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 المقدمة

ٌعد العامل االقتصادي من ابرز العوامل المؤثرة فً العالقات الدولٌة وؼالبا ما تستخدم       

الدول الوسابل االقتصادٌة للسعً من اجل تحقٌق اهدافها . وان القدرة االقتصادٌة فً عالمنا 

المعاصر هً التً تحدد القدرة السٌاسٌة والعسكرٌة  وٌشكل التبادل التجاري الدولً جزء من 

العالقات الدولٌة اذ ال ٌوجد من بالد العالم من ٌعتمد على انتاجه المحلً بصٌؽة مطلقة فً  كلٌة

اشباع حاجات سكانه من السلع والخدمات وكذلك ان الكثٌر من تلك البالد من ٌنتج من السلع او 

ٌمتلك الموارد ما ٌفٌض عن حاجته من االستهالك المحلً لذلك فقد قام التبادل بٌن الدول 

صل كل منها على ما ٌحتاجه مما ال ٌتوافر لدٌه من السلع والخدمات وٌعطً لؽٌره ما ٌح

ٌفٌض عن حاجته االستهالكٌة واالنتاجٌة وهكذا تجري عملٌة تبادل السلع بٌن الدول اذ تعد 

صادرات دولة ما واردات دولة اخرى فً حٌن تعتبر واردات دولة ما صادرات دولة اخرى 

ة فً انتاج سلعة معٌنة وخصوصا الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لما وعندبذ تتخصص كل دول

. وان تخصصها فً تمتلكه من اقتصاد قوي حٌث تقوم بتصدٌر فابضها الى العالم الخارجً 

سلعة معٌنة وتصدٌرها الى ؼٌرها من الدول تتحرر فً قواعد السلوك االقتصادي وهً سعٌها 

 حة . الشباع حاجاتها فً حدود مواردها المتا

ان التنمٌة االقتصادٌة تهدؾ ان تكون السمة الواضحة للتحدٌث واالنتقال من االقتصاد التقلٌدي 

    الى االقتصاد االكتفاء الذاتً وهو احد االهداؾ المركزٌة للمجتمعات الحدٌثة

 

 هدف الدراسة

ومعرفة نقاط القوة االمرٌكٌة هو االطالع على اقتصاد الوالٌات المتحدة  الدراسة  هدؾ ان         

 والضعؾ التحدٌات التً تواجهه

 اهمية الدراسة 

 تأتً اهمٌة الدراسة فً ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تمتلك اقوى اقتصاد فً العالم       
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 اشكالية البحث :

فً العالم تتناول اشكالٌة الدراسة  هل تستطٌع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الحفاظ على مصالحها االقتصادٌة 

 .اذا ما تعرض اقتصادها الى تحدٌات او ازمات 

 منهجية الدراسة 

 استخدمنا فً بحثنا هذا 

 المنهج الوصفً لوصؾ اقتصاد الدولة االمرٌكٌة 

 لتحلٌل مدى تفوق االقتصاد االمرٌكً والتحدٌات التً تواجهه المنهج التحلٌلً 

 هيكلية الدراسة

 -: مبحثٌنلقد تم تقسٌم البحث الى 

وٌنقسم الى  مرتكزات االقتصاد االمرٌكً ودورها فً االقتصاد العالمًٌتناول  األولالمبحث المقدمة         

وتناول المطلب الثانً دور  مطلبٌن المطلب االول نتحدث به عن المرتكزات االساسٌة لالقتصاد االمرٌكً

تفوق االقتصاد االمرٌكً والتحدٌات التً , المبحث الثانً ٌتناول االقتصاد االمرٌكً فً االقتصاد العالمً 

فتكلمنا فً المطلب االول عوامل تفوق االقتصاد االمرٌكً وفً المطلب الثانً التحدٌات التً  تواجهه

 .وننهً البحث فً الخاتمة واالستنتاجاتتواجهه 
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 األولالمبحث 

 مرتكزات االقتصاد األمريكي ودورها في االقتصاد العالمي

 إلى األمرٌكًالنتعاش االقتصاد  األولوٌة إلعطاء األمرٌكٌةرادات ٌوسعً اال إرادةتستند الٌوم         

الدولٌة  ستجداتلن تستطٌع لن تستطٌع ان تضل صلبة مقاومة لتأثٌر الم األمرٌكٌةاالعتقاد بان قاعدة الكونٌة 

األمرٌكً ضعفت تبعا ً له سٌاسٌة النفوذ  اقتصادٌة صلبة ذلك انه كلما ضعؾ االقتصاد أرضٌةبنٌت  إذا إال

 بما ٌخدم معالمها الحٌوٌة. وإدارتهااألمرٌكٌة فً العالم وكذلك قابلٌتها على توجٌه األحداث 

 األولالمطلب 

 األمريكي لالقتصاد األساسيةالمرتكزات 

فً  واألهداؾهذه المصالح الحٌوٌة تبقى المسألة متعلقة بالعالقة القابمة بٌن الوسابل  إطاروفً         

ظروؾ تطور قدرات الدولة على تلبٌة متطلبات تطلعاتها الواسعة فكلما حافظت الدولة على توازن هذه 

هذه المرتكزات الوطنً وٌكون ل أمنهاالشاملة  وخدمة  استراتٌجٌاتهاالعالقة تضل قادرة على تحقٌق مقاصد 

 (1) -كبٌرة وسنتناول هذه المرتكزات اآلتٌة: أهمٌة

 -النفط : -1

ٌعتبر النفط مصدرا ً طاقوٌا ً ذا أهمٌة قصوى لالقتصاد األمرٌكً واالقتصادٌات الصناعٌة األخرى         

 األمرٌكًٌسري فً شرٌان المؤسسات االقتصادٌة, وتنبع أهمٌة النفط تلك لالقتصاد  يفهو بمثابة الدم الذ

لهذا المصدر الطاقوي وهو ما جعل مسألة الوصول الى  األمرٌكًحجم االستهالك  إلىمن خالل النظر 

بأثمان زهٌدة تحتل حٌزا ً كبٌرا ً فً منابعه الفنٌة والهٌمنة علٌها بصورة متواصلة للحصول علٌه 

االقتصادٌة األمرٌكٌة وأولوٌة من أولوٌات أهداؾ سٌاستها الخارجٌة منذ عقد الخمسٌنات  اإلستراتٌجٌات

كانت  1793وتطور اعتماد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على النفط المستورد بصورة سرٌعة ففً عام 

 .(2)ملٌون برمٌل ٌومٌا( 742,7( ملٌون برمٌل ٌومٌا ً, ففً حٌن كانت تنتج كمعدل)34241تستورد كمعدل)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )hhes/  www.census.gov/2004, http://  ,U.scensus bureau ,U>scrde oil imports

www/poverty/ date/ incpovhlth/ 2004. 

(2 ) www.census.gov/2004 ,http://  ,U.scensus Bureau, nU.scrude oil field productio

hhes/www/poverty/ data/ in cpovhlth/ 2004. 

http://www.census.gov/
http://www.census.gov/
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عام  األولىبصورة واضحة بعد حدوث ما سمً بالصدمة النفطٌة  األمرٌكًبرزت أهمٌة االقتصاد         

النفط نتٌجة العقوبات التً فرضتها الدول العربٌة المصدرة للنفط  أسعارأثر االرتفاع المفاجا فً  1793

وكان االستهالك المحلً للطاقة فً  1793عام  أكتوبرضد الدول التً وقفت الى جانب إسرابٌل فً حرب 

%( فٌما اعتمدت على 94ٌموله النتاج المحلً بدرجة كبٌرة بلؽت ) 1793الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

%( فقط من احتٌاجاتها للطاقة فٌما بدأت هذه النسب بالتؽٌٌر تدرجا ً منذ ذلك التارٌخ 26ستٌراد بنسبة)اال

%( عام 3947على استٌراد النفط من نسبة) األمرٌكٌةلصالح االستٌراد فقد ازداد اعتماد الوالٌات المتحدة 

. اما 4,,2ام %( ع6447والى ) ,,,2%( عام 6,47والى ) ,177%( فً عام 44الى ) ,179

(عام ,13496) الى 1793( ملٌون برمٌل ٌومٌا عام 1244االستهالك األمرٌكً من النفط فقد ارتفع من )

( برمٌل ٌومٌا عام 154492والى ) ,,,2عام ( 144997الى ) ,177عام ( 134246الى ) ,179

2,,4(1 ). 

%( من الطاقة 21ة وحدها ما نسبته )وفً سوق الطاقة العالمً تستهلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌ        

%( ومن ثم الصٌن 19( فٌما ٌلٌها االتحاد األوربً بنسبة )3,,2عام  إحصابٌاتالعالمً )حسب 

 .(2)%( 5%( فالٌابان نسبة)13بنسبة)

 -:األمريكي  الدوالر -2

الدوالر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كان الشعب األمرٌكً ٌتعامل بالعمالت الفرنسٌة  إصدارقبل         

واالنكلٌزٌة واالسبانٌة ما كان ٌسبب إرباكا ًفً التعامالت التجارٌة واالقتصادٌة داخل الوالٌات المتحدة 

ٌات المتحدة األمرٌكٌة عندما تم فرض الدوالر كعملة موحد التحاد الوال 1995جاء عام  إن إلى األمرٌكٌة

ورق النقد بموجب تراخٌص من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  إصداروكانت المصارؾ فً الوالٌات تتولى 

 .(3)العملة الربٌسٌة للوالٌات المتحدة إصداروزارة الخزانة األمرٌكٌة فً   بدأ 1735وفً عام 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) U.s census Bureau, 2004 

http://www.census.gov/hhes/2004 ,incpovhlth,data, poverty,www  

(2 )Betrand chateau, world Energy in 2003 main facts and keys for understanding,2004, page3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(3 )U.s dollar, federal Reserve, Historical information Report, page 34. 

 

http://www.census.gov/hhes/
http://www.census.gov/hhes/
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 إجراءعند انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة خرجت اقتصادٌات الدول المتحاربة فً حالة من االنهٌار         

موازٌن مدفوعاتها تتمٌز بالعجز الشدٌد وكانت الوالٌات المتحدة التً  وأصبحتاتساع نفقات تلك الحرب 

حلٌفاتها األوربٌات وفق مشروع )مارشال( لمساعدة  بإقراضدخلت الحرب فً نهاٌتها هً المنتفعة إذ قامت 

الوالٌات المتحدة  أصبحتحتى  1745من جدٌد وما ان حل عام  أعمارها وإعادةالدول  اقتصادٌات تلك

%( من مجموع رؤوس 3945(ملٌار دوالر أي ما ٌعادل),,1946قروضا ً فً الخارج قدرها )تمتلك 

 .(1)الموظفة فً العالم الرأسمالٌة األجنبٌةاألموال 

انهٌار موازٌن مدفوعات االقتصادٌات األوربٌة فقد لجأت الى عقد مؤتمر دولً بحضور  وإزاء        

 . (2)طرح فٌه مقترحات *برٌتون وودز(( سمً مؤتمر)1744/حزٌران/22(دولة فً)44)

( الذي دعا الى تكوٌن مؤسسة نقدٌة دولٌة)االتحاد                     مقترح االقتصاد االنكلٌزي )جون ماٌنرد كٌنز -االول:

الدولً للمقاصة( تستخدم فٌه عملة دولٌة ترتبط قٌمتها بوزن معٌن من الذهب)البانكور( وٌقوم االتحاد 

ك المقاصة بٌن الدٌون والحقوق التً تتحملها او تكسبها تل أساسعلى  األعضاءبتسوٌة الحسابات بٌن الدول 

 الدول من خالل التعاون فٌما بٌنها.

بدال ً من فكرة فتح التً اقترحها كٌبتز  اإلبداعمقترح االقتصاد األمرٌكً)هواٌت( الذي تبنى فكرة  -الثاني :

الصرؾ الدولٌة وتقوم الدول المشتركة فٌه بإٌداع  أسعاردولً ٌستهدؾ تثبٌت صندوق  إنشاءودعا بذلك الى 

التً تحتاجها  األجنبٌةعمالتها الوطنٌة وتقوم الدول التً تعانً بسحب العمالت  الى إضافةجزء من الذهب 

 لمواجهة العجز.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1797منشورات النفط والتنمٌة/ بؽداد/   ,لنقد الدولً فً النظام الرأسمالًأزمة ا ,رحٌمة العبود األمٌرد. عبد  (1)

 .,1ص

( فً ؼابات 1744ٌولٌو  22إلى  1االسم الشابع لمؤتمر النقد الدولً الذي انعقد من) -اتفاقية بريتون وودز:*

برٌتون فً نٌوهامبشر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وقد حضر المؤتمر ممثلون ألربع وأربعٌن دولة وقد وضعوا 

لتجارة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وتمنى الممثلون الخطط من اجل استقرار النظام العالمً المالً وتشجٌع إنماء ا

إزالة العقبات على المدى الطوٌل بشأن اإلقراض والتجارة الدولٌة والمدفوعات وقد رفع مؤتمر ؼابات برٌتون 

خططه الى منظمتٌن دولٌتٌن هما: صندوق النقد الدولً والبنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر وقد عمل الصندوق على 

ستقرار المالً الدولً وذلك من خالل توفٌر لمساعدات قصٌرة األجل لمساعدة األعضاء الذٌن ٌواجهون تشجٌع اال

 عجزا ً فً مٌزان المدفوعات.

 .11415المصدر السابق, ص (2)
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 -الصناعي : اإلنتاج -3

الصناعً إذ تستأثر  اإلنتاجاألمرٌكً دعامة أخرى وهً  لالقتصادٌدعم المرتكزات األساسٌة السابقة         

وان هذه النسبة الكبٌرة  3,,2العالمً فً عام  اإلنتاج%( من 2141الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بنسبة)

 . (1)( من سكان العالم449ٌنتجها فقط )

الصناعً بٌن الدول الصناعٌة الكبرى إذ تحتوي  اإلنتاجفً  األولىوتحتل الوالٌات المتحدة المرتبة         

( 1246الصناعً لتلك الدول بٌنما تحتل اقرب منافساتها وهً الٌابان نسبة) اإلنتاج%( من 39بة)على نس

الصناعً العالمً وهو فرق شاسع  اإلنتاج%( من 9الصناعً للدول الصناعٌة الكبرى ونسبة) اإلنتاجمن 

 . (2)فً طبٌعة الحل

الصناعً للدول الصناعٌة  اإلنتاج%( من 2946ككل فهو ٌستحوذ على) األوربًاالتحاد  أخذنا إذا أما        

 .(3)الصناعً العالمً اإلنتاج%( من 1547الكبرى ونسبة)

الصلب األمرٌكً من سوق الصلب العالمً  إنتاج إنففً حٌن نرى  وأخرىوتختلؾ هذه النسب بٌن سلعة 

وق %( من حجم الس95فان الصناعات االلكترونٌة تشكل) ,,,2%( عام 443ال ٌحتل سوى نسبة)

 . (4)االلكترونٌة فً العام نفسه

األمرٌكً هً األكبر بٌن مثٌالتها من الدول الصناعٌة  اإلنتاجوتعتبر نسبة التؽٌر السنوي فً         

 %(,24كمعدل وبلؽت) 5,,2 -1776%( فً الوالٌات المتحدة لألعوام 344األخرى إذ بلؽت هذه النسبة)

 .(5)%( فً الٌابان146فً االتحاد األوربً للفترة نفسها فٌما بلؽت)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )classification by world Economic outlook Groups and their shares in Aggregate 

GDP,International monetary found,2003, page 191. 

(2)Ibid ,p. 192. 

(3 )Ibid,.p. 193 

مؤتمر مستقبل االندماج االقتصادي  ,رٌكٌة ومستقبل النظام العالمً الجدٌد الرأسمالٌة األم ,( د.حمد سلٌمان المشوخ4ً)

 .6ص ,2,,2 ,بؽداد,بٌن الحكمة ,العربً فً ضوء المتؽٌرات الدولٌة

(5 )summary of world output, international monetary, 2004 

http://www.census.gov/hhes/www./poverty/data/incpovhlth/2004.  

http://www.census.gov/
http://www.census.gov/
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 -الشركات متعددة الجنسية: -4

تتنوع صور النشاط الدولً للشركات متعددة الجنسٌات ومن الشابع ان تنقسم هذه األنشطة بٌن صور         

د األجنبٌة وصور ال ترتبط وال تحتوي على عنصر الملكٌة وتتمٌز ترتبط بملكٌة أصول معٌنة فً البال

األخٌرة بأنها ال تختلق التزاما ً طوٌل األمد خارج البالد األم للشركات الكبرى وان كانت تفرض درجة أو 

أخرى من االهتمامات الرقابٌة والمتعلقة بتحصٌل عابد أو مراعاة حقوق هذه الشركات لدى األطراؾ التً 

 .(1)ط بها خارج البالد األمترتب

على األنشطة المرتبطة  اقتصارهاوالضٌق للشركات متعددة الجنسٌة هو  على ان المعنى التقلٌدي        

ة فً الخارج أو على وجه التحدٌد باالستثمار األجنبً المباشر ومن هنا فان االستثمار بملكٌة أصول ثابت

الذي ٌقاس علٌه انتعاش او انكماش النشاط الدولً للشركات  األساسالخاص المباشر ٌمثل المؤتمر  األجنبً

 . (2)متعددة الجنسٌة

الشركات متعددة الجنسٌة تتمٌز بمزاٌا احتكارٌة عدٌدة تجعلها تسٌطر بصورة شبه  إن إلى إضافة        

شركات بمراكز مالٌة خارج حدودها القومٌة مثل المزاٌا االحتكارٌة التحولٌة إذ تتمتع ال األسواقتامة على 

قوٌة فً بلد المنشأ فمثال ً شركة أكسون األمرٌكٌة ٌتكون رأس مالها من خمس شركات تشكل وحدة 

المزاٌا االحتكارٌة التقنٌة إذ تمتلك الشركات متعددة الجنسٌة تقنٌة  لاقتصادٌة واحدة حوالً ملٌار دوالر لك

تلك الشركات لدٌها القدرة  إناالحتكارٌة التسوٌقٌة إذ عن المزاٌا متطورة مقارنة بالشركات الوطنٌة ناهٌك 

على القٌام بأبحاث التسوٌق للتعرؾ على ظروؾ السوق وأذواق المستهلكٌن  و التنبؤ بالمتؽٌرات المتمثلة 

 . (3)على المستوى اإلنتاجً واالستهالكً والتوزٌعً

 

 

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب, السٌد سعٌد, الشركات عابرة القومٌة ومستقبل الظاهرة القومٌة( د. حمد 1)

 .12ص ,1769 ,الكوٌت

 .13( المصدر نفسه ,ص2)

المملكة  ,الطبعة األولى ,دار األندلس الخضراء, وحقابق أرقام, اإلسالمًالعولمة والعالم  ,( عبد سعٌد عبد إسماعٌل3)

 .212ص, 1,,2, العربٌة السعودٌة
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لقد استثمرت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة موضوع الشركات المتعددة الجنسٌة استخداما ً أمثل فبعدما         

األمرٌكً الى  اإلنتاجالحٌاة المدنٌة تحولت مصانع  إلىوعاد العالم  أوزارهاوضعت الحرب العالمٌة الثانٌة 

 واسع ومع التطور التكنولوجً وأعمارالمدنً إذ إن أوربا كانت مدمرة وتحتاج الى بناء جدٌد  اإلنتاج

وراء هذا لة فً حجم اإلنتاج ونوعٌته وكان األمرٌكً قفزات هاب والنتاج المتسارع قفزت مصانع اإلنتاج

ء كبٌرة من األسواق التحول السرٌع والهابل العدٌد من الشركات األمرٌكٌة الكبرى التً تسٌطر على أجزا

تمتلك الوالٌات  1775( ترٌلٌون دوالر عام 2العالمٌة حتى بلؽت مبٌعات أكبر مابة شركة عالمٌة كبرى)

 .( 1)%( منها99المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوربً والٌابان )

ا ً عن ابتعاد وأكثرعن المصلحة الوطنٌة وتحصٌلها ان العامل االقتصادي ٌوفر مسالك جدٌدة لتعبٌر 

االستعانة بمصادر القوة المباشرة فً الصراعات المسلحة لتحقٌقها وعلى وفق مبدأ اللؽة الصفرٌة, وترى ان 

العامل االقتصادي بعد آلٌة فاعلة الى جانب اآللٌات األخرى المعروفة بالقوة العسكرٌة وقوة التكنولوجٌة فً 

إنما مٌزته األساس هً التؽٌٌر فً إطار الزمان تشكٌل مفهوم القوة الذي ال ٌعرؾ االستقرار على حال و

والمكان وبرزت التكتالت االقتصادٌة عالٌة جدٌدة للتنافس وتوزٌع القوة بٌن القوى المرشحة كأقطاب فاعلة 

 . (2)ومؤثرة فً القرن الحادي والعشرٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز دراسات , ( عبد الوهاب األفندي, العولمة بٌن منظورٌن, قدر محتوم أو وهم جؽرافً من صنع أهل الهٌمنة 1)

 .32ص,4,,2 ستمنستر , لندن,جامعة  ,الدٌمقراطٌة

, 2,13, القوة االقتصادٌة وأثرها على العالقات الدولٌة االتحاد األوربً نموذجا ً, دار الحكمة للطباعة والنشر( فرح جابر,2)

 .33ص
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 المطلب الثاني

 العالمي االقتصاددور االقتصاد األمريكي في 

فً المدة التً أعقبت انتهاء الحرب الباردة متؽٌرات عالمٌة متسارعة وتكتالت اقتصادٌة شهد العالم         

 االقتصاديعمالقة واندماجات ومشاركات لٌس بٌن مؤسسات ضخمة بل إضافة الى تفعٌل منحى التحرر 

والتدفقات االستثمارٌة وتفعٌل آلٌات وقوى السوق الحر  اإلنتاجٌةوحرٌة انتقال السلع والخدمات والعناصر 

ثورة المعلوماتٌة التً فرضت ترسٌخ  إبعادوالمنافسة وانهٌار النظم الشمولٌة واكب الفعالٌات السابقة 

والفضابٌات وانتشار بنوك المعلومات فعالٌات الكونٌة بخاصة فً مٌادٌن االتصاالت عبر األلٌاؾ الضوبٌة 

السبق التطور لمن ٌعرؾ وٌعلم والمحصلة هً تقارب العالم لٌطلق علٌه القرٌة  وأصبحعبر االنترنٌت 

 إمكانات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وتفوقها بأن تكون فً المقدمة فً إطار عالم جدٌد و  أتاحتالكونٌة وقد 

من منابع النفط الربٌسٌة فً ألمرٌكٌة فً ظل الظروؾ بأن تكون قرٌبة متؽٌر نجحت الوالٌات المتحدة ا

%( من اإلنتاج العالمً للنفط والؽاز ,4منطقة الخلٌج أكثر من أي وقت مضى تلك المنابع التً تنتج قرابة )

 . (1)%( من االحتٌاطً العالم62ًوتحوي على نسبة)

ها الناتج القومً األمرٌكً إذ تستأثر الوالٌات المتحدة تدعم المقومات السابقة دعابم أمرٌكٌة ذاتٌة من أهم

%( من التجارة 25%( من اإلنتاج العالمً وتتحكم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ب)2,44األمرٌكٌة بنسبة)

( ملٌار 75العالمٌة استٌرادا ً وتصدٌرا ً سلعا ً وخدمات فٌما بلؽت التجارة االلكترونٌة األمرٌكٌة مبلػ )

%( من حجم التجارة االلكترونٌة العالمٌة وبلؽت الموازنة العامة 95, وهً تشكل قرابة ),,,2 دوالر عام

 . (2)( ملٌار دوالر للموازنة العسكرٌة ,39( ترٌلٌون دوالر منها )142حوالً ) ,,,2لعام 

ء اتفاقٌة التجارة واكبت الهٌمنة األمرٌكٌة المتؽٌرات الدولٌة والمعالم المبلورة للعولمة فقامت بإنشا        

الحرة لدول أمرٌكا الشمالٌة والتً تظم باإلضافة الى الوالٌات المتحدة كال ً من كندا والمكسٌك سعٌا ً لتعظٌم 

على ان تلك االتفاقٌة التً وقعت عام  اإلنتاجًالمنافع وإٌجاد منافذ تسوٌقٌة واالستفادة من وفورات الحجم 

وتظم اتفاقٌة  1771فً عام  األوربًالؽربٌة بتأسٌس اإلتحاد  أورباجاءت ردا ً على قٌام دول  1773

( ترٌلٌون دوالر 12ٌفوق ) إجمالً( ملٌون نسمة بناتج محلً 39446التجارة الحرة لدول أمرٌكا الشمالٌة )

 , 3,,2عام  إحصاءاتسنوٌا ً حسب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص ,بق ذكرهالمشوخً, مصدر س( د.حمد سلٌمان 1)

 .9ص, ( المصدر نفسه2)
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(ترٌلٌون دوالر ,1بـ) ( ملٌون نسمة بناتج محلً إجمالً ٌقدر39242فٌظم ) األوربًاإلتحاد  أما        

 . (1)للعام نفسه

وانضمت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الى منظمة التجارة الحرة للدول المطلة على المحٌط         

دي)اٌبك( والتً تضم الى جانب دول التافتا مجموعة أسبان ومجموعة دول األوقٌانوس وكال ً من الها

%( من 95الدولٌة إذ ٌتحكم ب) االقتصادٌةالصٌن والٌابان وتشٌلً وٌعتبر هذا التكتل من أكبر التكتالت 

ة الى عضوٌتها األساسٌة عالم المادٌة والبشرٌة ونسبة مماثلة من التجارة العالمٌة إضاف9ثروات وموارد ال

 . (2)( ومنظمة التجارة العالمٌة 9فً كل من مجموعة الثمان )

لالقتصاد األمرٌكً على االقتصاد العالمً ولكن تبقى د ٌؤكد مدى التأثر الكبٌر ال شك بان كل ما ور        

عالقات االرتباط الطردي بٌن دورات النشاط فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودورات النشاط فً البلدان 

األخرى لٌست بالعالقات القوٌة من الناحٌة التارٌخٌة إذ إن برٌطانٌا وكندا هما فقط من بٌن البلدان الصناعٌة 

فً كل منهما تتحرك مع حركة دورة النشاط االقتصادي فً  االقتصاديلتان ثبت إن دورة النشاط الكبرى ال

 انكماشالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بل إن السبب فً إن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ساعدت فً منع حدوث 

 لدورات النشاط فً  ً هو إن دورة نشاطه لٌست مناظرة تماما 1779عالمً فً أعقاب األزمة المالٌة لعام 

لكانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ذاتها قد سقطت فً شرك الركود مع باقً  وإالالعدٌد من البلدان األخرى 

 .(3)المناطق التً سٌطرت علٌها األزمة

 ومع ذلك فان اي انهٌار ٌحدث فً سوق األسهم سٌكون له األثر البالػ على بقٌة العالم فهذه التأثٌرات        

سوؾ تمتد خالل مجموعة قنوات من أهمها : التجارة الدولٌة, انخفاض قٌمة الدوالر, انخفاض أسعار النفط, 

 .( 4)وتأثٌر العدوى المالٌة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة  ,الصراع التجاري بٌن الوالٌات المتحدة والٌابان وانعكاساته فً أقطار الخلٌج العربً ,( أ.د. جواد كاظم البكري1)

 .,,,2 ,جامعة الكوفة, واالقتصاد اإلدارةكلٌة , ماجستٌر

 .,1ص ,مصدر سبق ذكره ,( د. حمد سلٌمان المشوخ2ً)

(3 )Martin wolf, After collapse. The Glotalization under constriction, center for International 

private Enterise, Washing ton DS,2004,page 12. 

(4) Ibid , p 13 
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شدٌد فإنه من المؤكد إن  اقتصاديفً حالة تعرض الوالٌات  المتحدة األمرٌكٌة لركود  -التجارة الدولية : -

إقبال المواطن األمرٌكً المستهلك على السلع والخدمات سٌتراجع ومن ثم سٌنخفض حجم الواردات وعندبذ 

قد ٌصل ذلك الى حد إختفاء حد العجز لها فً التجارة فً السلع والخدمات على مدى العدٌد من السنوات 

طلبها  انخفاضٌة ستصدر البطالة الى بلدان أخرى بسبب وهذا ٌعنً فً جوهره إن الوالٌات المتحدة األمرٌك

 .(1) على ما تبٌعه لها تلك البلدان

اذا توقفت تدفقات رؤوس األموال الداخلة الى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كرد  -انخفاض قيمة الدوالر: -

من الٌن الٌابانً  كل إزاءسوق األسهم فإن الدوالر األمرٌكً قد ٌخسر حوالً ثلث قٌمته  النهٌارفؽل 

والٌورو وسوؾ تستعد معظم اإلقتصادات الصاعدة فً آسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة بالسماح لعمالتها بالتراجع 

شأنها شأن الدوالر األمرٌكً, األمر الذي ٌجعل صادراتها ارخص ثمنا ً واقدر على المنافسة اال إن 

( ,9الٌابانً فقٌمة الٌن قد تقفز الى ) االقتصادأمام  استمرار التراجع فً قٌمة الدوالر سٌمثل تحدٌا ً خطٌرا ً

ٌنا ً للدوالر الواحد األمر الذي سٌلحق أضراراً بأرباح الشركات الٌابانٌة إذ ستجد نفسها مضطرة الى 

 . (2)تخفٌض أسعار منتجاتها فً أسواق التصدٌر

تتمٌز أسواق النفط بالتوازن الدقٌق فأسعاره تتجه الى التراجع السرٌع مع أي  -النفط : أسعارانخفاض  -

أو حتى مجرد التباطؤ فً االقتصاد األمرٌكً سوؾ ٌخفض  -االنكماشفً االستهالك وبالتالً فإن  انخفاض

فط العالمٌة نحو االنخفاض)مثل الن أسعارهمن طلب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على النفط وٌضؽط على 

أسعار أكثر من نصؾ استهالك النفط فً الوالٌات المتحدة(بٌنما ٌؤدي انخفاض 1777المستورد فً عام 

الضؽوط التضخمٌة فً جمٌع أرجاء العالم األمر الذي سٌسهل على بنك االحتٌاطً  النفط الى تخفٌض

قتصادي فأن انخفاض الفٌدرالً األمرٌكً وؼٌره من البنوك المركزٌة فً العالم التعامل مع التباطؤ اال

دان المصدرة له وٌمثل هذا األمر أهمٌة كبٌرة وبخاصة لروسٌا إذ لأسعار النفط سٌضر بفرص النمو فً الب

كما إن قطاع النفط والؽاز الطبٌعً ٌمثل من  .%( من إٌرادات الحكومة15تساهم صادرات النفط بحوالً )

 . (3)%( من حجم النشاط االقتصادي المحلً,3%( الى),2)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Ibid , p 15 . 

(2 )Ibid, p 17. 

Ibid, p 17(3) 
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أخرى من  إلىآخر وأهم القنوات األربع ٌتمثل فً العدوى التً تنتقل من سوق  -تأثير العدوى المالية : -

محاكاة ما تشهده  إلى األخرىأسواق األسهم فً العالم فباستثناء سوق األسهم الٌابانٌة تتجه جمٌع البورصات 

بورصة نٌوٌورك ومن ثم فان حدوث انهٌار فً بورصة نٌوٌورك سٌؤدي الى موجه من التراجع الحاد فً 

فً معظم بورصات العالم السٌما البورصات التً تتوافق حركتها مع حركة األسهم األمرٌكٌة  األسهمأسعار 

منذ التسعٌنات وسوؾ ٌكون ذلك التأثٌر عمٌقا ً وطوٌل األمد فً أسواق األسهم فً كل من كندا والمملكة 

صٌرة األمد المتحدة على وجه الخصوص إال إن المضاعفات على باقً بورصات العالم ستكون محدودة وق

 . (1)نسبٌا ً 

ونستنتج مما سبق ان اقتصاد الوالٌات المتحدة ٌستمر قوته وتأثٌره البالػ فً اقتصادٌات دول 

العالم من خالل خصابص اهمها امتالك الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لموارد اقتصادٌة هابلة 

ن قبل معظم بلدان العالم اهمها النفط كما وان قوة العملة االمرٌكٌة ) الدوالر( واعتماده م

كوحدة نقدٌة قابلة للتداول فً كافة االسواق المالٌة دور اساس فً جعل االقتصاد االمرٌكً فً 

موقع الرٌادة . هذا اضافة الى الشركات االمرٌكٌة تلعب دورا محورٌا فً تعزٌز التبادل 

 .  التجاري بٌن الوالٌات المتحدة وشركابها فً كافة انحاء العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62مصدر سبق ذكره, ص ,( د.جواد كاظم البكري1) 
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 المبحث الثاني

 تفوق االقتصاد األمريكي والتحديات التي تواجهه

تمتلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أقوى اقتصاد فً العالم بحٌث ال ٌجارٌه فً االقل من حٌث الحجم         

 أي اقتصاد آخر إذ تعتمد اقتصاد السوق المبنً على االستثمار الحر والمنافسة التجارٌة.

 األولالمطلب 

 عوامل تفوق االقتصاد األمريكي

مرٌكٌة اكبر قوة تجارٌة إذ شكلت قٌمة الصادرات السلعٌة األمرٌكٌة حوالً تعد الوالٌات المتحدة األ        

%( من 1946%( من قٌمة الصادرات السلعٌة العالمٌة كما شكلت قٌمة الواردات األمرٌكٌة حوالً)1147)

 . (1) 1,,2إجمالً قٌمة الواردات السلعٌة العالمٌة فً عام 

األولى فً العالم من حٌث الناتج القومً اإلجمالً والذي وصل فالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تعد         

%( من إجمالً الناتج القومً العالمً ,3وهو ما ٌساوي) 6,,2( ترٌلٌون دوالر فً عام 13حوالً)

 . (2)تقرٌبا ً

 . (3) 9,,2%( عام 242كما بلػ معد نمو االقتصاد األمرٌكً حوالً )        

ن سكان الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هم ممن تجاوزوا الخامسة والستٌن من %( فقط م12علما ً إن )        

مقارنة بالٌابان إذ وصلت النسبة إلى  2,25%( بحلول عام ,2العمر ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى )

 ( من العمر ما ٌعنً إن تلك الزٌادة فً عدد السكان األصؽر سنا ً 65%( من السكان ممن تجاوزوا الــ),2)

 . (4)سوؾ تحافظ علة حٌوٌة االقتصاد األمرٌكً

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    //:www.ahram.orq.nethttp  2007الموقع االلكترونً ,  على , االتجاهات االقتصادٌة اإلستراتٌجٌة( 1)

نٌجٌرٌا أنموذجاً,أطروحة تجارة ؼرب أفرٌقٌا بعد الحرب الباردة,  األمرٌكٌة( د.زٌاد عبد الكرٌم مجٌد, السٌاسة الخارجٌة 2)

 .1,9, ص9,,2فٌر منشورة, جامعة النهرٌن, كلٌة العلوم السٌاسٌة,  دكتوراه

 .http://www.aljeera.net ,  2007, على الموقع االلكترونً ,األمرٌكً( االقتصاد 3)

 .http:// usinfo. State.gov 2007 , على الموقع االلكترونً, ( االقتصاد العالم4ً)

http://www.ahram.orq.net/
http://www.aljeera.net/


17 
 

 إلىوزٌادتها  األمرٌكٌةوقد عزا وزٌر التجارة األمرٌكً )كارلوس ؼوتٌر( ذلك النمو فً الصادرات         

%( 943بلدان اتفاقٌات التجارة الحرة ال تشكل سوى) إناتفاقٌات التجارة الحرة إذ قال ))أنه على الرؼم من 

ت الوالٌات %( من صادرا42تلك البلدان تشكل) إلىالناتج المحلً العالمً فان الصادرات  إجمالًمن 

 .(1)المتحدة األمرٌكٌة

 -:األمريكيعوامل تفوق االقتصاد 

وهذه العوامل  األمرٌكٌةوهً عوامل مهمة وٌكون لها دور كبٌر فً تطوٌر اقتصاد الوالٌات المتحدة         

 -سنتناولها باآلتً:

دمج االقتصاد العالمً خالل مرحلة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة  إلىمالٌة تؤدي  إستراتٌجٌةوضع  -1

ٌد من المؤسسات الربٌسٌة للنظام االقتصادي الدولً مثل العد بإنشاءوعلى نحو ٌعمل به لصالحها إذ قامت 

النقد الدولً, البنك الدولً, والمنظمة العالمٌة للتجارة الحرة)الكات( كما عملت فً الوقت نفسه على صندوق 

 .(2)تكرٌس سٌطرتها على هذه المؤسسات الدولٌة خدمة لمصالحها االقتصادٌة

 األمرٌكًحد كبٌر مع مٌول وتوجهات المجتمع  إلىتتوافق  مبادئ السوق الحرة اللٌبرالٌة التً -2

 . (3)اللٌبرالٌة األمرٌكٌة واإلٌدٌولوجٌة

تشكٌل االعتبارات االقتصادٌة وحدها محور االهتمام عند اتخاذ قرار فً هذه المنظمات على االعتبارات  -3

التً تتعارض توجٌهاتها مع  السٌاسٌة خدمة لمصالح الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ولمواجهة بعض الدول

 .(4)األمرٌكٌةالسٌاسة 

( من مجموع 1943من خالل قوتها التصوٌتٌة إذ تمتلك حوالً ) األمرٌكٌةتنبع قوة الوالٌات المتحدة  -4

( رؼم ان حصتها فً 6419)إلىالٌابان  أصواتفً البنك الدولً فً الوقت الذي تقل فٌه نسبة  األصوات

 .(5)األمرٌكٌةاستمرارٌة القوة النسبٌة للوالٌات المتحدة  إلىالذي ٌشٌر  األمرالبنك هً ثانً اكبر حصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1,7د. زٌاد عبد الكرٌم مجٌد , السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه ؼرب افرٌقٌا بعد الحرب الباردة ,المصدر السابق ,ص( 1)

,طرابلس,الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع واالعالن, 1ارة الموجة الثالثة,ترجمة عصام الشٌخ قاسم,ط( الفن توفلر,حض2)
 .1,5-1,4, ص ص,177

, ترجمة:عبد القادر عثمان, مركز الكتب األردنً,عمان, األمرٌكٌة( جوزٌؾ ناي,حتمٌة القٌادة الطبٌعٌة المتمٌزة للقوة 3)
 .,19,ص1771

 1779, ٌناٌر129, العدد,بال   ت المتحدة األمرٌكٌة والمؤسسات المالٌة الدولٌة,مجلة السٌاسة الدولٌة(حنان دوٌدار,الوالٌا4)
 .,12,ص

 .117( المصدر نفسه , ص5)



18 
 

نسٌة المكانة االقتصادٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تأتً استحواذها على معظم الشركات المتعددة الج -5 

( 164منها) األمرٌكٌة( شركة عمالقة فً العالم كان نصٌب الوالٌات المتحدة ,,5فً العالم فمن أصل)

فضال ً عن اتساع نشاطها الذي ٌشمل فروع  المابةبٌن  األولىالمراتب  أمرٌكٌة( شركة 32شركة وتحتل )

 .(1)ٌةواألوربالٌابانٌة  األخرىوالخدمات كافة بالمقارنة مع الشركات  اإلنتاج

إذ ٌشكل  األجنبٌةفٌما لدى دول العالم من احتٌاطً بالعمالت  األولىالمرتبة  األمرٌكًٌحتل الدوالر  -6

 . (2)%( مما لدى المصارؾ المركزٌة من احتٌاطً بالعمالت األجنبٌة,6حوالً)

الم فرؼم اإلنتاج الع الزراعً أكبر منتجً الؽذاء فً اإلنتاجتعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً مجال  -9

العاملٌن فً قطاع  أولبك%(من مجموع القوة العاملة األمرٌكٌة وهً نسبة أقل من 3ى بنسبة)الزراعً ٌحظ

 .  (3)التعلٌم واألبحاث فان اإلنتاج الزراعً ال ٌزال أفضل وأكثر قوة

 األمرٌكٌة(ملٌون طنا سنوٌا ً وتصدر الوالٌات المتحدة ,,2بلػ حجم صادرات الحبوب فً العالم)فقد         

ستكون فً المستقبل القوة  األمرٌكٌةالذي ٌعنً ان الوالٌات المتحدة  األمربمفردها نصؾ هذه الكمٌة 

 .(4)سٌاسً الذي سٌتٌح الفرصة الن ٌستؽل الؽذاء وٌتحول فقط األمرالؽذاء  إنتاجالمتحكمة فً 

نتاجا ً على الدخل إذ ٌعد دخل الفرد األمرٌكً  األمرٌكًلقد كان لهذه الحقابق لت ٌتمٌز بها االقتصاد         

الى حوالً  األمرٌكًفً العالم مرتفعا ًجداً فقد وصل متوسط دخل الفرد  األخرىمقارنة مع الدول الفتٌة 

 .( 5) 5,,2دوالر فً عام  ألؾ( 42)

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -( د. دنٌٌل مرزوق, حول العولمة والنظام االقتصادي العالمً الجدي, مجلة الطرٌق, بٌروت, العدد الرابع, تموز1)

 .97,ص1779آب,

شومان, فخ العولمة, االعتداء على الدٌمقراطٌة والرفاهٌة, ترجمة د. عدنان عباس علً, سلسلة  هارلد, ( هانز بٌتر مارتٌن2)

 .,14,ص1779عالم المعرفة, الكوٌت,

( عبد الحً ٌحٌى زلوم,نذر العولمة, هل بوسع العالم ان ٌقول ال للرأسمالٌة المعلوماتٌة, بٌروت, المؤسسة العربٌة 3)

 .69-66,ص ص1777للدراسات والنشر, 

 .93هارلز شومان, مصدر سبق ذكره, ص -(هانز بٌتر مارتٌن4)

( د.محمد عبد شفٌع عٌسى, المواقع الراهنة للقوة فً النظام االقتصادي العالمً, قراءة فً التقارٌر الدولٌة, مجلة السٌاسة 5)

 .56, ص9,,2,ٌولٌو 193, العدد, بال  الدولٌة
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 المطلب الثاني

 تصاد األمريكيالتحديات التي تواجه االق

تتمٌز الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بأنها القوة االقتصادٌة العظمى فً العالم التً تجذب رؤؤس         

العالم فٌوما ً ما كانت الٌابان  أنحاءبالطرٌقة التً تراها مناسبة فً مختلؾ توزٌعٌها  بإعادة إلٌها األموال

سٌوٌة ثم الصٌن حالٌا ً والتً ٌبدو أنها بدأت تفقد برٌقها لدى صانع ا ثم التمور اآلالوجه المثالً الستثماراته

الوجه الجدٌد  إن إالالصرؾ العادلة  بأسعارلعدم امتثالها لرؤٌته المتعلقة  األمرٌكًالقرار االقتصادي 

نظام رأسمالً بحت بل ان  إلىلالستثمارات هً الهند التً ٌعول علٌها الكثٌر من التحول بشكل كامل 

السٌاسة وبشكل أكثر وضوحا ً فً التعاون النووي ومع ذلك  إلىالهندي ٌتجاوز االقتصاد  -عاون األمرٌكًالت

تتفاقم خالل  أن إلىٌواجه الكثٌر من المشاكل االقتصادٌة الداخلٌة التً ٌنتظر  األمرٌكًفان االقتصاد 

شكلة تتراوح بٌن مشاكل الركود لم تكن هناك عزٌمة قوٌة لحملها وتجاوزها هذه الم إنالسنوات المقبلة 

التً تفاقمت مع ظهور أزمة الرهونات العقارٌة  اإلسكاناالقتصادي الذي تواجهه حالٌا ً ومشاكل قطاع 

 أضؾومشاكل عجز الموازنة الحكومٌة وتفاقم الدٌن العام خصوصا ً مع تزاٌد تكالٌؾ الحرب على العراق 

الحساب التجاري األمرٌكً خصوصا ً تزاٌد دٌون أمرٌكا ذلك مشاكل عجز المٌزان التجاري ومٌزان  إلى

 .(1)والتأمٌنات االجتماعٌة  مشاكل القطاع الصحً وصنادٌق معاشات التقاعد ً وأخٌراالخارجٌة 

تحدي أزمة الدٌن وفقا ً لتوقعات صندوق النقد الدولً هول االقتصاد العالمً فان الحكومة الفدرالٌة         

ٌجٌة موثوقة للتعامل مع دٌنها المرتفع ارتفاع شدٌدا ً مفاجبا ً فحسب ولكنها مستمرة فً إسترات إلىال تفتقر 

توسعة العجز جراء االتفاق فً حٌن ٌتعٌن علٌها التقلٌص وقال صندوق النقد الدولً ان أزمة الدٌن 

عشر  أالثنًر العالم ؼوركود عالمً خالل الشهو بإقحاماألمرٌكً لدٌه احتمالٌة واحدة من أربع احتماالت 

ألجل تخفٌض كبٌر فً عجز  األؼنٌاءالقادمة واقترح الربٌس اوباما تخفٌض االتفاق وفرض الضرابب على 

عام قابال ً ان خطوط الجمهورٌٌن من اجل  12على مدى ( ترٌلٌون دوالر 4الموازنة األمرٌكٌة بـ)

  . (2)تخفٌضات مهمة كانت متطرفة

صادي العالمً فان األمرٌكٌون ٌنفقون أمواال كثٌرة جدا ً على السلع وأما تحدي االختالل االقت        

االستهالكٌة وٌدخرون الٌسٌر منها للمستقبل بٌنما ٌدخر المستهلكون الصٌنٌون الكثٌر من المال لسن التقاعد 

 . (3)ولكن ال ٌنفقون بما فٌه الكفاٌة طوال سنٌن حٌاتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 9,,2م ظهر البعٌر,المجلة االقتصادٌة,الكوٌت,القشة التً ستقس, مشاكل االقتصاد األمرٌكً , ري(فهد إبراهٌم ألشم1)
 .,3,4العدد

 .65( فهد إبراهٌم ألشمري, مصدر سابق, ص2)

 .45( فرح صابر, مصدر سابق, ص3)
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 األمرٌكٌةب االقتصادٌة التً ٌعانً منها االقتصاد األمرٌكً متمثلة فً عجز الموازنة اعان المت        

المالٌة  واألزمةعلى صعٌد التنافس فً التجارة الدولٌة  األمرٌكٌةوالصعوبات التً تواجهها الوالٌات المتحدة 

الجمت القدرة ٌاتها مستمرة هذه كلها وما زالت تداع 9,,2التً عصفت باالقتصاد األمرٌكً منذ أواخر 

 . (1)األمرٌكٌة على التأثٌر فً جمٌع التفاعالت الدولٌة

كل هذه القضاٌا تخلخل هذا النظام االقتصادي العتٌد والمعقد التركٌب ٌوما ً بعد ٌوم وتجعل الكثٌر          

فٌما ٌسمى بالكساد الكبٌر  1727من االقتصادٌٌن ٌتوقعون حدوث كارثة اقتصادٌة كتلك التً حدثت عام 

جعلته قادراً على تجاوز جمٌع األزمات  األمرٌكًومع ذلك فقد مثلت هذه الكارثة درسا ً قاسٌا ً لالقتصاد 

الركود االقتصادي الحاد فً بداٌة الثمانٌنات وارتفاع معدالت  أزمةفمن  األخٌرعاماً  ,3خصوصاً خالل 

ط الضخم وصندوق التح أزمةثم  1799المالٌة عام  األسواق أزمة إلىالتضخم والبطالة لمعدالت عالٌة جدا ً 

وفضابح شركة انرون وإفالس شركة وورلد  1777كات التقنٌة فً عام وانفجار فقاعة شر 1779فً عام 

استطاع االقتصاد األمرٌكً تجاوزها بما توفر لها من دٌنامٌكٌة  أالزماتكل هذه  1,,2كوم فً عام 

 األمرٌكًوسرعة فً التجاوب معها ومع ذلك فانً اجزم ان الطبٌعة التراكمٌة لمشاكل االقتصاد 

ستشكل خطرا ً كبٌرا ً على هذا االقتصاد العتٌد والذي ٌمثل رأس حرٌة  األخٌرةوات والمتسارعة خالل السن

الرأسمالٌة العالمٌة لنأخذ على سبٌل المثال أزمة الركود التً ٌشهدها االقتصاد األمرٌكً حالٌا ً فعلى الرؼم 

 ة تراكمٌة لمشاكل الرهنتأتً كنتٌج إنها إالحلقات الدورات االقتصادٌة  إحدىتمثل حلقة واحدة من  أنهامن 

 أسهمتمشاكل فً سوق االبتمان األمرٌكً العالمً على حد سواء ففً حٌن  إلى أدتالعقاري والتً 

الفرصة للكثٌرٌن لتملك  إتاحةاألمرٌكً من تقدٌم منتجات مالٌة جدٌدة فً  االقتصادالمرونة التً ٌتمتع بها 

ؾ الى هذا االقتصاد تعقٌدا ً شدٌدا ً ٌجعل من اال ان ذلك ٌضٌ أفضلالمنازل والتمتع بوضع معٌشً 

رقابة مثلى علٌها عجز  إجراءبسبب صعوبة فهم هذه المنتجات ومن ثم  األسوأالصعوبة تالفً حدوث 

مشكلة من المشاكل التً تتخذ طرٌقة حلها الطرٌقة التراكمٌة فقد بلػ عجز الموازنة  األمرٌكٌةالموازنة 

ملٌار دوالر وتموٌل هذا العجز اما سٌأتً على حساب دافع  ,26ٌمته ما ق 6,,2خالل عام  األمرٌكٌة

الذي ٌواجه فً الوقت نفسه ضؽوطا ً كبٌرة جراء تفاقم أزمة الرهن العقاري واما على  األمرٌكًالضرابب 

دوالر والخٌار األول مستبعد فً ظل الضؽط الذي حساب الدٌن العام األمرٌكً الذي تجاوز تسعة ترٌلٌونات 

جهه المواطن األمرٌكً بسبب أزمة الرهن العقاري التً اشر تالٌها مما ٌعنً ان الوضع االمثل حالٌا ً ٌوا

 ملٌار دوالر كل عام , 696هو تموٌلها بإصدار المزٌد من الدٌن العام الذي ٌزداد حالٌا ً بمعدل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 1, ابرٌل134, العدد, بال  , مجلة السٌاسة الدولٌةواألوهام( د. عبد الخالق عبد هللا, النظام العالمً الجدٌد.... الحقابق 1)

 .42, ص1776
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جٌال ً قادما ً سٌتحمل  إنالطبٌعة التراكمٌة لمشاكل االقتصاد األمرٌكً تتفاقم ٌوما ً بعد ٌوم مما ٌعنً  إن أي

 ( .1ما) عبء هذه القروض ٌوما ً

نستنتج مما سبق تفوق االقتصاد االمرٌكً على اقتصادٌات العالم فً كافة المجاالت مما جعل منها دولة 

عظمى اال ان هنالك الكثٌر من التحدٌات التً تواجه هذا االقتصاد ولعل ابرزها بروز اقتصادٌات اخرى 

ٌة الدولٌة كأرتفاع نسب التضخم والبطالة منافسة بقوة كاالتحاد االوربً والٌابان . وان لالزمات االقتصاد

 مع انخفاض اسعار النفط دور فً اضعاؾ االقتصاد االمرٌكً على المدى القصٌر على االقل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69, ص1,,2,سنة األول,كانون  أثٌر, المجلد السابع, دار 29, مجلة العلوم االقتصادٌة, العدد( عبد الكرٌم شنجار1)
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 الخاتمة

الفراغ الذي نتج عن انهٌار االتحاد السوفٌتً مطلع تسعٌنات القرن الماضً,قد جعل الوالٌات  إن        

قوة عظمى تتحكم بمصابر العالم وتوجهه فً  إلىتحولت  إنهاتأثٌرا ً, بل  األكثرالقوة  األمرٌكٌةالمتحدة 

تسعى الى تصفٌة  إنهااالتجاه الذي ترٌد بؽرض إدماجه كلٌا ً فً النظام الرأسمالً الذي تسٌطر علٌه, كما 

المشكالت والتهدٌدات التً تواجهها بالشكل الذي ٌتناسب مع توجٌهاتها العالمٌة, وعلى النحو الذي ٌخدم 

 هٌمنة والنفوذ.ومصالحها فً ال أهدافها

 االستنتاجات

سواء االقتصادٌة منها او  األمرٌكٌةالقدرات التأثٌرٌة التً تمتلكها الوالٌات المتحدة ان  -1

  . والٌات المتحدة القوة الوحٌدة المهٌمنةلالعسكرٌة او التكنولوجٌة دفعت باتجاه ان تكون ا

من منافستها حتى لو كانت من الدول  أخرىقوة  أيمنع  إلىالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تسعى   -2

  .الصدٌقة او الحلٌفة

ادوار محددة للدول الكبرى مثل روسٌا  إعطاءتوازن للقوى مع  إقامةعملت على ضبط عملٌة   -3

مثل الهند وؼٌرها, وبالشكل الذي ال  أخرىوفرنسا, وقد تنضم دول  وألمانٌاوالصٌن والٌابان 

 ة األمرٌكٌة.ٌخل بالدور المهٌمن للوالٌات المتحد

ان الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تمتلك من عناصر القوة الشاملة العسكرٌة واالقتصادٌة  -4

حتى لو تعرضت للضؽط او المنافسة فً احد المٌادٌن  فإنهالتكنولوجٌة والسٌاسٌة والثقافٌة, وا

راجع ٌمكن ان ٌعوض علٌها اي ت أخرىاو القطاعات فان تفردها وسٌطرتها فً مجالت متعددة 

, فانه وباالستناد الى كل المقاربات اآلخرٌنظرفً وبما ان القوة نسبٌة وتقاس بالمقارنة مع قوة 

 واألقوىبٌن الوالٌات المتحدة ال تزال فً المراكز المتقدمة  وأسسهاالقابمة على معاٌٌر القوة 

الذي ٌترتب علٌه استمرارٌة الدور المؤثر للوالٌات المتحدة  األمر, األخرىمقارنة بالقوى 

 على الصعٌد الدولً حاضرا ً ومستقبال ً. األمرٌكٌة
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