
7

 الواليات املتحدة االميركية:  نهاية القطبية االحادية 

مع انتهـاء احلرب العـاملية الـثانيـة انقسم العـالم بني معـسكريـن رئيسني ، غـربي برئـاسة
الواليات املـتحدة االميركيـة ) حلف االطلسي ( وشرقي بـرئاسة االحتاد الـسوفياتي )حلف
وارسـو ( . بعد انهيار االحتـاد السوفياتـي وتفككه ، انهار حلف وارسو ممـا اتاح للواليات
املتحـدة االميركيـة اقامة نـظام احادي الـسيطرة علـى العالم . لم تـستطع الواليـات املتحدة
االميـركية كـبح منو بعـض الدول يف العـالم )الصـني  –الهند  –روسـيا  –البـرازيل  –جنوب
افريقيـا  –ايران - .... ( وبدات هذه الـدول برفض الهيمنـة االميركية وتطـالب بحصتها يف
هذا العالم . مع التراجع السريع لقوة واشنطن ، بدأ نظام جديد متعدد االقطاب يف النشوء
. يـترافق ذلك مع تغييرات حتـدث على مستوى هـذه االقطاب والدول االسـاسية يف الشرق

االوسط واخلليج .
سنعالج هنـا حالة الـواليات املتحـدة االميركيـة الثبات انهـا لم تعد اميـركا الستـينيات ولن
تستطيع فرض نفوذها على العالم لفترة طويلة وان االنهيار قادم وعلى العالم التحضر لهذا

االمر خاصة انها الدولة االكثر تاثيرا يف العالم ال سيما يف الشرق االوسط واخلليج.
الواليات املتحدة االميـركية أو اميركا هى دولـة وجمهورية دستورية احتـادية )فيدرالية( فى

اميركا الشمالية وتتكون من خمسني والية  وهي ثالث دول العالم من حيث عدد السكان.
تقع  بني احمليطـني الهادى واألطلنطـى ، وحتدها كـندا من الشـمال واملكسـيك من اجلنوب.
واليـة االسكا فـى شمال غـرب القارة ، وحتـدها كـندا من الـشرق وروسـيا من الغـرب عبر
مضيق بيرينج. والية هاواي هى ارخبيل يف منتصف احمليط الهادي .اميركا متتلك اراضي

وجزر منتشرة حول منطقة البحر الكاريبي واحمليط الهادي.
و هي أقـوى دوله ظهرت فـى التاريخ عـسكريـاً و اقتصـادياً وعـلمياً. فـى أميركـا ظهرت أو
تـطورت أكبر اإلكتشافـات واالختراعات التي تنعم بـها البشريه اليوم ) املـصباح الكهربائي

الـواليات املـتحدة األميـركية
يف عـــــــــالـــم مـــتـغـــيـــــــــر

أحمد زكريا اخلنسا @

)@( بــاحث لـبنــاني يف
الشؤون االستراتيجية.
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والسيـارات والطـائرات والهـاتف والتلفـزيون واجهـزة التـكييف والكـومبيـوتر الـشخصي
واألدويه واآلالت الطبيـة وااللكترونيـات واإلنترنت و ......( وهـي أكثر بلد فـى العالم حصل

مواطنيها على جوائز نوبل فى شتى الفروع واجملاالت .
بعـد انتهاء احلـرب العاملـية الثـانية خـرجت الواليـات املتحدة االمـركية القـوة االقتصـادية
والعـسكريـة واملاليـة والتقنيـة االولى يف الـعالم . خـرجت الواليـات املتحـدة االميركـية من
احلرب وهـي مصنع ومستشفـى وجامعة العـالم تنتج 40% من انتاج الـعالم وتستهلك %20
من موارد العـالم .حاليـا تراجعت معظم املـؤشرات التي جعلت الـواليات املتحدة االمـيركية
هذه القـوة االولى عامليا واصبحت تواجه عددا من املشاكل الكبرى بعضها وجودي، وسيتم

استعراض بعضها :
التغيير الدميغرايف:

بـلغ تعداد سكـان الواليـات املتحدة يف عـام 2010 نحو 308.745.538 شـخص. مبا يف
ذلك 11.2 مليوناً من املهـاجرين غير الشـرعيني. الواليات املتحدة ثـالث دولة من حيث عدد
السكان يف العالم بعد الـصني والهند،. يبلغ معدل املواليد 13.82 من كل 1000، وهو أقل
بثالثني بـاملئة من املتوسط الـعاملي، بينما معـدالت النمو السكانـي 0.98% وهي أعلى بكثير
من تلك الـتي يف أوروبا الغـربية واليـابان وكـوريا اجلنـوبية. مـنح نحو مليـون مهاجـر غير
شرعي اإلقامة القانونية يف البالد يف السنة املالية 2010، حيث دخل معظمهم من خالل لم
شمل األسرة. كانت املكـسيك املصدر الرئيسي للسكـان اجلدد ألكثر من عقدين من الزمن،
ومنـذ عام 1998 أصـبحت مع الـصني والهنـد والفلـبني البلـدان األربعـة األعلـى تصـديراً

للمهاجرين للواليات املتحدة كل عام. 

العرق/اإلثنية )2013(
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متتلك الواليات املتحدة تنـوعاً كبيراً يف اجملموعات السكانية حيث يبلغ تعداد واحد وثالثني
مـجموعـة عرقـية أكثـر من ملـيون شخـص. األميركـيون البـيض هم أكبـر تلك اجملمـوعات؛
ويشكل األميركـيون من جذور أملانـية وأيرلنديـة وإجنليزية ثالثـة من األعراق األربع الكبرى
يف البالد. ويشكل األميركـيون الالتينيون ثـاني أكبر اجملموعـات العرقية يليهـا األميركيون
األفارقـة. بينمـا يعد األمـيركـيون اآلسـيويـون رابع أكبـر اجملمـوعات العـرقيـة حيـث تعود
جذورها إلى كل من الصني والفيلبني. ضم تعداد سكان الواليات املتحدة يف عام 2010 ما
يقـدر بنحـو 5.2 مليـون شخص من سـكان أمـيركـا األصليني مبـا يف ذلك أالسـكا )2.9
مـليوناً ذوو أصول حصرية( و1.2 مليـون مع سكان جزر هاواي واحمليط الهادئ األصليني
)0.5 مليـون حصراً(. يشمل التعداد اآلن فـئة "أعراق أخرى" للداللـة على األشخاص "غير
القادرين علـى حتديد عرقـيتهم" ضمن الفئات اخلمـس الرسمية؛ ضمت هـذه الفئة أكثر من

19 مليون شخص يف عام 2010 . 
يعـد منو السكـان من أصل التيني اجتاهـاً دميوغرافيـاً كبيراً. يعرف األمـيركيون من أصل
التيـني البـالغ تعـدادهم 50.5 ملـيونـاً، بأنـهم يتقـاسمـون عرقـية مـتميـزة من قبـل مكتب
اإلحصاء؛ 64% من األميركيني مـن أصل التيني هم من أصل مكسيكي. بني عامي 2000 و
2010، ارتفع تعداد سكـان البالد من أصل التيـني بنحو 43% بـينما ارتفع تعـداد السكان
غيـر الالتني بنـحو 4.9% فقـط حيث يـأتي أغـلب ذاك النمـو من الهجـرة. اعتـبارا مـن عام
2007 كان 12.6% من سـكان الواليـات املتحدة مـولودون يف اخلارج، حـيث 54% من هذا
الرقم ولدوا يف أمريكـا الالتينية. معدالت اخلصـوبة تلعب دورها أيضـاً حيث تلد املرأة من
أصل التينـي باملـتوسـط 3 أطفال يف حـياتـها، مقـارنة بحـوالي 2.2 للنـساء الـسود غـير
الالتيـنيات و1.8 من النـساء البيض غـير الالتينيـات )أقل من معدل التعـويض عند 2.1(.
تـشكل األقليات )علـى النحو احملـدد يف مكتب التعـداد: كل من هو ليـس بأبيض بـاإلضافة
إلـى الـبيـض الالتيـني والـبيـض مختلـطي األعـراق( 34% من الـسكـان؛ ومـن املتـوقع اذا

استمرت املعدالت السابقة أن يشكل الالتيني األغلبية بحلول عام 2042 .
الدين

تعد الواليـات املتحدة دولـة علمانيـة رسمياً، يكفل الـتعديل األول لدسـتور الواليـات املتحدة
حرية ممـارسة األديان، ومينع إنـشاء أي حكم ديني. يف دراسـة لعام 2002، قال 59% من
األميركيني أن الدين لعب دوراً مهمـاً جدا يف حياتهم وهو رقم أعلى بكثير من أي بلد غني.
طبقاً لـدراسة عام 2007، قال 78.4% من الـبالغني أنهم مسيحيـون،بتراجع عن عام 1990
حيث كانت نسبة املسيحيني 86.4%. ميثل البروتستانت 51.3%، يف حني متثل الكاثوليكية
يف الواليات املتحدة 23.9%، وهي أكبـر فئة فردية. صنفت الدراسة اإلجنيليني البيض وهم
ميثلون 26.3% مـن السكان أكبر مجمـوعة دينية يف البالد؛وتقـدر دراسة أخرى األجنيليني
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مـن جميع األعراق بنسبة 30-35 %.بينمـا بلغ مجموع تقديرات الديـانات غير املسيحية يف
عـام 2007 نحو 4.7% مـرتفعة مـن 3.3% يف عام 1990 . أكبـر الديـانات املـنتشـرة غير
املسيحـية هي اليهوديـة )1.7%( والبوذية )0.7%( واإلسـالم )0.6%( والهندوسية )%0.4(
والعامليـة التوحـدية )0.3%(. تذكـر اإلحصائيـة أيضاً أن 16.1% مـن األميركيـني يعتبرون

أنفسهم الأدريني أو ملحدين أو من دون دين وذلك مقارنة بنحو 8.2% عام 1990 .
ان اسـتمـرار الـتغيـر الـدميغــرايف سيـؤدي الــى تغيـر يف تـوازن االديــان من سـيطـرة

البروتستانت لصالح سيطرة الكاثوليك على الواليات املتحدة االميركية .
التغير االقتصادي:

االنتـاج الصناعي: بعـد ان كانت الواليـات املتحدة االميـركية تنتج 40% من انـتاج العالم
وتستهلك 20% من مـوارد العالم ، اصبحت تـنتج 18% من انتاج العـالم وتستهلك 40% من
مـوارد العـالم . بعـد ان كانـت الواليـات املتحـدة االميـركيـة مصنع الـعالـم اصبحت اكـبر
مسـتهلك للمـواد املصنـعة يف العـالم . ان االنتـاج الصنـاعي ميثـل فقط  12% من الـناجت
القومي)شاملـة الصناعة النفطية(.وحـسب اخر االرقام فانه يعمل 12.450.319 عامل يف
الصـناعة من اصل 154.413.626 عامل يف اميركا اي حـوالي 8% من اليد العاملة . لقد

خسرت اميركا حوالي خمسة ماليني وظيفة صناعية منذ عام 2000 .
الدوالر االميركي: العملـة هي صك من الدولة املصدرة تعتـرف به بامتالكك قيمة من املال
تقايـضه بخدمات ومواد حـسب اسعار السوق بـالنسبة لتلك العـملة . تتحدد قيمـة عملة ما
بالعرض والطـلب . فاذا زاد الطلب على عـملة ما ازداد ما ميكـن شرائه بها وان قل يقل ما
ميكن الشـراء بها . أن احتفـاظك بعملة مـا هو استبـدالك ثروتـك من بضائع وخـدمات الى

صكوك وعود من تلك الدولة .
مع االتفاق الذي ابـرمه هنري كيسنجـر مع السعودية ودول اخللـيج وبعض الدول املصدرة
للنفط )استعمال الدوالر كعملة وحيدة لتـسعير وشراء النفط ووضع الفائض لالستثمار يف
اميركا( اضحـى الدوالر االميركي عملة االحتياطي العـاملي حيث حتتفظ البنوك املركزية يف
معظم دول العالم بـاحتياطيات كبـيرة من الدوالرات األميركـية لتلبية احتيـاجاتها من السلع
واخلدمات املستـوردة. كذلك يحتفظ التجـار بكميات كبيـرة من الدوالرات األميركيـة لتغطية
جتارتهـم اخلارجية . هذا عنـى اعطاء العالم جـزء كبير من ثروته مقـابل صكوك وعد . هذا
سمح للـواليات املتحدة االميركية بان ال تدفع ثمن مستورداتها سوى بصكوك ورقية طاملا ال
تقـوم باملطـالبة مبـا يشتـري ذلك الصك . وسمـح بعجز سنـوي بقيمـة ترليـون دوالر  بدون
انهيار الـدوالر االميركي . ان تـوقف العالم عن زيـادة ثروته واحتيـاطاته بالـدوالر االميركي
سـيحتم علـى الواليـات املتحـدة االميـركيـة الدفع بـدل مستـورداتها مبـواد ذات قيـمة غـير

الصكوك الورقية التي ال تكلفها سوى طباعتها .
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تراجع استخدام الدوالر االميركي
هنالك تراجع تدريجي الستعمال الدوالر االميركي عامليا  وذلك :

-يف التجارة : بعـد ان كان الـدوالر االميركـي مسيطـرا على 80% من احلـركة التجـارية
العاملية وكامل جتـارة النفط  اصبح يسيطـرعلى اقل من 50% وذلك عبر اتفـاق اقتصاديات

كبرى على التبادل التجاري بينها بالعملة احمللية.
-يف النفط والغـاز : بعد ان كـانت معظم مـبيعات الطـاقة تتم بـالدوالر االميـركي حاولت
بعض الدول بيع الطاقـة بغير الدوالر االميركي ، فاعتبرته الـواليات املتحدة االميركية خطرا
استراتيجيا على وجـودها ،وقد قامت بتدمير دول )العراق . ليبيا ( ومحاصرة وعزل اخرى
) ايران ( لبـيع النفط والـغاز بغيـر الدوالر االميـركي . مع الضعف الـذي اصاب الـواليات
املتحدة االمـيركية بـدأت بعض الدول بكـسر هذا االحتـكار )روسيا ، ايـران ، قطر،...(ببيع
النفـط والغاز بعـمالت اخرى )اليـوان ، الروبل ، اليـورو( .هذا ادى الـى استبـدال جزء من
احتيـاطات بعض الدول من الدوالر الـى عمالت الشراء االخرى ، وبـالتالي انخفاض الطلب
على الدوالر االميـركي . كذلك فان انـخفاض سعر النفـط الى النصف خفض حـاجة الدول

الى وجود احتياطيات كبيرة من الدوالر االميركي .
-اليوان عملة من عمالت صندوق النقد الدولي: أقر صندوق النقد الدولي يف خريف
2015 ضم اليوان الصيني كاحد العمالت املعتمدة يف صندوق النقد الدولي باالضافة الى
الدوالر االميـركي ، اليـورو االوروبي ، الني اليـابانـي ، اجلنيه االستـرليني )رغـم محاوالت
االحتاد السوفياتي السـابق وهو دولة عظمى واهم بكثيـر من الدول املمثلة لعمالت صندوق
النقد الـدولي باستـثناء اميـركا لم يـستطع وضـع الروبل كعملـة من عمالت صنـدوق النقد
الدولي ( . وقد اعطى صندوق النقد الدولي سنة كاملة قبل تنفيذ القرار . ابتداء من خريف
2016 اصبح اليوان الصيني احدى العمالت املعتمدة من  صندوق النقد الدولي ، وبالتالي
اصبحت البنوك املـركزية بامكـانها ضم اليوان الـى احتياطياتهـا من العمالت االجنبية )ان
الـتقييم االسـاسي لصنـدوق النقـد الدولي ملـالية الـدول يعتـمد علـى االحتيـاطيات مـن نقد
العـمالت من العمالت املعتـمدة من صنـدوق النقد الـدولي واي دولة ال متـتلك عمالت تغطي
مسـتورداتها ملدة ثالثـة اشهر تعتبر دولـة فاشلة ( وبالـتالي قبل هذا القـرار كانت اي كمية
مـن اليوان ميتلكها اي بنك مركـزي ال تؤخذ باالعتبار عنـد تقييم وضع هذا البلد . حيث ان
الصني هي مصنع العالم وهي الشريك التجاري االول ملعظم دول العالم ، اصبح من واجب
البـنوك املركزية االحتفاظ بكميات كبيرة مـن اليوان يف محافظها تتناسب مع حجم جتارتها
مع الصني  . )تسـتطيع الصني من النـاحية النظـرية التخلي عن كل احتـياطها من العمالت
دون ان يتـاثر تـقييمهـا من صنـدوق النقـد الدولي وهـذا يعطي الـصني ورقة هـامة يف اي
صراع مقـبل(. أن هذا القـرار جعل الصني دولـة اقتصـادية مـالية عـظمى . أن هـذا االمر
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سيـؤدي حتمـا الى اخـذ اليـوان حصـة من التجـارة العـامليـة وجتارة الـنفط ممـا يخفض
استعمال الدوالر. 

-مـجموعـة البريـكس : مجمـوعة الـبريكـس تشمل 5 دول األسـرع منوا اقتـصاديـا فى
العـالم وهم "البـرازيل ، روسيـا، الهنـد، الصني، جنـوب أفريـقيا"، تـأسسـت اجملموعـة عام
2006، أثناء منتـدى بطرسبورج االقـتصادى.تبلغ مسـاحة دول اجملموعـة 26% من مساحة
اليـابسـة. يشـكل عدد سكـانها 42% مـن مجموعـة سكان العـالم. ومن أهم أهـدافها كـسر
الهيمنـة الغربية عـلى االقتصاد العـاملى، وإصالح مجموعـة البنك وصندوق الـنقد الدوليني،
وتشجـيع التعاون االقتصـادى والتجارى والسـياسى بني دول اجملـموعة. كمـا حققت نتائج
مـثمرة مع افـتتاح بـنك دول بريكـس للتنمـية وإطالق صنـدوق نقد احـتياطـى للطـوارئ عام
2015، بل وكـشفت إحصاءات صـندوق النقد الـدولى أن نسبـة إسهامات دول بـريكس فى
منو االقـتصاد العـاملى جتـاوزت 50% وصار إجمـالى اقـتصاداتهـا ميثل 23% من إجمـالى
االقتصاد العـاملى مقـارنة بـ12% قبل 10 أعـوام. تقوم الـصني باستخـدام البريكـس كورقة
اساسية يف مفاوضاتها مع اميركا القـائد احلقيقي للنظام العاملي احلالي بتهديدها بانشاء
مـؤسسـات موازيـة للنظـام العاملـي احلالي يكـون بديال عنـه يف مناطقهـا مما سيـؤدي الى
اضعاف النظام احلالي ومشـاركة نظام بريكس يف النـظام العاملي احلالي )تعلم الصني ان
الـصدام املالي مع اميـركا سيؤدي الـى انهيارات اقتصـادية مخيفة يف العـالم لذلك حتاول
الشراكـة يف النظام املالـي العاملي احلالي( وهـي بذلك اضحت عملتهـا من عمالت صندوق
النقـد الدولي ومن املتـوقع حصول مجـموعة الـبريكس علـى حق النقض يف صنـدوق النقد
الـدولي )اميـركا كـانت الـدولة الـوحيـدة التي كـانت متلك حـق النقض يف صـندوق الـنقد

الدولي( وبذلك تصبح شريكا الميركا يف قيادة النظام املالي العاملي .
-اليوان النفطي : تستعد الصني، وهي أكبر مستورد للنفط يف العالم، إلطالق عقود نفط
خـام مستقبـلية مقومـة باليوان الـصيني وقابلـة للتحويل إلـى ذهب.إن اخلطوة الـصينية يف
حال حتـققها سـوف تسـاهم دون شك يف خلق مـؤشر آسـيوي ألسعـار النفط املـستقبـلية
ويسمح ملصدري الـنفط بتجاوز املعايير الـتي تفرضها املؤشرات املقـومة بالدوالر األميركي
من طـريق التـداول بالـيوان، خـاصة أن عقـود النـفط الصـينيـة سوف تـكون مـتاحـة أمام
صنـاديق االستثمـار األجنبي وبيـوت التجارة وشـركات النـفط، وسوف تكـون مدرجـة على
بـورصة شنغهـاي الدوليـة للطاقـة. وقد بدأت الـبورصة يف تـدريب املستخـدمني احملتملني،
وتقـوم باختبارات نـظم التشغيل الفعلـي بعد االستعدادات الفـنية النهائـية التي جرت خالل
شهـري يونيو ويولـيو املاضيني .كمـا أن خطوة الصني هـذه تسعى الستثمـار خطوة اعتماد
اليوان كـعملة عـاملية بجـانب الدوالر والـني اليابـاني واجلنـية اإلستـرليني واليـورو من قبل
صـندوق الـنقد الـدولي يف أكتـوبر2016 .وسعـيا مـنها لـرفع قيـمة الـيوان واحلفـاظ على
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استـقراره كعملـة دولية، رفعـت الصني إحتـياطيـاتها من الـذهب لتـتجاوز 4000 طن خالل
شهر يونيو املاضي، وهذا يضعها يف املركز الثاني عامليا من حيث حجم احتياطيات الذهب
بعد الـواليات املتحدة األميـركية .كما أن إصـدار العقود النفطيـة املستقبلية املقـومة باليوان
والقـابلة للتحـويل إلى الـذهب سوف يـجعلها أكثـر جاذبيـة، خاصـة أن الصني عـملت لعدة
سنوات علـى إطالق عقود نفط آجل مقـوم باليوان، لكـنها فشلت يف ذلك بـسبب التأجيالت
املتعددة وتـخوف املستثمـرين من عملة اليـوان .كما أنها آلـية سوف جتذب مـنتجي البترول
الـذين يفضلون جتنب استخـدام الدوالر، ولكنهم يف نفس الـوقت غير مستعـدين بعد لقبول
اليوان لسـداد مبيعاتهم النفطية للـصني. فالعملية ستكون مبثـابة حتويل ثرواتهم من الذهب
األسود إلى الذهب األصفر، وبالتالي، فهي خطوة استراتيجية للتبادل النفطي بالذهب، بدالً
من الدوالرات األميركية، والتي ميكن طباعتها يف اخلزانة األميركية بسهولة . أن هذا االمر

سيؤدي حتما الى اخذ اليوان حصة من جتارة النفط مما يخفض استعمال الدوالر.
البترودوالر: التعريف الرسمي للبتـرودوالر، بحسب كل املصادر املوثوقة، هو عائدات بيع
النفط التي يتـم إيداعها يف بنـوك الدول الغربيـة وخاصة االميـركية ، وهو أصل مـا يسمى
ب"الصنـاديق السـياديـة" لدى الـدول املصـدرِة للنـفط التي تـدير عـبرهـا ثروتهـا كمحفـظة
اسـتثمـاريـة مـوزعـة إلـى أسـهم وسنـدات ومعـادن ثـمينـة الخ  …وتصـل قيمـة بعـض تلك
الصناديق إلـى مئات مليارات الـدوالرت، بحسب "معهد صنـاديق الثروة السيـادية"، أهمها
صندوق سلطة أبو ظبي االستثمارية الـذي تأسس العام 1976 والذي بلغت قيمة موجوداته
773 ملـيار دوالر، وشركـة سما األجـنبية القـابضة )الصـندوق السـيادي السعـودي التابع
للبنك املـركزي الـسعودي( الـذي بلغت قـيمة مـوجوداته حـوالي 672 ملـيار دوالر، وسلـطة
االستثمار الكويتية التي بلغت قيمة موجوداتها 592 مليار دوالر، وسلطة االستثمار القطرية

التي بلغت قيمة موجوداتها 256 مليار دوالر.
نظريـة البترودوالر تعتمد مبدأ بـسيطا ، حتتاج الدول املستـوردة للنفط للدوالر لشراء النفط
فتعـطيها الـواليات املـتحدة االميـركية هـذه االوراق التي تطـبعها مقـابل مواد اوليـة ومواد
مصنعـة فتعطي الـدول املستـوردة للنفط الـدوالرات لشـراء النفط لـلدول املصـدرة له ،التي
تاخذ جـزءأ وتعيد الباقي للواليات املـتحدة االميركية لالستثمار فـيها. عمليا تعطي الواليات
املتحدة االميركية الـدوالرات بيد وتسترجعها بـيد اخرى فكانها لم تـدفع ثمن املواد االلولية
واملصنعـة التي اشترتهـا .اذ انه حتى االن معـظم االموال التي دخلـت اميركا ال تـزال فيها
وهي نظـريا ملك الـدول النفطيـة ولكنها عـمليا حتت سلـطة الواليـات املتحدة االميـركية ولن
تسمح بـسحب اي اموال كبيـرة الن هذه االموال اصبحت جـزء من النظام املـالي االميركي

وسحبها سيؤدي الى انهيارات مالية .
ان االنخفاض الـكبير السعـار النفط ادى الـى انتهاء الـبترودوالر فلم تـسجل اي من الدول
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املصدرة للنفط اي فائض يسحب من االسواق العاملية لينام يف البنوك وصناديق االستثمار
يف الـواليات املتـحدة االميـركية. فـيتم طلب بـديل عنـه من الواليـات املتحـدة االميركـية .بل
اصبحت الدول املصدرة للنفط تسحب من االحتيـاطات وحتولها الى سلع فيصبح معروض

الدوالر كبير ومطلوب السلع اكبر فينخفض قيمة الدوالر االميركي وينهار.
ألعجز املـالي والديـون: بعيد ازمـة 2008 واالنهيار املـالي الذي حـصل قامت الـواليات
املتحدة االميركيـة بضخ تريليونات الـدوالرات يف االسواق املالية وتخفيـض الفوائد لتقترب
من 1%واعطيـت االوامر للبنـوك بالسـماح للجميع بـاالستدانـة حتى لـو كانت هنـالك شكوك
باستطـاعة املديـن بسداد املـال . ادى ذلك الى شـراهة يف االستـدانة ووصلت الـديون الى
ارقـام فلكيـة ال احد ميـلك اي حل لها بـاستثنـاء خفض قيمـة الدوالر بنـسب كبيـرة . وهنا

بعض االرقام  :
الديون الفيدرالية : 20 ترليون دوالر 
ديون الواليات : 1.2 ترليون دوالر  
ديون املناطق  : 1.8 ترليون دوالر  

الديون الشركات : 27 ترليون دوالر  
الديون العقارية : 14.5 ترليون دوالر  

ديون بطاقة االئتمان : حوالي 1 ترليون دوالر  
ديون الطالب : 1.4 ترليون دوالر  

ديون شراء السيارات: حوالي 1 ترليون دوالر  
ان حجم الديون الكلي يساوي 67.7 ترليون دوالر وهو يقترب من الناجت القومي للعالم كله
املـقدر ب70 تـرليـون دوالر وهو حـوالي 3.5 ضعف النـاجت القـومي االميـركي واكثـر من
نصف قيمة الواليـات املتحدة االميركـية املقدرة ب 133.4 ترليـون دوالر، وهذه أرقام فلكية

ال ميكن معاجلتها .
بدات يف اميـركا ظاهرة التعثـر عن تسديد القـروض من قبل الطبقة الفـقيرة التي استدانت
اكثر بكثير من قدرتهـا على السداد . نتحدث هنا عن 44 ملـيون اميركي من الطبقة الفقيرة
قـد استدانـوا ما يفـوق 10 ترليـون دوالر من البنـوك وال ميلكون امكـانية الـسداد . ان هذا

االمر بحاجة الى حل سريع الن هذه الطبقة مثقلة جدا بالديون وليس لها ما تخسره .
البنية التحتية :

تـدهورت احلالـة العامة للـبنية التحـتية يف الواليـات املتحدة االميـركية بشكـل حاد منذ 25
عاما. وكشف عن وضع البنية التحتية  من خالل بحث ومعاينة قامت بها الشركة الهندسية
األميـركية التي تضم 140000 مهـندس.ووفقا لهؤالء اخلبـراء، فثلث الطرق الرئيـسية تعتبر
يف حـالة سيئـة، حيث 10% منها جـسور)عدد اجلـسور يف الواليـات املتحدة االميـركية هو
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600.000 جسر(. وأكثر نظم مياه الشرب  تعاني من تشققات خطيرة باألنابيب. أما شبكة
الصرف الصحي واجملـاري، فليست أفضل من سـابقاتها، ممـا يؤدي إلى مخـاطر التلوث.
أن 000،14 سـد يف جميع أنـحاء البالد تـشكل خطـرا بسبب انـخفاض كبـير يف ميـزانية
الـصيانـة وجود مـدن سكنـية مخـتلفة االحـجام عنـد املصب. كمـا أن العديـد من املدارس
املتهالكة يجب ترميمهـا. و10 يف املئة منهم مت جتاوز طاقتهم االستيعابية.ان تصنيف البنية
C وهو بحاجة الى حوالي 5 ترليون دوالر ليصبح،D  التحتية للواليات املتحدة االميركية هو
وهو مبلغ خـيالي غيـر متوافـر.)مثال عن سـوء االوضاع  هـو سد أوروفـيل يف كاليفـورنيا
الذي كان بحـاجة الى 5 مليون دوالر للـصيانة لم تدفع ومع حـصول الفيضانات يف 2017
حدث انهيار يف قناة التصـريف وكلفة الصيانة اآلن 300 مليـون دوالر والسد يهدد مناطق

سكنية وقد مت اخالء 200.000 مواطن من منازلهم( .
البورصة :

ان املـؤشـر االسـاسي الـوحيـد الـذي يـتحسـن يف االقتصـاد االميـركي )بقيـة املـؤشـرات
االسـاسيـة سلبيـة( هو زيـادة قيمـة البـورصة وهـذه الزيـادة ليـست حقيقـية بل هـي زيادة

مصطنعة . ان قيمة السهم يف شركة ما يتحدد اقتصاديا عبر:
-قيمة االصـول : وهي قيمـة اصول الشـركة بـالنسبـة لسعر الـسهم. اي هل يوجـد اموال

واصول يف الشركة تغطي قيمة السهم .
-قيمـة االرباح املوزعـة لسعر الـسهم  . وهي قيمـة االرباح التي تـوزعها الشـركات حلامل

السهم .
-حصول الشـركة على عقود او اخـتراع ما يؤمل به حصـول الشركة علـى ارباح عالية يف

املستقبل .
بعيـد ازمة 2008 قامـت حكومة الـواليات املتحـدة االميركيـة بتخفيض الفـوائد البنكـية الى
حوالي 1% ممـا شجع املستثمرين علـى شراء االسهم واالستفادة مـن فرق الربح بني الربح

على السهم الذي تعطيه الشركات والفوائد النبكية لشراء السهم . 
مع تراجـع الوضع االقتصادي تـراجعت االرباح يف معظـم  الشركات وبـدات اخلسائر يف
بعـضها االخـر واصبحت سـوق االسهم مهـددة باالنـهيار. قـامت البنـوك املركـزية بـشراء
االسهـم  مما زاد الـطلب ورفعـت اسعارهـا بحيث يـحتفظ املـستثمـر بالـسهم مع خـسارة
الـشركـة طاملـا ان الزيـادة يف قيمـة السهم اكـبر من قـيمة اخلـسارة للـشركـة )هذا خالف

للقاعدة التاريخية االقتصادية ( .
ان هـذا الوضع غير قـابل لالستدامـة حيث استملكت الـبنوك املركـزية 40% من االسهم )ال
تـستطيع البنـوك املركزيـة شراء كل االسهم يف البـورصة (. هذا ادى الـى ان قيمة االسهم
االميركـية اعلى كثيرا من قيمتها احلقيقية . ان اي تراجع جدي سيؤدي الى عرض االسهم
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اتوماتيكيا )يعمل معـظم املستثمرين على البيع والشراء عـبر برامج معلوماتية( .ان االنهيار
يف البورصة القادم سيجعل من انهيار 2008 نزهة اطفال .

هنالك مستجـد قد يكون له تاثيـر مدمر يف البورصـة ) ان قسما كبيـرا من اموال صناديق
نهاية اخلـدمة يستثـمر يف البورصـة ومع زيادة السـيولة املطلـوبة للمتقـاعدين عن الـسيولة
الـداخلة الـى الصنـاديق  قد يحـتم على هـذه الصنـاديق تسيـيل جزء من اسـهمها لـتامني
الـسيولـة وهذا قـد يعطي شـرارة االنهيـار .) حسـب معظم املـراقبيـني فان اسعـار االسهم

االميركية اعلى كثيرا من سعرها الواقعي ( .
املساعدات االجتماعية :

بعيد انتهاء احلرب الـعاملية الثانيـة حدثت ثورة اقتصـادية ادت الى وفرة مالـية كبيرة قامت
على اثـرها الـواليات املـتحدة االميـركية بـزيادة املـساعـدات االجتمـاعية بـشكل كبيـر)عدد
املسـتفيدين لم يكن كبيـرا نسبيا(. ومع كل رئيس جـديد كانت هذه املـساعدات تزداد وعدد
املـستفيـدين يزداد الـى ان وصلت قـيمة املـساعـدات الى تـريليـونات الـدوالرات واصبحت
تستهـلك جزء كبيرا من املـوازنة االميركيـة وهي اصبحت جزء اساسـي من حياة الناس بل
ان بعـضها كل حيـاة الناس مـثل حياة بعـض االمهات العـازبات )40% مـن أمهات أميـركا

عازبات(. 42% من االميركيني يستفيدون من برنامج مساعدات أو أكثر .
نظام التقـاعد مهدد بـاالنهيار سـنة 2020 بسبـب تغير الظـروف بني زمن تصمـيمه والزمن
احلالي . فعندما صمم النظام كان عدد العاملني للمتقاعدين 16/1 ومتوسط االعمار55سنة
والفـائدة الـبنكيـة اكثـر من 5% . حـاليـا عدد الـعاملـني للمتقـادين 3/1 ومتـوسط االعـمار
78.8سنـة والفائدة البـنكية 1% . هنالـك خلل شاسع بني امكانـات ومتطلبات نظـام التقاعد
يـقدر بعشرات التـرليونات الغيـر متوفرة . هنـالك حاليا 52 مليـون متقاعد وال امـوال كافية
واالنهيار قـريب وقد بدأت عـدد من الواليات مبـواجهة صعوبـة يف تامني معاشـات التقاعد
مـنذ االن )الينوي- نيـوجرسي-كنتكـي(. ان قسما كبيـرا من اموال الصنـاديق تستثمر يف
البـورصة ومقـيمة بـاسعار البـورصة الـسوقي احلـالي الذي هـو اعلى كثـيرا من سعـرها

الواقعي وبالتالي عند تصحيح االسعار سيزاد العجز اكثر واكثر ويسرع االنهيار.
املستوى التعليمي :

أن املستوى التعلـيمي يف مدارس الواليات املتحدة االميركية يف تراجع مستمر ويرجع ذلك
الـى التراجع املستمر مبستوى الطالب حيث جاءت الواليات املتحدة االميركية يف املرتبة ال
28 ، متاخرة عن دول اخـرى اكثر فقرا مـثل جمهورية التـشيك وفيتنام وفقـا للترتيب الذي

اعلنته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونشرته مجلة تاميز االميركية .
كذلك هنـالك تراجع كبير ومـستمر يف مستوى اجلـامعات االميركية مـا قبل التخرج بسبب
املـستوى املتـراجع خلريجي املـدارس الثانـوية . أما يف مـرحلة الدراسـات العليا فال زالت
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جامعات الواليات املتحدة االميـركية رائدة ، ذلك بسبب االموال التي تتلقاها هذه اجلامعات
لتمويل ابحاث الطالب .وقد لوحظ انخفاض كبير لنسبة الطالب االميركيني الى االجانب يف
مرحلـة الدراسات العليـا )ال يوجد طالـب اميركي واحد يف  مـرحلة الدراسـات العليا قسم

فيزياء جامعة نيويورك( .
أن اخـطر ما يواجه الـنظام التعليمي يف الـواليات املتحدة االميـركية انه مصمـم لتامني اليد
العاملة ملرحلة الصناعة يف ستينيات القرن املاضي وليس للمرحلة احلاليةحيث 8% من اليد
العاملـة تعمل يف الـصناعـة . ان معظم العـاملني )اكثـر من 50%( يف الشـركات املتـطورة
وخاصـة املعلوماتيـة ليسوا مـولودون يف الواليـات املتحدة االميـركية وكثـير منهم يعمل يف
بلدانهـم وداخل منازلهم .وهـذه الشركـات هي احملرك االسـاسي لالقتصـاد االميركي . ان
معظم التوظيفات حـاليا هو يف قطاع اخلـدمات )عمال يف املطاعـم ومحالت التجزئه باحلد

االدنى لألجور ( .
كما ورد سابقا فان البنوك االميركية تقدم قروض وصلت الى 1.4 ترليون دوالر الى طالب

ال سوق عمل لهم وهناك ازمة يف سداد الدين .
القوة العسكرية :

منط احليـاة األميركية، الـذي جاء يف ثالثية تـوماس جيفرسـون يف وثيقة إعالن االستقالل
عام 1776، بعناصره: الولع باحليـاة، واحلرية الفردية، والسعي الدائم للسعادة. وقد ترجم
األميركيون هذه الـعناصر إلي ممارسات وأخالق قائمـة على إمتاع الذات، وهي التي قادت
إلى الثغرة احلادثة اليوم بني احتياجـات اإلمتاع الذاتي للشعب األميركي وبني قيود املوارد
املـتاحـة لتـأميـنها. وهـو ما ميكـن أن يوصف بـدقة بـأزمة اإلسـراف األميـركيـة التـي تدفع
الواليـات املتحدة دومـا إلي التطلـع خارج حدودهـا. فالتـوسع األميركي مت بـكافة الـوسائل
املشروعة وغير املشروعة يف غالبه إدراكا من زعمائهم بأن التوسع يأتي بالوفرة يف املواد،
والوفـرة بالتـالي ستوفـر ممارسـة الشعب حلـريته. شكلت سنـة 1975 آخر سنـوات تفوق
صادراته علـى مجمل وارداته. بحلول أواخر عـقد السبعينـات كان األميركـيون يف مواجهة
أزمـة اقتصـادية طـاحنة، جـاءت تعبيـراً عن ثغـرة مقيـتة بني احـتياجـات مجتـمع اإلسراف
االستهالكي ومـوارده احملدودة. وهـذا األمر طـرح أمام األميـركيني خيـارين ال ثالـث لهما،
األول: كبح جمـاح الشهوة االسـتهالكية والعـيش يف حدود املـوارد، والثاني تـوظيف القوة
األميركيـة املتضائلـة آنذاك بفعل آثـار احلرب يف فيتنـام واألزمة االقتصـادية إلجبـار باقي
العالم على التكـيف مع منط احلياة األميركيـة بتعويض النقص القـائم يف موارده . الرئيس
رونالـد ريغان، قـاد األمة األمـيركيـة إلى اخليـار الثانـي حيث الهيـمنة علـى العالم. فـالقوة
األميركية هي األداة الوحيدة لعالج ثغرة االحتياجات واملوارد. وهذا إدراك واعٍ من الرئيس
ريغـان ملفتـاح الـشخـصيـة األميـركيـة: الـرغبـة يف اإلمتـاع الـذاتي ولـيس يف احلـرمـان
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الذاتي.مثلت سنوات ريغان الرئاسية الثمانـي عصراً من الرفاهية املبتذلة واإلسراف املفرط
بفضل تخفيضات الضـرائب من جهة وزيادة اإلنفاق العسكـري من جهة أخرى. وهو األمر
الذي فـاقم عجز امليزانيـة الفيدرالية مـن متوسط 54.5 مليار دوالر إبـان سنوات سلفه إلى
متـوسط 210.6 مليـار دوالر خالل سنوات رئـاسته، فصعـد اإلنفاق الفيـدرالي إلى 1.14
تريليـون دوالر يف العام 1989 بعـد أن كان 590.9 مليـار دوالر يف العام 1980، ووصل
االعتـماد عـلى نفـط اخلارج إلـى 41% من إجـمالـي االستهالك احمللي.. ويف هـذا السـياق
أسس ريغان لثالثة أعمدة ترتكز عليها السياسة اخلارجية األميركية يف القادم من الزمان،
أولها: أن بقدرة األمـة استناداً إلى الـتقنيات احلديثـة حتقيق مناعة عـسكرية وهيمـنة كونية
طاملا سعت إلـيها. وثانيهـا أن هذه القوة العـسكرية، الـتي أطلق ريغان العنـان الستثمارات
إعادة حتـديثها، تـوفر الرد بـاالرتكاز علـى خيار تطـويع العالم بـغرض إدامة تـدفق املوارد
املاديـة املطلوبـة لنمط احليـاة االستهالكيـة للشعـب األميركي دون أدنـى تنازل. وثـالث هذه
األعمدة أنهـا مهدت لتلك احلرب الكونيـة ضد اإلرهاب التي سيطلق عنـانها بوش االبن بعد
عقدين قـادمني. أن سنوات تبـذير ريغان جـاءت بتأثيـرين قويني ومـتناقضني إزاء الـسياسة
اخلارجيـة. أولهما: ثمـة جناح معتـرف به يف أن اإلنفاق الـعسكري الـذي أطلقه الرجل بال
حـدود جاء بـانتـصار حـاسم يف احلـرب البـاردة دفع يف النهـاية بـتفكيك اإلمـبراطـورية
السـوفياتية على خلفية قنـاعة تامة بعدم جدوى املنافـسة مع اخلصم األميركي. ثانيهما: أن
االعتماد املـتصاعـد على مـوارد اخلارج، خـاصة النفـط، مهد الطـريق إلى تـورط عميق يف
العالم اإلسالمي قاد يف الـنهاية إلى حـرب كونية مفتـوحة بال نهاية يف أركـان هذا العالم.
وسيـاسات ريغـان يف دعم اإلسالميني يف أفغـانستـان يف مواجـهة االحتالل الـسوفـياتي
خالل عقـد الثمانـينات انتهت بـنظام إسالمي متـشدد انطلقت مـنه العمليات اإلرهـابية ضد
األراضـي األميركيـة يف صباح احلـادي عشر مـن سبتمبـر/أيلول. وانـتهت كذلك بـاجلنود
األميـركيني أنـفسهم هـناك بعـد عقد كـامل من خـروج السـوفيات يف مـوقف مشـابه كقوة
احـتالل ضد شعب مجزئ تـسكنه هواجس كـراهية فطـرية نحو احملـتل األجنبي. وهذه هي
نفس السيـاسات الطـائشة الـتي قادت الواليـات املتحدة إلـى جحيم اخلليج وانتهـت بكارثة
غزو العـراق يف العام 2003 على يـد بوش الثاني. أن أحـداث احلادي عشر مـن سبتمبر/
أيلول عززت قنـاعة الصقور مـن احملافظني اجلدد يف إدارة بـوش االبن بأن هيمنـة أميركية
صـريحـة يف اخلليج مـا هي إال ضـرورة أمن قـومي بـالدرجـة األولى إلدامـة منط احلـياة
األميركية يف الوطن األم. وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يف أكتوبر 2001
بقـوله: "نحن أمام خيـارين، إما أن نغيـر الطريقـة التي نعيش بهـا أو أن نغير الطـريقة التي
يعيش هؤالء اآلخـرون بها ونحن اختـرنا الطـريقة الثـانية". فالـرئيس االبن ظل مـصراً على
خفض الـضرائب وعلـى دعوة مـواطنيه لالنغـماس يف التـرف والتسـوق، وعلى عـدم إعادة
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التفكـير حـتى بـإعادة نـظام الـتجنيـد اإلجبـاري لعالج اجلهـد الهـائل الـواقع علـى أفراد
عسكـريني ال يـتجاوز عـددهم 0.5% فقط مـن تعداد الـشعب األميـركي. ومـنذ أطـلق بوش
احلرب الكـونية ضد اإلرهاب فـإن القوة العسكريـة األميركية لم حتقق أيـا من املهام املكلفة
بها. ففي أفغانستان فشلت يف القضاء على القادة الرئيسني للقاعدة أو القضاء على حركة
طالبان رغم جناحها األول والسريع يف إزاحتها عن السلطة يف كابول. بينما العراق، ورغم
إعالن الرئـيس بعد مـرور ستة أسـابيع من بدء غـزو ذلك البلد وعلـى خلفية الفتـة تزعم أن
"املهمة قد أجنز " وبـأن "العمليات القتالية الرئيسـية قد انتهت"، فإن أوضاع األمن وفوضى
عدم االستقرار السيـاسي ال تؤشر بحال علـى انتهاء املهمة . يف النهـاية يقودنا حتليل عن
أزمة العـسكرية األميـركية إلى حقـائق يرى فيها أنهـا الدروس الصحيحـة يف كل ما جرى
من أحداث وجاء مـن نتائج يف استخدام هـذه القوة العسكـرية بهذه الصـورة التي شهدها
العالم يف أعقاب احلـادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أولـى هذه احلقائق أن للحرب طبيعتها
الدائمـة والثابتـة والتي يصعب الـسيطرة عـليها أو محاولـة كبحها، فاحلـرب خليط من عدم
الـيقني الكـامل واخلطـر وهي عـالم الفـرصـة. واحلـديث عن كـون تطـورات تـقنيـة أفـرزت
احلاسـبات واإلنتـرنت وذخائـر التوجـيه الدقـيق قد أحـدثت تغيـيراً يف طبـيعة احلـرب هو
محض افتراء ودليل خـطأ تعثرت فيه رؤى ساسة وتصـورات ضباط الكبار. ويكفي يف هذا
اجملال اإلشـارة فقط إلـى ما فـرضته استخـدامات الـعبوات املـتفجرة الـبدائيـة الصنع من
خـسائر وقيود علي القوات االميركية و احلليفـة يف ميادين قتال الشرق األوسط لتؤكد على
أن احلرب تـظل اليوم، كمـا كانت دائـماً، مراوغـة وغير مـروضة، مكلفـة، صعبة الـسيطرة،
مليئـة باملفاجآت وتطرح نتائج غير متوقعة، بينما يبقي املعتوهون فقط هم من يتصورون غير
ذلك. ثاني هذه احلقائق: اجلدوى احملدودة للقوة العسكـرية، فسواء هدفت الواليات املتحدة
من وراء استخـدامهـا هذه الـقوة حتـقيق أجنـدة احلريـة يف العـالم اإلسالمي، أو إحـكام
سيطرتها عليه وإخـضاعه، فإن الثابت أن هذه القوة لم حترر شعوب الشرق األوسط الكبير
وال وضعـت قبضة الـواليات املتحـدة على طـريق الهيمنـة عليه. ويبقـى األمر املـنتظر تـورطاً

مستمراً لسنوات وعقود قادمة هناك دون نتائج حاسمة فقط بتكاليف دائمة .
ان القـوة العسكرية للواليات املتحـدة االميركية يف تراجع مستمـر بسبب احلروب املستمرة
التي تخـوضها وخـاصة حـربي افغانـستان والعـراق .هاتـان احلربـان اديتا الـى معادالت

جديدة يف الفكر االستراتيجي :
-الول مرة يف التاريخ يتحول احتالل دولة لـدولة غنية الى خسارة اقتصادية  . حيث قامت
الواليات املتحدة االميركية باحتالل بلدين غنيني افغانستان )من اغنى دول العالم باحتياطي
املعادن مبا فـيها املعادن النـادرة التي تستعمل يف صـناعة االلكتـرونيات واملصـدر الوحيد
لهـا حاليا الـصني( والعراق )من اغنـى دول العالم باخملـزون النفطى(الـى كارثة اقتـصادية
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تـصل حسب عـدد من احملللني الـى 3 ترلـيون دوالر . ممـا يضعف  اجلـدوى االقتصـادية
للجيوش الضخمـة )جرت العادة عبر الـتاريخ عند وجود ازمـة اقتصادية لـدولة ما ان تقوم

جيوشها باحتالل  دولة غنية ونهب ثرواتها فتحل ازمتها االقتصادية(.
-قدرة مجموعات صغيرة نسبيا واسلحة بدائية نسبيا الى منع اقوى قوة يف العالم واالكثر

تطورا الواليات املتحدة االميركية من حتقيق اهدافها .
هذان الـسببان يقلالن من اجلدوى االقتصـادية للجيوش الكبرى حـيث لست بحاجة الى كم
هائل من القوة الخضـاع الدول الصغرى مع قـدرة جماعات صغيـرة على منعك من حتقيك
اهدافك  وال انت بحـاجة الى هـذا الكم الخضاع الـدول الكبرى الن وجـود السالح النووي
مينعك من ربح املعـركة ان لـم يكن منعك مـن االقدام علـيها )الـصراع بني امـريكا وكـوريا
الشمـالية حيث اخللل هائل جدا بني القـوة االميركية والقوة الكوريـة الشمالية ومع ذلك فان
اميـركا حتـسب الف حسـاب قبل التصـادم العسكـري المتالك  كوريـا الشـماليـة السالح

النووي(.
جيش الـواليات املتحـدة االميركيـة اقوى جيـش يف العالـم مبيزانيـة عسكـرية تـوازي باقي
مـوازنات العـالم لم يعـد يستـطيع تبـرير هـذه امليـزانيـة لعدم قـدرته علـى اثبـات اجلدوى

االقتصادية واالمبريالية لهذه القوة .
من اهم مؤشرات تراجع القوة للواليات املتحدة االميريكية :

-تراجعت االستراجتية العسكرية من الفوز بحربني متزامنني يف مكانني مختلفني الى الفوز
بواحـدة والصمـود باخـرى الى ان يـتم االنتصـار يف االولى ثم االنـتصار يف الـثانيـة الى

االنتصار يف حرب واحدة .
-تـراجع عديـد اجليش االمـيركي الـى ما قبل احلـرب العاملـية الثـانية لعـدم وجود العـديد

املتطوع املؤهل للتعامل مع االسلحة املتطورة التي يستعملها اجليش االميركي .
بعض اخملاطر التي تهدد الواليات املتحدة االميركية :

ان الواليات املتحدة االميركية تعاني من أزمات كبرى تهدد متاسكها وهذه االزمات هي : 
-ازمة تهديد الدوالر كعملة عاملية شبه وحيدة .

-االزمة الـدميغرافيـة وهي سيطرة عـرق ما على االكـثرية يف تلـك الوالية )سيـطرة الالتيني
على الواليات اجلنوبية  –سيطـرة العرق االصفر على كاليفورنيا –سيطرة البيض االوروبيني
عـلى الشمال ( ، والسيـطرة املستقبلية لالمـريكيني من اصول التينيـة العددي على الواليات
املتحدة االمـيركية بعد 2050 )ال اعتقـد ان البيض االوروبيني سيقبلون بـاخلضوع لسيطرة

الالتينيني(.
-االزمة الدينية او املذهبية حيث السيطرة الدينية ستنتقل من البروتستانت الى الكاثوليك .

-االزمـة املاليـة حيث تتذمـر بعض الواليـات الغنية ) االسكـا  –كاليفـورنيا  –تـكساس ( من
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استعمـال مسـاهماتـها الفيـدرالية لـدعم الواليـات الفقيـرة  بينـما هي تعـاني من كثـير من
االزمات بسبب ضبط امليزانية .

-مطالبة عدد مـن الواليات باالنفصال عن الواليات املتحدة االميريكية ) االسكا – كاليفورنيا
 – تكسـاس ( .وهذة الواليـات متتلك القدرة علـى االستمرار كدول مـستقلة )كالـيفورنيا اذا

استقلت ستـصبح الدولة رقم 6 بـالناجت القومي علـى مستوى العـالم وقد قام حـاكم الوالية
بابـطال تنفيـذ القرار الفيـدرالي اخلاص بـاعتقال املهـاجرين غيـر الشرعيـني داخل الوالية،
كذلك قـيامه بـزيارة رسـمية الـى الصني وتـوقيعه اتـفاقيـات بني احلكـومة الـصينيـة ووالية

كاليفورنيا ( .
-ازمة صناديق التقاعد .

-ازمة الديون .
اخليارات االستراتيجية االميركية :

إن النخبة االميـركية تعي جـيدا تردي االوضـاع االستراتيجـية للواليـات املتحدة االميـركية
وهي جلات الى تنفـيذ دراسة الدكتوراه  لـوزير اخلارجية االسبق هنـري كيسنجر )حتى ال
تشيخ اميركا)تقول الـدراسة ان دراسة التاريخ تثبـت ان جميع االمم تصعد ثم تهبط . هذه
حقيقـة تاريخيـة ال ميكن تغييـرها . على الـواليات املتحـدة االميركـية مع بدايـة تراجعها ان
تدفع بقية العالم لـلتراجع وهذا يبقيها الـدولة االولى املسيطـرة ( وذلك باثارة االزمات حول
العالم .وقد وضعت الـواليات املتحدة االميـركية نصب عينـيها اخملاطر االستـراتيجية  التي
تواجههـا من دول كـاالحتاد االوروبـي –الصني وقـطاعـات اقتـصاديـة كالـيورو  –الـيوان –

الذهب .
- االحتاد االوروبـي : هو ثالث اقتصاد يف العالم مماثل لالقتصاد االميركي )االستثمار
احلر ،املنافسة التجارية،اليـد العاملة املؤهلة ، بنية حتتية ممتازة، هذا االحتاد يف حال كان
مستقـرا سيشـكل بديال للـشركـات لالنتقـال اليه كبـديل لعدم اسـتقرار الـواليات املـتحدة
االميركية)لقد نقلت كبـرى الشركات االميركيـة ذات املصالح حول العالم مكـاتبها الرئيسية
الى اوروبـا بحجـة الضـرائب املـنخفضـة )اقل كثيـرا من الضـرائب يف الـواليات املـتحدة
االميركية ( فلم تعد تدفع ضرائب اال الرباحها من اعمالها داخل الواليات املتحدة االميركية

وهذا ادى الى تراجع ملموس يف املداخيل للحكومة االميركية وزيادة العجز( . 
-الـصني : وهو أول اقـتصاد يف العـالم وقد يـشكل بديال للـشركـات لالنتقال الـيه كبديل

لعدم استقرار الواليات املتحدة االميركية.
لقـد نقلت معظـم الشركـات االميركيـة مصانعهـا الى الـصني خلفض الكلفـة التصنيع . ان
الصني وجوارها االقليـمي يعيش فيه نصف سكان العالم وهـي منطقة ذات معدل منو عالي

متكن الصني من استمرارها يف النمو املرتفع وزيادة الفرق بينها وبني اميركا . 
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-اليورو واليوان : يـشكالن العملتان املدعـومتان باقتصـاد ضخم  ، يعتبران مالذا امنا
لرؤوس االموال من مخاطر انهيار الدوالر .

-الــذهب : شكل الــذهب عبـر التــاريخ املالذ االمن لـرؤوس االمـوال اال انـه يصعـب نقله
وتخزيـنه بالنـسبة الـى اصحاب رؤوس االمـوال الكبيـرة. تقوم الـواليات املـتحدة االميـركية
بـالتالعب بالذهب الـورقي)عقود الذهب الـورقية ( التي تصـدرها 4 بنوك اميـركية )يقال ان
هـذه البـنوك بـاعت ذهـبا يفـوق كثيـرا الذهـب الذي تـستطيـع تسليـمه بالـتامـر مع حكـومة
الواليات املتحدة االميـركية اجلهة الوحيدة التي تدقق بحـسابات هذه البنوك فاصبح الذهب

الورقي غير امن(.
أزمات اساسية ساهمت اميركا يف نشوئها :

عملت اميركـا على زيادة القالقل حـول العالم النشـاء حالة من عـدم االستقرار فيه ، جتعل
الدوالر مع كل اخملاطـر احمليطة به )قـد تقل قيمته ولكنه سـتبقى له قيمـة ( ، اقل خطرا من
بقية العمالت يف العالم )التي قد تختفي وال تبقى لها قيمة( ، وسنذكر هنا الصراعات التي

تؤثر يف منطقتنا: 
-الربيع العربي : عـملت الواليات املتحـدة االميركية علـى التحضير للـربيع العربي الذي

يجري يف الشرق االوسط وشمال افريقيا وهذا اتاح لها بالتالي:
-التواجد على حدود االحتاد االوروبي، وأي ثورة علـى احلدود ستؤثر يف اوروبا. وهذا ما
حـصل حيث ان عـدد كبيـرا من االوروبيـني يشـاركون يف املـعارك يف مـنطقتـنا ويـعودون
وينشرون الرعب يف بلدانهم، باالضافـة الى االعداد الكبرى من النازحني الذين يؤثرون يف
احليـاة والنسـيج االجتمـاعي يف اوروبـا وتضـع اوروبا علـى شفيـر االنفجـار )اقله نهـاية

االحتاد االوروبي( .
-التواجـد على حـدود اخلليج املصـدر االساسـي للطاقـة للصني . ان ثـورة الربـيع العربي
ميكن توسعتـها الى اخلليج اذا اقـتضت املصالـح االميركية ذلـك وهذا يهدد تصـدير النفط

املستفيد االول منه الصني .
-تفكيك االحتاد االوروبي : قـامت الواليات املـتحدة االميريـكية مبحاولـة تفكيك االحتاد

االوروبي عبر اكثر من طريقة أهمها:
 •أزمة اليونان وسببـها البنوك االميركية. وهـي أول أزمة حقيقية يف االحتاد االوروبي ولوال
اصـرار املانـيا واسـتعدادهـا لدفـع ثمن استـمرار االحتـاد االوروبي خلـرجت الـيونـان من

االحتاد االوروبي وبدأ االحتاد االوروبي بالتفكك   .
 •تشجيع بريطانيا على االنفصال عن االحتاد االوروبي . 

  •تشجيع باقي الدول االوروبية على االنفصال عن االحتاد االوروبي .
•ان هـذا الوضع غيـر ثابت لالحتـاد االوروبي واحتمـال انهياره ادى الـى وضع اليورو يف
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دائـرة اخلطـر الشـديد ، وهـو يف وضع اخطـر من الـدوالر ، وبذلـك يستـمر املـستثـمرون
بـاالحتفاظ بـالدوالر بدل حتـويل اموالهم الـى اليورو العملـة االولى التـي تهدد الدوالر . ان
دخول الـيوان كعملـة من عمالت صنـدوق النقد الـدولي يحتم علـى البنوك حتـويل جزء من
احتياطياتهـا الى اليوان ، وهذا سـيتم على حساب الـدوالر او اليورو  فتتدخل امـيركا عند

البنوك املركزية وتقنعها بان يكون التغيير على حساب اليورو وليس الدوالر .
-محاصرة الـصني والعمل على تفككهـا : ان العقيدة االستراجتيـة الميركا ان الصني
هي اخلـطر االستراتيجي الميركـا وعلى اميركا العمل للقضـاء على الصني وهي تقوم بذلك

عبر:
•حصـار وعزل الـصني عن محيـطها وذلك عـبر وضع قـوة عسكـرية ضـخمة حـول الصني

)نصف القوة الـبحرية االميـركية (. زيادة املـشاكل بني الصني واجلـوار واظهار االستعداد
حلمـاية الـدول التي تتـصدى للـصني وتطـالب بـحقوقهـا التـاريخيـة مما يـشعل النـزاعات
واالحقـاد مع الصني . ووصل االمـر بهنري كـيسنجـر ان هدد الـصني بشكل غـير مبـاشر
بـتدميرها بكل االسلحـة التي متلكها اميركـا التي نعرفها والتي ال نعـرفها .العمل على دعم
اجملمـوعات االنفصـالية يف الـصني )دعم االيغور بـالتعاون مع تـركيا( كـذلك قامت امـيركا
بدعم مجموعـات انفصالية بالـسالح واملال يف بورما وهذه اجملمـوعات من اصول اسالمية
يف محاولة لتاجيج صراع اسالمـي بوذي يتحول الى صراع بني الصني والعالم االسالمي
وهـي تقوم حـاليـا باملـساعـدة يف نقل املقـاتلني االسالميـني )اجملاهـدين( الـى بورمـا والى

املناطق التي مير فيها طريق احلرير .
-التالعب بـالبورصـات : بامتالكـها قدرات مـالية ضخمـة قامت بـالتالعب بالـبورصات
حول الـعالم وكـان اخطـر هذا التـالعب يف بورصـة شنغهـاي يف الصـني يف ايلول 2015
وادت الى انهـيار االسهم بقيـمة فاقـت 7% وقد ردت الصني فـورا مبنع بنوكهـا من التعامل
باملشتقات املالية وكانت اخلسائر 4 ترليون دوالرللصني و50 ترليون دوالر للبنوك االميركية
اكبـر متعامل باملشتقات املاليـة يف العالم)ان املشتقات املالية هي الـقنبلة املوقوتة التي تهدد
مالية العالم وهي تشبه القنبلة الهيدروجينية املالية وصلت قيمتها الى 1.5 كودرليون دوالر
)1500 ترليون دوالر (حصة امريكا تفـوق 500 ترليون دوالر وهي مبعظمها مراهنات مالية
، وبعـد ازمة ايلول 2015 وملـنع انهيار املشـتقات املاليـة بعد اخلسـائر الهائلـة قام صندوق
النقد الـدولي باعتبارهـا ديون ممتازة بينـما الودائع يف اميركـا تعتبر ديون عـادية )الوديعة

يف البنوك االميركية هي عبارة عن دين على البنك وهو يستطيع العمل بها ما يشاء(.
هذه السيـاسات اخملتلفة الثارة االضطرابات على جمـيع انواعها يف كثير من مناطق العالم
احلساسـة ادت الى حدوث عدم استـقرار غير مسبـوق  )باستثناء زمـن احلروب العاملية( ،
لكنه لم يعطي النتيجة املرجوة بسبب تراجع الـواليات املتحدة االميركية بوتيرة اسرع كثيرا
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من تراجع غيرها من الدول . وضعت الواليات املتحدة االميركية امام ثالث خيارات :
-اخليـار االول )الذي أتـى بترامب كـرئيس للـواليات املتحـدة االميركيـة( يقول : حيث ان
االنهيـار حتمي فليتم الـتحكم به ولنعد سـيطرة االبيض الـبروتستنـتيني على اميـركا، وطرد
عـشرات املـاليني من الالتيـني الى بلـدانهم االصليـة )مت انشـاء معسـكرات تتـسع للماليني
بحجة انهـا مراكز ايـواء يف حال حصـول كوارث وال حتتـاج لتحويلهـا الى مراكـز اعتقال
سوى وضع رجال مسلحني علـى االبراج واملداخل.معظم هذه املعسكرات يف اجلنوب. قيام
اجليـش مبناورات اقتحام املـدن االميركية بحجـة قمع عصابات مـسلحة تسيـطر على املدن
بعد الكوارث (. انشاء جدار مينع الالتيـني من الدخول الى اميركا خلسة )بدا بناء اجلدار(
.تخفيض املسـاعدات االجتماعية ، و تاهيل العـاطلني من العمل ، واعادة اجلميع الى العمل
واالنتـاج ، واعـادة اميـركـا الـستـينيـات كـمصـنع للعـالم .يـدعم هـذا اخليــار الكنـيسـة
البروتستـنتينية )اكتسـاح ترامب الرياف البيض حـيث ممثل الكنيسة هـو املفتاح االنتخابي
االسـاسي(ومعظـم منظمـات البيض ، وجـناح اسـاسي مـن البنتـاغون )املـمول ملعـسكرات
االيواء واخملطط واملـنفذ للمنـاورات العسكريـة ، كذلك تواجـد عدد من اجلنـراالت يف طاقم

عمل الرئاسة(.
-اخليار الثاني وتدعم هذا اخليار الدولـة العميقة من احلزبني التي تعتبر مشروع ترامب
مشروع حرب اهلية لن يستطيع الفوز بها ستؤدي الى تفكك الواليات املتحدة االميركية الى
دول لن جتتمع مجـددا)يحاربـون ترامب ومـشروعه بال هـوادة بجميـع االساليب املـمكنة( .
يحـاولون التفاهم مع الصني علـى نظام عاملي جديـد متعدد االقطاب تديـره الواليات املتحدة
االميـركية ، يتم اقنـاع االقطاب به وحتصل مبـوجبه الواليات املـتحدة االميركيـة على حصة

االسد وتعطي االقطاب االقليميني توسعات نفوذ اقليمية كمكافئة.
-اخليار الثالـث ويدعمه أقلية مـن احلزبني وبعض مراكـز القوى تدعو الـى ابقاء الوضع
على حـاله وان تبقى الواليـات املتحدة االميـركية القطـب االوحد يف العالم مع عـدم املمانعة
يف استعمـال كافـة االساليـب مبا فيهـا استعمـال كل القوة العـسكريـة مبا فيهـا االسلحة

النووية لتحقيق ذلك )وقد تكلم هنري كيسنجر عن ذلك يف مقابلة متلفزة(.
ان الصـراع بني اخليـارات الثالث مـستـمر وبـعنف ويف تصـاعد مـستمـر ، وخاصـة بني
اخليـار االول والثانـي ، هذا يؤدي الـى عدم وجود رؤيـة سياسيـة استراتـيجية الميـركا بل
سيـاسات تـكتيكيـة متغيـرة حسـب الظروف . ان جـميع االطراف مـتفقة علـى  انه يجب ان
تبقـى الواليـات املتحدة االميـركية كـاقوى قـوة يف العالـم بسيطـرة عامليـة .وانه يجب اعادة

احياء البترودوالر وذلك عبر:
-عزل او خفض احلصة السوقية  للدول التي ال تبيع النفط والغاز بالدوالر االميركي .

-اعادة الفائض للدول املصدرة للنفط )موردوا البترودوالر للواليات املتحدة االميركية (عبر:
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 •انفصـال املناطـق النفطيـة عن دولها بـحيث تنخفـض قاعـدة املسـتفيديـن وبالتـالي وجود
فائض كبير يستثمر يف الـواليات املتحدة االميركية .ممكن الميـركا العمل مع هيئات املدنية
على قيام مبطالبـات بانفصال املناطق ذات الثروات النفطية والغازية عن بلدانهم وان تتحول
الـى دول مستـقلة ووتصبـح قاعدة املـستفيديـن من الثروة محـدودة وبالتـالي الفائـض كبير
يستثمـر يف اميركـا )البترودوالر(كـما يحصل حـاليا مع الـروينغا يف بـورما حيـث املنطقة
تعوم عـلى النفـط ويطالـب الروينغـا باحلصـول على االسـستقالل عن بـورما.ومبـا ان هذه
البلدان صغيرة وال تستطيع حماية نفسها فـانها ستشتري احلماية وتقدم جميع امكانياتها

يف خدمة احلامي االميركي)مثال دول اخلليج( .
 •تغيير االنظمة يف الـبلدان الصغيرة اصال واستبـدالها بانظمة ذات قـاعدة مستفيدين اقل

تقدم خدمات اقل لذيادة الفائض املستثمر يف الواليات املتحدة االميركية .
-حلل مشكلة الديون الداخليـة وضخامتها يدرس حاليا رفع احلد االدنى لالجور من
حـوالي عشرة دوالراًت يف السـاعة الى خمسـة عشر دوالرا يف الساعـة وهذا سيؤدي الى
رفـع االجور بقفـزة كبيـرة ، زيادة الكـلفة ، ارتفـاع االسعار ، زيـادة اسميـة كبـيرة للـناجت
القـومي ، انخفاض الـديون للنـاجت القومي ، ارتـفاع الدخل للـديون وازدياد قـدرة املواطنني
على تـسديد الـديون .وحيث ان هـذه الزيادة يف االجـور غير مـرتبطة بـزيادة االنتـاج فهذا
سيمـثل ضغطـا هائـال على الـدوالر وتنخفـض قيمـته .)هذه احـدى الطـرق العادة حتـريك

االقتصاد الذي يبدو انه يتجه الى الكساد واالنهيار(  .
كمـا تبني سـابقا فـان الواليـات املتحـدة االميـركيـة ال تسـتطيع الـبقاء كـالقوة
العـظمـى الــوحيـدة وتقـود العـالـم منفــردة كمـا حـصل بعــد انهيـار االحتـاد
السوفياتي السابق ، بل هـي تتارجح بني قائدة عالم متعدد االقطاب ، الى قطب
من اقطاب متعددة ، الى االختـفاء عن الساحة الدولية بسبب التناحر واحلروب
بني الـواليات )احلرب االهليـة(. كل واحدة من هذه الـسيناريوهـات ستؤدي الى
نـتاجت مختلفـة على السـاحة العـاملية، ملـا للتغيـرات يف االوضاع االميـركية من

تاثيرات يف العالم وخاصة على منطقتنا يف الشرق االوسط واخلليج. 


