػػنفط واللػػذاء فػػي العػػاـ ،2009
مقابػػؿ خسػػارة لمػػدوؿ العربيػػة اقتربػػت مػػف  %14مػػف إجمػػالي النػػاتج المحمػػي ،وىػػذا يعػػود لضػػعؼ

التػ ثير العربػػي عمػػى األسػواؽ ،وىيمنػة الشػػركات األمريكيػػة وتحديػػدال الشػقيقات السػػبع الكبػػر عمػػى
آلية التسعير الدولية ،والتي تليب فييػا قػوانيف العػرض والطمػب والمنافسػة التامػة والتػي توفاىػا اهلل

قبؿ ميالدىا.

 -00تمعب المممكة العربية السعودية دو الر بار الز في الشرؽ األوسط ،وفي دعـ الدوالر األمريكي ،حيث
ال ازلػػت تسػػاىـ فػػي الحػػد مػػف تػػدىوره ،ويظيػػر ذلػػؾ منػػذ سػػبعينات القػػرف العشػريف حػػيف قبمػػت بيػػع

النفط بالػدوالر ،وكػذلؾ عنػدما تسػتمر فػي إنتػاج وتصػدير الػنفط رغػـ وجػود عجػ الز فػي األسػواؽ أو

انخفاضال في األسعار.

 -02تعتبر الممكية الخاصة لوسائؿ افنتاج ووجود سعر لمفائدة في الحياة االقتصادية والخمؿ التاريخي
والمتنػامي لمػدخؿ والثػروة ،مػف الجػذور الرئيسػية ألي أزمػة اقتصػادية ميمػا بملػت حػدتيا ،وىػذا مػػا
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تؤكػػده الوقػػائع التاريخيػػة وتحديػػدال منػػذ القػػرف السػػابع عشػػر والػػذي أعطػػى لممبػػادرات الفرديػػة ُجػػؿ

الحرية االقتصادية وقيادة االقتصاد العالمي.

 -03تُعتبػػر ثػػورات الربيػػع العربػػي واالحتجاجػػات التػػي تفجػػرت فػػي العػػالـ العربػػي منػػذ ديسػػمبر ،2010
عمميػػة تدميريػػة منظمػػة مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وبريطانيػػا والتػػي ىػػدفت فنقػػاذ االقتصػػاد
األمريك ػػي وفع ػػادة اس ػػتقرار ال ػػدوالر ،وى ػػذا انعك ػػاس لألزم ػػة االقتص ػػادية الت ػػي ضػ ػربت االقتص ػػاد

األمريك ػػي كػ ػ كبر اقتص ػػاد ع ػػالمي ف ػػي س ػػبتمبر  ،2008وم ػػف الوس ػػائؿ المحب ػػذة لألمريك ػػاف ف ػػي
السيطرة االقتصادية ىي خمؽ االضطرابات فػي دوؿ الشػرؽ األوسػط حيػث مػف يممػؾ نفػط الشػرؽ

األوسػػط ُيسػػيطر عمػػى اقتصػػاد العػػالـ ،وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ إيجػػاد القناصػػة والػػتحكـ بػػافعالـ فػػي
الدوؿ التي شيدت الثورات العربية.

 -04رغـ حالة الركود االقتصادي الذي شيده االقتصاد العالمي ،فيناؾ ارتفاع متتالي في األسعار في
ويعتبر ذلؾ آليػة فعػادة توزيػع الػدخؿ والثػروة لصػالح الطبقػات ال أرسػمالية
االقتصاديات المتقدمةُ ،
واألثري ػػاء والتج ػػار والمس ػػتورديف وكب ػػار المنتج ػػيف ال ػػذيف يي ػػدفوف لرف ػػع األس ػػعار بعي ػػدال ع ػػف ق ػػو
العػػرض والطمػػب والتكػػاليؼ افنتاجيػػة ،ويعتبػػر ذلػػؾ نتيجػػة مباش ػرة لألزمػػة الماليػػة العالميػػة ،التػػي

حقق ػػت مكاس ػػب كبيػ ػرة لمش ػػركات متع ػػددة الجنس ػػيات والت ػػي ل ػػدييا الق ػػدرة ف ػػي تكيي ػػؼ اقتص ػػاديات
الشعوب بما يالءـ مصالحيا في ظؿ تنامي العولمة وتعاظميا.

 -05أثػػرت األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى البنػػوؾ افسػػالمية والتػػي حققػػت خسػػائر اقتصػػادية عمػػى غػرار
البنػػوؾ التقميديػػة ،ورغػػـ ضػػآلة حجميػػا مػػف النػػاحيتيف العدديػػة والماليػػة إال أف ت ػ ثيرات األزمػػة قػػد
ظيػػرت مػػف خػػالؿ ت ارجػػع أداءىػػا وانخفػػاض حصػػيمة الصػػكوؾ المصػػدرة ،وىػػذا يعنػػي أف أنشػػطة
البنوؾ افسالمية ال تختمؼ عف األنشطة التػي تقػوـ بيػا البنػوؾ التقميديػة حيػث أف كألىميػا يقػوـ

عمى مبدأ تحقيؽ أقصى ربحال ممكف ،والعمؿ ضػمف أجػواء العولمػة الماليػة وبسػبب ذلػؾ ،فيػي لػـ
تكف بم مف مف األزمة المالية العالمية.

 -06ىنػػاؾ ت ازيػػد ممحػػوظ فػػي حجػػـ الصػػناديؽ السػػيادية فػػي العػػالـ بعػػد انػػدالع األزمػػة الماليػػة العالميػػة،
وتمؾ الصناديؽ يتـ تمويميا عف طريؽ فوائض وعائدات النفط واللاز لمعظػـ الػدوؿ وتحديػدال دوؿ

ويستثنى مف ذلؾ بعض الدوؿ التي تعتمد عمى موارد غير نفطية.
مجمس التعاوف الخميجيُ ،
 -07تُعتبر إسرائيؿ الدولة الوحيدة في العالـ التي يوجد لدييا اقتصاد متطور ،وفي المقابػؿ فػإف %93
مػػف مجمػػؿ األ ارضػػي فيميػػا تقػػع بممكيػػة عامة/قوميػػة ،حيػػث تسػػتمد أسػػس القوميػػة افسػرائيمية فػػي

األرضػػي إليام ػال مػػف الكتػػاب المقػػدس ،وبسػػبب ذلػػؾ شػػكمت الز ارعػػة وبنػػاء الكيبوتسػػات
موضػػوع ا
والعمؿ في الزراعة بمثابة أعماؿ مقدسة ال تقؿ أىمية عف الشرائع الروحانية والدينية المقدسة.

 -08يمع ػػب رأس الم ػػاؿ اليي ػػودي دو الر ب ػػار الز ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ نف ػػوذه
المتن ػػامي والت ػػي تؤك ػػده افحص ػػائيات الت ػػي تؤك ػػد ثػ ػراء الشػ ػريحة الييودي ػػة وارتف ػػاع دخمي ػػا مقارن ػػو
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باألمريكاف ،وىيمنتيـ عمػى كبػر المصػارؼ المركزيػة والتجاريػة ،وشػبكات افعػالـ وأروقػة القػرار

السياسػي ،واألسػواؽ الماليػػة وبورصػػة الػػذىب ،وىػػذا السػبب الرئيسػػي فػػي الػػدعـ المت ازيػػد فسػرائيؿ،
لػػد فإسػػرائيؿ تُعتبػػر أكبػػر دولػػة فػػي العػػالـ تتمقػػى مسػػاعدات مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة منػػذ
الحرب العالمية الثانية.

 -09رافقػػت عممي ػػة افص ػػالح االقتص ػػادي فػػي إسػ ػرائيؿ والت ػػي انطمق ػػت منػػذ منتص ػػؼ ثمانين ػػات الق ػػرف
العشريف ،ارتفاع وتيرة االحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسيف مسػتويات المعيشػة وتحقيػؽ العدالػة
االجتماعيػػة ،والمطالبػػة بإصػػالح النظػػاـ المػػالي واالقتصػػادي فػػي إس ػرائيؿ؛ الػػذي يتسػػـ بالتفػػاوت
المتنػػامي فػػي الش ػرائح المجتمعيػػة ونشػػوء طبقػػة ذات طملػػة ماليػػة محتك ػرة ،ذات نفػػوذ واسػػع فػػي

أروقة القرار السياسي واالقتصادي في إسرائيؿ.

 -24أف التحػوالت االجتماعيػػة فػي إسػرائيؿ تمػر بيػػدوء نسػػبي ،وحركػة االحتجاجػػات سػرعاف مػػا تختفػػي
وأىميا احتجاجات العاـ  2011بعد بداية نشػاطيا بقميػؿ ،وعػادة مػا تكػوف مطالبيػا مقتصػرة عمػى

إج ػراء تعػػديالت معينػػة فػػي الخطػػط االقتصػػادية ،أو فػػي بنػػود فػػي ميزانيػػة الدولػػة ،وىػػذه الظػػاىرة
ليست جديدة في إسرائيؿ بؿ ىي امتداد لمعديد مف التحوالت في االقتصاد والمجتمع افسرائيمي.

 -20عم ػ ػػى ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف محدودي ػ ػػة تػ ػ ػ ثير الحرك ػ ػػات االحتجاجي ػ ػػة المناىض ػ ػػة لمسياس ػ ػػات االقتص ػ ػػادية
واالجتماعية التي تنتيجيا حكومات إسرائيؿ المتعاقبة ،إال أف أىميتيا تكمف في تزامنيا مع بػروز

دور الحركػػات االجتماعيػػة المنتش ػرة عمػػى اتسػػاع الك ػرة األرضػػية ،والمناىضػػة لعولمػػة رأس المػػاؿ

المػػالي ،والتػػي انػػدلعت فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،والتػػي انتشػػرت فػػي أكثػػر مػػف  200مػػف
كبر المدف الصناعية واالقتصادية في العالـ.

 -22سػػاىمت العمميػػة العسػػكرية افسػرائيمي فػػي قطػػاع غػزة عػػاـ  2011فػػي إنقػػاذ الحكومػػة افسػرائيمية،
اواخماد االحتجاجات الشعبية التػي انطمقػت فػي إسػرائيؿ ،وأد إطػالؽ قػذائؼ صػاروخية مػف غػزة
في تمؾ العممية إللػاء أكبػر تظػاىرات احتجاجيػة فػي إسػرائيؿ ،وبػذلؾ تجػاوزت إسػرائيؿ صػعوباتيا

وتـ تفكيؾ االحتجاجات.

 -23تستخدـ إسرائيؿ التصعيد العسكري ضػد األ ارضػي الفمسػطينية كمخػرج فػي حػاؿ تعرضػيا ألزمػات
اقتصادية ،حيث أف سبب شنيا لمحػرب ضػد قطػاع غػزة فػي الفتػرة مػا بػيف  ،2014-2008وخمػؽ
انقسامال سياسيال بيف الضفة وغزة،ىدؼ لتمبية احتياجاتيا مف غاز بحر غزة ،واسػتمرار االسػتيطاف
والسيطرة عمى موارد الضفة اللربية وتحديدال في مناطؽ  ،cوالقضاء عمى مشروع الدولتيف.

ُ -24يعتبػػر تحػػوؿ إسػرائيؿ نحػػو الخصخصػػة واالقتصػػاد النيػػو ليب ارلػػي وتآكػػؿ الطبقػػة الوسػػطى ،وبػػروز
طبقػػة صػػليرة مػػف كبػػار أصػػحاب المػػاؿ تتشػػابؾ بعالقػػات بكثيػػر مػػف األحيػػاف مػػع متخػػذي الق ػرار

السياسػػي وارتبػػاط أعماليػػا بشػػبكة مػػف العالقػػات المتشػػبعة مػػع حيتػػاف المػػاؿ العػػالمي فػػي الخػػارج،

أحد أبرز أشكاؿ التحوالت التي شيدىا االقتصاد افسرائيمي.
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 -25ساىمت موجات اليجرة مف االتحاد السوفيتي سابقال ،في تحقيؽ إسرائيؿ لمعػدالت نمػو عاليػة منػذ

عقد التسعينات ،ويعود ذلؾ التساميـ بالخبرة وارتفػاع مسػتو التعمػيـ وتحديػدال فػي مجػاؿ اليندسػة
والطب والخدمات االلكترونية والتقنية وافنتاجية ،والمتالكيـ لتراكـ رأسمالي عالي نسبيال آنذاؾ.

 -26حققػػت عمميػػة التسػػوية السياسػػية والتػػي انطمقػػت فػػي بدايػػة التسػػعينات ،وتبمػػورت بتوقيػػع اتفاقيػػات
سػػالـ مػػع الفمسػػطينييف والػػدوؿ العربيػػة المجػػاورة فسػرائيؿ؛ قػػد سػػاىمت فػػي تحسػػف أداء االقتصػػاد

افسػرائيمي وتحفيػػز نمػػوه ،مقابػػؿ عػػدـ تحسػػف ُيػػذكر فػػي أداء االقتصػػاديات العربيػػة والتػػي وضػػعت
حػػدال لممقاطعػػة العربيػػة فس ػرائيؿ والتػػي كمفػػت االقتصػػاد افس ػرائيمي أكثػػر مػػف 40مميػػار دوالر فػػي
الثالثة عقود األولى مف احتالؿ إسرائيؿ لألراضي المحتمة.

 -27رغػػـ درجػػة االنػػدماج واالنفتػػاح الكبي ػرة التػػي يشػػيدىا السػػوؽ المػػالي افس ػرائيمي مػػع أس ػواؽ العػػالـ

المتقػػدـ وتحديػػدال األمريكيػػة ،إال أف تػػداعيات األزمػػة الماليػػة العالميػػة كانػػت محػػدودة وال تعػػد تُػػذكر
قياس ػال بالػػدوؿ المتقدمػػة ،حيػػث بمػػغ مػػا نسػػبتو  %8،8فقػػط فػػي الشػػيور األربعػػة األولػػى مػػف ذروة
األزمة المالية العالمية ،وحققت ىذه السوؽ أفضؿ أداء في العاـ .2009

 -28م ػػف األس ػػباب الرئيس ػػية الت ػػي أدت لمحدودي ػػة تػ ػ ثر س ػػو ؽ الم ػػاؿ افسػ ػرائيمي وبالت ػػالي االقتص ػػاد
افس ػرائيمي مػػف انعكاسػػات األزمػػة الماليػػة العالميػػة فػػي العػػاـ  2008ومػػا تمتيػػا مػػف أزمػػة الركػػود
االقتصػػادي تكمػػف فػػي مجموعػػة مػػف العوامػػؿ أىميػػا ارتفػػاع مسػػتويات االدخػػار الػوطني وتوجيييػػا

نحو قطاعات االستثمار األكثر إنتاجال كالزراعة المتطورة وصناعات اليايتؾ ،إضػافة لزيػادة عػدد
الشركات المحمية المدرجػة فػي البورصػة افسػرائيمية ،وحالػة االسػتقرار األمنػي والتػي رافقيػا ارتفػاع
في وتيرة االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في إسرائيؿ.

 -29ساىـ تنامي نفوذ رأس الماؿ الييودي في الخارج وتحديدال في الواليات المتحدة األمريكية في كبح
جمػػاح ت ػ ثر إس ػرائيؿ مػػف تػػداعيات األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ قدرتػػو عمػػى التنبػػؤ
باألزمات والتحوط منيا ،وىذا تؤكػده بعػض التقػارير التػي تقػوؿ أف كبػر البنػوؾ األمريكيػة والتػي

أعمنػػت إفالسػػيا قبيػػؿ األزمػػة الماليػػة العالميػػة لمعػػاـ  ،2008قامػػت بتحويػػؿ عشػرات المميػػارات مػػف
الدوالر إلى البنوؾ افسرائيمية.

 -34سػػاىمت السياسػػات النقديػػة المحافظػػة فػػي إس ػرائيؿ ،واسػػتقرار الشػػيكؿ فػػي القػػدرة عمػػى امتصػػاص
الصدمات الخارجية التي يتعرض ليا االقتصاد افسرائيمي ،ويعود الفضؿ في ذلؾ لستانمي فيشػر

محافظ البنؾ المركزي افسرائيمي.

 -30أدت المرونػػة العاليػػة فػػي سػػوؽ العمػػؿ واليسػػتدروت والتنػػاغـ بػػيف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص فػػي
إس ػرائيؿ ،إلػػى تقميػػؿ ت ػ ثر االقتصػػاد افس ػرائيمي مػػف األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية وبقاءىػػا ضػػمف

الحدود الدنيا.
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 -32يعتبػػر االىتمػػاـ افسػرائيمي المت ازيػػد بالبحػػث العممػػي والتطػػوير ،وكػػذلؾ القػػدرة عمػػى إتبػػاع سياسػػات
اقتصادية متوازنة تقمؿ مف المخاطر االقتصادية المترتبة عمى انتشار المرض اليولنػدي فػي حػاؿ

زيػػادة االكتشػػافات افس ػرائيمية لملػػاز والػػنفط ،مػػف أبػػرز مصػػادر النمػػو فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي،

ورفػػؽ تمػػؾ السياسػػات توجيػػو الف ػوائض المتوقػػع الحصػػوؿ عمييػػا فػػي األع ػواـ القادمػػة فػػي مشػػاريع
ا

البنػاء والتشػييد والصػػناعة،وتنمية السػوؽ المحميػػة والخػدمات ،بشػػكؿ يػنعكس إيجابػال عمػى معػػدالت

النمو وال يؤدي الرتفاع وتيػرة االسػتيالؾ المرتبطػة بزيػادة متوسػط الػدخؿ لمفػرد ،ممػا يعطػي تفػاؤالل

بتحسػػف األداء االقتصػػادي فػػي إس ػرائيؿ ،ويجعميػػا مكان ػال جاذب ػال لالسػػتثمار األجنبػػي ،وبالتػػالي أف

تكوف أقؿ ت ث الر باألزمات المالية واالقتصادية العالمية.

 -33إف تعػػافي االقتصػػاد افس ػرائيمي مػػف ى ػزات أس ػواؽ المػػاؿ العالميػػة ،ال يعنػػي بالضػػرورة أف السػػوؽ
المػػالي افس ػرائيمي لػػف يتعػػرض فػػي المسػػتقبؿ لي ػزات عنيفػػة ،ذلػػؾ كػػوف األخيػػر م ػرتبط باألس ػواؽ
المالية المتقدمة وبمراكزه الرأسمالية رغـ استقاللو النسبي عنيا.

 -34في حاؿ تقميص الدعـ األمريكي والمعونػات المقدمػة فسػرائيؿ مػف جيػات متعػددة ،فػإف االقتصػاد
افس ػ ػرائيمي وأس ػ ػواقو الماليػ ػػة سػ ػػتكوف عرضػ ػػة لألزمػ ػػات ،ولػ ػػف تس ػ ػتطيع مواصػ ػػمة النمػ ػػو والتنميػ ػػة
االقتصادية بالوتائر الراىنة.
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ثان ان :لتكص ا :

ػاء عمػػى النتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا الباحػػث أثنػػاء إعػػداده لمد ارسػػة العمميػػة ،يمكػػف إب ػراز أىػػـ
بنػ ل
التوصيات التي يراىا الباحث أكثر تناسبال مع الحالة الدراسية تكمف في النقاط التالية:

 -0يتوجب عمى إسرائيؿ تنفيذ ق اررات الشػرعية الدوليػة فػي إقامػة سػالـ عػادؿ ومتػوازف مػع الفمسػطينييف
والع ػػرب ك ػػي تس ػػتطيع مواص ػػمة األداء االقتص ػػادي الك ػػؼء الت ػػي تحقق ػػو ف ػػي الوق ػػت الػ ػراىف ،حي ػػث
يالحظ أف اتفاقات السالـ مع بعض الدوؿ العربية ورغـ أنيا جزئية وغير عادلة قد قدمت فسرائيؿ

الفرص لفؾ عزلتيا افقميمية والدولية.

 -2مػػف األفضػػؿ فس ػرائيؿ االسػػتثمار الكثيػػؼ بقطاعػػات االقتصػػاد الحقيقػػي وأىميػػا الز ارعػػة المتطػػورة،
وصػػناعات اليايتػػؾ واألسػػمحة ،وأف تقػػوـ باسػػتثمار الف ػوائض الماليػػة التػػي مػػف الممكػػف تحقيقيػػا مػػف

اكتشػػاؼ الم ػوارد الطبيعيػػة كاللػػاز عمػػى ش ػواط البحػػر المتوسػػط وتوظيفيػػا فػػي قن ػوات االسػػتثمار

الحقيقية تجنبال فمكانية حدوث المرض اليولندي في اقتصادىا.

 -3ضرورة العمؿ عمى توفير البيئة المواءمة لجػذب االسػتثمارات األجنبيػة المباشػرة وغيػر المباشػرة فػي

أراضييا ،وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تحسيف األوضاع األمنية اواعادة االستقرار وتوقيع مزيػدال مػف
اتفاقيات السالـ مع الفمسطينييف والعػرب ،وبػذلؾ تسػتطيع رفػع معػدؿ النمػو بحػدود تقتػرب مػف %5
سنويال.

 -4يستحسف لمحكومة افسرائيمية لسياسػات اقتصػادية يرافقيػا اىتمامػال مت ازيػدال بالبعػد االجتمػاعي ،حيػث
سيساىـ ذلؾ زيادة االستقرار في الجبية الداخمية ،ويضع حدال فمكانية حدوث تظاىرات احتجاجيػة
مف ش نيا إضعاؼ الحكومة وسياساتيا وتعرقؿ النمو الكبير في اقتصادىا وسوقيا المالي.

 -5مف مصػمحة إسػرائيؿ تقمػيص الفػوارؽ المذىمػة فػي الػدخؿ بػيف المػواطنيف الػذيف يتمتعػوف بجنسػيتيا،
وينسػػحب ىػػذا بشػػكؿ رئيسػػي عمػػى األقميػػة القوميػػة العربيػػة التػػي ال زاؿ غالبيتيػػا العظمػػى تعػػيش فػػي

أسفؿ السمـ االجتماعي في إسرائيؿ.

 -6يستحس ػػف ل ػػدوؿ الجػ ػوار العرب ػػي بم ػػا ف ػػييـ الفمس ػػطينيوف اش ػػتقاؽ ال ػػدروس م ػػف التجرب ػػة افسػ ػرائيمية
الناجحة في تشييد اقتصادي سوي وقػادر عمػى المنافسػة فػي األسػواؽ افقميميػة والدوليػة ،بػؿ وحتػى

عمى مواجية األزمات المالية واالقتصادية العالمية الطاحنة رغـ محدودية المساحة وتعداد السكاف.

 -7يتوجب عمػى الػدوؿ العربيػة خاصػة صػاحبة العالقػة وجيػة االختصػاص فػي تجنيػد كافػة افمكانػات
المتػػوفرة والطاقػػات المتاحػػة والكامنػػة لػػدييا ،الضػػلط عمػػى إس ػرائيؿ اقتصػػاديال وسياسػػيال ،كػػي تصػػؿ
األخيرة إلى قناعة حقيقية ب نو ال بديؿ عف السالـ الشامؿ والعادؿ والمتوازف.

 -8يستحسػػف لم ػػدوؿ العربي ػػة إعط ػػاء قط ػػاع التنمي ػػة االقتص ػػادية مزي ػػدال م ػػف االىتم ػػاـ م ػػف خ ػػالؿ إقام ػػة
المشاريع التنموية التي تستطيع مف خالليا مضاعفة افنتاج والدخؿ وخفض معدالت البطالة.

206

 -9يتوجب عمى الدوؿ العربية ذات الفوائض المالية إلػى ضػرورة توجيػو تمػؾ الفػوائض السػتثمارىا فػي

بمػػدانيا بػػدالل مػػف توجييػػا نحػػو األسػواؽ الماليػػة اللربيػػة ،وذلػػؾ لتفػػادي األزمػػات الماليػػة واالقتصػػادية

المستوردة مف الدوؿ المتقدمة.

 -04يستحسف لالقتصاديات العالمية بما فييا العربية اواسرائيؿ ،إعطاء قطاع التنمية االقتصادية مزيدال
م ػػف االىتم ػػاـ م ػػف خ ػػالؿ إقام ػػة المش ػػاريع التنموي ػػة الت ػػي تس ػػتطيع م ػػف خاللي ػػا مض ػػاعفة افنت ػػاج

والػػدخؿ وخفػػض معػػدالت البطالػػة بعيػػدال عػػف اسػػتثمارىا فػػي األس ػواؽ الماليػػة التػػي حػػدت إلػػى حػػد

كبي الر لعممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في السنوات األخيرة.

 -00يستحسػػف تضػػافر الجيػػود عنػػد تنفي ػذ السياسػػات االقتصػػادية المتمثمػػة بالسياسػػات الماليػػة والنقديػػة
والتجاريػ ػػة بمػ ػػا يخػ ػػدـ االقتصػ ػػاد عبػ ػػر التنسػ ػػيؽ بػ ػػيف الحكومػ ػػات والبنػ ػػوؾ المركزيػ ػػة والقطاعػ ػػات

افنتاجية.

 -02ف ػػرض قي ػػود اواجػ ػراءات تش ػػديدية لعم ػػؿ األسػ ػواؽ المالي ػػة عب ػػر إلػ ػزاـ المتع ػػامميف بع ػػدـ المض ػػاربة
والمقػامرة وتفادييػػا وتخفيػؼ العمػػؿ بػ دوات والتوريػػؽ واليندسػة الماليػػة شػديدة التعقيػػد التػي تعػػد مػػف
األسباب الرئيسية الندالع األزمات المالية واالقتصادية العالمية.

 -03ضرورة البحث عف نظاـ اقتصادي بديؿ عف النظاـ الحالي يكوف اكثر ندية وسوية في العالقػات
االقتصادية بيف الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد السواء ،نظاما قوامو العدالة االجتماعية يستطيع
استلالؿ كافة الموارد االقتصادية المتاحة ويوفر الخيرات المادية ويسعد البشرية جمعاء.

 -04ضػػرورة إتب ػػاع سياس ػػات مالي ػػة ناجع ػػة تس ػػتطيع تحفي ػػز الطم ػػب الكم ػػي الفع ػػاؿ بش ػػقيو االس ػػتيالكي
واالستثماري.

 -05إعادة النظر بعممة الدوالر والبحث عف وسػائؿ أخػر كحقػوؽ السػحب الخاصػة اوايجػاد بػديالل عػف
صػػندوؽ النقػػد والبنػػؾ الػػدولييف بشػػكؿ يػػنعكس بافيجػػاب عمػػى أوضػػاع الػػدوؿ الناميػػة التػػي يشػػكؿ
سكانيا قرابة ثالثة أرباع سكاف المعمورة جمعاء.

 -06ضرورة إيجػاد حمػوؿ فوريػة وسػريعة ألزمػة المديونيػة الخارجيػة لمػدوؿ الناميػة وعػالج مشػكمة الفقػر
والبطالػػة المنتش ػرة وتخفيػػؼ حػػدة التفػػاوت بػػيف الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة عمػػى حػػد الس ػواء لتحفيػػز

الطمب والستلالؿ الموارد االقتصادية المتاحة.
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قائم لم جع
أكالن :لكتب

 -0أبػػو بكػػر ،صػػفية ،أزمػػة الػػرىف العقػػاري واألزمػػة الماليػػة العالميػػة ،بحػػث مقػػدـ ضػػمف سمسػػمة مػػؤتمر
التحديات التي تواجو منظمات األعماؿ المعاصرة :األزمة المالية العالمية وايفاؽ المستقبمية ،ط،1
الجزء الثالث ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2011 ،

 -2أب ػػو ص ػػالح ،محم ػػد ،الط ػػرؽ افحص ػػائية ،دار الي ػػازوري العممي ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،عم ػػاف ،األردف،
.2000

 -3أبو صػقر ،كامػؿ ،العولمػة التجاريػة وافداريػة والقانونيػة :رؤيػة إسػالمية جديػدة ،ط ،1الجػزء األوؿ،
دار ومكتبة اليالؿ والوساـ ،بيروت.2000 ،

 -4األسدي ،يوسؼ ،كاظـ ،حسيف ،تحميؿ ظاىرة األزمات المالية وسبؿ افحاطة منيا ،دراسة منشورة
ضػػمف عػػدة د ارسػػات بعن ػواف التحػػديات التػػي تواجػػو منظمػػات األعمػػاؿ المعاص ػرة :األزمػػة المالي ػػة

العالميػػة وايفػػاؽ المسػػتقبمية ،الجػػزء الثػػاني ،ط ،1مكتبػػة المجتمػػع العربػػي لمنشػػر والتوزيػػع ،عمػػاف،

األردف.2011 ،

 -5األش ػػوح ،زين ػػب ،األزم ػػة االقتص ػػادية العالمي ػػة ،ط ،1ىب ػػة الني ػػؿ العربي ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،الجيػ ػزة،
جميورية مصر العربية.2010 ،

 -6أغػػا ،حسػػيف وآخػػروف ،مسػػائؿ فػػي االقتصػػاد العػػالمي ،ط ،1المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات والنشػػر،
سمسمة الدراسات افستراتيجية،بيروت،الجميورية المبنانية.1982 ،

 -7آؿ شػػبيب ،دريػػد ،األس ػواؽ الماليػػة والنقديػػة ،دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع والطباعػػة ،ط ،1عمػػاف،
األردف.2012 ،

 -8أميف ،جالؿ ،العولمة ،ط ،2دار الشروؽ ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.2010 ،

 -9أمػػيف ،سػػمير ،الصػػعود الفاشػػؿ فػػي مصػػر وتركيػػا اواي ػراف ،ترجمػػة مصػػطفى الجمػػاؿ ،الطميعػػة،21
القاىرة ،جميورية مصر العربية ،صيؼ وخريؼ  ،2013 ،2013ص.20-16

 -04أمػػيف ،سػػمير ،أوتػػار ،فرانس ػوا ،مناىضػػة العولمػػة :حركػػة المنظمػػات الشػػعبية فػػي العػػالـ ،مركػػز
البحػػوث العربيػػة واألفريقيػػة ،ترجمػػة سػػعد الطويػػؿ ،ط ،1مكتبػػة مػػدبولي ،القػػاىرة ،جميوريػػة مصػػر

العربية.2005 ،

 -00آولبػ ػرتيف ،روب ػػرت وآخ ػػروف ،أطػ ػوار التط ػػور ال أرس ػػمالي :االزدى ػػارات واألزم ػػات والعولم ػػة ،ط،1
ترجمة عدناف حسف ،بدوف مكاف نشر.2001 ،

 -02بالمر ،توـ ،أخالقيات الرأسمالية ما لػف يخبػرؾ بػو أسػاتذتؾ ،ترجمػة محمػد خضػير ،ط ،1كممػات
عربية لمترجمة والنشر ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.2013 ،
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 -03الببالوي ،حازـ ،دور الدولة في االقتصاد ،ط  ،1دار الشروؽ لمنشػر والتوزيػع ،القػاىرة ،جميوريػة
مصر العربية.1998 ،

 -04بػػروـ ،شػػمومو ،كػػورتس ،عنػػات ،الجػػرؼ الصػػامد :تػػداعيات وعبػػر ،ترجمػػة ونشػػر مركػػز أطمػػس
لمدراسات افسرائيمية ،ط ،1غزة ،األراضي الفمسطينية ،يناير .2015

 -05بريشػػيتكو ،ديفي ػػد ،بيتك ػػي ،بيت ػػر ،طريق ػػة التفكيػػر االقتص ػػادية ،ترجم ػػة لين ػػدا الحم ػػود ،ط ،1ال ػػدار
األىمية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،الجميورية المبنانية.2008 ،

 -06بسيسػو ،فػؤاد ،االقتصػػاد افسػرائيمي بػػيف دوافػع الحػػرب والسػػالـ ،ط ،1دار الجميػػؿ لمنشػػر ،عمػػاف،
األردف ،نيساف .1984

 -07تانزر،مايك ػػؿ وآخ ػػروف ،م ػػف االقتص ػػاد الق ػػومي إل ػػى االقتص ػػاد الك ػػوني :دور الش ػػركات المتع ػػددة

الجنسػيات ،ترجمػػة عفيػػؼ الػػرزاز ،ط  ،1مؤسسػػة األبحػػاث العربيػػة ،بيػػروت ،الجميوريػػة المبنانيػػة،
.1981

 -08تريبيمكػػوؼ ،تفػػاقـ األزمػػة العامػػة لم أرسػػمالية ،ط ،1ترجمػػة خيػػري الضػػامف ،دار التقػػدـ ،موسػػكو،
.1975

 -09التقريػػر االقتصػػادي العربػػي الموحػػد ،صػػندوؽ النقػػد العربػػي ،العػػدد التاسػػع والعشػػروف ،أبػػو ظبػػي،
افمارات العربية المتحدة ،سبتمبر .2009

 -24ثػػورو ،ليسػػتر ،إدارة أزمػػة ال أرسػػمالية ،الشػػركة العربيػػة لإلعػػالـ العممػػي (شػػعاع) ،السػػنة الرابعػػة،
العدد الثامف عشر ،سبتمبر .1996

 -20جبور ،سمير ،األزمة االقتصادية فػي إسػرائيؿ :مراحيػا وانعكاسػاتيا ترجمػات مختػارة مػف مصػادر
عبرية ،ط ،1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،الجميورية المبنانية ،تموز .1984

 -22جبػػور ،سػػمير ،مخططػػات إس ػرائيؿ االقتصػػادية فػػي ضػػوء معاىػػدة الصػػمح المنفػػرد ،ط ،1مؤسسػػة
الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،الجميورية المبنانية.1980 ،

 -23جرايسي ،برىوـ ،جيات الضلط والت ثير عمى دوائر القػرار فػي إسػرائيؿ ،ط ،1المركػز الفمسػطيني
لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،حزيراف .2014

 -24جريس ،حساـ ،االقتصاد افسرائيمي :النش ة ،البنيػة ،والسػمات الخاصػة ،ط ،1المركػز الفمسػطيني
لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،آذار .2005

 -25حػػافظ ،أشػػرؼ ،ال أرسػػمالية وأزمػػة الفكػػر العربػػي ،ط ،1دار كنػػوز المعرفػػة العمميػػة لمنشػػر ،عمػػاف،
األردف.2010 ،

 -26حسيف ،وداد ،العولمة بيف الماضي والحاضر ،ط ،1المكتبػة المصػرية لمطباعػة والنشػر والتوزيػع،
افسكندرية ،جميورية مصر العربية.2004 ،
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 -27الحمػػش ،منيػػر ،العولمػػة ليسػػت الخيػػار الوحيػػد ،ط ،1األىػػالي لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع ،دمشػػؽ،
سوريا ،1998 ،ص.11

 -28حيدر ،عزيز ،التطورات االقتصادية والحراؾ السياسي في إسرائيؿ :د ارسػة فػي حركػات االحتجػاج
واالنتخابػػات البرلمانيػػة ،ط ،1المركػػز الفمسػػطيني لمد ارسػػات افس ػرائيمية مػػدار  ،راـ اهلل ،األ ارضػػي

الفمسطينية ،آب .2005

 -29خريػوش ،حسػني وآخػروف ،األسػواؽ الماليػة :مفػاىيـ وتطبيقػات ،جامعػػة العمػوـ التطبيقيػة ،عمػػاف،
األردف.1998 ،

 -34الخضػػيري ،محسػػف ،العولمػػة :مقدمػػة فػػي فكػػر واقتصػػاد اوادارة عصػػر الػػال دولػػة ،ط  ،1مجموعػػة
النيؿ العربية ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.2000 ،

 -30خميػػؿ ،سػػامي ،نظريػػات االقتصػػاد الكمػػي الحديثػػة ،الكتػػاب الثػػاني ،الكويػػت ،1994 ،ص1505-
.1501

 -32الػػداغر ،محمػػود ،األسػواؽ الماليػػة :مؤسسػػات – أوراؽ -بورصػػات ،دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػع،
ط ،0راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية.2007 ،

 -33دوابو ،أشرؼ ،األزمة المالية العالمية :رؤية إسػالمية ،ط ،1دار السػالـ لمطباعػة والنشػر والتوزيػع
والترجمة ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.2009 ،

 -34دوابػػو ،أشػػرؼ ،نحػػو سػػوؽ ماليػػة إسػػالمية ،سمسػػمة تبسػػيط الفكػػر افسػػالمي فػػي مجػػاؿ التمويػػؿ
واالستثمار ،دار السالـ لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،ط ،1القاىرة ،مصر.2006 ،

 -35الدير شوي ،محمد ،الحرية االقتصادية ومد سػمطاف الدولػة فػي تقييػدىا فػي الشػريعة افسػالمية،
دار النوادر ،ط ،1دمشؽ ،سوريا.2010 ،

 -36رضػواف ،سػػمير ،المشػػتقات الماليػػة ودورىػػا فػػي إدارة المخػػاطر ودور اليندسػػة الماليػػة فػػي صػػناعة
أدواتيا :دراسة مقارنة بيف النظـ الوضعية وأحكاـ الشريعة افسالمية ،ط،1دار النشر لمجامعػات،

القاىرة،جميورية مصر العربية.2005،

 -37الرمػػاني ،زيػػد محمػػد ،اقتصػػاد العولمػػة انبيػػار أـ انييػػار ،ط ،1مكتبػػة الرشػػد ،الريػػاض ،المممكػػة
العربية السعودية.2003 ،

 -38روبنػػز ،ريتشػػارد اتػػش ،المشػػاكؿ العالميػػة وثقافػػة ال أرسػػمالية ،ط  ،1ترجمػػة فػؤاد سػػروجي ،األىميػػة
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2008 ،

 -39زعزوع ،زينب ،العولمة واألزمة المالية العالمية ،دليؿ الجمعيػة المصػرية لمقػراءة والمعرفػة ،جامعػة
مصر لمعموـ الحديثة وايداب ،جميورية مصر العربية.2013 ،

 -44زكي ،رمزي ،التضخـ المسػتورد :د ارسػة فػي آثػار التضػخـ بػالبالد ال أرسػمالية عمػى الػبالد العربيػة،
ط ،1دار المستقبؿ العربي ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.1989 ،
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 -40زكي ،رمزي ،العولمػة الماليػة :االقتصػاد السياسػي لػرأس المػاؿ المػالي الػدولي ،ط ،1دار المسػتقؿ
العربي ،بيروت ،لبناف.1999 ،

 -42زكػػي ،رمػػزي ،محنػػة الػػديوف وسياسػػات التحريػػر فػػي دوؿ العػػالـ الثالػػث ،ط ،1دار العػػالـ الثالػػث
لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.1991 ،

 -43ساممسػػوف ،بػػوؿ ،نوردىػػاوس ،ويميػػاـ ،االقتصػػاد ،ترجمػػة ىشػػاـ عبػػد اهلل ،مراجعػػة أسػػامة الػػدباغ،
ط،2الدار األىمية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2006 ،

 -44سعد ،أحمد ،إسرائيؿ في البنية افستراتيجية االمبرياليػة ،ط ،1منشػورات اتحػاد الكتػاب العػرب فػي
إسرائيؿ ،مطبعة أبو رحموف ،عكا ،إسرائيؿ ،آذار/مارس 1989ـ.

 -45سػػالمة ،كمػػاؿ ،الوكيػػؿ ،محمػػد إب ػراىيـ ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة وآثارىػػا عمػػى االقتصػػاد العػػالمي
والقومي والحموؿ افسالمية ليا ،ط ،1دار النيضة العربية لمنشر ،بيروت ،لبناف.2010 ،

 -46سالمة ،محمػد ،االنفتػاح االقتصػادي وأثػره عمػى األسػرة ،دار الوفػاء لػدنيا الطباعػة والنشػر ،ط ،1
افسكندرية،جميورية مصر العربية.2003 ،

 -47سػػمطاف،إبراىيـ ،وآخػػروف ،تحميػػؿ وتقيػػيـ األوراؽ الماليػػة ،جامعػػة افسػػكندرية ،مصػػر ،بػػدوف سػػنة
نشر.

 -48سميماف ،عمي ،العرب وتحديات ما بعد األزمة المالية العالمية ،ط ،1المكتبة األكاديميػة ،القػاىرة،
جميورية مصر العربية.2010 ،

 -49سػػويزي ،بػػوؿ وآخػػروف ،أزمػػة ال أرسػػمالية العالميػػة الراىنػػة :التضػػخـ وأزمػػة الػػدوالر ،ترجمػػة سػػعد
محيو ،ط ،1دار ابف خمدوف ،بيروت ،الجميورية المبنانية.1981 ،

 -54س ػػويمـ ،حس ػػاـ ،إسػ ػرائيؿ وغ ػػزو العػ ػراؽ ،ط ،1مرك ػػز افع ػػالـ العرب ػػي ،الجيػ ػزة ،جميوري ػػة مص ػػر
العربية.2006 ،

 -50السيسي،ص ػػالح ال ػػديف ،قض ػػايا اقتص ػػادية معاصػ ػرة:األسػ ػواؽ المالي ػػة ،األزم ػػات المالي ػػة العالمي ػػة:
األس ػػباب – الت ػػداعيات -س ػػبؿ المواجي ػػة ،ف ػػي ظ ػػؿ منظم ػػة التج ػػارة العالمي ػػة وتحري ػػر الخ ػػدمات

المالية ،جميورية مصر العربية.2013 ،

 -52شػ ػػعباف ،عبػ ػػد الحميػ ػػد ،أبوعيػ ػػده ،محمػ ػػد ،تػ ػػاري الفكػ ػػر االقتصػ ػػادي ،منشػ ػػورات جامعػ ػػة القػ ػػدس
المفتوحة ،طبعة  ،2009عماف ،األردف.2009 ،

 -53الشػػعيبي ،عبػػدا هلل ،آثػػار األزمػػة الماليػػة العالميػػة :االقتصػػاد اليمنػػي نموذج ػال ،ط ،1ىفػػف لمترجمػػة
والنشر والبرمجيات ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.2010 ،

 -54الش ػػمري ،ن ػػاظـ وآخ ػػروف ،أساس ػػيات االس ػػتثمار العين ػػي والم ػػالي،دار وائ ػػؿ لمنش ػػر ،ط ،1عم ػػاف،
األردف.1999،
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 -55شوفاني ،إلياس ،في خمسيف عامال :إسرائيؿ المشروع الصييوني مف المجرد إلى الممموس ،الجزء
األوؿ ،ط ،1دار جف ار لمدراسات والنشر ،دمشؽ ،سوريا.2002 ،

 -56شيفر،أولر يش ،انييار الرأسمالية :أسباب إخفاؽ اقتصاد السوؽ المحررة مف القيود ،ط ،1ترجمة
عدناف عمي ،عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف وايداب ،الكويت ،يناير .2010

 -57شيندلر ،كولف ،إسرائيؿ والميكود والحمػـ الصػييوني :السػمطة والسياسػات واأليديولوجيػة مػف بيجػيف
إل ػػى نتني ػػاىو ،ط ،1ترجم ػػة مص ػػطفى ال ػ لػرز ،مكتب ػػة م ػػدبولي ،الق ػػاىرة ،جميوري ػػة مص ػػر العربي ػػة،
.1997
 -58صػػفوت ،خديجػػة ،افسػػالـ السياسػػي ورأس المػػاؿ اليػػارب :السػػوداف نموذج ػال ،ط ،1سػػينا لمنشػػر،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.1994 ،

 -59صقر ،عمر ،العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة ،ط ،1الدار الجامعية ،جميورية مصر العربيػة،
.2003

 -64عاش ػػور ،حكم ػػت ،العالق ػػات التجاري ػػة الخارجي ػػة فسػ ػرائيؿ ب ػػيف االقتص ػػاديف الز ارع ػػي والمعرف ػػي
والعس ػ ػػكرة ،د ارس ػ ػػة ض ػ ػػمف كت ػ ػػاب عالق ػ ػػات إسػ ػ ػرائيؿ الدولي ػ ػػة :الس ػ ػػياقات واألدوات ،االخت ارق ػ ػػات
وافخفاقات ،تحرير عاطؼ أبو سيؼ ،ط ،1المركز الفمسطيني لمدراسات افسرائيمية مػدار  ،راـ

اهلل ،األراضي الفمسطينية ،نيساف .2014

 -60عبد الحميد ،عبد المطمب .العولمة االقتصادية :منظماتيا –شركاتيا –تداعياتيا ،الدار الجامعية،
ط ،0افسكندرية،جميورية مصر العربية.2006 ،

 -62عبد السالـ ،رضا ،أزمة مالية أـ أزمة رأسمالية :الجذور – التبعػات -تصػور مػا ينبلػي أف يكػوف
عمي ػػو نظ ػػاـ م ػػا بع ػػد األزم ػػة ،ط ،1المكتب ػػة العصػ ػرية لمنش ػػر والتوزي ػػع ،الق ػػاىرة ،جميوري ػػة مص ػػر

العربية.2010 ،

 -63عب ػػد الق ػػادر ،الس ػػيد مت ػػولي ،األسػ ػواؽ المالي ػػة والنقدي ػػة ف ػػي ع ػػالـ متلي ػػر ،ط ،1دار الفك ػػر لمنش ػػر
والتوزيع ،عماف ،األردف.2010 ،

 -64عبد القادر ،السيد متولي ،اشتقاؽ نمػوذج تصػحيح الخطػ مػف اختبػار التكامػؿ المتساوىمجوىانسػف
إطػػار نظػػري ومثػػاؿ تطبيقػػي باسػػتخداـ  ،EViews5المعيػػد العػػالي لمحاسػػبات ونظػػـ المعمومػػات

افدارية وعموـ افدارة ،مصر2007 ،

 -65عبد الكريـ ،قيس ،سميماف ،فيد ،قضايا نظرية في االشػتراكية ،أزمػة ال أرسػمالية ،والعممانيػة ،ط،1
مركز الحرية لإلعالـ ،غزة ،األراضي الفمسطينية ،يناير .2012

 -66عبػػد الك ػريـ ،قػػيس وآخػػروف ،ق ػراءة فػػي أزمػػة ال أرسػػمالية العالميػػة ،كتػػاب عمػػى مرمػػى حجػػر فػػي
قضػػايا الدولػػة واالسػػتقالؿ ،سمسػػمة الطريػػؽ إلػػى االسػػتقالؿ ،ط،2شػػركة التقػػدـ العربػػي لمصػػحافة
والطباعة والنشر ،بيروت ،الجميورية المبنانية ،أيار .2013
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 -67عبد الوىاب ،ليب ،سرعة تداوؿ النقود بيف النظرية االقتصادية والتطبيؽ العممي ،ط ،1المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر ،العراؽ.1999 ،

 -68العطيػ ػػة ،عبػػػد الحسػ ػػيف وادي ،االقتصػ ػػاديات الناميػػػة أزمػ ػػات وحم ػػوؿ ،ط ،1دار الشػ ػػروؽ لمنشػ ػػر
والتوزيع ،عماف ،األردف.2001 ،

 -69عطي ػػة ،عب ػػد الق ػػادر ،الح ػػديث ف ػػي االقتص ػػاد القياس ػػي ب ػػيف النظري ػػة والتطبي ػػؽ ،ال ػػدار الجامعي ػػة،
افسكندرية.2005 ،

 -74عطيػػة ،محمػػد ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة وأثرىػػا عمػػى أسػواؽ المػػاؿ باسػػتخداـ مػػنيج د ارسػػة الحػػدث،
دار التعميـ الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع ،افسكندرية ،جميورية مصر العربية.2010 ،

 -70عكاشة ،محمود ،مبادئ افحصاء ،جمعية االقتصادييف الفمسطينييف ،غزة ،األراضي الفمسطينية،
.1999

 -72عالوي ،كامؿ كاظـ ،وراىي ،محمد غالي ،تحميؿ وقيػاس العالقػة بػيف التوسػع المػالي والمتليػرات

االقتصػػادية فػػي العػراؽ لممػػدة ( ،)1974-2010كميػػة افدارة واالقتصػػاد ،جامعػػة الكوفػػة ،العػراؽ،
.2013

 -73عويضػػة ،كامػػؿ ،الفمسػػفة المس ػػيحية فػػي العصػػور الوس ػػطى ،ط ،1دار الكتػػب العمميػػة ،بي ػػروت،
الجميورية المبنانية.1993 ،

 -74غن ػػيـ ،أحم ػػد ،األزم ػػات المصػ ػرفية والمالي ػػة :األس ػػباب والنت ػػائج والع ػػالج ،ط ،1مكتب ػػة م ػػدبولي،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.2008 ،

 -75الف ػػارس ،جاس ػػـ ،ال أرس ػػمالية تنق ػػد نفس ػػيا ،ط ،1دار مج ػػدالوي لمنش ػػر والتوزي ػػع ،عم ػػاف ،األردف،
.2012

 -76الفتالوي ،كامؿ ،مرزوؽ ،عاطؼ ،العولمة ومستقبؿ الصراع االقتصادي ،ط ،1دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.2009 ،

 -77فرح ،غازي ،الزر ري،عبد النافع ،األسواؽ المالية ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.2001 ،
 -78فريدماف ،ممتوف ،الرأسمالية والحرية ،ط  ،1ترجمة يوسؼ عمياف ،مركز الكتػب األردنػي ،األردف،
.1987

 -79فونتػػا نػػاؿ ،جػػاؾ ،العولمػػة االقتصػػادية واألمػػف القػػومي مػػدخؿ إلػػى الجيػػو اقتصػػاد ،ترجمػػة محمػػود
براىـ ،ديوف المطبوعات الجامعية لمنشر ،الجزائر ،بدوف سنة نشر.

 -84قطب ،سيد ،العدالة االجتماعية في افسالـ ،الطبعػة الشػرعية الثالثػة عشػر ،دار الشػروؽ لمنشػر،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.1993 ،

 -80قنػدح ،عػدلي ،التخاصػػية أحػدث نمػػاذج التنميػة االقتصػػادية :تقيػيـ لتجربػػة األردف ،2003-1986
ط ،1دار مجدالوي لمنشر ،عماف ،األردف.2003،
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 -82قنطقجي ،سامر ،ضوابط االقتصاد افسػالمي فػي معالجػة األزمػات الماليػة العالميػة ،ط ،1شػعاع
لمنشر والعموـ ،حمب ،سوريا.2009 ،

 -83كامؿ ،ىاجر ،ت ثير األزمػة االقتصػادية العالميػة عمػى أوضػاع الفقػر فػي الػدوؿ الناميػة ،جػزء مػف

كت ػػاب األزم ػػة االقتص ػػادية العالمي ػػة لع ػػدة م ػػؤلفيف ،ىب ػػة الني ػػؿ العربي ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،الق ػػاىرة،

جميورية مصر العربية.2010 ،

 -84الكندري ،فيصؿ ،األزمة الماليػة العالميػة وانعكاسػاتيا عمػى قطاعػات االسػتثمار :دروس مسػتفادة،
ط ،1منش ة المعارؼ ،افسكندرية ،جميورية مصر العربية.2010 ،

 -85كويؿ ،براياف ،التمويػؿ المػالي لألسػيـ ،ترجمػة العػامري خالػد ،دار الفػاروؽ لالسػتثمارات الثقافيػة،
ط ،1الجيزة،جميورية مصر العربية.2007 ،

 -86الميميمة ،شيماء ،العولمة والمنظمات الدولية المالية ،ط ،1دار أيمو لمنشر والتوزيع،عماف ،األردف،
.2010

 -87لينػػيف ،فالديميػػر ،افمبرياليػػة أعمػػى م ارحػػؿ ال أرسػػمالية ،نسػػخة الكترونيػػة ،موسػػكو ،روسػػيا6-7- ،
.1920

 -88ما ندؿ ،جي آر ،العولمة والفقراء ،ترجمة وليد شحادة ،الحوار الثقافي ،بيروت ،لبناف.2004 ،

 -89مجموعة مؤلفيف ،االقتصاد السياسي لمرأسمالية :النظرية الماركسية المينينية ،ترجمة ماىر عسػؿ،
دار التقدـ .موسكو.1976 ،

 -94محمػػد زكػػي ،شػػيماء ،األزمػػات الماليػػة العالميػػة بػػيف األسػػباب وايثػػار والحمػػوؿ ،جػػزء مػػف كتػػاب
األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة لعػػدة مػػؤلفيف ،ىبػػة النيػػؿ العربيػػة لمنشػػر والتوزيػػع ،القػػاىرة ،جميوريػػة

مصر العربية2010 ،

 -90محم ػػود ،رم ػػزي ،األزم ػػات المالي ػػة واالقتص ػػادية ف ػػي ض ػػوء ال أرس ػػمالية وافس ػػالـ ،ط ،1دار الفك ػػر
الجامعي ،افسكندرية ،جميورية مصر العربية.2012 ،

 -92محمػود ،مصػػطفى ،إسػرائيؿ البدايػة والنيايػػة ،دار أخبػػار اليػػوـ ،القػاىرة ،جميوريػػة مصػػر العربيػػة،
.1997

 -93الم ارغػي ،محمػػود ،القطػػاع العػاـ فػػي مجتمػػع متليػػر (تجربػة مصػػر) ،ط ،1دار المسػػتقبؿ العربػػي،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.1983 ،

 -94المراغي ،محمود ،نقود مف طراز خاص :دراسة حوؿ أمواؿ النفط ومتليرات الثمانيات ،ط ،1دار
المستقبؿ العربي ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.1982 ،

 -95مرس ػػي ،فػ ػؤاد ،رأس الم ػػاؿ لك ػػارؿ م ػػاركس ،دار الثقاف ػػة الجدي ػػدة ،ط ،3الق ػػاىرة ،جميوري ػػة مص ػػر
العربية.1991 ،
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 -96مرس ػػي،حامد ،قص ػػة ال أرس ػػمالية المرعب ػػة ف ػػي الني ػػب والقت ػػؿ ،ط ،1دار الطالئ ػػع لمنش ػػر والتوزي ػػع،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.2010 ،

 -97مسػػعود ،سػػميح ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة :نيايػػة الميبراليػػة المتوحشػػة ،ط ،1افصػػدار األوؿ ،دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2010 ،

 -98المصري ،رفيؽ ،أزمة نظاـ :الرأسمالية والعولمة في م زؽ ،عرض لكتاب عبػد الحػي زلػوـ ،بػدوف
مكاف نشرُ ،نشر بتاري .06-01-2010
 -99مصطفى ،ميند ،األكاديميا افسرائيمية وبناء الدولة :مف التوجو الجميوارني إلى قيـ الخصخصة،
مجمة قضايا إسرائيمية ،السػنة الثامنػة ،العػدد  ،29المركػز الفمسػطيني لمد ارسػات افسػرائيمية مدار ،

راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية2008 ،

 -044مصػػطفى ،مينػػد ،المؤسسػػة األكاديميػػة افس ػرائيمية :المعرفػػة ،السياسػػة واالقتصػػاد ،ط ،1المركػػز
الفمسطيني لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،حزيراف 2014

 -040مػػالؾ ،وسػػاـ ،البورصػػات واألس ػواؽ الماليػػة العالميػػة ،الجػػزء الثػػاني لقضػػايا نظريػػة وماليػػة ،دار
المنيؿ المبناني ومكتبة رأس النبع ،ط ،1بيروت ،الجميورية المبنانية.2003 ،

 -042م ػػورو ،محم ػػد ،نياي ػػة أمريك ػػا وانيي ػػار ال أرس ػػمالية ،ط ،1مكتب ػػة جزيػ ػرة ال ػػورد لمنشر،المنص ػػورة،
جميورية مصر العربية.2008 ،

 -043الموسى ،غازي ،سقوط دولة الييود  ،2020ط ،1دار كيواف لمطباعة والنشػر والتوزيػع ،دمشػؽ،
سوريا.2011 ،

 -044مولر ،رونالد ،بارنيت ،ريتشارد ،دراسة بعنواف مف الكونية إلى مركز التسوؽ الكوني ،كتاب مف

االقتصػ ػػاد القػ ػػومي إلػ ػػى االقتصػ ػػاد الكػ ػػوني :دور الشػ ػػركات المتعػ ػػددة الجنسػ ػػيات لعػ ػػدة مػ ػػؤلفيف،

.0984

 -045النج ػ ػػار ،إبػ ػ ػراىيـ ،األزم ػ ػػة المالي ػ ػػة اواص ػ ػػالح النظ ػ ػػاـ الم ػ ػػالي الع ػ ػػالمي ،ط ،1ال ػ ػػدار الجامعي ػ ػػة،
افسكندرية ،جميورية مصر العربية.2009،

 -046النقي ػػب ،فض ػػؿ ،االقتص ػػاد افسػ ػرائيمي ف ػػي إط ػػار المش ػػروع الص ػػييوني :د ارس ػػة تحميمي ػػة ،ط،1
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،الجميورية المبنانية ،آذار .1995

 -047النقيػػب ،فضػػؿ ،االقتصػػاد افس ػرائيمي ،د ارسػػة ضػػمف كتػػاب دليػػؿ إس ػرائيؿ العػػاـ  ،2004تحريػػر
كميؿ منصور ،ط ،1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،الجميورية المبنانية ،أيار .2004

 -048النقيب ،فضؿ ،اقتصاد إسرائيؿ عمػى مشػارؼ القػرف الحػادي والعشػريف ،ط ،1مؤسسػة الد ارسػات
الفمسطينية ،بيروت ،الجميورية المبنانية ،أغسطس .2001

 -049النقيػػب ،فضػػؿ ،االقتصػػاد افس ػرائيمي ،د ارسػػة ضػػمف كتػػاب دليػػؿ إس ػرائيؿ العػػاـ  ،2011تحريػػر
كميؿ منصور ،ط ،1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،الجميورية المبنانية2011 ،
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 -004ىالؿ ،جميؿ ،الصراع العربي -افسرائيمي في ضوء المتليرات العربية وافقميمية ،ط ،1مؤسسة
الدراسات الفمسطينية،بيروت ،الجميورية المبنانية ،أيار .2013

 -000ىنػ ػ ػػدي ،منيػ ػ ػػر إب ػ ػ ػراىيـ ،األوراؽ الماليػ ػ ػػة وأس ػ ػ ػواؽ رأس المػ ػ ػػاؿ ،ط ،1مركػ ػ ػػز الػ ػ ػػدلتا لمطباعػ ػ ػػة،
افسكندرية ،جميورية مصر العربية.1997 ،

 -002ىػػوروفيتس ،إيمػػي وآخػػروف ،إس ػرائيؿ عػػاـ  :2028رؤيػػا اواسػػتراتيجيا اقتصػػادية – اجتماعيػػة قػػي
ع ػػالـ ع ػػولمي ،ترجم ػػة س ػػميـ س ػػالمة ،سمس ػػمة أوراؽ إسػ ػرائيمية ،الع ػػدد  ،48المرك ػػز الفمس ػػطيني
لمدراسات افسرائيمية مدار،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،كانوف الثاني .2009

 -003ىيرماف كاف وآخروف ،العمـ بعد مائتي عاـ :الثورة العممية والتكنولوجية خالؿ القػرنيف القػادميف،
ترجمػػة شػػوقي جػػالؿ ،عػػالـ المعرفػػة ،السمسػػمة  ،55المجمػػس ال ػوطني لمثقافػػة والفنػػوف وايداب،

الكويت ،يوليو .1982

 -004اليتسور ،يوفاؿ ،الحرب االقتصادية ( )100سنة مف المواجيػة االقتصػادية بػيف الييػود والعػرب،
ترجمػػة محمػػد الػػدويري ،بػػدر عقيمػػي ،ط ،1دار الجميػػؿ لمنشػػر والد ارسػػات واألبحػػاث الفمسػػطينية،
عماف ،األردف1998 ،

ثان ان :لا اا ك بحاث لمحكم :

 ،Danny،Leipziger -0د ارس ػػة بعنػ ػواف إع ػػادة النظ ػػر ف ػػي العولم ػػة ،منش ػػورة ض ػػمف مجم ػػد بعنػ ػواف
العولمة والنمو :المدلوالت بالنسبة لعالـ ما بعد األزمة ،تصدره المجنة المعنية بالنمو والتنمية ،البنؾ
الدولي لإلنشاء التعمير والبنؾ الدولي.2010 ،

 -2إب ػراىيـ ،غسػػاف ،ىػػيالف ،رزؽ ،األزمػػة االقتصػػادية الراىنػػة بػػيف االقتصػػاد الملمػػؽ والمفتػػوح ،ق ػراءة
حوؿ األزمة االقتصادية العالمية الراىنة ،ندوة الثالثاء االقتصادية الثانية والعشروف ،جمعية العمػوـ

االقتصادية السورية ،دمشؽ ،سوريا.2009 ،31-03-2009 ،

 -3أحمد ،عبد اهلل ،آثر الياوية المالية في الواليات المتحدة األمريكية ،مجمة المصرفي ،العدد السادس
والستوف ،الخرطوـ ،السوداف ،ديسمبر .2012

 -4بسيوني ،عمياء ،مؤشرات افنذار المبكر لألزمات المصرفية مع التطبيؽ عمى بعض الدوؿ العربيػة

ذات االقتصاديات المتنوعة ،مجمة التنميػة والسياسػات االقتصػادية ،المجمػد الثػاني عشػر ،العػدد ،2
يوليو  ،2010المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2010 ،

 -5بمقاسـ ،زايري ،األزمة المالية العالمية رؤية عمى ضوء النظاـ المػالي افسػالمي والنظػاـ الوضػعي،
الممتقػ ػػى الػ ػػدولي األوؿ حػ ػػوؿ االقتصػ ػػاد افسػ ػػالمي :الواقػ ػػع ورىانػ ػػات المسػ ػػتقبؿ ،جامعػ ػػة غردايػ ػػو،

الجزائر 24-23 ،يونيو .2011
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 -6الج ػواري ،مناضػػؿ ،صػػالح ،خضػػير ،واقػػع األس ػواؽ الماليػػة عمػػى المسػػتوييف العربػػي والعػػالمي :مػػع
تعميػؽ قياسػي ،د ارسػة منشػػورة ،مجمػة جامعػة بابػؿ ،العمػػوـ افنسػانية ،المجمػد  ،17العػدد  ،1جامعػػة

كربالء ،العراؽ.2009 ،

 -7جوزيػػؼ ،س ػػتجمز ،السػػقوط الح ػػر :الوالي ػػات المتحػػدة ،األسػ ػواؽ الحػػرة ،وىبػػوط االقتص ػػاد الع ػػالمي،
مراجعػػة أحمػػد الك ػواز ،مجمػػة التنميػػة والسياسػػات االقتصػػادية ،المجمػػد  ،16العػػدد ،1ينػػاير ،2014
المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2014 ،

 -8الحػػاج ،طػػارؽ ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة وآثرىػػا عمػػى االقتصػػاد الفمسػػطيني ،مجمػػة كميػػة بلػػداد لمعمػػوـ
االقتصادية ،العدد -20أ ،جامعة بلداد ،العراؽ.2009 ،

 -9حم ػػد ،بش ػػير ،دور المؤسس ػػات المالي ػػة ف ػػي تحفي ػػز النش ػػاط االقتص ػػادي ف ػػي ظ ػػؿ أزم ػػات االقتص ػػاد

المعػػولـ ،مجمػػة د ارسػػات محاسػػبية وماليػػة ،المجمػػد السػػابع ،العػػدد  ،19الفصػػؿ الثػػاني لمعػػاـ ،2012
ُ
جامعة بلداد ،العراؽ.2012 ،

 -04الحم ػػش ،مني ػػر ،السياس ػػات االقتص ػػادية الكمي ػػة ف ػػي ظ ػػؿ األزم ػػة العالمي ػػة الراىن ػػة ،مجم ػػة بح ػػوث
اقتصادية عربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف ،،العدد  ،47صيؼ .2009

 -00حيػػاة ،بػػف اسػػماعيف ،الصػػناديؽ السػػيادية مػػف اوالػػى أيػػف ،مجمػػة العمػػوـ افنسػػانية ،العػػدد التاسػػع
والعشروف ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،يونيو.2013 ،
 -02خبابة ،حساف ،دور أسواؽ األوراؽ المالية بالدوؿ العربية ،دراسة منشورة ،مجمة العموـ االنسػانية،
كمية الحقوؽ والعموـ االقتصادية ،جامعة سطيؼ ،الجزائر ،يونيو .2004 ،2004

 -03خضر ،حساف ،االستثمار األجنبي المباشر :تعاريؼ وقضايا ،مجمة جسر التنمية ،السنة الثالثػة،
المعيد العربي لمتخطيط بالكويت ،الكويت.2004 ،

 -04الخيػري ،نػوار ،أثػر األزمػػة الماليػة عمػى أىػداؼ السياسػػة األمريكيػة ،مجمػة المستنصػرية لمد ارسػػات
العربية والدولية ،العدد  ،36جامعة المستنصرية ،العراؽ ،بدوف سنة نشر.

 -05رجب ،معيف وآخروف ،قطاع غزة :التنمية واألعمار في مواجية الحصار والدمار ،تحرير محسػف
صالح ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،الجيورية المبنانية ،أكتوبر .2014

 -06رزاؽ ،وشاح ،األزمة المالية الحالية ،المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2009 ،

 -07رزيػػؽ ،كمػػاؿ ،توفيػػؽ ،حسػػف ،الجوانػػب النظريػػة لألزمػػة الماليػػة ،المػػؤتمر العممػػي الػػدولي السػػابع
بعنػ ػواف ت ػػداعيات األزم ػػة االقتص ػػادية العالمي ػػة عم ػػى منظم ػػات األعم ػػاؿ :التح ػػديات -الف ػػرص-

ايفاؽ ،جامعة الزرقاء الخاصة ،الزرقاء ،األردف 11-10 ،نوفمبر .2009

 -08رزيؽ ،كمػاؿ ،كورتػؿ ،فريػد ،األزمػة الماليػة :مفيوميػا ،أسػبابيا وانعكاسػاتيا عمػى البمػداف العربيػة،
مجمة كمية بلداد لمعموـ االقتصادية ،العدد -20أ ،بلداد ،العراؽ.2009 ،
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 -09رسػػالف ،محمػػد أحمػػد ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة وآثارىػػا عمػػى الجيػػاز المصػرفي الفمسػػطيني ،مجمػػة

جامعة األزىر ،سمسمة العموـ االنسانية ،المجمد  ،14العدد ،2غزة ،األراضي الفمسطينية.2012 ،

 -24زروؽ ،جمػػاؿ ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة وقن ػوات ت ثيراتيػػا عمػػى اقتصػػاديات الػػدوؿ العربيػػة ،مجمػػة
دراسات اقتصادية ،الدائرة االقتصادية والفنية ،صندوؽ النقد العربػي ،أبػو ظبػي ،افمػارات العربيػة

المتحدة.2011 ،

 -20الزي ػػادات ،عم ػػي ،الخرابش ػػة ،ف ػػارس ،أث ػػر األزم ػػة المالي ػػة عم ػػى األسػ ػواؽ المالي ػػة العالمي ػػة :،حال ػػة
تطبيقيػػة عمػػى سػػوؽ األوراؽ الماليػػة األردنػػي ،د ارسػػة منشػػورة ،مجمػػة الجامعػػة افسػػالمية لمد ارسػػات

االقتص ػػادية وافداري ػػة ،المجم ػػد الح ػػادي والعش ػػروف ،الع ػػدد األوؿ ،ين ػػاير  ،2013غػ ػزة ،األ ارض ػػي

الفمسطينية.2013 ،

 -22السػػعدي ،إب ػراىيـ ،حوكمػػة الشػػركات ورفػػع مسػػتو اففصػػاح وأثرىػػا فػػي معالجػػة األزمػػة الماليػػة
المعاص ػرة ،د ارسػػة منشػػورة ضػػمف عػػدة د ارسػػات بعن ػواف التحػػديات التػػي تواجػػو منظمػػات األعمػػاؿ

المعاصرة :األزمة المالية العالمية وايفاؽ المستقبمية ،الجػزء الثػاني ،ط ،1مكتبػة المجتمػع العربػي
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2011 ،

 -23سعيد ،قحطاف ،األزمة المالية األسيوية  1997واألزمة الماليػة العالميػة  :2008األسػباب وايثػار
والػ ػػدروس المسػ ػػتفادة (د ارسػ ػػة مقارنػ ػػة) ،مجمػ ػػة كميػ ػػة بلػ ػػداد لمعمػ ػػوـ االقتصػ ػػادية ،العػ ػػدد الحػ ػػادي

والعشروف ،بلداد ،العراؽ.2009 ،

 -24سػػمارة ،عػػادؿ ،مقػػاؿ بعن ػواف رأس المػػاؿ فػػي األزمػػة يشػػدد العػػدواف ،مجمػػة اليػػدؼ ،العػػدد،1544
األراضي الفمسطينية.15-11-2011 ،

 -25سيو ،نزىاف محمد ،األزمػة الماليػة العالميػة الراىنػة :المفيػوـ واألسػباب والتػداعيات ،مجمػة افدارة
واالقتصاد ،العدد الثالث والثمانوف ،الجامعة المستنصرية ،بلداد ،العراؽ.2010،

 -26شرؼ ،سمير ،دور السوؽ المالية في تفعيؿ النمو االقتصادي والتجارة الخارجيػة ،د ارسػة منشػورة،
مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية ،سمسمة العمػوـ االقتصػادية والقانونيػة ،المجمػد،31

العدد ،1سوريا.2009 ،

 -27طاقػػة ،محمػػد ،عجػػالف ،حسػػيف ،المػػآزؽ الفكػػري لمنظػػاـ ال أرسػػمالي واألزمػػة االقتصػػادية العالميػػة
د ارسػػة قلػػدمت لممػػؤتمر العممػػي الثالػػث المشػػترؾ بػػيف جامعػػة افسػراء الخاصػػة وكميػػة بلػػداد لمعمػػوـ
االقتصادية ،كمية بلداد لمعموـ االقتصادية ،بلداد ،العراؽ 29-28 ،أبريؿ .2009

 -28عباد ،جمعة ،األزمة المالية االقتصادية العالمية وآثارىا الحالية والمتوقعة عمى الجياز المصػرفي
األردني ،ورقة عممية منشورة في مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية عالجيا مف منظور النظاـ
االقتصادي اللربي وافسالمي ،جامعة الجناف ،لبناف.2009 ،

228

 -29عبد السالـ ،زايدي ،يزيد ،مقراف ،انعكاسػات األزمػة الماليػة العالميػة عمػى االقتصػاديات الملاربيػة
(الج ازئ ػػر ،ت ػػونس ،المل ػػرب ،ليبي ػػا ،مص ػػر) ،بح ػػث مق ػػدـ لم ػػؤتمر األزم ػػة المالي ػػة الدولي ػػة :تب ػػاطؤ
االقتص ػػاد الع ػػالمي وآث ػػاره عم ػػى االقتص ػػاديات األوروملاربي ػػة ،جامع ػػة بجاي ػػة ،الج ازئ ػػر12-11 ،

أكتوبر .2009

 -34العبي ػػدي ،س ػػمير ،م ػػدخؿ ف ػػي م ػػدارس الفك ػػر االقتص ػػادي :نظػ ػرة تحميمي ػػة لمتط ػػورات االقتص ػػادية
المعاصػ ػرة م ػػف منظ ػػور االقتص ػػاد افس ػػالمي واالقتص ػػاد ال أرس ػػمالي ،سمس ػػمة كت ػػب وقػ ػراءات ،دار

طالس ،دمشؽ ،سوريا.2009 ،

 -30عربش ،شفيؽ ،وآخروف ،اختبارات السببية والتكامؿ المشػترؾ فػي تحميػؿ السالسػؿ الزمنيػة ،مجمػة

جامعػػة تش ػريف لمبحػػوث والد ارسػػات العمميػػة – سمسػػمة العمػػوـ االقتصػػادية والقانونيػػة ،المجمػػد ()33

العدد (2011 ،)5

 -32عريش وآخػروف ،اختبػارات السػببية والتكامػؿ المشػترؾ فػي تحميػؿ السالسػؿ الزمنيػة ،مجمػة جامعػة

تش ػريف لمبحػػوث والد ارسػػات العمميػػة ،سمسػػمة العمػػوـ االقتصػػادية والقانونيػػة ،المجمػػد  ،33العػػدد ،5

دمشؽ ،سوريا.2011،

 -33ع ػزاـ ،ىنػػري ،األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة وانعكاسػػاتيا عمػػى دوؿ مجمػػس التعػػاوف ل ػدوؿ الخمػػيج
العربي ػػة ،ط ،1سمس ػػمة محاضػ ػرات افم ػػارات ،الع ػػدد  ،125مرك ػػز افم ػػارات لمد ارس ػػات والبح ػػوث
افستراتيجية ،أبو ظبي ،افمارات العربية المتحدة ،مارس .2009

 -34عمػػي ،صػػادؽ جػػابر ،أثػػر األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،مجمػػة بحػػوث
ود ارس ػػات ،مجمػ ػػة مركػ ػػز الد ارس ػ ػات الفمسػ ػػطينية ،العػػػدد  ،10كػ ػػانوف األوؿ 2009جامعػػػة بلػػػداد،

العراؽ.2009،

 -35عمي ،عبد المنعـ ،مستقبؿ النظاـ الرأسمالي واسػتق ارره فػي ظػؿ األزمػات الماليػة العالميػة والعولمػة
المالية ،المؤتمر العممي العاشر بعنواف االقتصاديات العربية وتطورات ما بعد األزمػة االقتصػادية
العالمية ،الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية ،بيروت ،لبناف 20-19 ،ديسمبر .2009

 -36عمر ،محمد عبد الحميـ ،أزمة البورصػات العالميػة فػي أكتػوبر  :1997األسػباب ،النتػائج ،تحميػؿ
اقتصادي وشرعي ،المنتد االقتصادي الثالث ،مركز صػالح كامػؿ لالقتصػاد افسػالمي ،جامعػة

األزىر ،جميورية مصر العربية 22،نوفمبر .1997

 -37غص ػػاف ،حس ػػف ،اليجي ػػوج ،حس ػػيف ،أث ػػر تحري ػػر س ػػوؽ الم ػػاؿ عم ػػى التذب ػػذب ف ػػي س ػػوؽ األس ػػيـ
السػػعودي ،مجمػػة التنميػػة والسياسػػات االقتصػػادية ،المجمػػد ال اربػػع عشػػر ،العػػدد  ،2012 ،2المعيػػد
العربي لمتخطيط ،الكويت.2012،
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 -38فريػػز ،زيػػاد ،التطػػور المػػالي والنمػػو االقتصػػادي :حالػػة األردف ،د ارسػػة منشػػورة ،نػػدوة ضػػمف إطػػار
برن ػػامج الت ػػدريب افقميم ػػي المش ػػترؾ ب ػػيف ص ػػندوؽ النق ػػد العرب ػػي وص ػػندوؽ النق ػػد ال ػػدولي ،معي ػػد

السياسات االقتصادية ،صندوؽ النقد العربي ،أبو ظبي ،األمارات العربية المتحدة.2004 ،

 -39قػػدي ،عبػػد المجيػػد ،الصػػناديؽ السػػيادية واألزمػػة الماليػػة الراىنػػة ،مػػؤتمر األزمػػة الماليػػة العالميػػة

وكيفيػػة عالجيػػا مػػف منظػػور النظػػاـ االقتصػػادي اللربػػي وافسػػالمي ،جامعػػة الجنػػاف ،ط ػرابمس،

الجميورية المبنانية 14-13،آذار .2009

 -44قصػػبة ،نبػػاؿ ،تحميػػؿ األزمػػة الماليػػة العالميػػة الراىنػػة األسػػباب والتػػداعيات والعػػالج ،مجمػػة جامعػػة
دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،28العدد  ،1دمشؽ ،سوريا.2012 ،

 -40الكػػر دوسػػي ،عػػادؿ ،البعػػد االجتمػػاعي لألزمػػة الماليػػة العالميػػة ،مجمػػة شػػؤوف اجتماعيػػة ،العػػدد
 ،105ربيع  ،2010السنة  ،27أبو ظبي ،األمارات.2009 ،

 -42الكػ ػواز ،أحم ػػد ،مراجع ػػة كت ػػاب "23معموم ػػة ال تُق ػػاؿ ع ػػف ال أرس ػػمالية  ،مجم ػػة التنمي ػػة والسياس ػػات
االقتصادية ،المجمد  ،13العدد ،1يناير  ،2011المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2011 ،
 -43مجمػػة المصػػارؼ ،السػػنة الرابعػػة عشػػر ،العػػدد  ،133اتحػػاد مصػػارؼ الكويػػت ،الكويػػت ،ديسػػمبر
.2014

 -44محم ػػد عرب ػػي ،خم ػػؼ اهلل ،دور س ػػوؽ الخرط ػػوـ ل ػػألوراؽ المالي ػػة ف ػػي النم ػػو االقتص ػػادي ،د ارس ػػة
منشورة ،مجمة جامعة بخت الرضا ،السوداف.2010 ،

 -45محمػػد ،شػػيماء ،األزمػػات الماليػػة العالميػػة بػػيف األسػػباب وايثػػار والحمػػوؿ ،ط ،1جػػزء مػػف كتػػاب
األزمة االقتصادية العالمية ،ىبة النيؿ لمنشر والتوزيع،جميورية مصر العربية.2010،

 -46محيػػي الػػديف ،رازي ،مسػػببات األزمػػات الماليػػة العالميػػة ومنعكسػػاتيا ،مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػوـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،29العدد الثاني ،دمشؽ ،سوريا.2013 ،

 -47مػراد ،صػػاولي ،األزمػػة الماليػػة العالميػػة الراىنػػة وانعكاسػػاتيا عمػػى الػػدوؿ العربيػػة :مػػع افشػػارة إلػػى
اقتصاد الجزائر في ظؿ انضماميا إلى منظمة التجارة العالمية ،مركز الدراسات افقميمية ،المجمد

 ،6العدد  ،16جامعة قالة ،الجزائر ،تشريف أوؿ .2009

 -48مركز البحوث والدراسات ،دراسة بعنواف ضعؼ حوكمة الشركات وأثره في األزمة المالية الراىنػة،
افدارة العامػ ػػة لمبحػ ػػوث والمعمومػ ػػات واللرفػ ػػة التجاريػ ػػة والصػ ػػناعية ،الريػ ػػاض ،المممكػ ػػة العربيػ ػػة

السعودية.2009 ،

 -49المزينػػي ،عمػػاد ،العوامػػؿ التػػي أثػػرت عمػػى تقمبػػات أسػػعار الػػنفط العالميػػة ،مجمػػة جامعػػة األزىػػر،
سمسمة العموـ افنسانية  ،2013المجمد  ،15العدد  ،1غزة ،األراضي الفمسطينية.2013 ،
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 -54مقػػداد ،محمػػد ،أثػػر العولمػػة عمػػى القطػػاع الصػػناعي فػػي فمسػػطيف :د ارسػػة حالػػة قطػاع غػزة ،مجمػػة
الجامع ػػة افس ػػالمية ،سمس ػػمة الد ارس ػػات افنس ػػانية ،المجم ػػد التاس ػػع عش ػػر ،الع ػػدد األوؿ ،الجامع ػػة
افسالمية ،غزة ،األراضي الفمسطينية ،يناير .2011

 -50مق ػػداد ،محمػػػد ،التنميػػػة االقتصػ ػػادية والسياسػػػية فػ ػػي فمسػ ػػطيف فػػػي ض ػػوء االنتكاس ػػة االقتصػ ػػادية
العالميػػة ،ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة لمػػؤتمر المتلي ػرات الدوليػػة وأثرىػػا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية ،المركػػز
الفمس ػ ػػطيني لمديمقراطي ػ ػػة والد ارس ػ ػػات واألبح ػ ػػاث ،قاع ػ ػػة فن ػ ػػدؽ البيستايس ػ ػػترف ،راـ اهلل ،األ ارض ػ ػػي

الفمسطينية.28-03-2009 ،

 -52الموسوي،حيدر،انعكاسػات األزمػة الماليػة العالميػة عمػى أسػواؽ المػاؿ العربيػة(د ارسػة تحميميػة عمػى

بم ػداف عربيػػة مختػػارة لممػػدة  ،)2009-2003مجمػػة افدارة واالقتصػػاد ،العػػدد السػػادس والثمػػانوف،
 ،2011الجامعة المستنصرية ،،العراؽ.2011 ،

 -53الموسػػوي ،حيػػدر يػػونس ،انعكاسػػات األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى أس ػواؽ المػػاؿ العربيػػة :د ارسػػة
تحميمي ػ ػػة ف ػ ػػي بم ػ ػػداف عربي ػ ػػة مخت ػ ػػارة  ،2009-2003مجم ػ ػػة افدارة واالقتص ػ ػػاد ،الع ػ ػػدد الس ػ ػػادس

والثمانوف ،الجامعة المستنصرية ،بلداد ،العراؽ.2011 ،

 -54موسػػى ،عمػػاد ،أثػػر األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى الػػدوؿ العربيػػة :قنػػاة أس ػواؽ رأس المػػاؿ ،ورقػػة

منش ػػورة ف ػػي الم ػػؤتمر ال ػػدولي ح ػػوؿ القط ػػاع الخ ػػاص ف ػػي التنمي ػػة :تقي ػػيـ واستشػ ػراؼ ،بي ػػروت،

الجميورية المبنانية 25-23 ،مارس .2009

 -55الميداني ،محمد ،األزمة المالية العالمية :أسػبابيا وتػداعياتيا ومنعكسػاتيا عمػى االقتصػاد العػالمي
والعرب ػػي والس ػػوري ،ن ػػدوة الثالث ػػاء ،جمعي ػػة العم ػػوـ االقتص ػػادية الس ػػورية ،دمش ػػؽ ،س ػػوريا 3 ،آذار

.2009

 -56ىيبػػة ،زكريػػا ،أثػػر األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى التعمػػيـ قبػػؿ المدرسػػي بجميوريػػة مصػػر العربيػػة:
د ارسػ ػػة استش ػ ػرافية ،المػػػؤتمر الثػ ػػامف عشػ ػػر بعن ػ ػواف تط ػػوير التعم ػػيـ فػ ػػي ال ػػوطف العربي،الجمعيػ ػػة
المصرية لمتربية المقارنة بكمية التربية ،جامعة بني سويؼ ،جميورية مصر العربية.2010 ،

 -57الييتي ،نوزاد ،األزمة المالية العالمية :آثارىػا عمػى االقتصػاد العربػي ،مجمػة عمػوـ إنسػانية ،السػنة
السابعة ،العدد  ،44شتاء .www.ulum.nl ،2010
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ثالثال :رسائؿ الماجستير والدكتوراه

 -0أبػو منػػديؿ ،زيػاد ،آثػػار األمػػة الماليػة العالميػػة  2008عمػى أسػػعار الػػنفط وطػرؽ مواجيتيػػا فػػي دوؿ
مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػي ،رس ػػالة دكت ػػوراه غي ػػر منش ػػورة ،معي ػػد البح ػػوث والد ارس ػػات االقتص ػػادية،
جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.2013 ،

 -2األزىػػر ،بػػف دحػػاف ،دور تفعيػػؿ تكامػػؿ البورصػػات العربيػػة فػػي دعػػـ التكامػػؿ االقتصػػادي العربػػي:
(د ارس ػػة حال ػػة ال ػػدوؿ المش ػػاركة ف ػػي قاع ػػدة بيان ػػات ص ػػندوؽ النق ػػد العرب ػػي) ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر

منشورة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.2013 ،

 -3البطراف ،أحمد ،العالقة بيف الال مساواة فػي توزيػع الػدخؿ والنمػو االقتصػادي (د ارسػة تطبيقيػة عمػى

مجموعة دوؿ لمفترة  ،)1980-2010رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غػزة ،األ ارضػي

الفمسطينية.2013 ،

 -4بف عمي ،عبد اللاني ،أزمة الرىف العقاري وأثرىا في األزمة المالية العالمية ،رسػالة ماجسػتير غيػر
منشورة ،جامعة دالي براىيـ ،الجزائر.2010 ،

 -5بوكس ػػاني ،رش ػػيد ،معوق ػػات أسػ ػواؽ األوراؽ المالي ػػة العربي ػػة وس ػػبؿ تفعيمي ػػا ،أطروح ػػة دكت ػػوراه غي ػػر
منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2004 ،

 -6حاسيف ،بف اعمػر ،فعاليػة األسػواؽ الماليػة فػي الػدوؿ الناميػة (د ارسػة قياسػية) ،رسػالة دكتػوراه غيػر
منشورة ،جامعة أبي بمقايد ،تممساف ،الجزائر.2013 ،

 -7حجػػاج ،محمػػد ،أثػػر األزمػػة الماليػػة العالميػػة عمػػى أداء األسػواؽ الماليػػة العربيػػة :د ارسػػة حالػػة سػػوؽ
الدوحة لألوراؽ المالية خالؿ الفترة  ،2009-2007رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،جامعػة قاصػدي

مرباح ،والية ورقمة ،الجزائر.2012 ،

 -8زيطاري ،سامية ،ديناميكية أسػواؽ األوراؽ الماليػة فػي البمػداف الناشػئة :حالػة أسػواؽ األوراؽ الماليػة
العربية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2004 ،

 -9صػالح ،عبػد الػرزاؽ ،ظػاىرة العولمػة وت ثيرىػا عمػى البطالػة فػي الػوطف العربػي :الواقػع واالحتسػػاب،
رسالة ماجستير غير منشورة ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارؾ ،الدانمارؾ.2008 ،

 -04عاشور ،حكمت ،أثر التجارة الخارجية عمى النمو االقتصادي في إسرائيؿ لمفترة 2009-1999ـ،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة ،األراضي الفمسطينية.2012 ،

 -00عبد الحميد نبيػو ،نسػريف ،االنفتػاح االقتصػادي العػالمي وزيػادة حركػة التبػادؿ التجػاري بػيف الػدوؿ
وت ارج ػػع ى ػػذه الحرك ػػة ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي نتيج ػػة الش ػػتعاؿ فتي ػػؿ الص ػػحوة الثوري ػػة ض ػػد األنظم ػػة

الحاكم ػػة ،رس ػػالة دكتػ ػواره منش ػػورة ،المكت ػػب الج ػػامعي الح ػػديث لمنش ػػر ،جميوري ػػة مص ػػر العربي ػػة،
.2012
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 -02عبػػد اللنػػي ،حريػػري ،أثػػر التحريػػر المػػالي عمػػى اقتصػػاديات الػػدوؿ العربيػػة :د ارسػػة حالػػة الج ازئػػر،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة حسيبة بف بو عمي ،والية الشمؼ ،الجزائر.2007 ،

 -03عبػػد المطيػػؼ ،إيمػػاف ،األزمػػة االقتصػػادية والماليػػة العالميػػة واالسػػتراتيجيات الالزمػػة لمواجيتيػػا،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة سانت كميمنتس العالمية ،العراؽ.2011 ،

 -04العقوف ،نادية ،العولمة االقتصادية واألزمات المالية :الوقاية والعالج دراسة ألزمة الرىف العقاري
في الواليات المتحدة األمريكية  ،رسالة دكتػواره غيػر منشػورة ،جامعػة الحػاج لخضػر ،واليػة باتنػة،

الجزائر.2013 ،

 -05عمػي ،عبػػد اللنػػي ،أزمػة الػػرىف العقػػاري وأثرىػػا فػي األزمػػة الماليػػة العالميػة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة ،جامعة دالي براىيـ ،الجزائر.2010 ،

 -06عمػػاد ،أييػػـ ،أثػػر العوامػػؿ االقتصػػادية فػػي صػػنع السياسػػة الخارجيػػة افسػرائيمية ،رسػػالة ماجسػػتير
غير منشورة ،جامعة تشريف ،الالذقية ،سوريا ،بدوف سنة نشر.

 -07الف ػ ار ،إب ػراىيـ ،ض ػوابط إسػػالمية فصػػالح النظػػاـ المػػالي العػػالمي لمواجيػػة األزمػػات االقتصػػادية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة افسالمية ،غزة ،األراضي الفمسطينية ،يونيو .2013

 -08فروانػػة ،عاىػػد ،أحػزاب الوسػػط فػػي إسػرائيؿ :أسػػبا ب الصػػعود وعوامػػؿ االختفػػاء ،رسػػالة ماجسػػتير
غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة ،األراضي الفمسطينية.2014 ،

 -09كايد ،جماؿ ،دور الواليات المتحدة األمريكية في إدارة األزمات :الصراع الفمسطيني – افسرائيمي

لمفتػرة 2006-1993ـ ،رسػػالة دكتػوراه غيػػر منشػػورة ،جامعػػة كولػػومبس ،جميوريػػة مصػػر العربيػػة،
.2006

 -24موسى ،نسيمة ،األزمات المالية الدولية وآثارىا عمى األسواؽ المالية العربية مع دراسة حالة أزمػة
الػػرىف العقػػاري خػػالؿ الفت ػرة  ،2008-2007رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،جامعػػة أمحمػػد بػػوقرة
بومرداس ،الجزائر.2009 ،

 -20ىتيػػات ،سػػعيد ،د ارسػػة اقتصػػادية وقياسػػية لظػػاىرة التضػػخـ فػػي الج ازئػػر ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،والية ورقمة ،الجزائر.2006 ،

 -22رابعا :المؤتمرات والورش والممتقيات العممية والمجالت والدوريات والتقارير العممية

 -23إبػراىيـ ،ىنػػاء ،األزمػػات الصػػامتة فػػي العالقػات األمريكيػػة افسػرائيمية ،مجمػػة صػػامد االقتصػػادي،
دار الكرم ػػؿ لمنش ػػر والتوزي ػػع ،عم ػػاف ،األردف ،الس ػػنة الس ػػابعة عش ػػر ،الع ػػدد  ،101تم ػػوز -آب-
أيموؿ  ،1995ص.150-149

 -24أبو سيؼ ،عاطؼ ،مصطفى ،ميند ،ما بعد الحػرب عمػى غػزة :قػراءة فػي التصػورات افسػرائيمية،
ط ،1المركز الفمسطيني لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،تشريف األوؿ
 ،2014ص.45
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 -25الصػ ػػالح ،نبيػ ػػؿ ،المشػ ػػيد االجتمػ ػػاعي :تآك ػ ػػؿ الطبقػ ػػة الوسػ ػػطى وازديػ ػػاد التفػ ػػاوت االقتص ػ ػػادي-
االجتماعي ،تقرير مدار افستراتيجي :2014المشيد افسرائيمي لمعاـ  ،2013المركػز الفمسػطيني

لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،آذار  ،2014ص.184-164

 -26أو نور ،إبراىيـ ،تذبذب أسواؽ األوراؽ الماليػة ،جسػر التنميػة سمسػمة دوريػة تعنػي بقضػايا التنميػة

في الدوؿ العربية ،العدد الرابع والتسعوف ،يونيو  ،2010السنة التاسعة ،المعيد العربي لمتخطيط،

الكويت.2010 ،

 -27باسػػو ،كاوشػػيؾ ،كتػػاب مػػا وراء نطػػاؽ اليػػد الخفيػػة:ت سػػيس لعمػػـ اقتصػػاد جديػػد ،مطبعػػة جامعػػة
برينسػػتوف،مراجعة عمػػى عمػػى ،مجمػػة التنميػػة والسياسػػات االقتصػػادية ،المجمػػد  ،14العػػدد ،1ينػػاير

 ،2012المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2012 ،

 -28البطػة ،نػػاجي ،التجربػػة الصػػييونية فػػي تحقيػػؽ التنميػػة ،ط ،1دار البشػػير لمثقافػػة والعمػػوـ ،القػػاىرة،
جميورية مصر العربية ،2013 ،ص.75

 -29بمكبيػر ،خميػػدة ،أقنينػػي ،عقيمػػة ،االقتصػػاد األخضػػر :طريػػؽ العػػودة مػػف االقتصػػاد االفت ارضػػي إلػػى
االقتصػاد الحقيقػي فػػي الػدوؿ العربيػػة ،د ارسػة منشػػورة فػي الممتقػػى العممػي الػػدولي الخػامس بعنػواف

االقتصػ ػ ػ ػاد االفت ارض ػ ػ ػػي وانعكاس ػ ػ ػػاتو عم ػ ػ ػػى االقتص ػ ػ ػػاديات الدولي ػ ػ ػػة ،جامع ػ ػ ػػة خم ػ ػ ػػيس مميان ػ ػ ػػة،

الجزائرُ ،عقدت بتاري .2012،14-13/3/2012
 -34جريدة الوعي ،مقالة بعنػواف األسػواؽ الماليػة ،العػدد  ،174السػنة الخامسػة عشػر ،لبنػاف ،سػبتمبر
.2001

 -30جػريس ،حسػػاـ ،االقتصػػاد افسػرائيمي والحػػرب ،مجمػػة قضػػايا إسػ ارئيمية ،السػػنة الثالثػػة ،العػػدد ،23
المركز الفمسطيني لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية.2006 ،

 -32ج ػريس ،حسػػاـ ،المشػػيد االقتصػػادي ،تقريػػر مػػدار افسػػتراتيجي :2009المشػػيد افس ػرائيمي لمعػػاـ
 ،2008المركز الفمسطيني لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية.2009 ،

 -33ج ػريس ،حسػػاـ ،المشػػيد االقتصػػادي ،تقريػػر مػػدار افسػػتراتيجي لمعػػاـ 2010:المشػػيد افس ػرائيمي
لمعػ ػػاـ  ،2009المركػ ػػز الفمسػ ػػطيني لمد ارسػ ػػات افس ػ ػرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األ ارضػ ػػي الفمسػ ػػطينية،
.2010

 -34جريس ،حساـ ،المشيد االقتصادي_ إسرائيؿ عاـ  ،2012تقرير مػدار افسػتراتيجي لمعػاـ2013:
المشػ ػ ػػيد افس ػ ػ ػرائيمي لمعػ ػ ػػاـ  ،2012المركػ ػ ػػز الفمسػ ػ ػػطيني لمد ارسػ ػ ػػات افس ػ ػ ػرائيمية مدار  ،راـ اهلل،
األراضي الفمسطينية.2013 ،

 -35جماؿ ،أمؿ ،مشيد العالقات الخارجية ،تقرير مدار افستراتيجي لمعاـ  ،2011المركز الفمسطيني
لمدراسات افسرائيمية مدار ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،آذار .2011
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 -36جمػػوؿ ،رضػواف ،تػ ثيرات االنتفاضػػة الفمسػػطينية عمػػى االقتصػػاد الصػػييوني ،د ارسػػة ضػػمف كتػػاب
بعنػ ػواف أث ػػر االنتفاض ػػة عم ػػى الكي ػػاف الص ػػييوني ،مجم ػػة باح ػػث لمد ارس ػػات ،بي ػػروت ،الجميوري ػػة

المبنانية.2004 ،

 -37الحبيػػب ،زواوي ،عمػػار ،طيػرات ،أثػػر األزمػػة الماليػػة عمػػى المؤشػرات البنكيػػة :د ارسػػة مقارنػػة بػػيف
النمػ ػػوذجيف التقميػ ػػدي وافسػ ػػالمي ،د ارسػ ػػة منشػ ػػورة فػ ػػي الممتقػ ػػي الػ ػػدولي األوؿ بعن ػ ػواف االقتصػ ػػاد

افسػػالمي :الواقػػع ورىانػػات المسػػتقبؿ ،المركػػز الجػػامعي غردايػػة ،الج ازئػػر ،المنعقػػد بتػػاري 24-
 23/6لمعاـ  ،2011الجزائر.2011 ،

 -38حطاب ،سامي ،تطور األسػواؽ الماليػة العربيػة :فػرص التكامػؿ والتنػافس ،الممتقػي السػنوي الثػاني

لسػػوؽ رأس المػػاؿ الفمسػػطيني ،سػػوؽ المػػاؿ الفمسػػطيني ،راـ اهلل ،األ ارضػػي الفمسػػطينية27-10- ،
.2008

 -39حيفر ،شير ،النيػو ليبراليػة والخصخصػة والتناقضػات التػي تمػؼ السياسػة االقتصػادية افسػرائيمية،
مجمة قضايا إسرائيمية ،السنة الثانية عشر ،العدد  ،47المركز الفمسطيني لمد ارسػات افسػتراتيجية
مدار .2012 ،

 -44خضػػر ،حسػػاف ،تحميػػؿ األس ػواؽ الماليػػة ،جسػػر التنميػػة سمسػػمة دوريػػة تعنػػي بقضػػايا التنميػػة فػػي

األقطار العربية ،العدد السابع والعشروف ،مارس  ،2004السنة الثالثة ،المعيػد العربػي لمتخطػيط،

الكويت.2004 ،

 -40الخطيب ،محمود ،األزمة المالية المعاصرة األسباب والعالج ،د ارسػة منشػورة فػي المػؤتمر العممػي
الدولي حوؿ األزمة المالية واالقتصادية المعاصػرة مػف منظػور اقتصػادي إسػالمي ،جامعػة العمػوـ

افسالمية العالمية ،عماف ،األردف /26-25،ديسمبر .2010 ،2010

 -42راـ ،داني ،صعود حركػة االحتجػاج االجتمػاعي فػي إسػرائيؿ وأفوليػا (حتػى ايف) :تحميػؿ سوسػيو
– سياسػي ،مجمػة قضػايا إسػرائيمية ،السػنة الثانيػػة عشػر ،العػدد  ،45المركػز الفمسػطيني لمد ارسػػات

افستراتيجية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية.2012 ،

 -43الرفػػاعي ،حسػػف ،دور الفكػػر االقتصػػادي افسػػالمي فػػي إدارة األزمػػة االقتصػػادية الراىنػػة ،بحػػث
مقػػدـ لمػػؤتمر األزمػػة الماليػػة العالميػػة وكيفيػػة معالجتيػػا مػػف منظػػور النظػػاـ االقتصػػادي العربػػي

وافسالمي ،جامعة الجناف ،طرابمس ،لبناف.2009 ،

 -44زعػػزوع ،زينػػب ،العولمػػة واألزمػػة الماليػػة العالميػػة ،ورقػػة منشػػورة ،جامعػػة مصػػر الحديثػػة لمعم ػػوـ
وايداب ،جميورية مصر العربية.2009 ،

 -45س ػ ػػتيؿ ،ب ػ ػػف ،دون ػ ػػاواي ،س ػ ػػتيفف ،د ارس ػ ػػات عالمي ػ ػػة ،ط ،1مرك ػ ػػز افم ػ ػػارات لمد ارس ػ ػػات والبح ػ ػػوث
افستراتيجية ،العدد  ،85أبو ظبي ،افمارات العربية المتحدة.2009 ،
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 -46السػػعدي ،إب ػراىيـ ،حوكمػػة الشػػركات ورفػػع مسػػتو اففصػػاح وأثرىػػا فػػي معالج ػة األزمػػة الماليػػة

المعاصرة ،بحػث مقػدـ ضػمف سمسػمة مػؤتمر التحػديات التػي تواجػو منظمػات األعمػاؿ المعاصػرة:
األزمػػة الماليػػة العالمي ػػة وايفػػاؽ المس ػػتقبمية ،ط ،1الجػػزء الث ػػاني ،مكتبػػة المجتم ػػع العربػػي لمنش ػػر

والتوزيع ،عماف ،األردف.2011 ،

 -47شػػالياف ،جي ػرار ،جػػاف ،ميشػػاؿ ،نحػػو نظػػاـ عػػالمي جديػػد ،سػػوي لمنشػػر ،بػػاريس ،فرنسػػا ،إبريػػؿ
 ،2013نقالل عف مركز الجزيرة لمدراسات ،عرض عبد الحؽ الزموري 16 ،فبراير .2014

 -48الشػ ػريؼ ،ريح ػػاف ،بوم ػػود ،إيم ػػاف ،االقتص ػػاد االفت ارض ػػي وعالقت ػػو باألزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة ب ػػيف
األسػػباب والنتػػائج ،الممتقػػى العممػػي الػػدولي الخػػامس حػػوؿ االقتصػػاد االفت ارضػػي وانعكاسػػاتو عمػػى

االقتصاديات الدولية ،جامعة خميس مميانة ،الجزائرُ ،عقدت بتاري .2012،14-13/3/2012
- -49شػػمحت ،أنط ػواف ،إس ػرائيؿ  :2008انحسػػار الشػػعور بالرفػػاه واألمػػف االجتمػػاعي ،تقػػارير جديػػدة
عػػف األوضػػاع االقتصػػادية – االجتماعيػػة ،ترجمػػة سػػعيد عيػػاش ،سمسػػمة أوراؽ إس ػرائيمية ،العػػدد

 ،49المرك ػ ػػز الفمس ػ ػػطيني لمد ارس ػ ػػات افسػػ ػرائيمية م ػ ػػدار  ،راـ اهلل ،األ ارض ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية ،تم ػ ػػوز
.2009

 -54شػػمحت ،أنط ػواف ،إس ػرائيؿ فػػي ظػػؿ متلي ػرات النظػػاـ العػػالمي واألزمػػة االقتصػػادية (وثيقػػة مػػؤتمر
ىرتسػػميا التاسػػع – ،(2009ترجمػػة سػػعيد عيػػاش ،أوراؽ إس ػرائيمية ،العػػدد  ،50المركػػز الفمسػػطيني

لمدراسات افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،كانوف األوؿ .2009

 -50شنياؼ ،ييودا ،الكرنفاؿ :احتجاج اجتماعي بال معارضات ،مجمة قضايا إسرائيمية ،السنة الثانية
عشر ،العدد  ،45المركز الفمسطيني لمدراسات افستراتيجية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية
.2012

 -52الشي  ،الداوي ،األزمة المالية العالمية :انعكاساتيا وحموليا ،ورقػة بمػؤتمر األزمػة الماليػة العالميػة
وكيفية عالجيا مف منظور النظاـ االقتصادي اللربي وافسالمي ،جامعة الجناف ،لبناف14-13 ،

آذار مارس .2009

 -53الصػػالح ،نبيػػؿ ،المشػػيد االجتمػػاعي ،تقريػػر مػػدار االسػػتراتيجي  :2012المشػػيد افس ػرائيمي لمعػػاـ
 ،2011المرك ػػز الفمسػ ػػطيني لمد ارسػ ػػات افسػ ػرائيمية م ػػدار  ،راـ اهلل ،األ ارضػػػي الفمسػ ػػطينية ،آذار
 ،2012ص.238-231

 -54الصػػالح ،نبيػػؿ ،المشػػيد االجتمػػاعي :المناعػػة االجتماعيػػة والتصػػدعات فػػي المجتمػػع افس ػرائيمي،
تقريػػر مػػدار افسػػتراتيجي :2011المشػػيد افس ػرائيمي لمعػػاـ  ،2010المركػػز الفمسػػطيني لمد ارسػػات

افسرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،آذار  ،2011ص.252-243

 -55طشػ ػػطوش ،ىايػ ػػؿ ،دور االقتصػ ػػاد المػ ػػالي االفت ارضػ ػػي فػ ػػي خمػ ػػؽ األزمػ ػػات االقتصػ ػػادية:تق ػ ػػدير
اقتصػ ػػادي إسػ ػػالمي ،د ارسػ ػػة منشػ ػػورة فػ ػػي الممتقػ ػػى العممػ ػػي الػ ػػدولي الخػ ػػامس بعن ػ ػواف االقتصػ ػػاد
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االفت ارضػػي وانعكاسػػاتو عمػػى االقتصػػاديات الدوليػػة ،جامعػػة خمػػيس مميانػػة ،الجزائرُ ،عقػػدت بتػػاري
.2012،14-13/3/2012
 -56العػػاروري ،تيسػػير ،الفوائػػد االقتصػػادية التػػي تجنييػػا إس ػرائيؿ مػػف احتالليػػا لمضػػفة اللربيػػة وقطػػاع
غػزة ،جريػػدة الكاتػػب لمثقافػػة افنسػػانية والتقػػدـ ،العػػدد السػػادس والثمػػانوف ،مدينػػة القػػدس ،األ ارضػػي

الفمسطينية ،حزيراف 1987ـ ،ص.111-96

 -57عاشور ،حكمت ،الخصخصة فػي إسػرائيؿ :النتػائج وافشػكاليات وايفػاؽ المسػتقبمية ،مجمػة مركػز
التخطيط الفمسطيني ،السنة الحاديػة عشػر ،العػدد  ،41غػزة ،األ ارضػي الفمسػطينية ،ينػاير -أبريػؿ
 ،2014ص.134-166

 -58العاطؼ،عبػػد القػػادر ،متطمبػػات الحكومػػة االلكترونيػػة فػػي مواجيػػة مخػػاطر االقتصػػاد االفت ارضػػي،
الممتقى العممي الدولي الخامس حوؿ االقتصاد االفتراضي وانعكاساتو عمى االقتصاديات الدولية،

جامعة خميس مميانة ،الجزائرُ ،عقدت بتاري .2012،14-13/3/2012
 -59العب ػاس ،بمقاسػػـ ،تبعػػات األزمػػة االقتصػػادية عمػػى الػػدوؿ العربيػػة والناميػػة ،جسػػر التنميػػة سمسػػمة
دورية تعني بقضايا التنمية في الدوؿ العربية ،العدد المائة واثناف ،نيساف  ،2011السنة العاشػرة،

المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2011 ،

 -64العباس ،بمقاسـ ،السياسات الصناعية في ظؿ العولمة ،جسر التنميػة سمسػمة دوريػة تعنػي بقضػايا
التنميػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة ،العػػدد المائػػة والحػػادي عشػػر ،مػػارس  ،2012السػػنة الحاديػػة عشػػر،

المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2012 ،

 -60عب ػػد الفض ػػيؿ ،محم ػػود ،الع ػػرب والتجرب ػػة ايس ػػيوية ال ػػدروس المس ػػتفادة ،مرك ػػز د ارس ػػات الوح ػػدة
العربية ،ط ،1بيروت ،الجميورية المبنانية ،نوفمبر .2000

 -62عبػد القػػادر ،بػريش ،غ اربػػة ،زىيػر ،المنتجػػات الماليػػة افسػالمية مػػدخؿ ابتكػاري لمعالجػػة األزمػػات
المالية المعاصرة ،بحث منشور في الممتقى العممػي الػدولي الخػامس بعنػواف االقتصػاد االفت ارضػي

وانعكاسػ ػػاتو عمػ ػػى االقتصػ ػػاديات الدوليػ ػػة ،جامعػ ػػة خمػ ػػيس مميانػ ػػة ،الجزائرُ ،عقػ ػػدت بتػ ػػاري 14-
.2012،13/3/2012

 -63عب ػػد الالوي،عقب ػػة ،جػ ػوادي ،ن ػػور ال ػػديف ،ورق ػػة بحثي ػػة عنػ ػواف األزم ػػات المالي ػػة س ػػجاؿ الت ػػدويؿ
وأطروحات التعولـ الثالثي ،المػؤتمر العممػي الػدولي بعنػواف (األزمػة الماليػة واالقتصػادية العالميػة

المعاصرة مف منظور اقتصادي إسالمي)،في الفترة  ،1-2/12/2010عماف ،األردف.2010 ،

 -64عبي ػػدة ،حجار،ج ػػدي ،ش ػػوقي ،العولم ػػة المالي ػػة وث ػػروة األم ػػـ ب ػػيف االقتص ػػاد الحقيق ػػي واالقتص ػػاد
االفت ارض ػػي ،د ارس ػػة منش ػػورة ف ػػي الممتق ػػى العمم ػػي ال ػػدولي الخ ػػامس بعنػ ػواف االقتص ػػاد االفت ارض ػػي

وانعكاسػ ػػاتو عمػ ػػى االقتصػ ػػاديات الدوليػ ػػة ،جامعػ ػػة خمػ ػػيس مميانػ ػػة ،الجزائرُ ،عقػ ػػدت بتػ ػػاري 14-
.2012،13/3/2012
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 -65العصفور،صػػالح ،وقػػائع المػػؤتمر الػػدولي ال اربػػع بعن ػواف األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة مػػف منظػػور
إسػ ػ ػػالمي المنعقػ ػ ػػد بالكويػ ػ ػػت فػ ػ ػػي الفت ػ ػ ػرة  16-15ديسػ ػ ػػمبر  ،2012مجمػ ػ ػػة التنميػ ػ ػػة والسياسػ ػ ػػات
االقتصادية ،المجمد  ،14العدد ،1يناير  ،2012المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2012 ،

 -66عفيؼ،ىنػػاء ،عميػػو ،ضػػياؼ ،معػػالـ االقتصػػاد االفت ارضػػي سػػبب األزمػػة الماليػػة العالميػػة ،د ارسػػة
منشػػورة فػػي الممتقػػى الػػدولي الخػػامس بعنػواف االقتصػػاد االفت ارضػػي وانعكاسػػاتو عمػػى االقتصػػاديات

الدولية ،جامعة خميس مميانة ،الجزائرُ ،عقدت بتاري 2012،14-13/3/2012
ُ -67عقد بتاري  ،16-14/12/2010عماف ،األردف.2010 ،

 -68عمػ ػػي ،بػ ػػودالؿ ،عبػ ػػد الصػ ػػمد ،سػ ػػعودي ،تػ ػػداعيات االقتصػ ػػاد األمريكػ ػػي باالقتصػ ػػاد االفت ارضػ ػػي
واالقتصاد الحقيقي بالصيف – دراسة تحميمية مقارنػة ،-د ارسػة منشػورة فػي الممتقػى العممػي الػدولي

الخ ػػامس بعنػ ػواف االقتص ػػاد االفت ارض ػػي وانعكاس ػػاتو عم ػػى االقتص ػػاديات الدولي ػػة ،جامع ػػة خم ػػيس
مميانة ،الجزائرُ ،عقدت بتاري .2012،14-13/3/2012
 -69عماني ،لمياء ،زغيب ،شيرزاد ،المالية والحدود المتالشػية :تجميػات االقتصػاد االفت ارضػي ،د ارسػة
منشػ ػػورة فػ ػػي الممتقػ ػػى العممػ ػػي الػ ػػدولي الخػ ػػامس بعن ػ ػواف االقتصػ ػػاد االفت ارضػ ػػي وانعكاسػ ػػاتو عمػ ػػى

االقتصاديات الدولية ،جامعة خميس مميانة ،الجزائرُ ،عقدت بتاري .2012،14-13/3/2012
 -74ع ػواودة ،وديػػع ،الجػػرؼ الصػػامد بعيػػوف إس ػرائيمية ،مجمػػة قضػػايا إس ػرائيمية ،السػػنة الرابعػػة عشػػر،
العػدد  ،55المركػػز الفمسػطيني لمد ارسػػات افسػرائيمية مدار  ،راـ اهلل ،األ ارضػي الفمسػػطينية ،خريػػؼ
 ،2014ص.42

 -70القاضػػي ،محمػػد بػػدوي ،األزمػػة الماليػػة جػػذورىا ال أرسػػمالية وحموليػػا افسػػالمية ،د ارسػػة منشػػورة فػػي

الممتقى الدولي الثاني بعنواف األزمة المالية الراىنة والبدائؿ المالية والمصػرفية ،عقػدت بتػاري 6-

 /5مايو  ،2009الجزائر.2009 ،

 -72قعػػداف ،محمػػود ،االقتصػػاد افسػرائيمي بػػيف دعػػاة السػػوؽ الحػرة ودعػػاة تػػدخؿ الدولػػة ،مجمػػة قضػػايا

إسػ ػرائيمية ،الس ػػنة الثاني ػػة عش ػػر ،الع ػػدد  ،47المرك ػػز الفمس ػػطيني لمد ارس ػػات افس ػػتراتيجية م ػػدار ،
.2012

 -73الكػ ػواز ،أحم ػػد ،مراجع ػػة كت ػػاب "23معموم ػػة ال تُق ػػاؿ ع ػػف ال أرس ػػمالية  ،مجم ػػة التنمي ػػة والسياس ػػات
االقتصادية ،المجمد  ،13العدد ،1يناير  ،2011المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2011 ،
 -74الكػواز ،أحمػػد ،مراجعػػة كتػػاب عػػبء الرجػػؿ األبػػيض :لمػػاذا أدت مسػػاعدات اللػػرب لاخػريف إلػػى

مزيد مف الضرر وقميؿ مػف المنفعػة ،مجمػة التنميػة والسياسػات االقتصػادية ،المجمػد  ،11العػدد،1

يناير  ،2009المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2009 ،

 -75مجمػػة المجتمػػع ،مقالػػة بعنػواف أغنيػػاء ألمانيػػا يمكػػنيـ إنفػػاؽ مميػػوف يػػورو يوميػال ،العػػدد  ،14السػػنة
األولى ،غزة ،األراضي الفمسطينية 9 ،نوفمبر .2014
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 -76محيػػي الػػديف ،رازي ،مسػػببات األزمػػات الماليػػة العالميػػة ومنعكسػػاتيا ،مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػوـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،29العدد الثاني ،دمشؽ ،سوريا.2013 ،

 -77الم ارقػػب االقتصػػادي واالجتمػػاعي مػػاس  ،تقريػػر رأس المػػاؿ البشػػري وراء  %40مػػف النمػػو فػػي
إسرائيؿ ،العدد  ،39راـ اهلل ،األراضي الفمسطينية ،كانوف الثاني .2015

 -78مركػػز الزيتونػػة لمد ارسػػات واالستشػػارات ،الجػػيش افسػرائيمي  ،2012-2000تقريػػر معمومػػات ،24
بيروت ،الجميورية المبنانية.2013 ،

 -79مركز صالح كامؿ لالقتصاد افسالمي ،أزمة البورصات العالمية في أكتػوبر 1997ـ :األسػباب،
النتػػائج تحميػػؿ اقتصػػادي وشػػرعي ،سمسػػمة المنتػػد االقتصػػادي ،المنتػػد الثالػػث ،جامعػػة األزىػػر،

جميورية مصر العربية 22 ،نوفمبر .1997

 -84مصػػطفى ،مينػػد ،العػػدواف عمػػى غ ػزة  :2012بػػيف النتػػائج العسػػكرية والػػدالالت السياسػػية ،قضػػايا
إسرائيمية ،السنة الثانية عشر ،العدد  ،48المركز الفمسطيني لمد ارسػات افسػرائيمية مدار  ،راـ اهلل،
األراضي الفمسطينية ،2012 ،ص.69-63

 -80النقيػػب ،فضػػؿ ،ت ػ ثير انتفاضػػة األقصػػى فػػي االقتصػػاد افس ػرائيمي ،مجمػػة الد ارسػػات الفمسػػطينية،
العدد  ،54بيروت ،الجميورية المبنانية ،ربيع 2003

 -82نػػوير ،طػػارؽ ،ت ػ ثير تعػػامالت األجانػػب عمػػى أداء البورصػػة المص ػرية ،مجمػػة التنميػػة والسياسػػات
االقتصادية ،المجمد  ،11العدد ،1يناير  ،2009المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.2009 ،

 -83ىنػػاء ،عفيػػؼ ،عميػػو ،ضػػياؼ ،د ارسػػة منشػػورة بعن ػواف معػػالـ االقتصػػاد االفت ارضػػي سػػبب األزمػػة
الماليػػة العالميػػة ،الممتقػػى العممػػي الػػدولي الخػػامس حػػوؿ االقتصػػاد االفت ارضػػي وانعكاسػػاتو عمػػى
االقتصاديات الدولية ،الجزائر14-13 ،مارس .2012

- -84ىػػوروفيتس ،إيمػػي ،إس ػرائيؿ  :2028رؤيػػا اواسػػتراتيجيا اقتصػػادية -اجتماعيػػة فػػي عػػالـ عػػولمي،
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قائم لمالحؽ لق اا
ب انا

لمؤش لعاـ لبك ص تؿ أب ب الك جمالي لناتس لمحمي اجمالي في إا ئ ؿ
لمفت 2014-1992ـ
لان
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

ق م مؤش 100TA-
(بالنقاط)
181.263
210.47
202.21
182.115
196.48
267.81
297.17
297.17
518.65
415.37
377.45
404.54
564.52
704.07
858.63
1077.83
871.48
828.859
1096.32
1094.89
1026.66
1117.21
1265.81

إجمالي لناتس لمحمي
بالمم ا اكال
65.771
65.925
74.669
99.319
109.106
113.365
114.992
116.276
131.451
129.596
119.876
125.476
134.02
141.212
152.231
176.674
213.92
206.478
232.907
258.417
257.206
290.55
291.36

لمصاا :
موقع البنؾ الدولي،
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD/countries
قيمة مؤشر ( TA-100بالنقاط) سنويال  ،عمى الرابط التالي،
.http://sa.investing.com/indices/ta100-chart
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لنمكذج لثاني :أىـ لمؤش

لمال

في القتصاا اا ئ مي لمفت 2014-1992ـ

X3
X2
X1
GDP
لان
29.6
13.194 0.45005 65.771 1992
50.8
22.15 0.77057 65.925 1993
32.7
22.15 0.43793 74.669 1994
36.399
6.869 0.36649 99.319 1995
35.934
7.349 0.32935 109.106 1996
45.268 10.261 0.39931 113.365 1997
39.268 11.109 0.34148 114.992 1998
63.819 15.294 0.54886 116.276 1999
64.08
20.697 0.48748 131.451 2000
70.27
30.233 0.54222 129.596 2001
45.718 59.744 0.38138 119.876 2002
75.718 39.679 0.60345 125.476 2003
95.504 43.286 0.71261 134.02 2004
120.113 56.824 0.85059 141.212 2005
173.305 82.326 1.13843 152.231 2006
236.36 97.732 1.33783 176.674 2007
134.463 90.103 0.62857 213.92 2008
182.095 91.558 0.88191 206.478 2009
218.054 132.882 0.93623 232.907 2010
144.969 95.026 0.56099 258.417 2011
148.436 67.705 0.57711 257.206 2012
170.486 98.5377 0.69144 290.55 2013
170.4
98.5
0.691
291.36 2014

X4
82.1
75.4
60.1
26.5
22.2
26.4
26.5
29.9
36.6
44.3
95.8
68.6
54
55.5
60.5
55.4
58.9
55.8
66.7
58.1
45.9
56.9
56.9

X5
22.3
46
33.6
9.2
7.4
9.4
9.8
13.3
17.8
23
46.1
33.1
34.5
42.4
58.3
64.2
51
42.8
57.3
40.8
26.2
41.43
41.4

X6
5.13
6.386
6.795
8.122
11.417
20.334
22.674
22.604
23.281
23.378
24.082
26.315
27.094
28.059
29.153
42.513
60.611
70.907
74.874
75.907
81.785
77.522
77.5

X8
X7
0.588
377
0.604
558
0.441
639
1.35
654
1.397
655
1.633
640
1.737
650
4.15
644
8.047
654
1.771
636
1.582
615
3.332
576
2.946
571
4.818
572
15.295
654
8.798
654
10.874
642
4.438
622
5.509
613
9.094
576
6.496
532
4.332 573.667
4.4
573

لمصاا :
موقع البنؾ الدولي،
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD/countries
قيمة مؤشر ( TA-100بالنقاط) سنويال  ،عمى الرابط التالي،
http://sa.investing.com/indices/ta100-chart
حيث أف:
 :X1معدؿ الرسممة .%
 :x2إجمالي قيمة األوراؽ المالية المتداولة بالمميار دوالر.
 :X3إجمالي القيمة السوقية لمشركات المدرجة بالمميار دوالر.
 :X4معدؿ الدوراف .%

 :X5معدؿ قيمة التداوؿ.
 :X6إجمالي االحتياطيات النقدية بالمميار دوالر.
 :X7إجمالي عدد الشركات المحمية المدرجة في السوؽ.
 :X8صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بالمميار دوالر.
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ق م مؤش  TA-100اا ئ مي شي ان لمفت مف نا

لشي /
لان
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

نا
487.23
489.25
466.79
332.45
564.81
635.95
844.41
958.26
1003.5
599.97
1057.3
1203.8
1013.7
1046.7
1199.7
1269.7

فب
490.95
445.6
436.46
318.8
554.31
658.39
823.21
970.72
1034
603.69
1092.3
1190
990.06
1090.7
1256.5
1343.8

 2000كلغا

ما س  ( :2015لق ـ بالنقاط عمى أااس )100

ما س

أب ؿ

ما ك

كن ك

كل ك

أغاطس

ابتمب

أكتكب

نكفمب

ا امب

564.81
449.36
410.02
323.63
529.17
586.15
835.78
994.5
928.06
666.14
1155.4
1207.6
1032.5
1100
1282.8
1406.7

516.55
382.13
379.22
341.69
566.07
676.7
884.28
1066.6
1035.7
745.25
1097.7
1195.3
1066.5
1083
1251.1

495.31
418.93
362.78
392.68
571.18
699.3
868.87
1117
1035.7
807.99
1009.4
1152.2
981.28
1071.5
1257

533.35
414.21
372.86
434.88
569.87
656.48
793.57
1102.2
987.51
801.26
990.34
1113.4
969.86
1071.5
1253

544.19
413.19
357.39
453.4
596.24
688.39
815.47
1103.1
948.06
884.69
1029.2
1109
996.72
1094.1
1246.1

525.45
433.65
362.19
424.77
570.87
715.07
820
1034.7
918.28
883.76
1046.4
1013.5
999.59
1161.8
1264.8

573.52
411.9
363.82
416.15
551.09
753.59
846.09
1110.3
803.81
927.7
1128.9
969.77
1054.6
1142.5
1306

559.16
360.37
336.75
432.08
558.97
765.37
914.13
1189
645.69
957.33
1175.3
1021.5
1076.4
1161.8
1276.9

460.52
368.35
322.11
473.34
552.27
790.55
936.13
1133.1
592.94
1003.6
1149.7
984.32
1049.1
1219.1
1306.9

472.77
397.51
359.05
510.68
589.41
822.99
921.69
1154.6
564.09
1065
1224
978.49
1049.1
1207.7
1288.9

لمصا  :قيمة مؤشر ( TA-100بالنقاط) شيريال ،عمى الرابط التاليhttp://sa.investing.com/indices/ta100-chart ،
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ق م مؤش ا ك جكن
لشي /

لان
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

نا
10941
10877
9920
8053.8
10488
10783
10865
12622
12650
8001
10067
11892
12633
13861
16700
18159

فب
10128
10495
10106
7891.1
10584
10490
10993
12269
12266
7063
10325
12226
12952
14054
16901
18334

م كي شي ان لمفت مف نا

 2000كلغا

ما س ( 2015بالنقاط)

ما س

أب ؿ

ما ك

كن ك

كل ك

أغاطس

ابتمب

أكتكب

10922
9878.7
10404
7992.1
10358
10504
11109
12354
12263
7609
10857
12298
13212
14579
17091
18519

10734
10735
9946.2
8480.1
10226
10193
11367
13063
12820
8168
11009
12811
13214
14840
16581

10522
10912
9925.3
8850.3
10188
10467
11168
13628
12638
8500
10137
12570
12393
15116
16717

10448
10502
9243.3
8985.4
10435
10275
11150
13409
11350
8447
9774
12414
12880
14910
17553

10522
10523
10641
9233.8
10140
10641
11186
13212
11378
9172
10466
12143
13009
15500
17541

11229
9949.8
8663.5
13354
10080
10641
11381
13354
11544
9496
10015
11614
13091
14810
17554

10651
8847.6
7591.9
9275
10080
10569
11679
13896
10851
9712
10788
10913
13437
15130
17612

10970
9075.1
8397
9801
10027
10440
12081
13930
9325
9713
11118
11955
13096
15546
17709

المصدر :قيمة مؤشر داو جونز األمريكي شيريال ،عمى الرابط التاليhttps://www.nyse.com/quote/index/!DJI ،
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نكفمب

ا امب

10789 10414
10022 9851.6
8341.6 8896.1
10454 9782
10783 10428
10718 10806
12463 12222
13265 13372
8776
8829
10428 10345
11578 11006
12218 12046
13104 13026
16577 16086
18334 17921

كؿ

لنمكذج

كؿ

مالحؽ لنمكذج

 نتائس تقا:)1( ممحؽ

Dependent Variable:TP1
Method: Least Squares
Date: 04/27/15 Time: 00:47
Sample (adjusted): 2 183
Included observations: 182 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

C
DW1
Dum

0.007047
0.422578
-0.088942

0.0897
0.0000
0.0006

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.178066
0.168882
0.054625
0.534124
272.3864
19.38950
0.000000

0.004130
0.099444
0.025398

1.706448
4.249388
-3.501905

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.005825
0.059919
-2.960290
-2.907477
-2.938880
2.101235

(الختبا لمتكاط لحاابي لمبك قي ااكم صفT)  نتائس ختبا:)2( ممحؽ قـ
Hypothesis Testing for RESID
Date: 04/28/15 Time: 10:25
Sample (adjusted): 2 183
Included observations: 182 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -1.75e-18
Sample Std. Dev. = 0.056153
Method
t-statistic

Value
-4.21E-16
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Probability
1.0000

كؿ

) لمتك ع لطب عي لمنمكذجJarque-Bera(  نتائس ختبا:)3( ممحؽ قـ

20

Series: Residuals
Sample 2 183
Observations 182

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

4

-1.75e-18
0.006231
0.161363
-0.207958
0.056153
-0.459882
4.430804

Jarque-Bera
Probability

21.93985
0.000017

0
-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

) لتجانس لتبا فBreusch-Pagan-Godfrey(  نتائس ختبا:)4( ممحؽ قـ
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
1.644814
F-statistic
1.648030
Obs*R-squared
Scaled explained SS 2.765243

Prob. F(1,180)
Prob. Chi-Square(1)
Prob. Chi-Square(1)

0.2013
0.1992
0.0963

) لال تباط ذ تيLM(  نتائجاختبا:)5( ممحؽ
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.008785
2.039788

Prob. F(2،178)
Prob. Chi-Square(2)

0.3667
0.3606

مالحؽ لنمكذج لثاني

)Partial Correlation(  نتائس ختبا:)6( ممحؽ
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AR(1) لنمكذج لق ااي بعا إضاف

 نتائس تقا:)7( ممحؽ

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 04/28/15 Time: 10:45
Sample (adjusted): 1993S1 2014S2
Included observations: 44 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations
Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

C
X1
X4
X6
X7
X8
AR(1)

0.029111
-0.158535
-0.002934
0.131297
1.360051
0.042532
0.600998

0.0061
0.0000
0.0000
0.0388
0.0000
0.0001
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.786370
0.751728
0.023884
0.021106
105.6992
22.69948
0.000000

Inverted AR Roots

0.009999
0.028678
0.000491
0.061296
0.217631
0.009501
0.043174

2.911222
-5.528038
-5.978370
2.142023
6.249329
4.476617
13.92041

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

60.
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0.033884
0.047933
-4.486327
-4.202479
-4.381062
1.761094

لنمكذج لق ااي بعا عالج مشكم ال تباط لذ تي

 نتائس تقا:)8( ممحؽ

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 04/27/15 Time: 10:08
Sample (adjusted): 1993S1 2014S2
Included observations: 44 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

C
X1
X4
X6
X7
X8

0.011615
-0.158535
-0.002934
0.131297
1.360051
0.042532

0.003782
0.027796
0.000468
0.060468
0.211211
0.009366

0.0039
0.0000
0.0000
0.0362
0.0000
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.709912
0.671742
0.023567
0.021106
105.6992
18.59892
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

253

3.071293
-5.703460
-6.273012
2.171336
6.439314
4.541128

0.013587
0.041134
-4.531781
-4.288483
-4.441555
1.761094

( الختبا لمتكاط لحاابي لمبك قي ااكم صفT)  نتائس ختبا:)9(ممحؽ
Hypothesis Testing for RESID
Date: 04/28/15 Time: 10:53
Sample (adjusted): 1993S1 2014S2
Included observations: 44 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -7.89e-19
Sample Std. Dev. = 0.022155
Method
t-statistic

Value
-2.36E-16

Probability
1.0000

) لمتك ع لطب عي لمنمكذجJarque-Bera(  نتائس ختبا:)10( ممحؽ
12

Series: Residuals
Sample 1993S1 2014S2
Observations 44

10

8

6

4

2

0
-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.89e-19
-0.002111
0.070494
-0.039515
0.022155
0.884523
4.490215

Jarque-Bera
Probability

9.808817
0.007414

0.08

) لتجانس لتبا فBreusch-Pagan-Godfrey(  نتائس ختبا:)11( ممحؽ قـ
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
0.799849
F-statistic
4.189761
Obs*R-squared
Scaled explained SS 5.453474

Prob. F(5،38)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.5568
0.5224
0.3631

) لال تباط ذ تيLM(  نتائجاختبا:)12( ممحؽ
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.775914
1.818299

Prob. F(2،36)
Prob. Chi-Square(2)
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0.4678
0.4029

