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  مقدمــــة

 نقطة  2001 سبتمرب   11لقد أصبحت أحداث    
ـ          ن ومفصلية يف النظام الدويل الـراهن، وأصـبح املؤرخ

يستخدموا للداللة على بداية تغيري مالمح هـذا النظـام          
 يف مسرية هـذا  وأيضاً كمربر لتغري توجهات القوى الفاعلة 

النظام الدويل حنو العديد من القضايا، وخاصة قضايا مسرية         
العوملة، ومن هنا أصبحت الكتابات تركز يف حتليالا على         

 سـبتمرب وتـداعياا     11مالمح عوملة ما بعد أحـداث       
 ملاذا كل   :السياسية واالقتصادية، وقد يتساءل البعض قائالً     

داث رغم أا جمرد حادث     هذه اآلثار والتداعيات هلذه األح    
 سبقه الكثري من األحداث يف مناطق خمتلفة من العامل          إرهايب

 بـصفة   األمريكيـة بصفة عامة ويف الواليـات املتحـدة        
 حيـث سـبقت هـذه       ؛منطقي وهو سؤال    ،؟)1(خاصة

 أخرى كان من أشهرها حـادث     إرهابيةاألحداث أحداث   

يف عـام   ) ف كينيـدى  إجون  (اغتيال الرئيس األمريكي    
وحادث انفجار مركز التجارة العـاملي يف عـام        ،1963
 يف عـام    سـييت ، وحادث انفجار أوكالهومـا      1993
، ولكن املالحظ أن تلك األحداث مل يكـن هلـا           1995

نفس اآلثار االقتصادية والسياسية الواسعة اليت جنمت عـن         
  .2001 سبتمرب 11أحداث 

 ذلـك إىل حـساسية املكـان        إرجاع وميكن  
 فمن ناحية حساسية املكان من      ؛ األحداث والتوقيت لتلك 

 على االقتصاد العاملي لـو      مل يكن ليؤثر  املؤكد أن احلادث    
وقع يف دولة أخرى خبالف الواليات املتحدة األمريكيـة،         
والدليل على ذلك أن األحداث اإلرهابية اليت وقعـت يف           
أماكن متفرقة من العامل طوال السنوات املاضية مل يكن هلا          

ــا  الــسياسير الواســعة علــى الــصعيدين تلــك اآلث

،وقد زاد من أثر أحداث سبتمرب أا مل تقع يف          واالقتصادي
خر يف الواليات املتحدة األمريكية، وإمنا وقعت       آأي مكان   

 حيث أشهر أسواق املال يف العامل       ؛"وول ستريت "يف منطقة   
وأشهر بورصات السلع، وكذلك حيث يوجد أهم البنـوك   

تأمني العاملية، وحيث يوجد صـلب      التجارية وشركات ال  
نظام املدفوعات األمريكي، وزاد من خطورة وحـساسية        
هذه األحداث أا ضربت أهـم رمـوز هـذه املنطقـة            

 حيث مقر أكثر من     ؛االقتصادية وهو مركز التجارة العاملي    
 وحيـث   ، شركة أمريكية وعاملية يف خمتلف ااالت      500

، وحيـث هيئـة     املايلشهر شركات التصنيف والتحليل     أ
ن إاجلمارك الفيدرالية األمريكية، ولذلك ميكـن القـول         

 سـبتمرب   11خصوصية املكان الذي وقعت فيه أحـداث        
سامهت يف اتساع نطاق آثار هذه األحداث اليت أصـابت          

 حيث تستحوذ الواليـات   ؛)2("قلب قلب االقتصاد الـدويل    "
 اإلمجـايل من النـاتج احمللـى      % 30املتحدة على حوايل    

، %25ملي،ويبلغ نصيبها من التجارة العامليـة حـوايل    العا
   .)3(%40ويبلغ نصيبها من تدفقات رؤوس األموال حوايل 

أما بالنسبة خلصوصية توقيت تلـك األحـداث        

ودورها يف توسيع نطاق آثارها فاملالحظ أن تلك األحداث         
 حيث  ؛وقعت يف ظروف صعبة كان االقتصاد العاملي مير ا        

ن احتماالت دخول االقتصاد األمريكي     زادت التخوفات م  
 وبـدايات عـام     2000إىل نفق الركود مع اية عـام        

، ورغم اخلالفات اليت كانت قائمـة بـني إدارة          2001
ـ       الكلينتون وإدارة بوش ا    ه ـبن بشأن ما كان يتعـرض ل

االقتصاد األمريكي يف ذلك التوقيـت إال أن املؤشـرات          
نت تؤكد أن االقتصاد    االقتصادية األمريكية لتلك الفترة كا    

األمريكي يف أحسن األحوال بدأ يعاىن من حالـة تبـاطؤ           
مضموا تراجع معدل النمو األمريكي يف الشهور الـثالث        

مقارنة % 2.5 ليصل إىل حوايل     2000األخرية من عام    
يف الثالثة شهور السابقة هلا مباشرة، ومواكبـة  % 5حبوايل  

كيـة تراجـع    ذلك إلعالن العديد من الـشركات األمري      
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، وتوقعها تزايد هذا التراجـع  2000أرباحها يف اية عام     
،وقيام شركات أخرى بتعليـق نـشاطها،       2001يف عام   

 يف حني أرجأ    ،وخاصة الشركات اليت بدأت العمل حديثاً     
بعض املستثمرين البدء يف تنفيذ مشروعام بسبب منـاخ         
التباطؤ والركود الذي كان خييم على معظـم قطاعـات          

 وخاصـة تراجـع ثقـة القطـاع         ،قتصاد األمريكـي  اال
 الذي تعترب مؤشرات الثقة اخلاصة به من أهم         االستهالكي،

 االقتـصادي املؤشرات املؤثرة يف معدالت النمو والنشاط       
 األمريكـي  اإلمجايل الناتج احمللى    ثلثين  إ حيث   ؛األمريكي

  .االستهالكيتأتى من النشاط 
سـسات  ويف ظل هذه الظروف قامت معظم املؤ      

الدولية بتخفيض توقعاـا بالنـسبة ملعظـم املؤشـرات          
االقتصادية األمريكية والدولية، وكـان يف مقدمـة هـذه          
املؤسسات صندوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون          

 والتنمية، ومؤسسة جولـدن مـان سـاكس،         االقتصادي
 سبتمرب وقعـت يف     11 فإن أحداث    وبالتايل،  )4(وغريها  

صاد العاملي يتراجـع إىل الـوراء،       ظروف كان فيها االقت   
 فإن هذه األحداث أعطت االقتصاد الدويل صـدمة   وبالتايل

من األمام أثناء تراجعه للوراء، وهو ما عجـل بـالتراجع           
 على املستويني األمريكي والـدويل، وميكـن         االقتصادي

يف احتمـاالت   ا   شـككو  قـد  إذا كان البعض     إنه: القول
 11دويل قبـل أحـداث    األمريكي والاالقتصاديالركود  

  .سبتمرب فإن تلك األحداث قطعت الشك باليقني
 وعلى صعيد مسرية العوملة كانـت الواليـات        

املتحدة األمريكية تسعى جاهدة ملنع تراجع مسرية حتريـر         
التجارة متعددة األطراف لـصاحل املـسارات الثنائيـة أو          
اإلقليمية، وتقليل االنتقادات ضد هذه املسرية خاصة مـن         

 وذلك بعـد    املدين؛ب الدول النامية ومجاعات اتمع      جان
ويف أعقاب املظاهرات    ،1999فشل مؤمتر سياتل يف عام      

واالحتجاجات اليت صاحبت اجتماعـات العديـد مـن         
 ومـؤمتر   2000 عام   ةاملؤسسات الدولية مثل مؤمتر جنو    

  .دافوس وغريها

 ألحـداث   قـد كـان   يف ضوء كل ما سـبق       
 االقتصاد العاملي، وكان بعض     سبتمرب آثار واسعة على   11

هذه اآلثار وقيت والبعض اآلخر ممتد لفترة أطـول، ومـن           
املؤكد أن الدول العربية واإلسالمية كانت أكثر دول العامل         

 ألا وضعت رغماً عنـها يف       )5( سبتمرب 11تأثراً بأحداث   
مواجهة الواليات املتحدة األمريكية أيدلوجياً وسياسياً ممـا        

  .)6(تلك األحداث اقتصادياً وسياسياًفاقم تأثرها ب
ويهدف هذا التقرير إىل إلقـاء الـضوء علـى          

 علـى الـصعيد     2001 سـبتمرب  11تداعيات أحداث   
 من خالل حتليل اآلثار االقتـصادية الوقتيـة أو       االقتصادي

املمتدة هلذه األحداث، وحماولة التعرف على مالمح عوملـة         

شـقها   عشر مـن سـبتمرب، وخاصـة يف      احلاديما بعد   
االقتصادي، وأثر ذلك على البلدان النامية عامة والـدول         

  .العربية واإلسالمية بصفة خاصة

 سبتمرب علـى  11 التداعيات االقتصادية ألحداث    -أوالً
  :االقتصاد األمريكي

قبل التطرق إىل اآلثار والتـداعيات االقتـصادية        
ألحداث سبتمرب على االقتصاد األمريكي جيب التأكيد على        

تقراء معظم الكتابات اليت تناولت هـذه األحـداث         أن اس 
وآثارها تؤكد أنه ال يوجد أرقام موثقة وحمددة وثابتة لتلك          

تغري يوماً بعد يوم، ومع     ت و ةن األرقام متفاوت  إحيث  ؛  اآلثار
ذلك فإن التغري يف هذه األرقام يوضح أن حقيقة هذه اآلثار           

لتوقعـات  تتضح يوماً بعد يوم، ويؤكد أا ستفوق بكثري ا        
اليت أعلنت بشأن هذه اآلثار عقب وقوع األحداث، كمـا         
تشري بعض هذه الدراسات إىل أن بعض هذه اآلثار يصعب          
ترمجتها يف صورة مبلغ معني من الدوالرات ألا غري قابلة          

، ومن هذه اآلثار اخلـسائر البـشرية الـيت       النقديللتقومي  

ـ   ،تكبدا الواليات املتحدة األمريكية    ن خـرباء    وخاصة م
 حيـث يعتـرب     ،ثداملال واالقتصاد الذين قتلوا يف احلـا      

خسرام يف هذه األحداث مبثابة فقدان لعوائـد اسـتثمار          
طويل األجل يف البشر، وستظل العديد مـن الـشركات          

 تعاىن منه فترة طويلة حىت يتم تعويضه، ويضاف         األمريكية



        التداعيـــات االقتصاديــــة التداعيـــات االقتصاديــــة التداعيـــات االقتصاديــــة التداعيـــات االقتصاديــــة                                                                                                                      على  على  على  على يييي شلب شلب شلب شلبييييمغاورمغاورمغاورمغاور

1101        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                 في العالم  في العالم  في العالم  في العالم أمتيأمتيأمتيأمتي

مت إىل ذلك أيضاً اخلسائر يف جمال قواعد البيانـات الـيت            
، )7(ماديا  واليت يصعب تقوميها   ،تدمريها وفقداا يف احلادث   

 11ومع ذلك وبعد مرور أكثر من عام علـى أحـداث            
 األحـداث سبتمرب ميكن حتديد أهم اآلثار االقتصادية لتلك        

  :اآليتيف 
 والطـائرات  املبـاين  ـ اخلسائر النامجة عـن تـدمري    1

املستخدمة يف احلادث واليت تراوحـت التقـديرات        
 مليار دوالر، دون اخلـسائر      65 و   45بشأا بني   

  .)8(البشرية اليت يصعب تقديرها
ـ التكاليف اليت حتملتها الواليات املتحدة األمريكية لرفع    2

صالح الشبكات اليت   إ اليت مت تدمريها، و    املباينأنقاض  

تأثرت باحلادث، وتكاليف عالج املصابني يف احلادث       
 حيث  ؛ول تقديراا وهي تكاليف تتفاوت األرقام ح    

 .)9( مليار دوالر40قدرت حبوايل 

، العسكري لإلنفاقـ زيادة االعتمادات املالية املخصصة      3
ورفع ميزانية الدفاع لتمويل احلملة العسكرية ضـد        
اإلرهاب، ومتويل تكاليف زيادة االستعدادات األمنية      
يف داخل وخارج الواليات املتحدة حلماية املـصاحل        

، وقـد قـدرت     إرهـايب أي هجوم   األمريكية ضد   
السلطات األمريكية تكاليف احلرب ضد أفغانـستان       

 مليون دوالر يوميـاً، وقـد قـدر آالن          35حبوايل  
 االحتيـاطي جرينسبان رئيس جملـس إدارة بنـك        

 األمريكي تكلفة مواجهة اإلرهـاب الـيت        الفيدرايل
 سبتمرب حبـوايل  أحداثتقودها الواليات املتحدة بعد    

 أن حتمـل امليزانيـة      إىل أشـار الر،و مليار دو  100
األمريكية هلذا العبء سوف يعيد سياسـة التمويـل         

 القضاء   أن مت  بالعجز، ويعيد عجز املوازنة العامة بعد     
1997عليه عام  

، وتقدر الزيادة الـيت متـت يف   )10(
ميزانية الدفاع خالل الربع األخري فقط من ميزانيـة         

تفعت من   مليار دوالر حيث ار    8 حبوايل   2001عام  
 مليار دوالر خالل الربـع الثالـث لعـام          365.3

 مليـار دوالر    373.2 لتصل إىل حـوايل      2001

 والذي وقعت فيه 2001خالل الربع األخري من عام   
 .األحداث

 ـ ارتفاع حجم الدين العام األمريكي وتفاقم تكـاليف   4
 حيث مل جيد الكوجنرس األمريكي مفراً مـن         ؛خدمته

مريكي يف ظل تفاقم عجز املوازنة   زيادة الدين العام األ   
الناجم عن ارتفاع النفقـات األمريكيـة وتراجـع         

 الدين العام األمريكـي     إمجايلاإليرادات، وقد وصل    
 2001 تريليون دوالر يف سـبتمرب       5.8إىل حوايل   

 تريليون دوالر يف سبتمرب     3.3عقب األحداث مقابل    
 تريليـون   6، مث واصل االرتفاع ليصل إىل       1993

ــسطس،دوال ــوايل 2002ر يف أغ  6.4، وإىل ح

أي بعد مرور عام    (،2002تريليون دوالر يف سبتمرب     
، وتعترب الزيادة يف حجم     )تقريباً على أحداث سبتمرب   

الدين العام األمريكي عقب أحـداث سـبتمرب أول         
،وتشري بيانـات   1997زيادة يف هذا الدين منذ عام       

الـدين   أن   إىلمكتب امليزانية األمريكية بالكوجنرس     
 مليون دوالر يومياً    1.1العام األمريكي يتزايد مبعدل     

، كما أن نصيب املـواطن      2001 سبتمرب   28منذ  
 ألـف  21.4األمريكي من الدين العام بلغ حـوايل    

دوالر، ويف ظل االستعدادات األمريكية للحرب على       
أن يـصل   " جولدن مان شـاس   "العراق تتوقع مؤسسة    

 تريليون دوالر   5.8  صايف الدين األمريكي إىل حوايل    
مـن  % 46، وهو ما ميثل حـوايل       2006يف عام   

 التـايل  األمريكي، واجلـدول     اإلمجايلالناتج احمللى   

  .يوضح تطور الدين العام األمريكي
  حجم الدين العام 
 بالتريليون دوالر 

 التاريخ

  1993سبتمرب  3.3

  2001سبتمرب  5.8

ــسطس  6 أغــ
2002  

  2002سبتمرب  6.4

ــ 5.8 بتمرب ســ
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2006  
  ).اإلنترنتشبكة ( للميزانية األمريكي الفيدرايلاملكتب : رداملص* 

 ـ تفاقم عجز امليزانية الفيدرالية األمريكية، وقد كانت  5

، 1997املوازنة األمريكية قد ودعت العجز يف عام        
حيث بدأت حتقيق فائض منذ ذلك العام،ولكن هـذا    

ـ          يض الفائض أخذ يف التآكل بـسبب برنـامج ختف
الضرائب على الدخل الـذي أخـذت بـه اإلدارة          

، ويف ظـل تزايـد النفقـات        )11(األمريكية اجلديدة 
 األمريكية يف أعقـاب أحـداث       اإليراداتوتراجع  
فاملؤكد أن هذه األحداث قد خلقت ضغوطاً        سبتمرب،

شديدة على امليزانية العامة بسبب تزايـد النفقـات         
بان، وظهور نفقات جديدة غري مـأخوذة يف احلـس        

وكذلك بسبب إعادة توزيع املوارد على القطاعـات        
 وغري االجتماعية، وقد قدرت الزيـادة       اإلنتاجيةغري  

يف اإلنفاق العام األمريكي خالل الربع األخري من عام       
 مليار  40 الذي وقعت فيه األحداث حبوايل       2001

دوالر مقارنة بالربع السابق له مباشرة،وكانت أهـم        
دة نفقات الدفاع، ونفقات دعـم      بنود اإلنفاق اجلدي  

الشركات سواء الدعم املباشر أو الـدعم يف صـورة    
، ومنذ أحداث سبتمرب هنـاك      )12(ضمانات للقروض 

تفاقم العجز يف املوازنة العامـة األمريكيـة        حنو  اجتاه  
 هذا العجز إىل حوايل   إمجايلوهناك تقديرات أن يصل     

 .2002 مليار دوالر يف اية عام 165

 األمريكي، وذلك بسبب تـأثر  التجاريم العجز  ـ تفاق 6
حركة التجارة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية      
يف أعقاب األحداث نتيجة لتعطل حركـة الطـريان         

 بـسبب   التجـاري واملالحة، وتأثر حركة الشحن     
ارتفاع تكاليف التأمني على الـصفقات التجاريـة،        

ة كـان   واملالحظ أن التراجع يف الصادرات األمريكي     
بصورة أكرب من التراجـع يف الـواردات، حيـث          

 مليار دوالر يف عـام      91اخنفضت الواردات حبوايل    
 مليار  84 منها حوايل    2000 مقارنة بعام    2001

دوالر خالل الفترة اليت أعقبت األحـداث، كمـا         
 مليار دوالر يف عـام      62تراجعت الواردات حبوايل    

 51.5 منها حـوايل     2000 مقارنة بعام    2001
مليار يف الشهور األربع اليت أعقبت األحداث، وقـد         

 األمريكي يف   التجاريألقى ذلك بظالله على امليزان      
 العجـز يف امليـزان      مجايلإ، وقد يصل    2001عام  

حـوايل   إىل   2002 األمريكي بنهاية عام     التجاري
 .)13( مليار دوالر400

 ؛ ـ تباطؤ االقتصاد األمريكي وتعطيل بـرامج التنميـة   7
أدت أحداث سبتمرب إىل زيادة التباطؤ الـذي        حيث  

كان االقتصاد األمريكي قد بدأ يعـاىن منـه قبـل           

األحداث، وتشري البيانات إىل تراجع معدل منو الناتج        
يف الربـع    % 0.4 األمريكي حبوايل    اإلمجايلاحمللى  

الذي وقعت فيه األحداث، وقد كان أكرب تراجع يف         
يف % 5.8حبوايل   الذي تراجع    الصناعيناتج القطاع   

الشهر الذي وقعت فيه األحداث فقط، وقد وصـل         
معدل النمو يف ربع العام الذي وقعت فيه األحـداث          

يف الربـع   % 3بعد أن كـان      % 1.00ليصل إىل   
ه مباشرة، ورغم أن االقتصاد األمريكي قد       ـالسابق ل 

يف الربع األول من    % 5جنح يف حتقيق معدل  منو بلغ        
 النمو عاد مـرة أخـرى إىل    إال أن هذا  2002عام  

 الثـاين فقط يف اية الربع    % 1.1التراجع ليصل إىل    
، وجيد هذا التراجع يف معدل النمـو       2002من عام   

تفسريه يف حالة الركود اليت بدأ يعاىن منها االقتـصاد   

، وكذلك بسبب  )14( بسبب أحداث سبتمرب   األمريكي
ت تزايد املشاكل النامجة عن تفجر الفساد يف الشركا       

األمريكية واإلعالن عن إفـالس بعـضها يف عـام          
، وهو ما سيؤخر خروج االقتصاد األمريكي       2002

من هذا الركود يف ظل تراجع أربـاح الـشركات          
وزيادة عمليات تسريح العمالة، ويتوقع أال يتجـاوز        

فقط، % 1 حوايل   2002معدل النمو يف اية عام      

دة بنسبة   بتخفيض سعر الفائ   رغم قيام البنك الفيدرايل   
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 يف حماولـة    2002يف السادس من نوفمرب     % 0.5
 .األمريكيمستميتة إلنعاش االقتصاد 

 ـ اضطراب أسواق املال األمريكية، وتراجع مؤشرات   8
أسواق وول ستريت بدرجة كبرية، فبغض النظر عن        
حقيقة اخلسائر اليت حتملتها أسواق املال األمريكيـة        

 أسـواق املـال     فإن املالحظ أن الصدمة اليت تلقتها     
األمريكية بسبب أحداث سبتمرب مل تكن مسبوقة يف        
األزمات اليت مرت ا تلك األسـواق منـذ عـام           

، باستثناء األزمة اليت حدثت يف هذه األسواق 1941
 ،1974بسبب استقالة الـرئيس نيكـسون عـام         

 الواليات على  العريبيواألزمة اليت سببها احلظر النفط  

1973عام  املتحدة األمريكية يف    
واألمر الـذي    )15(

 هنا أيضاً أن خـسائر أسـواق املـال          هجيب تأكيد 
 خسائر دفترية ميكن استردادها عنـد       هياألمريكية  

حتسن األسواق، ومع ذلك فإن املالحظ أن أسـواق         
املال األمريكية مل تتعاف سريعاً من تلك اآلثار بسبب       
تزايد افتقاد الثقة يف األسـواق ويف أداء االقتـصاد          

كلى، وظهور متغريات جديدة تدعم هذا االجتـاه        ال
وخاصة أزمة ايار بعض الشركات األمريكية خالل       

 جتاه بعض   األمريكيةوبسبب السياسة    ،2002عام  
 .القضايا الدولية مثل قضية العراق

 ـ تراجع تدفقات االستثمارات األجنبية إىل األسـواق   9
 حيث جنم عـن زعزعـة االسـتقرار يف          ؛األمريكية

واليات املتحدة األمريكية عقب األحداث نـزوح       ال

جزء كبري من االستثمارات األجنبية خارج الواليات       
 الرحبيـة   ياملتحدة األمريكية بعد أن تراجع عنـصر      

واألمان يف األسواق األمريكية، وقد أعلنـت وزارة        
  أن إمجايل  2002التجارة األمريكية يف منتصف عام      

ات املتحدة األمريكية   االستثمارات األجنبية يف الوالي   
 مقارنة بعام   2001يف عام   % 6.4تراجعت بنسبة   

 والذي استقبلت خالله الواليات املتحـدة       ،2000

 مليـار دوالر،    336استثمارات وصلت إىل حوايل     

وهذا التراجع يف االستثمارات األجنبية يعترب األكـرب        
، وقد دعم هذا  تراجـع       1991من نوعه منذ عام     
، 2002 العمالت األخرى يف عام      قيمة الدوالر أمام  

وخاصة أمام اليورو، وتزايد ختوفات أصحاب األموال       
من بعض اجلنسيات مثل اخلليجيني والعرب عمومـاً        
من قيام الواليات املتحدة بتجميد أو مصادرة أمواهلم        
حبجة اامها بدعم اإلرهاب، أو لـدفع تعويـضات         
لضحايا أحداث سبتمرب بعد جلوء أقـارب هـؤالء         

ضحايا لرفع قضية ضد بعض اخلليجـيني تطالبـهم    ال
 .بتعويضات

ـ اهتزاز استقرار قيمة العملـة األمريكيـة وتزايـد          10

 حيث أدت إىل ذلك جمموعـة مـن         ؛الضغوط عليها 
العوامل أمهها تراجع أسعار الفائدة علـى الـدوالر         

بعد أن قـام بنـك االحتيـاط       % 1.75لتصل إىل   
 مـرة   11فائدة   األمريكي خبفض أسعار ال    الفيدرايل

 مرات بعـد أحـداث      6، منها   2001خالل عام   
سبتمرب، مما قلل من جاذبية الدوالر كعملة للودائـع         
ولالحتياط مقارنة ببعض العمالت األخرى خاصـة       

، وكذلك بـسبب تراجـع      اإلسترلييناليورو واجلنيه   
تدفق االستثمارات األجنبية إىل الواليـات املتحـدة        

دخرات إىل عمـالت    األمريكية، وحتول أصحاب امل   
 رامسـي أخرى أكثر أماناً واستقراراً، وهو ما دفـع         

السياسات االقتصادية األمريكية الختـاذ سياسـات       
 املركـزي لتقليل هذه الضغوط بالتنسيق مع البنـك        

 .)16( يف إجنلترا وكندا املركزي، والبنك األورويب

 حيـث  ؛ على الشركات األمريكيـة السليب ـ التأثري  11
اح معظم هذه الشركات وبدأت سلـسلة       تراجعت أرب 

من إجراءات تسريح العمالـة، وقـد كانـت أكثـر         
 واليت قدرت خسائرها   ،الشركات تأثراً شركات التأمني   

 مليار دوالر بسبب التعويضات الـيت       60-30ما بني   
قامت بدفعها للمتضررين من األحداث، وبسبب تراجع       

  يف أسواق املال والتحـول عنـها      أسهمهاالطلب على   
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لشراء أسهم شركات أخرى مثل شـركات الـنفط،         
وكذلك تأثرت شركات السياحة والطريان وغريها من       
الشركات األخرى مما اضطر اإلدارة األمريكية للتدخل       

 . مليار دوالر15لدعم هذه الشركات حبوايل 

 إىل األمريكيوقد أدت اآلثار اليت أملت باالقتصاد      
ول العامل ومنها الدول     االقتصادية يف خمتلف د    األحوالتأثر  

، حيث مشلت هـذه اآلثـار خمتلـف         واإلسالميةالعربية  
القطاعات االقتصادية يف هذه الدول، وكانت درجة التأثر        

خـر يف نفـس     آل، ومن قطـاع     ألخرىمتفاوتة من دولة    
 املـال   أسـواق  أصابتالدولة، وإىل جانب اخلسائر اليت      

آلثار الـيت    يف وقتها فقد تركزت أهم ا      واإلسالميةالعربية  

  ـ : اآليت يف واإلسالمية العربية باالقتصاداتحلقت 
 قطاع السياحة، حيث بلغت نـسبة       أصابتـ اآلثار اليت    

 حـوايل   األحـداث التراجع يف حركة السياحة عقب      
يف بعض الدول العربية واإلسالمية،وتأثرت تبعاً      % 50

 األمـاكن لذلك عوائد تلك الدول من رسوم زيـارة         
دت شركات الطريان العربية خـسائر      السياحية، وتكب 

 مليار دوالر،وكانت أكثر تلك الـشركات       10حبوايل  
 الشركات اليت تعتمد على حركة الـسياحة       هيتضرراً  

بدرجة كبرية مثل شركة مصر للطريان واخلطوط اجلوية        
  .  املغربية
 املصدرة من تلـك الـدول،   األولية املواد   أسعارـ تراجع   
 تراجع  إىل العاملي   قتصادياال تراجع النشاط    أدىحيث  
  . تلك السلع مبا فيها البترولأسعار

 البترول حيث بلغ معدل التراجع يف سـعر         أسعارـ تأثر   
 دوالرات يف املتوسط  7 حوايل   أوبكبرميل النفط لسلة    

 سبتمرب،وهو ما يعـىن     أحداثمقارنة مبا كان عليه قبل      
 مليـار   10.2 الدول العربية قد خسرت حـوايل        أن

 أعقب الذي   األولن عوائد النفط خالل العام      دوالر م 
 سبتمرب، وهو على عكس مـا كـان يتوقعـه       أحداث

 ارتفـاع  إىل سـتؤدى   األحداثالكثريون من أن تلك     

  . النفطأسعار

 يف اخلـارج،    واإلسـالمية ـ تأثر االستثمارات العربيـة      
، وتعرضـها   األمريكيـة وخاصة يف الواليات املتحدة     
، اإلرهاباامها مبساعدة   للمضايقات والتجميد بسبب    

 االقتصاديوكذلك تراجع العوائد عليها يف ظل الركود        
 مستوى  إىل الفائدة على الدوالر     أسعارويف ظل تراجع    
، ورغم ذلـك    %)1.25( عاماً   40غري مسبوق منذ    

فإن اجلانب املشرق يف هذا املوضوع هو ظهور اجتـاه          
 هذه االستثمارات إلعادا للتـوطن يف       أصحابلدى  

، وهو ما قام به بالفعل بعـض      واإلسالميةالبالد العربية   
  .املستثمرين العرب

 يف  أخذتورغم أن بعض هذه اآلثار االقتصادية       

 األهـم  األثـر  إال أن    2002 خالل عام    التدرجييالزوال  
والذي مازال قائماً ويتزايد يوماً بعد يوم هـو أثـر تلـك       

اليـات  خاصة الو ( على العالقة بني دول الغرب       األحداث
، حيـث   واإلسـالمية والدول العربية   ) األمريكيةاملتحدة  

خلقت مواجهة أيدلوجية بني الطرفني تتصاعد وتريا مبرور        
 أصـبحت  واإلسالمية الدول العربية    أن إىلالوقت، وتشري   

  . األمريكيةمستهدفة من الواليات املتحدة 

 االقتصاد الدويل ومالمح األزمة النامجة عن -ثانياً
  -: سبتمرب11أحداث 

لقد تأثر االقتصاد العاملي بالعديد من األزمات ومنها 
 سبتمرب، 11األزمة االقتصادية اليت جنمت عن أحداث 

ورغم االختالف بني املسببات واالنعكاسات هلذه األزمات 
املختلفة، إال أن دول العامل قد اضطرت للتعامل مع معظم 

 آثارها يف هذه األزمات بصورة مجاعية بسبب اتساع نطاق
ظل العوملة، كما تطلبت دوراً هاماً لالقتصاد األمريكي يف 
إدارة تلك األزمات باعتباره االقتصاد األكرب يف العامل 

 يف صياغة قواعد العوملة االقتصادية، كما الرئيسيوالالعب 
كان للمؤسسات االقتصادية الدولية دور يف عالج معظم 

القتصادية اليت تعرض هذه األزمات، واملالحظ أن األزمة ا
 سبتمرب متيزت بالعديد من 11هلا العامل يف أعقاب أحداث 
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املزايا اليت جتعلها ختتلف عن غريها من األزمات، وميكن أن 
 األزمةيتضح ذلك من خالل املقارنة بني هذه األزمة و

  .اتياآلسيوية اليت ضربت االقتصاد العاملي يف التسعين

 آثار ماا األزمتني هلت أن كلوتأتى أمهية تلك املقارنة من
واسعة ومالمح مشتركة، وملا يظهرانه من مفارقات يف جمال 
العوملة على الصعيد االقتصادي،ويف هذا اخلصوص يالحظ 

 ميكن أن يتضح من خالل األزمةأن اختالف مالمح هذه 
  -:اآليتعناصر املقارنة اليت تتعدد وتتنوع لتشمل 

   - : األزمة الظروف االقتصادية اليت سبقت-1

تعترب الظروف االقتصادية اليت تسبق وقوع أي أزمة من 
ا، وذلك ألن هذه  أهم العوامل اليت جيب االهتمام

الظروف قد تعطي مؤشرات إنذار القتراب وقوع األزمة 
فيسهل جتنبها أو يتم االستعداد مبكرا للتعامل معها وتقليل 

 وتساعد آثارها  السلبية، كما أن هذه الظروف قد تعمل
  .على تفاقم األزمة وجتعلها أكثر حدة

 والظروف االقتصادية اليت سبقت األزمة اآلسيوية اليت 
ات يف دول جنوب شرق آسيا ختتلف يوقعت يف التسعين

 سبتمرب، فقد 11متاما عن تلك الظروف اليت سبقت أزمة 
كانت صورة االقتصاد العاملي قبل بداية األزمة اآلسيوية 

، ومتثلت مالمح هذه الصورة قبل األزمة يف أكثر إشراقاً
وجود مؤشرات جيدة على قوة االقتصاد العاملي، وعلى 
استقرار أغلب معدالت النمو يف أهم االقتصادات العاملية 

خاصة يف االقتصاد األمريكي واألورويب، ووجود قناعة بأن 
الدول اليت انطلقت منها األزمة تعترب من املعجزات 

ملثال الذي جيب أن يقتدي به اجلميع، االقتصادية، وا
وخاصة الدول اليت لديها سياسات لإلصالح 

 النموذج هي،وكذلك كانت جتربة هذه الدول االقتصادي
الذي يساق للداللة على فاعلية وجناح الربامج االقتصادية 
املقدمة من املؤسسات الدولية، وخاصة من البنك 

اصة بالتحرير، والصندوق الدوليني، وكانت السياسات اخل

واالنفتاح، واملنافسة، وتوسيع دور القطاع اخلاص، 
 السياسات اليت تروج هيواالندماج يف االقتصاد العاملي، 

 االقتصاديهلا مسرية العوملة لتحقيق الرفاهية والتقدم 
  .للجميع

ويف مقابل ذلك فإن األزمة االقتصادية النامجة عن 
لالقتصاد  سبتمرب سبقتها صورة مهزوزة 11أحداث 

 حيث كانت أهم مالمح هذه الصورة هي اقتصاد ؛العاملي
عاملي معتل يعاين تراجعا وتباطؤاً اقتصادياً ملحوظاً، ويهدده 

 حيث معدل منو أمريكي متراجع، ؛شبح ركود عاملي كبري
وتنبؤ باحتماالت حدوث معدل منو سليب يف املستقبل، 

 5  بطالة أمريكي يصل إىل حوايلويصاحب ذلك معدل

 الياباين أو األورويب، يف نفس الوقت مل يكن االقتصاد %
أحسن حاالً من االقتصاد األمريكي، كما كانت هناك 
حماوالت مستميتة إلنعاش االقتصاد العاملي إلخراجه من 

 حنو الركود، من خالل استخدام سياسة نقدية  املتجهمساره
 قوامها خفض أسعار الفائدة يف معظم دول العامل اليت
تأثرت بأوجاع االقتصاد األمريكي، وكذلك كان هناك 
تصاعد ملوجة الكراهية ملسرية العوملة وفقاً لألفكار 

 الرمسي، وتزايدت االنتقادات على املستوى األمريكية
 لطريقة معاجلة الواليات املتحدة لبعض قضايا والشعيب
  . العوملة

سيوية كانت مبثابة ن األزمة اآلإولذلك ميكن القول 
هلبوط التدرجيي يف الدورة الدموية لالقتصاد العاملي بسبب ا

جلطة يف أحد أطرافه املتمثلة يف الدول اآلسيوية، أما األزمة 

 سبتمرب فكانت مبثابة السكتة الدماغية اليت 11النامجة عن 
أصابت رأس االقتصاد العاملي الذي كان مير أساساً ببوادر 

  .وعكة

   -:ألزمة اختالف  العوامل املسببة ل-2
الشك أن هناك تفاوتا كبريا بني األسباب اليت أدت إىل 

من حيث طبيعتها، ومن حيث القوى الدافعة  ا األزمتنيتكل
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احلالة اآلسيوية كانت األسباب ذات صبغة   ففي؛هلا
اقتصادية حبتة، حيث نتجت عن اإلسراع يف معدالت النمو 

اا يف االقتصادات اآلسيوية بأكثر مما تستوعبه طاق
االقتصادية خاصة على صعيد أسواق املال اآلسيوية، مما 

 مع إيقاع احلقيقيأدى إىل عدم توافق إيقاع االقتصاد 
 يف هذه الدول، وكذلك بسبب اإلفراط الرمزياالقتصاد 

من اخلارج من جانب القطاع اخلاص،  يف االقتراض
واستخدام قروض قصرية األجل لتمويل مشروعات ذات 

طويلة األجل، هذا إىل جانب مسامهة عوامل فترات تفريخ 
أخرى مثل انعدام الرشد االقتصادي والفساد يف وقوع 

 سبتمرب فهي 11األزمة، أما األسباب اليت قادت إىل أزمة 

كثر منها اقتصادية، وإن أأسباب ذات صبغة سياسية وأمنية 
كان من غري املمكن الفصل التام بني اجلوانب السياسية 

، ألن األزماتانب االقتصادي يف مثل هذه واألمنية واجل
  . كالً منها يؤثر ويتأثر باآلخر

" ضرب"ورغم تفاوت األسباب يف كال احلالتني إال أن 
ا احلالتني كان البداية املباشرة تالرموز االقتصادية يف كل

ا تلألزمة، وذلك رغم تفاوت مضمون  الضرب يف كل
اق املال األزمة اآلسيوية أسو  حيث ضربت؛احلالتني

يف احلالة اآلسيوية عن ) البورصات ـ أسعار الصرف(
طريق عمليات املضاربة يف البورصات، وعلى أهم العمالت 

 سبتمرب فقد مت أحداثيف هذه األسواق، أما يف حالة 
بعملية " وول ستريت"ضرب أسواق املال األمريكية يف 

إرهابية غري مسبوقة، وهي تدمري مركز التجارة العاملي 

، أي أن أسواق املال كانت األسواقواقع يف قلب تلك ال
ا احلالتني تأول األسواق اليت اشتعلت ا نريان األزمة يف كل

  .رغم اختالف األسباب
  

   -: االختالف بني اآلثار املباشرة والنتائج النهائية-3

إن التدقيق يؤكد أن هناك فروقاً جوهرية بني اآلثار 
 فالتقارب يبدو واضحا يف التأثري ؛ا احلالتنيتاملباشرة يف كل

الفوري والسريع لألزمتني على األسواق يف خمتلف دول 
العامل وخاصة أسواق املال، ولكن الفروق اجلوهرية تتمثل 

  .يف حجم هذه اآلثار، وطريقة تأثر األسواق ا
ففي األزمة اآلسيوية كانت درجة تأثر أسواق املال 

 حيث ؛بتمرب بكثري س11أقل عما كانت عليه يف أزمة 
كان أثر األزمة األخرية على تلك  األسواق غري مسبوق 
إال يف حاليت وقف إمدادات النفط العريب عن الغرب يف 

،ويف حالة استقالة الرئيس نيكسون يف عام 1973عام 
، كما أن آثار األزمة اآلسيوية انتقلت إىل األسواق 1974

 11الة أزمة أما اآلثار يف ح ق العدوى،يالدولية عن طر
  . عن طريق الصدمةإليهاسبتمرب فقد انتقلت 

ا األزمتني يف تكما تتضح الفروق اجلوهرية بني آثار كل
اتساع نطاق األزمة  ودرجة تغطيتها ملختلف قطاعات 

 حيث اقتصرت آثار األزمة اآلسيوية على ؛االقتصاد الدويل
أسواق املال واملصارف يف األجل القصري، وأثرت على 

رة الدولية يف األجل الطويل، وإن هذا األثر األخري التجا
 ولصاحل بعض الدول األحوالكان إجيابياً يف بعض 

 حيث حصلت تلك الدول ؛املستوردة من البلدان اآلسيوية
على السلع اآلسيوية بأسعار منخفضة جداً، أما يف أزمة 

 سبتمرب فقد اتسع نطاق اآلثار ليشمل كافة قطاعات 11
 ،املي من جتارة، وحركة رؤوس أموالاالقتصاد الع

 التأمني والسياحة، وقطاعيوشركات النقل والطريان، 
وأسواق البترول والذهب،أي أن اآلثار كانت شاملة وعامة 
على االقتصاد العاملي يف األجلني القصري والطويل، هذا إىل 

جانب آثارها يف األجل الطويل على مستقبل النظام 
نتناوهلا س وهي نقطة ،رية العوملةاالقتصادي العاملي ومس

  . بصورة منفصلة

  -:ا األزمتنيت اختالف دور االقتصاد األمريكي يف كل-4
ا لتإن رصد الدور الذي لعبه االقتصاد األمريكي يف ك

األزمتني يظهر تناقضاً ومفارقة غريبة، ففي األزمة األسيوية 
 لعب االقتصاد األمريكي دور املنقذ لالقتصادات اآلسيوية
واالقتصاد العاملي ومنع استفحال األزمة، حيث ركزت 
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السياسة االقتصادية األمريكية يف أثناء هذه األزمة على 
تقليل حدة األزمة اليت اندلعت يف اقتصادات الدول 
اآلسيوية، من خالل دعم هذه االقتصادات ومساندا أمام 
مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة أمام  صندوق النقد 

  .الدولينيوالبنك 
أي أن االقتصاد األمريكي والسياسة األمريكية عمال 
على عدم استفحال هذه األزمة، وهو ما أكد مبدأً هاماً 

حاجة االقتصاد العاملي إىل مساندة الواليات "لدى اجلميع وهو 

، يف مقابل ذلك جند  "املتحدة األمريكية له يف مثل هذه األزمة
عب فيها االقتصاد  سبتمرب اليت ل11العكس يف أزمة 

األمريكي دور املصدر لألزمة وبؤرا الرئيسية، كما أن 

السياسة األمريكية اليت أعقبت األزمة األخرية مل تعمل على 
إطفاء ألسنة النريان اليت أمسكت بأطراف االقتصاد 
العاملي،ولكنها عملت على إذكاء هذه النريان من خالل 

نابلها ميينا حشد اجليوش ودق طبول احلرب،وإسقاط ق
ويسارا وجتميد األرصدة يف املصارف حول العامل رد 
االشتباه، ودون مراعاة آثار ذلك على االقتصاد  العاملي 
ككل، أو دون مراعاة األحوال االقتصادية غري املواتية يف 

، حيث ركزت الواليات املتحدة الناميبعض دول العامل 
و حماربة ما األمريكية كل أهدافها يف هدف واحد وه

أطلقت عليه اإلرهاب، وذلك من أجل حتقيق غاية وحيدة، 
وهي استعادة اهليبة والكرامة األمريكية املهدرة ولو على 
حساب االقتصاد العاملي، ولذلك فقد أظهرت األزمة 

حاجة االقتصاد األمريكي إىل املساندة "األخرية بوضوح  

  . )17("من االقتصادات العاملية

   -:ا األزمتنيتحل االقتصادية يف كل دور املصا-5
املالحظ أنه يف حالة األزمة اآلسيوية تالقت املصاحل 
االقتصادية لغالبية دول العامل مبا فيها املصاحل األمريكية 
حول ضرورة إاء هذه األزمة بأسرع وقت ممكن جتنبا 

لزيادة نزيف اخلسائر االقتصادية، وهذا التالقي يف املصاحل 
 منع تفاقم األزمة اآلسيوية، وعجل خبروج العامل االقتصادية

  .منها

 سبتمرب فإن 11أما يف حالة األزمة اليت أعقبت 

 أصبح هو الطابع املصاحل االقتصاديةالتضارب والتحول يف 

 كان اًاملسيطر على العامل، فمن ناحية جند أن هناك أطراف
 بل وتفاقمها وإن مل تعلن من مصلحتها استمرار هذه األزمة

ذلك صراحة، وذلك ألن أرباحها من هذه األزمة تتجاوز 
  .خسائرها

كما أن التناقض الصارخ الذي تشري إليه األزمة النامجة 

 السياسيالتناقض بني املوقف  سبتمرب هو 11عن أحداث 

، وهل  واملصاحل االقتصادية األمريكية نفسهااألمريكي
؟؛ ائهاالواليات املتحدة مع تفاقم األزمة أم مع سرعة إ

ألن البعض كان ومازال يعتقد أن من مصلحة الواليات 
املتحدة شن حرب واسعة وطويلة األمد حتت مسمى 

، حىت ولو أدى ذلك إىل تفاقم "احلرب ضد اإلرهاب"
األزمة االقتصادية يف بقية دول العامل، وبروز معارضة 
شديدة هلا، يف مجيع أحناء العامل، وذلك ألن التاريخ أثبت 

قتصاد األمريكي ينتعش دائماً بعد دوران آلة احلرب، أن اال
سواًء مت دوران هذه اآللة بيد الواليات املتحدة أو بيد 
غريها، ألن دوران هذه اآللة املدمرة يعين مزيداً من اإلنفاق 
على شراء األسلحة أثناء الدوران، ومزيداً من اإلنفاق 

االقتصاد عمار ما مت تدمريه ذه اآللة، أي أن إإلعادة 
األمريكي سيستفيد من اإلنفاق األول يف تنشيط مبيعات 
شركات السالح األمريكية، وتشغيل الطاقات العاطلة 
باملصانع احلربية، وخلق مزيد من فرص التوظف، وكذلك 
ستستفيد الشركات األمريكية العاملة يف جمال البناء 

عمار ما دمرته واملقاوالت من حصوهلا على مناقصات إل

رب يف الدول املستهدفة، وهذا ما شجع الساسة احل
األمريكيني على اإلصرار على دوران عجلة احلرب كفرصة 
إلنعاش االقتصاد األمريكي، يف مقابل ذلك يرى بعض 

ضر باملصاحل ي أن دوران عجلة احلرب ساألمريكيني
 الطويل، وان احلديث عن أي انتعاش األجل يف األمريكية
عترب مبثابة الدواء املر الذي جيب  يف ظل احلرب ياقتصادي

أن يتعاطاه االقتصاد األمريكي يف األزمة األخرية رغم آثاره 
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 لالقتصاد وليس حمققاً إلنتاج اًاجلانبية، ورغم كونه منشط
  .فعلي

   -: دور الصندوق والبنك الدوليني يف األزمتني-6

إن أكثر األمور إثارة لالستغراب هو دور الصندوق 
ني يف كل من األزمة اآلسيوية واألزمة النامجة والبنك الدولي
 سبتمرب، ففي األزمة األوىل كان صوت 11عن أحداث 

الصندوق والبنك مسموعاً قبل األزمة، بل كان مدوياً بعد 
أن وضعت األزمة أوزارها، وذلك من خالل تقدمي النصائح 
والربامج االقتصادية للدول اآلسيوية للنهوض من كبوا، 

خلدمة أغراض الصندوق والبنك وخدمة وكان ذلك 
  . املصاحل االقتصادية األمريكية يف املقام األول

أما يف األزمة األخرية فدور الصندوق والبنك يكاد 
ما يكاد يكون غري ايكون غائبإىل حد كبري كما أن صو 

، فلم يقدما أي نصائح لدول العامل اًموجود، ورمبا مكبوت
اا يف األجلني القصري والطويل للتعامل مع األزمة وتداعي

حىت ولو للواليات املتحدة األمريكية  نفسها، وهذا إن دل 
على شيء فإمنا يدل على مدى الدور الذي تلعبه الواليات 
املتحدة يف سياسات ومواقف الصندوق والبنك الدوليني 
حيال القضايا االقتصادية الدولية، وقد برر البعض غياب 

 الدوليني يف األزمة األخرية بالطبيعة دور الصندوق والبنك
السياسية والعسكرية لألزمة، إال أنه رغم منطقية هذا التربير 

،كما أنه إذا أساساًفإن جذور هذه األسباب اقتصادية 

ن إكانت األسباب سياسية وعسكرية كما يدعى هؤالء ف
سياسات التعامل مع اآلثار االقتصادية لألحداث وإدارة 

  . اقتصادية بالدرجة األوىلهية عنها األزمة  النامج

   -: اختالف سياسات العالج يف األزمتني-7

ا األزمتني تكما اختلفت األسباب واآلثار يف كل

 هذه يمقدماختلفت أيضا سياسات العالج من حيث 
، وكذلك من اإلمجاع الدويل بشأا، ومدى السياسات

الج  ففي األزمة اآلسيوية كانت سياسات الع؛ثبااحيث 

 ممثلة يف السياسات املالية والنقدية اقتصادية حبتةسياسات 
اليت اتبعتها الدول اآلسيوية، أو يف السياسات اليت طلب 

وبدعم من تباعها من قبل الصندوق والبنك الدوليني امنها 
 للخروج من األزمة، هذا إىل جانب  الواليات املتحدة

لية إىل خمتلف النصائح اليت قدمتها املؤسسات املالية الدو

دول العامل للتعامل مع هذه األزمة، أي أن سياسات العالج 

، تتسم بالثبات واالستمراركانت سياسات اقتصادية 

 عليها، وذلك دف أساسي اإلمجاع العامليوالتمتع بشبه 

  .هو اخلروج من األزمة ووقف تصاعدها
  

 سبتمرب فإن 11 أما يف األزمة النامجة عن أحداث 
لف متاماً، فلم تكن هناك سياسات اقتصادية ثابتة األمر خمت

متفق عليها من املؤسسات الدولية أو من مجيع دول العامل، 
سياسات اقتصادية "وكان هناك ما ميكن أن نطلق عليه 

من جانب مجيع دول العامل، حيث تلجأ كل دولة " ارجتالية

إىل اختاذ السياسات اليت تتفق مع مصاحلها وتقلل من تأثرها 
باألزمة دون مراعاة ألي قواعد أو أعراف اقتصادية دولية، 

 بشأن جتميد األموال األمريكيةواملثال على ذلك القرارات 
واألرصدة يف البنوك، وتقييد حرية حركتها يف بعض 
الدول، ووضع قيود على انتقال األفراد وغريها من 
اإلجراءات، مما يدل على أنه يف حالة األزمات در القواعد 
االقتصادية الدولية املتعارف عليها، وتطبق كل دولة من 

السياسات ما حيقق مصاحلها، وهو ما فعلته الواليات 
  .2002املتحدة األمريكية طوال عام 

 وأثره علـى مـسرية االقتـصاد        األزمة اجتاه تأثري    -8
   -:العاملي

إن اجتاه رياح األزمة االقتصادية هو الذي حيدد األثر 
ة على مسرية االقتصاد العاملي، والواقع يؤكد اإلمجايل لألزم

أن هناك اختالفاً يف اجتاه رياح األزمة اآلسيوية عنها يف 
 سبتمرب، بسبب االختالف يف الظروف 11حالة أزمة 

االقتصادية السابقة للحالتني، فقد أدت األزمة اآلسيوية إىل 
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تعطيل مسرية االقتصاد العاملي حنو النمو واالنتعاش يف تلك 
الفترة، وإن كان من املعتقد أن هذه األزمة مل تدفع 
االقتصاد العاملي للوراء ليفقد أرضاً قد سبق أن كسبها،مبعىن 
أن االقتصاد العاملي مل يتراجع خطوات إىل الوراء بسبب 
هذه األزمة، وبذلك اقتصر تأثري األزمة اآلسيوية على جعل 

 ليلتقط االقتصاد العاملي يتوقف عن السري لألمام قليالً
  . أنفاسه مث يستعد مرة أخرى ملعاودة املسرية لألمام

 سبتمرب فـإن األزمـة دفعـت        11أما يف حالة أزمة     
االقتصاد العاملي يف نفس االجتاه الذي كان يسري فيه قبـل           

من  األزمة، وهو االجتاه حنو الكساد أو على األقل حنو مزيد         
عل أثـر   الركود، ورمبا سيكون هذا هو السبب الرئيسي جل       

األزمة األخرية أشد وقعا على مستقبل االقتصاد العاملي من         
  .األزمة اآلسيوية

  -: سبتمرب11 مالمح عوملة ما بعد أحداث -ثالثاً
 عشر احلاديمن أهم اآلثار اليت تركتها أحداث 

من سبتمرب هو آثارها على مسرية العوملة بصفة عامة وعلى 
أقوى ما طرح يف العوملة االقتصادية بصفة خاصة، وكان 

هذا الصدد من جانب عدد كبري من املفكرين هو احلاجة 
بعد تلك األحداث، وذلك انطالقاً من " عوملة العوملة "إىل

أنه إذا كانت مجيع دول العامل يف ظل العوملة االقتصادية قد 
 سبتمرب اليت 11دفعت ومازالت تدفع فاتورة أحداث 

العامل أن تطالب ضربت االقتصاد األمريكي، فمن حق دول 

 اً واحداً اجتاهني وليس اجتاهابأن تكون العوملة طريقاً ذ
فقط، وأن يعم نفعها على اجلميع بأقصى درجة ممكنة من 

، وقد أوحت الواليات املتحدة )18(املساواة والعدالة
األمريكية يف أعقاب األحداث مباشرة باستعدادها حلدوث 

ت االنفرادية، ذلك من خالل تقليل استخدامها للسياسا
والبعد عن أسلوب فرض األمر الواقع،وزيادة مشاركة 

 الدويل،وهكذا االقتصادياآلخرين يف صياغة قواعد النظام 

بدت السياسة اخلارجية األمريكية عقب أحداث سبتمرب 
مباشرة مهتمة بالبحث عن التعاون والتنسيق مع القوى اليت 

يت بدأت الواليات تعترب أن هلا دوراً يف التحالف الدويل وال

 لألحداث، التايل ضد اإلرهاب يف اليوم هاملتحدة تشكيل
وقد كانت االتصاالت اليت قام ا الرئيس األمريكي مع 
األوروبيني وروسيا والصني عقب األحداث تتناقض متاماً 
مع األسلوب املتشدد الذي اتبعته اإلدارة األمريكية خالل 

 والذي كان يغلب الشهور اليت سبقت األحداث مباشرة،
عليه التصرف املنفرد دون االهتمام بالتشاور أو التنسيق مع 

  .احللفاء األوروبيني
كما يالحظ أن اللهجة األمريكية املتشددة جتاه   

روسيا والصني قد تراجعت عما كانت عليه قبل أحداث 
سبتمرب، وخاصة حول القضايا اخلالفية مثل الدرع 

املضادة، وقضية اعتبار ، ومعاهدة الصواريخ الصاروخي

 إىل للواليات املتحدة، هذا اإلستراتيجيالصني املنافس 
 اليت قدمت من األمريكية املرن والتنازالت األسلوبجانب 

 املؤمتر الوزارى ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة إجناحجل أ
، أما بالنسبة للدول العربية 2001يف نوفمرب 

رة األمريكية تصرحيات واإلسالمية،فقد صدر عن اإلدا
تتحدث عن دولة فلسطينية بعد أن كانت تتجاهل ذلك 
متاماً، ومت صياغة مقترحات أمريكية حلل مشكلة الصراع 

، ومت ترضية ورفع العقوبات عن الدول اإلسرائيلي العريب
اإلسالمية اليت ستتعاون مباشرة مع الواليات املتحدة 

اصة باكستان، األمريكية يف احلملة على أفغانستان وخ
وبذلك جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف كسب التأييد 
حلملتها ضد اإلرهاب يف البداية، ولكن سرعان ما تغريت 
السياسة األمريكية، وظهرت اخلالفات يف وجهات النظر 

واملصاحل بني األطراف الفاعلة يف النظام الدويل،وخاصة بني 
 والصني،وعادت األورويبالواليات املتحدة واالحتاد 

 العمل املنفرد، وفرض األمر إىلالسياسة األمريكية 
، وهذا )19(الواقع،وعدم التشاور أو التنسيق مع اآلخرين

 على الصعيدين السياسي األمريكيةالتغري يف السياسة 
 يعترب بداية لصياغة قواعد لتشكيل مالمح عوملة واالقتصادي

  . عشر من سبتمرباحلادي أحداثما بعد 
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 الفرق بني عوملة ما قبل وعوملة ما بعد احلادي عشر أ ـ
  ـ : من سبتمرب

إذا حاولنا إجراء مقارنة بني عوملة ما قبل وعوملة مـا                
  )20(: سبتمرب ميكن رصد اآليت11بعد أحداث 

 سبتمرب كانت جتعل األسـبقية      11إن عوملة ما قبل      -1
واألولوية للقضايا االقتصادية، ولكـن عوملـة مـا بعـد           

تمرب أصبحت تعطى األولوية للقـضايا الـسياسية،        سب11
  .األمينويسيطر عليها اهلاجس 

 سبتمرب كانت تـسري يف اجتـاه   11إن عوملة ما قبل      -2
تقليص أو إلغاء دور الدولة القومية يف السياسة واالقتصاد،         

ـ   إىل سبتمرب أعادت    11ولكن عوملة ما بعد       اً الدولة جانب
ـ         اًهام الني الـسياسي    من دورها الـذي تقلـص يف ا

واالقتصادي، أو على األقل أوقفت االجتاه حنو مزيد مـن          
 أن األحداث وذلك ألنه تأكد بعد تلك       ،تقليص هذا الدور  

ن أ، واألمـور  إىلدور الدولة هو الذي يعيد التوازن املفقود    
والدليل علـى    القطاع اخلاص غري قادر مبفرده على ذلك،      

 يف عـام   يـة األمريكذلك ما حدث من فضائح للشركات       
ة، يعندما مل تلتزم بقواعد الشفافية وباملعايري احملاسب ،2002

 إىل األمـور  الذي تطلب تدخل احلكومة إلعادة       األمروهو  
  .نصاا
 سبتمرب كانت تركز على حتقيق      11إن عوملة ما قبل      -3

األرباح والسيطرة على األسواق من خالل املنافسة، أمـا         
 الستمرارها  الضروري سبتمرب أصبح من     11عوملة ما بعد    

أن تركز على تبادل املنافع وتقاسم مثار التحرير االقتصادي،     
  .وحتقيق العدالة يف هذه املنافسة والقضاء على الفقر

 سبتمرب كانت ا مساحة واسعة      11إن عوملة ما قبل      -4
للحوار، ولالختالف معها، أو لعدم املـشاركة فيهـا، أو          

ت،ولكن عوملة ما بعـد     التضرر منها أمام آلية فض املنازعا     
 فرض األمر الواقـع،     إىل سبتمرب أصبحت جتنح أكثر      11

واهليمنة األمريكية، وكسر القواعد اليت تقوم عليها عمليـة         
حترير التجارة من جانب الدول الكربى، وخاصة الواليات        

  .األمريكيةاملتحدة 

 سبتمرب كانت تتخـوف مـن       11إن عوملة ما قبل      -5
 اإلقليمية يف اال االقتـصادي      التوجهات اإلقليمية وشبه  

 سبتمرب قـد    11والسياسي، ولكن عوملة ما بعد أحداث       
تغلب عليها هذه التوجهات اإلقليمية من خالل االتفاقات        

 لتحرير التجارة على حساب تراجـع أو        واإلقليميةالثنائية  
 خاصـة يف اـال      ، املـسرية متعـددة األطـراف      ءبط

  .)21(االقتصادي

 وعوملة ما بعد احلادي األمريكيةتحدة ب ـ الواليات امل 
  ـ:عشر من سبتمرب

 أن الواليات املتحـدة     إىلهناك دالئل قوية تشري     
 سـبتمرب   11األمريكية حتاول جاهدة أن توظف أحداث       

لتحقيق مصاحلها االقتصادية والسياسية، وأن تعمل علـى        
 يف صياغة النظـام الـدويل يف        الريادةاإلبقاء على دورها    

 يف  الرئيسيقتصادية والسياسية لتظل هي الالعب      جوانبه اال 

صياغة مسرية العوملة والقواعد الـيت تقـوم عليهـا،ومن          
  :)22(يلياملؤشرات اليت تدل على ذلك بقوة ما 

 تقدير مواقـف دول     إىلـ تزايد أحادية النظرة األمريكية      
العامل من زاوية اخلري والشر، وتزايد اللهجة اليت تتـسم       

م والتهديد وإعالن القرارات االنفرادية     باإلمالء والتحك 
دون إبداء األسباب، وتوجيه االامـات دون تقـدمي         

  .األدلة
 إمكانياـا ـ زيادة ثقة الواليات املتحدة األمريكيـة يف         

الذاتية، وتصاعد اقتناعها بقـدراا العـسكرية علـى        
التحرك املنفرد لتحقيق أهدافها بغض النظر عن مواقف        

  .الدول األخرى
 تركيز السياسة األمريكية على قضية واحـدة، وهـي          ـ

مكافحة اإلرهاب، والعمل على تعبئة العامل وراء هـذا         

 مهما كانت اخلالفات حول تعريـف       األمريكياهلدف  
اإلرهاب، ورغم اختالف العديد مـن الـدول مـع          

  . العالجوأساليبالواليات املتحدة حول هذا التعريف 
توسيع دائرة املواجهة بعـد      إىلـ اجتاه الواليات املتحدة     

 :االنتهاء من أفغانستان وجعل املواجهة شاملة لكل من       
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اإلرهاب، الدول املارقة، اجلهات املتهمـة مبـساعدة        
الدول اليت حترز أسلحة الـدمار الـشامل،   واإلرهاب،  

 تصفية حسابات سابقة مع بعض      إىلواللجوء يف ذلك    
  .الدول

ة عـن التزاماـا     ـ تزايد حاالت تراجع الواليات املتحد     
الدولية يف ااالت االقتصادية والسياسية، وعدم التقيد       

  .بغري ما تتطلبه مصاحلها الذاتية
ـ استهداف السياسة األمريكية للدول العربية واإلسالمية       
بصورة خاصة، وذلك على صعيد حماور خمتلفة سياسة         

 ببداية صراع   يواقتصادية وعسكرية وإعالمية، مبا يوح    
  . بني الطرفنيي حقيقيلوجوأيد

ن السياسات والتحركـات    إ ميكن القول    وبالتايل
 سبتمرب هي 11 على الساحة الدولية منذ أحداث      األمريكية

، لتكون  يحماولة تستهدف ترتيب أوضاع العامل بشكل ائ      
 ييف خدمة املصاحل األمريكية، وتأكيد الدور اإلمرباطـور       

ظـام الـدويل،   للواليات املتحدة األمريكية علـى رأس الن    
 أن الـسياسة    األمريكيـة وتوضح التحركات والتصرفات    

اخلارجية األمريكية أصبحت أكثر شراسة على الـصعيدين        
السياسي واالقتصادي، ومن اإلجراءات الدالة على ذلك يف        

  ـ:يالسياسة االقتصادية األمريكية ما يل
 اسـتخدام   إىلـ جلوء الواليـات املتحـدة األمريكيـة         

تصادية العدوانية ضد الدول األخرى مبا      السياسات االق 
، وذلـك مـن أجـل املـصاحل         فيها االحتاد األورويب  

االقتصادية األمريكية، وقد كـان ذلـك واضـحاً يف          

السياسة األمريكية بشأن فرض رسوم مجركيـة علـى         
وكـذلك   ،2002يف مارس    )23(وراداا من الصلب    

قرار دعم املزارعني األمـريكيني، ودعـم الـشركات         
مـن  % 30 حـوايل    إعفائها من مريكية عن طريق    األ

  .)24(الضرائب
ـ استخدام الواليات املتحدة األمريكية إلجراءات مكافحة       
اإلغراق بصورة جائرة لتقليص وارداا مـن الـدول         

األخرى، وحلماية منتجاا مـن املنافـسة األجنبيـة،         

 يالتحرير العـضل  "والعودة الستخدام ما يعرف بسياسة      
على "  للـصادرات  يسياسة التقييد الطوع  "فرضو" للتجارة

  .العديد من دول العامل
ـ استمرار الواليات املتحدة يف استخدام سالح العقوبات        
االقتصادية أو التلويح به ضد الدول اليت ختتلف معها أو          
تنتقد سياساا، ويف هذا الصدد يـشري تقريـر احتـاد       

 العامل   دولة يف  100الصناعيني األمريكيني إىل أن هناك      
تتأثر بالعقوبات االقتصادية األمريكية اليت فرضت عليها       
من قبل الواليات املتحدة األمريكية وأمههـا العـراق،         

  .)25(وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، والسودان
 ربط املـساعدات    إىلـ اجتاه الواليات املتحدة األمريكية      

 للدول الفقرية بالقضاء على الفساد وفـتح األسـواق،      
والتهديد باستخدام سالح املعونات ضد الدول اليت ال        
تتجاوب مع السياسة األمريكية، وقد ظهر هذا بوضوح        
      من خالل موقف الواليات املتحـدة يف قمـة األمـم           

 يف  ياملتحدة للتنمية اليت عقـدت يف مدينـة مـونتري         
     مــارس 20-18املكــسيك خــالل الفتــرة مــن 

  .)26(م2002
 فـرض مفهـوم     إىلاملتحدة األمريكية   ـ سعى الواليات    

جديد للعوملة ال يقوم على احلوار أو اللجوء آللية فض          
املنازعات أو احلرية، وإمنا يقوم على سياسة فرض األمر         
الواقع واهليمنة األمريكية، وذلك انطالقاً ممـا أعلنـه          
الكثريون من املسئولني األمـريكيني عقـب أحـداث        

من ليس معنا فهـو     "وش  سبتمرب ويف مقدمتهم الرئيس ب    

  ".ضدنا 

ورغم كل ما سبق فإن هناك من يطـرح بقـوة           
سؤاالً هاماً وهو هل الواليات املتحدة األمريكية مازالـت         

 11قادرة على قيـادة النظـام العـاملي بعـد أحـداث            
واإلجابة على هذا السؤال عليها خالف كبري،       ؟  )27(سبتمرب
ل كثرية  هناك من يرى أن ذلك يتوقف على عوام       ن  إحيث  

يصعب حسمها بسهولة، وأن أهم هذه العوامل مـستقبل         
القوة االقتصادية والسياسية والعسكرية للواليات املتحـدة       
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 سبتمرب، وكذلك مستقبل تلك     11األمريكية بعد أحداث    
 ،)28( والـصني  األورويبالقوة ألطراف أخرى مثل االحتاد      

  الواليات املتحدة هي الدولـة     أن إىلويذهب بعض هؤالء    
الوحيدة يف العامل اليت لديها تفوق يف كل تلـك القـوى            
جمتمعة يف وقت واحد، وأن هذه القوى مرشحة لالستمرار         

، وبسبب اخنفـاض    األمريكيبسبب طبيعة املوقع اجلغرايف     
 احلفاظ على تلك القوة، وبذلك ينتـهون   أوتكاليف حتقيق   

  أن الواليات املتحدة ما زالت قادرة على قيادة النظـام          إىل
الدويل، يف حني يرى آخرون أن استمرار القدرة األمريكية         
على قيادة النظام العاملي ستتوقف على استمرار الواليـات         

 يف  األمـين املتحدة األمريكية يف التركيز علـى اهلـاجس         

سياساا اخلارجية ملدة طويلة أو التحول عن ذلك يف املدى          
تحـدة  ن هذا التركيز جيعل الواليـات امل      إاملنظور، حيث   

سياسية واقتصادية  (األمريكية ختتصر القضايا الدولية كلها      
رغم أمهيتها يف قضية واحـدة هـي اإلرهـاب،          ) وثقافية

واإلطالل على تلك القضايا من هذه النافـذة، واإلصـرار          
على تقدمي تعريف أحادى املنطلق لإلرهاب ولغـريه مـن          

ـ       )29(القضايا الدولية  ا ، وهذا سيستفز معظم دول العامل مب
فيها أصدقاء واشنطن، ورمبا يكون ذلك بداية النهاية للدور         
األمريكي املسيطر على النظام الدويل وعلى مسرية العوملة،        
وذلك يف ظل تصاعد االعتراض الدويل علـى الـسياسة           
األمريكية جتاه القضايا السياسية واالقتـصادية املختلفـة،        

مر ورغم وجاهة املربرات اليت يسوقها كل جانـب فـاأل         
املؤكد أن مصداقية الدور األمريكي يف قيادة مسرية العوملة         

يف شقيها السياسي واالقتصادي قد تراجعت أمـام مجيـع          
دول العامل مبا فيها الدول احلليفة للواليات املتحدة بـسبب        

 11 أحـداث معاجلة الواليات املتحدة لبعض تـداعيات       
 ،اإلنـسان  ببعض حقـوق   اإلضرارسبتمرب،واليت جنم عنها    

 األموالومببادئ حرية التجارة،وحبق سرية احلسابات وتدفق     
عتقـاالت دون اامـات     يف البنوك، وتقييد احلريات واال    

واضحة، واجلدير بالذكر أن هذه املصداقية وذلك الـدور         

كان عرضة لالنتقادات الشديدة من جانب العديـد مـن          

الدول النامية ومن مجاعات اتمع املدين طوال الـسنوات         
ملاضية، وكل ذلك قد يفتح الباب أمام تلـك األطـراف           ا

لالختالف مع مسرية العوملـة وفقـاً لألفكـار والرؤيـة           
األمريكية، وهو ما قد يؤثر على سرعة واجتاه تلك املـسرية   
يف بعض القضايا مثل حترير التجارة الدولية وحركة رؤوس         

 أواألموال، وقواعد املنافسة،وغريها من القضايا االقتصادية،    
القضايا اليت هلا عالقة بالتجارة مثل محاية البيئة، وحقـوق          

  .العمال
 أن تتجه   ا كبري يف مقابل ذلك فإن هناك احتماالً     

الواليات املتحدة وبعض األطراف واملؤسـسات الدوليـة        
 التركيز على بعـض القـضايا       إىلاملؤثرة يف مسرية العوملة     

ربـة الفقـر،    الدولية إلرضاء الدول النامية، مثل قضية حما      
وقضية عالج مشكلة ديون الدول النامية، وحماولة إضـفاء         

، )30(بعض مالمح العدالة على قواعد منظمة التجارة العاملية       
وذلك لتخفيف ومنع تزايـد موجـة الكراهيـة للعوملـة           

  .االقتصادية على الطريقة األمريكية
وأمام هذه املالمح املستقبلية ملسرية العوملة فـإن        

ية واإلسالمية مطالبة بأن يكون هلا رؤية وتصور        الدول العرب 
خاص ا هلذه القضايا حىت تشارك ولو بقـدر حمـدود يف           
صياغة وتشكيل تلك املالمح، حىت ال تتأكد  الصورة اليت          
حياول الغرب رمسها للدول العربية واإلسـالمية سياسـياً         

 سبتمرب، وذلـك ألن     11وإعالمياً واقتصادياً بعد أحداث     
فاء الدول العربية واإلسالمية بالتجاهل أو بتوجيه       جمرد اكت 

 11االنتقادات ملا يدور على الساحة الدولية بعد أحـداث    

سبتمرب دون تقدمي بديل أو املسامهة برؤية خاصة سـيجعل          
الدول العربية واإلسالمية الطرف اخلاسر يف املستقبل بعـد         
أن كانت اخلاسر األكرب يف أعقاب أحداث سبتمرب، ولذلك         
جيب أن يكون للدول العربية واإلسالمية تصور جتاه مجيـع         
القضايا اليت مهم، مع وضع أولويات تساير األولويـات         

  .الدولية وتعكس املصاحل العربية
 أن يركز واإلسالمي العريبوميكن هلذا التصور 

 والسياسي لتوضيح الفكرييف األجل القصري على اجلانب 
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ة مواجهته على املستوى  لإلرهاب وكيفياملنطقيالتعريف 
الدويل، وتوضيح أن قضية مكافحة اإلرهاب ال ميكن أن 

 حسب ما ؛تكون هي القضية الوحيدة على األجندة الدولية
ترى الواليات املتحدة،وأن هناك قضايا أخرى أكثر أمهية 
جيب أن تدرج على األجندة الدولية ألن بعض هذه 

ا مكافحة القضايا يعترب ضمن أسباب اإلرهاب، وأمهه
الفقر،والتهميش الدويل، والعقوبات السياسية واالقتصادية، 
وافتقار النظام االقتصادي الدويل للعدالة واملساواة، ويف 
األجل الطويل على الدول العربية واإلسالمية أن تتحرك 

 قوى وسياسي اقتصاديجبدية حنو بلورة كيان 
وفعال،وخاصة بعد أن وضعت مضطرة يف مواجهة 

 مع الدول الغربية وخاصة مع الواليات املتحدة يةأيدلوج
األمريكية، وذلك حىت ال تصبح الدول العربية واإلسالمية 
لقمة سائغة أمام اهلجمة الغربية الشرسة عليها بعد أحداث 

  . والعراقأفغانستان سبتمرب، واليت لن تقف فقط عند 11
  اهلوامش واملراجع

، 1999 يف مصر عام     إرهايب على سبيل املثال وقع حادث       )1 (
وهو املعروف حبادث األقصر، واملؤكد أن هذا احلادث قـد   

 بـصفة عامـة وللقطـاع       املصريسبب صدمة لالقتصاد    
 اآلثـار  بصفة خاصة، ولكن املالحظ أن       املصري السياحي

االقتصادية هلذا احلادث مل تتوسع لتنتقـل إىل دول العـامل         
األخرى، ويرجع ذلك الخـتالف وضـع ودور وحجـم      

 يف االقتصاد العاملي مقارنـة باالقتـصاد        املصرياالقتصاد  
  .األمريكي

 سبتمرب على االقتصاد  11 على، آثار أحداث      شليب ي مغاور )2(
، حماضرة ألقيت يف مركز زايـد للتنـسيق         والعريبالدويل  

  .2002 سبتمرب 30، ظيبواملتابعة، أبو 
 (3) IMF , The Impact of U.S ECONOMIC 

growth on the Rest of the World:How much 
does it matter , August , 2001. 

 ملزيد من التفاصيل حول توقعات صندوق النقـد الـدويل           )4(
للمعدالت النمو والبطالة يف الواليات املتحدة األمريكية يف        

  ـ : ذلك الوقت ميكن الرجوع إىل
-  IMF, world Economic outlook report, may 

2001, p 21.  

 11 عمار على حسن، العامل العرىب والنظام الـدويل بعـد            )5(

بني ماضى يزاحم وحاضر    " الغرم"حماولة لتحديد   : سبتمرب
ون عربية، جامعة الـدول العربية،العـدد       ئيتبلور، جملة ش  

  .176- 154 ص -، ص2002، خريف 111
 نافع، انفجار سبتمرب بني العوملة واألمركة، اهليئـة         إبراهيم )6 (

  .17، ص 2002عامة للكتاب،املصرية ال
 11 مغاورى شلىب على، االقتصادات العربية يف ظل أحداث     )7(

سبتمرب، مركز زايد للتنسيق واملتابعة، ابو ظـىب، سـبتمرب          
  .44 - 35 ص -، ص 2002

اقتـصادات مـصر    : محد النجار، يف ظالل عاصفة سبتمرب     أ )8(
والعرب والعامل، كراسات استراتيجية، مركز الدراسـات       

 -،ص2001سياسية واالستراتيجية، االهرام، القـاهرة،      ال
  .8 ـ 4ص 

  .30/9/2001 جريدة األهرام املصرية بتاريخ )9(
  .22/9/2001 جريدة األهرام املصرية بتاريخ )10(
 للميزانية األمريكية أن االخنفاض يف      الفيدرايل يقدر املكتب    )11(

% 1سبة   األمريكي بن  اإلمجايلمعدل النمو يف الناتج احمللى      
 الضرائب يـصل إىل  إيراداتيتولد عنه خسائر أو نقص يف     

  . مليار دوالر28حوايل 
 مليارات  5 مليار دوالر منها     15 بلغ هذا الدعم حوايل      )12(

 مليـارات دوالر يف صـورة      10دعم مباشر وحوايل    
  . من اإلفالسإلنقاذهاضمانات قروض للشركات 

(13) U.S BUREAU Of Economic Analysis ,   
Agust , 2002. 
(14)  The Economist  November 17th 2001 , p/114. 

 تسببت أزمة استقالة الرئيس الصناعي وفقاً ملؤشر داو جونز )15(
يف حـني    % 15.5نيكسون يف تراجع هذا املؤشر حبوايل       

 يف تراجع 1973 يف عام   العريب النفطيتسببت أزمة احلظر    
مة النامجة عن أحداث    أما األز % 17.9هذا املؤشر بنسبة    

% 14.3سبتمرب فقد أدت إىل تراجع هذا املؤشر بنـسبة          
وملزيد من التفاصيل حول أزمات أسواق املال األمريكية منذ 

 ميكن الرجوع 2001 سبتمرب 11 وحىت أزمة 1941عام 
  ـ : إىل

-  NED DAVIS Research, INC. 
ـ    : نظر يف ذلك  ا )16( صادات مركز زايد للتنسيق واملتابعة،االقت

، سـبتمرب   ظـيب  سبتمرب، أبو    11العربية يف ظل أحداث       
  .48 ـ 44، ص ـ ص 2002
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وضح مثال على ذلك هو قيـام الواليـات املتحـدة           أ )17(
مريكية بالتنسيق مع االحتاد االوروىب وكندا، ودول       ألا
عقاب أجل ختفيف الضغط على الدوالر يف       أخرى من   أ

رإىل  سبتمرب، حيث اتفق البنـك الفيـد       11احداث  
وروىب على أن يقـوم     ألاألمريكي مع البنك املركزى ا    

 دوالرات مث   إىل مليار يـورو     50الثاىن بتحويل مبلغ    
يقوم بتوزيعها على البنوك املركزيـة يف دول االحتـاد       

نقاذه مـن   إلتخفيف الضغط على الدوالر األمريكي و     
خرى وخاصة اليورو، وقـد     ألمام العمالت ا  أالتراجع  

لتنسيق مع البنك املركزى الكندى     مر با ألحدث نفس ا  
  .والبنك املركزى الربيطاىن

 نافع، انفجار سبتمرب بني العوملة واألمركة، مرجع        إبراهيم )18 (
  .5سابق، ص 

  ـ: أنظر يف ذلك)19(
ـ السيد أمني شلىب، العالقات األمريكية األوروبية       

 سـبتمرب، جريـدة األهـرام بتـاريخ         11بعد  
17/4/2002.  

م نافع، انفجار سبتمرب بني العوملة واألمركـة، مرجـع       ابراهي  )20( 
  .9-5ص -سابق، ص

  ـ: حول الرتاعات اإلقليمية ميكن الرجوع إىل)21 (
ـ حممد السعيد إدريس، حتليل الـنظم اإلقليميـة،         
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،     

  .2000القاهرة، 
ة ـ بظروفهـا    شئون عربية، هل الواليات املتحـد جملة )22(

 العامل؟ جامعة الدول العربيـة،  لقيادةاحلالية ـ مؤهلة  
  .6، ص 2002، خريف 111العدد رقم 

 ـ:إىل حرب الصلب ميكن الرجوع حول )23(

 وزارة التجارة اخلارجية، اإلجـراءات الوقائيـة        ـ
 من الصلب، جملة    األمريكيةاملؤقتة على الواردات    

 ابريـل   12وقائع التجارة الدوليـة، القـاهرة،       
2002.  

 العاملية قرارها بشأن السياسة التجارة أصدرت منظمة لقد )24(
 بالتصديراألمريكية يف جمال دعم الشركات اليت تقوم        

من الضرائب على   % 30عن طريق اعفائها من حوايل      
 ختالف قواعد املنافسة السياسةاألرباح وأكدت أن هذه   

كـذلك  العادلة يف إطار منظمة التجـارة العامليـة، و        
 قرارها يف قضية الرسـوم اجلمركيـة علـى          أصدرت

 هـذا   منواردات الصلب وأقرت حق الدول املتضررة       
القرار يف طلب تعويض من الواليات املتحدة،ورغم كل 

 أو تتراجع عن تلك     املتحدةذلك مل تكترث الواليات     
  . القرارات

ربية،   فاتنة عبد العال أمحد، العقوبات الدولية، دار النهضة الع          )25(
  . 2000القاهرة، 

  .2002 مارس 20، 19، 18 جريدة األهرام، بتاريخ )26(
  ـ:  أنظر يف ذلك )27(

ـ جملة شئون عربية، هل الواليات املتحدة األمريكية    
ـ بظروفها احلالية ـ مؤهلة لقيادة العامل، جامعة  

، ص  2002، خريف   111الدول العربية، العدد    
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  .ابق نفس املرجع الس)28(
التحديات :  سبتمرب   11 نصيف حىت، النظام العرىب بعد       )29(

والفرص، جملة شئون عربية، جامعة الـدول العربيـة،         
  .22 -26ص -، ص2002، ربيع 109العدد 

 ميكن االستشهاد يف ذلك مبا قاله املدير التنفيذى الـسابق           )30(

حيث أكـد يف    " هورست كوهلر "لصندوق النقد الدويل    

لن يكـون هنـاك     "نه  أ سبتمرب على    11حداث  أعقاب  أ
مستقبل جيد لألثرياء ما مل تكن هناك احتماالت ملستقبل         

ختفيض أعداد  "، وكذلك تأكيده على أن      "فضل للفقراء أ
 به اآلن كضرورة للحفاظ على اًالفقراء أصبح أمراً مسلم  

  ".من الدولينيألالسالم وا
*************  
************

  
                                                        

  
  

 
  


