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 ماهية الوقائع االقتصادية المحاضرة األولى:

ظهرت األحداث االقتصادية منذ ظهور اإلنسان على األرض، أي منذ أن بدأ اإلنسان يبحث 

عن أفضل السبل للسيطرة على الطبيعة. اإلنسان جيوع فيبحث عن األكل مستعمال وسائل اإلنتاج 

املواد األولية) ويف اجلو (يصطاد الطيور) فيبحث فوق األرض (الزراعة) ويف باطن األرض (ليستخرج 

ويف البحر (الصيد البحري). كما يصنع األلبسة ويبين املساكن وحيتاج إىل االنتقال من مكان إىل آخر 

فيصنع وسائل النقل. مث بدأ حيتاج إىل االتصال فصنع وسائل االتصال فطور اإلنسان تقنيات جديدة 

كما اجتهد اإلنسان يف وضع . اليوم نتكلم عن اقتصاد املعرفة) حيث بدأنا NTICلإلعالم واالتصال (

األقمار االصطناعية وطور أجهزة احلاسوب واستخدم أيضا األنرتنيت واهلاتف النقال، وهذه كلها 

 وسائل استطاع اإلنسان أن خيرتعها ويطورها خدمة له. 

 ما المقصود بالوقائع االقتصادية؟ -1

أحداث نابعة من تصرف األفراد أي سلوك األفراد اجتاه ثالث الوقائع االقتصادية هي عبارة عن 
النشاط أمور األساسية: اجتاه اإلنتاج والتبادل واالستهالك، ضمن عملية واعية ومنظمة يطلق عليها "

 ".           االقتصادي

 ما عالقة الوقائع باالقتصاد؟ -2

منعزل عن الظروف اليت كما أن االقتصاد غري مستقل وغري   ،مل يأيت االقتصاد من العدم
ي التنظيم اجلاد لكل الوقائع املالحظة، ه"إن امليزة اليت يتميز هبا علم االقتصاد  C. Clarkأوجدته. يقول 

لى هذه الوقائع، والتنبؤ بنتائج جديدة منبثقة عنها. فيقوم الباحث ع اويف وضع فرضيات استناد
القول مما يؤدي بنا  ،ني أو نظريات اقتصادية"االقتصادي بتصنيف الوقائع وحماولة تلخيصها يف قوان

 أن الوقائع االقتصادية تتكون من جمموعتني من املعلومات: إىل 

 معلومات تارخيية وصفية. -

 معلومات إحصائية. -
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، عقدةركبة ومما هي إال مناذج مبسطة لوقائع وحقائق اقتصادية م ،وعليه فالنظريات االقتصادية

  :أخطاء أو مشاكل ينجم عند إعداد النظرية قد ونتيجة هلذا التشابك للوقائع

  .فرغ الوقائع من حمتواهاقد تُ تتعلق بالوقائع ذاهتا، حيث   هذه املشاكلأوىل

مرد وحتميلها معاين متعددة و  ،ينجم عن سوء استعمال هذه النظرياتفاملشكل الثاين الكبري أما 

غري املالئم (خطأ يف التشخيص يؤدي أخطاء يف التشخيص الذي يؤدي إىل إعطاء العالج  إىلذلك 

  .إىل سوء العالج)

، إال أ�ا ختضع دائما للفحص والتدقيق واملقارنة األحداث اليت وقعتفالنظريات تبىن أصال من 

 هتا.امن أجل التأكد من صحتها واستمرار صالحيكل الوقائع واحلقائق املستجدة مع  

، 18وبداية القرن  17إال يف �اية القرن  من املتفق عليه أن علم االقتصاد مل يظهر كعلم

واليت فأصبح له نظرة شاملة  ،عبارة عن حلول مبعثرة لبعض القضايا اخلاصةاالقتصاد بعدما كان 

مع  18كان ذلك يف بداية القرن و  ،اهر االقتصاديةو على شكل نظريات اقتصادية تعاجل الظترمجت 

من بكل توجهاهتم الفكرية والعقائدية فئات اجملتمع خمتلف تدخل فظهور الثورة الصناعية يف أوربا. 

فانبثق عن ذلك مبا أصبح يسمى  ،النشاط االقتصادي تأطري سياسة يفدين ورجال فالسفة ورجال 

باالقتصاد السياسي للبحث عن الطرق املالئمة حلل املشكلة االقتصادية املتعلقة بالفرد واألسرة 

أال هدف أمسى غاية أو إىل ترمي كل هذه األهداف بحت  حيث أصواجملتمع واملؤسسة االقتصادية 

 "سعادة اإلنسان".وهو الوصول إىل حتقيق 

وبناء على ذلك ميكن القول أن االقتصاد السياسي حيتوي على جمموعة من النظريات 

االقتصادية، وكل نظرية تتشكل من جمموعة من القوانني االقتصادية اليت هي بدورها منبثقة من دراسة 

 اقع ومفسرة حلقائق وأحداث اقتصادية.الو 
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فالنظريات االقتصادية ليست إال تقريب أويل للواقع، لذلك عند استعماهلا حلل املشاكل 

االقتصادية جيب على االقتصادي أن يأخذ احليطة واحلذر، كون أن النظرية االقتصادية ليست هلا 

غري ة زمنية معينة قد يكون غري صاحلا و ث ما هو صاحلا لفرت يحبواالستمرار صفة الثبات واالستقرار 

 مقبوال لفرتة أخرى.

 : السياسة االقتصادية -3

لقد أدى التطور يف احلياة االجتماعية واالقتصادية لإلنسان إىل تطور الفكر االقتصادي وإىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تدخل الدولة من خالل دورها يف رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية.

تواجه الفرد يف حياته اليومية جمموعة من القرارات اليت تتخذها الدولة كتخفيض قيمة العملة 

وغريها من  كالضرائب ورفع األجور ومنح القروض لتدعيم القدرة الشرائية من أجل االستهالورفع 

اإلجراءات فكل ذلك يؤثر مباشرة على حياة الفرد، وكلها قرارات يتطلب فيها أن تكون منسجمة مع 

النشاطات االقتصادية واليت تؤثر إذا على اإلنتاج والتبادل سواء الداخلي أو اخلارجي، وعلى 

 االستهالك للسلع واخلدمات وتساهم بالتايل يف تراكم رأس املال.

وعليه فنحن بصدد اإلشارة إىل السياسة االقتصادية واليت هي مبثابة خمطط للدولة لفرتة زمنية 

معينة لتحقيق غاية اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهي عبارة عن تدخل الدولة يف توجيه النشاط 

الل أيضا السياسة املالية والسياسة النقدية وكذا السياسة التجارية. إال أنه االقتصادي وتأطريه من خ

يتطلب هنا التمييز بني تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بشكل مباشر كما هو يف النظام 

االشرتاكي حيث امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، وتدخلها غري املباشر يف النظام الرأمسايل حيث امللكية 

 صة لوسائل اإلنتاج، حيث يكون تدخلها يف مخسة أمور من خالل مراقبتها الدائمة:اخلا

 للنمو االقتصادي  -

 لنسبة التضخم  -

 لنسبة البطالة  -



صاديةجلطي غامل                                                       حماضرات يف تاريخ الوقائع االقتد.   
 

4 
 

 الختالل ميزان املدفوعات -

 وتدخلها عند حدوث األزمات (االقتصادية أو املالية).      -

 األسس التاريخية، النظرية والمنهجية للسياسة االقتصادية: -4

واليت أكدت وأحلت على تدخل الدولة يف  18و 16التيارات الفكرية بني القرن رت أوىل ظه
النشاط االقتصادي، وأكدت على بناء الدولة اإلقليمية وحثت على القوة العسكرية والقوة االقتصادية 
من خالل احلصول على املعدن النفيس "الذهب والفضة" وهي الثروة حسب ما كان سائدا يف ذلك 

قت، حيث كان االقتصاد يف خدمة األمري، فللحفاظ على هذه الثروة اختذت الدولة عدة تدابري الو 
وإجراءات وذلك من خالل تشجيع للصادرات ومنع الواردات من خالل تقدمي اإلعانات 
واملساعدات ومن خالل احلواجز اجلمركية، وإنشاء الشركات االحتكارية وبناء أسطول حبري قويا 

 حبرية لفائدة املصدر مما أدى إىل ظهور تطور سياسي أحدثه كتاب األمري والذي بني وإصدار قوانني
األمهية الكربى الذي جيب أن يأخذها األمري أو الدولة يف جمرى حياة األفراد واألمم، كل ذلك أدى 

ة إىل تطور الذهنيات يف العقيدة والفلسفة، حيث تدخل كل األفراد يف النشاط االقتصادي من فالسف
وجالل الدين ورجال السياسة، ونتج عن ذلك ما يسمى باالقتصاد السياسي وهو البحث عن الطرق 
املالئمة حلل املشكلة االقتصادية. هذه املشكلة املتعلقة بالفرد واألسرة واجملتمع واملؤسسة االقتصادية 

اك توازنات من مبعىن هن"، سعادة اإلنسانوبالتايل فكل هذه األهداف ترمي إىل هدف واحد وهو "
. ومن ذلك نقول، من غري املمكن الفصل بني االقتصاد والسياسة، أي خالل وسائل معيشية وفرية

أن رجل السياسة غري حمايد، فكل القرارات والتدابري واحللول ملشاكل اقتصادية هلا انعكاساهتا 
 السياسية.

 أهمية دراسة تاريخ الوقائع االقتصادية -5

ى عالقات اإلنتاج اليت لوقوف عالا اجملتمعات اإلنسانية، من  متر هباليت التغرياتتتبع حركة  -

 .ا، إىل مستوى تقسيم العمل ودور املنظم يف تسيري املشاريع اإلنتاجيةهفي سادت

تنمية القدرة على البحث والتحليل من خالل معرفة األساليب والطرق العلمية اليت يسلكها  -

معرفة التاريخ متكننا من معرفة ، حيث أن اكل املطروحةاالقتصاديون عند دراسة املش الباحثون
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األفكار والطرق اليت تستعمل يف تفادي املشاكل وحلها يف حالة حدوثها، وتطوير األدوات 

 واألساليب املستخدمة يف ذلك.

 .األجيال املاضية يف حتسني أوضاع األجيال احلالية وخرباتاالستفادة من جتارب  -

ادية الناجعة اليت تساعد على نقل سكان جمتمع ما من الفقر واجلمود استلهام السياسة االقتص -

 اىل الغىن والتقدم واالزدهار.

 الفرق بين تاريخ الوقائع االقتصادية وتاريخ الفكر االقتصادي -6

هناك عالقة وثيقة بني تاريخ الفكر االقتصادي وتاريخ الوقائع االقتصادية، حيث أن هذا 

استنباط عن طريق احللول هلا  إجيادللمشكلة االقتصادية أما الثاين يتوىل األخري حيدد اإلطار العام 

حتقيق االستفادة  وتساعده علىالسياسات اليت ختدم اجملتمع  واكتشاف القوانني ووضع النظريات

 ة.االقتصادية والطبيعية واملالية والبشري القصوى من املوارد
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 االقتصادية في العصور األولىالمحاضرة الثانية: الوقائع 

ال يستطيع االنسان أن يعيش مبعزل عن العامل لذلك انتبه يف بداية النشأة التارخيية اىل ضرورة 

العيش يف مجاعة لقدرهتا على مواجهة املخاطر وقسوة الطبيعة وذلك لتلبية ضروريات االنسان اليومية، 

القتصادية واالجتماعية لإلنسان يف العصور القدمية واليت تطورت على مر الزمن، وقد مر تطور احلياة ا

 بنظامني أساسيني مها النظام البدائي والنظام العبودي.

 مفهوم النظام االقتصادي -1

 سري حتكم اليت واالجتماعية والقانونية االقتصادية العالقات جمموعة هو االقتصادي النظام

 العالقات جمموعة على االقتصادي النظام ويركز زمان معني، يف ما جمتمع يف االقتصادية احلياة

 الطبيعية واملوارد جهة من البشرية احلاجات بني املتبادل والتأثري التفاعل حتكم اليت واألسس والقواعد

 .أخرى جهة من املتاحة والتقنية واملعرفية والبشرية

 قبل ام أو عصر البدائية المشاعية عصر أيضا عليه ويطلق: النظام االقتصادي البدائي -2

 19 يقارب ماإىل  متدا ، وقدالبشرية وهو أول نظام اقتصادي اجتماعي يف تاريخ التاريخ

 .سنة ألف

 :مراحل ثالثة إىل النظام هذايرتب  :مراحل النظام البدائي -2-1

 :أطوار ثالثة إىل بدورها املرحلة هذه تنقسم املستخدمة اإلنتاج فنونحسب  :الوحشية مرحلة

، ففي هذا الطور الغابية الطبيعية لنباتاتاو  الثمار التقاط و اجلمع على تمداع األول الطور  -

 فكانت املستخدمة األدوات أما، اإلنسانية التصرفات يف إال الوحشي واحليوان اإلنسان بني يفرق مل

 .احلجارة و العصي

 .تكاكاالح عن املتولدة النار واستخدام صيد السمك باحرتاف الثاين الطور متيز بينما  -

 يف والسهم القوس صنع يف لرقياو  الصيد يف النسيب بالتوسع اتسم فقد الثالث الطور أما  -

 .أمهيتها ومعرفة النار اكتشاف بعد وخاصة الصيد
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 املاشية لرتبية اإلنسان جلأ حيث نسبيا املرحلة هذه يف اإلنتاجي الفن تطور لقد :البربرية مرحلة

 يف واحلجارة اآلجر استخدام مث الزراعة وري املنزلية احليوانات لرتبية ذلك بعد تطور مث النباتات وزراعة

 .الزراعة يف والتوسع احملراث باستخدام املرحلة تلك �اية واتسمت البناء،

 والنظام البدائي النظام بني الفاصل احلد هي املرحلة هذه وتعترب: الحضاري التمهيد مرحلة

ذا التطور من حياة هوقد انتقل اإلنسان خالل  .املدنية النظم من أويل كنظام الرق نظام أي املدين

 االستقرار.إىل حياة  هغذائ الرتحال والعيش يف مناطق متفرقة تسمح لو بتوفري

 :التالية النقاط يف ل هذه العناصروتتمث : البدائي النظام عناصر -2-2

 :وتشمل المنتجة القوى :أوال

 والبساطة بالبدائية واتسمت واحلجارة احلصى يف تاجاإلن أدوات تتمثل :اإلنتاج أدوات -أ

 اإلنسان اكتشف التطور ومع "الحجري بالعصر "الزمنية الفرتة تلك مسيت حىت طويلة ملدة وظلت

 باستخدام وذلك الزراعة يف نتيجته انعكست مما املعدنية األدوات صنع يف تشكيلها واستطاع املعادن

 .املساحات تلك ري طريقة إىل اإلنسان توصل واسعة مساحات وحبرث احملراث،

 يف كان حيث العمل تقسيم مبدأ على تأثريه اإلنتاج أدوات لتقدم كان: اإلنتاج فنون -ب

 واألسرة، البيت شؤون يف واملرأة واحلرب الصيد شؤون يف الرجل اجلنس، أساس على قائما األمر بادئ

 حيث للعمل األول االجتماعي التقسيم رظه مث العمل إنتاجية زادت العمل، تقسيم مبدأ وبظهور

 املعادن صناعة وازدهار الزمن مبرور مث املاشية تربية يف واآلخر الزراعة يف القبائل بعض ختصصت

 .وغريها كاحملراث اإلنتاج أدوات صناعة يف األخرى القبائل بعض ختصصت

 والسياسية) والقانونية االجتماعية (العالقات التنظيمي اإلطار: ثانيا

 على العشرية تنظيم يف البدائي اإلنسان انتظم السكاين التكاثر بتزايد :االجتماعي التنظيم - أ

 .األبوي االنتماء معرفة بعد وخاصة العشائر نظام حمل األسرة حلت الزمن بتطور مث الدم، رباط
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 ياجلماع العمال إىل اإلنسان اضطر اإلنتاج أدوات وبساطة الطبيعة وةاقس مع :العمل – ب

 .احلياة مصاعب على للتغلب وذلك املشرتك واجلهد

 مبدأ أساس على الناتج توزيع كان اإلنتاج أدوات وبساطة اإلنتاج لقلة نظرا :التوزيع – ج

 .األسرة مث العشرية أفراد بني التساوي

 ميلك الرجل كان إذ اإلنتاج كفنون اجلنس أساس على قائمة األخرى هي كانت  :الملكية -د

 استخداما تستخدم اليت اإلنتاج أدوات خيص فيما أما ،املنزلية األدوات متلك واملرأة يدالص أدوات

 أواخر يف أنه إال شخصية، ملكية متلك كانت اليت احلربية األدوات عدا مجاعيا ملكا فكانت مجاعيا

 جلماعةا زواج حمل الفردي الزواج حبلول وذلك تدرجييا الظهور يف امللكية اخلاصة بدأت النظام هذا

 واالقتصادية. اإلنتاجية الوحدة هي الزوجية األسرة وباعتبار

 املبادلة تكن فلم للحاجيات، املباشر اإلشباع البدائي هو لنظامالذي يقوم ليه ا األساسيكان 

 نظام أما الفرتة، هذه يف جمهوال تقريبا ظل السوق نظام أن حيث النظام، هلذا أهدافا األسواق ونظام

 القبائل. بني تتم مجاعية مبادلة كان أنه إال العمل تقسيم مبدأ بعد ظهر فقد املبادلة

 أدت عوامل عدة هناك: البدائي وظهور نظام اقتصادي جديد النظام انهيارأسباب  -2-3

 :جديد اقتصادي اجتماعي نظام وظهور البدائي النظام �اية إىل

اإلنتاج، وبالتايل أصبح  دواتأ وتطور املعادن اكتشاف بعد وخاصة :اإلنتاجي الفن تقدم -

العمل أكثر انتاجية األمر الذي مل يعد يستدعي العمل بطريقة مجاعية على مستوى 

ظهور العشرية، وهبذا فسح اجملال للعمل اخلاص على نطاق األسرة والذي أدى إىل 

لوسائل االنتاج (يشري التاريخ أن امللكية اخلاصة بدأت باملاشية حيث  الملكية الخاصة

دأ زعماء العشائر بامتالكها بعدما كانت ملكية مجاعية ألفراد العشرية، مث امتدت امللكية ب

 اخلاصة جلميع وسائل االنتاج وكانت األرض آخر ما دخل يف نطاق التملك اخلاص).
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إىل تقسيم العشرية أوال إىل أسر كبرية مث إىل وحدات أدى بدوره  :ظهور الملكية الخاصة -

افة إىل تغيري البنيان االجتماعي للمجتمع البدائي حيث انفصل عائلية صغرية باإلض

مالكي وسائل االنتاج عن عامة أفراد اجملتمع وأصبحوا يتولون املناصب االجتماعية 

 والسياسية وهو ما ساهم يف نشوء األسر األرستقراطية.

بشري ال العمل قيمة وأدى إىل ارتفاع جديدة عمل فرص خلق مما :المبادلة نطاق اتساع -

 .جديدة عمل قوة إىل احلاجة وضرورة

احلرب يُقتلون بسبب ضعف ونقص  أسرى كان حيث :القبائلو  العشائر بين الحروب -

وسائل االنتاج حىت ال يكونوا عالة عليهم، لكن بعد تطور أدوات العمل أصبح االحتفاظ 

 قيمة أن وخاصة بالعمل اإلنتاجي يكلفون هبم جمدي من الناحية االقتصادية حيث كانوا

االنتاج، وهو ما أصبح يربر عدم قتلهم  لزيادة ضرورية حاجة يف كانت البشري العمل

 واالكتفاء باستعبادهم.

 ظهوراليت أدت إىل  العوامل فسهابن هي البدائي النظام االقتصادي ا�يار إىل أدت العوامل اليت

 بنظام الرق.النظام االقتصادي العبودي أو ما يسمى 

 نظام الرقوهو ما يعرف بصادي العبودي النظام االقت -3

قبل امليالد  4000-3000بدأ تشكل نظام الرق عقب ا�يار النظام البدائي أي منذ حوايل 

واستمر إىل غاية القرنني الثالث والرابع بعد امليالد، ويعد أول نظام مدين يف التاريخ يقوم على 

 طبقي.استغالل االنسان ألخيه االنسان ويتميز باالنقسام ال

 العبودي: المجتمع ظل في االقتصادي النشاط خصائص -3-1

 األساسية الوسيلة و اإلنتاج لعملية االقتصادي األساس العبيد طبقة شكلت الملكية:  -

أصبحت  بل االقتصادية، حاجاهتا لسد تعمل القبلية اجملموعة تعد فلم العبودي، يف اجملتمع للثروات

 .األسياد لطبقة بالنسبة فائض حتقيق أجل من تعمل اجملتمع من طبقة
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 ذهين، آخر و جسدي عمل إىل: اجتماعي طبقي أساس على العمل تقسيم العمل:  -

 البناء أعمال يف اختصوا فقد املادي، لإلنتاج (العبيد) األرقاء له ختصص :الجسدي فالعمل 

  ...الطرقات وشق املناجمو  والتشييد

 والسياسة باإلدارة احلكومية اختصوا الذين ألسيادا نصيب من الذهني العمل كان حني يف 

 .التجاري النشاط كذلك احلريف العمل جانب إىل والفن، واألدب والشعر والفلسفة

 اكتشف حبيث املرحلة، هذه يف ملحوظا تطورا اإلنتاج وسائل عرفت نمو القوى المنتجة:  -

 عة.والزرا التشييد و البناء سائلو و  من اآلالت الكثري اإلنسان

 منظمة، ونشأت جتارة إىل متدرجاً  حتوالً  حتول الذي البضائع تبادل الرق نظام ظل يف ظهر  -

 تزايد أدى وقد .اخلارجية بالتجارة يسمى ما وظهر الواحدة، الدولة حدود جتاوزت اليت األسواق

 امللكية يف التفاوت إىل تزايد التجاري التبادل وتوسيع للسوق املخصصة السلع من اإلنتاج كميات

 النشاط واعتمد .الوسيلة الرئيسية لإلنتاج األرض وظلت الرقيق، عمل حساب على والثروة

 ظهرت املنظمة التجارة تطور ومع ،اإلنتاج احلريف ظهور مع املاشية وتربية الزراعة على االقتصادي

 يف اقتصاديات جمتمع الرق. مهمة مكانة حتتل بدأت اليت النقود

قيام جمموعة من احلضارات، ومثال على ذلك احلضارة املصرية القدمية  وقد عرف هذا النظام

اليت مثلت أقصى ما بلغه التقدم االنساين يف عصر ظهورها ومنوها، احلضارة اليونانية واحلضارة 

 الرومانية.

 عبر التاريخ عن الحضارات لمحة -3-2

 الحضارة المصرية القديمة: •

قبل امليالد حيث كان "فرعون" ميثل امللك الذي  سنة 3000ترجع تلك احلضارة اىل أكثر من 

حيكم البالد والذي كان جيمع كل السلطات املختلفة يف يده شاملة السلطات الدينية والسلطات 

الدنيوية. ومبعىن أكثر تفصيال فقد كانت مصر مقسمة إىل اقطاعيات منفصلة وحيكم كل منها أمري، 
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ترب وقتها اإلله أو أنه اإلله بذاته مما أكسبه نفوذا روحيا وكان فرعون حيكم كل اقطاعيات وكان يع

وماديا ال حدود له، وكان النظام السائد يف البالد هو تدخل الدولة الكاملة يف شؤون األفراد 

 وأنشطتهم املختلفة.

 :يلي ميكن أن نذكر ما ومن أهم األسس االقتصادية اليت صاحبت احلضارة الفرعونية

: فقد كان فرعون مصر هو امللك الوحيد لألراضي الزراعية لق للحاكممبدأ االحتكار المط .1

 وما تنتجه من حصتها االساسية من احملصول.

كانت حمددة النطاق ومتارس بشكل دوري كل اسبوع مثال يف اسواق القرية   التجارة الداخلية: .2

ات احلية وبعض أو أسواق املدينة حيث يتم التبادل بني االفراد للمنتجات الغذائية واحليوان

 املصنوعات اخلفيفة.

: كان نشاط التجارة اخلارجية يعتمد يف قوته أو ضعفه على قوة مصر التجارة الخارجية .3

 احلربية والسياسية، كما كانت تضعف وتنكمش مع ضعف السلطة احلاكمة او ا�يارها.

ها لصاحل فرضت الضرائب على األقاليم التابعة ملصر على أن جتىن حصيلت نظام الضرائب: .4

 فرعون احلاكم.

 مرت النقود يف العصر الفرعوين مبراحل خمتلفة ميكن اجيازها يف: النقود: .5

 : بداية األمر مل تكن هناك نقود.أوال -

: بعد ظهور املعادن النفيسة اصبحت قيمة االشياء توزن وتقيم على اساس ثانيا -

 سبائك الذهب.

ه التحديد يف عهد يوسف يف شكل دراهم مصكوكة وقد حدث ذلك على وج ثالثا: -

 عليه السالم.

: نشأ نظام االئتمان يف مصر وارتقى على درجة مرتفعة وكان كثري من التحوالت االئتمان .6

والصكوك املكتوبة حتل حمل املقايضة أو الدفع الفوري يف كثري من املعامالت ولقد زادت أمهية 
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ومون خصيصا بكتابة الصكوك املعامالت االئتمانية يف ذلك الوقت أنه كان هناك كتبة يق

 االئتمانية املتعلقة باملتعاملني.

: كانت الزراعة تعد مكانا رئيسيا بني األنشطة االقتصادية السائدة يف مصر يف العهد الزراعة .7

الفرعوين غري أن املزارعني كانوا يبدلون جهد أقل يف الزراعة لوجود النيل ولكن يضطر الزارعون 

لنيل للقيام بتحطيم اخاديد األرض باحملاريث أو عزفها أو القيام يف األراضي البعيدة عن ا

 بأعمال أخرى.

: تقدمت الصناعة املصرية القدمية يف بعض اجملاالت تقدما هائال يفوق يف بعض الصناعة .8

 األحيان مستواه احلايل فليس يف مصر وحدها بل على املستوى العاملي أيضا.

عن كل ما عرف يف اليونان والرومان بل وعن كل ما كان يرقى عند املصريني   فن الهندسة: .9

 شهدته مظاهر الرقي العصري يف الفن اهلندسي املعاصر.

اختلفت وسائل االنتقال باختالف الطبقة املستخدمة  وسائل النقل والمواصالت: .10

 هلا وباختالف الشيء املنقول.

الت واألزمات من أبرز األمثلة وأشهرها على االطالق على معاجلة املشك التخطيط: .11

 الصعبة اخلطة احملكمة اليت عرضها يوسف عليه السالم.

 الحضارة اليونانية: •

عند اإلغريق وجد الفكر االقتصادي يف أحضان الفلسفة، ويف هذه املرحلة عرف االقتصاد بأنه 

علم إدارة املنزل (اقتصاد عائلي)، وبالرغم من ازدهار الفلسفة والسياسة واألخالق لدى اإلغريق، 

فإننا ال جند بناء فكريا متكامال عن املشاكل االقتصادية، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن االقتصاد 

اإلغريقي كان عبوديا قائما على أساس الرق، وكانت السيطرة إىل العمل بشكل عام نظرة احتقار من 

 ال:طرف املفكرين، على العموم ميكن التماس معامل فكر اقتصادي لدى فالسفة اليونان أمث
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o ) 427 -374أفالطون:( 

تناول بعض املشاكل االقتصادية يف كتاباته الفلسفية وبوجه خاص يف كتاب"  -

اجلمهورية" و"القوانني"، ويرجع أفالطون سبب نشأة الدولة إىل اعتبارات اقتصادية، 

فحاجات اإلنسان متعددة، وال بد من اجتماع األفراد يف مجاعة سياسية حىت ميكن 

 اجات.إشباع هذه احل

إىل إقامة مدينة مثالية قوامها تقسيم العمل الجمهورية" دعا أفالطون يف " -

واالختصاصات واملزايا بني طبقات اجملتمع، والعمل على حتقيق املساواة بني املواطنني، 

وقد قسم أفالطون اجملتمع إىل ثالثة طبقات، ختتص كل منها يف تأدية عمل حمدد 

احلكم جيب أن يرتك لطبقة الفالسفة واحلكماء، حسب فكرته حول تقسيم العمل، ف

ويدخل يف طائفة احلكام أيضا النبالء واحملاربون الذين يشكلون الطبقة الثانية، أما 

 طبقة احلكوميني فتتضمن العمال اليدويني والزراعيني والصناع.

  وجتدر اإلشارة هنا أن فكرة تقسيم العمل عند أفالطون ليس داخل العملية اإلنتاجية -

كما دعا لذلك آدم مسيث الحقا، بل بني فئات اجملتمع املثايل، ألن العملية اإلنتاجية 

 أصال مل تكن متسعة حىت تقتضي التقسيم.

ويدعو أفالطون إىل إلغاء امللكية اخلاصة واملرياث واألسرة بالنسبة للطبقة احلاكمة حىت  -

لحة العامة، ألن من تتوفر لديهم الرغبة يف االستمرار يف أداء واحلفاظ عل املص

أسباب احنراف البشر حب امللكية الفردية والرغبة يف توريث األوالد. بينما أكد يف 

املقابل على أمهية امللكية اخلاصة بالنسبة لطبقة الصناع واحلرفيني واملزارعني أل�م 

 يهدفون إىل حتقيق مصاحلهم اخلاصة.

 اإلنسانية.يعترب الرق عند أفالطون عنصر دائم وضروري لبقاء  -
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o ) 384 -322أرسطو:( 

يف إطار الفكر اإلغريقي ينفرد أرسطو طاليس مبقدرة فائقة على التغلغل يف حتليل  -

الظواهر االقتصادية وقد ضمن أرسطو أفكاره االقتصادية يف كتابه القيم السياسات 

الذي وقف فيه وقفات حتليلية عميقة لبعض املشكالت والظواهر االقتصادية، ولذلك 

ببذور نظرية عترب لدى البعض أول القدماء الذين وضعوا ما ميكن تسميته "ي

تقوم على حتليل الظواهر واملشكالت، بل يذهب البعض إىل أبعد من  اقتصادية"

ذلك بالقول أن الفضل يرجع ألرسطو يف دفع علم االقتصاد دفعة قوية وألول مرة يف 

م الفلسفية واملنطقية اليت سادت يف التاريخ اإلنساين، ليصبح علما مستقال عن العلو 

 عصره.

ويرتكز التحليل االقتصادي ألرسطو مباشرة على احلاجات وإشباعها عن طريق  -

احلصول على األموال، غري ممارسة الزراعة والصناعة وتربية املواشي والصيد، إىل جانب 

قيق التجارة. ويعتقد أرسطو أن العائلة هي الوحدة اإلنتاجية اليت تعمل على حت

 اكتفائها الذايت.

أقر أرسطو حق امللكية اخلاصة منددا مبا ذهب إليه أفالطون، وهبذا يعترب أرسطو أول  -

من أرسى دعائم الرأمسالية، وقد استخدم أرسطو يف دفاعه عن امللكية اخلاصة ثالثة 

 براهني:

 امللكية سبب يف حتقيق السعادة البشرية. -أ

 بالنفس البشرية.امللكية تؤدي إىل االرتقاء والنهوض  -ب

امللكية اخلاصة ترتبط ارتباطا وثيقا باحلرية كأرقى مطلب تسعى إليه النفس  -ت

 البشرية.
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ويرى أرسطو أنه من املمكن التوفيق بني املصاحل اخلاصة والعامة، وأن البواعث  -ث

الشخصية هي من أقوى البواعث وقد تكون من أهم األسس لتحقيق 

 اء األسرة.املصلحة العامة، كما رفض فكرة إلغ

كما ناقش أرسطو موضوع النقود من حيث نشأهتا فهي ظهرت نتيجة عيوب  -ج

املقايضة، ومن حيث وظائفها باعتبارها الوسيلة الطبيعية للتبادل وخمزن 

 للقيمة. بطريقة حتليلية تشبه الطرق احلديثة.

كما فرق أرسطو بني قيمة االستعمال اليت تعين منفعة الشيء للمستهلك،  -ح

املبادلة اليت هتدف إىل حتديد معدل التبادل بني السلع بعضها ببعض. والقيمة 

وفيما يتعلق بتحديد قيمة التبادل فقد اهتم أرسطو بتحديد فكرة الثمن 

العادل بالرجوع إىل اعتبارات أخالقية، وهلذا السبب أدان أمثان االحتكار 

 باعتبارها غري أخالقية وغري عادلة.

الربا، فانتقده أشد انتقاد فالنقود عنده ال تلد  كما تطرق أرسطو إىل موضوع -خ

نقود، أي أ�ا غري منتجة لذاهتا، ولذلك فان الفوائد مذمومة أخالقيا، ألن 

 الربا أشد الطرق جمافاة للطبيعة البشرية.

يتفق أرسطو مع أفالطون حول قضية العبيد، وال ينادي بإلغاء الرق إذ يعتربه  -د

ع اليوناين القدمي، بل هو نوع من امللكية جزء ال يتجزأ من تكوين اجملتم

اخلاصة، ويضيف بأنه ال مناص من وجود فئة من الناس قضت الطبيعة 

 عليهم منذ ميالدهم أن يكونوا خاضعني لسيطرة اآلخرين. 
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 الحضارة الرومانية: •

 يهفف الرق، على القائم الزراعي، االقتصادي النظام على مثال أوضح الروماين النظام يعترب

 املأمون، الوحيد االستثمار هي الزراعية األرض وملكية ،األساسي االقتصادي النشاط هي الزراعة

 .االقتصادي النشاط أساسي هم الرقيق مث

 ويتوسع بالتدريج تتوسع أخذت أن لبثت ما الصغرية العائلية املزرعة بشكل بدأت للزراعة بالنسبة

 أساس على قائمة كانت فقد اإلنتاج عالقات أما راعيةالز  األراضي من قليلة فئات ملكية بتوسعها

 حيث مقابل، دون االستثماري العبيد عمل توسعا وزادها اإلنتاج لوسائل الفردية الملكية

 .السوق في للبيع رئيسية بصورة الكبرى المزارع منتجات تخصصت

 األموال رؤوس بوأصحا التجار طبقة وتكونت التجارية احلركة نشطت الرومانية الفتوحات وبعد

 ختتفي وأخذت التجاري االقتصاد إلى الزراعي االقتصاد من تدرجييا ينتقل التحول واخذ اجلديدة،

 .الزراع من املتوسطة الطبقة معه

 كانوا الذين واألشخاصالربوي،  النقدي الرأسمال تطور إىل النقدي والتداول التجارة منو وأدى 

 اجتماعية طبقة وشكلوا تدرجييا ينفصلون بدؤوا بفائدة، القروض وتقدمي والربا التجارة مهنة ميارسون

 .الفرسان طبقة مسيت مميزة

 العبيد على األحرار المواطنين استيالء الروماين القانون أباح فقد االجتماعي للتنظيم بالنسبة أما

 :من يتألف الطبقي البنيان كان حيث الحروب أسرى للمواطنين تبيع الدولة كانت كما األجانب

 .الفرسان وطبقة (األشراف) النبالء طبقة -

 .العبيد وطبقة العامة طبقة -

 نظام الرق: انهيارالعوامل التي أدت إلى  -3-3

ظهر صراع طبقي أدى اىل ا�يار النظام العبودي، وتعترب االنتفاضات املسلحة اليت شنها  -

 "سبارتاكوس".العبيد ضد السادة من أهم أشكال النضال واليت كان على رأسها ثورة 
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 وذلك امليالدي واخلامس الرابع القرن يف الرومانية اإلمرباطورية ضد اجلرمانية القبائل حرب -

 الكبار املالكني بني للصراع ونتيجة روما يف احلاكم االستبدادي النظام عن نتيجة سخطهم

 .األحرار والفالحني

 فاصال لنظام كان والذي املتوسط األبيض البحر شواطئ حول التف الذي اإلسالمي الفتح -

 العبودي النظام ا�يار نفسه الوقت يف سجل كإمرباطورية روما سقوط فإن وهكذا الرق

 .كلي بشكل

 وعليه يمكن استخالص ما يلي:

شباع حاجاهتم إيف العصور البدائية القدمية هو إليه  ونيسع األفراد وااهلدف الذي كانإن 

طبقي، ومع تطور احلياة االقتصادية أخذ يظهر نظام الرق مباشرة، يف ظل جمتمع ال يسوده أي طابع 

 بنهايةالذي اعترب أول شكل من أشكال االستغالل يف التاريخ، وعرف أيضا أكرب احلضارات لكن 

 حدث أنه إال النظام، لكذ أثار متحي أو الطبقات تلك تنتهي أن املفروض من كان الروماين العهد

 فرتة الروماين، العهد تلت اليت الفرتة يف أكثر جذوره دتتما قد الطبقي النظام أن حيث العكس،

 .اإلقطاعي النظام تطور بداية أي اإلقطاعية العالقات نوّ كت
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 المحاضرة الثالثة: الوقائع االقتصادية في العصور الوسطى 

 )الميالدي 15الميالدي إلى القرن  05(القرن 

ر الوسطى" من سقوط اإلمرباطورية الرومانية يف القرن "العصو  يطلق عليهاامتدت الفرتة اليت لقد 

سقوط القسطنطينية يف منتصف القرن اخلامس عشر، أي أ�ا تشمل ألف سنة تقريبا.  إىلاخلامس 

وقد شهدت تلك املرحلة انبثاق حضارتني مشلتا معظم أحناء العامل هي احلضارة املسيحية يف أوروبا 

ىل دراسة الوقائع االقتصادية يف أوروبا إاجلزيرة العربية، مما دفعنا واحلضارة اإلسالمية اليت بدأت من 

والنظام االقتصادي السائد أنداك والذي مسي بالنظام االقطاعي، والوقائع االقتصادية يف العامل 

 اإلسالمي، وهذا ما سنعرضه بالتفصيل من خالل هذا الفصل.

 النظام االقطاعي في العالم الغربي -1

 قطاعي النظام اال ماهية -1-1

توجد وجهات نظر خمتلفة لدى الباحثني يف تعريف النظام االقطاعي، لكن مهما  : تعريفه •

. ورغم تجزئة الملكية والسيادةكثرت التعاريف واختلفت فإ�ا تؤدي اىل صيغة واحدة هي: 

 .السيد، التابع، االقطاعاختالف التعاريف اال أ�ا اتفقت على العناصر اجلوهرية التالية: 

ظام االقطاعي هو نظام اقتصادي سياسي واجتماعي يعتمد أساسا على األرض الزراعية فالن

والتجزئة يف كل شيء، ويرتبط كل االرتباط باألرض اليت كان يهبها االمرباطور للملوك والنبالء وهكذا 

 لتصل اىل رقيق األرض يف أسفل السلم االقطاعي.

 الفتوحات توسع أدىة القرن العاشر، وقد امتد من القرن اخلامس ميالدي حىت �اي: نشأته •

 اإلمرباطورية وخاصة بعد ا�يار وتفكيكها جتارهتا على والتأثري أوربا عزل إىل اإلسالمية

 األخرية هذه وشكلت املقاطعات،و  واملدن الدويالت جمموعة من إىل م 476الرومانية سنة 

 املقاطعات من العديد وظهرت سادت فقد املرحلة، يف هذه االقتصادي للنشاط العام اإلطار

 حكم. أساسي كنشاط الزراعة على تعتمد مغلقة اقتصادياتمبمارسة  عرفت واليت املتنافرة
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 ساعدت واسعة سلطات على احلصول بعد فيما استطاعوا مما )النبالء( األمراء أحد منها كل

 الصغار الفالحون بدأ الصغرية، املمالك تلك داخل ويف املركزية، السلطة عن استقالهلم على

 الذي األمر والضرائب، الديون أعباء من ختلصا املالك وكبار للنبالء أراضيهم عن يتنازلون

 فيما للتنازل ودفعهم أعزاهم بدوره وهذا مقاطعاهتم، يف أشد سيطرة اإلقطاع ألمراء سهل

 التجارية العالقات وانقطعت املقاطعات بني األهلية احلروب فشبت والسلطة النفوذ عن بينهم

 عليه أطلق مما االكتفائي االقتصاد بسياسة تأخذ مقاطعة كل أخذت هلذا .بينهم فيما

 .المغلق االقتصاد

 تنظيمات ثالثة من املرحلة هذه يف يبو األور  لسياسيوااالجتماعي  النظام تشكل وعموما

 هي: عليها، االقتصادية وأثرت احلياة شكل طبعت أساسية

أ�ا  كما با،و أور  يف التارخيية املرحلة هذه على أثر أكرب هلا كان وحيدة مؤسسة :الكنيسة -

 ممثلة وطبقة واحدة وسياسة، وفن واقتصاد فكر من احلياة جماالت كافة صبغت واحدة عقيدة شكلت

 .فئات اجملتمع كافة على الجتماعيةاو  السياسية الزعامة هلا كانت الرهبان يف

الطبقة  أو النبالء طبقة حتكمها واجتماعي ديواقتصا سياسي تنظيم هي :اإلقطاعية  -

 النشاط الذين ميارسون الفالحني استغالل و أرضها، استثمار على تقوم أرض قطعة متتلك اإلقطاعية،

 .هلم اإلقطاعي محاية مقابل حاجياهتم و اإلقطاعي حاجيات لتلبية الفالحي

 و و االجتماعية الدينية يماملفاه بني مزاجا كان األساسي طابعها الحرفية: المنظمات  -

 كيفيتها، و املهنة يف تتعلق بالتدرج صارمة قوانني إجياد على عملت منظمات عبارة هي و املهنية،

 الديانة تعاليم تدعمه بني أعضائها، االجتماعي التعاون و التماسك حتقيق على عملت كما

 .الكنيسة لتعاليم نشاطاهتا كل يف ختضع أ�ا كما املسيحية،
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 خصائص االجتماعية واالقتصادية للنظام االقطاعيال -1-2

 .املصدر األساسي للثروة الزراعة اعتربتة حيث زراعمبين على ال االقتصادي اهليكل كان -

م عبيد األرض حيث يرتبطون بصفة أبدية بأرض السيد ويدفعون هور ما يسمى باألقنان و هظ -

 ، سخرة خدمات شخصية وعمل يسمى هويقدمون ل الريعتسمى ه ضرائب ل

 هبمون جزءا من الوقت حلسالم يعمهاحلقوق ف بعض همم لديفون عن العبيد يف كو�لوخيت

 .اخلاص ومن مث زيادة اإلنتاج

أن القانون األساسي لالقتصاد يف ظل عصر االقطاع يكمن يف إنتاج مقدار فائض من املنتوج  -

مللكية احملدودة لسد حاجة اإلقطاع السادة وعلى أساس امللكية اإلقطاعية لألرض وا

 للفالحني.

اخلاصة بالقرية   الزراعيةني أو الثالث حقول، فاألرض لى نظام احلقلاألرض ع زراعةترتكز  -

األرض كل سنة، واتبع  راحةدف حتقيق ني أو ثالث حقول كبرية هبلإىل حق كانت تقسم

يف احلقول األقل الثالثية يف احلقول اخلصبة والدورة الثنائية الزراعية الفالحون نظام الدورة 

 بة.خصو 

تقدم الفن اإلنتاجي عن ذلك الذي كان سائدا يف األنظمة السابقة، فقد عم استخدام  -

فضال عن التوسع يف استخدام قوى احليوان يف  للزراعةواألدوات األخرى  احلديدي احملراث

 .اءو املاء واهل الطبيعة كطواحني اإلنتاج واستخدام بعض قوى

 لكن مع .االقتصاد يف الرئيسي دورها تلعب املدينة تكن حيث مل املدن، يف احلريف النظام قيام -

 الطلب وزيادة السوق توسع يف زاد مما الواليات بني االقتصادية العالقات تنمو أخذت الزمن

 .واحلرف املهن أصحاب خدمات على

 ظل إن التقسيم الطبقي ينقسم إىل اإلقطاع والفالحني يف الريف واملناطق اليت تعيش يف -

 األنظمة اإلقطاعية وميثل النبالء وطبقة رجال الدين والكنيسة أكرب إقطاعي العصور الوسطى،

 ويف املدن هناك أثرياء التجار واحلرفيني واملالكني.
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ة لطك سلوأصبحت متت األرض كات الكنيسة منلكنيسة حيث ازدادت ممتللطة الكبرية لالس -

النشاط والفكر  هإىل جانب إخضاع كافة أوجا الدينية، هطتلإضافة إىل س دنيوية كبرية

 دين.االقتصادي ملبادئ ال ا النشاطيهاإلنساين مبا ف

 

 ظهور النظام الحرفي -1-3

حىت يكون موضوعنا أكثر وضوحا، جيب أن نتطرق اىل أنه ميكن تقسيم االقطاعية اىل 

 مرحلتني:

دي عشر وقد متيزت : واليت امتدت من القرن اخلامس اىل غاية القرن احلاالمرحلة األولى  -

باندثار معامل املدينة واتساع رقعة الريف الزراعي وكان فيها االقتصاد مغلق يستهلك فيه 

 األفراد ما ينتجون وينتجون ما يستهلكون. 

اليت امتدت من القرن احلادي عشر اىل القرن اخلامس عشر حتول فيها المرحلة الثانية:  -

راعة اىل اقتصاد يقوم أساسا على النشاط احلريف، االقتصاد من اقتصاد يقوم أساسا على الز 

ومن اقتصاد مغلق اىل اقتصاد مفتوح يقوم على املبادلة مع اخلارج باستخدام النقود كوسيط 

 للمبادالت.

 وكان لظهور النظام احلريف أسبابا عديدة منها:

نان ظهرت مدن اهلجرة الريفية ونشأة املدن احلرة حيث أن زيادة السكان وهجرة الفالحني األق -

 جديدة متميزة بنشاطها احلريف.

ظهور االقتصاد النقدي وحتول الزراعة اىل زراعة احملاصيل النقدية اليت تنتج أساسا بغية االجتار  -

 والبيع يف األسواق.

إىل األموال مراء حاجة األتزايدت فيه  اتساع التجارة وزيادة الثروة املتاحة يف الوقت الذي -

 ة.واملتزايدستمرة امل مة نفقاهتهملواج
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اإلقطاع من ناحية وتشجيع  أمراءطة لإىل إضعاف س هايبية واليت أدت بدور لاحلروب الص -

 ى.الغرب والشرق من ناحية أخر  التجارة بني

 خصائص النظام الحرفي •

 متيز النظام احلريف باخلصائص التالية:

ميارس النشاط (املدينة ى النشاط احلريف يف لع حيث تقوم باإلشرافتكوين النقابات احلرفية  -

حرفة  كلتسمى بالنقابات الطائفية، فكانت لحيث كانت  )اإلقطاعية احلريف خارج سيطرة

بتحديد األسعار  ذه النقاباته تقوماحلريف، حيث  النشاط متنظي هامتهم اا اخلاصة هبهنقابت

جودته،   واحملافظة عليها، وحتديد عدد العمال يف كل حرفة واالشراف على اإلنتاج وضمان

تضمن انتقال االجري اىل صاحب حرفة مستقلة مبجرد امتالكه للمهارة وانضمامه لنقابة كما 

 .وضمان احلق له يف العمل يف جتارة التجزئة  احلرفني

متثل امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج من طرف احلريف امليزة األساسية يف هذا النظام، ويضمن  -

 .إليهاني املنتمي امللكية نقابة احلرفي له حق هذه

حياء خمصصة يف أحتدد عوامل اإلنتاج أوال يف مكان العمل الذي ميثل حمل ملزاولة احلرفة يف  -

جري الذي يعمل معه وأدوات اإلنتاج واملواد األولية اليت يتحصلون واأل احلريف املدن إضافة اىل

 .التاجرعليها من طرف وسيط وهو 

جراء، اضافه اىل عدم وجود فوارق حاب احلرفة واألكانت الفوارق يف الدخل قليلة بني أص -

 .عندهجري طبقية بني التاجر وصاحب احلرفة واأل

ى استخدام األدوات اليدوية، مما أدى إىل عدم لمتيز الفن اإلنتاجي بالبساطة القتصاره ع -

رة األخرية تدخل الطوائف هذه الظاهى لالتقدم التكنولوجي. وقد ساعد ع وبطيءتطوره 

 .وأساليب الصناعة لتحديد الكميات املنتجة نيةهامل
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 أسباب انهيار النظام االقطاعي والحرفي -1-4

 .القضاء على طبقة األشراف واألسياد -

(يف كل من إجنلرتا، الربتغال،  قوميةمنو املدن كمراكز جتارية داخل االقطاعات وظهور الدولة ال -

نتقال كبار االقطاعيني للمدن ا اىلوانتعاشها مما أدى اسبانيا، فرنسا، السويد وهولندا) 

 .وممارستهم للنشاط التجاري

ومل تعد احلرفة الضيقة يف اجملتمع االقطاعي تستجيب لضرورات التطور  ازدياد عدد السكان -

 لتلبية طلبات السوق االقتصادية.

 االكتشافات اجلغرافية والفتوحات األوروبية. -

 التطور الفكري واإلصالح الديين. -

  قدية.تطور النظم الن -

 وعليه ميكن إمجال هذه العوامل يف العوامل الداخلية ألوروبا والعوامل اخلارجية

 :العوامل الداخلية

 هروب األقنان من الرف إىل املدينة وحتوهلم إىل أجراء  -

 انتشار استخدام النقود مبا حتمله النقود من وظائف -

 ها رأس املال ظهور طبقة جدية يف اجملتمع وهي طبقة التجار اليت تراكم بيد -

 العوامل الخارجية:

االكتشافات اجلغرافية اليت حدثت يف القرن اخلامس عشر (اكتشاف أمريكا بكل ما تزخر به  -

 من موارد معدنية مثينة كالذهب)

 واليت مسحت بفتح ممرات جتارية. احلروب الصليبية اليت وضعت الغرب يف مواجهة مع الشرق -

االجتماعية داخل أوروبا بعد تراكم رأس املال العائد من  كل هذه العوامل أثر على الرتكيبة 

 التجارة.
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 الوقائع االقتصادية في العالم اإلسالمي -2

مؤرخي التاريخ اإلسالمي أية عناية تذكر للنواحي االقتصادية يف الفرتة منذ ظهور مل يوجهوا 

ل اإلسالمية يف تلك اإلسالم حىت �اية العصور الوسطى، ومازالت املعلومات عن اقتصاديات الدو 

العصور حمدودة متاما مقارنة باملعلومات املتوافرة عن اقتصاديات أوروبا يف نفس الفرتة. ولكن اتفقوا 

على أنه ويف الوقت الذي كانت تعيش فيه الدول األوروبية يف ظل النظام االقطاعي وما رافقه من 

ن االزدهار مل تكن وليدة الصدفة وامنا  تردي يف أوضاعها االقتصادية، عاش العامل اإلسالمي فرتة م

 كانت نتيجة جملموعة من السياسات اليت اتبعها سيدنا حممد عليه الصالة والسالم ومن تبعوه.

 الحياة االجتماعية واالقتصادية قبل ظهور اإلسالم -2-1

 أطلق على الفرتة ما قبل اإلسالم باجلاهلية وهو متييز حلال العرب قبل اإلسالم عن احلالة اليت

 ليها بظهوره وكانت القرون السابقة لظهور اإلسالم تتميز بعدة خصائص اقتصادية منها:إآلوا 

كان النشاط االقتصادي يقوم على املشاركة االقتصادية يف املوارد املتاحة من املياه واألرض  -

واملراعي وينتفع كافة أفراد القبيلة من ثروهتا، حبيث يأخذ كل شخص بقدر حاجته ويعمل 

 ميع على تنمية الثروة.اجل

كانت وسائل اإلنتاج بدائية بسيطة كالقوس والسهم والشباك... اال أ�ا بدأت تعرف تطورا  -

 حيث توسعت أعمال الري وازداد اإلنتاج الزراعي.

 كان نشاط الغزو جللب الثروة وتقسيمها أحد أركان البناء االقتصادي يف تلك الفرتة. -

الرئيسي يف شبه اجلزيرة العربية وكان للعرب أسواقهم  كانت التجارة النشاط االقتصادي -

الشهرية. أما الصناعة فكانوا بعيدين عنها كل البعد حيث كانوا يعتمدون على غريهم يف 

 القيام باحلرف الصناعية مثل الروم أو الفرس.
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 الحياة االجتماعية واالقتصادية بعد ظهور اإلسالم -2-2

 نةتنظيم الحياة االقتصادية في المدي -

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هجرته مع أصحابه اىل املدينة مبحاولة التغلب على 

الصراعات الداخلية اليت أفسدت احلياة االقتصادية لسكا�ا العرب وأدت اىل احتكار اليهود جملاالت 

متثلت أهم  التجارة والصناعة فيها. وذلك بوضع أساس جديد لتنظيم البناء االقتصادي يف املدينة

 يلي: معامله وركائزه يف ما

المساقاة، والزكاة، والصدقات االختيارية والقرض : عن طريق التوزيع العادل للدخل والثروة -

 الحسن.

، وكذا الكسب الحاللوحتري  العمل: عن طريق احلث على تنظيم وتنمية النشاط اإلنتاجي -

(املاء، النار، الكأل: والكأل هي  تجديد إطار الملكية العامةمع  إقرار الملكية الخاصة

 أرض الرعي اليت يأكل منها احليوانات).

: ولكي تكون السوق سوقا للمنافسة احلرة تنظيم السوق والتجارة على أسس احلرية واملنافسة -

حرية الدخول والخروج من السوق، عدم جيب أن تقوم على أربعة أسس رئيسية هي: 

حىت ال خيالف مبادئ  تمرة على نشاط السوقالغش، عدم االحتكار، والرقابة المس

 الشريعة اإلسالمية.

أشارت الدراسات اليت تناولت طرق الزراعة واألدوات والوسائل اليت استخدمت فيها  الزراعة: -

يف املنطقة العربية اىل أن العرب مل حيسنوا طرق العمل الزراعي وكانت األدوات متخلفة مقارنة 

العصور، سرعان ما ظهر التقدم يف العهد العباسي واوسعت السوق بالزراعة يف أوروبا يف تلك 

يف الدولة اإلسالمية بنمو املراكز اإلنتاجية الزراعية وتطورت الزراعة بعد ادخال 

االستصالحات واألمسدة وحتسني تقنيات الري، واتسعت أكثر بإدخال زراعة القطن يف 

انتشرت زراعة قصب السكر والتمور والتوت،  احلقول السورية واألرز يف احلقول العراقية، كما 

 كما توسعت تربية اخليول واحليوانات األخرى لتلبية حاجات السوق الواسعة.
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عرفت املنطقة العربية يف العصور الوسطى انتعاشا يف النشاط التجاري والنشاط : الصناعة -

سبيا، تقتصر على الصناعي احلريف، كانت العالقات االقتصادية قبل فرتة الفتوحات حمدودة ن

البضائع الكمالية أما بعد الفتح اإلسالمي خاصة يف العهد العباسي فقد توحدت العديد من 

األقطار وبالتايل ازدياد حجم التجارة والتبادل بينها، وتنوع البضائع املتبادلة نتيجة حتسني 

ون واملراهم وسائل الغزل، ونسيج القطن، واحلرير وصناعة الزجاج والزيوت والعطور والصاب

 واجللود، والسجاد واألواين والسيوف، كذا تصدير خمتلف املواد األولية اىل العامل.

وقد اهتمت الدولة بشكل ملحوظ بإنشاء الطرق وصيانتها ومحايتها لتتمكن من ربط عاصمتها 

 قد املباشر.بأحناء الدولة اإلسالمية املختلفة وبالعامل اخلارجي، وكان التعامل اما باملقايضة أو بالن

عرفت اإلمرباطورية اإلسالمية تدفق كميات كبرية من الذهب من مناطق الذهب : النقود -

اجملاورة (مناجم الذهب غرب السودان)، وأصبح انتاج مناجم الذهب أحد أهم العناصر اليت 

حرصت عليها اإلمرباطورية اإلسالمية خاصة يف العهد العباسي، كما فتحت اجليوش معظم 

اجم الفضة يف آسيا الوسطى وصاحب تدفق كل من الذهب والفضة اىل اصدار  مناطق من

كميات كبرية من النقود الذهبية والفضية وقد متيز الدينار اإلسالمي يف القرن التاسع بنوعيته 

املمتازة الرتفاع نسبة الذهب والفضة يف خليطه من جهة واىل ارتفاع املهارة الفنية للسكاكني 

 املسلمني للعملة.

ظهر العمل املصريف بشكل حمدود يف بداية األمر لكن أخذ يف التوسع خالل القرن : الصيرفة -

الثالث هجري، وجاء التوسع يف العمل املصريف وعمليات االئتمان استجابة للتوسع الكبري يف 

النشاط التجاري بني أطراف الدولة ومع الدول األخرى وكذلك استجابة للحاجة امللحة 

من إليداع األموال مع ضمان سرية التعامل. وأصبح بعد ذلك العمل املصريف لوجود مكان آ

من املمارسات الضرورية يف األسواق اإلسالمية ألنه يعمل على تسهيل التبادل وتوسيع 

 النشاط التجاري.
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 الحياة االقتصادية في مرحلة انهيار المجتمع العربي اإلسالمي -2-3

ضعف يف الدولة العربية اإلسالمية، وبقيت األوضاع يف يف القرن العاشر ميالدي بدأت حالة ال

الدولة العباسية تتدهور اىل أن بدأت تشن عليها احلروب الصليبية مث غواها املغول وأ�وا احلكم 

العباسي، وبدأت بعدها إدارة الدولة اإلسالمية تستقر عند العثمانيني لينشئوا حضارة امتدت من 

قرن التاسع عشر، اهتمت يف بدايتها بأساليب اجلباية واملالية العامة، القرن الرابع عشر اىل غاية ال

لكنها مل هتتم بأحوال الناس اقتصاديا بسبب تركيزها على الشأن العسكري وزيادة انفاقها عليه 

فتدهورت ماليتها مع مرور الوقت وزادت مديونيتها، ولكن بداية من النصف الثاين من القرن اخلامس 

ولة العثمانية من احداث �ضة اقتصادية قوية مشلت الصناعة والتجارة والزراعة، عشر متكنت الد

وأقامت أوراقا نقدية ألول مرة يف تاريخ البالد اإلسالمية، اىل أن بدأ تفككها تدرجييا بعد ذلك 

 وفقدت قوهتا السياسية والعسكرية واالقتصادية.

 وبناء على ما تقدم يمكن استخالص ما يلي:

نتقال من النظام العبودي اىل املرحلة االقطاعية انتقاال مفاجئا، ومل يكن يتطلب ثورة مل يكن اال

إنتاجية وفكرية باملعىن الصحيح، لكن االنتقال من املرحلة االقطاعية اىل املرحلة اليت بعدها واليت 

له كل مسيت بالرأمسالية كان انتقاال حامسا فقد طرأ على شكل اإلنتاج حتول جذري طويت من خال

املراحل السابقة اليت تعرفنا عليها سابقا لتبدأ مرحلة جديدة سيطرت على العامل وال زالت تسيطر اىل 

 حد اآلن.
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 الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر المحاضرة الرابعة:

لقد عرفت أوربا حتوالت كبرية إثر أحداث اقتصادية هامة. بدأ كل ذلك من انتقال النظام 

إىل النظام الرأمسايل وصوال إىل أكرب حدث املتمثل يف الثورة الصناعية اليت ظهرت يف أوربا  االقطاعي

وحتديدا يف بريطانيا، وقد بينت هذه األحداث أن أغلب استنتاجات األفكار القدمية كأفكار 

يون من التجاريني والفيزيوقراطيني كانت جمانبة للصواب وبعيدة عن الواقع العلمي، حيث انطلق التجار 

أن الثروة تتمثل يف املعدن النفيس "الذهب والفضة" وأن مصدر هذه الثروة هي التجارة. كما أن 

للفيزيوقراطيون رأيا آخرا يف الثروة واعتربوا أن األرض مصدر للثروة وأن املنتجات الفالحية هي الثروة. 

ا سيحدث (وكان ذلك وبعد ذلك ظهرت احلاجة إىل مدرسة حتلل وتفسر وتعطي معىن ملا حدث ومل

مع بروز الصناعات اجلديدة وتطور املبادالت الدولية مث العالقات االقتصادية الدولية). فكانت نشأة 

مدرسة االقتصاد احلر اليت تعترب السند األساسي الذي بين عليه علم االقتصاد واحملدد لقوى التطور 

 االقتصادي واملفسر ملصادر القوة والثروة.  

 امل التي تزامنت مع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وتحديدا في بريطانيا:العو   -أوال

 يلي: تتمثل األحداث اليت تزامنت مع ظهور الثورة الصناعية فيما

 ات كل منسامهيف م العوامل الفكرية والسياسية خاصة تتمثلالعوامل الفكرية والسياسية:   -1

  .Diderotو ديدر  ، و J.J. Rousseauجون جاك روسو، Voltaire ريفولت

الفكر املطلق  واملتمثلة يف حرية ريةاحلإىل اعتناق فيها بأفكار جديدة دعا  ريفولتجاء  -

، وعليه اآلخروالرأي رأي الاليت أدت إىل فكرة الدميقراطية وهي سيادة الشعب واحرتام و 

 . فقد كان هلذه األفكار انعكاسات كبرية على احلياة االجتماعية والسياسية

أو  "العقالنية"جاء بفكرة فقد  "العقد االجتماعي"صاحب وهو  روسوأن  كما -

احللول املناسبة اختيار مث تتمثل يف عملية تقييم اليت ، و la rationalité" الرشادة"
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العقالنية ك ،قتصادياالطابع الذات املطروحة و لول احل وبشكل عقالين ضمن جمموعة من

وهو من دعاة املذهب احلر "دعوا  .املردوديةورفع ليف ختفيض التكا يف ةتمثلواملنتاج يف اإل

فالسوق هو الذي جيازي من أحسن العمل  املنتجني يعملون فإذا أخطأوا سيفلسون"،

للنجاح أو الفشل يف رئيسي فالسوق هو احملك الويقصي من أساء العمل والتقدير، وعليه 

االنسجام بني و دت إىل فكرة التوازن ركيزة النظام الرأمسايل الليربايل واليت أ واملشاريع، وه

 . الذي هو بدوره ركيزة النظام اللربايل النظام الطبيعيوهي اليت أنتجت نسان والطبيعة اإل

حرية املبادرة "اليت أدت إىل فكرة  "l’individualisme الفردانية"صاحب فكرة  ديدروأما  -

، فمىت توفرت للفرد حرية ضوعحيث أصبح الفرد هو املو  la liberté d’initiative ة"الفردي

الفعل سيبادر بالعمل والقيام مبشاريع اقتصادية فتتجسد على أرض الواقع أفكاره 

 .وتصوراته وحتقق رغباته

يُرى فيها اليت اعتمد عليها جيل الثورة الصناعية واليت كانت والسياسية هذه هي الركائز الفكرية 

خدمة وسعادة الفرد المادية لذا فاالقتصاد هدفه  ،املثل األعلى لسعادة الفرد ورفاهية الدولة

 .والمعنوية

 .بعاملني أساسينيترتبط العوامل االجتماعية العوامل االجتماعية:  -2

 زيادة عدد السكان: لقد تزايد عدد السكان يف بداية القرن الثامن عشر يف أوربا، -1

دى إىل ويرجع ذلك إىل حتسني الوضع الصحي ومقاومة األمراض املعدية، مما أ

 تقليص عدد الوفيات.

زيادة الطلب: إن زيادة الطلب على خمتلف املنتجات أدى إىل زيادة النشاطات  -2

، وباملثل إلنتاج الغذائيفزيادة الطلب على املواد الغذائية أدى إىل زيادة ا ،االقتصادية

تحسني ظروف على األلبسة أدى إىل تطور قطاع النسيج. كما أنه لالطلب  فإن زيادة

من خالل بناء السكنات أدى إىل تطور قطاع البناء وكذلك احلاجة للتنقل عيش ال
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(نقل األشخاص والبضائع عن طريق الرب والبحر  تطور وسائل النقلفقد أدى إىل 

ظروف العمل  تحتسنهذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تطورت و ، واجلو)

نتج  األجور ..). حتسنيوحتديد ساعات العمل، و ، مدفوعة األجر (كالعطل السنوية

ا ممعلى السلع واخلدمات وخاصة السلع الصناعية،  زيادة الطلب يف السوق عن ذلك

 .وبقوة إىل دفع عجلة النشاط االقتصادي إىل األمام كل ذلك  أدى

 العوامل الفنية والتقنية: -3

آلة ع ، كاخرتا اليت دفعت عجلة الثورة الصناعية إىل األمامهي االكتشافات واالخرتاعات تعترب 

صناعة احلديد والصلب باستعمال الفحم اليت أنتجت السكك احلديدية، انتاج الكهرباء، و النسيج، 

وكان لآللة البخارية يف استعمال القطارات كوسيلة للنقل، مث اكتشاف احملرك ..). كل ذلك كان 

 بفضل جمهودات جبارة وابتكارات علمية عرفها التاريخ.

 االستعمال العقالني للعمل: -4

هنري ما ميز الصناعة يف ذلك الوقت هو استعمال طرق جديدة يف العمل على يد كل من 

، الذين اقرتحوا التوزيع العقالين للعمل والتنبؤ عند اختاذ القرارات للحصول على أحسن تايلورو فايول

هو صاحب التنظيم العلمي للعمل، اقرتح العمل اآليل  تايلورمردودية للعمل، كان األمريكي 

تاج إنىل إيكانيكي لتقليص الوقت واملشقة وانتقال العامل من خالل حركة منظمة، مما أدى امل

 منتجات ذات االستهالك الواسع بأقل تكلفة.

 مظاهر ونتائج الثورة الصناعية:  -ثانيا

 مظاهر الثورة الصناعية: -1

لة ية واآلف اليدو رَ بفضل هذه االكتشافات واالخرتاعات حتسنت وسائل اإلنتاج وحتولت احلِ 

ىل صناعة متطورة ومن نتائج هذا التحسن حتسن اإلنتاج كما ونوعا وزيادة اإلنتاجية إالبسيطة 
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ىل ختفيض التكاليف وبالتايل ختفيض األسعار إقت املخصص لإلنتاج وكل ذلك أدى و وتقليص ال

ل ة يف جمايف املرافق العمومية وخاص وبصورة متوازية ومع تقدم الصناعة كان هناك تقدميا بارزا

 جانب هذا التقدم الذي يقود إىلالكتشاف الكبري خلط السكك احلديدية، حيث كان ااملواصالت 

ىل اخنفاض أسعار الشحن والنقل مما ساعد على إنشاء خطوط املواصالت أدت إىل السرعة يف إ

الصناعية  ثار الثورةآخر كما انعكست آىل إرسلة من مكان اخنفاض سعر التكلفة للسلع املنتجة وامل

حبيث استطاعت  تاتسعت وكرب قد األسواق الداخلية  ،على التجارة يف التبادل الداخلي واخلارجي

 اإلنتاج.الكبرية يف زيادة هذه الن تستوعب أ

سواقا جديدة للمنتجات، أاملستعمرات اليت أصبحت  18كما توسعت يف القرن الثامن عشر 

ولعل املثال التقليدي لذلك يتمثل يف زراعة القطن يف  ،وأصبحت كذلك مصدرا للمواد األولية والطاقة

 اد بريطانيا هلذا احملصول ليتم حتويله يف مصانعها ويعاد بيعه من جديد.  ري اهلند ومصر، حيث يتم است

 نتائج الثورة الصناعية والنظام االقتصادي الرأسمالي. -2

 (تكون فيه حرية املبادرة) الليربايلأفرزت الثورة الصناعية نظاما اقتصاديا جديدا أال وهو النظام 

منا هذا، منذ و يوهو النظام السائد إىل (نتيجة ضخامة رؤوس األموال)،  أو ما يسمى بالنظام الرأمسايل

يتميز هذا النظام حيث والذي أصبح نظام أحادي يهيمن على كل العامل (باستثناء دولتني)  18القرن 

 مبجموعة من اخلصائص.
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 النظام الرأسمالي مسة:المحاضرة الخا

عن طريق  اتلثرو ل هممجعو يف أوروبا التجار واحلرفيني  حدوث عملية الرتاكم لرأي املال لدى

ساهم بشكل كبري يف ظهور نظام آخر جديد مسي والنشاط احلريف، ممارستهم للنشاط التجاري 

بالرأمسالية التجارية، ة وأطلق ليها برتاكم الرأمسال اآليت من اجلار بالنظام الرأمسايل، جتلى يف أوىل مراحله 

لتعرف بعد ذلك أوروبا �ضة صناعية كبرية سامهت يف ظهور الشكل الثاين من الرأمسالية وهي 

الرأمسالية الصناعية، لتصل وبفضل التطور الكبري الذي شهده العامل ككل اىل آخر وأحدث أشكاهلا 

املالية واملصرفية القاعدة األساسية للنشاط  وهي الرأمسالية املالية واليت أصبحت فيها املؤسسات

النظام ا�يار النظام اجلديد الذي جاء بعد  إىل هذا يتم التطرقس عليهاالقتصادي العاملي. و 

 االقطاعي.

 متيز النظام الرأمسايل مبجموعة من اخلصائص:

 أوال: خصائص النظام الرأمسايل

 ثل فيما يلي:يتميز النظام الرأمسايل مبجموعة من اخلصائص وتتم

يف و  ،هي مسألة مقدسة وتشكل ركيزة النظام الرأمسايلالملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج:  -1

 إال أنظل هذا النظام يقوم القانون حبماية امللكية اخلاصة وكذلك حرية العمل والتصرف 

 مقيدة لتفادي بعض التجاوزات.قد تكون هذه احلرية 

ي مورد اقتصادي استعمال هذا املورد يف اك ألامليستطيع حرية اإلنتاج واالستهالك:  -2

ن صاحب قوة وأ ،املشاريع، وإنشاء ما يشاء من إنتاج ما يشاء من السلع واخلدمات

، كما أن صاحب الدخل يشرتي ما يريد ويدخر حنو املنة اليت يريدهاالعمل يوجهها 

 .ياملتبق
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االقتصادية، فالفرد يسعى  وهو احملرك واحلافز األساسي لسلوك األفراد يف احلياةالربع:  -3

لتعظيم الربح والعمال يسعون لزيادة أجورهم وصاحب امللكية يسعى لزيادة اإلجيار 

واملنتجون يسعون إىل رفع أسعار بضائعهم ومقابل كل ذلك يسعى املستهلكون كلهم إىل 

 احلصول على سلع أكرب وبأسعار منخفضة.

: إن حرية اإلنتاج واالستهالك لسوقالمنافسة والمكانة التي يحتلها المستهلك في ا -4

 تقودنا مباشرة إىل املنافسة يف السوق وان املستهلك هو امللك يف السوق.

السوق هو املكان الذي يلتقي فيه البائعون (العارضون) نظام األسواق واألسعار:  -5

واملشرتين (الطالبني)ففي السوق تتحدد األسعار استنادا إىل هذا العرض والطلب يف 

 ، يتم توزيع عوامل اإلنتاج بني القطاعات املختلفة فهو الذي حيدد من إنتاجه.السوق

الرأمسايل والشخص األساسي  لنظاملهو القلب النابض  ملقاولاالمستحدث (المقاول):  -6

املقاول ميلك رأس املال وله القدرة على قيادة املشروع وحسب ف، يف العملية اإلنتاجية

الشخص األساسي يف العملية اإلنتاجية وهو املبدع  املقاول هو"جون باتيست ساي" 

واملبتكر. فمن هو هذا املبدع االقتصادي؟ أحسن إجابة على هذا السؤال كانت 

لإلجابة  عناصر مخسة والذي اعتمد يف ذلك علىلالقتصادي النمساوي جوزيف مشبيرت 

  على السؤال، فاملبدع االقتصادي هو من:

 .ةالقائمنتجات نات على املحتسي لدخيصنع سلع جديدة أو ي -

 لتنظيم واإلنتاج والتسيري.يف ادخل طريقة جديدة وهو من ي -

 فتح أسواق جديدة.وهو من ي -

 بحث عن مصدر جديد أو بديل للمواد األولية.وهو من ي -

 دخل تكنولوجيا جديدة.وهو من ي -

ذان ينحصر دون الدولة يف تأمني النظام العام واالستقرار اللعدم التدخل الحكومي:  -7

يسمحان مبمارسة احلريات املذكورة سابقا، إال أننا جند يف الواقع أن هناك تدخل من قبل 
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الدولة يف احلياة االقتصادية ووجود ذلك العتبارات أساسية وهامة وذلك لتأمني النمو 

والتشغيل وحماربة التضخم، كما تتدخل الدولة أيضا يف حالة األزمات االقتصادية املالية  

 م.1929لك االقتصادي "جو مينارد كينز" عندما حدثت أزمة كما يقر ذ

عصر الثورة  بدايةإن وجود املنافسة واملضاربة بني املستحدثني يف : يالتطور التكنولوج

تكاليف إنتاجها بإدخاهلا عناصر  الصناعية أدى هبم إىل العمل جبهد كبري لتحسني املنتجات وختفيض

افسة بعرض السلع بأرخص سعر، لقد أصبح التقدم التقين واآليل آلية جديدة ليستطيع أن يتحصل املن

 من أهم مميزات هذا النظام.

 :1929 األزمة االقتصادية العالميةهيمنة الدول الرأسمالية قبل ثانيا: 

انتهاء مرحلة التوسع  1929مثلت سنة الرفاهية االقتصادية (الرخاء واالزدهار):  -1

من الواليات املتحدة األمريكية  1922نطلق منذ االقتصادي الكبري والشامل والذي ا

 19وعرفت هذه املرحلة حتوالت جديرة متثلت يف إنشاء قاعدة صناعية ثانية يف القرن 

حيث أكدت هذه الدول سيطرهتا وهيمنتها على باقي دول العامل ولقد اعتمدت الثورة 

 الصناعية الثانية على عناصر أساسية.

 أسس سياسة التصنيع -

 سس السياسة التصنيعية يف ثالث عناصر أساسية:متثلت أ

 حيث عرفت عملية اإلنتاج الصناعي حتوالت جذرية بفضل:االكتشافات التقنية:   -1

استعمال الطاقات اجلديدة كتوليد الكهرباء، وإنتاج النفط الذي أصبح ينافس استعمال الفحم 

 يف مجيع قطاعات التصنيع.

 ادخال احملرك عوض اآللة البخارية. -
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الستعمال العقالين للعمل خاصة يف أمريكا، حيث استطاع التفوق التقين أن يعتمد على ا -

والعمل وفق سلسلة اليت حققت انتاجا كبريا ،  Taylorالنظرية اإلنتاجية اجلديدة املعروفة باسم

بتكاليف منخفضة نتيجة رفع انتاجية العمل وتقليص الوقت واملشقة، وهذا ما شهده قطاع 

 رات.تصنيع السيا

لوال تدعيم متركز املؤسسات الكربى ملا أمكن أن نتكلم التمركز المالي والصناعي:  -2

عن التحوالت التكنولوجية ألن التمركز سهل تضاعف األرباح مما أدى إىل االستثمارات وتوسيع 

املنشآت االنتاجية فكان متركز أفقي واندماج أفقي وعمودي مما قلص املنافسة وحافظ على 

  .ح يف مستوى الئق (مناسب)، وحدث هذا التمركز على مستوى وطين والدويلاألربا 

على املستوى الوطين: حركات التمركز متيزت بتقوية املؤسسات اليت أقيمت قبل احلرب العاملية  -

 .يف فرنسا Renault ويف بريطانيا هناك شركات أخرى كما هي موجودة Ford الثانية مثل شركة

 تضاعف عدد االحتادات االحتكارية والتجمعات.على املستوى الدويل:  -

للمحافظة على االستقرار النقدي الدويل استطاعت إصالح العالقات الدولية:  -3

معة يف مؤمتر "جينوا" أن حتدد نظام الصرف بالذهب من أجل استقرار العمالت تالدول اجمل

 1929ملسيطرة يف سنة األوروبية ولتوفري سيولة عاملية فظهرت عمالت قوية وهي العمالت ا

 واملتمثلة يف:

 م.1900غ ذهب منذ 1.5الدوالر األمريكي كانت قيمته تتحدد بـ   -

 م.1925غ ذهب منذ 7.988اجلنيه االسرتليين (العملة الربيطانية) كان يتحدد بـ  -

 م.1928غ من الذهب سنة 0.065الفرنك الفرنسي كان يتحدد بـ  -

ن التبعية واهليمنة فبدأ احلديث عن دول املركز م وصل العامل إىل حالته م1929ففي سنة 

ودول احمليط، وكانت املستعمرات كمناطق لتوفري كل ما حتتاج إليه الشركات الرأمسالية من مواد أولية 

(النب، املوز، القطن، احلرير...). ويف نفس الوقت تعمل هذه الشركات على توسيع الزراعة الضرورية 

اب الزراعة املعيشة اليت تشكل أساس النمط االستهالكي هلذه البلدان لصناعتها واستغالهلا على حس
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ويف نفس الوقت حتولت هذه البلدان التابعة إىل سوق لتصريف املنتجات املصنعة من قبل الشركات 

 املسيطرة.

 ظهور فضاءات للمجمعات االستهالكية:ثالثا: 

أمريكا برزت هذه الدولة كقوة عاملية  تفوق الواليات املتحدة االمريكية بعد العزلة اليت عرفتها

 .ومهيمنة على املستوى املايل واالقتصادي مسيطرة

 على املستوى املايل: -

ىل عملة قوية على حساب إ ألمريكي) حتول الدوالر ا1918-1914(األوىل منذ احلرب العاملية 

ىل عملة احتياط إ األمريكي حتول الدوالركما  ،العمالت األوربية اليت تراجعت واخنفضت قيمتها

(االستثمار األجنيب  ستثمارات اخلارجيةاالىل تطور إلدوالر األمريكي أدى ل قو فتهذا ال .عاملية

مريكية وانتشرت يف مرات بعد بريطانيا، كما زاد عدد فروع البنوك األ 5 ب املباشر) اليت تضاعفت

املتحدة األمريكية يف  بلغت االستثمارات للوالياتوبذلك  ،مرة 200 اخلارج وتضاعف عددها ب

  .%18ويف أوربا ب  %27ويف كندا ب  %47أمريكا الالتينية ما يقارب 

 على املستوى االقتصادي: -

كانت سنوات العشرينات وسنوات االزدهار وهو عهد اإلنتاج واالستهالك الواسع، فتحول 

انتهجت الطريق النمط األمريكي للتنمية كنموذج  فعال ورائد أعجبت به الدول األوربية حيث 

يف سنة  %73األمريكي للعيش، فاخنفضت أسعار السلع  نتيجة ارتفاع  اإلنتاجية اليت زادت ب 

وتطورت وسائل التوزيع املتعددة  واحلديثة بفضل اإلشهار كما انتشرت  وسائل  1919مقارنة ب 1929

  %50،  1929سنة  جديدة للتمويل االستهالك العائلي بواسطة انتشار القرض االستهالكي حيث يف

من أجهزة املذياع مت بيعها بالقرض االستهالكي % 70من السيارات و %60من اآلالت الكهر منزلية و

ولعل القطاعات اليت  عرفت تطورا هائال وقياسيا هو قطاع البناء القطاعات املرتبطة كبناء ناطحات 

 السحاب. 
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صة وهي رمز للرفاهية حيث بلغ إنتاج السيارات لقد جتلت الرفاهية األمريكية يف صناعة السيارات اخلا

مليون منصب شغل حيث أصبحت سيارة واحدة  40ألف سيارة، ووفرت  300مليون و 5، 1929يف 

 فرد. 40أفراد بينما يف بريطانيا وفرنسا سيارة لكل  5لكل 

من  %50من الكهرباء و% 40وبفضل التطور السريع يف اهلياكل القاعدية، أصبحت أمريكا تنتج 

من النفط من اإلنتاج العاملي وعليه فقد ارتفع املستوى العام للمداخيل  %70احلديد والصلب و

أيام يف األسبوع) كما تطور نظام العطل السنوية  05واخنفضت ساعات العمل (حيث أصبح العمل 

 املدفوعة األجر. 

 :التطور االقتصادي في أوروبارابعا: 

 القوة العسكرية األملانية: -

خروج أملانيا منهزمة من احلرب وما ترتب عنه من جتريدها من جزء من أراضيها وإلزامها  رغم 

من اإلنتاج  %12ثاين دولة صناعية بإنتاجها الذي بلغ  1929بدفع خسائر احلرب أصبحت أملانيا يف 

يماوية الصناعي العاملي. وقد اكتسبت أملانيا قوهتا باخلصوص من جمال الصناعة الثقيلة والصناعة الك

 اليت منحتها املرتبة األوىل عامليا.

 الصعوبات الربيطانية: -

العشرينات برتاجع الصناعات اليت برزت فيها بريطانية (استخراج الفحم، متيزت سنوات   

صناعات احلديد والطلب، النسيج، بناء السفن) واليت شكلت القوة الربيطانية يف �اية القرن التاسع 

صناعي جتلى يف تسجيل بريطانيا أخفض معدل منو صناعي من الدول عشر، إال أن التأخر ال

 %20-الصناعية والذي يرجع بصفة أساسية إىل اخنفاض القيمة احلقيقية للصادرات واليت قدرت ب 

 ).1929-1913من (
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 الوضع االقتصادي يف فرنسا:  -

ية للتصنيع بقيت عرفت فرنسا ازدواجية اقتصادية فإىل جانب مشاركة فرنسا يف احلركات العامل

تعاين من وعود قطاعات اقتصادية قدمية وتقليدية مل تساير عصر التصنيع أمام وجود قطاعات 

صناعية حديثة وهذا ما أمث على مسار التطور السريع لالقتصاد الفرنسي ومن أسباب هذا التأخر 

 أيضا:

ة عن اخنفاض الوالدات حيث متيزت بالشيخوخة الناجت التشكيلة اهلرمية الدميوغرافية لفرنسا:

من العدد  %7ماليني مهاجر وهم ميثلون  3وحتسني الوضع الصحي مما جعلها تلجأ إىل توظيف 

 اإلمجايل للسكان.

تعاين فرنسا أيضا من ظاهرة اإلرث القدمي الذي أصبح عبئا على اقتصادها فارتفع عدد امللكيات 

ة من الدعم املايل ومل تتمكن من إدخال الزراعية الفدية الصفرية واجلريئة، حيث أصبحت حمروم

 التقنيات احلديثة لإلنتاج عدم تكيف اهلياكل القاعدية التقليدية مع شروط عصرنة االقتصاد.

 

 

 

 

 

 

 

 



صاديةجلطي غامل                                                       حماضرات يف تاريخ الوقائع االقتد.   
 

39 
 

 :1929األزمة االقتصادية العالمية المحاضرة السادسة: 

 التفسير النظري لألزمة:أوال: 

قتصادية العامة مرتبطة بالعرض والطلب يتفق عدد كثري من االقتصاديني على أن األزمة اال

 ويعتربو�ا.

 حالة من اختالل التوازن:-1

 بلوغ األليات القدمية لدرجة من التشبع وعدم الفعالية.-2

األزمة هي عبارة عن حادثة يف املارس االقتصادي الذي يؤدي إىل سقوط املؤسسات  -3

هرة و غري املنتجني مما يؤدي إىل الطفيلية اليت نشأت بصورة فوضوية وتوقيف العمال غري امل

جوزيف إفالسهم مما يستدعي إرساء قواعد جديدة واستثمارات جديدة ففي هذا السياق يقول 

إن األزمة هي قطيعة ملرحلة، مرحلة النمو االقتصادي الرأمسايل والتطور التكنلوجي    شون بيتر

هذا ا�يار خالق وإجيايب) كما ترى السريع لتظهري هذا النظام وحبثه من جديد على أسس متينة (ف

البعض االخر أنسبب األزمة هو االزدهار ويفسر األزمة أنه انتقاالت الوضع أمر عادي وطبيعي، 

إىل كاس) واملرحلة املمتدة بني  7كس،من -3فهي عبارة عن دورات جتدد بصفة منتظمة (من 

 وتشمل كل حلقة أربعة أطوار:  لحلقةأزمة أخرى تسمى ا

 وهي مرحلة االزهار. النهوض:النمو و 

 بلغ درجة النضج والتشبع. حيث االقتصاد: مرحلة النضج

 .واملتمثل يف اخنفاض النشاط االقتصادي الركود والكساد:

ع القدرة الشرائية، كما اعترب بعض االقتصاديني أن حيث تزداد االستثمارات ويرتف: االنتعاش

 األزمة عبارة عن خلل تقين وتنظيمي.
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 : أسباب حدوث األزمةثانيا: 

كان املنتجون يف عهد مرحلة االزدهار وينتجون دون مراعاة الطلب فأصبح من الصعب 

 تصريف السلع اخلدمات بسبب ارتفاع درجة التشبع يف األسواق الداخلية واخلارجية:

حدث يف األسواق الداخلية يف أن اخنفضت بعض مداخيل الفئات املهنية كاملزارعني وعمال 

 .%62ت ويف املقابل وصلت لنسبة زيادة األرباح لرجال األعمال ب الشركا

أما اخلارجية فبدأ اإلنتاج املعد للتصدير تناقص ألن البلدان األوروبية خفضت مشرتياهتا 

 وحتولت هذه البلدان إىل منتجة ومنافسة.

 كما ميكن إضافة املعطيات التالية إىل ظروف األسواق الداخلية:

 لقروض:   اإلفراط في منح ا -

امتدت الرفاهية االقتصادية يف أمريكا على تعميم واقتناء السلع واخلدمات بواسطة القروض 

وهو يف العبارة عن الشراء ألجل (استهالك الدخل قبل احلصول عليه) فتطورت القدرات الشرائية 

تلة من الك %90بشكل اصطناعي وصاحبها انتشار مفرط يف استعمال الشكايات اليت وصلت إىل 

 املايل. النقدية املتداولة وقد عرقلت هذه الظاهرة قانونا الفرض والطلب بإحداث التضخم

 المضاربة في البورصة: -

رتفاعا كبريا يف معدالت االستثمار مما شجع يف إنشاء عدد كبري من شركات عرفت أمريكا ا

 1929ل تسريت سنة املسامهة فارتفاع رؤوس أمواهلا أدى إىل مضاعفة أصول األسهم يف بورصة وو 

مليون دوالر مما دفع فئة كبرية من اجملتمع األمريكي  90ميالدي ولذلك فقد بلغ رأس مال البورصة 

أمريكي رغم أن عدد كبري منهم مل يتوفر لديه  500ولتعامل مع البورصة حيث بلغ عددهم مليون و



صاديةجلطي غامل                                                       حماضرات يف تاريخ الوقائع االقتد.   
 

41 
 

ة اإلمجالية للصقات أدى هذا من القم 5/4م وهو ما يعادل  85سيولة نقدية كافية وقد بلغت الديون 

 .الوضع إىل ما يلي

 ارتفاع قيمة األسهم حيث هذه القيمة ال متثل القيمة احلقيقية لألوراق املالية.

 مخاطر االقتراض:   -

أصحاب األسهم مل يكونوا مالكني إال نسبة قليلة من قيمة السهم بينما الباقي كان عبارة عن 

 حتصل عليها السماسرة.التزامات إقطة البنوك يف شكل فروض 

ا�يار أسعار األسهم يكون ال�يار األسهم سلسلة من االثار السلبية على املضاربني الذين مل 

 23مليون سهم يف يوم واحد وهو يوم األربعاء  13تعد لديهم سيولة كافية لتغطية ديو�م حيث مت بيع 

 األوساط املالية مما جعل الصحافة مما أدى إىل أن يوم اخلميس ا�ارت بشكل كبري يف 1929أكتوبر 

دقائق وا�ار مؤشر  10يف أقل من  %15تتكلم  عن اخلميس األسود، وقد سجل اخنفاض األسهم  

الذي يضم جمموعة من الشركات عندما حاول اجلميع بيع ما لديهم من األسهم %   8داو جونس ب 

إىل أقصى حدهلا، وقد توالت يف وقت واحد ومت لديهم من يرغب يف الشراء اخنفضت األسعار 

اال�يارات لتشمل كل القطاعات االقتصادية لتعم األزمة بعد ذلك االقتصاد الوطين بكامله لتصل إىل 

 .أوروبا

 نتائج األزمة وأساليب مواجهتهاثالثا: 

 يفاخنفاض  ،إفالس ،بطالةكثرية من اقتصادية  و اجتماعية  اآثار  مألزمة الكساد العظي نلقد كا

املصارف  الرأمسايل حيث أفلست صف بالنظامتع ناليت كادت أو  األرباحو ر و اخنفاض يف األج ،اإلنتاج

 قلص مما األسعار وتراجع االستهالك اخنفاض بسبب والزراعي الصناعي وا�ار معها اإلنتاج والبنوك

اما من ملدن. اجلوع والفقر واهلجرة من القرى واألرياف اىل ا انتشار يف وساهم العاملية، املبادالت من

الناحية السياسية فقد أسهمت هذه األزمة يف وصول األنظمة الديكتاتورية اىل احلكم يف بعض الدول 
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األوروبية كالنازية يف أملانيا والفاشية يف إيطاليا، وبالتايل ميكن اعتبار هذه األزمة سببا من أسباب 

 اندالع احلرب العاملية الثانية.

ج من تداعيات هذه األزمة أو التخفيف على األقل من حدهتا، وكمحاولة من السلطات للخرو 

 حدة وختفيض النمو عجلة ودفع األزمة آثار ملواجهة الدول خمتلف من االقتصادية السياسات نشطت

 صورا كثرية سنتناول منها: القومية السياسات لتلك وكان البطالة

 األمركي مريكية يف عهد الرئيساليت مت تدبريها يف الواليات املتحدة األ "الخطة الجديدة" -

 يلي: واليت نصت على ما "روزفلت"

 تقدمي الدولة للسيولة املالية للبنوك. -

 ختفيض قيمة الدوالر األمريكي. -

 ختفيض الفوائد على القروض املالية. -

 فالحني هبدف اسرتجاع أراضيهم املصادرة.الدعم الدولة  -

 وضع حد أدىن لألجور يف القطاع الصناعي. -

 الرسوم اجلمركية على الصادرات هبدف التخلص من فائض االنتاج.ختفيض  -

 التأمني على البطالة والتقاعد وتقدمي املساعدات لدوي االحتياجات اخلاصة. -

 تشييد السدود واجلسور هبدف تشغيل العاطلني. -

الكساد  أزمةبرهنت خالل هذه األزمة حيث "كينز" وميكننا أيضا أن ننوه اىل الدور الذي لعبه 

تدخل الدولة يف  وعدمعلى وجود خلل يف النظريات الكالسيكية اليت تدعو اىل حرية التجارية 

 حريةدعت اىل نبذ سياسة  واليتالنظرية الكينزية  وظهرتالتلقائي،  والتوازناالقتصادي  النشاط

 كواالستهالاألنشطة االقتصادية واالنفاق كما متارس االدخار  التجارة وضرورة تدخل الدولة يف

العرض، الطلب هو الذي خيلق باعتبار  وذلك خللق الطلب الفعال، وتكون هلا سياسة نقدية مدروسة

 .الكليالبداية هي الطلب الكلي وليس العرض  فنقطة
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 :وعليه ميكن الوصول إىل اخلالصة التالية

عامل تأثرت معظم دول الحيث  ختطت األزمة االقتصادية حدود الواليات املتحدة األمريكية لقد

، وذلك نتيجة ترابط 1933 غاية إىل 1929عاملية واليت امتدت من لتصبح األزمة هذه جراء 

درجة بعض، حيث كان التأثري متفاوتا بني الدول حسب قوهتا وضعفها و باالقتصاد العاملي ببعضه 

عمها االحتاد ارتباط كل دولة منها باالقتصاد العاملي. وجتدر اإلشارة هنا أن الدول االشرتاكية اليت تز 

حبكم طبيعة النظام االقتصادي املتبع والقائم على بشكل مباشر السوفيايت مل متسها تداعيات األزمة 

 أساس التخطيط وتدخل الدولة يف تسيري الشؤون االقتصادية.
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 :النظام االشتراكيالمحاضرة السابعة: 

الل النظرة اجلماعية على كمذاهب ومدارس خمتلفة (تعمل على إح  18ظهرت يف القرن 

 الفردية اليت قام عليها النظام الرأمسايل) واملتمثل يف تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية.

 مرت االشرتاكية مبرحلتني أساسيتني يف نشأهتا:

مرحلة االشرتاكية املثالية: منذ أفالطون حيث كان حيلم بتكوين جمتمع مثايل يعيش فيه الناس  -1

ه األفكار يف أذهان الكثري من الفالسفة واملفكرين عرب العصور، حىت سواسية. وظلت هذ

 لتدخل االشرتاكية العلمية. 19القرن 

االشرتاكية العلمية: من خالل كارل ماركس، الذي وضع أسس االشرتاكية العلمية اليت هتدف  -2

أمسايل، إىل تعويض مبدأ الرأمسالية ساند يف ذلك االضطهاد للطبقة الشغيلة يف النظام الر 

حيث ظهرت كرد فعل للتناقضات والسلبيات اليت أفرزها النظام الرأمسايل، كانعدام 

 املساواة وبروز فئتني خمتلفتني يف اجملتمع هيمن فيها مذهب االقتصاد احلر.

بروسيا، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت  1917أكتوبر  25طبق هذا النظام منذ 

ي يف االحتاد السوفيايت مث انتقلت إىل مناطق االشرتاكية نظام اقتصادي سياسي واجتماع

 أخرى بعد احلرب االملية الثانية وما أصبح يطلق عليه باملعسكر االشرتاكي.

: هو جمموعة من النظريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعريف النظام االشتراكي-1

وتكافؤ الفرص لدى اجلميع وهو اليت تتمركز على امللكية اجلماعية ملصادر الثروة ووسائل اإلنتاج 

يهدف إىل حتقيق العدالة االجتماعية بني أفراد اجملتمع، وهو النظام الذي يتميز الدولة لعوامل اإلنتاج 

 (امللكية اجلماعية) واختاذ القرارات، مع جهاز ختطيط مركزي. 

صادية رسم يعتمد النظام االشرتاكي على أسلوب التخطيط املركزي والشامل يف اإلدارة االقت

 األهداف وحصر املوارد.
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 يتم التخطيط بالشمولية واملركزية واإللزامية.

 .)ورها يف العملية اإلنتاجية والتوزيعدهيمنة الدولة على االقتصاد. (

 النظام االشتراكي: أسس-2

 عدة أسس وخصائص للنظام االشرتاكي

 امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج.  -1

 تخطيط بدال من جهاز األسعار أو األسوق).التخطيط املركزي (جهاز ال -2

 عدم وجود املنافسة التجارية. -3

 إشباع احلاجات اجلماعية (كل حسب طاقته وكل حسب حاجته) -4

   .عيوب النظام الرأس االشتراكي -3

فقد الفرد حريته يف اختيار النشاط االقتصادي ويف التملك، ويف  انعدام الحرية الفردية: -

وأصبحت كل هذه األشياء تقرر من قبل اجلهاز  يت يستهلكهااختيار السلع واخلدمات ال

 .املركزي للتخطيط

نتيجة إمهال احلوافز املادية إذ من غري املتوقع أن يبذل الفرد بصفته  انخفاض إنتاجية العامل: -

 .أجل زيادة اإلنتاج وختفيض التكاليف جريا عند الدولة قصارى جهده منأ

ملركزية يضفي على العملية التخطيطية درجة عالية من عدم إن مبدأ ا :المفرطة البيروقراطية -

وهذا باإلضافة اىل التعقيدات الروتينية وتعطيل الكثري من اإلجراءات، املرونة والبريوقراطية، 

 .لتدين مستويات اإلنتاجية يؤدي بدوره

تؤدي مركزية التخطيط  عدم كفاءة أسلوب التخطيط المركزي إلدارة االقتصاد القومي: -

الطارئة يف احلياة االقتصادية وخاصة اليت يصعب  دم قدرة االقتصاد على مواجهة التغرياتلع
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، كما تؤدي اىل تضييع الكثري من الفرص نتيجة مواجهة سريعة وفاعلةومواجهتها التنبؤ هبا 

 البطء يف اختاذ القرارات.

 وعليه ميكن الوصول إىل اخلالصة التالية:

رغم لكية وسائل اإلنتاج وكيفية توزيع الناتج القومي احملقق، و جوهر االشرتاكية يتعلق مب إن

وجود الكثري من  مت التأكد منملبادئ ذه عن التطبيق العملي هلاملبادئ اليت يقوم ليها هذا النظام، ف

العيوب حيث يف أواخر القرن العشرين ا�ارت العديد من الدول االشرتاكية بسبب طغيان العيوب 

ثبت النظام االشرتاكي فشله على املستوى اإلنساين ألنه قضى على احلريات وكرامة على املزايا فقد أ

أصبحت العدالة يف التوزيع أمر مستحيل أما على املستوى االقتصادي فوأباد أصول األفراد،  إلنسانا

 وحل حمله االستغالل الكامل.
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 دي الدوليالنظام النقمؤسسات و  بريتن وودز مؤتمرالمحاصرة الثامنة: 

ملا بعد احلرب العاملية الثانية يف برينت وودز يف نيوهامشر يف وضع أساس النظام النقدي الدويل 

ن يفهم على حنو أفضل باعتباره أبواسطة الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة. وميكن  1944

لدويل اليت سادت بعد احلرب العاملية ملنع تكرار الظروف الفوضوية يف التجارة الدولية والتمويل ا ةحماول

ىل انشاء الصندوق النقدي الدويل ملراقبة اتباع األقطار جملموعة متفق إاألوىل، وقد دعا النظام اجلديد 

عليها من القواعد يف سلوكها املتعلقة بالتجارة الدولية والتحويل الدويل وكذلك لوضع تسهيالت 

تة يف ميزان املدفوعات، وقد استمر نظام برتن وودز حىت سنة افرتاضيه لألقطار اليت تواجه عجوز مؤق

 عندما ا�ار. 1971

 مؤتمر بريتن وودز -1

دولة يف فندق بغابات "برينت  44باجتماع  1944يوليو  01انعقد مؤمتر "برينت وودز" يف 

 "هنري وايت"وودز "يف والية "نيوهامشري" األمريكية، وكان كل من االقتصادي األمريكي 

مهندسا هذا املؤمتر والذي انعقد إلجياد نظام اقتصادي "جون مينارد كينز" تصادي الربيطاين واالق

 عاملي جديد ينظم العالقات االقتصادية بني دول العامل.

كانت حتاول فيه بريطانيا انشاء بنك دويل يقوم بطرح عملة   كينزبقيادة  المشروع البريطاني: -

دول العامل بربط عملتها احمللية هبا، ويديرها  ، حيث تقوم « Bancor »دولية أمساها 

 البنك حمددا املعروض من النقود على املستوى العاملي.

طرحت فيه الواليات املتحدة األمريكية الدوالر   هينري وايتبقيادة  المشروع األمريكي: -

كعملة احتياطية مربوطة بالذهب، حيث يلتزم الفيدرايل األمريكي بتحويل الدوالرات اىل 

 ذهب ألي بنك مركزي ويف أي وقت.

وحبكم تفوق الواليات املتحدة األمريكية اقتصاديا وعسكريا على مجيع الدول خاصة بعد 

وأصبح من املمكن  اتفاقية بريتن وودزاحلرب العاملية الثانية، جنح املشروع األمريكي وأصبح يسمى 
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صرف العملة احمللية ألي دولة  ألي دولة حتويل الدوالر اىل ذهب حبسب االتفاقية، وحيدد سعر

 دوالرا لكل أونصة من الذهب. 35بالدوالر أو الذهب على أن يكون 

 أهداف مؤتمر بريتن وودز -

 حاول هذا املؤمتر حتقيق األهداف التالية:

ضمان حرية التحويل بني عمالت الدول املختلفة، ووضع نظام ألسعار الصرف مينع التقلبات  -

 العنيفة فيما بينها.

 مل على استقرار أسعار الصرف.الع -

 توفري السيولة الدولية بالنظر يف موضوع االحتياطات الدولية. -

 حتقيق التوازن يف موازين مدفوعات الدول. -

اإلدارة الدولية للنظام النقدي العاملي اجلديد عن طريق انشاء مركز نقدي دويل مسي بصندوق  -

 النقد الدويل.

 الدولية. إزالة كافة املعوقات أمام التجارة -

 انشاء هيئة ثانية هي البنك الدويل لإلنشاء والتعمري. -

 انهيار نظام بريتن وودز -

ن الفائض املستمر يف موازين التجارة الذي متتعت به الدول األوروبية مع �اية اخلمسينات إ

ى املسرح والستينات، أدى هبذه الدول اىل طلب املقابل الذهيب، ومع تزايد القوة االقتصادية لليابان عل

يف فقدان احتياطاهتا الذهبية، أعلن الرئيس األمريكي الدويل، وعدم رغبة الواليات املتحدة األمريكية 

، وقف قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب. ومنذ تلك 1971يف خطاب شهري له عام  نيكسون

الت متاما اللحظة اختفى األساس الذي استند إليه هذا النظام وألغيت آلية ثبات سعر صرف العم

من الناحية العملية، وبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة التعومي اليت تعين ترك سعر صرف العملة 

 يتحدد حبرية وفق آلية العرض والطلب يف األسواق.
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 وميكن تلخيص أهم أسباب فشل وا�يار هذه االتفاقية يف النقاط التالية:

حدة وهي الدوالر وهذا يعين أن عاىن النظام من مشكل رئيسي وهو ارتكازه على عملة وا -

استقرار النظام ككل متوقف على استقرار الدوالر فحدوث أي هزة فيه سوف تنعكس على 

 .النظام ككل

مل يأخذ النظام النقدي اجلديد يف احلسبان تزايد أمهية العمالت األخرى كالني الياباين   -

  والعمالت األوروبية.

يت يتحقق فيها التوازن يف ميزان املدفوعات األمريكي، ألنه تتوقف الثقة بالدوالر على احلالة ال  -

يؤدي اىل تثبيت حجم السيولة الدولية، ولكن عند حصول عجز يف هذا امليزان فسوف يؤدي 

إىل توفري سيولة دولية كافية، ولكنه يؤدي إىل إهدار الثقة يف العملة الوسيطة وحتويلها إىل 

 .ذهب

 بريتن وودز مؤسسات -2

A- الدولي صندوق النقد 

يعترب صندوق النقد الدويل احدى املؤسسات االقتصادية املكونة للنظام االقتصادي العاملي، 

، 1944منذ بدأ يتكون مع �اية احلرب العاملية الثانية مع توقيع اتفاقية "برينت وودز" يف صيف عام 

 :وميكن التعرف على هذه املؤسسة وأهدافها ومهامها ومواردها على النحو التايل

 تعريف ونشأة صندوق النقد الدولي  -

"صندوق النقد الدويل هو املؤسسة العاملية النقدية اليت تقوم على إدارة النظام النقدي الدويل، 

وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق االستقرار وعالج العجز املؤقت يف موازين مدفوعات 

مبوجب اتفاقية برينت وودز املوقعة يف  1945ديسمرب  25وقد أنشئ يف الدول األعضاء فيه".

، وبلغ عدد 1947دولة، وباشر عمله يف مارس  29، وقد بلغ عدد الدول املوقعة عليه 1944

 دولة. 190الدول األعضاء فيه حاليا 
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ويتكون اهليكل التنظيمي له من مدير وجملس املديرين وجملس احملافظني، حيث أن هذا األخري 

صندوق يتكون من حمافظ من كل دولة عضو (يكون اما وزير املالية أو حمافظ هو السلطة العليا يف ال

البنك املركزي)، وجيتمع هذا اجمللس كل سنة ليبحث نشاط الصندوق وينتخب جملس املديرين (اجمللس 

التنفيذي) كل سنتني، ويتكون جملس املديرين من ستة أعضاء ممثلني للدول األعضاء صاحبة أكرب 

 %20دوق، وعلى رأس هذه الدول الواليات املتحدة األمريكية اليت تنفرد حبوايل احلصص يف الصن

من رأمساله. ويقوم جملس املديرين باختيار املدير العام ينتخب كل مخس  %20من القوة التصويتية و

 سنوات قابلة للتجديد.

 أهداف ووظائف صندوق النقد الدولي -

 حتقيق األهداف التالية:قام صندوق النقد الدويل عند تأسيسه على 

 تعزيز التعاون النقدي الدويل مبا يكفل حتقيق االستقرار النقدي وسعر الصرف. -

توسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على زيادهتا وتنشيطها وتسهيل ودفع عجلة النمو  -

 للتجارة العاملية.

 تقليل درجة االختالل يف موازين املدفوعات وتقليص مدى هذا االختالل. -

 جتنب التخفيض التنافسي لقيم العمالت. -

 ولكي حيقق الصندوق أهدافه، جيب أن يقوم بالوظائف واملهام املوكلة اليه وهي:

: الغرض منها متويل العجز املؤقت يف موازين مدفوعات الدول األعضاء الوظيفة التمويلية -

راءات تقييدية ومينح بإتاحة املوارد الالزمة لتمكنهم من تصحيح االختالل دون اللجوء اىل إج

لذلك قروضا قصرية ومتوسطة األجل. كما يعمل على توفري السيولة الالزمة لتسوية 

املدفوعات الدولية من خالل زيادة االحتياطات الدولية وقد ابتدع من أجل ذلك ما تسمى 

 بـ "حقوق السحب اخلاصة".
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ية اليت جيوز للدولة العضو : يقوم فيها الصندوق باقرتاح السياسات التصحيحالوظيفة الفنية -

اتباعها وتطبيقها لتحقيق التوازن اخلارجي واملرتبط بتحقيق التوازن الداخلي. كما يقوم بتقدمي 

املشورة للدولة العضو كذلك تدريب املختصني من أجل حل املشاكل النقدية ومساعدهتم 

 على اتباع السياسات االقتصادية املناسبة لذلك.

 لصندوقالموارد المالية ل -

حيصل صندوق النقد الدويل على موارده املالية أساسا من اكتتاب حصص األعضاء فيه (عند 

كما بإمكانه االقرتاض من الدول ذات الفائض أو اهليئات املالية الستكمال موارده االنضمام اليه)،  

ليها جراء بيعه وقدراته التمويلية من مساعدة أعضائه، هذا إضافة للموارد اليت من املمكن احلصول ع

الحتياطات الذهب املوجودة لديه، كما حيصل الصندوق على فوائد ورسوم نظري استعمال موارده، 

وسنوضح يف الفقرة  "وجترى هذه املعامالت بالعملة اخلاصة بالصندوق وهي "حقوق السحب اخلاصة

 املوالية ماذا تعين كلمة حقوق السحب اخلاصة.

 السحب على موارد الصندوق -

حصة كل عضو يف رأمسال الصندوق حقوقه يف السحب على موارده، ويأخذ جلوء  حتدد

أصل "األعضاء اىل موارد الصندوق الصورة الرئيسية تعرف حبقوق السحب اخلاصة وهي عبارة عن 

، ليصبح مكمال لألصول 1969احتياطي (عملة دفرتية) دويل استحدثه صندوق النقد الدويل سنة 

غراما من  0.888891ان األعضاء، كانت تقدر قيمته يف البداية مبا يساوي الرمسية اخلاصة بالبلد

الذهب النقي وهو ما كان يعادل دوالرا أمريكيا واحدا، وبعد ا�يار برينت وودز أعيد حتديد قيمتها 

بسلة من العمالت (الدوالر األمريكي، اليورو، الني الياباين، اليوان الصيين، واجلنيه اإلسرتليين)، 

اجع هذه السلة كل مخس سنوات للتأكد من أن العمالت الداخلة يف السلة هي املستعملة يف وتر 

 املبادالت الدولية وأن قيمتها ووز�ا تعكس أمهيتها يف األنظمة املالية والتجارية".

ومن حق كل دولة عضو اللجوء اىل الصندوق لالقرتاض من عمالت الدول األخرى، ويتم 

ولة العضو لعمالت الدول اليت حتتاج اليها مقابل الذهب أو مقابل مقدار ذلك عن طريق شراء الد
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من  %200من عملتها الوطنية على أن ال يتجاوز رصيد الصندوق من عملة العضو املقرتض عن 

 حصته.

ويف األخري ميكن القول أن معظم القروض والتسهيالت املمنوحة من طرف الصندوق موجهة 

حقوق السحب اخلاصة مل تنل الدول النامية منها اال القليل، باإلضافة اىل  اىل الدول املتقدمة، وحىت

اشرتاط الصندوق اتباع سياسات معينة لإلصالح االقتصادي ترتتب عنها يف الغالب آثار اجتماعية 

مرتفعة التكاليف ال تراعي ظروف الدول النامية، ما يستدعي إعادة النظر يف األمر حيث جيب أن 

ق ظروف هذه الدول بصورة أفضل وأن يعمل على أن تتالءم سياساته بدرجة أكثر مع يراعي الصندو 

 هذه الدول اليت حتتاج اىل معاجلات خاصة.

 حقوق السحب الخاصة: -

  ؟DTSما هي حقوق السحب الخاصة 

 .1970وبدأ العمل هبا عام  1969مت إنشاؤها من قبل صندوق النقد الدويل سنة -

 يست وحدة نقدية.هي وحدة حساب دفرتية ول-

دوالر مث بسلة مكونة من 1ح س خ = 1قيمتها يف البداية كانت مرتبطة بالدوالر األمريكي -

مث  عمالت 4عمالت مث منذ دخول األورو كعملة دولية تكونت السلة من  5عملة مث بسلة من  16

 .ن الصييناعمالت بعد دخول اليوو  5أصبحت اليوم سلة من 

 ة السيولة الدولية.الغرض من إنشائها زياد-

B- البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

ان مصطلح جمموعة البنك العاملي ميثل التسمية احلالية جملموعة من املؤسسات التمويلية واليت 

تضم البنك الدويل لإلنشاء والتعمري الذي ميثل املؤسسة التوأم لصندوق النقد الدويل، متخضت هي 
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، وأنشئ أساسا من أجل إعادة اعمار الدول اليت مت 1944ة األخرى عن اتفاقية برينت وودز سن

 تدمريها خالل احلرب العاملية الثانية.

i. تعريف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ونشأته 

عاملية مسؤولة عن إدارة النظام املايل الدويل واالهتمام بتطبيق السياسات  ماليةهو مؤسسة 

تصادية للدول األعضاء، لذلك فان مسؤوليته تنصب أساسا االقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية االق

على سياسات التنمية واالستثمارات، وسياسات اإلصالح اهليكلي وسياسات ختصيص املوارد يف 

القطاعني العام واخلاص. فهو عكس صندوق النقد الدويل الذي تعترب مهامه مبثابة شروط متهيدية 

عملية التكيف اهليكلي يف األجل املتوسط والطويل. ومنه  لنجاح مهام البنك الدويل واملتمثلة يف

 تتضح العالقة الوطيدة بني الصندوق والبنك هلذا مسيتا باملؤسستني التوأم.

حيث  1946يونيو  25، وبدأ عمله رمسيا يف 1944وتعود نشأته اىل اتفاقية برينت وودز سنة 

ة عضوا يف البنك الدويل البد أن تكون دولة، ولكي تكون الدول 190بلغ عدد الدول األعضاء فيه 

عضوا يف صندوق النقد الدويل وإن اكتتاب الدول األعضاء يف رأمسال البنك يتحدد وفقا حلصة كل 

 دولة يف رأمسال الصندوق.

ii. أهداف ووظائف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 تتمثل أهداف البنك يف النقاط التالية:

وتنمية اقتصاديات الدول األعضاء والعمل على رفع معدالت  املسامهة يف إعادة بناء واعمار -

 النمو االقتصادي.

 وضع قواعد سلوك النظام املايل الدويل فيما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس األموال. -

 معاجلة االختالل اهليكلي ومساعدة الدول النامية على تصحيح اخللل يف موازين مدفوعاهتا. -

 وتوسيعه.تشجيع االستثمار اخلاص  -

 تقدمي املعونات الفنية والدراسات االقتصادية للدول األعضاء. -
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 فض املنازعات املالية بني الدول األعضاء. -

 ولتحقيق األهداف املذكورة أعاله يقوم البنك بالوظائف التالية:

تقدمي التمويل طويل األجل للمشاريع وبرامج التنمية (سدود املياه، مشاريع الري، حمطات  -

 لكهرباء، والسكك احلديدية والطرق) وخاصة للدول النامية.توليد ا

تقدمي املساعدات واالعانات املالية للدول األشد فقرا واليت يقل متوسط دخل الفرد فيها عن  -

 دوالرا سنويا. 1305

 زيادة دور القطاع اخلاص يف الدول النامية. -

عدهتا يف حل مشاكلها، وانتهاج القيام بتقدمي املشورة واملساعدة الفنية للدول األعضاء ملسا -

السياسات الالزمة للنهوض باقتصاداهتا، ويقوم بذلك اخلرباء واملتخصصون بعمل الدراسة 

 الالزمة.

iii. موارد البنك 

 حيصل البنك الدويل على موارده املالية من ثال ث مصادر رئيسية:

حيدد لكل دولة رأس املال املكتتب واملدفوع بالفعل وهو مقسم اىل أسهم  :المصدر األول -

من احلصة تدفع للبنك مباشرة  %2نصيب منها وتقسم حصة كل عضو اىل ثالثة أجواء: 

تدفع على شكل عموالت  %18ذهبا أو دوالرات أمريكية وهذه تكون قابلة لإلقراض. 

من احلصة ال  %80حملية للدولة العضو ال تكون قابلة لإلقراض اال مبوافقة الدولة نفسها. 

 إلقراض وامنا لضمان التزامات البنك نفسه.يكون قابال ل

االقرتاض من أسواق املال العاملية، عن طريق السندات وحيصل على معظم  المصدر الثاني: -

 موارده املالية من هذا املصدر.

 الصايف من عمليات البنك املختلفة. الدخل المصدر الثالث: -
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iv. :هيئات مجموعة البنك العالمي 

 ملي أربع مؤسسات متويلية وهي كاآليت:تشمل جمموعة البنك العا 

وباشر مهامه سنة  1944تأسس سنة  (BIRD) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: -

، هدفه املسامهة يف متويل وإعادة تعمري وبناء الدول املتضررة من احلرب العاملية الثانية، 1945

األولوية لالستثمار اخلاص وكذا متويل املشاريع التنموية االقتصادية للدول األعضاء، وإعطاء 

األجنيب وتقدميها لقروض تنموية منتجة، وكذا املسامهة يف تطوير املبادالت التجارية الدولية 

 واحملافظة على ميزان مدفوعات الدول األعضاء وتشجيع االستثمارات الدولية.

مة يف ملتزمة بتشجيع املشاريع املستدا 1956أنشئت عام  ) (SFI هيئة التمويل الدولية: -

 البلدان النامية األعضاء فيها.

تقوم مبساعدة الدول األكثر فقرا يف  1960تأسست سنة  ) (AID: الهيئة الدولية للتنمية -

 العامل.

تسعى إىل تسوية  1966تأسس سنة  ) CIRDI  (المركز الدولي لتسوية المنازعات: -

 املستضيفة. املخالفات املتعلقة باالستثمار بني املستثمرين األجانب والبلدان

تقدم  1988تأسست سنة  AMGI الوكالة المتعددة األطراف لضمان االستثمار: -

 ضمانات ضد املخاطر السياسية للمستثمرين يف الدول النامية واملقرضني هلا.
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 لتجارية الدوليةالمنظمة لالمحاضرة التاسعة: الهيئات 

  (GATT)االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة  -1

هي اختصار لتسمية االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية  GATTكلمة : تعريف االتفاقية ونشأتها -

 General Agreement on Tarifs and Trade: والتجارة

"وهي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة األطراف لتبادل املزايا التفضيلية بني الدول األعضاء الناجتة عن حترير 

 من القيود التعريفية (اجلمركية) وغري التعريفية (الكمية)". التجارة الدولية 

وتعود نشأهتا هي األخرى اىل مؤمتر برينت وودز حيث تكررت احملاوالت من طرف الدول الصناعية الكربى 

إلنشاء منظمة عاملية للتجارة تسهر على تنظيم املبادالت التجارية الدولية، خاصة بعد التوصل اىل اتفاق بشأن 

اء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري الذي أصبح يعرف فيما بعد بالبنك العاملي بعد إنش

 توسعه. 

حيث نادى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة لعقد مؤمتر دويل  1946ويعود ذلك اىل سنة 

عرف باسم ميثاق هافانا والذي تضمن النقاط دولة على املشاركة يف ميثاق التجارة الدولية  56وافق فيه مندوبو 

 التالية:

 ختفيض التعريفات اجلمركية وعدم التمييز بينها. -

 الغاء نظام احلصص على الواردات وإلغاء منح واعانات التصدير. -

لكن مل يتم إقرار ميثاق هافانا بسبب اعرتاض الواليات املتحدة األمريكية على ذلك وبالتايل ألغيت فكرة 

نظمة للتجارة العاملية. وقامت بعدها الواليات املتحدة األمريكية باختاذ التدابري الالزمة إلجياد على األقل انشاء م

للمداولة حول التجارة الدولية، وقد  1947بديل هلا، حيث دعت اىل عقد مؤمتر دويل يف جنيف بسويسرا سنة 

 23ارة الدولية بني الدول املتعاقدة واليت قدرت بـ لتنظيم التج الغاتنتج عن هذا االجتماع التوقيع على اتفاقية 

 .1948دولة عند التوقيع. وقد باشرت عملها يف الفاتح جانفي من سنة 

 أهداف ومبادئ االتفاقية -
 ميكن تلخيص أهم أهداف االتفاقية يف النقاط التالية:

 رفع املستوى املعيشي وحتقيق مستويات التوظيف الكامل للدول املتعاقدة. -
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 تغالل األمثل للموارد االقتصادية العاملية.االس -

 خفض احلواجز الكمية واجلمركية لزيادة حجم التجارة الدولية. -

 سهولة الوصول لألسواق ومصادر املواد األولية. -

 إقرار املفاوضات كأساس حلل املنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية. -

 رة على املبادئ التالية:كما تقوم االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجا

على باقي ملتعاقدة فرض أي قيود يف املعامالت التجارية من قبل بلد معني من الدول امبدأ المعاملة بالمثل:  -1

الدول يعطي احلق للدول األخرى أن تفرض القيود املناسبة على هذا البلد أي التعامل معه مبثل اإلجراء الذي 

 قام به. 

توجب املادة األوىل من اتفاقية اجلات ضرورة منح كل طرف من أطراف التعاقد عاية: مبدأ الدولة األولى بالر  -2

فورا وبال شروط، مجيع املزايا واحلقوق واإلعفاءات اليت متنح ألية دولة أخرى ـ دون حاجة إىل اتفاق جديد 

ىل أي دولة أخرى ودون مطالبة وهذا معناه أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية متنحها دولة منظمة لالتفاقية إ

يستفيد منها باقي الدول املوقعة على اتفاقية اجلات. واهلدف من هذا املبدأ حتقيق املساواة يف املعاملة بني كل 

   الدول. حيث تتساوى مجيعها أمام ظروف املنافسة الدولية

ي بأن يكون استخدام وهذا املبدأ تنص عليه املادة الثانية من اتفاقية اجلات واليت تقض :مبدأ عدم التمييز  -3

القيود اليت ترد على التجارة الدولية بطريقة غري متييزية واحلقيقة أن تطبيق شروط الدولة األوىل بالرعاية يعترب 

 .التمييزأيضا سبيال لتحقيق مبدأ عدم 

عها كوسيلة ويعين هذا املبدأ عدم استخدام القيود غري التعريفية بأنوامبدأ المعاملة الوطنية للسلع األجنبية:   -4

حلماية املنتج احمللي، ومن مث التمييز ضد املنتج املستورد. ومن أمثلة القيود غري التعريفية، تقدمي إعانة للمنتج 

احمللي أو فرض ضرائب أو رسوم على املنتج املستورد تفوق املفروضة على املنتج احمللي، أو اشرتاط نسبة معينة 

 .ةمن املنتج احمللي يف إنتاج سلعة معين

 

 :أهم جوالت االتفاقية -5
 سيتم تلخيص جوالت االتفاقية يف اجلدول التايل:
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 : أهم جوالت الغات01الجدول رقم

عدد  التاريخ الجولة

 المشاركين

الموضوعات األساسية  

 للجولة 

خفض 

 التعريفات

متوسط 

 خفض التعريفة

 %32 %63 ختفيض التعريفات اجلمركية  23 1947 جنيف

 فيض التعريفات اجلمركيةخت  23 1949 آنسي

 ختفيض التعريفات اجلمركية  38 1951 توركواي

 ختفيض التعريفات اجلمركية  26 1956 جنيف

-60 ديلز

1961 

ختفيض التعريفات اجلمركية وتنسيق   26

 اتفاق التعريفة مع االحتاد األورويب

-64 كيندي

1967 

 %35 %50 التعريفات اجلمركية املضادة لإلغراق  62

-73 طوكيو

1979 

تعريفات وإجراءات غري مجركية يف إطار   102

 العالقات التجارية

33% 34% 

-86 األوروغواي

1993 

125 

وعدد الدول 

 117املوقعة

تعريفات: إجراءات غري مجركية، الزراعة،  

اجلاهزة املنسوجات واملالبس 

واخلدمات، محاية حقوق امللكية 

ظمة الفكرية، واالستثمار وقيام من
 التجارة العاملية

40% 24% 

 %36إىل 

 

  (OMC)المنظمة العالمية للتجارة -2

 :تعريف المنظمة ونشأتها -
ميكن تعريف هذه املنظمة على أ�ا " منظمة اقتصادية ذات شخصية قانونية مستقلة، وتعمل ضمن 

النظام التجاري الدويل وتقويته يف منظومة النظام االقتصادي العاملي اجلديد، مهمتها األساسية إدارة وإقامة دعائم 

جمال حترير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدويل والنشاط االقتصادي العاملي، وتعمل مع كل من صندوق النقد 

الدويل والبنك العاملي على رسم وتوجيه السياسات االقتصادية الدولية املؤثرة على األطراف املختلفة يف العامل، بغية 

 إدارة أكثر كفاءة وأفضل للنظام االقتصادي العاملي". الوصول اىل

واليت  1994أنشئت املنظمة العاملية للتجارة بعد االتفاقية املوقعة يف جولة األوروغواي مبراكش سنة 

أصدرت فيها الوثيقة اخلتامية اليت تشمل جتارة السلع واخلدمات والتجارة املتعلقة باالستثمار وحقوق امللكية 
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وبالتايل مت اإلعالن عن ميالد منظمة التجارة العاملية لتحل أخريا حمل سكرتارية الغات، وباشرت عملها الفكرية. 

دولة نامية، ليصل عدد الدول  85دولة منها  110مكونة من حوايل  1995رمسيا يف الفاتح جانفي من سنة 

 دولة حاليا. 264األعضاء فيها 

 مبادئ المنظمة  -
عاملية يف أداء مهامها على اجملموعة من املبادئ حافظت فيها على املبادئ اليت  اعتمدت منظمة التجارة ال

 كانت تقوم عليها االتفاقية سابقا وأضافت بعض املبادئ نتعرف عليها فيمايلي:

وهذا املبدأ تنص عليه املادة الثانية من اتفاقية اجلات واليت تقضي بأن يكون استخدام  :مبدأ عدم التمييز -1

ترد على التجارة الدولية بطريقة غري متييزية واحلقيقة أن تطبيق شروط الدولة األوىل بالرعاية  القيود اليت

 .التمييزيعترب أيضا سبيال لتحقيق مبدأ عدم 

توجب املادة األوىل من اتفاقية اجلات ضرورة منح كل طرف من أطراف مبدأ الدولة األولى بالرعاية:  -2

ايا واحلقوق واإلعفاءات اليت متنح ألية دولة أخرى ـ دون حاجة إىل التعاقد فورا وبال شروط، مجيع املز 

اتفاق جديد ودون مطالبة وهذا معناه أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية متنحها دولة منظمة لالتفاقية 

إىل أي دولة أخرى يستفيد منها باقي الدول املوقعة على اتفاقية اجلات. واهلدف من هذا املبدأ 

   يف املعاملة بني كل الدول. حيث تتساوى مجيعها أمام ظروف املنافسة الدولية حتقيق املساواة

ويعين هذا املبدأ عدم استخدام القيود غري التعريفية بأنواعها  مبدأ المعاملة الوطنية للسلع األجنبية:  -3

التعريفية، كوسيلة حلماية املنتج احمللي، ومن مث التمييز ضد املنتج املستورد. ومن أمثلة القيود غري 

تقدمي إعانة للمنتج احمللي أو فرض ضرائب أو رسوم على املنتج املستورد تفوق املفروضة على املنتج 

 .احمللي، أو اشرتاط نسبة معينة من املنتج احمللي يف إنتاج سلعة معينة

لدعم من االتفاقية وبررت ذلك بأن هذا ا 16وهذا وفقا للمادة مبدأ االلتزام بتجنب دعم الصادرات:  -4

 قد يلحق ضررا بدول أخرى متعاقدة.

من االتفاقية متنع الدولة من تصدير منتجاهتا بأسعار أقل من  06حسب املادة مبدأ مكافحة اإلغراق:  -5

السعر الطبيعي هلذه املنتجات يف بلدها األصلي ملا ختلفه هذه السياسة من أضرار جسيمة على 

 املنتجني احملليني للدولة املستوردة.
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يف حال وقوع أزمة يف ميزان املدفوعات : لتقييد الكمي للتجارة (تحديد كمية السلع المستوردة)مبدأ ا -6

أو ملواجهة اخنفاض كبري يف االحتياطات النقدية، لكن بشرط ختفيف هذه القيود وإلغائها تدرجييا 

 عند زوال أسباب وجودها.

امية اختاذ إجراءات محائية إضافية لتحقيق حيث جيوز للدول الن: مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية -7

املرونة يف تعديل تعريفتها اجلمركية واحلصول على مزايا جتارية من الدول املتقدمة وفق ترتيبات حمددة 

 مبا فيها االعفاء من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية. 

ل األعضاء عرب التشاور والتفاوض تعين االلتزام بتسوية املنازعات بني الدو : مبدأ المفاوضات التجارية -8

 ضمن املنظمة، هبدف التوصل اىل تسوية عادلة وفعالة.

 

 أجھزة المنظمة العالمیة للتجارة وھیكلھا التنظیمي -

 أجھزتھا: -1     
: هو أعلى هيئة يف املنظمة العاملية للتجارة ويتألف من ممثلي الدول األعضاء املؤمتر الوزاري - 

مرة كل سنتني على األقل وحددت املادة الرابعة من اتفاقية املنظمة اختصاصاته مبا يف املنظمة جيتمع 

 يأيت منها:

 * القيام مبهام املنظمة ويتخذ اإلجراءات الالزمة هلذا الغرض

 * تعيني مدير عام ألمانة املنظمة

 * تعديل اتفاقية منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية متعددة األطراف

 بول األعضاء اجلدد يف املنظمة العاملية * ق

 

 

 واملقصود أن اجلهاز األعلى يف املنظمة الذي يكون ممثل الدول األعضاء فيه مبرتبة وزير

 :اجمللس العام -
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يتألف من ممثلي الدول األعضاء يف املنظمة وجيتمع يف أي وقت يتطلب ذلك ويكون 

 إدارة املنظمة وخيتص يف: التمثيل فيه للدول بشكل دائم ويعد مبثابة جملس

 * القيام مبهام املؤمتر الوزاري يف املدة اليت تفصل بني اجتماعاته

 * القيام باألعمال املوكلة إليه مبوجب اتفاقية املنظمة

 * إقرار القواعد اخلاصة بإجراءات اللجان اليت ينشئها اجمللس الوزاري 

 ل األعضاء يف املنظمة * القيام مبسؤولية جهاز تسوية املنازعات بني الدو 

* جهاز مراجعة السياسة التجارية ويتكون من أعضاء اجمللس مجيعا وله أن يعني رئيسا 

يقوم هبما  ة اليتساسياألم اهمن املمها  ءينااإلجر وأن يضع القواعد اخلاصة بإجراءاته وهاتان 

 اجمللس العام

 :  األمانة العامة -

فني ويعني املدير العام من قبل اجمللس الوزاري تتكون من املدير العام وعدد من املوظ

ويعني املدير العام املوظفني يف األمانة وحيدد واجباهتم وفقا للقواعد اليت يعتمد عليها اجمللس 

 الوزاري.
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 :هيكلها التنظيمي-2

 

 
 

 

 لتجارة.العالمية ل والمنظمة العمة للتعريفة الجمركية والتجارة أهم الفوارق بين االتفاقية -
مجال أهم الفوارق بني االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة واملنظمة العاملية للتجارة يف النقاط إميكن 

 التالية:

إن املنظمة العاملية للتجارة متيزت بعدة اختالفات عن اجلات ويتجلى هذا من حيث العناصر 

 :التالية

اجلمركية والتجارة تطبق بصورة مؤقتة يف حني أن ) كانت قواعد االتفاقية العامة للتعريفة 1

 قواعد املنظمة العاملية للتجارة تطبق بصورة شاملة ودائمة.
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) مل تكن االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة حتتاج ملصادقة اجملالس التشريعية للدول 2

يعطي التفاقيات املنظمة  األعضاء يف حني أن اتفاقية املنظمة العاملية تنص على وجوب ذلك مما

 أساسا قانونيا قويا.

) مل يكن لالتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة شخصية معنوية ومل يكن أطرافها دول 3

أعضاء بل فرقاء متعاقدين على أساس أ�ا جمرد نص قانوين يف حني أن الدول يف املنظمة العاملية يطلق 

 متكاملة هلا شخصيتها املعنوية. عليهم أعضاء على أساس أ�ا منظمة

) اقتصرت مفاوضات االتفاقية العامة على التعامل يف السلع بينما تغطي مفاوضات املنظمة 4

العاملية السلع الصناعية واملنتجات الفالحية واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية والصناعية وكذا 

 االستثمار األجنيب.

نظمة العاملية للتجارة هو جهاز دائم يعمل بشكل تلقائي ) نظام تسوية املنازعات يف إطار امل5

وبصورة أسرع عما كان موجودا يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية كما توفر اتفاقية املنظمة سبل 

 التنفيذ الفوري لقرار جهاز تسوية املنازعات التجارية بني دول األعضاء.

السلع واخلدمات اليت تتسم تداوهلا (عرف بنظام  ) يف املنظمة العاملية مت وضع أسس ملقاييس6

جودة املنتجات واخلدمات) وهدفه االرتقاء باجلودة وضمان الدفاع عن املستهلك وذلك بعد اعتماد 

 أسس منظمة املعايري الدولية املعروفة باسم إيزو.

دولة  162) اكتسبت املنظمة العاملية للتجارة صفة العاملية كون أ�ا تضم اليوم أكثر من 7

 ومعظم الدول الباقية فهي دول مالحظة (تفاوض من أجل االنضمام) من بينهم اجلزائر.

فيما خيص رفع احلواجز التعريفية وغري التعريفية أمام  GATTكان جمال نشاط واهتمام الـ ) 8

إىل جتارة اخلدمات، املنتجات الفالحية،  OMCحركة السلع الصناعية فقط، بينما امتد نشاط 

 ق امللكية الفكرية والصناعية، واالستثمارات (األجنبية املباشرة، استثمار احملفظة).حقو 
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 اخلالصة التالية:وعليه ميكن التوصل إىل 

لقد شهد االقتصاد العاملي ابتداء من فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية تغريات عديدة استغرقت سنوات 

وبفعل العوملة سقطت احلواجز واحلدود اجلغرافية واجلمركية وتقدمت طويلة، بدأ العامل اليوم يلمس آثارها حيث 

تقنيات االتصاالت وظهرت الشركات العابرة للقارات وهيمنة الواليات املتحدة األمريكية بعد اال�يار الكبري يف 

رار يف العالقات االحتاد السوفيايت وتفكك الكتلة االشرتاكية ناهيك عن األزمات املالية ما خلق حالة من الالإستق

االقتصادية الدولية، فكل هذه املعطيات وأخرى أثبتت حقيقة مفادها وجوب اصالح النظام االقتصادي الدويل 

 وضرورة اإلسراع يف خلق آليات أكثر جناعة إلدارته.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صاديةجلطي غامل                                                       حماضرات يف تاريخ الوقائع االقتد.   
 

65 
 

 : العولمة االقتصاديةةعاشر ال محاضرةال

القتصادية وأكثر املصطلحات تداوال منذ تعد العوملة االقتصادية من أبرز وأهم املظاهر ا

تسعينيات القرن املاضي، حيث غريت من مفهوم العالقات االقتصادية الدولية، من خالل جعل 

العامل أكثر ترابطا وتكامال، غري أن هذا الرتابط محل يف طياته الكثري من التأثريات السلبية على 

 اقتصاديات الدول خاصة النامية منها.

 لمة االقتصادية وأهدافهاتعريف العو  -1

العوملة تعين تعميم الشيء واعطائه صفة العاملية ليشمل مجيع أحناء العامل، أما اصطالحا فالعوملة 

تعين تغيري لألمناط واألنظمة االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وتغيري العادات والتقاليد السائدة، كما 

 تزيل الفروقات الدينية والوطنية والقومية.

يف مفهومها اتصال شعوب العامل ببعضها البعض يف خمتلف أوجه احلياة ثقافيا، اذن تعين العوملة 

كما عرفها البعض بأ�ا حرية انتقال املعلومات وتدفق رؤوس اقتصاديا، سياسيا، تقنيا وبيئيا...  

بني اجملتمعات األموال والتكنولوجيا، واألفكار املختلفة، والسلع واملنتجات، وانتقال البشر أيضا 

 اإلنسانية، وكأن العامل قرية صغرية، وهو مصطلح شائع بني االقتصاديني والسياسيني واإلعالميني.

" تزايد االعتماد على أ�ا  العوملة االقتصادية على وجه اخلصوص خرباء النقد الدويل ويعرف

تنوع معامالت السلع االقتصادي المتبادل بين الدول بوسائل متعددة منها زيادة حجم اإلنتاج و 

انتشار  ومدىالدولية وكذلك من خالل سرعة  الرأسماليةوالخدمات عبر الحدود والتدفقات 

 .التكنولوجيا "
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 وفيما يلي نوضح األهداف املعلنة واخلفية للعوملة:

-aاألهداف المعلنة: 

 تساهم يف انتعاش االقتصاد العاملي بفضل زيادة حجم املبادالت التجارية. -

 قريب االجتاهات العاملية بتحرير األسواق التجارية وأسواق رأس املال.ت-

 تفتح آفاقا كبرية للنمو االقتصادي حمليا ودوليا بسبب فرص االستثمار اليت هتيئها.-

b-األهداف الخفية: 

هيمنة الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب على االقتصاد العاملي عن طريق الشركات -

دة اجلنسيات، واملنظمات االقتصادية العاملية وربط االقتصاديات املتخلفة باالقتصاديات متعد

 الرأمسالية.

السيطرة على الدول النامية واستغالل مواردها الطبيعية وثرواهتا بل حىت القضاء على هويتها -

 الوطنية إلسقاط هيبتها.

احمللية باملنتوجات املستوردة إضعاف اقتصادات الدول النامية من خالل اغراق أسواقها -

 ومنافستها يف أسواقها.

 أنواع العولمة االقتصادية -2

مفهوم العوملة ينحصر أساسا يف البعد االقتصادي باعتباره احملك الرئيسي الذي تبىن عليه حياة 

 اثنني: (نوعني) فمفهومها يتجلى يف بعدين وبالتايلالبشر 

ات متعددة اجلنسيات اليت استفادت من تتحقق من خالل الشرك :اإلنتاجيةالعولمة  •

 أساسيتني:يف نقطتني  وتبلورتهذه الطفرة النوعية املتمثلة يف فتح احلدود على العامل 

عن طريق إلغاء احلواجز احلمائية (مجركية كانت أم  :الدوليةعوملة التجارة  -

رع رهيب ما أفضى إىل تسا وهذاجبائية) مما أدى إىل زيادة اإلنتاج أضعافا مضاعفة 
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يف حركة املبادالت التجارية العاملية خالل عقد التسعينات من القرن املاضي مبعدل 

 ضعفي منو الناتج اإلمجايل.

 وربطهامن خالل فتح األسواق احمللية  وانتشاره :االستثمار األجنيب املباشر -

 باألسواق العاملية.

 

أدى إىل  والذياالنفتاح املايل) تعترب نتاج لعمليات التحرير املايل ( :الماليةالعولمة  •

األسواق املالية احمللية بالعامل اخلارجي من خالل إلغاء القيود على  وارتباطالتكامل 

 ويتجلى هذا النوع يف مؤشرين: حركة رؤوس األموال.

: خاص بتطور حجم املعامالت على الصعيد العاملي لألسهم والسندات يف املؤشر األول -

 مة.الدول الصناعية املتقد

 خاص بتداول النقد األجنيب على املستوى العاملي.املؤشر الثاين : 

فسح هذان البعدان جماال واسعا الندماج حركيات رؤوس األموال على املستوى العاملي  ولقد

السيما يف امليدان املصريف ذلك أن االندماج املصريف هو نتاج العوملة الرئيسي حبكم ارتباطه مبتغريين 

 كفاءة رأس المالو تحرير الخدمات المصرفية ومهاغريات هذه األخرية أال أساسيني من مت

املدججة بثورة تكنولوجية معلوماتية عارمة، وهو ما أدى إىل زيادة حدة املنافسة يف السوق املصرفية 

مما اكسبها بعدا رياديا يف اجملال االقتصادي  ومرحبةالعاملية ما جعل من سوق رأس املال سوقا رائجة 

 .ملايلوا

 أدوات العولمة االقتصادية -3

حبيث أصبح تنظيم وتسيري االقتصاد العاملي حتكم فيه املنظمات  أدوات العوملةتطورت 

الدولية والشركات العابرة للقارات بدل الدول، وحركة التجارة الدولية ختضع للتكتالت اجلديدة، 

يكلي. كل هذه األدوات سامهت واندماج اقتصاديات األطراف خيضع لربامج التثبيت والتكيف اهل

 ، وتتمثل يف:يف تشكيل االجتاهات املستقبلية للنظام االقتصادي العاملي اجلديد
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 :تتمثل يف كل من صندوق النقد الدويل والبنك  المنظمات االقتصادية الدولية

العاملي ومنظمة التجارة العاملية، وتعترب أهم أدوات العوملة االقتصادية اليت كانت 

 ال هلا تداعيات كثرية.وال تز 

  :الغرض من انشائها تدويل االستثمار واإلنتاج الشركات متعددة الجنسيات

والتجارة واخلدمات وتعترب احملور الرئيسي الذي تقوم عليه العوملة االقتصادية أل�ا 

 تتحكم يف تدفقات وحتركات رؤوس األموال.

 :كربى على الدول النامية تفرض من طرف الدول الغربية ال العقوبات االقتصادية

لتحقيق أهدافها يف عوملة االقتصاد العاملي، حبجج كثرية منها انتهاك حقوق 

 االنسان، مكافحة اإلرهاب، محاية البيئة ...

 :وغريها من أدوات االستثمار األجنيب غري  تداول األوراق المالية والعمالت

 خرى. املباشر وذلك من خالل انتقال رأس املال من دولة اىل أ

 :ومتثل بالدرجة األوىل االنرتنيت واليت قامت  تكنولوجيا االتصال الجديدة

 بدورها بالرتويج ألفكار العوملة.

 :الغرض منها فرض سياسات  التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية

اقتصادية رأمسالية على الدول النامية، كاالحتاد األورويب، منطقة التجارة احلرة 

 الشمالية (نافتا)... لدول أمريكا

 :حيث هتيمن الدول الغربية على خمتلف وسائل االعالم من أجل  وسائل االعالم

 الرتويج ملنتوجاته االستهالكية حىت تظل الصناعة الغربية قائمة ومسيطرة يف العامل.

 انعكاسات العولمة االقتصادية على الدول النامية -4

أخرى سلبية على الدول النامية نلخصها يف النقاط أفرزت العوملة االقتصادية آثارا إجيابية و 

 التالية:
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-a:متثلت يف: اآلثار اإليجابية 

حتفيز الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادها ملواجهة حتدياهتا، هذا ما يساعد على  -

 حتسني املستوى املعيشي ورفع مستوى التشغيل واالستخدام العقالين للموارد.

 ت التقنية احلديثة يف جمال الصناعة والتجارة والزراعة.االستفادة من التطورا -

رفع معدالت النمو االقتصادي إضافة اىل فتح فرص أكرب لالستثمارات واستقطاب رؤوس  -

 األموال.

 التحفيز على رفع جودة املنتوجات واخلدمات واخنفاض تكاليفها بفعل املنافسة. -

 ة.تشجيع القطاع اخلاص وزيادة دوره يف عملية التنمي -

b- :متثلت يف:اآلثار السلبية 

تزايد تبعية الدول النامية للدول الكربى بسبب ضعف األمن االقتصادي والعجز عن  -

 التأمني الغذائي.

ان خفض أو إلغاء التعريفة اجلمركية على املواد املستوردة يعرض خزينة وميزانية الدول النامية  -

 اىل أزمات اقتصادية حادة.

 ة غري القادرة على املنافسة بفعل املنافسة العاملية الشرسة.زوال الصناعات احمللي -

 ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية بسبب رفع الدعم. -

 التلوث وتفشي البطالة وزيادة عدد الفقراء واجلرمية املنظمة... -

 وعليه ميكن الوصول إىل امللخص التايل:

قيم وسلوكيات تعكس ما هو سائد يف  العوملة فرضت على العامل بأكمله ومحلت يف طياهتا 

ما ينجم للعوملة و  يف احلكم عن العوملة بني مؤيد ومعارضاختالف من رغم من صنع هذه العوملة فبال

تظل أمرا ال تغري شيء يف واقع األمر وسال أ�ا إآثار ومدى خدمتها للبشرية من عدمه، منها من 

الفكر الرأمسايل واتساع الفجوة بني الدول املتقدمة حمتوما ال مفر منه كان هلا دور كبري يف انتشار 

العوملة، فقد أثبتت الوقائع التارخيية تعرض هذه ولعل ما هو جديد هو ما آلت إليه والدول النامية. 
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هلا آثار متفاوتة على األفراد واملؤسسات  كانتنظام التمويل التقليدي إىل اضطرابات واختالالت  

 .فاوت حدهتا وامتدادها الزمين، ويعرب عنها بظاهرة األزمات املاليةاملالية واالقتصاد عامة بت
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 : األزمات المالية العالميةعشر ةحاديال محاضرةال

شهدت النظم املالية يف العامل تغريات عديدة خالل القرن العشرين خاصة بعد ا�يار نظام 

ؤوس األموال وظهور ما يعرف باملشتقات املالية، وكذلك حترير األسواق املالية وحتركات ر بريتن وودز 

ومما دعم ذلك، التطور الكبري يف وسائل االتصال ومعاجلة املعلومات، وصاحب هذه التطورات تسارع 

وترية االضطرابات املالية وتسجيل عدد كبري من األزمات املالية احمللية واإلقليمية، لكن أزمة الرهن 

متيزت بأ�ا األكرب يف التاريخ املعاصر، واليت نتجت  2008العامل يف العقاري األخرية اليت شهدها 

محلت  2010عن أكرب فقاعة ائتمانية يف التاريخ ، لتتبعها أزمة أخرى ضربت منطقة اليورو سنة 

بعض الدول األوروبية خسائر كبرية. وانطالقا مما سبق سنتعرف يف هذا الفصل على أهم األزمات 

 لعامل.املالية اليت ضربت ا

 تعريف األزمة المالية وأنواعها -1

 تعريف األزمة المالية -

لكو�ا تنتج عن عدة أسباب، كما  وذلكليس من السهل إجياد تعريف جامع لألزمة املالية، 

أ�ا ال تقتصر على جمال واحد من جماالت التمويل فقد تصيب سوق األسهم، سوق السندات، 

تطيع أن نلتمس بعض التعريفات لعلها هتدي إىل نس ولكنسوق االئتمان، سوق العمالت...  

 تعريف يعكس لنا طبيعة هذه املشكلة.

في بعض  ومفاجئةحادة  واضطرابات"األزمة المالية تعبر عن وجود اختالالت عميقة 

أدائها، سواء لدى المؤسسات  ومؤشراتالتوازنات المالية، يتبعها انهيار في المؤسسات المالية 

لدى أسواق المال (حالة الفقاعات) أو لدى  لة، أزمة ائتمان...) أوالمصرفية (أزمة سيو 

 صرفها). وسعرالمؤسسات النقدية (أزمة العمالت 

"وهناك من حياول استعمال خصائص أكثر دقة لوصف األزمة املالية، كأن يعرب اخنفاض سعر 

النسبة للعملة خالل سنة واحدة عن أزمة عملة ب % 25صرف عملة مقابل عملة مرجعية ألكثر من 
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املعنية، كما ميكن اعتبار سوق مايل يف حالة أزمة، إذا جتاوز تذبذب املؤشر لديها بالنسبة إىل قيمة 

 خالل فرتة زمنية حمددة". % 20بنسبة  معينة،وسطية 

األزمة املالية عن احنرافات يف أداء النظام املايل ملختلف وظائفه، حيث عوض أن تكون  وتعرب

 فعا للنمو االقتصادي تتحول بفعل االحنرافات إىل سبب يف األزمات املالية.هذه الوظائف دا

 أنواع األزمات المالية -

 الصرف وأسعار العملة أزمة 

 مهمتها داءأ على العملة قدرة على يؤثر بشكل بالغة بسرعة الصرف أسعار تتغري عندما حتدث

 تلك وحتدث املدفوعات، ميزان بأزمة أيضا األزمة هذه تسمى لذلك للقيمة، خمزن أو للتبادل كوسيط

 وبالتايل املضاربة، عمليات نتيجة العملة سعر خبفض قرار النقدية السلطات تتخذ عندما األزمات

 السبب وكان لتايالند حدث مبا شبيه وهو العملة، تلك صرف سعر ال�يار تؤدي قد أزمة حتدث

 .1997 عام آسيا شرق يف املالية األزمة اندالع يف املباشر

 المصرفية األزمات 

 أحد من الودائع سحب على حمتمل أو فعلي اندفاع يؤدي عندما املصرفية األزمات حتدث

 احلكومة إرغام إىل أو للتحويل، الداخلية التزاماهتا قابلية بإيقاف قيامها إىل البنوك إخفاق أو البنوك،

 وقتا االستمرار إىل األزمات يلومت للبنوك، النطاق واسع مايل دعم بتقدمي ذلك، ملنع التدخل على

 .االقتصادي النشاط على حادة آثار وهلا العملة، أزمات من أطول

 الفقاعات حالة (المال أسواق أزمة( 

 تتكون حيث ،"الفقاعات" بظاهرة اقتصاديا يعرف ما نتيجة املال األسواق أزمات حتدث

 وهو مربر، غري ارتفاع حنو على لة،العاد قيمتها يتجاوز بشكل األصول سعر يرتفع عندما "الفقاعة"

 يف الذعر حاالت تبدأ مثّ  ومن اهلبوط، يف سعره فيبدأ لبيعه، قوي اجتاه اهلدف يكون عندما حيدث ما



صاديةجلطي غامل                                                       حماضرات يف تاريخ الوقائع االقتد.   
 

73 
 

 يف أو ذاته القطاع يف سواء األخرى، األصول أسعار حنو األثر هذا وميتد األسعار، فتنهار الظهور،

 .باملئة 20 من بأكثر املالية السوق مؤشر ينخفض ماعند أزمة عن احلديث ويتم األخرى، القطاعات

 المديونية (الخارجي الدين أزمة ( 

 املقرتضة البلدان اجتاه يف األموال رؤوس نفقات حبركة تتميز اليت العملية تلك باملديونية يقصد

 اهذ سبب ويكون اخلارجية، املديونية أزمة حتدث تدفقات حركة انقطاع وعند الدائنة، البلدان من

 .اخلارجية بالتزاماته الوفاء على املدين البلد قدرة عدم إىل راجعا األحيان أغلب يف االنقطاع

 األزمات المالية العالمية تسلسل وقائع  -2

األزمة املالية ليست ظاهرة جديدة، بل تبني التسجيالت التارخيية واإلحصائيات تعرض النظام 

كرر وعلى مستويات خمتلفة، إال أن النصف الثاين من الرأمسايل ألزمات مالية منذ بدايته وبشكل مت

القرن العشرين شهد تسارعا هلذه األزمات حىت العقد األخري من القرن، حيث سجلت عدة أزمات 

 أخذت بعدا إقليميا وعامليا.

 (الكساد العظيم): 1929األزمة المالية سنة   -

ين ازدهارا غري مسبوق، حيث شهدت الواليات املتحدة يف فرتة العشرينيات من القرن العشر 

غمرت األموال مجيع البنوك والشركات األمريكية، ومت توظيف جزء كبري منها يف سوق األوراق املالية، 

حيث متكن الكثريون من االستثمار يف البورصة بفضل التسهيالت االئتمانية اليت منحها اجلهاز 

أسعار األسهم قد تضاعفت أربع كانت   1929املصريف لذوي الدخول املنخفضة، وحبلول عام 

 .1929يف سبتمرب  381.7إىل  1920يف ديسمرب  66.75من داوجونز مرات، إذ ارتفع مؤشر 

قلقت السلطات النقدية من االرتفاع الذي تشهده البورصة وعزمت على رفع سعر الفائدة يف 

الوطين تصدى  يتي بنكس حماولة للحد من تدفق القروض حنو املضاربة يف البورصة، إال أن رئيس بنك

هلذه احملاولة بالتأكيد على مواصلة تقدمي القروض للمستثمرين يف البورصة، واستمرت أسعار األسهم 

بدأ الوضع يتعثر مث اندفع  1929أكتوبر  23يف االرتفاع لتصل إىل مستويات قياسية، ويف يوم 
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تخفيف من حدة األزمة بشراء كميات  الكثري حنو البيع يف اليوم التايل وبالرغم من حماولة البنوك ال

 % 12.9كبرية من األسهم إال أن األسعار عادت لتهوي بسبب االندفاع حنو البيع ليخسر املؤشر 

 من قيمته ويستمر يف االخنفاض حلوايل ثالث سنوات.

إىل دمار يف النظام البنكي األمريكي بسبب عجز  وول ستريتلقد أدى ا�يار بورصة 

بني عن الوفاء بالتزاماهتم، وذلك عرب موجات متتالية من العجز واإلفالس يف النظام املقرتضني املضار 

البنكي األمريكي إىل درجة إعالن الرئيس األمريكي عن العطلة املصرفية العامة، حيث توقف عمل 

يبا البنوك األمريكية ملدة أسبوع ومل يعد للعمل بعد ذلك ألفا بنك، فقد استمر االقتصاد األمريكي تقر 

بدون بنك. إن حجم وثقل االقتصاد األمريكي وعمق األزمة األمريكية أدى إىل توسعها عرب العامل، 

فقد انعكس اخنفاض الواردات األمريكية إضافة إىل ا�يار األسواق املالية سلبا على النشاط 

-1929ي بني عام % 40االستثماري العاملي وبالنتيجة فقد اخنفض اإلنتاج الصناعي العاملي بـ 

1932. 

 ):1987أزمة االثنين األسود ( -

ا�يار أسعار األوراق املالية يف بورصة نيويورك، حيث هبط مؤشر  إثربرزت هذه األزمة على 

نقطة، وانتشرت األزمة إىل بقية دول العامل خاصة لندن اليت خسر مؤشرها  508مبقدار داوجونز 

وكانت هذه األزمة أكثر وطأة حىت ذلك  من قيمتها، %17من قيمته، وطوكيو اليت خسرت  22%

 .1929التاريخ بعد أزمة 

 :1994األزمة المكسيكية  -

جنمت هذه األزمة عن تدفق مذهل لرؤوس األموال إىل اخلارج بشكل مثري لالنتباه بسبب 

االنتعاش االقتصادي يف الواليات املتحدة وارتفاع معدالت الفائدة تسبب يف هبوط حاد يف االدخار 

سنة  % 16إىل  1988من إمجايل الناتج احمللي عام  % 22للمكسيك الذي تراجع من  احمللي

جنم عنه عجز ضخم يف ميزان العمليات التجارية أدى بدوره إىل توقف املكسيك عن سداد  1994
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ديو�ا اخلارجية مث ا�ارت العملة الوطنية (البيزو) فخسرت بورصة األوراق املالية نصف قيمتها بعد 

ليلة من ختفيض قيمة البيزو، ويف حماولة ملعاجلة الوضع أصدرت احلكومة املكسيكية سندات أشهر ق

Tesobonos  مليار دوالر ولكن هذه التدابري فشلت يف إعادة ثقة املستثمرين  29بقيمة

 األجانب.

 ):1998-1997أزمة دول جنوب شرق آسيا (  -

ول جنوب شرق آسيا ومنها بدأت هذه األزمة با�يار أسعار الصرف يف عمالت بعض د

تايالند والفلبني واندونيسيا، وقيل وقتها أن سبب هذه األزمة هي املضاربات اليت قام هبا امللياردير 

األمريكي (جورج سورس) وذلك بشراء الدوالر األمريكي، فزاد عرض العمالت احمللية لتلك الدول 

ار األوراق املالية يف البورصات اآلسيوية مث إثرها ا�ارت أسع وعلىفا�ارت أسعارها مقابل الدوالر، 

 اجلنوبية.انتقلت األزمة إىل اليابان وكوريا 

 :2000االنهيار البطيء للتكنولوجيا الجديدة   -

تعود هذه األزمة إىل انفجار الفقاعة التكنولوجية اليت تكونت خالل النصف الثاين من عقد 

اخليايل ألسعار األصول املالية العائدة إىل شركات  التسعينات، وقد متثلت هذه الفقاعة يف االرتفاع

مبا يف ذلك االنرتنيت، حيث تضاعف  (TIC)قطاع التكنولوجيا احليوية وقطاع اإلعالم واالتصال 

ويعود هذا االرتفاع إىل النمو  2000-1998مستوى مؤشرات هذه األصول مخس أضعاف ما بني 

نة معتربة يف االقتصاد خبلق فرص وجماالت طلب الكبري هلذه القطاعات والتوقعات بأخذها مكا

جديدة، إال أن هذا االرتفاع امتد إىل القطاعات األخرى حيث ساد اعتقاد بأن التكنولوجيات 

اجلديدة ستساعد على رفع اإلنتاجية يف كل القطاعات حىت تلك اليت يعترب استهالكها هلذه 

 لية مبعدل الضعف يف �اية التسعينات.التكنولوجيات قليل، حيث ارتفعت أهم املؤشرات املا
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 2008أزمة الرهن العقاري  -3

أزمة مالية حادة أدت إىل حدوث ا�يار وإفالس  2008شهد االقتصاد األمريكي يف عام 

 العديد من املؤسسات العمالقة وامتد األثر إىل حدوث اختالالت كبرية يف االقتصاد العاملي ككل.

 نظرة عامة عن هذه األزمة: -

بالسياسة النقدية اليت أتبعتها الواليات املتحدة األمريكية بعد  2008بطت نشأة أزمة ارت

وتفاقم اخلسائر اليت تكبدها قطاع تكنولوجيا املعلومات. ومن  2000انفجار فقاعة االنرتنيت سنة 

أجل حتفيز النمو االقتصادي ودفعه من جديد جلأ البنك االحتياطي األمريكي إىل ختفيض سعر 

. وكرد فعل عن السياسة السابقة أخذ األمريكيون أفرادا وشركات  % 1إىل % 6.2ئدة من الفا

يتهافتون على االستثمار العقاري. فارتفعت بذلك قيم العقارات يف الواليات املتحدة األمريكية حبوايل 

، كما ساهم يف ذلك توسع البنوك يف منح التسهيالت العقارية حيث قامت مبنح القروض % 85

ىت لألفراد غري القادرين على سداد ديو�م بسبب دخوهلم الضعيفة ومع حدوث التشبع التمويلي ح

أصبح املستفيدون من  % 5.25وبعد ارتفاع أسعار الفائدة إىل حوايل  2006العقاري بداية 

القروض السابقة غري قادرين على تسديد األقساط املستحقة عليهم. فاضطرت البنوك إىل حجز 

وفقد أكثر من مليوين أمريكي  % 93ن مل يستطع السداد ووصل أنداك حجة العقارات عقارات م

ملكيتهم هلذه العقارات وأصبحوا مكبلني بااللتزامات املالية طيلة حياهتم. وبذلك تكون الفقاعة 

 50حيث هبطت قيمة العقارات بنسبة قدرت بـ  2007العقارية انتفخت لتصل إىل ذروهتا يف سنة 

العقار ومل يعد األفراد قادرين على سداد ديو�م حىت بعد بيع عقاراهتم املرهونة، ونتيجة  من قيمة %

لتضرر البنوك الدائنة بفعل عدم تسديد املقرتضني ألقساط دينهم، اخنفضت قيم أسهمها بالبورصة 

تدت وأعلنت جمموعة من الشركات العقارية عن إفالسها، هذه اال�يارات واالخنفاضات سرعان ما ام

. %9.9 ناسداكو % 4.6 داوجونزخسرت مؤشرات  لتؤثر يف األسواق املالية ومجيع القطاعات.

ولقد ساهم يف انتشار األزمة توجهات البنوك املاحنة للقروض آنذاك إىل بيع الديون لشركات التوريق 

 اليت أصدرت مبوجبها سندات قابلة للتداول بالبورصات العاملية.
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ندات قامت البنوك واملؤسسات املالية بالتأمني على السندات لدى وهبدف تعزيز مركز الس

شركات التأمني على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمني عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من 

طرف شركة التأمني يف حالة ما إذا أفلس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد، أيضا مت إصدار 

تسمح باملضاربة على فروق أسعار السندات السابقة ومت طرحها هي األخرى مشتقات وأدوات مالية 

 للتداول.

وعليه فبمجرد انفجار األزمة بالبنوك امتدت لتنال من األسواق املالية، شركات التمويل العقاري 

ية وشركات التأمني، مث أخذت يف االنتقال لباقي دول العامل نتيجة الستثمار بنوكها ومؤسساهتا التمويل

يف هذه السندات واملشتقات التابعة هلا، وبذلك مت اإلعالن عن أزمة الرهن العقاري اليت نشأت 

بالواليات املتحدة األمريكية ولقد بلغت هذه األزمة منتهى شدهتا، عندما أخذت تنتشر إىل خمتلف 

سنة % 1.4دول العامل وحتولت إىل كساد اقتصادي، حيث تراجع معدل منو الدول الصناعية من 

 % 5.2. كما تراجع معدل النمو االقتصادي العاملي من 2009سنة % 0.3إىل حدود  2008

 . 2009سنة  % 0.5ليصل إىل  2008سنة  % 3.4إىل  2007سنة 

 التدابير المتخذة لمواجهة هذه األزمة:  -

 واجه العامل األزمة املالية األخرية بعدة أساليب:

  الي بنظام جديدلنظام الرأسملجذري التغيير حتمية ال .1
مع وضع شروط  تسهيالت االئتمانية،للوهذا يتطلب اإلسراع بوضع إسرتاتيجية منضبطة 

مؤمترا لبيان عناصر املبادرة  7/11/2008لتنفيذها لذلك عقد زعماء االحتاد األورويب يوم اجلمعة 

 األوروبية إلصالح النظامي املايل العاملي عن طريق:

ويل، حيث ترغب معظم دول االحتاد األورويب يف أن تعزيز دور صندوق النقد الد •

 يلعب صندوق النقد الدويل يف تنظيم ومراقبة النظام املايل العاملي.

 زيادة الضوابط والشفافية يف القطاع املايل. •
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تنسيق قواعد احملاسبة، كذلك دمج أكرب لقوانني احملاسبة الدولية، ألن القوانني  •

 بشكل متواصل وتنتسب يف قدر أقل من الشفافية.احلالية ال تطبق قوانني ثابتة 

فقد خفضت أمريكا وأوروبا : تخفيض سعر الفائدة وخفض معدالت االحتياطات اإلجبارية .2

. وذلك لتنشيط االقتصاد وتشجيع الناس على االفرتاض، مما يقلل %1سعر الفائدة إىل أن بلغ 

 تكاليف اإلنتاج. 

وذلك لتنشيط : ز المصرفي والمؤسسات الماليةضخ كميات من السيولة النقدية في الجها .3

مليار دوالر لضخها يف تسع بنوك كربى  250، حيث خصصت أمريكا االقتصاديات القومية

مليار دوالر وقد انتقدت مسألة ضخ األموال، أل�ا  700متعثرة يف البالد إىل أن وصل املبلغ 

البنوك يؤدي إىل تدعيم وسائل  تعمل لصاحل البنوك و ليس لصاحل املواطنني فرغم أن تدعيم

اإلنتاج وبالتايل يؤدي إىل مزيد من فرص العمل إال أن البطالة زادت يف أمريكا بعد األزمة املالية، 

الف إىل 100وقد أعيد ترتيب املسالة من جملس الشيوخ األمريكي حيث حبث رفع الدعم من 

 كما ألغيت بعض الضرائب. لف دوالر،أ250

مليار دوالر إلحياء قانون انقاد البنوك الذي صدر  45ك طوكيو املركزي ويف اليابان ضخ بن

إبان األزمة املالية اليت حدثت يف التسعينات من القرن املاضي، أما اململكة العربية السعودية فقد 

مليارات لایر يف البنك السعودي للتسليف واالدخار لتسهيل اإلقراض للمواطنني  10أمرت بإيداع 

 املنخفض وسط أزمة مالية عاملية. ذوي الدخل 

للتمويل العقاري،  نورثرن روك البريطانيوبالفعل مت تأميم بنك : تأميم قطاع البنوك وغيرها .4

يف إطار جمهود احلكومة إلخراج البنك من أزمته، وقد  واالستغناء عن أكثر من ألفي موظف،

االقتصاد األمريكي، وافقت تسعة بنوك أمريكية على بيع حصص للحكومة من اجل مصلحة 

وهذا ضد مبادئ الرأمسالية وخروج عن مقتضياهتا، وهذا ال يعين التأميم باملعىن املعروف فشراء 

أسهم املؤسسات املالية اخلاسرة أو شراء جزء كبري من أسهم البنوك لتكون الدولة مراقبة ألعماهلا 

 ال يعين التأميم.
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  ضمان الودائع بدون تحديد أي سقف لذلك .5

جلأت كثري من الدول إىل إجراء مايل ضمنت فيه مجيع الودائع املصرفية وبدون حتديد  فقد 

حىت ال هتاجر هذه الودائع  وذلك لإلبقاء على السيولة النقدية لدى البنوك العاملة فيها، سقف معني،

 إىل بلدان أكثر أمنا وضمانا.

لبه وضع دوهلم إلحالل أصدرت جمموعة الدول الصناعية السبع الكربى بيانا وضح ما يتط

االستقرار يف أسواقهم املالية وإعادة تدفق األموال من أجل دعم النمو االقتصادي العاملي وذلك مبا 

   يلي:

  اختاذ إجراءات حامسة واستخدام كل األدوات املتوفرة لدعم املؤسسات املالية ذات

 األمهية يف النظام ومنع إفالسها.

  غريها من املؤسسات املالية الوسيطة الكربى، يف العمل على أن تتمكن املصارف و

حال الضرورة من مجع رساميل من املصادر العامة واخلاصة على حد سواء ومببالغ  

 .كافية إلعادة الثقة والسماح هلا مبواصلة إقراض العائالت والشركات

 العمل على أن تكون الربامج الوطنية لضمان الودائع املصرفية متينة ومتجانسة مبا 

 يسمح للمودعني الصغار مواصلة ثقتهم يف سالمة ودائعهم.

  اختاذ قرارات يف الوقت املناسب إلنعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغريها من

األصول ومن الضروري إجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه 

 األصول وتطبيق معايري مناسبة للمحاسبة.

 لنقد الدويل وغري ذلك من تعاون مع اآلخرين ...اخل.باإلضافة لدعم صندوق ا 

 (اليونان والبرتغال نموذجا) 2010أزمة منطقة اليورو  -4

 يف األسوأ تعترب أزمة طاحونة يف نفسه وجد حىت اليورو، عمر من األول العقد ينتهي يكد مل

 نوفمرب يف تحديدبال األزمة بوادر وظهرت ،" األوروبية السيادية الديون أزمة" وهي أال تارخيه،
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 الوقوع جتنب كي وذلك احلايل، املايل للعام العامة املوازنة خطة عن اليونان أعلنت عندما ،2009

 على كله العامل تركيز وضع الذي األمر عليها، املستحقة بالديون الوفاء على قدرهتا وعدم اإلفالس يف

 .ا�يار من النقدية اليورو منطقة وحدة استقرار يهدد ذلك أن اعتبار على اليونان

 يف احلكومي الدين تراكم حينما ،2010 عام وبداية 2009 عام �اية يف األزمة تلك بدأت

 عدة إىل امتدت أن لبثت ما واليت ،والبرتغال وايرلندا اليونان هي اليورو، منطقة من بلدان ثالث

 الثالثة املرتبة حيتالن ومها ،وإسبانيا ايطاليا يف باالنتشار يهدد خطراً  وأصبحت أخري، أوروبية دول

 .اليورو منطقة اقتصاد يف التوايل ىعل والرابعة

 :أزمة اليونان -

 إذ مصداقيتها وهزت موقفها أضعفت ممارسات سنوات مدى على انتهجت اليونان أن ثبت

 إلخفاء حماولة يف اقتصادها عن خاطئة وإحصائيات أرقاما تقريبا سنوات عشر مدى على تقدم ظلت

 من خارجية ضغوط أي وتفادي الداخل يف الناخبني لتظليل ميزانيتها يف والعجز �اديو  حجم

 الناتج من %3 نسبة ميزانيتها يف العجز يتجاوز أال دولة على يشرتط األورويب اإلحتاد كون شركائها،

 ماك هبا، املسموح النسبة أضعاف أربعة يبلغ املايل العجز أن اتضح األزمة اندلعت وعندما القومي،

. (بلغ ديو�ا خدمة عن العجز احتمال تواجه اليونان وأن يورو مليار 300 جتاوزت املعلنة الديون أن

 من الناتج احمللي). %13.6إىل  12.7عجزها 

 :اليونانية المالية األزمة حلول -

 النقد وصندوق اليورو منطقة دول إىل 2010 يونيو 23 يف رمسيا طلبا اليونانية احلكومة قدمت

 اخلطة وتتضمن األوروبية، املفوضية مع أيام 10 قبل عليها اتفق اليت املايل اإلنقاذ خطة بتفعيل الدويل

 اليونانية احلكومة حتتاجها يورو مليار 45 بقيمة النقد وصندوق األورويب االحتاد دول من قروضا

 أجل حيل اتلسند يورو مليار 16 لتسديد اليونان حاجة إىل إضافة السنة خالل املالية للنفقات

 على قادرة غري اليونان فإن % 8.3 إىل الفائدة معدالت ارتفاع وبسبب مايو شهر �اية مع سدادها

 .لليونان املمنوحة القروض وأهم .السندات هذه متويل إعادة
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 سلسة اليونان منح على الدويل النقد صندوق إىل إضافة األورويب االحتاد دول مجيع وافقت لقد

 2010 مايو من الفرتة خالل سنوات ثالث مدى على وروأ مليار 110 مبجموع يةاملال القروض من

 النقد صندوق قدم فيما األورويب االحتاد دولمن  مقدمة وروأ مليار 80منها  2013 يونيو حىت

 وقد سنوات 3 سداد وفرتة 5.2% حنو القروض هذه على الفائدة وتبلغ يورو، مليار 30 الدويل

 ختفيض تقرر حيث  2011 مارس يف األورويب االحتاد لقادة سلكبرو  قمة يف الفائدة خفضت

 اشرتط وقد ونصف، سنوات 7 لتبلغ السداد فرتة زيدت فيما % 4.2 لتصبح %1 بنحو الفائدة

 وحبسب .اإلنفاق خفض إىل هتدف تقشف بإجراءات القيام القروض على للحصول اليونان على

 اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 8.1 إىل ميزانيتها يف العجز خفض اليونان على يتعني اخلطة

 إىل العجز ينخفض أن وتوقع 2012 ،عام يف 6.5 و 2011 عام يف املائة يف 7.6 و 2010يف

 ارتفع حني يف. 2014 عام حبلول األقصى احلد وهو اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 3 من أقل

 من بداية تراجعه يبدأ أن قبل 2013 يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 150 حنو إىل العام الدين

 .2014 عام

 احلزمة وتتضمن اليونان، إلنقاذ الثانية احلزمة 2012 فرباير 21 يف اليورو منطقة دول أقرت

 دائنيها مع أثينا ديون سندات لتبادل اتفاق عن فضال يورو، مليار 130 هلا خصصت إجراءات مجلة

 املؤسسات مع مبادلة اتفاق خالل من .يورو مليارات 107 شطب على ينص خلاصا القطاع من

 تلك حتوزها اليت اليوناين الدين سندات قيمة من  % 53.5 شطب على ينص اخلاصة املالية

 جديدة بأخرى القدمية السندات تبديل طريق عن يورو مليارات 107 يعادل ما أي املؤسسات

 %3 و ، 2015 حىت  %2 بني ترتاوح متغرية، فائدة وبنسبة سنة ثالثني بعد حيل استحقاق بتاريخ

 يف اليونانية الديون استحقاق آجال تنتهي أن إىل املوالية، السنوات يف % 4.3 و ،2020 حىت

 يورو، مليار 130 إىل جمموعها يف فتصل الدوليون الدائنون سيقدمها اليت القروض وأما.   2042

 350 تناهز اليت اليونان ديون هيكلة إعادة إىل اإلنقاذ خطة وهتدف 2014 غاية إىل تدرجييا تسدد

 احمللي ناجتها من % 160 من اليونان ديون الثانية احلزمة إجراءات تقلص أن املتوقع ومن ،يورو مليار
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 على البالد تتحملها أن ميكن اليت للدين األقصى النسبة وهي ،2020 يف % 120.5 إىل اإلمجايل

 .البعيد املدى

 امليزانية، عجز التغلب على أجل من تقشفية إجراءات حزمة اليونانية احلكومة اختذت

 إىل %1 من والرواتب األجور على العامة النفقات إمجايل خفض احلكومية اإلجراءات واستهدفت

 الربملان وافق ماك .اإلضايف العمل مكافآت وتقليص احلكوميني املوظفني رواتب جتميد عرب % 5.5

 احلكومة إفالس من خماوف إثر على يورو مليار 4.8 توفري إىل يهدف قانوين مشروع على يناليونا

 السيارات وعلى املضافة القيمة على الضرائب رفع القانون تضمن السداد، عن وختلفها اليونانية

 املمنوحة والبدالت تآاملكاف وتقليص العام القطاع رواتب وخفض احملروقات وعلى املستوردة

 .احلكوميني فنيللموظ

 :البرتغال أزمة -5

 عام يف مارس شهر منتصف يف السياسية االضطرابات بسبب الربتغال يف الديون أزمة تفاقمت

 البالد برملان رفض بعد منصبه من "سوكراتيس جوزيه" الربتغايل الوزراء رئيس استقالةمع  2011

 لذلك ونتيجة اإلنقاذ خطة عملية جتنب إىل هتدف كانت واليت احلكومة فرضتها اليت التقشف تدابري

 اإلحتاد من اإلنقاذ حزمة على احلصول سوى خيار أي املؤقتة االشرتاكي احلزب دارةإل مل يكن

 من إنقاذ خطة علىو  ماي، شهر أوائل يف يورو مليار 78 ـب إنقاذ برنامج على االتفاق ومت األورويب،

 .املالية أوضاعها يف االستقرار قحتقي أجل من األورويب واإلحتاد الدويل النقد صندوق

 بربنامج ملتزمة هي يونيو 5 يف جرت اليت العامة االنتخابات بعد نشأت اليت احلكومة إن

 الربتغال يف املالية السوق يف الثقة لتحسني برملانية أغلبية مع الدويل النقد وصندوق األورويب االحتاد

 العجز ختفيض إىل هتدف األوروبية اإلنقاذ خطة حيث للبالد، واملايل االقتصادي اال�يار وتفادي

 حبلول اإلمجايل الناتج من %3 امليزانية

 الزيادات من أخرى جمموعة تنفيذه خالل من 2013يف  %9 من أكثر و،2010 عام 

 برنامج وتسريع البنوك، رمسلة وإعادة العمل سوق وإصالحات اإلنفاق يف وختفيضات الضريبية
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 النقد الصندوق وتوقع .النطاق واسع سياسي بتأييد تتمتع إلصالحاتا هذه أن حيث اخلصخصة،

 املتوسط املدى على األسواق يف السيادي الدين إىل العودة على قادرا الربتغال يكون أن الدويل

 .2013 عام �اية حبلول الطويلو 

 :للبرتغال االنقاذ خطة -

 7 يف الربتغالية السلطات تهاقدم اليت املالية املساعدة على للحصول رمسي طلب على بناءو 

 ب ماي 17 يف مالية مساعدة متنح أن األوروبية واملفوضية اليورو جمموعة وزراء وافق 2011 أفريل

 متويل وكان .الربتغال يف التمويلية االحتياجات لتغطية الربنامج هذا يهدف وكان أورو، مليار 78

 :وهي التالية الركائز على يقوم الربنامج

 العجز تصحيح خالل من وذلك املالية، االستدامة الستعادة املايل النظام تعديل إجراء  - 

 .2013 عام يف املفرط

 .واخلاص العام القطاعني يف الشركات على الرقابة حتسني و العائدات إدارة كفاءة زيادة  -

 .العامة للشركات اخلصخصة برنامج وتعزيز العامة واإلدارة الصحي النظام يف إصالحات  -

 والنظام العمل سوق يف التنافسية والقدرة النمو زيادة شأ�ا من اليت اإلصالحات تعزيز  -

 الداخلية الكلية االقتصادية االختالالت معاجلةو  واخلدمات، السكن قطاعاتو  والصناعات القضائي

 .خلارجيةا و

 .أورو مليار 12 ـب البنوك أموال رؤوس دعم وتعزيز، الديون ختفيض لضمان تدابري اختاذ  -

 .2008واألزمة المالية  1929الفرق بين األزمة االقتصادية لعام   -2

 فهي أزمة اقتصادية. 1929أزمة 

 فهي أزمة كساد مرتبطة بزيادة اإلنتاج (العرض) دون مراعاة الطلب. -

 أدت إىل ركود اقتصادي أثر على النمو االقتصادي. -

 إفالس العديد من الشركات. -
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 آلخر من الشركات.تسريح العمال للبعض ا -

 اخنفاض مستوى املعيشة. -

 ظهور وانتشار بعض األوبئة واألمراض. -

كل ذلك أدى إىل تدخل الدولة من خالل خطة اعتمدهتا استنادا إىل طروحات االقتصادي   -

 كينز.

 تقدمي السيولة للبنوك. -

 ختفيض قيمة الدوالر األمريكي. -

 ختفيض معدالت الفائدة على القروض. -

 للقطاع الزراعي.         تقدمي املساعدات -

 هي أزمة مالية. 2008أزمة 

 سببها اإلفراط يف منح القروض بدون تسقيف وبدون ضمانات. -

 فهي مرتبطة بالبنوك وبسوق العقار. -

 املضاربة يف األسواق املالية. -

 أثرت فقاعات املضاربة نتيجة ارتفاع قيمة السكنات أكثر بكثري من قيمتها احلقيقية -

ر مما أدى إىل العزوف عن شراء السكنات ما أدى إىل اخنفاض قيمة تشبع سوق العقا -

 السكنات.

 عدم قدرة املقرتضني على تسديد ديو�م (عدم التزامهم اجتاه البنوك وهي بنوك االستثمار). -

 ما أدى إىل إفالس هذه البنوك وبالتايل إفالس شركات التأمني. -

 كل ذلك قد انعكس على الدائرة االقتصادية. -

ناك انتشار كبري وسريع هلذه األزمة يف باقي الدول املتقدمة حيث كانت بدايتها يف كان ه -

 الواليات املتحدة األمريكية.
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للتخفيف من حدة هذه األزمة تدخلت الدولة من خالل ضخ سيولة كبرية يف البنوك  -

 إلنقاذها، وإعادة النظر يف النظام النقدي الدويل.

 وعليه يمكن استخالص ما يلي:  

م أن العامل شهد أزمات مالية كثرية إال أن األزمة املالية األخرية كانت عبارة عن مؤشر واضح رغ

نتيجة اعتماده والنظام الرأمسايل برمته على االختالالت املزمنة اليت يعاين منها نظام التمويل العاملي 

املضاربة غري  املطلق على آليات متويل غري موضوعية ممثلة على وجه اخلصوص بسعر الفائدة و

و كذلك وجود الفارق بني االقتصاد احلقيقي واملالية االفرتاضية يف األسواق املالية، ومن هنا املشروعة، 

انصبت جهود الدول املتقدمة على حماربة تداعيات األزمة مع جتاهل جاء اخللل الكبري وبناء عليه فقد 

ث مثل هذه األزمات مستقبال ما مل يتم املسببات الرئيسية هلا وهي وضعية ستؤدي إىل تكرار حدو 

معاجلة األسباب األساسية حلدوثها، ويف نفس السياق أثبتت املؤسسات املالية اإلسالمية صمودها يف 

خضم األزمة املالية األخرية األمر الذي لفت انتباه العامل إليها وهذا يعد فرصة كبرية ينبغي للهيئات 

تغالهلا لتعريف خمتلف دول العامل بالتمويل اإلسالمي واعتباره واملؤسسات االقتصادية اإلسالمية اس

 األسلوب األمثل ملعاجلة أزمات النظام املايل العاملي.
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 البلدان الصاعدة  :عشر ةثانيال محاضرةال

 )BRICS(مجموعة البريكس 

 تعريف مجموعة البريكس ونشأتها -1

 أن كونىل تعريف الربيكس  إقبل التطرق  أن نعرف أوال التكتل االقتصاديمن األمهية مبكان 
التكتل هو اتفاق بني دولتني أو عدد من الدول قد تكون منتمية  اجملموعة عبارة عن تكتل اقتصادي:

ىل إقليم اقتصادي معني كأوروبا الغربية، املنطقة العربية، أمريكا الشمالية، كما ميكن أن إجغرافيا 
ألعضاء تنتمي ألكثر من إقليم، وميكن تعريف التكتل تتجاوز اإلقليم الواحد وباتت الدول ا

االقتصادي اذن على أنه تنسيق بني دولتني أو جمموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها 
التنسيق بني الوحدات االقتصادية وتكتيل النشاط االقتصادي هلذه الدول الستغالل مواردها بشكل 

 أفضل.
املكونة ألمساء الدول صاحبة  BRICS للغة الالتتينيةهو خمتصر للحروف األوىل با بريكسو

الدول التي وهي (هي الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب إفريقيا و يف العامل  أسرع منو اقتصادي
تشكل مساحة هذه  ).في مرحلة تطور سريعة وتسجل معدالت نمو صناعي واقتصادي مرتفع

 من سكان األرض. % 40ب الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكا�ا يقار 

على مرحلتني: األوىل باجتماع وزراء  2006هي تكتل حديث النشأة نسبيا، تأسس سنة 
صاعدة هي: الصني، الربازيل، روسيا، واهلند فعرفت حينها باسم  أربعة اقتصاداتخارجية دول 

، "البريكس" فصارت تعرف بـ جمموعة 2010، واملرحلة الثانية بانضمام جنوب افريقيا سنة "بريك"
 وتعود أسباب نشأهتا اىل:

هيمنة وحتكم كل من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب يف املنظمات االقتصادية  -
 العاملية.
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سيطرة الدوالر األمريكي على قيادة العمالت األجنبية والتبادالت التجارية على الصعيد  -
 العاملي.

يما بينها بعمالهتا احمللية جتنبا للتقلبات املستمرة للدوالر التفكري يف ضرورة التبادل التجاري ف -
 األمريكي.

 

 أهداف مجموعة البريكس -2

ميكن امجال خمتلف األهداف اليت وضعتها اجملموعة واليت جاءت يف خمتلف القمم اليت كانت 

 تعقدها يف النقاط التالية:

 حتقيق التعاون التجاري والسياسي والثقايف لدول اجملموعة. -
م ومساعدة الدول النامية ضعيفة النمو على رفع معدالت منوها وتأمني األمن واالستقرار دع -

 السياسي هلا.
 اصالح النظام املايل الدويل وجعله أكثر تنوعا وتوازنا. -
 احلد من حتكم البنك العاملي وصندوق النقد الدويل يف مصري الدول النامية. -
 ال وانصافا.تنمية اجملتمع البشري وبناء عامل أكثر عد -
جعل مستقبل العامل يسوده السالم والوئام والتعاون والتنمية العلمية حتت شعار "رؤية واسعة  -

 وازدهار مشرتك"
ضرورة اجراء اصالح شامل لألمم املتحدة مبا يف ذلك جملس األمن جلعلها أكثر كفاءة  -

 وفعالية.
حتياطية يتميز باالستقرار اصالح وحتسني النظام النقدي الدويل، وبناء نظام للعمالت اال -

 واملصداقية.
زيادة الطاقة اإلنتاجية وتعزيز احلوار بني املنتجني واملستهلكني لتحقيق التوازن بني العرض  -

 والطلب.
 رسم خطة عمل تتضمن تعزيز برامج التعاون بني دول اجملموعة تتضمن: -

 .تعزيز التعاون املايل بني بنوك التنمية لدول اجملموعة 
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 اإلحصاءات املشرتكة لدول اجملموعة. نشر منشور 
 .االستمرار يف عقد االجتماعات للتعاون 
 .القيام بأحباث مشرتكة ختص القضايا االقتصادية والتجارية 
 ...تشجيع التعاون يف كافة اجملاالت ثقافية، رياضية 

 

 الخصائص االقتصادية لدول المجموعة -3
 :يلي فيما خيصهاتل ميكن اخلصائص من مبجموعة الصاعدة القوى تتميز

)، % 12-7وجود نسب عالية من النمو االقتصادي، وينطبق هذا التوصيف على الصني ( -
 .)%11-7)، اهلند (%7الربازيل (

املتكونة من مخس دول: الربازيل، روسيا، الصني، وجنوب ( فمثال جند جمموعة الربيكس
من  %22كس لوحدها تشكل نالحظ أن جمموعة الربيفعلى رأس هرم القوى الصاعدة،  .)افريقيا

جمموع الناتج احمللي العاملي مبا يعادل تقريبا الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب، كذلك 
تريليون دوالر حتتل بذلك أكرب نسبة  10.4نالحظ أيضا أن الصني هلا ناتج حملي إمجايل يقدر بـ 
 وى الصاعدة حبسب هذا املعيار.يف الناتج احمللي لدول الربيكس مما يضعها على قمة الق

 
القدرة على التأثري االقتصادي ضمن النطاق اإلقليمي كذلك من خصائص القوى الصاعدة  -

 .هامة ال ميكن االستغناء عنها خاصيةوالدويل إذ أ�ا أصبحت 
ة وعوملة النظام يلارب يالقدرة على التكيف خمتلف التغريات احلاصلة يف النظام الدويل (الل -

 .)الدويل

حتقيق خطوات إجيابية وتنمية ناجعة جمالية نظرًا الرتفاع نسب النمو كارتفاع مؤشرات  -
 .التنمية البشرية

 .غالباً ما تسعى هذه الدول للتكتل ملواجهة اهليمنة األمريكية مثل جتمع دول الربيكس -
 .سرعة انفتاحها واستيعاهبا للتكنولوجيا -
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 توفر اليت نقيضتها؛ نيوب نيالدولي للمستثمرين طرخما تشكل اليت النامية لالدو  نيب التمييز كنمي
 استقطابا وأكثر تدينا وأضعف منوا أشد ا�كو  الصاعدة؛ ولالد األخرية هي ذههو  مناسبة، أرضية هلم

 ال اخلارجي.لرأمس

 والعمل، الفرد دخل في بليغ بنمو زتمتا الصاعدةإلى أن الدول  "نكونا كارلوسري  ويش
 مليالعا االقتصاد يف سريعاجمت اند ولالد ذهأن ه املالحظ ومن المي"الع الدخل في مرتفع ونصيب

 ن.صعيدي على

 .الصعيد التجاري: تنمي قطاع التصدير .1
 الصعيد املايل: تفتح األسواق املالية ألسواق املال اخلارجي. .2

يضم تكتل الربيكس مخس دول ناشئة اقتصاديا تتمتع بإمكانيات اقتصادية وتنموية كبرية 

 عة، وفيما يلي نعرض أهم اخلصائص االقتصادية لدول اجملموعة:ومشج

 البرازيل -

تعد الربازيل من أكرب دول أمريكا الالتينية مساحة وسكانا وثراء باملوارد الطبيعية واملعدنية، تبلغ 
مليون نسمة، ويصل متوسط دخل  170مليون كم مربع ويصل عدد سكا�ا حوايل  8.5مساحتها 

ألف دوالر، وهي عبارة عن اقتصاد يعتمد على التصدير حيث تعد  11حوايل  الفرد فيها سنويا
واحدة من أكرب عشر اقتصادات يف العامل ولديها أكرب قاعدة صناعية وأكثرها تنوعا يف أمريكا 

 الالتينية.

تعد الصني أحد أهم عمالقة العامل اقتصاديا وبشريا ومساحة، يبلغ عدد سكا�ا الصين:  -
مليون كم مربع،  9.6من سكان العامل ومساحة تقدر بـ  %20نسمة حوايل  أكثر من مليار

سنويا مما ساهم يف الرفع من  %9.5اقتصادها فالحي وصناعي وجتاري، حيقق معدل منوها 
الدخل وتقليص نسبة الفقر، كما حتتل املراتب األوىل عامليا يف اإلنتاج الزراعي والصناعي وهي 

 مل بعد الواليات املتحدة األمريكية.ثاين قوة اقتصادية يف العا
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يبلغ عدد سكان اهلند أكثر من مليار نسمة، وتعترب سابع أكرب دولة يف العامل من الهند:  -
 %10سنويا ويصل أحيانا اىل  %5حيث املساحة، نسبة النمو االقتصادي فيها يفوق 

فرة اليد العاملة سنويا وتعد جماال خصبا لالستثمار لو  %4.8ونسبة النمو الصناعي حوايل 
 الرخيصة واملاهرة أيضا.

مليون كم  17مليون نسمة يسكنون على مساحة قدرها  147يبلغ هدد سكا�ا روسيا:  -
مربع، تتميز بنشاط صناعي ضخم وهي مصدر للغاز ومكتفية ذاتيا من النفط، وتعد ثاين 

 ملية.من حجم التجارة العا %15.5منتج للقمح يف العامل، وتصل نسبة صادراهتا 
تقع يف أقصى جنوب القارة االفريقية عرفت مباسها، يسكنها خليط من جنوب افريقيا:  -

البيض والسود حتتل املركز اخلامس والعشرين يف العامل من حيث املساحة، وعدد سكا�ا يصل 
مليون نسمة، متتلك موارد منجمية ضخمة أمهها املاس واليورانيوم والزنك  60اىل حوايل 
 والنحاس.

 
 نجازات المجموعة والتحديات التي تواجههاإ -4

 تتمثل أهم اإلجنازات اليت خرجت هبا القمم االقتصادية اليت عقدهتا دول اجملموعة فيما يلي:

إطالق جملس لألعمال بني دول اجملموعة لضمان إقامة املشاريع اليت ختدم الدول األعضاء  -
 مسي باجمللس االقتصادي لالستثمار.

الربيكس ملساعدة الدول األعضاء على االبتكار والتعاون ملواجهة إطالق جملس مفكري  -
 التحديات مسي مبجلس خرباء الربيكس.

 100اخلاص باجملموعة برأمسال قدر بـ  بنك التنمية الجديدانشاء مؤسستني ماليتني: األوىل  -
ة املستدامة يف مليار دوالر، لتعبئة املوارد املالية ألغراض متويل مشروعات البىن التحتية والتنمي

صندوق هذه الدول وتقدمي التمويل الالزم لغريها من الدول الناشئة والنامية يف العامل. والثانية 
مليار دوالر كانت املسامهة  100والذي يسمح بتخصيص  الترتيبات االحتياطية المشروطة
ر أما باقي مليار دوال 1مليار دوالر وجنوب افريقيا بـ  41األكرب فيه من جانب الصني بـ 
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املسامهات فقد وزعت بالتساوي، واملهمة األساسية هلذا الصندوق هي مواجهة آثار خروج 
 رؤوس األموال املفاجئ من هذه الدول حىت تتجنب خماطر ختفيض عمالهتا.

 وتتمثل املشاكل والتحديات اليت تواجه هذه اجملموعة فيما يلي:

 الدولية الرئيسية نظرا لتباين أولوياهتا.عدم قدرهتا على توحيد مواقفها بشأن القضايا  -
 االختالفات الكربى بني الدول األعضاء من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. -
 صعوبة تشكيل مؤسسات داعمة للتكتل. -
 ضرورة تسريع اإلصالحات وحتقيق مهمة تدويل عمالهتا احمللية. -
 اإلرهاب الدويل وتغري املناخ واألزمات ... -
 

 مات القوى الصاعدةمقو  -5
 يف ومركز يةمهاأل بالغة مكانة هلا حققت اليت وماتملقا من جموعةمب الصاعدة ولالد تازمت
 اليت قوماتملا مهأ ومن. واألساس القاعدة ا�كو  االقتصادية قوماتملا ذهه أبرز من ،يلالدو  السلم

 :يلي ما دولال ذهه بناء يف تمهسا

 ىرب الك القوى وكانت العسكرية، بالقوة اخييتار  السلطة ارتبطت امللطا العسكرية: المقومات
 دجن وروسيا نيالص من كلل  كمثا أخذنا ولو العسكرية، القوة حيث من األماميةف الصفو  يف تقليديا

 ئةملبا عشرة إحدى من اليةملا األزمة بسبب العسكرية نفقاهتا تقلص الناتو ادحتال دو  كانت بينما هأن
 2.51 من سلحةملا قواهتا تعداد فاضخنبا م2011  يف ئةملبا نوعشرو  سىل مخإ لتصل م2006  يف

 اظحلفبا اهدور  ناتولا لدو  لتفقد ،م2012 م عا يف نملیو1.86 ىل إ م2000 م عا يف عسكري نمليو 
 واجهةمل عالية تقنية ذات عسكرية باستعدادات بهتتأني الص كانت ،مليالعا منلأل �اضما على

 يف ريلتغ دي،هلنا واحمليط آسيا منطقة يف العسكري اهنفوذ بتعزيز اههتدد يتال األمريكية التحديات
 رحلتهامل الدفاعية الصاروخية منظومتها نشر لاستكما تأجيل أو فبإيقا اتيجيةاالسرت  أمريكا خطة
 .2020م عال حبلو  أوروبا يف رةملقر ا الرابعة

 يؤشر امم ، 2015ديهلاوا ديهلنا وللمحيط األفريقي، نللقر  روسية حربية سفينةحترك  وأيضا
 اآلسيوي ملوالعا األوسط قالشر  يف وأطلسية أمريكية بريطانية دياتحت اجهةملو  روسيا الستعداد
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 هاقواعد لتطا سطملتو ا حوض عرض يف أمريكية سفن على صاروخية منظومة نشر من لتخوفها
 .مباشرة العسكرية

 الكربى لللدو  عسكرية –جليو ا القوى توزيع إعادة يف فتوالال السريع كالتحر  بدأ حيث
 كوريا اهتبدأ قد واليت توقعةملا االستباقية للحرب يلالتناز  العد ؤشرمب ينبئنامما ،)أمريكا روسيا، ،نيالص(

 .آسيا قشر  من الشمالية

 السيطرة من زيدملا ينتع تطورةملا لللدو  بالنسبة الدبلوماسية المقومات السياسة والدبلوماسية:
 أو الثنائية االتفاقات جانب من سواء نشاطها، بكثرة الصاعدة لالدو  دبلوماسية زتمتي فقد لذلك

 واسع بشكل ارسمت نيالص نفإملثال ا سبيل وعلى. اهإطار  يف الفاعلية لخال من ف،األطرا متعددة
 اهحلمصا تدن متأ ىلإ أدى امم ؛"cash diplomacy"السائلة لاألموا" دبلوماسية دوليَّا، قمسبو  ريوغ

 مل.العا اءحنأ ـتلفىل خمإ يويةحلا

 إليها أتجل اليت االقتصادية اتيجياترت االس العلماء بعض درس االقتصادية: المقومات
 عروفةملا ىلاألو  حاولت ناتيجيتااسرت  انتشرت وعموما الصاعدة قتصادياتلال الوطنية كوماتحلا

 التابعة والشركات احمللية، عاتالصنا إقناع الواردات، عن االستعاضة ىلإ يرمي الذي بالتصنيع
 وضعت وقد احمللي، كستهاللال بالتصنيع والشروع اهقواعد بإرساء نسياتجلا تعددةملا للشركات
 وحن هوجملا بالتطور الثانية ملقاربةاين وتعىل. األو  سنواهتا لخال الصناعات ذهه مايةحل العالية التعريفات
 على قدرهتا يف كوماتحلا تثق اليت الصناعات من فةطائ اتيجيةاالسرت  ذهه استهدفت وقد التصدير

 .تميزةملا عاملةملوا الدعم الصناعات ذهه كوماتحلا منحت وقد .يةاملالع قالسو  يف بنجاح نافسةملا

 النمو نأ اكثر  ناجتماعيو  نومصممو ن اقتصاديو  يظن المقومات االجتماعية والثقافية:
 حيث نيوالص الربازيل من كل مع حدث ما فعال ذاهو  ،نالسكا ومن من دحلا مفتاح ثلمي االقتصادي

م هام مقو  يعترب هذات حد يف السكاين النمو نأ بيد .الفقر ضدهلما نضا يف امةه احاتجن أحرزتا
 لالدو  ذهه استقطاب يوازي ما العاملة اليد وفرة لخال من لالدو  ذهه اقتصاديات ومن يف مهومسا

 مهيسا نالسكا عدد يف الزيادة أخرى جهة ومن جهة، من اذه ،"رجيخلاا املال لرأس" ستثماراتلال
 .االدخار التمعد رفع يف
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 حضارات من متميزا اجيمز  تشكل بل الغربية، ضارةحلا دائرة ىلإ تنتمي ال الصاعدة لالدو  ما أنك
 الكربى الرؤى أحبطت قد نوعةملتا ملالعا ثقافات من كجزء تنوعةملا الثقافات ذهه طبيعةف ـتلفة،خم

 .واحد وذجمن يف هتصر خت نأ تريد اليت
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