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  األزمة املالية األمريكية العاملية

  
  
  
   

  
  

  األزمة املالية األمريكية العاملية مصيبة أم جرمية؟: الكتاب-

  صالح عبد الكرمي: املؤلف-

  ١٤٨: عدد الصفحات-

  القاهرة، دار سفري الدولية: الناشر-

  ٢٠٠٩/األوىل: الطبعة-
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 األزمة المالية األميركية العالمية

  ٤/٥/٢٠٠٩-الجزيرة نت/هيثم أبوزيد/عرض

  

  

  

  

  

  

  األزمة المالية األميركية العالمية مصيبة أم جريمة؟: الكتاب-

  صالح عبد الكريم: المؤلف-

  ١٤٨: عدد الصفحات-

  القاهرة، دار سفير الدولية: الناشر-

  ٢٠٠٩/األولى: الطبعة-

 كانوا أم حكومات، ولكنني وجدت      من الممكن أن أفهم اضطرار الفقراء إلى االستدانة في بعض األحيان، أفرادا           

، سواء أكانوا رجال أعمال، أم شركات كبرى، أم حكومـات دول            فهم اضطرار األغنياء إلى ذلك    صعوبة في   

بل إن الدولة العظمى الوحيدة هـي       يقال لنا ليل نهار إنها كبرى وعظمى وإنها تمثل حلم البشرية في الرخاء،              

  .في العالمالوقت نفسه الدولة المدينة األعظم  في

األزمـة الماليـة األميركيـة       " كتابه المفكر واألكاديمي المصري الدكتور صالح عبد الكريم      بهذا التعجب يبدأ    

األسباب الحقيقية التي أدت بالعالم إلى هـذه        ، الذي يحاول فيه أن يضع يده على         "العالمية مصيبة أم جريمة؟   

  .األزمة غير المسبوقة

  عبر نظم التمويل مالهيمنة األميركية على العال
يرى المؤلف أن الواليات المتحدة األميركية قد خرجت من الحرب العالمية الثانية بأقوى اقتصاد عالمي، وبقلعة 

صناعية مزدهرة لم تتأثر بالخراب الذي خلفته الحرب في أوروبا، وكان اإلنتاج الصناعي للواليات المتحدة في              

لدول أوروبا واليابان مجتمعة، كما كان لديها أكبر احتياطي مـن            أكثر من ضعف اإلنتاج السنوي       ١٩٤٥عام  

  ).من احتياطي العالم% ٦٥ بليون دوالر تمثل ٢٦(الذهب 

وقد وجدت أميركا بعد الحرب أن الدمار الذي حل بدول أوروبا كان من الشدة والعمق بحيـث أصـبح مـن                     

  .نتجات األميركيةحتى تصبح مؤهلة لتكون سوقا للمالضروري إعادة بناء اقتصادها 
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وأخـذت البنـوك     وربطها تماما بمصدر تمويلها الجديد،       إطالق مشروع مرشال إلعادة بناء أوروبا     وهكذا تم   

والمؤسسات المالية األميركية تحل محل مؤسسات مدينة لندن كمركز للتمويل العالمي بعد الحرب العالميـة               

  .الثانية

 لما بعـد الحـرب      خطة لقواعد النظام المالي العالمي    جية  وقد وضعت لجنة خاصة من مجلس العالقات الخار       

  .حتى قبل أن تبدأ الحرب فعليا

  الديون أداة للسيطرة
ات بعد سلسلة من الحروب اإلقليميـة   لكن االقتصاد األميركي بدأ في التدهور في النصف الثاني من الخمسيني          

 على حساب تطوير االقتـصاد      عسكرة االقتصاد األميركي تدريجيا    إلى   -برأي المؤلف - وأدت   التي لم تتوقف  

، وأصـبحت منتجـات   ألمانيا والياباناقتصادات كثير من دول الحلفاء مثل  الصناعي المدني، في وقت تعافت 

، ولم يكن هناك    عرض الريادة األميركية ومكانة الدوالر للخطر     دة مما   هذه الدول تنافس صناعة الواليات المتح     

  .وضع حد لهذا الخطربد من 

، حيـث   تحولت أميركا من كونها الممول الرئيسي للعالم إلى كونها المدين األكبر في العالم            "ويضيف المؤلف   

بإرغـام الـدول    لألسواق المالية   أدرك صناع السياسة أنه يمكن ألميركا أن تحتفظ بازدهارها وبريادة الدوالر            

بجعلها معتمدة على الحماية األميركية، مـع       ،  الصناعية على تحويل فوائضها إلى سندات الخزانة األميركية       

  ".التلويح دائما بنزع درع الحماية النووية

بترول  في أعقاب ارتفاع أسعار ال     لالقتراضوفي السبعينيات من القرن الماضي، اضطرت معظم الدول النامية          

  .لتمويل عجزها التجاري، لتمويل وارداتها من النفط، وكذلك %٤٠٠بنسبة 

، ففي ليلـة واحـدة ارتفعـت تكلفـة          تعرضت الدول المدينة لصدمة كبرى     ١٩٧٩تشرين األول   /وفي أكتوبر 

قام رئيس بنك االحتيـاطي الفـدرالي بالواليـات         حيث  % ٣٠٠أي بنسبة   % ٢١,٥إلى  % ٧,٦قروضهم من   

، وألن  فولكر بزيادة سعر الفائدة على الودائع الدوالرية لتشجيع دول العالم على االدخار بالدوالرالمتحدة بول

فقد ، شروط هذه الديون كانت تتضمن أن تكون الفائدة متغيرة حسب ما يعلنه بنك االحتياطي الفدرالي األميركي  

لمدينة قدرتها على دفع أقـساط وفوائـد        وفقدت كل دول العالم ا    ،  ارتفعت الفائدة ثالثة أضعاف في ليلة واحدة      

 أكبر عملية نهب في التاريخ تحت إشراف صندوق النقـد     -برأي المؤلف -الديون والقروض البترولية، وبدأت     

  .الدولي

  حاليةاألزمة المالية األميركية ال
، ويـرى أن    عدم االعتماد على مقياس إجمالي الدخل لمعرفة الحيوية االقتصادية ألمـة مـا            يفضل المؤلف   

، أو ما يسميه بنك االحتياطي الفدرالي       مقدار السيولة النقدية المتوفرة لدى الناس لإلنفاق      المقياس األنسب هو    

 تريليـون   ١,٤ و ١,٣حيث يتراوح بين     ٢٠٠٣م  ، وهو رقم لم يتغير كثيرا في أميركا منذ عا         "١أم  "األميركي  

  .دوالر
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إذا وضعنا في اعتبارنا نسبة التضخم السارية منذ ذلك التاريخ فسوف يتضح لنـل حجـم                "ويضيف المؤلف   

  ".الكساد الذي تعانيه أميركا حتى بدون زيادة األسعار التي بلغت عنان السماء

، وتقلـصت العمالـة      باليـين دوالر   ٦١٠ حـوالي    ٢٠٠٧ عام   العجز في الميزان التجاري األميركي    لقد بلغ   

ولجأت األسر إلى االقتراض لتوفير ضـروريات       الصناعية بسبب التجارة الحرة وانتقال المصانع إلى الخارج،         

، ، ولم يكن ممكنا سد العجز في الميزانية الفدرالية عن طريق فرض المزيد من الضرائب المرتفعة أصال      الحياة

 تريليونات  ٩وأصبح للدول األخرى ما يقرب من       ى المزيد من البطالة وإغالق المصانع،       ألن رفعها سيؤدي إل   

دوالر في صورة ديون على الحكومة األميركية، أي أن أميركا أصبحت تعيش على االقتراض مـن الجميـع،       

  .وكأن الجميع يعملون عندها مجانا

 أمام الدول الدائنة إال االستمرار في شـراء         وليس بليون دوالر،    ٧٠٠واليوم يصل المعدل السنوي للعجز إلى       

، وتجديد المنتهي منها بأذون جديدة، رغـم أن نـسبة    أصول الخزانة والحصول على المزيد منها كفائدة سنوية       

ألن المقابل هو انهيار صادرات هذه الدول، أو ارتفاع قيمـة عملتهـا أمـام               % ٠,١٦الفائدة عليها تدنت إلى     

انهيار صادراتها وحدوث انكماش اقتصادي بها، أي أن بالدا فقيـرة مثـل إندونيـسيا          الدوالر مما يعني أيضا     

والخزانة األميركية وبنك االحتياطي الفدرالي يدركون اضطرار تصدر رأس المال إلى أميركا بدال من العكس،   

  .العالم لشراء أذون الخزانة األميركية لمنع النظام النقدي العالمي من االنهيار

ويضيف أن الجميع يستخدمون هذه الـديون       " هل سيأتي اليوم الذي تسدد فيه هذه الديون؟       "المؤلف  ويتساءل  

  .راكم الديون وال أحد يعرف إلى متىوتت" أي احتياطيات"كأصول لنظمهم المالية 

  الرهن العقاري وإطالق األزمة
 يبدو كما لو كان ينمو أخيرا عقب ركود شديد، وعقب           -على السطح – كان االقتصاد األميركي     ٢٠٠١في عام   

آالن  قام محافظ بنك االحتياطي الفدرالي ٢٠٠١ن الثاني كانو/وبداية من يناير%. ٦٠انهيار في البورصة قدره 

، ٢٠٠٣حزيران /في يونيو% ١إلى % ٦ تخفيضا متتاليا في سعر الفائدة حتى تدنت من         ١٢ بإجراء   غرينسبان

كما تم إطالق شركات الرهن العقاري التي استهدفت أساسا قطاع الفقراء والمهاجرين والمناطق الملونة لخلـق       

  .العقاريةفقاعة الرهون 

لقد تمكن بنك االحتياطي الفدرالي من إغراء األسر األميركية لكي تستدين بمعدالت قياسية عن طريق خفـض                 

  .سعر الفائدة، وكان حلم امتالك منزل يمثل اإلغراء األكبر الذي تم توظيفه للتشجيع على االقتراض

مهندسين وغيرهم مما ينمي االقتـصاد، وال       وعندما تشتري األسر المنازل فإنها تحتاج إلى أثاث وعمال بناء و          

  ).بضمان منازلهم(تستطيع األسر أن تدفع أجر هؤالء إال بمزيد من القروض 

 ١٤ عندما بدأ غرينسبان في رفع الفائدة مرة أخرى فـي            ٢٠٠٤حزيران  /واستمر هذا النشاط حتى آخر يونيو     

 إلى بـدء ظهـور      -في رأي المؤلف   -مما أدى    شهرا   ١٩على مدى   % ٤,٥زيادة متتالية حتى وصلت إلى      

  .أزمة الرهن العقاري قبل أن يترك غرينسبان منصبه
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ويلخص المؤلف مشكلة الرهن العقاري في أنه عندما كان أصحاب المنازل يقومون برهنها للبنـوك ضـمانا                 

ي ألنها كانـت تنـو    للقروض واألقساط، فإن هذه الرهون لم يكن يجري تسجيلها لصالح المؤسسة المقرضة،             

، وبناء عليه   حيث يتم تداولها بين عشرات المؤسسات المالية       وثائق الرهون وبيعها في سوق المال،     " توريق"

، جعل وثائق الرهن غير قانونيـة     تم تفادي عمليات التسجيل المعقدة والطويلة والمكلفة، لكن عدم التسجيل هذا            

، وأصبح الوضع أن    ئق إلى آالف المستثمرين   ألنه لم ينص فيها على المستفيد من الرهن، ثم بيعت هذه الوثا           

ولم يعد هناك مالـك وحيـد ألي   كل وثيقة رهن يمتلكها عدد كبير من المؤسسات التي ليس بينها أي عالقات،         

  .وثيقة يستطيع االدعاء بأن الرهن لصالحه قانونا

ة التي قامت بعمـل     أما المصيبة الكبرى، في نظر المؤلف، فتمثلت في أن كثيرا من مؤسسات الرهن الصغير             

، كما أن الكثير من الوثائق القانونيـة        هذه الوثائق للماليين من المنازل كانت قد أفلست فعال ولم يعد لها وجود            

الواجب إلحاقها بوثائق الرهونات هذه فقدت تماما في هذه العمليات التبادلية، وأصبح الوضع أن هناك أطرافـا                 

ة، وأوراقا رسمية ضائعة، وأطرافـا راهنـت فأفلـست واختفـت،            مالكة غير محددة، ووثائق رهونات مجزأ     

  .ومقترضين عاجزين عن السداد

  انهيارات متتالية
خـسائر  ) بيرشـترن (وك األميركية  تكبد صندوقا استثمار تابعان لواحد من أكبر البن        ٢٠٠٧حزيران  /في يونيو 

واندفع الجميع  كبيرة، وعانيا أزمة سيولة حادة، حيث كانا يستثمران بقوة في السندات العقارية تحت الممتازة،               

، ولما لم يكن هناك أحد يقبل شراء تلك األوراق،          للتخلص من كل األوراق المالية المضمنة بالرهون العقارية       

مما تسبب في انهيار أسـعار جميـع        ،  يع أوراق مالية ممتازة لتوفير السيولة     بفقد اضطر بنك بيرشترن إلى      

  .األوراق المالية وانهار البنك

، تأميم أكبر مؤسستين للرهن العقاري     اضطرت إدارة بوش إلى ما يشبه        ٢٠٠٨أيلول  /سبتمبر السابع من  وفي

فاني "عجز مؤسستي ات دوالر قيمة  تريليون٥,٣حيث أصبحت وزارة الخزانة األميركية ضامنة لما يزيد على 

، وذلك عندما هددت كل البنوك المركزية العالمية بـالتخلص مـن أسـهمها فـي هـاتين                  "ماي وفريدي ماك  

، إال أن كتليهما قـد  أكبر من أن تنهارالقد كان يقال عن هاتين المؤسستين إنهما   . المؤسستين ما لم يتم إنقاذهما    

 تريليونـات دوالر  ٦، رغم أنهما تمتلكان أو تضمنان ما قيمته من الصفر إلى أقل   انخفضت قيمتهما في السوق     

  .نصف القروض العقارية في السوق األميركيةمن القروض العقارية، أو ما يساوي 

 شركة  أيلول وافق البنك الفدرالي على دعم     / سبتمبر ١٧، وفي   سسة ليمان براذرز  وبعد أسبوع واحد، أفلست مؤ    

 بليون دوالر، بسبب ضمانها ألرباح المراهنين علـى قـيم األسـهم             ٨٥بمبلغ  ن   للتأمي )AIG" (أي آي جي  "

  .والسندات التي أصبحت بال قيمة

، ضمنت فيها جميع األطراف التي تدخل نصف تريليون دوالر وثائق تأمين بما قيمته "أي آي جي "لقد أصدرت   

  .كانت خاسرة في كل األحوال المضاربات المالية ضد بعضها، كانت تؤمن الجميع ضد الجميع، أي أنها
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  الحاسوب واألزمة
صنع هـذه األزمـة       في الدور الحاسم الذي لعبته الحواسيب اإللكترونية     يختم المؤلف كتابه بلفت االنتباه إلى       

يوميا في آالف المؤسسات المالية     ) المبرمجة بواسطة علماء الرياضيات   ( الحواسيب   الكبيرة، حيث أجرت آالف   

والبورصات باليين العمليات التجارية اللحظية بيعا وشراء ومضاربة، بعد تغذيتها بأسعار صـرف العمـالت               

ي شـيئا وفـي     والفائدة والقيمة التقديرية اللحظية لألسهم والسندات والمشتقات حتى وإن كانت فعليا ال تـساو             

  .طريقها لالنهيار

بمبـالغ أكبـر مـن     -باستخدام الحواسيب اآللية –وحتى يتم تضخيم األرباح، كانت المؤسسات المالية تراهن        

حتى تتم عملية المضاربة التي قد تستغرق دقائق معـدودة          ،  مع االقتراض لحظيا من البنوك     قدرتها المالية، 

نهم قد صنعوا بحواسيبهم العمالقة ذات البرامج المعقدة والمتقدمة التي          ، لقد كان الجميع يعتقدون أ     وربما ثواني 

  .مكنسة آلية شفاطة عمالقة تشفط الثروات في لمح البصر من كل أنحاء العالمال يملكها غيرهم 

أي أن قيمـة    ،   تريليـون دوالر   ٥٩٠مبلغ   ٢٠٠٧ولقد بلغت قيمة المضاربات الجارية في المشتقات في عام          

 .تعدى بعشرات المرات قيمة اإلنتاج السنوي الكلي للعالم أجمعالمضاربات ت

 


