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 الممخص
 عدكلتختمؼ ك ، قميمية اإلقتصادية التكتالت اإل مسيرة عمى نعكستإ  قتصاديةإزمات ألى إ تعرض االقتصاد العالمي      
 لتقميدية،ا لمتكتالت بالنسبة التكامؿ مستكل ختالؼبإ ، التكتؿ نطاؽ ضمف عضاءاأل الدكؿ أحد تصيب التي زماتاأل

 .الجديدة اإلقميمية  يخص فيما قتصادياتاإل بيف الترابط كدرجات
يدد قد تزمة اقتصادية تعرضو أل لثر إ ،تكامؿ التكتؿ الكاحدك تسميط الضكء عمى مدل كحدة الى  كتيدؼ ىذه الدراسة  

 .تاـ حقيقي إقتصادم كنقدم تكامؿ لىإ الذم يصبك "كركبياإلتحاد األ "قد خصصنا الدراسة ، كيانو االقتصادم 
لى إنتقمت إ فاألزمة ،2008ؿالعالمية  قتصاديةاإلزمة سمـ مف عدكل األيكركبي لـ اف اإلتحاد األ كتكصمت  ىذه الدراسة  

 ،ككر لديكف السيادية، ثـ عمت منطقة األبأزمة ا عرفت، كقد اليكناف  ىي زمةتعرضت لألأكؿ دكلة دكؿ منطقة االكرك ، ك 
تحاد األكركبي عمى اإلف ،الضعؼ الجكىرم لعممة اليكرك نفسياتحاد تبيف مشاكؿ داخمية في كحدة اإل ف ىناؾألنا  اتضحك 
تعاني  لتزاـ برقابة أشد كترتيبات مؤسساتية لممساعدات المشركطة التي يمكف أف تعطى لميكناف كغيرىا مف الدكؿ التياإل

أف عممة مكحدة تامة الشركط تتطمب بنكا مركزيا  ختالالت في بناء منطقة اليكرك، إذإف ىناؾ أكما تبيف  لنا ، أزمات مالية
ال يمكف لعممة مكحدة أف يككف ليا بنؾ مركزم مف غير أف يككف ليا إدارة خزينة ك في نفس الكقت ،كسمطة مالية مشتركة 

 .مكحدة
 زمة، أ الديكف السيادية زمةأتحاد االكركبي، ، اإلةاإلقميمي ةقتصادياإل ت،التكتال قتصاديةزمات اإلاأل: الكممات المفتاحية

                .اليكرك منطقة

Summary 

   The global economy is exposed to economic crises that have been reflected in the process of 

regional economic blocs. The contagion of a member states within the bloc differs depending 

on the level of integration of the traditional blocs and the degree of interdependence between 

the economies in the new region. 

  This study aims at shedding light on the unity and integration of the one bloc. Following the 

economic crisis that may threaten its economic existence, we have devoted ourselves to the 

study of the European Union, which seeks full monetary and economical integration actual 

complete. 

  The study found that the European Union did not get rid of the contagion of the global 

economic crisis of 2008. The crisis has spread to the countries of the euro area, the first 

country that was exposed to the crisis is Greece. It was known as the sovereign debt crisis. 

The European Union must adhere to stronger monitoring and institutional arrangements for 

conditional aid that can be given to Greece and other countries experiencing financial crises. 

We find that there are imbalances in the construction of the Eurozone. A fully unified 

currency requires a central bank and Joint financial authority, and at the same time it can‟t be 

a single currency to have a central bank is to have a unified treasury management... 

Key words: economic crises, regional economic blocs, EU, sovereign debt crisis, euro area 

crisis. 
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 " اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال"          
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إلى نبع الحنان الصافي والصدر الحنون  ...إلى واحة أحالمي وسراج حياتي...
 إليك أمي الغالية الدافئ

ذخري وعوني في ىذه الحياة إلى من يتعب لنرتاح إلى تاج رأسي وفخري و 
 ويشقى لنسعد... إلى أبي العزيز

 إلى ابي الثاني...........................اخي االكبر          

إلى كل فرد من و  ، إلى أحباء قلبي وأشقاء روحي إلى إخوتي كل واحد باسمو
 أفراد العائلة كبيرا و صغيرا 

 التعليم العاليهروا على تعليمي من االبتدائي حتى الذين س تيساتذإلى كل ا
 إلى كل الزمالء واألصدقاء كل واحد باسمو الذين دعموني من قريب أو من بعيد

 إلى كل من ينير شمعة العلم
 اىدي ىذا العمل

 سكينة
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حنمد ونشكر اهلل الواحد األحد الذي انعم علينا بنعمة العلم والعقل، 
بالعزمية واإلرادة إلمتام ىذا العمل أتوجو بالشكر اجلزيل لألستاذة وأمدنا 

الفاضلة الدكتورة رقية حساين اليت تفضـلت باإلشراف على حبثنا ىذا ، 
وعلى نصائحها وتوجيهاهتا القيمة اليت أفادتين هبا، فأكن ذلا كل االحرتام 

 والتقدير كما أتوجو بالشكر اجلزيل إىل>
 لمة طيبة على اجناز و إمتام ىذا العملكل من ساعدين ولو بك

 الشكر ادلسبق ألعضاء اللجنة ادلوقرة .
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 كثيرة عكامؿ عف ناجمة تطكرات كعدة اليامة التغيرات مف العديد العالمي قتصاداإل يشيد     
 في الدكؿ، بيف فيما العالقات كتسارع القيكد مف التجارة تحرير،  األمكاؿ رؤكس حركة تحرير يامن
 أك بينيا فيما قميمياإل قتصادماإل لمتكتؿ الدكؿ مف العديد سعت الجذرية التغيرات ىذه ظؿ
 مف الكثير يتخمميا قتصاديةإ ةئيب في لكحدىا البقاء لتفادم التكتالت ىذه لكاء تحت نضماـاإل

الزخـ ، يؤكد عمى قكة قتصادية بيذا التكتالت اإل فإف بركز كميما تباينت الدكافع،، المخاطر
قتصاد الدكلي، كما ترتب مقدمتيا التحكالت الييكمية في اإلكفي  ،العكامؿ التي دفعت إلى ظيكرىا

ي شممت المشاركيف الفاعميف كالت ،عمييا مف إعادة تكزيع لألدكار كالمكاقع النسبية لممشاركيف فيو
ة مما جعميا ظاىرة دكلية في أبعد قتصاد الدكلي، بؿ تعدت ذلؾ لتشمؿ معظـ الدكؿ الناميفي اإل
ستراتيجية في ترابط إقتصادية في منطقيا السياسي ك ظاىرة إفضال عف ككنيا ظاىرة  ،حدكدىا

قتصاد العالمي أكثر ديناميكية ، بعد أف ضـ أنماطان كدرجات مختمفة أصبح اإلك  ،تصاؿ حمقاتياا  ك 
 . قتصاديةاإل مف التكتالت

اإلقميمية مف اآلليات اليامة التي ُتسيـ في دفع حمقات النمك  قتصاديةالتكتالت اإل تعدك         
كالتنمية، سكاء كانت المداخؿ التكاممية المرتكز عمييا إنتاجية أك تجارية أك تنمكية، إضافة إلى أّف 
تنسيؽ الجيكد كالتعاكف في نطاؽ اإلقميـ المتكامؿ يككف لو الدكر الياـ في ممانعة األزمات قبؿ 

عتبار أّف الدكؿ المنتمية لنفس اإلقميـ تمتمؾ مف إ عمىميص مف آثارىا عند حدكثيا، كقكعيا، كالتق
ستفادة مف نظـ اإلنذار المبكر، كىك ما ما ُيمّكنيا مف اإل  صائص اإلقميـالتصكر المتكامؿ لخ

يمنحيا سرعة التنسيؽ في كضع خطط تصحيح األكضاع قبؿ تفاقميا، كىك األمر الذم ُيفّسر 
 زماتاألتزايد عدكل في اآلكنة األخيرة  ما نالحظو لكف، لي المتزايد نحك اإلقميميةالتكجو الدك 

نتقاؿ ر إلى الدكؿ األخرل عبر قنكات اإلاألزمة قد تنتش،المتكامؿ  ففي نطاؽ اإلقميـاالقتصادية، 
ىذه األزمة ستثمارات البينية(، إاّل أف حدة لمالية، كالتبادالت التجارية، اإلالداعمة لذلؾ )األسكاؽ ا

قتصاديات فيما لتقميدية، كدرجات الترابط بيف اإلتختمؼ بحسب مراحؿ التكامؿ بالنسبة لمتكتالت ا
باإلقميمية الجديدة، فأزمة تنشأ في تكتؿ عند مرحمة منطقة تجارة حرة، قد تختمؼ عف أزمة  تعمؽ 

 قدم.تحاد نإمشتركة، أك في إطار  تحاد جمركي أك سكؽإفي إقميـ متكامؿ بدرجة 
بدرجة  بتمتعياىتماـ في ىذا المجاؿ كركبي تستقطب اإلقميمي األف كانت صيغة التكامؿ اإلإ   

زمة أ نو كبعدأإال  ،قتصاديةمجاالت االجتماعية كالثقافية كاإلعتماد المتبادؿ في العالية مف اإل
أجمعت معظـ اآلراء عمى أف ىذه األزمة ، ميكنافل الديكف السيادية مف أزمة نطالقاإكرك األمنطقة 

ات أكركبا يقتصادإتتكثؽ دعائمو دكما، فقد كاف تكامؿ  تحادإأربكت مسيرة أكركبا التاريخية صكب 
بمثابة قصة نجاح ىائمة فمسنكات كثيرة تقدـ المشركع األكركبي بسالسة مضيفا أعضاء جددان 

 .تزايدان، كحاليا قد يتعرض ىذا النجاح لمخطرزدىاران مإكممغيا الحكاجز التي تقسـ شعبو كمحققان 
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 شكالية:اإل-والأ

لفيـ العالقة النظرية بيف   طارىا العاـإقؿ في قتصادية العالمية، عمى األمات اإلز ىمية تناكؿ األأتبدك    
 التغيرات ىذه ظؿ كفي  ،ىاثار آتحمؿ  قدرتيا عمى كمدلقميمية ،قتصادية اإلاألزمات اإلقتصادية كالتكتالت اإل

 تحاداإل لقياـ قتصاديةاإل الركائز أىـ زعزعة لىإ أدت باك بأكر  مالية نيياراتإ ظيرت الدكلية لمعالقات اإلقميمية
 آثار نتقاؿإ مف يعاني زاؿ ما األكركبي قتصادماإل التكتؿ ىذا كاف فإذا ذاتو، حد في التكتؿ ىتزازا  ك  األكركبي

 العالقات عمى تؤثر فأ يمكف األزمة ىذه رىاصاتإ فإف ،اليكركلى منطقة إكصمت  السيادية الديكف أزمة
   الظركؼ كالمعطيات ىك: ىذه عميو فالتساؤؿ الذم يطرح نفسو في ظؿ ك ،األكركبي تحادلإل الخارجية
         

زمة ان تيدد وىل يمكن لل  قتصادية اإلقميمية؟قتصادية عمى التكتالت اإلزمات اإلنعكاسات ال إماىي   
 لى تفككو؟إوتؤدي  اإلتحاد الوروبي تكتلستمرارية إ

 سئمة الفرعية التالية:شكالية األاإلكتتفرع عف 

  ؟قتصاديةزمات األقتصادية بيف الدكؿ كالكيانات اإلاأل تنتقؿكيؼ  -
 قتصاديا؟إكركبي إضعاؼ اإلتحاد األلى إكرك أزمة منطقة اليدت أىؿ  -
 ؟ثارىاآزمات ك قتصادية عمى تالشي األاإللتكتالت ىؿ يساىـ العمؿ المشترؾ في ظؿ ا -
ثارىا عمى آىي ؟ كما كركبي تحاد األاإل في تفكؾكرك عامؿ يال منطقة زمةأ  ف تصبحأيمكف ىؿ  -

 ؟مسيرتو التكاممية
 فرضيات الدراسة:-ثانيا

 سئمة الفرعية السابقة يمكف تبنى الفرضيات التالية:لإلجابة عمى األ

  قتصادية لحماية الدكؿاإل زماتنتشار األإممانعا ضد دكرا قميمية التكتالت اإلقتصادية اإلتمعب 
 .عضاءاأل
 قتصادية عالمية.إكركبي كقكة تحاد األلى تراجع اإلإأزمة منطقة اليكرك  لـ تؤد 
  عمى تقميصالكاحد قتصادم عضاء التكتؿ اإلأتساىـ الخطط المشتركة المحكمة كالمدركسة مف طرؼ 

 .قتصادية زمات اإلاألثار آ مف حدة
  ساسية لخركج بريطانيا مف التكتؿأزمة منطقة اليكرك مف العكامؿ األتعتبر ال. 
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 حدود الدراسة: -ثالثا

مدل تأـز  خالؿ مف عضاء التكتؿ الكاحدأقتصادية بيف الدكؿ اإلزمات األ نتقاؿإ عمى الدراسة تتركز    
 :تتضمف حيث قميميالتكتؿ اإلقتصادم اإل قتصادية داخؿالمشكالت اإل

 الحدكد الزمانية: -أ 
لتطكر  تاريخية مراحؿ مف نطالقاإ ، 2008لىإ 1929غطت الدراسة النظرية الفترة الممتدة  -

 .اإلقميمية قتصاديةاإل التكتالت لىإنتقاليا إقتصادية كطرؽ التاريخي ألىـ األزمات األ
 نشكء األزمة ،التي تمثمت مف مرحمة2017لىإ 2008غطت الدراسة التطبيقية الفترة الممتدة  -

نتقاؿكركبي، في اإلتحاد األ 2008إنطالقا مف عدكل األزمة اإلقتصادية  زمة الديكف أ كا 
عضاء لى دكؿ األإإنتقمت األزمة ، 2013كركلى أزمة منطقة اليإ 2011السيادية في اليكناف

 كركبي ككؿ.اإلتحاد األ
 كركبي.اإلتحاد األ منطقة اليكرك داخؿ الحدكد المكانية: -ب 
 مف خالؿ إقتصرت الدراسة عمى بياف تأثير ازمة اليكرك عمى اإلتحاد األكركبيالمكضكعية:الحدكد  -ج 

 .التقكيمية ليذه الدراسة قتصاديةاإلحصائيات كالبيانات ك المؤشرات اإل تحميؿ بعض
 تيار الموضوع:إخأسباب -رابعا

 ىميا:أختيارنا مكضكع الدراسة سباب إلأىناؾ عدة 
عمى   2007زمة الرىف العقارم أثار آ لىإ بعد تطرقنا في رسالة الماجستير سباب ذاتية:أ -أ 

متكسطية المغاربية، -كركالمؤشرات اإلقتصادية الكمية  بيف اإلتحاد األكركبي كالشراكة األ
تحاد زمة منطقة اليكرك عمى اإلأ لمتعرؼ عمى النتائج التي خمفتياف نكمؿ الدراسة أرتأينا إ

ألف  ،لى تفككو في ىذه الظركؼإـ سيؤدم ذلؾ أفي مسيرتو التكاممية  كركبي كىؿ سينجحاأل
نظرا لقكة الترابط بينيما  زمة في االتحاد االكركبي تؤثر بشكؿ مباشر عمى دكؿ المغاربيةأم أ

 .ك تاريخياأقتصاديا إسكاء 
 النقاط التالية: لىإ يعكد البحث ختيارنا ليذاإسبب سباب مكضكعية: أ -ب 

  المكضكع ضمف التغيرات اإلقتصادية العالمية في ظؿ األزمات أىمية مدل
 قتصادية المتكررة.اإل

 زمات إباف عدكل األالضعيفة  قميميةقتصادية  اإلمشكمة التكتالت اإل ظيارإ
 قتصادية.اإل
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 قتصادم التكتؿ اإل قكةقتصادية كتأثيرىا عمى ظيار عالقة عدكل األزمات اإلإ
 قميمي.اإل

  قتصاديةاألزمات اإل تأثيرقتصادية اإلقميمية  ككشؼ التكتالت اإلتشخيص محاكلة 
 ف يككف سببا في تفككيا.أـ يمكف ألى تقكيتيا إعمييا كىؿ تؤدم 

 أىمية البحث:-خامسا

رع ذف التكتؿ ألييا كالتي ستعزز فكرة إىميتيا بصفة عامة مف النتائج التي سيتـ التكصؿ أستمد الدراسة ت   
لمعمؿ  قتصادية، ككيؼ يمكفخاطر كعمى رأسيا عدكل األزمات اإلالمنطكية تحتو مف كؿ المحماية لمدكؿ 

المشترؾ  أف يساىـ في دعـ الدكلة ضمف التكتؿ تتمتع بحماية أفضؿ، كىؿ يمكف لمجرد أزمة إقتصادية أف 
ف األزمة يمكف أف تضعؼ الركح التكاممية أـ أف األىداؼ المشتركة أقكل مف األزمات كالمشاكؿ الظرفية، أـ أ

قتصادية التي الخاصة عمى المصمحة الجماعية اإل تيد كؿ ما سبؽ ذكره بحيث تجعؿ الدكؿ تفضؿ مصالحيا
 تنتمي إلييا.

 :دراسةىداف الأ-سادسا
 الى: الدراسةىذه نيدؼ مف خالؿ            

 الزمنيالتسمسؿ ، ك الجديدة  كمسيرتيا محاكلة تسميط الضكء عمى التكتالت اإلقميمية  -أ 
في ظؿ  قتصادم الكاحدعضاء التكتؿ اإلأتقارب  كالكشؼ عمى مدلقتصادية زمات اإلألل

 كركبي .تحاد األ، بالتركيز عمى  تكتؿ اإل زماتىاتو األ
نتقاؿ األزمات اإلقميمية ك تحميؿ كتقييـ عالقة التكتالت اإلقتصادية اإل -ب  إلى دكؿ قتصادية ا 

 عضاء.األ
في اليكناف  2011زمة الديكف السياديةأ ،كفؽ تسمسؿ زمني 2013كركأزمة منطقة األتجسيد  -ج 

 .2007زمة الرىف العقارم أ،ك 2008قتصادية العالمية أزمة اإلك 
أزمة منطقة تفاقـ  عمى المساعدة كالعكامؿكركبية نقاط ضعؼ الكحدة األ عمى تركيز -د 

 .كركالي
 :الدراسة ومصادر جمع البيانات والمعموماتمناىج -سابعا

 عمى مجمكعة مف المناىج العممية التي تتكافؽ مع صيغة الدراسة كالمتمثمة في: عتمادتـ اإل

الكقائع  المنيج التاريخي: كىك الذم يستخدـ لمعرفة الماضي مف خالؿ العرض التاريخي لعدد مف .1
البارزة كالمتعمقة بمكضكع البحث ألنو ال يمكف فيـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ دكف التطرؽ إلى 

 الماضي.
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ستخدـ ىذا المنيج لعرض بعض المفاىيـ النظرية، لكصؼ الظاىرة ك عناصرىا كفؽ إنيج كصفي: م .2
التدرج التاريخي لمكصكؿ إلى نتائج يمكف تعميميا، كذلؾ مف خالؿ بعض اإلحصائيات التقكيمية 

 لدراسة ىذا البحث.
كذلؾ مف خالؿ مجمكعة يميا  ستخالص النتائج يمكف تعمإل البيانات كالمعمكماتتحميؿ منيج تحميمي:  .3

ذا ما تـ التركيز عميو كعطاء رؤية كاضحة كمجممة لتسمسؿ الكقائع ك ا  حصائيات لدراسة البحث ك مف اإل
 في معظـ الفصكؿ.

عتماد عمى عدة مراجع مف اإلفقد تـ  ما فيما يخص مصادر الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكماتأ   
 شبكة االنترنت مكاقع دكلية، باإلضافة الىالكطنية ك الممتقيات التقارير، ال مذكرات،المجالت، الالكتب، 

قتصادية بإعتبارىما متغيرم الدراسة، كما تـ ذات الصمة بكؿ مف األزمات اإلقتصادية كالتكتالت اإل
كؿ اإلتحاد المتحصؿ عمييا ح التحميؿ العددم لمجداكؿ االحصائية كتحميؿ البياناتاإلعتماد عمى 

 اإلقتصادية لمتكتؿ. األزمة عمى القكة آثارقتصادية أثناء األزمة إلظيار اإلكركبي كمؤشراتو األ
 

 السابقة: لدراساتا -ثامنا

 كتجدر اإلشارة إلى بعض الدراسات التي تناكلت جانب مف ىذا المكضكع نذكر منيا:
دكؿ  الخارجيةاإلشكاليات ك اآلثار عمى المديكنية -الكحدة النقدية األكركبية  :مال قحايرية أدراسة  .1

، رسالة دكتكراه دكلة في العمكـ االقتصادية، كمية  العمكـ  االقتصادية كعمكـ التسيير، جامعة -الجنكب
 .2006الجزائر،

 : تكصمت ىذه الدراسة الى كقد  
تحاد لحرية المطمقة فيما بيف أعضاء اإلفي التجارة الدكلية يجمع بيف ا كجكد كضع جديد  -

مف أجؿ تجنب الصدمات الخارجية الناتجة ك ك القيكد في مكاجية الدكؿ خارج االتحاد ؛ 
رسـ سياسات مالئمة محددة بستخداـ األكرك، يتكجب عمى دكؿ الجنكب أف تقكـ إعف 

تحاد ستفادة مف مزايا اإلكؿ الفرص التي تتقدـ ليا بيدؼ اإلالمعالـ التي تسمح باستيعاب 
 مف اآلثار السمبية؛ ك التي تسمح بالحد

 الصرؼ أسعار تقمبات عف ناتجة خارجية، صدمات إلى الجنكب دكؿ قتصادياتإ عرضت -
 الدكؿ؛ ليذه الخارجية الديكف خدمة أعباء زيادة إلى تؤدم مما األكرك، ك الدكالر بيف

 العالقات طبيعة ختالؼإل نظرا مختمفة، بدرجة الجنكب دكؿ عمى األكرك تأثير يككف -
 األكركبي؛ تحاداإل ك الدكؿ ىذه بيف القائمة

 دكؿ تجد حيث متناقض، عالـ يشكؿ الدكالر: دكلية عممة ك األكرك: جيكية عممة تكاجد -
 مصالح تضارب في تتمثؿ تجاه،اإل متعاكستيف قكتيف طرؼ مف منجذبة نفسيا الجنكب

 األمريكية؛ المتحدة الكاليات مع األكركبي تحاداإل دكؿ
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 األسعار ستقرارإ عمى أمريكا ك األكركبي تحاداإل بيف القائمة التجارية الحرب تؤثر -
 ك المتقدمة الدكؿ طرؼ مف المقدمة المساعدات عمى األساسية السمع لمبادالت بالنسبة
  الجنكب؛ دكؿ مديكنية عمى

  قتصاديةاإل القرارات عمى األكركبي النقدم تحاداإل مزايا مف الجنكب دكؿ ستفادةإ تتكقؼ -
 الخارج عمى قتصادياتوإ انفتاح عمى ك جية مف الجنكب دكؿ نحك تحادلإل السياسية ك
 أخرل؛ جية مف

 التأكد عدـ أكليما الجنكب، دكؿ في ميمتيف مشكمتيف يثير الدكلي النقدم لنظاـا كضع -
 ك  ،الخدمات ك السمع مف صادراتيا عف الناجمة األجنبية بالعمالت إيراداتيا حصيمة مف

 كسائؿ عمى أكبر بشكؿ المتقدمة الدكؿ عتمادإ إلى تؤدم المعكمة السياسة أف الثانية
 الجنكب دكؿ قتصادياتإ في التقمبات مف العديد إلى يؤدم مما المحمية النقدية السياسة

 أك بكاحدة عمالتيا تثبيت إلى يدفعيا الذم األمر قتراض،اإل مف المزيد إلى يؤدم مما
 الرئيسية؛ الدكلية العمالت مف أخرل

قتصادية في عصر العكلمة كتفعيؿ التكامؿ في الدكؿ النامية، التكتالت اإل :عبد الوىاب رميديدراسة  .2
 .2007ضمف تخصص تخطيط، جامعة الجزائر،دكتكراه بعنكاف  رسالة

 :تكصمت الدراسة الىك    
  لتجارة العالمية ا قتصادية كلكف بالصيغة الجديدة بعد قياـ منظمةىتماـ بالتكتالت اإلزاد اإل -

 التي أعطتيا دفعة قكية باعتبار ىذه التكتالت كسيمة لمكصكؿ إلى تحرير التجارة العالمية،
 متغيرات إطار في يأتي أصبح الراىف الكقت في االقتصادية التكتالت في البحث -

 االقتصادية المصالح كحماية التحديات ىذه آثار مف التقميؿ قصد كذلؾ ىامة، كتحديات
 . التكتؿ في األعضاء لمدكؿ األكلى بالدرجة

قتصادم بالنسبة لمدكؿ النامية لمكاجية تحديات القرف الكاحد ضركرة التكامؿ اإل   -
فأصبح عممية متعددة األكجو  كمتعددة القطاعات كتغطي نطاقا كبيرا مف  ،كالعشريف 
قتصادم اإلرتقاء بالمستكل بيدؼ اإل ،كليس فقط التجارية االستراتيجيةاألىداؼ 

ندماجيا في إكحؿ المشكالت التي تكاجييا  كتسييؿ  جتماعي لمدكؿ األعضاءكاإل
لتغيرات التي طرأت عمى البيئة ختالؼ أساسا إلى اقتصاد العالمي، كيرجع ىذا اإلاإل
 جتماعية كالسياسية العالمية؛قتصادية كاإلاإل

 ،السياسية القكية كالمستدامةتحقيؽ أىداؼ التكامؿ في الدكؿ النامية يعتمد عمى اإلرادة  -
سيس قتصاديات الدكؿ النامية ذاتيا، مع تأإكما أف اإلقميمية الجديدة تحتاج إلى تقكية 

صالح اليياكؿ المالية كفتح األسكاؽ كتحسيف إطار قانكني ينظـ األنشطة اإل قتصادية كا 
 .كغيرىااألداء الحككمي 
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دكتكراه  رسالة ثار المعالجات،العالمية األسباب كاآل ، األزمات الماليةايمان محمود عبد المطيفدراسة  .3
 .2011قتصاد العاـ،العراؽ،كميمنتس العالمية، قسـ اإل ،جامعة سانت

 الى: تكصمت الدراسة كقد   
 بقيةى إل األمريكي قتصاداإل في زىاكمر  مف متدتإ ما سرعاف 2007المالية  األزمةف إ  -

 ظؿ في البعض مع بعضيا كاندماج المالية األسكاؽ لترابط نتيجةك العالمي قتصاداإل
 مف ذلؾ عف أفضى مما ، قتصاديةاإل العكلمة كآليات المعاصرة قتصاديةاإل التحكالت
 ترابط قكة متفاكتة حسب بنسب لكف العالـ دكؿ جميع في مستكل مف ثركأ عمى تداعيات
 باألزمات بالتنبؤ خاص نمكذج صياغةيستدعي  ،العالـ مع تمؾ أك الدكؿ ىذه كتشابؾ
  ؛قتصادماإل ستقراراإل لضماف التطبيؽ مكضع كيككف قتصاديةكاإل المالية

بة ، فاألزمات كقتصادية المعاصرة لمنظاـ الرأسمالي ىي ذات طبيعة مر إف األزمات اإل -
االقتصادية التي تعرض ليا النظاـ الرأسمالي ابتداءن منذ مدة سبعينات القرف الماضي 

بة ، أخذت بمركر الكقت تخمؽ كميا أزمات مر كطكيمة دكف نياية ك متدت لفترات زمنية إ
زدادت تعقيد كأصبحت إقتصادية أخرل دكف أف تنتيي في كقت أك زمف معيف لذلؾ إأزمة 

 .أزمات دكرية ىيكمية
ت السمعية ، حيث في قتصادية العالمية عمى قطاع الصادراأىـ اآلثار السمبية لألزمة اإل -

نخفضت الصادرات العربية التي إ ،لعالمي الذم رافؽ األزمةقتصادم اظؿ الرككد اإل
 ،ستثمارات العربية في الخارجبية كتأثر قطاع اإلك ا كالدكؿ األكر كانت تتجو إلى أمريك

ستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة إلى بعض لؾ تأثر كبشكؿ مباشر حجـ تدفؽ اإلكذ
مستكيات اإلنتاج في ىذه الدكؿ  نخفاض معدالتإمما أفضى ذلؾ إلى  ،الدكؿ العربية

فنتيجة ألزمة ،كزيادة معدالت البطالة ككذلؾ تأثر قطاع السياحة في بعض الدكؿ العربية 
بدأ عدد السياح الكافديف إلى الدكؿ العربية في التناقص مما أفضى إلى نقص  2008عاـ 

اإليرادات السياحية كالدكؿ التي تأثرت بذلؾ ىي حسب الترتيب )مصر ، السعكدية ، 
 2008تكنس ، المغرب ، اإلمارات ( ، كمف مظاىر اآلثار السمبية لألزمة العالمية لعاـ 

ؿ العربية كخاصة دبي ككذلؾ أف معدؿ المعكنات ىك انخفاض أسعار العقار في الدك 
قتصادية كالتنمية إلى بعض الدكؿ نت تأتي مف دكؿ منظمة التعاكف اإلقتصادية التي كااإل

 . النامية بدأت تنخفض
، العكلمة االقتصادية كاالزمات المالية: الكقاية كالعالج "دراسة الزمة الرىف العقارم نادية عقوندراسة  .4

كمية  العمكـ  االقتصادية  ، في العمكـ االقتصادية دكلة دكتكراه رسالة لمتحدة  االمريكية"،في الكاليات ا
 .2013، جامعة الحاج االخضر باتنة،التسيير عمكـك 
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  :تكصمت الدراسة الى كقد  
تي لتكشؼ نقاط أزمة تأف كؿ أثبت أف الكاقع أال إزمات المالية،رغـ اآلثار المدمرة لأل -

الضعؼ في النظاـ المعني،كتشكؿ بذلؾ دفعة جديدة لمنمك،كما تمثؿ نقطة بداية فكر 
 قتصادم.إ

أصبحت تميز زمات التي ة األستقرار كتفاقـ ظاىر تعدد األسباب كراء حاالت عدـ اإل -
 ستفحاؿإسباب في التحرير المالي المفرط،أىـ تمؾ األسكاؽ المالية العالمية، تتمثؿ األ
سسات المالية كغياب الشفافية شراؼ عمى المؤ ىرة المضاربة،ضعؼ الرقابة كاإلظا
 فصاح عف المعمكمات.كاإل

زمات أتفرزه مف رىانات تخمؽ العديد مف الثغرات التي تجعؿ مف حدكث  ف العكلمة كماإ -
بكؿ  ما تتضمنو مف  ف العكلمة المالية،أمرا ممكنا كفي أم كقت، كما أمالية جديدة 

زمات كعدكل األ ىـ قنكات تدكيؿأتكفر  لي كتكامؿ لألسكاؽ المالية العالمية،تحرير ما
 المالية.

قتصاد عمى النحك الذم عمؿ اإلمف خالؿ تنظيـ  زمات مرىكف بتدخؿ الدكلة،األعالج  -
 لتقمباتو. حصربزماتو، كيمنع أيسمح بتجاكز 

صالحات إزمات المالية، كيؤكد ضركرة إحتكاء األقتصادية في فشمت الخطط المالية كاإل -
 ؛عادة النظر في مؤسساتوا  عميقة عمى النظاـ المالي العالمي ك 

 ، اإلقميميقتصادم اإلآثار األزمة داخؿ التكتؿ  بمناقشة، السابقة  تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات    
داخؿ  ثقة العضكية كمدل، كىؿ يمكف أف تؤثر عمى كحدة التكتؿ بحد ذاتو كعمى  كحدة العممة بصفة خاصة

زمة األ  ظؿ عدكل كركبي فيتحاد األنييار اإلإحكؿ رىانات  تمثمت في اإلقميمي،قتصادم اإلالتكتؿ 
كالبرتغاؿ، إضافة إلى تأثر فرنسا ، كاف أكبر ضحاياىا اليكناف، إيرلندا، قبرص، إسبانيا، 2008 اإلقتصادية

يطاليا بشكؿ كبير  مع،زمة منطقة اليكرك أتمثمت في  مف أزمة أخرلركبية ك األعانت القارة  2013كفي  ،كا 
رتفاع نسب البطالة، زادت مف الشككؾ ا  ك  التجارة الدكلية ءتباطإزدياد عجز المكازنة، تضاعؼ الديكف السيادية، 

 نتكاسة عرفيا مسار الكحدة األكركبية تتمثؿ إكبر أغير أف  ،ليكرك، عمى البقاءحياؿ قدرة العممة المكحدة، ا
،مع تحديد أىـ دمة كبرل لدل القادة األكركبييفتحاد األكركبي، الذم شكؿ صالخركج مف اإل بريطانيا خيار

 العالمية.اإلستراتيجيات  اإلتحاد األكركبي لمخركج مف األزمة ك المحافظة عمى مكانتو اإلقتصادية 

    : الدراسةىيكل -تاسعا

 :ىـ محاكر المكضكع المناقش كفؽ ما يميألى إفصكؿ نتطرؽ فييا ربع أ الدراسة ضمفتت

 نتقالياإ قنكاتك  قتصاديةزمات  اإلكؿ :  األالفصؿ األ 



 انًـــــــمذيـــح

  

 ي 
 

ك عمى أسكاء دكليا  نتقالياإطرؽ  ك ، قتصاديةاإل اتاألزمىـ أل التعرؼ محاكلة  الفصؿ ىذا يتضمف
 .األزمة نتشارإ في المساعدة العكامؿ ىـأل التطرؽ إلى إضافة ، قميميؿ اإلعضاء التكتأمستكل 

 مفاىيـ كنماذج"قميميةكعبر اإل  قميميةقتصادية اإلالتكتالت اإلي: الفصؿ الثان" 
 ىاتو حيف في ، الجديدة اإلقميميةمفاىيـ  إلى كصكال التكتالت ظاىرة تنامي الفصؿ ىذا يتضمف  

 التعرؼ خالؿ مف  لذلؾ ستدالالإ ، كاإلشكاالت الصعكبات إلى إضافة جديد، بكجو أصبحت المكجة
 الكبرل، قتصاديةاإل القكل بيف الدكلي لتنافس كفقا ، اإلقميمية قتصاديةاإل التكتالت مسارات بعض إلى

 .التكاممية التطكرات لياتو األخرل المظاىر كبعض
  :نمكذجا (ركبي بيف اإلقميمية كعبر اإلقميميةك تحاد األاإلالفصؿ الثالث( 

االتحاد الجمركي لمدكؿ كركبي مف تحاد األالى مسيرة التكاممية لإل يتضمف ىذا الفصؿ التطرؽ   
تكمؿ  قتصادية بكجو جديدنشر عالقاتو اإل، باإلضافة الى 2001 الى الكحدة النقدية1944 البينمككس
 .التكاممية عبر القارات  مساراتو

 :كركبيتحاد األاإلعمى كرك يال منطقة زمةأ إنعكاسات الفصؿ الرابع 
تحاد كرك عمى اإليأزمة النعكاسات إ"دراسة حالة في تجسيد الدراسة النظرية  يتضمف ىذا الفصؿ  
في حيف ىذا يعطي مجاؿ لخركج  كركبية ،الكحدة األ عمىنسحاب بريطانيا إ قرار ك تأثير كركبياأل

 خرل.أدكؿ 
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 تمييد
سػػمبية ثارىػػا الآ أف لػػىإسػػباب ذلػػؾ أىتمػػاـ، كترجػػع لمقمػػؽ كاإل ةمثيػػر قتصػػاد العػػالمي أزمػػات كثيػػرة شػػيد اإل   

ثػار نتشػار ىػذه اآلإقتصادم كالسياسػي لمػدكؿ المعنيػة، فضػال عمػى ىددت اإلستقرار اإلكانت حادة كخطيرة، 
قتصػػادم كالمػػالي الػػذم تشػػيده ىػػذه أخػػرل ناميػػة كمتقدمػػة كنتيجػػة لإلنفتػػاح اإلزمػػات لتشػػمؿ دكال دكل األكعػػ

الػػى مضػػاعفة  دلأفظيػػكر مػػا يعػػرؼ بالمشػػتقات الماليػػة   فػػي منظكمػػة التجػػارة العالميػػة، نػػدماجيا ا  الػػدكؿ، ك 
نتاج بػيف دكؿ العػالـ الػى مسػتكيات كتدفؽ السمع كالخدمات كعكامؿ اإل صكؿ الماليةحجـ كسرعة تدفقات األ

لػػى إضػػافة إنظمػػة الالزمػػة لتنظػػيـ ىػػذه التػػدفقات، سػػرعة التطػػكرات فػػي التشػػريعات كاأل غيػػر مسػػبكقة فاقػػت
 دلأالدكليػة بشػقييا الحقيقػي كالمػالي كػؿ ذلػؾ سػتثمارات حجـ التبػادؿ التجػارم الػدكلي كاإل نفتاح في زيادةاإل
م جػزء أذا مػا كقػع حػدث فػي إقاليـ العالـ كجعمو يبػدك كقريػة صػغيرة أزيادة التشابؾ كالتداخؿ بيف دكؿ ك  الى
 .خرلئو األجزاأثر بشكؿ مباشر كفكرم عمى كافة أمنو 
سػػػيا كركسػػػيا آقتصػػػادية كالماليػػػة تكػػػررت كتالحقػػػت عالميػػػا فشػػػممت دكؿ شػػػرؽ زمػػػات اإلأف كتيػػػرة األكمػػػا    
التػػػي "  2007 الػػػرىف العقػػػارمزمػػػة أ"األزمػػػة الماليػػػة ف لخ،إمريكػػػا....أرجنتػػػيف كالمكسػػػيؾ كدكؿ لبرازيػػػؿ كاألكا

األمريكػي قتصػاد كبيػرة فػي اإلقتصػادية إخػتالالت إأدت إلػى حػدكث القطاع المالي األمريكي،  مصدرىاكاف 
، ككقػػؼ اآلثػػار الكارثيػػة قتصػػاديةاإلك العػػالمي، كلػػـ تػػتمكف مبػػادئ الفكػػر الرأسػػمالي مػػف منػػع كقػػكع األزمػػات 

 .  العالمي قتصادمفي التاريخ اإل ةقتصاديسمسمة األزمات اإلتضاؼ الى ل  ليا
قتصاد اإل يااجيك  التيقتصادية زمات اإلمة حكؿ األفي ىذا الفصؿ لمفاىيـ عا رؽسكؼ نتطك     
 ، كفؽ المباحث التالية:لميالعا

 قتصاديةزمات اإللمبحث االول: مفاىيم عامة حول ال ا

 الخمفية الفكرية للزمات اإلقتصادية المبحث الثاني: 

 قميميةقتصادية اإلزمات اإلقتصادية والتكتالت اإلالمبحث الثالث: ال 
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 قتصاديةاإل زماتول: مفاىيم عامة حول ال المبحث ال 

صحي  مشيد طبيعي ستقرارإالال  ك ستقراراإل يعتبر التناكب الزمني بيف حالتي عاـ ،شكؿ ب     
سقاطو بالمطمؽ عمى كافة مجاالت إكىك مشيد يمكف  ،كضركرم لمتحرؾ عبر ديناميكية لمتطكر كالرقي ،

زمة ة األقية العمكـ  يرل الكثير مفردعمى غرار ب قتصادفكرا كممارسة...الخ، كفي عمـ اإل الحياة البشرية
ؤكد بصفتيا تجؿ التطكر كالنمك أستثنائية، صحية كبالغة الضركرة مف إستقرار" إىي بمثابة حالة "ال 

دث خالؿ مسارات صيركرة النشاط ستثنائية كليس الدائمة اك الدكرية" كىي في جكىر داللتيا خمؿ يحاإل
لألحداث الجارية ، اك المؤصمة لممتكقع اك زمة تطكر الرؤل الرأسمالية المفسرة فمقد شكمت األ ،قتصادماإل
 1قتصادية.لمرتجى مف السياسة اإلا

 قتصاديةاإل زمة: ماىية ال ولال   المطمب

زمة مالية أغالبا مف كجكد  أنيا تنشأعتبارا إقتصادية، د مفيكـ األزمات اإلسيامات فكرية تحدإ ىناؾ   
نييار في إحادة مفاجئة في بعض التكازنات المالية، يتبعيا  ضطراباتا  ك عميقة  ختالالتإنتيجة كجكد 

ك أ،) زمة ائتماف...أزمة سيكلة، أ(دائيا، سكاء لدل المؤسسات المصرفية أالمؤسسات المالية كمؤشرات 
أزمة  تخمؽ ) زمة العمالت كسعر صرفياأ (ك لدل المؤسسات النقديةأ،)حالة الفقاعات(سكاؽ الماؿأ لدل

سكاؽ أنيا حالة تمس أ عتباراإزمة المالية، فة حاكلت تحديد مفيكـ األمختمتعاريؼ كىنالؾ ، إقتصادية
قتصاد، ساتيا عمى اإلاكمف خطكرتيا في منعكلبمد معيف اك مجمكعة البمداف ت أسكاؽ االئتمافالبكرصات ك 

سيكلة نقدية نحصار لمقركض متبكع بأزمة إقتصادم يصاحبو عادة إنكماش إقتصادية يمييا إزمة أمسببة 
سكؼ نحدد العالقة بيف 2،سكاؽ الماؿأستثمار، كحالة مف الذعر كالحذر في تعامالت في اإل نخفاضا  ك 

 ؼ في ما يمي:يتعار مف   مجمكعةقتصادية مف خالؿ التطرؽ لاألزمات المالية كاألزمات اإل
 زمةمفيوم ال  :الولالفرع 

 زمة ألاىيـ لمفعدة سكؼ نتطرؽ ل

 3 :زمةصل كممة ال أ وال:أ

 " "κρίσις" اليكنانية مف تنحدر بدكرىا "crise" الالتينية مف )أزمة (  "crisis" الفرنسية  تنحدر الكممة    

 الالتينية: الحركؼ كفؽ "krisis"   عادة ، كتكتب
crise ← crisis ← (krisis) κρίσις 

                                                                                                                                                              
 نعكاساتيا،ا  سبابيا ك أزمة المالية العالمية...مفيكميا األ اليـك الدراسي حكؿ: ،مريكيةأ"اال قروض الرىن العقاري زمةأ" حول: مقاربة نظرية نكر الديف جكادم، 1

 .3،ص03/02/2009الجامعي الكادم، المركز
-48العددافمركز دراسات الكحدة العربية،  قتصادية عربية،إ، مجمة بحكث قتصاد الرأسماليزمات في اإلمعدل الفائدة ودورية ال عابد شريط،،  2

 .45،ص2010شتاء-2009خريؼبيركت،،49
 .6-5صص ،2009، جامعة الممؾ عبد العزيز،جدة،سالميإسباب وحمول من منظور أزمة المالية العالمية ال  ،خركفآك  حمد ميدم بمكافي،أبراىيـ ابك العال،إ 3
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 Comte de Las)  كاز الس دم الككنت الكاتب عند  (crise financière)مالية  أزمة" عبارة قد ظيرت    

Cases ) )1766 -1842 ( 1823 سنة في. 
-1799 ( (Balzac) بالزاؾ ىكنكرم دم الكاتب عند (crises commerciales) تجارية أزمات" كعبارة "

 .1837 سنة في ) 1850
 التجارية األزمات" عنكانو كتابا ) 1819 - 1905 ( (Juglar)جكغالر كممكف قتصادمكاإل الطبيب لؼ أك   

 .1862 سنة في "المتحدة كالكاليات كبريطانيا فرنسا في دكرم بشكؿ كرجكعيا
 

 زمة لغةثانيا: األ

 زمةتعدد مفاىيم ال  -أ 
المحظة الحاسمة أك الفترة الحاسمة لمرض معيف كيرتبط بالفترة التي  كؿ:التعريؼ األ -1

 1.أك التراجع يمكف أف يتطكر فييا  نحك التحسف
أك المنظمات جئ غير متكقع ييدد قدرة األفراد حدث أك مكقؼ مفا التعريؼ الثاني: -2

،ينتج عف ذلؾ تراكـ الخسائر في مقكمات النظاـ، األمر الذم قد يؤدم 2عمى البقاء"
 3 .إلى تقكيض النظاـ

يعرفيا ستيؼ ألبرت ذلؾ الحدث السمبي الذم ال يمكف تجنبو أم  التعريؼ الثالث: -3
 4.كانت درجة استعداد المنظمة

خيفة زمة)تقع فجأة، ماريؼ يمكف أف نميز أربع خصائص لألمف خالؿ ىاتو التع
 تخاذ الحمكؿ ك القرارات، خسائر كبيرة غير متكقعة(.لدرجة اإلرباؾ، ضيؽ الكقت إل

 المنّظمة األحداث تكقؼ بيا فيقصد االجتماعية، الناحية مف التعريؼ الرابع: -4
 الّتكازف، إلعادة السميـ الّتغيير يستمـز مما كالعرؼ، العادات ضطرابا  ك  كالمتكقَّعة،
 .مالئمة أكثر جديدة عادات كلتككيف

 
اك حدكث خمؿ مفاجئ يؤثر عمى  التأثيراتزمة نتيجة لتراكـ مجمكعة مف ذف األإ   
زمة تيديد كبير كصريح ككاضح لبقاء النظاـ مقكمات الرئيسية لمنظاـ كتشكؿ األال

الصعكبات التي تعكؽ تحقيؽ ف حالة التكتر كعدـ الرضا نتيجة لكجكد بعض أكما 
  .لييا، كىي السبب لحالة غير مرغكب فيياإىداؼ كالكصكؿ األ
 

                                                                                                                                                              
  .6، صالمرجع السابق -1
 .09ص ،2008دار أسامة، عماف،  ،إدارة الزماتمحمكد جاد اهلل،   -2
 .15،ص2006سكندرية،، الدار الجامعية، اإلزماتدارة ال إاحمد ماىر،  -3
 .9، ص مرجع سبق ذكره، اهللمحمكد جاد  4-
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 1:للزمة يةالساس العناصر -ب 
 مفاجئ مكاف كفي بدقة متكقع غير مفاجئ كقت في كتنفجر تنشأ األزمة أف إذ : المفاجأة عنصر 

   ؛أيضان 
 ؛ الحاضر في كالمصالح لألىداؼ تيديدان  األزمة تتضمف : التيديد عنصر 
 ؛كمحددان  ضيقان  كقتان  يككف القرار صناع أماـ المتاح الكقت أف : الكقت عنصر 

 

 2 : ىي األزمة المراحؿ -ج 
 ؛الميالد مرحمة 
 .؛ تساعاإل) نمك مرحمة 
 ؛ النضكج مرحمة 
 ؛نحساراإل) التقمص مرحمة 
 ؛ ختفاءاإل مرحمة 

 زمات الماليةوال  قتصاديةاإل زمةال  مفيوم الفرع الثاني:
نتعاش كالرككد إيقاع عممية اإلقتصادية فيي أما الدكرة اإلقتصادية،ترتبط األزمة بذركة الدكرة اإل     

أىـ التعاريؼ ليذا المصطمح سكؼ نحاكؿ جمع  ،قتصاديةلقد تعددت مفاىيـ األزمة اإل،كتكالييما
 :قتصادماإل

 قتصادية:حديد مفيكـ األزمة اإلرؽ لمجمكعة مف التعاريؼ لتطسكؼ نت: قتصاديةاإلتعاريف الزمة  اوال:
 النظرة أف فيبيف المعاصر قتصادماإل ستخداـاإل يانأ قتصادية عمى عرفت األزمة اإل:االولتعريف ال-ا

 النظاـألف  المحمية، كمصالحو  )مستيمؾ مستثمر، أعماؿ، رجؿ (قتصادماإل قبؿ الفاعؿ مف تأتي لألزمة
  .السكؽ نمكذج تصكر حسب عمى  (chaotique ) فكضكية أك(périodique)دكرية كانت سكاء ببنيتو يحتفظ

 جية مف المناسبة المعمكمة عمى كالحصكؿ جية، مف يحصؿ حقيقة ما فيـ ضركرة عمى يدؿ ىذا ك
يحدد الحقكؽ  الذم كالقانكف الصحيح، الفيـ تحقؽ التي الالزمة التربية بتكفير إال يتحقؽ ذلؾ كال ،أخرل

 .كالمطمكبة الضركرية المعمكمات تكفر التي كالشفافية لمنظاـ، الجيد السير تحفظ التي كالرقابة كالكاجبات،
 .قتصادمإ بعد مرحمة تكسع تأتي قتصادماإل لمنشاط ؤتباط مرحمة بأنيا قتصاديةاإل األزمة عرؼت ك

 معدؿ رتفاعإب ك ،(récession)النمك  لمعدؿ ك dépression) (لإلنتاج عنيؼ نخفاضإب عادة كتتميز
 3 .البطالة
 4:متتالية مراحؿ أربع الى اإلنتاج دكرات قتصاديكفاإل كيقسـ

                                                                                                                                                              
قتصاد ة سانت كميمنتس العالمية، قسـ اإلجامع ، رسالة دكتكراه،ثار المعالجاتسباب واآلات المالية العالمية الزمال يماف محمكد عبد المطيؼ، إ 1

 .23،ص2011،العاـ،العراؽ
دارة االستراتيجية اإلدارة ،قحؼ أبك عدناف  2  .22،ص  2006، القاىرة الجديدة، الجامعة ،دار الزمات وا 
 .15-14صص  ،مرجع سبق ذكرهخركف، آحمد ميدم بمكافي، ك أابراىيـ ابك العال،  3
 .15َفظ انًشخغ ،ص 4
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 ؛اإلنتاج رتفاعإ يتبعيا التكسع أك النمك مرحمة-1
 ؛اإلنتاج رتفاعإل عنيؼ نخفاضإب كتمتاز األزمة، مرحمة-2
 ؛اإلنتاج نخفاضإب كتمتاز الكساد، مرحمة- 3
  ؛قتصادماإل النشاط عكدة مرحمة-4 
 فييا يقع التي المحددة المرحمة ىي قتصاديةاإل األزمة أف لمكممة، الدقيؽ بالمعنى يتضح ىنا كمف    
 في كلكف ، قتصادماإل التكسع أك الركاج مرحمة بنياية تُنبئ كالتي االقتصادم لمكضع عنيؼ تقمب
 قتصادياإل الكساد فكرة الغالب فً لتشمل أعم معنى قتصادٌةاإل األزمة كممة أخذت الفعمي ستعماؿاإل

 نفسها.
قتصادم في قطر اك ي يطرأ عمى التكازف اإلضطراب فجائإ نياأخر عمى آتعريؼ  :نيالتعريف الثا-ب
إختالؿ التكازف اإلقتصادم بيف ضطراب الناشئ عف اإل ىقطار، كىي تطمؽ بصفة خاصة عمأدة ع

 ستيالؾ.اإلنتاج كاإل
زمة، بينما إصطالح" الدكرة" بدال مف "األزمة" التي تدؿ عف األقتصاديكف الغربيكف كيستعمؿ اإل    

راب في حيف إف الدكرة تدؿ عمى ضطعبيريف ، فاألزمة تدؿ عمى اإلختالؼ اك اإليالحظ ىناؾ فرقا بيف الت
 1 نتظاـ الذم يخضع لو الظكاىر الطبيعية.اإل

تتكقؼ التجارة، كتزدحـ بأنيا قتصادية كصفان تقميديان: كصؼ فريدريؾ أنغمز األزمة اإل :لثالثالتعريف ا-ج
األسكاؽ، كتتراكـ البضائع بكميات ىائمة ال طريؽ لبيعيا، كيختفي النقد السائؿ )السيكلة النقدية(، كما 

نت قد أنتجت يختفي التسميؼ، ثـ تتكقؼ المصانع، كتفقد جماىير العماؿ كسائؿ عيشيا، لمجرد أنيا كا
كيستمر ىذا  ،اإلفالسات، كما تتتالى عمميات البيع القسرم ىتتتال الكثير مف ىذه الكسائؿ، بعد ىذا

نسداد القاسي سنكات طكيمة، فتتدمر القكل المنتجة كالمنتجات إجماالن، حتى الكقت الذم تمتص فيو اإل
 2«.إلنتاج كالتبادؿ مسيرتيما بالتدريجالسكؽ فائض البضائع المتراكمة أم حتى الكقت الذم يستعيد فيو ا

 

نحدار اإلنتاج في حركة الرأسماؿ الدكرية، كالتي تعبر إطكر  مرحمة أك ىي قتصاديةاإل زمةاأل ذفإ      
معظـ التعاريؼ المعطاة عمى  كتركز ،الداخمية لمرأسمالية في الحقؿ االقتصادم أيضان عف التناقضات

نييار في المؤسسات إضطرابا حادا ك مفاجئا في بعض التكازنات المالية، يتبعيا إختالال عميقا ك إككنيا 
سعار نكع أك أكثر مف األصكؿ، كاألصكؿ ألنخفاض المفاجئ اإل في يظير، ائياالمالية ك مؤشرات أد

 :ىي

                                                                                                                                                              
1

المركز الجامعً نعكاساتها، إسبابها وأزمة المالٌة العالمٌة...مفهومها ، الٌوم الدراسً حول: األسبابها ونتائجهاأقتصادية العالمية األزمة اإلعمار مصطفاوي،  

 .20،ص30/30/0336الوادي،
 .12، ص2009،، سكريا، المكسكعة  العربية، المجمد الثانيقتصاديةزمات والدورات اإلال ، مصطفى العبد اهلل2
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 ؛إما رأس ماؿ مادم يستخدـ في العممية اإلنتاجية 
  ؛المادم أك لممخزكف السمعيإما أصكؿ مالية مثؿ حقكؽ الممكية لرأس الماؿ 

 ؛دخارمثؿ األسيـ ك السندات كحسابات اإل
   ما حقكؽ ممكية لألصكؿ المالية العقكد  :المشتقات المالية مثؿتتمثؿ في كا 

 ؛العمالت األجنبيةك  المستقبمية لمنفط
 تـعريف الزمـة المـالية  ثانيا: 

 

الييف ، سنحاكؿ رفع اإللتباس الذم يحيط بيذا إف صياغة مفيكـ دقيؽ لألزمة المالية ليس بألمر    
 :المفيكـ ، كذلؾ مف خالؿ التطرؽ لبعض التعاريؼ القميمة المقترحة

  فإستنادا لكتاب :ولالتعريف ال( Cours d‟économie politique)   عرؼE.Barthalon  
األزمة المالية " أنيا عبارة عف نمكذج أك تغير كبير تعرفو كؿ أك بعض قيـ المتغيرات 
المالية التالية : عرض السندات كاألسيـ ،اسعارىا ، الطمب عمى القركض ، حجـ الكدائع 

 1البنكية كسعر الصرؼ ".
المتغيرات نخفاض ( معتبر لقيـ ىذه إمة المالية يقترف بتغير ) ز مح األطكمف ثـ فمص
 . المذككرة آنفا

 كما عرفت على أنها تلك الذبذبات التً تؤثر كلٌا او جزئٌا على مجمل  :نيثاالتعريف ال
 2 التغٌرات المالٌة مثل أسعار األسهم والسندات...

 ألزمة المالية كىي : انييار في األسكاؽ المالية مصحكبا بفشؿ عدد ا:لثالتعريف الثا
 3 .قتصادم الكميحاد في النشاط اإلنكماش إكبير مف المنظمات المالية كغير المالية مع 

  مالية صكؿ الاض مفاجئ في طمب المستثمر عمى األنخفإىي تدىكر اك  :رابعالالتعريف
صؿ نخفاض الناتج عف ذلؾ في سعر األكاإل القكمي،قتصاد التي تمعب دكرا ىاما في اإل

فراد ثيره عمى قرارات المستيمكيف األأقتصادم الكمي مباشرة مف خالؿ تمف النشاط اإليقمؿ 
خرل صكؿ األسعار باقي األأثيراتو عمى أشركات كبشكؿ غير مباشر مف خالؿ تكال

زمات يدفعنا لفحص نكعيف مف األكىذا ،4كالمكازنات المالية لمكسطاء الماليكف مثؿ البنكؾ
 ف تككف معدية:أالتي يحتمؿ 

 ؛سيـ كالسنداتنييارات المفاجئة في سكؽ األاإل 
 ؛زمات في العمالت"ميزاف المدفكعات"األ 

                                                                                                                                                              
قتصادية ، جامعة الجزائر العمـك اإلرسالة ماجيستير في ،  والسيوية " المكسيكيةدراسة الزمتين  "" الزمات المالية واصالح النظام النقدي الدولي ،أيت بشير  1
 . 10ص ،  2001، 
 .13،ص2012،،اإلسكندريةدار الفكر الجامعي ،سالماإل قتصادية في ضوء الرأسمالية وزمات المالية واإلال  رمزم محمكد، 2
 .200ص ،  1999 ،لمنشر ، األردف ر" دا " التمويل الدولي ،حسيني عرفاف تقي ال 3
4

 .32ص ،2005سكندرية،دار الفكر الجامعي،اإل ،زمات المالية"عدوى ال  مكانات التحكم"ا  العولمة المالية و  الشرقاكم،عبد الحكيـ مصطفى  
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 فريدماف رأسيـ كعمى النقديكف، يعرؼ ك :خامسالتعريف ال  Friedman1963  شكاتز ك 
( Schwartz )، اليمع ىذا كينجـ ، البنكي الكسط في الذعر أك اليمع بأنيا المالية األزمة 

 ما مالية، مؤسسة إفالس أك  سيكلة  نقكد إلى الكدائع تحكيؿ قابمية تعميؽ جراء مف
 في تقمص حدكث إلى بدكره يؤدم كالذم المتداكلة، النقكد كمية في نخفاضإ عميو يترتب
 لألزمة النقدم فالتحميؿ األساس ىذا كعمى  نكماشاإل حالة  قتصادماإل النشاط حجـ
 1.السيكلة ندرة إلى نشكبيا أسباب يرجع

تمثؿ إنييار حاد في عدد مف المؤشرات المالية كأسعار  األزمات المالية ف   
نييار الثقة إكىذا يؤدم الى  فالس في القطاع التجارم...الخ.ا  راضي"ك األصكؿ"األسيـ،العقارات،األ

نييار أسعار إغير متكقع في سكؽ العمالت بسبب  ضطرابا  المفاجئ لجزء أك كؿ النظاـ المصرفي ك 
رفع بلنقدية دفاعا عف العممة الكطنية حتياطات البنكؾ المركزية تتدخؿ مستخدمة اإلالصرؼ مما يجعؿ ا

كقصير  ةلتزاماتيا محددإكقد تكاجو الحككمات تعثر البنكؾ في رد أمكاؿ المكدعيف كسداد ، أسعار الفائدة 
 نييار النظاـ البنكي برمتو.إدكف  األجؿ مما يجعؿ الحككمات تتدخؿ لمحيمكلة

 زمات الماليةوم الزمات اإلقتصادية ومفيوم ال يفمالعالقة بين : الفرع الثالث
 زمة المالية سكؼ نتطرؽ لمعناصر التالية:لتداخؿ مفيكـ األزمات اإلقتصادية كاأل نطرا   
 قتصاد المالياإلقتصاد العيني واإلالعالقة بين وال: أ
كىك ما يتعمؽ باألصكؿ العينية فيك يتناكؿ كؿ المكارد   العينيقتصاد اإلف نميز بيف ألذلؾ يجب       

ستثمارية، اإل السمع أك بطريؽ غيػر مباشر  ستيالكيةاإلالسمع  الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريؽ مباشر
األدكات  لعؿ أكلي صكر ىذه ك ،كسائؿ  تسيؿ التعامؿ في الثركة العينيةظيرت الحاجة إلي  أدكات  أك  

األصكؿ المالية    عف طريؽكأصبح التعامؿ يتـ  ،الثركة العينية ىظيكر فكرة الحقكؽ عمالمالية ىي 
حؽ الممكية عمى بعض المكارد  نياتعرؼ بأسيـ التي األ تتمثؿ فيممثالن لألصكؿ العينية  عتبارىابإ

ت تعطي صاحبيا الحؽ في الحصكؿ النقكد أصبح كحؽ الدائنية  ىيسندات الما أ المصانع الشركات ك
ىذه األصكؿ المالية  كساعد كجكد، ، أم مف السمع كالخدمات المعركضةقتصاداإلما يشاء مف  ىعم

فمف ناحية أخرل ظيرت  ،ستدامةاإل ىكقدرتيا عمشركات كتداكؿ ممكيتيا كتكسع ال نتشارإ ىالمتنكعة عم
 المالية.األصكؿ  البكرصات التي تتداكؿ فييا ىذه

    2  :صكؿ الماليةنكعيف مف األ تكمف في تمييز بيفقتصاد المالي، قتصاد العيني كاإلالعالقة بيف اإلف   

 ساسا ممكية المكارد العينية مف أصكؿ التي تمثؿ الممكية فيي أما األ: صول تمثل الممكيةأ
صكؿ المالية سيـ، بالنسبة ليذا الشكؿ مف األأراضي كمصانع كشركات تأخذ عادة شكؿ أ

سيـ أذا كاف يمكف المبالغة بإصدار ا  صكؿ لمممكية ك أصداره مف إحدكد لما يمكف -عادة-فيناؾ
                                                                                                                                                              

 .10ص ، مرجع سبق ذكره" ،أيت بشير  1
2

قتصادية المعاصرة مف منظكر كاإل زمة الماليةألا المؤتمر العممي الدكلي حكؿ: ،الرأسماليقتصادية العالمية المعاصرة ومصير النظام زمة اإلل ا عمر خضيرات، 
 .6-5،ص ص2010ديسمبر  1/2ردف،األ-سالمي،عمافالمعيد العالمي لمفكر اإل سالمي،إقتصادم إ
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مر يظؿ محدكدا أف األال إبقيـ مالية مبالغ فييا تزيد عف القيمة الحقيقية لألصكؿ التي تمثميا 
 .صكؿ العينيةد ىذه األألنو يرتبط بكجك 

  صؿ المشكمة فقد بالغت أتكجد حدكد عمى التكسع فييا كىنا  فيكاد ال :صول المديونيةأ
نما ا  صكؿ لممديكنية، كىي ليست  مديكنية فردية ك سات المالية في التكسع في ىذه األالمؤس
شبو بالمديكنية العامة أسكاؽ المالية، كبالتالي فيي األكؿ مديكنيات قابمة لمتداكؿ في ش تأخذ

في الدكؿ المتبع  النظاـ المالي  الىقراض يرجع التكسع في اإل، ك ركة المالية ثفيي جزء مف ال
سمو إختراع جديد إقراض عف طريؽ إكتشفت كسيمة جديدة لزيادة حجـ اإلقد ، الصناعية 

صكؿ المالية بناء طريقو تكليد مكجات متتالية مف األختراع يمكف عف إالمشتقات المالية كىك 
لى تحكيؿ إعت المؤسسات المالية د، فقد يسمى بالتكريؽ ظاىرة بما بدأتصؿ كاحد كقد أعمى 

لى مديكنيات عامة كمف ثـ المتاجرة بيا مف خالؿ صكيا إالمديكنات الخاصة بالمقترضيف 
 ك التكريؽ.أة بالديكف ؿ ىذه المديكنيات كىك ما يسمي بالتجار ثلسندات تم

، يخمؽ فتراضي"رؿ ماركس "رأس الماؿ اإلفتراضي"، كالذم يسميو الفيمسكؼ األلماني كاكىذا "العالـ اإل   
القطاع اإلنتاجي ضعيفة، تيرب  ككمما كانت معدالت الربح في ،كيدمر ثركات طائمة، في ثكاف معدكدة

ع المالي ..الخ، كتتراكـ في ىذا القطا.كبنية تحتية ستثمارات مف مجاؿ التكسع اإلنتاجي، مػف مػصانعاإل
فتراضية الكرقية عف القيمة الحقيقية، أم عف بتعدت القيمة اإلإا القطاع ككمما فتراضي، ككمما تضخـ ىذاإل

قيمة الشركات بأدكات إنتاجيا كمنشآتيا، كأرباحيا اإلنتاجية، كمما أصبح النظاـ عرضػة ألزمػة مالية أكثر 
 .عنفا
قتصادية ترتكز أىـ أسس التنمية اإل إف  قتصادية:إغة يالزمة من صيغتيا المالية إلى ص تحول ثانيا:

سػتثمار اإلنتاجي، كالذم يحتاج بصكرة أساسية إلى عامؿ رأس الماؿ لتمكيؿ األنشطة اإلنتاجية، عمػى اإل
كيتـ ذلؾ مػف خػالؿ قنػاتيف أساسيتيف: إما مف خالؿ السكؽ المالية عف طريؽ إصدار األكراؽ كالمشتقات 

قتصادات نتشارا في اإلإالمصرفية، كىما الطريقتاف األكثر  المالية المختمفة، أك مف خػالؿ الكسػاطة 
األزمات المالية ال تتعمؽ في بداية األمر إاّل باألسكاؽ المالية أك المنظكمػة  الحديث كعمى الرغـ مف أف

قتصادية مف إأغمب األزمات ترتقي مف صيغتيا المالية إلى صبغة   لكف المثبت تاريخيا، أف المصػرفية،
 1 :خالؿ اآلليات اآلتية

 البنكؾ كالتي تمثؿ جزء مف أىـ مؤسسات اإلقراض، تمكؿ عمميات ف: زمة مالية مصرفيةأ
اإلقراض مف خالؿ األمكاؿ المكدعػة فػي حساباتيا، كعندما تتحكؿ قركض البنؾ إلى ديكف 
عػداميا ىك في  مشككؾ في تحصيميا، يضّطر البنؾ في النياية إلى إعداـ ىذه الديكف، كا 

، يحجـ البنػؾ عمى القياـ بعمميات لو، قيمة رأسما الحقيقة خصـ مف رأسماؿ البنؾ، مما يقمؿ مف
إقراض جديدة، كبالتالي زيادة حجـ الديكف المشككؾ في تحصمييا يقمؿ مف التسميؼ، كيؤدم 

                                                                                                                                                              
دراسة تحميمية لبعض الزمات المالية "تنسيق السياسات المالية والنقدية زمن الزمات المالية واالقتصادية عقبة عبد الالكم، لطفي مخزكمي ،كاخركف، 1

 .170-169صص  ،2016،كرقمة، ديسمبر  05المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، جامعة قاصدم مرباح، عدد ،"2008 - 1929واالقتصادية لمفترة 
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خفيض عف طريؽ تخفيض االئتماف كت ،ذلؾ إلى ظيكر بذكر أزمة في المنظكمة المصرفية
قتصاد عمكما، كربمػا يمجأ البنؾ في ىذه الحالة إلى المطالبة بديكنو، بسبب اإلنفاؽ في اإل

قتصاد نكماشان عمى اإلإالتخكؼ مف كقكع المقترضيف في أزمات كيؤدم ذلؾ إلػى تػأثير أكثر 
عمكما، كربما يعاني البنؾ نفسو مف صعكبات بحيث ال يتمكف مف سداد ما ترتب عميو مػف 

تسع حجـ التعثر في عدد أكبر مف البنكؾ كمما َأشَّر ذلؾ إألخرل، ككمما تجاه البنكؾ اإلتزامات إ
 حتماؿ حدكث أزمة مالية تمس سكؽ النقد.إعمػى 

  تصبح عمميات االئتماف أكثر صعكبة كأعمى تكمفة، خاصة مع : قتصاديةإزمة ألى إتحول
ات الضماف، مع زيادة خطر التخمػؼ عػف السداد، ما يؤدم بالمقرضيف إلى زيادة شركط كمتطمب

كمع تضييؽ ، ُتجفؼ قنكات اإلقراض بيف البنكؾ  حتمالية حدكث أزمة ثقة عمػى نطػاؽ كاسػع، إ
ستثمار، يحدث نخفاض اإلإاالئتماف كما ينتج عنو مف حاالت اإلعسػار التمػكيمي المػؤدم إلػى 

قتصاد في اإلي تمعب دكران ىامان نخفاض في طمب المستثمر عمى األصكؿ المالية التا  تدىكر ك 
قتصادم الكمي مباشرة، مف خالؿ تأثيره عمى نخفاض يقمؿ مف النشاط اإلالكطني، كىذا اإل

قرارات المستيمكيف األفػراد كالشركات، كبشكؿ غير مباشر مف خالؿ تأثيره عمى أسعار باقي 
ة عمى قطاع ثارا سمبيآالمالييف ، مما يترتب عنو  األصكؿ األخػرل كالمكازنػات الماليػة لمكسػطاء 

فييا بيف األسكاؽ المالية  اإلنتاج كالعمالة، كما ينجـ عنيا مف إعادة تكزيع الػدخكؿ كالثػركات 
 .الدكلية

ىناؾ عالقة عضكية بيف رأس الماؿ المالي كرأس  :مالية لىإقتصادية اإل من صيغتيا الزمة تحولثالثا: 
قتراض مف البنؾ حتى يتمكف مف شراء أدكات اإلنتاج  يحتاج إلى اإلالماؿ اإلنتاجي، فمالؾ المصنع مثالن 

كقكة العمؿ، حتى تتـ العممية اإلنتاجية، ثـ يتـ بيع السمع المنتجة فػي الػسكؽ، كتحقيػؽ الربح، كبالمقابؿ 
ستثمر ذلؾ االئتماف إفإف البنؾ لف يتمكف مف تحقيؽ الفائدة، كىي السبب الكحيد لتقديـ االئتماف، إال إذا 

كلكف مع  ،ضافة إلى الفائدةباإل قترضو،إج، كحقؽ األرباح التي سيدفع منيا المستثمر، قيمة ما بػشكؿ منت
 تكسع كتطكر النظاـ الرأسمالي، تصبح العالقة بيف رأس الماؿ المالي كرأس الماؿ اإلنتاجي أكثػر تعقيػدا،

 2 :خالؿ األبعاد اآلتية غة ماليػة مػفيص قتصادية إلىاألزمة تنتقؿ مف صيغتيا اإل يمكننا القكؿ أف1
ستثمارات مف مجاؿ التكسع القطاع اإلنتاجي ضعيفة، تيرب اإل كمما كانت معدالت الربح في -

ا فتراضي، ككمما تضخـ ىذ... كتتراكـ في القطاع المالي اإلاإلنتػاجي، مػف مصانع كبنية تحتية 
الحقيقية، أم عف قيمة الشركات فتراضية الكرقية عف القيمة بتعدت القيمة اإلإالقطاع، كمما 

 بأدكات إنتاجيا كمنشآتيا كأرباحيا اإلنتاجية، كبذلؾ يصػبح النظػاـ عرضة لألزمة المالية؛
نخفاض األرباح في القطاع اإلنتاجي كذلؾ تأثير عمى الدكرة المالية لرأس الماؿ، كالتي كإل   -

تمكيؿ فائض اإلنتاج مف خالؿ  ،فعندما تتـ عمميات بػدكرىا تجعػؿ األزمة العامة أعنؼ كأشد
                                                                                                                                                              

1
 .5، ص 2008شتراكية لمنشر، مصر، ، مركز الدراسات اإلالزمة الرأسمالية العالمية: الزلزال والتوابع سامح نجيب، 
 .172-171صص  ،هذكر المرجع سبق خركف، آعقبة عبد الالكم، لطفي مخزكمي ،ك  2
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اإلقراض، عمى أساس أف المستفيد سيككف قادرا عمى رد القرض مع الفائدة خالؿ فترة محددة، 
كعندما ال تتحقؽ األرباح المتكقعة عمى القػركض التػي قػدمتيا البنكؾ تعجز الشركات عف الدفع 

نؾ المطالبة بػرد القركض، كتصبح قركض البنكؾ قركضا معدكمة، كفي أسكأ األحكاؿ يمكف لمب
كبسبب تعّثر الشركة عف السداد، ُتعتبر مفمسة كيتـ عرض أصكؿ الشركة لمبيع بأسعار 
منخفضػة السػتعادة أمكاؿ المكدعيف، كيزيد ذلؾ مف حجـ األزمة كعمقيا تماما كما ساىـ النظاـ 

 المصرفي في تكسيع كزيادة حجـ الرخاء؛
 ن واحدآقتصادية والمالية في زمة اإلتزامن ال رابعا: 
يف يككف ىناؾ أقتصادية تربطيما عالقة قكية، فالدخكؿ في رككد زمة اإلزمة المالية كاألف األإ         

زمة في نظاـ المصرفي كالمالي مف خالؿ شح في عرض أتباطؤ في النمك االقتصادم، يتزامف غالبا مع 
عادة بناء القطاصكؿ المالية، سعار األأنييار ا  التمكيؿ، ك  فالس كا  زمة ع البنكي، كىك ما يزيد مف حدة األكا 

نعكاس نحك االزمة شارة كتعتبر كسبب في اإلزمة المالية تعطي اإلف األأقتصادية، كما اإل
ف تكسعيا إال بمسببات النظاـ المالي، فإمر مة المالية ال تتعمؽ في بداية األز ذا كانت األا  ك ،1قتصاديةاإل

ستثمار، مما خالؿ تضييؽ االئتماف كانخفاض اإل قتصاد الحقيقي، مفثار مضرة باإلآلى كتفاقميا يؤدم ا
ك أقميمية إزمة أقتصادية، بؿ كحتى الى رككد اقتصادم، كقد تنتشر االزمة لتتحكؿ الى إزمة أيجر الى 

 زمة عالمية.أ
عند سعر  باإلقراضف البنكؾ تقكـ إئتماف، فية يتـ عف طريؽ االأسمالنتاج السمع الر إكاف تمكيؿ  ذاإ    

كبالتالي الطمب عمى السمع  ستثماراإلالطبيعي، مما يحفز الطمب عمى  قؿ مف السعرأسمى أفائدة 
دخار مف ستيالؾ كيرفع نصيب اإلمما يخفض اإل ستيالكية،لية عمى حساب الطمب عمى السمع اإلسماأالر 

نفاؽ عمى السمع ترتفع الدخكؿ كيرتفع معدؿ اإل الرأسماليةنتاج السمع إكمع التكسع في ، الدخؿ القكمي
كمف ثـ زيادة رتفاع الدخؿ ا  ك  سمالية،أنتاج السمع الر إرتفاع دخكؿ العناصر المشاركة في ستيالؾ نظرا إلاإل

لكف قبؿ ىذه المرحمة  ،ستيالكيةنتاج السمع اإلإسعارىا كبالتالي يرفع أستيالكية يرفع الطمب عمى السمع اإل
سعارىا أ نخفاضإسمالية الممكلة مف خالؿ االئتماف المصرفي مما يعني أاالخيرة يكجد فائض في السمع الر 
 فالس كمف ثـ الرككد.اإل ألتزماتيـ فيبدإسداد  كبالتالي عدـ قدرة منتجييا عمى

طيا في منح االئتماف فرانظرا إلزمة سيكلة أفي المعناة مف  أخر فاف البنكؾ سكؼ تبدآكعمى جانب     
فالس كالديكف المعدكمة، مما يدفعيا لرفع سعر الفائدة لمحد مف طمب االئتماف كلمحفاظ عمى مع تزايد اإل

قدر مف السيكلة تكاجو بو طمبات السحب مف عمالئيا اك اذعانا لسياسة سعر الخصـ مف قبؿ البنؾ 
سمالية،كمع بطء القدرة عمى أنتاج سمع ر إات عمى المركزم،كىذا الكضع سكؼ يقمؿ مف قدرة المشركع

 2الرككد. أستيالكية،فسكؼ تحدث بطالة كيبدنتاج السمع اإلإسمالية الى أنتاج السمع الر إالتحكؿ مف 

                                                                                                                                                              
طركحة دكتكراه في العمـك أ،مريكية"العقاري في الواليات المتحدة ال زمة الرىنل ادراسة  الوقاية والعالج" زمات المالية:قتصادية وال العولمة اإلنادية العقكف،  1
 .6،ص2012/2013جامعة الحاج لخضر باتنة، قتصاد التنمية،إقتصادية تخصص اإل

 .23،ص2010سكندرية،الدار الجامعية،اإل ،سالميية العالمية وعالجيا من منظور اإلقتصادزمات اإلال  جالؿ جكيدة القصاص، 2
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نما ىي الحالية، أك الراىنة بالفترة خاصة ظاىرة قتصادية كالماليةاإل األزماتال تشكؿ        ظاىرة كاّ 
 دقيقة لتطكرىا، فاألزمة خصائص أعطى الرأسمالي النظاـ تطكر حيف في التاريخ، عبر البشرية شيدتيا

 تبدأ بأسره، لمعالـ أك إلقميـ، أك قتصادية لبالد،اإل لمحالة السيئ المسار مف حادة ىي حالة قتصاديةاإل
 تتميز قتصادماإل النشاط في تدىكر أك جمكد ظاىرة الماؿ، كترافقيا ألسكاؽ نييارإ جراء مف عادة

 تمس أزمة ىي المالية ك األزمة،  الشرائية القدرة نخفاضا  ك  جتماعية،اإل كالتكترات بالبطالة، كاإلفالس،
ذا،عالمية  أزمة أك إقميمية أزمة إلى لتتحكؿ تنتشر كقد بالد معينة، في االئتماف كأسكاؽ الماؿ أسكاؽ  كا 
 ضارة آثار إلى يؤدم فإف تفاقميا المالية، باألسكاؽ إال األمر بداية في تتعمؽ ال المالية األزمة كانت

 حتى بؿ قتصادية،إ أزمة إلى يجر مما ستثمار،اإل نخفاضإكبالتالي  االئتماف تضييؽ :الحقيقي باالقتصاد
 1اقتصادم. رككد إلى
 قتصادات الرأسماليةالتي تحدث في اإل قتصاديةخطر مراحؿ الدكرات اإلأ قتصاديةإذ تُعد األزمات اإل  

قتصادية ىك زمات اإلباط، كمنشأ كؿ األرتقتصادات األخرل كحسب درجة اإلكتنتقؿ تأثيراتيا الى اإل
قتصاد، الجانب الحقيقي )السمعي( كالجانب المالي دة في بعض اك كؿ متغيرات طرفي اإلالتقمبات الشدي

خميطان مف التأثيرات المتبادلة )النقدم(، كسرعاف ما تتفاعؿ التغيرات في المتغيرات الحقيقية كالمالية لتشكؿ 
  كما ىك مكضح في الشكؿ المكالي:  ،بيف جانبي العرض الكمي كالطمب الكمي
 بعادأزمات ذات ثالث : ال (1-1)رقم الشكل

 
             ليةزمة ماأ                                       المالية المؤسسات                                        

 السيكلة                                              س الماؿأر             
                                                                  

 قتصادأف التمكيؿ مف اإلالضغكط بش                                                    تقنييف االئتماف   

                                                         
                               اقتصاديةزمة أ                                                                              

 في  نقص القكة الشرائية
                                                                                                              ستثمار في الشركاتنقص اإل                                                      قتصاد بسبب المديكنيةاإل

                               
                                  نخفاض الطمب عمى االئتمافإ                              

                                                                                         
                              

Source : BANQUE DE FRANCE, LA CRISE FINANCIRE, DOCUMENTS ET DÉBATS  

N° 2 , FÉVRIER 2009,p3. 

 
 

                                                                                                                                                              
 .19،صمرجع سبق ذكرهخركف، آبراىيـ ابك العال، ك إ1

 دكر البنكؾ المركزية

 تدخؿ الدكلة
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 الحقيقي قتصاداإل أزمة مالية، أزمة: أبعاد ثالثةخيرة زمات في اآلكنة األف لألأيكضح    (1-1)الشكؿ    
قتصادية اإلقتصاد المالي مع اإلقتصاد الحقيقي في المعامالت اإلندماج إ، كىذا ما يبرره اليكـ مف 
الدكلة عف طريؽ  كمعالجتيا الممكنة الحمكؿ يبرر األخير البعد كىذا كخصكصا المشتقات المالية،
 2007زمة الرىف العقارمأقتصاد الحقيقي كالمشاكؿ التي حدثت مؤخرا في كالحككمات التي يفرضيا اإل

 . 2010كركبيتحاد األكاإل
 نواعياأاالقتصادية و : خصائص الزمات المطمب الثاني

قتصادية مختمفة، إ عاـ عرؼ النظاـ الرأسمالي نحك ثالثة كثالثيف أزمة المائتيما يزيد عمى  خالؿ   
االقتصادم، كالمتتبع لتاريخ األزمات  عيا كتأثيرىا عمى مستكل النشاطانك أك  خصائصياتختمؼ مف حيث 

قتصاديات الدكؿ التي تتبنى ىذا النظاـ إالرأسمالي يممس بكضكح كقكع  االقتصادية في النظاـأك الدكرات 
أكثر عمقان  صبحتأ ،كدكرات طكيمة األجؿ األجؿ، أك دكرات قصيرة جدان، كدكرات متكسطة بأزمات
  .كتأثيران 

 قتصاديةائص الزمات اإلول: خصالفرع ال 
1 :ىما بصفة خاصة رئيسيتيف قتصادية تتميز بخاصيتيفاألزمات اإل أف

 

  :خاصية الدكرية -أ 
في فترات قد ال تككف متساكية تمامان مف حيث المدة  قتصادية الظيكركد األزمات أك التقمبات اإلتع

 الدرجة التي تجعمنا نسمـ بخاصية الدكرة أك التكرار التي تتسـ بيا التقمبات إلىالزمنية، كلكنيا متقاربة 

 .قتصاديةاإل
 :الشمكؿ كالتكافؽ الزمني -ب

قتصادم، يتأثر كؿ جزء مف األجزاء بما يحدث أجزاء الجياز اإل قتصادية معظـتشمؿ التقمبات اإل
 .ضمف النشاط االقتصادم القكمي في أجزاء أك قطاعات أخرل

 زمات ىي:ديكف عادة أربعة ظكاىر مصاحبة لألقتصاكيرصد اإل
 ؛نخفاض مشتريات المستيمكيف مقابؿ زيادة مخزكف قطاع األعماؿ إ -1
نخفاض الطمب عمى األيدم العاممة تدريجيان حتى يصؿ إلى عمميات تسريح جماعي لمعماؿ إ -2

 ؛رتفاع معدؿ البطالةا  ك 
لتراجع رتفاع بأقؿ سرعة في حالة اإلى اإل والتضخـ بسبب تقميص اإلنتاج كميم تباطؤ -3

 قتصادم.اإل

 ؛نخفاض األرباح يؤدم إلى ىبكط أسعار األسيـ العامة إ  -4
 2:قتصادية كالمالية بصفة عامةاإل كمف أىـ خصائص األزمات

                                                                                                                                                              
لي الممتقى الدك  ،الرؤية... ومنطمق الحل قتصاديات السواق المالية ودورية الزمات االقتصاديةإتحميل منطق  ،بف سانية عبد الرحماف ،مصطفى عبد المطيؼ  1

 .15-14صص  ،2012فيفرم  27ك 26يكمي ، ، جامعة حمو لخضر الكادمقتصادية زمف األزماتالثاني حكؿ: كاقع التكتالت اإل
 .161ص ،مرجع سبق ذكره، محمكد جاد اهلل -2
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  ،محطة تحكؿ حاسـ غالبا ما تتسـ بالفجائية في نسؽ داخمي أك دكلي، تيدد مصالح دكلية معينة
 ؛كتشير نكعا مف الذىكؿ كالحرج لدل القكل المعنية بيا

  ىتماما كبيرا كنشر نكعا مف الخكؼ.إتتسـ بالتعقيد كالتشابؾ في عناصرىا كأسبابيا، كتستحضر 
 ؛تتطمب جيدا كبيرا لمكاجيتيا لتالقي تطكراتيا التسمسمية قد يمتد خطرىا لممستقبؿ 
  جراءات سريعة إتضع صانعي القرار في محؾ حقيقي، بحيث تتطمب  ؛تخاذ قرارات كا 
  ؛التأثيرات السابقة التي يتـ حسميانتاج تراكـ مجمكعة مف 
 رتباؾ كالشؾ في الخيارات المطركحة عند التعامؿ معيا خاصة في غياب تصارع نكعا مف اإل 

 ؛معمكمات دقيقة ككافية حكليا
  ،تخمؽ حاالت تكتر، كخصكصا تعدد األطراؼ كالقكل المؤثرة في حدكث األزمة كتطكرىا

دارتو كتعارض مصالحيا، مما يزيد الصعكبات جمة  ؛في السيطرة عمى المكقؼ كا 
 الضعيفة أكثر حساسية في اآلكنة األخيرة، نتيجة السياسات الحككمية  االقتصاديةأصبحت األزمات       

 زمة.أف تساىـ في تفسير أسباب حدكث األأك غير الحكيمة مع مركر الكقت ، فاف المؤشرات يجب 
 زمات الماليةواأل قتصاديةأنواع األزمات اإلالفرع الثاني: 

قتصػػػادية التػػػي يتعػػػػرض ليػػػا اإلقتصػػػاد الرأسػػػمالي: األزمػػػػة زمػػػات اإلأنػػػكاع مػػػػف األيمكػػػف تمييػػػز ثػػػالث     
،أما األزمػات الماليػة يمكػػف تقسػيميا كفػػؽ دكرة حياتيػا،اك حسػػب زمػة الييكميػػةالدكريػة، األزمػة الكسػػيطية، كاأل

 طبيعتيا.
 قتصاديةأنواع الزمات اإلوال: أ

ــــةالزمــــة اإل -أ  خػػػػتالؿ تػػػػكازف فػػػػي عمميػػػػة تكػػػػرار اإلىػػػػي تمػػػػؾ التناقضػػػػات ك : قتصــــادية الدوري نتػػػػاج ا 
إذا مػا قكرنػت باألزمػات كثر عمقػا أقتصادية، تككف أزمة عامة تصيب كؿ القطاعات اإلالرأسمالي، 

ة الدكريػػػػػػػة بػػػػػػػأربع مراحػػػػػػػؿ: مرحمػػػػػػػة اإلنتعػػػػػػػاش ،مرحمػػػػػػػة الػػػػػػػركاج، مرحمػػػػػػػة زمػػػػػػػاألخػػػػػػػرل، كتمػػػػػػػر األ
 مة الكساد.، مرحنكماش""اإلزمةاأل

 : الدورات االقتصادية(1-2)رقم  الشكل

 لركود   االنكماش             الرواج            االنتعاش

 .77،ص1997،االسكندرية،ادارة االزمات، مكتبة مدبولي، محسف احمد الخضيرم المصدر:

 الدكرة Pagon عرؼ قد ك معينة ظاىرة تكرار ىك العاـ بالمبدأ قتصاديةاإل الدكرة مصطمح فإ    
 مجمؿ عمى تؤثر التي التقمبات تمؾ أنيا أك كالقاع القمة مرحمة بيف ما التتابع ذلؾ:بأنيا  1997قتصاديةاإل

 Wesley  1946 ك Arthur Burns األمريكييف قتصادييفاإل يقترح حيف في ، "لمدكلة قتصادماإل النشاط
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 نتعاشإ ثـ نكماش،إ برككد، تتبع ركاج مرحمة مف الدكرة تتككف :"في كالمتمثؿ لمدكرة شمكلية أكثر تعريؼ
 ." 1المكالية الدكرة في السابقة مراحؿ جميع تتكرر حيث
قتصادية، اصرة فقط عمى مرحمة الرككد اك اإلنكماش في الدكرة اإلقتصادية ليست قفاألزمات اإل    

نتاج إختالؿ بيف قكل اإليضا نتيجة لما قد يحدث مف أنتعاش كالركاج في مرحمتي اإلأيضا تكجد كلكنيا 
 في ىذه المراحؿ اك قد يحدث تصارع بيف القكل...

تناقضػات جزئيػة فػي عمميػة خػتالالت ك نتيجػة إلتحػدث  :قتصادية الجزئيـة او الوسـيطية الزمة اإل -ب 
زمػػػة الدكريػػػة، تنقػػػؿ الػػػى خػػػارج الدكلػػػة مشػػػتتة، إتسػػػاعا كشػػػمكال مػػػف األقػػػؿ أنتػػػاج ،كلكنيػػػا تكػػػرار اإل

 منعزلة، كحيدة الجانب .    
ـــةال  -ج  زمػػػة أزمػػػة الطاقػػػة، أقتصػػػادم مثػػػؿ صػػػيب عػػػادة مجػػػاؿ معػػػيف مػػػف القطػػػاع اإلت :زمـــة الييكمي

صػر عمػى قطػاع كاحػد مػف القطاعػات، فإنػو قطػاع بػالغ زمػة الييكميػة تقتكاذا كانت األالخ، الغداء...
تحػػكؿ الػػى ازمػػة دكريػػة كذلػػؾ لعػػدـ الال يمكػػف لالزمػػة الييكميػػة  مػػف ذلػػؾ غـىميػػة، كلكػػف عمػػى الػػر األ

 شمكليتيا عمى القطاعات االخرل.
 زمات الماليةأنواع ال ثانيا: 

 عمى النحك   التالي  : زمات الماليةيمكف تصنيؼ األ    
 إلى النشكء مف بيا تمر ّالتي المرحمة حسب المالية األزمات يقسـ المعيار ىذا :حياتيا دورة حسب-1 
 2 :ىي أنكاع خمسة منو كِانبثؽ ختفاء،اإل

 ما شيء ىناؾ يككف حيث مرة، ألكؿ بالظيكر األزمة تبدأ المرحمة ىذه في :الميالد مرحمة 
 المدل أك الحجـ أك تجاهاإل أك المعالـ محدد غير بمكقؼ كينذر األفؽ، في يمكح مبيـ
 مف الكثير كغياب األزمة، في المجيكؿ نطاؽ تساعإ إلى ىذا كيرجع إليو، سيصؿ ّالذم

 العكامؿ كتشاؼإ الممكف مف يصبح كىنا ليا، المكلِّدة فعاالد كقكة أسبابيا حكؿ المعمكمات
  .حدكثيا دكف الحيمكلة يكفؿ بما ستعدادكاإل كالتحضير األزمة، إلى تؤدم أف يمكف ّالتي

 يستطيع كال الكثيركف، بيا كيشعر باألزمة اإلحساس يتعاظـ فييا :تِّساعكاإل النمك مرحمة 
 مجاؿ إلى جديدة أطراؼ دخكؿ عف فضال مباشر، ضغط لكجكد رانظ إنكارىا القرار متخذ

 متخذ عمى كىنا نتائجيا، مف لخكفيـ أك إلييـ خطرىا متدادإل سكاء باألزمة، اإلحساس
 . ليا كالمقكية المحفزة ركافدىا إلفقادىا التدخؿ القرار

 مع التعامؿ في القرار متخذ يخفؽ عندما المرحمة ىذه إلى األزمة تصؿ :نفجاراإل مرحمة 
 إلى تصؿ المرحمة ىذه كفي حدكثيا، سببت ّالتي كالمتغيرات األزمة، حركت ّالتي العكامؿ

                                                                                                                                                              
، 2016مارس  51، 1العدد – الثاني المجمدجامعة الجناف، لبناف،  األبحاث، نشر ك لمعمـك العربية ، المجمةقتصاديةاإل والدورات الزماتالصمد خمدكف،  عبد 1

 .384ص
 التحدٌات األعمال  منظمات العالمٌة على قتصادٌةاإل األزمة السابع تداعٌات الدوًل العلمً المؤتمرالمالية،  زمةلأل النظرية الجوانبتوفٌق،  رزٌق ، حسن كمال 2

 .6،ص2009نوفمبر10/11،األردن الخاصة الزرقاء اإلدارٌة، جامعة والعلوم االقتصاد ، كلٌة" اآلفاق- الفرص -
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 حصرىا يصعب مختمفة، أبعاد ذات ضخمة طاقة مكلدة تنفجر حيث كعنفيا، قكتيا أقصى
 .حجميا قياس كحتى

 أضرارىا مف لمتخفيؼ نفجارىا،إ بعد األزمة مجابية يتـ عندما :كالتقمص االنحصار مرحمة 
 الدفع قكة مف ىاما جزءا كتفقد كالتّقمص نحصاراإل في تبدأ آثارىا، شدة مف كالتقميص
 في الصداـ يفشؿ عندما تتجدد األزمات بعض أف إلى اإلشارة تجدر أنو غير لدييا،
 .أىدافو تحقيؽ

 الدفع قكة كامؿ شبو بشكؿ تفقد عندما المرحمة ىذه إلى األزمة تصؿ  :ختفاءاإل مرحمة 
 كينتيي مظاىرىا تتالشى ثـ كمف إلييا، تنتمي ّالتي كجزئياتيا لعناصرىا أك ليا، المكلدة
 .ىكانتي انحصر قد تاريخيا حدثنا باعتبارىا إال عنيا، الحديث كيختفي .بيا االىتماـ

 ويمكن تقسيم االزمات المالية عمى نحو التالي: :عتيايعمى حسب طب-2
 ك ىي أزمات تعني أف بمد أك مجمكعة مف البمداف أصبحت غير  أزمات مديكنية خارجية :

زمات الى إرجاع سبب ىاتو األكما يمكف قادرة عمى خدمة ديكنيا الخارجية )تسديدىا(.
 سباب خارجية تتمثؿ:أسباب داخمية ك أ

ىتمػاـ ؿ التنمية، سكء تكظيؼ القػركض، اإلستدانة مف أجاألسباب الداخمية: اإل -
 بالصناعة عمى حساب الزراعة.

سػػػعار العالميػػػة لممػػػكاد إنخفػػػاض األرتفػػػاع اسػػػعار الفائػػػدة، إسػػػباب الخارجيػػػة: األ -
 ثار الرككد التضخمي السائد في معظـ الدكؿ الرأسمالية.آالخاـ، 

 ما زيادة كبيرة كمفاجئة في طمب تظير ىذه األزمات عندما يكاجو بنؾ  : أزمات مصرفية
سحب الكدائع، فيما أف البنؾ يقكـ بتكظيؼ ىاتو األمكاؿ ، كيحتفظ بجزء بسيط لمكاجية 
طمبات السحب اليكمي، ك بالتالي يحدث أزمة سيكلة، إذا حدث مشكمة مف ىذا النكع 

عكس كامتدت إلى البنكؾ األخرل، فتسمى في ىذه الحالة أزمة مصرفية، أما إذا كاف ال
ككاف اإلشكاؿ الخكؼ مف منح القركض ، ففي ىذه الحالة تسمى أزمة االئتماف، مثؿ ما 

كما (  BANK OF UNTED STATES) 1931حدث لبنؾ الكاليات المتحدة األمريكية 
 .2007حدث لمبنكؾ األمريكية خصكصا اكبر إفالس لمبنؾ ليماف برادر

 1:ىي المصرفية األزمة حدكث في تأثيرا األكثر العكامؿ كأىـ                                 
 ؛الخارج مف المدل القصيرة المالية التدفقات في ارتفاع -
 ؛القركض تكزيع في تكسيع -
 ؛مالئمة غير كرقابية تنظيمية ظركؼ في مبرر مالي تحرير -
 ؛قتصادماإل النشاط تراجع -

                                                                                                                                                              
1

مكانية المالية الزمات  "نسيمة، أككيؿ   كمية االقتصادية، العمـك في دكتكراه مذكرة"، آسيا شرق جنوب حالة دراسة مع -آثارىا من والتخفيف منيا التوقي وا 
 .90،ص2007/2008 الجزائر، جامعة التسيير، عمـك ك االقتصادية العمـك
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 .العقارات مثؿ األصكؿ كأسعار األسيـ أسعار نخفاضإ -
  عندما تتغير أسعار الصرؼ بسرعة بالغة بشكؿ  : يحدث سعار الصرؼأأزمات عممة ك

يؤثر عمى قدرة العممة  في أداء ميمتيا ككسيط لمتبادؿ أك مخزف لمقيمة، كتسمى أيضا 
 .1994 المكسيؾأزمة ميزاف المدفكعات مثؿ ما حدث 

 1:كىي الصرؼ سعر أزمة حدكث إلى تؤدم أسباب ثالثة كىناؾ
 الشريؾ قياـ فعند لألزمة، األساسي المحدد تعتبر كالتي الخارجية التجارة -

 قدرتو لتحسيف عممتو قيمة بتخفيض ثابت صرؼ سعر لو ما لبمد التجارم
 تدىكر إلى يؤدم ىذا نسبيا، األرخص البضائع خالؿ مف التنافسية
 تدريجي ىتالؾإ عنو ينتج كالذم اآلخر، لمبمد التجارم الميزاف

 .الثابت الصرؼ سعر عمى ىجكـ ثـ كمف األجنبية حتياطاتلإل
 ليا التي البمداف حكؿ األجنبي المستثمر تكقعات في المعنكية التغيرات -

 قد معيف لبمد ثابت صرؼ سعر عمى فاليجكـ متشابية، كمية مؤشرات
 سعر نظاـ عمى ىجكـ حدكث مف األجانب المستثمريف خكؼ يسبب

 حتماليةإ أف بشرط متشابية، كمية مؤشرات لدييا بمداف في الصرؼ
 بالنظاـ التقيد عمى الحككمة كقدرة لتزاـإ مستكل عمى تعتمد الحدكث
 .المنشأ

 دكر ختبارإ كبالتالي المالية، األسكاؽ سيكلة مستكل يسببيا التي المشاكؿ -
 ىذه الصرؼ، سعر أزمة حدكث المالية خالؿ الكساطة مؤسسات
 تدفؽ رؤكس كتشجع سائمة أصكال األجانب لممستثمريف تقدـ المؤسسات
 كدائعيـ، المستثمركف يسحب الخارجية الصدمات حالة كفي األمكاؿ،

 كتتحكؿ نقد إلى الكدائع تحكيؿ عند أزمة مصرفية حدكث يسبب كىذا
 .سعر الصرؼ أزمة لتصبح تنمك أجنبية عممة إلى المحمية العممة

 

 ىػػي أزمػػات تتميػػز باضػػطرابات شػػديدة فػػي األسػػكاؽ الماليػػة، تضػػعؼ  أزمػػات ماليػػة شػػاممة :
مػػػف قػػػدرتيا عمػػػى العمػػػؿ بكفػػػاءة، ك تػػػؤدم إلػػػى آثػػػار غيػػػر مرغػػػكب فييػػػا بالنسػػػبة لالقتصػػػاد 

 الحقيقي، ك يتضمف ىذا النكع صكرا مختمفة أىميا ما يمي : 

أزمػػػة سػػػيكلة : التػػػزاحـ عمػػػى سػػػحب الكدائػػػع ظػػػاىرة عامػػػة تتعمػػػؽ بكػػػؿ النظػػػاـ  -
ف تنػػافس البنػػكؾ عمػػى التصػػرؼ فػػي أصػػكليا ك محاكلػػة تسػػييميا إالمصػػرفي ، فػػ
مشػػكمة عػػػدـ نييػػػار قيمتيػػا، ك مػػف ثػػػـ تتحػػكؿ مشػػكمة السػػػيكلة إلػػى إيػػؤدم إلػػى 

 ؛تلتزاماالقدرة عمى الكفاء باإل

                                                                                                                                                              
 .78، صالمرجع السابق 1
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خػػتالؿ اليياكػػؿ التمكيميػػة إ: ك تنػػتج عػػف  تلتزامػػاأزمػػة التكقػػؼ عػػف الكفػػاء باإل -
سػػتحقاؽ بػػيف أصػػكؿ ك خصػػكـ البنػػكؾ ك ىياكػػؿ اإللممشػركعات، ك عػػدـ تكافػػؽ 

محدكديػػة رؤكس أمكاليػػا، عنػػدما تتعػػرض المشػػركعات ك البنػػكؾ إلػػى التعثػػر ك 
1 ؛التزاماتيتصبح عمى كشؾ التكقؼ عف الكفاء بإ

 

تحػػدث عنػػدما تتكػػكف الفقاعػػة، أم عنػػدما ترتفػػع  األصػػكؿ:نفجػػار فقػػاقيع إأزمػػة  -
ك خيػػر رتفػػاع غيػػر مبػػرر، إاألصػػكؿ بشػػكؿ يتجػػاكز قيمتيػػا العادلػػة، عمػػى نحػػك 

مػا حػدث فػي اآلكنػة  فػي الػك.ـ.أ، 1929مثاؿ عف ذلؾ أزمة الكساد العظيـ فػي 
بالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة "فقاعػػػة الػػػرىف  2007األخيػػػرة أزمػػػة الػػػرىف العقػػػارم

 2؛العقارم"

ستراتيجيات كقؼ الخسائر : يحصؿ ىذا النػكع مػف األزمػات عنػد إصػدار إأزمة  -
المضاربيف ك التجار أكامػرىـ بػالبيع أك الشػراء إلػى السماسػرة بسػعر معػيف، فػإذا 

نخفػػاض األسػعار سػػيتفاقـ بشػػكؿ ضػػخـ، ك إف إنتشػػرت ىػػذه الممارسػات ، فػػإمػا 
 ؛أفي الك.ـ. 1987مف أشير األمثمة عمى ذلؾ أزمة أكتكبر

 خبػػػػػػراء عامػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػدكث أزمػػػػػػات ماليػػػػػػة شػػػػػػاممة طرحيػػػػػػا أسػػػػػػباب ىنػػػػػػاؾ  
 3: يمي ما في كالمتمثمة قتصاديكف،إ

 ؛تحصيميا في المشككؾ كالديكف العامة الديكف تراكـ -

 ال بشػػػػػكؿ الػػػػػدكؿ قتصػػػػػادياتإ فػػػػػي النمػػػػػك معػػػػػدالت فػػػػػي اإلسػػػػػراع -
 ؛قتصاديةاإل طاقاتيا تستكعبو

 فتػػػػرات ذات مشػػػركعات لتمكيػػػػؿ األجػػػؿ قصػػػػيرة القػػػركض سػػػتخداـإ -
 ؛األجؿ طكيمة

 ؛المصرفي الجياز في الفساد تفشي -

 .الرككد مف حالة يخمؼ بما مستكياتو أدنى إلى الطمب كصكؿ -

 ؛الماؿ أسكاؽ في المضاربات -

 
 
 
 

                                                                                                                                                              
، ص ص  2001مصر ،  ، دار النيؿ لمطباعة ك النشر، الزمات المالية في السواق الناشئة مع إشارة خاصة لزمة جنوب شرق آسياأحمد يكسؼ الشحات،  1

14 – 16 . 
 .190، ص 2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  الديون المصرفية المتعثرة والزمة المالية المصرفية العالمية)أزمة الرىن العقاري(عبد المطمب عبد الحميد،  2
تخصص مالية  كنقكد، جامعة -ر، رسالة ماجستير في عمـك التسييستقرار النظام النقدي الدوليإمات المالية عمى ز نعكاسات ال إعبد الرحماف بف ساعد،  3

 .66،ص2008/2009الجزائر،



                   نتقالياإ قنواتو زمات االقتصادية ال                       الفصل االول                              

  19  
 

 زمات الماليةوال  قتصاديةاإل لزماتا سباب نشوءأ المطمب الثالث:
بعػػػاد ليسػػػت غريبػػػة اك فريػػػدة مػػػف نكعيػػػا بالنسػػػبة كاألمػػػف حيػػػث الطبيعػػػة  ماليػػػةكالقتصػػػادية األزمػػػات اإل     

قتصػػادم الكمػػي مػػف فػػراغ بػػؿ تتفاعػػؿ مػػع الكضػػع اإل يقتصػػادم رأسػػمالي التقميػػدم، ال تػػأتاـ اإللتطػػكر النظػػ
خػػػالؿ التػػػكازف التجػػػارم كتفػػػاقـ المديكنيػػػة ا  الػػػذم يعػػػاني مػػػف مشػػػاكؿ خطيػػػرة فػػػي مقػػػدمتيا عجػػػز الميزانيػػػة ك 

 رتفاع المستمر لمؤشرات البطالة كالتضخـ.إضافة الى اإلكالعامة  الخاصة
إلػػى سػػبب كاحػػد أك سػػببيف، فينػػاؾ جممػػة مػػف األسػػباب  كالماليػػة قتصػػاديةاإلال يمكػػف إرجػػاع األزمػػات       

1تتضافر في آف كاحد إلحداث أزمة ، ك يمكف تمخيص أىـ ىذه األسباب فيما يمي:
 

ــي: عــدم اإلســتقرار اإلولالفــرع ال  قتصػػادية الكميػػة يػػؤدم الػػى إسػػتقرار السياسػػات اإلف عػػدـ إ: قتصــاد الكم
لى حدكث العديد مف األختالؿ مالي ك إ  :في تتمثؿ زمات المالية كا 
عتمػػػاد الكبيػػػر عمػػػى العامػػػؿ يعػػػد سػػػببا رئيسػػػيا حيػػػث  اإل كىػػػذا: نخفاضػػػا فػػػي شػػػركط التبػػػادؿ التجػػػارمإ (1

 ؛قتصاد ك قمة تنكعوادرات النفط الخاـ مع صغر حجـ اإلالص

: أحػػد المصػػادر الخارجيػػة المسػػببة لألزمػػات الماليػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة، تقمبػػات  أسػػعار الفائػػدة العالميػػة  (2
قتػػراض بػػػؿ األىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ ىػػك تأثيرىػػػا عمػػػى تػػػدفقات االسػػػتثمار يراتيػػا ال تػػػؤثر فقػػػط عمػػػى تكمفػػػة اإلفتغ

 ؛األجنبي المباشر ك درجة جاذبيتو في ىذه الدكؿ

ي عامػػؿ حاسػػـ فػػي قػػدرة القطػػاع المصػػرفي عمػػى القيػػاـ بػػدكر الكسػػاطة : ىػػالتقمبػػات فػػي معػػدؿ التضػػخـ (3
رتفػػاع مسػػػتكيات إعتبػػر الركػػكد االقتصػػػادم النػػاتج عػػف إالماليػػة)منح االئتمػػاف ك تػػكفير السػػػيكلة(، ك قػػد 

   ؛المالية في دكؿ أمريكا الجنكبية ك الدكؿ الناميةسعار سببا مباشرا لحدكث األزمات األ

الػػػػدكؿ المعتمػػػػدة عمػػػػى سػػػػعر الصػػػػرؼ الثابػػػػت أكثػػػػر عرضػػػػة لمصػػػػدمات :    الصػػػػرؼ السياسػػػػة سػػػػعر (4
قػػػكـ بػػػدكر البنػػػؾ الممجػػػأ األخيػػػر الخارجيػػػة، ففػػػي ظػػػؿ ىػػػذا النظػػػاـ يصػػػعب عمػػػى السػػػمطات النقديػػػة أف ت

حتياطاتيػا مػف النقػد األجنبػي لؾ يعني فقداف السمطات النقدية إلقتراض بالعمالت األجنبية حيث أف ذلإل
المكسيؾ ك األرجنتيف كقد تمخض عف أزمػة العممػة ظيػكر العجػز فػي ميػزاف  ك حدكث أزمة العممة مثؿ

رتفػػػاع أسػػػعار الفائػػػدة المحميػػػة ممػػػا يزيػػػد مػػػف تفػػػاقـ إالمػػػدفكعات، كمػػػف ثػػػـ تػػػنقص فػػػي عػػػرض النقػػػكد ك 
بالمقابػػؿ عنػػد انتيػػاج سياسػػة سػػعر الصػػرؼ المػػرف فػػإف حػػدكث أزمػػة العممػػة سػػكؼ يػػؤدم فػػكرا   ،األزمػػة

مػػة ك زيػػادة فػػي األسػػعار المحميػػة ممػػا يػػؤدم إلػػى تخفػػيض قيمػػة أصػػكؿ ك خصػػـ إلػػى تخفػػيض قيمػػة العم
؛المصارؼ إلى مستكل أكثر تكافؽ مع متطمبات األماف المصرفي

 2
 

 يمي: ينعكس ضعؼ القطاع المالي في ما: ضطراب القطاع الماليإ :الفرع الثاني
يػؤدم التكسػع فػي مػنح القػركض عمػى ظيػكر مشػكمة عػدـ تالئػـ :عػدـ تػالؤـ أصػكؿ كخصػكـ المصػػارؼ )1

كالمطابقػػػة بػػػيف أصػػػكؿ كخصػػػكـ المصػػػارؼ خصكصػػػا مػػػف جانػػػب عػػػدـ اإلحتفػػػاظ بقػػػدر كػػػافي مػػػف السػػػيكلة 

                                                                                                                                                              
 .05ص،  2004مام ، العدد التاسع كالعشركف،الككيت، ،سمسمة دكرية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية ،"الزمات المالية " ناجي تكني   1

كالبدائؿ المالية  "، مداخمة بالممتقى الدكلي الثاني حكؿ:" األزمة المالية الراىنةتصاديات العربية قنعكاساتيا عمى اإلا  ية العالمية و "الزمة المالزايدم عبد السالـ : .2
  1.،ص  2009مام  05/06خميس مميانة ، يكميجامعة  كالمصرفية " ،
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لتزماتيػػػا الحاضػػػرة كالعاجمػػػة فػػي فتػػػرات تكػػػكف فييػػػا أسػػػعار الفائػػدة العالميػػػة مرتفعػػػة ، قػػػد يتعػػػرض إلمكاجيػػة 
 ؛ستحقاؽجنبية كلفترات اإللنسبة لمعممة األإلى عدـ تالؤـ بازبائف المصرؼ 

إف التحػػرر المتسػػارع غيػػر الحػػذر كغيػػر الكقػػائي لمسػػكؽ المػػالي بعػػد فتػػرة : كقػػػائي الالتحػػػرر المػالػػػي غػػػير 2)
كبيرة مف اإلنغالؽ كالتقييد قػد يػؤدم إلػى حػدكث األزمػات الماليػة ، كمػف ناحيػة أخػرل ، فػإف التحػرر المػالي 

مخاطر ائتمانية جديدة لممصارؼ اكالقطاع المالي ،  يعنػي دخػكؿ مصػارؼ أخػرل إلػى ستحداث إيؤدم إلى 
السكؽ المالي مما يزيد الضغكط التنافسية عمػى المصػارؼ المحميػة ال سػيما فػي أنشػطة ائتمانيػة غيػر مييػأة 

التحػػرر  ليػػا كقبػػكؿ أنػػكاع جديػػدة مػػف المخػػاطر قػػد ال يتحمميػػا المصػػرؼ كبػػدكف التييئػػة الرقابيػػة الالزمػػة قبػػؿ
المػػالي فػػإف المصػػارؼ قػػد ال تتػػكفر ليػػا مػػكارد أك الخيػػارات الالزمػػة لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه النشػػاطات كالمخػػاطر 
الجديدة كمف األزمات المالية التي ساىـ التحػرر المػالي غيػر الكقػائي كغيػر الحػذر فػي حػدكثيا : البرازيػؿ ك 

 ؛كالمكسيؾ ...الخ
فػػػي الكثيػػػر مػػف األحيػػػاف كانػػػت الحككمػػػة تقػػػكـ بتكزيػػػع المػػػكارد  :الحككمػػػة فػػػي تخصػػػيص االئتمػػػاف تػػدخؿ)3

قتصػادية ك أقػاليـ جغرافيػة بعينيػا فػي إطػار خطػة لمتنميػة أك لخدمػة أغػراض إالمالية المتاحة عمى قطاعات 
كفػي الػدكؿ العربيػة، ال يػزاؿ القطػاع المصػرفي  ،أخرل قػد تكػكف سياسػية بالدرجػة األكلػى ك ليسػت اقتصػادية

نخفػاض اإلنتاجيػة، قمػة الكفػاءة ك الحػافز عمػى اإلبػداع، إمما يترتب عنو مف مشاكؿ مف حيػث  ممكا لمدكلة،
لػػى حتكػػار الحككمػػة لنشػػاطاتو، فػػأدل ىػػذا الكضػػع إإكفػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف يعػػاني القطػػاع المصػػرفي مػػف 

اإلعتبػػػار ككمػػػة عمػػػى القػػػركض دكف األخػػػذ فػػػي تصػػػاالت الكاسػػػعة مػػػع الححصػػػكؿ األفػػػراد ذكم النفػػػكذ ك اإل
   ؛ستثمارم أك القدرة المالية لممقترضسالمة المشركع اإل

تعاني معظـ الدكؿ التػي تعرضػت ألزمػات ماليػة مػف الضػعؼ فػي  :النظاـ المحاسبي ك التنظيمي ضعؼ)4
النظػػػاـ ك األجػػػراء المحاسػػػبية المتبعػػػة ك درجػػػة اإلفصػػػػاح عػػػف المعمكمػػػات خصكصػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بالػػػػديكف 

سػػاند لمعمميػػات ي محفظػة البنػػؾ االئتمانيػػة، كمػػا تعػاني مػػف ضػػعؼ النظػاـ القػػانكني المالمعدكمػة ك نسػػبتيا فػػ
لتػػزاـ بالقػػػانكف الخػػاص بالحػػػد األقصػػى لمقػػػركض المقدمػػة لمفتػػػرض كاحػػد ك نسػػػبتيا مػػػف البنكيػػة، ك عػػػدـ اإل

 ؛رأسماؿ البنؾ

ركاجػػػا فػػػي القػػػركض قصػػػيرة األجػػػؿ التػػػي قػػػدمتيا  تالتسػػػعينياشػػػيدت حقبػػػة دكر ديػػػػكف قػػػػصيرة األجػػػػؿ: 5)
كقػد تزايػد  ،النامية ، فقد ارتفعت الػديكف قصػيرة األجػؿ المسػتحقة عمػى ىػذه الػدكؿ   المصارؼ الدكلية لمدكؿ

ككانػػت  ،حجػػـ الػػديكف قصػػيرة األجػػؿ بأسػػرع مػػا يكػػكف فػػي دكؿ شػػرؽ آسػػيا تمييػػا فػػي ذلػػؾ أمريكػػا ال تنيػػة 
مػػف  %15ىػػي ، ككريػػا  1996-1990سػػتحكاذا لمقػػركض قصػػيرة األجػػؿ خػػالؿ الفتػػرة إالػػدكؿ العشػػرة األكثػػر 

،أندكنيسػػيا  %10، البرازيػػؿ  %11جممػػة القػػركض قصػػيرة األجػػؿ الممنكحػػة لجميػػع الػػدكؿ الناميػػة ، تايالنػػدا 
كمػػا تػػزامف ذلػػؾ أيضػػا مػػع ،فريقيػػا كماليزيػػا أثػػـ الصػػيف كاألرجنتػػيف كركسػػيا ، كجنػػكب  %8، المكسػػيؾ  8%
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اف مػػع حات ماليػػة كمصػػرفية كػػاف مػػف شػػأنيا إنيمػػاؾ المصػػارؼ المحميػػة فػػي التكسػػع فػػي مػػنح االئتمػػصػػالإ
؛ستثمار يتـ بالمضاربة خصكصا في األسكاؽ األسيكية الناشئة تعزيز نكع مف الركاج في اإل

 1 
عمػػى مجمػػؿ  ثػػارهآسػػيا آقتصػػادية لبمػداف لقػد كػػاف لنمػػك القػػكة اإل لمتغيــرات السياســية الدوليــة:ا:الفــرع الثالــث

ليػػػػذا كػػػػاف ،قتصػػػػادية االمريكيةتػػػػدىكر المركػػػػز النسػػػػبي لمقػػػػكة اإل  قتصػػػػاد الػػػػدكلي ،ك بػػػػدا الحػػػػديث عػػػػف اإل
سػػيكية الصػػاعدة ،ك لػػيس لعمميػػات النمػػك فػػي الػػدكؿ اآلالمطمػػكب ك ضػػع اسػػتراتيجية تحجػػـ ك تضػػع حػػدكدا 

القتصػادية المتقدمػة عمػى الصػعيد ك لكنو نتػاج طبيعػي لتعػدد ك تنػافس المراكػز ا، خذ بنظرية المؤامرة أذلؾ 
عػالف عػف برنػامج تراجعػت ك انحسػرت ىزاتيػا بمجػرد اإلزمة المالية في المكسػيؾ ف األأك يؤيد ىذا التفسير 

زمػة مباشػػرة )الشػير الثػػاني( األنػدالع إنقػاذ ،الػذم طرحػػو صػندكؽ النقػػد الػدكلي بالتعػاكف مػػع الػك.ـ.أ عنػػد اإل
؛ال بعد ستة أشير ك كاف مكقؼ الك.ـ.ا سمبياإصندكؽ النقد الدكلي سيكية فمـ يتدخؿ زمة اآلفي األ ماأ

2 
مػالؾ البنػكؾ ك اإلدارات العميػا ال يتػأثركف ماليػا مػف جػراء األزمػات  إف: تشـوه نظـام الحـوافز : الفرع الرابع

األزمػة، المالية التي ساىمكا في حدكثيا، فال يتـ إنياء خدماتيـ أك تحميميـ الخسػائر التػي حػدثت مػف جػراء 
فمقػػد أثبتػػت اإلدارات عجزىػػا فػػي تعػػديؿ ىيكػػؿ البنػػؾ ك تػػدكير المناصػػب اإلداريػػة، كدلػػت التجػػارب عمػػى أف 
اإلدارات العميػا كثيػػرا مػػا نجحػػت فػي إخفػػاء الػػديكف المعدكمػػة لسػػنكات كذلػؾ نتيجػػة ضػػعؼ الرقابػػة المصػػرفية 

ف الصػػعب التعػػرؼ عمػػى مػػف جيػػة كضػػعؼ اإلجػػراءات المحاسػػبية مػػف ناحيػػة أخػػرل، ىػػذا الكضػػع جعػػؿ مػػ
 ؛األزمة مف أجؿ تفادييا ثالعالمات السابقة لحدك 

 3:تيةإلى العكامؿ اآلزمات المعاصرة نرجع عدكل األ  :المعاصر زماتال  عدوى :الفرع الخامس
التشابو كالتطابؽ: فتجربة كؿ دكلة يككف الدافع كرائيا ىك عكامؿ تتسـ بالخصكصية كالحساسية  -

ستثمارات في دكلة ما تشبو قتصادية غير مالئمة لإلإالمفرطة عمى سبيؿ المثاؿ قد تحدث تنمية 
 ؛خرآحداث التي تقع في مكاف نكاع األأفي نفس الكقت 

:كالتي ترتبط ببعضيا البعض بفعؿ صدمة خارجية عادية صكؿ يتعمؽ بالتحركات في سعر األ -
سعار البتركؿ العالمية مع أرتفاع الذم حدث في ضح ذا الصمة بيذه التحركات ىك اإلكالمثاؿ الكا

 ؛1990كت أبداية حرب الخميج في 
 ؛خرلأزمة مالية في دكلة أصكؿ المالية المحمية كالناشئ مف حدكث فقداف الثقة في األ -

 :تتمثؿ في سباب عامةأ ىناؾ خرى:أسباب أ: ادسسالفرع ال

 ؛رات الدكلية مف الككارث، الحركبالمتغي -
، كتحكؿ الطمب عمى المنتجات ختراعاتكاإلالتغيرات التكنكلكجية مثؿ المنتجات الجديدة  -

 ؛ستثماراإلكالخدمات كىياكؿ محفظة 
 ؛اإلشاعات كالمعمكمات الممكثة كغير الحقيقية -

                                                                                                                                                              
 .54،ص2000،ديسمبر ، صندكؽ النقد الدكليتمكبؿ كالتنميةال مجمة ،دور الديون قصيرة الجل في الزمة الخيرة"" ،يكرم داداكشي 1
 .245ص،  2003،،القاىرةجمعية مكتب العربي لمبحكث كالبيئة ، اإلجتماعية "–الثقافية -السياسية–اإلقتصادية –بيئات ترىقيا العولمة "،زكريا طاحكف  2
 .29-28، ص صمرجع سبق ذكره، عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم 3
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 ؛المحسكبةالمضاربة غير   -
 ؛السياسي كالنزاعات األىمية في بعض الحاالت ستقراراإلعدـ  -
 أداء عمى المؤسسة قدرة في الشككؾ تزايد إلى يؤدم اإلشراؼ، ىيئات مستكل عمى ضعؼ -

 لتزاماتيا؛إ
  كالنقدية؛ المالية السياسات تطبيؽ في الفشؿ -

بالطبع ال تكجد مؤشرات كاضحة لمداللة عمى حكدث األزمات مستقبال بشكؿ يقيني، ك إال أمكف       
معالجة المكقؼ بمجرد ظيكرىا، كمف ثـ إمكانية تجنب األزمة، ففي الحقيقة ىناؾ مجمكعة مف المؤثرات 

ستخداـ ىك بناء "نظاـ عرض لألزمات، ك المنيج الشائع لإلالدالة فقط عمى مكاقؼ تتسـ بتزايد مخاطر الت
قتصادية التي يختمؼ سمككيا في الفترة التي تسبؽ ني تحديد مجمكعة مف المتغيرات اإللإلنذار المبكر" ، يع

 . 1األزمة عف سمككيا المعتاد، فمف خالؿ مراقبة ىذه المتغيرات يمكننا التنبؤ بكقكع األزمة
 قتصاديةكاإل زمات الماليةلعدكل األ ة كالييكميةيف بشيء مف التفصيؿ المؤشرات الكميكالجدكؿ التالي يب 

 قتصاديةواإل ماليةزمات النتشار ال إالمساعدة في ىم المؤشرات االقتصادية  أ:   (1-1)الجدول رقم 
 الخصائص الييكمية أو البنيوية قتصاد الكميالتطورات في اإل

 رتفاع معدؿ التضخـإ -
 نمك سريع في الدفؽ النقدم -

 لمعدؿ نمك الصادرات.نخفاض حقيقي إ -

 عجز مالي متزايد. -

 رتفاع معدؿ التبادؿ بالنسبة لالتجاه السائد.إ -

النمػػػػك السػػػػريع فػػػػي االعتمػػػػادات الماليػػػػة المحميػػػػة  -
 كنسبة مئكية مف الناتج القكمي اإلجمالي.

رتفػػاع نسػػبة القػػركض غيػػر المنتجػػة إلػػى إجمػػالي إ -
 القركض.

 رتفاع نسبة العجز فػي الحسػابات الجاريػة كنسػبةإ -
 مئكية مف الناتج القكمي اإلجمالي.

نمػػػػػػك الػػػػػػديكف الخارجيػػػػػػة ك زيػػػػػػادة الػػػػػػديكف فػػػػػػػي  -
 العمالت األجنبية.

 نخفاض االحتياطي العالمي.إ -
 نخفاض النمك االقتصادم الحقيقي.إ -
 رتفاع معدؿ األسعار ك األرباح.إ -
رتفػػاع معػػدالت الفائػػدة المحميػػة ك ارتفػػاع معػػدؿ إ  -

 البطالة. 

 التبادؿ.نظاـ جمكد معدالت  -
 النمك المتزايد في الصادرات. ةستراتيجيإ -

 قطاع التصدير أكثر تركيزا. -

 رتفاع معدؿ التغير لمديكف الخارجية.إ -

 رتفاع حجـ الديف الخارجي قصير األجؿ.إ -

 تحرر سكؽ الماؿ الحديث. -

 إطار ضعيؼ لإلشراؼ عمى األمكاؿ ك تنظيميا. -

أسػػػػػػكاؽ االئتمػػػػػػاف مضػػػػػػمكنة بأصػػػػػػكؿ ماليػػػػػػة أك  -
 عقارية.

 نخفاض االكتتاب في سكؽ األسيـ.إ -

 سيطرة بعض المؤسسات عمى سكؽ األسيـ. -

 سيطرة بعض الصناعات عمى سكؽ األسيـ. -

 الرقابة عمى دخكؿ السكؽ ك الخركج منو. -
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دار الفكر  ،عدوى االزمات المالية" العولمة المالية وامكانات التحكم"عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم،  المصدر:
 .39ص  ،2005الجامعي،االسكندرية،

مختمفة ،  كالمالية قتصاديةؤ باألزمات اإلية المستعممة لمتنبقتصادالمؤشرات اإل يكضح (1-1)الجدكؿ      
قتصاد الكمي ك مشاكؿ القطاع ستقرار اإلإعدـ  كضطرابات المالية عالميا اإل الى سباباألكترجع أىـ 

 أخيرا سياسات سعر الصرؼ المتبعة.ك مختمؼ المؤسسات المالية ك المالي إضافة إلى تشكه إدارة البنكؾ 
 قتصادية اإل زماتالخلفية الفكرية لأل: الثاني بحثالم

 ك طبيعتو ىذه  أخرل، في يدخؿ حتى أزمة مف يخرج يكاد ال ك أزمات نظاـ الرأسمالي النظاـ إف    
 رتفاعا ك اآلجمة كالبيكع المالية، المشتقات ستخداـإ تطكر مع الحاضر الكقت في جاء الطبيعة ىذه آثار
 إلى تمتد أنيا الرأسمالي النظاـ بيا يمر التي كالمالية  االقتصادية األزمات مشكمة إف ،المضاربات حمى
 تطكر ك الرٍأسمالي، قتصادماإل النظاـ سيادة ك شتراكي،اإل النظاـ زكاؿ بعد خاصة البرؽ، بسرعة العالـ
 فأم ثـ مف ك الرأسمالي، النظاـ ىك كاحدان  اقتصاديان  نظامان  يتبع العالـ أصبح حيث ، تصاؿاإل كسائؿ

 أك كاحدة مرة دعائميا ترتفع أف إما كالمظمة فيك اآلخر، الطرؼ إلى ينتقؿ العالـ مف طرؼ في ىتزازإ
 . كاحدة مرة تنخفض

 الرأسمالي لمنظاـ يةاألساس السمات أحد،ىي  كالمالية قتصاديةاإل األزمات أف التاريخية الدالئؿ تشير    
 ىذه دكافع حكؿ نظرىـ ككجيات أراءىـ قتصادييفكاإل المفكريف مف ثيرك معيف زمف منذ أبدل كقد ،

 الدكرة زاؿ كما ، الدكرم التطكر لقانكف يخضع الرأسمالي االقتصاد زاؿ ما،  يةاألساس كمبرراتيا األزمات
 يعكد ثـ ، األزمة عبر الرككد إلى نتعاشاإل مف ينتقؿ فيك ، لكجكده الشكؿ العادم ىي قتصاديةاإل

 االقتصاديةتفسير األزمات يشّكؿ أحد المكاضيع الرئيسية لمنظريات ك  ،نتعاشإلى اإل الرككد مف فينيض
  .ثالثة تيارات كبرل لدييا أتباعيا كىناؾبكّؿ أشكاليا، 

 الكالسيكية المدرسة: ولال  مطمبال

زمات كجاءت مفسرة لأليتميز فكر ىذه المدرسة بمحاكلة تحميؿ المبادئ التي تحكـ النظاـ الرأسمالي ،     
، كساد 18راء لممفكريف النقدييف، حيث ظيرت في النصؼ الثاني مف القرف آقتصادية، مف خالؿ عدة اإل

 .1776دـ سميثآبكتابات  بدأتحيث  الفكر الكالسيكي ما يقارب القرف،

 1 :ىما أساسيتيف فكرتيف عمى تقكـ  الرأسمالية النظرية إف
 عمى العمؿ ىك ىنا فالكاجب بالتالي ك محددة طبيعية لقكل كفقا تسير قتصاديةاإل الحياة فإ 

 األحداث ك الظكاىر مختمؼ لتفسير تصمح التي األساسية قكاعدىا ك العامة قكانينيا ستكشاؼإ
 ؛االقتصادية
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 قتصادية الدكلية كي الدكلي حكؿ االزمة المالية كاإل، الممتقي العممزمات االقتصاديةقتصادية الرأسمالية في ظل ال المراجعات الفكرية لمنظريات اإلساسية،  مساىؿ 
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 لجميع أتيح ك حر جك في عممت إذا البشرية السعادة بضماف كفيمة الطبيعية القكانيف تمؾ فإ 
 ؛الرأسمالية بالحريات التمتع المجتمع في األفراد

 أساسو فكضعت الثانية الفكرة أما الرأسمالي قتصادلإل العممي األساس كضعت األكلى الفكرة إف      
 انتً ، الكالسيكية قتصاديةاإل المدرسة قدمتيا التي األفكار في أساسيما الفكرتاف ىاتاف كتجد، المذىبي
قتصادية شبيية بمختمؼ الظكاىر الطبيعية المكجكدة في الككف كالمحككمة بقكانيف، الشؤكف اإل تتعتبر

نسجاـ معيا كاألكثر مف ذلؾ تركيا تعمؿ ذاتيان دكف تدخؿ كتشاؼ ىذه القكانيف كاإلإكمف الضركرم 
فمف  متداد لمحرية الفرديةإكىي ، ىك الكفيؿ بتحقيؽ أفضؿ النتائج ميعيقيا، فعمميا الذاتي أم الفرد

خالؿ دعـ النشاط الداخمي عمى حساب النشاط الخارجي فإف الفرد ال ينشد إال أمنو الخاص، كأثناء 
فيك في ىذه الحالة مدفكع بيد خفية كي   تكجييو ليذا النشاط بكيفية يككف فييا لمنتكجو القيمة األكبر

ك لـ تكف في نيتو البتو في خدمة المجتمع، كبالتالي فمف خالؿ خدمة مصمحتو الخاصة فييقدـ غاية 
قتصادم المعبر عنو محرؾ األساسي لمفرد ىك الدافع اإلال، إذف يدفع مصمحة المجتمع إلى األماـ

 .بالرغبة الشخصية، ك المنافسة التي تعد محرؾ لمفعاليات االقتصادية
 سيكية القديمةالمدرسة الكال ول:الفرع ال 

  قتصادية التي قامت عمييا الرأسمالية ك التي أرست دعائميا المدرسة الكالسيكيةالنظريػات اإلف إ     
مالمح الرأسمالية لػيس مػف خػالؿ جزئيػات ظكاىرىا االقتصادية ك إنما مف خالؿ  التي أعطيت تفسيرات،

المتمثمة في ركح المشػركع أك المغامرة التي خمقت النمكذج المالئـ الذم يحكـ  ،شمكلية ىذه الظكاىر
أىـ  ك،قتصادية التي ميزت العالـ اإلنساف إلى إيجاد العالقات اإلالمجتمع في ظؿ تكجيو فكر ك سمكؾ 

 18خالؿ القرف  دـ سميت كدافيد ريكاردك كجكف ستيكارت ميؿ ،فيركفآركاد المدرسة الكالسيكية القديمة 
زمات خطيرة في ىذا النظاـ كالسبب يعكد لكجكد نظاـ طبيعي يطمقكف عميو "اليد أحدكث  إلمكانيةالكجكد 

عميو، فيجنب  أالي التكيؼ مع جميع التغيرات التي تطر تبال ليآالخفية" فالتكازف في السكؽ يحدث بشكؿ 
 الي.ر زمة محتممة في النظاـ الميبأأم 

 1فكار آدـ سميت في النقاط التالية:أنمخص :  سميتدم آفكار اوال: أ

كالتخصيص  ساسا عمى تقسيـ العمؿأنتاجية العمؿ تتكقؼ إمـ، العمؿ اإلنساني مصدر ثركة األ -
 ؛نتاجية كجكدتيا بنفس المجيكد المبذكؿالذم يسيـ بدكره في اإل

فكمما زادت رغبة األفراد إدخار، ف زيادة التراكـ الرأسمالي ال تتأتى بدكف أدـ سميت عمى آكد أ -
  ؛مكانية المجتمع عمى تحقيؽ التراكـ الرأسماليإدخار كمما زادت في اإل
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 الفكر دار ،قتصاديات موارد عناصر االنتاجا  قتصادية و سة خاصة بتطور الفكر والوقائع اإلدرا-المواردقتصاديات ا  التطورو تكفيؽ محب خمة ، 
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ف ىناؾ نظاـ طبيعي اك اليد أك  ال طالما ليس ىناؾ تعارض بيف المصمحة الخاصة كالعامة، -
داعي لتدخؿ الدكلة في الحياة  فال قتصادم كتجعمو يعمؿ بصكرة تمقائية،لنشاط اإلالخفية تنظـ ا

 ؛قتصاديةاإل
 1:تتمثؿ في :دافيد ريكاردوفكار أثانيا: 

فالعمؿ سمعة تتحدد  في القيمة عمى سمعة العمؿ ذاتيا، طبؽ ريكاردك نظريتو نظرية القيمة: -
ستمرار إدنى لمستكل المعيشة الذم يكفؿ أم بالحد األ ،إلنتاجياقيمتيا بساعات العمؿ الالزمة 

تتحدد بيذا الحد  فاألجكركعمى ذلؾ  ك نقصاف أم مستكل الكفاؼ،أعدد العماؿ دكف زيادة 
ذا كانت األك  دنى لمستكل المعيشة،األ ذا كانت دنى لمستكل المعيشة، ك تتحدد بيذا الحد األجكر ا  ا 
ستقرار إتجاىا عاما لألجكر لإلف ىناؾ أحيانا عف ىذا األجر الطبيعي، فإجكر الجارية تختمؼ األ

 عند المستكل.
عداد السكاف المتزايد بصفة مستمرة بحاجاتيـ مف استمرار إمداد إكضح صعكبة أنظرية التوزيع:  -

 لى حالة الرككد،إمر الذم يترتب عميو الكصكؿ زداد الصعكبة مع عممية النمك، األالطعاـ، كت
 يضاح فكرتو قسـ المجتمع الى ثالث طبقات:كإل

  ؛المسؤكلة عف النمك االقتصادمسمالييف كىي أطبقة الر 
  ؛جرىـ الطبيعيأطبقة العماؿ كالذيف يحصمكف عمى 
 ؛ راضي الزراعية كالذيف يحصمكف عمى الريعطبقة مالؾ األ 

ف زيادة أف يظؿ الربح الذم يحصؿ عميو الرأسماليكف مكجب، غير ألكي يستمر النمك البد   
قؿ مجتمع إلستخداـ األراضي األرد األرض مما يضطر الث ضغطا عمى مك دحجـ السكاف يح

، كمف ىنا يظير تناقص الغمة، كبإستمرار خصكبة لمقابمة التزايد في الطمب عمى المكارد الغذائية
كىنا  رض الالريعية، تؤدم الى زيادة الناتج الكمي بمعدؿ متناقص،تزايد السكاف كاستخداـ األ

نخفاض األرباح في المدة الطكيمة الى اإلإتجاه معدالت النظرة التشاؤمية التي ترتكز عمى  يتبيف
قتصاد شيئا كيصؿ اإل قتصادم بصفة عامةس الماؿ كالتقدـ اإلأ،كمف ثـ ينخفض معدؿ تراكـ ر 

 لى الرككد.إفشيئا 
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 الفرع الثاني: المدرسة الكالسيكية الجديدة

ىـ ركادىا جكف باتيست سام، جكف شارؿ ليكنارد سيسمكندم أالجديدة مف  ةدرسة الكالسيكيمما الأ     
مكانية حدكث إالقدماء،  الكالسيكييففيـ يركف خالفا عف  ،20الى بداية القرف  19خالؿ نياية  القرف 

قتصادم بيف ليات الطبيعية لمتنافس اإلحتراـ األإكالسبب يعكد لعدـ  ،الميبراليزمات اقتصادية في النظاـ أ
" كؿ  قانكف المنافذصاحب فكرة   جكف باتيست سام يعتبر ك تدخؿ الدكلة...الخ.أ صحاب العمؿ،أ

سكاؽ"، كيقكـ ىذا ىك الذم يخمؽ منافذ التكزيع "األ نتاجأف اإلف يخمؽ طمب"، بمعنى أالعرض البد 
لى ظيكر الطمب، كمف ثـ إنتاج ىك الذم يؤدم إستحالة ظيكر فائض في اإلنتاج ألف اإلالقانكف عمى 

ستحالة إفترض سام إمداد بالسمع "العرض"، كخمؽ المنافذ "الطمب"، كىنا في اإل فاإلنتاج لو دكر مزدكج
أكؿ اإلقتصادييف الذيف بحثكا التكازف نتاج، كيعد سام مف بطالة عامة اك زيادة عامة في اإل كجكد

 ستيالؾ. اإلقتصادم بيف اإلنتاج كاإل

 تنتج، سمعة مأ شراء إمكانية أكتكماتيكيا تضمف لمسكؽ" الخفية اليد" أفالكالسيكيكف   يزعـ وعموما      
 إلى الرأسمالييف لتكجيو كمؤشرات تعمؿ البضائع أسعار أف النظرية كتعتبر ،الطمب“ يساكل ”العرض" إف
 أنحاء كؿ في اليكـ السياسيكف يتبعيا التي لمسكؽ التيميؿ مكجة أساس ىي النظرية كىذه ،ينتجكنو ما

 المناصريف األكائؿ قتصادييفاإل بعض الحظ لكف  العقبات، كافة إلزالة مبررىـ أيضا كىى ،العالـ
 كتب عندما كثيرا أقؿ كانت فقد الكقت، بمركر تتدىكر األرباح معدالت أف ريكاردك ديفيد مثؿ لمرأسمالية
 معدالت في التدىكر ىذا، عاما ثالثيف أك عشريف أك بعشرة ذلؾ قبؿ عميو كانت مما كآخركف ريكاردك
 إلى الصناعة ستحتاج األرباح معدالت نخفاضإ مع ألنو األزمات، عمؽ تزايد تفسير مف يمكف الربح
  ."الغمة تناقص قانكف" مأ  الزراعة في تكجد بظاىرة ذلؾ ريكاردك فسر ،نتعاشلإل أطكؿ كقت

 المدرسة الماركسية المطمب الثاني:

نتاجيا مف قبؿ ىك العمؿ الالـز إل الذم يحدد قيمة السمعة ،خير يرل ىذا األبقيادة كارؿ ماركس،       
جر العامؿ معادال لقيمة السمعة التي أف يخزف أساس يجب مؿ متكسط في النشاط، كعمى ىذا األعا
ف أنتاج ،غير ضع يساعده عمى المزيد مف اإلميف معيشتو، كجعمو في ك تسنى لو تأكذلؾ حتى ي نتجيا،أ
 سمالي.أطكؿ تفكؽ الفرؽ يسميو "فائض القيمة "حيث  يأخذه الر أسمالي يقكـ بتشغيؿ العامؿ لمدة أالر 

ك خدمات، أكالذم يحدث ىك مضاعفة فكائض القيمة عند الرأسمالي كالتي تترجـ عمى شكؿ سمع      
دنى مف القيمة الفعمية لعمميـ لف يتمكنكا مف شراء جميع السمع التي أجكر العماؿ في الكاقع ىي أف أكبما 
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إختناؽ في األسكاؽ لى إخير التكازف بيف اإلنتاج كاإلستيالؾ يؤدم في األنقطاع في إنتجكىا، فيحدث  أ
 1 :زمةمف جراء فائض اإلنتاج فتككف األ

 ؛نييار االسعارإ 
 ؛سعارتدىكر األ نيـ لـ يستطيعكا مقاكمةفالس صغار المنتجيف لكك إ 
 "كتاب في كذا ،"القيمة- فائض حكؿ نظريات "كتاب األزمات عف إنجمس فريدريؾ ك ماركس كتب

 كحتمية األزمات حدكث إمكانية بيف التفريؽ يجب ّأنو يركف حيث ليـ، أخرل أعماؿ خالؿ كمف" الرأسماؿ
 .كقكعيا

  الماركسي الفكر في الزمة حدوث إمكانية ول:الفرع ال 
 2 :يمي بما األزمات حدكث إمكانية ماركس كارؿ يفسر
 السكؽ في المكجكد المكضكعي االجتماعي كالكضع تتكافؽ ال التي لإلنتاج الفردية المخّططات -

 ىذه حسب السمع مف كالمشتريات المبيعات حجـ كعبر السكؽ سعر عبر نفسو عف يعبر كالذم
 ؛األسعار

 أم " القيمة فائض "يشكؿ الفارؽ فيذا الشراء، كعممية البيع عممية بيف كالمكاني الزماني الفارؽ -
ّنما ليستيمؾ ينتج ال المنتج ألف كتّممكو، السكؽ داخؿ ربح  .الربح كيّحقؽ ليبيع، كا 

   .الزمف مركر مع النقكد قيمة كتذبذب كنيايتيا، اإلنتاج بداية عممية بيف الزماني الفارؽ -
 3  الرأسمالية في الزمة حتمية الفرع الثاني:

 ذلؾ كراء مف كيتّحقؽ البيع، عممية بعد باسترجاعو كتنتيي الماؿ رأس بتكظيؼ اإلنتاجية العممية تبدأ    
ذا فائض، عمى تحتكم الرأسمالية في فالبضاعة القيمة، فائض يسمى ما  السمعي الرأسماؿ تحكيؿ تّكقؼ كا 
 .األزمات بذلؾ كتنشأ الماؿ، رأس دكراف عممية ستضطرب نقدم، رأسماؿ إلى
 غير كالمستيمككف الرأسماليكف المستيمككف :ىما رئيسييف متعامميف بيف تككف اإلنتاج عممية إف    

 يتكافؽ أف يجب أم المنتجة، السمع عمى طمب ىناؾ يككف أف الضركرم مف كبالتالي الرأسماليكف،
 غير لممستيمكيف الشرائية القدرة تّكفر إلى إضافة الرأسمالي، اإلنتاج فركع بيف تكازف كالطمب العرض

 ىذا تحمي التي القكانيف غياب ككذا الكطني، الدخؿ تكزيع في ختالؿإ أم إف، طمباتيـ لتحقيؽ الرأسمالييف
 الذم الشيء الرأسمالييف، غير لممستيمكيف الشرائية القدرة نخفاضإ كراء ئيسير ال السبب ىي التكزيع،
 إلى السمعي الرأسماؿ تحكؿ في  ءاسك   ضطرابإ أم كالطمب، العرض بيف التكازف تحقيؽ دكف يحكؿ
 .أزمة إلى يقكدنا ضطرابإ أك ختالؿإ كأم العكس، أك نقدم

 
                                                                                                                                                              

ص  ،2009،سبتمبر13كالتكزيع، الجزائر، العدد ، الخمدكنية لمنشر قتصاديةإمجمة دراسات زمة المالية العالمية الراىنة ،قراءة في ال عبد الرحمف تكمي،  1
 .121-120ص

مـك االقتصادية "تخصص التحميؿ رسالة ماجستير في الع ،دراسة حالة الجزائر-اثر االزمات المالية عمى االستثمار االجنبي المباشرمصطفى بف عامر، 2
 .18، ص2010/2011، 3قتصادم، جامعة الجزائراإل

 .19، صسابقالالمرجع  3



                   نتقالياإ قنواتو زمات االقتصادية ال                       الفصل االول                              

  28  
 

  الكنزيةالمدرسة :لثالثا مطمبال
قتصادية مع مطمع سنة إستفحمت األزمة المالية كاإلجاءت نظريتو حيف  نز،يبقيادة جكف مينارد ك   

الدكلة منتقدا بشدة النظرية الكالسيكية، حيث  لى كاجب تدخؿإمريكا،كالتي دعا مف خالليا أفي  1929
لكنيا عاجزة عف تفسير الظكاىر نعتيا بككنيا تيتـ بتفسير التصرفات الفردية لكؿ مف المنتج كالمستيمؾ ك 

لى إفراد تؤدم حتتما أف المصمحة األكيدىا عمى أت ىذه النظريات في تأخطأقتصادية، كقاؿ لقد اإل
 1 .ستيالؾإلى اإلنفاؽ كالتشجيع عمى اإلجكء متتطمب الالمصمحة العامة 

 ىك المختمفة الزمنيةرات الفت في الرأسمالي النظاـ ليا تعرض التي قتصاديةاإل األزمات أسباب فسر فقد  
 ىاعتبر إ التي الكينزية النظرية النظريات ىذه أبرز لعؿ ك.الكمي العرض عف الكمي الطمب ىبكط إلى يرجع

 رئيسييف: محكريف حكؿ نظرية كينز ،كتدكر الرأسمالية تطكر في ميـ تاريخ فاتحة أنيا الكثيركف
 ؛ تحقيقو في الدكلة دكر ك الكامؿ ستخداـاإل أكليما 
 ك التضخـ ك ضطرابات األسعارإ عمى تأثير مف األخيرة ليذه ما ك النقكد نظرية ثانييما 

 ؛غيرىا ك نكماشاإل
 فكار كينزأول: تحميل الفرع ال 

قتصادية جديدة ركز فييا عمى ضركرة ضبط إقتصاد الكمي كجو بسياسة لقد قدـ كينز مفيكـ جديد لإل   
 قتصادية عف طريؽ تجاكز القصكر في الطمب كبذلؾ تحكؿ دكر الدكلة مف حارسةميات اإلكتنظيـ الفع

الكالسيكية،  رؤية، كىك ما يعني تراجع النيج الميبرالي عمى كفؽ الةنمائيإلى إلى تدخمية كمف تنظيمية إ
نما تحقيؽ التكازف عند مستكل العمالة الكاممة، ك  يستدعي بالضركرة قتصاد الحديث الف اإلألقد كجد كينز  ا 

قتصاد حتى مع كجكد بطالة بنسبة معينة كمقبكلة، كبذلؾ يككف قانكف سام غير يمكف أف يتكازف اإل
إلى زيادة كتو لمحككمات المأزكمة لى دعإضافة إف يككف ىناؾ عجز في الطمب، أذ يمكف إسارم، 

مكر ؿ بالعجز كؿ ىذه األجؿ دعـ الطمب تحت مسمى سياسة التمكيأنفاؽ غير المغطى باإليرادات مف اإل
 2 قد مثمت جكىر النظاـ الكينزم.

لتزاماتيـ المالية إيستطيعكف التنبؤ بأحداث المستقبؿ كفقداف كظائفيـ كزيادة  األفراد الف إم كينز أفي ر    
المستقبؿ كىذا  طكارئبشيء مف السيكلة لمكاجية  حتفاظاإللى إلسبب أك آلخر األمر الذم يدفعيـ عادة 

ف إعندما ترتفع نسبة ىذه المدخرات فك  ،لممستقبؿ  كيذخركنيانيـ يقتطعكف جزءا مف مداخيميـ أيعني 
نتاجية إلى كجكد طاقة إض مما يؤدم الطمب عمى السمع كالخدمات التي ينتجيا القطاع الخاص ينخف

كالتكظيؼ مما يرفع مف معدالت البطالة  اإلنتاجلى تقميؿ إفائضة لدل القطاع الخاص كىذا يدفعو بدكره 
ف نتكقع مف القطاع أيمكف  كىذا التراجع ال قتصادماإلكىذه البطالة تعمؽ مف حجـ تراجع النشاط 

رتفعت سيقترضيا إكؿ بأف مدخرات القطاع المنزلي التي ف يعالجو كما يدعي الكالسيكيكف بالقأالخاص 
نفاؽ عمى مزيد مف باإلف يقكـ القطاع الخاص أيعقؿ  ألنو ال اإلنتاجيةالقطاع الخاص لتكسيع طاقتو 
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 .121-120صص  ،مرجع سبق ذكرهعبد الرحمن تومً،  
 .76،ص2016ردف،، اليازكرم العممية،األقتصادي لمبمدان المتحولة"زمات" دراسة في الواقع اإلالميبرالية وال جكاد المكسكم،  ،عبد الكىاب محمد 2
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ف القطاع أمف ىنا يرل كينز  ،نخفاض في الطمب عمى منتجاتو إكىك يعاني مف  اإلنتاجيةالطاقة 
نفاؽ عمى كذلؾ باإل قتصادماإلالحككمي ىك الطرؼ المشرح كالقادر عمى كسر عجمة تراجع النشاط 

 .ألساسية ابنية كمشركعات ال جتماعيإخاص كيككف ليا عائد لمشركعات يقكـ بيا القطاع ا
إلى ف تؤدم أقتصادية فستصبح غير مستقرة كمف المحتمؿ إذا ما تركت الحرية لألسكاؽ اإلنو أكيعتقد    

لى تدخؿ الدكلة لتكجيو حركة إمد كعمى الرغـ مف دعكة كينز نشكء حاالت الرككد اإلقتصادم طكيؿ األ
مذىب الحرية  نظاـ الحرية الفردية، كمف ىنا نشأيجابية لأنو قد دافع عف بعض النقاط اإلال إاالقتصاد 

كالذم يحدد لمدكلة نطاؽ عمميا ما دامت تتمتع فيو بالكفاءة الالزمة لمقياـ بعمميات كفؽ المنظكر الكينزم 
قتصادم لمنطمؽ خضاع الفعؿ اإلا  نقاذ الرأسمالية مف فكضى الحرية ك إقتصادية كذلؾ بيدؼ إ اتصالحإ

 فراد.قتصادية ال منطمؽ األالفعالية اإلالدكلة لترشيد السمكؾ كضبط 
 عامةستنتاجات إالفرع الثاني: 

 النظاـ في متأصال ميال ىناؾ أف  1936كالتكظيؼ كالفائدة لمنقكد العامة نظريتو فيكينز  ثبتألقد      
 بشكؿ قتصاديةاإل األزمات بسبب ك الداخمية آلياتو مف نابع ميؿ ىك ك ، التكازف لعدـ يعرضو الرأسمالي

 ألف نظرا ك ، العرض الكمي قكل ك الكمي الطمب قكل بيف يحدث الذم التناسب عدـ جراء مف دكرم
 يمر ىك ك البطالة عمى القضاء ك إنعاشو سبؿ تمقائية بطريقة ك ذاتو مف يكلد أف عف يعجز النظاـ
 نادل فقد ، الكامؿ التكظيؼ بمرحمة يمر ىك ك التضخـ لمخاطر تجنبو سبؿ أك الدكرم، دالكسا بمرحمة

 .الكمي الطمب في التعكيضي أك المكازف العامؿ دكر يمعب أف عمى القادر الكحيد ،الجياز ىي الدكلة بأف
 لمساكئكينز لـ تكف نيائية  قدميا التي الحمكؿ ك 1929 أزمة عند تتكقؼ لـ الرأسمالية أزمات لكف

 العالـ شيد ك بنيكية، أزمة في الرأسمالية دخمت ، الماضي القرف مف السبعينات بداية ففي الرأسمالية،
 1971.1 عاـ كالرككد التضخـ نحك تجاهاإل إلى إضافة ، النقدية ك المالية األزمات مف سمسمة الرأسمالي

 االقتصػادم الفكػر تيػارات مػف أفػرزت قػد ، تطكرىػا مراحػؿ شػتى عبػر الرأسمالية، كانت لما فإنو كعمكما،  
 عقػد مشػارؼ منػذ دخمػت التػي الييكميػة األزمػة فػإف الطبقػي، كعييػا عػف كيعبػر مصػالحيا يناسػب مػا

 نفسو عمى أطمؽ الذم الجديد الميبرالي التيار كىذا ، تطرفا الميبرالية تيارات أشد أفرزت قد السبعينات
 المنػاداة، ك بإتقػاف معػا بالطمػب العػرض يػربط دائمػا السػكؽ بػأف فتػراضاإل بعػكدة تميػز ،المحػافظيف لقػب

 .ممكف حد أقصى إلى بو بدأت الذم بمعناىا االقتصادية بإطالؽ الحرية
  المدرسة النقدية  :رابعال مطمبال
 الفكر نتاج خرآ ىي فريدماف، قتصادماإل بيا جاء التي الحديثة الكمية النقدية النظرية أما     
 كاألزماترار ستقاإل عدـ ثـ كمف قتصادماإل النشاط في التقمبات عزل الذم النقدم قتصادماإل
 كيؤكد السمع كالخدمات إنتاج فيرات التغي مع تتناسب ال التي النقكد كميات فيرات التغي إلى قتصاديةاإل

 لكؿ كبير النقكد بشكؿ كمية فييارات تغي حادثة كقعت أف قط يحدث لـ بأنو ، بالقكؿ فريدماف ذلؾ عمى
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 ، نفسو  كفي اإلتجاه أيضا كبير بشكؿ األسعار مستكل في تغيرات معيا تصطحب أف دكف إنتاج كحدة
ف ف ، النقد نمك عرض معدالت في نخفاضإ يسبقيا قتصادماإل الرككد أك االنكماش أكضاع معظـ كا   كا 

 1 . النقد عرض نمك معدالت فيتزايدات  تسبقيا قتصادماإل التكسع حاالت
قتصاد كاف ىك السبب في الركػكد صرت عمى أف تدخؿ الدكلة في اإلأ ةكلكف الميبرالية الجديد   

قتصادم بصكرة ، مما يقتضي ضركرة ترؾ النشاط اإلقتصاد مر ضار باإلأأنو فالتػضخمي ؛ كبالتالي 
كتتمخص فمسفة ىذه المدرسة في أف نظاـ السكؽ الحرة ىك  ،كميػة لقػكل العػرض كالطمب في السكؽ الحرة 

الحؿ الذم يقدمو نظاـ ف أك قتصادم يحقػؽ الكفاءة في اإلنتاج كالعدالة في تكزيع الدخؿ، إأفضؿ نظاـ 
كلتحقيؽ  أاألمثؿ كأم حؿ آخر خارج السكؽ سيككف أسك  بعض المشاكؿ ىك الحؿالسكؽ ىذا لمعالجة 

  :2ذلؾ فقد ذىبت ىذه المدرسة إلى ضركرة 
 ؛إلغاء الضكابط التي تنظـ نشاط سكؽ الماؿ أم التحرير المالي الكامؿ 
  ؛خصخصة المرافؽ العامة كتحكيؿ السمع العامة إلى سمع خاصة 
 3:تتمثؿ في: نالنقدييأفكار تحميل  ول:الفرع ال 

ة االقتصادية ساس الرككد ينحصر في ككنو ظاىرة نقدية ناتجة عف الدكر أف أيرل النقديكف  -
 ؛طراؼ ىذه الدكرة ثالثة ىـ:المستيمككف،التجار،كالبنكؾأسمالي،ك أقتصاد الر المرتبطة عضكيا باإل

يا التي تمنحيا البنكؾ لمتجار مع كمية النقكد التي تسحب ساكت كمية االئتمافتالتكازف يتحقؽ اذا  -
 ؛قتراض ىنا ىي سعر الفائدةالبنكؾ مف التداكؿ،ك تكمفة اإل

لكنيـ يفرقكف بيف ك  سمي كما يراه الكنزيكف،ر الفائدة ليس ىك سعر الفائدة اإلف سعأيرل النقديكف  -
سمي ىك نسبة مئكية تتمثؿ في أف سعر الفائدة اإلسمي كالطبيعي،حيث يركف سعر الفائدة اإل
ستثمار المبمغ ؿ في العائد مف الفرصة البديمة إللكف سعر الفائدة الطبيعي يتمث كحدات النقكد،

فإنيـ يقبمكف  قؿ مف سعر الفائدة الطبيعي،أسمي فإف كجد المستثمركف سعر الفائدة اإل ،نفسو
الفرصة  قؿ مف تكمفةأستثمار اإل ستثمار حيث تكمفةأجؿ اإلقتراض مف البنكؾ مف عمى اإل
مف ىنا يزداد الطمب عمى عناصر ،ك خرلأستخداـ النقكد في مجاالت إمكانية إحيث  ،البديمة

ساب النقص في الطمب عمى ستثمارية عمى حف الزيادة في الطمب عمى السمع اإلنتاج كتكك اإل
التضخـ في  أفيبدستثمارية إنتاج السمع اإلكمف ثـ ترتفع دخكؿ عناصر  ستيالكية،السمع اإل

ركض كينخفض بالتالي الطمب بعي فينخفض الطمب عمى القيالظيكر،مما يرفع سعر الفائدة الط
 ستثمار كمف ثـ البطالة كالرككد.عمى اإل

 

                                                                                                                                                              
المؤتمر العممي الثالث  ، الجامعة قتصاديةاإل لمعمـك بغداد ، كميةالعالمية االقتصادية الرأسمالي والزمة لمنظام الفكري المآزق ،عجالف حسيف ،طاقة محمد 1

 .15-14ص ص ، 2009افريؿ  28-28،الجامعة االقتصادية لمعمـك بغداد كمية ردف كاأل-يف جامعة اإلساء الخاصةالمشترؾ ب
قتصادات العربية كتطكرات ما اإل"، المؤتمر العممي العشر زمات المالية والعولمة الماليةستقراره في ظل ال ا  و  الرأسماليمستقبل النظام  عبد المنعـ السيد عمي، 2

 .4،ص2009قتصادية،لبناف،ديسمبرالجمعية العربية لمبحكث اإل قتصادية العالمية،مة اإلبعد األز 
 .23-21،ص ص2010سكندرية،الدار الجامعية،اإل ،سالميمنظور اإلالقتصادية العالمية وعالجيا من زمات اإلال  جالؿ جكيدة القصاص، 3
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 وعودة أفكار كينز ضعف النظام الرأسمالي الفرع الثاني:
قتصادم، بالتدّخؿ في النشاط اإلمح لمدكلة لـ يس قتصادم الرأسمالي ،عندما نشأ الفكر اإل          

حتكارات ذلؾ سمبيات؛ تمثؿ أىميا بظيكر اإللكّنو نتج عف  كرفع رّكاده شعار " دعو يعمؿ دعو يمّر"،
مّما أّدل  نخفاض األجكر الحقيقية لمعماؿ،ا  كالبطالة، ك  رتفاع األسعار، كزيادة معّدالت األرباح،ا  الكبيرة، ك 

ككاف مف نتائجيا أيضان الكساد ، تكزيع الّدخؿ كالثركة بيف الرأسمالييف كالعماؿإلى ظيكر الفكارؽ الكبيرة في 
عكات لتدّخؿ الدكلة في كبسبب ما تقّدـ ظيرت الدّ ، (1933-1929)اليات المتحدة كغيرىاالكبير في الك 

جديد  ات مف، فتظير الّدعك 2008كاألمر يعيد نفسو بسبب تعّرض ىذا الّنظاـ لألزمة   قتصادم،النشاط اإل
قتصادّية السائدة في دكؿ طة اإلكإلنقاذ األنش نييار،تصادّية، إلنقاذ ىذا الفكر مف اإلقلمتدّخؿ في الحياة اإل

 1 العالـ المؤمنة بيذا الفكر.
فإف القطاع  "Minsky's Theoryفيناؾ مف يرفض النظاـ الرأسمالي برمتو، كفقا لنظرية "مينسكي" "   

كتختمؼ درجة "Financial Fragilityالرأسمالي عامة يتسـ باليشاشة أك كما يسمى"قتصاد المالي في اإل
قتصادية، كمف ثـ اإلقتصاد مف مراحؿ الدكرات ختالؼ المرحمة التي يمر بيا اإلإلمالي بىشاشة القطاع ا

المنظكمة الرأسمالية منذ نشأتيا، لـ  ، اف2قتصاد ككؿحدكث أزمة في ذلؾ القطاع عمى اإل تزيد خطكرة
نما حافظت عمى طبيعتيا كجكىرىا، كلكف الذم يتغير بتغير الظركؼ  تغير مف جكىرىا شيئا كا 

الميكانزمات كبما ينسجـ مع التطكرات التي تحدث عمى الحياة الككنية  المكضكعية كالذاتية ىك اآلليات ك
ف طبيعة التناقضات التي تعاني منيا الة عمرىا ،ألسمالية كيساىـ في إطكبما يخدـ المنظكمة الرأ

منظكمة الرأسمالية بدأت تتعمؽ بالشكؿ كالكيفية التي باتت عمييا التناقضات، بحيث أصبحت تشكؿ ال
   .3حد أطرافياأتيديدا خطيرا عمى المنظكمة الرأسمالية ككنيا متناقضات تناحريو ال تزكؿ إال بزكاؿ 

 أزمة لكؿ فإف ثـ كمف تمؾ ، أك النظرية ىذه في تفسير ليا يكجد االقتصادية األزمات معظـ فإ   
 مع قريبة أك ظركؼ مماثمة بتحقيؽ يرتبط معينة لنظرية خضاعياإ فإف كبالتالي كظركفيا متغيراتيا
 ، يسيرة ليست عممية تشابو الظركؼ مف تجعؿ قد ياجكانب مختمؼ في التطكرات المعاصرة بأف اإلقرار 

 . صعبة ليست كالدركس التجارب مف ستفادةاإل عممية لكف
 نتقالياإ قنوات وزمات االقتصادية ال  لمحة تاريخية عن :لثالمبحث الثا

زمات ناتجة عف الرككد أساس سمالي ىي في األأية في النظاـ الر قتصادية العالمزمات اإلاأل     
التغيرات الييكمية التي المعاصرة ، فقتصادية ات الحياة اإلأصبحت سمة مف سم   في حيف كالتضخـ،

األعماؿ كتكامؿ ستثماراتيا عبر الحدكد، كتدكيؿ ا  تشيدىا األسكاؽ المالية، مف حرية تدفؽ رؤكس األمكاؿ ك 
بعضيا عمى بعض كالعالقات المتبادلة بيف أطراؼ كأدكات التعامؿ في تمؾ األسكاؽ، قد  نفتاحا  األسكاؽ ك 

                                                                                                                                                              
، مؤتمر "األزمة المالية العالمية، ككيفية معالجتيا مف منظكر النظاـ قتصادية الراىنة"دي اإلسالمي في إدارة "الزمة اإلقتصادور الفكر اإل حسف محمد الرفاعي، 1
 .7،ص 2009،طرابمس، لبناف -جامعة الجناف، كاإلسالمي"قتصادم الغربي اإل

 .191ص ،  ذكره بقمرجع س، الديون المصرفية المتعثرة والزمة المالية المصرفية العالمية)أزمة الرىن العقاري(عبد المطمب عبد الحميد: - 2
 .24،ص2006، دار الميسر،عماف،مأزق العولمةمحمد طاقة،  -3
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ف أسكا عبر الحدكد أك بيف األسكاؽ، م قتصاديةاإلضطرابات كاألزمات إنتقاؿ مخاطر اإليجعؿ مف السيؿ 
نييارات لمبكرصات العالمية إقتصاد العالمي في القرف العشريف ىك حدكث األزمات التي تعرض ليا اإل

في  حدث كىك نفس مانخفاض الحاد كالسريع في أسعار األكراؽ المالية المتداكلة كما إنتيجة  ،1929عاـ 
، أزمة 1994، ففي عقد التسعينات حدثت عدة أزمات في أسكاؽ الماؿ ، أزمة المكسيؾ 1987أزمة 

، كفي مطمع القرف الكاحد كالعشريف شيدت سكؽ المالية األمريكية 1997سياآاألرجنتيف، أزمة دكؿ شرؽ 
، 2001ديسمبر  11، الثالثة في 2001، الثانية في مارس 2000ريؿ عاـ أفأربع أزمات متتالية، األكلى في 
، كغيرىا مف األزمات التي لـ نذكرىا فيي كثيرة عمى مر التاريخ إذ  2007الرابعة  أزمة الرىف العقارم في

  .2017طغى عمييا طابع الدكرم، كصكال إلى األزمة الحالية

  قتصادية التاريخيةزمات اإلال ول: المطمب ال 

المتزايد نحك تطبيؽ العكلمة  تجاهاإلنو مع أقتصادية كالمالية  ليست ظاىرة حديثة ، إال إف األزمات اإل   
 ستثماراتكاإلا مف تكامؿ بيف األسكاؽ، تحرير مالي، كحرية كسرعة تحرؾ رؤكس األمكاؿ بيكما يرتبط 

حتماالت كقكع األزمات االقتصادية ك المالية التي قد إعبر الحدكد، أدل إلى زيادة كتبادالت التجارية 
نتشارىا مف بمد آلخر كمف منطقة إيعجز النظاـ الدكلي الراىف عف مكاجيتيا خاصة في ظؿ سرعة 

ألخرل، حيث أصبح تأثير األزمات المالية في أحد األسكاؽ ينتقؿ إلى األسكاؽ األخرل بعكس ما كاف 
  .المالية منعزلة يسكد في الماضي حيث كانت األسكاؽ

 قتصادية في الدول المتقدمةاإلزمات ال  ول:ال  فرعال
أسػعار نخفػاض متعمقػة بإ 1929زمػة الكسػاد الكبيػرأكلػى  األ،زمػات أركزنػا فػي تحميمنػا عمػى ثػالث  كقد      
ضػػطراب النظػػاـ النقػػدم إخػػالؿ حقبػػة السػػبعينات التػػي تخػػص سػػيـ  بسػػكؽ البكرصػػة ككلسػػتريت، كالثانيػػة األ

ضػػػطرابات النقديػػػة ا  خػػػرل ك ر كعالقتيػػػا بػػػالعمالت الدكليػػػة األالػػػدكلي المتعمقػػػة بعممػػػة الصػػػرؼ الدكليػػػة الػػػدكال
سػػكاؽ البكرصػات العالميػػة، بحػدكث خمػػؿ أزمػة كبيػػرة فػي أ 1987زمػة ككلسػػتريتألػػى إكالماليػة آنػػذاؾ، إضػافة 

صػة بػالعقكد سػكاؽ الخااألأيضػا فػي سػكاؽ الحاضػرة فقػط بػؿ ك بيف العػرض كالطمػب، لػيس فػي األفي التكازف 
 ؛و مثيؿلكامر البيع لـ يسبؽ أىذا الخمؿ مف جراء سيؿ متدفؽ مف  المستقبمية...،كقد نشأ

  1929الكساد الكبيرأزمـة وال:أ
قتصاد العالمي ك أقكاىا أثرا، حيث ر األزمات المالية التي شيدىا اإلتعد أزمة الكساد الكبير أشي     
الكاليات المتحدة األمريكية لتصؿ إلى أكركبا الغربية عمى النحك ييدد النظاـ  متدت ىذه األزمة إلى خارجإ

قتصادية جات يبدأ في قطاع مف القطاعات اإلنخفاض الكبير في أسعار المنتك كيعكد ذلؾ إل الرأسمالي ،
إلنتاج كالبيع نخفاض تقمص في اإلنتاج ، بحيث أف المستحدثكف يفضمكف عدـ اثـ يعمـ، كيتبع ىذا اإل
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متالء األسكاؽ بالبضائع كتكدسيا في إتجاه اليبكط المستمر، كيؤدم ىذا إلى بأسعار تذىب في اإل
 .1المستكدعات مع ىبكط أسعارىا"

 ىائؿ بشكؿ السكؽ ىبطت تكبركأ 18 كفي 1929 تكبركأ كأكائؿ سبتمبر في باليبكط األسعار كبدأت   
 صفقات مف فيضانان  بأف شائعات نتشرتإ عندما تكبركأ 23 الحقيقي الذعر أياـ أكؿ افكك  ، كمفاجئ
 قيـ رتفاعإ شيدكا الذيف فالمستثمريف ،ككلستريت إلى طريقو في نقدية سيكلة إلى المكجكدات تحكيؿ
 نخفضأك  سيـ مالييف ستة بيع كتـ أسيميـ بيع فقرركا الكشيكة الكارثة ستشعركاإ، شيكر طيمة أسيميـ
 ديكف لسداد أسيميـ تسييؿ عمى المستثمريف مف مزيد بإقباؿ البيع عمى التيافت زدادا  ك  ، جكنز داك مؤشر

 24 كفي األسعار نخفاضإ بعد عمييـ ضغطكا الذيف الكسطاء مستحقات كدفع ، عمييـ المترتبة االئتماف
 مختمؼ في سيـ مميكف 13 حكالي زىيدة كبأسعار بيع تـ عندما عنيفان  ىبكطان  قتصاداإل ىبط تكبركأ

 إليقاؼ األسيـ لشراء مسعكر بشكؿ ستثماراإل اتككالشر  المصارؼ كىرعت كالصناعات القطاعات
 البيت مف ىكفر ىربرت الرئيس أصدر تكبركأ 25 التالي اليكـ كفي األكاف فكات بعد لكف ، التدىكر
 المحاكالت ؿك مضت عبثان  لكف كجكىره أساسو في متيف األمريكي االقتصاد إف فيو يعمف بيانان  األبيض
 قبؿ ذم مف ثركأ األسعار كانيارت سيـ مميكف 76 بيع تـ تكبركأ 29 كفي الكضع ستدراؾإل الرامية
 ، نيكيكرؾ بكرصة سكؽ مف دكالر مميار 30 تبخرت نكفمبر 13 ك تكبركأ 29 بيف ما أنو كالنتيجة
 ظيرت 1930 سنة كفي ، األصمية قيمتيا األسيـ بعض ستعادتإ حتى ذلؾ بعد عامان  25 األمر كاستغرؽ
 معدؿ كارتفع ، طفيؼ كدكر  مجرد كليس خطيرة أزمة يكاجو األمريكي قتصاداإل أف كىي المرعبة الحقيقة
 1933 سنة في 25.1 المعدؿ كأصبح 1929 سنة فقط % 0.9 افك أف بعد %8 إلى ليصؿ البطالة
 .األخرل العالـ دكؿ إلى األمريكي االقتصادم الكساد ىذا نتشرإ ما كسرعاف
 74 المستثمريف خسائر كبمغت ، فقط نقطة 41 إلى انخفض قد جكنز داك مؤشر افك 1932 عاـ كبحمكؿ
 ممتمكاتيـ لتسييؿ العمالء طكابير صطفتإ أف كبعد ، أمريكي مصرؼ 1100 مف ثركأ نيارا  ك  دكالر مميار
 كارتفعت األمريكي قتصادباإل الثقة كتالشت العجاؼ األياـ في كمصاريفيـ ديكنيـ لتغطية نقدية إلى

 2. %25الى  البطالة معدالت
 السبعينياتفي الدولية  النقدية والماليةالزمة  :ثانيا

ف يقػػػكـ النظػػاـ النقػػػدم عمػػػى أعمػػػى  1944ككدز بالكاليػػػات المتحػػػدة سػػنة   تفقػػت الػػػدكؿ فػػػي بريتػػكفإ
 خػػرل بالػػدكالر،أسػػعار صػػرؼ العمػػالت أ كتثبيػػتسػػاس ربػػط سػػعر صػػرؼ الػػدكالر كعممػػة رئيسػػية بالػػذىب أ

ف تكػػكف أمػػف الػذىب، بشػرط  لألكقيػة  $ 35سػػعر الصػرؼ الػدكالر عنػػد سػعر  تثبيػتتفػػاؽ عمػى حيػث تػـ اإل
 تفاقيػة،أيػة دكلػة مكقعػة عمػى اإلستعداد لتحكيؿ الدكالر الى ذىب بمجػرد الطمػب مػف إالكاليات المتحدة عمى 

ف تتػػدخؿ فػي السػػكؽ أسػػعار عمالتيػا بالنسػبة لمػػدكالر كالػذىب ك أ بتثبيػتخػػرل األ ف تقػػكـ الػدكؿألػذلؾ بشػرط 
 ساسي.أسفؿ السعر األعمى ك أ % 1مف  بأكثرلمنع التغير في السعر عممتيا 

                                                                                                                                                              
 .114،ص2010الجزائر،،بياء الديف،قسنطينة ر، داقتصاديةإلى الوقائع اإلمدخل حسيف بف طاىر،  1
 .95-94صص  ،مرجع سبق ذكره ،ايماف محمكد عبد المطيؼ -2
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ف الخزانػػة االمريكيػػة كانػػت ممتزمػػة بتحكيػػؿ أنييػػار نظػػاـ بريتػػكف ككدز حيػػث إكقػػد كػػاف مػػف الحتمػػي 
ذا ،فػػإ لألكقيػػة $ 35يػػة كالبنػػكؾ المركزيػػة بسػػعرنقدلػػى ذىػػب كمػػف ثػػـ بيػػع الػػذىب الػػى المؤسسػػات الإالػػدكالر 

 فػػإذف جػػؿ،الكاليػػات المتحػػدة قصػػيرة األ تلتزامػػاإزديػػاد إمريكيػػة مػػع ة الػػذىب ثابتػػة فػػي الخزانػػة األبقيػػت كميػػ
 قػاـ الػرئيس "ريتشػارد نيكسػكف 1971لكػف فػي سػنة  مريكػي،إلػى عجػز فػي ميػزاف المػدفكعات األسكؼ يؤدم 

 1لى ذىب.إتفاقية بريتكف ككدز كعدـ قابمية الدكالر لمتحكيؿ إلغاء العمؿ بإ بإعالف"
ففػػػي  ،1975غايػػػة نيايػػػة سػػػنة  الػػػدكالر األمريكػػػي إلػػػى عرفػػػت ىػػػذه الفتػػػرة تخفيضػػػيف متتػػػالييف لقيمػػػة

بتعكيميمػػػا كمػػػا أعمنػػػت الحككمػػػة  اقامتػػػ اقيمتػػػو مقابػػػؿ عممتػػػي سكيسػػػرا كالنمسػػػا عنػػػدم نخفضػػػتإ 1971سػػػنة
 تػػوإلنقػػاذ الػػدكالر، تمثمػػت فػػي إلغػػاء قابمي سػػتثنائيةاإلجػػراءات اإلعػػف جممػػة مػػف  1971كتأ15األمريكيػػة فػػي  

 بالػػػذىب لمجيػػػات الرسػػػمية األجنبيػػػة، كفرضػػػت ضػػػريبة جمركيػػػة إضػػػافية عمػػػى الػػػكاردات مقػػػدارىا سػػػتبداؿلإل
بيػػة بتخفػػيض قيمػػة ك مػػؤتمر صػػندكؽ النقػػد الػػدكلي، طالبػػت الػػدكؿ األكر  نعقػػادإكفػػي ىػػذه السػػنة كمػػع  ،10%

لغػػاء الضػػريبة الجمركيػػة اإلضػػافية، أمػػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فمارسػػت مختمػػؼ الضػػغكطات  الػػدكالر كا 
تحػافظ عمػى ك تجاه ىذه الػدكؿ مػف أجػؿ رفػع قػيـ عمالتيػا مقابػؿ الػدكالر حتػى تتفػادل عمميػة تخفػيض قيمتػو 

   ىيبتو كمكانتو.

(، إال أنػو لػـ يػدـ 1977منتصػؼ سػنة-1975الفترة )ستقرارا نسبيا خالؿ إعرفت أسعار صرؼ العمالت      
لػى غايػة أكتػكبر  1977طكيال، فمنذ منتصؼ سػنة  ، تعػرض الػدكالر لسمسػمة مػف األزمػات أدت إلػى 1978كا 

 %36,10ك %26,69انخفػػػػاض قيمتػػػػو تجػػػػاه العمػػػػالت األكركبيػػػػة كالػػػػيف اليابػػػػاني كبمغػػػػت نسػػػػب االنخفػػػػاض 
بػاني كالفرنػػؾ السكيسػرم عمػى التػػكالي، كمػا ترتػب عػػف ىػذا التػػدني تجػاه المػارؾ األلمػػاني كالػيف اليا %40,8ك

 2.دكالر لألكقية 242دكالر إلى  143سعر الذىب مف  ارتفاع

 تميزت تقمبات أسعار صرؼ العمالت الرئيسية الدكلية بالخصائص المكالية: لقد 

 دفع بيدؼ الفائدة أسعار بتخفيض األمريكية المتحدة الكاليات قامت ،1985 سنة منذ •
 األسكؽ في عنيفة ىزات حدكث إلى ىذا أدل كقد االنخفاض نحك الدكالر صرؼ سعر
  ؛الدكلية المالية

 انخفاض إلى أدل مما الفائدة أسعار األمريكية المتحدة الكاليات رفعت ،1987 سنة في •
 تزايدت السنة نياية كفي. الدكلية المالية األسكاؽ في حاد بشكؿ المالية األكراؽ أسعار
 تخفيؼ طريؽ عف الدكالر لدعـ بالتدخؿ األمريكية المتحدة لمكاليات كألمانيا الياباف مطالبة
 ىك ىدفيا ككاف بكعكدىا تؼ لـ األمريكية المتحدة الكاليات أف إال العامة، مكازنتيا عجز
 تخفيؼ كمنو الدكالر قيمة انخفاض خالؿ مف الدكلية األسكاؽ في تنافسية مزايا تحقيؽ
   ؛التجارم ميزانيا في العجز

                                                                                                                                                              
 .246-245ص ص ،مرجع سبق ذكرهجالؿ جكيدة القصاص، 1
2

ديكاف المطبكعات  ،نعكساتيا عمى البمدان الناميةا  البورصات و سواق النقدية والمالية"البورصات والمشكالت في عالم النقد والمال،مشكالت المركاف عطكاف، 
 .206-200ص ص الجزء الثاني، الجامعية،
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 إلػػػى الدكليػػػة الماليػػػة األسػػػكاؽ أىػػػـ فػػػي الماليػػػة األكراؽ كأسػػػعار الػػػدكالر قيمػػػة تػػػدىكر أدل •
 التػدخؿ عمػى كألمانيػا الياباف حتـ مما. الدكلية المالية األكساط في الذعر مف مكجة انتشار

 المحميػة، عمالتيػا مقابػؿ منػو كبيػرة مبػالغ شراء خالؿ مف الدكالر لدعـ المالية األسكاؽ في
 ؛لدييا التضخـ معدالت رفع في ساىـ ما كىك

 1987أكتوبر  "وولستريت" أزمة :ثالثا
فػػي األسػػعار فػػي بكرصػػة   ككؿ سػػتريت  نييػػارإتعرضػػت أسػػكاؽ األكراؽ األكركبيػػة ألزمػػة حػػادة جػػراء      

 نػػػدفعإبسػػػرعة إلػػػى آسػػػيا . ففػػػي ىػػػذا اليػػػكـ  نييػػػاراإلآثػػػار ىػػػذا  متػػػدتإ، كقػػػد 1987أكتػػػكبر  19نيكيػػػكرؾ يػػػكـ
نقطػػة فػػي يػػكـ  508المسػػتثمركف مػػرة كاحػػدة إلػػى بيػػع أسػػيميـ متسػػببيف فػػي ىبػػكط مؤشػػر داكجػػكنز بمقػػدار 

الذعر إلى باقي بكرصات العالـ، ككانت الخسائر كبيػرة، حيػث بمغػت فػي بكرصػة  نتشرإكسرعاف ما  1كاحد،
 إلخ.……% 11كفي ىكنغ ككنغ كبرككسؿ %،12داـ كفي أمستر  %15كفي فرانكفكرت %26نيكيكرؾ 

، 1929الكبػرل سػنة  قتصػاديةاإلاألعنػؼ بعػد األزمػة  1987األزمػة النقديػة كالماليػة فػي أكتػكبر  عتبػرتإكقد 
حػػػدث  مػػا ،الحاصػػؿ نييػػاراإلكمػػا يعتقػػد أف اإلعػػالف عػػف إحصػػائيات التجػػارة األمريكيػػػة ىػػك المتسػػبب فػػي 

كراؽ الماليػػػة جػػػزءا ىامػػػا مػػػف األ ثنػػػاء الكسػػػاد العظػػػيـ،أ1929زمػػػةأنييػػػار الػػػذم حػػػدث فػػػي يعتبػػػر ضػػػعؼ اإل
كراؽ حممػػة تمػػػؾ األ كلجػػػأ زمػػة الػػدكالر،ألػػػى إسػػكاؽ الماليػػة أدل الػػػى تفػػاقـ األزمػػة فػػػي األ المحػػررة بالػػدكالر،
كلقػد تسػبب ذلػؾ  سػكاؽ،مما زاد مف عػرض الػدكالر فػي األ خرل،ألى بيعيا مقابؿ عمالت إالمحررة بالدكالر 

السػػريع الػػذم سػػجمو  نخفػػاضفاإل ،2خػػرلاألمريكػػي مقابػػؿ العمػػالت األنخفػػاض قيمػػة الػػدكالر إسػػتمرار إفػػي 
مؤشػػر داكجػػكنز كاألرقػػاـ القياسػػية الجديػػدة فػػي حجػػـ بيػػع كشػػراء األكراؽ الماليػػة، أدل إلػػى تحػػكؿ كبيػػر فػػي  

شػركة تتعامػؿ فػي البكرصػات األمريكيػة إلػى خسػارة قػدرىا  5000سػمككية البكرصػات، بحيػث تعرضػت أسػيـ 
ككانت اإلحصػائيات تبػيف أف العجػز التجػارم األمريكػي قػد تكسػع بشػكؿ لػـ يكػف متكقعػا،  ،مميار دكالر 490

الكاليػػػات المتحػػػػدة  المسػػػتثمريف أف اجسػػػتنتإ، ككػػػاف 1987ي شػػػير سػػػبتمبر فػػػمميػػػار دكالر  16,5حيػػػث بمػػػغ 
الصادرات كتحديد الكاردات مف خالؿ تخفيض قيمة الدكالر فػي أسػكاؽ الصػرؼ  األمريكية ستعمؿ عمى دفع

 كىذا ما يقمؿ مف قيمة المكجكدات الدكلية لدل المستثمريف األجانب.  ،الدكلية
 :1984-1900قتصادية في الفترة دكرية االزمات اإل الشكؿ المكالي يكضح

 

 

 

  

 
                                                                                                                                                              

 .87ص ، 1990، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1989-1986العالمية  االقتصاديةالزمة ضياء مجيد المكسكم،  1
 .22،صمرجع سبق ذكره،رمزم محمكد 2
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 في القرن العشرين عراذكثر أقتصادية و اإل زماتال  :(1-3)رقم  الشكل

 
 

قتصاد العربي تحت الحصار"دراسات في الزمة اإلقتصادية العالمية وتأثيرىا في اإل قتصاداإلرمزم زكي،المصدر:
 .66،ص1989،مركز دراسات الكحدة العربية،لبناف،العربي"

قتصادية إ دكرات  عدة العالـشيد  اآلف كلحد1929زمة أمنذ ف أ (1-3) يتضح لنا مف خالؿ الشكؿ    
 جديد مف قتصادمإ زدىارإ ثـ شامؿ قتصادمإ رككد تمتيا قتصادمإ زدىارإ بفترة منيا دكرة كؿ تسمتإ

قتصاد اإل في قتصاديةاإل كالدكرات األزمات ىذه ظيرت كقد ، أخرل قتصاديةإ لدكرة مرحمة بداية لتككف
 .2006سنة  ت مالمحيا منذأخيرة بدكاألزمات في اآلكنة األ،1987،1957،1987، 1929 سنة الدكلي
 كليست متكررة كأزمات دكرات ىي كما الزمنية فترتيا كتباينتالدكرات  ىذه مف دكرة كؿمراحؿ  تسعتإ   

سيـ، تدىكر في أسكاؽ األبسبب فقاعات في  األزمات ىذه أسباب تعددت منتظمة، غير كىي دكرية
 خرل.اسباب أك  اسعار الصرؼ،

 الدول الناشئةقتصادية زمات اإلال  الثاني: الفرع
إما ذف مسبؽ،إمكاؿ دخكال كخركجا دكف نتقاؿ األإزمة المكسيؾ جراء أركزنا في ىذه الحقبة عمى  كقد  

زمة أسباب أظافة نفس باإل مكاؿكف مما جعميا عرضة ليركب رؤكس األزمة ثقؿ الديأ رجنتنيةاألزمة اال
مر الذم تبعو إنخفاض معدالت األسيـ لدييا بشكؿ حاد،األكانت جراء  سياآزمة نمكر أما إ،المكسيؾ

 نخفاض في مؤشرات بقية بكرصات دكؿ المنطقة بغتة غير المتكقع.إ
 1994الزمـة المكسيـكيـة :والأ

، بدأت الدكلة في القياـ  1982فبعد أف كاف المكسيؾ ىك المنطمؽ ألزمة المديكنية سنة  
عادة المكسيؾ إلى إبإصالحات ىيكمية تضمنت عدة نقاط غرضيا إعادة الثقة لدل المستثمريف قصد 

كاف يحظى بدعـ مف عدة ىيئات  ،صالحات ذك طابع حر إتياج برنامج األسكاؽ المالية الدكلية ، فإن
مالية دكلية ) ككف المشركع برادم إلعادة ىيكمة الديكف عمى إتفاؽ مع البنكؾ التجارية كمصالحيا( ، كقد 

قتصادم ، تخفيض معدؿ التضخـ كالرجكع إلى التكازف الميزاني ، سمح بإعادة المكسيؾ إلى النمك اإل
نخفض إ 1994،كفي سنة  1990سنة  %26إلى  1988سنة  %114كىكذا تراجع معدؿ التضخـ مف 

ىذا كما عرؼ  ،سنة مف قبؿ 20التضخـ إلى مستكل األرقاـ األحادية كىك األمر الذم لـ يحدث منذ 

 أزمة حادة وذعر خطير

 أزمة وذعر

 أزمة حادة وذعر خطير

 أزمة  وذعر
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  %3.9يقدر بػ 1994-1989جمالي لممكسيؾ تنامي معتبر ليصبح في الفترة نتاج المحمي اإلمعدؿ النمك اإل
 .1في المتكسط 

تفاؽ التجارة الحرة إكفي ىذه الفترة عرؼ فييا المكسيؾ تحسف كضعيتو المالية ، ثـ التكقيع عمى 
كالذم يربط الكاليات المتحدة االمريكية ، المكسيؾ ، كندا قصد إنشاء منطقة  (NAFTA)ألمريكا الشمالية 

 كسيؾ .تجاه المإة لدل المسثمريف عادة الثقإكؿ ىذه النقاط ساىمت في ،لمتبادؿ الحر
 مثالية ستثمارإ فرصةك األزمة سبقت التي الزمنية الحقبة في المكسيكي المالي السكؽ ظير لقد   

 أىـ كتمثمت بالدكلة الشاممة قتصاديةاإل اإلصالحات عف كالناجـ الفائدة أسعار رتفاعإ نتيجة ، لألجانب
 إصالحات إلى إضافة ، الخارجية التجارة عف القيكد كرفع المؤسسات خصخصة في اإلصالحات ىذه

 كالقيـ العقارات لشراء األجنبية األمكاؿ رؤكس ندفاعإ إلى الكضع كأفضى ، المالية السياسة في أخرل
 بسبب المكسيكية العممة الستقرار كنظران  ، المكسيكي المدفكعات ميزاف في عجزان  خمؽ مما المنقكلة

 المكسيكي المدفكعات ميزاف في العجز تكاصؿ مع ، المصرفي االئتماف تكسع ، أخرل بعممة رتباطياإ
 الفائدة أسعار رفع إلى الحككمة ضطرتإ المؤشرات ليذه كنتيجة مالية أزمة بحدكث التكقع بدأ كحينيا
 أسعار رتفاعإل نتيجة االئتماني التكسع كتباطأ قيمتيا نخفضتإ ، العممة تعكيـ بمجرد لكف العممة لدعـ
 ديكف عبء حدتيا مف زاد ، المكسيؾ في مثيؿ ليا يسبؽ لـ مالية أزمة نفجارإ إلى أدل مما ، الفائدة
 في المالية األزمة انتك فقد ثـ كمف،  األزمة لحؿ أساس عنصرك عاجمة ىيكمة إعادة تطمبت ضخمة
 قصير ستثماراإل في ستعمالياا  ك  ، بغزارة األجنبية األمكاؿ رؤكس دخكؿ عف ناتجة المكسيؾ دكلة حدكد
 الكطني قتصاداإل يصيب مما ، تشاء كقتما الكطني قتصادباإل لمتالعب الفرصة يعطييا ما كىك األجؿ
 مف سحبيا المستحيؿ مف سيككف فإنو األجؿ طكيمة ستثماراتلإل األمكاؿ ىذه تكجيو تـ إذا أما نييارباإل

 . 2الكطني قتصادلإل المدمرة اآلثار ىذه لكقكع مجاؿ ىناؾ يككف لف ثـ كمف مفاجئ بشكؿ السكؽ
ستقطاب ا  كبالرغـ مف تحسف كضعية المكسيؾ فيما يخص التكازف الميزاني ، محاربة التضخـ ك 

رؤكس األمكاؿ لكف في المقابؿ فقد تزامف ىذا مع تنامي العجز في ميزاف المدفكعات خاصة في ديسمبر 
مف الناتج % 7.5ليصبح يقدر بػ  1994-1990، بحيث تدىكر رصيد الميزاف الجارم في الفترة  1994

ضافة إلى عجز ميزاف المدفكعات فثمة ىناؾ أسباب   ،3الداخمي االجمالي  ت مف حدة خرل رفعأكا 
، السيما  1994ضظربات السياسية المرتبطة باإلنتخابات الرئاسية في اكت التشكيؾ خاصة منيا ، اإل

رتفاع ا  ك  1994س في جانفي بإغتياؿ كاحد مف المرشحيف فييا ، ظيكر ثكرة " الزباطييف" في منطقة الشيابا
أسعار الفائدة في الكاليات المتحدة ، كىك ما أدل إلى انخفاض مؤشرات األسكاؽ المالية في أمريكا 

                                                                                                                                                              
 جكاف ، ، صندكؽ النقد الدكليمجمة التمكيؿ كالتنمية" ماىي الدروس التى تطرحيا أزمة المكسيك بالنسبة لإلنتعاش في آسيا ؟ " ،غميميرمك أكربتر مارتينير  1

 .8-7ص ،ص  1998
 .85،صمرجع سبق ذكرهايماف محمكد عبد المطيؼ،  2

  
3 M.Aglietta, une analyse des perturbation récentes , revue problème économique , n°2541-2542 , paris, 5-12 

Novembre 1997, p45.     
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كاف أكؿ مظير لألزمة المكسيكية ، ظيكر ضغكطات عمى سعر صرؼ البيزك ، أك بتعبير  كالجنكبية 
 آخر ظيكر أزمة مرتبطة بسعر الصرؼ .

 2001أزمة الرجنتين: ثانيا
قتصادية حادة تمثمت في ضعؼ إرجنتيني مع بداية الثمانيات مشاكؿ عاش اإلقتصاد األ لقد        

أخرل كقد يككف ىذا األخير السبب في قتصاد الكمي مف جية إستقرار اإلالكساطة المالية مف جية كعدـ 
تجاه المنصب عمى الدكالر االمريكي كبير أصبح اإلستمرار التضخـ بنسب عالية، إكؿ، كمع ضعؼ األ

 كتأثيرهزدياد العجز في ميزانية القطاع العمكمي إلى ذلؾ إضافة إلتفادم الخسارة الناتجة عف التضخـ، 
ستقرار الجديدة، التي أ في تنفيذ خطة اإلكمع بداية التسعينات بد، عمى القركض المقدمة لمقطاع الخاص

دعمت بإصدار قانكف جديد يقضي بتحرير العممة المحمية كجعميا قابمة لمتداكؿ في سكؽ الصرؼ مع 
 1991.1بداية سنة 

نما  1991/1994الفترة ما بيف  رجنتيني في حالة جيدة، ففيقبؿ ظيكر األزمة كاف اإلقتصاد األ     
في  %20،كانخفض معدؿ التضخـ مف ذركتو% 7.7الدخؿ القكمي االجمالي بمعدؿ متكسط المستكل قدره 

س الماؿ الخارجية، التي حدثت أف تدفقات ر أ،كما 1994في سنة %3.9لى معدؿ قدره إ 1990مارس سنة 
بميكف  25لمداخؿ  الرأسماليةبميكف دكالر كبمغت التدفقات  150في فترة الثمانينات قد كصمت بؿ تعدت 

كاف ترتيب  1994، كفي سنة 1993الى سنة 1990بيف  جنبي المتدفؽ في الفترة مادكالر مف اإلستثمار األ
جنبي، كجاء ـ كمحراب تدفقات األستثمار األسكاؽ التي ظيرت في العالاألرجنتيف خامس سكؽ مف بيف األ

 قامت الماضي القرف سبعينيات مف الثاني النصؼ بعدك  2،ترتيبيا بعد المكسيؾ كماليزيا كالصيف كتايمندا
 اإلنتاجية سكاء قتصاديةاإل لألنشطة الخارجي العالـ عمى شديد نفتاحإالكقت ب ذلؾ في األرجنتينية الحككمة

 قدرة تفكؽ كاسعة ستدانةإ عمميات في متمثؿ خارجي تمكيؿ ذلؾ عمى في معتمدة ستيالكيةاإل أك
 التراجع مف حالة إلى النياية في كتؤدم تتراكـ جعميا ما سداد فكائدىا، أعباء مكاجية عمى األرجنتيف
 3.المستمر

حافظت األرجنتيف  في بداية األمر عمى تداكؿ عممتيا بالنسبة لمدكالر، كلكف ىذا لـ يدـ طكيال  حيث    
البيزك عف مكسيؾ فؾ حالة إزالة التضخـ محاكلة ال ياأدل ذلؾ إلى أزمة نتج عن تطكر الكضع إلى أف

 يمة في أسكاؽ األرجنتيف المالية.كاف ليا أثر ذا  ق الدكالر ،
 
 
 

                                                                                                                                                              
 .117-116صص  ،2009"، ليجند لمنشر،الجزائر، PRIME-SUBتداعيات الزمات المالية العالمية "أزمة  عبد القادر بمطاس، 1
 .50ص،مرجع سبؽ ذكره،مريكية"زمة الرىن العقاري الأزمة المالية المصرفية العالمية"الديون المصرفية المتعثرة وال عبد المطمب عبد الحميد، 2
كالحككمة  قتصادية الدكلية   مة المالية كاإلز ، الممتقى العممي الدكلي حكؿ األزمة المالية الحالية ومستقبل العولمة الماليةال اسماء دردكر، نسريف بف زكام،  -3

 .7،ص2009اكتكبر 21-20قتصادية كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس،سطيؼ،كمية العمـك اإل ،العالمية
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 الزمـة السيـويـة  :اثالث
 نطالقا مف نياية الحرب العالمية الثانية ، كاف اليابافإ    

مف أكائؿ البمداف )بفضؿ إعانة مف الكاليات  *
، لينتقؿ في العقد الذم تمى إلى إنتاج السيارات  1955أكؿ مصدر لممالبس في العالـ سنة كالمتحدة ( 

كبعد عشرية تقريبا مف بداية ىذه ، عمى نطاؽ كاسع مركرا بالصناعة اإللكتركنية المكجية لمتصدير 
 خرل مف دكؿ جنكب شرؽ آسيا نفس النيج الذم سار عميو الياباف مف قبؿ ،أنتيجت دكؿ إالتغيرات ، 

ية لمتصدير لمكصكؿ إلى إنشاء صناعة اإللكتركنيات كالتي كانت جأم اإلنطالؽ مف صناعة نسيجية مك 
دكما مكجية لمتصدير ، كبناءا عمى ىذا النمكذج فقد عرفت دكؿ جنكب شرؽ آسيا الدخكؿ في فترة مف 
النمك االقتصادم السيما في بداية التسعنيات ، فقد كاف متكسط معدؿ النمك في ىذه المنطقة دكما أكبر 

 .1 1998-1993خالؿ الفترة % 12.5ب بمغ ىذا المتكسط في الصيف مايقار عمما أف  %8مف 
قتصادم الكبير كاف راجعا إلى قتصاديا باىرا ، كىذا النمك اإلإسيا نمكا آحققت دكؿ جنكب شرؽ    
ستيراد المكاد الخاـ، إتبعتيا، بإزدىار القطاع اإلنتاجي كالتقني في ىذه الدكؿ بفضؿ السياسة التي إ

رتفاع عادة تصديرىا إلى الخارج، نظرا إلنحك القطاع اإلنتاجي ذم الكفرة في عنصر العمؿ، ثـ إ كتكجيييا
رتفعت قيمة صادراتيا إلى إجمالي الصادرات العالمية إمعدؿ مشاركة لدل ىذه الدكؿ في التجارة الدكلية، 

رتفاعا إ، 1995سنة  %6.6، كما بمغ نصيبيا مف الكاردات 1995سنة  % 6.1إلى  1980سنة  %3.4مف 
قتصاد النقدم حيث د العيني صاحبو نمكا مطردا في اإلقتصاالنمك في اإل ماأ،  1980سنة  %3.1مف 

تكسعت األنشطة المالية أيضا، كلكف بصكرة مغالى فييا، تجاكزت التقدـ المزدىر في االقتصاد العيني، 
ى العممة الكطنية مما أدل إلى الطمب عم اعتمادا عمى تفرد االقتصاد األسيكم في ىذه الفترة ، فتزايد

ثر ذلؾ إستدانة مف الخارج، لتمبية الحاجة الدائمة إلى تمكيؿ المشركعات المحمية، ككثرت عمى اإل
مديكنيات البنكؾ الكطنية لممؤسسات األجنبية، كفي نفس الكقت فقدت البنكؾ الكطنية درجة معقكلة مف 

يدة ألنشطة التي كاف يمارسيا مسيركىا ، كلـ تقدر حجـ المخاطر السيطرة عمى االئتماف فمـ تكف رقابة ج
 2التي ممكف أف تتعرض ليا، بسبب اتجاه القركض إلى أنشطة عالية المخاطر.

 كالكس ، كتايالند ، كنجك كىكنغ ، ،كتايكاف كسنغافكرة ، كماليزيا ، إندكنيسيا: اآلسيكية الدكؿ تعرضت    
 بدأ بيران ك نيياران إ الدكؿ ليذه المالية األسكاؽ شيدت،  1997 عاـ حادة مالية ألزمة مبكدياكك  ، كالفمبيف ،
 كانتشرت تايالند مف األزمة بدأت المجنكف االثنيف يكـ عميو كأطمؽ ، 1997 عاـ تكبركأ مف الثاني ثنيفاإل

 مرة ألكؿ نقطة 1211 بنحك معدالت فييا األسيـ أسعار سجمت حينما ، المنطقة دكؿ بقية إلى بسرعة
(Hang Sang) مؤشرات نخفاضإ إلى إضافة ، سنة ثالثيف مف ثركأ مؤشر فانخفض حاد بشكؿ منخفضة 

                                                                                                                                                              
عدة مراحؿ فإنطالقا مف الياباف ، كصكال إلى الصيف حاليا ،فقد كاف يعتمد دكما في بادئ األمر عمى تصدير منتجات ذات بمرت التنمية االقتصادية في آسيا  *

ناعة " استعماؿ اليد العاممة )النسيج ، صناعة مصغرة( كالتي سرعاف ما تتنقؿ شيئا فشيئا إلى المنتجات أكثر تعقيدا ال سيما مع الميؿ إلى الص كثافة مف حيث
  ية .الثقيمة" إضافة إلى ىذا ، فقد كانت تتميز أقتصاديات ىذه البمداف بكجكد أسكاؽ داخمية معتبرة لكنيا محمية مف دخكؿ المنافسة األجنب

 . 185، صمرجع سابق ذكره،آيت بشير عمار 1
 .36، ص مرجع سبق ذكرهإبراىيـ عبد العزيز النجار،  -2



                   نتقالياإ قنواتو زمات االقتصادية ال                       الفصل االول                              

  40  
 

 نظران  السرعة كبتمؾ الدرجة بيذه األسكاؽ ىذه نييارإ متكقعان  يككف أف دكف ، المنطقة دكؿ بكرصات بقية
 7 بيف ما تتراكح انتكك  آنذاؾ األخيرة السنكات في مرتفعة نمك معدالت مف قتصادياتياإ بو تمتعت لما
 األسكاؽ في قتصادياتياا  ك  أسكاقيا ندماجا  ك  ، التصديرية قاعدتيا تنكع إلى إضافة متكسطك 8 %ك%

 1.العالمية
 ،قتصادمالتي مر بيا التاريخ اإل برز األزمات الخطيرةأستمرت ىذه األزمة مدة طكيمة، كتعد مف إ    

بسجؿ رائع في األداء تتمتع    -ندكنيسيا كماليزياأتايمندا، ككريا، –الدكؿ التي مستيا األزمة المالية 
ستقرار ا  قتصادم عمى مدل ثالثة عقكد، حيث تميز ىذا األداء بالنمك السريع كالتضخـ المنخفض ك اإل
ة كالقطاعات قتصادات المفتكحدخار المرتفعة كاإلمراكز المالية القكية كمعدالت اإلقتصاد الكمي كالاإل
، بدأت األزمة متعارضة مع مستكيات 1997كمع بداية النصؼ الثاني مف سنة ، قتصادية المزدىرةاإل

ككانت  ،جتماعيفاع في البطالة كالفقر كالخمؿ اإلرتا  األداء الجيدة، كقد ترتب عف األزمة كساد عميؽ ك 
قتصادات البمداف مف الضعؼ، كباألخص في إاألزمة التي حدثت عبارة عف نتيجة حتمية لما تضمنتو 

 .ندالعياإالجانب المالي، كىك جكىر أسباب 
 :زمة اآلسيكيةت المالية في فترة األالشكؿ المكالي يكضح إنخفاض التدفقا

 )بميون دوالر(1997  سياآنخفاض التدفقات المالية لدول شرق إ: (1-4)رقم  الشكل

 
 .33،ص2011بيكاف،الرياض،مكتبة الع ،،تعريب ابراىيـ يحي الشيابي لمةاستراتيجية العو  ركبرت أم غركس ، المصدر:

يمندا، ا  ندنكسيا، ك ألى إبميكف دكالر نقدا  100دخؿ حكالي  1996في سنة  فأ (1-4)يكضح الشكؿ    
مف البمداف دكالر بميكف  20خرج حكالي  1997خرج  1997كفي سنة  ،كماليزيا، كالفمبيف، كككريا الجنكبية

 قتصادية في التاريخ.كاسات اإلنتإحدل اإلنفسيا. كىذا يميز 
 قتصادية التاريخية في الجدكؿ المكالي:أسباب كنتائج كالحمكؿ لألزمات اإلكنمخص 

 

                                                                                                                                                              
طركحة دكتكراه ،جامعة سانت كميمنتس العالمية، قسـ االقتصاد أ،  ثار المعالجاتسباب واآلزمات المالية العالمية الال يماف محمكد عبد المطيؼ، إ 1

 .86،ص2011العاـ،العراؽ،
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 الحمول"-النتائج-سبابال-زمةقتصادية التاريخية "نوع ال زمات اإل: ممخص ال (1-2) رقم الجدول
 الحمول النتائج السبب نوع االزمة السنة

أزيت اَفجار  1929

 فقاقٍع األصىل

 تأثران  السمع، إنتاج في اإلفراط -
 الإ يرل كاف الذم الكالسيكي قتصادباإل

 في المشكمة أف ك الطمب، في مشكمة
 .العرض

سيـ في بكرصة سعار األأنيارت إ-
 .المضاربةككلستريت بسبب 

رتباطيا إنطالقا مف إصفة الدكرية  -
الكثيؽ باألزمات اإلقتصادية لمنظاـ 

 ؛الرأسمالي 
 .نتاجستيالؾ لضخامة اإلنخفاض اإلإ-

 

 قتصادم كظير الكسادإرككد -
لى البمداف إزمة عدكل األ-

كركبية ثـ الدكؿ الصناعية األ
 .رلخاأل

 الفركض شرعية فقداف -
 قتصادماإل لمنظاـ األساسية
 بػ المعركؼ الحر الكالسيكي

 ".يمر دعو يعمؿ، دعو"

 بإنشاءقتصاد تدحؿ الدكلة في اإل-
مكعة مف المشاريع المحفزة عمى مج

 ستثماراإل
ظيرت النظرية الكينزية لتؤكد -

ضركرة تدخؿ الدكلة في  عمى
 ؛قتصاديةالحياة اإل

 

 ازمة نقدية 1971

ضطراب النظاـ النقدم الدكلي إ-
بعممة الصرؼ الدكلية الدكالر المتعمقة 

كعالقتيا بالعمالت الدكلية االخرل 
 ضطرابات النقدية كالمالية آنذاؾا  ك 
نييار نظاـ بريتكف ككدز في سنة إ -

قاـ الرئيس "ريتشارد نيكسكف  1971
"بإعالف الغاء العمؿ باتفاقية بريتكف 
ككدز كعدـ قابمية الدكالر لمتحكيؿ الى 

 ذىب.
تخفيضيف متتالييف عرفت ىذه الفترة -

لقيمة الدكالر األمريكي إلى غاية نياية 
 .1975سنة 

تعرض دكؿ أكركبا الغربية -
لمضعؼ في قدراتيا التنافسية في 

 األسكاؽ الدكلية،
تحمؿ الدكؿ النامية لجزء كبير -

نخفاض سعر صرؼ إمف أضرار 
 .الدكالر 

ظيرت أزمة ثقة بالنسبة  -
لمعمالت األكركبية بعد إفالس 

 كبير مف البنكؾ،  عدد
األزمة أدت إلى تراجع ىذه -

حتفاظ بأرصدة عمى كبير في اإل
شكؿ كدائع طكيمة األجؿ لدل 

 .البنكؾ
تراجع االستثمار في أسكؽ  -

العمالت األجنبية كالسندات 
األكركبية نتيجة تفاقـ العجز في 
يطاليا  مكازيف مدفكعات الياباف كا 

رتفاع أسعار النفط نياية إبعد 
 ؛1973

النظاـ  أبد 1973في سنة -
ساس التعكيـ أالدكلي يقـك عمى 

المدار ألسعار الصرؼ، كتال 
 1976نعقاد اتفاقية جاميكا إذلؾ 

سمحت لمدكؿ بالتعكيـ  يسنة كالت
المدار لعمالتيا مع تخفيض دكر 
 ؛الذىب في النظاـ النقدم الدكلي

 
 

إحداث تغييرات في حجـ النفقات -
 ؛ الحككمية.

 ؛السكؽ المفتكحة إتباع سياسة-
 ؛زيادة الضرائب-

 ؛تخفيض كمية النقكد المتداكلة-
 

أزيت  1987

ستراتٍجٍاث إ
كضع قيكد كضكابط جديدة لتنظيـ -امتدت آثار ىذا االنييار بسرعة -ازف بيف العرض كالطمب، خمؿ في التك -
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سكاؽ الحاضرة فقط بؿ ليس في األ وقف انخسائر
صة بالعقكد سكاؽ الخايضا في األأك 

ىذا الخمؿ مف  أالمستقبمية...،كقد نش
كامر البيع لـ أجراء سيؿ متدفؽ مف 

 و مثيؿ.ليسبؽ 
تزايد حجـ المديكنية الخارجية  -

األمريكية التي كصمت إلى مستكيات 
خطيرة، أضعفت إلى حد بعيد الثقة 
 ؛بالدكالر كاألصكؿ المالية المحررة بو

التطكر الكبير في نشاط األسكاؽ  -
قكة الركابط بيف ك  ؛المالية الدكلية

 ؛األسكاؽ المالية الدكلية
ة أداء العمميات مف خالؿ سرع  -

األساليب الحديثة في االتصاؿ، األمر 
األزمة مف  نتقاؿإالذم أدل إلى سرعة 

 ؛سكؽ إلى أخرل
طبيعة كخصائص العالقات النقدية -

يث أصبح تداكؿ كالمالية الدكلية، ح
الدكلية مف أىـ قنكات العمالت الرئيسية 

 ؛نتقاؿ األزماتإ
 

 إلى آسيا.
زمة في لى تفاقـ األإدل أ-
زمة الدكالر، ألى إسكاؽ المالية األ

كراؽ المحررة كلجأ حممة تمؾ األ
لى بيعيا مقابؿ عمالت إبالدكالر 

خرل، كلقد تسبب ذلؾ في أ
نخفاض قيمة الدكالر إستمرار إ
 خرلمريكي مقابؿ العمالت األاأل

 

عمميات البكرصات كالحد مف 
 ؛اشتداد المضاربات

مطالبة الدكؿ األكركبية كالياباف  -
لمكاليات المتحدة األمريكية باتخاذ 

لمعالجة  إجراءات عاجمة كفعالة
أكضاعيا المالية كخاصة انخفاض 

 ؛قيمة الدكالر
لجكء بعض الحككمات إلى  -

بعض إجراء تحقيقات حكؿ 
المضاربات المشبكىة في 

 ؛البكرصات
قياـ الحككمة األمريكية بالضغط  -

عمى ألمانيا كي تجرم تخفيضات 
في أسعار فائدتيا بيدؼ إيقاؼ 

 ؛تدىكر الدكالر أماـ المارؾ
تدخؿ الحككمات مباشرة في  -
يات البيع كالشراء بيدؼ إعادة عمم
ستقرار تدريجيا إلى    األسكاؽ اإل

 ؛المالية
 

1994 
 زمة العممةأمن 

زمة أالى 
 مصرفية

ك ز تخفيض سعر العممة المكسيكية البي-
 .مقابؿ الدكالر، ثـ تعكيمو

محاكلة إخفاء العجز التي تعاني منو -
المكسيؾ، بإتباع سياسة الصرؼ الثابتة، 
ثـ تعكيميا ،لكف ىذا أدل إلى تدىكر 

 قيمة البيزك
مريكا أزمات المتالحقة في عدكل األ -

 الالتينية
سكاؽ المالية نظرا ي األالتدىكر الحاد ف-

نظمة المصرفية المحمية في لفشؿ األ
 سية.يداء مياميا الرئأ

نسبة مرتفعة لمقركض األجنبية قصيرة -
حتياطي كنظاـ مالي ضعيؼ اإل

 مؤسسيا.
 
 

ىركب المستثمريف كسحب  -
 ؛أمكاليـ إلى خارج البمد

أصبحت العممة المكسيكية -
المكسيؾ غير رخيصة، يعني أف 

قادرة عمى أف تفي بدفعات الفائدة 
عمى قركضيا األجنبية كالبنكؾ 
المكسيكية تعاني مف ديكف كبيرة 

 ؛بالدكالرات األمريكية

بادرت الحككمات بعمميات  -
التصحيح بعيدة األمد. حيث كانت 
أماـ تحدم كبير تمثؿ في تخفيض 
عجز الحساب الجارم الخارجي، 

يقاؼ انييار القطاعي ف المالي كا 
 ؛كاإلنتاجي

لجأت إلى المؤسسات المالية  -
صندكؽ النقد الدكلي، –الدكلية 

البنؾ الدكلي، بنؾ التنمية لمبمداف 
ى بيدؼ الحصكؿ عم -األمريكية

التمكيؿ كمنع التكقؼ عف دفع 
 لتزامات الخارجية.اإل

كفيما يخص سياسة التعكيـ -
المتبعة، فقد كانت النتائج ىي 

تـ الحفاظ  األخرل جيدة، حيث
–عمى ضكابط نقدية صارمة 
 -دعمتيا سياسة مالية سميمة

1997 
مصرفية زمة أ
 زمة عممةأ لىإ

قتصاد مغمؽ في إالتحكؿ السريع مف -
 سكاؽ الصاعدة إلى اقتصاد مفتكح.األ
ستجابة الدكؿ األسيكية لمضغكط إ-

الغربية بإزالة القيكد عمى رأس الماؿ قبؿ 
خمؽ المؤسسات الكفيمة بتنظيـ األسكاؽ 

قتصاد الياباني لكساد تعرض اإل-
زداد عبء العديد إعميؽ، حيث 

مف البنكؾ اليابانية  الناجـ عف 
 القركض الرديئة،

زمة في القطاعات ندلعت األإ -

ستجاب لطمب إف الصندكؽ إ
عانة مف البمداف ككريا كاندكنيسيا اإل

س ىذا المجكء كتايمندا  ، كقد يعك
التمقائي المصداقية التي اكتبستيا 
الصندكؽ كييئة كقد ساىـ في 
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 ؛كالتعامؿ مع ىركب رأس الماؿ
لى حد بعيد إعتماد النظاـ المالي إ-

عمى القطاع المصرفي في مكاجية 
مالية كمصدر كراؽ السكاؽ األأ

مكر سكاء ىك لمتمكيؿ،مما يزيد األ
ىشاشة النظاـ المالي بصفة عامة 
 ؛كالنظاـ المصرفي بصفة خاصة

تمكيؿ  العجز بفضؿ رؤكس األمكاؿ  -
األجنبية كالتي كانت في معظميا عبارة 

 .عف قركض قصيرة األجؿ
قطاع المالي لـ يكف متبكعا تحرير ال-

بنظاـ رقابة صاـر كبسف قكانيف تشريعية 
تتالئـ مع متطمبات التغييرات  جديدة

 قتصادية.اإل
صكؿ كخصـك النظاـ أتساؽ بيف إعدـ -

 المصرفي كالقطاع الخاص.
 

المالية في الدكؿ األسيكية 
نتشرت لباقي الدكؿ إالخمس، ثـ 

 كالقطاعات الحقيقية.
لقد ساىـ تدىكر قيمة الباىت  -

في تنشيط ىذه الحمقة كذلؾ لككف 
ىذا التدىكر قد أدل إلى رفع 
قيمة المديكنية التي تـ الحصكؿ 

 عمييا بالعممة الصعبة ،
الضغكطات المضاربة دفعت -
سمطات النقدية التايمندية إلى ال
عالف عف تعكيـ سعر الصرؼ اإل

 1997جكيمية  02الباىت  في
كمع أعالف تايمندا عف تعكيـ 
سعر صرؼ عممتيا كالتي بدأت 
باإلنخفاض فقد بدأت الصعكبات 

تظير  في النظاـ المالي 
نتقاؿ إلى خذت اإلأالتايمندم ك 

باقي البمداف في جنكب شرؽ آسيا 
 ؛
 

مكاجية األزمات المالية السيما بعد 
تدخمو في حؿ األزمة المكسيكية 

زمة المديكنية فيما أ، ك  1995سنة 
قبؿ ، كمف ثـ فيمكف القكؿ أف 
صندكؽ النقد الدكلي كييئة قد 

كتسب مكانة ىامة نسبيا في إ
لمالي الدكلي السيما عند االنظاـ 

 زمات المالية .ظيكر األ

2001 
 زمة العممةأمن 
زمة ألى إ

 مصرفية

  1.3تخفيض قيمة عممة البيزك ب-
 ؛مقابؿ الدكالر بيزك

 رتفاع أسعار الفائدة الحقيقية .إ-
العجز التجارم ممكؿ مف قبؿ -
 ستثمارات المؤسسات الخارجية،إ

فقداف الثقة البنكؾ مف قبؿ جميكر 
 ؛المتعامميف معيا

ستعماؿ ا  تباع نظاـ الصرؼ الثابت، ك إ-
التضخـ ككسيمة لتخفيض قيمة العممة 

 المحمية،
مكاؿ األرجنتينية مف ىركب رؤكس األ -

البالد بعد تخفيض قيمة العممة 
 المكسيكية.

 

القيكد التي فرضت عمى  -
تحكيؿ الخارجي الذم جاء 
كنتيجة لمتذبذب في السكؽ 

االمر تعقيدا المحمية، زادت 
بخصكص الكفاء بالتزامات 
الخارجية كتمكيؿ العجز في 

 الميزانية.
بعد تخفيض قيمة العممة -

ظيكر نقص في  أالمكسيكية، بد
سيكلة كمف ثـ في المعامالت ال

الية المحمية مما كراؽ المفي األ
رتباؾ لدل خمؽ نكعا مف اإل

 المستثمريف.
زمة ىي كؿ تأثير ىذه األأكاف -

المالية الكبيرة التي المؤسسات 
كانت تتعامؿ باألسيـ كالسندات 
في السكؽ المالية. ككانت نتيجة 

غمب ىذه المؤسسات ىي أ
االفالس بعد سحب الكدائع مف 
خزائنيا كعدـ القدرة عمى التعامؿ 

 ؛في السكؽ
غمب المكدعيف في البنكؾ أ-
قميمية كالبنكؾ الصغيرة سحب اإل

إعادة جدكلة ديكف األرجنتيف مف -
طرؼ صندكؽ النقد الدكلي، بعد 

 ستغرقت عاـ.إمفاكضات 
قتصادم جديد إقتراح برنامج إ -

مدعـ مف طرؼ صندكؽ النقد 
الدكلي كالذم يقضي بإعادة ىيكمة 
القطاع المصرفي كتخفيض عدد 

 ؛مف البنكؾ االقميمية
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عالف إلى إدل أمدخراتيـ مما 
 مالية بالنسبة لمبنكؾ. زمةأ

 

 باالعتماد عمى المراجع التالية:من اعداد الباحثة 
 مؤتمر االزمة العالمية ككيفية عالجيا مف منظكر النظاـ االقتصادم الغربي  ،االزمة المالية العالمية وأثرىا عمى االقتصاديات العربيةفريد ككرتؿ ، -

 .                     7ص ،2009كاإلسالمي، جامعة الجناف،طرابمس،مارس    
 .41،ص2009/2010،الدار الجامعية،االسكندرية،ادارة التغيير االستراتيجي العربي لمواجية االزمة المالية العالميةالنجار،فريد راغب -
 .33ص ،2009الدار الجامعية،االسكندرية، ،االزمة المالية واصالح النظام المالي العالميابراىيـ عبد العزيز النجار، -

 .314-313،ص2002،،ابكظبي،بورصات االوراق المالية العربية والعالمية والتنمية المتواصمةادارة االزمات في عماد صالح سالـ،-
 .18،ص2001دار الكتاب الحديث، عماف، ،التؿ إدريس، ترجمة نادر االقتصاد العالمي إدارةدياف ككؿ ، -

- Bultin de FMI du 13 Fevrier 1995 "Aide exceptionnelle duFMI au Mexique p33.  

 .282-276، ص2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية،الدول النامية و العولمة محمد صفكت قابؿ،-
 .125ص ،2001الرياض، دار المريخ،مدخل إلى إدارة العمال الدولية، احمد عبد الرحمف احمد، -
 .414،ص2007دار المريخ،الرياض، السياسات،االقتتصاد الدولي مدخل عمي مسعكد عطية"،  محمد إبراىيـ منصكر،" تعريبمكرد خام كريانيف، -

-Irin Bund,   histiore crises financieres 19 eme journées international d'économie Monitaire et bancaire , 

Lyon, 6et7 Juin 2002,p10. 

الحرية  في الدكؿ المتقدمة قتصاديةسبب الرئيسي لألزمات اإلالف أ(1-2) الجدولف المالحظ م   
ما أ، سكاؽ الماليةأالسمع كالخدمات ك  ألسكاؽ ف تحكمو ضكابطأقتصاد الحر دكف اإل تباعإب قتصاديةاإل

تبعت نظاـ إتباع نظاـ سعر الصرؼ الثابت  كمف ثـ إ فقد كاف السبب الرئيسي الدكؿ النامية كالناشئة
 سيكيةالدكؿ اآل فاألزمات:، نسبأكحؿ  سعار الصرؼ بالكامؿ بإحدل العمالت الرئيسيةاربط ك التعكيـ ا
دل أ، جراء األزمة اآلسيكية  أثر العدكل ك تكالت نتيجة لتشابو األسباب  1999كالبرازيؿ1998كركسيا 1997

زمات بأزمات التكأـ أزمات في حيف تمثمت ىاتو األ ،ب المستثمركف برؤكس أمكاليـ إلى الخارجانسحإ لىإ
إلى ضكابط عمى حركة رؤكس  كاضح في النظرال التغيرفأدل ذلؾ  ،مصرفية تتبعيا أزمات الصرؼ

 زمات.األ ثمكاؿ ككسائؿ لمنع حدك األ

 قتصادية تتمثؿ في ما يمي:ابو في حدكث ىاتو األزمات اإلتشىناؾ ف أ  نستنتج

 الرأسمالي؛ لمنظاـ قتصاديةاإل باألزمات الكثيؽ رتباطياإ مف نطالقاإ الدكرية صفة -

 ؛قتصاد مفتكحإقتصاد مغمؽ في األسكاؽ الصاعدة إلى إالتحكؿ السريع مف  -

نمػػا  - السػػبب فػػي كػػؿ ىػػذه األزمػػات، كاحػػد كىػػك الػػديف المبػػالغ فيػػو كالػػذم ال يبػػرره النشػػاط الحقيقػػي كا 
 ؛يسنده نشاط مرتبط كمساعد عمى نمك الديف نفسو

 ؛قتصاد الحرقائـ عمى المضاربات الكىمية، كاإلالنظاـ الرأسمالي، ال -

قتصػػػاد الحقيقػػػي المتمثمػػػة فػػػي الركػػػكد قتصػػػادية فػػػي اإلإعػػػادة مػػػا ينػػػتج عػػػف األزمػػػة الماليػػػة مشػػػاكؿ  -
 ؛نتشار البطالةا  نخفاض اإلنتاج ك ا  ك 
تػدخؿ الحكػػكمي لمحػػد مػف األزمػػة كػػاف دائمػان ىػػك رد الفعػػؿ األساسػي عػػف طريػػؽ ضػخ مبػػالغ ماليػػة   -

 ؛كبيرة إلنقاذ النظاـ المصرفي المتعثر
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د بيػػػػا عػػػػدـ دقػػػػة المعمكمػػػػات عػػػػف أداء الكثيػػػػر مػػػػف الشػػػػركات كالمؤسسػػػػات نقػػػػص الشػػػػفافية: كيقصػػػػ -
حتياطػػات الدكليػػة مػػف العمػػالت عمػػؽ  بالكشػػؼ عػػف الحجػػـ الحقيقػػي لإلاالقتصػػادية، خاصػػة فيمػػا يت

 ؛األجنبية، مما يؤدم إلى فقداف الثقة كىركب رؤكس األمكاؿ إلى الخارج

 تكمفػػة بػػيف سػػعاراأل فػػركؽ مػػف لالسػػتفادة التسػػعينيات عقػػد خػػالؿ االجنبيػػة بالعممػػة المػػديكنيات تزايػػد -
 حػػػاؿ كبيػػػرة لخسػػػائر المحميػػػة البنػػػكؾ عػػػرض ممػػػا ،المرتفعػػػة القػػػركض كتكمفػػػة المػػػنخفض قتػػراضاإل
 ؛الدكؿ ليذه الصرؼ سعارأ نخفاضإ

 2008قتصادية العالمية"الزمة اإل زمات القرن الواحد والعشرينأ:نيالمطمب الثا
نترنت التي كانت  بدايتيا في أزمة فقاعة األزمات التي شيدىا القرف الكاحد كالعشريف ، أبرز االأمف    

بداية انفجار فقاعة  تسجم ،2000نتيت عاـ إنترنت، كالتي منتصؼ التسعينات فقاعة شركات األ
غة بتقييـ نترنت، أك ما يسمى بفقاعة أسيـ التكنكلكجيا، إثر المبالغة بتقييـ أسيـ تمؾ الشركات كالمبالاأل

بدأت أزمة مالية  2008في سبتمبر  ، كفي األسكاؽ« دكت ككـ»حجـ النمك الحقيقي المتكقع لشركات الػ 
، فقد بدأت األزمة أكالن بالكاليات 1929عتبرت األسكأ مف نكعيا منذ زمف الكساد الكبير سنة إعالمية 

الدكؿ األكركبية، كالدكؿ اآلسيكية، كالدكؿ الخميجية، متدت إلى دكؿ العالـ لتشمؿإالمتحدة األمريكية، ثـ 
سكؼ نركز في تحميمنا في ىذا المطمب ،قتصاد األمريكيقتصادىا مباشرة باإلإكالدكؿ النامية التي يرتبط 

 .2007التي إمتدت مف أزمة الرىف العقارم  2008قتصادية أزمة اإلعمى 
 وتداعياتيا العالمية 2007"أزمة الرىن العقاري" زمة المالية ال  :ولال  الفرع

 كأثرت كالكطنية المالية باألسكاؽ عصفت حقيقية مالية أزمة الراىنة المدة في العالمي قتصاداإل كاجو     
 بداية كتعكد ، 1929 عاـ أزمة منذ مثيؿ لو يسبؽ لـ كبشكؿ خاصة بصفة المالية كالمؤسسات البنكؾ عمى
 القابمة الفائدة ذم السيئة القركض أك العقارم الرىف بأزمة يسمى ما عبر، 2007 عاـكت أ إلى األزمة
 شراء لتمكيؿ األفراد مف بيرك لعدد سكنية قركض منح في األمريكية المالية المؤسسات تكسعت إذ ، لمتغير
 عاـ في %  64 مف األمريكية المتحدة الكاليات في السكني التمميؾ معدؿ ذلؾ ضكء في كارتفع سكينة دكر

 القانكف بمقتضى األمريكية الحككمة قبؿ مف العممية ىذه تشجيع كتـ ،2004عاـ في %   69.2 إلى 1996
 لكدائعيا ضمانات عمى مالية مؤسسة أم تحصؿ أف إمكانية عمى ينص كالذم ،1977 سنة الصادر
 الدخؿ ذكم مف أمريكية أسر إلى باإلقراض لتزمتإ إذا الكدائع عمى لمتأميف الفدرالية الييئة مف المالية

 . المتكاضع
   زمة الرىن العقاريأمفيوم  :والأ 

كالطمب  العرض مع يتناسب ال بما العقارات أسعار في فيو مغاؿ الرتفاع نتيجة بدأت المالية األزمة إف    
 أعادكاالديف  سداد عف المقترضكف عجز كعندما القركض، عمى الحصكؿ سيكلة نتيجة أمريكا في الحقيقي

سـ "تسكنامي الرىف إزمة التي عرفت بككانت شرارة األ يشترييا، مف تجد لـ التي البنكؾ إلى المنازؿ
ندلعت حيف تزايد عدد العاجزيف عف سداد قركضيـ العقارية في الكاليات المتحدة إ"قد (Subprime)العقارم

 لمداللة كمؤشر األمريكية اإلقراض أجيزة طرؼ مف "FICO" أصناؼ ستعماؿإ تـ 1996 سنة األمريكية، ففي
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 إلى األمريكييف المقترضيف تصنيؼ يمكف كعميو ،900 ك 350 بيف ما قيمتيا تتراكح المقترض التي مالءة عمى

 : 1فئتيف

 ؛ 620 صنفو يتجاكز مخاطرة كبدكف المالية المالءة ذك المقترض ك ىك (Prime) : برايـ -
 المالءة ذكم لممقترضيف الممنكحة األمريكية العقارية القركض مف نكع ىكSubprime) : )سكببرايـ  -

 أغمب كفي المصرفي، الجياز قبؿ مف معركفة غير تككف أف يمكف ،كالتي فييا المشككؾ المالية
 تصنيؼ يتـ حيث ،البنكية السكببرايـ لمقكانيف لقركض المانحة المؤسسات تخضع ال األحياف
ذك   يعتبر المقترض الحالة ىذه في ، ك620 عف صنفو نخفضإ إذا الفئة ىذه ضمف المقترض
 ؛فيو كمشككؾ جدنا كبيرة مخاطر

 زمة المالية رىن العقاري:مراحل ال  ثانيا
  كبعدىا نييارباإلقتراض كبدأت البنكؾ ا  كتحكلت إلى أزمة ائتماف ك  بأزمة الرىف العقارم بتدأتإ   

نكماش إقتصادية الكبرل بدخكؿ الرككد بعد الدكؿ اإل بإعالفنتيت إف أأصبحت عالمية فيما بعد، إلى 
 .2008قتصادات بالربع الثالث مف عاـ اإل

أسعار البتركؿ في العاـ تعرض  رتفاع أسعار المساكف كإب :زمة سيولةألى إ ئتمانازمة أتحول -ا
حتياطي الفدرالي األمريكي إلى رفع أسعار مما أجبر اإل، قتصاد األمريكي إلى ضغكط تضخمية قكيةاإل

، أدل ىذا  2006شير أفريؿ  ي%ف 7.4رتفع سعر الفائدة إلى إبيف البنكؾ ، حيث  الفائدة لإلقراض ما
إلى زيادة حاالت التخمؼ عف السداد خاصة بالنسبة لمقركض العقارية عالية المخاطر ، حيث تجاكزت 

رتفعت إ، كنتيجة لذلؾ  2007%ؼ م سنة  15نسبة التخمؼ عف السداد بالنسبة ليذا النكع مف القركض 
حاالت الحجز عف الركىنات العقارية مف قبؿ الجيات المقرضة لتزيد مف حجـ عرض المساكف بعد 
التكسع الكبير في بناء المساكف كالعقارات ، فأصبح حجـ عرض المساكف ك العقارات أكبر بكثير مف 

نفجار في فقاعة أسعار إث نخفاض السريع ،  فحدمساكف في اإلحجـ الطمب عمييا فبدأت أسعار ال
 كيعكد ذلؾ الى: 2 .العقار

ىذا ما تدؿ عميو كؿ يكـ مؤشرات اإلفالس في غير مؤسسة مالية أك   :إفالس البنوك والشركات .1
شركة  ،عقارية أك صناعية في غير بمد مف العالـ، كفي بمداف رأسمالية المركز بصكرة خاصة

األلمانية  (OPEL) جنراؿ مكتكرز ككبرل شركات السيارات في الكاليات المتحدة، كشركة أكبؿ
 ؛ كسكاىا

                                                                                                                                                              
-جامعة كرقمة مجمة الباحث، ،2008-2007زمة الرىن العقاري عمى البورصات العربية خالل الفترة أثر أنسيمة حاج مكسي، فاطمة الزىراء عمكم،  -1

 .119،ص08،2010الجرائر،العدد
2

جامعة فرحات  قتصادية الدكلية كالحككمة العالمية،المالية كاإلزمة ، الممتقى العممي الدكلي حكؿ األ:الجدور والتداعيات2008زمة المالية العالميةال  ساعد مرابط، 
 .12،ص2009اكتكبر 20/21سطيؼ،-عباس
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 بأداء الثقة فقداف إلى كيؤدم أدل الذم األمر: والبورصات المال أسواق في المريبة التقمبات .2
 األميركية، المتحدة الكاليات طميعتيا كفي المركز رأسمالية بمداف في فحسب ليس النقدم النظاـ

نما اليكرك، تعامالت في الداخمة الدكؿ سائر كمعو األكركبي كاالتحاد كالياباف،  ىذه امتدت كا 
ا التقمبات  .المركز برأسمالية الممحقة أك التابعة بالرأسمالية يسمى ما أك الطرفية البمداف إلى أيضن

أصبحت البنكؾ تتعرض يكميا  سعار العقارأنفجار فقاعة بإك  قتصادي:إلى ركود إزمة سيولة أتحول -ب
ك  " Brothers Lehman " لنقص حاد في السيكلة ، مما أدل إلى إفالس العديد منيا مثال البنؾ العمالؽ

نخفاض الحاد في قيمة أصكؿ التمكيؿ الية المحمية ك العالمية بسبب اإلمتدت األزمة إلى األسكاؽ المإ
كبير في اإلنفاؽ ختالالت المالية تراجعا إللية أخرل ك تسببت ىذه االعقارم ، كما تياكت بعدىا أصكؿ ما

قتصاديات الرئيسية األخرل قتصاد األمريكي ك عمى مستكل اإلستيالكي عمى مستكل اإلاالستثمارم ك اإل
 كيرجع ذلؾ الى العكامؿ التالية: .قتصادم يحكـ حكؿ العالـ، ك بدأ شبح الرككد ك الكساد اإل في العالـ

جع ممفت رتفاع خيالي في األسعار مقابؿ تراإأدل كيؤدم إلى  :التضخم في رأس المال المالي .1
كؿ  ،ستيالكية، األمر الذم أكقع المستيمكيف تحت عجز مديكنية عاليةفي القدرات الشرائية كاإل

ستثمار كالتكظيؼ في القطاعيف العاـ كالخاص، كأفضى، ؾ ترؾ نتائجو السمبية عمى فرص اإلذل
لى المزيد مف التكترات اإلبالتالي، إلى تزايد البطالة كمكجات الي  ؛جتماعيةجرة، كا 

نييارات مريبة لبمداف رأسمالية المركز إكؿ ىذه المؤشرات باتت تنذر ب  المتوقعة:عجز الميزانيات  .2
 مف ىنا راحت الحككمات في أميركا كأكركبا كغيرىا ،كمعيا سائر الدكؿ األخرل الدائرة في فمكيا

دراسة خطط سريعة لمكاجية تداعيات األزمة المالية كالتخفيؼ مف آثارىا، فقد تَـّ إقرار كتؿ مالية 
ضخمة قدرت بمميارات الدكالرات في الكاليات المتحدة كالياباف كغير دكلة أكركبية أك آسيكية، 

 ؛بيدؼ دعـ المؤسسات المنيارة تالفينا إلفالسيا كسقكطيا
 :2008قتصادية اإلزمة المالية ك مراحؿ األالشكؿ المكالي يبيف لنا 
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 2008 قتصاديةواإل الزمة المالية مراحل: (1-5)رقم  الشكل

 
 

 مرحمة نقص السيولة
افالس بعض 

المؤسسات المالية 
المصارؼ (الكبرل

 )كشركات التاميف

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عالقات متشابكة 
بيف المؤسسات 
المالية كالشركات 
 كمعامالت االفراد

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

التأثير السمبي عمى 
الشركات كالمكدعيف 
كاشاعة جك نفسي 
سمبي لدل االفراد 

كالشركات 
 كالمؤسسات المالية.

 زيادة البطالة مرحمة
نتيجة افالس مؤسسات 
مالية كشركات كبرل، 
ثـ االستغناء عف 

 العماؿ

 

يترتب عمى البطالة 
تخفيض االنتاج 
كانخفاض دخكؿ 
االفراد، كعمو 
 ينخفض الطمب

يؤدم انخفاض 
الطمب الى المزيد 
مف انخفاض االنتاج 
كبالتبعية تخفيض 

 العمالة

 الكسادمرحمة 
يحدث تباطؤ في 
االقتصاد كتنتشر 

البطالة كتقؿ الدخكؿ 
 كبالتبعية االنتاج

 

استمرار الرككد 
كمحاكلة كؿ دكلة 
التدخؿ لحماية 
اقتصادىا بتشجيع 
الصادرات كتقميؿ 

 الكاردات

نتيجة تعارض 
مصالح بيف الدكؿ 
كمحاكلة الخركج مف 
الدائرة المفرغة نقؿ 
التجارة العالمية 
 كتستفحؿ االزمة

 

 .22،ص0336الدار الجامعية،االسكندرية،، حوكمة الشركات واالزمة المالية العالمية، طارؽ عبد العاؿ حمادالمصدر: 

متد تأثير إ،زمة سيكلة أزمة االقتصادية العالمية تكلدت عنيا أف األ نالحظ (1-5 ) مف خالؿ الشكؿ     
رتفاع حاالت التعثر عف السداد في سكؽ إاألزمة إلى األسكاؽ كالمؤسسات األساسية في النظاـ المالي بعد 

الرىكف العقارية العالية المخاطر في سياؽ عممية تصحيح رئيسية تشيدىا سكؽ المساكف في أميركا، حيث 
ارؼ كشركات العقار ببيع الديكف إلى شركات التكريؽ التي أصدرت بمكجبيا سندات قابمة قامت المص

كتكالت عمميات  "لمتداكؿ في أسكاؽ البكرصة العالمية مف خالؿ ما يعرؼ بعمميات "التسنييد"، أك"التكريؽ
النظاـ  بما أف ،يالتكريؽ كالتي أدت إلى بدكرىا إلى تكسع الفجكة بيف االقتصاد الحقيقي كاالقتصاد المال
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نتقاؿ األزمة مف بمد إلى آخر ممكف كبسرعة ىائمة إالعالمي مترابط بشكؿ كبير كىذا ما يجعؿ 
كبالطبع العديد مف البنكؾ كالمصارؼ تخسر عمى مستكل العائدات كأيضا غرقيا بالديكف جراء  أيضا،

التي خمفت الكثير مف العاطميف ،عادة بيع المنازؿ آلخريف كتزايد عدد مف أشيركا افالسيـ،إفشميا في 
اإلقتصاد  ءكالكثير مف المؤسسات المنيارة كتمؾ التي تعاني إلى اآلف مما حدث، كلتبدأ قصة جديدة تباط

 .خرل أقتصادات إنتشار األزمة في ا  العالمي ك 

 الرىن العقاري أزمةأسباب  الفرع الثاني:

 زمة المالية:تنامي األتية لاألسباب اآلسكؼ نركز عمى 
حدىـ، نحف جميعا نتعامؿ بنقكد محممة أقترضيا إفي النظاـ النقدم الحديث ال يتـ خمؽ النقكد إال إذا    

ف الربا القديـ كاف يحصؿ عمى النقكد الحقيقية فكائد  ىي الربا في أبشع صكره، ألبديكف تدفع عنيا 
قتراضيا، فاألمكاؿ تتحرؾ إحاؿ  يأخذىا المقترض مف الرابي ، كلكف النقكد الحديثة تنتقؿ إلى حيز الكجكد

جتماعية في الدكؿ المضيفة، رج منيا، ليس بغرض دعـ الحياة اإلبحرية كتتزايد كتدخؿ إلى البمداف ك تخ
بؿ عمى النقيض، حيث إف دكؿ العالـ ككؿ المؤسسات الصناعية الكبرل في العالـ تقريبا كمعظـ سكاف 

النقكد، أف نظاـ البنكؾ يخمؽ سمسمة ال تنتيي مف  الدكؿ الصناعية مدينيف إلى الجيات التي تصدر
 .حممة بالديكف الديكف كالقركض، نحف نعيش في عصر النقكد الم

 قتصاد الماليإلقتصاد الحقيقي وابين اإل تساع الفجوة ماإ: ا
ستثمار في القطاع الحقيقي كذلؾ لما يحققو أكثر جاذبية مف اإلستثمار في القطاع المالي أصبح اإل    

فمـ يعد المستثمر ييتـ  المستثمركف مف معدالت ربح خيالية تفكؽ تمؾ المحققة في القطاع الحقيقي،
ستثمارية جديدة مف نتاجية ك إالمحققة كالسعي نحك تخفيض معدالت البطالة كخمؽ مشاريع  باإلنتاجية ا 

لرئيسي مع ظيكر اليدؼ ا صبحأقتصادم الكطني كمنو زيادة المبادالت العالمية، بؿ شأنيا الرفع اإل
كبر ربح ممكف بتكاليؼ شبو منعدمة في المدل القصير، حيث تمعب أسكاؽ المالية ىك تحقيؽ عكلمة األ

لى إكخاصة تمؾ المتفائمة التي تؤدم  صكؿ المالية،األ سعارأتكقعات المضاربيف دكرا فعاال في تحديد 
ىذه  ف قيـألى إسيـ ممكا األاعندىا حلى الذركة التي يشعر إرتفاعات تراكمية كجامحة سرعاف ما تصؿ إ

 1صكؿ حقيقية مقابمة ليا.أخيرة ال تعكس األ
 2: العولمة المصرفية: ب
فاؽ العالمية آلى إطار المحمية إالبنؾ مف حالة ككنية فاعمة كمتفاعمة تخرج العكلمة المصرفية     

بعاده المختمفة، كبما يجعمو في مركز التطكر أالككنية، كتدمجو نشاطيا كدكليا في السكؽ العالمي بجكانبو ك 

                                                                                                                                                              
، العدد الثامف ،ديسمبر ، جامعة محمد خيضر بسكرةداريةا  قتصادية ك إبحاث أمجمة  ،زمات الماليةإنتشار عدوى ال محمد بف بكزياف، سمية زيرار،  1

 .34،ص2010
 .262-259صص  ،2001مجمكعة النيؿ العربية،القاىرة، ،جتياحيةاإل العولمة احمد الخضيرم،محسف  2
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ا كاف يرغب في النمك كالتكسع ذا مإالمتسارع نحك مزيد مف: القكة، كالسيطرة، كالييمنة المصرفية 
 بتالع.إك أ التكميش، كأالتيميش ك أذا ما كاف يرغب في غير ذلؾ تجعمو يخضع: لمتراجع، ا  ستمرار، ك كاإل

نتشار، كالييمنة العارمة في :التكسع، كالنمك، كاإللى الرغبة إتجاه البنكؾ كالمصارؼ نحك العكلمة إيرجع 
بتالع، أساليب: اإلستخداـ إالعالمية، كمف ثـ تعتمد البنكؾ كالمصارؼ في تكجييا نحك العكلمة عمى 

كىذا يسبب عدة  ية العكلمة،لعمم كالتفعيمة، التأثيرات، حتى تتحقؽ لمبنؾ: القدرة خرل زاحة كالدمج، كاإل
 زمات:أ

 ؛نسيابياا  الدكلية ك  كاؿمضخامة حركة رؤكس األ 
 ستثمار الجزية، آخر، بحثا عف الربح كاإللى إنتقاؿ مف نشاط معيف ساخنة سريعة الحركة كاإل

 ؛كعمميات المضاربة سريعة العائد
 القدرة البنؾ عمى التكظيؼ، مكاؿ السائمة الفائضة عف إرتفاع حجـ األزمات الدخكؿ المتمثمة في أ

 ؛كتدني ربحية البنؾ تبعا لذلؾ
 خرل اك إلى اإلقتراض مف البنكؾ األضطرار البنؾ ا  زمات الخركج المتمثمة في نقص السيكلة، ك أ

 ؛مف البنؾ المركزم بتكمفة مرتفعة تؤثر عمى ربحية البنؾ
  سكاؽ المصرفية األإلى جعؿ دل أقتصاديات تشغيؿ البنكؾ، كالذم إالتطكر الذم حدث في

نو في أنتاجية لممصارؼ المحمية، كما تستكعب كؿ ما تسمح بو القدرات اإلف أضيؽ مف أالمحمية 
  ؛حترازم لتركز المخاطرتكفر مجاال  لمحماية كالتحكط اإل صبحت الأالكقت ذاتو 

 1نعدام الثقة بين المؤسسات الماليةإ :ج

زمة آخر خالؿ األخذت بعدا أف ىذه المسالة أكفي قيمة عممتيا، غير أقتصاد دكلة ما إىتزاز الثقة في إ   
ىـ أنحاء العالـ فيما بينيا، ككاف مف أالمالية العالمية، حيث غابت الثقة بيف المؤسسات المالية في جميع 

قراض بعضيا تحسبا لزيادة إمتدت ىذه المؤسسات عف إزمة، بعد نشكئيا لى تفاقـ األإدت أسباب التي األ
مكاؿ، خاصة بعد مكاليـ لدييا، كخشيتيـ مف عجز ىذه المؤسسات عف رد تمؾ األأقباؿ المكدعيف عمى إ
 مكاليـ مف البنكؾ.أقباليـ الشديد عمى سحب ا  نتشار اليمع كالذعر بيف المكدعيف، ك إ

 :   لى صكرتيف لممديكنية:إقراض رجع التكسع في اإل:ي الماليةالمشتقاتد
 :سمو إختراع جديد إكتشؼ كسيمة جديدة لزيادة حجـ اإلقراض عف طريؽ إ التوريق

ختراع يمكف عف طريقو تكليد مكجات متتالية مف األصكؿ المالية إالمشتقات المالية كىك 
بناء عمى أصؿ كاحد كقد بدأت ىذه الظاىرة بما يسمى "بالتكريؽ". فقد سعت المؤسسات 
المالية األمريكية إلى تحكيؿ المديكنيات الخاصة بالمقترضيف إلى مديكنيات عامة كمف ثـ 

مف خالؿ صكيا لسندات تمثؿ ىذه المديكنيات كىك ما سمي بالتجارة بالديكف  المتاجرة بيا 

                                                                                                                                                              
 .66،ص2009سكندرية،الدار الجامعية،اإل ،زمة المالية واصالح النظام المالي العالميال  ابراىيـ عبد العزيز النجار، 1
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أك التكريؽ. ككاف أبرز صكر التكريؽ سندات الرىف العقارم كأخذت ىذه السندات صكرة 
المالية صاحبة  أكثر خطكرة سميت "بالمشتقات" كىك ما يعني التكريؽ  المتعدد فالمؤسسة

سسات المالية األخرل بضماف ىذا السند كحكلت قتراض مف المؤ السند سعت إلى اإل
األخيرة الديف الذم ليا إلى سند كاقترضت مف أخرل بضماف ىذا السند... كىكذا كبالتالي 

شتؽ مف ديف كاحد عدد كبير مف السندات )المشتقات( حتى إذا عجز المديف األصمي إ
عريض مف نيارت جميع ىذه المشتقات كلما عجز قطاع إ)المقترض( عف السداد 

المقترضيف عف السداد )في القطاع العقارم تحديدا( أفمست كثيرا مف المؤسسات المالية 
كانيارت فظيرت األزمة كانتشرت بيف المؤسسات العالمية عمى نطاؽ الكككب بسبب 
المشتقات كال يفترؽ ىذا الكجو عف الكجو السابؽ إال في درجة الجشع لفئة قميمة مف الناس 

 قتصاد ككؿ.عمى حساب األغمبية كاإلضرار باإل أرباح  طائمة كسيمة تسعى إلى تحقيؽ
 المالية عمى ىذه الصكرة مف  المشتقات" كال تقتصر" المستقبمية: صولالخيار وال صولأ

التكريؽ "المتعدد" بإصدار مكجات األصكؿ المالية بناء عمى أصؿ عيني كاحد بؿ أنيا 
 تتمثؿ في ما يمي: أخذت صكرا أخرل

 تعمؽ بالتعامؿ مع المستقبؿ فالتعامؿ المالي ال يقتصر المستقبمية: ت صكؿأ
عمى التعامؿ في أصكؿ عينية مكجكدة بالفعؿ في الحاضر بؿ قد ينصرؼ إلى 
أصكؿ محتممة سكؼ تكجد في المستقبؿ فيناؾ التصرفات اآلجمة فضال عما 

 ؛بالمستقبمياتيعرؼ 

 شراء حقكؽ مستقبمية بؿ ال يقتصر األمر عمى مجرد بيع ك الخيار:  صكؿأ
 ؛أحد الطرفيفكتشمؿ أيضا عمى خيارات تستخدـ أك ال تستخدـ كفقا لرغبة 

كمع ىذا التكسع الكبير في إصدار األصكؿ المالية زاد عدد المدينيف كزاد بالتالي حجـ المخاطر إذا   
 :المالية كراؽاأل عممية التكريؽ كالشكؿ المكالي يكضح مراحؿعجز قطاع منيـ عف السداد. 
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 وراق الماليةل توريق ال : مراح(1-6)رقم الشكل
 
 
 
 

 رىف 
                      

 قرض                                      
 تسديد المستحقات الشيرية      تسديد المستحقات الشيرية                                              

                          نقدا المحفظة                                                                                                         
العقارية                                                                                                           

  
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 .45،ص2009،،مصرالجامعية ارالد ة،العالمي زمة الماليةحوكمة الشركات وال  ،طارؽ عبد العاؿ حماد المصدر:
   
قتصاد كىمي إلى إنتاج كالعمالة إقتصاد قائـ عمى اإلالتحكؿ مف ف أ (1-6) نالحظ مف خالؿ الشكؿ   

بتكار إدكات مف أقائـ عمى المضاربة كالمقامرة كالمخاطرة في المشتقات المالية، كىذه كميا عبارة عف 
أك الرمزم عمى قتصاد الكىمي ف ىيمنة اإلأشار العديد مف االقتصادييف الى أالرأسمالية الجديدة، حيث 

 1:التحكؿ لألسباب التالية ، كيعكد ىذانييارالحقيقي سيقكد في النياية الى اإلقتصاد اإل

                                                                                                                                                              
1

، مجمة رؤل اقتصادية، جامعة التجارية في ظل االزمة االقتصادية العالمية التكتالت االقتصادية: وجو جديد لمحمايةعبد السالـ مخمكفي، سفياف بف عبد العزيز،  
 .16،ص2012الثاني، جكاف  الكادم، العدد

 الخطوات العملٌة للتورٌق المالً

الخطوة األولى: الزبون ٌتحصل على قرض من 

البنك، هذه العملٌة ٌمكن تدعٌمها من طرف سمسار 

 فً العقار.

تصبح العالقة بٌن الزبون عندما تتم عملٌة اإلقتراض 

 والبنك والسمسار شبه منعدمة

الخطوة الثانٌة: ٌتنازل عن القروض لصالح مؤسسة 

التورٌق، الزبون ٌقوم بدفع المستحقات الشهرٌة الى 

 مؤسسة التسٌٌر

 الخطوة الثالثة:

مؤسسة التورٌق تقوم بإصدار أوراق مالٌة فً -2

 السوق.

وكاالت متخصصة تقوم بتصنٌف األوراق المالٌة -0

 التً تصدرها مؤسسة التورٌق.

 الرفع المالً لألوراق المالٌة التً ٌتم إصدارها.-0

 سمسار فً القروض العقارٌة

البنك او المؤسسة 

 المالٌة

التسٌٌر تجمع المستحقات الشهرٌة الخطوة الرابعة: مؤسسة 

 من الزبائن وتحوٌلها إلى مؤسسة التورٌق

 مؤسسة التسٌٌر

 مؤسسة التورٌق
Mandataire ًأو الوص 

 المستثمرون

 الزبون

 المكتتب

 مؤسسة التصنٌف

 مؤسسة الرفع المالً

ق المالٌة
را

ألو
ا

 

نقدا
 

رٌة
شه

ت ال
حقا

ست
الم
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نتعاش إبسبب  0333كؿ مف سنة حتى النصؼ األ 0332زدىار في الفترة مف عاـ إكجكد فترة  -
سعارا مرتفعة مما شكؿ فائض السيكلة لدل أسكؽ العقارات، كبمكغ البرميؿ الكاحد مف البتركؿ 

 ؛العديد مف البنكؾ كالمؤسسات المالية
 لى حدكث مشكمة مزدكجة ىي:إدل أمكاؿ لدل المصرؼ دكف عائد مما تضخـ السيكلة حبس األ -

 ؛ئتماف في الرىف العقارم تركيز كبير في اإل 
   ؛دل الى ظيكر فقاعة العقاريةأمنح قركض مف الدرجة الثانية مما 
  قتصاد كرقي مف خالؿ المضاربة بالمشتقات إلى إقتصاد الحقيقي تحكؿ اإل

 ؛المالية
 ثالث عمىفقد ركزنا نتائجيا  العالمية  زمةات األنظرا لتداعي: زمة الرىن العقاريأنتائج : الفرع الثالث

 :مستكيات
   :  المريكيقتصاداإلمستوىعمىوالأ

 :1قتصاد األمريكي فاف آثار األزمة تكمف فيما يميتشياد ببعض الدالئؿ، فيما يخص اإلسكيمكف اإل
ستثمارات مالية تقدر بالمميارات في المتاجرة في إستثمارية التي كضعت د مف البنكؾ اإلإفالس العدي -1

 ؛األسكاؽ المالية 
 ؛قساطاألإفالس شركات التأميف التي عجز زبائنيا عف سداد القركض المستحقة ككذلؾ  -2

 ؛القرض بسيكلة متناع البنكؾ عف إعطاء قركض جديدة ككضع شركط تعجيزية ال تسمح بمنح إ -3
كىذا أثر   نتقاؿ العدكل إلى قطاعات أخرل تجارية كصناعية مما أدل إلى تسريح آالؼ العماؿ،إ -4

 ؛ستيالكية األخرل الغذائية كالخدماتية كتجارة السيارات كغيرىاسمبا عمى المؤسسات اإل
   ؛قتصادم، كما زادت نسبة البطالةقتصادم كتراجع النمك اإلظيكر بكادر الكساد اإل -5

   :   العربيقتصاداإلمستوىعمىثانيا
 عدة أسباب لىإ العالمية كاإلقتصادية المالية باألزمة العربية البمداف كمنو العالـ قتصادياتإ تأثر كيعكد
 :2 منيا

 مما يجعميا لعمالتيا نقدم كغطاء الدكالر عمى العربية الدكؿ كمنيا العالـ دكؿ عتمادإ 
 ؛األمريكي قتصاداإل في كالتغييرات التقمبات رىف

 ؛ الجنسيات المتعددة بالشركات العالـ اقتصاديات رتباطإ 
 بمبالغ األمريكية كالبكرصات األسكاؽ في العربية الدكؿ كمنو العالـ دكؿ ستثمارإ 

 ؛األمريكية الخزينة سندات في سيما ال ىائمة

                                                                                                                                                              
المؤتمر العممي الحادم عشر " األزمات  ،قتصاد اإلسالمي منياوموقف اإل 2008قتصادية والمالية العالمية الراىنة الزمة اإلعمر ياسيف محمكد خضيرات،  1

  .23-21صص  ،2010ديسمبر 16-14أسبابيا ،تداعياتيا ك عالجيا"، جامعة جرش األردف،-اإلقتصادية المعاصرة
2

دكتكراه، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية جامعة القاىرة   اطركحة، زمة الحاليةوال  1929زمة ينز والكساد الكبير قراءة  في ال كىيثـ يكسؼ ،محمد عكيضو،  
 .22-21ص ص ،2010،مارس 
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 في الحكـ أنظمة مف كبير قطاع عمى األمريكية المتحدة لمكاليات السياسية الييمنة 
 ؛العربية الدكؿ كمنو الثالث العالـ دكؿ سيما كال العالـ

العالميقتصاداإلمستوىعمىثالثا:      
التي بدأت بسكؽ الرىف العقارم في الكاليات المتحدة األمريكية إلى أزمة ك  المالية األزمة لقد تحكلت

رئيس  )ركبرت ب. زكليؾ( قتصادية كمالية كربما اجتماعية عالمية، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف كالـ إ
 :1مجمكعة البنؾ الدكلي،  كالذم أكد فيو عمى ما يمي

بأكثر مما تـ تقديره في السابؽ،  كسيستمر تعرض البمداف  (2009)عاـ نكمش إقتصاد العالمي أف اإل -1
  ؛شديدة متالحقة مف الضغكط االقتصادية الفقيرة لمكجات

المتكقع أف  ،  كمفحتياطاتياإقتراض محدكدة نظرا لضآلة ة البمداف المنخفضة الدخؿ عمى اإلأف قدر  -2
مكارد تمكيمية كافية في  تكاجو ميزانياتيا الكطنية المستنزفة صعكبات خاصة في الحصكؿ عمى

  ؛السنكات القميمة القادمة
األزمة الراىنة عمى البمداف الفقيرة قاسية،  كتؤدم إلى تزايد الطمب  إف اآلثار كالتداعيات الناشئة عف -3

  ؛مكارد البنؾ الدكلي عمى
ي الذم البنؾ الدكل نما الطمب سريعا لدل البنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير،  كىك أحد أعضاء مجمكعة -4

  ؛المتمتعة باألىمية االئتمانية يعنى بتقديـ المساندة لمبمداف المنخفضة كمتكسطة الدخؿ
 
نحدارات قطاع  في ىاتو الدكؿ، تكاصمت اإل زمة إلى دكؿ أخرل دكف أف تستثني أمكىكذا تكالت أثار األ 
 نخفاضات في مؤشراتيا الكمية.اإلك 

 قتصادية اإلقميمية و التكتالت اإل  قتصاديةات اإلالثالث : الزم مطمبال
أبرز ىذه الظكاىر ف أستجدت عمى الساحة العالمية كالشؾ إالعكلمة بظكاىر متعددة  قترنتإ    
س الماؿ مف كظائفو أقتصاد الرمزم ،تحكؿ ر إلى اإلقتصاد مف الحالة العينية تحكؿ اإل قتصادية:اإل

عتماد تباع كتشترل في األسكاؽ، كخاصة تعمؽ اإل إلى سمعةالتقميدية كمخزف لمقيمة ككسيط لمتبادؿ 
قتصاديات القكمية كتعمؽ المبادالت التجارية مف خالؿ سرعة كسيكلة تحرؾ السمع المتبادؿ بيف الدكؿ كاإل

زالة كثير مف إسكاؽ المالية، خاصة مع ر الحدكد مع النزعة الى تكحيد األكالمعمكمات عب مكاؿاأل كرؤكس
نشاطيا  أبد نطقة التجارة العالمية التينشاء مإنسياب بعد عقبات التي تعترض ىذا اإلركية كالالحكاجز الجم

أخدت الكثير مف الدكؿ بزعامة العالـ، فمقد تغير الكضع ك  الرأسمالينفراد النظاـ إ، كمع 1995في بداية 
 الداخؿ اك الخارج.سكاؽ سكاء في إلى حرية األتجاه آليات السكؽ كما يتبع ذلؾ مف اإلنحك  تجاهفي اإل

                                                                                                                                                              
  .23-21ص ص ،مرجع سبق ذكرهمحمكد خضيرات،  ،عمر ياسيف 1
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قتصادية اإلقميمية  في عالـ ال متكتالت اإلقتصادم العالمي كنمك السريع لإف تطكر اإلندماج اإل      
اإلقميمية ،ك تشابؾ العالقات اإلقتصادية  تكجد فيو حدكد أك فكاصؿ تمحي الكيانات القطرية  كعبر

تتجو في ذلؾ إلى إسقاط المسافات بيف   تجارية،،كتعدد الركابط المالية كال قتصادمكالسعي إلى تحرير اإل
مكانإالدكؿ كالقارات مع ما يعنيو مف تزايد    .يات التأثير كالتأثر المتبادليفحتماالت كا 

قتصادية كاممة، فالدكلة التي تعتمد بشدة عمى التجارة إال يكجد في عالـ اليكـ دكلة تعيش في عزلة     
جانب بميزة مؾ السمع التي يتمتع المنتجكف األجنبية لتالمصادر األ أف تعكؿ عمىالدكلية، يتحتـ عمييا 

 نتاجيا، كفي نفس الكقت تعتمد عمى السكؽ الدكلية لتصريؼ مبيعاتيا مف ناتجيا المحمي،إنسبية في 
أكثر حساسية لمظركؼ ، صارت الدكؿ في اآلكنة االخيرة كفكؽ ىذه المعامالت التجارية العادية

قتصادية أف تعبر الدكرات اإلذ يمكف إضطرابات التي تيب عمييا مف الخارج، كاإلاإلقتصادية الكمية 
أف تنتقؿ ليات التي يمكف آس الماؿ ىناؾ عدة أسكاؽ السمع كر أكالبطالة سريعا بيف الدكؿ التي تربط فييا 

 ضطرابات القكمية.مف خالليا اإل
 ونماذجيا صاديةقتقنوات عدوى الزمات اإلالول:  فرعال
آثار  أثـ تبد ،قتصاد معيفصاد العالمي عمى فترات متقاربة ألزمات تعصؼ بإقتيتعرض اإل     

 قتصادية مختمفةإ، كىذا كفؽ عدة قنكات كبسرعة كبيرة ألخرلتنتقؿ مف دكلة  زمة كتداعيات ىذه اال
 .كنماذج معينة

 قتصادية: قنوات الزمات اإلوالأ
 :اىمياقتصادية تعددت قنكات عدكل األزمات اإل

في مجمكعات مختمفة مف الدكؿ النامية كالكبرل عمى حّد سكاء، تميؿ إلى أف تصبح المنافسة  :التجارة: ا
ف تخفيض إؽ بيف مختمؼ ىذه الدكؿ تجاريا؛ فالقكية احد المميزات األساسية لمتجارة، كنظرا لمترابط الكثي

( كذلؾ حفاظا عمى نفس التخفيضالعممية )حد البمداف يؤدم بالبمداف األخرل إلى نفس أقيمة العممة في 
الميزة التنافسية كلمبقاء في نفس المستكل مف المعامالت التجارية التي كانت قبؿ التخفيض كحتى ال تنفرد 
الدكلة المخفضة مف معامالت تجارية كاسعة تييمف عمى إثرىا عمى السكؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ التخفيض 

ندكنيسيا أأدل مف خالؿ ضغط المنافسة لمتأثير عمى كؿ مف ماليزيا ك  1997الذم قامت بو تايالندا في 
تجاه نفس مجمكعة الدكؿ، كىف أصبح فعؿ العدكل جميا إنفس ما تصدره دكلة تايالندا، كبكالمتاف تصدراف 

  1ما قاد كؿ مف الدكلتيف لعممية التخفيض في العممة.
       

                                                                                                                                                              
المجمس العاـ لمبنكؾ كالمؤسسات المالية  "، مجمة االقتصاد االسالمي العالمية،مفيوم العدوى المالية "نماذج وقنوات االنتقالمعركؼ جياللي،  1

 .17،ص2014ديسمبراالسالمية،البحرييف،
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قتصاديات يأخذ بالدكؿ إلى إتباع سياسات بيف مختمؼ اإلإف الترابط  قتصادية:تنسيق السياسات اإل -ب
ر كاقعية في الدكؿ مشابية لتمؾ السياسة المتبّناة مف قبؿ الدكلة التي تعاني األزمة؛ جاء ذلؾ جميا كبأكث

( ككذلؾ داخؿ مناطؽ التبادؿ الحر، كبالتالي SMEبيك تحادات النقدية )االتحاد النقدم األكر التي تشّكؿ اإل
ال يحتاج إلى  –تحاد كتؤدم إلى خمؽ تأثير تقريب فكرم ستقرار كتكازف اإلإفإف أم صدمة في البمد تيّدد 

ختيار إّتباع سياسة سعر فائدة إعمى سبيؿ المثاؿ ، تحادجميع البمداف التي تنتمي إلى اإل عمى -فترة إبطاء
ـ سعر الصرؼ ستزيد مف تأزيـ كضعية المؤسسات ذات نسب المديكنية العالمية، عالي كالتي تيدؼ لدع

ستيراد؛ كمف الكاضح مميات التصدير كاإلحيث تجد نفسيا غير قادرة عمى إعادة تمكيؿ عممياتيا أك إدارة ع
ؿ خطر أّف إتّباع مثؿ ىذه السياسات دكف أىداؼ محّددة تكّلد عددا مف المخاطر التي ال تخضع لمرقابة)مث

 1عدـ كجكد السيكلة الناجـ عف زيادة سعر الفائدة(.

قتصادية الداخمية لمبالد الصناعية الكبرل، أصبحت ذات أثار تتجاكز حدكدىا كتترؾ إف السياسات اإل    
قتصادية ف الصعب التمييز بيف السياسات اإلقتصاديات البالد األخرل، بؿ كقد أصبح مإبصماتيا عمى 

رتفاع إالداخمية كالخارجية مف حيث يتكلد عنيا مف أثار عمى البالد األخرل، يكفي اإلشارة أم قد يؤثر 
تحاد األكركبي كىذا يؤثر عمى الدكؿ ية كاإلالطفيؼ في أسعار الفائدة في الكاليات المتحدة األمريك

متدت إلى ركسيا ك البرازيؿ إيا ك أزمة دكؿ شرؽ آس الرىف العقارماألخرل. مثاؿ ما حدث في األزمة 
 2...الخ.

"الصدمات العالمية، المكحدة أك العشكائية تؤثر  الصدمات عمى الصعيد العالمي واليّزات العشوائية: -ج
قتصادية مف نتقاؿ الصدمات اإلإسرعة  فإقتصاد"؛ إللير مف العكامؿ األساسية في كقت كاحد عمى الكث
نتعاشية مثال في الكاليات المتحدة األمريكية إقتصاد العالمي، فإذا حدثت مكجة ركف أخر مف أركاف اإل

صكرا حنكماشية، كلـ يعد ذلؾ مإفإنيا تنتقؿ سريعا إلى البالد الصناعية الكبرل، ككذلؾ إذ حدثت مكجة 
فس عمى ما يحدث في البالد الصناعية الكبرل، بؿ إف ما يحدث في إحدل البالد النامية قد يككف لو ن

 :3رل مف العالـالتأثير عمى أجزاء أخ

 نتيجة تكمفة االئتماف كزيادة معدالت الفائدة    :لزيادة في سعر الفائدة األجنبي كالدكليا
عمى القركض المحمية كالخارجية، التي تحصؿ عمييا الدكؿ، كتزايد معدالت التضخـ بيا،  

نخفاض أسعار األصكؿ المالية بالتالي أزمة مالية إأدت أزمة الرىف العقارم إلى 
 ؛صاحبتيا تداعيات أزمة عالمية 

                                                                                                                                                              
 .17،صالمرجع السابق 1
 .48 - 47صص ،  2003، مجمكعة نيؿ العربية ، القاىرة ،سبتمبر 11قتصاد العالمي الجديد وآفاقو المستقبمية بعد النظام اإلعبد الحميد عبد المطمب،  2
 .48 – 47صص ، نفس المرجع  3
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  العضكم بالقطاع الصناعي  رتباطواك إف عكلمة رأس الماؿ  :نخفاض عرض رأس الماؿإ
، كالتضخـ الكبير لمرأس الماؿ المالي كالخدمي مقابؿ تراجع دكر رأس الماؿ الصناعي 
،اإلنتاجي ) تمثؿ حركة رأس الماؿ المالي حكالي ثالثة أضعاؼ رأس الماؿ اإلنتاجي ( 
يجعؿ دكر رأس الماؿ المالي محكريان ، كأم أزمة تحدث فيو سرعاف ما تنتقؿ آثارىا 
كتداعياتيا إلى باقي القطاعات ، كيتجسد ذلؾ في النمك اليائؿ الذم حدث في اندماج 
كتكسع أسكاؽ رأس الماؿ العالمية، األمر الذم كاف مصحكبا بتغيرات عميقة في تركيبة 
التدفقات المالية مف ىذه األسكاؽ، مثؿ تزايد الدكر الذم أصبحت تمعبو البنكؾ في 

 1 ؛ـ القركض المشتركة كظيكر السكؽ األكركبية لمعمالتاإلقراض الدكلي، كبركز نظا
     )عمى أساس أف األزمة في بمد  :صدمات السيكلة الخارجية )صدمات السياسة النقدية

ما بإمكانيا تقميص السيكلة لدل المساىميف )األعكاف االقتصادييف( في السكؽ؛ ىذا قد 
كذلؾ ببيع األصكؿ في سكؽ بمد يجبر المستثمريف عمى إعادة تشكيؿ محافظيـ المالية 

آخر حتى يمكنيـ مكاصمة معامالتيـ داخؿ السكؽ)السكؽ الذم تتعرض لو األزمة(. كمف 
خالؿ ىذا فإنو إذا كانت صدمة السيكلة مرتفعة؛ فإف األزمة في بمد ما قد تؤدم إلى 

جبار المستثمريف عمى بيع جميع إ ممتمكاتيـ مف رتفاع درجة العقالنية في منح القركض كا 
 2؛األصكؿ في البمداف التي لـ تتأثر باألزمة

    مثؿ الدكؿ  :نخفاض الطمب العالمي عمى بعض المنتجات كالمكاد األكلية الخامةإ
ف لدل الدكؿ المصدرة كىك ما يحدث اآل المنتجة لمبتركؿ كانخفاض سعر البتركؿ

 ؛لمبتركؿ
 العممة المحورية الدوالر:  د

 في تقبؿ التي األساسية العممة ككنو جانب إلى الدكلية حتياطاإل كعممة المحكرية العممة الدكالر يعتبر     
 خالؿ مف كذلؾ الدكلي النقدم النظاـ عمى السيطرة مف المزيد لمدكالر أتاح مما الدكلية، التسكيات
في تدكيؿ ي ساسأفقد ساىـ بشكؿ  ،3الدكلية السيكلة كدرجة العالمية النقدية المؤسسات عمى التأثير

الحرب  منذ نياية هعتبار بإ محتباس الدكالر إشكالية ما ندعكه باإلعطائيا بعدا عالميا، ىك ا  زمات ك األ
العالمي برمتو كبشقيو المالي قتصاد حديدا كنظاـ النقد الدكلي بؿ كاإلت 1944العالمية الثانية العاـ 

رة العالمية، دكف منازع ك حدة قتصادم، محتبس ضمف العممة االمريكية الدكالر: عممة التجاكاإل
 دنى تحفظات.ألية التسكية الدكلية دكف آحتياطات الدكلية، دكف شريؾ ك اإل

                                                                                                                                                              
 .154، صمرجع سبق ذكرهحسيف بف طاىر، 1
 .17،ص مرجع سبق ذكرهمعركؼ جياللي،  2
جامعة قاصدم مرباح ،  09، مجمة الباحث، العدد ستقرار النظام النقدي الدوليإورو في ظل ال المنافسة بين الدوالر وال لقماف معزكز،شريؼ بكدريف،  3

 .76،ص2011كرقمة،
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رتباط إالحاصؿ جراء تعكيـ عمالتيا كارتباطيا  رتباطآسيا مرارة اإلالمؤلمة جنكب شرؽ  تؤكد التجربة     
 الصرؼ، بدأت خطكات متسارعةستدامة ترتيبات سعر إثيرت الشككؾ حكؿ أكثيقا بالدكالر، فحينما 

المعنى ختطاؼ السريع لممضاربة.. بيذا اه دكؿ األقاليـ ساعية لإلجؿ تجلمتدفقات الرأسمالية القصيرة األ
جؿ، كالعجز الكاضح في كتنامي الديف الخارجي القصير األ رتفاع قيمة سعر الصرؼ الحقيقي،إف فإ

لمالي، كحينما فقد المستثمركف ضعؼ النظاـ ا ثرىـ السمبي بفعؿأالحساب الجارم الخارجي، تفاقـ 
المضاربة، كاستمرت  قميـ، تعرضت العمالت المحمية لضغكطد كمالية دكؿ اإلقتصااألجانب ثقتيـ بإ

ساسي لمحفاظ عمى قيمة ية، كبالتالي فقدانيا لسالحيا األحتياطات الرسمية لمبنكؾ المركز اإل ذالضغكط لتنف
ستمرار كجكد رؤكس إصبح أمرا ال مفر منو، عندىا أتجاه نحك التعكيـ اإل التعادلية لمعممة، كمف ثـ صار

حداث التدفؽ إسعار الفائدة دكف جدكل، كالنتيجة البد مف أرتفاع إجؿ كالتي بسبب أمكاؿ قصيرة األ
 1 المعاكس مف الخارج مف قبؿ المضاربيف كىك ما حصؿ فعال.

 العمالت أكثر أنو إلى ذلؾ كيعزل العالـ في األكلى رتكازيةاإل العممة األمريكي الدكالر يعتبر     
 باإلضافة الدكلية النفط تجارة في الدفع عممة أنو كما الخارجية، كالمدفكعات التجارة تمكيؿ في ستعماالإ

 .األخرل العمالت أسعار عمى لممحافظة التدخؿ عممة أنو إلى
 والمالية قتصادية: نماذج عدوى الزمات اإلثانيا

 :تمخيص مضامينيا فيما يمييمكف 

طبقا ليذا النمكذج فإف األزمة المالية التي تحدث في دكلة ما تعجؿ   :قتصاديةنموذج الروابط اإل-ا
ا، بيقتصاد ت متقدمة كذلؾ بتغيير أساسيات اإلقتصادياإقتصاديات منكمشة تجاريا أك في إبكقكعيا في 

ا تأثيرا سمبيا عمى القدرة التنافسية بينخفاض قيمة العممة في بمد ما كنتيجة لكقكع أزمة مالية إف يؤثر أك
؛لبمد أخر

2  

التمييز األساسي ىنا ىك أنو في عالـ يتزايد فيو الكعي فإف الدكؿ التي تمر   نموذج زيـادة الوعـي:-ب
بأزمات مالية عادة ما تككف البيئة األساسية فييا ضعيفة، كمف ثـ تجد الدكؿ التي تمر بمشاكؿ تشبو 
مشاكؿ الدكلة التي تمر باألزمة، أك تمؾ التي تعاني مف فجكات كمشاكؿ في تقاريرىا كاإلبالغ عف 

مات التي يمكف أف تصيبيا ىي دكؿ معرضة لإلصابة بالعدكل المالية، فالتحميؿ الجيد ككذا اإلبالغ األز 

                                                                                                                                                              
قتصادية العالمية زمة المالية كاإلحكؿ: األ ، المؤتمر العممي الدكليطروحات التعولم الثالثيأزمات المالية سجال التدويل و ال عقبة عبد الالكم، نكر الديف جكادم،  1

 .14،ص2010ردف،ديسمبراأل -عماف سالمي،أالمعاصرة مف منظكر 
2

 قتصاد كالمالية، جامعة يحي فارس، المجمة الجزائرية لإلعمى القطاع المالي والمصرفي العربيقنوات تأثير الزمات المالية إبراىيـ مزيكد ،  
 .183،ص2014،افريؿ1المدية،العدد
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عنيا بشكؿ سميـ يمكف أف يقمؿ مف التعرض لإلصابة بالعدكل كذلؾ بخفض تكمفة المعمكمات كتحسيف 
؛السياسات التي قد يككف ليا تأثيرىا الفاعؿ

 1 

ئنكف إلى محاكاة بعضيـ البعض، إف عدكل األزمة تنتقؿ في حيث يميؿ الدا نموذج سموك القطيـع:-د
ستيقاظ إندالع األزمة في بمد ما يؤدم إلى إبمعنى أف  "ظبنداء االستيقا ىذه الحالة عبر اآللية المعركفة

كمف ىنا يبدأ  ،الدائنيف كتنبيييـ إلى ضركرة إعادة تقييـ الجدارة االئتمانية لممعترضيف في البمداف األخرل
؛نتشار األزمةإالدائنكف في اتخاذ ما يمـز مف إجراءات كتدابير لحماية أمكاليـ تؤدم إلى 

2 

الدكؿ األكثر عرضة ليذا النكع مف العدكل ىي الدكؿ التي  : نموذج تسوية محفظة الوراق الماليـة-ج
ألف مثؿ ىذه األكراؽ يتـ رفع تمثؿ ديف إقميمي في شكؿ أكراؽ مالية ،ك تعاني مف ديكف خارجية كثيرة 

ا يقيمتيا مف خالؿ أدكات مشتقة أك ثانكية، كمع ذلؾ كمما تـ تحديد تركيب أك تككيف األكراؽ المالية قانكن
؛فإف المكقع الجغرافي لـ يعد مؤشرا مقيدا في إمكانية التعرض ألزمات مالية

 3 

الكمي كسعر  قتصاداإل أساسيات بيف تساؽاإل عدـ عمى زترك ىذه المدرسة ول:نموذج الجيل ال -د
 القيمة في رتفاعإ عنو كينتج النقكد خمؽ قبؿ مف أساسان  الصرؼ سعر في األزمات تنشب الصرؼ،
 قيمة في شديد تخفيض بدكف يستمر أف يمكف ال المدفكعات ميزاف في كتدىكر الصرؼ لسعر الحقيقية
تفاقـ العجز في  عند : كاضحة ديناميكيتيا ألف بيا التنبؤ يمكف األزمات المدرسة ىذه حسب ، العممة

 كصكؿ عند العممة عمى  ىجكـ  إلى قتصاداإل يتعرض لمصرؼ الحقيقية القيمة رتفاعا  ك  الميزانية 
 مف حتياطياإل مف تبقى ما ستنزاؼلإل كالمضاربيف المتعامميف يجبر معيف حد إلى األجنبي حتياطياإل

؛ىاار نييإ قبؿ المحمية العممة مف اليركب خالؿ
4 

 الكمي قتصاداإل أساسيات بيف تساؽإ حالة في حتى تنشب أف لألزمة يمكف نموذج الجيل الثاني:-ه
ىـ في يف الدكر األنيات حيث لعب المضاربكائؿ التسعيأزمات المالية قدمت ىاتو النظرية شرح األ، كسعر

 قتصادم،حقيؽ النمك اإللى زيادة المعركض النقدم بيدؼ تإت دكؿ عديدة فقد لجأ زمات الصرؼ تمؾ،أ
قتصاد حيث ار حتمي بمجرد فقداف الثقة في اإلنييإف اإلذا تكاكب ىذا التكسع مع نظاـ ربط العمالت ففإ

زمات تمعب دكرىا في ىذا أف عدكل األكما  زمة العممة،أ إلىتؤدم أسعار العمالت المضاربات عمى أف 
 5الصدد.

 
                                                                                                                                                              

 .35-38 ؛ ص ص:مرجع سابق ذكرهعبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم؛  1
 .184،صمرجع سبق ذكرهإبراىيـ مزيكد ،  2
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 .10،ص2007



                   نتقالياإ قنواتو زمات االقتصادية ال                       الفصل االول                              

  60  
 

زمات الصرؼ أ،كىي ليست بنماذج 1997سيكية سنة ة األزمتـ تطكيرىا بعد األ :نموذج الجيل الثالث-و
نظاـ المالي المركز زمات البنكية، حيث يشكؿ الأزمات الصرؼ كاألزمات التكأـ أنما تيتـ بدراسة ا  فقط، ك 

ف العكامؿ المساعدة عمى بداية نو مف ضمأزمات، كيرل  اك المحكر األساسي في تحميؿ مثؿ ىذه األ
مف  تحكؿاللى إنافسة نحك سحب الكدائع مف البنكؾ، كقد يؤدم ىذا التصرؼ زمة ىك التسارع كالماأل

نحاء العالـ ألى حالة عالمية، كالمقصكد  بذلؾ لجكء المستثمريف عبر إلى سحب الكدائع إسراع نمكذج اإل
كمنو سيتسبب ىذا الكضع في خمؽ ازمة صرؼ  الى سحب كدائعيـ نتيجة لفقداف الثقة بالجياز المصرفي،

الى جانب االسراع الى سحب الكدائع نجد تقمص في ميزانية البنكؾ  ة بنكية في نفس الكقت،كازم
إلى جؿ أصحاب الديكف قصيرة األخاصة  المستثمريفتجاه إ باإلضافةكالمتعامميف غير المالييف، 

 ة،لى خمؽ فقاعات المضاربإ، ىذا النكع مف السمككيات قد يؤدم ستثمار في مشاريع عالية الخطكرةاإل
 1سيكية.ى تفسير األزمة اآلمف نمكذج الجيؿ الثالث تساعد عإالفقاعات،  نفجار ىذهإزمة نتيجة فتحدث األ

ككيفية التعامؿ مع مشاكؿ النظاـ  أزمات العممةزمات التكأمة أيفسر  ذف نمكذج الجيؿ الثالثإ    
 . قتصادقيقية عمى بقية اإلالحكالتفاعؿ مع أزمات العممة ، كعف مدل تأثير األزمات ،المصرفي كالمالي 

 قتصاديةنتشار الزمات اإلإمعبر قتصادية اإلقميمية : التكتالت اإلنيالفرع الثا

ية بيف الدكؿ في العصر الحديث، لقتصادية، كتداخؿ الركابط التجارية كالماإف تشابؾ العالقات اإل   
إلى الدكؿ زمات بيا ىذه األ تنشأ مف الدكؿ التي قتصادية،إنتشار عدكل األزمات اإليؤدم الى سرعة 

إلى التكتالت غمب الدكؿ منضمة أقتصادية كالتجارية كخصكصا األخرل التي تربطيا ىذه العالقات اإل
األزمة في  تأثيرنتشار ىذه العدكل بمدل قكة تمؾ الركابط، بحيث يتزايد إقميمية، كيرتبط اإلقتصادية اإل

تفاقيات التجارية تتمثؿ في اإل ىذه الركابط كالعالقات  ،العكستساع ىذه الركابط اك إخرل مع الدكؿ األ
 نتقاؿأصناؼ األزمات عمى حسب نكع قناة اإل كاختمفت، سكاؽ الماؿ...الخ أ، كسعر الصرؼ كالمستثمريف

 :خرلألى إتتسع لتنتقؿ مف دكلة 

 مقدار بقياس ك لمدكلة، التجارم الميزاف يعكسو المالية األزمات مف النكع ىذا إف :أزمة عينية -ا
 تدخؿ لـز التجارم، الميزاف في عجز ىناؾ كاف ّكمما أّنو حيث كارداتيا، كمقدار الدكلة تواى صادرات
 كاستمر ىذا في تنجح لـ فإذا كالخدمات، لمسمع العيني اإلنتاج زيادة خالؿ مف صادراتيا، لزيادة الدكلة
 أف كممكف الخارجية، ديكنيا في مستمر تزايد النتيجة كانت اآلخر، تمكل عاـ التجارم ميزانيا في العجز
 .قاسية مالية أزمة أماـ بذلؾ فتككف الديكف، ىذه سداد عف تتكّقؼ

  عاـالعالـ  شيد فقدقتصاد العالمي ،عاني منو اإلانعكس عنيا الرككد اإلقتصادم الذم ي اتكىذه األزم
 الرككد بسبب العالـ في فقران  األشد فئة إلى شخص مميكف 90 إلى مميكف 55 بيف ما نضماـإ  2010
 الدكؿ نصؼ مف أكثر في الفقر مستكيات رتفاعإ تكقع إلى باإلضافة العالمية، المالية األزمة عف الناجـ
 األزمة أثر بياف كيمكف  2010 عاـ نسمة مميار مف أكثر إلى شديد جكع مف يعانكف مف عدد كالنامية،
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 إلى ستنادان إ الكسطى، كآسيا كأكربا إفريقيا في سيما كال العالـ، في الفقر معدالت زيادة في العالمية المالية
 . الدكلي البنؾ تقارير
 ما إلى ، 2008 عاـ تمكز في لمبرميؿ دكالران  147 عند مستكياتيا أعمى مف النفط أسعار نيارتإ فقد   
 حتى النفط ألسعار الحاد اليبكطتكاصؿ  ك،%   70 مف بأكثر أم ،2008عاـ نياية في دكالر 40 دكف

 بعض مكازنات في ظيرت عجكزات شكؿ عمى نعكسإ النفط ألسعار الكبير التراجع ىذا،  2009  مارس
 13.7 %بنسبة أم لاير مميار 65 قيمتو ما 2009 لعاـ السعكدية المكازنة عجز بمغ فقد الخميجية، الدكؿ،
 المحمي لمناتج الحقيقي النمك معدؿ يتراجع فأ محممكف تكقع كقد ، 2002 عاـ منذ عجز نسبة أعمى كىي

 الدكؿ باقي عمى طبعان  ينسحب ما كىذا ، 2009 عاـ في%  1.9 إلى%   4.9 مف اإلجمالي
 عمى التضخـ معدالت نخفاضإ العالمية االقتصادية األزمة آثار مف أنو إلى النياية في نشير.الخميجية
؛عادةن  االقتصادم الرككد حاالت تصاحب طبيعية نتيجة كىذه ككؿ، العالـ مستكل

1 
 بيف ثقة أزمة عنيا تكلد خانقة سيكلة أزمة 2008 العالمية المالية األزمة أفرزت: أزمة نقدية ومالية-ب

 كبير، بشكؿ العالـ مستكل عمى اإلقراض انخفاض إلى أدل الذم األمر العالـ، أنحاء شتى في المصارؼ
عادة السيكلة في الجفاؼ ىذا مكاجية المركزية المصارؼ حاكلت كقد  عف المصرفي النظاـ إلى الثقة كا 

 حيث تكسعية، كمالية نقدية سياسات النامية كالدكؿ المتقدمة الدكؿ مف العديد كاتبع، خطكاتن  عدة طريؽ
 التراجع ضكء في متدنية مستكيات إلى األساسية الفائدة أسعار الرئيسية زيةكالمر  المصارؼ خفضت
 المصارؼ تكجو ظؿ في العالمية، األسكاؽ في السيكلة نقص كاستمرار اإلقراض ةكحر  في الممحكظ
2الناشئة السكؽ اقتصاديات أسكاؽ عمى نكشافياإ كتقميص الرأسمالية قكاعدىا تقكية نحك العالـ في الكبرل

 ؛
 خدمة دفع عف نقطاعفاإل المصرفي الجياز نحك السندات ك القركض سكؽ مف :المديونية أزمة -ج

زمة بنكية أ، إفالسو حتماؿإ مف يزيد ك البنكؾ عمى سمبا يؤثر قد الدكؿ بعض طرؼ مف الخاصة الديكف
 إلى القركض تقديـ نخفاضإ لىإ سيؤدم ؾالبنك  لدل إفالس حاالت ظيكر ، العكسية الحالة تبيفف

 ؛كذلؾ إفالسيـ حتماالتإ بالتالي ك المدينيف
 تخمي نتيجة السندات أسعار في ضطراباتإ إلى تؤدم أف شأنيا مف: الصرف سعر في أزمة -د

 ىمعا يحدث أف شأنو مف المدينيف إفالس، في حيف أخرل بعممة سندات إلى التحكؿ ك عنيا المستثمريف
 سعر في ضطرابإ ىناؾ فيحدث السندات تمؾ عف بالتخمي فيقكمكف ة،خاص األجانب  المستثمريف لدل

 تكقعات مجرد أك العممة قيمة تخفيض يؤدم قد ،المعركضة الكبيرة البيع كميات نتيجة عممتيا صرؼ
 في خسائر لتفادم أجنبية عمالت إلى تحكيميا قصد البنكؾ لدل الكدائع سحب مف مكجة ظيكر إلى بذلؾ
 البنكؾ مف العديد إفالس تـ إذا ؾالبنك  لدل مصرفية أزمة سبب ما ىك ك)ؼ الصر خسائر (الماؿ رأس
 الذيف األعكاف طرؼ مف الصرؼ  خسائر تسجيؿ إلى ذلؾ سيؤدم خاصة، الخارج مع لتزاماتاإل ذات

  ؛الخارج مع بعمميات يقكمكف
                                                                                                                                                              

 .22-21صص  ،مرجع سبق ذكرهىيثـ يكسؼ ،محمد عكيضو،1
 .1 ، ص2010، 30العدد، صندكؽ النقد العربي،ابكضبي،2009نظرة عامة عمى االقتصاديات الدول العربية خالل ، العربي المكحد االقتصادم التقرير -2
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 أف إلى بالنظر ثالحدك  غالبة ىي ك :السندات أسواق في أزمة إلى السيم أسواق في الزمة-ه
 السندات تصبح الفائدة سعر رتفاعإ فنتيجة، األسيـ في ستثماراإل عف بديؿ ىك السندات في ستثماراإل

 قؿأ بدكرىا األسيـ تصبح ىذا إلى باإلضافة، اإلصدار الحديثة تمؾ مف مردكدية قؿأ اإلصدار قديمة
 السندات مقابؿ األسيـ ستبداؿإ إلى بالمستثمريف يدفع ما ىذا ك اإلصدار الحديثة السندات مف مردكدية
 ؛الخاصة األمكاؿ سكؽ في أزمة حدكث يعني مما اإلصدار الجديدة

 تعتبر البنكؾ مف كبير عدد أف حيث :العكس و المال أسواق إلى الودائع أسواق من الزمة -و
 الدكؿ في خاصة البنكؾ أف كما مالية، أكراؽ تجار أك مالييف ككسطاء سكاء المالية، السكؽ في كمتعامميف
 حصص بيع إلى سياإفال عند البنكؾ تضطر فقد المالي، السكؽ رسممة مف كبيرة حصة تمتمؾ المتقدمة
 األمكاؿ  سكؽ في أزمة حدكث بالتالي ك األسيـ سعر انخفاض إلى يؤدم مما المالي السكؽ في أسيميا
 البكرصة مؤشرات في الحاد نخفاضاإل أف كما ،( المالي السكؽ أزمة إلى بنكية أزمة مف نتقاؿاإل الخاصة

 في متعامؿ عتبارىاإب لإلفالس البنكؾ مف كبير عدد تعرض بإمكانية بنكية أزمة حدكث إلى يؤدم قد
 مف المالية األصكؿ بيع  طرح إلى مالي سكؽ أزمة البكرصة مؤشرات انخفاض يؤدم قد ، المالي السكؽ
 ك السكؽ مف النقدية العممة سحب يعني مما السيكلة عمى حصكليـ ك المالي السكؽ في المتعامميف قبؿ

 ىمع حدكث إلى بذلؾ تكقعات مجرد أك العممة قيمة تخفيض يؤدم ؼ،الصر  سكؽ في أزمة حدكث بالتالي
 ينجر الذم ك العممة بتمؾ المقيمة المالية أصكليـ عف بالتخمي فيقكمكف األجانب المستثمريف لدل كبير
؛الماؿ السكؽ في المالية األصكؿ ألسعار نخفاضإ عنو

1  
 زماتاإلنذار المبكر لل  تعيق عوامل :الفرع الثالث 

 تنبئ مبكرة إنذارات إصدار دكف كتحكؿ لألزمة المبكر تشاؼكاإل تعيؽ التي العكامؿ مف مجمكعة ىناؾ  
  :2 يأتي ما العكامؿ ىذه كأىـ ، ما أزمة كقكع بقرب
 الكقت كفي كالفاعمية المناسبة ستجابةاإل عمى قتصاديةاإل الكحدة أك قتصادماإل الكياف قدرة عدـ 

 ؛األزمات كمنيا كالمحتممة المحيطة لألخطار المناسب
 قتصاديةاإل الكحدة أك قتصادماإل النشاط إفراد لدل سميمة غير كقناعة خاطئة صكرة كجكد 

 عدـ إلى يؤدم الكاقع ىذا أف إذ ، األزمات ضد كمناعتيا الكحدة أك النشاط ىذا قدرات بخصكص
 إلى يؤدم كىذا ، كأزمات مخاطر مف قتصاديةاإل المؤسسة أك النشاط يحيط بما الكافي ىتماـاإل

 .األزمة بيذه خاصة مبكرة إنذارات أك إشارة أية ترصد أف قبؿ األزمات في النشاط ذلؾ كقكع
أف تؤدم دكرا في مجاؿ منع األزمات قميمية التي يمكف يغ التعاكف اإلقميمي: نكع مف اآلليات اإلصما أ

 3قتصادية تتمؿ في مايمي:اإل

                                                                                                                                                              
 .14،صمرجع سبق ذكرهكماؿ رزيؽ، حسف تكفيؽ ، 1
 .24،صمرجع سابق ذكرهايماف محمكد عبد المطيؼ،  2
3

،المعيد االسالمي 17، سمسمة محاضرات العمماء الزائريف رقـحول استراتيجيات منع االزمات ودارتيا"»البالد النامية واالزمات المالية العالمية محمد الفنيش،  
 .83-82،ص ص2000كالتدريب، البنؾ االسالمي لمتنمية،جدة،لمبحكث 
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 ف مجمكعة مف مزاكلة الضغط عمى مؤسسية تمكنذار المبكر مقركنة بقدرة مقدرة لمرقابة كاإل
 ؛تجاىاتيا بسرعة كفعالية كحـزإساسية في السياسات متحفيز عمى القياـ بالتغييرات األعضاء لاأل
  القدرة عمى تفادم حدكث كتكرار عمميات التخفيض التنافسي لمعمالت في البالد المجاكرة كمنع

 ؛قميـ كموأف تشمؿ اإلزمة يتكقع أخركج مف البالد مف تبني سياسات إفقار الجار ككسيمة لم
 سترجاع الثقة كمنع إسكاؽ المالية كذلؾ لمتمكيف مف ي األسكاؽ العمالت كاألمقدرة كافية لمتدخؿ ف

نييار األحتماؿ تدىكر قيمة العمالت ك إ  ؛سكاؽا 
  ؛ستقرار الماليلة كافية،في فترة مابعد تحقيؽ اإلالمقدرة عمى تقديـ سيك 
  سكاؽ أجؿ في األطكؿ ى القياـ بالتغييرات الييكمية األساسية األالجماعية لمتحفيز عمالمقدرة

حترازم مف جانب أكبر لمرقابة الذاتية كالسمكؾ اإلكالمؤسسات المالية، ككذلؾ تنمية مقدرة 
 مؤسسات القطاع الخاص ككذلؾ السمطات الكطنية التي تتكلى عممية الرقابة المالية كالتشريع.

 قتصادية منيا :حتمال حدوث الزمات اإلإ من تقميللمالسياسات اليادفة  :رابعالفرع ال
 ضطربات كالمخاطر التي تتعرض ليا الجياز المصرفي خصكصا تمؾ التي العمؿ عمى تقميؿ اإل

ستخداـ أسمكب التنكيع كشراء تأميف ضد تمؾ إتككف تحت النظاـ الداخمي لمدكلة كذلؾ عف طريؽ 
ستخداـ ا  حتياطات المالية لمكاجية مثؿ تمؾ التقمبات ك بجزء أكبر مف اإلمخاطر كاإلحتفاظ ال

 ؛سياسات مالية كنقدية أكثر إلتزاما بأىدافيا 
 نكماش في األسكاؽ المالية كالركاج المتزايد في منح تعداد كالتجييز الكافي لحاالت اإلساإل

ستخداـ السياسات إيؽ االئتماف المصرفي كتكسع الدكر المالي لمقطاع الخاص ، كذلؾ عف طر 
كتصميـ نظاـ رقابة مصرفية  المالية كالنقدية التي تستطيع أف تتعامؿ مع تمؾ المشاكؿ مف جية

 ؛يقكـ بتعديؿ كتقميؿ درجة التقمبات كتركيز المخاطرة في منح االئتماف مف جية أخرل 
  اضر، كالمطمكب لتزمات المصرؼ الحإالتقميؿ مف حاالت عدـ التالؤـ كالمطابقة في السيكلة مع

، ىك آلية لتنظيـ العمميات المصرفية في ىذا المجاؿ خصكصا في األسكاؽ الناشئة كقد يككف 
خالؿ الفترات العادية ، كيمكف تقميمو في حاالت  يحتياطي قانكني عالإذلؾ عف طريؽ فرض 

 األزمات مف خالؿ إحتياج المصرؼ لمسيكلة في حالة األزمات ،كاإلستعداد أيضا لمكاجية
 ؛حتفاظ بإحتياطات كافية في النقد االجنبي اإل

 ستعداد الجيد كالتييئة الكاممة قبؿ تحرير السكؽ المالي ، كما يجب العمؿ عمى تطكير كتعديؿ اإل
 ؛األطر القانكنية كالمؤسسية كالتنظيمية لمقطاع المصرفي 

 نسبة الديكف المعدكمة مف فصاح عف ية كاإلتقكية كتدعيـ النظاـ المحاسبي كالقانكني كزيادة الشفاف
 ؛أصكؿ المصرؼ كالقطاع المصرفي المالي  جممة

 ستقاللية أكبر لممصارؼ المركزية ، بمعنى منع تدخؿ الحككمة عند قياـ المصرؼ إعطاء إ
 المركزم بأداء كظيفتو األساسية كىي تنفيذ السياسة النقدية .
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 األجؿ كالتي تيدؼ إلى  القصيرة مراقبة رؤكس األمكاؿ كالتقميؿ مف دخكؿ التدفقات المالية
 ؛المضاربة 

  الرقابة الكقائية كاستخداـ طرؽ أفضؿ مف مراقبة كتتبع أعماؿ المصارؼ التجارية مف منظكر
المالءة ، كاألمف لألصكؿ المصرفية كزيادة المقدرة عمى التنبؤ باألزمات المصرفية قبؿ حدكثيا 

لمصرفي ، حتى تستطيع السمطات النقدية الكقاية كبالتالي الحد مف أثارىا السمبية عمى الجياز ا
 .نتقاليا إلى بنكؾ أخرل إمنيا كمنع 
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 الصةالـخـ
 حسب آلخر بمد مف متفاكتة آثارىا كانتكاقتصادية   مالية أزمات لعدة العالمي قتصاداإل تعرض     
 1994 المكسيؾ ،أزمة 1987 ،أزمة 1929 أزمة :األزمات ىذه أىـ ك العالـ، عمى قتصادهإ نفتاحإ درجة
أف ىناؾ شعكر عمى نطاؽ كاسع مفاده ،ة 2007 العالمية المالية األزمة ك 1997 آسيا شرؽ جنكب ،أزمة
أف بالرغـ مف  كثر حدة عمى حد سكاء مما في الماضي، كىذا مضمؿ نكعا ما،أكثر تكرارا ك أزمات األ
في  1973-1946صصت حقبة  بريتكف ككدز خلقد ت،الطابعضطراب المالي الحديث يختمؼ مف حيث اإل
حداث معزكلة مف التقمب المالي الحاد في البمداف أك أكشيد العقد الالحؽ حمقات  زمات العممة،أ

لى قركض إضافة باإل خرل،مف الجيشاف المالي الكاحد بعد األحمقة  1990كشيدت سنكات  الصناعية،
 عندما قامت المكسيؾ بتخفيض العممة 1994في ديسمبر العاـ األكؿعر ذجاء ال كبيرة مف بنكؾ كبيرة،

لى بمداف إنتشرت إنيا نظرا أل زمة المكسيكية،إعادة بسيطة لألزمة البيزك،لسكء الحظ لـ تكف ىذه األ
لقد خر الضحايا الشديدة آلـ تكف بعضيا كجد في ظركؼ مماثمة، 1997سيا آمجاكرة في جنكب شرؽ 

زمة البرازيؿ ضحية لنفس النكع مف األ كقعت 1999سباب مختمفة، كفي أل 1998زمة الركسية حدثت األ
 في عدكلال تكرار لىإدت أزمات مالية كنقدية أخيرة مف إليو اآلكنة األكما كصمت  ،تخفيض قيمة العممة

اليكناف الديكف زمة أ،2008عالمية قنصادية إزمة أ،2007مة الرىف العقارمز أثار آكما خمفتو  خرلأدكؿ 
  ....الخ2013ركزمة اليك أ،2011السيادية

الناتجة عف صدمة محّددة لبمد كاحد أك مجمكعة مف  لزيادة الكبيرة كالكاسحة في الصالت كالركابطف اإ   
نتشارىا إقتصادية كالمالية كما تتميز بو مف سرعة نظمة اإلإفرازات العكلمة عمى األ لىإ يعكد ، "البمداف

عمى  ىابيف الدكؿ كىذا مف خالؿ قنكات تأثير  قتصاديةاإلإلى الركابط  ترجع العدكل التي بفعؿ ظاىرة
لمكجكد كعامؿ مفّسر ال مناص  قتصادية كالماليةاألزمات اإل ظيرت مشكمة عدكلك قتصاد العالمي، اإل

حقبة قتصاديات عالمية ناشئة خالؿ إ، كالتي مّست دكال عديدة كعصفت بمنو لنشكب مختمؼ األزمات 
 .، كتكاصؿ ذلؾ الى الحقبة الحاليةالنصؼ الثاني مف التسعينيات

لى دكلة إنتقاؿ مف دكلة أىـ الخصائص التي تعكس سمات األزمات اإلقتصادية، قابميتيا عمى اإلكمف    
درجة التكرط المالي  ، كعضبسكاؽ المالية كالبكرصات عمى بعضيا الإنفتاح األخاصة في ظؿ  خرل،أ

مف خالؿ درجة  نفتاح التجارمكاإل ،سكاؽ الدكلية مضاربة في األستثمار كالاإلقراض كاإلمف عمميات 
لحمائية اك شكاؿ اأعتماد دكلة ما عمى الصادرات كالكاردات مف السمع كالخدمات، ك مف خالؿ إلغاء كافة إ

إلحتباس الدكالرم ما ندعكه باك  قميمية الجديدة" الداعمة لمرتكزات ذلؾ التحرير،مف خالؿ الترتيبات اإل
زمة مف مراكز إنتقاؿ األصبح مف السيؿ أ مف خالؿ كؿ ىذا عتباره عممة االحتياط كالية التسكية الدكلية،بإ

  قتصاديات النامية كالمتقدمة.الى غيرىا مف بقية اإلنشكئيا 
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 تمييد
لى إقتصاد كشمكليتو، كالتي تيدؼ عمميا العشريف بميؿ بارز نحك عكلمة اإل تميزت نياية القرف        
لغاء الحكاجز التي تحكؿ دكف الحرية الكاممة لتدفؽ عناصره كمبادالتو ا  قتصاد العالمي ك أجزاء اإلتكحيد 

رتباط كؿ بمد بشبكة عالمية إبمعنى  ك تكنكلكجية،أك رأسماال، عمالة أكحركة عكاممو، سكاء كانت سمعا 
ىرة  التي تقكـ بتغيير البيئة مالية كتجارية كتكنكلكجية، بحيث باتت الحياة مستحيمة بمعزؿ عف ىذه الظا

                                        .نتاج الشركات كالتقدـ التكنكلكجيإس الماؿ كزيادة أسكاؽ ر أقتصادية كتكجيييا صكب تحرير التجارة  ك اإل

قتصادية ك تعاظـ حجميا كمجاليا، كىك ما اإلتكتالت الفي زمف العكلمة قد كافؽ تككيف  أف فالمالحظ   
ف التكتالت ىي إقتصادية، إنو ال مكاف لمدكؿ في العكلمة اف لـ تندمج في فضاءات أيدؿ حتما عمى 

صبح بركزىا في تزايد مستمر إلستثمار، فألى تنشيط التبادؿ كالمتاجرة كاإحدل دكافع العكلمة ألنيا تيدؼ إ
  قكة العكامؿ التي دفعت لكجكدىا. ىذا ما يدؿ عمى

قتصاد الدكلي، أىمتيا في اإلك قتصادية اإل التكتالتمة حكؿ في ىذا الفصؿ لمفاىيـ عا رؽسكؼ نتط    
 كفؽ المباحث التالية:

 مفاىيم عامة حول التكتالت اإلقتصادية اإلقميمية: ولال المبحث 
   اإلقميميةية قتصادالتكتالت اإلنظريات حول  :الثانيالمبحث 
  اإلقميمية قتصاديةالتكتالت اإلنماذج الثالث:  المبحث
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 قميميةول: مفاىيم عامة حول التكتالت اإلقتصادية اإلالمبحث اال 

اه الػػػػػدكؿ نحػػػػػك تكػػػػػكيف التكػػػػػتالت  تجػػػػإقتصػػػػػاد العػػػػػالمي منػػػػػذ بدايػػػػة الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة شػػػػيد اإل      
نشػػػػاء منػػػػاطؽ التجػػػػارة الحػػػػرة ك اإلقتصػػػادية اإل تجػػػػاه فػػػػي أعقػػػػاب اإلادات الجمركيػػػػة. كقػػػػد تسػػػػارع ىػػػػذا تحػػػػكا 

نشػػاء منطقػة التجػارة الحػػرة 1992الثمانينػات مػع إعػالف برنػػامج  إنشػاء سػكؽ أكركبيػػة مكحػدة بحمػكؿ عػاـ  ، كا 
كتعتبػر حاليػا جميػع دكؿ العػالـ  ،أيضػا 1992)النافتا( بيف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا ك المكسيؾ عاـ 

تشػير إحصػاءات منظمػة التجػارة العالميػة إلػى ارتفػاع عػدد  تقريبا أعضاء في أحد التكػتالت اإلقميميػة، حيػث
، كمػػا تبػػيف  2004تكػػتال إقميميػػا فػػي عػػاـ  230تكػػتال إقميميػػا ليبمػػغ نحػػك  55التكػػتالت اإلقميميػػة مػػف حػػكالي 

ف دكؿ تنتمػػي إلػػى أحػػد التكػػتالت مػػف قيمػػة التجػػارة العالميػػة تمثػػؿ مبػػادالت بػػي %55أرقػػاـ التجػػارة أف قرابػػة 
كبػذلؾ    ،2013فػي عػاـ  منطقػة 258 العػالـ فػي الحػرة التجاريػة المنػاطؽ عػدد بػات ،لكبػرلقتصػادية ااإل

 1أصبح التحالؼ التجارم بيف الدكؿ يشكؿ إحدل أىـ أدكات تنمية التجارة الدكلية.
قتصػػادم فػػي الكقػػت الػػراىف، حيػػث ظيػػرت ي مػػف أىػػـ كأنجػػع تجػػارب التكامػػؿ اإلتحػػاد األكركبػػكيعػػد اإل     

قتصػػادم ألكركبػا كالتػػي كانػػت المحفػػز إالحاجػة الممحػػة لػػو بعػػد الحػرب العالميػػة الثانيػػة كمػػا خمفتػو مػػف دمػػار 
تحػػاد جمركػػي فػػي معاىػػدة ركمػػا بسػػبعة بػػدأ كإفقػػد  ،األكؿ إلقامػػة نػػكع مػػف التكتػػؿ كالتعػػاكف بػػيف دكؿ القػػارة

 قتصادم كالنقدم. إلى درجة التكامؿ اإل إلى أف كصؿ أعضاء فقط ثـ أخذ يتكسع

    

 قهًٍٍتول: نًحت عٍ انتكتالث اإلقتصادٌت اإلًطهب األان

ىتماـ بيا قتصادم، كأصبح اإليرىا الفكرم في نظرية التكامؿ اإلقتصادية تعبلقد كجدت التكتالت اإل   
القرف العشريف  يسمى منتصؼبعد الحرب العالمية الثانية مف طرؼ مجمكعة مف دكؿ العالـ، حتى أصبح 

 ليذه الرئيسي السبب إف،تماـ إلى مناطؽ أخرل مف العالـ ىقتصادية، كانتشر ىذا اإلبعصر التكتالت اإل
 الدكلة شرط في المتمثؿ األكؿ لمشرط بالنسبة لمتجارة خاصة العالمية المنظمة شركط أف ىك التكتالت
 ىناؾ فإف تطبيقيما تـ إذا ىذيف الشرطيف الكطنية، المعاممة بمبدأ الخاص الثاني كالشرط رعاية األكثر
 مبدأ عمى كردت ستثناءاتإ أف ىناؾ ،كما المتقدمة الدكؿ مف أكثر النامية الدكؿ عمى سمبية تأثيرات
 تجارة ، اإلقميمي التطبيؽ:قتصاديةبالتكتالت اإل الخاصة 24 المادة أحكاـ في رعاية األكثر الدكلة معاممة
 األكثر الدكلة معاممة مبدأ فإف المادة ككفؽ ىذه الحرة، التجارة كمناطؽ الجمركية، تحاداتاإل الحدكد،
 2.قتصادياإتكتال  الدكؿ مف مجمكعة تككيف حالة في سريانيا يتـ ال رعاية

 

                                                                                                                                                              
 لغرؼ العاـ تحادكالعشركف لإل الحادم التقريرالجديد،  العالمي النظام التجاري في التطور مواكبة ولمدى لمتنمية ميزانالكبرل،  العربية الحرة التجارة منطقة 1

 .9ص،2014  ، مامالكبرل العربية الحرة التجارة منطقة العربية بشأف لمبالد كالصناعة كالزراعة التجارة
الندكة ، قتصادي بين دول المغرب العربي "واقعو، مقوماتو، ومعوقات قيامو"مية لمواجية العولمة، التكامل اإلقتصادي العربي كحتالتكتل اإلبعمكج بكلعيد،  -2

قتصاد كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ كمية اإل األكركبية، -كآلية لتحسيف كتفعيؿ الشراكة العربية قتصادم العربياإل التكامؿ ة حكؿالدكليالعممية 
 . 4، ص 2004الجزائر، 
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 قميميةت اإلقتصادية اإلول: رؤية تاريخية حول التكتالالفرع ال 
قتصادية اإلقميمية كانت أكليما خالؿ عقدم الخمسينات اإلتفاقيات لقد شيد العالـ مكجتيف مف اإل   

قتصادية تكسعاتيا اإلاإلقميمية  عتمدتإقد  ك  ،كالستينات، أما المكجة الثانية فقد شيدىا عقد التسعينات 
 1 :التالية العناصرعمى 
جزء مف أجزائو المككنة مف خصائص  متجانسة عندما يمتمؾ كؿاإلقميـ "التجانس: تككف دكؿ  -أ 

مكانيات متشابية األمر الذم يثير نقطتيف جديرتيف االىتماـ  ىما: مشتركة كا 
بعاد إصفة الجكار ، كىذا يعني أف يمتد عمى أساس ضـ أك و تصاؿ: تربطصفة اإل -

 -متكسطي، عربي -بمداف المناطؽ المجاكرة عف بعضيا البعض، مثؿ اكرك
 أفريقي...الخ، 

معايير أك معالـ معينة مثؿ الكطف صفة التماثؿ: بحيث يككف تماثؿ عؿ حساب  -
العربي تجانس لغكيا كثقافيا كحضاريا، كىذا التجانس يربط بصفة االتصاؿ كىك 

 ارتباط عمى أساس العالقة بيف الجغرافيا كالتاريخ بصفة عامة.
الخطة: قد يككف الغرض مف ضـ الدكؿ المتجاكرة، ىك أف تخضع ىذه الدكؿ لقرار كاحد، كما  -ب 

تخضع فركع المشركع لممقر الرئيسي، كيعتبر مف الضركريات التكسعية، كىك جكىر  الفكرة 
نو مف أمثمة الكاقعية أاالستعمارية، بحجة ضماف احتياجات النمك الطبيعي لممستكطنات، ككما 

رنامج أك خطة، بكجكد سمطة تحققت عمى أساس التنازؿ عف جزئي مف السمطات في تنفيذ ب
 تحاد األكركبي الذم نجح في ىذه التجربة.الكطني إلى المستكل اإلقميمي، اإلعمى المستكل 

ستقطاب: كيشير إلى التبايف كالتكامؿ بيف أعضاء التكتؿ الكاحد، ككجكد قطب أك أقطاب اإل -ج 
ىذا العنصر عمى مستكل التبادالت التجارية بيف دكؿ األعضاء،  مييمنة فيو، كتتكقؼ حيكية

كاستخدامو كتبرير لمييمنة األكركبية  أف النظريات الحديثة أعطت األكلكية ليذا العنصر،
عطائيا مبررات اقتصادية، إذا كانت النظرية التقميدية قد بررت االستعمار االستيطاني سابقا،  كا 

عتبار إلييمنة التي تستند إليو، بقتصادم كاستعمار اإلثة قد بررت اإلية التقميدية الحديفاف النظر 
 الصناعي". قتصادم ألكركبا كالعالـفضاء مكمؿ كمدل ضركريا لمنشاط اإلالعالـ الثالث 

ختالؼ مذاىبيا إقتصادم العالمي المعاصر تميز في سعي الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى إف النظاـ اإل    
المنفردة، قتصاديات فييا أىمية اإل تتضاءؿقتصادية عمالقة إقتصادية كدرجات نمكىا إلقامة تجمعات اإل

قتصادم في مجمكعو، بيدؼ الحصكؿ عمى أكبر مكاسب ممكنة مف التجارة ليحؿ محميا اإلقميـ اإل
عي الكبير كالكثافة الدكلية، خاصة كأف التطكر التكنكلكجي اليائؿ في قكل اإلنتاج كتكنكلكجيا اإلنتاج السم

ير ذات شأف في قتصاديات ذات األحجاـ الصغيرة كجعميا غتيميش اإلأدل إلى  الرأسمالية العالية،
 قتصادم العالمي المعاصر.متغيرات النظاـ اإل

                                                                                                                                                              
 .377-375ص ص ،2004طرابمس، ، أكاديمية الدراسات العميا،ل العولمةظقتصادي الدولي واإلقميمي في التكامل اإلعمي القزكيني،  -1
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قتصادية الدكلية التي ف العشريف تييمف عمى العالقات اإلأصبحت اإلقميمية كالعكلمة في نياية القر     
ستمرار كبيف اإلقميمية المتزايدة عبر إقامة التجمعات إالشمكلية أك العكلمة المتصاعدة بتتأرجح بيف 

قتصادية بعد خضكع كؿ مف الدكؿ المتقدمة ك تعزز التكجو نحك التكتالت اإل 1،كالتكتالت اإلقميمية
مف الدكؿ كالنامية لشركط منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحرير التجارة، فضال عف خضكع قسـ كبير 

لتزاـ إالنامية لشركط صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي الخاصة بإعادة جدكلة الديكف كما ترتب عمييا مف 
  ،قتصادية بيذا الزخـت الدكافع، فإف بركز التكتالت اإلكميما تباين، ببرامج الخصخصة كالتكييؼ الييكمي 

قتصاد الدكلي، كما مقدمتيا التحكالت الييكمية في اإلكفي  ،يؤكد عمى قكة العكامؿ التي دفعت إلى ظيكره
ي شممت المشاركيف الفاعميف في كالت ،ترتب عمييا مف إعادة تكزيع لألدكار كالمكاقع النسبية لممشاركيف فيو

فضال عف  ،قتصاد الدكلي، بؿ تعدت ذلؾ لتشمؿ معظـ الدكؿ مما جعميا ظاىرة دكلية في أبعد حدكدىااإل
كفي ظؿ  ،ستراتيجية في ترابط كاتصاؿ حمقاتياإصادية في منطقيا السياسي ك ظاىرة قتإككنيا ظاىرة 
تمفة مف قتصاد العالمي أكثر ديناميكية ، بعد أف ضـ أنماطان كدرجات مخقتصادية أصبح اإلالتكتالت اإل

لتكتؿ قتصادم يميو ايشكؿ نمكذجان متطكران لمتكتؿ اإل بي الذمك تحاد األكر التكتالت ، عمى رأسيا اإل
قتصادم ألمريكا الشمالية كرابطة اآلسياف مركرا بالحمؼ التجارم ألمريكا الالتينية الذم يمثؿ درجة اإل

ي تأتي في أدنى درجات نتياء بمنطقة التجارة الحرة العربية التا  متكسطة مف التكتؿ التجارم كالمالي ك 
لمخاكؼ لمدكؿ التي ما زالت تعمؿ أف ىذه التطكرات حممت الكثير مف المخاطر كا، قتصادمالتعاكف اإل

 .2 بشكؿ منفرد ، بعد أف أصبح مف شبو المستحيؿ عمى أية دكلة تحقيؽ متطمباتيا التنمكية بجيد منفرد
قتصاديات كطنية متجاكرة أك متباعدة ترل أف مصمحتيا تكحيد األسكاؽ الذاتية في سكؽ إكجكد عدة  مع  

الحكاجز الجمركية كالحكاجز غير  ،الحكاجز فيما بينيا مشتركة أك إقميمية مكحدة مكسعة تمغي كافة
بينما  كتزاؿ كافة القيكد التي تمنع تحركات رأس الماؿ أك العمالة، كتنسؽ السياسات فيما بينيـ، الجمركية،

اندفعت 3تفرض حكاجز مشتركة كقيكد مماثمة تجاه األطراؼ التي ليست أعضاء في االتحاد اإلقميمي.
ىذه تفاقيات بينية لتركيز المبادالت التجارية كتعقبيا في داخؿ إقميمية كعقد إكتالت الدكؿ نحك تشكيؿ ت

قتصادم عمى المدل البعيد إنجاز ضرب مف التكامؿ اإللى إقميمي بما يؤدم التكتالت ،كتعزيز التعاكف اإل
قامة المناطؽ الحرة عمى الحدكد بيف الدكؿ كمنح تسييالت لعبكر ا  بتكسيع قاعدة المشاريع المشتركة ك 

جراءات اليادفة لمحد مف المعكقات ركية  كعبر ذلؾ مف اإلعفاءات الجمأطراؼ التكتؿ كتبادؿ اإلمنتكجات 
طراؼ المتعاقدة التخمي مف أف اإلرادة السياسية كقبكؿ األ 4،التي ظمت تعترض التبادؿ البيني ليذه الدكؿ

مر الذم يتفؽ عميو عناصر الفاعمة لتحقيؽ التكامؿ اإلقتصادم كىك األىـ الأف السيادة الكطنية مف جزء م

                                                                                                                                                              
في العمـك  هطركحة دكتكراا،-دراسة تجارب مختمفة-قتصادي في الدول الناميةي عصر العولمة وتفعيل التكامل اإلقتصادية فالتكتالت اإلعبد الكىاب رميدم،  -1
 .28،ص2007الجزائر،جامعة  قتصادية كعمـك التسيير فرع التخطيط،اإل

 عمى: متاحمصر، اخبار نشرة ،االفريقية االقتصادية التالتكت قمة سميحة عبد الحميـ، 2
https://www.egynews.net/346406,consolté le:10/03/2017. 

 .39،ص2003دار الجامعية الجديدة،اإلسكندرية،ال"، والنظريات والسياسات السواق الدولية "المفاىيممصطفى رشدم شيحة،  -3
 .76-75صص  ،2002المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،بيركت، واحد، العولمة رقاب كثيرة وسيفمحمد مقدادم،  4

http://www.egynews.net/346406/%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9/
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رب المعاصرة لمحاكالت التكامؿ ف جميع التجاأقتصادم بصفة عامة، حيث ـ التكامؿ اإلنصار كخصك أ
ف الحاالت، طراؼ، في كثير مك تردد اإلرادة السياسية لدل الدكؿ األأأف ضعؼ قتصادم تدؿ عمى اإل

  1قتصادم.نجاح التكامؿ اإلك أىـ العقبات التي تقؼ دكف تحقيؽ أتمثؿ 
 التجارية األقاليـ دكر تصاعد ىي العالمي قتصادماإل النظاـ في الجارية لمتحكالت األبرز السمة إف     

 ما كفي األقاليـ داخؿ التجارة تشيده الذم الكبير التطكر إطار في اإلقميمية التجارية االتفاقيات عدد كزيادة
 تفاقيتافإ حاليا كىناؾ  ،منطقة 258 العالـ في الحرة التجارية المناطؽ عدد بات 2013 عاـ مف ،بينيا

 التجارة عمى كبير تأثير ليما يككف أف يتكقع حيث قريبا، إلطالقيما التفاكض يجرم كبيرتاف إقميميتاف
 المتحدة الكاليات بيف "لألطمسي العابرة ستثماريةكاإل التجارية الشراكة" تدعى األكلى تفاقيةاإل :الدكلية
 الياباف فييا بما دكلة، 12 تضـ التي "لمباسيفيؾ  العابرة راكةالش" فتدعى الثانية، أما ،األكركبي تحادكاإل

 تشكال أف كيمكف الدكلية، التجارة لغالبية مصدرا تعتبر دكال تضـ تفاقيتافاإل كىاتاف ،المتحدة كالكاليات
 التجارة منظمة إطار في اؼر األط المتعددة التجارية لممفاكضات الدكحة جكلة لمسار منافسا ارامس

 التجارة في محدكدةاتيا ر يتأث تكف فا  ك  أخرل، مناطؽ في إقميمية لتحالفاتمسارات  ىناؾ كما ،العالمية
 الحرة لمتجارة إفريقية قارة إلقامة اإلفريقي تحاداإل بيا يضطمع التي المتسارعة الجيكد حاؿ كما العالمية،
 النظاـ رار تراجعستمإ مقابؿ في اإلقميمية التكتالت دكر في الممحكظ التنامي أف شؾ كال 2017عاـ بحمكؿ
 إمكانية كبشأف المنظمة ليذه المستقبمي الدكر بشأف السؤاؿ يطرح العالمية التجارة لمنظمة اؼر األط المتعدد
 منظمة نجاح مف الرغـ كعمى، البديمة اإلقميمية تفاقياتاإل مف سمسمة إلى الدكلي التجارم النظاـ تحكؿ
  2013ديسمبر شير خالؿ اإلندكنيسية بالي مدينة في محدكد تفاؽإ إلى التكصؿ في العالمية التجارة
 مستكل عمى المتكاضع التقدـ لكف التجارة، كبتسييؿ كالتنمية بالزراعة المتصمة الجكانب بعض تناكؿ

 مفاكضات مجاؿ في يحصؿ الذم المتسارع بالتقدـ يقارف ال طراؼاأل المتعددة الدكلية المفاكضات
 العالمية قتصاديةاإل القكل فييا بما الدكؿ، بيف قتصاديةاإل لمعالقات مفضؿ كخيار اإلقميمية، تفاقياتاإل

 حركة في الثقؿ مركز نتقؿإ كبذلؾ ،كغيرىا كالصيف األكركبي تحادكاإل المتحدة الكاليات مثؿ الرئيسية،
 تعاظـ التي التجارية األقاليـ داخؿ إلى المتبادؿ ستثماراإل حركة في ذاكك  ، ستيرادإر ك تصدي التجارة
 2.الماضي العقد سنكات خالؿ راكثي دكرىا

قتصادية، سكاء في عيد تككيف التكتالت كالتجمعات اإلشيد العالـ مؤخرا نشاطا متسع النطاؽ عمى ص     
ك التجمعات ال تكتسب أادم قتص، كىك ما يعرؼ بعممية التكامؿ اإلقميميإقميمي اك إك شبو أطار ثنائي إ

المتشابو عبر نطاؽ جغرافي نما تجمع بيف مجمكعة مف الدكؿ ذات التفكير ا  قميمية المباشرة ، ك صفة اإل
ده المحيطات، كالتي سميت بالمجالت الكبرل، مع تنامي التكجو نحك تشكيؿ تكتالت تجمع بيف متسع تح

                                                                                                                                                              
 .102-101صص  ،2008،األردف، دار المجدالكم لنشر كالتكزيع، س المالأسواق العربية لر العولمة المالية ومستقبل السذا جماؿ خطيب،  1
 .11-10صص  ،مرجع سبق ذكرهالكبرل،  العربية الحرة التجارة منطقة 2
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 أف المستبعد غير كمف 1،خرل ناميةأدكؿ ذات مستكيات تنمية مختمفة كىي التي تضـ دكال متقدمة ك 
الراىنة  يراتكالتغ التحكالت تفرضو لما كىذا العالـ مف جديدة مناطؽ في أخرل قتصاديةإ تكتالت تظير
 التكيؼ يجب كاقعيا مراأ أصبحت التكتالت ىذه أف القكؿ فيمكف،  قتصاديةاإل العكلمة مسمى تحت

 التكتؿ فقياـ إقامتيا كأىداؼ تككينيا ظركؼ ختالؼإب تختمؼ قتصاديةاإل التكتالت أف كما معو، كالتعامؿ
 النمط عمى المتقدمة الدكؿ ظركؼ عف كالذاتية المكضكعية ظركفو تختمؼ النامية الدكؿ في قتصادماإل

 قميمية:اإلقتصادية اإل ىـ التكتالتأالمكالي  يكضح الشكؿ . نفسو

 في العالم قميميةاإل قتصاديةىم التكتالت اإلأ: (2-1)رقم  الشكل

 
  (EU)التحاد األكركبيا ا  
  (AU)التحاد األفريقيا    
 تحاد دكؿ أمريكا الجنكبيةا     
 لجماعة الكاريبيةا     
 ظاـ التكامؿ ألمريكا الكسطىن    
  امعة الدكؿ العربيةج    
  ابطة التجارة الحرة األكركبيةر      
 لجماعة االقتصادية األكركبية اآلسيكيةا    
 لألسيافتفاقية منطقة التجارة الحرة ا   
  اتفاؽ المركزم األكركبي لمتجارة الحرة    
  اتفاؽ أمريكا الشمالية لمتجارة الحرة   
  رابطة جنكب آسيا لمتعاكف اإلقميمي    
  منتدل جزر المحيط اليادئ    

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc,consulté le:01/01/2017. 

                                                                                                                                                              
 .49،ص2001، مصر المبنانية، المصرية الدار ، 2ط ،"الدولية التجارة في العربي العالم مستقبل" قميميةواإل العولمة سامة المجدكب، أ 1

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Economic_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Economic_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area
https://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Islands_Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Islands_Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc,consulté
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كسر الجمكد الناجـ  قميمية يمكفتالت اإلقتصادية اإلتساع التكإف أنستنتج  (2-1)مف خالؿ الشكؿ      
تساع المنافسة اك التعاكف في مجاؿ محدد، إالمصالح الكطنية لمدكؿ الفردية التي تخسر مف جراء  عف

زالة ا  قميمية لتجانس المكائح ك اإلحيث يصبح مف الممكف تسييؿ التجارة الدكلية بسبب تكصؿ الترتيبات 
 قميـ التعامؿ معو ككنو سكؽ كاحدة.إطار اإلقميـ، مما يتيح لممنتميف خارج اإلالقيكد، في 
 قميميقتصادي اإل:مفيوم التكتل و التكامل اإل الفرع الثاني

تكامؿ ، لقد ظير مفيكـ ال قتصادم الغربيأساسا بالفكر اإلقتصادم تأثر ف مفيكـ التكامؿ اإلإ    
دب التاريخ االقتصادم مع ج. أقتصادم " في صمة، كىك يقصد تحديدا" التكتؿ اإلقتصادم بيف دكؿ منفاإل

قتصادم الميبرالي، كىي تمثؿ جكىر نظرية التكامؿ اإل تحاد الجمركي،نظرية اإل ساسأ فاينر" الذم كضع
 .1950كذلؾ في عاـ 

 قتصاديأوال: تعريف التكتل والتكامل اإل

صؿ كممة التكامؿ ىك "كمؿ" كقد جاء في أف مف الناحية المغكية الصرؼ فإ:  لمتكامل التعريف المغوي-ا
مصطمحات التكامؿ ذاتيا، ففي المغة العربية لى تعدد إشارة أصؿ ىذا األصؿ، ، كتجدر اإلالصحاح تحت 

حيانا أجنبي، األ ندماج دكف التمييز محدد، مقابؿ نفس المصطمحىذه الكممة بالتبادؿ مع كممة اإل تستخدـ
عمى أندماج يكحي كيستعمؿ، عادة لمتعبير عف درجات أف اإللى جنب، حيث إيستعمالف معا جنبا 

لييا إندماج الكحدة الكاممة، بؿ تضاؼ كممة اإلتحاد اك ؾ اإلأكثر نضجا لمتكامؿ، بما في ذلكحاالت 
لى تنظيـ إ نضماـممة تعني اإلندماجية، كلعؿ ىذه الكإإلضفاء مزيد مف القكة عمييا كاف يقاؿ كحدة 

 1.عالهأليو إالمشار  تكاممي كاحد في المعنى
 أف كفير  حيث ندماجكاإل بيف التكامؿ كفيفرق ال بعض المفكريف :لمتكامل صطالحيالتعريف اإل-ب

 في تشكؿ كأطراؼ أجزاء بيف عتماد المتبادؿكاإل نسجاـكاإل التكافؽ مف حالة" ىك ندماجاإل أك التكامؿ
 المككنة العناصر مف أم في غائبة ككؿ النظاـ الكحدة أك خصائص تككف حيث نظاما أك كحدة مجمكعيا
لى بعض ليككف منيا إجزاء بعضيا أف كممة التكامؿ، فيي المعنى الدارج، كاضحة عمى ربط إ 2،كحدىا

ذ نجد إقتصادم ال يجعؿ ىذا المعني، إصطالح التكامؿ اإلف أما في األدبيات اإلقتصادية فإكؿ كاحد، 
آخركف قتصاد يدرجكف تحت ىذا العنكاف صكرا مختمفة مف التعاكف الدكلي، كما قدـ أف بعض عمماء اإل

                                                                                                                                                              
 .37-36صص  ،مرجع سبق ذكره عمي القزكيني،  1
الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في العمـك السياسية، ، مدكرة ضمف متطمبات قميمية عمى تحرير التجارة الدوليةقتصادية اإلثر التكتالت اإلأشحاب نكاؿ،  2

 .2،ص2010-2009تخصص عالقات دكلية، جامعة الجزائر،
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مر، قكمية مختمفة ينطكم في الكاقع األقتصاديات إف مجرد قياـ عالقات تجارية بيف أدلة عمى بعض األ
 قتصاديات القكمية.إقتصادم "يربط ىذه اإلعمى" تكامؿ 

فانو يتضمف التدابير التي يراد  عمميةبكصفو  ،نو عممية كحالةأقتصادم بلتكامؿ اإليمكف تعريؼ ا    
إنتفاء نو يتمثؿ في فإ حالةكبكصفو  ،لى دكؿ مختمفةإقتصادية المنتمية التمييز بيف الكحدات اإلإلغاء منيا 

نو ينطكم عمى التدابير في القضاء فالتكامؿ اإلقتصادم فإ ،قتصاديات القكميةمختمفة صكر التفرقة بيف اإل
مستكل الدكلي مف تعبير عف زالة الحكاجز القائمة في كجو التجارة عمى إعمى قدر مف التمييز، مثاؿ ذلؾ 

  1قتصادم.أعماؿ التكامؿ اإلعمؿ مف 

 2 :قتصادممييز بينيما في تعريؼ التكامؿ اإلتجاىيف رئيسييف يمكف التإيكجد    

 :تجاه عاـ يعرؼ التكامؿ عمى أنو أم شكؿ مف أشكاؿ التعاكف أك التنسيؽ بيف الدكؿ إ الول
   ؛المختمفة دكف المساس بسيادة أم منيما

 يعرؼ التكامؿ بأنو عممية لتطكير العالقات بيف معينة كصكالن إلى أشكاؿ جديدة مشتركة  الثاني :
 ؛بيف المؤسسات كالتفاعالت التي تؤثر عمى سيادة الدكلة 

تجاه الثاني فيك أكثر قتصادم ، أما اإلإتجاه األكؿ نكع مف أنكاع التنسيؽ كال يعتبر تكامؿ يعتبر اإل   
تخاذ القرار في مجاالت معينة مف الدكلة الكطنية إلى ىيئات إعمقان كتحديدان كيتضمف تحكيؿ جزء مف 

كمؤسسات إقميمية ، فالتكامؿ يعني إزالة جميع العقبات التي كانت تقؼ كعائؽ أماـ التبادؿ التجارم بيف 
كد الجمركية كغير الجمركية كالعقبات التي تقؼ في مجمكعة الدكؿ المشتركة في التكتؿ كيتـ إزالة القي

ف الدكؿ قتصادية متكاممة كيتـ عادة بيإطريؽ عناصر اإلنتاج كرؤكس األمكاؿ كيشكؿ ىذا التكتؿ منظكمة 
قتصادية كسياسية إقتصادية أك في المكقع الجغرافي كىك ييدؼ لتحقيؽ أىداؼ المتقاربة في المصالح اإل

   قتصادم معان .الدكلة كالتكتؿ اإلكد بالنفع عمى محددة تع

ال يعني رقما حسابيا قتصادم كظاىرة سببية مؤقتة ك لى التكامؿ اإلإكفي الفكر اإلشتراكي ال ينظر     
القكل المنتجة  عتباره عممية مستمرة طكيمة اآلماد تتقرر مف خالؿبسيطا مف األسكاؽ المجتمعة، بؿ بإ

ف كاحد. آقتصادية في ا  نو عممية سياسية ك إقتصادم، أم لمتدكيؿ اإلإنو مرحمة متقدمة نتاج، كعالقات اإل
تخاذ القرارات الالزمة أساس قياميا بإفيك عممية سياسية طالما تتضمف عالقات ما بيف الحككمات عمى 

أكثر عمقا بيف كسع ك ألى تقسيـ عمؿ إعتباره يؤدم إقتصادية بإكىك عممية  ،في مختمؼ المجاالت
                                                                                                                                                              

 .9-8صص  ،1998"، دار الفكر العربي، القاىرة،التكامل االقتصادي انشودة العالم المعاصر "النظرية والتطبيقحسف عمر،  1
 .1، ص2016دمشؽ،مارس،8631الكحدة،العدد،صحيفة  التكتالت اإلقتصادية العالمية ،سناف سكادم 2
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قميمي كعمى لتداخالت الالزمة عمى المستكل اإلة لتحقيؽ التغيرات الييكمية كخمؽ اقتصاديالكحدات اإل
 1كثر تعقيدا.أقميمية أقتصادية إالمستكل القطرم إلقامة كحدة 

 التدابير مف مجمكعة قتصادماإل التكامؿ كيتألؼنو عممية كحالة أالتكامؿ ب  كما يعرؼ بالسا    
 كطنية دكؿ إلى تنتمي التي قتصاديةاإل الكحدات بيف التمييز عمى لمقضاء تيدؼ" قتصاديةكاإل السياسية
 بيف التمييز مف مختمفة أشكاؿ كجكد عدـ حالة تمثؿ ألنيا ،" الشؤكف مف حالة أنيا عمى فسر مختمفة

 2.البمديف بيف قتصادماإل التمييز مف نخفاضإ بيف يتبع الذم المسار عتبارإ يمكف الكطنية ، قتصاداتاإل

مثؿ في منطقة التجارة الحرة  قتصادم تتبالسا بيف خمس مراحؿ اك درجات لإلندماج اإلكما يميز 
 قتصادية.ركي  ثـ السكؽ المشتركة يمييا اإلتحاد اإلقتصادم كتتكج بالكحدة اإلتحاد الجمفاإل

نتاج باإلضافة إنتقاؿ عناصر اإلكسع مف تحرير التجارة ألنو يشمؿ تسييؿ أقتصادم اإلفالتكامؿ       
نتقاؿ السمع كما قد يتضمف تنسيؽ بيف الدكؿ كربما تكحيد العممة، لكنو عادة يشمؿ عددا مف الدكؿ إلى إ
ستثمار زيد التجارة بيف الدكؿ، كيرشد اإلقتصادم يير التجارة في الجات، التكامؿ اإلقؿ مما في تحر أ

اف قياـ السكؽ األكركبية المشتركة ثـ يات الحجـ كقد كقتصادإكيعطي مجاال لنمك الشركات مف خالؿ 
  3تحاد االكركبي.اإل

  قتصادياإل التكتل مفيوم :ثانيا
لى تعزيز حالة التكامؿ إلى مجمكعة الترتيبات التي تيدؼ إقتصادم يشير مفيكـ التكتؿ اإل    
قتصادم بيف مجمكعة مف الدكؿ مف خالؿ تحرير التبادؿ التجارم كتنسيؽ السياسات المالية كالنقدية، اإل

مكحدة كالتفاكض كعضك كتحقيؽ نكع مف الحماية لمنتجاتيا الكطنية تجاه العالـ الخارجي، بفرض تعريفة 
ستيراد فيض تكاليؼ اإلمفة التنمية عبر تخجؿ تخفيض تكأتفاقيات التجارية العالمية، مف كاحد عمى اإل
ستثمارم بتكسيع دائرة السكؽ كتكحيد أك مكارد المتاحة ،كتحسيف المناخ اإلستغالؿ األمثؿ لمكتحقيؽ اإل

عمى قتصادية المختمفة، كالمساعدة تنسيؽ السياسات اإل ،ستثمارقارب الرسكـ كالحكافز الخاصة باإلت
قتصادم، تبدأ بالتدرج مف رفع الحكاجز لتكتؿ اإلىناؾ درجات ا، قتصاديةمكاجية المشكالت كاألزمات اإل

نتقاؿ ثـ اإل ،الجمركية كغير الجمركية أماـ السمع الكطنية لمدكؿ األعضاء، ما يعرؼ بمنطقة التجارة الحرة
ستيراداتيا مف إتحاد الجمركي عندما تتفؽ الدكؿ األعضاء عمى كضع تعريفة مكحدة عمى لى مرحمة اإلإ

المرحمة الالحقة ىي السكؽ المشتركة التي يتـ فييا تحرير تدفؽ رؤكس األمكاؿ ك  الدكؿ خارج التكتؿ ،
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قتصادية التي يتـ فييا تنسيؽ السياسات المالية تمييا الكحدة اإل كاليد العاممة فيما بيف الدكؿ األعضاء ،
مرحمة االندماج  ، أخيران تأتيالنقدية كتكحيد كامؿ السياسات بما في ذلؾ العممة النقدية كالسمطة النقدية 

 1.قتصادم الكامؿ ، ك كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تتطمب تخطي المرحمة التي كانت قبميااإل
 

تحاد تسمى تكامال اك مية يترتب عمييا درجة اعمى مف اإلنو عمأيضا أقتصادم التكتؿ اإل كيعرؼ     
قتصاد الدكلي، حيث تتـ المناسب لإلأما تنبرجف فيعرؼ التكامؿ األقتصادم بأنو خمؽ الييكؿ ندماجا، إ
 2.دخاؿ العناصر الالزمة لمتنسيؽ  كالتكحيدإماـ التبادؿ التجارم مع أزالة كؿ العكائؽ المصطنعة إ

قتصادم، التي تعرؼ بأنيا عممية سياسية عمى فكرة التكامؿ اإل تقكـ قتصاديةاإل التكتالتف        
يؽ قتصادية متبادلة، كتحقإجتماعية، تتـ مف خالليا إقامة عالقات متكافئة إليجاد مصالح ا  قتصادية ك ا  ك 

قتصادم، كذلؾ تصادية المتاحة ألعضاء التكتؿ اإلقستغالؿ األمثؿ لممكارد اإلفكائد مشتركة عبر اإل
تفعة مف ؿ إلى معدالت مر جتماعية لمكصك قتصادية كاإلأكبر مف التداخؿ بيف ىياكميا اإل لتحقيؽ درجة

 .قتصاديةقتصادم كالرفاىية اإلالنمك اإل

رتباطيا إمجمكعة مف الدكؿ المتقاربة جغرافيا في العادة بزيادة  ىك قياـقتصادم التكامؿ اإل ذفإ     
ف يككف أماـ المنتجيف كالتجار في الدكؿ المتكاممة مع بعضيا كبدال مف أقتصاديا، تزيد سعة السكؽ إ

ماميا أسكاقا جديدة فتحت أف أة أصمي، تجد المنشبحدكد القطر الذم ىك مكطنيا األا ة محدكدأسكؽ المنش
حكؿ مدل الترابط المتبادؿ  اك بينيا، تدكر  اماميا، كزيادة التعاكف فيمأف كانت في السابؽ مغمقة أبعد 
قتصادية ،التي تدخؿ في عالقات بادؿ بيف المجمكعة مف العناصر اإلك التفاعؿ المتأعتماد المتبادؿ اإل

عمى نحك يتسـ  طار تكاممي معيف يتيح ليا تحقيؽ تمؾ العالقاتإك باألحرل، في أمتبادلة فيما بينيا، 
قتصادية محددة، مادية، إستقرار، كتتخذ ىذه العالقات عادة، شكؿ تدفقات بدرجة كافية مف اإلنتظاـ كاإل

متبادؿ خيرا يقكـ التكامؿ عمى قياـ ترابط مكضكعي أ ،نظاـبيف عناصر ال الخ.بشرية، نقدية، كمالية..
نيا تتشكؿ نظاما، أستقرار كالتكازف بيف العناصر المتكاممة بحيث كثيؽ يتسـ بقدر كاؼ مف اإلنتظاـ كاإل

داء ىذه العناصر مجتمعة، كؿ يؤدم أستمراره عمى تضافر كتكامؿ ا  قتصاديا كاحدا يتكقؼ كجكده ك إككيانا 
 عينة كيكمؿ غيره مف العناصر .دكرا كظيفة م

قتصادم التي ذكرت في التعريؼ مرحمة معينة مف مراحؿ التكامؿ اإليأخذ فقتصادم التكتؿ اإل ماأ     
في كجكد عالقات متبادلة فيما  ،قتصادملتاـ المرتبطة بمراحؿ التكامؿ اإلندماج اأف يبمغ مراحؿ اإللى إ
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كثر أعمى درجة كالنظاـ المتكامؿ أكثر كثافة كتشابكا كاف التكامؿ أككمما كانت ىذه العالقات  ،بينيا
 لى مرحمة التكامؿ التاـ.إف تكتؿ كصؿ أنقكؿ  تماسكا كتكحدا،

 اإلقميمية الجديدة اإلقميمية القديمة ومقاربة بين : المطمب الثاني 

ك مرتبط بالمفيكـ أمرا مستحدثا أعتبار إلى مفيكـ اإلقميمية خاصة في التجارة بإيجكز النظر ال      
المعاصر لمعالمية، فقد بزغت التكجيات المبكرة لإلقميمية مند نياية الحرب العالمية الثانية في ظؿ عممية 

مـ المتحدة كصندكؽ النقد ك البنؾ الدكلييف كأدكات نظيـ الدكلي، فيما ظيرت كؿ مف األعادة ىيكمة التإ
الدكؿ العربية كمنظمة  قميمية مثؿ جامعةإفي نفس المرحمة منظمات دكلية لإلدارة شؤكف العالـ، ظيرت 
ختالفا إكركبية المشتركة، لكف ىناؾ األ لى سكؽإمريكية، باإلضافة الكحدة اإلفريقية كمنظمة الدكؿ األ

ك في أمنية، يو الدكافع السياسية كاليكاجس األ، الذم غمبت عمقميمية السائد كقتئذفي مفيكـ اإل كبيرا سكاء
تسمت بالتفاكت إقميمية التي إطار كؿ مف ىذه التنظيمات اإلدرجات التكامؿ كالتجانس التي تحققت في 

كركبية كامؿ األسكاؽ، بإستثناء السكؽ األثمارا مممكسة عمى صعيد ت كالتبايف الشديديف، كلـ يؤت أم منيا
 1المشتركة.

أكائؿ الستينيات بتأثير مف  ياألكلى ظيرت فإلقميمية، المكجة ل بيف مكجتيفيميزكف  الخبراء لكف       
 يف يرب مشابية مف التكامؿ اإلقميمذلؾ الكقت، كانتشرت تجا يجربة السكؽ األكركبية المشتركة فت

إفريقيا كأمريكا الالتينية كأجزاء أخرل مف العالـ، لكف لـ يكتب ألغمبيا النجاح، كتداعت مع بداية 
باه لما تمثمو مف أىمية نتأخذت تجذب اإل يالمكجة الحديثة الراىنة الت يفي السبعينيات المكجة الثانية،

 .أنماط العالقات الدكلية المعاصرة  يمركزية ف
 قتصادية: مفيوم اإلقميمية اإلولالفرع ال 

تعني كممة " إقميمي " ذلؾ المفيكـ الكسط الذم يتناكؿ التفاعالت التعاكنية بيف البمداف في منطقة      
ىك كسيط يتخذ مكقفا كسيطا بيف التعاكف الدكلي أك العالمي مف ناحية، ك التعاكف الثنائي بيف  معينة، ك

 عفكيان  يتـ العالمي لمتطكر شامؿ تجاهإ التدكيؿإف  2،البمداف الفاعمة في النظاـ العالمي مف ناحية أخرل
 جديدة نكعية مرحمةقتصادية اإل اإلقميمية بينما ة،ياالجتماع االقتصادية األنظمة طبيعة عف النظر بغض
افي قميـ الجغر اإل يشكؿ، ك القائمة األنظمة طبيعة عتباراإل في آخذة كبإدارة بكعي تجرم التدكيؿ عممية مف
قامة منظمات اإلقميمية المختمفة ساس الذم يعتمد مف قبؿ المنظمات الدكلية في تقسيـ بمداف العالـ ك األ ا 
قامة التكتالت اإلقتصادية مف مختمؼ األشكاؿ قميمي ك اإلقتصادم اإلار اك الفضاء الرئيسي لمتكامؿ طاإل ا 
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كمنو يمكف أف نقسـ التكتالت خذت تبرز في ظؿ العكلمة. أحجاـ، بما في ذلؾ التكتالت القارية التي كاأل
متدت إلى فضاءات كاسعة إلى أربع مستكيات كفقا إعتبار كحدة اإلقميـ قد إقتصادية اإلقميمية عمى اإل

 1القزكيني:لعمي 
  يضـ اإلقميـ أك شبو إقميـ البمداف المتجاكرة التي تضـ  اإلقميمي:المستكل األدنى شبو أك تحت

 .ك.العربي، الخميج العربي،. عدد محدكد األكثر تقارب كتماثال مف الناحية الجغرافية مثؿ المغرب
 ؛يشكؿ ىذا اإلقميـ المصغر أساسا إلقامة تجمعات شبو أك تحت إقميمية

 ستكل المتكسط اإلقميمي: كىك اإلقميـ بالمعنى الدقيؽ أك المعركؼ كيشمؿ منطقة جغرافية الم
 ،.كاممة، جزء حيكم مف قارة معينة، مثؿ أمريكا الكسطى، جزء مف أكركبا، شرؽ أسيا، إفريقيا،..

 كقد يتسع اإلقميـ بيذا المعنى ليشمؿ منطقة أكسع ، مثاؿ ذلؾ شرؽ كجنكب أسيا، البالد العربية
فريقيا، الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا  ؛في أسيا كا 

 رات بأكمميا، المستكل األعمى فكؽ إقميمي)قارم(: كيشمؿ إطار التكتالت ما فكؽ إقميمية تشمؿ قا
 ؛االتحاد األكركبي، تكتؿ النافتا..الخ تحاد اإلفريقي،اإل
 فضاءات أكسع ما فكؽ قتصادية شممت ف التكتالت اإلإما فكؽ القارم: المعنى األكسع ف المستكل

 ؛متكسطي...الخ-األمريكي، الفضاء االكرك-قارية منيا الفضاء األمريكي
 شماؿ،-قتصاديات الدكؿ نامية أك متقدمة)شماؿإقتصادية تتركز عف ترابط مجمكعة فاإلقميمية اإل  

قتصادم ك تقميؿ زيادة نمكىا اإل جؿأكانت متجاكرة كمتباعدة، مف  سكاءجنكب(  -شماؿ جنكب، -جنكب
ؽ عممي لألطر النظرية لمتكامؿ ىي عبارة عف تطبي ،قتصاد العالميندماجيا في اإلا  لعكائؽ التجارية ك امف 
 قتصادية .ر في صكرة تجمعات اإلقميمية اإلقتصادم كىك ما يظياإل
يدعي ثكرة   أفكثر بركزا في الكقت الراىف بما يمكف أتجاه اإل قاليـ كما بينيافالتكامؿ عمى مستكل األ 

  قميمية االقتصادية مف كؿ نكع كحجـ.التكتالت اإل
 "الصيغة القديمة"قميمية اإل قتصاديةالتكتالت اإل :الثانيالفرع 
الذم يتجمى في بركز مجمكعات جيكية تتفتح عمى بعضيا  "الصيغة القديمة" قميمية اإلمسار  فإ   

ف ىناؾ أقتصاد الدكلي، الشؾ كفاعمة في اإلكيف كيانات متجانسة كتكجو جيكدىا في ذات الكقت لتك
ية قدرة عمى مكاجية مستمزماتيا فتخمت تدريجيا عف كظيفتيا أعالقة جدلية لـ يترؾ لمكيانات القطرية 

 كعنصر داخؿ العالقات االقتصادية الدكلية لتسمح لممجمكعات الجيكية بالقياـ بيذه الكظيفة.
 : اإلقميمية "الصيغة القديمة" تعريفوال: أ

 بيف قتصادمإلا ك السياسي فالتعاك  تكثيؼ عممية"  بأنيا ""الصيغة القديمة  قميميةاإل  :االول فيتعر    
 في فذا التعاك ف ىقميمية مف  جغرافية كاحدة، ك غالبا ما يكك ك تنطمؽ اإل ، منطقة إلى تنتمي طرأدكؿ اك 

 التقميدية في مايمي:قميمية ؿ مميزات اإلثكتتم و.تجارم ك تدفقال مجاالت التبادؿ
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 قتصادية منيا بيف مجمكعة مف إلقات خصكصا االك تكثيؼ الع فالتعاك قميمية مف تنطمؽ اإل
ندماج بينيا، يتـ ذلؾ بإزالة الحكاجز ك القيكد حتى اإل التكامؿ لتحقيؽ كؿ  الكص جؿأ مفكؿ الد

 ؛المختمفة المفركضة بينيا سابقا
  إقميـ جغرافي كاحد  (ائص الجغرافيةالخص في المتجانسةكؿ قميمية بككنيا تتـ بيف الدتتميز اإل

 ،)المتقاربة قتصاديةاإل المستكيات ذاتكؿ   بيف الد(قتصادية ، اإل)قؿأك متقارب عمى األ
 ؛)متشابية سياسية تكجيات ذات كؿ د بيف تتـ قد( السياسية

رادة سياسية يبف مجمكعة مف البمداف المتقاربة إك الجيكية تعبر عف كجكد أقميمية إف اإل تعريف الثاني:
عتمادا عمى عنصر التقارب الجغرافي كأداة إجغرافيا إلحداث عالقات ذات طابع خصكصي بينيا 

إتحادات جمركية اك اإلكتفاء لمتضامف المصمحي،  كتتمثؿ ىذه العالقات في تككيف مناطؽ تبادؿ حر اك 
قميمي عف طريؽ إلى مستكل متقدـ مف اإلندماج اإلنتقاؿ ك اإلتفضيمية في المجاؿ التجارم اتفاقيات بإ
  1قرار سياسات شمكلية كقطاعية مشتركة.إ

ليست  قتصادية إلى أىداؼ عديدةتالت اإلالتك كتيدؼ :قميمياإل قتصاديأىداف التكتل اإل: نياثا
 :كيمكف أف نكجز أىـ تمؾ األىداؼ  ،جتماعية كعسكريةا  بؿ قد تككف سياسية ك  قتصاديةإبالضركرة كميا 

 :قتصادم ك يتمخص أىميا فيصادية عامة يسعى إلييا التكتؿ اإلقتإىناؾ أىداؼ  :قتصاديةإىداف أ-ا  

 ؛السكؽتساع حجـ إعف  الناجـ الحصكؿ عمى مزايا اإلنتاج الكبير 
 ؛قتصاديةإبطريقة  قتصادية كتنكيع اإلنتاجنمية اإلتسييؿ عممية الت 
 عمى نطاؽ  ستفادة مف الميارات كاأليدم العاممة بصكرة أفضؿالعمؿ التكنيكي كالكظيفي لإلقسيـ ت

 ؛كاسع
 ؛رفع مستكل رفاىية المكاطنيف 
 ؛ عتماد عمى الخارجالتقميؿ مف اإل 
 الفركقات حجـ بتخفيض كذلؾ التضخمية الضغكط كتخفيض ألقاليـ، المدفكعات ميزاف تحسيف 

 ؛العمؿ عمى الطمب في قميميةاإل الدكؿ
 ؛قاليـاأل بيف قتصاديةاإل الفكارؽ إزالة 

 منيةأو  ىداف سياسيةأ-ب

 ؛ العرقية ختالالتاإل مف تعاني التي  الدكؿ خاصة كالسياسي جتماعياإل ستقراراأل تحقيؽ 
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  ؛تحاد سياسي فيما بينياإكثر تككيف أقد يككف اليدؼ سياسيا ذلؾ عندما تريد دكلتاف اك 

 ىداف عسكريةأ-ج

  قتصادم الرغبة في تككيف كحدة عسكرية مف الدكؿ الداخمة اليدؼ مف كراء التكتؿ اإلقد يككف
 ؛فيو في مكاجية العالـ

 1:ىداف بناءا عمى قوى الدول المتكاممةأ-د

 عمى زالة العكائؽ المفركضة إستفادة مف عكائد الكفاءة الناجمة عف بالنسبة الدكؿ الصناعية: اإل
لى زيادة الناتج إدت ىذه الكفاءة المرجكة مف التكتؿ أذا ما إ، فقتصادية القائمةنشطة اإلاأل
مرا أقتصادم كيجعؿ مف التكامؿ لى زيادة النمك اإلإف ذلؾ سيؤدم بالتبعية إدخار المحتمؿ، فكاإل
 ؛ختيارا مناسبا لممستقبؿا  يجابيا ك إ
  :ىداؼ ديناميكية بقدر ماىية أىداؼ الدكؿ النامية مف التكامؿ ليست أف إبالنسبة لمدكؿ النامية

عبر الحدكد، كعبر ما تسمح بو  التنسيؽىيكمية، تشمؿ تنمية صناعات جديدة مف خالؿ 
قتصاديات التي مكانيات، كىي اإلتساع السكؽ كتنكع اإلتصاديات ذات الحجـ الكبير نظرا إلقاإل

 ؛قتصادم بشكؿ كاضحيحققيا التكامؿ اإل

ىناؾ العديد مف االسباب التي دفعت الدكؿ لبناء  : قميميةاإلقتصادية اإلالتكتالت سباب ظيور ثالثا: ال
 ،كمف ىذه االسباب: تكتالت اقتصادية اقميمية

 خاصةالدكؿ كلى في تماثؿ الخصائص بيف الا وإقميمي يجد لبنتاقتصادم أم تكتؿ  اف قياـ -
قات الفي تطكير ع ما يدفعيا إلى الرغبةقتصادية منيا، مصائص المتعمقة بالمستكيات اإلالخ

 ؛هذا التماثؿ عمى أكمؿ كجك ىستفادة مف إلتعاكنية ل
ت اللبناء تكتالدكؿ قتصادييف منيـ ميؿ ك سعي يربط الكثير مف المحمميف ك خصكصا اإل -

د مف أسمى مراحؿ العكلمة، إقميمية بالكضع الدكلي لفترة ما بعد الحرب الباردة الذم يعقتصادية إ
قميمية ك اإل فنحك تعميؽ صيغ التعاك الدكؿ  قتصاد الدكلي دفع لمة اإلمف بيف نتائج عك  ونأحيث 
جؿ مكاجية أم تحدم خارجي أك تدخؿ في شؤكنيا الداخمية بسبب آلية أمف  قتصادماإل التكتؿ

 ؛مف آليات العكلمة خاصة عف طريؽ المنظمات الدكلية
 كىذا عند قياـنتاج الكبير، إلى التمتع بكفرة اإل قتصادماإل التكامؿتيدؼ الدكؿ مف خالؿ   -

الدكؿ رتفاع نسبة التجارة البينية بيف إكما يؤدم التكامؿ إلى ،السكؽتساع إالتكامؿ الذم يؤدم 
ليا درجة عالية مف  فقتصادية، أك تكك ذا ما يجعميا تخفض مف التبعية اإلىالمتكاممة ك 
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رتباط ذا ما يؤدم إلى اإلىممية ك الخارجة عف المنطقة التكالمدكؿ قتصادية بالنسبة لية اإلالستقاإل
 ؛قتصادياتيا كأسكاقياإتشابؾ خالؿ  المتكتمة مفالدكؿ أكثر بيف 

رتباط إعمى  سيساعد التكامؿخالؿ  مف قتصاديةاإل قاتالالع تشابؾ فأالدكؿ قتنعت العديد مف إ -
الصراع  خطرالدكؿ  ذهى تتجنب بذلؾ التكاممية، المنطقة في بينيما الثقة كزيادة عضاءاألالدكؿ 

 ؛السياسي فيما بينيا
 ك لتعدد نظرا قتصاديا،إ أك سياسيا سكاء نفرادياإ العمؿ عمى قدرتيا ـبعد الحككمات ك الدكؿ تيقف -

عالجة م معالجتيا عمى الكطنية جراءاتاإل قصكر ك جية، مف تكاجييا التي المشاكؿتعقد 
 مفالدكؿ مثؿ ليذه قميمية الحؿ األاإلقتصادية اإل تالتفاقيات ك كالتكامأصبحت اإل ،صحيحة

لحؿ المشاكؿ المختمفة ك ذلؾ بتبني سياسات تعاكنية لحؿ المشاكؿ  كفاءة ك بجدية التعامؿ جؿأ
 ؛المتجانسة ك المشتركة

كلى الذم أفضى إلى تأسيس الذم ظير بعد الحرب العالمية األ -مف الجماعياألـ فشؿ نظا -
مف ك السمـ في الحفاظ عمى األ -العالمية الثانية مـ المتحدة بعد الحربمـ ك االعصبة األ

. الباردة الحرب خالؿ قيامياشكؾ الحرب العالمية الثانية ك  ـمنتظرا خاصة قيا فالدكلييف كما كا
 صاديةتقاإل إلى محاكلة حماية نفسيا عف طريؽ تشكيؿ التحالفات الدكؿ دفعتالظركؼ   ذهى كؿ
 ؛قميميةاإل

 فأب لمتيقفبالدكؿ   أدل الحربيفخالؿ  الكبرل القكل بيف الصراع ك المصالح تضارب ستمرارإ فإ -
خصكصا الدكؿ     جميع بيف ك العالمي المستكل عمى المصالح في ـنسجااإل ك التكافؽ تحقيؽ
ك تكحيد المصالح ىضمف سيؿ ك األاأل فإ، بالتالي فاللـ يكف مستحي فك أمر صعب إى  الكبرل
 ؛قميمي بطريقة أكثر فعاليةاإلقتصادم اإل ا ىفي إطار 

 
قتصادية اإلقميمية يتطمب نجاح التكتالت اإل :قهًًٍاإل قتصادياإل تميقىياث ويعىقاث انتك: رابعا

قتصادية ريتو يمكف إيجاز أىـ المقكمات اإلستمراا  مقكمات أساسية كشركط مناسبة كذلؾ لنجاح التكتؿ ك 

  بما يأتي:

: فالتفاكت في التكزيع النسبي ليذيف توافر الموارد الطبيعية والقوى العاممة المؤىمة والمدربة  -
المكرديف سيحفز الدكؿ التي تتميز بكجكد ندرة نسبية في أحد ىذيف المكرديف أك كمييما لمدخكؿ 

قياـ التكتؿ في تكتؿ مع الدكؿ التي تمتمؾ كفرة نسبية في أحد ىذيف المكرديف أك كمييما، كعند 
 قتصادم عمكما،خدمات كيؤدم إلى تطكير النشاط اإلفإنو سيسمح بتكسيع اإلنتاج مف السمع كال
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بكفكرات اإلنتاج كالحجـ الكبير عمى أساس  كفقان لمبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ الذم يسمح
 1؛الميزات النسبية التي تتمتع بيا كؿ دكلة مف الدكؿ المتكاممة

اسب إلقامة تكتؿ اقتصادم ك الفضاء الجغرافي المنأكافر االطار المكاني ت مقومات الجغرافية: -
ستمرار كالتطكر، بكؿ ما ينطكم عميو كيتضمنو مف خصائص جغرافية" المساحة قابؿ لإل

 2؛ رض، التضاريس.."حدكد الطبيعية، المناخ، طبيعة األ،السكاف ،ال
ىذا التخصص سكؼ يجعؿ  ذلؾ أفتخصيص المشاريع اإلنتاجية عمى أساس إقميمي :  -

قتصاديات ىذه البمداف مندمجة تعتمد عمى بعضيا البعض بطريقة مباشرة، مما يؤدم إلى زيادة إ
 ؛المبادالت التجارية البينية

قميمية، كلكف مف إندماج السكؽ اإلف تتكلد عف أالمزايا التي يمكف توزيع مكاسب التكتل:  -
اإلجراءات التصحيحية تفاديا ألف  تخاذ عدد مفإ المرغكب فيو كالممكف تعد سياسة مشتركة بغية

ءات ممحقة بذلؾ ضررا نتاج كالكفاأك األغنى عمى سحب عكامؿ اإلكثر تقدما، تعمؿ البمداف األ
 3؛ستثمارإحتياجا، ألمكاؿ اإلكثر بالبمداف األ

لى التكتؿ إنضماـ تظؿ المكاسب المتحققة مف اإل توافر البنية التحتية الساسية المالئمة:  -
فتقار دكؿ التكتؿ إلى بنية أساسية متطكرة ،كىذا بدكره سيحد مف المزايا إمحدكدة في حالة 

تصاؿ...الخ قصد بيا الطرؽ ككسائؿ النقؿ كاإلي  ،المتكقعة مف تحقيؽ التخصص كتقسيـ العمؿ
  ؛قتصادمإإذ يبرز ىذا المقكـ كعنصر ىاـ في نجاح أم تكامؿ 

قتصادية لمبمداف األعضاء ك بيف السياسات اإلمف خالؿ التنسيؽ  :قتصاديةالسياسات اإل تنسيق -
النقدية ك الضريبية ك سياسات  عمى كجو الخصكص بيف السياسات الجمركية ك التجارية ك

 ؛قتصادية إقميمية متكازنةإستثمار بشكؿ يؤمف تنمية اإل
شتراكيا في ا  البمداف المتكاممة ك تتمثؿ في مدل قكة الركابط بيف مجتمعات مقومات تاريخية:  -

  4؛التطكر مف كجية النظر التاريخية
طراؼ المتعاقدة التخمي إف اإلرادة السياسية كقبكؿ األ :نسجام في الوضاع السياسيةتوافر اإل  -

مر عناصر الفاعمة لتحقيؽ التكامؿ اإلقتصادم كىك األىـ الأمف جزء مف السيادة الكطنية مف 
ف جميع التجارب إقتصادم بصفة عامة، حيث كخصكـ التكامؿ اإل أنصارالذم يتفؽ عميو 

أك تردد اإلرادة السياسية لدل الدكؿ ف ضعؼ أالمعاصرة لمحاكالت التكامؿ االقتصادم تدؿ عمى 
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إنجاح التكامؿ ك أىـ العقبات التي تقؼ دكف تحقيؽ أطراؼ، في كثير مف الحاالت، تمثؿ األ
  1؛قتصادماإل

قتصادم الذم ضاء اإلجتماعي لمتكامؿ اإلك الفأ: تتمثؿ في البيئة لثقافيةا-جتماعيةمقومات اإل -
ك يعرقؿ خطكاتو بشكؿ جدم..، كتتركز، قبؿ كؿ شيء في قدر مف أف يطمؽ العناف لو أيمكف 
جتماعي كفي ثقافات البمداف المتكاممة كفي العادات رب كالتماثؿ في النسيج كالكعي اإلالتقا

  2؛كالتقاليد
ستقالؿ يا التخمص مف التبعية كتحقيؽ اإلقتصادية منإباإلضافة لتكفر شركط أخرل ليست  -

ستفادة مف التكامؿ لمحد مف سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات لكي تككف الدكؿ قتصادم كاإلاإل
 ؛التي تسعى لمتكامؿ ىي المستفيدة

ىنالؾ الكثير مف األسباب يمكف أف تعيؽ نجاح أك قياـ أم تكتؿ منيا أف معدالت النمك في بعض      
ختالالت مزمنة كمتدىكرة كقطاعاتيا الصناعية منخفضة إضعيفة ك مكازيف مدفكعاتيا تعاني مف الالدكؿ 

نتاجياتيا ذات مستكل منخف ستقرار سياسيات إعدـ لى إإضافة  ،ض كالبنية التحتية غير متكفرةاألداء كا 
سية لمبمداف كيعد غياب اإلرادة السيا  ، قتصادم كنقص رؤكس األمكاؿ كمكارد النقد األجنبي اإلصالح اإل

قتصادم مف أىـ العكامؿ التي تعيؽ نجاح التكتؿ ألف أساس النجاح ىك تكفر اإلرادة التي تشكؿ التكتؿ اإل
تخاذ القرارات الفعالة التي تساعد عمى إالسياسة باإلضافة لضعؼ المؤسسات التكاممية كعدـ القدرة عمى 

   إنجاح التجارب التكاممية .

    جديدةقميمية ال: اإللثالفرع الثا
 قميميةباإلظيكر ما يسمى   خالؿالعشريف مف  فثمانينات القر خالؿ قميمية تطكرا كبيرا اإل ـشيد مفيك     

أصبحت النزعة  ،قتصادية خصكصا مع مطمع التسعيناتالعكلمة اإلظركؼ ،التي جاءت نتاج  الجديدة
جديد  طارإحياء ألفكار الستينات،  لكف في إعادة إقميمية كاضحة كمنتشرة في ربكع العالـ ككأف ىناؾ اإل

ر الجمركية، كتحرير الترتيبات يتمثؿ في تزايد تحرير التجارة عالميا، كذلؾ بإزالة العكائؽ الجمركية كغي
قتصادية، سكاء يف التكتالت كالتجمعات الكبرل اإلقميمية القديمة، نشاطا متسع النطاؽ عمى صعيد تكك اإل

أك تجمعات ال تكتسب قتصادم ، ؿ اإل، كىك ما يعرؼ بعممية التكامقميميإك أقميمي، إثنائي اك شبو 
نما تجمع بيف مجمكعة مف الدكؿ ذات التفكير المتشابو غير نطاؽ جغرافي متسع ا  قميمية المباشرة، ك اإل

قتصادية الكبرل مع تنافي التكجو نحك تشكيؿ تكتالت تجمع لمحيطات كالتي سميت بالمجاالت اإلتحده ا
 3خرل نامية.أـ دكؿ متقدمة ك بيف دكؿ ذات مستكيات تنمية مختمفة كىي تض
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   قميمية الجديدة:اإل تعريف وال:أ
 قميمية الجديدة في ما يمي:ؽ لبعض المفاىيـ لتحديد مصطمح اإلسكؼ نطر      

  خرل أنمط يخمط ما بيف مرحمة مناطؽ التجارة الحرة كمناطؽ  قميمية الجديدةاإلول: المفيوم ال
ضافة إجتماعية قتصادية كاإلالعالقات السياسية كاإلية كتطكير لى تنمإعمى منيا فيي تيدؼ أ
طار المعركؼ لمناطؽ التجارة الحرة طراؼ كىي بذلؾ ال تتجاكز اإللى تحرير السمع بيف األإ

ف التطكر أكثر تقدما كما الشركط الالزمة لقياـ المراحؿ األكلكنيا في نفس الكقت ال تممؾ 
 1؛ىدافياأليس مف 

  لتزاـ الذاتي بالتحرير كيتـ ساس اإلأنمطا مختمؼ يقكـ عمى  قميمية الجديدةاإل :المفيوم الثاني
كلى بالرعاية، بؿ كعمى الدكؿ الدكلة األ أعضاء التكتؿ كفقا لمبدأتعميـ النتائج عمى سائر 

 2؛مثؿ التكتؿ االكبيؾ خرل خارجو، كىك ما يعرؼ باإلقميمية المفتكحةأ
 :كثر تعقيدا كتشابكا، سكاء مف حيث أقميمية إقميمية الجديدة ترتيبات تكاممية اإل المفيوم الثالث

ك نطاقيا الجغرافي، حيث تنشئ عالقات تكاممية بمستكيات تحرير مختمفة مع دكؿ أىياكميا 
نيا لـ تعد قاصرة عمى التجارة أعضائو، كما أطار التكتؿ، كال تقتصر فقط عمى إخرل خارج أ

د مف التكتالت الكبرل كلكية متقدمة في العديأستثمار الذم يحتؿ إلى اإليضا أفقط، بؿ تمتد 
عديد مف لى الإعتباره القكة الدافعة لمتجارة ، بؿ المتسببة في تنميتيا، باإلضافة الجديدة، بإ

 3؛خرلالمجاالت الجديدة األ
 المحتكل  يستخدـ مصطمح اإلقميمية الجديدة لمتمييز بيف المضمكف أك :رابعالمفيوم ال

تحدث داخؿ التكتالت أك التجمعات اإلقميمية  يلمعالقات كالتفاعالت الت مالتجار  م كقتصاداإل
الذل ظؿ يحكـ عالقات كتفاعالت  يستراتيجكاإل مكالعسكر  يالجديدة، كبيف المضمكف السياس
النمكذجيف  يختالؼ مضمكف التفاعالت فإ، كيعكس مالنظـ اإلقميمية بمفيكميا التقميد

ختالفات بيف النمكذجيف، سكاء مف ناحية دكافع الحديث مجمكعة كاسعة مف اإل، مقميدالت
 4؛يمارس فييا النظاـ تفاعالتو  يالنشأة، أك مف ناحية البيئة الت

 :مجاالت التجارة  التعاكف فيكيقصد بيا تمؾ الجيكد التي تستيدؼ  المفيوم الخامس
 5ستثمار.كاإل

   :في شكميف أساسييفقميمية الجديدة كقد ظيرت اإل   

                                                                                                                                                              
 .232،ص2008، الدار الجامعية الجديدة،اإلسكندرية،قتصاد الدوليمبادئ اإليماف عطية ناصؼ، إ 1
 .196-195ص ص،مرجع سبق ذكرهسامة المجدكب، أ 2
  .198،صمرجع سبق ذكرهيماف عطية ناصؼ، إ 3
شكالية اإل بف عزكز ، محمد   4 ،أطركحة دكتكراه،  2007-1990قميمي في ظل البحث عن البدائل المتاحة لمًفترة قتصادي اإلندماج اإلاالقتصاد الجزائري وا 

 .76ص ،2010/2011،جامعة دايمي ابراىيـ الجزائر
مكانات اإلاآلسيان وتجربة التعاون اإلقميمي. دراسة في مقوماعمي  عكاد  شرعة،  5 نسانيات المجمة الجزائرية في إ ،ستفادة منيات التجربة وتحدياتيا وا 

 .65 ،ص1999اكت-،مام2،المجمد 8الجزائر،العد-كىرافاالنثركبكلكجيا كالعمـك االجتماعية ،
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 عضاء، تنطمؽ في شكؿ األدكؿ  ضية تسييؿ العالقات التجارية بيفت تجارية قائمة عمى فر التكت
 ؛قتصادمتحاد اإلمناطؽ لمتجارة الحرة ك قد تتطكر لتصؿ لدرجة اإل

 ت صناعية قائمة عمى فكرة التخصص ك تقسيـ العمؿ في صناعة كاحدة أك مجمكعة مف تكتال
 ؛عضاءاال دكؿ الصناعات بيف

 العكلمة قتصادإل ستعدادان إ العالمي قتصاداإل ىندسة عادةإ كضمف الثانية قميميةاإل المكجة ضمف         
 قتصاديةاإل الفضاءات حدأل تابعة كفضاءات قميميةاإل قتصاديةاإل الفضاءات مف العديد تشكيؿ يجرم
 بالفضاءات الجنكب قتصاداتإ لحاؽإ برنامج ضمف يأتي قميميةاإل الفضاءات تشكيؿ فأ كالشؾ ، القارية

 قميميةاإل قتصاديةاإل الفضاءات ربط عممية فإ ،كبراأل بالفضاءات خيراأل لحاؽا  ك  قميميةاإل قتصاديةاإل
 كبما ،تبعيان  ندماجان إ العالمي قتصادباإل الجنكب ندماجإ تعميؽ لىإ ستؤدم القارية قتصاديةاإل بالفضاءات

 بمثابة قميميةاإل قتصاديةاإل الفضاءات كستككف، مركزية قتصاديةإ دارةإ الجنكب قتصادإ دارةإ يسيؿ
 بينيا، فيما فقيان أ متكاممة ، ليا المككنة األطراؼ بيف فيما قميميان إ متكاممة طرفية قتصاديةإ فضاءات
 إلنشاء الرامية قميميةاإل نيج تعزيز فأ ،العمالقة قتصاديةاإل الفضاءات أحد مع رأسيان  أك عمكديان  كمتكاممة
 بالفضاءاتفضاءات ال ىذه إللحاؽ ضركريان  شرطان  يعد قميميةاإل قتصاديةاإل الفضاءات كأ المجاالت

 .1العمالقة قتصاديةاإل
لى إدت أقتصادية الدكلية  تفاعالت المستحدثة عمى الساحة اإلىذه القميمية الجديدة: ثانيا: سمات اإل

 2 النحك التالي:المتالحقة عمى  سمات ظيكر بعض

  ما سيظؿ مممحا دائما لمعالقات قتصادية الكبرل كالتكسع فييا، كىك إنشاء المجاالت اإلسرعة
 ؛قتصادية الدكلية المعاصرةاإل
  ؛متقدمة لتزامات تبادلية بيف دكؿ نامية كإظيكر تجمعات مختمطة ذات 
 ـ تكاممية كظيكر نظ قميـ،أخرل خارج اإلتساع التجمعات التكاممية بشكؿ كبير لتضـ مناطؽ إ

 ؛عضاءفاكتة مف صكر المشاركة مع غير األتطبؽ درجات مت كمتباينة، قميمية معقدة،عبر اإل
  أثر كبير عمى قتصادية كبرل، مما قد يككف ليا إتضـ بعض المشركعات التكاممية القائمة قكل

 ؛ؿطراؼ ككعمى عمؿ النظاـ التجارم متعدد األخرل في التكتؿ، ك األطراؼ األ
 عية التصاعدية لبرامج التكامؿ قد يفسر التغير الطارئ عمى خصائص التكامؿ االقتصادم الطبي

سكاؽ في صكرة مناطؽ أك التكامؿ األبعد مف مجرد التجارة الخالصة ألى إقميمي، حيث ذىب اإل
 ؛قتصادم التاـأكثر مف حالة التكامؿ اإلتحادات جمركية، لتقترب إك أتجارة حرة 

                                                                                                                                                              
 ،  ( 207 )العدد ،  28ردف، المجمداأل-عماف ، العربي الفكر منتدل - المنتدل مجمة ،الجديدة حتكارواإل الييمنة وآليات قتصاديةاإل العولمةالجميمي،  حميد 1

 . 176-175،ص ص2013 كتأ– مام
 .188-187صص  ،مرجع سبق ذكرهسامة المجدكب، أ 2
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 قتصادية القطاعات تغطى نطاقا كبيرا مف األىداؼ اإلكجو متعدد ة األالتكامؿ عممية متعددصبح أ
 ؛كليس فقط تجارية ةستراتيجيإىدافا أكالسياسية التي يمكف كصفيا بككنيا 

 ،كالتعاكف  ستثمار كسكؽ العمؿ،عمى اإل بمختمؼ صكرىا، تركز الترتيبات التكاممية الجديدة
 ؛كسياسات المنافسة كالتكامؿ النقدم كالمالي يئة،العممي كالتكنكلكجي كالب

 نشاء منظمة التجارة إصبحت ىذه التكتالت بمثابة كسيمة لمتغمب عمى قيكد التجارة المتبقية، فبعد أ
اسة اليامة لى تحقيؽ مزيد مف التحرير لمسمع الحسإقميمية العالمية، تيدؼ بعض الترتيبات اإل

تصاالت، كالنقؿ الجكم، كالمشتريات الحككمية، كتجانس المعايير، كغمبيا كالخدمات الحيكية كاإل
مجاالت حققت فييا المنظمة قدرا محدكدا كجزئيا مف تحرير نظرا لصعكبة التفاكض حكليا في 

 ؛طراؼطار متعدد االإ
 ميمية قإضافية لمحككمات، لدفعيا لمتفاكض حكؿ ترتيبات تجارية إعماؿ قكة دفع كمفت مصالح األ

 ؛ستثماركفرص اإلسكاؽ تعددة القطاعات لتحرير األم

لى عدة عكامؿ إقميمية الجديدة تعكد إنتشار اإلف عكدة ظاىرة إ: قميمية الجديدةظيور اإل سبابأثالثا: 
 1ىميا:أ

  نفتاحا عمى العالـ إقؿ ألى قمعة حصيمة إف تحكؿ أكركبا أتخكؼ العديد مف دكؿ العالـ مف
 ركبية المشتركة.ك إطار السكؽ األالخارجي في 

 لى سياسة إقميمية كية مف سياسة مناكئة لمتكتالت اإلمريالكاليات المتحدة األ حكؿ في سياسةت
عالنيا عف تككيف منطقة التجارة حرة بينيا كبيف كندا ثـ إمشجعة كمشاركة ليا خاصة بعد 

 ؛المكسيؾ
 لى إقائمة عمى تخطيط، قتصاديات إكركبا مف أتحاد السكفياتي، كتحكؿ دكؿ كسط كشرؽ تفكؾ اإل

 ؛خرل تعتمد عمى عمؿ قكل السكؽأ
 كثر تكجيا أتباعيا لسياسات ا  حالؿ محؿ الكاردات ك لبية الدكؿ النامية عف سياسات اإلتخمي غا

 ؛لمخارج
 قميمية كسيمة لعممية إلى التكتالت اإلنضماـ أف اإلة منيا الدكؿ الناميالدكؿ ،كخاصة دراؾ إ

 ؛العالميقتصاد إندماجيا في اإل

 قميمية الحديثةقميمية التقميدية واإل: الفرق بين اإلرابعالفرع ال

1قتصادم: التقميدية كالمستحدثة لمتكامؿ اإلفيما يمي سكؼ نبيف أىـ نكاحي التبايف بيف الصيغة  ك      

                                                                                                                                                              
 .204ص،2008، دار أسامة،األردف،قتصاد الدولياإل عثماف ايك حرب، 1
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لكف حسب  ،حسب الصيغة التقميدية لمتكامؿ فإنو يضـ دكال متجاكرة جغرافيا: النطاؽ الجغرافي -أوال
الجديدة لمتكامؿ فإنو ليس مف الضركرم أف يككف بيف دكؿ متجاكرة، كلكف قد يككف بيف إقميـ أك  الصيغة

 ؛أكثر متجاكريف
فتحرير حسب الصيغة التقميدية لتكامؿ فيك يشمؿ كؿ عناصر التحرير كيككف أكثر  :تحرير التجارة -ثانيا

بحيث يقتصر عمى بعض الشركط فالشراكة  نا عنياأقؿ شأما الصيغة الحديثة فيك أفاعمية، 
 ؛االكركمتكسطية فيي تضع شركط لميجرة

غمبيا تتفؽ في جميع القطاعات، أما الصيغة الحديثة فيي أفالصيغة التقميدية ف :التقارب القطاعي -ثالثا
ل أعمى تفاقيات مراحؿ أكلية لمكصكؿ إلى مستك قتصادية لكف ىاتو اإلتفاقياتيا كؿ القطاعات اإلإال تشمؿ 

 ؛مف األكؿ كيدؼ ليا مستقبال
 ما الصيغة الحديثة كمبادرة كمساعدة.أالصيغة التقميدية ىذا كيدؼ ليا،  أف: نجد التقارب التنمكم -رابعا

الحديثة الصيغة التقميدم منطمقيا في بداية مشركع تكامؿ، أما الصيغة  :المشركعات المشتركة -خامسا
 ؛تفاقيات ثنائية إلى مشركع تكاممي معمؽإقتصادية إلى إتفاقيات تعاكنية مالية إ فكانت

        : يتطمب قياـ التكامؿ حسب المنيج التقميدم قدرا كبيرا مف التجانسالخصائص اإلقميمية -سادسا
قتصادم ألف ذلؾ يؤدم إلى مزيد مف خطى التقارب بيف إطار التكتؿ، أما المنيج الجديد التقارب اإل ك

 قتصادية كيعتمد عمى مستكياتيـ اإل بؿ عمى العكس تماما فإنو يقكـ بيف أعضاء تتبايففإنو ال يتطمب ذلؾ 
 ؛كجكد أعضاء متقدميف يتكلكف قيادة التكتؿ

جتماعية لمتكامؿ أف ىناؾ ثقال لمعكامؿ اإل: ترل الصيغة التقميدية جتماعية كالثقافيةالخصائص اإل -سابعا
بالصراع اإلقميمي قدرا مف الكجاىة يسيؿ تقبؿ إحالؿ التفاىـ كالثقافية في التقارب، كيعطي التنديد 

كعمى عكس ذلؾ نجد  ،كالتقارب محؿ التنابذ كالتصارع، حتى بمكغ اليدؼ النيائي مف التكامؿ كىك الكحدة
الصيغة الجديدة تسمح لمتكامؿ أف يقكـ بيف أعضاء ليـ ثقافات متباعدة كتسمح بالخصكصيات كتعتمد 

 ؛ـ بيف أعضائياعمى تبادؿ التفاى
يقاؼ الدكافع السياسية -ثامنا : فإف الدكافع السياسية لمصيغة التقميدية ىي تحقيؽ األمف كالسالـ كا 

أما الصيغة الجديدة لمتكامؿ  ،الحركب، ألف ىذا الشكؿ ظير بشكؿ كاضح بعد الحرب العالمية الثانية
 التقميدم، نجد دكافعيا السياسية ختالؼ الظركؼ الدكلية التي ظيرت فييا عف ظركؼ المنيجإكبسبب 

 ؛ستقرار السياسيتركز عمى دعـ اإل
تفاقيات تفصيمية تبدأ بمنطقة إ: في ىذا الجانب نجد الصيغة التقميدية تأخذ شكؿ تحرير التجارة -تاسعا

تحاد جمركي، أما الصيغة الجديدة فإنيا تأخذ شكؿ مناطؽ إالتجارة التفضيمية ثـ منطقة تجارة حرة ثـ 
 ؛تجارة حرة تتفاكت فييا الدكؿ المختمفة في مقكماتيا

                                                                                                                                                                                              
 .20 -17ص ص   ،مرجع سبق ذكرهعبد الكىاب رميدم ،  -1
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: حسب الصيغة التقميدية فإف ذلؾ مجاز لصالح الدكؿ األعضاء شتراط المعاممة بالمثؿإعدـ  -عاشــرا
ستبدؿ ذلؾ بتعكيض ا  األقؿ تقدما في التكتؿ، لكف في الصيغة الجديدة فإف ىذا الشرط غير مجاز فييا ك 

 ؛ماالدكؿ األعضاء األقؿ تقد
ات الصناعية، كذلؾ بيدؼ : األساس في الصيغة التقميدية ىك لممنتجنطاؽ التجارة -الحادي عشر

محؿ الكاردات عمى المستكل اإلقميمي، بينما في الصيغة الجديدة نجد أف نطاؽ التجارة فييا أكسع اإلحالؿ 
 ؛بحيث يشمؿ السمع كالخدمات مع التركيز في ىذه الصيغة عمى تعزيز التصدير

ففي حيف نجد  ،: نركز ىنا عمى عنصر رأس الماؿ كعنصر العمؿتحرير عناصر اإلنتاج  -الثاني عشر
كبالنسبة      ،الصيغة التقميدية بأف تحرير رأس الماؿ يتـ تدريجيا مع تكفير الشركط األشد لمتكامؿ النقدم

كلكف حسب  ،حادلتحرير عنصر العمؿ يؤجؿ لمرحمة كسطية، السكؽ المشتركة، كيستكمؿ عند االت
الصيغة الجديدة لمتكامؿ فإف تحرير رأس الماؿ يفرض منذ البداية بشكؿ حركة   مف األعضاء األكثر 
 ؛تقدما إلى األعضاء األقؿ تقدما، بينما عنصر العمؿ فإنو كفؽ ىذه الصيغة غير متاح لمدكؿ األقؿ تقدما

يؽ السياسات يتـ بشكؿ تدريجي مع : حسب الصيغة التقميدية فإف تنستنسيؽ السياسات -الثالث عشر
تكسيع صالحيات سمطة فكؽ كطنية يشارؾ فييا كؿ األعضاء بالتساكم، كلكف الصيغة الجديدة فإنيا 

 ؛تعطي كزنا أكبر لمطالب الشركات عابرة القكميات كاألعضاء األكثر تقدما
 قميدية تتمثؿ في الكصكؿ  إلى : نجد بأف اليدؼ النيائي لصيغة التكامؿ التالمرحمة النيائية  -الرابع عشر

 كحدة اقتصادية عمى أمؿ أف تنتيي بكحدة سياسية، بينما تقكـ الصيغة الجديدة لمتكامؿ عمى مرحمة كحيدة 
 ؛تقتصر عمى تحرير التجارة كحركة رأس الماؿ

مخطط لممكارد كقيكد  : تعتمد الصيغة التقميدية عمى تخصيص حر أكقتصادماإل النظاـ -الخامس عشر
رية قكل السكؽ كمنح لتزاـ بحة تعتمد عمى اإلستثمار األجنبي المباشر، بينما الصيغة الجديدعمى حركة اإل
 ؛ستثمار المباشرحرية دخكؿ اإل
نجد دعكل كتكجيو التكامؿ في الصيغة التقميدية يعكد إلى السمطات الرسمية في الدكؿ  -السادس عشر

  ؛عابرة القكميات األعماؿ كالشركاتاألطراؼ، فإف تمؾ الدعكل في الصيغة الجديدة تعكد إلى قطاع 
 ىـ الفكارؽ بيف المنيج التقميدم كالمنيج الحديثأكنمخص في ىذا الجدكؿ 
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 المنيج التقميدي والمنيج الحديث مقاربة بين :(2-1)رقم  الجدول

 خصائص المنيج البديل لمتكامل خصائص المنيج التقميدي لمتكامل

 التكجو في التصنيع نحك الصناعات التصدرية حالؿ محؿ الكارداتإتجاه اإلالصنيع 

 كفقا لقكل السكؽ ك يتـأتخصيص المكارد يككف  ك قرارات سياسيةأتخصيص المكارد كفقا لخطط مركزية 

تنامي  كاقتصاد الكطني قيادة الحككمة كالقطاع العاـ لإل
 دكر الدكلة االقتصاد

 قتصادمقيادة القطاع الخاص لمنشاط اإل

 عتماد عمى السمع الصناعيةتكثيؼ اإل
دالت فقد عتماد عمى السمع الصناعية في المباإلى جانب اإل

قميمية اإلتفاقيات اإلإلى ميداف ستثمار دخمت تجارة الخدمات كاإل
 الجديدة

 ندماج عف طريؽ تنسيؽ السياساتإلى تعميؽ اإلتجاه اإل قؿ نمكامعاممة تفضيمية لمدكؿ اال

 طراؼ عمى السماح بفترات التكييؼالمعاممة مماثمة لجميع األ عتماد عمى الحكاجز الجمركية كسياسات حمائيةاإل

 المراجع التالية:عتماد عمى باإل ةعداد الباحثإمن  المصدر:
قتصادية، لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك اإلطركحة مقدمة أ، س المال بدول مجمس التعاون الخميجيأسواق ر أشكالية تكامل ا  الوحدة النقدية و محمد،  سعدكني-

 .9،ص2015-2014جامعة تممساف،ادية كعمـك التسيير، كمية العمـك االقتص قتصادم،إتخصص تحميؿ 
التقرير الثالث  ،ستثمار قسـ الدراساتإدارة التركيج كالدراسات كاإل، نقطة تجارة السكدانية، قتصادية منظومة الكوميسا والسودانالتكتالت اإلميف، األأحمد ىالة  -

 .5،ص2009جكاف  ،كالعشركف

إلى تحرير  سعيالقميمية التقميدية  في يز عف اإلتتم  قميمية الجديدةاإل فأ (2-1)نستنتج مف الجدكؿ    
قتصاد العالمي ندماج في اإلعتماد عمى تفعيؿ دكر القطاع الخاص ك تحقيؽ اإلاإلخالؿ مف السكؽ  قكل

كما تسعى إلى تعزيز درجة التكامؿ عف ، نحك الخارج وعتماد عمى التصدير المكجزيادة اإلمف  خالؿ 
 .ك قكاعد مكحدة ستثمارات ك الخدمات كفقا لتشريعاتتدفؽ اإل ـطريؽ إزالة الحكاجز أما

 قتصادياإل شكال ومراحل التكتلأالمطمب الثالث: 

نتياء إقتصادية بيف الدكؿ منذ أىمية التكامؿ اإلقتصادم كالتكتالت اإلالناحية التاريخية، برزت  مف    
جؿ تحقيؽ أمف فيما بينيا كتحديدا االكركبية،  الحرب العالمية الثانية التي فرضت ضركرة تكتؿ الدكؿ

ثـ ، كقد نجـ عف ذلؾ قياـ محاكالت التكامؿ بيف مجمكعات معينة مف الدكؿ،  ما دمرتو الحرب عمارإ
كقد مرت ىذه المحاكالت بعدة مراحؿ منيا  ،خرل لمتكامؿ فيما بينياأقياـ محاكالت مماثمة مف قبؿ دكؿ 

ا ذأشكاؿ ى يتـ تصنيؼ ، كندماج كمنيا مف بقي في المراحؿ االكلىف اإللى درجة عميا مإمف كاصؿ 
التكامؿ عادة تبعا لما تتضمنو مف أسس تكاممية ، ك يتكقؼ بنياف ىذه األشكاؿ عمى اليدؼ مف إتباعيا 

ة ما تمعب العكامؿ السياسية ك كعاد،  ك المجاؿ أك القطاع المراد تنسيقو أك تنميتو عف طريؽ التكامؿ
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كؿ ، كتعد األشكاؿ اآلتية أىـ أنكاع قتصادم بيف الدلدكر األكبر في تككيف التكامؿ اإلقتصادية ااإل
 التي سكؼ نتطرؽ ليا: األشكاؿ التكاممية

  تفاقيات التجارة الحرة(:إتفاقيات التجارة التفضيمية )إ :ولع ال الفر 

تتمقى البمداف األعضاء تخفيضات في  ىي الترتيبات التي مف خالليا تفاقيات التجارة التفضيميةإ     
 القيكد الكمية عمى التجارة مع الدكؿ األعضاء األخرل في حيف معاممة تفضيمية داخؿالرسكـ الجمركية أك 

نكع مف الترتيب في كثير مف  ىذا ،الحفاظ عمى مستكل طبيعي مف القيكد التجارية ضد أطراؼ ثالثة
 .1منح مف جانب كاحدت األحياف ال ينطبؽ إال عمى مجمكعة مف المنتجات كالتي

قميمي، حيث تميز بعض الدكؿ مف خالؿ فرض تعريفة أشكاؿ التكامؿ اإلضعؼ شكؿ مف أكتعتبر    
زالة إقؿ عمى الكاردات منيا، مف دكف أقؿ عمى الكاردات مف خالؿ فرض تعريفة جمركية أجمركية 

ارة ساسية لمنظمة التجإحد المبادئ األكلى بالرعاية أ الدكلة األالتعريفة، كىذه المعاممة مرفكضة طبقا لمبد
 2العالمية.

 3بعض المالحظات المتعمقة بيذه الصكرة التكاممية:

  فيي بيذا تعد نكعا مف  لغائيا،إتعني ىذه الصكرة التكاممية بتخفيض القيكد الجمركية كغيرىا دكف
 .اكثر مية الجمركية التي ترمي الى زيادة التبادؿ التجارم بيف دكلتيف اكيالمعامالت التفض

  صكر التكامؿ عمى الناحية التجارية المتعمقة بتبادؿ السمع العينية فقط كال تنصب ىذه الصكرة مف
 ؛تمتد لتشمؿ الجانب النقدم

 عضاء في المنطقة بسياستيا القطرية في المجاالت الجمركية دكف الدخكؿ في تحتفظ الدكؿ األ
 ؛عضاءترتيبات مشتركة مع باقي الدكؿ األ

ة مف درجاتو يثير تعميقات ك درجأقتصادم التكامؿ اإل التفضيؿ كصكرة مف صكردخاؿ نظاـ إ فإ    
كركبي أف نظاـ التفضيؿ األال إقتصاديف الذيف يعتبركنو بمثابة صكرة مف صكر التعاكف الدكلي، بعض اإل

OEEC منطقة التجارة الحرة االكركبية لى إرتقى إEFTA أخيرا اإلتحاد كركبية المشتركة  ك كالسكؽ األ
عكس بالنسبة لمنظاـ التفضيمي بيف مصر كيكغسالفيا يضؿ صكرة مف صكر كركبي، لكف عمى الاأل

                                                                                                                                                              
1
Ricardo Argüello. Op cit ,p4. 

، مجمة جسر التنمية، سمسمة دكرية تعني بقضايا التنمية في الدكؿ العربة، المعيد العربي لمتخطيط قميميقتصادي اإلالتجارة الخارجية والتكامل اإلاحمد الككاز،  2
 .8،ص2009،مارس 81بالككيت،العدد

  .218-217صص  ،مرجع سبق ذكرهايماف عطية ناصؼ،  3
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تجاه التكاممي في ىذه الصكرة حتى يرقى مف المالحظ الجانب اإلقميمي يمعب دكر في اإل ،التعاكف الدكلي
 خرل.إلى درجات التكامؿ األالنظاـ التفضيمي 

  ةمنطقة التجارة الحر  الثاني:الفرع 

عضاء كلكؿ دكلة الحرية غير الجمركية بيف الدكؿ األك زالة الحكاجز الجمركية إالتكامؿ عمى  يقتصر    
خرل غير عضكة  في المنطقة التجارية أية دكلة أك تخفيضيا فيما بيف تمؾ الدكؿ ك أفي فرض رسكـ 

حاسما في السيطرة عمى التدفقات  مراأل يجعؿ ،التمييز ضد الغير التفاكت في مستكلف إ 1 ،الحرة
كالتفتيش ،عادة صارمة  لمنشأا قكاعدف ،تفاقية التجارة الحرةإالقادمة مف خالؿ مختمؼ الشركاء في  التجارية

 .التجارةنحراؼ إلمنع  جراءات ضركرية، ىذه اإل الجمركي مكمؼ

 2:تفاقية الجاتإلكفقا  الشركط التالية منطقة التجارة الحرة كتتضمف: شروط منطقة التجارة الحرة وال:أ

 ؛عضاء في المنطقةكؿ التجارة تقريبا بيف الدكؿ األ تفاؽأف يشمؿ اإل 
 عضاء كال يكفي بتخفيض الرسكـ لكؿ التجارة تقريبا بيف الدكؿ األلغاء الرسكـ كالمكائح المقيدة إ

ىك الحاؿ ستثنائية كما إحكاؿ أجازت نظاـ الحصص في أ تفاقية الجاتإمف  24كلكف المادة 
 ؛تفاقية الجاتإعضاء في بالنسبة لبقية األ

 ف أتفاؽ لتككف منطقة التجارة الحرة في زمف مقبكؿ كعمى ذلؾ يجب يمـز كجكد شكؿ يتضمنو اإل
ف يحكؿ أنو أال كاف عدـ تحديد تكقيتات لمتنفيذ مف شا  يكضع جدكؿ زمني ال يجاكز فترة معينة ك 

 ؛فضيمي دائـ لكؿ السمع كالمنتجاتمنطقة التجارة الى نظاـ ت
  نشاء إف تعكض الدكؿ التي ستضار مف أ الجات تفاقيةمف اإل 24يضا طبقا لنص المادةأيجكز

 منطقة التجارة الحرة.
ف منطقة التجارة الحرة بيف دكلتيف أ :ب تتفكؽ مناطؽ التجارة الحرة عف مرحمة التفضيؿ الجزئي     

كثر تشتمؿ عمى مجمكعة التدابير التي تمغى كافة القيكد الجمركية كغير الجمركية المفركضة أ كأ
ثني مف ىذا التحرير الكامؿ تعضاء في المنطقة التكاممية كيسعمى التجارة البنية بيف الدكؿ األ

نو يتـ كضع ترتيبات خاصة لبعض السمع ذات الطبيعة الحساسة كالتي أس الماؿ كما أخدمات، ر 
عضاء في يترؾ لمدكؿ األ جؿ القصيرالتجارة في األ تأثر كثيرا بكضع الترتيبات الخاصة بتحريرت

ف ىذه أالمنطقة التجارة الحرية الكاممة في صياغة سياستيا التجارية قبؿ العالـ الخارجي بمعنى 
                                                                                                                                                              

 .72-71صص  ،2001العربية ،  ة، دار المريخ لمنشر، الرياض المممكة السعكدي2ط ،عمال الدوليةدارة الإلى إمدخل حمد عبد الرحمف احمد، أ 1
 .219-218صص  ،2008،مرجع سبق ذكرهيماف عطية ناصؼ، إ 2
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ات التجارية تشمؿ عمى تكحيد السياس تفاقية التفضيؿ الجزئي الإف أنيا في ذلؾ شأالدرجة التكاممية ش
 .قتصادمالدرجات التالية لسمـ التكامؿ اإلف ىذه ميمة ا  في مكاجية العالـ الخارجي ك 

 فالشكؿ المكالي يكضح تزايد التكامؿ في اطار منطقة التجارة الحرة:

 2013-1958تطور عدد مناطق التجارة الحرة  : (2-2)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، الجديد العالمي التجاري النظام في التطور مواكبة ولمدى لمتنمية ميزان، الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة المصدر:
 الحرة التجارة منطقة بشأن العربية لمبالد راعةوالز  والصناعة التجارة لغرف العام لالتحاد والعشرون الحادي التقرير
  .10،ص2014 ماي ، الكبرى العربية
 نمك بطيء 1992الى 1958الفترة في ف، يكضح تزايد مناطؽ التجارة الحرة عاـ بعد عاـ 2)-(2 الشكؿ   

 المعرفة الجديةنقص لقادرة عمى التكتؿ بيذه الصكرة  ألف الدكؿ لـ تكف  لممناطؽ التجارية الحرة
لكف الفترة  التجارية، عتمادىا عمى سياسات الحمايةإمع  قتصادم اإلقميمي،ندماج اإلاإلإليجابيات 

تفاقية إشيدت نمك متزايد كىذا راجع لكعي الدكؿ المنفردة لضركرة التكتؿ مع عدـ معارضة  1993-2013
، سكؽ كاحدة عالميةإلى رة العالمية لمكصكؿ التجاالجات ليذه التجمعات ألنيا بنظرىا تساعد المنظمة 

عند  ف المشيد التجارم العالميثالث خطكط أساسية تعكس التكجو المتزايد نحك اإلقميمية ضم ظيرت
 1 :ك ىي بداية القرف الجديد

                                                                                                                                                              
 – 2009، 07عدد  -مجمة الباحث ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة، قميمي،ادي اإلقتصديدة" المنيج المعاصر لمتكامل اإلقميمية الجاإلعالكم محمد لحسنف ، 1

 .114، ص2010
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  ر التجارم متعدد األطراؼ لجعؿ تجاه متزايد بيف الدكؿ التي كانت دائما تعتمد عمى التحريإىناؾ
 ؛تفاقيات اإلقميمية أساس سياستيا التجارية في المراحؿ القادمةاإل
  كثير مف الحاالت فإف األنظمة التشريعية تفاقيات التجارية اإلقميمية معقدة، ك فيأصبحت اإل 

 ؛تفاؽ عميو في منظمة التجارة العالميةالجديدة تجاكزت ك سبقت ما تـ اإل
   عتماد بعض إنخفاض إتفاقيات التفضيالت المتبادلة بيف الدكؿ المتقدمة ك النامية إيعكس تزايد

 ؛الدكؿ عمى نظاـ التفضيالت غير المتبادلة

قميمية يعد شرطان قتصادية اإلك الفضاءات اإلأالمجاالت  إلنشاءقميمية الرامية اإلف تعزيػز نيػج إ     
ك تشكيؿ ىذه الفضاءات يأتي أنشاء ا  قتصادية العمالقة ك ىذه الفضاءات بالفضاءات اإل إللحاؽضركريان 

ف إ، لحاؽآليات اإل قميمي كعف طريؽ ىذه الفضاءات تتكشؼحت ذرائع كحجج مشاريع التكامؿ اإلت
العمالقة  قتصاديةلمتقدمة بكصفيا نكاة لمفضاءات اإلا الرأسماليةقميمية سيمكف مراكز كيؿ الفضاءات اإلتش

ك عف أجنبي ستثمار األانت آليػات الييمنػة عػف طريؽ اإلقميمي سكاء كقتصاد اإلمف بسط ىيمنتيا عمى اإل
نتاج طريؽ تدكيؿ التجارة كاإلك عف أك عػف طريػؽ المؤسػسات المالية أطريؽ الشركات عابرة الكطنية 

قتصادية القاريػة قميمية بالفضاءات اإللحاؽ الفضاءات اإلإف عممية أكما  ،نماط التصنيع كالتكنكلكجياأك 
كتعد  ،جنبي ستثمار األفقيا مف تآكؿ السمطة الكطنية كاإليرا سيػسرع مػف عممية الخصخصة كما

أتي . كفيما ي 1نتاج لشركط المركزية االقتصاديةلحاؽ كخضكع نمط اإلإلالخصخػصة شرطان مف شركط ا
  :قميمية المسيطر عميياأىػـ الفضاءات االقتصادية اإل

 ؛قتصادم الشرؽ اكسطيمريكي عمى الفضاء اإلاأل الفضاء 
 ؛اتمريكي عمى النافاأل الفضاء  
 ؛كركبي عمى الفضاء المتكسطياأل الفضاء  
  ؛آسيا مريكي عمى الجديدة عمى جنكب كشرؽاأل الفضاء 
  ؛مريكي عمى آسيا الكسطىاأل الفضاء  
  ؛مريكي عمى االبيؾاأل الفضاء  
 ؛ مريكا الالتينيةأمريكي عمى الفضاءات في األ الفضاء 

 

                                                                                                                                                                                              
 
 .24،صمرجع سبق ذكرهحميد الجميمي ،  1
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عف  أىـ المشاكؿ التي تكاجييا مناطؽ التجارة الحرة كالتي تنشأمف   :ثانيا: مشاكل منطقة التجارة الحرة 
التجارة  لغاء جميع الرسكـ عمىإتعريفة خارجية مشتركة تجاه الكاردات مف باقي العالـ في ظؿ  فرض عدـ

التجارة البينية بيف البمداف  حتماالت حدكث الرسكـ عمىإعضاء، تتركز في البينية بيف البمداف األ
قصد بكؿ منيما ، كنستثمارإنحراؼ التجارة كاإلنتاج كاإلحتماالت حدكث ما يدعى إعضاء، تتركز في األ

 1:ما يمي

 لى بمد عضك في المنطقة ذم تعريفة إخرل كانية دخكؿ الكاردات مف الدكؿ األمإنحراؼ التجارة: إ
 ؛جمركية عالية عف طريؽ عضك ذم تعريفة منخفضة

 نتاج السمع التي تتطمب نسبا عالية مف المكارد المستكرد ذات إنتاج: يرتبط بتركيز إنحراؼ اإل
 ؛ستيرادم مرتفع في البالد ذات التعريفة الجمركية المنخفضةإك محتكل أمككف 

 نحراؼ نتيجة تركيز المستثمريف نشاطاتيـ في الدكؿ ذات إنحراؼ اإلستثمار: يحدث ىذا اإل
إقامة مشركعات كلية كالكسيطة الجناف الضريبية مع الجمركية المنخفضة عمى المكاد األالرسكـ 

 ؛ضاء في منطقة التجارة الحرةعتجميع األجزاء في بعض البمداف األ
 تحاد الجمركيالفرع الثالث: اإل 

ة زالة الرسكـ الجمركية فيما بيف الدكؿ المشاركإعمى تحاد الجمركي في اإلعضاء تتفؽ دكؿ األ     
عضاء لدييا أف الدكؿ األكاحد في مكاجية دكؿ العالـ المتبقية أم  تحاد جمركيإفحسب، بؿ يككف ىذا 

كالحاجة إلى التفتيش تحاد الجمركي اإل داخؿ المنشأ عتماد قكاعدإكبالتالي فإف  مكحدةرسكـ جمركية 
الجمركي يقتصر عممو عمى تنظيـ التبادؿ التجارم بيف الدكؿ  تحاداإلأف  ،الزمفتالشى عبر الجمركي 

لتحكيؿ  اـ الدكؿ المشتركة فيواألعضاء بما يكفؿ حرية التجارة ك تكسيع نطاؽ السكؽ ، لكنو يقتضي قي
حتى ال تتعارض نصكصيا مع  تحاداإلتفاقيات التجارية بينيا ك بيف الدكؿ األخرل غير األعضاء في اإل
تفاقيات جمركية أك تجارية في النظاـ إكعدـ عقدىا  ،لتزامات الدكؿ األعضاء تجاه بعضيا البعضإ

  .الجمركي دكف مكافقة الدكؿ األخرل المشتركة

 

                                                                                                                                                              
 .248،ص مرجع سبق ذكره ػهً انمضوًٌُ، 1
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 1كثر تقدما عف الصكرة السابقة كذلؾ يتضمف إجرائييف:أذف يعتبر خطكة إ الجمركي:تحاد اإل  مسار -والأ

  عمى التجارة الخارجية بيف دكؿ لغاء القيكد إتطبيؽ ما جاء في المنطقة التجارة الحرة مف
 ؛عضاءاأل

 عمى التبادؿ التجارم لكؿ دكؿ األعضاء مع دكؿ غير األعضاء في  جراءات الجمركيةتكحيد اإل
 ؛تحاداإل

ستاتيكية إثار آتحاد الجمركي إف لإل: تحاد الجمركيآثار ديناميكية لإل ستاتيكية و إثار آ -ثانيا
 يمي: ثار ديناميكية تتمثؿ في ماآك 
 تحاد جمركي بيف مجمكعة مف الدكؿ يتضمف كال مف حرية إتككيف  فإستاتيكية : اآلثار اإل

عضاء، عمى الكاردات مف الدكؿ غير األدا عضائو مف الدكؿ في نفس الكقت قيك أالتجارة بيف 
 :يأتيتتمثؿ في ما  يجابية كسمبية عمى التجارةإثار آفانو تككف لو 
 زالة الرسكـ الجمركية إيحث عندما تحفز  عمى التجارة  يجابياألثر اإل: خمق التجارة

مف بمد  عضاء التي ال تزيح كارداتاألخرل تجارة جديدة بيف األالداخمية كالحكافز 
ؿ مف نتقاكيعرؼ بخمؽ التجارة، ينتج مف اإل يجابيإثر أتحاد ىذا خارج اإل ثالث

 ؛تحادأيضا داخؿ اإللى منتج منخفض التكمفة إتحاد منتج مرتفع التكمفة داخؿ اإل
 :كؿ عضاء تشترم الدكؿ األثر السمبي عمى التجارة يحدث عندما األ تحويل التجارة

ثر السمبي، األتحاد ،ىذا ثالثة خارج اإلف دكؿ خرل ما كانت تشتريو قبال ممنيا األ
تحاد ؿ مف منتج منخفض التكمفة خارج اإلنتقايعرؼ بتحكيؿ التجارة، ينتج مف اإلك 
 اإلنتاج أثر :األكؿ رئيسياف؛ بعداف كلو، تحادالتكمفة داخؿ اإلعمى ألى منتج إ

 :السالب االستيالؾ أثر: كالثاني السالب،
 مف اإلنتاج نتقاؿإ إلى يشير الذم األثر كىك :السالب اإلنتاج أثر -

 إلى الجمركي، تحاداإل خارج أقؿ نسبية تكمفة ذات إنتاج مصدر
 مما الجمركي، تحاداإل داخؿ أعمى النسبية تكمفتو إنتاجي مصدر
 في قتصاديةاإل المكارد تخصيص إعادة بعممية القياـ عميو يترتب
 ؛الجمركي تحاداإل داخؿ كفاءة األقؿ المنتجيف صالح

                                                                                                                                                              
 2007القاىرة ، ، المنظمة العربية لمتنمية،2ط ،ستراتيجية  بين الشركات في الدول العربيةوالتحالف اإلاندماج إارفعت السيد العكضى، اسماعيؿ  عمي بسيكني، 1

 .40،ص
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 معدالت بزيادة السالب ستيالؾاإل أثر يرتبط: السالب ستيالكاإل أثر -
 تأثر كبالتالي الكطنية، لمعمالت الشرائية القكة نخفاضا  ك  التضخـ
 ؛األسعار مستكيات رتفاعبإ لممستيمكيف الحقيقي الدخؿ

  ك أما يككف سالب إثر، بيف األثريف يطمؽ عميو صافي األ ينتج ف ماإ :ثرصافي ال
 1ىميا:أمكجب، كىذا يتكقؼ عمى عكامؿ مختمفة 

 ؛عضاء في التكتؿتكامؿ اليياكؿ اإلنتاجية لمدكؿ األ 
 عضاء مع ىياكؿ شركائيا التجارييف تقارب ىياكؿ األسعار في الدكؿ األ

عمى مف أالرئيسييف، حتى ال يككف تحكيؿ التجارة مف خارج دكؿ التكتؿ 
 ؛نمك التجارة داخمو

 قتصادم بيف الدكؿ االعضاء في اء كاإلستقرار اإلتقارب مستكل األد
مف لى دكلة كاحدة اك عدد محدكد إستقطاب المنافع إالتكتؿ كذلؾ لتقميؿ 

 ؛يفخر الدكؿ األعضاء عمى حساب األ
ف القكاعد يمكف ثار السمبية ،ىناؾ مجمكعة متى تتغمب األثار اإليجابية عمى األكح
 2:يمي نمخصيا في ما ،سترشاد بيااإل

 تحاد ارة المتداكلة فيما بيف الدكؿ األعضاء في اإلزادت نسبة التج كمما
إحتماؿ زيادة الرفاىية عضاء كبر مقارنة بنسبتيا مع الدكؿ غير األ

 ؛ تحاد الجمركيإقامة اإلقتصادية نتيجة اإل
  ارة الكمية لكؿ دكلة الخارجية في التجكمما صغر نصيب حجـ التجارة

ثر خمؽ أقتصادية نتيجة إحتماؿ زيادة الرفاىية اإلتحاد كبر قبؿ قياـ اإل
 ؛التجارة

 تحاد، رجة التنافس بيف منتجات الدكؿ األعضاء قبؿ اإلكمما زادت د
ثر خمؽ التجارة كقمت الخسائر الناجمة عف أكمما زادت المكاسب عف 

ك التنافسية بيف المنتجات أزدكاجية أثر تحكؿ التجارة، ككمما ضعفت اإل

                                                                                                                                                              
 قتصادم العربي الكاقع كاالفاؽ"،ممتقى الدكلي الثاني "التكامؿ اإل، القتصادية ومستجدات العالميةتفاعل التكتالت اإلكىيبة حميمي، مصطفى بممقدـ، سعاد بكزيدم،  1

 .296ص ،2007فريؿ أ 19-17االغكاط،جامعة 
2

، الممتقى الدكلي الثاني قتصاديالكالسيكية والحديثة لمتكامل اإل قتصادي العربي في ضوء النظريةمكانيات التكامل اإلإتحميل بمقاسـ زايرم، ىكارم بمحسف،  
 .151،ص2007افريؿ  19-17االغكاط،جامعة  "التكامؿ االقتصادم العربي الكاقع كاالفاؽ"،
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المكارد كبالتالي قمت اد قمت فرص ترشيد تخصيص تحفي دكؿ اإل
 ؛يجابية مف خمؽ التجارةالنتائج اإل

  زداد عدد األقطار األعضاء في اإلتحاد ك إتسع نطاؽ اإلكمما تحاد ا 
 ؛ تحادزادت المكاسب الناجمة عف قياـ اإل

  التي كانت تفرضيا البالد األعضاء  رتفع مستكل الرسكـ الجمركيةإكمما
تحاد ـ الجمركية المفركضة بعد قياـ اإلعف مستكل الرسك تحاد قبؿ اإل

ثر تحكؿ أكقمت الخسائر نتيجة  ثر خمؽ التجارة،أزادت المكاسب نتيجة 
 ؛التجارة

 جؿ، يصعب تحديدىا كميا ك طكيمة األأثار ديناميكية، آتحادات الجمركية لإل ثار الديناميكية:اآل
لمنافسة، كفكرات الحجـ، لى زيادة حدة اإىمية بكثير، ىذه ترجع أكثر أكلكنيا يحتمؿ اف تككف 

  1 :، كيعني ىذا في ما يأتيقتصاديةفضؿ لممكارد اإلستخداـ األستثمار، كاإلتشجيع اإل
  ية بيف الدكؿ األعضاء المككنة نخفاض العكائؽ التجار إأف : زيادة حدة المنافسة

ف يؤدم ىذا إلى تزايد الكفاءة أتحاد يزيد مف حدة المنافسة ، كمف المتكقع لإل
ففي حالة المنافسة   ،تحاد ( الصناعات المحمية ) قبؿ تككيف اإلقتصادية في اإل

دخاؿ تحسينات تقنية عمى ىذه الصناعات، كتحسيف  يتـ تخفيض تكاليؼ اإلنتاج، كا 
قتصادية إلى ارد اإلمما يعني تحكؿ المك  ،مستكل الجكدة، كتقديـ سمع جديدة
قتصادية مما يزيد مف الرفاه ستخدامان لممكارد اإلإالقطاعات األكثر إنتاجية كاألكفأ 

 ؛قتصادماإل
 السكؽ، تكسيع إلى الجمركي تحاداإل تككيف ييدؼ:  الكبير الحجم قتصادياتإ 

 المتكسطة التكمفة نخفاضإ) الحجـ بكفكرات يسمى ما تحقيؽ يمكف نوفإ كبالتالي
 أماـ السكؽ تكسيع إلى يؤدم الجمركي تحادفاإل(  ليا حد أدنى إلى المنتجة لمكحدة
 الحجـ إلى الكصكؿ لممشركعات يتيح مما ، تحاداإل داخؿ القطر ينتجيا التي السمع
 ؛األمثؿ

 إلى يؤدم الجمركي، تحاداإل تككيف عف الناجـ السكؽ تكسع ف: أستثمارتشجيع اإل 
 ؛كاألجنبية المحمية ستثماراتاإل مف كؿ يجذب مما جديدة، فرص خمؽ

                                                                                                                                                              
  .202-201صص  ،2003سكندرية،الدار الجامعية،اإل ،قتصاد الدولي" التجارة الدولية والتمويل، اإلكامؿ بكرل 1
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 طريؽ عف النسبية، مميزاتيا مف تستفيد أف المتحدة لمدكؿ يمكف :التخصص 
 لمدكؿ تتاح كبذلؾ نسبية، ميزة فييا تحقؽ التي بالسمعة العضك الدكلة تخصص
 ؛الجمركي تحاداإل فكائد مجتمعةن  المتحدة

 قدرتيا زيادة كبالتالي التفاكضية قدرتيا بزيادة المتحدة الدكؿ تتمتع :التبادل معدالت 
 مما أفضؿ مجمكعة بشكؿ فالتفاكض لصالحيا التبادؿ معدالت عمى التأثير عمى
 ؛المتحدة الدكؿ مكاسب مف يزيد مما حده عمى دكلة كؿ بو قامت لك

 تحادات الجمركية في العالـ:أىـ اإلفالشكؿ المكالي يكضح 
 تحاد جمركي في العالمإقتصادية أىم تكتالت اإل: (2-3)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التحاد الجمركي االتحاد الوروبيا     
 التحاد الجمركيا     
 يركوسورم      
 ماعة دول النديزج     
 ماعة شرق أفريقياج     
 التحاد الجمركي لمجنوب الفريقيا     
 مجمس التعاون لدول الخميج    
 ليشتنشتاين-سويسرا     
 الكاريبيةلجماعة ا     
 التحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياا    

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc,consulté le :01/01/2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc,consulté
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إتحاد جمركي، تكافؽ زالة الحكاجز التجارية فيما بينيا ككجكد إلى إإضافة  السوق المشتركة: :الفرع الرابع
  .عضاءأس ماؿ باإلنتقاؿ بحرية بيف الدكؿ األنتاج مف عمالة كر الدكؿ األعضاء عمى السماح لعناصر اإل

نتقاؿ العماؿ مف المناطؽ التي إصر حيث يمكف استفادة الكاممة مف ىذه العنمما يؤدم إلى إمكانية اإل    
لؾ فاف رأس الماؿ لف يبؽ مكصفا في مشركعات غير ذك لى يزداد الطمب ،إيقؿ فييا الطمب عمييـ 

ية السكؽ المشتركة مضاعفة فرص تفاقإؿ ظنو يمكف في إعينة ، ففي مناطؽ م مجزية أك عاطال
تحاد الجمركي ، إلنتاج عنيا في حالة اإلالت نمك استخداـ عناصر اإلنتاج كمعدإستثمار ك زيادة كفاءة اإل

ف عدـ تنسيؽ السياسات الضريبية ك النقدية ك اإلنتاجية ال بد كأف يظير تفاكتا في إلؾ فذكعمى الرغـ مف 
ف غيرىا مف الدكؿ المشتركة في حيث تستفيد الدكؿ األكثر تقدما م ،تحادستفادة الدكؿ مف اإلإدرجة 

ب كال مف رأس ذقاؿ عناصر اإلنتاج مف شأنو أف يجنتإلؾ ألف إلغاء القيكد عمى التجارة ك ذتحاد ك اإل
نتقاؿ المنتجات تفيد الصناعات إف حرية إلؾ فذتحاد ،كألقاليـ المتقدمة في اإلالماؿ ك العمؿ الماىر نحك ا

قيرة كما يترتب عمى ألقاليـ الفالقكية عمى حساب الصناعات الناشئة ،خاصة إذا كانت ىذه األخيرة في ا
 .لؾ مف زيادة مدل التفاكت في مستكيات المعيشة بيف ىذه األقاليـذ

 1تنظيـ ثالث عناصر: السكؽ المشتركة تشمؿ

 ؛عضاءاء القيكد الجمركية بيف الدكؿ األلغإ 
 ؛عضاءالتبادؿ التجارم مع الدكؿ غير األجراءات الجمركية عمى تكحيد اإل 
 ؛س الماؿ"أ"العمؿ كر  نتاجعكامؿ اإلإنتقاؿ لغاء القيكد عمى إ 

  قتصاديإلتحاد ااإل  :الفرع الخامس

ليا  ،مكاءمة السياسات النقدية كالمالية  في قتصاد،أشكاؿ دمج اإلشمؿ أ قتصادميعتبر اإلتحاد اإل    
مع ك  ،قتصادية النقدية كالماليةعالية مف التنسيؽ في السياسات اإلنفس صفات السكؽ المشتركة مع درجة 

يعد صكرة أرقى مف صكر التكامؿ  ، ك2تحاد االكركبيمثؿ اإل تحادية إعدة قكانيف مشتركة ك خمؽ سمطة 
ف نتاج ك بيقتصادم عف السكؽ المشتركة حيث يجمع بيف إلغاء القيكد عمى حركات السمع ك عكامؿ اإلاإل

ختالؼ تمؾ السياسات إال إقتصادية بقصد إزالة التمييز الذم يرجع إلى قدر معيف مف تنسيؽ السياسات اإل
جتماعية لسياسات النقدية ك الضريبية ك اإلأنو يقصر عف تكفير كافة المزايا المترتبة عمى تكحيد كافة ا

 .قتصادم التاـتحاد اإلالتي يتميز بيا اإل

                                                                                                                                                              
1
 .40،صمرجع سبق ذكرهرفعت السيد العكضى، اسماعيؿ  عمي بسيكني،  

2
Ricardo Argüello  ,op cit,p5.  
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 1ربعة عناصر:أ قتصادماإلتحاد اإل يتضمف

 ؛عضاءالجمركية بيف الدكؿ األاء القيكد لغإ 
 ؛عضاءالتبادؿ التجارم مع الدكؿ غير األجراءات الجمركية عمى تكحيد اإل 
 ؛س الماؿ"أ"العمؿ كر  نتاجإنتقاؿ عكامؿ اإللغاء القيكد عمى إ 
  ؛قتصاديةدرجة معينة مف تنسيؽ السياسات اإلكجكد 

 قتصادي وسياسي تامإتكامل  :الفرع السادس

قتصادية الكاممة التي تنسؽ الكحدة السياسية، كليذا فيي اإلندماج الكامؿ اك الكحدة اإلىي مرحمة   
ما التنسيؽ الفعاؿ في ىذه المرحمة أ  ،جتماعيةجميع السياسات اإلقتصادية كاإلكتنسيؽ  تتضمف كحدة 

إنشاء سمطة تحاد ا اإلذك يفترض في ى ، 2منية كالدفاعية كالخارجيةإلى السياسات األ ك يتنقؿأفيشمؿ 
مؤسسات مشتركة جديدة كالبنؾ  أىنا تنش تخاذ قرارات ممزمة لألعضاء ،إ  عميا يككف ليا الحؽ في

 ف تصير المجمكعة ككأنيا دكلة كاحدة.ألى إالمركزم، كتزيد سمطات المؤسسات المشتركة  

 3:ىي تنظيـ خمسة عناصر تاـالسياسي القتصادم ك إلالتكامؿ ا يتضمف

 ؛عضاءالجمركية بيف الدكؿ األاء القيكد لغإ 
 ؛عضاءالتبادؿ التجارم مع الدكؿ غير األجراءات الجمركية عمى تكحيد اإل 
 ؛س الماؿ"أ"العمؿ كر  نتاجإنتقاؿ عكامؿ اإللغاء القيكد عمى إ 
 ؛جتماعيةالسياسات النقدية كالمالية ك اإل تكحيد 
 ؛عضاءالدكؿ األ خاذ القرارات ممزمة لكؿتإقامة سمطة عميا يككف ليا الحؽ في إ 

 

قتصادية، أشكاؿ التكتالت اإلمف  ستنكاع الأنيا األقتصادم عمى أف مراحؿ التكامؿ اإليمكف النظر      
إذف التكامؿ اإلقتصادم صيغة لمعالقات عمى مراحمو، ألى إف تصؿ ألى إتطبؽ بشكؿ تدريجي 

لى إساس، كىك بذلؾ ييدؼ في األأكثر بدكافع سياسية ك أقميميف إتعاقديا بيف  أقتصادية التي تنشاإل
عف طريؽ تجميع كتعبئة المكارد قتصادية كاحدة، إطراؼ لتككيف جماعة إقتصاديات الدكؿ األدماج إ

ية قيكد مالية أنتاجية كالبشرية كالمالية المتكفرة في ىذه الدكؿ، كيحقؽ حرية تبادؿ السمع كالخدمات دكف اإل
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قتصاديات دكؿ الجماعة إنكاع التمييز بيف ألغاء كافة ا  مكاؿ ك إنتقاؿ رؤكس األك جمركية، ككذلؾ حرية أ
ير الحجـ بيدؼ زيادة الرفاىية ك كبأقتصادم جديد إجزاء متعددة، في كياف أتحقيقا ليدؼ تجمع 

  1قتصادية.اإل

 قتصادية في الجدكؿ المكالي:أىـ مراحؿ التكتالت اإلنمخص   

 قتصاديمراحل التكامل اإل :( 2-2جدول رقم )

 مراحل  التكامل
تخفيض العوائق 
 التجارية المتبادلة

زالة الرسوم إ
الجمركية بين 
 الدول العضاء

جدار جمركي 
تجاه العالم 
 الخارجي

حرية حركة 
 عوامل اإلنتاج

تنسيق لمسياسات 
 الوطنية

نقدية السياسات توحيد ال
مالية تحددىا السمطة الو 

 المركزية

تفاقيات التجارة إ-1
        التفضيمية

منطقة التجارة -2
         الحرة

 تحاد  الجمركياإل -3
         

 السوق المشتركة -4
          

تحاد اإل  -5
            االقتصادي

التكامل  -6
والسياسي  قتصادياإل

 التام
            

 من خالل ماسبق من إعداد الباحثة :المصدر

عددان مف المراحؿ تتخطى  قتصادية الت اإلالتكت فأتطكر مراحؿ التكتؿ نالحظ  (2-2جدكؿ )مف خالؿ   
تيدؼ إلى قتصادم، كما أف ىناؾ بعض التكتالت قد ال في النياية إلى مرحمة التكامؿ اإلحتى تصؿ 

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد  ،قتصادم الكامؿ، كتكتفي بمرحمة أك مرحمتيف فقط تحقيؽ عممية التكامؿ اإل
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ترتيب تقكـ بو إال أف التجربة العممية تكضح أف ىذا ال قتصادييف حكؿ ترتيب ىذه المراحؿ،تفاؽ بيف اإلإ
 .تحاد األكركبي النمكذج األبرزتحادات الناجحة، كال سيما اإلمعظـ التكتالت كاإل

 1:تكجد عدة مداخؿ لتحقيؽ التكامؿ: ليات التكامل ومداخموآ :الفرع السابع

تحرير ال تحرير التجارة كتخفيض الحكاجز  الجمركية يكجد خطيف رئيسيف ألجؿ: وال: تحرير التجارةأ
تفاقيات إقميمي الذم في صكرة طار اإلاإل، ك تفاقيات الجاتإلؾ مف خالؿ ذالجماعي لمتجارة الدكلية ك 

 ؛ك الدكؿ الناميةاقتصادم سكاء بيف الدكؿ المتقدمة التكامؿ اإل

ك يككف قطاعيا اطراؼ كؿ األقتصاد في الدلجميع قطاعات اإلف يككف شامال أ: ثانيا: التكامل القطاعي
  ؛قتصاداتياإيقتصر عمى قطاع اك عدة قطاعات محددة مف 

ستراتيجيات التنمية إقطار النامية جزءا ىاما مف بنياف أقتصادم بيف التكامؿ اإل :التكامل التنموي ثالثا:
بما تشممو مف  تتيجيااستر اإلدكاتو ضمف تمؾ أىدافو كمداخمو ك أف يكضع مفيكمو كترسـ أكعمى ىذا يجب 

سمى لقياـ ؾ كالتناسؽ الداخمي كىي اليدؼ األليات متنكعة تتميز بالترابط كالتماسآساسية ك أتكجييات 
 ؛قتصادمالتكامؿ اإل

قطار شركعات المشتركة التي تقاـ في األتنسيؽ بيف المف يككف أيجب  :عات المشتركةو المشر  رابعا:
شركعات المشتركة طبقا مختيار الإ ك ،في المكارد ةعممية التكامؿ بسبب الندرة النسبيطراؼ في األ

جتماعية التي ىي ىدؼ قتصادية كاإلكذلؾ بيدؼ رفع معدالت التنمية اإلالتنمية كمتطمباتيا  ألكلكيات
 ؛قتصادمالتكامؿ اإل

   قميميةالثاني: نظريات حول التكتالت اإلقتصادية اإل المبحث

قتصادم المتعمؽ بنظريات التكامؿ في الفكر الحديث عددا مف التطكرات الممحكظة لقد شيد األدب اإل       
في إطاره التنظيرم خالؿ فترة الخمسينيات ك الستينيات ك حتى السبعينات ك ىي الفترات التي رافقت 

بي، كما شيد العديد مف التطكرات ك بي بدء بمنطقة التجارة الحرة ك كصكال إلى االتحاد األكر ك البناء األكر 
ساىمت في الجانب التطبيقي في حقبتي الثمانينيات ك التسعينات مف القرف الماضي، ىذه التطكرات التي 

قتصادية بمختمؼ أنكاعيا خدمة في دراسة ك تحميؿ اآلثار اإلقتصادية المستفي بناء ك تنكع النماذج اإل
لذلؾ جاءت عدة نظريات تفسر ىذه  ،في المنطقة التكامميةقتصاديات القكمية لمدكؿ األعضاء عمى اإل

  الظاىرة عمى حسب المدل التاريخي.

                                                                                                                                                              
 .238-232صص  ،مرجع سبق ذكرهيماف عطية ناصؼ، إ 1



  انتكتالخ اإللتظادٌح اإللهًٍٍح وػثش اإللهًٍٍح "يفاهٍى وًَارج"                    انفظم انثاًَ

103 
 

في قتصاد، فرع مف فركع عمـ اإلقتصاد الدكلي جزءا مف اإلقتصادم أف نظرية التكامؿ اإليمكف القكؿ     
النمك لتحقيؽ سكاؽ قكمية أ جإدماتقضي بكسع مجاال مف نظرية التجارة الدكلية، أالنظرية ىاتو  حيت
 .وقيام قتصادم الذم يستكجبى التنسيؽ اإللإقتصادم ،فضال عف الحاجة اإل

 تحاديةالنظرية اإل : ولال  المطمب
 التجمع ينتقؿ كبمكجبو الدكلي، المستكل عمى الفيدرالية الدكلة نمكذج تطبيؽ إلى ىذه النظرية تسعى     

 بينما تحاديةاإل الشؤكف في القطرية سمطاتو محؿ تحؿ سمطة شؤكنو تتكلى تحادإ إلى مباشرة اإلقميمي
 المنيج يشترط إذ عميو، تفاؽاإل يتـ الذم الالمركزية نظاـ كفؽ تتحدد صالحيات األخيرة ىذه تتكلى

 ىذا أنصار كيعطي، الجدم تحاداإل ألجيزة سيادتيا مف جزء عف األعضاء الدكؿ تنازؿ ضركرة الفيدرالي
 فيي اليدؼ ىذا تحقيؽ كسائؿ أماعف الفيدرالية، لمدكلة ناجح كمثاؿ األمريكية المتحدة الكاليات تجاه،اإل

 الحككمات بيف تفاؽاإل أك فيدرالي دستكر عقد مثؿ الفيدرالية الدكلة إلنشاء تبعتإ التي نفسيا الكسائؿ
 .الفيدرالية شكؿ عمى المختمفة

 1946 عاـ تشرشؿ دعا فقد الثانية، العالمية الحرب بعد أكركبا في ليا صدل الفيدرالية كجدت كقد      
ف، "األكركبية المتحدة الكاليات" عميو أطمؽ ما أك أكركبا، في فيدرالي تحادإ إنشاء إلى  عف تخمى قد كاف كا 

 كنمط أكثر يصمح أنو الفيدرالي تحاداإل عمى يؤخذ ما 1951 عاـ الحكـ إلى أخرل مرة عكدتو بعد الفكرة
 قتصاديةكاإل جتماعيةاإل النكاحي مف المتجانسة كالمجتمعات الدكؿ بيف خاصة اإلقميمي التكامؿ أنماط مف

 مف لتكامميا كسيمة كأنجح أسرع يعتبر الدكؿ ليذه بالنسبة الفيدرالي الشكؿ أف بحيث الخ، ... كالسياسية
 لكاقع بالنظر التحقيؽ صعب الفيدرالي تحاداإل فإف الدكلي المستكل عمى أما المفتكحة، األخرل األشكاؿ
 1.الدكلي المجتمع
 بؿ ىك في الكاقع بمثابة تحادم ليس نظرية لمتكامؿ بالمعنى العممي الدقيؽ،اإل ككاضح أف المنيج     

 بما في ذلؾ  ختيار السياسات التي تطبقيا،إتحاد حقيؽ تكامؿ سياسي، تترؾ لدكلة اإلتستيدؼ ت ستراتيجيةإ
قتصادية التي قد تككف جانب منيا معينا بتضييؽ الفركؽ في مستكيات النمك بيف الدكؿ السياسات اإل

 ما طكر الكحدة أف إلىسكيسرا(  ايطاليا، ،ألمانيا) األكركبيةتحادية تشير التجارب اإل األعضاء في الكحدة،
ف إالدكؿ النامية ف أما قتصادية الكبرل في العالـ،عمى النمك في مكاجية القكل اإل أعظـك تماثؿ ىفييا 

ستفادة مف تعبئة مكاردىا الذاتية في اإلىك  إنما دكلة الكحدة كتعزيز قكتيا، إنشاءاليدؼ ليس مجرد 
  2قتصادية خارجية  متفكقة.إقكل  مكاجية
 النظرية التعاممية :الثاني المطمب
 الكثير مف عمى سيقضي األمر ىذا أف  "دكيتش كارؿ" مقدمتيـ كفي النظرية ىذه أصحاب رلػػي    

 مف خسائر عميو يترتب قد كما سيادتيا، فقدانيا عكاقب مف كتنفرىا الدكؿ حساسية تثير التي التعقيدات
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 تشجيع كتكثيؼ عمى يعمؿ تعاممي منيج إتباع يفضؿ عميو بناءا ك ، السابؽ في تحقيقو أمكف ما بفقداف
 مراحؿ أك مؤسسية معينة بأطر لتزاـإ دكف المعنية، الدكؿ في المختمفة جتماعيةاإل الفئات بيف المعامالت
 الشؤكف محددة تتكلى مؤسسية ىياكؿ عمى عتماداإل تفاديو المنيج ىذا في النظر يمفت كما محددة،
 إلدارة مف مؤسسات يمـز ما بإقامة مكتفيا التكامؿ كجو في عقبة إلى بذاتيا تتحكؿ أف خشية اإلقميمية
 1تكثيفيا. يجرم التي المعامالت شؤكف
 جماعة بأىمية جماعةال شعكر لتعميؽ ككسيمة كأىميتيا االتصاالت تعدد ىك الطرح ىذا أساس      

 معيا تتزايد تراكمية عممية التكاممية العممية كتعتبر، بينيما التبادلية ستجابةلإل ستعداداإل تكافر ما إذا أخرل
 تقميص إلى النياية في يؤدم نحك عمى البشر، بيف كالثقافية جتماعيةاإل قتصادية،اإل السياسية الركابط

لى بينيـ، فيما العالقات في العنؼ ستخداـإ حتماالتإ  مجتمع إلى سمميا تنقميـ كأدكات مؤسسات تكفير كا 
 :2شكميف أحد ،يأخذ دويتش كارل" المنيج ىذا دعاة أىـ رأم حسب الذم آمف
 ؛أكبر كياف في األعضاء الكحدات بمكجبو تندمج الذم :الموحد المجتمع 1-
 لبعض مؤسسات تنشئ كلكنيا القانكني ستقالليابا الحككمات فيو تحتفظ الذم :التعددي المجتمع 2-
 ؛التعاكف أكجو

 مف أنو أم كاحدة إلى نتماءباإل اإلحساس في بؿ المؤسسية األطر في ليست "Deutsch"فالعبرة حسب
 شرعية إضفاء الصعب مف يككف نتماءباإل كاإلحساس كالمعايير القيـ مف مشتركة مجمكعة تكافر دكف
 .التكامؿ مؤسسات عمى

 النظرية الوظيفية :الثالث المطمب
لى إيتفؽ أنصار ىذه النظرية مع ما نادت بو النظرية التعاممية  مف التدرج كبديؿ لمتحكؿ المباشر      

ف أحالة الكحدة السياسية، بدءا بالنكاحي األقؿ إثارة لمخالؼ الذم يسيؿ ظيكر ثمار التكامؿ فييا، عمى 
يسحب ذلؾ التنازؿ إلى مؤسسات إقميمية تنتقؿ إلييا شيئا فشيئا كظائؼ كانت تقكـ بيا حككمات الدكلة 

استكماؿ بناء  إلى جكانب أخرل، كنتقاؿ ة ترسيخ التكامؿ ذاتيا، كتقبؿ اإليؤدم ىذا إلى فكر  ،القطرية
 3المؤسسات اإلقميمية، إلى أف يتـ بناء مقكمات دكلة الكحدة.

 الوظيفية المقاربة: ولالفرع ال 

، نقطة  الحربيف بيف ظيرت التي الكظيفية المدرسة دعاة ميتراني ديفيد بإسيامات المقاربة ىذه ترتبط     
تعد قادرة عمى ف الدكلة القكمية كأىـ كحدة تنظيمية في البيئة الدكلية لـ أنطالؽ في ىذا التيار ىي اإل

نيا تكجد في رقعة جغرافية محدكدة بينما حاجيات أساسية لممجتمع، كمرد ذلؾ ىك تمبية الحاجيات األ
 حاالت كؿ تتضمف إذ ندماجلإل كمنفذ الكظيفية تعتبر ك ،كثر مف ذلؾ المجاؿألى إالمجتمع تمتد 
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 المستكييف عمى المشاركة الكحدات إلى الحككمية الكظائؼ تفكيض بعض يتـ حيث الجزئي، ندماجاإل
 في الكظائؼ ىذه أىمية عمى يتكقؼ الشامؿ ندماجاإل أف أم صناعة القرار، مف كاألدنى األعمى

 السمطة تكاجد مع كأستراليا بريطانيا بيف التاج تحادإ ذلؾ كمثاؿ لمكحدات المشاركة، المحمية السياسات
 ميتراني كيرل، الكظيفي ندماجاإل حاالت مف حالة كىك منيا كؿ تشريعات متمثمة في بمد كؿ في الفعمية

 شقيا في خاصة الحككمية لألعماؿ غير الكبيرة الزيادة إلى أدت الحككمية لألنظمة المتنامية التعقيدات أف
 في ساىمت إنما كحسب كطنيا الميرة المتخصصيف عمى الطمب تخمؽ لـ األعماؿ ىذه كمثؿ التقني

 التقنية المشاكؿ ىذه مثؿ نمك ألف التكامؿ، تحقيؽ مف يمكف مما الدكلي، المستكل عمى التقنية المشاكؿ
 ما ىناؾ الباحث ىذا نظرية كفي المجاالت التقنية، في الدكلي التعاكف تعدد في يساىـ كطنيا الصعبة
 1.األخرل المجاالت في إلى التعاكف التقني المجاؿ في التعاكف يؤدم حيث بالتشعب يعرؼ
ف التعاك  تطكر فأ يعني الذم ك "نتشاراإل مبدأ" عمى الدكلي لمتكامؿ و تحميم في ميتراني يعتمدك     

 تحقيؽ إلى بدكره يؤدم الذم األمر أخرل مجاالت في فتعاك  خمؽ إلى سيؤدم معيفمجاؿ   في الدكلي
 نقؿ إلى سيؤدم االقتصادم ومجال في خصكصا فالتعاك  فأ ذلؾ، العالمي السمـ ثـ مف ك الدكلي فالتعاك 
 .قتصاديةاإل ك الفنية المشكالت إلى الحادة السياسية القضايا مف ـتماىاإل
 :كى االتجاه ذاى عمى ومالحظت يمكف ما برزأ 

 لمصراعات المثير السياسي الجانب حساب عمى الفني ك قتصادماإل الجانب عمى التركيز. 
 ؛المشتركة الدكلية فالشؤك  ترعى دكلية منظمات إلنشاء الدعكة 
 النشاطات عف منفصميف ك متخصصيف فنييف   طرؼ مف المؤسسات ذهى تسيير ضركرة 

 ؛السياسية
 أسسكا ك األصمية لمكظيفية كجيت التي نتقاداتاإل ك األخطاء مف ستفادةاإلف آخرك  فمنظرك حاكلكا     
 التكامؿ مقكمات حكؿ  ليبحثكا الدكلي التكامؿ ـمفيك  عف بتعدكاإ حيث الجديدة بالكظيفية يسمى لما

 .اإلقميمي
 :الجديدة الوظيفية: الفرع الثاني

 .الجديدة الكظيفية بأبي يعرؼ أصبح ميتراني الكظيفية األفكار بنقد بدأ كقد، ىاس رنستأ منظرييا أىـ    

 فييا بما الفنية فكرة نقد مف نطمؽإ ميتراني كاألمكر السياسية األمكر بيف الفصؿ بإمكانية 1964 في
 رجؿ بيف أك الفنية، كاألمكر السياسية األمكر بيف التفرقة أف" شييرة عبارة في أكد حيث قتصاديةاإل

 سياسي لقرار نتيجة كذلؾ تصبح ما عادة الفنية األمكر ألف قائمة، غير مسألة ىي الفني كالخبير السياسة
 .سابؽ

تستمد بعض عناصرىا مف  -قتصادمكمنيج لمتكامؿ اإل-لكظيفة الجديدةف اأنو مف الكاضح أكما      
ف أعمى مستكل السياسات الدنيا، لكف دكف  أف التكامؿ يبدأعتبار إالمدرسة التقميدية حيث تؤكد عمى 

                                                                                                                                                              
1

في العمـك االقتصادية، جامعة محمد  ريماجست أطركحة ،زمة المالية الراىنةقميمية الجديدة في ظل ال قتصادية اإلواقع التكتالت اإلسكينة حمالكم،  
 .24،ص2012خيضر،بسكرة،
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يتمثؿ ك  ،مر الذم تطرحو المدرسة التقميديةياسية بمعنى خبراء كفنييف كىك األذلؾ قيادات غير سيتكلى 
ف تتعاطى معيا بفعالية امحكر الكظيفة الجديدة في تخمي الدكؿ عف سمطاتيا في المياديف التي ال يمكف 

نشاء إقتصادية، كيككف تجسيد ذلؾ عف طريؽ كالتي بطبيعة الحاؿ المجاالت اإل نفراديةإكبر بصفة أ
 . قميمية تختص بشؤكف ىذه المجاالتإمؤسسات 

 الذم األمر تعقيدا، أكثر مجاالت إلى نتقاؿاإل إلى منيا كؿ إنجاز يدفع المراحؿ متعددة عممية فالتكامؿ  
 نيائيا شكال الجديدة الكظيفية تقدـ كال ، سياسية ختياراتإ إجراء قدرة ليا بسمطة تعزيزه ضركرة يقتضي
 إنشاء أىمية عمى تؤكد الكقت نفس في كلكنيا مستمرة، عممية أنيا عمى إلييا تنظر ألنيا ، التكامؿ لعممية

 التكاممية التجربة لتفسير النظرية ىذه تستخدـ ما ككثيرا العممية، نجاح مؤشرات كأحد لمتكامؿ مؤسسات
 1 .الجديدة الكظيفية منظرم مف الكثير بيا تأثر التي األكركبية

 المحدثة النظرية ىذه جمعت كقد تخذت كجيا جديدا بعد الحرب العالمية الثانية،إلكف ىذه النظرية      
 دكيتش ككارؿ ، (Amitai Etzioni)ايتزيكني أميتام   ،(Ernst Hass)ىاس رنستأ مف كؿ إسيامات 

(Karl Deutsch) 2 :المسيرة التكاممية تغذية عمى تساعد التي األسس مف عدد تكفر عمى أكدكا الذيف 
 المعنية،  الدكؿ في جتماعيةاإل الفئات تتبناىا التي القيـ منظكمة بيف تقرب مشتركة ثقافة تكفر

 نادل كما العالمي عمى النطاؽ التكامؿ مف بدال اإلقميمي الجيكم التكامؿ مفيكـ عمى عتمادباإل
 ، القدامى الكظيفيكف بو
 في مكانة تحتؿ التي الحيكية المجاالت في كالشركع كافية، قتصاديةإ مكارد تخصيص كجكب 

 ؛رفاىية المجتمع كتحقيؽ المشترؾ العمؿ إنجاز أجؿ مف كىذا المتكاممة الدكؿ قتصادياتإ
 المؤسسي البعدف ،العممية ىذه في السياسية كاألحزاب كالنخب المصالح جماعات إقحاـ كجكب 

 مراحؿ كضع أىميا مف بإضافات جاء الذم المنيج ىذا في مكقعا محكريا يشغؿ الكطني فكؽ
 ؛إقميمية لحككمة كنكاة تعتبر التي اإلقميمية إلى المؤسسة السمطة فييا تنتقؿ

 تحاد الجمركي""اإل  قتصادي: نظرية التكامل اإلالرابع المطمب
  قتصادم، بكصفيا:سي لمنظرية التقميدية لمتكامؿ اإلساتشكؿ نظرية اإلتحاد الجمركي المضمكف األ   

قتصادية بيف الدكؿ التي تجعؿ منيا كيانا ما فكؽ ركي لمتكتالت اإلتحاد الجمالكحدة األساسية اإل تدرس
ك عمى المستكل الدكلي، كىي في ىذا تختمؼ جكىريا عف أكطني متميزا سكاء عمى المستكل الكطني 

ف تتسع لتشمؿ أم عدد مف الدكؿ، كربما العالـ كمو، حسب ترتيبات أمنطقة التجارة الحرة التي يمكف 
 بؿ.منظمة التجارة العالمية، في المستق

طار لتحميؿ التكامؿ اإللية السكؽ الرأسمالية قاعدة ك آتعتمد ك  شارة إك المدخؿ التجارم دكف أقتصادم ا 
 نمائي.إلى العامؿ اإلك ألى دكر الدكلة إتذكر سكاء 
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حد تطكرات البارزة في أقتصادية أصبحت التكتالت اإلف ماـ بنظرية اإلتحاد الجمركي بعدأتكتركز اإلى   
أراء عديدة بخصكص اإلتحادات ف ىناؾ أالعالقات الدكلية عقب الحرب العالمية الثانية، فعمى الرغـ مف 

كلى إلنشائيا في القرف السادس عشر، حيث تناكلت جكانب منيا كتابات البعض الجمركية منذ البدايات األ
أف التحميالت النظرية ال إ،20كؿ مف القرف نكمكت كيكؿ النصؼ األ19مثؿ اكجستف ككرنك في القرف 

ط عف تحادات الجمركية تركزت في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، فأكؿ تحميؿ نظرم متراببصدد اإل
تحاد الجمركي ظير في كقت كاحد، في كتابات جاككب فاينر كمكريس بام القضايا التي يشمؿ عمييا اإل

أبعادىا بعد خذ تأ بدأتتحاد الجمركي الصياغة النظرية لإل فأجماعا عمى إلكف ىناؾ  ،كىربرت جيرش
تحاد الجمركي كبعد جاككب بام قاـ كؿ مف صدكر دراسة اإلقتصاد األمريكي المعركؼ فاينر قضية اإل

 1جيمس ميد كريشارد ليسي ككمفف النكاستر كغيرىـ بتطكير ىذه النظرية.
 2بدراسة وتحميل القضايا التالية:تحاد الجمركي دارت معظـ مناقشة النظرية إطار نظرية اإلكفي 
 ؛قتصادمية لمراحؿ كدرجات سمـ التكامؿ اإلستاتيكقتصادية اإلاإل اآلثار 
 قتصادم اإلقميمي.لمراحؿ كدرجات سمـ التكامؿ اإل الديناميكيةقتصادية اإل اآلثار 
  قتصادية لمدكؿ األعضاءإ-السياسات الماكركختفاء الصفة لنمط إالمشكالت المنبثقة عف ،

كبصفة خاصة تمؾ المتعمقة بالسياسات النقدية كالمالية  ختالفات القكمية بينيا،كؽ كاإلكذكباف الفر 
 ؛ستثمار كالصرؼ األجنبيسة التجارة الخارجية، كسياسات اإلكسيا

 ية لمدكؿ األعضاء داخؿ قتصادإ-دراسة اإلمكانيات المتاحة لتكحيد أك تنسيؽ السياسات الماكرك
 نتقالية.إالمنطقة التكاممية، كلك عمى مراحؿ كلفترات زمنية 

 قتصادم قتصادم المكجب عمى نمك اإلية الكمية لدرجات سمـ التكامؿ اإلقتصادتحميؿ اآلثار اإل
 لمدكؿ األعضاء في المنطقة التكاممية.

 

ظيرت نظرية   ،تبمغو نظرية أخرلىتماـ كاسػع كبشكؿ لـ إب  تحػاد الجمركيحظيت نظريػة اإل  

قتصادم كتطبيؽ لنظرية التجارة الدكلية كالتي أصبحت فيما بعد نظرية لمتكامؿ اإلتحاد الجمركي كالتي اإل
ختالؼ النفقات إإف قياـ التجارة الدكلية عمى أساس  ريكاردك فقد أكضح    ،تقكـ عمى مبدأ المزايا النسبية

ستخداـ المكارد بكفاءة إسيؤدم إلى  قتصادية،ممة كسيادة مبدأ الحرية اإلة الكافتراض المنافسإالنسبية كب

تحاد الجمركي تحت اه العالـ ككؿ ،  تندرج نظرية اإلقصكل كينعكس بالتالي في زيادة رفاىية الدكؿ كرف

ز الجغرافي عمى تفضيالت كبشكؿ خاص تتعمؽ بالشؽ الذم يتناكؿ أثر التميي،  النظرية العامة لمتعريفة

 لتجارة.ا
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 كالحديثة التقميدية المقاربات ىذه بيف الجمع إلى تحتاج التكاممية لمعممية دراسة أم أف يظير ىنا مف    
 قتصادية،اإل السياسية، األبعاد بيف الفصؿ صعكبة يبيف كاف، أينما التكاممية العممية كاقع أف ذلؾ منيا،
 .كالثقافية جتماعيةاإل
  قميميةاإلقتصادية اإل : نماذج التكتالتلثالثا بحثالم

قتصادية منيا بصفة خاصة في اآلكنة األخيرة ىك تنامي ية بصفة عامة، كاإلإف ما يميز العالقات الدكل    
قتصادية، كالظاىرة الكاضحة التي فرضت كظكاىر كثيرة مست كؿ المجاالت اإلتطكرات عديدة كمتالحقة، 

قتصادية المعاصرة ىي تمؾ المتعمقة بالتكجو البارز بحؽ ظاىرة مف ظكاىر التحكالت اإل كجكدىا، كتعتبر
سكاء في إطار ثنائي أك شبو إقميمي أك إقميمي، أك تجمعات ال تكتسب قتصادية إنشاء التكتالت اإل نحك

نما تجمع بيف مجمكعة مف الدكؿ ذات التفكير المتشابو عبر نطاؽ جغرافي  صفة اإلقميمية المباشرة، كا 
تنامي التكجو نحك تشكيؿ تكتالت إقميمية تجمع بيف دكؿ ذات مستكيات  مع متسع تحده المحيطات،

كيعكد إنشاء ىذه التكتالت إلى مجمكعة مف  ،تنمكية مختمفة كىي التي تضـ دكؿ متقدمة ك أخرل نامية
نضماـ ة أك نامية إلى تككيف تكتؿ أك اإلالعكامؿ تدفع بدكلة ما أك مجمكعة مف الدكؿ سكاء كانت متقدم

، كعمكما ؿ قائـ بالفعؿ قصد تحقيؽ أىداؼ مرتبطة أساسا باألمف، التنمية كالمصمحة المشتركةإلى تكت
حيث  قميمية كالدكلية، مفتعقدىا كتزايد كتعدد المشكالت اإلقتصادية كتنكعيا ك فرضت المشكالت اإل

قد بمغ حدا ال يسمح ، دارية، كمف حيث المسافات ف اإلقتصادية كالثقافية كاإلختالؼ  كالتعقيد في الشؤك اإل
لية عامة مشتركة، كؿ ىذه المشاكؿ في مسؤك ىتماـ بالعمؿ المشترؾ الذم يتناكؿ إال اإلكال يستقيـ معو 

قتصادية في كؿ قارت أكجدت العديد مف التجمعات اإلقتصادية آخر فإف كحدة المصالح اإلكفي تعبير 
 العالـ.

 قتصادية الدكليةالمتغيرات البارزة في الحياة اإل اإلقميمية مفقتصادية كقد أصبحت ظاىرة التكتالت اإل    
قتصادية ف أبرز كأىـ فعاليات العالقات اإلقتصادم بيف الدكؿ متجاه نحك التكتؿ اإلالمعاصرة، كيعتبر اإل

الدكلية كأكثرىا تأثيرا، كتتجمى ىذه األىمية بالنظر إلى كؿ مف الدكؿ المشكمة ليذه التكتالت كحجـ 
مبادالتيا التجارية، كما يترتب عف ذلؾ في العالقات بيف الدكؿ المشكمة أك األعضاء في التكتؿ كبيف 

  الدكؿ األخرل.

 جنوب "النافتا"-شمال  قتصاديةتالت اإلالتك نموذجاالول:  مطمبال

قتصادية بيف دكؿ األمريكيتيف ذات طبيعة خاصة، فالكاليات المتحدة االمريكية دكلة العالقات اإلف إ    
قتصادية كسياسية داخؿ ىذه الدكؿ، كالشركات العمالقة التابعة ليا تحدد ىذه العالقات، بؿ إذات ىيمنة 

ف أفي  عطت الكاليات المتحدة االمريكية لنفسيا الحؽأف ىناؾ "قانكف مكنكر"، كىك قانكف بمكجبو  أ
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تفاقية التجارة إتعد خطكة تأسيس في حيف  1،عتبارات تراىادكلة مف الدكؿ امريكا الجنكبية إلية أتتدخؿ في 
قتصادم لمكاليات، حيث أعمف الرئيس األمريكي مكنرك عاـ إمنطقة نفكذ  NAFTA الحرة ألمريكا الشمالية

اليكـ مف النفكذ السياسي إلى  منطقة نفكذ لمكاليات المتحدة، فتحكؿ المبدأ فاألمريكيتيأف  1823
 2قتصادم. اإل

  والمكسيك تفاقية التجارة الحرة بين كندا والواليات المتحدةإ :ولالفرع ال 

ثنيف مف البمداف كالصناعية إكىي تتألؼ مف  ،النافتا ىي كتمة تجارية ثالثية في أمريكا الشمالية     
كمف أكبر تجارة في العالـ كتمة كفقا  ،الكبرل الكاليات المتحدة ككندا، كالمكسيؾ، كىي البمداف النامية

.. الخطكات األكلى نحك نافتا الرئيس ركنالد ريغاف الكاليات المتحدة 2010لبيانات صندكؽ النقد الدكلي 
ككاف ، ة منطقة التجارة الحرة ألمريكاقترح الشماليإالذم كاف مف أشد المؤمنيف في األسكاؽ الحرة كأكؿ مف 

السبب كراء نافتا أف فتح القارة إلى التجارة الحرة مف شأنو أف يزيد الرخاء لجميع البمداف مف خالؿ منحيـ 
ككاف اليدؼ ىك تعزيز  ،ستيالؾسمع كالخدمات لإلإمكانية الكصكؿ إلى سكؽ أكسع كخيار أكسع مف ال

كافقت جميع الدكؿ الثالث  ،كاؿ عبر الحدكد الكطنية الثالثة بمدافحركة البضائع كالخدمات كرؤكس األم
 3."إلعطاء كؿ كضع آخر "الدكلة األكثر رعاية

خذت أبظيكر في عيد الرئيس جكرج بكش االب الذم تميز  بالرككد االقتصادم -بدأت فكرة النافتا   
فكجدت  ،نتعاشإلى حالة اإلقتصادم حث عف حؿ لمخركج مف حالة رككد اإلالكاليات المتحدة االمريكية تب

لدينمك الذم يحرؾ عممية النمك اإلقتصادم كزيادة عتبارىا ايكمف في تشجيع التجارة الدكلية بإف الحؿ أ
نعاش اإلستثمار كانخفاض معدؿ البطالة ك اإل كعميو فقد فكرت الكاليات المتحدة في  خرل،أقتصاد مرة ا 
 4ف كندا كالمكسيؾ.نشاء اتفاقية لمتجارة الحرة بينيا كبيإ

ىتماـ الرأم العاـ في الدكؿ الثالث كخصكصان داخؿ أمريكا مما حدا إتفاقية بستأثرت ىذه اإلإقد ك     
مة "التاريخي" عمى ىذه تفاقية بشدة مف إطالقو كمكىك المؤيد ليذه اإل بؿ كمنتكف بالرئيس األمريكي

 ،قتصاد المحميالحرة بدالن مف التفكؽ كحماية اإلتجاىان أمريكيان نحك المنافسة إعتبار أنو يمثؿ إتفاقية باإل

                                                                                                                                                              
 .43،صمرجع سبق ذكرهرفعت السيد العكضى، اسماعيؿ  عمي بسيكني،  1
 جريدة العرب االقتصاديةقتصادية ، اإل قتصادي في العالم الجديد..ىل يجذب المصرفية اإلسالميةإأكبر تكتل «: نافتا أحمد البرصاف، 2

 .1،ص 2011مارس ،6350كالدكلية،الرياض،العدد
3
Animesh Singh , A Brief Analysis of the Impact of NAFTA on the United States and Mexico, Peter‟s College, 

15November2011, Without publication year ,p2. 
  .436،ص2007دار الميسرة،عماف، "،االقتصاد الدولي "نظريات وسياساتعمي عبد الفتاح ابكشرارة،  4



  انتكتالخ اإللتظادٌح اإللهًٍٍح وػثش اإللهًٍٍح "يفاهٍى وًَارج"                    انفظم انثاًَ

110 
 

في  التسمسؿ الزمني لألحداث أكبد عمنت الدكؿ الثالث عزميا الدخكؿ ترتيبات منطقة التجارة الحرة ،أ
  1:يمي

 الحرة تفاقية لمتجارةإ: كندا، الكاليات المتحدة، كالمكسيؾ تتفؽ عمى أف تنتيج 1990يكنيك  10 -
 ؛: مفاكضات نافتا تبدأ1991فبراير  5 -
 .: تكقيع اتفاقية النافتا مف قبؿ قادة مف كندا كالكاليات المتحدة، كالمكسيؾ1992ديسمبر  17 -
 ؛تفاقات جانبية إضافية عف العمؿ كالبيئة كالتفاكضإ: 1993أغسطس  -
 ؛: نافتا يدخؿ حيز التنفيذ1994يناير  1 -

 تكتؿ النافتا:الخريطة المكالية تمثؿ مكقع 

 
 :  خريطة التكتل االقتصادي النافتا(2-4)رقم الشكل

 
Source:https://ar.wikipedia.org/wiki,01/01/2016. 

2كـ  21578137تبمغ مساحة  التكتؿ النافتا   
 .2013سنة نسمة 471964016بمغ عدد سكانو ف يح في، 

 تكتل النافتا ومؤشرات مقومات :الفرع الثاني

تريميكنات دكالر عند  7قتصاد يقارب إأكبر منطقة تجارة حرة في العالـ تقريبا بحجـ  النافتا مثؿي     
 670مميكف نسمة، كما يتجاكز الناتج المحمي اإلجمالي  360النشأة، كعدد منتجيف كمستيمكيف يناىز 

اإلمكانات التي تتمتع بيا ، ناىيؾ عف 1991مميار دكالر عاـ  1017مميار دكالر، كحجـ التجارة الخارجية 
الكاليات المتحدة األمريكية مف مستكيات تكنكلكجية كصناعات متقدمة كثركات طبيعية كقدرات مالية 

ذا تفحصنا أىداؼ ىذا اإل ،ىائمة تحاد األكركبي، فيي بعد دىا ال تختمؼ كثيران عف أىداؼ اإلتحاد نجكا 

                                                                                                                                                              
1 http://www.naftanow.org/about/default_en.asp,consulte le:,01/01/2016. 

http://www.naftanow.org/about/default_en.asp,consulte
http://www.naftanow.org/about/default_en.asp,consulte
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قتصادية التنافسية مع التكتالت اإلا لتعزيز القدرة قتصاد قكم لمدكؿ األعضاء تعطي كؿ أكلكياتيإتحقيؽ 
 1.تحاد األكركبيعمى المستكل العالمي كبالخصكص اإلاألخرل الصاعدة 

 ثالثة مف أكثر الشمالية ألمريكا الحرة التجارة تفاؽإ في شركائيا مع األمريكية التجارة تضاعفت كقد   
 التجارة نمت 1993 عاـ كمنذ ،العالـ بقية مع التجارة مف أسرع زيادة لدييا ،تفاؽاإل نفاذ بدء منذ أضعاؼ

 بيف الثالثية التجارة 2011 عاـ في ،نافتا غير البمداف مع أك كندا مع التجارة مف أسرع المكسيؾ مع
 جاءت بينما  الرائدة السكؽ كندا كانت  2016 عاـ فيك  ،دكالر تريميكف عتبة إلىكصمت  نافتا شركاء

 عاـ في صادرات الكاليات المتحدة االمريكية  إجمالي مف ٪34كتحتؿ البمديف  ،الثانية المرتبة في المكسيؾ
 مف٪ 26 البمداف فشكالكما ي التكالي، عمى ةكالثالث ةالثانيالمرتبة  كالمكسيؾ كندا الكاردات، ماأ ،2016
 .2 2016في عاـ   المتحدة الكاليات كاردات

 3طار التكتؿ كتضـ:إساليب عدة لتحرير التجارة في أتفاقية النافتا إ تتبعإ

  يا تدرج عمى مدل فترة زمنية متفؽ عميك بالأ زالتيا دفعة كاحدة،إبالنسبة لمتعريفة الجمركية: تتـ
 ؛عاما 15لىإلمسمع 

 ستثمار، حيث يتمتع المستثمركف مف الدكؿ الثالث بنفس المعاممة.إزالة القيكد المفركضة عمى اإل 
 في الخدمات كمنح المعاممة متساكية لمكردم الخدمات كالمتخصصيف مف الدكؿ  تحرم تجارة

 ؛الثالث، كتسييؿ منح التراخيص عمؿ المتخصصيف
  دبي كتسجيالت كبرامج إنتاج األحماية حقكؽ الممكية الفكرية بما في ذلؾ حماية

    ؛الكمبيكتر....الخ
تجارة بيف الكاليات المتحدة لىـ مؤشرات انتطرؽ ألسكؼ :  عضاء دول النافتاأبين السمع  التجارة -والأ

 :مريكية ك كندا كبيف الكاليات المتحدة االمريكية كالمكسيؾاأل

 في الضعؼ مف أكثر كندا مع األمريكية لتجارةابمغت  كندا: مريكية وبين الواليات المتحدة الالتجارة -ا
 بميكف 362.2 إلى دكالر بميكف 166.5 مف 1999-1989 نافتا/  الحرة التجارة تفاقيةإ مف األكؿ العقد
 دكالر بميكف 312.1 إلى 1993في دكالر بميكف 100.2 مف كندا إلى األمريكية الصادرات كارتفعت ،دكالر
 المتحدة الكاليات كارداتكارتفعت  ،2016 عاـ في دكالر بميكف 266.8 إلى انخفضت ثـ ،2014 عاـ في
 نخفضتإ ثـ ،2014 عاـ في دكالر بميكف 349.3 إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 110.9 مف كندا مف
 مجمكع بمغ ،2001 عاـ في الرككد فترة خالؿ ىبطت أف كبعد ،2016 عاـ في دكالر بميكف  278.1إلى

                                                                                                                                                              
 .73،ص، مرجع سبق ذكرهاسامة المجدكب 1

2 M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free Trade Agreement 

(NAFTA), Congressional Research Service, United States of America, May 24, 2017,p 11.  
 .74،مرجع سبق ذكرهاسامة المجدكب،  3
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 في لمماؿ ضحية تقع أنيا إال ،2008 عاـ في دكالر بميكف 600.6 بمغ جديدا قياسيا رقما كندا مع التجارة
 كندا مع تجاريا عجزا المتحدة الكاليات كاجيت كقد ،دكالر بميكف 430.9 إلى نخفضإ عندما 2009 عاـ
 1989 عاـ في دكالر بميكف 9.9 مف الشمالية، ألمريكا الحرة التجارة منطقة/  الحرة التجارة اتفاقية عيد منذ
 ،2016 عاـ فيك  ،2009 عاـ رككد ؿخال تراجعت حيث قبؿ مف ،2008 عاـ في دكالر بميكف 78.3 إلى

 (3- 2 ( الجدول نظرأ .دكالر بميكف 11.2مف مزيد إلى كندا مع التجارم العجز انخفض

 2016-1993كندا : تجارة السمع الواليات المتحدة مع (3- 2 (رقم الجدول

 الوحدة: بميون دوالر                                                                           

 كندا 
 الميزان التجاري الواردات الصادرات

2660 23301 22200 -2305 

2661 22101 20501 -2103 

2662 20400 21101 -2402 

2663 20100 22206 -0204 

2664 22205 23400 -2202 

2665 22303 24000 -2304 

2666 23303 26504 -0004 

0333 24506 00305 -2206 

0332 23001 02300 -2005 

0330 23306 03602 -1500 

0330 23606 00203 -2204 

0331 25606 02301 -3302 

0332 02206 06301 -4502 

0333 00304 03001 -4205 

0334 01506 02402 -3500 

0335 03202 00602 -4500 

0336 03104 00300 -0203 

0323 01600 04403 -0501 

0322 05200 02200 -0103 

0320 06004 00100 -0203 

0320 03305 00002 -0204 

0321 02005 01600 -0302 

0322 05303 06300 -2202 

0323 03305 04502 -2200 
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Source:M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, United States of America, 

May 24, 2017,p34. 

 لممكسيؾ الرئيسي الشريؾ المتحدة الكالياتتعتبر  المكسيك: و بين الواليات المتحدة االمريكية التجارة-ب
 ألمريكا الحرة التجارة تفاؽإ منذ بسرعة المكسيؾ إلى األمريكية الصادرات ازدادت ، السمع تجارة في

 بزيادة ،2016 عاـ في دكالر بميكف 231 إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 41.6 مف ارتفعت حيث الشمالية،
 إلى 1993 عاـ في دكالربميكف  39.9 مف المكسيؾ مف المتحدة الكاليات كاردات رتفعتا  ك  ،٪455 قدرىا

 فائض مف المكسيؾ مع التجارم الميزافتراجع  ،٪637 قدرىا بزيادة ،2016 عاـ في دكالر بميكف 294.2
 الحيف، ذلؾ كمنذ، 2007 عاـ في دكالر بميكف 74.8 قدره عجز إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 1.7 قدره
 (4- 2 ( الجدول انظر .2016 عاـ في دكالر بميكف 63.2 إلى المكسيؾ مع التجارم العجز نخفضإ

حيث بمغت نسبة نمك في  2016 -2012 الفترة خالؿ المكسيؾ في قتصادماإل النمك كتيرة تتسارعف    
عف تمؾ المسجمة  % 1.4كذلؾ بنسبة تزيد ب  %2.5الناتج المحمي االجمالي السنكم معدال متكسطا بمغ 

 ،دكالر 10000جمالي نحك المحمي اإل، في حيف بمغ نصيب الفرد مف الناتج 2007-2011خالؿ الفترة 
 1.سنكيا %4ك % 2بقاء عمى التضخـ تحت السيطرة ضمف نطاؽ يتراكح بيف كاستطاعت المكسيؾ اإل
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 2016-1993المكسيك  : تجارة السمع الواليات المتحدة مع(4- 2 (رقم الجدول

 الوحدة: بميون دوالر                                                                           

 المكسيك 
 الميزان التجاري الواردات الصادرات

2660 1203 0606 204 

2661 2305 1602 200 

2662 1300 3002 -2205 

2663 2305 4100 -2402 

2664 4201 5206 -2102 

2665 4505 6103 -2206 

2666 5306 23604 -0005 

0333 22200 20206 -0103 

0332 23200 20200 -0303 

0330 6402 20103 -0402 

0330 6401 20502 -1303 

0331 22304 22206 -1200 

0332 20300 24302 -1606 

0333 20004 26500 -3102 

0334 20206 02304 -4105 

0335 22200 02206 -3104 

0336 20506 24304 -1405 

0323 23004 00303 -3300 

0322 26500 03006 -3103 

0320 02206 04403 -3204 

0320 00303 05303 -2103 

0321 01300 06204 -2201 

0322 00204 06301 -3304 

0323 00203 06100 -3000 

Source:M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, United States of America, 

May 24, 2017,p34. 

تجارة بيف الكاليات المتحدة لىـ مؤشرات اسكؼ نتطرؽ أل :عضاء دول النافتاأتجارة الخدمات بين -ثانيا
 :مريكية كالمكسيؾك كندا كبيف الكاليات المتحدة األمريكية األ

 بسرعة كندا إلى األمريكية الصادرات زدادتإ: مريكية وكنداالخدمات بين الواليات المتحدة التجارة -ا
 56.4 إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 17.0 مف رتفعتإ حيث الشمالية، ألمريكا الحرة التجارة تفاؽإ منذ

 عاـ في دكالر بميكف 9.1 مف كندا مف المتحدة الكاليات كاردات رتفعتا  ك  ،2015 عاـ في دكالر بميكف
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 قدره فائض مف المكسيؾ مع التجارم الميزاف تضاعؼ  ، 2015 عاـ في دكالر بميكف 19.0 إلى 1993
 (5- 2 ( الجدول انظر .2015 عاـ في دكالر بميكف 27.4 قدره فائض إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف7.9

 2015-1993كندا : تجارة الخدمات الواليات المتحدة مع (5- 2 (رقم الجدول

 الوحدة: بميون دوالر                                                                                   

 كندا 

 الميزان التجاري الواردات الصادرات

1993 17.0 9.1 7.9 
1994 17.2 9.9 7.3 
1995 17.9 11.0 6.9 
1996 19.5 12.4 7.1 
1997 20.5 13.7 6.8 
1998 19.4 15.0 4.4 
1999 22.9 16.6 6.3 
2000 24.8 18.2 6.6 
2001 24.7 17.8 6.9 
2002 25.2 18.4 6.8 
2003 27.6 20.0 7.6 
2004 29.5 21.2 8.3 
2005 32.8 22.6 10.2 
2006 37.9 23.9 14.0 
2007 42.7 25.7 17.0 
2008 45.4 26.0 19.4 
2009 43.5 23.7 19.8 
2010 53.1 27.4 25.7 
2011 58.3 30.5 27.8 
2012 61.9 31.1 30.8 
2013 62.9 30.8 32.1 
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2014 62.0 30.3 31.7 
2015 56.4 29.0 27.4 

Source:M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, United States of America, 

May 24, 2017,p35. 

 المتحدة الكاليات لدل كاف الخدمات، في :مريكية والمكسيكالخدمات بين الواليات المتحدة التجارة -ب
 الخاصة الخدمات صادرات زادت، المكسيؾ مع التجارة في 2016 عاـ في دكالر بميكف 9.6 قدره فائض
 كارتفعت، 2015 عاـ في دكالر بميكف 31.5 إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 10.4 مف المكسيؾ إلى

بميكف  21.9 إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 7.4 مف المكسيؾ مف األمريكية الخاصة الخدمات كاردات
 (6- 2 ( الجدول انظر. 2015 في دكالر

 2015-1993 المكسيك: تجارة الخدمات الواليات المتحدة مع (6- 2 (رقم  الجدول

 الوحدة: بميون دوالر                                                                                   

 المكسيك 

 الميزان التجاري الواردات الصادرات

1993 10.4 7.4 3.0 
1994 11.3 7.9 3.4 
1995 8.7 8.9 0.8 
1996 9.4 9.9 0.5 
1997 10.8 9.8 0.9 
1998 11.7 9.7 1.9 
1999 14.2 11.2 4.5 
2000 15.8 10.9 4.6 
2001 16.7 12.3 5.8 
2002 17.9 12.5 5.6 
2003 18.5 13.9 6.0 
2004 19.5 14.9 5.6 
2005 22.5 15.3 8.1 
2006 23.8 15.9 8.9 
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2007 25.0 14.0 9.7 
2008 26.2 14.0 10.3 
2009 22.9 14.0 8.9 
2010 24.6 14.0 10.6 
2011 26.4 14.7 11.7 
2012 28.2 15.4 12.8 
2013 29.9 17.3 12.6 
2014 30.2 19.9 10.3 
2015 31.5 21.9 9.6 

Source:M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, United States of America, 

May 24, 2017,p35. 

بيف  جنبياإلستثمار األىـ مؤشرات سكؼ نتطرؽ أل :عضاء دول الناقتاأبين  جنبيال ستثماراإل-ثالثا
 :مريكية كالمكسيؾك كندا كبيف الكاليات المتحدة األمريكية الكاليات المتحدة األ

 ، كندا في مستثمر أكبر ىي المتحدة الكالياتتعتبر  :بين الواليات المتحدة وكندا جنبيال ستثماراإل-ا
 عاـ في دكالر ميكفب 352.9 كندا في المباشر األجنبي ستثماراإل مف الكاليات المتحدة مخزكف بمغ فقد

 إجمالي مف ٪49.4 األمريكي ستثماراإل كيمثؿ،  1993 عاـ في دكالر بميكف 69.9 كاف  أف بعد ،2015
 ستثماراإل تدفقات متكسط كبمغ ،العالمييف المستثمريف مف كندا في المباشر األجنبي ستثماراإل مخزكف
 نخفضا  ك  الحرة، التجارة تفاقيةإل السابقة الخمس السنكات في دكالر بميكف 3.28 كندا إلى المباشر األجنبي
 ذلؾ كيعزل الحرة، التجارة تفاقيةإ مف األكلى الست السنكات في دكالر بميكف 1.7 متكسط  إلى بالفعؿ
 الكاليات تدفقات أف غير ،كندا في المتحدة لمكاليات المممككةالمصانع  فركع ستثماراتإ سحب إلى أساسا
 مف العشر السنكات خالؿ المتكسط في دكالر بميكف 20.1 إلى ممحكظ بشكؿ زادت قد كندا إلى المتحدة
 مف النقيض عمى الكندم، اإلجمالي المحمي الناتج قيمة مف ٪22 حاليا يعادؿ ما أم 2015 إلى 2005

 الكاليات إلى الكندية المباشر األجنبي ستثماراإل تدفقات متكسط كبمغ ، الحرة التجارة تفاقيةإ بداية في 1٪
 بميكف 1.8 قدره سنكم كمتكسط الحرة، التجارة تفاقيةإ قبؿ سنكات خمس في دكالر بميكف 2.3 سنكيا المتحدة
 بالييف 9.9 قدره سنكم متكسط إلى األخيرة اآلكنة في كلكف الحرة، التجارة تفاقيةإ سنكات خالؿ دكالر
 (7- 2 ( الجدول انظر.2015 عاـ حتى العشر السنكات في دكالر

 معاديا أك خكفا عتبارهإ يمكف منظكر مف الكندييف، بيف المباشر األجنبي ستثماراإل نظر كجية تير تغ   
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 جديدة كتقنيات كظائؼ، إلدراج ترحيبا أكثر كسيمة إلى الكندم، قتصاداإل عمى األجنبية لمسيطرة ككسيمة
 .المباشر األجنبي ستثماراإل عف ناجمة

 2015-1993الواليات المتحدة وكنداستثمار االجنبي بين : اإل(7- 2 (رقم الجدول

 الوحدة: بميون دوالر                                                                                                 

 
 

 جنبي لمواليات المتحدة في اإلستثمار ال جنبي لكندا في الواليات المتحدةاإلستثمار ال
 كندا

1993 40.373 69.922 
1994 41.219 74.221 
1995 45.618 83.498 
1996 54.836 89.592 
1997 65.175 96.626 
1998 72.696 98.200 
1999 90.559 119.590 
2000 114.309 132.472 
2001 92.420 152.601 
2002 92.529 166.473 
2003 95.707 187.953 
2004 125.276 214.931 
2005 165.667 231.836 
2006 165.28 205.134 
2007 201.924 250.642 
2008 168.746 246.483 
2009 188.943 274.807 
2010 192.463 295.206 
2011 205.225 330.041 
2012 214.314 366.709 
2013 222.989 370.259 
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2014 257.142 358.452 
2015 268.972 352.928 

Source:M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, United States of America,24 

May, 2017,p37. 

 يتجزأ ال جزءا المباشر األجنبي ستثماراإل ككاف :بين الواليات المتحدة والمكسيك االجنبي ستثماراإل-ب
 الكاليات ،نافتا بعد كخاصة عديدة، لسنكات كالمكسيؾ المتحدة كالكاليات بيف قتصاديةاإل العالقة مف

 األجنبي ستثماراإل قيمة كارتفعت ،المكسيؾ في المباشر األجنبي ستثمارإلل مصدر أكبر ىي المتحدة
 في ديناردكالر  بميكف 104.4 إلى 1993 عاـ في دكالر بميكف 15.2 مف المكسيؾ في األمريكي المباشر

 األجنبي ستثماراإل تدفقات تأثر كقد ،2015 عاـ في رالدك  بميكف 92.8 إلى نخفضتإ ثـ، 2012 عاـ
 كبطء التسعينات، أكاخر خالؿ قتصادماإل كالتكسع أعمى نمك مع السنيف، مر عمى أخرل بعكامؿ المباشر
 . 2008 لعاـ العالمية المالية األزمة عف الناجـ قتصادماإل التباطؤ بسبب األخيرة، السنكات في النمك
 (8- 2 ( الجدول انظر

 2015-1993 الواليات المتحدة والمكسيك بينجنبي الستثمار : اإل(8- 2 (رقم الجدول

 دوالر بميونالوحدة:                                                                                                  

 
 ستثمار االجنبي لممكسيك في الواليات اإل 

 المتحدة
ستثمار االجنبي لمواليات المتحدة في اإل

 المكسيك

1993 1.244 15.221 
1994 2.069 16.968 
1995 1.850 16.873 
1996 1.641 19.351 
1997 3.100 24.050 
1998 2.055 26.657 
1999 1.999 37.151 
2000 7.462 39.352 
2001 6.645 52.544 
2002 7.829 56.303 
2003 9.022 56.851 
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2004 7.592 63.384 
2005 3.595 73.687 
2006 5.310 82.965 
2007 8.478 91.046 
2008 8.420 87.443 
2009 11.111 84.047 
2010 10.970 85.751 
2011 12.500 85.599 
2012 12.751 104.388 
2013 15.869 86.433 
2014 16.567 89.650 
2015 16.597 92.812 

Source:M.ANGELES VILLARREAL,IAN F.FERGUSSON ,The North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, United States of America,24 

May, 2017,p37. 

  سيان""اآلنموذج التكتالت االقتصادية الدول الناشئة الثاني : المطمب

 في متمثمة دكؿ بأربع نجاحيا نطمؽإ حيث اقتصاديا ، نمكال ك تطكيرال في اآلسيكية الدكؿ نجحت لقد    
 جعؿ مما النمكر اآلسيكية، مصطمح عمييا كأطمؽ كسنغافكرة، ةالجنكبي كككريا ككنغ، كىكنغ ،تايكاف

 في فأقيمت العالمية، التجارية المبادالتمستكل  عمى فعاال دكرا تمعب دكال باعتبارىا إلييا تتجو األنظار
 التكتالت أىـ مف أصبحت التي  آسيا جنكب شرؽ دكؿ رابطة أبرزىا لعؿ إقميمية تكتالت المنطقة

 .اآلسيكية القارة في كأىميا العالـ في قتصاديةاإل
  1967"اآلسيان"آسيا  شرق جنوب نشأة وتطور :ولالفرع ال   

شتراكي ك الرأسمالي حكؿ بالصراع الدائر بيف المعسكريف اإل اآلسيافرتبطت الظركؼ التاريخية لنشأة إ  
 1967تأسست سنة  ،قتصادم لدكؿ جنكب شرؽ آسيا لى لمتعاكف ك التطكر اإلإمناطؽ النفكذ، ثـ تحكلت 

نضماـ "بركنام، الفيتناـ، إسعت بثـ تك  مف طرؼ الدكؿ الخمس "ماليزيا، سنغافكرة، الفمبيف، التايالند"
 عشر دكؿ. 2007ليصبح أعضاؤىا إلى حدكد  الالكس" ك مارانمي

 كسنغافكرة مف الناحية التاريخية ك القانكنية يمكف القكؿ بأف تكقيع كؿ مف إندكنيسيا كماليزيا كالفمبيف   
أدت إلى  1967كت أفي  كتايالند عمى المعاىدة الخاصة بإنشاء رابطة أمـ جنكب شرؽ آسيا )اآلسياف("
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 1976ستمرت محدكدة الفاعمية حتى عاـ إ، إال أف الرابطة افي بانككؾ بتايمند تأسيس الرابطة بشكؿ رسمي
شة المكقؼ في المنطقة ثـ تاله رؤساء حككمات الدكؿ األعضاء في "بالي" بإندكنيسيا لمناق جتمعإعندما 

 جتماعاف نقطة تحكؿ في تاريخ "اآلسياف"حيث كاف ىذاف اإل 1977جتماع التالي في ككااللمبكر عاـ اإل
نشئت منطقة التجارة الحرة لتحؿ محؿ النظاـ أ 1991كفي عاـ  نضمت بركنام إلييا،إ 1984كفي عاـ 

نتقالية تمتد إكيتـ تنفيذىا عمى فترة  جميع الحكاجز الجمركية كغير الجمركية تدريجيا، زالة إالسابؽ كبيدؼ 
 1997 يكميانمار فكالكس  1995في  فيتناـ كأعقبتيا،1994كدخمت حيز التنفيذ عاـ  ،عاما 15لى إ

 .1999ككمبكديا في 

 تناقص معدؿ النمك كتزايد معدالت البطالة،لى إدت أكالتي  زمات التي شيدتيا المنطقة،كبعد األ   
السادسة التي عقدت خالؿ فانتيت القمة  قتصادم،التكامؿ كالتعاكف المالي كاإل بأىمية ىاتو الدكؿ شعرت
 جراءاتمف اإل جممةلى كضع خطة متكسطة المدل تتضمف إفتناـ الفي  1998ديسمبر  16-15الفترة
 لماؿ كزيادة حجـ التعاكف المالي.سكاؽ األتنشيط  2004-1999سياف خالؿ الفترةقتصاديات اآلإنعاش إل

عف إنشاء 1967 كتأأسفر إعالف "اآلسياف" أك إعالف "بانككؾ" الصادر في  :الييكل التنظيمي :والأ
العديد مف الييئات كالمنظمات كالمجاف شكمت في مجمميا عناصر الييكؿ التنظيمي لممنظمة : كىذه 

 الييئات ىي : 

كىذه ىي السمطة األعمى في الرابطة حيث تتككف مف رؤساء الحككمات في الدكؿ  : القمة جتماعإأ. 
قمة، فكاف األكؿ في مدينة "بالي" بإندكنيسيا  جتماعاتإاألعضاء، كمنذ تأسيس الرابطة لـ تعقد سكل أربع 

، كالثالث في مدينة " مانيال" بالفمبيف 1977 كتأ، ك الثاني في مدينة "ككااللمبكر" بماليزيا في 1976 فيفرم
جتماع القمة إيعيف الحاضركف في  ك 1992،1جانفي ، كالرابع في مدينة "سنغافكرة" في 1987في ديسمبر 

األميف العاـ لفترة خمس سنكات غير قابمة لمتجديد، كُيختار األميف العاـ بالتناكب بيف الدكؿ األعضاء 
ـ كالتقييـ كالتخطيط يشرؼ األميف العاـ عمى عدة إدارات مكمفة بالدع ،حتراـ الترتيب األبجدمإعبر 

تتسمـ كؿ دكلة عضك ، ك ستراتيجي، كيحؽ لو أف يقترح كيكصي كينسؽ كينفذ أنشطة آسيافكالتنسيؽ اإل
دشنت آسياف حيث  ،2014الدكلة التي ترأست المنظمة عاـ  ميانمار رئاسة المنظمة بشكؿ دكرم، ككانت

كالياباف كككريا  الصيف التسعينيات التعاكف اإلقميمي مع شرقي آسيا، حيث حضرت كؿ مففي بداية 
كما فتحت آسياف أبكاب  ،المنطقتيفجتماعاتيا، لتصبح قنكات رئيسية لمتعاكف بيف إمف  الجنكبية عددا

كككريا الجنكبية كالصيف تحاد األكركبي كأستراليا كنيكزيمندا ككندا كاإل مع الكاليات المتحدة كالياباف الحكار
 2.كركسيا كاليند

                                                                                                                                                              
 .70ص ،مرجع سبق ذكرهالشرعة،  عمي عكاد  1

2
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructure,sconsolté le:01/01/2016.  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructure,sconsolté
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ا بشكؿ دكرم، كما يجتمع كزراء يجتمع كزراء خارجية الدكؿ األعضاء سنكي: مجمس وزراء الخارجيةب. 
إلدارة شؤكف التعاكف االقتصادم كما يجتمع كزراء آخركف كمما دعت الحاجة إلى  سنكيا قتصاد أيضااإل

 ذلؾ.

يعقدكف لقاءات سنكية، يخططكف كيكجيكف السياسة االقتصادية وزراء المالية: -قتصادوزراء اإل ج. 
 .لمرابطة

ك تتككف مف كزير خارجية البمد المضيؼ كسفراء الدكؿ األعضاء، تجتمع بشكؿ :  المجنة الدائمة. د
 دكرم مرة كؿ شيريف.

كتشكؿ الجسد المركزم لمرابطة كاألميف  1976كقد أنشئت في "جاكرتا" بإندكنيسيا عاـ : المانة العامة. ق
العاـ األعمى يختار بشكؿ دكرم مف الدكؿ األعضاء حسب الترتيب األبجدم كؿ ثالث سنكات، كيجرم 

 التنسيؽ اليكمي مف خالؿ األميف الكطني لكؿ عضك في الرابطة. 

عبر خمس لجاف ىي، لجنة  قتصاديةاإل: يتـ التعاكف بيف دكؿ الرابطة مف خالؿ كزراء الشؤكف  المجانػك
الغذاء كالزراعة كالغابات كلجنة التمكيؿ كالبنكؾ كلجنة الصناعة كالتعديف كالطاقة ك النقؿ كالمكاصالت 

نما كقعت عمى  1،كأخيرا لجنة التجارة كالسياحة كلـ تقـ آسياف فقط بتأسيس منطقة تجارة حرة داخمية، كا 
الجنكبية كنيكزيمندا كغيرىا مف الدكؿ، كأظيرت طمكحيا كثقتيا في تفاقيات تجارة حرة مع الصيف كككريا إ

 أىدافو مف دكؿ، عشر يضـ سياسي قتصادمإ تجمع، أف تمعب دكرا أكثر أىمية في التجارة الدكلية
 خالليا يتـ األعضاء، بيف  حرة تجارة منطقة إقامة جانب إلى آسيا، شرؽ بجنكب قتصادماإل النمك تسريع
 كالياباف المتحدة الكاليات مع قتصاديةإ شراكات كذلؾ  التجمع أقاـ كقد ،الجمركية القيكد كافة إلغاء

 .كالصيف
 2 :التالي النحك عمى :السيان أىداف -ثانيا

 مشترؾ بعمؿ آسيا شرؽ جنكب في الثقافية كالتنمية جتماعياإل كالتقدـ قتصادماإل النمك تسريع -
 .السالـ يسكده مزدىر مجتمع قكاعد تعزيز أجؿ مف كالمشاركة كالتكافؤ، التعاكف ركح عمى يقكـ

 كالمعكنة طشالن التعاكف كتشجيع ألعضائو المعيشة مستكل كتحسيف جتماعياإل التقدـ تعزيز -
 ؛جتماعيةاإل ك قتصاديةاإل كالمجاالت كالتدريب البحث في المتبادلة

 بما في اتيتجار  كتكسيع كالصناعية الزراعية أنشطتيا ستخداـإ في فاعمية أكثر نحك عمى التآزر -
 ؛تصاالتاإل ك النقؿ كتحسيف الدكلية السمعية التجارة شؤكف دراسة ذلؾ

 ؛آسيا شرؽ جنكب إقميـ في الدراسات تعزيز -

                                                                                                                                                              
 .72، صمرجع سبق ذكره، الشرعة عمي عكاد 1
 ، جامعة الشمؼ الجزائر ،مجمة شماؿ افريقيا"المنفتحة لإلقميمية النامية الدول السيان "نموذج  آسيا شرق جنوب دول رابطةخالفي عمي، رميدم عبد الكىاب،  2

 .84ص،2009 السداسي االكؿ ، العدد السادس،
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 ؛المماثمة األىداؼ ذات كاإلقميمية الدكلية المؤسسات مع كنافعة كثيقة عالقات إقامة -
 كتجنب ، الكبرل القكل مكاجية في اإلقميمييف قتصادمكاإل السياسي ستقراركاإل السالـ إشاعة -

 ؛اإلقميـ دكؿ بيف العالقات في القانكف كسيادة ؿالعد حتراـإ بمراعاة بينيما فيما الصراع
كمف أىدافيا كذلؾ إقامة منطقة تجارة حرة بيف األعضاء كحتى الجيراف، يتـ خالليا إلغاء كافة  -

 ؛القيكد الجمركية
بكتيرة سريعة ك إقرار السمـ ك جتماعية قتصادية ك اإل: تحقيؽ التنمية اإل  حكؿك تمحكرت أىدافيا 

 ستقرار ، ك لتحقيؽ أىدافيا ككنت مؤسسات عمى شكؿ ىياكؿ أىميا "المجنة الدائمة" ك يكجد مقرىا فياإل
  ؛ندكنيسية "جاكارتا"العاصمة األ

 1 :تتمثؿ في سيان:ىمية تكتل اآلأ -ثالثا
 مف التسعينيات عقد منذ األخص كعمىة الدكلي قتصاديةاإل العالقات في اآلسيكم الدكر تنامي -

 مف سيزيد الجنكبية كككريا الياباف مف كؿ ضـ حتماالتا  ك  ، ليا الصيف كانضماـ الماضي القرف
 ؛الدكلية قتصاديةاإل العالقات في متنامي دكر لعب عمى المتزايدة كقدرتو مصداقيتو

 ضكء في بينيا الحرة التجارة منطقة إقامة تفعيؿ في اإلسراع إلى األسياف رابطة دكؿ تتجو -
 التجارة منطقة كتكسيع األمريكيتيف، بيف حرة تجارة منطقة إلقامة األمريكي التحرؾ مف التخكؼ
 ؛اآلسيكية القارة دكؿ عمى الخناؽ تضييؽ كبالتالي النافتا، الشمالية ألمريكا الحرة

 العالـ في قتصادمإ تجمع أكبر الرابطة حدكد داخؿ إقامتيا المزمع الحرة التجارة منطقة تمثؿ -
  كبرل قتصاديةإ كفرات تحقيؽ في كثيرا يسيـ الذم األمر كىك المستيمكيف، عدد زاكية مف بأسره

 المنطقة داخؿ كاألشخاص السمع نتقاؿإ حركة يسيؿ مما كالتأميف، النقؿ نفقات تخفيض خالؿ فم
 ؛كخارجو األسياف تجمع داخؿ التنافسية القدرة مف كيزيد
 سياننجازات اآلإ: مجاالت الفرع الثاني

كفيما يمي سكؼ نتعرض إلنجازات اآلسياف في ثالث مجاالت رئيسية ىي المجاؿ االقتصادم،   
 كالسياسي، كالعالقات الخارجية:

اآلسياف قد بدأ في إطار ضيؽ ك قتصادم بيف دكؿ بالرغـ مف أف التعاكف اإل  قتصادي:التعاون اإل -والأ
تصاؿ ك الزراعة ك السياحة فحقؽ التعاكف ذاء ك الطاقة ك النقؿ ك أجيزة اإلمحدكد، لنشاطات متعمقة بالغ

قتصادم جاءت في الكقت الذم داية الحقيقية آلليات التعاكف اإلحتياطي غذائي آسيكم، إال أف البإبينيـ 
 2 ك تـ تشكيؿ ثالث لجاف رئيسية ىي: 1976عقدت في قمة "بالي" بإندكنيسيا عاـ 

 )معاىدة التجارة التفضيمية )الدكلة األكلى بالرعاية P.T.AS؛ 
 )المشركعات الصناعية )ل سياف I.P.S؛ 

                                                                                                                                                              
 .85المرجع السابؽ،ص 1
 .72ص ،ذكرهمرجع سبق عمي عكاد الشرعة، 2
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 ؛المنطقة الصناعية المغمقة 
 
كالتي تتضمف التعريفات الشائعة  1992 جانفي 28التي أنشئت في ” افتا ” منطقة آسياف لمتجارة الحرة   

أسست آسياف عمى ثالث ك  ،لتعزيز التدفؽ الحر لمسمع بيف الدكؿ األعضاء ” CEPT ” الفعالة التفضيمية
 ركائز : 
 سياف السياسية كاألمنية المجتمعيةاآل “APSC ” ؛  
 سياف االقتصاديةكمجمكعة اآل ” AEC ” ؛ 
  ؛جتماعية كالثقافيةسياف اإلكمجمكعة اآل ” ASCC ” ؛ 

كؽ مشتركة ، إلقامة س  ” AEC ” قتصاديةسياف اإلآقتصادم مف خالؿ خمؽ سياف لمتكامؿ اإلاآلتسعى  
٪ 7 ى٪ إل3.8، ما بيف  2009 -1989قتصادم لمدكؿ األعضاء في الرابطة خالؿ ككاف متكسط النمك اإل
 بيؾأ” قتصادم آلسيا كالمحيط اليادئ أكبر مف متكسط نمك في التعاكف اإلقتصادم ، ككاف ىذا النمك اإل

عتماد الرقمي ، كقد شيدت التجارة اإللكتركنية في اف في السنكات األخيرة مركزان لإلكأصبحت آسي. ”
ندكنيسيا ، كالفمبيف مكاسب مثيرة ، مع سنغاف كرة كماليزيا المنطقة ، كتحديدا في سنغافكرة ، كماليزيا ، كا 

قتصادم النمك اإلككاف ، ٪50 ألسيافإجمالي المبيعات عبر اإلنترنت  ، حيث بمغ ةالرائدة في المجمكع
 العالمي النمك كمع 2013 عاـ في  ٪5.2 بنسبة مقارنة ،2014 عاـ في٪ 4.6 بنسبة اآلسياف قتصاداتإل

 المنطقة إلى 2014 عاـ في أمريكي دكالر مميار 136.2 نحك ستثماراإل تدفقات كبمغت،  % 3.4 البالغ
 عاـ في مستقرة التجارة كانت سيافاآل ، الماضي بالعاـ مقارنة سنكية بزيادة 15.7 يعكس مما قكية، كانت
 2009-1989الفترة ب، مقارنة 1الصدد ىذا في تقدـ إحراز كاستمر ،أمريكي دكالر تريميكف 2.53 عند 2014
قتصادية األزمات اإلتأثر التكتؿ ب بسببقتصادم ىذا اإل لنمكفي ا،ىناؾ تراجع  2014-2013كالفترة 
ستثمار األجنبي المباشر إلى منطقة رابطة أمـ جنكب شرؽ آسيا كانخفضت تدفقات اإل ،2011ك 2008
رتفع إ  ، في حيف2015في عاـ  دكالر بميكف 120إلى  2014بميكف دكالر في عاـ  130، مف % 8بنسبة 

كمبكديا كجميكرية الك الديمقراطية (ستثمار األجنبي المباشر إلى ىذه البمداف مجتمعةمجمكع تدفقات اإل
عت حصتيا كارتف ،2015مميار في عاـ  دكالربميكف  17.4إلى  % 38بنسبة  الشعبية كميانمار كفييتناـ(:
في  % 14إلى   2014سنةفي  %10ستثمار األجنبي المباشر في المنطقة مف كمستفيديف مف تدفقات اإل

شرقي آسيا أكبر مصدر لتدفقات  بمداف رابطة أمـ جنكبستثمار فيما بيف كال يزاؿ اإل، 2015عاـ 
ستثمار األجنبي في إجمالي تدفقات اإل سيافبيف اآل ستثماراإل ت حصةرتفعإ ،ستثمار األجنبي المباشراإل

ء كتمقت سبع دكؿ أعضا ،2015في عاـ  % 18.5إلى  2014في عاـ  % 17المباشر إلى المنطقة مف 
ماليزيا، كالفمبيف، كتايمند، كبمداف أمريكا :  ستثمار داخؿ المنطقةاإلفي الرابطة مستكيات أعمى مف 

ندماج كما نمت أنشطة اإل ،الربط اإلقميمي الالتينية كالبحر الكاريبي، مما يشير إلى زيادة أخرل في
ستثمارات الشركات داخؿ إفي  ستحكاذ بيف بمداف رابطة أمـ جنكب شرقي آسيا، مما أسيـ في زيادةكاإل

                                                                                                                                                              
1
 ASEAN Annual Report 2014-2015, The ASEAN Secretariat, Jakarta, July 2015,p42. 
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ىك أكبر  ات البينيةستثمار إف اإل فالمنطقة كاألنشطة التي تقكـ بيا شركات رابطة أمـ جنكب شرؽ آسيا
 (2-5)انظر الشكل .ستثمار األجنبي المباشر بالنسبة لبعض الدكؿ األعضاء في الرابطةمصدر لإل

 2015-2010ان لمفترة يسجنبي في اآلال رستثمااإل: (2-5)رقم الشكل

 

Source:Foreign Direct Investment and MSME Linkages, The ASEAN Secretariat United 

Nations Conference on Trade and Development ,ASEAN Investment Report 

2016,2016,p17. 

 ب. المجال السياسي:

األعضاء في أثرت ظركؼ النشأة ك التطكر عمى دكر اآلسياف السياسي حيث ركز قادة الدكؿ     
نصراؼ إلى الشؤكف ك التجارم أساسا دكف اإل الصناعي قتصادم كسياف جيكدىـ عمى دعـ التعاكف اإلاآل

ضطر إقتصادم عمميا، فقد إلكف نظرا لعدـ إمكانية الفصؿ بيف ما ىك سياسي ك ما ىك  ،السياسية
ة عمى حياد المنطقة ك ظير اآلسياف إلى الخكض في المسائؿ السياسية التي بدأت بتأكيد كزراء الخارجي

جتماع الكزارم الرابع ل سياف في عمى اإل ك سيطر ىذا المفيكـ مفيكـ منطقة السالـ ك الحرية ك الحياد 
ك سعى كزراء الخارجية إلى إصدار  1971نكفمبر  جتماع كزراء الخارجية فيإ، ك كذا 1971مارس 

إعالف عف عزميـ السعي إلى جعؿ ىذا المفيكـ جزءا مف السياسة الرسمية لمرابطة كما سعت في إطار 
ك نيكزيمندة  (1974)ك استراليا  (1972نشاطيا السياسي إلى إجراء حكارات مع الجماعة األكركبية )

في إطار مف التقسيـ حيث تكفؿ كؿ عضك مف  (1977)ك كندا ك الياباف ك الكاليات المتحدة  (1975)
الرابطة باإلشراؼ عمى الحكار مع قكة مف القكل الدكلية، ك قد غطت ىذه الحكارات جكانب متعددة مف 

 1 .ك المساعدات الفنية ك مشركعات األبحاث ك التجارة التعاكف التنمكم
إال أنو يجدر القكؿ أف أعظـ األدكار السياسية التي لعبيا اآلسياف ىك ذلؾ الدكر المتعمؽ بقضية    

ما دعت الرابطة منظمة دكؿ ، ك1978كمبكديا التي تفجرت عمى أثر الغزك الفيتنامي لكمبكديا في ديسمبر 

                                                                                                                                                              
 .75، صمرجع سبق ذكرهعمي عكاد الشرعة،  1
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ك انتيت ، ية الكمبكديةجيكدىا لتسكية القضإلى مساندة مكاقؼ الرابطة في  18/4/1986نحياز في عدـ اإل
بدخكؿ الرابطة في مفاكضات مباشرة مع فيتناـ ك اقترحت تشكيؿ مجمس كطني أعمى مف القكل المعارضة 

 يشغؿ مقعد كمبكديا في األمـ المتحدة.

 العالقات الخارجية-ج

 بيف حرة تجارة منطقة إقامة جانب إلى آسيا، شرؽ بجنكب قتصادماإل النمك تسريع األسياف أىداؼ مف   
 اإلتحاد مع قتصاديةإ شراكات كذلؾ  التجمع أقاـ كقد ،الجمركية القيكد كافة إلغاء خالليا يتـ األعضاء،

 .كالصيف المتحدة الكاليات ك كركبياأل
 ثانى األكركبي تحاداإل ،ستثماراإل ك خاصة في التجارةك  جدا قكية  سيافكاآل األكركبي تحاداإلعالقة ف   
 كركبى أعمىاأل تحاداإل بيف الثالث المركز سيافاآل تحتؿ بينما،٪13.1بنسبة  سيافل  تجارل شريؾ كبرأ

 تحاداإل ، ك2015 عاـ يكرك في مميار 201.6 التجارة إجمالي بمغ حيث أكركبا خارج التجارييف الشركاء
 السنكات العشر في تقريبا التجارة تضاعفت فقد،اآلسياف في األجنبي األعمى المستثمر ىك األكركبي
 التجارة مف يكرك مميار 67.4 بقيمة بسرعة، تنمك التي الخدمات، في التجارة ذلؾ، عمى كعالكة ،األخيرة

 2014.1 عاـ في الخدمات في

تعكد لتاريخ طكيؿ، في ،تقدما متسارعا شيدت بيف الصيف كرابطة دكؿ جنكب شرؽ آسيا  ما العالقةأ 
أقامت العالقات الدبمكماسية مع الصيف كؿ مف ماليزيا كالفمبيف منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف، 

كبدأت العالقات الثنائية  ،عترفت الصيف رسميا باآلسياف كمنظمة إقميميةإ، 1975ثـ في عاـ  ،كتايالند
تشيد مزيدا مف التطكر بعد جكلة الزعيـ الصيني األسبؽ دنغ شياك بينغ لجنكب شرؽ آسيا في نكفمبر عاـ 

قتصاديا سريعا كتكسعا إبدأت دكؿ اآلسياف تشيد نمكا  1996إلى  1991الفترة بيف عاـ كفي ،1978
ؾ الباب أماـ سنغافكرة ، طبعت إندكنيسيا العالقات مع الصيف، فاتحة بذل1990في عاـ ، لنفكذىا السياسي

 تخاذ نفس اإلجراء.كبركنام إل

الدبمكماسية مع جميع أعضاء الرابطة، مما ، أنشأت الصيف كاستأنفت العالقات 1991كبحمكؿ عاـ     
س ترابط ، بدأت الصيف تأسي1991عاـ  في مام،ك ميد الطريؽ لمحكار كالتعاكف المستقبمي فيما بينيا

لمؤتمر  24فتتاح الدكرة الػإكزير الخارجية الصيني األسبؽ لحضكر حفؿ  ىرسمي مع اآلسياف، حيث دع
ت غير رسمية مع كزراء خارجية المنظمة كاضعا بذلؾ بداية كزراء خارجية اآلسياف، كأجرل أكؿ محادثا

عرفت العالقات بيف الصيف كاآلسياف تحكال  1997كمع بركز األزمة المالية في عاـ ، لمحكار بيف الجانبيف
بارزا، حيث تعامؿ الجانباف مع األزمة عبر الجيكد المشتركة، مما كطد الثقة المتبادلة بشكؿ غير 

تفاقية اإلطارية بشأف منطقة التجارة الحرة بيف الصيف ، كقع الجانباف اإل2002كفمبر عاـ في ن،ك مسبكؽ
                                                                                                                                                              

1
 40years of partnership EU-ASEAN TRADE AND INVESTMENT 2017, Mission of the European Union to 

ASEAN,Jakarta,2016/2017,p2. 
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قد تـ رفع ،كاآلسياف التي كاف ليا تأثير كاسع عمى منطقة آسيا كالمحيط اليادئ كحتى العالـ بأسره
لمسالـ ستراتيجية جديدة إالعالقات بيف الجانبيف إلى مستكل جديد مع تكقيع إعالف مشترؾ لشراكة 

أسست منطقة التجارة الحرة بيف الصيف ،ك 2003دة الصداقة كالتعاكف في عاـ زدىار، كمعاىكاإل
، ك تعتبر ىذه المنطقة أكبر منطقة لمتجارة الحرة 2010يناير مف عاـ  1بصكرة رسمية في  اآلسياف كدكؿ

 .1ك تعد نمكذجا جديدا لمبمداف النامية إلنشاء منطقة لمتجارة الحرة ،التى تـ تأسيسيا بيف الدكؿ النامية

، معاىدة سالـ فى سيافبيف الكاليات المتحدة كاآل تـ تكقيع معاىدة الصداقة كالتعاكف لى ذلؾإظافة إ    
 15تـ تعديميا فى  ،قميمىاإل ستقرارعتداء تيدؼ لتعزيز اإلسياف كمعاىدة لعدـ اإلآلسستيا اأك  ،1976عاـ 

كقالت كمينتكف ، سياآنضماـ دكؿ مف خارج جنكب شرؽ ببركتكككؿ يفتح الكثيقة إل 1987ديسمبر عاـ 
سياف لتعزيز المصالح كالقيـ التى طار المشاركة مع دكؿ اآلإلتزامنا بالعمؿ فى إ"ىذه المعاىدة تعجؿ مف 

ف أكباما يعتقداف أحدة باراؾ نيا كرئيس الكاليات المتإمريكية كذكرت كزيرة الخارجية األ، نتشارؾ فييا
سيا آف "جنكب شرؽ أضافت أك  ،زدىار"جدا لمتقدـ العالمى كالسالـ كاإل سيا منطقة ضركريةآجنكب شرؽ 

كقعت الكاليات المتحدة معاىدة الصداقة كالتعاكف فى جنكب ، "ىمية بالغة لمستقبمناأسياف يمثالف ك اآل
نيا أخطكة كصفت ب 2009جكيمية  22 في سياف()اآلسيا آعضاء رابطة دكؿ جنكب شرؽ أسيا مع آشرؽ 
  2.ىميةلى منطقة بالغة األإعكدة 

 رابطة اآلسيان والتحديات التي تواجييا فاقاآل الفرع الثالث :
 :كتتمثؿ في مايمي   
 التحديات التي تواجو رابطة آسيان :والأ

 ؛دكؿ الرابطةجتماعية كالثقافية المتساكية في كؿ قتصادية كاإلتحقيؽ التنمية اإل -
 ؛2000-1998ك 1997/1998قتصادية كالمالية كأزمة تجاكز أسباب األزمات اإل -
جتماعي مع األزمات الدكرية بالحفاظ عمى الشغؿ كالقدرة الشرائية القدرة عمى التكيؼ اإل -

 ؛لممكاطنيف
 ؛تنقؿ السمع كاألشخاص بكامؿ الحرية داخؿ فضاء الرابطة -
 ؛بيك تحاد األكر نجازات تكتؿ اإلا  كأىداؼ ك تككيف تكتؿ حقيقي يستميـ مبادئ  -
تحاد كما ىك الشأف بالنسبة لتجربة اإل تحكيؿ إعالف التأسيس إلى معاىدة ممزمة لدكؿ الرابطة -

 ؛بي كمجمكعة أمريكا الشمالية لمتبادؿ الحرك األكر 
 

 

                                                                                                                                                              
1 http://arabic.cctv.com/2016/09/11/VIDEL5NChbFUVoUsODTWcBVM160911.shtml,consulté le:01/01/2017. 
2
http://arabic.peopledaily.com.cn/31663/6707683.html,consulté le:01/01/2017. 

 

  

http://arabic.cctv.com/2016/09/11/VIDEL5NChbFUVoUsODTWcBVM160911.shtml,consulté
http://arabic.cctv.com/2016/09/11/VIDEL5NChbFUVoUsODTWcBVM160911.shtml,consulté
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 الفاق المستقبمية لمجموعة آسيان: :ثانيا
جاؿ السياسي قناعة التعاكف التنمكم في المجيكم المؤسس عمى خمؽ تكتؿ مف آفاؽ اآلسياف  

قتصادم بخمؽ منطقة التبادؿ الحر كالتنسيؽ مع البمداف المجاكرة كالتعاكف كاألمني كالتعاكف اإل
كالثقافي  الكظيفي بإنشاء نظاـ جيكم منسجـ ينسؽ التعاكف القطاعي: الفالحي كالصناعي

 1 :ىي أعمدة، ثالثة عمىاآفاقي يرتكز ،جتماعي كغيرىاكالعممي كالخدماتي كاإل
 .األعضاء دكؿ بيف النزاعات كحؿ كالسالـ، الحكار عتمادإ خالؿ مف: األمنية الكحدة -
 تنمية كتحقيؽ الحر، التبادؿ كتعزيز قتصادم،اإل ندماجاإل تستيدؼ التي: االقتصادية الكحدة -

 .متكازنة قتصاديةإ
 التنمية أجؿ مف التعاكف لتنشيط جيكية ىكية خمؽ تستيدؼ التي: السكسيكثقافية الكحدة -

 المجتمع، لمككنات الفعالة المشاركة كتشجيع البكادم، سكاف عيش مستكل كرفع جتماعية،اإل
 .العاممة اليد كتأىيؿ
 المجمكعة دكؿ تضـ آسيا في الحر لمتبادؿ كاسعة منطقة إنشاء إلى مستقبال الرابطة دكؿ تدعك
 التكامؿ فرص إنجاح إلى الرابطة دكؿ تيدؼ،ك كاليند الجنكبية كككريا كالياباف الصيف جانب إلى
 عمى نصت التي ـ،1992 سنة( A.F.T.A) الحر التبادؿ معاىدة بتكقيع كذلؾ بينيا، قتصادماإل

 ،2008 سنة األعضاء الدكؿ بيف %5 إلى الجمركية الرسكـ تخفيض
يرتكز أساسا عمى تشجيع  قتصاد متكامؿ قكمإتكتؿ رابطة دكؿ جنكب شرؽ آسيا إلى بناء يسعى 

قتصادات المنطقة إكقد نجح ىذا التكتؿ في الرقي ب، الصادرات كزيادة التبادؿ التجارم بيف دكؿ المنطقة
إلى صفكؼ الدكؿ المصنعة حديثا أك الناشئة، كيعكد ذلؾ إلى سياسة ىذا التجمع المكجية إلى الخارج 

كتبذؿ رابطة ، يحتذل في التكامؿ اإلقميمي المفتكحة لرأس الماؿ األجنبي، مما جعمو نمكذجا يكالجاذب
لى عقبات بسبب إسيا، لكنيا تعرضت دكما آاآلسياف قصارل الجيكد لقيادة التعاكف في منطقة شرؽ 

كمف ثـ فإف المنظمة تكقعت تحسيف قدراتيا كتعزيز طاقاتيا  ،خرلأضعفيا كبسبب مصاعب خارجية 
كما  لألسيافميثاؽ اآلسياف الذم سيصبح المظمة القانكنية ضفاء طابع رسمي عمى إالرئيسية مف خالؿ 

كيمكف .مميكف نسمة 500سيعمؿ عمى تجسيد منطقة تجارة حرة كاحدة لممنطقة التي يبمغ تعداد سكانيا 
حتى  ف تعمؿ عمى تكسيع برنامج مجمكعة اآلسياف كتعزيز ىيكمياأل سياف، بكصفيا كحدة قانكنية، 
 .بيك كر تحاد األتتمكف مف أف تصبح منظمة كاإل

قميمية الدول النامية "الكوميساقتصادية اإلت اإلعن التكتال نموذج الثالث : المطمب  

 كيتبايف المناخ فييا يتنكع كما خرل،أ منطقة لىإ منطقة مف السكانية الكثافة فييا تتبايف قارة فأفريقيا      
 التكامؿ مقكمات فإف كبالتالي المعادف ستخراجإ كأ لمزراعة قابميتو حيث مف سطحيا تنكع عف فضال
 ،ستقالؿاإل بعد ما فترة كفي ستعماراإل عيد في القكؿ سبؽ كما ذاتيا فع كعبرت بالفعؿ مكجكدة قميمياإل

                                                                                                                                                              
1https://www.mihfadati.com,consulté le:01/01/2017. 
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 الدكؿ لصالح المزايا بتحقيؽ ؿستقالاإل قبؿ ما رةفت في تسمتإ فريقياإل التكامؿ مسيرة فأ غير
 يتعمؽ ما سكاء يتعمؽ ما سكاء متعددة ألسباب المسيرة ىذه تعثرت فقد ستقالؿاإل بعد ماأ ستعمارية،اإل
 السياسي ستقراراإل عدـ حالة كأ الكاحد قميـاإل داخؿ قميميةاإل الحركب ثرأب كأ التكامؿ مزايا بتكزيع منيا
 التجارب ىذه نميز التجارب ىذه نتائج كانت ينماأ ،قميـاإل داخؿ ذاتيا فريقيةاإل البمداف بيا تمر التي

 CEN SAD السيف صاد،ECOWAS اإليككاس، SADC السادؾ ، COMESA الككميسا - :التكاممية
ىـ أكمف  ، EAC تجمع شرؽ إفريقيا ، UMA العربيتحاد المغرب إ، IGAD اإليجاد، ECCAS اإليكاس،

تسعى بقكة  كيعتبارات المحفزة لمدكؿ اإلفريقية تكجد مجمكعة مف العكامؿ كاإل :يالتكامؿ اإلفريقمحفزات 
 :1، كمف أبرز ىذه العكامؿمكالتنمك  مقتصادنحك التكامؿ اإل

 ي؛التقارب الجغراف -1
 السياسية؛تشابو النظـ  -2
 التكامؿ؛عاـ مشجع لعممية  مكجكد رأ  -3
  ؛يكجكد تجانس ثقاف  -4
  ي؛جتماعاإل ك يالتطكر التاريخ يشتراؾ فاإل -5
 ؛قتصاديةتشابو القدرات العسكرية كاإل -6

نكاع متعددة كلكف ىذه الحركة أقتصادية إفريقيا مف المناطؽ التي شيدت حركة تأسيس تكتالت أقارة   
تفاقيات مع أىميا كثرة اإلالتكاممية عانت مف العيكب التي عانت منيا حركة التكامؿ المنطقة العربية ك 

دنى نكع في التكامؿ كىي منطقة إلى األعدـ كضعيا في التطبيؽ، كالبدء بخطة طمكحة لمتكامؿ ثـ العكدة 
 2التجارة الحرة.

 فريقية:الت اإلقتصادية في القارة اإلىـ التكتأالتالي يمخص  ؿكالجدك   
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 .16-15ص ص ،2007العربية،القاىرة، النيضة دار ،والتنمية" التكامل قضايا االفريقي" االقتصاد فرج، الفتاح عبد فرج 1
 .44،ص مرجع سبق ذكرهرفعت السيد العكضى،  2
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 فريقيتحاد اإلاإل  فيقتصادية اإلقميمية المعترف بيا تكامل اإلقميمي داخل التجمعات اإلمستوى ال: (2-9) جدول رقم

 التجمع
عدد الدول 
 العضاء

قتصادية حرازه عمى صعيد إنشاء الجماعة اإلمستوى التقدم الذى تم إ
 فريقيةاإل

 جماعة شرؽ أفريقيا

East African 

Community (EAC) 

 دكؿ 5

في  تحاد الجمركييؽ تقدـ ممحكظ، تمثؿ في إعالف اإلستطاعت تحقإ
قيع في ، كالتك 2010نطالؽ السكؽ المشتركة في عاـ ا  ، ك 2009عاـ 
 Monetary Unionتحاد النقدمعمى بركتكككؿ اإل 2013عاـ 

Protocol ككافقت  ،أعكاـ 10، بيدؼ إنشاء عممة مكحدة في غضكف
عمى تبني تأشيرة سياحية  2014كؿ مف ركاندا كأكغندا ككينيا في عاـ 

مكحدة، كما كافقت الدكؿ الثالث باإلضافة إلى بكركندم عمى استخداـ 
بطاقات اليكية الكطنية في المستقبؿ ككثائؽ سفر فيما بينيا. كدخمت 

في مفاكضات مع الككميسا كالسادؾ إلنشاء منطقة  EAC الجماعة
 .2016رة حرة بيف التجمعات الثالثة، كمف المتكقع إقامتيا بحمكؿ تجا

 الككميسا

Common Market for 

Eastern and Southern 

Africa (COMESA) 

 .يتحاد الجمركاإل 2009أطمقت في عاـ  دكلة 19

 اإلٌكواط

Economic Community 

of West African States 

(ECOWAS) 

 دكلة 15

عمى صعيد تطكير منطقة تجارة حرة، كتخطط حققت تقدما ممحكظا 
، كمف المتكقع انطالؽ االتحاد 2015إلقامة اتحاد جمركي خالؿ عاـ 

 .2020النقدم كالبنؾ المركزل لإليككاس بحمكؿ عاـ 

 السادؾ

Southern African 

Development 

Community (SADC) 

 دكلة 15

أحرزت تقدما عمى صعيد منطقة التجارة الحرة، ككاف مف المخطط 
 كلكف تـ تأجيمو. 2013في عاـ  تحاد الجمركينطالؽ اإلإ
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 اإليكاس

Economic Community 

of Central African States 

(ECCAS) 

 دكؿ 10

منطقة التجارة الحرة، كلكف الكضع  نطالؽإ 2004أعمنت في عاـ 
 اليش لبعض دكليا جعؿ األمكر أكثر تعقيدا.

 Intergovernmental اإليجاد

Authority on 

Development (IGAD) ،

 Arabكاتحاد المغرب العربي

Maghreb Union (UMA) ،

 Economic كتجمع س ص

Community of Sahel- 

Saharan States (CEN-

SAD) 

دكؿ  8
 5لألكلى، 
دكؿ 
 28، لمثاني

 دكلة لمثالث

كربما تدفع  ،في التجمعات الثالث تقدما بطيئا يشيد التكامؿ اإلقميمي
التغيرات السياسية في الشماؿ األفريقي نحك مزيد مف التفعيؿ لبعضيا، 

دخمت اتفاقية التجارة  2014السّيما كأنو في عاـ 
الجزائر كتكنس  بيف Preferential Trade Agreementالتفضيمية

 سنكات. 5نتقالية مدتيا إحيز التنفيذ بعد فترة 

Source:African Development Bank, Development Center of the Organisation for 

Economic Co-operation and Development, United Nations Development Program, African 

Economic Outlook 2014: Global Value Chains and Africa‟s Industrialisation (Tunis ;Paris 

;New York:  AfDB, OECD and UNDP, 2014, p p 78-80. 

 كوميسا فريقياإل وجنوب لشرق المشتركة السوق :ولال  الفرع
 

 الكزارم المجمس جتمعإ عندما 1966 مما في التجمع ىذا لتككيف كلىاأل رىاصاتاإل  بدأت كقد    
 في فريقيةاإل قتصاديةاإل المجنة دعكة عمى بناء القارة كجنكب شرؽ في سياسيا المستقمة األفريقية لمدكؿ

 التجمع ىذا عمؿ لقد قميمي،اإل قتصادماإل التكامؿ تشجيع بيدؼ جتماعاإل ىذا لعقد 1965 سنة كتكبرأ
السكؽ المشتركة لشرؽ كجنكب ف ،1981 عاـ في التفضيمية التجارة منطقة نشاءإ منذ مؤسساتو تككيف عمى

في لكساكا عاصمة زامبيا لتحؿ محؿ  1994نشئت في عاـ أسـ الككميسا إختصار بإفريقيا كالمعركفة بأ
حدل كعشركف دكلة، منيا إعضاء ،كعدد الدكؿ األ1981نشئت في عاـ أمنطقة التجارة التفضيمية التي 

ما بقية الدكؿ أعة  الدكؿ العربية ىي: مصر ،السكداف جيبكتي، جزر القمر، مفي جا ءعضاأربع دكؿ أ
نجكال، بكركندم، الككنغك الديمقراطية، جيبكتي كارتيريا كاثيكبيا ككينيا كمدغشقر كماالكم أعضاء فيي: األ

 دا  سيشيؿ ك سكزيال كتنزانيا كاكغندا كزامبيا.كمكريشيكس كناميبيا كركان
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 : 1تيىداؼ في اآلأحدد ميثاؽ منظمة الككميسا  ىداف الكوميسا:أ-والأ

 عضاء كتنمية مكاردىا سكاؽ الدكؿ األأقميمي مف خالؿ تطكير التجارة كتكامؿ تعزيز التكامؿ اإل
قامة إف ىدفيا النيائي ىك أالطبيعية كالبشرية، التخطيط المرحمي لتطكر المنظمة حيث حدد 

 ؛فريقيةتصادية لدكؿ شرؽ كجنكب القارة اإلقإجماعة 
  كثر أىمية، قد تككف ىذه المنظمة أفريقيا كىذا يعطي ليا أكبر سكؽ مشتركة في أتعتبر الككميسا

قتصادم ف خالليا التكامؿ اإلفريقيا التي حددت مجاالت معينة يتـ مأالمنظمات التكاممية في 
ضاء كمنيا المشركعات المشتركة كخاصة في مجاؿ المكارد الطبيعية مثؿ مشركعات علمدكؿ األ

 ؛تنمية مكارد لمدكؿ المجمكعة
   النياية عف طريؽ تخفيض الرسكـ الجمركية  يى سكؽ مشتركة فلإلى الكصكؿ إكييدؼ التكتؿ

، مع  خارجيذك تكجو  قتصادمإلى تكامؿ إبشكؿ متدرج يبدأ بمنطقة تجارة حرة كالكصكؿ 
 ؛ 2025مشترؾ كعممة كاحدة عاـ  متحاد نقدإ إلنشاءالتخطيط 

 2:المجاالت التي تتطرق ليا الكوميسا ثانيا:

 الجمركية كغير الجمركية العكائؽ لغاءا  ك  جمركي، تحادإ إنشاء :الجمركي كالتعاكف التجارة تحرير 
 ؛األعضاء الدكؿ بيف

 عكامؿ نتقاؿإ كتيسير السمع نقؿ عممية تسييؿ أجؿ مف التعاكف تشجيع :كالمكاصالت النقؿ 
 ؛األشخاص ك نتاجاإل
 جاذبة بيئة كتكفير مكحدة، جكدة كمعايير قياسية كنظـ معايير تبني :الطاقة ك الصناعة 

 ؛ستثمارلإل
 ؛تدريجيان  العمالت تحكيؿ قابمية كتسييؿ الكمية قتصاديةاإل السياسات تكحيد : التمكيؿ 
 :؛مكحدة زراعية سياسة تباعا  ك  ،الزراعية التنمية مجاؿ في المساىمة الزراعة 
 كتحميؿ جمع خالؿ مف مستدامة تنمية لتحقيؽ الجيكد تنسيؽ : جتماعيةكاإل قتصاديةاإل التنمية 

 ؛العقبات زالةا  ك  البيانات
 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 .46-45ص ص ، مرجع سبق ذكرهرفعت السيد العكضى، اسماعيؿ  عمي بسيكني،  1
2

ستثمار قسـ ادارة التركيج كالدراسات كاإل "، نقطة تجارة السكدانية،التقرير الثالث كالعشركف ، قتصادية منظومة الكوميسا والسودانالتكتالت اإلميف ، حمد األأىالة  
 .9،ص2009السكداف، جكاف  ،"الدراسات
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 قميم الكوميسا:إمقومات  ثالثا:
كفقا لبيانات كزارة التجارة الخارجية السكدانية تحتؿ دكؿ الككميسا مجتمعة مساحة جغرافية كاسعة      

يقيا كما يبمغ عدد سكاف الدكؿ مف مساحة أفر  %41مميكف كيمكمتر أم نسبة  12,4النطاؽ تصؿ إلى 
تد مف بكرسعيد يمتمؾ إقميـ الككميسا شكاطىء عمى درجة فائقة مف األىمية تمك  ،عضاء مميكف نسمة األ

خميج عدف   ،في مصر شماال عمى البحر المتكسط مركرا بقناة السكيس ، الساحؿ الغربي لمبحر األحمر
جزيرة مدغشقر جنكبا إضافة الى سكاحؿ أفريقيا  ا الشرقية عمى المحيط اليندم حتىكشكاطىء أفريقي

 . 1الجنكبية كالكسطى عمى المحيط األطمنطي

 المعمكمات مجاؿ في خاصة ستثمارمإ بمستقبؿ كيتمتع ىائمة كمكارد متفردة بكسيطة اإلقميـ يتمتعك      
 ستثماراإل كمناخ كالنقؿ المالية الخدمات الخدمات، السياحة، التعديف، الصناعة، الزراعة، كالتكنكلكجيا،

 نقؿ شبكة ذك الحديثة، المكاصالت بكاسطة إلييا الكصكؿ كيسيؿ كاسعة سكؽ ألنو كذلؾ ممتاز باألقاليـ
 الطبيعية، المكارد مف عريضة قاعدة بو ك ، كبحرم جكم كنقؿ مكانئ حديدية، سكة: كاسعة كمكاصالت

 كشالالت األفريقي كاألخدكد النيؿ كنير الطبيعية كالمناظر األىرامات بكجكد سياحية جذب منطقة كتعتبر
 2 .إلخ...  فكتكريا

 :لى جيازيفإيمكف تقسيـ الييكؿ التنظيمي : رابعا: الييكل التنظيمي
 3 في: يتمثؿ :والمراقبة التنفيذي الجياز-ا
 ،األعضاء الدكؿ كالحككمات ؿالدك  رؤساء مف كتتألؼ المشتركة لمسكؽ األعمى الجياز ىي :لسمطةا-1

 ؛ الييئة قراراتك  ،األداء عمى عامة كنظرة العامة السياسة تكجيو عف المسؤكلة كىي
 كىي ،األعضاء الدكؿ جميع في التنسيقية الكزارات كزراء مف الكزراء مجمس كيتألؼ :الوزراء مجمس-2

 عمى القدرة كلدييا ،عمييا المتفؽ السياسات تنفيذ كضماف الككميسا كتطكير أداء عمى لإلشراؼ مسؤكلة
 ؛ كالقرارات كالتكجييات المكائح كضع

 المعاىدة تفسير في كالمساعدة المعاىدة بأحكاـ التقيد لضماف ىي كمةالمح كمسؤكلية :العدل محكمة-3
 كالدكؿ كبيف كالمجمس األعضاء الدكؿ كبيف األعضاء، الدكؿ بيف المنازعات في الفصؿ دكرىا،كتطبيقيا
 الخرطكـ إلى المحكمة كنقمت ،عضك دكلة في المقيميف كالطبيعييف القانكنييف كاألشخاص األعضاء
 ؛ بالسكداف

                                                                                                                                                              
1http://www.alyaum.com/article/2479363,consulté le:01/01/2017. 

  
 الحادم العدد ،،السكدافشندل جامعة مجمة ،السودان في التنمية عممية في }الكوميسا {أفريقيا وجنوب شرق لدول المشتركة السوق أثر ،عباس اهلل عبد إيياب 2

 .108ص،2011جكيمية ،143-142،مجمد عشر
 

3 Sean Woolfrey , The political economy of regional integration in Africa, Common Market for Eastern and 
South Africa (COMESA) Report , embassy of Sweden, January 2016,p p10-11. 

 

http://www.alyaum.com/article/2479363,consulté
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 ستثناءإب التعاكف، قطاعات جميع في إلجراءاتكا البرامج المجنة كتضع :الدولية الحكومية المجنة-4
 كاإلشراؼ المشتركة السكؽ كتطكير أداء ستمرارإب كيستعرض يراقب إنوف ،النقدم كالقطاع التمكيؿ قطاع
 لجنة إلى تطمب أف السمطة، ليذه ممارستيا لدل لمجنة، كيجكز ،المعاىدة ألحكاـ كفقا البرامج تنفيذ عمى
 ؛محددة تحقيقات إلجراء العاـ األميف أك بعينيا مسألة أم في لمتحقيؽ تقنية
 األكلكية تعطي التي الزمنية كالجداكؿ الشاممة التنفيذ برامج إعداد عف مسؤكلة كىي :الفنية المجان-5

 إلى بتطم أف كيمكف بالتعاكف المتعمقة البرامج تنفيذ ستعراضا  ك  كرصد ،قطاع بكؿ يتعمؽ فيما لمبرامج
 الحككمية المجنة إلى تياكتكصيا تقاريرىا المجاف كتقدـ ،محددة تحقيقات بيا يضطمع أف العاـ األميف
 ؛الكزراء مجمس إلى الحقا يحيميا ثـ الدكلية

 في مقرىا يكجد التي العامة، السياسة ألجيزة الشامميف كالدعـ التنسيؽ عمى مسؤكلة :السكرتارية-6
 الدكؿ تنفيذ رصد منيا أمكر جممة عف كمسؤكلة السمطة، تعينو عاـ أميف كيرأسيا زامبيا، لكساكا،
 ؛المجمس عف الصادرة كالقرارات كالتكجييات كاألنظمة الككميسا معاىدة كأحكاـ تفاقيةلإل األعضاء

 في المسؤكليف اركب تضـ التي كاألمف" السالـ "لجنة األعضاء الدكؿ كأنشأت :والمن السالم لجنة-7
  ؛المنطقة في كاألمف السالـ قضايا لمناقشة سنكيا األقؿ عمى كاحدة مرة المجنة كتجتمع ،الخارجية كزارات

 بيف التجارة حركة تسييؿك  التكامؿ لتفيد مؤسسات ثالث نشاءإ تـ فقد التجارة: التسييل مؤسسات-ب
 1الثالث: كالمؤسسات عضاء،األ الدكؿ

 رصدةأ لتسكية الكطني النقد ستعماؿإ تيسير بيدؼ 1984 عاـ في نشاؤىاإ تـ كقد :المقاصة غرفة-1
 ال نسبة بتسكية الإ تقـ لـ الغرفة ىذه فأ غير البنية التجارة تداكؿ عف الناتجة ألعضاء الدكؿ حسابات
 عمؿ طبيعة تفيـ لعدـ ذلؾ مرجع كاف كربما المطمكبة، المدفكعات قيمة جماليإ مف  % 10 تتعدل
 الحاالت مف كثير في بعضيـ صرارإ كأ عضاء،األ الدكؿ في كالمستكرديف لمصدريفا قبؿ مف الغرفة
 ؛الدكؿ بعض في جنبياأل الصرؼ عمى الرقابة نظـ تباعإ عف فضال الصعبة بالعممة السداد  شتراطإ عمى
 التكامؿ مشركعات ؿتمكي ستيدفتإ كقد 1988 عاـ نشئأ كقد مية:يالتفض التجارة لمنطقة التنمية بنك -2
 ؛مكاؿاأل مصادر ندرة بسبب محدكدا كاف طنشا فأ غير قميـ،اإل دكؿ في
 طبيعة ذات كىي 1988 العاـ ىذا نشئتأ كقد مية:يالتفض التجارة لمنطقة الشيكات صدارإ ىيئة -3

 ىذه خدمات فأ غير قميـ،اإل دكؿ داخؿ بيا تعامؿال لراغبي السياحية الشيكات صدارإ تتكلى مصرفية
 ؛بالمحدكدية تتـ يضاأ الييئة

 مف عديد كىناؾ مية،يالتفض التجارة منطقة ظؿ في نشئتأ التي الثالث المؤسسات ىذه جانب لىإ   
 التصدير بنؾ ،كمنيا1988 منذ نشاؤىاإ تتابع ،ةحككمي رغي خراآل كبعضيا ةحككميال خرلاأل المؤسسات

 المصرفيف تحادإ مية،يالتفض التجارة لمنطقة ميفأالت عادةإ كةاشر  القاىرة، مدينة قرهمك  فريقياأل ستيرادكاإل
 تخذتإ التي تاإلجراءا مستكل كعمى الككميسا، دكؿ في ممةاالع لممرأة القكمي تحاداإل الككميسا، دكؿ في

                                                                                                                                                              
 .20-19ص ص ،ذكره بقس مرجع فرج، الفتاح عبد فرج 1
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 قامةإ بيدؼ الجمركية التعريفات تخفيض عمى عضاءاأل الدكؿ عممت فقد البنية متجارةل التبادؿ لتسييؿ
 2000 عاـ بحمكؿ حرة تجارة منطقة قامةإ بيدؼ الجمركية التعريفات تخفيض عمى عضاءألا تجارة منطقة

 .2004 عاـ نياية في الجمركي تحاداإل قامةا  ك 
 لمسمع %  30 ،% 15،%5 ، % صفر يككف فسكؼ الخارجي العالـ ماـأ المكحدة التعريفة عف ماأ   

 عاـ تحديد فأ لىإ البعض كيذىب التكالي، عمى النيائية كالسمع الكسيطية كالسمع الخاـ كالمكاد الرأسمالية
 فأ بدعكل حرةال التجارة منطقة تنفيذ في الدكؿ بعض حركة مف أبطأ قد الجمركي تحاداإل إلقامة 2004
 طكيال. مازاؿ الكقت

 سكؽ مؤسسات كأحد 1998 عاـ في المجنة ىذه نشئتأ الكوميسا: دول في المركزية البنوك لجنة -ج
 خالؿ مف السكؽ الدكؿ بيف فيما النقدية السياسة تنسيؽ ستيدفتإ كقد فريقي،األ كالجنكب لشرؽا المشتركة
 1 :المراحؿ ىذه ألىـ نتطرؽ مايمي كفي كاحدة نقدية سمطة بإقامة تنتيي مراحؿ ربعأ عمى يرتكز برنامج
 : 1996-1992 ولىال  المرحمة

 في تكسعكال النقكد عرض لمنمك كبرأ فرصة تاحةإ مع  كتخفيضو، العامة المكازنة عجز بعالج ىتماـاإل-ا
 التكامؿ كتعزيز البينية تجارةال لتحرير المناسب المناخ تييئة بغية النقدم ستقراراإل كتحقيؽ المحمي ائتماف

 ؛المقاصة غرفة خالؿ مف قتصادماإل
 بيف تتـ تيال المعامالت تحرير لتعزيز ؽالسك  لقك  عمى عتماداإ الصرؼ سعارأ تحرير عمى العمؿ-ب

 ؛عضاءاأل الدكؿ
 ؛عضاءاأل الدكؿ بيف السياحية الشبكات ـستخداإ في التكسع-ج

 عمى الرقابة قيكد تخفيؼك  الكطنية العمالت تقمبات مف الحد لىإ تيدؼ:2000-1997 الثانية المرحمة
 .التجارية تالمعامال عمى قيكد لغاءإ يتـ كما جنبياأل النقد

 السماح مع البعض لبعضيا بالنسبة عضاءاأل لمدكؿ الكطنية العمالت كيـتع يتـ حيث :الثالثة المرحمة
 السياسة فأ غير مستقمة،  المرحمة ىذه خالؿ عضاءاأل لمدكؿ المركزية البنكؾ كتظؿ لمتحرؾ،  بيامش
 .مكحدة نقدية مؤسسة خالؿ مف تنسيقيا يتـ النقدية
 بمعرفة صدارىاإ يتـ عضاءاأل الدكؿ كافة في مستخدمة كاحدة عممة ىناؾ يككف حيث :الرابعة المرحمة
 ،1997 ديسمبر في جتماعاتياإ ككميسا لدكؿ المركزية البنكؾ محافظي لجنة بات لقد ،مكحدة نقدية ىيئة
 مؤشرات تعكسيا كما أم قتصادماإل داءاأل تبايف شكاليةإ فأ غير كمنظـ، دكرم بشكؿ جتماعاتياإ  تعد
   .المجنة ىذه مع المطركحة شكالياتاإل ىـأ تعد الكمي قتصاداإل

  الكوميسا إطار في قتصاديةالتجارة والمؤشرات اإل :الفرع الثاني
 مدل لقياس داللتيا، ليا كالتي كاألساسية اليامة المؤشرات مف الككميسا دكؿ بيف البينية التجارة تعتبر    
 تزايدا عرؼ قد )كاردات ،  صادرات( البينية التجارة إجمالي أف قتصادم،إ تكتؿ أم كنجاعة فعالية

                                                                                                                                                              
  .90-79ص ص ،السابق المرجع 1
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 بمغ حيث ، 2008 سنة دكالر مميكف 14329.4 إلى 2007 سنة دكالر مميكف 9074.1 حكالي مف ممحكظا
 دكالر، مميكف 6985.7 إلى 2008 سنة ليصؿ 2007 سنة دكالر مميكف 4520.3 البينية الصادرات إجمالي
 الخارجي، العالـ إلى التجمع دكؿ صادرات إجمالي مف % 4.44 ك 4.21   %بيف ما تتراكح بنسب كذلؾ
 2008 سنة ليرتفع دكالر مميكف 4553.8 إلى 2007 سنة البينية الكاردات إجمالي كصؿ أخرل ناحية كمف
 دكؿ صادرات إجمالي مف4.87 %ك  4.74 %بيف ما تتراكح بنسب كذلؾ دكالر، مميكف 7343.7 إلى

 البينية التجارة معدالت بأعمى تقكـ التي الدكؿ أىـ أف أيضا المالحظ كمف ، الخارجي العالـ إلى التجمع
 ،...دكالر مميكف 1635.7 ب زامبيا ك دكالر مميكف 2066.6 ب ككينيا دكالر مميكف 2834 ب مصر نجد

 آلية لتفعيؿ كتجسيدا البينية التجارة حجـ كنمك زيادة في الدكؿ ىذه كأىمية دكر يؤكد ما كىذا كغيرىا
 دكف يزاؿ ال البينية التجارة حجـ فإف لمككميسا اليائمة اإلمكانيات مف كبالرغـ قتصادم،اإل التكامؿ
 في ضعيفة نسبة كىي العالـ، مع التجارة إجمالي مف  4.63  %نسبة حجميا يتعد لـ حيث المستكل
مكانات مقكمات ليا قتصاديةإ مجمكعة  1.ىائمة كا 

 مف يحد فييا ،األعضاء الدكؿ بيف قتصادماإل الترابط مف منخفضة بمستكيات الككميسا كتتميز   
 في الككميسا بيف التجارة في الكبير النمك مف الرغـ عمى ،التجارة تقكده الذم قتصادماإل التكامؿ إمكانيات
 فإف ذلؾ، كمع ،الككميسا تجارة إجمالي مف فقط ٪7 حكالي اإلقميمية البينية التجارة تمثؿ األخيرة، السنكات
 ترتيبات في اإلقميمية البينية التجارة لمستكيات اتيةمك  غير الككميسا في المنطقة داخؿ التجارة مستكل
 في بالتجارة صمة كذ التحتية البنية ضعؼف ،أفريقيا خارج أك الداخؿ في سكاء األخرل، اإلقميمي التكامؿ
 2.المنطقة
 الككميسا: لتكتؿ قتصاديةاإل المؤشرات أىـ يكضح التالي الجدكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
"،مجمة الباحث، جامعة قصدم الكوميسا حالة دراسة" النامية البمدان في اإلقميمية قتصاديةاإل التكتالت معوقاتونذ يحًذ ػٍغى يحًذ يحًود،  1

 .26،ص2012، 10،العددمرباح،كرقمة
2 Sean Woolfrey , op cit ,p9. 
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 2014-2010لمفترة الكوميسا لتكتل قتصاديةاإل :المؤشرات)10-2( رقم الجدول
 2014 2013 2012 2011 2010 الكوميسا لتكتل قتصاديةاإل المؤشرات

 6.4 6.3 5.8 6.9 6.9 )٪( الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج نمو

 المحمي الناتج من مئوية كنسبة) المنح ستثناءبإ العام، المالي الميزان
 (اإلجمالي

-6.6 -6.1 -4.3 -5.0 -4.8 

 5.9 6.0 11.7 17.1 7.1 (لمتغيير المئوية النسبة السنوي، المتوسط) المستيمك أسعار

 3.2 3.0 3.0 2.9 3 (والخدمات السمع واردات من أشير) حتياطياتاإل

 17.3 17.5 19.1 15.6 15.5 (لمتغيير المئوية النسبة السنوي، المتوسط) دخاراإل معدل

 25.3 25.5 26.2 22.9 22 (المحمي الناتج إجمالي من مئوية نسبة) ستثماراإل إجمالي

 8.3- 7.8- 7.2- 7.5- 5.6- (المحمي الناتج إجمالي من )٪ المنح ستثناءبإ الخارجي الجاري الحساب

 عمى: باالعتماد الباحث اعداد من المصدر:
Sean Woolfrey , The political economy of regional integration in Africa" Common 

Market for Eastern and South Africa (COMESA) Report" , embassy of Sweden, January 

2016,p p 8-13. 

 ،2014 عاـ في ٪6.4 بمغ مذىؿ نمك معدؿ الككميسا منطقة سجمت )10-2( الجدكؿ مف المالحظ     
 الذم الكاريبي البحر كمنطقة الالتينية كأمريكا ،% 4 كمعدؿ العالمي النمك متكسط مف أعمى ىذا ككاف
 زيادة إلى النمك ىذا كيعزل،٪8 بنسبة الناشئة قتصاداتكاإل ك النمك معدؿ متكسط مف أقؿ كلكنو% 3 كاف
 الطبقة كارتفاع ، الكمي قتصاداإل إدارة بتحسيف مدعكمة اإلجمالي الماؿ رأس كتككيف الخاص ستيالؾاإل

 كاف ،الناشئة قتصاداتاإل مع ستثماريةكاإل التجارية عالقاتال كتنكعت الكمي؛ الطمب تدفع التي الكسطى
 في األعضاء الدكؿ في النمك حفز النفط أسعار نخفاضإ أف حيث األعماؿ بيئة في تحسنا عاـ ىناؾ

 ٪5.9 إلى 2013 عاـ في ٪6.0 مف ىامشي بشكؿ لمككميسا السنكم التضخـ معدؿ كانخفض ،الككميسا
 الغذائية اإلمدادات كتحسيف كاألسعار، الغذائية كالمكاد النفط أسعار نخفاضإ بسبب كذلؾ ،2014 عاـ في

  .المحمية
 كصمت حيث ، 2005 مف بتداءإ تدريجيا رتفاعاإ شيدت المباشرة األجنبية ستثماراتاإل تدفقات أف   

 ستثماراتاإل تدفقات في التذبذب ىذا كيرجع 2008 تدريجيا نخفاضباإل لتبدأ ، 2007 عاـ اتيمستكيا أعمى
 األزمة ضغط تحت المتقدمة الدكؿ في كخاصة الطمب كتراجع العالمي قتصادماإل الكضع إلى األجنبية
 تكضح حيث أخرل، إلى دكلة مف المباشرة األجنبية ستثماراتاإل تدفؽ حجـ تبايفىناؾ  ،العالمية المالية

 األكبر الجزء عمى تستحكذ كأكغندا، الككنككا زامبيا، ليبيا، السكداف، مصر، مثؿ دكال أف 2009 إحصائيات
 مف ℅ 40 بحكالي تنفرد لكحدىا فمصر المنطقة، إلى المباشرة األجنبية ستثماراتاإل تدفقات إجمالي مف

 متساكية بنسب كزامبيا فالككنككا ℅ 16 بنسبة فميبيا ، 18℅بنسبة السكداف تمييا ثـ التدفقات ىذه إجمالي
 مف فقط دكؿ أربع أف نالحظ البيانات، ىذه عمى كبناءا 4.7 ℅بنسبة أكغندا تأتي ذلؾ بعد ثـ  ℅ 5.6
 إلى المباشرة األجنبية ستثماراتاإل تدفقات إجمالي مف ℅ 80 حكالي عمى تستحكذ دكلة 19 مجمكع

 ستثماراتاإل تدفؽ ضعؼ عمى يدؿ كما المنطقة، في الدكؿ ىذه كمكانة أىمية عمى يدؿ كىذا المنطقة،
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 اإلجمالي المحمي الناتج مف مئكية كنسبة اإلجمالي ستثماراإل كانخفض 1،الدكؿ باقي في المباشرة األجنبية
 إف مف لعدد كبالنسبة ،2014 عاـ في ٪25.3 إلى 2013 عاـ في ٪25.5 مف طفيؼ بشكؿ الككميسا في
  اإلجمالي. المحمي الناتج مف ٪20 مف أقؿ الككميسا دكؿ ستثماراتإ

قتصادية، كالتي يقؼ بعضيا حاجزا العديد مف العقبات السياسية كاإلكتكاجو الككميسا كمنذ تأسيسيا     
دكف تحقيؽ أىدافيا المنشكدة، حيث يالحظ غياب اإلرادة السياسة لدل بعض حككمات ىذه الدكؿ في 

قتصادية مستفيدا مف اإلمكانات ادم يعمؿ عمى النيكض بالتنمية اإلقتصإالتحرؾ الجدم نحك إرساء تكتؿ 
ا عمى المكاد تيقتصاديات المنطقة كاعتماد صادراإتبايف كالمكارد البشرية الطبيعية ليذه الدكؿ، كما أف 

تصاؿ كالنقؿ، إضافة إلى مشكمة المديكنية لمبمداف المتقدمة كتدني كسائؿ اإلاألكلية الخاـ كتبعيتيا 
ستثمارات األجنبية المباشرة، كميا ستثمار كعدـ جاذبيتو لإلكخدمتيا، إضافة إلى كاقع مناخ اإلالخارجية 

 مكقع تمثؿ المكالية الخريطة.قتصادم فعاؿ في شرؽ كجنكب إفريقياإعدـ قياـ تكامؿ  عكامؿ أثرت في
 الككميسا: تكتؿ

 تكتل الكوميسا خريطة : (2-6)رقم  الشكل

 

Source:https://ar.wikipedia.org/wiki,consolté le :01/01/2016. 

 جيبكتي، مصر، لبيا، زامبيا، دكلة ىي: 19 تضـ الككميسانالحظ أف  (2-6)مف خالؿ الشكؿ   
 ركاندا،،ماالكم، زيمباكم، كينيا ،مدغشقر، اريتريا، الديمقراطية، جزر القمر، جميكرية الككنغك  كندم،بكر 

 الدكلي الصعيد عمى متكامؿ إقميمي اقتصاد" إنشاء في الككميسا رؤية كتتمثؿ ،السكداف مكريشيكس،
 جتماعيةكاإل السياسية النكاحي مف ذلؾ يتجمى كما كالسالـ قتصادماإل زدىاراإل فيو يكجد الذم المجتمع

                                                                                                                                                              
1

 .26،صمرجع سبق ذكرهونذ يحًذ ػٍغى يحًذ يحًود،  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
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 التقدـ تحقيقيا إلى السعي "ىي ميمتيا أف حيف في ،" لشعبيا عالية معيشة كمستكيات ستقراراإل
 جميع في التكامؿ ك التعاكف زيادة خالؿ مف األعضاء الدكؿ جميع في المستداـ جتماعيكاإل قتصادماإل

 مف عدد في التعاكف عمى الككميسا، األعماؿ جدكؿ تحدد  الككميسا معاىدة ك ،التنمية مجاالت
 الصحة؛ الطاقة؛ الصناعية؛ التنمية تصاالت؛اإل مجاؿ ك النقؿ :أمكر جممة في ذلؾ في بما المجاالت،

 الكاسعة الكالية بيذه الكفاء كلكف كاألمف، كالسالـ ،السياحة تطكير؛ كالريؼ كالزراعة كالتكنكلكجيا؛ العمكـ
 لتعزيز المتكسط المدل عمى األكلكية أعطت الككميسا أف غير،مداأل طكيؿ ىدفا تعتبر كالتي لمككميسا
 .الطبيعية لممكارد المستداـ ستخداـكاإل ستثماراإل كتشجيع كالتنمية، ر،التجا طريؽ عف اإلقميمي التكامؿ

 طرؼ منيا ككثير الككميسا، في األعضاء الدكؿ أف حقيقة ستثماركاإل التجارة عمى التركيز ىذا يعكس كقد
 كالتكامؿ التجارة مجاؿ في عتبارىابإ لمككميسا الرئيسية المضافة القيمة إلى ينظر قتصادية،إ لجاف عدة في
 الحكاجز إزالة خالؿ مف ليا قتصادماإل التكامؿ تعزيز ىي الحالية الككميسا ستراتيجيةفإ ، قتصادماإل

 داخؿ ستثماركاإل التجارة مستكيات نخفاضإ في أسيمت التي التجارة أماـ كالنقدية كالمالية كالتقنية المادية
 .فريقياإل كالجنكب البالد شرؽ في المنطقة
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 الصةالخ
ىتماـ بيا اإل كأصبح ،قتصادمالفكرم في نظرية التكامؿ اإليرىا قتصادية تعبلقد كجدت التكتالت اإل     

يسمى منتصؼ القرف العشريف  بعد الحرب العالمية الثانية مف طرؼ مجمكعة مف دكؿ العالـ، حتى أصبح
خاصة بعد بركز ظاىرة  أخرل مف العالـ ىتماـ إلى مناطؽكانتشر ىذا اإل ،قتصاديةالتكتالت اإلبعصر 

قتصادية ىي كسيمة تمجأ إلييا اإل يمكف القكؿ بأف التكتالت، ك نياية القرف العشريف قتصادية فيالعكلمة اإل
ا حكؿ دفع عجمة كمتعددة، كلكف ترتكز جميعي دكؿ معينة ضمف منطقة معينة لتحقيؽ أىداؼ معينة

كبالسرعة الضركرية، لتحقيؽ معدالت نمك طمكحة يمكف أف  تجاه الصحيحقتصادم في اإلالنشاط اإل
بيف مستكيات المعيشة في الدكؿ الغنية كفي غيرىا مف الدكؿ النامية ،  تؤدم إلى تضيؽ الفجكة الكاسعة

 قتصادمبية ىدفيا ىك التكامؿ اإلقتصادية سكاء كانت تكتالت شرقية أك غر التكتالت اإل كمعنى ذلؾ أف
قتصادم الكضع اإل تحميؿقتصادم ت التكتؿ، كيتطمب ىذا التكامؿ اإللإلمكانات المكزعة في أنحاء كحدا

  .التكتؿ لكؿ عضك مف أعضاء التكتؿ لمعرفة مناطؽ القكة كالضعؼ بالنسبة ليذا
قتصادم مع بداية التسعينيات مف القرف ث كالتغيرات ظير مفيكـ الفضاء اإلكفي ظؿ ىذه األحدا    

قتصادية تابعة إقتصادية قارية عمالقة كفضاءات إالعشريف حيث تسارعت الخطكات نحك تشكيؿ فضاءات 
قتصادية( إدارة مركزية ) مركزية إستعدادان لدخكؿ مرحمة اقتصاد القرف الحادم كالعشريف الذم سكؼ يدار إ

تباعيا أقتصادية كبرل مع حمفائيا ك إطار نظاـ عالمي تييمف عميو ثالث كتؿ إقطاب في متعددة األ
كجنكب شرؽ آسيا بقيادة الياباف مف خالؿ سيطرة كؿ  تافانكركبي كالحاد األتقميمييف المتمثمة في اإلاإل

قتصادية بتنظيـ العالقة محدد بما يسمح ليذه الفضاءات اإل قتصادمإقطب عمى فضاء أك مجاؿ 
قتصادية قتصادية عمى مختمؼ الفضاءات اإلا مف أحكاـ المركزية اإلالمستقبمية فيما بينيا بما يمكني

 :قتصادم بثالثة عناصر ىيكيرتبط الفضاء اإل ، قتصاد العالميمقدرات اإل ة كعمىالتابع

 قتصادم القكة الشرائية كدرجة التقدـ اإل قتصادم  معاييرجزاء المككنة لمفضاء اإلالتجانس بيف األ
  ؛كالتجارم كغيرىا 

 ؛لزاـإلكجكد خطة تشكؿ برنامجان يتمتع بصفة ا 
  ادالتيا مع بعضيا أجزاء الفضاء بشكؿ يعكس تزايد حجـ تبستقطاب الذم يؤمف التكامؿ بيف اإل

  ؛قطاب المييمنةالبعض كمع األ
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 وروبيتحاد ال إل اقتصادي اإل لتالتك            

 قميميةبين اإلقميمية وعبر اإل         
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   تمييد

نما تميز عمى كجو الخصكص إف ىذه الظاىرة إمد بعيد فال شؾ أقتصادية عرفت منذ إف التكتالت اإل    
قتصادية الكبيرة، أىمية الكحدات اإلنتاج كخاصة زيادة إلى تطكر عالقات اإلالعصر الحديث كيرجع ذلؾ 

لى عدـ جدكل الكحدات االقتصادية إدل التقدـ التكنكلكجي الحديث أفقد  ،قطاب التنميةأكظيكر فكرة 
 ،قطاب التنميةأثار آمف كؿ نتائج التقدـ الفني كمف  لإلفادةقتصادم كضركرة تكسيع المجاؿ اإلالصغيرة 

عالمية الثانية، يتسـ التعاكف اإلقتصادم الدكلي كانتشار فالعيد الحاضر، خاصة منذ ما بعد الحرب ال
جيزة الدكلية الجماعية سكاء عمى نطاؽ الدكلي كانشار األ جيزة الدكلية الجماعية التي تقكـ عمى تحقيقواأل

ىذا التعاكف  ، ككسعأكلية نحك تطكر أقميمي كخطكة تحقيقو سكاء عمى النطاؽ اإلـ عمى التي تقك 
ك عف طريؽ القياـ بتنفيذ أقتصادم م قد يتحقؽ إما عف طريؽ تكحيد اإلطار التنظيمي لمنشاط اإلقتصاداإل

 بعض المشركعات الدكلية المشتركة. 

قتصادىا إكضاعا سيئة، فقد دمر أكركبا عمى نفسيا كىي تعيش أ تفاقأبعد الحرب العالمية الثانية      
جزاء جزاء الغربية كالسيطرة السكفيتية عمى األرب، كمزقت كحدتيا بيف السيطرة األمريكية عمى األنتيجة لمح

كركبية الغربية مف التبادؿ التجارم بيف الدكؿ األكجدت العكائؽ التجارية التي كانت تحد الشرقية، ككذلؾ 
ت كبدأ ،التجارة الخارجية لى الحد مف حجـإدل أقتصادية الذم لؾ تدخؿ الدكلة في الشؤكف اإل،ككذ

أف الحؿ يكمف بالسير في الطريؽ بإتجاه التكامؿ فكجدت  ،المأزؽكركبا في البحث حمكؿ لمخركج مف ىذا أ
تمؾ التكتالت ف نعرض في إيجاز ألىـ صكرة أكال يمكننا ىنا إال  ،كركبيةاإلقتصادم بيف الدكؿ األ

عطاء نبذة مختصرة ؾ كفؽ المباحث سكؼ نتطمع لذل ،كركبيعف التكتؿ اإلتحاد األ اإلقميمية كالدكلية كا 
 التالية:

 "وروبيةرىاصات الوحدة ال إوروبي "حاد ال تاإل المبحث االول: 
 النظام النقدي و الوحدة النقدية" معاىدة ماستريخت وتطوراتيا"المبحث الثاني: 
  قميميةعبر اإلوروبي و ال  تحاداإل المبحث الثالث: 
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 "وروبيةىاصات الوحدة ال ر إوروبي "اإلتحاد ال  المبحث االول:
المتزايد نحك تككيف  تجاهأىـ خصائص النظاـ اإلقتصادم ىك اإلف مف أصبح مف المعركؼ ألقد    

التكتالت درجة كبر مكاسب ممكنة مف التجارة الدكلية، كتعكس ىذه أقتصادية، لمحصكؿ عمى التكتالت اإل
   خرل، أنكاع التبادؿ األستثمارات كالتجارة ك كاإل عتماد المتبادؿ كتقسيـ العمؿ الدكلي،عالية مف كثافة اإل

ما تكتالت العالمية، كقامة الإكركبي تظؿ ىي التجربة الرائدة كالنمكذج عمى مستكل تجربة اإلتحاد األك  
خذ أدكؿ" ك  ستة "1957كركبية عاـ ىك معركؼ فإف اإلتحاد األكركبي قد نشأ بعدد محدكد مف الدكؿ األ

 لى مرحمة الكحدة النقدية.إنو كصؿ إكما  2013كعشريف دكلة في  ثمانيةصبح أف ألى إفي التكسع 
 كركبية في ما يمي:المبنات االكلى إلقامة الكحدة األىـ الكثائؽ التي تضمنت أ

  ؛كركبية لمفحـ كالصمبإنشاء الجماعة األقرت أكالتي  1951معاىدة باريس عاـ  
  ؛1957كركبية عاـ إنشاء الجماعة األمعاىدة ركما التي قررت  
،كمعاىدة 1986كركبي المكحد عاـ صدكر عدة كثائؽ اخرل ،القانكف األسفرت ىذه المعاىدات عف أكقد 

،لقد 2001خيرا معاىدة ليس عاـأ،ك 1997"،معاىدة امسترداـ عاـ 1992كركبي "ماستريخت" عاـ اإلتحاد األ
 كركبي.أعضاء اإلتحاد األقتصاديا بيف إطار القانكني القكم لمتكامؿ ت كؿ ىذه الكثائؽ اإلىيأ

  وروبيةالمطمب الول: مراحل الوحدة ال 
القائمة بيف الدكؿ األعضاء في جو التجارة زالة كافة الحكاجز التي تعترض ك إلى إكركبية ت الدكؿ األسع  

زالة كافة القيكد الجمركية كغير الجمركية، ككذلؾ العقبات إكركبي ، التي في مقدمتيا مشركع اإلتحاد األ
نتقاالت العمالة بيف دكؿ األمكاؿ ك إنسياب حركات رؤكس األالتي تعرقؿ  ليو إليو ما تتجو إعضاء، مضافا ا 
ندماجا إكثر أقتصادية كالمالية المختمفة لتصبح ياسات اإلف  تنسيؽ كخمؽ تجانس السىذه الدكؿ م

 كتكامال.
 "دول البينموكستحاد الجمركي "اإل  :ولالفرع ال  

آثرىا كفقدت عمى  خرىا،آالغربية مف الحرب العالمية الثانية ضعيفة كمنيارة عف  أكركباخرجت دكؿ    
كنتيجة لمتطكر التكنكلكجي كحاجة ىذه الدكؿ  قبؿ،قتصادم كالسياسي المتاف كاف تتمتع بيما مف تفكقيا اإل

ففي سنة  ،ستعادة مكانتياإتخذت التكامؿ اإلقتصادم ككسيمة إلفقد  مشاريعيا، إلنجازمكاؿ إلى رؤكس األ
كقد كانت تتطمع الى  تحاد جمركي،"االرتباط بإ "دكؿ البنيمككس قررت بمجيكا كىكلندا كلككسمبكرغ 1944

 قتصادم كامؿ.إتحاد إ
 قتصاديظمة الوروبية لمتعاون اإلالمن: الفرع الثاني

بمساعدة الكاليات  قتصادم،بتككيف المنظمة األكركبية لمتعاكف اإل 1948كركبية عاـ بادرت الدكؿ األ    
صمية لممشركع بنحك ، كقد قدرت التكاليؼ األ باك بناء أكر  إلعادة مريكية بتقديـ مشركع مارشاؿالمتحدة األ

كما قامت  ماـ التبادؿ التجارم،أزالة العقبات إمريكي" كساعدت ىذه المنظمة عمى أمميكف دكالر  22
عالف ميالد إيكـ  09/05/1950فيعضاء ؿ األسير تحت سمطة الدك تكركبية بعض الشركات األ بإنشاء



 

       قليمية إلقليمية وعبر االتكتل اإلقتصادي اإلتحاد األوروبي بين  اإل                          الفصل الثالث 

144 
 

نتاج الفحـ كالفكالذ في كؿ إ" تكحيد قترح كزير الخارجية الفرنسي "ركبرت شكمافإكركبي حيف اإلتحاد األ
إتفاقية لتأسيس "الييئة كقعت في باريس  08/04/1951في ،تحادية "خطة شكماف"ألمانيا اإلمف فرنسا ك 

لككسمبكرج" -ىكلندا-يطاليا كدكؿ البنيمككس "بمجيكاا  لمانيا، ك أكركبية لمفحـ كالفكالذ" مف جانب فرنسا ك األ
يضا البضائع كالخدمات أكتشمؿ  ،قامة سكؽ لمفحـ كالفكالذإتحاد الفحـ كالفكالذ" بيدؼ إكالتي عرفت باسـ "
كؿ قترح كزير خارجية فرنسا رينيو ببمغاف خطة لتكامؿ مختمفة جيكش الدإفي حيف .1لمدكؿ الست اعضاء

في باريس عمى معاىدة  27/08/1952 عضاء في معاىدة الفحـ كالصمب تحت قيادة عميا فكقع فياأل
كركبية لمدفاع كلـ تكضع ىذه المعاىدة مكضع التنفيذ ؿ الست نفسيا لتشكيؿ المجمكعة األجديدة بيف الدك 

م العاـ أف الر أكركبية عمى أسرة الدفاع األخفاؽ إبسبب رفض البرلماف الفرنسي المصادقة عمييا، كقد دؿ 
ح ىناؾ صبأ األكركبييفخفاؽ العسكرم بيف با لـ يكف مقتنعا بفكرة الدمج األكركبي، نتيجة ليذا اإلكرك أفي 

  2قتصادم.تكجو كامؿ نحك الميداف اإل

لييـ بعد ذلؾ بريطانيا عاـ إكالحديد كتخفيض تكاليؼ تصنيعيا، لتنظـ  فحـنتاج الإبيدؼ تنمية     
 ياسفرت عنأكقد  1957مارس  25كيعتبر نجاح ىذه الجماعة حافزا إلبراـ معاىدة ركما في  ،1954

 نشاء:إ

في  كركبية لمطاقة الذريةتـ تكقيع المجمكعة األ :وراتوم" اوروبية لمطاقة الذرية "ال  المجموعةوال: أ
 3ستغالؿ الطاقة النككية في الصناعة.ا  ك  ، العمؿ المكحد في ميداف البحكث الذرية،01/01/1958

ا سكقا كركبأىدافيا في جعؿ أتمثؿ ك :وروبية"عة اإلقتصادية ال "الجما وروبية المشتركةلسوق ال ا  ثانيا:
مكانيات مادية كبشرية، كتنشيط التبادؿ التجارم بإلغاء إعضاء بما لدييا مف مكحدة، تساىـ كؿ الدكؿ األ

نتقالية التي حددت ، كرؤكس األمكاؿ،...كىذا خالؿ الفترة اإلنتقاؿ العماؿإالقيكد الجمركية تدريجيا، كحرية 
نشاء سكؽ إعمى  تأسيساكركبية ت بناء الجماعة اإلقتصادية األقررت الدكؿ السلقد  سنة، 12مدتيا ب

عضاء كقعت الدكؿ الست األ 25/05/1958في  نتقاؿ السمع كالخدماتيسمح فيو بإ مشترؾ فيما بينيا،
تـ  كفؽ معاىدة برككاؿ 25/03/1965في  ،كركبية المشتركة"قية تأسيس "السكؽ األتفاإالمذككرة في ركما 

كبية كر السكؽ األ-يذية لممنظمات الثالث "الييئة األكركبية لمفحـ كالفكالذالييئات التنف تفاقية دمجإتكقيع 
في ىيئة  *كركبية" "المجمكعة اإلقتصادية األبية النككية" التي شكمت ك كر المنظمة الطاقة األ-المشتركة

                                                                                                                                                              
 .17-13ص ص،2003" ،عالـ الكتب،القاىرة،"اليورو تحاد الوروبي والعممة الموحدةاإل  صالح الديف حسف السيسي، 1

الدكلية،،كمية االقتصاد   في العالقات اطركحة ماجستير ،ختالف النتائجا  وروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة تشابو المقدمات و السوق ال  ،لبنو جديد 2
 .  13-12صص  ،2004، ،بسكريا جامعة تشريف قتصاد كالتخطيط،قسـ اإل

كمية  التسيير، ـقتصادية تخصص عمك ماجستير في العمـك اإل أطركحة، المصرفي الجزائري وروبية الموحدة وانعكاساتيا عمى الجيازالعممة ال  الزكبير خميفي، 3
 .25ص،2002-2001جزائر،جامعة ال قتصادية كعمـك التسيير قسـ عمك التسيير،العمـك اإل

تٍح، انفشق تٍٍ انًدًوػح االلتظادٌح االوسوتٍح واندًاػح االلتظادٌح االوسوتٍح :انًدًوػح تظى اندًاػاخ انثالث اندًاػح االلتظادٌح االوسو *

 نهطالح انزسٌح، فاندًاػح هو تُظٍى اوسوتً داخم يدًوػح.اندًاػح االوسوتٍح نهفحى وانحذٌذ، اندًاػح االوسوتٍح 
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زالتيا بالكامؿ إف تـ ألى إزالة التعريفة الجمركية فيما بينيا، إكلقد تدرجت الدكؿ الست في  ،تنفيذية كاحدة
في الكقت الذم  ،1969حيز التنفيذ عاـ تفاقية دمج الييئات الثالث إ كضعتك  1968عاـ  كؿ جكيميةأفي 

كالزراعة منذ بداية عقد قتصادية في مجاؿ التجارة، أخذت في تكحيد سياستيا اإلكانت فيو ىذه الدكؿ قد 
 1 الستينات.
أم كركبي" األ تجاه نحك" التعاكف السياسيكركبية اإلبدأت دكؿ المجمكعة األ 01/01/1970فيك        

صدر قرار بتمكيؿ المجمكعة االكركبية عف طريؽ  21/04/1970 حيف في ،نتياج سياسية خارجية مكحدةإ
كمع نجاح  ،عضاءحددة المفركضة عمى الدكؿ األمكارد مالية خاصة بيا بدال مف نظاـ الحصص الم

فقد تكسعت عضكية السكؽ مف  ليو،إكركبية المشتركة عمى النحك المشار إقامة السكؽ األالدكؿ الست في 
في ذلؾ الكقت فقد ، 1973المممكة المتحدة في عاـ -اايرلند-لى تسع دكؿ بدخكؿ الدنمارؾإالست دكؿ 

إنشاء صندكؽ التنمية لى إلعمؿ كركبي كىي اة تعد ىامة عمى مسيرة التكامؿ األجيزة السكؽ خطك أتخذت إ
إجراء تـ  10/06/1979-08ك في حيف  ،1975نشاء بالفعؿ في عاـ إلذم تـ كركبية، كااإلقميمية األ

إنضـ اليكناف فقد  01/01/1981كركبي "كمقره لككسمبكرج، كفي بات المباشر ألعضاء "البرلماف األنتخااإل
 1986.2سبانيا كالبرتغاؿ عاـ إ،كتبعتيا 1981كركبية المشتركة عاـلمسكؽ األ

أعدت المفكضية  14/06/1985في  :"الكتاب االبيض" موحدةالوروبية ل سوق الم التشريع القانوني ثالثا:
ة، كالذم حدد ستكماؿ السكؽ الداخميإبيض" عف إطار" الكتاب األصالحيا في إكركبية برنامجا األ
إقامة السكؽ الداخمية كربط  ،1992كالضريبية كالتقنية قبؿ عاـ جراءات الالزمة إللغاء الحكاجز المادية اإل

، مكاؿ المخصصة لممجمكعة، كالمخصصة لصندكؽ التعديؿ الييكمي، كصندكؽ التالحـمع زيادة األ
إلغاء مراقبة كركبية بالبدء في األالمجمكعة  تتفاقياإكركبي عمى كافؽ المجمس األ 03/12/1985-02كفي

تـ تكقيع "الكثيقة  01/01/1986في ك  لغاء طرديا.إكركبية داخؿ المجمكعة األاألشخاص عمى حدكد 
كركبية كقد منحت المجمكعة األ 01/07/1987،3تنفيذىا في  أكركبية المكحدة " في الىام كبداأل

كركبي عمى حؽ المشاركة في سف برلماف األفحصؿ ال ،تخاذ القرارأسمكبا فعاال إلصالحيات مكسعة ك 
  متعمقة بالسكؽ الداخمية.التشريعات ال

لبنيكية كالزراعية، كحؿ صالحات ااؽ رؤساء الدكؿ كالحككمات عمى اإلتفإتـ  12/02/1988-1في   
-08ثـ في 27/06/1989-26قميمية، في الزراعي، كالتقميؿ مف الفكارؽ اإلجتماعية كاإلنتاج مشاكؿ اإل

قتصادية إتجاه الكحدة اإلكركبي عمى خطكات ممزمة ال عكدة عنيا في إتفؽ المجمس األ 09/12/1989
تمت كحدة األلمانييف  03/10/1990قتصادية كمالية لممجمكعة، في إكالنقدية لتحقيؽ تقدـ نحك كحدة 

ما النمسا أ ،كركبيةى جزءا مف المجمكعة األكللكي تصبح األ الغربيةألمانيا لى إ الشرقيةلمانيا أنضماـ بإ
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دكلة لإلتحاد كمف خالليا حددت  15، كبيذا تشكمت 1995يد كفنمندا فقد قبمت عضكيتيا عاـ كالسك 
 1ىداؼ النيائية التي يمكف تمخيصيا في العناصر التالية:األ

 لغاء الرسكـ الجمركية التي تعرقؿ التجارة مع تكحيد التعريفة الجمركية.ا  تحاد جمركي ك إنشاء إ -
  ؛السياسات التجارية المكحدة -
 :تكحيد السياسة الزراعية: مف خالؿ ثالث عناصر  -

 ؛سكاؽسياسة اإلسعار كاأل  
 ؛السياسة الخارجية  
 ؛جتماعيسياسة الييكؿ اإل  

 ؛رسـ سياسة مشتركة لمنقؿ -
  ؛المنافسة الحرة -
  ؛كركبيستثمار األإنشاء" بنؾ اإل -
  ؛قاليـ فيما كراء البحارإنشاء عالقة مع الدكؿ كاأل -
  ؛كالمسائؿ النقديةميزاف المدفكعات  -

  EFTA وروبية: منظمة التجارة الحرة ال الفرع الثالث
مف سبع دكؿ غربية كىي: المممكة المتحدة،  1960كركبية عاـ تأسست منظمة التجارة الحرة األ     

مزامؿ ال لى ىذه المنظمة كعضك إالنمسا، الدنمارؾ، النركيج، البرتغاؿ، السكيد، كسكيسرا كانضمت فمندا 
فتا تجارة حرة في مجاؿ البضائع الصناعية عاـ ،كحققت األ1961متيازات عاـ يتمتع بكامؿ الحقكؽ كاإل

حتياطية الخاصة لخفض العكائؽ عمى تجارة المنتكجات إتخذت قميال مف التدابير اإل، ك لكنيا  1967
ؿ غير األعضاء في إتجاه الدك حتفظت كؿ دكلة بنظاميا الخاص مف العكائؽ التجارية إكلقد  ،الزراعية

لى دخكؿ البضائع المستكردة مف إكىذا يشير  ،عضاءإنحرافات تجارية بيف الدكؿ األلى إدل أفتا، مما األ
فتا كذلؾ لتجنب دفع الرسكـ التعرفة الجمركية المنخفضة في األلى الدكلة العضك ذات إبقية دكؿ العالـ 

نحراؼ التجارة التحقؽ مف بمدة إكيتطمب مقاكمة  ،االخرلعضاء لمرتفعة التي تفرضيا الدكؿ األالجمركية ا
 كبطبيعة الحاؿ ،ليو ىذه السمعإخيرة التي تصؿ السمع المستكردة كبمد المحطة األ التي تصنع فيو المنشأ

تحاد تفرض ضريبة مكحدة إف ىذه المشكمة ال تظير في اإلتحاد الجمركي ألف الدكؿ األعضاء في اإلف
حت صبأفتا، ككذلؾ إلى األنضمت ايسمندا إ 1970مف العالـ الخارجي، كفي عاـ  خارجية عمى الكاردات

ة المتحدة كالدنمارؾ مف نسحبت المممكإ 1973،كفي عاـ 1986فتا عاـ فمندا عضك كامؿ العضكية في األ
كانت  1991،كىكذا،كفي عاـ1986كركبية عاـ إلى الجماعة األيرلندا إنضمتا سكيتا مع ا  فتا ك منظمة األ

عضاء "النمسا، فمندا، ايسمندا، اليجسنتيف النركيج، السكيد، سكيسرا "كيقع مركزىا أفتا تضـ سبع دكؿ األ
إلى المجمكعة األكركبية لكي فتا إنضمت األ 1994كانكف الثاني عاـ كؿ األكفي  ،الرئيسي في جنيؼ
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جمركيا يسمح بحركة لمعظـ تحادا إكىذه المجمكعة تشكؿ  EEAبيةك كر تشكؿ سكيا المنطقة اإلقتصادية األ
 1.مميكف نسمة 375بمغ تعداد سمانيا س الماؿ كالناس بيف سبعة عشرة دكلة عضك يأالسمع كالخدمات كر 

  وروبيحدة اإلتحاد ال و  شكالياتإ دوافع و المطمب الثاني:
تحاد حققو اإلتكتؿ حيث أف النجاح الذم تحاد األكركبي في ظاىرة اليتمثؿ العامؿ الرئيسي لقكة اإل      

قتصادم ليذه الدكؿ مما جعميا تبرز عمى ندماج اإلالفضؿ فيو بالدرجة األكلى إلى اإلاألكركبي اليكـ يعكد 
تحدم لو دكافع كصعكبات تكاجيو  لكؿ، قتصادم منافس لألقطاب األخرلإالساحة العالمية كقطب 

ىـ دكافع ألى إسكؼ نتطمع  كالعالمي،قتصادم ركبية في التاريخ اإلك إليو الدكؿ األلى ما كصمت إلمكصكؿ 
 :شكاالت التي كاجيتوأدؽ اإلك  الكحدة،

 وروبيالفرع الول: دوافع وحدة اإلتحاد ال 
س أخالؿ القرف الرابع عشر، لصراع القائـ بيف السمطة الركحية، التي كاف يجسدىا ر  دوافع تاريخية:-اوال

مبراطكر، أس الدكلة ممثال في اإلالزمنية، التي كاف يجسدىا ر الكنيسة الكاثكليكية ممثال في البابا، كالسمطة 
ستمرار الصراع بيف السمطيف الزمنية إف إ ،كركباأنحاء أدرؾ عدد مف كبار المفكريف في مختمؼ أفقد 

ككانت تسعى لقيادة العالـ سكاء ، ركبا عمى كجو الخصكصك أكالركحية يضعؼ الغرب المسيحي ككؿ، ك 
ف التنافس بيف أ  لىإضافة إ...،أـ عيد بريطانيا العظمى أك في عيد ىتمر ألمانيافي عيد نابميكف فرنسا 

ك لمسيطرة عمى المستعمرات كفتح أكركبا، سكاء لمييمنة عمى القارة األكركبية مف داخميا أالقكل الكبرل في 
فقد  الخاـ الالزمة لصناعتيا الناشئة،  دسكاؽ جديدة خارجيا لتصريؼ منتجاتيا كلمحصكؿ عمى مكاأ
لى معسكريف إكركبا أنقسمت ا  كركبا ككؿ ك أسفرت الحرب العالمية عف نظاـ دكلي جديد تراجع فيو دكر أ

ف كانت ىي قمب النظاـ العالمي لقركف طكيمة. إحدىما أف تصبح جزءا مف أتعيف عمى الجية الغربية 
 سعت كما زالت تسعى ألف يككف ليا مكانة، ي اتيد السكفيكركبا كتأكدىا مف حجـ التيدأكتزايد كعي 

 .مرمكقة بيف دكؿ العالـ
ستفادت بعض الدكؿ مف المستعمرات كالدعـ إتعتبر أكركبا ميد الثكرة الصناعية كما في حيف    

ستقرار السياسي الذم تمتعت بو ي إطار مشركع مارشاؿ باإلضافة لإلاألمريكي بعد الحرب العالمية ف
دكؿ التي تحتؿ المراتب  5تحاد األكركبي بصفة خاصة عمى تقكـ قكة اإل، كما أكركبا مند الحرب العالمية
  سبانيا.إ–يطاليا إ–المممكة المتحدة –فرنسا –األكلى عالميا كىي: ألمانيا 

العاصفة، في فرنسا  1848ف التغيرات التي شيدتيا أكركبا، خاصة بعد ثكرات إ الدوافع االمنية:-ثانيا
إلعادة طرح الفكرة حرار، خمقت مناخا مكاتي كضعت نياية ألكركبا النبالء كاأل خرل، كالتيأكركبية أكدكؿ 

كلى كبدأت صعيد أحدثتو الحرب العالمية األماف بسبب حجـ الدمار الذم األكركبية، اإلحساس بعدـ األ
صبحت معرضة لمتيديد الداخمي كالخارجي عمى نحك لـ يسبؽ لو مثيؿ ، ككذا أكركبا أف تزايد اإلحساس بأ

كركبا أحساس بتراجع ثقؿ كمكانة أف تزايد اإلالحرب العالمية الثانية، كفي ىذا السياؽ كاف مف الطبيعي 
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التخمص ، ك ساسية لمكاجية التحدم المزدكجيمة األفي النظاـ العالمي، بأف الكحدة األكركبية باتت ىي الكس
 1 .مف الخطر الشيكعي عف طريؽ الكحدة، أم إنجاز قكة قادرة عمى الكقكؼ كالدفاع في كجو األخطار

بكزنيا الضعيؼ في ظؿ العمالقيف:  -في العصر الحديث -شعرت أكركبا  :قتصاديةالدوافع اإل-ثالثا
قتصادية في عممية ثانية، شعرت بذلؾ مف ناحيتيف: اإلأميركا كركسيا، كخاّصة بعد الحرب العالمية ال

إعمار أكركبا كحاجتيا إلى مساعدة الكاليات المتحدة في مشركع مارشاؿ الشيير، كشعرت أيضان بكزنيا 
دما بدأ التيديد الركسي لدكؿ أكركبا، حيث بدأ بمد جناحيو عمى بعض الدكؿ األكركبية في الضعيؼ عن

أكركبا الشرقية، كمف ثـ أخذ ييدد الدكؿ في أكركبا الغربية نفسيا، لذلؾ كضعت نفسيا تحت جناح 
يضاىي أك السعي لمكاف مرمكؽ في العالـ  مأ.. ،الكاليات المتحدة لممساعدة في إيقاؼ ىذا المّد األحمر

تصاد مجتمعان يكازم قف يقارب نصؼ مميار نسمة، كحجـ اإليقارب العمالقيف، كخاصة أف عدد السكا
قتصادم عف طريؽ بتزازىا اإلا  التخمص مف ىيمنة الكاليات المتحدة ك  قتصاد العالمي،أيضان ثمث اإل

 2.األسكاؽ كالنفط كالنقد كالبكرصات.. كغير ذلؾ مف أدكات اقتصادية
خارجيا، فقد  كأخطار المحتممة داخميا قكية الركابط بينيا في مكاجية اإلكركبا الغربية لتأكسعيا مف دكؿ    

كلى ىذه المحاكالت في تكقيع عمى حمؼ أطار كحدكم متكامؿ، كتجسدت إحاكلت تكحيد جيكدىا في 
 بيف بريطانيا كفرنسا كدكؿ البنيمككس الثالثة بمجيكا كىكلندا كلككسكمبرغ . 1948مارس  17كسؿ في ك بر 

  التكتل في تحقيق المكانة المنشودة مقومات الفرع الثاني :
ساعد  ،قتصادمكبية خمقت مكانة معينة لمقارة األكركبية، كخاصة في المجاؿ اإلكر إف كحدة الدكؿ األ  

 يمي:تتمثؿ في ما ذلؾ مجمكعة مف المقكمات 
 في النقاط التالية:نذكرىا : قتصاديةالمقومات اإل-اوال

مميار دكالر كبذلؾ فيك يحتؿ  000 812 18الذم يقدر ب:  PNBضخامة الناتج الكطني الخاـ  -
  ؛2016لسنة   المرتبة األكلى عالميا

المتحدة  المممكة–فرنسا –تحاد التي تحتؿ المراتب األكلى: ألمانيا قتصادية لبعض دكؿ اإلالقكة اإل -
  ؛ سبانياإ–يطاليا إ–

  ؛نجازات عظيمة ك منافسة الكاليات المتحدة إتحاد مكنيا مف تحقيؽ تكحيد جيكد دكؿ اإل -
القكة الزراعية المتمثمة في إنتاجيا الضخـ لمختمؼ المحاصيؿ الزراعية كاإلنتاج الحيكاني كما  -

  ؛يحتؿ المرتبة الثانية عالميا مف حيث الصادرات الزراعية
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 .18،ص2008-2007الدكلية، جامعة الجزائر،
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 القكة الصناعية بحيث يحتؿ المراتب األكلى في عدد معتبر مف الصناعات كالسيارات كالطائرات -
  ؛المتطكرةلكتركنية كالغذائية كحتى الصناعات كالسفف كالصناعات الكيماكية كاإل

كبر منطقة تجارية في العالـ كتمثؿ فيو التجارة أتحاد األكركبي القكة التجارية حيث يعتبر اإل -
  ؛كما يحتؿ المرتبة األكلى عالميا سكاء مف حيث الصادرات أك الكاردات %70البينية

كما يعتبر -فرانكفكرت-باريس-دفالقكة المالية التي تبرز في كجكد بكرصات عالمية مثؿ لن -
  ؛ستثماراتفي العالـ المستقطبة كالمصدرة لإلتحاد األكركبي المنطقة األكلى اإل

تحاد األكركبي القطب السياحي األكؿ في العالـ حيث يحقؽ مف خاللو عائدات ضخمة يمثؿ اإل -
تحاد األكركبي فمثال ب قطاع الخدمات دكرا بارزا في اإلمميار دكالر كما يمع 160تقدر بأكثر مف 

مميف مشترؾ)األكلى في العالـ( كمشتركي اإلنترنيت %50يبمغ عدد مشتركي الياتؼ ب
  ؛ في العالـ(مميكف)الثانية 384ب

  ؛ستيالكية لممجتمعات في أكركبا الغربيةالطبيعة اإل -
  ؛ستثماربيعة النظاـ الرأسمالي المشجع لإلط -
  ؛كفرة رؤكس األمكاؿ -
  ؛ىتماـ بالبحث العممياإل -
  ؛التكامؿ الصناعي -
 تتمثؿ في ما يمي: طبيعيةىـ مقكمات الأكمف  :الطبيعيةمقومات -ثانيا

  ؛المؤىمةكفرة اليد العاممة  -
  ؛2015الثالثة عالميا لسنة  نسمة  116 191 508الكثافة السكانية  تفكؽ -
  ؛ستراتيجيالمكقع اإل -
  ؛2016لسنة  2كـ 712 493 4المساحة المقدرة ب:  -
  ؛تنكع المناخ -
  ؛كفرة المكارد المائية كالطبيعية المختمفة بإنشاء المحركقات -
  ؛2ـ كـ2.6تساع المساحة الزراعية إ -
 وروبيإشكاليات وحدة اإلتحاد ال : لثالثاالفرع 

إلى الدكؿ التي كركبية، خاصة بالنسبة أماـ الجماعة األقؿ تقدما تحديا إنضماـ الدكؿ األشكؿ وال: أ
ف التبايف الكبير في مستكيات التطكر إ ،كبر في تمكيؿ سياسات الجماعة كبرامجياتتحمؿ العبء األ

خيرة، ككذا المشاكؿ التي حاؽ باإلتحاد األكركبي خالؿ السنكات األي اإللتكالتنمية بيف الدكؿ الراغبة ف
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قتصادم متباينة في مستكيات التقدـ اإلندماج بيف عدد كبير مف الدكؿ كاإلدارة عممية التكامؿ إتنجز عف 
جكد عكائؽ بيف الدكؿ جتماعية كالثقافية كحتى الدينية، خمؼ ك لكجي، كفي شكؿ البنى كاليياكؿ اإلكالتكنك 
ىذا يضرب مكضكع قتصادم بيف الدكؿ، د التفاكت اإلكجك مع ، بيةك إلى تجزئة السكؽ األكر  تية أدبك األكر 

قتصادية، كىي أىـ األسس نحك الكحدة السياسية، كقد ظير ىذا األمر بشكؿ جمّي في أزمة الكحدة اإل
  ؛يطاليا كغيرىاا  اليكرك األخيرة في اليكناف ك 

بكّؿ ما أكتيت مف قكة سياسية كعسكرية لمسعي مف أجؿ عدـ تحقؽ ىذه   سعى الكاليات المتحدة ثانيا:
بؿ قتصادية عمالقة ككتجمع سكاني ضخـ، كلئال تسعى في المستقإالكحدة، كذلؾ لئال تنافسيا أكركبا كقكة 

فأميركا تسعى بجّد مف أجؿ عدـ تحقؽ  ،نعتاؽ مف عبكدية الدكالر األميركيلتنفيذ أحالميا كطمكحاتيا باإل
ىذه الكحدة، كقامت بخطكات عممية في سبيؿ ذلؾ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: إيجاد تحالفات مع عديد مف 
دخاؿ عدة دكؿ في منظكمتو، كالكقكؼ في كجو مشركع  الدكؿ األكركبية، كمنيا إنشاء حمؼ األطمسي كا 

ه ألمانيا كفرنسا، كمنيا تشجيع الدكؿ عمى عدـ االنضماـ القكة األكركبية المشتركة الذم تسعى إليجاد
لمنطقة اليكرك، كالقياـ بمحاكالت عممية لضرب اليكرك عف طريؽ إيجاد األزمات االقتصادية لو، كقد كاف 
بارزان ما قامت بو الكاليات المتحدة كمقدمات في إيجاد األزمة األخيرة لميكرك كخاصة مطالبة البنكؾ 

  ؛1يكف المستحقة عمى اليكنافاألميركية بالد
ة خػػتالؼ الخريطػػا  كتبػػايف ك  كركبػػي أعضػػاء البرلمػػاف األرتفػػاع عػػدد إفػػي ظػػؿ التكسػػيع المسػػتمر ، مػػع  ثالثــا:

تجانسػػة كمسػػتقرة داخػػؿ البرلمػػاف غمبيػة  مألػػى صػػعكبة تشػػكيؿ إكركبيػة أدت الحزبيػة كالسياسػػية فػػي الػػدكؿ األ
الكبيػػػػرة لرسػػػػـ ك أغمبيػػػػة متكسػػػػطة أالػػػػى صػػػػعكبة تشػػػػكيؿ  كركبػػػػي بسػػػػبب تبػػػػايف المصػػػػالح بػػػػيف الػػػػدكؿ ،ك األ

تسػػػاع نطػػػاؽ العضػػػكية كتنػػػكع مكضػػػكعات التكامػػػؿ جعػػػؿ مػػػف إف ، فػػػإكركبػػػيالسياسػػػات الكبػػػرل لإلتحػػػاد األ
جمػاع، عمػى الػرغـ مػف التكازنػات بػيف إستمرار كتنشيط عممية التكامؿ األكركبي فػي ظػؿ قاعػدة اإلالصعكبة 

دخػػاؿ تعػػديالت إلػػى إالػػدكؿ الكبيػػرة كالصػػغيرة كانػػت دائمػػا مكضػػع خالفػػات فػػي كػػؿ مػػرة تثػػكر فييػػا الحاجػػة 
عب صػأحتػكاء ىػذه الخالفػات تبػدك إف القػدرة عمػى أتخاذ القػرارات، كمػا إليات آعمى اليياكؿ المؤسسة كعمى 

 2 .كركبيمع التكسع الكبير في عضكية اإلتحاد األ
ادية، قتصػاإلىتزازات األزمة المالية العالمية كمف تخّؿ عف كثيػر مػف مبػادئ السػكؽ الحػرة كالحريػة إ خامسا:

تحػػاد األكركبػػي لمتفكيػػر بطريقػػة لمصػػمكد فػػي كجػػو اليػػزات دكف تحمػػؿ أعبػػاء ممػػا دفػػع كػػؿ دكلػػة فػػي دكؿ اإل
 .الكحدةعقبات تصدع بؿ كتيدـ حمـ أكركبا نحك الىذه كؿ اآلخريف، ف

 خرل منيا:أإظافة الى ما سبؽ يكاجو التكتؿ  عراقيؿ   
ستيراد بكميات كبيرة تحاد اإلا يفرض عمى دكؿ اإلمشكؿ التبعية خاصة في مجاؿ الطاقة كىذا م  -

  ؛ قتصادية )ارتفاع األسعار(إكقد يترتب عنو مشاكؿ 
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  ؛تحاد نفسيااإلاالقتصادية األخرل أك بيف دكؿ المنافسة الشديدة سكاء مع األقطاب  -
  ؛ختالؼ مكاقفيا مف القضايا العالميةإتحاد كيبرز ذلؾ في عدـ تكحيد السياسات الخارجية لإل -
  ؛1945ضعؼ الكزف السياسي كالعسكرم منذ إف فقدت الدكؿ األكركبية مكانتيا العالمية بعد  -
صعكبات في ت قؿ تطكرا خاصة أنيا كجدأنفتاح بحيث إف الدكؿ المنظمة حديثا تحديات اإل -

  ؛شتراكي إلى النظاـ الرأسماليالتحكؿ مف النظاـ اإل
كاليكناف ك  باإلفالسصبحت ميددة أتحاد كالتي ديكف التي تعاني منيا بعض دكؿ اإلأزمة ال -

  ؛يطاليا إ
  ؛جتماعيحتجاجات ذات الطابع اإلنتشار البطالة ك اإلإقتصادية كما يترتب عنيا مف زمات اإلاأل -
 "معاىدة ماستريخت وتطوراتيا الوحدة النقدية" النظام النقدي و :الثاني حثبالم
لـ تتكقؼ محاكالت التعاكف النقدم بيف الدكؿ األكركبية بعد نياية الحرب العالمية الثانية بدءا بإنشاء     
كبعد تككيف السكؽ األكركبية المشتركة بمكجب معاىدة ركما سنة  1950تحاد المدفكعات األكركبي عاـ إ

قتصادية األكركبية ،تركزت جيكد التعاكف النقدم مف سـ الجماعة اإلإىذه السكؽ عرفت فيما بعد ب 1957
التضخـ ،الرككد  ختالؿ مكازيف المدفكعات ،زيادة مستكيات،إقتصادية مختمفة ،مثؿ إجؿ مكاجية أزمات أ

، لى ذىبإحتياط الدكلية ثـ كقؼ تحكيمو الة ،تدىكر كضع الدكالر كعممة اإلقتصادم ،زيادة نسب البطاإل
كقد تطكرت محاكالت التعاكف النقدم مف مجرد ككنيا ترتيبات لمكاجية األزمات المختمفة التي تتعرض ليا 

قتصادية كالنقدية األكركبية في حد ذاتو كىك تحقيؽ الكحدة اإل دكؿ الجماعة األكركبية لكي تصبح ىدؼ
بي ك الذم ك تحاد األكر التي بمكجبيا أنشئ اإل 7/02/1992ت في اليدؼ الذم حققتو معاىدة ماستريخ

 بي .ك يجسد التعاكف االقتصادم ك النقدم األكر 
 وروبيال تحاد المدفوعات التاريخية إل  تطوراتال ول:المطمب ال 

قتصادية فكرة قديمة ظيرت منذ الخمسينات مف القرف الماضي ،ك لكنيا إف فكرة تككيف كحدة نقدية ك إ  
تمؽ النكر بسبب كجكد نظاـ) بريتكف ككدز(العالمي لتثبيت أسعار الصرؼ، الشيء الذم أعاؽ إقامة لـ 

زدياد معدالت العجز في ميزاف المدفكعات إنييار ىذا النظاـ ك إبا، كبعد ك نظاـ نقدم منفصؿ داخؿ أكر 
بية ك قدية أكر ظيرت الحاجة إلصدار كحدة ن 1971 فيفرم% في 10نخفاض الدكالر بنسبة إاألمريكي ك 

 ، لذلؾ سكؼ نتبع المراحؿ التالية:مستقمة
   قمة الىاي ومخطط وينر   ول:الفرع ال 

ممية في مجاؿ التعاكف ىـ الخطكات العأيعد مف  1950كركبي سنة إتحاد المدفكعات األنشاء إيرجع     
نشاء الجماعة ركما ك كركبية، حيث تكاصؿ ىذا الجيد بإبراـ معاىدة النقدم كاإلقتصادم بيف الدكؿ األ ا 

صبحت تيدد نظاـ الدكؿ بعد التخمي عف أخطار التي في ظؿ تنامي األ 1969كفي ،1957كركبية األ
تمع رؤساء حككمات دكؿ الجماعة جإسعار الصرؼ الثابتة كلدراسة ىذا الكضع قصد التأقمـ معو أ
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قتراح مكاصمة التعاكف النقدم بيف إحيث تـ دراسة  1969ديسمبر  2-1كركبية في الىام بيكلندا في األ
 قتصادية كنقدية يتـ تنفيذىا مركرا بمرحمتيف:إنشاء كحدة إدكؿ الجماعة مف خالؿ 

 س الماؿ.أنتقاؿ ر إقتصادية كالنقدية كتعزيز تحقيؽ التنسيؽ بيف السياسات اإللى إتيدؼ  كلى:المرحمة األ
قتػػراح لقػػي المكافقػػة كالتأييػػد مػػف قبػػؿ ىػػذا اإل ،كركبػػيأحتيػػاطي إنشػػاء صػػندكؽ إيػػتـ فييػػا  المرحمػػة الثانيػػة:

حيث تأكد ىذا المنحى بالتقرير المقدـ مػف طػرؼ خبػراء دكؿ الجماعػة برئاسػة كزراء لكسػمبكرغ فػي   الجميع،
ركبػي ك تضمف ىذا اإلقتػراح برنامجػا إلسػتكماؿ النقػدم األي(plan warner)  ،عرفت بخطة كارنر1970اكتكبر 

لتقريػر عمػى تأسػيس  ،1كركبي ىػذا التعػاكفأنشاء صندكؽ إمف خالؿ طرحو ألكؿ مرة لفكرة  ذا ا نػص ىػ
اء اإل افبنيػػ ير إنشػػ دم لتحضػػ لنقػػ اد األكركبػػي ا دة عمػػى فتػػرة عشػػر  فػػيتحػػ ة مراحػػؿ ممتػػ ثالثػػ

لتالية: 1980سنة  اسنكات حيث تـ تكقع الشركع فيي      2، مف خالؿ الخطكات ا
 تخفيض مف ىكامش التقمبات بيف العمالت لمدكؿ األعضاء؛ المرحمة الولى:
ك السيما األنظمة ندماج األسكاؽ المالية إع التحرير الكمي لحركات رؤكس األمكاؿ م المرحمة الثانية:

 البنكية؛
 ؛: التثبيت القاطع ألسعار الصرؼ بيف مختمؼ العمالتالمرحمة الثالثة

حتياطيات، تكافؤ أسعار الظرفية )معدؿ الفائدة، تسيير اإلقترح التقرير بتأسيس مركز قرار لمسياسة إكما   
قتصادية، خاصة بالنسبة لمميزانية ك كيفيات تمكيؿ العجز، (. بالنسبة لتنسيؽ السياسات اإل…الصرؼ

ية ك الجيكية لمشراكة يكم، تنسيؽ التشريعات الضرائبية القكمية ك التركيز عمى السياسات اليWernerقترح إ
ضطرابات النقدية التي عرفتيا فترة بسبب اإل Wernerلقد أجمت التكقعات التي يحتكييا تقرير ، األكركبية

ظطرابات : عدـ قابمية تحكيؿ الدكالر بالذىب، لكنيا عادت ، ك مف أىـ ىذه اإل1973إلى غاية  1971
تركت  ،Delorsليست بكامميا ك لكف عاميتيا لترسـ الخطكط العريضة لتقرير  Wernerقتراحات إثانية 

الدكؿ األكركبية الخطكات المؤسسة في التقرير، لمحفاظ عمى أحد نظاـ حركات الصرافيف في الدخؿ 
 .1972 األكركبي، إثر ذلؾ ظير نظاـ الثعباف النقدم في

  1973وروبينظام الثعبان ال  الفرع الثاني:
 2.25 ±% بيامش لتزاـاإل عمى األكركبية المجمكعة دكؿ بيف تفاؽاإل إنشاء تـ 1972 أفريؿ في    

 مقابؿ عمالتيا صرؼ أسعار في % 1.25 ± كبيامش الدكالر مقابؿ عمالتيا صرؼ ألسعار بالنسبة
 ( الثعباف كحركة  بحرية التحرؾ أم  النفؽ داخؿ الثعباف بنظاـ " النظاـ ىذا ىكيسم البعض بعضيا
 عمى لممحافظة المجمكعة لدكؿ المركزية البنكؾ تدخؿ يستمـز فكاف،  )النفؽ داخؿ  معينة حدكد في كلكف
 يستمر لـ لكف المركزم، السعر جانبي عمى % 1.25 ± ىكامش حدكد في عمالتيا صرؼ أسعار تقمبات
 أسعار بتدىكر يتعمؽ فيما كخصكصا الدكلية، الماؿ أسكاؽ ضطراباتإل نظرا طكيال النظاـ بيذا العمؿ
 كؿ دفع مما الدانمركي، كالكركف اإليطالية كالميرة اإلسترليني الجنيو مثؿ األكركبية العمالت بعض صرؼ
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 لعمالتيا، الجماعي التعكيـ إتباع إلى ، 1973في لككسمبكرغ بمجيكا، إليطاليا، فرنسا، الغربية، ألمانيا مف
 أقصي كحد % 2.25 بنسبة عمالتيا صرؼ أسعار بيف المسمكح التقمب ىامش عمى بالمحافظة كذلؾ
عفاء  السماح بعدـ كذلؾ الدكالر سعر لتدعيـ األجنبي الصرؼ أسكاؽ في التدخؿ مف المركزية بنككيا كا 
 أصبح النفؽ أف األخير في يعني ما كىذا التعادؿ، سعر عف% 2.25 نسبة عف باالنخفاض لسعره
 كىذا أىدافيا تحقيؽ أجؿ مف مستقر نقدم لنظاـ آخر بديؿ عف البحث إلى أدم الذم األمر ، مكجكد غير
  .1 بعد فيما أكركبي نقدم نظاـ إقامة نحك فكرية دفعة إعطاء إلى أدل ما

 كالشكؿ المكالي يمثؿ نظاـ الثعباف داخؿ النفؽ:
نقد(3-1)رقم الشكل ل ثعبان ا ل  ي: ا

 الزمن                             
P  :.يمثؿ تكافؤ العمالت األكركبية بالنسبة لمدكالر 

 من خالل ماسبق ةعداد الباحثإالمصدر: من 
 :النقاط التالية يكضح  (3-1)الشكؿ 
 : عمى جانبي  % 1.125  ±ويمثؿ اليامش المسمكح بو لمعمالت االكركبية بالتقمب فيالثعبان،

لماني أقكل العمالت "المارؾ األسمي غير المباشر، حيث يمثؿ سعر صرؼ السعر المركزم اإل
 يطالية".أسفؿ الثعباف "الميرة اإلعمى الثعباف كتمثؿ العمالت الضعيفة أ"
  تفاؽ سمثكنياف دكؿ الجماعة في حدكدإالنفؽ: يمثؿ حدكد التقمبات القصكل التي جاء بيا±  

عضاء مقابؿ الدكالر ترتفع أسعار الصرؼ العمالت الدكؿ األف أمقابؿ الدكالر، كبما  % 2.25
 .السابؽ الحاالت يككف الثعباف داخؿ النفؽ كما ىك مبيف في الشكؿكتنخفض معا، ففي كؿ 

     
 عمى تخفيض  1973فيفرم  13مريكية في إقداـ الكاليات المتحدة األف أ :نييار تنظيم الثعبانإ

لى إدل أ ،جنبي لتدعيـ الدكالر،مع عدـ تدخميا في سكؽ الصرؼ األ % 10قيمة عممتيا بنسبة 
 لمانياأكركبية في تمؾ الفترة عمى التقكيـ المشترؾ لعمالتيا، ىذه الدكؿ ىي إتفاؽ دكؿ الجماعة األ

حيث تحافظ ىذه الدكؿ عمى ىامش التقمب  . لككسمبكرغ بمجيكا، ىكلندا، ايطاليا، فرنسا، الغربية،
عفاء بنككيا إيث قررت ىذه الدكؿ ح،% 2.25  ±في حدكد في سعر صرؼ عمالتيا ،
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الر، كذلؾ بعدـ السماح لسعره جنبي لتدعيـ الدك أسكاؽ الصرؼ األالتدخؿ في  المركزية مف
 .عف سعر التعادؿ % 2.25  ±نخفاض عف نسبة باإل

 14يى كبقي الثعباف كحده فقط لتنظيـ كؿ مف السكيد كالنركيج في نأف النفؽ قد أي نييكىذا 
كىك  لمتعاكف النقدم،كركبي الصندكؽ األ بإنشاءقتصادية ،قامت دكؿ المجمكعة اإل1973مارس 
عممو في جكاف  أكبد 1972مبر سبتكركبية في فاؽ كزراء مالية دكؿ المجمكعة األتإحصيمة 
 كيسرا.سدارة ىذا الصندكؽ بنؾ التسكيات الدكلية في "بازؿ" بإ،كما تكلى 1973
لتضخـ لمدكؿ المشكمة قتصادم كمعدالت االؼ كالتبايف في معدالت النمك اإلختإف اإل       

،كما نتج عنو مف 1973سعار البتركؿ أ رتفاعإلى ذلؾ إضافة إ كركبية،لممجمكعة اإلقتصادية األ
لى تعديالت العديدة التي إضافة إختالالت في مكازيف المدفكعات، إفجكات تضخمية كحدكث 

 1974جانفي  19سعر التعادؿ لبعض العمالت لمدكؿ الداخمة في تنظيـ في  حدثت عمى مستكل
،كما تركت السكيد ىذا 1976مارس  15تركو مرة ثانية في ،لت 1975جكاف  10يو في ثـ عادت ال
كما تعرض الدكالر ليزات خالؿ سنة ،1978ديسمبر 12، كالنركيج 1977اكت  28التنظيـ في 

يطاليا، لتذبذبات كبيرة إالدكؿ كبريطانيا،  لى تعرض العمالت الضعيفة لبعضإدل أمما  1978
ـز نظاـ الثعباف النقدم يفبدأ ميكان 1،السكؽ القكية كعممة المانيا، فرنسامقابؿ تعزيز عمالت 

 2:نييار، ك ذلؾ راجع إلى أىـ عكامؿ نذكرىا كما يميإيتدىكر شيئا فشيئا إلى أف كصؿ إلى شبو 
  قتصادية بسبب األزمة البتركلية تفاقيات في مجاؿ السياسة اإلإعدـ كصكؿ الدكؿ األكركبية إلى

 ؛1973التي بدأت في عاـ 
  نخفاض الدكالر؛إأثر تثميف المارؾ األلماني مقابؿ 
 ؛ستقرار المصرفيـز اإليتكثيؼ خركج ك دخكؿ ميكان  

، تـ التخمي 1978ففي  ،نضباط في مجاؿ الصرؼ في العالـفت السبعينات، فترة تراجع عاـ لإلفيكذا، عر 
ختمؼ الدكؿ األعضاء، ستقرار نقدم في أكركبا، بتخفيض التقمبات بيف العمالت لمإعف فكرة إنشاء منطقة 

كركبي جديد يعمؿ كفؽ أنشاء نظاـ نقدم إتفؽ عمى إنقدم جديد، كقد  نظاـالتفكير في  لىإدل أكىذا 
 . 1979كركبيةأنسحب منو جميع الدكؿ االإنظاـ السمة عكض نظاـ الثعباف الذم 

 "ECU"يكواإلوروبية نظام وحدة النقد ال  :الفرع الثالث
عقبتيا أ، كفي قمة برككسؿ التي 1978يكليك  7كركبي في قمة بريمف التي عقدت فيقرر المجمس األ  

تعاكف نقدم كثيؽ بيف الدكؿ األعضاء فييا ليككف بداية لتحقيؽ  إلقامة،كضع خطة 1978يفرمفي ف
 1979.3مارس  13فيالنظاـ النقدم  بإنشاءنتيت ىذه الجيكد ا  كركبا الغربية، ك أستقرار النقدم في ربكع اإل

 ساسيتيف:أيرتكز النظاـ النقدم عمى دعامتيف 
                                                                                                                                                              

 .39ص ،مرجع سبق ذكره ،الزربير خميفي 1
 .175،صمرجع سبق ذكره،قحايرية  ماؿأ 2
 .184، صمرجع سبق ذكرهسامي حاتـ العفيفي، 3
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 مسيرتيا في األكركبية الدكؿ طرؼ مف المبذكلة لمجيكد ستكماالا  ك   :يكو"وحدة النقد الوروبية "اإلوال:أ
كتنسيؽ  النقدم تحاداإل عممية بحث بإعادة يقضي 1978 عاـ نياية في قرار بإصدار ىذه الدكؿ بادرت

 ثمانية جديد تضمف نقدم بنظاـ العمؿ 1979 عاـ جكيمية في ليبدأ بينيا قتصاديةكاإل النقدية السياسات
 الكركف – اليكلندم الجيمدر– البمجيكي الفرنؾ – الفرنسي الفرنؾ - األلماني المارؾ :ىي عمالت

 بالنسبة مفتكحا نضماـإلا باب كترؾ فرنؾ لككسمبكرغ، – األيرلندم الجنيو – اإليطالية الميرة – الدانمركي
 مف عممة لكؿ النظاـ ليذا ككفقا بعد، فيما إليو نضماـاإلفي  ترغب التي السكؽ أعضاء الدكؿ لبقية

 بكحدة عممة كؿ عالقة يحدد الذم مركزم أحدىما سعريف ECU التحالؼ كيسمح في الداخمة العمالت
ستثناء بإ السعر ىذا مف كىبكطا صعكدا % 2.25 حدكد في بالتذبذب العمالت األكركبية ألسعار النقد
 أخذت باليكامش حيف 1990 جانفي حتى %6 ± حدكد في بالتذبذب ليا سمح التي اإليطالية الميرة

 في الداخمة األخرل كالعمالت عممة كؿ بيف الفرؽ يحدد الذم المحكرم السعر ىك الثاني كالسعر الضيقة،
 المعامالت تسكية أىميا في المعايير مف مجمكعة عمى األكركبي النقدم النظاـ نطكمإ التحالؼ كقد

 1  :تتمثؿ في الدكؿ األعضاء بيف النقدية

 األكركبية النقد كحدة عمى عتماداإل ECU  الكطنية العمالت مف سمة أساس عمى تقكيميا كيتـ 
 تحدث التي التغيرات عتباراإل في باألخذ سنكات خمس كؿ فييا النظر يتـ إعادة حيث األكركبية
  ؛العممة قيمة مف % 25 إلى التغيرات ىذه تصؿ حينما العمالت أحدل في سعر

  األكركبية  النقد كحدة ستخداـإECU سعر في بيامش السماح مع النقدم لمتعامؿ كأساس لمتغير 
 أف عمى ستثنائيةاإل في الحاالت أكسع ىامش إعطاء إمكانية مع%   2.25 ±يتجاكز ال العممة
  ؛تدريجيا تخفيضو يتـ
  المسمكح اليامش داخؿ العممة سعر عمى لمحفاظ كالبيع بالشراء بالتدخؿ الحؽ المركزية لمبنكؾ 

  ؛بو
  الدكالر مف حتياطاتياإ مف%  20ك الذىبية حتياطاتياإ مف  20 %بنسبة األعضاء الدكؿ مساىمة 

 ؛ECU لمتدخؿ كعممة األكركبية النقد كحدات بدليا كتستمـ األكركبي، النقد صندكؽ في
 مف كلحد التبادؿ سعر ستقرارإ عمى لمحفاظ األعضاء الدكؿ بيف كالنقدم المالي التعاكف تعزيز 

 ؛المضاربة
ف شيدت تجربة أستقرار النقدم في دكؿ السكؽ بعد كركبي تحقيؽ اإلكيستيدؼ النظاـ النقدم األ     
كتمتـز الدكؿ ،كركبية، قتصاديات دكؿ السكؽ األإثارا سمبية عديدة عمى آسعار الصرؼ القائمة أنظاـ 

نحراؼ عمالتيا عف ذلؾ اليامش المسمكح بو كذلؾ إجراءات المناسبة لتكفؿ عدـ ف تتخذ اإلأعضاء باأل
ية تدخؿ المصرؼ المركزم في جراءات التصحيحضكا في النظاـ، كقد تتضمف تمؾ اإلكشرط لبقائيا ع

عضاء السكؽ ألى تحقيؽ نكع مف التكامؿ بيف الدكؿ إكركبي كييدؼ النظاـ النقدم األ ،سكاؽ الصرؼأ
                                                                                                                                                              

 .6-5صص ، مرجع سبق ذكره، ماجدة مدكخ 1
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سعار الصرؼ التي كاف ليا تأثيرا أستقرار النقدم مف خالؿ القضاء عمى تقمبات المشتركة، كتحقيؽ اإل
ىمية أكركبي عمى كما يؤكد النظاـ النقدم األ ،عضاء السكؽأسمبيا عمى العالقات التجارية بيف الدكؿ 

ستقرار النقدم، مقرا ساسي لتحقيؽ اإلأعضاء كشرط عدالت التضخـ كالنمك في الدكؿ األتقارب مستكل م
قميمية ختالفات اإلف تقميؿ اإلإكىكذا ف ،قتصادية المحميةسعار الصرؼ كالسياسات اإلأبذلؾ العالقة بيف 

زيادة درجة التعاكف بيف الدكؿ ستقرار العمالت العالمية كفي إف ساىـ في أساسيا لمنظاـ بعد أيعتبر ىدفا 
 1عضاء خاصة عمى مستكل المصارؼ المركزية.األ
بقاء الجنيو إتحاد كالتي حافظت عمى كركبا ككزنيا بيف دكؿ اإلأقتصاديا في إنظرا ألىمية بريطانيا    

قتصادية كنقدية دكف بريطانيا سكؼ تعتبر غير كاممة في نظر إحدة ف أم ك إكركبي فخارج نظاـ النقد األ
كركبي ككسيمة لممقاطعة  نشاء صندكؽ النقد األإكركبي لـ يستطيع ف النظاـ النقدم األأاألكركبييف، كما 

كركبية دل بالحككمات األأمر الذم قتصاد نقدم حقيقي األإلى إبيف البنكؾ المركزية، أم عدـ الكصكؿ 
طمؽ عمييا أعضاء بحيث ينجـ عنيا سكؽ كاحدة ندماجية الكاممة بيف األؿ عمى تحقيؽ الكحدة اإللى العمإ

لفنية كالتحرير لغاء الحكاجز الجمركية كاإمكاؿ، ع التأكيد عمى حرية حركة رؤكس األالسكؽ الداخمية م
فراد، كىكذا تحكؿ ىدؼ السماح النقدم مف السياسة النقدية نتاج كالسماح بحرية تنقؿ األالكامؿ لعناصر اإل

لى ىدؼ التحكـ في التضخـ عف طريؽ حث دكلة إقتصادم سعار كالنمك اإلستقرار األإكالتركيز عمى 
  2لمانيا.أدنى حد كذلؾ مقارنة بمعدؿ التضخـ في ألى إعمى العمؿ عمى تقميص معدؿ التضخـ 

في إطار ميكانـز الثعباف  1973تأسس في  :(FECOM)لنقدي الصندوق الوروبي لمتعاون اثانيا:
 حدد أىـ كظائفو كما يمي: ،لتحقيؽ الدعـ النقدم ما بيف الدكؿ األعضاء

 تسييؿ التدخؿ في أسكاؽ العمالت األجنبية؛ 
 القياـ بالتصفيات بيف البنكؾ المركزية؛ 
  األكركبي.تسيير تسييالت القرض في المدل القصير المرتبط بالنظاـ النقدم 

 نقديةالوحدة ال :المطمب الثاني
تحاد بعممة كاحدة يتـ التعامؿ بيا بيف ىذه مؿ النقدم تكحيد عمالت كؿ دكؿ اإليتطمب تحقيؽ التكا    

األقطار، ك ىذه الدرجة العالية مف التكامؿ تتطمب إيجاد بنؾ مركزم كاحد لممنطقة ككؿ ، بحيث تككف 
 . تحدد السياسة النقدية الكاجبة التطبيؽ في المنطقةىناؾ سمطة نقدية كاحدة ىي التي 

 تقرير دايمور ول:الفرع ال 
ىنػػاؾ عػػامميف أديػػا إلػػى إعطػػاء دفػػع جديػػد إلػػى ىػػدؼ االتحػػاد النقػػدم فػػي أكركبػػا، تقريبػػا عشػػريف سػػنة بعػػد 

 Werner:3تقرير 

                                                                                                                                                              
 .17-13صص ،  مرجع سبق ذكره السيسي،صالح الديف حسف  1
2

 .44-43صص  ،مرجع سبق ذكره ،خميفي زكبيرال 
 .179،صمرجع سبق ذكرهقحايرية ، اماؿ3
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فقد  ،يتمثؿ في المجاؿ المالي األكركبي، كضع في كرشة عمؿ في بداية عشرية الثمانينات العامل الول:
فترض ىذا األخير تحرؾ تاـ لحركات رؤكس األمكاؿ، ك أدل بالتساؤؿ عف مصير النظاـ النقدم إ

تجاه تدعيـ إكما رأينا سابقا لمفيكـ مثمث التناقض، كاف يجب عمى ىذا النظاـ أف يتطكر في  ،األكركبي
في  Padoa-schioppaتناسؽ السياسات النقدية، أك اإلخضاع إلى خطر التفكيؾ، فيذا ما شدد بو تقرير 

  ؛1987
قتصادم ك النقدم، الديناميكية الجديدة التي حركت تحاد اإلتجاه اإلإساىمت في السير في  العامل الثاني:

مشركع إنشاء سكؽ داخمي حقيقي، ك الذم  1985عتمدت ىذه األخيرة في إحيث  ،الشراكة األكركبية
تجسد مع مراجعة مؤتمر ركما التي أضفت بتأسيس التشريع األكركبي المكحد ييدؼ إلى تحقيؽ تأسيس 

  ؛1992ديسمبر 31السكؽ المكحد قبؿ 
عشر دكلة )اليكناف ثـ  ثنتياإل، منح 1988التي جرت في جكاف  Hanovreففي ىذا السياؽ في قمة    

قتراحات إ، بدراسة ك تقديـ Jacques Delorsلتحقت بالشراكة( إلى لجنة خبراء، يرأسيا  إإسبانيا ك البرتغاؿ 
بعد سنة، قدـ التقرير مف طرؼ ىذه المجنة ك  ،تحاد النقدماحؿ التي يتـ مف خالليا تحقيؽ اإلحكؿ المر 

 :التحاكر التي تمت في مؤتمر ماستريخش عتبره المجمس األكركبي كأرضية لممناقشة كإ
قتصادم عف طريؽ تعزيز التنسيؽ بيف تحقيؽ المزيد مف تقارب األداء اإلإلى  تيدؼ: المرحمة الولى

تحاد األكركبي التي ما زالت معّكمة ي الحالي، ك إدخاؿ جميع عمالت اإلالسياسات داخؿ اإلطار المؤسس
  ؛األكركبي بحرية ضمف آلية سعر الصرؼ لنظاـ النقد

نتقالية، يتحقؽ فييا التقارب، ك تتركز عمى إجراء اإلصالحات المؤسسية ك في إفترة : المرحمة الثانية
نتقاؿ مف ككف ميمتيا الرئيسية البدء في اإلمقدمتيا إنشاء الشبكة األكركبية لمبنكؾ المركزية، التي ت
  ؛مشتركةالتنسيؽ بيف سياسات نقدية مستقمة إلى تطبيؽ سياسة نقدية 

نتقاؿ إلى أسعار الصرؼ الثابتة ك غير القابمة لمتغير، ك يجرم خالؿ ىذه فتبدأ باإل :المرحمة الثالثة   
المرحمة تعزيز السياسات الييكمية ك اإلقميمية المشتركة، ك تصبح القكاعد المكضكعة في مجاؿ الميزانية ك 

نتقاؿ إلى سياسة نقدية مكحدة، ك تتحمؿ الشبكة ك يتـ في ىذه المرحمة أيضا اإل، قتصاد الكمي ممزمةاإل
األكركبية لمبنكؾ المركزية كافة مسؤكلياتيا، ك تصبح القرارات المتعمقة بالتدخؿ في سكؽ أسعار الصرؼ 

اه، ك تقكـ ىذه بالنسبة لعمالت بمداف أخرل مسؤكلية مجمس الشبكة األكركبية لمبنكؾ المركزية، دكف سك 
  ؛ت الرسمية ك إدارتياحتياطاالشبكة بتجميع اإل

 ريختماستقمة الفرع الثاني :
، كتفكيؾ االتحاد السكفيتي في 1989لقد اختمفت السياسة لمقارة االكركبية بسقكط حائط برليف عاـ      

، كفي ذات الكقت فاف السكؽ أكركبا، كظيرت حككمات جديدة ديمكقراطية في شرؽ ككسط 1991ديسمبر 
لتحقيؽ اىداؼ جديدة عمى مسار الكحدة االقتصادية النقدية، لقد جرت األكركبية ايضا كانت تخطط 

االعضاء كاسفرت عف التكقيع عمى معاىدة جديدة سميت معاىدة ماستريخت  لدكؿا بيف المفاكضات
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كتغير اسـ الجماعة االقتصادية االكركبية الى االتحاد  ،1993في االكؿ مف نكفمبر  ذدخمت حيز النفا
 .1999الكحدة النقدية بيف دكؿ االعضاء بحمكؿ عاـ  تحقيؽ كاستيدفت ىذه المعاىدةاالكركبي، 

إتفؽ عمى تحكيؿ ، كفييا ماستريختتـ عقد قمة المجمكعة االكركبية في  11/12/1991-10-09 في
لى كحدة سياسية ذات عممة كاحدة، كمعاىدة ماستريخت إقتصادية إكركبية مف مجمكعة المجمكعة األ

تفاؽ رؤساء كحككمات المجمكعة عمى "تكثيؼ كتمنيف عرل إسفرت عف أكركبية األ تفاقية الكحدة ا  ك 
منية إلى الجكانب اإلقتصادية كالمالية كاألمتدت بنكد المعاىدة إالتعاكف بيف الشعكب المعنية" حيث 

ماستريخت التكصؿ  كركبية فيؾ يككف قد تـ في قمة المجمكعة األكبذل كالدفاعية كالى السياسة الخارجية،
كىذا اليكـ  -يضاأتحاد السياسي أف اإلكبش ،قتصادية كالنقديةأف الكحدة األكركبية اإلتفاؽ بشإلى إ

ربعة ف نما تدريجيا عمى مدل العقكد األتاريخي لعالقات تعاك  ىك لممجتمع الدكلي منعطؼ 11/12/1991
طار إكركبية" في لية األكالما قتصاديةاإلنجاز "الكحدة إقتصادم تقرر لماضية...فعمى الصعيد المالي كاإلا

 01/01/1999.1لى تبني عممة مكحدة بحمكؿإقتصاديات الدكؿ تقكد إعممية مرحمية مكجية لتقارب 
كركبي في يخت التي كافؽ عمييا قادة دكؿ اإلتحاد األتعتبر معاىدة ماستر  :دة ماستريختىمراحل معا-ا

كحتى كقتنا  1992تحاد منذ عاـ سيرة اإلالمنعطفات كىي التي حددت مىـ أمف  1991عاـ ديسمبر 
كذلؾ بما تضمنتو مف معايير كخطكات كاضحة كمحددة كمراحؿ منطقية تتكج  ،يضاأالحاضر كالمستقبؿ 

كقبؿ معاىدة ماستريخت تـ تحديد ثالث  ،صدار عممة مكحدة "اليكرك"إبالتكامؿ النقدم الذم يتمثؿ في 
 2لى التكامؿ النقدم الكامؿ كىي كالتالي:إمراحؿ لمتكصؿ 

ستكماؿ ف التنسيؽ كالتعاكف بيف الدكؿ األعضاء إلكتتضم 1990تمكز عاـ في  أبدولى: المرحمة ال 
لية سعر دكؿ المجمكعة في اليامش الضيؽ آل كمشاركة عمالت 1992السكؽ المكحدة في النياية عاـ 

 1992سنة  فيفرمكركبي في قتصادم األتحاد النقدم اإلنشاء  اإلإتفاقية إلقد تـ تكقيع عمى  ،الصرؼ
ف العمالت المحمية إتفاؽ ف،في ظؿ ىذا اإل1993بمدينة ماستريخت كدخمت حيز النفاذ في نكفمبر سنة

ستبقاء عدة إالدكؿ طالبة ب ف تقكـأكركبية مكحدة، كذلؾ شريطة أعضاء سكؼ تستبدؿ بعممة لمدكؿ األ
 ؛شركط 
 نشاء ما يمي:بإكتـ في ىذه المرحمة  1994بدأت في عاـ  الثانية: المرحمة
 عماليا مف مجرد التنسيؽ بيف أكركبية، التي تـ التحكؿ في إنشاء نظاـ البنكؾ المركزية األ

قمة لكؿ لى خمؽ صيغة النقدية المستإكركبية لمستقمة لكؿ دكلة في المجمكعة األالسياسات النقدية ا
تطبيقيا في جميع الدكؿ  لى خمؽ صيغة نقدية مكحدة يتـإكركبية دكلة عضك في المجمكعة األ

  ؛عضاءاأل

                                                                                                                                                              
 .18، ص مرجع سبق ذكره صالح الديف حسف السيسي 1
 .435-434صص ، مرجع سبق ذكرهعمي عبد الفتاح ابك شرار،  2
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  لمقياـ بكظائؼ البنؾ  ،تمييدا1994سنة  جانفيكركبي المكحد في نشاء مؤسسة النقد األإتـ
 ؛كركبيالمركزم األ

  ؛سعار الصرؼ بيف عمالت دكؿ المجمكعةأديمكمة العمؿ عمى تقميص ىكامش تحرؾ 
 لى إقتصادم عدالت األداء اإللى تقريب مإقتصادية تيدؼ إف تتبع دكؿ المجمكعة سياسات أ

ربعة كىي: معدؿ التضخـ ،نسبة العجز في الميزانية بعضيا البعض، كخصكصا المعدالت األ
أسعار الفائدة طكيؿ جمالي ك إلى الناتج المحمي اإلالعامة الى الناتج المحمي، نسبة الديف العاـ 

 ؛جؿاأل
، كتـ فييا تحديد نيائي غير قابؿ  1999كانتيت في عاـ  1977بدأت ىذه المرحمة في  :لمرحمة الثالثةا

ف يتـ التعامؿ بعممة كاحدة كىي اليكرك، كالبد ألمتغيير ألسعار صرؼ العمالت في الدكؿ المجمكعة، عمى 
سنة  جانفيكؿ أكفي  ،الكاممةنضماـ في ىذه المرحمة النقدية أف المممكة المتحدة رفضت اإلمف الذكر 

ا فمند بمجيكا، جانب عمالتيا، ىي "النمسا، لىإدكلة بطرح اليكرك لمتعامؿ الحسابي 11قامت  1999
 2001عاـ جانفي  المانيا،ايرلند،ايطاليا،لكسمبكرغ،ىكالندا،البرتغاؿ،اسبانيا" ثـ لحقيـ اليكناف في اكؿ،،فرنسا

 جانفيكفي اكؿ  ،كركبي يكلى مسؤكلياتو في كضع السياسة النقديةاألف البنؾ المركزم إكمنذ ىذا التاريخ ف
المعدنية كالكرقية تـ كضعيا في التعامؿ كما تـ سحب العمالت المحمية مف  *ف عممة اليكركإف 2002

 كركبا.أليظؿ اليكرك ىك العممة المكحدة في  28/02/2002 التكاؿ كانتيت ىذه الفترة في
 1 :تتمثؿ في:شروط معاىدة ماستريخت-ب

  بنط مئكم عف متكسط معدؿ التضخـ ألقؿ ثالث  1.5ف ال يزيد معدؿ التضخـ بمقدارأيجب
  ؛معدالت تضخـ في دكؿ المجمكعة

  أسعار الفائدة بنط مئكم عف متكسط معدؿ  2جؿ بقدار أسعار الفائدة طكيمة األف ال تزيد أيجب
  ؛لمتضخـقؿ معدالت أجؿ في ثالث دكؿ التي تشيد طكيمة األ

 لسنتيف نضماـ قد تعرضت لخفض في قيمة عممتيا الكطنية خالؿ اأال تككف الدكلة طالبة اإل
  ؛تحاد النقدمالماضيتيف لطمب دخكليا اإل

  ؛مف الناتج المحمي % 3ف ال يزيد عجز المكازنة العامة عف أيجب  
  ؛مف الناتج المحمي % 60ف ال تزيد نسبة الديكف الحككمية عف أيجب  
ستفتاء  ىذه الشركط كىي النمسا، بمجيكا، فمندا ،فرنسا، المانيا، ايرلندا، إحد عشرة دكلة بإلقد قامت    

ستطاعت المحاؽ إما اليكناف فقد أ، 1998ايطاليا، لككسمبرج، ىكالندا، البرتغاؿ، اسبانيا،...كذلؾ في مايك
بي يمارس عممو بطرحو كحدة كرك أصبح اإلتحاد النقدم األ،حيث 2002 جانفيبيذه المجمكعة في اكؿ 

                                                                                                                                                              
يخترقو خطيف  Eفالرمز التمثيمي لميكرك يشبو iso،كقد سجؿ ىذا االسـ في منظمة العالمية لممقاييس 1995مادريد  فاليكرك تمثؿ التسمية المختارة في قمة   *

ككؿ ىذه  بيف كاحد سنت اك اثنيف يكرك، يكرك، كثمانية قطع نقدية تتراكح ما 500ك  05بيف  اكراؽ ذات الكاف كاحجاـ مختمفة محددة ما 07متكازييف افقياف مف 
 لعصكر السبعة لمثقافة االكركبية.عف ا القيـ تعبر

 .82-76صص  ، مرجع سبق ذكرهفرج عبد الفتاح فرج،  1
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ثني عشر أسكاؽ الدكؿ اإلاليكرك في شكؿ البنكنكت فضال عف العممة المعدنية الخاصة بو لمتداكؿ داخؿ 
إما قتصادية الدكلية، كتـ سحب العمالت الكطنية ليذه الدكؿ، عف ميكلو في تسكية المعامالت اإل فضال

لكتمة النقدية فيي "الدانمارؾ، السكيد، المممكة المتحدة" كركبي التي ظمت خارج تمؾ اباقي دكؿ اإلتحاد األ
 لقد حصمت المممكة المتحدة عمى حؽ البقاء خارج الكتمة النقدية. 

تصاؿ الجمعيات إليات التكامؿ عمى مستكل غير حككمي، حيث شجع مف أخذ اإلتحاد األكركبي بآفقد    
ا كضع مشكمة البطالة داخؿ دكؿ تحاد، كماإلحيد التشريعات القائمة في دكؿ غير الحككمية في ظؿ تك 

آثار سياسية عمى المستكل اإلقتصادم كالمستكل كلكياتو نظرا لما ليذه المشكمة مف أكلي أتحاد في اإل
  جتماعي.اإل

 

 1: مايميكركبي ىداؼ النظاـ النقدم األأمف 
 المجاؿ النقدم، عضاء كخاصة في قتصادية التي تتعرض ليا الدكؿ األزمات اإليحد مف األ

قتصادية كخمؽ كياف ىداؼ اإلأكركبي لتحقيؽ تحاد األمالي كمف ثـ تتاح الفرصة لدكؿ اإلكال
  ؛العالمي مقابؿ الدكالر االمريكي قتصادم يحقؽ نكع مف التكازف النقدمإ
 ؛كركبية اليكرك عمى المستكل الدكلييجاد دكر فعاؿ لمعممة األإ  
 تجارية كالزراعية المشتركة كركبي بالتكازم مع السياسة التحاد األتباع سياسة نقدية كاحدة في اإلإ

 كركبي.تحاد األفي اإل
 ؛سعار كالتكاليؼ كزيادة المنافسة كرفع معدالت النمكخمؽ مزيد مف الشفافية في األ  
  ؛ساس مكحدأكركبي كاسع يقكـ عمى أخمؽ سكؽ مالي  

 يمي: ماكركبي في تحاد األلى اإلإنضماـ الدكؿ إكنمخص مراحؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
قتصاديات الدكؿ العربية: فرص ا  ، ممتقى اليكرك ك ستراتيجيةإستراتيجية التغيير لالقتصاديات العالمية قراءة إاليورو ودوره في تطبيق حمد الشمرم، أنتظار إ 1

 .3،ص2005افريؿ 18/20االغكاط،كتحديات، جامعة 
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 وروبيتحاد ال ىم المراحل التاريخية لإل أ: (3-1) رقم الجدول
 وروبيتحاد ال المراحل التاريخية في تكوين اإل  التاريخ

 قتصاديوربية لمتعاون اإلانشاء المنظمة ال  16/04/1948

 وروبيانشاء المجمس ال  05/05/1949

 مخطط شومان 09/05/1950

 وروبية لمفحم والفوالذالمجموعة ال  نشاءإ 18/04/1951

ا التي ظيرت بموجبيا المجموعة تفاقية رومإتوقيع  25/03/1957
 وروبية لمطاقة الذريةقتصادية ال اإل

 وروبية لمتبادل الحرظيور المجموعة ال  04/01/1960

 يرلندا والدانمارك.ا  الرسمي لممممكة المتحدة و  نضماماإل  01/01/1973

 وروبي حيز التنفيذدخول النظام النقدي ال  13/03/1979

 نظمام اليونانإ 01/01/1981

 تفاقية شنغنإتوقيع  1985جوان 

 سبانيا والبرتغالإنضمام إ 01/01/1986

 موالنتقال رؤوس الإحرية  01/01/1990

تفاقية ماستريخت التي دخمت  حيز التنفيذ في إتوقيع  07/02/1992
وروبية تسمى المجموعة ال صبحت أو  01/11/1993

 وروبيتحاد ال باإل 

 نضمام السويد وفمندا والنمساإ 01/01/1995

صبحت أورو التي تفاق عمى بعث العممة الموحدة ال اإل  05/1998/ 02و 01
 2002عممة التداول في بداية 

-بولونيا-ستونياأ-دول جديدة:ليتوانيا 10نضمت إ 01/05/2004
 . ،التفيامالطا-قبرص-سموفانيا-المجر-سموفاكيا-التشيك

 نضمام بمغاريا ورومانياإ 01/01/2007

 نضمام كرواتياإ 01/07/2013
 

 .من خالل ماسبق ةعداد الباحثإالمصدر :من 
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 منطقة االورو توسيع الفرع الثالث:

إستكفت شركط ،تـ تحديد قائمة الدكؿ التي 1998كركبي في مام إجتماع لممجمس الكزراء األفي   
دكلة مف ىذه  11ختيرت إكركبي، حيث دكلة المككنة اإلتحاد األ 16لى الكحدة النقدية مف بيف إنضماـ اإل

 1التكسع:كرك ببدأت منطقة األثـ  ،عشر التي ذكرت سابقا ستةالدكؿ 

 ؛لتصبح العضك الثاني عشر 01/01/2001نضماـ اليكناف في إ  
 ؛لتصبح العضك الثالث عشر 01/01/2007فينضماـ سمكفينيا إ  
 ؛لتصبحا العضك الرابع عشر كالخامس عشر 01/0/2008نضماـ قبرص كمالطا فيإ  
 ؛لتصبح العضك السادس عشر 01/01/2009نضماـ سمكفاكيا في إ  
 ؛لتصبح العضك السابع عشر 01/01/2011فينضماـ استكنيا إ  
  ؛لتصبح العضك الثامف عشر 01/01/2014فينضماـ التفيا إ  
  لتصبح العضك التاسع عشر. 01/01/2015نضماـ ليتكانيا في إ 

تكقع مع  االكركبي دكلة في االتحاد 27صؿ ألى منطقة اليكرك مف إدكؿ لـ تنضـ  ثماني كبالتالي بقيت 
دكلة في  19يكجد حاليا  1999 يناير 1 منطقة اليكرك في ،نضماـ كركاتياا  تحاد ك إلخركج بريطانيا مف ا

 مميكف نسمة. 500منطقة اليكرك، كيصؿ عدد سكانيا إلى أكثر مف 

بيف ست دكؿ أكركبية ) فرنسا ػػ ألمانيا االتحادية ػػ ايطاليا ػػ  1951تعد معاىدة باريس التي كقعت عاـ    
قتصادية األكركبية كقد جاءت األكلى في طريؽ بناء الجماعة اإل ىكلندا ػػ بمجيكا ػػ لككسمبكرج ( الخطكة

 1992نتيت عاـ إتحاد األكركبي بشكمو الحالي كقد بداية الطريؽ إلقامة اإل 1991معاىدة ماستريخت عاـ 
 ،قتصاديةإتحاد أىداؼ كلإل 1993تحاد حيز التنفيذ عاـ تحاد األكركبي كدخؿ اإللتكقيع عمى معاىدة اإلبا
 2  عمى ثالث دعامات : تحاداإلسياسية ، كيقكـ  ،جتماعيةإ

 ؛النقديةالكحدة  قتصادية األكركبية كقتصادم يتمثؿ في الكحدة اإلالبعد اإل   
 ؛المشتركةاألمنية  الخارجية كتحاد يشمؿ السياسة البعد الخارجي لإل   
 ؛تحاد يتعمؽ باألمف الداخمي البعد الداخمي لإل   

                                                                                                                                                              
الممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت  ،يستقبم االتحاد انُقذي األوربً فً ظم أزيت انذٌىٌ األوربٍت"ػثذ انكشٌى ػثٍذاخ، ػهً توػًايح،  1

 .7-6، ص ص2012فيفرم  27ك 26يكمي ،جامعة حمو لخضر الكادم، االقتصادية زمف األزمات
 .1ص ،جع سبق ذكرهمر سناف سكادم،  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
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 كتقكـ الكحدة النقدية عمى عنصريف رئيسييف ىما : 

 ؛لنظاـ األكركبي لمبنكؾ المركزية األكؿ بإقامة ا  
 ؛ الثاني يتعمؽ بالكيفية التي تـ بيا إنشاء منطقة اليكرك  

 كركبي:تحاد األاإل لىإمة ضالمنالشكؿ المكالي يبيف الدكؿ 

 2013وروبيتحاد ال اإل  لىإمة ضدول المنال خريطة:(3-2)رقم الشكل

 
 

Source: https://www.google.dz/search,consulté le :01/01/2016 

 وروبيالتكامل ال و مناىج  وروبيحاد ال تىيئات اإل  المطمب الثالث:
إلى التطرؽ مناىج كركبي، باإلضافة سكؼ نتطمع في ىذا المطمب ألىـ مؤسسات المنظمة لإلتحاد األ  

  :ندماجوا  تحاد ك التكامؿ األكركبي تكضح كيؼ تـ تكسع اإل
 وروبيحاد ال تت اإل آىي الفرع االول:

إتفاقية ماستريخت، ما يميز اإلتحاد لى إكركبا كصكال أتفاقية ركما، مركرا بقانكف ا  تفاقية باريس، ك إبعد   
 طاره :إكركبي عف غيره مف التنظيمات الدكلية ىك المؤسسات التي تعمؿ في األ

https://www.google.dz/search,consulté
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 تتمثؿ في:: مؤسسات صنع القرار وال:أ
حتراـ إقتراح المشاريع، كمتابعة تنفيذىا كالسير عمى إمركزه برككسؿ ميمتو  وروبي:المجمس ال -1

جتماعات قمة إنو يعقد إكركبية، يتككف مف رؤساء الدكؿ األعضاء  كرئيس المفكضية األ المعاىدات،
،كفقا لقمة ككبنياجف 1كركبييقدـ التكجيو السياسي الرئيسي لإلتحاد األثالث مرات في السنة، المجمس 

ف مف قبؿ رؤساء الدكؿ كحككمات األعضاء اإلتحاد كركبي يعيفاف رئيس المجمس األ 2002ديسمبر 
 .كركبي ليتعامؿ مع العالـ الخارجياأل

مقرىا "...العامة المفكضية" كأ" التنفيذية المجنة" كأ المشتركة كركبيةاأل المجنة وروبية:المفوضية ال -2
 :رئيسيتيفكركبي كليا كظيفتيف لإلتحاد األ التنفيذيةكىي الييئة  بمجيكا،-في برككسؿ

 ؛االخرلتحاد االكركبي كسياسات اإلات دارة المعاىدإ   
  المفكضية تمثؿ الجماعة بدال  ، كعف طريؽ عمؿ مقترحات لممجمس ستحداث سياسات جديدةإ

   ؛تحاد االكركبيألعضاء، كىي القكة المحركة في اإلمف الدكؿ ا
ة تخاذ القرارات المتعمقيمتؿ الكحدة اإلدارية التي تقكـ بإ كىك مركزه برككسؿ  المجمس الوزراء:-3

عضاء مجمس الكزراء يمثمكف حككماتيـ أجميع  ،كركبي ككؿالمتكاجدة عمى نطاؽ اإلتحاد األالمشاكؿ 
ال بناء إف يفعؿ ىذا أكبر، المجمس يتخذ قرارات سياسة نيائية، كلكنو ال يستطيع بة لمجزء األالقكمية، بالنس

مكافقة باإلجماع، كلكنيا تمـز في البداية كانت قرارات المجمس تس ،كركبيةإقتراح مف المفكضية األعمى 
أف تؤثر ف تستطيع الحككمات القكمية أنو مف خالؿ المجمس ،إغمبيةاآلف تستمـز مكافؽ فقط مكافقة األ

 كركبيةأك رفض مقترحات المفكضية األك تعديؿ أكركبي عف طريؽ المكافقة عمى كتراقب تطكر اإلتحاد األ
نفيذ القرارات النقدية لممجمس كيقكـ ىذا المجمس بت .عضاء""مكمؼ بتنسيؽ السياسات اإلقتصادية لمدكؿ األ

تخاذ أيضا عمى طرح اإلقتراحات الالزمة إلكركبي "عمى المستكل الكزارم". كيعمؿ ىذا المجمس األ
كيختص  ،كركبية المكحدة" ذات العالقة بالعممة األ1998 مام 1ذلؾ منذ  أالقرارات كرسـ السياسات "كبد

العقكبات عمى الدكؿ األعضاء غير الممتزمة بتكجييات اإلستقرار اإلقتصادم مجمس بفرض يضا ىذا الأ
 تفاقات المكقع عمييا.كفؽ اإل

ميمتو مراقبة قرارات المجمكعة كمدل تكافقيا مع نصكص  مركزه ستراسبكرغ وروبي:البرلمان ال -4
 فالبرلماف ال ،ذلؾكمع ،عضاءأعضاؤه عف طريؽ اإلنتخابات المباشر في الدكؿ األيتككف المعاىدات 

كركبية ة األف الكظيفة تنجز مشاركة بكاسطة المفكضيأيمرر قكانيف كليس ىيئة تشريعية حقيقية، طالما 
تخاذ إف يستشار قبؿ أف تقدـ تقريرا سنكيا لمبرلماف، كالبرلماف يجب أفكضية يجب الم كمجمس الكزراء،

كركبية ركبي ىي الحؽ في عزؿ المفكضية األك سمطة الكحيدة الميمة لمبرلماف األكلكف ال ،قرارات معينة
التي  1992قرار معاىدة ماستريخت إكقد زاكؿ نشاطو حتى  غمبية الثمثيف،أبالعزؿ بكاسطة بالتصكيت 

                                                                                                                                                              
 .220-219ص ص ،مرجع سبق ذكرهكامؿ بكرم،  1
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أكركبيا جديدا يمنح قرت تنظيما أالتي  2002كسع، ككذا قمة ككبنياجف في ديسمبر أمنحتو سمطات 
 كركبية.مف بينيا تعيف رئيس المفكضية األ كالتخصصاتكركبي مزيدا مف الصالحيات البرلماف األ

 :تتمثؿ في: ثانيا: المؤسسات والييئات الرقابية
ر القكانيف كفض كظيفتيا الرئيسية تتمثؿ في تفسيتحاد كؿ الجسـ القانكني لإلتش محكمة العدل:-1

ليا السمطة الكحيدة  ،عضاءأ بيف الدكؿ األكالبث في القضايا التي تنشطراؼ المختمفة المنازعات بيف األ
كمة قرارات المح ،كركبية كمجمس الكزراءصرفات التي تقكـ بيا المفكضية األف تقرر مدل دستكرية التبأ

ت فرادا، منشآأء كانكا سكا طراؼ،كىي ممزمة لكافة األ كركبي،ليا قكة القانكف عمى مدل اإلتحاد األ
 .ك مؤسسات الجماعة االخرلأعماؿ، حككمات قكمية، أ
يخمص بعممية كيضـ عضك كاحد عف كؿ دكلة ك  ":و جياز المحاسباتأ"دائرة   مجمس المدققين-2

يرادات المجمكعة األكيناط بو مسؤكلية مصركفات ك  كركبية،ة األالمراقبة المالية لييئات المجمكع  كركبية.ا 
الصناعة كغرؼ ت تحاداإتحادا بيف إ كيمثؿ وروبي:مجمس اإلتحادات النوعية داخل االتحاد ال -3

ستشارية في عممية صنع القرار عمى إكركبية، كلو سمطات التجارة لمدكؿ األعضاء في المجمكعة األ
 1كركبية.جمكعة األمستكل ىيئات الم

كالمجتمع اإلقتصادم   ECSCعميو كركبي كيطمؽإتحاد شركات الفحـ كالصمب داخؿ اإلتحاد األمثاؿ 
 .1967يكليك  1نشئ في أكالذم  EACلمطاقة الذريةكركبي كالمجتمع األ EECكركبي األ

 كتتمثؿ في:: ستشارية المعاونةالييئات اإل-ثالثا
أىـ األجيزة التي يضميا اإلتحاد يقع مقرىا في برككسؿ كلكسمبكرغ، كىي مف  المجنة العميا: -ا

الجماعة اإلقتصادية فحـ كالصمب، كلجنة عف كركبية لمالتي تتفرع عنيا لجنة الجماعة األكركبي، ك األ
 كركبية لمطاقة الذرية.األكركبية، كلجنة عف الجماعة األ

عضاء أجتماعية مف ؤكف اإلقتصادية كاإلتتككف لجنة الش جتماعية:لجنة الشؤون اإلقتصادية واإل -ب
ؿ المجنة جتماعية، كتعمافية التي تضـ مختمؼ النشاطات اإلقتصادية كاإليمثمكف مختمؼ المناطؽ الجغر 

كركبية لمطاقة الذرية، كما تعمؿ مف تمقاء نفسيا في عرض مساعدة المجمكعة األكركبية كالمجنة اال عمى
كركبي، عف طريؽ المساىمة في تطكير جنة العميا كالمجمس األبعض القضايا عمييا، كعمى مساعدة الم
 المجمكعة في القطاع التجارم كالصناعي.

قميمية، ف مف ممثمكف السمطات المحمية كاإلماستريخت تتكك تفاقية إت  بمكجب أنشأ قاليم:لجنة ال -ج
عضاء، كيقع مقر المجنة حاد بعد ترشيحيـ مف قبؿ الدكؿ األتأربعة سنكات مف قبؿ مجمس اإليعينكف لمدة 

ة العميا في القضايا التي لى المجنا  تحاد ك إلى مجمس اإلستشارات ككسؿ، كتتمثؿ مياميا في تقديـ اإلفي بر 
 2تفاقية ماستريخت.إكالتي نصت عمييا تحاد تيـ اإل

                                                                                                                                                              
 . 24-22صص ،  مرجع سبق ذكرهصالح الديف حسف السيسي،  1
ص  ،2006الجزائر،-، دار العمـك لمنشر كالتكزيع،عنابةالتنظيم الدولي "النظرية العامة والمنظمات العالمية واالقميمية والمتخصصة"جماؿ عبد الناصر مانع،  2

 .335-334ص
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 :تتمثؿ في:  :رابعا: الييئات والمؤسسات المستقمة ذات الطابع التقني
يعتبر ىيئة مستقمة  كركبية، كدم كالمصرفي لممجمكعة األالجياز النق كىك ستثمار:وروبي لإلالبنك ال -ا

الدكؿ األعضاء  مفتتمتع بالشخصية القانكنية كيشرؼ عميو مجمس المحافظيف مككف مف كزراء المالية 
 شراؼ عمى تنفيذىا،جيات العامة لسياسة االئتماف كاإلكركبي تقتصر ميمتو عمى تحديد التك في اإلتحاد األ
دارة أما اإل كغيرىا كالسيما في الدكؿ النامية، كركبيةلمشاريع كتمكيميا في المجمكعة األكيتكلى دراسة ا

 1دارة. فيتكالىا مجمس المدرييف كلجنة اإلالفعمية، 
ؽ عمى البنؾ كيطمكمكقعو فرانكفكرت  وروبي لمبنوك المركزية:البنك المركزي الوروبي واإلتحاد ال  -ب

كركبي العمؿ البنؾ المركزم األ أبد.ك  ESCBكركبي لمبنكؾ المركزية حاد األتكاإل ECBكركبي المركزم األ
فيذية لنظاـ يككف الييئة التنة، ك ية سمطة سياسيأكيتمتع بصفة قانكنية، كمستقؿ عف  01/01/1999يكـ 

 كيعمؿ عمى،  *تعتمد" اليكرك" العممة المكحدةعضاء التي بية الكطنية لمدكؿ األكرك المصارؼ المركزية األ
كسكؼ يعمؿ ككحدة مستقمة لمعمؿ ، بي كرك المركزية في اإلتحاد األيؿ لكظائؼ البنكؾ عمالو كبدأممارسة 
إدارة البنؾ المركزم األكركبي رؤساء البنكؾ المركزية باإلتحاد ك يضـ مجمس  ،سعارإستقرار األعمى 
بينما يقكـ المجمس التنفيذم بعمميات  ،كركبيعمؿ عمى رسـ السياسات النقدية لإلتحاد األكركبي كياأل

 2فيذ السياسات.التطبيؽ كتن
كركبية ي كضع كتحميؿ السياسة النقدية األكركبي فزية الكطنية مع البنؾ المركزم األتساىـ البنكؾ المرك   

 مجمس المحافظيف في البنؾ المركزم في قمة سمطة ىذا البنؾ، يأتيمف خالؿ عدة مجالس متخصصة، 
عة مف محافظي البنكؾ المركزية ربألى جانب إكركبي س البنؾ المركزم األكىك يتككف مف رئيس كنائب رئي

في مجمس محافظي البنؾ المركزم كركبية الكطنية التي دخمت كتمة اليكرك، كىـ يشغمكف مقاعدىـ األ
 كال يمثمكف بنككيـ. يمثمكف بالدىـ، فيـ ال كركبي بصفتيـ الشخصية،األ
عداد المقاءات مجمس عف اإل ألكركبي فيك المجمس المسؤكؿما المجمس التنفيذم لمبنؾ المركزم اأ

كركبي كما يعد المجمس المسؤكؿ عف تنفيذ مف قانكف البنؾ المركزم األ 12/2المحافظيف طبقا لممادة
قرارات مجمس المحافظيف، كليذا المجمس اف يتمقى النصح كالطمبات مف المجاف المتخصصة لمنظاـ 

كركبية أك النصائح مف البنكؾ المركزية األمبات االكركبي لمبنكؾ المركزية كالتي ىي بدكرىا تتمقى تمؾ الط
ك تمؾ البنكؾ المركزية  التي مازالت خارج نطاؽ المساىمة في تككيف كتمة أ عمى مستكل كتمة اليكرك،

 3اليكرك.
 كركبي:يكضح نظاـ البنؾ المركزم في اإلتحاد األ الشكؿ المكالي

                                                                                                                                                              
 .229،ص2004، مركز دراسات الكحدة العربية،بيركت،وروبي والدروس المستفادة عربياتحاد ال اإل حسف نافعة،  1
أكزاف األىمية اإلقتصادية لعمالت الدكؿ األعضاء في اإلتحاد ك االككا كىي عبارة عف سمة عمالت تتككف مف أكركبية المكحدة: كيطمؽ عمييا اليكرك العممة األ  *
 .1:1كلي لحساب قيمة السمة عمى اساس أكزاف حيث تعتبر كؿ عممة كأساس أساس تمؾ األكركبي كيتـ قياس سمة العمالت عمى األ

 . 27،ص2004مؤسسة شباب الجامعة، ،التوقعات–ثار التجارية والمصرفية اآل-اليورو العممة الوروبية الموحدة الحقائقفريد راغب النجار،  2
 .82-76صص ، مرجع سبق ذكرهفرج عبد الفتاح فرج،  3
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 نظام البنك المركزي االوروبي
 

 

 

 وروبيام البنك المركزي ال نظ :(3-3)رقم  لشكلا
 

 
                        

  
 

 

 

 

 

 

 .82،ص 2007دار النيضة العربية،القاىرة، ،"قضايا التكامل والتنمية" االقتصاد االفريقي فرج عبد الفتاح فرج، المصدر:

 
عاـ في كؿ مف مجمس المحافظيف، المجمس التنفيذم ،المجمس ال فإ(3-3) الشكؿ نالحظ مف خالؿ   

لقد  ،كركبيسياسة النقدية المطبقة في دكؿ اإلتحاد األفي صناعة ال يساىمكا كركبيالبنؾ المركزم األ
 ىدافيا.أالسياسة النقدية كتحديد  صياغةشخاص الفاعمة في إستيدؼ تحديد األ

 البنك المركزيىداف أ-

كركبا أقتصادم كالنقدم في ار اإلستقر العممة المكحدة، تستيدؼ تحقيؽ اإلتحاد النقدم ك إنشاء اإلف إ    
يضا عمى أكال كلكنو سكؼ يساعد أستقرار سكؼ يخدـ منطقة اليكرك كىذا اإل ،لتاميف نمك سميـ كدائـ

 1 ، يتمثؿ ذلؾ في ىدفيف:فضؿ عمى الصعيد العالميأتحقيؽ تكازف 
 ستقرار النقدمدية في منطقة اليكرك في تحقيؽ اإل: يشمؿ ىدؼ السمطات النقستقرار النقدياإل، 

د عيدت لنظاـ البنكؾ المركزية األكركبي ميمة بأف اإلنضماـ لإلتحاد فمعاىدة ماستريخت ق
يضا لمعيار قانكني كمؤسسي كىك أقتصادية فحسب، كلكف النقدم يشترط فيو اإلمتثاؿ لمعايير اإل

                                                                                                                                                              
 .269،ص2000سكندرية،، مؤسسة شباب الجامعية،اإلالسياسات النقدية والبعد الدولي لميوروحمد فريد مصطفى، سيير محمد السيد حسف، أ 1

البنوك المركزٌة 

األوروبٌة غٌر 

المشاركة  فً الكتلة 

 النقدٌة

 البنؾ المركزم األأكركبي

 المجلس العام

البرلمان األوروبً 

 ومجلس الوزراء المال

 واإلقتصاد

 

البنوك المركزٌة األوروبٌة فً منطقة 

 مقعد 20الٌورو

 مجلس المحافظٌن

 مجلس الوزراء

مؤسسات أوروبٌة 

 أخرى

مجلس الوزراء 

 واإلقتصاد

 المفوضٌة
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ف النظاـ إحكاـ المعاىدة، كبالتالي فأنسجاـ لكائحيا مع ا  ستقاللية البنكؾ المركزية الكطنية ك إ
أف نزعة ك  نشائو مصداقية البنكؾ المركزية الكطنية المككنة لو،إالبنكؾ المركزية سكؼ يرث منذ 

 ؛ ستقاللية ىي نزعة عالميةإلى اإلصدار بنكؾ اإل
 إذا ال إسعار إستقرار األمكحدة، ال يمكف ليا كحدىا تحقيؽ الف السياسة النقدية إ ستقرار المالي:اإل

 ؛قتصادم كالنقدم بأكممولمالي المناسب عمى صعيد اإلتحاد اإلنضباط اصاحبيا اإل
 1 تتمثؿ في: :وروبيالبنك المركزي ال وظائف  -ب

 التنمية اإلقتصادية في الدكؿ الراغبة في  تناسب مع طبيعة كحركةالتدرج خالؿ الفترة زمنية ت
قتصادم فيي ؿ اإلخيرة في حركة التكامأنضماـ، كالكصكؿ لمكحدة النقدية كمرحمة متطكرة ك اإل

 ؛ف تسبقياأتتكيج إلقامة السكؽ المشتركة، كال يجب 
 ف يككف ىناؾ تقارب أمر يفاء شركط التقارب بيف مؤشرات اإلقتصاد الكمي حيث يقتضي األستإ

أسعار  عجز المكازنة العامة، جمالي،بة الديف العاـ لمناتج المحمي اإلنس معدالت التضخـ، في
 ؛ثارىا السمبيةآقامة الكحدة النقدية كتدنية إجؿ حتى يمكف تعظيـ منافع الفائدة طكيمة األ

 كؿ تأكيد العالقة بيف البنؾ المركزم عمى مستكل الكتمة النقدية كالبنكؾ المركزية عمى مستكل الد
لى المستكم إستجالب لمخبرة المحمية ا  بحيث تككف ىذه العالقة عالقة تعاكف ك  االعضاء،

 ؛المركزم، كحتى تككف قرارات البنؾ المركزم متجاكبة مع كاقع دكؿ الكتمة النقدية
 السياسات  لسكاء عمى مستك  تحاد النقدم،باقي الدكؿ المككنة لإل عف ستقاللية البنؾ المركزمإ

إف ،عضاء مجمس المدراء التنفيذيف أك أفظيف اعضاء مجمس المحأشخاص األ لك عمى مستك أ
فمصمحة الكتمة النقدية مقدمة  مر في ىذه الحالة يتطابؽ مع نظاـ العمؿ في مؤسسات الدكلة،األ

 ؛عضاء الكتمةأعمى المصمحة الفردية لمدكؿ 
تفاقية ماستريخت إكفؽ كؿ مف  1/1/1994كركبي فيمعيد النقد األ تأسيستـ  وروبي:معيد النقد ال -ج

 يمي: نشاء المعيد ماإفي ىكلندا كبركتكككؿ 
 النقدية خالؿ المرحمة الثانية كركبي في مجاالت السياسات يحقؽ التعاكف بيف دكؿ اإلتحاد األ

 ؛سعارإستقرار األتحاد لضماف لإل
 ؛تحاد االكركبياإلعداد لممرحمة الثالثة لإل 

بغرض  1979كركبية كالمعركفة في عاـ إنشاء المنظكمة المالية األتـ  :2وروبيةالمنظومة المالية ال -د
كركبية ظكمة المالية األكركبي كتتككف المنء في اإلتحاد األعضاعالقات كالسياسات النقدية بيف األتقريب ال

 ساسية:أمف ثالث عناصر 
 ؛عضاءصيد لمعمالت النقدية في الدكؿ األكركبية المكحدة كر العممة األ 

                                                                                                                                                              
 . 88-87صص ، مرجع سبق ذكره ،فرج عبد الفتاح فرج 1
  .31-27صص ،مرجع سبؽ ذكره،التكقعات، –ثار التجارية والمصرفية اآل-الوروبية الموحدة الحقائقاليورو العممة  فريد راغب النجار، 2
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  ؛لية التدخؿ كالتبادؿآسعر الصرؼ ك معدؿ 
 ؛حالؿة متنكعة لدعـ عممية التبادؿ كاإلتسييالت ائتماني 

 كركبي:يئات المككنة لإلتحاد األالي ممخص الشكؿ المكالي يكضح
 وروبيت اإلتحاد ال ىيآ :(3-4)رقم  الشكل

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 EUتحادات النوعية داخل اإل                                         
 
 
 
 
 
 

، مؤسسة التوقعات–االثار التجارية والمصرفية -اليورو العممة االوروبية الموحدة الحقائق فريد راغب النجار،: المصدر
 .33،ص2004شباب الجامعة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس األعلى لالتحاد االوروبً

البنك المركزي 

 ECB األوروبً

بنك االستثمار  البرلمان األوروبً

 األوروبً

معهد النقد 

 األوروبً

الوكالة 

 األوروبً

اإلتحاد األوروبً 

 للبنوك المركزٌة

ESCB 

مجلس وزراء المالٌة 

 واإلقتصاد االوروبً

ECOFIN 

 المجلس األوروبً

المنظومة المالٌة 

 األوروبٌة

إتحاد شركات 

 الصلب و الفحم

ECSC 

اإلتحاد االقتصادي 

 EECاألوروبً

إتحاد الطاقة الذرٌة 

 EACاألوروبٌة

إتحاد المصارف 

 EUBاألوروبٌة

غٌرها من اإلتحادات 

 المتوقع إضافتها مستقبال

 شبكة المدفوعات "تارجٌت"
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 وروبيال  قتصادياإل مناىج التكامل: الفرع الثاني
 كركبي منيجيف:إتخذ التكامؿ اإلقتصادم األكقد 

لى إنتقاؿ مف منطقة التجارة الحرة تباع منياج التدرج باإلإكذلؾ  سي:أقتصادي الر التكامل اإل-والأ
"يناير  " ثـ مرحمة السكؽ المشتركة1957/ديسمبر  1951فريؿ أ" تحاد الجمركياإل

مرحمة  ف تبميغألى إ"1992ديسمبر-1985"يكنيك  قتصادية"ثـ مرحمة الكحدة اإل1968/يكليك1958
تحاد "اإل قتصادم التاـ كاستيدؼ ىذا النمط التكاممي تحقيؽ مرحمة الكحدة الجمركيةندماج اإلاإل

بيض في يكنيك لنحك الذم صاغتو كثيقة الكتاب األستكماؿ مراحؿ السكؽ المشتركة عمى اا  الجمركي" ك 
فترة تنظيـ معاىدة ماستريخت قامت  2002-1992قتصادية كالنقدية ، ثـ مرحمة الكحدة اإل1 1985

قتصادية كالمالية يا التعاكف في مختمؼ المجاالت اإلالدكؿ الخامس عشرة بتكقيع المعاىدة ىدف
منظكمة  ءىدفيا في ىذه المرحمة بنا 2005-2002كركبيـ مرحمة تحقيؽ التكامؿ المالي األكالنقدية، ث

س الماؿ الزالت أسكاؽ ر أف أال إ 2002دية في تماـ الكحدة النقإالتحرير المالي، عمى الرغـ مف 
زدىار اإل سي بمراحؿأقتصادم الر قترنت فترة التكامؿ اإلإخاضعة لكثير مف القيكد في ىاتو الفترة، كقد 

 قتصادم.ستقرار اإلكاإل

كركبية، لى داخؿ المجمكعة األإعضاء جدد أكيتمثؿ في قبكؿ  :فقيقتصادي الالتكامل اإل-ثانيا
 2شركط ىي:ضمف ثالث 

 ؛كركبيةإلى القارة األنتماء الدكلة الراغبة في العضكية إ  
 قتصاد السكؽ إخذ بنظاـ إقتصادية ليبرالية قكاميا األنتياج الدكلة العضك لفمسفة إ

قتصادم المنشكد كالعمؿ عمى إحداث النمك اإلالحر، كتفعيؿ القطاع الخاص في 
  ؛رتفاع بمستكيات التكظيؼ الكامؿإ
 عراؼ النظاـ الديمقراطي أالدكلة الراغبة في العضكية لطقكس كتقاليد ك عناؽ إ

  ؛شكاؿ الديكتاتكرية كأسمكب لنظاـ الحكـأالغربي، كنبذ كافة 
، المانيا، ىكلندأيطاليا، إ:بمجيكا، فرنسا، 1978في عضكية المجمكعة كؿ مف نضمت لإحيث    

كقد  سبانيا، البرتغاؿ،إ: 1986:اليكناف، في1981فييرلندا، بريطانيا، إنمارؾ، ا:الد1973لككسمبكرغ، في
كركبا خالؿ حقبة أجتاح إقتصادم الذم إقترنت فترة التكامؿ اإلقتصادم األفقي بمراحؿ الضعؼ اإل

                                                                                                                                                              
 .28-27، ص ص مرجع سبق ذكرهصالح الديف حسف السيسي،  1
 .168،ص مرجع سبق ذكره، سامي حاتـ العفيفي 2
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ستخداـ الحماية التجارية إكركبية مف الثمانيات حيث ضاعفت المجمكعة األكؿ مف لسبعينات كالنصؼ األا
ك في شكؿ قيكد أالحمائية غير المنظكرة في شكؿ المكاصفات الفنية كالتقنية،  فيما بينيا بالعديد مف القيكد

ستحداث عقبات جديدة متعمقة بحماية البيئة مف إك أمتعمقة بالمراقبة الصحية كمراقبة جكدة المنتج 
 1التمكث...الخ.

غمبيا مف كسط أنضماـ عشر دكؿ إكركبي شيد اإلتحاد األالنمسا، فمندا، السكيد، نضمت إ 1995في     
ستكنيا، المجر، التفيا، ليتكانيا، مالطا، بكلندا، سمكفاكيا، أقبرص، تشيؾ،  01/05/2004كشرؽ أكركبا في 

ؿ حدثا تاريخيا ،كىك ما يشك 01/01/2007كركبي في ا كركمانيا لإلتحاد األنضماـ بمغاريإتـ  سمكفينيا،
حيث كسعت ىذه العممية مف رقعة اإلتحاد تحاد بيذه الدكؿ، أكفي عالقات اإلتحاد، سكاء في مسيرة اإل

أنيا سمحت بتكحيد القارة كما  %   31لى إكزادت عدد سكانو بنسبة تصؿ  % 33كركبي بنسبة األ
عات التي نقسامات كالصراأف يضع حدا لعيكد طكيمة مف اإلكركبية بشقييا الغربي كالشرقي بما يمكف األ

تحاد ضمف سياسة تكسيع اإل دكلة  28تحاد األكركبي اآلف يضـاإلكركبية، كانت تدكر في القارة األ
 .تحاد األكركبية الجكار خكفا مف فقداف تكازف اإلاألكركبي صاحبتيا تطبيؽ سياس

 وروبيأىداف اإلتحاد ال الفرع الثالث: مبادئ و 

 2 يمي: كتتمثؿ في ما 

 وروبيوال: مبادئ اإلتحاد ال أ

 كركبي اإلتحاد األ تأسيسعتماد عمييا في بيف الدكؿ األعضاء، كىي الطريقة التي تـ اإل التعاكف
 إليجادف تتخمى عف سيادتيا الكطنية، أعف طريؽ بقاء كؿ دكلة مستقمة عف باقي الدكؿ دكف 

  ؛رابطة بيف ىذه الدكؿ ذات السيادة
 ؛الحكـ الديمكقراطيعضاء التي تقكـ عمى نظاـ إحتراـ اليكية الكطنية لمدكؿ األ  
 كالحريات  نسافإحتراـ الحقكؽ األساسية المنصكص عمييا في اإلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإل

  ؛ساسية، المنبثقة عف المبادئ الدستكرية المشتركةاأل
 ؛قتصادم كنقدمإتحاد إنشاء إقتصادم عف طريؽ سياسي كاإلتعزيز التعاكف ال  

 

                                                                                                                                                              
 .28-27،ص  ص مرجع سبق ذكره، صالح الديف حسف السيسي 1
 .332-331،ص ص مرجع سبق ذكرهجماؿ عبد الناصر مانع،  2
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 :تتمثؿ في: وروبيأىداف اإلتحاد ال 

 عتماد عمى يمة لحؿ النزاعات بيف الدكؿ، كاإلبتعاد عف الحرب ككسدعـ كتقكية السالـ: كذلؾ باإل
  ؛التكازف كالتكفيؽ فيما بينيا

 قتصادية قبؿ كؿ شيء، كال إكركبي ىك كحدة األ تحادأف اإلعتبار الكحدة اإلقتصادية: بإ تحقيؽ
شكاؿ أشكاؿ مختمفة مف أتفاقية ماستريخت صراحة في إكدتو أال منيا، كىك ما إيستمد قكتو 
 الكحدة، كىي:
 ؛قتصادمتنسيؽ نشاطات التطكر اإل  
 ؛قتصادمتحقيؽ اإلستقرار كالتكازف في النمك اإل  
 ؛رفع مستكل المعيشة  
 ؛مثؿ لمقكل العاممةاإلستخداـ األ  
 ؛النقدم قتصادم كاإلستقرار اإل  

 عضاء، قتصادية بيف الدكؿ األاإلتحاد األكركبي كالكحدة اإلقيؽ الكحدة السياسية: عف طريؽ تح
  ؛يتـ تحقيؽ الكحدة السياسية بيف الشعكب

 تحاد عف طريؽ تحسيف المستكل المعيشي تنمية كرفع الخدمات اإلجتماعية: كىك اليدؼ البعيد لإل
  ؛جتماعية بينيـشعكب دكؿ اإلتحاد كتقكية الركابط اإلل

 قميميةعبر اإل وروبي وال حاد تإل ا  المبحث الثالث:
نقسػاـ جديػدة بػيف إتحاد األكركبػي فػي تجنػب خمػؽ خطػكط نقساـ في أكركبا، يرغب اإلبعد عقكد مف اإل     

تحػاد األكركبػي إلػى البمػداف كاألقػاليـ المجػاكرة لػو فػػي متػد اإلإكليػذه األسػباب ، أقاليمػو المتراميػة كبػيف جيرانػو
قتصػادية نو رغـ تػأثير األزمػة الماليػة كاإلمف الكاضح أ ،البحر المتكسط ضأكركبا الشرقية كفي القكقاز كحك 

إف  ،لتزامػػو تجػػاه المنطقػػة كسػػمطاتيا المحميػػة كاإلقميميػػةإتحػػاد األكركبػػي ال يػػزاؿ يحػػافظ عمػػى ، فػػإف اإل2008
ت مختمفػة كمػع جيػات معنيػة التعاكف مع منطقة البحػر األبػيض المتكسػط يحػدث بشػكؿ متزايػد عمػى مسػتكيا

عػػػكدة الشػػػراكة الكثيقػػػة بػػػيف ، تسػػػاع الفجػػػكة بػػػيف ضػػػفتي األطمسػػػيإتجاىػػػات الحاليػػػة إلػػػى تشػػػير اإلك ، مختمفػػة
األكركبيػػة    التػػي سػػادت فػػي العالقػػات بػػيف أكركبػػا الغربيػػة كالكاليػػات المتحػػدة خػػالؿ  -العالقػػات األمريكيػػة 

التكػػػػاممي كتكسػػػيعو كتطػػػػكيره ىتماميػػػػا عمػػػى تعزيػػػػز مشػػػركعيا إحقبػػػة الحػػػرب البػػػػاردة كميػػػا، فأكركبػػػػا يتركػػػز 
        .لالرتقاء بو إلى مستكل يتيح ليا في المستقبؿ غير البعيد مكاجية القكة العظمى األمريكية
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 ورومتوسطيةالشراكة ال  ول:المطمب ال 
 حكؿ المرء كيتساءؿ ، المتكسط دكؿ في السياسات بدائؿ مف بديؿالشراكة األكرك متكسطية  تعتبر    

 طريقة بنفس حرية األكثر التجارة نظاـ مع متكافقنا يعتبر اإلقميمي التكامؿ ف،إذ أ الخاصة كمحدداتو ميزاتو
 يعطي ،كما المتكسطية التجارم الرئيسي لمدكؿ الشريؾ األكركبي تحاداإل يشكؿ، في حيف   التعددية
 مف كيبدك ، األكركبي تحاداإلمع  الثنائية التبادالت عمى المعتمدة التجارية لممفاكضات السياسية األىمية
  يمثؿ الذم الشريؾ التجارم مع التجارية بالمفاكضات تبدأ أف المتكسط جنكب لدكؿ بالنسبة المفيكـ

    1.الدكؿ تمؾ كاردات مف 53.9% ك ،المتكسط جنكب دكؿ صادرات مف    %46.5
 1995عالن برشمونة إ ول:ع ال الفر 

تفاقيات تنظـ التعاكف  مع البمداف المتكسط لكف في ظؿ عقكد بإإرتبط اإلتحاد األكركبي عمى مدل    
كركبية، كبعد التشاكر مع البمداف ، كبتكصية مف القمة األبأكممياقميمية تستيدؼ المنطقة إنعداـ سياسة إ

كؿ مؤتمر لكزراء خارجية الدكؿ االكركبية أ،1995نكفمبر  28المتكسطية، احتضنت برشمكنة في 
جنكب شرؽ حكض البحر االبيض المتكسط، كيعد المؤتمر منطمؽ الشراكة كنظرائيـ لبمداف 

كركبي لمتعاكف أكؿ سياسة شاممة يضعيا اإلتحاد األكتمثؿ  ،االركمتكسطية، التي سميت مسيرة برشمكنة
شر تحاد الخمس عأعضاء اإلتفقت الدكؿ ا  ك  ،مع جيرانو في جنكب شرؽ حكض البحر االبيض المتكسط

نضماـ مالطا إصبحت عشرة بعد أ (عالف برشمكنةإثني عشر حكؿ لمتكسطية اإلفي حينو، كالدكؿ ا
ستقرار أجؿ تحقيؽ السالـ كاإلسس قياـ الشراكة الجديدة مف أ، كفيو حددت )كركبيإلى اإلتحاد األ كقبرص

 2جتماعي.مختمؼ جكانب التعاكف السياسي كاإلقتصادم كاإلكالنمك في المنطقة، كتشمؿ خطة الشراكة 

 عالف برشمكنة تشجيع الشراكة في المجاالت الثالثة التالية:إكييدؼ  :ىداف الشراكةأ-اوال   

إحتراـ ساس أستقرار، عمى قامة منطقة مشتركة لمسالـ كاإلإجؿ أمني مف الحكار السياسي ك األ -
 نساف كالديمكقراطيةاإل

دىار مشترؾ ز إقامة إجؿ أنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة، مف ة اإلقتصادية كالمالية كاإلالشراك -
 قتصادم في الدكؿ المشاركة.كدعـ عممية التحكؿ اإل

جتماعية كالثقافية كالبشرية لتشجيع التفاىـ بيف الشعكب كالثقافات، كالتبادؿ بيف الشراكة اإل -
 .المجتمعات المدنية

 

                                                                                                                                                              
الكطني  المركز مف قبؿ "تدريبية مكاد كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي،،التجارة والسياسات المحمية في االقتصاد المفتوحخكسيو ماريا غارسيا الفاريس كككو، 1

 .16،ص2003،كانكف األكؿ،،GCP/SYR/OO6/ITA الفاك االيطالي  مشركع مف بدعـ NAPCالزراعية  لمسياسات السكرم

2 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,consolté le :01/01/2016. 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,consolté
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 1طية عمى:تعمؿ الشراكة االكركمتكسلية الشراكة: آ-ثانيا
ىميا في أنشطة الثنائية عمى كؿ بمد ك : يقكـ اإلتحاد األكركبي بعدد مف األالتعاون الثنائي -

كركبي بشأنيا مع كؿ مف الشركاء إتفاقيات الشراكة األكركمتكسطية، التي يتفاكض اإلتحاد األ
لى اخرل، إتفاقيات مف دكلة متكسطية شريكة إختمفت اإلكقد  ،المتكسطييف عمى صعيد ثنائي

حتراـ حقكؽ ساسية مثؿ: الحكار السياسي، ك فييا بينيا في عدد مف الجكانب األكلكنيا تشترؾ  ا 
قامة منطقة تجارة حرة، كاإلنساف، كالديمقراطية، ك اإل حكاـ المتعمقة بالممكية الفكرية، كالخدمات، ا 

إلحتكارات، كالتعاكف لتي تقدميا الدكلة، كاكالمشتريات العامة، كقكاعد المنافسة، كالمساعدات ا
مصادقة عمييا مف قبؿ تفاقيات، بعد تكقيعيا، إلجراءات الاإلقتصادم كاإلجتماعي، كتخضع اإل

 كركبي كبرلماف البمد المتكسطي.لمانات الكطنية، لكؿ مف بمداف اإلتحاد األكركبي كالبر البرلماف األ
بداع في الشراكة، كيتعمؽ اإلأحد جكانب ىـ أحد أقميمي يمثؿ التعاكف اإل  قميمي:التعاون اإل -

قتصادية كثقافية، مثؿ: الصناعة كالطاقة كالبيئة كالتمكيؿ كالزراعة، التي ليا ا  بمسائؿ سياسية ك 
قميمي يدعـ كيكمؿ الشراكة القائمة عمى الشركاء المتكسطيف، كالتعاكف اإل ىميتيا لكثير مفأ

    الصعيد الثنائي.
 :MEDAلمشراكةالمساعدة المالية لية اآل: ثالثا
كالذم يعتبر أىـ أداة مالية  1995برنامج التعاكف المالي الذم سمي ببرنامج ميدا الذم انطمؽ سنة     

متكسطية كمختمؼ األنشطة الممحقة بيا كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ –تستخدـ لكضع قيد التنفيذ الشراكة األكرك 
التي سطرىا مؤتمر برشمكنة كىي جعؿ مف منطقة المتكسط فضاء لمنمك كاالستقرار في ظؿ تكريس شراكة 

المخصص مف ميزانية االتحاد األكركبي ليذا البرنامج  كيبمغ الغالؼ المالي 2،اقتصادية كمالية كاسعة
مميكف أكرك المخصصة لمتعاكف  4685مميكف أكرك مف مجمكع  3424.5مبمغ قدره  1999-1995لمفترة 

المالي ما بيف االتحاد األكركبي كشركائو المتكسطييف، كيتككف ىذا الغالؼ مف مساعدات مالية كمنح 
مف ىذه المكارد مخصصات اعتمدت بشكؿ  % 90حيث تمثؿ مكجية لدكؿ جنكب حكض المتكسط، 

بالية الجكار  MEDAعكض برنامج 3،الباقية لألنشطة الجيكية % 10بينما تـ تخصيص  ثنائي لمشركاء،
 .2007كالشراكة االكركبية في عاـ 

 ENPوالشراكة وروبيةال  سياسة الجوار :الثانيالفرع 
تيدؼ إلى الحد  بإطالؽ سياسة الجكار األكركبية، التي 2004تمقت عممية برشمكنة دفعة جديدة سنة      

تحاد األكركبي بعد تكسيعو كبيف الدكؿ المجاكرة لو، كإليجاد فضاء ينعـ بالرخاء مف الفجكة بيف اإل
                                                                                                                                                              

 انًشخغ،يتاذ ػهى:َفظ 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,consolté le :01/01/2016. 

  
الدولية حول التكامل بعاد االقتصادية لتجربة الشراكة العربية األكركبية في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، الندكة العممية رضكاف سكامس ، اليادم بكقمقكؿ ، اال -2
 . 4-3صص ،2004مام    9-8جامعة فرحات عباس،سطيؼ الجزائر، ، الوروبية–قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية اإل
الندوة العممية ، لياس بف ساسي، يكسؼ قريشي، المنظكمة المالية األكركبية كالتعاكف االقتصادم العربي متطمباف أساسياف إلرساء قكاعد الشراكة األكركبيةإ -3

 .4،ص2004مام    9-8ر، جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائ،االوروبية –الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,consolté
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ديا كعالقات سياسية قتصاإكقدمت سياسة الجكار األكركبية تكامال  ،كاالستقرار كاألماف لجميع األطراؼ
كىي تخص الدكؿ المجاكرة لالتحاد برا كبحرا كدكؿ أخرل: األراضي الفمسطينية ، األردف،  ،أكثر عمقا

أرمينيا، أذربيجاف ، أككرانيا، تكنس، الجزائر، جكرجيا، ركسيا البيضاء، سكرية، لبناف، ليبيا، مصر، 
عممية برشمكنة إلى منتدل لمحكار كالتعاكف متعدد كمع الدخكؿ في ىذه المرحمة حكلت ، مكلدافياالمغرب، 

1 .األطراؼ بيف االتحاد األكركبي كشركائو المتكسطييف
 

 كىذا ،المتكسط كبمداف األكركبي تحاداإل بيف الثنائية العالقات لنمكذج القاعدة الجكار سياسة تشكؿ     
 أكثر بأنيا األكركبية الجكار سياسة ـستت ،حدة عمى شريؾؿ ك مع يتعامؿ األكركبي تحاداإل أف يعني

لديو مصالح مشتركة تحاد األكركبي، طمؽ جديد في إطار سياسة تكسيع اإلمن عتبارباإل تأخذ ستيدافا،إ
لجميع األطراؼ  كالرفاىةستقرار ،األمف بيدؼ تعزيز اإل،2004عاـ  ،كثيرة مع جنكب كالجيراف الشرقية

تحاد اإلتطكير عالقة كثيقة عمى نحك متزايد بيف  ي بيدؼتـ تعييف سياسة الجكار األكركب ،المعنية
الجزائر ، مصر ، إسرائيؿ ،  ) جنكب البحر األبيض المتكسط المجاكرة الدكؿ  األكركبي المكسع كعمى

اكركبا  الجكار لتشمؿ أيضا دكؿ ،تركيا(األردف ، لبناف ،   المغرب ، السمطة الفمسطينية ، سكريا ، تكنس 
أيضا جارة  عمى الرغـ مف أف ركسيا(أككرانيا ،مكلدكفا ،جكرجيا،أذربيجاف ، بيالركس، أرمينيا الشرقية)

 مشراكة.ستراتيجية لاإلتحاد األكركبي ، كضعت بدال مف ذلؾ عف طريؽ العالقات لإل

 2شتركة:لتزاـ المتبادؿ بالقيـ الميراف عالقة متميزة ، بناء عمى اإليقدـ ىؤالء الج ىاتو السياسةمف خالؿ   
 القانكف كالحكـ الرشيد ؛ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كسيادة •
  قتصاد السكؽ كالتنمية المستدامة؛إمبادئ  •
 التعاكف ؛عمى  تجاكز الثنائية كالمتعددة األطراؼ القائمة •
قتصادية التنمية اإل تشجيع كدعـ اإلصالحات التي مف شأنيا أف تعكد بالفائدة مف حيث •

 عف الحكـ الصالح. جتماعية ؛ فضالكاإل
 تحاداإل قبؿ مف مشترؾ بشكؿ  (ENPI) المتكسط البحر لحكض الحدكد عبر التعاكف برنامج يعتبر   

 التعاكف نشاطات لتنفيذ عمؿ إطار البرنامج يكفرك  ،األكركبية كالشراكة الجكار آلية إطار في األكركبي
 األكركمتكسطية  الشراكة إطار في بذلت التي الجيكد كيكمؿ األكركبية، الجكار سياسة ضمف الحدكد عبر
 كالدكؿ  كركاأل الدكؿ بيف جكار حسف ك زدىارا  ك  ستقرارا  ك  سالـ منطقة تطكير إلى تيدؼ كالتي

 .الشريكة المتكسطية

                                                                                                                                                              
1

 يشخغ عثك ركشِ، يتاذ  ػهى: 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,consulté le :,01/01/2016. 
2
- PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION, The European Neighborhood Policy:Key indicators a comparison with the European 

Union, February 2007,p1. 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,consulté
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كتكبر أ 24مف الئحة المجمس في  1638/2006 كفقا 2007 كىذه اآللية تعكض برنامج ميدا ابتداء مف
لمدكؿ المتكسطية كقد قسمت   2013لىإ2007، كيمتد الدعـ عمى حسب برنامج العمؿ المقرر لمفترة 2006

 ىاتو اآللية إلى مرحمتيف:
 مميكف اكرك  343.3كالمبمغ المخصص ليذا البرنامج اإلقميمي االرشادم :ENPI 2007-2010*برنامج 
، اإلرشادم اإلقميمي في ىذه القترة: كقد خصص لكؿ بمد متكسطي برنامجو ENPI 2011-2013*برنامج

 1. مميار يكرك 12نحك  تبمغ المخصصات المحددة ك
 مف المتكسط البحر حكض مستكل عمى كالمنسجـ المستداـ بالتعاكف النيكض إلى البرنامج ىذا ييدؼ   

ك تقديـ  ،المتكسط حكض منطقة داخؿ المتكفرة اإلمكانات كتثميف المشتركة التحديات معالجة خالؿ
كدكؿ  األكركبيمجاؿ االزدىار كالرخاء كحسف الجكار بمشاركة االتحاد  يمساعدة مجتمعة لمتنمية ف

 كمناطؽ الشراكة . 
   (ENI)اآللية الوروبية لمجوار : الفرع الثالث

عتبارا مف العاـ إ، تـ 2011 مام  25األكركبية المذككرة في  لسياسة الجكارفي سياؽ المنيج الجديد     
لتحؿ محميا آلية الجكار ( ENPI)ستعاضة عف اآللية األكركبية لمجكار كالشراكة اإل 2014

حدكد  ك جنكب  شرؽ ، كالتي ستكفر المزيد مف الدعـ لمدكؿ الستة عشر الشريكة الكاقعة (ENI)األكركبية
العالقات  إلى تحقيؽ مزيد مف التقدـ في  (ENIاآللية األكركبية لمجكار ) تسعى، االتحاد األكركبي

الالئحة  كتؤكد ،عتبارات الحقيقية التي ظيرت عمى مر السنيفحتياجات كاإلكاألىداؼ بحيث تعكس اإل
المتعمقة بإنشاء اآللية األكركبية لمجكار عمى أنو ينبغي تقديـ الدعـ لتنفيذ المبادرات السياسية  التنظيمية

تقديـ  ،تحاد مف أجؿ المتكسطاإلك  الشراكة الشرقية سياسة الجكار األكركبية، بما في ذلؾ التي تصكغ
الحكافز كمكافأة البمداف األفضؿ أداءن، فضال عف تقديـ األمكاؿ بطريقة أسرع كأكثر مركنة، ىما المبدآف 

لمفترة  مميار يكرك 15 التي يبمغ تمكيميا أكثر مف (ENI)اآللية األكركبية لمجكارالرئيسياف المذاف تقكـ عمييما 
2014-2020. 2 

تحاد األكركبي لشؤكف التكسع كسياسة الجكار ستيفاف فكلي عند اإلعالف عف اآللية كصرح مفكض اإل    
األكركبية الجديدة أسرع : "سكؼ يصبح الدعـ لجيراننا مف خالؿ آلية الجكار 2011الجديدة في ديسمبر 

كتمثؿ آلية الجكار  ،كأكثر مركنة، مما يسمح بمزيد مف التفضيؿ كالحكافز لمف يؤدم بشكؿ أكثر كفاءة
ستكماال لمنيجنا األكثر طمكحا تجاه جيراننا كىك المنيج الكارد في البياف المشترؾ حكؿ إاألكركبية الجديدة 

ستجابة الشاممة لتطكر عالقاتنا مع كىي جزء مف اإل ،2011 مامسياسة الجكار األكركبية الصادر في 

                                                                                                                                                              
1 http://www.ansamed.info, consulté le:06/06/2016. 

2http://www.enpi-info.eu, consulté le:06/06/2016 

http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://www.enpi-info.eu/eastportal/content/506/Eastern%20Partnership
http://www.ansamed.info/
http://www.ansamed.info/
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تحاد جنكب اإل فيجيراننا، ككذلؾ إجابة مباشرة عمى الحركات الثكرية الجارية في المنطقة الكاقعة 
 1األكركبي ".

 ركبي:ك أىمية البالد العربية بالنسبة لإلتحاد األالجدكؿ التالي يكضح 

 )مميون يورو( 2013الوروبي عام  العربية في التجارة الخارجية لالتحادأىمية البالد :)2-3(الجدول رقم 

 

 
 

واردات االتحاد من الدول 
 العربية

صادرات االتحاد الى الدول 
 العربية

االىمية في تجارة 
  2013االتحاد

 المرتبة % 2013 2012 2013 2012
 11 1.9 33684 29985 30183 34594 السعودية
 13 1.6 22386 21008 31830 32597 الجزائر
 14 1.6 44655 37119 9221 8294 االمارات

 26 0.9 7905 6375 23173 32771 ليبيا
 29 0.8 17305 16938 10051 9134 المغرب
 32 0.7 14920 15413 7936 8461 مصر

 34 0.6 11170 11083 9351 9515 تونس
 39 0.5 5417 4653 10636 12758 العراق
 41 0.4 6158 5965 8971 10151 قطر

 45 0.3 6250 4532 5306 5864 الكويت
 53 0.2 6698 6619 341 373 لبنان
 58 0.1 3849 3782 1036 584 عمان
 65 0.1 3721 3443 353 342 االردن

 78 0.1 1417 2155 1296 1549 البحرين
 88 0.1 1231 1189 494 549 موريطانيا

 89 0.1 1512 1184 187 109 اليمن
 105 0 910 927 183 148 السودان

                                                                                                                                                              
1
http://www.ces-med.eu/ar consulté le:01/01/2017. 
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 117 0 757 1183 128 268 سوريا
 163 0 117 102 14 16 فمسطين
 156 0 9 189 191 12 جيبوتي

 174 0 13 46 44 59 جزر القمر
 175 0 52 37 2 2 الصومال
 4 10 190136 173972 150927 1681550 المجموع
 البمجيكيةالعربية  التجاريةالغرفة  العربية الوروبية بين الطموح والتردد،تطور العالقات  ،عادؿ خميفة المصدر:

 :المكسمبورجية
http://www.ablcc.org/news,consulté le :06/06/2016. 

لمبمداف العربية، تأتي المممكة  رئيسيتجارم األكركبي ىك شريؾ  تحاداإلف أيكضح  )2-3(فالجدكؿ    
تحاد األكركبي التجارييف بيف عربية المتحدة في مقدمة شركاء اإلالعربية السعكدية كالجزائر كاإلمارات ال
جمؿ المبادالت التجارية عمى التكالي مف م% 1.6ك %،1.6ك %،1.9البمداف العربية حيث يستأثركف بنسبة 

في المرتبة الرابعة كمصدر  2013د العربية بأجمعيا جاءت عاـ كمف الجدير بالذكر أف البال ،تحادلإل
تراجع الصادرات العربية إلى كمف المالحظ  الصيف كركسيا كالكاليات المتحدة.تحاد األكركبي بعد لإل
في ىذه الفترة  2013مميكف يكرك عاـ  150927إلى  2012مميكف يكرك عاـ  168150تحاد األكركبي مف اإل

، في حيف الكاردات العربية عمت منطقة االكرك جراء الديكف السيادية لميكناف ازمة بالتحديد االتحاد االكركبي يعاني
، يعكد لعدـ تطكر المستكل مميكف يكرك في نفس الفترة 190136مميكف يكرك إلى  173927ازدادت مف 

 .الدكؿ المصدرة لمنفط أمقتصاد الريعي اإلتميزىا باإلنتاجي لدل الدكؿ العربية ف

عمى تطكير العالقات نخفاض أجكر اليد العاممة العربية يساعداف ا  تكفر المكاد األكلية ك إذا كاف      
ستثمارية بيف الطرفيف، فإف عدـ تكفر ىيكؿ إنتاجي عربي تنافسي كفعاؿ كعدـ تنكع التجارية كاإل

ا، كما أف التطكرات السياسية الصادرات العربية إلى أكركبالصادرات العربية يشكؿ عائقا في كجو 
نطالؽ ما سمي بالربيع العربي أدت إلى تقمص المبادالت إجتماعية التي يمر بيا العالـ العربي منذ كاإل

تحاد تفاقات التي عقدت بيف اإلغير أنو ال شؾ أف اإل ،ستثمارية بيف الطرفيفالتجارية كالتدفقات اإل
 البالد العربية قد عززت مف مستكيات المبادالت التجارية بيف الجانبيف.األكركبي كبعض 

كرك متكسطية إتجاىات : أكليا الشراكة األ ثالثكرك متكسطية فقد أخذت مف خالؿ مسار الشراكة األ   
تجاه إطار ،ثـ تكسع ىذا اإل1995عالف برشمكنةنطالقا مف إإتجاه جنكب البحر األبيض المتكسط إالثنائية 

،فيي في إطار ثنائي لكف أكسع 2004سياسة الجكار نظرا لسياسة التكسعية التي قاـ بيا االتحاد االكركبي
إلى آلية سياسة  2006-1995مف مسار برشمكنة، بتغيير آلية الدعـ المالي التي كانت برنامج ميدا  لمفترة

 .2020-2014لية سياسة الجكار آثـ ،2013-2007تمتد مف كالشراكة الجكار

http://www.ablcc.org/news,consulté
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 جل المتوسطأتحاد من اإل  المطمب الثاني:
نتخابية الرئاسية لنيككال سارككزم في عاـ أجؿ المتكسط أثناء الحممة اإلتحاد مف أ مشركع اإللقد بد   

جؿ أ،ثـ تكضحت معالمو في" نداء ركما مف  2007أكتكبر  23ستعيد في "خطاب طنجة" في أثـ  2007
كؿ مف فرنسا كايطاليا كاسبانيا ،كىك يستيدؼ إيجاد  2007ديسمبر  20المتكسط" الذم أطمقتو معا في 

مممكسة ذات مصمحة مشتركة، إف  نجاز مشاريعإتضامف فعمي بيف الضفتيف عمى أساس متساك عبر 
يتو منذ اآلف "عممية برشمكنة: عمى المبدأ الذم يمكف تسم 2008مارس  3تفاؽ الفرنسي األلماني فياإل
يمكف عمى المبدأ الذم  2008مارس  14-13جؿ المتكسط"، كقد كافؽ المجمس األكركبي في أتحاد مف اإل

جؿ المتكسط". كميمة المشركع ىي تطكير إطار عممية لتصبح أتحاد مف تسميتو عممية برشمكنة: اإل
 1شراكة حقيقية بيف الشماؿ كالجنكب.

 2008 جكيمية 13رؤساء الدكؿ كالحككمات في  أطمؽ مف قبؿ متكسطية كركقمة باريس األ كفي    
تحاد األكركبي كمنطقة البحر معالقات المتعددة األطراؼ بيف اإل، ىك إطار لجؿ المتكسطأتحاد مف اإل

كىي تكمؿ العالقات الثنائية ، كالتي سكؼ تستمر في تطكير إطار سياسة الجكار ،األبيض المتكسط 
يقكـ عمى المكتسبات كيعزز إنجازات عممية برشمكنة ، التي تحاد مف أجؿ المتكسط اإل، ك (ENP)األكركبية 

اكف )الحكار السياسي كالتعاكف في حيف أف إعالف برشمكنة كأىدافو كمجاالت التع ،1995أطمقت في عاـ 
شجيع تب جتماعية كالثقافية( ال تزاؿ صالحة ،رة ، كالحكار بيف اإلنساف كاإلقتصادم كالتجارة الحاإل

في الجنكب في شماؿ أفريقيا  16تحاد األكركبي قتصادم عبر الجار اإلالديمقراطي كالتكامؿ اإل اإلصالح
 ك تفاقات تعاكفإ، 2008سـ عممية برشمكنة ، التي أطمقت في العاـ إكانت تعرؼ سابقا ب، كالشرؽ األكسط
فرصة لتقديـ المزيد مف حزمة كؿ العالقات  إطالؽ إعادةكاف ، تحاد مف أجؿ المتكسط إعادة فعؿ اإل

ذات األىمية الحقيقية ألكلئؾ الذيف  اإلقميميةكشبو  اإلقميميةكأكثر كضكحا مع مقدمة جديدة لممشاريع 
جنبا ، قتصاد كالبيئة كالطاقة كاليجرة كالصحة كالثقافةمشاريع معالجة مناطؽ مثؿ اإل ،يعيشكف في المنطقة

جنكب البحر األبيض المتكسط  16تحاد األكركبي ، ك األعضاء في اإل 27 ؿإلى جنب مع الدكؿ ا
،  إسرائيؿ: ألبانيا ، الجزائر ، البكسنة كاليرسؾ ، كركاتيا ، مصر ، كأفريقيا كدكؿ الشرؽ األكسط ىي 

 ركيا.، السمطة الفمسطينية كسكريا كتكنس كتلمغرباألردف ، لبناف ، مكريتانيا ، مكناكك ، الجبؿ األسكد ، ا

* 
تكقع المسؤكؿ الفرنسي "أف تككف العقكد الثالث القادمة ميمة جدا ألسباب أىميا التغيرات  المناخية      

فضال عف التحكالت الديمكغرافية  % 40رتفاع درجات الحرارة كعمى األرض كتراجع نسبة األمطار بنحك ا  ك 
أكركبا" ،مشيرا إلى  في المجتمعات المتكسطية " كقاؿ "ما ينقص أكركبا يكجد في الجنكب كما ينقص في

                                                                                                                                                              
1
- Precedence DE LA RéPUBLIQUE،sommet de Paris pour Mediterranean ،13/07/2008،p3. 

شئٍظ انفشَغً ، وحظً تاالهتًاو يٍ انطشف  ٍانزي التشذ ي 2008ظ نًؤتًش تاسٌظًٌكٍ االطالع أكثش ػهى يششوع االتحاد يٍ اخم انًتوع - *

 : 2008  ػضو فً هزا انًؤتًش، يٍ خالل إػالٌ يؤتًش تاسٌظ  43طشف 

Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean، Paris, 13 July 2008. 
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مميكنا مف يدىا العاممة بسب  70مميكف نسمة، ستفقد  500تحاد األكركبي التي يبمغ عددىا أف الدكؿ اإل
ليا عديد مف مميكنا سيككف  480نحك  2050دد سكانيا تراجع النمك كاف دكؿ الجنكب التي سيبمغ ع

 1حتياجات.اإل
 جل المتوسطأتحاد من اإل  ساب قيامأ: الفرع االول

 2:ىمياأ جؿ المتكسطأتحاد مف لقياـ اإل سبابألى كجكد األكركبية إ تشير العديد مف الدراسات
  بالتبادالت التي تربط بيف كمف كمنيا ما يمكف تسميتو  قتصادم،: يحمؿ الطابع اإلولالمؤشر ال

 ف العالقات المباشرة بيف الياباف،إ خر،آقطاب التجارية الكبرل، بمعنى األ خالؿ مسافات كبيرة،
كركبا الغربية كالكاليات المتحدة االمريكية تتطكر كىذا مفيكـ لمكثيريف، كلكف ىناؾ تطكر خاصا أك 

 ،فاألمريكييكجيرانيا  الكاليات المتحدة االمريكيةبيف  قميمي،لتبادالت بيف الياباف كمحيطيا اإلفي ا
كركبية "الساسة األ2004كركبا في عاـ أطمقت أما أ ،كركبا كجيرانيا الجنكبييف اك الشرقييفأثـ بيف 

قميميا الخاص كلكف إ ألكركباحيث اف  قميمية،ا يترجـ الصعكد القكم لممسالة اإلفيذ مع الجيراف"،
لى بحر إقميمي الحقيقي، كالذم يصؿ ذلؾ كتحتضف بعدىا اإل أبعد مفف تنظر بشكؿ أعمييا 

 قزكيف كالخميج العربي.
المصادر  قميمي،تجد في اإلنتشار اإل فإنيا ك المتعددة الجنسيات،أما الشركات الصغيرة أ  

التي تزيد مف  ستقرار الذم يعطييا القدرة عمى مكاجية العكلمة،مع كجكد اإل كالثركات كالشركاء،
 نو شكؿ مف تحرير التبادالت،دك ككأقميمي يبإذف، اإلندماج اإل ،التنافس مف غير تكقؼحدة 

فاألقممة تسيؿ استقرار  كالذم يتطابؽ برؤية عامة مع منطؽ الشركات متعددة الجنسيات،
قميمية، الحدكد السياسية مع الشركات اإل تعامؿنفتاح في إادية العامة مف خالؿ قتصالمناخات اإل

 ستثمار ككجكد عممة مشتركة.إتفاقيات لإلكف ذلؾ عبر ف يكأعمى 
 تأسيسقممة تنظيـ السياسات العامة بالنقؿ، مف خالؿ أك األقميمي كذلؾ يسيؿ اإلندماج اإل   

مكانية ننسى اإل كال ،خرلأعترافات بالشيادات التي تصدر في بمداف نظاـ لمنقؿ اإلقميمي، كاإل
-كركاأل قميـ، كما يدعـ سياسة األقممة ،اإلقؿ تطكرا كنمكااألرل لتطكير الخدمات في البمداف الكب

الى  % 80رقاـ مف أف اإلحصاءات نجد مف خالؿ اإل ندماجا تجاريا الفتا لمنظر،إمتكسطي مثال 
 قميـ.ة لمبمداف المتكسطية تتـ داخؿ اإلمف التجارة الخارجي % 90
 عادة تنظيـ العالقات إبمعنى  سياسي،قممة كىك مؤشر ذك طابع : حكؿ صعكد األالمؤشر الثاني

لييا فقط بكصفيا تنظيما يخضع إمف النظر  كثر كاقعية، بدالأقميمي إساس أالسياسية عمى 
تفاقيات العالمية متعددة الجكانب ال تنفي أف اإلكما يمكف القكؿ  ،ك قطب عالمي كاحدأألقطاب 

                                                                                                                                                              
 خايؼح انذول انؼشتٍح، توَظ، ضافت نًسار برشهىَت،يا هً اإل انشراكت االورويتىسطٍت" حىل االتحاد يٍ اجم انًتىسظ:انُذوج انغاتؼح " -1

 .09،ص18/06/2008
 يشخغ عثك ركشِ،يتاذ ػهى:2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm,06/06/2016. 
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قاليـ الكبرل، كىذا يعكد ألسباب مى صعيد األإقميمية عتفاقيات إلى إالفكرة القائمة بإمكانية تحكيميا 
قؿ أقممة يعد أف العمؿ عمى تنظيـ األك تقنياتيا مف حيث أقممة، ـ السير بإتجاه األجغرافية تدع

ف المؤسسات الدكلية أسباب ديمكقراطية ترل أخيرا ثمة أصعكبة مف تنظيـ العالـ ككؿ كاحد، ك 
 الشعكب، بسبب بعدىا عنيـ. ماـأف تحصؿ عمى شرعية أالكبرل مف المستحيؿ 

 داة األ داة، كربماأفضؿ أقممة ىي أف األ: كىك ذك طابع جيكبكليتكي، بمعنى المؤشر الثالث
قاليـ أف تتـ بالحكار مع أخيرة ينبغي كىذه األ مريكي بالقرارات الكبرل،لمكاجية التفرد األ الكحيدة،
فعمى العرب  ،جؿ المتكسط"أتحاد مف "اإل قميـ الجديدأكفي المستقبؿ مع اإل سيا"،آ كركبا،أ" كبرل

 ف تدفعيـأقميمية يمكنيا إفي ىذه الحالة، كخاصة المتكسطيف منيـ، البحث عف شراكة كمؤسسات 
 لى الخمؼ.إماـ كليس إلى األ

صبحت مشركعا متفؽ عميو مف طرؼ مشركع جديد مبادرة فرنسية مف طرؼ الرئيس الفرنسي، أ
طية ندماجا أكثر بيف الدكؿ التكسا  المتكسطية لتشكيؿ فضاء أكسع، ك تحاد األكركبي كالدكؿ اإل
 نو لديو بعض المعارضات  كالصعكبات كخاصة مشكمة إسرائيؿ كالعرب.أتحاد األكركبي، إال كاإل

 جل المتوسطأتحاد من ثاني: أىم المشاريع وفق مشروع اإل الفرع ال
 جكىر االتحاد مف أجؿ المتكسط، ينبغي أف يككف ليا أثر ظاىر عمى حياة المكاطنيف في المنطقة    

  كدعـ إنشاء قتصادم،كاإلجتماعي ة كالتماسؾ اإلقميمي كالتكامؿ اإلبرمتيا مف خالؿ تعزيز النمك كالعمال
 لمترابط. التحتية البنية

 1 :ىيقد تـ في قمة باريس تحديد ستة أكلكيات 
 التموث في البحر المتوسط إزالة -

، بما في ذلؾ المناطؽ الساحمية البحر األبيض المتكسط في تمكث  يتضمف ىذا المشركع إزالة
كالبحرية المحمية، خصكصا في قطاع المياه كالنفايات، كستشمؿ األنشطة بناء عمى برنامج أفؽ 

 .2008، الذم أطمؽ في عاـ 2020
 الطرق السريعة البحرية والبرية -

أمر ىك في البر كالبحر، كاألشخاص سيكلة تدفؽ السمع  يبرز مشركعر الطرؽ السريعة يتطك 
بيف المرافئ في كؿ   ضركرم لمحفاظ عمى العالقات كتعزيز التجارة اإلقميمية، بما في ذلؾ الربط

كما  ،الحكض المتكسطي بأكممو ، فضال عف إنشاء شبكة فعالة كمتكاممة النقؿ األكرك متكسطي 
ىتماـ يخصص لألمف كالسالمة البحرية ، في منظكر التكامؿ العالمي في منطقة البحر تـ اإلسي

 األبيض المتكسط.
 
 

                                                                                                                                                              
1
- joint declaration of the Paris summit for the Mediterranean, Paris, 13 July 2008,p1. 
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 الحماية المدنية -
ستجابة لمككارث ، كربط المنطقة ستعداد كاإللمحماية المدنية عمى الكقاية كاإلينبغي خطة مشتركة 

آلية لمحماية المدنية  كبالتالي ، تككف كاحدة بتحاد األكركبي عمى نحك أكثؽ مع اإلالبحر المتكسط 
 لممنطقة. مف األكلكيات الرئيسية

 الطاقات البديمة والخطة الشمسية المتوسطية -
األنشطة األخيرة في أسكاؽ الطاقة ، سكاء مف حيث العرض كالطمب ، كتؤكد عمى ضركرة 

نشر في السكؽ فضال عف البحكث كالتنمية لجميع مصادر  ،التركيز عمى مصادر الطاقة البديمة
 ،الطاقة البديمة كثـ أكلكية رئيسية في الجيكد الرامية إلى ضماف التنمية المستدامة في ىذا المجاؿ

 ككضع خطة شمسية متكسطية ىي كاحدة مف األكلكيات الرئيسية التي حددت في باريس.
 الورومتوسطيةالجامعة  -التعميم العالي والبحث العممي  -

كيمكف لمجامعة األكركمتكسطية تساىـ في التفاىـ بيف الشعكب كتشجيع التعاكف في مجاؿ التعميـ 
مف خالؿ شبكة تعاكف المؤسسات الشريكة كالجامعات المكجكدة في المنطقة األكرك  ،العالي

اسات العميا تطكير الدر  تساىـ في متكسطية في بكرتكركز )سمكفينيا( متكسطية ، كجامعة األكرك
 .كالبرامج البحثية 

  دعم العمال -
، كالمشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ عبر  بيدؼ تطكير األعماؿ البحر األبيض المتكسط 

 .كتحديد الحمكؿ السياسية كتزكيدىا بالمساعدة التقنية كاألدكات المالية  تقييـ حاجاتيا،
 جل المتوسطأتحاد من لمشروع اإل  الفرع الثالث: اإلدارة التأسيسية

لتأكيد ما جاء في إعالف باريس بناءا عمى  2008نكفمبر 4جتماع مرسيميا بعد مؤتمر باريس في إعقد     
إنشاء ىياكؿ مؤسسية جديدة تساىـ في إلى  2008 جكيمية 13رؤساء الدكؿ كالحككمات في  عميوما  اتفؽ 

 الممكية المشتركة ، كرفع مستكل السياسيةالمبادرة ، كبخاصة تعزيز شمكلية  تحقيؽ أىداؼ سياسية
كتحديد برنامج عمؿ  كتحقيؽ الرؤية مف خالؿ المشاريعتحاد األكركبي كالبحر المتكسط العالقات بيف اإل

 1ىي :تأسيسية شيا مع نطاؽ كأىداؼ رئيسية اكذلؾ تملتأكيد تطبيؽ المشاريع ذات األكلكية،  2009
يككف رئيساف ، حيث المشتركة الممكية تكازف ك  التعاكف إنشاء رئاسة مشتركة كزيادة تحسيف -2

البمداف  تحاد األكركبي ، كاآلخر مفكاحد مف الرؤساء المشاركيف مف اإل،المشاركاف لمشراكة 
 المتكسطية الشريكة.

أحكاـ التمثيؿ الخارجي  تحاد األكركبي أف تككف متكافقة معإنشاء رئاسة مشتركة مف جانب اإل -0
      مف جانب الشركاء  ،األكركبي كمعاىدة إنشاء الجماعة األكركبيةتحاد إلامعاىدة ل

                                                                                                                                                              
1
- Barcelona Process: Union for the Méditerranéen، Final déclaration، Marseille, 3-4 novembre 2008, p06. 
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 لمدة تكافؽ في اآلراء لفترة قابمة لمتجديد ختيار الرئيس المشارؾ مف قبؿإالمتكسطييف ، يجب 
 سنتيف.

 كتطبيؽ ذلؾ يككف كفؽ المؤسسات كاإلجراءات التالية:
جتماعات كبار المكظفيف الدائمة في تحضير إلجنة المشتركة تساعد الم :المجنة الدائمة المشتركة - أ

 ، كتندرج مياميا في ما يمي: كضماف متابعة مالئمة
 ممثمي الرئاسة المشتركة ؛ طرؼ تكجيو مفاليككف * 
 جتماعات لكبار المسؤكليف األكرك المتكسطية كضماف المتابعة المناسبة ؛تعد إل* 
 جتماعات الكزارية كالمكضكعية ؛الخارجية كاإلرات القمة ك الشؤكف تساعد في التحضير لمؤتم* 

تطمب التشاكر مع الشركاء األكرك ي ذمالمنطقة الفي  ستثنائيإ آلية لمرد السريع إذا كاف الكضع
 ؛متكسطية

اتصاؿ ، في ما يخص  ،تقكـ األمانة المشتركة دكرا رئيسيا في البنية المؤسسية :المانة العامة - ب
 :كؿ العممية ، ال سيما العمؿ التنفيذم مع جميع الييا

 بما في ذلؾ إعداد كثائؽ العمؿ لمييئات صنع القرار. المشتركة،مع الرئاسة *
 تمتع بشخصية قانكنية منفصمة كبكضع مستقؿ.ت *

 التالية:أساسا مف المصادر  التمكيؿ أتيييجب أف 
 الخاص؛مشاركة القطاع *
 التعاكف الثنائي مف االتحاد األكركبي ؛*
 ؛مساىمات مف شركاء البحر األبيض المتكسط  *
 المؤسسات المالية الدكلية كالمصارؼ اإلقميمية كالصناديؽ الثنائية األخرل ؛*
 .(FEMIPمتكسطية ) ستثمار ك الشراكة األكركاإل مرفؽ *
 . ( ENPI)ستثمار الجكار كعبر الحدكد إمرفؽ  *

ينبغي  ،ترابط البنية التحتية ك تطكير لتعزيز التماسؾ اإلقميمي كالتكامؿ االقتصادم ، ك :المشاريع - ت
 مشاريع لمكاطني المنطقة.ب شكؿ كضكحا كذا الصمةيأف 

 ختيار تأخذ في االعتبار ما يمي :االإف عممية 
 المقترحة،كعبر الكطنية مف المشاريع  اإلقميميكدكف  اإلقميميالطابع * 
 البمداف؛التعاكف بيف عدد محدكد مف * 
 كالفائدة لمجميع الشركاء ؛ ةحجـ كأىمي *
 التكامؿ كالتالحـ كالترابط ؛ إمكاناتيا لتعزيز التنمية المتكازنة كالمستدامة كاإلقميمية* 
 القطاع الخاص ؛في  دراسة الجدكل المالية بما في ذلؾ تعظيـ لتمكيؿ الشركة* 
 ا أك درجة التأىب بدأت بسرعة.أف يككف تاريخ استحقاقي* 
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كاألكلكيات المحددة في البرنامج  ،حتياجات المنطقة إىناؾ عدد مف مقترحات المشاريع تكييفيا مع     
محتممة لممشركعات إقميمية جديدة عمى حساب اية مساىمة  اإلرشادم اإلقميمي مكاصمة تطبيؽ

الجكار كالشراكة أك أداة ما قبؿ االنضماـ  كبيالمخصصات في المكازنة الثنائية القائمة في إطار األكر 
 (.ك ليبيا مكريتانيا مثؿ)

إلى فضاء اكرك متكسطي ضـ الدكؿ المتكسطية لـ يتكقؼ ليذا الحد فأرادت أف ت تحاد األكركبياإل فإ   
جؿ المتكسط في إطار متعدد األطراؼ، ذا أبعاد شراكة جماعية في كرة مشتركة، أتحاد مف مف خالؿ اإل

  .ضمف تحديات األزمة المالية 

 يالطمسوروبي عبر : اإلتحاد ال لثالمطمب الثا

قتصادية كعسكرية في العالـ، عمى الرغـ مف إأكبر قكة  ىماتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة إلا فإ   
التجارة العالمية، كأنيا تمعب عمى أنيا تسيطر ال إ، تحاد األكركبيالدفاع المشترؾ في اإلكجكد سياسة عدـ 

ا البعض في منتظاـ مع بعضيإب اختمفإ اكمع ذلؾ فقد ،ة في العالقات السياسية الدكليةاألدكار القيادي
قتصادية ا  سياسية ك  ةمجمكعة كاسعة مف القضايا المحددة، فضال عف كجكد كثير مف األحياف أجند

ىـ المبادرات التكاممية التي شيدىا أمريكية كاحدة مف كركبية األتعد المبادرة األ ،جتماعية مختمفة تماماا  ك 
كجو أجندة التعاكف الشامؿ بيف طرفييا يغطى كافة ألى كضع إعقد التسعينات، كىي المبادرة التي تيدؼ 

 .قتصاديةجتماعية كاإلمنية كاإلألالعالقات السياسية كا

 ىـ المحفزات التكتؿ:أالجدكؿ المكالي يكضح 

 يسطمىم مقومات تكتل عبر الأ: (3-3) رقم الجدول

 الواليات المتحدة اإلتحاد الوربي

 

 عدد السكان 463 459 324 606 943 508

 كيمكمتر مربع4 324  782
 ميؿ مربع1 669  808

 كيمكمتر مربع 9 826  630
 ميؿ مربع  066 794 3
 

 منطقة

 عاصمة ةكاشنطف العاصم بحكـ األمر الكاقع برككسؿ

 تريميكف دكالر 18.569
 لمفرد دكالر 40 52.972

 

 تريميكف دكالر 16.408  
 لمفرد دكالر 59 59.844

 

 سمياإلالناتج المحمي اإلجمالي 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels
https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels
https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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 مميار اكرك 112.6
االتحاد االكركبي الى الكاليات المتحدة (

 )االمريكية

 144.5مميار اكرك 
الكاليات المتحدة االمريكية الى (

 )االكركبياالتحاد 

 ستثماراإل

 مميار اكرك  139.0
االتحاد االكركبي الى الكاليات المتحدة (

 )االمريكية

 مميار اكرك 180
الكاليات المتحدة االمريكية الى (

 )االتحاد االكركبي

 الخدمات

 مميار اكرك 260
االتحاد االكركبي الى الكاليات المتحدة (

 )االمريكية

 مميار اكرك 127.9
المتحدة االمريكية الى الكاليات 

 )االتحاد االكركبي

 البضائع

 مميار اكرك 511.6
االتحاد االكركبي الى الكاليات المتحدة (

 )االمريكية

 مميار اكرك 452.4
الكاليات المتحدة االمريكية الى 

 )االتحاد االكركبي
 

 مجموع التجارة

soure:https://en.wikipedia.org/wiki/United_States%E2%80%93European_Union_relations,consulté le: 

06/12/2016. 

 ي سطمالتكتل عبر اللمحة عن ول :الفرع ال 

لتزاـ مف أجؿ السالـ كالتكازف مف قبؿ أكبر قكة عالمية برزت في أعقاب الحرب العالمية قد تكجو اإل     
آلية عالمية لحفظ السالـ كىي األمـ المتحدة، إضافة إلى تحالؼ كثيؽ مع دكؿ أكركبا  الثانية نحك بناء

كحتى  1944كمنذ العاـ  ،التي شاركت الكاليات المتحدة األمريكية في إيمانيا بقيـ الديمكقراطية األمريكية
 ،ستمراريةإكأكثرىا يكمنا ىذا شكمت العالقة المبنية عمى ىذا األساس إحدل أقكل دعامات التكازف العالمي

فاألمر يتعمؽ بقيـ مشتركة، ، ىك حمؼ األطمسي  –تخذت ىذه العالقة أيضا شكؿ تحالؼ عسكرم إكقد 
ف كانت مالمحيا تختمؼ بيف ضفتي المحيط األطمسي قتصادم بيف جانبي إندماج كىي أيضا ثمرة إل ،كا 

كقد كانت ىذه العالقة مف  ،ف العالـاألطمسي ال يكجد لو مثيؿ في العالقات بيف الدكؿ في مناطؽ أخرل م
ندماج األكركبي، الذم حرصت عميو الكاليات المتحدة األمريكية بقكة مف البداية تجاه اإلإالقكل الدافعة في 
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نقسامات الماضي خمفيـ ليسعكا معا إلى إرغبة منيا في إيجاد شركاء في أكركبا قادريف عمى أف يترككا 
 1.لحرية كالسالـ كالرخاء كالتنميةتحقيؽ قيـ الغرب األساسية أم ا

خطة مارشاؿ، أم كما يبرز ذلؾ  ، كمف ىذا المنظكر تعد العالقة األطمسية كاقعا صمبا قائما قبال    
كفي ىذا ، قتصاديا بعد أف خربتيا الحرب العالمية الثانيةإالعممية التي رمت إلى دعـ إحياء أكركبا 

نيا أف أتتمتع بالكسائؿ األكبر التي مف شالسيناريك تكتسب أىمية إضافية عالقة الشراكة بيف الدكؿ التي 
تسمح ليا بأف تمعب دكر المشجع كالداعـ لمحرية كالتنمية، كتصبح ىذه الشراكة ال غنى عنيا كأكثر أىمية 

لمختمفة المعنى عالقة بيف مككنات الغرب اكفي ىذا الصدد تحدد ال ،مما كانت عميو إباف الحرب الباردة
 .تحاد األكركبيديدة، كعمى رأسيا مشاريع تكسع اإلندماج كالتكامؿ الجالكامؿ ألىداؼ اإل

كثر قكتيف في العالـ المعاصر، كليس ثمة أبمثابة مدخؿ جديد لمعالقات بيف طمسي التكتؿ عبر األيعد     
في نمط كطبيعة عالقات تحاد السكفياتي  كانتياء الحرب الباردة قد عدال بشكؿ كبير نييار اإلإف أشؾ 

دل ىذا التغير الجدرم في منظكمة العالقات أ ،مريكية التي سادت طكاؿ تمؾ الحقبةكركبية األالتحالؼ األ
سس جديدة أصياغة ىيكؿ العالقات بيف العمالقيف كفؽ  إلعادةلى تفكير في الحاجة إكالتكازنات الدكلية 

مظاىر التنافس الجديد الطارئ عمى  بستيعاإكتتمكف مف  تكاكب متطمبات كمتغيرات كتحديات العصر،
مؽ جاءت دراسة المفكض مف ىذا المنط ،عالقتيما بصكرة تضمف صيانة مصالح الطرفيف كتكامميما

منطقة  كمريكي، يا مف تصريحات لممتحدث الرسمي األعقبأكما  "ليكف بريتاف"، كركبي سيرالتجارم األ
التي تغطي أكركبا كأمريكا  منطقة لمتجارة الحرة قتراح إلنشاءإىك  ( TAFTA ) التجارة الحرة عبر األطمسي

التي تمت ترجمتيا الى 1990كقد بذلت ىذه المقترحات منذ  ، المحيط األطمسي الشمالية، عمى جانبي
 سباني"بؿ كميتكف" كرئيس الكزراء اإل مريكيعمف كؿ مف الرئيس األأعندما ،  1995ديسمبر  3فعاؿ في أ

 كركبيمريكي األجندة الجديدة لمتعاكف األ"جاؾ سانتر"، األ كركبيةكرئيس المجنة األ "فيميب جكنزليس"
 ي،سطمجندة الجديدة عبر األمييا األطمؽ عأكالتي  كركبية التي عقدت في مدريد،مريكية األخالؿ القمة اال
 2سس رئيسية:أربعة أطار جديدا لمتعاكف بيف الطرفيف يقكـ عمى إحيث تضع 

 ستقرار كالديمقراطية كالتنمية عبر العالـ.تعزيز السالـ كاإل 
 .التجاكب مع تحديات الككنية 
 قتصادية.ارة العالمية كتكثيؽ العالقات اإلالمساىمة في تكسيع التج 
 ي.سطمبناء الحدكد عبر األ 

                                                                                                                                                              

1
http://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/aree_geografiche/rapp_euroatlan#anchor3,consoté le:01/01/2016. 

  
 .104، صمرجع سبق ذكره اسامة الجدكب، 2

https://en.wikipedia.org/wiki/Free-trade_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Free-trade_area
http://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/aree_geografiche/rapp_euroatlan#anchor3,consoté
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تفاؽ بيف الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي في إطار التفاكض: إتـ التكصؿ إلى  2013كمنذ عاـ    
في ك  ،دقت عمى كال الجانبيف اتفاؽ كصإإذا تـ التكصؿ إلى  ، ستثماريةاألطمسي التجارة كالشراكة اإل في

يرأس مف  ،قتصادم بيف البمديفم عبر األطمسي لتكجيو التعاكف اإلقتصادالمجمس اإل أنشئ  2007عاـ 
المفكض  تحاد األكركبيقتصادية الدكلية كاإلب مستشار األمف القكمي لمشؤكف اإلنائ .قبؿ الكاليات المتحدة

 ،كمع ذلؾ، فإنو لـ يتمخض عنيا نتائج مممكسة ، لمتجارة
 الحككمة مف كبار مسؤكلكف  تجمع فقد1

 جديدة فرص كمناقشة المحرز التقدـ ستعراضإل ،2016 نكفمبر 30 في األكركبية كالمفكضية مريكيةاأل
 الخارجية، التجارة مف مسؤكليف بيف يجمع الذم، (TEC) االقتصادية األطمسي مجمس إطار في لمتعاكف
 االبتكار لدعـ المتحدة الكاليات كحككمة األكركبي تحاداإل في كالعممية كالتجارية التنظيمية الييئات
 2.كالنمك

 ي:سطمالتكتؿ عبر األلمكالي يبيف أعضاء الشكؿ ا

 يسطم: خريطة تكتل عبر ال(3-5)  رقم الشكل

 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership 

 فيذه العالقة تحاد األكركبي كالكاليات المتحدةتفاقية تبادؿ تجارم بيف اإلإيكضح  (3-5)  فالشكؿ    
كانت السبب الحقيقي كراء نقؿ النقاشات إلى  2008قتصادية في عاـ عقكد، بيد أف األزمة اإلجرم منذ ت

تحاد األكركبي كالكاليات حى ألف العالقات التجارية بيف اإلتخذكا ذلؾ المنإإف صناع القرار  ،حيز التنفيذ
 .المتحدة تعد باألصؿ مف أكبر التعامالت التجارية في العالـ

                                                                                                                                                              
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Free_Trade_Area,consolté le: 06/12/2016. 
2
Transatlantic Economic Council Facilitators' Report to Stakeholders 30 November 2016: 

 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155192.pdf,consulté le: 06/12/2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner_for_Trade
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner_for_Trade
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner_for_Trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Free_Trade_Area,consolté
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Free_Trade_Area,consolté
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155192.pdf,consulté
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 1ستثمارية الشراكة الطمسية لمتجارة واإلتفاقإ: الفرع الثاني
ككاف ذلؾ في  2016فبراير  22، كآخر جكلة جرت في الػ2013المحادثات بدأت في يكنيك مف العاـ     

كارؿ دك غكشت  فإ،  منذ بدء النقاشات حكؿ الشراكة األطمسية“ برككسؿ، كىي الجكلة الثانية عشرة
غير أف  2016قد يتـ إنجازىا في حمكؿ بداية العاـ  تفاقيةاإلالمفكض األكركبي السابؽ قاؿ إف 

 .االتفاقيةأكركبية حقكقية كبيئية لمتكقيع  ةمعارضجيات المفاكضات أعقد مف ذلؾ خاصة في ظؿ 

إف  ،كانت السبب الحقيقي كراء نقؿ النقاشات إلى حيز التنفيذ 2008قتصادية في عاـ أف األزمة اإل    
تحاد األكركبي كالكاليات المتحدة تعد حى ألف العالقات التجارية بيف اإلالمن تخذكا ذلؾإصناع القرار 

تفاؽ التبادؿ التجارم يمكف أف يككف كسيمة إباألصؿ مف أكبر التعامالت التجارية في العالـ، كرأكا أف 
جز التجارية الفكرة األساسية القائمة عمى إزالة الحكا ،قتصاد الطرفيفإرخيصة لتدعيـ تمؾ العالقات كتعزيز 

 .ستجعؿ مف شراء كبيع السمع كالخدمات أسيؿ بيف شطرم المحيط األطمسي

ككاف   ،كتعقد المفاكضات في دكرات لمدة أسبكع بالتناكب بيف برككسؿ كالكاليات المتحدة األمريكية  
 2 :2016المفاكضكف يأممكف في إنياء أعماليا بحمكؿ نياية عاـ 

 .في كاشنطف العاصمة 2013 جكيمية 12-7مف المفاكضات:  1الجكلة  .1
 .في برككسؿ 2013نكفمبر  15-11 :المفاكضات 2 جكلةال .2
 .في كاشنطف العاصمة 2013ديسمبر  21-16مف المفاكضات:  3الجكلة  .3
 .في برككسؿ 2014مارس  14-10مف المفاكضات:   4جكلةال .4
 .في أرلينغتكف بكالية فيرجينيا 2014 مام 23-19مف المفاكضات:  5الجكلة  .5
 .في برككسؿ 2014 جكيمية 18-13مف المفاكضات:  6الجكلة  .6
 .تشيفي تشيس بكالية ماريالندفي  2014أكتكبر  3 -سبتمبر 29فاكضات: مف الم 7الجكلة  .7
 .في برككسؿ 2015فبراير  6-2مف المفاكضات:  8الجكلة  .8
 .في نيكيكرؾ 2015أبريؿ عاـ  24-20مف المفاكضات:  9الجكلة  .9

 .في برككسؿ 2015يكليك  17-13مف المفاكضات:  10الجكلة  .10
 .ميامي 2015أكتكبر  23-19مف المفاكضات:  11الجكلة  .11
 .في برككسؿ 2016يفرم ف 26-22مف المفاكضات:  12الجكلة  .12

                                                                                                                                                              
1
http://arabic.euronews.com/2015/04/17/the-world-s-largest-free-trade-zone-is-coming-what-will-it-mean,consolté le: 

01/07/2016 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership,consulté le :01/07/2016. 

 

 

http://arabic.euronews.com/2015/04/17/the-world-s-largest-free-trade-zone-is-coming-what-will-it-mean,consolté
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership,consulté
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership,consulté
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 .في نيكيكرؾ 2016 فريؿأ 29-25مف المفاكضات:  13الجكلة  .13
 .في برككسؿ 2016 جكيمية 15-11مف المفاكضات:  14الجكلة  .14
 .ؾفي نيكيكر  2016أكتكبر  7-3مف المفاكضات:  15الجكلة  .15

تحاد األكركبي كالكاليات المتحدة اإل ك ، مكحدةال ةكاممال  الكتمة التجاريةتحاد األكركبي ىك شبو اإل   
٪ مف التجارة العالمية في السمع ك 33٪ مف الناتج المحمي اإلجمالي العالمي، ك 60األمريكية يمثالف معا 

قتصادية نمك القكة اإل عمى النزاعات التجارية بيف القكتيف تأثركقد  ،٪ مف التجارة العالمية في الخدمات42
الخالفات تؤثر عمى ف ، إذقتصادية السكؽ اإل خر فياآل عمى الرغـ مف أف كالىما يعتمد عمى ،لكالىما

   .٪ فقط مف التجارة2

 :ستثمارية الشراكة األطمسية لمتجارة كاإلتفاقإتماـ إىـ قمـ ألجؿ أالجدكؿ المكالي يمخص   

 تحاد الوروبي والواليات المتحدةاإل  قائمة القمم ممخص:(3-4)رقم   الجدول

 الموقع البمد المضيف العام

 مدريد اسبانيا 1995

 كاشنطف المتحدةالكاليات  1997

 لندف المممكة المتحدة 1998

 كاشنطف الكاليات المتحدة 1998

 كاشنطف الكاليات المتحدة 1999

 ككيمكز البرتغاؿ 2000

 غكتنبرغ السكيد 2001

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2002

https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc
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 كاشنطف الكاليات المتحدة 2003

 شانكف ايرلندا 2004

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2005

 فينا النمسا 2006

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2007

 ليكبميانا سمكفينيا 2008

 براغ قمة غير رسمية جميكرية تشيؾ 2009

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2009

 مدريد اسبانيا 2010

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2010

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2011

 كاشنطف الكاليات المتحدة 2013

 كسؿك بر  بمجيكا 2014

 ميامي فمكريدا 2015

 نيكيكرؾ الكاليات المتحدة 2016

Source :https://en.wikipedia.org/wiki/United_States, consulté le :06/01/2016. 
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  الصةلخا

عتبارات سياسية، كالتي جاءت في رؤيػة مؤسسػي الكحػدة األكركبيػة إتحاد األكركبي عمى أساس نشأ اإل     
قتصػادم بػيف فرنسػا كألمانيػا مػذاف كانػا يعتقػداف أف التكامػؿ اإلال Jean Monnetو   Robert Schumannكىمػا 

سػػػتثمار بينيمػػا، ممػػػا يشػػػكؿ الدعامػػة لبنػػػاء مصػػػالح حفيػػػز كتحريػػػر التبػػادؿ التجػػػارم كاإلممكػػف عػػػف طريػػؽ ت
بطػػػاؿ الحػػػركب بػػػيف ىػػػاتيف الػػػدكلتيفإ كقػػػد نشػػػأ التحػػػالؼ  ،قتصػػػادية مشػػػتركة كالتصػػػدم لمعػػػداكة التاريخيػػػة كا 

التجػػػارم األكركبػػػي بػػػيف سػػػت دكؿ بإخضػػػاع صػػػناعتي الفحػػػـ ك الحديػػػد فػػػي ىػػػذه الػػػدكؿ إلػػػى سػػػمطة مكحػػػدة 
سػتيدفت المرحمػة األكلػى إكقػد  ،1957تسمى السمطة األكركبية المكحدة لمفحـ ك الحديػد ك التػي أنشػئت عػاـ 

سػػتخداـ أم مػػف الػػدكؿ األكركبيػػة األعضػػاء إقتصػػادية لمحيمكلػػة دكف التكتػػؿ األكركبػػي بنػػاء المصػػالح اإلمػػف 
كمنػػػذ ذلػػػؾ الكقػػػت  ،فػػػي ىػػػذا التكتػػػؿ مكاردىػػػا الطبيعيػػػة مثػػػؿ الفحػػػـ ك الحديػػػد ألغػػػراض التصػػػنيع العسػػػكرم

تحػاد النقػدم حيػث بػدأ التعامػؿ كاإل 1992تكصمت الدكؿ األكركبيػة إلػى إنشػاء السػكؽ األكربيػة المكحػدة عػاـ 
تحػاد األكركبػي ، تكسع عػدد الػدكؿ األعضػاء فػي اإل2004نذ منتصؼ كم ،2002بالعممة المكحدة اليكرك في 

بػذلؾ أصػبح خرىػا كركاتيػا آتػـ إضػافة كػؿ مػف بمغاريػا ك ركمانيػا ك  2007دكلػة عضػكا، كفػي  25إلػى  15مف 
   عضكا . 28تحاد األكركبي اء في اإلعدد الدكؿ األعض

 ،الكبيرة عمى الصعيد التكامميقتصادية، مرحمة مف التحكالت عمى الرغـ مف المصاعب اإل    
قتصادم مشترؾ، كعممة إتحاد ا  تحادان أكركبيان راقيان، لو سكؽ مشتركة ك إقتصادية شكمت فالمجتمعات اإل

تخاذ إتحاد بالقدرة عمى دفاعية منسقة ترمي إلى تزكيد اإل كاحدة، كسياسة خارجية كأمنية مشتركة، كسياسة
قميمية بؿ كركبي لـ يكتفي باإلتحاد األف اإلأال إ، دعك الحاجةستقالؿ ذاتي عندما تإالقرار كالتصرؼ ب

 التي تطكرت مف الشراكة الثنائية كركمتكسطيةىميا الشراكة األأمف  ،عبر القرات توتكجيت الشراك
رتباط التجارم كالتاريخي فاإل 2008جكيمية  "جؿ المتكسطأتحاد مف اإل"قميمي إتحاد إلى إ 1995نكفمبر

ية الشراكة األطمسية لمتجارة تفاقإ" طمنطيالشراكة عبر األما أ، ك بدكؿ المتكسط جعؿ ىذه الشراكة تتطكر 
تحاد حى ألف العالقات التجارية بيف اإلالمن ىذاتخذكا إصناع القرار  فإ،2016فبراير  22"ستثماركاإل

 .أكبر التعامالت التجارية في العالـاألكركبي كالكاليات المتحدة تعد باألصؿ مف 

تبار خإآثار عمى الدكؿ األكركبية تعد أكؿ  العالمية كما خمفتو مفقتصادية كاإلف األزمة المالية أ الإ  
التي أخفتيا سنكات النمك تحاد، حيث كشفت عف العديد مف العيكب كالمشاكؿ كبير كحقيقي ليذا اإل

تحاد غدت أكثر تنسيقا عمى مر الزمف فإنيا ال كاإلقميمية داخؿ اإل لفعؿ القكميةكرغـ أف ردكد ا المزدىر،
 تزاؿ أقؿ مما يجب كمتأخرة، كىذا ما أثبتتو أزمة اليكناف، كىذا ما سنتطمع لو في الفصؿ الرابع.
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 تمييد
    
فمسنكات  تحاد تتكثؽ عراه دكما،إريخية صكب التاكركبا أالعالمية مسيرة  قتصاديةأربكت األزمة اإل    

عضاء جدد، كممغيا الحكاجز التي تقسـ شعبو، كمحققا أكركبي بسالسة مضيفا كثيرة، تقدـ المشركع األ
خفتيا السنكات أطار ار كبير لو، كاشفة عف عيكب في األختبإكؿ أزمة ىي إزدىارا متزايدا، كىذه األ

قؿ مما أؿ كثر تنسيقا عمى مر الزمف ،فإنيا التزاأقميمية غدت القكمية كاإلأف ردكد األفعاؿ الطيبة، كرغـ 
نو كبعد أزمة اليكناف أجمعت معظـ أإال اليكناف، مشكالت مف األزمة فاقمت كما ،يجب كمتأخرة عما يمـز

تتكثؽ دعائمو دكما، فقد كاف تكامؿ  تحادإأكركبا التاريخية صكب اآلراء عمى أف ىذه األزمة أربكت مسيرة 
قتصادات أكركبا بمثابة قصة نجاح ىائمة فمسنكات كثيرة تقدـ المشركع األكركبي بسالسة مضيفا أعضاء إ

 فيؿ ،زدىاران متزايدان، كحاليا قد يتعرض ىذا النجاح لمخطرإجددان كممغيا الحكاجز التي تقسـ شعبو كمحققان 
 صكب التحرؾ عمى يبقى بما كالتكيؼ ستجابةاإل مف كركباأ في السياسة كصناع المؤسسات ستتمكف

 الخيارات فأ بالفعؿ عديدة كركبياتأ ـأ قؿأ بدرجة أكركبا عف ستفسر النتيجة فإ ـأ كبرأ بدرجة كركباأ
 الغرب في المشكالت فإ المنظكر، المستقبؿ في كركباأ مصير ستشكؿ زمةاأل ىذه خالؿ ستتـ التي

 .مشتركة بصكرة عالجيا يتعيف الكاقع، في ىمياأك  التحديات، مف كثيرا لكف الشرؽ، في عنيا تختمؼ
 مالية أزمة يعد اليكرك منطقة كفي األكركبي تحاداإل في يحدث كما اليكناني قتصاداإل في يحدث ما إف
 تحمؿ األزمة كىذه العالمية، قتصاديةاإل األزمة مف جديدة مرحمة تمثؿ ،كربما عالمية  إقميميةقتصادية ا  ك 

 مف كثيرا أيضان  طياتيا في تحمؿ كما العالمي، قتصاداإل مجمؿ الجكار ك عمى تداعيات طياتيا في
 التكتالت مستكل كعمى العالـ ، دكؿ جميع في الكطني المستكل عمى السياسات لراسمي المستفادة الدركس

 قتصادية.اإل
 كسكؼ نتطرؽ الى ذلؾ كفؽ المباحث التالية:

 زماتوروبي وال تحاد ال اإل ول: المبحث ال      
نعكاساتيا ياسبابأ "ورويزمة الأ: الثاني المبحث     " وا 
 وتداعياتيا العالمية ورويزمة الأحمول  :لثالمبحث الثا    
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 زماتل حث  الول: اإلتحاد الوروبي واالمب
مف القرف الماضي، حتى ندرؾ أسباب ىذه األزمة كخطكرتيا البد مف العكدة قميالن إلى العقد األخير    

زمة تتجاكز أكركبا لتطاؿ النظاـ الرأسمالي برمتو، كىي بدأت تدريجيان كلـ تأت في لحظة حيث يبدك أف األ
زمة النقدية كتسببت نفجرت األإ، عندما 1992عاـ كدة إلى الكراء بدأت األزمة في مفاجئة، ففي ع

نيارت إ،1993 أكت 2ثنيف لـ يكف ىك نياية المشكمة، ففي اإلكلكف ىذا ،  لية سعر الصرؼآاضطراب ب
يات نفجرت أزمة الرىكنات العقارية في الكالإ، إلى أف  كركبي كميالية سعر الصرؼ لنظاـ النقد األآ

قتصاديات قتصاد العالمي برمتو كتحديدان اإللتطاؿ اإل 2008 - 2007نطالقان مف العاـ إميركية المتحدة األ
، مفرطبدأت ماليات بعض الدكؿ األكركبية تكشؼ عف عجز  2010في العاـ ، ك الغربية كمنيا األكركبية

حتدـ النقاش عف العالجات المفترض تبنييا إفكؽ الكطني، كىنا  -يتطمب تدخالن عمى المستكل األكركبي 
نتشارىا، كفضح ىذا النقاش أنانية الزعماء األكركبييف أك لنقؿ تعمقيـ بالمصالح ا  منعان لتفاقـ األزمة ك 

فالزعماء  ،قتراع العاـبو النظاـ السياسي القائـ عمى اإلكىذا سب ،الكطنية عمى حساب التضامف األكركبي
األكركبيكف مضطركف إلى مراعاة مصالح شعكبيـ التي تنتخبيـ كتحاسبيـ عمى ما قدمكه لبالدىـ 

تحاد أف األزمة التي يعانييا اإل ،كشعكبيـ، كليس عمى ما ضحكا بو ألجؿ المصالح األكركبية العميا
نيا في النياية أزمة ليبرالية ك  ،األكركبي ىي أزمة معقدة األكجو ضد النظاـ  قتصادية كمالية مفرطةإا 
  .المالي القائـ كىيمنة المصارؼ عميو

   1993-1992لمفترةقتصادية الزمات اإلول: المطمب ال 
ستعراض تاريخ النظاـ النقدم األكركبي منذ نشأتو حتى اآلف نالحظ أف ىذا النظاـ قد حافظ نسبيا إب    
األكركبي  تحاداإلستقرار أسعار صرؼ عمالت دكؿ األعضاء طكاؿ ىذا التاريخ ك ذلؾ رغـ قياـ إعمى 

ستقرار األخرل عدة مرات، لكف رغـ ىذا اإلبتغيير أسعار التعادؿ لمعمالت األكركبية مقابؿ العمالت 
 النظاـ حققو الذم الكبير النجاح مف بالرغـ النسبي إال أف النظاـ النقدم األكركبي قد تعرض لعدة أزمات

 إال الثمانينيات أكائؿ منذ األعضاء الدكؿ عمالت صرؼ أسعار ستقرار فياإل تحقيؽ في األكركبي النقدم
 :أىميا كاف التسعينات أزمات في لعدة تعرض أنو

 1992سبتمبر أزمةالفرع االول: 
ستفتاء شعبي، كفي سبتمبر، إ، صدمت الدانمارؾ الجماعة برفض المعاىدة في 1992 جكيميةففي    

 بأزمةحداث الكئيبة عززت ىذه األ، ستفتاء شعبي إكافقت فرنسا بأغمبية ضئيمة جدا، عمى المعاىدة في 
لقد نتج  ،تحاد بالتقمب فقط داخؿ حدكد ضيقةالتي تسمح لعمالت دكؿ اإل 1992نقدية في سبتمبر 

مانيا لألى إمكاؿ آثارت تدفقات كبيرة لرؤكس األالفائدة المرتفعة  فأسعار، لية سعر الصرؼ آضطراب إ
يمة عمالت الدكؿ األخرل في الجماعة ضعؼ قأىذا بدكره  ،عمىألى إلماني التي دفعت بقيمة المارؾ األ

تيا نظرا لمرككد العميؽ ذم كاف ضد رغبسعار فائدتيا الخاصة، الشيء الأجبرىا عمى رفع أكركبية ك األ
يطاليا إ،عندما قامت 1992لية سعر الصرؼ حدث في سبتمبر آكؿ تمزؽ في أ ،كالبطالة التي تعانييا
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 حيث مكاتية غير داخمية ظركؼ اإليطالي قتصادإلا عرؼ ككذلؾ،  % 7بتخفيض قيمة عممتيا بنسبة 
 5.4 إلى التضخـ نمك معدؿ رتفعا  ك  ، 1992 عاـ % 1.2 إلى اإلجمالي المحمي الناتج نمك معدؿ نخفضإ
 المحمي الناتج إلى كنسبة العامة المكازنة عجز رتفاعا  ك %   11.1 إلى البطالة معدؿ رتفاعا  ك  ،% 

 لصرؼ سعر آلية في ستقراراإل كعدـ ضطراباإل مف حالة حدكث إلى أدل مما  11%  إلى اإلجمالي
 آلية في مكانتو عمى كالمحافظة إلسترلينيا الجنيو قيمة في التدىكر كلمنع ،األكركبي النقدم النظاـ داخؿ
 عشرة مف يقرب ما بشراء 1992 سبتمبر 16 في المركزم إنجمترا بنؾ قاـ ، األكركبي الصرؼ سعر

 تنجح فمـ ذلؾ كمع مرتيف، اإلسترليني الجنيو عمى الفائدة سعر كرفع اإلسترلينية، الجنييات مف مميارات
سترليني تاركة الجنيو اإل،  الصرؼ سعر آلية مف كمية الخركج البريطانية الحككمة فقررت المحاكلة، ىذه

 األكركبي النقدم النظاـ داخؿ  مف%   15 بقيمة نخفضإ حيث 1،يعكـ بحرية ضد العمالت االخرل
 سعر آلية مف كالميرة اإلسترليني لجنيوا مف كؿ خركج عميو يترتب مما األلماني، المارؾ مقابؿ قيمتو

 بنسبة يرلندماإل الجنيو نخفضا  ك %  5  بنسبة اإلسبانية البيزيتا قيمة نخفضتإ بينما ، األكركبي الصرؼ
 إنعاش بيدؼ الدكالر عمى الفائدة أسعار خفض األمريكي المالية كزير إعالف ذلؾ أعقب كلقد، %   10
 نتشارإ أىميا كثيرة مصاعب مف يعاني البريطاني قتصاداإل كاف الكقت نفس كفي األمريكي، قتصاداإل

 الجنيو صرؼ سعر تدىكر إلى مجتمعة الظركؼ ىذه فأدت البطالة معدالت عرتفاا  ك  الرككد حالة
 . 2اإلسترليني

اإلسككدك البرتغالي نخفضت قيمة إكما أصيبت في نفس الفترة عدة عمالت مف جراء المضاربة، حيث    
إال أنيما لـ يخرجا مف  1992 نكفمبر 22 ك ذلؾ في %6 ثـ  %5 ك البيزيتا اإلسبانية بنسبة %6 بنسبة

 3آلية سعر الصرؼ األكركبي.
 1993أغسطس أزمةالثاني:  الفرع 
النقد آلية سعر الصرؼ لنظاـ نيارت إ،1993 كتأ 2ثنيف ففي اإل ،كلكف ىذا لـ يكف ىك نياية المشكمة  
ف يخفض سعر الخصـ أ لماني،قدية عندما رفض البنؾ المركزم األزمة النكقد بدأت األ ،كركبي كميااأل

ستجاب المضاربكف بالتخمص مف العمالت إكقد  ،كما كاف يتكقع كثير مف المحمميف المالييف كتجار العممة
لية آيطاليا كانتا قد تركتا بالفعؿ ا  ك  بريطانيا،ما أ بمجيكا، ك البرتغاؿ، سبانيا،إ الدانمارؾ، الضعيفة لفرنسا،

خصكصا بكاسطة  جنبي،أسكاؽ الصرؼ األكبعد تدخالت جسيمة في  سعر الصرؼ كلذا لـ يتأثرا مباشرة،
لممضاربيف، كافؽ  ، فشمت في كضع حد لميجكـ الضار لمانيالبنؾ المركزم األبنؾ فرنسا باالتفاؽ مع 
سعار الصرؼ أعف النطاؽ الضيؽ لتقمب  التخميعمى  1993 اكت 12 كركبي فيكزراء مالية اإلتحاد األ

كقد سمح التكسع  ،مف جانبي سعر التعادؿ أمعمى   %15±كسع كثيراأستبدالو بنطاؽ ا  ك  % ±2.25
لماني كثر مقابؿ المارؾ األأف تنخفض في قيمة كبير لنطاؽ التقمب لعمالت دكؿ اإلتحاد األكركبي بأال

                                                                                                                                                              
  .228-227ص ص، مرجع سبق ذكره كامل بكرى، 1
 .15،ص مرجع سبق ذكرهماجدة مدكخ ،  2
 .228ص ، مرجع سبق ذكره كامل بكرى، 3
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ف الفيتك الدانماركي كالمكافقة الفرنسية الضئيمة لمعاىدة ماستريخت متحدة مع إ، نيى ىجكـ المضاربيفاك 
 1قتصادم كالنقدم.مف الشؾ حكؿ مستقبؿ اإلتحاد اإل لقت بضالؿألية سعر الصرؼ قد آار نييإ
 2:كالتالي األكركبي النقدم النظاـ صكر أصبحت تفاؽاإل ىذا بعد ك

 ؛اليكلندم كالجميدر األلماني المارؾ مف كؿ كيضـ :القديـ األكركبي الصرؼ نظاـ 
 مف كؿ كيضـ 15 %بمقدار األسعار تغير ىامش يتضمف كالذم :الجديد األكركبي الصرؼ نظاـ 

 كالجنيو اإلسبانية كالبيزيتا اإليطالية كالميرة الدانماركية الكركنة ك البمجيكي كالفرنؾ الفرنسي الفرنؾ
  ؛اليكنانية كالدراخما البرتغالية األسككدا ك األيرلندم

  ليا تعرض التي األزمات ىذه أدت لقد ك الصرؼ سعر آلية نظاـ مف اإلستيرليني الجنيو خركج 
 عمى التعرؼ بمحاكلة األكركبي تحاداإل في المختصة الجيات القياـ إلى األكركبي النقدم النظاـ

 ؛المستقبؿ في تالفييا ككيفية األزمات ىذه إلى أدت التي الحقيقية األسباب
 أسباب الزمات التي عرفيا النظام النقدي الوروبي. :الثالث فرعال
في الكاقع تكجد العديد مف األسباب التي أدت إلى ىذه األزمات، فبعضيا متعمؽ بطبيعة عمؿ النظاـ    

البعض ة ك قتصادية لدكؿ المجمكعة األكركبيو ك البعض اآلخر راجع لألكضاع اإلالنقد األكركبي بحد ذات
قتصاد العالمي، ك قد أدت ىذه النكعية مف األزمات التي تعرض ليا النظاـ اآلخر مرتبط بأكضاع اإل

األكركبي بمحاكلة التعرؼ عف األسباب الحقيقية  تحاداإلختصاص في لنقدم األكركبي إلى قياـ جيات اإلا
 3ه األزمات ىي:التي تسبب ىذه األزمات ك قد رأت أف العكامؿ ك الظركؼ التي أدت إلى ىذ

 قتصادية ك التي أدت إلى تدىكر األكضاع اإلقتصاد العالمي، حالة الرككد العاـ التي أصابت اإل
متداد آثارىا في النياية إقتصادم، ك ارة العالمية، ك معدالت النمك اإلك تأثيرىا عمى حركة التج

 إلى أسعار صرؼ العمالت األكركبية؛
  في أسكاؽ الماؿ الدكلية عمى عمالت دكؿ اإلتحاد األكركبي النشاط الزائد لعمميات المضاربة

 سعيا كراء الربح؛
  نتقاؿ سمطة التحكـ في السياسة األكركبي بالجدكؿ الزمني إل تحاداإلكجكد عدـ اقتناع مف دكؿ

المالية ك النقدية مف السمطات الكطنية إلى المفكضية ك كذلؾ كجكد تخكؼ مف التأثير عمى 
 دكؿ األكركبية؛السمطة الكطنية لم

   نخفاض قيمة عممتيا إلى أقؿ مف عضاء عمى تحمؿ اآلثار السمبية إلعدـ قدرة بعض الدكؿ األ
الحد األدنى ليكامش التذبذب داخؿ نظاـ النقد األكركبي ك ىك ما حدث مع كؿ مف بريطانيا ك 

 ك انتيى بخركجيما مف النظاـ النقدم األكركبي؛ 1992إيطاليا عاـ
                                                                                                                                                              

 .229-228صص  ، مرجع سبق ذكره كامؿ بكرل، 1
 .16-15صص  ، مرجع سبق ذكره ماجدة مدكخ، 2
 

3http://www.startimes.com/f.aspx?t=33277804,consulté le : 01/01/2016. 

   

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33277804,consulté
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 حكظ في األداء االقتصادم لمدكؿ األعضاء ينعكس في تفاكت كبير بيف مؤشراتيا كجكد تفاكت مم
ىناؾ تناقض بيف االقتصادية مثؿ التضخـ ك عجز المكازنة ك سعر الفائدة، ك بالتالي يككف 

قتصادية في الدكؿ األعضاء ك تككف ىناؾ صعكبة في التنسيؽ بيف ىذه أىداؼ السياسة اإل
 قتصادم؛داث نكع مف التقارب في األداء اإلاؾ حتمية إلحالسياسات، ك ىك ما جعؿ ىن

 نضماـ لمكحدة النقدية األكركبية، ك بعض المعايير المحددة، كشركط اإل عدـ الكضكح في تعريؼ
ختالؿ ىيكؿ ك مفيكـ القطاع مف إخاصة ما يتعمؽ بتعريؼ ديف القطاع العاـ، ك ذلؾ بسبب 

 دكلة إلى أخرل.
 الكقت ففي األكركبي، النقدم النظاـ في األعضاء لدكؿ قتصاديةاإل األىداؼ بيف تضارب كجكد 

سبانيا فرنسا نجد كحدتيا، تمكيؿ في ستمراركاإل التضخـ مكافحة ألمانيا فيو تريد كانت الذم  كا 
 تعمؿ فكانت إيطاليا أما فييا، البطالة مشكالت لمكاجية الفائدة أسعار خفض عمى تعمالف كانت
عادة التضخـ مف الحد عمى  بيف التنسيؽ يصعب الظركؼ ىذه مثؿ كفي السياسي ىيكميا بناء كا 

 1.كاالقتصادم النقدم المجاؿ في خاصة األعضاء الدكؿ سياسات
األكركبي لمعظـ ىذه العكامؿ خالؿ السنكات األخيرة، إال أف ىذه الدكؿ قد  تحاداإلك رغـ تدارؾ دكؿ  

ستقرار" ك الذم ييدؼ إلى ضبط إيقاع السياسات المالية ك عمى "ميثاؽ اإل 1997 كقعت في جكيمية
النقدية لدكؿ العممة األكركبية المكحدة بحيث يتـ الحفاظ عمى التكازف بيف اإليرادات ك النفقات العامة في 
ىذه الدكؿ، ك أف يتـ فرض عقكبات أك غرامات مالية عمى الدكؿ غير الممتزمة، ك ذلؾ بيدؼ ضماف 

  ستمرار النظاـ النقدم األكركبي.إستقرار العممة المكحدة ك ضماف إ
إف األزمات التي تعرض ليا النظاـ النقدم األكركبي كشفت عدـ جدكل الكسائؿ النقدية التي      

كضعتيا الحككمات لمكاجية المضاربة، عندما ال يمكنيا المجكء إلى مراقبة رؤكس األمكاؿ، ك عميو 
ت تـ مف خالؿ التالعب بمعدالت الفائدة في المدل القصير ك التدخالت في أسكاؽ فتسيير ىذه األزما

 الصرؼ.
 وروبياإلتحاد ال  العالمية في قتصادية عدوى  الزمة اإل: الثاني طمبالم
كتياكم  طمقت ظركؼ الشدة المالية،أكسادا عالميا متزايدا، ك  ،2008 العالميةقتصادية األزمة اإل شعمتأ   

 عالـ.كركبا، بالتكازم مع باقي الأدخمت  نكاع الطمب،أنخفاض حاد في كؿ ، إلالثركات كتفاقـ عدـ اليقيف
 الصيني، أك األمريكي قتصاداإل مف أكبر فيك عالمية، قتصاديةإ كتمة أكبر األكركبي قتصاداإل يشكؿ
 تعاني التي السيادية الديكف أزمة فإف ثـ كمف دكالر، تريميكف 15.2 نحك حجمو يبمغ األكركبي قتصادفاإل
 النمك فرص أضعفت قد تقشفية، مالية سياسات إتباع مف عنيا نجـ كما األكركبيةقتصاد اإل معظـ منيا

 مف سكاء حد عمى كالنامية المتقدمة الدكؿ قتصاداتإ في كلكف اليكرك منطقة في فقط ليس ؼيكالتكظ
                                                                                                                                                              

 .16ص ، مرجع سبق ذكره ماجدة مدكخ، 1
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 أثرت كالتي قتصاديةاإل التداعيات مف العديد لألزمة كاف كما ،العالمي الطمب عمى السمبي تأثيرىا خالؿ
 .برمتو العالمي قتصاداإل عمى كبير بشكؿ
 في الدكؿ لبعض السيادية المالية األكضاع لتصيب العالمية قتصاديةاإل األزمة تداعيات نتقاؿإف إ     
 معظـ في العامة المكازنات في كالعجز العامة الديكف تفاقـ مشكمة تظير بدأت حيث األكركبي، تحاداإل
 االقتصادم ستقرارىاإ تيدد كأصبحت العامة، ديكنيا تفاقمت التي اليكناف، خاصة، األكركبي تحاداإل دكؿ
 المكحدة، األكركبية العممة مستقبؿ عمى ستفياـإ عالمات كتضع األكركبي قتصادماإل ستقراراإل تيدد بؿ

 المؤلمة، لألخبار مسرح إلى سنكات عدة منذ أكركبا تحكلتك  ،كبيرة عالمية قتصاديةا  ك   مالية بأزمة كتنذر
 تحسيف إلى اليادفة اليامة الجيكد مف بالرغـ، أسكأ إلى سيئ مف تنتقؿ اليكرك كأزمة 2011 عاـ فمنذ

نشاء األكركبية الحككمة  أف إال ، 2012 عاـ منتصؼ في السيادية كلمديكف اليكرك لمنطقة إنقاذ صندكؽ كا 
 .السكؽ في األكضاع عمى تسيطر المالية ضطراباتاإل كمازالت الشككؾ يبدد لـ ىذا كؿ
 :2013-2011قتصادم لدل منطقة اليكرك في الفترةالشكؿ المكالي يكضح ضعؼ النمك اإلك 
 

  2013-2008الكبرى الدول المتقدمة في قتصادي: النمو اإل(4-1) رقم الشكل
 % الوحدة:                                                                               

 

 .13،ص2013جانفي،المممكة المغربية، 2013التوقعية لسنة  الميزانية ،لمتخطيطتقرير المدونة السامية  در:صالم
المتحدة كمنطقة اليكرك ك  قتصادم بالنسبة لمكالياتثالث مراحؿ لنمك اإل نالحظ4-1) (مف الشكؿ  

 الياباف:
فيذه المرحمة   2009كؿمنصؼ األ -2008قتصادم في الفترة النمك اإل مرحمة تباطؤولى: المرحمة ال 
برزىا الكاليات أقتصاديات العالـ كخاصة الدكؿ المتقدمة مف إثرت عمى أقتصادية إمالية  بأزمةتميزت  
 كالياباف.منطقة اليكرك المتحدة ك 
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لتبني  قتصادم ببطء، كىذاالتعافي مف األزمة اإلقتصادية كعكدة تزايد النمك اإل مرحمة الثانية: المرحمة
بداية -2009ؼ الثاني صقتصادية كالمالية العالمية في القترة منتسياسات كخطط لمخركج مف األزمة اإل

2010. 
كتميزت ىاتو الفترة  2013-2010قتصادم في الفترة منتصؼ الثاني النمك اإل عكدة تباطء المرحمة الثالثة:

الدكؿ تشرت في منطقة اليكرك، كبالتالي نإزمة الديكف السيادية اكركبي، أثرت عمى اإلتحاد األبأزمة 
 قتصادية بينيا.الركابط اإل خرل نظرا لتزايدر ىي األالمتقدمة تأث
 روبيو زمة في اإلتحاد ال إرىاصات ال ول :الفرع ال 

عضاء الجدد بأسرع مف عزز التكامؿ اإلقتصادم المتزايد كاإلصالحات الناجحة نمك البمداف األ   
جديدة بزيادة كركبي الداف اإلتحاد األمكقد سمح ىذا النمك السريع لب ،قتصاديةأسسيا اإلفي ضكء  ،المتكقع

رتفاع سريع في إلى إية دت زيادة فرص الكصكؿ لألسكاؽ الغربأك  ،قتصادم العالميحصتيا مف الناتج اإل
كقات األلكف ، ستيالؾإزدىار اإلجنبي مما ساعد عمى تحسيف فرص حصكليا عمى التمكيؿ األصادراتيا ك 

ضطراب المالي العالمي، الطريؽ إزاء اإلعضاء الجدد اخمت المركنة المبدئية لمدكؿ األ السعيدة لـ تدـ، فقد
أدل الخفض في  ،2007زمة العالـ في كعندما ضربت األا ، زمة عميقة في قمة منيأماـ أ

إلى خفض مباشر في  ستثمار في األعماؿ التجاريةاإل ك تكقؼفي الكاليات المتحدة  ستيالكيةاإل النفقات
المالي  القطاع ككف ، في حيف رتفاع قيمة العممةإ المصدريف األكركبييف، كذلؾ بفعؿ ضغكط مبيعات فرص

التداكؿ  كقؼ أك نييار في قيمةاألمريكية، أدل اإل مف البنكؾ السامة الرئيسي لممكجكدات األكركبي المشترم
 1.األكركبي، ثـ كصؿ األثر إلى الشركات األكركبية القطاع المصرفي نييارإإلى  في ىذه األصكؿ

ى المحاؽ بأكركبا المتقدمة كركبا الناشئة عمأقتصادم كالمالي الذم ساعد كلسكء الحظ فاف التكامؿ اإل   
أدل  مما قتصادم العالمي سكءا،ة المناخ اإلكثر تعرضا لممخاطر مع زيادأزمنة السعيدة، جعميا في األ
 األكركبية قتصاديةكاإل المالية األزمة مف المخاكؼ دأتب  ،ض الطمب عمى الكاردات األكركبيةخف بيـ إلى

 في بما األقكل، قتصاداتاإل صاحبة الدكؿ إلى األضعؼ قتصاداتاإل صاحبة الدكؿ مف نتشاراإل في
 حؿ عف البحث جيكد بدفع عجؿ ما قتصاديا،إ قكة األكثر ألمانيا كحتى بؿ كبمجيكا، يطالياإ ذلؾ

 عمرىا التي األكركبية النقدية الكحدة عمى الضغكط مف الكثير أضاؼ الذم األمر قتصادية،اإل لممشكالت
 2.كاحد عقد

لدكؿ اإلتحاد  قتصاديةعدكل األزمة اإل تظيرقتصادية كؿ المكالي يكضح بعض المؤشرات اإلكالجد
 كركبي:األ

                                                                                                                                                              
الممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت ،    التكامل الوروبي و مواجية الزمة المالية: النقائص و الحمول المقترحةأحالـ بكعبدلي ، حمزة عمي سعيد ،  1

                                     . 8،ص2012فيفرم  27ك 26يكمي  جامعة حمو لخضر الكادم، االقتصادية زمف األزمات،
 .10،ص2009جكاف،،2،العدد46، صندكؽ النقد الدكلي، المجمد  مجمة التمكيؿ كالتنمية تواجو اوروبا،ازمنة اختبار ماريؾ بيمكا ، 2
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 وروبيفي بعض دول اإلتحاد ال  قتصاديةزمة اإل: عدوى ال (4-1)رقم  الجدول

 بريطانيا اسبانيا البرتغال الدولة

 11.4 10.4 8.7 2010لسنة%نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحمي االجمالي

 70 49 69 2011لسنة%االجمالينسبة الدين العام الى الناتج المحمي 
 ،متاح عال المكقع:2010بيانات الكزارة المالية اليكنانية، مصدر:ال

http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408387.html,consulté le:01/01/2016. 
 :أزمة في البرتغال: ىمياأ خرلألى دكؿ إ اليكناف زمةالنا عدكل  يتضح  (4-1)الجدكؿمف خالؿ    

ف كانت مؤّشراتيا تتشابو مع أزمة اليكناف2010أكاخر  إاّل أّف العجز العاـ لـ يتعدَّ  ،، بعد أزمة اليكناف، كا 
تحاد األكركبي كصندكؽ النقد الدكلّي. ة البرتغالّية إلى طمب مساعدة اإلدفع ىذا الكضع الحككم، % 10الػ

ستاندر أند »مف ِقبؿ ككالة التصنيؼ  AA إلى +AA فإّف إنزاؿ درجة تصنيفيا مف درجة :أما في إسبانيا
قتصادّم بعدما تأّثرت اليكناف ، كتكّقعات سمبّية في النمّك اإلقتصادّية، كخمؿ ماليّ إ، أدل إلى زعزعة «بكرز

، فقد بدأت بكادر أزمة الديكف السيادّية بالظيكر بالنسبة إلى إيطاليا.بأزمة الرىف العقارّم األميركية، 
ف في ، كزاد الضغط عمى الكضع المالي األزمات الداخمّية السياسّية، كظيكر أزمة الديك 2011خالؿ 

سبانيا  ....الخاليكناف كالبرتغاؿ كا 
 وروعمى منطقة ال  الضغوط: الثاني الفرع

  

سنة، فعندئذ   80قتصاد العالمي في أخطر صدمة صدرت اإلىي   2007زمة االئتماف أذا كانت إ   
كؿ، كىي عمى كجو التحديد خطر مشكمة تكاجو منطقة اليكرك في عقدىا األأنيا أيضا أيككف مف المؤكد 

لقت الضكء عمييا أكؿ في اليكرك كالتي شكككف األا الممنيذلؾ النكع مف الصدمة الالمتماثمة، التي حذر 
تساع منطقة اليكرك، فقد إسعار المساكف قد تياكت عمى أف أنظرية منطقة العممة المثمى، كعمى الرغـ مف 

زمة كانت تعني أف األخرل، كعمى الرغـ مف أثارة في بعض البمداف عنيا في بمداف إكثر أنيارت بصكر إ
ستثمارات المتعمقة عادة في نفس تمؾ اإل-منطقة اليكركنحاء أسبة لمبنكؾ في كؿ خسائر كبيرة بالن

رتفاع البطالة في كؿ إلى إدت أفي بمداف، ك كبر في بعض البمداف عنيا أئر فقد سببت خسا-بالمساكف
كالنتيجة ىي ضغكط كبر في بعض البمداف عف غيرىا ، أة نحاء منطقة اليكرك، كلكنيا فعمت ذلؾ بصكر أ

يضا ضغكط أكىناؾ  ،خرلأكبر في بعض بمداف منطقة اليكرك عنيا بمداف أك محتممة أتضخمية فعمية 
تساع نطاؽ العالكات عمى إكثر عمى الماليات العامة لبعض بمداف منطقة اليكرك، كما يتراءل في أ

 1السندات السيادية كمقايضات تعثر سداد االئتماف المرتبطة بيا.
 في بمغ اليكرك منطقة في الميزانية عجز متكسط العالميةقتصادية كاإل الماليةزمة األ ندالعإ قبؿحيف  في  
 ظؿ األزمة مف عاـ قبؿ ،% 3 المعيار إطار في داخؿ جيدا كاف كبالتالي ،(2007 عاـ في) % 0.7 فقط

                                                                                                                                                              
 .   19،ص2009جكاف،2،العدد46، صندكؽ النقد الدكلي،المجمد، مجمة التمكيؿ كالتنميةاختبار اجياد لميوروبارم ايشنجريف، 1

http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408387.html,consulté
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 المحمي الناتج مف اليكرك منطقة في % 66.4 مف نسبيا منخفض مستكل حكؿ أيضا الديف مستكل متكسط
 1.اإلجمالي

كاف شديد  فقدلى الرقابة المشتركة، ا  ليات لكقؼ التداكؿ ك آلى إكركبي اليزاؿ مفتقرا النظاـ المالي األ    
نحاء المنطقة، مما أقتصادية كالمالية القطرية بسرعة في جميع شرت الصدمات اإلالتعرض لمعدكل، كانت

 اإلدارة كمؤسسات كاإلجراءات الجديدة األدكات مف متزايدال تشابؾال اف2،تحاد العممةإستمرارية إىدد 
 التكجو حيث مف كخاصة اليكرك، منطقة في تدريجيال ترقيعال كفاية عدـ تشير األكركبية االقتصادية
 أيضا ،خير دليؿ االجتماعية ضطراباتكاإل قتصاديةاإل األخطاءف ، العاـ الديف مف الحد نحك المكضكعي
 قتصادماإل تحاداإل ستكماؿإل خطط عمى العمؿ تكثيؼ إلى أدل السياسي، حتجاجاإل زيادة مصاحبة
 2012.3 عاـ في الحقيقي كالنقدم

 

 ورو يبأزمة ال اليونان أزمةعالقة  :المطمب الثالث

 كرك التي تعرضت كحدتيااليكناف أزمة أكركبية أك عمى األقؿ أزمة تعني دكؿ منطقة األأزمة  عتبرت   

 أعمنت عندما 2009 عاـ نكفمبر في بالتحديد ظيرت األزمة بكادر الكاقع في، نشأتياالنقدية ألكبر ىزة منذ 

 عمى قدرتيا كعدـ اإلفالس في الكقكع تتجنب يك كذلؾ 2010 ة لسنةالعام المكازنة خطة عف اليكناف

 ييدد ذلؾ أف عتبارإ عمى اليكناف عمى موك العالـ يزكتر  كضع الذم األمر، عمييا المستحقة بالديكف الكفاء

 نييارىا.إ ثـ كمف النقدية كركيال منطقة كحدة ستقرارإ

 وروبيتحاد ال زمة اليونان واإل أ: ولال  الفرع

لػذم ىػك عضػكا فييػا، فعنػد تحميػؿ قتصاد اليكناني في طبيعتو عف باقي دكؿ منطقة اليػكرك ايختمؼ اإل     
النقػػػاط الضػػػعؼ الييكميػػػة، فصػػػادرات اليكنػػػاف تعتمػػػد بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى قتصػػاد اليكنػػػاني نجػػػد العديػػػد مػػػف اإل

قطػاع المنسػػكجات كالسػياحة كالسػػكر كىػػي قطاعػات مكسػػمية شػػديدة التقمػب، كىنػػاؾ أيضػػا مشػاكؿ حػػادة فػػي 
تنفيػػذ البنيػػة التحتيػػة العامػػة فػػي الكقػػت المحػػدد األمػػر الػػذم يػػؤخر إقامػػة العديػػد مػػف المشػػاريع المرتبطػػة بيػػا 

نخفػػاض مسػػتكيات إكمػػا تعػػاني المؤسسػػات فػػي اليكنػػاف العديػػد مػػف المشػػاكؿ منيػػا  ،رص المتاحػػةغتنػػاـ الفػػا  ك 
إنػػدماج طكيػؿ األمػد األمػػر الػذم صػعب  سػتراتيجياإلالكفػاءة كاإلنتاجيػة كضػعؼ كبيػػر فػي مجػاؿ التخطػػيط 

قتصػػػاد العػػالمي الػػػذم يتسػػـ بالديناميكيػػػة كمػػا تعػػػاني معظػػـ ىػػػذه المؤسسػػات مػػػف اإلقتصػػاد اليكنػػػاني مػػع اإل
قتصػػاد اليكنػػاني مػػف كمػػا يعػػاني اإل، أكقػػات األزمػػات  سػػتدانة مفرطػػة قػػد تعرضػػيا لضػػائقة ماليػػة شػػديدة فػػيإ

                                                                                                                                                              
1 BJÖRN HACKER, On the Way to a Fiscal or a Stability Union? The Plans for a Genuine Economic and 

Monetary Union, International Policy Analysis(IPA),Germany ,December 2013,p15. 
 .11،ص2014،مارس1،العدد51، صندكؽ النقد الدكلي،المجمد، مجمة التمكيؿ كالتنميةالتاريخ يشير الى التكامل لتجاوز االزمات الطاحنةرضا مقدـ،  2

3 BJÖRN HACKER, op cit,p2. 
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نطمقػػت إقتصػػادية الكميػة خاصػػة فػػي الماليػة العامػػة التػػي سػػية ك مشػػاكؿ حػادة فػػي السياسػػات اإلضػعؼ التناف
 قتصادية.ا بذكر أزمة اليكناف المالية كاإلمني
إلى عدة  ستناداإاألكركبي  تحاداإلعندما تـ ضميا إلى  1981بدأت رحمة اليكناف مع اليكرك في العاـ    

قتصاد اف فيو مصمحة لمطرفيف كخصكصان لإلاليكناف إلى االتحاد األكركبي ك نضماـإدراسات أكدت أف 
بي كاف تعزيز مختمؼ القطاعات بيف الدكؿ المشاركة كاف مف ك تحاد األكر بما أف اليدؼ مف اإل، اليكناني
بشكؿ عاـ عمى قطاعي الزراعة  قتصادىاإ عتمادإلتحاد األكركبي كذلؾ اليكناف إلى اإل نضماـإالصكاب 
األكركبي شركطان عمى الدكؿ المشاركة منيا ضركرة   تحادقتصادية فرض اإلأما مف الناحية اإل ،كالسياحة

قتصادية التي كانت معاىدة ماستريخت أىـ بنكدىا حيث كاف اليدؼ مف تطبيؽ سياسة الكحدة النقدية كاإل
كنص  ،أك سياسية جتماعيةإ، قتصاديةإكرائيا تحقيؽ أكبر قدر مف المنفعة لمدكؿ المشاركة سكاء كانت 

ألعضاء فسمح بحرية قتصادم بيف الدكؿ ااىدة عمى ضركرة تحقيؽ التعاكف اإلقتصادم لممعالجانب اإل
الخدمات كالبضائع كالسمع  نتقاؿإأفراد األسكاؽ المشتركة، كأخيران حرية  نتقاؿإرؤكس األمكاؿ، حرية  نتقاؿإ

 .بيف البمداف األعضاء

 1:منيا تباعيا،إتحاد األكركبي كاف ىناؾ شركط يجب عمى الدكؿ المشاركة اـ إلى اإلنضملإل  

  1.3يجب أف ال يتجاكز معدؿ التضخـ%. 
  مف الناتج اإلجمالي %3يجب أف ال يتعدل العجز الحككمي. 
  2يجب أف ال تتجاكز أسعار الفائدة المتكسطة كالطكيمة األجؿ%. 
  مف إجمالي الناتج المحمي %60يجب أف تككف نسبة الديف العاـ أقؿ مف. 

 وتوسعاتيا زمة اليونانأ إرىاصات:  الثانيالفرع 
  

قتصاد اليكناني لـ يكف قكيان بما فيو الكفاية لتطبيؽ شركط المعاىدة عمى أكمؿ كجو، إف اإللألسؼ     
فكانت اليكناف  ،تفاقيةتصادية لجعميا تتطابؽ مع بنكد اإلققياـ اليكناف بتزكير البيانات اإلككانت النتيجة 

مختمؼ القطاعات مع عمى في العجز كالديف العاـ نتيجة اإلنفاؽ العالي  رتفاعإتعاني في ذلؾ الكقت مف 
قتصادىا كتعزيزه كالحد إ، تـ إعطاء اليكناف ميمة عاميف لتحسيف 2004كفي العاـ  ،يراداتضعؼ في اإل

 المزكرة.  قتصاديةاإلمجمكعة اليكرك لمبيانات  كتشاؼإمف العجز المتراكـ عمييا عمى أثر 

                                                                                                                                                              

 ،متاح عمى:الموحدة الوروبية والعممة النقدي االتحاد في الوروبية التجربة محمد كمال أبو عمشة، 1
http://araa.sa/index.php?view=article&id=530:2014-06-22-09-0506&Itemid=172&option=com_content,consulté 

le,01/03/2017. 

http://araa.sa/index.php?view=article&id=530:2014-06-22-09-05-06&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=530:2014-06-22-09-05-06&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=530:2014-06-22-09-0506&Itemid=172&option=com_content,consulté
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كبيران عمى اليكناف، فأدت األزمة إلى حدكث  2008قتصادية التي حدثت في العاـ ككاف كقع األزمة اإل   
مما أدل إلى تخكؼ الدائنيف كالمستثمريف األكركبييف كبدكره أدل الى تزعزع الثقة في  قتصادمإرككد 

، كلدت أزمة جديدة مف نكعيا بعد تخفيض التصنيؼ االئتماني 2010كفي  ،السندات الحككمية اليكنانية
 مساعدة كتكلت المفاكضات عدة أطراؼ منيا صندكؽ النقد الدكلي،لميكناف فكاف الحؿ الكحيد طمب ال

اليكناف مف العجز كاإلفالس  إلنقاذبدأت المحاكالت ،  ECB المفكضية األكركبية كالبنؾ المركزم األكركبي
كرغـ كؿ ىذه  ،كثرأك  أمريكي مميار دكالر 246كقامكا بإعطاء اليكناف قركض تبمغ قيمتيا حكالي 

 .1ليكناف مف الحفرة التي كقعت فيياا نتشاؿإلالمساعدات إلى أف ذلؾ لـ يكف كاؼ 

 ىذه أف كاضح بشكؿ تكشؼ األكركبي تحاداإل دكؿ في السيادية الديكف ألزمة قتصاديةاإل القراءة إف   
 عمميات عف نتجت التي األمريكية، العقارم الرىف ألزمة األكركبي المرادؼ تعد ختالفياإ رغـ األزمة

 األزمة متدادإ عنيا نجـ التي ضمانات، دكف كمف الضعيفة المالية المالءات ألصحاب الكاسعة اإلقراض
 قتصاديةكاإل المالية األزمة ىذه فيف ،2009ك 2008 عامي خالؿ العالـ دكؿ لجميعقتصادية كاإل المالية

 إلى اليكرك إلى نضماـاإل شركط ستيفاءإ إلى األكركبي تحاداإل في األعضاء الدكؿ تحمس أدل اإلقميمية
 بعض تجميؿ تعمد ككذلؾ قتصادم،اإل األداء كتحسيف النمك معدالت رفع أجؿ مف قتراضاإل في اإلفراط
 ىذه بعض جعؿ ما كىك العامة، المكازنة عجز بمؤشر يتعمؽ ما خاصة قتصادم،اإل األداء مؤشرات
 لمناتج العاـ الديف كنسبة المكازنة عجز نسبة كحقيقة المالي، كضعيا حقيقة متأخر كقت في تعمف الدكؿ
  2 . البمداف ىذه مف كثير في مفاجئة الحقيقية المؤشرات ككانت اإلجمالي، المحمي
سبانيا      يرلنداظيرت اليكناف كالبرتغاؿ كا  ئؿ عاـ افي صدارة أزمة الديكف األكركبية التي بدأت مع أك  كا 

أف ديكنيا كصمت  2009، لكف األكثر أزمة كاحتياجا لإلنقاذ كانت اليكناف التي أقرت بنياية عاـ 2010
  PIGSبية األخرل المكصكفة بالخنازير ك إف اليكناف مثؿ باقية الدكؿ األكر  ،مميار يكرك 300إلى 

*   
تقكـ عميو كثير مف الدكؿ المتقدمة  مبداتعاني مف مشكمة مزمنة في عجكزات في المكازنة كىذا كاف أصال 

 كأيضا الجديد العالمي النظاـ تحديات أكبر مف المالية اليكناف أزمة تعتبر ، في حيفكىك التمكيؿ بالعجز
 الجانب عمى أيضا بؿ فحسب االقتصادم الجانب عمى ليس تأسيسو منذ األكركبي تحادلإل تحد أكبر

 العالميةقتصادية اإل المالية األزمة أدت فقد ،أكركبية حككمات بثماني األزمة أطاحت حيث السياسي،
                                                                                                                                                              

 :متاح عمى، ونان مع االتحاد الوروبي منذ البداية وحتى النقصة الي ريمي محمكد، 1
https://www.dailyfx.com,consulté le: 06/06/2016. 

خواٌ  ، انشٌاع،6095 انؼذد ، االلتظادٌح يدهح،«انذونرة» أبرزها انعانًً االقتصاد عهى تذاعٍاث 6..  انٍىرو أزيت انشًشي، حثٍة 2
 .1،ص2010

* - PIGS" انثشتغال :Portugal" اعثاٍَا  ،"Espagne " اٌشنُذ ،"Grece " اٌطانٍا ،"Italie"  

https://www.dailyfx.com,consulté


 الوروبيتحاد اإل عمى ورو زمة ال أ إنعكاسات        الفصل الرابع                          
 

204 
 

 مشكالت مف األزمة فاقمت كما األكركبي، تحاداإل دكؿ قتصاداتإ رككد إلى 2009 ك 2008 لعامي
 شير في%  21.1 إلى لتصؿ البطالة نسبة في رتفاعا  ك  المكازنة عجز في زيادة شيدت التي اليكناف
 إلى اليكنانية الحككمة ضطرتإ اإلنفاؽ كزيادة قتصادماإل الضعؼ ستمرارإ كمع،  2010  فيفرم

 مما الفائدة، أسعار فيو نخفضتإ كقت في كخالليا، المالية لألزمة السابقة السنكات في قتراضاإل مضاعفة
 قتصادماإل الرككد ضرب حيث العالمية قتصاديةكاإل المالية باألزمة كثيؽ بشكؿ اليكناف أزمة رتباطإ يعني

 1.اليكناني قتصاداإل بعمؽ العالمي

في منطقة اليكرك لكانت مشاكؿ  تعتبر اليكناف حالة خاصة داخؿ منطقة اليكرك، ربما لـ تكف عضكا    
ىي نتيجة  2010كركبا مند اضطرابات المالية التي تعاني منيا أقؿ بكثير، ألف معظـ اإلتحاد النقدم اإل
 األزمة ضغكط تزايد ك، ستدانةلإل المجكء ضغكط تزايدت مع ،خرلأنتقاؿ العدكل مف اليكناف الى بمداف إل

 قتصادياتإل كفحصا تدقيقا أكثر األكركبية قتصاديةاإل المفكضية بدأت، العالمية قتصاديةكاإل المالية
 .األكركبي تحاداإل

 1022-1002قتصادية لميونان : البيانات اإل(4-2)رقم  الجدول

 من اعداد الباحث باالعتماد عمى المراجع التالية: المصدر:

http://ar.wikipedia.org/wiki, consulté le: 01/01/2016. 

                                                                                                                                                              
1https:// www.arabfund.orgDatasite1pdfjaerjaer201205.pdf, consulté le  :01/01/2015..  

 البيانات
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

مميار  (الدين العام
 ) يورو

151.9 159.2 168.0 183.2 195.4 224.2 239.3 263.3 299.7 329.5 355.6 

الدين نسبة إلى 
 ن.م.إ )%(

103.7 101.7 97.4 98.6 100.0 106.1 107.4 113.0 129.4 145.0 165.3 

 3.1 4.7 1.3 4.2 3.0 3.3 3.5 3.0 3.4 3.9 3.7 ((% سنوي التضخم

النمو الحقيقي في 
 ( (%سنوي ن.م.إ

4.2 3.4 5.9 4.4 2.3 5.5 3.0 −0.2 −3.3 −3.5 −6.9 

من    عجز الموازنة
 (%) ن.م.إ

−4.5 −4.8 −5.6 −7.5 −5.2 −5.7 −6.5 −9.8 −15.6 −10.3 −9.1 

 10.5 10.5 9.9 7.7 8.3 8.9 10.2 / / / / (%) البطالة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.arabfund.orgdatasite1pdfjaerjaer201205.pdf/
http://www.arabfund.orgdatasite1pdfjaerjaer201205.pdf/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
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 ،متاح عال المكقع:2010لكزارة المالية اليكنانية،بيانات ا -
http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408387.html,consulté le:01/01/2016. 

 
مميار  151.9 مف الحادة لحجـ الديف العاـالزيادة  2011-2001يكضح خالؿ الفترة  2)-(4 الجدكؿ    
 ، بسببأدل ذلؾ إلى أزمة ثقة في األسكاؽ المالية  ، 2011سنة  مميار اكرك 355.6 لىإ 2001سنة  كركأ
عف  ت اليكنافتخمفف ،رتفاع التأميف عمى السندات اليكنانية ا  الفائدة عمى السندات اليكنانية ك أسعار رتفاع إ

 9.1− الى 2001لسنة % 4.5−مف نة ز رتفاع عجز المكاإ صاحبومع تزايد حجـ الديكف العمكمية  ،السداد
- لىإنخفض إ 2001سنة  %4.2فقد كاف  قتصاد اليكناني ضعفا في النمككاجو اإل 2011سنة%
كىك ما عقد مف كضع اليكناف كصعب مف قدرتيا عمى الحصكؿ عمى قركض جديدة لتسديد ديكنيا 6.9%

،كىذ يعني ىناؾ 2011سنة % 3.1ك 2008سنة % 4.2كبمغ 2001سنة  % 3.7، كصؿ التضخـ السابقة
في معاىدة ماستريخت، لكف كما ذكر تذبذب في معدالت التضخـ لمكصكؿ الى المعدؿ المطمكب 

ترجع  زمةأ يعانياليكناف  ألف ،المتبعة السياسة النقدية الشديدة يكضح 2011نخفاض معدؿ التضخـ سنة إ
 .أسبابيا إلرتفاع الديف العاـ كالعجز المالي الحككمي

-رتفعت بناءن عمى ذلؾ نسبة العجزإ  ،% 61.6بنسبة رتفع الديف العاـإ 2011 الى 2001فمنذ عاـ    
أف حجـ  2009اليكناف معمكمات حقيقية حكؿ حجـ ديكنيا، حيف أعمنت عاـ  ةتقدـ حككم لـ ،%  4.6

قتصادية عاصفة، فطمبت إكفي مقابؿ ىذه الديكف المتتالية مرت اليكناف بفترات  ،مميار 300ديكنيا أصبح 
قتصادية إتحاد األكركبي كصندكؽ النقد الدكلي تفعيؿ خطة إنقاذ مف اإل 2010لحككمة اليكنانية عاـ ا

ا أكركبية لمساعدة اليكناف ضد خطر اإلفالس كالتخمؼ عف السداد تحاد ف أماـ اإللـ يك ،تتضمف قركضن
تحاد قتصادم سيتسبب في خركجيا مف اإللمساعدات إلى اليكناف، فعجزىا اإلإال تقديـ ا األكركبي

نخفاض عممتو اليكرك إتحاد األكركبي كمو، بف مف المنطقة األكركبية سييدد اإلاألكركبي، كخركج اليكنا
ا لمساعدة اليكناإإضافنة عمى  ف بشرط تنفيذىا ختالؿ أمني كعسكرم في أكركبا، فقدمت أكركبا قركضن
جراءات تقشؼ تيدؼ لخفض العجز في المكازنة العامة لمدكلةإإلصالحات   .قتصادية كا 

 1:يمي يتميز بما قتصاد اليكنانيمف خالؿ كؿ ىذا فاإل

 مف  %68نو يستكعب ألى إضافة إمف الناتج المحمي،  % 75.5قطاع الخدمات: يساىـ بحكالي
 قكة العمؿ.

  نو يستكعب ألى إضافة إجمالي، مف الناتج المحمي اإل % 20.6قطاع الصناعة: يساىـ بحكالي
 مف قكة العمؿ. % 20حكالي

  12نو يستكعب ألى إضافة إ جمالي،مف الناتج المحمي اإل % 3.7قطاع الزراعة: يساىـ بحكالي 
 مف قكة العمؿ. %

                                                                                                                                                              
 .155،ص2012، دار الفكر الجامعي،االسكندرية،االزمات المالية واالقتصادية في ضوء الرأسمالية واالسالمرمزم محمكد،  1

http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408387.html,consulté
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  ا مرتفعا مقارنة بدكؿ ،كىي نسبة تمثؿ مؤشر  2008لسنة  % 7.7كتبمغ كنسبة البطالة حكالي
 خرل.اإلتحاد األكركبي األ

قتصادىا إمستكل  يبمغلـ  زمة،أستطاعت الخركج مف األركبي ال ك ربما لـ تكف اليكناف ضمف اإلتحاد األ  
 .الكبرل تحاداإلقتصاد دكؿ إمستكل لى إ

 اليونانأسباب أزمة  :لثالفرع الثا
 :كتتمثؿ في
 المحمي الناتج حجـ مف%  75,5 كحده يشكؿ الخدمي فالقطاع، قتصاديةاإل القطاعات تكازف عدـ 

 كاتساعا حجما أكثر الخدمات قطاع أف معناه كىذا، العمؿ قكة مف% 68 كيستكعب، اإلجمالي
  1.الحقيقي اإلنتاج قطاع مف

  تفؽ عميو في معاىدة ماستريخت التي تنص بعدـ تجاكز العجز المتعمؽ بالمكازنة إلـ تمتـز بما
% مف  60% مف الناتج المحمي اإلجمالي  ككذلؾ بالنسبة لحجـ الديف العاـ أم ال يتجاكز 3

 2:الناتج المحمي اإلجمالي  
 .2016مميار دكالر( خالؿ  328مميار يكرك ) 315الديكف اليكنانية كصمت إلى • 
 .2016% مف إجمالي الناتج الداخمي180نحك  الديكف شكؿت• 
 .2016حتى نكفمبر  نقاذاإل مميار يكرك مف قيمة ىذه الخطة 31.7 اليكرك منطقة صرفت•
 . 2016سنة  مميارات دكالر 7.44يد ديكف بقيمة سبعة مميارات يكركاليكناف مطالبة بتسد•
 .2016 جكيمية% حتى 23.2بمغ معدؿ البطالة في اليكناف • 

  قتصاد اليكناف في المحافظة عمى معدالت نمك مرتفعة كبالتالي تحقيؽ الرفاىية إصعكبة
بسبب قتراض أمكاال كثيرة؛ إقتصادم سمح لمحككمة ببالتالي لمساعدة كتعزيز النمك اإللمكاطنييا ك 

بأف العممة األكركبية المكحدة جعمت مف الديف اليكناني أك اإلسباني  -خطأ-المستثمريف عتقاد إ
 إلى% 4 مف فجأة ىبط قد، اليكناني قتصادماإل النمك معدؿ فأحيث ،آمنا مثؿ الديف األلماني

 3بالخطر. ينذر جديدا سالبا مؤشرا األكركبيكف عتبرهإ الذم األمر% 1,3

                                                                                                                                                              
 .159،ص2012، مرجع سبق ذكرهسيضي يحًود،  .1
 :العربي الجديداإلفالس المحتمل لميونان وتداعياتو االقتصادية، 2

https://www.alaraby.co.uk, consulté le:.06/06/2016. 

3
 26يكمي ، جامعة حمو لخضر الكادم، الممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت االقتصادية زمف األزمات، انٍىَاٌ ازيت، يحشٌك  ػذَاٌ ػًش، يوعاوي 
 . 7،ص2012فيفرم  27ك

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/0212dc6d-5331-497c-982b-006f7f50e878
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/591ff2a4-390a-47ec-9f96-718f170ffab6
https://www.alaraby.co.uk/
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  دا مقارنة بمعدالت البطالة في ، كىي نسبة عالية ج0335لسنة  %4.7إف نسبة البطالة تبمغ
قتصاد اليكناني عمى خمؽ فرص العمؿ ركبية، فيي مؤشر عمى عدـ قدرة اإلقتصاديات األك اإل

اني عمى جذب قتصاد اليكنلضعؼ اإلستثمارات، كتحديدا عدـ قدرة اإل الجديدة، كىك مؤشر
 1ير المباشرة.ستثمارم المباشرة كغتدفقات رأس الماؿ اإل

 أدل بما  ،السيادية الديكف سداد عف العجز إلى كأدت تضمنت كالتي الخارجية ستدانةلإل المجكء 
 كصمتدخار، ،في حيف اإل مستكل مف% 113 يعادؿ مستكل ضمف الديف معدالت رتفاعإ إلى

 اليكناف كفي يكرك، مميار 700 إسبانيا كفي يكرك، تريميكف  1.7 إلى إيطاليا في السيادية الديكف
 يشكؿ كالذم لميكناف المحمي الناتج حجـ ضكء في اليكناف مشكمة حجـ كيتضح يكرك، مميار 350
 يشكؿ اليكناف في العامة المكازنة عجز كلكف اليكرك، لمنطقة المحمي الناتج مف% 3يف  حكالي

 في بو مسمكح ىك ما أضعاؼ خمسة يمثؿ كىذا لممنطقة، اإلجمالي المحمي الناتج مف %  13
 .اليكرك منطقة

 السمبي لممكقؼ نتيجة األكركبية األسكاؽ في الثقة غياب األكركبية الديكف أزمة تفاقـ في ساىـ 
 الحككمات بعض أعمنت حيث اليكناف، تجاه األزمة بداية في األكركبي تحاداإل دكؿ لبعض
 كىك يكرك، مميار 300 تتعدل تكف لـ كقتيا ديكنيا أف رغـ ليا عكف أم تقديـ عدـ عف صراحة

 تمؾ أسباب إىماؿ يمكف ال نفسو الكقت كفي ،األكركبية األسكاؽ جميع عمى سمبا أثره نعكسإ ما
 عف الطرؼ كغض المالية، السياسة في نفصاـإ مع نقدم أكركبي تحادإ كجكد خالؿ مف األزمة

 العديد في الديكف سجؿ كخاصة ماستريخت، تفاقيةإل كفقا تحاداإل ليذا الحاكمة التجاكزات المالية
 . 2اليكناف مقدمتيا كفي تحاداإل دكؿ مف

  كلتحقيؽ 2015خفض عجز الميزانية بمقدار ثمانية كعشريف كنصؼ مميار يكرك بحمكؿ عاـ ،
، كما أف الدكلة  جتماعية، كمف ركاتب المكظفيفالمساعدات اإل قتطاع مفذلؾ كاف عمييا اإل

س الممتمكات، كأغمقت المؤسسات الحككمية كالمدار اليكنانية عممت عمى رفع الضرائب عمى 
 3ثرية أبكابيا في حيف عممت المستشفيات بأطقـ الطكارئ فقط.كالمحاكـ كالمتاحؼ كالمكاقع األ

                                                                                                                                                              
 .156،ص مرجع سبق ذكرهسيضي يحًود،  1
 يشخغ عثك ركشِ، يتاذ ػهى: 2

www.arabfund.orgDatasite1pdfjaerjaer201205.pdf , consulté le:01/01/2015. 
 .1،ص2015 جكيمية، دائرة الدراسات المحتمل لميونان وتداعياتو االقتصادية، اإلفالس تقرير حكؿ:،السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة االقتصاد الكطني 3
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قتصاد اليكناني أخفى لفترة غير قصيرة حقيقة المشكالت التي يعانييا، كلـ تكف ىناؾ الشفافية أف اإل    
ـ الديكف السيادية كصعكبة تغطيتيا بالشكؿ المطمكب، كمف ثـ كاف الكافية لإلفصاح عف حقيقة تضخ

الكشؼ عف ىذا الخمؿ المالي صدمة لجميع األسكاؽ األكركبية، كزادت الشككؾ حكؿ المكقؼ المالي في 
الدكؿ األخرل باالتحاد األكركبي، مع قياـ مؤسسات التصنيؼ الدكلية فكر اإلعالف عف األزمة بتخفيض 

سندات خردة، ككذلؾ  Junk Bondsاني لمسندات الحككمية اليكنانية ككصفتيا بأنيا التصنيؼ االئتم
تخفيض التصنيؼ االئتماني لدكؿ أخرل في االتحاد األكركبي مثؿ البرتغاؿ، كىك ما جعؿ األسكاؽ 

ع تفاقـ تحاد األكركبي، خاصة في ظؿ تكقكأنيا ربما تصبح عدكل بيف دكؿ اإلالعالمية تدرؾ عمؽ األزمة 
 تحاد.الديكف في عدد مف دكؿ اإل

لبنكؾ اليكنانية فيما بعد عمى ، كعدـ قدرة اكمدخالتيـعتاد الشعب اليكناني عمى العيش فكؽ طاقاتيـ إ    
رتفاع إقتراض الحككمة مف األسكاؽ بسبب إقتراض بسبب ىبكط تصنيؼ سنداتيا، باإلضافة لصعكبة اإل

 لممقرضيف.دة التي يجب أف تدفعيا أسعار الفائ
 تحاد الوربي للزمة آليات معالجة دول اإل  :رابعالفرع ال

 تتمثؿ في:زمة ج مف األك ليات لمخر كركبي مجمكعة مف اآلتحاد األتبعت دكؿ اإلإ 
 قتصاديات التي ىي ضمف منطقة اليكرك كمراقبة التقدـ محاكلة كضع آليات أفضؿ لمراقبة اإل

مالية، كمحاكلة تعزيز ىذا النظاـ كتجديد التعميمات المتحقؽ كخاصة عندما تككف ىناؾ مشاكؿ 
حـز إنقاذ مالية لميكناف لمتقميؿ مف القمؽ الفكرم اآلني فيما مف خالؿ  الخاصة بالعجز كالديكف؛

بية المكحدة عف طريؽ ثالثة محاكر ك تعزيز الثقة في العممة األكر ليتعمؽ بالعجز كاإلفالس ؛ 
ستقرار األكركبي عف طريؽ زيادة رأسمالو كتعزيز صندكؽ اإلة رسممة البنكؾ، ترتكز عمى إعاد

 1.بصكرة كبيرة
 ستقرار األكركبي بتقديـ أقساطا مف خطط اإلنقاذ المتفؽ اـ صندكؽ النقد الدكلي كصندكؽ اإلقي

ستمرار في تسيير أمكرىا، لكف ىذا الحؿ مؤقتا دة الحككمة اليكنانية في اإلعمييا لميكناف لمساع
   .2ستقرار األكركبياء األكركبيكف في تعزيز صندكؽ اإلالزعمإلى أف يباشر 

  تحاد تـ طرحيا لممساعدة المالية مف اإلثالث خطط متتالية  ىناؾلمكاجية أزمة الديكف اليكنانية
 2010:1األكركبي كصندكؽ النقد الدكلي منذ 

                                                                                                                                                              
1

 .8صمرجع سبق ذكره،مكساكم عمر، عدناف  محريؽ ، 
 .8نفس المرجع ،ص 2
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تحاد األكركبي كصندكؽ النقد الدكلي (: كافؽ اإل2010 حزمة اإلنقاذ األكلى )مام -
 ،سنكات 3مدل مميارات يكرك عمى  110عمى منح اليكناف قركض مالية بمجمكع 

 األكركبي المجمس مع أكر، بالتنسيؽ مميار 30 بػ فييا الدكلي النقد صندكؽ ساىـ
  .الدكلي النقد كصندكؽ األكركبي المركزم كالبنؾ

مميار يكرك، فضال عف  130(: تـ تخصيص 2012 فيفرمحزمة اإلنقاذ الثانية )  -
اتفاؽ لتبادؿ سندات ديكف أثينا مع دائنييا مف القطاع الخاص ينص عمى شطب 

 مميارات يكرك. 107
 جكيميةتفاؽ عمييا في مميار يكرك تـ اإل 86بحجـ : ( 2015 اكتالحزمة الثالثة )  -

2015. 
 عف قبكلو لكؿ السندات التي تخص الديف ،  2010في مام كركبي أعمف البنؾ المركزم األ

 2.كناف بغض النظر عف نكعية ترقيمياميلالعمكمي 
 ماليان  تفاقان إ األكركبي تحاداإل قادة أقر حيث الديكف، أزمة عالج إلى األكركبي تحاداإل دكؿ عمدت 

 بحؽ تمقائية عقكبات كفرض تحاد،اإل لدكؿ العاـ لمديف حد ككضع الميزانيات ضبط تشديد يضمف
 ،االتفاؽ ليذا كالدنمارؾ كالمجر بريطانيا رفض رغـ مالي، تحادإ إنشاء في كالبدء المخالفة، الدكؿ
 يكرك مميار  85بمبمغ إيرلندا منو ستفادتإ يكرك مميار 440 بقيمة إنقاذ صندكؽ إنشاء تـ كذلؾ
 في يكرك مميار 160 ك 2010 عاـ في يكرك مميارات 110 بمبمغ كاليكناف ، 2010 عاـ في
 مف الميزانيات في التقشؼ عف فضالن  ، 2011عاـ في يكرك يارمم  87بمبمغ اؿكالبرتغ 2011عاـ

 كاحتجاجات شعبيان  رفضان  اإلجراءات لقيت كقد الضرائب كزيادة النفقات كالركاتب خفض خالؿ
 3.كاسعة

 الشكؿ المكالي القركض الممنكحة لمساعدة اليكناف:
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 .3،ص مرجع سبق ذكره ،مل لميونان وتداعياتو االقتصاديةإلفالس المحتتقرير حول ا 1
 .18ص ،2010سبتمبر01 الثامف، العدد تكنس،، مجمة المغرب المكحد،التونسي بين تداعيات االزمة االوروبية ومتطمبات النمو ،رصا الشكندلي 2
 يشخغ عثك ركشِ،يتاذ ػهى:3

 www.arabfund.orgDatasite1pdfjaerjaer201205.pdf , consulté le:,01/01/2015. 
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 ))بالمميار يورو2011لقروض الممنوحة لميونان حتى ديسمبر ا :(4-3)رقم  الجدول

 الدفعات
 

صندوق النقد  منطقة اليورو التاريخ
 الدولي

 المجموع

 20.0 5.5 14.5 2010مام  الدفعة االولى

 9.1 2.6 6.5 2010سبتمبر الدفعة الثانية

 الدفعة الثالثة
 2010ديسمبر 

 2011 جانفيك 
6.5 2.5 9.0 

 15.0 4.1 10.9 2011مارس  الدفعة الرابعة

 11.9 3.2 8.7 2011جكيمية الدفعة الخامسة

 8.0 2.2 5.8 2011ديسمبر الدفعة السادسة

 73.0 20.1 52.9 / وعمالمج
 

Source :http://ar.wikipedia.org/wiki, consulté le:01/01/2016. 

كؿ أكبر ك أالتي قسمت عمى ستة دفعات كانت  زمة،األ ثناءأنقاذ اليكناف إيكضح خطة (4-3) الجدكؿ   
، فقد كاف مجمكع القركض المالية المقدمة مف طرؼ  2011كأقؿ دفعة في ديسمبر  2010مام فيدفعة 

عمييا  كافقت  صؿ مجمكع القركض التيلكف األ،  مميار اكرك 73منطقة اليكرك كالصندكؽ النقد الدكلي
تحاد األكركبي إضافة إلى صندكؽ النقد الدكلي عمى منح اليكناف سمسة مف القركض المالية جميع دكؿ اإل

 80منيا  ،2013جكاف حتى 2010 مما سنكات خالؿ الفترة مف 3ى مدل مميار يكرك عم 110بمجمكع 
، كتبمغ الفائدة  1مميار يكرك 30تحاد األكركبي فيما قدـ صندكؽ النقد الدكلي مقدمة دكؿ اإل مميار يكرك

تحاد الفائدة في قمة برككسؿ لقادة اإل كقد خفضت، سنكات 3 كفترة سداد %5.2عمى ىذه القركض نحك 
سنكات  7% فيما زيدت فترة السداد لتبمغ 1حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحك ،  2011 مارس األكركبي في

تيدؼ إلى خفض  تقشؼ بإجراءاتشترط عمى اليكناف لمحصكؿ عمى القركض القياـ إكنصؼ، كقد 
 .نفاؽاإل

 

 

 

                                                                                                                                                              
1

كاقع التكتالت الممتقى الدكلي الثاني حكؿ:  ،"األوربٍت انذٌىٌ أزيت ظم فً األوربً انُقذي االتحاد يستقبم توػًايح، ػهً ػثٍذاخ، انكشٌى ػثذ 
 .15،ص2012فيفرم  27ك 26يكمي ، جامعة حمو لخضر الكادم، االقتصادية زمف األزمات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81
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 نعكاساتيا"ا  سبابيا و أ"اليورو  أزمة: نيالمبحث الثا

متعددة أزمة منطقة اليكرك أك أزمة الديكف السيادية األكركبية كىي أزمة ديكف  ىغالبا ما يشار إل   
كالعديد مف الدكؿ األعضاء في منطقة  2009منذ نياية عاـ  تحاد األكركبياإل السنكات تجرم في

،كتفاكتت األسباب التفصيمية ألزمة الديكف كفي العديد مف البمداف تـ تحكيؿ ديكف خاصة ناجمة عف 
قتصاد بعد اإلؤ لتباطستجابات الحككمة ا  ك  النظاـ المصرفي فقاعة الممتمكات إلى ديكف سيادية نتيجة إلنقاذ

تحاد مالي إتحادا نقديا )أم عممة كاحدة( دكف إحدثت كقد ساىـ ىيكؿ منطقة اليكرك بكصفيا  يالفقاعة الت
كتمتمؾ البنكؾ األكركبية قدرا كبيرا مف الديكف  ،ستجابةف قدرة القادة األكركبييف عمى اإلكحد م ،في األزمة 

 .المخاكؼ المتعمقة بمالءمة النظـ المصرفية أك السيادية تعزز بشكؿ سمبيالسيادية حيث أف 

قتصادم الضعيؼ ليس فقط ككجيت المكـ إلى النمك اإل قتصادية ضارة كبيرة،إككاف لألزمة آثار    
تحاد األكركبي بأسره كعمى ىذا النحك يمكف القكؿ أنو كاف لو تأثير إللمنطقة اليكرك بأكمميا بؿ بالنسبة ل

بمد بمنطقة اليكرك مما أسيـ في تحكالت  19مف أصؿ  10سياسي كبير عمى الحككمات الحاكمة في 
سبانيا كسمكفينيا كسمكفاكيا كبمجيكا كىكلندا ككذلؾ  يطاليا كالبرتغاؿ كا  السمطة في اليكناف كأيرلندا كفرنسا كا 

 .المممكة المتحدة منطقة اليكرك في خارج

قاؿ كزير خارجية فنمندا إف اليكناف ستظؿ مشكمة بالنسبة لمنطقة اليكرك لعقكد كحث صندكؽ النقد فقد     

الدكلي عمى المشاركة في حزمة اإلنقاذ الجديدة ألثينا، كقاؿ كزير الخارجية تيمك سكينى "لألسؼ ستظؿ 

زمة التكترات داخؿ ت األمفاق ،1ىذا إذا استمرت منطقة اليكرك قائمة" ىذه المشكمة ماثمة أمامنا لعقكد"

ترات في جميع عضاء في منطقة اليكرك مف تك اف الستة عشر األمنطقة اليكرك، فقد عانى كثير مف البمد

نمك  اب الجارم كعجز مالي كبيرة، تباطؤقتصادية منيا عجز كبير في الحسالمؤشرات الكمية اإل

إلى تراجع دل أ، كىذا ضطراب في التجارة الدكلية كالبينيةإقراض، في معدؿ اإل نقص قتصادم ،اإل

 ستثمار داخؿ ىاتو  الدكؿ.اإل

 زمة االوروأسباب المطمب االول: أ
الكصكؿ  لـز عمى االتحاد االكركبيخطكرتيا تمادم ك  تفاقميا فإ، أسباب ليازمة ف  حدكث ىاتو  األإ  
 :سباب فيكتتمثؿ ىاتو األ ،ثارىاآلى حمكؿ لمحد مف إ

                                                                                                                                                              
1

 :2015 اكت 17، االثنيف ، كتابات اقتصادية دليمؾ الى ظكاىر االقتصاد كمؤشراتو،تحذيرات من تداعيات أزمة اليونان عمى منطقة اليورو في المستقبل 

http://kitabateconomy.com/index.php,consulté le:06/06/2016.- 

http://kitabateconomy.com/index.php,consulté
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 40رتفاعا مف تحتإالنفط التي عرفت  أسعارخاصة  في أسعار السمع األساسية رتفاع حادإ  
، كما تـ 2008كصيؼ عاـ  2007بيف بداية عاـ  يكرك 90 حكالي إلى يكرك

عمى تكاليؼ العمالة كالدخكؿ  ،مف السمع األخرل الغير طاقكية في عدد كبير مماثؿ رتفاعإ تسجيؿ
رتفاع معدالت التضخـ في فترة كجيزة ا  الحقيقية لممؤسسات، إلى جانب حدىا مف الطمب الكمي ك 

%4إلى ما يقارب 
1. 

 عاـ  بيف بداية ٪  33 الدكالر، بنحك  أماـ  رتفع اليكركإرتفاع حاد في قيمة اليكرك : حيث إ
 15في جميع أنحاء بػ  الفعمي لميكرك االسمي سعر الصرؼ رتفعإ كما ،2008كصيؼ عاـ  2006

، مما نتج عنو عجز في المكازيف 2005في عاـ  منتصؼ مف 2008 بحمكؿ صيؼ عاـ ٪
لـ يشيده  نخفاض في الصادرات الصافية إلى مستكلإالتجارية ك الجارية لبعض الدكؿ، ك 

 .1990 الرككد  منذ
  لى إدل أتأثر كؿ مف القطاع العاـ كقطاع الرعاية الصحية باألزمة االقتصادية اليكنانية، مما

لى إضطرت الحككمة إنفاؽ قتصاد، كزيادة اإلستمرار ضعؼ اإلإزيادة عجز المكازنة، مع 
 2زمة.اض في السنكات السابقة لألقتر مضاعفة اإل

 2عمى ثمانية مرات مف  2006عاـ  منذ بداية برفع أسعار الفائدة قياـ البنؾ المركزم األكركبي  ٪
معدالت التضخـ، الناتج إلى حد كبير  رتفاعإعمى خمفية  ،2007عاـ  بحمكؿ منتصؼ ٪4 إلى 
 نخفاض الطمب الكمي.إالمستكردة، إال أف التأخر المعتاد لـ يمنع  رتفاع أسعارإ مف

  
 كذلؾ 100تجاكز نسبة الػ الناتج المحمي اإلجمالي، كىك ما  رتفاع نسبة الديف العاـ إلىإ ، %

المالي بصكرة  رتفاع العجزا  ستحقاقات الديف في فترة زمنية قصيرة ك إتعانيو مف تركز   ما بسبب
المدة الزمنية القصيرة، كلذلؾ  ستحقاقات المطمكبة منيا في غضكف ىذهستيفاء اإلإال تمكنيا مف 

سندات الخردة، كقد أدت عالكة الخطر التي  اليكناني عمى أنيا مفتـ تصنيؼ سندات الديف 
%، 18معدؿ الفائدة عمى سندات الديف اليكناني لمدة سنتيف  لجعؿ أضيفت إلى السندات اليكنانية

                                                                                                                                                              
ع الممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاق    ،  انًقترحت انحهىل و انُقائص: انًانٍت األزيت يىاجهت و األوروبً انتكايم حًضج، عؼٍذ ػًً ، توػثذنً احالو1

                                        .7 ،ص2012فيفرم  27ك 26يكمي ، التكتالت االقتصادية زمف األزمات
 .160ص ،2012، مرجع سبق ذكرهرمزم محمكد،  2
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 السندات اليكنانية عمى بيعيا كالتخمص منيا األمر الذم أدل إلى رفع معدالت نظرا لتكالب حممة
 1.المستكيات المرتفعة الفائدة عمييا إلى ىذه

 يرلندا إبتكارات المالية، حيث كاف سعر الفائدة الحقيقي منخفض في بعض البمداف مثؿ اإل
رتفاع في معدالت التضخـ، فمف حيث المبدأ كاف عمى ا  سبانيا، مما أدل إلى حركية في النمك ك ا  ك 

نخفاض مستكيات ا  المالي، ك ستخداـ سياستيا المالية لتقييد الطمب لكف لكجكد الفائض إىذه الدكؿ 
كانت كميا مؤشرات جعمت مف التحكـ في السياسة المالية  الديف إلى الناتج المحمي اإلجمالي،

 أمر صعب جدا.  
 1تحاد األكركبي تمثؿ مجرد تعدا لمتكامؿ المالي )ميزانية اإلتحاد األكركبي لـ يكف مسأف اإل% 

عتبر بأف التبذير المالي يمكف أف يؤدم إلى إ، مف الناتج المحمي اإلجمالي لو(، كفي نفس الكقت
نتقاؿ إيعتبر التكامؿ المالي ميـ جدا آلليات ، ضغكطات تضخمية عف طريؽ زيادة في الطمب

رتبط التكامؿ المالي مع ظيكر كبير لممؤسسات المالية العابرة لمحدكد، إالسياسة النقدية، كلقد 
ضطرابات في كلقد سمطت اإل ،قاليا عبر الحدكدنتا  كالتي ساىمت في زيادة المخاطر النظامية ك 

السكؽ المالي الضكء عمى بعض التغيرات في اإلطار التنظيمي كالرقابي، خاصة أف الرقابة ظمت 
 .كطنية إلى حد كبير

 زمة مالية متفشية أختبارا حقيقيا إتحاد كركبي، بحيث تكاجو كحدة اإلتحاد األنشقاؽ بيف دكؿ اإلاإل
ستجابة منسقة مف جانب إيجاد إجؿ أ،رغـ الجيكد المبذكلة مف 1929لـ يسبؽ ليا مثيؿ مند رككد 

يا الكطنية حعضاء التي تضع مصالنشقاؽ الدكؿ األزمة ،بزغ اإلكركبي لمكاجية األتحاد األاإل
 2عتبار.إفكؽ كؿ 

 التكتر في البمداف األعضاء في تأكيد  لقد أيقظت األزمة المالية حالة ما قبؿ اليكرك، مف خالؿ
تحاد النقدم، حيث كانت ىناؾ صعكبة في الحفاظ عمى تحاد األكركبي غير األعضاء في اإلاإل

معدؿ الصرؼ ثابت كمستقر في ىذه الظركؼ، خاصة في حالة كجكد صعكبات في ميزاف 
  3المدفكعات. 

 ك  النظاـ المصرفي ألكركبا الشرقية، كركبا الغربية" عمىأجنبية "معظميا مف سيطرت البنكؾ األ
مميار دكالر  96كركبا الشرقية نحكألى دكؿ في إجنبية أزداد التمكيؿ الشامؿ المقدـ مف مصادر إ

                                                                                                                                                              
الممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت االقتصادية زمف األزمات، يكمي  ،أزمة اليونان وتداعياتيا عمى دول منطقة اليورورديؼ مصطفى،  إسماعيؿ مراد،   1

 .16ص ،2012فيفرم  27ك 26
2
 .70، صمرجع سبق ذكرهرمزم محمكد،  
 ،                                        17،صمرجع سبق ذكرهبكعبدلي ، عمي سعيد حمزة،  احالـ 3
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،كارتفع متكسط الممتزمات 2008مميار دكالر في سبتمبر  550لى ذركة بمغت إ 2003في ديسمبر 
بالنسبة لجميع البمداف، كنجد  % 19الى % 12لتزامات مف جمالي اإلإجنبية، كنسبة مف األ
في ديسمبر  % 33ذ تتراكح النسبة بيف إجنبية في دكؿ البمطيؽ، عتماد عمى البنكؾ األإقصى أ

 1. 2008كتكبر أ % 50.كذركة بمغت  2003
تعد اإلقتصادات المتقدمة عمى حافة دكامة مف اليبكط بسبب أربعة أكجو لمضعؼ يدعـ بعضيا 
 البعض كتتمثؿ في: ضائقة الديكف السيادية، ىشاشة القطاع المصرفي، ضعؼ الطمب الكمي إتصاال 
 ،بمعدالت مرتفعة لمبطالة، كشمؿ سياسي بسبب حالة الجمكد السياسي كأكجو القصكر المؤسسية

ـ مف أف أكجو الضعؼ تمؾ قائمة ، إال أف تطكر الكضع إلى األسكأ في إحداىا مف شأنو أف بالرغ
سيؤثر ذلؾ بشدة ، قتصادم نكماش اإلضطراب المالي  كاإلدائرة مفرغة تؤدم إلي حالة مف اإليكلد 

 2مف خالؿ القنكات المالية كالتجارية. لدكؿ نامية أخر  ىاألسكاؽ الناشئة كعم ىأيضا عم

 زمة اليورو عمى النمو االقتصاديأثر أ:ثانيال المطمب
أثرت عمى نمك اإلقتصاد  حيث كركدكؿ منطقة األنتشرت حكؿ إالتي  الديكف السياديةبفعؿ أزمة     
عمى المدل  تخاذ القرارإمؤسسات  تخاذإإلى ضركرة كركبي اإلتحاد األ  اآلراءتجيت جميع إ كركبياأل

مي لتنجب حدكث أزمات طكيؿ إجراءات أكثر صرامة عف ذم قبؿ سكاء عمى المستكل المحمي أك العال
قتصاديات إنزالؽ في رككد عالمي مف جديد الذم مف شأنو التأثير السمبي عمى العديد مف مماثمة ك اإل

 .كركبيدكؿ اإلتحاد األ
   قتصاديالنمو اإل تباطؤ ول:الفرع ال   
   1.9 مقابؿ 2011 عاـ في %   1.4 بمغ منخفض نمك معدؿ تحقيؽ منطقة اليكرك في ستمرتإ       
 2011 عاـ خالؿ المنطقة في السيادية الديكف أزمة تفاقـ ظؿ في متكقع المعدؿ كىذا ، 2010 عاـ في%
 اإلجراءات النمك معدؿ تكاضع في ساىـ كما ،المصرفي القطاع في القائـ الضعؼ حالة تزايد ثـ كمف
 عمى أثرت كالتي البنكؾ تقدميا التي القركض مستكيات خفض صعيد عمى اليكرك منطقة في تخذتإ التي
 تخذتإ التي الخطكات كرغـ، المتبعة التقشفية المالية بالسياسات أيضان  تأثره إلى إضافة الحقيقي قتصاداإل
 حالة ستمرارإ إلى أدت قد اإلجراءات تمؾ أف إال الديكف لمشكمة منظـ حؿ أجؿ مف اليكرك منطقة في
 لدل السيادية الديكف لتزاماتإب الكفاء عف العجز إمكانية مف المخاكؼ كتزايد الماؿ سكؽ في ضطراباإل

 اإليطالي. قتصاداإل خاصة كبصفة اليكرك، منطقة داخؿ الكبرل قتصاداتاإل بعض
 عاـ رككد منذ مرة ألكؿ ،  2013 في عاـ  رسميا الرككد كاإلتحاد األكركبي اليكرك منطقة متدخ   

 الطمبيات نخفضتا  ك  ،2014 أغسطس في٪ 0.2 ألمانيا في اإلجمالي المحمي الناتج انخفض ،2009

                                                                                                                                                              
 .57،ص2009،سبتمبر3،العدد46، مجمة التمكيؿ كالتنمية، صندكؽ النقدالدكلي،المجمدالتدفقات الى اوروبا الشرقيةىكزيو مكرينك،ريكادك دافيكك، 1
 .13،ص2012،2012حالة وافاق اقتصاد العالم تقرير االمـ المتحدة،  2
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 أقكل ككاف ،٪ 4بنسبة  األلمانية كالصادرات الصناعي اإلنتاج كانخفض ،٪5.7 بنسبة األلمانية الصناعية
 سكاء حد عمى الفقراء العماؿ عدد في الزيادة فإف ذلؾ، كمع 2009 عاـجانفي  منذ ليا شيرم نخفاضإ

يؤدم إلى  ،العاـ اإلنفاؽفي  نخفاضاإلكمع  ،المحمي الطمب نخفاضيؤدم إلى إ جتماعيةإ تكترات يخمؽ
 ندماجتفضؿ اإل قتصاديةاإل سياسة اإلتحاد األكركبي خياراتف ، خاص بشكؿ الييكمي ستثماراإل نقص
 عمى حفاظت لإلتحاد االكركبي فيي لـ ةضعفت التجارة الدكلية بالنسب كقد ،قدراتيا عمى بناء السريع المالي

 نحك أساسا تحكؿ ياعمم نمكذج ألمانياأما  ، التجارييف شركائيا معنكعا ما  النشاط مف األمثؿ المستكل
 1.اليكرك منطقة في قتصادماإل الرككد صيتقمفيي إستطاعت  ،التصدير

 :تباطؤ النمك في منطقة اليكرك  فالجدكؿ التالي يكضح
  روبيواإلتحاد الو  منطقة اليوروفي  قتصادي النمو اإل ؤ: تباط(4-4)رقم  الجدول

 *2016 *2015 2014 2013 2012 2011 (%)قتصاديالنمو اإل
 1.4 1.2 0.8 0.5- 0.6- 1.4 ورومنطقة ال 

 / / 1.4 0.1- 0.3- 1.6 وروبياإلتحاد ال 

 1.3 0.9 0.4 0.3 0.0 2.0 فرنسا

 1.8 2.0 1.4 1.2- 1.4- 0.4 سبانياإ

 1.5 1.3 1.5 0.2 0.9 3.1 ألمانيا

 0.8 0.4 -0.4 1.9- 2.4- 0.4 يطالياإ
 عتماد عمى :إعداد الباحث باإلمن  صدر:م

 ،2011،المغربية المممكة كالمالية، قتصاديةكزارة اإل ،2011مشروع قانون المالية لسنة  قتصادم كالمالي،التقرير اإل-
 .201ص
 .3، ص2011جكاف، قتصاد العالميمستجدات وأفاق اإلصندكؽ النقد الدكلي، -
 .8،ص2011،المممكة السعكدية،47التقرير السنوي التقرير مؤسسة النقد العربي السعكدم، -
 .3، ص2013جكيمية، قتصاد العالميمستجدات وأفاق اإل، صندكؽ النقد الدكلي-
 .3، ص2015جانفي، قتصاد العالميمستجدات وأفاق اإلصندكؽ النقد الدكلي، -

-Directorate-General for Economic and Financial Affairs, EUROPEAN ECONOMY , THE EU S NENGHBOURIG 

ECONOMIES:MANAGING POLICIES IN A CHALLENGING GLOBAL ENVIRONMEENT,OCCASIONAL 
PAPERS 160/OUGUST2013,P52. 

 

تحاد كاإل كركقتصادم بشكؿ كبير في منطقة األنالحظ تباطؤ النمك اإل (4-4) الؿ الجدكؿمف خ   
التي سببت قتصادية كاإل زمة المالية كسبب ىذا التراجع عدكل األ ،  2013-2011 الفترة في  االكركبي

كمف ثـ تزايد حالة قتصادية باإلضافة إلى أزمتيا المالية الداخمية)أزمة اليكناف(، مشاكؿ في مؤشراتيا اإل
تخذت منطقة في إجراءات التي اإل كما ساىـ في تكاضع معدؿ النمك ،الضعؼ القائـ في القطاع المصرفي

                                                                                                                                                              
1Hélène Fauvel ,RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT DE LA FRANCE EN 2014 , Avis du Conseil 
économique, social et environnemental, décembre 2014, p p 17-18  .                    
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قتصاد أثرت عمى اإلمنطقة اليكرك عمى صعيد خفض مستكيات القركض التي تقدميا البنكؾ كالتي 
تخذت في منطقة إيضا بالسياسات المالية التقشفية المتبعة، رغـ الخطكات التي ألى تأثره إضافة إقيقي الح

ضطراب في إستمرار حالة اإللى إدت أجراءات قد مؾ اإلف تأال إجؿ حؿ منظـ لمشكمة الديكف أاليكرك مف 
الديكف السيادية لدل بعض  تلتزاماإمكانية العجز عف الكفاء بإسكؽ العمؿ كتزايد المخاكؼ مف 

 ءكبر الدكؿ تباطأتحاد األكركبي كانت ما تعاني منو دكؿ اإل ،قتصاديات الكبرل داخؿ منطقة اليكركاإل
 .سبانيا إلمانيا ثـ أثـ  ثـ فرنسا يطاليا إقتصادم في نمكىا اإل

يشيد تحسّنان طفيفان ،  كركبيقي نمك بطيء في منطقة اليكرك كاإلتحاد األب 2016-2014ما في الفترةأ    
 اإلتحادمنطقة اليكرك ك  كاجوتب التي خصكصان في ظؿ الصعا، غير أف ىذا التحسف ليس كافيان 

لى إأدت  التيتفاقـ الديكف السيادية ك   بالغة التعقيد أىمياالقتصادية اإلمشكالت الأبرزىا  كركبي،األ
عمى حساب  المالي لإلنقاذفاشمة   عمى برامج بإنفاقيا  تحادلإل  قتصاديةىدار كبير لممكارد المالية ك اإلإ

ية عمى محدكدية قتصادية ، كساعد سكء تخصيص المكارد اإلالطبيع قتصادماإلتراجع معدالت النمك 
تقّدـ األحزاب الشعبية في  ، إضافة الىقتصادية المتبادلة ك المتكازنة بيف الدكؿ األعضاءتحقيؽ المنافع اإل

يطاليا، فاألحزاب ىذه كما بات معركفان تناىض المشركع األكركبي عمى  دكؿ عدة منيا فرنسا كىكلندا كا 
 أيضا.  قتصادمكاإل جتماعياإل جميع المستكيات، السياسي ك

 كركبي:تحاد األلديف الحككمي  لمنطقة اليكرك كاإلا في الجدكليف يكضحاف تضاعؼ العجز
 جماليالمحمي اإلج تمن النا العجز الحكومي::  (4-5)الجدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 (%)العجز الحكومي
 2.4- 3.0- 3.3- 4.3- 4.6- منطقة االورو

 2.4- 3.0- 3.3- 4.3- 4.6- االتحاد االوروبي

  عتماد عمى المصدر:باإل ةعداد الباحثإمن 
-http://ec.europa.eu, consulté le:01/02/2017. 

العجز الحككمي  زيادةب افتتميز  ،كركبيف منطقة اليكرك كاإلتحاد األأنالحظ  (4-5) الجدكؿخالؿ مف     
كألقى  ، رتفاع الفكائد عمى السندات الحككمية المطركحة كالتأخر عف سدادىاإل،يعكد 2013-2011لمفترة 

رأسيا عمى كركبي اإلتحاد األذلؾ اإلنفاؽ اليائؿ عبئا ضخما عمى المكازنات، كفاقـ الديف الحككمي لدكؿ 
% مف الناتج اإلجمالي لمنطقة 4.6إلى  2011معدؿ العجز في المكازنات األكركبية في  رتفعإ، اليكناف

كتعد اليكناف مثال عمى فداحة الكضع المالي ألغمب الدكؿ  ،.%3.3نسبة  2013اليكرك بعدما بمغ في 
ف أال إ، األعضاء في منطقة اليكرك 16تحاد األكركبي بما في ذلؾ الدكؿ الػاألعضاء في اإل 27الػ

كىك ما يتكافؽ مع ،% 2.4الى  %3نخفضت فييا نسبة العجز الحككمي مف إقد  2015-2014الفترة
 كركبية،المبذكلة مف طرؼ الدكؿ األتبعا لمجيكد  ، ندماج النقدمتحاد األكركبي كمعايير اإلضكابط اإل

تبنت بالفعؿ إجراءات تقشفية صارمة تشمؿ خفض ركاتب مكظفي القطاع العاـ كزيادة الضرائب لتكفير 
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كىذه الخطكة بداية  ،قتراض مف األسكاؽ الدكلية بفكائد منخفضةميارات الدكالرات، ككي تستطيع اإلم
 .رتفاع الديكفإلمخركج مف حالة الرككد عمى الرغـ مف 

 الديف الحككمي في دكؿ اإلتحاد األكركبي: كالجدكؿ المكالي يكضح تضاعؼ
 جمالين الحكومي من النانج المحمي اإلالدي :(4-6)الجدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 (%)الدين الحكومي
 85.0 86.7 85.7 83.8 81.1 منطقة االورو

 85.0 86.7 85.7 83.8 81.1 االتحاد االوروبي

 باالعتماد عمى المصدر: ةمن اعداد الباحث
-http://ec.europa.eu, consulté le:01/02/2017. 

 لدييما ديكفالف أ  شكؿ عاـ،بركبي ك ي منطقة اليكرك كاإلتحاد األف نالحظ)6-(4مف خالؿ الجدكؿ   
التي  مع كؿ الجيكد، لدييماظير زيادات الديكف ت ك ،«ماستريخت»% المقررة في معاىدة 60نسبة  تعدلت

 2011لسنة  % 81.1 كركبيكاإلتحاد األ، بمغ متكسط حجـ الديف في منطقة اليكرك كركبيبدليا اإلتحاد األ
زمة الديف كاحدة مف الناتج المحمي اإلجمالي، كىك أكثر مف النسبة المقررة، ككانت أ 2015لسنة %85 ك

 .ىاتو الفترةاألكركبي في  قتصادماإلضطراب مف أىـ عكامؿ اإل
قتصاديًّا، مثؿ ألمانيا، كتمؾ ذات الديكف المرتفعة إإلى تكترات بيف البمداف المستقرة  الديكف أزمةأدت   

مثؿ اليكناف، فدفعت ألمانيا اليكناف كالدكؿ األخرل ذات الديف المرتفع إلى إصالح ميزانياتيا كشرط لتقديـ 
األكركبي، كفي نياية المطاؼ كافقت اليكناف تحاد رتفاع حدة التكترات داخؿ اإلإالمعكنة، مما أدل إلى 

 .عمى خفض اإلنفاؽ كرفع الضرائب
قتصادية ضاء اإلتحاد األكركبي، نظرا لمتكترات اإلعأكالجدكؿ المكالي يكضح ضعؼ الثقة العضكية بيف 

 رتفاع الديكف السيادية:إالناتجة عف 
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 وروبياإلتحاد ال : مستوى الثقة لعضوية ومؤسسات (4-7)رقم  الجدول

 2011ربيع  2008ربيع مستوى الثقة في العينة
وربيع  2008ربيع بينالفرق 

2011 
 20- 6- 14 )دولة 27(تحاد االوروبياإل 

 27وروبي العضوية في اإلتحاد ال 
 دولة

38 15 -23 

 دول( ECوروبيةال  المفوضية
 )وعشرين سبع تحاداإل 

19 2 -16 

 تحاداإل  دول( EPوروبيالبرلمان ال 
 )وعشرين سبع

23 6 -17 

منطقة  (  ECBالبنك المركزي 
 )دولة  12،تضم  EAاليورو 

29 2 -27 

قتصادية الدعم الصافي لموحدة اإل
 ) EA-12    (والنقدية ولميورو 

40 38 -2 

السنكم لمبحر ،الكتاب  قوىأنجع و أازمة اليورو: ىل ستقود الى حوكمة ، : تشينسيا التشيدم،دانييؿ غركسالمصدر
 .46،ص2012،،عماندار فضاءات للنشر والتوزٌع ،االبيض المتكسط

لى إكركبي ،لـ يعد يكثؽ في اإلندماج األ ،د الديف العاـنو نظرا لتزايأيتضح ليا لنا  (4-7) مف الجدكؿ  
كركبي بشكؿ عاـ راجعت بشكؿ كبير، لقد شيد دعـ اإلندماج األكركبية قد تفي المؤسسات األ ف الثقةأ

تراجعا حادا، في حيف تبقى النقطة الكحيدة المضيئة ىي دعـ اليكرك الذم لـ يتراجع بالكاد ألنو اليزاؿ 
 كركبي.أىمية مما كاف عميو في بداية اإلتحاد النقدم األاكثر 

 وروقيمة ال  تراجع :نيالفرع الثا
 بيف التنسيؽ كلكف ، قكية النقدية ركائزه كانت مكتممة، غير لحككمة كفقا 1999 عاـ في اليكرك نطمؽإ    

 ىناؾ كاف حيث ىشة، لتزاماتإ عمى قائما كاف داخميا في تتعايش كانت التي المختمفة المالية السياسات
 المركزم البنؾ عمؿ كدليؿ النقدية لمسياسة كحيد شبو كمعيار التضخـ مف الكقاية عمى مفرط تركيز
 العقكبات الدكؿ بعض يجنب كاف نوأ بحيث لمغاية، كشفافا سمسا القرار صنع نظاـ يكف كلـ كركبي،األ

 اليكرك لمنطقة المالي التنظيـ فتقرإ ذلؾ، لىإ باإلضافة عمييا، المتفؽ المعايير تستكفي ال عندما الكاجبة
، الشامؿ كركبياأل البعد لىا  ك   لتسكية ليةآ أم عمى يتكفر يكف كلـ محددا يكف لـ العالـ في فبدكره الالـز
 1 .السيكلة في مشاكؿ مف تعاني التي المالية كالمؤسسات الدكؿ قادإلن صندكؽ كال زمةاأل

                                                                                                                                                              
1

داس فضاءاخ نهُشش  ، ، الكتاب السنكم لمبحر االبيض المتكسطدول االتحاد االوروبي المتوسطية في مواجية ازمة اليوروفيديريكك شتاينبرغ ، 

 .51،ص2012،،ػًاٌوانتوصٌغ
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زاء مستقبؿ إخيريف بسبب المخاكؼ و مقابؿ الدكالر خالؿ العاميف األدنى مستكل لأىبط اليكرك إلى    
مريكي( قممت المركزم األمريكي )البنؾ حتياطي الفيدرالي األجتماع اإلإمنطقة اليكرك بعد نشر محاضر 

، 2012في  دكالرا 1.2165لى إكانخفض سعر اليكرك  ،قتصادية تحفيزية جديدةإجراءات إمف آماؿ طرح 
 % 0.75الى  % 1كشمؿ التخفيض معدؿ مؤشر الفائدة الرئيسي مف ، 2010دنى سعر لو منذ عاـ أكىك 

 ،لى صفرإ % 0.25يداع مف اإل رك، كما خفض معدؿ الفائدة عمىكىك تخفيض قياسي في منطقة اليك 
 1في لندف بنسبة  100نخفاض، كتراجع مؤشر فايننشاؿ تايمز إكركبية عمى سيـ األسكاؽ األأغمقت أكما 
نخفاض بالنسبة إكركبية الذم عمؽ عمى مؤشر يكركفرست ألسيـ الشركات األ ككذلؾ الحاؿ مع،%

قيمة  تأثرتكما ،% 0.7الفرنسي بنسبة  40، كمؤشر كاؾ % 0.5لماني كانخفض مؤشر داكس األ،ذاتيا
قتصادم في منطقة اليكرك، كىؿ ستتمكف مف التعامؿ مخاكؼ المتعمقة بتكقعات النمك اإلاليكرك بسبب ال

 2.6ذ تراجع مؤشره إكبر الخاسريف أساسية مف كعد قطاع المكارد الطبيعية األ ،زمة المديكنية الراىنةأمع 
 1.كبر مستيمؾ لممعادف في العالـأقتصادم في الصيف التي تعد لمنمك اإلعالف البيانات الفصمية إقبيؿ  %

 :كركاألزمة أي يكضح تدىكر عممة اليكرك خالؿ فالشكؿ التال
50025002

 (Q1 / 1999 = 100بمدا،  19)مجموعة من 

 

 

Source:ANNUAL REPORT2016, European Stability Mechanism, Luxembourg, 30 March 

2017 ,p15 

                                                                                                                                                              
1
http://www.bbc.com/arabic/business/2012/07/120712_euro_fall.shtml,consulté le :01/02/2016. 
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يف ىاتو الفترة ، في حكسعار الصرؼ اليكر أرتفاع إ 2008-2005في الفترةيكضح   الشكؿ     
ىتمامو بسياسة الجكار كالشراكة ل، ك النشاط اإلقتصادم األكركبيتميزت فترة  نتياج ع اإلتحاد ، بإيتكسا 

،مع عدـ ظيكر مؤشرات ثؤثر عمى قميميكنقدية لممحافظة عمى اإلتحاد كزيادة اإلندماج اإلات مالية سياس
 .مستكل الثقة بالعممة المكحدة لدل أعضاء اإلتحاد األكركبي

ىاتو الفترة كانت في ف ،2010تكاصؿ ذلؾ إلى  2009فترة نكفمبرىكر الشديد لعممة اليكرك خالؿ دالتف إ  
في  ،نعكاساتياإكركبي لف يككف بعيدا عف ،فاإلتحاد األ2008قتصادية عالميةإزمة أتشيد البيئة الدكلية 
 جد كطيدة، قتصادية عالمية، كقكة الركابط بينيا كبيف الكاليات المتحدة االمريكيةإحيف يعتبر ثاني قكة 

 .زمةأكؿ المتضرريف مف األكانت 
لكنو  سميةنطاؽ كاسع بالقيمة الفعمية اإلمى ، كاف سعر صرؼ اليكرك مستقرا ع 2015-2011ما الفترةأ   

زمة كركبي بأزمة اليكناف مع تزامف األتحاد األر تأثر اإلكىذا يظي ،عف الفترات السابقة كاف منخفض
أزمة مالية حادة في ىاتو تحاد األكركبي يعاني ف اإلإلى تدىكر اليكرك، ألل  المالية العالمية، مما أد

مع ترقب المستثمريف  2015في جانفي  سعر في تسع سنكات مقابؿ الدكالرسجؿ اليكرك أقؿ  ، كقدالفترة
بيانات التضخـ التي مف المتكقع أف تستحث البنؾ المركزم األكركبي عمى تكسيع نطاؽ إجراءات 

نخفاضا قياسيا إ 2015في جانفي أف سعر اليكرك يتأثر بتراجع أسعار النفط التي سجمت ، كنالحظ التحفيز
 .جديدا

ج مقارنة بالفترة السابقة، اليكرك منخفض لكنو يتحسف بالتدر  فسعر الصرؼ ،2017-2016فترةالك    
فيذا ، "الكاليات المتحدة االمريكية، الصيف ،الياباف"قتصادية إالدكؿ المتقدمة تعاني تكترات  ف أخصكصا 

 خرل.األلى سابؽ عيده لينافس العمالت إ ف يرجعأ ميكركالكضع يعطي فرصة ل
 : معدل البطالة لثالثاالفرع 

 الدكؿ أغمب لدم قتصادمإ نتعاشإ ألم الرئيسية الضعؼ نقطة ىي المزمنة البطالة معدالت تظؿ  
 متكسط كىك ، 2011 عاـ خالؿ المتقدمة الدكؿ لدم  8,6 %نسبة البطالة معدؿ متكسط بمغ إذ المتقدمة،

 يعد ماك 2007عاـ خالؿ%   5,7 نسبة سجؿ كالذم األزمة قبؿ سائدا افك الذم البطالة معدؿ مف أعمي
 تعد إذ الرسمية، البطالة معدالت تعكسو عما المتقدمة الدكؿ مف العديد لدم سكءا ثركأ الحقيقي المكقؼ
 األزمة، بدء منذ مستمرة تناقص حالة في المثاؿ سبيؿ عمي المتحدة الكاليات لدم العمالة ةكمشار  نسب
 عاطميف ظمكا أف بعد كظيفة عف البحث فكرة عف تخمك قد الذيف كظائؼ بدكف العماؿ عدد في تزايد كىناؾ
 نسبة ىناؾ أف ماك ،القائمة العمؿ قكة أعداد ضمف إحتسابيـ عدـ إليل أد الذم ألمرا ، طكيمة لفترات
 كذلؾ العاـ، تجاكزت لفترة كظيفة بدكف ظمكؿ المتحدة الكاليات لدم العاطميف عدد مف%   29 ىإل تصؿ
 2010.1 عاـ خالؿ%  10  بنسبة مقارنة

                                                                                                                                                              
 .6-5ص ص،2013-2012عامي خالل الدولي اإلقتصاد آفاق تقرير االمـ المتحدة، 1
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زمة األثر اإلقتصادم الناجـ عف األرتفاع البطالة في منطقة اليكرك اليكـ ىك نتيجة لكؿ مف إف إ    
كسيككف مف  ،زمة في عدد كبير مف البمدافأكجو جمكد سكؽ العمؿ التي تسبؽ األالعالمية ك  قتصاديةاإل

قتصاد الضعيؼ كالخمؿ في سكؽ العمؿ، كينبغي تقكية اإلأف تركز السياسات عمى المفيد لجميع العامميف 
ستثمار كضع سياسة نقدية داعمة كزيادة اإلحياء النمك بإكلكية القصكل لصانعي السياسات أف تككف األ

عتماد تدابير لمساعدة البنكؾ عمى مكاصمة ا  العاـ في البمداف التي لدييا حيز كاؼ في ميزانياتيا ك 
أيضا المضي قراض، فبدكف نمك قكم، سيككف مف الصعب خفض البطالة بصكرة مممكسة، كمف الميـ اإل

يسر عمى الشركات تعييف مكظفيف، ككفالة المعاممة قدما في اإلصالحات الحاسمة التي تجعؿ مف األ
م يككنكف فيو المتكافئة لجميع العامميف كالسماح لمعامميف  بالحفاظ عمى مياراتيـ كتعزيزىـ في الكقت الذ

 1بدكف عمؿ.
 رجؿ مميكف 25 مف كثرفأ البطالة، رتفاعإ مف ميمة نسبة تحديدا اليكرك كمنطقة كركبياأل تحاداإل شيد   
 17 في شخص مميكف 18 منيـ عضكا، 28 عددىا البالغ كركبياأل تحاداإل في عضاءاأل الدكؿ في مرأها  ك 

 نتيجة بالتدىكر العمؿ سكؽ كضاعأ ستمرتإ حيف، في 2012لسنة تمكز اليكرك منطقة في عضكا دكلة
 اليكرك. منطقة بمداف مف عدد في العمؿ سكؽ صالحاتا  ك  قتصادمإلا النشاط لضعؼ

 :2017-2011رتفاع معدؿ البطالة في الفترة إالجدكؿ المكالي يكضح 
  2017-2011 تزايد معدل البطالة :(4-8)الجدول

جانفي  2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة
2017 

 8.1 8.5 / 12.1 12.2 11.4 10.2 %كركمنطقة األ
 8.1 8.5 / 11.1 11.1 10.5 9.7 %كركبياإلتحاد األ

 المصدر: باالعتماد عمى المراجع التالية
-Directorate-General for Economic and Financial Affairs, EUROPEAN ECONOMY,THE EU S 

NENGHBOURIG ECONOMIES:MANAGING POLICIES IN A CHALLENGING GLOBAL 

ENVIRONMEENT,OCCASIONAL PAPERS 160/OUGUST2013,P52. 

-http://ec.europa.eu,consulté le :01/02/2017. 

 

مرتفعة في  كركبياإلتحاد األ منطقة اليكرك ك نسبة البطالة فيف أ (4-8)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ   
أف الدكؿ األكركبية في ، في حيف  2014سنة % 12.2الى 2011سنة  % 9 ترتفع مف ،2014-2011الفترة
زمة أم بالتخمي سياسة التقشفية في ظؿ األ لىإيعكد لكف تزايد النسبة  صؿ تعاني مف مشكؿ البطالة،األ

زمة أتعاني مف التي عف بعض المناصب العمؿ، لتقميؿ مف النفقات المؤسسات كالشركات األكركبية 
 باألزمة . تأثرت خرل التيأف نستثني الدكؿ األسيكلة كخاصة الدكؿ المثقمة بالديكف ،دكف 

                                                                                                                                                              
 .28،ص2015مارس  ،1،العدد50المجمدمجمة التمكيؿ كالتنمية،صندكؽ النقد الدكلي، ، العاطمون عن العمل في اوروبافرانكميف ديالنك ركزفيمت،  1
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 % 10إلى أقؿ مف تحاد االكركبي كاإلنخفض معدؿ البطالة في منطقة اليكرك إ 2017-2016ما الفترة أ  
األكركبية في صدد ألف الدكؿ ، 2017جانفي في  % 8.1البطالة إلى  نسبة ، فقد كصمت2011منذ عاـ 

مف البطالة ف تخفض جزء ضئيؿ أستطاعت إجراءات مف خالؿ ىاتو اإل ،زمةحمكؿ لمخركج مف األ
 عالية.جد زالت الف ىاتو النسبة المرتفعة في الدكؿ األكركبية أل
 :ككبار السف البطالة لدل الشباب إرتفاع معدؿفي حيف الشكؿ المكالي يكضح 

 2014-2000في الفترة  وروبي بين فئات العمرتزايد نسبة البطالة في اإلتحاد ال مقارنة : (4-3)رقم  الشكل

 

صندكؽ النقد  ، مجمة التمكيؿ كالتنمية،العاطمون عن العمل في اوروبا: فرانكميف ديالنك ركزفيمت، المصدر
 .27،ص2015مارس  ،1،العدد52الدكلي،المجمد

 :كركبينسبة البطالة في اإلتحاد األ فئتيف لتزايديكضح لنا مقارنة بيف  (4-3) الشكؿ
عند  % 20ك لدل الكبار السف، % 10لىإفقد كانت نسبة البطالة عالية تصؿ  2007-2000ففي الفترة  

كركبية تعاني أف الدكؿ األؿ عمى جدا، تدمعدالت البطالة عالية زمة في ىذه الفترة قبؿ األالشباب، 
 العالية لممؤشر البطالة.قتصادية لعدـ تجاكزىا المعدالت إمشاكؿ 

أعمى معدؿ  ،كركبياإلتحاد األمعدالت البطالة في  تزايدالمالحظ  2014 -2008زمة أثناء األما الفترة أ  
، كتبقى نسبة البطالة بيف  2013كائؿ عاـ ألدل كبار السف   %11لدل الشباب ك % 22.2كصمتو 
نيا إزمة، إضافة معدالت البطالة لمخركج مف األادت نظرا لسياسة التقشؼ ز  مرتفعة، كالكبار الشباب

 فقط مف التدابير مف أجؿ خمؽ فرص العمؿ تخص العاطميف عف العمؿ منذ مدة طكيمة %20 خصصت
الدكؿ تركز نفقاتيا عمى برامج األشغاؿ العامة كال ، فىذا رغـ أعدادىـ المرتفعة كركبية،في معظـ الدكؿ األ

 .العمؿ عمى تكظيؼ ىؤالء الناستشجع بما فيو الكفاية أرباب 
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 وروبيالتجارة في اإلتحاد ال عمى   الزمةثر أ: لثالمطمب الثا
إف تطكير التجارة الدكلية  جتماعية،اإل ك قتصاديةاإلالتجارة الدكلية ىي قاطرة ىامة في تحقيؽ التنمية     

كترل العديد مف الدكؿ أف  ،كتكفير فرص العمؿ ستثماراتاإليساىـ في رفع مستكل المعيشة كفي زيادة 
كتمجأ الدكؿ إلى البحث عف  ،مزاكلة التجارة الدكلية ىي كسيمة ىامة لتعزيز التكامؿ مع الدكؿ األخرل

كبصكرة خاصة عمى الصعيد اإلقميمي لتحقيؽ أىداؼ مختمفة مثؿ الكصكؿ إلى  قتصادماإلسبؿ لمتكامؿ 
أجنبية مباشرة  ستثماراتإ ستقطابا  ك ص عمؿ جديدة كبيرة مف ناحية التصدير كتكفير فر  ستيالكيةإأسكاؽ 

 .المستدامة عمى المدل البعيد قتصاديةاإلكاألىـ مف ذلؾ تحقيؽ التنمية 
تحاد األكركبي تتاجر في السمع مع الدكؿ األعضاء األخرل أكثر مف كانت الدكؿ األعضاء في اإل    

 ،د حدث بعض التغيير في السنكات األخيرةالدكؿ األخرل خارج االتحاد األكركبي، عمى الرغـ مف أنو ق
قتصاد العالمي، حيث المنافسة عمى با ال يمكف تناكليا خارج سياؽ اإلإف األزمة االقتصادية في أكرك 
قتصاديكف إقتصادية جديدة، إلى جانب األزمات التي يعاني منيا شركاء إأشدىا بيف دكؿ كبرل كقكل 

ى طرؽ ضطرابات السياسية كاألمنية في مناطؽ مختمفة في العالـ تؤثر عمقتصاديان، كاإلا  ألكركبا، سياسيان ك 
 .ستيرادادية األكركبية في الطاقة عمى اإلعتمستراتيجية، عالكة عمى اإلالتجارة اإل

 تحاد الوروبي في اإل البينية التجارة  عمى الزمة أثرول:الفرع ال 
، تحاد األكركبيع الشركاء داخؿ اإلالدكؿ األعضاء مىناؾ تبايف كبير في قيمة تجارة السمع مف قبؿ     
مميار يكرك( كاف مستكل  927)بمغت 2003مميار يكرك( ك  908 .1) بمغت الصادرات 2002في عاـ ف

الصادرات مف السمع لمدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي مستقرا إلى حد ما، تمييا فترة مف الزيادة 
دكلة عضكا لدييا تجارة سمبية في أرصدة  17ىناؾ ، 2008كالربع الثالث مف عاـ  2004السريعة بيف عاـ 

أم أنيا تستكرد المزيد مف السمع مف حيث القيمة مف الشركاء في االتحاد األكركبي أكثر مف  -السمع 
قتصادات أكبر كأصغر حجما داخؿ إككانت ىناؾ  ،تحاد األكركبيصديرىا إلى دكؿ أعضاء أخرل في اإلت
 2008كمف الربع األخير مف عاـ  ،2003تحاد األكركبي مع التجارة السمبية في أرصدة السمع في عاـ اإل

كاف ىناؾ زمة ،أتحاد االكركبي في تعتبر ىاتو الفترة دخكؿ  اإل  2009إلى في نياية الربع الثاني مف عاـ 
قيمة صادرات السمع في نخفاض، بدأت كفي أعقاب ىذا اإل ،نخفاض حاد في قيمة الصادرات مف السمعإ

، عندما كانت قد عادت إلى المستكل الذم كانت عميو قبؿ 2011رتفاع مرة أخرل حتى بداية عاـ اإل
مت أكبر التجارة كسج  ،كاف المستكل مستقرا نسبيا 2011كمنذ عاـ  ،2008نخفاض في نياية عاـ اإل

 84مميار يكرك( كفرنسا ) 119المتحدة )تحاد األكركبي في أرصدة السمع في المممكة السمعية داخؿ اإل
التجارة بيف الدكؿ ثنتي عشرة التي حققت تكازنا إيجابيا في كمف بيف الدكؿ األعضاء اإل مميار يكرك(

،  مميار يكرك 176كاف أكبرىا بالنسبة ليكلندا بأكثر مف  2013،1تحاد األكركبي في عاـ األعضاء في اإل

                                                                                                                                                              
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods,conulté le :01/01/2017. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods,conulté
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods,conulté
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تحاد ا أعمى مف ذلؾ مف كاردات داخؿ اإلتحاد األكركبي لمسمع دائمككانت قيمة الصادرات البينية كاإل
أم أنيا تستكرد  -دكلة عضكا لدييا تجارة سمبية في أرصدة السمع  16ىناؾ  ،األكركبي مف البضائع

صديرىا إلى دكؿ أعضاء تحاد األكركبي أكثر مف تمف حيث القيمة مف الشركاء في اإل المزيد مف السمع
ثناء االزمة أزمة ك المقارنة بيف الفترة قبؿ األمف خالؿ  ،2009في عاـ  ،األكركبي تحادأخرل في اإل

في الفترتيف فالتجارة سمبيية  عضاءإلى دكؿ األكثر مف صادراتيا أكركبي ستيراد مف شركاء اإلتحاد األفاإل
 (4-9)الجدول .دكلة عضك 16تقريبا في 

دكلة عضكا لدييا تجارة سمبية في أرصدة  16ىناؾ  زمة،تعبر بداية الخركج مف األ 2015 ما سنةأ    
تحاد األكركبي أكثر مف مف حيث القيمة مف الشركاء في اإل أم أنيا تستكرد المزيد مف السمع -السمع 

تجارة الصادرات في السمع داخؿ تراكحت قيمة  ،تحاد األكركبيصديرىا إلى دكؿ أعضاء أخرل في اإلت
تحاد األكركبي اء األخرل في اإلميار يكرك أللمانيا إلى الدكؿ األعضم 500تحاد األكركبي أكثر مف اإل

ككانت ىناؾ تسع دكؿ أعضاء )بمجيكا كالجميكرية التشيكية كفرنسا ، مميار يكرك لقبرص 1إلى أقؿ مف 
سبانيا كالمممكة المتحدة( التي تجاكزت صادر  يطاليا كىكلندا كبكلندا كا  الشركاء اتيا مف السمع إلى كألمانيا كا 

قيمة اإلجمالية مف ال ٪80، كىك ما يمثؿ حكالي 2015مميار يكرك في عاـ  100تحاد األكركبي في اإل
 .1تحاد األكركبي مف السمعلمصادرات داخؿ اإل

، ظمت معظـ زمةأثناء األزمة كعند الخركج مف األزمة ك قبؿ األ خالؿ ىذه الفترة 2015ك 2009ك 2003  
الدكؿ األعضاء إما مستكردة صافية لمسمع )مثؿ فرنسا كالمممكة المتحدة( أك مصدرم السمع الصافية )مثؿ 
ألمانيا ك الجميكرية التشيكية ، ال تزاؿ فرنسا مستكردا صافيا لمسمع مف الدكؿ األعضاء األخرل، إال أف 

كفي الكقت نفسو، ال تزاؿ ألمانيا  ،مميار يكرك 84مميار يكرك إلى  16رتفع مف إالرصيد السمبي لمسمع قد 
كفي  ،مميار يكرك 72مميار يكرك إلى  79نخفض مف إمصدرا صافيا لمسمع كلكف رصيدىا اإليجابي قد 

، أصبحت بعض الدكؿ األعضاء مستكردة صافية لمسمع، مثؿ فنمندا 2015ك  2003الفترة ما بيف عامي 
يكرك في عاـ مميار  8.0إلى  2003مميار يكرك في عاـ  2.7+التي انتقمت ميزانياتيا مف السمع مف 

كعمى النقيض مف ذلؾ، ىناؾ دكؿ أعضاء أخرل تغيرت خالؿ الفترة نفسيا مف ككنيا مستكردة  ،2015
مميار  3.0عمى سبيؿ المثاؿ بكلندا، التي تغير عجزىا التجارم مف  ،صافية لمسمع لصافي مصدرم السمع

 (4-9)الجدول نظرأ .2015مميار يكرك في عاـ  18،4+ئض قدره إلى فا 2003يكرك في عاـ 
تحاد األكركبي في مجاؿ تكازف السمع، عمى غرار ة مف أكبر التجارة السمبية في اإلتمتمؾ فرنسا كاحد      

الدكؿ األعضاء األخرل التي لدييا مكازيف تجارية سمبية أقؿ بكثير، عمى سبيؿ المثاؿ البرتغاؿ 
عمى غرار بمداف مثؿ مف حيث الفائض التجارم  كمف جية أخرل، تحتؿ ألمانيا المرتبة الثانية  ،كالتفيا

ية لمسمع في أف بعض الدكؿ األعضاء مستكردة صاف ،المجر كسمكفاكيا التي لدييا فائض أقؿ بكثير
                                                                                                                                                              

 انًشخغ انغاتك:انًتاذ ػهى:1

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods,consulté le: 01/01/2017. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods,consulté
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods,consulté
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التجارة داخؿ تعطي  ،تحاد األكركبيركبي كالشركاء التجارييف خارج اإلتحاد األك تجارتيا مع شركاء اإل
تحاد األكركبي، ى اإلعم زمةآثار األتحاد األكركبي في ميزاف السمع كتطكرىا مع مركر الكقت بعض اإل

ختالفات في السمع عبر الدكؿ األعضاء بسبب اإلغير أنو مف الصعب مقارنة صافي التجارة في أرصدة 
التي تأثرت الدكؿ المثقمة بالديكف الدكؿ أف ، فنستنج قيمة التجارة بالنسبة لمختمؼ الدكؿ األعضاء

كركبي بتشديد ت التي فرضيا اإلتحاد األالحككمية التزاؿ تعاني منيا، كالدكؿ التي لـ تمتـز باإلجراءا
 قتصادياتيا.اإلصالحات الييكمية كالكمية إل

 2015-2003وروبيإلتحاد ال البينية في ا: التجارة (4-9)رقم الجدول

(EUR Milliard) 
   

  2003 2009 2015 

Belgium 21,752 22,312 44,194 

Bulgaria -1,324 -2,490 -2,132 

Czech Republic 5,141 10,104 20,051 

Denmark 4,140 3,920 -726 

Germany 79,249 73,457 72,452 

Estonia -413 -1,333 -1,966 

Ireland 21,267 21,433 14,132 

Greece -16,857 -19,847 -9,026 

Spain -23,801 -17,109 -4,188 

France -16,197 -63,130 -84,349 

Croatia -5,441 -4,995 -6,741 

Italy -444 -1,912 11,503 

Cyprus -1,900 -3,470 -2,827 

Latvia -1,466 -1,574 -2,809 

Lithuania -917 -165 -3,150 

Luxembourg -563 389 -2,095 

Hungary 5,117 9,286 8,719 

Malta -973 -1,588 -2,361 

Netherlands 82,219 120,833 176,343 

Poland -2,965 344 18,447 

Portugal -10,382 -16,479 -9,894 

Romania -2,610 -6,845 -8,345 

Slovenia -1,107 43 3,057 

Slovakia 1,842 4,770 5,907 

Finland 2,673 -3,303 -7,966 

Sweden -33 -3,595 -13,192 

Red points denote trade deficits and blue points trade surplusses 

    Source :Eurostat statistics-explained, Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends, January 

2017,p1. 
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 كركبي:تحاد األلي الميزاف التجارم لمسمع لدل اإلالشكؿ المكا

 2016-2006وروبي:الميزان التجاري لمسمع في اإلتحاد ال (4-4)رقم الشكل

Source  : European Commission, Directorate-General for Trade, European Union, Trade in 

goods with EFTA European Free Trade Association,16/11/2017,p3. 

-2006في الفترة  يكركبلدل اإلتحاد األ التجارمىناؾ عجز في الميزاف  (4-4) نالحظ مف الشكؿ      
 2011، كلكف في سنة في ىاتو الفترة كركأمميار  13,088-الى مميار اكرك 25,593- نخفض مفإحيث   2010
 أف إدراؾ إلى األزمة أدت،كركأمميار  22,887-إلى تضاعؼ العجز 2012سنة أما مميار اكرك،  895-كصؿ 
 االتحاد في المحمي الطمب كاف عندما ،  صعبةالظركؼ ال في ستقرارإ قكة تككف أف يمكف التجارة

 إلى النامية االقتصادات مف الطمب تكجيو طريؽ عف الرككد ضربة مف التجارة خففت ضعيفا، األكركبي
 مف أكثر ،لألكركبييف لمكظائؼ ىاما مصدرا متزايد نحك عمى أصبحت العالـ بقية إلى المبيعات،فأكركبا
 مف تقريبا كاحدة تدعـ الصادرات أف أم  األكركبي االتحاد خارج صادرات تدعميا التي كظيفة مميكف 30
انخفض مف  فائض ب فقد  تحسف الميزاف التجارم 2016-2013الفترة  أما، 1أكركبا في كظائؼ سبعة كؿ

أجؿ جراءات كالحمكؿ مف اإل، فقد ساعدت في ىاتو الفترة مميار اكرك 6,458مميار اكرك الى 34,518
كلـ يؤثر عمى المكانة ركربي ، ك د األاتحرار التجارة الخارجية بالنسبة لإلستقإزمة في الخركج مف األ

 .كركبيجارية العالمية لإلتحاد األالت
 
 

                                                                                                                                                              
1
European Commission,Towards a More Effective, Transparent and Responsible Trade and Investment Policy, 

European Union, 2015,p8. 
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     الوروبي تحادإل في ا الدوليةالتجارة  عمىالزمة  أثر الفرع الثاني:
نخفاضا حادا في الصادرات كالكاردات عاـ إشيد  ، زمةاأل مرحمة كركبيدخكؿ اإلتحاد األ ثناءأ     

 736٪ عمى مدل أربع سنكات إلى مستكل قياسي بمغ 58.7رتفاع صادراتو بنسبة إشيد في حيف ، 2009
قبؿ أف ترتفع بنسبة  2014٪ في عاـ 1.9نخفضت الصادرات بنسبة إثـ  ، 2013مميار يكرك في عاـ 

٪ في عاـ 2.4مميار يكرك ثـ تراجع مرة أخرل بنسبة  789بمغت  2015٪ كىك ذركة جديدة في عاـ 5.1
كعمى النقيض مف ذلؾ، بمغت الزيادة في  نخفاض قيمة اليكرك،إففي ىاتو السنكات تعكد لتدبذب  ،2016

حيث بمغت  2012٪ عمى مدل ثالث سنكات لتصؿ إلى ذركتيا في عاـ 45.6 ،  2009الكاردات بعد عاـ 
٪( في عاـ 0.3ستقرارىا )بنسبة إقبؿ  2013٪ في عاـ 6.2نخفضت الكاردات بنسبة ا  ك  ،مميار يكرك 799

يا اتي، عندما كاف مستك 2016٪ في عاـ 1.2نخفضت بنسبة إثـ  2015٪ في عاـ 2.2، بزيادة قدرىا 2014
 2012.1أقؿ مف القيمة التي تـ التكصؿ إلييا في عاـ 

نخفضت نسبة التجارة مع شركاء إ،  زمةبعد األ 2015 سنةك زمة قبؿ األ 2003 سنةبيف   مقارنة    
نخفاضا في ىذه النسبة مف أكثر مف إكشيدت أربع دكؿ أعضاء  ،٪63٪ إلى 69تحاد األكركبي  مف اإل
نقطة مئكية( كاليكناف  15نخفاضات في المممكة المتحدة )ما يقرب مف إنقاط مئكية مع أكبر  10
نقاط  10ك  5نخفضت النسبة بيف إكفي إحدل عشر دكلة عضكا  ،)نقطة مئكية تقريبا 13نخفاض إ)ب

 .نقاط مئكية 5نخفضت أقؿ مف إثني عشر دكلة إمئكية، كفي 
مميار يكرك في  3 453تحاد األكركبي في السمع مع بقية العالـ مغت قيمة التجارة الدكلية بيف اإلكقد ب    
نخفاض إ، مع 2015ككاف كؿ مف الكاردات كالصادرات أقؿ بشكؿ طفيؼ مقارنة مع عاـ ،  2016عاـ 

تيجة لذلؾ، ظؿ كن ،مميار يكرك 21مميار يكرك( تقريبا ضعؼ حجـ الكاردات المسجمة  44الصادرات )
مميار  38إلى  2015مميار يكرك في عاـ  60نخفض مف إتحاد األكركبي إيجابيا، لكنو الفائض التجارم لإل

 .2016يكرك في عاـ 
نخفاض السريع كؿ مف الكاردات كالصادرات بعد اإلتحاد األكركبي في السمع في تراجعت تجارة اإلإذف    

 عاـ فينخفضت الكاردات إمع ذلؾ، ك  ،2008ضطرابات المالية في نياية عاـ ، بعد اإل2009في عاـ 
نمت الصادرات في تمؾ  كتكاصمت التراجع ليذ العاـ، رغـ دخكؿ اإلتحاد األكركبي في أزمة مالية 2012
تكاصؿ إلى كائؿ عاـ  2013األكركبي إيجابيا منذ عاـ تحاد جة لذلؾ، كاف الميزاف التجارم لإلكنتي ،الفترة
 2017 سبتمبر في العالـ دكؿ بقية إلى السمع مف  اليكرك منطقة لصادرات األكؿ التقدير في حيف ،2017
 مف الكاردات أما ،(يكرك مميار 177.2) 2016 سبتمبر مع مقارنة ٪5.6 قدرىا بزيادة مميار، يكرك 187.1 ىك
 مميار 152.9) 2016 سبتمبر بشير مقارنة ٪5.1 قدره بارتفاع ، يكرك مميار 160.7 فكانت العالـ بقية
 في العالـ دكؿ بقية مع السمع تجارة في فائض يكرك 26.4 اليكرك منطقة سجمت لذلؾ، كنتيجة(. يكرك

                                                                                                                                                              
 مرجع سبق ذكره،متاح على:1

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods, consulé le : 01/01/2017. 
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 إلى اليكرك منطقة داخؿ التجارة قيمة كارتفعت سبتمبر في يكرك مميار 24.3+  مع مقارنة ،2017 سبتمبر
 إلى جانفي ، 2016 سبتمبر بشير مقارنة٪ 4.9 نسبتو بارتفاع ،2017 سبتمبر في يكرك مميار 157.6
 بزيادة) يكرك بميكف 624،9 العالـ بقية إلى السمع مف اليكرك منطقة صادرات قيمة بمغت ،2017 سبتمبر
 ٪10.4 قدرىا بزيادة) يكرك مميار 454.5 عند كالكاردات( 2016 سبتمبر-جانفي مع مقارنة٪ 7.4 قدرىا
 يكرك مميار 170.4 قدره فائضا اليكرك منطقة سجمت لذلؾ، كنتيجة(. 2016 سبتمبر -جانفي مع مقارنة

 إلى اليكرك منطقة داخؿ التجارة كارتفعت. 2016 سبتمبر إلى جانفي مف الفترة في يكرك مميار 195.1 مع،
 سبتمبر-يناير مع مقارنة ٪7.4 قدرىا بزيادة ، 2017سبتمبر إلى جانفي مف الفترة في يكرك مميار 369.2
 مميار 156.8ب 2017 سبتمبر في السمع مف األكركبي تحاداإل خارج مف صادرات التقدير ككاف ،2016
 153.7 العالـ بقية مف الكاردات كبمغت ،(يكرك مميار 147.4) 2016 سبتمبر مع مقارنة ٪6.3 بزيادة يكرك،
 االتحاد سجؿ لذلؾ، كنتيجة(. يكرك مميار 149.0) 2016 سبتمبر مع مقارنة٪ 3.2 بزيادة ،يكرك مميار

 مقارنة ،2017 سبتمبر في العالـ السمع بقية مع السمع تجارة في يكرك مميار 3،1 قدره فائضا  األكركبي
 مميار 287.8  األكركبي االتحاد داخؿ التجارة كارتفعت ،2016 سبتمبر في يكرك مميار 1.6 قدره عجز مع

 األكركبي تحاداإل مف السمع في الدكلية التجارة،2016 سبتمبر مع مقارنة ٪4.9+  ،2017 سبتمبر في يكرك
المكالي يكضح الشكؿ  كعماؿ التجارية العالمية.أىـ المناطؽ لقياـ األيضؿ اإلتحاد االكركبي مف  1،

 كركبي مف التجارة العامية:حصة تجارة اإلتحاد األ
 2016-2006وروبي من التجارة العالمية:حصة تجار ة السمع اإلتحاد ال (4-5)رقم  الشكل

%

Source:EUROPEAN COMMISSION,Directorate‑General Trade Statistical 

Guide,June 2017،p 21.  
                                                                                                                                                              

1
Eurostat, the statistical office of the European Union.,Euro area international trade in goods surplus €26.4 bn, 

September 2017, p p1-2. 
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عمى في التجارة العالمية اإلتحاد األكركبي تشكؿ النسبة األلسمع في ف تجارة اأيكضح  (4-5) الشكؿ    
نخفضت النسبة إتمييا الكاليات المتحدة االمريكية ثـ الصيف ثـ الياباف،في حيف  2016-2006في الفترة 

زمة فيك بقي يحافظ عمى أف مكانة اإلتحاد االكركبي لـ تتأثر باأل،كالكاضح %15.1الى % 17.5مف 
 .2016-2010نخفاض التجارة في الفترةالتجارية في العالـ،رغـ اإلكلى المكانة األ

نفتاح التجارم يعني أف االتحاد األكركبي ىك أكبر العب عمى الساحة التجارية العالمية كال يزاؿ إإف   
كقد حقؽ االتحاد األكركبي مكقفا قكيا مف خالؿ العمؿ دكؿ العالـ،  منطقة جيدة لمقياـ بأعماؿ تجارية مع

تحاد األكركبي كضع رئيسي إل،ستراتيجية تجارية منفصمةإكاحد عمى الساحة العالمية، بدال مف  بكتمة
أصبح   ،أصبحت أكركبا مندمجة بشكؿ كبير في األسكاؽ العالمية،عندما يتعمؽ األمر بالتجارة العالمية

ألكركبية مف كؿ حجـ مف األسيؿ إنتاج كشراء كبيع السمع في جميع أنحاء العالـ مما يعطي الشركات ا
  .القدرة عمى التجارة خارج أكركبا

 التجارة العالمية: مفتحاد االكركبي مكالي يكضح حصة تجارة الخدمات اإلالشكؿ ال
 2016-2006من التجارة العالمية اإلتحاد الوروبي: حصة تجارة الخدمات (4-6)رقم  الشكل

%     

 

 

Source:EUROPEAN COMMISSION,Directorate‑General Trade Statistical 

Guide,June 2017،p23. 

سبة نكلى في تجارة الخدمات بالأف اإلتحاد األكركبي يحتؿ المكانة األيكضح  (4-6) الشكؿ    
مقارنة بالكاليات المتحدة االمريكية كالصيف  2016-2006خالؿ الفترة لمتجارة العالمية

،كىذا لـ  2010زمة منذ لتعرضو أل يرجع ذلؾ،%22.6لى إ %28.8نخفضت النسبة مف إكالياباف،
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تحاد األكركبي أكبر كتمة تجارية في كيعتبر اإل كركبي،تحاد األالتجارة لدل اإليؤثر عمى قكة 
 .أكبر تاجر في العالـ مف السمع كالخدماتك  ،العالـ

 كركبي:جارم  في التجارة الدكلية لدل اإلتحاد األالشكؿ المكالي يكضح تطكر الميزاف التك 

 2017-2007 جارة انذونٍتتانفً روبً واإلتحاد األ ساٌ انتجاري نهسهع ٍ:انً)7-(4رقى  انشكم

 

Source:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151969.pdf,consulté 
le: 01/10/2017. 

عجز تعاني مف   2011لىإ 2007الفترةفي  اإلتحاد األكركبي كمنطقة اليكرك فأيكضح )7-(4 الشكؿ     
إنعكاسات األزمة إلى يعكد سببو  ذا التراجعكركبي،فيف التجارم في التجارة الدكلية لإلتحاد األميزافي 
تمثمت في إنخفاض معدؿ التبادؿ ،  كركبية عمى التجارة العالمية كخاصة اإلتحاد األقتصادية العالمياإل

المالحظ عجز تجارم لدل   2013لى بداية إ 2012مف  الفترة أما،التجارم مف الصادرات كالكاردات
 ىناؾ ، 2017لى غاية سبتمبر إ 2013فائض خالؿ الفترة  لكنو حقؽ ،كركبي كمنطقة اليكركاإلتحاد األ

أف التجارة الدكلية حققت فائض ال إكركبية اإلقتصادية األ زمةإنخفاض الفائض، فرغـ األ تدبدب فترات
 . دكؿ العالـ منطقة جيدة لمقياـ بأعماؿ تجارية معكركبي يتمتع بألف اإلتحاد األ
 وروبيتحاد ال في اإل  ستثماراإل عمى الزمة أثر :الفرع الثالث

سياسة التقشؼ،  مأ "المالية العامة القكية كغير المتكازنةالسياسة بسبب  ضعيفاستثمار العاـ اإلف إ   
ستثمار في اإلف ،بشكؿ كبير عمى اإلنفاؽ الرأسمالي ثرتأ، كالتي لخإنقاذ، زيادة الضرائب...حـز اإل

كركبية يكف الدكؿ األكد ، المستكيات المرتفعة لتدىكر ديكف الشركات قويتعضعيؼ األعماؿ التجارية 
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لنظـ المصرفية الكطنية، كالتقدـ الضئيؿ في تكامؿ أسكاؽ السمع في ا ضعؼ ك، كضعؼ مكارناتيا
 .تحاددكؿ اإل نظمةأ بيف نس التنظيـستمرار عدـ التجاإبعد األزمة، ال سيما مف خالؿ  كالخدمات

ألكركبي صالحية حصرية تحاد اكتسب اإلإ، 2009كبعد دخكؿ معاىدة لشبكنة حيز النفاذ في ديسمبر   
الماضية، كخالؿ السنكات  ،ستثمار األجنبي المباشر كجزء مف السياسة التجارية المشتركةفي مجاؿ اإل

ستثمارية لكثير إستثمار ثنائية تقدـ حماية إتفاقية إ 1400تحاد األكركبي عمى أكثر مف تفاكضت دكؿ اإل
لضماف أف  ،ستثماركركبية إصالح كيفية عمؿ حماية اإلكتريد المفكضية األ، مف المستثمريف األكركبييف

تحاد بي مع حماية المصالح األساسية لإلتحاد األكرك جنبي المباشر مصدرا لمنمك في اإلستثمار األيظؿ اإل
في العالـ، كيقاس  ةستثمار األجنبي المباشر كمقصدكد لإلتحاد األكركبي ىك أكبر مز كاإل ،األكركبي

 األكركبي قتصاداإل تربط التي التحتية البنية مف أساسي جزء ىكاإلستثمار  ك ،1باألسيـ كالتدفقات
 ستثمار،اإل تعزيز إلى تيدؼ" ألكركبا ستثماراإل خطة األكركبي تحاداإل، فقد قاـ العالمية القيمة بسالسؿ

 في الرئيسية المتطمبات أحد كيتمثؿ ،األزمة قبؿ ما مستكيات عمى٪ 15 بنسبة نخفضإ 2014 عاـ في
 ،العممية ىذه في رئيسيا دكرا الدكلية لمشركاء ،ذكاء أكثر بشكؿ كالقائمة الجديدة المالية المكارد ستخداـإ

 كأىداؼ ذلؾ مع تمشيا ذلؾ، تدعـ أف المباشر األجنبي ستثماراإل بشأف األكركبي تحاداإل لسياسة كينبغي
 2020.2 كأكلكياتيا أكركبا

 3:تحاد األكركبي إلىستثمارية لإلكتيدؼ السياسة اإل

 ؛تحاد األكركبيفتح األسكاؽ الخارجية لشركات اإل 
 ؛األكركبي ضد الخارجتحاد ماف عدـ التمييز ضد شركات اإلض 
 ؛لدييا بيئة عمؿ يمكف التنبؤ بيا كشفافة 
 ؛تحاد األكركبيغستثمارات الدكلية في الجذب اإل 
 ؛ستثمار الدكلية كاضحة كمتسقةجعؿ قكاعد اإل 
  ؛تحاد األكركبي كالشركات في الخارجستثمارات مكاطني اإلإحماية 
 ،؛ستثمار الدكليكالمكظفيف الرئيسييف الالزمة لإل ضماف حرية حركة المدفكعات كرأس الماؿ 
 تحاد األكركبي تحافظ تماما عمى حؽ الكطف كالبمداف المضيفة في ستثمار في اإلكما أف سياسة اإل

 ؛قتصاداتيا مف أجؿ الصالح العاـإتنظيـ 

                                                                                                                                                              
1http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment ,consulté le:01/01/2017. 
2
 European Commission,Towards a More Effective Transparent and Responsible Trade and Investment 

Policy, European Union, 2015,p9.  
 :انًشخغ عثك ركشِ،يتاذ ػهى3

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment,consulté le:01/01/2017. 
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 ذلؾ: كركبيضعؼ اإلستثمار العاـ في اإلتحاد األكالشكؿ المكالي يكضح 

 2016-2007روبيو تحاد ال :اإلستثمار في اإل (4-8) رقمالشكل 

 100=  2007 الرابع الربع المؤشر الحقيقي، الثابت الرأسمالي التككيف إجمالي

 

Source :OECD ECONOMIC SURVEYS, EUROPEAN UNION , OECD, June 2016, 2016,p16 

لكف في الفترة  مستكياتو،عمى أثمار تسبمغت معدؿ اإل 2007في الفترة نالحظ (4-8) مف الشكؿ     
 2016-2011الفترة  ماأنخفاض عند بريطانيا  ،إقصى أ بمغ ،2007نخفض دكف مستكيات إ2008-2010

-2011تدبدب البطيء بيف الفترةرغـ النمك ال 2007ستثمار دكف مستكيات إنخفاض اإلتميزت باألغمب 
 ألنيالمانيا أىناؾ نمك بالنسبة  2016-2014ما بيف الفترة ،أيطاليا إالتراجع الشديد لدل فظير  2013

كالخركج مف مرحمة  إعتمادىا عمى التصدير ف نمكىا اإلقتصادميترة مف تحسستطاعت في ىاتو الفإ
 زمة منطقة اليكرك.أثار آيطاليا مازالت تعاني مف ا  ما فرنسا كبريطانيا ك أزمة، األ
كثر تضررا ألاسيما في البمداف  ال، االكركبي تحادفي اإل 2007دكف مستكيات عاـ  ستثمار بعيداال يزاؿ اإل  

 : األكركبي تحاداإل عف الصادرة 2016 لعاـ ، المالية كالتحديات ،زمةمف األ
 جماعية حمكؿ كتنفيذ لتطكير األكركبي مؤسسات تحاداإل تسخير إلى األعضاء الحككمات تحتاج  -

 ؛كتعاكنية
 التفاكت يزاؿ كال ،ضعيفا يزاؿ ال العاـ ستثماراإل كلكف تدريجيا، يتعافى األكركبي تحاداإل قتصادإ -

 ؛كبير قمؽ مصدر كالرفاه قتصادماإل األداء في الكاسع
 تقاسـ أساس عمى جماعي، بشكؿ معو التعامؿ يجب مباشرا تحديا الالجئيف أزمة تشكؿ   -

 ؛األعباء
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 السنكات في رفاه األكركبييف مستكل لرفع قدما لممضي كسيمة أفضؿ ىك الكاحدة السكؽ إكماؿ -
 ؛المقبمة

 :2015-2005كالجدكؿ المكالي تطكر التدفقات المالية إلى اإلتحاد األكركبي 
 يورو( بميون) 2015-2007تحادإلى اإل المباشر  الجنبي ستثماراإل تدفقات :(4-10)رقم  الجدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة
تحاد اإل 
 روبيو ال 

129.7  
 

231.2  
 

432.1  
 

182.2  
 

274.6  
 

224.5  
 

424.7  
 

309.8  
 

506.8  
 

98.7  
 

466.5  
 

  13.5 فرنسا
 

16.1  
 

15.1  
 

12.8  
 

8.4  
 

3.8  
 

5.5  
 

5.6  
 

12.8  
 

− 4.4  
 

25.9  
 

  4.7 لمانياأ
 

24.3  
 

12.3  
 

− 1.2  
 

3.0  
 

17.3  
 

18.7  
 

16.9  
 

13.9  
 

9.2  
 

0.3  
 

  1.9 يطالياإ
 

2.9  
 

1.5  
 

7.4  
 

0.4  
 

7.5  
 

2.3  
 

9.0  
 

6.3  
 

2.7  
 

3.5  
 

  37.7 بريطانيا
 

54.5  
 

78.6  
 

31.1  
 

26.1  
 

45.1  
 

 

12.9  
 

22.2  
 

/ 
27.9  
 

/ 
 

 Source:EUROPEAN COMMISSION,Directorate‑General Trade Statistical 

Guide,June 2017،p28. 

 
كركبي،كبعض الدكؿ الرئيسية في إلى اإلتحاد األجنبي يكضح التدفقات اإلستثمار األ  (4-10)الجدكؿ   

إرتفاع في التدفقات ،ىناؾ 2013-2009زمة في الفترة أف ىناؾ أفالمالحظ رغـ ،2015-2005الفترة 
-2009كرك،كفي الفترةأبميكف   432.1لىإكرك أبميكف  129.7،مف2007-2005جنبي في الفترةاإلستثمار األ

،رغـ زمة داخمية ،رغـ ىاتو الفترة تميزت بدخكلو بأكركأبميكف  506.8لىإكرك ابميكف  274.6 مف،2013
إجراءات كسياسات لحماية لى إكركبي تكجو ذلؾ تضاعفت التدفقات اإلستثمار األجنبي،فإلتحاد األ

أف  الإجانب، مريف األإستقطاب المستثمنيا معاىدة لشبكنة بذلؾ لـ يفقد مكانتو العالمية في  ،ثمارتساإل
 سنةأما قتصادية العالمية ، األزمة اإل سببوكرك أبميكف  182.2كصؿ  2008نخفاض الذم لكحظ سنة اإل

كقد  كركأبميكف  466.5كصؿ 2015خرل سنة أرتفاع مرة اإلكعاكد  ،كركأبميكف  98.7لى إكصؿ  2014
مدكؿ الرئيسية لإلتحاد أما بالنسبة ل،تميزت ىاتو المرحمة بإنخفاض أسعار الصرؼ في منطقة اليكرك

أكبر دكلة في إستقطاب تدفقات  تمثؿبريطانيا فجنبي مختمفة إستقطاب اإلستثمار األكركبي فدرجة األ
 قتصادية الدكلية.ألمانيا،ىي كذلؾ تأثرت بالمتغيرات اإلضعؼ أما األيطاليا إتمييا فرنسا ثـ جنبية،األ
تحاد األكركبي ٪ مف الثركة التي ينتجيا اإل36لي حكا تحاد األكركبيفي اإل ستثمارات الدكليةاإل تمثؿك   

جيا لتعزيز كتكفير رأس الماؿ كالتكنكلك ، تحاد األكركبيمميكف كظيفة في اإل 7.6عـ مباشرة تد، ك سنكيا
 1.بتكار كالمنافسةالبحكث األكركبية كاإل

                                                                                                                                                              
1http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment ,consulté le :01/01/2017. 
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 الخارج: لىإكركبي سثمار اإلتحاد األفقات اإلدالمكالي يكضح ت الجدكؿأما 
 :2015-2005لى الخارج إبي ك كر كر التدفقات اإلسثمار اإلتحاد األكالجدكؿ المكالي يكضح تط

 يورو( بميون)2015-2005وروبيال  تحادمن اإل  الخارجة المباشر الجنبي ستثماراإل تدفقات :(4-11)رقم  الجدول
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

االتحاد 
 االروبي

239.9 
 

317.7 
 

564.2 
 

379.0 
 

329.7 
 

303.4 
 

470.1 
 

317.4 
 

546.8 
 

58.3 
 

537.2 
 

 27.3 فرنسا
 

41.5 
 

26.9 
 

42.4 
 

17.3 
 

19.8 
 

25.7 
 

13.3 
 

− 1.2 
 

13.6 
 

8.0 
 

 17.2 المانيا
 

36.0 
 

46.8 
 

4.1 
 

13.3 
 

36.0 
 

22.7 
10.9 
 

36.2 
 

26.0 
 

31.4 
 

 6.1 ايطاليا
 

15.0 
 

0.3 
 

14.9 
 

4.4 
 

17.0 
 

14.9 
 

23.1 
 

3.0 
 

9.9 
 

14.3 
 

بريطان
 يا

45.5 
 

62.9 
 

130.5 
 

65.3 
 

36.1 
 

18.3 
 

51.7 
 

43.8 
 

/ / -59.5 
 

 Source:EUROPEAN COMMISSION,Directorate‑General Trade Statistical 

Guide,June 2017،p 29.  

 إرتفاع ،2015-2005في الفترةف لى الخارج،إركبي األثمار اإلتحاد ستيكضح تدفقات اإل(4-11) الجدكؿ   
إنخفض  و،لكن2007-2005بميكف يكرك في الفترة 564.2لىإبميكف يكرك  239.9مف اإلستثمار األجنبي

،فاألزمة اإلقتصادية العالمية أثرت عمى التدفقات 2010-2008في الفترة 303.4بميكف يكرك إلى 379.0مف
،فرغـ األزمة التي تعاني منيا الدكؿ 2015-2011خالؿ ىاتو الفترة،لكف عاكد اإلرتفاع في الفترة  الخارجة

، ىا عمى المستكل الدكؿ مختمفةر ثأفقد تضاعفت،لكف ت، ذلؾ بلـ تتأثر  تحاداإلالتدفقات إال أف األكركبية 
ما أبميكف يكرك، 8فرنسا ،كتمييا 2015بميكف يكرك سنة  59.5-لى إثرت بريطانيا كثيرا ككصمت فقد تأ

 بريطانيا كفرنسا. بقدر يسييما لدالتدفقات ل إنخفضتيطاليا، إلمانيا ك أ

٪ مف الثركة التي ينتجيا االتحاد األكركبي 46حكالي   تحاد األكركبي في الخارجستثمارات اإلإتمثؿ ك    
األكركبية لتحسيف إنتاجيا، يسمح لمشركات ، ك مميكف كظيفة في الخارج 14.4تدعـ مباشرة ، ك سنكيا

تستخدـ األعماؿ في حيف  1،لمكصكؿ إلى المكاد الخاـ كالمككنات، كتقديـ خدمة أفضؿ لألسكاؽ الخارجية
التجارية التجارة الدكلية كاالستثمار مف أجؿ الحصكؿ عمى المكاد الخاـ كالمككنات، كتحديد بعض مراحؿ 

ىذا ىك السبب في أف العديد مف ،ة أك تكفر المياراتاإلنتاج في أكثر المكاقع كفرة مف حيث التكمف
 تبقيتحاد األكركبي أف العديد مف شركات اإل ،الشركات غير األكركبية تستثمر في دكؿ االتحاد األكركبي 

كتعرؼ  ،ستثمار في الخارج أك مصادر المدخالت مف الخارجفي األسكاؽ العالمية مف خالؿ اإل تنافسية

                                                                                                                                                              
 انًشخغ انغاتك،يتاذ ػهى: 1

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment ,consulté le :01/01/2017. 
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ستثمارات ركبي المرتبة األكلى في كؿ مف اإلتحاد األك كيحتؿ اإل ،العالمية القيمةىذه الظاىرة بسالسؿ 
 الدكلية الكاردة كالصادرة

  السياسة النقدية وقدرة االئتمان المصرفي أثر الزمة عمى:رابعالمطمب ال
ضركرة أال تتجاكز نسبة إجمالي الديف العػاـ إلػى الناتج المحمي  1992كدت معاىدة ماستريخت عاـ أ     

سػتقرار المػالي كييدؼ ىذا المعيار إلى كأحد شركط تحقيؽ اإل % 60اإلجمالي باألسعار الثابتة نسبة 
ار ستقر ال ييدد اإلكأف ىذا الديف  ،بدكؿ منطقة اليكرك  العاـ تأكيد القدرة المالية لمدكلة عمػى سػداد الػديف

ستقاللية إالمالي أك النقدم ، خاصة كأف اليكرك في جانب منػو يعني تخمي الدكلة العضك عف جانب مف 
قراراتيا النقدية كالمالية، كقد أضػيؼ ليػذا المعيار "مصطمح األسعار الثابتة" حتى ال تبتمع ارتفاعات 

اـ، كحتى ال تمتيـ مكجات التضخـ أم تحقيقو كتكفيره لسداد الديف الع األسعار كالتضخـ ما يمكػف لمدكلػة 
مات الكطنية لمػدكؿ كلية إدارة الديف العاـ ممقاة عمى عاتؽ الحكك ؤ كقد ظمت مس ،مكاسب تحققيا الدكؿ

عاـ مػف دكلػة إلػى كلكف، تختمؼ الجية المنكط بيا إدارة الديف ال ،تحاد النقدم األكركبياألعػضاء باإل
تحاد أزمة داخمية في اإللى إخير أدل في األالشركط لـ تأخذ حدكىا ،ف ىاتو أال إ1،تحادأخرل داخؿ اإل

 خرل .ألى دكؿ إثراىا أكركبية خمفت أ
طع رتفاع العجز في الديف العاـ، لـ تستإلى إزمة في منطقة اليكرك في حيف يرجع السبب الرئيسي لأل  

لى قصكر في السياسة النقدية إدل أزمة في ىاتو المنطقة، مما ألى إدل ىاتو الدكؿ تغطية ىذا العجز فأ
 ؽ بيف السياسة المالية كالنقدية.يسقتصادم، مما يظير عدـ تنمشكؿ اإلمحاكلة تجنب ىذا ال

 السياسة النقديةعمى الزمة أثر الفرع االول: 
 25بعد تخفيض    % 0.25عادة التمكيؿ عند إكركبي عمى سعر فائدة المصرؼ المركزم األ حافظ   

 نخفاض الحاد في معدؿ التضخـ في منطقة اليكرك، كنحف نرلإستجابة إل 2013ساس في نكفمبر أنقطة 
قتصادم المحدكد سكؼ يجبراف المصرؼ المركزم عمى مكاصمة معدؿ التضخـ المنخفض كالنشاط اإل

صكليا أنخفاضا في حجـ إكركبي انية العمكمية لممصرؼ المركزم االفقد شيدت الميز  ، سياستو المتساىمة
جؿ المقدمة مف إعادة التمكيؿ طكيمة األبعد السداد الجزئي لقركض  2002كلى منذ العاـ أللممرة ا

 المصارؼ، كبالتالي تـ خفض فائض السيكلة في النظاـ.
التقدـ  عمى الرغـ مف ،كيتطمب بناء مستقبؿ أفضؿ اتخاذ إجراءات جماعية أقكل عمى عدة جبيات    

كتكامؿ سكؽ رأس الماؿ،  السياسة النقديةنتقاؿ إالمصرفي غير كامؿ، مما يعيؽ  نظاـالمحرز ، ال يزاؿ ال
الحككمات الكطنية كالمصارؼ الكطنية تشكؿ نقاط ف ، عتماد المتبادؿاإل عرقمةكما يترتب عمى ذلؾ 
 ضعؼ أثناء األزمة.

 : 2013-1999كركبي في الفترة أصكؿ المصرؼ المركزم األالشكؿ المكالي يكضح تطكر 
                                                                                                                                                              

1
Mona Kamal, The Experience of the European Monetary Union in the Coordination of Monetary and 

Fiscal Policies, Queen Mary, University of London, December 2010,p15. 
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 2013-1999وروبيأصول المصرف المركزي ال : (4-9)رقم الشكل
 

 

، 2014 يناير السعودية، العربية ،المممكة2014 لمعام المستقبمية التوقعات-االسواق رؤية المالية، الخبير المصدر:
 .25ص
نمك األصكؿ المصرؼ المركزم تميزت ب  2007- 1999الفترةبيف ف أنالحظ  (4-9) مف الشكؿ  
اإلزدىار اإلقتصادم األكركبي، لى إكيعكد ىذا مميار اكرك،  1.900حكالي  لىإ تصمحيث ك  كركبي،األ

 باألزمةفياتو الفترة ترتبط  2012-2008ما الفترةأ، كترابطيما مع بعض سكاؽ النقدية كالماليةمع نشاط األ
،لتبني صكؿ البنؾ المركزمأي ،لكف المالحظ تنامركبي ك آثارىا عمى دكؿ اإلتحاد األالعالمية  ك  قتصاديةاإل

 ككذا، سعارىا العاليةأستفادة مف أسعار الفائدة لديو إليداع البنكؾ األخرل لديو لإلالبنؾ المركزم رفع 
آثار نقاذ لمدكؿ المثقمة بالديكف لخركجيا مف إجراءات سياسة التقشؼ ك حـز اإلكركبي تبنى اإلتحاد األ

لى منطقة إلتصؿ  2013لىإزمة آثار األ، لكف تكاصمت مميار يكرك 3.100لى حكاليإحيث كصمت  زمةاأل
تكسع مع مميار اكرك،  2.300لى حكالي إصكؿ ددة كياف الكحدة األكركبية حيث كصمت األاليكرك مي

مميار يكرك شيريا بعد  80البنؾ المركزم في برنامج التيسير الكمي عف طريؽ شراء السندات ليصؿ إلى 
% ليتقاضى المزيد مف  0.4-% إلى  0.3-كما خفض البنؾ سعر اإليداع مف  ،مميار يكرك 60أف كاف 

لشراء السندات الحككمية لمدكؿ كركبي ؾ المركزم األعتمدىا البنإالتي  ،البنكؾ مقابؿ إيداع أمكاليا لديو
 خرل كالمؤسسات المالية.كحة في البنكؾ المركزية لمدكؿ األكركبية المطر األ

 المصرفي قدرة االئتمان عمىالزمة الثر  الثاني:الفرع 
قاـ بيا المصرؼ  التي ستقصائيةإفادت دراسة أحيث ستقرار المالي في منطقة اليكرك ،يتمركز عدـ اإل    
كؿ مف عاـ معايير ائتماف صارمة في النصؼ األف التسميفات المصرفية عف م األكركبي بشأالمركز 
التمكيؿ العالية كقياـ المصارؼ بإدخار نتيجة تكاليؼ  عمى السكاء، سر المعيشيةلممنشآت كاأل 2012

ماف ظيرت تراجعا مستمرا في الطمب عمى االئتأخرل أحتياطي، كدراسة رؤكس األمكاؿ بغية تحسيف اإل
أف لى إيضا أكركبي كتشير بيانات المصرؼ المركزم األ ستثمار،أجؿ اإلالسيما مف  ت،مف جانب المنشآ
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قتصاديات الضعيفة في منطقة اليكرك كتكاجو بصكرة ممحكظة معدالت فائدة اجدة في اإلالشركات المتك 
 1ساسية.اض مقارنة بمعدالت الفكائد في اإلقتصادات األقتر أعمى عمى اإل

 كركبياأل المحيط دكؿ في خصاأل كعمى اليكرك منطقة في سائدة الصعبة االئتماف كضاعأ التزاؿ   
 النمك في قتصادماإل نتعاشاإل ستدامةإل الضركرية ستثماراتاإل عاقةإ لىإ السيكلة شح كيؤدم الجنكبية،
 .السداد عدـ مف المخاكؼ ظؿ في الشركات قراضإ في مترددة المصارؼ كالتزاؿ ،كالعمالة

 : 2013-2003الشكؿ المكالي يكضح نمك المعدؿ االقراض المصرؼ االكركبي في الفترة 
 2013-2003النمو السنوي لإلقراض المصرفي لمنطقة اليورو: معدل (4-10)رقم الشكل

 

،المممكة العربية السعكدية، يناير 2014التوقعات المستقبمية لمعام -رؤية االسواقالخبير المالية، المصدر: 
 .26،ص2014

 

قراض المصرفي معدؿ اإلفييا تزايد   2006-2003الفترة بيف في فأ(4-10)نالحظ مف خالؿ الشكؿ     
سر ك القركض منح القركض الأل نمكبفياتو المرحمة تميزت  % 11لمنطقة اليكرك حيث كصؿ حكالي

 ف البنكؾ  الأيعني  ليكركاسعار الصرؼ أرتفاع إقتصادم في ىاتو المرحمة ككذا يعكد نمك اإل، الشركات
سر قراض لدل األمعدؿ اإلفييا تراجع  2009-2007فترةما أ ،تنامي الكدائع لدييامع تعاني نقص السيكلة 
كركبي، مما ىاتو الفترة مرتبطة بأثار األزمة اإلقتصادية العالمية عمى اإلتحاد األ،%0كالشركات كصؿ 

ف فيي مرحمة الديك  2013-2010في حيف الفترة  أثر عمى البنكؾ األكركبية كمستكل السيكلة لدييا،
كعمى  كركبيأثرت عمى اإلتحاد األمنطقة اليكرك  بأزمةسببت تكركبية السيادية المثقمة لدل الدكؿ األ

، كركبية ثرت عمى مستكل اإلقراض في البنكؾ األأقتصادية إمشاكؿ  مع ظيكر نخفاض عممة اليكركإ
نخفض إلكف دكف المستكل المطمكب، كسرعاف ما  2011-2010نمك البطيء بيفبىاتو الفترة حيث تميزت 

 .2013لسنة  %-7دكف الصفر كصؿ

                                                                                                                                                              
 .3،ص2012َوفًثش 6-1،خٍُف،316االداسج،انذوسج يدهظ انذونً، انؼًم يكتةانالئك  انؼًم وتشَايح انؼانًٍح االلتظادٌح االفاق 1
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 نتقاؿإ المصرفي ، مما يعيؽ التكامؿ نقصك  قراض السنكم ،لمالحظ  التناقص الكاضح لمعدؿ اإلا  
الحككمات ف ،عتماد المتبادؿاإلتأثر كتكامؿ سكؽ رأس الماؿ، كما يترتب عمى ذلؾ  السياسة النقدية

 الكطنية كالمصارؼ الكطنية تشكؿ نقاط ضعؼ أثناء األزمة.
 معدل التضخمعمى  الزمة أثرالفرع الثالث: 

 خاصة كبصفة عديدة، عكامؿ بسبب 2011 عاـ خالؿ الدكليل المستك  ىعم التضخـ معدالت تزايدت    
 نتيجةكك  كالطاقة، الغذاء أسعار رفع إلي أدت التي العرض جانب لصدمات العكسية ل ثار نتيجةك

 عكدة ساىمت ماك،الدخؿ معدالت إرتفاع عف الناتجة الكبيرة النامية الدكؿ للد القكية الطمب لمعدالت
   .التضخمية الضغكط تصاعد في المتقدمة اإلقتصادات للد التضخمية المالية السياسات

خد معدؿ التضخـ في منطقة اليكرك بالمؤشر المكحد ألسعار المستيمكيف بالتراجع عمى مستكيات مقمقة أ
في  % 0.9ف يرتفع الى أقبؿ  2013كتكبر أفي  % 0.7ربع سنكات عند أدنى مستكل لو في ألى إليصؿ 
قتصاد ا بسبب مدل المجاؿ الذم يفسحو اإلف يبقى التضخـ محدكدأكنتكقع في المستقبؿ  ، 2013نكفمبر 

نخفاض الضغكط عمى األرتفاع معدؿ البطالة ك ا  ك  لى إف تؤدم مخاطر التضخـ المرتفع أجكر، كيمكف ا 
رتفاع في مديكنيتيا المرتفعة لمحيمكلة دكف المزيد مف اإلالدكؿ قتصادات ىذه إذكلة في قة الجيكد المبعاإ

 جمالي.ية مف الناتج المحمي اإلكنسبة مئك 
 :2017-2007الشكؿ المكالي يكضح تطكر معدؿ التضخـ خالؿ الفترة 

 2017-2007الوروبي تحادواإل  اليورو منطقة في)٪(  السنوي : التضخم (4-11)رقم  الشكل
 

 

Source : Eurostat ,newsrelease euroindicators,annual inflation up to 2.0 % in the euro area up to 1.9% in 

the eu,45/2017-16 march2017,p1.       

-2007في الفترة  كصؿ كركالتضخـ السنكم بالنسبة منطقة األ معدؿ فأيكضح (4-11)رقم مف الشكؿ  
سكاؽ المالية سببت فترة كراؽ المالية في األتداكؿ األيعكد لمرحمة تكسع  ،% 4قصى حد لو ألى إ 2009
أثر األزمة لى إيعكد  2010كائؿ سنة أفي  % 0.2-نخفض إلى إ،لكنو مكاؿـ رؤكس األخكتض إزدىار
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ففي ىاتو   % 1.5ك إلى % 2.7إنخفض مف  2014-2011الفترة  ،في حيف2008قتصادية العالمية اإل
البنؾ المركزم يستخدـ سياسة إنكماشية لذلؾ إنخفض كركبية تعاني أزمة إقتصادية كبذلؾ الفترة الدكؿ األ
 اليكرك منطقة في٪ 2.0 إلى كصؿ السنكم التضخـذف إ ، 2016ديسمبر  % 1.2كصؿك معدؿ التضخـ 

 كاف 2016 فيفرم فيما أ ،2017جانفي في٪ 1.8 مف رتفاعاإ ،2017 فيفرم في ، كركبيكاإلتحاد األ
 بعاـ ذلؾ كقبؿ ،2017جانفي في٪ 1.7 مف رتفاعاإ ، تحاد االكركبيفي المنطقة  اليكرك كاإل ٪0.2-معدؿ
ال  كركبيكاإلتحاد األ معدؿ التضخـ في منطقة اليكركف أكمنو  ،2016 فيفرم في .٪0.1- تونسب كانت

البنؾ سياسة أف يكاصؿ يزاؿ في مستكل دكف اليدؼ الذم حدده البنؾ المركزم األكركبي؛ ما يعني 
بقاء أسعار الفائدة منخفضةالتحفيز اإل  زمة.لمخركج مف األ قتصادم كا 

قتصادم يتسبب في إحجاـ األفراد إنخفاض معدؿ التضخـ يعزز القمؽ مف حدكث كساد إلكف ك    
نخفاض األسعار، كىك ما مف شأنو أف يؤدم إ نتظارا لمزيد مفإستثمارات سمع كاإلكالشركات عف شراء ال

 .قتصادم في أكركبانتعاش اإلاإلإلى كبح 
 وتداعياتيا العالمية وروزمة اليأ الحمول المبحث الثالث:

قد  األكركبي تحاداإلمف  بريطانيافإف خركج  ،تحادباإلعدكل اليكناف لدكؿ أخرل  نتقاؿإممخاطر ل نظرا   
 فيالصدارة  بريطانيالدكمينك عمى المنطقة حيث ستككف ليككف لو أثر مضاعؼ أك بقكؿ أخر تأثير ا

باألىداؼ المالية المطمكبة منيا  االلتزاـكربما تتبعيا دكؿ أخرل ال تستطيع  األكركبي تحاداإلالخركج مف 
خطر التعرض لتقمبات سعرية نتيجة لذلؾ، سيبقى اليكرك عرضة ل، األكركبي تحاداإلبعضكية  لالحتفاظ

كبيرة بسبب ظركؼ السيكلة النقدية ك بغض النظر عف مسار السعر فمف الممكف أف يككف ليذه التقمبات 
 .السعرية أثر معاكس لمراكز التداكؿ الضخمة المفتكحة عمى اليكرك لممدل الطكيؿ

ة المخاكؼ المتزايدة اليكرك، نتيجإشكاؿ حقيقي يكاجو منطقة ،ستظؿ أزمة ما لـ تحؿ بشكؿ جذرم      
متداد نطاؽ األزمة إلى بمداف أخرل ، كربما يككف البداية ألحداث ا  جتماعية، ك حتجاجات اإلمف تفاقـ اإل

مف خالؿ  .سقكط اليكرك ذاتوقتصادية كبيرة منيا سقكط األعضاء الضعفاء مف الكحدة النقدية اليكرك، أك إ
 .لمخركج مف االزمة كتداعياىاجراءات ىـ نتطرؽ ال سبؽ سكؼ ما

 الحمول المؤقتة والدروس المستفادة :الول المطمب
نيا حمكؿ أال إزمة،سارعت لعدة ترتيبات لمخركج مف األركبي فقد إختبار حقيقي لإلتحاد األزمة تعد األ  

 تحاد.ا ترتب عف ذلؾ دركسا تفطف ليا اإلمؤقتة،مم
 ما يمي:: تتمثل في الحمول المؤقتة الفرع الول:
 فردكا أمميار يكرك لمعاضدة بنككيا، ك  750كركبي مخططا طمكحا قكامو أعدت  دكؿ اإلتحاد األ

مميار يكرك  3الؼ مكظؼ كآ5كركبية تعتمد أبيف قراراتيـ تأسيس ما يشبو كزارة خارجية 
 1كمكازنة.

                                                                                                                                                              
1  ،  .9،ص2010سبتمبر01 الثامف، ، مجمة المغرب المكحد، العددازمة اوروبا اقتصادية مالية.. سياسية واليورو سيبقى ولن يتحول الى مرجعاحمد كـر
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 في  بالتكسعك  ؛ 0.25% إلى 4.5%أسعار الفائدة مف بخفض  البنؾ المركزم األكركبي قاـ
البنؾ المركزم األكركبي  مكافقة معإعادة التمكيؿ؛  في عمميات تظير الضمانات التي يمكف أف

 ؛2009جكيمية  1عمى برنامج تخفيؼ االئتماف المغطى بالسندات الذم انطمؽ في 

 :2017-2009جؿ في الفترة المكالي معدالت الفائدة طكيمة األكالشكؿ 
 2017- 2009طويمة المدى لمسندات الحكومية  : معدالت الفائدة(4-12)رقم  الشكل

 

Source:https://ar.wikipedia.org,consulté le:01/09/2017. 

 2011-2009الفترة  ففي منطقة اليكرك، دكؿ سعار الفائدة فيأنخفاض إ يكضح لنا(4-12)الشكؿ    
 بالبنكؾشراء السندات الحككمية المطركحة لتشجيع   سعار الفائدةأرتفاع إف ، %29كصؿ معدؿ الفائدة الى 

نخفض ثـ عاكد إ % 19الى 2011ريؿ أفما أ،، كأخذ فكائد عمييا بنسب مرتفعة نسبيا كالمؤسسات المالية 
ممحكظا في معدالت النمك، فتبدأ في  ءأما خفض الفائدة فيك قرار يتخذ عندما ترل الدكلة تباط الصعكد

تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتـ ضخ السيكلة بمعدالت كافية تشجع عمى رفع اإلنتاج كاالستيالؾ، 
كثمة قاعدة تحدد نسبة الفائدة ، قتصادمنتعاش اإلالنمك حتى يتـ الكصكؿ لمرحمة اإل كترتفع معيا معدالت

ينطكم  كانت المخاطر التي لحككمات كالشركات، كىي أنو كممابمكجبيا ا التي تقرض المؤسسات المالية
، كىذا ما حدث لمدكؿ كانت نسبة الفائدة مرتفعة، كالعكس صحيح ف عاليةنيعمييا الكضع المالي لممستد

رفع سعر الفائدة فإف العديد مف  عند ،رتفاع الديفإكركبية التي تعاني عجز في مكازناتيا جراء األ
ستيالؾ ينخفض، حيث يترتب عمى بيذه الخطكة، كمنيا أف مستكل اإل تتأثرالقطاعات كالجكانب 

قتراض كميات أقؿ مف إقتراض مف البنكؾ، كىك ما يدفع المستيمكيف إلى زيادة تكمفة اإل نسبة الفائدة رفع
ستثمار ؤثر رفع نسبة الفائدة عمى حجـ اإلكما ي ،اإلنفاؽ االستيالكي ما يؤدم إلى تقميص حجـ القركض،
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ستثمارية، كمف الجكانب التي إرتفاع كمفة األمكاؿ المقترضة ألغراض إفي بمد ما، إذ يقمص حجمو جراء 
 .العممة تتأثر أيضا األقساط العقارية كأقساط القركض كقيمة

أسعار  2017ففي سنة ، %6الى % 27مف  نخفاض كبيرإ 2014كتكبرألى إ2012ريؿأفما الفترة أ      
خفض معدؿ الفائدة يؤدم إلى تقميؿ  كمف شأف ،%6ك %12بيف نخفاضمتذبذبة بيف اإلرتفاع كاإل الفائدة
لى زيادةتكمف قتصاد، كلكنو عادة يعزز تثمارات، كىك ما يمكف أف يحفز اإلساإل ة الحصكؿ عمى قركض كا 

ينتظر أف  حيثكمف المتكقع أف يؤدم فرض فائدة سمبية عمى الكدائع إلى زيادة التضخـ  ،التضخـ أيضا
المركزم األكركبي مف خفض الفائدة إلى  البنؾ كييدؼ ،ليكرك مما يزيد مف سعر الكارداتيضعؼ ا

لعدـ إيداع فائضيا المالي لديو، كأف تمنح المصارؼ ىذه األمكاؿ الفائضة لألفراد كالشركات  البنكؾ  دفع
، مف بدكرىا إلى تحفيز االقتصاد عمى شكؿ قركض، كىك ما مف شأنو تعزيز االستثمارات التي تؤدم

 .% 0لىإكركبية األلدكؿ خالؿ الشكؿ كصؿ سعر الفائدة في بعض ا

 عبر  األكركبية إلى البنكؾ السيكلة السيكلة الالزمة كتنسيؽ إمدادات البنؾ المركزم األكركبي تكريد
غير المنخرطيف  مع أعضاء االتحاد األكركبي لمعمالت األجنبية مبادلة خطكطك بإنشاء  الحدكد؛

 . مع سكيسرا في الحاالت الطارئة اليكرك، ككذلؾ في
  ستثمار بنؾ اإل تحاد األكركبي في ىذه الخطكة قميمة؛ حيث قاـ اركة ميزانية اإلمشكانت

 .بتقديـ القركض لمشركات الصغيرة كالمتكسطة  عمى اإلقراض قدرتو األكركبي بزيادة

   مف الناتج المحمي اإلجمالي )في  ٪ 0.2عمى الصعيد الكطني، تراكحت الخطط التقديرية مف
-2008سبانيا( خالؿ الفترة إمف الناتج المحمي اإلجمالي )في  ٪4 يطاليا( إلى ما يقرب مف إ

 ستثمار .أساسا إلى دعـ جبية اإل ت، حيث كجي2009

 2009ك  2008مف الناتج المحمي اإلجمالي في الفترة بيف %3,5في متكسط  ةالدعـ المكازن كاف 
 .2010ك 2009بيف   PIBمف  %1,5ك آخر بػ 

  تكفير السيكلة، كذلؾ بأشكاؿ مختمفة في  ك تعزيز مالءة البنؾ عف طريؽ ضخ رأس الماؿتـ
 .مختمؼ البمداف، مف خالؿ أساليب مختمفة تبعا لمبمداف

 1ستقرار الوروبي:خمق آلية اإل
 

مميار دكالر، يقكـ بإقراض الدكؿ  500، بحكالي 1ستقرار الماليإنشاء الصندكؽ األكركبي لإل  
 دعـ الصندكؽ إنشاء مف اليدؼ ،التي تكاجو صعكبات مع ضماف مف الدكؿ األعضاء 

                                                                                                                                                              
 .13،صمرجع سبق ذكرهبكعبدلي ، عمي سعيد حمزة،  احالـ 1
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 تحت ترزح التي األعضاء الدكؿ إلى مؤقتة مالية مساعدة بتقديـ المنطقة في المالي ستقراراإل
 المركزم البنؾ في حصتيا حجـ عمى تعتمد الصندكؽ في الدكؿ مشاركة نسبة الديكف، ثقؿ

يطاليا ،%20 بنسبة فرنسا تمييا ،% 27 بنسبة المقدمة في ألمانيا تأتي حيث األكركبي،  بنسبة كا 
18 %. 
تـ إنشاء آلية استقرار مالي   2010مام  09في :(MEFS)آللية األكركبية لالستقرار المالي ا 

أكركبي، كتعتبر ىذه اآللية مؤقتة كتكمؿ آلية المساعدة المكجكدة لدعـ الدكؿ التي لـ تنضـ بعد 
مميار أكرك كحد أقصى )بضماف  60، يتيح لدكؿ االتحاد األكركبي مبمغ  إلى العممة المكحدة 

بطة بحكادث استثنائية خارجة عف الميزانية المشتركة( لمساعدة الدكؿ التي تكاجو صعكبات مرت
السيطرة، يتـ تعبئتيا في أجؿ قصير جدا مف قبؿ المجمس األكركبي لإلقراض في األسكاؽ 

 المالية.
  حػػاد العممػػة، تإعمػػى كيفيػػة تحسػػيف عمػػؿ  0323قتصػػادييف منػػذ عػػاـإنصػػب تركيػػز معظػػـ اإللقػػد

نفصػاؿ تخػكفيـ مػف عكاقػب اإلكحتى مف شكككا في اإلتحاد اإلقتصػادم كالنقػدم األكركبػي كػاف 
ككانػػت النتيجػػة سمسػػمة مػػف  تحػػاد،يـ عػػف مسػػاندة خػػركج البمػػداف مػػف اإلكافيػػا لكػػي ينػػاكا بأنفسػػ

لػػى المتكسػػط ككيفيػػة تحسػػيف إنييػػار اليػػكرك عمػػى المػػدل القصػػير إقتراحػػات تتعمػػؽ بكيفيػػة منػػع اإل
كثػػػر تسػػػاىال، اعممػػو عمػػػى المػػػدل الطكيػػػؿ، كالمطمػػػكب عمػػػى المػػدل القصػػػير ىػػػك سياسػػػة نقديػػػة 

ذا كػاف المؤرخػكف اإلك  ،مكػفأككذلؾ سياسة مالية تيسيرية حيثما  قتصػاديكف قػد تعممػكا شػيئا مػف ا 
 حقبة 

  "سػػػاس التقشػػػؼ كخفػػػض قيمػػػة العممػػػة أجػػػراء التصػػػحيح عمػػػى إنػػػو مػػػف الخطيػػػر أ"الكسػػػاد الكبيػػػر
 :2داخميا

 ذا حػػدث إنكمػاش ،اإلأف مكانيػة تخفيضػيا، ممػا يعنػي إسػمية مػف حيػػث ىنػاؾ جمػكد فػي األجػكر اإل
 جكر الحقيقية كزيادة البطالة.إرتفاع األلى إيؤدم 

 قيقيػة، كمػػا سػعار الفائػدة الحألػى زيػادة القيمػة الحقيقيػة لمػػديف الخػاص كالعػاـ كرفػع إنكمػاش يػؤدم اإل
سػػعار، إنخفػػاض األنتظػػار إلػػى تأجيػػؿ مشػػترياتيـ المكمفػػة فػػي إعمػػاؿ ت األيقػػكد المسػػتيمكيف كمنشػػآ

كلية كبيػرة طػكاؿ عشػرينات القػرف الماضػي، كلكػف نسػبة دينيػا الػى أبريطانيا فكائض كقد كانت لدل 

                                                                                                                                                                                              
جكاف  07(: كىك عبارة عف مؤسسة منشأة كفؽ قكاعد إنشاء مؤسسة تجارية في قانكف لكسمبكرغ، كفؽ عقد مبـر في FESFالصندكؽ األكركبي لالستقرار المالي ) 1

  . دكلة عضك في منطقة األكرك 17بيف  2010
 .16-15صص  ،2014مارس،1،العدد51صندكؽ النقد الدكلي، المجمد  ، مجمة التمكيؿ كالتنمية،ين يتجو اليوروألى إكيفف يكرتسيكم اكركرؾ،  2
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نكمػػاش كالنمػػك المػػنخفض الػػذم ميػػزا البيئػػة إرتفاعػػا كبيػػرا بسػػبب اإلجمػػالي النػػاتج المحمػػي سػػجمت إ
 السائدة آنذاؾ.

  ى لػػػإنفػػػاؽ إنخفػػػاض اإلسػػػعار الفائػػػدة مػػػف الصػػػفر، فيػػػؤدم أقتػػػراب إتػػػزداد المضػػػاعفات الماليػػػة مػػػع
زمػة أف المضػاعفات الماليػة فػي األلػى إكقػد خمػص الصػندكؽ  ،نخفاضات كبيرة فػي الػدخؿ القػكميإ

نكمػاش جػراءات لػيس فقػط لمنػع اإلإتخػاذ أف يقػكـ بإكعمى البنػؾ المركػزم ،2لىإمنيا  0قربأالحالية 
صػرؼ الحقيقػي كتعزيػز مػالءة دكؿ يضا لتحديد ىدؼ لمتضخـ تسمح بتسيير عممية تعديؿ سػعر الأ

سػتثمارم مػف جانػب البمػداف التػي تتحمػؿ أيضا في زيادة اإلنفاؽ اإلف يساعد أعضاء، مما يمكف األ
 كركبي.أكمف جانب بنؾ اإلستثمار األجراء ىذه الزيادة إماليتيا العامة 

 كالماليػة، قتصػاديةاإل األزمػة عنيػا كشػفت التػي تصػاديةقاإل اإلدارة نظاميػا فػي الضػعؼ نقػاطل نظرا 
 1: قتصاديةاإل اإلدارة تعزيز إلى الرامية يرالتداب مف كاسعة مجمكعة األكركبي تحاداإل تخذإ

 المراقبة مجاؿ في ثنيفإ كحزمة ستة حزمة اإلصالحات مف ثنيفإ ىناؾ كانت 
 حزمةف ،كمتكاممة أكثر مستمرة جعميا خالؿ مف الميزانية مراقبة كتعميؽ ، المالية
 عناصر كأدخمت الميزانية أطر تعزيز عمى ستة حزمة ك التكجيو عمى مبنية اثنيف
 عمى التخطيط عمى التركيز زيادة اليكرك: منطقة في المالية األطر تعزيزل أخرل
 ستخداـإ لتعزيز كاإلجراءات شفافية أكثر الميزانية إعداد كعمميات المتكسط، المدل

 مستقؿ رصد عف فضال زانية،المي لتخطيط مشاركاتك  الكمية قتصاديةاإل التنبؤات
 .الكطني المستكل عمى المالية لمقكاعد متثاؿاإل
 حزمة دخمت منذ المفرط العجز مف المستداـ تصحيح تـ قد التصحيحية، عذر األ 

 23 الكقت، ذلؾ في ،2011 عاـ االكؿ كانكف ديسمبر في التنفيذ حيز سنكات ةست
 2014 عاـ بحمكؿ المفرط العجز إلجراءات تخضع كانت عضك دكلة 27 أصؿ مف
  .28 أصؿ مف 11 إلى الرقـ ىذا نخفضإ أغسطس، نياية في
 الكمي قتصادياإل التوازن اإلجراء: 

 السياسات عمى الرقابة تكسيع ـت الداخمي الكمي قتصادماإل التكازف عدـ في
 ذلؾ في بما بالميزانية، تعمقةالم المسائؿ كراء ما في األعضاء لمدكؿ قتصاديةاإل
 ككاف ،كالخارجي الداخمي كالديف األصكؿ، كأسعار كالتنافسية الخارجية ختالالتاإل

 إلى الكمي تصادقاإل ختالالتإ إجراء عمى أدخمت التي األنظمة مف ثنيفإ اليدؼ
 كتصحيح لمنع  الكمي، قتصاداإل في ختالالتاإل عف مكشؼل فعاؿ إطار كضع

                                                                                                                                                              
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content,consulté le :31/12/2016 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content,consulté
http://eur-lex.europa.eu/legal-content,consulté
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 في ختالالتاإل لمتصحيح الفعمي التنفيذ ك رطةالمف الكمي قتصاداإل في ختالالتاإل
 .اليكرك منطقة في مفرط الكمي قتصاداإل

 التالية الرئيسية الدوات أدخمت: 
 الدكؿ لتحديد ،ضركرمك  مفصؿ لتدقيؽ األكلي الفحص جياز ىك إنذار آلية تقرير  

 في أيضا التقرير ىـاكيس ،مكجكد المفرط التكازف عدـ أك التكازف ؿختالإ كاف إذا األعضاء
 الدكؿ بيف الضركرم كالتنسيؽ لمنقاش المشترؾ ىتماـاإل ذات القضايا ك الخمؿ تحديد

 لجنة عززت ،2013 عاـ فيك ،المساعدة المتغيرات ك المؤشرات مف سمسمة عبر األعضاء
 ممؤشراتل الرئيسي العمؿ تطكير خالؿ مف األكركبي النقدم تحادلإل جتماعياإل البعد
 .السنكية تنبيو آلية تقرير عمييا يقكـ التي ضافيةاإل المؤشرات مف عدد كتكسيع ماعيةجتاإل
 1:الوروبي تحاداإل  في قتصاديةاإل اإلدارة تطور 

ر مسبكقة لتحسيف تحاد األكركبي إجراءات غيتخذ اإلإقتصادية كالمالية، ندالع األزمة اإلإبعد    
ختالالت اإلعتماد آليات جديدة لمنع إتحاد النقدم األكركبي قتصادية لإلإطار اإلدارة اإل

 .قتصاديةتصادية كتحسيف تنسيؽ السياسات اإلقاإل
المفكضية األكركبية كالبرلماف األكركبي كالبنؾ  -فإف رؤساء خمس مؤسسات األكركبية   

  "خمسة رؤساء تقرير "في -المركزم األكركبي كالمجمس األكركبي )رئيسا لمقمة اليكرك( 
عتبارا مف إتحاد النقدم في مرحمتيف قتصادم ك اإلنصكص عمييا خارطة طريؽ لتعميؽ اإلالم

 :عمى أبعد تقدير 2025نتياء منو بحمكؿ عاـ كاإل 2015يكليك عاـ 
ستخداـ األدكات إ : 2017 جوان 30 – 2015 جويمية 1 بالممارسة" تعميق": 1 المرحمة

كتحقيؽ السياسات المالية المكجكدة كالمعاىدات الحالية لتعزيز القدرة التنافسية كالتقارب الييكمي، 
المساءلة تحاد المالي كتعزيز ستكماؿ اإلا  المسؤكلة عمى المستكل الكطني كمنطقة اليكرك، ك 

 .الديمقراطية
سيتـ إطالؽ في ىذه المرحمة   :2025 عام والنقدي" قتصادياإل تحاداإل  الستكمإ: 2 المرحمة

إجراءات بعيدة المدل أكثر لجعؿ عممية التقارب أكثر إلزاما، مف خالؿ مجمكعة مف المعايير 
التي مف شأنيا أف تككف ذات طابع قانكني، فضال عف خزينة منطقة ،المتفؽ عمييا عادة لمتقارب 

 .اليكرك

                                                                                                                                                              
1 Jean-Claude Juncker ,Donald Tusk ,another‟s, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, 

European Commission ,October 2014,, p5. , 
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اعتماد مجمكعة  ، بدأت لجنة تنفيذ "تقرير خمسة رؤساء" مف خالؿ2015في أكتكبر عاـ ف    
، أطمقت لجنة مشاكرة عمى نطاؽ كالنقدم قتصادماإل تحادإلل إنصافا كأكثر أعمؽ ،مف التدابير

تحاد يعنيو أف المضي قدما في تعميؽ اإللمناقشة ما ، تحاد األكركبي أصحاب المصمحةاإل
 .قتصادم كالنقدماإل

 

في عدد مف القضايا الخاصة في  كركبية الديكف في منطقة اليكرك ضعؼ اإلطار األزمأكشفت     
عتماد مجمكعة مف إعضاء، كذلؾ بسبب ظيكر بعض الخالفات بيف الدكؿ األ مجاؿ تكزيع المكارد كلذلؾ

التي  لى المناقشاتإخرل مف الدكؿ باإلضافة أالدكؿ عمى المساعدة المالية التي تقدميا ليا اليكـ مجمكعة 
الزمة، كبالتالي زمة قد رفعت بشكؿ ممحكظ مف عدد المكارد الال تنتيي حكؿ الميزانية األكركبية بأف األ

ف التصرؼ كالتسيير كالتحكـ في المديكنية ضركرة الحككمة الرشيدة بشأنقسامات، فالحؿ : اإل خطر زيادة
ذ حددت معايير لمتصرؼ السميـ تقكـ عمى عدـ تجاكز ا  كركبا ك أيضا في عجز مكازنات الدكؿ، كفي أ

، كما بمغت نسبة الديف الخارجي % 14،حيث كصؿ بذلؾ العجز الى  % 3عجز مكازنات الدكلة نسبة 
كركبا مف ضمف اليكرك ليس مف أأم دكلة مف دكؿ  ،مف الناتج المحمي % 120قدرا ال يتحمؿ بنسبة 

 لغائو.ا  ك نحاللو إك أمصمحتيا الخركج مف اليكرك 

 زمةالدروس المستفادة من ال  :نيالفرع الثا

 تحاد األكركبي االلتزاـ برقابة عمى اإل ،إف األزمة كشفت الضعؼ الجكىرم لعممة اليكرك نفسيا
أشد كترتيبات مؤسساتية لممساعدات المشركطة التي يمكف أف تعطى لميكناف كغيرىا مف الدكؿ 

 التي تعاني أزمات مالية.

   أف عممة مكحدة تامة الشركط تتطمب بنكا مركزيا  ختالالت في بناء منطقة اليكرك، إذإىناؾ
ال يمكف ك في نفس الكقت ستقطاع ضريبة األفراد في دكؿ المنطقة، إكسمطة مالية مشتركة تتكلى 

 .لعممة مكحدة أف يككف ليا بنؾ مركزم مف غير أف يككف ليا إدارة خزينة مكحدة

  اآلف لكؿ دكلة كفرد يفرط في اإلنفاؽ أنو عمى المدل الطكيؿ لف يستطع ينبغي أف يككف كاضحا
الحاجة لعمؿ مراجعة لمعايير قياس مخاطر رأسماؿ البنكؾ في العالـ، ك ، ك العيش فكؽ طاقتو

 كتطكير ىياكؿ جديدة لمميزانية. إيالء اىتماـ أكبر لممالية العامة
  الن مع أزمة الديكف السيادية، كأف تعمؿ عمى الحد يتعيف عمى بمداف منطقة اليكرك أف تتعامؿ أك أنو

 مف عجزىا المالي، كتعزيز قكة النظاـ المصرفي الذم يعاني مف نقص التمكيؿ إلى حد مركع. 

 ياكف بشأف ضركرة كجكد شفافية مطمقة بيف الدكؿ األعضاء كعدـ المجكء لمتستر عمى أك الت
ستمرارية ا  كىي الخطكة األكلى لضماف نجاح ك قتصادية غير الحقيقية الحسابات كالمؤشرات اإل

 اليكرك.
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 ر تقميص الفجكات بيف األداءات اإلقتصادية لدكؿ اإلتحاد ضركرم، ذلؾ أف التكتؿ يعتب
نتشار العدكل خرل ضعيفة سيككف تكتؿ ىش كعرضة إلقتصادات قكية كأإقتصادم الذم يضـ اإل

 بيف أعضائو.  

 كضع اإلطار المالية الضركرم، كىك األمر الذم كاف  تنفيذ اإلصالحات المؤسسية، بما في ذلؾ
 مف الكاجب أف يتـ مع بداية إنشاء اليكرك.

  تحاد األكركبي األصغر حجمان: إف لـ تعمؿ عمى خفض عجز بالنسبة لبمداف اإلالدرس كاضح
مكازناتيا، فيناؾ خطر كبير يتمثؿ في احتماؿ حدكث ىجمة مضاربة، مع تضاؤؿ األمؿ في 

المساعدات الكافية مف الجيراف، أك عمى األقؿ ليس مف دكف فرض قيكد مؤلمة  الحصكؿ عمى
التدابير، كفي حيف تتخذ البمداف األكركبية ىذه  ،كىدامة تعمؽ بالميزانية كتعزز مف دكرة الرككد

مف عكاقب  كما يترتب عمى ذلؾ ،قتصاد في ىذه البمداف بالضعؼفمف المرجح أف يصاب اإل
 .قتصادم العالمياإل مؤسفة تقكض التعافي

 ورو : تداعيات  العالمية لزمة ال الثاني المطمب
 تزايد األكركبي تحاداإل في األعضاء الدكؿ بقية إلى تداعياتيا متدادا  ك  اليكنانية الديكف أزمة ظيكر منذ   

 كخطكرة األكركبي، تحاداإل دكؿ مف عدد لدل العامة المكازنات كعجز السيادية الديكف مشكمة عف الحديث
 مالية أزمة شكؿ في العالمي قتصاداإل إلى عدكاىا نتقاؿإ حتماالتإ األكركبية، قتصاداتاإل عمى ذلؾ

 كركبي.إحتماؿ خركج بعض األعضاء مف اإلتحاد األ، مع جديدة
 وروزمة ال أول: نتائج عدوى الفرع ال 

 :يمي ماكتمثمت في      
 

 العالـ، دكؿ معظـ في األسيـ أسكاؽ في التعامالت تراجعت حيث ، العالمية الماؿ أسكاؽ تأثر 
لى العالمية، األسيـ أسكاؽ في ىتزازاإل ىذا كأدل  مف كثير كتعطيؿ السندات، مبيعات تراجع كا 

 .األزمة ىذه تداعيات مف خكفان  إصدارىا كالشركات الدكؿ مف كثير تعتـز كانت التي اإلصدارات

  نييار الدكؿ إحتمالية إالشككؾ حكؿ ت زدادإ حيث المالية ، ضطراب عظيـ في األسكاؽإحدكث
 .مثؿ البرتغاؿ ك إسبانيا األكركبيتحاد المضطربة ماليا في اإل األخرل

  زمة فقد حدر مسؤكؿ البنؾ المركزم األمريكي، مف ىاتو األ مريكا،أقتصاد إاالزمة اليكنانية تيدد
اليكنانية زمة قد تضرب األيكي كنظاميا المالي، فمر إقتصاد األقد ثؤثر بشكؿ مباشر عمى 

1صال لمنافسة شرسة مف قكل عالمية مثؿ الصيف.أمريكية التي تتعرض الصادرات األ
 

                                                                                                                                                              
 .166،صمرجع سبق ذكره ، رمزم محمكد 1
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 اذا ، األكركبية بالعممة الثقة تراجعت حيث العالـ، في الرئيسة العمالت أسعار في األزمة تأثير 
 الدكالر لىإ كستتجو، ستسيؿ اليكرك عممة مف الدكؿ حتياطاتإ مف كثيرا فأ سنجد اليكناف فمستأ

 العمالت لصالح الصرؼ سعارأ سيجعؿ شؾ ال كىذا، اإلسترليني كالجنية الياباني كاليف األمريكي
 الجنيو مثؿ الدكلية العمالت مف كثيرا ستقراراإل عدـ كطاؿ ،اليكرك مقابؿ األخرل الرئيسية

 عمى المخاطر مف مزيدا فرض ما كىك الجنكبي، الككرم كالكف الياباني كاليف سترلينياإل
  1.العالـ في كالتجارية كالنقدية المالية التعامالت

 2012-2000الشكؿ المكالي يكضح مقارنة قيمة اليكرك بالنسبة لمدكالر في الفترة
 1021-1000: تدىور قيمة اليورو بالنسبة لمدوالر(4-13)رقم  الشكل

                                                                                                  % 

 

،مارس 1،العدد 51، مجمة التمكيؿ كالتنمية، صندكؽ النقد الدكلي، المجمد الدوالر يييمن بالديوناسكار براس،  المصدر:
 .35،ص2014
كتمييا اليكرك كباقي  الدكالر تتفكؽ عمى العمالت الدكلية الرئيسية،لنا قيمة يكضح  (4-13)فالشكؿ     

 2008-2000بيف  الفترة أما،2012-2000، خالؿ الفترة بانياسترليني، كاليف اليالعمالت األخرل الجنيو اإل
عممة الدكالر بإعتبار ،  رغـ تراجعو في ىاتو الفترة لـ يتفكؽ عمى الدكالر وقيمة اليكرك لكنت عرتفإ

حتياطيات كبيرة مف الدكالرات إؾ المركزية في معظـ دكؿ العالـ بحيث تحتفظ البنك ،حتياطي العالمي اإل
حتياطيات إحتياجاتيا مف السمع كالخدمات المستكردة، كبذلؾ يستكلي الدكالر عمى ثمثي إاألميركية لتمبية 

قتصادية العالمية لـ يتأثر باألزمة اإل % مف مبادالت سعر الصرؼ األجنبي80ك النقد األجنبي في العالـ
ض قيمة إنخفاف، زمة أفي  كركبيإلتحاد األدخكؿ اتعبر فترة  2012-2009ما الفترةأ ،بشكؿ كبير 2008

 لـ يتأثر بشكؿ كبير. ب ،اليكرك في ىاتو الفترة متذبذ

                                                                                                                                                              
 .1ص،،2015 جكيمية 1 ،464،،السعكدية،العدد، ،مجمة العربيةتأثير عمى اقتصادنازياد محمد الغامدم ،   1
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 التي المشاريع مف كثير تعطؿ ثـ كمف العالـ، في التمكيؿ عمى الحصكؿ فرص في األزمة تأثير 
 منح في التحفظ مف مزيد إلى أدت األزمة أف خاصة الماؿ، أسكاؽ مف قتراضاإل عمى تعتمد

 . العالـ في قتراضاإل تكمفة مف رفع ما، الفائدة أسعار رتفاعا  ك  االئتماف،

 في ستثمرتإ التي دكؿ كالمصارؼ كالشركات الدكؿ ىذه ستضطر فالسياإ اليكناف عمنتأ متى 
 ،المالية قكائميا مف كمية ستثماراتياإ شطب لىإ يكرك مميار 380 البالغة اليكنانية الديف سندات
 تجيتإ كربما ليا مفتكح الباب فإ المتأزمة األكركبية الدكؿ مف كثيرا ستجد، اليكناف فمستأ كمتى
 مما بأكثر بالديف نفسيا نيكتإ التي تحاداإل دكؿ مف كغيرىما كالبرتغاؿ كإسبانيا، تجاهاإل نفس في

 1. سداده تستطيع
 خاصة بصفة قتراض،اإل تكاليؼ رتفاعإ كبالتالي العالمي، المستكل عمى الفائدة معدالت رتفاعإ 

 عمى القيكد حدة تزداد سكؼ ككذلؾ ميزانيتيا، في عجزا تكاجو التي الحككمات إلى بالنسبة
 ما اإلقراض، لعمميات المصاحبة المخاطر رتفاعإ نتيجة الدكلي المستكل عمى االئتماف عمميات
 مستكيات تراجع إلى يؤدم قد ما كىك عالميا، الصعكبة غاية في مسألة قتراضاإل سيجعؿ

 2.العالمي المستكل عمى كالنمك ستثماراإل

 

 دكالرا 80 تجاكزت أف بعد لمبرميؿ دكالرا 70 مف أقؿ إلى لتصؿ لمنفط العالمية األسعار تراجع 
 األزمة ىذه تأثير مف التخكفات بسبب كذلؾ دكالرا، 80 فكؽ شيريف مف ألكثر ستقرتا  ك  لمبرميؿ

 التكقعات تزايد ككذلؾ النفط، عمى الطمب حجـ كتراجع العالمي قتصادماإل نتعاشكاإل األداء في
 برامج فشؿ أك معالجتيا تأخر أك األزمة ستمرارإ حاؿ في النفط أسعار في نخفاضاإل مف بمزيد
 تحاداإل في أخرل بمداف إلى األزمة متدادإ أك، اليكناف مع عمييا تفؽإ التي كاإلصالح اإلنقاذ

نتشار التكقعات إحتماؿ خاصة النفط نظرا إل تراجع أسعار السمع الدكلية، بصفةف أ 3،األكركبي
شتعاؿ أزمة ديكف سيادية في أكركبا، قتصادم العالمي نتيجة ألاإل التشاؤمية حكؿ مستقبؿ النمك

ثـ  نخفاض اإليرادات النفطية بصكرة كاضحة نتيجة لذلؾ كمفإميزانيات دكؿ الخميج  كستعاني
أزمة الرىف العقارم في  قتصادياتنا كأسكاقنا مرة أخرل إلى الحالة التي سادت في أعقابإعكدة 

فيو أسعار الذىب باعتباره الممجأ الذم يمجأ  ، في الكقت الذم سترتفع2008الكاليات المتحدة عاـ 
 .العالـ في أكقات األزمات إليو

 :2013-2000ساسية في الفترة أسعار السمع األالمكالي تغيرات  الجدكؿ

 

 
                                                                                                                                                              

 .4،صمرجع سبق ذكرهالمحتمل لميونان وتداعياتو االقتصادية، إلفالستقرير ا 1
الممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت االقتصادية زمف األزمات، يكمي ،  أزمة اليونان وتداعياتيا عمى دول منطقة اليورورديؼ مصطفى،  إسماعيؿ مراد،  2

 .18.ص،2012فيفرم  27ك 26
 .1ص، مرجع سبق ذكرهحبيب الشمرم،  3



 الوروبيتحاد اإل عمى ورو زمة ال أ إنعكاسات        الفصل الرابع                          
 

249 
 

 سعار السمعأ: تغيرات (4-12)الجدول
 )الر لمبرميلو معدل التغير السنوي، ود (

 
 2011 2012 2013 2000-2013 2005-2013 

 8 9 2- 3- 26 جميع السمع

 8 9 4- 17- 14 المعادن

 7 6 1 2- 20 االغدية

 a 17 -19 -12 5 5المشروبات

 4 3 2 13- 23 المواد الخام الزراعية

 8 10 2- 1 32 الطاقة

 b 104 105 104 63 82النفط الخام الدوالر/برميل 
a .البن، الكاكاو، والشاي 
b .المعدل الوسطى لسعر البرنت، ودبي، وتكساس 

، الجديد العالمي التجاري النظام في التطور مواكبة ولمدى لمتنمية ميزان، الكبرل العربية الحرة التجارة منطقة المصدر:
 العربية الحرة التجارة منطقة بشأف العربية لمبالد راعةكالز  كالصناعة التجارة لغرؼ العاـ لالتحاد كالعشركف الحادم التقرير
 .8-7صص ،2014مام، الكبرل

 
 القميمة السنكات خالؿ اإليجابية التحكالت في ساىمت التي العكامؿ أىـ مفف أمف الجدكؿ نالحظ     

 كتنخفض لتعكد ، 2012 عاـ%  1 بنسبة زيادة سجمت التي النفط أسعار في الالفت راراالستق الماضية
 2013عاـ في% 2 بنسبة عمكما األساسية السمع أسعار نخفضتإ كما  2013 عاـ في%  2 بنسبة

 جديدا راءإج 116 عددىا بمغ جديدة تقييدية تجاريةراءات إج بكضع 2013 عاـ مف األخيرة الستة األشير،
 عددىا كالبالغ العاـ مف األكؿ النصؼ خالؿ كضعت كأف سبؽ التي التقييدية التجارية راءاتاإلج تضاؼ
5109. 
 مف كؿ تسجيؿ مع ، 4.6 %بنسبة 2013 عاـ في العالمية الصادرات في النمك آسيا تصدرت كقد 

 راتصاد تراجع كلكف التكالي، عمى  6.7 %ك  7.7 %عند ذلؾ مف أعمى لنسب كاليند الصيف
 2.8 %بنسبة الشمالية أميركا كتالىا ،العاـ لممعدؿ النيائية النتيجة عمى أثر  1.8 %بنسبة الياباف

 كالكسطى الجنكبية كأميركا ، 1.5 %عند مثيمة بنسبة األكسط كالشرؽ ، 1.5 %بنسبة كأكركبا ،
 راجعتت التي أفريقيا يراكأخ ، 0.7 %بنسبة أيضا المستقمة لمدكؿ كالككمنكلث ، 0.7 %بنسبة
 مف كؿ في  النفط تصدير شحنات في الحاد نخفاضاإل بسبب ، 3.4  %-بنسبة سمبا راتياصاد
 آسيا حافظت كقد% 7    - بنسبةزائر كالج ، 11  %-بنسبة كنيجيريا ، 27  %-بنسبة ليبيا
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 بنسبة مستكرداتيا نمت حيث 2013 لعاـ الدكلية السمعية لمكاردات بالنسبة الصدارة عمى أيضا
 كاردات في حادراجع ت مقابؿ العاـ، ذلؾ في  10 %بنسبة قفزة حققت الصيف أف عمما ،%  4.4
 معدؿ األكسط الشرؽ منطقة سجمت كما .االقتصادم النمك تباطؤ بسبب 2.9  %-بنسبة اليند
 الجنكبية كأميركا ، 4%بمغت نمك بنسبة ريقياأف كتالىما .4.4 %نسبة عند آلسيا مماثؿ نمك

 0.5  - بنسبة أكركبا  فيراجع ت مقابؿ ، 1.2 %بنسبة الشمالية كأميركا ، 2.5 %بنسبة كالكسطى
%.1  

 نقص مف عانت كأ مريكيةاأل المالية سكاؽاأل في فادحة خسائر المالية مؤسساتو كتشفتإ حيث 

 فكرتيس كمؤسسة قراضلإل البريطاني برينمي -برادفكرد بنؾ فاصبح-.السيكلة مف خطير
 زمةلأل كركبييفاأل الضحايا كلىأ البمجيكي-الفرنسي ديكسيا كبنؾ البمجيكية- الدنماركية المصرفية
 تخذتإ كقد .إلنقاذىا اليكرك مميارات ضخ عمى كركبياأل تحاداإل حككمات جبرأ مما المالية،

 الشقكؽ فأ غير ،بعينيا حالة كؿ ساسأ عمى الدكؿ مف عدد كأ فرادأ قبؿ مف كليةاأل جراءاتاإل
 في يداعاتاإل كؿ بضماف كاحد طرؼ مف يرلنداإ قامت عندما كركبياأل تحاداإل كحدة في ظيرت

 مالذ عف الباحثة مكاؿاأل جذبت التي الخطكة كىي المدخريف، تكتر لتيدئة الخاصة مصارفيا
 2.خرلاأل كركبياأل تحاداإل بنكؾ عف بعيدا آمف،

  قطاع الخاص جراء بعد ذلؾ الا اإلجكر الكظيفة العمكمية ليشمؿ ىذأتجميد  2010في جانفي
لى ترفيع إت الحككمة اليكنانية ألج 2010اكرك، كفي مارس 2000قؿ مف كذكم الدخؿ الشيرم األ

التخفيض داء عمى كؿ مف البنزيف، السجائر كالكحكؿ مع داء عمى القيمة المضافة كاألفي األ
   3لى زيادة حدة التكتر في اليكناف .إدل أمما  ،بحكالي الثمث مف المنح المدمجة لمقطاع العمكمي

 حيث سكؼ تضطر الدكؿ ذات الديف العاـ الضخـ، أف  قتصادم،نتشار برامج التقشؼ اإلإ
قاسية لمتعامؿ مع أكضاعيا المضطربة كتعديؿ أكضاع ميزانياتيا  تخضع نفسيا لبرامج تقشؼ

 خاصة مف خالؿ زيادة معدالت الضرائب كتخفيض مستكيات اإلنفاؽ العاـ بكافة العامة، بصفة

لتمؾ الدكؿ كتعمؿ عمى  أشكالو، كمف الصحيح أف مثؿ ىذه الحـز التقشفية تساعد الميزانية العامة
ستعادة إسمبية عمى النمك كمف ثـ فرص  خفض العجز فييا، كلكنيا في الكقت ذاتو تحمؿ آثارا

رتفاع إستمرار إكمثؿ ىذه النتائج سكؼ تؤدم إلى  قتصادم كالخركج مف األزمة،نشاط اإلال
 .في تمؾ الدكؿ معدالت البطالة بصكرة أكبر

                                                                                                                                                              
 .7-6صص  ،مرجع سبق ذكره الكبرل، العربية الحرة التجارة منطقة 1
2

 .12،ص23/12/2008، انؼشب ، طحٍفحاالزيت انًانٍت تضع وحذة االتحاد االوروبً عهى انًحك 
 .18،ص مرجع سبق ذكرهلي، ارضا الشكند 3
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 تصادم في الدكؿ شركاء التجارة قتراجع مستكيات النشاط اإل نخفاض حجـ التجارة الدكلية، بسببإ
نكب كشرؽ آسيا كباقي الدكؿ النامية بصفة خاصة الدكؿ المتكسطية كدكؿ ج تحاد األكركبي،لإل

 1.التراجع الكبير المتكقع في النشاط التجارم األكركبي بسبب
 2013 عاـ في كاإلنتاج التجارة ضعؼ في األكركبي ساىمت تحاداإل في الرككد أزمة شابت ، 

 المتعمؽ التكقيت بشأف اليقيف عدـ جانب إلى ألمانيا، ستثناءإب دكلو، في البطالة معدالت رتفاعا  ك 
 النامية الدكؿ شيدتيا التي التقمبات في ساىـ مما المتحدة، الكاليات في المالية الحكافز بتخفيض
 مف تعاني التي الناشئة قتصاداتاإل بعض في باألخص ، 2013عاـ مف الثاني النصؼ خالؿ
 2 .الجارية حساباتيا مكازيف في كبير تكازف عدـ

    دكلة نييارفإ ،البعض ببعضو قتصادياإ العالـ ترابط مدل عمى الضكء تسمط اليكناف أزمة 
 المتحدة كالكاليات الكبرل الصناعية الدكؿ عمالت عمى بظاللة سيمقي كبير تحادإ في صغيرة
 مما كغيرىا كالفضة كالذىب الغاز سعارأك  النفط سعارأ في كيؤثر كما، اإلسترليني كالجنيو كالياباف
 العالمية. البكرصات في يتداكؿ

 قنكات عدةؿ ترتبط بمداف المغرب العربي عمى كجو التحديد بعالقات كثيقة مع أكركبا مف خال 
مف الصادرات، كمصدر  % 70، كما تعتمد عمى أكركبا ككجية لما يقرب مف التجارة كالسياحة 

جنبي المباشر. ستثمار األمف مجمكع اإل % 20مف إيرادات السياحة، كنحك  % 70 - 20لنسبة 
عتماد عمى أكركبا في الحصكؿ عمى أكثر حظ اإلالمغرب كتكنس عمى كجو الخصكص، يالكفي 
كعميو فإف ىذه الدكؿ  ،ت المغتربيف التي تتدفؽ إلى البمديف" مف مجمكع تحكيال % 20مف 

نفاؽ كركبي عمى الكاردات كقمة االستشعر بأكبر أثر اقتصادم سمبي نتيجة قمة الطمب األ
كسكؼ يككف  ،جنبي المباشر مف أكركباستثمار األب تمؾ الدكؿ مف اإلالسياحي، كما سيقؿ نصي

السيادية منطقة  الديكفزمة أأثر  زمة عمىثار المباشرة كغير المباشرة لألاآلمف تأثير أزمة منطقة 
 3الدكؿ المغرب العربي. ىاليكرك عم

 وروبيخروج بريطانيا من اإلتحاد ال  تداعيات الفرع الثاني:

عتبرىا مراقبكف إتحاد األكركبي في خطكة ارت المممكة المتحدة أف تغادر اإلختإعكس مسار التاريخ،    
قتصادية كبرل كفؽ إأنيا سير مناقض لما تطمح لو أغمب دكؿ العالـ اليكـ كىك المجكء إلى تكتالت 

قتصادية كالثقافية كالسياسية عمى ظ عمى الحد األدنى مف السيادة اإلمعايير مختمفة لتتمكف مف الحفا

                                                                                                                                                              
 .  18،ص مرجع سبق ذكره . رديؼ مصطفى،  إسماعيؿ مراد،  1
 .6،صمرجع سبق ذكرهمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرل، ،  2
 29، منتدل اتحاد رجاؿ العماؿ لالقتصاد العربي، بيركت،ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو: االبعاد والتداعيات والعبر المستخمصةحمدم الطباع،  3

 .5-3، ص ص2012مارس
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تحاد األكركبي لـ لخركج مف اإلقرار أغمب البريطانييف ا، تفاقيات المؤطرةعبر جممة مف اإل مجاليا كذلؾ
حتماؿ الخركج لـ إستفتاء أف عممية لمخركج، فقد كشفت نتائج اإليضع أماـ المسؤكليف السياسييف خططا 
ذلؾ ىك تصريح الكزراء البريطانييف بأف الدخكؿ في نقاش  يكف كاردا في حسابات المسؤكليف كدليؿ

تحاد لـ ة لكيفية خركج أحد األعضاء مف اإلكالمخصص 2007مف معاىدة لشبكنة لسنة  50تفاصيؿ المادة 
 تحاد األكركبي ال يمكف القياـ بيا في أياـ معدكدة.رتباطات بريطانيا باإلإيحدث بعد، ألف فؾ 

 ايعمى قرار خروج بريطانثر معاىدة لشبونة أاوال:

التي أنشئت بمكجبيا المجمكعة  1957كبعد مضى نحك نصؼ قرف عمى معاىدة ركما لسنة       
قتصادم األكركبي، ية شكمت النكاة األكلى لمتكتؿ اإلاالقتصادية األكركبية التي ضمت ستة دكؿ رئيس

تحاد األكركبي، ( المؤسسة لإل1992(، كمعاىدة ماستريخت )1986كمركرا بالقانكف األكركبي المكحد )
تحاد األكركبي خالؿ كؿ ىذه المراحؿ كالمحطات (، كقد تجاكزت منظمة اإل1997مسترداـ )أكمعاىدة 

التي دخمت حيز التنفيذ سنة  2007الكبرل، الكثير مف العقبات كالحكاجز لتصؿ إلى معاىدة لشبكنة لسنة 
جؿ أف تككف نمكذجا متطكرا أيا بالدكر الفاعؿ كالنشط، مف كالتي كفرت ليا اآلليات كاألجيزة لقيام 2009

بمدا، يضـ سكقا مشتركة كنقدا مكحدا، كطرفا فاعال عمى المستكل العالمي، بتعزيز  28كرائدا مككنة مف 
 .سياستيا المشتركة في حقمي الخارجية كالدفاع

تحاد العمؿ ك التحرؾ لإل ت عديدة عمى النصكص التي تتيحلقد أدخمت معاىدة لشبكنة تعديال       
تحاد الرئيسية لصنع القرار األكركبي تتشكؿ مف المجمس كبسيكلة أكثر، كأصبحت مؤسسات اإل بفعالية

األكركبي، الذم يعتبر السمطة السياسية الرئيسية كالذم يضـ رؤساء دكؿ كحككمات الدكؿ األعضاء، 
عتباره المؤسسة إات البرلماف األكركبي، بيز صالحيأتاحت معاىدة لشبكنة أيضا فرصة جديدة لتعز  كما 

مشاركة في عمؿ المنتخبة مف قبؿ مكاطني كؿ بمد كأفسحت المجاؿ أيضا أماـ "المكاطف األكركبي" لم
تمت المكافقة عمى إدخاؿ آلية لتدخؿ "المكاطف األكركبي" لتحقيؽ ذلؾ، تعتمد عمى تكقيع  تحاد، بحيث اإل

قتراح في مجاؿ التشريع لمبرلماف حكؿ قضية إمميكف مكاطف أكركبي لدعكة المفكضية لتقديـ ممتمس أك 
كقضايا المكازنة، كمف  محددة، ، خصكصا في النكاحي الرقابية كالتشريعية كالسياسة الزراعية المشتركة

أىـ ميامو أيضا، انتخاب رئيس المفكضية بناء عمى اقتراح المجمس األكركبي، كما عززت كذلؾ سمطة 
 1.المفكضية األكركبية كخصكصا الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية كاألمف المشترؾ

لمكاطنيف البريطانييف نتكاسة عرفيا مسار الكحدة األكركبية تتمثؿ في حدث تصكيت اإكبر أغير أف    
تحاد األكركبي، الذم شكؿ عمى خيار الخركج مف اإل 2016 جكاف 23ستفتاء شعبي بتاريخ إبناء عمى 

صدمة كبرل لدل القادة األكركبييف، خاصة بعد بركز أصكات سياسية في كؿ مف فرنسا كىكلندا تنادم 

                                                                                                                                                              
 .174،ص 2016 جكاف 27،المغرب ،دليؿ الريؼ صحيفة ،التكتل واالندماج إلى الضعف والتفككاالتحاد الوروبي.. من ، محمد ابركاف 1
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تساقط أحجار  القرار، إلى إحداث تأثيرستفتاء مماثؿ، كبالتالي فمف المحتمؿ أف يؤدم ىذا إبإجراء 
 .تحاد األكركبي، الذم قد يتسبب بخركج دكؿ أخرل خالؿ المرحمة القادمةالدكمينك في دكؿ اإل

كأدل قرار خامس قكة  ،1973تحاد األكركبي الذم دخمتو في كبريطانيا ىي أكؿ دكلة تغادر اإل   
 250ستعداده لضخ إنكمترا" إعالف "بنؾ إلى ا  سترليني ك اؽ كالجنيو اإلسك في العالـ إلى تراجع األ قتصاديةإ

تحاد كيشكؿ قرار البريطانييف تنكرا لإل، سكاؽ لضماف تكفر السيكلةمميار يكرك( في األ 326جني ) مميار
 حد اعضائو الفاعمييف لممرةأتحاد االكركبي فقد اإل1،قتصادمزمة اليجرة كمف التباطؤ اإلأالذم يعاني مف 

كركبي ستككف لو بالفعؿ تأثيرات سياسية عيات خركج بريطانيا مف التكتؿ األف تداأكلى في تاريخو، اذ األ
إف كركبي، أكضح البنؾ المركزم األ، لقد كركبا في صميمياأف ىذا النبأ ىز أحيث  قتصادية كمالية،ا  ك 

الي بمدينة لندف ، حيث كركبي سكؼ يككف لو تأثير كبير عمى المركز المخركج بريطانيا مف اإلتحاد األ
لندف مقرا ليا ،عمى  ـكركبي ،حيث تعتمد البنكؾ التي تتخذمعرض لخطر فقداف جكاز المركر األ سيككف

لى بعض إتحاد ،مما سيؤدم أس الماؿ باإلسكاؽ ر أكركبي لمعمؿ بال عكائؽ في ما يعرؼ بجكاز المركر األ
 . 2تحادخركج بريطانيا مف اإلد لى منطقة اليكرك بعإالبنكؾ ستقكـ بتحكيؿ نشاطيا 

 :3بريطانيا لخركج المحتممة كالتكقيتات الرئيسية األحداث كمف

 29  مف معاىدة لشبكنة 50: بريطانيا تفعؿ المادة 2017مارس. 

 29 بدكف بريطانيا( لمنح المفكضية األكركبية تفكيضا  27تحاد األكركبي الػ : قمة قادة اإلفريؿأ(
 .لمتفاكض مع بريطانيا

 فكيض الممنكح ليا مف مام: المفكضية األكركبية تقكـ بنشر المبادئ اإلرشادية لمتفاكض بناء عمى الت
تفاؽ إتحاد األكركبي شيئا عف مفاكضات مكازية محتممة بشأف كقد يقكؿ اإل ،تحاد األكركبيقبؿ قادة اإل

 .تحاد األكركبي كبريطانياتجارم مستقبمي بيف اإل

 تبدأ المفاكضات 2017 جكاف/ مام :. 

 23 نتخابات الرئاسية الفرنسية: اإل2017مام 7ك  فريؿأ. 

 24 نتخابات البرلمانية األلمانية: اإل2017سبتمبر. 

                                                                                                                                                              
جكاف  24، 5039العدد  صحيفة الكسط، البحريف، ،بريطانيا تختار مغادرة االتحاد الوروبي محدثة زلزااًل... وكاميرون يعمن استقالتوا ؼ ب،د ب ا، 1

 .22،ص2016
 .2،ص2016، االمارات العربية المتحدة، كزارة االقتصاد،من االتحاد الوروبي عمى اقتصاد االمارات ابريطانيتداعيات خروج نيفيف حسيف،  2

3 http://www.bbc.com/arabic/world-39426459,consulté le:01/08/2017. 

http://www.bbc.com/arabic/world-39426459,consulté
http://www.bbc.com/arabic/world-39426459,consulté
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  مف المتكقع أف تصدر حككمة بريطانيا تشريعا لمغادرة االتحاد األكركبي، كتحديد  2017خريؼ :
 .مشركع قانكف اإللغاء العظيـ -كضع كؿ القكانيف األكركبية القائمة المطبقة في بريطانيا 

  ستكماؿ المفاكضاتإ:  2018أكتكبر. 

  برلماف األكركبياف يصكتكف : مجمس العمكـ البريطاني كالمجمس كال 2019كمارس  2018بيف أكتكبر
 .تفاؽ الذم سيتـ التكصؿ إليوعمى اإل

  تحاد األكركبي )يمكف تمديد المفاكضات الخاصة بالمادة : بريطانيا تنسحب رسميا مف اإل 2019مارس
 )األخرل في االتحاد األكركبي 27، كلكف يتطمب ذلؾ مكافقة الدكؿ الػ 50

 1ىميا:أتحاد أسباب خركج بريطانيا مف اإلىـ أكمف  روبي:و ال سباب خروج بريطانيا من اإلتحاد أثانيا:

تفاقيات تجارية مع دكؿ ميمة مثؿ أمريكا إتحاد األكركبي يمكنيا عمؿ اإلمف  ابريطاني خركج -
 .تحاددكف الخضكع لقكانيف اإل باإلضافة لمساع إقامة منطقة تجارة حرةك كاليند كالصيف، 

تحاد ركبي ضعيؼ، كفي حاؿ رحيميا عف اإلتحاد األك داخؿ اإليطانيكف أف تأثير بالدىـ يعتقد البر  -
ستتمكف مف التصرؼ بحرية كالحصكؿ عمى مقاعد في مؤسسات عالمية، كانت خسرتيا بسبب 

 تحاد األكركبي كمنظمة التجارة العالمية.نضماميا لإلإ
فاألرقاـ  أسباب الصراخ البريطانى فى كجو أكركبا، ىـأمف اليجرة األكركبية إلى بريطانيا:  -

ستفادتيـ مف نظاـ اإلعالنات ا  ألؼ أكركبى إلى سكؽ العمؿ البريطانى ك  286الرسمية تؤكد تدفؽ 
تفاقية شينجف تعد كاحدنا مف أىـ بنكد النادل إنتقاؿ األفراد فى إجتماعية، ألف بند حرية اإل

مف السماح  يحدتباع نظاـ جديد إمف  بريطانياتحاد األكركبي سيمّكف الخركج مف اإل األكركبى،
كتشير آخر اإلحصائيات إلى أف عدد  ،تحاد األكركبي بالدخكؿ إلى البالدلممياجريف مف خارج اإل

مميارات  3.67ألؼ مياجر، كىك ما يشكؿ عبئان بقيمة تتجاكز  863المياجريف في بريطانيا يقّدر بػ
 .مميارات دكالر( سنكيان  4.131جنيو إسترليني )

ا عمى األكركبية: اإلالتذمر مف الرسكـ  - تحاد األكركبى كغيره مف المنظمات األكركبية يفرض رسكمن
قتصادية كتعافيو، لكف بريطانيا التى تعتمد سياسة تقشفية كؿ المنضمة إليو كؿ بحسب قكتو اإلالد

بسبب العجز فى مكازنتيا تتذمر مف الرسكـ األكركبية التى تثقؿ كاىؿ خزينتيا التى يجب عمييا 
 .ميكف جنيو إسترلينى يكميام 55دفع 

                                                                                                                                                              
1
http://www.youm7.com/story/2016/6/24/6,cosulté le:01/01/2017.  

  

http://www.youm7.com/story/2016/6/24/6,cosulté%20le:01/01/2017.
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تحاد األكركبي سيعمي مف صكت القكانيف عمى قناعة بأف الخركج مف اإل تأصبح ابريطاني -
تحادية، كىك ما مف قبؿ القكانيف األكركبية اإل الكطنية البريطانية، كأنو لف يككف ىناؾ سيطرة

 كاألمف.سيساىـ في إعادة السيطرة عمى قكانيف التكظيؼ كالخدمات الصحية 
 :نعكاسات خروج بريطانياإثالثا:

تحاد األكركبي، ير عكس التاريخ عبر الخركج مف اإلختيار أغمب مكاطنييا قرارا يسإتخذت بريطانيا بإ   
 ،في الكقت الذم يبحث فيو أغمب دكؿ العالـ عف تعميؽ التكتالت اإلقميمية التي تنتمي إلييا بؿ كتكسيعو

تحاد العديد مف التساؤالت حكؿ أىمية التكتالت الدكلية البريطاني مف اإلرح مكضكع الخركج كقد ط
ف خركج أكما  ،قتصادية كالثقافية كالحفاظ عمى الحد األدنى مف القكة كالسيادةلمكقكؼ أماـ قكة العكلمة اإل

 يمي: كركبي كالعالـ تتمثؿ في ماد األتحاإنعكاسات عمى بريطانيا كاإلبريطانيا 
 خروج بريطانيا عمى بريطانيا نفسيا:نعكاسات إ-اكال

 المالية األسكاؽ ردت األكركبي، تحاداإل مف بريطانيا خركج عمى التصكيت عقب مباشرة 
 أدنى إلى ليصؿ كاحدة، نقطة عند ٪10 مف بأكثر الجنيو حاد، مع تراجع بشكؿ العالمية
 األكركبي تحاداإل مف بريطانيا خركج عف الناجمة الشككؾ فإف ،عاما 30 مف لو أكثر مستكل

 الفاترة الكتيرة إلى بالنظر العالمية، األسكاؽ عمى الطكيؿ تأثير المدل عمى سمبية تككف قد
  1.الحالي العالمي قتصادماإل نتعاشلإل

 المحمي الناتج سيخفض األكركبي تحاداإل مف بريطانيا خركج أف إلى مختمفة دراسات تشير 
 كبيف (2020) القصير المدل عمى سنكيا٪ 5.5- ك ٪1.3- بيف المتحدة المممكة في اإلجمالي

 أسرة لكؿ السنكية الدخؿ خسارة تقديرات ،(2030) الطكيؿ المدل سنكيا عمى٪ 7.5- ك 1.2٪-
 جنيو 20000 - ك( دكالر 900 حكالي) استرليني جنيو 600 بيف المتحدة تتراكح المممكة في
 2.(أمريكي دكالر 7500 حكالي) سترلينيإ
   لف يككف نصؼ مميكف عامؿ بريطاني في أكركبا بعيديف عف التغييرات الجارية، فيـ سيعانكف

مف مشكمة فرؽ العمالت باإلضافة إلى شركط إقامة جديدة، كما أف بريطانيا باتت ميددة 
نفصاؿ دكؿ أخرل، كفي حاؿ تمت العقكبات فستشيد إبعقكبات أكركبية صارمة منعان مف 

 .ادية صعبةقتصإبريطانيا ظركفا 
  لتصكيت الذم جرل نفصاؿ سككتمندا، كرغـ أف اإكمف أشد التبعات خطرا عمى بريطانيا ىك

حاد األكركبي رفع كتيرة تانيا، إال أف خركج األخيرة مف اإلنفصاؿ عف بريطمنع اإل 2014عاـ 

                                                                                                                                                              
1 Oliver Patel , Christine Reh ,Brexit: The Consequences for the EU’s ,UCL European institute Constitution 

Unit Briefing Paper,2016, p1. 

2 James K. Jackson ,Shayerah Ilias Akhtar ,Derek E. Mix ,Economic Implications of a United Kingdom Exit 

from the European Union, Congressional Research Service, 14July 2016,p2. 
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 سكتمندا تتمثؿ في البقاء معأسكتمندا كذلؾ ألف مصمحة أنفصاؿ عف بريطانيا في أصكات اإل
ؿ المزارعيف األسكتمندييف مباشرة، كصرَّح أكثر مف تحاد األكركبي ألف ىذا اإلاإل تحاد يمكِّ

تحاد بمعزؿ عف قرار بريطانيا، كىذا يشير إلى ستمرار التعاكف مع اإلإسكتمندم عف أمسؤكؿ 
 1.نفصاؿا كضعت قدميا األكلى عمى طريؽ اإلسكتمندأأف 

   دكؿ في بحرية كالعمؿ بالعيش البريطانييف لممكاطنيف األكركبي تحاداإل عضكية سمحت 
 يحتاج قد األكركبي، تحادلإل بريطانيا مغادرة كمع ،تأشيرات األخرل دكف األكركبي تحاداإل

 السفر تكاليؼ تحمؿ إلى ضطراراإل عف لزيارة، فضال تأشيرات إلى اآلف البريطاني الشعب
 الذيف البريطانييف المسؤكليف مف كبير عدد مصير حكؿ اليقيف عدـ أيضا ىناؾ ،اإلضافية
  .برككسؿ كخاصة في األكركبية، المؤسسات في يعممكف

  تحاد األكركبي مع المصالح البريطانية، ككانت نسجاـ قرارات اإلإتعاني مف عدـ بريطانيا كانت
تحاد ؿ معيا ككنيا عضكة في اإلفي كثير مف األحياف مضطرة لقبكؿ ىذه القرارات كالتعام

 .نفصاؿ كسيمة لحفظ المصالح البريطانيةاألكركبي، كىذا ما يجعؿ اإل
  سيعني األكركبي، تحاداإل في عضك دكلة ليستتصبح  األكركبي النادمبريطانيا  تترؾ حيف 

 إمكانية ستفقد ،األكركبي تحاداإل معالثنائية  تفاقاتاإل مف العديد بشأف التفاكض تعيد أف عمييا
ك  ،األكركبي تحاداإل ميزانية في ىـاتس كلف أخرل، ناحية مف الكاحدة السكؽ إلى الكصكؿ

 ستكاجو أنيا كما الكاردات مف مستكل أم تحديد عمى قادرة ستككف ،المتطمبات ىذه مف ىاتحرر 
 السكؽ إلى إلييا الكصكؿ مف تتمكف كلف السمع بعض عمى أعمى تصديرية تعريفات أيضا

 2. الكاحدة

 وروبي:بريطانيا عمى اإلتحاد ال إنعكاسات خروج -ثانيا

تحاد األكركبي منذ تأسيسو كخاصة أف القرار البريطاني كج بريطانيا أقكل ضربة تمقاىا اإليعتبر خر    
قتصادية في مف أزمة الالجئيف إلى األزمة اإل تحاد األكركبي،في أحنؾ الظركؼ التي يمر بيا اإل يأتي

سيؽ، كليذا فخركج ىذه المشاكؿ تطمب المزيد مف التعاكف كالتناليكناف مركران باألزمة األككرانية، كؿ 
 .تحاد يصعب الميمة عمى باقي الدكؿ كخاصة الكبيرة كذات النفكذ كألمانيا كفرنسابريطانيا مف اإل

                                                                                                                                                              

1
Britain‟s Exit from the European Union: Implications and Possible Future Relations  ,Report Arab Center for 

Research and Policy Studies , July 2016,p3. 

  
2
UNITED KINGDOM SELECTED ISSUES ،International Monetary Fund, IMF Country Report No 16/169, 

June 2016, p8.  
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 1:يمي ما إلى األدلة كتشير
 يمزؽ سكؼ األكركبي، تحاداإل مف بريطانيا خركج شركط بشأف التفاكض مف مكقفو تحديد عند 

 كمكاتية سريعة لصفقة قتصاديةاإل كالحتمية" العدكل تأثير" تجنب سياسة بيف األكركبي تحاداإل
 .لبريطانيا

 لفؾ المتحدة المممكة تختار قد نسحاب،اإل عمى التفاكض يتـ حيف في القصير، المدل عمى 
 .المحتممة السياسية اآلثار مع األكركبي، تحاداإل في القرار صنع رتباطاإل

 في القكل ميزاف تغيير إلى األكركبي تحاداإل مف بريطانيا خركج سيؤدم الطكيؿ، المدل عمى 
. جتماعييفاإل كالديمقراطييف الحمائية القكل لتعزيز خاص بشكؿ المرجح كمف ،األكركبي تحاداإل

 .تقكيتيا أيضا ألمانيا مكقؼ يككف أف كيمكف
 األعضاء الدكؿ كأىـ أكبر مف كاحد رحيؿ: التحدم مف جديدا نكعا يكاجو تحاداإل فإف. 
 مف٪ 12.76 كتشكؿ السكاف، عدد حيث مف األكركبي تحاداإل في عضك دكلة ثالث ىي بريطانيا 

 األكركبي مجمس في مؤثرا عنصر المتحدة المممكة يجعؿ كىذا ،األكركبي  تحاداإل السكاف مجمكع
 .األكركبي كالبرلماف األكركبي تحاداإل

 ىـ كالتمكيؿ التجارة في المتحدة المممكة مع كثيقة صالت ليـ الذيف اليكرك منطقة أعضاءف إ 
 كىكلندا كلكسمبرغ كقبرص كمالطا أيرلندا مع األكركبي، تحاداإل مف بريطانيا بخركج تأثر األكثر
 .كبمجيكا

 تحاداإل في قتصادإ أكبر كثاني العالـ في قتصادإ أكبر خامسكركبي سيخسر اإلتحاد األ 
 جنيو مميار 8.5 مف بقميؿ أقؿ األكركبي تحاداإل ميزانية في المساىمة بريطانياكانت ل ،األكركبي

 صادرات إجمالي مف٪ 44.6 األكركبي تحاداإل مع التجارة شكمتك  ،2015 عاـ في سترلينيإ
 2014.2 عاـ في كالخدمات السمع مف كارداتيا مف٪ 53.2 ك السمع مف المتحدة المممكة

 تتمثؿ في مايمي: بريطانيا عمى العالم:نعكاسات خروج إ-ثالثا
 

 نخفضت بعض أسكاؽ إ ية العالمية ستجابت األسكاؽ المالإستفتاء، كفي أعقاب اإلعالف عف اإل
بمقدار كانخفض المتكسط  مف حيث القيمة )داك جكنز الصناعي٪ 7األسيـ بنسبة تصؿ إلى 

 .تريميكف دكالر مف قيمة األسيـ 3يا ما يقرب مف ر ٪(، محك 3.5نقطة، أك  600
 ستثمارات اإل االطمب عمى األكراؽ المالية في الخزانة األمريكية، كالتي غالبا ما تككف مالذا آمن

 .ستقرار السكؽإخالؿ حمقات مف عدـ 

                                                                                                                                                              
1
 Oliver Patel , op cit ,p p1-7. 

2
James K. Jackson ,Shayerah Ilias Akhtar ,Derek E. Mix , , op cit ,p4. 
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 إعادة النظر في  مف البنكؾ األجنبية مقرىا لندف بدأت بعض البنكؾ األمريكية كاألكركبية كغيرىا
 .تحاد األكركبياكؼ مف أف بريطانيا خارج اإلالمممكة المتحدة بسبب المخكجكدىـ في 

  فإف العمالت ،تحاد األكركبي عمى التحركات في أسعار الصرؼ خركج بريطانيا مف اإليؤثر
الدكالر ف  ،قتصاديةعمى مجمكعة كاسعة مف األنشطة اإل اآلمنة، كال سيما الدكالر، يمكف أف تؤثر

 .قتصاديةاإل اقع، مما يسيؿ العديد مف الدكليةحتياطية العالمية بحكـ الك بمثابة العممة اإل
 إضافة إلى الضغكط  نخفاض المتزامف في قيمة الجنيو كتقدير الدكالركيمكف أف يؤدم اإل

 مختمؼ المركزية ،قتصادات األسكاؽ الناشئةا  قتصادات المتقدمة ك قتصادية عمى كؿ مف اإلاإل
 ف أف يزيد مف إضافة قتصادات الناشئة إلى أصكؿ المالذ اآلمف يمكىركب رؤكس األمكاؿ مف اإل

قتصادات المتقدمة كالناشئة كالتي يمكف أف تضيؼ سمبا التحديات التي تكاجو اإل قتصادإلى اإل
 .إلى العالـ

 المركج تعتبر لندف ألف كذلؾ بريطانيا، نفصاؿإ عمى أبدان  تشجع ال األمريكية العامة السياسة أف 
 النفكذ مف سيقمؿ بريطانيا خركج أف يعني كىذا األكركبي، تحاداإل في األمريكية لمسياسات األكؿ

 .األكركبي تحاداإل في األمريكي
 بريطانيا نفصاؿإ بعد كلكف كاحدة، ككتمة األكركبية الدكؿ مع تتعامؿ أمريكا كانت أخرل جية مف 

 أف إلى باإلضافة األكركبييف، عف منفصؿ بشكؿ البريطانييف قناعإ األمريكييف عمى سيتحتـ
 أكثر بشكؿ الدكلية السياسية الساحة إلى كدخكليا كبير بشكؿ بريطانيا نمك مف قمقة أمريكا
 الخصـ إلى باإلضافة جديد سياسي خصـ أماـ تصبح قد كاشنطف أف يعني كىذا فاعمية،
 .الركسي

 أماـ ستككف البريطانية الركسية العالقات فإف البريطانية-األكركبية العالقات تدىكرت حاؿ في 
 .لمنمك أكبر فرصة

 ىذه القتو ما نتيجة إيجابية بعيف األكركبي تحاداإل تفكؾ إلى كاإلسالمية العربية الشعكب تنظر 
 .كاإلسالمية العربية المنطقة تجاه األكركبي تحاداإل سياسات جراء مصائب مف الشعكب

 البريطاني بالنسبة لالتحاد االكركبي:الشكؿ المكالي يكضح اىمية االقتصاد 
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 : بريطانيا تمثل سدس االقتصاد االتحاد االوروبي(4-14)رقم  الشكل

 

 ال

 
Source:KARL RUSSELL and JASMINE C, Fallout From Britain’s Exit :Markets, 

Immigration and Trade, The New York Times, The New York, 23JUNE  2016,p1. 

 

، كىك تقريبا نفس ما شكمتو األكركبيتحاد اإل قتصادإبريطانيا تمثؿ حكالى سدس  الشكؿ يكضح لنا اف 
تحاد إلمحمي للمف الناتج ا % 16.2ف بريطانيا تساىـ بأ،  الكاليات المتحدة فيكاليفكرنيا كفرجينيا 

تحاد لدل اإلىمية كبيرة أعضاء فيي ليا لمانيا مقارنة مع بقية األأكركبي أم تحتؿ المرتبة الثانية بعد األ
 .األكركبيتحاد كيعد خركج بريطانيا ضربة قكية لإل ،كركبياأل
 جل تكامل حقيقيأقتصادي والنقدي من الثالث: خطة اإلصالح اإل مطمبال

عدة بمداف  ،تحاد األكركبيمنصكص عمييا في معاىدات اإلعتماد اليكرك كعممة كاحدة ىك كاجب إ     
ك ىذه دكؿ تشكؿ منطقة اليكرك  ، لدييا  ،اليكرك كحدة العممة متكاممةعتمدت إتحاد األكركبي قد مف اإل

تحاد األكركبي التي ليست جزءا دكؿ اإلف إ ، (ECB) سياسة نقدية كاحدة أجرتو البنؾ المركزم األكركبي
جراء سياساتيا النقديةلبنفسيا  تحتفظمف منطقة اليكرك   كبالتالي، درجة التكامؿ االقتصادم في ،معمالت كا 

إلى كؿ دكؿ  قتصادم يحتاجاف التكامؿ اإل الكؿلمكصكؿ  ،االتحاد االقتصادم كالنقدم لـ تكتمؿ بعد
كالسياسات نضماـ منطقة اليكرك كتنسيؽ السياسات المالية، بما في ذلؾ الضرائب، االتحاد األكركبي لإل

 التنفيذتحاد األكركبي حيز قتصادية في اإلاإلدارة اإل جديدة كمع ذلؾ، جاءت قكاعد ،قتصادية األخرلاإل

https://www.nytimes.com/by/karl-russell
https://www.nytimes.com/by/karl-russell
https://www.nytimes.com/by/jasmine-c-lee
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قكاعد مراقبة كتنسيؽ قتصادم، كتعزيز ىذه المتكامؿ اإللككخطكة رئيسية نحك أقرب ، 2011ديسمبر  13في
 1تحاد األكركبي.قتصادية سياسات لجميع دكؿ اإلالمالية كاإل

دعا  ىكالندفرانسكا  أف مسار التقشؼ لـ يكف قادرا عمى حؿ األزمة األكركبية كالرئيس الفرنسي     
  .منطقة اليكركفي إعادة فتح النقاش حكؿ إصالح الييكؿ  لى إ

 )2015-2012)ول ال تحاد النقدي الوروبي خطة إصالح اإل : ولالفرع ال 

كد عدد مف نقاط ، كالتي كشفت عف كج أزمة الديكف السيادية األكركبية ، في ذركة2012في ديسمبر      
صدر  "قتصادم كالنقدم الحقيقيتحاد اإلنحك اإل" األكركبي، تقريرا بعنكافتحاد النقدم الضعؼ في بنية اإل

كأكضح التقرير  ،عف الرؤساء األربعة لممجمس، األكركبي لجنة كالبنؾ المركزم األكركبي كمجمكعة اليكرك
 :قتصادم كالنقدمتحاد اإلستقرار كسالمة اإلإخارطة الطريؽ لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لضماف 

دخاؿ كالنمك، ستقراراإل ميثاؽ تحت المراقبة الميزانية تعزيز خالؿ مف       مجاؿ في جديدة إجراءات كا 
 ستقراراإل مع صعكبات مف تعاني التي البمداف مع لمتعامؿ إطار ككضع الكمي، قتصاداإل في ختالالتاإل

 حزمة مع تجربة،ال عمؿ رقص بسبب محدكدة األنظمة فعالية حكؿ النتائج ستخالصإ عمى القدرةك  المالي،
 . 2013 عاـ منتصؼ في ثنافإ ك حزمة 2011 عاـ نياية في التنفيذ حيز تدخم ستة

 2: منطقة في المالية المراقبة ثنيفإ ستة كحزمة حزمة لإلصالحات الرئيسييف اليدفيف فإف كعمكما،

 مكثفة عقكباتال آلية عبر ،ستمراريةا  تكامؿ ك  أكثر ابجعمي الميزانية ـكدع المراقبة. 
 المفرط العجز تصحيح لضماف اليكرك منطقة في األعضاء لمدكؿ إضافية مراقبة EDP  كالتكامؿ 

 .الكطنية الميزانية إعداد في األكركبي تحاداإل سياسة لتكصيات المناسب
 كالشكؿ المكالي يكضح دخكؿ دكؿ اإلتحاد نظاـ العجز المفرط:

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
1 European commission , , ONE CURRENCY FOR ONE EUROP E, Economic and Financial affairs, 

Luxembourg,2015,p1. 
2 Report by: Jean-Claude Junker, in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem ,Mario Draghi,and 
Martin Schulz, Completing Europe's Economic and Monetary Union,p3. 
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  oEDP المفرط العجز تحاد تحت نظامدول اإل  :(4-15)الشكل

 

 

Source: EUROPEAN COMMISSION, Economic governance review, Report on the application of 

Regulations (EU) n° 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 and 473/20131, 

Brussels, 28.11.2014, P13 

اإلجراءات التصحيحية في الكقت المناسب كبطريقة  اتخذتالدكؿ األعضاء  فألنا فالشكؿ يكضح      
لى المجمس  دائمة، عف طريؽ زيادة نطاؽ كتكاتر المعمكمات التي يتعيف تقديميا إلى المجنة كا 

ختالالت في المؤشراتيا الكمية تصؿ ا  الدكؿ التي تعاني عجز في ميزانياتيا ك  2008ففي سنة الستعراضيا
 مف 23 ،2011سنة اما، 24الى 20مف تضاعؼ عدد الدكؿ   2010-2009 الفترةكف في دكؿ،ل 2حكالي 
 انخفض ،اكت نياية في 2014 عاـ بحمكؿ المفرط العجز إلجراءات تخضع كانت عضك دكلة 27 أصؿ
 عف المبكر لمكشؼ إنذار آلية عتمادإ تمت فقد النظاـ ىذا ظؿ في ، 28 أصؿ مف 11 إلى الرقـ ىذا

 عمى بناء دكلة لكؿ معينة تقارير صدارإ كفؽ تتـ كركبي،األ اإلتحاد لدكؿ اإلقتصادية اإلختالالت
ف أ ذإصدر تقرير بالنسبة إليطاليا  فقد كركبية،األ المفكضيةك  المجمس كدراسة قدمت التي المعمكمات

تحاد اإلف تكاجو إجراء تأديبيا مف قبؿ حتماؿ أإ معالمفكضية األكركبية ستكجو تحذيرا إلى إيطاليا 
تحاد األكركبي ما لـ تطبؽ ركما عاـ الضخـ مثمما تشترط قكانيف اإلاألكركبي لعدـ تخفيضيا دينيا ال

أظيرت أف الديف العاـ اإليطالي سيصعد إلى أعمى مستكل لو مف ، إجراءات لخفض العجز مثمما كعدت
تحاد كتقكؿ قكاعد اإل،  2017 سنة % مف إجمالي الناتج المحمي133.3إلى  2016 سنة % في132.8

مف إجمالي الناتج المحمي %  3.6األكركبي إنو يجب عمى إيطاليا بدال مف ذلؾ خفض دينيا بكاقع 
ية األكركبية في كضع مزيد مف الضغكط عمى ركما لمكفاء بتعيدات قدمتيا في رسالة إلى المفكض، سنكيا

% مف إجمالي الناتج 0.2، متعيدة بأف تخفض إيطاليا العجز الييكمي بكاقع 2017يفرمالسابع مف ف
قد كاإلجراء التأديبي الذم  ،2017افريؿ المحمي ىذا العاـ مف خالؿ إجراءات سيتـ إقرارىا بحمكؿ نياية 
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سمى إجراء لمعجز المفرط، كقد تإذا لـ يتـ تطبيؽ ىذه اإلجراءات 2017يتـ اتخاذه ضد إيطاليا في مام
قتراحا لتنفيذ قرار إعتمدت المجنة أيضا إكقد   ،ينتيي مف الناحية النظرية بفرض غرامات عمى إيطاليا

بعد  ، مميكف يكرك لمتحريؼ بعض البيانات الديف الحككمي 29.8مجمس لمنمسا لدفع غرامة قدرىا ال
التحقيؽ كالتبادالت مع السمطات النمساكية، كقد كجدت المجنة أف إىماؿ خطير مف الجيات الحككمية مف 

مف بيانات العجز  2013ك  2012أرض سالزبكرغ أدل إلى تحريؼ في اإلخطارات اإلحصائية لعامي 
أخرل تخص كؿ ير كما اف ىناؾ تقار 1 ،2014تصحيحو في أبريؿ  تـ ،2012-2008كالديكف النمسا لمفترة 

 ختالالت التي الزالت تعاني منيا مع التكصيات المقترحة.دكلة كاإل

 : (2025-2015تحاد النقدي الوروبي الثاني )خطة إصالح اإل  :لفرع الثانيا

البا ما غ "قتصادم كالنقدم في أكركباتحاد اإلستكماؿ اإلإ" تقرير متابعة بعنكافاعمف ، 2015جكاف في     
البنؾ  ، المفكضية األكركبية ، المجمس صدر عف رؤساء  " تقرير رؤساء خمس " " سـإيشار إلييا ب

كأكضح التقرير خارطة طريؽ لمزيد مف تعميؽ  ،البرلماف األكركبي ك مجمكعة اليكرك ، المركزم األكركبي
أف تحاد النقدم كالسماح لمدكؿ األعضاء لنقدم، تيدؼ إلى ضماف حسف سير اإلاالتحاد االقتصادم كا

 2 :ستعدادا لمتكيؼ مع التحديات العالميةإتككف أفضؿ 

  األكركبي أكثر مركنة  تحاد النقدماإل يككف يجب أف ":2017 جوان - 2015 جويمية" 1المرحمة
ستفادة ممكنة مف المعاىدات إعتماد عمى الصككؾ القائمة كتحقيؽ أفضؿ مف خالؿ اإل

قتصادم عف طريؽ ضماف دفعة تحاد اإلتعميؽ اإلك  ،الممارسةكبعبارة أخرل، "تعميؽ  ،القائمة
 حقيقي قتصادمإ تحادإ نحك إنشاء ،جديدة لمتالقي كفرص العمؿ كالنمك في منطقة اليكرك بأكمميا

 مف خالؿ:.النقدم تحادفي اإل زدىاراإل لتحقيؽ الييكمية الميزات عمى يحتكم قتصادإكؿ  يضمف
  يتم عن طريق ، تحاد مصرفيالبناء الكامل لإل: 

 .  (SRF) صندكؽ قرار كاحدكضع آلية تمكيؿ جسر لم -
 . (EDIS) مخطط لمتأميف عمى الكدائع األكركبية عمى المشترؾ تفاؽاإل -
ستقرار اإلآلية  في تحسيف فعالية كسيمة إلعادة رسممة البنكؾ مباشرة -

  . األكركبي
 

                                                                                                                                                              
 االػتًاد انًشاخغ انتانٍح: 1

-European Commission - Press release ,European Semester Winter Package: review of Member States' 

progress towards economic and social priorities, Brussels, 22 February 2017, .p2-6 

-https://www.alaraby.co.uk,01/01/2017. 
 باالعتماد عمى المراجع التالية:2

- https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_Monetary_Union_of_the_European_Union,01/01/2017. 
-Jean-Claude Juncker ,Donald Tusk ,another‟s, op cit, p5 

https://en.wikipedia.org/wiki/Single_Resolution_Fund
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_Monetary_Union_of_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_Monetary_Union_of_the_European_Union
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 بنائو بما يمي : تحاد أسواق رأس المالإ إطالق جديد: 
لجميع الشركات في جميع أنحاء  تحسيف فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ -

خاصة الصغيرة كالمتكسطة كالمشاريع  ستثمار، كاإل مشاريع كالأكركبا 
 .طكيمة األجؿ

تحاد األكركبي كجميع مف المستثمريف في اإل زيادة كتنكيع مصادر التمكيؿ -
  .أنحاء العالـ

مف خالؿ ربط المستثمريف  جعؿ أسكاؽ رأس الماؿ تعمؿ بشكؿ أكثر فعالية -
كأكلئؾ الذيف يحتاجكف إلى التمكيؿ بشكؿ أكثر كفاءة، سكاء داخؿ الدكؿ 

 .األعضاء كعبر الحدكد
تعميؽ أسكاؽ  ك جعؿ أسكاؽ رأس الماؿ أكثر مركنة مف خالؿ التكامؿ -

أيضا بطريقة  كعبر الحدكد،  ةالسندات كاألسيـ تقاسـ المخاطر كخاص
 .ضد خطر الصدمات النظامية في القطاع المالي الكطني أفضؿ حماية

، بحيث تصبح قادرة عمى  المخاطر النظامية األكركبي مجمس تعزيز -
 .الكشؼ عف المخاطر التي تيدد القطاع المالي ككؿ

 مجمس المالية الوروبية استشاري جديد مجمس إطالق : 
مؿ عمؿ كيسؽ ك ين  ستشارم جديدإ مجمس مجمس المالية األكركبية

  .المستقمة كطنياستشارية المالية المجالس اإل
  يتم عن طريق تحقيق .الرقابة البرلمانية كجزء من الفصل الدراسي الوروبيتعزيز: 

المناقشة العامة في البرلماف األكركبي ألكؿ مرة عمى مسح النمك السنكم  -
 .لمثـ عمى التكصيات الخاصة بكؿ بمد

التكصيات ، ك التفاعالت المنتظمة بيف المفكضيف كالبرلمانات الكطنية -
 .الميزانيات الكطنيةالخاصة بكؿ بمد ك 

التشاكر المنتظـ أكثر مف قبؿ الحككمات البرلمانات الكطنية كالشركاء  -
 .االجتماعييف قبؿ تقديـ االصالح الكطني كبرامج االستقرار

 .زيادة مستكل التعاكف بيف البرلماف األكركبي كالبرلمانات الكطنية -
 مجموعة اليورو تعزيز توجيو  

إدماج : بتخاذ خطكات نحك التمثيؿ الخارجي المكحد في منطقة اليكركإ
كىذا  ،تحاد األكركبيحككمية الدكلية في إطار قانكف اإلتفاقات الاإل

، كاألجزاء ذات  ستقرار كالتنسيؽ كالحككمةمعاىدة اإل يشمؿ
 . صندكؽ قرار كاحد الدكلي المعنيتفاؽ الحككمي كاإل ، الصمة

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Systemic_Risk_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Systemic_Risk_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurogroup
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurogroup
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الصككؾ كالمعاىدات الحالية لتعزيز القدرة التنافسية كالتقارب  ستخداـ القائمةإ في ىذه المرحمة يتـ
تحاد ستكماؿ اإلا  السياسات المالية المسؤكلة عمى المستكل الكطني كمنطقة اليكرك، ك  الييكمي، كتحقيؽ
  .المساءلة الديمقراطية المالي كتعزيز

  عمى أساس التشاكر مع مجمكعة مف  سيتـ تكحيد إنجازات المرحمة األكلى :الثانيةالمرحمة
تجرم تقييما ، كالتي 2017في ربيع عاـ  كرقة بيضاء الخبراء، فإف المفكضية األكركبية بنشر

، كالخطكط العريضة في مزيد مف التفاصيؿ كالخطكات كلىاأللمتقدـ المحرز في المرحمة 
كمف المتكخى  ،الثانيةقتصادم كالنقدم في المرحمة تحاد اإلالتالية الالزمة إلتماـ اإلراءات كاإلج

 1:ىذه المرحمة الثانية لتشمؿ
 تحاد لتصبح جزءا مف القانكف معاىدة اإليجب أف يتـ نقؿ  :آلية االستقرار األكركبي

ممكف القياـ كىك أمر ،األكركبي تطبيؽ تمقائيا لجميع الدكؿ األعضاء في منطقة اليكرك 
تحاد األكركبي، مف أجؿ تبسيط إدارتو ات المكجكدة المعاىدة الحالية لإلبو في الفقر 

ضفاء الطابع المؤسسي  .كا 
 ذات طابع  اليكرك، نة لمنطقةيمعايير التقارب " ، كالخز مؤشر  "  التدابير بعيدة المدل

قتصادم الييكؿ اإلستكماؿ إتفاؽ عمى كيمكف أيضا أف يتـ اإل ،قانكني أكثر إلزاما
 .األكركبي، لغرض جعؿ عممية التقارب أكثر إلزاما تحاد النقدمكالمؤسسي في اإل

 ركز في المقاـ األكؿ عمى ي" تقدـ كبير نحك " مؤشر المعايير التقارب  المشتركة الجديدة
أسكاؽ العمؿ، كالقدرة التنافسية، كبيئة األعماؿ، اإلدارة العامة، كبعض جكانب السياسة 

عتمادىا ؿ إ، كالتي سيتـ  "آلية امتصاص الصدمة االقتصادية" الضريبية كيشار إلى أف
الفكرة األساسية  ماا، عتباره العنصر األخير مف ىذه المرحمة الثانيةإمنطقة اليكرك ب

متصاص الصدمات ميا إل، ىك أف يتـ تشغي "آلية امتصاص الصدمة االقتصادية" كراء
  .صاد الكمي المشركطقتبرنامج دعـ أزمة اإلضمف 

 نية" ك "تعزيز تأسيس "صنع القرار المشترؾ عمى الميزانيات الكط تـ منطقة اليكرك في
خطة العمؿ ،أم مف الضرائب كسياسات التكظيؼ "  قتصاديةتنسيؽ السياسات اإل

اإلصالح    التي نشرت كجزء مف برنامج -في كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء  الكطنية
 .الكطني السنكم

لجعؿ عممية التقارب أكثر إلزاما، مف خالؿ  سيتـ إطالؽ إجراءات بعيدة المدل في ىذه المرحمة   
التي مف شأنيا أف تككف ذات طابع قانكني، فضال عف ،مجمكعة مف المعايير المتفؽ عمييا عادة لمتقارب 

 .خزينة منطقة اليكرك
                                                                                                                                                              

1 Jean-Claude Juncker ,Donald Tusk ,another‟s, op cit, p5 
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  قتصادم تحاد اإلالنيائية مف "كاإلكؿ إلى المرحمة الكص :2025بحمول عام  الثالثةالمرحمة
تحاد معاىدة اإللحتماالت التغيرات المحتممة إكالنقدم العميؽ كالحقيقي"، مف خالؿ النظر أيضا 

 :1األكركبي
    مف مزيد، جتماعيعمى التقارب كالرخاء كالتماسؾ اإلالتركيز  :قتصاديتحاد اإلاإل 

 كربما العاممة اليد حركة تحفيز طريؽ عف ذلؾ في بما كاحد سكؽ ستكماؿإل الجيكد
 ،الرئيسية اإلصالحات السياسات بيف التنسيؽ كتعزيز الضريبية؛ المكاءمة زيادة

 المساءلة مع قتصاديةاإل ستراتيجياتاإل كلجنة األعضاء الدكؿ بيف التعاقدية كالعالقات
 .الكطنية كالبرلمانات البرلماف األكركبييف أماـ

    البنؾ يادةبق لمبنؾ المركزم اإلشراؼب تحاد المصرفياإل ستكماؿإ :تحاد المالياإل 
 الرسممة إعادة ستخداـإ مف بيئيا السميمة اإلدارة لتمكيف إطار في،األكركبي المركزم
،  تحاد أسكاؽ رأس الماؿإ كبناء، المشتركة الكدائع عمى كالتأميف المباشرة؛ المصرفية

كفر ي أف شأنو مف المالي تحاداإل ، نحكمسياسات الماليةلضماف سميـ كمتكامؿ ك 
 سياسة كالتنسيؽ االنضباط لتحسيف آليات، باستخداـ المالي ستقراركاإل المالية ستدامةاإل

 المدل عمى كلكف ىيكمية بإصالحات تقكـ التي لمبمداف المؤقت الدعـ بداية في ،مالية
مكانيةك بمد؛ بكؿ الخاصة قتصاديةاإل الصدمات مع لمتعامؿ أداةك ،الطكيؿ  تبادؿ ا 
 .اليكرك لمنطقة جديدة مالية لخمؽ قدرة ،الديكف

  تحاد اطية كالشرعية كالدعـ المؤسسي إلتعزيز مبدأ المساءلة الديمقر   :تحاد السياسياإل
 حقيقيةال المساءلة خالؿ مف سبؽ ما لكؿ يكفر األساس الذم النقدم األكركبي

 .التعزيز المؤسسيك  كالشرعية الديمقراطيةك 
 قتصادمتحاد اإلاإلجؿ أمف بشكؿ كامؿ  عميقة كحقيقيةتككف كؿ الخطكات سكؼ  المرحمةفي ىذه 
تحاد جميع مكاطني الدكؿ األعضاء في اإلتكفير مكاف مستقر كمزدىر لحقيقي كمعمؽ ،   EMU كالنقدم

نضماـ تحاد األكركبي لإللدكؿ األخرل األعضاء في اإلا تجذبعممة مكحدة، في  األكركبي التي تشترؾ
 .ستعداد لمقياـ بذلؾإإذا كانكا عمى 

ربيع  تقديـ كرقة بيضاء فيبتقكـ المجنة ، الثانيةإلى المرحمة  كلىاألنتقاؿ مف المرحمة لمتحضير لإل   
قتصادم كالنقدم تحاد اإلستكماؿ اإلبما في ذلؾ التدابير القانكنية إلحدد الخطكات المقبمة الالزمة، ت 2017

مف خالؿ سمسمة مف  1985ىذا يتبع نمكذج مف كرقة بيضاء جاؾ ديمكر لعاـ الثانية، ك في المرحمة 
 .جراءاتاإل

                                                                                                                                                              
1European Union Committee,‘Whatever it takes’: the Five Presidents’ Report on completing Economic and 

Monetary Union,13th Report of Session 2015–16,Published by the Authority of the House of Lords,the United 

Kingdom, 3 May 2016,p8 .  
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 ضركرم ىك قتصاديةاإل السياسات بيف التنسيؽ زيادة أف 2014 أكتكبر في اليكرك قمة مؤتمر كشدد    
 ألقكل محددة آليات كضع في ستمرارإل العمؿ لىإ كدعا ، كالنقدم قتصادماإل تحادإلل حسف سير لضماف

 دارةاإل تحسيف عمى المقبمة الخطكات إلعداد ك التضامف ك كالتقارب التنسيؽ قتصاديةاإل السياسات
 يسمى ما الحقيقي كالنقدم قتصادماإل تحاداإل نحك تقرير عمى يعتمد كىك، اليكرك منطقة في قتصاديةاإل
 عاـ مف لمجنة كالحقيقي العميؽ  EMUقتصادم كالنقدم تحاد اإلاإل مخطط  رؤساء ربعةأ تقرير" ب

 مداكالت يعكس كىك، كالنقدم قتصادماإل تحاداإل ستكماؿإل ضركرية مراجع  تبقى كالتي ،2012
 في تشترؾ التي الدكؿف أ كما اليكرك، منطقة عمى يركز ، كالخمسة الرؤساء مف كالمناقشات الشخصية

 ىي أعمؽ كالنقدم قتصادماإل تحاداإل نحك ،محددة كمسؤكليات كمصالح مشتركة تحديات تكاجو العممة
 1 .األكركبي تحاداإل في األعضاء لجميع مفتكحة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
1 European Commission, Five Presidents' Report sets out plan for strengthening Europe's Economic and 

Monetary Union as of 1 July 2015, , Brussels, 22 June 2015,p p2-3. 
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 الخالصة
 

تسػػػػمت األزمػػػػات ا  ختمفػػػػت أثارىػػػػا، بػػػػؿ ك ا  شػػػػيد العػػػػالـ بشػػػػقيو المتقػػػػدـ ك النػػػػامي أزمػػػػات تعػػػػددت سػػػػماتيا ك    
 ،قتصػػاديات الدكليػػةاإلرتبػػاط المرتفعػػة بػػيف اإلإنتشػػارا مػػف ذم قبػػؿ بسػػبب معػػدالت بالعالميػػة كصػػارت أكثػػر 

مات التي يمكػف أف تخفػؼ مػف حػدة عتبار التكتالت مف طرؼ البعض أحد أىـ المساىإكفي ىذا السياؽ تـ 
خػػتالالت، كتفعػػؿ آليػػات الحمايػػة كالعػػالج الالزمػػة لمػػتحكـ فػػي األزمػػات، كفػػي ىػػذا الصػػدد تعػػددت اآلراء اإل

كمػػف يعتبػػر التكػػتالت ال تعػػدك ككنيػػا آليػػة كقنػػاة إضػػافية تػػدعـ عمميػػات حػػكؿ ىػػذا الطػػرح بػػيف مػػف يسػػانده، 
 نتشار العدكل كتدكيؿ األزمات.إ

كفي ظؿ ىذه التحميالت نجد أف تجربة االتحاد األكركبي كتعاممو مع أزمة اليكناف خير دليؿ عمى     
ة الخطكرة عمى نقؿ دكر التكتؿ في معالجة األزمات، كفي نفس الكقت نشرىا، حيث بنفس القدرة بالغ
جيكد التعاكف داخؿ  األزمات بيف الدكؿ األعضاء نجد آليات الحد مف األزمات االقتصادية كحسرىا إذ أف

حيث كشفت األزمة اليكنانية التي ىددت  ،اإلقميـ قد تخفؼ مف حدة اآلثار كتساعد عمى تجاكز الخسائر
ة إياه أماـ أكبر كأشد اختبار عرفو خالؿ مسيرتو االتحاد النقدم األكركبي كتقيقره إلى مراحؿ سابقة كاضع

تفاقيات المؤسسة لالتحاد الت ىيكمية عميقة تنطكم عمييا اإلالتكاممية، كبينت األزمة كجكد اختال
تحاد األكركبي في ، لذا عمى اإلاألكركبي، كما كشفت عدـ كفاية شركطيا لتحقيؽ تكامؿ متكازف كمستداـ

تباع إنتياج سياسات تكاممو اإلقتصادم كذلؾ بإالمرحمة القادمة تعميؽ  قتصادية سميمة تخدـ التكتؿ، كا 
بريطانيا  صرحت الذمفي الكقت  ،كصفات عالج تتناسب مع كاقع حاؿ اإلقميـ كمككناتو مف الدكؿ

التحاد مف البريطانييف ترؾ ا % 52تحاد ، فقد أكد الرئيس الفرنسي فرانسكا ىكالند أف قرار اإلمف الخركج 
تحاد كتعميقو بؿ كتكسيعو دكف إصرارا عمى المضي قدما في اإلتحاد يزياألكركبي جعؿ مف أنصار اإل

با أف كتدخؿ األحداث اآلف مجاؿ ما بعد الصدمة مف قرار الخركج، حيث أثبتت أكرك  ،بشراكات أخرل
كؿ منو، كصكال تحاد يمكف أف يتجاكز في تكسعو كقكتو المجاؿ اإلقميمي الجغرافي المباشر الذم تتشاإل

 كندا.إلى أميركا الشمالية، أم إلى 

 السيادية الديكف ألزمة الكقت نفس في كنتيجة سببا قتصادماإل لمنمك السريع ؤالتباط يعدخير كفي األ    
 في السيادية الديكف أزمة ساءت لقد ل،أخر  مناطؽ للد المالية ؿكلممشا نتيجة ك ،اليكرك في منطقة

 كبالرغـ المصرفي، القطاع في القائـ الكىف حالة مف كفاقمت بركأ بصكرة 2011 عاـ خالؿ اليكرك منطقة
 منظمة حمكؿ إلي التكصؿ محاكلتيا إطار في اليكرك منطقة حككمات قبؿ مف الجريئة الخطكات مف

 المخاكؼ كتزايد الماؿ سكؽ في ضطراباإل حالة ستمراربإ الخطكات تمؾ قكبمت اليكناف، ديكف لمشكمة
 ىذا في أدت ،اليكرك منطقة داخؿ بركاأل اتيقتصاداإل بعد لدم الديكف لتزاماتإب الكفاء عف العجز بشأف
 النمك لفرص اإلضعاؼ مف المزيد ىإل الكضع مع لمتعامؿ المتبعة التقشفية المالية السياسات السياؽ
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 الضبط بعمميات يتعمؽ فيما كالتحديات الصعكبات مف المزيد خمؽ ىإل بالتالي لأد الذم األمر كالتكظيؼ،
 .المصرفي القطاع حسابات شكؼك في التكازف كتحقيؽ إصالح كعممية المالي 

يمكػف القػكؿ أف الكحػدة النقديػة األكركبيػة تعتبػر التجربػة الرائػدة عمػى المسػتكل العػالمي كقػد شػيدت نجػاح    
عضػػػػك مػػػػف دكؿ االتحػػػػاد  17عضػػػػكا إلػػػػى  11فػػػػي السػػػػنكات العشػػػػر األكلػػػػى مػػػػف عمرىػػػػا فقػػػػد تطػػػػكرت مػػػػف 

سػتقرار النقػدم كبػي دكرا كبيػرا فػي الحفػاظ عمػى اإلكالعشريف كلعب البنؾ المركزم األكر  ثمانية الى بيك األكر 
نفجػػرت فػػي إبػػي مػػف خػػالؿ إدارتػػو لمسياسػػة النقديػػة المكحػػدة، لكػػف أزمػػة الػػديكف السػػيادية التػػي ك كالمػػالي األكر 

بػػػي كمنػػػو دكؿ منطقػػػة اليػػػكرك فػػػي تحػػػد كبيػػػر ك تضػػػع البنػػػؾ المركػػػزم األكر  2009المنطقػػػة بدايػػػة مػػػف نيايػػػة 
تحاد لمكاجية ىذه األزمػة إال أف بػكادر نيايتيػا لػـ تظيػر بعػد إتخذتيا دكؿ اإللمعالجتو كرغـ الخطكات التي 
، لػػػدكؿ المصػػػدرة لمػػػنفطكخاصػػػة ا دكؿ الجػػػكاررل نتقػػػاؿ األزمػػػة إلػػػى دكؿ أخػػػإبػػؿ إف المخػػػاكؼ تعػػػززت مػػػف 

 .ليا نقكؿ أف منطقة اليكرك كمما سارعت في حؿ األزمة كمما كاف أحسفكليذا 
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 قد األزمة فإف قتصادية،إ أك مالية أزمة إلى التكتؿ نطاؽ ضمف الدكؿ أحد تعرض حاؿ في  ذفإ     
 التجارية، كالتبادالت لمالية،ا )األسكاؽ لذلؾ الداعمة نتقاؿاإل قنكات عبر األخرل الدكؿ إلى رتنتش
 لتقميدية،ا لمتكتالت بالنسبة التكامؿ مراحؿ بحسب تختمؼ األزمة ىذه حدة أف إالّ  البينية(، ستثماراتاإل

 منطقة مرحمة عند تكتؿ في تنشأ فأزمة ،الجديدة باإلقميمية  تعمؽ فيما قتصادياتاإل بيف الترابط كدرجات
 إطار في أك كة،مشتر  سكؽ أك جمركي تحادإ بدرجة متكامؿ إقميـ في أزمة عف تختمؼ قد حرة، تجارة

نتقاؿ األزمات إحتمالية إقتصادم لمدكؿ المتضررة كبير كمما زادت كمما كاف الحجـ اإل ،نقدم تحادإ
تجارم نفتاح الكما ُيسيـ في ذلؾ مستكيات اإل ،تساع نطاؽ تأثيرىا داخؿ اإلقميـ المتكامؿا  كشدتيا، ك 

 .نفتاح العالمي، أك اإلقميميلمراكز األزمة، مف خالؿ اإل
، كاف أكبر ضحاياىا اليكناف، إيرلندا، قبرص، 2008ضربت أكركبا أزمة صيرفة عاـ في حيف     

يطاليا بشكؿ كبير عانت القارة العجكز مف أزمة  2013كفي  ،إسبانيا، كالبرتغاؿ، إضافة إلى تأثر فرنسا كا 
أزمة زادت مف الشككؾ رتفاع نسب البطالة، قبؿ أف تضرب اليكناف مجددان ا  اإلنتاج ك  ؤنتيجة تباط أخرل

نتكاسة عرفيا مسار الكحدة األكركبية تتمثؿ إكبر أغير أف  ،حياؿ قدرة العممة المكحدة، اليكرك، عمى البقاء
عمى خيار  2016 جكاف 23ستفتاء شعبي بتاريخ إفي حدث تصكيت المكاطنيف البريطانييف بناء عمى 

 .القادة األكركبييف دمة كبرل لدلتحاد األكركبي، الذم شكؿ صالخركج مف اإل

مة النقدية المحمية لدل كيظير مف بيف األسباب كالتفسيرات ألزمات أكركبا المتالحقة، ضعؼ المنظك 
الية، إلى حتفاظ بسياسات خاصة، األمر الذم أدل إلى تشكه المنظكمة المتحاد، مقابؿ اإلأعضاء اإل

تحاد، كالتي أثبتت فشميا في مكاجية اإلار" ك"حـز النمك" التي يفرضيا ستقر جانب ىشاشة معايير "اإل
نتاجية كالعمالة بيف نسجاـ في التنافسية كاإلأتي في المرتبة الثانية ضعؼ اإلي، األزمات المحمية كالعالمية

مثالن، أدل تحكيؿ العممة مف  ،قتصادية لياك، كقصكر التزامف بيف الدكرات اإلأعضاء منطقة اليكر 
ف إلى رفع مستكل األجكر لمعمالة، إال أف اإلنتاجية بقيت في مستكياتيا، الدراخما إلى اليكرك في اليكنا

لمكاجية  2008تحاد عددان مف اإلصالحات منذ نفذ اإل، قتصاديان إاألمر الذم جعؿ مف اإلنتاج غير مجد 
ستقرار، كما ادية في سبيؿ المعالجة كتحقيؽ اإلقتصيرىا، كأطمؽ عددان مف الحزمات اإلتمؾ األسباب كغ

تحادان مصرفيان لتنسيؽ السياسات النقدية، إال أف معدالت نمك الناتج المحمي ال زالت تتراجع في دكؿ إشأ أن
العالمي،  قتصاداإلقتصادية في أكركبا ال يمكف تناكليا خارج سياؽ إف األزمة اإل،جنكب أكركبا خصكصان 

قتصادية جديدة، إلى جانب األزمات التي يعاني منيا إحيث المنافسة عمى أشدىا بيف دكؿ كبرل كقكل 
ضطرابات السياسية كاألمنية في مناطؽ مختمفة في يان، كاإلقتصادا  قتصاديكف ألكركبا، سياسيان ك إشركاء 

ادية األكركبية في الطاقة عتمستراتيجية، عالكة عمى اإلى طرؽ التجارة كأسعار البضائع اإلالعالـ تؤثر عم
 .ستيرادعمى اإل

التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ معالجتنا لمكضكع  إقتراحاتمف ىذا المنطمؽ يمكف صياغة أىـ النتائج كا
 يمي:  بحثنا فيما
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 ختيار الفرضياتإ نتــائج
  "زماتنتشار األإممانعا ضد قميمية دكرا تمعب التكتالت اإلقتصادية اإلالفرضية األكلى 

صمنا تك ف، صحة الفرضية عدـ تبيف مف خالؿ الدراسةكقد "، األعضاء قتصادية لحماية الدكؿاإل
زمة داخؿ إنشار األي كاف سببا في قميمإركبي كتكتؿ ك ف اإلتحاد األأمف خالؿ دراسة الحالة 

،لضعؼ تنسيؽ السياسات داخؿ التكتؿ، ك كذا إختالؼ مستكل النمك اإلقتصادم لدل عضائوأ
 الدكؿ اإلتحاد األكركبي .

 "كركبي كقكة إقتصادية عالميةإلى تراجع اإلتحاد األلـ تؤد أزمة منطقة اليكرك  الفرضية الثانية 
 بي يشكؿ أنجح أنمكذج لمتكتالتك اإلتحاد األكر  ،،كقد تبيف مف خالؿ الدراسة صحة الفرضية"

،كضعؼ سثماركاإل ، رغـ تراجع معدالت التجارة الدكلية لالتحاد األركبياإلقتصادية اإلقميمية
 .إقتصادياكلى عالميا المرتبة األبقي يحتؿ  اإلقتصادم،النمك 

  المدركسة مف طرؼ أعضاء التكتؿ تساىـ الخطط المشتركة المحكمة ك " الفرضية الثالثة
كقد تبيف مف خالؿ الدراسة  ،" قتصاديةمى تقميص مف حدة آثار األزمات اإلقتصادم الكاحد عاإل

زمة لدل كؿ ركة عمى حسب كضعية كحدة األالمشتتباينت فاعمية الخطط ، فقد صحة الفرضية
خطط المفكضية كالبنؾ  زمة مف خالؿ تطبيؽألمانيا الخركج مف األاستطاعت كركبية، فأدكلة 

زمة رغـ المساعدات المالية كالسياسات اليكناف مازالت تعاني مف حدة األ ماأ، كركبيالمركزم األ
 النقدية المشددة.

 تبر أزمة منطقة اليكرك مف العكامؿ األساسية لخركج بريطانيا مف ال تع" أما الفرضية الرابعة
بريطانيا ، ف زمةفالفكرة كانت مطركحة قبؿ األ،  كقد تبيف مف خالؿ الدراسة صحة الفرضية،كتؿالت

رة كانت سببا لتعمف الخركج مف خيكانت ليا دكافع الخركج مف قبؿ األزمة ،لكف الكقائع األ
   .تحاداإل

 النتائج
  المنافسة التي ك أاألزمة اإلقتصادية ىي تغيير مفاجئ يحدث سكاء عمى مستكل السمع اك اإلنتاج

 ك مجمكعة مفأقتصاد دكلة إنيا خمؽ آثار سمبية عمى أقتصادم، مف شتككف في اإلطار اإل
 قميمية لفالتكتالت اإلقتصادية اإلقتصاد إعمى ، ك قتصاد فيياالدكؿ كىك ما يؤدم الي تراجع اإل

 محّددة صدمة عف الناتجة كالركابط الصالت في الكبيرة لمزيادة يرجع،  ىاثار آ عفكف منعزلة تك
 كما كالمالية قتصاديةاإل نظمةاأل عمى العكلمة إفرازات لىا  ك   البمداف، مف مجمكعة أك كاحد لبمد

 الدكؿ بيف قتصاديةاإل الركابط إلى ترجع التي العدكل ظاىرة بفعؿ نتشارىاإ سرعة مف بو تتميز
حكرية الدكلية مالالتجارة كعممة في المتمثمة العالمي ، قتصاداإل عمى تأثيرىا قنكات خالؿ مف كىذا
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قتصادية ، كمدل تنسيؽ السياسات اإلالصدمات عمى الصعيد العالمي كاليّزات العشكائية ،الدكالر
   عمى مستكل التكتؿ.

  كالبنكؾ القطاع الحقيقي :كىيمف خالؿ أربع كحدات قتصادية األزمات اإل كتنتشر عدكل 
التي تزاكؿ نشاطيا عمى نطاؽ  إلى بنكؾ الدكلة كتشير كالمؤسسات غير المالية كاألسكاؽ المالية

 :األزمة نتقاؿإلآلليات الرئيسية كا دكلي كذلؾ في دكلتيف
كمف  اخرل إلى القطاع الحقيقي في الدكلة نتقاؿ العدكل مف قطاع حقيقي في دكلةإ -

  . أىـ القنكات الحقيقية الصفقات التجارية
مف اخرل نتقاؿ العدكل مف قطاع حقيقي في الدكلة إلى القطاع الحقيقي في الدكلة إ -

 .خالؿ بنكؾ تزاكؿ نشاطيا عمى نطاؽ دكلي
 . نتقاؿ العدكل مف خالؿ تفاعؿ المؤسسات الماليةإ -
 . المتعاممة دكليا كاألسكاؽ الماليةنتقاؿ العدكل مف خالؿ التفاعالت بيف البنكؾ إ -
 . نتقاؿ العدكل مف خالؿ التفاعالت بيف األسكاؽ المالية كالمؤسسات الماليةإ  -
نتقاؿ العدكل في األسكاؽ إنتقاؿ عدكل األسكاؽ المالية مف خالؿ المؤسسات غير إ -

 . المالية مف خالؿ البنكؾ
 أىداؼ لتحقيؽ معينة منطقة ضمف معينة دكؿ إلييا تمجأ كسيمة اإلقميمية اإلقتصادية التكتالت 

 الصحيح اإلتجاه في اإلقتصادم النشاط عجمة دفع حكؿ جميعيا ترتكز كلكف كمتعددة، معينة
 التنسيؽ ك االقتصادية االزمات تصدم عمى قدرتيا مدل مرتبط ىذا الضركرية،لكف كبالسرعة
 .األعضاء دكؿ مع اإلقتصادية السياسات

  طار إقطاب في متعددة األ، قتصادية تابعة إقتصادية قارية عمالقة كفضاءات إتشكيؿ فضاءات
قميمييف المتمثمة في تباعيا اإلا  قتصادية كبرل مع حمفائيا ك إنظاـ عالمي تييمف عميو ثالث كتؿ 

قتصادم بثالثة كيرتبط الفضاء اإل ، كركبي كالنافتا كجنكب شرؽ آسيا بقيادة الياباف تحاد األاإل
 :عناصر ىي

 قتصادم القكة الشرائية كدرجة التقدـ اإل قتصادم  معاييرجزاء المككنة لمفضاء اإلالتجانس بيف األ
  ؛كالتجارم كغيرىا 

 ؛كجكد خطة تشكؿ برنامجان يتمتع بصفة االلزاـ 
  ستقطاب الذم يؤمف التكامؿ بيف أجزاء الفضاء بشكؿ يعكس تزايد حجـ تبادالتيا مع بعضيا اإل

  ؛المييمنة قطابمع األالبعض ك 
  بي يشكؿ أنجح أنمكذج لمتكتالت حيث أصبح يشكؿ كحدة سياسية مف خالؿ ك أف اإلتحاد األكر

إستقاللية ىذه المؤسسات ،كالتي تعمؿ بشكؿ مستقؿ  ىالمؤسسات المنبثقة عنو إضافة إل مختمؼ
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تكحيد العممة بي فمف خالؿ ك كتعتبر منطقة اليكرك مف بيف أبرز إنجازات اإلتحاد األكر  ،عف الدكؿ
كانت كإنطالقة جديدة لإلتحاد كشكمت نجاحا إقتصاديا كبيرا فأصبحت اليكرك تنافس الدكالر 

كانت أزمة الديكف السيادة كالرياح التي حاكلت العصؼ بكؿ  ، األمريكي في األسكاؽ العالمية
رت األزمة داخؿ إنتش ىبدايتيا في اليكناف كلـ تمبث حت اإلنجازات التي حققيا ىذا اإلتحاد فكانت

فشكمت تيديد خطير لممنطقة مف خالؿ  حد سكاء، ىبي عمك منطقة اليكرك كدكؿ اإلتحاد األكر 
بي خاصة مع تزايد ك تأثير األزمة بمنطقة اليكرك كاإلتحاد األكر  لجممة المؤشرات التي أبرزت مد

كاضحة عمى بي كانت داللة ك لمنطقة اليكرك كاإلتحاد األكر  النمك اإلقتصادم لإنخفاض مستك 
 .خطكرة ىذه األزمة كضركرة التصدم ليا لمد
  قدرتو عمى الحفاظ عمى ىذا  لبي لمدك أف األزمة شكمت فعال تحدم لمنطقة اليكرك كاإلتحاد األكر

التكتؿ ، في ظؿ المشاكؿ اإلجتماعية كالسياسية التي خمفتيا األزمة اإلقتصادية ،كفي نفس الكقت 
بي فقد برز ذلؾ مف خالؿ تكاثؼ جيكد دكؿ اإلتحاد مع بعضيـ كانت إختبار لدكؿ اإلتحاد األكر 

البعض مف خالؿ التنسيؽ القائـ بينيـ سكاء كاف مف خالؿ الدعـ المادم المقدـ لمدكؿ المتأثرة أك 
بي ك مف خالؿ مختمؼ القرارات الناتجة عف األزمة ذلؾ عف طريؽ إنشاء صندكؽ اإلنقاذ األكر 

 .كغيرىا مف القرارات المشتركة
 لمتعامؿ مع أكضاعيا المضطربة كتعديؿ  ،كركبيفي اإلتحاد األ قتصادمنتشار برامج التقشؼ اإلإ

أشكالو، مثؿ ىذه الحـز التقشفية تساعد  أكضاع ميزانياتيا العامة، مستكيات اإلنفاؽ العاـ بكافة
 آثارالتمؾ الدكؿ كتعمؿ عمى خفض العجز فييا، كلكنيا في الكقت ذاتو تحمؿ  الميزانية العامة

كمثؿ ىذه  قتصادم كالخركج مف األزمة،ستعادة النشاط اإلإسمبية عمى النمك كمف ثـ فرص 
 .في تمؾ الدكؿ رتفاع معدالت البطالة بصكرة أكبرإستمرار إالنتائج سكؼ تؤدم إلى 

 اليكرك عممة مف الدكؿ حتياطاتإ عمى ثرتأ اليكناف  أزمةف ، األكركبية بالعممة الثقة تراجع. 

 خاصة الدكؿ المتكسطية كدكؿ جنكب كشرؽ  كركبي،لإلتحاد األ حجـ التجارة الدكليةنخفاض إ
 .التراجع الكبير في النشاط التجارم األكركبي آسيا كباقي الدكؿ النامية بسبب

 رتفاعا  ك  ، 2013 عاـ في كاإلنتاج التجارة ضعؼ لىإاألكركبي  تحاداإل في الرككد أزمة دتأ 
 بتخفيض المتعمؽ التكقيت بشأف اليقيف عدـ جانب إلى ألمانيا، ستثناءإدكلو، ب في البطالة معدالت
 خالؿ النامية الدكؿ شيدتيا التي التقمبات في ساىـ مما المتحدة، في الكاليات المالية الحكافز
 عدـ مف تعاني التي الناشئة قتصاداتاإل بعض في باألخص ، 2013عاـ مف الثاني النصؼ
  .الجارية حساباتيامكازيف  في كبير تكازف

      ككد كما تعيش منطقة اليكرك عمى كقع أزمات مختمفة منذ عدة سنكات، حيث تعاني مف ر
 5بػ  2017ستككف محككمة في  اليكرك منطقة أف ،قتصادم فيياتراجعت معّدالت النمك اإل

ستثمار بسبب عدـ كضكح الرؤية، كعكدة التضخـ المالي تحديات كبرل، تشمؿ تراجع اإل
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لمستكيات أعمى مف المستيدؼ، ما سيتسبب في إضعاؼ القدرة الشرائية، إضافة إلى األضرار 
ستمرار المخاكؼ بسبب أزمة المصارؼ اإليطالية، إرتفاع أسعار الفائدة، مع إالمنتظرة جراء 

  مفاكضات حكؿ الديكف اليكنانية.ستئناؼ الا  ك 
 حيث ساىمت في تخفيؼ آثار األزمة مف جية األزمة سيؼ ذك حديف ااإلجراءات المتخذة لمك  فإ

إجتماعية كسياسية كبيرة خاصة في ظؿ مطالبة كال  قتصاديةإل خمقت فجك  لجية كمف جية أخر 
كبريطانيا التي سكؼ  مف اليكناف الخركج مف منطقة اليكرك كالعكدة إلي عممتيا األصمية الدراخما،

اإلتحاد بسبب أنو أصبح يشكؿ تيديد تجرم إنتخابات لتحديد مصيرىا في البقاء أك الخركج مف 
بيف  ليـ بسبب األزمة اإلقتصادية التي تعرض ليا دكؿ اإلتحاد فأصبحت ىناؾ أزمة ثقة ما

 .اإلتحاد كالدكؿ المشكمة لو كالتي بإمكانو أف تسفر عف إنييار ىذا الكياف
 كعمى  حاد تكف لو تداعيات سمبية عمى كياف اإلتحاد األكركبي ستكنسحاب بريطانيا مف اإلإ

زمات تحاد األكركبي لألفي جميع المستكيات، فرغـ صمكد اإلبريطانيا عمى حد سكاء، ك 
فإف األعكاـ  2008العالمية لسنة  قتصاديةاإلكالتحديات الكبرل التي عرفيا خاصة منذ األزمة 

نخفاض في قيمة عممة اليكرك ا  قتصادم ك إ ؤتحاد، كتباطاإل ىقميمة المقبمة سكؼ تككف عسيرة عمال
تجاه باقي العمالت الرئيسية األخرل، كتراجع أكركبا المكحدة، كفقداف قكتيا عمى المسرح العالمي، 

 .نتقالي يعرؼ تغيرا ممحكظا في ىيكمو كتفاعالتوإفي ظؿ نظاـ دكلي 
  بسياسات خاصة، حتفاظ تحاد، مقابؿ اإلل أعضاء اإلمية لدضعؼ المنظكمة النقدية المحدل ألقد

تحاد، كالتي أثبتت فشميا في ار" ك"حـز النمك" التي يفرضيا اإلستقر إلإلى جانب ىشاشة معايير "ا
 .مكاجية األزمات المحمية كالعالمية

 منطقة النتاجية كالعمالة بيف أعضاء نسجاـ في التنافسية كاإلضعؼ اإل مف تعاني منطقة اليكرك
قتصادم بيف دكؿ المنطقة فيي تضـ دكؿ قكية مثؿ النمك اإلإختالؼ مستكيات لى إراجع  كىذا،

سبانيا، إيرلندا، بريطانيا، إنمارؾ، ا، لككسمبكرغ،:الدالمانيا، ىكلندأيطاليا، إبمجيكا، فرنسا، 
 ليتكانيا، التفيا، المجر، أستكنيا، تشيؾ، قبرص، السكيد، فمندا، ضعيفة كدكؿ  النمسا البرتغاؿ،
 ،كركاتيا.،اليكناف كركمانيا بمغاريا سمكفينيا، سمكفاكيا، بكلندا، مالطا،

 لتحسيف مسبكقة غير إجراءات األكركبي تحاداإل تخذإ كالمالية، قتصاديةاإل األزمة ندالعإ بعد 
 ختالالتاإل لمنع جديدة آليات عتمادإ األكركبي النقدم تحادلإل االقتصادية اإلدارة إطار
 لتعميؽ طريؽ خارطة عمييا المنصكص ،قتصاديةاإل السياسات تنسيؽ كتحسيف قتصاديةاإل
 .النقدم تحاداإل ك قتصادماإل

 :قترحاتاال
  لتزاـ برقابة أشد كترتيبات مؤسساتية لممساعدات المشركطة التي تحاد األكركبي اإلعمى اإليتعيف

 .يمكف أف تعطى لميكناف كغيرىا مف الدكؿ التي تعاني أزمات مالية.
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   أف عممة مكحدة تامة الشركط تتطمب بنكا مركزيا  ختالالت في بناء منطقة اليكرك، إذإىناؾ
ال يمكف ك في نفس الكقت ستقطاع ضريبة األفراد في دكؿ المنطقة، إكسمطة مالية مشتركة تتكلى 

 .لعممة مكحدة أف يككف ليا بنؾ مركزم مف غير أف يككف ليا إدارة خزينة مكحدة
 ياكف بشأف قة بيف الدكؿ األعضاء كعدـ المجكء لمتستر عمى أك التضركرة كجكد شفافية مطم

ستمرارية ا  قتصادية غير الحقيقية كىي الخطكة األكلى لضماف نجاح ك الحسابات كالمؤشرات اإل
 اليكرك.

 ر تقميص الفجكات بيف األداءات اإلقتصادية لدكؿ اإلتحاد ضركرم، ذلؾ أف التكتؿ يعتب
نتشار العدكل خرل ضعيفة سيككف تكتؿ ىش كعرضة إلقكية كأ قتصاداتإقتصادم الذم يضـ اإل

 بيف أعضائو. 
  تنفيذ اإلصالحات المؤسسية، بما في ذلؾ كضع اإلطار المالية الضركرم، كىك األمر الذم كاف

 مف الكاجب أف يتـ مع بداية إنشاء اليكرك.
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التكامل الوروبي و مواجية الزمة المالية: النقائص و ، عمي سعيد حمزة ، حالـ بكعبدليأ .54
،جامعة قتصادية زمف األزماتلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت اإلالممتقى الدك ،  الحمول المقترحة  
                                     .2012فيفرم  27ك 26، يكمي حمو لخضر الكادم

العممي  الممتقى، زمة المالية الحالية ومستقبل العولمة الماليةال ، زكام سماء دردكر، نسريف بفأ .55
قتصادية الدكلية ك الحككمة العالمية، كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ زمة المالية كاإلالدكلي حكؿ األ

 .2009كتكبرأ 21-20التسيير، جامعة فرحات عباس،سطيؼ،
 متطمباف العربي قتصادماإل كالتعاكف األكركبية المالية المنظكمة قريشي، يكسؼ ساسي، بف إلياس .56

 العربي قتصادماإل التكامؿ حكؿ الدكلية العممية الندكة األكركبية، الشراكة قكاعد إلرساء أساسياف
 9-8 الجزائر، سطيؼ عباس، فرحات ،جامعة االكركبية– العربية الشراكة كتفعيؿ لتحسيف كآلية
 .2004   مام

اليورو ودوره في تطبيق استراتيجية التغيير لالقتصاديات العالمية قراءة  ،الشمرمحمد أنتظار إ .57
 18/20غكاط،جامعة األ فرص كتحديات، قتصاديات الدكؿ العربية:ا  ممتقى اليكرك ك  ،ستراتيجيةإ
 .2005فريؿأ

 قتصادي العربي في ضوء النظريةمكانيات التكامل اإلإتحميل ، بمقاسـ زايرم، ىكارم بمحسف .58
صادم العربي الكاقع قتممتقى الدكلي الثاني "التكامؿ اإل، القتصاديالكالسيكية والحديثة لمتكامل اإل

 .2007افريؿ  19-17غكاط،فاؽ"،األكاآل
قتصادم بيف دكؿ التكامؿ اإل، قتصادي العربي كحتمية لمواجية العولمةالتكتل اإل، بكلعيد بعمكج .59

كمعكقاتو، قيامو"، الندكة العممية الدكلية حكؿ التكامؿ كآلية المغرب العربي" كاقعو، مقكماتو، 
األكركبية، كمية االقتصاد كعمكـ التسيير، جامعة فرحات عباس، -لتحسيف كتفعيؿ الشراكة العربية

 .2004مام   9-8سطيؼ الجزائر،
، الراىنة"قتصادي اإلسالمي في إدارة "الزمة االقتصادية دور الفكر اإل ،حسف محمد الرفاعي .60

قتصادم الغربي كاإلسالمي"، فية معالجتيا مف منظكر النظاـ اإلمؤتمر "األزمة المالية العالمية، ككي
 .2009طرابمس، لبناف، -جامعة الجناف

الممتقى  ،،  أزمة اليونان وتداعياتيا عمى دول منطقة اليورورديؼ مصطفى،  إسماعيؿ مراد .61
 .2012فيفرم  27ك 26الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت االقتصادية زمف األزمات، يكمي 

 ظل في الوروبية العربية الشراكة لتجربة قتصاديةاإل بعادال ، بكقمقكؿ اليادم ، سكامس رضكاف .62
 كتفعيؿ لتحسيف كآلية العربي اإلقتصادم التكامؿ حكؿ الدكلية العممية الندكة ،الجديد العالمي النظام
 .2004   مام 9-8 الجزائر، عباس،سطيؼ فرحات ،جامعة األكركبية– العربية الشراكة

جمعية  ، اإلجتماعية "–الثقافية -السياسية–اإلقتصادية –"بيئات ترىقيا العولمة  ،زكريا طاحكف .63
 . 2003مكتب العربي لمبحكث كالبيئة ،
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مداخمة ، العالمية وانعكاساتيا عمى االقتصاديات العربية ""الزمة المالية  ، زايدم عبد السالـ .64
بالممتقى الدكلي الثاني حكؿ:" األزمة المالية الراىنة كالبدائؿ المالية كالمصرفية " ،بخميس مميانة ، 

  . 2009مام  05/06يكمي
حكؿ االزمة ي الدكلي الممتقى العمم، :الجدور والتداعيات2008زمة المالية العالميةال  ،ساعد مرابط .65

 .2009اكتكبر 20/21سطيؼ،-جامعة فرحات عباس قتصادية الدكلية كالحككمة العالمية،المالية كاإل
زمات المالية والعولمة ستقراره في ظل ال ا  و  الرأسماليمستقبل النظام  ،عبد المنعـ السيد عمي .66

 قتصادية العالمية،اإل لعربية كتطكرات ما بعد األزمةقتصادات ااإل"المؤتمر العممي العشر ، المالية
 .2009قتصادية،لبناف،ديسمبرالجمعية العربية لمبحكث اإل

، طروحات التعولم الثالثيأزمات المالية سجال التدويل و ال ، عقبة عبد الالكم، نكر الديف جكادم .67
سالمي، إقتصادية العالمية المعاصرة مف منظكر زمة المالية كاإلالمؤتمر العممي الدكلي حكؿ: األ

 .2010ردف،ديسمبراأل -عماف
زمة اليكـ الدراسي حكؿ: األ، سبابيا ونتائجياأقتصادية العالمية زمة اإلال ، عمار مصطفاكم .68

 .03/02/2009نعكاساتيا، المركز الجامعي الكادم،ا  سبابيا ك أالمالية العالمية...مفيكميا 
المؤتمر العممي  ،سماليأقتصادية العالمية المعاصرة ومصير النظام الر زمة اإلال  ،عمر خضيرات .69

المعيد العالمي  سالمي،إقتصادم إقتصادية المعاصرة مف منظكر زمة المالية كاإلالدكلي حكؿ:األ
 .2010ديسمبر  1/2ردف،األ-سالمي،عمافلمفكر اإل

وموقف  2008قتصادية والمالية العالمية الراىنة الزمة اإل، محمكد خضيرات، عمر ياسيف  .70
المجمة االردنية  ،األردف –كمية اربد الجامعية / جامعة البمقاء التطبيقية  ،منياقتصاد اإلسالمي اإل

 .2011ردف،في الدراسات اإلسالمية،األ
مستقبل االتحاد النقدي الوربي في ظل أزمة الديون ، عبد الكريـ عبيدات، عمي بكعمامة .71

،جامعة حمو لخضر زمف األزماتالممتقى الدكلي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت االقتصادية  الوربية"،
 .2012فيفرم  27ك 26، يكمي الكادم

زمة العالمية مؤتمر األ، قتصاديات العربيةالمالية العالمية و أثرىا عمى اإلالزمة ، فريد ككرتؿ .72
قتصادم الغربي كاإلسالمي، جامعة الجناف، طرابمس، مارس ر النظاـ اإلككيفية عالجيا مف منظك 

2009. 
مر العممي الدكلي السابع كمية المؤت، الجوانب النظرية لالزمة المالية، تكفيؽحسف ، كماؿ رزيؽ .73

-الفرص-التحديات-عماؿزمة االقتصادية عمى منظمات األدارية "تدعيات األقتصاد كالعمكـ اإلاإل
 .2009نكفمبر  11-10ردف، األ-عة االزرقاء، جام-فاؽاآل

عمال ال قتصادية العالمية عمى المنظماتزمة اإلتداعيات ال ، حسف تكفيؽ، كماؿ رزيؽ .74
ارية جامعة دقتصاد كالعمكـ اإلمر العممي الدكلي السابع كمية اإلالمؤت ،فاق"اآل-الفرص-"التحديات

 .2009نكفمبر 11-10، فرداأل الزرقاء الخاصة،
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 العالمية، قتصاديةاإل الرأسمالي والزمة لمنظام الفكري المآزق ،عجالف حسيف ،طاقة محمد .75
 قتصاديةاإل لمعمكـ بغداد كمية ردف كاأل-ممي الثالث المشترؾ بيف جامعة اآلساء الخاصةالمؤتمر الع

 .2009فريؿ أ 28-28،الجامعة
 قتصادية،زمات اإلفي ظل ال  قتصادية الرأسماليةالمراجعات الفكرية لمنظريات اإل، ساسية مساىؿ .76

قتصادية الدكلية ك الحككمة العالمية، جامعة فرحات زمة المالية كاإلالممتقي العممي الدكلي حكؿ األ
 .2009كتكيرأ 21-20ياـأسطيؼ،-عباس

قتصاديات السواق المالية ودورية إتحميل منطق ، مصطفى عبد المطيؼ ، بف سانية عبد الرحماف .77
لي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت الممتقى الدك  الزمات االقتصادية الرؤية... ومنطمق الحل،

 .2012فيفرم  27ك 26، يكمي ،جامعة حمو لخضر الكادمقتصادية زمف األزماتاإل
لي الثاني حكؿ: كاقع التكتالت الممتقى الدك  ،زمة اليونانأ،مكساكم عمر، عدناف  محريؽ  .78

 . 2012فيفرم 27ك 26، يكمي ،جامعة حمو لخضر الكادمقتصادية زمف األزماتاإل
اليكـ الدراسي  ،مريكية"ال قروض الرىن العقاري زمةأ" حول: مقاربة نظرية ،نكر الديف جكادم .79

المركز الجامعي  نعكاساتيا،ا  سبابيا ك أزمة المالية العالمية...مفيكميا األ حكؿ:
 .03/02/2009الكادم،

 قتصادية ومستجدات العالمية،تفاعل التكتالت اإل، سعاد بكزيدم، مصطفى بممقدـ، كىيبة حميمي .80
 .2007افريؿ  19-17غكاط،فاؽ"،األقتصادم العربي الكاقع كاآل"التكامؿ اإلى الدكلي الثاني الممتق

 الرسائل و الطروحات 
راإل-الوحدة النقدية الوروبية ،   أماؿ قحايرية .81 ا آلث ا ت و  ا ي ل ا  شك

ل ةا ي ون ي ة مد رجي لخا ىا ول  عم وبد لجن في العمكـ االقتصادية،  دكلة دكتكراه طركحةأ ،-ا
 .2006التسيير، جامعة الجزائر، عمكـكمية  العمكـ  االقتصادية ك 

قتصادية اإلقميمية وحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية لمتجارة، التكتالت اإل، سيا الكافيآ .82
-قتصادية، جامعة الحاج األخضر، باتنةقتصادية، قسـ العمكـ اإلمذكرة ماجستير في العمكـ اإل

 .2007الجزائر،
 ، الجزائري المصرفي الجياز عمى نعكاساتياا  و  الموحدة وروبيةال  العممة ،خميفي الزكبير .83

 كعمكـ قتصاديةاإل العمكـ كمية التسيير، عمكـ تخصص قتصاديةاإل العمكـ في ماجستير أطركحة
 .2002-2001الجزائر، جامعة التسيير، عمك قسـ التسيير

مكانية المالية الزمات"  ،نسيمة أككيؿ .84  حالة دراسة مع- آثارىا من والتخفيف منيا التوقي وا 
 عمكـ ك قتصاديةاإل العمكـ كمية قتصادية،اإل العمكـ في دكتكراه طركحةأ" آسيا، شرق جنوب

 .2007/2008 الجزائر، جامعة التسيير،
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طركحة أ، المعالجات ثارسباب واآلزمات المالية العالمية ال، ال يماف محمكد عبد المطيؼإ .85
 .2011قتصاد العاـ،العراؽ،اإل نت كميمنتس العالمية، قسـدكتكراه ،جامعة سا

دراسة األزمتيف المكسيكية ،  صالح النظام النقدي الدوليا  الزمات المالية و ،"  أيت بشير .86
 .2001قتصادية ، جامعة الجزائر ، ماجيستير في العمكـ اإل أطركحةكاألسيكية " 

 أطركحة ،المغاربية-وروبيةال  الشراكة عمى وتأثيره وروبيال  تحاداإل  توسيع ،عدالة جعفر .87
 جامعة ،دكلية، عالقات تخصص، الدكلية كالعالقات السياسية العمكـ قسـ الماجستير،
 .2008-2007الجزائر،

أطركحة ، تفاقيات الشراكة العربية الورومتوسطيةدراسة تحميمية وتقييمية إل ،  جماؿ عمكرة .88
 .2006 -2005 ، جامعة الجزائر ، هدكتكرامقدمة ضمف متطمبات الحصكؿ عمى شيادة 

 التعاون مجمس بدول المال سأر  سواقأ تكامل شكاليةا  و  النقدية الوحدة ،محمد سعدكني .89
 العمكـ كمية قتصادم،إ تحميؿ تخصص قتصادية،اإل العمكـ في دكتكراه طركحةأ ،الخميجي

 .2015-2014تممساف، جامعة التسيير، كعمكـ قتصاديةاإل
 ،زمة المالية الراىنةالتكتالت اإلقتصادية اإلقميمية الجديدة في ظل ال واقع  ،حمالكم سكينة .90

 .2012-2011جامعة محمد خيضر بسكرة، قتصادية،العمكـ اإل العمكـ في الماجستير أطركحة
 أطركحة ،الدولية التجارة تحرير عمى قميميةاإل قتصاديةاإل التكتالت ثرأ ، شحابنكاؿ  .91

 جامعة دكلية، عالقات تخصص ،الدكلية كالعالقات السياسية العمكـ قسـ الماجستير،
 .2010-2009الجزائر،

 ،الدولي النقدي النظام ستقرارإ عمى المالية زماتال  نعكاساتإ ،ساعد بف الرحماف عبد .92
 .2008/2009الجزائر، جامعة كنقكد،  مالية تخصص-التسيير عمكـ في ماجستير أطركحة

قتصادي في ي عصر العولمة وتفعيل التكامل اإلقتصادية فالتكتالت اإل، عبد الكىاب رميدم .93
قتصادية كعمكـ التسيير فرع في العمكـ اإل هاطركحة دكتكرا،-دراسة تجارب مختمفة-الدول النامية

 .2007التخطيط،الجزائر،
غير  الماجستير، أطركحة اإلقميمية الجديدة وأثارىا عمى الدول النامية،، عقبة عبد الالكم .94

 .2008الجزائر ،-،قسـ عمكـ التسيير، جامعة كرقمةمنشكرة 
 ختالفا  و  المقدمات تشابو المشتركة العربية والسوق المشتركة وروبيةال  السوق ،جديد لبنو .95

 جامعة كالتخطيط، قتصاداإل قسـ  قتصاداإل الدكلية،،كمية العالقات في الماجستير أطركحة النتائج،
 .  2004،سكريا تشريف،

 العالمي النظام في العربي المغرب بمدان قتصادياتإ ندماجإ مكانيةإ ،منصكرم الشريؼ محمد .96
 كعمكـ قتصاداإل كمية-عماؿاأل دارةإ تخصص– قتصاداإل في دكتكراه رسالة لمتجارة، الجديد

 .2008/2009قسنطينة، منتكرم  جامعة التسيير،
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 حالة دراسة-المباشر جنبيال ستثماراإل عمى المالية زماتال  ثرأ ،عامر بف مصطفى .97
 ،3الجزائر جامعة قتصادم،اإل التحميؿ تخصص" قتصاديةاإل العمكـ في ماجستير أطركحة ،الجزائر
2010/2011. 

 زمة الرىندراسة ل  العالج" الوقاية و زمات المالية:قتصادية وال العولمة اإل ،نادية العقكف .98
قتصاد إقتصادية تخصص اه في العمكـ اإلطركحة دكتكر أ ،مريكية"العقاري في الواليات المتحدة ال

 . 2012/2013جامعة الحاج لخضر باتنة، التنمية،
 زمة الحالية،وال  1929زمة ينز والكساد الكبير قراءة  في ال ، كمحمد عكيضو ،ىيثـ يكسؼ .99
 .2010اه، كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية جامعة القاىرة ،مارس ر دكتك   طركحةأ
  دورياتالمجالت وال رابعا:

، المجمة قنوات تأثير الزمات المالية عمى القطاع المالي والمصرفي العربي،  إبراىيـ مزيكد .100
 .2014،افريؿ1قتصاد كالمالية، جامعة يحي فارس المدية،العددالجزائرية لإل

، قتصادي في العالم الجديد..ىل يجذب المصرفية اإلسالميةإنافتا: أكبر تكتل  ،أحمد البرصاف .101
 .2011مارس 6350،01قتصادية ،العدداإل صحيفة

، "لى مرجعإسيبقى ولن يتحول  "وروبا اقتصادية مالية.. سياسية واليوروأزمة أ، حمد كـرأ .102
 .2010سبتمبر01مجمة المغرب المكحد، العدد الثامف،

المعيد  ،ثرىا عمى التدفقات الماليةأزمات سعر الصرف  و ازمات المالية و ال ، حمد طمفاحأ .103
 .2000لمتخطيط، الككيت،الكطني 

قميمي، مجمة جسر التنمية، سمسمة قتصادي اإلالتجارة الخارجية والتكامل اإل، حمد الككازأ .104
،مارس 81المعيد العربي لمتخطيط بالككيت،العدد، دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربة

2009.  
مجمة التمكيؿ كالتنمية، صندكؽ النقد الدكلي، المجمد ، الدوالر يييمن بالديون، سكار براسأ .105
 .2014 ،مارس1،العدد 51
تحاد الوروبي محدثة زلزااًل... وكاميرون يعمن بريطانيا تختار مغادرة اإل  ،ا ؼ ب،د ب ا .106
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