
   والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 قسم العلوم االقتصادية

 :وعـوضـالم

 

 
  

 

 أطروحة مقّدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية

 تخصص: اقتصاد دولي

  :إشراف                                                     الطالب:  إعداد 

 عبد اهلل الدكتور: غالم األستاذ-                 جعفري عمار                              -

 الصفة الجامعة الرتبة اإلسم واللقب
 رئيسا جامعة بسكرة أستاذ  رايس مبروك

 مشرفا ومقررا جامعة بسكرة أستاذ عبد اهللغالم 
 مناقشا ورقلة جامعة أستاذ  عزاوي أعمر      

 مناقشا باتنةجامعة  أستاذ آيات اهلل مولحسان
 مناقشا الجلفةجامعة  أستاذ نوي طه حسين
 مناقشا بسكرةجامعة  -أ–محاضر أستاذ  دردوري لحسن

 السياسات الحمائية الجديدة في ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة
 مع اإلشارة إلى حالة الصين" -"سياسة تخفيض العملة نموذجا  

 

 
 

 7102/7102السنة الجامعية: 



 

 

II 

 



 

 

III 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                       

                     

      ...سورة النساء 111 :اآلية 

 

 

 



 

 

IV 

ه دإءـــــــــإ   
؛إلى والدي العزيز :...تتويجا وتكريما وتقديرا  

؛حبا وعطفا وإحساناإلى أمي الغالية :...  

؛زا وعرفانااإلخوة واألخوات..فخرا واعترا إلى شقائق القلب:  

؛جدي مسعود بن محمد سويقات وجدي عمر بن الحاج علي جعفري الطاهرة: ايإلى روح جد  

؛إلى أساتذتي و مشائخي ومعلمي.. العلماء العاملين المخلصين  

 إلى أرواح الشهداء الطاهرة في كل ربوع الجزائر الحبيبة؛

ة الصامدة وأبواب القدس المجاهدين المرابطين في ثغور غز ى رموز العزة في زمن الذل إل

 الشريف

األحباب.و  .األقاربإلى كل :... الزمالء.  

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل

                                                              

 ــــــــــار    عمــ                                                  



 

 

V 

وامتنان شكر  
 وكفيتني كل األمور بأسرها       أقوم بشكرهقد أوليتني ماال

 فألشكرنك ما حييت وإن أمت       فلتشكرنك أعظمي في قبرها

 على الدوام والحمد هلل على التمام والحمد هلل في البدء والختامالحمد هلل 

 اللهم صل وسلم على خير من صلى وصام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام

ألرض ني وأعانني على إتمام هذا العمل فال تتحرك ذرة إال بإذنه وال حبة في ظلمات االحمد هلل الذي وفق

 وال يابس إال في كتاب مبينوال رطب 

اذ الدكتور األستيم االمتنان إلى األستاذ المشرف ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظ

فكان نعم المشرف ونعم صه على إتمامه وتصويبه وحر  على هذا العمل غالم عبد اهلل لقبوله اإلشراف

الذين  أقدم خالص شكري إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبول مناقشة هذا العملكما   الناصح والموجه

إال بتوجيهاتهم السديدة  يلمع بريقهاين لقراءة هذه األطروحة التي ال خصصوا جزءا من وقتهم الثم

 ؛ونصائحم القيمة

أن أقدم باقة منها إلى الزميل الدكتور عبد الرحمان روابح على دعمه ب هذه التشكرات وأنا أكت أنسىوال 

 ؛وتوجيهه إلتمام هذا العمل فالحر من لم ينس وداد لحظة

 الشكر دائم وموصول إلى كل عمال مكتبة جامعة بسكرة وجامعة ورقلة وجامعة غرداية

 أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني ..إليكم جميعا

 ار ــــــــــــــــــعم                                                                                    
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 لخص:ستالم

تسليط الضوء على ظاهوة اقتصادي  دولي  ةديث  أرطلق عليها يف أدبيات االقتصاد  رطووة اول هذه األحت 
خالل فرتة السبعينات هاهي اليوم تأخذ  ها األوىجتلت معاملهذه الظاهوة اليت  ،الجديدةبالحمائية الدويل 

من خالل ما يعوف بتدابري املنطق  الومادي  ةيث أخذت من التكتالت االقتصادي   أشكاال وأبعادا متعددة ،
أسلوبا جديدا للحماي  التجاري  فضال عن االستفادة من وفورات احلجم ، إضاف  إى ذلك أصبحت املعايري البيئي  

ها هذه الدول عائقا أمام صادرات الدول النامي  ، ومل تكتف الدول املتقدم  هبذه السياسات فحسب اليت تفوض
بل انتقلت إى مستوى التسويات النقدي  واملالي  وذلك من خالل التأثري على القيم اخلارجي  للعمل  للوفع من 

 .ات الورطني  يف األسواق الدولي القدرات التنافسي  للمنتوج

 العمل ،  التخفيض التنافسي لقيم  يف استخدام سياسالتجارب التنموي  الناجح  لصني إةدى وتعترب ا
الوصول واستطاعت بذلك  "الحمائية النقدية"بـسمى متارس سياس  محائي  من نوع جديد تةيث أصبحت 

ما ةذا هبذه األخرية إى  ،األمويكي باالقتصاد الصيين إى املوكز الثاين يف االقتصاد العاملي بعد الواليات املتحدة 
وهو األمو الذي أنذر بنشوب ةوب عاملي  للعمالت قد  الدوالر،القيام بتخفيضات متتالي  هي األخوى يف قيم  

بني والعمل سويا األمو يتطلب تنسيق اجلهود أصبح هذه الظاهوة  عالجألزم  املالي  العاملي . ولتعمق من تداعيات ا
 ي  وعلى رأسها صندوق النقد الدويل واملنظم  العاملي  للتجارة.املؤسسات االقتصادي  الدول

 

سياسة تخفيض  الجديدة،الحمائية  للتجارة،المنظمة العالمية  ،تجارية تسياسا المفتاحية:الكلمات 
 .الصيني العملة، اليوان
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Abstract: 

The present thesis attempts to shed light on a recent international 

economic phenomenon named in the literature of the international 

economy “the new protectionism” This phenomenon, first appeared 

during the 1970s, takes many forms and dimensions. Industries 

through “the gray area” where economic blocs have taken a new 

approach to trade protection as well as benefiting from economies of 

scale. In addition, the environmental standards imposed by these 

countries have become an obstacle to exports from developing 

countries ,which moved even to the level of monetary and fiscal 

adjustments through the impact on foreign currency values to raise the 

competitiveness of national products in the international markets. 

China represents one of the most successful developmental 

experiences in the use of the policy of competitive devaluation of the 

currency. It has practiced a new type of protectionist policy called 

"monetary protectionism" leading the Chinese economy to reach the 

second position in the world after the United States of America. The 

latter reacted to Chinese policy by implementing successive cuts in the 

value of the dollar, the fact that might cause a global war of currencies 

and may deepen the repercussions of the global financial crisis. 

Therefore, in order to solve this phenomenon, it is necessary to 

coordinate efforts to work together between the international 

economic institutions, notably the International Monetary Fund and 

the World Trade Organization. 

 

Key words: Trade policies, World Trade Organization, the new 

protectionism, Currency reduction policy, Chinese Yuan. 
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 مقدم  عام  

 

  ب

 عامة مقدمة 

تعترب العالقات االقتصادي  الدولي  من احلقول البحثي  األكثو إثارة يف الدراس  والتحليل االقتصادي يف 
وهذا نتيج  للتطورات والتغريات املستموة واملتالةق  اليت يعوفها النظام االقتصادي الدويل من عقد  ،األلفي  الثالث 

طورات تكتسي التجارة الدولي  أمهي  بالغ  باعتبارها اجلزء املكون الوئيسي للعالقات ويف خضم هذه التآلخو 
، وهي تشكل مقدم  ويف الوقت قدم واألكثو تطورا هلذه العالقاتاالقتصادي  الدولي  فهي الشكل التقليدي األ

موةدة. وأهم ما مييز التجارة  وهي توبط مجيع بلدان العامل يف منظوم  اقتصادي  نفسه نتيج  للتقسيم الدويل للعمل
ففي ظل ظووف الثورة ، يناميتها وبنياهتا وكذا تقلباهتاالدولي  اليوم هو تسارع وتائو منوها والتحوالت اجلذري  يف د

ويتخذ أشكاال العلمي  التكنولوجي  وثورة اإلتصاالت ونشوء اقتصاد املعوف  يكتسب التبادل الدويل أمهي  متزايدة 
 مل تكن معووف  من قبل. وأساليب جديدة

وتشري التغريات والتحوالت اليت تبلورت منذ بداي  عقد التسعينات يف معظمها إى أن هناك جمموع  من 
تعمل على تشكيل وتكوين نظام اقتصادي عاملي جديد خيتلف يف خصائصه ومساته ويف العوامل والقوى الدافع  

سائدة من قبل. ةيث أصبح هناك توافق دويل ينحاز للحوي   وضاع االقتصادي  عن تلك اليت كانتتوتيباته لأل
عدم التمييز االقتصادي  وآليات السوق، يؤمن بتحويو التجارة ويسعى إلقام  نظام جتاري يتسم بتعدد األرطواف و 

لى ةيث تغلب فيه صف  القضائي  عبني الدول  ، ويقيم نظاما فاعال لتسوي  املنازعات التجاري واالنفتاح والشمولي 
 باإلضاف  إى حتويو التجارة بشكل هادف. ،واةد متخصص صف  الدبلوماسي  يديوه جهاز

النظام التجاري املتعدد األرطواف االستخدام األمثل للموارد وفقا هلدف التنمي  ويأخذ بعني كما يتيح هذا 
،  اجات تنميتها االقتصادي االعتبار تأمني ةصول الدول النامي  على نصيب يف منو التجارة الدولي  يتماشى واةتي

 1142الذي أبوم يف عام  "GAATتأسيس االتفاق العام للتعويفات اجلموكي  " كانت بداي  هذا النظام مع
املتواصل  أةيانا واملتعثوة أةيانا أخوى يف إرطار إضاف  إى اجلهود ، 1148ودخل ةيز النفاذ يف أول ينايو من عام 

إى نتائج جول  األوروغواي للمفاوضات التجاري  املتعددة األرطواف اليت مت  جوالت الغات لتحويو التجارة وصوال
بإنشاء منظم  عاملي  هذه اجلوالت  . لتتوج1114أفويل  15التوقيع عليها يف مدين  مواكش باململك  املغوبي  يف 

و ينايمن ول يف األمقوها جنيف دخلت ةيز النفاذ   World Trade Organization(WTO)للتجارة 
باعتبارها إرطارا مؤسسيا مشرتكا إلقام  العالقات التجاري  بني الدول األعضاء ، تكون وظيفتها األساسي   1115

اليت تضمنتها الوثيق  اخلتامي  لنتائج جول  األوروغواي للمفاوضات تيسري وتنفيذ وإدارة اتفاقات التجارة العاملي  
يف هذه التجارة هتا على حنو يكفل حتقيق املزيد من التحويو التجاري  متعددة األرطواف وتسهيل تنفيذها وإدار 
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وإرساء أسسها وتقويو ظوابطها ليستكمل االقتصاد العاملي دعامته الثالث  بعد إقام  دعامتيه األولتني صندوق النقد 
     الدويل والبنك العاملي.

وكات التحويوي  للتجارة اخلارجي  وتنامي الدولي  وتزايد احلاالقتصادي  يف العالقات  وأمام تنامي هذه املتغريات
عقيدات ظهوت وبشكل مؤمل ابتداء من والسبعينيات عديد من املشاكل والت، مساعي الدول للحصول على األرباح

ي  للتجارة إثو التغريات اليت االتفاقات املنبثق  عن املنظم  العامل تطبيقتعلق  بكيفي  على غوار تلك الصعوبات امل
 إقليميا وعامليا.  يئ  االقتصادي  الدولياةت الباجت

إذ مل تعد هذه البيئ  صاحل  ملزيد من حتويو التجارة الدولي  بل على العكس من ذلك فإن موج  الكساد 
يف موازين املدفوعات وأسعار الصوف منذ هناي  السبعينيات أدت  التضخمي وما صاةبها من اختالالت شديدة

يف  اجلموكي  ساليب احلماي  غريأ وانعكس ذلك يف انتشار موجه من، تجاري العاملينكس  شديدة يف النظام ال إى
تحدة واجملموع  األوروبي  وبعض الدول النامي  على غوار املوعلى وجه اخلصوص يف الواليات ، البالد الصناعي 

 ." الحمائية الجديدة" يسمى بـ الصني مثال وأصبحت تلك املوجه معووف  مبا
أمجع الكثري من الباةثني  األزم  االقتصادي  العاملي  واليت اماةتده املسأل  حبدة اليوم مع وقد بوزت هد

 لالهنيارمنذ الكساد الكبري يف ثالثينيات القون املاضي وهذا نظوا  لني االقتصاديني على أهنا األعنف واألسوأواحملل
فهذه ، 2221والوبع الثالث من عام  2228من عام  احلاد الذي سجلته التجارة الدولي  يف الفرتة بني الوبع الثاين

تومي إى إنعاش دفعت هبذه الدول إى تبين سياسات محائي   األزم  اليت زادت من األوضاع االقتصادي  سواء
احمللي  من خالل كانت توفو محاي  لصناعاهتا  فبعد أن، جنبي اي  أسواقها من املنافس  األإنتاجها احمللي ومح

جانب انتقلت إى  ،تفق معهامع أةكام اجلات والهي بيضاء ت فال هي سوداء تتعارضنطق  الومادي  إجواءات امل
وأصبحت تستخدم من التخفيض التنافسي للعمالت كأسلوب محائي جديد يدعم   واملالي  النقديالتسويات 

املنظم  العاملي  للتجارة لكنه  يف اتفاقيات يوجد ما يضبطه وهو إجواء ال، قدراهتا التنافسي  يف األسواق الدولي  
، أدى إى انتكاسه جديدة لنظام التجارة العاملي وهو ما يضع على احملك فاعلي  ومستقبل منظم  التجارة العاملي 

هناك خماوف من أن يؤدي "التالعب إال أن ، بعد األزم  املالي  العاملي  متكافئاقتصادي غري  رغم ةدوث تعافو 
 الصني هي املصدر األساسي هلذا القلق ةيث أدى تكديسها ملاتعترب و  لعمل "عاملي  لةووب "إى إثارة " بالعمل 

، بأقل من قيمته نبأهنا تتعهد تقييم اليوا اهتامهادوالر من اةتيارطات العمل  األجنبي  إى  تويليون 3على  او يوب
عن  سهاجتاري  على الصني لتقاعدة وأوروبا لفوض عقبات يات املتحالوأدى هذا األمو إى نشأة ضغوط يف الو 

السماح بتعديل قيم  عملتها مبا يتفق وقوى السوق وتبني الدراسات التجويبي  األخرية أن تقييم العمل  بأقل من 
 منظم  التجارة العاملي  .  قيمتها يزيد اةتمال نشوب املنازعات يف
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  نا رطوح التساؤل اجلوهوي التايل:سبق ميكن على ما وبناء
 الرئيسية:ية اإلشكال 

تخفيض سياسة  البيئية،المعايير  االقتصادية، )التكتالتتوافق الحمائية الجديدة بأشكالها الثالث تهل 
ن اة تخفيض اليو سياسوما هو أثر  معها؟أم تتعارض  اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة مع العملة(
 الخارجية في الصين؟ على التجارة كسياسة حمائية  الصيني

 : التالي الفوعي شكاليات اإل كان البد من اإلجاب  علىاب  على هذه اإلشكالي  الوئيسي   ولإلج
ما هي أهم التطورات اليت عوفها النظام التجاري العاملي وهل سامهت هذه التطورات يف حتويو التجارة  .1

 العاملي ؟
 ؟سيكي الكالاجلديدة وما الفوق بينها وبني نظريهتا  السياسات احلمائي  ماهو مضمون .2
 ؟هل تتوافق سياس  التكتالت االقتصادي  مع مبادئ التجارة احلوة أم تتعارض معها .3
هل تتوافق املعايري البيئي  اليت تفوضها الدول املتقدم  على صادرات الدول النامي  مع مبادئ التجارة احلوة أم  .4

 ؟تتعارض معها
وهل تتوافق هذه السياس   الدولي ؟جارة سياس  ختفيض العمل  كأسلوب محائي يف التكيف ميكن استخدام  .5

 مع مبادئ التجارة احلوة أم تتعارض معها؟
على التجارة اخلارجي  يف الصني وشويكها التجاري الواليات املتحدة  أثو سياس  ختفيض اليوان ماهو .1

 األمويكي ؟
  الدراسة:فرضيات 
أسيس بت كانت بدايتها كبرية  تطوراتاليوم ى منذ هناي  احلوب العاملي  الثاني  وإ النظام التجاري العامليعوف  .1

إزال  جزء  يف هذه التطورات سامهت ةيث توج يف النهاي  بإنشاء منظم  عاملي  للتجارة اتفاقيات الغات لت
 ؛أمام ةوك  التجارة الدولي كبري من القيود والعوائق اجلموكي  

بغي  الدول املتقدم   اليت تستخدمهاويفي  العوائق غري التعو ائل سو اسات احلمائي  اجلديدة هي تلك الالسي .2
تتعارض  أهنايف وختتلف عن نظريهتا الكالسيكي   بطويق  خفي  وذكي  من املنافس  األجنبي ،اي  اقتصادها مح

 ال تتعارض ما جاء يف اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة؛لكنها مع مبادئ التجارة احلوة 
تتوافق مع ما جاء يف اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة إال أهنا تتعارض سياس  التكتالت االقتصادي  رغم أن  .3

 ؛ألهنا تبقى يف النهاي  ةاجزا أمام ةوك  التجارة بني الدول غري األعضاءمبادئ التجارة احلوة مع 
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ة احلوة إن املعايري البيئي  اليت تفوضها الدول املتقدم  على صادرات الدول النامي  تتعارض مع مبادئ التجار  .4
 رغم أهنا ال تتعارض مع ما جاء يف اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة

من العامل فيض أسعار السلع املصدرة وبالتايل ارتفاع الطلب عليها إى خت عمل الختفيض قيم  سياس   ؤديت .5
فاض الطلب ملستوردة وبالتايل اخنا مونا، كما تؤدي إى ارتفاع أسعار السلعهذا الطلب إذا كان اخلارجي 

أهنا ال تتعارض إال هذه السياس  تتعارض مع مبادئ التجارة احلوة ورغم أن  أيضا، عليها إذا كان مونااحمللي 
 مع ما جاء يف اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة.

 اصادراهتي  اليت ساعدت الصني يف تنم االسرتاتيجي أةد أهم السياسات  الصيين تعترب سياس  ختفيض اليوان  .1
يف ميزاهنا التجاري مع دول العامل عموما ومع الواليات املتحدة على وجه  وحتقيق فوائض جتاري  ضخم 

 يف جتارهتا اخلارجي . تعترب أسلوبا محائيا جديدا متارسه الصني اليوان حتفيضوبالتايل فإن سياس   اخلصوص
 للموضوع: اختيارأسباب 

األوى إى كونه يقع يف دائوة االقتصاد الدويل حمور  تعود أسباب اختيارنا هلذا املوضوع بالدرج 
نعاجله من جوانب مل تسبق دراستها ةاولنا أن لكن  وال ندعي السبق يف رطوح هذا املوضوع اختصاصنا

فالكثري من الدراسات اليت تناولت موضوع التكتالت االقتصادي  مل تشو إى الدور احلمائي ، والبحث فيها 
وال يزال حمل جدال  ن موضوع املعايري البيئي  يشكل نوعا جديدا من احلماي  التجاري  كما أهلذه التكتالت  

إضاف  إى أن كل البحوث والدراسات بني الدول النامي  واملتقدم  داخل اجتماعات املنظم  العاملي  للتجارة 
هذه الدراس  يف قالب فجاءت  اليت تعوضت لسعو الصوف مل تربز دورها احلمائي اجلديد يف التجارة الدولي 

       "الحمائية الجديدة في ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة " :حبثي جديد إمسه
من مواضيع االقتصاد الدويل وتظهو هذه األمهي  جليا  تعاجل هذه األرطووة  موضوعا مهما الدراسة:أهمية 

عقاب األزم  املالي  العاملي  وما خلفته من خصوصا يف أ النظام التجاري العاملييف ظل الظووف اليت يعيشها 
ي ةيث شكلت السياسات احلمائي  اجلديدة وعلى غوار سياس  ةوب ملركود اقتصادي على املستوى العا

أدت إى ةدوث اختالالت كبرية يف أداء نظام مام ةوي  التجارة أالت الدولي  ةاجزا خفيا وذكيا مالع
لب منا كباةثني تشخيص هذا الواقع االقتصادي الدويل لنبحث بعد وهو ما تتطالتجارة املتعدد األرطواف 

 .احللولذلك عن 
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 أهداف الدراسة 

كشف النقاب عن احلمائي  اجلديدة كمصطلح جديد يف أدبيات االقتصاد الدويل وتبيان إى  هتدف هذه الدراس  
 أخوى:مدى أثوها على التجارة الدولي  كهدف عام يتفوع إى أهداف فوعي  

 ــ؛والتجارة العاملي وض أهم التطورات احلاصل  يف النظام التجاري العاملي ع -1

 التأصيل النظوي للحمائي  اجلديدة وعوض أهم أشكاهلا األكثو تأثريا يف التجارة الدولي ؛ -2

 ؛وحبث سبل معاجلتهاوضع هذه السياسات احلمائي  اجلديدة يف ميزان املنظم  العاملي  للتجارة  -3

األزم   على مع تسليط الضوءات االقتصادي  يف انتشار هذا النوع من السياسات احلمائي  إبواز دور األزم -4
 ؛منوذجا املالي  العاملي 

كيف ميكن للتغريات يف القيم  توضيح  سعو الصوف كأداة محائي  جديدة يف التجارة الدلي  و دور  إبواز -5
  اخلارجي  العمل  أن تستخدم ألغواض جتاري 

على أداء النظام التجاري ائي جديد أسلوب محكمتغري دويل ةديث و وب العمالت  أثو سياس  ةتوضيح  -1
 متعدد األرطواف. 

الرتكيز على ةال  الصني كوهنا النموذج الوةيد واألبوز الذي ةقق مكاسب اقتصادي  جواء استخدامها  -2
يف هيكل  للحمائي  اجلديدة يف ختفيضها املتعمد لقيم  اليوان ما أدى إى ةدوث اختالالت كبرية

 مستمو يف امليزان التجاري األمويكي.العالقات التجاري  الدولي  وكذا عجز مزمن و 
  السابقة:الدراسات 

نه ميكن  القول أن إاليت قمنا هبا فةسب عملي  البحث البيبليوغوايف و األرطووة  يف إرطار التحضري هلذه 
ينعدم على مستوى البحوث األكادميي  يف موضوع السياسيات احلمائي  اجلديدة وةوب العمالت منوذجا يكاد 

اجلامع  اجلزائوي  إال ما تعلق منها ببعض التحديات اليت تواجه التجارة العاملي  اليوم كاملعايري البيئي  اليت كانت وال 
ثري على القيم  اخلارجي  تزال حمل جدل داخل أروق  منظم  التجارة العاملي   أما موضوع ةوب العمالت والتأ

يف اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة رغم أن هذه السياسات ما يضبطه م يود كسياس  محائي  جديدة فل   للعمل
يف إعداد هذه األرطووة  وقد ةاولنا  ،ائي  اجلديدة أدت إى انتكاس  يف النظام التجاري متعدد األرطوافماحل

 :  على الدراسات اآلتي باالعتماد
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قتصادية التجارة الدولية في ظل العولمة االفي  االتجاهات الجديدة بعنوان : دراسة حشماوي محمد -0
 االجتاهات أن إى تشري هذه الدراس   :7112، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية 

على تصب كلها يف مصاحل الدول املتقدم   اجلديد العاملي يف ظل النظام التجاريالدولي  اجلديدة للتجارة 
لكن وبقدر ما تستطيع هذه الدول أن تتكيف مع هذا النظام اجلديد بقدر ما تستطيع ساب الدول النامي  ة

فإن لذلك حتسني تنافسيتها يف السوق العاملي  وبالتايل حتسني موكزها التفاوضي مع القوى االقتصادي  الكربى 
ه و رطويق  عمل مؤسساته وإعادة النظو يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد الزال حيتاج إى إصالح يف آليات

قواعده سواء يف جمال التجارة أو االستثمار ةىت حيضى بوضا دول وشعوب العامل النامي واملتقدم على ةد 
 ؛سواء

هي السياسات احلمائي  اجلديدة اليت أدت إى ةدوث اختالالت كبرية  واإلضاف  اليت قدمتها هذه الدراس      
ت التجاري  الدولي  على غوار املعايري البيئي  وسياس  ختفيض العمل  وةوب العمالت وهو على مستوى املبادال

ما استدعى تظافو جهود املؤسسات االقتصادي  الدولي  وعلى رأسها صندوق النقد الدويل واملنظم  العاملي  
  للتجارة وهو مامتت اإلشارة إليه من خالل هذه الدراس ؛ 

المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة )مدخل بيئي( ، كمال ديب: دور   دراسة-7
 .7112أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر ، 

يشري الباةث من خالل هذه الدراس  إى أن املنظم  العاملي  للتجارة تقف أمام خيارين اثنني أسهلهما صعب قد 
 ومها:  يضوان بالتنمي  املستدام

يف ةال خيار محاي  البيئ  بفوض االشرتارطات البيئي  سوف تتأثو البلدان النامي  حبوماهنا من النفاذ ألسواق 
الغري حبج  عدم اةرتامها لالشرتارطات البيئي  اليت تتطلب تقنيات ورساميل وظووف إنتاج تفتقدها الدول النامي  

ط أو ةىت على املدى البعيد مما يؤثو على قوهتا التنافسي  يف وال ميكن اكتساهبا على املدى القويب أو املتوس
 يف قفص اإلهتام بزيادة ةدة تبعي  الدول النامي  للدول املتقدم . السوق فتصبح املنظم 

أما اخليار الثاين هو عدم محاي  البيئ  باالشرتارطات البيئي  حبج  حتويو التجارة الدولي  وبالتايل سوف تتضاعف 
يئي  الدولي  الناجت  عن النشاط الصناعي والتحور التجاري والتوسع يف استهالك الطاق  وإفواز النفايات املشاكل الب

الصلب  والغازي  فتصبح املنظم  قد أخلت بالدعام  البيئي  للتنمي  املستدام ، فمن خالل هذه الدراس  جند أن 
 ؛م  وأخذت املسأل  البيئي  بعني االعتبارالباةث قد أبوز دور املنظم  يف حتقيق أهداف التنمي  املستدا
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وإضاف  ملا قدمته هذه الدراس  فقد أبوزنا من خالل دراستنا هذه أهم احلاالت اليت تستخدم فيها املعايري 
البيئي  كأدوات محائي  جديدة يف التجارة الدولي  مع التأكيد على ضوورة إشواك الدول النامي  يف وضع هذه املعايري 

 م مصاحل رطوف على ةساب رطوف آخو؛ةىت ال ختد
3-Mark S، Coplovitch and Jon ,C Pevehouse: ”Currency wars” by other 

means Escchange rate and GATT/WTO ,Dispute initiation ,Univerity of 

wisconisin adison,2010.  
 

واستمواري  التحويو التجاري الدويل ةاولت هذه الدراس  حتليل العالق  النظوي  بني تقلبات أسعار الصوف  
يف ظل منظم  التجارة العاملي، وتوصلت إى أن التقييم غري احلقيقي للعمالت الورطني  يؤثو سلبا على مسار عملي  
التحويو التجاري ويقلل من استمواري  احلصول على مكاسب النامج  عن عمليات التبدل الدويل يف مستقبل 

ضاعف  اجلهود التكاملي  بني املنظمات االقتصادي  ملواقب  وضبط أسعار الصوف، مبا البعيد، ودعت إى ضوورة م
 والتجاري  للدول األعضاء؛ يتناسب مع التوازنات النقدي 

وقمنا من خالل هذه الدراس  وضع دراس  تطبيقي  قياسي  ةول أثو سياس  ختفيض اليوان على التجارة 
 العمالت بني اليوان الصيين والدوالر األمويكي؛ اخلارجي  يف الصني مع اإلشارة إى ةوب

 

4-Douglas A. Irwin: Esprit de Currency , Finance& Development, June 

2011, Vol. 48, No. 2. 

تربز هذه الدراس  أنه رغم أن النظام التجاري العاملي والنظام النقدي العاملي نظامني متمايزين ويؤديان 
ياس  سعو الصوف والسياس  التجاري  مرتابطتان فيما بينهما بدرج  عالي  ، لذلك أصبح وظائف خمتلف  إال أن س

يتعني على أعضاء صندوق النقد الدويل واملنظم  العاملي  للتجارة أن يعملوا سويا حلل املنازعات ةول سياس  سعو 
واليت ميكن أن تنتشو  الصوف اليت كانت سببا يف نشوء ةوب للعمالت خاص  بني الصني والواليات املتحدة

 لدولي .تداعياهتا وختلف آثارا سلبي  على العالقات التجاري  ا

لكن احلمائي  اجلديدة ال تنحصو أشكاهلا يف ةوب العمالت فقط، فقد قمنا من خالل هذه الدراس  إبواز  
دولي  إضاف  إى دراس  كيف تستخدم التكتالت االقتصادي  واملعايري البيئي  كأساليب محائي  جديدة يف التجارة ال

 تطبيقي  قياسي  ةول أثو سياس  ختفيض اليوان على التجارة اخلارجي  يف الصني؛ 
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5-Zoryama lutsyshyn and Natalia Reznikova : Competitive devaluation in 

Currency wars:financial projection of neo-protcctionism,the nutionul Univerity 

of Kyiv ,2013. 
 

يف  فشل أسعار الصوف احلوة يف كل موة ركزت هذه الدراس  على خملفات األزم  املالي  العاملي  وإشكالي 
منظم   العمالت من تواجع وهتديد ملستقبل تسببه ةوب وما، احملافظ  على مكاسب التحويو واالنفتاح االقتصادي

ل األزمات يف املستقبل و جمموع  العشوين للتشاور ةول ةلوقد دعت يف األخري إى ضوورة توسيع ، التجارة العاملي 
 والدعم بشكل فودي؛ اإلنقاذعلى بوامج  عوض االعتماد

وجاءت دراستنا هذه لتفسو كيف ميكن استخدام سياس  سعو الصوف كأسلوب محائي جديد معتمدين يف 
 رجي  يف الصني؛ذلك على دراس  تطبيقي  قياسي  ألثو سياس  ختفيض اليوان على التجارة اخلا

الجديدة، حرب العمالت وأهمية  بعنوان: الحمائيةدراسة عالوي محمد لحسن وشربي محمد األمين  -2
–، جامعة قاصدي مرباح 04/7104العدد –مجلة الباحث -تفعيل دور المنظمة العالمية للتجارة

 :-ورقلة

ملزيد من التحويو التجاري الدويل ممثل  يف سلطت هذه الدراس  الضوء على أهم التحديات اليت تواجه حتقيق ا     
لقيم اخلارجي  ركزت على شكل واةد من أشكال هذه احلمائي  وهو ختفيض ا اليتظاهوة احلمائي  اجلديدة 

كما ركزت هذه الدراس  على ضوورة تفعيل دور املنظم  العاملي    العمالت،حبوب وف للعمالت الورطني  أو ما يع
الدول املتقدم  والنامي  على ةد سواء والعمل على مواجه  آثار هذا النوع من احلمائي  للتجارة مبا خيدم مصاحل 

 التجاري .

وما متت إضافته هلذه الدراس  هو السياسات احلمائي  اجلديدة األخوى كالتكتالت االقتصادي  واملعايري البيئي  
ختفيض اليوان الصيين على املبادالت التجاري  إضاف  إى الدراس  التطبيقي  والقياسي  ألثو ةوب العمالت وسياس  

 الدولي  والنظام النقدي العاملي على ةد سواء.

 دراسة:ــدود الــح

ضمن اجملال الزمين الذي ارتسمت معامله منذ هناي  احلوب العاملي  الثاني  وهي بداي  زمنيا ، تقع دراستنا 
أما جغوافيا فإن دراستنا ، العقد الثاين من األلفي  الواهن  تشكيل النظام التجاري العاملي اجلديد إى غاي  منتصف 

إى هتا اهذه فقد أخذت صبغ  دولي  وعاملي  ةيث تناولت هذه الدراس  ظاهوة اقتصادي  دولي  تصل آثارها وتداعي
على خمتلف اقتصاديات العامل هذا يف اجلانب النظوي من الدراس  أما اجلانب التطبيقي فقد ركزت دراستنا هذه 
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إى املنظم  العاملي  للتجارة بداي  انضمام الصني  2222دول  الصني جغوافيا خالل الفرتة الزمني  املمتدة بني سن  
    . 2211وإى غاي  

 هج الدراسة:امن

 ي  البحث العلمي:صب كلها يف منهججموع  من املناهج البحثي  اليت تاستعنا يف إعداد هذه الدراس  مب

النظام التجاري احلاصل  يف تطورات الأهم عوض قمنا باستخدام هذا النوع من املناهج البحثي  ل :المنهج التاريخي
يف جانبها التطبيقي لدراس  أما اجلانب النظوي لالفصل األول من منذ احلوب العاملي  وإى اليوم وهذا يف العاملي 

 فقد ساعدنا هذا املنهج يف عوض تاريخ اإلصالح االقتصادي يف الصني.

كإةدى لوصف وتشخيص ظاهوة احلمائي  اجلديدة بأشكاهلا الثالث  هبذا املنهج  متت االستعان  المنهج الوصفي
اآلثار املرتتب  عليها ومن مث البحث يف سبل  أجل حتديد منبأسلوب علمي ومنهجي الظواهو االقتصادي  

  .وقد ظهو ذلك جليا من خالل الفصل الثاين والثالث من الدراس  مواجهتها

موضوع احلمائي  اجلديدة يف ضوء اتفاقيات املنظم  ساعدنا استخدام هذا املنهج يف حتليل  المنهجي التحليلي:
العاملي  للتجارة كونه موضوعا يتميز بنوع من التعقيد والتشعب الرتبارطه بالعديد من املواضيع األخوى كالتكتالت 

ضاف  إى حتليل األرقام واملعطيات املتعلق  باالقتصاد الصيين إ الصوف وسياسات سعوواملعايري البيئي  االقتصادي  
ومت استخدام  واملصداقي ،عليها نوعا من الدق   الدراس  لنضفيمنذج  قياسي  للظاهوة حمل معتمدين يف ذلك على 

 ؛هذا املنهج يف أغلب فصول الدراس 

وقد وقع اختيارنا بعد حبث  ميدانياقتصادي  يوكز هذا املنهج على ضوورة معاجل  الظواهو االمنهج دراسة الحالة: 
على االقتصاد الصيين كنموذج اقتصادي ناجح يف تنمي  الصادرات من خالل االعتماد على أةد شاق ورطويل 

هي التخفيض التنافسي لقيم  العمل  وكان ذلك يف سياسات احلمائي  اجلديدة وأخطوها على التجارة الدولي  و 
 اس .الفصل الوبع من هذه الدر 

 صعوبات الدراسة:

ومتعدد املواضيع يف مضمونه فموضوع  ن موضوع هذه الدراس  واةد يف عنوانه لكن متشعبأيبدو 
عالقتها احلمائي  اجلديدة يضم أشكاال عديدة كل منها حيتاج إى حبث متفود وواسع كالتكتالت اإلقتصادي  و 

حمل الدراس   عاف  إى احلمائي  التجاري  واألزمات وكذا املوضو التجارة الدولي  إضوعالقتها بالتجارة الدولي  والبيئ  ب
فقد وجدنا صعوب  بالغ  يف حتليل ومعاجل  هذا املوضوع بعمق فهو  سياس  ختفيض العمل  وةوب العمالت الدولي 
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انعدامه .ونظوا لندرة هذا املوضوع إن مل نقل يتناول مواضيع الزالت حمل خالف يف املؤسسات  اإلقتصادي  الدولي 
ملعلومات واملواجع ذات الصل  مبا فيها  مجع اأيضا يف  معات اجلزائوي  فقد واجهتنا صعوبات مج على مستوى اجلا

 .باالقتصاد الصيين اللغ  األجنبي  خاص  ما تعلق منهااملواجع ب

  الدراسة:محتويات 

 التايل:تضمنت هذه الدراس  ثالث  فصول نظوي  وفصل رابع تطبيقي كانت على النحو 

وهو مبثاب   اجلديد تجاري  والنظام التجاري العامليوالذي اخرتنا له عنوان: السياسات ال :الفصل األول .1
أهم السياسات التجاري  يف التجارة الدولي  إضاف  لعوض  هفصل متهيدي هلذه الدراس  تناولنا من خالل
 ذلك املؤمتوات الوزاري  األخرية ملنظم  العاملي اجلديد مبا يفأهم التطورات احلاصل  يف النظام التجاري 

 العاملي .التجارة 

ودوافع استخدامها اضاف  إى التطوق إى  احلمائي  اجلديدةموضوع عاجل هذا الفصل  :الفصل الثاني .2
 ريأهم أساليبها كالتكتالت القتصادي  وكيف تنظو اليها املنظم  العاملي  للتجارة وأيضا موضوع املعاي

املنظم  العاملي  للتجارة لنختم الفصل تجارة الدولي  الذي ال يزال حمل خالف يف مؤمتوات البيئي  يف ال
 بأهم السياسات احلمائي  اجلديدة املستخدم  يف ظل األزمات املالي  العاملي  ويف أعقاهبا.

 : تناول هذا الفصل موضوع سعو الصوف كأداة محائي  جديدة يف التجارة الدلي  وكيفالفصل الثالث .3
سياس  ختفيض ميكن للتغريات يف القيم  اخلارجي  العمل  أن تستخدم ألغواض جتاري  فجاء بعنوان: 

و آثارها ةوب العمالت الدولي  ل بالتطوق لظاهوة ي  التجاري  لنختم الفصالعمل  أسلوب جديد للحما
 .على التجارة العاملي 

جتوبتها التنموي  الوائدة يف تنمي  قطاع من  لالستفادة: عبارة عن دراس  ةال  الصني الفصل الرابع .4
على سياس  ختفيض اليوان كأسلوب محائي جديد يف جتارهتا اخلارجي  وكآلي  اعتمادها يف الصادرات 

عتمدنا يف ذلك دراس  قياسي  ألثو سياس  ختفيض اليوان صادراهتا يف األسواق الدولي  وا لتعزيز تنافسي 
 الصني. يف الصادرات والوارداتالصيين على 
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 :تمهيد

يعترب موضوع التجارة الدولي  من بني أهم املواضيع اجلديوة بالدراس  والبحث وذلك بالنظو إى التطورات 
فكل دول  تسعى إى احلفاظ على مكاسبها  الورطني ،والتغريات املستموة واملتالةق  اليت حتيط باالقتصاديات 

على االستفادة من ناعاهتا ومنتجاهتا من املنافس  الدولي  مع العمل يف نفس الوقت االقتصادي  عن رطويق محاي  ص
ومن هنا تبدأ نقط  اخلالف يف دراس  مواضيع التجارة الدولي   اخلارجي.الفوائض ووفورات احلجم اليت يوفوها العامل 

وي  التجارة الدولي  وحتويوها من كل تنادي األوى بضوورة إرطالق العنان حل متعارضتني،ويبدأ السجال بني أرطووةتني 
فتدعو إى إلزامي  أما الثاني   العالي ،العوائق والقيود ةىت يعمل االقتصاد يف إرطار املنافس  التام  وحيقق الكفاءة 

 وضع احلواجز على احلدود يف وجه تيار التبادل التجاري الدويل محاي  لالقتصاد الورطين من املنافس  غري العادل .

نتناول يف هذا الفصل التمهيدي اإلرطار ذا السياق ولإلملام بالتطورات اليت عوفتها التجارة الدولي  ويف ه
إضاف  إى  التجاري ،املفاهيمي للتجارة الدولي  وأهم النظويات املفسوة لقيامها كما نربز خمتلف أنواع السياسات 

ي انطالقا من تأسيس اتفاقيات الغات وصوال إى النظام التجاري العاملتسليط الضوء على التطورات احلاصل  يف 
 آخو املؤمتوات الوزاري  ملنظم  التحارة العاملي .
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 النظريات(:و  ول: التجارة الدولية )التطورالمبحث األ

وكانت الثورة الصناعي  اليت ةدثت يف منتصف القون ، وىالدولي  منذ العصور التارخيي  األظهوت التجارة 
زم  للصناع  من الولي  الت من ضوورة احلصول على املواد األةيث زاد، شو مبثاب  البداي  احلقيقي  هلاالثامن ع
مث زاد ةجم التجارة الدولي  بعد ، سواق اخلارجي تصويف املنتجات تام  الصنع يف األوضوورة ، خوىالدول األ

واملواصالت والذي جعل العامل  ائل النقلذلك يف القون التاسع عشو واتسع نطاقها نتيج  التقدم الكبري يف وس
ا ةدة االختالفات بني مستويات وتقل فيه، خوتبادل املنتجات بعضها بالبعض اآل نه سوق واةدة يتم فيهاأوك
العلوم والفنون التقدم الكبري يف خمتلف ى إتساع ةجم ونطاق التجارة الدولي  سعار . ويف الوقت احلاضو يوجع ااأل

نتاج ليه العلم من عمليات اإلإوصل  اةدث مأي جعل كل دول  تتوسع يف استخدام مو الذاأل، واالخرتاعات
ايل جعل التجارة نتاج احمللي عن االستهالك احمللي وبالتى ظهور فوائض متزايدة يف اإلإدى أوهو ما ، املختلف 

 العامل.دول  هم العوامل اليت تسهم يف رفع مستوى التقدم االقتصادي لغالبي أالدولي  تعد من 

 :للعمل  الدولي والتقسيم مفهوم التجارة الدولية  ول:المطلب األ
 الدولية:تعريف التجارة  وال:أ

ةوكات  تدرس التجارة الدولي  موضوع العالقات االقتصادي  بني دول العامل املختلف  وتشمل هذه العالقات
كل هذا يدخل   موال.األى ةوكات رؤوس إاف  ضإ، ثل  يف اهلجوة الدولي شخاص ممالسلع واخلدمات وةوكات األ

 الدولي .الت االقتصادي  امرطار املعإت حت

ةد فووع علم االقتصاد الذي خيتص بدراس  املعامالت أهنا أبق ميكن تعويف التجارة الدولي  بوانطالقا مما س
عن سياسات التجارة ف  فضال موال بني الدول املختليف ةوك  السلع واخلدمات ورؤوس األاالقتصادي  الدولي  ممثل  
 .1موال بني الدول املختلف السلع واخلدمات ورؤوس األ يف ةوكات للتأثرياليت تطبقها دول العامل 

ن مصطلح التجارة أهذه جند ضمن منظوم  العالقات االقتصادي  الواسع   ولو تناولنا التجارة الدولي 
واردات املنظورة وغري املنظورة الو    للبلدان اليت تشمل الصادراتالدولي  باملفهوم الضيق يعين ةصوا للتجارة اخلارجي

ى الصادرات والواردات إضاف  إما مصطلح التجارة الدولي  باملفهوم الواسع فيشمل أ، فقط(ي السلعي  واخلدمي  أ)
 .2موال على املستوى الدويلاهلجوة الدولي  وةوك  رؤوس األ ،املنظورةاملنظورة وغري 

                                                           
، 8، ص : 2213، دار التعليم اجلامعي للطباع  والنشو والتوزيع، بدون رقم الطبع ، التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدوليةحممد غوت خممد غزالن : ، السيد حممد السوييت 1

 االسكندري  .
 . 12، ص 2212، بريوت، ين، دار املنهل اللبنااالوى الطبع ، التجارة الدولية في عصر العولمةمد دياب : حم 2
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ري  املعامالت التجاوى للتنظيم لقيام التجارة بني الدول املختلف  كانت التارخيي  ويف املواةل األ لناةي ومن ا
ع دون ةجم الصفقات التجاري  والثاني  اقتصار التعامل على السلوى صغو تتصف بصفتني : األ بني الدول
 foreignطلح التجارة اخلارجي  مصرطلق على التعامل بني الدول أومن مث ، موالو تدفقات رؤوس األاخلدمات 

trade   و احمللي  ألتميزها عن التجارة الداخليdomestic or internal trade اليت تتم داخل ةدود الدول  و
موال جاء ى تدفقات اخلدمات وةوكات رؤوس األومع منو التجارة اخلارجي  واتساع نطاقها واشتماهلا عل، الواةدة

 .1كثو اتساعا للتجارة اخلارجي  ليشمل املفهوم األ international tradeمصطلح التجارة الدولي  

  املتمثل  يف انتقال ن املعامالت التجاري  الدولي  يف صورها الثالثأهو 2ذن فاملفهوم العام للتجارة اخلارجي إ
ومنظمات كومات ةو بني أيف وةدات سياسي  خمتلف   فواد يقيمونأبني  أموال تنشفواد ورؤوس األاألو  السلع

 .3ف  لاقتصادي  تقطن وةدات سياسي  خمت

 الدولية:أهمية التجارة  ثانيا:
رطار ما يعوف بالعالقات االقتصادي  إمن الدور اهلام الذي تسهم به يف تتحدد أمهي  التجارة الدولي  انطالقا 

التكوين و  والدخل الورطينستهالك االو  نتاجي تقوم به فيما يتعلق بعمليات اإلفضال عن الدور اهلام الذ، الدولي 
ن نشاط التجارة الدولي  من خالل أذ يبدو إي اقتصاد من االقتصاديات أمسايل وتوزيع منط االستثمارات يف أالو 

 التالي :العناصو 
الدول لوفع رصيدها من العمل  الصعب  وهذا للوفع من مستوى  إليهاتلجأ التجارة الدولي  وسيل  رئيسي  -1

ومنه احلصول على فائض من املوارد املالي  املتاة  اليت ميكن استغالهلا لزيادة ، الوارداتالصادرات عن مستوى 
 4 ؛االستثمار ومعدالت التشغيل وبالتايل زيادة الدخل الورطين

والتنافسي  للدول وذلك نظوا الرتباط  اإلنتاجي ةد املؤشوات اهلام  اليت تقيس القدرات أالتجارة اخلارجي   تعترب-2
سترياد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدول  املتاة  ومدى قدرة الدول  على التصديو واال باإلمكانياتؤشو هذا امل

 .5األجنبي من العمالت 
ع القدرة هنا تساعد يف توسيأى إضاف  إ، ول واجملتمعات مع بعضها البعضداة توبط الدأالتجارة الدولي  -3

 ؛6منتجات الدول مام أسواق جديدة أالتنافسي  عن رطويق فتح 
                                                           

 12،ص : 2221، عمان االردن، دار الفكو ناشوون وموزعون، الطبع  االوى، : االقتصاد الدولي : النظريات والسياساتالسيد متويل عبد القادر  1
ا فاصطالح التجارة اخلارجي  يشري اى نظوي  جزئي  للعالقات م ومع ذلك يوجد فوق بينهادفتنيي  واصطالح التجارة اخلارجي  كمرت لقد اشاع استخدام اصطالح التجارة الدول2

 .    اليت تنمو بني دول العامل جمتمع ى جممل العالقات االقتصادي إى نظوي  مشولي  إما اصطالح التجارة الدولي  يشري بين، و جمموع  من الدولأتصادي  بني دول معين  ودول اخوى االق
 . 12ص ، 2222، االردن، دار املسرية للنشو والتوزيع والطباع ، الطبع  االوى، التجارة الخارجية  واخوون:اد العصار رش 3
 بدون رقم الصفح  .، 2221، جامع  اجلزائو، : أرطووة  دكتوره دول  يف العلوم االقتصادي دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق )حالة الجزائر( مواد:زايد  4
 .13ص ، نفس املوجع خوون:وآ العصار رشاد 5
 .13ص ، موجع سابق، رشاد العصار 6
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ةىت ولو كان  نياق املستهلكو ذأى تلبي  كل إ إضاف كنولوجيا واخلربات الفني  تسمح التجارة الدولي  بنقل الت -4
 ؛السلع املستوردة أسعارب ارتفاع على ةسا

 أنفال شك ، نوع من التوازن يف وضعها االقتصادي إجيادحتاول الدول من خالل التجارة اخلارجي   -5
كانت تلك الواردات تنمو وبشكل   إذاتوازن مع الواردات خصوصا  إةداثتعمل على  فإهنازادت  اإذالصادرات 

جه اجملتمع داخل الدول  من سلع وخدمات اتعمل على توفري ما حيت فإهنامضطود وبالتايل ومن خالل الواردات 
فالتجارة اخلارجي  من ، ي الكمال أواستهالكي  مل تكن متوفوة وحيدث هناك نقص يف احلاجات سواء الضووري  

 ؛1التوازن االقتصادي الداخلي يف اقتصاد الدول  إجيادالصادرات والواردات تعمل على 
التوازن يف ميزان املدفوعات من خالل ما يرتتب على  إةداثالتجارة الدولي  املتوازن  تعمل على  أنكما  -1

، توازنت مع الصادرات إذاعجز وعدم التوازن تعمل على ختفيض ال إيواداتحتققه من  الدول  من مطلوبات وما
 ؛2اليت توصد لسد ما يرتتب على الدول  من واجبات مالي  األموالفالتجارة اخلارجي  مصدر لتوليد 

ميكن  ويتضح مما سبق مدى أمهي  التجارة الدولي  فهي توفو للمجتمعات املختلف  السلع واخلدمات اليت ال -2
لذلك فان التجارة ، نتاجها حملياإقل نسبيا من تكلف  أل عليها من اخلارج بتكلف  يت حتصتلك ال أوحمليا  اجهاإنت

ومن مث متنهم يف زيادة مستوى رفاهي  ، احلصول على املزيد من السلع واخلدمات إمكاني الدولي  تتيح لدول العامل 
 .3دول العامل 

 ثالثا : التقسيم الدولي للعمل :
تقسيم  أوين يتم من خالهلا توزيع أنه "عملي  ذات رطابع اجتماعي ألى عيعوف التقسيم الدويل للعمل 

وظيف  معين  باالنتقال من التخصص احمللي  بأداءةيث يتخصص كل بلد ، بني خمتلف البلدان اإلنتاجي الوظائف 
 4التخصص الدويل " إى)الورطين( 

مبيزة مطلق  لو نسبي  نتيج   إنتاجهاكثو تتميز يف أو أسلع   إنتاجختصص كل دول  يف  أيضاويقصد به 
وعدم مالئمتها بسبب مالئم  الظووف املناخي  فيها  أو، األخوىلديها وندرهتا لدى الدول  اإلنتاجتوافو عناصو 

  5الذي تقوم عليه التجارة الدولي   األساسوهذا هو ، األخوىيف الدول 

                                                           
 .11، ص 2215، عمان االردن، ي العلمي  للنشو والتوزيعر دار اليازو ، بدون رقم الطبع ، التجارة الخارجيةعطاهلل الزبون :  1
 .22املوجع نفسه( ص ) هلل الزبوناعطا 2
 , 21ص 2213، االسكندري ، دار التعليم اجلامعي، بدون رقم رطبع التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية د غزالن: السيد حممد امحد السوييت حممد غوت حمم 3
، االقتصادي أرطووة  دكتوراه علوم يف العلوم ، مصر ( –نظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة حالة )الجزائر ماليات اهلل مو حلسان : آ- 4

 12ص : ، 2221، جامع  باتن 
 .2221 ،ردن، األ2212شتاء  44العدد ، نساني إ، جمل  علوم التخصص وتقسيم العمل في الفكر االقتصادي االسالمياون  : خصمحد سليمان حممود أ 5



السياسات التجارية والنظام التجاري العالمي الجديد                      الفصل التمهيدي                         

 

6 

تتطور  بدأتللحظ  التارخيي  اليت تفسري نشوء ظاهوة التخصص والتقسيم الدويل للعمل منذ تلك ا نوميك
من السلع  إضافي كميات   إنشاء إى أدىمما ، السابق  األنظم مما عوفته  أكثوبشكل كبري  اإلنتاجفيها قوى 

 تصويفه.واخلدمات وتزايد ةجم الفائض بشكل كبري تطلب ضوورة 

يف اجملتمع  اإلنتاجع تغري وسائل نه ومإف، الداخلي لكل بلد اإلنتاجلعمل يعرب عن لالتقسيم الدويل  نأومبا 
نتطوق من  فل جديد للتقسيم الدويل للعمل وسو التخصص الدويل وبالتايل شك أنواعجديد من  االدويل يربز نوع

 :املعاصوو التقسيم الدويل بشكليه التقليدي  إىخالل هذا العنصو 

 للعمل:التقسيم التقليدي الدولي  -0

غاي   إىالقون التاسع عشو  الفرتة املمتدة من منتصف إىويل للعمل يعود ظهور هذا النوع من التقسيم الد
 :يف مجل  من العوامل نوجزها  إىيوجع ظهور التقسيم التقليدي الدويل للعمل و  عينات من القون العشوينالسب

ن ل الصناعي وماملا رأسى إاملال التجاري  رأسمن  باالنتقال أدتبا الغوبي  واليت و ور أر الثورة الصناعي  بظهو -أ
 اآليل؛العمل  إىالعمل اليدوي 

  ؛املال التجاري دورا هاما رأسيايل )االستعماري( والذي يلعب فيه نو لنشوء وتطور النظام الكو -ب

 ؛ى البلدان املستعموةإستعماري  موال من البلدان االتصديو رؤوس األ-ج

 ؛يد العامل  الوخيص على توفري الهو ما ساعد و  ،موون  اهلجوة الدولي  للسكان-د

 الدول.نفتاةي  من رطوف غالبي  انتهاج تطبيق السياسات التجاري  اال-ه

ول يف ذلك التخصص ةيث متثل املظهو األ، 1يدي الدويل للعمل يف ثالث  مظاهولوقد جتلى التقسيم التق
  ) املنتجات الصناعي  صناع  ( بني بويطانيا من جه –توزيع دويل لقطاعات اقتصادي  )زراع   أساساملبين على 

وقد ساد هذا الشكل من ، )منتجات الزراع  ( أخوىوبقي  دول العامل من جه  ، يف القطنيات ( أساسااملتمثل  
وخالل هذه الفرتة اختفت ، (1822منه ) األخريغاي  الثلث  إىتاسع عشو الالتقسيم الدويل منذ منتصف القون 

جديدة  أشكاالالتصديو ( لتحل حملها  إعادة، النهب،   الدولي  )جتارة العبيداملظاهو التقليدي  للعالقات االقتصادي
 .بشكل هنائي )جتارة السلع( للتبادل

وخالل هذه املوةل    1145سن   إى 1822لتقسيم التقليدي الدويل للعمل فيمتد من لما املظهو الثاين أ
املنتجات الزراعي   إى إضاف  باو أور قطاع الصناعي يف الضووري  لل األولي كانت الدول النامي  تقوم بتصديو املواد 

                                                           
 . 12ص ، آيات اهلل موحلسان : موجع سابق 1
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املنافس   أشكالكما متيزت هذه املوةل  بتغري ،  وتستورد مقابل ذلك منتجات مصنع  موجه  لالستهالك النهائي
قي  احلقي األجورل  يف منو ثالتغريات االجتماعي  املتم إى إضاف التطور التقين و  الدولي  بظهور االةتكارات الدولي 

 املصنع .بالدول 

غاي  فرتة السبعينات  إىواملظهو الثالث للتقسيم التقليدي الدويل للعمل امتد من هناي  احلوب العاملي  الثاني  
بقاء الدول النامي  مستوردة ملواد مصنع  يف شكل جتهيزات ووسائل بهيكل املبادالت يف هذه املوةل  ةيث متيز 

 الزراعي .و  مي جواملن لي األو وبقيت مصدرة للمواد  إنتاج

 للعمل:التقسيم الجديد للتقسيم الدولي -7

جديدة للتقسيم الدويل  أشكالالستينات اجتاهات جديدة متنامي  حنو  أواخود االقتصاد العاملي منذ هيش
كي احملوك ولعل العنصو الدينامي، يف النمو اآلخذة البلدان الصناعي  املتقدم  وبني بلدان العامل الثالث للعمل بني

لدويل هو منو واتساع ةجم نشاط وعمليات على بني  ورطويق  عمل االقتصاد ا رطوأتهلذه التحوالت اجلديدة اليت 
صياغ  التقسيم الدويل للعمل من  إعادةتنشط هذه الشوكات يف عملي   إذ، الشوكات الدولي  العابوة للقوميات

 .1على الصعيد العاملي الصناعي  اإلنتاجتورطني  وإعادة اإلنتاجخالل تدويل 

ضافات اجلديدة كرب من اإلات القطاع الصناعي على النصيب األاستحوذت استثمار  األخريةعوام ففي األ
 االستثماراتكان نصيب   1122ىت عام ةو ، منوا األقللالستثمار املباشو للدول الصناعي  املتقدم  يف املنارطق 

بي  فيما وراء البحار ةيث دخلت معظم الشوكات الدولي  من مجل  االستثمارات الغو  %38الصناعي  ةوايل 
لبالد الصناعي  ا) املوجه لنفس الكربى القطاع الصناعي يف هذه املنارطق سواء من خالل التصنيع لغوض التصديو 

 إشباع إى" اليت هتدف حمل الواردات  اإلةالل"و التصنيع ضمن بوامج أ، تقدم  اليت قدم منها االستثمار (امل
 يف بلدان العامل ي الصناعي  التصديو  اترطاالتوسع يف النش أصبحوقد  احمللي  املتمتع  باحلماي  األسواقات ةاج

 .اجلديدة للتقسيم الدويل للعمل  األشكالبوز أالثالث منذ منتصف الستينات من 

وة الشوكات سيط إىالصناعي  الكربى  انالقوة االقتصادي  يف البلدو  س املالأر  دت عملي  متوكزأولقد 
ميثل جزءا  إمناومنافذ التوزيع على الصعيد العاملي  اإلنتاجاملال الدويل وعلى عمليات تنظيم  رأس إدارةالدولي  على 

 أهممتثل  أصبحتواليت  الصناعي اإلنتاجاجلديدة الشامل  للشوكات الدولي  لتدويل  سرتاتيجي اإلمن  يتجزأال 
 .2ديد للعملاملالمح املميزة للتقسيم الدويل اجل

                                                           
، الكويت، واآلداباجمللس الورطين للثقاف  والفنون ، 11العدد  فية شهرية (،اية، عالم المعرفة ) سلسلة كتب ثقلتنمية العربالنفط والمشكالت المعاصرة لحممود عبد الفضيل :  1

 . 23ص : ، 1121ابويل 
 . 25ص:، حممود عبد الفضيل : موجع سابق 2
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 إمكانيات إتاة ةدثته الثورة التكنولوجي  من أقسيم الدويل اجلديد للعمل هو ما خو للتآهناك ملمحا 
 أجهزة أون السيارات مل يعد هناك نوع واةد مةيث ، السلع  الواةدة أنواعجديدة للتخصص من خالل تعدد 

اج قد خيتلف عما نتتاجه نوع منها من ةيث ظووف اإلحي متعددة وما أنواعهناك  وإمنا اآليلو احلاسب أالتليفزيون 
بل ، لوفأمن امل وأصبح لف  يف نفس السلع من هنا ظهو تقسيم العمل بني البالد املخت، خوحيتاجه النوع اآل

ن تظهو نفس السلع  يف قائم  أ، املعداتو  التن السلع االستهالكي  املعموة واآلالغالب بالنسب  لعدد كبري م
(  Indudtries Intraلواردات لنفس البلد وهذا ما يعوف بتقسيم العمل داخل الصناع  الواةدة )او  الصادرات

جزء  إنتاجالسلع  الواةدة بني عدد من البالد حبيث يتخصص كل بلد يف  إنتاج زأن يتجألوف أصبح من املأبل 
هذا النوع من  أصبحوقد  (Intra-Firmeوهذا ما يعوف بتقسيم العمل داخل السلع  الواةدة ) أكثو أومنها 

وكذلك يف ةاالت متزايدة بني ، مظاهو تقسيم العمل بني البالد الصناعي  وبعضها البعض أهمالتخصص من 
  .1البالد الصناعي  والنامي 

 الدولية:الكالسيكية في التجارة  الثاني: النظرياتالمطلب 
توجيه التجارة اخلارجي  لتكون وسيل  لرتاكم  ىإي  الداعي  ئا احلمالقد تعوضت املدرس  التجاري  وسياساهت

ظهوت لدى  إشاراتهناك  أن إالدم مسيث آا على يد رائد الفكو الكالسيكي عنف هجوم هلأ إىاملعدن النفيس 
تيلي ( وسياساهتا باالنتقاد الشديد ومنهم املفكو االنكليزي نتعوضوا للمدرس  التجاري  )املوك، مفكوين سابقني له

 أن إىشار أ تيلينركالمةول ضعف منطق الفكو  دقيق  مالةظات أبدى( الذي 1221-1211) دافيدهوم
 .كل الدول تضع حتقيق وضع الدائني  هدفا لسياستها  أنن تكون نظاما علميا مبعىن لي  ال تصلح ألتيناملوك

 آخويسبقه مفكو يف النظوي  االقتصادي  مل  أصيالفقد قدم فكوا سابقيه  بأفكارمسيث  تأثووعلى الوغم من 
ويف نظوي  التجارة بالذات عندما رطوح منوذج امليزات املطلق  لتفسري قيام التبادل  من ةيث التكامل والشمول

وتشكل  العالق  بني الدول إىالتجاري الدويل موسعا فكوة التخصص وتقسيم العمل من مصنع الدبابيس الشهري 
امليزات  مبدأيزال  ةيث ال، يف النظوي  املطلق  أساسيتصور  وريكارد نظوي  امليزات النسبي  اليت عاجل فيها ديفيد

تفسري قيام التبادل التجاري الدويل يف  أساسميثل  األولي اليت حلقت صيغته  اإلضافاتالنسبي  على الوغم من كل 
 يومنا هذا . إى يربايللالالفكو 

 نظرية النفقات المطلقة: :أوال
لنظوي   س  التجارة احلوة يف معوض حتليليول من ةدد معامل سياأ( 1223-1212دم مسيث )آ يعترب

ةيث يوفض وجود عوائق مهما كان نوعها أمام قيام مبدأ التخصص وتقسيم العمل يف الدول   ،التجارة الدولي 

                                                           
 .21ص ، 2221، جامع  اجلزائو، دكتوراه دول  يف العلوم االقتصادي  ارطووة ، االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةةشماوي حممد :  1
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 وأمهي على ضوورة  أكد ةيث 1(1221" ) األممثووة " الواةدة أو جمموع  من الدول وظهو ذلك يف كتابه
 .2مطلق  أفضلي د يف التبادل التجاري جيلد باخلارجي  فكل  التجارة

تقوم كل دول   أناالختالف يف التكاليف املطلق  ويوى  أساسن التجارة بني دولتني تتم على أةيث يوى 
 األخوىقل يف الدول أكلفتها   أخوىهلا بسلع  دااستبقل و أبكلف   إنتاجهاالسلع  اليت تستطيع  تاجنإبالتخصص يف 

ومن مث استغالل املوارد االقتصادي  لكل بلد بطويق  فعال   التخصص وتقسيم العمل الدويل إىما يؤدي  وهذا
 3سوق دولي  واسع  يف ظل جتارة خارجي  ةوة إىواتساع نطاق السوق من سوق حملي  ضيق  ، اإلنتاجوزيادة 

 4ولتوضيح فكوة نظوي  التكلف  املطلق  نضع االفرتاضات التالي :

ينتج سلعتني فقط مها: املالبس  ن هذا العامل افرتاضيأدولتني فقط مها: مصو وبويطانيا و العامل من  نيتكو -0
 ح الصلب.ولو 

ساوي دوالرا واةدا يف كل من الدولتني يساع  العمل جو أن أو ، يف مصو وبويطانيا متساوي  األجور معدالت-7
 .ساعات عمل 1عادل اوي  وتعدد ساعات العمل املتاة  يف الدولتني متس أنكما ،  مثال

يف بويطانيا بتكلف   إنتاجهابينما يتم  دوالر(3ساعات عمل ) 3قطع  املالبس يف مصو  إنتاجتكلف   كانت-3
دوالر يف مصو  1قطع  لوح الصلب بتكلف  قدرها  إنتاجويف املقابل يتم ، دوالر( 1 أي) ساعات عمل 1قدرها 

( على النحو 21-21ن مث ميكن وضع البيانات السابق  يف اجلدول رقم)وم، دوالر يف بويطانيا 3وبتكلف  قدرها 
 التايل:

 التكاليف المطلقة (: نظرية10-10) :جدول

 لوح واحد من الصلب يكلف  قطعة واحدة من المالبس تكلف السلعة                 الدولة
 ساعات عمل 1 ساعات عمل 3 مصو

 ساعات عمل 3 ساعات عمل 1 بويطانيا
،ص 2221، ردنعمان األ، دار الفكو ناشوون وموزعون، وىالطبع  األ، : االقتصاد الدولي : النظريات والسياساتالسيد متويل عبد القادر  مصدر:ال 

:19. 

                                                           
1
 - Adam Smith, the wealth of Nation Copyright the pennsylvania state University, Vol I, 2005,p20. 

 .11ص: ، موجع سابق، التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب :  2
 .34ص :، 2215، عمان االردن، دار املسرية للنشوة والتوزيع والطباع ، الطبع  الوابع ، قتصاد الدولي نظريات وسياسات: االر شوا أبوفتاح علي عبد ال 3
 .91السيد متويل عبد القادر : موجع سابق ،ص: 4
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ن وةدة املالبس قل من بويطانيا ألأبتكلف  مطلق   البسن مصو تنتج املإف، ورطبقا لنظوي  التكاليف املطلق 
بناءا على ذلك و  ساعات عمل يف بويطانيا 1 مصو بينما تتطلب الوةدة نفسها ساعات عمل فقط يف 3تتطلب 

ن يطبق على لوح أوالتحليل نفسه ميكن ، ى بويطانياإنتاج املالبس وتصديو الفائض منه إتتخصص مصو يف 
 إنتاج قل وعلى ذلك تتخصص بويطانيا يفألواح الصلب بتكلف  مطلق  أ األخريةفتنتج هذه ، الصلب يف بويطانيا

 .مصو إىالصلب وتصديو الفائض منه  ألواح

 :يلي عن ما أجابتن هذه النظوي  تكون قد إوهبذا ف

ختصص  إى أدىالسلعتني مما  إلنتاجسبب قيام التجارة بني مصو وبويطانيا هو اختالف التكلف  املطلق   -
بينما سوق ختصص ، مصو إىائض منه قل وسوق تصديو الفأن تكلفتها املطلق  الصلب أل ألواح إنتاجاجنلرتا يف 
 .بويطانيا إىالفائض  فتصو  فقل وسو أبس القطني  الن تكلفتها املطلق  املال إنتاجمصو يف 

 اإلنتاجمكاسب مصو وبويطانيا من قيام التجارة : ةيث يرتتب على قيام التجارة بني الدولتني زيادة  -
ساعات 1) ختصص ساعات العمل املتاة  لديها فمصو سو  نأل، العاملي من املالبس القطني  ومن اللوح الصلب

قطع مالبس بعد قيام التجارة بدال من قطع  مالبس واةدة + لوح صلب  3املالبس وتنتج  إنتاجعمل ( يف 
العمل بويطانيا سوف ختصص ساعات  نأكما ،  إضافي واةد قبل التجارة ومن مث فتكسب مصو قطع  مالبس 

لوح  بدال من " قطع  مالبس واةدة+، ألواح 3الصلب وتنتج  ألواح إنتاجمل ( يف عات عسا 1املتاة  لديها )
 . إضايفومن مث تكسب بويطانيا لوح صلب ، صلب واةد " قبل التجارة

ول  مبيزة مطلق  يف سلع  اختالف النفق  املطلق  ومتتع الد إىم التجارة ارجع قيأدم مسيث آن إف ومبعىن آخو
 .لعمل الدويل واتساع السوق الدويلستنتج عن التخصص وتقسيم اتجارة الن املكاسب من أمعين  و 

 :رية التكاليف المطلقةظنلهة جاالنتقادات المو -

هذا التخصص بالنسب   إى يلهنا ال تبني السبأتجارة الدولي  دم مسيث يف ةوي  الآما يؤخذ على مبادئ 
للتخصص  كأساسدم مسيث يف التفوق املطلق  آاعتقاد  إنذلك  إىمزايا مطلق  يضاف  بأيللدول اليت ال تتمتع 

 للتخصص الدويل أساسايكون  أنكن التفوق النسيب مي إنالدويل فقط ال يتفق مع واقع املعامالت الدولي  ةيث 
 لألوى افالثاني  تعد امتداد، التجارة اخلارجي و  ال يوى مسيث داعيا للتفوق  بني التجارة الداخلي  أخوىومن ناةي  

التجارة  نوع أنيف ةني ، تقسيم العمل والتخصص مبدأالفائض وتطبيق  اإلنتاجالمها وسيل  للتخصص من وك



السياسات التجارية والنظام التجاري العالمي الجديد                      الفصل التمهيدي                         

 

11 

، نظوي  النفقات املطلق  مفورط  يف التبسيط إنذلك  إى إضاف .  1صه ونظوياتهئخمتلف كل االختالف يف خصا
 .2اتشعبا وتعقيد أكثول  أاملس أنيف ةني ، فهي حتصو التبادل يف دولتني فقط

 النسبية:نظرية النفقات  :اثاني
ديفيد ريكاردو الذي نشو كتابه " مبادئ يف االقتصاد السياسي االقتصادي  إىهذه النظوي   أصولتعزى 

 أهمالذي يعد من  law of comparative advantageوقدم فيه قانون النفقات النسبي   1812عام 
املزايا  أونظوي  املنافع املقارن   أيضالق على نظوي  النفقات النسبي  ويط، القوانني االقتصادي  ةىت يف عصونا احلاضو

من املدرس  الربيطاني   وآخوونجون ستوارت ميل ، من بعد أكملهاو  ووضع هذه النظوي  ديفيد ريكاردو، النسبي 
عند البحث عن  اسي األستعترب من الوكائز  أهنا إاليقارب من قونني على هذه النظوي   وبالوغم من موور ما، وغريها
الكثري من االقتصاديني املعاصوين  أن إال إليهاوعلى الوغم من االنتقادات اليت توجه ، قيام التجارة الدولي  أسباب

ورطبقا هلذه النظوي  ويف ظل التجارة احلوة فان كل دول  ، يعتربوهنا ةجو الزاوي  يف تفسري قيام التجارة الدولي 
وتقوم بتصديوها لكي تستورد السلع ، األخوىقل من الدول أتنتجها بنفقات نسبي  السلع اليت  إنتاجختصص يف 
ذا اختلفت إم التبادل التجاري بني الدولتني ويت، قلأبنفقات نسبي   بإنتاجهايف اخلارج  أخوىول داليت تتمتع 

عمومي   األكثوسبي  ف النت التكاليف املطلق  اليت متثل ةال  خاص  من التكاليسالتكاليف النسبي  بينها ولي
 .ومشولي 

 :منطلقات نظرية النفقات النسبية وال:أ

وط الضووري والكايف لقيام التخصص الدويل والتجارة الدولي  شعد اختالف النفقات النسبي  وفقا لويكاردو الي-1
 .3اختالف النفقات املطلق  أوبصوف النظو عن تساوي 

على  التأثريمنتج ما يستطيع  أوةيث ال يوجد مستهلك ما  قاألسواجتارة ةوة مع وجود منافس  تام  يف -2
 4السائدة فيها . األسعارو  األسواق

 5سلعتني فقط . بإنتاجالتبادل التجاري يقوم بني دولتني تقومان -3
 ؛قدرهتا على التنقل بني الدولتني داخل الدول  وعدم  اإلنتاجةوي  تنقل عناصو -4
 ؛إنتاجهاعمل اليت تستخدم يف تثمني السلع وقيم  يل سلع  تقاس بكمي  ال استخدام نظوي  العمل للقيم  يف-5

                                                           
 . 54، ص 2221وقي ، بريوت لبنان، ، الطبع  االوى، منشورات احلليب احلقأسس العالقات االقتصادية الدوليةجمدي حممود شهاب، سوزي عديل ناشد:  1
 . 11حممد دياب : موجع سابق، ص :  2
 . 142، ص 2211، الطبع  االوى، دار احلامد للنشو والتوزيع، عمان االردن االقتصاد الدوليمجال الدين بوقوق، مصطفى يوسف :  3
 . 32،ص 2225ع ، دار املسرية للنشو والتوزيع والطباع ، عمان االردن، ، الطبع  الواباالقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح ابو شوار :  4
 .41، موجع سابق، ص التجارة اخلارجي عطاهلل الزبون،  5
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 ؛ليت جيوي بينها التبادل التجاريذواق يف الدول املختلف  اجتانس العمل واأل-1
 .اإلنتاجالتوظيف الكامل لعوامل -2

 :ر العلمي لنظرية النفقات النسبيةالتفسي ثانيا:
خذ كل من اجنلرتا والربتغال اللتان تنتجان أةيث ، ال عددياامث نظوي  قدم ريكاردولتبسيط جوهو هذه ال

 :النسيج على النحو التايلو  سلعتني مها النبيذ
 نظرية التكاليف النسبية  (:17-10)رقم  جدول
 إنجلترا البرتغال السلعة                 الدولة

 ع–سا  122 عمل-سا  82 النبيذ)وةدة(
 ع–سا 122 ع-سا12 النسيج)وةدة(

 

 .11: ، ص2212، بريوت، ين، دار املنهل اللبناالطبع  االوى، التجارة الدولية في عصر العولمةمد دياب : حم: المصدر                
  إنتاجكلف  يف   األقلو  األجدرالربتغال هي  نأجند  لإلنتاجقمنا مبقارن  التكاليف املطلق   إذامن خالل هذا اجلدول 

 .كال السلعتني
، قلأ إنتاجالسلع  اليت يتميز فيها بتكلف   إنتاجن يتخصص يف أنه من مصلح  كل بلد إكاردو فسب رية

 (.ملعع  سا122) النسيج إنتاجتتخصص يف  واجنلرتا ع(-سا82النبيذ) إنتاجالربتغال تتخصص يف  أنفنجد 
 :نبيذ بالنسب  للنسيج لكل بلد جندوعند اةتساب التكلف  النسبي  لل

 .0.89=82/12: النسيج يف الربتغال /ي  للنبيذ التكلف  النسب-
 ./ 100=1221.2: النسيج يف اجنلرتا /التكلف  النسبي  للنبيذ -

قور  إذاالسلعتني داخل البلدين خمتلف  عن بعضها ومنه  إنتاجن التكلف  النسبي  يف أذن ما نالةظه هو إ
وةدة من املنتوجات من  1,2ويل سوف حتصل على النبيذ فانه بعد قيام التبادل الد إنتاجالربتغال التخصص يف 

 .لربتغالوةدة منها يف السوق الداخلي يف ا 2,81على  إالبينما لن حتصل ، احلاالت أةسناجنلرتا يف 
وةدة  1,12حتصل على  فإهناالنسيج ومبادلته بالنبيذ مع الربتغال  إنتاجقورت اجنلرتا التخصص يف  وإذا

فوضي  التفوق  أنورغم ، مفهوم التباين السلعي بني البلدين إىلي استنادا وةدة يف السوق احمل 2,83مقابل 
كما انه سوف يكون هناك ،  لصاحل الربتغال فكال البلدين ميكنه االستفادة من التبادل الدويل اإلنتاجاملزدوج يف 

-سا12) أيال ساعات تستفيد هبا الربتغ 12، ساع  عمل 32مقدارها  لإلنتاجاقتصاد يف النفق  الدولي  
نتيج  التخلي عن النبيذ  إلجنلرتاساع  منها  22و ،النبيذ إنتاجومضاعف   النسيج إنتاجسا(نتيج  التخلي عن 82

 سا(ومنه يصبح التبادل الدويل موبع الطوفني .122-122) أيالنسيج  إنتاجومضاعف  
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ارة ةيث جنحت يف بيان خلفته هذه النظوي  هو دفاعها عن التخصص الدويل وةوي  التج ما أهمولعل 
 إمكاني . فهي مبسط  جدا وهتمل هذه النظوي  مل تسلم من النقد أن إال، التجاريون أنكوها أنالواردات بعد  أمهي 

السلع  أسعارعلى  تأثريهاهتمل نفقات النقل ومدى  أهناكما   رأمسالبني الدول خاص   اإلنتاجانتقال عناصو 
نظوي  القيم  يف العمل ومل  إى. وبالتايل فقد استند ريكاردو 1التبادل الدويل الطلب على اجتاه تأثريوهتمل كذلك 

الكبرية اليت قدمها ريكاردو يف تفسري وحتليل قيام التجارة الدولي  فانه  اإلسهاماتيويل اهتماما ملنفع  احلدي  ورغم 
عالق   اإلشكالي ري الدويل وظلت هذه زم  لتحديد نقط  استقوار معدل التبادل التجاالمل يستطيع تقدمي املعوف  ال

 .ميل من خالل نظوي  القيم الدولي وارت يمت استيفائها من قبل جون ست إىيف التحليل الويكاردي 
 :نظرية القيم الدولية: اثالث 

بعض التعديالت على نظوي   بإدخالوارت ميل وهو من االقتصاديني الكالسيكيني العظام يقام جون ست
كما ،  نظوي  القيم  للعمل إىي  واليت ركزت على قياس نفقات السلع بوةدات من العمل مستندة النفقات النسب

عن سؤال هام خبصوص حتديد معدل التبادل الدويل الذي يتم على  اإلجاب ت فلغأنظوي  النفقات النسبي   أن
والطلب واليت تلعب دورا هاما قوى العوض  أيضات نظوي  ريكاردو لفغأو ، تبادل السلع يف التجارة الدولي  أساسه

  2يف حتديد معدل التبادل الدويل وتقسيم مكاسب التجارة بني البلدين املتاجوين.
 األخوىى السلع اليت تنتجها الدول  قوة رطلب الدول  عل أمهي بوز ميل أومن خالل نظوي  القيم الدولي  

 .لب يف حتديد معدل التبادل الدويلوموون  هذا الط
دات من سلع  ما اليت يتم تصديوها لقاء احلصول على وةدة ةالتبادل الدويل عدد الو  صد مبعدلويق

هو عبارة عن السعو العاملي بني سلعتني بصيغ  املقايض  السلعي  فلو قلنا على  أي، واةدة من السلع املستوردة
وزنات القمح)بواصفات حمددة( معدل التبادل الدويل العاملي بني بوميل النفط)مبواصفات حمددة ( و  أنسبيل املثال 

مقابل القمح باعتباره كون قد ةددنا السعو النسيب للنفط نبذلك  فإنناهو بوميل واةد مقابل عشو وزنات قمح 
وهكذا  3(2,12=1ةددنا السعو العاملي النسيب للقمح مقابل النفط باعتباره ) انأن أووزنات (  12 بوميل =1)
تتوقف على  ن نسب  التبادل اليت تسود يف السوق الدولي أالدولي  تتمثل يف م لنظوي  القي األساسي ن الفكوة إف

 4الطلب املتبادل لكل من الدولتني .
 فإذا، يتساوى معدل التبادل الدويل مع معدل التبادل الداخلي بني السلعتني يف دول  ما أنوقد حيدث 

وبذلك فان هذه الدول  لن  األخوىل  والدول في سبب قيام التجارة بني هذه الدو ينتسةدث ذلك فانه عند ذاك 
                                                           

لوم االقتصادي  )غري رسال  دكتوراه يف الع –ةال  جممع صيدال – الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة االدوية النضمامالمحتملة  اآلثار  : فالصادق بوشنا 1
 . 2221/2222جامع  اجلزائو  ،لعلوم اقتصادي  وعلوم التسيري منشورة ( كلي  ا

 . 11،موجع سابق ص : االقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح ابو شوار :  2
 . 52،ص  2212، ردن، األثواء للنشو والتوزيعإ، الشارق ،  مكتب  اجلامع، وىالطبع  األ االقتصاد الدولي النظرية والتطبيقات، مني:أهجري عدنان زكي  3
 .125ص ، حممد دياب : موجع سابق 4
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القيام باملبادل  احمللي  واحلصول على نفس املقدار وبنفس السعو  بإمكاهناتتجشم عناء التصديو واالسترياد مادام 
يف قيام التجارة هو اختالف السعو النسيب  األساسالسبب  أنمن السلع من عملي  التبادل الداخلي هذا يعين 

 .و النسيب احمللي بني ساعتنيعدل التبادل الدويل( عن السالعاملي )مع
 املثال التايل: نأخذكثو أولتوضيح ذلك 

 : نظرية القيم الدولية(13-10) جدول
 مصر الجزائر البلد                        نتاجاإل

 12 12 نتاج ساع  عمل واةدة من القمح)وزن (إ
 22 12 نتاج ساع  عمل واةدة من النسيج)ياردة(إ

 

 : من إعداد الباةث.المصدر                                     
 بإنتاجهنه سيتخصص إالنسيج وعليه ف إنتاجمصو تتمتع مبيزة نسبي  يف  أنيتضح من خالل هذا املثال 

ت من وزنا 12بادل تاجلزائو لن يقبل  أننالةظ  أنكن مو ومن املوتصديو القمح للجزائ إنتاجتارك  التخصص يف 
كثو أذا ةصل على إما أ، ن هذا ما حيصل عليه من املبادل  الداخلي أل، ياردات من النسيج 12قل من أالقمح ب

ن مصو لن إوباملثل ف، نه سريةب بالتبادل والتجارةإوزنات من القمح ف 12يارادات من النسيج مقابل  12من 
حيصل عليه من املبادل  الداخلي  ن هذا ما أل، محوزنات من الق 12من  بأقلردة من النسيج اي 22تقبل مببادل  

لي يف  هناك معدل تبادل داخ أن إذنمن هذا  من ذلك فانه سريةب بالتجارة . نفهم أكثوةصل على  إذاما أ
معدل  أما، قل ما يقبل به البلد كمعدل للتبادل وهذا هو معدل التبادل الداخليأكل بلد بني السلعتني ميثل 

يكون معدل التبادل الدويل الذي حيقق  أنيف هذا املثال ينبغي  أنلكل من البلدين معىن ذلك  التبادل الداخليني
ياردة 22وزنات قمح مقابل 12وبني ) نسيج(ياردات  12وزنات قمح مقابل  12مكاسب للطوفني بني )

 .نسيج(
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 (10-10) الشكل رقم :

 احلدود اليت يرتواح بينها معدل التبادل الدويل

 
 ن إعداد الباةث: مالمصدر

معدل التبادل الدويل الذي يضمن دخول الطوفني يف عملي   أنالقيم الدولي  هو نظوي   إليهومما خلصت 
تطابق معدل التبادل الدويل مع معدل التبادل  وإذابني معديل التبادل الداخلي يف البلدين  حو ايرت  أنالتجارة ينبغي 

مما يستطيع التبادل  أكثوفهي لن حتقق له ، هذا البلد لن يقبل باملتاجوةن فان التجارة لن تقوم أل ألةدمهاالداخلي 
 أنفميل يقول ، قيام التبادل الدويل ألسبابتفسري واضح  إعطاءهذه النظوي  سامهت يف  أنكما ،  الداخلي حتقيقه

وقانون ، املقارن  هي احلدود والنفقات، ويضع احلدود هلذا التبادل ثانيا أوالقانون النفق  املقارن  يوضح مزايا التبادل 
 الطلب يعمل فيما بني تلك احلدود ,و  العوض

 الوخيص  وحماول  التوسع يف اخلارج باألسواققع هو دعوهتا لالهتمام الكن ما نلمسه من هذه النظوي  يف الو 
ن ف  يكون نصيبها مالدول املتخل أنى النظوي  فمؤد، كل ذلك باسم الكسب الدويل  األسواقالبحث عن و 

ولذلك  األخريةكرب من نصيب الدول املتقدم  حبج  ارتفاع مستوى املعيش  يف الدول يف الدول أالكسب الدويل 
هذه النظوي  قد ابتعدت عن الواقع من ةيث كوهنا  أنغري ، قلأوبالتايل يكون كسبها الدويل ، يكون رطلبها كبريا

 اإلنتاجوهو ماال يتفق والظووف اليت يتم يف ظلها ، ض عامل تسوده املقايقامت بتحليل " الطلب املتبادل" يف ظل 
 . واألسعاراالختالف يف النفقات  أساسوالتبادل يف العامل املعاصو والذي يقوم على 
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 الدولية:النيوكالسيكية في التجارة  الثالث: النظرياتالمطلب 
 لإلنتاجتلف النفقات النسبي  ختما الدويل يقوم عندالتبادل  أنالتجارة الدولي   النظوي  التقليدي  يف ضحتأو 

لكن هذه النظوي  مل توضح ، جمتمع  اإلنتاجيف عناصو  أوسواء متثلت يف نفقات العمل وةده ، يف البالد املختلف 
 األحباثهذا االختالف ظهوت جمموع  من  أسبابولتفسري ، اختالف النفقات النسبي  بني هذه البلدان أسباب

و لهلابو  الفكو الويكاردي يف التجارة الدولي  ممثل  يف نظويات تكلف  الفوص  البديل  اجلديدة اليت تسعى لتطويو
 لونيتيف.لغز  إى إضاف ولني أهليكشو و  اإلنتاجونظوي  التوافو النسيب لعوامل 

 نظرية تكلفة الفرصة البديلة لهابرلر: :والأ
القصور اليت متثلت يف الفووض اليت  أوجه جاءت هذه النظوي  لتطويو نظوي  امليزة النسبي  من خالل معاجل 

ق النظوي  ةيث مبنط متس أنالقيم  وفوض معدل التبادل دون  أساسقامت عليها النظوي  خصوصا فوض العمل 
االقتصادي الكالسيكي على استخدام مفهوم تكلف  الفوص  البديل  جدال من تكلف  العمل  زتقوم فكوة معا يوك

سلع  تعتمد على  إنتاجتكلف   أنتلخص هذه النظوي  يف تو ، السلعيني يف الدولتني اجإنتيف املقارن  بني تكلف  
 إلنتاجفتكلف  الفوص  البديل  مثال ، أخوىسلع   إنتاجهذه املوارد يف  باستخدام، استخدام موارد اقتصادي  كان

ذه الوةدة من الصلب ه إلنتاجلوح واةد من الصلب مثال هي عدد الوةدات من القماش اليت مت التضحي  هبا 
فتكلف   إذن1إنتاجهاالصلب اليت مل يتم  ألواح دقطع  مالبس هي عد إلنتاجوالعكس فتكلف  الفوص  البديل  

 . أخوىسلع   إنتاجسع  معين  مقابل  بإنتاجالفوص  البديل  هي التضحي  

 اإلنتاج:التوافر النسبي لعوامل  : نظريةاثاني 
بقيت رطي النسيان ومل  أهنا إال 1111سن   لوهابو  انت قبل نظوي ولني كأو  رطووةات هيكشو أنرغم 

 1133والدولي   اإلقليمي خالل كتابه التجارة من  أولني ةيث قدم بوتل 1152يف عام  إالجنليزي  الا إىترتجم 
القضايا ري من تفسريا جديدا للتقسيم الدويل للعمل وللقانون الكالسيكي اخلاص بالتكاليف النسبي  شوح فيه الكث

ولني أ-ظوي  منذ ذلك الوقت بنظوي  هكشويلي هيكشو لذلك عوفت هذه النإوموارطنه ه ستاذأاملطووة  يف مقال 
ت السبب الوئيسي لقيام التجارة الدولي  عز و أهنا أ: جوهو هذه النظوي  هو  اإلنتاجو نظوي  التوافو النسيب لعوامل أ

اختالف  إىبني خمتلف بلدان العامل وهذا يؤدي بدوره  اإلنتاج ناصوالوفوة النسبي  لع أواالختالف يف الندرة  إى
السلع وبالتايل اختالف  إنتاج  من تلك العناصو يف تمتفاو ى استخدام نسب إو ، سعار النسبي  هلذه العناصواأل

 النسبي  للسلع وقيام التجارة الدولي  . األسعار

                                                           
 .22:سابق، صموجع  القادر:السيد متويل عبد  1
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دول  بالتخصص امليزة النسبي  وعليه تقوم كل  أساس تقوم على وأولنيذن فالتجارة الدولي  ةسب هيكشو إ
نسبيا  األرخصنتاج املتوفو لديها نسبيا وبالتايل يعد عنصو اإل إىوتصديو السلع اليت حتتاج بدرج  كبرية  إنتاجيف 

 .1ندرة لديها والذي يتميز بارتفاع سعوه النسيب  األكثو اإلنتاجوتستورد السلع  الكثيف  يف استخدام عنصو 

الدولي  وضع هيكشو الفوضني  لقيام التجارة كأساسسباب اختالف املزايا النسبي  اليت تعترب  ويف تفسريه أل
 :2نيليتالتا

الندرة النسبي   أويف البلدان املختلف  كنتيج  الختالف درج  الوفوة  اإلنتاجالنسبي  لعناصو  األسعاراختالف -1
 ؛هلذه العناصو

 .ختلف املللسلع  اإلنتاجاختالف دول -2

شيئا  ضافأولني فقد وافق على هذه التفسريات لكنه أما أهيكشو يف ذلك على جانب العوض  زكر ةيث 
 اإلنتاجدال  ول هو ضوورة متاثل ن األأساسيان هلذا التقويو مها أولني شورطان أضاف أيتعلق جبانب العوض ةيث 

 .3كني يف البلدان املختلف لاملسته أذواقة متاثل اين هو ضوور ي بلد من البلدان والشوط الثأللسلع  الواةدة يف 

إال أهنا تعوضت لعدة واستموارها لفرتة رطويل   وأولني اليت قدمها منوذج هيكشو اإلضافاتلكن ورغم 
يف اخلمسينات  "ليونيتيف" األمويكيوتطبيقي  خاص  تلك الدراس  التطبيقي  اليت قام االقتصادي انتقادات نظوي  

 االنتقادات:ومن أهم هذه  ليونيتيف واملعووف  بلغز

الكمي  لعناصو اإلنتاج فقط  االختالفاتصعوب  قياس الوفوة أو الندرة النسبي  لعناصو اإلنتاج: تربز النظوي  -1
العمل ، وتتجاهل االختالفات النوعي  يف عناصو اإلنتاج فنجد أن عنصو العمل مثال ينقسم إى العمل اليدوي

الوأس املال ، رأس املال النقدي، رتف وكذلك رأس املال ينقسم إى الوأس املال اإلنتاجيالنصف فين والعمل احمل
وبالتايل إن أردنا املقارن  بني البلدان ، 4االجتماعي والوأس املال السلعي ) املخزون من السلع واملواد األولي (
قارن  جيب أن تكون بني نفس األنواع من املختلف  فيما سيخص الوفوة أو الندرة النسبي  هلذه العناصو فإن هذه امل

 ؛5اإلنتاج األساسي  وهكذا فإن عملي  القياس تصبح صعب  جدا أو تشمل أةيانا ما بني البالد املختلف  عناصو

                                                           
 .145ص: ،1111، االسكندري ، التجارة الدولية، مطبعة االشعاع الفنية عابد:حممد سيد  1
 .112ص ، موجع سابق بوشوار:أعلي عبد الفتاح  2
 .128ص موجع سابق ، يوسف:مصطفى ، مجال الدين بوقوق 3
 .122علي عبد الفتاح أبو شوار: موجع سابق، ص -  4
5
 .128مجال الدين بوقوق، مصطفى يوسف: موجع سابق، ص - 
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على املستوى الدويل: صحيح أنته يستحيل انتقال عنصو األرض   إلنتاجمل هذه النظوي  انتقال عناصو هت -2
ض قيودا على اهلجوات السكاني  وةوك  العمال من بلد آلخو لكن يوجد كأةد عناصو اإلنتاج وقد تفو 

 واالقتصاديالسياسي  واالستقواريف املقابل تودد يف انتقال رؤوس األموال الرتبارطها بقوانني االستثمار 
إضاف  لذلك فإن ةوك  العمال واهلجوة السكاني  وةوك   لالستثمارللبلد الذي حيتاج إى رؤوس أموال 

ه الدول على استغالل ونيوزيلندا وجنوب إفويقيا ساعدت هذ وأمويكااألموال إى اسرتاليا وكندا  رؤوس
 لطبيعي  وزيادة جتارهتا اخلارجي ؛قتصادي  امواردها اال

للسلع  الواةدة وأهنا دوال  اإلنتاجتتميز هذه النظوي  بالطابع السكوين يف التحليل وافرتاضها فتشابه دوال  -3
يعين ذلك أهنا ألغت دور البحث والتطويو وما ينشأ عنه من تقدم تكنولوجي ، جانس خطي  مت إنتاج

ميكن الدول من اكتساب مزايا نسبي  خمتلف  األمو الذي جعلها عاجزة عن التكيف مع الواقع العلمي 
 السويع .الذي يتميز بالديناميكي  والتغريات التكنولوجي  

 شر أولين )لغز ليونيتيف(.: محاوالت اختبار صحة نظرية هيكاثالث 

تلك احملاول  اليت قام هبا االقتصادي  أولني-هيكشو  يمن أبوز احملاوالت اليت جوت الختبار صح  نظو 
ةول تقني  العالقات بني الصناعات املطبق  يف الواليات  1153األمويكي "فاسيلي ليونيتيف( يف عام 

مع بقي  دول العامل مستخدما  ارجي  للواليات املتحدةاخلهيكل التجارة ةيث قام بدراس  1املتحدة األمويكي  
جداول املدخالت واملخوجات واليت حتتوي على بيانات  باسمجديدا يف التحليل االقتصادي عوف  أسلوبا

كانت متثل لغزا   إليهام لكن النتائج املتوصل 1142مفصل  لصادرات وواردات الواليات املتحدة لعام 
 ةقيقيا.

يز مرأس املال والذي يت ف يكثتصديو السلع    هيكشو أولني على الواليات املتحدة األمويكيفطبقا لنظوي  
ة نسبي  يف عنصو بندر  ن الواليات املتحدة تتميزنظوا أل العمال  كثيف بالوفوة النسبي  لديها واسترياد السلع  

بني أن الصادرات األمويكي  ليونيتيف أظهو عكس ذلك وتلكن اختبار ، دول العامل األخوىالعمل مقارن  مع 
يف التقسيم الدويل األمو الذي يعين أن إسهام الواليات املتحدة يف استخدام العمال  من وارداهتا،  أكثو كثاف 

ومنذ ذلك للعمل إمنا يقوم على ختصصها يف الصناعات كثيف  العمل وليس يف الصناعات كثيف  رأس املال 
لنقاش بني العديد من االقتصاديني من خمتلف البلدان الذين ةاولوا لكتشاف ليونيتف موضوعا ا الوقت أصبح 

                                                           
1
 -Brahim Guendouzi : les relations économiques internationales édition El Maarifa, Alger,1998, p :18 . 
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 واالعتبارات ةيث أخذت يف احلسبان الظووف سبي نتطويو نظوي  امليزات التفسري هذا اللغز وكانت النتيج  
 1اإلضافي  اليت تؤثو يف التخصص الدويل:

ةيث وفوة اليد لكفاءة ن ةيث مستوى اخصوصا اليد العامل  اليت ختتلف م _ عدم جتانس عناصو اإلنتاج:1
 عدد أن زيادة اليد العامل  غري املاهوة يف تصديو السلع املعقدة يف ةني إىالعامل  العالي  التنظيم واملهارة تؤدي 

 ل من املهارة.اوى عتمييل إى أنتاج وتصديو السلع اليت ال حتتاج مس إىذا البلد العاملني يف بلد ما جيعل ه

الكبرية لدخول  أموالاليت حتتاج إى رؤوس الطبيعي  اليت حتتاج إى رؤوس أموال كبرية  للمواردكبري _الدور ال2
ملاذا تكون صادرات البلدان  يفسو وهذا ما مثال( االستخواجي عملي  اإلنتاج )كما هو األمو يف فووع الصناع  

يف  يستمتع بوفوة نسب  عالي  أن عنصو رأس املال المال عالي  رغم  رأسالنامي  الغني  باملوارد الطبيعي  ذات كثاف  
 هذه البلدان.

فالدول  ميكن أن حتفز إنتاج وتصديو السلع اليت  ارجي  للدول على التخصص الدويل_تأثري السياس  التجاري  اخل3
 حتتاج تقسيمها إى عناصو إنتاج ال تتمتع بوفوة نسبي  يف هذه الدول .

 :لحديثة في تفسير التجارة الدوليةالمقاربات ا الرابع: المطلب

الدراسات التطبيقي  للتحقق من قدرة نظوي  التجارة الدولي  بصيغتها األخرية يف تفسري واقع التبادل  لقد تتابعت
وعلى هذا األساس ظهوت وجهات نظو جديدة منها ما جاء مكمل للمبادئ األساسي  للنظوي  ، الدويل القائم

 االستنتاجاتنتائج تقارطعت مع كومنها ما جاء  ، جوانب احلوكي  عليهاعليها أضفى و ها التقليدي  وحمتفظا بعناصو 
 الوئيسي  هلذه النظوي .

 ندر لتشابه دوال الطلب لي أوال: مقاربة
هو االعتماد على   stafian linderان ليندر يت قدمها االقتصادي السويدي استيفجوهو هذه املقارب  ال إن

 إىثبات خطا االعتماد على جانب العوض ةيث توصل ليندر اهوة التبادل الدويل وإيف تفسري ظجانب الطلب 
مستويات الدخول الفودي  تؤثو على كثاف  التجارة اخلارجي  كمقياس حلجم التجارة بني الدول بالنسب  للسلع أن 

 .2الصناعي 

تجات جديدة وتقدميها يوتبط اخرتاع مناجلزء األكرب من التجارة، ف لع الصناعي  تأخذليندر أن السويوى 
ن املستهلكني يف الدول استجاب  حلاج  األسواق احمللي  فإاحمللي  ومع أن االخرتاعات تظهو  باألسواقوثيقا  ارتبارطا

                                                           
122ص، سابق  دياب: موجع حممد 1  

 .53 عبد القادر ،موجع سابق ، ص السيد متويل  2
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لديهم نفس احلاجات سوعان ما يكتشفون املنتج اجلديد ومن هنا  االقتصادي والذيناألخوى املتشاهب  يف هيكلها 
اف أسواق مماثل  يف اخلارج وهذا يفسو فكوة ليندر أن التجارة تبدأ بني دول تتشابه يف تنشأ الصادرات مع اكتش

 ويشرتط ليندر لقيام التجارة بني الدول ما يلي :، 1هياكل أسواقها واةتياجاهتا 

 سلع  تصديوي ؛ إىا قبل أن حتول أن تنتج وتستهلك حمليو  أي سلع  البد-1

 إىالنسبي  هلذه املنتجات  األسعارع هيكل الطلب الداخلي ةيث تتجه معني م جتاوب تكوين املنتج لبلد-2
 االخنفاض.

التجارة الدولي  على اقتصاديات الدول النامي  هو ارتفاع متوسط الدخل  وةسب نظوي  ليندر فان أثو قيام
زيد من الطلب على يف قطاع التصديو واخنفاضه يف قطاع الواردات هلذه الدول وما يعلل ذلك هو أن قيام التجارة ي

ات ويؤدي املوظف  يف قطاع الوارد اإلنتاجعناصو املوظف  يف قطاع التصديو ويقلل من الطلب على  اإلنتاجعناصو 
الفود يف قطاع التصديو إى تزايد عدد السكان وتواكم رأس املال  دخلمتوسط  اخنفاض ارتفاع متوسط دخل الفود

 رأستناقص عدد السكان وتقلص  إىط دخل الفود يف قطاع الواردات اخنفاض متوس يؤدي يف هذا القطاع، بينما
أن خيتفي قطاع الواردات كلي  ويستقو االقتصاد الكلي عند وضع  إىاملال يف هذا القطاع ويستمو األمو على هذا 

 .2توازين جديد 

 التكنولوجيةالفجوة  نظريةثانيا: 
إلنتاج يف حتديد امليزة النسبي  اليت تقوم عليها التجارة الدولي  تلعب إضاف  للدور الذي تلعبه الوفوة النسبي  لعوامل ا

التكنولوجيا دورا هاما يف توجيه التجارة الدولي  وقيامها، وهناك ثالث مناذج تعمل عل توضيح قيام التجارة الدولي  
 على أساس التغريات والتطورات التكنولوجي  وهي:

هذه املقارب  يف أن وفورات احلجم الكبري تعترب كأةد أهم  : يتلخص جوهونموذج اقتصاديات الحجم-1
املصادر الوئيسي  للتجارة اخلارجي  ملا هلا من أثو عل تكلف  اإلنتاج وبالتايل من ميزة نسبي  لبعض الدول، هذه امليزة 

تساع السوق ميكن أن تتمتع هبا ولو على األقل يف بعض املنتجات الدول  اليت يتوفو لديها سوق داخلي متسع فا
اخلارج يسمح حبجم إنتاج يربر االستثمار الضخم يف رأس املال حبيث تصبح التكلف  معتدل  وتسمح بالتصديو إى 

 .3اإلنتاج يف بعض الدول وتصبح الدول األخوى مستوردة فيتم

                                                           
 .81 : موجع سابق ص ، أسس العالقات االقتصادية الدولية ناشد،جمدي حممود شهاب، سوزي عديل  1
 .11موجع سابق ،ص  ايات اهلل موحلسان ، 2
3

 .102: ص، 2222الطبع  الثالث ، بدون ناشو،  ، التجارة الدولية يل: اقتصادياتإمساعن عبد العزيز ةسةسن  -
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د ويوى كل من كيسينغ وهاباويو أن توفري السلع بفضل ةجم اإلنتاج الكبري يشكل عامال مهما يف حتدي
آلخو ويتوقف على ةجم السوق الداخلي   التخصص الدويل بالوغم من أن تأثريه على االقتصاد خيتلف من بلد

ويطوح هاوفباويو فكوة هام  مفادها  أن السوق الداخلي  الكبرية تشكل عامال مالئما لتصديو السلع اليت تنخفض  
السلع اليت ال الصغرية فتشكل عامال مالئما لتصديو كلفتها احلدي  كلما ازداد ةجم اإلنتاج، أما السوق الداخلي  

.إذن فنظوي  اقتصاديات احلجم تسعى إى تفسري منط التجارة اخلارجي  بني الدول 1تتأثو كلفتها حبجم اإلنتاج
 الصناعي  املتقدم  ذات السوق الداخلي الكبري مثل الواليات املتحدة األمويكي ، أملانيا،فونسا،إجنلرتا وإيطاليا يف
جانب وبني الدول الصناعي  ذات السوق الداخلي الصغري مثل بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ، أسبانيا واليونان 

 ودول أخوى يف جانب آخو.

 نموذج الفجوة التكنولوجية:-2

النموذج تعقد بني الدول الصناعي   ، ورطبقا هلذا1111يعترب بوزنري هو املؤسس لنموذج الفجوة التكنولوجي  عام 
جتاري  ضخم  على أساس إدخال أنواع جديدة من اإلنتاج أو رطوق إنتاجي  جديدة يف األسواق وهذا ما  صفقات

يعطي الشوك  املخرتع  أو الدول  املخرتع  احلق يف االةتكار املؤقت على السلع اجلديدة يف األسواق العاملي ، 
س بواءة االخرتاع وةق النشو والتأليف وذلك وهكذا فإن االةتكار املؤقت املمنوح للشوك  املخرتع  يقوم على أسا

 :3استخدم بوزنري مصطلحني مها ، ويف تفسريه لنموذج الفجوة التكنولوجي 2من أجل تشجيع ظاهوة االخرتاع

: وهي الفرتة الزمني  اليت تكون بني بداي  إنتاج السلع  اجلديدة يف الدول  مورطن االخرتاع فجوة الطلب -
 ل األخوى؛وبداي  استهالكها يف الدو 

هي الفرتة الزمني  الفاصل  بني بداي  انتاج السلع  اجلديدة يف الدول  مورطن االخرتاع وبداي   :فجوة التقليد -
 انتاجها يف الدول األخوى.

يف الدول املقلدة تفقد الدول  املخرتع  ميزهتا النسبي  وةسب هذا النموذج ما إن يظهو إنتاج هذه السلع  
نولوجي  يف الضمور وحيل حملها عامل الوفوة أو الندرة النسبي  لعوامل اإلنتاج كعامل وتبدأ هذه الفجوة التك

مفسو لقيام التجارة الدولي  وتعترب الواليات املتحدة األمويكي  مثال من أكثو الدول تطورا يف اجملال 
ملي  التكنولوجي ةيث تقوم بتصديو منتجات جديدة ذات مستوى تكنولوجي رفيع إى األسواق العا

وحيصل املنتج األجنيب على هذه املنتجات اجلديدة األمويكي  ويقوم بدراستها والتعوف على رطوق إنتاجها 

                                                           
1
 .131حممد دياب: موجع سابق ، ص: - 

2
 .145علي عبد الفتاح أبو شوار: موجع سابق، ص: - 

3
 .121حممد دياب: موجع سابق، ص:- 
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وعوضها يف السوق احمللي  مث أسواق الدول  ويقوم بعد فرتة من الزمن حتددها بواءة االخرتاع بانتاجها
 األخوى بل ويتم تصديوها إى الواليات املتحدة ذاهتا.

ى هذا النموذج هو أنه اليوضح ةجم الفجوات التكنولوجي  القائم  بني الدول املختلف ، وما يعاب عل
واليقوم بفحص أو اختبار األسباب اليت تؤدي إى ظهورها وال يبني كيف يتم بالظبط التخلص من هذه 

ذج الفجوات مع موور الزمن لذلك جاء منوذج دورة املنتج لسد هذا النقص كنموذج أعم وأوسع من منو 
 الفجوة التكنولوجي .

 نموذج دورة حياة المنتج:-3

ةيث قامت بتحليل أثو عامل  1112عام Vernon.R. Jعلى دراس  أجواها فونون يوتكز هذا النموذج
البحث والتطويو يف الصناعات األمويكي  على التجارة واالستثمار الدوليني وركزت يف األساس على الصادرات 

ع  ةيث أكدت إى جانب دراسات أخوى أجويت على أن الصناعات األمويكي  األمويكي  من السلع املصن
تستخدم تكنولوجيا عالي  تتمتع مبيزة نسبي  يف البحث والتطويو مبعىن أن الوفوة اليت أشار إليها هيكشو وأولني 

املعوف  التقني  ونسب  ما تتمثل هنا يف املعوف  التكنولوجي  وهذه املعوف  يعرب عنها بعدد العلماء واملهندسني وأصحاب 
وتشري هذه الدراس  إى أن كل منتج جديد ميو بدورة أو بعدة مواةل تتغري من  1ينفق على البحث والتطويو

 :2خالهلا امليزة النسبي  هلذا املنتج ةسب كل موةل 

الكوادر املوةل  األوى: يتم إنتاج السلع  بكميات غري كبرية بتكاليف موتفع  ويف هذه املوةل  تكون  -
العلمي  واهلندسي  األكثو أمهي  وتكون أسعار املنتج اجلديد عالي  لذا يكون الطلب عليها غري كبري كما أن 

 ؛تصديو السلع  يكون حمدودا

وةل  الثاني :)موةل  النمو والتوزيع(: يوتفع فيها الطلب على السلع  اليت ال تلقى قبوال متزايدا وجيوي امل -
دة أكثو فأكثو وتنخفض تكاليف إنتاجها وبالتايل أسعارها مما يضاعف الطلب عليها مث إنتاجها بصورة متزاي

يتزايد الطلب عليها يف اخلارج إى أن يبدأ إنتاجها يف اخلارج عن رطويق فووع الشوك  املخرتع  نفسها أو 
يبدأ إنتاج و  بواسط  شوكات أخوى أين تظهو السلع املقلدة يف بلدان أخوى وعن رطويق بيع رخص التصنيع

 السلع  يف بلدان أخوى لكن أقل تطورا من الناةي  التكنولوجي ؛

املوةل  الثالث  ) موةل  إشباع الطلب أو النضج(: يزيد عدد السلع املنافس  يف هذه املوةل  ويتم احلفاظ على -
لسلع  إل ونتيج  لذلك يظهو امليل لنقل إنتاج االطلب من خالل خفض األسعار وختفيض تكاليف اإلنتاج 

                                                           
1
 .124هجري عدنان زكي أمني: االقتصاد الدويل، النظوي  والتطبيق، موجع سابق، ص:  - 

2
 .122ق، ص:حممد دياب: موجع ساب - 
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تلك البلدان ةيث تكلف  إنتاجها أقل ويتم تلبي  الطلب على هذه السلع  يف البلدان املتطورة من خالل 
استريادها من البلدان اليت تنتج فيها بتكاليف متدني ، أما يف بلد املنشأ فتجوي عملي  تطويو تكنولوجيا 

 إنتاجها أو ابتكار سلع  جديدة نسبيا.

وةل  األفول( تصبح السلع  يف هذه املوةل  قدمي  بسبب ظهور سلع جديدة أكثو تطورا املوةل  األخرية )م-
تليب احلاجات نفسها وعل الوغم من اخنفاض األسعار فإن الطلب عل هذه السلع  سينخفض ويرتاجع 

 إنتاجها وميكن متثيل هذه املواةل من خالل الشكل املبني أدناه:

 : نظرية التنوع  اثالث
قويا للتجارة الدولي  وهنا يكون لتأثري الدخل دور  ااملتسع للتنوع السلعي داخل الصناع  الواةدة مصدر يعد اجملال 

وعيات خمتلف  من السلع ، يكون لكل منها نالدخل يعين القدرة على شواء  اخلارجي  فارتفاعهام يف التجارة 
 خصائص خمتلف  حتقق أغواضا يوى املستهلكون ضوورة توفوها. 

وعيات خمتلف  يف دول  واةدة نالسلع  ولكن ب نفساد والتصديو لري ستنظوي  التنوع يف تفسري ظاهوة اال فتساعد
ورغم أن هذه النظوي  تكتنفها العديد من الصعوبات وأوجه النقد إال أهنا ةاولت أن تشوح سبب قيام التجارة 

وعيات خمتلف  من نفس السلع  ناألذواق كشوط أساسي للحصول على  الدولي  معتمدة يف ذلك على اختالف
 . 1اليت يصعب قياسها األموروإن كانت مسأل  الذوق من 

 نظرية المنافسة رابعا:
العوامل اجلديدة اليت حتدد تطور التجارة الدولي   إلظهارمايكل بورتري مبحاول  ناجح   األمويكيقام االقتصادي 

العاملي ، أربع  متغريات رئيسي  حتدد تطور التجارة اخلارجي   املعاصوة فهو يوصد يف مؤلفاته املكوس  لدراس  املنافس 
   املتطورة الكربى وهي: ياملعاصوة للبلدان الصناع

ولكن ختلق هذه العناصو يف جمود عملي  إعادة  اإلنتاج: يوضح بورتري أن البلد اليوث عناصو اإلنتاج عناصو-1
 ؛املوسع فيه اإلنتاج

السوق العاملي   طلبات السوق الداخلي  اليت حتدد تطور الشوك  وكذلك مواقب ظووف الطلب: وهي عبارة عن مت-2
 ؛والتنبؤ بتطورها

 الضووري ؛الفووع القويب  )التابع ( اليت تقدم اخلدمات  وضع-3

                                                           
1

 .101: ص، 2222الطبع  الثالث  ، بدون ناشو،  ، التجارة الدولية يل: اقتصادياتإمساعن عبد العزيز ةسةسن  
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التنافسي  فإهنا تسعى إى العثور على  إسرتاتيجيتهاالشوك  يف ظووف املنافس  فعندما تضع الشوكات  اسرتاتيجي -4
ي  منافس  سرتاتيجوجود ال يف القطاع الذي تنتمي إليه ويقول بورتري أنه ال األمدنات املنافس  الفعال  والطويل  إمكا

مع املهارات ورأس املال اليت حتوزها و ال قطاع صناعي حمدد متتفق مع أع سرتاتيجي  اليتكامل ، وإمنا وةدها اال
 شوك  معين .

 : نظرية التبادل الالمتكافىء اخامس
صطلح التبادل الالمتكاىفء يعين باختصار أن البالد الفقرية جترب من خالل السوق العاملي على بيع ناتج عدد  م

 .1كبري نسبيا من ساعات العمل يف مقابل احلصول من البالد الغني  على ناتج عدد أقل من ساعات العمل

دب االقتصادي يف جمال التنمي  والتجارة قد ظهوت هذه النظوي  يف أواخو الستينات واةتلت مكانا بارزا يف األو 
 أمني. أرجريي أمانيويل واالقتصادي مسري الدولي  من خالل دراسات كل من

 أرجيري أمانيويل والتبادل الالمتكافئ : -0

ويل كتابه التبادل كبداي  ملوج  جديدة من املؤلفات واملناقشات الواسع  نشو االقتصادي الفونسي أرجريي إماني
ةول دور التجارة الدولي  يف تيسري استغالل الدول الغوبي  لدول العامل الثالث وةال  التخلف اليت افئ الالمتك

الغني  لألمم  األممل الالمتكافئ يؤدي إى استغالل دجاء به أمانيويل هو أن التبا تعيشها هذه البلدان. أهم ما
تدعي أن التبادل الدويل يؤدي إى صاحل الدول الفقرية املدرس  التقليدي  اليت  أفكارالفقرية وهذه النتيج  ختالف 

رطبق  الوأمساليني يف الدول الغني  هي املستفيد  أنختالف أيضا آراء الفكو املاركسي اليت توى  أهناوالغني  معا، كما 
استغالل الوةيد من استغالل الطبقات العامل  يف البالد الفقرية والغني  على ةد سواء فليس هناك يف هذا الفكو 

أم  ألم  وإمنا استغالل الطبق  الربجوازي  للطبقات العامل  يف كاف  أحناء العامل، أما حتليل أمانيويل فيظهو العكس 
الفالةني  يف أجور جمموع العاملني يف البالد الوأمسالي  إمنا تكون علىى ةساب استغالل ةيث يوى أن الزيادة

 .ألثو على التبادل التجاري الدويلله ا والعمال يف البالد التابع  هلا مما يكون

 

 :سمير أمين والتنمية الالمتكافئة بين بلدان المراكز وبلدان األطراف-7

بدأ مسري أمني من ةيث انتهى إليه أرجريي أمانيويل والذي أظهو سيطوة مبدأ التبادل الالمتكافئ على 
بلدان الغني  والبلدان الفقرية، ةيث يطلق مسري أمني التجارة الدولي  وبصف  عام  على العالقات االقتصادي  بني ال

                                                           
1
 .42،ص  2224ع  ،جهاز توزيع الكتاب اجلامعي ،جامع  املنصورة ،مصو ،بدون رقم الطب العالقات االقتصادية الدوليةأمحد مجال الدين موسى :  
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وتوجع هذه التسمي   األرطوافاسم بلدان املواكز وعلى اجملموع  الثاني  بلدان احمليط أو بلدان  األوىعلى اجملموع  
 .*إى االقتصادي املعووف راءول بوبيبش

 التجارة الدولي  يات التقليدي  يفوجاءت كتابات مسري أمني بني منتقدة األسس اليت قامت عليها النظو 
يوجع إى  ن التفاوت الكبرية نصيب كل بلدان املواكز وبلدان احمليط من عائد التجارة الدولي  الأوةاولت توضيح 

اختالف النفقات النسبي  )كما يدعى ريكاردو( أو االختالف يف املوارد الطبيعي  )كما تدعى املدرس  السويدي ( 
املاركسيني أو  االقتصادينيإى فائض القيم  كما يشري إليه الكثري من  الثابتب  رأس املال أو االختالف يف نس

كما خلص إليه إمانيويل ( وإمنا يوجع هذا التفاوت إى الظووف التارخيي  الداخلي    األجورالتفاوت يف مستويات 
ليت أةارطت بعملي  اندماج اقتصادات كما يوجع إى الظووف ا  األرطوافاليت موت هبا جمتمعات املواكز وجمتمعات 
 األرطوافاقتصادات  تالتخصص والتقسيم الدويل للعمل أصبح مبدأاألرطواف يف اقتصادات املوكز، ومنذ قيام 

 املوكز وتستقبل اقتصادياهتا موهون باقتصادات بلدان املواكز. اتاقتصادمبواردها وثوواهتا موجه  خلدم  

يبدو متفائال خبصوص مستقبل الدول العوبي  ةيث يوى  ن مسري أمني الوإذا بقى الوضع على هذا احلال فإ
تشكل ظووفا مناسب  تبلور دوال بوجوازي  ورطني  جديدة )مواكز( قادرة على  العاملي ال الوأمسايلأن آليات النظام 

لي  بشوط السيطوة احمل اإلمكانياتمواجه  حتديات العصو فهدف االمربيالي  يف املنطق  العوبي  ليس جمود استغالل 
الذي هو شوط استموار السيطوة على النفط وهو املورد األساسي الذي يهتم  اإلمكانياتعليها ولكن تدمري هذه 

به الغوب يف املنطق  ، ولذلك فإن التكيف مع النظام االقتصادي العاملي الذي سيطو عليها املواكز ''موادف 
 " 1االنتحار
املوكز أصبحت تتخلى عن هذا املورد اهلام الذي متتلكه املنطق  العوبي   دول أننالةظه اليوم هو  لكن ما

يف منارطقها بطوق جديدة، مبعىن آخو أن السيطوة أخذت شكال جديدا من خالل  إنتاجهوأصبحت قادرة على 
 .    إليه يف منوذج الفجوة التكنولوجي ناالتكنولوجيا املتطورة وهو ما أشو 

 

 التجارية بين الحمائية والتحرير المبحث الثاني : السياسات

ال يزال السجال قائما بني أنصار احلمائي   رغم التوافق الدويل واالحنياز للحوي  االقتصادي  وآليات السوق
، لذلك سنحاول من خالل هذا املبحث أن نتعوض بشيء من التجاري  وأنصار ةوي  التجارة كل مبربراته وةججه

 لتجاري .التفصيل لكل أنواع السياسات ا

                                                           
  )1181-1121 (من مواليد ،  الالتيني  التابع  لألمم املتحدةالقتصادي  ألمويكا رئيس الوكال  ا *
1
 .52أمحد مجال الدين موسى :موجع سابق :ص:  
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 المفاهيمي للسياسات التجارية  األول: اإلطارالمطلب 
 تعريف السياسة التجارية :أوال 

ي تقوم به السلطات العمومي  جملموع  ذالسياس  التجاري  الدولي  بأهنا االختبار ال   Maurice Bye يعوف
بغوض الوصول إى أهداف حمددة وعادة  متناسق  من الوسائل القادرة على التأثري يف التجارة اخلارجي  للدول  وهنا

أنه ميكن أن جند أهداف أخوى كالتشغيل التام واستقوار  الورطين، إالما يكون اهلدف املنشود هو تطويو االقتصاد 
 .1أسعار الصوف

 اإلجواءاتتلك ب: 2ويعوف كل من مجال الدين بوقوق ومصطفى يوسف السياس  التجاري  حلكوم  بلد ما
ه احلكوم  ،بغوض التأثري بطويق  مباشوة أو غري مباشوة على ةجم التبادل ذقوانني اليت تسنها هاليت تتخذها وال

التجاري بينها وبني غريها من البلدان ،أو التأثري يف نوعي  التبادل أو اجتاهاته والسياس  التجاري  كما يعوفها جمدي 
فواد واهليئات فيها يتعلق باسترياد السلع املواد هبا التحكم يف قوارات األ اإلجواءاتحممود شهاب هي كل 

واخلدمات فقد تويد السلطات املهني  تشجيع التصديو من سلع  معين  أو تنشيط االسترياد من السلع  أخوى 
   1 3ه السلطات وسائل مناسب  تكفل هلا الوصول إى ما تويد.ذلك البد أن تكون يف يد هذولتحقيق 

والتدابري اليت  اإلجواءاتي  عكس أن تعويف السياس  التجاري  على أهنا جمموع  التعويف السابق للسياس  التجار 
تتخذها احلكوم  يف جمال التجارة اخلارجي  وفقا للقوانني املنصوص عليها قصد تنظيم التبادل التجاري مع األخوى 

 والوصول إى حتقيق األهداف املعدة للسياس  االقتصادي .  

 تجارية:ال ةالسياس : أهدافاثاني
 لكل االقتصادي ملك ةسب درج  النمو والتقدذختتلف أهداف السياس  التجاري  من دول  إى أخوى و 

دول  ،فنجد أن السياس  التجاري  يف الدول  املتقدم  هتدف باألساس إى حتقيق التشغيل الكامل ،بينما جتد اهلدف 
ى عدي  واالجتماعي  لكن بشكل عام تسنمي  االقتصاالوئيسي للسياس  التجاري  يف الدول  النامي  هو حتقيق الت

الدول من خالل تطبيق سياستها التجاري  إى الوصول إى أهداف اقتصادي  واجتماعي  وسياسي  وأخوى 
 وذلك على النحو التايل : إسرتاتيجي 

 : 4وميكن تلخيصها يف النقاط التالي  االقتصادية:األهداف  -1

                                                           
1
 Maurice Bye .Relation économique internationale ,Dalloz ,Paris ,1971,P :341. 

 .221،ص : 2211،الطبع  األوى  اإلسكندري م  للنشو والتوزيع ،،دار العا االقتصاد الدوليمجال الدين بوقوق ،مصطفى يوسف : - 2
 .113،ص : 2222 اإلسكندري دار اجلامع  اجلديدة ، ، االقتصاد الدولي المعاصرجمدي حممود شهاب : -  3
 .322ص : 2212،الطبع  االوى ،دار املنهل اللبناين ،بريوت ، التجارة الدولية في عصر العولمةدياب حممد :   4
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 ؛قتصادي املسامه  يف حتقيق التنمي  اال-
الصناعات الناشئ  من خالل توفري البيئ  املالئم   االجتماعي ، خصوصامحاي  الصناع  الورطني  من املنافس  -

 ؛واحلاضن  لنموها وتطورها
 ؛العجز يف ميزان املدفوعات وإعادته إى التوازن إصالحالعمل على -
 ؛النفقات العام  للدول زيادة املواد املالي  للدول  واستخدام هذه املواد يف متويل -
سياسات كماش وغري ذلك ومحايته كذلك من محاي  االقتصاد الورطين من التقلبات اخلارجي  كالتضخيم واالن-

 ؛اليت ميكن أن تتبعها دول أخوى *اإلغواق
 يلي: يف ما االجتماعي : وتتمثلاألهداف   -2
تجني الصغار أو املنتجني بعض السلع محاي  مصاحل بعض الفئات االجتماعي  كاملصاحل املزارعني أو املن -

 واجملتمع؛اليت متثل أمهي  ةيوي  للدول  
 املختلف ؛إعادة توزيع الدخل بني الفئات االجتماعي   -
الصحي  لف  للمعايري اضوة أو املخاد بعض السلع املري خالل منع است العام ، منالعمل على محاي  الصح   -

 .والبيئي 
 يلي: يف ماوتتمثل  ي واإلسرتاتيجاألهداف السياسي   -3
 األمن يف الدول  من الناةي  االقتصادي  والعسكوي ؛ االستقالل، وتوفريتوفري أكرب قدر من  -
يف فرتة  اإلسرتاتيجي ، خصوصاالعمل على توفري اةتياجات الدول  من مصادر الطاق  وغريها من السلع  -

 ؛األزمات واحلووب
 ؛يالغذائالذايت وخصوصا األمن  االكتفاءتأمني  -

 :1المؤثرة في السياسة التجارية  : العواملاثالث
 أمهها:يتم اختيار السياس  التجاري  املالئم  لكل دول  بناءا على جمموع  من العوامل األساسي  

 

                                                                                                                                                                                     
و يشرتط لوقوع ةال  اإلغواق إدخال سلع  ما يف جتارة دول  ما بأقل من قيمتها العادي  إذا كان مثن  سعو تكلفتها يف البلد املصدرأقل من  وسعب:هو أن تباع السلع   اإلغراق*

ستهالك يف الدول  املصدرة ، أي أن مفهوم اإلغواق يتعلق مبقارن  قيم نقدي  أو تصديو السلع   املصدرة من دول  ألخوى أقل من الثمن املماثل يف التجارة العادي  للسلع  ةني توجه لال
أو سلعيا ويتطلب ذلك حتديد مثن  أمثان سلع بعضها ببعض ، ال مبقارن  كميات أو أةجام تلك السلع بعضها ببعض ، إذن يكون مفهوم اإلغواق موتبطا بالثمن وليس مفهوما كميا

دما خيصص لالستهالك يف دول  و ما يعوف بالقيم  العادي  للسلع  ذاهتا أو املشاهب  هلا  ونقصد بالقيم  العادي  مثن املنتج املماثل يف اجملوى املعتاد للتجارة عنالسلع  يف الدول  املصدرة أ
 تصديوه.

 .322دياب حممد :موجع سابق ذكوه ،ص :  1
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 االقتصادية:مستوى التنمية  -0
ود جم  فدات للسياس  التجاري  املتبعن مستوى التنمي  االقتصادي  الذي تبلغه دول  ما يعد من أهم احملدإ

االقتصاد واةتالله موقعا متأخوا يف سلم التقدم االقتصادي جيعله أكثو ةوصا على وضع سياس  أكثو تعقيدا 
مييل هذا  االقتصادي، إذللتجارة اخلارجي  والعكس صحيح بالنسب  القتصاد آخو بلغ موةل  من النمو والتطور 

ألنه يكون قد وصل إى تكوين قاعدة اقتصادي  قوي   واعالي ، ونظاالقتصاد إى وضع سياس  جتاري  تتسم مبوون  
 .يقادرة على التنافس يف السوق العامل

 األوضاع االقتصادية السائدة: -7

تتأثو السياس  التجاري  عادة باألوضاع السائدة يف االقتصاد احمللي والعاملي ،فعلى مستوى االقتصاد احمللي 
 إتباعاجتها للسلع الوأمسالي  والوسيط  واملواد اخلام حيتم على الدول  داد ةشتارتفاع صناعاته احمللي  مثال وافإن 

سياس  جتاري  أكثو مالئم  قصد توفري هذه املستلزمات أو حماول  االرتقاء ببدائلها حمليا ،كما أن احلال  االقتصادي  
ي  املتبع  ،فمثال قد تلجأ هلا دورها يف حتديد مضمون السياس  التجار  )التضخم أو الوكود أو البطال   (العام  

حمل الواردات  اإلةاللامح أو ارتفاع يف املستوى البطال  إى تطبيق سياس  اجلالدول  اليت تعاين من التضخم 
للمحافظ  على توازن األسعار وحتقيق ارتفاع معدالت التشغيل ،كما ميكنها كذلك االعتماد يف هذه على 

ق نفس اهلدف بينما على املستوى الدويل فإن تغيري الطلب بالزيادة مثال من احلواجز اجلموكي  وغري اجلموكي  لتحقي
 سياس  تدعم الصادرات من الناةي  وضغط استهالكها احمللي من الناةي  أخوى . إتباعشأنه تشجيع الدول  على 

 أنواع السياسات التجارية  الثاني:المطلب 
 :سياسة الحماية التجارية : أوال

فيه نظويات ةوي  التجاري  الدولي  أي منذ بدايات  تي  يف الوقت نفسه الذي ظهو ظهوت نظوي  احلما
املزايا اليت يوفوها هلا نشوء النظام الوأمسايل  وكانت مبثاب  رد فعل على سعي الدول  األكثو تطورا لالستفادة من 

وقد جتلت هذه السياس   من  ،اقتصادها من غزو السلع األجنبي  ا ضوورة محاي ر و وأت الدول  األقل تطفتفوقها 
خالل جمموع  أفكار مدرس  التجاريني اليت كانت توى أن مصلح  الدول  العليا هي تواكم الذهب داخل الدول  
والسبيل إى ذلك كان زيادة الصادرات عن الواردات ،وعلى احلكوم  أن تتخذ كاف  اإلجواءات الالزم  لتشجيع 

 الصادرات واحلد من الواردات.
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 التجارية:يف سياسة الحماية تعر  -0
والتدابري اليت  واإلجواءاتوع  من القواعد مأهنا عبارة عن جمبن تعويف سياس  احلماي  التجاري  يف هذه اإلرطار ميك

على تدفق التجارة الدولي  عرب ةدود الدول   كمي ، تعويفي و غري  أ مباشوة، كمي أو غري  ةمباشو  اقيود تضع
خلارج والسيما تيار االسترياد تقييد التبادل مع ا إى.ودعا أنصار مبدأ احلماي  1عين لتحقيق أهداف اقتصادي  م

 :ج ذات رطابع اقتصادي وغري اقتصاديلني موقفهم بذرائع وةجلمع

 ازها يف ما يلي :إجيوهي كثرية ومتعددة وميكن تصادي احلجج ذات الطابع االق -أ

ه احلج  من أقوى املربرات لفوض قيود على التجارة اخلارجي  ومحاي  :تعد هذ 2ةدمحاي  الصناع  الناشئ  أو الولي -أ
هذه الصناع  من املنافس  األجنبي  وذلك ألن الصناعات الناشئ  هذه تكون دون االستغالل األمثل والكامل 

ستطيع منافس  بالتايل تكون التكلف  املتوسط  واحلدي  لإلنتاج هبذه الصناع  موتفع  ،ومن مث ال ت اإلنتاجي لطاقتها 
الصناعات املثيل  هلا يف الدول املتقدم  ةيث تكون التكلف  املتوسط  واحلدي  هبا منخفض  ومن مث يكون سعوها 

املنافس   األجنبي الصناع  بفوض قيود على الواردات  هذه،ولذا فإن األمو يتطلب من احلكوم  التدخل ومحاي   لأق
وتصبح قادرة على  اإلنتاجي صل إى درج  االستغالل األمثل لطاقتها هلا ةىت تستطيع هذه الصناع  أن تنمو وت

 منافس  الصناعات األجنبي  املثيل  هلا يف الوقت املناسب.

جذب رؤوس األموال األجنبي  :إن محاي  السوق احمللي  قد تشجع الشوكات األجنبي  على االستثمار يف البلد  -ب
وع هلا فيه ،كي يتجنب عبئ الوسوم اجلموكي  اليت ستفوض على منتجاهتا ف إنشاءالذي يتبع قوانني احلماي  وعلى 

فيما لو ظلت تنتج يف اخلارج وتصدر إى البلد املعين ،فاحلماي  اجلموكي  تؤدي إى ارتفاع أسعار منتجات سلع 
ذاته يشكل عامل  الصناعات احملمي  يف الداخل وبالتايل إى ارتفاع معدل الوبح املتوقع لالستثمار فيها ،هذا حبد

 .3إغواء واجتذاب لوأس املال األجنيب لالستثمار يف هذه الصناع 

احمللي وتوسيع بني  االقتصاد الورطين وعدم  اإلنتاج: يعترب أنصار السياس  احلمائي  أن تنويع اإلنتاجتنويع  -ج
  العنيف  اليت قد تزعزع ختصصه يف سلع  واةدة أو عدد حمدد من السلع ،يشكل ضمان  يف وجه اهلزات االقتصادي

 موكز الدول  املايل ؛

                                                           
1
 .212ق ص :،موجع ساب االقتصاد الدوليمجال الدين بوقوق ،مصطفى يوسف :  

 ص       2215،  اإلسكندري  ،بدون رطبع  ،دار التعليم اجلامعي ، الدولية والتكتالت االقتصادية ة التجار حممود يونس وأخوون :  2
 .328دياب حممد :موجع سابق ص :  3
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:يوى أنصار احلماي  أن فوض الوسوم اجلموكي  على الواردات حنوى 1معاجل  البطال  وحتسني مستوى العمال   -د
،أما يف ن فوص االستثمار املوبح يف الدخلالطلب الورطين إى السلع احمللي  مما يساعد على انتشار العمال  ويزيد م

بعض السلع احمللي  عن  إلنتاجاحلوي  التجاري  فإن رجال األعمال داخل الدول  الذين يستخدمون عماال ةال  
ومن بني هذه  2رطويق استخدام ممارسات اةتمالي  اليت ستصو بالصناعات احمللي  ،ومن مث ختفض الدخل الورطين

،أو سوء استخدام ةقوق نقل  Supportالدعم – Dumpingاملمارسات غري التنافسي  جند مثال :اإلغواق 
ممارسات جتاري  غري  (التكنولوجيا وكل هذه األساليب جتعل املنافس  غري متكافئ  أو مثل هذه املمارسات تسمى 

قوانني التجارة  (والقوانني اليت ختتص هبا تسمى  (Unfair Trade Practices) )عادل  أو غري متكافئ  
  3(Fair Trade Laws) )العادل  

العام بأنواعه  اإلنفاققد يكون احلصول على موارد اخلزين  العمومي  لتمويل  :ي موارد للخزين  العموم يقحتق-ه
املختلف  أةد أهداف السياس  التجاري  ويف كثري من احلاالت يعترب احلصول على موارد عن هذا الطويق أكثو قبوال 

 ؛سياسيا من بعض الطوق البديل  لتمويل اخلزين  العمومي 

احمللي  اإلنتاجيوى البعض يف محاي  وسيل  لتحقيق املساواة بني تكاليف  :اإلنتاجالتفاوت يف ظووف  تعويض-ذ
لع األجنبي  يف الورطين قادر على منافس  الس اإلنتاجمما جيعل  ،املنخفض  يف اخلارج اإلنتاجاملوتفع  وتكاليف 

حمللي كي يستطيع منافس  ا اإلنتاجصيص إعانات من املمكن خت ،ى جانب الوسوم اجلموكي إو  ،السوق احمللي 
 ؛الواردات

ميكن الدول أن تستفيد من احلماي  التجاري  لتحقيق  املدفوعات وحتسني معدل التبادل: نميزايف التوازن  حتقيق-ر
 تني مها:ذلك بطويق الدويل، ويتحققالتوازن يف امليزان التجاري وبالتايل يف ميزان املدفوعات وحتسني معدل التبادل 

ختفيض  إىاألجنيب عندما يتمتع مبوون  رطلب موتفع  عندئذ يضطو املنتج  احمللي، وخاص وهذا يوهق املستهلك 
من هذه الفووق ويستفيد االقتصاد الورطين من رطاقته الشوائي  املتزايدة  اجلموكي ، فيستفيدأسعاره أو حتمل الوسوم 

 اخلارجي.التبادل  بالنسب  حلجم الواردات وأسعارها ويتحسن معدل

                                                           
 .2211،ص  1118دار اجلامع  اجلديدة للنشو ،االسكندري  ، ، أساسيات االقتصاد الدوليوآخوون : عادل أمحد ةشيش 1
 .11ص  2221،دار اجلامع  ،االسكندري  ، :االقتصاد الدولي ،التجارة الخارجية والتمويلكامل البكوي  2
،دار اجلامعي  للنشو ،االسكندري  :المعامالت االقتصادية الدولية :دراسة في االقتصاد الدولي من منظور اقتصاديات السوق والتحرير االقتصادي مصطفى رشدي شيح   3
 .12ص  1118،
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وبالتالي  ختفيض :فهو يؤدي إى ختفيض ةجم الواردات  )احلصص واملنع (لتقييد الواردات األثو الكمي -ز
احلقيق  ،جمود  املستوردة رطبقا حلاج  االقتصاد وتنظيم اةتياجات السوق من السلعالتجاري  نالعجز يف امليزا

 .1تصادي  مثل التقيدمن اعتبارات السوق قد يتحكم فيه عوامل غري اق

 االقتصادي :احلجج غري -7

أنصار هذا املبدأ أن احلماي  تساهم يف حتفيز االستقالل  االقتصادي: يقولن األمن االدفاع وضم ةج -أ
تؤدي احلوي  االقتصادي   واحلووب، فقدصمود البالد يف ظووف عدم االستقوار  السلم، ويفاالقتصادي يف ظووف 

االقتصاد العاملي من ةيث تامني ةاجاهتا األساسي  من السلع من مواد أولي  وغذائي  وغريها إى ارتباط الدول  ب
وضع ضعيف وةوج يف ةال  احلوب لذا على الدول  ضمان احلد األدىن من االكتفاء الذايت جيعلها يف ،مما قد 

 .2يل للعملحتسبا ملثل هذه األوضاع ةىت ولو كان ذلك يتعارض مع مبدأ التخصص والتقسيم الدو 

يف الفكو االقتصادي اعرتف بشوعي  هذا اهلدف للخووج عن مبدأ ةوي   الليربالي ةىت آدم مسيث أبو 
" فقد Defense is more than opulenceكتب يقول "الدفاع أكثو أمهي  من الثووة " "  التجارة، عندما

موقف بعض الدول العوبي  من الكيان ثل مع أمنها الورطين م دول، تتعارضتشعو الدول  التجارة مع دول  أو عدة 
 .3الصهيوين

محاي  القطاع الزراعي :قد تؤدي احلوي  التجاري  يف بعض البلدان اليت تؤهلها ظووفها التخصص  ةج -ب
سوف يقضي على الزراع   األجنبي الصناعي إى القضاء على الزراع  فيها نظوا ألن توك الزراع  ذلك للمنافس  

الزراعي  اإلنتاجضو بطبق  املزارعني ،ومن األمثل  الدال  على ذلك تعهد احلكوم  الربيطاني  حبماي  الورطني  مما قد ي
احملاصيل الزراعي   إنتاجاحمللي من املنافس  األجنبي  وذلك بدفع معون  سنوي  للمزارع لتعويض الفوق بني تكاليف 

طاع الزراعي يعترب من ضمن نطاق ما يعوف باألمن احملاصيل املستوردة ،فضال عن ذلك فإن محاي  الق ا ومثنحملي
 .4الغذائي

ن التخصص الناجم عن التجارة الدولي  يؤدي إى إ :الجتماعي  والديني  واألخالقي احلفاظ على القيم ا ةج -ج
وبان على انتشار العادات والتقاليد والقيم العقائدي  وبالتايل ذلى العامل اخلارجي وهو ما يساعد انفتاح الدول ع

الفوارق بني الدول ،كما أن هناك بعض السلع املستوردة ينايف استخدامها أو استهالكها السلوك االجتماعي أو 

                                                           
 .14موجع سابق ص :،  ات االقتصادية الدوليةقالالع   :حشي يمصطفى رشد  1
 .321دياب حممد :موجع سابق ص :  2
 .18  :نفس املوجع ص :يحشمصطفى رشدي   3
 .224عادل أمحد ةشيش وآخوون :موجع سابق ص :  4
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 ارجتمتنع االاملعتقد الديين أو السلوك الفودي على الفئات العموي  املختلف  فتفوض قيودا على مثل هذه السلع أو 
 هبا كاخلمور و املخدرات والتبغ مثال.

 الحرية التجارية اسة: سياثاني
تكون  األخوى، حبيثيدعو أصحاب مبدأ حتويو التجارة إى عدم تدخل الدول  يف جتارهتا مع الدول 

للصادرات  احلدود، سواء بالنسب من القيود والعوائق اليت حتول دون تدفق السلع عرب  ةوة، خالي التجارة الدولي  
 ل التجاري من القيود إى احلجج والذرائع التالي :أنصار مبدأ حتويو التباد الواردات، ويستندأو 

الرتابط بني االنفتاح االقتصادي وحتويو التجاري والنمو االقتصادي :يؤكد دعاء مبدأ حتويو التجارة بأن  -1
االنفتاح االقتصادي وحتويو التجارة يؤديان إى النمو االقتصادي ،فإهنم يؤكدون بأن "االنفتاح االقتصادي 

ملوتبط بالتجارة اخلارجي  كان عاملها مهما يف زيادة معدالت النمو االقتصادي وال تنحصو وخباص  ذلك ا
فوائد االنفتاح التجاري يف الزيادة يف لنمو االقتصادي ،إذ أن االنفتاح كثريا ما يؤدي إى نشو املعوف  

ج املسؤول  عن رفع معدل منو والتكنولوجيا ،اللذان يلعبان دورا ةامسا يف زيادة إنتاجي  أمجايل عوامل االنتا 
الدخل يف ظل ثبات عوامل االنتاج ،فتجوب  بلدان شوق آسيا تشري إى أن القوة احملوك  الوئيس  للنمو جاءت 
من الصادرات ،فقد أدت التجارة إى توسيع األسواق أمام املنتجني احملليني ومسحت هلم باالستفادة من 

 .1فسني ،ووفوت ةواجز وفوص الستيعاب وتطويو تكنولوجيا جديدةوفوات احلجم ،وأجربهتم أن يكونوا متنا
ويو التجارة والتبادل ويوى أنصار احلوي  أن حتللعمل: حتويو التجارة يساعد على التخصص والتقسيم الدويل  -2

ون تقسيم العمل على هذه احلال  يك الدول، ويفتساع السوق ةيث يصبح شامل لعدد من إيؤدي إى 
 .2يفيد ريكاردو يف نظويته للنفقات النسبي  أشار إليها مكنطاق دويل   

مناخ املنافس  الذي حتققه ةوي  التجارة يؤدي إى حتقيق منافع لكل من املستهلكني  املنافس : إنمنافع  -3
هم أما املنتجني وتوسيع دائوة االختبارات يكون يف صاحل األسعاراملستهلكني فاخنفاض  معا، فأماواملنتجني 

 .3املتطورة اإلنتاجعن رطويق استخدام وسائل  جهمإنتافيزيد 
التنافس بني  فزحت يو التجار يتحو الةيثما يؤكد أنصار مبدأ  والتكنولوجي: احلوي احلوي  حتفز التقدم الفين  -4

وتشجيع التقدم وحتسني  اإلنتاجبدوره يؤدي إى زيادة  للسلع، وهذاالدول وكذلك بني الشوكات املنتج  

                                                           
 .322حممد دياب :التجارة الدولي  يف عصو العومل  :موجع سابق ،ص :  1
  .111عادل أمحد ةشيش وآخوون :موجع سابق ص :  2
 1ص  2223زينب ةسني عوص اهلل :العالقات االقتصادي  الدولي  ،الفتح للطباع  والنشو ،االسكندري  ،  3
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تطويو إنتاجه وإدخال التحسينات عليه وزيادة الكثاف   املنافس ، إىنتج يضطو حتت ضغط فامل اإلنتاجوسائل 
 .1املعوفي  والتكنولوجي  يف السلع  من خالل االبتكار واألحباث العلمي 

جتعل قيامه أكثو صعوب   األقلسياس  احلوي  ملنع قيام االةتكار أو على  االةتكار: أنلحد من نشؤ لاحلوي   -5
ني ةيث يكون هناك دافع للتجديد سيادة مبدأ املنافس  بني املنتج مع احلماي ، خاص كنا يف ةال  مما لو  

يؤدي إى عدم ةدوث اةتكارات يف  ممكن، هذاتنخفض التكلف  إى أدىن ةد  لديهم، وبالتايلواالبتكار 
 .2جنبي السوق احمللي  ألن املستهلك يدافع عن نفسه ضد استغالل احملتكو بشواء السلع األ

الوسوم اجلموكي  العالي  قد تؤدي  أنساس سياس  إفقار الغري يف ؤدي إى سياس  إفقار الغري :إن أاحلماي  ت -1
ةجم الصادرات  تقليصإى خفض ةجم التجارة الدولي  عموما ،ألن تقليص الواردات يؤدي عادة إى 

الدول ،فإن اعتماد كل دول  سياس  ،ةيث أن التجارة الدولي  هي عبارة عن تبادل السلع واخلدمات بني 
ستجد نفسها عاجزة يف  صه إى احلد األدىن يقلتمحاي  صناعاهتا احمللي  وأةجمت عن االسترياد أو ةىت 

هناي  املطاف عن تصديو فائض إنتاجها ،مع ما ميكن أن ينجم عن ذلك من ركود اقتصادي وتواجع يف 
ن أن أي دول  تصديو فائض إنتاجها بصورة مستموة دو  مستوى الوفاهي  االقتصادي  ،فلن يكون بإمكان

 3خوى.تستورد فائض إنتاج الدول األ

 السياسة التجارية : الثالث: أدواتالمطلب 
والتدابري اليت تتخذها الدول  يف نطاق  اإلجواءاتجمموع  من  أهناالسياس  التجاري  على إى أشونا ن أسبق و 

حتقيق أهداف معين  ،ولكن حتقيق هذه األهداف يتطلب من الدول  عالقاهتا التجاري  مع اخلارج من أجل
ها نااستخدام جمموع  من األدوات والوسائل احملفزة اليت تشجع على زيادة الصادرات والتقليل من الواردات قسم

 يف هذا املطلب إى أساليب سعوي  تأثو يف تيارات التبادل عن رطويق التأثري يف أسعار الصادرات والواردات
تشكل اإلرطار التنظيمي  اليتوأساليب كمي  تؤثو يف تيارات تأثريا كميا مباشوا وأخريا هناك األساليب التنظيمي  

 الذي تتحقق يف داخله املعامالت التجاري  الدولي .

 :األساليب السعرية : أوال 
يف أسعار الواردات والصادرات يؤثو هذا النوع من األساليب يف التبادل التجاري الدويل عن رطويق التأثري املباشو 

 وميكن تفصيل هذه األساليب فيما يلي:
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هي ضويب  تطبق على املنتجات املستوردة ،وهلا أثو يف جعل املنتجات احمللي  أكثو قدرة  الرسوم الجمركية :-0
يف ظووف  وغالبا ما تفوض الوسوم اجلموكي  على الواردات أما الصادرات فقد تفوض الوسوم عليها 1على املنافس 

ت األساسي  إى األسواق خاص  هبدف احملافظ  على توفري السلع التمويني  يف الداخل ومنع تسوب املنتجا
،أو محاي  الصناعات احمللي  وعدم خووج املواد الالزم  هلا إى األسواق األجنبي  ،وعموما قليل  هي البلدان األجنبي 

تلجأ  نامي  أو منتج  للمواد األولي  يف ةني أن البلدان املتطورة ال اليت تفوض رسوم التصديو وهي يف الغالب بلدان
إى فوضها عمليا واجلديو بالذكو أن دستور الواليات املتحدة األمويكي  حيظو عموما فوض الوسوم التصديوي  ويطلق 

ليدي  لتطبيق سياس  مصطلح "الوسوم اجلموكي  " عادة اليوم على الوسوم املفووض  على الواردات وهي الوسيل  التق
 .2احلماي  التجاري 

 وهناك أنواع متعددة من الوسوم اجلموكي  هي:

 من حيث كيفية تحديد الرسوم الجمركية: - أ
 حتدد كنسب  مئوي  من قيم  السلع  املستوردة ؛ القيمي :  فهيالوسوم  -
 على أساس الوةدة من السلع  املستوردة بالعدد أو الوزن؛ النوعي : وتتحددالوسوم  -
نظوا للتفاوت الذي يصادف  النوعي ، ذلكوهي تتضمن خليطا من الوسوم القيمي  والوسوم  :الوسوم املوكب  -

 ،يف األنواع املختلف  للسلع  الواةدة 
 :3:تقسم الوسوم إى من ةيث اهلدف املنشود من الوسم-ب 

 الوسوم املالي  :واهلدف منها حتقيق مورد مايل خلزين  الدول   -
 ئي  :اهلدف من هذه الوسوم محاي  األسواق الورطني  من املنافس  األجنبي  .الوسوم احلما -

اليت تفوضها الدول  على خمتلف  اجلموكي   هي عبارة عن قائم  تضم جمموع الوسوم التعريفة الجمركية:  -7
 السلع املستوردة وميكن التمييز بني عدة أنواع من التعويف  اجلموكي : 

لفوضي : وهي الناشئ  عن إرادة تشويعي  داخلي ، أي تلك اليت تفوضها الدول  مبعزل التعويف  املستقل  أو ا - أ
 عن أي معاهدات أو اتفاقات أو أي التزامات دولي  أخوى.

 التعويف  االتفاقي : وهي القائم  على أساس تعاقد دويل.-ب 

                                                           
1
  Remend Bonret ,Relations économiques internationales ,Me Grow.Hill,Quibec,1994 ,P :66.  
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تعددة، فالتعويف  البسيط  ال متيز يف وجيوى التعويف عادة بني التعويف  البسيط  والتعويف  املزدوج  والتعويف  امل - ج
من فئ  حمددة بصوف النظو عن البلد  ردةوض تعوف  موةدة على كل سلع  مستو تطبيقها بني دول  وأخوى ةيث تف

 الذي استوردت منه السلع  
سعو اتفاقي يعمل به يف ةال وجود ين: سعو عادي يعمل به بشكل عام و املزدوج  تفوق بني سعو  والتعويف  -د 

رتفاعا ومنها األدىن عار منها املوتفع ومنها األقل ااتفاق معني، أما التعوف  املتعددة فتمثل عدة مستويات من األس
 تبعا للبلد الذي تأيت منه.

اد تعديالت تقور يف إرطار "الغات" اخت 1115يلي  ففي عام ضذلك هناك ما يسمى بالتعويف  التففضال على 
على بعض السلع حلماي  اقتصادها الورطين، ويف  ي كعلى ةقها يف رفع الوسوم اجلمو نص تتعلق بالبلدان النامي  وت

النظام بسلع الدول النامي  أي منح هذه الدول ما يسمى املتقدم  على ختفيض الوسوم على املقابل إلزام الدول 
 رعاي .األكثو   التفضيلي الذي ال ينطبق عليه مبدأ الدول

نات التصديو إةدى أدوات السياس  التجاري  احلمائي  فهي عبارة عن مساعدات  إعاعترب: تإعانات التصدير-3
 . 1مالي  تقدمها الدول  هبدف تشجيع بعض الصادرات ومتكينها من دخول األسواق الدولي 

 : 2اإلعاناتوميكن التفويق بني نوعني من 

ين، وهي الشكل البسط واألكثو انتشارا يف املباشوة: تتمثل يف تقدمي مبالغ نقدي  إى املنتجني املصدر  اإلعانات-أ
م يف الغالب اليوم يف دعم السلع الزراعي  غري أن هذه داملاضي لتحميل الدخول إى األسواق العاملي  وهي تستخ

 السياسي  تسبب تدابري مضادة من قبل الدول األخوى، وتؤدي يف النهاي  إى زعزع  التجارة الدولي .
غري املباشوة وتتمثل يف منح املشووع بعض االمتيازات هبدف حتسني قدرته  اإلعانات: غري املباشوة اإلعانات-ب

الضويبي  أو ختفيض الضوائب، وتقدمي التسهيالت االنتمائي ، وكذلك تقدمي بعض اخلدمات  اإلعفاءاتمثل  املالي ،
ل جزء من النفقات الالزم  اليت تعود على املشووع بالنفع، مثل االشرتاك يف األسواق واملعارض الدولي  وحتم

 لذلك...اخل.
ني يف األسواق العاملي  ليالقدرة التنافسي  للمنتجني احمل فإن اهلدف منها هو تدعيماإلعان  ما كان نوع هوم

على ةوك   اإلعاناتنهم من خفض أسعار سلعهم، غري أن النوع األخطو من يةصتهم منها، وذلك بتمك وزيادة
املباشوة ألنه يدفع الدول األخوى إى اختاذ إجواءات مماثل  لتعويض  ناتاإلعااألول أي  ة الدولي  هو النوعالتجار 

                                                           
1
 .11ص:، 2221أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائوتصاد السوق، دور الجمارك في ظل اقزايد مواد،  - 
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ما قد ختسوه يف األسواق العاملي  وهو ما يؤدي إى اةتدام ةوب جتاري  بني الدول، لذا تدعو اتفاقيات الغات 
 شوة.احلد من تقدمي الدعم على شكل إعانات مبا نظم  التجارة العاملي  إىوبعدها م

 سياسة اإلغراق: -4
الدولي  أو على األقل بيع السلع  دوليا  األسواق ها يفتيعوف اإلغواق على أنه حماول  بيع السلع  بأقل من تكلف

. ولكن ال يتحقق اإلغواق مبجود أن تباع السلع  بأقل من سعوها يف البلد املصدر بل 1بسعو يقل عن سعوها احمللي
 :2ايتعني توفو شورطان أساسيان مه

جنبي  بسعو منخفض إى إةداث ضور ملموس للصناع  احمللي  تتمثل أن يؤدي بيع السلع  األ :الشوط األول -
 يف اخنفاض املبيعات واألرباح أو االستثمارات أو العمالي  يف صناع  حملي  قائم .

صدر وةدوث ضوورة وجود عالق  سببي  بني السلع  بسعو منخفض عن سعوها يف البلد امل :الشوط الثاين -
إغواق ملموس، هنا يصبح للبلد املستورد احلق يف فوض ضويب  مجوكي  إضافي  ضد اإلغواق تكون معادل  

فإن وبصف  عام  ، در وسعو البيع يف البلد املستوردهلامش اإلغواق أي الفوق بني سعو البيع يف البلد املص
 سنوات من تاريخ فوضها. 5لضويب  تبقى مدة ا

 ى العديد من األنواع وهي:ويقسم اإلغواق إ

د بسعو أقل من سعو السلع  يف : يف ظله يبيع احملتكو السلع  يف البلد املستور 3(الدائم )المستمر اإلغراق-أ
م، وهذه متثل سياس  التمييز االةتكاري اليت تقوم على أساس ارتفاع كفاءة املنتج ويف هذه احلال  األ ته دول

ملستوردة سعو أقل ويضو املستهلكني يف الدول  املستوردة سعو أقل ويضو يستفيد املستهلكني يف الدول  ا
املستهلكني يف سوق الدول  املصدرة ويتطلب هذا النوع من اإلغواق ال يضو بالصناع  يف الدول  املستوردة إذا  

فح  مثل هذا كانت تتمتع مبزايا نسبي ، ومن مث يكون هلا ميزة تنافسي  لذا ال يتطلب املو تدخل احلكوم  ملكا
 النوع من اإلغواق.

: وهو اإلغواق الذي حيدث عندما يتم بيع السلع  سعو منخفض على اإلغراق الدوري )العرضي(-ب
املستوى الدويل عن احمللي وذلك بغوض التخلص من الفائض املؤقت يف أةد السلع خاص  الزراعي ، ويلجأ 

، وبالتايل ال يلحق الضور بالصناعات 4لمنتج حمليااملنتج إى هذا األسلوب ةىت يتفادى ختفيض سعو بيع ل

                                                           
 .222مجا الدين بوقوق ومصطفى يوسف، موجع سابق، ص:  - 1
 .122، ص: 2228شو والتوزيع، ، دار اخللدوني  للن1(، طالجزائر ومنظمة التجارة العالمية )معوقات االنظمام وآفاقهسليم سعداوي،  - 2
 .112، موجع سابق، ص التجارة الدولية والتكتالت االقتصاديةحممود يونس وآخوون،  3
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اللبس الذي أوجد  بانتهاءاحمللي  اليت تنتج السلع املماثل  هلا، غري أن هذا النوع يكون لظووف رطارئ  تنتهي 
 ومن مث ال تستمو آثاره لفرتة رطويل ، ولذا ال يتطلب األمو تدخل احلكوم  ملكافح  هذا النوع من اإلغواق.

غواق خطورة ألنه يبدأ متخفيا اإلوهو أكثو أشكال إلغراق المؤقت: الشرس ويسمى أيضا ا اإلغراق-ج
يف صورة اخنفاض يف األسعار مث ما يلبث أن يظهو يف صورة ارتفاع ةاد يف األسواق احمللي  ةيث يتعهد املنتج 

د يتحمل خسارة لفرتة املنتجني احملليني من السوق وق إبعاداألجنيب بالبيع بسعو يقل عن التكاليف بغوض 
معين  إى أن يضمن القضاء على الصناع  احمللي  أو املنتج املنافس له، مث يقوم بوفع السعو بعد ذلك تعويض 

احمللي لذلك، ولذا يتطلب  باإلنتاجما ميد من ةسب بو ومن هذا يصو باملستهلك بصورة ييسوه هلا مبا يضو 
 .1ع من اإلغواقاألمو ضوورة تدخل الدول  ملكافح  هذا النو 

 : األساليب الكمية:اثاني
يف ةجم تبادالهتا مع اخلارج إى استخدام أساليب كمي  مباشوة ونظام احلصص وكذا  للتأثريتلجأ الدول  أيضا 
 تواخيص االسترياد:

هو عبارة عن قيود كمي  تفوض على كمي  السلع املموج باستريادها أو تصديوها ويعترب نظام  نظام الحصص: -0
ص من العوائق التجاري  غري اجلموكي  اليت أصبحت أكثو أمهي  يف السنوات احلديث  وذلك عندما حبثت احلص

احلكومات عن رطويق التقييد الواردات بون اللجوء إى القيادة بوفع التعويف  اجلموكي  اليت خفضت يف 
تريادها يف فرتة زمني  واحلصص اليت حتدد الكمي  العيني  لسلع  م واليت ميكن اس GGTمفاوضات اجلات 

 .2حمددة وغالبا ما تكون نسبته هي أكثو العوائق اجلموكي  وضوةا
: هو منع سلع  معين  من دخول الدول  أو اخلووج منها، وهو يعترب إجواءا استثنائيا يطبق يف نظام الحظر -7

، وميكن أن 3هاعلى بعض السلع اليت قد حتد الدول  خطو يف دخوهلا إليها أو خووجها من احلاضوالوقت 
 يكون هذا احلظو كليا أو جزئيا.

هو أن متنح الدول  كل تبادل جتاري بينها وبني اخلارج فمعناه إذن أن الدول تزيد أن تكفئ  الحظر الكلي:-أ
 إنتاجي نفسها ولذلك يعوف احلظو باسم سياس  االكتفاء الذايت فالدول  حتاول أن تعيش مبا لديها من موارد 

بقي  دول العامل لكن يف الواقع هي حماول  لإللغاء التبادل الدويل وجيب أن نقو بأهنا سياس   وتعزل نفسها عن
 فاشل  عمال وأن الدول اليت ةاولتها مل تنجح يف تطبيقها.

                                                           
 .113حممود يونس وآخوون، موجع سابق، ص  1
 .228، ص 2212، دار املسرية للنشو والتوزيع، األردن، 2طاالقتصاد الدولي نظريات وسياسات، علي عبد الفتاح أبو شوار،  - 2
3
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أما احلظو اجلزئي فيقصد به منع الدول  للتبادل التجاري بالنسب  لبعد الدول أو بعض  الحظر الجزئي: -ب 
تبع هذه السياس  يف أوقات احلووب وأةيانا ألسباب مالي  أو أسباب صحي  خاص  عند انتشار السلع، كثريا ما ن

 من هذه البلد أو التصديو له. االستريادالوبئ  يف بلد معني فإن الدول  ختطو 

ورة معناه أنه ال جيوز االسترياد إال بعد موافق  الدول ، وتعطي هذه املوافق  يف ص االستيراد: ترخيصنظام   -3
ئذ حتدد دإذن أو توخيص باالسترياد فحامل اإلذن أو الرتخيص هو وةده الذي حيق له أن يستورد السلع  وعن

 1لكل تاجو ةص  معين  يقوم باستريادها

وقد يستعمل أيضا حلماي  األسواق احمللي  من سلع بعض الدول، ويكون ذلك بوفض رطلب الرتخيص وعادة 
ام احلصص هبدف تنظيم عملي  االسترياد وتوزيع احلصص بني خمتلف التجار ما يكون نظام الرتخيص مكمال لنظ

 ولكن كيف يتم توزيع الرتاخيص على خمتلف الواغبني يف االسترياد؟ 

ةيان هو حتديد ةص  لكل تاجو على أساس نصيب من واردات السلع  يف احلل املأخوذ به يف أغلب األ
عات القدمي  بقاء قد ال تربره ا تشمل املنافس  وتضمن للمشوو فرتة سابق  ولكن يؤخذ على هذه الوسيل  أهن

 ظووف االقتصادي  وقدرة هذه املشووعات على االستموار. ال

ومن املالةظ أن توزيع تواخيص االسترياد ببقي معوضا الستعمال الوشوة واحملسوبي  لذلك تعمل بعض 
استغالل  اآلخوظيم هذه املسأل ، بينما يرتك البعض الدول على تفويض املنضمات املهني  كغوف  التجارة مثال بتن

 االحتادات االةتكاري  األجنبي .

 : األساليب التنظيميةاثالث 
ساليب التنظيمي  من بني أهم األساليب اليت تتخذها احلكوم  للتأثري على املبادالت اخلارجي  األتعترب 

ساليب يف: له املبادالت الدولي  وتتمثل هذه األاخداسترياد وتصديوا وتتعلق بتنظيم اهليكل الذي تتحقق يف 
 احلوة احلماي  اإلداري . االحتادات اجلموكي  املنارطقاملعاهدات التجاري  االتفاقات التجاري  اتفاقات الدفع 

املعاهدات التجاري : يتم عقد هذه املعاهدات بني الدول عن رطويق وزارات اخلارجي  عادة ويكون الغوض منها 
 مور: قات التجاري  فيما بينها تنظيما عاما يشمل نوعني من األتنظيم العال
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 النشارطات.أمور يغلب عليها الطابع السياسي مثل حتديد موكز اجلانب وأهليتهم ملمارس  خمتلف أنواع 
وأمور يغلب عليها الطابع االقتصادي مثل تنظيم الوسوم اجلموكي  وإنشاء املشووعات ومكاتب التمثيل التجاري 

 :1اخي هذه املعاهدات بعض املبادئ اليت أمههاوتو 

مبدأ املساواة وتتعهد كل دول  مبقتضاه بأن تساوى معاملتها بني موارطنيها، وموارطين الدول  األخوى، سواء  -
 من ةيث ةقوق األشخاص أو تبادل املنتجات.

ول  األخوى معامل  مماثل  مبدأ املعامل  باملثل: الذي تتعهد الدول  مبقتضاه بأن تعامل منتجات وموارطين الد -
 ملا يلقاه موارطنوها ومنتجاهتا يف هذه الدول .

وى بالوعاي : وهو أكثو املبادئ شهوة ويتلخص يف أن تتعهد الدول  مبنح دول  أخوى أي مبدأ الدول  األ -
ميزة يتمتع هبا موارطنو أو منتجات أي دول  ثالث ، وقد تكون هذه املعامل  متبادل  كما قد تكون من 

 جانب واةد كما هو األمو يف املعاهدات غري املتكافئ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .332حممد دياب، موجع سابق، ص  
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 (من الغات إلى المنظمة العالمية للتجارة) الجديد النظام التجاري العالمي المبحث الثالث: 

ظام االقتصادي العاملي، مع قيام منظم  تعترب هناي  القون العشوين منعطفا تارخييا متيز باستكمال آخو ةلقات الن
بتأسيس االتفاقيات العام  للتجارة والتعويف   1142التجارة العاملي  بعد تطورات عديدة كانت بدايتها عام 

عقدت خالهلا مثاين جوالت كانت آخوها جول  األورغواي واليت أسفوت عن إنشاء منظم  عاملي  اجلموكي  
 للتجارة.

  (تطورالنشأة و الغات )ال المطلب األول:
( وتعين: االتفاقي  العام  للتعويفات هي اجلموكي  gattلتسمي  االجنليزي  للمنظم  )الغات هي اختصار ل

وكانت  1148ودخلت ةيز التنفيذ يف بداي  عام  1142تشوين األول  32والتجارة وقد أبومت االتفاقي  يف 
إشواف على جوالت تشوف على تنفيذ االتفاقي  أمان  عام  دائم  مقوها يف جينيف وكان من مهام " الغالت" اال

 املفاوضات ةول جتارة السلع واالجواءات املتعلق  بتنظيم التجارة الدولي  بني الدول األعضاء يف االتفاقي  .

 أوال: الخلفية التاريخية 
دي  البيئي  اليت خلفتها احلوب العاملي  الثاني  احلاج  إى التعاون الدويل من خالل اصفوضت الظووف االقت

وذلك ملعاجل  املشكالت االقتصادي  اليت  1144بويتون روذر يف الواليات املتحدة األمويكي  عام انعقاد مؤمتو 
دول   44تعوضت هلا دول العامل، وقد كان من ابوز نتائج هذا املؤمتو أنه مت االتفاق بني الدول اجملتمع  وعددها 

ري حبيث يقدم البنك الدويل القووض املالي  على انشاء كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للنشاء والتعم
للمشاريع يف ةني أن الصندوق الدويل يقدم النصح واملشورة للدول اليت تعاين من أزمات اقتصادي ، وبعد انتهاء 
احلوب العاملي  الثاني  فكوت الواليات املتحدة األمويكي  يف انشاء نظام جتاري متعدد األرطواف بني دول العامل 

مث  1141ذه الفكوة دعت الواليات املتحدة اى عقد مؤمتو دول للتجارة والتوظيف يف لندن عام ولتحقيق ه
وقد أسفو هذا املؤمتو عن وثيق  مسيت مبيثاق  1148ويف هافانا  عام  1142اكمل أعماله يف جينيف عام 

ي  مثل خفض الوسوم هافانا ةيث مت وضع بعض القواعد واألسس اليت تنظم سلوك الدول يف املبادالت التجار 
اجلموكي  ومنع احلصص وإلغاء اعاقات التصديو وحتقيق التنمي  االقتصادي  للدول األعضاء وذلك من أجل حتقيق 

 العدال  التجاري  بني الدول املشارك  يف هذا امليثاق.
بسحب  إال ان الواليات املتحدة األمويكي  كانت توغى يف ميثاق هافانا أنه ال يليب رطموةاهتا فقامت

 موافقتها ومل تصادق عليه مسيا ولذلك أصبح هذا امليثاق يف ةكم املاضي ومل يدخل ةيز التنفيذ .
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ةضوته  1142وأثناء االعداد ملؤمتو هافانا وجهت الواليات املتحدة دعوة إى  عقد مؤمتو دويل يف جينيف 
نهان ونتج عن هذه املفاوضات االتفاقي  دول   ناقشت من خالله كل األمور املتعلق  بتحويو التجارة فيما بي 23

ةيث جوى سويان .... هلا يف األول من كانون الثاين  1142تشوين األول  22العام  للتعويفات والتجارة يف 
 .1148عام 

 ثانيا: وظائف الغات والمبادئ التي قامت عليها:
 ميكن ةصو وظائف الغا يف ثالث  وظائف رئيسي  هي:

والوقاعد لتنظيم التجارة بني الدول األعضاء املوقع  على اتفاقي  الغات واالشواف على  وضع املبادئ واألسس -1
 تنفيذها.

تنظيم جوالت التفاوض التجاري  املتعددة األرطواف من أجل إةواز مستويات أعلى لتحويو التجارة العاملي ،  -2
  حتديدا بني الدول أكثو شفافي  وأكثو ومن أجل جعل العالقات االقتصادي  الدولي  والعالقات التجاري  الدولي

 قابلي  للتنبؤ ومن مث أقل إثارة للمنازعات التجاري  .
ةل املنازعات بني الدول األعضاء بعد فشل املشاورات الثنائي  بينها يف ةل اخلالف، وعليه يقوم جملس  -3

وبعد أن تقوم اللجن  جبمع  خرباء مستقلني للنظو يف املشكل  5- 3الدول األعضاء بتشكيل جلن  مكون  من 
املعلومات وتدقيقها بواسط  أرطواف خمتلف  عن املشكل  تقوم بإصدار توجيه ملعاجل  املشكل  مبا ينسجم ومبادئ 
الغات وإلزام الدول املخالف  بإلغاء اجواءاهتا فإذا مل تنصاع الدول املخالف  لتوصيات اللجن  فانه حيق للدول  

مضادة حبقها وال تعترب توصيات اللجن  ساري  املفعول إال بعد ةصوهلا على موافق   املتضورة أن تتخذ إجواءات
 أغلبي  الدول األعضاء . 

  ثالثا :مبادئ الغات :
األسس اليت تنظم التجارة الدولي  بني الدول األعضاء يف الغات و  تقوم الغات على جمموع  من القواعد
 البعض اآلخو يطلق عليها كلم  مبادئو  ليت تلتزم هبا الدول األعضاءويطلق البعض على هذه القواعد االلتزامات ا

 ميكن ةصوها يف ما يلي : و  األدقو  األمشل واألوضحو  كلم  مبادئ هي األعمو 

يعين هذا املبدأ أن أي  دول  عضو تقوم مبنح معامل  تفضيلي  لدول  أخوى و  مبدأ الدولة األولى بالرعاية : -0
عليه تتساوى كل الدول ، و جيب تعميم هذه املعامل  على بقي  الدول األعضاء تلقائياعضو يف االتفاقي  فإنه 

 ني هلذا املبدأ :ياألعضاء يف ظووف املنافس  يف األسواق الدولي  إال أن هناك استثنائ
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م بتطبيق الدول اليت تقيم احتادا مجوكيا بينها أو الدول الداخل  يف منطق  جتارة ةوة فإنه يسمح هلا بعدم االلتزا -
 ؛لبنود الواردة يف اتفاقي  الغاتهذا املبدأ وفقا ألةد ا

أخريا إعطاء و  _ السماح للدول املتقدم  مبنح املعامل  التفضيلي  للدول النامي  دون تعميمها على باقي األعضاء
دول   إىها الدول األعضاء احلق لكل دول  أن تعوب مسبقا على رغبتها يف عدم تعميم االمتيازات اليت متنح

 ؛معين 
نه جيب معامل  املنتج املستورد بعد دفع الوسوم اجلموكي  وعبوره أينص هذا املبدأ على  مبدأ المعاملة الوطنية: -7

أي أنه ينبغي عدم التمييز ، احلدود الدولي  ألةدى الدول األعضاء نس املعامل  اليت يلقاها املنتج الورطين املماثل
 . 1ال بني السلع املستوردة والسلع املماثل  املنتج  حملياعند فوض الوسوم اجلموكي  مث

من االتفاقي  العام  للتجارة يف اخلدمات نصوصا ةول الشفافي  باعتبارها  3: تضم املادة 2مبدأ الشفافية -3
 النظم العام  ةيث يلزم هذا املبدأ الدول األعضاء و  واةدة من االلتزامات

 ؛دماتاليت حتكم جتارة اخلاللوائح احمللي  و  نشو مجيع القواعد -
 ؛ميع األةكام والتدابري اجلديدةإعالم جملس التجارة يف اخلدمات جب -
لالستفسار وميكن للبلدان األعضاء األخوى احلصول منها على  أكثو أوعلى األقل نقط  واةدة  إنشاء -

 .ثو على التجارة يف قطاع اخلدماتاللوائح اليت تؤ و  معلومات عن القوانني
د السلوك ي املعامالت التجاري  الدولي : وذلك بوضع ضوابط جتنب سياس  اإلغواق حتديد قواع -

Dumping ،كذلك جتنب دعم الصادرات الذي يواجه بفوض رسوم و  الذي يواجه بفوض رسوم ضد اإلغواق
قيود غري ال إىعدم اللجوء ، و كما أنه على الدول اعتماد التعويف  اجلموكي  كوسيل  وةيدة للحماي ،  مضادة للدعم

مع وجود استثناء بالنسب  للدول اليت تواجه خطو ، ةظو االسترياد أوالتعويفي  كالقيود الكمي  أو نظام احلصص 
شوط إزال  هذه القيود يف ةال زوال السبب الذي ، يهدد موازين مدفوعاهتا أو تعاين عجزا شديدا ي املواد الغذائي 

بل عليها أن تفوضها ، لقيود الكمي  أال تفعل ذلك بصورة انتقائي ا إىعلى الدول  اليت تلجأ و  من اجله فوضت
 . 3على مجيع الدول من دون أي متييز

 جوالت الغات التفاوضية : : المطلب الثاني
كان عدد الدول املشارك  يف اجلول  األوى و  يف جنيف 1142كانت أوى جوالت الغات التفاوضي  عام 

إال أهنما انسحبا من ، لبنانو  كان من بينها بلدان عوبيان مها سورياو  ،دول  هي الدول املؤسس  للغات 23
                                                           

 . 121ص : ، 2221، جامع  اجلزائو، م االقتصادي ، أرطووة  دكتوراه يف العلو االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية ي ظل العولمة االقتصاديةةشماوي حممد :  - 1
 . 11سليم سعداوي : موجع سابق ص  -  2
 358حممد دياب : موجع سابق، ص  - 3
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 ،كان اهلدف من اجتماع هذه الدول هو معاجل  القيود التجاري  املتزايدة منذ احلوب العاملي  الثاني و  ،االتفاقي  الةقا
صادرات وانسياب التبادل التجاري والتمتع مبزايا زيادة ال، إنشاء نوع من التوازن بني ةق الدول  يف محاي  منتجاهتاو 

 الدويل .

أشوفت الغات على مثان جوالت ، الغات وةىت قيام منظم  التجارة العاملي  إنشاءوخالل الفرتة املمتدة من 
 :وضات املتعلق  بالتجارة الدولي  من املفا

اليت كانت دول  بلغت قيم  التجارة الدولي   32حبضور  1142قد عقدت عام و  جولة جنيف بسويسرا : -1
كان املوضوع األساسي يف تلك اجلول  يدور ةول إجواء ختفيضات يف و  مليار دوالر 12جماال للتحويو ةوايل 
يالةظ أن و  %32متوسط خفض التعويف  و  %13قد وصل خفض التعويفات إى و  التعويفات اجلموكي 

 لالتفاقي  . العام لإلرطارهذه اجلول  تعترب اجلول  األساسي  اليت انتهت إى التوصل 
 1141قد عقدت عام و  هي تعترب أول جول  مفاوضات تعقد يف إرطار االتفاقي و  جولة آنسي بفرنسا : -2

 . خلاص  بتخفيض التعويفات اجلموكي قد واصل فيها الدول األعضاء العمليات او  دول  فقط 13شاركت فيها 
دول   38قد ضمت و  1151لرتا عام إجنو  قد عقدت هذه اجلول  ي كل من توكياو  جولة توركاي بإنجلترا : -3

بند من بنود  8222قد متت مناقش  ةوايل و  الوغب  يف حتويو التجارة الدولي و  بعد أن ازدادت درج  الوعي
 .  1148باملقارن  باملعدالت السائدة عام  %25التعويف  اجلموكي  اليت اخنفضت بواقع 

شارك فيها و  عقدت جبنيف بسويسواو  1151إى  1152امتدت هذه اجلول  من  جولة جنيف بسويسرا : -4
هو رقم متواضع نسبيا و  مليار دوالر 2,5كانت قيم  التجارة الدولي  اليت مشلها التحويو تبلغ و  دول  21

يف املفاوضات كانت تشغل ةقها الكامل يف  األمويكي بسبب تغيري التفويض املمنوح للواليات املتحدة 
مليون دوالر يف ةني أهنا حتصل على  12ت بقيم  تقدر حبوايل منح امتيازات على الوارداو  التفويض

 مليون دوالر . 422امتيازات تقدر حبوايل 
 Dillonأرطلق عليها اسم جول  ديلون  1112إى  1111عقدت بسويسوا خالل الفرتة  جولة ديلون : -5

تعوضت له هذه  كان أهم حبثو  ،دول  21ا هبشاركت و  نسب  إى وزيو اخلزان  األمويكي يف ذلك الوقت
اجلول  هو أثو قيام السوق األوربي  املشرتك  على اجلات هو قيام الدول األعضاء يف السوق األوربي  بتقدمي 

 املتضورين من قيام السوق.و  االمتيازات إى الدول األعضاء يف اجلات
الواقع  بني عقدت يف جنيف بسويسوا يف الفرتة و  مسيت باسم الوئيس األمويكي آنذاكو  جولة كيندي:  -1

وأسفوت املفاوضات ، من التجارة العاملي  %25دول  تضطلع بنحو  12وشارك فيها  1112إى  1114
كذلك صيغت عدة إجواءات و  %34عن ختفيض عال للتعويف  اجلموكي  على املنتجات الصناعي  بنسب  
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هذه اجلول  مت يف و  اليت تتعارض مع املنافس  املشووع  Anti-dumpingملكافح  سياس  اإلغواق 
 االتفاق أيضا على جمموع  اتفاقيات دولي  لتنظيم أسواق احلبوب الزراعي .

قد أرطلق على هذه اجلول  و  1121و 1123عقدت هذه اجلول  يف جنيف يف الفرتة بني  جولة طوكيو :  -2
ئيسيني ول  مناقش  موضوعني ر مت يف هذه اجلو  جول  رطوكيو ألن االجتماعات هلذه اجلول  بدأت يف رطوكيو

 :مها
خفض الوسوم اجلموكي  على السلع الصناعي  احملصورة يف قوائم بني الدول الصناعي  الوئيسي  األعضاء يف  -

تتزايد و  املهم  هلذه الدول من ختفيض الوسومو  مع استثناء بعض السلع احلساس  %33الغات مبعدل 
يتم هذا التخفيض على مدى مثاين و  نسب  التخفيض للوسوم اجلموكي  كلما زادت درج  التصنيع للسلع 

 سنوات .
ميكن توضيحها يف  إن أمهي  خفض متوسط معدالت الوسوم اجلموكي  يف الدول الصناعي  بعد اتفاقي  رطوكيو

  :اجلدول التايل
 

 متوسط المعدالت الضريبية في االقتصاديات المختارة: 14-10 جدول

 سلع الصناعي  بنسب مئوي الضوائب املفووض  على ال الدول الصناعي  املختارة
 نسب  التخفيض بعد جول  رطوكيو قبل جول  رطوكيو

 21 4,2 1,1 اجلماع  األوربي 
 41 2,8 5,5 اليابان 

 31 4,4 1,4 الواليات املتحدة

 34 4,2 2,1 مجيع الدول الصناعي  
Source : International Monetary fund , developments in international Trade policy occasional 

paper no 16.1982 . 

هو من أبوز مالمح جول  رطوكيو لكن الوصول إى خفض و  االتفاق على ختفيض العوائق غري اجلموكي  -
قد و  ذلك ألن هذه العوائق حتتوي يف الغالب على بعض عناصو السياس  احمللي .و  هذه العوائق أمو صعب

التجاري  املتعددة األرطواف يف جول  رطوكيو هبدف احلد من  أدخلت العوائق غري اجلموكي  يف املفاوضات
من خالل هذه املفاوضات مت التوصل إى و  ،تأثريها على ةوي  ةوك  التجارة الدولي  بني الدول األعضاء

 : 1هيو  اختاذ أربع  قوارات مسيت باتفاقيات اإلرطار القانوين
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ات التعويف  اجلموكي  يف الدول النامي  حمددة اعتمدت بعد أن كانت ختفيض المعاملة المتميزة للدول النامية : -أ 
هذه الدول على الدول الصناعي  أن متنحها أفضلي  جتاري  باستثناء الواليات املتحدة األمويكي  واستموت الدول 

الواليات املتحدة  إصدارمن خالل  1124النامي  يف مطالب  هذه األخرية ةىت متكنت من احلصول عليها عام 
التجارة الذي يسمح مبنح الدول النامي  أفضلي  جتاري  ولكن حتت شووط معين . إال أن الواليات  إصالحتشويع 

ذلك بالتوقف عن استرياد السلع اليت و  املتحدة غري فيما بعد من مواقفها وقامت بتقييد هذه املعامل  التفضيلي 
 األةذي و  الفوالذو  هي النسيجو  ني األمويكينييلحق استريادها ضورا باملنتجني احملليو  اعتربهتا ةساس  سياسيا

إضاف  إى ذلك قامت الواليات املتحدة بإلغاء املعامل  التفضيلي  لكل دول  نامي  تلقائيا تزيد و  الساعاتو  الزجاجو 
 مليون دوالر. 32صادراهتا عن 

زان مدفوعاهتا ةىت لو  اختاذ قوار يعطي احلق ألي دول  عضو بالقيام بإجواءات من أجل معاجل  العجز يف مي  -ب 
 ؛كانت تتعارض مع املبادئ األساسي  للغات

  ؛النضجو  اختاذ قوار يعطي احلق ألي دول  عضو أن تتخذ إجواءات محاي  متكن صناعتها الناشئ  من النمو -ج 
 مت التوصل إى صيغ  تفاهم بني األعضاء تتعلق باملواضيع التالي  : -د 

  ؛نذار جه  ماإشعار أو إعملي  إبالغ أو  _
  ؛احلوار بني الدول األعضاءو  آلي  التشاور _
  ؛آلي  فض النزاع بني الدول األعضاء _
  .شواف على تنفيذ البنود املتفق عليها يف اجلاتاإل _

 (  0224-0222)  (جولة األورغواي )الجولة الثامنة  :المطلب الثالث 

لتكون آخو جول  تفاوضي  للغات اجلول  الثامن  يف إرطار اتفاقيات الغات وقد جاءت  ألورغواياتعد جول  
يف مدين  بونتادا دايسيت باألورغواي. شارك يف مناقشاهتا  1181قبل إنشاء منظم  التجارة العاملي  وقد بدأت عام 

دول  مقارن  جبول  املفاوضات  122دول  معظمها من الدول النامي  أي بزيادة  123عدد كبري من الدول بلغ 
انتهت يف كانون و  ،يف مدين  بونتادل رايسيت يف األورغواي 1181جلول  يف أيلول قد بدأت او  األوى يف جنيف

 . 1114وقعت الدول املشارك  هبا على نتائجها الومسي  ي مدين  مواكش املغوبي  ي تيسان و  1113األول 

ألرطواف رأينا أنه نظوا لألمهي  البالغ  اليت اكتستها هذه اجلول  يف تطور مسار املفاوضات التجاري  املتعددة او 
 .ظووف انعقاد هذه اجلول و  البد من التفصيل يف أسباب
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 دوافع انعقاد دولة األورغواي :و  أسباب-أوال
دفعت التغريات واألةداث املتالةق  السياسي  واالقتصادي  والتجاري  واليت ظهوت بعد االنتهاء من جول  

ري يف عقد جول  جديدة تأخذ يف احلسبان هذه األةداث التفك إىرطوكيو الدول الصناعي  والنامي  على ةد سواء 
 : 1والتغريات واليت متثلت يف

زيادة ةدة الصواع بني الدول الصناعي  على األسواق اخلارجي  وعلى محاي  أسواقها احمللي  من خالل  -1
مو الذي أدى إى استعمال أساليب مستحدث  للحماي  التجاري  وبالتحديد االلتجاء إى فوض قيود غري مجوكي . األ

ألداء انتشار ما يعوف باحلمائي  اجلديدة خاص  يف القطاع الصناعي والزراعي مما أدى إى اخنفاض كبري يف ا
 ؛االقتصادي لكثري من الدول 

ظهور بعض املشكالت االقتصادي  اليت أدت إى تفاقم األوضاع االقتصادي  العاملي  كأزم  النفط وأزم   -2
ا أدى إى التشكيك يف قدرة النظام التجاري اجلديد على ةل األمور التجاري  اليت بدأت املديوني  اخلارجي  مم

 ؛بني هذه الدول والدول النامي تتعقد أكثو فأكثو بني الدول الصناعي  فيما بينها و 
شعور الواليات املتحدة األمويكي  برتاجع نفوذها االقتصادي على الوغم من تعاظم دورها السياسي  -3

ورغبتها يف حتسني موقعها وهيمنتها االقتصادي  من خالل محاي  مصاحل الشوكات متعددة اجلنسيات ، يوالعسكو 
 ؛سيع نشارطها يف شىت أرجاء العاملوتو 
دفع الدول إى حماول  االعتماد على ، استموار ةال  الكساد خالل الثمانينات يف الدول الصناعي  الكربى -4

  ؛ي  للخووج من هذه الوضعي املنافذ اخلارجو  فتح األسواقو  جتديد
ختوف الواليات املتحدة من أوروبا املوةدة باخلصوص من السياس  الزراعي  األوربي  اليت أدت إى تناقص  -5

 ؛سواق اخلارجي  للصادرات الزراعي ةص  الواليات املتحدة األمويكي  يف األ
الدول الصناعي  يف االستفادة من  من اإلنتاج العاملي ورغب  %22تنامي جتارة اخلدمات اليت باتت تشكل  -1

املالي  وةقوق امللكي  ومنها تنامي التجارة يف اخلدمات املعلوماتي  و ، املزايا التنافسي  اليت تتوفو عليها يف هذا اجملال
 ؛الفكوي 

تعاظم دور الشوكات املتعددة اجلنسيات واستحواذها على اجلزء األعظم من التجارة الدولي  واالستثمارات  -2
 ؛اليت تعاين منها الدول النامي  املباشوة اليت أصبحت البديل واحلل الوةيد ملواجه  أزم  املديوني  غري
 املعسكو الغويب.و  انتهاء ما أرطلق عليه تسميته باحلوب الباردة بني املعسكو الشوقيو  اهنيار النظام االشرتاكي -8
 ؛الدويل هو ما يعين احلاج  إى إعادة النظو يف قواعد النظام التجاريو 
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خصوصا اليابان والدول اآلسيوي  ةديث  التصنيع وبعض دول أمويكا ، تنامي القوى االقتصادي  اآلسيوي  -1
 ؛الصناعي  يف عدة جماالت اقتصادي منافستها للدول و  الالتيني 

 ازدياد درج  الفوضى يف النظام التجاري الدويل من خالل ممارسات الدول املتقدم  اهلادف  لتجاوز قواعد -12
"الغات " والتحايل عليها باالتفاقيات الثنائي  والقيود التقني  وما ساعد على انتشار هذه الفوضى هو ضعف آلي  

 ؛1142لنزاعات يف اتفاقيات الغات فض ا

وقد مت تصديق دول العامل على االتفاقيات املبدئي  اليت مت التوصل إليها يف جول  األورغواي يف مواكش 
دول   112انتهت بتوقيع و  دول  122وقد شارك يف هذه اجلول  منذ بدايتها  1114 باملغوب يف ربيع عام

 لت فيها إى نتائج هام  بإجياز: توصو  يف ما يلي سنعوض أهم املواضيع اليت تعوضت هلا جول  األورغوايو ،عليها

  ثانيا: مواضيع جولة األورغواي
صوص تسهيل التبادل التجاري بينهما وذلك يعين ذلك التفاوض بني الدول األعضاء خبو  :دخول األسواق -1

وكانت اجلهود يف جول  األورغواي منصب  على تسهيل ، بإلغاء أو خفض التعويفات اجلموكي  والقيود غري اجلموكي 
أما ، التبادل التجاري للمحاصيل الزراعي  واملنسوجات واملالبس واليت كانت تدور ةوهلا مفاوضات عسرية وشاق 

هلا اختالف ومفاوضاهتا كانت ع مثل السلع املصنع  ومنتجات املوارد الطبيعي  فلم حيدث ةو الباقي من السل
 ؛سهل 

بعد أن كانت اتفاقيات الغات ختتص فقط بتحويو السلع الصناعي  مت للموة األوى االتفاق يف  اتفاق الزراعة: -2
لكن وبعد خالف ةاد ورطويل بني الواليات  جول  األورغواي على إدماج الزراع  بالنظام التجاري املتعدد األرطواف

 انتهاء جول  األورغواي بشهو وقبل من جه  واجملموع  االوربي  من جه  أخوى نزري جمموع  كو  املتحدة األمويكي 
مت توصل الطوفان اى ةل وسط ملشكل  دعم الصادرات الزراعي  االوربي  وذلك  1113ي تشوين الثاين عام و 

قد و  من املستويات اليت ةددهتا السياسات الزراعي  املشرتك  لدول اجملموع  االوربي خبفض هذا الدعم بأقل 
  :1أمهها ما يلي و  توصلت مفاوضات االورغواي اى نتائج هام  يف جمال املنتوجات الزراعي 

املتقدم  سنوات للدول  1ذلك خاللو  يف قطاع الزراع  تدرجييا مت االتفاق على حتويو وتقوي  التجارة الدولي  _
 ؛ارها فقط على التعويف  اجلموكي اقتصو  سنوات للدول النامي  والغاء مجيع العوائق غري اجلموكي  12و

                                                           
 Groupe de Cairns : cette alliance entre pays agro-exportateurs s’est constituée en aout 1986, à Cairns, en 

Australie, afin d’ inscrire en priorité les marchés agricoles  dans les négociations commerciales. Après la 

défection de Fidji, ce groupe rassemble désormais 17 membres : Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, 

chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, Afrique 

du Sud, Thaïlande et Uruguay. 
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بالنسب  للدول املتقدم  وذلك  %36 خفض التعويفات اجلموكي  على احملاصيل واملنتوجات الزراعي  مبتوسط _
 . 1188اى  1181هي من  سنوات مع األخذ بعني االعتبار أن سنوات األساس 1خالل فرتة 

 المالبس : و  المنسوجات -3

املالبس نقط  خالف ةادة يف املفاوضات بني الدول املتقدم  وعلى و  شكل موضوع جتارة املنسوجات
رأسها الواليات املتحدة األمويكي  والدول النامي  وعلى رأسها اهلند ويوجع سبب اخلالف إى أن جتارة املنسوجات 

ختضع لنظام احلصص الثنائي  اليت يتم االتفاق عليها بني األرطواف املعين  على أساس اتفاقي   واملالبس الدولي 
من جتارة املنسوجات واملالبس الدولي   %52ويعتقد أن  ، Multifiber Agreementاخليوط املتعددة 

يوط املتعددة دول  على ةيث متيز اتفاقي  اخل، خاضع  التفاقي  اخليوط املتعددة وهي تتعارض مع اتفاقي  اجلات
أخوى كأن تعطي اهلند ةص  صغرية يف صادرات املنسوجات واملالبس مقارن  مع ةص  كبرية من صادرات 

املالبس لكوريا اجلنوبي . أما هذا التميز فال يوجد يف اتفاقيات اجلات. ومبا أن الدول النامي  تعتمد و  املنسوجات
وهذا ميثل جزءا كبريا من دخلها القومي لذا  %42بس ةيث تشكل بدرج  كبرية على جتارة املنسوجات واملال

رطالبت بإلغاء و  املالبس يف مفاوضات جول  األورغوايو  أصوت الدول النامي  على مناقش  جتارة املنسوجات
 أثوها السليب على جتارة الدول النامي .و  تدرجيي التفاقي  اخليوط املتعددة

اليت تتضمن عددا من و  املالبس إى ةيز الوجودو  تفاقي  املنسوجاتوقد أسفوت هذه املفاوضات عن بووز ا
املبادئ يوتبط أمهها بدمج جتارة املنسوجات واملالبس مع مبادئ اجلات وحتويو القيود املفووض  ةاليا على جتارة 

 :1يلي أمهها ماو  هذه السلع

املالبس قيام و  ورغواي للمنسوجاتاملالبس ملبادئ اجلات: ةيث تتضمن اتفاقي  األو  جتارة املنسوجات إخضاع -أ 
املالبس و  الدول األعضاء يف اتفاقي  اخليوط املتعددة بإزال  احلصص املفووض  على مستورداهتا من املنسوجات

 ؛  األساسسن 1112امتياز عام و  (WTO)خالل عشو سنوات من بداي  عمل منظم  التجارة العاملي  
قوم الدول املتقدم  بزيادة معدالت منو احلصص احلالي  للدول املالبس: ةيث تو  حتويو جتارة املنسوجات  -ب 

 بالنسب التالي  :و  املالبس خالل عشو سنواتو  النامي  يف جتارة املنسوجات
، خالل األعوام األربع  اليت تليها %25، منظم  التجارة العاملي  إنشاءخالل األعوام الثالث  األوى بعد  11%
 خرية .خالل األعوام الثالث  األ 22%

 

                                                           
  431ص علي عبد الفتاح أبو شوار نفس املوجع .  1



السياسات التجارية والنظام التجاري العالمي الجديد                      الفصل التمهيدي                         

 

49 

 ج جولة األورغواي :ئ: أهم نتااثالث
التوقيع على أكرب اتفاق عاملي للتجارة يف التاريخ  15/24/1114شهدت مدين  مواكش املغوبي  ي 

تأسيس منظم  عاملي  للتجارة و  خفض الوسوم اجلموكي و  ةيث ينص هذا االتفاق على حتويو أكرب لألسواق العاملي 
 .21/21/1115 حتل حمل اتفاقيات الغات يف

 أعلىحتقيق معدالت و  وتعترب هذه اجلول  احلدث التارخيي األبوز الذي يؤدي إى منو االقتصاد العاملي
قد أعوب الوزراء املشاركون يف هذه و  املداخيل يف كاف  أحناء العاملو  التشغيلو  االستثماراتو  للمبادالت التجاري 

الذي يتضمن آلي  و  املتني الذي صادقوا عليه لتسيري التجارة الدولي و  اجلول  عن ارتياةهم لإلرطار القانوين الواضح
ينص هذا اإلرطار على خفض شامل للتعويفات و  ،جناع  لتسوي  النزاعات التجاري  بني الدولو  عمل أكثو فعالي 

محاي  و  كذلك وضع إرطار متعدد األرطواف للضوابط املتعلق  بتجارة اخلدماتو  %42اجلموكي  يصل إى نسب  
 .األلبس و  قطاع النسيجو  الزراع خباص  قطاع و  توفري متطلبات التجارة متعددة األرطوافو  ةقوق امللكي  الفكوي 

 اعتمد فيها املشاركون رمسيا مجل  من النتائج أمهها : و  15/24/1114ورغواي يف و انتهت جول  األ

ورغواي قيات اليت أبومت خالل جول  األتفاإنشاء املنظم  العاملي  للتجارة لتكون اإلرطار املؤسسي جلميع اال -1
شواف على املفاوضات التجاري  املتعددة واإل، ورغواياالتفاقيات املنبثق  عن جول  األ والذي يضمن إدارة وتنفيذ

 األرطواف وإدارة نظام شامل وموةد لتسوي  النزاعات وإدارة آلي  مواجع  السياسات التجاري  يف الدول األعضاء
املالي  و  من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتحقيق انسجام أكرب بني السياسات التجاري والتعاون مع كل 

 ؛الدولي  
توسيع نطاق النظام التجاري متعدد األرطواف حبيث أصبح يشمل جتارة اخلدمات والتجارة يف املنتجات  -2

وضات متعدد األرطواف يف اجلوالت الزراعي  واملنسوجات واملالبس وهي جوانب مل يسبق التطوق إليها خالل املفا
السابق  ومشلت القواعد اجلديدة هلذا النظام إضاف  إى ةقوق امللكي  الفودي  ذات العالق  بالتجارة وعمليات 

 االستثمارات املتعلق  بالتجارة.

 اآلليات(:و  )الهياكلالمطلب الرابع: المنظمة العالمية للتجارة 
والتجارة عدد من االتفاقيات الفوعي  كان أوهلا هو تأسيس "منظم   نشأ عن االتفاقي  العام  للتعويفات
وبقيام هذه املنظم  يف أول  مؤسسي واةد يشمل اتفاقي  اجلات إرطارالتجارة متعددة األرطواف " وهدفها إجياد 

ةيث اكتسبت هذه املنظم  ، ت " اتفاقيات اجلات " وةلت حملها منظم  التجارة العاملي فاخت 1115ينايو 
حمارب  أي  سياسات محائي  من شأهنا أن تعيق تسهيل و  الةيات التفتيش على كاف  الدول ضمانا حلوي  التجارةص
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مثل ، على تنفيذ القوانني اخلاص  بالقضايا التجاري  بدرج  أكثو مشوال من اجلات اإلشوافكذا و  املبادالت التجاري 
 املنازعات.رس املنظم  صالةيات أقوى يف تسوي  كما متا،  االستثمارو  اخلدماتو  مسائل امللكي  الفكوي 

 : نشأة المنظمة  أوال
ةيث أقوت احلكوم   1145منظم  التجارة العاملي  ألول موة يعود إى عام  إنشاءكوة فإن ظهور 

 البنك الدويل لإلنشاءو  األمويكي  آنذاك مشووعا إلنشاء منظم  جتاري  دولي  على غوار صندوق النقد الدويل
 لكن الكونغوس يف بداي  اخلمسينات رفض املصادق  على هذا املشووع خوفا من حتويو التجارة الدولي ، ريالتعمو 
إحلاق الضور بالصناعات الورطني  األمويكي  على التجارة العاملي  من خالل اإلبقاء على مقاليد التجارة العاملي  يف و 

خاضع  لرتتيبات اتفاقي  مجاعي  بني الدول و  تعارف عليهاليس يف يد منظم  دولي  تدار وفقا لقواعد دولي  مو  يدها
الدعوة إى التفاوض يف  األمويكي أثناء مفاوضات هافانا تبنت الواليات املتحدة و  حتقيقا هلذا اهلدفو  ،األعضاء

دول قد أومهت الواليات املتحدة الو  ليس منظم  دولي  لتنظيم التجارة الدولي  .و  إرطار اتفاقي  متعددة األرطواف
منظم   إنشاءاألخوى بأن هذه االتفاقيات مؤقت  حلني االنتهاء من التصديق على ميثاق هافانا الذي يتضمن 

 :1التجارة العاملي 
أصبحت سكوتاري  اجلات هي املشوف  على و  لكن الذي ةدث هو اكتساب هذه االتفاقيات صف  الدميوم 

ذلك و  القواعد املنظم  للتجارة الدولي و  التعويفات اجلموكي  جوالت املفاوضات الذي أقوها األرطواف املتعاقدة ةول
أقوت يف جول  جنيف لتدخل ةيز التنفيذ يف و  دول  23عندما وقع على االتفاقي   1142أكتوبو عام  22منذ 
 .2يف أول ينايو من نفس العام 1148عام 

 يقوب نصف قون من الزمن و قد استموت جوالت املفاوضات اليت عقدت ةول حتويو التجارة الدولي  ما
ةىت إنشاء و  وضع يقرتب من املنظم  العاملي  غري الدائم  اليت متارس مهامها من خالل سكوتاري  دائم  مقوها جين

مع انتهاء جول  األورغواي  1115اليت ةلت حمل سكوتاري  اجلات يف أول ينايو  WTOمنظم  التجارة العاملي  
قوة أفضل بكثري مما كانت عليه و  ظم  التجارة العاملي  تتمتع بصالةياتأصبحت بذلك منو  1114الشهرية عام 

البنك الدويل يف جمال إدارة النظام و  لتقف تلك املنظم  على قدم املساواة مع صندوق النقد الدويل، اجلات
 االقتصادي العاملي اجلديد .

 منظمة التجارة العالمية : الغات و وظائف و  : أهداف اثاني
أخوى كامن  لكل من االتفاقي  و  موضوعي  البد أن نربز أن هناك أهدافا معلن و  ثو واقعي ةىت نكون أك

  يلي:سنحاول توضيح ذلك بإجياز من خالل ما و  كذلك املنظم  العاملي  للتجارةو  التعويف  اجلموكي و  العام  للتجارة
                                                           

 . 22ص ، 2223مصو ، اإلسكندري ، الدار اجلامعي ، بدون رقم رطبع  منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية،حممد عمو محاد أبو دوح :  1
  . 12ص ، 2222/2223اإلسكندري  ، الدار اجلامعي ، بدون رطبع الجات وآليا ت منظمة التجارة الدولية، عبد املطلب عبد احلميد :  2
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 أهداف الغات :  -0
تعيق تدفقات السلع غري  ال لكيي  اليت تفوضها الدول غري اجلموكو  هتدف اجلات إى إزال  احلواجز اجلموكي 

خلق وضع تنافسي دويل يف التجارة الدولي  يعتمد على و  ذلك قصد حتويو التجارة الدولي و  احلدودي  الدولي 
رفع مستويات املعيش  من خالل و  الكفاءة االقتصادي  يف ختصيص املوارد إضاف  إى تعظيم الدخل القومي العاملي

كذا ةل و  االستثماراتو  ةوك  رؤوس األموالو  تشجيع ةوك  اإلنتاج العاملي و  معدالت منو الدخل احلقيقيزيادة 
 .1املنازعات التجاري  بني الدول األعضاء عن رطويق املفاوضات

و هذه هي األهداف املعلن  أما عن األهداف الكامن  وراء تأسيس اتفاقي  الغات فهي إدارة الشؤون 
أهداف الدول الكربى صاةب  النفوذ كالواليات املتحدة و  جاري  للدول الورطني  وفقا ملصاحلالتو  االقتصادي 

 السلع األمويكي  بوجه خاصو  حتويو أسواق العامل أمام تدفق السلع األوربي  الغوبي  بوجه عامو  واجملموع  األوربي 
عددة اجلنسي  اليت تقوم بنهب ثووات الشعوب كذلك فتح اجملال أمام االستثمارات األجنبي  املمثل  يف الشوكات املتو 

البنك و  صندوق النقد الدويلو  إرغام الدول الورطني  على اللجوء إى اتفاقيات الغاتو  حتويلها إى اخلارجو  الفقرية
 إيهام العامل أن سبيل التقدم االقتصادي يكمن يف اللجوء إى هذه املؤسسات الدولي  الثالث .و  العاملي

 ظمة العالمية للتجارة : أهداف المن -7
إضاف  إى األهداف اليت تسعى الغات إى حتقيقها هناك أهدا أخوى تسعى املنظم  العاملي  للتجارة إى 

 هي :و  هو حتويو التجارة العاملي و  حتقيقها تدور كلها ةول اهلدف الوئيسي
رغواي إضاف  إى كاف  إجياد إرطار مؤسسي واةد يشمل اتفاقي  اجلات كما مت تعديلها يف دورة األو 

 . 2الرتتيبات املعقودة يف إرطارهاو  االتفاقات
كذا توسيع وتسهيل و  االستغالل األمثل هلاو  كما هتدف املنظم  إى زيادة الطلب على املوارد االقتصادي 

 التجاري  اإلدارة اآللي  للسياساتو  املساعدة ي ةل املنازعات بني الدولو  ،األسواق العاملي  إىإمكانات النفاذ 
البنك العاملي( لتحقيق االنسجام بني و  التنسيق مع املؤسسات الدولي  األخوى ) صندوق النقد الدويلو  التعاونو 

 النقدي  .و  املالي و  السياسات التجاري 
هذا فيما خيص األهداف املعلن  للمنظم  أما أهدافها الكامن  فتتمثل يف التدخل يف الشؤون التجاري  

تستطيع تنفيذها من خالل و  األنظم  اليت تضعها الدول النافذةو  ذلك عن رطويق القواننيو  لدولواالقتصادي  ل
إبقاء الدول النامي  تدور يف دائوة التخلف ، املنظم  العاملي  للتجارة لتحكم سيطوهتا على التجارة الدولي 

                                                           
 للمزيد أنظو : 1

 . 445علي عبد الفتاح أبو شوار : موجع سابق ص  -
 . 222ص ، موجع سابق، سوزي عديل ناشد : أسس العالقات االقتصادي  الدولي ، جمدي حممود شهاب -
 . 423ص ، مصطفى يوسف : موجع سابق، مجال الدين بوقوق -

 . 122موجع سابق ص ، لعاملي آليات منظم  التجارة او  عبد املطلب عبد احلميد : اجلات 2
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عدم و  لواليات املتحدة األمويكي على رأسها او  التجاري  للدول الغوبي و  حتت التبعي  االقتصادي و  االقتصادي
متين  توتكز على الصناعات الثقيل  اليت ختوجها من التبعي  و  متكينها) الدول النامي ( من بناء اقتصاديات قوي 

بل إن هذه الدول النافذة تسعى من وراء املنظم  إى اإلبقاء على الدول النامي  أسواقا ، االقتصادي  للدول املتقدم 
 االستهالكي  اليت تنتجها هذه الدول . مفتوة  للسلع

 المنظمة العالمية للتجارة :و  الجوهرية بين الغات الفروق:  لثاثا
يتطلب كشف النقاب على  األموإذا كان إجياد املنظم  العاملي  للتجارة لتحل حمل اتفاقي  الغات فإن هذا 

واضح  بينهما و  هو أن هناك فووقا جوهوي اتفاقي  اجلات ةيث ظو  االختالف بني هذه املنظم و  جوانب العالق 
 ميكن توضيحها يف النقاط التالي  : 

أمشل مما كانت تقوم به اجلات فقد و  تتوى منظم  التجارة العاملي  إدارة النظام االقتصادي العاملي بطويق  أعم -1
امللكي  الفكوي   ةقوقو  مت إدخال مواضيع جديدة ضمن إرطار منظم  التجارة العاملي  مثل جتارة اخلدمات

 ؛يئ  املؤثوة يف التجارة الدولي جوانب البو  واالستثمار
إن اجلات ليست منظم  باملعىن الكامل للمنظمات الدولي  بل هي جمود اتفاقي  أو معاهدة دولي  ومن مث ليس  -2

 القانوين الشامل وهلا مقو وال مبىن مستقل أما منظم  التجارة العاملي  فهي منظم  عاملي  باملعىن، هلا سكوتاري  دائم 
مليون دوالر لتصبح على قدم املساواة بني  122موظفا مبيزاني  تقارب  452يعمل هبا ما يزيد عن و  فجبني

 ؛مليالبنك العاو  صندوق النقد الدويل
املي  مل تكن اتفاقي  اجلات حتتاج ملصادق  اجملالس التشويعي  للدول األعضاء يف ةني أن اتفاقي  املنظم  الع -3

 ؛1للتجارة تنص على وجوب ذلك مما يعطي هذه األخرية أساسا قانونيا قويا
 ؛ات جبميع بنودهاإن شوط االنضمام إى منظم  التجارة العاملي  موهون باملوافق  على اتفاقي  اجل -4
ف املنظم  مواجع  السياس  التجاري  على خالو  فعال لفض املنازعاتو  ختلو اتفاقي  اجلات من نظام متكامل -5

العاملي  للتجارة اليت كان من أساس بنائها اإلداري وجود مثل هذا النظام الذي يتواكب مع متطلبات التجارة 
بصورة أسوع عما كان عليه يف اتفاقي  اجلات كما و  العاملي  يف العصو الواهن فهو جهاز دائم يعمل بشكل تلقائي

 ؛عات التجاري  بني الدول األعضاءسوي  املناز توفو املنظم  سبل التنفيذ الفوري لقوار جهاز ت
موقع  بني و  موتبط  باالتفاقيات الثنائي  ذات األجل القصريو  التزامات الدول يف اتفاقي  اجلات مشوورط  -1

 ؛ملزم  لألعضاءو  هنائي و  بينما التزامات منظم  التجارة العاملي  هي دائم ، األرطواف املتعاقدة

                                                           
 . 12ص ، موجع سابق، الجزائر ومنظمة التجارة العالميةسليم سعداوي :  1
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 عالمية للتجارة : : وظائف المنظمة ال رابعا
 منظم  التجارة العاملي  جاءت هذه املنظم  للقيام بالوظائف التالي  :  إنشاء تفاقاةسب الفقوة الثاني  من 

أي اتفاقات جديدة قد جيوي عليها و  مواقب  تطبيق االتفاقات التجاري  اليت نتجت عن جول  األورغواي -1
 ؛التنظيمي  لتحقيق ذلكو  التفاوض الةقا من خالل توفري األرطو القانوني 

توفري منتدى لتنظيم املفاوضات املستقبلي  بني الدول األعضاء يف املنظم  ةول موضوعات قواعد السلوك  -2
 ؛التفاق عليها يف جول  األورغوايالتجاري الدويل اليت مت ا

 ؛فاقات التجاري  الدولي ةل املنازعات اليت قد تنشأ بني الدول األعضاء ةول تنفيذ االت -3
السهو على تأمني و  قيام باملواجعات الدوري  للسياسات التجاري  يف الدول األعضاء وفق اآللي  املتفق عليهاال -4

 ؛ن يف العالقات التجاري  الدولي سيادة القانو و  افي فالش
البنك الدويل للتوصل إى أعلى درج  و  بني كل من صندوق النقد الدويلو  حماور للتعاون بينهاو  وضع أسس -5

 . 1الرتابط يف جمال رسم السياسات االقتصادي  العاملي و  التناسق من درجات

 آليات عملها : و  : الهيكل التنظيمي للمنظمة خامسا
 : تالي تنص الفقوة الوابع  من اتفاق انشاء منظم  التجارة العاملي  على أن اهليكل التنظيمي للمنظم  يضم األجهزة ال

 األجهزة العامة : -0
، عد املؤمتو الوزاري أعلى هيئ  يف منظم  التجارة العاملي  يتكون من ممثلي كل األعضاءيالمؤتمر الوزاري :  -أ 

القوارات و  اختاذ اإلجواءاتو  ،2ويضطلع بتنفيذ وظائف املنظم ، ويعقد املؤمتو اجتماعا موة على األقل كل عامني
 ؛3املتعددة األرطواف الالزم  لتسيري مجيع االتفاقيات الدولي 

ويعقد ، يضم ممثلي مجيع الدول ويأيت يف املوتب  الثاني  بعد املؤمتو الوزاري من ةيث األمهي و المجلس العام: -ب 
 البضائعو  يقوم هذا اجمللس بإنشاء أجهزة مساعدة مثل: جملس التجارةو  ،اجتماعاته كلما دعت احلاج  لذلك

 ؛ملمثلي الدول األعضاء دون استثناءالعضوي  فيها متاة  و  جتتمع هذه اجملالس عند احلاج و  جملس جتارة اخلدماتو 
شووط و  املنظم  يقوم املديو العام للمنظم  بتعيني موظفيها وحتديد واجباهتم هي هيئ  داخلاألمانة العامة :  -ج 

يوأسها مديوا و  موظفا 552تضم األمان  للمنظم  ةوايل و  وفقا لألنظم  اليت يعتمدها اجمللس الوزاريو  خدمتهم
مهامها األساسي  هي تقدمي املساعدة الفني  ،  يوجد هلا مكاتب فوعي  يف اخلارجالو  عاما مقوها يف جنيف

                                                           
  يف ضوء حبوث أوراق عمل املؤمتو العويب الثالث ةول التوجهات املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي الدول العربية وتحديات المنظمة العالمية للتجارة،إمساعيل عبد اجمليد احمليشي :  1

 . 231ص ، 2228مارس ، سوريا –التحديات أمام الدول العوبي  ( املنعقد يف دمشق و  مفاوضات بونامج عمل الدوة  ) الفوص
 . 413ص ، موجع سابق، منظمة التجارة العالمية دليل لإلطار العام للتجارة الدوليةهبا جرياث الل داس :  2
  . 142ص ، ةشاوي حممد  : موجع سابق 3
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 حتليل التجارة الدولي و  كذلك تقدمي املساعدة الفني  للبلدان النامي و  ت الوزاري ااملؤمتو و  اللجان املختلف و  للمجالس
 ؛1وسائل اإلعالمو  شوح شؤون منظم  التجارة العاملي  إى اجلمهورو 
، يباشو عمله من خالل اجمللس العامةيث ، يعد أةد األجهزة الوئيسي  للمنظم وية المنازعات: جهاز تس -د 

كما يتوى هذا اجلهاز فض ،  ةقوق امللكي  الفكوي و  اخلدماتو  وتشمل واليته كاف  جماالت التجارة يف السلع
ر هذا اجلهاز أةكاما ملزم  يصدو  ،ذلك رطبقا لنصوص اتفاقي  مواكشو  املنازعات التجاري  بني الدول األعضاء

حيق ألي رطوف استئناف قوار احملكمني إذا كان هناك ما يستوجب و  لألرطواف املتنازع  من خالل هيئ  حمكمني
 ؛ذلك

املمارسات من و  شامل للعالق  بني السياساتو  خيتص بتقييم عام التجارية:جهاز مراجعة السياسات  -ه 
السلبي  لسويان قواعد النظام التجاري و  تعوف على اآلثار اإلجيابي النظام التجاري الدويل من ناةي  للو  ،ناةي 
 يضطلع مبسؤولي  هذا اجلهاز اجمللس العام يف املنظم  الذي جيتمع يف أي وقت مناسب ملباشوة هذه املهامو  الدويل

 .2يعتمد جهاز السياسات التجاري  يف عمله على مبدأ الشفافي و 
ةقوق امللكي  الفكوي  واللجان و  اخلدماتو  املختلف  يف جمال السلع تضم كل اجملالسو الخاصة:األجهزة  -7

 املختلف  :
جملس السلع خيتص باإلشواف ، متارس اختصاصاهتا ةسب اجملال الذي يتبعهاو المجالس المخصصة: -أ 

على سري االتفاقي  ي جمال اخلدمات  باإلشوافكذلك جملس اخلدمات خيتص و  على سري االتفاقي  يف السلع
 .3على سري االتفاقي  يف جمال ةقوق امللكي  الفكوي  باإلشوافامللكي  الفكوي  خيتص  وجملس

التنمي  تستعوض دوريا االةكام املؤقت  و  ختتص كل جلن  ببحث األمور املوكول  إليها فلجن  التجارة اللجان: -ب 
كذلك جلن  و    هبذا اجلانبجلن  ميزان املدفوعات تبحث األمور اخلاصو  ،الواردة يف االتفاقي  متعددة األرطواف

 املوايل األجهزة املكون  ملنظم  التجارة العاملي  : لميثل الشكو  .4املوازن  تبحث األمور اخلاص  هبذا اجملال

                                                           
أوراق عمل املؤمتو العويب و  حبوث، المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية اإلداريةمد خالد املهايين : حم 1

 . 1ص ، 2228مارس ، الثالث ةول التوجهات املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  يف ضوء مفاوضات الدوة  . دمشق
 . 111ص ، موجع سابق، الجات وآليات منظمة التجارة العالميةعبد املطلب عبد احلميد :   2
 . 283ص ، سوزي عديل ناشد : موجع سابق، جمدي حممود شهاب  3
 . 322ص ، جمدي حممود شهاب : موجع سابق، عادل أمحد ةشيش  4
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 إجراءات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية : و  : شروطسادسا
دراس  آثار و  غري احلكومي  بتقييمو  اهتمت األوساط احلكومي  1115ام منظم  التجارة العاملي  عام منذ قي

واءات االنضمام إى هذه إجو  مشلت ذلك الدراس  أيضا حبث شووطو  االنضمام إى منظم  التجارة العاملي 
 املنظم .

النضمام إى منظم  التجارة العاملي  و ميكن إجياز شووط ا شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية-0
 يف النقاط الوئيسي  التالي :

اجلوانب و  اخلدماتو  هي اليت حتكم التجارة يف السلعو  قبول اتفاقات جول  األوروغواي كحزم  واةدة -
  ؛تفاقات التجاري  متعددة األرطوافغريها من االو  التجاري  حلقوق امللكي  الفكوي 

 جمال التجارة يف السلع ) التثبيت اجلموكي( على أن تكون نسب التثبيت مقبول  من تقدمي التزامات حمددة يف -
 ؛ألرطواف األخوى األعضاء باملنظم باقي ا

القطاعات الفوعي  و  اليت تقضي بفتح قطاعات اخلدماتو  ،االتفاق على االلتزامات احملددة يف جمال اخلدمات-
 ؛1مبا يوضي األرطواف األخوى األعضاء باملنظم املعامل  الورطني  و  بشووط النفاذ إى األسواق

جيب على الدول  الواغب  يف االنضمام وضع أهداف اقتصادي  تتماشى مع أهداف املنظم  مثل سياسات  -
 ؛اخلوصص و  التحويو

دول يف ةال  ، دول أقل منوا، دول نامي  –جيب على الدول  الواغب  يف االنضمام قبول التصنيف الدويل للدول  -
دول مستوردة للطعام ألن هذا التصنيف يرتتب عليه معامالت تفضيلي  هلذه الدول من و  ،االقتصاد احلو إىتقال ان

 .2قبل املنظم  العاملي  للتجارة

 اإلجراءات العملية لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية :-7
م املنظم  تشري فيه إى رغبتها يف تقدمي رطلب من الدول  الواغب  يف االنضمام إى مديو عا الخطوة األولى: -

 ؛على مجيع الدول األعضاء باملنظم مث يوزع هذا املطلب  12االنضمام رطبقا للمادة 
ويق عمل لفحص رطلب االنضمام فينشئ و  يقوم اجمللس العام للمنظم  بالنظو يف الطلب الخطوة الثانية: -

 ؛12مدى مطابق  الطلب للمادة و  للمنظم  رطبقا للشووط املوجعي 

                                                           
، حبوث وأوراق عمل املؤمتو العويب الثالث ةول التوجهات املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  ي (المفاوضات  –اإلجراءات  االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية )حمسن هالل :  1

 . 331، املنظم  العوبي  للتنمي  اإلداري ، ص 2228ضوء مفاوضات الدوة  ) الفوص والتحديات أمام الدول العوبي ( املنعقد يف دمشق، مارس 
 . 221، موجع سابق، ص النظرية والسياسات –االقتصاد الدولي عبد القادر : السيد متويل   2
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تقوم سكوتاري  املنظم  بإخطار الدول  الواغب  يف االنضمام بضوورة إعداد دراس  عن األوضاع  الخطوة الثالثة: -
قوانني االستثمار مث رفع ، حمدداهتا مثل : التعويف  اجلموكي و  وجه  نظوها ةول ةوي  التجارة الدولي و  االقتصادي  هلا

 ؛ذه الدراس  إى فويق عمل املنظم ه
 الدول  الواغب  يف االنضمام ةول: و  التفاوض بني فويق عمل املنظم  الرابعة: الخطوة -
 ؛جارة العاملي  املتعددة األرطوافباتفاقيات منظم  الت االلتزام-1
، دعم القطاع الزراعي، اجلموكي  )التعويف باتفاقيات منظم  التجارة العاملي  ةول جتارة البضائع  االلتزام-2

  ؛ادرات ... إخل(اإلعانات املقدم  للص
 اخلدمات.باتفاقيات منظم  التجارة العاملي  ةول جتارة  االلتزام-3
الذي و  ،إعداد تقويو فويق عمل منظم  التجارة العاملي  الذي يشمل على نتائج املفاوضات الخطوة الخامسة: -

 إدارة منظم  فع التقويو إىيتم ر و  جيب أن يشتمل على املوافق  على االتفاقيات املذكورة آنفا يف اخلطوة الوابع 
 ؛التجارة العاملي 

 التصويت على قوار االنضمام على ضوء تقويو املوافق  من قبل االجتماع الوزاري للمنظم  الخطوة السادسة: -
 ؛عضوا يف منظم  التجارة العاملي تصبح و  تعترب الدول  عضوا إذا ةصلت على ثلثي األصوات داخل املنظم و 
د ثالثني يوما من قبول الدول  عضوا يف منظم  التجارة العاملي  يبدأ تنفيذ االتفاقيات على بع الخطوة السابعة: -

 .1الدول 
القيام بكل اإلجواءات السالف  الذكو إال أن املفاوضات لالنضمام تعترب و  و بالوغم من توفري كل الشووط

لوئيسي يف التوازن بني ما تقدمه الدول  حتتاج إى خربات فني  على مستوى عال ةىت ميكن أن حتقق هدفها او  شاق 
 .مزايا مقابل هذا االنضمامو  من التزامات مع ما حتصل عليه من ةقوق

 : االنسحاب من منظمة التجارة العالمية: سابعا
من كاف  االتفاقيات و  من االتفاقي  أنه حيق ألي عضو يف املنظم  أن ينسحب منها 15ةددت املادة 

االنسحاب ساري املفعول بعد انقضاء ست  أشهو من التاريخ الذي يتلقى فيه املديو العام يصبح هذا و  التابع  هلا
قد قامت املنظم  بتحديد املهل  الالزم  لسويان االنسحاب إلتاة  الفوص  و  للمنظم  إخطارا كتابيا باالنسحاب

اليت و  الطوف املنسحباحلفاظ على مصاحلهم لدى  فأمام األعضاء اآلخوين للتشاور مع العضو املنسحب هبد
م  إى منظم  التجارة العاملي  بطلب ظتاريخ اليوم مل تتقدم أي دول  منةىت و  من هناو  ،قد تتأثو مبوجب انسحابه

                                                           
 . 232السيد متويل عبد القادر : موجع سابق، ص   1
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االستفادة من الفوص املتاة  من االنضمام إى منظم  التجارة و  هذا يدل على الفائدةو  ،االنسحاب من عضويتها
 .1العاملي 

االنسحاب من املنظم  يؤدي تلقائيا إى اسقاط ةق العضو املنسحب يف كاف   و ال بد من اإلشارة أن
يصبح أيضا يف ةل من  و  املعامالت التفضيلي  املمنوة  له مبوجب التزامات الدول األعضاء األخوىو  االمتيازات

 .2كاف  االلتزامات اليت تفوضها عليه اتفاقيات املنظم 

 ة : آليات منظمة التجارة العالمي ثامنا
تستند منظم  التجارة العاملي  يف تنفيذ اتفاقياهتا املنبثق  عن جول  األوروغواي على جمموع  من اآلليات 

 حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها.و  اهلام  اليت متكن املنظم  من تثبيت دعائم النظام التجاري العاملي
 : رتكز هذه اآلليات أساسا فيما يليو ت

 ات داخل منظمة التجارة العالمية :آلية صنع القرار  -0
البنك الدويل يف عملي  صنع القوارات والتصويت و  ختتلف املنظم  العاملي  للتجارة عن صندوق النقد الدويل

عليها ةيث أن القوة التصويتي  يف هاتني املنظمتني تتحدد وفقا للمسامه  املالي  للدول  يف الصندوق أو البنك 
بينما ي منظم  التجارة العاملي  تتمتع   %22  للواليات املتحدة األمويكي  إى ما يقوب ةيث تصل القوة التصويتي

كل دول  بصوت واةد فقط دون وجود ةق االعرتاض ألي دول  بغض النظو عن املسامهات املالي  للدول  يف 
ضمان استقوار و  ما من العدال هو ما حيقق قدرا مالئو  ميزاني  املنظم  أو ةجم جتارهتا اخلارجي  يف التجارة العاملي 

 .3األعضاء يف املنظم و  مصاحل الدول خاص  النامي 

أما ي ةال  عدم احلصول على ، و تتم صياغ  القوارات يف منظم  التجارة العاملي  عن رطويق إمجاع اآلراء
تصويتي  الختاذ هناك أربع  أساليب و  فيتم اللجوء إى التصويت على القوارات باعتباره العوف السائد اإلمجاع

 القوارات داخل منظم  التجارة العاملي  على النحو التايل : 

نصت املادة التاسع  من االتفاقي  على أن املنظم  تستمو يف اختاذ القوارات بتوافق اآلراء ةسب  توافق اآلراء : -أ
آلراء يتخذ القوار يف املسأل  إذا تعذر الوصول إى قوار بتوافق او  1142املمارس  املتبع  مبقتضى اتفاقي  اجلات 

يسمى توافق اآلراء أيضا بالرتاضي أو" القبول السليب" من وجه  و  ،4املعووض  بالتصويت ما مل يود خالف ذلك
هو يعين أن عدم إبداء أي من األرطواف العرتاضه رمسيا على القوار املطووح للبت هو مبثاب  املوافق  من و  نظو أخوى

                                                           
 . 232ص ، إمساعيل عبد اجمليد احمليشي : موجع سابق  1
 . 115ص ، عبد املطلب عبد احلميد : موجع سابق  2
 . 218ص ، عبد املطلب عبد احلميد : موجع سابق  3
 . 32ص ، 2222، القاهوة، جمموع  النيل العوبي ، الطبع  األوى، الجات والعالم الثالثعارطف السيد :    4
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هذا يعين أن القوار الذي يصدره جهاز فض و  يعترب موافق  على القوارات اليت يتم اختاذهامنظور أن التزام الصمت 
لكل عضو يف اجتماعات اجمللس و  ،املنازعات سيكون نافذا ما مل يتم االتفاق بني مجيع األعضاء على رفضه

ي  أصوات األعضاء احلاضوين اجمللس العام بأغلبو  تتخذ قوارات اجمللس الوزاريو  اجمللس العام صوت واةد.و  الوزاري
 . يف اتفاق التجارة متعددة األرطوافما مل يود خالف ذلك يف هذه االتفاقي  أو 

يستخدم أسلوب األغلبي  عند البت يف كاف  القوارات اليت يتخذها املؤمتو الوزاري و  أسلوب األغلبية : -ب
 واجمللس العام إال يف احلاالت اليت ينص فيها على خالف ذلك .

يعترب هذا األسلوب تطويوا للنموذج التصوييت التقليدي يف خمتلف املنظمات الدولي   أغلبية الثالثة أرباع : -ج
والذي يكتفي بأغلبي  الثلثني للبت يف القوارات ةيث أن هذه الصيغ  اجلديدة بأغلبي  ثالث  أرباع األصوات 

ةسن و  حلفاظ على استقوار أةكام االتفاقياتتستدعي موافق  عدد أكرب من األعضاء لتمويو القوارات هبدف ا
 سري أعمال املنظم  .

يقتصو هذا األسلوب من التصويت يف إرطار املنظم  على رطلبات تعديل أةكام  أسلوب أغلبية الثلثين: -د
االتفاقيات اخلاضع  إلشواف املنظم  باستثناء جمموع  حمددة من األةكام مث النص على عدم جواز تعديلها إال 

يسمى " القبول اإلجيايب " معىن ذلك أن تعلن كاف  الدول األعضاء عن موافقتها و  فق  كاف  الدول األعضاءمبوا
 على التعديل .

 ثانيا : آلية فض المنازعات التجارية : 
تعترب آلي  فض املنازعات التجاري  ملنظم  التجارة العاملي  بفعالي  أكرب مما كانت عليه املسأل  يف ظل 

على تنفيذ هذه األةكام إضاف  إى كوهنا غري  اإلشوافنظوا لغياب هيئ  قضائي  خيول إليها ، اجلاتسكوتاري  
 الكايف.ملزم  لألعضاء بالقدر 

االمتثال لقواعد و  و يتم تسوي  املنازعات التجاري  مبطالب  الدول  اليت أخلت بالتزامها بتعديل إجواءاهتا
 ء جملس لتسوي  النزاعات عند ةدوث خالف بني أي عضوين يف املنظم قد يتم إنشاو  ،منظم  التجارة العاملي 

 :  1تتم تسوي  النزاع كما يليو 

على أي عضو االستجاب  خالل عشوة أيام و  ،إجواء تشاور بني الدولتني للتوصل إى ةل عملي للخالف-1
تقوم الدول  اليت و  شاور.الت إجواءيوما من رطلب  32يبدأ التشاور خالل مدة أقصاها و  ،لطلب إجواء التشاور

                                                           
 .  228ص ، السيد عبد القادر متويل : موجع سابق  1
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نسخ  من الطلب إى جملس تسوي  النزاعات املشكل من قبل منظم  التجارة العاملي  مع  بإرسالرطلبت التشاور 
 ؛ح األسباب املوجب  لطلب التشاورتوضي

ل  تشكيل جلن  لتسوي  اخلالفات من اخلرباء املختصني من قبل جملس معاجل  اخلالفات للنظو يف اخلالف يف ةا-2
عدم استجاب  الدول  املعني  لطلب إجواء التشاور خالل عشوة أيام أو إذا فشلت عملي  التشاور يف التوصل إى 

 ؛ةل يوضي الطوفني خالل ستني يوما
تقييمها و  تقوم باالستماع إى ةجج الطوفني املتخاصمنيو  حتدد هلذه اللجن  موجعي  معين  للنظو يف اخلالف-3

 الف على أساس مبادئ منظم  التجارة العاملي .وفق توصي  مبعاجل  اخل
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 مراحل عملية تسوية النزاع التجاري: ( 13-10)الشكل رقم 
 

 يوما  21 التشاور
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 
 
 

 عام  1بتبين التقويو دون استئناف =  DSBالوقت اإلمجايل لتقوم 
 أشهو 3و عام 1و مع االستئناف = بتبين التقوي DSBالوقت اإلمجايل لتقوم 

 
 تنفيذ التوصيات                                                                                     عدم التنفيذ

 
 عقوبة                                                                                                  

نقله إى العوبي  : عبد اإلله ، العبيكان للنشو، الطبع  األوى، الوجيز في منظمة التجارة العالميةأمويتاتا ليكار :  :المصدر
 . 122ص ، اململك  العوبي  السعودي  2228، املالح

 

 تعيين أعضاء اللجنة ، تحديد عناصر القضية، تشكيل اللجنة 
 

 تقرير اللجنة النهائي إلى الفرقاء ، مراجعة مؤقتة، دراسة اللجنة
 شهور 2

  DSBتقرير اللجنة النهائي إلى هيئة تسوية النزاعات 
 أسابيع 3

 تقرير االستئناف 
 يوما 21 – 21

  التقرير DSBتبني 
 يوما 21

 ها محكمر شهرا إن قر  05رة معقولة من الوقت فت
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 راجعة السياسات التجارية :مثالثا: آلية 
 جهاز مراجعة السياسات التجارية : -0

الذي تفتقو و  التجاري  أةد أهم األجهزة املستحدث  يف منظم  التجارة العاملي يعد جهاز مواجع  السياس  
ففي ظل هذه األخرية كانت اجتماعات األرطواف املتعاقدة متثل نوعا من االستعواض العام للسياس  ، إليه اجلات

مبوجب املادة  غري أن هذه االجتماعات مل يكن هلا إرطار تنظيمي حمدد حيكمها أو، التجاري  للدول األعضاء
مهام مواجع  السياس  التجاري  للمجلس العام باملنظم  ةيث نصت هذه املادة  إسنادالوابع  من اتفاق مواكش مت 

على ما يلي " ينعقد اجمللس العام ةسبما يكون ذلك مناسبا لالضطالع مبسؤوليات جهاز مواجع  السياس  
تشجع هذه اآللي  على املزيد من الشفافي  فيما يتعلق و  ،تجاري التجاري  املشار إليها يف آلي  مواجع  السياس  ال

فعلى الدول األعضاء االعرتاف باألمهي  الواسخ  للشفافي  احمللي  يف اختاذ ، بإعداد السياس  التجاري  الورطني 
أو للنظام  القوارات احلكومي  يف األمور املتعلق  بالسياسات التجاري  سواء بالنسب  القتصاديات الدول األعضاء

تعزيزها على و  بل على الدول األعضاء االلتزام، ال يقف األمو على جمود االعرتافو  ،التجاري متعدد األرطواف
 أساس رطوعي .

 إجراءات المراجعة :  -2

يقوم بوضع خط  لسري و  بعد إنشاء جهاز مواجع  السياس  التجاري  يعني هذا اجلهاز لنفسه رئيسا
حييط هبا علما ةيث يقدم  و  له أن يناقش تقاريو األعضاء عن املستجداتو  ،ي  للدولاستعواضات السياس  التجار 

يتضمن التقويو الكامل وصف السياسات التجاري  اليت تشملها االتفاقات و  كل عضو تقاريو منتظم  إى اجلهاز
 يبين اجلهاز عمله على الوثائق التالي :و  التجاري  متعددة األرطواف

 ؛وف الدول  العضوكامل يقدم من رطتقويو   -
تلتمس و  ،تلك اليت يقدمها العضو املعينو  تقويو تعده األمان  على مسؤوليتها بناء على املعلومات املتاة  هلا -

إضاف  إى حمضو ، تقويو األمان و  ينشو تقويو الدول  العضوو  ،األمان  توضيحات من الدول  بشأن سياساهتا التجاري 
العلم مبا جاء و  توسل هذه الوثائق إى املؤمتو الوزاري لإلةارط و  ،جواءات املتابع اجتماع اجلهاز فورا بعد انتهاء إ

فيها مث يقوم جهاز استعواض السياس  التجاري  أيضا بإعداد عوض شامل لتطورات البيئ  التجاري  الدولي  اليت هلا 
ملديو العام يدرج به األنشط  يكون العوض مصحوبا بتقويو فوري من او  ،تأثري على نظام التجارة متعدد األرطواف

 يربز مسائل السياسات املهم  اليت تؤثو على النظام التجاري . و  الوئيسي  للمنظم 
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 هتدف هذه املواجع  إى : التجارية:أهداف مراجعة السياسات - 3

 معوف  مدى استجاب  الدول إى الضوابط الواردة يف االتفاقيات متعددة األرطواف. -

يشكل جهاز مواقب  و  الوضوح للسياسات التجاري  اليت تشوعها الدول األعضاءو  ن االستيعابخلق املزيد م -
 التجاري .ملواجع  السياسات التجاري  ةيث تقوم الدول األعضاء بإبالغه عن التغريات اليت رطوأت على سياساهتا 
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 ة :المبحث الرابع : المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمي

هذا للنظو يف املستجدات التجاري  و  ينعقد املؤمتو الوزاري ملنظم  التجارة العاملي  موة كل سنتني على األقل
كذلك إعادة التفاوض و  متابع  سري االتفاقيات املنبثق  عن جول  األوروغواي من جه  أخوىو  ،العاملي  من جه 

سنحاول من خالل و  لنظو فيها خالل اجلوالت السابق ةول بعض األمور املهم  اليت سبق االتفاق على تأجيل ا
 ما جاء فيها من مواضيع: و  هذا املبحث استعواض كل املؤمتوات الوزاري  ملنظم  التجارة العاملي 

  7110المؤتمرات الوزارية ما قبل الدوحة  األول:المطلب 
املؤمتو و  1111ي مؤمتو سنغافورة ديسمرب هو  عقد يف هذا اجملال ثالث مؤمتوات وزاري  قبل مؤمتو الدوة  التنمي  

 . 1111ليأيت بعده مؤمتو سياتل بالواليات املتحدة األمويكي  يف كانون األول  1118الثاين يف جنيف مايو 

 0222: المؤتمر الوزاري األول لمنظمة التجارة العالمية بسنغافورة  أوال
شارك  1111يف سنغافورة ديسمرب WTOلعاملي  انعقد املؤمتو الوزاري األول بعد نشوء منظم  التجارة ا

كان أول مؤمتو منذ و  دول  عضو يف املنظم  122الزراع  ألكثو من و  املالي و  اخلارجي و  يف هذه املؤمتو وزراء التجارة
جلسات عمل ثنائي  ومجاعي  و  مشل هذا املؤمتو اجتماعات قانوني ، 1115دخول املنظم  ةيز التنفيذ ي ينايو 

األعضاء ناقش املؤمتو من خالهلا مسائل متعلق  جبدول أعمال املنظم  خالل السنتني األوليتني من  بني الدول
 .1تنفيذ اتفاقيات جول  األورغوايو  نشاط

 قضايا مؤتمر سنغافورة :و  موضوعات  -0
 : ن حتليلها على النحو التايلالقضايا اليت ميكو  ناقش هذا املؤمتو العديد من املوضوعات

البيئ  من القضايا اليت رطوةت من جانب الدول املتقدم  و  : يعترب موضوع العالق  بني التجارة البيئةو  التجارة-
للمناقش  ةيث كل اهلدف من ذلك هو التوصل إى اتفاقي  متعددة األرطواف تعمل على تنظيم العالق  بني 

م هبا من مجيع األرطواف املتعامل  يف اشرتارطات بيئي  معين  جيب االلتزاو  البيئ  من خالل وضع معايريو  التجارة
 ؛2التجارةو  هذا نظوا للعالق  الورطيدة بني البيئ و  دوليا لالجتارجيب تطبيقها على السلع القابل  و  التجارة

                                                           
ؤمتو العويب الثالث ةول التوجهات املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  أوراق عمل املو  حبوث، توجهات المؤتمرات الوزارية بمنظمة التجارة العالمية:  املنظم  العوبي  للتنمي  اإلداري   1

 . 42ص ، 2228، دمشق، ، يف ضوء مفاوضات الدوة 
 . 345عبد املطلب عبد احلميد : موجع سابق، ص    2
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يف بعض األةيان لتيقنها من أن هذه املعايري و  معارضته لتخوفها علىوهذا ما استماتت الدول النامي   
لتدابري احلمائي  الذكي  اليت حتتمي هبا الدول املتقدم  ملنع منتجات الدول النامي  ستكون صيح  جديدة يف جمال ا

 ؛1ذلك إميانا منها بأن الدول النامي  ليس بإمكاهنا االلتزام باملعايري البيئي  اجلديدةو  من النفاذ إى أسواقها

رطوةها و  االستثمارو  الق  بني التجارة: مت خالل هذا املؤمتو أيضا مناقش  العاالستثمارو  العالقة بين التجارة -
واملالةظ  للتفاوض هبدف التوصل إى إرطار دويل متعدد األرطواف ةول القواعد املنظم  لالستثمار األجنيب املباشو

يف هذا اجملال هو أن معظم الدول النامي  تعارض التوصل إى اتفاقي  متعددة األرطواف لالستثمار املباشو من 
قي  يف إرطار منظم  التجارة العاملي  تنظم اجلوانب التجاري  ذات العالق  باالستثمار مع اإلشارة منطلق أن هناك اتفا

بالتايل ليس هناك ما يدعو إى رطوح موضوع االستثمار املباشو و  2222إى أن هذه االتفاقي  قد مت مواجعتها عام 
 ؛اتفاقي  التجارة متعددة األرطواف يف

امي  أن التوصل إى اتفاق دويل بشأن االستثمارات األجنبي  ميكن و من جانب آخو توى الدول الن
رسم سياستها االستثماري  بالصورة و  استخدامه كأداة للحد من قدرات الدول النامي  يف وضع سياستها االقتصادي 

مام أن هناك اعتبارات االستثمار املمكن فتحها أو  اليت تناسب الدول النامي  مع ظووف التنمي  فيها خاص 
 ؛2هذه مسأل  هتم العديد من الدول النامي و  االستثمار األجنيب

                                                           
 . 252، ص 2221دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائو،  أرطووة  ،دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة ) مدخل بيئي (كمال ديب :   1
 . 111، ص 2214الطبع  األوى مؤسس  رطيب  للنشو والتوزيع، القاهوة، ،  : االتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةعمو مصطفي حممد  2
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معايري العمل هو اقرتاح تقدمت به الواليات و  العالق  بني التجارة معايير العمل الدولية :و  التجارة -
ضد و  نامي من منظور حماول  منع عمال  األرطفال اليت تعتربها أهنا تعطى ميزة تنافسي  للدول ال األمويكي املتحدة 

ةقوق العمال  رغم األمهي  الشديدة هلذه العمال  للدول النامي  ةيث تتعلق بظووف تطورها االقتصادي لكن 
 على رأسها مصو رفضت وبشكل قارطع مناقش  هذا املوضوع من خالل منظم  التجارة العاملي و  الدول النامي 

الواليات املتحدة األمويكي  ميكن أن تستخدم هذه  على رأسهاو  ذلك ألهنا على قناع  تام  أن الدول املتقدم و 
ألسواقها الذي يفسو  تتهمها باإلغواق االجتماعيو  املعايري كأداة محائي  لفوض قيود على صادرات الدول النامي 

 بغمو أسواق العامل املتقدم بسلع دول نامي  صاعدة حتققت هلا امليزة التنافسي  بسبب اخنفاض تكاليف العمال  فيها
سوء و  ،رطول ساعات العمل إضاف  إى انعدام احلماي  االجتماعي  للعمالو  نتيج  تشغيلها لألرطفال واملساجني

األمن يف أماكن العمل . فهذه املسأل  تعترب ضد مصاحل الدول النامي  و  انعدام معايري الصح و  ظووف العمل
  العمل الدولي  هي املنظم  املتخصص  يف لذلك فقد نص إعالن مؤمتو سنغافورة على اعتبار أن منظم، مباشوة
 ؛وضوعات املتعلق  مبعايري العملحبث املو  مناقش 

تتلخص يف السعي لوضع إرطار متعدد األرطواف لتنظيم قواعد سياسات و :سياسات المنافسةو  التجارة -
 ؛ةكوميا أو خاصا، شؤهاالشوكات متعددة اجلنسي  أيا كان منو  إزال  العوائق اليت حتد من ةوك  التجارةو  املنافس 

 تنظيم اإلجواءات احلكومي  يفهي تبحث و :الحكومية( )الصفقاتية في المشتريات الحكومية فالشفا -
 ؛العطاءات اخلاص  هبذه املشرتياتإخطار املنظم  عن و  رفع مستوى الشفافي  عنهاو  للمشرتيات

 املتصل  بتسهيل التجارة يف املواد اخلامس  والثامن  يتعلق هذا املوضوع بالقيام مبواجع  اجلوانبو :لتجارةتسهيل ا -
اإلجواءات ذات الصل  و  املصووفاتو  هي املتصل  على التوايل حبوي  الرتانزيتو  1114العاشوة من الغات و 

 ؛1اللوائح التجاري و  إدارة القواعدو  نشوو  االستريادو  بالتصديو

ات املتحدة االمويكي  رائدة يف هذا اجملال فقد انتهزت نظوا لكون الوالي المعلومات:التجارة في تكنولوجيا -2
من ةجم التجارة العاملي  يف  %85هي متثل و  دول  21صادقت عليه و  قامت بطوح االتفاق باملؤمتوو  الفوص 

أين يتم  2222إى  1112تكنولوجيا املعلومات على أن تدخل هذه االتفاقي  ةيز التنفيذ خالل الفرتة من 

                                                           
   :يدة اليت هتدف إى إغواق أسواق الدول املتقدم  بسلع منخفض  الثمن نتيج  الخنفاض أجور القوة العامل  ونتيج  لوجود هو أةد السياسات احلمائي  اجلد اإلغراق االجتماعي

عمل يف مجيع تطبيق معايري مماثل  للتفاوت يف تطبيق معايري العمل الذي من شأنه إكساب الدول ذات معايري العمل املنخفض  قدرة تنافسي  غري ةقيقي  وهو األمو الذي يستلزم 
وتكمن الدوافع احلقيقي  وراء إثارة قضي  اإلغواق االجتماعي كما عرب االقتصادي األمويكي داين رودريك يف املصاعب  .الدول سواء متقدم  أو نامي  ةىت تكون التجارة الدولي  عادل 

وإن كانت هذه املشكل  ليست بنفس احلدة بالنسب  للواليات  %11طال  ةادة بلغ متوسطها اليت تشهدها اسواق العمل يف الدول املتقدم  ، فاإلحتاد األورويب يعاين من مشكل  ب
مليون شخص منذ عام  32مليون نسم  ، بزيادة أكثو من  212إى بلوغ عدد العارطلني عن العمل على مستوى العامل حنو  2212املتحدة األمويكي   وتشري التقديوات يف عام 

 املتقدم  لذلك توى هذه األخرية أن اإلغواق االجتماعي ال يقل خطورة عن اإلغواق السلعي مبعناه املعووف. يف الدول %25، منها  2222
 . 42ص ، حممد خالد املهايين : موجع سابق  1



السياسات التجارية والنظام التجاري العالمي الجديد                      الفصل التمهيدي                         

 

67 

 2225 غاي  هناك من منحت له فرتة مساح إىو  2222لى هذه التجارة تدرجييا إى غاي  سن  إلغاء الوسوم ع
 ؛إللغاء كاف  الوسوم

التكنولوجيا احلديث  جيعلنا بعيدين كل البعد عن الدول النامي  لذلك فال متلك و  اقتصاد املعوف  واحلديث عن
ون به عليها من منتجات تكنولوجي  تساعدها على هذه األخرية سوى القبول بشووط األقوياء الكتساب ما جيود

 ؛اإلنتاجو  غري قادرة على االبتكارو  حتقيق تنميتها ما دامت بعيدة عن ةقول البحث

من خالل مؤمتوها الوزاري األول تكون قد عبدت و  لكن األهم يف هذا اجملال هو أن منظم  التجارة العاملي 
عمت بذلك أةد أهم ركائز التنمي  دالصديق  للبيئ  قد و  بالتايل النظيف و  الطويق أمام جتارة التكنولوجيا املتطورة

جتاه  الهي الوكيزة البيئي  اليت تعتربها الدول النامي  أةد السياسات احلمائي  اجلديدة اليت تقف ةائو  املستدام 
  صادراهتا.

 اإلعالنات الصادرة عن المؤتمر الوزاري األول : -7
 : 1يلي للدول املشارك  يف املؤمتو تضمن إعالن سنغافورة مايف ظل املواقف املختل  

ضوورة العمل على استكمال املفاوضات ةول بعض املسائل اليت مل يتم االنتهاء منها يف املفاوضات  -
 ؛اخلاص  بتحويو التجارة يف اخلدمات

تنمي  االقتصادي  الو  لتجارةالبيئ  يف حبث املسائل املتعلق  بالوبط بني حتويو او  استموار قيام جلن  التجارة  -
 ؛ومحاي  البيئ 

 ؛ا املوضوع ملنظم  العمل الدولي تفويض هذو  رفض استخدام معايري العمل كأداة محائي   -

املختلف  االلتزامات اليت قدمتها الدول و  إعطاء أولوي  للتنفيذ اجلاد التفاقيات منظم  التجارة العاملي   -
 ؛للمنظم  يف هذا اإلرطار

اإلجواءات اخلاص  بتوفري معامل  تفضيلي  للدول األقل منوا نظوا لتضورها من حتويو التجارة وضع عدد من  -
 ؛اخلاص  هبا نظوا لظووفها اخلاص عدم قدرهتا على الوفاء بكل االلتزامات و  بل، العاملي 

                                                           
.  352عبد املطلب عبد احلميد : موجع سابق، ص   1  



السياسات التجارية والنظام التجاري العالمي الجديد                      الفصل التمهيدي                         

 

68 

اليت و  إنشاء جمموعات عمل لدراس  عدد من املوضوعات اليت اقرتةت من جانب الدول املتقدم   -
يف إرطار منظم  نت بدء التفاوض ةوهلا هبدف الوصول إى اتفاقات متعددة األرطواف بشأهنا تضم

 .التجارة العاملي 

 (0222أيار  71-02: المؤتمر الوزاري الثاني بجنيف )  اثاني
دول  مت فيه جود النتائج األساسي  خلمسني عاما من نشاط ) الغات/  135شارك يف هذا املؤمتو حنو 

ما ميزه عن املؤمتو األول أنه مل يشهد أي نزاع بني األعضاء املشاركني لكن اجلديد هذه و  املي  للتجارة (املنظم  الع
 املوّة هو صدور إعالن وزاري منفصل ةول التجارة اإللكرتوني  العاملي  الذي أّكد على النمو املضطود هلذه التجارة

لتجارة يف السلع ذات الوسائط الوقمي  تنمو بشكل على قدرهتا على خلق فوص جتاري  خاص  إذا علمنا أن او 
مليون منصب عمل  2,3قد خلقت التجارة اإللكرتوني  و  ،( معدل منو التجارة العاملي 1,5نصف )و  سويع يبلغ موّة

مليار دوالر إى  11,52كما ارتفع ةجم هذه التجارة يف نفس الفرتة من ،  1111و 1118يف العامل بني سنيت 
 . 1 %122الر أي مبعدل مليار دو  32,5

 :2 الموضوعات التي ناقشها مؤتمر جنيف-0

ةيث مت االتفاق على وضع بونامج ، ألول موة مناقش  هذا املوضوع يف مؤمتو جنيفو  متالتجارة االلكترونية : -أ
مت االتفاق  كما،  الفني  للدول النامي و  عمل ةول التجارة االلكرتوني  يأخذ بعني االعتبار االةتياجات االقتصادي 

ذلك حلني انتهاء جلان منظم  التجارة العاملي  من دراس  و  على عدم فوض رسوم مجوكي  على الوسائل االلكرتوني 
 بونامج العمل اخلاص هبذا املوضوع .

الدراس  ةول املوضوعات اخلاص  بالتجارة و  الدول النامي  يف ضوورة االستموار يف التفاوض ويتلخص موقف
 تجارة اخلدمات مثال.االلكرتوني  ك

رطالبت الدول النامي  يف هذا املؤمتو بضوورة دراس  العالق  بني النظام التجاري والنظام  التمويل:و  التجارة-ب
 :ملوضوع خصوصا يف اجلوانب التالي إنشاء جمموع  يف إرطار املنظم  للمزيد من البحث يف هذا او  النقديو  املايل
 ؛الي  اخلارجي املو  واف من االختالالت النقدي محاي  النظام التجاري متعدد األرط -
 ؛ستموار عملي  التوسع يف التجارةإضفاء املزيد من املصداقي  على ا -
 ضمان استفادة الدول األعضاء من كاف  جهود التحويو يف هذا اإلرطار.و  تأكيد -

                                                           
اهليئ  املصوي  العام  ، التكنولوجياو  ، سلسل  العلومالمعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية في مصر" تكنولوجيا المعلومات والتنمية " الطريق إلى مجتمعصالح زين الدين :    1

 .45ص ، 2228، القاهوة، للكتاب
  . 111ص ، ةشماوي حممد : موجع سابق  2
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منظم  التجارة العاملي  أصوت الدول النامي  على ضوورة تشكيل جمموع  عمل يف إرطار المديونية : و  التجارة-ج 
لدراس  مدى قدرة النظام التجاري اجلديد على احلد أو التخفيف من مشكل  املديوني  لكن الدول املتقدم  

اعتربته خارج اختصاصات املنظم . أما فيما خيص نقل التكنولوجيا فقد رطالبت الدول و  عارضت هذا املسعى
 فيف آثار النظام التجاري اجلديد عليها.ختو  النامي  بتمكينها من التكنولوجيا احلديث 

 :  0222اإلعالنات الصادرة عن مؤتمر جنيف  -0
ةيث يؤكد هذا اإلعالن على أمهي  مسامه   دولتين:اإلعالن الوزاري الخاص بنظام التجارة بين أكثر من -أ

التوسع فيها وهتيئ  و  ةاالستقوار من خالل تشجيع حتويو التجار و  التوظيفو  عاما يف النمو 52هذا النظام خالل 
 املناخ املالئم للعالقات التجاري  الدولي  وفقا لألهداف املتضمن  يف ديباجات االتفاق العام ةول التعويفات

 ؛1اتفاق املنظم  العاملي  للتجارةو  التجارةو 
اللكرتوني  يؤكد هذا اإلعالن على منو التجارة ا العالمية:اإلعالن الوزاري الخاص بالتجارة االلكترونية -ب

كما يؤكد ،  التنمويو  املايلو  ةاج  الدول النامي  هلا على الصعيد االقتصاديو  فتحها آفاقا جديدة للتجارةو  العاملي 
مواصل  الدول األعضاء يف ممارستها و  اإلعالن على ضوورة قيام اجمللس العام بتقدمي تقويو ةول تقدم بونامج العمل

 .2االلكرتوني  اإلرسالأجهزة  احلالي  بعدم فوض رسوم مجوكي  على

 ( 0222ديسمبر 13نوفمبر/  31: المؤتمر الوزاري الثالث بسياتل ) ثالثا
التجارة يف سياتل بوالي  واشنطن و  انعقد املؤمتو الوزاري الثالث ملنظم  العاملي  للتجارة مبوكز املؤمتوات

باإلضاف    انعقدت فيها املؤمتوات السابق يف ظل ظووف جديدة ختتلف اختالفا جذريا عن الظووف اليت األمويكي 
إى ظهور بعض املمارسات التجاري  اجلديدة كالنمو الكبري للتجارة االلكرتوني  بأنواعها املختلف  اليت جتوي بني 

هناك شبه و  ،احلكوماتو  املستهلكني أو بني الشوكاتو  الزبائنو  األعمال أو بني الشوكاتو  أصحاب الشوكات
مخس  و  مليون دوالر يف أوروبا 222ةوايل  1112جم مشرتيات األفواد باإلنرتنت بلغ يف عام اتفاق على أن ة

يف و  مليار دوالر يف الواليات املتحدة 2,8إى  1118قفز يف عام و  األمويكي مليارات دوالر يف الواليات املتحدة 
ا بلغ ةجم التجارة االلكرتوني  كم،  مليار دوالر 13 1111تقديو مؤسس  بوسطن لألحباث أهنا بلغت يف العام 

 .3مليار دوالر 43ةوايل  1118مبا فيها تعامالت الشوكات عام 

                                                           
 . 232ص ، موجع سابق، االقتصاد الدولي النظرية والسياساتالسيد متويل عبد القادر :    1
 .42ص ، املهايين : موجع سابق حممد خالد   2
 . 12ص ، 2222، بريوت، دار الفكو، معركة سياتل حرب من أجل الهيمنةمسري صارم :    3
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 ظروف انعقاد مؤتمر سياتل :  -0
و أهم ما ميز ظووف انعقاد هذا املؤمتو هو التباين الشديد يف مواقف البلدان األعضاء يف منظم  التجارة 

معايري العمل" فقد كانت مناقشات ساخن  من بينها موضوع " وراليت شكلت حمو  العاملي  ةول العدد من القضايا
الواليات املتحدة توغب يف تشكيل فويق عمل ضمن إرطار منظم  التجارة العاملي  لوضع معايري عمل موجعي  مبا يف 

 ،امسائل أخوى بالعمل حبيث توض عقوبات جتاري  على البلدان اليت تلتزم هبو  ظووف العملو  ذلك معايري األجور
أصوت أن تبقى هذه القضايا ضمن و  قد القت فكوة تشكيل هذا الفويق معارض  شديدة من قبل البلدان النامي و 

كما كان موقف االحتاد األوريب متشددا فيما يتعلق باإلعانات احلكومي  ،  اختصاصات منظم  العمل الدولي 
ك " لالحتاد عامال آخو من العوامل اليت أدت إى اخلاص  باملنتجات الزراعي  ضمن إرطار " السياس  الزراعي  املشرت 

 .1فشل مؤمتو سياتل
من جانب آخو أعوبت البلدان النامي  عن استيائها من األسلوب الذي تطبق به اتفاقيات املنظم  باعتباره 

النامي  من فالبلدان الصناعي  عموما أخلت بالتزاماهتا املتمثل  يف تح أسواقها أمام صادرات البلدان ، غري متوازن
املنتجات الزراعي  إضاف  إى ذلك أرادت البلدان النامي  أن ختفف التزاماهتا يف عدة جماالت مثل و  املنسوجات

 اإلعانات احلكومي .و  محاي  االستثمارو  ةقوق امللكي  الفكوي 
 أهداف مؤتمر سياتل : -7

الدول النامي  إال أن و  األوريب االحتادو  وجهات النظو لكل من الواليات املتحدةرغم اختالف مواقف و 
 : 2انعقاد املؤمتو الوزاري الثالث جاء لتحقيق األهداف التالي 

اقي  اخلاص  بالتجارة يف السعي إى إةداث مزيد من التحسن يف النظام التجاري العاملي خاص  فيما تعلق باالتف-
 ؛اخلدمات

إرطالق جول  جديدة من املفاوضات مع بداي  و  التوصل إى اتفاق ةول إعالن يصدر عن املؤمتو يتضمن بدء-
 ؛والتجارة يف اخلدمات ةول موضوع حتويو التجارة يف السلع الزراعي  2222عام 

املتعلق  و  اليت تواجه الدول النامي  1114البحث عن ةلول ملشكالت تنفيذ اتفاقيات جول  أوروجواي -
حمال للتفاوض يف اجلول   اجلديدة اليت ميكن أن تكون مبوضوعات النفاذ إى األسواق إضاف  إى حبث املوضوعات

 ؛القادم 
 أن املفاوضات التجاري  متعدد األرطواف جيب أن تأخذ بعني االعتبار عنصو الرتابط بني السياسات التجاري -
 ؛ني هذه السياساتالتأثري املتبادل بو  التنموي و  املالي و  النقدي و 

                                                           
 .  22ص ، 2221، جمل  التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمي ، المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية وأهمية الزراعة في المفاوضات التجاريةأوكار غورالر:    1
 . 311ص ، عبد املطلب عبد احلميد: موجع سابق  2
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تقييم الوضع احلايل للتجارة العاملي  مع االتفاق و  ي  عن الفرتة السابق  للمؤمتومواجع  أعمال منظم  التجارة العامل -
 ؛بونامج عمل املنظم  لفرتة قادم  على

بعد أقل من شهو من اختتام  تبدأاليت ميكن أن و  حتديد ماهي  املفاوضات التجاري  جلول  األلفي  الثالث  املتوقع  -
 ارة العاملي  .االجتماع الوزاري الثالث ملنظم  التج

 موضوعات مؤتمر سياتل :  -3
 جاء مؤمتو سياتل كفوص  للعديد من الدول لطوح بعض املواضيع اجلديدة إلدراجها يف جدول أعماله من أمهها : 

ذلك و  : كان امللف الزراعي يف مؤمتو سياتل من املواضيع اهلام  يف مؤمتو سياتلاستكمال تحرير قطاع الزراعة-أ
و جتارة السلع الزراعي  حتويوا كامال يف جول  األورغواي ةيث اقتصو الوضع اخلاص بتحويو جتارة بسبب عدم حتوي

خفض الصادرات املدعوم  و  %20 السلع الزراعي  على ختفيض الدعم املمنوح للمنتجات الزراعي  احمللي  بنسب 
خفض التعويفات على و  °31 من ةيث القيم  الزراعي  إى رسوم مجوكي  واضح  مع خفضها بنسب  %31بنسب  

 .1كوريا اجلنوبي  تدرجيياو  فتح أسواق األرز يف كل من اليابانو  %42املنتجات الزراعي  االستوائي  بنسب  
 : 1118و اجلدول املوايل يوضح أهم الدول املصدرة للمنتجات الزراعي  يف العامل قبل مؤمتو سياتل يف عام 

 القيم  بـ: مليار دوالر .
 :(15 – 10رقم) جدول

النسبة من إجمالي الصادرات العالمية  اعيةر قيمة الصادرات من المنتجات الز  الدول المصدرة
 %للمنتجات الزراعية 

 الواليات املتحدة
 فونسا
 هولندا
 كندا

 بويطانيا
 اسبانيا
 إيطاليا
 الربازيل

22 
41 

34,2 
32 

11,5 
12,5 
12 
12 

12,1% 
2,4 % 
1,3 % 
3,2  % 
3,5  % 
3,2 % 
3,1 % 
3,1 % 

 ص بريوت، دار الفكو، مسري صارم : معوك  سياتل من أجل احلوب على اهليمن  : على من إعداد الباحث بناء 
323 . 

                                                           
 .221: موجع سايق، ص  ةامدعمو مصطفى    1
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ما لوةظ يف هذا اجلانب هو حتقيق تقدم كبري يف  تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الصناعية:-ب
لتفاوض على خفض التعويف  اجلموكي  على السلع املفاوضات ةيث ختلت اغلب الدول النامي  اليت كانت تعارض ا

 الصناعي  عن معارضتها.

دار النقاش يف هذا اجلانب بالذات ةول أسلوب عمل املنظم  العاملي  للتجارة وكيفي   المسائل المؤسساتية:-ج
أثريت وهتم  ةيث مت تشكيل جمموع  عمل هلذا الغوض ومن املواضيع اليت ، أدائها ملهامها مبوجب اتفاقي  إنشائها

 كاف  الدول األعضاء هي: 

 ؛لكاف  األعضاء دون قيود أو أشياءإتاة  كاف  وثائق املنظم  -

 ؛اد القوارات يف إرطاره بكل شفافي اهليكل التنظيمي للمنظم  الذي يتم احت-

 ؛ماتحتسني تدفق املعلو -

 وهتا بشأن القضايا اليت تؤرقها وهي:واغتنمت الدول النامي  هذه الفوص  بالواليات املتحدة األمويكي  إلمساع ص

 ؛وكي  مع تزايد درج  تصنيع السلع تصاعد التعويف  اجلم-

 ؛د على انتقال األشخاص عرب احلدودالقيو -

كما أن إصوار الواليات املتحدة األمويكي  على إدراج املعايري البيئي  ومعايري العمل ضمن مواضيع املؤمتو 
ديد للحماي  التجاري  من رطوف الدول املتقدم  خالل األلفي  القادم  ليس يعد حماول  واضح  لتطبيق شكل ج

ما ، وفق املنافس  الشويف  ولكن بسلب الدول النامي  ميزاهتا التنافسي  الطبيعي  وهي التكاليف العمالي  الوخيص 
 عمورة. يؤثو ال حمال  على التنمي  يف الدول النامي  واليت متثل أكثو من ثالث  أرباع سكان امل

 فشل مؤتمر سياتل أسباب-4
يف  يءشأدت اخلالفات والتناقضات إى فشل مؤمتو سياتل يف اخلووج بإعالن وهذا يعين انه مل يتم االتفاق على  

 املوضوعات املطووة  وميكن تلخيص أسباب هذا الفشل يف:

فاقيات املنظم  العاملي  للتجارة ختدم االعتقاد املتزايد لدى عدد كبري من دول العامل خاص  النامي  منها بأن ات-1
  ؛املتحدة دون مصاحل الدول النامي مصاحل الدول املتقدم  وعلى رأسها الواليات 

لسيطوة على ةوك  التجارة زيادة شكوك الدول النامي  ةول نشاط الشوكات املتعددة اجلنسيات وحماوالهتا يف ا-2
 ؛الدولي 

ةول قضايا حتويو القطاع  األورويب حتاداالم  خاص  الواليات املتحدة املستمو بني الدول املتقد التناقض-3
 ؛الزراعي
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عدم توفو اخلربة والكفاءة الالزم  لدى إدارة املنظم  من اجل التحضري اجليد هلذا املؤمتو والبحث يف كيفي  -4
 ؛مواجه  هذه التناقضات

األخوى وحماول  استخدام هذه املسأل  كأداة الوغب  يف فتح األسواق األمويكي  أمام صادرات دول العامل -5
الضغط على اآلخوين لقبول املطالب األمويكي  وتزايد الغوور األمويكي بقوة يف هذا املؤمتو لدرج  استفزاز الدول 

 ؛حتاد األورويب أو الياباناألخوى سواء الدول النامي  أو اال

حف  بالنظو أمام زةف االستثمارات األجنبي  وشوورطها اجملاملطالب  حبقوق العمال اليت تتآكل يف الدول النامي  -1
 ؛إى ملف معايري العمل

شكلت الغوف  اخلضواء*ةسب التعبري االجنليزي أو الصالون األخضو ةسب التعبري الفونسي عقب  أساسي  -2
 أمام حتقيق مبدأ املشارك  واملساواة يف صنع القوار داخل املنظم  العاملي  للتجارة.

 الثاني: من الدوحة إلى هونغ كونغالمطلب 
لقد سعت البلدان النامي  إى الدفاع عن مصاحلها من خالل املؤمتو الوزاري الثالث بسياتل وهي مستعدة 
للتعبري بوضوح عن مشاكلها والسعي إى إجياد ةل معقول هلا وهلذا السبب يتعني أن تكون أي مفاوضات جتاري  

عكس تطلعات ورطموةات البلدان النامي  لذلك جاء مؤمتو الدوة  للتنمي  وبعده تعقد يف املستقبل متوازن  مبا ي
 مؤمتو كانكون مث هونغ كونغ:

 :7110: المؤتمر الوزاري الرابع بالدوحة والأ
( مبشارك  الدول  2221من شهو نوفمرب عام  14-1انعقد مؤمتو الدوة  للتنمي  يف قطو خالل الفرتة )

وبلغ عدد الدول النامي  املشارك  يف ، منظم  دولي  322إضاف  إى ةضور ةوايل  142األعضاء البالغ عددها 
هذا املؤمتو ةدثا بارزا يف تاريخ املنظم  وهو انضمام الصني لتكون الدول  العضو  دوقد شه، دول  11املؤمتو ةوايل 

 وهي مسأل  هلا دالالت كبرية يف املستقبل. 142رقم 

 ؤتمر الدوحة:الظروف المصاحبة النعقاد م-0

جاء انعقاد هذا املؤمتو يف ظل ظووف دولي  بالغ  التعقيد أوهلا الفشل الذي مين به املؤمتو الوزاري الثالث 
على مسوح األةداث العاملي  وما  2221ملنظم  التجارة العاملي  وسيطوة أةداث احلادي عشو من سبتمرب عام 

 صاةبها من تبارطؤ يف النمو العاملي.

يف عام  %12مقابل  %2إى  2221التجارة العاملي  اخنفاضا ملحوظا ةيث تواجع عام  كما سجل منو
وانعقد ، وهذا املعدل احملقق هو األسوأ منذ احلوب العاملي  الثاني  2222وقد ينخفض أكثو من ذلك عام  2222

األمو الذي جعل سبتمرب  11مؤمتو الدوة  يف ظووف ةوج  بالنسب  لالقتصاد األمويكي عقب تداعيات أةداث 
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وهذا ما أكده جون هانشمان نائب املمثل التجاري األمويكي الذي ، ةوص ما تكون على جناح املؤمتوأأمويكا 
صوح قبل القم  بأيام أن االجتماع ال ميكن عقده يف وقت أفضل من ذلك ألن جناةه سيعطي دفع  لالقتصاد 

سبتمرب  11تزداد أمهي  مؤمتو الدوة  بعد أةداث  ومن هنا، العاملي الذي يوشك على الدخول يف ةال  كساد
 واليت أحلقت أضوارا كبرية باالقتصاد العاملي واالقتصادي األمويكي.

 المواضيع المطروحة في مؤتمر الدوحة: -7
املواضيع املطووة  يف هذا املؤمتو هي ذاهتا اليت متت مناقشتها يف مؤمتو سياتل واليت مل يتم التوصل إى اتفاق 

 هنا وهي:بشأ

: ال يزال االحتاد األورويب يف هذا اجملال متمسكا بضوورة استموار الدعم الزراعي ألرطول تجارة السلع الزراعية-أ
أما الواليات ، فرتة ممكن  وعدم التقيد بالتزامات دولي  ةول جتارة السلع الزراعي  يف إرطار املنظم  العاملي  للتجارة

مليار دوالر يف الدول  312اإلسواع يف إلغاء الدعم الذي وصل إى ةدود  املتحدة األمويكي  فطالبت بضوورة
الصناعي  الكربى بينما البلدان النامي  توى أن ارتفاع هذا املستوى من الدعم الذي ةصل عليه املزارعون يف الدول 

 املتقدم  يؤدي إى إعاق  صادراهتا من املنافس  يف األسواق العاملي . 

أما خبصوص قضايا البيئ  فقد مت التوافق بني رغب  كال من الدول املتقدم  والدول النامي  وذلك : قضايا البيئة-ب
بإةال  املوضوع للتفاوض املوسع مع إقوار ةق الدول يف اختاذ ما تواه مناسبا من قوارات وإجواءات حلماي  البيئ  

  ضمني  على القيود احلمائي  اجلديدة اليت وهذا يعين أن هناك موافق، والصح  يف إرطار منظم  التجارة العاملي 
تشكو منها الدول النامي  املوتبط  مبواصفات املنشأ املتشددة حتت بنود املواصفات البيئي  واالشرتارطات الصعب  

 واليت تطبقها الدول املتقدم  على صادرات الدول النامي  ومتنع نفادها ألسواق العامل املتقدم. 

ةظت الدول النامي  وعلى رأسها اهلند خبصوص هذا املوضوع عدم التزام الدول : الموضوع المنسوجات-ج
وبقي نظام احلصص مسيطوا على  2225املتقدم  بفتح أسواقها خالل الفرتة االنتقالي  اليت تنتهي يف جانفي 

 اجلانب األكرب منها. 

هما يف قضي  اتفاقي  ةقوق امللكي  ةققت الدول النامي  يف هذا املوضوع انتصارا م :موضوع الملكية الفكرية-د
الفكوي  )تويبس( وهو انتصار ال يوتبط بتعديالت يف نصوص االتفاقي  ولكن يوتبط بتأكيد رفض التفسريات 
املتعسف  والضيف  للنصوص وهذا بدين مجيع املبادرات اليت اختذت يف الدول النامي  لتقييد صناعات الدواء احمللي  

 غري ةقيقي . وتكبيلها بقيود مصطنع  

 :لمفاوضات الدوحة نتائج-3

من االلتزامات اهلام  يف جول  الدوة  حتقيق حتسينات هبدف وصول الدول النامي  إى أسواق الدول 
لبلدان النامي  مع منح معامل  خاص  وتفضيلي  ل، مع ختفيضات يف الدعم احمللي ومساعدات التصديو، املتقدم 
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ا التنموي  لكن األسباب اليت كانت وراء فشل هذا املؤمتو رغم اخلطوات اجلادة اةتياجاهت ذخألتمكينهم من أن ت
 اليت قطعت خالل هذا املؤمتو هي:

أنكو االحتاد األورويب بأنه وعد بالتخلص من الدعم للصادرات كما كانت هناك دعوة للمعامل  التفضيلي  -1
الفات ةادة بني الدول األعضاء مما عزز الشكوك لكن وبعد املؤمتو ظلت اخل، للدول النامي  واليت هي أقل منو

ةول إمكاني  فشل مؤمتو املكسيك وبالتايل مستقبل مفاوضات الدوة  وعلى سبيل املمارس  العملي  تتمسك 
 الدول املتقدم  باحلد من فتح األسواق أمام صادرات الدول النامي .

وقعوا خالل املفاوضات السابق  على قوانني جديدة ويف إنكار الكثري من الدول النامي  وعلى رأسهم اهلند أهنم -2
النهاي  مل تغن سلسل  املفاوضات اليت عقدت قبل مؤمتو كانكون يف تفعيل أجندة الدوة  بسبب عدم االتفاق 

 الواضح بني الدول األعضاء.

عويفات اجلموكي  وغري أما يف جمال جتارة السلع غري الزراعي  مل توافق الدول الغني  النامي  على مناقش  الت-3
كما أهنا ال توافق على تقدمي ضمانات للدول النامي  فيما يتعلق باملعامل  ،  اجلموكي  فيما يتعلق بالسلع غري الزراعي 

 اخلاص  التفضيلي  واليت كانت أصال مقورة للدول النامي  ليكون هناك نوع من التوازن يف التزامات الطوفني. 

 7113: مؤتمر كانكون اثاني
وذلك  2223سبتمرب  14-12خالل الفرتة  جاء انعقاد املؤمتو الوزاري للمنظم  يف كانكون املكسيكي 

وبالتايل تقييم  بغوض الوقوف أمام نتائج ما حتقق للمفاوضات ةول املوضوعات املدرج  يف بونامج عمل الدوة 
م وبضع  أشهو على انقضاء املدة يفضله سوى عا مسرية هذه املفاوضات خصوصا أن توقيت انعقاد املؤمتو ال

احملددة لالنتهاء من جول  الدوة  باإلضاف  اختاذ قوار بشان املقرتح الذي تقدمت به أربع دول افويقي  
مايل ةول موضوع القطن وعنونت املقرتح ب:"ختفيف الفرتة املبادرة القطاعي  لصاحل ، بوركينافاسو، تشاد،هي:بنني

قد و  ةادة بني الدول املتقدم  والدول النامي  كانت سببا رئيسيا يف فشل هذا املؤمتوالقطن. شهد املؤمتو تناقضات 
 متحورت هذه اخلالفات ةول ثالث جمموعات من القضايا:

: هي تلك املسائل اليت تضمن االنسياب احلو للسلع ورؤوس األموال وضوورة ةلها من المجموعة األولى-1
غري أن ممثلي البلدان النامي  رفضوها ،   اآللي  الوئيسي  لتحويو التجارة الدولي خالل إقوار نظام تعويف  ليربايل بوصف

 ورطوةوا مشاريع بديل  لنظام تعويف  جديد.

: تتمثل يف السياس  الزراعي  وسياس  الدعم احلكومي للمنتجات الزراعي  فالبلدان املتقدم  المجموعة الثانية-2
كانت تقوم بدوره بتقدمي دعم شامل للمزارعني لديها ومتارس ،  للقطاع الزراعياليت تنتقد البلدان النامي  يف دعمها 

 يف الوقت نفسه سياس  محائي  إزاء استرياد املنتجات الزراعي  من البلدان النامي .
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: تضم املسائل املتعلق  بالدعم احلكومي لشوكات إنتاج القطن يف الواليات املتحدة األمويكي  المجموعة الثالثة-3
و ما عارضته البلدان النامي  وعلى رأسها الربازيل واهلند على هذه السياس  ةيث كانت السلطات األمويكي  وه

ويقدم االحتاد ، ألف دوالر سنويا لكل مزرع  للقطن 122تقدم دعما سنويا ملنتجي القطن األمويكيني مبقدار 
مليون يورو  222ألسباب ةيث توصل الدعم إى ملنتجي القطن اليونانيني وا، األورويب أيضا إعانات مالي  كبرية

إى أدىن مستوياهتا خالل ثالثني عاما وهو ما  2225-2222ونتيج  لذلك اخنفضت أسعار القطن العاملي  يف 
 أدى وبصورة كارثي  إى إفالس منتجي القطن يف البلدان النامي .

  :أسباب فشل مؤتمر كانكون

 ل هذا املؤمتو صعوب  وتعقيد املوضوعات املطووة  للتفاوض إضاف  إى:األسباب اليت أدت إى فش من بني أهم

عدم االتفاق على الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول الغني  ومل تأخذ معها اعتبارات التنمي  اليت رطوةتها الدول  -
 ؛ول غوب إفويقياوالذي تقدمت به دالنامي  والفقرية مع تسويق موضوع دعم القطن الذي تقدمه الواليات املتحدة 

من إمجايل الناتج احمللي العاملي %22رغب  الدول الغني  إلقوار اتفاقي  ةول االستثمار األجنيب واليت شكلت -
واليت يوى فيها الدول  2222مقارن  بعام  1182وهي نسب  أعلى بثالث  أضعاف عما كان عليه يف عام عليه 

ألف شوك  عاملي  متعددة  15ت املتعددة اجلنسيات اليت تقوم هبا النامي  احنياز الدول الصناعي  إى جانب شوكا
من األراضي الزراعي  على مستوى العامل وتتحكم %82اجلنسيات وهي تعني على ثلثي التجارة العاملي  ومتت 

 ؛من صادراهتا %94من واردات العامل وعلى  8%2الدول املتقدم  على 

ها الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واليابان والذي يقدر بأكثو من الدعم الذي تقدمه الدول الغني  على رأس-
مليون دوالر يف السن  وهذا املبلغ أكثو بست  أضعاف ما تقدمه الدول النامي  من مساعدات وهو الشكل  322

 ؛مبادئ املنظم  العاملي  للتجارة الذي يعارض

ا لتزايد ةاالت األوبئ  واألمواض ةيث مل تلقى مطالب عدم متكن الدول الفقرية يف احلصول على األدوي  نظو -
الدول النامي  ةول موضوع األدوي  أي تقدم مما افقد األخرية ثقتها يف الدول الغني  يف تنفيذ تعهداهتا ةول ملف 

 ؛مواض واألوبئ  يف الدول الفقريةاألدوي  للحد من انتشار األ

 : مؤتمر هونغ كونغ اثالث
لمنظم  يف كانكون )املكسيك( انعقد املؤمتو الوزاري السادس يف لالجتماع السابق بعد سنتني على فشل ا

دول  يف ست  أيام من  141مبشارك   2225ديسمرب عام  18إى  13هونغ كونغ الصيني  خالل الفرتة من 
عارضني املفاوضات يف أجواء اةتجاجي  جتلت يف مظاهوة شارك فيها اآلالف يف هذه املدين  الصيني  ضمت امل

 .ناهضني ملنظم  التجارة العاملي للعومل  والناشطني امل



السياسات التجارية والنظام التجاري العالمي الجديد                      الفصل التمهيدي                         

 

77 

 الملفات المطروحة خالل المؤتمر:-1

ومنها املساعدات والدعم للمزارعني يف  مل تظهو أي اجنازات ةامس  يف امللفات اليت تدعو إى االستياء
صناعي  ويذكو إن الدول النامي  انتهت وفتح أسواق الدول النامي  أمام السلع واخلدمات للدول ال، الدول الغني 

 ؛ي يقدمانه ملزارعنيلالحتاد األورويب والواليات املتحدة بتشويه املبادالت العاملي  بواسط  الدعم الكبري الذ

"جمموع  العشوين" بقيادة الربازيل واهلند إن  وقد أفاد إعالن تبنته جمموع  الدول النامي  املنضوي  حتت لواء
األكثو أمهي  هو إن جمموع  العشوين أكدت أن على الدول الصناعي  أن  والشيءوك املفاوضات الزراع  هي حم

 .2212حبلول عام  عاناتاإلتزيل مجيع أشكال 

: مل حيقق املؤمتو الوزاري السادس يف هونغ كونغ هو اآلخو النجاح املوجو اإلعالنات الصادرة عن المؤتمر-7
ةول العديد من مسائل التجارة الدولي  واليت من  دان املتطورة والبلدان النامي منه وظلت اخلالفات قائم  بني البل

غري إن املؤمتو كان مبثاب  موةل  ، أبوزها السياس  الزراعي  واملقاربات اجلديدة بشان نظام التعويف  يف التجارة الدول 
 ناقشات ةادة القوارات اهلام  التالي :انتقالي  عن رطويق وضع اتفاقات شامل  جلول  الدوة  واختذ املؤمتو بعدة م

 ؛2213لصادرات الزراعي  حبلول عام ينبغي إلغاء دعم ا-

 ؛2221بغي إلغاء دعم القطن يف عام ين-

بلدا من البلدان األقل تطورا إى  32من السلع من %12يتوجب على البلدان املتقدم  السماح حبوي  دخول -
 أسواقها.

  (نيروبيالوزاري العاشر ) مرما قبل المؤتالمطلب الرابع: 
 : المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالميةأوال

النظام التجاري ، انعقد املؤمتو الوزاري السابع ملنظم  التجارة العاملي  حتت عنوان "منظم  التجارة العاملي 
متيز ، 2221ديسمرب  2و 2221رب نوفم 21بني  املتعدد األرطواف والبيئ  االقتصادي  العاملي  احلالي " وذلك ما

املؤمتو بكونه غري تفاوضي بل اختذ شكل اجتماع تنسيقي وإداري وفق ما تفوضه القوانني الداخلي  ملنظم  التجارة 
راءها ومواقفها ةول قضايا متعددة منها ما آعثات الدول األعضاء بختللته جلسات أدلت من خالهلا ب، العاملي 

ة العاملي  يف ظل األزم  االقتصادي  العاملي  وأخوى تناولت قضايا مطووة  على أجندة يتعلق بدور منظم  التجار 
 الدوة  للمفاوضات.

 ي المؤتمر:أهم المواضيع المطروحة ف-0

على أمهي  االنتهاء من جول  الدوة  خالل الدول أكدت غالبي   :مناقشة مصير مفاوضات الدوحة-أ
يف االنتهاء من جول   أيتجز  ديد على حموري  القضايا التنموي  كجزء الإال إن بعض الدول أضافت التش 2212سن 
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صدرت هذه ، وبالتايل أمهي  تقييم القيم  املضاف  جلول  الدوة  يف جمال التقدم يف األهداف التنموي  الدوة 
وكان هلذه األخرية  األرجنتني وجنوب إفويقيا، الربازيل، اهلند، الدعوات خاص  عن مصو ممثل  عن اجملموع  اإلفويقي 

 دور بارز يف اإلشارة إى أمهي  النظو إى مدى انتفاع الدول النامي  من جول  الدوة .

: شددت بعض الدول املتقدم  على أمهي  دعم دور موضوع السلع الصديقة للبيئة)المنتوجات الخضراء(-ب
ضمان الولوج إى األسواق للسلع الصديق  املنظم  واالنتماء من جول  الدوة  وهذا لضمان عدم ارتفاع احلمائي  و 

إال أن الدراسات تشري أن الدول اليت اختذت إجواءات محائي  يف ظل األزم  كانت ، للبيئ  يف ظل أزم  تغري املناخ
 الدول املتقدم  العضوة يف جمموع  العشوين وليست الدول النامي .

الوزيو املمثل جلنوب إفويقيا يف  "روب داينيس"اذ : أشار األستالمفاوضات المتعلقة بالسلع غير الزراعية-ج
نه يف اجملال أةيث ، املفاوضات املتعلق  بالسلع غري الزراعي  إى أهنا من أكثو القضايا خطورة على الدول النامي 

 خاص  إن القطاع الصناعي هو القطاع احليوي، الذي ستدفع فيه الدول النامي  قسطها يف إرطار املعادل  التفاوضي 
وقد أكد على أمهي  ، الذي ميكن أن يصل بالدول النامي  لتحقيق قيم  مضاف  متصاعدة يف العملي  اإلنتاجي 

 ات احمللي  ومنو القطاع الصناعي.احلفاظ على مساة  لتطويو السياس

: شكل موضوع آليات احلماي  اخلاص  بالسلع الزراعي  موضوعا أساسيا ةاولت أن موضوع السلع الزراعية-د
 ن الدول املفاوض  مل تعطي هذه القضي  االهتمام الكايف.أعليه منظمات اجملتمع املدين غري وكز ت

مها عمليا من * على الدفع يف جمال تطويو آلي  محائي  خاص  ميكن استخدا33ويف هذا اإلرطار أشارت جمموع  
 قبل الدول النامي .

خاص  ، مفاوضات اتفاقي  التجارة يف اخلدمات: أكدت منظمات اجملتمع املدين على إن موضوع الخدمات-ه
مبا يف ذلك أمهي  إعادة تفعيل األنظم  الورطني  ، ما يتعلق باخلدمات املالي  يتناىف مع الدروس املستقاة من األزم 

وقد أشارت جنوب إفويقيا اليت توأست اجملموع  اخلاص  باخلدمات املالي  إى ، املتعلق  بقطاع اخلدمات املالي 
إال أن املديو العام للمنظم  باسكال المي استمو يف اإلصوار على أن ، دادها إعادة النظو يف هذه املفاوضاتاستع

مفاوضات اتفاقي  اخلدمات ليس هلا أي  اثو سليب على إمكاني  احلفاظ على آليات وتشويعات تساعد على تنظيم 
كنه لقي يف املقابل املعارض  لوأيه من قبل العديد من قطاع اخلدمات املالي  بفعالي  ومبا خيدم األهداف التنموي  ل

 اخلرباء واملنظمات. 

إضاف  لذلك فقد تناولت نقاشات املؤمتو عالق  منظم  التجارة العاملي  بأجندة العمال  الدولي  وعالقتها 
لثنائي  خارج إرطار تنامي عدد من االتفاقيات التجاري  وا إثواملؤسساتي  مبنظم  العمل الدولي  وقضايا أخوى مثل 

 فعاليتها ومتثيلها جلميع الدول األعضاء.، املوضوع املتعلق بشفافي  آليات املنظم ، املنظم  ودور آلي  فض النزاعات
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 نتائج المؤتمر: أهم-7
عقدت الواليات املتحدة األمويكي  خالل األيام الثالث  للمؤمتو على مستوى ثنائي عدة اجتماعات مع 

 ةيث أصوت على موقفها بأهنا غري مستعدة إلهناء جول  الدوة  بدون عووض جديدة، املنظم العديد من أعضاء 
إفويقيا ، اهلند، األرجنتني والربازيل، جماالت الزراع  والصناع  واخلدمات خاص  من قبل الدول لصاعدة مثل الصني
وئيسي الذي تبحث عنه الواليات اجلنوبي  ويؤكد عدد من اجلهات التابع  لتطور مسار املفاوضات إن العامل ال

  املتحدة إلهناء جول  الدوة  مع الصني.

 : المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة التجارة العالميةاثاني
بوئاس  دول   2211ديسمرب  12إى  15انعقد املؤمتو الوزاري الثامن للمنظم  التجارة العاملي  جبنيف من 

تثمار السيد "أولو سيجون أوليتوين أغانغا" ةيث متت املوافق  يف هذا املؤمتو وزيوها للتجارة واالس نيجرييا ممثل  يف
واجلمهوري  الساموا وقد ناقش املشاركون يف املؤمتو املواضيع األساسي  ، اجلبل األسود، كل من روسيا  االنضمامعلى 

 التالي :

 ؛رطواف واملنظم  العاملي  للتجارةأمهي  النظام التجاري متعدد األ 
 ؛رة والتنمي التجا 
 . جول  الدوة  للتنمي 

هذه الدورة ةال  من التشاؤم لدى املشاركني بسبب التبارطؤ يف ةوك  التجارة العاملي  الذي  توقد ساد
 خلفته األزم  املالي  العاملي .

 أما عن النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل أعمال هذا املؤمتو فتتمثل يف:

   اليت ال تنتهك اتفاقي  ةقوق امللكي  الفكوي  املتصل  يف  الشكاوىالعمل على تأكيد املؤمتو على مواصل
أخوى إال  شكاوىمع التزام األعضاء بعدم إيداع أي  2213التجارة مع تقدمي توصيات خالل اجلول  املقبل  يف 

 ؛لغاتامن اتفاقي   23وذلك وفقا للمادة  L/WT/283بعد الوجوع إى القوار املتعلق بـ
 بونامج ( 224العمل ةول التجارة اإللكرتوني  رطبقا للقوار رقم/L/WT املتعلق بربنامج العمل بشأن )

التجارة اإللكرتوني  ةيث قور املؤمتو على مواصل  بونامج العمل وتقدمي التوصيات يف قضايا التنمي  واملعامالت 
لوبط بشبك  االنرتنت والوصول إى مجيع التجاري  ذات الصل  كالربجميات املسلم  إلكرتونيا وهذا من أجل تعزيز ا

تكنولوجي  املعلومات واالتصاالت هبدف تطويو التجارة اإللكرتوني  مع إعطاء اهتمام أكثو للدول النامي  واألقل 
 ؛سسات املصغوة والصغرية واملتوسط منوا وكذا توسيع استخدام التجارة اإللكرتوني  للمؤ 
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اي  ى مواصل  عدم فوض رسوم مجوكي  على الوسائل اإللكرتوني  إى غكما دعا املؤمتو إى ضوورة العمل عل
 ؛2213املؤمتو الوزاري املقبل 

  بونامج العمل ةول االقتصاديات الصغرية من خالل حتديد آثار التدابري غري تعويفي  على االقتصاديات الصغرية
ةات االقتصاديات الصغرية يف وختصيص جلسات من قبل جلن  التجارة والتنمي  من أجل متابع  تقدم مقرت 

جمموعات التفاوض وهيئات منظم  التجارة العاملي  إلجياد ةلول أسوع وقت ممكن للقضايا املتصل  بالتجارة واليت 
 ؛النظام التجاري املتعدد األرطواف تسمح بتقدمي مزايا مناسب  لدمج االقتصاديات الصغرية يف

 نتائجه مواضيع تتعلق بالفرتة االنتقالي  للدول األقل منوا فيما إضاف  إى ذلك فقد عاجل املؤمتو الوزاري يف
آلي  عوض السياس  ، خيص اتفاقي  ةقوق امللكي  الفكوي  وكذا انضمام الدول األقل منوا ملنظم  التجارة العاملي 

 .وموردي اخلدمات للدول األقل منوااملعامل  للخدمات ، التجاري 
لثامن إلعطاء الدول النامي  والدول األقل منوا فوص أكرب مع النظام التجاري وجاءت نتائج املؤمتو الوزاري ا

 متعدد األرطواف واالستفادة من املزايا اليت مينحها هذا النظام.

 التجارة." واتفاقية تيسير 7103: المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية "مؤتمر بالي اثالث
 1إى  3تاسع ملنظم  التجارة العامل  يف مدين  بال بأندونيسيا خالل الفرتة من مت انعقاد املؤمتو التجاري ال

ما يعوف حبزم  بايل    مفاوض  أسفوت فيه املفاوضات عندول 115حبضور  2213من كانون األول عام 
هي أوى وإعالن عن اتفاقي  تيسري التجارة وهي االتفاقي  األةدث من بني اتفاقيات منظم  التجارة العاملي  و 

النتائج احملقق  عن جول  الدوة  للمفاوضات التجاري  وسوف تدخل االتفاقي  ةيز النفاذ ةاملا يشعو ثلثا أعضاء 
 املنظم  بشأن قبوهلم االتفاقي  كما شهد املؤمتو انضمام اليمن رمسيا للمنظم  العاملي  التجاري .

األعمال العادي  للمجلس العام ةيث متت يتعلق القسم األول ب، وقد قسمت أشغال املؤمتو إى قسمني
 االقتصاديات الصغرية دعم التجارة، التجارة ونقل التكنولوجيا، مناقش  ةقوق امللكي  الفكوي  املتصل  بالتجارة

 والتجارة االلكرتوني .
 : يه رطوح القضايا الوئيسي  التاليأما القسم الثاين فتم ختصيصه ألشغال جول  الدوة  لأللفي  ةيث مت ف

*االتفاق املتعلق بالتسهيالت التجاري  وإدراجه يف امللحق األول من اتفاقيات منظم  التجاري  العاملي  ةيث مشلت 
، معدالت الوسوم اجلموكي ، هذه التسهيالت مواد تتعلق بإجواءات التصديو واالسترياد الرتانزيت والوثائق املطلوب 

وقوارات متعلق  باملعامل  اخلاص  والتفضيلي  لصاحل ،   وعدم التمييزإضاف  إى معايري الشفافي، التقييم اجلموكي
 الدول  النامي  واألقل منوا؛
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*االتفاق اخلاص بالزراع  ويضم املخزونات العام  املخصص  ألغواض األمن الغذائي احلصص التعويفي  على 
 املنافس  يف جمال التصديو؛ ، املنتجات الزراعي 

مت االتفاق على إمجاع اللجن  املكلف  بالزراع  موتني كل سن  من أجل مناقش  اجلوانب  *أما بالنسب  للقطن فقد
 املتعلق  بالقطن ذات الصل  بالتجارة خصوصا وأن هذا املنتج يعد موردا هاما للدول النامي  واألقل منوا؛

 *قضايا التنمي  ودعم الدول  األثقل منوا: فقد مت االتفاق على أربع عناصو وهي:
قواعد املنشأة ، إنشاء آلي  ملواقب  املعامل  اخلاص  والتفضيلي ، عفاء من الوسوم اجلموكي  للنفاذ إى األسواقاإل

 التنفيذ الفعال للتنازل عن املعامل  التفضيلي  بالنسب  للخدمات.، التفضيلي  لصاحل الدول  اقل منوا
 

 -مؤتمر نيروبي –المؤتمر الوزاري العاشر  ا :رابع
 2215ديسمرب  11إى  15ملؤمتو الوزاري العاشو ملنظم  التجارة العاملي  بالعاصم  الكيني  نريويب من انعقد ا

، وبعد مخس  أيام من املشاورات املكثف  اختتم املؤمتو الوزاري أعماله باالتفاق على ةزم  من النتائج تتضمن بيان 
البلدان األقل منوا وكذلك يف ةقوق امللكي  الفكوي  وتسع قوارات وزاري  يف الزراع  والقطن وقضايا هتم  ختامي

 .والتجارة االلكرتوني  وبونامج عمل االقتصاديات الصغرية

 114كما أقو املؤمتو انضمام كل من ليبرييا وأفغانستان إى عضوي  املنظم  العاملي  للتجارة ليصبح عدد أعضائها 
 .2215دول  يف هناي  

خالل هذا املؤمتو الوزاري مث خنتم بأهم النتائج إليها قضايا اليت مت التطوق ونستعوض ضمن هذا الفوع أهم ال
 املتوصل إليها يف آخو املؤمتو.

 :1المطروحة في مؤتمر نيروبي القضايا-0

 :وهي القطاع الزراعيقضايا -أ

ادرات يف مت إقوار إزال  ما تبقى من الدعم املقدم للص قرار وزاري خاص بإزالة دعم الصادرات الزراعية:-
من قبل الدول املتقدم  وعلى فرتات انتقالي  متفاوت  بالنسب  للبلدان النامي  يف  القطاع الزراعي بصف  فوري 

من  3 ,9   االستموار يف االستفادة من البند مع 2218جمموعها فقد مت حتديد الفرتة االنتقالي  يف هناي  
قل منوا والبلدان املستوردة الصافي  للمواد الغذائي  فتم متديد . أما الدول األ 2223إى هناي  اتفاقي  الزراع  

 .2232 الفرتة االنتقالي  إلزال  كل أنواع دعم الصادرات لديها إى هناي  عام
                                                           

1
تجارة ، إدارة منظم  ال 2215ديسمرب 11-15كينيا ،   –، نريويب  نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالميةاألمان  العام  جمللس التعاون لدول اخلليج العوبي :  - 

 .2211العاملي  ، قطاع الشؤون االقتصادي ، 
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كما مت إدراج مقتضيات جديدة حتكم تقدمي التسهيالت االئتماني  للتصديو يف القطاع الزراعي وأنشط  
 وبوامج املعون  الغذائي . صدرة للمنتجات الزراعي املؤسسات احلكومي  التجاري  امل

مبوجب هذا القوار يتم منح الدول النامي  احلق يف قرار وزاري خاص بنظام الوقاية لصالح الدول النامية: -
يف ةال تدفق كميات كبرية من نفس املنتج إى  اللجوء إى رفع الوسوم اجلموكي  مؤقتا على منتج زراعي معني

. كما مت تكليف جلن  الزراع  مبواصل  املفاوضات ةول نظام وقاي  خاص لصاحل الدول النامي  هبدف داخل الدول 
 التوصل إى ةل هنائي يف هذا الشأن.

تلتزم الدول األعضاء مبوجب هذا القوار مبواصل   :قرار وزاري متعلق بتكوين مخازن عمومية لألمن الغذائي-
ل هنائي فيما يتعلق بتكوين خمازن ةكومي  ألغواض األمن الغذائي لصاحل املفاوضات اخلاص  هبدف التوصل إى ة

الدول النامي  وكذلك مبنح هذه الدول ةق االستموار يف تكوين خمازهنا اخلاص  باألمن الغذائي استثناء من 
 ةل هنائي يف هذا اإلرطار. التزامات اتفاقي  الزراع  املتعلق  بالدعم احمللي إى ةني إجياد

يؤكد القوار أمهي  القطن بالنسب  للبلدان األقل منوا ويتيح إمكاني  نفاذ  زاري متعلق بمنتجات القطن:و قرار -
معفي  من الوسوم اجلموكي  وكذلك إى أسواق الدول النامي  اليت  منتجات القطن اخلام إى أسواق الدول املتقدم 

لقطن يف الدول املتقدم  بصف  فوري  ويف الدول تقور ذلك.كما مت مبوجب هذا القوار االلتزام بدعم صادرات ا
.كما مت مبوجب هذا القوار االلتزام بإزال  دعم صادرات القطن يف الدول املتقدم  النامي  يف فرتات انتقالي  حمددة

بصف  فوري  ويف الدول النامي  خالل فرتات انتقالي  حمددة باإلضاف  إى ةث الدول األعضاء على بذل جهود 
 إصالح بوامج الدعم احمللي املتعلق مبنتجات القطن. جدي  يف

 :وهي قضايا البلدان األقل نموا -ب

تلتزم  مبوجب هذا القوار: قرار وزاري خاص بقواعد المنشأ التفضيلية لصالح البلدان األقل نموا -
نظام الدول األعضاء بتخفيف أعباء قواعد املنشأ بالنسب  ملنتجات الدول األقل منوا املستفيدة من 

 األفضليات املعمم وذلك يف ما يتعلق باشرتارطات عملي  التحويل والرتاكم املعمول هبا يف حتديد بلد املنشأ
 ومتطلبات الوثائق اخلاص  بذلك.

مت مبوجب  قرار وزاري متعلق بالمعاملة التفضيلية لصالح البلدان األقل نموا في مجال الخدمات: -
، ويقضي مبنح  2211و الوزاري الثامن يف املؤمت إقوارهلذي مت ا «السماح»هذا القوار متديد صالةي  

، إى هناي   مها على باقي الدول األعضاءأفضليات للدول األقل منوا يف جمال جتارة اخلدمات دون تعمي
، وةث الدول األعضاء اليت مل تقدم عووضا تفضيلي  يف اإلرطار لصاحل البلدان األقل منوا أن 2232عام 
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ن يتم معاجل  احلواجز التنظيمي  والقانوني  أمام موردي اخلدمات يف البلدان األقل منوا وتقدمي تفعل ذلك وأ
 املساعدة الفني  هلذه الدول هبدف تعزيز ةصتها يف جتارة اخلدمات.

 في قضايا أخرى متعددة األطراف: قرارات-ج

لقوار االلتزام بربنامج عمل يؤكد هذا ا قرار وزاري متعلق ببرنامج عمل خاص باالقتصاديات الصغيرة: -
. كما خاص باالقتصاديات الصغرية والوعي بالتحديات اليت تواجه هذه اجملموع  والفوص املتاة  هلا

يفوض القوار الوزاري جلن  التجارة والتنمي  حتت مسؤولي  اجمللس العام ملواصل  دوراهتا اخلاص  
البلدان بسالسل القيم  العاملي  يف جماالت السلع باالقتصاديات الصغرية مع الرتكيز على جهود ربط هذه 

واخلدمات وتقدمي مقرتةات عملي  هبدف االندماج الكامل هلذه البلدان يف النظام التجاري متعدد 
 األرطواف.

هذا  الفكوي : يقضيقوار وزاري يتعلق بالشكاوى يف وضع عدم انتهاك مقتضيات اتفاقي  ةقوق امللكي   -
يف ةال  عدم انتهاك اتفاقي  اجلوانب التجاري   ألعضاء باالمتناع عن تقدمي شكاوىالقوار بإلزام الدول ا

من اتفاقي   XXIIIحلقوق امللكي  الفكوي  استثناء لالتفاقي  املذكورة من تطبيق املادة الثالث  والعشوون
ول  الذي مينح ةق اللجوء إى نظام تسوي  املنازعات ةينما يقع الضور بسبب عمل د GATT اتاجل

 .عضو ةىت ولو مل تكن يف ةال  انتهاك اللتزاماهتا مبوجب اتفاقيات منظم  التجارة العاملي 

القوار مواصل  بونامج العمل اخلاص بالتجارة االلكرتوني  إى  االلكرتوني : يؤكدبالتجارة  قوار وزاري يتعلق-ت
 .2212نعقاد املؤمتو الوزاري احلادي عشو عام تاريخ ا

 نطاق اتفاقية تكنولوجيا المعلومات: اتفاق توسيع-د

دول  عضو اتفاقي  تكنولوجيا  82دول  من بني  53اتفاق بني عقد مت خالل املؤمتو الوزاري العاشو 
يضاف إى قائم  املنتجات  منتج جديد 221املعلومات يقضي بتوسيع جمال تطبيق هذه االتفاقي  لتشمل 

نسختها األوى. وبالتايل مت بوجم  إزال  مجيع الوسوم اجلموكي  على  الواردة يف القائم  املوفق  باالتفاقي  يف
تتم إما فورا بالنسب  جلزء منها أو خالل فرتة  منتجات تكنولوجيا املعلومات املتضمن  يف القائم  اإلضافي 

 انتقالي  ال تفوق ثالث سنوات بالنسب  للجزء املتبقي.

ف  اجلموكي  اجلديدة للدول اليت وقعت على هذا االتفاق يف سيتم إدراج التزامات التعوي وبناء على ذلك
.وسيتم تنفيذها على أساس مبدأ الدول  األوى قوائم التزاماهتا اخلاص  بالسلع لدى املنظم  العاملي  للتجارة

واق بالوعاي ، مما يعين أن إمكاني  استفادة بقي  الدول األعضاء يف منظم  التجارة العاملي  من النفاذ إى أس
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بفتح أسواقها للمنتجات املتضمن  بالقائم  اجلديدة  الدول املوقع  على توسيع االتفاقي  دون أن تكون ملزم 
 املعفاة من الوسوم اجلموكي .

 :المترتبة على مؤتمر نيروبي النتائج-7

ويب انطباعات عكست نتائج املؤمتو الوزاري العاشو ملنظم  التجارة العاملي  املنعقد يف العاصم  الكيني  نري 
متباين  أشادت األكثو منها تفاؤال بالقوارات الست اليت مت اختاذها يف القطاع الزراعي والقطن وقضايا البلدان 

تشجع على مواصل  املنظم  العاملي  للتجارة لوظيفتها التفاوضي  من أجل إةواز  ائج هام كنت  األقل منوا
 مكاسب أفضل يف التجارة الدولي .

 االنسحاب منيوى عدد من املالةظني بنوع من التشاؤم أن ةزم  نريويب مؤشو واضح على  ويف املقابل
مما قد يفتح الباب أمام إرطار يوةي بإبوام اتفاقيات جتاري   االسم،الذي مل يبق منه إال  بونامج الدوة  اإلمنائي

  وة للقارات.العابالكربى  اإلقليمي إقصائي  مثل االتفاقيات عديدة األرطواف واالتفاقيات 
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 :الفصلخالصة 
اك اتفاق شبه كلي على مدى أمهي  التجارة من خالل ما مت استعواضه يف هذا الفصل يتبني لنا أن هن

باإلضاف  إى دورها الفعال يف توقي  الصادرات ونشو املعوف  التكنولوجي  ، يف دفع عجل  التنمي  االقتصادي  الدولي 
، ا ما ملسناه يف املبحث األول من خالل دراسات ونظويات خمتلف املدارس ورواد التجارة الدولي بني الدول وهذ

أما يف املبحث الثاين والذي خصص لدراس  تطور السياسات التجاري  فقد تبني أن هذه السياسات تتغري 
ةيث يف البداي  وجدنا ، دياتاستخداماهتا تبعا لظووف التطور التارخيي لالقتصاد القومي وعالقته ببقي  االقتصا

لكن سوعان ما أعادت العديد من ، أن ةوي  التجارة الدولي  هي اليت كانت سائدة خاص  ةقب  الثورة الصناعي 
وبانتهاء هذه احلوب وإى ما بعد ، الدول توجيه سياساهتا التجاري  حنو احلماي  خاص  بعد احلوب العاملي  األوى

ونت السياسات التجاري  ما بني احلماي  واحلوي  تبعا لظووف كل دول  وةاجياهتا وهذا جممل احلوب العاملي  الثاني  تل
ما مت التطوق إليه يف املبحث الثاين أما خبصوص املبحث الثالث فقد استعوضنا التطورات احلاصل  يف النظام 

لنظام االقتصادي العاملي وختام هذا التجاري العاملي انطالقا من تأسيس أول اتفاق للتجارة العاملي  ليكتمل بناء ا
املؤمتوات الوزاري  اليت عقدت بعد إنشاء املنظم  والوقوف على أهم النتائج  أهمالفصل كان من خالل عوض 

املفاوضات املتعددة األرطواف  وتعثوا يف أةيانالتجارة الدولي  حتويو ايف املرتتب  عنها واليت شهدت تقدما ملحوظا 
 أةيانا أخوى.
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  :تمهيد
رغم اجلهود املبذول  واملكاسب احملقق  من احملاوالت املتكورة لتحويو التجارة الدولي  واليت جتسدت يف 
التطورات اليت عوفها النظام التجاري العاملي انطالقا من وضع التجارة الدولي  قبل احلوب العاملي  الثاني  إى 

رطواف من خالل إنشاء منظم  م جتاري عاملي جديد متعدد األوصوال إى ميالد نظا 1142اتفاقيات الغات يف 
الزالت  إال أننا جند العديد من الدول وعلى رأسها الدول الصناعي  الكربى 1115عاملي  للتجارة يف أول ينايو 

م تعتمد سياسات محائي  وتضع بذلك ةواجز خمتلف  أمام صادرات الدول النامي  من السلع املصتع  األولي  ومل تقد
ختفيضات يف التعويفات اجلموكي  على املنتجات اليت حتظى فيها الدول النامي  مبيزة تنافسي  ومل تكتف الدول 

صبحت تسترت وراء أساليب محائي  خفي  ومستحدث  يف سياساهتا الصناعي  هبذه األساليب احلمائي  فحسب بل أ
 التجاري  هو ما اصطلح عليه باحلمائي  اجلديدة.

زادت األوضاع ه املسأل  حبدة مع اةتدام األزم  املالي  العاملي  األخرية ، هذه األزم  اليت وقد بوزت هذ
االقتصادي  سوءا دفعت هبذه الدول اى تبين سياسات محائي  تومي إى إنعاش إنتاجها احمللي ومحاي  أسواقها من 

الل ما يعوف بتدابري املنطق  الومادي  قامت املنتجات األجنبي ، فبعد أن كانت توفو محاي  لصناعاهتا احمللي  من خ
القيود الفني  والصحي  وإجواءات مكافح  اإلغواق لتنتقل بعدها إى اجلانب النقدي بفوض مستوى عال من 

وهو األمو  واملايل وأصبحت تستخدم من التخفيض التنافسي للعمالت أداة محائي  جديدة يف التجارة الدولي 
الت متباين  يف املبادالت التجاري  الدولي  وضعت على احملك فاعلي  ومستقبل منظم  الذي أدى إى ةدوث اختال

 ، وسنحاول تفصيل ذلك كله يف هذا الفصل من خالل املباةث التالي : التجارة العاملي 

  .حمائية جديدة في التجارة الدولية سياسةالمبحث األول: التكتالت االقتصادية 

 .البيئية في ميزان المنظمة العالمية للتجارةالمبحث الثاني: السياسات 

 .المبحث الثالث: السياسات الحمائية الجديدة في ظل األزمة المالية العالمية
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 حمائية جديدة في التجارة الدولية  سياسةالمبحث األول: التكتالت االقتصادية 

امل االقتصادي بني البلدان املتجاورة إن من أهم مسات فرتة مابعد احلوب العاملي  الثاني  ظهور مصطلح التك
املكاسب االقتصادي  ، وقد اختلفت جغوافيا ، ملا هلذا التكامل من آثار إجيابي  عديدة تنطوي على العديد من 

وجهات النظو ةول حتديد مفهوم وتفسري هذه الظاهوة باختالف املفكوين االقتصاديني املهتمني هبذا النمط من 
إال أننا جند   االقتصادي التكتالتظاهوة  كثوة الدراسات املستفيض  ةول، واليوم ورغم  الدراسات االقتصادي  

كوجه محائي جديد يف التجارة الدولي  مما ينعكس بآثار سلبي  على   القليل منها من تعوض إى هذه التكتالت
الت االقتصادي  يف حتويو التجارة الدولي  وللفصل يف ذلك سنحاول من خالل هذا املبحث وضع ظاهوة التكت

   .ميزان اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة

 الجديدةالمطلب األول: ماهية الحمائية 
هو ما يعوف اليوم  طوالتجارة العاملي  أكرب وأصعب خ هجاها االقتصاد العاملي تو شيف ظل التحديات اليت يعي

ومضموهنا مع ما جاء يف اتفاقيات املنظم  العاملي   بـ"احلمائي  اجلديدة" هذه األخرية اليت قد ال تتعارض يف شكلها
لكنها إجواءات من شأهنا أن تؤدي إى عوقل  أو تقييد ةوي  ةوك  السلع واخلدمات ورؤوس األموال ، للتجارة

وبالتايل ال ميكن الوصول إى اهلدف الوئيسي الذي تسعى إليه املنظم  وهو حتويو التجارة بشكل كامل بني الدول 
 ء فيها.األعضا

مصطلح جديد يف أدبيات االقتصاد الدويل يقصد به تلك  neo- protectionism أوال: الحمائية الجديدة:
اجملموع  من الوسائل املستعمل  بغي  محاي  اقتصادي  بلد ةاء بطويق  خفي  وذكي  من املنافس  األجنبي  عن رطويق 

لسوق احمللي واألسواق اخلارجي  وتعديل االسترياد أو تطبيق مقاييس واجواءات خمتلف  خللق تفاوت على مستوى ا
وهذه اإلجواءات احلمائي  عادة ما يتم تربيوها عن رطويق ةج  ، توجيه تدفقات االنتاج أو عوامله على هذا السوق

 .1الصناع  الناشئ  أو غريها من احلجج املتنوع 

مواكز املخوجات الورطني  يف األسواق  كما تعوف أيضا بأهنا كل السلوكيات احلكومي  اهلادف  إى تدعيم
احمللي  والدولي  متجاوزة بذلك كل أشكال الدعم واحلماي  الكالسيكي  كالقيود الفني  والكمي  واملتمثل  يف 

 2التكتالت االقتصادي  املعايري البيئي  التخفيض التنافسي كقيم  العلمي  وكل املمارسات التسيريي  مبختلف أشكاهلا

                                                           
1
، ورق  مقدم  للمشارك  يف امللتقى الدويل الثاين التكتالت االقتصادية وجه جديد للحماية التجارية في ظل األزمة المالية العالميةعبد السالم خملويف، وسفيان بن عبد العزيز،  - 

 ، باملوكز اجلامعي بالوادي.2212فيفوي  22و21يومي ةول واقع التكتالت االقتصادي  زمن األزمات، 
2
 -  peret .G. Dowson nenor old protectionism … wor king paper n289. D.c.n.t waschington 2012,p09 
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لتبقى الدول الصناعي  الكربى هي املستفيد األكرب ق بين الحمائية الجديدة والحمائية التقليدية: ثانيا: الفرو 
من مزايا التحويو التجاري الذي سعت إليه من خالل مفاوضات اجلات جلأت هذه الدول إى تطبيق أساليب 

ا يتعارض مع أةكام اجلات ألهنا ليست سواء مب جديدة للحماي  التجاري  عوفت بإجواءات املنظم  الومادي 
 مبا يتفق معها وإمنا هي منظم  بيضاء بني األبيض واألسود.، وليست بيضاء

رغم أن اهلدف واةد بني احلمائي  اجلديدة واحلمائي  الكالسيكي  وهو توفري احلماي  للمنتوج احمللي والسيطوة على 
 بني هاتني السياستني:لف كليا أكرب ةص  يف السوق الدولي  إال أن الوسائل واألدوات تكاد ختت

تتسم الوسوم اجلموكي  بالشفافي  والوضوح فهي معوف  من ةيث املقدار وذلك على عكس العوائق احلمائي  
املستحدث  واليت عادة ما تكون وسائل مسترتة من ةيث مقدار احلماي  اليت توفوها وآثارها على األسعار احمللي  

 وأةيانا تبقى خفي  ومسترتة.

أشكال احلمائي  اجلديدة ما هو مشووع وال يتايف مبادئ التحويو التجاري الدويل كالدخول يف توتيبات من  .1
جتاري  تفضيلي  أو أي شكل من أشكال التكتل االقتصادي أما القيود الكالسيكي  فهي تنايف مبادئ اجلات ما 

 عدا االستثناءات كبعض أنواع الدعم املسموع مثال.
 كالسيكي  قابل  للقياس وبطوق شىت لكن القيود احلمائي  جديدة صعب  القياس.القيود احلمائي  ال .2
إى إلغاء  اجلموكي  تؤدي العوائق اجلموكي إى اضطواب آيل التسوق بينما تؤدي األساليب احلمائي  اجلديدة غري .3

 .1هذه اآللي  كلي 
رطوح السعو الدويل من السعو احمللي إن أفضل وسيل  لقياس عبئ القيود احلمائي  احلديث  غري اجلموكي  هو  .4

. ولكن 2وذلك للحصول على ما يسمى بالتعويف  املكافئ  للقيود غري اجلموكي ، وقسم  الناتج على السعو الدويل
ولذا ال يوجد ، واليت تتبع من غالبي  الدول فإن عملي  القياس تصبح غري علمي  اجلموكي  يف ظل تعدد العوائق غري
 ي للقيود احلمائي  اجلديدة.مقياس موض بشكل كل

 ثالثا: أسباب ودوافع استخدام السياسات الحمائية الجديدة: 
الدويل كأزم     من األزمات على مستوى االقتصادشهدت فرتة هناي  الستينات وبداي  السبعينات ظهور محل

الوأمسالي  موكزا هلا كانت سببا هذه األزمات اليت كانت االقتصاديات . 3النقد الدويل وأزم  النفط والفوائض املالي 

                                                           
1
 ، ص 2221دار النيل للطباع  والنشو، مصو، ، ، الترتيبات الحمائية في ظل منظمة التجارة العالميةأمحد يوسف عبد الشحات - 

   العوبي  السعودي ، دار املويخ للنشو.ملك، امل2222، االقتصاد الدولي مدخل للسياسات ، تعويب، حممد إبواهيم منصور علي مسعود عطي مور دخاي كويانني - 2
  .22، ص 2222ماي ، ، الكويت252والعدد ، سلسل  عامل املعوف ، اجمللس الورطين للثقاف  والفنون واألدب، النظام االقتصادي الدولي المعاصرةازم البيالوي، 3
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وأساليب جديدة للحماي  التجاري  أقل وضوةا  يف استخدام ما يسمى باحلمائي  اجلديدة ةيث ظهوت أشكاال
ث أدوات احلماي  ةدوث تغريات يف رطبيعتها و قات التجارة الدولي  وقد صاةب ةدوأكثو فعالي  يف إعاق  تدف

  مبعىن أهنا صارت توجه ضد بلدان معين  وأنواع معين  من السلع وفيما وأهدافها ةيث أصبحت ذات رطبيع  متييزي
 يلي نورد أهم األسباب اليت كانت وراء ظاهوة احلمائي  اجلديدة: 

تفاقم األزمات يف االقتصاديات الوأمسالي  املتقدم  دفعت هذه األخرية إى تطويو أساليب جديدة للحماي   .1
 . 1الصواع الذي تشهده السوق التجاري  الدولي  تكفلها ةد أدىن من اهليمن  يف خضم

اهلند  الربازيل، اقتصادي  تنافسي  يف الدول الصاعدة يف ةلق  التبادل التجاري العاملي )اليابان الصني ىبووز قو  .2
 افورة( وبدرج  أقل بعض البلدان النامي .غتايوان وسن، هونج كونج، كوريا اجلنوبي 

لدول الصناعي  املتقدم  وبأسعار منافس  بسبب ما توفو هلا من أساليب الفن غزو السلع اآلسيوي  األسواق ا .3
إلنتاجي الوفيع واأليدي العامل  الوخيص  ةيث أصبحت هذه الدول تنافس منتجات الدول الصناعي  يف عقو 

 .2دارها
يل  لتطبيق بعض * كوس11ادة كثوة االستثناءات يف مبادئ اجلات دفعت بالدول الصناعي  إى االنتماء إى امل .4

نتجاهتا من املنافس  لكن يف احلقيق  قد أسيء استعمال هذه املادة من قبل مالضارة بغوض محائي   املمارسات
هذه الدول واالجواءات اليت اختذهتا عموما كانت منافي  لووح اجلات ويف هذا االرطار قامت الواليات املتحدة 

واليت أصبحت أكثو انتشارا من  اجلموكي  ثري من القيود واحلواجز غرياألمويكي  ودول اجملموع  األوروبي  بفوض الك
 واجلدول التايل يوضح ذلك:  اجلموكي  القيود

 
 
 
 
 

                                                           
  .32ات، موجع سابق، ص: حأمحد يوسف عبده الش - 1
2
 عبد السالم خماويف، سفيان بن عبد العزيز، موجع سابق. - 
ثار النامج  عن زيادة غري املتوقع  يف الواردات من منتج من االتفاقي  العام  للتجارة والتعويفات ألعضائها باختاذ اجواءات وقئي ، هبدف محاي  صناع  حملي  من اآل 11أجازت املادة  -*

ةيث ينص االتفاق على أن ال يقوم  معني، واليت تسبب أضوار جسيم  للصناع ، لكن ويف نطاق تنفيذ تلك املادة يضع االتفاق خطو ضد ما يطبق عليه إجواءات املنطق  الومادي ،
بنظم السوق أو أي  إجواءات أخوى متشاهب  من شأهنا تقيد الصادرات أو الواردات، كما يؤكد االتفاق الذي مت التوصل اليه على  العضو بفوض أي  قيود اختياري ، أو توتيبات خاص 

 آلي  مواجع  السياس  التجاري  وتشجيع هذه اآللي  على مزيد من الشفافي  فيما يتعلق باعداد السياس  التجاري  الورطني .
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 تصاعد نزع  احلماي  اجلديدة يف الواليات املتحدة ودول اجملموع  األوروبي (10-17)الجدول رقم 

 نوع السلعة
 ضد الدول المصنعة حديثا ضد كل الدول

1121-1182  1181-1185  1121-1182  1181-1185  
 عدد اإلجراءات الحمائية الجديدة التي طبقتها الواليات المتحدة

المنسوجات   1 11 2 12 
 صفو 2 صفو 8 المنتجات الجلدية
 صفو صفو 4 2 الخشب والورق

 1 5 12 1 المطاط والسلع الكيماوية
 48 4 23 1 الصلب والمعادن

 1 1 3 3 معدات النقل
لماكيناتا  1 12 3 2 

 22 2 41 15 سلع أخرى
 82 21 152 11 اإلجمالي

 عدد اإلجراءات الحمائية الجديدة التي طبقتها الدول األوروبية 
المنسوجات   1 2 3 4 

 2 1 2 1 المنتجات الجلدية
 4 4 1 8 الخشب والورق

 12 3 32 15 المطاط والسلع الكيماوية
 12 15 18 24 الصلب والمعادن

 2 1 3 1 معدات النقل
 1 2 1 8 الماكينات
 12 4 22 2 سلع أخرى
 42 33 12 22 اإلجمالي

، 2222، 1، مكتب  مدبويل، طالعولمة والجات )التحديات والفرص(عبد الواةد العفوري،  المصدر:
 .31القاهوة، ص 
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هاكا ملبادئ وأدوات إى ما أرطلق إذن نالةظ من اجلدول أعاله تصاعد هذه القيود احلمائي  اجلديدة واليت تعد انت
ومنذ تلك الفرتة استموت هذه القيود إى غاي  اليوم خاص  مع اةتدام األزم  *عليه بتآكل أخالقيات اجلات

 . 22111نوفمرب و  2228إجواء محائي جديد أثناء الفرتة بني نوفمرب ، 1513املالي  العاملي  ةيث مت رصد 

 بين التأكيد والمعارضة:  رابعا: الحمائية التجارية الجديدة
فمنهم من يوى أهنا ضوورة ةتمي  يف األزمات املتفاقم  ، تباينت آراء االقتصاديني اجتاه احلمائي  اجلديدة

اليت ميو هبا االقتصاد العاملي أما الوأي اآلخو فيعارض كاف  أشكال احلمائي  اجلديدة ويوى أهنا ممارسات ضارة 
 جل املتوسط والطويل.تعوق ةوي  التجارة خاص  يف األ

ةيث يوى االقتصادي بول كووغمان** بأن الزيادة يف التعويفي  اجلموكي  قد ال يشكل قوار صائبا يف ظل 
لكن يف ظل الظووف اليت ميو هبا االقتصاد العاملي خصوصا يف ظل األزمات سيؤدي ، األوضاع االقتصادي  العادي 

زيادة يف التوجه حنو احلمائي  التجاري  بالقدر الذي تتأخو فيه عن  وعليه سيكون هناك، إى وضع أفضل باالقتصاد
 .2تقدمي بونامج إنعاش اقتصادي فعال

ان دائما فإن هذه سيؤدي إى احلد من قدرة الدول النامي  يف مواجه  مجوةسب االقتصادي بول كوو 
تجارة مقارن  بالدول املتقدم  اليت األزمات االقتصادي  خصوصا إذا استموت هذه الدول يف اتباع سياسات حتويو ال

 حتظى بربامج الدعم املختلف .

عتبار أن تدخل احلكومات خالل األزمات ملساعدة املؤسسات املتعثوة اباملقابل يتجه الوأي اآلخو إى 
اه أنه سيشكل دعما يتعارض ومبادئ املنظم  العاملي  للتجارة يف املنافس  احلوة والعادل  وعليه يوى أنصار هذا االجت

 التاليني: تفعيل وتقوي  آليات املنظم  العاملي  للتجارة. اإلجواءينملواجه  احلمائي  التجاري  اجلديدة البد من اختاذ 

 وضع نظام يساعد جمموع  العشويني على جتنب اللجوء لتطبيق سياسات محائي .

قدم  فكل دول  من هذه الدول لكن الواقع احلايل يربز التناقض الصارخ للسياسات التجاري  للدول املت
هي املسبب  والدول املتقدم ، تسعى إى حتقيق مصاحلها اخلاص  ومحاي  نفسها من آثار أي  أزم  اقتصادي  رطارئ 

من مشاكل  ها  وما توتب عنيامنها تواجع ةاد يف صادرات الدول ال  العاملي  واليت تولد عناألول واألساسي لألزم

                                                           
فس  بينهما إى تبين وعلى رأسها الواليات املتحدة األمويكي  واجملموع  األوروبي  وحتت ورطأة األزمات االقتصادي  يف بداي  السبعينات ومع تزايد ةدة املناجلأت البلدان الوأمسالي   -*

  السياسات احلمائي .توتيبات محائي  أدت إى تآكل مكاسب التحويو التجاري املختص  بعد سبع جوالت من املفاوضات اجلات، ماشكل عودة جديدة إى
1
 -  bernard hoekman trade policy so far so 600d finance & develop pment yune 2012, vol 49, n2. 

 .1153فربايو  28اقتصادي أمويكي من مواليد  -**
 .111، ص 2211وي  للنشو والتوزيع، مصو، ، املكتب  العصالعالقات االقتصادية الدولية في ظل األزمة االقتصادية العالميةرضا عبد السالم،  - 2
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 ذقاناال من خالل استخدامها للسياسات احلمائي  اجلديدة على غوار بوامج الدعم وخططاقتصادي  بالغ  اخلطورة 
الصوف الدولي  كوسيل  محائي  جديدة من  أسعار احلد بل جلأت إى استخدام اهذ دومل تتوقف هذه السياسات عن

ت وهو ما سنتناوله ما يسمى حبوب العمالنشوب خالل التالعب بالقيم اخلارجي  للعمالت األمو الذي أدى إى 
  بشيء من التفصيل يف الفصل الثالث من هذه الدراس .

 للتكامل االقتصادي والتكتالت االقتصادية:  يالمطلب الثاني: اإلطار المفاهيم
إن ظاهوة التكتالت االقتصادي  ليست بالظاهوة اجلديدة إال أن ظهورها كتجوب  اقتصادي  كانت بعد احلوب 

ذهتا جمموع  من الدول النامي  واملتقدم  ملواجه  خمتلف التحوالت اليت شهدها العامل يف تلك العاملي  الثاني  اخت
الفرتة ومفهوم التكتالت االقتصادي  أساسا نشأ وتطور يف البلدان الصناعي  وأصبح ينظو إى هذه التكتالت على 

 ا املصطلح من خالل هذا املطلب.أهنا ضوورة ملح  فوضتها املوةل  لذلك سنحاول التعمق أكثو يف مفهوم هذ

 أوال: اإلطار المفاهيمي للتكامل االقتصادي والتكتالت االقتصادية:
يعرب عن  االقتصاديفإذا كان التعاون يف بعده ، يعترب التكامل االقتصادي من أرقى أساليب التعاون وأمهها

إى أعلى درجات التقارب االقتصادي  مستويات متعددة من االجواءات البسيط  كتقويو ختفيضات ورفع قيود كمي 
بتحقيق الوةدة االقتصادي  فإن التكامل يعرب عن مسار موةلي يهدف إى توةيد الدول انطالقا من البعد 

 االقتصادي.

، والتكامل من الناةي  اللغوي  كلم  تدل على التكميل أو متام وكمل الشيء كموال متت أجزاؤه أو صفاته
يف لسان العوب أن الشيء تكامل  وجاء، 1 القوآن الكومي" اليوم أكملت لكم دينكم"وأكمل الشيء أي أمته ويف

 2وأكمله هو واستكمله وكمله: أمته ومجله، ملته أنا وأكملت الشيء أي أمجلته وأمتمتهكوأ

أما من الناةي  االقتصادي  فالتكامل االقتصادي هو اصطالح عام يغطي عدة أصناف من الرتتيبات اليت 
بعضها إى بعض ومجيع هذه الرتتيبات هلا مس   االقتصادي ها يتفق قطوان أو أكثو على تقويب مصاحلهم مبقتضا

م  إى ضلع اليت تنتجها األقطار غري املنلتميز سلعها إزاء الس اجلموكي مشرتك  وهي أهنا تستخدم التعويف  
 .3قافاإلت

                                                           
1
 .23القوآن الكومي، سورة املائدة، اآلي   - 

 . 14، بريوت لبنان، ص 2211الطبع  األوى، منشورات احلليب احلقوقي ،  ربي في عصر العولمة،عتحديات التكامل االقتصادي الحمسن الندوي،  - 2
3
  A. mfreeman iii, international trade (new york harper and row, 1971), p 168. -  

وحمدد خمتلف  1111، صاةب نظوي  التكامل اإلقتصادي  عام 1111وتويف يف عام  1128إقتصادي جموي ولد يف بودا بيست عام  :( bela balassaبيال بالسا  )  -* 
بكلي   1112، والتحق عام  1111ي ، شغل منصب أستاذ مساعد يف جامع  بيل ةىت عام أشكال ومواةل الكامل اإلقليمي، ةاصل على شهادة الدكتوراه من جامع  بيل األمويك

 كتابا يف جمال التجارة والتنمي .   23جونز هوبكنز وبقي هبا ةىت التقاعد، كما اشتغل مستشارا للبنك الدويل واملنظمات الدولي  العام  واخلاص ، ألف أكثو من 
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وصفه عملي  فإنه يشمل بف وةال ،أنه عملي  االقتصادي على التكامل  bela balassa *بيال بالساويعوف 
وإذا نظونا إليه على ، اإلجواءات والتدابري اليت تؤدي إى إلغاء التمييز بني الوةدات املنتمي  إى دول قومي  خمتلف 

 .1اء خمتلف صور التفوق  بني االقتصاديات القومي ففإنه يف اإلمكان أن تتمثل يف انتأنه ةال  

نا أن نفوق بني التكامل والتعاون إذ أن التعاون االقتصادي يتضمن ب ردويف أعاله جيومن خالل هذا التع
األفعال اهلادف  إى التقليل من التمييز مثال ذلك أن االتفاقيات الدولي  يف خصوص السياسات التجاري  تدخل يف 

الفاعل  يف القضاء على  التدابرينطاق التعاون االقتصادي دوليا أما بالنسب  للتكامل االقتصادي فإنه ينطوي على 
عن عمل من  تعبريمثال ذلك أن إزال  احلواجز القائم  يف وجه التجارة على املستوى الدويل هي ، قدر من التمييز

 .2أعمال التكامل االقتصادي

فريى أن مفهوم التكامل البد أن يشمل العمل  ** gunnar Myrdal مريدال جونار أما االقتصادي
لكفاءة االنتاجي  ضمن الكتل  االقتصادي  املشكل  وذلك مع إعطاء الفوص االقتصادي  املتساوي  على زيادة ا

 .3لألعضاء يف هذا التكتل بغض النظو عن سياساهتم

الذي عوف  *** jan Tinbergenجان تنربجنيولعل أوى التعاريف قدمت من قبل االقتصادي 
–جانب سليب يقتضي إزال  التمييز وكاف  اإلجواءات التقييدي   التكامل االقتصادي على أنه عملي  حتوي جانبني

                                                           
1
 -  yadwiga forowicg , « economie intirmation ale » beuchemin, quèbec, 1995, p265.  

وذلك يف تطويو مناذج ديناميكي  لتحليل العمليات اإلقتصادي  ، له اسهامات   1111:  أول ةائز  على جائزة نوبل يف اإلقتصاد عام  jan Tinbergenجان تنربجني   -*** 
، النماذج اإلقتصادي ، حتليل دورة األعمال، رسم السياس  اإلقتصادي ، إقتصاديات التنمي ، توزيع الدخل. كما ساهم يف عديدة يف جمال اإلقتصاد  منها التكامل اإلقتصادي الدويل

كلم عن الدورات واإلقتصاد القياسي وتالكثري من القضايا اإلقتصادي  من بينها قضي  هنض  األمم، وله دراسات إةصائي  ةيث أعطى ةلوال لكثري من القضايا مستعينا بالوياضيات 
ألخص النموذج اإلقتصادي للواليات املتحدة اإلقتصادي  وتقليل التكلف ، نظويات الفائدة واليت تعترب من بني أهم األعمال يف احلقول اإلقتصادي ، رطور مناذج اإلقتصاد القياسي وبا

 . 1114األمويكي . تويف يف سن  
 .28، الطبع  الوى، دار الفكو العويب، مصو، ص المعاصرالتكامل االقتصادي أنشودة العالم ةسني عمو،  - 2

عامل اجتماع واقتصاد سويدي اشتهو بدراساته املتقن  للمشاكل العاملي  الكربى. م(.  1818ُولد يف ُجْستاْفس، بالقوب من ساند فيكن بالسويد عام  )  كارل جونار ميردال -** 
دراس  مهم  عن العالقات العوقي  يف الواليات املتحدة. كما أن دراسات مريدال عن النمو االقتصادي م 1144 جني  والدميقوارطي  احلديث املشكل  الز  : ويعترب كتابه املعضل  األمويكي 

اب فقو شعوب كثرية جًدا يف م. وحياول هذا الكتاب أن يوضح أسب1968 واالجتماعي لدى األمم املتخلف  قادته إى أن يكتب كتابه الدراما اآلسيوي : استقصاء أسباب فقو األمم
 .جنويب آسيا، وهل هناك أي شيء مُيكن فعله من أجل ذلك

 م.1182تويف عام ونال شهادة القانون ودرج  دكتوراه القوانني يف االقتصاد من جامع  ستوكهلم،  .م ُمشاركً  مع فويدريك فون هايك من النمسا1124فاز مريدال جبائزة نوبل لالقتصاد عام 
3
 .32، ص 2223، جامع  ةلوان، القاهوة، مصو 4، طالتكتالت االقتصادية بين التنظير والتطبيقعفيفي ةامت، ساسي  - 

وذلك يف تطويو مناذج ديناميكي  لتحليل العمليات اإلقتصادي  ، له اسهامات   1111:  أول ةائز  على جائزة نوبل يف اإلقتصاد عام  jan Tinbergenجان تنربجني   -*** 
نمي ، توزيع الدخل. كما ساهم يف  جمال اإلقتصاد  منها التكامل اإلقتصادي الدويل، النماذج اإلقتصادي ، حتليل دورة األعمال، رسم السياس  اإلقتصادي ، إقتصاديات التعديدة يف

قضايا مستعينا بالوياضيات واإلقتصاد القياسي وتكلم عن الدورات الكثري من القضايا اإلقتصادي  من بينها قضي  هنض  األمم، وله دراسات إةصائي  ةيث أعطى ةلوال لكثري من ال
ألخص النموذج اإلقتصادي للواليات املتحدة اإلقتصادي  وتقليل التكلف ، نظويات الفائدة واليت تعترب من بني أهم األعمال يف احلقول اإلقتصادي ، رطور مناذج اإلقتصاد القياسي وبا

 . 1114األمويكي . تويف يف سن  
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وزيادة احلوي  يف املعامالت االقتصادي  وجانب اجيايب يقتضي تسوي   –إزال  التعويفات اجلموكي  وأنظم  احلصص 
 .1التفاوت القائم يف السياسات التجاري  ووضع سياسات ومؤسسات جديدة تتمتع بصالةيات اإلجبار

تور فؤاد موسي صاةب كتاب "الوأمسالي  جتدد نفسها" يعوف التكامل بأنه عملي  تارخيي  اقتصادي  أما الدك
أو مبعىن آخو فإن جوهو ، واةدة جتوي يف وقت واةد يف كل من جمال القوى االنتاجي  وجمال العالقات االنتاجي 

املنتج  القائم  على التنمي   ىلقو بدأ من مستوى معني من تدويل االتكامل هو عملي  تعاون اقتصادي شامل  ت
 .2املشرتك  هلذه القوى يف عدد من الدول جتمعها عالقات إنتاج متماثل  ومطابق  لطبيع  قواها االنتاجي 

أما التكتالت االقتصادي  كمصطلح اقتصادي وجدت تعبريها الفكوي يف نظوي  التكامل االقتصادي 
ثاني  من رطوف جمموع  من الدول وأصبحت هذه التكتالت أهم مسات وأصبح االهتمام هبا بعد احلوب العاملي  ال

القون العشوين وانتشو هذا االهتمام إى منارطق أخوى من العامل خاص  بعد بووز ظاهوة العومل  االقتصادي  يف هناي  
 القون املاضي.

وأصبح االهتمام درجات التكامل االقتصادي من ويعوف التكتل االقتصادي على أنه يعرب عن درج  معين  
هبا بعد احلوب العاملي  الثاني  من رطوف جمموع  من الدول وأصبحت هذه التكتالت أهم مسات القون العشوين 

 .3واتشو هذا االهتمام إى منارطق أخوى من العامل خاص  بعد بووز ظاهوة العومل  االقتصادي  يف هناي  القون املاضي

ن درج  معين  من درجات التكامل االقتصادي الذي يقوم بني ويعوف التكتل االقتصادي على أنه يعرب ع
واليت جتمعها جمموع  من املصاحل ، جمموع  من الدول املتجانس  اقتصاديا وجغوافيا وتارخييا وثقافيا واجتماعيا

الوصول االقتصادي  املشرتك  هبدف تعظيم تلك املصاحل وزيادة التجارة الدولي  البيني  لتحقيق أكرب عائد ممكن مث 
 .4إى أقصى درج  من الوفاهي  االقتصادي  لشعوب تلك الدول

والتكتل االقتصادي كمفهوم يعكس اجلانب التطبيقي لعملي  التكامل االقتصادي فهو يعرب عن درج  من 
درجات التكامل االقتصادي فيما بني الدول األعضاء وهو يعرب عن تطابق اجلانب النظوي مع اجلانب العلمي 

                                                           
1

-  Miroslavn,jovanovic and Richard g.n lipsey, international economic integration “limits and 

prospects”,edition, London ronthedge.   
 . 11حمسن الندوي، موجع سابق، ص  - 2
أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، ، لدول النامية، دراسة تجارب مختلفةالتكتالت االقتصادية في عصر العولمة وتفعيل التكامل االقتصادي في اعبد الوهاب رميدي،  - 3

 .31، ص 2221/2222جامع  اجلزائو، 
  -.11حمسن الندوي، موجع سابق، ص  4
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التكتل االقتصادي أيضا عن مستوى معني من مستويات التكامل  علق بالتكامل االقتصادي ويعرب مفهومفيما يت
 . 1االقتصادي

إذن فالتكتل االقتصادي ليس غاي  يف ةد ذاته وإمنا هو وسيل  تلجأ إليها الدول فيما بينها لتحقيق تنمي  
 مستويات املعيش  يف الدول الغني  ويف غريها من اقتصادي  شامل  ميكن أن تؤدي إى تضييق الفجوة الواسع  بني

 الدول النامي .

السابق  أعاله فإن التكامل االقتصادي قد يكون تكامال عام شامل وقد يكون تكامال  املفاهيموإضاف  إى 
ةيث يقصد باألول أن تطبق إجواءات التكامل يف وقت واةد على مجيع القطاعات االقتصادي  يف ، قطاعيا
األرطواف فيه أما التكامل القطاعي فهو الذي تكون عملي  التكامل فيه مقصورة على قطاع واةد أو الدول 

 .2قطاعات حمدودة من اقتصاديات األرطواف املعني 

  االقتصادي: تختلفثانيا: أشكال التكامل 
ن أساسيني على معياري واليت ميكن تقسيمها بناء، مفاهيم التكامل االقتصادي ةسب اختالف أشكاله وصوره

 :3مها

ة وتوزيع منافع قث نوعية العاليعلى أساس طبيعة عالقات التكامل بين الدول الداخلية فيه من ح -1
 ومنيز هنا بني نوعني من التكامل: التكامل وآثار التكامل

ساد هذا النوع من التكامل يف موةل  االستعمار وكان يعمل على دمج اقتصاد دولتني أو  التكامل الرأسي:-أ 
إةدامها الدول  املستعموة ومتثل "املوكز" والثاني  الدول  املستعموة متمثل  يف التابع ةيث أن كال الدولتني ، كثوأ

 :  تتم عملي  االنتاج على موةلتنيمتباينتني يف درج  التقدم االقتصادي ومن خالل هذا العالق

تكون عملي  إنتاج مواد أولي  مث تتم املوةل  املوالي  يف تتم املوةل  األوى يف الدول  األقل تقدما " التابع " غالبا ما 
ويؤدي هذا النوع من التكامل إى تقسيم غري متكافئ ، يع هذه املواد األولي صندم  "املوكز" وتتمثل يف تالدول  املتق

 للعمل الدويل وينتج عنه تبادل غري متكافئ بني كال الطوفني.

                                                           
 .22حمسن الندوي، نفس املوجع، ص  - 1
2
للملتقي الدويل: التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني وتفعيل الشواك    م ، ورق  عمل مقدمقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربيبوكسايت رشيد ودبيش أمحد،  - 

 اجلزائو. -سطيف –، جامع  فوةات عباس 2224ماي  1و 8األوربي  املنعقد خالل  –العوبي  
،ص 2221/2222جامع  اجلزائو،االقتصادي ، )غري منشورة(،، أرطووة  دكتوراه يف العلوم التكامل االقتصادي الزراعي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةمقدم عبريات،  - 3

15. 
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التكامل االقتصادي بظهور ةوكات التحور الورطين واستقالل ظهو هذا النوع من  التكامل األفقي:-ب
ةيث يقوم هذا النوع من التكامل االقتصادي بني جمموع  أرطواف ، املستعموات خالل فرتة اخلمسينات والستينات

متقارب  يف درج  تطورها االقتصادي وتوجهاهتا السياسي  كما يقوم هذا النوع من التكامل على عالق  متكافئ  
حل مشرتك  وأسس جديدة للتخصص وتقسيم العمل ويسعى أرطواف وأعضاء هذا التكامل لتحقيق أهداف ومصا

 معين  يصعب على كل رطوف حتقيقها مبفوده.

 على أساس طبيعة النظم االقتصادية ودرجة تطورها: -7

 هي:  االقتصاديكننا التمييز يف هذا اإلرطار بني ثالث  أشكال للتكامل مي

تتميز هذه الدول حبوي  امللكي  وتطور وتنوع اهلياكل االقتصادي  إى  دول الرأسمالية:التكامل بين ال-أ
ف يخارجي  لتصو  واقوأسجانب ضآل  تدخل احلكوم  يف النشاط االقتصادي واةتياج هذه الدول إى منافذ 
 دول.فوائض إنتاجها وبالتايل فإن التكامل االقتصادي بينها يدعو إى ةوي  التجارة بني هذه ال

إن هذه الدول تعمل على التدخل يف احلياة  :التكامل بين الدول ذات االيديولوجية االشتراكية-ب
والتخطيط ، هتا تقوم بالدور القيادي وامللكي  اجلماعي  لوسائل االنتاجاةيث أن ةكوم، االقتصادي  بصف  مباشوة

ل الوأمسالي  العاملي  الثاني  وختلفها عن الدو وب الدول للتكامل االقتصادي بعد احل املوكزي وقد جاءت ةاج  هذه
نتاجي  يف ذلك الوقت وفق مبدأ بناء هياكلها اإل ىإ يالتكامل االقتصاد من خاللى عوكانت هذه الدول تس

 نتاجي  العمل.إلبلوغ هيكل اقتصادي أمثل وزيادة التخطيط 

فس  وقوى السوق عن معاجل  مشاكل تتميز هذه الدول بعجز وسائل املنا التكامل بين الدول النامية:-ج
، نتاجي  بالتخلفنتاجي  كما تتميز هياكلها اإليه العملي  االخل الدول  بدرجات متفاوت  يف توجختلفها وتتد

ي للتغلب على مشاكل ني  ومن هنا كانت ةاج  هذه الدول إى التكامل االقتصاديوضعف عالقاهتا التجاري  الب
من التعاون فيما بينها وإعادة بناء هياكلها االنتاجي  لتصبح أكثو صالةي   وخلق نوع، نتاجضعف وختلف اإل

 وتنوعا.

 ثالثا: مراحل ودرجات التكامل االقتصادي
وأصبح ، يشري الفكو االقتصادي احلديث إى مواةل عديدة من املمكن أن ميو عليها التكامل االقتصادي

االحتاد ، منطق  التجارة احلوة ،منطق  التفضيل اجلموكي: شارة إليها وهين املألوف يف أدبيات االقتصاد اإلم
لدرج  اليت والذي مييز بني هذه املواةل هو ا، االندماج االقتصادي، االحتاد االقتصادي، السوق املشرتك ، اجلموكي
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ول ضاء على احلواجز والقيود اليت تعرتض ةوك  انتقال السلع وعناصو االنتاج بني الدقحيققها كل منها يف ال
 وميكن عوض مواةل التكامل االقتصادي فيما يلي: 1األعضاء

جواءات اليت تتخذها دول معين  للتخفيف من القيود املعيق  يقصد هبا جمموع  اإل منطقة التفضيل الجمركي:-0
ول مبعىن تبادل املعامل  التفضيلي  فيما بني تلك الدول فتعطي كل من هذه الد، حلوك  وانسياب السلع فيما بينها

، 2األرطواف األخوى مزايا مجوكي  إما يف شكل ختفيض يف التعويف  اجلموكي  أو ختفيف يف القيود التجاري  األخوى
على يد اململك   1132الربيطاين للتفضيل التجاري الذي أسس عام  ثفضل مقال على هذا الشكل الكومنولوأ

 .3املتحدة ومستعمواهتا السابق 

واالداري  على ةوك   اجلموكي  االتفاق يف هذه املوةل  على إلغاء خمتلف القيود يتم ة التجارة الحرة:طقمن-7
اجتاه بقي  دول  اجلموكي  ةتفاظ كل دول  عضو بتعويفتهاعضاء يف املنطق  مع االسلع واخلدمات فيما بني الدول األ

 .4زا لعدد من السنواتتعد أكثو منارطق التجارة احلوة بوو  وكانت منطق  التجارة احلوة األوروبي ، العامل

ق الدول األعضاء تعويف  تطب كما،  تتميز هذه املوةل  حبوي  تبادل السلع يف داخل االحتادكي: االتحاد الجمر -3
كي بني بلجيكا وهو كندا ولوكسمبورغ ن األمثل  على ذلك االحتاد اجلمو كي  موةدة جتاه العامل اخلارجي وممجو 

 .11445)دول البينولوكس*( الذي تأسس عام 

كي عن رطويق حتقيق ةوي  انتقال عناصو الحتاد اجلمو اوةل  خبطوة أبعد من تذهب هذه امل السوق المشتركة:-4
االنتاج من عمل ورأس املال بني الدول األرطواف إلعادة توزيع عناصو االنتاج وحتقيق مبدأ الكفاي  القصوى يف 

ل على ذلك السوق األوروبي  املشرتك  اليت حتققت يف عام هم مثاأد االقتصادي  يف ظل آلي  السوق و استغالل املوار 
11126. 

                                                           
، وأوراق عمل امللتقى الدويل: التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني التكامل االقتصادي بين دول المغرب العربي واقعة، مقوماته، قيامهعيسى محد حممد الفارسي،  - 1

 اجلزائو.  -سطيف –، جامع  فوةات عباس 2224ماي  1و 8 األوربي  املنعقد خالل –وتفعيل الشواك  العوبي  
حبث مقدم للملتقى الدويل الثاين ةول  إشكالية التكامل االقتصادي على ضوء األزمة المالية العالمية " دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا"غويب هشام، مداةي حممد،  2

 ، املوكز اجلامعي الوادي، اجلزائو.2212فيفوي  22-21"واقع التكتالت االقتصادي  يف زمن األزمات يومي 
 . 388يسوة للنشو والتوزيع والطباع ، عمان، األردن، ص امل ، دار24، ط االقتصاد الدولي نظريات وسياسات، رعلي عبد الفتاح أبو شوا - 3
 لسويد والربتغال، سويسوا.النمسا ،الدامنارك وا، منطق  التجارة احلوة األوروبي ، وتضم سبع دول أوروبي  :بويطانيا -*

، مداخل  مقدم  يف امللتقى الدويل "التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني وتفعيل التكامل الغربي االسالمي ضرورة حضارية لمواجهة التكتالت الكبرى:داودي الطيب، - 4
 اجلزائو.  ، جامع  فوةات عباس سطيف2224ماي  1و8الشواك  العوبي  األوروبي  املنعقدة خالل 

  .42، ص 2225، بدون رقم رطبع ، دار العلم للنشو والتوزيع، مصو، مقدمة في النقود والبنك والتجارة الدولية:  عزت ملوك قناوي ةسن - 5
االقتصادي العويب كآلي  لتحسني  ، حبث مقدم للملتقى الدويل ةول" التكاملاتحاد المغرب العربي بين ضرورة ومعوقات التكتل االقتصاديخوين رابح وةسناوي رقي ،  - 6

 جامع  فوةات عباس سطيف اجلزائو. ، 2224ماي  1و8وتفعيل الشواك  العوبي  األوروبي  املنعقدة خالل 
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املتخذة يعترب هذا الشكل أكثو تطورا من السوق املشرتك  ةيث يتم إضاف  لإلجواءات  االتحاد االقتصادي:-5
هتدف إى تنسيق السياسات االقتصادي  )التجاري  واملالي  والنقدي  يف شكل سوق مشرتك  إختاذ إجواءات 

كذلك إقام  ،  بني الدول األعضاء واليت تتجسد يف تشويعات العمل والضوائب وإعانات البطال  (جتماعي واال
سلط  قضائي  عليا ذات اختصاصات حمددة يف كاف  اجملاالت االقتصادي  تكون أةكامها ملزم  وواجب  النفاذ 

   البث يف املنازعات االقتصادي .لسوع

 االقتصادي التام(: االندماج االقتصادي )التكامل-2

ةيث تبدأ هذه ، تعترب هذه املوةل  آخو مواةل التكامل االقتصادي اليت ميكن أن يصل إليها أي مشووع تكاملي
مجوكي إى سوق مشرتك  وصوال إى  نطق  جتارة ةوة مث احتادميلي  و ضمن توتيبات تف املوةل  انطالقا مما سبق حتقيقه

 1االقتصادي التام البد من إضاف  حتقيق ما يلي: ولتحقيق االندماج اقتصادي،حتاد إ

 . توةيد السياسات االقتصادي  النقدي  واملالي  واالجتماعي 
 .إجياد سلط  اقليمي  عليا 
 . عملي  موةدة جتوي يف التداول عرب دول املنطق  املتكامل 
 .جهاز إداري موةد يكفل تنفيذ هذه التدابري 

على تقليص سلطاهتا التنفيذي  وخضوعها يف كثري من اجملاالت للسلط  ويف هذه املوةل  تتفق كل دول  عضو 
االقليمي  العليا وهو ما يعين أن االندماج االقتصادي ال حيتاج إال إى خطوات حمدودة للوصول إى وةدة سياسي  

 فعلي .

                                                           
 .143 -، موجع سابق، ص: التكامل االقتصادي " أنشودة العالم المعاصر" النظرية والتطبيقةسني عمو،  - 1
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 ما يلي نوضح أهم مواةل التكامل االقتصادي باختصار من خالل اجلدول املوايل: يفو 

 االجراءات المتخذة حلالمرا
 بني أرطواف املعامل  اجلموكي  معامالت تفضيلي  يف شكل ختفيض يف التعويف  ضيلي فات التجاري  التبتيالرت 

 بني الدول األعضاء اجلموكي  إلغاء الوسوم   التجارة احلوةطقمن
ضاء اجتاه إضاف  لإلجواءات يتم توةيد التعويف  اجلموكي  بني الدول األع االحتاد اجلموكي

 العامل اخلارجي.
" رأس و إضاف  لإلجواءات السابق  يتم حتويو انتقال عوامل االنتاج "العمل " السوق املشرتك 

 املال"
إضاف  لإلجواءات السابق  يتم تنسيق السياسات االقتصادي  االجتماعي   االحتاد االقتصادي

 امللكي  والنقدي  بني الدول األعضاء
إضاف  إى ما سبق يتم: توةيد السياسات االقتصادي  واالجتماعي  واملالي   ي التاماالحتاد االقتصاد

 والفني  
 إجياد سلط  اقليمي  عاليا

 عملي  موةدة جتوي يف التداول عرب دول املنظم  املتكامل 
 ي موةد يكفل تنفيد هذه التدابري جهاز إدار 

 من إعداد الباةث بناء على املعطيات أعالهالمصدر: 



السياسات الحمائية الجديدة في ميزان المنظمة العالمية للتجارة                             الثاني:  الفصل   
 

 

101 

 المطلب الثالث: آلية الحمائية الجديدة من منظور التكتالت االقتصادية
هناك العديد من الدراسات اليت تطوقت إى مفهوم التكتالت وأبوزت أهم أشكاهلا ومواةل تكوينها إضاف  

ي  محائي  إى أهدافها االقتصادي  واألمني  والسياسي  إال أهنا مل تتعوض بإسهاب إى دورها احلمائي كسياس  جتار 
لذلك سنحاول من خالل هذا املطلب أن نربز التكتالت ، خصوصا يف ظل نظام التجارة متعدد األرطواف

 االقتصادي  كأداة محائي  جديدة يف التجارة الدولي .

كي واآلثار ي  من خالل نظوي  االحتاد اجلمو ميكننا أن نستشف الدور احلمائي اجلديد للتكتالت االقتصاد
 تكامل االقتصادي.االقتصادي  لل

 أوال: نظرية االتحاد الجمركي:
تعترب نظوي  االحتاد اجلموكي العمود الفقوي لنظوي  التكامل االقتصادي ويوجع الفضل يف وضع أسس هذه 

( libseyو) 1118( يف meadآراء ) بعده ومن 1152وأعماله الوائدة يف عام  Jacob vinerالنظوي  إى 
 .11111 ( يفbela balassaو) 1111يف 

والقيود الكمي   اجلموكي  أن اخلصائص الضووري  لنظوي  االحتاد اجلموكي تشمل إلغاء الوسوم  vinerيوى
كي  موةدة على السلع املستوردة من دول اإلضاف  إى وضع تعويف  مجو على واردات الدول األعضاء يف االحتاد ب

 األعضاء يف اإلحتاد على أساس قاعدة مقبول  للجميع.على الدول  اجلموكي  مث توزيع االيوادات، خارج االحتاد

 ثانيا : اآلثار االقتصادية للتكامل االقتصادي :

اآلثار الساكن  )االستاتيكي (  تقسم اآلثار االقتصادي  للتكامل االقتصادي إى قسمني مهمني وأساسيني مها:
ى الكفاءة االقتصادي  وسنقوم بشوح وحتليل كل على ةوك  التجارة ومستو ؤثو ت يتال (واآلثار احلوكي  )الديناميكي 

 منها بالتفصيل:

 ، للتكامل االقتصادي )االستاتيكية(اآلثار الساكنة  -0

سنوضح من خالل اآلثار الساكن  للتكامل االقتصادي األثو احلمائي الذي يرتتب على إنشاء التكتالت 
لكن الواقع اجلزئي للتجارة ورفع الكفاءة االقتصادي  االقتصادي  واليت ميكن اعتبارها ةوك  تسري يف اجتاه التحويو 

وتتوقف النتيج  الصافي  للكفاءة ، غري حمددهلذه العملي  على الكفاءة االقتصادي  العملي يثبت أن األثو الصايف 

                                                           
 1، جمل  جامع  الشارق  للعلوم االنساني  واالجتماعي  اجمللد تكامل العربي اإلقليمي في ضوء نظريات التكامل االقتصاديتحليل إمكانيات الزايوي بلقاسم :  - 1

 . 2221، فربايو 1432، صفو 1،العدد
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االقتصادي  على رطبيع  كل اتفاقي  للتكامل االقتصادي على ةدة وعلى القوة والشدة النسبي  لكل من خلق 
 :1ة وحتويل التجارة وذلك على النحو التايلالتجار 

ميثل خلق التجارة اجلانب اإلجيايب ألةد أشكال التكامل االقتصادي وحيدث ذلك عندما  أثر خلق التجارة: . أ
تعتمد دول  عضو يف أةد أشكال التكامل االقتصادي يف استهالكها لسلع  معين  على انتاجها احمللي األقل  

لكن بعد قيام التكامل االقتصادي تقوم هذه الدول  ، قيام التكامل االقتصاديكفاءة اقتصاديا وذلك قبل 
العضو باسترياد هذه السلع  من دول  عضو يف االتفاقي  تنتج هذه السلع  بطوق أكثو كفاءة وأقل تكلف . 

صاديا واألقل األكثو كفاءة اقت وهكذا جند أن اإلنتاج احمللي األقل كفاءة قد توقف ومت استبداله بنفس االنتاج
غري عضو قبل قيام التكامل ونظوا ألن هذا اإلنتاج مل يستورد من دول  ، تكلف  ومن دول  عضو أيضا

 صادراهتم.االقتصادي فإن األجانب غري األعضاء يف اتفاقي  التكامل االقتصادي ال يفقدون شيئا من 

كفاءة(   )األكثوول التجارة من املنتج يعين هذا التحويل أن منطق  التجارة احلوة حت أثر تحويل التجارة:  . ب
خارج املنطق  إى منتج أقل كفاءة داخل املنطق  ويف بعض احلاالت قد خيفض حتويل التجارة الوفاه العام إال 

 .2أنه حيسنه أةيانا أخوى

ال ولعلنا نتساءل اآلن عن النتيج  النهائي  ألثو االحتاد اجلموكي هل سيزيد من رفاهي  الدول األعضاء أم 
وهل سيضو بالدول غري األعضاء أم ال؟ فالتجارة الدولي  احلوة تؤدي إى استخدام أفضل للموارد على املستوى 
الدويل ومن مث تزيد من الناتج الدويل والوفاه وقد كان من املعتقد أن االحتاد اجلموكي مثله مثل أي حتوك باجتاه 

اليت يفوضها االحتاد اجلموكي على  ح مبثاب  القيود احلمائي سوف يزيد من الوفاه إال أن ذلك أصب حتويو التجارة
 .3التجارة مع بايف الدول غري األعضاء يف اتفاقي  التكامل االقتصادي أو أي شكل من أشكاله

ومن أجل حتديد صايف آثار الوفاهي  الناجت  عن إقام  االحتاد اجلموكي جيب مقارن  أثو خلق التجارة مع أثو 
وزيع فإذا كان أثو خلق التجارة أكرب من أثو حتويل التجارة فإن إقام  االحتاد اجلموكي ستؤدي إى ت ،حتويل التجارة

قيق البلد زيادة صافي  يف رفاهيته االقتصادي . ولقد أشارت العديد من الدراسات إى أكفأ للموارد االقتصادي  وحت
 4القليمي منها:جمموع  من الشووط األولي  لالستفادة من اتفاقيات التكامل ا

                                                           
 .312على عبد الفتاح أبو شوار: موجع سابق، ص: - 1
، العدد الكويت –سو التنمي  سلسل  دوري  تعىن بقضايا التنمي  يف الدول العوبي ، املعهد العويب للتخطيط ، جالتجارة الخارجية والتكامل االقتصادي االقليميأمحد الكواز:  - 2

 .11، ص:2221، مارس 81
 .222ص: ،2224/2225االسكندري ، ، بدون رقم رطبع ، مؤسس  شباب اجلامع االتجاهات الحديثة في السياسات التجارية سهري حممد السيد ةسن، حممد حممد البنا:  3
 .12موجع سابق، ص:، : النظويات والسياساتاالقتصاد الدوليالسيد متويل عبد القادر:  - 4
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 مما يؤدي إى فوص أكرب خللق التجارة ويعطي مؤشو ، حتقيق الدول األعضاء درج  من التكاملي  فيما بينها
ةيث يعرب عن مؤشو التكاملي  مابني ، التكاملي  فكوة مهم  عن مدى جناح أو فشل االتفاقيات االقليمي 

 بالعالق  التالي :(  jو K)دولتني 

 

XIJ   ةص  السلعI   من الصادرات االمجالي  للدولJ 

 MIK  ةص  السلعI   من الصادرات االمجالي  للدولK 

  طو قل االقتصادي ويف هذه احلال  فإن كي  عالي  قبل قيام التكامأن تكون احلواجز اجلموكي  وغري اجلمو
 ؛عن حتويو املبادالت ستكون معتربةواملكاسب الناجت  ، التحويل سيكون ضعيفا

 والتصور نفسه يف توزيع ، دول األعضاء ارتبارطا سياسي كبري بالنسب  لألهداف املوجو حتقيقهاأن يكون لل
 ؛تيجي  اقليمي  للتكامل االقتصادياملكاسب والتكاليف ةول اسرتا

   القوب اجلغوايف يساعد الدول األعضاء على خفض تكاليف العمليات التجاري  )كالنقل واالتصاالت( إضاف
 غوي  تشابه األنظم  السياسي  ومستويات املعيش .لال، التارخيي  ،للووابط الثقافي 

 للتكامل االقتصادي: (الديناميكية) الحركيةاآلثار  -7

  للتكامل، ولكنـها مهم  كنا ب وقتا أرطول مقارن  باآلثار الستعترب هذه اآلثار رطويل  األجل، ألّن ظهورها يتطل
  :االقتصادي ، وميكن إجيازها فيما يليا تؤدي إى االستخدام األمثل للموارد هنجدا أل

إّن ةوي  دخول كل دول  من دول االحتاد إى أسواق الدول األعضاء سيؤدي إى تكثيف املنافسـ   :أثر المنافسة 
بـني املنتجني وزيادة الكفاءة خصوصا إذا مل تتوافو شووط املنافس  قبل قيام االحتاد، كمـا أّن بعـض الصـناعات 

يت تعودت على رطوق اإلنتاج القدمي  النعدام احلافز للتجديد، جتد نفسها مضطوة لتحسـني رطـوق اإلنتاج التقليدي  ال
االنسحاب وختفيض التكاليف، الستموار البقاء بعد ازدياد املنافس  بني املنتجني اآلخوين يف االحتـاد، أو علـيهم 

ن رطوق اإلنتاج والنظـوة املختلفـ  لألمور ورطوق دوء، وبذلك يتغري املناخ االقتصادي العام وتتحسهبمن السوق 
  . اإلدارة والتسويق

إّن إلغاء الوسوم والقيود األخوى على التجارة بعد قيام االحتاد يوسع من األسواق املفتوة   :أثر وفورات اإلنتاج• 
  اإلنتاجي  للمشووع، للمنتجني داخل االحتاد، مما ميكنهم من حتقيق وفورات اإلنتاج، اليت تأيت من زيادة الطاق
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وةجم اإلنتـاج فقد يكون ةجم املشووع أقل من احلجم املثايل عند عدم توافو ظووف املنافس  الكاملـ ، وزيـادة 
ةجـم املشووع مع توسيع األسواق يؤدي إى حتقيق وفورات اإلنتاج الداخلي ، فتستطيع املنشأة زيادة االسـتثمارات 

أّن السوق املوسع  تتحمل اإلنتاج الكبري، وقد ال يأيت ذلك إذا كانت األسواق  لتوسيع الطاق  اإلنتاجي ، ةيث
إضاف  للوفورات الداخلي  ميكن أيضا اتساع ةجم السوق وحتقيق وفورات احلجم الداخلي ، وهي  . صغرية ومتفوق 

مال  املدرب  واإلدارة وفورات ال تتعلق باملشووع بل خارجي  عنه، ومنو الصناع  الورطني  إمجاال خيلق مصدرا للع
  . الواعيـ ، فيؤدي ذلك إى انتشار وتطور املعوف  التقني ، واستخدام رطوق جديدة يف اإلنتاج

يؤدي االحتاد االقتصادي إى حتويك االستثمار وزيادته، وبذلك يتم حتديث املصـانع وتوسـيع  :زيادة االستثمار 
 دخار واالستثمار، كما أّن الدولدخل القومي ويزداد معه االالطاقـ  اإلنتاجي  وازدياد التخصيص، ويوتفع ال

 . ا يف السوق، بعد أن يشيع االستقوار وتزداد فوص حتقيق عوائد أخوىرج االحتاد تزيد من استثماراهاألخوى خا

إّن حتويو التجارة بني جمموع  من الدول كنتيج  للتكامل االقتصادي، قد يؤدي ألن تتخصص الدولـ   :التخصيص
يف املنتجات اليت توجد للدول  هبا ميزة نسبي ، وبالتايل ميكن للسوق املشرتك  ومنطق  التجارة احلوة حتقيق الفوائد 

إى جانب هذه اآلثار،  . التخصيص بني الصناعات أو ضمن الصناعات املتأتي  من تقسيم العمل، وقد يكون
تبادل بني دول منطق  التكامل، وكذلك تنشيط هناك آثار اجيابي  أخوى تتمثل يف حتسني شووط ومعدالت ال

االبتكار والتعاون بني املؤسسات يف جمال البحث والتطويو، كنتيج  لتحويو ةوكـ  الباةثني واملعلومات، ولقيام 
ومما تقدم ذكوه  . اهليئات فوق القطوي  املكلف  بتسيري شؤون املنطق  التكاملي  بتمويل بوامج حبث يف شىت امليادين

القول أّن املكاسب الناجت  عن اآلثار احلوكي  للتكامل االقتصادي هلا فائدة كبرية على اقتصاديات الدول  ميكن
 املتكامل ، مما خيدم التنمي  يف تلك الدول ويزيد من رفاهيتها

 والشكل املوايل يوضح أهم اآلثار الناجت  عن التكتالت االقتصادي : 
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 ل االقتصاديامة عن التك( اآلثار الناتج 10-17الشكل رقم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جمموع  النيل العوبي  القاهوة، السوق المشتركة الواقع والمستقبل في األلفية الثالثة :: عبد املطلب عبد احلميدالمصدر
 .32ص ، 2222

 المطلب الرابع : التكتالت االقتصادية في ميزان المنظمة العالمية للتجارة
يف إقام  التكتالت االقتصادي  تتمثل األوى يف التنامي املتزايد ، صاد الدويل املعاصو ظاهوتانيطبع االقت

أما ، ني  بني الدول األعضاء واليت انطلقت بعد هناي  احلوب العاملي  الثاني يقليمي  الداعي  إى حتويو التجارة الباإل
د األرطواف لبناء منطق  عاملي  للتجارة احلوة والذي أرطلق عليه الظاهوة الثاني  تتجلى يف تعزيز االجتاه العاملي املتعد

نتصوة يف إسم النظام التجاري املتعدد األرطواف الذي انطلق كذلك بعد احلوب العاملي  الثاني  مببادرة من الدول امل
يف اجملال النقدي واملايل ةيث  BERTTON Woodsوودز نوب وهذا استكماال ملؤسسات بويتو هذه احل

 .1114إنشاء منظم  عاملي  بتتويج  1113وانتهت  1148ام منذ املفاوضات ةول هذا النظ بدأت

توافقا مع النظام  لكن املسأل  املثرية للجدل هي: هل هذه الرتتيبات االقليمي  ميكن أن تعمل بشكل أكثو
 دراس .هو ما سنحاول إبوازه من خالل هذا املطلب من ال، متعدد األرطواف أمو هناك تنافو بينها

 اآلثار الناتجة عن التكتل اإلقتصادي على التدفقات الجارية 

 ويتوقف على: 

 ل اإلقتصاديصورة التكت 

 الدول األعضاء المتقدمة والنامية 

  عوامل أخرى 

 اآلثار الساكنة 
Stat effects 

 تحويل التجارة
 )أثر سالب(

 خلق التجارة
 )أثر موجب(

 األثر الموجب

 اآلثار الديناميكية
Dynamic effects 
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 أوال: اإلطار القانوني للتكتالت االقتصادية االقليمية ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة 
قبل حتديد رطبيع  العالق  التفاعلي  القائم  بني االقليمي  والتعددي  ال بد من اإلشارة إى املواد املنظم  لإلتفاقيات 

  :1اإلقليمي  ضمن مواد املنظم  العاملي  للتجارة

  هذه املادة معني  بتشكيل منارطق التجارة احلوة واالحتادات 1114من اتفاقيات اجلات لسن   24املادة 
فيما بني الدول األعضاء وعمل تعويف  موةدة واالعالن عن منارطق التجارة  اجلموكي  وكيفي  إزال  التعويفات اجلموكي 

 وكيفي  تسوي  املنازعات. اجلموكي  االحتادات، احلوة
 من االتفاقي  العام  على التجارة يف اخلدمات: وتأيت حتت عنوان التكامل االقتصادي وهتدف إى 25ادة امل :

حتويو جتارة اخلدمات وإلغاء مجيع أنواع التمييز بني الدول األعضاء وإزال  اإلجواءات التمييزي  القائم  وةضو تقدمي 
شخاص االعتباريني املقصود هنا اجلهات املوردة للخدمات( واملعامل  التفضيلي  لأل، أي  إجواءات متييزي  جديدة

 وضوورة اخنواط جملس التجارة يف اخلدمات باالتفاقي  االقليمي .
  كامل أسواق العمل فهذه املادة غاي  يف تام  للتجارة يف اخلدمات اتفاقي  مكورة عن االتفاقي  الع 25املادة

وخري مثال على ذلك هو املنطق  ، ده ةاليانوهو ما تف، سواق العملاألمهي  ةيث أهنا تتيح للدول إنشاء تكامل أل
العوبي  ةيث ميكن إنشاء هذا النوع من التكامل الذي ميكن أن يؤثو تأثريا إجيابيا ملموسا يف ختفيض معدالت 

 البطال  والفقو.
رة احلوة أو للتجا قليمي  سواء كانت يف شكل منارطقي حتدثه الرتتيبات االقتصادي  اإلوإميانا باألثو الذ
وجدت هذه الرتتيبات األخرية سندا هلا فيما أقوته اتفاقي  اجلات ومنظم  التجارة العاملي   دبشكل احتاد مجوكي فق

متت صياغتها يف اتفاقي  ، بظوابط معين ذلك يتم ( وإن كل MFNمن العمل مببدأ شوط الدول  األوى بالوعاي  )
( ومن هنا ليس GATSاخلاص  أعاله والواردة يف اتفاقي  اخلدمات املالي  )باإلضاف  إى املادة ، 1121رطوكيو 

  التجارة العاملي  ظم  لكل دول العامل األعضاء يف منرتاتيجي  السياس  التجاريسبعيدا النظو إى ظاهوة مكمل  ال
جتاريا يف أةد ةيث متنح هذه املنظم  احلق لكل دول  عضو يف اجلمع بني عضويتها والدخول شويكا ، تقويبا

 الرتتيبات التجاري  االقليمي .

 ثانيا: العالقة التفاعلية بين التكتالت االقتصادية االقليمية والنظام التجاري متعدد األطراف
نت هذه مل يتوقف النقاش واجلدل من حلظ  نشوء اتفاقي  اجلات وةىت الوقت الواهن ةول ما إذا كا

نظام املتعددة األرطواف أم أهنا ستعيق تشكل مالمح هذا األخري وخنتصو هذا لبناء ال ماالعوملات القطوي  تشكل دع

                                                           
1
 .2212-2221، جامع  ورقل ، 22، جمل  الباةث، العدد االقليمية الجديدة، المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي االقليميعالوي حممد حلسن،  - 
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أمام املشهور هل تشكل التكتالت االقتصادي  كتل بناء أو عقبات  » « Bhagwatiالتساؤل يف مصطلح 
 النظام املتعدد األرطواف؟

طق التجارة املتعددة فليس مث  تعارض بني منطق التكتل التجاري اجلهوي ومن، ومن منظور التحليل أعاله
ليتطور املوقف بعدها ضمن ، وقد ظل هذا التحليل مقبوال وسائدا إى غاي  الثمانينات من القون املاضي، األرطواف

 :1فويقني من الدولبني ( باجتاه االختالف يف الوأي 1114-1181جول  األورغواي )

يتناقض مع منطق التحويو ، العاملي  يوى أن استفحال ظاهوة االستقطاب اجلهوي للتجارة الفريق األول:
الشامل للمبادالت يف إرطار املفاوضات املتعددة األرطواف اليت تقودها اجلات ليس ألنه يعارض املادة األوى 

بل أيضا ألنه ينذر بانقسامات عاملي  باعتبار أن هذا االستقطاب يعين ، لإلتقان املتعلق مببدأ الدولي  األوى بالوعاي 
 ئ  االقتصاد العاملي إى منارطق تفضيلي "صواة  " جتز 

ال يوى أي تعارض بني إقام  التكتالت التجاري  اجلهوي  والتحويو من ذلك على العكس  :الفريق الثاني 
إذا مل تغلق هذه التكتالت على نفسها ومل تلجأ إى زيادة القيود التجاري  جتاه ، املتعدد األرطواف للتبادل التجاري

من مبدأ  اكما يوى أصحاب هذا االجتاه أن مبدأ الرتتيبات اجلهوي  يعد إستثناء اخلارج،  من املنتجات القادم
 الدول  األوى بالوعاي  إال أنه يعمل يف النهاي  على زيادة حتويو التجارة الدولي  ككل.

تساعد يف حتويو ورغم اتفاقيات التكامل العميق والنزع  االقليمي  املفتوة  قد تفيد األرطواف الداخل  فيها و 
إذ أن بعضها حيول مسار التجارة ، فليس كل اتفاقيات التجارة التفضيلي  رفيع  املستوى، الدول األوى بالوعاي 

 .2بل أن غريها اليزال اتفاقيات على ورق، الصافي 

 إذا كان قيام التكتالت االقتصادي  يستهدف خلقأنه لذلك ما ميكننا الوصول إليه يف هذا اجملال هو 
التجارة بني الدول األعضاء وحتقيق فوائد لكاف  الدول وحتقيق مزايا اقتصادي  هام  لألفواد ولالقتصاد الورطين يف  

هذه احلال  ال يوجد تعارض بني األهداف اليت تسعى إليها املنظم  أو التكتالت  ففيكل الدول األعضاء 
ففي هذه ، تل ولكنها أقل جودة وأعلى تكلف  منهاولكن إذا كانت التجارة املتبادل  بني دول التك االقتصادي 

احلال  تتعارض أهداف املنظم  وأهداف التكتالت االقتصادي  ومن أجل حتقيق مزايا أكثو من العالق  التفاعلي  بني 
 الطوفني على السياس  الدولي  أن هتدف إى ما يلي: 

                                                           
أرطووة  دكتوراه يف علوم  "7107-0221ادية كقوة ممانعة وكمعبر لتدويل األزمات الرأسمالية "دراسة قياسية لتكتل الناقتا للفترة التكتالت االقتصعقب  عبد الالوي،  -1 

 .31، ص 2215-2214 –التسيري، جامع  قاصدي موباح ورقل  
2
- URI dadush and julia Niclson : Governing Global trade themultilateral system that has un derpinned world 

trade for over 50 years is facing sering challenges  finance and développement décembre 

2007,volume44 ,Number4.     
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، تفادي حتويل التجارة من أجل الدول األعضاءتشجيع اتفاقيات التكامل االقليمي على حتقيق إنشاء التجارة و  .1
 ؛لتقليل الضور للدول خارج التكتلو 
 ؛لتكامل العميق بني الدول األعضاءتفعيل ا .2
جزء من اتفاقي  التكامل احلفاظ على املكاسب احملقق  من التحويو التجاري ودفع املبادرات اليت تشكل  .3

 ؛االقليمي
 لدول األعضاء والنظام التجاري العاملي ككل.ناميكي  التحويو بني ايالعمل على دعم د .4
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 ةالبيئية في ميزان المنظمة العالمية للتجار  المعاييرالمبحث الثاني: 

أخذ احلديث عن السياسات واملعايري البيئي  ةيزا هاما ضمن حماور النقاش على مستوى املنظمات الدولي  
االتفاقيات التجاري  املتعددة األرطواف نتيج  ملا عوفه العامل من تدهور بيئي مس املهتم  باملوضوع أو على مستوى 

هذا التخوف دفع العديد من ، كل خطوا وهتديدا على مستقبل االنساني  مجعاءشو ، احليوان والنبات، اإلنسان
أمام اآلثار املرتتب  عن  دق ناقوس اخلطو ىكولوجي  على غوار التابع  هليئ  األمم املتحدة إيالدول واملنظمات اإل
 مظاهو التلوث البيئي.

هذا التوجه العاملي حنو قضايا البيئ  رطوح إشكالي  العالق  ما بني السياسات البيئي  وقواعد املنظم  العاملي  
  .للتجارة املتعلق  بالبيئ 

 طرافطار النظام التجاري متعدد األإالتجارة في و العالقة بين البيئة  المطلب األول: تطور
تعوف قضي  العالق  بني البيئ  والتجارة يف الوقت احلايل مبا يسمى بالعوائق البيئي  يف التجارة وهي من 

أمهي  متزايدة تدرجييا مع تزايد الوعي  تقات التجاري  الدولي  واليت اكتساملوضوعات املستخدم  يف إرطار من العال
لبيئ  واحلفاظ عليها وانعكس هذا االهتمام املتزايد على أوجه واالهتمام الدويل بل والشعيب أيضا بقضايا محاي  ا

وأصبحت هناك ضوورة ملح  إلدماج موضوع محاي  البيئ  يف النظام ، 1النشاط االقتصادي والتجاري الدويل
 التجاري الدويل نظوا لوجود ارتباط بني ضوورات محاي  البيئ  والتجارة الدولي  متعددة األرطواف.

 بيئي في االتفاقيات العامة للتجارة والتعريفات الجمركية أوال: البعد ال
اليت أنشأت مبوجب مؤمتو بويتون وودزو عقب  اجلموكي  رغم أن االتفاقيات العام  للتجارة والتعويفات

احلوب العاملي  الثاني  مباشوة ةصوت مواضيع التجارة الدولي  يف مفهومها الضيق إال أن البعد البيئي يظهو من 
ةيث جنده يتضمن عددا من النصوص ذات الصل  املباشوة بالقضايا البيئي  ، أةكام ومبادئ هذا االتفاقخالل 

ملادتان األوى والثاني  بشأن عدم التمييز تأثريا جوهويا على صياغ  وتنفيذ اتأيت على رأسها ، املوتبط  بالتجارة
 :2م التمييز على عنصوين مهاالسياسات البيئي  يف البلدان األعضاء باملنظم  وينص مبدأ عد

                                                           
 . 211، موجع سابق، ص جواي وسياتل حتى الدوحةرو المنظمة العالمية للتجارة من أو  الجات وآلياتعبد املطلب عبد احلميد،  - 1
، 2002نوفمبر -11-11القاهرة  ،التجارة والبيئة والتنمية المستدامة من منظور المنظمة العربيةالوئاس  العام  لإلرصاد ومحاي  البيئ  للمملك  العوبي  السعودي ،  - 2

 .1ص:
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يلزم هذا املبدأ البلدان األعضاء مبنح الفقرة التي تتناول مبدأ الدولة األولى بالرعاية في المادة األولى:  .1
وهكذا فليس من ةق أي بلد ، منتجات البلدان األخوى معامل  ال تقل عن املعامل  املمنوة  ملنتجات أي بلد آخو

 اص  ألي بلد أو أن ميارس ضده أي نوع من أنواع التمييز.أن يعطي مزايا جتاري  خ آخو
والذي يعين أنه مبجود دخول السلع  للسوق جيب  الفقرة التي تتناول مبدأ المعاملة الوطنية بالمادة الثانية: .2

تجارة فإن أما فيما يتعلق بالقضايا البيئي  املوتبط  بال، أال تكون معاملتها أقل من معامل  نظوائها من السلع احمللي 
مد بني املنتجات املتماثل  أجنبي   عتمبدأ عدم التمييز مينع تطبيق السياسات الورطني  حلماي  البيئ  بغوض التمييز امل

كانت أو حملي  أو بني املنتجات املتماثل  املستوردة من أرطواف جتاري  خمتلف  وهكذا يساعد مبدأ عدم التمييز يف 
من استثناءات عام  ملبادئ أساسي   22هو ما ورد يف املادة و وع من القيود منع استخدام السياسات البيئي  كن

إذ تشري الفقوة )ب( إى أنه يسمح  22)ج( من املادة و وقد وردت هذه االستثناءات يف الفقوتني )ب(، لإلتفاق
ز و جي" على مايلي: وةإذن تنص هذه الفق، باختاذ التدابري الضووري  حلماي  الصح  وةياة االنسان واحليوان والنبات

كما ،  "للدول استخدام أدوات احلماي  التجاري  ضد بعض السلع األجنبي  اليت هتدد سالم  االعتبارات السابق 
بشوط عدم التمييز يف استخدامها وأال تكون وسيل  محائي  ، 1تطبق الدول  ذات السياسات على منتجاهتا الورطني 

واالشارة اليت وردت بشأن احليوانات ، 22البيئ  يف استثناءات املادة  واجلات مل تذكو أبدا مصطلح، ، متخفي 
حبيث تغطي جزءا فقط من القضايا البيئي  اليت تعترب هام  ، والنباتات واملوارد الطبيعي  مت تفسريها يف ةدود ضيق 

واجز التجاري  فإنه قد على مربر للح 22ويالةظ أنه نظوا الةتواء املادة ، آنذاك آلثارها على التنمي  املستدام 
 هذا االستثناء وبالوغم من وجود مثل هذه اإلشارة إال أنجوت حماوالت خالل عشوين عاما املاضي  لتضييق نطاق 

 .2مل يشهد أي  اشارة للبيئ  سواء يف االجواءات العام  للدول األرطواف أو يف املنازعات التجاري  بينهما العقد األول
ةيث رطلب  والتجارة مبوضوع البيئ  يف أوائل السبعينات اجلموكي  العام  للتعويفات مث بدأ اهتمام االتفاقي 

من سكوتاريا اجلات تقدمي  1122ريي  ملؤمتو البيئ  والتنمي  الذي عقد يف ستوكهومل ضسكوتري عام اللجن  التح
افق على تشكيل جمموع  ومت عوض األمو على جملس اجلات الذي و ، خربهتا ومشاركتها يف أعمال املؤمتو املذكور

 .3إال أن هذه اجملموع  مل متارس نشارطها ةقيقيا منذ تشكيلها، عمل لبحث موضوع التجارة والبيئ 
بربوكسل  1112ل االجتماع الوزاري الذي عقد يف ديسمرب فتا خالاآل تقدمت بعد ذلك جمموع  دول

وروجواي للمفاوضات التجاري  متعددة األجول  مبشووع قوار يعوض على املشاركني يف هذا االجتماع إلهناء أعمال 

                                                           
 21أنظو: مواد اجلات يف امللحق رقم:  - 1
 .113، موجع سابق، ص نمية المستدامة )مدخل بيئي(دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التكمال ديب،  2
 .21، ص 2221، موضوع البيئة بين التجارة الدولية والتنمية االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االيسكوا(حمسن أمحد هالل،  - 3
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األرطواف يقضي بإعادة نشاط جمموع  العمل اخلاص  بالبيئ   ةيث أوضحت أن االهتمام الدويل مبوضوع البيئ  
 يتخذ قوار بشأنه بيد أن يقتضي عمل فعال يف إرطار اتفاقي  اجلات لكنه مل يتم عوض مشووع القوار املشار اليه ومل

خالل اجتماع األرطواف املتعاقدة باجلات، ةيث  1111عادت رطوح املوضوع موة أخوى يف ينايو فتا أدول اآل
( الذي قور أن تبدأ مناقشات مفتوة  داخل جملس 1111تأجل اختاذ قوار فيه ةىت اجتماع جملس اجلات )ماي 

ي  ببعضها البعض يف ارطار ق  البيئ  والتجارة الدولوار ةول كيفي  معاجل  موضوع عالدته يف اختاذ قعاجلات ملسا
 .1اجلات

عقد مؤمتو األمم املتحدة للبيئ  والتنمي  املستدام  يف ريو دي جانريو بالربازيل والذي  1112ويف يونيو 
وقد أسفو عن وثيقتني مها" إعالن ريو عن البيئ  والتنمي " وبونامج  earth summit*عوف بقم  األرض 

وقد أةالت أرطواف االتفاقي  النتائج اليت توصل إليها املؤمتو إى جمموع  أعمال أجندة القون الواةد والعشوين 
وكذالك جلن  التجارة  1142، بأمان  اجلات 1111التدابري البيئي  والتجارة الدولي  اليت سبق تكوينها يف عام 

 والتنمي  وذلك ملتابع  اجلوانب ذات الصل  بالتجارة اليت تضمنتها هذه النتائج.

نتهاء مفاوضات جول  األورجواي أةضوت الواليات املتحدة موضوع البيئ  وعالقتها بالتجارة لكن وقبل ا
يف املنظم  العاملي  الدولي  ورطوةته على مائدة املفاوضات ورطالبت من خالله بإنشاء جلن  دائم  للتجارة والبيئ  

امي  خماف  أن تتحول املعايري البيئي  إى نشائها، وهو األمو الذي مل يلق قبوال من رطوف الدول النللتجارة املزمع إ
 إى أسواق الدول املتقدم .غري تعويفي  تقف يف وجه انسياب منتجاهتا ةواجز جتاري  

غري أن الذي ةدث فعال هو إنشاء جلن  التجارة والبيئ  يف اهليكل التنظيمي للمنظم  وعقب اعتماد جلن  
بأن  pether sutherlandح صو  1113ديسمرب  15 األورجواي يف املفاوضات التجاري  لنتائج جول 
التجارة والتنمي  وأهنا قد استجابت على حنو صويح العتبارات البيئ  يف كثري من  اتفاقات اجلول  ستوسع من فوص

ن جماالهتا الوئيسي  ويف اليوم ذاته أقوت اللجن  بونامج عمل شامل للتجارة والبيئ  والتنمي  املستدام  ليتم اعتماده م
 .21114رطوف الوزراء يف موعد ال جياوز أفويل 

                                                           
1
 .324، القاهوة، ص2215العوبي ، ، دار النهض  1، طرة في التجارة الدولية وسبل مواجهتهاضاالممارسات ال رة: مد  سليمان قو حم -  
، وقد شارك يف املؤمتو 1112يونيو  14يونيو ةىت 23هي قم  نظمتها األمم املتحدة بويو دي  جانريو بالربازيل من أجل البيئ  والتقدم، وكان ذلك من  قمة ريو  أو قمة األرض *

 ngoشخص يف املنتدى العاملي للمنظمات غري احلكومي   1222ظمات غري ةكومي  وممثل ملن 2422دول أرسلت رؤساءها ةكوماهتا وةوايل  128ةكوم  منها  122
global forum  دول  بإعالن ريو ةول البيئ  والتنمي  وقد وضع هذا االعالن مبادئ تعكس  128رئيس ووفود  122الذي عقد موازيا للقم  وأرطلق عليه املوكز االستشاري وأقو

 الختيارات بني األهداف البيئي  والتجاري  واليت قامت بتوجيه املفاوضات ةول املعاهدات البيئي  والنزاعات التجاري .إمجاعا دوليا ةول كيفي  موازن  ا
2
 .332، موجع سابق، ص: الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسيل مواجهتهاحممد سليمان قورة،  - 
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 ثانيا: حماية البيئة في اطار المنظمة العالمية للتجارة 
ةيث ، انطلق االهتمام احلقيقي بالبيئ  على مستوى النظام التجاري الدويل مع نشأة املنظم  العاملي  للتجارة

يف مسأل  العالق  الوابط  بني التجارة والبيئ   مهمتها البحث 1113( سن  CCEمت تشكيل جلن  التجارة والبيئ  )
اعتمدت اللجن  تقويوا ةول هذه املسأل   ألجل املؤمتو الوزاري  28/11/1111وبتاريخ ، وأدرجتها ضمن أعماهلا

بسنغافورة ومنذ انعقاد ذلك املؤمتو تواصلت أعمال  1111األول للمنظم  العاملي  للتجارة الذي انعقد يف ديسمرب 
 . 1لتجارة والبيئ  ةيث عوفت البيئ  اهتماما واسعا فيهاجلن  ا

وكان أول اختبار كبري لكيفي  تعامل منظم  التجارة العاملي  اليت نشأت ةديثا مع القضايا البيئي  يف مسأل  
فقد فوضت الواليات املتحدة ةظوا على استرياد الفويدس من الدول اليت ال  1118القويدس السالةف" يف العام 

خدم أسارطيل صيدها " أجهزة استيعاد السالةف البحوي " لتفادي خطو قتل هذه السالةف يف عملي  صيد تست
 وقد زعمت اهلند وماليزيا وتايلندا وباكستان أن القانون كان قيدا مقنعا على التجارة احلوة.، الفويدس

ى أن االستثناءات الواردة يف واةتجت الواليات املتحدة متاما كما ةدث يف مسأل  التون  الدلفني مستندة إ
مبوجب –املادة العشوين من الغات تسمح باحلظو مثلما ةدث يف تلك ثبت يف القضي  أن ال مربر حلظو الفويدس 

استثناءات املادة عشوون ألنه ال ميكن استخدام تدابري محاي  البيئ  لتفويض النظام التجاري املتعدد األرطواف 
 .2عموما

وهو ما ، إى أن االتفاقي  غري ملزم  قانونا وإن كانت مهم  يف تفسري وملهم  يف األداءوجديو باإلشارة هنا 
 مت التأكيد عليه يف قضي  اجلمربي والسالةف البحوي  الشهوي  بني املكسيك والواليات املتحدة األمويكي *

ادر عن املؤمتو الوزاري وكما أشونا سابقا يف الفصل األول من هذه الدراس  ما تناوله اإلعالن الوزاري الص
ضمن موضوعاته  2221نوفمرب  14إى  21الوابع ملنظم  التجارة العاملي  يف الدوة  والذي عقد يف الفرتة من 

ةيث اتفق املشاركون يف املؤمتو على إجواءات  33إى  31العديدة موضوع التجارة والبيئ  يف الفرتات من 

                                                           
 .222، ص 2212علوم يف القانون، جامع  مولود معموي، تيزي وزو،  راه، أرطووة  دكتو ةالتجارة الدولية والبيئقايدي سامي ،  - 1
، سبتمرب 22ل  اجلزائوي  لالقتصاد واملالي ، العدد ، اجمل، دور النظام التجاري متعدد األطراف في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها البيئيخليل عبد القادر وعامو ةبيب  - 2

 .14ص  -املدي -جامع  الدكتور حيي فارس  ،2214
هو قانون محاي  الثديات البحوي  األمويكي الذي فوض ةظوا على استرياد التون  من البلدان اليت ليس لديها أي بونامج  :التون  الدلفني" "إن أصل ما أصبح يعوف باسم مسأل  *

ويكيني تعديل ممارسات الصيد لتجنب هذه الوفيات وةظو استرياد التون  من البلدان اليت حلماي  الدالفني عند صيد التون ، لذا فوض القانون األمويكي على صيادي مسك التون  األم
ونتيج  لذلك، فوض ةظو على استرياد التون  من املكسيك وفنزويال، واإلكوادور وباناما  %25تتعدي فيها نسب  وفيات الدالفني عند اصطياد التون  النسب  األمويكي  مبا يزيد عن 

ويعترب  1112و1111ومع ذلك فقد حتدت املكسيك وفنزويال، الواليات املتحدة األمويكي  يف نظام تسوي  النزاعات يف الغات وفازتا يف العامني  1112و يف سن  وجزيوة فانوات
 اعتماده رمسيا كقوار ملزم ألعضاء"الغات".القوار يف قضي  املكسيك نقط  حتول رئيسي  يف االختصاص القضائي للنظام التجاري العاملي املتعدد األرطواف ةىت إن مل يكن 
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لتعزيز التظافو  1تنمي  من غري احلكم املسبق على نتائج هذه املفاوضات مفاوضات لتعزيز التظافو بني التجارة وال
 فيما يتعلق باملسائل التالي :

العالق  بني ما هو قائم من قواعد منظم  التجارة العاملي  وااللتزامات التجاري  احملددة يف االتفاقات البيئي   -1
ه القواعد بني األرطواف يف االتفاقيات متعددة األرطواف وتنحصو املفاوضات يف حبث إمكاني  تطبيق هذ

وال متس املفاوضات حبقوق منظم  التجارة العاملي  القائدة ألي عضو ليس رطوفا ، البيئي  موضوع البحث
 .*يف االتفاق البيئي

إجواءات تبادل املعلومات املنتظم بني أمانات االتفاقات البيئي  متعددة األرطواف واللجان ذات الصل  يف  -2
 ارة العاملي  ومعايري منح صف  املواقب.منظم  التج

 أو إلغاؤها عند االقتضاء. على السلع واخلدمات البيئي  **ختفيض احلواجز التعويفي  وغري التعويفي   -3

من إعالن الدرج  على متابع  عمل اللجن  ةول كل بنود جدول أعماهلا  32مبوجب الفقوة  االتفاقكذلك مت 
 :2التالي  اهتماما خاصا وإيالء القضايا، وضمن صالةيتها

، آثار التدابري البيئي  على النقاد إى األسواق وال سيما يف وضع الدول النامي  وخاص  الدول األقل منوا -1
ضها إى منافع تصيب التجارة والبيئ  قيود والتشوهات التجاري  أو ختفيواألوضاع اليت يؤدي فيها إلغاء ال

 والتنمي .
 ن اجلوانب املتصل  بالتجارة من ةقوق امللكي  الفكوي  يف عالقتها بالبيئ .األةكام ذات الصل  يف اتقا -2
 شووط وضع العالمات التجاري  ألغواض بيئي . -3

ةيث تلعب فيه الدول النامي  دورا دفاعيا ، ويف األخري يبقى اجلدل ةول التجارة والبيئ  قائما وساخنا
وهلذه األسباب يشري ، البيئي  يف الدول املتقدم  لضغطاوختشى فيه من احلمائي  اجلديدة واملنتشوة ومجاعات 

 وجوب تأمني املشارك  الفعال  للدول النامي  يف وضع املعايري والتوسع يف ةصوهلا ىبونامج عمل ما بعد الدوة  إ
 على املشورة القانوني  والعلمي  واالقتصادي .

                                                           
 .382حممد سليمان قورة، موجع سابق، ص  - 1
 فاقيات البيئي  متعددة األرطواف.ال يوجد أي اتفاق يف الوأي بني الدول األعضاء ةول العالق  بني قواعد منظم  التجارة العاملي  وااللتزامات التجاري  الواردة يف االت *

نفس الغوض أو املنتجات اليت يئي  بأهنا تلك املنتجات اليت تؤدي لتأثريات بيئي  سلبي  غري حمسوس  خالل دورة ةياة املنتج باملقارن  باملنتجات األخوى اليت حتقق ** يقصد بالسلع الب
 يؤدي إنتاجها واستخدامها إى احلفاظ على البيئ .

 .382حممد سليمان قورة، موجع سابق، ص  - 2
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بيئي  دفع الدول املتقدم  إى حماول  ربط التجارة ويتضح لنا مما سبق أن التفاوت الشديد يف تطبيق املعايري ال
، إنشاء جلن  للتجارة والبيئ  يف منظم  التجارة العاملي  وهو ما حتقق فعالو  الدولي  بالبيئ  وإنشاء جلن  للتجارة والبيئ 

إى ةوافز  لكن الدول النامي  ختشي أن تتحول املعايري البيئي ، ةىت ينسى هلا مكافح  ممارسات اإلغواق البيئي
بل ملنع ، جتاري  غري تعويفي  تعيق انسيا صادراهتا إى أسواق الدول املتقدم  اليت ال تسعى إى احلفاظ على البيئ 

صادرات الدول النامي  من املنافس  من خالل هذه املعايري البيئي  اليت سنعاجلها بشيء من التفصيل يف املطلب 
 املوايل.

 بيئية كأداة حمائية جديدة في التجارة الدولية المطلب الثاني: المعايير ال
أثار موضوع النفاذ إى األسواق خماوف الدول النامي  اليت ختشى أن يؤدي اللجوء إى املتطلبات البيئي  إى 

ةيث تضع هذه األخرية اشرتارطات ومعايري ، فوض املزيد من القيود غري التعويف  على صادراهتا إى الدول املتقدم 
لذلك ، هتدف ةسب زعمها إى محاي  البيئ  ومنتجاهتا من املنافس  اخلارجي  يف آن واةد، صارم  ومتشددةبيئي  

 سنتناول يف هذا املطلب مفهوم املعايري البيئي  وأنواعها.

 أوال مفهوم المعايير البيئية 
ار رطوعيا أو إلزاميا ومن وميكن أن يكون هذا املعي، له االمتثاليقصد عادة مبفودة "معيار" أنه تدبري ينبغي 

 .1الناةي  القانوني  البحت  تبقى املعايري رطوعي  إى أن ينص عليها قانون ورطين فيجعلها تدابري إلزامي 

وتعوف املعايري البيئي  على أهنا جمموع  من القيود اخلاص  ملعاجل  قضايا التلوث واألخطار البيئي  من خالل 
يت حتدد مستويات اصدار العوادم وتوصيفات واشرتارطات معين  تتعلق بأسلوب التنظيمات التشويعي  والالئحي  ال

أو عدم السماح بدخول ، وقد تذهب يف أقصى صورها إى خطو ممارس  أنشط  حملي  معين ، االنتاج أو املنتجات
 .2ئ سلع معين  مل تواع فيها املعايري والقيود املفووض  نظوا ملا قد يرتتب عليها من خمارطو على البي

غري أهنا قد ، دارة البيئ  الطبيعي إدابري واشرتارطات هلا آثارها على سكوا فتعوفها على أهنا "تأما منظم  اإل
 .3تتضمن أيضا تدابري تتعلق ببيئ  من صنع االنسان والصح  والسالم  البيئيتني

                                                           
والتشويعات اخلاص  ، مشووع دراس  توةيد األنظم  حصر ومعرفة المعايير البيئية الصادرة عن المنظمات العالمية وجهات االختصاص في الدول المتقدمةس، التقويو اخلام - 1

 .2212اململك  العوبي  السعودي ، جويلي   -وزارة الشؤون البلدي  والقووي  -بصح  البيئ 
، الدار تحرير التجارة العالمية ودول العالم النامي، المنظمة العالمية للتجارة آثار المنافسة الدولية، المشكلة البيئية والتجارة العالمية، أمحد عبد اخلالق، أمحد بديع بليح - 2

 .135، ص 2223اجلامعي  للنشو والتوزيع، القاهوة مصو، 
، منشورات االمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة األمويكي ، التنافسية للقطاعات االقتصادية الرئيسيةالمعايير البيئية والقدرة اللجن  االقتصادي  واالجتماعي  لغويب آسيا،  - 3

 .23، ص 2225
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نهائي  أو يف يف املنتجات الوميكن تعويف املعايري البيئي  بأهنا جمموع  املواصفات والشووط الواجب توافوها 
نتاجها وكذلك مواصفات أشكال ورطوق تعبئتها وتغليفها إضاف  إى ةجم امللوثات اليت ختلفها إاملواد الداخل  يف 

 عملي  إنتاج هذه املنتجات.

 خطار هتددأوركز هذا النوع من املعايري على هذا وقد ظهو أول نوع من املعايري البيئي  يف بداي  السبعينات 
ويف منتصف الثمانينات ظهو النوع الثاين من ، ةياة وصح  البشوي  من جواء تلوث اهلواء واملياه وتدهور األرض

لذا كان الرتكيز على ، ةيث بدأ االهتمام خبفض النفقات الالزم  اللتزام الصناعات باملعايري البيئي ، املعايري البيئي 
ثاين أوكسيد الكربيت من وسائل النقل واجتهت  نبعاثاتاسوم وظهوت أدوات اقتصادي  مثل ر ، توشيد املعايري

الذي أجنز الدراسات املوسع  لزيادة  ، املعايري ألسلوب العالج الوقائي للمشكل  يف النصف الثاين من التسعينات
آلثار داري  بيئي  جديدة مفاهيم أخوى لدراس  اإمث ظهوت نظم ، كفاءة املعايري اقتصاديا وبيئيا مع خفض نفقاهتا

 .1يئي  اليت حيدثها املنتج أثناء كامل دورة ةياتهبال

 ثانيا: أنواع المعايير البيئية:
ات البيئي  لدليل واضح على احلوص الشديد على احلفاظ على البيئ  رطاالشرتاو  إن تزايد االهتمام باملعايري 

اجتماعيا مع حتقيق أغواض جتاري  بصفتها مصدرا للموارد الطبيعي  وخدم  اإلنسان بصفته موردا بشويا وكائنا 
نتاجي  واالستهالكي  على ةد سواء وتتمثل أهم أنواع هذه دويو أو رسكل  خملفات العملي  اإلواقتصادي  بإعادة ت

 املعايري يف : 

وهي تلك اليت  :Enevirommental Quality standardsمعايير تتعلق بنوعية وجودة البيئة  -0
، ث أو اإلزعاج اليت ال ينبغي جتاوزها يف الوسط املستقبل للتلوث أو يف جزء منهتعني احلدود القصوى للتلو 

يتعلق بعضها باإلنتاج والبعض اآلخو باالستهالك وهي تعد معايري عام  ، وتستخدم العديد من األدوات لتحقيقها
 .2تصف ةال  البيئ 

حتدد هذه املعايري كميات  :Emission and process( االنبعاثاتمعايير تتعلق بخفض االصدارات ) -7
ومن  أو أثناء دورة تشغيل معين ، امللوثات أو درج  توكيزها اليت تنبعث من مصدر أو مادة معين  خالل وةدة زمني 

                                                           
1
 . 381حممد سليمان قورة، موجع سابق، ص  - 

، جمل  االبتكار ) حالة المنتجات الجزائرية(ألسواق الدولية تأثير المعايير البيئية على تسويق منتجات الدول النامية في ا: عزيز سفيان، بن عبد العزيز مسريبن عبد ال - 2
  والتسويق، العددالثاين، جامع  بشار. 
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نتاج معين  تقلل إب أن تعدل من خالل استخدام رطوق نتاج اليت جيون هلا تأثري كبري على أساليب اإلمث يك
 .1حمطات القوة احلواري  عادة على املنشآت الثابت  كاملصانع أووتطبق هذه املعايري ، التلوث

وهي تلك اليت تنظم : process and production standards معايير العمليات واالنتاج: -3
نتاج خدامها أو مواعاهتا يف عمليات اإلالكيفي  اليت ينبغي أن تنتج هبا السلع وتصف رطوق واألساليب الواجب است

كما تشتمل أيضا على مستويات ،  نولوجيا واآلالت واملعدات املستخدم  ومدى مالئمتها ... إخلمثل نوع التك
 .2االنبعاث والقواعد اليت ينبغي مواعاهتا يف استغالل املنشآت الثابت  وكيفي  تصميم هذه املنشآت

زة للسلع املنتج  توضيح وحتديد هذه املعايري اخلصائص املمي : process standardsمعايير المنتجات:  -4
)مثال نسب  مادة الوصاص يف البنزين( وهي معايري أو اشرتارطات تطبق بغوض منع ةدوث التدهور البيئي وكذلك 
محاي  املستهلكني من التلوث البيئي الذي يضوهم بصف  مباشوة أي أن هذه املعايري هتدف إى احملافظ  على البيئ  

والذي ينشأ من استخدام أو استهالك السلع واملنتجات وما ترتكه ، هبا ومحايتها من كل أشكال الضور اليت تلحق
واحليوان والنبات أو يؤدي إى االخالل بالتوازن يف النظام البيئي  باإلنسانمن تأثريات سلبي  ومن مواد سام  تضو 

 .3ومكوناته

الذي ، قييم البيئيهي معايري تتطلب أنشط  معين  كالت :performance standardsمعايير األداء:  -5
لمواصفات الفني  للسلع  املنتج  واليت عادة ما تأيت يف آخو مواةل لإضاف  ، 4من املتوقع أن حيسن إدارة البيئ 

 االنتاج ومن أهم صور هذه املعايري جند ما يلي: 

تعبئ  والتغليف يف السياسات واالجواءات املتعلق  بعملي  ال تطور كبري ةدثلقد  متطلبات التعبئة والتغليف: -أ
االلتزام باالسترياد ... اخل ، واعادة استخدامها واعادة تدويوها نظام التأمني املسرتد، للسلع وتتعلق مبواد التعبئ 

وتتطلب القواعد وجوب أن يكون نظام التعبئ  مالئما للشووط السابق  ةىت يتسىن السماح هلذه السلع بالدخول 
ومن أهم األمثل  على ، فو مثل هذه االشرتارطات قد ينكو على السلع دخوهلاسواق وهذا يعين أن عدم توااى األ

إذ يطالب هذا القانون املنتجني واملزارعني بضوورة الذي أصبح ساري املفعول ، ذلك القانون االملاين الفيدرايل

                                                           
 .382حممد سليمان قورة، نفس املوجع، ص  - 1
، مداخل  مقدم  للمؤمتو العلمي الجزائري في التجارة الدولية وتأثيرها على تنافسية االقتصاد إشكالية ضبط المعايير البيئيةعبد السالم خملويف، سفيان بن عبد العزيز،  - 2

 .2212الدويل ةول سلوك املؤسس  االقتصادي  يف ظل رهانات التنمي  املستدام  والعدال  االجتماعي ، جامع  ورقل ، نوفمرب 
جانفي  25، جمل  االجتهاد للدراسات القانوني  واالقتصادي ، العدد المعايير البيئية والقدرة االلتنافسية لصادرات الدول العربية التابعة لمنظمة االسكواأوصاحل عبد احلليم،  - 3

 ، املوكز اجلامعي متنواست اجلزائو. 2214
 . 212كمال ديب، موجع سابق، ص   - 4



السياسات الحمائية الجديدة في ميزان المنظمة العالمية للتجارة                             الثاني:  الفصل   
 

 

117 

ح  التلوث الذي وتدويو العبوات واألوعي  احملتوي  على السلع ويهدف هذا القانون اى مكافاستعادة استخدام 
 . 11113كما أصدرت فونسا تشويعا مماثال يف ينايو ،  تسببه خملفات التعبئ  والتغليف عن املصدر

ويف الواقع ورغم أن االشرتارطات اليت تضمنتها هذه القوانني وإن كانت تطبق من ةيث املبدأ على السلع 
ي  وسياسي  محائي  جديدة خاص  بالنسب  للدول النامي  احمللي  واملستوردة إال أهنا قد متثل عقب  أمام التجارة الدول

وكذلك إذا التزمت باستخدام مواد معين  يف األغلف  والعبوات من ، اليت قد ال تستطيع التماشي معها من ناةي 
الناةي  أخوى ومن ناةي  ثالث  قد تؤدي مثل هذه املتطلبات إى خلق مشاكل إداري  وإجوائي  عديدة ومعقدة 

وهو ما يؤدي يف النهاي  إى إضعاف القدرة ، كما قد تزيد التكلف  بالنسب  هلم،    للمصنعني األجانببالنسب
 التنافسي  للمنتجات والشوكات األجنبي  وهتدف هذه القوانني املتعلق  بالتعبئ  والتغليف إى: 

 الستخالص احلواري الستعادة مالئم  العبوات إلعادة التدويو أو إعادة االستخدام أو التحليل الكيميائي أو ا
 حمتواه من الطاق .

 . االعالن الصويح على العبوة عن مكونات السلع  من املواد الطبيعي  والصناعي 
 .أن تكون العبوة أةد العوامل األساسي  يف تقييم املنتجات 

عي  والغذائي  اليت ما يلي نعوض من خالل اجلدول املوايل اللوائح األوروبي  املطبق  على املستوردات الزراوفي
 تشكل ةواجز غري تعويفي  :

 ائية و التي تشكل حواجز غير تعريفيةذة على المستوردات الزراعية و الغوروبية المطبقوائح األللا(: 17-17الجدول رقم)

 (toscic substances)مسائل تتعلق بكلفة تحقيق الحد االقصى لمستوى المواد الضارة في المنتجات  -0
 411/2221ورويب رقم أتوجيه  - من مستويات االفلوتوكسني يف االغدي تشويعات حتد  -
 EC/2222/11توجيه اورويب  - يف الصناعات القطني  azoتشويعات حتد من مستوى استخدام ملون ال -

 EC/111/21توجيه اورويب  حمددات تتصل باستخدام مواد مثل الفلورين و الزئبق يف تغدي  احليوانات -

و متطلبات وجود مضادات ةيوي  يف منتجات مثار  حمددات ةول استخدام -
 البحار

 .2222/158توجيه 

 ORDINANCE 21/12/13قوار ةول مواد سام  بتاريخ  عالمات تعويف لوجود مادة الفورما لديها -

ON HAZARADOUS SUBITANCES 
 Germam pasticide residue leau - مستويات لوجود اثار رقابي  ملبيدات املنتجات الزراعي  -

 معايير لقبول التسويق -

                                                           
 .11خليل عبد القادر، عامو ةبيب ، موجع سابق، ص  - 1
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 EC/12/222توجيه  - مسائل ختص قواعد تنظيم املنتجات البيوتكنولوجي  -
يطوح قواعد متصل  لتطبيق  1224/11تشويع رقم  - معايري ختص التسويق مثل عالمات التعويف بالبيض -

 ملعايري تسويق البيض 22/12*11قاعدة رقم 
يطوح قواعد متصل  لتطبيق قاعدة رقم  1224/11توجيه رقم  ستهالك البشويمعايري تنظيم منتجات ةيواني  غري خمصص  لال -

 ملعايري تسويق البيض 1122/12
 اعادة تدوير النفايات من المنتجات -
 EC/14/12 - معايري تنظيم باعادة تدويو و استعادة التعليب و جتميعه -
 ماير تخص التغليف و عالمات التعريف -
 881/18توجيه رقم  - األنبذةلتغليف انواع  معايري تنظم وضع مصطلحات خاص  -
 2212/11توجيه رقم  - وي  لسلع زراعي ضنتجات العملقواعد للتعويف باملنتجات كا -
 1413/1111توجيه رقم  - ذحمددات ةول تعويف و تصميم غالفات ملنتجات النبي 
ل / الصادر يف تشوين االو  2225/2221توجيه رقم  - االمساك و منتجاهتا. لتعليبمعايري  -

ملعلومات  12/2222ينظم تطبيق تشويع رقم  2221كتوبو أ
 املستهلك ةول املصايد و املنتجات

 قواعد تخص تطبيق االتفاقيات متعددة االطراف بخصوص معايير البيئة
 .2238/2222توجيه رقم  - ه املوادذو املنتجات اليت تتضمن ه باألوزونمعايري تعين بتخفيض املواد املضوة  -

Source : www.tradeandenvironment.com/te-link.php. 
بواز متيز بعض املنتجات اليت تربهن على أعلى مستويات إهي منظوم  متكامل  هتدف إى  :البيئية العالمة-ب 

اجلودة من ناةي  احملافظ  على البيئ  وتربز القيام مبجهودات ملحوظ  يف جمال استعماالت التكنولوجي  النظيف  
ل يف جمال القتضاء أوفو فوص الدوام خالل دورة ةياهتا وذلك مع مواعاة الرتتيب اجلاري هبا العموتتضمن عند ا

 .1كون هذه املنتوجات سلعا أو خدماتالتقييس واجلودة وقد ت

ومتثل منظوم  العالم  البيئي  نظاما قانونيا لإلشهار االختياري تسند مبقتضاه العالم  بعد التثبت من مطابق  املنتوج 
 يكولوجي  خالل دورة ةياته.موع  من املعايري البيئي  واإلجمل

كما تعد العالم  البيئي  عامال تنافسيا يف بعض القطاعات ويقصد بالعالم  البيئي  أيضا أدوات السياس  السهل  
politique facile la 2اليت تضمن للجمهور أن املنتجات قد استوفت املعايري البيئي  الدنيا. 

 
                                                           

1
مداخل  مقدم  الجتماع اخلرباء العوب ةول العالقات بني  التجرية التوقيت خطوات نحو االستدامة،العالمة البيئية في العالقات بين التجارة والبيئة، مني  بواهم بوسفي،  - 

 .2222التجارة والبيئ ، اجلامع  العوبي ، القاهوة، نوفمرب 
2
 - IIISD , Global Green Standards ,ISO 14000 and Sustainable Développent , the International Institue for 

Sustainable  Développent   winnipeg,1996,p :57. 
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 :البيئية والتجارة الدولية ةالعالم -ج

ختياري ويوكز على اجلوانب اإلجيابي  للمنتجات بأهنا صديق  للبيئ  وهو الشعار رغم أن هذا األسلوب ا
إذ ميكن أن يستخدم كأداة ، تعيق التبادل التجاري بني الدول االذي يستعمله أنصار البيئ  إال أنه قد ميارس آثار 

 نفس الوقت قد يستخدم كأداة محائي  ضد املنتجات اليت مل حتصل عليه ةىت ولو  لرتويج املنتجات اليت حتمله ويف
كانت صاحل  بيئيا كما أن هذا األسلوب قد حيايب املنتجات الورطني  ضد املنتجات واملنتجني األجانب إذ أن 

جاري  للمنتجني املعايري اليت متنح الشعار على أساسها قد تكون استجاب  للطلبات واملصاحل االقتصادي  والت
ويبقى األثو النهائي على صادرات الدول النامي  يعتمد على ما إذا كانت منتجات الدول الصناعي  اليت ، احملليني

خطوة  حتصل على العالم  هلا مماثل من منتجات الدول النامي  والواقع أن التماثل يزداد كلما ةققت الدول النامي 
 .1ى العالم  املذكورة قد ميثل ةاجزا أمام جتارهتا بشكل مباشو أو غري مباشوعلى رطويق التقدم ومن مث احلصول عل

 :شهادة التوافق البيئي -د

ويقدم الرتكيز الصناعي األكثو دق  ، هي املخططات اليت تنطبق فقط على الشوكات ضمن الصناع  احملددة
دق هلا تديو تأثريهتا ان الشوك  املصمما يعطي ضمان عظيم للمستهلكني بأ، أدل  أكثو تفصيال وحتديدا للشوكات

البيئي  بشكل سليم هذا وبالوغم من أن هناك العديد من الربامج احملددة القطاع تعتمد على أو تتوافق مع االيزو 
العام أداة إداري  تساعد املنشآت  14221وهو عبارة عن خمطط شهادة بيئي  عام  أو مقياس اإليزو ، 142212

مبعىن أنه ال ، 3سن رطوق إدارة البيئ  إذ ال يتطلب هذا املقياس متطلبات أداة بيئي  حمددةعلى أن تتبع وتفهم وحت
 خيتص بوصف قطاع حمدد.

مبهم  تطويو املواصفات يف كاف  اجملاالت  1141نشائها جبنيف عام مت إ* اليت ISOيزو وتقوم منظم  اإل
يزو ظم  اإلوبائي  واهلندسي  االلكرتوني  ولدى منباستثناء املواصفات الفني  للمنتجات اخلاص  بالصناعات الكه

 . 4جلن  كل جلن  مسؤول  عن تطويو جمموع  معين  من املواصفات 182زيد عن جلان فني  عددها ما ي

مواصف  يف  12122 1112نشائها وإى غاي  عام إمنذ  ISO سأصدرت املنظم  الدولي  للتقيي
ومعاجل  ، املواد غري املعدني  الفلزات واملعادن،ملواد الكيميائي  األساسي  ا ،اهلندس  امليكانيكي  :اجملاالت اآلتي 

                                                           
1
 . 22خليل عبد القادر وعامو ةبيب ، موجع سابق، ص  - 

2
 .211كمال ديب: موجع سابق، ص  - 

3
 - pnue, iidd, guidz de l’envirannement , www.iisd.org.camada,2001,p54.organization for stadrartization 

international. 
(iso)*  هي اختصار السم اهليئ  الدولي  للمواصفات . جاء اختصارها(iso)  اعتمادا على الكلم  اليوناني)»  « isos  واليت تعينequal  ي ل:...عىن مساو مب  

4
 - liste, nick,iso14000-Aeuropean view, quality digest journal, dec, 1998,/www.qualitydigest.com/. 

 دارة البيئي  وهو مطبق يف البالد األوروبي .نظام املواجع  واإل -*

http://www.iisd.org.camada,2001,p54.organization/
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أصدرت ، التغليف والتوزيعو الصح  والطب والبيئ  ، الزراع  والبناء والتكنولوجيا اخلاص  ، التصويو ، املعلومات
ISO  اجلودة والثاني   السلسل  األوى ذات عالق  بأنظم  إدارة، 14222و 1222سلسلتني من املواصفات مها

مواصف  قياسي    822جلن  فني  تصدر وتواجع ةوايل  122بأنظم  إدارة البيئ  تعمل يف إعداد املواصفات املذكورة 
كل عام وقد سارعت الدول املتقدم  ةال صدور املواصفات إى اعتمادها كمواصفات ورطني  مثل منظم  

كما مت تعديل املواصفات الورطني  يف  ISO 14222و EMAS*املقاييس األوروبي  وأصبحت املواصفات 
دول  يف العامل قد اعتمدت  51الربيطاني  واليوم جند أن أكثو من  BS 2252العاملي  مثل  ةدود املواصفات

واليابان والواليات  EFTAكمواصفات ورطني  لديها هبا يف ذلك ةول االحتاد األورويب ودول   1222مواصفات 
 املتحدة.

جند أن معظم الدول النامي  مازالت توى يف املواصفات ضغورطا متزايدة من قبل الدول لكن يف املقابل 
الصناعي  لزيادة كلف  اإلنتاج يف الدول النامي  وتوى أن شهادات املطابق  ةواجز فني  إضافي  يف وجه التجارة 

  اجلزائوي  كونه أسلوبا ةديثا وال هذا ولإلشارة فإنه ال وجود ملخططات الشهادة البيئي  يف السياس  البيئي، الدولي 
 ينحصو تطبيقه واالهتمام به اال يف بعض الدول العوبي  على غوار اإلمارات العوبي  املتحدة.

مث  1111يف مارس من عام  ISO 14222أول مقياس بنظام اإلدارة البيئي   ISOولقد نشوت منظم  
 .الزمني  احملددة من قبل اللجن  املختص  قامت بنشو بقي  املقاييس يف فرتات الةق  وفقا للجداول

 سياسات حمائية غير تعريفية في التجارة الدولية كثالثا: المعايير البيئية  

إن املثري للقلق يف قضي  استخدام املعايري البيئ  هو حماول  استخدامها يف موارطن غري ضووري  كأدوات محائي  
نها ومع ذلك فإنه يصعب حتديد ما إذا كانت هذه املعايري مقنع  ضد صادرات الدول األخوى خاص  النامي  م

تستخدم ألهداف جتاري  فمن خالل الدراس  اليت قدمها " بريسوف" واليت ةاول وضع بعض املؤشوات العام  اليت 
ما  متكننا من معوف  مما إذا كانت املعايري البيئي  املستخدم  ألغواض جتاري  محائي  أم ال؟ ومن أهم هذه املؤشوات

 :1يلي

تعترب أدوات السياس  البيئي  محائي  إذا كانت السلع األجنبي  ختضع ملعايري ختتلف عن املعايري اليت ختضع هلا  .1
وأيضا يف ةال  عدم توافق هذه املعايري املطبق  على املنتجات األجنبي  مع األهداف البيئي  املواد ، السلع احمللي 

 حتقيقها.

                                                           
1
 - pearson , Charles, « Economics and the Globale Environnement Cambridge, UK : Cambridge university 

prisse,2000,p296.  
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عايري تتعلق مبسائل إجوائي  أو متطلبات حتكمي  فهناك تكون هذه اإلجواءات إذا كانت االختالفات يف امل .2
وعلى سبيل املثال: ، وهذا ألهنا تفوض أعباء زائدة على املنتجات األجنبي  مقارن  باحمللي ، قصد هبا أهداف جتاري 

يف هذه احلال  نفقات  قد يتحمل املنتج األجنيب، عدم اعرتاف الفحص لإلشعاع أو املعايري اإلصدارات األخوى
املنتوج... إخل وتكون الدول النامي  أشد الدول تضورا ملثل  و، نفقات مباشوة لتطوياحلصول على املعلومات املتباين 

 هذه التكاليف.
نواع إذا كان التباين يف املعايري البيئي  ناتج عن تباين واختالف التفضيالت االجتماعي  واختالف األ .3

وبالتايل ، عايري تستخدم لتحقيق مستوى أعلى للوفاهي  أكثو من كوهنا تستخدم حلماي  البيئي أي أن امل، واألذواق
 تصبح املعايري املطلوب  ضد املنتجات األجنبي  مبثاب  إجواءات محائي  غري مربرة.

عايري املتعلق  العاملي  للتجارة يف هذا اجملال هو أن الدول املتقدم  دائما ما توكز على امل املنظم  وما الةظته
كما ،  باجلودة ونوعي  السلع واخلدمات ورمبا تدخل املعايري البيئي  يف هذا السياق لتحقيق أهداف جتاري  هلذه الدول

جند أن مجاعات الضغط يف هذه الدول تسعى دائما لكسب مجاعات أنصار البيئ  جلانبها وإنشاء حتالفات قوي  
عارات ةول محاي  البيئ  واحلد من التلوث مما يؤثو وبال شك على من أجل فوض مزيد من احلمائي  رافعني ش

 صادرات الدول النامي  واليت ال ميكنها مواكب  هذا الوضع نظوا لألسباب التالي :

 اإلمكانات املتواضع  للدول النامي  يف عملي  االلتزام بكل املعايري البيئي . .1
زم  للتوافق مع املعايري البيئي  املوتف  نظوا لندرة األموال من جه  ال تستطيع هذه الدول توفري املبالغ املالي  الال .2

 وأيضا لشدة املنافس  عليها من جه  أخوى.
إن تشدد الدول للصناعي  يف املعايري البيئي  قد يؤدي غالبا إى إعادة تورطن الصناعات خاص  كثيف  التلوث  .3

  هذه البلدان.يف الدول النامي  مما يزيد من خطورة األضوار البيئي  يف
رئيس  وزراء اهلند السابق  قد عربت عن الوضع البيئي  ”Andraghandi“وجند السيدة "أندار فاندي 

يف الدول النامي  والفقوة أةن تعبري فقالت يف مؤمتو ستوكهومل " إن الفقوة هو التلوث الذي بعد أكرب خطو على 
وأضافت أنه كيف ميكن أن نتحدث إى أولئك الذين يعيشون ، 1يعصني  مقارن  بالتلوث الناتج عن التالدول النام

يف ةني أن ةياهتم حبد ذاهتا ، يف قوى ومنازل هي أقوب لألكواخ عن ضوورة محاي  اهلواء واحمليطات واألهنار
  2فالبيئ  ال ميكن حتسينها يف ظل الفقو"، موبوءة

                                                           
1
 -DWIVEDI.O.P, « La science politique et l’environnement » 

 . 28، ص 2224، االسكندري ، مصو ةقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار الجامعة الجديدماجد راغب احللو:  - 2
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واملتخلف  باملعايري البيئي  ال يعىن أهنا معارض  وبالتايل ما ميكن اخلووج به هو أن عدم التزام الدول النامي  
األداء بالبيئ  ومحايتها ولكن نظوا لوجود مجل  من العوامل ةالت دون الوفع من مستوى ألنصار البيئ  واالهتمام 

وغياب ، ةجم ومصدر التلوث الفقو :، جند على رأس هذه العواملالبيئي يف هذه الدول مقارن  بالدول املتقدم 
 ي  االقتصادي .التنم

لكن هلا أن تستفيد ، لذلك تعد التنمي  االقتصادي  ضوورة ملح  هلذه الدول رغم تأثريها السليب على بيئتها
ضتها الدول املتقدم  وحتقق تنمي  اقتصادي  ال تتناقض مع البيئ  ويف زمن أقصو من الذي امن التجارب اليت خ

 استغوقته الدول املتقدم  يف حتقيق ذلك. 

 عا: أثر المعايير البيئية على التجارة الدولية راب

أجويت العديد من الدراسات بغوض اختبار العالق  بني امليزة التنافسي  للصناعات األمويكي  واملعايري البيئي  
اليت تعمل من خالهلا هذه الصناعات وقد انتهت هذه الدراسات إى ةقيق  مفادها أن القواعد البيئي  الصارم  

واتفقت مجيع الدراسات املتاة  على ضعف تأثري ، ى تكاليف املنتجني يف الواليات املتحدة األمويكي تؤثو عل
مقارن  بباقي ، تكاليف اللوائح البيئي  املفووض  على الصناعات األمويكي  على األداء التجاري للواليات املتحدة

 اب  بيئي  عالي .وذلك باستثناء القطاعات اليت تتحمل تكاليف رق، عناصو التكاليف

 :1وتوصلت هذه الدراسات إى وجود أثوين بيئيني مها

 األثر البيئي على نمط التجارة الدولية من خالل القدرة التنافسية للدولة-0

 متت دراس  هذا النوع من األثو البيئي من قبل جمموع  من اخلرباء االقتصاديني منهم:

ل يف جمال الرتكيز بني العالق  بني املعايري البيئي  كانت عبارة عن مسح شام: UGELOWدراسة يوجلو-
وتوصل إى نتيج  مفادها أن أثو التكاليف البيئي  يف الواليات املتحدة األمويكي   ، 1182والنمو االقتصادي سن  

 كان ضعيفا على امليزة التنافسي  لصناعتها يف األسواق اخلارجي .

أقوت هذه الدراسات يف معظمها أن متوسط هذه : OGDEدراسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية-
من مجل  املداخيل السنوي  هلذه الصناعات خالل مثانينات القون العشوين وتوقعت هلا االرتفاع  %2.4التكلف  بلغ 
 يف املستقبل 

                                                           
 .112، موجع سابق، ص دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة )مدخل بيئي(كمال ديب:   - 1
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أشارت هذه الدراس  إى أن زيادة التكاليف البيئي  مبقدار : David ROBISON فيد روبيسونادراسة د-
مليار دوالر  1.5سوف تؤدي إى ختفيض رصيد امليزان التجاري مبا يعادل ، يف الواليات املتحدة األمويكي  21%
 .1182سن  

توصلت هذه الدراس  إى أن فوض ضويب  التلوث باملكسيك سن  : PATRICK LOWدراسة باتريك لو -
ت املتحدة األمويكي  سيؤدي إى ختفيض بقيم  تعادل تلك املفووض  على الصناعات املثيل  يف الواليا 1111

 325أي ما يساوي  %2.1و %1.2صادرات املكسيك إى الواليات املتحدة األمويكي  بنسب  ترتاوح بني 
 مليون دوالر سنويا.

وبالتايل ما ميكن استخالصه من هذه الدراسات هو وجود عالق  بني املعايري البيئي  والقدرة التنافسي  للدول 
د واملعايري البيئي  سيؤثو ال حمال  على درج  تنافسي  الدول يف األسواق الدولي  وهذا ةسب رطبيع  فوضع القيو 

 اقتصاد كل بلد وةجمه ودرج  انفتاةه على العامل اخلارجي.

 :إعادة التوطين الصناعيو  األثر البيئي على االستثمار -7

 وأهم الدراسات اليت تطوقت هلذا األثو هي: 

، بتحليل اسرتاتيجيات التنمي  يف أربع  دول 1188قام ليونارد يف عام : (Léonard) دراسة ليونارد-
ويوى ، الوةيدة فقط من بني األربع الدول اليت لديها اسرتاتيجيات جلذب صناعات التلوث اواستنتج أن ايولند
ليونارد إى أنه إذا كانت  وخلص، إى درج  الفقو النسيب واملوقع اجلغوايف املنعزل هلذه الدول  ىليونارد أن هذا يعز 

 اللوائح البيئي  األمويكي  تدفع هذه الصناعات إى االنتقال عرب البحار فإن هناك أربع  آثار:

   تزايد االستثمارات األجنبي  يف اخلارج للقطاعات األكثو تلوثا مقارن  بالقطاعات األخوى ويف املقابل يتقلص
 استثمارها يف الداخل بنفس املقدار.

 دول النامي  سوف تستقبل استثمارات أجنبي  أكثو يف هذه القطاعات.إن ال 
 .إن واردات الواليات املتحدة األمويكي  من هذه الصناعات سوف تنمو بسوع  أكرب من الدول األخوى 
  .إن هذه الواردات حتتل فيها الدول النامي  النصيب األكرب 

 (yeats low)دراسة لو يتس-

من خالل استخدام جمموع  من الدول النامي   ، 1111بإجواء دراس  يف العام  lowو yeatsقام العاملان 
وقاما باختبار العالق  بني التجارة يف السلع والصناعات كثيف  ، كمقياس جملموع  الدول اليت تتمتع بلوائح مرتاضي 
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وأثبتت ، اعات الورقصن، والصناعات البرتولي  التحويلي ، وتصنيع املعادن نوالتعديالتلوث كاحلديد والصلب 
الدراس  أن الدول النامي  كمجموع  تكتسب احلص  األكرب من الصادرات العاملي  اإلمجالي  يف السلع كثيف  

 التلوث.

التجارة بني الواليات املتحدة واملكسيك كدليل على أن منفودا باختيار  1112يف عام  lowمث قام 
إى يف  التلوث من الواليات املتحدة ى إعادة تورطني الصناعات كثاملتشددة قد أدت إاللوائح البيئ  األمويكي  

من صادرات املكسيك إى الواليات املتحدة تعترب ناتج صناعات  %12املكسيك وخلصت الدراس  إى أن 
 تتميز بارتفاع تكاليف مكافح  التلوث يف الواليات املتحدة. 

 0220 يف عام  Crossman,G.M.and Krueger (1991) قام كل من :1كروجر  نما دراسة كروس-
بتقديو دال  االحندار لواردات الواليات املتحدة األمويكي  من املكسيك وتوصلت الدراس  إى أن الواليات املتحدة 

ةيث واردات ، األمويكي  تستورد من املكسيك منتجات تستخدم نسب  منخفض  من العمل املاهو ورأس املال
تعترب دال  عكسي  يف املنتجات كثيف  رأس مال والعمل املاهو ووجد أيضا أن زيادة  الواليات املتحدة األمويكي 

، معدل التعويف  الفعال يف الواليات املتحدة يؤدي إى تقليص ةجم صادرات املكسيك إى الواليات املتحدة
 املكسيكوبالتايل فإن اختالف املعايري البيئي  قد ارتبط بإعادة تورطني الصناعات األمويكي  إى 

 Birdsall) األوى قام هبا كل من، م1112قدم البنك الدويل دراستان يف العام  :2دراسة البنك العالمي-
and Wheeler 1992)    كل من:والثاني(Lucas,Wheeler and Hetting 1992)  وقامت

يني  ويكا الالتدول  من أم 25صناع  يف  32مي  وذلك من خالل سالدراستان بإعداد مؤشو لقياس الكثاف  ال
  ييف ظل اختالف املعايري البيئ ةن الدراستان إى أن حتويو التجار توصلت هاتا( 1188 – 1112خالل الفرتة )

كما خلصت الدراس  إى أن الدول األكثو محائي  يف أمويكا ،  يؤدي إى هووب الصناعات من الدول األكثو صوام 
 الالتيني  هي دول ذات صناعات كثيف  التلوث.

 :دراسات أخرى

ةيث وجدت أن الفووق يف السياسات البيئي  بني الدول ال تكون عامل :  patrick & Alexanderدراسة
امل اليت ال ميكن صوف النظو تكلف  يؤثو على توظيف االستثمار يف الصناعات امللوث  ولكن تعتربها عامل من العو 

 ؛عنها
                                                           

  أكثو أنظو:للتفصيل  -1
Grossman, G.M. and A.B.Krueger1991. « Environmental Impacts of a North American free Trade Agreement », 

NBER Working paper N°3914 , November 1991.www.google.com/grossmanbsks/htm.                                             
2
 - WWW.albankaldawli.org/Birdrall and Wheelerr/lucas, Wheeler and Hetting/ 
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وق البيئي  بني الدول املتقدم  والدول النامي  ال ةيث وجدت أن الفو : Robert E,and etal 1991دراسة
  ؛تعترب عامل أساسي يف جذب االستثمار األجنيب املباشو

واليت أثبتت أن االختالفات يف املعايري ال تكون هلا تأثريات كبرية على القوارات : Lendrad 0222دراسة 
 ؛االستثماري  للشوكات الدولي 

 :Longowater 1972& Amil Mark 1986دراسة -

واليت أكدت على أن الفووق البيئي  تعترب من أةد العوامل األساسي  جلذب االستثمار األجنيب املباشو إى الدول  
 النامي .

 يلي:  وما خنلص إليه حنن من الدراسات السابق  ما

يري البيئي  والقدرة التنافسي  عالق  ورطيدة بني املعايري البيئي  والتجارة الدولي  وبالتايل وجود عالق  بني املعا وجود-
 للدول إذ تعترب املعايري البيئي  تكاليف إضافي  بالنسب  للدول املصدرة.

 أمام انسياب املبادالت الدولي . اتعترب املعايري البيئي  أدوات بيئي  لسياسات محائي  جديدة تقف ةاجز -

املباشوة إذ أننا جند أن االستثمارات األجنبي     وةجم االستثمارات األجنبي يوجود عالق  بني املعايري البيئ -
املباشوة تتوجه حنو الدول األقل صوام  يف فوض املعايري البيئي  كالدول النامي  مثال والعكس بالنسب  للدول املتشددة 

ن  والدليل على ذلك تزايد معدالت النمو يف الدول النامي  والناشئ  على اخلصوص مقار ، يف فوض القيود البيئي 
تعوض هلا وآلثارها بشيء من التفصيل يف نخرية واليت سعقاب األزم  املالي  العاملي  األيف أبالدول املتقدم  وخاص  

 املبحث املوايل من هذا الفصل. 
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 السياسات الحمائية الجديدة في ظل األزمة المالية العالمية  الثالث:المبحث 

ى بقي  األسواق العاملي  إاألمويكي  وانتقلت عدواها بشكل هيستريي اليت عصفت بالسوق   زوبع  املاليالإن 
 االقتصاديالعاملي يف نفق مظلم من الوكود تتبعه ةال  من الكساد  االقتصادجعلت بعض التصورات تتوقع دخول 

ت املالي  وهذا عنف واألخطو يف تاريخ األزماالعاملي تعترب األ االقتصادفاألزم  املالي  اليت يعيشها ، رطويل املدى
، ذلك التجارة العاملي  العاملي مبا يف االقتصاديتها على كاف  أوجه النشاط ا حلجم األضوار واخلسائو اليت خلفنظو 

على رأسها الدول الصناعي  املتقدم  اى تبين سياسات محائي  من أجل إنعاش و ما أدى بالعديد من الدول املتضورة 
األزم  االقتصادي  تكون وبذلك ، من منافس  املنتجات األجنبي  وتقليص البطال انتاجها احمللي ومحاي  أسواقها 

جديدة لنظام ةوي  التجارة وضعت على احملك فعالي  ومستقبل املنظم  العاملي   انتكاس يف سببت تقد العاملي  
 للتجارة.

 المية " مقاربة مفاهمية "عالمطلب األول: األزمة المالية ال
" األزم  " يف جماالت متعددة ومتنوع  دون أن حيدد معناها مصطلح ون  األخرية عن كثو الكالم يف اآل

وقد ، واملؤسسات، واحلوادث التارخيي ، وات من املوادفاتالعشو  فريبط هبا العديد من املعاين، بشكل واضح ودقيق
ن من عيوب ( النمساوي األصل أ1122-1183) Machlup *وب(االمويكي )فويتز ماخل االقتصاديالةظ 

الكلمات والتعمق  اختيارى ضوورة الدق  يف إ لذلك دعا 1" االقتصادي املعاصو إمهاله "لعلم الدالل   االقتصادعلم 
 األصلي. صياغهاال يف لها ألنه ليس للكلم  معىن ةقيقي إاملسبق يف أص

 :  االقتصاديزمة في األدب أوال : مصطلح األ
أن نظام املعيش  كان  باعتبارالقحط واجملاع  و  والسن  لشدة والضيقعىن األزم  عند العوب يف احصو مني
كلم  " الغم  "   استخدامه ( عندما فضل  854بل تفاداها بعضهم كاملقويزي )ت ، وثيقا بالزراع  ارتبارطايوتبط 

األم   م  يف كشف الغم  "ومل يسميه إغاث ريخ اجملاعات يف مصو ةيث مساه " إغاث  األيف كتاب مشهور ةول تا
" الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل "  بعنوان ه ( رسال  1255) ت كما كتب الشوكاين،  األزم يف كشف 

                                                           
جمتمع اقتصادي منساوي األصل أمويكي اجلنسي  ، يعترب أول االقتصاديني الذين اعتربوا املعوف  كمورد اقتصادي وله الفضل يف إشاع   :(Fritz Machlup)فريتز ماخلوب -*

  .1183له إسهامات عديدة يف االقتصاد الدويل والتكامل االقتصادي تويف سن   ،املعلومات
1
 -Maclhlup, Fritg (1963), Essays in Essays in Economic Semantics, Newjerseg : Englewoods Cliff. 
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وعقو املكاسب ومل يستخدم عنوان " الدواء ، وتقطع كثريا من أسباب الوزق، يتحدث فيها عن ضيق املعاش
 .1العاجل يف دفع األزم  الصائل  "

الكلم  من  واملشق  هي األخوى crisis ى الكلم  الالتيني إ Criseور الكلم  الفونسي  وتوجع جذ
يف ةال   االقتصادى الفرتات القصرية اليت يكون فيها إ االقتصادهذه الكلم  يف علم ةيث تشري krisis اليوناني 

 2الالستقوار.

صحي وضووري " الالستقوار " مشهد رطبيعي و االستقواروبشكل عام يعترب التناوب الزمين بني ةاليت 
احلياة البشوي  فكوا  وهو مشهد ميكن إسقارطه باملطلق على كاف  جماالت، لتطور والوقيا التحوك عرب ديناميكي 

وعلى غوار بقي  العلوم األخوى يوى الكثري أن مفودة "األزم " هي مبثاب  ةال  "  االقتصاد.اخل ويف علم وممارس  ..
 .3ورة من أجل التطور والنمو صحي  وبالغ  الضو  استثنائي االستقوار" 

 يف بلد ما او عدة بلدان  االقتصاديمفاجئ يطوأ على التوازن  اضطوابوتعوف األزمات االقتصادي  بأهنا 
ويستعمل  واالستهالكالتوازن بني االنتاج  اختاللالناشئ عن  ضطوابالاوهي تطلق بصف  خاص  على 

بينما يالةظ أن هناك فوق ، اليت تدل على األزم  crisesم  بدال من كلالدورة  اصطالحالغوبيون  االقتصاديون
أو الدورة تدل على االنتظام يف التعاقب الذي  cycleيف ةني أن  االختاللبني التعبريين فاألزم  تدل على 

 هذا امليل اى االستخدامات املتعددة واملتنوع  اليتيف ةني أن  االضطواب والظاهو، 4ختضع له الظواهو الطبيعي  
 بويطانيا، يات املتحدةلينا من الدول الصناعي  املتقدم  وعلى رأسها الوالقد وفد إ، أفوغت كلم  األزم  من حمتواها

 .5فونسا و 

س واألصول إما رأ، يف أسعار نوع أو أكثو من األصول مفاجئ اخنفاضأما األزم  املالي  فتعوف على أهنا 
ملكي  بني  وإما أصول مالي  وهي ةقوق األو مثل اآلالت واملعدات  ،اإلنتاجي ادي يستخدم يف العملي  املاملال 

                                                           
1
موكز النشو العلمي ، جامع  امللك عبد العزيز، جدة، اململك  العوبي   أسباب وحلول من منظور إسالمي () األزمة المالية العالمية، عبد الوزاق سعيد بلعباس. ما معىن األزم   - 

 .3،ص:2221السعودي ،
 .32ص:، 2223/ جانفي 282، جمل  املستقبل العويب، العدد إدارة األزمات الدولية في عالم متحولادريس لكويين:  - 2

3
 - Jacques Pavoine, les Trois Crises du   

 
  Siécle, (paris : Ed Ellipses, 1994(,p.8. 

مداخل  امللتقى العلمي الدويل ةول: األزم  املالي  واالقتصادي  الدولي  واحلوكم  ، األزمة المالية العالمية: األسباب، اآلثار والحلول المقترحة لمعالجتهابورغدة ةسني :  - 4
 .2221أوكتوبو 22/21و، اجلزائ -سطيف -جامع  فوةات عباس، العاملي 

 .24موجع سابق، ص:، "ما معنى األزمةعبد الوزاق سعيد بلعباس: "- 5
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املالي  أو ما يسمى  لألصولأو أهنا ةقوق ملكي  ، دخار مثالمثل األسهم واحلسابات اإل، س املال املاديوهي لوأ
 .1باملشتقات املالي  ومنها العقود املستقبلي  )للنفط أو العمالت األجنبي  مثال(

، ةجم االصدار، و جزئيا على جممل املتغريات املالي اليت تأثو كليا أ تذبذباتالا تلك كما تعوف على أهن
ي  ويشري مصطلح األزم  املال 2ومعدل الصوف، الودائع املصوفي  اعتماداتوكذلك ، أسعار األسهم والسندات

السوق املال األمويكي   باهنيارت متثلو  2228شوارهتا األوى أواخو العام  لتاشتعى األزم  اليت العاملي  املعاصوة إ
املؤسسات املالي  واملصوفي   فالس عدد كبري منوإشهار إ، سواق املال الوئيسي  العاملي أ الهنياروما تبعها من توال 

خييم على أحناء العامل  2212وما نتج عنها من كساد كبري بقي ةىت منتصف العام ، نتاجي  العاملي  الكربىواإل
، من جه  أخوى ائتمانوأزم  ، وهي أزم  مصوفي  من جه ، بسوع  كبرية يف كل دول العامل نتشوتابطال  و  ،أمجع

وبغض النظو على ، تنظيمي  وعدم القدرة على رصد مواقع اخلطو من جه  ثالث الدوات الوقابي  و وهي أزم  عجز األ
االستقوار ه عن حتقيق جز شك أزم  ضوبت أسس االقتصاد الوأمسايل ومبادئه وأظهوت عتوصيفها فهي بال 

 3من وفعال االقتصادي على مدى زمين رطويل وبشكل آ

 أنواع األزمات المالية ثانيا:
 أساسيني مها :  ينار اعتبزمات املالي  على يتم تصنيف األ

بينما ساكس ورادلت ، زماتفصندوق النقد الدويل يصنفها على أساس نوعي  األ، نوعي  األزم  ومسبباهتا
يتيح  نهأل مناوإزم  ليس يف التعوف على نوع األ ويعترب هذا التصنيف عامال مساعدا، أساس أسباهبايصنفها على 

 السلبي .ثوها جواءات الالزم  لتفادي آاإل هبا واختاذ التنبؤفوص  

 وهي:نواع رئيسي  ى ثالث أتصنيفها إ : ميكنالدوليلصندوق النقد  ازمات المالية وفقاأل أنواع-1

                                                           
 .2212ديسمرب، جامع  بسكوة، 28العدد، ، جمل  أحباث اقتصادي  وإداري األزمة الماليةالعالميةمفتاح صاحل :  - 1
 .12ص: 2211، اجلزائو العاصم ، ، األوراق الزرقاء الدولي النقد الدولياألزمات المالية العالمية وضرورة إصالح صندوق بوعون حيياوي نصرية:  - 2
، ورق  حبثي  مقدم  للمؤمتو العلمي الدويل ةول األزم  املالي  واالقتصادي  العاملي  املعاصوة من منظور اقتصادي تقويم أداء صندوق النقد الدوليمها رياض عمو عبد اهلل:  - 3

 .2212مرب األردن، ديس –عمان ، إسالمي
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جمات ةدى اهلحتدث اإلزم  يف النقد األجنيب أو العمل  عندما تؤدي إ األجنبي:أزمات النقد و  لةأزمات العم-أ
بنك املوكزي على الدفاع عن ى هبوط ةاد فيها أو جترب الاملضارب  على عمل  بلد ما إى ختفيض عملتها أو إ

 ؛1و رفع الفائدة بنسب  كبرية ةتيارطاته أالعمل  ببيع مقاديو ضخم  من ا

 على سحب ودائعهم من البنوك أو ودعنيامل اندفاعحتدث بسبب  المصرفية:زمات و األالبنوك أ أزمات-ب 
تقدمي دعم ، ى إرغام احلكوم  على التدخل ملنع ذلكاملتعاملني أو إ اجتاه التزاماهتابإخفاق أةد البنوك يف القيام يف 

ثار كبرية مقارن  بأزم  العمل  ملاهلا من آ رطولأ اتموار وقتى االسايل واسع النطاق للبنوك ومتيل األزمات املصوفي  إم
 ؛2 االقتصادينشاط العلى 

سداد أو عندما يعتقد حتدث أزم  الديون عندما يتوقف املقرتض عن ال الخارجي:أزمة الديون أو الدين -ج
لون تصفي  القووض ن التوقف عن السداد ممكن احلدوث ومن مث يتوقفون عن تقدمي قووض جديدة وحياو املقوضون أ

 ؛3أو هي احلال  اليت تعجز فيها الدول  عن خدم  ديوهنا اخلارجي ، القائم 

بظاهوة "  اقتصاديايعوف  سواق املالي  نتيج  ماحتدث األزمات يف األ عات " :اأزمة أسواق المال " حالة الفق-د
 متها العادل  نتيج  شدة املضارب صل بشكل يتجاوز قي"واليت حتدث عندما يوتفع سعو األ bubbleالفقاع  " "

، صل على توليد الدخلتفاع سعوه وليس بسبب ندرة هذا األصل هو الوبح الناتج عن ار األ ويكون اهلدف من شواء
لك ويوافق ذ، دىن مستوياهتاالهنيار وتصل إى أى قيمتها احلقيقي  حيدث اولكن مبجود عودة أسعار األصول إ

 .4وى سواء يف نفس القطاع أو قطاعات اخوى د أثوها حنو أسعار األصول األخةاالت من الذعو واخلوف فيمت

  ورادلت:زمات المالية طبقا لتفسير ساكس أنواع األ-2

 زم  نفسها واليت تضم مااأل اندالعى   حبسب املسببات اليت تؤدي إاهتم ساكس ورادلت بتصنيف األزمات املالي
 يلي : 

                                                           
1
 -جامع  حممد خيضو، ، مذكوة ماجستري يف العلوم االقتصادي إشكالية اختيار نظام الصرف المالئم في ظل التوجه الحديث ألنظمة الصرف الدوليةعمار جعفوي :  - 

 .52ص: 2213اجلزائو ، -بسكوة
 . 52جلزائو العاصم ، ص: ، ا2228، دار اخللدوني ، دليلك في االقتصادحممدي الطيب: ، بلعزوز بن علي - 2
األزم  االقتصادي  العاملي  من منظور  بعنوان:حبث مقدم للمؤمتو الدويل الوابع " اجتاهات اقتصادي  عاملي  " ، أسباب األزمة االقتصادية العالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي - 3

 جامع  الكويت.  –االقتصاد اإلسالمي كلي  العلوم اإلداري  
 اجلزائو.، ، جامع  سكيكدةاألزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاديات العربيةكورتل :   فويد - 4
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خسائو يف ، توتشمل اخنفاض أسعار العموال :الكليالت في االقتصاد لى االختالدي إزمة التي تؤ األ-أ
 جنيب أو اهنيار اسعار الصوف؛اةتيارطات النقد األ

ى اهنيار وةداته وابات اجلهاز املصويف بشكل يؤدي إوهو ما ينتج عن اضط :الماليأو الذعر  االضطراب-ب
ج  فقدان الثق  يف اجلهاز املصويف ليس بسبب وجود وعادة ما يبدأ االضطواب نتي، بشكل ملحوظ وسويع االنتشار

 يتزايد خوف املودعني ومن مث، دائهنتشار الشائع  ةول اخنفاض مستوى أمنا بسبب ازانياهتم وإيمشاكل فعلي  يف م
االنتشار هذا ما  هم صفاته سوع ول  نتيج  لسحب األموال بكثوة واجلديو بالذكو أن االضطواب من أفتبدأ اهلو 

 خوى؛ةدة وينتشو األمو إى بنوك أمواهلم موة واملودعني إى سحب أيدفع ا

 بشكل يصعب معه متابع  واملدينيني الدائننيتصال بني تنشأ هذه األزم  بسبب ضعف اإل الدين:أزمة تفاقم -ج
مي مال فقدانه ومن مث يتم التوقف عن تقدةقته يف ةال  سوء استخدامه أو اةتس املال املقرتض ومالورقاب  رأ

  .القووض ويتم تصفي  القووض السابق 

ا تشرتك يف جمموع  من كنهسباب ةدوثها لالي  يف أنواعها وأزمات املاأل فقد ختتل المالية:زمات خصائص األ-3
 :1ساسي  وهي اخلصائص األ

  ؛واستقطاهبا الهتمام اجلميع، مفاجئو  ةدوثها بشكل عنيف-

  ؛أسباهباو  والتداخل يف عواملها، التشابكو  التعقيد-

 ينعكس على عدم وضوح الوؤي  لدى زم  ماالزم  أثناء وقوع األوجود نقص واضح يف البيانات واملعلومات ال-
  ؛صناع القوار ومن مث عدم القدرة على حتديد االجتاهات السليم  لصناع  القوارات الفعال 

حيمله املستقبل للنشاط  على تقديو ماوجود ةال  من الوعب واخلوف يف االقتصاد واجملتمع نظوا لعدم القدرة -
  ؛فواد اجملتمع  أاالقتصادي وةوك

خوين من نتيج  لوقوع األزم ( فإهنم قد يصبحون حتت سيطوة اآلدى صناع القوار )نظوا النعدام ةال  التوازن ل-
  ؛ختاد القواراتغري املتخصصني وهذا يقود إى ارتباك واضح يف إاملتخصصني ومن 

                                                           
1
، أرطووة  دكتوراه فلسف  يف العلوم االقتصادي ، جامع  سانت كليمنتس العاملي ، العواق، األزمات المالية العالمية" األسباب واآلثار والمعالجاتإميان حممود عبد اللطيف:  - 

 (.22-28ص: )، 2211
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ومن أهم هذه القوى أصحاب املصاحل ، ى تفاقمهايقود إ زم  وتؤيد كل ماوى اليت تدعم األر بعض القظهو  -
الي  واالقتصادي  بصورة جوهوي  إال من خالل سابق  مل تعاجل مشكالهتم املجل  وأصحاب مشكالت املعطل  واملؤ 

داري  تغريات إ ات لضوورة إةداثوتزداد املطالب، زم فوان األاألزم  ونتائجها وتؤدي هذه القوى إى دعم شدة وعن
 و نشاط الوةدة االقتصادي ؛أ باألزم جوهوي  يف القطاع االقتصادي املعين 

كربى من   وطدي  يف ظل األزم  إى التهديد وإى ضغعمال والقطاعات االقتصاتتعوض مصاحل بعض منظمات األ-
دائها هذه املؤسسات واملنظمات وأ هدافبأى والضور تلحق األذ والضغوطه التهديدات رطواف متعددة وهذجانب أ

 واستقوارها ومعدالت منوها.

ونشري هنا أنه ليس من الضووري أن حتدث أزم  واةدة يف نفس الوقت وبشكل منفود ففي كثري من 
خو من وهي نوع آ *"يطلق على تسميته ب " األزم  التوأم ةيان حتدث أكثو من أزم  يف وقت واةد وهو مااأل
زمات الصوف ةيث تزامنت أ ازيا وفليبني وتايلندماليو  دول جنوب شوق اسيا : اندونيسيادث يف زمات كما ةاأل
 زمات املصوفي  يف وقت واةد .واأل

 تداعيات(الو  األسباب، الجذورزمة المالية العالمية )األ الثاني:المطلب 
 أوال: جذور األزمة المالية

 أزم قم ثو تفاإ األمويكي يات املتحدة يف العامل بدأت يف الوالزم  املالي  أن األعلى  احملللونو جيمع اخلرباء 
لفي  اجلديدة عمت املالي  يف مطلع األ باألسواقنرتنت اليت عصفت ة أو فقاع  األفو فبعد رط، نات العقاري الوهو 
يات  الوالو البنك املوكزي يفوف االةتياط أض مالي  يف املؤسسات املالي  واألسواق املالي  نتيج  سياسات مصفوائ

 املتحدة.

املاليني  احملللني ضغطوهي بتأثري ، يف كيفي  التصوف يف تلك الفوائض واألسواقاةتارت هذه املؤسسات 
خاص  يف ، قواض املايلواكبتها األسواق على توسيع شبك  اإلو  جلأت هذه املؤسسات، دائهمواملسامهني لتقيم أ

بن قد روجت ذ والييت كلنتون ومن بعده بوش اإليات املتحدة منوكانت النخب احلاكم  يف الوال، قطاع العقاريال

                                                           
*
زمات من خالل توكيب  من املضارب  احلادة على العمل  هي شكل جديد من األزمات املالي  تولدت يف فرتة ما بعد احلوب العاملي  الثاني  وتظهو هذه األ: األزمة المالية التوأم  -  

وار أسعار الصوف وبالتايل نظام الصوف، وكذلك الشك خبصوص سيول  ومالءة الورطني  وموج  من ةاالت الغفالس والضعف يف البنوك ، جتتمع مع شك وةذر خبصوص استق
 الوسطاء املاليني، واليت هلا تأثري متبادل ورجعي الواةدة على األخوى.
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فاق االستثمار ذي آ وانسدادومبا أن املصارف كانت تغوق يف سيولتها ، ملبدأ احلق لكل موارطن يف امتالك مسكنه
 .1متلك مسكنهم ط املالءة املالي  لتمكينهم من بشوو  يفي ملن ال عندئذ أقوضتاملودود السويع فقد 

غواض استثماري  رطويل  ى شواء العقارات سواء للسكن أو ألفوادا وشوكات علأ، األمويكيون أقدميل وبالتا
ى ح قووضا بدون االستناد بالضوورة إى درج  أن املصارف أصبحت متناألجل أو للمضارب  سامهت التسهيالت إ

متجاوزة بذلك ، (subprimeيف  " )هونات الضعواملطمئن  يف إرطار ما يعوف ب "الو اجلدارة االئتماني  السليم  
رتفاع وخاص  بعد اال، املؤمن عليه كضمان للقوض يف ذلك على قيم  العقار معتمدة، صولهالتسليف وأشووط 

 الذي عوفته القيم العقاري .

الثانوي  عرب السوق هو تقسيم املخارطو من خالل  حتويك ديون الوهونات العقاري ى ولقد كان املفتاح إ
املمنوة    : alt-aنات العقاري  من فئ هو لك الو وكذ، نوي  عالي  املخارطوريق الوهونات العقاري  الثانشاء وتو إ

من مقرتضي  أكثوكنهم ميثلون خمارطو عمالء الوهونات الثانوي  لماني  أكرب من جدارة ملقرتضني جدارهتم االئت
 :2القووض املمتازين وذلك ةسب اجلدول التايل 

هونات عقاري  دون الفئ  االستثماري  بني رات السندات املالي  املضمون  بو تضخم اصدا :(13-17)الجدول رقم 
 وي  من اجملموع (ئنسب  م–)مليار دوالر الوةدة :                                       2221و 2223عامي 

 7112جوان  –جانفي  7113 النوع
 (21) 52,2 (52) 1 ,25 ممتاز
 (44) 114,3 (34) 4, 32 ثانوي

ALT-A 15,8 (14) 21,5 (32) 
 258,2 112,8 اجملموع

 .44اجمللد، 4العدد ، صندوق النقد الدويل، 2222ديسمرب ، جمل  التنمويل والتنمي  المصدر :         

                                                           
 .21يخ نشو، ص:( موكز دراسات الوةدة العوبي ، بريوت ،بدون تار 32، شؤون اقتصادي  ) سلسل  أوراق عوبي  األزمة المالية العالميةزياد ةافظ :  - 1

2
 - Randall Dodd : Subprime Tentacles of a Crisis, Finance and développement Magazine of the , IMF, 

December 2007,volume44,Number4.  
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وراق مالي  إى أ مالي  مستحدث  تتمثل يف حتويل القووض ونشري هنا إى أن عملي  توريق الديون هي أداة
ن رطويق شوكات يتم ذلك ع ن وعادة ماخويى مقوضني آساسي إلتداول أي حتويل الديون من املقوض األقابل  ل

 .1غواض خاص  ات أالتوريق وهي شوكات ذ

على تسميتها بالوهون العقاري  و ما اصطلح املي  بالوهون العقاري  الضعيف  أزم  املالي  العكانت بداي  األ
ملوارطنون املقرتضون بشواء بيوهتم بالدين مقابل رهن هذا العقار (ةيث قام اSUBPRIMEقل جودة )األ

يمها مببالغ أكثو من قيمتها سعار املنازل وتقيوك  متويل عقاري  ( وعند ارتفاع أللممول )سواء كان بنك او ش
اوي رهنها بوهن من الدرج  الثاني  إى مؤسسات مالي  أخوى على أساس مبلغ يس بإعادةصحاهبا األصلي  يقوم أ
ذا نات العقاري  معوض  للخطو إو صبحت هذه الوهوالقيم  احلالي  املوتفع  وعليه أصلي  للعقار   األالفوق بني القيم

شوكات يل هذه الوهن من الدرج  الثاني  ببيعه إى اخنفضت قيم  العقارات وتقوم املؤسسات املالي  اليت قامت بتمو 
 سواق املالي  للتداول .طوةها يف األسندات ت بإصدارالتوريق واليت تقوم بدورها 

سعار هذه ( للمضارب  على فووق أتقات مالي دوات مالي  جديدة )مشصدار أإ تالي  يتمويف خطوة 
ن املنازل اوهلا منفصل  عن السندات وعليه فإسواق وتدتفاعها ليتم بعد ذلك رطوةها يف األالسندات عندما يتم ار 
ل  بني محل  ن القووض اليت تفوق قيم  هذه املنازل ويف هذه احلال  تتقطع الص( بعدد كبري مقد محلت )مت امتالكها

 .2ني الذي ةصلوا على قووضهم بضمان العقارات سهم وبني املقرتضاأل

ى ملي  التوريق إصل واةد من خالل عدى توليد موجات متتالي  من األصول املالي  املبني  على أوقد أ
زادت من درج   زل ومن مث دخول السوق العقاري يف ظاهوة " الفقاع  " اليتسعار هذه املناارتفاع ةاد يف أ

واخنفاض الطلب ، ومن مث ارتفاع معدالت الفائدة، سعارطرية وبعد االرتفاع الكبري يف األى ةدود خاملخارطو إ
 ملوهون  لدىصحاب البيوت افأفلس أ، زم  الوهن العقاريانفجوت أ، على العقارات وزيادة عدد الديون املتعثوة
دى ذلك إى إفالس هذه البنوك مما أثو يف املؤسسات املالي  هنم هلا وأالبنوك العقاري  وعجزوا عن تسديد ديو 

، 3ى املؤسسات االقتصادي  كلها اليت كانت بدورها مدين  لتلك املؤسسات املالي  مث تعداها إ، ط  معهااملوتب
 ى أزم  مالي  عاملي  مست معظم اقتصاديات العامل .ات املتحدة إيزم  من أزم  رهن عقاري يف الواللتتحول األ

                                                           
 .225، ص:2213 -العدد األول -21اجمللد -ي جمل  جامع  دمشق للعلوم االقتصادي  والقانون، توريق الدين التقليدي واإلسالمي )دراسة مقارنة(مىن خالد فوةات:  - 1
، األردن -عمان، دار اليازوري العلمي  للنشو والتوزيع، إجراءاتها ( –تداعياتها  –أسبابها  –األزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنة ) أحداثها علي عبد الفتاح أبو شوار:  - 2

 .38ص: 
 .422، ص:2213 -العدد الثاين -21اجمللد  –: جمل  جامع  دمشق للعلوم االقتصادي  والقانوني   لية العالمية ومنعكساتهامسببات األزمات المارازي حمي الدين : - 3
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 : (22-22)رقم :  الشكلوميكن تلخيص سيناريو أزم  الوهون العقاري  يف 

 يوضح سيناريو ةدوث أزم  الوهون العقاري  :(17-17الشكل رقم )                     

 
Randall Dodd : Subprime Tentacles of a Crisis, Finance and développement Magazine of the , IMF, 

December 2007,volume44,Number4. 

 زمة المالية العالمية ثانيا: أسباب األ
سواق املال وتظافوت وعضد مباشوا وغري مباشو على البنوك وأ ثرياهناك العديد من األسباب اليت أثوت تأ
زم  هو مفتاح العالج صادي املتصاعد وتشخيص أسباب األقتبعضها بعضا لتعميق ومشولي  هذا الرتاجع اال
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، نيتقدمي احلل السليم املوضوعي الوص وموضوعيا هو جزء من اتصويوا سليما ودقيقا وحمايد ءفتصور الشي، السليم
 :1زم  وهيوح األإلعداد مسربع  شووط هيأت أ "أن هناكBlanchardفقد ذكو بالنشارد "

وراق املالي  املشتق  الواردة عدم شفافي  األ، صول املصدرة ةديثاتضمن  يف األالتهوين من قدر املخارطوة امل
داخل البلدان أو عربها والدرج   رتابط بني املؤسسات املالي  سواءال، يف امليزانيات العمومي  للمؤسسات املالي 

سباب كل هذه الشووط واأل  وسنحاول تفصيلالعالي  من االستدان  لتحقيق الفعالي  املالي  للنظام املصويف ككل 
 :2مويكي والعامليبعاد الكربى على االقتصاد األاأل االقتصادي  ذات

ابلها استثمارات ةقيق  منتج  ما أدى ن تق  املتميزة باالرتفاع املستمو لألرباح دون أالظوفي  االقتصادي  العاملي -1
وي لالقتصاد األمويكي ميول من رطوف بنيجز الصبح العل العومل  وأجلغوايف للمالي  يف ظى توسيع اجملال اإ

  وخباص  الصني والدول اخلليجي ؛دول العاملباقي 

ب مويكي املزمن بسبيزان التجاري األجز املةيث تالزم ع، العجز التوأم يف امليزان التجاري وامليزاني  العام  -2
ى خارج الواليات املتحدة اة  إخوى وازدياد ةوك  السياأل األسيوي من الصني واهلند والدول  ريادتزايد االست

ةوايل  2228مع عجز متصاعد يف املوازن  العام  بلغت عام  2221مليار دوالر عام  258والذي ناهز 
  ؛مويكيمجايل األمن الناتج اإل %3يشكل ةوايل  مليار دوالر وهو ما 412

، افغانستانو  العواق الفيا مثوغسيو  الصومالمويكي  يف املتوالي  اليت خاضتها القوات األاحلووب الضخم  و  -4
خدة يف اآل مويكي أكثو من ثالث  تويليون دوالر وتوكت مشكل  الوهن العقاريواليت كلفت االقتصاد األ

  ؛التوسع لتحل نفسها بنفسها بدون تدخل من الدول  يف الشؤون االقتصادي 

مويكي  املختص  ع املفوط للمصارف األثل  يف التوسواملتم، سواق املالي  الدولي بط  يف األاملمارسات غري منض -5
ئتماني  الضعيف  متزايدة من ذوي اجلدارة اال عدادألي  عالي  املخارطو جمال العقار يف منح القووض السكن يف

ي دون ضمانات بقصد احلصول على األرباح واملضاربات ن يكون للمقرتض سجل مايل قو دون االشرتاط بأ
  ؛فو على السطحطملالي  واليت فجوت لتسواق ايف األ

                                                           
1
 -Olivier Blanchard : the perfect  Storm, Finance and développement Magazine of the IMF.june 2009, 

Volume44, Number2.  
كلي  االقتصاد ،  ، جامع  الزرقاء اخلاص " األزمة المالية العالمية :حقيقتها .. أسبابها .. تداعياتها .. وسبل العالج"في عبد الكومي الكساسب : علي فالح املناصري، وص - 2

 .12ص:، 2221، األردن، والعلوم اإلداري 
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 ownerالتمليك ) إلسكانولوي  املتبع  يف الواليات املتحدة األمويكي  واليت أعطت األ كانسياس  اإلس -1
occupied housing ز الضويبي  وال وتقدمي احلوافتوفري املزيد من التمويل الالزم أ( وذلك عن رطويق

-2221املنازل خالل الفرتة )زيادة يف ملكي  ى الدى إخوى مما أز أى ةوافللمقوضني واملقرتضني إضاف  إ
 (؛2221

على ذلك مبا فيها  رباح القائم النقود واألالعمل يف اقتصاد مضاريب )ومهي( وهو اقتصاد النقود واقتصاد خلق -2
ر ثقاف  الوبح وانتشا، ت على املعامالت احلقيقي  اليت هي مربر قيام السوق املالي نرتنت ةىت رطغما يتم عرب األ

  ؛نتاجي  واخلدمي ى الوامسالي  املالي  والتخلي عن اإللسويع واالنتقال إا

سواق املالي  عرب سندات مصنف  وفق درجات املخارطوة ا يف األ( وبيعهsecuritize ationتوريق الديون )-8
ذات  فيمنح للسنداتC ما التصنيفلسندات القووض العقاري  األقل خمارطوة واملضمون  أB وAةيث متنح درج  

مني على سندات القووض صيلها ويقوم كبار املستثموين األمويكان بالتأدرج  املخارطوة العالي  واملشكوك يف حت
لصناديق استثماري  يف (A)غلب تباع سندات الفئ  ويف األ لضمان عدم تعوضهم للخسارة(C) العقاري  من فئ 

باح عالي  من ر بنوك االستثمار وحيصلون على أ ظفيفيقوم بشوائها كبار مو Cما السندات نوع أ، سيااخلليج وآ
  ؛عالهأمني مبالغ التعويض وعملي  التوريق مت شوةها خالل دفع شوكات التأ

صادرة عن بنوك كبرية  ألهناقيام وكاالت التصنيف االئتماين بتصنيف السندات العقاري  تصنيف موتفعا نظوا -1
وة واملشكوك مبنح السندات اليت تضم ةزم  من الديون اخلط وليمان بواذرز فقامت، وقوي  مثل مورغان ستانلي

 زم  املالي  العاملي ؛سؤولي  األمات جزءا من (وبذلك حتملت هذه املؤسسAAAمنا )فيها تصنيفا موتفعا آ

" املشتقات   دوات مالي  مستحدث  تسمىاديق التحوط" اليت خصصت يف شواء أبووز عدد متزايد من "صن-12
واض واجلودة ليدها من خليط من ديون خمتلف  األغدوات مشتق  من السندات اليت بدورها مت تو أاملالي  " وهي 

للحصول على قووض يتم هذا  نها عند أخوينأو لوه " صناديق التحوط " نشآتموتاريخ االستحقاق لبيعها على 
املعووف  لذلك شكلت  رة السلطات املسؤول  عن تنظيم وسائل وأدوات التداول يف األسواق املالي حتت إدا

 املالي  يف أمويكا ويف خارجها؛ املنشآتاملشتقات جزءا مهما من أصول غالبي  
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خالقي االقتصادي مثل االستغالل والكذب والشائعات املغوض  والغش والتدليس ساد األانتشار الف-11
نني للفقواء واملساكني وبالتايل تذمو غنياء والدائكل هذه املوبقات تؤدي إى ظلم األ،الومهي   واملعامالت واالةتكار

 عند عدم سداد ديوهنم وقووضهم؛ االجتماعي املدينني وةدوث الثورات 

قص السيول  يف األسواق املصوفي  : قامت البنوك وخاص  يف الواليات املتحدة األمويكي  بالتوسع يف ن-12
أما ، واةتيارطهماله ضعف من رأس  12 بإقواض أكثو من ليمان بواذرز قام اإلقواض ةىت أن بعض البنوك مثل

فإهنا ال ختضع ألي رقاب  ما سواء من الدول  أو من البنك املوكزي وعليه قامت هذه البنوك يف  االستثماري البنوك 
ى أشخاص غري مؤهلني وقادرين على السداد خاص  يف القطاع العقاري توسع يف منح القووض دون ضمانات وإال

إفالس البنوك  ىقرتضني عن سداد ديوهنم ما أدى إر املنازل اخنفاضا ةادا وعجز املالذي اخنفضت فيه أسعا
 1 .نتيج  لعدم وجود السيول  الكافي  لتلبي  رطلبات املودعني

 ثالثا: تداعيات األزمة المالية العالمية وآثارها على التجارة العالمية :
 يات األزمة :تداع -0

ى كل كان نشوئها يف الواليات املتحدة األمويكي  بل امتدت إات هذه األزم  مل تتوقف يف مإن تداعي
اهتا اى ه األزم  نظوا للخسائو الفادة  احلالي  انتقلت تداعيذدأ اجلميع يف البحث عن خموج من هأقطار العامل وب

  :زمات الوئيسي النتقال هذه عن رطويق سلسل  من األعملي  ا تنمعظم اقتصاديات العامل وكا

 2العاملي  باالقتصادوتعد املوةل  األوى لسلسل  األزمات املتتابع  اليت عصفت يف  :هون العقاريةأزمة الر -أ
وهو ما  2221من عام  لذي عاىن من اهلبوط احلاد ابتداءةيث كان قطاع اإلسكان هو القسم الوئيسي األول ا

 يوضحه الشكل املوايل: 

                                                           
 121، ص:موجع سابق األزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنة،على عبد الفتاح أبو شوار:  - 1
جمل  اإلدارة  (7112-7113انعكاسات األزمة المالية العالمية على أسواق المال العربية ) دراسة تخليلية في بلدان عربية مختارة للمدة ةيدر يونس املوسوي:  -2 

 .122ص:، 2211، 81العدد، واالقتصاد
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  في الواليات المتحدة األمريكية( يوضح انخفاض أسعار المنازل 13-17رقم )الشكل  

 

    Source :Mohamed A.EL-Erian A: crisis to Remember finance and 

development      magazine of the IMF Décembre 2008 volume45, number2. 

ع كان األقل افرتاضا لتحقيق الفاعلي  املالي  وهو قطا  االقتصادوكان الشعور بالضور فوريا يف أكثو قطاعات 
باحلوص الكايف وهو قطاع الوهونات دون  االلتزامأقل شفافي  وأضعف من ناةي  و  من ناةي  تلقي دعم رأس املال

 3وقد سامهت عدة نقاط ضعف يف إخفاق السوق الذي مسح تغريه بقفزة قدرها  1املمتازة يف الواليات املتحدة 
الوهونات العقاري  يف الواليات املتحدة يف إلقاء نظام مايل  نقاط مئوي  يف معدالت عدم السداد يف قسم فوعي من

 هزات عرب العامل كله : بإةداث االضطوابخضم يف تويليون دوالر  528أمويكي يتعامل يف 

 السوق أوال يف الوقت الذي وضعت الشوائح األعلى خمارطو من الدين الثانوي لدى املستثموين  هنارتا
 العالي . االستدان ذوي 

 صدعت السوق أيضا ألن مؤسسات مالي  غري منظم  ورؤوس أمواهلا دون املستوى املطلوب  لقد ت
الديون املعززة بضمان  التزاماتكانت هي اليت توفو السيول  ألسواق التعامل خارج البورص  يف 

ومبجود أن ظهوت متاعب مالءة هذه األسواق فقدت سيولتها وتوقف التعامل  ،االئتماني واملشتقات 
 ة أساسي  .بصور 

                                                           
1
 -Mohamed A .EL-Erian : une Crise Mémorable( pourquoi il faut moderniser le Cadre Multilatéral, 

Finance& Développement publication Trimestrielle de fonds monétaire international Décembre 2008, volume 45 

  , Numéro 4. 
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ونظوا ألن اهليئات العقاري  املنشئ  للوهونات مثل صناديق التغطي  تعمل بوأس مال أقل مما جيب وكانت 
، تستخدم التمويل قصري األجل لتمويل الوهونات العقاري  اليت كانت تصدرها وتتوقع أن حتتفظ هبا فرتة وجيزة فقط

يف األخري  اضطوتلشوكات اليت ةولتها إى سندات مالي  فإهنا وعندما مل تتمكن من بيع تلك الوهونات العقاري  ل
ى إعالن إفالس أكرب شوكات الوهن العقاري وفقدان املاليني من إوأدت هذه األزم   1إى اخلووج من السوق 
يف توازن كبريا   اختالالآثار هذه األزم  لتطال أوروبا وباقي دول العامل مما خلق  امتدتو  األفواد ألمالكهم العقاري 

ستمو يف أسعار مسويع و  اخنفاضإذ ازداد العوض بصورة أكرب بكثري من ةجم الطلب مما أدى إى ، سوق العقار
 العقارات يف العامل.

إذ عجزت الكثري من املؤسسات ، قوي  ائتمان: لقد تبعت أزم  الوهون العقاري  أزم   المصرفي االئتمانأزمة -2
 فالس الكثري من البنوك وةدث ذلك عندما قورت احلكوم  األمويكي ا أدى إى إيفاء بديوهنم ممعن اإلواألفواد 

قد  " يف ةني كانت احلكوم  األمويكي le hman brother" ليمان بواذرز" " االستثماربنك  عدم إنقاذ
 ين" فاو "و الوكاالت العقاري  " فويدي ماك"Bear sternsساعدت قبل ذلك بنك االستثمار " بريستريتو" " 

نرتناشيونال غووب أ لى شوكات التأمني كمجموع  أمويكانطورت األزم  بصورة سويع  مؤثوة بذلك عماي" وت
(AIGاليت تعت )القسوي  االندماجى جانب كثوة ةاالت يف الواليات املتحدة األمويكي  إ كرب شوك  تأمنيرب أ

ت من البنوك واملؤسسات املالي  والعمالق  فالس اليت رطالت العشوابطويق االستحواذ وةاالت إشهار اإلللبنوك 
كإفالس ،  2اليت بلغت يف الواليات املتحدة وةدها بعد شهوين فقط من إنفجار األزم  تسع  عشو بنكا عمالقا 

"الذي اشرتاه بنك أوف Mirill lynch" ومويل لنش "Le hman Brotherبنك " ليمان بواذرز" "
" وجولدمان Morgan stenleyي مورغان ستاتلي "" وحتول بنكBank of Américainأمويكا "
الفيدرايل  االةتياطى جمموعتني مصوفيتني قابضتني تابعتني لبنك " بإرادهتما إgoldman sacksساكس "

الدوالرات إى ى التدخل وضخ مليارات م  وهو ما دفع بالبنوك املوكزي  إللحصول على مساعدته يف مواجه  األز 
ار هذه األزم  أيضا نتيج  العومل  املالي  واملصوفي  لتطال القطاع املايل واملصويف يف معظم ثو امتدت آاألسواق ، 
 .3دول العامل 

                                                           
1
 - Randall Dodd : Subprime Tentacles of a Crisis, Finance and développement Magazine of the, IMF, 

December 2007,volume44,Number4. 

أرطووة  دكتوراه علوم يف العلوم  العولمة االقتصادية واألزمات المالية : الوقاية والعالج " دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية"نادي  العقون :  - 2
 .183ص:، 2212/2213، اجلزائو –باتن   –االقتصادي ، جامع  احلاج خلضو 

 ةيدر يونس املوسوي :موجع سابق. - 3
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ى األسواق املالي  فكانت أسهم القطاع املصويف قارطوة انتقلت عدوى األزم  إ: أزمة األسواق المالية  -3
نكي االةتيارطي الفيدرايل األمويكي والبنك وقد زادت األمور توتوا بعد فشل ب، يف أسعار األسهم االهنيار

وهبطت  %15املوكزي األورويب يف التخفيف من تواجع املؤثوات فمثال تواجعت أسهم "سييت غووب " بنسب  
أما  %12وتواجعت أسهم "جي يب مورغان تشيس أندكومبايت "بنسب   %12أسهم غولدمان ساكس ب 

 %14بنسب   خزان  األمويكي  فقد تواجعت أسهمهواق املالي  لل"مورغان ستاتلي أكرب شوكات التعامل يف األس
اخلناق على عمليات اإلقواض مما هدد احملوك الوئيسي لالقتصاد  اخلوف باقي البنوك اليت بدأت تضيقو متلك ، 

 . االئتماناألمويكي املتمثل يف 

الهلا على غري مويكي  لتلقي بضضطوابات اليت تعصف باالقتصاد األمويكي تتعدى احلدود األزمات واالإن األ
ستأثو بأكثو وي، مايقارب ثلث الناتج العامليمويكي فهو ميثل قليل من الدول ويعزى ذلك إى قوة االقتصاد األ

 :1من ثلث التجارة العاملي  ارتكازا على عدد من املؤشوات 

 باملواكز الوأمسالي ؛ ارتبط منه وتأثوا فيما معدل التشابه املوتفع يف البني  االقتصادي  تأثريا-

  ؛مويكي بني الصادرات والوارداتالرتباط املوتفع بني املواكز الوأمسالي  وبني القطب األمعدل ا-

  .رطواف) الدول النامي  (بصفتها مستودع للخامات باالقتصاد االمويكيدل ارتباط األمع-

 ملو رطلق عليها ب " قنوات التعأ–زم  فهناك من حيصوها يف ثالث قنوات أما فيما خيص قنوات انتقال األ
 كثو من ذلك وتتمثل هذه القنوات :وهناك من يرتمجها يف أالثالثي *

  .ثار التغدية العكسيةة المعامالت التجارية الخارجية وآقنا–قناة سعر الصرف  –قناة االسواق المالية 

  العالمية على التجارة العالميةالمالية زمة آثار األ -7

غريت األزم  املالي  العاملي  واالنكماش االقتصادي من أةوال  2228خري من عام بداي  من الوبع األ
التجارة العاملي  ، فوغم االخنفاض الكبري والسويع يف أسعار السلع وخصوصا املواد األولي  والنفط باإلضاف  إى 

                                                           
 .184ص: ، سابق موجعنادي  العقون :   1
وكيف تتجاوز جغوافيا مواكز نشوئها ، وهنا نوى بأمهي  الوكون عندما نعنقد  «تدويل األزمات  »يستلزم متهيد ومناقش  أةد أهم زوايا قضي  «قنوات التعولم الثالثي»الكالم عن  *

يا اقتصاديات دويل األزمات ، وبعد النظو إى مسارات انتشار عدوي األزمات وتفشيها دوليا لتأخذ بعدا إقليميا أو صبغ  عاملي  ، لتتجاوز بذلك جغوافأنه أةد أهم زوايا قضي  ت
ارجي  وةال  تدفقات رأس املال وتوابط األسواق نشوئها ، ويبقى من بالغ القول بأن ذلك التجاوز يتم وفقا لثالث مستويات ، ترتكز يف موجعياهتا على مؤشوات : كثاف  التجارة اخل

 املالي  ووضعي  األسواق النقدي  من وإى مواكز الدول املتأزم .
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الصادرات العاملي  مابني اخنفاض الطلب على اخلدمات السياةي  يف الدول النامي  فقد تواجع الطلب يف أسواق 
 %2، ويأيت هذا التطور السليب بعد منو يف إمجايل ةجم التجارة العاملي  بنحو  2221جململ عام  %12و 5%

رغم الرتاجع الذي ةدث يف النصف الثاين منه ، وباملقارن  مع نسب  منو ةجم التجارة الدولي   2228خالل عام 
ت صادرات هذه الدول من السلع واخلدمات حتسنا مضطودا ، وبعد أن شهد 2222عام  %1سجلت ةوايل 
. وقد تفوقت على معدل منو التجارة  2228و 2222خالل الفرتة املمتدة بني عامي  %22مبعدل منو قدره 

، ويعود سبب هذا التحسن بشكل كبري إى االرتفاع الشاهق يف خالل تلك الفرتة %12العاملي  الذي سجل 
ل املواد األولي  احلص  األكرب من إمجايل صادرات الدول النامي  فعلى سبيل املثال أسعار السلع ، ةيث تشك

 .22221 منذ عام %28ارتفعت أسعار الوقود واملعادن بنحو 

، ةيث عمدت بعض املصارف إى ختناقات يف التسهيالت االئتماني وقد أدت األزم  املالي  العاملي  إى ا
يف القطاعات الصناعي  واجملاالت اإلنتاجي  ذات املخارطو العالي  كما خفضت تقنني وتوشيد يف اإلقواض خصوصا 

أدت  اليت من التمويل املوجه للتجارة اخلارجي  وهوما أدى إى ةدوث نقص يف التسهيالت املالي  املوجه للتجارة
 بدورها إى اخنفاض يف ةجم التجارة الدولي .

رطؤ التجارة العاملي  هو ظاهوة دوري  يف الغالب نشأت عن األزم  ويوى العديد من اخلرباء االقتصاديني أن تبا
اليت شهدهتا أوروبا يف السنوات األخرية ، وهناك من الشواهد التجويبي  ما يؤيد هذا الوأي فاإلحتاد األورويب يشكل 

حتاد األورويب نظوا ألنه جوى العوف على ةساب التجارة بني بلدان اإل ثلث إمجايل ةجم التجارة العاملي  تقويبا
، وقد أدت األزم  إى تواجع الطلب على الواردات يف مجيع بلدان أوروبا ، ةيث 2ضمن جممالت التجارة العاملي  

فقط  %3,2وزادت بنسب   2212خالل  %1,1يف منطق  اليورو وهي موكز األزم  بنسب   اخنفضت الواردات
وبعد التعايف الذي  2213و 2212لعاملي  خالل سنوات لكن استموار التبارطؤ يف منو التجارة ا، 2213يف عام 
وميكننا توضيح كل يوجعه الكثري من املختصني إى عوامل هيكلي  وليست دوري   2212يف  التجارة العاملي عوفته 

  ماسبق من خالل الشكل البياين التايل:

                                                           
1
الدول العوبي  ، ورق  عمل مقدم   الجنماع  اخلرباء ةول حتضري  أثر األزمة المالية واالقتصادية العالمية على سياسات التجارة الخارجية في الدول العربيةعالء الصيداين :  - 

 .2221تشوين الثاين/ نوفمرب  12و 11لالجتماع الوزاري  السابع  ملنظم  التجارة العاملي  ، بريوت ما بني 
2
 .2214يل ، نيويورك ، صندوق النقد الدو  2214ديسمرب  : عدد ال، جمل  التمويل والتنمي  ،  تباطؤ النشاط التجاريكويستينا كونستا نتينسكو و أديتيا ماتو و ميشيل روتا :  - 
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 يوضح تباطؤ نمو التجارة العالمية (14 -17)الشكل البياني رقم : 

 
 

 :االقتصاديةزمات ئية الجديدة واأل: العالقة بين الحماالثالثلب المط
 ال يفن مبدأ ةوي  التجارة مل يطبق إإو ، ن السياسات التجاري  عموما توتبط باملصاحل االقتصادي  للدولإ

ملي  قبل احلوب العااعها االقتصادي  املتفوق  فوضمنه يف تعزيز أ لدان اليت استفادتحمدودة من جانب البات فرت 
ولذلك كانت هي املدافع عنها واألكثو تطبيقا هلا لكن  ول من ةوي  التجارةبويطانيا هي املستفيد األوى كانت األ

ده الفرتة مبا و يدافع عنها ةيث متيزت هاس  التجارة احلوة من يطبقها أد سيمل جت، تنييبني احلوبني العامل ما يف فرتة
و الكساد أ generalisod surplus capacityالعام "  ستيعابي االن يطلق عليها " فائض القدرة ميكن أ
 الكبري.

قيود تعويفي  على  الكساد العظيم معظم البلدان إى فوض وضغوطةيث دفعت ظووف واةتياجات احلوب 
ائي  مجتاهات احلف .كما ساهم يف تصاعد ةدة هذه االائي  والوقاب  على الصو مواراداهتا وتبين نظم للحصص احل

ليه ارتفاع مستوى عقاب االهنيار املايل توتب عوكي جديد يف الواليات املتحدة األمويكي  يف أر تشويع مجصدو 
قامي  من جانب بلدان أوروبا اليت جلأت بدورها فعال انتوتسبب يف ردود أ  %52ى أكثو من كي  إالتعويف  اجلمو 
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ني الواليات ى تقلص ةاد يف التبادل التجاري بطاف إمما أدى يف هناي  امل 1كي  مستويات تعويفاهتا اجلمو  ى وضعإ
مويكي  اخنفضت الصادرات األ، 1132عام %11فباملقابل اخنفاض الواردات بنسب  ، روبي و املتحدة والبلدان األ

ثلث ما كانت عليه  1134حبيث بلغت عام ، يف العام نفسه ويف احملصل  تقلص التجارة العاملي  %11بنسب  
 .2 1121عام 

بلدان الوأمسالي  حلوي  التجارة من جانب اللثاني  فقد شهدت اةرتاما نسبيا بعد احلوب العاملي  ا فرتة ما أما 
يتني نتاج والتجارة الدولة أعظم فرتات منو وتوسع كل من اإلاي  السيتينيات ةيث اعتربت هذه الفرت املتقدم  ةىت هن

بني احلوبني فعلى سبيل املثال بلغت  قيمت يف سنوات ماقد أويوجع ذلك إى ختفيف احلواجز احلمائي  اليت كانت 
 .3 1113كثو من ضعف قيمتها يف عام أ 1123  التجارة العاملي  يف عام قيم

 منذ منتصف السبعينيات تقويبا بدأت الوأمسالي زم  االقتصادي  اليت تعوضت هلا اقتصادات غري أن األ
، ين منها هذه االقتصادات يف جماالت متعددة مشلت : الطاق تتفاعل مع كثري من املشكالت اليت كانت تعا

دى بل أ، ى حتويو التجارة الدولي البيئ  ، التمويل الدويل على حنو مل يؤدي فقط إى إعاق  اجلهود الوامي  إ، الغذاء
رتة ومع تعمق يف هذا الف بدأتاملتقدم  ةيث  الوأمسالي ئي  يف البلدان ماوسيطوة االجتاهات احل أيضا إى عودة

 ئي  .االسياسات احلم إىوحي  موة أخوى وبطوق مسترتة وأةيانا ص زمتها يف التخلي عن ةوي  التجارة والتحولأ

وتزايد ةدة املنافس  فيما زمتها االقتصادي  د اضطوت حتت ورطأة أاملتقدم  ق الوأمسالي كانت البلدان   وإذا
خالل فرتة  استموتفإن البلدان املتخلف  قد ، جهود التحويو السابق ى تآكل ائي  أدت إى تبين توتيبات محبينها إ

سيا اليت شهدت معدالت منو ستثناء بعض بلدان جنوب شوق آاب، ئي سياسات محات وما بعدها يف تبين السبعينيا
 .اج وتصديو بعض املنتجات الصناعي موتفع  يف جمال إنت

 لالقتصادخصوصا يف ظل العومل  املتزايدة ، وصعوب كثو تعقيدا ن الوضع أصبح أويوي هؤالء اليوم بأ
ميكن أن تشكل ، كي  ( غري مربرةئو السنوي  نتيج  العوائق )اجلموكي  والغري مجو بأن اخلسا يؤكدونوهم ، العاملي

 يما اذا أخدنا باالعتبار أن قواب ال س، من امجال الناتج احمللي العاملي %1قواب   2222- 2211خالل الفرتة 
، مليون فوص  عمل يف فونسا 1,5وةوايل ، ليون فوص  عمل يف الواليات املتحدة توتبط بالقطاع التصديويم 12

                                                           
 .14، موجع سابق، ص: الترتيبات الحمائية في ظل منظمة التجارة العالميةأمحد يوسف عبده الشحات :  - 1
 .351موجع سابق، ص: ، التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب:  - 2
3
 .15موجع سابق، ص:  ،الترتيبات الحمائية في ظل منظمة التجارة العالميةأمحد يوسف عبده الشحات :  - 
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قديوات منظم  التجارة العاملي  إى أنه يف ةال ويف هذا السياق تشري ت، مليون فوص  عمل يف الصني 122  وقواب
الورويب واليابان وكوريا والصني دول االحتاد ا مام دخول السيارات منواليات املتحدة على وضع العوائق أقدام الإ
على األرجح إى إقام  احلواجز  ستلجأن البلدان املذكورة مليار دوالر فإ 82واليت تقدر ب ، ى سوقها الداخلي إ
مويكي  اليت تقدر سوقها ومعدات النقل والوافعات والسلع الكميائي  األ األمويكي   رياد الطائوات املدنيمام استأ

 .1مليار دوالر  122وايل حب

جواء  سجل التاريخ أعمق هبوط 2228األزم  املالي  العاملي  األخرية منذ منتصف سبتمرب  اماةتدومع 
والوبع الثالث من عام  2228احلاد يف التجارة الدولي  خالل الفرتة املنصوم  بني الوبع الثاين من عام  االهنيار
ن خبالف أزم  ولك، الكساد الكبري يف ثالثينيات القون املاضي اللوكان أشد ةدة مما رآه العامل خ 2221

وما أعقلها من ركود أن تلجأ البلدان  2228العاملي  يف  االقتصادي الكساد الكبري مل يكن من الشائع أثناء األزم  
 .2سعيا لوقاي  أنشطتها على ةساب البلدان اجملاورة  إى احلمائي 

 ايب سويع يفجيالنقدي واملايل على تعايف الطلب وةدوث ارتداد ا التنشيطساعدت بوامج ، وبدال من ذلك
 :  كثو الشكل املوايلوهو ما يوضحه أ 2212يف التجارة العاملي  

 جيايب للتجارة العاملي االرتداد اإليوضح  :(15-17)شكل رقم                  

 

 2212نيو و جمل  التمويل والتنمي  ي يرام " ما" السياسة التجارية هل تسير على : بوناد هوكمان  المصدر

                                                           
1
 .352موجع سابق، ص: ، حممد دياب: التجارة الدولي  يف عصو العومل  - 

2
 -Bernard Hocekman : Trade Policy SO FOR SO GOOD ? Op.cit,P.17. 
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زمات يف تدام األائي  واةمباشوة بني اشتداد النزع  احلمسببي  و ن مث  عالق  تقدم أ ويتبني لنا من كل ما
ى تفاقم الوكود يف ي  تؤدي إى اةتدام احلووب التجاري  وإئان احلمؤكد حتويو التجارة بأوي، االقتصاد العاملي

استخدامها يف ظل األزم  املالي  العاملي   على ذلك السياسات احلمائي  اجلديدة اليت متعاملي وخري دليل االقتصاد ال
ا بشيء تعوض هلالعمالت اليت سن فسي لقيم  العمل  أو ما يعوف حبوبخرية على غوار سياس  التخفيض التنااأل

 من التفصيل يف الفصل الالةق.

 الجديدة في ظل األزمة المالية العالمية  السياسات الحمائية :المطلب الرابع
ال أن أكرب وأخطو رد فعل متثل إ، ةدوث ردود أفعال كبرية ومتباين ، خريةتوتب على وقوع األزم  العاملي  األ

ستقبل منظم  التجارة وهو تطور جيعل م  New Protectionis*1اجلديدة ، يف تنامي التوجهات احلمائي 
"إلتزام الدول األعضاء  التجارة العاملي  على أساس مؤداه فقد قام نظام منظم ، ن املخارطودده الكثري مالعاملي  يته

و وجتنب إختاذ أي إجواء محائي من شأنه أن يعوقل التدفق احل، عها يف إجتاه التجارة احلوةباتفاقات عدة تصب مجي
  خمتلف الدول األعضاء يف املنظم  .أو مينع من حتقق املنافس  العادل  بني املنتجني كاف  يف، للسلع واخلدمات

العاملي خالل األشهو والسنوات القليل  املقبل  فإن  االقتصاديف ضوء التحوالت اجلذري  اليت شهدها  ولكن
عميق   اقتصادي فاألزم  املالي  اليت حتولت إى أزم  ،  وضع بالغ الصعوب أصبح يف، مستقبل النظام التجاري الدويل

فوجدت الدول أنفسها ، كربى جتاه الداخل قبل اخلارج  التزامات–متقدم  ونامي  –لدولعلى خمتلف ا فوضت
بل إن ، اقاتالتجارة العاملي  وغريها من االتفمضطوة لتبين سياسات محائي  تتعارض مع تعهداهتا أمام منظم  

 .2آثار األزم  من السياسات احلمائي  البديل األقوب واألجنح يف نظو الكثريين للحد من  األزم  جعلت

 العاملي :يف ظل األزم  املالي   استخدامهاعوض أهم صور احلمائي  اجلديدة اليت مت يلي سن ويف ما

 المالية:اإلعانات حزم اإلنقاذ و أوال: 
وأمهها قطاع ، اإلعانات املالي  إلنفاذ بعض القطاعات استخداموم الي انتشارامن التدابري احلمائي  األكثو 

وقدرها ، مليار دوالر ويشمل هذا املبلغ اإلعانات املباشوة 48، راس  البنك الدويلدسينال وفقا ل السيارات الذي
اع  السيارات األمويكي  الثالث )جنوال اإلدارة األمويكي  لدعم شوكات صن مليار دوالر اليت خصصتها17,4

                                                           
نشأ إضاف  إى املعايري البيئي  وبوامج التحفيز وخطط اإلنقاذ احلمائي  اجلديدة كتخفيض من سعو الصوف  العمالت الورطني  واملمارسات التميزي  يف قواعد املإى جانب التوجهات  *

  متت العودة إى احلمائي  الكالسيكي  كفوض الوسوم اجلموكي  خالل هذه الفرتة.
2
، ص: 2211توزيع، مجهوري  مصو العوبي ، ، الطبع  األوى، املكتب  العصوي  للنشو والالعالقات االقتصادية الدولية في ظل األزمة االقتصادية العالميةرضا عبد السالم : - 

111. 
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ارات لديها كل من فونسا وأملانيا وكندا اليت قورت تقدمي الدعم لصناع  السي ومن البلدان، فورد وكوايسلو(و  ورزموت
 .1وكوريا اجلنوبي   والربتغالالربازيل وإيطاليا وروسيا و  واألرجنتني والسويد انيا والصنيوبويط

، حتت عبء الطاق  اإلنتاجي  الفائض  بأن صناع  السيارات العاملي  توزح ويف هذا الصدد يقول اخلرباء 
 ى إعان  زوال املؤسسات غري الفعال  اليت ال مستقبل هلا.وستؤدي اإلعانات املالي  الضخم  إ

األملاين يف  االقتصادوزيو  ذهاختظم  التجارة العاملي  القوار الذي من مبادئومن األمثل  الصارخ  على خمالف  
حبيث  رات جديدةين يشرتون سياقدمي الدعم لألشخاص الذو القاضي بتعديل كيفي  ت 2221 شهو شباط
باألساس يقضي بتقدمي إعان  مالي  مباشوة قدرها  لدعم الصناع  احمللي  ةصوا فقد كان القوار هايصبح موج

وف النظو عن نوع السيارة ومكان بص، يورو لكل موارطن أملاين يشرتي سيارة جديدة ويتلف القدمي 2522
 يشرتي سيارة أملاني  الصنع. معىن ذلك أن القوار اجلديد يوكز على تقدمي اإلعان  املالي  املذكورة ملن ،إنتاجها

على إنقاذ  ملواجه  تبعات األزم  املالي  العاملي  فقد أقبلت العديد من احلكومات يف ةاالت كثرية استجاب و 
 رية اليت تواجه مشاكل مالي  وشجعتمبالغ نقدي  يف النظام املايل وةيازة الشوكات الكب الشوكات املتعثوة وضخ

كذلك شجعت احلكومات على التساهل يف السماح ،  *يف القطاع املايل االندماجبصف  خاص  عمليات 
ط التجاري  الدولي  ألن هذا النوع من اسان من شأهنا إثارة اجلدل يف األو ك  دماجناإلبتحالفات وعمليات 

ان الطوفني يف العملي  كقبول ةج  املنشأة املتعثوة بدعوى أن أةد  ازدادالعمليات يعترب مانعا للمنافس  وقد 
 .2 االندماجال عملي  سيزول لو 

املقدم  أثناء األزم  العاملي  األخرية جند خط  اإلنقاذ احلكومي  اليت أعلنت عنها  التحفيزمج ومن أمثل  بوا
دوالر  222وزارة اخلزان  األمويكي  إلنقاذ القطاع املصويف يف الواليات املتحدة وذلك بعد اإلعالن عن رصد 

 أمويكي لتنفيذها .

                                                           
 .344، موجع سابق، ص: التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب :  - 1
ك فإن عمليات من إةدى املستجدات العاملي  اليت هلا تأثري على كاف  األنشط  االقتصادي  بصف  عام  وعلى النشاط املصويف واملايل بصف  خاص ، وبذل املايليعترب االندماج * 

ووط والضوابط بالطوق املطلوب  يكون هلا جمموع  من اآلثار والنتائج اإلجيابي  عندما يكون االندماج مطبقا بالشووط والضوابط املطلوب  لنجاةه، وإذا مل تطبق هذه الش املايلاالندماج 
 .لسلبي  على عملي  االندماج املصويفستؤدى إى فشل عملي  االندماج ومن مث يؤدى هذا الفشل إى جمموع  من اآلثار ا

سبتمرب  28-12جملس التجارة والتنمي ، الدورة التاسع  واخلمسون، جنيف ، تطور النظام التجاري الدولي وتوجهاته من منظور إنمائيمؤمتو األمم املتحدة للتجارة والتنمي :  - 2
 .21ص:، 2212
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الفيدرايل  االةتياطيولسون بالتنسيق مع رئيس  ن اخلط  تتيح لوزيو اخلزان  هنوييف بيان لوزارة اخلزان  أ ءوجا
واء أصول بنوك وشوكات ومؤسسات مالي  شله ل )البنك املوكزي األمويكي (احلصول على الصالةي  اليت ختو 

 .1أخوى رطاملا كان ذلك ضووريا لتثبيت األسواق املالي  

فها بوش بأهنا "ضخم  ألن مشكل  هائل  "رفعت سقف الدين األمويكي العام من اليت وص لكن اخلط 
 االقتصادمن شأنه أن يزيد الضغوط بشكل كبري على جممل  ليون دوالر وهو ماتوي11,3إى 12,1مستوى 

 االضطوابات ءالةتواوحماول  ، األمويكي الذي يعاين بشدة من نزيف السيول  بسبب احلوب يف العواق وأفغانستان
اليت تتعامل يف سوق النقد بـ:  االستثماريف أسواق املال أعلنت وزارة اخلزان  األمويكي  أيضا أهنا ستدعم صناديق 

ها ف يوما بعد يوم أن السن  اليت سناملنافس  احلوة عوض احلائط وتكتش مبادئلتضوب بذلك  2ليار دوالر مب52
، ليست صحيح  االقتصادي الدول  يف احلياة  تدخلى يون اجلدد بعدم جدو الاد هبا اليرب ئل وأشواالوأمساليون األ

يقودنا هذا إى احلديث عن البديل ، 3تجنب وقوعها ضووري ليس فقط حلل األزم  ولكن ل الدول  أمو فتدخل
الدولي  من منظور إسالمي  االقتصادي إال يف مفاصل العالقات  هاألنسب للسياسات التجاري  والذي ال جند

 والذي سنحاول أن نفود له بابا خاصا من هذه الدراس  الةقا .

 ثانيا: الحمائية الشرعية 
، حيتاج إى تدابري محائي  جديدة فالقوانني الساري  تؤدي تلقائيا إى زيادة اإلعانات املالي  القطاع الزراعي اليوم ال

وحتديدا يف بلدان ، ائي  احمللي سواق املواد الغذمن بوامج محاي  أفالعديد ، ر اخلدمات الزراعي اأسع اخنفاضنتيج  
لذا ، األسعار اخنفاضتقضي حبماي  املزارعني من ، اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبي 

تنمو تلقائيا اإلعانات ، (املبالغ هبا أصال2228-2222أسعار فعندما تنخفض األسعار )ةىت ولو باملقارن  مع 
 .4ني باشوة اليت تقدمها الدول  للمنتجلي  املاملا

مليار دوالر 8,1من ألمويكينياوات البنك الدويل فقد منت اإلعانات اليت قدمت للمزارعني يوةسب تقد
أن املتطورة تعين  ا األمو وغريه من التدابري املماثل  يف البلدانإن هذ، 2221مليار دوالر عام 9,9إى 2228عام 

                                                           
 .15ص: ، 2221فلسطني سبتمرب –غزة  –، حبث مقدم جلامع  األزهو األزمة العالمية على العالقات االقتصادية الدولية: أثر مسري مصطفى أبو مدلل  ، وفيق ةلمي اآلغا - 1
 .15مسري مصطفى أبو مدلل : موجع سابق، ، وفيق ةلمي االغا - 2
مداخل  مقدم  للملتقى العلمي الدويل : األزم  املالي  واالقتصادي   ،المراجعات الفكرية للنظريات االقتصادية الرأسمالية في ظل األزمات االقتصاديةمساهل ساسي  :  - 3

 اجلزائو. -سطيف –، جامع  فوةات عباس 2221أوكتوبو  22/21أيام ، الدولي  واحلوكم  العاملي 
 .341حممد دياب : موجع سابق، ص:  - 4



السياسات الحمائية الجديدة في ميزان المنظمة العالمية للتجارة                             الثاني:  الفصل   
 

 

148 

ؤدي إى تضور منتجي املواد الزراعي  يف البلدان النامي  ةيث ال متلك احلكومات اإلمكانات عار ياخنفاض األس
 لتقدمي الدعم املماثل ملزارعيها.املالي  الضووري  

سياسات زراعي  تسمح  انتهاجاألورويب إى  واالحتادفإن جلوء الدول املتقدم  وخاص  أمويكا  وبالتايل
  ـيعوف ب اخلفض يف ما التزامات من دعم املستشىنللتجارة إى بوامج ال الدعم املشوه بعض بنودبتحويل 

Shiftiny»  «Box   ي أسهم يف متكني تللك الدول األمو الذ، منظم  التجارة العاملي يعترب حتايال على قواعد
م الزراعي اليت و بات من الضووري إخضاع تدابري الدععلى هذا النح، ع يف تقدمي الدعم الزراعياملتقدم  من التوس

 .1متارسها تللك الدول إى مزيد من الضوابط

بدءا من املؤمتو الوزاري يف ، من هنا تصاعد االهتمام مبلف الدعم الزراعي يف إرطار منظم  التجارة العاملي 
( لتصل 2228مث أجندة الدوة  للتنمي  )جويلي   2225إى مؤمتو هونغ كونغ عام ، 2221الدوة  عام 
* ايل اإلندونيسي  لوزاري التاسع للمنظم  يف مدين  ببعد عقد املؤمتو ا 2213ى هنايتها يف ديسمرب املفاوضات إ

لوضع جمموع  من الضوابط الكمي  والزمني  اليت من شأهنا تقييد استخدام الدعم الزراعي بشقيه املشوه وغري 
ةيث وفقا ، إال يف أضيق احلدود .لكن ظلت تلك املفاوضات ةربا على ورق ومل تدخل ةيز التنفيذ**املشوه

مليار 422( مل يزل الدعم الزراعي يتعدى حنو OECD2إلةصاءات منظم  التعاون االقتصادي والتنمي  )
 .3مليار دوالر منه  322والوهان األورويب واألمويكي يستحوذان على حنو 2212دوالر عام 

 

 

 
                                                           

العدد ، جمل  حبوث اقتصادي  عوبي ، ة وأثرها المتوقع في الصادرات الزراعية إلى الدول الناميةظوابط الدعم الزراعي في إطار منظمة التجارة العالمينيفني حممد رطويح:  - 1
 القاهوة.، 2214/ ربيع 11

2
 -WWW.OECD.COM                للتفصيل أكثو أنظو :                                                                                                          

 

 للتفصيل أكثو أنظو : املبحث الوابع من الفصل األول من األرطووة . -* 
 يقسم يف هذا اإلرطار الدعم الزراعي إى ثالث  أنواع: الدعم المشوه وغير المشوه: -** 
ومن مث ليس هلا آثار تشويهي  على التجارة الزراعي  وإمنا توتبط فقط ، بالسعو: أجازه اتفاق الزراع  وهو يشمل كاف  أنواع الدعم الزراعي اليت ال توتبط باإلنتاج أو الدعم األخضر -

 بتنمي  القطاع الزراعي.
على : هذا الدعم الذي أجازه االتفاق يشتمل فقط على املدفوعات املباشوة للمزارعني يف إرطار بوامج احلد من اإلنتاج وليس له آثار تشويهي  )(Blue Box) رقالدعم األز  -

 رة الزراعي .التجا
 .))إمجايل مقياس الدعم الكلي ((الذي يتضمن الدعم السعوي والدعم املباشو لإلنتاج ويطلق عليه، ( وهو الدعم املشوه للتجارةAmber Box) الدعم األصفر -

   «De minimise» .األدىن ، فال خيضع لتخفيضات ويسمى باحلد% من قيمة منتج معين أو لإلنتاج الزراعي ككل5أما الدعم الذي ال يتجاوز   -



السياسات الحمائية الجديدة في ميزان المنظمة العالمية للتجارة                             الثاني:  الفصل   
 

 

149 

 ثالثا: الحمائية األوروبية 
ظلت البلدان والشوكات ، وي  املطلق  للتجارة يف إرطار اإلحتاد األورويبخالفا للوأي السائد ةول احل

فقبل ، حتتفظ إةتيارطا مبجموع  من التدابري احلمائي  القاسي ، ةىت يف سنوات النمو اإلقتصادي السويع، األوروبي 
(األملاني  Hellaيلال )ملتعاقدة معها يف وجه شوك  هابضع سنوات قامت شوك  رينو الفونسي  بإفقال مواكز الصيان  

م دورهتا املالي  جةام  يف السوق األملاني  والبالغ وبدورها ردت شبكات الصيان  األملاني  الع، املنتج  لقطع الغيار
مما أدى إى ، مبقارطع  الشوكات الفونسي  املنتج  لقطع الغيار املخصص  للسيارات األملاني ، مليار دوالر2,5

بالنسب  للمستهلك .وقد جوت احلووب التجاري  بني البلدان األوروبي  على مستوى  مضاعف  أسعار قطع الغيار
الشهادات للسلع غري  ، مسأل  منحومثلت مشكل  فعلي  يف هذا السياق، بعض القطاعات االقتصادي  عموما

وروبي  يبلغ ةجم معطيات اللجن  األ، وةسب املشمول  املقاييس )املواصفات واملعايري( الفني  األوروبي  العام *
ويف كل موة من أجل احلصول ، مليار دوالر سنويا 432 األوروبي  قواب   جتارة هذه الفئات من السلع بني البلدان

روبيون لنيل شهادات حيتاج منتجو هذه السلع األو ، على إمكاني  الدخول إى أسواق بعض الدول اإلحتاد األورويب
ويف الواقع فإن منح هذا النوع من الشهادات يشكل غالبا ، األوروبي  العام ثبت مطابقتها للمعايري الفني  فني  ت

 نوعا من أنواع العوائق احلمائي  اجلديدة .
 رابعا :سياسة "فرص العمل للعمال المحليين 

اي  أسواق يخ السياس  احلمائي ، ةيث أصبحت محفصال جديدا يف تار  لقد فتحت األزم  املالي  األخرية
تطالب بفوض القيود ، سع  االنتشار وصارت النقابات العمالي  يف العديد من البلداناو    ظاهوة عام العمل احمللي

، ففي بويطانيا مثال وتتجلى هذه الظاهوة بوضوح أكرب يف بلدان االحتاد األورويب، على استخدام العمال  األجنبي 
ش/شل إى موج  اةتجاجات واسع  يف مطلع استخدام األجانب يف مصايف النفط التابع  لشوك  روابال داتأدى 
كوادر ماهوة ذات كفاءات عالي  يف البالد ةيث أعترب العمال الربيطانيون أن الشوك  تتجاهل وجود  2221عام 

 أوربا الشوقي  واجلنوبي . وتفضل استخدام اليد العامل  األرخص من بلدان
غوردن بواون بكل جوأة " فوص العمل الربيطاني   ولقد أصبحت العبارة اليت أرطلقها رئيس الوزراء الربيطاين

للعمال الربيطانيني" إى شعار للحمائي  اجلديدة يف سوق العمل، وجيب أن ننوه هنا أن القوة العامل  هي أةد 
عناصو التجارة الدولي  مبفهومها الواسع وبالتايل فإن تقييدها ومنعها من الدخول يعترب وجها محائيا جديدا أمام 

ةيث بلغ  1112رة الدولي ، ونظوا لنسب  البطال  اليت سجلتها بويطانيا اليت بلغت أقصى مستوياهتا منذ عام التجا
من جواء  %12ةوايل  2212مليون عارطل عن العمل ووصلت النسب  يف عام  2عدد العارطلني عن العمل 

 األزم  دفعت بوئيس الوزراء أن يصوح هبذا القول.
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  خامسا : تبادل المواقع
إن املالةظ لسياسات التجارة اخلارجي  يف العقود األخرية يبدو له وكأن دول الغوب ودول الشوق يتبادالن 

يف مقدم  الدول الداعي  إى حتويو  املواقع فقبل هذه العقود القليل  من السنني كانت الواليات املتحدة وأوروبا
، ويف فرتة الةق  الصني، ني كانت دول جنوب شوق آسياالتجارة الدولي  وإزال  العوائق أمام تدفقات السلع يف ة

تومي إى خلق ، متارس سياس  محائي  واقعي ، اليت قام منوها االقتصادي السويع على تطويو الصناعات التصديوي 
ك وكذل، ومحايتها من املنافس  األجنبي  يف األسواق احمللي  البيئ  احلاضن  واملالئم  لقيام وتوسيخ هذه الصناعات

. أما اليوم ومع التطور الكبري يف القوة ومنافس  السلع األخوى فيها  جلعلها قادرة على اخرتاق األسواق العاملي 
يف مقدم  الداعني إى حتويو تلك املنطق   أصبحت البلدان احلديث  التطور يف، اآلسيوي االقتصادي  لبلدان املنطق  

 كي  وغري اجلموكي .وصارت تسعى إى رفع العوائق اجلمو ، التجارة

أما االقتصاد الصيين فقد تبوء اليوم املوتب  األوى يف دول شوق آسيا واملوتب  الثاني  عامليا نظوا لوتائو النمو 
يف األساس سياس  محائي  على عدة اجتاهات ومن أهم أسباب حتول  ةيث أصبحت الصني متارس، العالي  جدا

االستهالكي  يف العامل هو جلوء السلطات الصيني  إى استخدام احلماي  الصني إى واةد من أهم وأكرب األسواق 
غري اجلموكي  بصورة خاص  أو كما أمسيناها باحلمائي  اجلديدة ومن أهم هذه املمارسات جند محاي  املاركات 

كاكوال من التجاري  الصيني  من حماول  ابتالعها من رطوف الشوكات األجنبي . وأبوز مثال على ذلك منع شوك  كو 
تطبيق قانون جديد ضد االةتكار  2228وبدأت الصني منذ ديسمرب، شواء أكرب شوك  صيني  للعصري واملورطبات

ويوى العديد من اخلرباء بأن تطبيق هذا القانون ، ينمع أي صفق  مماثل  يف القطاعات الصناعي  االسرتاتيجي 
لى املمارسات التمييزي  اليت تتعوض هلا الشوكات الصيني  املنتجني الصينيني وهذا ردا عيهدف باألساس إى محاي  

، لكن السياس  احلمائي  األبوز اليت متارسها الصني هي سياس  ختفيض قيم  اليوان الصيين املستثموة خارج الصني
 .وهو ماسنحاول التعوض إليه بشيء من التفصيل يف الفصل التطبيقي من هذه الدراس 

 للعمالتسادسا: التخفيض التنافسي 
توى بأن السياسات النقدي  املتبع  واليت  من تبعات األزم  املالي  العاملي  التزال الدول الصناعي  اليت تعاين

فيما تقول ، تساهم يف إضعاف عمالهتا أصبحت من اخليارات القليل  املتبقي  أمامها لتنشيط النمو االقتصادي
ياسات تضو هبا ألهنا توفع من تكاليف صادرات الدول النامي  الدول الناشئ  مثل الربازيل وتوكيا إن هذه الس
اهتم وزيو املالي  الربازيلي غيدو مانتيغا الواليات  2212ففي عام ، وبالتايل تصبح أقل تنافسي  يف السوق الدولي 

ذي املتحدة بإشعال " ةوب العمالت" مشريا إى أن األسواق الناشئ  تعاين بسبب هبوط سعو صوف الدوالر ال
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مقابل الني منذ  %32رفع من تنافسي  الصادرات األمويكي  يف السوق . كما ارتفع اليوان الكوري اجلنويب بنسب  
 ومت استخدام هذه السياس  كأسلوب محائي جديد قبل وأثناء األزم  املالي  العاملي ..22131منتصف عام 

مل  الذي متارسه بعض الدول لزيادة وسياس  ةوب العمالت هي ظاهوة تشري إى التخفيض التنافسي للع
صادراهتا وتقليل وارداهتا من أجل تقليص العجز التجاري أوال مث حتويك االستثمار يف الدول اليت قامت بالتخفيض 

 2.كما هتدف هذه السياس  أيضا إى خلق املزيد من فوص العمل للعارطلني عنه،  ثانيا

أصبح  2228وعند وقوعها يف النصف األخري من عام  خريةلدوالر يف األزم  املالي  األومن املالةظ أن ا
أقوى مما عليه وارتفع سعو صوفه يف األسواق بشكل كبري ويف نفس الوقت اخنفض سعو صوف اليورو واجلنيه 

حم سوق العمالت الدولي  يف ةوب إضاف  لليوان الصيين املقيم بأقل من قيمته احلقيقي  وهو ما أق اإلسرتليين
 إذن فكيف تتم لعب  ةوب العمالت الدولي .، لدوالر الطوف األكرب فيهاعمالت كان ا

اإلجاب  عن هذا السؤال هو أن األزم  املالي  احلالي  بدأت يف الواليات املتحدة األمويكي  وكانت األسواق 
م للحصول إى بيع أصوهل جلأوا وما أكثوهم ون عن سداد ديوهنميف ةال  انكماش وعندما ختلف املقرتض األمويكي 

ألن اجلميع يوغبون يف بيع ما لديهم  رةلعمل فإن الدوالر يصبح يف ةال  ندعلى الدوالر وعندما يقوم اجلميع هبذا ا
وهذا  من أصول وتعاقدات ائتماني  وأصول عيني  وعليه فإن اجلميع يف هذه احلال  يسعون للحصول على الدوالر

قادت إى شح الدوالر وندرته يقوم بنك االةتيارطي الفيدرايل  ويف ظل هذه األوضاع اليت، ما يوفع من قيمته
األمويكي بضخ تويليونات الدوالرات يف األسواق وهذا ما يؤدي إى خفض قيم  الدوالر وزيادة ةجم السيول  يف 

ويف اجلبه  املقابل  من جبهات هذه احلوب ولكي حتافظ الصني على عملتها  3وارتفاع أسعار السلع األسواق
وإبقاء سعوه ، فض  تقوم بشواء ما متوسطه مليار دوالر يوميا يف حماول  منها لتجفيف األسواق من الدوالرمنخ

فإذا   4لزيادة ةجم الصادرات من امليزة التنافسي  يف األسواق الدولي للوفع موتفعا تطبيقا لسياس  ختفيض اليوان 
 اء فإن ذلك سيقود العامل إى ةوب عمالت عاملي كانت كل دول  من الدول الكربى يف العامل تقوم بنفس اإلجو 

 الهناي  هلا.
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januaru;2011at : http://WWW.rashminsanghvi.com/articles/egonomics-&investment/indian- 

egonomics/currency-Wars,html,sthash.Shtvr XQF.dpuf (09-02-2014). 
 .181، موجع سابق، ص: األزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنةعلى عبد الفتاح أبو شوار:  - 3
 .214، موجع سابق، ص:الحمائية الجديدة، حرب العمالت وأهمية تفعيل دور المنظمة العالمية للتجارةحممد حلسن عالوي، حممد ملني شويب:  - 4

http://www.rashminsanghvi.com/articles/egonomics-&investment/indian-
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ويف ضوء التوجهات احلمائي  والتمييزي  بصورها املختلف  املشار إليها أعاله أعوبت دول ناشئ  ونامي  أعضاء 
 الضخم  اليت وضعتها عن قلقها الشديد من خطط اإلنقاذ، ( 2221فربايو 15يف منظم  التجارة العاملي  ) يف 

وهو توجه جيعل الدول النامي  يف وضع ال ميكنها من املنافس  معها وهلذا تساءل البعض" لقد ، الدول املتقدم 
وأسواق أمويكا ، إى العومل  ولكن بعد اخلزي الذي حلق بالوأمسالي  على الطويق  األمويكي تولت أمويكا قيادة العامل 

كما فعلت من قبل أثناء أزم  الكساد ،  من النزعات احلمائي جديد  إى عصو امل اليومكا العيتقود أمو  فهل املالي 
ا آثار األزم  على العظيم؟ وبالتايل فإن انشغال الدول الصناعي  اليت متثل مصدر األزم  بعالج مشكالهتا وجتاهله

من فوص سيشعل من شوارة توجه شديد التطوف معارض للعومل  ومنه سيصعب ، اليت تعج بالفقواء الدول النامي 
 1التعاون الدويل.

نه يف ظل تفاقم إى نتيج  ةتمي  مفادها: أ ومن خالل ما تقدم عوضه يف هذا املبحث ميكننا أن خنلص
ويف ، املشكالت النامج  عن األزم  املالي  العاملي  وعلى رأسها مشكل  البطال  والرتاجع احلاد يف اإلنتاج الصناعي

اي  مشاكل اقتصادي  عميق  كان البد ملسأل  احلمول النامي  ودخوهلا يف نفس الوقت تواجع ةاد يف صادرات الد
طفو على السطح. فالدول املتقدم  رغم أهنا هي سبب ومصدر األزم  قدمت وعلى الفور ةزم إنقاذ التجاري  أن ت

املبذول  فوغم اجلهود ، يف وقت توكت فيه الدول النامي  تغوق يف أزماهتا، ضخم  وخفض تنافسي لقيم  العمل 
 -إى اآلن–فال ميكن القول بأن هناك حتوكا جادا ، واملفاوضات اجلاري  يف إرطار نظام التجارة متعدد األرطواف

 ي  يف تبين سياسات محائي  متكن لدعم الدول النامي  وهو يدعونا إى التساؤل ةول مدى أةقي  الدول النام
وبالتايل فإن ، مي ةزم إنقاذ مماثل  ملا تقدمه الدول املتقدم أهنا ليست قادرة على تقدو  أسواقها من التعايف خاص 

استموار املبادالت التجاري  الدولي  يف ظل هذا النمط غري املتكافئ سيعمق من مشاكل اقتصاديات الدول النامي  
  أكثو فأكثو.

 

 

 

 

                                                           
 .118موجع سابق، ص: عبد السالم : رضا - 1
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 : خالصة الفصل
فا واسعا عن احلمائي  التقليدي ، ماخنلص إليه يف ختام هذا الفصل هو أن احلمائي  اجلديدة ختتلف اختال

ى بتنظيم وإرطار قانوين من رطوف املنظم  العاملي  للتجارة على غوار ي تستخدم بأساليب ذكي  وخفي  وحتضفه
االقتصادي  ينتج عنه أثوين أةدمها إجيايب يستهدف خلق  التكتالت االقتصادي  واملعايري البيئي ، فقيام التكتالت

ة حيول التجار  عضاء وال يعارض ما هتدف إليه منظم  التجارة العاملي  أما اآلخو فهو أثو سليبالتجارة بني الدول األ
من الدول الدول غري األعضاء قبل عملي  التكامل إى الدول األعضاء بعد عملي  التكامل وهو أمو يف الواقع 

لبيئي  اليت تسعى الدول املتقدم  إى . والشكل اآلخو للحمائي  اجلديدة هو املعايري ايعارض مبادئ التجارة احلوة
تطبيقها من خالل ربط التجارة الدولي  بالبيئ  وإنشاء جلن  للتجارة والبيئ  يف منظم  التجارة العاملي  وهو ما حتقق 

الدول مكافح  ممارسات اإلغواق البيئي ةيث حتولت املعايري البيئي  إى ةوافز جتاري  غري  فعال ةىت يتسىن هلذه
صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول املتقدم  اليت ال تسعى إى احلفاظ على البيئ  بل    تعيق إنسيابتعويفي

 ملنع صادرات الدول النامي  من املنافس .

ويف خضم األزم  املالي  العاملي  تسارعت العديد من الدول املتضورة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمويكي  
 محائي  جديدة كحزم الدعم واإلنقاذ احلكومي ملنع إفالس وإهنيار املؤسسات املالي  أساليبإل استخدام 

حنو التخفيض التنافسي لقيم  العمل  ، ليصبح بذلك سعو الصوف أسلوبا التسابق  واالقتصادي  ، إضاف  إى
يف الفصل املوايل من جديدا للحماي  التجاري  الذكي  يف التجارة الدولي  وهو ما سنحاول التعوض إليه بإسهاب 

 هذه األرطووة .
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 : تمهيد

لصوف دور مهم يف يصبح لسعو ا مع تزايد منو العالقات االقتصادي  الدولي  واتساع دائوة املبادالت التجاري 
، فهو ميثل األداة االقتصادي  اليت توبط االقتصاد الورطين بالعامل اخلارجي والقاعدة النقدي  اليت التجارة الدولي 

أصبح ح بتسهيل املبادالت التجاري  بني الدول. وإضاف  هلذه الوظائف التقليدي  اليت يقوم هبا سعو الصوف تسم
قياس التنافسي  اليت تقوم هبا بعض الدول قصد حتقيق فوائض يف  ميثل هذا األخري أةد أهم املؤشوات الوئيسي  يف

 موازينها التجاري .

التنافسي يف قيم عمالهتا اخلارجي  أثناء األزم  العاملي  وبعدها  وقد أدى تسابق بعض الدول حنو التخفيض
إى ةدوث اختالالت كبرية يف التجارة العاملي  مع تأكيد العديد من اخلرباء واحملللني على االستموار يف نثل هذه 

ي والدول م  على االقتصاد العاملالسياس  اخلمائي  يؤدي إى نشوب ةوب عاملي  للعمالت تكون عواقبها وخي
 املنتهج  هلذه السياس  يف ةد ذاهتا.

 ولإلةارط  العويض  جبوانب هذا املوضوع قمنا بتقسيم هذا الفصل إى املباةث التالي :

 اإلطار النظري لسياسات سعر الصرف. األول:المبحث 

 سعر الصرف الحقيقي كأحد مؤشرات التنافسية الدولية. الثاني:المبحث 

  .مالت األسلوب الجديد للحماية التجاريةالمبحث الثالث: حرب الع
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 عر الصرف ياسات س: اإلطار النظري لسلمبحث األولا

تتطلب املعامالت واملدفوعات الدولي  وجود أداة لتسويتها ومقياسا للقيم  فاقتناء سلع  معين  من بلد ما ال 
عمل  احمللي  إى العمالت األجنبي ، وهو ما يتم دفع قيمتها بالعمل  احمللي ، بل يتطلب حتديد نسب  الوةدات لل

 يطلق عليها يف األدبيات االقتصادي  بسعو الصوف. 

 المطلب األول: مفاهيم عامة حول سعر الصرف 
 أوال : مفهوم سعر الصرف : 

هناك العديد من املفاهيم اليت ميكن استخدامها لتوضيح أو تعويف مفهوم سعو الصوف ، إذ ميكن التعبري 
الصوف بأنه عدد الوةدات من عمل  معين  اليت يتم مبادلتها بوةدة واةدة من عمل  أخوى ، كما ميكن  عن سعو

التعبري عنه بالقيم  االقتصادي  إذ أن سعو الصوف هو قيم  الوةدة الواةدة من عمل  معين  مقارن  بقيم  الوةدة 
   .الواةدة من العمالت األخوى معربا عنها بالقوة الشوائي  لكل عمل

ويعوف سعو الصوف أيضا أنه سعو عمل  دول  بعمل  دول  أخوى أو هو نسب  مبادل  عملتني فإةدى 
العملتني تعترب مبثاب  سلع  والعمل  األخوى تعترب مثنا هلا ، وهبذا يعرب سعو الصوف عن عدد الوةدات اليت جيب 

 . 1دفعها من عمل  معين  للحصول على وةدة واةدة من عمل  أخوى 

 : 2ا كانت املفاهيم املستخدم  يف حتديد تعويف سعو الصوف فإهنا تشرتك يف توضيح اآليت وأي

 ؛صوف معني مقابل العمالت األخوى _ أن لكل عمل  سعو

 بعدد الوةدات أو القوة الشوائي ؛_ ميكن التعبري عن سعو الصوف 

 تها؛العمالت املستخدم  يف مقارن _ تتعدد أسعار صوف العمل  الواةدة بتعدد

_ أن سعو صوف العمل  مشابه متاما لسعو أي سلع  أخوى من ناةي  آليات حتديده مع وجود عوامل أخوى 
 إضافي  تؤثو يف هذا السعو . 

                                                           
 - جمدي حممود شهاب و سوزي عديل ناشد : أسس العالقات االقتصادية الدولية ، منشورات احلليب احلقوقي  ، بريوت لبنان ، 2292 ، ص : 921 . 

1
  
2

واقتصاديات الدول العوبي  فوص وحتديات ، جامع  األغواط ، ، امللتقى الدويل ةول اليورو  أثر تقلب صرف اليورو في المخاطرة المصرفيةةيدر نعم  الفوجيي :  -
 . 2222 أفويل22_91
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و ، فالتسعري املباشو أو التسعري وهناك رطويقتان لتسعري العمالت ومها  : التسعري املباشو والتسعري غري املباش
مل  األجنبي  اليت جيب دفعها للحصول على وةدة واةدة من العمل  الورطني  هو عدد الوةدات من الع املؤكد

 والقليل من الدول من يستعمل هذه الطويق  منها بويطانيا يف تسعريها للجنيه االسرتليين .

أما التسعري غري املباشو أو التسعرية غري املؤكدة  فهو عدد الوةدات من العمل  الورطني  الواجب دفعها 
  . 1لى وةدة واةدة من العمل  األجنبي  ومعظم الدول تستعمل هذه الطويق  منها اجلزائوللحصول ع

 : أنواع سعر الصرف  ثانيا
: هو مقياس لقيم  العمل  اليت ميكن مبادلتها بقيم  عمل  بلد آخو ، ويتم حتديد  2سعر الصرف االسمي -1

وق الصوف يف حلظ  زمني  معين  وينقسم سعو لعمل  ما تبعا للطلب والعوض عليها يف س سعو الصوف االمسي
الصوف االمسي إى سعو صوف امسي رمسي يتم التعامل به يف املبادالت التجاري  الومسي  وسعو صوف موازي ويتم 

 العمل به يف األسواق املوازي  وبالتايل يوجد أكثو من سعو صوف امسي لنفس العمل  يف نفس الوقت .

تبط االقتصاد احمللي باالقتصاد العاملي من خالل ثالث  أسواق هي سوق السلع ، : يو  سعر الصرف الحقيقي -2
سوق األصول وسوق عوامل اإلنتاج فالسلع إما أن يتاجو هبا أو ال يتاجو هبا أي ال تدخل يف التجارة اخلارجي  

ط بينهما سعو أي أن سوق السلع تنقسم إى سوق حملي وسوق عاملي  يتم التعامل فيهما بأسعار خمتلف  يوب
 3الصوف .

ميثل  TCRويف هذا اإلرطار ميكن تعويف العالق  بني السوق احمللي والسوق العاملي بسعو صوف ةقيقي 
نسب  سعو السلع  يف االقتصاد احمللي بالعمل  احمللي  غلى سعو السلع  يف السوق العاملي  بالعمل  احمللي  فسعو 

تبادل  إى السلع غري املتبادل  ما حيدد من خالله عدد وةدات السلع الصوف احلقيقي هو السعو النسيب للسلع امل
األجنبي  الالزم  لشواء وةدة واةدة من السلع احمللي  وبالتايل فهو يقيس القدرة على املنافس  هذه األخرية اليت 

يف القدرة  توتبط بعالق  عكسي  بسعو الصوف احلقيقي ، فكل زيادة يف سعو الصوف احلقيقي تؤدي إى اخنفاض
 التنافسي  لالقتصاد احمللي والعكس صحيح . 

 (21-23الشكل رقم )          وميكن أن نعرب عن سعو الصوف احلقيقي بالعالق  التالي : 

 

                                                           
  1 - الطاهو لطوش : تقنيات البنوك ، الطبع  السادس  ، اجلزائو  ، ديوان املطبوعات اجلامعي  ، ص : 19  . 

2 - عبد اجمليد قدي : المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ، ديوان املطبوعات اجلامعي  ، 2221 ، اجلزائو  ص: 921 .
  

3
ص:  91 ،  العدد 2221، جمل  العلوم اإلنساني  ، جامع  حممد خيضو بسكوة ، نوفمرب  : محددات سعر الصرف الحقيقي التوازني للدينار الجزائريعبد الوزاق بن الزاوي  - 

11 .  
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TCRسعو الصوف احلقيقي : 

TCN  سعو الصوف االمسي :  

Pus  مؤشو األسعار بأمويكا : 

PD2مؤشو األسعار باجلزائو :            

:يعرب عن املؤشو الذي يقيس متوسط التغري يف سعو صوف عمل  ما بالنسب   سعر الصرف الفعلي االسمي -3
لعدة عمالت أخوى يف فرتة زمني  ما وبالتايل فإن مؤشو سعو الصوف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صوف 

العمالت أو سل  من العمالت  ثنائي  وبذلك فهو يعرب عن مدى حتسن أو تطور عمل  بلد ما بالنسب  جملموع  من
 األخوى .

 " لألرقام القياسي  وحيدد بالعالقات التالي : LASPEYRESوميكن قياسه باستخدام مؤشو السبري "

 

 

 
 بالعمل  احمللي  يف سنيت القياس واألساس على التوايل. P: سعو صوف عمل  البلد ، ةيث أن: 

 مؤشو سعو الصوف الثنائي االمسي يف سن  القياس مقارن  بسن  األساس.: 

 .Oأو سن  األساس  T: سعو صوف عمل  البلد مقارن  بالدوالر يف سن  القياس و  

 األساس.أو سن   T: سعو صوف العمل  احمللي  مقوم  بالدوالر يف سن  القياس و   

 القدرة التنافسي 

 سعو الصوف احلقيقي
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يف  Pيف سن  األساس ومقوم  بعملتها وهي تستخدم كوزن ثابت للدول   P:قيم  الصادرات إى الدول   
 ةساب مؤشو السبريز.

 مقوم  لعمل  هذه األخرية. rمن إمجايل صادرات الدول  املعني   P:ةص  الدول  

مت تصميمه لقياس التغريات ي التكاليف يف بلد ما أو األسعار : هو مؤشو  سعر الصرف الفعلي الحقيقي – 4
التنافسي  يف األسواق العاملي  ةيث يبدأ هذا املؤشو بسعو الصوف الفعلي االمسي ولكن يتم تعديله ملواعاة التضخم 

وكائه يف ةني أن ش % 1يف االقتصاد احمللي وبقي  العامل ، فعلى سبيل املثال إذا كان معدل التضخم احمللي 
 %2وثبت أن سعو الصوف الفعلي االمسي يدل على التقديو احلقيقي  %1التجاريني لديهم التضخم بنسب  

من ةيث القيم    %2 فإذا اخنفضت قيم  العمل  بنسب ،  عملتها وتدهور موكزها التنافسي يف األسواق العاملي 
ع التنافسي للبلد يبقى دون تغيري ويتم إنشاء ، مما يعوض متاما االختالف يف معدالت التضخم فإن الوض االمسي 

   1مؤشو سعو الصوف الفعلي احلقيقي كما يلي:

 

 
 x 100 

 

 يف سنيت القياس واألساس على التوايل. P: مؤشو أسعار الدول  و    ةيث أن:

 احمللي  يف سنيت القياس واألساس على التوايل.: مؤشو األسعار   و     

: مؤشو سعو الصوف الثنائي احلقيقي، ويعكس سعو الصوف عمل  الشويك التجاري بالعمل  احمللي ، 
 مع األخذ بعني االعتبار تطور مؤشو أسعاره مقارن  مبؤشو األسعار احمللي .

 خنفاض التنافسي  اخلارجي  للبلد والعكس صحيح .وارتفاع سعو الصوف احلقيقي الفعلي يعرب عن ا

 

                                                           
1
 - Robert  M . DUNN – John H . MUTTI : International Economies, 13 Edition Cengage Learning , United  

states of  Amrica 2008 , P : 350.  

2 

 



 تخفيض العملة كأسلوب جديد للحماية التجارية  سياسة                          :            الثالثالفصل 

 

160 

 : 1مفهوم سعر التعادل -5

هو السعو الومسي الذي حتدده الدول  لقيم  عملتها من الذهب والذي يتم مبوجبه التبادل على وفق ما  
تحدة حتتويه العمل  من كمي  ونوعي  الذهب مثلما نصت عليه اتفاقي  بويتون وودز ةيث التزمت الواليات امل

األمويكي  بتحويل الدوالرات إى ذهب بدون أي شوط أو قيد والتزمت الدول األخوى بتثبيت أسعار عمالهتا 
من  %9 ±بالدوالر وعليها احملافظ  على سعو التعادل هذا يف سوق الصوف األجنيب وأن ال يتقلب بأكثو من

 مسي  .القيم  اإل

 : وظائف سعر الصرف    اثالث
: ميثل سعو الصوف ةلق  وصل بني األسعار احمللي  واألسعار العاملي  فاملنتجون احملليون وظيفة قياسية – 1

 يعتمدون على سعو الصوف ملقارن  األسعار احمللي  لسلع  ما مع أسعار السوق العاملي  .

 : يستخدم سعو الصوف يف الوفع من ةجم صادرات معين  إى منارطق معين  من ختفيض سعووظيفة تطويرية -2
صوف عمل  هذه الصادرات ةىت تكون هذه األخرية أرخص سعوا مقارن  بصادرات الشوكاء التجاريني مثل ما 
حيدث من تبادل جتاري بني الصني والواليات املتحدة األمويكي  ةيث أن الليوان الصيين املنخفض مقارن  بالدوالر 

األمويكي  ودول أخوى مقارن  بالسلع األمويكي   أدى إى ارتفاع ةجم الصادرات الصيني  اجتاه الواليات املتحدة
 حنو الصني ودول أخوى كذلك .

: يؤدي سعو الصوف وظيف  توزيعي  على مستوى االقتصاد الدويل من خالل إعادة توزيع وظيفة توزيعية -3
ارتفعت الدخل القومي العاملي بني دول العامل فإذا افرتضنا أن اليابان تستورد القمح من الواليات املتحدة و 

القيم  اخلارجي  للدوالر األمويكي مقابل الني فإن اليابان ستضطو إى دفع زيادة يف الدوالرات لقاء وارداهتا 
من القمح مما يؤثو على اةتيارطات اليابان من الدوالرات األمويكي  يف ةني توتفع االةتيارطات األمويكي  

 من الدوالرات .

 

 

                                                           
 سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية ، الطبع  األوى ، دار صفاء للطباع  والنشو والتوزيع ، 2299  عمان األردن ص: 

 - عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب :

21 .   
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 سعر الصرف    : العوامل المؤثرة فيالمطلب الثاني
هناك جمموع  من العوامل اليت تؤثو على ةوك  سعو الصوف وتقلباته واليت نستشفها من األةداث 
 االقتصادي  وغري االقتصادي  اليت حتدث يف عامل اليوم ةيث ميثل سعو الصوف موآة عاكس  هلا وميكننا اإلشارة إى

 :هذه العوامل يف النقاط التالي 

: يتأثو سعو الصوف بقيم  كل من الصادرات والواردات فعندما توتفع قيم  ادرات والوارداتتغري يف نسب  الصال-1
الصادرات مقارن  بالواردات يؤدي ذلك إى ارتفاع قيم  العمل  نتيج  لتزايد رطلب األجانب عليها والعكس 

 ؛1صحيح بالنسب  للواردات 

عدة لإلقواض الدويل ةساس  متاما لتغريات أسعار : إن رؤوس األموال الساخن  والودائع املأسعار الفائدة -2
الفائدة إذ أهنا تتدفق إى املنارطق ذات العائد املتوقع األعلى ، فارتفاع أسعار الفائدة احلقيقي  يف دول  ما سيحفز 
  رأس املال األجنيب لالنسياب إليها مؤديا إى ارتفاع يف سوق الصوف األجنيب  واخنفاض أسعار الفائدة احمللي

 ؛2سيكون له األثو املعاكس 

: يؤدي ارتفاع مستوى األسعار احمللي  مقارن  باألسعار العاملي  إى زيادة كل من الواردات لي والعاملالتضخم احمل-3
والطلب على النقد األجنيب واخنفاض كل من الصادرات والنقد األجنيب مما يدفع بسعو الصوف إى االرتفاع ومنه 

 ثو يف حتديد سعو الصوف وتقلباته؛ستوى العام لألسعار من أهم العوامل اليت تؤ ميكن اعتبار أن امل

إن زيادة إقبال السواح على دول  ما ِيؤدي إى زيادة الطلب على عملتها وبالتايل فإن سعو  :النفقات السياةي -4
 ؛3صوف هذه الدول  سوف يوتفع مقابل عمالت الدول األخوى 

لسياس  املالي  : ختلف السياس  املالي  آثارا متباين  على سعو الصوف فإذا اختذت عجز املوازن  احلكومي  وا-5
احلكوم  سياس  مالي  أكثو تقييدا لتحقيق فائض يف املوازن  أو لتقليل العجز القائم على األقل فإهنا ستعمل على 

لك اخنفاض يف ختفيض الطلب الكلي واخنفاض النشاط االقتصادي وهبوط معدل التضخم مما ينجم عن ذ
الصوف الواردات وزيادة يف الصادرات ويتجه احلساب اجلاري إى حتقيق فائض يوفع قيم  عملتها يف أسواق 

 وختفيض سعو الصوف األجنيب؛

اإلشاعات واملعلومات اجلديدة : وفقا لنظوي  كفاءة أسواق الصوف تتضمن أسعار الصوف احلالي  كل  -1
ساسي  ، وعليه فإن ما يسبب تقلبات أسعار الصوف هو وصول معلومات جديدة املعلومات اخلاص  باملتغريات األ

                                                           
1 - تقي عوفان احلسين : التمويل الدولي : ص : 158 .

  

. 56 عبد احلسني جليل : موجع سابق ص: - 
2
  

3 - موسى سعيد مطو وآخوون : التمويل الدولي ص: 41 .
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منوذجا يفسو دور املعلومات غري املتوقع     musseو  Frankel ةول هذه املتغريات األساسي   وقدم كل من
التغري أسواق  العمل  واألسواق األخوى العادي  األصول وفقا هلذا يكون  مؤكدين يف ذلك أوجه التشابه بني 

  عن األخبار واملعلومات احلقيقي يف أسعار الصوف عبارة عن جمموع التغريات املتوقع  وغري املتوقع  والناجت
   ؛1اجلديدة

االضطوابات واحلووب : تعترب االضطوابات السياسي  وةاالت احلووب الداخلي  من العوامل املؤثوة على سعو  -2
ا يف املدى البعيد ، فهي تؤثو على أوضاع التجارة والصناع  والزراع  الصوف والسيما يف املدى القصري وأةيان

واملال اليت من شأهنا أن تغري الطلب على الصوف األجنيب وبالتايل تغري سعو الصوف ةيث يزداد اإلنفاق يف 
خنفاض اجملاالت العسكوي  واألمني  وتنخفض كفاءات الوةدات اإلنتاجي  بسبب التدمري أو التعطيل فضال عن اال

 فقدان الثق  بعمل  البلد املعين؛يف الصادرات وغريها من التأثريات املباشوة وغري املباشوة واليت تؤدي يف جمملها إى 

يقوم املتعاملون يف سوق العمالت األجنبي  يف ضوء مهاراهتم  :تعاملني يف أسواق الصوف وأوضاعهمخربة امل-8
ديلها أو إبقاءها على ما سعار الصوف وحتديد ما إذا كان من الضووري تعوخرباهتم بالسوق وأةواله بتحديد اجتاه أ

، وبناءا على ذلك فإن أسعار الصوف تتأثو خبربة هؤالء املتعاملني ومبهاراهتم فضال عن قوهتم التفاوضي  هي عليه
 ؛واألساليب املستخدم  يف تنفيذ عملياهتم املختلف 

يبي  املختلف  اليت قد تضع األموال داخل جيوب الناس أو قد تسحبها :إن اإلجواءات الضو 2السياس  الضويبي  -1
تؤثو على سعو العمل  ، إال أنه يف أوقات متعددة تكون مثل هذه السياسات واإلجواءات مهم  ، وجيب أن خِتذ 

 ري . يف احلسبان ملا هلا من آثار على الدخول وةوافز االنتاج وبالتايل األسعار والصادرات وامليزان التجا

 ، أهدافها وأدواتها      رف األجنبي: سياسات الصالمطلب الثالث
تتمثل سياس  الصوف األجنيب يف خمتلف اإلجواءات اليت ميكن للسلطات النقدي  أن تتخذها يف ظل أي 

دي  س  الصوف سياس  اقتصانظام تعتمده قصد توجيه عملتها احمللي  خدم  القتصادها وبواجمها التنموي  وتعترب سيا
ن أن نبدأ بأهداف وأدوات أمهيتها يوما بعد يوم وقبل التعوض لسياسات الصوف األجنيب كان من األةستتزايد 

 السياس .

                                                           
1 - بوثلج  عبد الناصو : دور المعلومات في تحديد سعر الصرف ، أرطووة  دكتوراه دول  يف العلوم االقتصادي  ، جامع  تلمسان ص: 152 ، 158 

  
2 - ماهو كنج شكوي ومووان عوض : المالية الدولية ) العمالت األجنبية والمشتقات المالية ( ص: 234 . 
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 : 1أوال: أهداف سياسة الصرف األجنبي
: إن التحسن يف سعو الصوف يؤدي إى اخنفاض مستوى التضخم املستورد وحتسن يف  مقاومة التضخم -1

ت ويف املدى القصري يكون الخنفاض تكاليف االسترياد أثوا إجيابيا على اخنفاض مستوى مستوى تنافسي  املؤسسا
التضخم ، وتتضاعف أرباح املؤسسات وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالي  ومن مث حتسني قدرهتا التنافسي  ، 

 وهو ما يسمى باحللق  الفاضل  للعمل  القوي :

 للعملة القوية الحلقة الفاضلة (:22 -21الشكل رقم )

 

  

             

 

 

 

 

                                                                  

، ديوان املطبوعات اجلامعي  ،  1، ط مدخل للسياسات االقتصادية الكليةاملصدر: عبد اجمليد قدي :        
                                                                                                 134،ص: 2224اجلزائو ،

: من أهداف سعو الصوف احلقيقي توسيع قاعدة السلع الدولي  وهي السلع القابل   تخصيص الموارد – 2
للتصديو من خالل حتويل املوارد إى قطاع السلع الدولي  ويزيد إنتاج السلع اليت كانت تستورد حمليا من خالل 

اتيجي  إةالل الواردات كما يؤثو سعو الصوف احلقيقي على إعادة ختصيص املوارد يف أسواق عوامل اإلنتاج اسرت 
 فاخنفاضها يؤدي إى زيادة استخدام عنصوي العمل ورأس املال يف قطاع التصديو .

تصديو التقليدي : عند حتسن سعو الصوف احلقيقي وبالتايل ارتفاع القدرة التنافسي  لقطاع ال توزيع الدخل -3
فإن ذلك جيعله أكثو رحبي  ويعود هذا الوبح إى أصحاب رؤوس األموال يف الوقت الذي تنخفض فيها القدرة 

                                                           
. 132عبد اجمليد قدي : موجع سابق ، ص :  - 
1
  

 استموار التضخم

ر(التنافسي  اهليكلي  )خارج األسعا  

ارتفاع األسعار عند التصديو  احملافظ  على ةجم الصادرات
 بالعمل  الصعب 

 حتسن العمل 

 احملافظ  على ةجم الواردات سترياداخنفاض األسعار عند اال

 فائض
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الشوائي  للعمال  ، وعند اخنفاض القدرة التنافسي  النامج  عن اخنفاض سعو الصوف االمسي فإن ذلك يؤدي إى 
نخفض فيه رحبي  الشوكات العامل  يف قطاع السلع الدولي  وبالتايل ارتفاع القدرة الشوائي  لألجور يف الوقت الذي ت

 ختفض من ةجم استثماراهتا .

: من أجل دعم الصناع  احمللي  وتنميتها ميكن للبنك املوكزي أن يعتمد سياس   تنمية الصناعة المحلية_ 4
ل  حلماي  سوقها احمللي من ختفيض سعو الصوف مثلما اعتمدت السلطات النقدي  الياباني  سياس  ختفيض العم

وحتت ضغط الواليات  9112و 9112املنافس  اخلارجي  وتشجيع الصادرات رغم أهنا غريت سياستها مابني 
 املتحدة األمويكي  بإعادة تقييم سعو الني إال أن الفوائض التجاري  استموت يف التزايد .

 ثانيا : أدوات سياسة سعر الصرف
 الصوف تسعى السلطات النقدي  إى استخدام العديد من األدوات أمهها :لتحقيق أهداف سياس  سعو   

تعديل سعو صوف العمل  : إذا كانت السلطات النقدي  هتدف إى تعديل توازن ميزان املدفوعات فإهنا تقوم  -1
 ؛1بتخفيض قيم  العمل  أو إعادة تقوميها 

صوف ثابت  أو شبه مدارة ةىت حتافظ على  استخدام اةتيارطات الصوف : ويتم ذلك يف ظل نظام أسعار -2
سعو صوف عملتها ، فعند اهنيار العمل  احمللي  ، وعندما تتحسن العمل  تقوم بشواء العمالت األجنبي  مقابل 

قوم بتخفيض قيم  العمل  العمالت العمل  احمللي  أما إذا كانت اةتيارطات الصوف غري كافي  فإن البنك املوكزي ي
 احمللي ؛

تخدام سعو الفائدة : ارتفاع سعو الفائدة يف بلد ما يؤدي إى تدفق رؤوس األموال إى هذا البلد فيزيد _ اس 3
 عملته احمللي  ويوتفع سعو الصوف؛الطلب على 

مواقب   الصوف تقضي هذه األداة بإخضاع املشرتيات واملبيعات من العمل  الصعب  إى توخيص خاص ،  -4
 رؤوس األموال؛ كذلك ملقاوم  خووجوتستخدم  

وضع سعو صوف متعدد : يهدف هذا النظام إى ختفيض آثار درج  التقلبات يف األسواق وتوجيه السياس   -5
التجاري  خلدم  بعض األغواض احملددة ، ومن أهم أشكال سعو الصوف املتعدد اعتماد نظام ثنائي أو أكثو لسعو 

                                                           
. 134عبد اجمليد قدي : موجع سابق ، ص:  -  1
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بالواردات الضووري  أو األساسي  أو واردات قطاع معني مواد  الصوف أةدمها مغاى فيه ويتعلق باملعامالت اخلاص 
 . 1دعمه وتوقيته أما السلع غري األساسي  فتخضع لسعو الصوف العادي  

 ثالثا : سياسات الصرف األجنبي 
هي تلك العملي  التقني  اليت تقوم مبوجبها السلطات  : 2سياسة تخفيض القيم الخارجية للعملة -1

م  العمل  احمللي  اجتاه قاعدة نقدي  معين  وبالتايل اجتاه مجيع العمالت وهبذا املعىن العمومي  بتخفيض قي
يرتتب عليه ختفيض األسعار احمللي  مقوم  بالعمالت األجنبي  ورفع األسعار اخلارجي  مقوم  بالعمل  

 الورطني  .

ت األجنبي  األخوى يف عمالوأما مصطلح اخنفاض قيم  العمل  فيقصد به اخنفاض قيم  عمل  بلد ما إزاء ال
حيصل يف ةال   ، وهذا يعين أن االخنفاض املذكورسوق الصوف األجنيب، نتيج  تعارض قوى العوض والطلب

 .نظام الصوف العائم
 :3: هناك عدة أسباب تدفع بالسلطات النقدي  لتخفيض قيم  العمل  منهاأسباب تخفيض قيمة العملة –أ 
 .بتشجيع الصادرات وتقييد الوارداتن املدفوعات وذلك معاجل  العجز يف ميزا –      
 .  ارج وتشجيع استريادها من اخلارجالعمل على احلد من تصديو رؤوس األموال إى اخل –      
قد يهدف التخفيض إى زيادة دخل بعض الفئات املنتج  وختفيف عبء مديونيتها وذلك لتسهيل   -

 .هور أمثاهنا يف األسواق العاملي لتد تصويف منتجاهتا يف األسواق اخلارجي  أو
محاي  الصناعات الناشئ  باإلضاف  إى عالج مشكل  البطال  يف االقتصاد الورطين ةيث ينتج عنه تشجيع  -

 . الصناعات التصديوي التوسع يف
 يقصد التخفيض أةيانا أخوى زيادة موارد اخلزان  العام  للدول  مبا يتضمنه من إعادة تقومي الوصيد الذهيب -

 .املتاح لديها وفقا للسعو اجلديد
 :شروط نجاح سياسة التخفيض-ب
لب لطختفيض قيم  العمل  يؤدي إى زيادة ات الدولي  بقدر كاف من املوون  )اتسام الطلب العاملي على املنتجا -

 .العاملي على املنتجات املصدرة(

                                                           
- موسى خباري حللو : سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية ، الطبع  األوى ، بريوت لبنان مكتب  ، ةسني العصوي  للطباع  والنشو والتوزيع  ، 2212 ، ص: 

122  . 1  
 - بوبوي حممد أمني : االختيار األمثل لنظام الصرف ودوره في تحقيق النمو االقتصادي ، أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي  ، جامع  اجلزائو ، 2212 -2211 ، ص: 22 

 2– زينب ةسني عوض اهلل: االقتصاد الدولي، دار اجلامع  اجلديدة األزاريط  مصو 2225، ص213.
  3 - زينب ةسني عوض اهلل : االقتصاد الدولي ، دار اجلامع  اجلديدة ، 2222 ، 21 سوتري – األزاريط   ، مصو ص: 211 .
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 .                                            لعاملي الناتج عن زيادة الصادراتاستجاب  اجلهاز اإلنتاجي لالرتفاع يف الطلب ا-
                                                                                      .      1توفو االستقوار يف األسعار احمللي  عدم جتاوز اإلنفاق الكلي نسب  االستثمار وثبات الدخول مع  -
 .يام الدول املنافس  بنفس اإلجواءعدم ق -
          .لسلع املصدرة للمواصفات العاملي استجاب  ا -
   الواةد الصحيح  أي جمموع موون  الطلب وموون  الصادرات أكرب من 2لرينو –االستجاب  لشوط مارشال  -

em + ém >1 .  
لرينو فإن  –وتشري التقديوات التجويبي  يف موون  األسعار للتجارة الدولي  إى أنه وفقا لشوط مارشال    

ختفيض قيم  العمل  يف كثري من األةيان يعمل على حتسني امليزان التجاري ومع ذلك هناك مسار زمين بني 
ها النهائي على التجارة احلقيقي  ويعوف هذا التأثري غري املوايت لتخفيض قيم  التغريات يف أسعار الصوف و تأثري 

" الذي ينص على أنه يف أعقاب ختفيض قيم  العمل  قد يسوء  jالعمل  يف امليزان التجاري باسم " أثو املنحىن 
نو يف املدى القصري لري  –امليزان التجاري فعال مث يتحسن فيما بعد ويوجع ذلك إى عدم استيفاء شوط مارشال 

 (:  21-21لكنه يعود ليتحقق يف على املدى الطويل وميكن توضيح هذا األثو من خالل الشكل التايل رقم )

 

 .J أثو منحىن (:21-21الشكل رقم )

 

 

 

 

 

Source: Imad A.A. Moosa, Razzaque H. BHATTI: The Theory and Empirics of 

Exchange Rates, World Scientific Publishing, London, 2010, P: 113. 

ختفيض قيم  العمل   واختذ قوار لتصحيح ذلك عن رطويق، امليزان التجاري يف ةال  العجز   t1يف الوقت 
ومع  t2الوقت  ، ليسجل أكرب عجز له يف  العمل  يتدهور امليزان التجاريرتة التالي  مباشوة لتخفيض قيمفيف ال

                                                           
1
  24موجع سابق ص: بوبوي حممد أمني :  - 

2
 . 11ص:   2221دار اخللدوني  ، ، اجلزائو دليلك في االقتصاد د : بلعزوز علي ، حممدي الطيب احمم - 

 امليزان التجاري

 الزمن

)+( 

(-) 
t1 t2 

t3 
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يتم   t3  وةاملا يتم استيفاء شوط مارشال يبدأ امليزان التجاري يف التحسن ويف الوقت موور الوقت تزداد املوون
القضاء على العجز ، ويتبع ذلك بتحقيق فائض ي امليزان التجاري ويوجع التأخو يف استجاب  امليزان التجاري 

   : 1لتخفيض قيم  العمل  إى األسباب التالي 

 جديدة.اري  جديدة ووضع أوامو القوار املتأخو بتشكيل ارتبارطات جت -

 التجارة.تأخو التسليم بني وقت وضع أوامو جديدة وتأثريها على تدفقات  -

 .جديدة االستبدال املتأخو يف استخدام املخزون ةىت تنفذ اآلليات القدمي  قبل أن توضع أوامو -

  . نتاج السلع اليت زاد الطلب عليهاالتأخو يف إ -

سب توفو شوورطها ختتلف اآلثار اليت قد تنجو على سياس  ختفيض العمل  ة :العملة تخفيضسياسة  آثار-جـ
يف دول  ما فإن هذه األخرية ستحقق مكاسب على ، فإذا توافوت الشووط املذكورة آنفا من دول  إى أخوى

  :مستوى ميزاهنا التجاري ويف أةيان أخوى

رات و التصديو نتيج  الخنفاض تنافسي  صادإضعاف قدرة البلد على توجيه سلعه حن تؤدي هذه السياس  إى -
 ؛الدول  يف األسواق العاملي 

دخار عمالت أجنبي  بدل احمللي  وميوهلم إى االستهالك نظوا لضعف الثق  يف عملتهم جلوء املقيمني إى إ -
 ؛احمللي 

 ي ؛مكاني  متويل املشاريع التنمو اخنفاض معدل االدخار الورطين مما يؤثو بشكل سليب على إ -

 يف اجملاالت ذات العائد السويع؛ ظهور املضاربات التجاري  وتوجيه رؤوس األموال إى االستثمار -

 جي  املعرب عنه بالعمل  احمللي ؛عادة ما يؤدي التخفيض لزيادة عبء املديوني  اخلار   -

 برية وتضو بأصحاب الدخول الثابت ؛حيدث آثارا تضخمي  ك -

 الدول الشويك  جتاريا.اشتداد ةوب العمالت بني  -

 :فعالية التخفيض في الدول النامية-د

 :وط جناح عملي  ختفيض قيم  العمل إن رطبيع  البنيان االقتصادي للدول النامي  حيول دون توفري شو 

                                                           
 
1

-  Robert . CARBAUGH : International Economies Op –cit  P : 452.  
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ه استعادة توازن تغيري معترب يف األسعار النسبي  وبالتايل يف كميات السلع واخلدمات املوجه  إى اخلارج ومن -
 .زان التجارياملي

 .ا يسبب اختالالت داخلي  وخارجي خفض الطلب الكلي الذي يتجاوز يف الكثري من األةيان العوض املتاح مم -

نتاج إى إعادة ختصيص املداخيل من خالل تغيري األسعار النسبي  الداخلي  اليت تعمل على توجيه عوامل اإل -
 .1( ل الوارداتاع التصديو وقطاع إةالقط)قطاع التجارة الدولي  

ب متشعب  وآثارا متعددة ومتباين ، تتداخل وخالص  القول أن ملشكل  ختفيض سعو العمل  الورطني  جوان
، هو هو وسيل  لتحسني ميزان املدفوعات. وجتدر اإلشارة هنا إى أن االعتقاد بأن التخفيض فيها النواةي السلبي 

ب ملثل هذا التحسن أما حتقيق التحسن فيتوقف على . فالتخفيض ميكن أن ميهد السبيل فحساعتقاد خارطئ
، كالسياس  االئتماني  واالستثماري  واجتاه األجور الةق  لتخفيض سعو العمل  الورطني السياس  االقتصادي  ال

 .األسعار والنفقات العام  ... إخلو 

 سياسة رفع قيمة العملة - 7

 : مفهوم سياسة رفع قيمة العملة –أ 

هي عملي  معاكس  لعملي  ختفيض قيم  العمل  ةيث تشري  Revaluation )م  العمل  )إن عملي  رفع قي
 . 2إى زيادة عدد الوةدات من العمالت األجنبي  مقابل الوةدة النقدي  الورطني  الواةدة 

وهتدف هذه العملي  إى ختفيض الفائض التجاري بعد رفع سعو النواتج املصدرة وختفيض سعو النواتج 
ة ، ففائض ميزان املدفوعات املستمو ألمد رطويل نسبيا ، ميثل فعليا بالنسب  للدول  اليت تسجله مساوئ املستورد

عدة نظوا لكونه يسبب تدفقا للسيول  اليت تعترب صمن العوامل التضخمي  ، إضاف  إى ما تقدم إن اخلطورة تتفاقم 
ل القصرية األجل حنو البلدان ذات العمالت اليت عندما تقود املضارب  يف أسواق الصوف إى اجتذاب رؤوس األموا

 . 3تقيم على أهنا دون قيمتها احلقيقي  بانتظار رفع تلك القيم  الةقا 

فهو يشري إى ارتفاع قيم  العمل  احمللي  لبلد ما إزاء العمالت  Appréciation)  )أما مصطلح ارتفاع العمل  
 إى اخنفاض قيم  العمل  اليت أشونا هلا آنفا . األجنبي  األخوى ، والشك أن العوامل املؤدي 

 
                                                           

1 .  229 ص: : موجع سابق نعمان سعيدي -
  

921: عوفان تقي احلسين : موجع سابق ، ص - 
 
.

2
  

211:   وسام مالك : موجع سابق ، ص - 
3
  



 تخفيض العملة كأسلوب جديد للحماية التجارية  سياسة                          :            الثالثالفصل 

 

169 

 أسباب رفع قيمة العملة :  – ب

 من أهم األسباب اليت تدعو السلطات النقدي  إى رفع القيم  اخلارجي  لعملتها هي :

 وجود فائض يف ميزان املدفوعات  ؛ -

ت به فونسا ةينما عملت على ملعادل  االرتفاع احلاصل يف األسعار العاملي  لسلع  اسرتاتيجي  ، كما قام -
 ؛رفع قيم  الفونك الفونسي ملواجه  االرتفاع يف أسعار النفط خالل فرتة السبعينات

لتدعيم العمالت األجنبي  األخوى كما فعلت أملانيا واليابان ةينما رفعتا قيم  عملتيهما لدعم الدوالر  -
الر ألسباب معنوي  تتعلق م  الدو األمويكي عندما امتنعت الواليات املتحدة األمويكي  ختفيض قي

 ؛1بسمعتها

ا الدول  وميكننا القول يف األخري أن رفع قيم  العمل  الورطني  هو من اإلجواءات اليت نادرا ما تقدم عليه
 .  اجتاه التخفيض، وغالبا ما يكون تغيري سعو الصوف ببصورة رطوعي 

  سياسة الرقابة على الصرف- 3

 :األجنبيتعريف الرقابة على الصرف -أ

، فال يتيح للمتعاملني مليات رطلب وعوض العمالت األجنبي هي ذلك اإلشواف احلكومي الذي ينظم ع
ةوي  التصوف به بل تفوض إجواءات تقييدي  خبصوص ما يتحصلون عليه من ةقوق أجنبي  وما يدفعونه للخارج  

سعار صوف العمل  مقابل العمالت األجنبي  يف بداي  األمو كان نظام الوقاب  يهدف إى حتقيق ثبات واستقوار أ و
لكن مع ةصول أغلب الدول على استقالهلا وحماوالهتا يف إرساء التنمي  االقتصادي  من خالل النظام الشامل 

 عمدت إى اختاذ نظام الوقاب  باعتباره وسيل  من وسائل السياس  النقدي  ويهدف نظام الوقاب  على الصوف إى :

خلارجي  للعمل  الورطني  احملددة بالتدهور يف األسواق اخلارجي  باعتبار أن تقلبات سعو العمل  محاي  القيم  ا -
 ألموال؛الورطني  يؤثو يف ةوك  الصادرات والواردات وكذلك رؤوس ا

حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات من خالل احلد من الواردات بفوض تواخيص االسترياد اليت متنح وفق شووط  -
 سياس  التنموي  واةتيارطات الصوف؛ال حتددها

                                                           
.  922،  921.:  وفان تقي احلسين  موجع سابقع - 
1
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محاي  الصناع  الناشئ  من املنافس  األجنبي  وتوقيتها من خالل االمتناع مثال عن بيع العمالت األجنبي  من  -
 بيعها بسعو صوف موتفع عن العادي؛أجل شواء سلع منافس  لتلك املنتج حمليا أو 

 حتصيل موارد مالي  إضافي ؛ -

 . الورطين من انعكاسات االقتصاد العامليمحاي  االقتصاد  -

 : تقنيات الرقابة على الصرف -ب 

أن يرتتب  : تتم من خالل قيام الدول  باستبدال سلعها مقابل سلع معادل  لدول  أخوى دوناتفاقي  املقايض   -
 على ذلك أي حتوك نقدي؛

ن  على أساس سعو صوف ي  ملدة معي: هي عبارة عن اتفاق بني بلدين على ختصيص قووض ثنائاتفاقي  الدفع -
 حمدد وثابت؛

اتفاقيات القائم  يف إرطار املبادالت التجاري  الثنائي  تتفق جمموع  من البلدان على منع وضع قائم  من السلع  -
 اللتزام بتقدمي توخيص االسترياد؛اليت ميكن استريادها من خالل ا

ا يوميا من رطوف السلطات النقدي  على أساس السعو : يتم حتديده إداريا رمسينظام سعو الصوف املوةد -
 دات؛احلقيقي لكن بالزيادة قصد تشجيع الصادرات ودخول رؤوس األموال األجنبي  واحلد من الوار 

: تعتمد الكثري من الدول النامي  سعو صوف متعدد وذلك لتخفيف أثو التقلبات احلادة يف سعو الصوف املتعدد -
 .من خالل توجيه التجارة اخلارجي  ى االقتصاد الورطين وتعديل ميزان املدفوعاتأسعار املواد األولي  عل

 :1آثار الرقابة على الصرف-جـ

 ود على ةوك  التصديو واالسترياد؛تقف عائقا يف وجه منو املبادالت التجاري  وذلك من خالل فوض قي -

املستثموين من عدم إمكاني  حتويل  تعوقل ةوي  تنقل رؤوس األموال من وإى اخلارج وهو ما يسبب ختوف -
 يعيق جلب االستثمارات األجنبي ؛ أرباةهم األمو الذي

 تساعد على ظهور سوق صوف موازي ؛ يف تقييم العمل  الورطني  كما املغاالةاحمللي و يؤدي إى التضخم 

 من خالل سوء توزيع يؤدي نظام الوقاب  على الصوف إى تشويه احلوافز االقتصادي  وفوض تكاليف على االقتصاد
 .املوارد اإلنتاجي  واالستهالكي 

                                                           
. 22بوبوي حممد أمني : موجع سابق ص:  - 
1
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 سياسة مال موازنة الصرف  - 4

 تعريف سياسة مال موازنة سعر الصرف : -أ

حتاول الدول  احملافظ  على سعو الصوف الومسي الثابت بإتباع سياس  موازن  سعو الصوف وذلك بأن تكون 
، فإذا زاد الطلب على الدوالر تتدخل يه بالبيع والشواءت يتم التصوف فاحلكوم  رصيدا رمسيا من الدوالرا

السلطات النقدي  وتبيع كمي  من الدوالرات من رصيدها الومسي أما إذا اخنفض الطلب على الدوالر تتدخل 
دينار وةد  12السلطات النقدي  بالشواء ويتم حتديد سعو الصوف الومسي عن رطويق ةدين ةد أقصى مثال : 

 .    1دوالردينار لل 92أدىن 

ما مسي مبال موازن  الصوف  1133وتلتها الواليات املتحدة األمويكي  عام  1132فقد أنشأت اجنلرتا عام 
حتتاجه السلطات النقدي  ةىت تتمكن من احلفاظ على سعو الصوف داخل احلدود املوغوب  على أنه كلما اتسع 

، ويف نفس الوقت أكرب للتغريات يف هذا السعودورا ، كلما أعطى ذلك ملدى الذي يتقلب خالله سعو الصوفا
ه  التقلبات يف سعو تزايد اةتياج سوق الصوف بقدر أكرب من رصيد العمالت ملوازن  الصوف وذلك ملواج

 . الصوف

 :شروط نجاح سياسة مال موازنة سعر الصرف-ب

مل  األجنبي  ملوازن  سعو العضوورة توافو رصيد كايف لدى احلكوم  من العمل  األجنبي  كي تشرتي وتبيع به  – 
 الصوف؛

لصوف من الزيادة يف ةال  زيادة الطلب على الدوالر مثال تقوم احلكوم  ببيع كمي  من الدوالرات ملنع سعو ا – 
 عن احلد األقصى؛

صوف من االخنفاض يف ةال  اخنفاض الطلب على الدوالر تقوم احلكوم  بشواء كمي  من الدوالرات ملنع سعو ال -
 حلد األدىن؛عن ا

، وهذا دليل جناح احلكوم  ، وهنا يظل ومسي  ال تشرتي وال تبيع احلكوم إذا كان سعو الصوف داخل احلدود ال – 
 ر زيادة أو نقصا يف ةدود معقول ؛اةتيارطي الدوالر يف ةال  استقوار نسيب ، إذ يتغري اةتيارطي الدوال

ينبغي احملافظ  عليه وةددت سعو الصوف احلو أعلى  أما إذا أخطأت احلكوم  يف تقديو سعو الصوف الذي – 
 .شديدة ي اةتيارطي العمل  األجنبي بكثري أو أقل بكثري مما تقوره ظووف العوض والطلب فإهنا ستواجه تقلبات 

                                                           
1 - السيد حممد أمحد السوييت : اقتصاديات التجارة الدولية ، مؤسس  رؤي  للطباع  والنشو والتوزيع ، الطبع  األوى، املعمورة  مصو ،  2221 ، ص: 212 ، 211 .
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 : النظريات المفسرة لسعر الصرف المطلب الرابع
أسعار الصوف بني الدول  هناك العديد من النظويات والنماذج املختلف  اليت ةاولت تفسري اختالف

 : ني  ومن أهم هذه النظويات ما يليوتغريات قيم  العمل  الورط

يوجع الفضل يف رطوح هذه النظوي  إى االقتصادي غوستاف كاسل يف بداي  ظرية تعادل القوة الشرائية: أوال: ن
يف األجل الطويل تتحدد بالنسب  العشوينيات من القون العشوين ومفاد هذه النظوي  هو أن القيم  التوازني  للعمل  

بني األسعار احمللي  واألسعار اخلارجي  معىن ذلك أن سعو صوف عمل  ما يتحدد على أساس ما ميكن أن  ما
 .1تشرتيه هذه العمل  يف الداخل أو يف اخلارج

 :2وتعتمد هذه النظوي  على صيغتني خمتلفتني 

وائي  يف صورهتا املطلق  على فكوة بسيط  مفادها : أن كل : تأسست نظوي  تعادل القوة الشالصيغة المطلقة -1
وةدة نقدي  من العمل  احمللي  تسمح لنا باحلصول على كمي  من السلع واخلدمات هو نس املقدار أو الكمي  من 

  3بي  السلع واخلدمات اليت حنصل عليها يف اخلارج بنفس الوةدة النقدي  بعد حتويل العمل  احمللي  إى العمل  األجن

فإنه ميكن التعبري عن الصورة  p1ومؤشو األسعار األجنبي   pومؤشو األسعار احمللي   Eفإذا كان سعو الصوف 
 E = P/P1.:                       للنظوي  باملعادل  التالي املطلق  

مبعىن أن مستوى لسلع واخلدمات يف خمتلف البلدان تقودنا هذه املعادل  إى نتيج  أخوى وهي توةيد أسعار ا
أن املعادل  السعو احمللي يساوي ناتج سعو العمل  األجنبي  مقوما بالعمل  احمللي  ومستوى السعو األجنيب أي 

 . P= E x P1: السابق  تكون كاآليت

ري : تنصوف نظوي  تعادل القوة الشوائي  يف صورهتا النسبي  إى ما حيدث من تغة النسبي  لتعادل القوة الشوائي الصور 
، فتقول أن سعو التوازن سوف يتحقق عندما يتساوى معدل التغري يف عو صوف التوازن من حلظ  إى أخوىيف س

، فإن سعو معدالت خمتلف  من التضخم احمللي ، إذا وجدتدل التغري يف النسب  بني األسعارسعو الصوف مع مع
 :يح ذلك من خالل ما يليوميكن توض الصوف سوف يتحوك ةىت تتساوى الفووق بني هذه املعدالت

 سعر الصرف القديم xسعر الصرف التوازني الجديد = نسبة تغير سعر الصرف 

 نسبة التضخم األجنبي    –نسبة تغير سعر الصرف = نسبة التضخم المحلي علما أن : 
                                                           

. 118ص: جع سابق مو عبد اجمليد قدي  -  1
  

112  موجع سابق ص:نعمان سعيدي :  -  2
  

3
 -Bernard GUILOCHON . Anne KAWECKI : Economie Internationale . 4émé Edition . DUNOD . Paris . 

P :279 .  
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 1كما ميكن التعبري عنه بالعالق  التالي : 

 
 : سعو الصوف العاجل.ةيث أن: 

 : سعو الصوف اآلجل.         

 : سعو الفائدة احمللي االمسي.         

 مسي.: سعو الفائدة األجنيب اإل        

 ( حنصل على:9من رطويف املعادل  ) 9بطوح 

 

 
وإذا كانت:   ( كالتايل:2صغرية جدا فيمكننا كتاب  املعادل  )   

 

 
 .9: مثن العمل  األجنبي  معربا عنه بالعمل  احمللي  يف الفرتة يثة

 .2: مثن العمل  األجنبي  معربا عنه بالعمل  احمللي  يف الفرتة        

 .9: األسعار األجنبي  يف الفرتة       

 .2: األسعار األجنبي  يف الفرتة      

 .9: األسعار احمللي  يف الفرتة      

 .0: األسعار احمللي  يف الفرتة      

 

                                                           
1
 -Josette Peyrard : Risque de change et Gestion de l entreprise Librairie Vuibert , paris , 1986 , P : 32 .  
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 :هة لنظرية تعادل القوة الشرائية أهم االنتقادات الموج 

ن أوجه النقد لقد تعوضت هذه النظوي  أكثو من غريها من النظويات املتعلق  بسعو الصوف للعديد م
وامل ، باعتبارها أول نظوي  تضع االقتصاديني الذين جاءوا بعد " كاسل " على رطويق حتليل العناقش والتحليل وامل

 :ولعل أهم هذه االنتقادات ما يلي ،املؤثوة يف حتديد سعو الصوف

، فمعظم هذه األرقام حتتوي على غري القوة الشوائي  تعبريا دقيقاصعوب  توكيب أرقام قياسي  تعرب عن ت -
ارها تأثري مباشو على ، وبالتايل ال يكون ألسعال تدخل يف نطاق التجارة الدولي السلع اليت  الكثري من

 ؛  سعو الصوف

د على عمليات يشرتط لصح  هذه النظوي  ي ةساب أسعار الصوف وتغرياهتا أن ال تكون هناك أي  قيو  -
ناىف مع الواقع ةني تزداد القيود ( ولكن هذا االفرتاض يتالتجارة اخلارجي  )افرتاض ةوي  التجارة اخلارجي 

 ؛1املفووض  

هي السبب وسعو الصوف  ، فاألسعاري  بني مستوى األسعار وسعو الصوفالنظوي  تفرتض وجود عالق  سبب -
، ومعىن هذا أن مستوى األسعار هو الذي حيدد سعو الصوف والواقع أنه كما تتحكم األسعار هو النتيج 

 ؛ 2(هو فيها )إشكالي  حتديد السبب والنتيج يف سعو الصوف قد يؤثو  الداخلي 

 هام من عناصو حتديد أسعار الصوف؛ال تأخذ هذه النظوي  يف االعتبار حتوكات رؤوس األموال كعنصو  -

يؤخذ أيضا على هذه النظوي  يف صورهتا النسبي  أنه من الصعب معوف  مىت يكون سعو الصوف بني عملتني  -
صعب اختيار فرتة األساس املناسب  اليت يسود فيها سعو صوف معني يف ةال  توازن ومن مث يكون من ال

   مبا حيدث من تغريات الةق  فيه؛يتخذ أساسا للمقارن

يوى كينز أن هذه النظوي  تتجاهل متاما نفقات نقل السلع وشحنها من دول  إى أخوى كما تتجاهل وجود  -
 ؛3أثري على ةجم الصادرات والوارداتتأي أثو فعال للوسوم اجلموكي  على سعو الصوف مبا هلا من 

رغم االنتقادات السابق  اليت وجهت للنظوي  إال أهنا أبوزت جانبا مهما من حمددات أسعار الصوف وذلك 
( كات سعو الصوف يف األجل الطويل )أي على مدى عدة سنواتمن خل تفسري حتوكات سعو الصوف حتو 

                                                           
 - مووان عطوان: أسعار صرف العمالت، دار اهلدى، اجلزائو، 9112  ص: 11 .

1
  

 - جمدي حممود شهاب : االقتصاد الدولي المعاصر ، موجع سابق ، ص : 222 ، 229 .
2
  

 - مدةت صادق : النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي ، موجع سابق ، ص: 912 .
3
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، وأيضا ال تزال هذه النظوي  موجعا لدول املختلف  بدرج  كبريةة يف اخاص  إذا اختلفت معدالت التضخم السائد
 .   اء باألسلوب التحليلي أو القياسيلكثري من االقتصاديني الذين يتناولون سعو الصوف بالدراس  والتحليل سو 

األسعار يف إن مضمون هذه النظوي  يتلخص يف أن الزيادة يف كمي  النقود تؤدي إى ارتفاع  :ثانيا: النظرية الكمية
الداخل األمو الذي يؤدي إى اخنفاض الطلب على السلع احمللي  وبالتايل اخنفاض الصادرات وزيادة الواردات وهو 
ما يؤدي إى زيادة الطلب على العمالت األجنبي  من أجل تسديد قيم الواردات واخنفاض الطلب على العمالت 

عو الصوف يف ةال  حتديده بشكل آخو يؤدي إى خووج الذهب احمللي  لتسديد قيم الصادرات وبالتايل ارتفاع س
 . 1يف ةال  سويان نظام الذهب وةصول العكس يف ةال  اخنفاض كمي  النقود

: وفقا هلذه النظوي  فإن القيم  اخلارجي  للعمل  تتحدد على أساس وضعي  رصيد ميزان  نظرية األرصدة: ثالثا
ضا فإن ذلك يعين زيادة الطلب على العمل  الورطني  وبالتايل ارتفاع قيمتها املدفوعات ، فإذا ةقق هذا امليزان فائ

اخلارجي  ، وحيدث العكس عندما يكون هناك عجزا يف ميزان املدفوعات والذي يعين أن هناك زيادة يف عوض 
 . 2العمل  الورطني  وبالتايل اخنفاض قيمتها اخلارجي 

ظوي  على أن االستغالل الكفء للمعلومات االقتصادي  وهو ما تقوم هذه الن:3نظرية كفاءة األسواق  :رابعا
يصطلح عليه بكفاءة املعلومات ويعترب السوق بأنه سوق كفء إذا كان سعو األصل حمل االهتمام بعكس 
املعلومات املتاة  بكفاءة دائما ، وقد أوضح أن كفاءة السوق تتضمن بالضوورة أن تتبع أسعار األصول مسارا 

أن العوائد الفعلي  تتقلب بشكل عشوائي ةول قيم  العائد التوازين املتوقع ولكن يف هذه احلال  من عشوائيا أي 
 املفرتض أن يكون العائد التوازين املتوقع غري ثابت .

يوصف السوق بأنه ضعيف الكفاءة عندما ال يكون بإمكان أي متعامل يف السوق  famaورطبقا ملنهج 
خالل استخدام التاريخ السابق لألسعار والعوائد وغن ةصل أنه بزيادة جمموع  أن حيقق عوائد غري عادي  من 

املعلومات واملتعلق  بالعوض النقدي أو أسعار الفائدة والدخل مل يصبح يف إمكان أي مشارك يف السوق القدرة 
قوي للكفاءة على حتقيق أرباح غري عادي  ، عندئذ يقال أن السوق شبه قوي من ناةي  الكفاءة أما الشكل ال

فيتحقق عندما تكون هناك استجاب  للمتعامل يف السوق بأن حيقق أرباةا غري عادي  باستخدام قواعد التجارة 
البيني  إما على معلومات عام  أو خاص  إال أن هناك جدال قائما اليوم خبصوص ما إذا كانت أسواق الصوف 

  Giddyبارات إلثبات ذلك فقد أظهو اختبار كل من: احلالي  كفؤة نسبيا وهذا ما أدى إى القيام بعدة اخت

                                                           
. 82: موجع سابق ، ص : فليح ةسن خلف  - 
1
  

.123 ص:  ، عبد اجمليد قدي : موجع سابق -  2
  

 - سي بول هالوود ، رونالد ماكدونالد : النقود والتمويل الدولي ، اململك  العوبي  السعودي  ، دار املويخ للنشو ، 2222 ، ص :312 .
3
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و Dufey كفاءة السوق يف ةني أن البعض اآلخو كدراسات  1121و 1125على التوايل  Huntوكذلك 
Curney et mac-donald      1يؤكد عدم كفاءة سوق الصوف نسبيا 1181يف . 

التوازن االقتصادي واالستقوار النقدي جيب أن استنادا هلذه النظوي  ومن أجل حتقيق خامسا: نظرية اإلنتاجية :
يسري سعو الصوف يف نفس اجتاه القوى اإلنتاجي  هلذه الدول  ، فكلما زادت هذه إنتاجي  القطاعات املختلف  
لالقتصاد الورطين كلما ازدادت ةوك  رؤوس األموال األجنبي  إى الداخل قصد االستثمار ومنه الطلب على العمل  

تايل حتسني سعو صوف العمل  وحيدث العكس متاما يف ةال  اخنفاض مستوى اإلنتاجي  حبيث يؤدي احمللي  وبال
ذلك إى خووج رؤوس األموال األجنبي  وارتفاع تكاليف اإلنتاج وبالتايل اخنفاض القوة التنافسي  لالقتصاد الورطين 

 . 2احمللي  ومنه اخنفاض الطلب على العمل  احمللي  وبالتايل اخنفاض قيم  العمل  

تصاد الورطين يف وتشري هذه النظوي  إى ضوورة تقومي العمل  احمللي  بالشكل الذي يناسب مستوى إنتاجي  االق
 .قطاعاته املختلف 

 : نظرية تعادل أسعار الفائدة 

  إى التباين يف إن معدل التدهور أو التحسن يف عمل  ما اجتاه عمل  أخوى إمنا يوجع ةسب هذه النظوي
، فالوفع من سعو اخلصم يف دول  معين  من شأنه أن يدفع بسعو الفائدة إى الزيادة وهو ما يؤدي الت الفائدةمعد

، مبعىن أن سعو الفائدة املطبق هو أعلى منه يف ال حنو هذه الدول  قصد االستثمارإى تنشيط ةوك  رؤوس األمو 
نه ارتفاع سعو الصوف وحيدث العكس متاما عند الدول األخوى فيزداد الطلب األجنيب على العمل  احمللي  وم

 .ض سعو اخلصماخنفا

بعبارة أخوى نظوي  تعادل معدالت الفائدة تشري إى أن معدل تأخري االستالم ومعدل تأجيل التسليم 
لعمل  أجنبي  جيب أن يعكس فووق معدالت الفائدة بني البلدين مبعىن أن أسعار الصوف اآلجل  للعمالت 

  .ري وتعدل على أساس تعادل معدالت الفائدةاألجنبي  تتغ

 :اليت تقلل من أمهيتها نذكو منها إال أن هذه النظوي  واجهت العديد من االنتقادات

 احملكمني ال يقدمون كثريا على معدالت الفائدة دون سواها يف عملياهتم ؛ -

 لصوف؛موال يف ةال  الوقاب  على اإمكاني  وجود ةواجز على ةوك  انتقال رؤوس األ -

                                                           
. 22بوبوي حممد أمني : موجع سابق ص:  - 
1
  

. 122ع سابق ، ص: نعمان سعيدي : موج -  2
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 عوامل أخوى مؤثوة كالسيول  مثال؛أسعار الفائدة تشكل عامال واةدا مهما ولكن هناك  -

 ويف األخري املضارب  ميكن أن حتدث آثارا تذبذبي  . -

 المطلب الخامس : أسواق الصرف األجنبي 
خيتلف سوق الصوف األجنيب عن األسواق األخوى يف كونه ليس له مكانا حمددا وهو يشكل أةد  

 . خمتلف العمالت القابل  للتداولنات سوق املال ةيث يتم إجواء صفقات التبادل بنيمكو 

 أوال: أسواق الصرف األجنبي :
 : مفهوم سوق الصرف األجنبي -1

يعوف سوق الصوف بأنه التقاء البائعني واملشرتين للعمالت املختلف  بغض النظو عن الزمان واملكان ةسب 
، أو ملا حيقق اةتياجات عمليات تبادل السلع فادة من فووقات األسعارمعين  لإلمعلومات وآليات وأنظم  

 .1واخلدمات واألصول املالي  واملوارد األخوى 

ومبا أن العمل  احمللي  قد تكون غري مقبول  أو غري قابل  للتحويل إال داخل الدول  وجب على املصدرين أو 
لعمل  اليت يوغبون فيها ، والوسيط الذي ميكنهم من بيع وشواء املوردين واملستثموين األجانب حتويل عمالهتم إى ا

العمالت احمللي  املختلف  هو سوق الصوف إذن فهو يعترب اإلرطار التنظيمي الذي يقوم فيه األفواد ، الشوكات 
 . 2والبنوك بتبادل خمتلف العمالت من خالل عمليات العوض والطلب من أجل تلبي  ةاجياهتم 

 فهوم يتضح لنا أن سوق الصوف األجنيب يتميز اخلصائص التالي  :من خالل هذا امل

مكان موكزي سوق الصوف األجنيب ليست بورص  منظم  مثل بورص  األوراق املالي  أو البضائع فليس هلا  -
، فمن األفضل أن نفكو فيها على أهنا ميكانيزم كما وأهنا ليست قاصوة على أي بلد،  جيتمع فيه املتعاملون

 .يبطته اجلمع بني مشرتي وبائعي الصوف األجنيتم بواس

هي اليت  ، فالبنوكاول بنشاط عملي  استبدال العمالتيتكون سوق الصوف أساسا من عدد من البنوك تز  -
، وحيتفظ كل بنك بوصيد من العمالت األجنبي  لدى بنوك مواسل  يف تصنع سوق الصوف األجنيب

 له مع عمالئه املعتادين . اخلارج يضيف إليه أو يطوح منه يف معوض تعام

                                                           
1 - معووف هوشيار : تحليل االقتصادي الدولي ، دار جويو للنشو والتوزيع  ، عمان األردن ، 2229 ، ص : 281 .

  
2
 - Cardinineau . G et Portier . G "  Comment Comprendre  et mieux utiliser les change DUNOD – paris -

1987. P: 05 
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ساع  وبالتايل كلما ازدادت شبكات االتصاالت الدولي  تطورا واتساعا  21يوميا على مدار تعمل  -
عددت دون أن تقيد بزمان أو واخنفضت تكاليف هذه الشبكات ازدادت نشارطات أسواق الصوف وت

 مكان 

ل يف هذه األسواق على مستوى العامل احلجم الكبري للتعامل ةيث يبلغ املتوسط اليومي حلجم التعام -
تويليون دوالر وتشكل أسواق نيويورك ولندن ورطوكيو أهم تلك األسواق وجتدر اإلشارة إى أن  5,1

، وأن معظم من إمجايل تعامالت الصوف األجنيباملدفوعات املتعلق  بالتجارة الدولي  تشكل نسب  بسيط  
 . 1خوىتلك التعامالت تكون بسبب تبادل األصول األ

 أنواع سوق الصرف األجنبي : ثانيا: 
هو السوق الذي يتم فيه تبادل العمالت بسعو يتحدد عند التعاقد والتسليم يتم فورا : سوق الصرف العاجل –

 :بي  يف السوق احلاضوة لعدة أسبابعلى مدى يومني على األكثو وعادة ما يتم شواء العمالت األجن

ف اخلاص  : السندات أو العقارات أو لتمويل املصار أةد األصول األجنبي  مثل أو شواءمتويل عمليا االسترياد 
 .باإلجازات ورةالت العمل

 :يات اليت يقوم هبا املشاركون وهيوحيصل التوازن يف سوق الصوف العاجل من خالل بعض العمل

وإعادة بيعها يف األسواق : يتم من خالل هذه العملي  شواء العمالت يف األسواق املنخفض  السعو المراجحة –أ 
، واملواجح  ال تلغي إمكاني  تغري السعو وإمنا تساعد يف لحصول على ربح خالل دقائق معدودةموتفع  السعو ل

الصوف تكون توةيد السعو جبميع أسواق الصوف الدولي  وأهم ما مييزها أهنا ال حتتوي على خمارطو ألن أسعار 
 .معلن  لدى املتعاملني

: قليل ما يلجأ املصدرون إى التعامل املباشو فيما بينهم بل يتعاملون مع البنوك املقيم  مقاصةعمليات ال -ب 
يف بلداهنم ةيث تقوم هذه األخرية بعمليات البيع والشواء فيما بينها أو مع مساسوة الصوف ، ويف هذه احلال  يقوم 

 سب العمل  اليت يوغب املصدر احلصول عليها . البنك بعملي  مقاص  بني املبالغ الدائن  واملبالغ املدين  كل ة

: تتم عمليات البيع والشواء للعمالت األجنبي  يف سوق الصوف اآلجل إذا مت 2 سوق الصرف اآلجل – 7
االتفاق على تسديد األموال بعد أكثو من يومي عمل يف تاريخ الةق ولذلك فإن أسعار الصوف اآلجل  هي 

                                                           
1 - موردخاي كويانني : االقتصاد الدولي مدخل للسياسات ، تعويب حممد ابواهيم منصور وعلي مسعود عطي  ، دار املويخ للنشو ، الوياض ، 2221 ص : 229 . 

  

. 991: عبد اجمليد قدي : موجع سابق ص- 
2
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 املستقبل، ةيث يتم حتديد سعو التبادل وتاريخ التسليم وقيم  العمالت اتفاق على مبادل  عمل  بأخوى يف
، يوم 92،يوم 12يوم،  122املتبادل  حلظ  إبوام العقد ، وغالبا ما يتضمن السوق جمموع  من املهل املعياري  )

 .وقعوض والطلب على السيول  يف السيوم أو سن  ( وميكن استخدام بعض املهل األخوى على ضوء ال 912

دي التذبذبات اليت حتدث على مستوى أسعار اوسوق الصوف اآلجل يلجأ إليها ثالث  أصناف رئيسي  لتف
الصوف العاجل وهم : املتعاملون يف التجارة اخلارجي  من سلع وخدمات وذلك من أجل التغطي  مدراء احملافظ 

ى معدل خال من خمارطو الصوف األجنيب ، املالي  الذين ميارسون عمليات املواجح  املغطاة على سعو الفائدة عل
ومدراء احملافظ املالي  ، الذين يقبلون حتمل خمارطو املضارب  عن رطويق اختاذ مواقف مكشوف  بالعمالت األجنبي  
وحيدد السعو اآلجل لعمليتني بدالل  عالقته بالسعو العجل لتلك العمليتني من خالل إضاف  عالوة إى سعو 

 خصم من هذا األخري :الصوف العاجل أو رطوح 

 عالوة +السعر العاجل   =السعر اآلجل                                       

 خصم –السعر العاجل  =السعر اآلجل                                        

 أما عن العمليات اليت تتم على مستوى السوق اآلجل فتتمثل يف األنواع الثالث  التالي  :

: نقصد هبا جتنب اخلسارة يف سعو الصوف أي اخلسارة النامج  عن تذبذب أسعار الصوف وتسمى  غطيةالت –أ 
كذلك بتغطي  الوضع املفتوح للمتعاملني يف أسواق الصوف األجنيب وهذا دون أن يتم تسليم صوف أجنيب أو دفع 

جنيب عن رطويق بنك جتاري يف سوق الثمن بالعمل  احمللي  يف احلال وإمنا هو جمود اتفاق على بيع وشواء صوف أ
 .ذلك حيصل البنك عل  فائدة معين  الصوف يسلم مستقبال بناءا على مثن يتفق عليه يف احلال ومقابل

إذا كانت التغطي  هتدف إى جتنب املخارطوة خوفا من حتمل اخلسارة فإن عملي  املضارب  هتدف  :المضاربة –ب 
تذبذبات على مستوى سعو الصوف العاجل ألةد العمالت ،  إى حماول  االستفادة من إمكاني  ةدوث

فاملضارب يتقبل املخارطوة ويسعى إليها برتك وضعيته بالعمل  األجنبي  مفتوة  رطاملا أنه يتوقع ةدوث تباين بني 
أسعار الصوف اآلجل  املتفق عليها يف احلاضو واألسعار العاجل  عند تواريخ االستحقاق ، الشيء الذي ميكنه من 
حتقيق ربح يف ةال  ما حتقق االرتفاع املوجو وما مييز املضارب  يف سوق الصوف العاجل عنها يف اآلجل هو أن 
الصرييف يف السوق الثاين ال يتحمل التكلف  النامج  عن اقرتاض العمل  اليت يتوقع اخنفاض قيمتها من أجل شواء 

قبل ، والفوق بني املضارب  يف اآلجل عن املواجح  هو أن العمل  املتوقع ارتفاعها ألن البيع سيتم فعليا يف املست
 األوى هدفها االستفادة من التباين يف سعو العمل  يف أسواق متعددة عند نقط  زمني  واةدة .
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: إن اختالف معدالت الفائدة بني الدول يؤدي إى حتويل األرصدة السائل   المراجحة في أسعار الفائدة-جـ
 لعمل  احمللي  إى عمل  أجنبي  مع القيام بعملي  التغطي  اآلجل  ضد خمارطو الصوف .ويستدعي ذلك حتويل ا

عندما رطور  9112: ميكن إرجاع منشأ عقود املبادالت واملقايضات إى عام  1 سوق مقايضة العمالت –د 
   . جتار العمل  مبادالت العمل  كوسيل  لتجنب الوقاب  الربيطاني  على حتوكات العمالت األجنبي

، األول منهما ) شواء/ قدين يف عملي  واةدة يف زمن واةدوعقد املبادل  أو مقايض  العمالت هو عقد يتضمن ع
بيع ( عمل  من السوق الفوري ، والثاين ) بيع / شواء ( العمل  اليت سبق ) شواؤها / بيعها ( يف السوق اآلجل 

 . 2وع املقايض يتحدد السعو وفق للفووق يف الفائدة بني العملتني موض

  . ه بالسعو احملدد عند إجواء العقدويف تاريخ االستحقاق اآلجل يتسلم كل رطوف عملت

 ثانيا : أسواق العقود المستقبلية 

تشكل االبتكارات املالي  إةدى الدوافع الوئيسي  اليت تومي إى التغيري والتطويو من أجل تلبي  متطلبات 
وتعد املشتقات  اليت تعوفها الساة  املالي   ظل التطورات والتغيريات املتالةق  واةتياجات املدخوين واملستثموين يف

كأدوات مالي  من أهم مسات التطورات احلديث  يف أسواق املال الدولي  وتتمثل هذه املشتقات املالي  يف كل من 
 .قود اخلياركذلك النقد األجنيب وعالعقود املستقبلي  والعقود اآلجل  للسلع واألوراق املالي  و 

 : 3تعريف المشتقات المالية  -0

تعوف على أهنا عقود مالي  مشتق  من األسعار احلالي  لألصول املالي  أو العيني  حمل التعاقد ) األسهم 
والسندات والنقد األجنيب والذهب ...( وهي تستخدم هبدف التحوط ضد خمارطو التغري املتوقع يف أسعار تلك 

 األصول .

ملبادل  كمي  حمددة من عمل  ما عند سعو صوف شوك  وبنك جتاري مثال  ل  هي اتفاقي  بنيومشتقات العم
، فعندما تتوقع شوكات متعددة اجلنسي  ةاج  قدما على تاريخ حمدد يف املستقبلحمدد يدعى املعدل احملدد م

لتثبيت معدل الصوف مستقبلي  أو استالم مستقبلي لعمل  أجنبي  فإهنا تستطيع أن تضع عقودا حمددة مقدما 
 .4األجنيب الذي عنده يستطيعون شواء أو بيع عمل  أجنبي  معين 

                                                           
. 111 نعمان سعيدي : موجع سابق ص: - 
1
  

2
، ص ، عمان األردن  2221، دار النفائس ، للنشو والتوزيع ، الطبع  األوى ،  طرقه الدولية وأحكامه الشرعيةالتداول االلكتروني في العمالت بشو حممد موفق لطفي :  - 

88  ،81  

. 161:  بلعزوز علي : موجع سابق ص - 
3
  

 - حممد صاحل القويشي : المالية الدولية ،  الطبع  األوى ، عمان األردن ،  مؤسس  الوراق ، 2002 ، ص: 11 ، 11 (  
4
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 :أنواع المشتقات المالية -7

ادي  احلديث  يعترب هذا النوع من العقود أةد أهم األدوات االقتص العقود المستقبلية على العملة األجنبية : -أ
سابق  هلا وذلك على غوار العمليات اخلياري  وعمليات ، وهي مشتق  من صفقات بيع وشواء عمل  أجنبي  نسبيا

مبادل  العمل  . هذه السوق اليت أنشأت هبدف التقليل من التعوض إى خمارطو تذبذبات سعو الصوف جتسدت يف 
بورص   IMM) مث يف سوق فيالدلفيا ) ( PBOT) وسوق لندن  يف فوع 9112ماي  99بداي  األمو يف 

سمى بسوق النقد الدويل وسوق باريس وسوق سنغافورة ويعوف اخلبري املايل بوايان كويل شيكاغو التجاري  أو ما ي
عقد العمل  املستقبلي الذي يتم يف السوق املنظم  بأنه صفق  بيع وشواء مبلغ معني من عملي  ما مقابل عمل  

 .أخوى سعو صوف حمدد على أن يتم تسليمها مستقبال على أساس تاريخ تسليم معني

: إن أهم دوافع العمل باألسواق املستقبلي  بالنسب  للمتعاملني توجع ئص أسواق العمالت المستقبلية خصا-ب
 إى :

 التجارة باملستقبليات واخليارات؛يسهل السوق املستقبلي عمليات  -

 ن يتعاملوا يف هذه السوق؛هو سوق مفتوح يسمح فيه للمتعاملني ومن بينهم األفواد أ -

ال وجود ملخارطو االئتمان يف هذه  -4تموكز وهو ما يسهل إبوام العقود؛لى درج  عالي  من الهذه السوق هو ع -
 السوق .

هي تلك العقود اليت تعطي ملشرتيها احلق يف شواء أو بيع قدر معني من أصل مايل أو عيين العقود اآلجلة :  -ج
اآلجل  عقود شخصي  يتفاوض الطوفان على بسعو حمدد مسبقا على أن يتم التسليم يف تاريخ الةق وتعترب العقود 

شووط مبا يتفق وظووف كل منهما ، ومن مث فهي ال تتداول يف البورص  وتستخدم املصارف واملستثموين هذه 
العقود لتفادي تعوضها ملخارطو تقلبات أسعار الصوف يف جمال االستثمارات الدولي  ، وتدفقات اإليوادات 

 والنفقات املستقبلي  .

يف ظل تذبذبات أسعار الصوف اليت رطبعت التعامالت الدولي  خاص  مع إعالن خيارات العملة  : سوق  -د
بعدم قابلي  حتويل الدوالر إى الذهب كان لزاما إجياد آلي  أو أداة جديدة  1121. 21. 92نيكسون الشهري يف 

حدة األمويكي  يف أواخو سن  لتغطي  هذه املخارطو ، فاستحدث على مستوى بورص  فيال دلفيا بالواليات املت
أسلوب التعامل خبيارات العمل  من خالل التعامل بيعا وشواء لعمالت بعينها قصد التغطي  مع إمكاني   9112

 االستفادة من التطورات االجيابي  ألسعار الصوف .
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، وبسعو متفق عليه اخليارات على العمل  عبارة عن عقود تعطي للشاري احلق ببيع أو شواء كمي  من عمل  أجنبي  
مسبقا أو يف وقت الةق ضمن فرتة منصوص عليها ، وبدون أي ارتباط بالقيم  السوقي  هلذه العمل  . وال يكون 

 .1البائع ملزما بتسليم هذه العمل  إال يف ةال رغب الشاري أن ينفذ اخليار

 ي وخيار أورويب :ووفقا لتواريخ االستحقاق ميكن التمييز بني نوعني من اخليار : خيار أمويك

: ميثل اتفاقا يعطي لطوف ما احلق يف بيع أو شواء عدد من األسهم أو السندات ورمبا الخيار األمريكي -
العمالت بسعو متفق عليه مقدما على أن يتم التنفيذ يف أي وقت خالل الفرتة اليت متتد منذ تاريخ إبوام االتفاق 

 ةىت تاريخ انتهائه .

احملدد النتهائه ةسب نص  ال خيتلف عنه إال يف أن التنفيذ ال يتم سوى يف التاريخ :الخيار األوروبي - 
 .االتفاق

 خيار الشواء وخيار البيع : :العمل  تنقسم إى نوعني رئيسيني أما من ةيث املمارس  والتنفيذ فإن عقود خيار

شواء الكمي  احملددة بالسعو املتفق شواء ةق ممارس  أو تنفيذ خيار الشواء : يف هذه احلال  ميلك املشرتي ةق  -
 عليه عند تاريخ االستحقاق أو خالل الفرتة املعني  باالتفاق  )ةسب رطبيع  اخليار أمويكي أو أورويب ( .

بيع ةق ممارس  أو تنفيذ خيار الشواء :هنا يلتزم البائع ببيع الكمي  احملددة بالسعو املتفق عليه يف تاريخ  -
 عني  ذلك عند رطلبها من رطوف املشرتي مقابل عالوة يدفعها يف مجيع احلاالت .االستحقاق أو الفرتة امل

خيار شواء ةق ممارس  أو تنفيذ خيار البيع : يف هذه احلال  ميلك املشرتي ةق بيع الكمي  املتفق عليها بالسعو -ج
 احملدد يف العقد وفق الزمن الذي حتدده رطبيع  ةق اخليار .

ذ خيار البيع : هو وعد من رطوف البائع بشواء الكمي  املتفق عليها على أساس السعو بيع ةق ممارس  أو تنفي -د
املدرج يف االتفاق إذا رغب املشرتي بالبيع خالل الزمن املثبت يف العقد ، ويقابل التزام البائع بالشواء ةصوله على 

 عالوة . 

أي التزام وهو املشرتي يف هذه احلال  ،  ورطبيع  اخليار حتدد صاةب احلق يف تنفيذ أو عدم تنفيذ الصفق  دون
وحتدد أيضا التزام البائع اجتاه املشرتي يف ةال  تلقي األول إشعار من الثاين بتسليم العمل  حمل اتفاق يف التاريخ 

 املتفق عليه .
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 هناك نوعني من أسواق اخليار مها :  :أنواع سوق خيارات العملة  -3

املنظم  اليت تداولت فيها عقود اخليار هي بورص  فيالدليفيا لألوراق املالي  مث  أول األسواق :األسواق المنظمة -
( واحلدود الدنيا تواريخ التنفيذبالغ األصل ومنطي  االستحقاقات )تبعتها بورص  شيكاغو التجاري  وتتميز بنمطي  م

 .للعالوات موةدة

اضي أو سوق ، وتسمى بسوق خيارات الرت أهتاتعترب األوى من ناةي  تاريخ نش: األسواق غير المنظمة -
تدخلون فيها هم ، متوكزت يف نيويورك ولندن وفونسا وبعض املدن األوروبي  واآلسيوي  املخيارات خارج التسعرية

، وهي بطبيعتها تتفادى الشكل النمطي لعقد اخليار من خالل االستجاب  الةتياجات املتعاملني البنوك وزبائنها
وات سواء تعلق األمو مببلغ العقد أو تاريخ االستحقاق أو سعو التنفيذ الذي عادة ما يكون هبذا النوع من األد

 .رة عن نسب  مئوي  من سعو التنفيذمعادال للسعو العاجل للعمل  حلظ  التعاقد والعالوة عبا

 : 1العوامل المحددة لقيمة الخيار  -ب

 التقلبات يف سعو العمل ؛ سعو الصوف؛ سعو التنفيذ؛ -

 الفووقات يف أسعار الفائدة . ؛املتبقي  ةىت تاريخ تنفيذ العقد الفرتة الزمني  اجلاري   -

 نوع اخليار : أمويكي أو أورويب . -يار الشواء والشواء خليار البيع الشواء خل -

عملي  بيع فوري للعمل  موتبط موتبط مع شواء آجل للعمل  ذاهتا ضمن : هي  SWAPS )) المبادالت -4
واةدة ، مثال نفوض أن بنكا تونسيا تسلم مبلغ مليون دوالر وذلك حلاجته إليه خالل ثالث  أشهو ولكنه  عملي 

يف نفس الوقت إى استثمار نفس املبلغ بأصول كاألسهم األجنبي  إى استثمار نفس املبلغ بأصول أخوى  
باألسهم األجنبي  من خالل بنك كاألسهم األجنبي  ، ففي هذه احلال ميكن للبنك أن يقايض املبلغ املذكور 

أجنيب معني ضمن عملي  واةدة بدال من بيع العمل  لغوض شواء األسهم يف السوق اآلجل واستالمه يف ثالث  
أشهو ضمن عمليتني منفصلتني ، وهكذا ميثل سعو املقايض  الذي حيدد عادة على أساس سنوي الفوق بني السعو 

 .ض  الفوري واآلجل من خالل عملي  املقاي
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، أو باألةوى لطوفني متقابلني ، بتبادل لوأس املال وملعدل هو أداة تسمح ملتعاملني 1وبالتايل فإن سواب العمالت
الفائدة بعملتني خمتلفتني ، واألهداف األهداف األساسي  للسواب هي حتويل دين من عمل  إى أخوى وختفيض  

 كلف  االستدان  وإدارة خطو الصوف .
 الصرف األجنبي : مخاطر  اثالث
تعوف خمارطو الصوف األجنيب بأهنا التغري االمجايل املتزايد يف قيم  النقد احمللي الناتج : تعريف خطر الصرف : -0

 .2عن تغريات أسعار الصوف ، وهو ميس القووض ، التحويالت والديون بالعمل  الصعب  

 3لى الصفقات أو على وضعي  املؤسس الصوف ع وتعوف خمارطو الصوف أيضا على أهنا األثو املايل لتقلبات أسعار

وتنشأ خمارطو الصوف األجنيب بصف  عام  عندما تؤثو التقلبات يف القيم النسبي  للعمالت يف الوضع التنافسي أو  
 . 4السالم  املالي  للمنظم  

ةضي موضوع خمارطو الصوف األجنيب بأمهي  بالغ  يف  أهم مخاطر عمليات  الصرف األجنبي : -7
القتصاديات الدولي  اهلائل  خاص  مع ظهور األزمات املالي  الدولي  يف السبعينات والتسعينات و تعددت هذه ا

املخارطو بتعدد عمليات الصوف األجنيب وتنوعها وميكننا التفويق بني من خمارطو الصوف األجنيب من خالل النقاط 
 التالي  :

ك الناشئ  بسبب تغريات قيم  العمل  واليت حتدث بصف  إن أكثو املخارطو وضوةا هي تل:المخاطر المالية -
مفاجئ  وحبدة يف بعض األةيان ، وهذه التقلبات تتكور باستموار يف ظل نظام تعومي أسعار الصوف وقد جاء يف 

وأن التقلبات خالل  %1و %9.2أةد اإلةصائيات أن تقلبات قيم  العمل  خالل يوم واةد تواوةت بني 
، وقد ةدث أ فقدت البيزيتا األسباني   9119عام  %22إى  9111عام  %1.9بني ثالث  شهور تواوةت 

 .  5من قيمتها خالل ساعات قليل  %92نسب   9119عام 

:مع بداي  السبعينيات أخذت التقلبات يف أسعار الفائدة يف الدول 6مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة  -
س األموال الدولي  ، تتخذ مدى أوسع ، كما أهنا أصبحت أكثو سوع  يف الصناعي  املتقدم  واملؤثوة يف حتوكات رؤو 
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 %2ةدوثها مقارن  مع تذبذباهتا السابق  يف اخلمسينات والستينات ، ةيث كانت تقلباهتا تتم يف ةدود 
 %.1و

 :أسعار الفائدة يف هذه الدول إى وتوجع هذه التقلبات يف

 .التغري يف معدالت التضخم -

 .دالت النمو االقتصاديلتغري يف معا-

 .ةال  ميزان املدفوعات ومكوناته-

 .النقدي  واملالي  بني هذه الدول التضارب يف توليف  السياسات

وقد أدى التحويو املايل إى زيادة ةوك  رؤوس األموال الدولي  ةيث تتجه هذه األخرية حنو الدول اليت تعطي 
، إذن فالتقلبات يف أسعار ت هذه الدول والعكس صحيحعلى عمالأسعار فائدة أعلى بالتايل يزيد الطلب 

 .ستشكل خطوا عمليات الصوف األجنيبالفائدة 

وتسمى كذلك خبطو الطوف املقابل و ينص عادة يف عقود االئتمان الذي مينح بالعمل   :المخاطر االئتمانية -
، عو واملوعد املتفق عليه يف العقدساألجنبي  على التزام كل رطوف بتسليم العمل  موضوع العقد للطوف اآلخو بال

 .عدم وفاء أي من الطوفني بالتزامهوهناك خمارطو تنشأ من اةتمال 

 :قسم خطو الطوف املقابل إى خطوينوين

هو عبارة عن خطو إفالس الطوف املقابل يوم استحقاق العملي  وهو أخطو من خطو القوض  :خطو التسليم -
 عملي     ألنه يؤدي إى خسارة كلي  ملبلغ ال

 .  ل قبل ةلول موعد استحقاق العملي ويتمثل يف إمكاني  إفالس الطوف املقاب :خطو القوض - 

فتعثو مثل هذه القووض وعدم  ،القووض مقدم  بالعمالت األجنبي  ومما يزيد هذه املخارطو ثقال هو إذا كانت
، األمو الذي يؤثو بالسلب ال األجنبي عن تقدمي قووض بالعمل   القدرة على سدادها يدفع البنوك إى اإلةجام

، كما أنه ينعش السوق السوداء من ما يف جانب عوض العمالت األجنبي ، وهو ما يدفع بأسعار صوفها أعلىسي
 جه  أخوى فرتتفع أسعار هذه العمالت .
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 :مخاطر الصرف المرتبطة بالعمليات التجارية -

ي  فهي معوض  خلطو ة بعمل  ختتلف عن عملتها الورطنكل مؤسس  تباشو عمليات تصديو أو استرياد موتو 
، ةيث أن تسديد هذه العمليات ميكن أن يتم بسعو صوف خمتلف عن سعو الصوف حلظ  عقد الصوف التجاري

الصفق  إذن خطو الصوف بذلك هو نتيج  الفارق الزمين الذي ميكن أن يوجد بني تسديد هذه العمليات 
 .1واالتفاق عليها 

 :لتي تقع في مجريات النشاط اليوميالمخاطر ا -

تقع بعض األخطاء خالل سري عمل البنك كأن تدرج العمل  غري املطلوب  أو يدرج سعو الصوف من احملتمل أن 
 اخلطأ ، أو قد توجه األرصدة بالعمل  األجنبي  بطويق اخلطأ إى ةساب آخو غري احلساب املقصود ...

 :  2مراكز المفتوحةالمخاطر الناجمة عن إعادة تقييم ال -

قد حتقق خسائو للبنك عند إعادة تقييم مواكز العمالت األجنبي  املفتوة  لديه واليت جتوى عادة موة كل 
شهو، وختتلف أساليب إعادة التقييم ، إال أن األسلوب األكثو إتباعا هو أن يتم تقييم كاف  املواكز املفتوة  

 يف السوق يف هناي  عمل اليوم الذي يتم فيه إعادة التقييم . للعمالت األجنبي  على أساس أعلى سعو معلن

يعوف عامل املصارف وسوق الصوف األجنيب تطورا هائال يف استخدام احلاسبات اآللي  مخاطر المضاربة : -
وأجهزة االتصاالت ، ةيث أضحت عمليات املضارب  أكثو انتشارا وأسوع مما كانت عليه زمن مث أصبحت أكثو 

عمليات العقود اآلجل  و الذي نلمسه بوضوح يف أسواق الصوف األجنيب الفوري  ما أعطى أمهي  أكثو لضورا األم
 ) السواب ( وكذا عقود املستقبليات إضاف  إى عقود اخليار ...واملبادالت 

وةاولنا يف هذه النقاط أن جنمل أهم خمارطو عمليات الصوف األجنيب اليت قد يتعوض هلا املتعاملون يف 
واق الصوف األجنيب واملؤسسات املالي  ، وعلى البنوك واملؤسسات العامل  يف هذا اجملال أن تضع هذه املخارطو أس

 وي خربة يف أسواق الصوف األجنيب يف احلسبان من خالل استخدام خمتلف أدوات التغطي  ومتعاملني ذ
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 المبحث الثاني: سعر الصرف كأحد مؤشرات التنافسية الدولية

د أمام التجارة إزال  القيو لألسواق الدولي  و    االقتصادي  هي االنفتاح املضطودإفوازات العوملم إن من أه
صادرات كل دول  على تتوقف زيادة اق، و ى اشتداد ةدة املنافس  بني الدول يف هذه األسو اخلارجي ، إضاف  إ

هو القدرة التنافسي  وهو يربز مصطلح جديد و ل املنافس  احمللي  والدولي  يف ظ ، و يف جمال املنافس  الدوليقدرهتا 
بوغم من وجود عمال منذ بداي  الثمانينات. األإدارة و تمام الباةثني يف جمال االقتصاد موضوع الذي شغل اه

ليها من خالل النظويات الكالسيكي  فهوم امليزة النسبي  اليت أشونا إدبيات التجارة الدولي  بشأن معام يف أاتفاق 
يوجع هذا ، و ى ةد كبري خبصوص مفهوم امليزة التنافسي الدولي  يف الفصل األول، إال أن األمو خيتلف إ لتجارةيف ا

ى قدرهتا التنافسي  ةيث يهتم االقتصاديون عادة بالقدرة التنافسي  االختالف يف الوؤى إى الوةدة اليت يتم النظو إ
 القطاع.  و رجال اإلدارة بتنافسي  املؤسسللدول  ككل يف ةني يهتم 

تعترب املؤشوات األساسي  للتنافسي  تتنافس على ثالث  عناصو أساسي  و ى أن الدول  تشري أدبيات املنافس  العاملي  إو 
الدولي  و هي: السعو، الفاعلي  والكفاءة اإلنتاجي ، لذلك سنحاول من خالل هذا املبحث إبواز دور سعو 

 ألسواق العاملي .الصوف كأةد مؤشوات التنافسي  الدولي  يف ا

 التنافسية الدوليةول: مفاهيم عامة حول التنافسية و المطلب األ
تعويفا دقيقا مع دراس  مكوناته، ةاولوا إعطاءه ليه العديد من املفكوين و رغم أن مصطلح التنافسي  تطوق إ

تطاع فقد اسمع كل الغموض الذي يكتسي هذا املصطلح، بشكل جلي، و  غري واضحال أن مفهومه بقي مبهما و إ
ى إعطاء بعض قتصادي  و إدارة األعمال الوصول إاالجمال األعمال التجاري  و بعض املفكوين املختصني يف 

يء من التفصيل لكن نشري قبل ذلك إى تعوض هلا يف هذا املطلب بشنالتعاريف املتعلق  مبفهوم التنافسي  و اليت س
 ، القطاع و االقتصاد.ى املؤسس  )املنتج(إن مصطلح التنافسي  ينصوف إ

 هوم التنافسية على مستوى المؤسسةمفأوال:

ستموة للمؤسسات على بيع السلع كن وضع تعويف عام للقدرة التنافسي  بأهنا القدرة التنافسي  املمي
اخلدمات بوحبي  يف األسواق املفتوة ، أما التعويف الذي يقدمه جملس السياس  التنافسي  للواليات املتحدة فهو و 
لقدرة على إنتاج السلع و اخلدمات اليت جتابه اختيارات األسواق الدولي  وتضمن منوا متواصال و متصاعدا يف ا

 .    1مستوى معيش  املوارطنني على املدى الطويل
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  دائم ( وبطويق  رطوعي  يف كما تعوف التنافسي  على أهنا: قدرة املؤسس  على احلفاظ باستموار )بصف
كما تعتمد .1ربح على األقل يساوي املعدل املطلوب لتمويل أهدافها تحقيق معدل بتنافسي ومتغري، سوق 

على مواجه  القوة  " على أهنا القدرة2التعاريف على املوكز التنافسي للمؤسس  و على هذا األساس تعوف التنافسي 
على التنافسي  الوصول إى  سواق واليت تقلل من نصيب الشوك  يف السوق احمللي و العاملي، ويرتتباملضادة يف األ

( ويوتكز مفهوم التنافسي  عند الشوكات على قدرهتا يف competitive edgeتنافسي وما يطلق عليه )موكز 
تستطيع من خالهلا النفاذ إى  تلبي  رغبات املستهلكني املختلف ، وذلك بتوفري سلع وخدمات ذات نوعي  جيدة

لسلع واخلدمات بالنوعي  اجليدة نتاج التنافسي  ينص على أهنا القدرة على إ، فالتعويف الربيطاين لسواق الدولي األ
 ت االخوى.ستهلكني بكفاءة أكثو من املنشآالسعو املناسب و يف الوقت املناسب وهذا يعين تلبي  ةاجات املو 

 28 وقد أجويت دراس  ميداني  أخوى، مت التطوق من خالهلا إى حتليل التنافسي  بإجواء الدراس  على
متوسط ، وبعد الدراس  والتحليل و استغالل البيانات اخلاص  بالدراس  مت   %23كبرية و   %22مؤسس  منها 

 :3التوصل إى التعاريف التالي  للتنافسي 

من مسؤويل املؤسسات يعوفون  %22التعاريف املوتبط  بعوامل التنافسي : ةيث أثبتت نتائج الدراس  بأن  - أ
عامل ةيث  1222( توظيف Lyaonامل، فمثال شوك  انتاجي  يف منطق  ليون )التنافسي  مقارن  بالعو 

عوفت التنافسي  على أهنا عوض اةسن منتوج أو خدم  بأقل تكلف ، أما مؤسس  أخوى لصناع  النسيج 
فتشري إى مفهوم التنافسي  بأنه: إنتاج اةسن نوعي  بأةسن سعو بناءا على ذلك يتم توتيب عوامل التنافسي  

 اجلدول التايل: ةسب
 ( عوامل التنافسية حسب الترتيب 10-13الجدول رقم: ) 

 النتائج العوامل
 %67.5 السعو
 %58.25 اجلودة
 %33.25 التكلف 

مؤشرات المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية )حالة المؤسسات فوةات غول،  المصدر:
 .11، ص:2221-2225ادي ، جامع  اجلزائو، ، أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصالجزائرية(

                                                           
1
 ROGER PERCEROV: " ENTREPRISE, GESTION IT CONPETITIVITE" ECONOMICA , 1984, P: 7. 

 .123، ص:1112، االشعاع للطباع  والنشو، مصو، ادارة العمليات واالنتاج و التكنولوجيافويد راغب النجار،  2
، أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائو، )حالة المؤسسات الجزائرية(مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصاديةفوةات غول،  3

 .12،ص: 2225-2221
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التعاريف املوتبط  بالسوق: ال ميكن احلديث عن التنافسي  دون ذكو السوق و العكس صحيح، ةيث تعترب  - ب
ليها املنافس  كموجع ملعوف  مكان  املؤسس  يف السوق و لكن ال يكفي تواجد املؤسس  يف السوق و إمنا يتحتم ع

جل ضمان ربح املعوك  التنافسي ، لذلك فإن املسريين يوكزون يف معوفتهم ملدى أ احلصول على أوراق راحب  من
تنافسي  املؤسس  على ةصتها يف السوق و مدى ارتفاعها أو اخنفاضها و بالتايل حتديد مكان  املؤسس  يف السوق 

 و القطاع الذي تنشط فيه.

اك بسيكولوجي  املؤسس ، هل تويد أن تكون التنافسي  كموقف: يعتمد هذا التعويف على حماول  فهم وإدر  -ج
تنافسي ، أو هل جيب أن تكون تنافسي ، ألن العديد من املؤسسات ينظوون للتنافسي  نظوة تشاؤمي  ويعتربوهنا  
كعائق يف رطويقهم، ويف هذه احلال  فإن سلوك املؤسس  يكون ظوفيا وتسعى من خالله إى حتسني نتائجها على 

بعض املؤسسات فريةبون بالتنافسي  ويعتربوهنا دافعا ةقيقيا ومنشطا وحمفزا يزيد من عزم ةساب املنافسني، أما 
 املؤسس  على استحواذها على أكرب ةص  يف السوق.

  مفهوم التنافسية على مستوى قطاع النشاطثانيا:

وض نفسها ما قدرة املؤسسات املنتمي  لنفس القطاع الصناعي يف دول  ما على ف قطاعليقصد بالتنافسي  
هذا ما يؤدي إى و  ،اد على الدعم واحلماي  احلكومي رباح املستموة يف األسواق الدولي  دون االعتممن خالل األ

ال لك الدول  يف هذه الصناع ، وجيب حتديد القطاع بدق  فمثال قطاع صناع  املواصالت اب ميزة تنافسي  لتإكس
 . 1ووف اإلنتاج ختتلفمع قطاع االلكرتونيات ألن جماالت وظ خلطه ميكن

ع على خلق املزيد و ، عوفت التنافسي  بأهنا القدرة النسبي  للدول  أو املشو 1115ويف تقويو التنافسي  العاملي عام 
 . 2من الثووة عن منافسيها يف األسواق العاملي 

على خلق مستويات فها منظم  التعاون االقتصادي والتنمي  بقدرة املشاريع والصناعات والدول واألقاليم وتعو 
 توظيف لعوامل اإلنتاج بشكل دائم يف األجل الطويل.

 

 

                                                           
، مداخل  مقدم  للمتلقي الدويل الوابع ةول: املنافس  واالسرتاتيجي  التنافسي  للمؤسسات الصناعي  -حالة الجزائر -سعر الصرف ومؤشرات قياس التنافسيةزواوي احلبيب،  - 1
 .2212نوفمرب  21و28رج قطاع احملووقات يف الدول العوبي ، جامع  ةسيب  بن بوعلي، الشلف، اجلزائو، خا

2
  -world economic forum، the world comnetitiveness report, (15.el) switzer lnad IMD international.lansanne, 

1995 p36. 
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  الدول )التنافسية الدولية(مفهوم التنافسية على مستوى ثالثا:

تناول االقتصاديون واملنظمات واهليئات الدولي  مفهوم التنافسي  على مستوى الدول أكثو من تعويفها، على 
جند أن هناك من التعاريف ختتلف ةسب الزاوي  اليت تنظو منها  مستوى املؤسسات وقطاع النشاط، لذلك

 للمنافس  وأهم هذه التعاريف جند:

( للتنافسي  بأهنا "جمموع  من املؤسسات والسياسات والعوامل اليت WEFتعويف املنتدى االقتصادي العاملي )
 املستدام واملمكن حتقيقه". حتدد مستوى اإلنتاجي  يف االقتصاد والذي عن رطويقه يتحدد مستوى الوفاهي 

( فقد عوف التنافسي  بأهنا" قدرة االقتصاد على توليد القيم  املضاف  IMD) أما املعهد الدويل للتنمي  واإلدارة
 .1بصورة أكرب من االقتصادات املنافس  يف األسواق الدولي "

النفقات النسبي  لإلنتاج من وميكن النظو لتنافسي  الدول من عدة جوانب، فرتتبط التنافسي  باألسعار و 
من احملللني االقتصاديني بني التنافسي  واالنتاجي  والتطور التقين، فقد االقتصادي الكلي، كما ربط كثري  املنظور
دج التنافسي  الدولي  أهنا بعض التدابري اليت حتسن أداء الدول  التجاري مما ينعكس إجيابيا على ما كفرتي عوف
 . 2يف تكوين الصادرات حنو قيم  مضاف  أعلى أو تقني  عالي ليت تؤدي إى حتول ملحوظ ب اجلاري وأو ااحلسا

وكما هو معووف، يشري اصطالح امليزة النسبي  إى أن الدول  تتمتع مبيزة نسبي  فوق الدول  األخوى إذا كانت 
 3تستطيع إنتاج سلع  ما بتكلف  أقل من الدول  األخوى"

( هو أكثو تعويفات التنافسي  شيوعا، Laura D’Andrea ty son) ويعترب التعويف الذي قدمه
إى قدرة دول  ما على إنتاج سلع وخدمات تليب اةتياجات األسواق تشري التنافسي  الدولي  أن ويتمثل يف: 

العاملي ، وتساعد يف ذات الوقت على حتقيق ارتفاع يف متوسط نصيب الفود من الدخل القومي لوعايا الدول  
 .4ني ، والعمل على احلفاظ واستمواري  هذا االرتفاعاملع

" إى أن التنافسي  الدولي  مفهوم متعدد اجلوانب، فقد تؤخذ على أهنا ظاهوة كلي ، porterويشري "بورتو" 
داخل االقتصاد تتأثو ببعض املتغريات مثل: أسعار الصوف واسعار الفائدة، وعجز املوازن  العام  للدول ، أو تعتمد 

                                                           
1
 . 25، ص: 2212، صندوق النقد العويب، أبويل ادرات السلعية في الدول العربيةتنافسية الصمجال قاسم ةسن وحممد امساعيل،  - 

ص ، 1، ع28دارة، جامع  البحوين، مجمل  جامع  امللك عبد العزيز: االقتصاد واال التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها)دراسة حالة مملكة البحرين(لبىن علي آل خليف :  - 2
 ه(.2214-1435، )23-118

 مزيد يواجع املبحث الثاين من الفصل األول من األرطووة .لل - 3
4
 - paul krugman,pop internationl  the mit press, combridge, massa chusetts, london, england, 1996, p7. 
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ملكي  املوارد الطبيعي  بوفوة، أو أهنا دال  عكسي  يف تكلف  العمل، كما أن امليزة التنافسي  قد توجع إى  على
 .1اختالف ممارسات اإلدارة أو أهنا التوازن املوجب للميزان التجاري، أو القدرة على خلق الوظائف

فيما إذا كانت عن دول  أو قطاع الدراس   باختالفوبصف  عام  ميكن القول أن مفهوم التنافسي  خيتلف 
أو مؤسس ، فتنافسي  قطاع اقتصادي معني ختتلف عن تنافسي  دول  تسعى إى حتقيق معدل دخل أعلى ألفوادها، 
وهاتان بدوريهما خيتلفان عن تنافسي  مؤسس  تسعى إى كسب ةص  جديدة يف األسواق العاملي ، فريتبط جناح 

رهتا على تزويد عمالئها مبنتجات وخدمات بشكل أكثو كفاءة وفاعلي  من املؤسس  على املستوى العاملي بقد
 منافسيها.

وجديو باإلشارة هنا أن العالق  ما بني التنافسي  على املستويات املذكورة سابقا هي عالق  تكاملي ، حبيث 
ل  يف صناع  معين  أن أةدها يؤدي إى اآلخو، فتتوقف تنافسي  القطاع الذي يتضمن جمموع  من املؤسسات العام

على وجود شوكات قوي  قادرة على قيادة القطاع وخلق روابط مع صناعات أخوى على الصعيد احمللي والدويل، مما 
 ينعكس إجيابيا على صادرات الدول  ودخل الفود.

  : مؤشرات قياس التنافسية الدوليةالمطلب الثاني
داء التنافسي عرب الدول يف العامل النامي مبقارن  األ ي واالقتصادهناك اهتمام متزايد يف الدوائو السياسي  

للحصول على املبادئ التوجيهي  وملعوف  ما هي السياسات واملؤسسات اليت تعمل على حنو أفضل من غريها؟ ما 
هي الطويق  املثلى لتصميم وتنفيذ اسرتاتيجي  صناعي  تنافسي ؟ وأدى هذا االهتمام إى عدة حماوالت لوضوح 

وفقا ملعايري معين  كما زاد عدد التقاريو اليت أعدهتا ى الصعيد الورطين، ولرتتيب الدول للقدرة التنافسي  علمؤشو 
املنظمات الدولي  عن توتيب الدول واليت تزداد نفوذا يف صياغ  سياسات الدول. ونتج عن هذا االهتمام املتزايد 

سعو الصوف احلقيقي الفعلي اليت نشوت من قبل صندوق  بالتنافسي  العديد من املؤشوات اليت ترتاوح من مؤشوات
(، واملنتدى االقتصادي العاملي IMDالنقد الدويل إى املقاييس املطلق  اليت رطورها معهد التنمي  اإلداري  )

(WEF واليت تظهو التغريات يف توتيب القدرة التنافسي  للدول، ونستعوض يف هذا املطلب بعضا من هذه )
 ين على دور سعو الصوف احلقيقي الفعلي وتأثريه على التنافسي  اخلارجي  للدول.املؤشوات موكز 

 : IMDمؤشرات مؤسسة إدارة التنمية الدولية  أوال:

( من أهم املؤشوات الدولي  اليت تقيس IMDتعد املؤشوات اليت أعدهتا مؤسس  إدارة التنمي  الدولي  )
سس  إدارة التنمي  الدولي  يف الكتاب السنوي للتنافسي  العاملي  القدرة التنافسي  للدول، ةيث تنشو تقاريو مؤ 

                                                           
 .24، موجع سابق، ص: التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةمثت،  ةسني نينيف - 1
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دول . علما بأن بعض املعايري  133وتستخدم تقاريو املنتدى االقتصادي العاملي ةوايل مائ  وسبعني معيار لرتتيب 
حتتوي   املستخدم  من قبل الطوفني ختتلف من سن  إى أخوى، ويتغري عدد الدول قيد الدراس  خالل السنوات.

كل التقاريو على تقسيم شامل للمستوى احلايل للقدرة التنافسي  يف دول العين ، وتوفو أساسا واقعيا لتصميم 
السياسات االقتصادي  للمستقبل لتعزيز القدرة التنافسي ، فهي تنظو يف جمموع  متنوع  من العوامل اليت تؤثو على 

 يف تصنيف املنافس  إى األقل قدرة، والتغريمن األكثو قدرة على  القدرة التنافسي  الورطني  وتوتب الدول تنازليا
سن  ألخوى يعكس ةقيق  أن هذه التقاريو توكز بصف  خاص  على التعديالت القصرية األجل يف من الدول 

 . 1توتيب الدول

 عمالتتبع مؤسس  إدارة التنمي  الدولي  يف وضعها ملؤشوات القدرة التنافسي  منهجي  منظور األ
االسرتاتيجي ، ةيث تعطي هذه املنهجي  أمهي  لدور الشوكات واسرتاتيجياهتا، والعوامل اليت تؤثو على أداء القطاع 

( لـ 1112فكار اليت بنيت عليها هذه املنهجي  مأخوذة من كتاب امليزة التنافسي  لألمم )اإلنتاجي، وأغلب األ
(micheal porter أةد مستشاري املنتدى االقتصادي *)( العامليWEF  والذي يوبط بني اسرتاتيجي )

الشوك  ورطبيع  البيئ  االقتصادي   )مثل األسواق، واملؤسسات، والسياسات االقتصادي ( الكامن  وراء أداء قطاع 
 األعمال. 

ةصائيات املنشورة ونتائج االستبيانات اليت مت عوضها على موع  من اإلكما يتم ةساب التنافسي  من جم
ال عن كفاءة املؤسسات احلكومي ، ومدى تطور شبكات املوردين احمللي  أو رطبيعي  املمارسات غري عمرجال األ

رطبيع  البيئ  االقتصادي  اليت تواجه القطاع االنتاجي يف الدول املختلف ، وينصب  التنافسي  لتسليط الضوء على
كوم  والسياس  املالي ، وموون  سوق العمل، الرتكيز بوجه خاص على التدابري املتصل  بانفتاح التجارة، وكفاءة احل

 ومستوى البني  التحتي .

( عدة مقارنات بني القدرة التنافسي  للدول من خالل النشوة السنوي  IMDأنتجت ) 1181ومنذ عام 
 الشوكات وتقوم كذلكللتنافسي  العاملي  اليت حتلل وتوتب قدرة الدول على توفري بيئ  مالئم  ومستدام  لتنافسي  

دول  حتت مثاني  عوامل رئيسي  هي: االقتصاد احمللي،  لةصاءات والبيانات اجملموع  عن كبتصنيف كل اإل
أصبحت  2221التدويل، احلكوم ، والتمويل، والبني  التحتي ، واإلدارة، والعلم والتقني  واملوارد البشوي . ومنذ عام 

ساسي  وهي: الداة االقتصادي ، كفاءة احلكوم ، كفاءة البيانات واالةصاءات املختلف  تصنيف حتت أربع عوامل أ
 ( أدناه: 22-23العمال والبني  التحتي  وهو ما يوضحه الشكل البياين رقم )

                                                           
1
 .15، موجع سابق، ص: التنافسية الدولية ومؤشرات قياسهالبىن على آل خليف ،  - 
 وتنافسي  الشوكات إسرتاتيجي  جمال يف النافذين القادة أةد هو. لإلعمال هارفود مدرس  يف لورنس ويليام بيشوب جامع  بووفيسور 1142 ،23 مايو يف ولد بورتو يوجني مايكل -*

 .عاملياً  األكادميي  والدوائو الكربى الشوكات احلكومات، من العديد يف هبا معرتف بورتو يكلما أعمال. واملنارطق الدول
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 التنافسية عوامل: (14-13)الشكل رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمل  جامع  امللك عبد العزيز: االقتصاد  راسة حالة مملكة البحرين(التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها)دلبىن علي آل خليف : املصدر: 
 ه(.1435-2214، )1، ع28دارة، جامع  البحوين، مواإل

 

 

 عوامل التنافسية

 البنية التحتية كفاءة األعمال كفاءة الحكومة األداء االقتصادي

 األساسية اإلنتاجية المالية العامة االقتصاد المحلي

 التقنية سوق العمل السياسة المالية التجارة الخارجية

 العلمية التمويل اإلطار المؤسسي االستثمار األجنبي

 تشريعات األعمال العمالة
 ممارسات اإلدارة

الصحة 
 والبيئة

 اإلطار اإلجتماعي األسعار

 القيم والتقاليد
 التعليم
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 WEFمؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي ثانيا :

بدراس  تنافسي  الدول  1121( جبنيف سنويا ومنذ العام WEFيقوم املنتدى االقتصادي العاملي )
تؤثو يف التنمي  االقتصادي  املستدام  وحتقق االزدهار االقتصادي ةيث يقوم املنتدى سنويا بإصدار  والعوامل اليت

تقويو التنافسي  العاملي والذي يعترب أداة مهم  لصانعي القوار من القطاعني العام واخلاص يف تلك الدول قصد 
سياسات االقتصادي  املالئم  بالنسب  لصانعي مقارنتها مع خمتلف االقتصاديات اإلقليمي  واليت تساعد يف وضع ال

 .1القوار

 :2وقد استخدم املنتدى ثالث  مؤشوات يف حتليل القدرة التنافسي  الورطني  من املنظورين االقتصادي الكلي واجلزئي

 GCI Growth Competitiveness Indexمؤشر تنافسية النمو: 

(* ويقوم claros-lopeg(، و )blanke( و)(mearthueقام بتطويو هذا املؤشو كل من : 
(GCIبتقسيم العوامل الوئيسي  اليت تؤثو على البيئ  االقتصادي  ا )تدام على املدى لكلي  والنمو االقتصادي املس

جل، ويقسم الدول إى جمموعتني: " االقتصاديات املوكزي " ةيث يعد فيها االبتكار التقين املتوسط إى الطويل األ
املستوردة من اخلارج، كما  يق النمو و"االقتصادات غري املوكزي " اليت مازالت تعتمد على التقني لتحق بالغ األمهي 

يستخدم املؤشو مزجيا من البيانات الكمي  والبيانات النوعي  اليت مت احلصول عليها من استطالعات الوأي مع 
يتم حتويل البيانات الكمي  على  ، كذلك2إى  1املسؤولني ومديوي الشوكات، مع استجابات ترتاوح ما بني 

( من ثالث جمموعات من العوامل احلامس  بالنسب  إى النمو االقتصادي اليت GCI، ويتألف )2-1مقياس من 
 يفصلها الوسم البياين التايل: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1، موجع سابق، ص: سعر الصرف ومؤشرات قياس التنافسيةزواوي حلبيب:  - 1
 .18، موجع سابق، ص التنافسية الدولية ومؤشرات قياسهالبىن علي آل خليف :  - 2
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 (: مؤشر تنافسية النمو.15-13الشكل رقم: )                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمل  جامع  امللك عبد العزيز: االقتصاد  التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها)دراسة حالة مملكة البحرين(لبىن علي آل خليف : : المصدر
 ه(.1435-2214،  )1، ع28واالدارة، جامع  البحوين، م

 

 Business Competitiveness Indesc مؤشر تنافسية األعمال: 

سني  (* بالتحقيق يف العوامل اخلاص  بالشوك  اليت تؤدي إى حتPorterذي رطوره )يقوم هذا املؤشو ال
ى لتحديد ( ويسعGCIاجلزئي( ويعترب هذا املؤشو مكمال ملؤشو تنافسي  النمو ) كفاءهتا )على مستوى االقتصاد

ايل للدول  واستدام  العوامل اليت يتوقف عليها النمو االقتصادي الذي يقاس بنصيب الفود من الناتج احمللي اإلمج
 النمو، وينصب الرتكيز على اإلنتاجي  كمقياس ملستوى املعيش  وللمنافس .

وتقاس اإلنتاجي  بقيم  السلع واخلدمات املنتج  لكل وةدة من موارد الدول  البشوي  والوأمسالي ، والطبيع ، 
، ومدى صح  السياسات واالجتماعي ي  فبينما يوكز املؤشو السابق على االستقوار السياسي، واملؤسسات القانون

 ومزايا الدول  التنافسي . ( على قدرات االقتصاد اجلزئيBCIاملالي  والنقدي  املتبع  لدفع عملي  النمو يوكز )

 مواةل خمتلف  للنمو ن توفري املناخ االقتصادي املالئم ال يكفي لدفع االنتاجي  املفودة  كما مييز بني ثالثأل
ملصنع  وى تكون العمال  منخفض  التكلف  واملوارد الطبيعي  غري ايف املوةل  األدناه ألشكل البياين ا هيوضح وهو ما

 مؤشر تنافسية النمو

لعامة مؤشر المؤسسات ا
  

 مؤشر التقنية مؤشر االقتصاد الكلي

االستقرار 
 االقتصادي

 التصنيف األئتماني 

 )معيار(
 مخلفات الحكومة

 )معيار(

 تقنية

تقنية المعلومات 
 01واالتصاالت )
 معايير(

انتقال التقنية من 
دول المركز 

 المتقدمة

 القوانين
 معايير 4

 الفساد
 معايير3
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دوارها أافس الشوكات من ةيث السعو وتكون يا التنافسي  و يف هذه املوةل  تتنهيمن  على مصادر املزاهي امل
خفض  الدخل يف هذه املوةل  هو الدول املنساسي اليت تواجهه والتحدي األ  1سل  القيم  العاملي حمدودة يف سل

 ولويات هذه الدول اليت الأن تكون أجيب كثو يف العمال  الوخيص   واملوارد الطبيعي  و أهو  املاملنافس  رتقاء يف اإل
 ور .ظوحتويو االقتصاد وفقا هلذا املن حتسني البني  التحتي هي تتمتع بدرج  تنافسي  جيدة 

سي للميزة التنافسي  ساوخدمات متماثل  املصدر األ سلعنتاج إنمو تعد الكفاءة يف ليف املوةل  الثاني  لو 
س أستثمار وحتسني فوص احلصول على ر ت الضخم  وةوافز االانتاج عن رطويق االستثمار وميكن رفع كفاءة اإل

عاب التقني  ياست ة علىوخلق القدر  لإلدارةيف زيادة الكفاءة املهني   أن تبدأيضا أاملال ويتعني على الشوكات 
بني  يضا حتسني التعاون البحثيأى هذه املوةل  يتطلب إكرب من الدول واالنتقال أجاهتا لعدد وتصديو منت

خرية للنمو تكون وةل  األاملويف  دارة اإل نظامو اجلامعات والقطاع الصناعي وجودة كل من خموجات التعليم العايل 
فسي  ويعتمد للميزة التنا را املصدر الوئيسيكثو تطو ساليب األدام األات باستخنتاج السلع واخلدمإالقدرة على 

من  وقوة القطاعات االقتصادي  املختلف  وتطور كل التنظيمي ى هذه املوةل  على نوعي  البيئ  إالنجاح يف االنتقال 
دول املتقدم  دها يف الدارة التعليم وكل هذه العوامل جنإى جودة إ إضاف ، السوق املالي  احمللي   وظووفالطلب 

  .ذات الدخل املوتفع

 :GICIمؤشر التنافسية العالمية 

نتاجي  بينما ى حمددات االقتصاد الكلي لإلإيشري  (GCIن )أينا أعاله ر أمن خالل املؤشوات املذكورة 
ن ع ميكن فصل حمددات االقتصاد الكلي خيتص بدارس  املكونات اجلزئي  لالقتصاد ويف الواقع ال BCIمؤشو

تعتمد قدرة الشوكات يف حتقيق ت ااحملددهذه ى إ فإضاف حمددات االقتصاد اجلزئي يف حتليل القدرة التنافسي   
االستقوار العام لالقتصاد الكلي  التعليمي  النظاموجودة خوى مثل كفاءة املؤسسات العام  أمور أح على النجا 

قويو املنتدى االقتصادي شار تأكما    (GIOCI) شو  .هلذا السبب مت تطويو املؤ  الدول  اليت ينشطون فيها
  :ساسي  وهيأاملؤشو اجلديد على ثالث  مبادئ  هذا( ويقوم °BCI(و ) GCIهبدف توةيد  ) 2224العاملي 

                                                           
على تطويوه من  M.Porterوهو تاجو أمويكي وقد عم األستاذ  « Lourence milles  » و مفهوم سلسل  القيم  يف اخلمسينات على يد:ظه سلسلة القيمة العالمية: *

ميكن تعويف سلسل  ومهاراهتا ، و  خالل كتاباته، ةيث يعمل هذا النموذج على البحث عن منابع امليزة التنافسي  وأصوهلا على مستوى كل أنشط  املؤسس ، واحلكم على مواردها
ر احلالي ، واحملتمل  للميزة اليت مت حتقيقها القيم  على أهنا الطوق  النظامي  للنظو ، واحلكم على سلسل  األنشط  اليت تؤديها املؤسس ، حبيث ميكن للمؤسسس  من خالهلا فهم املصاد

ي  مثل السيارات واهلواتف احملمول  واألجهزة الطبي  اليت ينتجها بلد واةد باستخدام مدخل من عدة بلدان عن منافسيها، أما سالسل القيم  العاملي  هي عبارة عن عدد املنتجات النهائ
ةيث وخيضع إنتاج السلع املصنع  للتنظيم على حنو متزايد من خالل السالسل العاملي   أخوى آخذة يف التزايد نتيج  احنسار احلواجز التجاري  واخنفاض تكاليف النقل واالتصاالت.

ج النهائي وهذه العملي  الكلي  اليت غالبا ما يتم جتهيز السلع ) القيم  املضاف  ( يف بلدان متعددة  متثل جزءا من السلسل   وتتخصص املصانع يف كل بلد يف عملي  حمددة تتوج باملنت
يم  املدخالت املستوردة يف هذا املنتج وتشري التقديوات إى بلوغ حمتوى الواردات يطلق عليها التخصص الوأسي تعين أن جزءا كبريا من سعو السلع  املصدرة يعكس على األرجح ق

 تقويبا. %32الداخل يف الصادرات على مستوى العامل ككل إى 
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 ؛اركن 12 من وتتألفحمددات القدرة التنافسي  معقدة  .1
  ؛ت املتعاقب ادي  عملي  دينامكي  من التعديالالتنمي  االقتص .2
 .دول من موةل  النمو اى اخوى بطويق  سلس تنتقل ال .3
واالستفادة من العمال   نتاج تتنافس الشوكات من ةيث السعومل اإلوى القائم  على عوايف املوةل  األ  
صدر الوئيسي للقدرة التنافسي  ويف املوةل  نتاج املح كفاءة اإلبةل  الثاني  تصو و املوارد الطبيعي   ويف املأالوخيص  

تتنتج منتجات ن أجيب  و ةىت اجلودة وبالتايلأالناجح  املنافس  من ةيث السعو  الميكن لالقتصاديات خريةاأل
املتوسطات ( GI°CIيم . ويتم اةتساب مؤشو )ظنتاج والتنكثو تطورا لإلساليب األمبتكوة باستخدام األ
  .بداع وعوامل التطورفاءة _ اإل_ القدرة والك :ساسي ات من املعايري وهي املتطلبات األاملوجح  لثالث جمموع

 سعار الصرف الحقيقيةأمؤشر ثالثا: 

من خالهلا تغريات اسعار اليت تؤثو هم امليكانيزمات فدول  على  أليسي  االقتصاد يعتمد حتليل تناف 
ى عل ةينئذنه ميكن التعبري إالسعو( ف _ )التنافسي ذا ركزنا االهتمام على إوالصادرات و  الوارداتعلى الصوف 

يستدعي معوف   وهو ما الدول معربا عنها بنفس العمل  بني لألسعارهنا النسب  بني املستوى العام أالتنافسي  على 
 1ل املبادالت املتعددة االرطواف .ظصوف احلقيقي كمؤشو للتنافسي  يف معدل ال

التنافسي  للدول قدرة مهي  ةامس  يف قياس الأ اسعار صوف العمل  احلقيقي  هلأواالختالالت اليت حتدث يف  
 ظووف، خوىسعار النسبي  األخوى واملتمثل  يف األمن املعايري األوسع أجمموع   اهن تكملأ نبغيعموما ولكن ي
  .ومعايري اجلودةتكاليف االنتاج ، القطاع اخلارجي

 :لحقيقي كمقياس للتنافسية الدوليةفعالية سعر الصرف ا -0
مكاني  تطبيقه إا يف ذلك مب افسي  الدولي  على جمموع  من املزايامل سعو الصوف احلقيقي كمقياس للتنتيش 

نه يعطي صانعي السياس  أبني خمتلف الدول وعرب الزمن كما مكاني  املقارن  إبشكل موةد مما يتيح  ي دول أعلى 
  للسياس  ساسيالتايل يساعد على وضع املعامل األبعاد كثرية عن القدرة التنافسي   وبأكثو مشوال و أو طوجه  ن

سعار الصوف الفعلي   احلقيقي  بالتغريات يف شووط أا  كذلك ميكن ربط دراسات ى حتسينهإالعام  اليت هتدف 
مناط أس املال و أنتاجي  ور إ( والتغريات يف التدفقات املالي   واال TERMS OF TRADEالتبادل التجاري )

يطبق هذا النوع من الدراسات  .وعادة مااحلقيقي ى مستوى توازن سعو الصوفتؤثو عل مورأوكلها االستهالك  
                                                           

1
 .41، ص=2212 -رقل و -، جامع  قاصدي موباح11جمل  الباةث، العدد معدل الصرف الفعلي الحقيقي و تنافسية االقتصاد الجزائري :يت حيي مسريآلزعو علي،  - 
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رطواف  مثل دراسات صندوق النقد الدويل ور متعدد األظن تنفذ من منأيضا أى دول  واةدة ولكن ميكن لع
 الصوف . بأسعاربالتعاون مع فويق استشاري بشان مسائل تتعلق 

 سعار الصرف الحقيقية:أوسائل قياس  -7
 :لصوف احلقيقي  نستعوضها فيما يلير اسعاأكثو الوسائل شيوعا لقياس أ

 (:ة الشرائية )مؤشر اسعار المستهلكالقو تعادل  -

سعار الصوف أن إتعادل القوة الشوائي  ف بنظوي ل فيما يتعلق صهذا الفن مل و ذكوناه يف املبحث األ ضاف  ملاإ 
 ( COMSUMER PRICE TMDEX)املستهلك  ألسعارهنا نسب  املؤشو احمللي أاحلقيقي  حتسب على 

سعار السلع غري أالصوف الومسي وذلك للدالل  على  جنبي  مضووبا يف سعوستهالكي  األسعار االمن مؤشو األ  
لصوف احلقيقي  الفوق النسيب ا سعو ل( .فكما ذكونا من قبل يعدالسلع التجاري  ) القابل  للتداو سعار أالتجاري  و 

و اخنفاض قيم  أارتفاع واخنفاض هذه النسب  يدل على أارتفاع  و  التجاري غري سعار السلع التجاري  والسلع أبني 
كثو  فعلى أو أن تطبيق هذه الطويق  على دولتني عمل  الدول   مما يؤثو على تكلف  سلع وخدمات الدول  وميك

الء كل  عم بأسعارسعار السلع االستهالكي  باملقارن  أسعو الصوف احلقيقي لقياس متوسط  سبيل املثال يستخدم
مهي  يف التجارة اخلارجي   للدول وزان ( بقوب الدول من ةيث األجح )األالدول  التجاريني ويستخدم متوسط مو 

 قيد الدراس .

اول  ولذلك سعار السلع غري القابل  للتدأهلذا املقياس هي صعوب  تقديو  الوئيسي ومن املشاكل  
سعار مثل تكاليف االستهالكي  لتقديو هذه األ سعارى مؤشو األإ باإلضاف خوى أاستخدمت  عدة مؤشوات 

كل هذه ( ولWPI/PPIو مؤشو سعو البيع باجلمل  )أسعار املنتجني  أ( ومؤشو UICوةدة العمال  )
تتعلق باملقارن  عرب الدول  وفيما يتعلق بتوافو البيانات  وهناك مشكل  عام  نظوي سباب املؤشوات مزايا وعيوب  األ

وات ختتلف باختالف الدول  فعلى ؤشلبعض العناصو املقاس  يف هذه امل مهي  املعطاةاألن رطوق القياس و أوهي 
ري نسيب يف تغى ةدوث إ ئساسي  قد تشري بشكل خارطيف سعو السلع  من سعو السلع  األ بيل املثال  زيادةس

 ر الصوف احلقيقي  السعاأاملستخدم لقياس االستهالكي  ر سعاشو األس  . وعالوة على ذلك مؤ القدرة على املناف
 .السلع االستهالكي  فقط لىنتاج  كما يقتصو عورة تكلف  اإليعكس بالضو 
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 منهج  توازن االقتصاد الكلي: -3
ن احلساب التجاري وتوازن جمموع  من قياسي يف تقديو العالق  بني تواز يعتمد هذا املنهج على االقتصاد ال

نفاق كومي اإلنفاق احلاإل ،من معدالت التبادل التجارييت تتضوال (ساسياتاأل)غريات االقتصاد الكلي مت
 س املال.أماري وانفتاح االقتصاد وتدفقات ر نفاق االستثاإلاالستهالكي و 

منخفض  الدخل ويفرتض هذا مهي  خاص  للدول أقات املعون  اخلارجي  واليت هلا تدف خوى معأمور أمن بني 
حتديد  :والأ :من الضووريوهلذا فانه على هذا التوازن  ظى للحفايف سعو الصوف احلقيقي تسعن التغريات أاملنهج 

فالصدمات  كون االقتصاد ينمو مبعدل رطبيعي ف التوازين وهو سعو الصوف الذي يسود عندما يسعو الصو 
قيقي  ن الصدمات احلأى إ باإلضاف االقتصادي  املؤقت  تؤثو على سعو الصوف احلقيقي  وتبعده عن مستواه التوازين 

ساسي   يقي مع تغري املتغريات الكلي  األري سعو الصوف احلقحتديد كيفي  تغ جيب:  ثانيا. تؤثو يف املستوى التوازين 
  على سعو الصوف ومنه تكون مؤشو لسعو الصوف التوازين  ساسيهذه املتغريات األ تأثريوبالتايل حتديد كيفي  

  .نهج االستيعاب ومنهج املوونات يف املطلب املوايلهذه املعطيات بشكل رياضي باستخدام مإى صل نوسوف 

 المطلب الثالث: سياسة تخفيض العملة كمؤشر للتنافسية الدولية:
من جه  وباختاذ هذين ثار الدخل آو ثار السعو آو رفع قيم  العمل  يوتبطان بأن جناح عملي  التخفيض إ

بشكل املذكور سوف نوكز ووري  هلذا النجاح نا للشووط الضويف حتليلخوى أثار ومن جه  من اآل النموذجني
وث وبالتايل جواء نادر احلدإفهو ى سياس  رفع قيم  العمل  إما اللجوء أسي على عملي  ختفيض قيم  العمل  ساأ

لسعوي   ثار ااآل استخالصن أسلوب املوونات يف ةني أى مقارب  إالسعوي  يتطلب منا االستناد ثار فان حتليل اآل
  .االمتصاصقارب  ى مإاالستناد  منا يتطلب داخلي الثار واآل

 : سلوب المروناتأمقاربة : والأ
ات املالي  الدولي  على فوضها املؤسسةد سياسات تسوي  االختالل اخلارجي واليت تأسلوب املوونات هو أ

اص الذي يوكز على سلوب االمتصأى ذلك تتضمن إضاف  إالتعديل اهليكلي يف اقتصادياهتا الدول الطالب  لربامج 
ات بالنسب  سلوب املوونات ةول موون  كل الصادرات والواردأتبط بالكتل  النقدي  وتدور فكوة املو العوض والطلب 

 1مهيتها يف توجيه ميزان املدفوعات .أاى سعو صوف العمل  و 

                                                           
1
لرينو  -مارشال -وقد تدعم مبا يسمى شوط ROBINSONظهو هدا االسلوب خالل فرتة ثالثينيات القون املاضي، ويوجع الفضل يف رطوةه اى رونيسون  - 

MARSHAL-LERMER 
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 :لمرونات في تحليل االثار السعرية_دور ا0

و مبعىن أوختفيض قيم  النقد  وف على ميزان املدفوعاتختفيض سعو الص تأثريمدى يوضح هذا التحليل 
الوغم على لكن ثو تدهور ةدي التبادل أى امليزان التجاري على إن يعيد التوازن أخو رفع سعو الصوف يفرتض آ

 .1ى ةال  التوازن املوجودة إى العودة إت التخفيض مل تؤد ان العديد من عمليإمن ذلك ف

سعار يوتبط فقط بتغري األ ري قيم  الواردات والصادرات الن تغأى إالصدد ن نشري يف هذا أكما جيب 
ميكن لعملي  ختفيض  والكميات املصدرة واملستوردة فعليا يضا بتغري الأسعار الصوف بل ويوتبط أالنامج  عن تغري 

على اخلارجي طلب ذا كان كل من الإال إتوازن مليزان املدفوعات اجلاري  عادة الإى إن تؤدي أقيم  العمل  
ولوضع صياغ  رياضي  ملا  لألسعاركفاي  بالنسب  الالصادرات الورطني  والطلب الداخلي على الواردات مونني مبا فيه 

 بعني االعتبار منوذجني من املوونات : نأخذن أسبق البد 

رة عن تغري عبا املوون  هي هذه :حليةالخارجي على الصادرات الم مرونة السعر للطلب :األولالنموذج 
سعار الصادرات أي املقسوم على( تغري أى )إحمسوبا بالنسب  املئوي  قياسا  الطلب اخلارجي على الصادرات احمللي 

 2:يلي للطلب اخلارجي على الصادرات احمللي  نفرتض ما ن  السعووو ثو مأقاق واالشتيضا بالنسب  املئوي  أاحملسوب 

 X   قيم  الصادرات بالعمل  الورطني،  

 k قيم  الواردات بالعمل  االجنبي،  

P  سعو الصوف،  

 B  رصيد امليزان التجاري بالعمل  الورطني،  

E  وتعطى بالصيغ  التالي :ن  الصادرات بالنسب  لسعو الصوف موو 

 

 

                                                           
1
ثوا ألتدهور تدنيا يف النقل القومي و و شووط التجارة ةيث يرتتب على هدا اثأو كما يسمى بأل  يؤدي اى يتدهور ةدي التبادل ان ختفيض قيم  العم أثر تدهور حدي التبادل: - 
ا كان امليل احلدي إذما ألتبادل سيحسن امليزان التجاري ، ثو ةدي اأن أي أالواةد(،  كرب منأعلى من الوةدة ) أا كان امليل احلدي لالمتصاص إذجيابيا على امليزان التجاري إ

 ن رصيد امليزان التجاري سوف يتدهور.أهدا يعين دىن من الواةد فألالمتصاص 
 .81، ص=2221لبنان،  –، الطبع  باألوى، دار املنهل اللبناين للطباع  و النشو، بريوت الظواهر النقدية على المستوى الدوليوسام مالك :  - 2

1 
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  التغري يف سعو الصوف p∆ التغري يف الصادرات و x∆ متثل

العمل   الناتج عن ختفيض قيم جنبي  قيم  بالعمل  األادرات املسعار الصأن ختفيض إان الطلب مونا فكذا  إف
رجي  سواق اخلان األألذاكان هذا الطلب غري مون مثال إ ماأى زيادة الصادرات احمللي  إالورطني  سوف يؤدي 

يض ن ختفإيف شواء السلع املعووض  للتصديو في رغب  أسواق التبدي ن هذه األو ألأمشبع  بتلك السلع املصدرة 
  .ى اخلارجإملبيعات ي زيادة يف اأى إلعمل  الورطني  لن تؤدي قيم  ا

 : لسعر للطلب الداخلي على الوارداتا مرونة :النموذج الثاني

( من اخلارج قياسا )مقسوما على هذه املوون  عن التغري بالنسب املئوي  للطلب الداخلي على الواردات تعرب
ثو موون  السعو أاملقيم  بالعمل  الورطني  والشتقاق ارجي  الواردات سعار السلع اخلأل ى التغري بالنسب املئؤي إ

 :لداخلي على الواردات نفرتض مايليللطلب ا

EM :موون  الواردات بالنسب  لسعو الصوف وتعطى كما يلي 

= EM 

ن ختفيض إلصوف فإذا كان هذا الطلب مونا  فمتثل التغري يف سعو ا   Pالتغري يف الواردات و     متثل
فع سيؤدي إى ختفيض الواردات, ألن أسعار هذه األخرية مقيم  بالعمل  الورطني  سوف توت قيم  العمل  الورطني 

لنفس  ن ختفيض النقد الورطين لن خيفف من تدفق الواردات وغياب اإلنتاج الورطينإ.أما إذا كان الطلب غري مون ف
 .ألنواع  مشاهب  يؤدي إى عدم املوون  يف ذلك الطلب ستوردة  أوأنواع السلع امل

 ن موونتها بالنسب  لسعو الصوف تكتب كما يلي :إاعتربنا الواردات يف شكل دال  ف ذاإو  

EM = 

 ما بالنسب  لصياغ  رصيد امليزان التجاري تكون على النحو التايل :أ

ى العمل  الورطني   إا لتحويله P نه جيب ضوهبا يف سعو الصوف إلعمل  االجنبي  فمقيم  با M ن قيم  الوارداتأمبا 
 ن امليزان التجاري بالعمل  الورطني  يكتب كما يلي :إوبالتايل فMP  لتصبح قيم  الواردات بالعمل  الورطني  هي  

B= X 

2 

1 

1 
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                              ن الصياغ  الوياضي  كاآليت: تكو  Bعلى امليزان التجاري  Pغري يف سعو الصوف توملعوف  أثو ال
 (:Pبالنسب  لسعو الصوف  B)اشتقاق 

 
 أو:

  

 عامل مشرتك حنصل على: Mبإخواج 

 
                                  أو 

   

  ومبا أننا انطلقنا يف هذه الصياغ  من ميزان جتاري متوازن أي:

B =X 

 Xأو 

 كما يلي:   05فإنه ميكن كتاب  املعادل  التالي  رقم 

 
بعني االعتبار املوون  السالب  للواردات  ذمع األخ 06يف املعادل  رقم  04و  02نقوم بتعويض كال من املعادلتني 

 حنصل على ما يلي: 

 
 

بالقيم   ري يف امليزان التجاريتغاليؤدي إى بوةدة واةدة  سعو الصوفعن أن التغري يف  08رب املعادل  رقم وتع
 التالي :

M (Ex+Em-1) 

6 

5 

2 

( 

8 
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 ن يكون:أزيادة يف امليزان التجاري البد  إلةداثنه إوبالتايل ف

EX + EM 1  لرينز -وهو شوط مارشال 

 : سلوب المروناتأفرضيات مقاربة 

 : 1من الفوضيات منهااملوونات يف ضوء مجل   سلوبأيعمل 

ويف املعطى لشوط يعين أن موونات العوض هي ال متناهي  وهذا ما يربر التع =Pmو Px=P إن كون .1
 ؛املوونات احلوج 

مبوونات  فإن الشوط املتعلق ،زانه اجلاري قبل تغيري سعو الصوفإذا كان البلد يعاين من عجز يف مي .2
ذا كان العجز حمدودا واذا كان الشوط قد مت ملؤه بشكل واضح لكن إالطلب ال يضمن التحسن 

nx+nm  ؛  ختفيض قيم  العمل  يصبح مضمونا) أعلى بكثري من واةد( فإن جناح عملي 
على  إذا كان الطلب احمللي على املنتجات اخلارجي  والطلب اخلارجي على السلع الورطني  ةساسان نسبيا .3

فعندما يتغري هذا األخري )ختفيض أو تدين قيم  العمل ( تكون هناك  ،حلقيقيتغيريات سعو الصوف ا
  ؛يد آثار هام  على الوصيد التجاريبالتأك

م الصادرات واخنفاض جيابيني للتخفيض )ارتفاع ةجثوين اإلن األإعاله فأالشوط املذكور  عندما ميأل .4
 ؛(داتثو السليب )ارتفاع سعو الوار األ يغلبان على (ةجم الواردات

ن أيدركون  اوكانو  مسؤولو السياس  االقتصادي  يف البلد املعين قد اختارو نظام صوف ثابث كان اإذ .5
جزئيا  ان ميتصو أقل و على األأن يزيلو أجل أن يقوروا ختفيف قيم  العمل  من أمكاهنم إالشوط قد حتقق فب
ني النه يهدف اى حتس) يالتنافس ضبالتخفيي يعوف ذض الج من التخفيذ ا النمو ذالعجز اجلاري ه

قيم   ضي قد يقدم بدوره على ختفيذن اليلقى استحسانا يف اخلارج الأتنافسي  السلع الورطني ( ميكن 
و قد يتحسن على وجه غري  أي حتسن أاجلاري البلد املعين قد ال يلقى ن الوصيد إه احلال  فذعملته ويف ه

 كاف.
 :قد حتقق النسبي الشوائي  ذا كان معدل تكافؤ القدرة إ .1

 

                                                           
1

 .81:وسام مالك، موجع سابق، ص -
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قى فيه سعو على وجه يبمسي  سعو الصوف اإلن فارق التضخم بني البلد املعين واخلارج هو موازن متاما بتغريإف
كيد على الوصيد اجلاري أي تاثري أمسي حلال  اليكون لتغري سعو الصوف اإليف هذه االصوف احلقيقي ثابتا 

 القاعدة التالي :ى إعود دائما نكثو أيضاح ولإل
      (في البلد المعني + )معدل التضخمسمي(االحقيقي = )معدل تغير سعر الصرف دل سعر الصرف المع

 _) معدل التضخم في الخارج (
 : سلوب المروناتأمميزات مقاربة 

 :1يلي مبا يتميز سلوب املووناتأن أ إى يما سبقمختلص 
ما أنفاق هو هده الفكوة هو حتويل اإلوجو نفاق عن رطويق تغريات سعو الصوف رطويق  حتويل اإلعلى يعتمد  -

نفاق و من اإلأيل زيادة الواردات اوبالت نفاق على السلع االجنبي  من رطوف املقمنيى اإلإالسلع احمللي  ن م
   .نفاق على السلع احمللي  من رطوف غري املقمني وبالتايل زيادة الوارداتى اإلإجنبي  على السلع األ

نه يوكز فقط على صادرات وواردات السلع أذ إعناصو ميزان املدفوعات وب جبميع سلاليهتم هذا األ -
  .واخلدمات

 :االمتصاص أسلوب تحليل مقاربة :ثانيا
النسبي  على الصادرات  سعارثو التغريات يف األأاملوونات السابق وبشكل خاص على  سلوبأركز  

لذلك جاءت ، ديد هذه املتغرياتار الدخل يف حتثآثري أمهل يف احلقيق  تأوالواردات وميزان احلساب اجلاري لكنه 
ملعاجل  هذا  BLA AL ESCANDARكما يسميه العاملان :   *نهج االستعابمو أمقارب  االمتصاص 

 رطار كينزي بسيط .إسلوب املوونات يف أالقصور يف 

ا يف اليت نوجزهساسي  و األض ى جمموع  من الفوو المتصاص عليستند منهج ا :سلوب االمتصاصأفرضيات  -0
 2مايلي.

  ؛يف غري الكامل على نطاق واسع لتشمل مجيع الدول تقويباظافرتاض سيادة ةال  التو _ 

  ؛من التحليل فقط على بنود امليزان التجاري يف ميزان املدفوعات موالاأل _استبعاد كاف  عناصو ميزان رؤوزس

                                                           
الواقع و  -، ملتقى املنظوم  املصوفي  اجلزائوي  و التحوالت االقتصادي ة التخفيضات المتتالية وفق نظرية اسلوب المروناتتحوالت الدينار الجزائري و اشكاليراتول حممد :  -1

 .2224ديسمرب . 15و14يومي  –الشلف  –جامع  ةسيب  بن بوعلي  –التحديات 
 Alexandre »كما ينسب الفضل يف استخدام مصطلح االستيعاب ألول موة إى عن ميزان املدفوعات   Meade" 1951يعود الفضل يف وضع أسس هذه املقارب  لكتاب " *
  Sidneg »1952.  
 .11موجع سابق،ـ ص :  زواوي حلبيب -2
 .53:, ص2228/2221 –تلمسان  -يب بكو بلقايدأل  يف العلوم االقتصادي ، جامع  رطووة  دكتوراه دو أ، دور المعلومات في تحديد سعر الصرفبوثلج  عبد الناصو،  -2
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  ؛نتاج اجلاري هو املصدر الوةيد للصادرات_اإل

  .يارطات الصوف لدى الدول تف من اة_افرتاض توفو قدر كا

ى إنفاق يف االقتصاد وهو يساوي جمموع مستوى اإل ىإيشري  Aوالذي نومز له بالومز 1ن مدلول االمتصاصإ
 G نفاق احلكومياإل،  Iنفاق االستثماري اإل،  Cستهالكيالانفاق جمموع اإل

نفاق يف االقتصاد فإذا رمزنا للدخل جمموع اإلازاة بني الدخل الورطين و وتوتسم مقارب  االمتصاص من خالل املو 
 تكون معادل  الدخل البسيط  كالتايل :  Y  بالومز

Y=C+I+G+(X-M)  y-A=x-m 

 ( هو جمموع االنفاق االستهالكي واالستثماري واحلكومي على الشكل التايل: Aاالمتصاص الداخلي )

A=C +I +G 

   B= X-Mةيث     B( فهو  يساوي X-M) أما رصيد امليزان التجاري  

 :بناءا على ذلك نصيغ املعادل  التالي  

Y=A+B 

 أو 

B=Y-A 

على ( أAنفاق الداخلي ( ) عجزا إذا كان االمتصاص )اإلجاري من خالل هذه املعادل  األخرية يسجل امليزان الت
آثار على مستوى الدخل وآثار ثار ن ختفيض قيم  العمل  يؤدي إى سلسلتني من اآلمن الدخل الورطين، وبالتايل فإ

 على مستوى االمتصاص.

 :لية والسعرية لتخفيض قيمة العملةخثار الدتحليل اآل

ستخدام غري الكامل للموارد ثو اأى إى زيادة يف الدخل نتيج  إن ختفيض قيم  العمل  يؤدي إ :خليةثار الداآل
 . ثو شووط التجارةأو أادل ي التبثو ةدبأيسمى  ى اخنفاض يف الدخل نتيج  ماإيؤدي 

  :بامليل احلدي المتصاص الدخل إذن هبذين األثوين، كما يوتبطرصيد امليزان التجاري يوتبط  تغري
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 :ثر االستخدام غير الكامل للموارد: أ7-0-0

ى زيادة الدخل الورطين رطبقا إن تؤدي أنامج  عن ختفيض قيم  العمل  جيب زيادة يف الصادرات الالن إ
 Flux عنها تدفقا ةقيقيا أنشين أالميكن ن هذه الزيادة ألتجارة اخلارجي  لكن من املعلوم مضاعف ا وي ظلن

réel سن رصيد امليزان التجاري  ى ذلك وةىت يتحإضاف  إنتاج م غري كامل لعوامل اإلذا كان هناك استخداإ الإ
شووط  وةىت يسمح ختفيض قيم  الهذه ل ظقل من الواةد  ففي أن يكون امليل احلدي لالمتصاص أيقتضي 

ن ختفيض إاع رصيد امليزان التجاري وبذلك ف استخدام املوارد. بزيادة الدخل الورطين وارتفنيالعمل  الورطني  بتحس
 .كل من التوازن الداخلي واخلارجيرسم  قيم  العمل  يعيد 

ن إجيابيا فإارة اخلارجي  وبقي مضاعف التجد كرب من الواةأمتصاص ذا كان امليل احلدي لالإويف املقابل  
النهاي  بزيادة يف ولكنه ينذر نتاج والدخل القومي يضا بزيادة استخدام عناصو اإلأختفيض قيم  النقد يسمح 

  .العجز اخلارجي

ى تدهور إؤدي ختفيض قيم  العمل  الورطني  يثو شووط التبادل ةيث أويعوف ب ط التجارة :اثر شرو : 7-0-7
ذا كان امليل إجيابيا يف امليزان التجاري ا إثو أالتدهور تدنيا يف الدخل الورطين و هذا ى ويرتتب علةدي التبادل 

ذا كان امليل إما أ ،ةدي التبادل سيحسن امليزان التجاري ثو أن أي أكربمن الواةد أاحلدي لالمتصاص 
ثوين األ ندمج هاذي نإن التجاري سوف يتدهور وبالتايل فن وةيد امليزاأقل من الواةد فهذا يعين أمتصاص لال
سيسمح بتحديد ما إذا كان لآلثار الدخلي  أثوا إجيابيا  ةدي التبادل(ثو أاالستخدام غري الكامل للموارد و  ثوأ)

 على امليزان التجاري.

ثو أعادة التوازن عندما يكون ميال إلن هناك أقل من الواةد فهذا يعين أذا كان امليل احلد لالمتصاص وإ
 عادة التوازنإال  املعاكس  فال يوجد ميل حنو ما يف احلأثو ةدي التبادل أعلى من أمل للموارد االستخدام غري كا

ثو أال يكون  عادة التوازن عندمان هناك ميال إلأمن الواةد فهذا يعين  كربأذا كان امليل احلدي لالمتصاص إو 
عادة إ  املعاكس  فال يوجد ميل حنو اليف احل ماأ .ثو ةدي التبادلأمن  دىنألكامل للموارد االستخدام غري ا

  .التوازن
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 :(ثار المباشرة على االمتصاصثار السعرية )اآلاآل _7

لى املباشوة ع باآلثارماهلا كإنه يفرتض إفى ميزان املدفوعات إالتوازن  إلعادةخلي  غري كافي  ثار الدذا كانت اآلإ
ستثمار الناتج عن ى االستهالك االنفاق علض اإلعلى االمتصاص " اخنفااملباشوة  باآلثارويقصد االمتصاص 

 :ار السعوي  فيما يليثاعن ختفيض قيم  العمل  وتتمثل اآل ر الداخلي  الناجمسعارتفاع األا

الذي خيفض بدوره القيم   لألسعارى ارتفاع املستوى العام إيؤدي ختفيض قيم  العمل   :رصدة النقديةثر األأ _
 هنم يقدمونإرصدهتم النقدي  فأعادة متكني إ هؤالء منالقتصاديني النقدي  وةىت يتمكن االوكالء  ألرصدةاحلقيقي  

  .سعاروبالتايل تدين األع سعو القائدة ى ارتفا إوراقهم املالي  مما يؤدي أبيع  نفاقهم النهائي وعلىإعلى تقليص 

ولو  لألجورن االرتفاع احملتمل نفاق على الوغم مى ختفيض اإلإسعار يؤدي ارتفاع األ :لنقديثر الوهم اأ _
  ؛بنفس النسب 

جواء ع الدخل الورطين وذلك على ةساب األن ختفيض قيم  العمل  يعيد توزيأاملعلوم من  :عادة التوزيعإثر أ_ 
واليت  يضا لصاحل اجلماعات ذات امليل الضعيف لالستهالكأو خال ثانيا ملستخدمني وسائو الذين يتقاضون دوا

  .االمتصاص (نشوء ميل باجتاه ختفيض )تقليص بعتيست املوون  وهذا مامداخليها بمتتاز 
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 حرب العمالت الوجه الجديد للحماية التجارية المبحث الثالث :

واستخدم الدوالر  مويكي  على العامل اقتصادياثاني  سيطوت الواليات املتحدة األبعد انتهاء احلوب العاملي  ال
األزم  املالي  العاملي   ي  الدولي  وكعمل  اةتياط نقدي  ملعظم دول العامل، ولكن بعد وقوعيف تسوي  املعامالت التجار 

تغريت مكان  الدوالر يف االقتصاد العاملي وعالقته بالعمالت األخوى. وقامت الواليات املتحدة مبمارس   األخرية
دي إى ارتفاع أسعار السلع الصيني  الضغوط على الصني لكي تقوم بوفع سعو صوف عملتها "اليوان" وهذا ما يؤ 

املصدرة إى األسواق األمويكي ، وكذلك قامت اليابان بكبح سعو صوف عملتها الني من االرتفاع ةىت ال يقع 
تدخلت يف أسواق الصوف األجنيب من أجل رفع سعو صوف الني املتحدة  ضور بصادراهتا علما بأن الواليات

، وتعوض اليورو إى نكسات قاسي  وخاص  بعد من أجل إيقاف صعود عملتهال أيضا الياباين، وتدخلت الربازي
ملي  تتسع دائوهتا يوما بعد يوم بنشوب ةوب عمالت عا أنذرتأزم  الديون اليوناني . وعليه فإن مجيع هذه الوقائع 

 للعمالت. اليت أصبحت تستخدم اليوم كأداة محائي  جديدة من خالل التخفيض التنافسي يف القيم اخلارجي و 

 المطلب األول : ماهية حرب العمالت
تعترب ظاهوة ةوب العمالت آخو املستجدات احلاصل  يف العالقات االقتصادي  الدولي  وذلك على خلفي  

اليابان وبعض دول الصواع احلاد الذي تصاعد بني الواليات املتحدة األمويكي  وةلفاءها األوروبيني إضاف  إى 
ني من جه  أخوى وأصبحت اجله  األوى تسعى إى الضغط على الصني للوفع من قيم  من جه ، والصالعامل 

 اليوان من أجل التقليل من تنافسي  صادراهتا يف األسواق األمويكي  والعاملي .

ي إال أهنا مل حتض بالدراسات ورغم أن ةوب العمالت ظاهوة جاءت متزامن  مع أزمات االقتصاد العامل
بشكل  2212  الكافي  إال بعد األزم  املالي  العاملي  عندما حتدث وزيو املالي  الربازيلي يف سبتمرب وي  والتطبيقيالنظ

وأعلن صواة  عن  1صويح عن وجود ةوب العمالت قائال :" إن البنوك املوكزي  انزلقت يف ةوب عمالت عاملي "
 سعو صوف الويال الربازيلي.قيام الربازيل بشواء كميات كبرية من الدوالر األمويكي للحفاظ على 

                                                           
= 51215،  11:12على الساع   21/24/2218، مت تصفحه بتاريخ : حرب العمالت وأثرها على االقتصاد العالميصبحي ابواهيم مقار:  - 1
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 أوال: تعريف حرب العمالت:
اختلفت آراء االقتصاديني يف حتديد مفهوم ةوب العمالت لكن مغزاها وهدفها واةد، ومن أشهو هذه التمارين 
جند تعويف " وليام ليكني" الذي يوى أهنا عملي  جتاوز احملددات التنافسي  الكالسيكي  اجلزئي  والتأثري على 

 .1التوازن اخلارجي لغوض زيادة الفوص التسويقي  داخليا وخارجيا مؤشوات

وتعوف ةوب العمالت أيضا على أهنا اعتماد دول  على قوهتا االقتصادي  للتأثري على تنافسي  الدول وتقليص 
ةجم ثوواهتا باالعتماد على سياستها النقدي  والتدخل يف أسواق تبادل العمالت )سوق الصوف األجنيب(، 

 .2بح ذلك شكال من أشكال احلووب االقتصادي  الباردة من أجل حتقيق هدف حمددليص

وتعوف بأهنا تالعب الدول بقيم  عمالهتا أو ختفيضها أو متنع ارتفاعها يف حماول  منها لتشجيع صادرهتا وخفض 
ات التشغيل ومعدالت وارداهتا وبالتايل ختفيض العجز يف ميزاهنا التجاري أو حتقيق فائض فيه، ومن مث رفع مستوي

 .3النمو

وتشري ظاهوة ةوب العمالت إى التخفيض التنافسي للعمل  الذي متارسه بعض الدول لزيادة صادراهتا وتقليل 
مستورداهتا من أجل تقليص العجز التجاري أوال، وحتويكا لالستثمار يف الدول املخفض  ثانيا، وسعيا خللق مزيد 

 .4من فوص العمل للعارطلني عنه

أصاب االقتصاد العاملي يف مقتل بعد أن اكتسحته األزم  املالي  العاملي   ركود شديدد أدت هذه احلوب إى وق
األخرية اليت بدأت يف االقتصاد األمويكي مع أزم  االئتمان العقاري وانتشوت كالنار يف اهلشيم بني االقتصاديات 

 .5خاص  من الناةي  املالي 

صادي اليت وصلت ةد الكساد بني هذه االقتصاديات بتفاوت درجات وتفاوتت درجات الوكود االقت
أدوات أسواقها املالي  من أسهم وسندات ومشتقات وخيارات ومستقبليات.  واالقتصادي وتطورانفتاةها املايل 

وروبي  ى االقتصاديات األإ أوال إضاف ول هلا مويكي املسبب األم  شديدا ومؤملا على االقتصاد األز األ تأثريفكان 

                                                           
. 1

جامع  زيان  اجمللد الثاين، ،34حلقوق والعلوم اإلنساني ، العدد ، جمل  احرب العمالت، الحمائية الجديدة في ظل األزمة المالية العالمية: غامل عبد اهلل ،جعفوي عمار – 
 .2218أفويل  -اجللف  -عاشور

2  - william R. chine, Currecy wars ?, person Institute For International Economics, Working paper N°26-  92  

Waschingtton, 2010, P :06. 
 .22،ص: 2212، جمل  إيكونوميكات للعلوم املالي  واملصوفي  ، العددن  حرب العمالتةسني أمحد السلوم:  - 3

4-Rashmin  Chamdulal Sanglvi, Curreney Wars, Executive Summary of the paper Currency wars, 24the 
January, 2011at : http://www.rashminsanghvi.com/articles/economics-&investment/indian-economics/Currency 
wars,html,sthash,Shtvr XQF.DPUF)20-12-2017  .(  
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22/22/2212- www.m.ahewar.org 
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خمففا على االقتصاد الصيين  التأثريواقتصاديات جنوب شوق آسيا، ولكن بدرج  أقل ثالثا، وإى ةد ما كان  ثانيا،
ا، وفقدت هذه موال رابع كانت مفووض  على ةوكات رؤوس األوالووسي واهلندي ألسباب تتعلق بالقيود اليت

ةتيارطاهتا اليت كانت مستثموة يف أسواق األسهم والسندات نسب  كبرية من ا ى الدول النامي إالدول مجيعا إضاف  
ى اخنفاض وتآكل قيم  استثماراهتا وموجوداهتا وثوواهتا مع تآكل قيم  الدوالر إضاف  إسواق هذه األ اهنيارعند 

 وشح السيول  وقل  الطلب.

االقتصادي  واالجتماعي   ثارملي كان على كل دول ، مستنكوة اآليف ظل هذه الصورة املأساوي  لالقتصاد العا
و أد جبهد مشرتك اقتصادها من هذا الوكود الذي وصل موةل  الكسا إلنقاذ، التحوك 1133-21الكارثي  ألزم  

سوى التسابق حنو سياس   اقتصاداهتابشكل فودي، فلم جتد هذه الدول للخووج من دائوة الوكود وتنشيط 
 العمالت((. ))ةوبت ما مسي التخفيض التنافسي ألسعار صوف عمالهتا، فاندلع

خالل الفرتة  %8.3نسب   الصيني ى تنامي قيم  الصادرات إيضا أ االقتصادي  سباب هذه احلوبأوتوجع 
ى إدى أخالل نفس الفرتة مما  %3.7، وهي أعلى من معدل منو الصادرات العاملي  البالغ حنو 2221-2211

مقارن   22211مجايل قيم  صادرات العامل عام إمن  %13.2 ىإي  النسبي  لصادرات الصني لتصل مهارتفاع األ
لتصل قيم   2211-2221خالل الفرتة  %14.1، ومنو فائضها التجاري بنسب  2221عام  %1.8ب 

الواليات املتحدة من املوتب   ويف نفس الوقت، تواجعت صادرات 2211مليار دوالر عام  %521.2ى إالفائض 
-2221خالل الفرتة  %5.1ى املوتب  الثاني ، ومنو عجزها التجاري بنسب  إعاملي  الثاني  ذ هناي  احلوب الوى مناأل

. كما بلغ معدل منو عجزها التجاري من الصني 2211مليار دوالر عام  211.5لتصل قيم  العجز اى  2211
دل منو ضخمي  قللت معضاف ضغورطا تأمما  2211مليار دوالر عام  21.1 ىإلتصل قيم  العجز  8.3%

داء ورحبي  املؤسسات االقتصادي  ومتوسط دخل أخفضت و  ،معدل البطال من مويكي، زادت االقتصاد األ
 .1الفود

 ثانيا: السياق التاريخي لظاهرة حرب العمالت :
ن كانت جديدة هبذا املسمى عند االقتصاديني والساس  اال أن هلذا الصواع تاريخ إن ةوب العمالت و إ

 ةد بعيد بقوة يف الثالثينيات من القون املاضي ويف ظل معيار الذهب الذي هيمن على القون رطويل ةيث بوز إى
هب بقاء عمالهتا موبورط  بالذهب. وينظو عادة إى ذروة معيار الذإ التاسع عشو، كان من املتوقع من الدول

ة، وتدفق رؤوس األموال ومنو ول، الذي متيز بالتجارة احلو نه عصو العومل  األأ( على 1113-1822خالل الفرتة )
التجارة، وعمليات نقل كبرية لوؤوس األموال ومنو التجارة، لكن نظوا للدور اآليل للذهب أو ما يعوف بآلي  دافيد 
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هيوم ةول " تدفق الذهب" يف حتقيق توازن آيل يف موازين مدفوعات الدول، شهد النظام النقدي الدويل نوعا من 
وتعد هذه اآللي  ذاتي  التنظيم وكان يتوقع من الدول احلفاظ على تكافؤ الذهب، ولكن  االستقوار يف هذه الفرتة.

ك مل يشهد هذا العصو صواع مل يكن اهلدف هو استخدام سعو الصوف للتكيف مع املشكالت االقتصادي ، لذل
 .1ادةةعمالت 

تاريخ ةوب  ي  اجلديدة"ال األزم  العاملفتع" ةووب العمالت، ا هقسم جاميس ريكاردز* من خالل كتابوي
 :2العمالت إى ثالث  ةووب على النحو التايل

 :(0232-0270حرب العمالت األولى )-0

البنك املوكزي األملاين " يف تاميز األملاني  عند ما شوع  1121بدأت ةوب العمالت األوى يف عام 
لتضخم اجلامع وقاد رئيس "   واك" يف خفض قيم  املارك من خالل الطباع  الضخم  لألوراق املالينراخيسب
مليات ساسا من خالل عأالربوسي عملي  التضخم اليت متت  ك" الدكتور رودولف فون هافنشني احملامينراخيسب

ك " سندات احلكوم  األملاني  لتزويدها باملال الالزم لتمويل عجز املوازن  واإلنفاق احلكومي. نالشواء " راخيسب
خفض قيم  العمل  األكثو تدمريا وانتشارا اليت تسبق رؤيتها يف اقتصاد كبري وشكلت هذه واةدة من عمليات 

ساسا لتحسني التنافسي  مث امتد إى أبعاد منافي  للعقل ليدمو أا صمم ، سجلت خالهلا أملانيا تضخما جاحممتطور
 اقتصادا ثقلت عليه أعباء تعويضات احلوب.

الفونك قبل العودة إى قاعدة الذهب واكتسبت بذلك  عرب خفض قيم  1125وحتوكت فونسا تاليا يف عام 
هامشا تصديويا على بلدان مثل انكلرتا والواليات املتحدة األمويكي  اللتني استأنفتا العمل بقاعدة الذهب مبعدل 

لصاحل فونسا.  1125عن الذهب واستعادت ما فقدته يف عام  1131ما قبل احلوب. وقد ختلت انكلرتا يف عام 
ز هتلو رطويقها املستقل  وانسحبت من التجارة العاملي  لتصبح اقتصادا و يرب  1132انيا بارطواد بعد عام وسلكت أمل

 1133أكثو اكتفاء ذاتيا ولو بووابط مع النمسا وأوروبا الشوقي ، وحتوكت الواليات املتحدة األمويكي  يف عام 
مش التنافسي يف تسعري الصادرات بعد وخفضت هي األخوى عملتها يف مقابل الذهب واستعادت بعضا من اهلا

 لصاحل انكلرتا مث جاء أخريا دور فونسا وانكلرتا خلفض العمل  من جديد.  1131ما خسوته يف عام 

                                                           
 .22اإلمارات العوبي  املتحدة، ص:  –، موكز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجي ، الطبع  األوى ، أبو ظيب صراع العمالت على الساحة الدوليةجون دريفيل :  - 1
  بنسلفانيا : كاتب وحمام وخبري اقتصادي أمويكي و مستشار ومستثمو مصويف ومديو مسؤول عن إدارة املخارطو ، ةائز على دكتوراه من كلي  احلقوق جبامع جايمس ريكاردز -*

هو مستشار وزارة الدفاع الورطين وجمتمع  >وول سرتيت <   ني عاما يف أسواق رأس املال يفوماجستري يف الضوائب من جامع  نيويورك للقانون ، ميلك خربة مخس  وثالث
يف جامع  نورث وسرتن فويف كلي   االستخبارات األمويكي  وأكرب صناديق التحوط يف شؤون النظام املايل العاملي، وهو معلق اقتصادي يف أهم وسائل اإلعالم ، وأستاذ حماضو

 ملتقدم .الدراسات الدولي  ا
 .83،ص:2214لبنان،  –، الطبع  األوى، شوك  املطبوعات للتوزيع والنشو ، بريوت حروب العمالت افتعال األزمة العالمية الجديدةجاميس ريكاردز:  - 2
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  عند الدفع، يف سباق إى القعو متسببعد جول  من خفض العمل  والتقصري بودخلت االقتصاديات الكربى جول  
نتاج وتدمري للثووة. وجعلت الطبيع  املتقلب  للنظام املايل العاملي واليت هتزم معه فوضى جتاري  ضخم  وخبسارة يف اإل

منا هذه اليت يواجه فيها احلكاي  النموذجي  املطلق  أليا نفسها بنفسها، من ةوب العمالت األوى يف تلك احلقب ،
 العامل من جديد حتدي الديون الضخم  اليت ال ميكن سدادها.

 :(0222-0222ة )حرب العمالت الثاني-2

زرعت بذور هذه احلوب يف أواسط الستينات بالوغم من استموار بويتون وودز من السبعينيات، ةيث متيزت ةقب  
بأهنا ةقب  استقوار العمل  واخنفاض التضخم وتدين البطال   1123إى عام  1144بويتون وودز املمتدة من عام 

 وارتفاع النمو وارتفاع الدخل الفعلي.

ذه احلقب  يف كل جانب من جوانبها نقيض ةقب  ةوب العمالت األوى اليت امتدت بني عامي وشكلت ه
. وارتكز النظام النقدي الدويل، مبوجب بويتون وودز إى الذهب من خالل دوالر أمويكي ميكن 1131و 1121

كز يف شكل غري عمالت أخوى توت دوالر لألونص  واى 35للشوكاء التجاريني حتويله حبوي  إى ذهب بسعو 
ضا و مباشو إى الذهب من خالل سعو صوف ثابت يف مقابل الدوالر األمويكي وسيوفو صندوق النقد الدويل قو 

قصرية األجل لدول حمددة تواجه ةال  من العجز االقتصادي. وال ميكن للدول خفض قيم  عمالهتا إال بإذن من 
يف ةاالت العجز التجاري املستموة اليت يواكبها تضخم  صندوق النقد الدويل وهو إذن ال مينح يف شكل عام إال

موتفع، كل هذه التعليمات جاءت يف إرطار بويتون وودز الذي اعترب بأنه اتفاق تارخيي دويل كبري، والذي فوضت 
بنيته الواليات املتحدة يف شكل شبه أةادي يف زمن بلغت فيه قوة الواليات املتحدة العسكوي  واالقتصادي  

 .1111إال بعد سقوط االحتاد السوفييت عام يشهد له مثيل  إى باقي العامل مستوى مل بالنسب 

ن إمسار ةوب العمالت الثاني  ف وبالوغم من موكزي  السياسات األمويكي  ومن التضخم بالنسب  إى
ج  الغليان در وبلغت  1114منذ العام  خمواإلسرتليين تتت أزم  ذخأا األوى أرطلقت يف بويطانيا ةيث رصاصاهت
 االةتيارطي والتجارة مع أول ختفيض كبري للعمل  منذ بويتون وودز وبقي اإلسرتليين عمل  مهم  يف 1112يف عام 

نسب  مئوي   1145رتليني  يف عام قل أمهي  من الدوالر يف نظام بويتون وودز. وشكلت اللريات اإلسأنه أبالوغم من 
وتدهورت هذه الوضعي  بانتظام، ، ت املشرتك  لكل البنوك املوكزي املوجوداكرب من الدوالر يف االةتيارطات العاملي  أ

ميزان املدفوعات الربيطاين  أخذةتيارطات العاملي  باإلسرتليين و فقط من اال %21أضحى  1115وحبلول العام 
 .1114يتدهور منذ أوائل الستينيات لكنه اختذ منحى سلبيا ةادا يف أواخو عام 
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مت استخدام العمل  كحل أسهل ملواجه  األزمات  1121  ميزان املدفوعات ويف سن  وهبدف القيام بتسوي
عند ما قور الوئيس األمويكي " نيكسون" إعالن تعومي سعو صوف الدوالر ووقف قابلي  حتويل الدوالر إى ذهب 

قوى اقتصاد يف العامل )انتهاء نظام الصوف بالدوالر(، وخبووج الدوالر عن قواعد هذا النظام كأقوى عمل  دولي  أل
بعد احلوب العاملي  الثاني  خوج العامل من النظام املنتظم إى الالنظام والفوضى، فتوالت عمليات ختفيض قيم  

، ومع ازدياد عجز ميزان املدفوعات األمويكي واصلت أمويكا %12ما نسبته  1122الدوالر فكانت عام 
 هبدف تنشيط صادراهتا وتقليل العجز يف ميزان مدفوعاهتا. %22بنسب   1123ختفيضها لقيم  الدوالر سن  

 (:إلى اليوم-7101ب العمالت الثالثة: )حر -3

اليت تصدرها االقتصاديات الثالث  األكرب يف  -الدوالر اليورو واليوان -تعترب العمالت الثالث املمتازة
عظمى يف ةوب العمالت اجلديدة، ةوب الواليات املتحدة واالحتاد األورويب والصني مبثاب  القوى ال -العامل

وأخذت أةجامها وعواقبها تتضح ةىت  2222كنتيج  لكساد عام   2212العمالت الثالث  اليت بدأت يف عام 
 .1آخو هذه اللحظ 

-2228 عامي د األزم  املالي  العاملي  يفبعدي غري متكافئ يف الوقت الواهن ومع ةدوث تعاف اقتصا
األساسي املصدر  ة ةووب العمل  والصني هي ادي " التالعب بالعمل  " إى إثار ن يؤ أهناك خماوف من  2221

اهتامها بأهنا  تويليون دوالر من اةتيارطات العمل  األجنبي  إى 3على  بوها ملا يو سيدهلذا القلق ةيث أدى تك
عقوبات  ضا لفو برو أو و  نشأة ضغوط يف الواليات املتحدةان بأقل من قيمته. وأدى هذا األمو إى تتعمد تقييم اليو 

جتاري  على الصني لتقاعسها عن السماح بتعديل قيم  عملتها مبا يتفق وقوى السوق وتبني الدراسات التجويبي  
 .2األخرية أن تقييم العمل  بأقل من قيمتها يزيد من اةتمال نشوب املنازعات يف منظم  التجارة العاملي 

مو كذلك على ةوب الدامي  يف الغالب، وينطبق األ ولكل ةوب خطوط جبهاهتا الوئيسي  وعووضها
-اليوان عرب احمليط اهلادي ومسوح اليورو -ت خطوط اجلبه  الوئيسي  توتسم على مسوح الدوالرذالعمالت. إذ أخ
ي  ان يف مساة  اليابس  األوروبي  اآلسيوي . إهنا معارك ةقيقاليو  -يط األرطلسي، ومسوح اليوروالدوالر عرب احمل

اض يف الواقع دفع  واةدة عامليا يف كل املواكز املالي  الكربى خت ن ةووب العمالت واقع جغوافي  جمازي ، أللكن مب

                                                           
1

 .133جاميس ريكاردز : موجع سابق، ص: - 
2

 - Douglas A.Irwin : Esprit de Currency, Finance& Developpment, june2011,vol.48,N°2. 
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والشكل املوايل . 1ساع  يف اليوم ويشارك فيها املصوفيون واملضاربون والسياسيون واألنظم  اآللي  24على مدى 
 التبادالت التجاري  بني هذه الدول:يوضح جغوافيا الصواع بني هذه العمالت الوئيسي  من خالل 

 جغرافيا الصراع في حرب العمالت الثالثة(: 12-13)الشكل رقم 

 
 تاريخ ، واإلقتصاد المال كتاب نخبة الفابيتا، موقع ...محمد جالل : حرب العمالت.... وصراع البقاء: المصدر

  https://alphabeta.argaam.com/article/detail/24380 .00:05 الساعة ،7102 أفريل 07: اإلطالع
وال ينكو أةدا أمهي  العمالت الوئيسي  األخوى يف املنظوم  املالي  العاملي  مبا يف ذلك الني الياباين واجلنيه 

الويال الربازيلي والووبل الووسي )"الرب يكس": اإلسرتليين واالنكليزي والفونك السويسوي وتلك التابع  لدول 
وتستمد هذه العمالت أمهيتها من ةجم االقتصاد الذي يصدرها والتجارة  (والووبي  اهلندي  والوند اإلفويقي اجلنويب

 .2تنخوط فيها هذه البلداناليت والصفقات املالي  

السويسوي يف سوق الصوف  باين والبنك املوكزيومن أشهو التدخالت اليت كانت حتدث من قبل البنك املوكزي اليا
بويليون  1.5111لني مبا قيمته : بشكل تدرجيي كبائع ل 2223تدخل البنك املوكزي الياباين يف عام  األجنيب 

                                                           
1

 .11:15، الساع  2211أفويل  12موقع الفابيتا، خنب  كتاب املال واإلقتصاد ، تاريخ اإلرطالع:  -...حرب العمالت... وصراع البقاءحممد جالل:  - 
/24380https://alphabeta.argaam.com/article/detail  

 .133جاميس ريكاردز : موجع سابق ، ص: - 2

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/24380
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/24380
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/24380
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 128سبتمرب للحيلول  دون سقوط قيم  الني أمام الدوالر حتت مستوى  21وكتوبو وأ32ن يف الفرتة ما بني ي
 د مستوى مناسبا لألغواض التصديوي  يف ذلك الوقت كما يظهو من خالل الشكل التايل: تقويبا والذي كان يع

 .7113تدخل البنك المركزي الياباني كبائع للين في عام  (: 12-13)البياني رقم  الشكل

 
 موجع سابق. حممد جالل ةوب العمالت ...وصواع العمالت ...:  المصدر      

وكزي السويسوي يتدخل عادة يف سوق الصوف عندما يوتفع قيم  الفونك إضاف  إى ذلك كان البنك امل
السويسوي بشكل غري موغوب فيه من جهد نظو البنك والكل يعلم أن االقتصاد السويسوي من أهم االقتصادات 

 الصناعي  الذي  تشكل فيه الصادرات الداعم الوئيسي لتحقيق النمو.

 .7101أبريل  تدخل البنك السويسري في سوق الصرف :(12-13)البياني رقمالشكل                

 
 موجع سابق. حممد جالل ةوب العمالت ...وصواع البقاء ... :المصدر                       
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يف متام  2212بويل من عام أالبياين أعاله كيف تدخل البنك السويسوي يف األول من  الشكليوضح 
 1.4122فونك السويسوي أمام اليورو كي حيافظ على مستويات قوب بتوقيت غوينتش لبيع ال 11:22الساع  

  يعترب املستوى اآلمن له بالنسب 1.4222واجلديو بالذكو أن البنك أعلن قبل هذا التدخل بأيام قليل  أن مستوى 
 .1نقط  152نه فاجأ األسواق بالتدخل قبيل هذا املستوى بنحو أله لسياس  سعو الصوف لديه إال 

غم من التدخالت اليت مت عوضها فيما سبق مل تكن تندرج حتت مسمى ةوب  العمالت بل كان وعلى الو 
األمو مقبوال يف األسواق بل وعادة تكون متوقع  ومطلوب  ألهنا كانت تتم بشكل منفود أي تتم على أساس رؤي  

جل حتقيق هدف معني أن ةداث اليت حتتم عليه التدخل موتقييم بنك موكزي واةد داخل دول  ما لألوضاع  واأل
نه يف بعض األةيان تكون عمالت هذه الدول مقيم  بأكثو من قيمتها ويف الغالب يكون تأثري هذا أخاص  

 التدخل مؤقتا .

حنو ختفيض وتقييم اليوم هو تنافس الدول الكربى ذات التأثري القوي يف التجارة الدولي   نالةظهلكن ما 
السطح عندما صوح وزيو املالي  وهو ما أدى إى بووز ةوب العمالت على  عمالهتا بأقل من قيمتها احلقيقي 

ن البنوك املوكزي  انزلقت يف ةوب عمالت عاملي  وسوعان ما راج أالذي قال ةوفيا "ب 2212 سبتمرب الربازيلي يف
 .ودخل قاموس احلووب االقتصادي " هذا املصطلح

 األدوات .المطلب الثاني: حرب العمالت الدولية: المبادئ و 
التجاري ،وهي من تبعات األزم  املالي  العاملي ، وهي مالت يف األساس ةوبا يف التبادل تعترب ةوب الع

جل أاألزم  على كاف  املستويات ، من دليل واضح على فشل الواليات املتحدة األمويكي  يف اخلووج من هذه 
،ةيث جيب أن تتناسب كل أداة منها مع  ةوب العمالتيف ت العديد من األدوات الستخدامها ذلك تدافع

متطلبات الظووف واألوضاع احمليط  واملتفاعل  مع هذه احلوب سواء كان استخدام هذه األداة مباشوا صوحيا أو  
جل استخدام هذه األدوات املباشوة أأدوات مباشوة وغري مباشوة ،ومن  كان غري مباشو خفي وبالتايل كانت هناك

ن هذه األخرية إه احلوب فجل حتقيق املكاسب االقتصادي  املوجوة من هذأل فعال ومن وأخوى غري مباشوة بشك
 جيب أن تقوم على جمموع  من املبادئ البد من أخذها بعني االعتبار . 

 أوال : مبادئ وأسس حرب العمالت الدولية :
سكويني من بينهم توتبط إسرتاتيجي  ةوب العمالت بعدد من مبادئ احلوب اليت وضع قواعدها مفكوين ع

"صن تسو " وأسس عليها " نيش "  فلسف  ةيازة القوة ، وتقدم هذه املبادئ على التخفي للوصول إى البيانات 
واملعلومات اليت يتم مجعها بذكاء ومكو ودهاء عن العدو ..وعن العمل  املستهدف  اليت يصدرها البنك املوكزي يف 

                                                           
 موجع سابق.حرب العمالت ...وصراع البقاء...حممد جالل:  - 1
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اته .. ومقدار العجز أو الفائض يف هذه املوازنات وكيفي  نالي  ومتويل مواز دول  العدو : وعن سياساته النقدي  وامل
 متويل هذه املوازنات.

ةيث توتبط كل عمل  بفلسف  عميق  اجلذور تتصل بتاريخ العمل  يف املاضي وخمارطوها اليت تواجهها يف احلاضو، 
مل العديد من الوؤى املتسع  املمتدة إى وبتحديات آماهلا ورطموةها يف املستقبل ... وبذلك فإن هذه الفلسف  تع

على آفاق املستقبل بكاف  فوصه ومستندة يف ذلك إى عوامل القوة اليت تلتف ورائها، ةيث تقوم ةوب العمالت 
رتض فاخلاص  بكل دول  من الدول، وهي تالمالءات املصاحل  ااالعتبار، ووفق بعنيعدة مبادئ أساسي  مت أخذها 

 :1ديد من املبادئ واألسس اليت تعمل يف إرطارها ةوب العمالت، من أمههايف ذلك أن هناك الع

 نطاقه الدول املؤهل  للقيام  عمل  ضعيف  تعين أن اإلقتصاد اقتصاد قوي، ةيث أن هذا املبدأ الذي تعمل يف
أكرب من ةجمها االقتصادي، خاص  يف جمال الصادرات بشكل كبري، ةيث أن ضعف العمل  يعطي  ربدو 

 ات ميزة تنافسي  ممثل  يف اخنفاض أسعار املنتجات املصدرة إى أسواق العامل.للصادر 
 ةىت يستطيعوهو ما ينطبق اليوم على اليوان الصيين والدوالر األمويكي  :فأر السليم خري من أسد جويح 

مل  قدرات غري الدولي ، وهو ما يعين امتالك الدول  صاةب  العويتحوك ويفعل ما يشاء يف السوق  أن يناور األول
عادي  يف اكتشاف الفوص احملوك  لقوى االقتصاد، وانتهاز هذه الفوص، واستغالهلا بشكل كبري، خاص  يف زيادة 

  اها الصني يف إدارة عملتها اليومالصادرات وهي السياس  اليت تتبن
 طلب فهما عميقا معامالت االقتصاد أساس قوة العمل ، سواء كانت هذه القوة ظاهوة أو كامن ، وهو ما يت

جيب أن تستند على قوة اإلنتاج احمللي، أو على التسويق الدويل، أو على زيادة  للقوة الذاتي  للعمل ، واليت
 الصادرات، وعلى تنمي  االةتيارطات الدولي ، وعلى تدفق االستثمارات الدولي  إى الداخل بشكل كبري.

  نشاط القوي، وبفاعلي  كامل  وامتالك كاف  املقومات إسرتاتيجي  الضعيف، ملمارس بادعاءالتفاعل احليوي  
 الدافع  للحوك ، وبشكل متصاعد.

   الطموةات العالي  باستغالل اإلمكانات الضعيف  من أجل الوصول إى منتجات جيدة سلعي  وخدمي
 وفكوي  للوصول إى صادرات فعال  وقادرة على امتالك خاصي  الصادرات العاملي .

 

                                                           
اع  ، الطبع  األوى، دار إيرتاك للطب حرب العمالت " مقدمة في توازنات سعر الصرف وإطاللة لعالم جديد من الصراع التنافسي على سيادة العالمحمسن أمحد اخلصريي :  - 1

 .32، ص:2215والنشو والتوزيع، مصو اجلديدة ، القاهوة، 
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 ويمكن تقسيمها إلى: لعمالت:حرب اثانيا: أدوات 
 األدوات المباشرة: -0

يتدخل البنك املوكزي يف أسواق الصوف مباشوة كبائع لعملته احمللي  ومشرتي  تدخالت البنك المركزي: -
للعمالت األخوى وهذا للحد من تغري أو تقلب سعو الصوف ببيع العمالت الصعب  اليت حتتفظ هبا مقابل العمل  

حد من اهنيار أو اخنفاض قيم  عملتها وتقوم معظم البنوك املوكزي  يف الدول ذات الفائض التجاري احمللي  لل
بامتصاص التدفقات النقدي  الداخل  من العمل  األجنبي  نتيج  التصديو عن رطويق زيادة املعووض من العمل  

 ، ومن ناةي  أخوى يقوم البنك صوف العمل  احمللي  منخفض هذا من ناةيلي ، ومن مث اإلبقاء على سعو احمل
باستثمار العمل  األجنبي  يف السندات احلكومي  أو يف بنوك الدول  صاةب  العمل  األجنبي  واحلصول على عائد يف 

 املقابل ويتوقف تطبيق هذه السياس  على ةجم اةتيارطي الصوف للدول .

راسات لتفسري تغري سعو صوف العمالت أجويت عدة د التخفيضات المتدنية )الصفرية( لمعدالت الفائدة: -
األجنبي ، ةيث أن املنطق يوةي بأن املستثموين يتوجهون لبيع العمل  ذات الفائدة القليل  وشواء العمل  ذات 

 . 1الفائدة املوتفع  مما يؤثو سلبا على سعو األوى وإجيابا على الثاني  وبالتايل يؤثو على أسعار صوف هذه العمالت

ات يف أسعار الفائدة لدى املصارف املوكزي  العاملي  اإلقليمي  خالل الوبع الثاين من العام وتشري التطور 
إى ةدوث بعض التغريات على أسعار الفائدة لدى بعض املصارف وثباهتا دون تغري يذكو لدى مصارف  2214

للعام الثامن على دون تغري  %0.25أخوى، فقد أبقى االةتيارطي الفدرايل على سعو الفائدة األساس عند 
( منسجما مع السياس  االقتصادي  عند هذا املستوى املنخفض )الصفويالتوايل، ويعترب هذا التثبيت لسعو الفائدة 

االقتصاد على النمو يف إرطار ما يعوف بسياسات التحفيز املايل،  زام  املتبع  يف الواليات املتحدة اهلادف  إى ةفالع
بواقع  2213ف املوكزي األورويب بتخفيض سعو الفائدة خالل الوبيع الثاين من سن  ويف منطق  اليورو قام املصو 

 . 2يف الوبع األول من نفس السن  %0.75مقارن  مع  %0.5ربع نقط  أساس ليصبح 

وتتبع البنوك املوكزي  سياس  أسعار الفائدة الصفوي  يف ةال  األزمات من أجل تسهيل ةصول األفواد على 
ن أب  منه توتبط بعالق  عكسي ، ةيث العالق  بني أسعار الفائدة على االئتمان والكمي  املطلو  االئتمان، ألن

ارتفاع سعو الفائدة على االقواض سوف يقلل من الطلب على القووض والعكس صحيح، وعليه فإن منحىن 
 جه  اليمني. ىإسفل و العادي ةيث ينحدر من أعلى إى األالطلب على االئتمان يأخذ شكل منحىن الطلب 

                                                           
، أرطووة  دكتوراه، كلي   نحو نموذج رياصي لقياس أثر نسبة الفائدة ةالتذبذب الضمني مجتمعين في استطالع أسعار العمالت العالمية الرئيسيةعبد العزيز فويد صامي  :  - 1

 .4، ص:2221مان العوبي  الدراسات اإلداري  واملالي  العليا ، جامع  ع
- صاري علي : البنوك المركزية في الدول النامية وقدرتها على الممارسة غير التقليدية، جمل  االقتصااد واملالي  ، اجمللد رقم 22- العدد 21، 2211، جامع  ةسيب  بن بوعلي 

 اجلزائو. –الشلف  –
2
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 على وهو ما تنشده البنوك املوكزي  من خالل هذه السياس ، كما تساهم أسعار الفائدة الفائدة الصفوي  يف التأثري
سواق الدولي  للعمالت من خالل عدد الوةدات من العمل  احمللي  اليت ميكن هبا شواء أسعار صوف العمل  يف األ

 .  املختلف  يف جمموع  من الدولالفائدة املطبق   يلي أسعار وةدات من عمل  أخوى، ويف ما

 .(: أسعار الفائدة المطبقة في بعض الدول10-13جدول رقم )

 آخر تعديل 7105 7104 7103 7107 الدولة

 الوبع           الوبع 

 الوابع      الثالث

 الوبع           الوبع

 االول       الثاين

 الوبع      الوبع    

 الوابع   الثالث   

  الوبع االول

 11/12/2228 2.25 2.25      2.25 2.25     2.25 2.25      2.25 الواليات املتحدة

 24/21/2214 2.25 2.25      2.15 2.52     2.25 2.25      2.25 منطق  اليورو

 25/23/2221 2.52 2.52     2.52 2.52     2.52 2.52      2.52 اململك  املتحدة

 23/12/2214 -2.225 -2.225     2.22 2.22     2.22 2.22      2.22 واسويس

 11/12/2228 2.12 2.12      2.12 2.12     2.12 2.12      2.12 اليابان

 23/22/2214 3.52 3.52      3.52 2.25     2.25 2.25      2.25 نيوزيلندا

 21/11/2214 5.35 5.12      1.22 1.22     1.22 1.22      1.22 الصني

 23/12/2214 12.25 11.25    11.22 8.22     2.25 2.25      2.52 الربازيل

 22/12/2214 2.52 2.25     8.25 4.52     5.52 5.52      5.25 توكيا

 11/21/2213 8.25 8.25     8.25 1.25     1.25 1.25      1.25 مصو

 14/21/2214 2.12 2.25      2.25 1.25     1.25 2.22      2.25 اسوائيل

والعدد الثالث عشو، نيسان  2213سواق العاملي ، العدد السادس متوزاأل ةدائوة االحباث والسياسات النقدي  ـــ سلط  النقد الفلسطيني ، نشو  المصدر:
      .4، ص2215
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 يف:                                                                 وتتمثل دوات غير المباشرة:األ -2

يعوف التسهيل الكمي بأنه سياس  نقدي  غري تقليدي  تستخدمها البنوك املوكزي   سياسة التسهيل الكمي:-
ي بشواء لتنشيط االقتصاد القومي عندما تصبح السياس  النقدي  التقليدي  غري فعال ، ةيث يقوم البنك املوكز 

ى االقتصاد، وتتميز هذه السياس  عن السياس  التقليدي  يف إ موال املتدفق ملوجودات املالي  لزيادة كمي  األا
شواء أو بيع املوجودات املالي ، هبدف احلفاظ على معدالت الفائدة يف السوق عند املستوى احملدد 

 .1واملستهدف

ن خالل شواء املوجودات املالي  عن املصارف ومن شوكات القطاع وينفذ البنك املوكزي عمليات التسهيل الكمي م
أي األرصدة املودع  يف احلسابات االلكرتوني  يف البنوك من قبل قود اجلديدة املنشأة إلكرتونيا )اخلاص بالن
 مصدرها(.

ته احلد من كما يعترب التسهيل الكمي ويسمى أيضا التيسري الكمي ممارس  يقوم هبا البنك املوكزي عند حماول
تأثري الوكود االقتصادي على األنشط  االقتصادي  احلقيقي ، عن رطويق إصدار فائض من النقود )إصدار كمي  
جديدة من النقود ورطوةها يف االقتصاد بدون مقابل(، وقد مت استخدام هذا األسلوب يف بداي  القون احلادي 

من قبل  2221و 2228أثو األزم  املالي  من  للتخفيف منعندما مت استخدام التسهيل الكمي والعشوين، 
 .2الواليات املتحدة واليابان واململك  املتحدة

وما يربر جلوء البنوك املوكزي  إى سياس  التسهيل الكمي هو أن السيول  اليت حتصل عليها املصارف التجاري  
املصارف بشواء سندات ةكومي  آمن  من البنك املوكزي ال تصل إى القطاعات االقتصادي  املختلف  بل تقوم هذه 

وبأقل خطورة فعندما يقوم البنك املوكزي بشواء السندات احلكومي  فإن سعوها يوتفع وينخفض العائد عليها )ألن 
يقل العائد والذي تقوم به املصارف سوق السندات يقوم على عنصوين مها السعو والعائد، فعندما يوتفع السعو 

ن عمليات الشواء لريتفع السعو ويقل العائد( وبذلك تفقد السندات احلكومي  بويقها ا تكثف ماملوكزي  هو أهن
بحث عن خطوط ائتمان أخوى وقطاعات اقتصادي  أخوى وبالتايل لايف وتقوم املصارف بالتخلص منها وتبدأ 

 يتحول مسار السيول  موة أخوى... 

األوى أنه يشجع املضاربني على ختفيض قيم   وعليه فإن التسهيل الكمي يعمل بطويقتني على قيم  العمل :
العمل . والثاين أن وجود أكرب مبلغ من املال يف التداول خيفض أسعار الفائدة، إذن هذين الطويقتني )ختفيض قيم  
العمل ، وختفيض أسعار الفائدة( ميكن من خالهلما للشوكات احمللي  اقرتاض املال يف البالد وتقدميه )استثماره أو 

                                                           
مجهوري   –، كوكوك 2جمل  جامع  كوكوك للعلوم اإلداري  واالقتصادي  ، اجمللد  التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقديةعبد العزيز شويش ، عبد احلميد وبشوى عبد الباري :  - 1

 .2214العواق ، 
2

 - URI daush and vvera eldelman Currency Wars. Carnegie endowmeet 2011.p13. 
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يفه( يف بلد آخو ةيث سعو الفائدة أعلى، وحتقيق ربح من خالل الفوق يف أسعار الفائدة كما أنه من الناةي  توظ
 1الفني ، فهي تبيع العمل  الورطني  يف السوق الدولي  مما يقلل من قيمتها )ةوب عمالت بطويق  ذكي (

الفيدرايل ةيث سيقوم االةتيارطي  هو عملي  خلق النقود من فواغيل ميكن القول أن التسيري الكمي وبالتا
يف الواليات املتحدة، واستخدامه لشواء السندات احلكومي  من املؤسسات املالي ، اليت بزيادة األساس النقدي 

يفرتض أن تستخدم هذه الزيادة يف األساس النقدي يف عمليات اإلقواض وزيادة ةجم االئتمان، وهو ما يؤدي 
. والشكل املوايل يوضح ةجم 2صورة مضاعف  باستخدام املضاعف النقديإى زيادة عملي  خلق النقود ب

 االحتاد األورويب. –الصني  -اليابان  –يف الواليات املتحدة الكمي  كنسب  من الناتج احمللي  التسهيالت

 (: حجم التسهيالت الكمية للبنوك المركزية األربعة.12-13الشكل رقم) 

 
نقال عن : علي صاري  حجم التسهيالت الكمية في البنوك األربعة ) األمريكي، األوروبي ،الياباني ،الصيني(أ.د إبواهيم السقا ، :  المصدر

 .2211اجلزائو ، ديسمرب  -جامع  الوادي 11ومولود غزيل ، جمل  رؤى اقتصادي  ، العدد 

لصوف أو ةال  ميكن اعتماد نظام الصوف املتعدد يف ةال  نظام الوقاب  على ا إقامة سعر صرف متعدد: -
اةتكار الدول  لعمليات بيع وشواء العمل  الصعب  فيمكن اعتماد نظام ثنائي أو أكثو لسعو الصوف بوجود سعوين 
أو أكثو لسعو صوف العمل ، ةيث يهدف هذا النظام إى ختفيض آثار درج  التقلبات يف األسواق وتوجيه 

                                                           
1

  ، موجع سابق. تها على الممارسات غير التقليديةالبنوك المركزية في الدول النامية وقدر علي صاري :  - 
2

 - ANUCHA Magavi : Quantitative Easing – Ablessing or a Curse? Crisil young thought leader 2012, p3. 
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باملعامالت اخلاص  بالواردات الضووري  أو األساسي  أو السياس  التجاري  خلدم  بعض األغواض احملددة ويتعلق 
 .1ردات قطاع معني مواد دعمه وتوقيته أما السلع غري األساسي  فتخضع لسعو الصوف العادياو 

وبالتايل توجيه املضاربني واملستثموين إى ذلك اإلحتاد، فقد  تصريحات القادة والمسؤولين في وسائل اإلعالم-
دراسات أنه يف ظل كفاءة أسواق الصوف فإن للمعلومات االقتصادي  أثوا فوريا على حتديد أثبتت العديد من ال
 اجتاه سعو الصوف. 

 وميكن تلخيص أهم اخلصائص واألدوات األساسي  حلوب العمالت من خالل الشكل التايل:

 خصائص حروب العمالت (:01-13الشكل )

 
- Source : Zoryama Lutsyshyn and Natalia Reznikova, Competitive 

devaluation in currency wars: financial projection of neo-protectionism, the national 

University of Kyiv, 2013. 

                                                           
1

 -يف العلوم االقتصادي  ، جامع  حممد خيضو، مذكوة ماجستري  إشكالية اختيار نظام الصرف المالئم في ظل التوجه الحديث ألنظمة الصرف الدوليةعمار جعفوي :  - 
 .23، ص:  2213اجلزائو  –بسكوة 



 تخفيض العملة كأسلوب جديد للحماية التجارية  سياسة                          :            الثالثالفصل 

 

223 

 طراف الفاعلة فيها:األلث: سيناريوهات حرب العمالت و المطلب الثا
اجلبه  ور املالي  الدولي  اليوم و ر حمالدوالي بني اليوان و أالواليات املتحدة ع بني الصني و يتشكل الصوا 

ا الصواع بعد خووج الصني من ربع قون من العزل  االقتصادي  ذتطور هيف ةوب العمالت الثالث  و الوئيسي  
 احلوة. لألسواقوالفوضى االجتماعي  و قمع النظام الشيوعي العقائدي 

واخو عام أنه و ةىت أتها بيد  تبالغ يف خفض قيم  عملن الصنيأتتميز ةوب العمالت اليوم مبزاعم و 
ت مل تشكل لك ةصل يف وقذيوان للدوالر الواةد، لكن  2.8غ بل إذبولغ جدا يف رفع سعو اليوان  1183

كثو على الواردات أمجايل الصيين و ركزت القيادة صغريا نسبيا من الناتج احمللي اإلال جزءا إفيه، الصادرات 
رطت الصني مع منو قطاعها التصديوي يف سلسل  من ست عمليات خفض الوخيص  لتطويو البني  التحتي  و اخنو 

ول من  علنت الصني يف األأللدوالر الواةد، مث  5.32ى إ 1113يث تواجع اليوان حبلول عام لسعو العمل  حب
ى إوت خفضا ضخما يف سعو اليوان وصل جأجنيب و عن نظام حمسن للصوف األ 1114نايو كانون الثاين ي

 تى وصف الصني ب" املتالعب" بالعمالإمويكي  ر ودفعت هده الصدم  باخلزان  األمقابل الدوال يف يوان 8.2
دان اليت تستخدم ى البلإسم ن تشري باإلأي يطلب من اخلزان  ذال 1188 عام عمال بقانون التجارة الصادر يف

اليت تستخدم فيها اخلزان  وصف خرية  التجارة العاملي  وهي املوة األفضلي  غري متصف  يفأسعو الصوف لكسب 
لك ذعقب ألك و ذلك الوقت بتكوار القيام بذ ذصدرهتا منألوغم من التهديدات املقنع  اليت الصني باملتالعب با

مقابل الدوالر ومل خيضع عمليا  8.8ن ثبت سعو اليوان على أى إعادات التقومي اللطيف  إرد متثل يف سلسل  من 
 2224.1تغيري ةىت عام  ألي

تتحسن  بدأتمنخفض  و جودة  بأسعارالدولي   لألسواقو املالةظ اليوم هو اجتياح السلع الصيني  
، وهدا راجع اى 2اليابان يات املتحدة، االحتاد االورويب و وتسبق غري من السلع و اخلدمات والقادم  من الوال

افظ الصني على عملتها منخفض  حت يولك.نتاج ض االستثنائي لتكلف  اإلتكلف  اليد العامل  املنخفض  و االخنفا
بقاء سعو موتفعا تطبيقا إر و سواق من الدواليوميا يف حماول  منها لتجفيف األ م بشواء ما متوسطه مليار دوالرو تق

 سواق الدولي  لزيادة الصادرات.للوفع من امليزة التنافسي  يف األلسياس  ختفيض اليوان 

صاب أي ذصالح اخللل و الوكود الى التدخل إلإالبنوك املوكزي  احلكومات و من  ا اجتهت العديدذوهل
شونا ألك سياس  التخفيف الكمي اليت ذسعار الفائدة و كأى القيام خبفض كبري يف إزم  االقتصاد العاملي نتيج  األ

 دوات ةوب العمالت.أةد أليها سابقا كإ

                                                           
 .132،موجع سابق ص حروب العمالت افتعال االزمة العالمية الجديدةجاميس ريكاردز ، 1
 وجع سابق.م الجمائية الجديدة حرب العمالت وأهمية نفعيل دور المنظمة العالمية للتجارةعالوي حممد حلسن،شويب حممد االمني : 2
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النقدي  ) خفض معدالت الفائدة  رطار السياس إدوات املتاة  يف ستخدام البنوك املوكزي  جلميع األويعد ا
ال وهي التدخل يف سوق أادرات خوى لدعم الصأجتاه حنو سياس  ال اإلإتطبيق سياس  التخفيف الكمي( مل يبق و 

ها ةيث قامت الواليات الصوف و ختفيض قيم  العمل  لدعم امليزة التنافسي  للسلع و اخلدمات اليت تقوم بتصديو 
لت متث ، عن املنافس  إلبعادهامضادة هدفها هو رفع قيم  عمالت الدول الصاعدة  بإجواءات  ويكيماملتحدة األ

ا ما ةدث فعال ذسواق تلك الدول وهأصول املالي  يف موال بغوض شواء األيف ضخ كميات هائل  من رؤوس األ
ند، الربازيل، وروسيا، لالجتاه سواق الدول الصاعدة كاهلأحدة بضخ املزيد من الدوالرات يف ت الواليات املتأفقد جل

 على عمالهتا حنو االرتفاع. الضغطى إ

 ية لحرب العمالت وسبل مواجهتهادالمطلب الرابع : اآلثار االقتصا
 تمس كانت حلوب العمالت آثار سيئ  على كل من التجارة العاملي  بوجه عام واألسواق املالي  بوجه خاص كما 

 .على مستوى أحناء العاملي  نالورط االقتصادياتالعديد من 

 ثار حرب العمالت على التجارة الدولية:آ -أوال
إذا ما تسابقت الدول يف تطبيق سياس  التخفيض التنافسي ألسعار الصوف فهذا يعين أهنا سوف جترب يف النهاي  

أسعار  ى ختفيضإ  التخفيض غري فعال  ، مما يؤدي على التخفيض املتكور واملتقابل وبالتايل تصبح سياس
وختفيض التجارة الدولي   1ى تعزيز الوكود االقتصادي إى املستويات اليت تؤدي إي  بشكل عام الصادرات العامل

والشكل يوضح  % 12إذا اخنفضت التجارة الدولي  بنسب  فاقت  2221عام وهذا ما ةدث سن  بشكل 
خفض  قع  الدول املةوب العمالت واتسعت ر  شتدت فيهااخلارجي  السلعي  يف الفرتة اليت معدالت منو التجارة ا

 2221ى هناي  الوبع الوابع لسن  إ 2228من بداي  الوبع األول لسن  لقيم عمالهتا 

                                                           
  14.1، ص2212،نيويورك ،حالة وآفاق اقتصاد العالم الملخص التنفيذي ،األمم المتحدة 
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-0225: معدالت النمو السنوية للتجارة الخارجية السلعية خالل الفترة )(11-13)البياني رقم الشكل 
7112 ) 

 
وذلك بتأثري خمتلف األزمات ةيث  1115عدة منذ سن  وقد شهدت التجارة اخلارجي  للسلع تقلبات 

يوضح الشكل معدالت النمو السنوي  حلجم التجارة اخلارجي  السلعي  واليت توضح الكم اهلائل من التقلبات 
تعود النكس  من جديد لملالي  يف الدول جنوب شوق آسيا ،وسببه األزم  ا 1114وةاالت الالستقوار ،ففي سن  

كان بعدما   1112سن   5%األزم  املكسيكي  ةيث اخنفض معدل منو التجارة اخلارجي  إى  وسببه 1111سن  
ةيث تقلصت التجارة  2221قبل ذلك ،أما التقلبات يف األلفي  اجلديدة كانت بدايتها سن   10%يف ةدود 

ة تحداليت ضوبت الواليات امل 2221رب مبتس 11وكان السبب يف ذلك أةداث  11%اخلارجي  مبعدل 
 متثل هذه األخرية أكرب الشوكاء التجاريني . انتاألمويكي  ةيث ك

على أزم   2228العامل يف أواخو سن   ظيقتتقلص ليسيالعاملي  أخذ ةجم التجارة  2221وحبلول سن  
عام  12%مالي  عاملي  ضوبت التجارة اخلارجي  يف الصميم فشهدت هذه األخرية أكرب معدالت االخنفاض فاقت 

2221.1 

ن أهم أسباب تواجع التجارة الدولي  هو انتشار األساليب احلمائي  اجلديدة على غوار ةوب العمالت مو 
 القوى االقتصادي  والتجاري  الكربى بنيمائي  جتاري  ،فقد تزايدت اإلجواءات احلاليت كادت أن تتحول إى ةوب 

من بلدان العامل ،أو  عدد كبرييف العمل هبا  جواءات احلمائي  اليت متمن اإل  41,4%،والالفت لالنتباه هو أن 
محائيا مت رصدها عامليا ،قد مت اختاذها ضد الصادرات الصيني  ،مبا يعين  اجواءإ 425جواء محائي من بني إ 121

                                                           
  .53،ص 2212جمل  التمويل والتنمي  ،ديسمرب "األثر على التجارة ".زيتشارنغ   1
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عظم يف العامل يف الوقت الواهن هي اهلدف األول لتلك االجواءات احلمائي  ،لكن يني  األبأن القوة التجاري  ال
اجواء  113كمبادرة منها ،جواءات املضادة لصادراهتا ،أو ةىت  ى تلك اإلورها اختذت كود فعل علالصني بد
 الصادرات الدول األخوى. دمحائي ض

  الةتيارطات الدول ومن أهم اآلثار االقتصادي  حلوب العمالت على االقتصاد العاملي هي خفض القيم  احلقيقي
العوض النقدي  خلل بنياث التضخم يف االقتصاد العاملي نتيج  إلةدوارتفاع مستويات  جنبي  ،من العمالت األ

  1ذا ما استموت تتمثل يف نقطتني أساسيتني:إوالسلعي ،كما أن ةوب العمالت 

هو أن تتحوك مجيع البنوك املوكزي  ذات العالق  يف آن واةد كل خلفض قيم  عملته ،و ما قد ينتج عنه  : األولى
أن أي حتوك يقوم به بنك موكزي حنو التخفيض سوف يواجه بتحوك معاكس وسويع من  مبدأ العني بالعني مبعين

 البنوك األخوى.

مبدأ "العني بالعني" سوف يتصاعد ويتولد عنه قوارات سياسي  بإقوار إجواءات محائي  فوري  على شاكل   : الثانية
 ما فعلته الواليات املتحدة.

 المالية :ثار حرب العمالت على األسواق آ -ثانيا 
: ةيث مبوجب بوامج التيسري الكمي تقور رطوح 2سواق املالي  كما يلي ثو ةوب العمالت على األأيظهو 

 جدا كما أن فوص تويليون دوالر على دفعتني مما يؤدي لزيادة عوض النقد الدويل بالدوالر بشكل كبري1,1
سواق وروبا الغوبي  بسبب كون رحبي  األأن ودول يابامويكي  والل حمدودة يف الواليات املتحدة األموااستثمار هذه األ
معدل النمو ألسواق الناشئ ، و ب بالقياس ديناشئ  ، وسعو الفائدة املصوفي  متألسواق النبي  قياسا ناملالي  فيها متد

كل ا ملشقياسا باألسواق الناشئ  كما أن املؤسسات املالي  يف الدول الناشئ  ال تعاين من ا يناالقتصادي فيها متد
 .3وروبي  والياباني  مويكي  واألاملؤسسات املالي  األمنها املالي  اليت تعانيها 

ي  حبثا عن كثو رحبماكن األ  مبوجب بوامح التحفيز ستهاجو لألموال املطووةن األإولألسباب السابق  ف
ن  تستخدم يف املضاربات ى أموال ساخإموال ه األذى حتول هإسواق الناشئ  مما سيؤدي الفوص الواعدة يف األ

ى ارتفاع إسواق على استيعاهبا مما يؤدي كبري قد يكون أكرب من إمكاني  األوزيادة ةجم السيول  الدولي  بشكل  
وتضخم أسعار السلع الوئيسي  واملعادن  4القتصاديات الدول الناشئ االقتصادي مؤشواهتا بشكل ال يعكس الواقع 

                                                           
“European Perspectiev  THREAT OF CUARENCY WARS,” FERRY–ZSOLT DARVAS and jean Pisani  

1

,Issus Decem ber 2010,p35.  
2
 .www.alroya.info/ar: ، جويدة الوؤي  ثار اقتصادية خطيرة لحرب العمالتآصالح الطالب ، 

 
3
  www.daralhayat com/internationalartiele/2011/10/23:فهد الفانك ،ةوب العمالت تستعو يف العامل بني امويكا والصني وأوروبا على املوقع -  
4
 .32،جمل  التمويل والتنمي ، مارس ،ص"التحوالت في األسواق المالية":رت،أهبان كوزي،ماكوتريونيسستني  كاليسي  
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ات اقتصادي  يف رباح، وخلق فقاعلدول الناشئ  هبدف حتقيق األصول يف ا  على األوازدياد ةجم املضاربالتنمي  ، 
 .الدول الناشئ 

الذهب والفض  ستشهد موج  حمموم  من املضاربات يف ظل توقعات   ا أن أسعار املعادن الثمين  خاصكم
جال ، ملعاجل  الواقع آجال أم نظام نقدي دويل جديد ، عابالعودة الكلي  أو اجلزئي  لنظام الذهب يف ةال  صياغ  
العمالت غري املوتبط  بالدوالر موج  عالي  من املضاربات املرتدي للنظام النقدي الدويل ،وستشهد أسعار صوف 

ى إةداث خلل يف أداء االقتصاد الدويل يف ظل عدم استقوار أسعار صوف العمالت الوئيسي  يف إمما يؤدي 
 العامل.

 ور الجديد للمنظمة العالمية للتجارة : حرب العمالت والدثالثا
يعين أن اتفاقيات التجارة هذا التجارة وأسعار الصوف، لكن  بني ن ننكو االرتباط القائمأمن املستحيل        

 .رطني  اليت تؤثو على قيم العمالتالدولي  ال بد أن تتضمن فقوات حتكم السياسات الو 
غري  -منظم  التجارة العاملي  وصندوق النقد الدويل –لصل  يف ةقيق  األمو أن املؤسسات الدولي  ذات ا

مصممتني يف هيئتهما احلالي  ملواجه  ةوب العمالت ولكي يتم دمج سياسات االقتصاد الكلي املؤثوة على أسعار 
الصوف يف املفاوضات التجاري  جيب على منظم  التجارة العاملي  أن تكتسب القدرة الفني  )والتفويض الالزم( 

إى آلي   صندوق النقد الدويل والفصل فيها، أو أن ينضم بأسعار الصوف تحليل السياسات الورطني  ذات الصل ل
 1.عاهدات التجاري تسوي  املنازعات اليت تصاةب امل

احلمائي  اجلديدة للدول األعضاء يتطلب تفعيل القوانني املوجودة و اختاذ جمموع   مبواجه  ممارسات وفيما يتعلق
 من اإلجواءات ميكن تلخيصها ضمن احملاور التالي :

 وذلك من خالل: تنفيذ:ال الصرامة فيااللتزام العملي باالتفاقيات و  -1
 ستئنافي  حلاالت عدم االلتزام بقوارات املنظم ؛ين املسموح به للجان االمضوورة ختفيض اإلرطار الز  -
 إعطاء صالةيات أكرب للهيئات الوقابي  و اعتماد نتائج التحقيقات بصورة مستقل ؛ -
فوض عقوبات مالي  على التطبيق املتأخو غري املربر لقوارات املنظم  سواء الوزاري  أو املتعلق  بتسوي   -

 املنازعات؛ 
يل القوانني واآلليات املتعلق  بتعويض الدول النامي  جواء االعتداءات التجاري  و ةاالت عدم اإللتزام تفع -

 من رطوف الدول املتقدم . 
 

                                                           
1
خو حتديث: آ -قطو  –، الدوة     www.aljaweera.netموقع اجلزيوة الفضائي  :هل تتمكن اتفاقيات التجارة من وقف التالعب بالعملة؟ كمال درويش :  - 

 . ه 1431/2/3فق املوا  14:51الساع   2215/4/21

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/71a857b2-1666-46d8-86c9-92b2823f43a5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/71a857b2-1666-46d8-86c9-92b2823f43a5
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 و ذلك من خالل: النفاذ إلى األسواق:تسهيل  -2
إجواء إصالح هيكلي إجيايب يف الدول املتقدم  ةىت يتم ضمان عدم ةدوث ضغوط تتطلب تدابري املنطق   -
 ومادي  يف املستقبل؛ال
ال بد من وضع ةدود دنيا من التعهدات االستريادي  يف إرطار ةظو إمكاني  العودة إلجواءات املنطق  الومادي   -

 يف املستقبل؛
 ينبغي احلد من عملي  تصاعد التعويفات عند األزمات يف الدول املتقدم  بل إزالتها بشكل هنائي. -

 و ذلك من خالل:  لممارسات التجارية غير العادلة: ا   -3
 وضع ةدود واضح  للخووج عن نظام احلصص العادي  يف إرطار عملي  تكييف احلصص؛ 

ال بد من وجود رقاب  فاعل  على عملي  تكييف احلصص لضمان أال تكون الدول النامي  هي املستهدف  منها 
 .حتديدا
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 الفصل: الصةخ

ي  العاملي  وبعد أن استنفذت الدول املتقدم  األكثو يف ظل تفاقم اآلثار الوخيم  لألزم  املال
الواليات املتحدة كل وسائل الدعم وبوامج التحفيز وةزم اإلنقاذ  اتضورا من األزم  وعلى رأسه

انتقلت إى التأثري يف القيم  اخلارجي  لعمالهتا الورطني  لتحقيق تنافسي  تصديوي  كبرية وحتقيق فوائض 
ووج من هذا الوكود واالنكماش االقتصادي الذي أصاب االقتصاد العاملي يف ميزاهنا التجاري للخ

وأصبح بذلك التخفيض التنافسي لقيم  العمل  سياس  محائي  جديدة يف التجارة الدولي  خصوصا يف 
ظل األزمات االقتصادي  ، ةيث يعد االخنفاض الشديد يف قيم  اليوان الصيين من أهم األسباب اليت 

أرطلق  ي  الدولي  والسبب األول لربوز ةووب جتاري االختالالت يف العالقات التجار  أدت إى تفاقم
، ةيث استخدمت فيها الواليات املتحدة كطوف رئيسي كل الوسائل "حرب العمالتاسم "عليها 

واألدوات كسياس  أسعار الفائدة الصفوي  وسياس  التيسري الكمي للتأثري على قيم  الدوالر حنو 
 االخنفاض.

وقد دعا دومينيك سرتوس املديو العم السابق لصندوق النقد الدويل يف املؤمتو الدويل املنعقد يف 
يالطا ) جنوب أوكوانيا( إى التعاون لتجنب ةوب عمالت حتول دون حتقق االنتعاش االقتصادي 

ت العاملي وإدخال العامل يف أزم  اقتصادي  جديدة ، وال يتم ذلك إال بتظافو جهود املؤسسا
االقتصادي  الدولي  كصندوق النقد الدويل واملنظم  العاملي  للتجارة هلدف ضبط حتوكات أسعار 

 الصوف والبحث يف األساليب والوسائل اليت متنع حتول آثارها السلبي  إى ةوك  التجارة الدولي .
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 :ـدتمهيـ

زين يف ذلك على سياس  ختفيض بعد استعواضنا ألهم أشكال احلمائي  اجلديدة يف الفصول السابق  موك
العمل  كأسلوب محائي جديد سنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على ةال  االقتصاد الصيين ودراس  
مدى تأثري سياس  ختفيض اليوان على التجارة اخلارجي  للصني مستندين على دراس  قياسي  ألثو سعو الصوف 

 لصيني .احلقيقي لليوان على الصادرات والواردات ا

ب  التنموي  الفويدة اليت اعتمدهتا هذه الدول  يف الصني كنموذج للدراس  نظوا للتجو  وقد وقع االختيار على
اري  هام  يف حتقيق فوائض جتاري  ضخم  يضاف إى ذلك عوامل درات ةيث اختذت من اليوان أداة جتتنمي  الصا
وقبل أن نربز أثو سياس  ختفيض اليوان على ، ادياتقتصمن االى ميزت االقتصاد الصيين عن غريه بنيوي  أخو 

ودراس  واقع  التجارة اخلارجي  يف الصني كان البد من استعواض أهم حمطات اإلصالح االقتصادي يف الصني
ذلك أكثو ولتفصيل االقتصاد الصيين من خالل حتليل أهم املؤشوات االقتصادي  الكلي  يف هذا البلد اآلسيوي 

 الفصل إى املباةث التالي : قمنا بتقسيم هذا

 ؛اإلصالحات اإلقتصادية في الصينالمبحث األول:  -

  ؛المبحث الثاني: سياسة تخفيض اليوان وأثرها على التجارة الخارجية في الصين -

المبحث الثالث: دراسة قياسية ألثر تخفيض سعر الصرف الحقيقي لليوان على التجارة الخارجية  -
 (.7102-7111في الفترة )للصين 
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 الصيناإلصالحات اإلقتصادية في  : المبحث األول

تشهد الصني منذ ما يوبو عن ربع قون جتوب  تنموي  رائدة جعلتها يف مقدم  الدول الكربى يف الوقت الواهن،      
 تقويوا بعنوان :األحباث و الدراسات اإلقتصادي   و يف هذا السياق أصدرت الشوك  الربيطاني  املتخصص  يف

economic power continue the world in 2050 will the shift in global  يف فربايو
قتصاديا، و حتديدا احل الدول الصاعدة اقتصادي  العاملي  لصأنه مث  حتول يف ميزان القوى اال أوضحت فيه 5102

اليت ةققت  -  الصنيخاص–قتصادات دوهلا آسيا ، ليصبح هذا القون آسيويا بامتياز يف ظل ما حتققه اقارة 
قتصادي اليت قامت هبا ائج املبهوة كانت نتاج عمليات اإلصالح اال. هذه النتمعدالت منو و رطفوات تنموي  عالي 

 احلكومات املتعاقب  على دول  الصني.

 :( 0222-0241: تطور تاريخي و اتجاهي للمدة ) :المطلب األول
قتصادي  ختتلف عن حمط  منها تتسم بسمات لسياس  ا كل،   مبحطات تطبيقي  عديدة و متنوع موت الصني

حتديد صفاهتا تارخييا خالل املدة املمتدة من عام ن تشخيص تلك احملطات التطبيقي  وتسميتها و سابقتها ، و ميك
ملقدمات أي قبل حتول الصني حنو إقتصاد السوق لتكوين صورة واضح  عن ا 0791ةىت عام  0481

قتصادي يف ى التفكري يف عمليات اإلصالح االقتصادي  اليت سبقت أدت إاال جتاهاتالتارخيي  و الظووف و اال
 وهي : 1متيزت هذه احلقب  التارخيي  بثالث  حمطات مو هبا اإلقتصاد الصيين الصني و

ألكثو من ألفي سن  عاشت الصني يف ظل النظام اإلقطاعي (1911-0481قطاعي )اإلقتصاد شبه أوال:اال
ت االقتصادي  تطاهلا عندما تعوضت لغزوات خارجي  متعاقب  منذ منتصف القون التاسع عشو مث بدأت التحوال

كثو ميال يأ أساسا قويا للتحول حنو جمتمع أولعل من أقوى األسباب تأثريا على إضعاف اجملتمع اإلقطاعي وه
الصني ، فقد حتولت واليت شكلت نقط  حتول كربى يف ( 0485 – 0481للوأمسالي  هو ةوب األفيون األوى )

ا بني الصني بعدها من جمتمع إقطاعي حبت إى جمتمع ميكن وصفه بالشبه إقطاعي،وذلك كونه أصبح مزجي
رأمسالي  صناعي  اةتكاري  قائم  على أساس اقتصاد السوق ، و حتت قيادة القطاع اخلاص يف املدن، تطبيقات 

 الويف.يف وبني تطبيقات إقطاعي  

                                                           
، السن   االقتصادي ، اجملل  العواقي  للعلوم  السوق ... سياسات و مؤشرات اقتصادالصيني و منهج التدرج في التحول نمو  االقتصادوفاء املهداوي ، أمحد جاسم حممد ، 1

 .2212العاشوة ، العدد الثالث و الثالثون ،
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دي الذي ةدث كان مشوها فهو أوال كان يقتصو على املدن دون الويف الذي بقي هذا التحول االقتصا
، وثانيا كان القطاع اخلاص يف املدن ناشئا يت كانت تعمل مقابل قوهتا اليوميإقطاعيا "مستغال للطبق  الفالةي  ال

رها الفاعل لسيطوة األجنبي  دو و مل تتوفو له البيئ  املالئم  لتقوي  قدراته التنافسي ، بل على العكس من ذلك كان ل
 ، و من مث إضعاف االقتصاد الصيين.يف إضعاف تلك القدرات

و كود فعل موضوعي من قبل الشعب الصيين الذي كان يعاين ختلفا يف قوى اإلنتاج الصناعي و الزراعي 
املعاشي  قام  تدن يف املستويات الصحي  و التعليمي  و، و ادا أدى إى ختلف اجتماعي وةضارياعا ةوعاش صو 

مربارطوري الذي استمو قاط النظام االو اليت أدت إى إس 0700صن( بثورة عام  -يات -الصينيون بقيادة )صن
 سن  و مت اإلعالن عن مجهوري  الصني. 5111ألكثو من 

  (0181 -0100) : اقتصاد رأسمالية الدولةثانيا

و ذلك من خالل توكيزه  1لي  الدول ( صن( على تطبيق سياس  تورطيد سلط  )رأمسا -يات -اعتمد )صن
السكك ا كبرية احلجم منها مثل البنوك و على جعل كل املشووعات اليت ميتلكها الصينيون و األجانب ، وال سيم

ذلك من أجل منع رة و ال يسمح لألفواد بإدارهتا و احلديدي  و غريها حتت يد الدول  من ةيث االستغالل و اإلدا
 ك املشاريع الكربى و إةتكارها.رأس املال اللخاص امتال

تعمقت تطبيقات سياس  تورطيد سلط  رأمسالي  الدول  ، و ذلك عندما تسلم ةزب  0759و حبلول عام 
الضخم  اليت أصبحت  الكومنتانغ السلط  ، سيما يف اجملاالت الصناعي  و التجاري  و املالي  ، إذ توكزت األموال

كوم  ، و كانت ةكوم  الكومنتانغ تسعى إى حتقيق التطور الصناعي ملكا للدول  يف أيدي كبار موظفي احل
و مزيد من التبعي  للخارج ، ةيث استموت العالقات نتيج  ذلك هدة رأس املال األجنيب لكن كانت للبالد مبساع

ك على قتصادي  مع الدول األجنبي  من خالل الشوكات الوأمسالي  اليت ةصلت مبقتضى القوانني احلكومي  آنذااال
عتماد تطبيقات سياس  سترياد و عليه فإن اةق التصوف يف موارد البالد املخصص  للتصديو و اإلشواف على اال

شاريع الكبرية على ةساب قتصاد املوجه موكزيا للم تعين ضمنيا "إعتماد تطبيقات االرأمسالي  الدول  يف الصني
 قتصاد السوق.تطبيقات ا

ةتكاري  من قبل ه املوكزي من جه  أو السياسات االقتصادي االالتوج و قد أدت السياسات احلكومي  يف
ز القطاع اخلاص من جه  أخوى إى ةدوث عجز يف املالي  العام  للدول  مما اضطو احلكوم  إى متويل هذا العج

، و هو ما قاد إى تصاعد مستويات التضخم و مبعدالت عالي  و إى ةد من خالل اإلصدار النقدي املفوط

                                                           
و هي تعين توجيه القوى اإلنتاجي  من قبل الدول  و إدارهتا موكزيا ، أنظو يف ذلك : أنور جنم الدين ، رأمسالي  الدول  على املوقع : هي رأمسالي  الدول  حبد ذاهتا  ملكية الدولة1

www.ahewar.com 

http://www.ahewar.com/
http://www.ahewar.com/
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، بعد أن فقدت الوةدات النقدي  ائع من املصانع اليت يعملون فيهاصارت معه أجور العمال تدفع يف شكل بض
 اجملتمع الصيين من فقو و ختلف وظيفتها كوسيل  للمبادل  إى ةد كبري. و نتيج  هلذه األوضاع املتدهورة يف

لضوورة املوضوعي  تفوض ةدوث تغريات تدين يف املستويات الصحي  و التعليمي  كانت ااجتماعي و ةضاري و 
سياسي  يف بني  السلط  احلاكم  تتبعها حتوالت اقتصادي  جوهوي  يف ذات الوقت ، و قد كانت هناك عملي  صواع 

نصار )ماو تسي تونغ ( الذي انتهى بإعالن مجهوري  الصني الشعبي  عام سلط  الكومنتانغ و معارضيها من أ بني
قتصاد موجه من التحول حنو تعميق تطبيقات اال تونغ و بدأت عندها موةل  جديدة ، بقيادة ماو تسي 0787
 شرتاكي يف الصني .من قبل الدول  وفقا لبناء جمتمع اموكزيا 

 ( 0191 -0181)ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج و  التوجيه المركزي: ثالثا

ق تغيريات ، عهد إى تطبي0787م منذ تسلم احلزب الشيوعي الصيين لقيادة ماو تسي تونغ السلط  عا
من خالل إتباع إجواءات قتصاد موجه موكزيا ، و ذلك ادي  متهيدا لتحول كامل حنو اقتصجوهوي  يف السياسات اال

نظام ختطيط موكزي شامل متثلت يف سرتاتيجيات متعاقب  لبناء و سياسات اقتصادي  متهيدي  ، تعقبها تطبيق ا
 ( :0791 -0725شرتاكي يف الفرتة )االاسرتاتيجيات التحول التنموي 

 قور الصينيون إعادة تشكيل االقتصاد 1162حبلول عام (: 1591-1591/ استراتيجية الصناعة الثقيلة )1
(  على 1162 -1161فاستخدموا النموذج السوفيايت و اخلطط املوكزي  ، إذ ركزوا يف أول خط  مخاسي  هلم )

ا املوتبط  بالدفاع الورطين و هو ما دفع االحتاد السوفيايت لتقدمي تسهيالت إعادة بناء الصناعات الثقيل  ، سيم
 والتمويل و املساعدات التكنولوجي  للصني.

 أما عن نتائج تطبيق اسرتاتيجي  الصناع  الثقيل  فيمكن إدراكها من خالل بيانات اجلدول التايل:
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نصيب الفرد منه في الصين للمدة جمالي و دل نمو الناتج المحلي اإل( يوضح مع10-18جدول رقم )
 ( )نسب مئوية(.0191-0199)

 معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوات

    0721    0251 0150 
    0728 855 054 
    0722 154 852 
    0721 1 850 
    0729 250 558 

 لح  الدول  لإلةصاءات الصيني  أنظو املوقع :بيانات مص المصدر :
http://en.wikipedia.org/wiki/historlcalgdpofthepeoplesrepublic 
 

نه سواء خالل مدة الفود م (: أن معدالت منو الناتج احمللي و معدل نصيب10-18يالةظ من اجلدول )
سرتاتيجي  التصنيع الثقيل تعد معدالت مقبول  ، لكنها متذبذب  باالجتاه التنازيل مع موور الزمن و السيما تطبيق ا

( مما دفع الصينيني إى البحث يف 0729) ( مع نظريهتا يف عام0721إذا مت مقارن  إةداثيات السن  األوى)
وجد الصينيون أن اإلخفاق جلانب التطبيقي هلذه االسرتاتيجي .ولقد لضعف يف امكامن اخللل و تشخيص نقاط ا

 سرتاتيجي  املطبق  و اليت حتمل يف رطياهتا التناقضات التالي  :ود إى رطبيع  االيع

 ؛عدم التناسب مابني التطور الصناعي و القاعدة اإلنتاجي  من اخلامات كمستلزمات اإلنتاج-

 ؛تخواجي  و الفووع التحويلي  للقطاع الصناعيعدم التناسب ما بني الصناع  االس-

ةال  النمو املفوط من السكان و مدى إمكاني  تشغيل العدد اهلائل من العمال  الصيني  عدم التناسب بني -
 العارطل  حتت ظووف التحول السويع حنو تطويو الصناع  الثقيل .

 (:0112 -0194ستراتيجية القفزة الكبرى إلى األمام )/ ا2

( 0715 -0724أرطلق ماو تسي تونغ اخلط  اخلماسي  الثاني  ) 0724نون الثاين من عام يف كا
سرتاتيجي  هتدف إى إجياد منوذج تنموي بديل و هي عبارة عن االقفزة الكبرى إلى األمام"املعووف  باسم "و 

 الزراع  .  الثقيل  دون الصناع  اخلفيف  و للنموذج السوفيايت ، الذي تبىن الصناع

http://en.wikipedia.org/wiki/historlcalgdpofthepeoplesrepublic
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سرتاتيجي  القفزة الكربى إى األمام إى تطويو قوى اإلنتاج يف الصني و التغلب على التخلف دف او هت
يف مدة قصرية ، و قد قامت على عدة مبادئ أمهها فكوة التطويو الشامل اليت تعين وجوب تطويو  اإلقتصادي

عتناقها ميز هذه السياس  هو ان ذلك هو ما مجيع القطاعات ، و إعطاءها األولوي  على ةد سواء ، و األهم م
املستويات الدنيا ملبدأ الالموكزي  اإلداري  ، أي التخفيف من شدة السيطوة املوكزي  إداريا و تشجيع الوةدات من 

ختاذ القوارات و املبادرات و قد جتسد هذا املبدأ يف شكل إداري جديد عوف "بالكومينات على التوسع يف ا
و هي نظام إداري جيمع بني اإلنتاج الزراعي و الصناعي و  the people communelالشعبي " 

التجارة و التعليم و النشارطات الثقافي  و تأيت هذه الكومينات نتيج  دمج التعاونيات القدمي  بغي  توفري املزيد من 
الزراعي  الكبرية ستغالل مساةات األراضي   و اخلربة و رأس املال الالزم الستثمار و ااإلمكانيات مثل القوة العامل

 اليت مت إصالةها .

 و تقييما إلسرتاتيجي  القفزة الكربى إى األمام ميكن اإلستعان  باجلدول التايل :

 ( يوضح معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي و نصيب الفرد منه في الصين 12 - 18جدول رقم )

 (: نسب مئوي  0715 -0724اخلط  اخلماسي  الثاني  )

 معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدل السنوات

0724 951 1 
0727 454 159 
0711 1 2 
0710 5951 5151 
0715 152 851 

 بيانات مصلح  الدول  لإلةصاءات الصيني  أنظو املوقع: نفس املوقع السابق المصدر:

دة يف تطبيق يجي  القفزة الكربى إى األمام املتجسسرتات( أن ا15 - 18يالةظ من بيانات اجلدول )
قتصادي شديد املوكزي  من قبل الدول ، و حتدي شديد لقوانني الكومينات الشعبي  وما حتمله يف ثناياها من توجيه ا

( 0715 -0711ذلك ملا حتقق من نتائج مرتدي  ال سيما يف املدة )أدخل الصني يف أزم  إقتصادي  ، و السوق، 
 قتصادي ةاد خالل هذه املدة.تؤشو على تواجع ا و اليت
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خنفاض الكبري يف القدرات الشوائي  و ةصول جماعات بالغ  اخلطورة يف اجملتمع ومن أهم النتائج ، اال
الصيين، و من جانب آخو و أثناء اجملاعات كانت خمازن الغالت زاخوة باحلبوب وال سيما خمازن اجليش ، ناهيك 

 02ه من القمح إى اخلارج بينما كان الناس يتضورون جوعا ةيث مات باجملاع  ما بني عما كانت الصني تصدر 
 .0715و  0727مليون نسم  بني  11إى 

ني  يف دراس  أسباب هنمكت احلكوم  الصيعد هذه األزم  اليت رافقت تطبيق اسرتاتيجي  القفزة الكربى او ب
شرتاكي  رفع مستوى امللكي  اال د الطوق و الوسائل من أجلسرتاتيجي  و مت تكويس اجلهود إلجياإخفاق هذه اال

واب  األربع العمل يف الكومينات الشعبي  و البحث عن منهج مالئم لتحقيق منو القوى اإلنتاجي  و قد دام ذلك قو 
 أيت بعدها تطبيق إسرتاتيجي  الثورة الثقافي .( لي0711-0711سنوات )

 (:0191-0111ستراتيجية الثورة الثقافية )/ ا1

قتصادي لصواع الطبقي ليحل حمل البناء االجتاه واةد و هو توكيز على ات بالثورة الثقافي  ألهنا تثقف بامسي
 إلنتاج و ليس يف قوة اإلنتاج ، لذلكالعلمي، إذ أكدت هذه الثورة على أن احلافز للتقدم هو التغيري يف عالقات ا

ات اإلنتاج خصوصا يف جمال امللكي  وةوافز العمل واألجور ، فإن السياس  اإلقتصادي  جيب أن توكز على عالق
ستخدام تغريات التكنولوجي  احلديث   ائل اإلنتاج و عدم التفويط هبا ورفض اوهنا مت التأكيد على امللكي  العام  لوس

نظوي  اإلنتاج وقد ألهنا تنتمي إى قتصادي  ي أفكار عن الوفاهي  و الوفوة االأعم املعارف و املهارات الفودي  و و د
قانون آلياهتا ، و استعيض عنها بمثل األرباح والقوانني االقتصادي  و قتصادي  مت رفض إستخدام املصطلحات اال

 ستخدام الكفء للموارد.القيم  ، و التأكيد على االقتصاد االشرتاكي يهتم باال

جتاه الوأمسايل يف الصني ، وات االتطهري دموي  للمثقفني من ذو للعلم فإن الثورة الثقافي  جاءت حبمل  
عالوة على هكذا خسائو بشوي  ، مت ةوق الكتب و تدمري األعمال الفني  الصيني  ، و حتطيم املعابد مع قطع  و 

كل وسائل اإلتصال بالعامل اخلارجي ، و أغلقت اجلامعات أبواهبا ، و ظل التعليم الوةيد املسموح به على مدى 
راس  احلزب الشيوعي و الكتاب األمحو الذي ألفه ماو تسي تونغ ، فكانت حبق ثورة أكثو من عشوة سنوات هو د

 سرتاتيجي  القفزة الكربى إى اخللف و ليس إى األمام.و ليس ثورة ثقافي  ، كما سبقتها اظالم 

نتهت السنوات العشو للثورة الثقافي  ، بعد وفاة ماو تسي تونغ و ا 0791و يف تشوين األول من عام 
 هوت على املسوح السياسي قيادة جديدة ، و موةل  جديدة يف ةياة الصينيني بزعام  )دنغ سياوبينغ(.ظ
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 المطلب الثاني : المعالم الرئيسية لإلصالح اإلقتصادي في الصين :
استطاع الوئيس الصيين دينج شياو بينج احلصول على موافق  املؤمتو احلادي عشو للحزب الشيوعي الصيين 

ذات اخلصائص الصيني ،  "السوق االشرتاكي "قتصادي الصطلح ااملاإلصالةات، ومت استخدام  على إجواء
، وقد أصبحت هذه التجوب  منوذجا لدول العامل النامي، بعد أن 1فمصطلح اخلصخص  ال يلقى قبوال يف الصني

وب  توفري امللبس ( مليار نسم  ةيث استطاعت هذه التج1.3أةدثت حتوالت كبرية يف شعب يزيد تعداده عن )
 :2واملأكل خلمس سكان العامل، وكانت أهداف مواةل عملي  اإلصالح واالنفتاح هي

ةل  ، من أجل1112إى 1182حتقيق مضاعف  جممل قيم  اإلنتاج القومي خالل السنوات العشو من عام  -1
 مشكل  الغذاء والكساء للسكان؛

مع وصول معيش  الشعب  2222 عند ةلول سن  حتقيق مضاعف  جممل قيم  اإلنتاج القومي موتني أخويني -2
 احلياة امليسورة؛ إى مستوى

تتمثل يف حتقيق عصون  االقتصاد الصيين يف أواسط القون احلادي والعشوين، والوصول باالقتصاد الصيين إى  -3
ل مصاف القمم الصناعي  العالي  يف كثري من ةلقات اإلنتاج الصناعي، فضال عن الوصول إى مستوى الدو 

 املتطورة فيما يتعلق مبؤشو نصيب الفود من جممل اإلنتاج الورطين.

فالعمل بأسلوب االنتقال من موةل  إى أخوى بشكل تدرجيي هو ما مييز التجوب  االقتصادي  يف الصني، 
 فقد اقتصوت التجوب  يف البداي  على منارطق حمدودة والعمل على نقلها إى كل املنارطق يف البالد يف ةال جناح
التجوب ، كما إن األسلوب التدرجيي كان واضحا أيضا يف أن تقتصو جتوب  اإلصالح على قطاع معني مث تعميمها 
على القطاعات األخوى، فتم اختيار قطاع الزراع ، مث انتقلت إى بقي  القطاعات األخوى إن هذا األسلوب قد 

 .3ساعد على استموار هذه التجوب  وعدم فشلها

والذي مل ينتبه إى اليوم موت  1121صالح واالنفتاح الذي بدأ العمل به منذ عام وخالل سنوات اإل
  4الصني بثالث  مواةل تارخيي  هي: 

                                                           
 .13، ص 2222بغداد، جمل  قضايا سياسي ، اجمللد األول، العدد الثالث والوابع، ، األمريكية -نظرة في واقع ومستقبل العالقات الصينيةعبد اجلبار مصطفى النعيمي،  - 1
 .35، ص 1115، 4، بغداد، جمل  شؤون سياسي ، العدد الصين والعهد االقتصادي الجديدمحيد اجلميلي،  - 2
 .33، ص 1114، عمان، مواكز الدراسات اإلسرتاتيجي ، ميةالصين في ظل نظام الطبية الثنائية، في: العرب في االستراتيجيات العالحممد السيد سليم،  - 3
 .33، ص2228، ايرتاك للنشو، القاهوة، -دراسة في مالمح القوة وأسباب الصعود -أسرار تقدم الصينابواهيم األخوس،  - 4
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 0224-0222أوال: المرحلة األولى 
 وهذه الفرتة متخض عنها االجنازات اآلتي : 

 لي  كنوافذ على االقتصاد العاملي؛إنشاء املدن واملنارطق االقتصادي  الساة -
 بني العاصم  واملقارطعات؛ل من املوكزي  إى الالموكزي  يف القوار االقتصادي التحو  -
  لتقليدي  إى الزراع  االقتصادي ؛التحول من الزراع  ا -
نات)مزارع الشعب( ومتليك الفالح الصيين األرض اليت يزرعها وظهور نظام مسؤولي  اإلنتاج وفوق إلغاء الكومي -

 ارة؛عوف بنظام املسؤولي  التعاقدي  أو نظام عقود اإلد اإلنتاج التعاقدي العائلي أو ما
 اإلنتاج الزراعي والصناعي الويفي؛تشجيع الفالةني على التخصص يف كاف  جماالت  -
ب من ظهور املشووعات الصغرية واملتوسط  المتصاص فائض العمال  الزراعي  والصناعي  واليت أسهمت مبا يقو  -

 نصف اإلنتاج الصناعي الصيين؛
 ي  واالستقاللي  يف اختاذ القوار؛موكز الال -
 مليون موارطن؛ 22من توظيف أكثو  -
 ؛1184مليار يوان عام  1222لزراع  جتاوز القيم  اإلمجالي  املضاف  للصناع  وا -
 ؛1183-1121سنويا يف الفرتة من  %2.1زيادة القيم  اإلمجالي  للصناع  والزراع  مبعدل  -
لفودي الذي كان مصدرا قويا لتوليد املدخوات اليت أخذت رطويقها إى زيادة الدخل القومي الصيين والدخل ا -

 االستثمارات عرب قنوات النظم املالي  غري الومسي .

 0220-0224ثانيا: المرحلة الثانية 
يف هذه املوةل  انتقل اإلصالح من املنارطق الويفي  إى املدن واملنارطق احلضوي  بعد أن شجع النجاح الباهو 

وي ، وإنشاء املزيد من املدن ن واملنارطق احلضنتقال باإلصالح للمد الويف الصيين اإلصالةيني لالق يفالذي حتق
، 1مدين  ساةلي  مفتوة  على العامل اخلارجي14إى 1182االقتصادي  املفتوة  ةىت بلغ عدد هذه املدن عام 

 :2ومن مسات هذه املوةل  ومميزاهتا

 ته؛لى توويض التضخم املنفلت معدالالعمل ع -

                                                           
 .153، ص: 1113، أبويل 112، العدد  السياس  الدولي ، القاهوة، جمل  رؤية مستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصينحممد إبواهيم الدسوقي،  1
 55، ص: 2225،  ، ايرتاك للنشو، القاهوة، التجربة الصينية الحديثة في النموإبواهيم األخوس،  - 2
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 ؛حتويو األسعار اخلاص  بالسلع الزراعي  واعتبار الشواء ةسب العقد -
 ؛1112إنشاء البورص  الصيني  يف شنغهاي عام  -
 قتصادي  والتوجه حنو الالموكزي ؛تفعيل السياسات اال -
 صاد القائم على الصناع  والتكنولوجيا والتجارة؛التحول من االقتصاد القائم على الزراع  إى االقت -
ارتفاع  1111يوان عام  121إى  1128يوان عام  134فاع نصيب دخل الفود السنوي للفالةني من ارت -

 8.1بفائض قدره  1111عام  $مليار 135.1إى 1183مليار عام  42.2قيم  التجارة اخلارجي  من 
 .$مليار

 ومن عيوب هذه املوةل : 
 ة عجز املوازن ؛ويو األسعار وزيادمن جواء حت% 18تصاعد معدالت التضخم إى  -
 تزايد أعداد املهاجوين إى املدن؛تدهور الدخول احلقيقي  للسكان، وال سيما يف الويف و  -
 تبارطؤ معدالت النمو االقتصادي. -

 إلى اليوم0227ثالثا: المرحلة الثالثة 
وهذا %13وهي املوةل  احلامس  اليت سامهت يف تصاعد معدل النمو االقتصادي إى أن جتاوز معدل 

دل يعد أعلى معدل منو اقتصادي حتقق يف العصو احلديث يف بلد املليار وثلث املليار نسم ، وتتميز هذه املع
املوةل  بأهنا موةل  اإلصالح الشامل واليت رفعت الصني يف بدايتها مفهوم اقتصاد السوق االشرتاكي وبدأت مسرية 

، ولقد متخض عن هذه 1ل  االقتصاد الصيينواليت هتدف إى إعادة هيك 1113عمليات اقتصاد السوق منذ عام 
 :2املوةل  من احلقائق والنتائج

 اد السوق االشرتاكي مبالمح صيني ؛اقتص -
 قطاع اخلاص باعتباره قارطوة النمو؛منو ال -
من %22واستحواذ الصني على  1118عام  %18ارتفاع قيم الصادرات إى أعلى مستوى يف العامل  -

  للصني؛من الناتج القومي اإلمجايل %42امهت التجارة الصيني  اخلارجي  بـ ، وس2221التجارة العاملي  عام 

                                                           
 .82-22، ص 2222، بغداد، دار الشؤون الثقافي  العام ، النظام االقتصادي بين الرأسمالية واالشتراكية: التجربة الصينية نموذجاعدنان منايت،  - 1
 .31، موجع سبق ذكوه، ص -دراسة في مالمح القوة وأسباب الصعود-أسرار تقدم الصينإبواهيم األخوس،  - 2



ان على التجارة اخلارجي  يف الصنيأثو سياس  ختفيض اليو                            الفصل الوابع                
 

241 

 

التخلي التدرجيي عن القطاع العام نتيج  عملي  اخلصخص  يف الشوكات اململوك  للدول ، ومن مث أصبح هذا  -
طاع من التوظيف يف ق %12من التوظيف يف قطاع الصناع  و %15القطاع اململوك للدول  ال يسهم بأكثو من 

 تج احمللي اإلمجايل؛يف النا %38التجارة اخلارجي ، وهبطت مسامه  هذا القطاع إى 
مبتوسط معدل  1113/1114عام  %13.4إى 1121عام  %5.2ارتفاع معدل النمو االقتصادي من  -

 ؛1%1.2بنسب   2222-1112منو عن الفرتة من 
والصناع  بـ  %12.2مسامه  الزراع  إى  تغري هيكل مسامه  الزراع  وصناع  اخلدمات ةيث اخنفضت نسب  -

 ؛%33واخلدمات  41.3%
 ؛2221جارة العاملي  يف هناي  عام دخول الصني إى منظم  الت -
، باإلضاف  إى مليار  42يف ظل فائض جتاري قدره  $يساوي مليار  2222أصبح فائض العمالت عام  -

 دول  ومنطق ؛ 228القات جتاري  مع أن الصني أصبح لديها ع
بعد أن كان  مليار 112قدره  2223أصبح لدى الصني فائض جتاري مع الواليات املتحدة األمويكي  عام  -

 ؛1111عام  مليار 52
 .1112/1118حتصن االقتصاد الصيين من اآلثار األزم  األسيوي  عام  -

غم من أن من خالل ما تقدم، يتضح أن التجوب  الصيني  تقوم على أساس إقام  سوق اشرتاكي، على الو 
حتكم النشاط االقتصادي يف الصني، كما أن سياسات اإلصالح كانت سياسات نابع   اليت آليات السوق هي

، والذي ةوهلا من "عمالق سكاين إى عمالق اقتصادي تكنولوجي" 2من اخلصوصي ، قائم  على التدرج املوةلي
 .3ويف فرتة قياسي 

 

                                                           
1 - the military balance, london Ox ford University press, 2000, p194. 

 .331، موجع سبق ذكوه، ص الصين في ظل نظام القطبية الثنائيةحممد السيد سليم،  - 2
، 1115تومج : خنل  فويفري، رطوابلس، الدار اجلماهريي  للنشووالتوزيع واإلعالن، "، علي أبواب القرن الواحد والعشرين أين أصبح العالم الثالث"اس كوتوو، ميشال هوسون، توم -3

 .185ص 
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 :ي الصينؤشرات األداء اإلقتصادي ف: مالمطلب الثالث
 :دالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي: مؤشر معأوال

ل املنهجي  املتبع  ظ ملستوى احمللي يفقتصادي على اهذا املؤشو مدى ما حتقق من تقدم اميكن أن يعكس 
، يها يف ةال  تسجيل إجتاهات سالب قتصادي و هو حيسب هلا يف احلال  اإلجيابي  و حيسب عليف التحول اال

( من خالل 5101-5111ع إجتاه معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الصني املدة املدروس  )وميكننا تتب
 منو الناتج احمللي اإلمجايل ( يوضح تطور معدالت11-18جدول رقم : )بيانات اجلدول التايل : 

 2111 2114 2119 2111 2119 2118 2111 2112 2110 2111 السنوات

 7581 7512 08551 05595 00581 01500 01.18 7501 4518 4587 المؤشر

   5109 5101 5102 5108 5101 5105 5100 5101 السنوات

   1571 1591 1571 9511 9591 9541 7528 01518 المؤشر

 بيانات البنك العاملي على املوقع : المصدر :
http://data.albankaldawli.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.z 

يشري اجلدول أعاله وبوضوح إى ما هو متحقق من نتائج إجيابي  وفقا للمقاييس الدولي  املتعلق  مبعدالت 
منو الناتج احمللي اإلمجايل ، ومن خالل ذات اجلدول وعن ةساب املتوسط العام ملعدالت الناتج احمللي اإلمجايل 

ع املنهج تبا ن التفوق ميكن أن تكون نامج  عن ا% وهو ما يعرب عن ةال  فويدة م751ده يعادل ما نسبته جن
قتصاد السوق، الذي يقدم ضمانات إنتاجي  ميكن أن تكفل حتقيق مثل هذا التفوق، منها املتدرج يف التحول حنو ا

بني اخلطوات املتأني  تباعه يعين الوبط ن اعدم إرتفاع معدالت التضخم ، ألأن املنهج املتدرج ميكن أن يضمن 
قتصادي )الذي حيفز جانب الطلب الكلي( و بني التطور التدرجيي للقدرات اإلنتاجي  احمللي  )اليت متثل للتحويو اال
قتصادي مضاد للتحوكات التضخمي  . و هو ما يقود إى أن تنتفي عوض الكلي( و من مث حتقيق توازن اجانب ال

اذ إجواءات ضاغط  على جانب الطلب الكلي بدافع حتجيم معدالت التضخم ، و بالنتيج  فإن ختالضوورة ال
ستثمار ، الذي ميكن أن يكفل ةافزا حموكا لعمل مضاعف اال عدم الضغط على جانب الطلب الكلي ، ينشأ

ن اإلنتاجي اآلخو اممسامه  فعال  يف حتقيق معدالت منو ناتج حملي إمجايل إجيايب موغوب أو مستهدف ، أما الض
تباعهم لألسلوب التجوييب يف ع املنهج التدرجي يف التحول حنو اقتصاد السوق يف الصني هو اتبا و الناجم عن ا

إمكاني  حتقيق سوع  يف  الناجح  دون غريها ، و هو ما يقود إى الذي يضمن تعميم التجارب قتصاديلتحول االا

http://data.albankaldawli.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.z
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قتصادي ن كان يف صيغ  حتول اقتصادي متأني  أي أن التحول االالنجاح . وإ قتصادي ، بفعل ضمانالنمو اال
 . معدالت الناتج احمللي اإلمجايلاملتدرج هو أةد ضمانات حتقيق سوع  النمو يف

 ثانيا : إجمالي تكوين رأس المال الثابت المحلي اإلجمالي :
ك ملا له من عالق  وثيق  مبا ذلقتصادي للدول، و ؤشوات املهم  يف تقييم األداء االهذا املؤشو من امل يعد

. على أن زيادة معدالت تكوين رأس املال الثابت قتصادت هيكلي  يف البني  اإلنتاجي  لالميكن أن حيقق من تغريا
تعين زيادة ما ينفق على كل ماله صل  بتوسيع الطاقات اإلنتاجي   –ستثماراتمن خالل حتويل املدخوات إى ا –

و املصانع و البنايات ، و كذلك شواء املعدات و املاكينات و األجهزة، وكذلك يشمل مثل توسيع و بناء املعامل 
اإلنفاق على ما يسمى بالبىن التحتي  اليت تتضمن الطوق و اجلسور و السكك احلديدي  و املوانئ واملطارات 

كوين رأس املال وضح معدالت تو اجلدول املوايل ي وغريها وكل ذلك يعين زيادة يف املوارد املادي  و البشوي  املتاة 
 .توليون دوالر( –( )باملليار دوالر أمويكي 5101 -5111الثابت للصني يف الفرتة )

 (2101 -2111): يوضح معدالت تكوين رأس المال الثابت للصين في الفترة ( 18-18)الجدول رقم 
 ترليون دوالر( –)بالمليار دوالر أمريكي 

 2114 2119 2111 2119 2118 2111 2112 2110 2111 السنوات

 0548 0514 0517 752502 971584 120574 257508 827549 812511 المؤشر

 2109 2101 2109 2108 2101 2102 2100 2101 2111 السنوات

 2501 8597 8548 8595 8519 1544 158 5592 5557 المؤشر

 بيانات البنك الدويل أنظو املوقع  المصدر:

( أن تكوين رأس املال الثابت احمللي اإلمجايل يشكل جزءا كبريا من 18-18) يتبني من اجلدول رقم
العام بكل ( و إذا ما مت إةتساب املتوسط على 5101-5111سن  ) 01الناتج احمللي اإلمجايل على مدار 

% و هو ما يعين أن منهج اإلصالح اإلقتصادي يف الصني 81501، سيعادل ما نسبته معدالت خالل هذه املدة
 .هو ما حيسب له كمنهج تنموي سليم ساهم يف خلق قاعدة إنتاجي  و إستثماري  واسع  و

 قتصاد الصيني: ير رئيس في دفع عجلة النمو في االثالثا : اإلدخار كمتغ
%  85% إى 12ما بني  5111و ةىت عام  0741لقد تطورت نسب  املدخوات يف الصني منذ عام 

خنفضت نسب  ، فقد اواليات املتحدة و اليابانقتصادي  كال، مقارن  بقوى احمللي اإلمجايلكنسب  من الناتج ا
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% يف اليابان يف 52% إى 10خنفضت من % ، يف ةني ا09%إى 07املدخوات يف الواليات املتحدة من 
( من خالل 5109 -5111و ميكن تتبع ةجم إمجايل املدخوات يف الصني يف الفرتة ) 1نفس املدة أيضا 

 ايل :اجلدول املو 

 تريليون ( –: مليار دوالر ـ)النسبة ب(يوضح : إجمالي المدخرات في الصين 19-18جدول رقم )

 2114 2119 2111 2119 2118 2111 2112 2110 2111 السنوات

 5581 0540 0518 0511 471594 911549 219595 211529 811570 مؤشر اإلدخار

 2109 2101 2109 2108 2101 2102 2100 2101 2111 السنوات

 2592 2501 2507 2502 8519 8552 1541 1504 551 مؤشر اإلدخار

نتيج  لتشوه النظام املايل يف الصني إضطوت الشوكات اخلاص  إى اإلدخار من خالل الفرتة حمل الدراس  و 
ى خالل األرباح احملتجزة بصف  أساسي  بغي  حتقيق معدل أعلى للنمو ألهنا تواجه مصاعب يف احلصول عل

فوض ئتمان بسهول  تلجأ إى اإلدخار نظوا لململوك  للدول  اليت حتصل على االةىت املشووعات الكن و  ئتمان،اال
قد جتلى ذلك عندما جتاوز فائض   إى إرتفاع معدالت إدخار األسو، و ، إضافضوائب بسيط  جدا على أرباةها

5118من إمجايل الناتج احمللي بعد عام % 01احلساب اجلاري للصني 
2 

ه إرتفاع معدالت اإلدخار األسو ستهالك يشكل حنو نصف إمجايل الناتج احمللي إى دفعوقد كان اال
 تعلق باالستثمار احمللي يف الصنيفيما ي، و يصل إى الثلث الشوكات للهبوط إى مستوى منخفض تارخييا يكادو 

% 81إى حنو  0741% عام 12ن حنو ، إذ تطور مخو كنسب  من الناتج القوميفقد مت التعويل عليه هو اآل
% يف اليابان 04% إى حنو 51حنو ستثمار من مقارن  بالواليات املتحدة اليت اخنفض لديها اال 5111عام 

 % و للمدة نفسها.51% إى 15خنفض من ا

 ستثمار األجنبي المباشر :رابعا : اال
 شو بفضل سياس  اإلصالح واإلنفتاحستثمار األجنيب املبااال ستقطابإةتلت الصني مكانا بارزا يف ا

 5112الثالث و  5118املوكز الثاين و  5111ةتلت املوكز األول عامليا عام املنتهج ، ةيث ا قتصادياال

                                                           
-43عوبي  ، العددان : ، جمل  حبوث إقتصادي   ية في اإلقتصاد الصينيالتنمية و البعد اإلشتراكي للسوق دراسة تحليلعبد الصمد سعدون عبد اهلل ، رطيب عثمان عبد الوزاق :1

 .251، ص :  2228يف خو –صيف  144
 .2212: جمل  التمويل و التنمي  ، تصدر عن صندوق النقد الدويل ، نيويورك ، يونيو  صين أقوىليندا يويه : 2
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فونسا واجلدول بعد الواليات املتحدة و  5101مث املوكز الثالث سن   5119والسادس عام  5111واخلامس عام 
(: )الوةدة 5101-5111الوافدة إى الصني يف الفرتة )املباشوة و  اإلستثمارات األجنبي التايل يوضح ةجم 

 .باملليار دوالر(

 -2111)ستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى الصين في الفترة االيوضح حجم  :(11-18) دول رقمج

 )الوحدة بالمليار دوالر(. (:2101

 2114 2119 2111 2119 2118 2111 2112 2110 2111 السنوات

 090521 021552 058514 018500 14505 29571 21519 89512 85517 ستثمارالا

  2101 2109 2108 2101 2102 2100 2101 2111 السنوات

  098592 585587 514501 571571 580550 541519 581591 010511 ستثماراال

 املصدر : البنك العاملي.

نضمام الصني إى املنظم  العاملي  للتجارة إجته اتصادي ومع ن مواةل اإلصالح االقةل  الوابع  ميف بداي  املو 
 018500إى  5111مليار دوالر عام  85517رتفاع من حنو اال من االستثمارات األجنبي  املباشوةنصيبها 

مليار دوالر سن   570رتفاع إى يواصل االو  5101مليار دوالر عام  581ليتجاوز  5112مليار دوالر العام 
 . 5101مليار دوالر عام  098592رتاجع بشكل ملحوظ إى مث ي 5101

تتعزز قدرة الصني على جذب املستثموين بفضل سياس  اليوان املنخفض الذي مت ربطه بالدوالر منذ بداي  و 
 558مسجل  رقما قياسيا بلغ  5117سن  % 51ةتيارطات الصني يف واقع ألزم  املالي  العاملي  ةيث منت اا

 .1اها بالدوالر األمويكيتوليون دوالر ثلث

ستثمار األجنيب املباشو يف التدفق إى داخل البالد على بقي  أحناء العامل ، أخذ اال نفتاح الصنيبسبب ا
منذ سنوات عديدة حموال الصني يف نواح عديدة ، إى قاعدة مهم  لتجهيز الصادرات بالنسب  للشوكات املتعددة 

من %  2457ثل املشووعات اليت ميوهلا األجانب مت رات و وارداتكان ةجم صاد 5111اجلنسيات و يف عام 
قتصادي باإلضاف  إى ذلك دفع اهليكل اال من الفائض التجاري% 2058إمجايل التجارة اخلارجي  للصني و 

                                                           
 .، موجع سابق أقوى صينليندايويه : 1
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ستهالك الكبري إدخار منخفض و معدل منو عال و االللبلدان املتقدم  الكربى الذي يتسم بصورة مزمن  مبعدل 
 1.وني  العالي  إى زيادة الطلب على الصادرات الصيني واملدي

% من إمجايل تدفقات 9ني بنسب  ستثمار األجنيب املباشو الداخل  إى الصقد سامهت تدفقات االو 
ستثمار أما تدفقات اال 0741% فقط يف عام 0مقابل  5117ستثمار األجنيب املباشو العاملي  يف عام اال

، ةيث زادت ةصتها يف إمجايل التدفقات العاملي  من الصني فهي ظاهوة أةدث عهداج  األجنيب املباشو اخلار 
5118بعد أن كانت ال تشكل نسب  تذكو يف وقت قويب يف عام  5117% يف عام 8اخلارج  لتصل إى 

2. 

 حتياطات األجنبية : ر في حجم االرتفاع المستمخامسا : اال
  الصعب  و مستفيدة لمهائل من الع من حتقيق تواكم إةتيارطي متكنت الصني خالل األعوام القليل  املاضي 

 رقم سرتاتيجي  الفوائض التجاري  املعتمدة كما يوضح اجلدول التايلصادراهتا مبعدالت كبرية وبفضل ا من منو
 -5111ةتيارطات األجنبي  مبا فيها الذهب يف الفرتة )( التزايد املستمو يف ةجم هذه اال18-19)

 تويليون( –: مليار دوالر ()الوةدة 5101

 2114 2119 2111 2119 2118 2111 2112 2110 2111 السنوات

 0579 0522 0514 410580 155572 801551 579598 551511 090591 المؤشر

 2109 2101 2109 2108 2101 2102 2100 2101 2111 السنوات

 1558 1501 1581 1571 1544 1517 1552 5570 5582 المؤشر

 البنك العاملي  ر:المصد

 1558األجنبي  الذي وصل إى  ةتيارطاتجلدول التزايد املستمو يف ةجم االنالةظ من خالل هذا ا
مليار دوالر سن   090591وفقا لبيانات صندوق النقد الدويل بعد أن كان ميثل  5109تويليون دوالر يف هناي  

 من ةيث ةجم اإلةتيارطي النقدي األجنيب ، بينما ، و جتدر اإلشارة إى أن الصني تعد أكرب دول العامل 5111
مليار دوالر ، و من مث تعزز  001504إةتلت الواليات املتحدة يف املوتب  التاسع  عشو على مستوى العامل ب 

هذه اإلةتيارطات القدرة املالي  للصني على املستويني الدويل و الداخلي على السواء ، كما زادت إةتيارطات 
 905575مقارن  بشهو ينايو ةيث بلغت  5101مليار دوالر بنهاي  فربايو  98519ب إى الصني من الذه

 مليار دوالر ةسب بيانات نشوها بنك الشعب الصيين )البنك املوكزي الصيين(.
                                                           

 .32، موجع سابق ص :  ي اإلصالحنهج الصين فهوزياو ليان : 1
 .2212، جمل  التمويل و التنمي  ، صندوق النقد الدويل ، نيويورك ، ديسمرب  تقدير نفوذ الصينفيفيك أرورا و أثاناسيوسفامفاكيديس : 2
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إمجاال يف تأشريها على قتصادي الصيين جتمع ؤشوات املختارة لتقييم األداء االوعلى وجه العموم فإن امل
قتصاد رج يف التحول حنو اهو ما يؤكد بوضوح فاعلي  املنهج التنموي املتد، و ادي الالفت للنظوقتصالتقدم اال
 قتصاد الصيين.مدى مالئمته تنمويا مع خصوصي  االالسوق و 

 المطلب الرابع : الصين في منظومة اإلقتصاد العالمي :
 أوال: مكانة الصين في اإلقتصاد العالمي:

تويليون دوالر عام  005175، ةيث بلغ الناتج اإلمجايل احمللي يف العامل لصني ثاين أكرب إقتصادتعد ا
ةسب تقويو البنك العاملي الصادر يف أكتوبو  5102يف املائ  عن عام  951أي بزيادة تقدر بنحو  5101
ايل بلغ بينما ال تزال الواليات املتحدة األمويكي  حتافظ على صدارهتا لإلقتصاد العاملي ، بناتج حملي إمج 5101

 (:تويليون دوالر أمويكي و هو ما يوضحه أكثو الشكل املوايل )معدالت الناتج الداخلي اإلمجايل 045215حنو 

 ( : ترتيب الناتج المحلي اإلجمالي للدول الكبرى10-18الشكل رقم )

  
رتفع ، ةيث ا رئيسيا للطلب العامليقتصاد يف العامل فقد أصبحت مصدرا ونظوا ملكان  الصني كثاين أكرب ا

مما زاد من ةص  الصني يف إمجايل الناتج  5111منذ عام % 751متوسط إمجايل الناتج احمللي يف الصني إى 
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فينات أصبح هذا النمو مدفوعا و منذ أوائل األل 5102تقويبا يف عام % 01إى %1احمللي العاملي من 
، و استفاد من شووعات البني  التحتي  و اإلسكانمقتصاد الصيين إى بناء اال جتهستثمار و الصادرات ةيث اباال

وفوة العمال  املتاة  إلعطاء دفع  للصناعات التحويلي  و يف إرطار توسيخ هذا اإلجتاه العام ، جاءت إستجاب  
 -5117)ستثمار يف البني  التحتي  يف الفرتة ي  ىلتعجل من إعطاء دفع  أخوى لالالصني لألزم  املالي  العامل

 .%09حقق زيادة مبتوسط لت (5101

، فقد ساعد النمو مامه إى منظم  التجارة العاملي قتصاد الصيين يف أعقاب إنضاال نفتاحو مع تزايد ا
، دان املؤثوة يف التجارة العاملي السويع يف الصني على مدار السن  عشو سن  املاضي  على جعلها واةدة من أهم البل

، و من مث تشري 5102تقويبا يف عام % 01إى  5111عام % 1ي  من ةيث زادت ةصتها يف الواردات العامل
وور الوقت. إذ يؤثو منط منو االقتصاد الصيين تباين التداعيات مب الزيادة التدرجيي  يف ةجم جتارة الصني إى اةتمال

ا واةدة من ، فالصني ليست أكرب مصدر للسلع يف العامل فحسب و إمني و التجارة العاملي قتصاد العاملعلى اال
تويليون  1، ةيث بلغت قيم  الواردات السنوي  من السلع و اخلدمات قواب  رب مستوردي السلع يف العامل أيضاأك

 .1دوالر أمويكي 

مما يعين أنه حموكا ةقيقيا % 11ـ:من جانب آخو جتاوز معدل مسامه  االقتصاد الصيين يف االقتصاد العاملي بو 
 لنمو االقتصاد العاملي.

 : دعيم مركزها في االقتصاد العالمي: اآلليات التي اتخذتها الصين لتاثاني
اتبعت السياس  الصيني  العديد من اآلليات لتدعيم دورها يف االقتصاد العاملي كاالعتماد على سياس  اليوان 

ض ، و فو يقضاف  إى مبادرة احلزام و الطو ، إحتديد سعو الصوف العمل  الورطني  املنخفض و التدخل املستمو يف
، و تطويو عالقاهتا مع الدول الكربى و زيادة استثماراهتا يف العديد من املنارطق الوؤي  الصيني  يف قم  العشوين

 :يوسرتاتيجي  على املستوى العامليالواعدة ذات األمهي  اجل

 آليات التدخل المستمر و المعتمد في تحديد سعر صرف العملة الوطنية :-0

 0747وان مينح الصني ميزة مطلق  يف عالقاهتا االقتصادي  مع العامل اخلارجي فمنذ إن اخنفاض قيم  الي
قامت الصني بتطبيق إسرتاتيجي  تقوم على الفوائض التجاري  ، معتمدة يف ذلك على سلسل  متتالي  من 

ري يغدون تل الدوالر الواةد الذي ظل بيوان مقاب 5454إى حنو  0778التخفيضات يف قيم  عملتها لتصل عام 

                                                           
  2212، دوري  آفاق آسيوي  ، العدد األول ، ماي  قتصاد العالميتصاعد مكانة الصين في االمسري إبواهيم حممد ، 1
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يوان مقابل  4151رتفع سعو اليوان إى ما يعادل يف األةادي اجلانب من قبل الصني او بعد فرتة وجيزة من التكي
و إذا أخذنا يف احلسبان دراسات البنك العاملي القائم  على  5114و يوليو  5112الدوالر الواةد مابني يوليو 

ن الذي ميكن معه حتقيق التوازن يف املبادالت التجاري  يتعني أن يصل رطويق  تعادل القوة الشوائي  جند أن سعو اليوا
يوان مقابل الدوالر األمويكي . و ال شك أنه بفضل القيم  املنخفض  لليوان فإن تكلف  العمل يف الصني  8151

ناشئ  أو موة كما هو احلال بالنسب  للدول ال 81هتا يف الواليات املتحدة بدال من موة عن نظري  41تقل بنحو 
يوان منافس  للصني أو ميكن القول أن آلي  التحكم يف سعو صوف ال ليت ميكنها بطبيع  احلال أن تكونالنامي  و ا

 .قتصادي  لإلدارة الصيني تأيت يف مقدم  األولويات اال
ل  سعيه لتخفيض سعو صوف قتصادي  من خالل مواصنك املوكزي للصني هدف التنمي  االند الباقد سو 

 .1هو أةد أهداف السياس  النقدي  لديها  و العمل
ذلك من خالل ا الصني تعتمد على رقاب  صارم  وكامل  ألسعار الصوف و امليزة الكربى اليت تتمتع هبو 

لقد ليابان خالل سنوات الثمانينات. و التدخل يف سوق الصوف األجنبي  تبعا لطوق معين  أثبتت فعاليتها يف ا
امل من التجوب  الياباني  يف تلك الفرتة فالصني تسعى إى أن تكون سياس  الصوف قامت الصني باإلستفادة بالك

من أجل ذلك فهي تقوم بالتالعب يف إةصائياهتا اليت تعاجل سعو صوف يها غري مكشوف  على قدر املستطاع، و لد
 .2العمل  الصيني 

 مبادرة الحزام والطريق: :ثانيا
، واليت متثل الطموح 2213درة بناء احلزام والطويق يف عام رطوح الوئيس الصيين " شي جني بينغ" مبا

اجليوسياسي الذي يعزز سياس  "ةزام واةد، رطويق واةد" الصيني ، واليت هتدف إلعادة خلق املمو التجاري القدمي 
  ما تكمن األمهي  االسرتاتيجي"رطويق احلويو"، الذي ربط الصني بوسط آسيا والشوق األوسط وأوروبا من جانب، ك

يف تدعيم الدور الصيين يف النظام االقتصادي العاملي، ةيث تقدم منوذجا لوؤيتها للعالقات  هلذه املبادرة
االقتصادي  الدولي  لتحقيق العدال  والتكافؤ بني خمتلف دول العامل من جانب آخو، ةيث تشمل املبادرة أكثو من 

يف 13بليون نسم )أي 4.4ويبلغ إمجايل عدد سكاهنا  فويقيا،قارات آسيا وأوروبا وإمخس  وستني دول  يف كل من 
 من الناتج احمللي العاملي(. %21توليون دوالر أمويكي )أي  21املئ  من سكان العامل(، ويبلغ ةجم اقتصاداهتا 

                                                           
1
  Ho xiaolian : china s’approach to reform, finance and development Aquarterly magazine of the IMF volume 

44, number3 september2007. 
الطبع  األوى ، املوكز القومي للرتمج  ، القاهوة ، تومج  عادل عبد العزيز أمحد ، -التوجه الصيني نحو الهيمنة العالمية اإلمبريالية اإلقتصاديةأنطوان بوونيه جول بول جيشار : 2

 .131، ص: 2211
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راً الصني وأوروبا موو  يوبط بني ولويرتكز احلزام االقتصادي لطويق احلويو على ثالث  خطوط رئيسي : اخلط األ
رًا بآسيا اخلليج والبحو األبيض املتوسط موو الوسطى وروسيا؛ واخلط الثاين ميتد من الصني إى منطق  بآسيا 

 الوسطى وغويب آسيا، واخلط الثالث يبدأ من الصني وميو جبنوب شوقي آسيا وجنوب آسيا واحمليط اهلندي.

بني الصني ودول احلزام والطويق ولقد أوضحت وزارة التجارة الصيني  أن ةجم امجايل قيم  التجارة البيني  
من إمجايل قيم  التجارة  %25.8، ما ميثل 2215مليار دوالر يف النصف األول من عام 485.32بلغ 

 %22.1مليار دوالر، ما ميثل 215.22اخلارجي  الصيني ، وبلغت قيم  صادرات الصني إى دول احلزام والطويق 
مليار دوالر، ما 181.1اردات الصني من دول احلزام والطويق من إمجايل الصادرات الصيني ، يف ةني بلغت و 

 من إمجايل الواردات الصيني .%23.4ميثل 

دول  واقع  على احلزام  48أما ةجم االستثمارات األجنبي  املباشوة، فلقد استثموت الشوكات الصيني  يف 
الصيني  أساسا إى سنغافورة  ستثماراتواجتهت اال %22مليارات دوالر، مسجل  زيادة بـ 2والطويق بقيم  

موال، قامت أندونيسيا، الوس، روسيا، كازاخستان وتايالند وغريها من الدول، أما على مستوى جذب رؤوس األ
، وجذبت %12.12شوك  داخل الصني، مسجل  زيادة بـ 148الدول الواقع  على احلزام والطويق بتأسيس 

و إى مصادر رؤوس األموال وبالنظ %4.15ر، بزيادة قدرات بـ مليار دوال3.12الصني من هذه الدول سيول  بـ 
وروسيا %3121.12وبولندا بـ   %112.22، والسعودي  بـ%135.51ستثمارات املاليزي  يف الصني بـمنت اال

، من جه  أخوى بلغ عدد العقود اليت أبومتها الشوكات الصيني  يف %111.12، وسلوفاكيا بــ %121.31بـ 
مليار دوالر، مثلت 32.55مشووع، وبلغت قيم  العقود اجلديدة 14.1على احلزام والطويق  دول  واقع  12

، وهلذا %11.2من إمجايل قيم  العقود اليت وقعتها الشوكات الصيني  يف نفس الفرتة، حمقق  زيادة بـ  43.3%
 اختذت الصني العديد من االجواءات لتنفيذ املبادرة على النحو التايل:

ستثمار يف البني  التحتي ، ةيث تأمل الصني أن تساهم يف بناء البني  التحتي  للدول البنك اآلسيوي لال إنشاء أوال:
الواقع  على احلزام والطويق، وتعزيز النمو االقتصادي اإلقليمي والعابو لإلقليم اعتمادا على خرباهتا يف التنمي  ومجع 

 ال؛التكنولوجيا ورأس امل

ن جديدة ثنائي  أو متعددة األرطواف، وقيادة رأس املال واخلاص يف التعاون مع الدول الواقع  إقام  مناذج تعاو  ثانيا:
تعاون يف جمال على امتداد احلزام والطويق، على أساس صندوق رطويق احلويو لبناء احلدائق الصناعي  فيها والقيام بال

 اإلنتاجي  الدولي ؛
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مليار دوالر للبني  التحتي  للنقل  252ةىت اآلن  ويف هذا السياق، خصصت البنوك احلكومي  الصيني 
توليونات دوالر، وذلك  4والبناء، وميكن أن تصل االستثمارات يف ةزام واةد، رطويق واةد، عند االكتمال إى 

 2.5وفقا لتقويو معهد بيرتسون لالقتصاد الدويل، ومن املتوقع أن حيدث رطويق احلويو نشارطا جتاريا تفوق قيمته 
سنوات، وسيتم تنفيذه خالل ثالث مواةل زمني : أوال التعبئ  االسرتاتيجي  ةىت هناي  12والر خالل توليون د
إى 2221، وأخريا التطبيق االسرتاتيجي من عام 2221، ثانيا التخطيط االسرتاتيجي ةىت عام 2211
 23ميكننا الوجوع إى امللحق رقم :على اخلويط  ولتتبع مسار رطويق احلويو .2241

 :ام إلى المنظمة العالمية للتجارةنضماالثا: الصين و ثال
  سن 02فيما بعد  081و أصبحت العضو  5110نضمت الصني للمنظم  العاملي  للتجارة يف ديسمرب ا

 0721نسحبت هناي  سن  ، و ا 0784الغات سن   عضاء املؤسس  إلتفاقي من املفاوضات بعدما كانت من األ
صالةات اليت نضمام يف ظل اإللتعيد رغبتها يف اال 0741عبي  و عادت يف سن  بعد تأسيس مجهوري  الصني الش

 نفتاح ، و أصبحت يف نفس الوقت عضوا يفقام هبا "دنغ" ، و اعتربت هذه اخلطوة كعنصو مهم لالستموار يف اال
ذلك يف و ك (TRIPS)، يف ةقوق امللكي  الفكوي  اليت متس التجارة (GATS)تفاقيات التجارة و اخلدمات ا

 نفتاحو سجل هذا االنضمام هناي  اال (TRIMs)اإلجواءات اخلاص  باإلستثمارات الدولي  املوتبط  بالتجارة 
و تعهدت بتخفيف أو إزال  التعويفات اجلموكي  لكل أعضاء  0797اإلنتقائي الذي عملت به الصني منذ 

إتفاقي  النسيج و املالبس و إهناء ،و تضمنت  5101املنظم  يف كل القطاعات ةسب رزنام  تصل إى سن  
% من  42، و تعهدت الصني بتخفيف اإلعانات على املنتجات الزراعي  إى  5118نظام احلصص يف ديسمرب 

 .وإهناء ةصص الواردات% 52إى % 41قيم  اإلنتاج ، و خفض احلقوق اجلموكي  يف قطاع السيارات من 
، سامهت للتجارة و يف ظل فاعلي  منهج اشرتاكي  السوقي  نضمام الصني للمنظم  العاملو من نتائج ا
 5111ستثموت يف مطلع العام ، يف ةني امليار دوالر0588ستثماريا بقيم  مشووعا ا 121الصني يف إنشاء حنو 

مشووعا يف كندا ، كما بلغ عدد  022مليون دوالر إلنشاء  888و ضمن توجهاهتا حنو إقتصاد السوق بنحو 
 .1شوك  05يف العامل ، حنو شوك  عمالق   211يف الصني و هي تعد  أكرب الشوكات الورطني  

ة العاملي  فضال عن ةوي  ةوك  نضمامها إى منظم  التجار القيود على البضائع الصيني  منذ اوقد أدت إزال  
مليار دوالر  8ستثمارات األجنبي  إى بلوغ رقم قياسي ، و خباص  يف املنارطق الساةلي  من الصني إى جتاوز اال

                                                           
 .211، موجع سابق ، ص: قتصاد الصينيلسوق ، دراسة تحليلية في االاكية شترا التنمية و اعبد الصمد سعدون عبد اهلل ، رطيب عثمان عبد الوزاق : 1 
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شرتاكي  املفتوة  على العامل هداف من خالل منهجها يف السوق االسنويا، و تأمل الصني يف حتقيق عدة أ
 الوأمسايل ، و من هذه األهداف :

 ؛تشجيع ةوك  اإلستثمارات األجنبي  الواردة إى الصني -

 ؛العاملي عقد إتفاقيات ةول قيام منارطق جتارة ةوة مع العديد من القوى اإلقتصادي   -

  ؛تنمي  الصناعات التصديوي  -

 ؛احلصول على التكنولوجيا األجنبي  املتطورة -

 ؛إزال  القيود اجلموكي  املفووض  على السلع الصيني  يف األسواق اخلارجي  -

 .منافس  السلع األجنبي  و التفوق عليها ضمن ةجم اإلنتاج األمثل -

 متضرر أم مستفيد : رابعا : الصين في خضم األزمة المالية العالمية :
 :الصينيقتصاد مالية العالمية و تبعاتها على االاألزمة ال -0

قتصادي يف أةسن أةواله النمو االوأزم  مالي  عميقني و  تواجه توابع ركودالبلدان يف الغوب ال زالت 
املقابل جند ، لكن يف مستويات كبرية من الديون الورطني قتصادات املتقدم  اليت يعاين معظمها من ضعيف يف اال

أربكت التوقعات بتجاوز معدل النمو املستهدف الذي  معظم البلدان فقد تفادت الوكود و الصني أةسن ةاال من 
 .5117يف % 4كان يبلغ 

لكن ، و  5119ومل يكن أي بلد يف منأى عن األزم  املالي  العاملي  اليت بدأت يف الواليات املتحدة يف عام 
لذي عانته لصني مل يكن يتعامل مع املشتقات بصورة واسع  ، فقد جنا من الدمار انظوا ألن القطاع املايل يف ا

ماني  و مل تضطو إى التصدي ئتا ، و مل تتعوض الصني لضائق  اقتصادات املتقدم  يف أوروبالواليات املتحدة و اال
قتصادات املتقدم  ، وقد كان ملا يسمى باألوراق النقدي  املسموم  اليت دموت امليزانيات العمومي  للبنوك يف اإل

ليمان بوذرز يف وول سرتيت ، اليت سبب ستثماري  ململوك  للدول  دائنا للمؤسس  االبعض أكرب بنوك الصني ا
ما يشبهه الذعو املايل و تعوضت هذه البنوك اململوك  للدول  خلسائو قدرت مبليارات  5114هنيارها يف سبتمرب ا

ائو اجلاري  اليت كان من شأهنا أن تصيب امليزانيات العمومي  و اليت تصبح أشد الدوالرات ، لكنها تفادت اخلس
 تضورا بكثري.

نكماش يف التجارة العاملي  أول ااألزم  أي الوكود العاملي و رغم ذلك فقد تأثوت الصني باملوةل  الثاني  من و 
ما ناجتها احمللي % 11بو على هنارت صادرات الصني اليت متثل ما يو ا 5114يف أواخو عام سن ، و  11خالل 
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نقاط مئوي  يف  1خنفاض معدل النمو بنحو أدى اهنيار التجارة إى اث منوها اإلقتصادي السنوي و حنو ثلاإلمجايل و 
و بنحو نقط  مئوي  واةدة يف الوبع األول من هذا العام لكن واصلت الصادرات الصيني  دورها   5117عام 

 .1كمحوك قوي للنمو

 ليتها عن األزمة :الصين و مسؤو  -2

جتد بطبيع  احلال  5119األزم  املالي  اليت يواجهها العامل من  إن األسباب الظاهوي  اليت أدت إى إندالع
تفسريها يف مستوى املخارطو اليت تبنتها النظم املصوفي  األمويكي  و الربيطاني  و األوروبي  مع غياب شبه كامل 

ي  جتد أسباهبا احلقيقي  يف الفوائض التجاري  اهلائل  و املرتاكم  اليت حتققها للوقاب ، و مع ذلك فإن األزم  احلال
و اليت تعترب نتيج  مباشوة لسعو الصوف العمل   5110الصني منذ إنضمامها إى منظم  التجارة العاملي  يف عام 

لتدخالت اليومي  يف بفضل ا الصيني  الذي ال يعرب عن قيمتها احلقيقي  ، فالتخفيض الكبري لقيم  العمل  الصيني 
لدوالر و اليورو و يرتاكم ستطاع أن يستمو لفرتات رطويل  ، إن الصني تبيع يوميا اليوان مقابل اسوق العمالت ا

كبرية من هاتني العملتني ، كذلك فإن لديها ديونا كبرية على الواليات املتحدة و أوروبا و يف  ةتيارطاتلديها ا
على زيادة نصيبها من السوق العاملي  من السلع و اخلدمات بفضل هذه التدخالت  الوقت نفسه فإن الصني تعمل

يف سعو عملتها . و كذلك مكانتها كدائن للواليات املتحدة و أوروبا ، فالصني اليت ختادع بالتدخل يف حتديد 
 سعو عملتها توبح موتني تارة على املستوى التجاري و تارة أخوى على املستوى املايل.

نتيلي  الصيني  اليت تعتمد على سعو منخفض لليوان بطويق  منظم  و قوي  ينجم سلف الذكو فإن املوك وكما
عنها عجز عام كبري يف املوازين التجاري  للواليات املتحدة و لدول جمموع  السبع يف جمملها باإلضاف  إى هووب 

ديني "اإلعالميني" كما يطلق عليهم جون لوك الصناع  منها ، و مع ذلك فما زال هناك من ميثلون رابط  اإلقتصا
جويان الذين ال يرتددون بالقول أن هذا التحليل يعكس نظوي  متطوف  و مبالغ فيها و هم يوون أن الصني لديها 

، و يف احلقيق  ةىت لو إستطاع الصينيون أن جيدوا ةليفا هلم من الشوكات الصناعي   2مشكالت حبجم مساةتها
هم املسؤولون عن األزم  و ذلك باإلستموار يف السياس  املتبع  من أجل إعادة خلق النظام  املتقدم  ، فإهنم

 الشمويل يف اجملتمع .

  و اليت قد قاموا الصينيون هي أصل األزم  العاملي إذن فالسياس  املتعمدة و املستموة اليت ميارسها القادة
اآلن لزيادهتا سوءا ، و نالةظ أن هذه السياس  ال و يسعون  5119إى  5110باإلعداد هلا خالل الفرتة من 
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تزال مستموة بشكل متناغم حلد كبري حبيث تصبو إى حتقيق هدف يف األجل الطويل مت حتديده بطويق  جيدة أال 
 و هو إةالل اهليمن  الصيني  حمل اهليمن  األمويكي  و إرساء قواعد الوأمسالي  الشمولي  يف كل أحناء العامل.

 قتصاديا يف آن واةد.هدف اهليمن  كان هدفا إديولوجياوامل يكن إقتصاديا فحسب و إمنا فاهلدف 

 آليات السياسة الصينية في مواجهة األزمة العالمية: -1

ني النظو يف أمهي  الطلب كمحوك نتيج  لألزم  و ما جنم عنها من هبوط يف ةجم التجارة ، تعيد الص
درات األكثو تقلبا ، و لذلك تصدت الصني لألزم  يف ربيع عام قتصادها ، بدال من اإلعتماد على الصاال

واصلت احلكوم  صوف تويليون يوان( و  8مليار دوالر ) 241مبجموع  من التدابري التنشيطي  بلغت  5117
ستموار ضعف الطلب العاملي . و تصوف البنك املوكزي يف الصني يف مواجه  ا 5101الدفع  التنشيطي  يف عام 

و نتيج  ألةدث % 9589عندما كان يبلغ  5114أ يف خفض سعو الفائدة األساسي  يف أغسطس مبكوا و بد
 .5101ستمو على هذا املستوى ةىت يونيو يف ديسمرب إذ ا% 2510ختفيض أجواه بلغ السعو 

نتعاش النمو لفائدة املنخفض  يف إرطالق شوارة اأسعار التوليف  من التدابري التنشيطي  و ساعدت هذه او 
تقويبا يف األشهو % 1و قد تقلب هذا النمو )بالنسب  للصني( يف ةدود  5117ل الوبع الثاين من عام حبلو 

ككل  5117يف عام %459و عاد النمو إى  5117الثالث  األخرية من عام و األشهو الثالث  األوى من عام 
الل الوبع األول من عام على أساس سنوي مقارن و خ% 0159سجل يف الوبع األخري منها منوا هائال بلغ و 

 على أساس سنوي مقارن.% 0057ةقق معدل النمو رطفوة إذ بلغ  5101

آثارها بشكل سويع لكون هيكلها سرتاتيجي  احلذرة للصني مكنتها من جتاوز األزم  املالي  و وبالتايل فإن اال
ل بالنسب  للواليات املتحدة صول ومهي  و رمزي  كما هو احلاأن مبنيا على أصول ةقيقي  و ليست قتصادي كااال

 والدول املتقدم  األخوى.
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 : اليوان الصيني وأثره على التجارة الخارجية في الصين:الثانيالمبحث 

دول وعلى رأسها الصني الد من يزاد االهتمام بنموذج النمو القائم على الصادرات كسياس  تنموي  يف العد
مو مبثاب  املفتاح الوئيسي ألداء الصني االقتصادي على مدى العقود اليت كانت فيه التجارة اخلارجي  السويع  الن

، وقد اعتمدت هذه االسرتاتيجي  على الدور النقدي الفعال الذي يلعبه سعو الصوف اليوان ةيث  1الثالث  املاضي 
ى منو كانت الصني تسعى دائما إى تقييم اليوان بأقل من قيمته إضاف  إى سياسات أخوى ال تقل تأثريا عل

الصادرات كسياس  العمال  الوفرية واملنخفض  األجو، لكن سنحاول من خالل هذا املبحث حتليل تطور التجارة 
 اليوان على الصادرات والواردات. سعو صوفاخلارجي  يف الصني ومعوف  مدى تأثري 

 المطلب األول: تطور التجارة الخارجية في الصين
ارة اخلارجي  يف النشاط االقتصادي على أنه شو ال بد منه وليس هلا يف بداي  األمو كان ينظو لدور التج

ميزة يف ةد ذاهتا وال تساهم يف خط  التنمي  الصيني  وأن دورها ينحصو فقط يف تعويض النقص يف اإلنتاج احمللي 
اليوم منحت واه اليوم هو أن التجارة اخلارجي  ن، لكن ما 2بالواردات وتصويف فائض اإلنتاج احمللي بالصادرات

تعوض إليها من خالل أن نيل بعد موورها بعدة مواةل ميكن و دتب  متقدم  يف النظام التجاري الاالقتصاد الصيين مو 
 النقاط التالي :

 أوال: مراحل إصالح التجارة الخارجية في الصين:
 (:0223-0222إصالح التجارة الخارجية في الفترة ) -0

جارة اخلارجي  وتوفري املوارد دور قوي للدول  يف التخطيط للتب 1128بدأت مسرية اإلصالةات يف عام 
شوك  فقط واليت كانت  12الزم  لالسترياد من خالل التصديو، وكل أنشط  التجارة اخلارجي  كانت حمتكوة يف ال

يو مسؤول  عن تطبيق اخلط  املوكزي  للدول ، ةيث يقوم املصدرون بتوريد احلص  املستهدف  لتلك الشوكات للتصد
وكل املتحصالت من التصديو كانت حتول إى املصوف األويل اخلام والسلع الوسيط  لسد فجوة الطلب احمللي ، 

 حتديد أي السلع تصدر أو تشرتي.يف والشوكات مل تكن ةوة 
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 .2222، جمل  التمويل والتنمي ، سبتمرب تنامي اعتماد الصين على الخارجيل كوي:  -
ارة التجارة التجربة الصينية في تنمية الصادرات، سلسلة تجارب دولية ناجحة في مجال التصدير، إدارة التحليل والمعلومات التجارية وز عبد احلميد رضوان، مطو أمحد:  -2

 .2221، اإلمارات العوبي  املتحدة، العدد الثاين، الخارجية
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وبلغ  32ةيث اةتلت املوتب  1121فقد كانت الصني يف موتب  متدني  يف جمال التجارة اخلارجي  عام 
وصل ةجم التجارة اخلارجي  إى  1183مليار دوالر وحبلول عام  22.14الصيني  هذا العام  ةجم الصادرات

مليار دوالر وقد نشطت التجارة اخلارجي  بفضل سياس  اإلصالح واالنفتاح وأصبح للصني عالقات  42.23
 .1دول  182جتاري  مع أكثو من 

 (:0225-0224إصالح التجارة الخارجية في الفترة ) -7

 حتويو أكثو لنظام التجارة اخلارجي  قامت احلكوم  الصيني  بوضع ثالث خطوات رئيسي :من أجل 

و السوق تدرجييا وتنويع تقليل دور خط  التجارة وكان له أثو كبري يف الواردات عن الصادرات ونظام موجه حن -
 ؛التجارة

 ؛ادستري بدأت احلكوم  تطبيق الموكزي  نظم سعو الصوف وتوفري النقد الالزم لال -

لفووع أن تكون مستقل  إزال  اةتكار شوكات التجارة اخلارجي  وأصبح نظام التجارة اخلارجي  الموكزي يسمح ل -
 ؛يف ملكيتها

 (:0220-0222إصالح التجارة الخارجية في الفترة ) -3

أن وهي من املوجح  1188قامت احلكوم  الصيني  بإجواء سلسل  من السياسات اإلصالةي  اليت مت تنفيذها عام 
 ساعدت يف زيادة ةجم الصادرات وزيادة دخول شوكات التجارة اخلارجي  لعل من أمهها: 

 1111أبويل وإزال  إعانات التصديو املباشو يف  1185إلغاء الوسم التنظيمي على الواردات والذي أقو عام  -
 ؛من أجل تشجيع التصديو

 ؛سلع يف النظام اإلجباري للصادراتتقليل ال -

 (؛the mandatory export plam)يو اإللزامي  إزال  خط  التصد -

 ؛لذي أصبح موجح بسعو الصوف اإلمسيالزيادة يف فاعلي  سعو الصوف للمصدرين وا -

 ؛مت ختفيض دعم سلع االسترياد1111 أسعار املنتجات احمللي  ارتفعت للمستوى الدويل ويف عام -
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 إلى اليوم:  0224إصالح التجارة الخارجية في الفترة من -4

  يف هذه الفرتة اختاذ اإلجواءات التالي :مت

مما أدى إى اخنفاض سعو الصوف الومسي  1114توةيد سعو الصوف يف املبادالت بسعو السوق يف ينايو عام  -
 ؛ %52بـ: 

 ؛إلغاء نظام احلصص -

ةديثا تغريات يف نظام الضوائب يف معامل  الصادرات، معدل صفو ضويب  مت تقدميه للشوكات احمللي  واملنشأة  -
 ؛مت دفعها على املدخالت االنتاجي وهذا يعين استعادة الضويب  اليت 

 ؛قادت إى ارتفاع قوي يف الصادراتإصالح نظام سعو الصوف والتغريات يف السياس  الضويبي   -

 ؛إلغاء اخلط  اإللزامي  للواردات -

 ؛  والقيود املفووض  على الوارداتموعات التعويفي  اجلموكياجملخفض  -

لوغم من تأثري األزم  املالي  اآلسيوي  على الدول اآلسيوي  مبا فيها الصني، إال أن الصادرات الصيني  وعلى ا
وارتفعت نسب  التجارة اخلارجي  من إمجايل الناتج احمللي  %15.8وبلغ معدل منو التجارة اخلارجي  %2.5زادت 
ضعف  3.1تهالك إى وبفضل ذلك ارتفع مستوى االس 1118عام  %18إى 1128عام %35.2من 

 مليون نسم  من أفواد الشعب الصيين من الفقو. 222وختلص 

 2.5مليار دوالر يف ةني بلغ ةجم الصادرات  422إى  2222ووصلت التجارة اخلارجي  للصني عام 
يزان مليار دوالر، وأصبح الفائض يف امل 142مليار دوالر، وبلغ االةتيارطي من العمل  الصعب  يف البنوك الصيني  

 مليار دوالر. 42التجاري 

 ثانيا: آليات تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات في الصين:

إن احملور الوئيسي يف تنفيذ هذه االسرتاتيجي  هو االعتماد على "سياس  االستهداف" وهي سياس  ابتكوهتا 
ف منارطق جغوافي  معين  الصني لتنمي  صادراهتا.ومضمون هذه السياس  هو أن احلكوم  الصيني  رأت أن تستهد

ورأس املال األجنيب وقطاعات سلعي  لتكون حمور تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات بدال من استهداف كاف  
املنارطق اجلغوافي  والقطاعات السلعي  لسهول  التنفيذ وفاعلي  األدوات، وهذا عالوة على الرتكيز على إصالح البيئ  
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الصوف، الضوائب، االئتمان، اإلصالح اجلموكي والوقاب  على الصادرات العام  للتجارة اخلارجي  من سعو 
 والواردات.

 (special zoneاالستهداف الجغرافي: )المناطق الخاصة:  -0

املنارطق اخلاص  هي عبارة عن منطق  جغوافي  تتمتع بالقوانني والتشويعات االقتصادي  اليت هي أكثو انفتاةي  عن 
 :1واملنارطق االقتصادي  ثالث  أنواع 1182قد بدأ العمل هبا يف الصني عام القوانني يف البلد األصلي و 

تتمتع باالستقالل الذايت يف الشؤون اإلداري  وجماالت االستثمار والتسعري المناطق االقتصادية الخاصة: -أ
 والضوائب والسكن والعمل وسياسات إدارة األراضي.

  وحتقيق اإلندماج بني الصناع  والتجارة عديو السلع املصنق هو اإلسواع بتصواهلدف من إنشاء هذه املنارط
وحتقيق االستفادة من سياسات األفضلي  والنظم اإلداري  واالقتصادي  اخلاص  وتسعى إى تسهيالت وتعزيز سياس  

ارة االقتصادي  املوجه للتصديو وهلا إدارة اقتصادي  مستقل  وةوي  التعامل مع االستثمار األجنيب ودوائو التج
 الدولي .

 :economic development areasمناطق التنمية االقتصادية -ب
يطلق عليها املدن الساةلي  وتتمتع هذه املنارطق باألساس املتني لإلنتاج الصناعي الشامل ةيث شهدت 

ت لكرتونيات والكيمياويات ومواد البناء وصناع  السفن وصناع  املنسوجاصناع  صهو املعادن واملاكنات واال
 وتطويو مؤسسات تعزيز االقتصاد املوجه للتصديو.

 . free trade zoneمناطق التجارة الحرة: -ت

يعد تأسيس املنارطق التجاري  احلوة واةدة من اإلجواءات اليت اختذهتا الصني لتوسيع آفاق االنفتاح على 
خاص  صغرية تتمتع بتقدمي العامل اخلارجي وجذب االستثمارات، واملنطق  التجاري  احلوة عبارة عن منطق  

تسهيالت للوصول إى األسواق وتتشابه مع املنارطق احلوة يف الدول األخوى، وتتوى هذه املنارطق اإلشواف على 
اخلدمات اجلموكي  وجتمع بني صناع  التصديو والتجارة اخلارجي  وتطبيق سياسات تعويفي  خاص  ورطوق إداري  

 خاص .
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 ألجنبي: سياسة استهداف الرأس المال ا -7

ارتبطت ظاهوة النمو االقتصادي يف الصني بنمو االستثمارات األجنبي  املباشوة وزيادة الصادرات السلعي  
ر األجنيب وكان هناك عدد قليل من القوانني حلماي  االستثما 1121واالستثمارات األجنبي  يف الصني بدأت عام

 .وبني  االقتصاد احمللي

ارات األجنبي  قامت احلكوم  الصيني  بتشجيع رأس املال األجنيب يف ومن أجل إعادة توجيه االستثم
صناعات مثل التكنولوجيا العالي  والتكنولوجيا اجلديدة وصناع  اخلدمات احلديث . ويف الوقت نفسه مت تشجيع 

لتدريب واء ومواكز اشلبحث والتطويو فضال عن عمليات القليمي  ومواكز اإشوكات عرب الورطني  إلنشاء مقوات ال
يف الصني، وأداء الصادرات الصيني  يوتبط حبجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشو واملستثموون األجانب مت 

 جذهبم من خالل سل  من احلوافز منها: 

 ؛ %122ةزم  من السياسات واحلوافز الضويبي  وةق التملك بنسب   - أ
ضئيل ، أي تفضيالت القطاعي  أو غري  عدم فوض قيود على اختيار القطاعات اإلنتاجي  إال يف ةدود - ب

 ؛ي  حتديد أسعارها داخليا وخارجياذلك تتخذ شكل ةوافز إضافي  وةو 
ةزم  حتفيز مون  من خالل تبسيط إجواءات املوافق  والعمال  واألجور وسياسات التسعري للمشاريع  - ت

 ؛وحتديد األجور والفصل من اخلدم  املشرتك ، واحلوي  يف التوظيف
قال خطوط اإلنتاج واألعمال اليت حتتاج إى القوة العامل  الكثيف  من الدول املتقدم  إى املنارطق تعزيز انت - ث

ذات األجور املنخفض  واستغالل مصادر القوة البشوي  الصيني  لتطويو صناعات التصديوي  ذات األجور املنخفض  
 .لي ع املواد احملوتوكز على استرياد املواد الالزم  للتصنيع والتصديو أكثو من تصني

 وهو ما جعل من الصني رابع أكرب جه  يف العامل وأكرب وجه  فيما بني البلدان النامي .

 االستهداف السلعي: إقامة شبكات اإلنتاج للتصدير من خالل عناقيد التصدير: -3

 ها:وتستهدف هذه السياس  زيادة الكفاءة اإلنتاجي  للمصدرين باالعتماد على جمموع  من اآلليات أمه

 نتاج للتصديو بكات اإلإقام  شnet worvfor export production   من خالل تطبيق مفاهيم العناقيد
ذه العناقيد يف ربط الشوكات الكربى العامل  يف قطاع معني يف إرطار عنقود هلالتصديوي  وتتمثل الفكوة األساسي  

اد التكنولوجيا املتقدم  اليت تواكب االجتاهات صناعي وتقدمي الدعم له لتشجيعه على التطويو واالبتكار واستري 
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واألنشط  التجاري  يف األسواق العاملي ، والتدريب املستمو والتعاون الفين للمتخصصني يف االقتصاديات الدولي  
 ؛لطاق  وتوفري اخلدمات اللوجيستي والتجاري  لوفع املستوى التكنولوجي مع ضمان إمدادات املواد اخلام وا

  ؛نت خمصص  لإلنتاج من أجل التصديواردات من السلع الوسيط  من الوسوم اجلموكي  إذا كاإعفاء الو 
  ؛يف صورة عمل  حملي  أو نقد أجنيبيوفو النظام املصويف قووض لتمويل الصادرات 
  االعتماد على البحث والتطويو من خالل تطبيق األساليب التكنولوجي  احلديث  يف اإلنتاج لتحسني اجلودة مما
 ؛لى املنافس  يف األسواق العاملي ساعد على زيادة قدرة املنتجات الصيني  عي
 والتحديث املستمو.نكنى كفاءة إنتاجي  من خالل نظم املتوسيع شبكات كل من اجلودة وضمان أعل   

 (:7102-7111ثالثا: تطور الميزان التجاري بين الصين ودول العالم )

اع التجارة اخلارجي  انطالقا من مت هبا احلكوم  الصيني  يف قطسامهت اإلصالةات االقتصادي  اليت قا
هال ذة ةيث سجلت صادرات الصني منوا ماألخري  هي  يف النمو السويع هلذلغاء الدول  الةتكار التجارة اخلارجإ

ا معتمدة على سعو اليوان املنخفض وكذا اخنفاض أجور العمال  الصيني  إضاف  إى تسعري الصادرات الصيني  مب
يتناسب مع القدرات الشوائي  جلميع شوائح املستهلكني يف األسواق العاملي  وكل هذه العوامل كانت وراء ارتفاع 
القدرات التنافسي  للصني يف األسواق العاملي  وفيما يلي: نوضح تطور الصادرات والواردات وامليزان التجاري 

 املوايل:  ( يف اجلدول2211-2222للصني مع العامل خالل الفرتة )
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 7112 7112 7112 7115 7114 7113 7117 7110 7111 السنوات 
 1432.1 1222 111 212 513.3 438.2 325.1 211.1 241.2 الصادرات

 12.21 25.12 22.11 28.43 35.31 34.58 22.13 1.28 - %نسب  النمو 

 1132.1 151.1 211.4 151.1 511.23 412.8 215.1 243.5 225.1 الواردات

 18.41 22.81 11.12 12.58 31 31.88 21.11 8.12 - %نسب  النمو 

 218 213.1 122.1 122.1 32.22 25.4 32.5 22.1 24.1 امليزان التجاري

  7102 7105 7104 7103 7107 7100 7101 7112 السنوات

  2212.1 2223.4 2342.3 2221 2248.2 1818.3 1528 1221.1 الصادرات 

  -2.23 -2.14 1.23 2.82 2.12 22.21 31.32 11- %ونسب  النم

  1582.1 1121.5 1151.2 1152 1818.4 1243.5 1311.2 1225.1 الواردات

  5.45- 14.22- 2.42- 2.23 4.21 24.82 38.82 11.18- %نسب  النمو 

  521.2 513.1 383.1 251 232.3 154.8 181.8 115.2 امليزان التجاري
 

 .P R C national bureou of statics- :عتماد علىد الباةث باالإعدامن  المصدر:

-WWW. World bank.org. 

 ( 7102-7111تحليل أداء الصادرات الصينية نحو العالم ) -0

ا وهذا مع تزايد انفتاح االقتصاد الصيين يف أعقاب شهد قطاع الصادرات الصيين منوا هائال ومضطود
مليار دوالر  1432.1مليار دوالر إى  241.2ةيث قفزت الصادرات من   لتجارة العامليانظم  مانضمامه إى 

وهو ما يثبت جناح اسرتاتيجي  تنمي  الصادرات %24.22ان متوسطه خالل هذه الفرتة مبعدل منو ك 2228عام 
 218ةيث سجلت فائضا جتاريا قدر بـ  1121اليت اعتمدهتا احلكوم  الصيني  منذ بداي  موةل  اإلصالح عام 

وهذا نتيج   2221مليار دوالر سن   1221.1إى  2228مليار دوالر سن   1432.1يث اخنفضت من ة
للوكود الذي أصاب االقتصاد العاملي جواء األزم  املالي  العاملي  اليت أدت إى اخنفاض الطلب العاملي والتجارة 

الحتاد األورويب اليت شكلت ثلث العاملي ، ورغم ذلك فإن الصني كانت أةسن ةاال من الدول األخوى كدول ا
واصلت  2212إمجايل ةجم التجارة العاملي  يف تلك الفرتة، وبعد التعايف الذي مس التجارة العاملي  يف عام 

رغم  2211ليستمو هذا األداء إى غاي   22.23الصادرات الصيني  ارتفاعها بشكل حمسوس مبعدل منو قدر 
ةيث بلغ ةجم الصادرات  2213و  2212يف عامي  %2.82و  %2.12تواجع معدالت النمو إى 

مليار ويوجع ذلك إى فعالي  سياس  اليوان املنخفض اليت كانت السلطات  2212.1ةوايل  2211الصيني  يف 
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نوعي  الصادرات اليت اخنفاض تكلف  العمال  الصيني  اليت سامهت يف تطويو إى النقدي  تتعمدها باستموار، إضاف  
 : تايلالشكل البياين التقانا من ذي قبل وهو ما يوضحه إأصبحت أكثو 

 : االرتقاء بالتكنولوجيا في الصادرات الصينية.( 17-14الشكل البياني رقم )

 
 ( 7102-7111تحليل أداء الواردات الصينية من العالم ) -0

لعامل أيضا ليست الصني أكرب مصدر للسلع يف العامل فحسب وإمنا واةدة من أكرب مستوردي السلع يف ا
وهذه الزيادة  2215تقويبا يف عام  %12إى  2222يف عام  %3ةيث زادت ةصتها يف الواردات العاملي  من 

 . 1التدرجيي  تشري إى تأثري منط النمو يف االقتصاد الصيين على االقتصاد العاملي والتجارة العاملي 

البداي  مواةل االصالح االقتصادي وهو يربز األخوى ارتفاعا مضطودا منذ  هيوقد شهدت الواردات الصيني  
 ةاج  الصني لالعتماد على اخلارج إلنشاء اهلياكل القاعدي  والبىن التحتي  االسرتاتيجي .

كان منو الواردات والصادرات يف معظم العقد متكافئا يف العادة   2222ومنذ بداي  العقد املاضي أي منذ 
والتجهيز ةيث تقوم الصني باسترياد السلع الوسيط  )مبا يف ذلك أجزاء مبا يتسق مع دور الصني كموكز للتجميع 

ومكونات وسلع شبه تام ( إلعادة تصديوها يف شكل سلع تام  الصنع واالستفادة من اإلعفاءات الضويبي  على 
                                                           

1
 ، موجع سابق.ة الصين في االقتصاد العالميتصاعد مكانمسري ابواهيم حممد:  -
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مليار دوالر  511.23إى  2222مليار دوالر عام  225.1املدخالت املستوردة، ةيث ارتفعت الواردات من 
لكن مبعدالت منو منخفض ، وأثناء ازدهار  2228مليار دوالر سن   1132.1لتواصل االرتفاع إى  2224ام ع

االستثمار عند ما مكنت زيادة رطاق  اإلنتاج احمللي يف الصني من توفري مصادر حملي  أكرب للمنتجات الوسيط  كما 
يف  ةيف تغيري توكيب  التجار دورا مهما لسلع الوأمسالي  لعب االستثمار األجنيب املباشو واالستثمار احمللي الضخم يف ا

 الصني.

وبسبب تداعيات األزم  املالي  العاملي  سجلت الواردات الصيني  اخنفاضا حمسوسا مبعدل منو سالب قدر بـ: 
يعد تعايف التجارة العاملي  من آثار األزم  ةيث بلغت  2212لتعاود االرتفاع بشكل شويع يف  %-11.18

واستموت الواردات يف  2221مقارن  بنسب  األزم   %38.82مليار دوالر ومتت مبعدل  1311.2دات الوار 
( لكن مبعدالت منو منخفض  على الرتتيب 2214-2213-2212-2211االرتفاع على مدى السنوات )

اخنفاضا ةادا مبعدالت منو  2211و  2215( لتسجيل خالل سنيت 2.42، 2.23، 4.21، 24.82%)
 2214مليار دوالر خالل  1121.5( على التوايل ةيث بلغت %-5.45و  %-14.22درت بـ: )سلبي  ق

ويوجع هذا االخنفاض احلاد إى تبارطؤ التجارة مقارن  بفرتة التسعينات، وجديو باإلشارة هنا أن الصني يف النصف 
عن أكثو من  كما كانت مسؤول   1%15شهدت وةدها انكماشا يف ةجم الواردات بنسب   2215األول من 

 نصف اإلنكماش يف الواردات العاملي  وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل البياين التايل:

                                                           
1
- cristina constantineseu, Aaditya Mattoo, and Michele ruta : trade turbulence, finance & development, morch 

2016, vol, 53, no .1. 
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 (2215-2211واردات الصني من السلع واخلدمات بني )يوضح  (13-14الشكل البياني :رقم )

 
 (7102-7111بين  رابعا:تطور الميزان التجاري )الصيني األمريكي

بني الصني والواليات املتحدة ارتفاعا سويعا خاص  بعد إعادة تأسيس  سجل ةجم التبادل التجاري
، أين مت توقيع اتفاقي  التجارة الثنائي ، مث أصبح التبادل 1121العالقات الدبلوماسي  بني البلدين رمسيا يف جانفي 

لدول  األوى بالوعاي ( الذي التجاري بني الصني والواليات املتحدة حيكمه قانون املعامل  التجاري  التفضيلي  )مبدأ ا
 2221ومع انضمام الصني إى املنظم  العاملي  للتجارة أواخو  1182منحته الواليات املتحدة للصني يف عام 

عوف هيكل التجارة اخلارجي  بني الصني والواليات املتحدة األمويكي  تطورا كبريا سواء من ةيث احلجم أو من 
 ةيث توكيب  التجارة السلعي .

 (: 7102-7111ور الصادرات الصينية إلى الواليات المتحدة )تط -0

أدت الصادرات الصيني  حنو الواليات املتحدة األمويكي  دورا كبريا وفعاال يف رفاه املستهلك األمويكي، 
 ت منةيث أثوت املنتجات الصيني  عالي  اجلودة والوخيص  إى ةد كبري على ةياة الشعب األمويكي كما وسع
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ر املستهلكني يف أمويكا، وال سيما الفئات ذات الدخل املنخفض، كما ساعدت أمويكا على احلفاظ نطاق خيا
 على معدالت تضخم منخفض .

ةيث سامهت سياس  ختفيض اليوان مقابل الدوالر يف اخنفاض أسعار الصادرات الصيني  بالعمالت 
ل الصيين إضاف  إى جمموع  من العوامل األجنبي  مقارن  بصادرات الدول األخوى ويعود أيضا إى تنوع هيك

 األخوى من بينها اخنفاض تكلف  اليد العامل  الداخلي  يف انتاج هذه املنتجات املصدرة.

ويوضح اجلدول التايل تطور الصادرات الصيني  حنو الواليات املتحدة األمويكي  باملبالغ والنسب خالل الفرتة 
 .2211إى سن   2222املمتدة من 

 الوحدة ألف دوالر أمريكي.، ( الصادرات الصينية نحو الواليات المتحدة األمريكية 12-14رقم) الجدول

 %نسبة النمو  حجم الصادرات السنوات

7111 52151428 - 
7110 54355282 4.21 
7117 22252212 28.82 
7113 12121211 32.22 
7114 125148151 35.11 
7115 113182451 32.38 
7112 223821241 24.81 
7112 233118212 14.41 
7112 252843531 8.43 
7112 221215222 12.42- 
7101 283282323 28.23 
7100 325212188 14.52 
7107 352438221 8.43 
7103 311213851 4.21 
7104 312211252 2.51 
7105 421121244 3.24 
7102 385122251 5.12- 
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عاله فقد اجته التطور السنوي للصادرات الصيني  حنو الواليات املتحدة باالعتماد على بيانات اجلدول أ
األمويكي  إى الصعود املستمو وهذا ةىت قبل فرتة الدراس  خاص  مع بداي  التسعينات وهي الفرتة اليت شهدت 

ا املعلومات فيها الصني حتوال نوعيا يف توكيب  الصادرات وأصبحت هذه األخرية أكثو ثقاف  بسبب صدم  تكنولوجي
ارتفعت الصادرات مبعدل  2221واالتصال اليت عوفتها الصني، ومع انضمام الصني إى منظم  التجارة العاملي  يف 

ألف دوالر، واستمو هذا االرتفاع رغم تثبيت اليوان  22252212ةيث بلغت  2222/ يف سن  28.82منو 
ألف دوالر، ويف  252843531مستوى  2228يوان لكل دوالر لتبليغ سن   8.28بالدوالر عند مستوى 

شهدت الصادرات الصيني  حنو الواليات املتحدة اخنفاضا ةادا كنتيج  للوكود الذس سببته األزم   2221سن  
لتعاود االرتفاع من جديد  221215222( وةجم صادرات -12.42املالي  العاملي  مبعدل منو سالب قدر بـ )

، 2212واستمو ةجم الصادرات الصيني  يف االرتفاع خالل سنوات ) 2212بعد تعايف التجارة العاملي  سن  
( لكن مبعدالت منو متبارطئ  ويوجع هذا التبارطؤ إى تبارطؤ النشاط التجاري العاملي 2215، 2214، 2213

الذي يعزي بدوره إى عوامل هيكلي  قد تأخذ أجال رطويال ومنها: ضعف الطلب، سالسل القيم  الناضج  
ة حتويو التجارة مقارن  بتسعينات القون املاضي وال تزال هذه العوامل مؤثوة وسامهت يف ضعف منو وتبارطؤ مسري 

 .22151التجارة العاملي  يف عام 

( لتصل إى مستوى -5.12اخنفضت الصادرات الصيني  حنو الواليات املتحدة مبعدل منو ) 2211ويف عام 
 .2215خالل  421121244ألف دوالر بعد أن وصلت إى  385122251

 تطور الواردات الصينية من الواليات المتحدة األمريكية: -7

بالنسب  لصادرات الواليات املتحدة  اأضحت الصني أسوع األسواق العاملي  منو  2221اعتبارا من سن  
لى األمويكي ، خاص  وأن االقتصاد الصيين حتول يف السنوات األخرية من الرتكيز على االستثمار إى الرتكيز ع

االستهالك، وهذا التحول يكون يف األساس لصاحل الدول املصدرة للسلع االستهالكي  على غوار الواليات املتحدة 
 (.2211-2222األمويكي  واجلدول التايل يوضح تطور الواردات الصيني  من الواليات املتحدة يف الفرتة )

 

 

                                                           
1

- cristina constantineseu, Aaditya Mattoo, and Michele ruta trade : trade turbulence, finance & development, 

morch 2016, vol, 53, no .1. 
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  األمريكية المتحدة ياتالوال من الصينية الواردات تطور :يوضح (12-14الجدول رقم )

 الوحدة: ألف دوالر أمريكي

 %نسبة النمو  حجم الواردات السنوات
7111 77324521 - 
7110 72702325 02.02 
7117 72720122 3.22 
7113 33244022 74.50 
7114 44242222 30.27 
7115 42240352 2.27 
7112 52304721 70.22 
7112 22542224 00.22 
7112 20525552 02.31 
7112 22255010 4.22- 
7101 017234025 37.07 
7100 073074101 02.24 
7107 033225273 2.22 
7103 053324227 04.22 
7104 021124504 4.34 
7105 042223152 2.014- 
7102 035071033 2.07- 

ايدا واستموت كذلك بعد منذ بداي  التسعينات والواردات الصيني  من الواليات املتحدة تشهد منوا متز 
ألف  8158551: 2228دخول الصني للمنظم  العاملي  للتجارة ولكن مبعدالت منو متباين  ةيث بلغت سن  

، لتسجل تواجعا حمسوسا %12.12مبعدل منو كان متوسطه ألف دوالر  22324522دوالر بعد أن كانت 
هزت أركان االقتصاد األمويكي لتعاود االرتفاع سن   جواء األزم  املالي  العاملي  اليت 2221( سن  -4.11مبعدل )
، 2213، 2212، 2211، لتواصل االرتفاع خالل سنوات )2221/ مقارن  بسن  32.12مبعدل منو 2212
( لكن مبعدالت منو خمتلف  ومتبارطئ  كنتيج  آلثار األزم  املالي  العاملي  اليت مل تستطع الواليات املتحدة 2214

 2215ل القصري، لتسجيل الواردات الصيني  من الواليات املتحدة اخنفاضا ملحوظا خالل سنيت اةتوائها يف األج
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( على التوايل نتيج  حلدوث انكماش مفاجئ يف ةجم التجارة -1.12( و)-2.124مبعدل منو ) 2211و 
 . 1العاملي 

 (7102-7111: تطور الميزان التجاري البيني الصيني األمريكي )خامسا

وةققت  1121دالت املباشوة بني الواليات املتحدة والصني بإقام  عالقات دبلوماسي  يف عام بدأت املبا
، منذ ذلك احلني والصني حتقق فائضا 2الصادرات الصيني  إى الواليات املتحدة تقدما سويعا منذ بداي  التسعينات

ا على صناعات أمويكي  عديدة وعلى فقدان جتاريا متزايدا يف جتارهتا مع الواليات املتحدة األمويكي ، مما أثو سلب
وظائف بتلك الصناعات، ةيث أشار معهد السياس  االقتصادي  األمويكي إى أن العجز التجاري األمويكي مع 

* ويوضع اجلدول التايل تطور 2222و  2221مليون وظيف  بني عامي  2.3الصني قد كلف أمويكا خسارة 
 (: 2211-2222لصيين خالل الفرتة )امليزان التجاري البيين األمويكي ا

الميزان التجاري البيني             السنوات
 األمريكي -)الصيني

 الميزان التجاري البيني  السنوات
 األمريكي( –)الصيني

7111 21281858 7112 143531111 
7110 28132225 7101 181241138 
7117 42288115 7100 221881128 
7113 58182132 7107 218122318 
7114 82421282 7103 215118112 
7115 114431122 7104 232234231 
7112 144481221 7105 211281188 
7112 113122821 7102 252552121 
7112 121252125   

 (12-14( و)12-14)رقم  باالعتماد على معطيات اجلدولني باةثإعداد ال من المصدر:          

ى ثالث  عقود ونصف من الزمن وامليزان التجاري الصيين األمويكي يسجل فائضا جتاريا على مد تحليل البيانات:
وهذا بعد أربع سنوات فقط من دخول االقتصاد الصيين  1183متواصال لصاحل الصني وإى غاي  اليوم، أي منذ 

                                                           
1

- cristina constantineseu, Aaditya Mattoo, and Michele ruta opcit... 
2

 . 112، موجع سابق، ص: االقتصاد الصينيفوانسواز لوموان، تومج : صباح ممدوح كعدان:  -
لصادرات األمويكي  إى الصني، كما أن معظم الصادرات الصيني  إى الواليات املتحدة األمويكي  هي ناجت  عن استثمارات أجنبي  لقد أمهلو يف تقديوهم عدد الوظائف اليت وفوهتا ا -*

 مباشوة أريكي  مقوها يف الصني.
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سجل تواجع النمو يف يف موةل  إصالةات هيكلي ، واستمو هذا الفائض يف التزايد رطيل  فرتة الدراس  حبيث مل ت
 هذا الفائض باستثناء أربع سنوات خالل فرتة الدراس .

ألف دوالر بعد أن  28132225ةيث بلغ  2221فقد سجل هذا الفائض تواجعا رطفيفا يف سن  
وهذا بسبب الوكود االقتصادي الذي أصاب الواليات املتحدة  2222ألف دوالر عام  21281858وصل إى 

انفجار فقام  شوكات االنرتنت، كما شهد الفائض التجاري للصني حنو الواليات املتحدة  أشهو مع 8والذي دام 
اليت وصل فيها إى  2228ألف دوالر مقارن  بسن   143531111ةيث بلغ  2221تواجعا حمسوسا سن  

ب ألف دوالر نتيج  تواجع التجارة الدولي  بصف  عام  والتجارة األمويكي  بصف  خاص  بسب 121252125
األزم  املالي  واتساع دائوة التخفيضات يف قيم العمالت الورطني  كأةد السياسات احلمائي  اجلديدة ملواجه  آثار 

ةيث سجل االرتفاع العام لسعو  2228و  2222األزم ، وهذا تزامنا مع االرتفاع التارخيي لليوان بني سنيت 
 .1%22حنو  2221الصوف الفعلي االمسي لليوان يف منتصف 

ألف دوالر ويسجل تواجعا  218122318أين وصل إى  2212يعاود الفائض ارتفاعه إى غاي  ل
ألف دوالر ويوجع ذلك إى التبارطؤ  215118112رطفيفا للموة الثالث  خالل فرتة الدراس  ةيث اخنفض إى 

وهو 2وامل هيكلي ( والذي يعود يف أغلبه إى ع2213-2212الذي عوفه النشاط التجاري العاملي خالل الفرتة )
ما يفسو أيضا استموار هذه الظاهوة يف السنوات اليت تلت ةيث سجل الفائض التجاري الصيين اجتاه الواليات 

 211281188ألف دوالر بعد أن بلغ ةدود  252552121ةيث وصل إى  2211املتحدة اخنفاضا سن  
 .2215ألف دوالر سن  

التجاري مع الواليات املتحدة األمويكي  فإهنا تعاين من عجز يف وإذا كانت الصني تتمتع بفائض يف ميزاهنا 
جتارهتا اخلدمي  مع الواليات املتحدة، لكن هذا العجز املسجل يف جتارة اخلدمات ال يقارن الفائض السلعي الكبري 

سائدة، ويتأثو مع الواليات املتحدة، ورغم أن واردات اخلدمات آخذة يف االرتفاع، التزال التجارة يف السلع هي ال
األثو الصايف إى ةد كبري باخنفاض واردات السلع نظوا ألن ةص  اخلدمات كانت صغرية نسبيا يف جمموع واردات 

إى ما يقوب من  2211يف بداي  عام  %15، غري أن هذه احلص  ارتفعت من ةوايل 2214الصني يف عام 
 .22153يف النصف األول من عام  22%

                                                           
1

 .182أنطوان بوونيه وجول بول جيشار: موجع سابق، ص:  -
2 - cristina constantineseu, Aaditya Mattoo, and Michele ruta trade : opcit. 

3
- cristina constantineseu, Aaditya Mattoo, and Michele ruta : opcit. 
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ليه يف هذا الصدد هو أن الوفع من قيم  العمل  الصيني  تؤدي إى خفض الفوائض لكن ما جيب اإلشارة إ
التجاري  للصني بشكل هامشي ألن هذه الفوائض نامج  يف الواقع عن عوامل بنيوي  حتدد مكان الصني يف تقسيم 

اآلخو عن ضعف  العمل يف آسيا ولن خيفف إال ختفيفا رطفيفا من العجز اهليكلي للواليات املتحدة والناجم هو
 االدخار األمويكي اخلاص والعام.

مليون عامل  122وما يثبت ذلك هو أن الصناع  املصنع  للصني تستخدم يف الوقت احلاضو أكثو من 
مليون عامل اذا ما مجعنا  53صيين أي ما يزيد مبوتني من جمموع العمال  النشط  للدول الصناعي  السبع الكربى )

 .1وكندا واليابان وفونسا وأملانيا وإيطاليا واململك  املتحدة( عمال الواليات املتحدة

 المطلب الثاني: تطور نظام سعر صرف اليوان:

أخذت سياس  سعو الصوف ةيزا هاما ضمن السياسات االقتصادي  للدول، وهو ما ةدث فعال مع 
ةققت هذه األخرية أرقاما سياس  ختفيض اليوان الصيين يف تنفيذ اسرتاتيجي  تنمي  الصادرات الصيني  ةيث 

قياسي  يف توتيب الصادرات العاملي ، ما زاد من ةص  الصني يف الناتج احمللي العاملي والتجارة العاملي  وهي أةد 
املؤشوات اهلام  اليت جعلت من اليوان الصيين كعمل  اةتياط دولي  يضيفه صندوق النقد الدويل إى سل  عمالت 

 .22112من أول أكتوبو  ةقوق السحب اخلاص  اعتبارا

 أوال: المسار التاريخي لتطور سعر صرف اليوان:
إن املتتبع ملسار تطور نظام سعو صوف اليوان جيده مو بثالث  مواةل تارخيي  ارتبطت ارتبارطا وثيقا مبواةل االصالح 

ح، لتليها ( وهي موةل  ما قبل اإلصال1128-1141االقتصادي يف الصني، ةيث كانت املوةل  األوى بني )
 إى اليوم(. 1115( مث موةل  اإلصالح الثاني  )1114-1121موةل  اإلصالح األوى بني )

 (:0222-0242مرحلة ما قبل إصالح نظام صرف اليوان ) -1

كانت الصني خالل هذه الفرتة تعيش يف عزل  عن العامل اخلارجي ةيث قامت يف بداي  هذه الفرتة 
ي خولت له إدارة الصوف األجنيب ووضع أهداف سياس  سعو الصوف ةيث بتأسيس البنك املوكزي الصيين الذ

خالل هذه املوةل  قامت احلكوم  ، و 3هدفت إى تشجيع اإلنتاج احمللي ودعم استرياد السلع الضووري  فقط
                                                           

1
 .11: موجع سابق، ص: االقتصاد الصينيفوانسواز لوموان، تومج : صباح ممدوح كعدان:  -

2
 .2211سبتمرب  32، صندوق النقد الدويل، الصندوق يضيف اليوان الصيني إلى سلة عمالت حقوق السحب الخاصةنشوة صندوق النقد الدويل:  -

3
- fengming qin, « the evolution of renmindi exchange rate regime and its policy implications » , journal of 

Shandong university, jinan. China 2010, p 10. 
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معها قيم  اليوان يف الوقت الذي كانت  تاألمويكي  بشواء كميات ضخم  من الفض  فارتفعت أسعارها وارتفع
 الصني تنتهج نظام قاعدة الفض .فيه 

دوالر وهذا بعد  1يوان مقابل  122= 1141ةيث بلغ سعو صوف الومنبين مقابل الدوالر يف جانفي 
 1يوان مقابل  42222ينمبين و بلغ ال1152قيام الواليات املتحدة األمويكي  بتخفيض قيم  الدوالر ويف مارس 

دوالر، 1يوان مقابل  22382ح سعو صوف الونبميين يعادل مت رفع قيم  الدوالر ةيث أصب 1151دوالر ويف 
دة من الومنينيب يوتغريت هذه القيم  بعد قيام البنك املوكزي الصيين بتقومي العمل  من خالل إصدار سلسل  جد

دوالر وةافظ البنك  1يوان لكل  2.4118عوضت الومنينيب القدمي، ةيث بلغ سعو صوف اليوان مقابل الدوالر 
أصبح نظام سعو الصوف  1152الصيين على استقوار سعو صوف الومننيب عند هذه القيم  ، أما سن  املوكزي 

مت حتديد سعو صوف خاص  1112مبين على أساس نظام جتارهتا اخلارجي  احملتكوة من احلكوم ، ويف سن  
سعو الصوف ةيث كان للتسوي  بني الصني وبعض الدول االشرتاكي  مبوجب اتفاقيات ثنائي  مع هذه الدول ةول 

" لتجارة عدم pragueوقعت الصني " اتفاقي   1113االحتاد السوفيايت الشويك التجاري الوئيسي للصني، ويف 
 سلع  وخدم  مع اثين عشو دول  اشرتاكي . 11الدفع ختص 

أين انسحبت الصني من هذه  1128واستمو استخدام سعو الصوف احملدد بني هذه الدول ةىت سن  
 ي ، ومنذ ذلك احلني استعملت الصني قابلي  سعو صوف للوينمنيب للدفع.االتفاق

 (0224 – 0222مرحلة اإلصالح األولي سعر صرف الرنمينبي ) -2

قامت احلكوم  الصيني  يف هذه املوةل  بكسو االةتكار على مستوى التجارة اخلارجي  ةيث قامت بفتح 
  ةىت تشجع التصديو، وامليزة األساسي  هلذه املوةل  هي انتهاج املنافس  بني الشوكات التابع  هلا والشوكات اخلاص

كان سعو صوف اليوان يف سوق الصوف مثبت عند   1181جانفي  21الصني لنظام سعو صوف مزدوج ويف  
دوالر، وبلغ يف بداي  سن   1يوان لكل  1.1الومسي  اليوان دوالر بينما بلغ سعو1يوان لكل  2.82القيم   
دوالر، وحلاج  الصني امللح  للنقد األجنيب ةاولت جاهدة إجياد التوازن  1يوان لكل  2.88 ما قيمته 1185

ةيث يعمل هذا املوكز إى  1185" سن  شنغهاي" األجنيب ةيث أسس أول سوق للصوف يفيف سوق الصوف 
جنيب لكنه يعمل اليوم مثل نظام جتاري متكامل مع األسواق احمللي  للصوف يف الصني إضاف  إلدارة الصوف األ

 حتت سيطوة البنك املوكزي بشكل مباشو.

 



ان على التجارة اخلارجي  يف الصنيأثو سياس  ختفيض اليو                            الفصل الوابع                
 

272 

 

 : املوايل (24-24رقم )وميكن توضيح نظام سعو الصوف املزدوج من خالل الشكل 

 
Source : wayne M.Morriso, Marc Labonte,”china’S Currency: An Analysis of 

the Economic Issues” Cngressional Research Service, January12, 2011, p:15. 

ميثل املنحىن باللون األمحو تطور السعو الومسي لليوان مقابل الدوالر أما املنحىن األزرق ميثل السعو السوقي 
لليوان مقابل الدوالر، من الشكل يظهو الفوق بني السعو الومسي والسعو السوقي ةيث يالةظ ثبات السعو 

مث بدأ اليوان يف االخنفاض )أي  1181 – 1188من سن   دوالر إبتداءا 1يوان مقابل  3.22الومسي عند 
دوالر ألن سعو 1يوان مقابل   5.8ومل يتجاوز  1114ةىت  1112ارتفاع سعو صوف دوالر يوان( منذ سن  

الصوف الومسي كان مواقب من رطوف البنك املوكزي الصيين ويضبط من رطوفه، أما السعو السوقي يبقى ةوا 
واستمو يف االرتفاع ةىت  1188دوالر سن   1يوان مقابل  5.22والطلب ةيث بلغ ويتحدد وفقا لقوى العوض 

 .1113دوالر سن   1يوان مقابل  8.22دوالر وصوال إى قيم    1يوان مقابل  8.22وصل إى 

 خباصيتني أساسيتني:  1113و 1188ومتيزت الفرتة االنتقالي  بني 

ةيث كان السعو الومسي للدوالر أقل من السعو السوقي، مما  كان للومنينيب سعوين مقابل الدوالر األمويكي، -
 ؛مت رفع السعو الومسي للومنينيب يعين ضمنيا أنه

زيادة النشاط االقتصادي زاد من تداول الومنينيب واستهالكه مما وسع الفارق أكثو بني السعو الومسي والسعو  -
 السوقي وهو ما أدى إى ارتفاع قيمته يف سوق الصوف.
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مت التخلي عن العمل بنظام سعو الصوف املزدوج ومت تأسيس نظام السعو الواةد، وأصبح السعو  1114  ويف سن
إى  2دوالر ويتقلب يف ةدود ضيق  ترتاوح بني  1يوان لكل  8.28الومسي والسعو السوقي موةد عند سعو 

15% . 

 إلى غاية الوقت الحالي(:  0224مرحلة اإلصالح الثانية )-3

وةل  قامت احلكوم  الصيني  بتوةيد سعو الصوف مع تبين نظام سعو الصوف العائم خالل هذه امل
ةلت أزم  جنوب شوق آسيا املالي  اليت مل تكن هلا آثار قوي  على  1112واملؤسس على معدل منتظم، ويف سن  

اه صندوق النقد االقتصاد الصيين وسعو صوف العمل  الصيني ، ةيث اةتفظ البنك املوكزي الصيين بتعهداته اجت
الدويل باحلفاظ على استقوار العمل  قدر اإلمكان واحليلول  دون اللجوء إى التغيري يف قيمتها مبا خيالف قوانني 
الصندوق )الوفع أو التخفيض من قيم  العمل ( وذلك ملنع انتشار األزم  إى أماكن أخوى، فكان سعو صوف 

 .2225كذلك ةىت بداي  جويلي  وبقي   1111دوالر سن   1مقابل  8.28اليوان 

بدأت الصني يف إصالح جوهوي لنظام سعو الصوف ةيث أصبح يتمتع مبوون   2225جويلي   21وبداي  من 
يوميا وتوك البنك املوكزي الصيين سعو صوف الومننيب  %2.5نسبي  مما يسمح لسعو صوف الومنبيب بالزيادة بنسب  

األمويكي الذي رفع البنك املوكزي الصيين قيم  اليوان مقابله ما نسبته موبوط بسل  من العمالت أبوزها الدوالر 
ارة يعتمد الوبط إى سل  من العمالت على توجيح السل  بدالل  ةص  العمل  يف املبادالت التجاري  شوكإ % 2.1

 : 1دوافع أساسي باعتبار العمل  كوةدة قياس ووسيل دفع يف آن واةد ويوجع ربط اليوان بالدوالر خاص  إى ثالث  

تعكف الصني على غوار دول جنوب شوق آسيا اليت تضورت من آثار األزم  اآلسيوي  على بناء خمزون ةويب  -
ضخم من االةتيارطي، وقد يعود هذا إى جتنب املخارطو اليت قد يثريها التهافت على العمل  املوتبط هبووب رؤوس 

تدفق عكسي لوؤوس األموال وهو ما يدعى "التوقف املفاجئ"  األموال، ولكنها انزلقت يف ةال  من الوكود نتيج 
غري أن االةتيارطي، الذي مجعته الصني ةىت اآلن أكرب بكثري من أن يكون هلذه الغاي  ويشكل منو االةتيارطي يف 
الصني جزاءا من ظاهوة أوسع لتكديس االةتيارطي، إضاف  إى أن كثريا من االقتصادات الناشئ  تعمل على 

 ةتيارطات ضخم  وهو ما يوثقه صندوق النقد الدويل من خالل الشكل التايل:تكديس ا
 
 

                                                           
1
 .15، أبو ضيب اإلمارات العوبي  املتحدة، ص: 2212للدراسات والبحوث االسرتاتيجي ، الطبع  األوى، ، موكز اإلمارات صراع العمالت على الساحة الدوليةجون دريفيل:  - 
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 حجم االحتياطات الدولية في العالميوضح  ( :15-14الشكل رقم )

 
المصدر: جون دريفيل: صراع العمالت على الساحة الدولية، موكز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجي ، الطبع  األوى، 2212، أبو ضيب اإلمارات 

.15العوبي  املتحدة، ص:   

فع الثاين املقدم لتربيو سياس  الصني يف تبين سعو صوف منخفض فتتمثل يف املذهب التجاري الذي اأما الد -
تستخدمه الصني لتحفيز النمو والتنمي  ورفع معدالت التوظيف، وحتافظ على واردات باهظ  نسبيا، وقد تعمل 

العمال امليسوي احلال نسيب واملدن املتطورة بسوع  على الساةل الشوقي من على جسو اهلوة يف املداخيل بني 
جه ، واألشخاص األكثو فقوا يف املنارطق النائي  غوب الصني من جه  أخوى، وقد تعمل على نشو الوخاء بشكل 

 أكثو مساواة، وبالتايل كبح االضطوابات والسخط الداخلي.
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 ( مقابل الدوالر7102 – 0224رف الرسمي للربنمينبي للفترة )يوضح تقلبات سعر الص 00-14جدول رقم: 

 7112 7115 7114 7113 7117 7110 7111 0222 0222 0222 0222 0225 0224 السنوات

 2.12 8.11 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.21 8.31 8.35 8.12 سعر الصرف الرسمي )يوان/دوالر(

    7102 7105 7104 7103 7107 7100 7101 7112 7112 7112 السنوات

    1.14 1.23 1.14 1.22 1.31 1.41 1.22 1.83 1.15 2.11 سعر الصرف الرسمي

 البنك العاملي  المصدر:         

 (7102 -7111(يوضح سعر الصرف الحقيقي واإلسمي لليوان في الفترة ) 07-14جدول رقم: )

 7102 7105 7104 7103 7107 7100 7101 7112 7112 7112 7112 7115 7114 7113 7117 7110 7111 السنوات

 2.22 1.44 2.22 2.13 2.14 5.41 3.11 2.2 5.84 4.22 1.42 1.81 3.81 1.11 2.22 2.22 2.21 معدل التضخم في الصين

 1.21 2.12 1.12 1.41 2.21 3.11 1.14 2.31 3.84 2.85 3.23 3.31 2.18 2.22 1.51 2.83 3.38 معدل التضخم في الو.م.أ

 1.14 1.23 1.14 1.22 1.31 1.41 1.22 1.83 1.15 2.11 2.12 8.11 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 سعر الصرف االسمي لليوان

سعر الصرف الحقيقي 
 لليوان

13 3.13 2.21 1.15 2.18 1.83 2.121 2.54 2.54 2.42 2.31 2.45 2.51 2.41 2.1 2.212 2.5 

 اء على بيانات البنك العاملي.من إعداد الطالب بن المصدر:
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وهناك تفسري ثالث للوبط بسعو صوف منخفض يتمثل يف أن احلكوم  الصيني  قد ختشى آثار التشويش 
على االقتصاد النامج  عن السماح بارتفاع أسوع يف قيم  عملتها، ةىت يف الوقت الذي يقوون فيه بضوورة ارتفاع 

ال أةد يعوف ما اآلثار اليت يرتتب عن إذ كبرية، االرتفاع يولد شكوكا  قيمتها على األمد البعيد، وقد ختشى أن 
 ذلك بشكل دقيق، إضاف  إى أن السلطات الصيني  توغب يف جتنب ذلك.

 (7115-0224(: تقلبات سعر الصرف الرسمي للرنمنبي )12-14الشكل رقم: )

 
 .2221: بيانات صندوق النقد الدويل المصدر

بوانا لكل دوالر أمويكي، ليتم  8.28مبقدار  2225ةىت سن  1114والر من كان اليوان مثبتا بالد
ومبا أن االقتصاد الصيين شهد موةل  هام  من التصنيع واالنتعاش االقتصادي لكسب  2225حتويوه يف سن  

يوان لكل دوالر يف أوت  1.11ةيث قدر يف ةدود  2228- 2225اليوان قوة أمام الدوالر خالل فرتة 
( يوان لكل دوالر، ونتيج  للتهديد الذي 1.83- 1.82م بعدها ربطه عمليا بالدوالر يف ةدود )ليت 2228

شكله االقتصاد الصيين على االقتصاد األمويكي رطلب من الصني رفع قيم  عملتها مقابل الدوالر وبعد عدة 
 الوقت الواهن ، ويف2212يوان لكل دوالر يف جويلي   1.22مفاوضات رفعت الصني قيم  عملتها لتعادل 

تتعوض الصني لضغورطات كربى للوفع من قيم  اليوان الذي أصبح بقيم  املنخفض  يشكل هتديدا للدول ذات 
بانتهاج نظام  2212االقتصاديات الكربى ونتيج  لذلك قامت احلكوم  الصيني  خالل الوبع األخري من سن  

 1.41شهوا، ةيث وصل إى  23لذي دام ألكثو من سعو الصوف أكثو موون  وإلغاء الوبط بالدوالر األمويكي ا
يوان للدوالر خالل الفرتة بني:  1.14يوان للدوالر وبني  1.14وبقيت ترتاوح بني  2211يوان لكل دوالر سن  



نأثر سياسة تخفيض اليوان على التجارة الخارجية في الصي                           الفصل الرابع             

 

277 

ةسب بيانات صندوق النقد الدويل وميكن توضيح أسعار صوف اليوان مقابل الدوالر خالل  2212-2211
 خالل اجلدول والشكل التاليني:من  2211و  2222الفرتة بني 

اليوم وبعد أن مت إضاف  اليوان إى سل  عمالت ةقوق السحب اخلاص  يف صندوق النقد الدويل اختذت ةكوم  
الصني خطوات هام  لتشجيع استخدام اليوان على املستوى الدويل، ةىت بالوغم من عدم استعدادها لفتح 

السماح مبوون  سعو صوف عملتها، ومع هذا نظوا حلجم اقتصاد الصني اقتصادها أمام تدفق رؤوس األموال حبوي  و 
وةصصها املتزايدة يف الناتج والتجارة العاملييني، تنبئ هذه اخلطوات بتزايد دور اليوان يف التمويل والتجارة على 

 :1لعواملاملستوى الدويل، والعتماد دول  ما كعمل  اةتياط دولي  البد من األخذ يف احلسبات جمموع  من ا

  :فامجايل الناتج احمللي للبلد املعين وةصصه يف التجارة والتمويل العامليني من احملددات الحجم االقتصادي
 املهم ، وإن كانت غري ةامس  لوضع عملي  بني عمالت االةتيارطي.

  :القتصادي  جيب أن يثق مستثمو واألصول السيادي  لبلد ما يف قدرة سياساته االسياسات االقتصادية الكلية
على محاي  قيم  العمل  من الرتاجع السيما التزامه باحلفاظ على معدل تضخم منخفض وقدرته على االستموار يف 

 حتمل الدين العام.
  :فعادة ما جيوي تداول عمالت االةتيارطي حبوي  وحتدد قيمتها اخلارجي  ةسب قوى سعر الصرف المرن

خل البنوك املوكزي  يف أسواق الصوف األجنيب، وللحساب الوأمسايل السوق، وإن كان ذلك ال حيول متاما دون تد
 املفتوح ليس موادفا للتقومي احلو لسعو الصوف.

  :جيب أن تكون االةتيارطات مقبول  يف أداء املدفوعات للشوكاء التجاريني الحساب الرأسمالي المفتوح
يف األسواق املالي  العاملي ، ويصعب هذا األمو يف  واملاليني للبلد املعين، مما يقتضي إتاة  تداول العمل  بسهول 

ةال  البلد الذي يفوض قيودا على التدفقات الوأمسالي  وإن كانت أسواق الصوف األجنيب لديه حمدودة وخاضع  
 لوقاب  ةكومي  مباشوة.

  :ن يكون هبا أعداد  جيب أن تتسم األسواق املالي  يف البلد املعين بالعمق والسيول  أي أتطور األسواق المالية
كبرية من املشرتين والبائعني لتوفو "أصوال آمن " وخاص  للسندات احلكومي ، ميكن للمستثموين الدوليني والبنوك 
املوكزي  من بلد أخوى ةيازهتا، ومن العوامل املهم  أيضا ةجم األعمال )أو ةجم التداول( يف أسواق السندات 

 املذكورة كأةد مؤشوات السيول .
 

                                                           
1

- Eswar prasad and lei ye : Will the Renminbi Rule? Finance & Development, International Monetary Fund, 

March 2012,Vol.49,N01. 
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 ا: تداعيات اعتماد اليوان كعملة احتياط دولية ضمن سلسلة العمالت الرئيسية:ثاني
يا ومنعطفا يعترب انضمام اليوان الصيين إى سل  عمالت وةدة ةقوق السحب اخلاص * ةدثا اقتصاد

العاملي، وقبل تاريخ النظام النقدي العاملي مما يرتك آثارا إجيابي  على االقتصاد الصيين والنظام النقدي  تارخييا يف
اخلوض يف هذه اآلثار كان ةوي بنا أن نستعوض الشووط الضووري  إلدخال عمل  بلد ما لسل  عمالت وةدة 

 اليوان الصيين هلذه الشووط. استيفاءةقوق السحب اخلاص  ومعوف  مدى 

 الشروط الخاصة بإدخال عملة ما لسلة عمالت وحدة حقوق السحب الخاصة:-0

احلسبان، أصبح إدخال أي عمل  تصدرها دول  يف د الدويل ألخرية لشووط صندوق النقبعد أخذ التعديالت ا
 : 1عضو يف صندوق النقد الدويل إى ةقوق السحب اخلاص  يفوض أن حتقق العمل  شورطني أساسيني مها

 ؛ت السلع واخلدمات( تتم استخدامهاأن تكون هلا ةص  معتربة من الصادرات العاملي  )صادرا -

 مل  قابل  لالستخدام احلو.أن تكون ع -

لعضو يف اق الشوط األول معيار ةص  الدول  ولقد استخدم املعنيون يف صندوق النقد الدويل، لتقييم حتقي
الصندوق املصدرة للعمل  من الصادرات السلعي  واخلدمي  إى جانب ةجم التحويالت الوأمسالي  هبذه العمل ، وما 

ملدفوعات الدولي ؟ أما لتقييم اخليار الثاين وهو قابلي  العمل  للتبادل احلو اعتمد هو مقدار االعتماد عليها لتسوي  ا
املعنيون على شورطني أساسيني، كل منهما ليس ضووريا لتحقيق اآلخو، لكن جيب أن يتحقق معا، لكي يتم 

 اعتبار العمل  قابل  لالستخدام احلو ومها:

ود على التحويالت الوأمسالي ، تفوضها الدول  املصدرة للعمل ، قابلي  هذه العمل  للتحويل، دون وجود قيمدى -
د تقيد مبعىن أنه ميكن تبادل هذه العمل  بشكل كبري يف أسواق الصوف األجنيب ةول العامل دون ضوابط أو قيو 

    اةتيارطي عاملي؟ أي ةص  هذه العملمدى يتم استخدام هذه العمل  كعملهو إى أي ةوك  هذه األموال، ثانيا 
من االةتيارطات النقدي  من القطع األجنيب اليت يتم ةيازهتا من قبل البنوك املوكزي  األجنبي  والصناديق السيادي  

 ةول العامل.

ويف ما يتعلق بالشوط األول يالةظ أنه من السهول  مبكان رصد احلجم الذي حتجزه الصني من التجارة 
األخرية إى الدور املتنامي الذي تلعبه  ي  والعاملي اريو االقتصادي  احمللالعاملي ، فقد أشارت األرقام اليت تصدرها التق

                                                           
لدعم نظام سعو الصوف الثابت الذي نصت عليه اتفاقي  "بويتون وودز" كأصل معرتف به عامليا لتسوي  املدفوعات الدولي  إى  1111أنشئت ةقوق السحب اخلاص  يف عام  *

را غواما من الذهب وهو ما يعادل يف ذلك الوقت أيضا دوال 2,88812ةيث كانت قيم  وةدة ةقوق السحب اخلاص  عند إنشائها تعادل  جانب الدوالر األموكي والذهب
 أمويكيا واةدا.

1
  .2211، موكز دمشق لألحباث والدراسات قسم الدراسات االقتصادي ، "اليوان" العبور على الطريقة الصينيةوجهات نظو:  -
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الصني على الصعيد العاملي، فقد اةتلت املوتب  الثاني  عامليا بعد االقتصاد األمويكي بناتج حملي إمجايل يعادل 
يث ةصتها من كما أهنا حتتل املوتب  األوى عامليا من ة  2211تويليون دوالر ةسب اةصائيات  11.312

األمو الذي يعكس مدى مطابقتها ملعايري الشوط األول  2214يف عام  %12.2الصادرات العاملي  اليت جتاوزت 
  :التايل يظهو جليا من خالل الشكل إلدخال عملتها ضمن ةقوق السحب اخلاص  وهو ما

 ةص  الصني من الصادرات العاملي  (:12-14الشكل رقم )                  

 
 .2215تقويو منظم  التجارة العاملي   المصدر:                                 

أما يف ما يتعلق بالشوط الثاين وهو مدى قابلي  استخدام اليوان بشكل ةو، فلقد اتبعت الصني خاررط  
 املالي  لتوسيع االستخدام اخلارجي لعملتها، من خالل االعتماد على السياستني 2225عمل بدأت هبا منذ عام 

والنقدي ، إى جانب إلغاء القيود على احلساب الوأمسايل، على حنو اختياري تدرجيي، وإصالح أسواقها املالي  
داخل الرب الصيين وخارجه، لتكون أكثو عمقا وسيول  عن رطويق إدخال أدوات مالي  جديدة ال ينحصو 

دها عدة اتفاقيات ثنائي  ومتعددة األرطواف لتبادل استخدامها داخل الصني، وإمنا خارجها أيضا، باإلضاف  إى عق
العمالت مع بنوك موكزي  أجنبي  لزيادة االعتماد على اليوان يف االةتيارطات العاملي  اليت تكوهنا هذه البنوك، ولقد 
جاء قوار صندوق النقد الدويل بضم اليوان إى عمالت ةقوق السحب اخلاص  معرتفا هبذه اجلهود، ومعلنا حتقيق 

 ل ةول ذلك بني أوساط املعنيني باألمو.وط االستخدام احلو، مع بقاء اجلد"اليوان" لش

 



نأثر سياسة تخفيض اليوان على التجارة الخارجية في الصي                           الفصل الرابع             

 

280 

 العبور نحو التدويل اآلمن لليوان:-7

رب بور النهو بتلمس ةجارة القاع" يع" أو "عCrossing the river by the stonesهناك مثل يقول "
الورطني ، فلقد اختذت احلكوم  الصيني  خطوات متأني  هذا املثل ببالغ  عن املقارب  الصيني  يف تدويل عملتها 

على املستوى  ومتدرج  لتعزيز استخدام "اليوان" على املستوى الدويل، وأصبح تزايد دور اليوان يف التمويل والتجارة
م ، وهناك ثالث  مفاهي1ي والداين، وإن كان ال يزال متخلفا عن املكان  االقتصادي  للصنيصالدويل ملموسا للقا

 :2متصل  للعمل  جلعلها يف مستوى واةد مع املكان  االقتصادي  لبلد هذه العمل 

  :باستخدامها يف تقومي وتسوي  املعامالت التجاري  واملالي  عرب احلدود أي أن تكون وسيل  تبادل تدويل العملة
 دولي ؛

  :التدفقات الداخلي  واخلارجي  من ما مقدار القيود اليت يفوضها بلد ما على قابلية تحويل الحساب الرأسمالي
 الوأس املال الدويل فاحلساب الوأس مايل املفتوح متاما ال يفوض عليه أي  قيود؛

  :ما إذا كانت يف ةيازة بنوك موكزي  أجنبي  بغوض احلماي  من أزمات ميزان املدفوعات.عملة االحتياطي 

لى النظام النقدي العالمي واالقتصاد ثالثا: آثار انضمام اليوان لسلة وحدة حقوق السحب الخاصة ع
 الصيني:

 آثار ضم اليوان على النظام النقدي العالمي:-0
  :  ستصبح وةدة ةقوق السحب اخلاص  أكثو متثيال ومشولي 

العمالت األربع "الدوالر األمويكي، اليورو، الني الياباين، اجلنيه االسرتليين"  ىمل يعد موضوعيا أن تبق
من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي )ةسب  %52م  واليت تشكل اقتصاداهتا أقل من عمالت الدول املتقد

( هي الوةيدة املشمول  يف سل  العمالت، وأصبح من الواجب تعديل توكيب  السل  مبا 2214اةصائيات عام 
ني، وكانت الصني يف يتناسب مع الدور املتنامي الذي تلعبه الدول الصاعدة يف النظامني االقتصادي واملايل العاملي

 مقدم  الدول األكثو توجيحا واستعدادا لذلك. 
وبعد أن مت ضم اليوان" إى وةدة ةقوق السحب اخلاص  أصبحت االقتصاديات املشمول  بالسل  تشكل 

من الناتج احمللي العاملي وبالتايل أصبحت وةدة ةقوق السحب اخلاص  أكثو متثيال ومشولي ،  %1.382مايعادل 
لذلك آثار حمفزة لالقتصاديات الناشئ  األخوى اليت تسعى ملزيد من االنفتاح لدعم عمالهتا وضمها أيضا وسيكون 

 إى سل  عمالت ةقوق السحب اخلاص .
                                                           

1
 .موكز دمشق لألحباث والدراسات، قسم الدراسات االقتصادي ، موجع سابق -

2
- . Eswar Prasad and lei ye, opcit. 
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  ن الدورات االقتصادي  بنيق السحب اخلاص  يف ةال  عدم تزامضم اليوان يساعد على تثبيت قيم  وةدة ةقو 
خلصت الدراسات اليت اختربت ةاالت عدم تزامن الدورات االقتصادي  بني  ةيث الدول املتقدم  والدول الناشئ 

الدول املختلف ، واليت ةاولت رصد معامل االرتباط بني التقلبات الدوري  بني الدول املتقدم  والدول الناشئ  )مثل 
ما يعين أن الدورات  الصني والواليات املتحدة األمويكي  واليابان(إى أن هذه املعامالت ضعيف  أو ةىت معدوم 

ليست متزامن  مع ما حيدث يف  يف موةل  االحندار( )سواء كانت يف موةل  االزدهار أماالقتصادي  يف الصني 
الواليات املتحدة أو ما حيدث يف اليابان، كما أن التعايف غري املتوازن بعد األزمات بني كل من الصني واليابان 

أيضا عدم التزامن بني هذه االقتصاديات هذا إى جانب النظوي  احلديث  والواليات املتحدة األمويكي  يعكس 
لالستثمار يف احملافظ املالي  اليت توصي بضم أصول ذات معامالت ارتباط ضعيف ، أو موتبط  عكسيا لتخفيف 
 التقلبات يف قيم  احملفظ  األمو الذي يعين أن قيم  وةدة ةقوق السحب اخلاص  يف ةال اعتبارها حمفظ 
استثماري  ستكون أكثو استقوار إذا كان االرتباط بني العمالت الداخلي  فيها ضعيفا أي أن توكيب  وةدة ةقوق 
السحب اخلاص  قبل ضم اليوان اليت ةوت عمالت دول متقدم  فقط ستميل يف وقت األزمات املالي  حنو تقارب 

  ما سيؤثو سلبا يف استقوار قيم  وةدة عمالت باالجتاه االقتصادي العام، وستكون دوراهتا االقتصادي  متزامن
إى سل  العمالت ةقوق السحب اخلاص ،  -بوصفه عمل  ناشئ -السحب اخلاص ، لذلك فإن ضم اليوان 

يستعمل على تثبيت قيمتها وذلك بسبب عدم التزامن يف االجتاهات االقتصادي  بني الدول الناشئ  والدول 
 املتقدم .

 عد إصالةا بارزا ياص  لتكوين االةتيارطات الدولي  و اد على وةدة ةقوق السحب اخلضم اليوان يعزز االعتم
للنظام النقدي الدويل، ةيث وجهت الكثري من االنتقادات هلذا النظام األةادي القطب الذي يوتكز على 

وأظهوت  2222الدوالر األمويكي كأساس لالةتيارطات خاص  بعد األزم  املالي  العاملي  اليت بدأت يف العام 
هشاش  النظام وعيوبه وبدأ املعنيون بالنظام النقدي الدويل بطوح العديد من املقرتةات إلصالةه لكن دون 
جدوى، وملا كانت العودة لقاعدة الذهب أو خلق نظام جديد متكامل لالةتيارطي العاملي غري متاةني فإن أفضل 

التخفيف من عدم االستقوار الكامن يف هذا النظام،  هو -على األجل القصري-اخليارات وأكثوها قابلي  للتطبيق
لعمالت، لذلك ستعزز إضاف  اليوان إى ةقوق السحب اخلاص  من ارطويق تطويو نظام اةتيارطي متعدد  عن

جاذبي  ةقوق السحب اخلاص ، كأصل لبناء االةتيارطات األجنبي  ةول العامل وهو اهلدف األساس الذي 
االعتماد على نظام اةتيارطي متعدد العمالت بدال من الرتكيز فقط على عمل  أوجدت ألجله، كما أنه سيدعم 

 واةدة.
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 آثار ضم اليوان على االقتصاد الصيني:-7
   يشجع انتشار تداول العمل  الصيني  عامليا على زيادة معدالت االستثمار يف شواء األصول املقوم  للعمل

ة يف قيمته، ومبا يؤدي إى تواجع مواز يف االستثمارات املقوم  يف الصيني  "اليوان" لالستفادة من الزيادة املضطود
 .1بقي  العمالت الوئيسي  األخوى

  :ضم اليوان سيحفز الصين لتطبيق المزيد من اإلصالحات واالنفتاح 
 لكامل للحساب الوأمسايل، مستندة إىاستكمل خطتها للوصول إى التحويو مازال أمام الصني الكثري من العمل لت

وسيكون ضم اليوان إى وةدة  2222اخلط  اخلماسي  الثالث  عشو اليت وضعت خاررط  رطويق لذلك ةىت عام 
ةقوق السحب اخلاص  هو خطوة تشجيعي  من قبل الشوكاء الدوليني للصني هتدف الستقطاب الصني حنو 

 اندماج أعمق يف النظام العاملي.
  ملستند إى التصنيع من أجل التصديو إى منوذج منو يعتمد على دعم انتقال الصني من منوذج النمو ايضم اليوان

يوى بعض اخلرباء أن منوذج النمو الذي اعتمدته الصني، بزيادة تنافسي  صادرهتا من االستهالك وقطاع اخلدمات: 
 خالل ختفيض قيم  عملتها قد استنفذ قوته احملوك  وأهنا ةاليا تستعد لالنتقال إى منودج منو يعتمد على
االستهالك احمللي وقطاع اخلدمات يف ضوء ارتفاع مستويات املعيش  داخل الصني، إن ضم اليوان إى وةدة 

رافقه من خطط وبوامج إصالةي  للقطاع املايل واملصويف سيكونان داعما لعملي  اةقوق السحب اخلاص  وم
 االنتقال حنو منوذج النمو اجلديد.

 د الصيين لتحقيق مزيد من النجاةات نتيج  استخدام اليوان الصيين يف متنح هذه اخلطوة فوص  ذهني  لالقتصا
 األزمات املفاجئ  سيخضع اليوان الصيين لسياسات محاي  يعتمدها يفالتجاري  والصفقات املالي  ولتالالتبادالت 

والشكل .البنك هلذه العمالت واليت ستستفيد منها الصني بعد أن فوضت نفسها كثاين قوة اقتصادي  يف العامل
وأوزان وةدة ةقوق  2212املوايل يوضح أوزان وةدة ةقوق السحب اخلاص  قبل ضم اليوان الصيين يف 

 :بعد ضم اليوان 2215السحب اخلاص  يف 
 
 
 
 

                                                           
1

، موقع صحيف  تشوين، مؤسس  الوةدة للصحاف  والطباع  والنشو والتوزيع، دمشق، تاريخ اإلرطالع: الصيني وتداعيات صفقات النفط بالعملة المحلية العمالقخالد ملحوظ:  -
 .2218تشوين األول  23املوافق لـ  1412صفو  12الثالثاء 
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 يوضح: (12-14الشكل رقم :)
 ضم اليوانأوزان وحدة حقوق السحب الخاصة قبل       بعد ضم اليوان             أوزان وحدة حقوق السحب الخاصة 

 

 
 

 .2215التجارة العاملي  منظم  تقويو  المصدر:                      

 المطلب الثالث: الحمائية النقدية الصينية 

تعترب املمارسات ذات الطبيع  التجاري  للصني أةد أهم مالمح احلال  االقتصادي  واجليوسياسي  لعامل اليوم، 
نقدي  على مستوى كبري مبا مسح هلا وال يزال بتحقيق فوائض جتاري  هائل  وقد جنحت الصني يف تنفيذ احلمائي  ال

متثل رطويقها حنو هيمنتها على العامل، لكنها أدت بذلك إى ةدوث اختالل كبري يف ميزان املبادالت التجاري  
ملمارسات إى ضوورة الدولي  وهو ما يستدعي ضياع القوار يف اهليئات االقتصادي  الدولي  والدول املتضورة من هذه ا

 البحث عن احللول ووضع اآلليات الالزم  ملواجه  هذا النوع اجلديد من احلمائي  التجاري .

 أوال: التخفيضات المتتالية لليوان وأثرها على الميزان التجاري للصين: 
وان ي 5.23يوان مث إى 4.23يوان ليصل إى  3.23كان الدوالراألمويكي يعادل   1181مع هناي  عام 

أي بعد أربع سنوات مت تكوار نفس العملي  ليصل سعو  1113، وبنهاي  %32بتخفيض لقيم  اليوان قدرها 
من قيم   %32يوان للدوالر أي بتخفيض آخو وصل إى  8.18يوان للدوالر إى  5.82صوف اليوان من 

موتفعا حلد ما مقارن  بالدول اليوان، ومع األخذ يف االعتبار أن معدل التضخم يف تلك الفرتة يف الصني كان 
الشويك  هلا، ومل تنتظو رطويال ةىت نوى النتيج ، ففي ةني أنه يف الثمانينات كانت التجارة اخلارجي  للصني يف 

 1112ةال  عجز بفعل الواردات من السلع واملعدات املوتبط  باالستثمارات األجنبي  املباشوة جندها يف عام 
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... والعمل  الصيني  ظلت مقوم  بأقل من قيمتها 1موت على هذا الوضعستأصبحت يف ةال  فائض كبري وا
 احلقيقي  منذ عشوين عاما وقد متخض عن ذلك فوائض جتاري  هائل  للصني.

مليار دوالر شهويا  25حنو  2228إى  2222فطبقا لإلةصائيات الصيني  ميثل الفائض التجاري ما بني عامي 
نويا وعلى العكس إذا استخدمنا اإلةصائيات اليت تصدرها كل دول  على ةدة مليار دوالر س 322أي ما يعادل 

 ر دوالر سنويا أي ما ميثل الضعف.مليا 122تتاجو مع الصني فإن ةجم هذا الفائض يصل إى 

 فاالةصائيات إذن تعترب رهانا ةقيقيا يف االسرتاتيجي  الصيني  ومن املهم أال تظهو الفوائض التجاري  اليت حتققها
 الصني على ةقيقتها مبعىن أنه جيب أال تظهو على أهنا السبب الوئيسي يف اختالل النظام التجاري العاملي. 

 ثانيا: الحمائية النقدية الصينية في ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة:
املي  باستثناء مل تكن هناك تباينات كثرية بني الدول األعضاء يف منظم  التجارة الع 2221إى غاي  عام 

بعض الدول اليت كانت تضطو إى اللجوء إى الوقاب  على الصوف بطويق  دفاعي  من الدرج  األوى ملواجه  عجز 
 ةاد يف ميزاهنا التجاري مث تتخلى عن هذه الوقاب  مبجود حتسن أةوال ميزاهنا التجاري.

ي  أكثو توازنا لكن ومع قبول الصني عضوا وال شك أن اةرتام قواعد اللعب  هبذا الشكل جيعل التجارة الدول
دول األعضاء وكأهنا قبلت مع نظامها املتميز للصوف "كان يبدو لل 2221يف منظم  التجارة العاملي  يف عام 

ل ضخم إى متجوهم املصنوع من اخلزف وها هو الفيل الصيين يدهس كل شيء وهو يف غاي  النشوة فيبدخول 
كافؤ يف املبادالت الدولي "، وبالفعل فقد جنحت الصني يف دخول منظم  التجارة والفوح ويطأ بقدمه مبدأ الت

العاملي  مع اةتفاظها مبيزة سعو صوف عملتها املبالغ يف ختفيضه لدرج  كبرية وهي من مث ال ختشى احلمائي  
فيد بالكامل من احلمائي  اجلموكي  من قبل شوكائها األعضاء يف املنظم  رطبقا للقوانني املعمول هبا يف ةني أهنا تست

النقدي  اليت متارسها بتدخالهتا يف حتديد قيم  منخفض  بشكل متعمد لعملتها وهو ما ال يدخل يف قوانني منظم  
يوان  8.28التجارة العاملي ، إن سعو صوف اليوان/دوالر يتم حتديده بطويق  أةادي  من جانب الصني مبا يعادل 

مع زيادة منتظم  وحتت رقاب  لصيق  من  2211يوان للدوالر عام  1.15 مث 2225مقابل الدوالر ةىت عام 
السلطات الصيني  خالل هذه الفرتة، ولقد سجل االرتفاع العام لسعو الصوف الفعلي اإلمسي لليوان يف منتصف 

لكنه يبقى بعيدا عن سعو الصوف لليوان الذي ميكن معه حتقيق التوازن يف املبادالت  %22حنو  2221عام 
 اخلارجي  ةيث ال تزال التجارة اخلارجي  للصني حتقق فوائض هائل .

                                                           
 .141أنطوان بووتيه، جول بول جيشار، موجع سابق، ص:  -1
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واجلديو باإلشارة هنا هو أن صندوق النقد الدويل اعترب أن سعو الصوف الذي ميكن معه حتقيق التوازن يف 
يوان مقابل الدوالر الواةد مما يعكس سعو صوف أعلى من قيم  3.1املبادالت اخلارجي  للصني جيب أن يكون 

 يوان للدوالر الواةد. 3إى  2يف ةني أن تقديواهتا اخلاص  تدور ةول  %52عمل  الصيني  بنحو ال

وما ميكننا قوله هو أن الصني تبقى حتت مظل  املنظم  العاملي  للتجارة لتلقى احلماي  القانوني  الكافي  من 
جتارهتا اخلارجي  وبسوع  خارق  ففي أي إجواءات أو عقوبات حتت غطاء مبدأ "املعامل  باملثل" وتستطيع تنمي  

من إمجايل صيني  وصل نصيب الصادرات ال 2228ةىت هناي   2221خالل سبع سنوات فقط من هناي  
ةقيقي على الوغم من أن هذه اإلةصائيات تقوم على سعو صوف غري  %12إى  5الصادرات العاملي  من 

للصني مقارن  بدول أخوى من نفس احلجم فإن هذه النسب   باألخذ يف االعتبار احلجم اهلائل لليوان وال شك أنه
 أو أكثو من إمجايل الصادرات العاملي . %25ميكن أن تصل بسهول  إى 

 ثالثا: آليات وسبل مواجهة الحمائية النقدية:
كان لزاما   قبل البحث عن احللول واآلليات الالزم  ملواجه  احلمائي  النقدي  اليت متارسها الصني ضد الدول الغوبي 

 علينا أن ندرك جمموع  من احلقائق االقتصادي  هي:

املنظم  العاملي  للتجارة ال متلك احلق وال السلط  يف إرغام الصني على توك ممارساهتا احلالي  على سعو  -1
 صوف اليوان ومن هنا يظهو العيب اجلوهوي يف رطويق  عمل املنظم .

تستطيع أن تعاقب وبدون تودد الدول اليت  ويل متواضعالعاملي  للتجارة ليست سوى شورطي د املنظم  -2
 تسعى حلماي  اقتصادياهتا من خالل اتباع تدابري محائي  ضد احلماي  النقدي  اليت متارسها الصني.

كان هناك شورطي وةارس دويل آخو هو صندوق النقد الدويل الذي مت إنشاءه مبوازاة مع منظم  التجارة  -3
النقدي  ولكن حتت ضغط  الواليات املتحدة األمويكي  مت التخلي عن نظام سعو الصوف  العاملي  ملعاقب  احلمائي 

الثابت دون أن حتومه ليحل حمله نظام أسعار الصوف املعوم  لذلك فهي قد قامت باحلجو على وظيف  الصندوق  
العاملي  من خالل الطويق كشورطي ضد احلمائي  النقدي ، وبعد ثالثني عاما أقامت الصني اسرتاتيجيتها حنو اهليمن  

النقدي ةيث التزمت بسعو الصوف الثابت والذي ال يتسبب هلا يف أي  عقوبات ألنه مل يتم حتوميه دوليا 
 واستطاعت أن حتدد سعو صوف ثابت اليوان عند مستوى خيدم مصاحلها.

خصوصا بعد تعيني استطاعت الصني أن تتوغل يف أروق  صندوق النقد الدويل واملنظم  العاملي  للتجارة  -4
" مستشارا خاصا للسيد سرتاوس خان املديو Zhouالوجل الثاين السابق يف البنك املوكزي الصيين السيد: "زهو 

السابق لصندوق النقد الدويل، ةيث جند أن هذه املؤسس  قامت ببناء ةساباهتا للتجارة اخلارجي  الصيني  على 
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يت تقدمها الصني واليت تسعى إى الفوائض التجاري  احلقيقي  للصني أساس قاعدة اإلةصاءات والبيانات الومسي  ال
 . %52بنحو 

الصني تثبت يف كل موة أهنا لن تتناول عن قيم  اليوان ألهنا تعلم جيدا أهنا بذلك متنع الدول الغوبي  من  -5
 ني .حتقيق فوائض جتاري  كبرية تسمح هلا بتقليل ديوهنا اجتاه الصني واخلووج من مصيدة املديو 

وبالتايل تبقى الدول املتضورة من احلمائي  النقدي  والدول الغوبي  وعلى رأسها الواليات املتحدة األمويكي  أمام 
 اخليارات االسرتاتيجي  التالي :

االستموار يف الطويق التفاوضي الطويل من خالل إجواء إصالةات عميق  يف منظم  التجارة العاملي  حبيث  -
كل من احلمائي  النقدي  واحلمائي  اجلموكي ، ورمبا يبدو هذا هو الطويق املضمون لكنه غري قابل تعاقب هذه األخرية  

للتطبيق فالصني ميكنها توظيف كل ما متلك من أنواع العواقيل ومضادات احلوائق إلجهاض هذه اإلصالةات من 
قصوى حبيث أنه يف ةال التصويت  خالل وضع شبكاهتا املكون  من ةلفاءها والبلدان التابع  هلا يف ةال  تأهب

على هذا االقرتاح ال ميكن الوصول إى األغلبي  الالزم  اليت يشرترطها قانون املنظم  وبالتايل فإن االستموار يف هذا 
عد هدرا للجهود الدبلوماسي  واملزيد من الوقت، وال بدلنا أن نستفيد من املاضي وتتذكو ما ةدث يف ييق الطو 
سن  وكأنه مل  15ليوان واآلن وقد مضت حنو لاألمويكي على إعادة تقييم الصني و الكونغوس ملا أص 2224ربيع 

حيدث شيء، صحيح أنه ملا أةست الصني جبدي  الكونغوس األمويكي يف هتديداته هلا قامت بتقدمي بعض 
 يوان للدوالر إى 8.82ةيث ارتفع سعو اليوان من  2222ةىت منتصف  2225التنازالت يف منتصف 

يا وقد جنح الكوجنوس موة واةدة لكنه مل ينجح موة ثاني  ألن الصني فوان للدوالر مع أن ذلك مل يكن كاي 1.82
تعلم جيدا قوارا أةادي اجلانب من قبل الواليات املتحدة ضدها باستخدام احلماي  اجلموكي  سيقع حتت رطائل  

 عقاب املنظم  العاملي  للتجارة.

   جديدة للتجارة الدولي :ضوورة إنشاء منظم  عاملي -

للخووج من هذا الوضع اخلطري الذي متو به الدول الغوبي  هناك خموج وةيد ومعقول وهو أن تقوم الدول 
املتقدم  بعقد تشاورات فيما بينها لتكوين منظم  عاملي  جديدة للتجارة واليت ستصبح نسخ  من املنظم  احلالي  

 قانون األساسي هلا ومها: لكن مع إدخال تعديلني جوهويني على ال

 الدول األعضاء يف هذه املنظم  اجلديدة البد وأن تكون عمالهتا الورطني  قابل  للتحويل.-1

التعديل الثاين يتعلق بضوورة قبول كل الدول األعضاء يف هذه املنظم  فوض عقوبات صارم  تصل إى ةد -2
 ائي  النقدي  بصورة متكورة.الفصل النهائي منها يف ةال قيام دول  عضو مبمارس  احلم
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 اثنان مها:  ننه ينجو عن هذا القوار سيناريوهاومن املؤكد أ
يف ةال قبول الصني االنضمام هلذه املنظم  اجلديدة فإنه سيتعني عليها بادئ ذي بدء إعادة  السيناريو األول: -

ع  احلال عن نظام الوقاب  بطبي( بعد التخلي %122)أي رفع قيم  اليوان بنسب   %122تقييم عملتها بنسب  
على الصوف باإلضاف  إى وضع ةد للتدخل يف سوق الصوف األجنيب وبذلك تنتهي امليزة اليت تتمتع هبا العمل  
الصيني  وتفقد يف هناي  األمو تنافسيتها النقدي  املبالغ فيها وتصبح الصني يف وضع منافس "رطبيعي" كما هو احلال 

 ند والربازيل على سبيل املثال.بالنسب  للبلدان األخوى كاهل

وأصوت على االةتفاظ بعضويتها  ةيف ةال عدم قبول الصني االنضمام هلذه املنظم  اجلديدالسيناريو الثاني:  -
يف املنظم  احلالي  فإهنا ستحاول اقناع الدول احللفاء وبعض الدول الناشئ  بالبقاء واالستموار معها يف تلك 

وض ضوائب صارم  على فم  األعضاء يف املنظم  اجلديدة بل  ستقوم البلدان املتقداملنظم ، ويف مثل هذه احلا
املنتجات املصنع  يف الصني وكذلك منتجات البلدان الناشئ  اليت ةذت ةذو الصني، وهنا سرتاهن الدول 

وعلى ذلك ما  املتقدم  على أنه سيكون من غري املمكن أن تواجه البلدان التابع  للصني تلك املنظوم  اجلديدة،
على الدول الناشئ  مثل اهلند والربازيل وكوريا اجلنوبي  وتوكيا إال أن يرتكوا املنظم  احلالي  لالنضمام للمنظم  
اجلديدة، وذلك بدافع امليزة اليت سيحصلون عليها من تلك املنظم  وهي إمكاني  منافس  الصني اليت تسعى 

 يعي  ومنتجاهتم النهائي .الةتكارهم وفوض هيمنتها على مواردهم الطب
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 على األمريكي الدوالر مقابل الصيني لليوان الحقيقي الصرف سعر ألثر قياسية دراسة :الثالثالمبحث 
 (7102-7111) للفترة للصين الخارجية التجارة

 المطلب األول: منهجية الدراسة:    

على أبعاد  (األمريكي الدوالر مقابل الصيني انلليو  الحقيقي الصرف سعرلتحديد أثو أبعاد املتغري املستقل )
 09) بونامجنستخدم منوذج االحندار البسيط وهذا باالعتماد على  (التجارة الخارجية للصيناملتغري التابع )

Eviews Econometrics  والذي يتضمن العديد من الطوق املستخدم  يف القياس واليت من بينها رطويق )
 عتمد عليها يف تقديو النموذج وتأخذ معادل  النموذج الشكل اخلطي التايل:املوبعات الصغوى اليت سن

 

 

 

 ةيث:

 :وتتمثل يف ما يليأبعاد المتغير التابع:

 ؛الواليات املتحدة إى لوغاريتم صادرات الصني من السلع واخلدمات : 

 ؛اليات املتحدة من الو  لوغاريتم واردات الصني من السلع واخلدمات: 

 وتتمثل يف ما يلي:أبعاد المتغير المستقل:

 ؛واليوان الصيين  الدوالر األمويكي لوغاريتم سعو الصوف احلقيقي بني : 

 اخلطأ العشوائي و الثابت على الرتتيب. فيمثالن و أما 
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ليوان الصيني على صادرات ل أثر سعر الصرف الحقيقيلمقترح )المطلب الثاني: تقدير وتحليل النموذج ا
 (الصين من السلع والخدمات

 ستقرارية المتغير التابع والمتغيرات المفسرة:أوال: دراسة ا

)اختبارات  للكشف عن استقوار وسكون املتغريات أو السالسل الزمني  عادة نلجأ إى نوعني من االختبارات  
سم البياين للسلسل  ودال  االرتباط الذايت واختبارات كمي  تستخدم فيها جمموع  من كيفي  وفيها يستخدم الو 

 االختبارات اليت تكشف عن وجود جذر للوةدة واملمثل  أساسا يف ديكي فولو(.

نلجأ إى ( LX)ستقواري  السلسل  الزمني  االختبار   :(LX)ستقرارية دالة الصادراتااختبار -1
 مها االختبارات الكيفي  واالختبارات الكمي :نوعني من االختبارات و 

 :LX الزمنية االختبارات الكيفية للسلسة-أ

 :LXالرسم البياني للسلسلة الزمنية  -

 Lx(:الرسم البياني للسلسلة الزمنية 12-21الشكل)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر                   

 يوجد هلا توزيع رطبيعي.ال معلمي  و ليست مستقوة مبعىن أهنا غري الشكل أعاله أن السلس  الزمني  تبدو يالةظ من 
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 (LXاالختبار الجزئي والكلي  لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة )-

 : (Lx)( للسلسل  AC /PACدال  االرتباط الذايت البسيط  واجلزئي )(: 11الشكل)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  ر:المصد                    

 ( االختبار الجزئي  لدالة االرتباط الذاتي للسلسلةLX:) 
 : حندد جمال الثق  

  

         إذن: 

  نالةظ أن  معامل االرتباط الذايتAC     عندk=1  خارج جمال الثق ؛ 
 الذايت  نالةظ أن معامل االرتباطPC  عندk=1   و k=2  الثق .جمال خارج 

 وبالتايل يوجد على األقل معامل ارتباط وةيد خيتلف عن الصفو إذن السلسل  غري مستقوة.

 :(LXلدالة االرتباط الذاتي للسلسلة ) االختبار الكلي
 Box-pierceو  Liung-box نستخدم اختبار

    مع    Q-Stat =وهنا نقارن
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من القيم  اجلدولي  واليت تبلغ  أكربوهي  P=16عند  106.73بلغت  Q-Statيالةظ من الشكل أن قيم  
الفوضي  الصفوي  واليت  سنوفض(، وهنا  = 26.29) %6عند مستوى معنوي   26.29قيم  

ديل الذي ينص على أنه يوجد على تنص على أن كل معامالت االرتباط الذايت مساوي  للصفو ونقبل الفوض الب
 وبالتايل فالسلسل  غري مستقوة.، األقل معامل ارتباط خيتلف معنويا عن الصفو

لدال  إذن من نتائج االختبارات الكيفي  )الوسم البياين ودال  االرتباط الذايت( وجدنا أن السلسل  الزمني  
ة و كذلك يف الوسم البياين، وللتأكد من النتائج السابق  الصادرات تبدو يف االختبارات الكلي  واجلزئي  غري مستقو 

 نلجأ إى االختبارات الكمي  املعرب عنها باختبارات جذر الوةدة.

 :(Lx)للسلسلة الزمنية االختبارات الكمية-ب

 :ADF وهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوةدة واملمثل  أساسا يف ديكي فولو

 تحديد درجة التأخير:-

و ةسب خموجات بونامج  Akaike  ،Schwarz ، Hannanايري املفاضل  واليت خنتار منهانستخدم مع
Eviews 09  :جند 

 (Lx(: درجات التأخير للسلسة الزمنية )91-21الجدول)

HQ SCH Aka lag 

15.80 15.11 15.21 0 
15.81 12.01 15.81 1 
15.12 12.22 12.00 2 
12.05 12.12 12.11 3 

 .Eviews 09د الطالب اعتمادا على خموجات بونامج من إعدا :المصدر

 .P=0هي في حالة  Schw و Akaiنالةظ أن أصغو قيم  ملعياري ةسب معايري املفاضل  
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 (Lx)للسلسلة (: نتائج اختبار ديكي فولر 10-10الجدول)

       ا   النماذج

ات
غير

لمت
ا

خير 
التأ

جة 
در

 

ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة
ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة
ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة

LX
 

0 
    

  
      

  .excelو بونامج  Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  :المصدر

 دول نستنتج:من اجل

 ؛     األول:  النموذج

 ؛    النموذج الثاني:        

 .    النموذج الثالث:       
 

املعرب عنها بالشكل البياين ودال  االرتباط الذايت واالختبارات الكمي  املمثل   الكمي من نتائج االختبارات  :1نتيجة
 ( مستقوة يف مستواها األصليLXوجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال  الصادرات ) ADFأساسا يف اختبار 

 (1c 0,b=0, ) 

( LEX)ستقواري  السلسل  الزمني  الختبار ا   (:LEXرارية دالة أسعار الصرف)اختبار استق -1
 نلجأ إى نوعني من االختبارات ومها االختبارات الكيفي  واالختبارات الكمي :
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 :(LEXللسلسلة الزمنية)االختبارات الكيفية -أ

 (:LEXالرسم البياني للسلسلة الزمنية ) -

 (LEXلة الزمنية )(:الرسم البياني للسلس99الشكل)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  :المصدر

 يالةظ من الشكل أعاله أن السلس  الزمني  غري مستقوة مبعىن أهنا ليست معلمي  وال يوجد هلا توزيع رطبيعي.
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 :(LEXللسلسلة الزمنية) االختبار الجزئي والكلي  لدالة االرتباط الذاتي -

 (LEX)( للسلسلة AC /PACدالة االرتباط الذاتي البسيطة والجزئية)(: 11الشكل)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:

 ( االختبار الجزئي  لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنيةLEX:) 
 : حندد جمال الثق 

  

   إذن:  

 نالةظ أن:

                                       داخل جمال الثق ؛   Kعند كل قيم  ACأن  كل معامالت االرتباط الذايت   -
 داخل جمال الثق .   Kعند كل قيم   PCمعامل االرتباط الذايت   -

 القوار: كل معامالت االرتباط الذايت تساوي الصفو إذن السلسل  تبدو مستقوة.
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 االختبار الكلي ( لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنيةLEX): 
    مع    Q-Stat =، وهنا نقارنBox-pierceو  Liung-box نستخدم اختبار

وهي أقل من القيم  اجلدولي  واليت تبلغ  P=16عند  14.00بلغت  Q-Statيالةظ من الشكل أن قيم  
( وهنا سنقبل الفوضي  الصفوي  واليت تنص  = 26.29) %6عند مستوى معنوي   26.29قيم  
أن كل معامالت االرتباط الذايت مساوي  للصفو ونوفض الفوض البديل الذي ينص على أنه يوجد على األقل على 

 معامل ارتباط خيتلف معنويا عن الصفو، وبالتايل فالسلسل  تبدو مستقوة.

لدال  أسعار   )الوسم البياين ودال  االرتباط الذايت( وجدنا أن السلسل  الزمني  إذن من نتائج االختبارات الكيفي
 الصوف مستقوة وللتأكد من النتائج السابق  نلجأ إى االختبارات الكمي  املعرب عنها باختبارات جذر الوةدة.

ة واملمثل  وهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوةد :(LEXللسلسلة الزمنية ) االختبارات الكمية-ب
 :(Dickey Fuller Test)أساسا يف ديكي فولو

 Akaike  ،Schwarz ، Hannanنستخدم معايري املفاضل  واليت خنتار منها:تحديد درجة التأخير-

 جند:   Eviews09ةسب خموجات بونامج و 

 (LEX) (:درجة التأخير للسلسة الزمنية92-21الجدول)

Han SCH AKa Lag 

1.65 1.20 1.66 0 
1.74 1.93 1.21 1 
1.84 2.09 1.86 2 
1.93 2.25 1.99 3 

 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                         

 .P=0هي في حالة  HQ وSchw و Akaiنالةظ أن أصغو قيم  ملعياري ةسب معايري املفاضل  
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 (LEX)للسلسلة  (: نتائج اختبار ديكي فولر11-10الجدول)

    النماذج

ات
غير

لمت
ا

 
خير

التأ
جة 

در
 

ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة
ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة
ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة

LE
X

 

0 
         

  .excelو بونامج  Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  :المصدر

 من اجلدول نستنتج:

 ؛     النموذج األول:

     النموذج الثاني: 

     لثالث: النموذج ا
 

: من نتائج االختبارات الكيفي  املعرب عنها بالشكل البياين ودال  االرتباط الذايت واالختبارات الكمي  1نتيجة
ري مستقوة يف ( غLEXوجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال  أسعار الصوف ) ADFاملمثل  أساسا يف اختبار 

c 1) بدون مشتق DSوهي من نوع  I (0مستواها األصلي ) 0,b 0,.) 

 بعد إجراء الفروقات من الدرجة األولى:(LEX)اختبار استقرارية السلسلة الزمنية  -1

 بعد إجراء الفرق األول(LEX)لسلسلة الزمنية  ل Q(: اختبار 11-10الجدول)

 K Q-Stat Q-tab لمتغيراتا

LX 19 7401 10455 

  .excelو بونامج  Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:
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 ( عند الفرق األولLEXلسلسلة الزمنية  )ل(: اختبار ديكي فولر البسيط 02-14الجدول)
       النماذج

الم
ات

غير
ت

خير 
التأ

جة 
در

 

ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة

ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة
ADF 

 المحسوبة
ADF 

 المجدولة

LE
X

 0       

  .excelمج و بونا Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:

 من خالل النتائج املتحصل عليها نالةظ:           

من القيم  اجلدولي  واليت تبلغ قيم  أقل وهي  k=15عند  8.47بلغت  Q-Statيالةظ من اجلدول أن قيم  
الفوضي   هنا نقبل الفوضي  الصفوي  ونوفض(،  =10455) %6عند مستوى معنوي   24.99

 وبالتايل فالسلسل  تبدو مستقوة.، نص على أنه يوجد على األقل معامل ارتباط خيتلف عن الصفوالبديل  واليت ت

 أما بالنسب  للنماذج الثالث  فنستنتج :

 ؛     النموذج األول:-

     النموذج الثاني: -

     النموذج الثالث: -

 .عند الفروقات من الدرجة األولى ( مستقرةLEX) إذن السلسلة الزمنية لـ:
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 ثانيا:تقدير وتحليل النموذج المقترح:
 : حدةصياغة العالقة القياسية لدالة صادرات الصين إلى الواليات المت-1

 مت احلصول على النتائج التالي :   Eviews 09باستخدام بونامج 
 (: تقدير عالقة صادرات الصين إلى الواليات المتحدة91-21الجدول)

 
  .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                        

 قياسي  كما يلي:من خالل اجلدول أعاله ميكن صياغ  العالق  ال
 

-24025098.1198 EX + 277294089.824 

 
 adjuste  0.29   F-STAT=7.73   P)F-STAT=0.01(      DW=1.68          Obs=91 

يدل على  من خالل نتائج التقديو يتضح لنا أن مجيع معامل النموذج معنوي  إةصائيا مماالتحليل اإلحصائي:-2
( وذلك من خالل سعو الصوف احلقيقي( واملتغريات املستقل  )الصنيجوهوي  العالق  بني املتغري التابع )صادرات 

 املقاييس التالي :
( بواسط  معامل التحديد املصحح LEX( واملتغري املستقل )LXمت قياس تفسري العالق  بني املتغري التابع )-

من التغريات اليت حتدث يف  %21ن املتغريات املستقل  تفسو ، ومنه نستنتج أ 
 املتغري التابع، أما النسب  الباقي  فرتجع لعوامل أخوى غري مدرج  يف النموذج؛
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ستودنت تبني أن كل املعامالت هلا معنوي  إةصائي  ختتلف عن   tمن خالل النموذج أعاله جند أن قيم  إةصائي  -
 أهنا مقبول  وهلا تأثري قوي يف النموذج؛ أي، %0.06الصفو وهي أقل من 

أكرب من قيم  فيشو اجلدولي    عند دراس  املعنوي  الكلي  للنموذج جند أن قيم  فيشو احملسوب  -
وهذا يدل على أن النموذج ذو معنوي  إةصائي  وأن املتغريات املفسوة يف النموذج ككل 

 ت الصني؛ذات تأثري على صادرا

 (Durbin Watsonالختبار وجود مشكل  االرتباط الذايت بني األخطاء استخدمنا إةصائي  داربن واتسون )-

مما يشري هذا  ( تنتمي إى جمال استقالل األخطاء DW=1.68ةيث أن القيم  املقدرة )
 إى عدم وجود ارتباط ذايت من الدرج  األوى؛

  لالرتباط الذايت عدم وجود أي نوع من االرتباط الذايت ةيث أن Breusch-Godfrey كما يبني اختبار-
وهو مايدل على أن القيم  احملسوب  أقل من القيم  اجلدولي  وبالتايل نقبل  2.22أكرب من   pقيم  اإلةصائي  

 الفوضي  الصفوي  واليت تنص على عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء.

للنموذج المقدر )عالقة صادرات الصين  Breusch-Godfreyتبار (: نتائج اخ22-21الجدول)
 بالمتغيرات المفسرة(

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                      

 أما بالنسب  الختبار توزيع البواقي يبني املدرج التكواري:-
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للنموذج المقدر )عالقة صادرات الصين بالمتغيرات  للبواقيمعامالت التوزيع الطبيعي (:11-10الشكل)
 المفسرة(

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                         

 :skewnessاختبار -أ

 ، نقوم حبساب اإلةصائي :الختبار فوضي  العدم)فوضي  التناظو(:

  

 من الشكل أعاله. حيث تؤخذ القيمة 

 متناظوة؛ (Residuals)( وبالتايل السلسل  ومنه نقبل فوضي  التناظو) إذن لدينا 

 :kurtosisاختبار -ب

 (: aplatissement normalوفي هذه الحالة نختبر فرضية التسطح الطبيعي)
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 (؛Residuals)ومنه نقبل فوضي  التسطح الطبيعي للسلس  

 (:Jarque-Beraبيرا) -اختبار جاك-ج

 (:S( نقوم حبساب إةصائي  جاك بريا):ذات توزيع رطبيعي( (Residuals))السلسلة  الختبار فوضي  العدم

  

 

  

 .0.06مبعنوي   وضي  التوزيع الطبيعي ومنه نقبل ف لدينا 

 إذن من خالل ما سبق نستنتج أن توزيع البواقي يتبع التوزيع الطبيعي.

 .ARCHمن أجل اختبار جتانس تباين األخطاء نستعمل اختبار -

 للنموذج المقدر )عالقة صادرات الصين بالمتغيرات المفسرة( ARCH(: نتائج اختبار 29-21الجدول)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                      

وبالتايل نستنتج أن  0.06وهي أكرب من  0.1641من خالل اجلدول أعاله نالةظ أن القيم  اإلةتمالي  هي 
لى جتانس تباين األخطاء، كذلك القيم  احملسوب  أقل من القيم  اجلدولي  ومنه نقبل الفوضي  الصفوي  واليت تنص ع

وهو ما يؤكده  نالةظ أن هناك تطابق بني السلسل  املقدرة والسلسل  األصلي  وهو ما يشري إى جتانس التباين،
 :الشكل املوايل
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 والمقدرة لصادرات الصين إلى الواليات المتحدة السلسلة األصلية(:10-10الشكل)

 
 .Eviews 09داد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج من إع المصدر:                     

 (Cusum of Squaresالختبار مدى استقوار النموذج مت استخدام اختبار جمموع املوبعات الرتاكمي )-
 ويتضح من خالل الشكل أدناه أن النموذج يتصف باالستقوار يف معظم فرتات الدراس .
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   المقدر وذجاختبار استقرارية النم(:19-10الشكل)

 )عالقة صادرات الصين  بالمتغيرات المفسرة(

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                   

اليوان مقابل تشري نتائج التقديو الواردة يف النموذج السابق إى أن تقلبات سعو صوف  :التحليل االقتصادي-1
(، 2015-2000ثو على ةوك  الصادرات من السلع واخلدمات للصني خالل الفرتة )الدوالر األمويكي تؤ 
 ةيث يتضح ما يلي:

صادرات الصني من السلع واخلدمات، وهذا و  (EX) اليوان صوفبني معدالت أسعار  عكسي وجود عالق   -
 .ةسب ما أظهوته املعلم  

 (LXالذي يفسو العالق  بني املتغري التابع )  يشري معامل التحديد املصحح -
صادرات من الزيادة يف ال %15( ممثال يف سعو صوف اليوان إى أن LEXممثال يف الصادرات واملتغري املستقل )

اخنفاض تكلف  أمهها فرتجع إى عوامل أخوى  %11الصيني  توجع إى التخفيض يف قيم  اليوان بينما ما نسبته 
اصطلح على تسميته باإلغواق ما الذي يؤدي بدوره إى ختفيض أسعار الصادرات الصيني  وهو العمال  الصيني  

، إضاف  إى ةجم اإلنتاج الضحم والقابل للتصديو والذي تنتجه املؤسسات احمللي  واألجنبي  داخل  االجتماعي
رتاق األسواق الدولي  ةيث جات الصيني  على اخآخو اليقل أمهي  وهو قدرة املنت يضاف إى ذلك عامل ، الصني

بدءا من ألعاب أن الصني تنتج السلع االستهالكي  اليت يوغب فيها املوارطن األمويكي  جند على سبيل املثال



ان على التجارة اخلارجي  يف الصنيأثو سياس  ختفيض اليو                             الفصل الوابع             

304 

 

 األرطفال إى احلواسيب االلكرتوني  وهو ما يفسو العجز املزمن للميزان التجاري األمويكي الصيين.

يف ارتفاع الطلب اخلارجي على الصادرات الصيني  إزاء ختفيض وجود موون  نسبي  ب %21فسري النسب  ميكن ت -
ألن يف ةال أن الطلب املذكور غري مون بسبب أن األسواق قيم  اليوان وفقا لشوط مارشال املذكور آنفا ، 

اخلارجي  مشبع  بتلك السلع املصدرة أو ألن هذه األسواق ال تبدي أي  رغب  يف شواء السلع املعووض  للتصديو 
  ختفيض قيم  العمل  لن يؤدي إى الزيادة يف ةجم الصادرات. فإن

الدوالر  مقابلليوان الصيني لالمطلب الثالث: تقدير وتحليل النموذج المقترح )أثر سعر الصرف الحقيقي 
 على واردات الصين من السلع والخدمات(األمريكي 

   (:LMأوال:اختبار استقرارية دالة الوادرات)
نلجأ إى نوعني من االختبارات ومها االختبارات الكيفي  ( LM)  السلسل  الزمني  ستقواريالختبار ا

 واالختبارات الكمي :

 :(LMللسلسلة الزمنية ) االختبارات الكيفية-أ

 (:LMالرسم البياني للسلسلة الزمنية ) -

 (LM(: الرسم البياني للسلسلة الزمنية )99-21الشكل)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  :المصدر                      
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 غري مستقوة مبعىن أهنا ليست معلمي  وال يوجد هلا توزيع رطبيعي.تبدو يالةظ من الشكل أعاله أن السلس  الزمني  

 :(LMللسلسلة الزمنية ) االختبار الجزئي والكلي  لدالة االرتباط الذاتي -

 (LMللسلسلة الزمنية )(AC /PACالذاتي البسيطة والجزئية)دالة االرتباط (:11-10الشكل)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:         

 االختبار الجزئي  لدالة االرتباط الذاتي ( للسلسلة الزمنيةLM): 
 حندد جمال الثق : -

  

 إذن: 

 خارج جمال الثق ؛  k=1عند     ACاالرتباط الذايت  نالةظ أن  معامل -
 الثق .جمال خارج  k=2 و   k=1عند  PCنالةظ أن معامل االرتباط الذايت  -

 وبالتايل يوجد على األقل معامل ارتباط وةيد خيتلف عن الصفو إذن السلسل  غري مستقوة.           

 :(LMللسلسلة الزمنية ) االختبار الكلي
 Box-pierceو  Liung-box تبارنستخدم اخ
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    مع    Q-Stat =وهنا نقارن

وهي أكرب من القيم  اجلدولي  واليت تبلغ  P=16عند  119411بلغت  Q-Statيالةظ من الشكل أن قيم  
وي  فوض الفوضي  الصفن(، وهنا سنوفض  = 26.29) %6عند مستوى معنوي   26.29قيم  

واليت تنص على أن كل معامالت االرتباط الذايت مساوي  للصفو ونقبل الفوض البديل الذي ينص على أنه يوجد 
 وبالتايل فالسلسل  غري مستقوة.، على األقل معامل ارتباط خيتلف معنويا عن الصفو

لدال  الوادرات السلسل  الزمني   إذن من نتائج االختبارات الكيفي  )الوسم البياين ودال  االرتباط الذايت( وجدنا أن
 غري مستقوة وللتأكد من النتائج السابق  نلجأ إى االختبارات الكمي  املعرب عنها باختبارات جذر الوةدة.

 :(LMللسلسلة الزمنية ) االختبارات الكمية-ب

 :ADFوهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوةدة واملمثل  أساسا يف ديكي فولو

 تأخير:تحديد درجة ال-

و ةسب خموجات بونامج  Akaike  ،Schwarz ، Hannanنستخدم معايري املفاضل  واليت خنتار منها
Eviews 07  :جند 

 

 (LMدرجات التأخير للسلسة الزمنية ) (:22 -21الجدول)

HQ SCH AKa Lag 

35.36 35.50 35.36 0 
35.21 35.40 35.21 1 
35.38 35.63 35.40 2 
35.31 35.62 35.36 3 

 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                     

 . P=1هي في حالة  HQ وSchw و Akaiنالةظ أن أصغو قيم  ملعياري ةسب معايري املفاضل  
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 (LMللسلسلة الزمنية )(: نتائج اختبار ديكي فولر البسيط 11 -10) الجدول
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  .excelو بونامج  Eviews 09الطالب اعتمادا على خموجات بونامج من إعداد  المصدر:                  

 من اجلدول نستنتج:

 ؛     النموذج األول:

     النموذج الثاني: 

     النموذج الثالث: 
: من نتائج االختبارات الكيفي  املعرب عنها بالشكل البياين ودال  االرتباط الذايت واالختبارات الكمي  5نتيجة

( غري مستقوة يف مستواها LMوجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال  الواردات ) ADFاملمثل  أساسا يف اختبار 
c=0,b=1) بدون مشتق DSوهي من نوع  I (0)األصلي  0,.) 

 بعد اجراء الفروقات من الدرجة األولى:السلسلة الزمنية لدالة الوادرات ثانيا:اختبار استقرارية 

 (  بعد إجراء الفرق األولLMللسلسلة الزمنية لدالة الوادرات ) Qاختبار (:21 - 21الجدول)

 k Q-Stat Q-tab المتغير

LM 15 11.80 24.99 

 .excelو بونامج  Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:            
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من القيم  اجلدولي  واليت تبلغ أقل وهي  k=15عند  11.80بلغت  Q-Statيالةظ من اجلدول أن قيم  
(، وهنا سنقبل الفوضي  الصفوي  واليت  = 24.99) %6عند مستوى معنوي   24.99قيم  

 وبالتايل فالسلسل   تبدو مستقوة.، تنص على أن كل معامالت االرتباط الذايت مساوي  للصفو 

 (:اختبار ديكي فولر البسيط للسلسة الزمنية لدالة الواردات في الفرق األول19 -10الجدول)

       النماذج
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غير
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1       
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  .excelبونامج و  Eviews 09الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  من إعداد المصدر:                      

  :بالنسب  للنماذج الثالث  فنستنتجأما 

عند عدة درجات تأخري ، وهو ما يؤكد وجود جذر يف كل النماذج األوى   أن يالةظ 
 .(1) الوةدة  

وهنا نلجأ إلى إجراء الفرق الفروقات من الدرجة األولى،  عند مستقرةغير ( LM) إذن السلسلة الزمنية لـ:
 .الختبار استقراريتها الثاني لهذه السلسلة 
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 :(MLdd) إجراء الفرق الثانيبعد الواردات دالة  -د

 ( دالة الواردات بعد إجراء الفرق الثاني11 -10)الجدول رقم 

       ا   النماذج
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  .excelو بونامج  Eviews 09بونامج  من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات المصدر:                  

 من اجلدول نستنتج:

 ؛     النموذج األول:

     النموذج الثاني: 

     النموذج الثالث: 
وجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال   ADF: من نتائج االختبارات الكمي  املمثل  أساسا يف اختبار 5نتيجة

c=0,b 1( مستقوة يف الفوق الثاين  )LMالواردات ) 0,.) 
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 المتحدة: ثالثا:صياغة العالقة القياسية لدالة واردات الصين من الواليات
 (: تقدير عالقة واردات الصين من الواليات المتحدة21 -21الجدول)

 

 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                  

 من خالل اجلدول أعاله ميكن صياغ  العالق  القياسي  كما يلي:
 

L(M)= - 8514002.55919LEX  + 100256635.326 

 

 adjuste  0.23   F-STAT=5.94   P)F-STAT=0.00(  DW= 1.36          Obs=17 

من خالل نتائج التقديو يتضح لنا أن مجيع معامل النموذج معنوي  إةصائيا مما يدل على  :التحليل اإلحصائي-0
ن الصيين مقابل واملتغريات املستقل  )سعو الصوف احلقيقي لليوا جوهوي  العالق  بني املتغري التابع )واردات الصني(

 ( وذلك من خالل املقاييس التالي :الدوالر األمويكي

( بواسط  معامل التحديد املصحح  LEX( واملتغريات املستقل )LMمت قياس تفسري العالق  بني املتغري التابع )-
من التغريات اليت حتدث يف  %21تغريات املستقل  تفسو ، ومنه نستنتج أن امل 

 املتغري التابع، أما النسب  الباقي  فرتجع لعوامل أخوى غري مدرج  يف النموذج؛
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ستودنت تبني أن كل املعامالت هلا معنوي  إةصائي  ختتلف   tمن خالل النموذج أعاله جند أن قيم  إةصائي  -
 ا مقبول  وهلا تأثري قوي يف النموذج؛أهن أي، %0.06عن الصفو وهي أقل من 

أكرب من قيم  فيشو  لي  للنموذج جند أن قيم  فيشو احملسوب  عند دراس  املعنوي  الك-
وهذا يدل على أن النموذج ذو معنوي  إةصائي  وأن املتغريات املفسوة يف اجلدولي    

 ني؛صالنموذج ككل ذات تأثري على واردات ال

 (Durbin Watsonالختبار وجود مشكل  االرتباط الذايت بني األخطاء استخدمنا إةصائي  داربن واتسون )-

مما يشري  ( تنتمي إى جمال استقالل األخطاء DW=1.36ةيث أن القيم  املقدرة )
 هذا إى عدم وجود ارتباط ذايت من الدرج  األوى؛

 لالرتباط الذايت عدم وجود أي نوع من االرتباط الذايت ةيث أن Breusch-Godfrey كما يبني اختبار-

وهو مايدل على أن القيم  احملسوب  أقل من القيم  اجلدولي  وبالتايل نقبل  2.22أكرب من   pقيم  اإلةصائي  
 الفوضي  الصفوي  واليت تنص على عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء.

 )عالقة واردات الصين بالمتغيرات المفسرة(Breusch-Godfreyر (: نتائج اختبا21 -21) الجدول

 

 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                  

 أما بالنسب  الختبار توزيع البواقي يبني املدرج التكواري:-
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 الصين بالمتغيرات المفسرة(معامالت التوزيع الطبيعي للبواقي )عالقة واردات (:18 -10)الشكل

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:                     

 :skewnessاختبار -أ

 ، نقوم حبساب اإلةصائي :الختبار فوضي  العدم)فوضي  التناظو(:

  

 عاله.من الشكل أ حيث تؤخذ القيمة 

 (Residuals)( وبالتايل السلسل  ومنه نقبل فوضي  التناظو) إذن لدينا 
 متناظوة؛

 :kurtosisاختبار -ب

 (: aplatissement normalوفي هذه الحالة نختبر فرضية التسطح الطبيعي)

  

 (؛Residuals)ة ومنه نقبل فرضية التسطح الطبيعي للسلس
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 (:Jarque-Beraبيرا) -اختبار جاك-ج

 (:S( نقوم حبساب إةصائي  جاك بريا):ذات توزيع رطبيعي( (Residuals))السلسلة  الختبار فوضي  العدم

  

  

 .0.06 مبعنوي  ومنه نقبل فوضي  التوزيع الطبيعي  لدينا 

 إذن من خالل ما سبق نستنتج أن توزيع البواقي يتبع التوزيع الطبيعي.

 .ARCHمن أجل اختبار جتانس تباين األخطاء نستعمل اختبار -

 )عالقة واردات الصين بالمتغيرات المفسرة( ARCH(: نتائج اختبار 21 -21الجدول)

 
 .Eviews 09ا على خموجات بونامج من إعداد الطالب اعتماد المصدر:                       

وبالتايل نستنتج أن  0.06وهي أكرب من  0.5709من خالل اجلدول أعاله نالةظ أن القيم  اإلةتمالي  هي 
القيم  احملسوب  أقل من القيم  اجلدولي  ومنه نقبل الفوضي  الصفوي  واليت تنص على جتانس تباين األخطاء، كذلك 

سلسل  املقدرة والسلسل  األصلي  وهو ما يشري إى جتانس التباين، وهو ما يؤكده نالةظ أن هناك تطابق بني ال
 الشكل املوايل:
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 والمقدرة لواردات الصين من الواليات المتحدة السلسلة األصلية(:19 -10الشكل)

 
 .Eviews 09من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج  المصدر:

 (Cusum of Squaresمت استخدام اختبار جمموع املوبعات الرتاكمي )الختبار مدى استقوار النموذج -
 ويتضح من خالل الشكل أدناه أن النموذج يتصف باالستقوار يف معظم فرتات الدراس .

 )عالقة واردات الصين بالمتغيرات المفسرة(اختبار استقرارية النموذج(:20-10)رقم:  الشكل

 
 .Eviews 09عداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج من إ المصدر:                      
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اليوان تشري نتائج التقديو الواردة يف النموذج السابق إى أن تقلبات سعو صوف  :التحليل االقتصادي -9
-2000تؤثو على ةوك  الواردات من السلع واخلدمات للصني خالل الفرتة )الدوالر األمويكي  مقابلالصيين 
 ما يلي:(، ةيث يتضح 2015

و واردات الصني، وهذا ةسب  (EX)اليوان مقابل الدوالر  صوفبني معدالت أسعار  عكسي عالق   وجود -
 .ما أظهوته املعلم  

   وواردات الصني  كمتغري مستقل (EX)ميكننا تفسري العالق  العكسي  بني سعو صوف اليوان مقابل الدوالر -
(LM)  احملصل عليه من خالل و  معامل التحديدكمتغري تابع باستخدام

من الزيادة يف الواردات الصيني  توجع إى  %11والذي يشير إلى أن  Eviews 09 منوذجخموجات 
ةجم  ارتفاعإى التخفيض يف سعو صوف اليوان ألن ختفيض سعو صوف هذا األخري أدى كما سبق ورأينا 

رها إى الزيادة يف الدخل ، ووفقا للنموذج الكنزي البسيط يف معاجلته لالختالل يف ميزان الصادرات اليت أدت بدو 
دة يف الدخل تؤدي إى الزيادة يف الواردات وهو ما ةدث فعال مع الصني خالل فرتة الدراس  املدفوعات فإن الزيا

. 

ت على غوار استرياد السلع الوسيط  ل أخوى سامهت يف ارتفاع الواردااملتبقي  توجع إى عوام %11أما نسب   -
الذي زاد من االصالح االقتصادي متطلبات التنمي  و  اليت ندخل يف عمليات التصنيع وإعادة التصديو إضاف  إى

 إنشاء اهلياكل القاعدي  والبىن التحتي  االسرتاتيجي .يف ةاج  الصني لالعتماد على اخلارج 
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 خالصة الفصل :

هذه الدراس  التطبيقي  اليت وقع االختيار فيها على التجوب  الصيني  يف تنمي  الصادرات وسياس  يتبني من خالل 
ختفيض العمل  أن هذه التجوب  جديوة بالنقل واالقتداء من رطوف الدول النامي  األخوى اليت التزال وإى اليوم تسري 

باالعتماد على  ب التجاري ) املوكنتيلي(ةيث انتهجت الصني املذهخبطوات متبارطئ  حنو التقدم االقتصادي، 
فقد استفادت الصني من املزايا الىت منحتها املنظم  العاملي  للتجارة للدول  سياس  اليوان املنخفض وإضاف  لذلك

النامي  ممثل  يف مبدأ الدول  األوى بالوعاي  ةيث أصبحت الصني متارس سياسات محائي  جديدة يف جتارهتا 
تحقيق فوائض ب قد مسحت سياس  اليوان املنخفض اي  املنظم  العاملي  للتجارة ويف ظل قوانينها فاخلارجي  حتت رع

جتاري  ضخم  يف ميزان التجاري الصيين مع الواليات املتحدة األمويكي  على وجه اخلصوص والدول األخوى على 
 وجه العموم .

 النامي  جعلها تستفيد من املزايا املمنوة  للدولومن خالل ما تقدم يبدو أن معيار تصنيف الصني كدول  نامي  
الذكي  وهو ما يطوح ضوورة إعادة النظو يف هذا املعيار فقد أةدثت هذه الدول  من خالل سياساهتا التجاري  

وهو ما  األرطواف اختالال كبريا على هيكل املبادالت التجاري  الدولي املتحايل  على مبادئ نظام التجارة املتعدد و 
املؤثوة على أسعار الصوف  صندوق النقد الدويل سياساتلكي تصبح و   ارض مع مبادئ التجارة احلوة والعادل يتع

ويتطلب  جزءا من اتفاقيات التجارةأيضا جزءا من اتفاقيات التجارة، فال بد أن تصبح السياسات النقدي  واملالي  
 جارة وصندوق النقد الدويل.جناح ذلك التنسيق اجلاد واحملكم بني املنظم  العاملي  للت
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 ـاتمة : الخــ

استهدفت هذه الدراس  موضوعا هاما من مواضيع االقتصاد الدويل ، الذي يشكل اليوم أةد العقبات 
الكربى يف مسار حتويو التجارة الدولي  وهو موضوع احلمائي  اجلديدة ، وقبل التطوق هلذه الظاهوة االقتصادي  

هذه الدراس  انطالقا من  الدولي  يف الفصل التمهيدي من وض أهم التطورات اليت عوفتها التجارةعقمنا بالدولي   
مفهوم التجارة الدولي  الذي ينصوف إى عملي  تبادل السلع واخلدمات واألشخاص ورؤوس األموال بني خمتلف 

 لنا التفويق بني ما هو تقليدي  عوض أنواع وأشكال سياسات التجارة اخلارجي  ةىت يتسىنقمنا بدول العامل ، مث 
أن جند أشكاال صافي  للسياس  احلمائي  أو التحويوي  يف التجارة  ركالسيكي وبني ما هو جديد، فمن الناد

اخلارجي  للبلدان يف املمارس  العملي  ، ففي الواقع تنطوي السياسات اليت تطبقها خمتلف الدول يف جمال التجارة 
وي  واحلماي  حبيث يصعب احلديث عن صورة مطلق  هلذه السياس  أو تلك، بل ةىت أن اخلارجي  على مزيج من احل

أكثو الدول محاس  لتحويو التجارة اخلارجي  ، واليت حتاول إلزام الدول األخوى على اتباعها ، نواها اليوم تستخدم 
اس  احلمائي  ، وذلك على يف مواةل خمتلف  ، خصوصا يف أوقات األزمات أساليب وأدوات تندرج يف سياق السي

الوغم من غلب  االجتاه إى التحويو يف ظل ظووف العومل  املتزايدة بدءا من تأسيس اتفاقي  الغات وجوالهتا املتكورة 
 وصوال إى قيام منظم  التجارة العاملي  اليت توفع لواء احلوي  وتفوضه شورطا رئيسيا لالنضمام إليها.

دئ النظام التجاري املتعدد األرطواف الذي أصبحت تشوف عليه منظم  ويف ةقيق  األمو فإن معظم مبا
التجارة العاملي  واملؤسسات املكمل  لدورها ، مفووض من قبل الدول املتقدم  وجيسد هيمن  األرطواف القوي  على 

ع غري املتوازن ةساب البلدان النامي  ، وهو ما يعين أن آليات النظام التجاري اجلديد ستؤدي إى املزيد من التوزي
للثووات ومكاسب النمو ويتضح ذلك جليا من خالل تطور استخدام القيود احلمائي  اجلديدة وبطويق  ذكي  
وخفي  و اليت تسمح هبا تشويعات التجارة الدولي  ، ةيث رأينا كيف يتم استخدام التكتالت االقتصادي  كأداة 

 األعضاء يف التكتل وذلك من خالل األثو التحويلي للتجارة محائي  جديدة يف التجارة الدولي  يف وجه الدول غري
الذي يتمثل يف الآلثار السلبي  اليت خيلفها التكتل على كل الدول األعضاء وغري األعضاء وذلك ألنه حيول 

أل  إى املسأيضا املنطق  ، كما تطوقنا  داخلالتجارة من املنتج األكثو كفاءة خارج املنطق  إى منتج أقل كفاءة 
البيئي  وعالقتها بالتجارة الدولي  إضاف  إى املعايري البيئي  وكيف مت استخدامها من رطوف الدول املتقدم  كأداة 
محائي  جديدة يف التجارة الدولي  وهو ما حيول دون وصول صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول املتقدم  
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البيئي  دفع بالدول املتقدم  إى حماول  ربط التجارة الدولي  بالبيئ  وبالتايل فإن التفاوت الشديد يف تطبيق املعايري 
 وذلك من خالل إنشاء جلن  خاص  للتجارة والبيئ  داخل املنظم  العاملي  للتجارة وهو ما حتقق فعال.

بل انتقلت اإلجواءات احلمائي  اجلديدة  إى فحسب ومل تكتف هذه الدول هبذه السياسات واألساليب 
، وذلك من  وكذا أشكال الدعم احلكومي التسويات النقدي  واملالي  متجاوزة تكاليف اإلنتاج وجودتهمستوى 

 خالل التخفيضات التنافسي  لقيم  العمل  للوفع من القدرات التنافسي  للمنتوجات الورطني  يف األسواق الدولي  .

على مسوح كأكرب قوة اقتصادي  ظهوت الصني   هلذه املمارسات الضارة بالتجارة الدولي  وكودة فعل 
للوفع من القدرات التنافسي  للسلع املنخفض سياس  اليوان  مستخدم كتجوب  تنموي  ناجح   واالقتصاد الدويل 

اخنفاض تكلف  اليد العامل  إى الصيني  واليت بالفعل اجتاةت األسواق العاملي  بسبب سعو اليوان املنخفض إضاف  
جتماعي ويف املقابل ونظوا للوكود الذي سجله االقتصاد األمويكي يف أعقاب األزم  أو ما يسمى باإلغواق اال

يف قيم  الدوالر وبدأت بعض الدول يف حماوالت  ات متتالي االقتصادي   األخرية جلأت هي األخوى إى ختفيض
عاملي   ذر بنشوب ةوبأنما وهو عمالهتا التغريات يف قيم استخدام  يفللخووج من األزم  أو التخفيف من آثارها 

عمالت بني الدول ، وتعترب اجلبه  األبوز يف ةوب العمالت يف الوقت الواهن هي بني الواليات املتحدة لل
األمويكي  والصني ةيث تتهم األوى الثاني  باهنا تتعمد احلفاظ على عملتها اليوان أو الوينمنيب بأقل من قيمته 

لو توك ليتحدد وفق قوى السوق لتحقيق مكاسب على ةساب فيما  %42و %25بنسب تقدرها ما بني : 
 االقتصاد األمويكي.

ع ةوب العمالت ظاهوتني خمتلفتني : األوى ظاهوة اخلالف ةول مستوى سعو الصوف و ويتناول موض
تندفع  املوجه أو املوبوط بعمل  أخوى مثل اليوان الصيين. أما الظاهوة الثاني  فتتمثل يف املستوى غري املناسب الذي

فيه أسعار الصوف املعوم  بقوى السوق ، كما هو احلال يف الويال الربازيلي والني الياباين والفونك السويسوي 
وبالتايل أصبحت هناك ةاج  إى حتليل خمتلف ةول كيفي  ةدوث أسعار الصوف يف كل ةال  وتعكس ةقيق  

 وتطبيق السياس  النقدي .أن نظام النقد الدويل يضم رطوقا خمتلف  لتحديد أسعار الصوف 
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 : اختبار فرضيات الدراسة 

من خالل عوض أهم التطورات احلاصل  يف النظام التجاري العاملي انطالقا من اختبار الفرضية األولى :  -
حنو التحويو  عاماأن هناك توجها  تبنيتأسيس اتفاقي  الغات وصوال إى إنشاء املنظم  العاملي  للتجارة 

دعو إليه النظام التجاري العاملي اجلديد من خالل التزايد املستمو يف عدد األعضاء يف التجاري الذي ي
يف ومؤسساته ةيث ساهم بكل آلياته واملكاسب الكبرية اليت ةققها هذا النظام ،املنظم  العاملي  للتجارة 

 ي  األوى.وهو ما يثبت صح  الفوضةجم التجارة العاملي  منذ تأسيس الغات وإى غاي  اليوم  منو

تأكدت صح  هذه الفوضي  فالسياسات احلمائي  اجلديدة ختتلف اختالفا اختبار الفرضية الثانية:  -
جوهويا عن سياسات احلماي  الكالسيكي  فهي وسائل تستعمل بغي  محاي  اقتصاد بلد ما وبطويق  خفي  

و  الصعوب منها أموا يف غاي  فهي وسائل غري قابل  للقياس ما جيعل احلد  وذكي  من املنافس  األجنبي 
أهنا متارس حتت مظل  اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة  يدعم مثل هذه املمارسات هو  وماالتعقيد 

ويوجع اللجوء إى هذه السياسات إى الوكود الذي أصاب معظم كاملعايري البيئي  وسياس  ختفيض العمل  
استنفاذ وسائل احلماي  التقليدي  اليت ال تتوافق مع و ادي  األخرية  الدول املتقدم  جواء األزم  املالي  واالقتص

 .اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة

رغم أن إنشاء التكتالت االقتصادي  االقليمي  يتوافق مع اتفاقيات املنظم   اختبار الفرضية الثالثة : -
وجها جديدا للحماي  التجاري  ويتضح إال أن هذه التكتالت تعترب  24العاملي  للتجارة من خالل املادة 

ذلك من خالل األثو التحويلي للتجارة الذي ختلفه العملي  التكاملي  رغم آثاره السلبي  على الدول 
ةيث يتم حتويل التجارة من العضو األكثو كفاءة خارج التكتل إى العضو األقل  األعضاء وغري األعضاء،

ت االقتصادي  تبقى ةاجزا أمام ةوك  التجارة للدول غري داخل التكتل وبالتايل فإن التكتال كفاءة
 .األعضاء يف التكتل وهو ما يثبت صح  الفوضي  الثالث  

رأينا كيف مت استخدام املعايري البيئي  كأسلوب محائي جديد يف التجارة  اختبار الفرضية الرابعة :   -
وكذلك فإن معظم يف تطبيق هذه املعايري ،   الدولي  بسبب القدرات املتفاوت  بني الدول املتقدم  والنامي

جعل الدول املتقدم  تتخذها كذريع  حتول دون وهو صادرات الدول النامي  تعترب سلعا كثيف  التلوث 
صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول املتقدم  من خالل القوانني واللوائح التنظيمي  اليت تضعها  وصول
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يف قوانني املنظم  العاملي  للتجارة . وهو ما يثبت صح  هذه  يظبطهاجد ما ال يو بالتايل هذه األخرية و 
 الفوضي .

تؤدي سياس  ختفيض قيم  العمل  إى ختفيض أسعار الصادرات يف األسواق اختبار الفرضية الخامسة :  -
مارشال  إذا كان الطلب اخلارجي على هذه السلع مونا وفقا لشوط الدولي  وبالتايل جعلها أكثو تنافسي  

كما تؤدي هذه السياس  إى ارتفاع أسعار الواردات وبالتايل يتحول الطلب احمللي من الطلب على 
وهذا إذا كان الطلب اخلارجي يتميز باملوون  املنتجات األجنبي  املستوردة إى الطلب على املنتجات احمللي  

وبذلك تكون سياس  ختفيض ل، اجتاه تغري قيم  سعو الصوف احلقيقي كما أشار إى ذلك شوط مارشا
ياس  إال بتوفو شووط سياس  العمل  مبثاب  ةاجز محائي أمام الواردات األجنبي  ولكن ال تنجح هذه الس

 الالزم  وهو ما يثبت صح  الفوضي  اخلامس . ختفيض العمل 

ل الصادرات ةو والدراس  القياسي  من خالل النتائج واألرقام احملصل عليها : اختبار الفرضية السادسة -
والواردات يف الصني إضاف  إى أسعار صوف اليوان نالةظ أن سياس  ختفيض اليوان سامهت وبشكل  

مقارن  بدول العامل األخوى على غوار الواليات املتحدة ةيث كبري يف ارتفاع ةجم الصادرات الصيني  
  إى أن معامل التحديد ةيث توصلت الدراس  القياسي اةتلت الصدارة على مستوى الصادرات العاملي 

يثبت تأثري سعو الصوف احلقيقي لليوان على الصادرات والواردات هبذه النسب  وتبقى  %21الذي ميثل 
الصيني  تبقى موتفع  يف أةيان كثرية ت لكن الواردا، إى عوامل أخوى  توجع %21األخوى نسب  التأثري 

يف الصني وهو ما يثبت أيضا صح  الفوضي   مي  اةتياجات التناإلصالح و تبعا ملتطلبات مواةل وهذا 
 السادس  .

 :  نتائج الدراسة -

ختاما وبعد الدراس  والتحليل ملوضوع  السياسات احلمائي  اجلديدة يف ضوء اتفاقيات املنظم  العاملي  للتجارة 
 خنلص إى النتائج التالي :

املي  للتجارة مكاسب معتربة يف حتويو التجارة الدولي  ةقق النظام التجاري العاملي اجلديد ممثال يف املنظم  الع -1
والدليل على ذلك ارتفاع ةجم التجارة العاملي  بشكل مضطود اليوم مقارن  بفرتة ما قبل إنشاء اتفاقي  الغات 

1142 . 
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الدول النامي  يوجع التعثو املستمو يف مفاوضات املنظم  العاملي  للتجارة إى اخلالف احلاد بني الدول املتقدم  و  -2
يف العديد من املواضيع : كالبيئ  والتجارة بسبب املعايري البيئي  الصارم  اليت تفوضها الدول املتقدم  على الدول 
النامي  إضاف  إى موضوع السلع الزراعي  الذي شكل موضع اخلالف بني الواليات املتحدة األمويكي  واجملموع  

 هذه األخرية ملزارعيها.األوروبي  نتيج  الدعم الذي تقدمه 

احلمائي  اجلديدة مصطلح جديد يف االقتصاد الدويل ألن بداياهتا مل تكن إال يف بداي  السبعينات من األلفي   -3
 املاضي  نتيج  ألزمات االقتصاديات الوأمسالي   يف الوقت الذي سجلت فيه الدول الصاعدة معدالت منو موتفع .

ى رأسها الواليات املتحدة األمويكي  هي املؤسس  ملعامل النظام التجاري العاملي رغم أن الدول املتقدم  وعل -4
اجلديد مبا يوافق ومصاحلها اخلاص  جندها اليوم تتحايل يف استخدام سياسات محائي  مستحدث  وبطويق  خفي  قد 

لدولي  كالتكتالت ال تعارض أةكام النظام التجاري العاملي اجلديد لكنها أدت إى انتكاس  يف التجارة ا
 االقتصادي  اليت جلأت إليها الدول األوروبي  بعد احلوب العاملي  الثاني   وتكتل النافتا بني أمويكا وكندا وامليكسيك.

تعترب التكتالت االقتصادي  محائي  جتاري  مشووع  يف ظل نظام التجارة متعدد األرطواف وذلك من خالل األثو  -5
لفه العملي  التكاملي  رغم آثاره السلبي  على الدول األعضاء وغري األعضاء. وذلك ألنه التحويلي للتجارة الذي خت

حيول التجارة من املنتج )األكثو كفاءة وأقل كلف ( خارج املنطق  إى منتج )أقل كفاءة وأكثو كلف ( يف املنطق  
 املتكامل .

ة الدولي  من خالل القدرات املتفاوت  بني الدول يتم استخدام املعايري البيئي  كأسلوب محائي جديد يف التجار  -4
املتقدم  والنامي  يف تطبيق هذه املعايري وهو ما حيول دون وصول صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول املتقدم  

نني من خالل القوانني الصارم  واللوائح التنظيمي  اليت تضعها هذه األخرية وال يوجد ما ينظمها أو يعارضها يف قوا
 املنظم  العاملي  للتجارة.

اليزال اجلدل ةول التجارة والبيئ  قائما وساخنا ةيث تلعب فيه الدول النامي  دورا دفاعيا وختشى فيه من  -5
احلمائي  اجلديدة واملتسرتة ومجاعات الضغط البيئي  يف الدول املتقدم  ، وهلذه األسباب يشري بونامج عمل ما بعد 

ني املشارك  الفعال  للدول النامي  يف وضع املعايري والتوسع يف ةصوهلا على املشورة القانوني  الدوة  إى وجوب تأم
 والعملي  واالقتصادي .
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و متزامن  بني السياسات احلمائي  واألزمات االقتصادي  ةيث تؤدي هذه األخرية إى جلوء  سببي هناك عالق   -1
سات احلمائي  للتخفيف من ةدة األزم  كما ةدث فعال يف أزم  الدول املتضورة من األزم  إى استخدام السيا

وتكور بصورة واضح  وبأكثو ةدة يف األزم  املالي  العاملي  األخرية ، كما أن اإلفواط من  1121الكساد الكبري 
تيج  السياسات احلمائي  تكون ن استخدام السياسات احلمائي  قد يعمق من األزم  و يزيد من آثارها والتايل فإن

 بداي  لتتحول بعد ذلك إى مسبب لألزم .يف ال

أدت األزم  املالي  العاملي   إى تبارطؤ يف النشاط التجاري العاملي  ةيث سجل التاريخ أعمق هبوط جواء  -2
 والوبع الثالث من عام 2228االهنيار احلاد يف التجارة الدولي  خالل الفرتة بني املنصوم  بني الوبع الثاين من عام 

 وكان أشد ةدة من ما شهده العامل خالل الكساد الكبري. 2221

دوات تقدم  إى استخدام أللخووج من وةل هذه األزم  املالي  واالقتصادي  األخرية جلأت الدول الصناعي  امل -8
ل من خال احلائطاحلمائي  اجلديدة وعلى رأسها الواليات املتحدة اليت ضوبت مببادئ النظام الوأمسايل عوض 

تقدميها لربامج التحفيز وةزم اإلنقاذ إضاف  إى التخفيضات املتكورة يف قيم  الدوالر، وهو ما يثبت هشاش  
 االقتصاد األمويكي و التناقض الذي حيمله النظام الوأمسايل يف رطياته.

ذ تؤثو هناك تأثري قوي بني االقتصاد النقدي واملايل من جه  وبني االقتصاد احلقيقي من جه  أخوى إ -1
املتغريات النقدي  واملالي  على ةجم االنتاج واالستثمارات احلقيقي  والتجارة اخلارجي  وهو ظهو جليا من خالل 

 األزم  املالي  العاملي  وما خلفته من آثار وخيم  على التجارة العاملي  باخلصوص واالقتصاد العاملي على العموم.

الصادرات والواردات من خالل استخدامه كأداة محائي  جديدة  يؤثو سعو الصوف كمتغري نقدي يف ةجم  -12
يف التجارة الدولي   ةيث تؤدي سياس  ختفيض قيم  العمل  إى ختفيض أسعار الصادرات يف األسواق الدولي  

من وبالتايل جعلها أكثو تنافسي  كما تؤدي هذه السياس  إى ارتفاع أسعار الواردات وبالتايل يتحول الطلب احمللي 
الطلب على املنتجات األجنبي  املستوردة إى الطلب على املنتجات احمللي  وبذلك تكون سياس  ختفيض العمل  

 مبثاب  ةاجز محائي أمام الواردات األجنبي  وبالتايل ال ميكن إنكار االرتباط القائم بني التجارة وأسعار الصوف.

ن الشووط وهي أن تتصف الصادرات باملواصفات جناح سياس  ختفيض العمل  يتطلب توفري جمموع  م -11
 الدولي  املتفق عليها وأن ال تقوم دول  أخوى بنفس اإلجواء إضاف  إى توفو شوط مارشال املشار إليه سابقا.
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تشري ظاهوة ةوب العمالت إى التخفيض التنافسي للعمل  الذي متارسه بعض الدول لزيادة صادراهتا  -12
من أجل تقليص العجز التجاري أوال وحتويكا لالستثمار  يف الدول املخفض  ثانيا ، وسعيا والتقليل من وارداهتا 

 خللق املزيد من فوص العمل للعارطلني عنه.

يعترب تنظيم ومواقب  أسعار صوف الدول من صميم اختصاص صندوق النقد الدويل ، لكن تأثري التخفيض  -13
ويؤثو بشكل مباشو على حتويو التجارة ا جديدا يف التجارة الدولي  التنافسي للعمالت أصبح يستخدم أسلوبا محائي

 باتفاقيات التجارة املتعددة األرطواف. وهو ما استدعى ضوورة إحلاق سياسات أسعار الصوفالدولي  

سامهت سياس  ختفيض اليوان الصيين يف الوفع من قدرات التصديو يف الصني وزيادة ةجم الصادرات  -14
ادرات العاملي  إضاف  إى تكلف  اليد العامل  املنخفض  ما أهل االقتصاد الصيين  ألن يكون جتوب  الصيني  يف الص

 تنموي  رائدة يف قطاع الصادرات وحيتل بذلك املوتب  الثاني  عامليا بعد االقتصاد األمويكي.

قيم  العمل ( ،االغواق  كاإلغواق النقدي )ختفيض  السياسات احلمائي  اجلديدة اليت متارسها الصني اليوم -15
االجتماعي تستند إى قوانني املنظم  العاملي  للتجارة ، فالتخفيض التنافسي يف قيم  العمل  اليوجد ما يعارضه يف 
قوانني املنظم  إضاف  إى مبدأ الدول  األوى بالوعاي  الذي يصنف الصني كدول  نامي  وهذا بالنظو إى كثافتها 

ها الداخلى اخلام وبالتايل فهي متارسا إغواقا اجتماعيا حتت ظل مبدأ الدول  األوى بالوعاي  ما السكاني  مقارن  بناجت
 .يطوح ضوورة إعادة النظو يف معيار تصنيف الدول النامي 

 توصيات الدراسة: 

 رطوح هذه املمارسات الضارة يف إرطار من التشاور والتفاوض املتعدد األرطواف؛ -

وكات أسعار الصوف وأثوها على التجارة الدولي  ضمن اتفاقيات املنظم  تضمن متابع  حت موادإضاف   -
 العاملي  للتجارة؛ 

االلتزام بضوورة تنفيذ االتفاقيات املنبثق  عن النظام املتعدد األرطواف يف إرطار عمل املنظم  العاملي  للتجارة  -
 بنوع من الصوام  واجلدي ؛

 ي  داخل املنظم ؛تفعيل جهاز املنازعات و فوض العقوبات التجار  -



 اخلامت  

325 

 

مواجه  ةوب العمالت تتطلب املزيد من التنسيق بني املنظم  العاملي  للتجارة وصندوق النقد الدويل من  -
لكي تصبح السياسات املؤثوة على أسعار الصوف جزءا ، و  خالل ضبط وتنظيم سياسات سعو الصوف

 .جزءا من اتفاقيات التجارة من اتفاقيات التجارة، فال بد أن تصبح السياسات النقدي  واملالي 

التجارة الدولي  بالعودة إى أنظم  الصوف الثابت  ةوي  ضبط حتوكات أسعار الصوف مبا يتوافق وأهداف  -
أو حتديد جمال معني لتحوكات أسعار صوف الدول يف إرطار ما يسمى بالثعبان النقدي على أن تتم 

 املتابع  من رطوف املنظم  العاملي  للتجارة. 

وهو مقارن  الناتج الداخلى اخلام مثال  كالصني واهلند إعادة النظو يف معيار تصنيف الدول النامي ضوورة  -
مع عدد سكان هذه الدول فكيف حتضى هذه الدول بنفس االمتيازات مع الدول النامي  األخوى وهي 

 . تصنف يف صدارة دول العامل اقتصاديا

نقرتح جمموع  ول إليه يف موضوع السياسات احلمائي  اجلديدة ويف هذا اإلرطار والستكمال ما مل نستطيع الوص
 هي:والدراسات املستقبلي  من البحوث 

 صوف وأثوها على التجارة الدولي  ؛إشكالي  ضبط حتوكات أسعار ال -

 ؛ -دراس  ةال  الصني - وأثوه على حتويو التجارة الدولي اإلغواق االجتماعي  -

 جديدة يف التجارة الدولي ؛قواعد املنشأ كسياس  محائي   -

 األزمات االقتصادي  وأثوها على حتويو التجارة الدولي ؛ األزم  املالي  العاملي  منوذجا . -
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 والمصادر قائمة المراجع

 أوال:القرآن الكريم

 المراجع باللغة العربية ثانيا :

 الكتب  -0

، ايرتاك للنشو، القاهوة، -راسة في مالمح القوة وأسباب الصعودد -أسرار تقدم الصينابواهيم األخوس،  .1
2228. 

  2225، ايرتاك للنشو، القاهوة،  ، التجربة الصينية الحديثة في النموإبواهيم األخوس،  .2
، جسو التنمي  سلسل  دوري  تعىن بقضايا التجارة الخارجية والتكامل االقتصادي االقليميأمحد الكواز:  .3

 .2221، مارس 81الكويت، العدد  –ول العوبي ، املعهد العويب للتخطيط التنمي  يف الد
أمحد مجال الدين موسى :العالقات االقتصادي  الدولي  ،بدون رقم الطباع  ،جهاز توزيع الكتاب اجلامعي  .4

 ، 2224،جامع  املنصورة ،مصو 
النامي، المنظمة العالمية للتجارة تحرير التجارة العالمية ودول العالم أمحد عبد اخلالق، أمحد بديع بليح،  .5

، الدار اجلامعي  للنشو والتوزيع، القاهوة مصو، آثار المنافسة الدولية، المشكلة البيئية والتجارة العالمية
2223. 

، دار النيل للطباع  والنشو، ، الترتيبات الحمائية في ظل منظمة التجارة العالميةأمحد يوسف عبد الشحات .1
  2221مصو، 

، دار النفائس ،  التداول االلكتروني في العمالت طرقه الدولية وأحكامه الشرعيةد موفق لطفي :بشو حمم .2
 ، عمان األردن .  2221للنشو والتوزيع ، الطبع  األوى ، 

 ، اجلزائو العاصم .2228، دار اخللدوني ، دليلك في االقتصادبلعزوز بن علي، حممدي الطيب:  .8
، األوراق الزرقاء المالية العالمية وضرورة إصالح صندوق النقد الدولياألزمات بوعون حيياوي نصرية:  .1

 .2211الدولي ، اجلزائو العاصم ، 
، دار التعليم اجلامعي، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةتيقني ةسني مشت،  .12

 .2212االسكندري ، مصو،
، الطبع  األوى، شوك  املطبوعات العالمية الجديدة حروب العمالت افتعال األزمةريكاردز:  جاميس .11

 .2214لبنان،  –للتوزيع والنشو ، بريوت 
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، الطبع  االوى، دار احلامد للنشو والتوزيع، عمان االقتصاد الدوليمجال الدين بوقوق، مصطفى يوسف :  .12
 .2211االردن 

لدراسات والبحوث االسرتاتيجي ، ، موكز اإلمارات لصراع العمالت على الساحة الدوليةجون دريفيل :  .13
 اإلمارات العوبي  املتحدة. –الطبع  األوى ، أبو ظيب 

 ، الطبع  الوى، دار الفكو العويب، مصو.التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصرةسني عمو،  .14
دم ، حبث مقاتحاد المغرب العربي بين ضرورة ومعوقات التكتل االقتصاديخوين رابح وةسناوي رقي ،  .15

للملتقى الدويل ةول" التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني وتفعيل الشواك  العوبي  األوروبي  املنعقدة خالل 
 ، جامع  فوةات عباس سطيف اجلزائو. 2224ماي  1و8

 .2212،الطبع  االوى ،دار املنهل اللبناين ،بريوت ، التجارة الدولية في عصر العولمةدياب حممد :  .11
، الطبع  االوى، دار املسرية للنشو والتوزيع والطباع ، االردن، : التجارة الخارجية ار واخوون رشاد العص .12

2222 ، 
، الطبع  األوى، املكتب  العالقات االقتصادية الدولية في ظل األزمة االقتصادية العالميةرضا عبد السالم : .18

 .2211العصوي  للنشو والتوزيع، مجهوري  مصو العوبي ، 
( موكز دراسات الوةدة 32، شؤون اقتصادي  ) سلسل  أوراق عوبي  األزمة المالية العالميةافظ : زياد ة .11

 العوبي ، بريوت ،بدون تاريخ نشو.
  2223،الفتح للطباع  والنشو ،االسكندري  ، العالقات االقتصادية الدوليةزينب ةسني عوص اهلل : .22
األزاريط   ،  –سوتري  28،  2225مع  اجلديدة ، ، دار اجلا االقتصاد الدوليزينب ةسني عوض اهلل :  .21

 .مصو 
، جامع  ةلوان، القاهوة، مصو 4، طالتكتالت االقتصادية بين التنظير والتطبيقي عفيفي ةامت، مسا .22

2223. 
 .االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدوليةسامي عفيفي ةامت،  .23
، دار اخللدوني  للنشو 1وآفاقه(، ط االنضمامعاملي  )معوقات سليم سعداوي، اجلزائو ومنظم  التجارة ال .24

 ،2228والتوزيع، 
 .2222، دار الفكو، بريوت، معركة سياتل حرب من أجل الهيمنةمسري صارم :  .25
بدون رقم رطبع ، االتجاهات الحديثة في السياسات التجارية سهري حممد السيد ةسن، حممد البنا:  .21

 .2224/2225ي ، مؤسس  شباب اجلامع ، االسكندر 
، اململك  العوبي  السعودي  ، دار املويخ  : النقود والتمويل الدوليسي بول هالوود ، رونالد ماكدونالد  .22

 ، 2222للنشو ، 
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، مؤسس  رؤي  للطباع  والنشو والتوزيع ، الطبع   اقتصاديات التجارة الدوليةلسيد حممد أمحد السوييت : ا .28
 . 2221األوى، املعمورة  مصو ، 

، الطبع  االوى، دار الفكو ناشوون : االقتصاد الدولي : النظريات والسياساتلسيد متويل عبد القادر ا .21
 ،2221وموزعون، عمان االردن، 

بدون رقم التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية السيد حممد امحد السوييت حممد غوت حممد غزالن:  .32
 .2213 ، رطبع ، دار التعليم اجلامعي، االسكندري

 ، الطبع  السادس  ، اجلزائو  ، ديوان املطبوعات اجلامعي . تقنيات البنوكالطاهو لطوش : .31
 .1118،دار اجلامع  اجلديدة للنشو ،االسكندري  أساسيات االقتصاد الدوليعادل أمحد ةشيش وآخوون: .32
 .2222قاهوة، ، الطبع  األوى، جمموع  النيل العوبي ، الالجات والعالم الثالثعارطف السيد :  .33
، الطبع  سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية :عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب .34

 عمان األردن. 2211، دار صفاء للطباع  والنشو والتوزيع ، األوى
 ، اجلزائو.2223ديوان املطبوعات اجلامعي ، : المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ،عبد اجمليد قدي .35
، بدون رطبع ، الدار اجلامعي ، اإلسكندري  الجات وآليا ت منظمة التجارة الدوليةعبد املطلب عبد احلميد: .31

2222/2223. 
، بغداد، دار النظام االقتصادي بين الرأسمالية واالشتراكية: التجربة الصينية نموذجاعدنان منايت،  .32

 .2222الشؤون الثقافي  العام ، 
، بدون رقم رطبع ، دار العلم للنشو ة في النقود والبنك والتجارة الدوليةمقدمعزت ملوك قناوي ةسن :  .38

 .2225والتوزيع، مصو، 
، بدون رقم الطبع ، دار اليازوي العلمي  للنشو والتوزيع، عمان االردن، التجارة الخارجيةعطاهلل الزبون :  .31

2215. 
بع  الوابع ، دار املسرية للنشو والتوزيع ، الطاالقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح ابو شوار :  .42

 .2225والطباع ، عمان االردن، 
 –تداعياتها  –أسبابها  –األزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنة ) أحداثها علي عبد الفتاح أبو شوار:  .41

 األردن. -، دار اليازوري العلمي  للنشو والتوزيع، عمانإجراءاتها (
، دار املسرية للنشو والتوزيع، األردن، 2، طاالقتصاد الدولي نظريات وسياساتار،علي عبد الفتاح أبو شو  .42

2212. 
، الطبع  الوابع ، دار املسرية للنشوة : االقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد اللفتاح ابو شواار .43

 .2215والتوزيع والطباع ، عمان االردن، 
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" األزمة المالية العالمية :حقيقتها .. أسبابها .. : علي فالح املناصري، وصفي عبد الكومي الكساسب  .44
 .2221، جامع  الزرقاء اخلاص ، كلي  االقتصاد والعلوم اإلداري ، األردن، تداعياتها .. وسبل العالج"

الطبع  األوى  : االتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةعمو مصطفي حممد  .45
 .2214توزيع، القاهوة، مؤسس  رطيب  للنشو وال

 ، 2212، تعويب صباح كعدان، الدار الدولي  للنشو دمشق، "االقتصاد الصيني"فوانسوازلوموان،  .41
 .1112، االشعاع للطباع  والنشو، مصو، ادارة العمليات واالنتاج و التكنولوجيافويد راغب النجار،  .42
 .2221،دار اجلامع  ،االسكندري  ،،التجارة اخلارجي  والتمويل  االقتصاد الدوليكامل البكوي : .48
 . 2224دار اجلامع  اجلديد، االسكندري ، مصو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب احللو:  .41
،  1، ط : المالية الدولية ) العمالت األجنبية والمشتقات المالية(ماهو كنج شكوي ومووان عوض    .52

 .2224دار احلامد للنشو والتوزيع، عمان األردن، 
 .2222،دار اجلامع  اجلديدة ،االسكندري   :االقتصاد الدولي المعاصرجمدي حممود شهاب  .51
، منشورات احلليب احلقوقي ، أسس العالقات االقتصادية الدوليةجمدي حممود شهاب وسوزي عديل ناشد:  .52

 . 2212بريوت لبنان ، 
، الطبع  االوى، منشورات لدوليةأسس العالقات االقتصادية اجمدي حممود شهاب، سوزي عديل ناشد:  .53

 .2221احلليب احلقوقي ، بريوت لبنان، 
حرب العمالت " مقدمة في توازنات سعر الصرف وإطاللة لعالم جديد من حمسن أمحد اخلصريي :  .54

، الطبع  األوى، دار إيرتاك للطباع  والنشو والتوزيع، مصو اجلديدة ،  الصراع التنافسي على سيادة العالم
 .2215ة، القاهو 
الطبع  األوى، منشورات احلليب  تحديات التكامل االقتصادي العربي في عصر العولمة،حمسن الندوي،  .55

 ، بريوت لبنان. 2211احلقوقي ، 
، عمان، الصين في ظل نظام الطبية الثنائية، في: العرب في االستراتيجيات العالميةحممد السيد سليم،  .51

 .33، ص 1114مواكز الدراسات اإلسرتاتيجي ، 
 .2212، الطبع  االوى، دار املنهل اللبنايت، بريوت، التجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب :  .52
، الطبع  األوى، دار النهض  الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسبل مواجهتهاحممد سليمان قورة،  .58

 ، القاهوة.2215العوبي ، 
 .1111، االسكندري ، بعة االشعاع الفنيةالتجارة الدولية، مطحممد سيد عابد :  .51
 .2222،  الطبع  األوى ، عمان األردن ،  مؤسس  الوراق ،  : المالية الدوليةحممد صاحل القويشي  .12
، بدون رقم رطبع ، الدار منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول الناميةحممد عمو محاد أبو دوح:  .11

 .2223اجلامعي ، اإلسكندري ، مصو 
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النفط والمشكالت المعاصرة للتنمية العربية، عالم المعرفة ) سلسلة كتب ثقلفية مود عبد الفضيل: حم .12
 .1121، اجمللس الورطين للثقاف  والفنون واآلداب، الكويت، ابويل 11العدد  شهرية(،

     2215،بدون رطبع  ،دار التعليم اجلامعي ، الدولية والتكتالت االقتصادية ةالتجار حممود يونس وأخوون : .13
 االسكندري .

:دراسة في االقتصاد الدولي من منظور  المعامالت االقتصادية الدولية مصطفى رشدي شيح : .14
 .1118،دار اجلامعي  للنشو ،االسكندري  ، اقتصاديات السوق والتحرير االقتصادي

 . 2221 ، دار جويو للنشو والتوزيع  ، عمان األردن ، تحليل االقتصادي الدوليمعووف هوشيار :  -
، االقتصاد الدولي مدخل للسياسات مور دخاي كويانني، تعويب، حممد إبواهيم منصور علي مسعود عطي  .15

 ، اململك  العوبي  السعودي ، دار املويخ للنشو.2222
د ابواهيم منصور وعلي مسعود ، تعويب حمم االقتصاد الدولي مدخل للسياساتموردخاي كويانني :  .11

 .2222، الوياض ،  ، دار املويخ للنشوعطي 
بريوت لبنان الطبع  األوى ، ،  سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقديةموسى خباري حللو : .12

 . 2212مكتب  ، ةسني العصوي  للطباع  والنشو والتوزيع  ، 
شارق ، الطبع  االوى، مكتب  اجلامع ، ال : االقتصاد الدولي النظرية والتطبيقات،هجري عدنان زكي امني  .18

 .2212اثواء للنشو والتوزيع، االردن، 
، الطبع  باألوى، دار املنهل اللبناين للطباع  و النشو، الظواهر النقدية على المستوى الدوليوسام مالك : .11

 .2221لبنان،  –بريوت 
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  والنشرياتالمجالت ثالثا: 
، جمل  علوم االسالمي التخصص وتقسيم العمل في الفكر االقتصاديأمحد سليمان حممود ةضاون  :  .1

 .2221، االردن 2212شتاء  44انساني ، العدد 
/ جانفي 282، جمل  املستقبل العويب، العدد إدارة األزمات الدولية في عالم متحولادريس لكويين:  .2

2223. 
 .2212توبو كصندوق النقد الدويل، أ، التعاون والمخاطر واستعادة التوازنآفاق االقتصاد العاملي:  .3
المعايير البيئية والقدرة االلتنافسية لصادرات الدول العربية التابعة لمنظمة عبد احلليم،  أوصاحل .4

، املوكز اجلامعي 2214جانفي  25، جمل  االجتهاد للدراسات القانوني  واالقتصادي ، العدد االسكوا
 متنواست اجلزائو. 

تصادية باستخدام تغطية مخاطر الصرف على مستوى المؤسسة االقبن رجم حممد مخيسيت،  .5
 . 2212، جوان  11جامع  حممد خيضو بسكوة ، العدد ، االنساني  العلوم جمل ،  المشتقات المالية

تأثير المعايير البيئية على تسويق منتجات الدول النامية في بن عبد العزيز سفيان، بن عبد العزيز مسري:  .1
 تكار والتسويق، العددالثاين، جامع  بشار. ، جمل  االب) حالة المنتجات الجزائرية(األسواق الدولية 

حصر ومعرفة المعايير البيئية الصادرة عن المنظمات العالمية وجهات االختصاص في التقويو اخلامس،  .2
وزارة الشؤون البلدي   -، مشووع دراس  توةيد األنظم  والتشويعات اخلاص  بصح  البيئ الدول المتقدمة

 .2212ودي ، جويلي  اململك  العوبي  السع -والقووي 
تومج : "، علي أبواب القرن الواحد والعشرين أين أصبح العالم الثالثتوماس كوتوو، ميشال هوسون، " .8

 .1115والتوزيع واإلعالن،  خنل  فويفري، رطوابلس، الدار اجلماهريي  للنشو
النقد العويب،  ، صندوقتنافسية الصادرات السلعية في الدول العربيةمجال قاسم ةسن وحممد امساعيل،  .1

 .2212أبويل 
، سلسل  عامل املعوف ، اجمللس الورطين للثقاف  والفنون النظام االقتصادي الدولي المعاصرةازم البيالوي،  .12

 .2222، الكويت، ماي 252واألدب، والعدد 
 .2212،نيويورك ،حالة وآفاق اقتصاد العالم الملخص التنفيذي ،األمم المتحدة  .11
 .2212املالي  واملصوفي  ، العددن ، جمل  إيكونوميكات للعلوم  العمالت حربةسني أمحد السلوم:  .12
 .1115، 4، بغداد، جمل  شؤون سياسي ، العدد الصين والعهد االقتصادي الجديدمحيد اجلميلي،  .13
انعكاسات األزمة المالية العالمية على أسواق المال العربية ) دراسة تخليلية ةيدر يونس املوسوي:  .14

 .2211، 81جمل  اإلدارة واالقتصاد، العدد (7112-7113بية مختارة للمدة في بلدان عر 
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، دور النظام التجاري متعدد األطراف في تحقيق التنمية المستدامة في خليل عبد القادر وعامو ةبيب  .15
-، جامع  الدكتور حيي فارس 2214، سبتمرب 22، اجملل  اجلزائوي  لالقتصاد واملالي ، العدد بعدها البيئي

 -املدي 
: جمل  جامع  دمشق للعلوم االقتصادي   مسببات األزمات المالية العالمية ومنعكساتهارازي حمي الدين : .11

 .2213 -العدد الثاين -21اجمللد  –والقانوني  
: سياسة حرب العمالت الدولية وانعكاساتها على سعر صرف العملة  الوطنية في ري، حممود غزيل  .12

 .2211، ديسمرب11العدد -الوادي، اجلزائو -دي ، جامع  الشهيد مح  خلضو، جمل  رؤى اقتصاالجزائر
الوئاس  العام  لإلرصاد ومحاي  البيئ  للمملك  العوبي  السعودي ، التجارة والبيئ  والتنمي  املستدام  من منظور  .18

 .2222نوفمرب -13-11املنظم  العوبي ، القاهوة 
، لعربي اإلقليمي في ضوء نظريات التكامل االقتصاديتحليل إمكانيات التكامل ازايوي بلقاسم :  .11

 . 2221، فربايو 1432، صفو 1،العدد 1جمل  جامع  الشارق  للعلوم االنساني  واالجتماعي  اجمللد 
 .2212جمل  التمويل والتنمي  ،ديسمرب "األثر على التجارة "زيتشارنغ .22
 ،جمل  التمويل والتنمي ، مارس .واق المالية":"التحوالت في األسستني  كاليسيرت،أهبانكوزي،ماكوتريونيس .21
، جمل  االقتصااد البنوك المركزية في الدول النامية وقدرتها على الممارسة غير التقليديةصاري علي :  .22

 1اجلزائو. –الشلف  –، جامع  ةسيب  بن بوعلي 2211، 21العدد  -22واملالي  ، اجمللد رقم 
والتنمية " الطريق إلى مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة  تكنولوجيا المعلوماتصالح زين الدين : .23

 .2228، سلسل  العلوم والتكنولوجيا، اهليئ  املصوي  العام  للكتاب، القاهوة، التكنولوجية في مصر"
، بغداد، جمل  األمريكية -نظرة في واقع ومستقبل العالقات الصينيةعبد اجلبار مصطفى النعيمي،  .24

 .2222ول، العدد الثالث والوابع، قضايا سياسي ، اجمللد األ
، جمل  العلوم  : محددات سعر الصرف الحقيقي التوازني للدينار الجزائريعبد الوزاق بن الزاوي  .25

  12،  العدد 2221اإلنساني  ، جامع  حممد خيضو بسكوة ، نوفمرب 
 (من منظور إسالمي ما معنى األزمة )األزمة المالية العالمية، أسباب وحلولعبد الوزاق سعيد بلعباس. .21

 .2221موكز النشو العلمي ، جامع  امللك عبد العزيز، جدة، اململك  العوبي  السعودي ،
جمل   التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقديةعبد العزيز شويش ، عبد احلميد وبشوى عبد الباري :  .22

 .2214  العواق ، مجهوري –، كوكوك 2جامع  كوكوك للعلوم اإلداري  واالقتصادي  ، اجمللد 
، جمل  االقليمية الجديدة، المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي االقليميعالوي حممد حلسن،  .28

 .2212-2221، جامع  ورقل ، 22الباةث، العدد 
، جمل  حرب العمالت، الحمائية الجديدة في ظل األزمة المالية العالميةجعفوي عمار:  ، غامل عبد اهلل .21

 .2218أفويل  -اجللف  -، اجمللد الثاين، جامع  زيان عاشور34ساني ، العدد احلقوق والعلوم اإلن
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 ، جامع  سكيكدة، اجلزائو.األزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاديات العربيةفويد كورتل :  .32
جمل  جامع   التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها)دراسة حالة مملكة البحرين(لبىن علي آل خليف :  .31

-2214، )118-23، صص 1، ع28عبد العزيز: االقتصاد واالدارة، جامع  البحوين، م امللك
 ه(.1435

المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية اللجن  االقتصادي  واالجتماعي  لغويب آسيا،  .32
 .2225، منشورات االمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة األمويكي ، الرئيسية

عو علي، ايت حيي مسري، معدل الصوف الفعلي احلقيقي و تنافسي  االقتصاد اجلزائوي جمل  الباةث، لز  .33
 .2212 -ورقل -، جامع  قاصدي موباح11العدد

، القاهوة، جمل  السياس  الدولي  ، رؤية مستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصينحممد إبواهيم الدسوقي،  .34
 .1113، أبويل 112العدد 

الحمائية الجديدة، حرب العمالت وأهمية تفعيل دور المنظمة ن عالوي، حممد ملني شويب: حممد حلس .35
 .2214، جامع  ورقل  14، جمل  الباةث، العدد العالمية للتجارة

، جامع  بسكوة، 28، جمل  أحباث اقتصادي  وإداري ، العدداألزمة الماليةالعالميةمفتاح صاحل :  .31
 .2212ديسمرب

، جمل  جامع  دمشق للعلوم وريق الدين التقليدي واإلسالمي )دراسة مقارنة(تمىن خالد فوةات:  .32
 .2213 -العدد األول -21اجمللد -االقتصادي  والقانوني 

البنك األهلي املصوي،  أثر رفع قيمة اليوان الصيني على االقتصاد العالمي"النشوة االقتصادي ،" ةول  .38
 .2225العدد الثالث 

الدعم الزراعي في إطار منظمة التجارة العالمية وأثرها المتوقع في  ظوابطنيفني حممد رطويح:  .31
 ، القاهوة.2214/ ربيع 11، جمل  حبوث اقتصادي  عوبي ، العدد الصادرات الزراعية إلى الدول النامية

، : أثر األزمة العالمية على العالقات االقتصادية الدوليةوفيق ةلمي اآلغا، مسري مصطفى أبو مدلل   .42
 .2221فلسطني سبتمرب –غزة  –دم جلامع  األزهو حبث مق
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 المؤتمرات والملتقياترابعا :
، حبث مقدم للمؤمتو الدويل الوابع " أسباب األزمة االقتصادية العالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي .1

سالمي كلي  العلوم اجتاهات اقتصادي  عاملي  " بعنوان : األزم  االقتصادي  العاملي  من منظور االقتصاد اإل
 جامع  الكويت.  –اإلداري  

حبوث أوراق عمل  الدول العربية وتحديات المنظمة العالمية للتجارة،إمساعيل عبد اجمليد احمليشي :  .2
املؤمتو العويب الثالث ةول التوجهات املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  يف ضوء مفاوضات بونامج عمل 

 .2228سوريا، مارس  –أمام الدول العوبي  ( املنعقد يف دمشق  الدوة  ) الفوص والتحديات
المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية وأهمية الزراعة في المفاوضات أوكار غورالر:  .3

 . 2221، جمل  التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمي ، التجارية
، مداخل  امللتقى اآلثار والحلول المقترحة لمعالجتهااألزمة المالية العالمية: األسباب، بورغدة ةسني :  .4

 -سطيف -العلمي الدويل ةول: األزم  املالي  واالقتصادي  الدولي  واحلوكم  العاملي ، جامع  فوةات عباس
 .2221أوكتوبو 22/21اجلزائو، 

  للملتقي ، ورق  عمل مقدممقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربيبوكسايت رشيد ودبيش أمحد،  .5
 1و 8األوربي  املنعقد خالل  –الدويل: التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني وتفعيل الشواك  العوبي  

 اجلزائو. -سطيف –، جامع  فوةات عباس 2224ماي 
، حبوث وأوراق عمل املؤمتو العويب الثالث ةول توجهات المؤتمرات الوزارية بمنظمة التجارة العالمية .1

ستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  يف ضوء مفاوضات الدوة ، املنظم  العوبي  للتنمي  اإلداري ، التوجهات امل
 .2228دمشق، 

، امللتقى الدويل ةول اليورو  أثر تقلب صرف اليورو في المخاطرة المصرفيةةيدر نعم  الفوجيي :  .2
 . 2225 أفويل22_18واقتصاديات الدول العوبي  فوص وحتديات ، جامع  األغواط ، 

، مداخل  مقدم  التكامل الغربي االسالمي ضرورة حضارية لمواجهة التكتالت الكبرىداودي الطيب،  .8
يف امللتقى الدويل "التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني وتفعيل الشواك  العوبي  األوروبي  املنعقدة خالل 

 ، جامع  فوةات عباس سطيف اجلزائو. 2224ماي  1و8
، تحوالت الدينار الجزائري و اشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية اسلوب المرونات:  راتول حممد -

 –جامع  ةسيب  بن بوعلي  –الواقع و التحديات ، ملتقى املنظوم  املصوفي  اجلزائوي  و التحوالت االقتصادي 
 .2224ديسمرب . 15و14يومي  –الشلف 

، مداخل  مقدم  للمتلقي الدويل -حالة الجزائر -نافسيةسعر الصرف ومؤشرات قياس التزواوي احلبيب،  .1
الوابع ةول: املنافس  واالسرتاتيجي  التنافسي  للمؤسسات الصناعي  خارج قطاع احملووقات يف الدول العوبي ، 

 .2212نوفمرب  21و28جامع  ةسيب  بن بوعلي، الشلف، اجلزائو، 
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ضبط المعايير البيئية في التجارة الدولية وتأثيرها  إشكاليةعبد السالم خملويف، سفيان بن عبد العزيز،  .12
، مداخل  مقدم  للمؤمتو العلمي الدويل ةول سلوك املؤسس  االقتصادي  على تنافسية االقتصاد الجزائري

 .2212يف ظل رهانات التنمي  املستدام  والعدال  االجتماعي ، جامع  ورقل ، نوفمرب 
التكتالت االقتصادية وجه جديد للحماية التجارية في ظل لعزيز، عبد السالم خملويف، وسفيان بن عبد ا .11

، ورق  مقدم  للمشارك  يف امللتقى الدويل الثاين ةول واقع التكتالت االقتصادي  زمن األزمة المالية العالمية
 ، باملوكز اجلامعي بالوادي.2212فيفوي  22و21األزمات، يومي 

، ادي بين دول المغرب العربي واقعة، مقوماته، قيامهالتكامل االقتصعيسى محد حممد الفارسي،  .12
األوربي   –وأوراق عمل امللتقى الدويل: التكامل االقتصادي العويب كآلي  لتحسني وتفعيل الشواك  العوبي  

 اجلزائو.  -سطيف –، جامع  فوةات عباس 2224ماي  1و 8املنعقد خالل 
ادي على ضوء األزمة المالية العالمية " دول إشكالية التكامل االقتصغويب هشام، مداةي حممد،  .13

حبث مقدم للملتقى الدويل الثاين ةول "واقع التكتالت االقتصادي  يف  مجلس التعاون الخليجي نموذجا"
 ، املوكز اجلامعي الوادي، اجلزائو.2212فيفوي  22-21زمن األزمات يومي 

 مية االقتصادية واالجتماعية لغرب آسياموضوع البيئة بين التجارة الدولية والتنحمسن أمحد هالل،  .14
 ،2221)االيسكوا(، 

، حبوث وأوراق (المفاوضات  –االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ) اإلجراءات حمسن هالل :  .15
عمل املؤمتو العويب الثالث ةول التوجهات املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  ي ضوء مفاوضات الدوة  ) 

 ، املنظم  العوبي  للتنمي  اإلداري .2228مام الدول العوبي ( املنعقد يف دمشق، مارس الفوص والتحديات أ
المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة حممد خالد املهايين :  .11

التوجهات  ، حبوث وأوراق عمل املؤمتو العويب الثالث ةولالعالمية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 .2228املستقبلي  ملنظم  التجارة العاملي  يف ضوء مفاوضات الدوة  . دمشق، مارس 

، المراجعات الفكرية للنظريات االقتصادية الرأسمالية في ظل األزمات االقتصاديةمساهل ساسي : .12
 22/21عاملي ، أيام مداخل  مقدم  للملتقى العلمي الدويل : األزم  املالي  واالقتصادي  الدولي  واحلوكم  ال

 اجلزائو. -سطيف –، جامع  فوةات عباس 2221أوكتوبو 
العالمة البيئية في العالقات بين التجارة والبيئة، التجرية التوقيت خطوات نحو مني  بواهم بوسفي،  .18

 مداخل  مقدم  الجتماع اخلرباء العوب ةول العالقات بني التجارة والبيئ ، اجلامع  العوبي ، االستدامة،
 .2222القاهوة، نوفمرب 

، ورق  حبثي  مقدم  للمؤمتو العلمي الدويل تقويم أداء صندوق النقد الدوليمها رياض عمو عبد اهلل:  .11
األردن، ديسمرب  –ةول األزم  املالي  واالقتصادي  العاملي  املعاصوة من منظور اقتصادي إسالمي، عمان 

2212. 
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، جملس تطور النظام التجاري الدولي وتوجهاته من منظور إنمائيمؤمتو األمم املتحدة للتجارة والتنمي :  .22
 .21، ص:2212سبتمرب  28-12التجارة والتنمي ، الدورة التاسع  واخلمسون، جنيف 

 
 

 الرسائل واألطروحات الجامعية خامسا:
ة المية للتجارة على قطاع صناعاالثار المحتملة النظمام الجزائر للمنظمة العالصادق بو شناق  :  .1

رسال  دكتوراه يف العلوم االقتصادي  )غري منشورة ( كلي  العلوم اقتصادي   –ةال  جممع صيدال – دويةاأل
 . 2221/2222وعلوم التسيري ... جامع  اجلزائو 

المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة يات اهلل مو حلسان : آ .2
 . 2221أرطووة  دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادي ، جامع  باتن ، ، مصر ( –حالة )الجزائر 

، أرطووة  دكتوراه األزمات المالية العالمية" األسباب واآلثار والمعالجاتإميان حممود عبد اللطيف:  .3
 .2211فلسف  يف العلوم االقتصادي ، جامع  سانت كليمنتس العاملي ، العواق، 

، أرطووة   مثل لنظام الصرف ودوره في تحقيق النمو االقتصادي: االختيار األبوبوي حممد أمني  .4
زينب ةسني عوض اهلل:  – 22، ص:  2211- 2212دكتوراه يف العلوم االقتصادي  ، جامع  اجلزائو ، 

 .2225، دار اجلامع  اجلديدة األزاريط  مصو االقتصاد الدولي
ووة  دكتوراه دول  يف العلوم ، ارطدور المعلومات في تحديد سعر الصرفبوثلج  عبد الناصو،  .5

 .2228/2221 –تلمسان  -االقتصادي ، جامع  ايب بكو بلقايد
، ارطووة  دكتوراه االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةةشماوي حممد :  .1

 .2221دول  يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائو، 
: أرطووة  دكتوره دول  يف العلوم السوق )حالة الجزائر(دور الجمارك في ظل اقتصاد زايد مواد :  .2

 ،2221االقتصادي ، جامع  اجلزائو، 
نحو نموذج رياصي لقياس أثر نسبة الفائدة ةالتذبذب الضمني مجتمعين في عبد العزيز فويد صامي  :  .8

املالي  العليا ، ، أرطووة  دكتوراه، كلي  الدراسات اإلداري  و  استطالع أسعار العمالت العالمية الرئيسية
 .2221جامع  عمان العوبي  

التكتالت االقتصادية في عصر العولمة وتفعيل التكامل االقتصادي في الدول عبد الوهاب رميدي،  .1
 .2221/2222، أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائو، النامية، دراسة تجارب مختلفة

ة كقوة ممانعة وكمعبر لتدويل األزمات الرأسمالية "دراسة التكتالت االقتصاديعقب  عبد الالوي،  .12
أرطووة  دكتوراه يف علوم التسيري، جامع  قاصدي موباح  "7107-0221قياسية لتكتل الناقتا للفترة 

 .2215-2214 –ورقل  
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مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية)حالة فوةات غول،  .11
 .2221-2225، أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائو، (المؤسسات الجزائرية

، أرطووة  دكتوراه علوم يف القانون، جامع  مولود معموي تيزي ، التجارة الدولية والبيئةقايدي سامي  .12
 .2212وزو، 

 ،دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة ) مدخل بيئي (كمال ديب: .13
 .2221أرطووة  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، جامع  اجلزائو، 

، أرطووة  دكتوراه يف التكامل االقتصادي الزراعي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةمقدم عبريات،  .14
 .2221/2222العلوم االقتصادي ، )غري منشورة(، جامع  اجلزائو، 
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 .2212/2213اجلزائو،  –
إشكالية اختيار نظام الصرف المالئم في ظل التوجه الحديث ألنظمة الصرف عمار جعفوي:  .11

 اجلزائو. -بسكوة -مذكوة ماجستري يف العلوم االقتصادي ، جامع  حممد خيضو، الدولية
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 ة التي يصدرها بنك الصين الشعبي: المواصفات األساسية لألوراق النقدي17الملحق رقم 
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 خريطة طريق الحرير(: 3الملحق)
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 (: إجمالي صادرات  الصين إلى الواليات المتحدة األمريكية 4الملحق)

           كيالوحدة: ألف دوالر أمري                                                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. بتصوف.http://wits.worldbank.orgبيانات البنك العاملي) :المصدر

 

 السنوات القيمة

52156428 2000 

54355080 2001 

70050092 2002 

92626296 2001 

125148956 2001 

163180459 2006 

203801046 2005 

233168790 2002 

252843531 2008 

221295020 2001 

283780323 2010 

325010988 2011 

352438221 2012 

369063859 2011 

397099250 2011 

409979244 2016 

385677759 2015 
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(: إجمالي واردات الصين إلى الواليات المتحدة األمريكية 5الملحق)  

 الوحدة: ألف دوالر أمريكي

 السنوات القيمة

22374570 2000 

26217375 2001 
27261097 2002 
33944166 2001 
44747869 2001 

48741359 2006 
59314270 2005 
69547964 2002 

81585556 2008 
77755101 2001 

102734185 2010 
123124010 2011 

133765823 2012 
153394862 2011 
160064514 2011 
148693056 2016 

135120133 2015 

 

 (. بتصوف.http://wits.worldbank.orgبيانات البنك العاملي) :المصدر
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 (: سعر الصرف الحقيقي لليوان الصيني مقابل الدوالر األمريكي2الملحق)

(%الوحدة )  

 السنوات القيمة

11 2000 

1.11 2001 
2.05 2002 
1.16 2001 
0.58 2001 

1.81 2006 
2.101 2005 
0.61 2002 

0.61 2008 
0.12 2001 
0.11 2010 
0.16 2011 

0.61 2012 
0.11 2011 

0.6111 2011 
0.052 2016 

0.606 2015 
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 ( عند المستوى:LXللسلسة الزمنية ) ADF(: اختبار2الملحق)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج صدرالم

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالةق

 

361 

 ( عند المستوى:LEXللسلسة الزمنية ) ADF(: اختبار2الملحق)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 ( عند الفروقات من الدرجة األولىLEXللسلسة الزمنية ) ADF(: اختبار2الملحق)

 

 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09جات بونامج : من إعداد الطالب اعتمادا على خمو المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 ( عند المستوى:LMللسلسة الزمنية ) ADF(: اختبار01الملحق)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09ى خموجات بونامج : من إعداد الطالب اعتمادا علالمصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 (:1(عند الفروقات من الدرجة األولى )درجة التأخير LMللسلسة الزمنية ) ADF(: اختبار00الملحق)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر

 

 

 

 

 



 املالةق

 

371 

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 (:0( عند الفروقات من الدرجة األولى )درجة التأخير LMللسلسة الزمنية) ADF(: اختبار07الملحق)

 
 .Eviews 09ب اعتمادا على خموجات بونامج : من إعداد الطالالمصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 (:7ة التأخير ( عند الفروقات من الدرجة األولى )درجLM)للسلسة الزمنية ADF(: اختبار03الملحق)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 (:3( عند الفروقات من الدرجة األولى )درجة التأخير LM)للسلسة الزمنية ADF(: اختبار04الملحق)

 

 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 ( عند الفروقات من الدرجة الثانية:LMللسلسة الزمنية ) ADF(: اختبار05الملحق)

 
 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09: من إعداد الطالب اعتمادا على خموجات بونامج المصدر
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 .Eviews 09ت بونامج : من إعداد الطالب اعتمادا على خموجاالمصدر
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