األزمة المالية العالمية الكبرى القادمة
مقاربة اقتصادية سياسية

األستاذ المساعد الدكتور جواد كاظم البكري

يبدو لموىمة األولى أن أميركا عمى وشك طي صفحة األزمة االقتصادية المالية الكبرى التي عصفت

بمحور االقتصاد الرأسمالي في عام  2007ىذا ما أكده العديد من االقتصاديين األميركان العاممين في أروقة
الحكومة األميركية ،وقالوا (أنو بالرغم من أن كثي اًر من األميركيين ال يزالون بدون عمل ،ويواجيون مصاعب
مالية ،فإننا اجتزنا الربع الثالث عمى التوالي من النمو اإليجابي ،الذي يحمل معو بشائر خمق وظائف جديدة،

ومع تحسن االقتصاد تدريجيا سوف نقوم بتصفية "برنامج إنقاذ األصول المتعثرة" ،كما سيتحرك الكونغرس

نحو تفعيل أقوى إصالحات اقتصادية تشيدىا أميركا منذ الكساد العظيم في ثالثينيات القرن الماضي ،وأننا

نقوم بإصالح نظامنا االقتصادي بتكاليف أقل كثي ار مما كان متوقعاً ،كما سنعيد مميارات الدوالرات التي كانت
مخصصة لالستخدام في تمويل "برنامج إنقاذ األصول المتعثرة" لمشعب األميركي ،وىو إنجاز نادر الحدوث

في واشنطن ،فيمكن القول إن التكاليف اإلجمالية لتمك األزمة سوف تكون مجرد جزء صغير من التكاليف
التي كانت مقدرة في األصل ،والتي كنا نخشى أال نتمكن من توفيرىا ،بل ىي أقل كثي اًر من األموال التي
احتجناىا من أجل حل أزمة االدخار والقروض في ثمانينيات القرن الماضي) انتيى االقتباس.

ولكن السؤال الجوىري ىنا إلى متى تستمر المساندة الحكومية في ظل محدودية الق اررات االقتصادية لدى

صناع القرار السياسي؟

تؤكد العديد من الدراسات أن رأسمالية المنافسة الحرة بين مقاوالت صغيرة نسبياً لم تتجاوز عقد

السبعينات من القرن التاسع عشر ،فانطالقا من ىذا التاريخ بدأت الرأسمالية تتحول من المنافسة

 Competitionإلى االحتكار  ، Monopolyويقوم تفسير ىذا التحول عمى عدد من المتغيرات أىميا:
محاولة التغمب عمى األزمات االقتصادية الدورية  Business Cyclesالتي كانت سائدة قبل ىذا التاريخ،
غير أن ىذا التحول كان لو وقع أيضا عمى طبيعة األزمة نفسيا والنتائج المترتبة عنيا ،منيا عمى الخصوص

حتمية الحروب الخارجية.

ففي ظل رأسمالية المنافسة الحرة كانت الصناعات المدفوعة بياجس الربح تعمل عمى إنتاج سمع تتجاوز

ما يمكن لمناس شرائو (عدم التوازن بين العرض والطمب) فيتطور اإلنتاج في ىذه الحالة بمستوى اكبر بكثير

من السوق ،ولحل ىذا التناقض الذي يتسبب في أزمة تصريف المنتجات تمجأ الرأسمالية إلى وسيمتين :إذ

تمجأ أوالً إلى تحطيم قوى اإلنتاج بشكل يؤدي إلى إرجاع اإلنتاج إلى المستوى الذي يتيح لمسوق امتصاصو،
وتمجا ثانيا إلى توسيع السوق إما عبر تكثيف العالقات التجارية مع الدول الرأسمالية األخرى ،أو عبر إدخال

ويمكن ذلك من رفع مستوى السوق إلى
دول جديدة أو جيات جديدة في منظومة عالقاتيا االقتصاديةّ ،
مستوى اإلنتاج.
لكن انطالقا من عام  ،1873انفجرت األزمة في أغمب الدول األوربية ،وبدال من معالجتيا تقميدياً من

خالل آليات عمل فعالة فأن ىذه األزمة دامت وتعمقت ولم تنتج عنيا مرحمة رواج جديدة بسرعة ،إنيا بداية

ما يسميو المعاصرون في نياية القرن التاسع عشر بـ(األزمة الكبرى) ،ىذا التراجع الذي ّبين بأن الرأسمالية
أحدثت تناقضات جديدة ال يمكن الخروج منيا ،أو عمى األقل ال يمكن الخروج منيا سريعا ،فقد كتب انجمز
من لندن رسالة إلى بابل ،أحد مؤسسي الحزب االجتماعي الديمقراطي األلماني عام  ،1885بان أزمة مزمنة
الزالت تخيم عمى إنجمت ار في جميع فروع اإلنتاج األساسية ،كما ىو الشأن في فرنسا وأميركا ،خصوصا في

مجال الحديد والقطن ،وقد اعتبرىا أم اًر غير مسبوقاً ،رغم كونيا منبثقة عن آليات النظام الرأسمالي ،فاإلفراط

في اإلنتاج بمغ حجماً ال يمكن حتى معالجتو عبر األزمة.

وفي إطار محاولة الرأسماليين إيجاد مخرج كالعادة عبر تحطيم قوى اإلنتاج وعبر توسيع السوق تسارعت

عممية تمركز رأسمالي  Capital Concentratorsبشكل غير مسبوق ،بينما تم تحطيم الضعفاء من
الرأسماليين ،فقد دخمت البنوك بكثافة في رأسمال المقاوالت لدعميا في مواجيو األزمة ،لكنيا بيذه الطريقة
ضاعفت أكثر من االحتكارات ،وبموازاة مع ذلك ،ضاعفت المقاوالت تجارتيا مع الخارج ،كما استثمرت كذلك

خارج حدودىا اإلقميمية ،ومن أجل ضمان نمو ىذه األنشطة انطمقت الدول في عمميات استعمارية غير
مسبوقة ،حيث أصبحت المستعمرات تضمن لمرأسمال الوطني التطور في مأمن من منافسة الدول الرأسمالية

األخرى ،وقد مكنت ىذه المعبة بسرعة من اقتسام العالم يبن بضعة قوى رأسمالية كبرى.

عمى أساس ذلك انفجرت الحرب العالمية األولى  World War Iحيث كشفت الرأسمالية منذ ذلك الحين

عمى وجييا الحقيقي ،فمن اجل أن يحمي الرأسماليون آفاق الربح والتراكم يدفعون مواطنييم نحو مذابح
حقيقية عمت مختمف أرجاء العالم ،وفقدت ألمانيا نتيجة ىزيمتيا مجمل مستعمراتيا ،كما فرض عمييا أداء

تعويضات حرب ىا ئمة ،أما اإلمبراطورية النمساوية الينغارية فتم تفكيكيا ،أما بالنسبة لإلمبراطورية العثمانية
المعنية ىي األخرى إلى جانب ألمانيا والنمسا فتم اقتسام ارثيا فيما بين بريطانيا وفرنسا.

أما بعد الحرب العالمية الثانية  World War IIفقد طرأت عمى االقتصاد الرأسمالي عديد من التحوالت

الكيفية خاصة فيما يتعمق بالتغير الذي ط أر عمى نمط تقسيم العمل الدولي ،والذي آخذ شكال مركبا - ،بمعنى
أن نمط تقسيم العمل  International Division of Laborالذي ساد خالل الفترة منذ منتصف القرن
الـتاسع عشر والذي كان يتمثل في تخصص البمدان المتخمفة ،في إنتاج سمعة أو اثنتين من المواد األولية،

سواء أكانت زراعية أم صناعية ،وتتخصص البمدان الرأسمالية المتقدمة في السمع الصناعية باإلضافة

الحتكارىا لمبحث العممي والتكنولوجي  -ظل ىذا النمط مستم ار في التقسيم الجديد ،والجديد الذي ط أر عمى
نمط تقسيم العمل ىو أن بعض الدول بدأت تتخصص في إنتاج أجزاء من منتج ما ،ويتم تجميع ىذا المنتج

في بمدان آخري ،وىذا معناه" ..تدويل عممية اإلنتاج ..وادماج االقتصاديات المتخمفة بشكل أكثر دقة في
عممية اإلنتاج (المدولة) وتعد ىذه ىي أىم سمة طرأت عمى االقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية.
ظهور األزمة الهيكمية في ظل الرأسمالية :

أدت الحرب إلى تدمير مكثف لقوى اإلنتاج وعمى عكس ما تفيدنا بو نظرية ماركس حول الدورات

االقتصادية ،فأن ذلك لم ِ
يؤد إلى مرحمة نمو اقتصادي جديدة ،فالمجتمع الرأسمالي أصبح في مرحمة أزمة
دورية (فترات صعود وىبوط في النشاط االقتصادي) ولم يحقق اإلنتاج العالمي عام  ،1923وىي أفضل سنة

بعد الحرب ،ما تم تحقيقو من مستوى عام  ،1913كما أن البطالة كانت قبل الحرب ظاىرة عابره ،أما بعدىا

فقد أصبحت دائمة.

وفي عام  1929انفجرت أزمة البورصات العالمية ،مما أدى إلى انييار شامل لم يعرف العالم مثمو من

قبل ولم ينج منيا سوى االتحاد السوفيتي(السابق) الذي فك ارتباطو بالمنظومة الرأسمالية منذ عام ,1917

وقد رمت أزمة عقد الثالثينات  Big Depressionبالماليين من العمال عمى قارعة الطريق بدون موارد
تقريبا ،وبمغ عدد العاطمين عن العمل في الواليات المتحدة األميركية عام  1933حوالي  13مميون عاطل،

فيما بمغ عددىم في ألمانيا حوالي  6مميون ،وفي فرنسا  2مميون.

األزمة الهيكمية تقود إلى الحرب:

خرجت الواليات المتحدة األميركية من الحرب العالمية الثانية كأقوى المنتصرين ،حيث تضاعف

اقتصادىا بأكثر من  ( % 300في القطاع العسكري أساسا) ،وحرصت عمى انياض دول أوروبا الغربية
واليابان ،بشرط إن تسيطر عمى إمداداتيا النفطية ،الشريان األساسي لمصناعة ،أي أنيا فرضت قيادتيا عمى

النظام الرأسمالي المش ّكل حديثا في أعقاب الحرب ،عن طريق إخضاع النفط وأسموب بيعو في العالم
تطورت مع تطور السوق وصوال إلى
الرأسمالي لنفوذىا ،وأوجدت لذلك نظام أسعار ووحدات سعريوّ ،
البترودوالر ،إضافة إلى الشروط السياسية التي ضمنت قيادتيا ،محققة ليا بذلك إرباحا فمكية إضافية.
ورغم حاجات العالم المنيك ،الخارج حديثا من الحرب آنذاك ،إلى سمع االستيالك وحياة السمم والرفاه

االجتماعي المدني ،إال إن مغريات الربح الفائق غير العادي في مجاالت اإلنتاج العسكري ،دفعت أصحاب
رؤوس األموال الضخمة في الواليات المتحدة وشركائيم ،إليو وفقا لمنطق اإلنتاج الرأسمالي ذاتو.

األمر الذي كان األساس االقتصادي لمحرب الباردة  Cold Warوسباق التسمح  ، Arms raceالتي

ش ّكمت فيما بعد سبباً رئيساً في أنياك االقتصاد السوفياتي ثم انيياره من جية ،وافقد بالتالي من جية أخرى

المؤسسة الصناعية العسكرية األميركية أساس إرباحيا الخيالية ،بعد إن صعد نجميا ليس في االقتصاد

وحسب وانما في السياسة والمجتمع والثقافة.

وفي الوقت الذي طغت فيو عسكرة المجتمع واالقتصاد في الدولة السوفياتية السابقة وكانت العامل اليام

في أفوليا إضافة إلى ضغط الحرب الباردة ،فان صعود نجم المجمع الصناعي العسكري األميركي أدى إلى
تفرده ووحدانية
نتائج اجتماعية داخمية مماثمة وان كانت بآليات مختمفة ،األمر الذي كان قد ح ّذر من مخاطر ّ
جانبو الرئيس األميركي األسبق دوايت ايزنياور في وقت مبكر ،وجرى السعي إليجاد آليات لمتخفيف من

آثاره.

المجمع العسكري
وفي الوقت الذي وجد فيو كبار رجال المال والصناعة أنفسيم ،أمام (معضمة) تحويل
ّ
الصناعي األميركي األسطوري إلى اإلنتاج السممي ،جاءت تفجيرات نيويورك في  11أيمول  2001لتحل تمك
(المعضمة) وتؤدي إلى إعالن (الحرب عمى االرىاب) ،حيث قفزت الميزانية العسكرية األميركية إلى 379

مميار دوالر لعام  2006لتكون أعمى زيادة منذ حكم الرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان بسبب برنامج

حرب النجوم ) Strategic Defense Initiative (SDIوبعد محاوالت متنوعة لييئات اختالق الكوارث

والتوترات في بقاع العالم ،بعد إن وضع الحجر األساس لمواصمة نيج العسكرة والتسمح اثر انييار االتحاد

السوفياتي السابق أيضا.

وفي أواخر العقد األخير من القرن الماضي ،أصبح تغير المعادلة االقتصادية العالمية أكثر وضوحاً ،فمم

يعد يمثل االقتصاد األميركي إال بحدود  % 23من اإلنتاج الصناعي العالمي بعد إن كان يش ّكل أكثر من

 % 50مع نياية الحرب العالمية الثانية ،وذلك بعد إن استثمرت دول رأسمالية كبرى كألمانيا واليابان انخفاض
نفقاتيا العسكرية (بسبب اإلجراءات التي فرضت عمييا بنياية الحرب ،ولكون إن الواليات المتحدة األميركية

أصبحت بفضل تفوقيا العسكري المظمة األمنية ألوروبا واليابان) واحتالليما المكان الثاني والثالث من اإلنتاج
الصناعي العالمي ،إضافة إلى الصين التي (تيدد) وتائر تطورىا الصناعي السريع مكانة وربحية المجمع

الصناعي العسكري األميركي في ذلك المجال.

وما يزيد المجمع الصناعي العسكري األميركي حراجة ،إن اقتصاد دول االتحاد األوربي الخمس عشرة

الصناعية مجتمعاً أصبح يتجاوز حجم االقتصاد األميركي ،إضافة إلى صمود عممتو "اليورو" كعممة قادرة
عمى منافسة الدوالر المييمن ،والذي يمكن إن يزداد قوة بتوجو عدد من كبريات الدول المنتجة لمنفط لتسعير

نفطيا بو عوضا عن الدوالر.

وترى االحتكارات األميركية الكبرى إنو ال وسيمة ليا إلعادة تثبيت واحكام ىيمنتيا عمى الدول الصناعية

الكبرى وبالتالي عمى العالم ،إال بإحكام قبضتيا عمى مصادر النفط ،المصدر األساسي لمطاقة والصناعة لحد

اآلن ،مستثمرة التفوق العسكري ،األمر الذي أدى إلى تحالف احتكارات النفط والسالح في الواليات المتحدة

لتحقيق اليدف المذكور.

ولذلك فيذه الشركات تعتبر ىي قمب جماعات الضغط في دوليا من أجل تأسيس ترتيبات تجارية تخدم

مصالحيا في جني األرباح بغض النظر عن كيفية جني ىذه األرباح ،وىنا فأن شركات السالح الكبرى (التي
تعتبر من أكبر الشركات متعددة الجنسيات ضخامة) تؤدي دو اًر كبي اًر في دفع الدول نحو الحروب.

إن حالة الحرب الراىنة ليست جديدة ،فدائما كانت ىناك حالة حرب أو تيديد بالحرب ،فالتاريخ حافل

بالشواىد ،وتاريخ القرن العشرين بالذات يحتضن بين صفحاتو حربين عالميتين ساخنتين ،وثالثة باردة ،فضالً

عن عشرات الحروب اإلقميمية واألىمية التي ال تزال نارىا مشتعمة أحيانا أخرى.

ما يميز حالة الحرب الراىنة ،أنيا تأتي من خالل (عممية) مخططة يجند لخدمتيا مجمع ىائل يضم

التجمع الصناعي  -المالي  -العسكري  -اإلعالمي المييمن عمى القرار السياسي في الواليات المتحدة ،في
محاولة لمسيطرة عمى القرار الكوني المعزز بامتالك عناصر القوة السياسية واالقتصادية والعسكرية
واإلعالمية ،حيث يمكن بذلك اإلعالن رضوخ العالم لمشيئة ومقتضيات (نظام عالمي شمولي) يقاد من قبل

الواليات المتحدة وفقاً ألىداف ومصالح اإلدارة األمريكية اليمينية المحافظة ،التي تتبنى طروحات الميبرالية
االقتصادية الجديدة.

لقد دخمت(العولمة) طورىا العسكري في حرب الخميج الثانية ،ثم حرب يوغسالفيا ،وكانت أحداث

ايمول 2001إعالناً عن الدخول إلى مرحمة جديدة تحت عنوان (مكافحة االرىاب) التي جاءت بحرب
أفغانستان والعراق في إطارىا.

إن االقتصاد األمريكي اليوم ،تتحكم بو مصالح قوى الصناعة العسكرية العمالقة والقوى المالية وشركات

النفط الكبرى ،ويؤدي في ىذا اإلطار سماسرة البورصة واألوراق المالية الدور األىم لتسييل ميام الشركات
الصناعية -العسكرية -النفطية  -اإلعالمية وينعكس ذلك عمى حياة السكان ،حيث تتمظير األزمة
االقتصادية في تراجع معدالت االستثمار واالستيالك ،مما يؤدي إلى فقدان الثقة باالقتصاد ،ويطيل فترة

الكساد.

بوادر األزمة المالية العالمية – أزمة الرهن العقاري:
في المصارف العقارية األميركية ،والتي ىي بالطبع عبارة عن شركات مساىمة ،ىناك نوعان من

القروض ،األول ىي القروض بضمانات ويتسم ىذا النوع بانخفاض سعر الفائدة الذي يصل إلى  %6نتيجة
مضمونيو استرجاعو ،أما النوع اآلخر فيو القروض بدون ضمانات ويتسم بارتفاع سعر الفائدة إذ يصل إلى

 % 14وذلك نتيجة عدم تقديم الزبون لضمانات معينة السترجاعو ،وقد ازداد النوع الثاني من القروض بصورة

كبيرة ،ومع ىبوط مستوى النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة ابتداء من عام  2006وصعوداً ،وارتفاع

نسب البطالة والتضخم فقد عجز اغمب المقترضين عن الوفاء بما في ذمتيم من الديون ،األمر الذي أدى إلى
إعالن أربعة من أكبر مصارف التسميف العقاري في الواليات المتحدة إفالسيا.

فاندلعت بذلك أزمة الرىن العقار  Mortgage Crisisفي الواليات المتحدة األمريكية في منتصف عام

 2007حيث كان ىناك ندرة في السيولة في أسواق االئتمان واألجيزة المصرفية العالمية ،إلى جانب بداية
انكماش في قطاع العقارات ،والممارسات المرتفعة المخاطرة في اإلقراض واالقتراض ،وقد ظيرت األزمة

بصورتيا الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات ،والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في

الواليات المتحدة بطريقة ممتوية وشروط تبدو سيمة لموىمة األولى ،ولكن بعقود كانت صياغتيا بمثابة فخ
لمحدودي الدخل فقد كانت في مجمميا التفاف عمي القوانين الحكومية والحد االئتماني ،حيث تضمنت العقود

نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة ،وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط  3أضعاف عن

الشير الذي لم يتم سداده ،فضالً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرىا من البنك الفيدرالي
األمريكي ،فيما يسمى بـالرىن العقاري ذو الفائدة القابمة لمتغيير .Adjustable Rate Mortgages ARM

وقد شيدت السنوات السابقة لذلك تساىالً ممحوظاً في شروط االئتمان واتجاىاً طويل المدى الرتفاع

أسعار العقارات ،حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منيا) بما يقرب  %124خالل الفترة
 ،2006 -1997مما حفز الكثيرين عمى االقتراض لتمويل شراء مساكنيم الخاصة ،إذ ارتفع معدل التمميك

السكنى في الواليات المتحدة األمريكية من  %64في  1996إلى  %69.2في  ،2004وفى ظل االرتفاع
العام ألسعار تمك العقارات أخذ كثير منيم في االقتراض بضمان قيمتيا ،التي لم تسدد في األساس ،وكان

االعتماد في ىذه القروض بشكل أساسي عمى قيمة العقار التي تتزايد باستمرار في السوق كضمان.

وبعد فترة ،وتحديداً خالل عامي  2006و 2007بدأت أسعار الفائدة في االرتفاع أكثر من المتوقع مما

أدى إلى تزايد التزامات محدودي الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التي التزموا بيا ،باإلضافة إلى

القروض التي تشكل قيمة العقارات ضماناً ليا ،فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن أرىقتيم األقساط المتزايدة،
وبدأت أسعار العقارات تنخفض بصورة كبيرة.

والحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين في شكل سندات لمستثمرين

عالميين بضمان العقارات ،الذين لجأوا بدورىم ،بعد أن تفاقمت المشكمة ،لشركات التأمين التي أوجدت من
األزمة فرصو لمربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودي الدخل عن السداد ،فقامت بتصنيف سندات

الديون لفئتين (أ) قابمو لمسداد ،و(ب) ال يمكن سدادىا وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين عمي

السندات من ىؤالء المستثمرين.

وفى ظل تمك الظروف قام البنك الفيدرالي األمريكي بخفض أسعار الفائدة حيث قام في كانون ثاني

 2008بخفض معدل فائدتو الرئيسة ثالثة أرباع النقطة إلي  %3.50وىو إجراء ذو حجم استثنائي ،ثم
تخفيضو تدريجياً إلي  %2بين كانون الثاني ونيسان من ذات العام.

ولدى تفاقم األزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد ،اضطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات

محل النزاع والتي رفض ساكنوىا الخروج منيا ،فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو
شركات العقار أو التأمين ،مما أثر عمى السندات فطالب المستثمرون بحقوقيم عند شركات التأمين ،فأعمنت

أكبر شركة تأمين في العالم (أيو آي جي  )AIGعدم قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه  64مميون عميل
تقر ًيبا مما دفع بالحكومة األمريكية إلى منحيا مساعدة بقيمة  85مميار دوالر مقابل امتالك  %79.9من
رأسماليا ،ولحق بيا كثير من المؤسسات المالية األمريكية مثل مورجان ستانمي و جولدمان ساكس ،وفى
أيمول  2008أعمن بنك " األخوة ليمان"  "Lehman Brothersإفالسو.

وقد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم في تموز  2008بما يقرب من  435مميار دوالر
أمريكي ،وشيدت البورصات في آب  2007تدىو اًر شديداً أمام مخاطر اتساع األزمة وتدخمت المصارف

المركزية لدعم سوق السيولة.

االنتقال إلى أسواق المال:

ما لبث أن ظيرت آثار األزمة بأن شيد االقتصاد األمريكي انكماشاً ممحوظاً عمى مدار عام ،2008

ظيرت جمية في معدالت البطالة ،حيث وصمت معدالت البطالة في أيمول  2008إلى  %6.1وىو المعدل
األعمى خالل خمس سنوات ،حيث قام أصحاب العمل باالستغناء عن ما يقرب من  605,000وظيفة منذ
بداية الشير األول من نفس العام ،وقد انعكست ىذه الصورة السمبية عمى سوق األو ارق المالية في صورة

انخفاضات حادة في أسعار األسيم والسندات.

ولكن كيف حصل ىذا االنتقال من شركات العقارات (المصارف العقارية) إلى القطاعات االقتصادية

األخرى؟ ولكي يتم اإلحاطة بيذا الموضوع بصورة جمية نورد المثال األتي:

فمو كنت مالكاً لمجموعة من األسيم في أحدى الشركات األميركية من غير شركات العقارات التي

أفمست ،وذىبت إلى البورصة صباحاً ووجدت أن ىناك مجموعة من الشركات الكبرى قد أصبح سعر سيميا
يساوي صف اًر (وىي الشركات التي أعمنت إفالسيا) ماذا كان عساك أن تفعل في ىذه الحالة؟ من المؤكد أنك

ستتوقع انخفاضات أخرى بأسعار األسيم ،وستقوم بعرض األسيم التي تمتمكيا لمبيع خشيةً من انخفاض
قيمتيا ،ولكن ىذا األمر ال ينطبق عميك فقط بل عمى مئات الماليين من األشخاص حاممي األسيم ،وبذلك

أصبح عرض األسيم يفوق الطمب عمييا بشكل كبير ،األمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار األسيم في كل

سوق األوراق المالية األميركية ،وحدثت الكارثة في يوم االثنين ( )2008/9/15الذي كان يوماً أسوداً في
تاريخ االقتصاد األميركي ،ليصبح فيما بعد يوماً أسوداً في تاريخ االقتصاد العالمي أيضاً عندما انتقمت األزمة

المالية األميركية إلى االقتصاد العالمي برمتو.

محصمة ا لقول ،انو وبعد ىذه الموحة الكئيبة ألحوال المال واالقتصاد األمريكي يمكن إطالق تسمية

(االثنين األسود) كمصطمح جديد يضاف إلى قاموس اقتصاد األزمات والكوارث ليحل محل ذلك اليوم األسود

الذي يؤرخ االنييار المدوي لمبورصة األميركية في يوم (الخميس األسود)  24تشرين ثاني  1929والذي دشن
األزمة االقتصادية الرأسمالية العالمية الكبرى التي امتدت منذ ذلك التاريخ وحتى .1933

نحن إذن أمام أزمة عميقة ،بكل ما تعنيو ىذه الكممة من معنى ،يواجييا النظام الرأسمالي تتمظير ىذه

المرة باالنييار الذي حصل في النظام المالي الذي ىو في الواقع تعبير عن أزمة بنيوية عميقة دفعت الكثير
من المحممين واالقتصاديين إلى التشبيو بين ىذه األزمة وبين الكساد الكبير أي األزمة االقتصادية الرأسمالية

العالمية الكبرى (.)1933 – 1929

إن األزمة المالية العالمية الراىنة تمثل أكبر تيديد راىن ومحتمل الستقرار االقتصاد
إذن يمكن القول ّ
العالمي ولمنظام الرأسمالي العالمي عمى وجو الخصوص ،فقد طالت ىذه األزمة الجزء األعظم من شعوب
وبمدان العالم بدرجات متفاوتة ،عمما أنيا تمثل القسم الظاىر من جبل الجميد العائم الذي يخفي أزمات حادة

متفجرة ،أو عمى طريق االنفجار ،وقد يترتب عمييا تغيير جوىري في العالقات الناظمة لالقتصاد العالمي بين

مراكزه واطرافو وتؤثر عمى تناسبات القوى الناظمة لو في الوقت الحاضر.

ينظر العديد من المحممين إلى مستقبل الواليات المتحدة األميركية عمى الساحة الدولية نظرة تشاؤمية في

مجال معرفة ما إذا كان مستقبل الواليات المتحدة كقوة عظمى مييمنة ،يكون مآلو مآل اإلمبراطوريات القديمة

التي عرفت قمة اليرم في العظمة والنفوذ الدولي ،ثم تراجعت تحت طائل المتاعب المتراكمة من جراء اتساع

دائرة االندفاع الخارجي المكمف ،وكذا سرعة وتيرة المتغيرات الدولية المؤثرة في تصاعد الدول وتقيقرىا عمى
سمم القوة والنفوذ ،إلى أن عرفت االندثار واالضمحالل ولم يبق من زعامتيا إال التاريخ الحافظ لألحداث.

إن ىذه النظرة التشاؤمية لمستقبل الواليات المتحدة األميركية كدولة تسعى لمبروز كقوة مسيطرة مستقطبة

ومييمنة ،في تحريك دواليب النظام الدولي الجديد في شتى ميادينو ،مستمد بصفة منطقية من استعصاء

المصاعب االقتصادية األميركية منذ النصف الثاني من عقد الثمانينيات ،بشكل يفقد قوة الجذب لنمط اإلنتاج
واالستيالك األميركي ،ذلك النمط الرأسمالي الذي اتخذتو الدول األوروبية المتقدمة والدول حديثة التصنيع في

جنوب شرق آسيا أنموذجاً لمتصنيع واالرتقاء منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،وشكمت لتوسيعو أرضية
الفعال.
خصبة ،ويضعف إلى جانب ذلك ،قدرة أميركا وقابميتيا عمى التحرك الكوني السريع و ّ

وبالرغم من تصاعد طروحات حتمية استمرار القيادة األميركية لمعالم بعد تشرذم المنظومة االشتراكية

وتراجع االندفاع السوفيتي في العالم ،وبالتالي اختفاء (التحدي الشيوعي) ،فان الطبيعة االقتصادية لمتحديات
الجديدة التي تواجو الواليات المتحدة تضعف مصداقية ىذه الطروحات والسيما إن اليوة بين تمك الميمة

والوسائل الالزمة لتحقيقيا تزداد عمقاً واتساعاً.

فبالرغم من توافر الوسائل الضرورية لتحقيق أىداف الستراتيجية االقتصادية األميركية الكونية من تضافر

الظروف الداخمية والخارجية المؤاتية الستمرار نمو االقتصاد األميركي بنفس الوتيرة المتسارعة والمتوازنة في

خمسينيات القرن المنصرم وستينياتو ،إال ان االقتصاد األميركي سرعان ماطفت عمى آلياتو أعراض االختالل
والتراجع ،التي اتخذ عقد الثمانينيات مرحمة النضج التاريخية قبل أن تستفحل مشكالتو التي حممت بين طياتيا

العديد من اإلف ارزات السمبية الخطيرة.

وقد بدأت سياسات التوسع واالنفتاح االقتصادي تنوء بأعبائيا الثقيمة عمى االقتصاد األميركي ،وكانت

النتيجة التي جمبتيا محاولة الواليات المتحدة خمق حمف دولي سياسي واقتصادي عمى أساس مساعدة ألمانيا

واليابان ودفع النمو في االقتصاد األوروبي وفي االقتصادات األخرى لشرق وجنوب شرق آسيا لمواجية
التيديدات السوفياتية والصينية ،إن تمك االقتصادات حققت بالفعل مستويات عالية من النمو ما لبثت أن
ٍ
وتحد بوجو االقتصاد األميركي ،وتمثل التحدي الجديد في توسع دول شرق وجنوب شرق
تحولت إلى مشكمو
آسيا في تصدير سمع رخيصة الثمن ورفيعة الجودة أخذت تغرق السوق األميركية ،وتيدد بخمق عجز جدي

في الميزان التجاري األميركي .

وكان ليذا التوسع الخارجي أعباؤه وتناقضاتو ،إذ جمب معو آثا اًر سمبية عمى االقتصاد األميركي ،وكانت

تمك اآلثار ناجمة عن مشكالت اقتصادية تعود إلى مدة سابقو عمى التسعينيات ،عند قيام الواليات المتحدة

باستخدام سوقيا الداخمية الواسعة لخدمة ست ارتيجيتيا االقتصادية الدولية ،إذ قامت بفتح سوقيا الداخمي أمام
أوروبا واليابان لمساعدتيا عمى النيوض باقتصاداتيا لغرض خمق أنظمة رأسمالية حميفة وقويو في أنحاء عدة

منصات متقدمة لالقتصاد األميركي وتابعة لو.
من العالم ،وجعل تمك االقتصادات ّ
ونالحظ ىنا إن ىناك ارتباطاً زمنياً وثيقاً بين اشتداد المشاكل االقتصادية األميركية وتوجييا نحو
الحروب الخارجية ،فمن خالل الجدول أدناه الذي يؤرخ دورات األعمال التي عصفت باالقتصاد األميركي

لمفترة من ( )2004-1955نجد إن بعد كل أزمة اقتصادية –تقريباً -تقوم الواليات المتحدة بعمل عسكري

خارجي .

وقد استخدمت الواليات المتحدة األميركية الحرب الباردة (التي استمرت لممدة  )1991-1950كذريعة

لتنشيط شركات السالح الكبرى من خالل تيويل خطر (الدب األحمر) ،وفي الربع األول من عام 1980

وحتى الربع الثالث من عام  1981دخل االقتصاد األميركي في دورتي أعمال مع ارتفاع نسب البطالة إلى

 %7.1في عام  1980والى  %7.6في عام  1981والى  %9.7عام  ،1982أما نسب التضخم فمم
تتجاوز %2,6 ,في المتوسط خالل عقد الخمسينات تسارعت في بداية السبعينات فوصمت إلى  %7,5وأكثر

من  %11في عام  ،1982وقد سارع الرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان بعد ذلك باإلعالن عن برنامجو
شغل اآللة العسكرية األميركية من جديد.
الشيير (حرب النجوم) الذي ّ
وفي تموز  1990دخل االقتصاد األميركي في دورة أعمال جديدة لم يتم التخمص منيا إال بعد استعار
حرب الخميج الثانية ،التي تشير التقديرات إلى إن الواليات المتحدة األميركية ربحت فييا أكثر من  60مميار

دوالر ،إضافة إلى إعادة تشغيل شركات السالح الكبرى ماكنتيا لسد حاجة الجيش األميركي من السالح.

أما بعد اإلعالن عن دخول االقتصاد األميركي في آذار من عام  2001بدورة أعمال جديدة ،فقد اختمقت

موضوع الحرب عمى االرىاب ومن ثم حرب أفغانستان والعراق ،وىي الحروب التي الزالت مستعرة ،والمستفيد
األكبر منيا ىي شركات السالح األميركية وشركات النفط العمالقة.

غير أن التكمفة الحقيقية لألزمة الحالية سوف تقدر بماليين الوظائف المفقودة وتريميونات المدخرات

الضائعة ،وآالف المشاريع الفاشمة ،وىي تكاليف يقع عبء سدادىا عمى كواىل األجيال الالحقة ،فال يمكن
الخروج من الركود الحالي دون إصالح األخطاء األساسية في النظام التي ساعدت أصال عمى خمق ذلك

الركود.

والشك فإن ىذا المأزق الحقيقي الذي وصل إليو النظام المالي واالقتصادي األمريكي جاء نتيجة

سياسات خاطئة من اإلدارة األمريكية في إدارة األزمات في الخارج وادارة االقتصاد األمريكي في الداخل..
ورغم الـ  700مميار دوالر التي أقرىا الكونغرس األمريكي إلنقاذ عجمة االقتصاد األمريكي من االنييار فإن

الحقيقة األخرى تقول إن تداعيات وتأثيرات ىذه األزمة عمى األسواق المالية في العالم لن تمر مرور الكرام،
فكل دول العالم أعمنت حالة الطوارئ في نظميا المالية بعد أن تياوت ىذه القوة االقتصادية والمالية األمريكية
اليائمة ..وبات من الصعب عمى اإلدارة األميركية تجاوز ىذه النقطة التي تقمق العالم كمو أكثر من أي شيء

آخر.

عمى الرغم من أن رجال المصارف والعاممين في المجاالت المالية يتعيدون دائماً ببعث الثقة والتفاؤل في

نفوس زبائنيم فإنو من الصعب اآلن عمى أي أحد من ىؤالء أن يتحدث عن التفاؤل.

إنيم يتابعون اآلن بقمق شديد إشارات الخطر المرعبة القادمة من الواليات المتحدة األمريكية وتداعياتيا

الكارثية عمى النظام االقتصادي والنظام المالي العالميين ،فاالنحدار مستمر دون توقف في عالم المال..

انحدار لألسيم يكاد يكون يومياً في عالم البورصة ،فوائد متزايدة في كل مكان تقريباً ارتفاع أسعار النفط..
والسمع الغذائية.

ويعترف ىؤالء العارفون بحركة السوق العالمية ..بأنو حتى إذا تم التغمب عمى األزمة المالية العالمية

الراىنة التي انطمقت ش اررتيا من الواليات المتحدة األمريكية فإن العالم أبدا لن يكون العالم الذي كان قبل

األزمة المالية.

وفي الواليات المتحدة األمريكية مصدر األزمات العالمية الكبرى سياسياً ،واقتصادياً ،ومالياً ،وعسكرياً

العاصفة تعصف بكل المصارف وتيدد الواليات المتحدة األمريكية في المقتل ،والمصارف تعمن إفالسيا
واألمر قاد إلى الكارثة في تأثيراتو عمى عالم البورصة ..واألكثر من ذلك التراجع المستمر في وتائر النمو

االقتصادي في أىم الدول الصناعية ،ولكن ما يثير حيرة الخبراء االقتصاديين ويقمقيم أكثر من ىبوط األسيم
في البورصات ىو ما يحدث في أسواق المال العالمية والمتمثل في النقص المستمر في توافر رأس المال.

ىذا السيناريو المرعب ..ظير في الحقيقة  ..حتى قبل أن يأمر الرئيس األمريكي جورج بوش االبن

جنوده بالزحف نحو العراق في ربيع العام  ، 2003ولكن مما الشك فيو أن الحرب األمريكية عمى اإلرىاب
بعد ىجمات  11أيمول عمى الواليات المتحدة ،عجمت بصورة دراماتيكية في أضعاف االقتصاد العالمي الذي
يعتبر النفط فيو أىم مادة تحتاجيا الماكنة الصناعية ،وكان ارتفاع أسعار النفط في الحقيقة العامل اإلضافي

الذي أثر عمى الوضع الحساس أساساً باألسواق المالية العالمية.

لقد عاشت الواليات المتحدة األمريكية في أعوام جورج بوش االبن فوق طاقتيا الفعمية ،وفوق اإلمكانات

الواقعية لالقتصاد األمريكي ،فالمصارف التي أضاعت نفسيا في مفيوم مغموط لميبرالية االقتصادية ،ومن
دون أي إشراف أو حساب ،واآلن حيث لم يعد االقتصاد ينمو كما كان في الماضي ،لم يعد الكثيرون قادرين

عمى سداد القروض المستحقة عمييم.

أن العالم اليوم يمر بمفترق طريق رئيسي نحو بناء منظومة القوى العالمية خالل القرن الحادي

والعشرون - ،بمعنى آخر – انو يعيش فترة من التقمبات السياسية واالقتصادية العالمية الناتجة عن الحتمية

التاريخية لمصراع الج يوستراتيجي عمى العالم ،وما األزمة االقتصادية األميركية الراىنة سوى نتاج انعكاسات
وتوجيات مختمفة منيا ما ىو داخمي وآخر خارجي ،ستحول دون استمرار الييمنة والسيادة األميركية عمى

العالم ،وكما يقول الفيمسوف البريطاني جون غراي بان (ما يجري في األسواق يخطف األبصار ويشد انتباىنا
جميعا ،غير أن ىذا الغميان أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة  ،ما نراه اليوم ىو تحول تاريخي ال رجعة عنو

في موازين القوى العالمية ،فأن عصر القيادة األميركية لمعالم قد ولى إلى غير رجعة ،لقد سقط جراء ىذه

العاصفة نموذج كامل لمحكم وادارة االقتصاد في تغير يشبو في آثاره إلى حد بعيد آثار انييار االتحاد
السوفياتي السابق ،فما يجري في واشنطن يعني نياية شكل واحد من أشكال الرأسمالية ىو الشكل الغريب

والمتقمب الذي وجد في أميركا خالل السنوات العشرين الماضية ،ىذه التجربة المالية والمصرفية القائمة عمى

سياسة عدم التدخل ىي بالذات ما سقط وتالشى).

ولكن ىل ىذا ىو نياية المطاف؟ بالطبع ال فاألزمة تمد أخرى واليزة الكبرى تكون مخمفاتيا ىزات

ارتدادية  Aftershocksكما حدث في دبي واليونان واسبانيا واغمب االقتصادات األوروبية ،لذلك فان كل
التجارب التاريخية والمؤشرات الرقمية الناطقة تؤكد اليوم إن األزمة المالية العالمية الزالت في بدايتيا وأن قمة
األزمة لم تأت بعد وىي في طريقيا إلى التكون وحينيا ،كما تشير أغمب الدراسات االقتصادية المحايدة ،إلى

أنيا ستكون األزمة القاضية لمنظام الرأسمالي ولمحوره الرئيس الواليات المتحدة األميركية وأن غداً لناظره

قريب.

