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 وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَ ْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَْنَشْأنَا بَ ْعَدَها قَ ْوًما َآَخرِينَ 

صورة الاهبياء : الايت 
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 الشكر والتقدير

  لوخداه خــــــــــــال وال ــــــــــــالة 
ص
 بىعمخــــــــــــال و  الــــــــــــال إ    ا الصــــــــــــا

ص
الحمــــــــــــد ع تقــــــــــــرارا

لــــــــــــال آ ىعلــــــــــــى صــــــــــــيد  لقــــــــــــال هب ىــــــــــــا مدمــــــــــــد امل ــــــــــــط   ألامــــــــــــ ن وعلــــــــــــوالضــــــــــــالم 

 ...الطيب ن الطاهريً وبعد 

بعـــد الاهء ـــاء وبعـــون مـــً   صـــبداهال وحعـــالى مـــً كخابـــت بد ـــ  هـــ ا            

م. م عمــــــــار  يضــــــــعن  إ   تن ت ــــــــلل شــــــــلر) وجقــــــــدير) ل صــــــــخا  ال ا ــــــــل ) 

وجوجيـــــال   ن ( ملـــــا شـــــملن  بـــــال مـــــً رعايـــــت وتخـــــا ن  بـــــال مـــــً عـــــو  ياصـــــ ن كـــــاظم

صــديديً  ومــا  ب لــال مــً جهــد إلــى جاهــب الرلــو  ألا ــو)  اللــريم و قــال     

 حعالى في  دمت الخعليم اللامعي.....

كما اجقدم بشلر) للميع اصاج حي في كليت القاهون ملا ب لوه مً جهـد خىـ  

وصـــــــلذ الـــــــى هـــــــ ه املرخلـــــــت واشـــــــلر جميـــــــع اصـــــــدقا ي وعـــــــا لى  وزمال ـــــــي فـــــــي 

 الدراصت ...

  و قهم
ص
   جميعا
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 اإلهـداء
 الى ال ) جدركال العقول  ... و  جراه العيون 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وامخثــــــــــــــــــــــــــــ اع رب العسة واللاللت ...  

 إلى شمعى  عمر) اللخ ن جى ران دربي باختراقهما

 مهــــــــــــــــــــوخىاه مهـــــــــــــــــــــوخب مهــــــــــــــبعط  الل ان غمراوي

 يــــــــــــــــــــــــو تم  تبــــــــــــــــــــــــــي......ي ..ـــــــــــمى  تول لحظاث خياج

 ا... ت وجــــــــــي وت واحيــــــــــــي ه ه الدهيـــالى صىد)  

 إلى ال يً علمووي وضيج الحروف ... تصاج حي

 يــــــر ت ... كليخــــــــــــــــــــــــــــــــم و املعــــــــــــــــــــــــــــــــإلى ييبوع العل

 

 

 الباخث
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 محتويات البحث

 الصفحت المىضىع

 ج الشكر والتقذير

 د االهذاء

 هـ المحتىياث

 3 المقذمت

 1 مفهىم االزمت الماليت واالقتصاديت:   المبحث االول

 3 ماهٍح االزمح المالٍح واالقتصادٌح واسثاتها:  المطلة االول

 4 حمعنى االزماخ المالٍح واالقتصادٌ :  الفرع االول 

 5 اسثاب االزمح المالٍح واالقتصادٌح : الفرع الثانً 

 7 اثار االزمح المالٍح واالقتصادٌح: المطلة الثانً 

 8 اثار االزمح المالٍح:  لفرع االول ا

 11 اثار االزمح االقتصادٌح:  الفرع الثانً

 31 اصالح المؤسساث المتعثرة اقتصاديا  : المبحث الثاني 

 14 المطلة االول : مفهىم االصالح االقتصادي وأهمٍته

 15 الفرع األول / ماهٍح االصالح االقتصادي

 16 القتصاديالفرع الثانً / اهمٍح االصالح ا

 17 المطلة الثانً : التعثر االقتصادي للمؤسساخ وأهمٍح االصالح

 18 الفرع األول / معنى التعثر االقتصادي للمؤسساخ وأسثاته

 02 الفرع الثانً / اهمٍح اصالح المؤسساخ المتعثرج اقتصادٌا

 11 الخاتمت

 11 مصادرال
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 المقدمة

الذم اصيب بيا. اك  اإلدارمر الكياف يىي حالة حرجة كحاسمة تتعمؽ بمص : التعريف بالموضوع : "أوال
شكؿ تكرار االزمات المالية في الدكؿ المالية لدكلة اك مجكعة دكؿ  األسكاؽيقصد بيا التدىكر الحاد في 

لمقمؽ كاالىتماـ كترجع اسباب ذلؾ الى اف اثارىا السمبية كانت حادة الؿ التسعينات ظاىرة مثيرة خالنامية 
كخطيرة ىددت االستقرار االقتصادم كالسياسي لمدكؿ المعنية اضافة الى انتشار ىذه االثار كعدكل االزمات 

الندماجيا المالية لتشمؿ دكالن اخرل نامية كمتقدمة كنتيجة لالنفتاح االقتصادم كالمالي التي تشيده ىذه الدكؿ ك 
 في المنظمة العالمية لمتجارة .

تأتي اىمية البحث مف خالؿ البحث عف اسباب التي تؤدم الى كقكع اك حدكث اهمية البحث :  : ثانيا  
حتى تتمكف  إلصالحيااالزمات المالية كاالقتصادية كمعالجة تمؾ االزمات المتكررة كايجاد الحمكؿ المناسبة 

 تعثر.مف العمؿ بصكرة طبيعية كدكف 

عديدة كمتكررة كعانى مف مشاكؿ كثيرة كقد ادل أزمات ماليو كاقتصادية كاجو العالـ  مشكمة البحث : : ا  لثثا
نامية كمتقدمة كقد ساىمت عدة عكامؿ في تفجير تمؾ  أخرللتشمؿ دكالن  األزماتتمتد اثار تمؾ  أفذلؾ الى 
 . األزمات

ة يالمال باألزمةالتعريؼ كذلؾ مف خالؿ تـ اعتماد األسمكب الكصفي في ىذا البحث  منهجية البحث : : رابعا  
كالتعريؼ بإصالح المؤسسات المتعثرة كالتعريؼ بآثار األزمة المالية كاالقتصادية كالتعريؼ  كاالقتصادية

 .بإصالح االقتصادم كأىميتو

 م البحث :يخامسا  : تقس

 ـ البحث الى مبحثيف ىما:يتـ تقس

 المالية كاالقتصادية األزمةالمبحث االكؿ : مفيـك 

 المؤسسات المتعثرة اقتصاديان  أصالحالمبحث الثاني : 
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 المبحث االول 
 مفهوم االزمة المالية واالقتصادية

 تمهيد : 

يمكف تعريفيا عمى انيا اضطراب حاد كمفاجئ في بعض التكازنات االقتصادية يتبعو انييار في عدد مف 
ظاىرىا انييار مالى القطاعات االخرل اك انيا ظاىرة تعرؼ بنتائجيا , كمف  هار ثالمالية تمتد ا المؤسسات

 البكرصة كحدكث مضاربات نقدية كبيرة كمتقاربة كبطالة دائمة.

ات منذ القدـ كيتأثر بيا الجميع سكاء كانكا افرادان اك جماعات اك دكال , كترتب عمييا اثار متعددة عرفت االزم
كتبايف شدتيا , كاختالؼ افرازاتيا كتأثيراتيا فكانت  األزماتاقتصادية , اجتماعية , بيئية ,كنفسية , كمع تنكع 

 اتيـ كانتماءاتيـ .محؿ اىتماـ طرؼ كثير مف المفكريف كالباحثيف عمى اختالؼ تخصص

 كسكؼ يتـ تناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف ىما

 .كاسبابياالمالية كاالقتصادية  األزمة/ ماىية  األكؿالمطمب 
 المالية كاالقتصادية. األزمة أثارالمطمب الثاني / 
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 المطمب االول
 ماهية االزمة المالية واالقتصادية واسبابها.

عبارة عف حكادث تتجدد كتتكرر الى حد كبير كلكف بصكرة غير منتظمة كال متشابية االزمات المالية : ىي 
بمعنى اخر ىي ليست بالدكرية اك المتجددة في فترات زمنية متساكية الطكؿ كالى حد بعيد كما انيا ليست 

النيايات مضخمة )انفجارية عند اعمى النيايات العظمى لمنحني الدكرة االقتصادية( اك منخفضة )انفجارية 
 العظمى لمنحني الدكرة االقتصادية( كلكف يمكف القكؿ انيا ليست غريبة كميان عف كؿ ىذه االنكاع.

اف االزمات ىي تشبو شيء عرفتو بعض االقتصادات العالمية حتى قبؿ بداية العيد الراسمالي , بيد اف 
كانت بسبب الحركب  0571قبؿ عاـ  ماقبؿ الراسمالية ال تشابو في طبيعتيا ازمات الرأسمالية فاألزمات ما

كاالكبئة كالككارث الطبيعية كىي تتميز بعجز االنتاج كعدـ كفايتو اما االزمات الرأسمالية حدثت اثناء فترات 
 .(0)التحركات الكبير لرأس الماؿ سكاء كانت في ظؿ اسعار الصرؼ الثابت 

 كسكؼ يتـ تقسيـ ىذا المطمب الى فرعيف ىما

 معنى االزمات المالية كاالقتصادية.الفرع االكؿ / 
 الفرع الثاني / اسباب االزمة المالية كاالقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 –, مكتبة المجتمع العربي , عماف  0, ط 2, ج" االزمة المالية العالمية كاالفاؽ المستقبمية "  -:د. مكسى المكزم كاخريف  (0)
 .57, ص 2100االردف , 

 الفرع االول 
 معنى االزمات المالية واالقتصادية 
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 واالقتصادية وكاالتي: المالية  األزمتينسوف يتم ذكر مفهومي 

يقصد التدىكر الحاد في االسكاؽ المالية لدكلة ما اك لمجمكعة مف الدكؿ التي مف ابرز  المالية  :االزمة اكآل 
سماتيا فشؿ النظاـ المصرفي المحمي في اداء ميامو الرئيسية كالذم ينعكس سمبان في تدىكر كبير في قيمة 

الة كما ينجـ عنيا مف اعادة العم اإلنتاجالعممة كفي اسعار االسيـ مما ينجـ عنو اثار سمبية عمى قطاع 
تكزيع الدخكؿ كالثركات فيما بيف االسكاؽ المالية الدكلية كعادة ما تحدث االزمة المالية بصكرة مفاجئة نتيجة 
االزمة الثقة في النظاـ المالي مسببيا الرئيسي تدفؽ رؤكس امكاؿ ضخمة في الداخؿ يرافقيا تكسع مفرط 

 .(0)اإلقراضكسريع في 

بانيا فترة انقطاع النمك االقتصادم السابؽ ال بؿ حتى انخفاض االنتاج فترة فييا  االزمة االقتصادية : ثانيآ
 0895النمك الفعمي ىك ادنى مف النمك االحتمالي ال تتطابؽ المعايير المختمفة حتما كىكذا فأف الياباف سنة 

اذا قسناىا بالنسبة لمنمك  زمةأ%( كىي بال شؾ في 2,9ليست بمد ازمة قياسا عمى معدؿ البطالة )
 .(2) 0894/0895% بيف 4مقابؿ اقؿ مف  0892/0855( سنكيا بيف 8,9االقتصادم الماضي )

تبيف الدراسات اف كؿ الحاالت التي فييا تبني تمؾ االصالحات قد تمت في ظركؼ اقتصادية متدىكرة , 
كميزاف ادم جيد كمستكيات اسعار كالتكجد حالة كاحدة تـ فييا تبني االصالحات في ظركؼ نمك اقتص

مدفكعات مستقر. بؿ اف ظركؼ الرككد االقتصادم كالتدىكر المستمر مثمت شركطان مسبقة لجيكد االصالح 
 االقتصادم.

عندما كاف ىناؾ انخفاض ممحكظ في االحتياطات , كعجز كبير في الحساب الجارم , كاف مف  انوكما 
 حات اقتصادية.كاصالالضركرم تبني اجراء اصالح ىيكمي 

د حدكثيا بشكؿ مفاجئ اك ػبصرؼ النظر عن لكف بعض الدراسات بيف اف طبيعة االزمة االقتصادية .
تدريجي , كبأسبابيا المتعددة شكاء اكانت داخمية اـ خارجية ليا عالقة بسيطة بتكقيت االستجابة السياسية في 

استجابة فأنيا عادة ما تككف متأخرة , خاصة اف السياسييف يتجيكف الى  تبني االصالحات , كاف كجدت
 اختيار اصالحات تككف اقؿ ايالمان.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

, مكتبة المجتمع العربي , عماف  0, ط" سياسات ادارة االزمة المالية العالمية  " -:د. كماؿ رزيؽ كعبد السالـ عقكف  (0)
 .08, ص 2100االردف , 

 .02, ص 0882,  0, المؤسسة الجامعية لمدراسات , ط " تحميؿ االزمات االقتصادية لالمس كاليـك " -:دانييؿ ارنكلد  (2)

 الفرع الثاني 
 اسباب االزمة المالية واالقتصادية. 
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, لعدـ قدرتيا عمى تكفير السيكلة الالزمة  إفالسيا األمريكيةبعض المؤسسات  إعالفبدأت االزمة المالية مع 
في مجاؿ الرىف  أمكاليالسداد كالتزامات لما تكبدتو مف خسائر مالية كبيرة نتيجة تكسعيا الكبير في تكظيؼ 

فية , اسيـ في ذلؾ ممارسات المالية غير السميمة كالتطبيقات المالية المستحدثة, العقارم بدكف ضمانات كا
الماؿ فيما يعرؼ بالتكريؽ لمحصكؿ عمى  أسكاؽحيث دكلت المؤسسات قركضيا الى سندات طرحتيا في 

 المزيد مف التدفقات المالية.

تقؿ  األصكؿبفكائدىا, فاصبحت  في الكقت الذم عجز اغمب المقترضيف عف السداد , فتراكمت عمييا الديكف
 ألدنىكثيرا عف حجـ الديكف. كما ادل التكسع في عرض العقارات لتسيميا الى انخفاض قيمتيا السكقية 

بكثير مف قيمة ما عمييا مف مديكنية. فادل ىذا الكضع الى افالس بعض المؤسسات المالية نتيجة تعثر في 
التي تحركيا دكافع المقامرة, بدأ البياف  (0)ات قصيرة االجؿ, كمع المضاربأخرلالتزاماتيا لجيات تمكيؿ 
 المالي بكاممو مف االنييار.

 متعدد منيا ما يمي: اسبابيقؼ كراء االزمة المالية العالمية 

اكال/ االعتماد الكمي عمى نظاـ الفائدة كإلية جكىرية إلدارة النظاـ المصرفي, مما ادل الى انحراؼ االئتماف 
ه في عمميات االنتاج كاالنتشار كتمكيؿ عمميات مقامرة قصيرة االجؿ دكافعيا الطمع كالجشع عف قياـ بدكر 

 لمكصكؿ إلرباح سريعة بعيدة عف االنتاج كاالستثمار. 

 ثانيا/ ضعؼ الضمانات المقدمة مقابؿ عمميات االئتماف الممنكحة مما ترتب عميو تزايد الديكف المعدكمة.

 يات االئتماف الممنكحة سكاء مف الناحية الكمية اك الكيفية.ثالثا/ ضعؼ الرقابة عمى عمم

رابعا/ ضعؼ ممارسة البنكؾ المركزية لدكرىا في الرقابة عمى البنكؾ كضعؼ استخداـ البنكؾ المركزية 
 لألدكات الفنية المتاحة مثؿ سعر الخصـ كاالحتياطي كعمميات السكؽ المفتكحة.

لتمكيؿ العقارم, كبالتالي فقد ترتب عمى اضطراب ىذا القطاع اىتزاز خامسا/ تركيز منح االئتماف في مجاؿ ا
 الجياز المصرفي كمو.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

, دار الجامعػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػدة ,  " االزمػػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػػػة العالميػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػباب كالعػػػػػػػػػػالج " -:د. عبػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز قاسػػػػػػػػػػـ محػػػػػػػػػػارب  (0)
 .74, ص 2100درية , ػػػػػػػاالسكن

سادسا/ فقد جزء كبير مف المكاردم في تمكيؿ النفقات الحربية التي تكبدتيا الدكؿ التي ظيرت فييا االزمة 
 يار دكالر في الكاليات المتحدة كحدىا.مم 511المالية, كالتي زادت عمى 
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سابعا/ تباطؤ صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي في القياـ بدكرىما المنشكد مف تقديـ المشكرة الفنية كالحمكؿ 
 .(0)العممية السميمة 

ة كدفعت االزمة المالية الى مراجعة كاعادة النظر في ىندسة النظاـ االقتصادم كالمالي . ككجكب ضخ سيكل
في االسكاؽ لتحسيف االكضاع في ظؿ اليشاشة المالية كالعكلمة المالية كظيكر المستحدثات المالية كتنامي 
التعامالت في المشتقات التي تستخدـ في التحكط ضد المخاطر باالضافة الى المضاربة كالتي اصبحت 

ت المالية كدكر بنكؾ االستثمار تشكؿ نحك ثمثي حجـ التجارة العالمية مع التزايد الضخـ في احجاـ المؤسسا
في خمؽ عمميات التكريؽ مف خالؿ جمع القركض العقارية كالرىكنات كاصدار سندات عابرة القارات تطرح 

 . (2)في االسكاؽ العالمية مما ادل الى ظيكر الديكف كالقركض المسممة كماترتب عمييا مف ازمة السيكلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .77, ص  "المصدر السابؽ  "  -:د. عبد العزيز قاسـ محارب  (0)
 .79, ص  "المصدر السابؽ  " -:د. عبد العزيز قاسـ محارب  (2)

 المطمب الثاني 
 المالية واالقتصادية تيناألزم آثار
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لتشكؿ مفاجاة لعدد كبير مف  0885جاءت ازمة االسكاؽ المالية في بمداف جنكب شرؽ اسيا في صيؼ عاـ 
المراقبيف كلجميرة الناس الذيف طالما نظركا باعجاب الى ما يسمى بػ )المعجزة االسيكية( بنمكرىا القدامى 

كبير مف البمبمة حكؿ حقيقة ما جرل  كالجدد كلقد تسبب اندالع تمؾ االزمة المالية كتصاعد تداعياتيا في قدر
كداللتو كابعادة كىؿ تمثؿ تمؾ االزمة نياية المعجزة االسيكية ؟ كىؿ كانت تمؾ النمكر حقيقية اك  نمكر مف 

 .(0)كرؽ ؟ كما جاء في بعض الكتابات الغربية 

يالند تتمتع بالبنية لقد بدات االزمة المالية في اسيا في اصطياد تايالند )نمر اسيا المريض( اذا كانت تا
االقتصادية االضعؼ مف بيف مثيالتيا كقد ادل االنخفاض الكبير في سعر صرؼ العممة الكطنية فييا 
)البات( كاليبكط الكبير لالسيـ في بكرصتيا الى انتشار اثار العدكل الى اسكاؽ الماؿ المجاكرة في ماليزيا 

مؾ االزمة الى تدخؿ صندكؽ النقد الدكلي بقكة في الدكؿ كىكنغ ككنغ كاندكنيسيا كككريا الجنكبية كقد ادت ت
المذككرة العادة االنضباط الى القطاع المالي كمايرتبط بذلؾ مف مشركطية قاسية , كتدخؿ مباشر في ادارة 

 الشؤكف االقتصادية كالمالية لتمؾ البمداف.

نقاذ عمى غرار ماحدث في البمداف بينما ظمت ماليزيا بقيادة مياتير محمد تقاكـ تدخؿ الصندكؽ ببرامج لال
االخرل كاعدت برنامجان لمخركج مف االزمة مف صحتيا كاتت ىذه السياسة اكميا اذ تـ الخركج مف االزمة 

 عاد االستثمارات االجنبية تتدفؽ عمى ماليزيا. 2111كعند بداية عاـ  0888تدريجيان خالؿ عاـ 

يكية تيمنا نحف العرب الف عدـ ضبط حركة رؤكس قصيرة كلعؿ الدركس المستفادة مف االزمة المالية االس
االجؿ )المسماة باالمكاؿ الساخنة( تؤدم الى اضطرابات كقالقؿ مالية في حالة البمداف النامية كىناؾ 
مقترحات عديدة مطركحة عمى الصعيد الدكلي ييدؼ حماية البمداف النامية مف اليجمات التي يقكـ بيا 

الف أم انخفاض يمس سعر الصرؼ العممة الكطنية يؤثر تاثير عمى مستكيات  المضاربكف عمى العممة ,
 .(2)المعيشة كعمى الطاقة االستيرادية لتمؾ البمداف كمف ثـ معدالت النمك 

 كسكؼ يتـ تقسـ ىذا المطمب الى فرعيف ىما:

 الفرع االكؿ / اثار االزمة المالية .
 الفرع الثاني / اثار االزمة االقتصادية.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

, مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت 0, ط " الدركس المستفادة األسيكية كالتجربةالعرب  " -:د. محمكد عبد الفضيؿ  (0)
 . 085, ص 2111

 .212-210, ص  "المصدر السابؽ  " -:د. محمكد عبد الفضيؿ  (2)

 الفرع االول 
 اثار االزمة المالية
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 تداعيات االزمة المالية العالمية الراهنة:

المتكفرة عمى درجة كبيرة مف  كاألرقاـ مف الصعب حصر حجـ الخسائر الناجمة عف االزمة المالية بدقة ,
التغير كذلؾ لتسارع االحداث كتراكميا في فترات زمنية قياسية ,كبالتالي فيي ال تعكس الحصيمة النيائية كما 

 اختمؼ االخصائيكف بشأف التنبؤ بمستقبؿ االزمة مف متشائـ كمتفائؿ.

 

 تداعيات االزمة عمى الدول المتقدمة

زمة باختالؼ ارتباط اقتصادىا باالقتصاد االمريكي مف جية كاختالؼ اختمفت شدة تاثر الدكؿ بيذه اال
 جاىزية اقتصادياتيا لتحمؿ الصدمات كتصحيح االختالفات كيمكف ابراز اىـ اثار االزمة الحالية فيما يمي :

 اوال / تداعيات عمى االقتصاد االمريكي:

ليا كمف بيف اثار االزمة  األصميككنو الكطف  تأثر االقتصاد االمريكي بشكؿ مباشر باالزمة المالية الحالية
 :(0)عمى االقتصاد االمريكي مايمي

دخكؿ االقتصاد في حالة رككد: يعتبر اقتصاد ما في حالة رككد اذا عرؼ تراجعان مستمران في معدلو النمك )أ( 
بالفعؿ بالنسبة لالقتصاد لمدة سداسييف متتالييف عما ماف عميو الحاؿ في السداسي الذم قبميما كىذا ما حدث 

مقارنة بالسداسي االكؿ  2119% في السداسييف الثاني كالثالث سنة 1,5االمريكي الذم عرؼ تراجعان بمعدؿ 
مف نفس السنة , كىذا بسبب تراجع استيالؾ العائدات كانفاؽ الشركات نتيجة ارتفاع اسعار المكاد كالسمع 

 ركض بسبب نقص السيكلة مف جية اخرل.كالطاقة مف جية كتضييؽ البنكؾ عمى منح الق

% الى درجة انو اليكفي 71)ب( تراجع تحكيؿ رؤكس االمكاؿ الى امريكيا : حيث قدر ىذا التراجع بحكالي 
مميار دكالر كىذا بسبب ارتفاع اسعار صرؼ العمالت  91لسد العجز في الميزاف التجارم الذم بمغ حكالي 

يف كىك ادنى سعر لو منذ  011باني حيث كصؿ الدكالر الى مستكل االخرل اماـ الدكالر خاصة اليف اليا
 التسعينات كما كصؿ اليكرك مف دكالر كنصؼ الكؿ مرة منذ صدكره.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .054-055, ص  "المصدر السابؽ  " -:عبد السالـ عقكف  كد. كماؿ رزيؽ  (0)

% كىذه الزيادة بحجـ المعركض مف 01)ج( خسائر قطاع العقارات : تراجعت اسعار المساكف بحكالي 
بناء المساكف بنسبة تريميكف دكالر , كما تراجعت نسبة  0,2العقارات لمبيع في المزاد العمني الذم بمغ حدكد 

% نتيجة افالس العديد مف شركات القركض العقارم مقؿ )نيك سينثرم فايتشاؿ ككركيشف( ك )امريكاف 91
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مميار دكالر  0,2الؼ زظيفة لمكاجية نحك  02ىك مكرنيج انفتمت( باالضافة الى الغاء الشركات العقارية 
مميكف دكالر امريكي مدانكف  04,9منازليـ مميكف امريكي خطر فقداف  5-0مف خسائرىا كما يكاجو مف 

 لشركات الرىف العقارم بقركض تفكؽ قيمة منازليـ.

)د( اثار عمى المؤسسات المالية: تراجعت ارباح البنكؾ االمريكية بعد حذؼ مبالغ كبيرة مف ميزانيتيا تتعمؽ 
ا في االسكاؽ المالية حيث بالديكف العقارية التي لـ تتمكف مف تحصيميا , زيادة عمى تراجع اسعار اسيمي

% مف قيمة 25% كبنؾ )كاشنطف ميكتكاؿ( خسر 90تراجعت اسيـ المجمكعة االمريكية العممية بحكالي 
دكالر كىك ادنى  07,24% حيث كصؿ سعر السيـ الى 07اسيمو كما تراجعت اسيـ )سيتي جركب( بنسبة 

 دكالر. 29,77كىك  0892مستكل لو منذ 

اعديف : يتخكؼ الكثير مف االمريكيف مف ضياع مدخراتيـ بسبب تاثر الصناديؽ )ق( تأكؿ مدخرات المتق
المسؤكلة عف ادارة مدخراتيـ التقاعدية باالزمة الحالية كيتألؼ القسـ االكبر مف المدخرات التقاعدية في 

لتقاعدية الكاليات المتحدة اما باالستثمارات الفردية اك برامج ادخاؿ خاصة بالشركات كتكزعت المدخرات ا
مميار دكالر مف  5481,9مميار دكالر مف االستثمارات الفردية  71-45مابيف  2115االجمالية في نياية 

برامج االدخاؿ الجماعية في الشركات كحكالي ثمثي امكاؿ صناديؽ التقاعد التي تـ تكظيفيا في برامج جماعية 
 .(0)استثمرت في شراء االسيـ  2119لمشركات عاـ 

 اعيات االزمة عمى الدول العربيةثانيا / تد

 مف بيف االنعكاسات التي انجزت عف االزمة المالية بالنسبة القتصاديات الدكؿ العربية نذكر مايمي

)أ( تدىكر اسعار المحركقات : تعتمد معظـ االقتصاديات العربية عمى انتاج كتصدير المحركقات كبذلؾ فأف 
ات اسعارىا ككاف مـ الطبيعي اف ينخفض الطمب العالمي عمى تنميتيا مرىكنة بحجـ الطمب عمييا كمستكي

 49المكاد االكلية عمى رأسيا المحركقات حيث ادت االزمة الى انخفاض كبير في اسعارىا اذ تراجعت مف 
مما دفع بالدكؿ  2118كالسداسي االكؿ مف  2119دكالر لمبرميؿ في اكاخر  59دكالر لمبرميؿ الى حكالي 

خفيض انتاجيا عدة مرات كعميو ستنعكس سمبان عمى مكازنتيا الحككمية المستقبمية المنتجة لو الى ت
 كسينخفض االنفاؽ الحككمي الذم يعد المحرؾ االساس لالقتصاد كبالتالي انخفاض مستكل نمك االقتصاد.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .057, ص  "المصدر السابؽ  " -:عبد السالـ عقكف  كد. كماؿ رزيؽ  (0)

)ب( ترجع تحكيالت العماؿ المياجريف: تمثؿ تحكيالت العماؿ المياجريف نسبة كبيرة مف الناتج الداخمي 
كمع االزمة الحالية التي ادت الى تسريح العماؿ  2114بناف سنة % في ل21الخاـ حيث كصمت نسبة 
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كانخفاض االجكر انعكس ىذا كمو عمى ىذه التحكيالت التي تساىـ ايضا في جمي العممة الصعبة الى البمداف 
 العربية .

دكؿ )ج( تراجع عمميات مكافحة الفقر : ستؤثر االزمة بصكرة مممكسة عمى تحقيؽ االىداؼ االنمائية في ال
النامية بصفة عامة كالعربية بصفة خاصة اذ ستؤدم الى عممية التضييؽ في الحصكؿ عمى االئتماف كالنمك 
الضعيؼ في االقتصاد الى تراجع االيرادات العامة كستضع قيكدان عمى قدرة حككمات الدكؿ العربية في تمكيؿ 

 ية االخرل.االستثمارات الالزمة لمتعميـ كالصحة كاألىداؼ االنسانية التنمك 

)د( تأثير االزمة في االسكاؽ العالمية : تعتبر االسكاؽ المالية كثر المتضرريف مف االزمة اذ تعكس مختمؼ 
التفاعالت معيا , مف ضعؼ اكضاع المؤسسات المالية , تراجع اداء االقتصاد كارتفاع تكاليؼ التمكيؿ حيث 

شركة في  51كاحد كما تـ تكقؼ تداكؿ اسيـ  خسرت البكرصة االردنية خمس مميارات دكالر خالؿ اسبكع
 .(0)% مرة كاحدة كىك الحد االقصى لميبكط 21البكرصة المصرية النخفاض اسيميا بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 095, ص  "المصدر السابؽ  " -:عبد السالـ عقكف  كد. كماؿ رزيؽ  (0)
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 الفرع الثاني
 اثار االزمة االقتصادية

بالكاليات المتحدة االمريكية مف اخطر االزمات  2119المالية العالمية التي اندلعت في سبتمبر تعتبر االزمة 
كقد تفكقيا في الحجـ كفي سرعة انتقاليا الى مختمؼ دكؿ  0828التي شيدىا النظاـ الراسمالي منذ ازمة 

الكاليات المتحدة كباقي دكؿ العالـ كذلؾ بفضؿ العكلمة كمف خالؿ الركابط التجارية بيف االسكاؽ المالية في 
 العالـ كقد اثرت االزمة المالية عمى عدة مجاالت تتمثؿ فيما يمي:

( اثار االزمة عمى اسكاؽ راس الماؿ : اف اكؿ تداعيات االزمة المالية عمى البكرصة االمريكية اذ انخفض 0)
نقطة ام بمقدار  9758 نقطة الى 8279مؤشر داكجكنز الصناعي السيـ الشركات االمريكية الكبرل مف 

% كقد انتقمت االزمة الى معظـ االسكاؽ المالية العالمية فبعد ىبكط اسيـ بكرصة 5.5نقطة كبمعدؿ  958
ككؿ ستريت انخفض المؤشر العاـ في اىـ البكرصات العالمية كلتكضيح حجـ الخسائر التي لحقت 

ة كاىـ االنشطة االقتصادية التي تأثرت بالبكرصات العالمية كحجـ االنخفاض الذم لحؽ باألكراؽ المالي
 .(2)% 5% النشاط الصناعي رغـ انياـ استمرت في تحقيؽ معدالت نمك كلكف دكف 71باألزمة المالية اليند 

 % قطاع البتركؿ.55% قطاع الطيراف.               المكسيؾ 48ايطاليا 

 ت المعادف , االخشاب , كالسيارات.% قطاعا44% قطاع الزراعة.              البرازيؿ 42استراليا 

( نقص السيكلة النقدية : قد قدمت المؤسسات المالية االمريكية تسييالت ائتمانية لجميع فئات المجتمع 2)
% كبدكف ضمانات سكل ممكية العقار 0االمريكي قصد شراء عقارات بالتقسيط كبأسعار فائدة متدنية بمعدؿ 

النقدية كحصرىا في االصكؿ العقارية ضعيفة السيكلة كبعد ارتفاع سعر  مما ادل الى استنزاؼ خطير لمسيكلة
مما ادل الى عدـ مقدرة االفراد تسديد اقساط القرض كبالتالي رفع مف حدة استرداد العقار  7,27الفائدة الى 

فقداف لممؤسسات العقارية كترتب عمى ذلؾ انحراؼ االقتصاد االمريكي بالمؤسسات المالية العالمية كما اف 
الثقة ما بيف المؤسسات المالية في مجاؿ التعاكف فيما بينيا في منح االئتماف ادل الى ندرة كاسعة في السيكلة 

 النقدية باالسكاؽ المالية .

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .094, ص  "المصدر السابؽ  " -:عبد السالـ عقكف  كد. كماؿ رزيؽ  (0)
, الػػػػػػدار الجامعيػػػػػػة ,  0" االزمػػػػػػة الماليػػػػػػة كاصػػػػػػالح النظػػػػػػاـ المػػػػػػالي العػػػػػػالمي " , ط -د. ابػػػػػػراىيـ عبػػػػػػد العزيػػػػػػز النجػػػػػػار : (2)

 . 59-57, ص 2118االسكندرية , 
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: ادت االزمة المالية الى دخكؿ االقتصاد العالمي في رككد اقتصادم نتيجة انخفاض ( الرككد االقتصادم 5)
االستيالؾ كتقميص انفاؽ الشركات كالنشاط االسكاني كانعكس ذلؾ عمى العجز في الميزاف التجارم لمدكؿ 

دكالر كبزيادة مميار  477بمغ  2119المتقدمة اذ حققت الكاليات المتحدة االمريكية عجزان قياسيان خالؿ سنة 
عجزان بقيمة  2119كحقؽ الميزاف التجارم لدكؿ االتحاد االكربي في سنة  2115% مقارنة بنسبة 71قدرىا 
 مميار يكرك. 25.2

( تفاقـ البطالة : يعتبر ارتفاع معدالت البطالة في مختمؼ قطاعات النشاط االنتاجي مف اىـ االثار 4)
أثر سكؽ العمؿ بعد رككد االقتصادم كانخفاض الطمب كنقص التمكيؿ السمبية لالزمة المالية العالمية كقد ت

مما دفع بالمؤسسات بتسريح عدد ىائؿ مف العماؿ كفي دراسة صدرت عف المكتب العمؿ الدكلي فأف عدد 
مميكف  081بعد ما كاف  2119مميكف شخص سنة  201افراد المعرضيف لمبطالة عمى مستكل العالـ كصؿ 

مر الذم دفع بالرئيس المكتب الدكلي لمعمؿ الى القكؿ)نحف في حاجة الى عمؿ . اال 2115شخص سنة 
 .(0)سريع كمنسؽ لمحككمات لتفادم ازمة اجتماعية يمكف اف تككف قاسية مستدامة كعالمية( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 59-57, ص  "المصدر السابؽ  " -:د. ابراىيـ عبد العزيز النجار  (0)
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 المبحث الثاني 
 المؤسسات المتعثرة اقتصاديا   إصالح

 تمهيد : 

في العالـ منذ اكائؿ ثمانينيات القرف الماضي مع ماشيده العالـ مف  االقتصاديةقضية االصالحات  بدأت
برازىاازمات اقتصادية  ازمة المديكنية العالمية كتسارعت تمؾ االصالحات مع بدء تفكؾ االتحاد السكفيتي  كا 

حات اقتصادية تزامنت مع اجراء اصال بإصالحاتكانتياء الحرب الباردة كشركع دكؿ اكربا الشرقية في البدء 
سياسية كقد ىدفت تمؾ االصالحات في مجمميا الى تحكؿ تمؾ الدكؿ الى اقتصاد السكؽ كاالنفتاح عمى 

قد تعرض االقتصاد العراقي الى صدمات كازمات عديدة كلـ يكف في حقيقتو مف القكة ك االقتصاد العالمي 
 اليائمة.عمى الرغـ مف امكاناتو االقتصادية  كاألزماتبمكاف المكاجية تمؾ الصدمات 

 كسكؼ يتـ تناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف ىما:

 المطمب االكؿ : مفيكـ االصالح االقتصادم كاىميتو  

 المطمب الثاني : التعثر االقتصادم لممؤسسات كاىمية االصالح
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 المطمب االول 
 وأهميتهمفهوم االصالح االقتصادي  

 في المغة العربية ىك جعؿ الشيء اكثر اصالحان. باإلصالحاف المقصكد 

االصالح في النظاـ االقتصادم : يعني اصالح المؤسسات االقتصادية كىيكمية االنتاج كاستخداـ امثؿ 
لممكارد المتاحة كتخفيض الطمب كزيادة العرض كىك تعبير عف السياسات التي تعمؿ عمى جعؿ النفقات 

مف السياسات المالية كالنقدية  ليفوتك  إيجادف مكارد كذلؾ مف خالؿ المحمية متناغمة مع ماىك متاح م
 كالتجارية كتقكيـ العممة المحمية الغرض منو ضماف كجكد طمب كمي يتالءـ مع العرض الكمي.

اليادفة الى رفع الطاقة االنتاجية كدرجة  كاإلجراءاتيقصد بو مجمكعة السياسات االصالح االقتصادم : 
يشار الييا ايضا بالسياسات االقتصادية الجزئية الف ىدفيا ىك تحسيف كفاءة تخصيص مركنة االقتصاد ك 

 المكارد بتقميص المعكقات التي تعيؽ عمؿ االسكاؽ.

االعالـ التي تبحث عف المعمكمات ككذلؾ  جيزةكألقد اصبحت مؤسسات القطاع الخاص كمراكز الفكر 
منظمات المجتمع المدني االخرل في العديد مف الدكؿ اكثر براعة كميارة في تحديد اكلكيات االصالح 
السياسي كاالقتصادم ككذلؾ حاجة المؤسسات الى اعادة بناء كتنظيـ بما تتطمب مرحمة االصالح كنظران 

ريقيا الى صناعة السياسات فأف التحدم االكبر يكمف غالبا في نقؿ لككف الحاجة لقكاعد محمية اخذت تجد ط
نكعية المعمكمات الى صانعي السياسة كاقناعيـ باتخاذ التكصيات الالزمة التي تؤدم الى صياغة قكانيف 
تكاكب عممية االصالح االقتصادم كتسيـ في دعـ القطاع الخاص الذم ىك المحكر الرئيسي في نمك 

 الكطني . كتنشيط االقتصاد

 كسكؼ يتـ تناكؿ ىذا المطمب في فرعيف ىما :

 الفرع االكؿ : ماىية االصالح االقتصادم

 الفرع الثاني : اىمية االصالح االقتصادم
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 / ماهية االصالح االقتصادي الفرع األول

تعد قضية االصالح احدل القضايا الرئيسية التي تيـ دكؿ الجنكب كالمنظمات الدكلية بشكؿ خاص كبأنييار 
الذم يتبنى نظاـ االقتصاد المركزم كالتحكؿ السياسي كاالقتصادم في دكؿ كسط كشرؽ المعسكر االشتراكي 

كتكسيع االصالح السياسي عبر اكربا المذيف كاف ليـ انعكاسات ايجابية عمى انتشار االصالح االقتصادم 
تطبيؽ الديمقراطية الحقيقية في الكثير مف دكؿ الجنكب كتعد مرحمة عقد التسعينات مف القرف المضي االكسع 

 .(0)انتشاران في تكسيع المبادئ الديمقراطية كاالصالح االقتصادم

كؿ كايجاد حمكؿ لممشاكؿ تيدؼ عممية االصالح االقتصادم الى معالجة االختالفات التي تعاني منيا الد
االقتصادية كاالجتماعية كىذه االختالفات ىك العجز في المكازنة العامة كانخفاض االحتياطات كعجز الميزاف 
التجارم كراتفاع نسبة البطالة كارتفاع نسبة التضخـ كتدىكر اسعار صرؼ العممة الكطنية كاختالؼ القطاع 

كف الخارجية كانخفاض انتاج المشاريع العامة كعدـ انتظاـ النظاـ المصرفي كقطاع التجارة كارتفاع حجـ الدي
 االجتماعيةالضريبي كتخمفو كىذه االختالفات ليا اثار سمبية عمى االقتصاد الكطني اضافة الى تفاقـ المشاكؿ 

 .(2) المجتمع في

االقتصادية ىك الحكـ الديمقراطي الصالح الذم يشمؿ التقاليد كالمؤسسات  كاإلصالحاتلمديمقراطيات اف مفتاح البناء الناجح 
كاالجراءت التي تحدد كيفية صنع القرارات الحككمية . كيحتاج الحكـ الديمقراطي الصالح الى كسائؿ يمكف لممكاطنيف بكاسطتيا 

الؾ الى جعؿ عممية صنع القرار المشاركة بصفة منتظمو في صنع السياسات . كتخشى الحككمات في الغالب اف يؤدم ذ
بطيئة . لكف كمما كانت عممية صنع القرار اكثر شمكآل لجميع اإلطراؼ كانت القكانيف كالمكائح كاالجراءات الصادر عنيا اكثر 

يحتاج الحكـ الصالح الى مؤسسات قابمة لممحاسبة كالمساءلة حتى ال تسيء استعماؿ استجابة لحتياجات المكاطف . كذالؾ 
طة ككضع القكاعد الدستكرية التي تنضـ كيفية تكزيع السمطة كمراجعتيا كمكازنتيا الى اف تككف مؤثره في الحيمكلة دكف السم

الركتينية ,  باإلعماؿاساءة استعماؿ السمطة كمع ذالؾ ىناؾ حاجة الى اليات اضافية لمحد مف سكء استعماؿ السمطة المرتبطة 
 الصالح . كىنا ياتي الدكر الذم يمعبو الحكـ 

دارة الدكلة مما اف الحككمات ذات المؤسسات القابمة لممساءلة كالمحاسبة تككف اكثر قدرة  عمى ممارسة الحكـ الديمقراطي كا 
يجعميا تتمتع بدعـ جماىيرم اكبر . اما الحككمات التي تفتقر الى المؤسسات القابمة لممساءلة كالمحاسبة فأنيا مف المحتمؿ اف 

مف الشعب كىي تعاني مف عدـ الشرعية كقمة الكفاءة كتتعرض الى ازمات سياسية كاقتصادية تؤدم في النياية  ال يعاد انتخابيا
الى عدـ االستقرار السياسي كاالقتصادم كمف ثـ التأثير في االمف الكطني كالقكمي لمبالد . فالديمقراطية بمعناىا الكاسع 

سمطة يضمف االستمرارية في ادارة المؤسسات الحككمية . كىي عكامؿ غاية اإليجابي تضمف تداكؿ السمطة كتداكؿ الالتنافسي 
في االىمية في لتحقيؽ االصالح االقتصادم الف تداكؿ السمطة يعني اعادة تكزيع السمطة كالثركة لمصمحة الناس . ىذا يعني 

 اف الحكـ المؤسسي الصالح ىك الضامف لمصالح جميع المكاطنيف .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

, دكف دار / مكاف / سنة نشر ,  " االصالح االقتصادم بيف االدارة كاقتصاد السكؽ " -:ـ.ـ ستار شياع الزىيرم  (0)
 .94-59ص

 .59-94-59, ص " فسوالمصدر ن"  -:ـ.ـ ستار شياع الزىيرم  (2)
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 / اهمية االصالح االقتصادي الفرع الثاني

دكر الدكلة في االصالح االقتصادم يتطمب قياـ الدكلة في اقتصاد السكؽ تكفر ادارة سياسية كيقتضي اف 
يككف لمسياسة اليد العميا في المرحمة االكلى مف االصالح . كلكف ىذا ال يقضي عمى العالقة  المتبادلة بيف 
السياسة كاالقتصاد رغـ انيما متبايناف كالسياسة تكجد عى كجو الدقة حيثما يتعيف عمى المرء اف يبحث عف 
مفتاح النجاح اك اخفاؽ التحكالت االقتصادية بؿ االكثر مف ذلؾ ىك اف المناخ السياسي في بمد ما يعتمد 

 ف السكؽ كاالليات القانكنية.ايضا اعتمادان كبيران عمى التفاعالت بيف السياسة كاالقتصاد كقكاني

كبناءان عمى التجربة الدكلية فاف يمكف لممرء اف يحدد الشركط كالمتطمبات السياسية الرئيسية اليجاد عالقات 
السكؽ الصحية كالسميمة كفيـ كيفية مساىمتيا في اقامة الديمقراطية كمف بيف الدركس المستفادة اف اىـ 

كز عمى السكؽ ىي كجكد دكلة قكية كحازمة كقادرة عمى تنظيـ كتكجيو كسيمة لقياـ اقتصاد سميـ كصحي يرت
دارتيا كفقا لألسس السميمة كالصائبة ىناؾ مف يرل اف كجكد دكلة قكية تستند الى بنية  عممية االنتقاؿ كا 
دارية فعالة كمستقرة يعتبر عنصر اساسيان في تحقيؽ التنمية بصرؼ النظر عف مدل  سياسية كقانكنية كا 

اطية النظاـ السياسي الذم يمارس سمطة الدكلة حيث اـ االنجازات التنمكية التي حققتيا دكؿ شرؽ اسيا ديمقر 
 .(0)كبعض دكؿ امريكا الالتينية في ظؿ نظـ تسمطية كمناخات غير ديمقراطية 

كرغـ ماتمثمة االزمة االقتصادية كسبب لتبني اإلصالحات االقتصادية فأنيا ليست شرطا ضركريآ كال كافيآ 
تمؾ اإلصالحات , لكنيا غالبآ ماادت رغـ ىذا دكرآ حاسمآ في ذالؾ . يؤكد ذالؾ انو رغـ لممبادرة الى تبني 

ير مف الدكؿ , فأف ىناؾ عددآ مف ماتمثمو االزمة االقتصادية كحافز اكثر تكرارآ لإلصالحات في الكث
العكامؿ المرافقة لعامؿ االزمة تدفع نحك االصالحات منيا : فشؿ السياسات السابقة كعدـ قدرة الدكلة عمى 
التحكـ االقتصادم كاالحداث كالضغكط الخارجية . كما اف كؿ االصالحات لـ يتـ تبنييا نتيجة كقكع ازمة 

ي عمى السياسات الحالية كالتذمر مف الفساد الى تكفر الدعـ الشعبي كشيكة , فأحيانآ يؤدم السخط الشعب
لعممية اصالح السياسة االقتصادية كخمؽ شرعية جديدة . يضاؼ الى ذالؾ اف التغير في االيديمكجيا , اما 

 . بسبب تغير الحككمة كاما بسبب االقرار بفشؿ السياسات القديمة , قد مثؿ سببأ لتغيير السياسة االقتصادية

اجماآل يمكف القكؿ اف االصالح االقتصادم يأتي كرد فعؿ , اك كاستجابة ضركرية عندما يعاني اقتصاد ما 
 احدل الحاالت التالية اك بعضيا اك كميا.

كجكد ازمة اقتصادية يككف ابرز جكانبيا اختالالت مالية كنقدية كتشكييات سعرية تؤدم الى عدـ استقرار 
       عدؿ التضخـ كالبطالة كالرككد كتدىكر قيمة العممة الكطنية. اقتصادم , نتيجة ارتفاع م

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سياسة االصالح االقتصادم في الجميكرية اليمنية " , " تأثير العكامؿ السياسية في  -د. عدناف ياسيف غالب المقطرم : (0)
 .51-79, ص 2101, مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  0ط
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 المطمب الثاني 
 التعثر االقتصادي لممؤسسات وأهمية االصالح

اف اكؿ مصطمح اشيع تداكلو الفكر االقتصادم لكصؼ الدكؿ المتخمفة ىك اصطالح الدكؿ المتأخرة كالت 
عرفت بأنيا المجمكعة التي تسكد فييا المستكيات المنخفضة مف التقدـ الفني كاالقتصادم بحيث يترتب عمى 

 ذلؾ شيكع الفقر بيف سكانيا.

غير اف ىذا االصطالح استبدؿ الحقا بمفيكـ جديد كىك الدكؿ المتخمفة عمى اعتبار اف الفقر اك الغنى 
أف مفيـك الدكؿ المتخمفة يعني تمؾ الدكؿ التي تنخفض فييا مفاىيـ نسبية كليست مطمقة كبناء عمى ذلؾ ف

مستكيات المعيشة عف تمؾ المستكيات السائدة في الدكؿ المتقدمة مثؿ اكربا الغربية كالكاليات المتحدة كاستراليا 
 كنيكزلندا كالياباف.

ذم تعاني منو احيانان غير اف الماخذ الذم يسجؿ عمى ىذا المفيكـ ككنو ال يفرؽ بيف الرككد االقتصادم ال
اقتصاديات الدكؿ المتقدمة كالتخمؼ الذم ينخر اقتصاديات البمداف المتخمفة بحيث يعطي االنطباع بأف 

 مشكمة التخمؼ االقتصادم ىي حالة رككد في ىذه االقتصاديات كىك امر اليتفؽ مع الكاقع.

 كسكؼ يتـ تناكؿ ىذا المطمب في فرعيف ىما :

 لتعثر االقتصادم لممؤسسات كاسبابوالفرع االكؿ : معنى ا

 الفرع الثاني : اىمية اصالح المؤسسات المتعثرة اقتصاديان 
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  الفرع األول
 معنى التعثر االقتصادي لممؤسسات وأسبابه

حينما بدا الفكر االقتصادم في تناكؿ مشكمة النمك لمدكؿ المتخمفة اطمؽ عمى ىذه المجمكعة مف الدكؿ 
. كعرفت الدكؿ المتأخرة بأنيا تمؾ الدكؿ التي لـ تصؿ الى مستكل مرتفع مف التقدـ  المتأخرةاصطالح الدكؿ 

ىي الدكؿ التي تسكدىا المستكيات المنخفضة مف التقدـ االقتصادم كالتكنكلكجي بحيث  أكالفني كاالقتصادم 
و ال يكضح مدل االبعاد يترتب عمى ذلؾ شيكع الفقر بيف سكانيا كىذا تعريؼ تنقصو الدقة الكافية كما ان

الى ذلؾ اف اصطالح التأخر لـ يكف مقبكال لدل الكثيريف خاصة في تمؾ  أضؼالحقيقية لمشكمة التخمؼ 
الدكؿ التي شمميا التعريؼ فاستبدؿ ىذا االصطالح باصطالح جديد ىك الدكؿ المتخمقة كىك تعريؼ ساد 

 الكتابات االقتصادية مدة طكيمة .

بانيا الدكؿ التي تنخفض فييا مستكل المعيشة عف تمؾ السائدة في اكربا الغربية  كعرفت الدكؿ المتخمفة
الشمالية كاستراليا كنيكزلندا كالياباف ..... الخ. كبمعنى اخر ىي الدكؿ التي يخفض فييا مستكل  كأمريكا

ميو اف ىذا مف المتعارؼ ع كأصبحالدخؿ الحقيقي لمؼ عف متكسط دخؿ الفرد السائد في الدكؿ المتقدمة . 
النمك في ىذه البمداف أم اف التخمؼ يعني عدـ  إمكانياتالتعريؼ بمعنى التخمؼ يتضمف بالضركرة تكاجد 

االستغالؿ الكامؿ لممكارد المتاحة كمف ثـ فأنو يمكف االرتفاع بمتكسط الدخؿ الفردم عف طريؽ استغالؿ ىذه 
 . (0)المكارد 

المستقر كشبة المستقر. فحالة التكازف المستقر ىي الحالة التي يجب التفرقة بيف التكازف المستقر ك غير 
, بحيث تعكد قيـ المتغيرات الى التكازف الى ماكاف عميو  إرجاعيترتب عمى االخالؿ بيا تكلد قكل مف شأنيا 

ماكانت عميو عند التكازف قبؿ االخالؿ بو . كبالتالي فأذا قيؿ اف الدكؿ المتخمفة تمثؿ حالة مف التكازف 
المستقر فأف ىذا يعني اف الخالؿ بيذا التكازف سكؼ يكلد قكل تعمؿ في االتجاه المضاد بحيث يترتب عمى 

 د نقطة التكازف االبتدائية . ذالؾ رجكع الكضع الى ماكاف عميو عن

اما حالة التكازف  غير المستقر فييو الحالة التي يترتب عمى االخالؿ بالتكازف فييا تكلد قكل مف شانيا دفع 
االقتصاد القكمي بعيدآ عف نقطة التكازف , أم يترتب عمى االخالؿ بالتكازف تكلد حركة تراكمية تدفع 

 المتغيرات بعيدآ عف نقطة التكازف .

اما حالة التكازف شبو المستقر فيي تمؾ الحالة التي يترتب عمى االخالؿ بالتكازف فييا تكلد قكل مف شأنيا 
ارجاع التكازف الى كضعو االصمي , اال انو في ىذه الحالة حينما يعكد التكازف الى كضعو االصمي تعكد قيـ 

 ينما تتغير قيـ بعض المتغيرات االخرلبعض المتغيرات الى قيمتيا االصمية عند التكازف قبؿ اختاللو ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .51-28ص( , ت.د, ) بيركت,  العربية النيضة دار,  " كالتنمية التخمؼ " -: الديف محيي عمرك. د (0)
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الدكؿ المتخمفة تمثؿ حالة مف التكازف شبو المستقر بالنسبة لمتكسط دخؿ الفرد فأف ىذا يعني اف  فأذا قيؿ اف
, اال انو في ىذه الحالو  األصمياالخالؿ بيذا التكازف سكؼ يكلد قكل مف شأنيا ارجاع التكازف الى كضعو 

 اال متكسط دخؿ الفرد حيث يعكد الى قيمتو عند التكازف قبؿ اختاللو . سكؼ تتغير قيـ جميع المتغيرات 

 وهناك أسباب لمتعثر االقتصادي ويمكن إيجازها باالتي:

 الذيف الك تاب بتعدد النظريات ىذه تعددت كلقد التخمؼ لظاىرة تفسيران  تقدـ اف تحاكؿ نظريات عدة ىناؾ
 عناصر اىماؿ مع كاحد عنصر عمى منيا كؿ تركيز جميعان  النظريات ىذه كيعيب المكضكع ىذا تناكلكا
 مف جانبان  طرحو نستطيع ما بينيا مف اف ذلؾ جميعان  النظريات ىذه تناكؿ ىنا نستطيع كال اىمية تقؿ ال اخرل
 .سميـ عممي منطؽ عمى قياميا لعدـ دحضيا يسيؿ نظريات فيي,  كصمو اكؿ

 اك الدائرم السببية منطؽ استخداـ عمى لمفقر المفرغة الحمقة نظرية تقكـ:  لمفقر المفرغة الحمقة نظرية( أ)
 اف الفكرة ىذه كمؤدل التخمؼ ظاىرة تفسير في كبالتالي التخمؼ مظاىر بيف الربط في الدائرم العمية منطؽ
 في المتخمفة الدلك ابقاء شأنو مف تفاعال دائرية بطريقة بعضيا مع ترتبط العكامؿ اك القكل مف مجمكعة ىناؾ
 لمفقر نتيجة انيا عمى التخمؼ خصائص الى النظر يمكف الدائرية العالقة ىذه عمى كبناء مستمر تخمؼ حالة
 بدكره يؤدم الفرد دخؿ انخفاض اف لمفقر الرئيسية الحمقة المفردة الحمقات امثمة كمف الكقت نفس في لو كسببا
 انخفاض الى يؤدم مما االنتاجية الكفاءة مستكل انخفاض عمى يؤثر كىذا الصحي المستكل انخفاض الى

 .  الدخؿ مستكل

 متخطيان  لمتخمؼ تفسيران  يقدـ اف ليبنشتيف حاكؿ:  لمتخمؼ كتفسير المستقر شبو التكازف نظرية( ب) 
 حصر انو اال االنتقادات ىذه بعض يتخطى اف في فعال نجح كلقد المفرغة الحمقة لنظرية السابقة االنتقادات

 ينظر,  التخمؼ لظاىرة كتفسير التكازف مفيكـ تفكيره ساد كبالتالي التقميدم االقتصادم الفكر اطار في نفسو
 االستقرار مف بنكع فييا التكازف ػػػػػػةحال تتميز متكازنة نظمان  تككف انيا عمى المتخمفة الدكؿ الى ليبنشتيف
 . (0) كازنةػمت غير نظمان  تككف انيا عمى المتقدمة كؿالد الى ينظر بينما,  النسبي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .094-077-075ص, "   "المصدر السابؽ  ""  -: الديف محيي عمرك. د (0)
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 الفرع الثاني 
 المؤسسات المتعثرة اقتصاديا  اهمية اصالح 

المؤسسات السياسية الحديثة في الغرب حيث برزت نزعة شديدة في  بإقامةارتبطت نشأة الحؽ الدستكرم 
عصر االنكار لممطالبة بكضع دساتير تمبي طمكحات المكاطنيف في الحرية كالحفاظ عمى الممكية في كجو 

 الضرائب كالفرائض.تعسؼ السمطة كابتزازىا امكاؿ المكاطنيف بكاسطة 

يحصرىا فيما نشأ منيا في  عمى اف المفيـك المتعارؼ عميو عمكما لمحؽ الدستكرم كلممؤسسات السياسية , ال
العصر الحديث بؿ ىك يشمؿ ما كاف قائما قبؿ ىذا العصر مف تنظيمات كمؤسسات متعمقة بالسمطة في 

 الدكلة سكاء المدينيو منيا اك الكاسعة.

تخمؽ مف فراغ بؿ  المكضكعية تؤكد اف المؤسسات كالنظـ كغيرىا مف المعطيات االجتماعية الثـ اف الحقيقة 
 كلكنيا جديدان  كاف ربما اخر بشكؿ لتكلد كتعكد احيانان  تختفي قد ىي ثـ الحي كالكائنات كتتكلد تتطكر ىي

 كالجميكرية كاالكليفارشية الديمقراطية مؤسسات ذلؾ عمى دليؿ كخير بالماضي الصمة مقطكعة  دائمة ليست
 كصيغ بإشكاؿ كاف الكجكد الى اليـك عاد ثـ,  كالركمانية اليكنانية القديمة العصكر في كجد مما,  الييا كما

 . (0) متطكرة

كلكف المكقؼ االيدلكجي في الغرب في عصر االنكار , كالمتعمؽ بالحريات العامة كالحقكؽ الفردية ابى اف 
خصكصآ مصطمح الحؽ الدستكرم عمى التنظيمات القديمة لما حممتو الذاكرة مف يطمؽ ىذه المصطمحات , 

 صكر المأسي التي كاف يتعرض ليا المكاطنكف في الغرب خاصة السيما في العصكر كالكسيطة كما قبميا .

قفآ طبقيآ كاعيآ اك غير كاعي يتشبث بيذه الصيغة مف الفيـ لممكضكع , ذالؾ اف الطبقة ك ثـ اف ىنالؾ م
مف نير االضطياد الذم كاف مفركضآ في العصكر االقطاعيو , تعتقد اف البرجكازيو التي قادت تحرر اكربا 

ف االخالص عصرىا ىك عصر االنسانيو كالتقدـ , كما سبقو كاف مف عصكر التخمؼ ك االانسانيو . غير ا
الى حد معيف العممي يقتضينا االعتراؼ بأف ىنالؾ مؤسسات سياسية كقكانييف اساسيو, كانت كظيفتيا تشبو 

كظيفة الحؽ الدستكرم الحديث كجدت عبر التاريخ كمنيا ما تعترؼ بحقكؽ كحريات لممكاطنيف , كانت ال 
 ية.تقؿ بعض االحياف عما ىك معترؼ بو اليـك في الديمقراطيات الغرب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .79-75ص,  2105,  بيركت,  زيف مكتبة,  9ط,  " السياسية كالمؤسسات مالدستكر  القانكف " -: طي محمد. د (0)
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 القديمة في المؤسسات الحديثة تأثير المؤسسات

استعادت االنظمة الحديثة التي قامت قي بريطانيا في القركف الكسطى كفي بعض الدكؿ االكربية االخرل منذ 
 اكاخر القرف الثامف عشر , اىـ المؤسسات السياسية الركمانية كاف تكف امدتيا بركح جديدة.

ر الخالفة فمـ تقـ مف جديد كالمحاكلة العصرية اليتيمة التي عرفتيا عصك  السياسيةاما االنظمة االسالمية 
كانت مبايفة الشريؼ حسيف خميفة عمى المسمميف في العقد الثاني مف ىذا القرف , تمؾ المحاكلة التي لـ 

 يكتب ليا النجاح كلـ تترتب عمييا اية نتيجة الف االنكميز نسفكىا مف اساسيا .

ينفى بعض اكجو المقارنة بيف ما ابتكره الفكر السياسي كالقانكني مف كلكف عدـ قياـ المؤسسات المذككرة ال 
بعض المؤسسات الدستكرية كبيف ما كانت انظمة الحكـ االسالمي قد درجت عميو مف كسائؿ  إلقامةطرائؽ 
بعض مؤسستيا , السيما في مجاؿ اختيار الخميفة كطرائؽ الحكـ كالقيكد المفركضة عمى متكلي  إلقامة

السمطة كحقكؽ االنساف كعمى كؿ حاؿ انتشرت المؤسسات ذات االصكؿ الركمانية في البمداف التي كرثت 
مفة بشكؿ بذرم , الحضارة الركمانية كفي معظـ البمداف العالـ االخرل كلكف النتائج ىنا كىناؾ كانت مخت

كالسيما فيما يخص المضمكف الذم اعطي لممؤسسات حيث تحكلت في الكثير مف بمداف العالـ الثالث الى 
 ؼ معينة في تمؾ المؤسسات التي كانت ذات كظائاطر شفافة , تسممت الييا المؤسسات االجتماعية القائمة , 

تسمؿ اإلقطاع اك كمف امثمة ذالؾ  . (0) الكظائؼ تمؾ لخدمة الحديثة المؤسسات فحكلت,  االجتماعي التنظيـ
نظاـ الطبقات المغمقو اك األنظمة القبمية اك  الدينية الى تمؾ المؤسسات التي اخذت تخدـ الكاقع القائـ بدآل 
مف تطكيره , كما حمـ اكلئؾ الذيف كانكا كراء ادخاؿ المؤسسات الجديده كالذيف اعتقدكا اف بمدانيـ ستتحكؿ 

 ف متطكرة , عصرية بؿ الى دكؿ امـ كالدكؿ القائمة في الغرب االكربي تمامآ.الى بمدا

كلكف المحصمة كانت اف الشعكب بقيت بعيدة عف استيعاب ىذه المؤسسات, كعف التعاطي معيا بالصكرة 
المرجكة ,كما انيا بقية سمبيو لجية التعامؿ معيا اال في حالة الحماس لزعيـ معيف اك عندما تكره عمى 
المشاركة اكراىآ . كمف ىنا اضطر العديد مف قادة بمداف العالـ الثالث الى ابتكار مؤسسات جديدة ا كالى 

 .(0)ـتغيير في طرائؽ اقامت المؤسسات المقتبسة اك التكفيؽ بينيا كبيف ماكاف قائمآ تاريخيآ في بمداني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .78-79ص,  "  "المصدر السابؽ  ""  -: طي محمد. د (0)
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 الخاتمة

تحتؿ البنكؾ اىمية كبيرة في تمكيؿ التنمية , لدكرىا في تعبئة المكارد كسد الفجكة بيف حجـ المدخرات كحجـ 
االمكاؿ المطمكب استثمارىا كدعـ النشاط االنتاجي . كقد برىنت االزمة المالية االخيرة عمى اف النظاـ 

, اف التخمؼ الذم عانت كتعاني منو  االقتصادم الرأسمالي ال يقؿ سكءان عف االنظمة الشيكعية البائدة
ما بيف الدكؿ كيجعميا مصنفة الى قسميف دكؿ متخمفة  فجكةمف الالبشرية بؿ ستعاني منو في المستقبؿ يزيد 

كدكؿ متقدمة . كالتخمؼ ىك مشكمة معقدة تشمؿ االبعاد الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية , فيك ال يرتبط 
 فقط بالبعد االقتصادم .

 االستنتاجات/  أوال  

( اصالح المؤسسات المتعثرة ينبغي اف يككف مف قبؿ الدكلة التي تستخدـ سياسات مختمفة مف اجؿ 0) 
 االصالح.

 ( ينبغي اصالح المؤسسات مف خالؿ اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لرفع مستكل ىذه المؤسسات.2)

 ارادة سياسية حقيقية.( يتطمب قياـ الدكلة بدكرىا بتنمية المؤسسات كتكفر 5)

 

 ثانيا  / التوصيات

( اف نجاح االصالحات االقتصادية يرتكز عمى بناء المؤسسات التي تصدر التشريعات القانكنية القادرة 0)
عمى ادارة المكارد بأفضؿ صكرة مف خالؿ مكافحة الفساد كالتكزيع العادؿ لمثركات كتكسيع مشاركة القطاع 

 صنع القرار لو تأثير ايجابي عمى التطكر االقتصادم.الخاص في ادارة المؤسسات ك 

( يجب اخذ االحتياطات الالزمة لتجنب كقكع ازمات مستقبمية كسكؼ يؤدم كقكع مثؿ تمؾ االزمات الى 2)
 ككارث حقيقية تعصؼ في العالـ.
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