دور االقتصاد األميركي في االقتصاد العالمي
شٙد اٌعاٌُ ف ٟاٌّدث اٌذي ٟأعمتيخ أذٙيا اٌؼي ا اٌتيا مث ِذا١ي اح عاٌّ١يج ِذ يا عج ٚدىيذاح الذظيام٠ج
عّالجٚ ،أدِاطاح ِٚشا واح ٌ١س ةِ ٓ١ئس اح ػخّج ةً ةي ٓ١مٚي أ٠ؼيا ،،اػيافج اٌي ٝدفع١يً ِٕؼي ٝاٌذؼي
االلذظامٚ ٞػ ٠ج أذماي اٌ ٍع ٚاٌخدِاح ٚاٌعٕاط اإلٔذاط١ج ٚاٌذدفماح االسذشّا ٠جٚ ،دفع ً١آٌ١اح ٚل ٜٛاٌ ٛق
اٌؼ ٚإٌّاف جٚ ،أ١ٙا إٌظُ اٌشّ١ٌٛج.
ٚاوب اٌفعاٌ١اح اٌ اةمج أةعام س ٛث اٌّعٍِٛاد١ج اٌذ ٟف ػخ د س١خ فعاٌ١اح اٌى١ٔٛيج ،ااطيج في١ِ ٟيامٓ٠
االدظاالح عت األٌ١اف اٌؼٛئ١ج ٚاٌفؼائ١اح ٚأذشا ةٕٛن اٌّعٍِٛاح عتي االٔذ ٔيخٚ ،أطيتغ اٌ يتك ٚاٌذويٛ
ٌّٓ ٠ع ف ٠ٚعٍُٚ ،اٌّؼظٍج ٘ ٟدما ا اٌعاٌُ ٌ١وٍك عٍ١ج اٌم ٠ج اٌى١ٔٛجٚ ،لد أداػخ اِىأ١اح اٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث
األِ ١و١ج ٚدفٛلٙا ةؤْ دى ْٛف ٟاٌّمدِج ف ٟاؽا عاٌُ طد٠د ِٚذا. ١
ٔظؼخ أِ ١وا ف ٟظً ٘ذٖ اٌظ ٚف أْ دى ْٛل ٠تج ِٓ ِٕاةع إٌفؾ اٌ ئ١ ١ج فِٕ ٟومج اٌخٍ١ض أوشي ِيٓ
أٚ ٞلخ ِؼ ،ٝدٍه إٌّاةع اٌذ ٟدٕذض ل اةج ( ِٓ )%40اإلٔذاص اٌعإٌٌٍّ ٟفؾ ٚاٌااز ٚدؼ ٞٛعٍ ٔ ٝيتج ()%62
ِٓ االػذ١اؽ ٟاٌعاٌّ.)1(ٟ
٠ييدعُ اٌّمِٛيياح اٌ يياةمج معييائُ أِ ١و١ييج هاد١ييج ِييٓ أّ٘ٙييا إٌييادض اٌميي ِٟٛاألِ ١ويي ،ٟاه د ييذؤس اٌٛال٠يياح
اٌّذؼدث األِ ١و١ج ةٕ تج ( ِٓ )%20.4اإلٔذاص اٌعاٌّٚ ،ٟدذؼىُ اٌٛال٠اح اٌّذؼيدث ةي (ِ )%25يٓ اٌذظيا ث اٌعاٌّ١يج
اسذ ١اماٚ ،دظد ٠ا ،،سٍعا ٚ ،ادِاح ،فّ١ا ةٍاخ اٌذظا ث االٌىذ ١ٔٚج األِ ١و١ج ِتٍغ (١ٍِ )950ا مٚال عياَ 2000
٘ٚيي ٟدشييىً ل اةييج (ِ )%75يٓ ػظييُ اٌذظييا ث االٌىذ ١ٔٚييج اٌعاٌّ١ييجٚ ،ةٍاييخ اٌّٛازٔييج اٌعاِييج ٌعيياَ  2000ػييٛاٌٟ
( )1.2د ٌ ْٛ١مٚال ِٕٙ ،ا (١ٍِ )380ا مٚال ٌٍّٛازٔج اٌع ى ٠ج(.)2
ٚاوتيخ إٌّ١ٙييج األِ ١و١ييج اٌّذا١ي اح اٌد١ٌٚييج ٚاٌّعيياٌُ اٌّتٍي ٛث ٌٍعٌّٛييج ،فماِييخ ةبٔشييا ادفال١ييج اٌذظييا ث
اٌؼ ث ٌدٚي أِ ١وا اٌشّاٌ١ج(ٚ )NAFTAاٌذ ٟدؼُ ةاإلػافج اٌ ٝاٌٛال٠اح اٌّذؼدث وً ِٓ وٕدا ٚاٌّى ١ه ،سيع١ا،
ٌذعظ ُ١إٌّافع ٚا٠ظام ِٕافذ د ٠ٛم١جٚ ،االسذفامث ِٓ ٚف ٛاح اٌؼظيُ اإلٔذياط ،ٟعٍي ٝاْ دٍيه االدفال١يج اٌذيٚ ٟلعيخ
عياَ  1993طيا ح ما ،عٍي ٝل١ياَ مٚي أٚ ٚةيا اٌا ة١يج ةذؤسي١س االدؼيام األٚ ٚةي ٟفي ٟعياَ ٚ ،1991دظيُ ادفال١يج
اٌذظا ث اٌؼ ث ٌدٚي أِ ١وا اٌشّاٌ١ج (ّ ٔ ْٛ١ٍِ )384.6ج ةٕادض ِؼٍي ٟاطّياٌ٠ ٟفيٛق ( )12د ٌ١ي ْٛمٚال سيٕ٠ٛا،
ػ ب اػظا اح عاَ  ،2003أِا االدؼام األٚ ٚة ٟف١ظُ (ّ ٔ ْٛ١ٍِ )372.2ج ةٕادض ِؼٍ ٟاطّاٌ٠ ٟمد ةي ()10
د ٌ ْٛ١مٚال ٌٕفس اٌعاَ(.)3
ٚأؼّخ اٌٛال٠اح اٌّذؼدث أ٠ؼا اٌيِٕ ٝوميج اٌذظيا ث اٌؼي ث ٌٍيدٚي اٌّوٍيج عٍي ٝاٌّؼي١ؾ اٌٙيام( ٞا٠تيه)
ٚاٌذ ٟدظُ اٌ ٝطأب مٚي إٌافذا ِظّٛعج آسي١اْ ِٚظّٛعيج مٚي االٚل١يأٛك ٚويً ِيٓ اٌظيٚ ٓ١اٌ١اةياْ ٚدشي،ٍٟ١
٠ٚعذت ٘ذا اٌذىذً ِٓ اوت اٌذىذاح االلذظيام٠ج اٌد١ٌٚيج ،اه ٠يذؼىُ ةي (ِ )%75يٓ سي ٚاح ِٚيٛا م اٌعياٌُ اٌّام٠يج
ٚاٌتش ٠ج ٔٚ ،تج ِّاسٍج ِٓ اٌذظا ث اٌعاٌّ١ج ،اػافج اٌ ٝعؼ٠ٛذٙا األساس١ج في ٟويً ِيٓ ِظّٛعيج اٌشّياْ ()G 8
ِٕٚظّج اٌذظا ث اٌعاٌّ١ج (.)4( )WTO
الشه اْ وً ِا ٚم ٠ئويد ِيد ٜاٌذيؤس ١اٌىت١ي ٌالذظيام األِ ١وي ٟعٍي ٝااللذظيام اٌعياٌٌّٚ ،ٟىيٓ دتميٝ
عالاح اال دتاؽ اٌو م ٞةي ٓ١م ٚاح إٌشياؽ في ٟاٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث ٚم ٚاح إٌشياؽ في ٟاٌتٍيداْ األاي  ١ٌ ٜيخ
ةاٌعالاح اٌم٠ٛج ِٓ إٌاػ١ج اٌذا ٠خ١ج ،اه اْ ة ٠وأ١ا ٚوٕدا ّ٘ا فمؾِ ،يٓ ةي ٓ١اٌتٍيداْ اٌظيٕاع١ج اٌىتي  ،ٜاٌٍذياْ
ستخ اْ م ٚث إٌشاؽ االلذظام ٞف ٟوً ِّٕٙا دذؼ ن ِيع ػ ويج م ٚث إٌشياؽ االلذظيام ٞفي ٟاٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث
األِ ١و١ج ،ةً اْ اٌ تب ف ٟأْ اٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث األِ ١و١يج سياعدح فيِٕ ٟيع ػيدٚر أىّيام عياٌّ ٟفي ٟاعمياا

) )1م.ػّد سٍّ١اْ اٌّشٛا/ٟاٌ أسّاٌ١ج األِ ١و١ج  ِٚذمتً إٌظاَ اٌعاٌّ ٟاٌظد٠د٠/ؼز ِميدَ اٌيٝ
ِيييييئدّ ِ يييييذمتً االٔيييييدِاص االلذظيييييام ٞاٌع ةييييي ٟفييييي ٟػييييي ٛاٌّذا١ييييي اح اٌد١ٌٚيييييج/ة١خ
اٌؼىّج/ةادام/2002/ص.6
) )2اٌّظد اٌ اةك ٔف ٗ /ص.8
)ٌٍّ )3ز٠د ِٓ اٌّعٍِٛاح أظ :
 طٛام واظُ اٌتى ِ/ٞظد ستك هو ٖ/ص.109 دم  ٠اٌؼاٌج االلذظام٠ج ٚاالطذّاع١ج ٌٍعاٌُ/اٌّظٍس االلذظامٚ ٞاالطذّاعِٕ/ٟظّج األُِاٌّذؼدث/2004/ص.223
) )4م .ػّد سٍّ١اْ اٌّشٛاِ/ٟظد ستك هو ٖ/ص.10

األزِج اٌّاٌ١ج ٌعاَ  ٛ٘ 1997اْ م ٚث ٔشاؽٗ ٌ ١خ ِٕاظ ث دّاِا ٌ ،د ٚاح إٌشاؽ ف ٟاٌعد٠د ِٓ اٌتٍداْ األاي ،ٜ
ٚاال ٌىأخ اٌٛال٠اح اٌّذؼدث هادٙا لد سموخ ف ٟش ن اٌ وٛم ِع ةال ٟإٌّاؽك اٌذ ٟس١و ح عٍٙ١ا األزِج(.)1
ِٚع هٌيه ،فيؤْ أ ٞأ١ٙيا ٠ؼيدر في ٟسيٛق األسي ُٙاألِ ٠ى١يج – ِيع ِيا ٍ٠ي ٟهٌيه ِيٓ ويٛم مااٍي ٟفيٟ
اٌٛال٠اح اٌّذؼدث – س١ى ٌٗ ْٛاألس اٌتاٌغ عٍ ٝةم١ج اٌعاٌُ ،فتٙذٖ اٌذؤس ١اح سٛف دّذيد اياي ِظّٛعيج لٕيٛاح ِيٓ
أّ٘ٙا اٌذظا ث اٌد١ٌٚج ،أخفاع لّ١ج اٌدٚال  ،أخفاع أسعا إٌفؾٚ ،دؤس ١اٌعد ٜٚاٌّاٌ١ج.
 التجارة الذولية :في ٟػاٌيج دعي ع اٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث ٌ ويٛم الذظيام ٞشيد٠د ،فؤٔيٗ ِيٓ اٌّئويد اْ التياي
اٌّييٛاؽٓ األِ ٠ىيي ٟاٌّ ييذٍٙه عٍيي ٝاٌ ييٍع ٚاٌخييدِاح سيي١ذ اطعِٚ ،ييٓ سييُ سييٕ١خفغ ػظييُ اٌييٛا ماح،
ٚعٕدئذ لد ٠ظً هٌه اٌ ٝػد ااذفا ػد اٌعظز اٌظاف ٟف ٟاٌذظا ث ف ٟاٌ ٍع ٚاٌخيدِاح عٍيِ ٝيد ٜعيدث
سٕٛاح٘ٚ ،ذا ٠عٕ ٟف ٟط ٘ٛث أْ اٌٛال٠اح اٌّذؼدث سذظيد اٌتواٌيج اٌي ٝةٍيداْ أاي  ٜة يتب أخفياع
ؽٍتٙا عٍِ ٝا دت١عٗ ٌٙا دٍه اٌتٍداْ (.)2
فبها لد ٌذٌه اٌذظؼ١غ أْ ٠ؼ ا ةآسا ٖ طّ١ع اٌش وا اٌذظا ٌٍٛ ٓ١٠ال٠ياح اٌّذؼيدث ةظي ٛث
دذٕاسب ِع ػظُ عالاد ُٙاٌذظا ٠ج ِعٙا ،فؤْ اٌذؤس ١اٌّتاش ٌذٌه سي١ى ْٛةياٌغ اٌشيدث عٍي ٝوٕيدا ،ػ١يز
ّ٠ىٓ أْ ٠ذ اطع إٌشاؽ االلذظام ٞفٙ١ا ةٕ تج لد دظيً اٌي )%8( ٝعٍي ٝاِذيدام عيدث سيٕٛاح ٔذ١ظيج ٌّيا
٠وي أ ِييٓ دظييؼ١غ عٍيئّ ٝييؾ اٌذظييا ث األِ ٠ىييٚ ،ٟلييد ٠ظييً األسي اٌّّاسييً ةإٌ ييتج ٌٍّى يي١ه اٌيئ ٝفييس
اٌد طج دم ٠تا ،،ػ١ز ٠ذٛلع أخفاع اطّاٌ ٟإٌادض اٌّؼٍ ٝف ٟدٍه اٌؼاٌج اٌ ٝػٛاٌٌٚ ،)%6( ٟي١س ٘يذا
ةّ ذا ا ػ١ز أْ وً ِٓ وٕدا ٚاٌّى ي١ه دظيد اٌي ٝاٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث ٚػيد٘ا (ِ )%23( ،)%32يٓ
طييام ادّٙا عٍيي ٝاٌذييٛاٌٚ ،ٟهٌييه ػ ييب أ ليياَ عيياَ ٚ ،2000سييٛف دشييٙد ةٍييداْ ٔظ ي اٌى ي ث اٌا ةييٟ
ٚوذٌه اٌتٍداْ إٌاِ١ج ف ٟأس١ا أخفاع ف ٟأطّياٌ ٟإٌيادض اٌّؼٍي٠ ٝميً عيٓ (ٚ )%2أْ وأيخ اٌذيؤس ١اح
اٌّذٛلعج عٍ ٝاأللذظاماح اٌّفذٛػج اٌظا ١ث ِشيً الذظيام ٘ئٛض وئٛضٚ ،سيٕااف ٛثٚ ،دياٛ٠اْٚٚ ،سيؾ
ٚشييي ق أ ٚةييياٌ ،يييٓ دىييي ْٛةاٌايييج اٌشيييدث عٍييي ٝطيييع١د اٌذظيييا ث اٌّتاشييي ث ،اه أْ ِعظيييُ ِعييياِاح دٍيييه
األلذظيياماح دييذُ ِييع االدؼييام األٚ ٚةييٚ ،ٟسييٛف ٠ىيي ْٛاٌذييؤس ١عٍيي ٝدظييا ث وييً ِييٓ اٌ١اةيياْٚ ،اٌٍّّىييج
اٌّذؼدثِٕٚ ،ومج اٌِ ٚ ٛ١ؼدٚما ،،اه ٌٓ ٠ذعد ٜأس دمٍ١ض إٌشاؽ االلذظام ٞفٙ١ا (ِ )%0.6يٓ اطّياٌٟ
إٌادض اٌّؼٌٍ ٟىً ِٕٙا ،فاٌتٍداْ األػيد عشي اٌذي ٟدذيؤٌ ِٕٙيا ِٕوميج اٌ١ي ٚ ٛدظيد ِيا الدذعيد ٜلّ١ذيٗ
(ِ )%2.2ييٓ اطّيياٌ ٟإٌييادض اٌّؼٍييٌٍٛ ٝال٠يياح اٌّذؼييدث ،اه دتٍييغ ٘ييذٖ إٌ ييتج ( )%2.7فيي ٟػاٌييج اٌٍّّىييج
اٌّذؼييدث )%3(ٚ ،فيي ٟػاٌييج اٌ١اةيياْ ،فييبها اسييذّ ح ػاٌييج دظييؼ١غ ّٔييؾ اٌذتييامي اٌذظييا  ٞاألِ ٠ىيي ٟعييدث
سٕٛاح ،سٛف ٠ى ْٛةّمدِ ٚعظُ اٌتٍداْ دؼاش ٝاٌ وٛم إٌاطُ عٓ ػيع اٌوٍيب األِ ٠ىي ٟعٍيِ ٝيا
دذظٗ ِٓ سٍع ٚادِاح (.)3
 انخفاض قيمة الذوالر :اها دٛلفخ ددفماح إٚك األِٛاي اٌدااٍج اٌ ٝاٌٛال٠اح اٌّذؼدث و م فعً الٔ١ٙا
سٛق األس ،ُٙفؤْ اٌيدٚال األِ ٠ىي ٟليد ٠خ ي ػيٛاٌ ٟسٍيز لّ١ذيٗ أِياَ ويً ِيٓ اٌي ٓ١اٌ١اةيأٚ ٟاٌ١ي،ٚ ٛ
ٚسٛف د عد ِعظُ األلذظاماح اٌظاعدث في ٟآسي١ا ٚأِ ٠ىيا اٌاد١ٕ١يج ةاٌ يّاع ٌعّادٙيا ةياٌذ اطع شيؤٔٙا
شؤْ اٌدٚال األِ ٠ى ،ٟاألِ اٌذ٠ ٞظعً طام ادٙا أ اض سّٕا ٚ ،ألد عٍ ٝإٌّاف ج ،اال أْ أاسيذّ ا
اٌذ اطع ف ٟلّ١ج اٌدٚال سّ١شً دؼد٠ا  ،او ١ا ،أِاَ االلذظام اٌ١اةيأ ،ٟفمّ١يج اٌي ٓ١ليد دمفيز اٌي٠ )70( ٝيٓ
ٌٍدٚال اٌٛاػيد ،األِي اٌيذ ٞسيٍ١ؼك أػي ا ا ،ةؤ ةياع اٌشي واح اٌ١اةأ١يج ،اه سيذظد ٔف يٙا ِؼيو ث اٌيٝ
دخف ١أسعا ِٕذظادٙا ف ٟأسٛاق اٌذظد.)4( ٠
ِٚشً ٘ذٖ األزِج سذظت ةٕه اٌ١اةاْ عٍ ٝاٌذداً في ٟأسيٛاق سيع اٌظي ف ٌيدعُ اٌيِٚ ،ٓ١يٓ
اٌتد ٟٙ٠أْ ٘ذٖ إٌذ١ظج لد دظً اٌ ٝػد أطتا اٌ ٍواح اٌ١اةأ١ج عٍ ٝةيد اإلطياػاح االلذظيام٠ج اٌذيٟ
٠ؼذياص اٌٙ١يا االلذظيام اٌ١اةيأ ٟػاطييج ِاسيجٚ ،عٍي ٝاٌي ُ ِيٓ أْ ِٕومييج اٌ١ي ٚ ٛسيٛف دشيٙد ػيياٛؽا،
ة تب أ ٞأخفاع ف ٟلّ١ج اٌدٚال  ،فؤْ ٚػعٙا س١ى٠ ِ ْٛؼا  ،طدا ،ةاٌّما ٔج ةٛػع اٌ١اةياْٚ ،اها لي
اٌتٕه اٌّ وز ٞاأل ٚة ٟاٌذداً ةاعذّام س١اسج ٔمد٠ج ألً دم١١دا ،،فؤْ ٘ذا ِٓ شؤٔٗ ػّا٠ج أالذظيام ِٕوميج
اٌٚ ٚ ٛ١اإلسٙاَ ف ٟدؼم١ك االسذم ا االلذظام ٞف ٟةم١ج اٌعاٌُ (.)5

(1) Martin Wolf / After Collapse, The Globalization under Constriction /
Center For International Private Enterprise / Washington DC /
2004/page 12.
2
( ) Ibid / page 13.
)3) Ibid / page 14.
)4) Ibid / page 15.
)5) Ibid / page 16.





انخفاض أسعار النفط :دذّ١ز أسٛاق إٌفؾ ةاٌذٛازْ اٌيدل١ك ،فؤسيعا ٖ دذظيٗ اٌي ٝاٌذ اطيع اٌ ي ٠ع ِيع أٞ
أخفاع ف ٟاالسذٙانٚ ،ةاٌذاٌ ٟفؤْ االٔىّام -أ ٚػذِ ٝظ م اٌذتاؽئ -في ٟااللذظيام األِ ٠ىي ٟسيٛف
٠خفغ ِٓ ؽٍب اٌٛال٠اح اٌّذؼدث عٍ ٝإٌفؾ ٠ٚؼاؾ عٍ ٝأسعا ٖ اٌعاٌّ١ج ٔؼ ٛاالٔخفياع (ِشيً اٌيٕفؾ
اٌّ ذ ٛم ف ٟعاَ  1999أوش ِٓ ٔظ اسذٙان اٌيٕفؾ في ٟاٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث) ٚةّٕ١يا ٠يئم ٞأأخفياع
أسيعا اٌييٕفؾ اٌيي ٝدخف١ي اٌؼيياٛؽ اٌذؼييخّ١ج فيي ٟطّ١يع أ طييا اٌعيياٌُ ،األِي اٌييذ ٞس ١يي ًٙعٍيي ٝةٕييه
االػذ١اؽ ٟاٌف١د اٌ ٟاألِ ٠ى ِٓ ٖ ١ ٚ ٟاٌتٕٛن اٌّ وز٠يج في ٟاٌعياٌُ اٌذعاِيً ِيع اٌذتياؽئ االلذظيام،ٞ
فؤْ أأخفاع أسعا إٌفؾ س١ؼ ةف ص إٌّ ٛف ٟاٌتٍداْ اٌّظد ث ٌّٗ٠ٚ ،شً ٘ذا األِي أّ٘١يج وت١ي ث،
ااطج ٌ ٚس١ا ،اه د اُ٘ طيام اح اٌيٕفؾ ةؼيٛاٌِ )%15( ٟيٓ ا٠ي اماح اٌؼىِٛيج ،وّيا أْ لويا اٌيٕفؾ
ٚاٌااز اٌوت١عّ٠ ٟشً ِٓ ( )%20اٌ ِٓ )%30( ٝػظُ إٌشاؽ االلذظام ٞاٌّؼٍ.)1(ٟ
دؤس ١اٌعد ٜٚاٌّاٌ١ج :آاي ٚأ٘يُ اٌمٕيٛاح األ ةيع ٠ذّشيً في ٟاٌعيد ٜٚاٌذي ٟدٕذميً ِيٓ سيٛق اٌي ٝآاي ِيٓ
أألسٛاق األس ُٙف ٟاٌعاٌُ ،فتاسذشٕا سٛق األس ُٙاٌ١اةأ١ج ،دذظٗ طّ١ع اٌت ٛطاح األاي  ٜاٌيِ ٝؼاوياث
ِا دشٙدٖ ة ٛطج ٔ ٛ٠ٛ١ن ِٓٚ ،سيُ فيؤْ ػيدٚر أ١ٙيا في ٟة ٛطيج ٔ٠ٛ١ي ٛن سي١ئم ٞاٌيِٛ ٝطيج ِيٓ
اٌذ اطع اٌؼام ف ٟأسعا األس ُٙفِ ٟعظُ ة ٛطاح اٌعاٌُ ،السّ١ا اٌت ٛطاح اٌذ ٟدذٛافيك ػ وذٙيا ِيع
ػ وج األس ُٙاألِ ٠ى١ج ِٕذ اٌذ عٕ١احٚ ،سٛف ٠ى ْٛهٌه اٌذؤس ١عّ١ما ٚ ،ؽ ً٠ٛاألِد ف ٟأسٛاق األسيُٙ
ف ٟوً ِٓ وٕدا ٚاٌٍّّىج اٌّذؼدث عٍٚ ٝطٗ اٌخظٛص ،اال أْ اٌّؼاعفاح عٍي ٝةيال ٟة ٛطياح اٌعياٌُ
سذىِ ْٛؼدٚمث ٚلظ ١ث األِد ٔ ت١ا ،،فعٍ ٝسيت ً١اٌّشياي ،وأيخ لّ١يج أسيٛاق األسي ُٙفيِٕ ٟوميج اٌ١يٚ ٛ
دّشً ٔ تج ِٓ االلذظام اٌعياٌّ ٟأطيا ِيٓ ِ ياّ٘ج سيٛق األسي ُٙاألِ ١و١يج أ ٚاٌت ٠وأ١يجٚ ،ػ١يز أْ
ِعظُ أسيِٕ ُٙوميج اٌ١ي ٚ ٛدّذٍىٙيا شي واح ال أفي ام ،فؤٔيٗ ػذيِ ٝيع افذي اع ػيدٚر د اطيع شيد٠د فيٟ
أسعا األس ُٙاألٚ ٚة١ج ٌٓ  ٠دب هٌه اال أس اِ ،ؼدٚما ،عٍ ٝاألٔفاق ةاٌّما ٔيج ةّيا سي١ذ دب عٍي ٝدؼي ن
ة ٛطج ٔ ٛ٠ٛ١ن ٔؼ ٛاٌذظؼ١غ ِيٓ آسيا عٍي ٝاٌّ يذٍٙى ٓ١في ٟاٌٛال٠ياح اٌّذؼيدث٠ٚ ،ظيدق اٌميٛي هاديٗ
عٍ ٝاٌ١اةاْ ،أِا فِ ٟعظيُ ةٍيداْ األلذظياماح اٌظياعدث ،فيؤْ أسيٛاق األسي ُٙدشيىً ٔظي١تاِ ،يٓ أطّياٌٟ
إٌادض اٌّؼٍ ٝألً ةىشِّ ِٓ ١ا ٘ ٛف ٟاٌٛال٠اح اٌّذؼدث ِٓٚ ،سُ فؤٔٗ ػذ ٝاها ػدر دظؼ١غ ٌألسيٛاق
ف ٟاٌتٍداْ ةفعً دؤس ١عدِ ٜٚا ٠شٙدٖ االلذظام األِ ١و ٟفٍٓ ٠ئم ٞهٌه ةاٌؼ  ٚث اٌ ٝأػيدار د اطيع
ػام ف ٟااللذظام اٌىٍ.)2(ٟ

)1) Ibid / page 17.
)2) Ibid / page 17.

