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األزمة بينـهما. أشارت اخلبيرة
الية البريـطانية  آن بيتيفور ا
 أنّ الــعـالم لم يـتــعـلم الـدروس
من األزمة السـابقة  على الرغم
ــــا قـــام به مـن تـــرقـــيـع عـــلى
الـــهـــامش  عــــلى اعـــتـــبـــار أن
الــبــنــوك مــا زالـت تــعــمل عــلى
غـــــرار مـــــا كــــانـت تـــــفـــــعل في

السابق. 
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وأضـافت بــيـتـيــفـور  ان بـلـوغ
ــالـيـة عـالم آمـن من الـنــاحـيـة ا
ـقـراطـية يـقـتـضي حتـقـيق الـد
أوالً  كونـها اآللية الـسياسية 
وهي التي تضـمن اتخاذ القرار
من أشخـاص لهم النـزاهة حتى
يضـمنوا تـدفق األموال وصرف
الـعـمـلــة وفق مـسـتـويـات تـفـيـد
االقتـصـاد والـشعـوب وال تـخدم
. ويرى بعض ـنتـفعـ قـلة من ا
اخلـــــبـــــراء االقـــــتـــــصـــــاديــــون
واحملـلـلـون أن الـسبـب الرئـيس
األكثر ترجيحًا لتراجع التوسع
االقـــتـــصـــادي ألمـــيـــركـــا  هـــو
ـتــدهـور تــضــيـيق االقــتـصــاد ا
لألفق أمـام الــبــنك االحـتــيـاطي
الـفــيــدرالي  وانـفــجــار فـقــاعـة
أصــــول  وأزمــــة ضــــريــــبــــيـــة
مـحـتــمـلـة  أو اضــطـرابـات في
التـجارة الـدوليـة. وقال اخلـبير
االقـتصادي دانـيال بـاكمان  ان
ســـــــبـب تـــــــراجـع الـــــــتــــــــوسع
االقــتــصــادي تـكــمن فـي حـاالت
الـــركــود الـــتي حتـــدث بـــســبب
صــدمـات غــيـر مــتـوقــعـة  ومع
ذلك  فإن التوقعات الواردة في
اســــتـــطالع صــــحـــيــــفـــة ”وول

وارد وتـعبئتـها وتخصـيصها ا
لــــــدعم اجملــــــهــــــود احلــــــربي 
وتتـضـمن بعض الـتـدابيـر التي
يـتم اتــخـاذهــا كـزيــادة مـعـدالت
الـضـرائب  وكـذلك طـرح برامج
ــــوارد. ووفـــقـــاً تـــخــــصـــيص ا
خلـــــبــــراء  وبـــــحــــسـب مــــوقع
جي“فإنّ مصرف   ”فورتشن“
بي مــــورغـــان تــــشـــيس ”وهـــو
مــــصــــرف أمــــيــــركي مــــتــــعـــدد
اجلـــنـــســــيـــات  تـــوقع بـــشـــأن
الـتـاريخ احملتـمل النـدالع األزمة
ـقـبـلـة  حـيث رجح أن ـالـيـة ا ا
تــضـرب الــعــالم عـام  2020 أي
أنّ “الــــهــــزة االقـــــتــــصــــاديــــة”
ســـتـــعــصـف بــاالقـــتـــصـــاديــات
ية قـريبا. صـرح مدير أحد العـا
مــراكــز الـبــحث واالســتــشـارات
هـمة تـعددة االخـتـصاصـات ا ا
في إحدى الـدول العربـية  ببدء
ـتــحـدة  االزمـة في الــواليــات ا
والــــتي ســـــتــــقـــــضي عـــــلى كل
اقـتـصـادات الـعــالم  وسـتـكـون
أســبــاب عـديــدة  مــنـهــا حتـول
أمــيـــركــا إلى دولـــة مــســتــوردة
لــلــنـفط بــعــد اســتــهالك مــعـظم
إمكانـاتهـا  وبالـتالي سـتفرض
شـروطــهـا عـلى األسـواق بـحـكم
قــوتــهـا الــعــســكــريـة لــلــهــبـوط
بـــاألســـعـــار  وهــنـــاك أســـبــاب
أخــــرى لألزمــــة مــــثل ارتــــفـــاع
أسـعـار الـفـائدة وتـأثـيـرهـا على
ــــالـــيــــة  واحلـــرب األســــواق ا
التجارية التي تقودها واشنطن
ضـــد الــعـــالم وفي مـــقـــدمــتـــهــا
الــــصـــ  وقـــد تـــعــــلن حـــربـــاً
عسكرية على الص عندما تقع

سـتـريت جـورنـال “تـقـدم فـكـرة
عن ”اإلجــمـاع احلـالي “لــفـكـرة
تـوقف الــتـوسع وبـدء الـركـود 
وهي أن ”الركود ليس وشيكًا 
ولــكن الـتـوسع لن يــسـتـمـر إلى
األبــــد  وقـــد يــــصل الــــتـــراجع
الـــتـــالـي في غـــمــــرة احلـــمـــلـــة
الرئاسية لعام 2020. ومن آثار
األزمـة أيـضـاً مـشكـلـة الـكـساد 
الذي يـحصل عندمـا يقل الطلب
عن الـعــرض  أي يــكـون هــنـاك
وفـــرة فـي الـــعـــرض وقــــلـــة في
الـطـلب  سـبــبـهـا عـجـز الـطـلب
الــداخــلي أو الــطـلـب اخلـارجي
(الـــصـــادرات) عن امـــتـــصــاص
ــعــروض من الــسـلـع  ويـأتي ا
عجـز الـطلب الـداخـلي عادةً من
عـــدم ارتــفــاع مـــعــدالت األجــور
بـــشــكـل يــتـــنــاسب مـع ارتــفــاع
مـعـدالت اإلنـتـاجـيـة أو تـسـريح
لـلـعـمـال سبـبـه زيـادة االعـتـماد
ـكنـنـة  كـمـا ان احلروب عـلى ا
الــتــجــاريــة بــ الــدول تــشــكل
زيــادة في احلـواجـز الـكـمـركـيـة
وغـــيــر الــكـــمــركــيـــة إلى تــراكم
ـعــروض من الـســلع  وهـذين ا
الــــعــــامـالن من أهم األســــبــــاب
الـرئيـسـة للـكـساد الـكـبيـر الذي
حصل في 1929. وعادةً عـندما
ينخفض حجم الطلب عن حجم
الــعــرض  وتـــزداد الــبــطــالــة 
تــنـخــفض األسـعــار بـدالً من أنْ
تـرتفع  فـالبـطالـة ال جتتمع مع
ارتــفـاع األسـعــار إال في حـاالت
خــاصـة ال تــتـوافــر هـنــا  لـذلك
ليس هناك منطق اقتصادي من
القول أنه سـتحصل أزمة تؤدي
إلى كــــســـاد كـــبـــيــــر وبـــطـــالـــة
وارتـفاع فـاحش باألسـعار  ألنَّ
الـركـود أو الكـسـاد عادةً يالزمه
انـخـفــاض في األسـعـار ولـيس
ارتـــفـــاع. ان مـــشـــكـــلـــة حتـــول
أمــيــركــا إلـى دولــة مــســتــوردة
لـلــنــفط بــعـد اســتــهالك مــعـظم
إمـكاناتـها  وبـالتالي سـتفرض
شـروطـهـا عـلى األسـواق بـحـكم
قوتـهـا الـعـسكـريـة لـلـهـبوط في
األسـعــار  وتــوقــعه بــأنْ يـصل
ســعــر بـرمــيل الــنــفط إلى 150
دوالراً  اســـــــــتـــــــــنـــــــــد عـــــــــلى
الـتـصـريـحات الـتي صـدرت من
ـــــــــؤســـــــــســـــــــات عــــــــــدد مـن ا
والــشــخــصـــيــات ذات الــعالقــة
ــبــاشــرة فـي قــضــايــا الــنــفط ا
حتـذر فيهـا من مخاطـر حصول
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بغداد

ثــانــيـــا- الــتــمـــسك بــاألهــداف
صالح االقتصادية .  وا

ثـالــثــا- الــتــدخل فـي الــشـؤون
الداخلية .

رابــعـا- الــتــنــاقـض والــصـراع
األيدلوجي .

خامـسـا- إستـراتيـجيـة افتـعال
األزمات . 

ســادســا - أســبــاب إنــســانــيــة
وعوامل نفسية .

ـــــكن أمــــا أنـــــــواع األزمــــات 
تــقــســيــمــهــا من حــيث الــنــوع

الى: 
اوال- األزمة السياسية .

ثانيا - األزمة االقتصادية .
ثالثا- األزمة العسكرية . 
رابعا- األزمة االجتماعية .

تـــعــد عـــمـــلــيـــة صـــنع الـــقــرار
ي الـسـياسي مـحل اهـتـمـام عا
في الـــدراســـات الـــســـيـــاســـيــة
ـجـاالتـها اخملـتـلـفة وفـروعـها
ـــتـــبـــايـــنـــة  لـــقــد تـــوصـــلت ا
الــدراســات إلى نـتــيــجـة هــامـة
تــتـركــز في أنه كــلــمــا اتــسـعت
ـــشــــاركـــ فـي صـــنع دائــــرة ا
القـرار السيـاسي من حيث عدد
األفــــــــــراد ومـن حــــــــــيـث أدوار
ؤسـسات الدسـتورية الفـعلية ا
 كــلــمــا  الــكـشـف عن تــطـور
حـقـيـقي في أداء صـنـاع الـقرار
وبالـتالـي فان احـتمـال النـجاح
يـــصــبح أكـــبــر من احـــتــمــاالت
الـفـشل في صـنـاعـة الـقـرارات 
وتـعــرف عـمــلـيــة صـنع الــقـرار
بـأنهـا عمـليـة االخـتيـار الواعي
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 أن األزمــة تـخـتــلف عن الـنـزاع
فـي احــتــوائــهــا عـــلى عــنــصــر
ــفــاجـأة حــيث حتــدث بــشـكل ا
مـــبـــاغت وســــريع في حـــ أن
الـنزاع يأتي نـتيـجة ألحداث أو
عوامل سـابقه أمـا فيـما يتـعلق
بـــالــتــوتـــر وعالقــتـه بــاألزمــة 
فالتوتر النفسي ينشأ عادة من
تغـيرات االجتماعية تفاعالت ا
واالقتـصاديـة والسـياسـية وأن
كل هــذه الـتـفـاعالت تـلـتـقي في
مـضمـون واحد وهـو األزمة وال
كن القول أن التوتر هو سمه
ا الـتوتر من سـمات األزمـة وإ
ـكن هــو احـد نـتــائج األزمـة و
القول أيضـا أن التوتر هو أحد
أدوات الـــــــصـــــــراع الـــــــتـي من
ــــــوذجــــــهــــــا الــــــضــــــغــــــوط
ـؤديـة إلى الـتـوتر) الـنـفـسـيـة(ا
واحلصـار والـتهـديـد وغيـرها .
ـــكن ـــراحل  وتـــمــر األزمـــة 

تقسيمها الى :
يالد .   1.مرحلة ا

 2.مرحلة النمو واالتساع 
 3.مرحلة النضج . 

 4.مرحلة االنحسار والتقلص.
 5.مرحلة االختفاء . 

إن أســبــاب األزمـــات الــدولــيــة
مـتعـددة وهي تـتـبـاين من أزمة
كن اإلشارة إلى أُخرى وعليه 
بـــــشــــــكل عــــــام إلى أهـم هـــــذه

األسباب وهي : 
اوال- الـــنــــزاع واخلالف حـــول

احلدود . 

لــقـد عــرفت االزمـة لــغـةً  أنــهـا
الـشـدة والـقـحط واحملـنـة  إمـا
اصــطالحــاً فــهي حــالــة تــوتــر
ونــقــطـة حتــول تـتــطــلب قـراراً
يـــنـــتج عــــنه مـــواقف جـــديـــدة
سـلبـية كانت أو إيـجابيـة تؤثر
عــلى مــخـتــلف الــكـيــانـات ذات
الــعالقــة . إن دالالت األزمـة في
اجملــــال الـــدولـي يـــعــــني تــــلك
احلـالــة الـتـي حتـكم الــعالقـات
بــ طــرفــ دولــيــ أو أكــثــر
تــتــمــيــز بـــالــشك الــشــديــد في
الــنــيــات وأنــهــا تــلـك الــفــتـرة
الــزمـنــيــة الــقـصــيــرة نـســبــيـا
ــتــضـــمــنــة ضــغــطــــا غــيــر وا
اعـتـيـادي عـلى صـانـعي الـقرار
وتـشـتـمل على إمـكـانـيـة اندالع
ــأســاويـة احلـرب والــنــهــايـة ا
لــهـــا. فــاألزمــة اإلقــلـــيــمــيــة أو
الــدولــيـــة هي مــوقـف مــفــاجئ
تتـجه فيه العالقـات ب طرف
ـواجهـة بـشكل أو أكـثر نـحـو ا
تصعيدي نتيجة لتعارض قائم
ـصالح واألهداف بـينهـما في ا
أو نـتـيجـة إلقدام أحـد األطراف
على الـقيام بعـمل يعده الطرف
ــثل تـــهــديــداً ـــدافع  اآلخــر ا
ا صـاحله وقـيمـة احلـيويـة 
يــــســـتـــلـــزم حتــــركـــاً مـــضـــاداً
وســريــعــاً لــلــحــفـاظ عــلى تــلك
ــصــالح مـســتــخـدمــاً في ذلك ا
مــــخـــتــــلف وســــائل الــــضـــغط
وبــأنـواعــهــا اخملــتـلــفــة سـواء
كـانـت اقـتـصـاديـة أو سـيـاسـية

أو عسكرية .
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فــكل أزمــة كـانـت سـيــاســيـة أو
غـير سياسـية بيـئتها الـداخلية
ـفجرة لـها والتي واخلـارجية ا
تتـأثر بـها سلـبيـا أو ايجـابيا 
كـــمــــا إن لـــكل أزمــــة أدواتـــهـــا
الئمة للتعامل معها الالزمة وا
ــنــطق أو ومن ثم فــلــيـس من ا
عـقول أن يـلجـأ صانع الـقرار ا
الــســـيــاسي والــعـــســكــري إلى
ــســـلــحــة اســـتــخــدام الـــقــوة ا
ـعــاجلـة أي أزمــة يـواجــهـهـا 
فـقـد تـكــون احلـلـول الـوسـيـطـة
والــــســـيـــاســــيـــة أفــــضل عالج
لألزمـــة  وقــد جتـــلب احلــلــول
الــعــــــــــســـكــريــة كـــارثــة عــلى

الدولة . 
فــيـــجب أن يـــخــتـــار ويــنـــتــقي
الئم مع طبيعة األزمة اخليار ا
إن األزمـة تــمـثل ضـغـطـا هـائال
عــلـى ذهــنــيــته وهــذا يــتــطــلب
تواضع فتح دورات بتقديرنا ا
ـسـتـمـر سواءً داخل لـلـتـعـليم ا
ــــؤســـســــة الـــعـــســــكـــريـــة أم ا
ـدنـيـة اجلـامـعـية ـؤسـسـات ا ا
يـتولى الـتـدريس فـيهـا أسـاتذة
اجلــــامــــعــــات ورفــــد الــــنــــخب
ا لـديهم القـيـادية الـعسـكريـة 
من مـعـلـومـات قـيـمـة عن األزمة
وإدارتــهــا . فــيــجب عــد األزمــة

وطـــرق مــعـــاجلـــتـــهـــا جــزءاً ال
يـتجـزأ من الـعقـيدة الـعـسكـرية
الـرسـمـيـة لـلــدولـة . فـالـعـقـيـدة
الـعسكـرية ليسـت مجرد دراسة
ـــقــبــلـــة الــتي حــالـــة احلــرب ا
ـا ســتـخــوضــهــا الــدولــة  وإ
تــشــمل أيــضـا الــكــيـفــيــة الـتي
ـسـلـحـة تــبـنى فـيـهـا الــقـوات ا
خلوض احلرب  وبـناء القوات
ال يــــقـــــتــــصــــر عــــلـى اجلــــانب
الهـيكـلي مـنهـا أي عدد الـقوات
وعدد الفرق والسالح ونوعيته
ـــا يــــشــــمل أيــــضــــا مـــدى وإ
اســـتـــعــــداد الـــقـــوات خلـــوض
احلـــــــرب من حـــــــيث روحـــــــهم
ـعـنــويـة ووالئـهم الــقـتـالــيـة وا
لـلدولـة وفـلـسفـتـهـا السـيـاسـية
ـــانـــهم بـــقـــضـــيـــة احلــرب وإ
الـعــادلـة  وهــنـا تــصـبح إدارة
األزمــة وطــرق مــعــاجلــتـهــا من
ــهــمـة فـي تــعـمــيق ــفــردات ا ا
اســـتـــعــــداد الـــقـــوات خلـــوض

احلرب .
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 فــيــجب اســتــخــدام األسـالــيب
الـرشيـدة والـعـقالنـية في إدارة
ـا فـي ذلك اســتــخـدام األزمــة 
األسـالــيب الــعــسـكــريــة . الـتي
جـعــلـنــاهـا أخــر اخلـيـارات في

إدارة األزمات .

بــ بـدائل مــتــاحـة وعــديـدة ال
يخلو أي منها من عنصر الشك
ومـن ثم فـــان أســاس عـــمـــلـــيــة
صــنع الـقــرار هي اخلــيــار بـ

تاحة . البدائل ا
 وهـنــالك الـعـديـد من الـعــوامل
الــتـي تــؤثـــــر عــلى الـــقـــرارات
ـتـخـذة فـي إدارة األزمـة وهي ا

:
اوال- شــخـصـيــة صـانع الـقـرار
ثانيا- أهداف صانع القرار . 
ثـــالــثـــا - فـــهم صـــانع الـــقــرار
العميق والشامل لألمور . 

رابعـا- قدرة صانع الـقرار على
بادأة واالبتكار .  ا

خــامـــســـا - اجتــاهـــات صــانع
القرار وقيمه وأخالقياته .

ـــــســـــتـــــشــــارون ســـــادســـــا- ا
تخصصون واخلبراء ا

سابعا - نوع القرار وأهميته
ـشكـلة ودرجة ثامـنا- طـبيـعة ا

تاح .  حدتها والوقت ا
إن األزمـــة بـــقـــدر ارتـــبـــاطـــهـــا
بـعـمـلـيـة صـنع واتـخـاذ الـقـرار
الـسـيـاسي والـعـسـكـري تـخـلق
ـــدركـــات في مـــجـــمـــوعـــة من ا
ذهنـية صانع الـقرار تدفعه الى
اتــــخــــاذ قـــرار فــــوري وســـريع
ـعـاجلـة األزمـة الـتي قـد تـلحق

بالدولة أضراراً كبيرة . 
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بغداد

شـح في عـــــــرض الــــــنــــــفـط في
ــقــبــلـة. الــســنـوات الــقــلــيــلـة ا
وأصدرت وكـالة الطاقـة الدولية
تقريرها لعام   2017 واخلاص
بتحليل سـوق النفط ومستقبله
 وذكــر الـــتــقــريـــر أنَّ الــعــرض
يــنــمــو اآلن في أمــيـركــا وكــنـدا
ودول أخـرى في الـعـالم  ولـكن
اإلنتـاج قـد يـنـخفض في 2020
إذا لـم يــعــاود االســتـــثــمــار في
صـنـاعـة إنـتـاج الـنـفط ارتـفـاعه
نحى من جديـد  وإذا استمـر ا
احلـالي حلجم االسـتثـمار  فإنَّ
قـــــدرة اإلنـــــتــــاج االحـــــتـــــيــــاط
سـتـنـخفض في  2022 إلى أقل
مـسـتـوى لـهـا مـنـذ  2008 ( أي
عـنــدمـا وصــلت أسـعــار الـنـفـط
إلى  150 دوالراً تــــــقــــــريــــــبـــــاً
لـلــبـرمــيل)  وأضـافت الــوكـالـة
بــــأنــــهــــا ال تـــتــــوقع أنْ حتــــتل
الـسـيارات الـكـهـربـائـيـة مـوقـعاً
كـــبـــيـــراً فـي قـــطـــاع الـــنـــــــــقل
بــحــلـول   2022  كــمــا ال نـرى
انخفاضاً في الطلب على النفط
ـــــســــتـــــقــــبل في أي وقـت في ا
الـقــريب. تـراكم الـديـون حتـذيـر
مهـــــم من أزمـة مالية في2019
بسـبب تراكم الـديون اإلقـليـمية
ـــيــة  إذ حـــذر خـــبــراء والـــعـــا
اقـتــصــاديــون من أزمــة مــالــيـة
ـيـة وإقـلـيـمــيـة مـقـبـلـة أشـد عـا
ضــــراوة من أزمــــة عــــام 2008
جـراء ارتفـاع حجم الـدين العام
ي إلى مــســتــويــات غــيـر الــعــا
مـــســـبـــوقـــة  مـــتـــجــاوزاً 247
تـرلــيـون دوالر  ومــتـزامــنـاً مع
تــــبـــاطــــؤ مـــعــــدالت الـــنــــمـــو 
وانـــخــفــاض أســـعــار الـــنــفط 
واحلـرب التـجـاريـة ب أمـيـركا
والـصـ  إضـافة إلـى بركـست
واألزمـــات الـــســـيــاســـيـــة الــتي

نطقة. جتتاح عدداً من دول ا
ـقـبـلة ـالـية ا تـداعـيات االزمـة ا
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نطـقة العربية عـموماً ومنطقة ا
اخلـليـج على وجه اخلـصوص 
الية ستـتأثر بـتداعيات األزمـة ا
ـقـبـلــة  ال سـيـمـا وأن الـديـون ا
ـســتــحــقــة عــلى دول اخلــلـيج ا
حـتى عـام  2022تــتـجـاوز 400
بـــلــــيـــون دوالر  وتـــتــــزامن مع
مــــخــــاوف من إنــــتــــاج الـــنــــفط
الـــصــخـــري من قـــبل الـــواليــات
ـتـحـدة األمـيـركـيـة الـتي بـدأت ا

تـصدره إلى دول آسـيويـة تعـتبر
ــســتــوردين لــلــنــفط من أكــبـــر ا
اخلـلــيــجي. وتــوقع اخلــبـراء أن
تـبـقى أســعـار الـنـفط مـنـخـفـضـة
لفترة طويـلة  ومعدالت النمو ال
تـــتــــجـــاوز ( (%2في الــــفــــتـــرة
القادمة وهـذا يتطلب إصالحات
هـيـكـلـية فـي االقـتـصـاد  إضـافة
الـية. وخفض إلى االصالحـات ا
صـندوق النـقد الدولي  تـوقعات
ي ألسباب أبرزها االقتصاد العا
احلـمـائـيـة الـتـجـاريـة  واحلـرب
الـتـجـاريـة بـ أمـيـركـا والـصـ
مع احـتـدام الـنزاعـات الـتـجـارية
حــول الـــعــالم. هـل بــدأت مالمح
جــديـدة تــهــدد بـنــيــة االقـتــصـاد
ي الـيــوم  وبـعــد عـقـد من الـعــا
ـــالي الـــزمـن عـــلى االنــــهـــيــــار ا
واالقـــتـــصـــادي  وهل نــتـــيـــجــة
الي  ضعف إجراءات التنظيم ا
ــــســـاواة  وتــــداعــــيـــات عــــدم ا
تـصاعدة ـية ا واالخـتالالت العا
والتوترات السياسية في الشرق
االوسـط  من ضـــــمـن أســـــبـــــاب
حـدوث هـذا االنهـيار? يـجب على
الدول ذات االقتصـاديات الكبرى
وقف  –والـــــتــــــصـــــدي  –أليـــــة
مــحــاولــة لــتـــقــويض الــتــجــارة
ـــيــة  الــتي تـــعــد احملــرك الـــعــا
األســاسي لــلــنــمــو االقــتــصـادي
ي مـــنــذ نـــهـــايـــة احلــرب الـــعـــا
ــيــة الــثـانــيــة  والــتي من الــعــا
شــــأنــــهــــا أن تــــخـــــلف عــــواقب
اقـتـصـاديــة وخـيـمـة  وتـكـالـيف
ـا في بــاهـظــة عـلى اجلــمــيع  
تحدة االميركية  ذلك الواليات ا
ويـتـعـ عـلى اجملـتـمع الـدولي 
ـتحدة  أن بـعيدا عن الـواليات ا
يـتـصـدى لـلـسـيـاسـات اخلـاطـئـة
التي تـدمر االقـتـصاد  والـتأكـيد
ــفــتـوح عــلى مــبــاد الــنــظــام ا
ـتعـدد األطـراف لـلتـجـارة  قبل ا

فوات األوان.
W¾ýUM «  «œUB² ô«

الـتـحـذيرات واسـعـة الـنـطاق من
حصول أزمة مالية جديدة تؤدي
إلى ركــود اقــتــصـادي قــد يــكـون
أســــــــــوأ من ذلـك الـــذي حـــصل
في  2008 سـبـبه تـراكم الـديـون
عـــــلى الـــــقـــــطـــــاعـــــ اخلــــاص
ـتقـدمة واحلكـومي في البـلدان ا
واالقــتــصــادات الـــنــاشــئــة  في
الــوقت الـذي تـرتــفع فـيه أسـعـار
ـتــحـدة الــفــائـدة في الــواليــات ا

ودول اوربية.
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تــطـالـعــنـا األخـبــار مـرة بـعــد أخـرى عن تــوقع حـدوث أزمـة مــالـيـة
شديـدة في هـذا الـعام   2019 أي بعـد حـوالي عـشر سـنـوات على
ـالـيـة الـسـابـقـة أزمـة الـرهن الـعـقـاري. إن هـذه انـحـسـار األزمـة ا
ــيـة الــكــبـرى وتــأتي في إطـار ــصـارف الــعـا األخــبـار تــأتي من ا
تـنـبـؤات غـيـر أكـيـدة وال واضـحـة عن طـبـيـعـة األزمـة أو مـكـانـها أو
القطـاع االقتصـادي الذي ستـصيبه. وحـيث أن النظـام الرأسمالي
الـذي يـسـود الـعالم الـيـوم هـو نـظـام مـولد لألزمـات بـطـبـيـعـته فإن
عـلــيــنــا أن نــحل األمــر عــلى مــحــمل اجلــد وأن نــتـحــسب لـألزمـة
تـوقـعة قـبل هـبـوبهـا وأن نـتـصرف وكـأنـهـا واقعـة حـقا اجلـديـدة ا
ـعن الـنـظــر بـاألزمـة الـسـابـقـة ولـكـن ذلك يـنـبـغي أن يـتـم بـعـد أن 
وبـخالصـة مـا قيـل عنـهـا من حتـلـيالت ومـا جنم عـنـها من دروس
فــتـلك األزمـة كــانت مـحـيــرة في كـثـيــر من جـوانـبــهـا إذ قـال أحـد
االقـتـصـاديـ بــانـهـا أزمـة ال مـعـنى لـهـا. وهـو يـقـصـد حتـديـداً إن
ي لم تـكن تبـرر حـدوث أزمة بـهـذا احلجم. ظـروف االقتـصـاد العـا
بـررات اخملتـلفـة التي سـيقت لـتبـرير حـدوثهـا لم تكـن مقـنعة وإن ا
ي كـان في حـالة جـيـدة ومـعدالت لـدرجـة كبـيـرةً. فـاالقـتصـاد الـعـا
ـوه مـقـبولـة ومـنـاسـبـة على صـعـيـد اقـتـصاداته الـقـائـدة. كـما إن
ـبــاشـرة الـتي قــادت لألزمـة لم تــكن خـافـيــة عـلى أحـد األســبـاب ا
صرفـية واالقتصادية يعلمها ويعلم إن الية وا بتد بالشؤون ا فا
ـضـاربـات واإلقراض ـصارف األمـريـكـيـة وتـماديـهـا في ا سـلـوك ا
اذا نـضبط سيقـود الى هذه النـتيجة. والـتساؤل الكـبير هو  غير ا
أغـلـقت الـسـلـطـات الـنـقـديـة في أمـريـكـا عـيـونـهـا عـمـا كـانت تـفـعـله
اذا سـلكـوا هذا الـطريق وهم يـعلـمون الى صـارف األمريـكيـة? و ا
أين يــقـود? أنـهم يـنـصـحــون الـعـالم ويـعـلـمــونه كـيف يـتـصـرف في
صرفية والعالم الية وا الشؤون االقتصادية عموماً وفي الشؤون ا
الية ويدرسها. كله يقرأ كتبهم في العلوم االقـتصادية واإلدارية وا
فهم الذين وضـعوا القواعـد واإلجراءات واألساليب والـنماذج التي
ـصــرفـيـة الـتي حـدثت فـيـهـا األزمـة ـالـيـة وا ـيـادين ا تـعـتــمـد في ا
ابـتداءً وكـانـوا يعــلمون الـعـالم (والـعالم يـسـتمع لـهم عـادة) كيـفـية
العمل وفق هذه القـواعد. ثم كانوا هم الذين خـرقوها عامدين وهم
يـعـلمـون نـتـائج ذلك. لقـد قـال كـثيـرون ومـنـهم سـاسة وقـادة كـبار
ورجال اقتـصاد ومفـكرون في روسيـا وبريطـانيا وفـرنسا وهـولندا
وأيسـلـندا (أكـثر الـدول تضـرراً من األزمـة) إن أهم أسبـاب األزمة
ـالية واالقتـصادية لألمريـكان!  ولنعد الى يعود الى سوء اإلدارة ا
الـوراء قـلـيال الى أزمـة عـام  1997في دول شـرق آسـيـا وهي أزمـة
مشابهة في طبـيعتها ألزمة عام  ?2008إال أنها حدثت على صعيد
تلك الـدول ولم تشـمل باقي دول الـعالم. فـعنـدما غـرقت هذه الدول
في خـضم تـلك األزمـة قـال كـثـيـرون ومـنـهم مـهـاتـيـر مـحـمد رئـيس
وزراء مالـيزيا في حـينه إن أمـريكـا ساهمت بـالعـمل على حـدوثها.
وأنها دفعت إليهـا كي تسدد فاتورة احلرب الـباردة التي خاضتها
مـع االحتـاد الــسـوفــيـتي الــسـابق وحتــمـلـت جـراءهــا كـلــفـاً عــالـيـة
ـقابل فـان هذه الـدول اآلسيـوية كانت وتخـلفت بـسبـبهـا كثيـراً وبا
ستفـيد األكبر مـنها وعلـيه فإنها البـد أن تتحمل جـزءا من الكلفة ا
وان تـدفع الـفــاتـورة عـبـر أزمـة مـصـطـنـعـة وكـان مـا كـان. ويـسـوق
هـؤالء قـرائن عدة لـلـبـرهنـة عـلى ذلك مـنـها مـا حـدث عـندمـا تـنادت
سـبع دول من جـنـوب شـرق آسـيـا بـضـمـنـهـا الـصـ مع صـنـدوق
النقـد الدولي للقـيام بعـملية إنـقاذ اقتصـادية كبـيرة وعندمـا طلبوا
تـحدة أن تـشارك بـذلك االجتـماع بـاعتـبارهـا معـنية من الواليـات ا
ي وإن تلك األزمة تـهدده وتهـدد االقتصاد بسالمة االقـتصاد العـا
ــتـحــدة بــذرائع واهــيـة بل األمــريــكي أيــضـاً. تــغــيـبـت الـواليــات ا
نـاقشـة مـوضوع دورهم في ومـضحـكة قـائـل إنـهم مـشغـولـون 
ـتـحدة من صـندوق الـنـقـد الدولي. واآلن هل اسـتـفـادت الواليـات ا
ــسـتــثـمــرون األجـانب تــلك األزمــة وكـيف? بــبــسـاطــة لـقــد وظف ا
السيما اخلليـجيون منهم أموالـهم في األسواق األمريكية أي أنهم
دفعوا أموالهم لألمريكان مقابل استثمارات متعددة األشكال منها
عقارات واسهم وسـندات أمريكـية وببسـاطة اشد فان األزمة أدت
الى أن تتآكل قـيم هذه االسـتثمـارات. بل إن قسمـاً منهـا لم تعد له
فـلسة واألدوات ـصارف ا قيمـة (كما هـو حال أسهم الـشركات وا
سـتثـمرين قد ـشتـقة) أي بعـبارةٍ أخـرى إن أموال هـؤالء ا الـية ا ا
ـصلحـة البائـع الذين هم صـلحة من? بـطبيـعة احلال  تبخـرت. و
األمـريـكـان ولـيس غـيـرهم. لـقـد أعـلن مـسـؤول خـلـيـجي كـبـيـر وفي
مـؤتــمـر صـحـفـي وأمـام وسـائل األعالم أن دول اخلــلـيج خـسـرت
(تـريـليـونـ ونـصف الـتريـلـيـون دوالر) جـراء األزمـة وذلك قبل أن
تـنـتـهي ورددت كل وسـائل األعالم هـذا الـتـصـريح مـراراً وكـأنـهـا
ـكـنه أن يـتــصـور مـقـدار هـذا تــشـتـفى  أو تـتــحـسـر!! ومن مـنــا 
ـبـالغ الطـائـلة ـبلغ? أمـا الـعقـارات الـتي اشتـريت بـجـزء من تلك ا ا
فإنـها ظـلت جاثـمة علـى األرض إال أن مالكـها تـغيـر فقط. لـقد كان
الك اجلديـد هو احلكـومة األمريـكية الـتي اشترت سـندات الرهن ا
ــضـمــونــة بـتــلك الــعــقــارات بـثــمن بــخس ألن أســعـار الـعــقــاري ا
ـصارف العـقـارات انخـفضت بـسبب األزمـة وذلك مـقابل تـمويل ا
بلغ يزيد عن فلسة عبر حـمالت اإلنقاذ التي اقرها الكـونغرس  ا
تـريــلــيــون دوالر عـلـى عـهــد بــوش االبن وخــلــفه اوبـامــا. وعــنــدمـا
انحـسرت األزمـة وانتعش االقـتصـاد األمريـكي من جديـد ارتفعت
شـتـري الـفطن أي احلـكـومة أسـعار الـعـقـارات مرة أخـرى فـربح ا
األمـريـكيـة مـرتـ األولى عـنـدما تـدفـقت األمـوال الـغالـيـة عـنـد بدء
االسـتثـمـار ثم تبـخـرت والثـانيـة عـندمـا ارتـفعت أسـعـار العـقارات
ـلـيـارات من الدوالرات. ـئـات ا مـجـدداً. ولـقد كـان الـربح هـائالً و
ومن نـاحيـة أخـرى فان لـلنـفط في الـقضـيـة حصـة فـأسعـاره التي
ـاذا) وصـلت الى  140دوالرا لــلــبـرمــيل (وال أحــد يــعــرف كــيف و
عاودت الهبوط لتصل الى ما يقارب الثالث دوالرا للبرميل (ومرة
اذا وكـيف). لقـد كانت أسـعار النـفط العـالية أخرى ال أحـد يدري 
ـوه وكانت تدفع بـالتضخم الى ي ومعدالت  تهدد االقـتصاد العـا
مسـتويات قـياسـية وأدت الى تـصاعد كـلف النـقل وهددت الـتجارة
يـة وهـذه كـلـها مـؤشـرات مـرعـبة لـقـادة الـعـالم ولـكن أحداً لم الـعـا
يــشــتكِ كـمــا كـان احلــال عـنــدمــا كـانت أســعـار الــنـفـط تـصل الى
عـشـرين دوالراً في الــثـمـانـيـنـات عـنـدهـا كـانت األصـوات تـتـعـالى
ارسـة سياسة ي و متهـمة األوبك بعـرقلة الـنمو االقـتصادي الـعا
نفـطيـة احتكـارية.     إن سـبب الصـمت واضح اآلن فأمـوال النفط
تـعــود بــطـريــقــة أو بـأخــرى لــتـديــر عــجـلــة االقــتـصــاد األمــريـكي.
والـشـركـات الـنـفـطيـة الـكـبـرى (وهي أمـريـكـيـة في الـغـالب) تـتـزايد
لـيارات من الدوالرات. وعـندما أصبح أرباحهـا لتصل الى مـئات ا
النفط بخسا فإنهم رابحون أيضاً. الشركات النفطية ال تخسر في
ـشـترون الـكـبار حـالتـي ارتفـاع أو انـخـفاض أسـعـار النـفط. أمـا ا
فأصبح بإمكـانهم أن يشتـروا النفط رخيصـاً ثم يخزنونه في باطن
ـنـشار األرض واالقـتـصـاد سيـسـتـعـيد عـافـيـته. وهـكـذا فإنـهم كـا
يأكـلون في الـرواح واجمليء. وسيظل االقـتصـاد الرأسـمالي يـنتقل
من أزمـة الى أزمـة وكل أزمـة تـطيح بـالالعـبـ الـذين لم يـتـحـوطوا
جيداً. ليـحل محلهم العبـون جدد من نفس النـمط وليظل هنالك من
سك بزمام األمـور عبر وسـائل عديدة من بيـنها األزمات لـيتحكم
تـهيئة للقـتال دائماً للدفاع عن ـال والنفوذ واجليوش ا بالسلطة وا
ـقـراطيـة. وسنـظل نحن مـنتـظرين الـعاصـفة اجلـديدة احلريـة والد

نترقب أية خيام ستقتلع.
 

bOL(« b³Ž g¹uý e¹eF « b³Ž

لـقــد مــر أحـد عــشـر عــامــا عـلى
األزمـة االقـتصـادية الـتي حدثت
في  14أيـلول   2008ح أعلن
بنك “لـيـمـان براذرز ”األمـيركي
إفالسه بــشـــكل رســمي بــســبب
ـســجـلــة في سـوق اخلــسـائــر ا
الــــرهن الـــعـــقـــاري  وتـــخـــطت
ــتــحـدة إلى آثــارهـا الــواليـات ا
مــخـــتـــلف أنـــحـــاء الــعـــالم  إذ
ـالـيـة وصـفت بـأسـوأ األزمـات ا
في الـتـاريخ احلـديث  لـكن هذه
الــكــارثـة االقــتـصــاديـة قــد تـطل
مــــجـــدّداً وسط تـــوقـــعـــات بـــأن
تسوء األوضاع في العام 2020
األمـــر الـــذي يـــتـــطـــلب اتـــخـــاذ
إجـراءات وقــائـيـة لــلـتــقـلـيل من

التداعيات.
بــــدأت اخملــــاوف تـــتــــعــــمق من
قبـلة  مـع حالة ـاليـة ا األزمة ا
التـخبط والتـراجعات القـياسية
الية  التي تـشهدها األسـواق ا
وفي ظل الــتـدهــور الــكـبــيـر في
أســعــار الــنــفط  وهــو مــا بـات
يثير الـهلع لدى أوساط عدة في
ـتــحــدة  فـضالً عن الـواليــات ا
ـستـمرة ب احلـرب التـجارية ا
واشــنــطـن وبــكــ  وإن هــدأت
وتيـرتـهـا بعـد اإلعالن عن هـدنة
مؤقتة بينـهما في قمة العشرين
ـؤكـد أنهـا باتت األخيـرة لكن ا
تـلـقي بـظاللــهـا عـلى االقـتـصـاد
ثـقل أصال بالكثير من ي ا العا
شاكـل السـياسيـة التي تـخلق ا
حـالــة من الـفـوضى  وال تـبـشـر
بـاسـتـثــمـارات جـديـدة وتـنـمـيـة
اقـــتــصـــاديــة  غـــيــر اقـــتــصــاد
احلــروب والــذي يــعــني إنــتــاج

بغداد


