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 رؤية مغايرة.. األزمة المالية

  ١١/١١/٢٠٠٩ -  الجزيرة نت-عبد الحافظ الصاوي/عرض

 

  

  

  

  

  رؤية مغايرة.. األزمة المالية: الكتاب-

  عصام علي: المؤلف-

  ٢٤٠: عدد الصفحات-

  دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر: دار النشر-

 ٢٠٠٩/األولى: الطبعة-

تها العملية  الواليات المتحدة األميركية بتكونها الفكري، وممارسا     ينطلق الكتاب عبر أبوابه الستة من مسلمة أن         

 هـو الـذي سـير    منطق القوة، وأن في مجاالت السياسة واالقتصاد هي التي أدت إلى األزمة المالية العالمية      

السياسة األميركية في مجاالتها المختلفة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى وقوع األزمة المالية العالمية، فمـاال                

بات االقتصادية عبر المؤسسات الدولية، التي أديرت منذ نشأتها         يحسم بقوة السالح حسم بقوة المعونات والعقو      

  . تحت سيطرة أميركية

، سواء على الصعيد االقتصادي أو السياسي، وينفي ما     وجود أسباب حقيقية لألزمة المالية    ولذلك يرى المؤلف    

ت االقتصادية العالميـة    وإن أيد القول بنظرية المؤامرة في األزما      في تفسير األزمة،    نظرية المؤامرة   يقال عن   

  .التي وقعت منذ الستينيات وحتى األزمة اآلسيوية

  ياتالحدث والتداع.. األزمة

، طبيعة تكوين الشخصية األميركية التي تبلورت خالل إقامة دولتها على أرض الهنود الحمر            يرى الكاتب أن    

، وكذلك الشعور بالتميز عما سواهم، الفردية وتمجيد الفردال يمكن إغفالها في قراءة األحداث، فهي تعتمد على 

، وأن من سواهم خلق     مميزون عن غيرهم   على أنهم    والبراغماتية والتناقض، والمفهوم المغلوط للتدين المعتمد     

لمجرد خدمتهم، وهو ما انعكس في خطاب اإلدارة األميركية إبان حكم بوش االبن، والرغبة الجامحـة لـدى                  

  . الشخصية األميركية بالتوسع، وأن دولتهم هي أرض األحالم
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التوسع في اإلنفاق على التـسليح       منذ الدخول في حروب خارجية و      مراحل ضعف االقتصاد األميركي   كما يبين   

وفشل االقتصاد األميركي في السيطرة على      والظهور في شكل القوة المتفردة المسيطرة على العالم ومقدراته،          

، واإلبقاء على نفس معدالت االستهالك المرتفعـة داخـل        خروج االستثمارات األجنبية إلى دول آسيا والصين      

، التي قامت على تسلسل هرمي هش، أدى إلى تصدع االقتـصاد            العقاريفقاعة الرهن   المجتمع األميركي، ثم    

  .األميركي، ومعه االقتصاد األوروبي وبلدان أخرى في آسيا ومنطقة الخليج وبلدان أخرى

غير أن مظاهر التصدع كانت واضحة في أميركا عبر انهيار مؤسساتها المالية، وانتشار البطالـة، وإغـالق                 

وتبع هذه التصدعات صحوة االقتصاديات المرتبطـة باالقتـصاد         . ، وإفالس أخرى  مؤسسات اقتصادية عمالقة  

األميركي على خسائر في الثروات، وضياع لجزء كبيرة لمدخراتها، وتعرض سياساتها النقدية للـوهن عبـر                

  . االرتباط بالعملة األميركية

ظرية القائمـة علـى الحريـة       ضرب الرأسمالية في أسسها الن    واألمر األكثر وضوحاً في هذا المضمار هو        

، والتي خلفت كل هذه المشكالت التي تتطلب دخول الدولة بقـوة، وصـلت لحـد تـأميم المنـشآت                    المطلقة

االقتصادية، وتقديم الدعم الحكومي على نطاق واسع من أجل الحفاظ على بقاء الحياة االقتصادية دون انهيـار                 

  . مروع

، والخلـل فـي بنيتهـا       اسي هو إطالق العنـان للرأسـمالية      أن األزمة عرض لمرض أس    ويذهب الكتاب إلى    

   .االقتصادية واألخالقية واالجتماعية، وعدم مالءمتها الحتياجات األفراد والمجتمعات

  األسباب السياسية والتداعيات النفسية

من شأن الصورة البانورامية التي رسمها الكتاب عن تداعيات األزمة المالية العالمية على االقتصادي األميركي 

أن شـبكة المـصالح     ، ليعاد رسم خريطته، ويرى الكتـاب        يعاد النظر في قيادة النظام العالمي     والعالمي، أن   

العنكوبتية التي خلفتها السياسة االقتصادية األميركية مع اقتصاديات العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هي    

التي حالت دون تخلي دول العالم عن مساندة االقتصاد األميركي، فربط االقتصاد العالمي بالدوالر، جعل العديد    

تباط ولكن بشيء من التؤدة، وكذلك التفكير في خلـق أسـواق جديـد بديلـة     من الدول تدعو إلى فك هذا االر     

  .لألسواق األميركية

، فـي   ارتفاع تكاليف الحـروب الخارجيـة     كما بين المؤلف األسباب السياسية لألزمة، والتي جاء في مقدمتها           

/ حتى اآلن، مما دعا العالمة فيتنام، وكوريا، وأفغانستان، والعراق، والدعم الدائم للكيان الصهيوني منذ نشأته و

إسرائيل ال تنهار من الداخل بسبب الدعم المادي الغربـي          " إلى القول بأن     -رحمه اهللا – عبد الوهاب المسيري  

التوسع في اإلنفاق العسكري أفقد أميركا سيطرتها علـى األوضـاع           وأوضح الكتاب أن    ". واألميركي السخي 

، ولم تستفد أميركا من تجربة بريطانيـا قبـل          ١٩٧١ة الذهب عام    ، وأجبرها على التخلي عن قاعد     االقتصادية

وتحولت أميركا من المقرض األول في العالم إلى أكبر دولة مدينة في العالم الحربين العالميتين األولى والثانية، 
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ر  مليـار دوال   ٧٠٠، وكذلك وصول العجز بميزانها التجاري لنحو         تريليون دوالر  ١١فتجاوز دينها العام نحو     

  .، وعانت موازنتها العامة من عجز كبير لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية٢٠٠٧نهاية عام 

  إنفاق غير مجد

 لم يمكنها من حسم خياراتهـا بـالقوة،         اإلسراف األميركي في االنفاق على الجانب العسكري      يرى المؤلف أن    

  . سواء فيما سمى بالحرب على اإلرهاب، أو القضاء على النظام الديكتاتورية أو السيطرة على منابع النفط

، وفض اإلجماع    زوال هيبة أميركا   وفشلت سياسة العصا والجزرة، فالفشل في فيتنام وأفغانستان والعراق أثبت         

الدولي حول قراراتها باستخدام القوة، كما أن أوضاعها االقتصادية الحالية وفشل مؤسساتها في منـع وقـوع                 

 لدى أميركا ما تستخدمه كجزرة للدول       ، ومن هنا لم يعد    تدهور أوضاع أميركا االقتصادية   األزمة، برهن على    

  . الفقيرة، بعد أن تسببت األزمة في ارتفاع عدد الفقراء في العالم ليالمس المليار فقير

 فهناك أمل للوصول لحل أفـضل لقـضية         –حسب توقعات الكاتب  –ومع سقوط هيبة أميركا سياسياً واقتصادياً       

  . لف في ظل المتغيرات العالمية الجديدةالشرق األوسط، إن أحسنت الدول العربية إدارة الم

ورصد الكتاب التداعيات النفسية للعالم ومقارنتها بما حدث في أزمة الكساد الكبير، مبيناً فداحة األثر النفـسي                 

 والعالم بسبب تداعيات األزمة، وكـذلك ارتفـاع         حاالت االنتحار في أميركا   ، وذلك من خالل     ٢٠٠٨في أزمة   

ارتفاع عدد من يذهبون للعيادات النفـسية       تفاقات الزوج الجديد بسبب األزمة، وأيضاً        وفسخ ا  معدالت الطالق 

  .للعالج من الصدمة التي عرضتهم لها األزمة

  النظام اإلسالمي مخرج لألزمة

، بعد فشل   فشل الرأسمالية كنظام اقتصادي وسياسي في قيادة العالم       ساق المؤلف مجموعة من الدالالت على       

 في المجال  صحة المنهج اإلسالمي  ل عبر تجربة انهيار االتحاد السوفياتي، وساق ما يدلل على           الشيوعية من قب  

الـدعوة لتطبيـق قواعـد      االقتصادي عبر كتابات الغربيين سواء قبل وقوع األزمة أو بعدها، وما نشر عن              

  . الشريعة اإلسالمية في عالم المصارف والمال

 اإلسالمي عبر الزكاة ومردودها االقتصادي واالجتمـاعي وكيـف          ثم عرج على التعريف بالنظام االقتصادي     

 وما نتج عنه من الحفاظ على الثروات وتشغيل المال فـي            تحريم الربا عالجت قضيتي الفقر والبطالة، وكذلك      

   .قاعدة الغنم بالغرمإطار 

، ولكنه لم يبـرئ     زمةتفرد تجربة المصرفية اإلسالمية في نجاتها من األضرار السلبية لأل         وأشار الكتاب إلى    

هذه المصارف من الوقوع في بعض الخطأ، ولكنها أخطاء ال تتعلق بالمنهج بقدر مـا تتعلـق بالممارسـات                   

  .البشرية، وعدم وجود الدراية الكافية لبعض العاملين بالمصارف اإلسالمية بالنواحي الفقهية والشرعية

  مصر واألزمة المالية
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ية العالمية وأثرها على مصر، مبيناً مظاهر التأثير السلبي علـى مـوارد النقـد               أفرد المؤلف باباً لألزمة المال    

األجنبي لالقتصاد المصري، مثل تراجع إيرادات قناة السويس، والبترول، وعوائد العاملين بالخارج، والسياحة، 

 المـصري، إال أن     وكيف لعب الجهاز المصرفي دوراً إيجابياً في معالجة اآلثار السلبية لألزمة على االقتصاد            

  . الكتاب أكد أن مشكلة البطالة زادت حدتها مع وقوع األزمة

وأشار الكتاب إلى مجموعة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة األزمة، من تقديم الدعم لبعض 

ـ         . القطاعات الخدمية والتصديرية، وغيرها    تمرار وتوقع من خالل تصريحات لمسؤولين وآراء للخبـراء باس

اآلثار السلبية لألزمة على االقتصاد المصري خالل العامين القادمين، في ظل تراجع معـدالت النمـو علـى                  

   .الصعيدين العالمي والقُطري

  األزمة تحمل مالمح التغيير

لهـا جوانـب    يخلص المؤلف إلى أن األزمة المالية العالمية، وإن كان لها أضرارها المادية الملموسة، فـإن                

ي اعتمدت   سياسياً والقتصاديات العولمة الت    لصحوة من التبعية واالنقياد لإلدارة األميركية     ا: ، تتمثل في  إيجابية

على تحقيق مصالح القلة على حساب قاعدة عريضة من الفقراء، كما أنها أعادت أهميـة النظـر للتجمعـات                   

اإلقليمية وضرورة إعمال تعظيم المصالح اإلقليمية، وضرورة وجود نظام عالمي قائمة على المـشاركة بـين                

ـ    مجموعة من القوى الكبرى، مع األخذ في االعتبار          ، الـسياسية منهـا     سات الدوليـة  أهمية إصـالح المؤس

  .هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن وصندوق النقد والبنك الدوليواالقتصادية على السواء مثل 

 التي كرسـت التبعيـة واالنقيـاد       أهمية زوال الحكومات الديكتاتورية   أما على الصعيد القُطري، فيرى الكتاب       

  .ألميركا، وخلفت الفقر والبطالة لشعوبها

، واالنصراف عن االقتصاديات الترفيـة واالسـتهالكية      األفراد بإعادة النظر في سلوكهم االقتصادي       ويطالب  

وضرورة االدخار وبناء الثروات واالهتمام التعليم، مع التركيز على اإليمان بالذات بعد نجاح نماذج المقاومـة   

  .ا الشمالية، وحزب اهللا، وحماسالمحدودة في وجه مشروعات التوسع األميركية، كما يحدث في إيران، وكوري

كما يطالب المؤلف بضرورة األخذ بالقواعد والنظام المالي واالقتصادي اإلسالمي، بعد أن تبين للغرب والعالم               

سالمة هذا المنهج، ولكن يبقى على الدول اإلسالمية حسن تقديم هذا الجانب للعالم ليحل بديالً عـن النظـامي                   

صة أن النظام اإلسالمي يمتلك منظومة متكاملة إلصالح األفراد والمجتمعـات،           االشتراكي والرأسمالي، وبخا  

وتلعب القدوة الصالحة فيه دوراً مهماً وأساسياً، واستشهد الكتاب بحوادث تاريخية لقادة مسلمين اتسموا بحسن               

  .التصرف والورع فيما يتعلق بالمال العام ومصالح الناس االقتصادية واالجتماعية

 لمجمـل الـسياسات     بوادر التغيير اإليجـابي   مؤلف إلى أن األزمة المالية العالمية تحمل في طياتها          وينتهي ال 

وعلى العرب والمسلمين استثمار هذه األجـواء لنيـل   ،  تراجع السيطرة األميركية  والممارسات الدولية في ظل     

زما تأخذ بناصيته إلـى بـر       حقوقهم وتقديم منهجهم اإلسالمي، وبخاصة أن العالم يعاني اآلن من وجود كاري           

  .األمان


