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 :الممخص
شيد االقتصاد االمريكي تطور واضح منذ مطمع القرف العشريف، اذ كاف 

سيما واليسير باتجاه التفوؽ عمى اقتصاديات الدوؿ الكبرى آنذاؾ  ىااقتصاد
قدمت الواليات المتحدة االمريكية قروضيا لكؿ إذ  بريطانيا والمانيا وفرنسا،

، بالمائة  7-5اطراؼ الحرب، وكانت تمؾ القروض بفائدة تراوحت مف 
، العالمية االولى وكاف عامؿ االقتصاد السبب في تاخر دخوليا الحرب

في وقت تطمب اقتصادىا الدخوؿ في الحرب لتنيي حالة المعارؾ ودخمت 
كانت نتائج الحرب في جممتيا  وما بعده، سالـالمف االستفادة الحرب، و 

تعمف اف القوة المنتصرة  في الحرب العالمية االولى ىي الواليات المتحدة 
االمريكية، لما جنتو مف ايرادات ىائمة لالقتصاد االمريكي، وبدت القوة 

 االقتصادية االمريكية متفوقة عمى اقتصاديات دوؿ العالـ.
التي جرت تسويات الالواليات المتحدة االمريكية بالحرب، شاركت نياية بعد 

التي جنت منيا ثروات تفوؽ ما كسبتو مف الحرب بؿ الزمت دوؿ بعدىا و 
لصالح الواليات المتحدة االمريكية، وكانت جممة  ياديونتسديد العالـ ب

. قسـ البحث الى : وودرو ويمسوفتطورات الحرب وتسوياتيا في ادارة 
المبحث االوؿ االقتصاد االمريكي قبؿ الحرب العالمية ثالثة مباحث: تناوؿ 

بداية  9991منذ عاـ المبحث الثاني االقتصاد االمريكي طرؽ االولى، وت
المبحث الثالث تطور االقتصاد االمريكي مف  جاءالحرب العالمية االولى، و 

 .، وختـ البحث بخاتمة وقائمة المصادر 9991الحرب العالمية لغاية 
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Abstract: 

The U.S. economy has witnessed a clear development 

since the beginning of the 20th century, as its economy 

was moving towards outperforming the economies of the 

major countries at the time, especially Britain, Germany 

and France, where the United States of America 

provided its loans to all parties of the war, and those 

loans were at interest ranged from 5-7 percent, and the 

economic factor was the reason for the delay in entering 

World War I, and entered the battles at a time when its 

economy required to enter the war to end the state of 

war, and benefit from peace and beyond, The results of 

the war as a whole declared that the victorious power of 

World War I was the United States of America, because 

of the huge revenues it earned for the American 

economy, and the American economic power seemed 

superior to the economies of the countries of the world. 

After the end of the war, the United States of America 

participated in the settlements that took place after which 

it made more wealth than it earned from the war and 

even obliged the countries of the world to pay their debts 

to the United States of America, and a number of 

developments of the war and its settlements in the 

administration of Woodrow Wilson. 

The research section to: Three investigations: the first 

research addressed the American economy before World 

War I, and the second research touched on the American 

economy since 1914 the beginning of World War I, the 

third research came the development of the American 

economy from world war until 1920, and concluded the 

research with a conclusion and list of sources 
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 المبحث االول: االقتصاد االمريكي قبل الحرب العالمية االولى:
 George )التزموا بوصية جورج واشنطف اف رؤساء الواليات المتحدة االمريكية

Washington)(9) ،حيف دعا الى تقديـ السيطرة االقتصادية عمى السيطرة السياسية والعسكرية
ىو المحرؾ األساسي الممؼ االقتصادي  االخيرتيف، وجعموا  تأثيرلما ليا مف اثر يفوؽ 

فعمى سبيؿ المثاؿ يؤكد المؤرخ)  ،لمسياسة الخارجية آنذاؾ، وتضاربت اآلراء بيذا الخصوص
: اف السياسة االمريكية انما ىي قائمة عمى المصالح Charles A. Berd) (9)تشارلس بيرد

انما وضع مف اشخاص يمثموف االمريكية االقتصادية ويرى اف دستور الواليات المتحدة 
، وبذلؾ فيو ينفي صفة الديمقراطية عف الدستور نفيا (3)االىتمامات االقتصادية في المجتمع

اف "االمريكييف ينظروف الى الحكـ بعيف االنساف وفي مكاف اخر يحذرنا مف االعتقاد :ب ،قاطعا
ازاء العالـ كانت تضع  االمريكية. الحقيقة اف سياسة الواليات المتحدة (1)(( االقتصادي وحدىا

 السيطرة االقتصادية ىدفا تسعى لموصوؿ اليو واف لـز االمر استخداـ القوة العسكرية.
 نياء مراكز القوى في العالـ،إعمى  الواليات المتحدة االمريكيةعممت  9911منذ عاـ 

ف تكوف إمبراطورية، وبنيت ىذه اإلمبراطورية أأمريكا  مستقبؿف إتماشيًا مع مقولة وذلؾ 
 منذ ،(5)دعـ سياسي وعسكري عند الحاجةإلى نتشر في العالـ مستندًا ذي ابرأسمالية الدوالر ال

( وعاموديًا )إقتصاديًا، سيآسيا، أقميمياً فقيًا )أاؾ بدأت خطوات التوسع األمريكي تتسارع ذ
بريطانيا بجدارة لتصبح األمة الصناعية  بذلؾ تخطت الواليات المتحدة االمريكيةو ،(6)عسكريًا(

، 9911بحموؿ عاـ  بالمائة 31الكبرى في العالـ، إذ وصؿ نصيبيا مف اإلنتاج العالمي إلى
لى   .(7) بالمائة35وا 

المناطؽ اليامة لصيد األسماؾ وذلؾ بسبب كثرة الخمجاف تعد السواحؿ األمريكية مف 
السيما في لويزيانا ومسسبى والباما و البرؾ الداخمية واالنيار  كثرة، و سواحؿواتساع منطقة ال

مميوف دوالر سنويا لمدخؿ القومي في جنوب الواليات المتحدة  51وتضيؼ االسماؾ حوالي 
الغابات مصدرًا اقتصاديًا ىامًا في جنوب  دتع .  فضاًل عف ذلؾ(8) 9999في عاـ االمريكية

، الجنوب االمريكي، وتغطي الغابات حوالي نصؼ مساحة االمريكية الواليات المتحدة
مف حيث التربة والمناخ عمى جودة األخشاب، ويعتمد  جنوب االمريكيظروؼ ال توساعد

وتقـو عمى  يكيةعمى تقطيع األخشاب عدد كبير مف سكاف جنوب الواليات المتحدة االمر 
 االمريكية بدت الواليات المتحدة 9999، وفي نياية (9)األخشاب صناعات مثؿ االثاث والورؽ
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أكبر دولة زراعية في العالـ. فيي األولى في انتاج القمح والقطف والتبغ والذرة ومف أغنى دوؿ 
 .(91)العالـ بالمواشي والمحوـ

لممشاريع االقتصادية وتشجيع ما ساد ما يعرؼ السياسة الداعمة  9999عاـ في 
 C.Knox والى ذلؾ اشار وزير الخارجية االمريكي ( 99)يعرؼ بػ )دبموماسية الدوالر(

Phlander (99)   اصبحت الدبموماسية في ىذه االياـ تعمؿ مف اجؿ التجارة ، واف  …“بقولو
قطارىا ، وبتوسع وزارات الخارجية في العالـ ىي اجيزة قوية تعمؿ مف اجؿ تطور التجارة في ا

التجارة االمريكية مف الميـ اف يكوف لممشاريع االستثمارية لممواطنيف االمريكاف دعـ فعاؿ 
ولمعرفة مدى التغير االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية ، (93) ومتساوي مف حكوماتيـ"

 إذ( 9993قياسًا في الدخؿ القومي، فقد تخطى عدة مراحؿ وأىـ المراحؿ ىي بعد عاـ )
حينذاؾ، حصمت ضرائب الدخؿ عمى األىمية النسبية الكبرى مف إجمالي اإليرادات الضريبية 

مقارنة بما سبقيا مف االعواـ إذ كاف ىذه االيرادات اىمية لالقتصاد االمريكي، وشكمت 
، وفي بداية القرف العشريف بدأت المناصفة أو التغمب  (91) الضرائب الغير مباشرةاالعتماد 

(، 9993) عاـائب المباشرة ولكف باالعتماد عمى الضرائب عمى الممكية إلى أف وصمت للمضر 
(، إذ 9أصبحت نسبة الضرائب عمى الدخؿ ىي أعمى نسبة، كما يالحظ في الجدوؿ رقـ )إذ 

ما قبؿ الحرب العالمية األولى، قياسًا إلى الناتج  مدةبدأت أىمية ىيكؿ االقتصاد يتغير عف 
ىيكؿ االيرادات ( 9.جدوؿ رقـ )(95)(Gross National Product) القومي اإلجمالي

لممدة  المختارة العواـيبيف تطور ىيكؿ االيرادات الحكومية وأىميتو النسبية لبعض االحكومية 
 96قبؿ الحرب العالمية وبعدىا( مدة( )حيث يبيف تغير االيرادات ال9911-9991)

 السنة
ضريبة الدخؿ 
الشخصي % 

 ورسـو الوفاة

ضريبة 
األرباح 

 والشركات %

ضرائب اإلنتاج 
والمبيعات + 
ضرائب عمى 

 االستيالؾ %

ضرائب 
عمى 

 الممكية %

النسبة 
 اإلجمالية %

9911 1.1 1.1 59.1 19.1 911 
9919 1.3 1.1 19.5 51.9 911 
9993 35 9.5 99.9 33.6 911 
9991 37.5 91.5 91.7 39.3 911 
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أف زيادة حصة ضريبة الدخؿ تعكس التغيرات مف خالؿ مالحظة الجدوؿ يالحظ 
الييكمية في تمؾ االقتصادات، كما أنيا تعكس الميوؿ واالتجاىات السياسية نحو إعادة التوزيع 

فمف  ،نصؼ الثاني مف القرف العشريفالعقديف االوؿ والثاني مف القرف العشريف والتي ميزت 
يكؿ الضريبي، فبعد أف كاف يعتمد ( يتبيف لنا مدى تطور الي9خالؿ مالحظة جدوؿ رقـ )

وبصورة كبيرة عمى ضرائب اإلنتاج واالسػتيالؾ )أي الضرائب الغير مباشرة(، وعمى ضرائب 
( مف إجمالي الضرائب وىي تمثؿ الضرائب بالمائة19الممكية والتي تشكؿ لوحدىا نحػو )

ريبة األرباح ، أما الضرائب عمى الدخؿ الشخصي ورسوـ الوفاة وض (97) المباشرة مف جية
وضريبة الشركات جميعيا ال تمثؿ أي نسبة مف إجمالي الضرائب، ولكف بعد االنتقاؿ الكبير 

( منح الكونغرس وحسب التعديؿ السادس عشر 9993شباط 95( وبالتحديد يـو )9993لعاـ )
لدستور الواليات المتحدة األمريكية سمطة فرض ضرائب عامة عمى الدخؿ، دوف اشتراط 

 .(98)عمى الواليات المختمفة وحسب تعداد كؿ منياتوزيعيا 
، وعمى الرغـ مف  بالمائة 31أرتفع االنتاج الزراعي االجمالي  9991عاـ في 

االرتفاع الكبير في االنتاج والتقدـ العممي المستخدـ بالزراعة، أال إف أحواؿ الريؼ لـ تكف 
أسعار الحاصالت  انخفاضساعد وفرة االنتاج عمى إذ أفضؿ مف أحواؿ الحضر الصناعي، 

السوؽ المحمية مما أدى إلى حقيقتيف األولى: ىجرة سكاف الريؼ إلى  إلشباعالزراعية نتيجة 
عاـ  بالمائة 11إلى  9911عاـ  بالمائة65المدف الصناعية، إذ أنخفض سكاف الريؼ مف 

ذلؾ أحد  وشكؿ،أما الحقيقة الثانية: العمؿ عمى زيادة الصادرات مف السمع الزراعية 9991
. أف  شركة مزارعي الغرب (99)بالتوسع االستعماري الواليات المتحدة االمريكية اىتماـعوامؿ 
عف مصيرىا مما سمح  اً كانت أقؿ رض (New Western Farmers Company)الجديدة

كاف الغرب األمريكي مصدر لممنتجات الزراعية و بو دورىا في ديناميكية االقتصاد األمريكي 
ا زاد في سرعة تطور الزراعة ونموىا ىو أف اإلنساف األمريكي قد عرؼ كيؼ بتفوؽ. ومم

العديد حمت اآلالت الميكانيكية محؿ االنساف في  إذيضع العمـ والتقنية في خدمة الزراعة. 
 .(91)مف العمميات الزراعية

ثورة صناعية عظمى لـ يسبؽ  9991عاـ في االمريكية لقد شيدت الواليات المتحدة 
ليا مثيؿ في التاريخ مف الضخامة، وساىمت بالنصيب األكبر في تحديد وضع الواليات 

الصناعة ىذا المركز المتقدـ منذ مطمع القرف العشريف، إذ  وشغمتالدولي، االمريكية المتحدة 
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يالحظ في ىذا  فاقت قيمة اإلنتاج الصناعي ضعفي قيمة اإلنتاج الزراعي، ومف أبرز ما
عمى الدوؿ الصناعية األخرى، وتجاوزت المركز الرابع االمريكية المجاؿ تقدـ الواليات المتحدة 

إذ بمغ االنتاج الصناعي ضعؼ انتاج بريطانيا  9991ثـ قفزت إلى المركز األوؿ عاـ 
 .(99)ونصؼ أنتاج أوربا بأكمميا

داية عمى اساس التنظيـ العممي امتازت الصناعة االمريكية  بانيا كانت تقوـ منذ الب
 ،(99)ماؿسأالدقيؽ واالنتاج الغزير نظرا التساع السوؽ األمريكية ،ىذه العوامؿ مع توافر الر 

واأليدي العاممة الخبيرة أوجدت  في البالد ثورة صناعية قوية فتدفقت السمع والحاجيات الى 
االسواؽ بغزارة وحؿ المصنع نيائيا محؿ الحرؼ الصغيرة ولـ تعد العائالت في الريؼ تصنع 

تعد  البس او ادوات منزلية كما كانت تفعؿ في فترة االكتفاء الذاتيممما تحتاجو مف  ءشياي 
ناعة الركيزة الثانية لالقتصاد األمريكي ، ولـ يكف توجو الواليات المتحدة االمريكية نحو الص

نما يرجع إلى أياـ االستعمار البريطاني ، إال انو شيد تطورًا  الصناعة والتصنيع حديث العيد وا 
مة مف ممموسًا في العقد التاسع مف القرف الثامف عشر والسيما في الواليات الشمالية ،نتيجة جم

العوامؿ ، منيا أف اغمب مياجري ىذه الواليات مف الدوؿ األوربية التي ظيرت فييا الصناعة 
والسيما مف بريطانيا التي شيدت انطالؽ الثورة الصناعية فييا منذ النصؼ الثاني لمقرف 

المرتفعة احد عوامؿ التطور الصناعي االمريكي اذ الرسوـ الكمركية  وتعتبر ،(93)الثامف عشر
بقصد تغطية نفقات الحرب  9991الحرب العالمية االولى رضت ضرائب مرتفعة منذ بدء ف

نما  واستمرت  وظمت قائمة لمدة طويمة بسبب تمسؾ رجاؿ الصناعة ليس في الشماؿ فقط وا 
في جميع أنحاء البالد بيا وقد لعبت ىذه الحماية دورا أساسيا في تطور الصناعة االمريكية 

 .(91)9991زاحمة الصناعات األوربية واستمرت ىذه السياسة الىوساعدىا عمى تفادي م
توجو في اسموب العمؿ يجعؿ العامؿ وصاحب الواليات االقتصادي سجؿ تاريخ اف 

شركة ىنري فورد )صناعة السيارات( عمى بو قامت  ىذا ماالعمؿ عمى مستوى واحد تقريبًا، و 
لعمالو اجرا يوميا مقداره   9991عاـ في قدـ فورد إذ  استخدامو ألساليب االنتاج الجماعي ،

دوالر وقاـ بتخفيض ساعات العمؿ  9.1خمسة دوالرات عندما كاف متوسط االجر الوطني 
اليومية مف تسع الى ثماني ساعات اذ كانت النتائج مذىمة اذ خفض االنتاج الجماعي اسعار 

االستثمار يتجو نحو ) كاف الكـ اليائؿ مف و .  (95)دوالر 351دوالر الى 851السيارات مف 
 ،(96)جنوب ( متمركزًا في الصناعات القائمة عمى الموارد الطبيعية والبنية األساسية –شماؿ 
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ليست مجرد سيطرة لمواليات المتحدة االمريكية  أف السيطرة الرأسمالية العالمية
فذه تكنولوجية مخصصة لصنع اآلالت والمنتجات وتوزيعيا والسيطرة عمى أسواؽ البيع ومنا

نما ىي أيضًا سيطرة تكنولوجية معنية بصنع مجموعة و  حسبفعبر الشركات متعددة الجنسية  ا 
عادة إنتاج-مف القيـ، التي تجعؿ مف إنتاج  رأس الماؿ محورًا الىتماميا ومف ثـ يصبح  -وا 

وقبؿ بداية ،(97)أىـ ما في توحيد سوؽ التكنولوجيا ىو توحيد سوؽ األفكار والقيـ والثقافات
عمى نسبة قدرىا االمريكية سيطرت االقتصادات الرأسمالية  9991 عاـالحرب العالمية االولى 

 .(98)مف مساحة العالـ  بالمائة 91
قد اصبحت اوؿ بمد مصدر لرؤوس االمواؿ ،  وعميو فأف الواليات المتحدة االمريكية

وفرنسا في اصدار السندات االجنبية ، ولكنيا استطاعت في النياية مف اف  بريطانيااذ سبقتيا 
، (99)عمى االسواؽ والمواد االولية سيطرةتسيطر عمى منطقتي اوربا وامريكا الجنوبية عبر ال

وتأتي اوربا في المرتبة الثانية بعد امريكا الجنوبية في توظيؼ االمواؿ االمريكية حيث بمغ 
 .(31)ي اثناف واربعوف مميار دوالرمجموع االمواؿ حوال

بيف بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة يوضح تقمص التجارة العالمية  39(9الجدوؿ رقـ )
 االمريكية.

 السنة
قيمة التجارة 
العالمية بمميارات 

 الدوالرات
 المانيا فرنسا بريطانيا

 الواليات المتحدة
 االمريكية

 بقية العالـ

9811 3 39 % 91 % - 8 % - 
9993 11 97 % 7 % 99 % 99 % 53 % 

 المبحث الثاني: االقتصاد االمريكي في الحرب العالمية االولى:
لقد استدعت ظروؼ الحرب العالمية االولى التصدير عمى نطاؽ واسع، اذ كانت 
الحرب فرصة ثمينة بالنسبة لالمريكاف لتحقيؽ المزيد مف التراكـ المالي، واستغالؿ ضعؼ 

والفرنسييف، الذيف بفضؿ حاجتيـ لممزيد مف المنتجات االمريكية،  لبريطانييفحمفائيا ا
استطاعت الواليات المتحدة األمريكية مف تحقيؽ قفزة في تطورىا االقتصادي، ومف مركز 
المدينيف تحوؿ االمريكاف الى مركز الدائنيف، واصبحت نيويورؾ مركزًا ماليًا جديدًا لمعالـ 

 .(39)حقيقة ثابتة بريطانياالمتحدة األمريكية عمى واصبح تفوؽ الواليات 
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تعيش مرحمة االمريكية حينما اندلعت الحرب العالمية االولى كانت الواليات المتحدة 
انتقالية ففي الوقت الذي كانت فيو الدولة الصناعية االولى في العالـ فقد تحولت الى دولة 

، وعالوة (31)ازمة اقتصادية قبؿ  الحرب ، ومع ذاؾ كانت تعاني مف(33)مدينو لمدوؿ االوربية
عمى ذلؾ كمو ادى اكتماؿ توسعيا القاري وامتالكيا لمساحات جغرافية واسعة تطؿ عمى 
المحيطيف اليادي واالطمسي مع افتتاح قناة بنما ادى ذلؾ كمو الى عممية البحث عف النفوذ 

ذلؾ مع تجدد محاوالت التوسع  ال سيما في اسيا وافريقيا وتزامفو في مناطؽ التنافس التقميدية 
االوربي ليس في تمؾ المناطؽ حسب وانما في نصؼ الكرة الغربي ايضًا مع بقاء اتجاه قوي 

 .(35)يدعو الى العزلة والتشبث بيا داخؿ الواليات المتحدة االمريكية
اخذت تسمؼ دوؿ  كاف لمتدخؿ االمريكي فوائد مالية، الف الواليات المتحدة االمريكية

 سيما مف السالح الذي تبيعو الواليات المتحدةوال - الوفاؽ لتستطيع دفع ثمف مشترياتيا
اذ رفضت المصارؼ االىمية االمريكية اقراض دوؿ الحمفاء، فقامت الحكومة  -االمريكية

 .(36)االمريكية بطرح االكتتاب العاـ لممواطنيف، لجمع االمواؿ لدوؿ الحمفاء
نصؼ الذىب العالمي  ء لمواليات المتحدة االمريكيةجمبت الحرب العالمية، الثرا

مميارات دوالر الى الحكومات  91واصبحت دائنة لباقي العالـ. اذ اقرضت خالؿ الحرب 
سيما في امريكا  وال مميارات دوالر في الخارج، 8الشريكة، واستثمر االفراد االميركيوف 

ماؿ االقتصاد االوربي، وىذا يشير 9991ى عاـ الجنوبية، وكاف يسيطر عمى ىذه المنطقة حت
 .(37) االمريكيةالى انتقاؿ مركز ثقؿ االقتصاد العالـ مف اوربا الى الواليات المتحدة 

وداللة عمى ىذا االزدىار وتضاعؼ ابرزت الحرب عظمة لالقتصاد االمريكي، 
واوربا  االمريكيةالثروات لدى االمريكييف، اذ تضاعؼ التبادؿ التجاري بيف الواليات المتحدة 

، وباتت الصناعات االمريكية  لصالح الواليات المتحدة 9996-9991 مدةلم ضعاؼبأربعة ا
طاقاتيا، لسد العجز والفراغ الذي خمفو تدمير المصانع في اوربا،  بأقصىاالمريكية تعمؿ 

ستفاد ا إذوالزيادة المضطردة عمى طمب السالح والمواد الغذائية لسد حاجات جبيات القتاؿ، 
مف ىذا الوضع لدرجة كبيرة ايضا االسطوؿ االمريكي الذي زاد بصورة سريعة مف قدرتو عمى 
النقؿ ومف عدد سفنو التجارية، فضاًل عف تحوؿ الواليات المتحدة االمريكية الى المصدر 

بؿ بدت  ،االمريكيةاالساس في تمويؿ الدوؿ المتحاربة واصبحت اوربا مدينو لمواليات المتحدة 
، فتجارة الواليات المتحدة (38)ربا اسيرة لقوة لـ تدخؿ بحساباتيا "الواليات المتحدة االمريكية" او 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)3357 ) 
 

 9995 عاـ(وفي 891861937) 9991) دوؿ الوفاؽ (مع دوؿ الحمفاء االمريكية
) (  بينما كانت التجارة مع دوؿ المحور 3991181517)9996 عاـ (اما 9999717193)

 عاـ( اما 99878953)9995 عاـ( وفي 969989775)9991 عاـفي دوؿ الوسط ( 
9996(9959653) (39). 

، وكانت رؤيتيا اف الحرب االمريكية كانت الحرب اكبر مكسب لمواليات المتحدة
اذ جنت الواليات المتحدة ، (11)لمصمحتيا لكونيا تضعؼ الكيانات االوربية اقتصاديا وعسكريا

أرباحا عمى حساب الحرب الدائرة لـ يعرفيا  9998 -9991بيف عامي أثناء المدة  االمريكية
( 338ففي الوقت الذي قدرت أضرار الحرب بالنسبة لجميع لبمداف بحوالي ) ،التاريخ مف قبؿ

( 97مميار دوالر، بمغت صافي أرباح االحتكارات األمريكية خالؿ المدة نفسيا أكثر مف )
استقرضتيا منيا مجموع المبالغ التي ( مميار دوالر أخرى ىي 91مميار دوالر فضاًل عف )

 .(19) ( مميوف دوالر511الدوؿ األوربية بمغت فوائدىا السنوية فقط حوالي )
انبثاؽ صناعة جديدة فبعد الحرب العالمية األولى ارتقت  مدةشيدت تمؾ الكما  

في  موقعا ميما في ىذا المجاؿ، وبعد توقؼ االستديوىات الكبرى الواليات المتحدة االمريكية
بالسوؽ الدولية  عف إنتاج األفالـ، انفردت الواليات المتحدة االمريكية 9991أوروبا بعد عاـ 

 .(19)التي ازداد الطمب العالمي فييا عمى األفالـ
بميوف  7.9الى9.1مف  9999-9991ازدادت الصادرات األمريكية خالؿ المدة 

قد حققت  يات المتحدة االمريكيةدوالر كما أف احتكارات الشركات الرأسمالية في داخؿ الوال
بميوف  33.6وقدر صافي أرباح االحتكارات بحوالي تعداد االعواـ خالؿ  كثيرةمكاسب 

  .(13)دوالر
اف الجانب االنتاج لالقتصاد االمريكي استفاد مف تبعات الحرب عمى الدوؿ، اذ 

يكية، وقد سجمت زيادة االيدي العاممة مف المناطؽ الساخنة الى الواليات المتحدة االمر  تىاجر 
الحرب العالمية اثناء في السنوات االولى لميجرة، ويالحظ كذلؾ ارتفاع اعداد المياجريف 

عمؿ معظـ المياجريف االوائؿ كبائعيف متجوليف، كما عمؿ البعض االخر  االولى بشكؿ كبير،
 . (15)دوالرات يوميًا عمؿ ثماف ساعات( 5لمسيارات )مقابؿ  (11)منيـ مع شركة فورد موتور

في عدـ اعالف الحرب ضد الدولة العثمانية،  ة األمريكي الواليات المتحدة اف موقؼ
حققت مف وراء  إذ ،الشرؽ االوسطلدى شعوب  الواليات المتحدة االمريكيةزاد مف مكانة 
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وقد يكوف ىو السبب الذي جعؿ االوساط ظيرت اثارىا بعد الحرب،  ةر كثيموقفيا ىذا مكاسب 
االربعة عشر بنظر الرضا واالرتياح،  (16)مسفيالسياسية والشعبية تنظر إلى مبادئ الرئيس و 

 ىي المنقذ مف االستعمار االوربي.  وعمى اف الواليات المتحدة االمريكية
حاسـ، لكف ليا شاف كبرى اف تخرج بعد الحرب دولة  االمريكية در لمواليات المتحدةق  

مصالحيا مع االقتصاد لذا كانت نزعت العزلة ىي السائدة، ومعيا النزعة الى الحماية 
اذ  ،(17)الجمركية لتأميف مصالحيا الصناعية، اذ اف االقتصاد االميركي كاف في قمة تألقو

اصبح لمواليات المتحدة االميركية سيادة العالـ االقتصادي بعد الحرب، وكانت شديدة الحرص 
أنيكت الحرب الدوؿ المنتصرة كما أنيكت الخاسرة، اذ  ،(18)ى اف ال تفمت منيا ىذه الفرصةعم

شكمت المدة الالحقة لمحرب تغيرات كمية في مبدأ توازف القوى العالمية، الذي انعكس بوضوح 
في مؤتمر الصمح، الذي تجسد بظيور الواليات المتحدة األمريكية، ودورىا في المؤتمر في 

في قمب موازيف  ، وبرز دور الواليات المتحدة االمريكيةوتشكيؿ عصبة األمـوضع أسسو 
لقد تنبيت تمؾ القوى الى احتمالية ظيور قوة جديدة تمتمؾ مقومات  ،(19)الحرب لصالحيـ

الزعامة العالمية االقتصادية والبشرية، تضمف ليا السيطرة السياسية والزعامة في الوقت 
 . (51)ذاتو

التي جنت اكبر الفوائد مف قياـ الحرب، اذ كانت ترى  تحدة االمريكيةبدت الواليات الم
اف مف مصمحتيا اف يدب الوىف والضعؼ عسكريا واقتصاديا في كيانات الدوؿ االوربية 

الوقوؼ ضد الواليات المتحدة االمريكية والتصدي  بإمكانياالمتحاربة والمنافسة ليا، التي كاف 
 .(59)والييمنة السياسية واالقتصادية في شتى انحاء العالـ لمخططاتيا الرامية الى التوسع

اف الخسائر المالية لبريطانيا كانت اكثر وقعا مف خسائرىا المادية فبعد اف كانت لندف 
تشكؿ مصرؼ لمعالـ ومركزًا لالستثمار العالمي، اصبحت تعاني مف خسائر مادية جسيمة، 

امتيا المالية ، واصبحت الواليات المتحدة مع فقدانيا اكبر دائنييا، فخسرت بريطانيا زع
وؿ ستريت محؿ لندف فغدا المركز الرئيسي داالمريكية المقرض الرئيسي االوؿ ، واحتمت ال

والسيما انيا خرجت مف الحرب وىي مثقمة بديوف ضخمة مف الواليات ، (59)المالي في العالـ
،اما عمى الصعيد الصناعي فقد مميوف جنيو استرليني  855المتحدة األمريكية قاربت حوالي 

والياباف، وبفعؿ ابتعادىما عف  شيد الوضع بعد الحرب ظيور الواليات المتحدة االمريكية
مسرح الصراعات تمكنتا مف مواكبة التطورات الصناعية، لتكونا فيما بعد منافسا قويا لمصناعة 
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الوضع السياسي الذي افرزتو ، كما إّف (53)البريطانية في العالـ ، بؿ وحتى في مستعمراتيا
قد اوجد نمطا جديدا لالقتصاد االوربي، تجسد في غياب االسواؽ األلمانية  (51)فرساي

في امريكا الالتينية  ألسواقياوالروسية عف استقباؿ المنتجات البريطانية مف جية، وخسارتيا 
 .(55)رىوالياباف مف جية اخ واسيا ، بفعؿ منافسييا الواليات المتحدة االمريكية

فضاًل عف ذلؾ كاف مف نتائج الحرب العالمية االولى اف طرأ تغيير خطير عمى 
في ىذا المجاؿ  انفردت الواليات المتحدة االمريكية إذميزاف القوى االقتصادية العالمية، 

ففي الوقت الذي كانت الحرب تقتؿ مالييف االوربييف وتدمر ، واصبحت اقوى قوة اقتصادية
في مأمف مف ذلؾ، وبعد الحرب اصبحت المصدر الوحيد  ت ىيمصانع كاناالؼ البيوت وال

 . (56)الحرب ما دمرتوالدوؿ في الحصوؿ عمى البضائع واعمار  تمؾالذي اعتمدت عميو 
بكؿ الجوانب االمريكية عمى الرغـ مف االنتصار الذي تحقؽ لمواليات المتحدة 

نب الميداف الدولي في المجاؿ السياسي االقتصادية والسياسية والعسكرية، اال انيا فضمت تج
واتجيت نحو الشػؤوف االقتصادية التي شيدت اىتماما متزايدا خالؿ فتػرة ما بػعد الحرب حتى 
اصبح رجاؿ الماؿ واالقتصاد يسيطروف عمى المجتمع االمريكي، واالبتعاد عف كؿ ما ىو 

ركة في االعباء االقتصادية خارجي والعودة الى السياسة القومية طمبًا لالبتعاد عف المشا
والعسكرية لمعالقات االوربية التي ليست ليا مصمحة فييا مستعيضة عنيا بنشاطيا 

وتـ اصدار  ، (57)االقتصادي في مناطؽ نفوذىا التقميدية والسيما في دوؿ نصؼ الكرة الغربي
الذي تـ  ،(58) (Smot-Hartly-ىارتمي -مركية الشيير بقانوف )سموتكقانوف الرسوـ ال

مركية عالية عمى واردات الدوؿ االوربية التي كانت تعتمد عمى االسواؽ كبموجبو فرض رسـو 
وطالما كانت الحرب لمصمحة االقتصاد االمريكي، استوجبت مصالح الواليات  ،(59)االمريكية

باالبتعاد عف  (61) ( Monroe Doctrine)طويمة بمبدا مونرو مدةالتمسؾ ل المتحدة االمريكية
سيما المشاكؿ االوربية التي كانت تدور بيف وال مشاكؿ الجانب الشرقي مف الكرة االرضية، 

عمالقة كبار اعطاىا سمعة احسف بكثير مف سمعة دوؿ وسط وغربي اوربا التي تدىورت 
في المجاؿ االقتصادي تممؾ نصؼ .وبدت (69)سمعتيا االستعمارية اماـ شعوب العالـ

 .(69)ناعية العالميةالمنتجات الص
 االقتصاد االمريكي بعد الحرب العالمية االولى لث:المبحث الثا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)3361 ) 
 

 لقد كاف مف ابرز نتائج الحرب العالمية االولى عمى سياسة الواليات المتحدة االمريكية
االعالف عف رغبتيا في عدـ المشاركة في عصبة االمـ التي كانت تخطط ليا سابقًا بغية 

السياسية واالقتصادية عبرىا سواء اكاف ذلؾ بالحصوؿ عمى مناطؽ انتدابية اـ تحقيؽ غاياتيا 
عف طريؽ تعميـ سياسة تشابو سياسة الباب المفتوح لتكوف النتيجة المتوخاة ىي العودة الى 
السياسة القومية طمبًا لالبتعاد عف المشاركة في االعباء االقتصادية والعسكرية لمعالقات 

ليا مصمحة فييا مستعيضة عنيا بنشاطيا االقتصادي في مناطؽ نفوذىا  االوربية التي ليست
 .  (63)التقميدية والسيما في دوؿ نصؼ الكرة الغربي

مف اجؿ وضع االفكار الولسنية موضع التطبيؽ، أكدت الواليات المتحدة األمريكية 
الحواجز الباب المفتوح ومنع تقسيـ العالـ لمناطؽ نفوذ مف خالؿ سياسة ضرورة احتراـ 

المغمقة بوجو الواليات المتحدة األمريكية، كذلؾ فأف اشتراؾ الواليات المتحدة األمريكية 
مستشارو الرئيس االمريكي، واريد ليا اف  ىيائيابمشاريع اعادة بناء االقتصاد االوربي التي 

 . (61)ترتبط بيذا المبدأ في اوربا وخارجيا 
ففي الوقت الذي ، يكي بطابع اقتصادي بحتبعد الحرب العالمية امتاز التوسع االمر 

شيدت فيو الدوؿ االوربية انحطاطًا اقتصاديًا ،  بسبب الحرب ، نجد ازدىارًا لالقتصاد 
ذاتيا ، وىذا ما أكده أحد المؤرخيف االمريكييف بقولو )) آف الواليات  مدةاالمريكي في ال

ستدعي إخضاع الشعوب ، واحتكار المتحدة االمريكية، تنفر مف االستعمار العسكري ، الذي ي
األراضي ، ولكنيا ال تتورع عف ممارسة االستعمار االقتصادي ، فيو ال يجرد السكاف 
حرياتيـ وال أرضيـ ، ولكنو يتح  ليـ تطوير إنتاجيـ والغنى والتمدف ، ويفتح االسواؽ اماـ 

 .(65)الصناعة والتجارة االمريكيتيف ((
تعديؿ السياسة الداخمية وبما يتناسب مع طموحاتيا  قد جرى تحقيؽ ىذا النجاح عبر ل

في التوسع واالزدىار ، كما حصؿ بالتأثير عمى الرئيس االمريكي ويمسف كي يعمف مساندتو 
، والمتضمف   9998الى قانوف كانت قد تمت المصادقة عميو مف الكونغرس االمريكي عاـ 

مجابية  ألجؿنفسيـ في كارتالت وذلؾ بتنظيـ ا السماح لمصدري الواليات المتحدة االمريكية
المنافسيف االجانب بصورة اكثر فاعمية في االسواؽ العالمية ، مستغميف ضعؼ المنافسيف 
األوربييف  مف جية، وضعؼ عالقة االوربييف مع مناطؽ نفوذىـ التقميدية نتيجة االنشغاؿ 
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يبيف حجـ االنفاؽ لمواليات المتحدة االمريكية خالؿ  3الجدوؿ رقـ ، بالحرب مف جية اخرى
 . (66)9991 – 9997المدة 

 السنة
االنفاؽ االعتيادي 

 الصافي
االنفاؽ العسكري 

 انفاقات المصالح االضافية والبحري

9997 659.861.651 393.859.919 9.991.961 
9998 689.158.985 677.995.897 9.959.699 
9999 699.858.59 997.897.169 379.367.899 
9991 896.551.191 73.899.717 9.173.399.879 
 9173795189.666 9163189.169 9861797.865 المجموع

قد تدخمت وبموازاة ذلؾ ، في رفع  فضاًل عف ذلؾ كانت الواليات المتحدة االمريكية
الرئيس ويمسف في الحواجز اماـ تصدير رؤوس امواليا وبضائعيا ، ومما يؤكد ذلؾ الحاح 

مؤتمر الصمح عمى )) الغاء الحواجز الجمركية وعمى المساواة في المعاممة في الميداف 
 . (67)التجاري ((

مف  عديدال اف الحرب العالمية االولى ونتائجيا حممت الى الواليات المتحدة االمريكية
استمتعت  ،االزدىار والقوة، فبينما انيمكت االمـ االخرى في الحرب معبئة امكانياتيا ليا

بعزلتيا مندفعة في اتجاه زيادة انتاجيا وتنمية صادراتيا لمدوؿ  الواليات المتحدة االمريكية
الؽ االوؿ في  العالـ، واخذت تظير كعم المتحاربة فاصبح اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية

 .(68)9999اقتصادي وكقوة عظمى، وتمتمؾ نصؼ احتياطي العالـ مف الذىب خالؿ عاـ 
تقدـ تصدير رؤوس االمواؿ االمريكية تقدمًا كبيرًا ، فبمغت  مدةال تمؾشيدت  كما

مميار دوالر ، ما  961ما يبمغ   9999رؤوس االمواؿ الخاصة الموظفة في الخارج بعد عاـ 
بوصفو بمدًا دائنًا مع  ة ، وتعزز وضع الواليات المتحدة االمريكيةبيف قروض وتوظيفات مباشر 
مميار 95عبر طريقة اآلجاؿ الطويمة ، حتى وصمت الى  ألموالياارتفاع مجموع توظيفاتيا 

مميار دوالر  5دوالر مستثنية مف ذلؾ ديوف الحرب ، وبمغت التوظيفات االجنبية فييا ما قيمتو 
بعد بريطانيا في ميداف  الولىالى المرتبة ا المتحدة االمريكية ، وعمى اثرىا وصمت الواليات

 .(69)مجموع االمواؿ المستثمرة في الخارج
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بتوجيو المفاوضات المتعمقة بتبعات الحرب  عميو فقد اخذت الواليات المتحدة االمريكية
فاجتمعت لجنة التعويضات برئاسة المصرفي االمريكي شارؿ دوز  ،وتحديد مبمغ التعويضات

Charles G. Dawes   (71) وقد عيف  االقتصادي باركر جيمبرت ،Parker Gilbert 
 .(79)مفوضًا عامًا لمتعويضات 

استخدمت المصارؼ االمريكية وسيمة اقراض الحكومات االوربية آلجاؿ طويمة او  إذ
الحكومة  Morgan Bank  (79)عيا فقد منح مصرؼ مورغاف قصيرة في تعامميا المصرفي م

مميوف دوالر شريطة عدوليا عف تخفيض الضرائب والرسـو  911الفرنسية قرضًا بقيمة 
، لقد كاف العامؿ االقتصادي ، ىو العامؿ وفي الوقت نفسو اصبحت (73)وقبوليا مشروع دوز 

كية فمـ تكد االوضاع السياسية المانيا االرض المصطفاة الستثمار رؤوس االمواؿ االمير 
واالقتصادية اف تستقر حتى استطاعت رؤوس االمواؿ االميركية مف السيطرة عمييا فقد زودت 

مميارات مارؾ كانت  6( مف اصؿ  بالمائة 68.5ما مقداره )  الواليات المتحدة االمريكية
، وقد اطمؽ  (71)مميوف مارؾ  77المانيا قد استقرضتيا آلجاؿ طويمة، أي ما يعادؿ  

فقد  (75)اقتصاديو عصبة االمـ عمى تمؾ العمميات بػ ) العمميات التي ال يمكف تحديدىا (
 . (76)وضع الرأسماؿ االميركي سيطرتو عمى اىـ المؤسسات في جميع فروع الصناعة والسياحة

نستنتج مف ذلؾ اف الحرب العالمية االولى وما رافقيا مف التغيرات السياسية 
حققت ربحًا كاماًل لمواليات المتحدة . ويمكف التأكد مف ذلؾ عف طريؽ امتداد إذ ، واالقتصادية

النفوذ االميركي الى اوربا وامريكا الجنوبية ، اذ احتؿ العامؿ االقتصادي المكانة االولى في 
 .التوسع لمرحمة ما بعد الحرب

ا ، بعد انتياء الحرب تقودنا الفقرات السابقة الى بياف سياسة العزلة االمريكية وتفسيرى 
العالمية االولى، اف مبدأ العزلة الذي اتبعتو الواليات المتحدة االمريكية، ال يعني بالضرورة 
عدـ االىتماـ بالسياسة العالمية ، ولكنو يعني بالدرجة االساس انيا لـ تدرؾ  بعد ضرورة 

ماس تاميف االقتصاد وذلؾ بغية التالمدة القياـ بدور قيادي في السياسة الدولية في تمؾ 
وسيطرة الرأسماؿ األميركي بوصفيا مف اولويات المرحمة حينذاؾ، وقد اكتفت الواليات المتحدة 

بمراقبة الدوؿ االوربية ، وبالتدخؿ احيانًا وذلؾ لدعـ مصالح الشركات  المدةفي تمؾ  االمريكية
 .(77)االمريكية
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ديد ، وكاف الرأسماؿ البريطاني  لكف ىذا التوسع االميركي ال بد اف يصطدـ برأسماؿ ج
تنافسًا شديدًا بيف  لمدةشيدت تمؾ ا إذفي تمؾ المرحمة مف ابرز المنافسيف لمتوسع االميركي ، 
 .(78)الطرفيف وذلؾ بغية السيطرة عمى االسواؽ والمواد االولية 

، مما بشر ببداية  9991لقد حاولت بريطانيا استرجاع مكانتيا المالية لما قبؿ عاـ 
 ألغت الواليات المتحدة االمريكية 9999لصراع بيف الجنيو االسترليني والدوالر ، ففي عاـ ا

االتفاؽ المالي الذي حافظ عمى معدالت العمالت لمدوؿ الحميفة فيبط سعر الجنيو االسترليني 
( ، وعندىا سعت بريطانيا الى المحافظة عمى سياستيا المالية عف طريؽ بالمائة 91الى ) 
الذي بموجبو حاولت اف تعيد   Cold Standard  (79)وف اطمؽ عميو قاعدة الذىب سف قان

إذ قامت بتعويـ الجنيو االسترليني وىي اوؿ   (81)الجنيو الى قيمتو بعد اعادة العيار الذىبي 
ذلؾ بقولو )) اف  Lioyd George (89)صرح لويد جورج  كما دولة خرجت مف قاعدة الذىب،

اال اف  ،(89)عمى الجنيو االسترليني اف يكوف قادرًا ، منذ االف عمى مجابية الدوالر (( 
الصناعة البريطانية حينذاؾ قد تعرضت الى مزاحمة الصناعة االمريكية في االسواؽ 

اذ استطاعت الصناعة االمريكية تنحية الصناعة البريطانية عف بعض االسواؽ  ،الخارجية
وبريطانيا في واردات  المية ففي الشرؽ االقصى كاف نصيب الواليات المتحدة االمريكيةالع

، اما بعد الحرب  بالمائة 96.8اذ بمغت   9991الياباف متساويف، وىذا ما حصؿ في عاـ 
( في حيف بمغ نصيب الواليات المتحدة االمريكية)  بالمائة 79فقد اصبح نصيب بريطانيا ) 

( مف  بالمائة 9.3)  9993اما الصيف فقد  بمغت قيمة استيراداتيا عاـ  ،(83)(  بالمائة 31
اما بعد الحرب ، فمـ تشتر الصيف مف  ،( لمواليات المتحدة بالمائة 6بريطانيا ونسبة ) 

 .(81)بالمائة 96.1( بينما اشترت مف الواليات المتحدة االمريكية بالمائة 91.9بريطانيا سوى )
مف منافسة بريطانيا ولـ يكف مقتصرًا في الشرؽ  دة االمريكيةوتمكنت الواليات المتح

بسبب تصاعد امريكا الجنوبية والوسطى، والالفػػت لمنظر انو قارة االقصى فحسب، بؿ شمؿ 
ال سيما نصيبيا مف واردات و بدأ نصيب بريطانيا باليبوط،  التنافس االقتصاد االمريكي

 96الى  95عشروف جميورية مف جميوريات امريكا الوسطى والجنوبية، اذ انخفض مف 
. ولـ يكف تقدـ الواليات  بالمائة 38الى  91، بينما ارتفع نصيب التجارة االمريكية مف  بالمائة

حوؿ المستعمرات مقتصرًا عمى شبو المستعمرات فحسب ، بؿ اشتد التنافس  المتحدة االمريكية
 . (85)البريطانية، وذلؾ عف طريؽ المزاحمة االقتصادية 
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اعباء الحرب جميعيا ، عمى عاتؽ الحكومات  أللقاءتدخمت الحكومة االمريكية 
االوربية. وعمى ىذا االساس، صرفت مجمؿ نشاطيا لجعؿ حمفائيا في الحرب يقبموف بدفػػع 

تدخمت عمميًا في محاولة الغاء االتفاؽ المعقود  ، كما انيا(86)القروض المعقودة خالؿ الحرب 
بيف بريطاانيا ، واالتحاد السوفيتي حوؿ رجاؿ االعماؿ البريطانييف المصادرة امواليـ وىذا ما 

 Mcdonald (88 )اف التفاىـ جرى مع مكدونالد   )بقولو   Stalin (87)ستاليف   جوزيؼ اكده
ومف الواضح اف ، مى ىذه المفاوضاتعمى اساس اف فكرة الغاء ديوف الحرب ، قضت ع

معاىدتنا مع مكدونالد ، قد اخفقت ليذا السبب ، ومف قادىا الى االخفاؽ ؟ امريكا دوف شؾ ، 
 Rokowsky (89)وعمى الرغـ مف اف امريكا لـ تشترؾ في المفاوضات بيف راكو فسكي  

لمشروع مفيدًا لمطرفيف، ومكدونالد، وعمى الرغـ مف انيما  قد نجحا في انشاء اتفاؽ وكاف ىذا ا
ويؤمف مصالح الطرفيف المتعاقديف تقريبًا؛ فاف المعاىدة أبطمت بنصيحة مف امريكا الى 
الحكومة البريطانية، ألنيا قامت عمى اساس الغاء ديوف الحرب ، ولما كانت امريكا غير 

  .(91)دة ( راغبة بفقد المميارات التي تديف ليا اوربا، لذلؾ لـ ترد قبوؿ مثؿ ىذه المعاى

عمى ىذا االساس اعترفت الحكومات االوربية لمواليات المتحدة االمريكية بالديوف التي 
، واستطاعت الواليات ( 99)ترتبت عمييا مف الحرب، والتي بمغت احد عشر مميار دوالر 

االحتجاجات الشعبية، مف الحصوؿ عمى االعتراؼ بدعـ مف رغـ عمى ال المتحدة االمريكية
، ( 99)عاـ  61قررت حينيا تقسيط الدفع حسب االتفاقات عمى  أذالديوف مف الدوؿ االوربية، 

مميوف دوالر ، لذلؾ 95حوالي  بمغت نفقات الحرب في الواليات المتحدة االمريكية قدو 
 . (93)اصبحت الحرب ربحًا كاماًل بالنسبة ليا 

ديوف فيما بينيـ بقضية اف الحمفاء جميعيـ قد سعوا الى ربط قضية الكما 
، اذ اجبرت المانيا في فرساي ، عمى تعويض السكاف المدنييف في  دوؿ (91)التعويضات

طمبت  إذالحمفاء عما لحؽ بيـ مف الخسائر واالضرار بسبب الحرب، بالذىب والبضائع ، 
انيا مائة وثالثوف مميار  دوالر  وبالنتيجة النيائية مميار دوالر ، بينما طمبت بريط 911فرنسا 

 .(95)كؿ ىذه المميارات تصب لمصمحة الواليات المتحدة االمريكية
  Robrt  Maynardحدد االقتصادي البريطاني روبرت مينارد كينز كما
Keynes(96) استرليني بوصفو حدًا اقصى عف  جنيومميار  3، مقدار ما تستطيع المانيا دفعو

كؿ سنة ، ولما لـ تستطع الدوؿ اف تقرر المبمغ ، فضاًل عف المدة التي خالليا يستحؽ دفع 
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التعويضات ، قررت تشكيؿ لجنة سميت بمجنة التعويض ، وذلؾ لتعييف المبمغ ومف ثـ 
 .(97)االشراؼ عمى دفع االقساط ليا 

بصورة جمية في بدو الساحة االوربية ، تيا تاخذت التطورات السياسية التي شيد
مواقؼ الواليات المتحدة االمريكية ، اذ اخذت االحتكارات االمريكية تستولي عمى القيمة الزائدة 
لالستثمارات بالنسبة الى مجموع المستيمكيف ، بغية  تعزيز مذىب الحماية لمفالحيف ، نتيجة 

، فزيادة مدةفي تمؾ ال المتحدة االمريكية ىبوط االسعار الزراعية ، التي شيدتيا الواليات
االمريكية بزيادة سيطرتيا مف  (98)االرباح الناجمة عف الحرب كانت قد سمحت لمتروسات
 .(99)جديد عمى االقتصاد ، وذلؾ عف طريؽ تركيز المؤسسات 

روبرت مينارد المعاىدة فقد جسدتيا بوضوح آراء  تمؾوجية النظر االقتصادية في اف 
النتائج االقتصادية  بعنواف 9991االقتصادي البريطاني، في كتابو الذي نشره عاـ  كينز

أكد فيو أّف قساوة شروط  The Economic Consequences of The Peace-لمسالـ
فرساي ستكوف ليا عواقب وخيمة اقتصاديًا ليس عمى ألمانيا، فحسب ، بؿ عمى الحمفاء 

ب الضمير ، ومف ثـ ستضعؼ فّعالية المواقؼ المتخذة أنفسيـ،  إذ ستخمؽ لدييـ شعورا بتأني
 . (911)حياؿ أية قوة المانية محتممة 

اوضح كينز أف ىدؼ الحمفاء الوحيد مف تمؾ التسوية كاف ضماف التعويضات بأي 
ثمف ، حتى لو كمؼ ذلؾ األلماف حياة الشقاء ، فصرح قائاًل : "أّف نقص منتجات المانيا ، 

نشطتيا التجارية االقتصادي الناجـ عف خسارة مستعمراتيا و وارتفاع مديات العجز ا
 (919)واستثماراتيا االجنبية، جعؿ منيا بمدا مدمرا اقتصاديا بالدرجة االولى" 

، كما اف الحرب واليدنة والحصار حوليا مف دولة الى اخرى تعاني مف العبودية 
ي ، فبدت المعاىدة اكثر ما واالذالؿ ، فالحمفاء أمعنوا في بطشيـ الذي جسده الثأر الفرنس

غير .كما حطمت المعاىدة القدرات  تكوف معاىدة تعويض وارضاء لمطموحات الفرنسية ال
والواقع االوربي الذي افرزتو نتائج الحرب ،  تتالءـ العسكرية األلمانية ، وابدلتيا بقوة رمزية ال

وقيدت البالد بديوف غير معقولة ، بدت اكثر ابتعادا عف الواقع العممي الذي عاشتو المانيا 
 . (919) بعد الحرب ، فالشروط المالية كانت مثااًل لممبالغة غير المنطقية 

عد انتياء الحرب العالمية ب اف تدابير الحماية التي اتخذتيا الواليات المتحدة االمريكية
االولى والتي اطمؽ عمييا بتعريفة الطوارئ لـ تمبث اف عززت سريعًا بتعريفات جديدة والتي 
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 - Fordneuمكمنبر  –باسـ فوردني  9991صّوت عمييا في مجمس الشيوخ عاـ 
Mccumber ،  وعمى ىذا االساس ارتفعت رسـو جميع المنتجات الصناعية الى حد لـ يعرؼ

، (913)مف قبؿ مما منع الدوؿ االوربية مف بيع جميع منتجاتيا في الواليات المتحدة االمريكية 
 .(911)وقد استطاعت الصناعات الجديدة الناشئة عف الحرب اف تتطور وتنمو

. (915)بح اوؿ دولة عالمية بدوف منازعاف تص وكادت الواليات المتحدة االمريكية
 بالمائة 16ويمكف مالحظة ذلؾ ، مف تفوؽ انتاجيا الصناعي ، الذي بمغ مستوى التقدـ مف  

العالمي عدا روسيا. واستطاع انتاجيا مف تجاوز انتاج المانيا (916)مف االنتاج بالمائة 18الى 
أي انتاج اعظـ خمس دوؿ في   ئةبالما 8,8وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والياباف مجتمعة بػ 
، وىكذا ازداد تفوقيا قبؿ الحرب العالمية االولىالعالـ ، وليس اعظـ ثالث دوؿ كما كاف 

الصناعي ، رغـ اف معدؿ الزيادة كاف قد تباطأ ، استنادًا الى معدلو قبؿ الحرب ، اذ اصبح 
قت عينو اصبحت الواليات مساويًا لدخؿ كبريات الدوؿ ، وفي الو  المدةدخميا الوطني في تمؾ 

 95.6اوؿ دولة مصدرة لمبضائع في العالـ ، فقد بمغت صادراتيا ما قيمتو  المتحدة االمريكية
 بالمائة 99.9مف الصادرات العالمية ، وجاءت بعدىا بريطانيا التي بمغت صادراتيا   بالمائة

ركز مالي في العالـ ، اوؿ م مف الصادرات ، وعمى اثر ذلؾ غدت الواليات المتحدة االمريكية
 .(917)وشغمت بريطانيا المرتبة الثانية في تصدير االمواؿ

نتج عف التوسع الداخمي والخارجي بعد الحرب، اف وصؿ القادة االميركيوف الى  إذ
قناعة بػ )) اف ازدىارىـ لف يذبؿ ابدًا ، واف سيادة العالـ بالرأسماؿ االميركي ، يمكف اف يجري 

 .(918)ئع ورؤوس االمواؿ (( بمجرد مزاحمة البضا
الى  المدةونستنتج مف ذلؾ اف الرئيس الديمقراطي ودرو ويمسوف سعى في تمؾ  

طوكيو  ) امركة العالـ . ومما يؤكد صحة ذلؾ ما ذكره احد المؤرخيف االمريكييف بقولو اف:
تقضـ الحموى االمريكية، وتتيافت برليف عمى اوؿ زجاجة صودا، وتتجمع الجماىير في 

 .(919) (موسكو حوؿ اوؿ موزع لمبنزيف االمريكي في ساحة اربات
قد سعت مف وراء دفع ديوف  نخمص مف ذلؾ كمو الى اف الواليات المتحدة االمريكية

وؿ اوربا جميعًا ، فضاًل عف وضع الدوؿ الحرب ، الى زيادة طاقتيا المالية عمى حساب د
االوربية في االسواؽ اكثر  االوربية تحت وصايتيا ، مما يؤدي الى جعؿ المزاحمة

 .( 991)صعوبة
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 النتئج
، إذ تطور االنتاج تصاد السمـ واقتصاد الحربقالبحث نقطة فاصمة بيف ا مدةكانت 

، وازدىر في الحرب العالمية االولىفي الواليات المتحدة االمريكية منذ مطمع القرف العشريف 
مدى استفادة االقتصاد في الواليات المتحدة االمريكية مف الحرب العالمية وبمتابعة البحث نجد 

الحرب العالمية  باستمراركانت سببا  ، بؿ الحظنا اف الواليات المتحدة االمريكيةاالولى 
االطراؼ، وشيدت صناعتيا تفوؽ  كانت تعتاش عمى نفقات المتحاربيف مف كال ألنيااالولى، 

كبير وزادت واردات االقتصاد االمريكي نتيجة الواردات مف كؿ اطراؼ الحرب، فبينما توقؼ 
تنتج وتستولي عمى  المتحاربوف عف االنتاج لغرض القتاؿ كانت الواليات المتحدة االمريكية
راؼ الصراع مدينيف االمواؿ، وحقؽ قطاع الصناعة والتجارة االمريكية، ثروة بؿ جعمت اط

لمواليات المتحدة لعقود مف الزمف فضاًل عما ترتب عمى ىذا الديف الفوائد العالية ، التي جعمت 
 العالـ يجد نفسو اسير السيادة االمريكية.

الواليات المتحدة االمريكية أف الحرب العالمة االولى ونتائجيا  أىـ ما يستخمص مف
سيما بريطانيا والتحوذ عمى امواؿ البمداف المتقدمة االولى باالقتصاد ، بؿ بدت تسبدت 

والمانيا، اذ كاف االنتاج االمريكي يعادؿ انتاج البمداف المتقدمة، وكاف االقتصاد االمريكي 
الجانب المديف مف  تحاربة، سواء المنتصرة او الخاسرة، شكمتالم دوؿالجانب الدائف وال تشكم

البمداف المتقدمة اسيرة الديوف االمريكية، ومف خالؿ  حسابات الدخؿ القومي لكؿ الدوؿ، ونجد
البحث نالحظ بروز االقتصاد في وقت السمـ والحرب، لتتولى الواليات المتحدة  مدةمالحظة 

 االمريكية صدارة القوى االقتصادية في العالـ.  
  االحاالت

 

                                                 
أوؿ رئيس لمواليات المتحدة والقائد العاـ لجيش  9799-9739) واشنطف(اختصاراجورج واشنطف،  (9)

التي صاغت الدستور 9789الدستوريَة عاـ  االتفاقيةترأس ،9783-9775المستعمرات أثناء حرب اإلستقالؿ
، وضع واشنطف الكثير مف السياساِت والتقاليد واالعراؼ 9797-9789وانتخب لفترتيف متتاليتيفاألمريكي 

ة االمريكية ، يطمؽ عميو التي ىي معموؿ بيا حتى اآلف، بسبب دوره المركزي في تأسيس الواليات المتحد
:مودو مسكا بيترشاـ،قصة رؤساء الواليات المتحدة األمريكية،ترجمة عمي األمريكيوف اسـ )أّب البالد(
.لممزيد ينظر:جينيؼ ييؼ فوستر،سيرة جورج واشنطف،ترجمة:أميف مرسي 31عبدالرحمف، دمشؽ،د.ت، ص

  91-9، ص9953قنديؿ،القاىرة ، 
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في الواليات المتحدة االمريكية، اسس المدرسة التقدمية لمترجمة  9871د عاـ ناشط سياسي ومؤرخ ول  (9)

  https://ar.wikipedia.org/wiki،9918التاريخية توفى في 
( ديكميريكو، روبرت وىاموؾ، آالف، اراء في الحكومة السياسية، ترجمة تماضر توفيؽ ، دار (3

 .57المعارؼ،القاىرة،د.ت،ص
،ت.راشد 9ا كحضارة )الفكر والحياة في الواليات المتحدةاالمريكية( ج( ليرنر،ماكس، امريك(1

 .539،ص9966البراوي،القاىرة،
عبد حسيف عبد سوسو، مبادئ رؤساء الواليات المتحدة االمريكية في القرف العشريف، اطروحة دكتوراه (5)

 . 9،ص9196مقدمة الى جامعة االنبار كمية االداب، 
األمريكي ،ترجمة:خير البعمبكي، دار العمـ لممالييف  االستعماربيرلو فيكتور ، عمدة   (6)

 .96،ص9995بيروت،
 . 99-9ينظر:عبد حسيف عبد سوسو، المصدر السابؽ، ص (7)

 .77،ص9989( .يوسؼ عبدالمجيد ومحمد صبري محسوب،:جغرافية االمريكيتيف"،القاىرة،(8
 . 77( المصدر نفسو،ص(9

ر،عبد العزيز سميماف وآخروف: تاريخ الواليات المتحدة األميركية، مف القرف السادس عشر حتى نوا (91)  
 .997.ص9999القرف العشريف، دار الفكر العربي، القاىرة، 

( ادى تراكـ االستثمارات االمريكي في الخارج الى التفكير Dollar Diplomacy( دبموماسية الدوالر )99)
باتباع سياسة جديدة تكوف بعيده عف سياسة العصا الغميظة ،التي سار عمييا الرئيس روزفمت والتي اكد 
فييا اف قدر الواليات المتحدة االمريكية "ىو أمركة العالـ" واف عمييـ "اف يتكمموا بيدوء ويحمموا عصا 

يمكف اف يتوغموا بعيدا" الستمرار تدفؽ االستثمارات الى الخارج ، وكاف الرئيس تافت الركف  غميظة عندئذ
تعديال يخص  817الرئيسي ليذه السياسة ، وايده مجمس الشيوخ في ذلؾ عندما وضع ما يقرب مف 

يؤمف  االستثمارات والضرائب ، حيث ترؾ الباب مفتوحا اماـ الرأسماؿ االمريكي لمعمؿ في الخارج مما
فرصا ذىبية لجني ارباح خيالية تفيد المستثمر االمريكي والواليات المتحدة  االمريكية والبمد صاحب 

، )بيروت ،  9العالقة ، لمتفاصيؿ راجع : نصر شمالي ، عصر المفوض السامي االمريكي ، ط
 ؛  99(، ص9981

Herbert Agar, The United States, the President, The Parties and the 
Constitution, (London-1959),  pp. 650-657. 
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( زمف الرئيس االمريكي تافت 9993-9919( باندر سبي نوكس شغؿ منصب وزير خارجية )(99

https://ar.wikipedia.org/wiki 
( توماس .أي . برايسوف ، العالقات الدبموماسية األمريكية مع الشرؽ األوسط، بغداد ترجمة مركز البحوث 93)

 .  991، ص 9986لمعمومات ، المجمد األوؿ وا
( الضريبة المباشرة ىي الضريبة التي تقع بشكؿ مباشر عمى المكمؼ بدفعيا ويتحمؿ كامؿ عبئيا مثؿ (91

بعيف االعتبار المقدرة المالية لمشخص. ، اما  تأخذ ألنياوىذه الضريبة تكوف اكثر عدالة  ضريبة الدخؿ
ة مباشرة عف الماؿ ال سيا استعماالت الماؿ ويمكف لممكمؼ نقؿ عبئيا الضرائب غير المباشرة تنصب بصور 

عمى غيره مثؿ مبيعات القيمة المضافة  واالستيالؾ واالنتاج وىذه تكوف غير عادلة فيي ال تراعي ظروؼ 
،دار دجمة لمنشر 9اقتصاد المالية العامة،ط المكمؼ والسيما الفقراء،العبيدي سعيد عمي،

 937-939،ص9199والتوزيع،عماف،
95) )R.A. Musgrave, Fiscal system, Newhave and London, Yale University press, 

1969, P.141 
(16)  R.A. Musgrave, Fiscal system, Newhave and London, Yale University press, 
1969, P.141. 

االمريكية، عواطؼ ومصالح، ترجمة محمد ( جيرالدـ بومبر ، مفاىيـ االحزاب السياسية لمديمقراطية (97
 .69، ص9999النجار، مراجعة فيصؿ الرفوع ، بيروت ، 

-113، ص9983يونس أحمد البطريؽ وحامد عبد المجيد دراز، النظـ الضريبية، القاىرة، مركز االىراـ، (98)
111. 
 .387-386،ص9999عمر عبد العزيز،" التاريخ األوربي واألمريكي الحديث"،االسكندرية، (99)
-936،ص9995نور الديف حاطـو ،"تاريخ القرف التاسع عشر في اوربا والعالـ"، الجزء الثاني،بيروت، (91)
957. 
 .388-387ص،9999عمر عبدالعزيز، "التاريخ األوربي واألمريكي الحديث"،االسكندرية،( (99

(22) Ward R. Larry , The Climate of the U.S.A. , New York , 1922 , PP. 31-32 .  
،  9975( ، ت. إبراىيـ خوري ، )د.ـ( ، دمشؽ ، 9881-9781( جاف بيير ريو ، الثورة الصناعية )9)

 . 69-66ص ص
يث، بيروت، عبدالعزيز سميماف نوار وعبدالمجيد نعنعي، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحد( (91

 .935-931،ص9973
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 9119،االردف، 9دوغالس س ؾ.ستيػفػنسوف،" الحياة والمؤسسات االمريكية"، ترجمة امؿ سعيد،ظ(95)
 .76،ص
-99، ص9989، 9( جيؿ برتاف، االستثمار الدولي، ترجمة عمي مقمد، منشورات عويدات، بيروت، ط (96
99. 
االحتكاري ، ترجمة حسيف فيمي  مصطفى ، مراجعة  بوؿ أ.  باراف ، بوؿ ـ.  سويزي ، رأس الماؿ ( 97)

 . 91ص-88، ص 9979إبراىيـ سعد الديف ، القاىرة ، 
(  سالـ توفيؽ النجفي ، متضمنات النظاـ االقتصادي الرأسمالي الجديد ، مجمة دراسات اقتصادية ، 98)

 .  91 -5، ص ص 9111، بيت الحكمة ، بغداد ،  9999،  1-3العدد 
اف ، الحركة النقابية في العالـ ، ترجمة مياة فرج الخوري، مراجعة انطواف حمصي، دمشؽ ، جورج لوفر  (99)

  .939-938،ص9967
 Samuel Eliot Morison, The Oxford History of The American People, New York, 

1965, , P. 921. 
  .939-938،صجورج لوفراف ، المصدر السابؽ (31)
 . 936، ص المصدر نفسو،  (39)
كيوسانوف والكسندر فالديمير فتش،الواليات المتحدة األمريكية واوربا الغربية، ترجمة جبرائيؿ  (39)

 .1، ص9971فياض،بيروت،لبناف،
ىانز مورجنتاو ، السياسة بيف االمـ ، الصراع مف اجؿ السمطاف والسالـ ، تعر ، خيري حماد ، بيروت ( (33

 ؛  56،  ص  9965، الدار القومية لمطباعة والنشر ، 
Peter, N. Carroll and David W. Noble. (1985). The Free and the Unfree  A New 

History of the United States. London: Penguin Books.  
Buchan , John , A History of  The  Great  War , Vol  . 11 , London , 1922 , PP. 

175 – 176. 
كاف السبب الرئيسي وراء االزمة االقتصادية التي عانت منيا الواليات المتحدة االمريكية قبؿ الحرب ىو ( (31

. لممزيد  9993/ كانوف االوؿ /  3وف مضاد ليا في تحجيـ دور التروستات بقياـ الرئيس ويمسف بأصدار قان
 مف التفاصيؿ ينظر : 

 Marshal  , Thomas  , M . , American  History  , New  York , 1930 , PP . 577  – 
578. 
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الفتالوي، حسف عمي سبتي، موقؼ الواليات المتحدة األمريكية مف الحرب العالمية االولى ونتائجيا،   (35)
 ؛ 65، ص 9119بغداد، 

Millis , Walter ,  Road  to War  , American  , 1914  – 1917   , Boston  , Houghton  

Mifflim  , 1933 , P . 46 ; Moon  ,  Parke  Tomas  , Imperialism  and  World  Politics  

,  New  York    , 1930   , P . 133  .  

، دار الفكر،ب.ـ،ص (36)  .76بييررنوفف، تاريخ القرف العشريف،ترجمة نور الديف حاطـو
(
37

) Demengeon Albert,le deel de IEurope,paris,1920,op.12. 
 .991-918االردف، د ت ،صعوني عبدالرحمف السبعاوي، التاريخ االمريكي الحديث والمعاصر، (38)
(عبدالعزيز سميماف نوار وعبدالمجيد نعنعي، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث، بيروت، 39)

 .965-961،ص9973
 .916عوني عبدالرحمف السبعاوي ، المصدر السابؽ،ص (11)
، 9998-9991ولى لممزيد مف التفصيؿ عف االنتعاش االقتصادي األمريكي في مدة الحرب العالمية األ (19)

ينظر: كماؿ مظير احمد،  اضواء عمى قضايا دولية في الشرؽ االوسط،  منشورات وزارة الثقافة والفنوف،  
 .55-59، ص9978بغداد، 

 .87،ص 9991ـ.دي فمور واخروف،نظريات االعالـ،ترجمة محمد ناجي الجوىر،عماف، (19)
(
43

) Seymour Harris, American Economic history, Mggraw Hill Book  

Company, New York, 1961,p.52. 
أوؿ مصنع لو لصناعة السيارات في مدينة )ىايالندبارؾ(  9991عندما أنشأ المواطف االمريكي )فورد( عاـ ( (11

وديربورف بوالية ميتشيغاف، أذاع في جميع العالـ بياف مشيورًا يعرؼ بأسـ )بياف المالصقة لمدينتي ديترويت 
رات(، وتتمخص قصتو في اف فورد عندما اقاـ مصنعو ىذا لـ يجد عددًا كافيًا مف العماؿ، لذلؾ الخمس دوال

اصدر بيانو المشيور الذي شجع فيو أي رجؿ صحيح في العالـ عمى اليجرة الى الواليات المتحدة االمريكية 
اف لونيـ أواصميـ أو لمعمؿ في مصنعو، كما اكد البياف عمى المساواة التامة بيف جميع الرجاؿ ميما ك

دينيـ، ونص البياف عمى أف اقؿ أجر لمعامؿ غير الفني ىو خمس دوالرات يوميًا، ولقد اثار ذلؾ البياف 
ضجة كبيرة في معظـ إنحاء العالـ، وذلؾ ألف الحد االدنى لألجور الذي نص عميو البياف يعد مرتفعًا جدًا 

بدأي المساواة والتسامح الديني بيف جميع العماؿ، ال فرؽ في ذلؾ الوقت، ومما زاد اىمية البياف تأكيده لم
بيف ابيض واسود او بيف مسمـ ومسيحي )ولـ تكف تمؾ المساواة مطبقة واقعيًا في ذلؾ الوقت(. ونص البياف 

بالنسبة لمف يعمؿ بمصنع فورد  9991كانوف الثاني )يناير( سنة  99كذلؾ عمى اف التنفيذ الفعمي يبدأ في 
يالندبارؾ(. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عاطؼ وصفي، االنثروبولوجيا الثقافية )مع دراسة ميدانية بمدينة )ىا
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بيروت،  –لمجالية المبنانية اإلسالمية بمدينة ديربوف األمريكية(، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، لبناف 
 .391، ص9979

(45) Anan Amer, Yvonne Lockwood, Arab Americans in Metro Detroit, brition, 
2000, p47, 

( ، الرئيس الثامف والعشروف لمواليات المتحدة االمريكية عف 9991-9856توماس وودرو ويمسوف) (16)
لجامعة  كاف أكاديميًا في مقتبؿ حياتو حتى صار رئيساً (،9999-9993الحزب الديمقراطي ،حكـ لفترتيف)

وعرؼ بنقاطو األربعة عشر لمسمـ ، وىو (،9993-999)نيو جيرسي ، ثـ حاكما لوالية 9919عاـ  برنستوف
جائزة  حصؿ عمىالدور البارز في إنشاء عصبة األمـ . وقد أوؿ مف أعطى الحمامة كرمز لمسمـ،وكاف لو 

، دار 9789ينظر:اودوزاوتر، رؤساء الواليات المتحدة األمريكية منذ . 9999عاـ  نوبؿ لمسالـ حتى اليـو
 ؛18،ص 9116الحكمة، لندف، 

Encyclopedia Americana, The International Reference Work, American 

Corporation, Vol. 29, New York, 1962, p. 6-12.  
كارؿ ىاينتس دشنر،المولوخ:الو الشر)تاريخ الواليات المتحدة االمريكية (،ترجمة محمد جديد،القدس  (17)

 .311، ص9113، 9لمنشروالتوزيع،دمشؽ، ط
 .996،ص9987زي النجار ،حسيػف فػوزي النجػار ، أمريكا والعالػـ ، القاىرة ، مكتبة مدبولي ، حسيف فو (18)

(49)
Seth P.Tillman, Anglo – American Relations at the peace conference of 1919, 

New Jersey ,1961,p.268. 
(50)

Walter Consuelo Langsam, The world since 1919, New York, 1940, p. 277; 

A.J.P. Taylor , English History 1914-1945 , Oxford , 1965 , p. 123 . 
 .916عوني عبدالرحمف السبعاوي ، المصدر السابؽ،ص (59)

(52)Henry Pelling , Modern Britain 1885-1955, London , 1960 , p. 91 . 
(53)Walter Consuelo Langsam , Op. Cit., p. 278 

والتي أفقدت ألمانيا ثمف أراضييا ، وجميع   9999حزيراف98فرساي  :عقدت ىذه المعاىدة  معاىدة  (51)
إلى فرنسا وبعض األقساـ العميا    Lorraineوالموريف Alsaceمستعمراتيا وقد أشترط عمييا إف تعيد االلزاس

ى بولندا كما حدد إلPosenإلى جيكوسموفاكيا وبولندا واف تعطي غربي بروسيا وبوزف  silesieمف سيميسيا
. :ىػ . أ.ؿ . فشر، المصدر السابؽ، اإللزاميةجندي وألغيت الخدمة العسكرية  911,111الجيش األلماني 

 . 61ػ59؛ لويس ؿ.شنايدر،المصدر السابؽ، ص561 -551ص
(55)

L.C.B. Seaman , Post – Victorian Britain 1902-1951, London , 1966, p. 190. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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( بميوف دوالر كما اف 7.9-9.1( مف )9999-9991الصادرات االمريكية خالؿ عاـ )( ازدادت (56

احتكارات البرجوازية في داخؿ الواليات المتحدة االمريكية قد حققت مكاسب ضخمة خالؿ ىذه السنوات وقدر 
 ( بميوف دوالر.انظر:33.6صافي ارباح االحتكارات بحوالي )

Sivachyov, ,N.and Yazkov,E.,History of USA since World 

War,Moscow,1976,pp11-12. 

(
57

)  Royers , Lindsay , American Government  and  Politics  ,  Americin  Political  

Review , Vol . 13 . No . 2 . August  ,  1920  ,  P . 33 ; Richard  Smoke  ,  War  

Controlling  Escalation  ,  Harvard  University  Press  ,  1977  ,  P . 53 ;  W . N . 

Medlicott  ,  British  Foreign   Policy  Since  Versailles  ,  1919 – 1963 , Second 

Edition , London  ,  1963 ,  P . 33 .  
األجنبية وتشجيع قانوف الفيدرالي العاـ لتوفير الدخؿ وتنظيـ التجارة مع الدوؿ يسمى ىذا القانوف بػ ال (9)

الصناعات في الواليات المتحدة االمريكية وحماية العماؿ األميركييف ، جرى اصداره في عيد االدارة 
 Reedباسـ مقترحيو وىما السيناتور الجميوري ريد سموت  9931/تموز/97في  الجميورية لمرئيس ىوفر

Smoot  والخبير االقتصادي ويميس ىارتميWillis Hartley  مف التفاصيؿ انظر : لممزيد 
     Walter L. Hixson , OP. Cit., p134. 

( النجار،مصطفى حسيف، امريكا والعالـ )دراسة في السياسة الدولية(،منشورات اطمس، القاىرة،  (59
 .979-977د.ت،،ص ص

، والذي خط استراتيجية خاصة في عدـ التدخؿ في الشوؤف االوربية ، والذي  9893( صدر القانوف في 61)
كاف في الوقت نفسو موجيا مف الناحية الشكمية ضد اعتداءات الدوؿ االوربية وتدخميا في الشؤف الداخمية 

تينية لمسيطرة االمريكية . لدوؿ امريكا الالتينية ، لكنو في الواقع ييدؼ الى اخضاع اقطار امريكا الال
 لمتفاصيؿ راجع : 

Charles. W. Eliot, American Historical Documents, 1000 – 1904, (New York, 

1963), pp. 277 – 279;   

،  9989،  91، السنة 91نوري السامرائي ، "مبدأ مونرو وحقيقة اىدافو" ، المؤرخ العربي ، العدد 
 .   919 - 937ص

مظير احمد، حوؿ التغمغؿ األمريكي في الشرؽ األوسط ، مجمة آفاؽ )بغداد : دار الشؤوف الثقافية كماؿ  (69)
 .991( ،ص9976، تشريف الثاني  3العامة ، العدد 

لويس شنايدر،العالـ في القرف العشريف، ترجمة سيد عبود السامرائي، مكتبة ( (69
 .85،ص9961الحياة،بيروت،
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(
63

 ) Royers , Lindsay , American Government  and  Politics  ,  Americin  Political  

Review , Vol . 13 . No . 2 . August  ,  1920  ,  P . 33 ; Richard  Smoke  ,  War  

Controlling  Escalation  ,  Harvard  University  Press  ,  1977  ,  P . 53 ;  W . N . 

Medlicott  , Op. Cit,  P . 33 . 
(64)
Revue Relations Internationales, 1976, NO.8 (La Position Financierc et 

Economi Que De L′ Europe Au Lendmain De La Premiers Guerre Mondiale. Par 

Henir Morsel), pp.313.314.   

(
65

)Faulkner, Harold Underwood, American Economic History, Harper and Row 

Company, New York, 1960., P. 598 . 

(
66

) Faulkner OP , Cit. , 596 ; H . B Parkes , op. Cit. , P . 577 ; Dulles , Foster , 

Americans Rise to World Power 1898 – 1954 , New York , 1963 , P . 130 . 

(
67

) F . R . U . S . The Secretary of State to the Special Representative ( House ) 

Washington , November , 8 , 1919 , Vol .3 . PP . 617 – 618 , J . M . Keynes , The 

Economic Consequences of the Peace , 1919 , London , Oxford , 1950 , P . 35 ; 

Julius W . Pratt , OP . cit . , P . 315 . 
فيشر، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، ترجمة: أحمد نجيب ىاشـ ووديع الضبع، دار ( ىربرت (68

 .595، ص9981المعارؼ، مصر، 
،  9963بوؿ زوكؾ ، التنمية االقتصادية والتجارة الدولية ، تر ، عمر القباني ، القاىرة ، دار الكرنؾ ، ( (69

 ؛                                                 77، ص  ؛عبد الوىاب القيسي وآخروف ، المصدر السابؽ 39 – 39، ص 
 Wassily  W . Leontief , The Structure Of American Economy , 1919 – 1939  ,

Second Edition , New York , Oxford University Press , 1966  , P. 158 
( مصرفي امريكي معروؼ قدـ تقريره  Charles G. Dawes  ( ، )9865 – 9959شارؿ دوز )   (71)

عف الوضع االقتصادي االلماني الحرج لمجنة االصالح التابعة لقوات التحالؼ . عمؿ عمى بناء  9991عاـ 
البنؾ الوطني االلماني باعتباره مف االمور الميمة التي تؤدي الى استقرار العممة الوطنية االلمانية . لممزيد 

 اصيؿ ينظر : مف التف

  Alan Palmer  ,D ictionary of Twentieth Century History 1900, , P  . 116 – 1982  ,

Second Edition , London ,1984 ,               
(71)

  Medlicott , OP . Cit . , P. 54 . 
(72)

هو اكبر بنك في الوالياث المتحدة االمريكيت وهو ثالث اكبر شركت مساهمت عامت في العالم استنادا الى   

 https//ar. Wikipedia.org/wikiترتيب مجلت فوريس
(73)
Robert D . Patton , The American Economy , United States , 1953 , P . 202 . 

(74)
Wassily , OP . cit. , P. 177 ; Peter Carroll , OP. Cit. , P. 321 .   

(75)
Werner J . feld , Comparative Regional Systems West and East Europe North 

America , the Middle East and Developing Countries , London , 1970 , PP . 67  – 68 

.   
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(76)
Ibid , P. 68   .   

(
77

) Ferrell , Robert , OP . Cit. , P . 285; Rubin, Burry, Secrets of State , The State 

Department And The Strggle Over U. S. Foreign Policy , Oxford University Press , 

1985 , P. 121 .; Thomas M. , Edward  Weisband , Foreign Policy by Congress 

,New York , 1977 , PP . 64- 66 . 
، اسواؽ العالـ الكبرى ، تر ، منى ابراىيـ حنفي ، مر ، جالؿ حسف صادؽ ، سمسمة اخترنا بيير جورج  (78)

   . 93 – 99لؾ ، ) د . ت ( ، ص ص 
، ىو النظاـ المالي الذي يقـو بتغطية النقد المستعمؿ بنسبة معينة   Cold  Standardقاعدة الذىب   (79)

. قاعدة السبائؾ الذىبية  3. قاعدة البورصة الذىبية  9لذىبي .  قاعدة النقد ا 9مف الذىب ولو ثالثة انواع : 
عبد الوىاب الكيالي وأخروف،الموسوعة السياسية ،المؤسسة العربية لمدراسات . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : 

   . 199ص  ،9،9979والنشر،بيروت ،ج
(80)  Julius  Pratt , OP . Cit . , P . 327  .   

( سياسي بريطاني بدء حياتو  Lioyd George David  ( ، )9863 – 9915دافيد لويد جورج )  (89)
حيث قدـ ميزانية احدثت  9918في حكومة االحرار ، ثـ وزيرًا لمخزانة عاـ  9916الوزارية وزيرًا لمتجارة عاـ 

والمرض والشيخوخة . ىزة عنيفة الحتوائيا عمى اصالحات ومبادىء كاف اىميا تأميف العماؿ ضد البطالة 
   . 165لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : عبد الوىاب الكيالي واخروف ، المصدر السابؽ ، ص 

(82)
Herbert , Peacock , L . , Europe  and  Beyond . 1870 – 1976 , Second  Edition , 

London , Heinemann  Educational  Books , PP . 211 – 212 .  
اليابانية ، اطروحة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجمس  –ـ عمي ، العالقات االمريكية محمد ابراىي (83)

 .99، ص  9989كمية العمـو السياسية ، جامعة بغداد ، 
 . 95المصدر نفسو ، ص (  (81
 . 97 - 96المصدر نفسو ، ص ص ( (85

مبالغ  9991 – 9999نياية الحرب لقد صدرت الواليات المتحدة االمريكية في العاميف الذيف اعقبا (86) 
كبيرة مف رؤوس االمواؿ ، بمغت حوالي سبع مميارات ما بيف قروض حكومية وخاصة ، وفي نفس الوقت 

 9991، في تصدير رؤوس االمواؿ لمخارج حيث بمغ قيمة ما صدرتو عاـ  9991اخذت بريطانيا منذ عاـ 
الدوؿ ففرنسا مثاًل بمغ صافي ما صدرتو مف رأس  حوالي ثالث وخمسوف مميونًا  مف الجنييات ، اما بقية

حوالي  ثالثمائة واربع وتسعوف مميوف دوالر ، اما بقية بالد اوربا الوسطى والمانيا  9999الماؿ لمخارج عاـ 
 فقد كانت تعاني مف اضطرابات .

، دار النيضة العربية لممزيد مف التفاصيؿ ينظر ، محمد لبيب شقير ، العالقات االقتصادية الدولية ، القاىرة 
 ؛ 19 – 19، ص ص  9969، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)3376 ) 
 

                                                                                                                                        

Samuel  Eliot , op. Cit., P.899 . 
( ولد ستاليف وىو اسـ مستعار فأسمو الحقيقي  J. Stalin ,( ، )9879 – 9953 جوزيؼ ستاليف ) ( (87

ورية في جورجيا . أنضـ الى الحركة الث 9879/ كانوف االوؿ /  99جوزيؼ فيسيارو فيتشي شوجاتشفمي في 
االشتراكية في القوقاز وألتقى بعد ذلؾ بمينيف واصبح عضوًا في المجنة المركزية لمحزب الشيوعي الذي قاد ثورة 

. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : عبد الوىاب الكيالي واخروف  ، المصدر السابؽ ،  9997تشريف االوؿ عاـ 
 . 317ص 
( سياسي  James  Ramsey   Mcdonald   ( ، )9866 – 9937جيمس رامزي مكدونالد )  (88)

الى اف جحبت  9991 – 9999بريطاني بارز اسس حزب العماؿ البريطاني وتزعمو في مجمس العمـو عاـ 
عنو الثقة نظرًا لميؿ سياستو نحو المسالمة ، كاف اوؿ رئيس لموزراء في بريطانيا مف حزب العماؿ عاـ 

 . 599ب الكيالي واخروف  ، المصدر السابؽ ، ص . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : عبد الوىا 9991
( مارشاؿ  Rokowsky   G . C   ( ، )9896 – 9978قسطنطيف قسطنطيف وفيتش روكوفسكي ) (89) 

اشترؾ في الحرب العالمية االولى ثـ دخؿ الى الكمية الحربية حيث  9896سوفيتي ولد في وارسو عاـ 
تخصص كضابط اركاف قاـ في الحرب العالمية الثانية بدور كبير في الدفاع عف موسكو وحصار ستالينغراد 

بطؿ االتحاد السوفيتي . لممزيد مف التفاصيؿ ثـ في ىزيمة االلماف ، منح رتبة مارشاؿ االتحاد السوفيتي ثـ 
 . 999ينظر : المصدر نفسو ، ص 

(
90

) Herbert , Peacock , OP . cit ,, PP . 215 – 216 ; Abrief  Revlew , Soviet Foreign 

Policy , tr. , Vlc , Schneie Rson , Soviet Socialist Republics , 1967 , P . 22 . 

(
91

)Wolfson  Robert , OP . cit. , , PP . 226 – 272 ; Samuel  Eliot , Op . Cit . , P . 9.3 

; Julius  Pratt , Op . Cit . , P . 321 . 

(
92

)A .Toynbee , Survey of International Affairs 1920 – 1923 , London , Oxford , 
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