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 :الديون العالمية على وشك األنفجار 1ة ) قنبل  ( وأزمة COVID-19تداعيات  
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ويترتب عليها نتائج كارثية  . أومؤسسة مالية كبرى عن الوفاء بديونها ,أستعارة مصطلح (قنبلة الديون ) لتوصيف صدمة أنفجار بسبب عجز دولة ما   1

  لكن أيًضا في النظام   .والنظم المالية العالمية المتشابكة, وتؤدي الى اضطراب ليس فقط في النظام المالي للبلد, أوالبلد األم للمؤسسة ,تنتشر عبر االسواق
 www.investopedia.com/terms/d/debtbomb.asp المالي العالمي.  
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  مقدمة: 

العالم بأحداث, ومخاطرغير متوقعة. وأثارت حالة من الشك بين األوساط العلمية    ر غيت   COVID-19  أزمة الفيروس  لقد باتت 

مواكبة في  قائما  العلمي  البحث  واليزال  أنتشاره.  الوباء وطريقة  الحالي   والباحثين حول  التأثير  وتحليل  الفيروس,   ,تطورات 

في الجدل المحتدم    ,للفيروس من القضايا الساخنة    ,لألزمة على النظام العالمي. وأصبح غموض أسباب الظهورالمفاجئوالمتوقع  

وتقييم االستجابة    .2  *فيما أذا كانت بفعل تحوالت الطبيعة, أو ألسباب عبث األنسان بشكل متعمد  .بين كبار الباحثين والمراقبين

بتداعيات ومخاطر كان يمكن التعافي منها. لكن األمر مختلف   ,العالمية  لهذه األزمة غيرالمسبوقة. حيث ظهرت األزمات السابقة

مستقبل الخوف من  وبائية أدخلت العالم في حاضر مرتبك, و  , أزمة صحية  ,, فهي أوالً وقبل كل شيءCOVID-19جائحة  في  

التأريخ األخرىمجهول.على عك العديد من أزمات  المعدي  ,من األمراض  س  فأن أزمةة,  واألوبئة  الطبيعية.  تفشي     والكوارث 

حتى   ,ليس لها عالقة مباشرة بالبيئات الفقيرة. وبدالً من ذلك, فقد كانت بؤر تفشي الوباء األشد  ,, أثبتتCOVID-19فيروس  

ية. ليتوسع أنتشارالفيروس في كل مكان على وجه الكرة األرضية. ويزداد  في البلدان الصناعية الغن  2020منتصف مايو/ أيار  

مليون شخص. وما يزيد   40وشراسة. وأصابة  أكثر من   وضوحا  في الخسائر البشرية, مع كل يوم من تفشي الوباء بأكثر حدة  

الواليات المتحدة األ  .على المليون من الوفيات % تقريبا, من العدد الكلي لألصابات   25بنسبة  مريكية,  وبمعدالت مرتفعة في 

, مركز رصد تفشي الوباء في  الواليات  Johns Hopkins Universityقام جامعة جونز هوبكنز والوفيات في العالم. وفقاً ألر

    في أثناء كتابة هذه الورقة. WHOتفاوتة في بلدان أخرى, وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية مالمتحدة. وبنسب 

لها, متزامنة مع فشل الحكومات في   وأقتصادية معقدة ال سابقة  ,وتأسيسا على ذالك, فقد أصبح العالم في مواجهة ألزمة صحية 

تداعيا الوباء    ت  أحتواء  الدوليةCOVID-19تفشي  والمؤسسات  الباحثين  من  ويحذرالعديد  والنظام    ,.  البشرية  الحياة  أن  من 

بكل قوة, منبها المجتمع    جرس األنذار  IIFيقرع معهد التمويل الدولي    ,قتصادي. وفي هذا السياقالعالمي, يقفان على حافة أنهيارأ

. وستتحمل تكاليف أنفجارها المرتقب كافة بلدان العالم. لكن بتداعيات قادمة  تراكم ديون عالمية  أزمة (قنبلة)أنفجار  من  الدولي  

أقتص قاسية على  المالي  بلدان  الادات  ومخاطر  النظام  ذلك حقيقة هشاشة  والفقيرة. ومما يضاعف من  النامية,  والبلدان  الناشئة, 

  منذ قرن. وأعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم.   يعيش بأسوأ وباء عالمي . في عالم  3*العالمي القائم

   :COVID-19زمة أل األقتصادية داعياتتال

تريليون دوالر. وأغلب بلدان العالم,    100قتصاد العالمي بديون تزيد على  من الركود, التي أثقلت األ  2009أزمة  بالنظر إلى أرث  

الديونلتفاقم    الوباءجائت أزمة  تعاني من أوضاع مالية ضعيفة,  تزال    ما العامة والخاصة (ديون    .مشكلة  الديون  حيث تتزايد 

قتصادات العالمية. ومنذ تلك األزمة, أسرع من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في معظم األالحكومات والشركات واألفراد), بمعدل  

الغنية والفقيرة. وبعد عقد من   أصبحت المديونية العالمية, مشكلة معقدة, ومستعصية على جميع األقتصاداتتراكمت الديون. و

 
ار الصراع * السجال المستمر من األتهامات المتبادلة  بين الصين والواليات المتحدة, فقد حذر عدد من خبراء األمن والسالم العالمي, من أن أستمر 2

تصاعد إلى (  الجيوسياسي واألقتصادي والتقني, والتصادم حول مصدر الفيروس أو ما يسمى ( بالحرب الباردة )  بين الصين والواليات المتحدة, قد ي
), لشبكة  EIU, مديرة التنبؤ العالمي بوحدة االستخبارات االقتصادية األمريكية (Agathe Desmaraisحرب ساخنة ) . كما أكدت أجازي ديمريس  

CNBC ب الوباء"). : ( "أن التوترات الجيوسياسية الموجودة مسبقًا  بين الصين والواليات المتحدة, من المرجح أن تتسارع الى حرب ساخنة بسب
soa-debt-global-as-way-the-lead-china-and-https://www.libertynation.com/us   

 Franklin Allen andف فرانكلين ألين ودوغالس غيل ضعف النظام المالي في مواجهة أزمة مالية. يعرّ : مصطلح لتوصيف  الهشاشة المالية*  3
Douglas Gale  الهشاشة المالية   الهشاشة المالية بأنها درجة من الصدمات الصغيرة تعكس تأثيرات كبيرة بشكل غير متناسب. ويُستخدم مصطلح

روتينية صغيرة. التأثر بأزمات مالية كبيرة ناجمة عن صدمات اقتصادية و ,النظام المالي ضعف  لإلشارة إلى
fragility-www.levyinstitute.org/topics/financial       
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تختلف عن األزمات    .بشكل مفاجئ  COVID-19أزمة    . ظهرت2019, وتحديدا في الربع األخيرمن السنة الماضية  2009أزمة  

مفادها,  أجمعت العديد من الدراسات والبحوث على حقيقة واحدة  حيث  من كوارث وأوبئة وأزمات أقتصادية.   ,العالمية السابقة

الوباءقبل  كانت عليه      مختلف عما  عالمي  نظام ج , ستنتCOVID-19جائحة  أن   ونقالً عن مقال نشرته صحيفة وول    .تفشي 

, لوزير الخارجية األمريكي السابق هنري كسينجر بعنوان: ("جائحة فيروس كورونا  Wall Street Journalستريت جورنال  

الى األبد" العالمي  النظام  . The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order ("4سوف تغير 

(    :Snakesومؤلف كتاب "الثعابين     Counterinsurgencyالتمرد    خبيرمكافحة  David Kilcullenديفيد كيلكولن,    ويرى

الى أزمة أمن وعدم أستقرار أقتصادي, وقد تنتج نظام عالمي   تفشي الوباء,  "أنه في األمد القصير, ستتحول مخاطر وتداعيات

أنها األكثر حدة في مدى تأثيرها على العالم منذ   أثبتت بما اليقبل الشك,  ,أن جائحة كرونا.  5قبل أزمة الفيروس")    عما  مختلف

ة, وبتداعيات ومخاطر غير متوقعة. نهاية الحرب العالمية الثانية. والتزال أسباب الظهورالمفاجئ  للفيروس غامضة وغير معروف

وينتشر بها الفيروس. ويرى األمين العام لألمم المتحدة    ,بسبب السرعة التي يتطور  . ولربما تستمر تداعياتها ألمد غير منظور

Antonio Guterres, Secretary-General of the United Nations,    أن هذه األزمة ("أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس

وكشفت عدم المساواة, وفضحت مظاهرالتمييز    Breaking Point, أوصلت العالم ألى نقطة األنهيار  1945لمتحدة عام  األمم ا

المجتمعات"  ,العنصري العالمي ,والتماسك االجتماعي   6)والعرقي بين  للصحة العامة, واالقتصاد  . حيث تشكل تهديدًا خطيرا 

تفشي الوباء, وفشل   األستجابة المتأخرة لمواجهةتداعيات  المخاوف من  تثير  ,األزمةال تزال  لكن في الوقت نفسه  للمجتمعات.  

دارة  أزمة الوباء أمرا ممكنًا. ووفقا لتقريرصندوق النقد  بالحد األدنى من أحتواء الفيروس, الذي  يجعل من إالحكومات في العمل  

وإلى أنكماش أقتصادي هائل,    ., وضعت بلدان العالم بأكملها تحت اإلغالق الكلي أو الجزئيCOVID-19أن أزمة  "  الدولي: 

فيو متداخلة  مشكالت  البشرية,    - 1  :تفاقم  والموارد  باألرواح  الخسائر  البطا  -2تزايد  مستويات  والفقر,  أرتفاع  زيادة   -3لة 

    وتعطيل سالسل التوريد العالمية. -5تباطؤ في االقتصاد الحقيقي,  - 4االضطرابات األمنية واالجتماعية, 

متزامنة مع فشل الحكومات في . وأقتصادية معقدة ال سابقة لها ,وتأسيسا على ذالك, فقد أصبح العالم في مواجهة أزمة صحية

ومن أجل الخروج من حالة الركود االقتصادي, والتخفيف من المشكالت   .COVID-19أحتواء تداعيات ومخاطر تفشي الوباء 

وفقًا لمقولة االقتصادي البارز جون ماينارد  ., بسياسات غير تقليديةلجأت الحكومات الى برامج األنقاذ المالزمة لتفشي الوباء.

أثبتت وفي هذا السياق, فقد  . 7, (إذا تباطأ االقتصاد فإن اإلنفاق الهائل هو الذي سيعيد النمو) John Maynard Keynesكينز 

,  حكوماتالفقد تبنت ا لذ. ضخمة أعباء ديونبمقيدة  لكونها   ,النقدية التقليديةالسياسات المالية وعدم فعالية  , 2009أزمة  تجربة

  Unconventional Fiscal Policy غيرالتقليدية المالية ة أن السياسيبدو وسياسات غير تقليدية.  خصوصا في البلدان الغنية

 غير التقليدية  Unconventional Monetary Policyالنقدية  ةوالسياس .الحكومي ض الضرائب وزيادة اإلنفاقيخف تب

الطلب لتحفيز  .في المدى القصير تلعب دوًرا كبيرا في المحافظة على السيولة في مستويات ما قبل األزمة  , بالتسهيل الكمي

نظًرا ألهمية هذه التدابير و تفاديا لألغالق الكلي, والمحافظة على قدرتها اإلنتاجية. ,وأنقاذ قطاعات االقتصاد الحقيقيالكلي, 

 
4 forever-will-pandemic-coronavirus-hehttps://www.wsj.com/articles/t   
5 pd-war-https://pt.scribd.com/document/326514394/future   
6 d-combats-team/un-communications-coronavirus-ttps://www.un.org/en/unh   
في أطارميزانية العجز, وهي الطريقة المناسبة ألحتواء تداعيات ومخاطر األزمات, ولمعالجة   ةن الحكوميووعادة ما يتم هذا اإلنفاق عن طريق الدي  7

نفقات إضافية لتحسين معدل التوظيف وتساعد على زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يساعد  اتقضايا نقص العمالة والبطالة, حيث تتكبد الحكوم
 . على إنعاش االقتصاد
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التدابير  هذه ال يوجد دليل لتقييم فعاليةلكن لحد اآلن   COVID-19.زمة األل خالد بدء االقتصال  , في التحفيزغير التقليدية

ولم يكن مصحوبا بالنمو, نتيجة ألرتفاع   ,, فقد كان لألنفاق الحكومي الهائل تأثير معاكسذالك على الرغم من و .المالية والنقدية 

منذ  Stagflationوهي ظاهرة أصبحت تُعرف باسم "الركود التضخمي   .راكداً العالمي التضخم. بينما يظل النمو االقتصادي 

األقتصادات  جعلتالتي  .Quantitative Easing  8التسهيل الكميو ,األنفاق بالديوناألفراط  في  الناجم عن ,2009أزمة 

 الباحثينبعض أشار وقد . العالمي لنظام الماليتهدد مستقبل او, ) الديون قنبلة( تقترب تدريجياً من أنفجار فقاعة العالمية 

بأن السيولة الضخمة التي ذهبت إلى األسواق, لم تؤدي الى منع الركود, وعودة النمو إلى مستويات   .المعارضين لسياسة التحفيز

تراجع مزدوج, في تزايد عجوزات الميزانيات الحكومية, وتصاعد تراكم , فقد أدت الى العكس على لفيروس. بلاأزمة ما قبل 

: ("أن تفاقم أزمة الديون العالمية في العقد Anthony Rowleyأشار الباحث أنتوني رولي والديون الحكومية والخاصة. 

, يمكن أن تسحق البنوك  من أزمة الفيروس نقاذ األقتصادياألديون عمليات تصاعد ضافة إلى , باأل2009 منذ أزمة الماضي

حيث تتزايد عدد الشركات الكبيرة المتعثرة, جنبًا إلى جنب مع التخلف عن    9.)"وتترك العديد من الشركات دون شريان مالي

 ركود أعمقفي , تراكم ديون غير مسبوقة  خصوصا في البلدان الغنية التي منيت بتحديات .سداد الديون, وتزايد حاالت اإلفالس

 , والشركات, واألفرادحول قدرة  الحكومات ,أسئلة  كبيرة من الباحثين مشكلة تراكم الديون, ثيرت و .1929 ذ الكساد الكبيرمن

هاذين  وهل يجب سدادها ؟. ال جدال في أن  األجوبة على  وهل يمكن سداد كل هذه الديون ؟, .الديونتراكم على تحمل 

ما   والمجتمعات ,العديد من البلدانال توجد إجابة سهلة لمشكلة الديون العالمية ألن و السؤالين, صعبة وال يمكن األجابة عليها.

( من ديون سيادية   الضخمة  أن مثل هذه الديونبلكن يجب األعتراف  .بما يتجاوز إمكانياتهم منذ عقود عديدةتعيش  زالت

,Sovereign Debt ممولة غير ديون وUnfunded Debt   بمؤشر ساعة الديون  يوميا تتراكم و مخيفة,) بأرقام  

لساعة الديون العالمية   Websiteنظر اآلن الموقع االلكتروني أ Clock.   .Global Debtالعالمية

clock.htm-debt-https://usdebtclock.org/world  .ستصبح  في يوًما ما مستحقة  و ,في تحملها اليمكن األستمرار

من   .IMFالدولي  , الخبير في صندوق النقدMarcy Kreiterمارسي كريت  حذرو. يعتقد لن يتم سدادها أبدًاو وواجبة السداد.

 ,ستدمر األقتصاد العالمي .عندما تتوقف دورة الديون الحالية في نقطة زمنية ما(" بقوله: ,قنبلة الديون العالميةاألنفجار الوشيك ل

في عالم الحماقة المالية,  كما يصفه كتاب االقتصاديان الرائدان   .10) "قبل من  رأيناه   على نطاق لم يكن مألوفا مثل أي شيء

ان: ("هذه المرة  و. الكتاب بعنKenneth S. Rogoffوكينيث روجوف     Carmen M. Reinhartكارمن راينهارت 

,  This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly ("11مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية 

تشكل  . حيثالحكومية والخاصة الديون  في تراكم  عبر التأريخ ,المسارغيرالمستدام للنظام المالي العالمييسلط الضوء على 

 
يعني طباعة النقود من فراغ. وخلق نقود ورقية عندما ال يكون تخيفض أسعار الفائدة كافياً لتحفيز االقتصاد    Quantitative Easingالتسهيل الكمي  8

   easing-quantitative-responsible-w.wri.org/blog/2020/05/coronavirushttps://wwالقائم على الديون 
9  deb-https://yaleglobal.yale.edu/content/next   

10  ube.com/watch?v=nj69hlHCzVEhttps://www.yout 
خريطة   الكتاب وضع "ثمانية قرون من االنهيارات االقتصادية ,"هذه المرة مختلفة 2009استعرض كتاب كارمن راينهارت وكينيث روجوف لعام  11

خلق سيولة  بالرغم من تخفيضها  والخاصة التي ال يمكن ,العامة ,الشركاتالحكومات و تجاوزات الهائلة في ديونللتضمنت مؤشرات  النظام لمستقبل
  والذعر المصرفي,,ويقدم نظرة شاملة على تنوع األزمات المالية خالل ثمانية قرون من  تراكم اليون السيادية. وتخلف الحكومات عن االسداد ةزائف

  أوجه ا و
  .Paul Aلغة وحاز على جائزة  20المتكررة التي ميزت التاريخ المالي. تمت ترجمته إلى أكثر من  ات لتشابه بين فترات االزدهار واالنهيار
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في طريق ملغوم باألزمات المالية, وتنوع هذه األزمات من األنهيار  . الفقيرةويؤرق أكثر البلدان  ,هاجسا يؤرق البلدان الغنية

  لية. وأنهيار العمالت من التضخم المفرط, والتخلف عن سداد الديون الدولية والمحالمصرفي, 

  : األنفجار الوشيكالعالمية قنبلة تراكم الديون

(عام    2020تبدو أرقام عام    . (أزمة األئتمان)  2009وعام    ,(أزمة الفيروس)  2020عند مقارنة حجم الديون العالمية بين عام  

دورة الديون السيادية   في نهاية (أزمة)    . حيث كانت آخر مرة  1929يبة جدًا من تلك التي كانت قبل عام  قر ,ء)تداعيات تفشي الوبا 

 . تضاعفت األختالالت األقتصادية  2009  أزمة  ومنذ   .والكساد الكبير الذي أعقب ذلك  ,12)1929طويلة األجل في (أنهيارعام  

النمو  يواجه    اليزالو  ,العالميالمالي  النظام  وكان   في  واألئتمانيضطرابات  وأ  .تباطؤ  النقدي  النظام  ات سياسعن    ناتجة  ,في 

ال يوجد تعريف موحد ألزمة األئتمان     .تراكم ديون ضخمةو  ,التمويل التحفيزي باالقتراض الحكومي, واألفراط في ضخ السيولة 

في األقتصاد الحقيقي.   يصعب فيها الحصول على األموال لألستثمار  ,بأنها حالة ركود أقتصادية  ,توصف عموًما  والديون, ومع ذلك

  -COVID   91عن مخاطر وتداعيات (أزمة) دورة ديون جديدة لجائحة   يتسائلون  , والمراقبين  مما يجعل العديد من الباحثين

من أسوأ أزمة مالية منذ لعالمي "من المحتمل جدًا" أن يعاني  ("أن االقتصاد ا   IMFوكساد كبير. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي

قد تجد بلدان العالم نفسها, على حافة    وفي المدى القصيرء,  الوبا  الكساد الكبير, بسبب عمليات اإلغالق االقتصادي لمكافحة انتشار

وبذات الوقت تحتل أعلى من بين األكثر تضرراً من الوباء.    غنيةأن البلدان ال  ,يضاعف من ذلك  أن ما.  و13أزمة ديون كبرى")

العالمية.مستوى   المديونية  أن  في  المهم معرفة,  تمتد    لكن من  المالي فحسب, وأنما  والنظام  األقتصاد  األضرار,ال تقتصرعلى 

وأجتماعية التنبؤ عن يقين بحج  بحيث   .وجيوسياسية كبيرة  , وأمنية,بتداعيات صحية,  االقتصادية, ال يمكن ألحد  التداعيات  م  

المالية   األلتزامات  منألن الكثير    . الديونخدمة  والمخاطرالمالية المقترنة بالعجوزات الكبيرة في الميزانيات الحكومية, وأعباء  

(مثل ضمانات الديون) سيكون من الصعب تتبعها. وهي قروض    , ألحتواء تداعيات االغالق الجزئي لألقتصادالطارئة الجديدة

, وتشكل التزامات طارئة على الحكومات, وتضيف أعباء خدمة العامة والخاصة  رج الميزانيات العمومية للوحدات األقتصاديةخا

  ة.ديون جديد

كبرى ساحقة, إذا ما استمر    وفي ظل هذه الخلفية من حالة الركود, واألقتصادات العالمية المثقلة بالديون. يتوقع حدوث أزمة مالية   

الفيروس في االنتشار. ويبدو أن هناك الكثير من المتغيرات, التي تجعل من الصعب, إعطاء تنبؤات دقيقة حول حجم مخاطر  

يترتب عليها  قد  ما تستمر الديون في النمو الى الحد من خروجها عن السيطرة, وأعاقة نمو األقتصاد . ووتداعيات تفشي الوباء . بين

 current"ال يوجد تصورللصدمة الحالية  (:   James Sweeney  الخبير االقتصادي جيمس سويني  وأشار    ة.عواقب كارثي

shock  العدوى والعواقب انتشار  الفيروس, وال نعرف بشأن مدى  الساحقة عنها")   بسبب  التمويل  و  .14االقتصادية  يرى معهد 

بألتزاماتها   IIFالدولي   الوفاء  على  قدرتها  وعدم  العالمية  االقتصادات  هشاشة  تعكس  المرتفعة  الديون  مستويات  ("أن   :

وانخفاض النمو العالمي, وصعوبات في خدمة الديون. ويتوقع بما   ,حيث االضطراب الحالي في االسواق  المالية   .15المستقبلية") 

في جميع أنحاء العالم. وفي تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  األقتصاد الحقيقي  هو أسوأ من حجم األنهيار في  

OCED  أشار الى: ("أن أحداث الفيروس ,COVID-19   يون العالمية المتصاعدة تزيد من خطر  مع خلفية مالية خطيرة من الد

 
12 avoidable-followed-depression-and-1929-www.writework.com/essay/crash   
13 worst-predicts-https://www.breitbart.com/economy/2020/06/24/imf. 
14  money-sweeney-g/bridge/podcasts/03182020/jameshttps://www.mercatus.or ... 
15 Monitor-Debt-Debt/Global-and-Flows-https://www.iif.com/Research/Capital   
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  , التي تستند أدناه)1(في الشكل    IIFمعهد التمويل الدوليمن    فقد أظهرت بيانات  وفي هذا السياق,  16التخلف عن سداد الديون") 

الدولي باإلضافة إلى بياناته.    ,إلى أرقام بنك التسويات الدوليةبياناته   النقد  القياسي للديونوصندوق  ) 300العالمية (  بأن الرقم 

  .. أو ما يزيد على ربع كوادريليون دوالر2020, في السنة الحالية  GDP% من الناتج المحلي األجمالي 335تريليون بنسبة 

  ) 1شكل (

  

. ويجب التوقف عند هذا الرقم  قبل أزمة تفشي الوباء 2019% في العام الماضي 320بنسبة  تريليون 255قياسا بمستوى الديون 

القياسي تساوي أكثر من ثالثة أضعاف إجمالي الناتج   . %335نسبة  ب  ,) تريليون300(العالمية    للديون  المذهل والمخيف  الرقم 

) العالمي  أخرىGDPالمحلي  بعبارة  العالمية  ).  الديون  الكرة    أن  في  والخدمات  المنتجات  قيمة جميع  بثالث مرات من  أكبر 

 Correlation Between Growthبين النمو والديون:      العالقةفي ضوء      ونرى من المناسب تبسيط هذه النسبة    .األرضية

and Debt  هناك حاجة   ه, بمعنى أنة في أغلب بلدان العالمات الحكوميييزانأقرار المبن النمو والديون مرتبطان ارتباطا وثيقا  . أ)

النمو هناك حاجة كانت    (أنه:  على  تؤشر   Debt-to-GDP Ratio%   335نسبة    أكثر أن    . وللتوضيح)لزيادة الديون لتوليد 

أن الدين والعجز يتزايدان  ويعني ذالك,.  )  من النموواحد    ن إلنتاج كل دوالرودوالرا من الدي  3.35إلى حوالي  لألقتصاد العالمي  

ما ينذر بعواقب  م Unsustainable Financial Path,في مسار مالي غير مستدام    .العالمي  بمعدل أسرع من نمو األقتصاد

حتمال مع  أهناك  أن    : ("Roger Huang  روجر هوانغوقد كتب الباحث    من بلدان العالم.  العديد    كارثية, ولربما نحو أفالس

االقتصادي السيادية:    ,التباطؤ  اإلفالس  نامية وفقيرةستحدث مجموعة كبيرة من حاالت  دولة  أكثر من مائة  المثقلة   ,وستواجه 

. 17")2021السنة القادمة    بحلولعلى األقل  مليار دوالر    130مشكلة عدم القدرة على دفع مستحقات فوائد ديون بمبلغ  بالديون  

)  إلى أن: ("الديون  OECDظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي, ( , األمين العام لمنAngel Gurriaوأشارأنجيل جوريا  

. في     18المثقلة بالديون لمعالجة أزمة فيروس كورونا سوف تعود لتطاردنا")   ,اإلضافية التي ال تتحملها الحكومات والشركات

تزايد تراكم الديون التي تجعل التحفيز أكثر صعوبة.  في ضخ السيولة, مقابل  غير التقليدية سياق أنتقاده السياسات النقدية والمالية

   حيث بلغ سقف الديون العالمية, والديون األضافية الى مستوى يعيق النمو االقتصادي العالمي.

 
16 f24.html-https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/24/oecd  
17 coming-https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2020/09/23/the  . 
18 t wors-created-pandemic-business/covid-https://www.voanews.com/economy 
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نسبة في مقياس  (  :يتمثل  لمعرفة ما إذا كانت دولة ما لديها القدرة على سداد ديونها  ,المقياس الشائع الذي يستخدمه االقتصاديونأن  

التعثرعن    حتمالأيزداد  نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي لبلد ما,  ترتفع  كلما  و.   GDP)الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

الديون   الناتج االقتصادي المحلي  عندما تو  وينطبق ذالك على االقتصاد العالمي.سداد  الديون الحكومية بوتيرة أسرع من  رتفع 

GDP   وقروض صندوق   ,, وخصوصا البلدان الفقيرة المثقلة بأعباء ديون خارجية(كما هوالحال في أغلب بلدان العالم منذ عقود

في األسوأ    لربماو.  واألمن  ,التعليمو  ,تدني الخدمات العامة في الصحةمزيدًا من الحرمان, والجوع, وذالك    يعني  ,)النقد الدولي

التي تسمى بالديون غير   برواتب الموظفين, وألتزامات أخرى,خصوصا فيما يتعلق,    عدم قدرة الحكومات دفع ألتزاماتهاأحتمال  

إجمالي  كلما ارتفع  و.  واألجتماعية  ومزايا الرعاية الصحية  ,رواتب المتقاعدين  ), التي تتمثل فيUnfunded Debtالممولة (  

وقالت اجاث    .االقتصاد العالمي بثقل الديون  الديون العالمية من ديون (الحكومات, والشركات واالفراد), زادت مخاطر أنفجار

األمريكية    Agathe Demaraisديمريس   األقتصادية  األستخبارات  بوحدة  العالمية  التنبؤات   Economistمديرة 

Intelligence Unit سيادية محتملة األنفجار في األمد المنظور, كنتيجة آلثار الوباء وستكون مؤلمة  للنظام ("أن أزمة الديون ال

  .19المالي العالمي, بما يتجاوز الخسائر االقتصادية ألزمة الوباء")

نستخدم دعنا  .  20تريلون  005تستمر في التصاعد لتقترب    أن أرقام الديون  لىأساعة الديون العالمية واألمريكية    تشير مصادر 

وهو ما يسمى بسقف الديون ( .  IIFوفقا لبيانات    ,)1في الشكل (  تريليون دوالر  300رقم الديون العالمية األكثر تحفًظا البالغة  

تنتظر حدوثها ) . كما توقع  الدكتور فريد فولدفاري     The Global Debt Catastropheسقف أزمة ديون عالمية كارثية  

Fred Foldvary   ,أبراًجا من الديون  ,(" تبني الحكومات في جميع أنحاء العالمبقوله: , 2014أغسطس/ آب   31في في مقالة

وبعد مرورخمسة سنوات, جاءت توقعات الدكتور    .في أزمة مالية كبرى قادمة")  ,لدرجة أنها ستنهار بعد عقد من اآلن  ,عالية جدًا

وصندوق النقد   ,متوافقة مع توقعات معهد التمويل الدولي  .ه المنتظمةفي سياقها الصحيح, وفي أطار تنبؤات  Foldvaryفولدفاري  

, كتب الباحث بول  2010في فبراير/ شباط     دوالرعلى أقل تقدير.ريليون  ت  300من الديون رقم  حيث بلغت هذه األبراج     .الدولي

. 21") مريكيةاألالعالمية وقنبلة الديون  ل  سببًا لألنفجار المرتقب  20مقالة في مجلة فوربس بعنوان: ("    Paul B Farrellب. فاريل  

المتحدةفيها  ناقش   الواليات  التحفيزيةو,  المستمرة  حروب  بالديون  أنفجارقد    التي    األسبابوهي      .المثقلة  الديون    تعجل  قنبلة 

الشامل( الباحث    )للدمار  تعبير  حد  وتساFarrellعلى  اإليكونوميست  .  الديون "(  The Economistئلت  لفقاعة  يمكن  كيف 

   .22")؟ أن تدمر الحياة البشرية ,العالمية

وطالما    .لواليات المتحدة من بين الدول المتصدرة في قضية الديون. القيمة اإلجمالية للديون األمريكية الخاصة والحكومية هائلةا

العالم العديد من االقتصادات  المصالح,  فأن  تعتمد على االقتصاد األمريكي.    يةأن  الديون األمريكية, تلقي  وتشابك  تفاقم مشكلة 

من الواليات المتحدة,  العالمية . حيث ترجح التوقعات, سيكون مصدر أشعال فتيل قنبلة الديون النظام المالي العالمي بظاللها على

تتمثل في التهديد المزدوج للتضخم المرتفع   , التيعف الدوالر األمريكيوبالرغم من نقطة ض  بأعتبارها أكبر بلد مدين في العالم.

  وفرت  في سوق العمالت العالمية,    Competitive Advantage of Dollar,  ميزة التنافسية للدوالرلفأن ا  والديون المرتفعة.

 
19 19-covid-forecast-unit-intelligence-www.bizweek.mu/en/info/economic    ... 
20  record-debt-om/2020/01/13/economy/globalhttps://www.cnn.c 
21  time-debt-https://www.marketwatch.com/story/our 
22  nt/global_debt_clohttps://www.economist.com/conte 
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منذ فك ارتباط الدوالر بنظام   .دوالرات من فراغالقدرة على إنشاء ( طبع )  و  ,23القوة في شطب ديونها ميزة    ,للحكومة األمريكية

Bretton Woods System  حيث الخوف من أن تلجأ الحكومة األمريكية الى ألغاء نسبة كبيرة   من المعيار الذهبي.  هاوخروج

  . العمالت المقومة بالدوالر, وبالتالي أنهيار قيمة الدوالر, وأنهيار الخارجية من ديونها

تقريرها السنوي الثاني عن الحالة    *24Truth In Accounting  أصدرت مؤسسة   2020أبريل/ نيسان/  7في يوم الثالثاء     

الفيدرالية األمريكية   ساعة الديون    أخرى فيتقديرات    وتشيردوالر.  تريليون    117.26بديون بلغت    FSOU.المالية للحكومة 

), تؤشر األسهم الثالثة  2في الشكل (  2019( الساعة, الثانية), للسنة المالية الماضية    في توقيت  USA Debt Clockاألمريكية  

 Total USتريليون دوالًرا لمجموع الديون الفيدرالية غير الممولة     123مبلغ أكثر من    الديون:  فقراتالحمراء على التوالي  

Unfunded Labilities.   دوالرمجموع عبء الديون غير الممولة لكل شخص أمريكي   390,667.14مبلغ,Total US U  

Unfunded Labilities Per Person  األمريكي الفرد  و. وهي حصة  األمريكية.  الديون  دوالر    1,011,827.90مبلغ  من 

أمريكية أسرة  لكل  الممولة  غير  الديون  عبء  األمريكيةمجموع  األسرة  حصة  وهي  األمريكية  ,  الديون   Total US  من 

Unfunded Liabilities Per Household.  

  ) 2شكل (

  

العالمي المالي  االستقرار  تهدّد  قياسية  أبعاد  داخلية, وخارجية ذات  ديون  المتحدة من  الواليات  لألمن  . وتعاني  تهديدا  قد تشكل 

وكتب الخبير المالي  القومي األمريكي والعالمي, وأكثر تهديدا للبلدان النامية وذات االقتصدات الناشئة المرتبطة مباشرة بالدوالر.  

  ديون األمريكيةال مقالة خطيرة تحت عنوان: ("إن    زميل منظمة أولويات الدفاع األمريكية    Willis L. Krummholzوليز كمولز  

   .America's debt threatens our national security"  (25تهدد أمننا القومي 

الواليات المتحدة تستمد نفوذها االقتصادي واألئتماني من هيمنة الدوالر كعملة أحتياط عالمية, وكذالك من قوتها العسكرية التي  

من السوق    ة. حيث تمكن الخزانة الفدرالية أقتراض المالتعزز ثقة المستثمر الداخلي والخارجي في األدوات االئتمانية األمريكي

ما أخذنا بنظر األعتبار أن الواليات    . أذابقدر ما تحتاجه لتغطية العجز كل عام, عن طريق بيع وشراء أذونات الخزانةالعالمية,  

 
إلغاء التزامات الديون   لمعاقبة الصين, أخطرهاإن هناك رغبة في استخدام أدوات مختلفة  األمريكة متعددة داخل اإلدارة رصادن مم CNN  بينت 23

وتدمير  ,أنهيار سوق العمالتو , المي. وهو خيار الزال قائما, وفي حالة أتخاذ مثل هذا القرار سيترتب عليه تداعيات كارثية على األقتصاد العاألمريكية
 .   diplomacy-coronavirus-china-https://edition.cnn.com/2020/04/30/politics/usالنظام المالي العالمي.

24A)(TI*Truth in Accounting  و ,غير ربحية مهنية هي منظمة) عضو مشارك سابق في شبكة سياسة الدولةSPN 2002). تأسست في عام  ،
 ". لمتحدةا تنشرالحقيقة في المحاسبة تقريًرا سنويًا عن "الحالة المالية للوالياتو ل البيانات المالية الحكومية على المستوى المحلي والفدرالي.يتحل تهتم في 

25 05-https://www.defensepriorities.org/opinion/2020   
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 Elizabeth Beckerوسوق العمالت األجنية. وكتب الباحثين, إليزابيث بيكر وإدموند    ,المتحدة تتحكم بأسواق المال العالمية

and Edmund L. Andrews    أن 2004في ضوء تقرير توقعات صندوق النقد الدولى قبل عقدين تقريبا وتحديدا في سنة") :

حيث أشارالتقرير الى األساس المالي الهش للواليات المتحدة, وأن    .ن األمريكية تهدد األستقرار في الواليات المتحدة والعالمالديو

وحذر التقرير من أن االلتزامات   .26العجز الكبير في الميزانية يشكل مخاطر كبيرة ليس فقط للواليات المتحدة ولكن لبقية العالم") 

ومن المتوقع أن  .تجاه بقية العالم بمستوى غير مسبوق من الديون الخارجية لبلد صناعي كبير ,للواليات المتحدة  ,المالية الصافية

الل الميزان ختأ, ولعقود الفيدرالية ات الميزانيعجوزات  بسبب تزايد تلحق أظرار كبيرة بقيمة الدوالر وأسعار الصرف الدولية".

جبل ديون أمريكا "  :مقالة بعنوان  Todd G Buchholzوفي هذا السياق كتب الباحث تود جي بوخهولز     .التجاري المتضخم

الجانبية للحرب ضد  قال  قنبلة موقوتة" قد تكون إفالًسا وطنيًا. ولم يتم رؤية مثل هذه األرقام    COVID-19: ("إن األضرار 

الفيدرالية للمديونية  ترومان طائرات    , المذهلة  هاري  أرسل  أن  الثانية. ويتسائل   B-29منذ  العالمية  الحرب  اليابان إلنهاء  إلى 

  . 27ية واإلفالس الوطني؟"), كيف ستتجنب االقتراب من الهاوية المالCOVID-19بافتراض أن أمريكا تهزم في نهاية المطاف  

أن العالم يتحمل المزيد من الديون في كل ثانية. ساعة   The global debt clockتؤشر ساعة الديون العالمية ومن جانب آخر, 

 LYNETTEساعة الديون العالمية    حول تراكم ديون الحكومات عبر الكرة األرضية. تقول خبيرة  .الديون تقدم نظرة مخيفة

ZANG  العد تنازلي النفجار قنبلة الديون التي نجلس   س قيقة األرقام التي تكشف عنها ساعة الديون األمريكية: ("أنها تعكحول ح

المبلغ الذي  أن تعرف حقيقة    وأذا    .28عليها جميعًا. وأن نهاية النظام المالي العالمي الحالي القائم على الديون تقترب كل يوم") 

   https://worlddebtclocks.com   ية:ون العالمساعة الديتصفح موقع  .لسداد ديون بلدك يجب أن تساهم به

مليار نسمة تقريبا تقع على   8دد سكانها  أن كل فرد في الكرة األرضية البالغ ععلى    أرقام ساعة الديون العالمية تفصحأن حقيقة  

  .29منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  وفقا لبيانات الف دوالر. .250حوالي بمتوسط  ,عبء الديون العالمية عاتقه

 خالصة:ال

, واألفراط في ضخ السيولة, المرتبطة بالعمليات  التمويل التحفيزي باالقتراض فيات غير تقليدية تبنت الحكومات سياس

وأن مثل هذه   . COVID-19أزمة  األقتصادية الناجمة عن تداعياتالأحتواء ية المباشرة في األنقاذ الصحي واألقتصادي, بغ

ي نظام مالي عالمي غير مستدام القائم على  ف, التسهيل الكميو في توسيع األنفاق بالعجز,  غير التقليدية والنقديةالمالية ت السياس

الديون. يعتبران أمران سيئان في وقت األزمات. ومع ذلك, ال يوجد هناك ما يجب القيام به من قبل الحكومات, والمؤسسات  

لم اليوم يعيش  أن عا. الدولية. قبل الوصول الى ذالك اليوم من  أحتمال العجز عن السداد, وأنفجار االقتصاد العالمي بثقل الديون

, في  هذه الديون, بمعدل أسرع  بكثير من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي فقاعة ديون في التأريخ, حيث تزايد نمو أعظم  مخاطر

أحد أكثر العقول المالية   Bill Grossوفي هذا السياق أشار بيل جروس . نظام مالي قائم على طباعة النقود, وتوسيع االئتمان

 nitroحمولة شاحنة من النيترو جلسرين تشبه  ,مدمرة ديون قنبلة يواجه أنفجارقد أن النظام العالمي,  احتراًما في العالم: ("

glycerin  30دمر المالية العالمية بأكملها ") تنفجر وتعلى طريق وعر, سوف.  

 
26 general/43937.htm-onent/content/article/214https://www.globalpolicy.org/comp   
27 https://www.channelnewsasia.com/news/commentary   
28  and-clock-debt-the-read-to-edailycoin.org/2020/01/15/howhttps://th  ... 
29 have-would-you-much-how-is-https://www.weforum.org/agenda/2016/12/this  .. 
30  owe-world-person-every-much-imagine-www.onestopbrokers.com/2017/03/13/cant  
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  عام من التوسع االئتماني, وتراكم الديون العالمية أكبر من  لحتمية لمائةالنتيجة اقد تكون نستلخص أكثر مما سبق ذكره.  

ستعجل من   COVID-19السؤال: هل أزمة . مما تثيراألفالسو األنفجار نحواألقتراب يتحملها األقتصاد العالمي. ولربما 

  وتدمر سبل عيش البشر.  .؟ أنفجار قنبلة الديون العالمية

هربرت   الكبير  قتصادي, الذي صاغه األStein’s Law  31في ضوء قانون شتاينهذا ما أحاول األجابة عليه في ورقة الحقة  

  . تجسد ما نخاف منه في المستقبل القريبالصورة أدناه: لربما  .32tHerber  Steinشتاين

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
ولكنه عميق   ,يبدو بسيًطا Stein’s Law, formulated by economist Herbert Steinقانون شتاين ، الذي صاغه االقتصادي هربرت شتاين  31

بد.  دة إلى األفي الواقع. فإنه ينص:"إذا كان هناك شيء ال يمكن أن يستمر إلى األبد, فسوف يتوقف. ال يمكن أن يستمر عجز الحكومة األمريكية في الزيا
 https://www.aefgh.orgالمصدر: المعهد األمريكي للبحوث االقتصادية 

32 law -steins-krauthammer-https://www.washingtonpost.com/opinions/charles/. 
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