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 اهلل في عمرىما  طالوأ  يما اهللظإلى الوالدين الكريمين حف

إلى أبي الثاني أخي األكبر "العيد الذي لم يبخل علي ال ماديا  
 " و ال معنويا

معي    تعبواكل واحد باسمو الذين  إلى كل أفراد العائلة  
 إلتمام ىذه الرسالة

إلى كل معلمي وأساتذتي من التعليم االبتداء حتى التعليم  
 .االحترام والتقدير ف ائق  العالي ليم

واألصدق اء كل واحد باسمو الذين دعموني  إلى كل الزمالء  
 من قريب أو من بعيد.

 إلى كل من ينير شمعة العلم

 اىدي ىذا العمل
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نحمد ونشكر اهلل الواحد األحد الذي انعم علينا بنعمة العلم  
أتوجو   بالعزيمة واإلرادة إلتمام ىذا العمل نادوالعق ل، وأم

  تيال  رقية حساني ةالدكتور   ةالف اضلة  بالشكر الجزيل لألستاذ  
  اوتوجيياتي  اباإلشراف على بحثنا ىذا ، وعلى نصائحيت  ل تفض

أكن ليا كل االحترام والتقدير  ف  ي بيا،نتالقيمة التي أف اد

 :إلىكما أتوجو بالشكر الجزيل  

كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة على انجاز و إتمام ىذا   -
 العمل

 .الشكر المسبق ألعضاء اللجنة الموقرة   -
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 كية في شيدت البيئة الدولية العديد مف المتغيرات و التطورات اليامة منيا انييار التجربة االشترا
             السوفياتي وأوروبا الشرقية، و تزايد االتجاه نحو تدويؿ الحياة االقتصادية في كؿ بمد عمى  االتحاد

، حيث لـ تعد الحدود الوطنية كافية في عصرنا ىذا لنمو القوى اإلنتاجية إال في إطار التدويؿ لمحياة  احد
لمة االقتصادية، أو تسارع العبلقات فيما بيف البمداف في االقتصادية بكامميا، وىذا ما يطمؽ عميو بالعو 

، في الفرص التي تفتحيا عممية العولمة ، وفي إطار ىذا الخمجاالت التجارة والتكنولوجيا واالستثمار...
يظير االتجاه المتزايد نحو التكتبلت الدولية واإلقميمية والتي تجمع بيف دولتيف أو أكثر داخؿ إطار سياسي 

 دي معيف، ويتعاظـ دور الشركات دولية النشاط ويتزايد دور المؤسسات الدولية.واقتصا
 الحاجة لمزيد مف التعاوف والتكامؿ فيما بأدى ىذا التطور عمى الصعيد الوطني إلى تزايد الشعور 

الدوؿ لتعظيـ مكاسب تطبيؽ النمط  االقتصادي الحر الجديد، وىو الشعور الذي أسفر عف إعادة  بيف ىذه
حياء تكتبلت تجارية واقتصادية قديمة كانت قد تبلشت، وظيور ترتيبات تكاممية جديدة مختمفة األنماط إ

تطبيؽ مستويات مختمفة مف التكامؿ التجاري واالقتصادي، بعضيا في إطار شبو ب واألبعاد والتوجيات،
ة" أطمؽ عمييا مصطمح عبر إقميمي إقميمي، والبعض اآلخر في إطار إقميمي، كما ظيرت ترتيبات عمبلقة"

المجاالت االقتصادية الكبرى، نظرا ألنيا تتجاوز حدود اإلقميـ لتضـ أعضاء مف قارات مختمفة، ويتسع 
 .نطاقيا ليشمؿ عددا كبيرا مف الدوؿ ذات سوؽ واسعة النطاؽ 

االتحاد مسارات ىذه الترتيبات في األغمب عمى قوتيف، الواليات المتحدة األمريكية،  وقد انقسمت      
تتغير ظاـ االقتصادي العالمي الجديد ، ىؿ ساألوروبي، في ضوء ىذه الترتيبات الجديدة التي اكتسبيا الن

خاصة أف العولمة أطمقت مة مالية أثرت عمى عدة مستويات، ىذه النظرة نظرا لدخوؿ االقتصاد العالمي أز 
،  أسس وىي :السوؽ المالية المندمجة تركزت عمى ثبلثوالتي العناف لمعمميات التكاممية االقتصادية، 

األفكار، وأصبح  ، في حيف ىذه األزمة زعزعت ىذه ، السوؽ العالمية المندمجة تكنولوجيا االتصاالت
باإلضافة إلى تمؾ المتغيرات العالمية التي تؤثر في الدوؿ واجبة، و  إعادة النظر في بعض القواعد واألسس
بديمة القميمية اإلت قد لحقت بمنطقتنا العربية ومف أبرزىا التكتبلت واألفراد عمى حد سواء، توجد متغيرا

 زعمو أمريكا،تتكتؿ الشرؽ األوسط الذي تعربي ، ومف أىـ ىذه التكتبلت ، عف التكتؿ االقتصادي  ال
ى زعمو أوروبا، ولعؿ ىذه المتغيرات الدولية واإلقميمية ليا تأثيرىا القوي عمتوالتكتؿ المتوسطي الذي ت

ومف الطبيعي فاف إرىاصات ىذه األزمة المالية  ناتجة عف  مغاربي، د تكتؿ اقتصادي عربي واتحادوجو 
تؤثر عمى العبلقات الخارجية لبلتحاد األوروبي كأحد  أفتدىور المالي لمدوؿ المتقدمة والتي أمكف 

مى مشاركتيا الدولية مما يستدعي الخوؼ ع، قوة التكتبلت الكبرى التي تضاىي الواليات المتحدة األمريكية
 عبلقة وطيدة طويمة األمد. معولمدوؿ المجاورة ليا وخصوصا دوؿ المغرب العربي الذي تربطو 
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 اإلشكالية:
مفاىيـ السياسة االقتصادية، بقدر ما أنجبت حركة فكرية اقتصادية  االقتصادية بدلت التكتبلت بقدر ما   

اإلقميمية الجديدة ناتجة عف تحديات العولمة تربط بيف دوؿ  إلى اإلقميمياالقتصادي جديدة مف التكامؿ 
متقدمة وأخرى نامية، ضمف تشابؾ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية والقارية ،ونظرا لبلنييارات المالية التي 

عالمية التي خمفت موجة مف االضطرابات عمى مستوى  شاىدىا االقتصاد األمريكي  سبب أزمة اقتصادية
وعميو فالتساؤؿ الذي يطرح نفسو في ظؿ موحدة ، اتجاىاتيا نحو سوؽ عالمية  تندرج ت  التيىذه التكتبل

 الظروؼ والمعطيات ىو:
 ىو واقع وتحديات اإلقميمية الجديدة في ظل األزمة المالية الراىنة؟ ما          

 األسئمة الفرعية:
 األسئمة الفرعية التالية: و تتفرع عف ىذه اإلشكالية

 ترتيبات السمات و الما ىي و باب ظيور  التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة؟ ا ىي أسم
 اإلقميمية لمتكتبلت  االقتصادية الجديدة؟ 

 ؟المعاصرة في ظؿ تأثيرات األزمة المالية  ةاإلقميمية الجديدو دور ما ى 
 أف األزمة متوسطية مستمرة في مسارىا لتستقطب كؿ الدوؿ المغاربية أـ  وروىؿ الشراكة األ

العبر  وما ىي أىـ الدروس و ؟ المتوسطي القاري-وروالمالية المعاصرة أوقفت ذلؾ المسار األ
 المستنتجة مف ىاتو التجربة ؟

 فرضيات البحث:
 فرضتو متغيرات البيئة الدولية، بظيور تكامؿ االتحاد األوروبي وفشؿ  يمية الجديدة واقعاإلقم

 .النامية وؿلمد التكامؿ االقتصادي اإلقميمي
  وتعقدىا في ظؿ تغيرات نظاـ االقتصاد الدولي، التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة تشابؾ

 انتشار األزمة العالمية بوتيرة سريعة. ساىـ في
  فالمتوقع عدـ استمراريتيا ، اجتماعية  ةسياسي ة_ المغاربية شراكة اقتصادياألوروبيةالشراكة

 وقع األزمة االقتصادية والمالية التي تعرض ليا االتحاد  األوروبي. ضمنيا ،باألخذ بعيف االعتبار
  ، سيعمؿ عمى إتباع سياسة إصبلحية حذرة وبطيئة بيف دوؿ الثبلث المغاربية واالتحاد األوروبي

 لحد مف تفاقـ مشكبلتيـ االقتصادية والمالية.ا
 حدود الدراسة:

لبروز ىاتو تاريخية التطورات الالجديدة مف خبلؿ  دراسة عمى التكتبلت االقتصادية اإلقميميةال تركز
 الكيانات حيث تتضمف:
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دراسة نظرية انطبلقا مف مراحؿ تاريخية لتطور التكتبلت االقتصادية اإلقميمية وعبلقاتيا       .1
بالموجة الحديثة بالتركيز عمى مسارات تطور التكتبلت عبر اإلقميمية  التي تخص مرحمة 

 التسعينيات.
الراىنة والعوامؿ  االقتصاديةى مدى تأثر التكتبلت االقتصادية الجديدة مف األزمة ز عميترك .2

 عمى ذلؾ.المساعدة 
وتحديات ىاتو الشراكة سطية ودوؿ المغرب العربي الثبلث متو  وروالتركيز عمى الشراكة األ .3

 األلفية الحالية.غاية فترة التسعينيات إلى خبلؿ بالتركيز عمى تطوراتيا 
 ار الموضوع:أسباب اختي

تشخيص التكتبلت اإلقميمية جديدة  وكشؼ التحديات المستقبمية ليا في ظؿ  سبب اختيارنا ليذا البحث 
 ، في حيف الدوؿ النامية في تخبط بيف تكتبلتيا االقتصادية اإلقميمية وعبر اإلقميمية.األزمة المالية الراىنة

 أىمية البحث: 
عمى التكتبلت اإلقميمية الجديدة، خصوصا في امتداد مستوى تكمف األىمية في محاولة تسميط الضوء 
رىانات التنافس االقتصادي انات القطرية قادرة عمى مواجية التنافسية  بيف الدوؿ بحيث لـ تعد الكي

بي و تجسيد ذلؾ ضمف شراكة االتحاد األور ، و ومدى تأثر ىذه التكتبلت باألزمة المالية الراىنة  الدولي،
 .الذي مازاؿ يصارع ألجؿ تنمية اقتصادية فعالةربي ودوؿ المغرب الع
 أىداف البحث :

 الغرض مف البحث ىو تحقيؽ األىداؼ التالية : 
  التعرؼ عمى مفاىيـ جديدة في التكامؿ االقتصادي اإلقميمي ،وتسميط الضوء عمى بعض تجارب

 التكتبلت  االقتصادية "اإلقميمية الجديدة "وحقيقتيا.
 قتصادية" اإلقميمية الجديدة" ،و التحديات التي تواجييا  في ظؿ األزمة تشخيص التكتبلت اال

 المالية الراىنة.
  ورو_مغاربية مف تداعيات األزمة المالية العالمية.الشراكة األ تأثرمدى  الوقوؼ عمى 

 منيج البحث:
 في: تـ االعتماد عمى مجموعة مف المناىج العممية التي تتوافؽ مع صيغة الدراسة والمتمثمة

 معرفة الماضي مف خبلؿ العرض التاريخي لعدد مفلوىو الذي يستخدـ  المنيج التاريخي: .1
يمكف فيـ الحاضر والتنبؤ بالمستقبؿ دوف  موضوع البحث ألنو البالوقائع البارزة والمتعمقة 

 التطرؽ إلى الماضي.
و عناصرىا وصؼ الظاىرة لواستخدـ ىذا المنيج لعرض بعض المفاىيـ النظرية،  :منيج وصفي .2

وذلؾ مف خبلؿ بعض اإلحصائيات  نتائج يمكف تعميميا، إلىوفؽ التدرج التاريخي لموصوؿ 
 التقويمية لدراسة ىذا البحث.
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التكتبلت  المتغير الداخميتحميؿ العبلقة بيف متغيرات الدراسة لموقوؼ عمى  منيج تحميمي: .3
 .والعبلقة بينيما 2008الية والمتغير الخارجي االزمة الم الجديدة اإلقميميةاالقتصادية 

متوسطية بالتركيز عمى دوؿ  وروعمى حالة الشراكة األوذلؾ إلسقاط : الحالةمنيج دراسة  .4
 المغرب العربي الثبلث.

 الدراسات السابقة :
 وتجدر اإلشارة إلى بعض الدراسات التي تناولت جانب مف ىذا الموضوع نذكر منيا:

 متوسطية وروالشراكة األ وأفاؽدراسة تحميمية لواقع ف))بعنوا هأطروحة دكتورا ، شريط العابد - 
وتضمنت الدراسة النظرية بتطرؽ تطور ،2004((، جامعة الجزائر،-ة دوؿ المغرب العربيلحا

 ورومف اإلقميمية القديمة إلى اإلقميمية الجدية مف خبلؿ دراسة نظرية وتطبيقية لمشراكة األ
 ية.متوسطية مع تقييـ تجارب الدوؿ المغارب

 بعنواف ))دراسة تحميمية وتقييميو التفاقات الشراكة العربية  هاؿ عمورة، أطروحة دكتوراجم
،وتضمنت الدراسة 2004االورو_متوسطية(( ضمف تخصص تحميؿ اقتصادي ،جامعة الجزائر،

النظرية التوجو لمعرفة أىداؼ الشراكة بيف دوؿ المغرب العربي  واالتحاد األوروبي مف خبلؿ 
الحوافز والعراقيؿ التي تواجو  ىذا المسعى، ومع توضيح أىـ الجوانب التكوينية رصد أىـ 

 والعممية والتكنولوجية ليذه الشراكة. 

 بعنواف)) التكتبلت االقتصادية في عصر العولمة وتفعيؿ  هأطروحة دكتورا ،عبد الوىاب رميدي
، وتضمنت الدراسة 2007التكامؿ في الدوؿ النامية((، ضمف تخصص تخطيط، جامعة الجزائر،

النظرية توضيح ضرورة التكامؿ االقتصادي بالنسبة لمدوؿ النامية لمواجية تحديات القرف الواحد 
والعشريف ،وفي الدراسة التطبيقية إظيار بعض التجارب المختمفة لتكتبلت الدوؿ النامية كتحديات 

بطة دوؿ شرؽ آسيا، سوؽ المشتركة لشرؽ وجنوب أفريقيا الكوميسا، ورا في عصر العولمة،
 ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

  وأثارىا عمى اقتصاديات الدوؿ النامية، رسالة ماجستير غير  الجديدة اإلقميميةعبد البلوي، عقبة
،جاءت دراستيا تطور التكتبلت االقتصادية مف الصيغة 2007/2008منشورة، جامعة ورقمة،

لعوامؿ الداعمة لذلؾ، مع تسميط الضوء لبعض التجارب، منيا التقميدية إلى الصيغة الحديثة، وا
النافتا، واآلثار التي خمفتيا ىاتو التكتبلت عمى مستوى الجزائر  الشراكة االورو جزائرية، و

 والمكسيؾ عمى الترتيب.

  ،محمد لحسف عبلوي، اإلقميمية الجديدة منيج معاصر لمتكامؿ اإلقميمي، مقاؿ في مجمة الباحث
، تتضمف ىذه الدراسة حوؿ مفاىيـ عف اإلقميمية 2008اصدي مرباح جامعة ،ورقمة،جامعة ق

 .الجديدة والفرؽ بينيا وبيف التكامؿ اإلقميمي في ظؿ نظاـ متعدد األطراؼ



 اٌّمذِت اٌؼبِت

 ِ 

 

 

 البحث:  ىيكل
 يمي: تضمف البحث ثبلث فصوؿ نتطرؽ فييا الى اىـ محاور الموضوع المناقش وفؽ ما

 : الفصل األول  
وبتطرؽ إلى وصوال إلى اإلقميمية الجديدة  تنامي ظاىرة التكتبلتصؿ يتضمف ىذا الف

المراحؿ التاريخية لتطور مسار العولمة مع تطورات التي تحدث في نظاـ التجاري 
الدولي، في حيف ىاتو الموجة أصبحت بوجو جديد، إضافة إلى الصعوبات واإلشكاالت 

مف خبلؿ التعرؼ إلى أىـ مسارات  التي تتعقب ىاتو الصيغة الحديثة، استدالال لذلؾ 
التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة، وفقا لتنافس الدولي بيف القوى االقتصادية الكبرى، 

 وبعض المظاىر األخرى لياتو التطورات التكاممية.
 :الفصل الثاني  

مة محاولة معرفة عبلقة التكتبلت االقتصادية الجديدة وتداعيات األز  يتضمف ىذا الفصؿ 
العالمية بالتطرؽ ألىـ التعرؼ عمى األزمة المالية وتداعياتيا  لمية ، واالمالية الع

األزمات المالية التاريخية ، إضافة إلى التطرؽ العبلقة بيف العولمة واألزمة المالية 
إلى تقييـ التكتبلت االقتصادية  ، مع تطرؽ الحالية، نظرا لما تنادي بو الرأسمالية

  ـ العوامؿ المساعدة في انتشار األزمة.اإلقميمية و أى
 الفصل الثالث : 

 حالة ونموذج ىذه "الدراسة يتضمف ىذا الفصؿ دراسة حالة لتجسيد الدراسة النظرية
 ." -دوؿ المغرب العربي -االورومتوسطية  الشراكة 
 االقتصادي إلى متوسطية مف التعاوف  مراحؿ الشركة االورو ألىـالتطرؽ  وتضمف

مف اجؿ المتوسط ، مع التركيز عمى الدوؿ الثبلث  االتحادإلنجاح عممية المحاولة 
المغربية ومدى تأثرىا باألزمة الحالية مف خبلؿ مسار ىاتو الشراكة، سوؼ نتطمع ألىـ 
المؤشرات االقتصادية، لمعرفة القناة والرابط االقتصادي الذي يمكف تأثره بياتو األزمة، 

الدوؿ المغرب العربي "الجزائر، تونس، المغرب" ومدى مع تطمع لتطورات األخيرة بيف 
تواصؿ المشروع المتوسطي األوروبي ، واىـ نقاط الضعؼ لياتو الدوؿ، وتحديات 

 واإلجراءات المتوقعة مف خبلؿ التغيرات االقتصادية في اآلونة األخيرة.
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 تمييد
ى كافة األصعدة والمستويات بحيث أصبحت جزءا مف لقد بدأت ظاىرة العولمة في االنتشار وعم     

                   آثارىا اإليجابية أو السمبية.  عف عجمة التاريخ ومف العبث الوقوؼ في مسارىا أو منع دوراتيا بغض النظر
ف البديؿ الحقيقي لعالمنا اليوـ ىو العمؿ عمى تحقيؽ االستفادة القصوى مف ىذه الظاىرة مف خبلؿ إ

مف أىـ خصائص النظاـ االقتصادي الدولي الجديد ىو التطور  ،امؿ معيا ومعالجة آثارىا السمبيةالتع
المستمر لبلقتصاد نحو العولمة ، لتكوف المبلمح الجديدة القتصاد القرف الحادي والعشريف، ويأتي ذلؾ 

ؿ ة الكبرى في ظاالقتصاديباالىتماـ بموضوع الفضاءات االقتصادية في سياؽ التسارع إنشاء تكتبلت 
التي يشيدىا االقتصاد العالمي والسياسة العالمية وتغير مراكز ، يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحوالت العولمة

االتجاه السائد ىو يبقى النظاـ االقتصادي  وىياكؿ القوى فيما بينيا، ويمكف القوؿ أنيا تتجو باتجاىيف،
ىرمي ويخضع إلدارة مركزية يشمؿ في مجموعو الدوؿ العالمي وىو الفضاء االقتصادي األكبر ذا الطابع 

أما  ،سيافؿ االتحاد األوروبي والنافتا واالمث الصناعية الكبرى عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية
فرادى أو مجتمعة  األخرىوبقية القوى  ، االتجاه الثاني  فيو يقوـ عمى الصراع والتنافس بيف ىذه القوى 

 بالذكر االتحاد األوروبي وجنوب البحر األبيض المتوسط. ونخص مف جية أخرى
وسوؼ نتناوؿ في ىذا الفصؿ نظرا لمنمو المتزايد والسريع لمتكتبلت االقتصادية في اآلونة األخيرة      

اإلطار النظري التحميمي لمسارات التاريخية لمعولمة وعبلقتيا بزيادة الترتيبات اإلقميمية الجديدة، وخصوصا 
المراد مف ىذه كتبلت االقتصادية اتخذت منحى جديدا لو عدة مسارات لكؿ منيا أىدافو والغايات أف الت

 : وسوؼ نتناوؿ ذلؾ في ثبلث مباحث ،المناىج المتبعة 

 ماىية وتطور العولمة :المبحث األول

 والنظريات المفسرة ليا ةاإلقميمي ةاالقتصاديتالت التك ماىية  المبحث الثاني:
    الدولية بين التقميدي والحديثنماذج التكتالت االقتصادية  لث:المبحث الثا

 خاتمة الفصل
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 ماىية وتطور ظاىرة العولمة المبحث األول:

برزت العولمة مع موجة الحداثة وتطور النظاـ الرأسمالي في العالـ، وأطمت برأسيا مف أوروبا في      
مى العالـ بيدؼ وجود نظاـ عالمي واحد يقوـ عمى أساس مطمع القرف الثامف عشر، وأثرت إلى حد ما ع

إنتاجي واحد، وبناء سوؽ عالمي واحدة تدار بالشركات المتعددة الجنسيات ، لكف  مع ظيور بعض 
المستجدات ، أدى إلى انتشار الصراع في العديد مف األماكف و توتر عمى مستوى العالمي، ولكف العولمة 

سعينات مف القرف الماضي، وانتشرت سرعة البرؽ في شتى المعمورة، بفضؿ دخمت مفردات المغة خبلؿ الت
انتشار وسائؿ االتصاؿ الحديثة و بفضؿ الثورة العممية والمعموماتية الجديدة ، الف ىده الثورة سيمت عجمة 

 حركة األفراد ورأس الماؿ والسمع والمعمومات والخدمات.

 العولمة نشأة :المطمب األول

الكوكبة لـ تكف وليدة السنوات األخيرة ، بؿ مرت بنسمييا  بيف دوؿ العالـ أو ما العولمة ف ظاىرةإ     
وفقا  آلفاصورتيا الحالية والتي نتممس مظاىرىا ونتفاعؿ معيا  إلىبمراحؿ تطور عديدة لكي تصؿ 

 .الجديد العالمي عمى النظاـ االقتصادي طرأتلتغيرات التي 
 وعالقاتيا بالتكامل االقتصادي لمةتطور مسارات العو  :األولالفرع 
رىاصاتيا األولى إلى       ثمة مف يروف أف لمعولمة جذورا ضاربة في أعماؽ التاريخ إذ يروف أصوليا وا 

الرأي الثاني يرى أف العولمة ظاىرة جديدة ، ما ىي إال امتداد لمنظاـ  أمانحو خمسة قروف خمت 
خي بانييار المعسكر الشيوعي االشتراكي، "مع انفراد النظاـ التاري بالرأسمالي الغربي لحظة انتصار الغر 

الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية، بدا الحديث عف نموذج واحد مؤىؿ لقيادة العالـ وتعميـ 
تجربتو وثقافتو عمى العالـ مما أتاح الفرصة لظيور مقولة نياية التاريخ التي بدأىا فرنسيس فوكوياما في 

 1."...الخلوجياو وااليدـ تتالت النيايات مثؿ نياية الدولة ث 9191
القميؿ مف الحواجز المصطنعة التي تقؼ حجر عثرة أماـ  ظيرتمنتصؼ القرف التاسع عشر ، في ف     

 رؤوسحرية التبادؿ االقتصادي بيف دوؿ العالـ ، وبالتالي فيذا األمر أدى إلى تزايد وسيولة تدفقات 
الوسائؿ المستخدمة وفي إنتاج  استخداـىذه الفترة شيدت تطورات ىامة في  ،بر الحدوداألمواؿ واألفراد ع

تحقؽ فييا التكامؿ الرأسي  الكبر كما إلىمف ىنا أصبحت معظـ المشروعات تميؿ  و ،سمع جديدة
قوية وىو يشير إلى ت،يعد مف المفاىيـ الحديثة الذي   مفيـو التكامؿ االقتصادي الدوليتطور  و ،واألفقي

العبلقات االقتصادية بيف عدد مف الدوؿ في المجاؿ التجاري، والمجاؿ النقدي والمالي، وكذلؾ في المجاؿ 
   السياسي، بما يدعـ عممية التنمية االقتصادية والتقدـ االقتصادي في الدوؿ الداخمة في إطار ىذا 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .18،ص2004اإلسكندرية، ، الدار الجامعية،الدول النامية و العولمةصفوت قابؿ،  -1
-  كؿ مف بريطانيا التكامؿ الراسي وىو التكامؿ يشمؿ مراحؿ اإلنتاج والنشاط االقتصادي بدءا مف المواد األولية إلى أف تكوف السمعة جاىزة حيث انتشر في

 فساد صناعات الصمب والصابوف واالمونيا . -وألمانيا
عينة مف مراحؿ اإلنتاج في سمعة ما أو مجموعة سمعية متجانسة نسبيا مثؿ ما يتـ في صناعات الفحـ والحديد التكامؿ األفقي ىو تكامؿ ينحصر في مرحمة م -

 .واالسمنت والسكر والصناعات الكيميائية
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ى التكامؿ االقتصادي فيما بينيا، بعد ، وعميو فإف كؿ دوؿ العالـ المتقدمة والنامية قد لجأت إل التكامؿ
الحرب العالمية الثانية، باعتباره أفضؿ أسموب لتحقيؽ مزايا مبدأ الحرية وتجنب مساوئ الحماية 
االقتصادية مف خبلؿ إقامة وحدات اقتصادية كبيرة تستطيع تحقيؽ أكبر قدر مف الكفاءة االقتصادية في 

، ومف ثـ الوصوؿ إلى تحقيؽ أكبر قدر مف الرفاىية االقتصادية استغبلؿ الموارد االقتصادية المتاحة بيا
وكاف مف الحرب العالمية الثانية  متعبة  خرجت الصناعية الرأسمالية أف،بما 1لسكاف في العالـالغالبية 
 ت العولمة مف جديد.استعادة عمميا أماـالعقبات والقيود كافة  إزالةىو العمؿ عمى  واألخير األوؿىميا 
ؾ مف خبلؿ ثورة صناعية جديدة، في مجاؿ المعمومات واالتصاالت وتقنياتيا وفي مجاؿ تحقؽ ذلوفعبل 

عولمة النشاط  أو اإلنتاجية سواء عولمة النشاط مولىذا التسارع معدالت الع أدىوقد  .التقانة الحيوية بيا
لشركات متعددة مؤسسات عمبلقة ىي ا اإلنتاجي، وقد لعبت الدور الرئيس في عولمة النشاط المالي

 2الجنسيات.
تتزعمو الواليات المتحدة  نظاـ اقتصادي دولي جديدالحاجة الممحة إلى في التسعينيات ظيرت      

لتحقيؽ مصمحة جميع األطراؼ بما فييا الدوؿ المتقدمة ، وىذا األمر يقتضي تعديؿ نظاـ  األمريكية
وىكذا  ،االقتصادية واالجتماعية التنمية والسياساتباستراتيجيات  العبلقات االقتصادية الدولية فيما يتعمؽ

إعبلف عف بداية تكويف وتشكيؿ معالـ آليات النظاـ االقتصادي العالمي الجديد وكاف في مقدمة ىذه تـ 
التغيرات اتجاه معظـ دوؿ العالـ إلى انتياج سياسات االقتصاد الحر وتغميب آليات السوؽ وتبني برامج 

عف التخطيط المركزي واالقتصاد القيادي ىذا باإلضافة إلى قياـ العديد مف  موسعة لمخصخصة والتخمي
نشاء  واالستثمارات دوؿ العالـ بإزالة القيود والحواجز أماـ حركة التجارة الدولية وانتقاالت رؤوس األمواؿ وا 

قتصاد العالمي زيادة االتجاه وبالتدريج نحو عولمة اال إلىوبالتالي فإف ىذا يؤدي  ،التكتبلت االقتصادية
  االقتصادينظاـ ، ولقد شيد ىذا التغير قرية صغيرة في عالـ التقدـ التكنولوجي اليائؿ إلىوتحويؿ العالـ 

 :أساسيةعمى ثبلث دعائـ  يرتكز العالمي
  ؛تو مف خبلؿ صندوؽ النقد الدولي نظاـ نقدي دولي يتـ أدار 
 ؛الدوليالبنؾ  مف خبلؿ نظاـ مالي دولي يتولى إدارتو 
 المنظمة التجارة  العالمية يتولى إدارتو مف خبلؿ نظاـ تجاري دولي. 
 مفتاح ة االقتصادية باعتبارىا ىيالعولمة تستند إلى النظاـ الرأسمالي فإنيا تروج إلى الميبرالي إفومنو      

جزءا مف عجمة  أصبحتوالمستويات بحيث  األصعدةعمى كافة  وقد انتشرت ،3لكؿ خيرات اقتصاد السوؽ
أف  ،التاريخ ومف العبث الوقوؼ في مسارىا أو منع دوراتيا بغض النظر مف آثارىا اإليجابية أو السمبية
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البديؿ الحقيقي لعالمنا اليوـ ىو العمؿ عمى تحقيؽ االستفادة القصوى مف ىذه الظاىرة مف خبلؿ التعامؿ 
 .معيا ومعالجة آثارىا السمبية
 الفرع الثاني: مفيوم العولمة

تصفو ليس بجديد بؿ يرى بعضيـ  يتموف بقضية العولمة متفقوف تقريبا عمى أف  ىذه الكممة ماالم     
الؼ السنيف، ولقد أصبح مصطمح العولمة متداوال منذ بداية التسعينيات وأصبح أ منذ آالسير نحوىا بد أف

 عاصر.بقيادة العالـ الم عمما عمى الفترة الجديدة ،بانفراد الواليات المتحدة األمريكية
قد تكوف العولمة ذات خاصية فريدة وىي أنيا عممية أو ظاىرة غير قابمة لمتعريؼ بؿ تخضع فقط      

لوجية لمواصؼ، كما انو يختمؼ في يو األيد لمتوصيؼ، وكما نعمـ فاف الوصؼ يختمؼ مف الزاوية الفكرية و
مارشاؿ ماؾ "بار أف مدى تركيز عمى عنصر معيف في العولمة، وىناؾ شبو اتفاؽ عالمي عمى اعت

"الكوننة" والعولمة، وعندما صاغ في نياية الستينات مفيـو القرية  وىو أوؿ مف أشار إلى مصطمح لوىاف"
 1الكونية.

 العولمة لغة: - أ
، الكممة بيذه الصيغة الصرفية لـ ترد في كبلـ  كممة "العولمة" نسبة إلى العالـ أي الكوف     

فرض استعماليا، وىي تدؿ عمى تحويؿ الشيء إلى صيغة والحاجة المعاصرة قد ت العرب ،
أخرى، ومعناىا: وضع الشيء عمى مستوى العالـ وأصبحت الكممة دارجة عمى السنة الكتاب 

    العولمة مشتقة  أفوالمفكريف في أنحاء الوطف العربي،" ويرى الدكتور احمد صدقي الدجاني 
شتقاؽ يفيد أف العولمة مشتقة مف الفعؿ يحتاج مف الفعؿ عولـ عمى صيغة فوعؿ واستخداـ ىذا اال

 .2لوجود فاعؿ يفعؿ ، أي أف العولمة تحتاج لمف يعمميا عمى العالـ"
،بمعنى جعؿ الشيء  عمى مستوى MONDIALISATIONوالعولمة ترجمة لكممة الفرنسية

 في ،التي ظيرت أوالGLOALISATION عالمي، والكممة الفرنسية إنما ترجمة لكممة االنجميزية
 الواليات المتحدة األمريكية، بمعنى تعميـ الشيء وتوسيع دائرتو ليشمؿ الكؿ. 

 العولمة اصطالحا: - ب
االعتماد المتبادؿ ، ويرتكز مفيـو -التحديث،-وقد ارتبط مصطمح العولمة بتطوريف ىاميف ىما:    

ابط المتزايدة عمى كافة  العولمة عمى التقدـ اليائؿ في التكنولوجيا والمعموماتية ،باإلضافة إلى الرو 
ي ولقد تعددت تعاريؼ العولمة لكؿ حسب البعد الذي  اختاره ف ،األصعدة عمى الساحة الدولية المعاصرة

 3 نيا:عمى أ ياتعريؼ العولمة حيث نجد مف يعرف
                                                                                                                    

                                                                                  
 تبنى فكرة  مف بعده  كية ستخسر في حرب الفيتناـ، وقد العالـ الكندي أستاذ اإلعبلميات السيسيولوجية في جامعة تورنتو، وىوا لذي تنبأ أف الواليات المتحدة األمري

 روف.عده عمماء آخ
 .13،ص2003، ياقوت لمخدمات المطبعية، عماف،العولمة ومستقبل األرضباتر محمد عمي وردـ،  -1
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ت يرى أصحاب ىذا االتجاه أف الظاىرة تشير إلى زيادة كثافة التفاعبل العولمة تكثيؼ لمتفاعبلت الدولية:
والعبلقات فيما بيف الدوؿ عمى المستوى العالمي، ويقصد بذلؾ أف فكرة التدويؿ ال تقتصر عمى مستوى 

 ، أي زيادة االعتماد المتبادؿ.د اإلقميميةالمحمي فقط و إنما تنسحب ما وراء الحدو 
العامؿ الجغرافي : إف العولمة عممية اجتماعية يتراجع لمقتضاىا تأثير العولمة تراجع ألثر العامؿ الجغرافي

 عمى ترتيبات)النظـ( االجتماعية والثقافية وما يصاحب ذلؾ مف تزايد وعي الشعوب بيذا التراجع.
: أف العولمة تستيدؼ التمكيف لما يسمى ما فوؽ اإلقميمية، تمثؿ عممية إعادة إقميمية -العولمة بمعنى البل

 ليـ متميزة تفصؿ بينيا  حدود إقميمية.تصوير لخريطة العالـ بحيث ال يبدو العالـ مقسما إلى أقا
: ىي انضغاط الزماف والمكاف عمى المستوى العالـ وتكثيؼ الوعي العولمة بمعنى انضغاط الزماف والمكاف

 .بالعالـ ككؿ مترابط، بمعنى تراجع اثر الفواصؿ المكانية والزمنية عمى التعامؿ الدولي
، إنسانية مختمفة اقتصادية، اجتماعية، أبعادة لمعولم أفمف خبلؿ ىاتو التعاريؼ يتضح لنا    

 األبعاد، لكؿ مف المفكريف ركز عمى بعد معيف، لكف في الحقيقة ىي تشابؾ ىاتو الختكنولوجية...
 لموصوؿ إلى تعريؼ شامؿ لمعولمة.

يا، في عصرنا بحكـ ثورة االتصاالت ونظاـ التكنولوج وأصبحتقوى بذاتيا لذاتيا،  أنشأتيا العولمة ظاىرة:
يركز ىذا التعريؼ عف وبالتالي ف ،1تعبر عف اندماج ووحدة العالـ اقتصاديا، وسياسيا، وعسكريا، وثقافيا...

 دور االتصاالت والتكنولوجيا في تطور ىاتو الظاىرة ووحدة العالـ في أبعاد مختمفة.
 ويكوف االنتماء  سموؾ،االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع وال أمورىي ظاىرة تتداخؿ فييا  :العولمة

وتحدث فييا تحوالت عمى مختمؼ الصور تؤثر عمى حياة  فييا لمعالـ كمو عبر الحدود السياسية لمدوؿ،
الشركات  ويسيـ في ىذه في صنع ىذه التحوالت المنظمات االقتصادية الدولية، كاف، أينما اإلنساف

  2متعددة لجنسيات.
 دور ويعزز ذلؾ كما ذكر في التعاريؼ السابقة ذات أبعاد مختمفةفيوضح لنا ىذا التعريؼ أف ظاىرة أنيا 

 المؤسسات الدولية وشركات متعددة الجنسيات.
نقطة االنتقاؿ مف عالمية دائرة التبادؿ والتوزيع والسوؽ  إلى الرأسمالي اإلنتاجوصوؿ نمط  : العولمة
عادة اإلنتاجعالمية دائرة  إلى والتداوؿوالتجارة  ولعبلقات  اإلنتاجعولمة لقوى  أنياأي  يا،ذات اإلنتاج وا 
 العولمة تتبني النظاـ الرأسمالي. إفىذا تعريؼ يوضح ،و 3مختمؼ دوؿ العالـ إلىونشرىا  الرأسمالية اإلنتاج

عممية أو مجموعة مف العمميات تتضمف تحوال في مجاؿ نشاط الشركة، مف  :وقد عرفيا "ىيمد وآؿ " بأنيا
   صفقاتيا تولد بالنتيجة تدفقات عابرة لمقارات أو ما بيف المناطؽ الجغرافية، حيث عبلقتيا االجتماعية و 

العولمة  أففيوضح لنا ىذا التعريؼ  .4أو ما بيف شبكات النشاط والتفاعؿ الناجمة عف ممارسة السمطة
                                                                                                                    

                                                                                  
 .60، مجموعة النيؿ العربية،القاىرة،بدوف سنة النشر،ص العولمة االجتياحيةمحسف احمد الخضري،  -1

 .18بؽ ذكره، صمحمد صفوت قابؿ، مرجع س - 2
 .118،ص2008رية، ،الدار الجامعية، اإلسكندعولمة الفساد وفساد العولمة)إداري، تجاري، سياسي، اجتماعي، ثقافي(حمدي عبد العظيـ،  -3
 .31،ص2003،مكتبة العبيكاف،الرياض،العولمة الضغوط الخارجيةبوؿ كيركيرايد، تعريب رياض االبرش،  -4
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العولمة 

 

 
 

  التدويؿ
 اإلقميمية
 ـ)الدولة(التأمي

 المحمية
 

ميمية ثـ اإلقمف المحمية ثـ الدولة ثـ  بتدرج نشاطيا في أو المنظمات المكانية الشركات تتركز عف التوسع
 . انطبلقا مف الشبكات العالمية لبلرتباطات والعبلقات التدويؿ

 مستويات: بأربع لممنظمة المكانية الشكؿ التالي يوضح لنا تدرج العولمة وارتباطيا
 :مستويات العولمة (1.1)الشكل رقم

 
                     

                     
 

 

 

 . 32ص،3002مكتبة العبيكان،الرياض، االبرش، العولمة الضغوط الخارجية، تعريب رياض ول كيركيرايد، المصدر:

ىي برنامج عمؿ يتضمف  أىداؼ مرجوة وأدوات ووسائؿ يفترض فييا القدرة عمى تحقيؽ  فالعولمة     
، نظاـ متعدد  ذو أبعاد تتجاوز نطاؽ  لغرض التوحيد الكوني ىذه األىداؼ بأكبر قدر ممكف مف الفاعمية

 ، تدعميا وتروج ليا بعض الدوؿ والحكومات فضبل عف قوى أخرى كالشركات متعددة الجنسيات  اداالقتص
 تحقيؽ ما يسميو محاولة  الرأسمالي،دعوى تبني نموذج  مات الحكومية وغير الحكوميةوغيرىا مف المنظ
 .تعكس اإلرادة األمريكية والييمنة عمى العالـ وأمركتو" الوحدة الكونية

 اني: األبعاد المختمفة لظاىرة العولمةالمطمب الث
 "ةػػػػػالعولم" و،  ةػػػػالثقافي" ةػػػػالعولم"و ، ةػػػػاالقتصادي ة"ػػػػولمالع" بيف زػػػػػػالتميي روريػػػػػػالض مف حػػػػػأصب   
 المبلمح مكتممة غير ظاىرة العولمة ألف وذلؾ، .واحدة عولمة توجد فبل االجتماعية، ة"العولم"و ، ةػػػػعمميال

 جوىر إفؿ: القو  يمكف األمر، كاف وميما .المتعددة وجوىيا أحد عف يـو كؿ تكشؼ مستمرة عممية كونيا
 1.الكوني النطاؽ عمى الدوؿ بيف والسمع والمعمومات الناس حركة سيولةي: ف يتمثؿ "العولمة" عممية
  : البعد االقتصادياألولالفرع 

في بوتقة اقتصاد  واإلقميميةقتصاديات القروية والمحمية والوطنية الانصيار مختمؼ  إلىالعولمة  أدت   
في نمو مطرد يستفيد منو  وكأنيا"صار العالـ سوقا واحدة" واف التجارة العالمية تبدو  أفعالمي موحد، بعد 

                                                                                                                    

                                                                                  
 مي وصوال إلى أرضية الفرؽ بيف العولمة والعالمية : فالعالمية ينطوي المضموف ايجابي تتمثؿ في سعي الشعوب ذاتيا نحو التفاعؿ مع غيرىا عمى المستوى العال
فئ، وذلؾ عمى العكس،أما شتركة عمى مستوى البشرية ككؿ، بحيث يتاح لكافة الحضارات والثقافات أف تتفاعؿ واف التبادؿ التأثير والتأثر فييا بينيا عمى نحو متكام

رض قيـ ومعايير وأنماط ونظـ طرؼ معيف طبيعة إمبلئية، في إطار السعي إلى ف العولمة: التي تستيدؼ التأثير والتأثر، أي أنيا عممية في اتجاه واحد فقط ذات
 عمى بقية األطراؼ األخرى التي يتسـ موقفيا إعادة بالسمبية وعدـ القدرة عمى التأثير.

 .567،ص2009، 02، العدد25جامعة دمشؽ،المجمدمجمة العموم االقتصادية والقانونية،العولمة.. والخيارات العربية المستقبمية،عبد العزيز،  -1
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 أجزائو وتتبلحـ، وخاصة بعد ثورة تنمو جميع العالـ قرية كونية متشابية أصبح أفالجميع، بعد 
 1ت والمعمومات.االتصاال

وتيدؼ العولمة إلى إلغاء حواجز الزماف والمكاف عمى مستوى العالـ كمو بحيث يصبح السوؽ عالميا    
واالستثمار عالميا وصوال إلى المستيمؾ العالمي النمطي والمنتج العالمي النمطي الذي يحمؿ كودا رقميا 

لمة البورصات والبنوؾ لـ ،وترتبط عو يطمب عمى أساسو أو يستدعي لبلنتقاؿ إلى أي مكاف في العا
ميف بالنظاـ االقتصادي الدولي الجديد القائـ عمى حرية انتقاؿ الخدمات وعناصر اإلنتاج عبر أوشركات الت

أنحاء العالـ اعتمادا عمى المزايا التنافسية كذلؾ في جودة الخدمات وكفاءة عمؿ البورصات وحرية وقابمية 
 2.العمبلت لمتداوؿ عالميا

 البعد السياسي فرع الثاني:ال
 تأثيرىا إفبؿ  الدولة القومية، إدارة نظـوفي  الحكـ، أنظمةالعولمة شرخا وصدعا ىائبل في  أحدثتلقد    

كتؿ مف الدوؿ  ،السطح تكتبلت وكتؿ ممتدة جديدة إلىوبرزت  ، األمريكيةالواليات المتحدة  إلىقد امتدا 
 االندماج والدمج لتصبغ نياية القرف العشريف بمونيا، اصيروأعوتسارعت رياح ، وتكتبلت مف الشركات

فالبعد السياسي  لوف الحرية الديمقراطية،.. ف الطيؼوتعطي لمبعد السياسي لمعولمة الموف الفاعؿ بي
المعمومات  إتاحةحرية التمثيؿ، واالنتخاب، حرية  حرية االختيار، حرية الفكر، لمعولمة قائـ عمى الحرية..

 .3الخ...والبيانات
 البعد االجتماعي الفرع الثالث:

االنتقاؿ منطقة  إلى، حيث اتجيت القوى االجتماعية  فقد حدث نوع جديد مف الحراؾ االجتماعي    
وفوؽ قومية  إقميميةوتجمعات  تجمعات دولية وقومية كونية، إلى ،وأسريةواحدة مف تجمعات قبمية 

وتكييؼ  إعادةمرحمة  وترتيبات عبلقات وتقاليد ونظـ حاكمة، بيا مف ترتيبات اجتماعية، بكؿ ما .لمعولمة
 .لغ االتساعامجتمع عالمي ب إلرساءوقوية  وثابتةترسية قواعد دائمة  و

 مف النسيج االجتماعي القومي تحقيؽ وحدة النسيج االجتماعي عمى مستوى الدولي إلىترمي العولمة 
مختمؼ الدوؿ ببعضيا البعض وصوال الى وحدة ؾ مف خبلؿ ربط النخب االجتماعية والطبقات في وذل

الفاعمة داخؿ  أوالقيـ االجتماعية والعادات والتقاليد والمصالح المادية بيف الطبقات االجتماعية المسيطرة 
 4.بأسرهكؿ دولة مف دوؿ العالـ 

 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
 .128،ص2001، دار غريب، القاىرة،أقنعة العولمة السبعةغب، نبيؿ را -1
 .122-121بؽ ذكره،ص صحمدي عبد العظيـ، مرجع س -2
 .36-35بؽ ذكره، ص صمحسف احمد الخضري، مرجع س -3
 .122بؽ ذكره،صحمدي عبد العظيـ، مرجع س -4
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 البعد التكنولوجي الفرع الرابع:
، وتمكيف الممكية األسواؽالتي تتـ بيدؼ تحرير  العولمة سمسمة مترابطة مف العمميات التكنولوجية إف   

 ساعد ىذا، ولقد سيطرة الدولة البيروقراطية عمى النشاط االقتصادي تقميص ، وتيميش ولؤلصوؿالخاصة 
  أدت وخمؽ ابتكار منتجات جديدة سمعية وخدمية وفكرية، لمعولمة، وألزمانيالجانب عمى االختزاؿ المكاني 

 1مستقبميا. إلىة البشرية تحوال في نظر  إحداث إلى
 2المجاالت التالية: عمىالتكنولوجية العولمة  تركز بحيث  

  تكنولوجيا المعمومات حيث تستخدـ نظـ المعمومات الجغرافية عمى مستوى دولي بعد اف كانت
 ؛استخداميا قاصرة عمى المستوى القومي

  استخداـ العمـ  إلىاالتجاه تمعب التكنولوجيا دورا ىاما في تحقيؽ عولمة المنتجات مف خبلؿ
 ؛الحديث في تطوير الجودة والمواصفات القياسية إلى المنتج النمطي العالمي متعدد الجنسيات

  سيولة وسرعة االتصاالت المعتمدة عمى الحسابات اآللية واألقمار الصناعية تساعد في إلغاء
يعد قاصرا عمى  مستيمؾ، ولـوالحواجز الزماف والمكاف حيث تحقؽ االلتقاء المباشر بيف المنتج 

 المالية عالميا. المعامبلت أيضاتبادؿ السمع والخدمات بؿ يشمؿ 
 الثقافيالفرع الخامس: البعد 

 أنتجياتمثؿ العولمة تحديا ثقافيا ، وتحديا ذو طابع ارتقائي خاص قائـ عمى ثقافة العولمة، وىي ثقافة     
 .عالمية كونية جديدةثقافة  أثمرت و ،اإلنساف، واستيمكيا اإلنساف

العولمة الثقافية ىي" ظاىرة مدعومة دعما محكما وكامبل، بالنفوذ السياسي واالقتصادي الذي يمارسو  إف
لكف الثقافة نشئت في بيئة محددة وفي عصر تاريخي معيف، ثـ  في الساحة الدولية"، األقوىالطرؼ 

 3 الثقافية الوطنية. اليوىالبعد العالمي ييدد فيذا  انتشرت خارج حدودىا بفعؿ الييمنة ووسائؿ االتصاؿ،
 البعد القانوني الفرع السادس:

وتوحيد  كبير عمى القوانيف والتشريعات مف حيث توحيد المجموعات القانونية، تأثيرلعولمة ليا ا    
اخؿ بيف الدوؿ ود المفاىيـ والمصطمحات القانونية بؿ وازداد دور التشريع الدولي في حكـ العبلقات ما

تتـ  أصبحت الدولية المختمفة، األسواؽفي  لممعامبلتحاكمة وضابطة  أصبحت .،أيضانطاؽ كؿ دولة 
      تعوقيا الحدود اإلقميمية التي ال ،متدت المدىوا األطراؼ،في نطاقيا العمميات التبادلية المتعددة 

عممية العولمة ، تزايد الدر  وقد ساعد عمى منظمات الدولية. إلىبحـ انتماء الدوؿ  أصبحتبؿ  لمدوؿ ،
 4ظمات.يات الدولية الصادرة عف ىذه المنقالمؤسساتي لممؤسسات الدولية، ودور المعاىدات الدولية واالتفا

 
                                                                                                                    

                                                                                  
 .46بؽ ذكره،صمحسف  احمد الخضري، مرجع س -1
 .127-125ذكره، ص بؽع سحمدي عبد العظيـ، مرج -2
 .251-250صبؽ ذكره، ص محمد صفوت قابؿ، مرجع س -3
 .51-50بؽ ذكره،ص صمحسف احمد الخضري، مرجع س -4
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 الفرع السابع: البعد اإلنساني
لتحقيؽ أىداؼ  إف العولمة كياف حضاري يعمؿ في إطار منظومة إنسانية مغايرة ومختمفة تماـ،     

يا تحقيؽ حرية اإلنساف، ضماف حقوقو، وتنمية التواصؿ بيف البشر، وتحقيؽ رفاىية الشعوب إنسانية وأول
 ،مف خبلؿ تعميؽ حريتيا واستقبلليا في إطار المنظومة اإلنسانية الشاممة والكاممة، لكوف اإلنساف إنساف

 لمواثيؽ الدولية لحقوؽ بوضع ا وعدد مف الييئات التابعة ليا، فقد اىتمت منظمة األمـ المتحدة منذ نشأتيا،
 .اإلنساف
المختمفة لمعولمة مف خبلؿ جانبيا االيجابي الظاىري، لكف الواقع يظير  لؤلبعادلكف حسب تطرقنا     

 كزاالعالـ، سواء كانت مر  أنحاءومات الخفية تشكؿ مراكز الثقؿ االقتصادي في كؿ كالح أف عكس ذلؾ،
          رأساعتبار في دورات  مكاف ليا وال ال األخبلقيةقيـ فال قذرة، إجراميةمراكز  أـقانونية نظيفة 

 تعمف ازدىار االقتصادي، إنسانية بأقنعةالجانب السمبي  اءػػإخفوحرصت ىاتو الحكومات عمى  الماؿ ،
 لثورة التكنولوجيةاو  ووحدة المجتمع ، والنمو الثقافي، والتطور السياسي عمى طريؽ الحرية والديمقراطية،

 1.مف خبلؿ ىاتو المنظمات والحكومات التشريعات الدولية القوانيف ووتوحيد 
 وأىدافيا االقتصادية العولمة مفيوم : المطمب الثالث

 الصبغة التي طغت عمى العولمة المؤسسات الدولية ونشاطيا و لياتارتبط مفيوـ العولمة بآلقد      
  حيث أصبح ذكر مصطمح العولمة تفكيرنا يتجوتعاريفيا، ب اغمب ستحوذ عمىالذي ت بطبيعتيا االقتصادية

 جانبيا االقتصادي.ل  باشرةم
 مفيوم العولمة االقتصادية : الفرع األول

العولمة االقتصادية إلى عممية تعميؽ االعتماد المتبادؿ بيف الفاعميف في االقتصاد مفيـو يشير   
قات االقتصادية الدولية ليؤالء مف حيث العالمي، بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادؿ الدولي والعبل

المستوى والحجـ والوزف في مجاالت متعددة أىميا السمع والخدمات، وعناصر اإلنتاج، مما يترتب عميو 
زيادة عمميات التبادؿ التجاري الدولي لتشكيؿ نسبة ىامة مف النشاط االقتصادي الكمي ولتكوف أشكاال 

 2في االقتصاد العالمي.جديدة لمعبلقات االقتصادية الدولية 
ارتبطت العولمة في وجييا االقتصادي بنشاط الشركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات التمويؿ حيث   

الدولي، وعمميات التكامؿ واإلدماج المستمر القتصاد الدوؿ في دائرة االقتصاد العالمي، وذلؾ مف خبلؿ 
لغاء العوائؽ  مف ضمنيا الحواجز الجمركية، يمكف أف نقوؿ أف  البرامج اليادفة إلى تحرير التجارة وا 

العولمة االقتصادية ولدت مف زخـ جولة االورجواي لتحرير التجارة والتي سرعت نتائجيا مف اندماج 
اتفاقية، و أصبحت ىذه االتفاقيات التي  21اقتصاديات العالمية، فقد تمخضت عف ىذه الدورة حوالي 

 بمثابة مقدسات العولمة االقتصادية  الجديدة التي كرست صيغت في مصمحة دوؿ الصناعية الكبرى، 
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 1حالة مف التبايف االقتصادي.
وفيو تذوب الشؤوف االقتصادية  ؿ تطور النظاـ الرأسمالي العالميتعرؼ العولمة بأنيا مرحمة مف مراح و

    نتاج الرأسمالي،لمدولة القومية في إطار العالمي، دوف اعتبار لمحدود السياسية لمدوؿ، وفييا ينتقؿ اإل
 آلية العولمة االقتصادية ىي عبارة عف  أفوبالتالي ىذا التعريؼ يوضح لنا  ،2 مف عالمية التبادؿ والتوزيع

 لتطبيؽ مبادئ النظاـ الرأسمالي.
باالستعانة بالمؤسسات  إذف فالعولمة االقتصادية ىي عبارة عف وسيمة لتحرير النشاط االقتصادي،  

مي الجديد ،الذي قامت ج نيائي لمنظاـ االقتصادي العالاتن ،ا يدعو لو النظاـ الرأسماليالدولية لتطبيؽ م
عدة تطورات في تعميؽ مبدأ االعتماد االقتصادي المتبادؿ، الذي تأصؿ في العبلقات  عمى أساسو

ىو ما دعا االقتصادية الدولية نتيجة لتقارب األسواؽ وترابطيا، جعمت العالـ عالما ببل حدود وببل قيود و 
 .إلى السعي المتزايد مف جانب كؿ دولة إلى اكتساب ميزة تنافسية

 3:لمجموعة مف األساليب والعوامؿ العولمة االقتصادية نتاجف 
 (بإعبلف الرئيس األمريكي السابؽ نيكسوف 1981-1971انييار نظاـ بروتوف وودز ،)وقؼ  1971

 لي األمريكي.تحويؿ الدوالر إلى ذىب بسبب نقص االحتياطي الفدرا
 ؛عولمة النشاط اإلنتاجي 
 ؛عولمة النشاط المالي واندماج أسواؽ الماؿ 
 ؛تغير مركز القوى العالمية 
 .تغير ىيكؿ االقتصاد العالمي وسياسات التنمية 
 : أىداف العولمةالثانيالفرع 

 نوجز أىداؼ العولمة االقتصادية في النقاط التالية:
 ؛أو خدمات أو أفكار اإلنتاج الكبير لممنتجات سواء سمع 
 ؛التسويؽ الواسع الذي يضمف تصريؼ كامؿ اإلنتاج 
 4؛التمويؿ المتوازف الذي يستوعب كؿ طالبي العمؿ في االقتصاد 
 لخارجيةا بروتف وودز )تحرير قطاع التجارة تبني السياسات االقتصادية النيولبرالية مف خبلؿ مؤسسات 

لمصرفي كي ال يوجد عوائؽ أماـ حرية دخوؿ وخروج فؾ قيود وضوابط عف نظاـ ا وتعويـ األسعار،
 5؛إضعاؼ الدولة وىجوـ عمى أدوارىا في الحياة االقتصادية رؤوس األمواؿ مف أي بمد،
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  1؛العالـ مجرد مستيمكيف لممنتجات التي تروج عالميا أفرادجعؿ 
 ،ةفي حالة معرفتصبح كؿ سكانو  حيثتحوؿ العالـ إلى قرية كونية صغيرة بفعؿ تيار المعموماتية 

حاطة فورية بما يحدث لدى اآلخريف، وبحكـ ثورة االتصاالت والتقدـ التقني الفائؽ، يمكف منيـ  وا 
 2.التأثير والتأثر في اآلخريف وباآلخريف

 ثارىاآالعولمة االقتصادية و  مظاىرىا المطمب الرابع:
عالمية، كما أف ليا ايجابياتيا نظرا لمتغيرات االقتصادية ال فقد تعددت مظاىر العولمة االقتصادية  

 وسمبياتيا عمى االقتصاد العالمي.
 العولمة االقتصادية : مظاىراألولالفرع 

 وتتجمى في كؿ مف:
تحوؿ االقتصاديات الحديثة إلى منظومات مندمجة تمتقي داخميا حركية توسيع مبادالت السمع  -اوال

واندثار  ؿ عبر شبكات مرتبطة بعضيا ببعض،والتكنولوجيات والخدمات ورؤوس األمواؿ وأدوات التواص
الخصوصيات الثقافية وأنماط االستيبلؾ الخصوصية بسبب تجانس الطمب وخضوع المنتجات إلى 

تحوؿ األنشطة االقتصادية الموجودة داخؿ مختمؼ األقطار بكؿ أشكاليا و تنميطات موحدة ذات بعد كوني،
 3االتصاؿ.إلى لئلنتاج والتبادؿ متآزرة عبر مختمؼ قنوات 

اندماج االقتصاديات العالمية، خصوصا الصناعية، اندماجا عميقا اوجد اعتمادا كبيرا متبادال فيما  -ثانيا
بينيا، مما جعميا تتأثر اقتصاديا سمبا وايجابيا بشكؿ سريع يبعضيا البعض ، ومف المفيد ذكره إف اندماج 

لمبمداف النامية، فاعتمادىا عمى فكرة اندماج مع المتبادؿ يكوف أقوى بيف الدوؿ الصناعية، أما بالنسبة 
اقتصاديات الدوؿ الصناعية يكوف أحسف مف اندماج اقتصادياتيا فيما بينيا ،وينطبؽ ىذا ذلؾ عمى 

 اقتصاديات الدوؿ العربية .
 االتحاد بتفكؾ االشتراكي المعسكر يارنيا وخاصة بعد  العالمية االقتصادية المنظمات دور تزايد -ثالثا

نشاء ليذا المعسكر، االقتصادية المنظمات تبلشي وبالتالي سابقا السوفياتي  في العالمية التجارة منظمة وا 
 االقتصادي النظاـ مؤسسات مف الضمع الثالث اكتماؿ ثـ ومف إلييا، العالـ دوؿ معظـ وانضماـ ، 1995
 والبنؾ الدولي النقد صندوؽ معلتعمؿ  لو، الشرعي الوليد ىي بؿ سماتو أىـ العولمة تمثؿ التي العالمي
 4.العالـ في والتجارية والمالية النقدية السياسات إدارة عمى الدولي

                                                                                                                    

                                                                                  
 .32بؽ ذكره،صمرجع س القادر تومي، عبد -1
 .31بؽ ذكره،صمحسف احمد الخضيري، مرجع س -2

 .25،ص1996، منتدى الفكر العربي،عماف،تحديات عولمة االقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربيةفتح اهلل ولعمو،   3-
االقتصادية،  ي العمـو االقتصادية،قسـ العمـو ،مذكرة ماجستير فجارةالتكتالت االقتصادية اإلقميمية وحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية لمتأسيا الوافي،  -4

 .131،ص2007جامعة الحاج األخضر، باتنة،



 بٌؼٌّٛتبحٕبِٟ ظب٘شة اٌخىخالث االلخظبد٠ت اإلل١ّ١ٍت  ٚػاللخٙب                                   اٌفظً األٚي   

13 
 

التطور اليائؿ في سوؽ رأس الماؿ العالمية، حيث تفوؽ األمواؿ قصير األجؿ المتداولة فييا سنويا  -رابعا
أسعار و تغيير أسعار األسيـ  أضعاؼ قيمة التجارة سنويا، وتنتقؿ مثؿ ىذه األمواؿ بسرعة وحرية، حسب

 الفائدة.ومعدالت  الصرؼ و
أسيمت الثورة العممية التكنولوجية في مجاؿ المعموماتية واالتصاالت في زيادة حجـ التجارة  -خامسا

الدولية وتدفقات رؤوس األمواؿ واالستثمارات وحركات رؤوس األمواؿ عبر الدوؿ ، وظيور التجارة 
ت ، كما ظيرت أنماط جديدة لتقسيـ العمؿ الدولي ، مثمت فتحًا جديدًا في نمط اإللكترونية عبر اإلنترني

 1اإلنتاج وطبيعتو في ثبلث جوانب:
 ؛ابتداع طرؽ اإلنتاج الشامؿ لتمبية حاجة إعداد متزايدة مف المستيمكيف في الدخؿ والخارج 
 أطوؿ ويطرؽ  تحسيف طرؽ المواصبلت لنقؿ إعداد وكميات اكبر مف الموارد والبشر لمسافات

 ؛ارخص وأسرع
 .تحسيف وسائؿ نقؿ ومعالجة المعمومات لمتحكـ في الموارد والعمميات في أماكف مختمفة مف العالـ 

وأدت الثورة العممية التكنولوجية بدورىا إلى تغير في شكؿ التفاعبلت والتعامبلت الدولية، ثورة مماثمة في 
افس الشديد في األسواؽ العالمية ،وتزايد االتجاه نحو المزيد استراتيجيات التسويؽ لتتواكب مع متطمبات التن

 مف االعتماد االقتصادي المتبادؿ . 
قتصاديات حجـ ونطاؽ الحركة اندماج وتكتؿ اقتصادي غير مسبوقة، مف اجؿ اكتساب ا -سادسا

امتدادا وتحقيؽ وفورات سعة غير مسبوقة تؤىؿ المشروعات عمى العمؿ عمى نطاؽ شديد االتساع فتزداد 
والتي تؤدي إلى مزيد مف فتح األسواؽ واالندماج بيف الدوؿ األعضاء فييا، أكثر مما تطمبو  2كؿ يوـ،
 .يا نحو المنظمة التجارة العالميةالتزامات

دور الشركات المتعددة الجنسيات، تحوؿ دوؿ العالـ مف نمط الرأسمالية القومية إلى الرأسمالية  -سابعا 
وىو يعتبر رمز لسيطرة القطاع الخاص عمى جميع مجاالت اإلنتاج والتسويؽ والمنافسة العابرة لمقوميات، 

بالسياسات االقتصادية الداخمية   العالمية، وأصبحت ىذه الشركات توجو سياسات حكوماتيا فيما يتعمؽ
المي ويعد أنيا أكثر أىـ قوة منفردة وراء التحوالت في النشاط االقتصادي الع ديكنفيما يرى  والخارجية،
 3ذلؾ إلى:
 ؛تحكميا في نشاط اقتصادي في أكثر مف قطر 
 ؛قدرتيا عمى استغبلؿ الفوارؽ بيف الدوؿ 
 .مرونتيا الجغرافية 
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 اندفاع الدوؿ نحو تشكيؿ تكتبلت إقميمية وعقد اتفاقيات بينية لتركيز المبادالت التجارية وتعضييما  -ثامنا
إلقميمي بما يؤدي إلى انجاز ضرب مف ضروب التكامؿ في داخؿ ىذه التكتبلت، وتعزيز التعاوف ا

،في حيف أف العولمة خمقت شروطا جديدة 1االقتصادي عمى المدى البعيد بتوسيع قاعدة المشاريع المشتركة
فمـ تبؽ الكيانات القطرية قادرة وحدىا عمى مواجية رىانات ىذه  تولدت عنيا ارتقاء لدرجة التنافسية،

أدى إلى ميبلد التجمعات اإلقميمية الكبرى لتصبح كيانات فاعمة في العبلقات  الشيء الذي التنافسات،
 2االقتصادية الدولية.

التحوالت في آليات النظاـ االقتصادي العالمي الجديد ىناؾ العديد مف االتجاىات المستحدثة  -تاسعا
 ىات تمثؿ تحوالت اقتصادية والتي تؤثر في منظومة أداء النظاـ االقتصادي العالمي الجديد، ،وىذه االتجا

 عميقة في النظاـ االقتصادي العالمي الجديد والتي مف الممكف تحميميا كما يمي:
  التغير في النظاـ النقدي الدولي : تمثؿ االتجاىات المستحدثة التي تؤثر في منظومة النظاـ

ر مف الدراسات االقتصادي العالمي تحوالت اقتصادية عميقة في أركاف ىذا النظاـ .تشير الكثي
 والبحوث العالمية إلى تراجع أىمية الدوالر األمريكي في إطار النظاـ النقدي العالمي. 

  التحوؿ في النظاـ المالي الدولي : أف مف التحوالت اليامة في النظاـ المالي الدولي ىو ذلؾ
ية في صيؼ التغير الذي حدث في نمط التمويؿ الدولي وخاصة بعد تفجر أزمة المديونية الخارج

،بدأت تزداد األىمية النسبية لبلستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في مصادر  1982
التمويؿ الدولي وخاصة لمبمداف النامية ، وذلؾ ليتقدـ ويحؿ محؿ المساعدات اإلنمائية والقروض 

 3التجارية .
ية محؿ الميزة النسبية، وتعمؽ إحبلؿ مفاىيـ جديدة محؿ القديمة كسيادة مفيوـ الميزة التنافس -عاشرا

مادية  الثنائية االجتماعية في مجتمعات العالـ الثالث، فبعد ما كانت الفوارؽ مادية، أصبحت ىذه الفوارؽ
األغمبية الساحقة مف اقتصاديات الدوؿ النامية قامت بتبنييا لنظاـ السوؽ وقوانينو إف  ،وتكنولوجية

، د انييار النظاـ االشتراكي، وتخمييا عف نظاـ التخطيط المركزيومتطمبات التنافسية الدولية، خصوصا بع
 .مف ىاتو الفوارؽتقمص لعميا 

 العولمة االقتصادية ثارآالفرع الثاني: 
 سمبية:اليجابية و الا منيا نقسـ ىاتو اآلثارت 

 االيجابيات :أوال
دوؿ والشعوب، تصبح متاحة لدى جميع ال وصوليا:وسرعة انتشار المعمومات والبيانات  سيولة - أ

 .وقد كاف لثورة االتصاالت والتكنولوجيا دورا رئيسيا في تسييؿ انتشار المعمومة
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  ،في إطار تفعيؿ آليات السوؽ الحر عمى المستوى الدولي :تعزيز المنافسة بيف الدوؿ والشركات   - ب
 ؤوس وتسييؿ انتقاؿ الخدمات ور  مف خبلؿ تنوع مجاالت االستثمار وتحرير األسواؽ وتوحيدىا،

 1األمواؿ وتوفير السمع التجارية ، بيف الدوؿ عمى المستوى الكوني.
محاربة الفساد: يترتب عمى التحرير االقتصادي وفتح األسواؽ زيادة درجة المنافسة وتقميؿ   - ت

البيروقراطية اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى تحجيـ دور ذوي النفوذ السياسي واإلداري ، ومف ثـ 
  .كبير مف الفساد اإلداري  المستشري في كثير مف دوؿ العالـ الثالثالقضاء عمى جزء 

تقرير المصير واستنياض انتشار وتعميؽ المفاىيـ المتعمقة بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف وحؽ  - ث
 لية في المجتمع الدولي لحماية البيئة. ؤو روح المس

 السمبيات ثانيا:
   ـ العدالة في توزيع مكاسب تحرير التجارة بتكريس عدتقوـ  العولمة االقتصادية المعاصرة  - أ

الثروة وىو ما يترتب وعدـ المساواة في توزيع  الفقر و إنتاج إلعادةأي ىناؾ عممية الدولية ، 
تكوف العولمة االقتصادية  أف، ال يمكف عميو تضاعؼ الحرماف في مناطؽ كثيرة، مف العالـ

ونتج  ،2عممية حافمة بالتوترات والتناقضات ماليةبالرأس تتأثرفيي  عممية تامة ايجابية بالضرورة،
مف سكاف المعمورة الذيف يعيشوف  % 20مف العالـ أصبحوا فقراء، ويخدموف  %80عف ذلؾ 
 3في رخاء.

أسعار  عدـ استقراراالنفصاؿ بيف حركة االقتصاد المالي وحركة االقتصاد العيني ، فقد ترتب   - ب
ؽ االتجار في العمبلت مف قبؿ المضاربيف عمى نظرا التساع نطاالصرؼ لمعمبلت الصعبة 

 وىيمنة سموؾ المضاربيف عمى استقرار األسواؽ الناشئة وأسواؽ الدوؿ  الصعيد العالمي،
كمية كبيرة مف النقود الدولية تتحرؾ في أسواؽ الماؿ الدولية باستقبللية كاممة  أفحيث  المتقدمة،

 عف عمميات تمويؿ التبادؿ التجاري.
ـ القروض قصيرة األجؿ التي تخرج مف اقتصاديات الببلد الرأسمالية الصناعية بحثا زيادة حج  - ت

 والتعرضحدة الصدمات الخارجية  المرتفع في االقتصاديات النامية، مما زاد مف عف العائد
  زمات اقتصادية.ألا
 فشؿ صندوؽ النقد الدولي في تحقيؽ االستقرار النقدي والمالي عمى المستوى العالمي.  - ث
الصراع بيف العولمة ومفيـو الدولة القومية ؛ فالعولمة تقمؿ مف أىمية الحدود السياسية بينما تؤكد  - ج

أف سمطة الدولة القومية وسيادتيا يظير أكثر  حيث،القومية عمى الخطوط الفاصمة بيف الحدود 
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بينما وكأنو قد صار ىناؾ اعتراؼ باف القومية السياسية في حالة صعود  في المجاؿ السياسي،
 .1القومية االقتصادية في حالة ىبوط، باالرتباط مع عممية الكوكبة

اإلضرار بالتوظؼ في دوؿ العالـ الثالث : ينظر مناىضو العولمة عمى أنيا تمثؿ خطرًا دائمًا  - ح
عمى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ألف ىذه الصناعات ال تقوى عمى منافسة المنتجات 

 اإلنتاج.سواء مف حيث الجودة أو تكاليؼ  الصناعية،ؿ الصناعية المستوردة مف الدو 
أف العولمة تمتمؾ قدرات كامنة إلثراء العالـ  J. STIGLITZ)ويرى االقتصادي األمريكي )      

،لكف ما يقمؽ أف العولمة 2خصوصا الشعوب الفقيرة إال أف المعضمة تكمف في طريقة ونظاـ إدارة العولمة
مف خبلؿ  بتكريس عدـ العدالة في توزيع مكاسب تحرير التجارة الدولية ،القتصادية المعاصرة متيمة 

في تعميؽ  و األضرار المتوقعة بالتوظيؼ عمى المستوى العالمي، ،3التوزيع البلمتكافئ لمثروة العالمية
 .ظاىرة التبادؿ الدولي غير المتكافئ

 المفسرة ليا اإلقميمية والنظرياتماىية التكتالت االقتصادية المبحث الثاني: 
وأصبح االىتماـ بيا  فكري في نظرية التكامؿ االقتصادي،لقد وجدت التكتبلت االقتصادية تعبيرىا ال    

بعد الحرب العالمية الثانية مف طرؼ مجموعة مف دوؿ العالـ، حتى أصبح يسمى منتصؼ القرف العشريف 
 .رى مف العالـ وانتشر ىذا االىتماـ إلى مناطؽ أخ ،بعصر التكتبلت االقتصادية

 األوؿ لمشرط بالنسبة لمتجارة خاصة العالمية المنظمة شروط أف ىو التكتبلت ليذه الرئيسي السبب إف
 إذا ىذيف الشرطيف الوطنية، المعاممة بمبدأ الخاص الثاني والشرط رعاية األكثر الدولة شرط في المتمثؿ

 استثناءات أف ىناؾ ،كما المتقدمة الدوؿ مف أكثر النامية الدوؿ عمى سمبية تأثيرات ىناؾ فاف تطبيقيما تـ
 التطبيؽ:بالتكتبلت االقتصادية الخاصة 24 المادة أحكاـ في رعاية األكثر الدولة معاممة مبدأ عمى وردت

 معاممة مبدأ فاف المادة ووفؽ ىذه الحرة، التجارة ومناطؽ الجمركية، االتحادات الحدود، تجارة ، اإلقميمي
 4.تكتبل اقتصاديا الدوؿ مف مجموعة تكويف حالة في سريانيا يتـ ال رعاية األكثر الدولة 

 ماىية اإلقميمية االقتصادية الدولية: المطمب األول
 االقتصادية األنظمة طبيعة عف النظر بغض عفوياً  يتـ العالمي لمتطور شامؿ اتجاه التدويؿإف   

 آخذة وبإدارة بوعي تجري التدويؿ عممية مف جديدة نوعية مرحمة االقتصادية اإلقميمية بينما ة،ياالجتماع
 .القائمة األنظمة طبيعة االعتبار في
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 الفرع األول: مفيوم اإلقميمية االقتصادية  
اإلقميمية كانت أوليما خبلؿ عقدي الخمسينات  االقتصاديةتفاقيات اللقد شيد العالـ موجتيف مف ا     

 قد اعتمدت و  االتفاقيات،ا عقد التسعينات حيث بمغ عدد والستينات، أما الموجة الثانية فقد شيدى
جزء  متجانسة عندما يمتمؾ كؿاإلقميـ "التجانس: تكوف دوؿ العناصر:توسعاتيا عمى االقتصادية  اإلقميمية

مكانيات متشابية األمر الذي يثير نقطتيف جدير   تيف االىتماـمف أجزائو المكونة مف خصائص مشتركة وا 
صفة الجوار ، وىذا يعني أف يمتد عمى أساس ضـ أو أبعاد بمداف المناطؽ و ربطصفة االتصاؿ: تب

أفريقي...الخ، صفة التماثؿ: بحيث يكوف  -متوسطي، عربي -المجاورة عف بعضيا البعض، مثؿ اورو
تماثؿ عؿ حساب معايير أو معالـ معينة مثؿ الوطف العربي تجانس لغويا وثقافيا وحضاريا، وىذا التجانس 

 بصفة االتصاؿ وىو ارتباط عمى أساس العبلقة بيف الجغرافيا والتاريخ بصفة عامة. يربط
الخطة: قد يكوف الغرض مف ضـ الدوؿ المتجاورة، ىو أف تخضع ىذه الدوؿ لقرار واحد، كما تخضع 
فروع المشروع لممقر الرئيسي، ويعتبر مف الضروريات التوسعية، وىو جوىر  الفكرة االستعمارية، بحجة 

ماف احتياجات النمو الطبيعي لممستوطنات، وكما انو مف أمثمة الواقعية في تنفيذ برنامج أو خطة، ض
بوجود سمطة تحققت عمى أساس التنازؿ عف جزئي مف السمطات عمى المستوى الوطني إلى المستوى 

والتكامؿ بيف "االستقطاب: ويشير إلى التبايف  اإلقميمي، االتحاد األوروبي الذي نجح في ىذه التجربة.
أعضاء التكتؿ الواحد، ووجود قطب أو أقطاب مييمنة فيو، وتتوقؼ حيوية ىذا العنصر عمى مستوى 

واستخدامو  التبادالت التجارية بيف دوؿ األعضاء، أف النظريات الحديثة أعطت األولوية ليذا العنصر،
عطائيا مبررات اقتصادية، إذا كانت النظ رية التقميدية قد بررت االستعمار كتبرير لمييمنة األوروبية وا 

االستيطاني سابقا، فاف النظرية التقميدية الحديثة قد بررت االستعمار االقتصادي والييمنة التي تستند إليو، 
 1باعتبار العالـ الثالث فضاء مكمؿ ومدى ضروريا لمنشاط االقتصادي ألوروبا والعالـ الصناعي".

معاصر تميز في سعي الدوؿ المتقدمة والنامية عمى اختبلؼ مذاىبيا إف النظاـ االقتصادي العالمي ال    
فييا أىمية االقتصاديات المنفردة،  تتضاءؿاالقتصادية ودرجات نموىا إلقامة تجمعات اقتصادية عمبلقة 

ليحؿ محميا اإلقميـ االقتصادي في مجموعو، بيدؼ الحصوؿ عمى أكبر مكاسب ممكنة مف التجارة 
التطور التكنولوجي اليائؿ في قوى اإلنتاج وتكنولوجيا اإلنتاج السمعي الكبير والكثافة  الدولية، خاصة وأف
عميا غير ذات شأف في أدى إلى تيميش االقتصاديات ذات األحجاـ الصغيرة وج الرأسمالية العالية،

 متغيرات النظاـ االقتصادي العالمي المعاصر.
العشريف تييمف عمى العبلقات االقتصادية الدولية التي  أصبحت اإلقميمية والعولمة في نياية القرف    

تتأرجح بيف الشمولية أو العولمة المتصاعدة باستمرار وبيف اإلقميمية المتزايدة عبر إقامة التجمعات 
يمكف تعريؼ اإلقميمية بأنيا حالة وسطية بيف المحمية التي تدفع باألفراد والجماعات ف .والتكتبلت اإلقميمية
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أو االجتماعية  وبيف العولمة التي تستيدؼ   اؽ اىتماماتيا سواء السياسية أو االقتصادية،لتضييؽ نط
إزالة الحدود الجغرافية والحواجز الجمركية وتسييؿ نقؿ الرأسمالية سياسيا واقتصاديا وثقافيا عبر العالـ 

 1.كؿ
يد األسواؽ الذاتية في سوؽ ف وجود عدة اقتصاديات وطنية متجاورة أو متباعدة ترى أف مصمحتيا توحإ   

الحواجز الجمركية والحواجز غير  مشتركة أو إقميمية موحدة موسعة تمغي كافة الحواجز فيما بينيا:
بينما  وتزاؿ كافة القيود التي تمنع تحركات رأس الماؿ أو العمالة، وتنسؽ السياسات فيما بينيـ، الجمركية،

 2راؼ التي ليست أعضاء في االتحاد اإلقميمي.تفرض حواجز مشتركة وقيود مماثمة تجاه األط
  شماؿ،-وعموما فاإلقميمية االقتصادية تتركز عف ترابط مجموعة اقتصاديات الدوؿ نامية أو متقدمة)شماؿ

 كانت متجاورة ومتباعدة، مف اجؿ زيادة نموىا االقتصادي و تقميؿ  سواءجنوب(  -شماؿ جنوب، -جنوب
 .في االقتصاد العالمي واندماجياالعوائؽ التجارية مف 

 ومفيوم التكتل االقتصادي الدولي نشأة الثاني:الفرع 
لقد مرت التكتبلت االقتصادية بعدة تطورات وتغيرات، وىذا يرجع لعدة عوامؿ تاريخية واقتصادية   

وتنامي ىاتو الظاىرة التي أصبحت سمة مف سمات النظاـ االقتصادي في تكويف  أثرتوسياسية، 
 العالمي.

 نشأة التكتالت االقتصادية ال:أو 
بعد الحرب العالمية الثانية أصبح االقتصاد العالمي أكثر تكامبل، في إطار االتفاؽ العاـ بشأف     

قد أسفرت عف تحرير بعد ثمانية جوالت المتعاقبة مف المفاوضات ، ، التعريفات الجمركية والتجارة )الغات(
ففي  ،تسريع االتجاه نحو التكامؿ اإلقميمي في كؿ جزء مف العالـوكاف ىناؾ  ،كبيرة الالتجارة العالمية 

بيف  حتى العديد مف الدوؿ اجتمع محاوالت اتفاقات التجارة اإلقميمية ، كانت  1960وعاـ  1950عاـ 
مف النمو اليائؿ في عدد مف اتفاقات التجارة "الموجة األولى" قد طغت النزعة اإلقميمية  والبمداف النامية ، 

 1958لسوؽ األوروبية المشتركة عاـ اإنشاء يحركيا التكامؿ اإلقميمي ممارسة اسة أكثر سيو  ،قميمية اإل
كانت ىذه األخيرة صورة مثمى لمعديد مف االقتصادييف والسياسييف الذيف و  ،3وتطورىا إلى االتحاد األوروبي

تكتبلت إلى مجموعة أخرى لاعتبروىا نموذجا يحتذي بو بيف مجموعات دولية أخرى، ثـ انتقمت ظاىرة ا
 والذي(لوكسمبورغ بمجيكا، ىولندا،) البنولوكس لدوؿ الجمركي كاإلتحاد تكتبلت قامت حيث ،4مف الدوؿ

 األوروبية السوؽ األوروبي، لمفحـ والصمب القطاعي التكامؿ بعد، فيما اقتصادي إتحاد إلى تحوؿ
 ظاىرة لتنامي نظرا ،(كوميكوف) األوروبي ةالتجار  مجمس الحرة، األوروبية التجارة منطقة المشتركة،
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 أساسية ةسم منيا جعؿ لبلنتباه الفت بشكؿ العشريف القرف مف األخير العقد في االقتصادية التكتبلت
 ىذا في البقاء أجؿ مف بينيا وحدة إقامة في النامية الدوؿ فأخذت الجديد، العالمي االقتصادي لمنظاـ
 اتفاقيات ،وىناؾ الكاريبي والسوؽ الجنوبي، كالسوؽ تجمعات تينيةالبل أمريكا في ظيرت حيث النظاـ،
 االقتصادية والجماعة والتنمية لمتعاوف األفريقي دوؿ جنوب وتجمع إفريقيا شرؽ دوؿ بعض بيف مماثمة
 .الخصوص ىذا في كثيرة واألمثمة ،اآلسياف تجمع نجد أسيا يخص وفيما ،إفريقيا لغرب
  24المادة، تميد أعضائيايفوؽ عدد  اإلقميميةبعدد مف االتفاقيات   ،لعالميةامنظمة التجارة  أخطرت لقد

جدد  أعضاءانضماـ  أماـتكوف مفتوحة  أفينبغي  تفضيميةترتيبات تجارية  إقامة إمكانيةمف الجات 
      عوائؽ في طريؽ التحرير متعدد  إلىخطوات بناءة ال  إلىلممساعدة في تحويؿ ىذه الترتيبات 

المنظمة التجارة العالمية يجري بصورة  إطارفي  أطراؼتحرير التجارة متعددة  أففي حيف  ، ؼاألطرا
ىذه الترتيبات لقت  أفنجد ،دية التعد و اإلقميميةالصراع بيف  إطارفي  مما ينبغي، أكثربطيئة ومتفاوتة 

 األخيرة اآلونةشممت في  ،إقميمية واإلقميمية وعبر إقميميةصدى ومنافسة شديدة لدى الدوؿ والتكتبلت شبو 
 .الكبرىتجمعات اقتصادية ال أو الفضاءاتبما يسمى 

الكثير مف  ، الجديدة اإلقميمية االقتصادية التكتبلت وأبرزطة لمعالـ وأصبحت ىذه التكتبلت تشكؿ خري    
 : منيا الترتيبات اإلقميمية خارج اإلقميـ الجغرافي

بي،  يعتبر مف ابرز التكتبلت االقتصادية اإلقميمية و حاد األور تكتؿ الذي يميزىا االت أىـفي أوربا    -
دولة، إضافة  27درجات التكامؿ االقتصادي، وزاد عدد الدوؿ في عضويتو  يضـ أعمى إلىالتي وصمت 

، اتفاقيات أخرى لتشمؿ 1999إلى تكاممو النقدي واستخداـ العممة الموحدة )األورو( مع مطمع سنة 
  .التيني -متوسطي، اورو -اورو إفريقي، -أسيوي، اورو -وفضاءات أوسع منيا اور 

 ألمريكا NAFTA – 1981 عاـ وكندا المتحدة الواليات بيف فييا التفكير بدأ التي الحرة التجارة منطقة- 
 عمى 1991 فيفري في المكسيؾ بمشاركة توسيعيا وتـ ، 1987 عاـ التنفيذ حيز الشمالية ودخمت

 1991 عاـ كندا باشتراؾ ثـ ، 1990 جواف في والمكسيؾ األمريكية المتحدة ياتالوال األولى بيف مرحمتيف
وتبمغ التجارة البنية  العالمية، التجارة حجـ مف 25 % حوالي عمى وتسيطر نسمة، مميوف 395 حوالي 

رة مف إقامة تكتؿ بيف القارتيف ضمف منطقة التجارة الح أمريكا تمكنتو ، 1مف حجـ التجارة العالمية"% 36
 دوؿ  إلىبيف األمريكيتيف، ومشروع الشرؽ األوسط الكبير الذي تتزعمو الواليات المتحدة األمريكية موجو 

 . الشرؽ األوسط العربية
 مف % 40يشمؿ 1989 عاـ تأسس (APEC)اليادي وحوض آسيا لدوؿ االقتصادي التعاوف منتدى -

 .العالمية التجارة حجـ مف %50 تجارتو تمثؿ و العالـ سكاف
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ومف غير المستبعد أف تظير تكتبلت اقتصادية أخرى في مناطؽ جديدة مف العالـ وىذا لما تفرضو 
التحوالت والتغيرات االقتصادية الدولية العالمية الراىنة فيمكف القوؿ أف ىذه التكتبلت أصبحت واقعا البد 

 منو .
 الدولي ل االقتصاديمفيوم التكت ثانيا:
العبلقات التي طرأت عمى نظرا لمتغيرات  نذ أمد بعيد،بلت االقتصادية عرفت مالتكت أفعمى الرغـ مف     

 أدىفقد  ،التنمية أقطابالوحدات االقتصادية الكبيرة وظيور فكرة  أىميةزيادة  إلى أدىاالقتصادية الدولية 
فالعيد  عدـ جدوى الوحدات الصغيرة وضرورة توسيع المجاؿ االقتصادي، إلىالتقدـ التكنولوجي الحديث 

األجيزة الدولية الجماعية التي تقـو عمى تحقيقو سواء  الحاضر يتسـ بالتعاوف االقتصادي الدولي وانتشار
عف  إماىذا التعاوف قد يتحقؽ  ،أوسععمى النطاؽ الدولي أو عمى نطاؽ إقميمي كخطوة أولية نحو تطور 

  1ـ بمشروعات الدولية المشتركة.  عف طريؽ القيا أوالتنظيمي لمنشاط االقتصادي  اإلطارطريؽ توحيد 
 قد نما االتجاه المتزايد المشاركات الدولية، يمكف تقسيمو إلى أربعة مستويات:

 المستوى األول: -ا
طقة تجارية حرة، بيف عندما تقوـ العبلقة بيف الدولة ودوؿ أخرى مف خبلؿ إقامة من        

وى نطاقا واسعا مف العبلقات االقتصادية يعكس ىذا المست )تكامؿ اقتصادي(،أكثر الدولتيف أو
و اجتماعيا  ثقافيا، تاريخيا، جغرافيا، اقتصاديا، الدولية بيف مجموعة مف الدوؿ المتجانسة

 بيدؼ تعظيـ تمؾ المصالح مف المصالح االقتصادية المشتركة التي تجمعيا مجموعة وحضاريا،
ف مف التبادؿ فيما بينيا، وثـ الوصوؿ إلى وزيادة التجارة الدولية المبنية لتحقيؽ أكبر عائد ممك

التكتؿ االقتصادي يعكس الجانب حيث  ة مف الرفاىية االقتصادية لمشعوب،أقصى درجة ممكن
حيث يعرؼ التكامؿ االقتصادي"عمى انو اصطبلح عاـ  طبيقي لعممية التكامؿ االقتصادي.الت

أكثر عمى التقريب وتوثيؽ  يغطي عدة أصناؼ مف الترتيبات التي بمقتضاىا يتفؽ قطراف أو
وجميع ىذه الترتيبات ليا سمة مشتركة وىي  أوضاعيـ االقتصادية بعضيـ مف البعض األخر،

 .2أنيا تستخدـ التعريفة لتميز سمعتيا إزاء السمع التي تنتجيا األقطار غير منظمة لبلتفاؽ"
مؿ االقتصادي الذي " عمى انو يعبر عف درجة معينة مف درجات التكافيعرؼ التكتؿ االقتصادي

يقوـ بيف مجموعة مف الدوؿ المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، والتي 
تجمعيا مجموعة مف المصالح االقتصادية المشتركة، بيدؼ تعظيـ تمؾ المصالح وزيادة التجارة 

لرفاىية االقتصادية الدولية البينية لتحقيؽ اكبر عائد ممكف، ثـ الوصوؿ إلى أقصى درجة مف ا
مف خبلؿ ىذا التعريؼ نستنتج أف التكتؿ االقتصادي اإلقميمي درجة مف 3لشعوب تمؾ الدوؿ".

                                                                                                                    

                                                                                  
 .313،ص1998لدار الجامعية،االسكندرية،"،انظرة عامة عمى بعض القضايازينب حسيف عوض اهلل، االقتصاد الدولي " -1

2- A.M, freedeman3, international trade, New York and row, 1971, p168.  
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درجات التكامؿ االقتصادي، ومف شروطو التجانس االقتصادي والجغرافي والتاريخي والثقافي 
 واالجتماعي، ذات مصالح اقتصادية مشتركة.

 عديد مف الدوؿ التي تجمعيا روابط خاصة بالجوارالتجمع  " بأنوويمكف تعريؼ التكتؿ االقتصادي
الجغرافي أو التماثؿ الكبير في الظروؼ االقتصادية أو االنتماء الحضاري المشترؾ ىذا التجمع  

أف  ىذا التعريؼ يوضح لنا 1يكوف في إطار معيف قد يكوف اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة.
ولو  ار الجغرافي والتماثؿ االقتصادي واالنتماء الحضاري،لو خصائص متمثمة في الجو  التكتؿ

سوؽ  درجات انطبلقا مف سمـ درجات التكامؿ االقتصادي)منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي،
 االتحاد االقتصادي التاـ( المشتركة،

 ي التكتبلت االقتصادية درجة عالية مف كثافة االعتماد المتبادؿ وتقسيـ العمؿ اإلقميمي ف إذف   
 مجاالت االستثمار والتجارة وأنواع التبادؿ األخرى، وبيذا المعنى يمكف النظر لمتكتبلت عمى أنيا 

 .عولمة جزئية تقـو في إطار العولمة الشاممة
  المستوى الثاني: -ب
خارج  عندما تقوـ عبلقة في شكؿ اتفاقية بيف تكتؿ اقتصادي مكوف مف عدة دوؿ ودولة مف دوؿ   

يعتبر ىذا المستوى النموذج الذي قدمو التكتؿ االقتصادي ، حيث متوسطية(لشراكة األورو التكتؿ)مثؿ ا
األوربي المتمثؿ فيما يطمؽ عميو اآلف نموذج المشاركة األوربية المتوسطية ويقوـ عمى المشاركة 

وسط "دولة، جنوب وشرؽ البحر األبيض المت 15بي" و االقتصادية الدولية بيف التكتؿ االقتصادي األور 
 .)مسار برشمونة(خبلؿ اتفاقية مشاركة تعقد بيف كؿ دولة مف ىذه الدوؿ االتحاد األوربي

 وقد ابتدع ىذا النموذج لممشاركة الدولية صيغة لمتعاوف االقتصادي الدولي بيف الدوؿ المتقدمة وأخرى      
 ة إال أنيا تتجاوز متطمبات نامية والجديد في ىذه الصيغة أنيا واف كانت تركز عمى إقامة منطقة تجارة حر 

ذلؾ إلى مجاالت مالية واجتماعية وسياسية وأمنية وبيئية وىي مجاالت تدخؿ في صيغ لمتعاوف ارقي مف 
 2 صيغة منطقة التجارة الحرة.

 المستوى الثالث: -ج
 ويز أيعندما تقوـ عبلقة بيف شراكة دولة ودولة أخرى عبر دولة ثالثة في صناعة معينة مثؿ الك    

تعتبر اتفاقية الكويز ىي مناطؽ تصدير لممنتجات النسيجية والمبلبس ،و المناطؽ الصناعية المؤىمة
وقد ظير  الجاىزة وتدخؿ فيما يمكف أف يطمؽ عميو المستوى الثالث مف اقتصاديات المشاركة الدولية،

طيني والجانب المستوى أو النوع مف المشاركة تبع ظيور اتفاقية أوسمو لمسبلـ بيف الجانب الفمس
                                                                                                                    

                                                                                  
 .30،ص2000،،مصر، مركز الحضارة العربيةسوق الشرق أوسطيةعوض، إكراـ عبد الرحيـ -1
 الذي التكتؿ خبلؼ عمى الخاصة، سماتيا عمى الحفاظ مع الوحدات االقتصادية بيف التمييز تحقيؽ إلى اليادؼ العمؿ ىو االقتصادي التعاوف إف  

  متكافئة لصالح عبلقات إقامة يفترض الحديث مفيومو في التكتؿ فإف جديد اقتصادي كياف بينيا لخمؽ التمييز أشكاؿ كافة إزالة إلى ييدؼ     
  المساىمة. األطراؼ    

 .34 -17، ص 2006دار الجامعية ، اإلسكندرية ،، اقتصاديات المشاركة الدولية )من التكتالت إلى الكويز (عبد المطمب عبد الحميد ، -2
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تحت رعاية وضماف الجانب األمريكي، وقد أدى ذلؾ وجود صيغة جديدة عف اقتصاديات  اإلسرائيمي،
المشاركة الدولية تكوف بيف دولتيف عبر دولة ثالثة وىي تعبر عف تنامي ممحوظ في درجة تشابؾ العبلقات 

 االقتصادية الدولية .
 المستوي الرابع: -د
شركة متعددة الجنسيات وأف االقتصاديات النامية والمتقدمة عبر االستثمار  عندما تقوـ عبلقة بيف  

الدولي، وتحركات رؤوس مف خبلؿ ما يسمى بالعولمة المالية والنظاـ االقتصادي العالمي الجديد بحيث 
إلى  لممشاركة الشريؾ األجنبي في رأس الماؿ المشروع، ودوره في اإلدارة األجنبية طبقاتنقسـ االستثمارات 

 قسميف:
 ؛المباشرةاالستثمارات األجنبية  .1
 المباشرة.االستثمارات األجنبية غير  .2
مف خبلؿ ذكرنا لممستويات المشاركة االقتصادية الدولية فيتضح لنا أف أعمى مستوى ىو المستوى      

يث مييدية لموصوؿ إلى المستوى األوؿ، "حاألوؿ، بحيث المستويات األخرى فيي مشاركات اقتصادية ت
عقدت في المراحؿ األخيرة مف القرف الماضي العديد مف االتفاقيات االقتصادية الدولية والتي يمكف 

 1التكامؿ االقتصادي". شكبل جديدا مف أشكاؿاعتبارىا 
 االقتصادي نظريات المفسرة لمتكاملال :الثانيالمطمب 

      امؿ االقتصادي، سوؼ نتطرؽ نظرا الف التكتبلت االقتصادية اإلقميمية تتخذ احد أشكاؿ التك    
 .ونموىا المتزايد والمعاصر النظريات المفسرة لياتو الظاىرة االقتصادية، التي كانت مميدا لتطورىا، إلى
المبرر الفكري لتبرير قياميا ونموىا،  تعددت نظريات المفسرة لقياـ التكتبلت االقتصادية، وقد كانت   

 .ألىمياسوؼ نتطرؽ 
 النظرية االتحادية :الفرع األول

 الوطنية الدوؿ تحتفظ حيث فيدرالية، وحدة شكؿ تتخذ إقميمية دولة إقامة وتركز ىاتو النظرية عمى    
       دداػػع رػػػػيدي الذي األعمى المجمس عميو يتفؽ لما وفقا ، البلزمة التشريعات و راراتػػػػػالق دارػػػػػػػػبسمطة إص

 فيو تتمتع إقميـ عمى اتحادية دولة إقامة حوؿ أساسا التفكير وينصب ،جميعا تيميا التي األمور مف
 بالنظرية زاد االىتماـ.المصالح في التشابؾ مف عالية بدرجة أقطارىا في تتواجد التي االجتماعية الفئات

 رأت مونيو، جاف بزعامة فرنسية فئات لدى خاصة الثانية العالمية الحرب معارؾ خبلؿ احتداـ االتحادية
        كالديجولييف أخرى فئات أف إال أوروبا، عمى السيطرة في المتكررة ألمانيا لمحاوالت نياية ىذا المنيج في
 االتحادي الفكر يعتبر وبذلؾ.محدودة نطاقات في اإلقميمية السمطات حصر وحبذت الرأي، لـ تشاطرىا 
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 بعد االتحادية الدولة عمى ويكوف لبموغو، أسسا تضع نظرية منو أكثر التكامؿ نحو لمتحرؾ استراتيجية
 1.المتكامؿ المجتمع شؤوف لتسيير السبؿ أفضؿ عف البحث قياميا
 بؿ ىو في الواقع بمثابة وواضح أف المنيج االتحادي ليس نظرية لمتكامؿ بالمعنى العممي الدقيؽ،     

 بما في ذلؾ  لتي تطبقيا،تستيدؼ تحقيؽ تكامؿ سياسي، تترؾ لدولة االتحاد اختيار السياسات ا استراتيجية
السياسات االقتصادية التي قد تكوف جانب منيا معينا بتضييؽ الفروؽ في مستويات النمو بيف الدوؿ 

 ما طور الوحدة أف إلىسويسرا(  ايطاليا، ،ألمانيا) بيةو األور تشير التجارب االتحادية  األعضاء في الوحدة،
الدوؿ النامية فاف  أما وى االقتصادية الكبرى في العالـ،عمى النمو في مواجية الق ـأعظو تماثؿ ىفييا 

ىو االستفادة مف تعبئة مواردىا الذاتية في  إنما دولة الوحدة وتعزيز قوتيا، إنشاءاليدؼ ليس مجرد 
  2قوى اقتصادية خارجية  متفوقة. مواجية

 النظرية التعاممية :الفرع الثاني
 مف الكثير عمى سيقضي األمر ىذا أف  "دويتش كارؿ" مقدمتيـ وفي النظرية ىذه أصحاب رىػػي    

 مف خسائر عميو يترتب قد وما سيادتيا، فقدانيا عواقب مف وتنفرىا الدوؿ حساسية تثير التي التعقيدات
 تشجيع وتكثيؼ عمى يعمؿ تعاممي منيج إتباع يفضؿ عميو بناءا و . السابؽ في تحقيقو أمكف ما بفقداف

 مراحؿ أو مؤسسية معينة بأطر التزاـ دوف المعنية، الدوؿ في المختمفة الجتماعيةا الفئات بيف المعامبلت
 الشؤوف محددة تتولى مؤسسية ىياكؿ عمى االعتماد تفاديو المنيج ىذا في النظر يمفت وما محددة،
 إلدارة مف مؤسسات يمـز ما بإقامة مكتفيا التكامؿ وجو في عقبة إلى بذاتيا تتحوؿ أف خشية اإلقميمية
 3تكثيفيا. يجري التي المعامبلت شؤوف

 الوظيفيةالنظرية  :الفرع الثالث
لى إىذه النظرية مع ما نادت بو النظرية التعاممية  مف التدرج كبديؿ لمتحوؿ المباشر  أنصاريتفؽ     

ف أحالة الوحدة السياسية، بدءا بالنواحي األقؿ إثارة لمخبلؼ الذي يسيؿ ظيور ثمار التكامؿ فييا، عمى 
يسحب ذلؾ التنازؿ إلى مؤسسات إقميمية تنتقؿ إلييا شيئا فشيئا وظائؼ كانت تقوـ بيا حكومات الدولة 

استكماؿ بناء  يؤدي ىذا إلى فكرة ترسيخ التكامؿ ذاتيا، وتقبؿ االنتقاؿ إلى جوانب أخرى، و القطرية.
 4المؤسسات اإلقميمية، إلى أف يتـ بناء مقومات دولة الوحدة.

 بعض تفويض يتـ حيث الجزئي، االندماج حاالت كؿ تتضمف إذ لبلندماج كمنفذ الوظيفية تعتبر    
 أف أي القرار، صناعة مف واألدنى األعمى المستوييف عمى المشاركة الوحدات إلى الحكومية الوظائؼ 
 ذلؾ ومثاؿ المشاركة، لموحدات المحمية السياسات في الوظائؼ ىذه أىمية عمى يتوقؼ الشامؿ االندماج 

 وىو منيا كؿ تشريعات في متمثمة بمد كؿ في الفعمية السمطة تواجد مع وأستراليا بريطانيا بيف التاج اتحاد
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 إلى أدت الحكومية لؤلنظمة المتنامية التعقيدات أف ميتراني ويرى.الوظيفي االندماج حاالت مف حالة
 عمى الطمب تخمؽ لـ األعماؿ ىذه ؿومث التقني شقيا في خاصة الحكومية غير لؤلعماؿ الكبيرة الزيادة

 مف يمكف مما الدولي، المستوى عمى التقنية المشاكؿ في ساىمت إنما وحسب وطنيا الميرة المتخصصيف
 في الدولي التعاوف تعدد في يساىـ وطنيا الصعبة التقنية المشاكؿ ىذه مثؿ نمو ألف ،التكامؿ تحقيؽ

 التقني المجاؿ في التعاوف يؤدي حيث بالتشعب يعرؼ ما ؾىنا الباحث ىذا نظرية وفي التقنية، المجاالت
 .األخرى المجاالت في التعاوف إلى

 المحدثة النظرية ىذه جمعت وقد لكف ىذه النظرية اتخذت وجيا جديدا بعد الحرب العالمية الثانية،     
 دويتش رؿوكا ، (Amitai Etzioni)ايتزيوني أميتاي   ،(Ernst Hass)ىاس ارنست مف كؿ إسيامات 

(Karl Deutsch) التكاممية المسيرة تغذية عمى تساعد التي األسس مف عدد توفر عمى أكدوا الذيف: 
 المعنية، الدوؿ في االجتماعية الفئات تتبناىا التي القيـ منظومة بيف تقرب مشتركة ثقافة توفر 

 نادى كما العالمي ؽالنطا عمى التكامؿ مف بدال اإلقميمي الجيوي التكامؿ مفيـو عمى االعتمادب
 .القدامى الوظيفيوف بو

 في مكانة تحتؿ التي الحيوية المجاالت في والشروع كافية، اقتصادية موارد تخصيص وجوب 
 .المجتمع رفاىية وتحقيؽ المشترؾ العمؿ إنجاز أجؿ مف وىذا المتكاممة الدوؿ قتصادياتا
 المؤسسي البعدف ،العممية ىذه في السياسية واألحزاب والنخب المصالح جماعات إقحاـ وجوب 

 مراحؿ وضع أىميا مف بإضافات جاء الذي المنيج ىذا في محوريا موقعا يشغؿ الوطني فوؽ
 إقميمية. لحكومة كنواة تعتبر التي اإلقميمية المؤسسة إلى السمطة فييا تنتقؿ

 األمور مف عدد في القرار سمطة ممارسة عف االمتناع عمى تنطوي بآليات المراحؿ ىذه تبدأ وعموما 
 نوع إلى المرور ثـ األفراد، بحركة وانتياء بالتجارة بدءا االقتصادية التدفقات حركة بتحرير المتعمقة كتمؾ
 واالجتماعية االقتصادية بالسياسات المتعمقة القرارات مف كبير قدر ينقؿ أيف اإليجابي التكامؿ مف

 التي المعايير تحدد أف التكامؿ نظرية عمى ويصبح دفعات عمى االتحاد يتحقؽ بذلؾ ،والسياسية
 1لمتكامؿ. مستمرة حركة لتقود تخصيصيا يفضؿ التي االقتصادية المجاالت عمى االتفاؽ يتـ بمقتضاىا

 : نظرية التكامل االقتصاديالفرع الرابع
 ت ، لكف تضمنت النقاشا 1934وقد أولي االىتماـ نظرية التكامؿ االقتصادي ، نتيجة كتابات ويكؿ     

حيث ظيرت كتابات جاكوب فاينر وموريس بابيو  1950التحميبلت والكتابات في ىذا المجاؿ في عاـ 
ىربوتجيرش ، ولقد بحث فينر في التكامؿ االقتصادي، ولقد فرؽ بيف اثريف اثر خمؽ التجارة واثر تحويؿ 

 التجارة.
 2لتالية:إف نظرية التكامؿ االقتصادي اإلقميمي تخص بدراسة وتحميؿ القضايا ا
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 ؛االقتصادية االستاتيكية لمراحؿ ودرجات سمـ التكامؿ االقتصادي اآلثار 
 اإلقميمياالقتصادية الدينامكية لمراحؿ ودرجات سمـ التكامؿ االقتصادي  اآلثار. 
 األعضاءاقتصادية لمدوؿ -سات الماكرواالمشكبلت المنبثقة عف اختفاء الصفة لنمط السي ،

 ؾ المتعمقة بالسياسات النقدية والمالية صة تموبصفة خا القومية بينيا، وذوباف الفروؽ واالختبلفات
 ؛األجنبيوسياسة التجارة الخارجية، وسياسات االستثمار والصرؼ 

  داخؿ  األعضاءاقتصادية لمدوؿ -تنسيؽ السياسات الماكرو أوالمتاحة لتوحيد  اإلمكانياتدراسة 
 منية انتقالية.المنطقة التكاممية، ولو عمى مراحؿ ولفترات ز 

  االقتصادية الكمية لدرجات سمـ التكامؿ االقتصادي الموجب عمى نمو االقتصادي  اآلثارتحميؿ
 في المنطقة التكاممية. األعضاءلمدوؿ 

نظرية االتحاد التكامؿ االقتصادي والتي تعني بتفسير ىاتو الظاىرة وقد مرت األعماؿ النظرية     
حوؿ ىذه النظرية مع إضافة الجيؿ الجديد بعض الحموؿ إلشكاالت بجيميف لكؿ منيا رأي  ،الجمركي

 1المطروحة لدى الجيؿ األوؿ:
يضـ ىذا الجيؿ بجانب كتابات فينر وببلزا أعماؿ وكتابات العديد مف االقتصادييف  :الجيل األول -

 GEHRELS.  BHAGWATI :  الميتميف بشؤوف التكامؿ االقتصادي اإلقميمي ومف أمثاؿ

.LIPSEY  . MELVIN . J. EMEAD  ،   ولقد نص اىتماـ ىؤالء االقتصادييف عمى إبراز
     اآلثار األساسية لقياـ االتحادات الجمركية عمى اقتصاديات الدوؿ األعضاء في المنطقة 
التكاممية، فتكويف االتحادات الجمركية يؤدي آلراء وتحميبلت ىؤالء االقتصادييف إلى زيادة أو تراجع 

القتصادية عمى مستويات كؿ مف اإلنتاج واالستيبلؾ في اقتصاديات الدوؿ األعضاء في الرفاىية ا
المنطقة التكاممية  أو اقتصاديات الدوؿ غير األعضاء في المنطقة، وقد استقر الرأي في أدب 
االقتصاد الدولي عمى إطبلؽ تعبير النظرية األساسية لمداللة عمى األعماؿ وكتابات االقتصادييف 

 ييف المنتمييف ليذا الجيؿ.الدول
يتكوف ىذا الجيؿ مف االقتصادييف الدولييف الميتميف بشؤوف التكامؿ االقتصادي  الجيل الثاني: -

اإلقميمي مف أمثاؿ كوبر وجونسف ،حيث كانت نقطة البدء في كتابات  الجيؿ الثاني االنتقادات 
حث عف الدوافع  مف وراء تكويف االتحاد الشديدة الموجية ألعماؿ الجيؿ األوؿ إلىماليـ االىتماـ بالب

والسعي بتطبيؽ اإلجراءات المرتبطة بالعمؿ التكاممي، ويرجع اقتصادي الجيؿ الثاني  الجمركي،
اإلجابة عف ىذا التساؤؿ إلى نقطة البدء في أف كتابات وتحميبلت الجيؿ األوؿ كانت تقوـ عمى تسميـ 

تعمؽ في البحث عف األسباب التي دعت غالى وجود بوجود الظاىرة التي يرغبوف في تحميميا دوف 
ىذه الظاىرة أو ساىمت في نشأتيا، وينقؿ مفكري ىذا الجيؿ إلى الخطوة التالية وىي البرىنة عمى 
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وجية نظرىـ بالقوؿ أف النظرية األساسية التحادات الجمركية كانت عاجزة عف تقديـ إجابة مرضية 
    دولة بتخفيض أو إزالة الرسوـ الجمركية عف تجارتيا مع دوؿ لماذا تقبؿ ال ومقنعة لمسؤاؿ التالي:

وتستغني في الوقت نفسو عف استرداد مف مصادر أكثر كفاءة مف دوؿ غير أعضاء في  األعضاء،
 االتحاد؟ 

 تاجية األقؿ كفاءة، ويرجع ذلؾ أففاف السبب الجوىري ينحصر في توفير الحماية لممصادر اإلن    
   لبلتحادات الجمركية قد اختارت لنفسيا منذ البداية خطا فكريا نحو حرية التجارة  النظرية األساسية

الدولي، وىو ما أبعدىا عف النظر إلى الدوافع الخاصة بتوفير الحماية لممنتجات الحساسة وىي المنتجات 
النظرية يمكف نظرية اقتصادية حمائية ، وفي اطر ىذه  ،مى الصمود أماـ المنافسة الدوليةغير القادرة ع

         إجراء مقارنة بيف سياسة جمركية غير تفضميو مف ناحية، واتحاد الجمركي كسياسة بديمة مف ناحية
أخرى، معتمدة عمى آلية حمائية أكثر مف اعتمادىا عمى آلية ليبرالية حيث يؤكد اإلطار النظري تبناه 

        سياسة التعريفة الجمركية عمى النطاؽأنصار الجيؿ الثاني مف االقتصادييف الدولييف في استخداـ 
 لتحقيؽ أىداؼ معينة تعجز ىذه الدوؿ عف تحقيقيا عمى المستوى القطري. اإلقميمي،

إلقامة اتحاد الجمركي وىو تحقيؽ مكاسب ما لـ تستطيع الدوؿ  تطور نظرية التكامؿ االقتصادي إف    
التكامؿ االقتصادي قسـ إلى أربع  أفحيث ة العالمية، تحقيقيا قطريا أو عالميا أو في إطار منظمة التجار 

سوؽ مشتركة ثـ إلى االتحاد  إلىدرجات وفؽ فينر ال تقتصر عمى االتحاد الجمركي فقط، بؿ امتد ذلؾ 
واالتحاد األوروبي اكبر تجربة تكاممية تخطت درجات سمـ التكامؿ االقتصادي اإلقميمي  االقتصادي التاـ

 .جو الجديدة نحو الموجة الجديدة التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الراىنةوىي اآلف في صدد التو 

 نماذج التكتالت االقتصادية الدولية بين التقميدي والحديث المبحث الثالث:
 إالىو  بيف التقميد والحديث، وىذا االختبلؼ ما اإلقميميةختمفت موجة التكتبلت االقتصادية ا لقد    

 األمريكيةاعتمدت سياسة الواليات المتحدة "لفترة معينة ، ،عات تكاممية اقتصادية تطورات وتوس إلىامتداد 
 اإلطارولكف مع نياية الثمانينات تحوؿ  بالرعاية، األولىعمى منيج التعددية التي تخضع لقاعدة الدولة 

جارة العالمية ، وتظؿ منظمة التاألطراؼوالمتعددة  واإلقميميةمدخؿ ثبلثي يتضمف العبلقات الثنائية  إلى
 الثنائية أكثر وىي العبلقات اإلقميمية  األخرىبدائؿ ال، بؿ نجد األساسيولكنيا ليست المحور  أىميةذات 
 .1أىمية"

 النموذج التقميدي لمتكتالت االقتصادية اإلقميمية الدولية المطمب األول:
خمسينيات مف القرف الماضي، فقد ظيرت الموجة األولى مف التكتبلت االقتصادية اإلقميمية منذ اللقد     

 اصطمح عمييا اآلف بالتكتبلت االقتصادية اإلقميمية التقميدية وسوؼ نتطمع إلى بعض المفاىيـ لذلؾ.
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 التقميدية اإلقميميةة التكتالت االقتصادية ماىي :األولالفرع 
ت األخيرة، وأطمقوا عمييا لقد اىتـ بعض االقتصادييف بتفسير ظاىرة عودة انتشار اإلقميمية خبلؿ السنوا   

تسمية "اإلقميمية الجديدة"، وقاموا بمقارنتيا بتمؾ التي سادت في الستينات وعرفوىا" باإلقميمية القديمة"، 
،  شماؿ( –والتي كانت تقوـ أساسا عمى تكتبلت بيف الدوؿ المتقدمة بعضيا لبعض، أي تكتبلت )شماؿ 

والواقع أف معظـ التكتبلت بيف الدوؿ النامية في ظؿ  جنوب(.-أو بيف بعض الدوؿ النامية معا)جنوب
اإلقميمية القديمة لـ يحالفيا النجاح. ويرجع ذلؾ الفشؿ إلى أف ىذه التكتبلت قامت عمى محاولة مد 
السياسات المحمية لئلحبلؿ محؿ الواردات إلى المستوى اإلقميمي، فقد وفرت الدوؿ األعضاء في ىذه 

ية النفاذ إلى أسواؽ كؿ منيا فيما يتعمؽ فقط بالمنتجات التي كانت تستوردىا التكتبلت لبعضيا البعض حر 
مف باقي دوؿ العالـ، وقامت بفرض حواجز تجارية خارجية مرتفعة، أي أف ىذه التكتبلت اإلقميمية قامت 

 1أساسا عمى تحويؿ التجارة، زيادة عمى تشابؾ أمورىا السياسية.
صادية اإلقميمية فيي اتفاؽ عدد مف الدوؿ المنتمية جغرافيا إلى إقميـ إذا تكممنا عف ىذه التكتبلت االقت

اقتصادي معيف كأوروبا الغربية، المنطقة العربية، أمريكيا الشمالية... إلقامة ارتباط فيما بينيا في شكؿ 
 مف أشكاؿ التكامؿ االقتصادي.

 ةالتكتالت االقتصادية اإلقميمية التقميدي دوافع قيام الثاني: الفرع
 أىـ ىاتو الدوافع في ما يمي:

: يعد انييار المعسكر الشيوعي مف األسباب الكامف لبلنطبلؽ في التوجو انييار المعسكر الشيوعي -اوال 
 نحو التكتبلت اإلقميمية ، خصوصا بعد انفراد الواليات المتحدة األمريكية لقيادة العالـ كأقوى قوة اقتصادية 

 روبية ودوؿ أخرى بالنفير التحرر مف ىذه القيادة مف خبلؿ التكامؿآنذاؾ، بدأت كؿ مف الدوؿ األو 
 االقتصادي.

 الخارجي  قمعة حصينة اقؿ انفتاحا عمى العالـ إلى أوروباتتحوؿ  إف :تخوؼ العديد مف الدوؿ العالـ: اثاني
ددة الموحدة، مما يقمؿ مف جيودىا وحماسيا لتفعيؿ تحرير التجارة متع األوروبيةالسوؽ  إطارفي 

             وخاصة ذات االقتصاد المحوؿ بتقديـ طمبات  ،األوروبية، لذلؾ سارعت العديد مف الدوؿ األطراؼ
 2تكويف تكتبلت خاصة بيا. إلى أخرىاالنضماـ ،كما سعت دوؿ 

: إف ىدؼ أي دولة مف وراء انضماميا ألي تكتؿ اقتصادي إقميمي ىو زيادة حجـ الصادرات: ثالثا
 المزايا الجمركية التي سوؼ تمنحيا الدوؿ األخرى األعضاء في ىذا التكتؿ إلى صادرات  االستفادة مف

 ؾ الدوؿ عند دخوليا إلى أسواقيـ.تم
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 اإلنتاج حجـ زيادة نحو السعي وبالتالي االستيبلكية الحاجات زيادة إلى أدى مما السكاف حجـ زيادة: رابعا
 1.المشتركة االقتصادية التنظيمات طريؽ عف وذلؾ المتزايد الطمب لحجـ لبلستجابة
 يترتب عمى تخفيض الدوؿ األعضاء لمقيود التجارية إلى انخفاض  :تحسيف معدؿ التبادؿ التجاري: خامسا

 أسعار صادراتيا إلى باقي الدوؿ غير األعضاء في االتفاقية مقارنة بأسعار نفس السمع التي تنتجيا دوؿ 
السمع التي تستوردىا كؿ دولة عضو مف الدوؿ غير األعضاء األعضاء ، وسوؼ يؤدي إلى زيادة حجـ 

بينما تقؿ واردات دوؿ االتفاقية مف الدوؿ غير األعضاء، سوؼ يؤثر ذلؾ ايجابيا عمى معدؿ التبادؿ 
التجاري لمدوؿ األعضاء ،إال أف ذلؾ يتوقؼ عمى مرونة الطمب في كؿ دولة عمى صادرات الدوؿ األخرى 

 .سمع البديمة التي تحؿ محؿ السمع التي تنتجيا الدوؿ غير األعضاءاألعضاء، عمى كفاءة ال
 التقني فالتقدـ والتقنية اإلنتاجية و التجارية، لتحدياتيا واالستجابة االقتصاد عولمة مع التكيؼ :ساساد
المنتجات،  ىذه تسويؽ في الدولية المنافسة حدة مف ضاعؼ مما ونوعيا، كما اإلنتاجية الزيادة إلى أدى
 2.واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيؽو  ،الدولية األسواؽ عمى المتنافسة االقتصادية التجمعات مواجيةو 
لعؿ مف أىـ الدوافع الدوؿ تكويف تكتبلت اقتصادية إقميمية  زيادة اتساع السوؽ وتشجيع المنافسة:: بعاسا

ع والخدمات ،وتكويف الدولة في ىو رغبة في زيادة حجـ السوؽ وذلؾ مف اجؿ تصريؼ منتجاتيا مف السم
 تميزت صناعتيا باإلنتاج الكبير. منح أسواؽ جديدة التي إلىحاجة شديدة 

تحسيف في  إلىالعضو في التكتبلت االقتصادية  األعضاء: تسعي الدوؿ تحسيف مستوى اإلنتاجية  -
 خمؽ تجارة.تحويؿ التجارة مف اجؿ تكوف عرضة ل لبلستفادة مف ىذا االندماج واف ال اإلنتاج
أف تكويف التكتبلت االقتصادية مف شانو يشجع االستثمار الوطني  :تحسيف مناخ االستثمار :ثامنا

واألجنبي، عمى السواء ،فتشجيع االستثمارات الوطنية بحيث نتيجة النخفاض المتوقع في تكاليؼ االنتياج 
كتبلت ال تؤدي مباشرة إلى زيادة وزيادة المنافسة االقتصادية واتساع السوؽ، مف المبلحظ أف ىذه الت

نما ىي مجرد وسيمة لتمؾ االستثمارات، وليذا يجب أف  يتـ تنسيؽ السياسات  األجنبي والوطني ، وا 
 االقتصادية والمالية والنقدية بيف الدوؿ األعضاء، إلظيار حالة مف االستقرار االقتصادي والذي يميد 

 بدوره جذب االستثمارات المختمفة.
وسيمة لعممية اندماجيا في  اإلقميميةالتكتبلت  إلىاالنضماـ  أفصة النامية منيا وخا الدوؿ، راؾإد: تاسعا

 3المباشر، في عصر ما يعرؼ بالعولمة االقتصادية. األجنبياالقتصاد العالمي، وجذب االستثمار 
 اسي في إقامة :  ىذا الدافع في كثير مف األحياف يكوف شيء أس ضمانة ضد األحداث المستقبمية: عاشرا

 .أي تكتؿ الف الخوؼ مف حروب واألزمات المستقبمية البد مف مراعاة ذلؾ
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: قد ال يكوف اليدؼ مف اجمو قامت الدولة إعطاء مصداقية لسياستيا الداخمية والخارجية: حادي عشرال
نما أىداؼ أخرى كاف االتفاؽ ىو الوسيمة ا لمناسبة إلى التكتؿ االقتصادي ىو االتفاؽ في حد ذاتو وا 

لتحقيقيا ومف ناحية أخرى فاف إبراـ الدولة التفاقية إقميمية مع دوؿ أخرى يعني أف تمؾ الدولة تتبع سياسة 
تحررية وليبرالية، مما سيكوف لو أكثر عمى حجـ االستثمارات الداخمية إلييا، زد إلى ذلؾ إف االتفاقيات 

ع الخارج مما يعطي مؤشرا واضحا حوؿ اإلقميمية سوؼ تعكس العبلقات المستقبمية لتمؾ الدوؿ م
 السياسات الخارجية لتمؾ الدولة.

 ومف األسباب التي تدعو االنضماـ إلى اتفاقية تجارية ىو زيادة  تدعيـ قوة التفاوض لمدولة:: ثاني عشرال
 قدرتيا التفاوضية في مواجية األطراؼ األخرى، ويسوغ ذلؾ إف تمؾ الدولة التي تشكؿ التكتؿ االقتصادي
اإلقميمي ستكوف قوة تفاوضية كبيرة خبلفا لما يمكف أف يكوف عميو األمر فيما أو كانت منفصمة ، فسوؼ 

قبؿ الدخوؿ في أي اتفاقات أخرى ذات  آراءىايساعد االتفاؽ تمؾ الدوؿ عمى تنسيؽ مواقفيا وتوحيد 
د جمركي عمى العكس في الواقع يكوف ىذا أكثر أىمية بالنسبة لمدوؿ المكونة التحا مصمحة مشتركة،

 اتفاقيات منطقة التجارة الحرة التي تكوف لكؿ دولة عضو تعريفات الخاصة في مواجية دوؿ العالـ.
إف أىداؼ األسباب السياسية لقياـ تكتؿ سياسي تعزيز األمف القومي  األسباب سياسية: ثالث عشرال

قد بحث عمماء السياسة في استخداـ ول والسبلـ والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية واالجتماعية،
الدبموماسية التجارية خبلؿ سياؽ إقميمي، وتوصموا إلى أف العبلقات التجارية قد تساعد عمى إنشاء 

 . 1عبلقات سياسية بيف الدوؿ األعضاء بتطوير وسائؿ التحكـ في الصراع بينيما
قيات إقميمية ليذا يكوف الدافع وراء كيدؼ قد يدفع بعض الدوؿ لعقد اتفا االستقرار األمني: الرابع عشر

ضـ دوؿ معينة لمتكتؿ دافعا أمنيا، ورغبة الحكومات في المحافظة عمى سيادتيا بالتعاوف مع دوؿ أخرى، 
 .تصادي يعتبر خطوة أولية وأساسيةفالطريؽ غير المباشر لتقوية األمف مف خبلؿ تكامؿ اق

     ع االقتصادية إلقامة التكتبلت سواء كانت إقميميةيعد العمؿ عمى توسيع األسواؽ مف أىـ الدواف     
أو عبر إقميمية، حيث تؤدي زيادة حجـ السوؽ إلى االستفادة مف مزايا التخصص، كما تزيد مف فرص 
االستثمار، حيث يفضؿ المستثمروف االستثمار داخؿ نطاؽ التكتؿ لبلستفادة مف اتساع السوؽ وخفض 

وة اقتصادية، أما متكتمة ىذا مف وجية نظر دولة متقدمة أو تكتؿ ذو قالحواجز الجمركية بيف الدوؿ ال
مناخ مبلئـ  أف أىـ الدوافع  زيادة حجـ الصادرات و القضاء عمى ظاىرة االحتكار و خمؽ الدوؿ النامية

 يأخذ عمى عاتقو تييئة الجو المبلئـ لموصوؿ إلى مراده. التكتؿ االقتصادي، حيث لمتنمية االقتصادية
 اإلقميمية التقميدية التكتالت االقتصادية أنواع الثالث: الفرع

وبذلؾ نجد األنواع أو  عمى أساس درجات سمـ التكامؿ االقتصادي التكتبلت االقتصادية يمكف تقسيـ
 درجات التكامؿ التالية:
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 24دةفي الما  (G.A.T.T" تعرفيا االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة) منطقة التجارة الحرة:: اوال
)مجموعة مف إقميميف أو أكثر مف األقاليـ الجمركية التي تمغي فييا الرسوـ الجمركية بالنسبة لكؿ التجارة 

إال أف ىناؾ مف ،1"األقاليـ(تقريبا بيف األقاليـ المكونة لممنطقة وذلؾ فيما يتعمؽ بالسمع المنتجة في ىذه 
تقوـ منطقة إذف رحمة منطقة التجارة التفضيمية ، يعتبر أف منطقة التجارة الحرة ىي درجة الثانية بعد  م

التجارة الحرة عمى أساس إلغاء كؿ القيود التي تعرقؿ حركة التجارة فيما بيف الدوؿ األعضاء المنطقة في 
السمع الواردة مف الدوؿ غير األعضاء و  ىعم مى العوائؽ التجارية التي تفرضياحيف تحافظ كؿ الدولة ع

ما تشكؿ مجموعة مف دوؿ المنطقة التجارة الحرة فاف عندلحرة األوروبية  مثبل لذلؾ .و تعد منطقة التجارة ا
ما يسمى بمشكمة ضبط النظاـ قد تظير حيث قد تدخؿ الواردات مف بقية دوؿ العالـ إلى الدوؿ األعضاء 

 2جارة . ذات الرسوـ المرتفعة عف طريؽ الدوؿ ذات الرسوـ المنخفضة ، وتعرؼ ىذه الظاىرة بانحراؼ الت
ومف ابرز المشاكؿ التي تواجييا مناطؽ التجارة الحرة التي تنشا عف عدـ فرض تعريفة جمركية مشتركة 

وىذا ما يخمؽ اثأر معينة في منطقة التجارة الحرة وىي إمكانية انحراؼ التجارة  اتجاه الدوؿ غير أعضاء،
 وانحراؼ اإلنتاج وانحراؼ االستثمار.

  :3لتجارة الحرة كما يميمنطقة ا ثارآومف مف بيف 
يتحقؽ انحراؼ التجارة إذا حدث التحايؿ عمى الحواجز الجمركية التي تقيميا دوؿ  انحراف التجارة: -ا

أعضاء المنطقة، والتي تطبؽ تعريفات جمركية مرتفعة في التجارة مع دوؿ خارج المنطقة، ويتـ التحايؿ 
بدال مف الحصوؿ عمييا مف دولة عضو  منخفضة، باف تقوـ دوؿ عضو في المنطقة ادني تعريفة جمركية

في المنطقة، األمر الذي يتعارض مع ىدؼ األساسي إلنشاء منطقة التجارة الحرة، أال ىو توسيع نطاؽ 
 التجارة فيما بينيا وتمنع ذلؾ مف خبلؿ التدابير الممكنة لتقميؿ مف ىذا األثر السمبي.

ميداف اإلنتاج، وذلؾ إف بعض المنتجات الصناعية  وقد يحدث انحراؼ أخر في انحراف اإلنتاج: -ب
تحتوي عمى نسبة مرتفعة مف المواد البلزمة لصناعتيا، ولكنيا غير متوفرة في دوؿ المنطقة، األمر الذي 
يستوجب استيرادىا مف الخارج، وعمى ذلؾ فاف صناعة ىذه المنتجات تتحوؿ مف الدولة ذات التعريفة 

 ى الدولة ذات التعريفة الجمركية المنخفضة نسبيا مف بيف دوؿ المنطقة.الجمركية المرتفعة نسبيا إل
قد يصاحب انحراؼ اإلنتاج، انحراؼ االستثمار في المنطقة تجارة الحرة ذات  انحراف االستثمار: - ج

رسوـ مرتفعة عمى المواد األولية والسمع غير تامة الصنع وبالتالي المستثمروف يركزوف نشاطيـ 
سوـ المنخفضة ، مع إقامة بعض المشاريع تجميع األجزاء في بعض البمداف في الدوؿ ذات الر 

 األعضاء في المنطقة التجارة الحرة.
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 مف منطقة التجارة الحرة حيث يتـ مف خبلؿ توحيد التعريفة  مستوى أكثر" وىو  :االتحاد الجمركي :ثانيا
 د ىذا الشكؿ مف االتفاقيات األكثر عمقا مف ، ومنو يع1الجمركية لمدوؿ األعضاء في القيود التجارة البينية"

الشكؿ السابؽ حيث أف الدوؿ األطراؼ تمتـز جميعيا بإلغاء كافة القيود التجارية المفروضة عمى انتقاؿ 
، ية عامة في مواجية الدوؿ األخرىالسمع فيما بينيا، ومف ناحية أخرى فاف تمؾ الدوؿ تضع تعريفة جمرك

، لكف تضمنت النقاشات و  1934التحاد الجمركي ، نتيجة كتابات ويكؿ وقد أولي االىتماـ بفكرة ا
حيث ظيرت كتابات جاكوب فاينر وموريس بابيو  1950التحميبلت والكتابات في ىذا المجاؿ في عاـ 

وىربوتجيرش ، ولقد بحث فينر في اثر االتحاد الجمركي، ولقد فرؽ بيف اثريف اثر خمؽ التجارة واثر 
 2 تحويؿ التجارة.

 العالـ الخارجي. تجارة حرة + تعريفة جمركية موحدةاالتحاد الجمركي= منطقة 
يجمع ىذا االتفاؽ نفس خصائص االتحاد الجمركي إال انو يختمؼ عنو مف  السوق المشتركة: :ثالثا

انتقاؿ عوامؿ اإلنتاج بيف الدوؿ األعضاء في االتفاقية دوف قيود  ةحيث أف السوؽ المشتركة تسمح بحري
 رنسا،ف لوكسمبورغ، بمجيكا، والتي عقدت بيف بعض الدوؿ)ألمانيا، 1957ثاؿ اتفاقية روما عاـ ،م

 ايطاليا(.
 السوؽ المشتركة= االتحاد الجمركي+ حري انتقاؿ عناصر اإلنتاج

 حركة حرية إلى باإلضافة أنو حيث المشتركة السوؽ مرحمة عف تعمو فيياالتحاد االقتصادي:: رابعا
 األعضاء، دوؿ بيف فيما – الماؿ ورأس – العمؿ – اإلنتاج عناصر انتقاؿ وحرية اتوالخدم السمع

 اإلجراءات أيضا تشمؿ المرحمة ىذه فإف الخارجي العالـ تجاه األعضاء لمدوؿ الموحدة الجمركية والتعريفة
 والضريبية عيةاالجتما السياسات جانب إلى ىذا والنقدية، والمالية االقتصادية السياسات بتنسيؽ المتعمقة
 3.وغيرىا والضرائب العمؿ تشريعات في تتجسد التي األخرى

 تنسيؽ السياسات االقتصادية االتحاد االقتصادي=السوؽ المشتركة+          
التي يمكف أف يصؿ إلييا التكامؿ  الرابعةىذه المرحمة  :4االندماج االقتصادي التام: رابعا .1

سبؽ تحققو عبر مراحؿ التكامؿ األربع السابقة، إلغاء  االقتصادي فاف ىذه المرحمة تبدأ بما
الحواجز الجمركية بيف الدوؿ التكامؿ وحرية انتقاؿ السمع فيما بينيا) منطقة التجارة الحرة(، وقياـ 
دوؿ التكامؿ بفرض ضريبة جمركية موحدة إزاء العالـ الخارجي) اتحاد الجمركي(، وسوؽ موحدة 

تاج كالعمؿ ورأس الماؿ فيما بيف دوؿ التكامؿ) سوؽ مشتركة(، تؤمف حرية انتقاؿ عناصر اإلن

                                                                                                                    

                                                                                  
1- Jean- francois mittaine, francois spequerul, les unions économiques régionales, paris : Arman colin, 1999, p16. 

 .214-196،ص ص2003، الدار الجامعية،اإلسكندرية،قتصاد الدولي" التجارة الدولية والتمويل"االكامؿ بكري،  -2
كآلية لتحسين  االقتصادي العربيالتكامل  ة حولالدولي الندوة العممية، معوقات التكامؿ االقتصادي العربي ودور قطاع البحري في تحقيقوربيعة حمبلوي،  -3

 .2،ص 2004ماي 9-8، كمية االقتصاد وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر، وروبيةاأل  -العربية  راكة وتفعيل الش
 . 143بك روشٖ ،صبدغٓ ػّش، ِشجغ ع -4
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 ،وتوحيد السياسات االقتصادية واالجتماعية والمالية والنقدية وعممة موحدة بيف دوؿ األعضاء
 ويضاؼ إلى ما سبؽ تحقيقو في االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى ما يمي:

  موحدة.الية ونقدية سياسات اقتصادية وم: توحيد السياسات االقتصادية كافة 
 .إيجاد سمطة إقميمية عميا 
 .جياز إداري موحد لتنفيذ ىذه التدابير 

 + سمطة إقميمية عميا اتحاد اقتصادياالندماج االقتصادي= 
 ىي موضحة في الجدوؿ الموالي:التكتبلت االقتصادية المختمفة السابقة كما  أنواعويمكف تمخيص مبلمح 

 االقتصادية التكتالت أنواع (:1.1الجدول )
 مالمح التكتل

تنسيق السياسات 
 االقتصادية

 )نقدية،مالية،الخ(

حرية حركة 
 عوامل اإلنتاج

وضع رسوم جمركية 
 خارجية موحدة

إلغاء الحواجز 
 ورسوم الجمركية

 نوع التكتل

     التجارة الحرة منطقة 
     االتحاد الجمركي 
     السوق المشتركة 

     االتحاد االقتصادي 
 .196، ص2003،اإلسكندريةالدار الجامعية، التمويل"، "التجارة الدولية و االقتصاد الدولي كامل بكري، صدر:الم

 اإلقميمية التقميدية التكتالت االقتصادية مقومات ومعوقات الرابع:الفرع 
عنيا  ىذا التكتؿ مصيره الفشؿ، كما تترتب ، فافلـ تتحقؽ لنجاحيا، إفلقياـ أي تكتؿ البد ىناؾ شروط 

 مزايا وسمبيات.
 أوال: المقومات

 كالتالي:االندماج والتكتؿ اإلقميمي  مقومات إف
وجود روابط توحيد بيف عناصر مختمفة لمجموعة واحدة عمى الصعيد الجغرافي وصعيد  - أ

    ؛المعمومات والمستوى الوظيفي أو التقني
ىذه البرامج عمى مستوى  السعي إلى تحقيؽ التماسؾ بيف والتنسيؽ بيف البرامج االقتصادية  - ب

 ؛التكتؿ
 وتجانس اليياكؿ االجتماعية االقتصادية لممجاؿ الذي  الديموغرافيالتجانس الجغرافي والتاريخي و  - ت

، بمعنى وجود توافؽ في األوضاع السياسية والمستويات االقتصادية واالجتماعية  يراد دمجو
 ؛والثقافية مف أىـ عوامؿ نجاح التكتبلت االقتصادية

تضامف اإلقميمي ضرورة غياب التمييز بيف الدوؿ والشعوب المتكتمة مع تفضيؿ مصمحة التكتؿ ال - ث
 ؛عمى مصمحة الفرد أو الدولة إذا حصؿ تعارض بينيما
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 التكامؿ االقتصادي بيف الدوؿ إلنجاح الرئيسيةونشر المعمومة مف متطمبات  واإلفصاحالشفافية  - ج
 آليةضع عراقيؿ في ىذا الجانب سيؤثر سمبا عمى وو  وتنفيذ منطقة التجارة الحرة، األعضاء
 1؛السمع المتبادلة إنتاجوتكاليؼ  باألسعارمما ينتج صعوبة في عممية التنبؤ  التطبيؽ،

 ؛فشؿ التكتبلت االقتصادية أسبابالسياسية، فغيابيا مف أىـ  اإلرادة - ح
نتقاؿ وفرات الحجـ ؤدي إلى تسييؿ االتي ت توفر وسائؿ النقؿ والمواصبلت السريعة المبلئمة، - خ

 2؛وتسريع التدفقات المختمفة وتقريب المسافة بيف دوؿ التكتؿ،
فكمما كانت في تنمية العقؿ البشري، تكنولوجيا تمعب دورا ميما ال بحيث توفر اليد العاممة الماىرة - د

 .تعطي منتوج تنافسيذات جودة عالية، اليد العاممة مدربة، كمما كانت اإلنتاجية 
 ا والمعوقاتثانيا: المزاي

 المزايا -ا
يجادتعزيز القوة التفاوضية لمدوؿ المتكتمة،  - أ عدال وتوازنا مع  أكثرعبلقات اقتصادية سياسية  وا 

 ؛الدولية التي تتحكـ بيا البمداف بمداف والمنظمات
جراءات الجمركية والرسـو الحواجز في المتمثمة القيود إلغاء - ب  تعترض التي الجمركية السياسة وا 

 تدريجًيا ىذه اإللغاء عممية تتـ ما وعادة األعضاء، الدوؿ بيف تنتقؿ وىي والخدمات عالسم سبيؿ
 الدوؿ بيف االتفاؽ ذلؾ إلى باإلضافة المتكاممة، الدوؿ لظروؼ اقتصادية ىزات حدوث مف خوًفا

 وكذلؾ الخارجي، العالـ مف األعضاء الدوؿ واردات لضبط موحدة جمركية تعريفو عمى األعضاء
 3؛التصدير يات إعادةعمم ضبط

 باعتبار أف التكتؿ االقتصادي كتمة واحدة ليا القوة التجاري،دؿ التبا شروط تحسيفيساعد عمى  - ت
واألىمية عمى النطاؽ الدولي ما يمكف مف اكتساب مزايا مف حيث شروط تعامميا مع الدوؿ 

 ؛األجنبية
 ،التصدير صناعات في ستثماراتاال بزيادة وذلؾ النمو معدالت وارتفاع االستثماري النشاط زيادة - ث

الفرصة  إلتاحة إضافة ,التكامؿ منطقة في المباشر االستثمار عمى األجنبي الماؿ رأس وتشجيع
 فرص عمى بدوره ينعكس ما وىو ,واالستيبلؾ الطبيعية الموارد زيادة في أثر مف ذلؾ لكؿ

 4؛بالزيادة االقتصادي النمو ومعدالت االستثمار

                                                                                                                    

                                                                                  
 ادي العربياالقتص التكامل ة حولالدولي العمميةالندوة  قيامو"، عوقاتمالتكامؿ االقتصادي بيف دوؿ المغرب العربي "واقعو، مقوماتو، و عيسى حمد الفاسي،  -1

 .7،ص 2004ماي 9-8كمية االقتصاد وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر، األوروبية،-الشراكة العربيةلتحسين وتفعيل  كآلية 
 .9بؽ ذكره،صعبد الوىاب رميدي، مرجع س -2
 .6بؽ ذكره،صعيسى حمد الفاسي، مرجع س -3
لتحسين وتفعيل كآلية  االقتصادي العربيالتكامل  ة حولالدولي الندوة العممية، "ت التكامؿ االقتصادي ألمغاربيمقومات ومعوقارشيد بوكساني ، احمد دبيش ،  -4

 .5،ص 2004ماي 9-8كمية االقتصاد وعمـو التسيير،جامعة فرحات عباس،سطيؼ الجزائر ، األوروبية،  -الشراكة العربية
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 - ج

وبالتالي زيادة النمو  ،وتخفيض االستيراد ،مما يتيح فرصة لئلنتاج واالستثمارالسوؽ ضيؽ
 ؛المدفوعاتؼ العبء عف ميزاف تخفي االقتصادي يساعد عمى

نما قيود حواجز وىذا يعني حرية انتقاؿ األشخاص ورؤوس األمواؿ بيف األعضاء في التكتؿ دو  - ح
تسييؿ انتقاؿ األيدي العاممة الفنية والمتخصصة وغيرىا سعيا وراء الحصوؿ عمى أجور أفضؿ 

ت المعيشة في الدوؿ مشكمة البطالة وانخفاض مستويا إزالةمما يساعد عمى  في مستواىا،
 منيا  األمواؿىذه دخوؿ  أووالصعوبات التي تحوؿ دوف خروج  اإلجراءات بإزالةؾ ، وذل األعضاء
 1والييا.

 المعوقات -ب
المنخفضة السعر مف دوؿ غير العضو بسمع مرتفعة السعر  تحويؿ التجارة: وذلؾ باستيراد السمع .1

 ؛مف دولة عضو
 أفتطبيؽ تعريفة موحدة يؤثر عمى مصالحيا وصعوبة تطبيقيا، في حيف  في اختبلؼ الدوؿ إف .2

تطبيؽ ىاتو السياسات تبقى عمى حسب  أف إالتقميص الحواجز الجمركية  إلىالدوؿ تسعى 
 ؛مصمحتيا الخاصة

 الغنية الصناعية لمدوؿ قوة ومواقع مكاسب يؤكد واحد اتجاه ذات عولمة االقتصادية العولمة إف .3
 فتدفؽ وحقوقيا، النامية البمداف مصالح تسمب حيف في السياسية مصالحيا حماية وكذا

 عمى تسيطر بأف األجنبية لممصالح يسمح ستوىم يبمغ ما كثيرا األجنبية االستثمارات
 الغير لمعالـ المالي النزيؼ الصدد ىذا في سجؿ لبلستثمار. المستضيفة الوطنية االقتصاديات

 دوالر مميار 200 مقداره ما 1995 سنة خبلؿ تجاوز والذي االرتفاع عف يتوقؼ ال الذي الغربي
 الغربية، لمبمداف الحمائية واإلجراءات الثالث لـلمعا الخارجية المديونية نمو عف والناجـ سنويا،

 ؛العالمي االقتصاد عمى المسيطرة السبعة مجموعة أوساط في وبخاصة
 خبلؿ تجاوز والذي االرتفاع عف تتوقؼ ال الذي العربي غير لمعالـ المالي النزيؼ أيضا وسجؿ
 الثالث لمعالـ الخارجية المديونية نمو عف والناجـ سنويا، دوالر مميار 200 قيمة 1995  سنة

 تدفؽ يتـ أف العالمي االقتصادي النشاط إلى بالنسبة فالميـ الغربية لمبمداف الحمائية واإلجراءات
 االقتصاد عمى المسيطرة السبعة مجموعة أوساط في وبخاصة الغربية البمداف بيف وحقيقي مالي

 2؛العالمي
 ؛بحيث ال يوجد طريقة متفؽ عمييا لتقسيميا اإليرادات،تقع دوؿ األعضاء في مشكمة كيفية توزيع  .4

                                                                                                                    

                                                                                  
 .7بؽ ذكره،صسي، مرجع سعيسى حمد الفا -1
كآلية لتحسين  االقتصادي العربيالتكامل  ة حولالدولي العمميةالندوة ، التحديات واألفاؽ المستقبمية لمتكامؿ االقتصادي العربيوسعدة، زينب بوقاعة، سعيدة ب -2

 .6،ص 2004ماي 9-8كمية االقتصاد وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر،  األوروبية،-العربية وتفعيل الشراكة
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إف خفض مف الرسوـ والحواجز الجمركية يؤثر عمى ميزانية الدولة وميزاف مدفوعاتيا، في حيف  .5
نتاجيا الوحيد  ؛أغمبية الدوؿ النامية ليس ليا إيرادات كبيرة فيي تعتمد عمى رسوـ الجمركية وا 

 واألجانب األصميوفتحايؿ المنتجوف  اف: تثمارانحراؼ التجارة وانحراؼ اإلنتاج وانحراؼ االس .6
 بإعادةالدوؿ ذات رسوـ منخفضة لتقوـ  إلىالتي تفرض رسوما مرتفعة بالتصدير  عمى الدوؿ
 والسياسات الموحدة اتجاه العالـ اإلجراءاتعدـ اتخاذ  إفالدوؿ المرتفعة الرسوـ،كما  إلىتصديرىا 

ذات مستويات  األعضاءالدوؿ  إلى اإلنتاجت مياانحراؼ االستثمار وعم إلىجي قد يؤدي ر الخا
 1الضرائب المنخفضة.

 النموذج الحديث لمتكتالت االقتصادية اإلقميمية)اإلقميمية الجديدة( ثاني:المطمب ال
فبعد الحرب العالمية الثانية كاف التكامؿ االقتصادي يتـ وفؽ الشروط المذكورة سابقا، كالتقارب     

ؿ االقتصادي التقميدي تفأصبح يسمى بالتك ،مستوى النمو االقتصادي....وغيرىاالجغرافي والتقارب في 
غير أنو ظيرت صيغة جديدة وبديمة ليذا التكامؿ وذلؾ خبلؿ العقديف األخيريف  ،الذي اتخذ بعدا إقميميا

مف القرف الماضي باعتبارىا ال تخضع لتمؾ الشروط، أي تجميع عدد مف الدوؿ في شكؿ أو درجة مف 
ات التكامؿ االقتصادي ال تنتمي إلى إقميـ وال تربطيا لغة أو تاريخ أو ثقافة. كما أنيا تختمؼ في درج

درجة تقدميا االقتصادي)دوؿ متقدمة ودوؿ نامية(،ال يجوز النظر إلى مفيوـ اإلقميمية الجديدة أنيا 
ربة األوروبية ومنطقة بحيث يرتبط ىذا المفيوـ بنجاح التج مفيوما مستجدا مرتبطا بالمفيوـ المعاصر،

طراؼ في التجارة الحرة بيف كندا والواليات المتحدة األمريكية والمكسيؾ، وطوؿ مدة المفاوضات متعددة األ
 نطاؽ الجات التي أعطت الفرصة لتنامي ىذه الترتيبات.

 ماىية اإلقميمية الجديدة  :األولالفرع 
 والتجارة الجمركية التعريفات بشأف العاـ االتفاؽ جموعةم ابي ُأخِطرت التي التجارية االتفاقات عدد زاد    
 اتفاقاً  159 إلى ثـ 2000 عاـ في اتفاقاً  86إلى 1990 عاـ في اتفاقاً 20 مف العالمية التجارة منظمةو 
 بصورة ثنائية اتفاقات الماضية العشريف السنوات مدى عمى المعقودة االتفاقات كانت وقد ، 2007عاـ في

 ىذه وتضمنت .المتقدمة والبمداف النامية البمداف بيف أساساً  ُأبِرمت قد وىي رئيسية، افؽيتو  بما الوطنية
 عناصر عمى ينطوي الذي " العميؽ االندماج" تحقيؽ إلى دؼتي أحكاماً  متزايد، نحو عمى االتفاقات،
 وبذلؾ،  ؽالسو  لقوى الحرية مف أكبر قدر إتاحة يحبِّذ لئلصبلح برنامج مع السياسات لتنسيؽ إضافية

 االتجاه، وىذا .الحكومي التدخؿ خيارات مف ويحد - الوطنية عبر الشركات حركة حرية أيضاً  يشجع فيو
 مناطؽ مف بمداف عمى تشتمؿ التي اإلقميمية التجارة واتفاقات الحرة التجارة اتفاقات عدد بتزايد مقترناً 

 .2الجديدة ةاإلقميمي" يسمى أصبح لما مميَّزة سمة يمثؿ مختمفة، جغرافية

                                                                                                                    

                                                                                  
 .72بؽ ذكره،صبة عبد البلوي،مرجع سعق -1

2-UNCTAD,TRADE AND DEVELOPMENT REPORT 2007, New York,Sebtember,2007,P54. 
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 مية، أي أنيا اختارت كنقطة بدايةإف نظرية التكامؿ االقتصادي ظيرت في البداية في ثياب إقمي     
ثـ بدأت تبحث في اآلثار المترتبة عمى تحرير  مجموعة مف الدوؿ المنتمية إلى إقميـ اقتصادي معيف،

غير إف التقدـ  دوؿ غير أعضاء،التجارة البينية لمدوؿ األعضاء وعمى فرضيا سياج جمركي موحد قبؿ 
وانتشار ظاىرة العولمة اعتبارا مف  التكنولوجي اعتبارا مف مطمع حقبة السبعينات مف القرف العشريف،

 مطمع حقبة التسعينات مف نفس القرف انتقؿ حركة التكامؿ االقتصادي في إطارىا اإلقميمي إلى النطاؽ
 1قاري.

 جغرافيةأف مفيوـ اإلقميـ ليشمؿ  قارة بأكمميا، يتحدد اإلقميـ بحدود ىنا تمتد التكتبلت االقتصادية إلى   
 طبيعية معينة إلى جانب الموقع، كالبحار والمحيطات...إال أنو في الوقت الراىف أصبحت التكتبلت

 القتصادية تنتمي دوؿ أعضائيا ألكثر مف إقميـ ،كمنتدى التعاوف االقتصادي لدوؿ آسيا والمحيط اليادي ا
 (، وتكتؿ األمريكيتيف.)أبيؾ

 لقد اتخذت اإلقميمية الجديدة ثبلث مصطمحات رئيسية:
تشجع عمى انضماـ أعضاء جدد، وتسمح بالتوسع  المفتوحة اإلقميمية إف :2األولالمفيوم  .1

المستمر في إنشاء المناطؽ التجارية التفضيمية أكثر اتساعا، ويستند ذلؾ إلى حقيقة مؤداىا 
طراؼ، جمركية الخارجية لدييا يؤدي إلى قياـ تجارة عالمية متعددة األأف تخفيض التعريفات ال

وترتب عمى ىذا االتجاه إمكانية تحقيؽ التجارة الحرة العالمية مف خبلؿ اندماج التكتبلت، إذا 
قامت تمؾ التكتبلت بتخفيض تعريفاتيا الخارجية، والعمؿ في نفس الوقت عمى إلغاء 

  التعريفات الداخمية لكؿ تكتؿ.
 3:شروط وىي توفر عدةيرى أصحاب ىذا االتجاه البد مف  

  أف تكوف العضوية مفتوحة: وىي تعني أف يحؽ ألية دولة غير عضو ترغب في
 توفر فيو شروط العضوية.وية أف تنظـ إلى التكتؿ بشر ط أف العض

 شرط عدـ المنع: وىي تعني أف اتفاقية التجارة اإلقميمية تتسع بشكؿ تمقائي ألي دولة 
 عضو بالتكتؿ بتحرير تجارتيا لتمتد مكاسب التكتؿ اإلقميمي إلى الدوؿ غير األعضاء.

  التحرير االنتقائي والمكاسب المفتوحة: وىي التي تستطيع فييا الدوؿ األعضاء القياـ
بتحرير تجارتيا وفؽ لمبدأ األكثر رعاية بالنسبة لتمؾ القطاعات التي تتمتع فييا بميز 

                                                                                                                    

                                                                                  
،الدار المصرية المبنانية،   2ج"،التكتالت االقتصادية بين التنظير والتطبيقالتجاىات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية "سامي عفيفي حاتـ،  -1
 .342، ص2005ىرة،القا
،الدار المصرية المبنانية،   3ج"،قضايا معاصرة في التجارة الخارجيةالتجاىات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية "سامي عفيفي حاتـ،  -2

 .62،ص 2005القاىرة،

-7،2009،العدد، جامعة قاصدي مرباح، ورقمةجمة الباحثمعبلوي محمد محسف، اإلقميمية الجديدة "المنيج المعاصر لمتكامؿ االقتصادي اإلقميمي،  -3
 .109،ص 2010
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قي دوؿ العالـ، ولذلؾ فيي ال تحتاج الى اتفاقية تجارية تفضيمية في نسبية بالنسبة لبا
 مواجية دوؿ األعضاء بالنسبة لتمؾ القطاعات.

يتركز بعدىا اإلقميمي عمى فكرة انتقاؿ التكتبلت االقتصادية القارية أف  المفيوم الثاني: .2
لواحدة إلى نطاقيا اإلقميـ االقتصادي داخؿ القارة الواحدة، أو داخؿ المنطقة الجغرافية ا

 القاري، "بمعنى أننا نشيد قارة بأكمميا تقييـ مجموعة مف الترتيبات االقتصادية مع قارة أخرى، 
 .1بيدؼ تحرير التجارة الخارجية بيف قارتيف أو أكثر، وىو تحوؿ اقتصادي بالغ األىمية "

 االقتصادي تكوف اإلقميـففي ىذه الحالة تصبح وحدة اإلقميـ االقتصادي ىنا قارة بأكمميا بحيث ي
 مف قارتيف أو أكثر،" واحتماؿ تماثؿ الخصائص االقتصادية واالجتماعية السياسية، امرأ بعيدا
المناؿ ، إذ أف محاوالت التكامؿ االقتصادي القاري اكتفت في الوقت الراىف بدرجة واحدة مف 

باعتبارىا الحد األدنى الذي  وىي درجة منطقة التجارة الحرة أالدرجات سمـ التكامؿ االقتصادي، 
 2يمكف إقامتو بيف قارتيف أو أكثر مف قارات دوؿ العالـ الست".

ىذا لمصطمح   وقد أطمؽ )المجبلت االقتصادية الكبرى( اإلقميمية فوؽ القارية المفيوم الثالث: .3
 وبيؾ.ف ىذه التكتبلت أبدت منحى يفوؽ القارات أي  إلى ما وراء المحيطات مثؿ األأل
نقسـ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية عمى اعتبار وحدة اإلقميـ قد امتدت إلى  أفيمكف ومنو 

 3فضاءات واسعة إلى أربع مستويات وفقا لعمي القزويني:
  يضـ اإلقميـ أو شبو إقميـ البمداف المتجاورة التي  :اإلقميميالمستوى األدنى شبو أو تحت

العربي،  احية الجغرافية مثؿ المغربتضـ عدد محدود األكثر تقارب وتماثبل مف الن
يشكؿ ىذا اإلقميـ المصغر أساسا إلقامة تجمعات شبو أو تحت  .و.الخميج العربي،.

 إقميمية.
  المستوى المتوسط اإلقميمي: وىو اإلقميـ بالمعنى الدقيؽ أو المعروؼ ويشمؿ منطقة

ف أوروبا، شرؽ جغرافية كاممة، جزء حيوي مف قارة معينة، مثؿ أمريكا الوسطى، جزء م
وقد يتسع اإلقميـ بيذا المعنى ليشمؿ منطقة أوسع ، مثاؿ ذلؾ شرؽ  ،.أسيا، إفريقيا،..

فريقيا، الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا.  وجنوب أسيا، الببلد العربية في أسيا وا 
  المستوى األعمى فوؽ إقميمي)قاري(: ويشمؿ إطار التكتبلت ما فوؽ إقميمية تشمؿ قارات

 االتحاد األوروبي، تكتؿ النافتا..الخ. التحاد اإلفريقي،بأكمميا، ا
  المستوى ما فوؽ القاري: المعنى األوسع فاف التكتبلت االقتصادية شممت فضاءات أوسع

 متوسطي...الخ.-األمريكي، الفضاء االورو-ما فوؽ قارية منيا الفضاء األمريكي

                                                                                                                    

                                                                                  
 .342،مرجع سابؽ ذكره،،ص "التكتالت االقتصادية بين التنظير والتطبيقالتجاىات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية " سامي عفيفي حاتـ ،  -1
 .344نفس مرجع السابؽ، ص  -2
 . 318-317، ص ص2004، أكاديمية الدراسات العميا،طرابمس،قتصادي الدولي واإلقميمي في ضل العولمةالتكامل االعمي القزويني،  -3
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 المستوى الوطني)الدول المستقمة في حدودىا الجغرافية السياسية(

 المستوى ما تحت الوطني المناطق الجغرافية داخل البمد

 المستوى ما تحت اإلقميمي

 
 المستوى اإلقميمي

 المستوى ما فوق اإلقميمي)القاري(

 المستوى ما فوق القاري

 االقميم افية، المناطق،الوحدات، المنظمات الجغر 

 

 . 319، ص2004 طرابمس، ل العولمة، أكاديمية الدراسات العميا،ظاالقتصادي الدولي واإلقميمي في  عمي القزويني، التكامل المصدر:
 

 ىو موضح في الشكؿ الموالي:ويمكف تمخيص أقساـ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية كما 
 ات)الفضاءات( الجغرافية األساسية(: المستوي2.1الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سمات اإلقميمية الجديدة الفرع الثاني:
 1وقد اختمفت سمات الموجة الحديثة عف الموجة القديمة في ما يمي:

يا أو نطاقيا أصبحت الترتيبات التكاممية أكثر تعقيدا وتشابؾ سواء مف حيث ىياكم -أوال
الجغرافي، وعمقا مف ناحية درجة التكامؿ االقتصادي بيف دوؿ األعضاء ، حيث تنطوي تمؾ 
االتفاقيات عمى تخفيض كبير لمقيود التجارية وعمى تنسيؽ السياسات االقتصادية والنقدية والمالية، 

مشاكؿ كثيرة  كما تعيدت الدوؿ الصغيرة بسياسات إصبلحية القتصادياتيا التي كانت تعاني مف
 ؛حتى تتمكف مف التزاماتيا التي تبقي عمييا تمؾ االتفاقيات

تعكس التكتبلت اإلقميمية الجديدة األفكار المبرالية واقتصاد السوؽ، كما زاد االعتماد  -ثانيا
المتبادؿ في االقتصاد العالمي، كنتيجة لبلنتشار السريع لمتكنولوجيا وتحرير التجارة في اغمب 

 ؛الدوؿ
أصبحت التكتبلت اإلقميمية عممية متعددة األوجو، ومتعددة القطاعات، تعطي نطاقا كبيرا  -ثاثال

 ؛مف األىداؼ االقتصادية وسياسية التي يمكف وصفيا بأنيا إستراتيجية وليست تجارية فقط

                                                                                                                    

                                                                                  
 .110بؽ ذكره،صعبلوي عبد المحسف، مرجع س -1
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           اإلقميمية الجديدة إستراتيجية التوجو الخارجي منياجا االقتصادية تأخذ التكتبلت  -رابعا
ليا، وتعتمد النظرة الخارجية البينية لمتكتؿ مصدر لنمو، كما أنيا تمثؿ لبعض الدوؿ كخطوة أولى 

 ؛عمميات العولمة إلمكانية االستفادة مف
 تمثؿ اإلقميمية مف محاوالت االستفادة مف مكاسب اقتصاديات الحجـ أو التنوع المنتجات  -اخامس

 ؛التي تبرزىا التكتبلت اإلقميمية الجديدةومكاسب زيادة الكفاءة وتنسيؽ السياسة 
عمى مجاالت جديدة مثؿ االستثمار وسوؽ  ةاإلقميمية الجديدتعتمد التكتبلت االقتصادية  -اسادس

والتعاوف العممي والتكنولوجي والبيئي واألمني  العمؿ وسياسات المنافسة والتكامؿ النقدي والمالي،
 ؛سيةواإلنساني، باإلضافة إلى األىداؼ السيا

اإلقميمية الجديدة عمى أىمية االستثمار األجنبي بالنسبة إلى االقتصادية تؤكد التكتبلت  -سابعا
التكتبلت كمحرؾ أساسي اتجاه تحرير التجارة، فاف الترتيبات اإلقميمية الجديدة تعتبر مف وسائؿ 

 ؛جذب االستثمار األجنبي، وتحقيؽ المنافسة العالمية في التجارة
والسعي الى رفع معدالت التصدير الى اسواؽ العالمية  معدالت الحماية مف جية، تقميص -ثامنا

، وبالتالي فاف تقبؿ الدوؿ النامية مشاركة دوؿ متقدمة في تجمعاتيا، أخرىمف جية  دوف التمييز
 قياـ الدوؿ النامية بتعزيز قدراتيا التصديرية، بالمقابؿ رغبة الدوؿ المتقدمة األوؿمرجعو في المقاـ 

 ؛ضماف استيعاب اسواؽ الدوؿ النامية لممزيد مف صادراتيا الصناعية والخدمية
 ثمث التجارة  مف أكثر أفا مك واحد، أفعدة تكتبلت في أو تكتؿ  إلىغالبية الدوؿ تنتمي  -تاسعا

  ؛1العالـ أرجاءىذه التكتبلت التي انتشرت في كامؿ ؿ مف خبل اآلفالعالمية يتـ 
 ؛متزامف في مختمؼ أجزاء العالـ و تتـ بشكؿ سريع -عاشرا

 الجوار. أقاليـاإلقميمية بيف االقتصادية اغمب التكتبلت  -حادي عشرال
نحف بصدد نمط يخمط بيف مرحمة مناطؽ تجارة حرة ومراحؿ أخرى أعمى منيا، مف منطمؽ أنيا تيدؼ     

حرير السمع إضافة إلى ت الخ...لسياسية واالجتماعية والبيئيةإلى تنمية وتطوير العبلقات االقتصادية وا
والخدمات بيف األطراؼ،لكف المبلحظ إف الصيغة التقميدية أىدافيا االرتقاء إلى أعمى درجات التكامؿ مف 
المنطقة التجارة الحرة إلى االتحاد االقتصادي التاـ لكف الصيغة الجديدة تأخذ شكؿ مناطؽ التجارة الحرة 

فيا التقارب والتنمية والتعدد بيف األطراؼ بيف دوؿ لكف ىد،في مقوماتيا الدوؿ المختمفة وتتفاوت فيما  بيف 
الضمني  ياىدف ،وؿ  والنفاذ ألكثر مف سوؽ لزيادة النمو االقتصادي والوص ،متقدمة وأخرى نامية

، وىذا التشابؾ والترابط والتعمؽ في ىذه التكتبلت االقتصادية سوؼ افسة وىيمنة القوى االقتصاديةالمن
 إلى منطقة تجارة حرة عالمية. يجرنا
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 لمتكامل االقتصادي الفرع الثالث: الفروق األساسية بين النموذج التقميدي والنموذج الحديث
 1 االقتصادي:فيما يمي سوؼ نبيف أىـ نواحي التبايف بيف الصيغة التقميدية والمستحدثة لمتكامؿ  و     
متجاورة جغرافيا. لكف حسب متكامؿ فإنو يضـ دوال حسب الصيغة التقميدية ل: النطاؽ الجغرافي -أوال

الجديدة لمتكامؿ فإنو ليس مف الضروري أف يكوف بيف دوؿ متجاورة، ولكف قد يكوف بيف إقميـ أو  الصيغة
 أكثر متجاوريف.

 أكثرفتحرير حسب الصيغة التقميدية لتكامؿ فيو يشمؿ كؿ عناصر التحرير ويكوف  :تحرير التجارة -ثانيا
آما الصيغة الحديثة فيو اقؿ شانا عنيا بحيث يقتصر عمى بعض الشروط فالشراكة  فاعمية،

 االورومتوسطية فيي تضع شروط لميجرة.
فالصيغة التقميدية فاغمبيا تتفؽ في جميع القطاعات، أما الصيغة الحديثة فيي  :التقارب القطاعي -ثالثا

التفاقيات مراحؿ أولية لموصوؿ إلى مستوى أعمى ال تشمؿ اتفاقياتيا كؿ القطاعات االقتصادية لكف ىاتو ا
 مف األوؿ كيدؼ ليا مستقببل.

 الصيغة التقميدية ىذا كيدؼ ليا، اما الصيغة الحديثة كمبادرة ومساعدة. أف: نجد التقارب التنموي -رابعا
ديثة الحالصيغة  أماالصيغة التقميدي منطمقيا في بداية مشروع تكامؿ،  :المشروعات المشتركة -خامسا
 معمؽ.مشروع تكاممي  إلىاتفاقيات ثنائية  إلىونية مالية اقتصادية ااتفاقيات تع فكانت
        لتقميدي قدرا كبيرا مف التجانس: يتطمب قياـ التكامؿ حسب المنيج االخصائص اإلقميمية -سادسا

ا المنيج الجديد التقارب االقتصادي ألف ذلؾ يؤدي إلى مزيد مف خطى التقارب بيف إطار التكتؿ، أم و
 فإنو ال يتطمب ذلؾ بؿ عمى العكس تماما فإنو يقـو بيف أعضاء تتبايف مستوياتيـ االقتصادية ويعتمد عمى 

 وجود أعضاء متقدميف يتولوف قيادة التكتؿ.
: ترى الصيغة التقميدية لمتكامؿ أف ىناؾ ثقبل لمعوامؿ االجتماعية الخصائص االجتماعية والثقافية -سابعا
افية في التقارب، ويعطي التنديد بالصراع اإلقميمي قدرا مف الوجاىة يسيؿ تقبؿ إحبلؿ التفاىـ والثق

والتقارب محؿ التنابذ والتصارع، حتى بموغ اليدؼ النيائي مف التكامؿ وىو الوحدة. وعمى عكس ذلؾ نجد 
خصوصيات وتعتمد الصيغة الجديدة تسمح لمتكامؿ أف يقوـ بيف أعضاء ليـ ثقافات متباعدة وتسمح بال

 عمى تبادؿ التفاىـ بيف أعضائيا.
يقاؼ الدوافع السياسية -ثامنا : فإف الدوافع السياسية لمصيغة التقميدية ىي تحقيؽ األمف والسبلـ وا 

الحروب، ألف ىذا الشكؿ ظير بشكؿ واضح بعد الحرب العالمية الثانية. أما الصيغة الجديدة لمتكامؿ 
 ة التي ظيرت فييا عف ظروؼ المنيج التقميدي، نجد دوافعيا السياسيةوبسبب اختبلؼ الظروؼ الدولي

 تركز عمى دعـ االستقرار السياسي.
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: في ىذا الجانب نجد الصيغة التقميدية تأخذ شكؿ اتفاقيات تفصيمية تبدأ بمنطقة تحرير التجارة -تاسعا
جديدة فإنيا تأخذ شكؿ مناطؽ التجارة التفضيمية ثـ منطقة تجارة حرة ثـ اتحاد جمركي، أما الصيغة ال

 تجارة حرة تتفاوت فييا الدوؿ المختمفة في مقوماتيا.
: حسب الصيغة التقميدية فإف ذلؾ مجاز لصالح الدوؿ األعضاء عدـ اشتراط المعاممة بالمثؿ -راــعاش

ويض األقؿ تقدما في التكتؿ، لكف في الصيغة الجديدة فإف ىذا الشرط غير مجاز فييا واستبدؿ ذلؾ بتع
 الدوؿ األعضاء األقؿ تقدما.

: األساس في الصيغة التقميدية ىو لممنتجات الصناعية، وذلؾ بيدؼ نطاؽ التجارة -عشر حاديال
 اإلحبلؿ 

محؿ الواردات عمى المستوى اإلقميمي، بينما في الصيغة الجديدة نجد أف نطاؽ التجارة فييا أوسع بحيث 
 الصيغة عمى تعزيز التصدير. يشمؿ السمع والخدمات مع التركيز في ىذه

: نركز ىنا عمى عنصر رأس الماؿ وعنصر العمؿ. ففي حيف نجد تحرير عناصر اإلنتاج  -ني عشرثاال
الصيغة التقميدية بأف تحرير رأس الماؿ يتـ تدريجيا مع توفير الشروط األشد لمتكامؿ النقدي.     وبالنسبة 

المشتركة، ويستكمؿ عند االتحاد. ولكف حسب  لتحرير عنصر العمؿ يؤجؿ لمرحمة وسطية، السوؽ
الصيغة الجديدة لمتكامؿ فإف تحرير رأس الماؿ يفرض منذ البداية بشكؿ حركة   مف األعضاء األكثر 
 تقدما إلى األعضاء األقؿ تقدما، بينما عنصر العمؿ فإنو وفؽ ىذه الصيغة غير متاح لمدوؿ األقؿ تقدما.

سب الصيغة التقميدية فإف تنسيؽ السياسات يتـ بشكؿ تدريجي مع : حتنسيؽ السياسات -ثالث عشرال
توسيع صبلحيات سمطة فوؽ وطنية يشارؾ فييا كؿ األعضاء بالتساوي، ولكف الصيغة الجديدة فإنيا 

 تعطي وزنا أكبر لمطالب الشركات عابرة القوميات واألعضاء األكثر تقدما.
 ؼ النيائي لصيغة التكامؿ التقميدية تتمثؿ في الوصوؿ  إلى : نجد بأف اليدالمرحمة النيائية  -رابع عشرال

 وحدة اقتصادية عمى أمؿ أف تنتيي بوحدة سياسية، بينما تقـو الصيغة الجديدة لمتكامؿ عمى مرحمة وحيدة 
 تقتصر عمى تحرير التجارة وحركة رأس الماؿ.

حر أو مخطط لمموارد وقيود : تعتمد الصيغة التقميدية عمى تخصيص القتصاديا النظاـ -عشر خامسال
عمى حركة االستثمار األجنبي المباشر، بينما الصيغة الجديدة تعتمد عمى االلتزاـ بحرية قوى السوؽ ومنح 

 حرية دخوؿ االستثمار المباشر.
نجد دعوى وتوجيو التكامؿ في الصيغة التقميدية يعود إلى السمطات الرسمية في الدوؿ  -عشر سادسال

 عابرة القوميات. األعماؿ والشركاتؾ الدعوى في الصيغة الجديدة تعود إلى قطاع األطراؼ، فإف تم
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 يمكف تمخيص االختبلؼ بيف الصيغة التقميدية والصيغة الجديدة لمتكامؿ االقتصادي في الجدوؿ التالي: 
 لمتكامل االقتصاديالجديدة مقارنة بين الصيغتين التقميدية و ( : 2.1)الجدول رقم
 اإلقميمية الجديدة ية القديمةاإلقميم

االنسحاب مف  و محؿ الواردات، اإلحبلؿقامت عمى 
 االقتصاد العالمي

اج في االقتصاد متقـو عمى التوجو نحو التصدير واالند
 العالمي

 تخصيص الموارد يعتمد عمى قوى السوؽ تخصيص الموارد اعتمد عمى التخطيط والقرارات السياسية
 يدفعيا القطاع الخاص ميةدفعتيا الجيود الحكو 

 التكامؿ يشمؿ كافة السمع والخدمات واالستثمار التكامؿ في السمع الصناعية
 تقـو عمى التكامؿ العميؽ تعاممت مع الحواجز الجمركية

 وفرت معاممة تفضميو لمدوؿ األقؿ نموا
تطبيؽ قواعد متساوية عمى الدوؿ مع السماح بفترات زمنية 

 مختمفة لمتأقمـ
يـ يضـ دوال متجاورة ليا تجانس وتقارب في المستويات إقم

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إقميـ أو أكثر متجاوريف يضـ دوال متباينة في مستوياتيا 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسماح بالخصوصيات

 .203ص،2008 ،األردن،أسامة دار االقتصاد الدولي، عثمان ابو حرب، المصدر:

 اإلقميمية الجديدة قيام دوافع الفرع الرابع:
تتعػدد أسباب إقامة التػكتبلت اإلقميمية الجديدة وتتنوع ما بيف الدوافع الكامنة و االقتصػادية وغػير      

 االقتصػادية عمى النحو التالي:
 ية: إف تأخر مفاوضات الجات لئلعبلف عف المنظمة العالمتأخر وطوؿ مفاوضات الجات :اوال

 ، زامنتو ترتيبات إقميمية عمى مستوى اإلقميمي وغير  اإلقميمي ، منيا االتحاد األوروبي  لمتجارة
النافتا يتسـ انو تكتؿ بيف دوؿ متقدمة وأخرى نامية، مما استوجب عمى الجات  ذا طابع إقميمي، و

دوف تجاىؿ  مراعاة ىذه الترتيبات، ضمف مواد ترتب مف خبلليا االستمرار في ىذه الترتيبات
 قوانيف التي نصت عمييا المنظمة التجارة العالمية ضمف المواد التي تخص التكتبلت اإلقميمية 

 . 24منيا المادة
 يد مف الدوؿ إلقامة دنجاح ىذه التكتبلت أعطت الفرصة لمعوب ر االتحاد األوروبي:تأثي -ثانيا

 فيي في طريقيا إلى ترتيبات إقميمية تكتبلت ومحاولة ذلؾ عمى األقؿ، والتي لـ تسنح ليا الفرصة 
 التكتؿ  وقد مرعبر قارية ، لكف بعض األخر يريد أعضاء جدد غير التكتؿ الرئيسي لعدة أسباب.

 1:التالية بمراحؿاألوروبي 
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، تيدؼ إلى تنسيؽ السياسات النقدية 1993ديسمبر  31 -جويمية   01: المرحمة األولى"
دوؿ األعضاء وزيادة التعاوف بيف الييئات العامة ومزيد مف وتحرير حركة رؤوس األمواؿ بيف ال

  .التطابؽ في السياسة االقتصادية
، ويتـ فييا استكماؿ اإلجراءات  1998ديسمبر 31 -  1994جويمية  01:  المرحمة الثانية

المتعمقة بالتصديؽ عمى االتحاد األوربي مف قبؿ جميع الدوؿ األعضاء، مع تقييـ أداء 
الدوؿ األعضاء، والتأكد مف استعدادىا لمدخوؿ إلى المرحمة الثالثة بعد تحقيؽ بعض اقتصاديات 

 .الشروط
، وكانت تيدؼ إلى إنشاء البنؾ المركزي  2002إلى   1999جانفي  01: المرحمة الثالثة

ورسـ السياسة النقدية وتثبيت تداوؿ اليورو في  األوروبي، والذي يقـو بإصدار العممة الموحدة
 سريعة".مرحمة 
 إلى ،اإلقميميةسياسة مناوئة لمتكتبلت  :األمريكيةالتحوؿ في سياسة الواليات المتحدة  -ثالثا

عف تكويف منطقة تجارة حرة بينيا وبيف كندا  إعبلنياسياسة مشجعة ومشاركة ليا خاصة بعد 
ا( بانضماـ الشمالية )النافت ألمريكامنطقة التجارة الحرة  إلى، والتي تحولت فيما بعد 1989عاـ

 1994.1 المكسيؾ
: إف اغمب اقتصاديات أزمة المديونية واإلصبلح االقتصادي الذي اعتمدتو الدوؿ النامية -رابعا

مف ضعؼ ، وخصوصا اغمبيا مستقمة حديثا ، أدى إلى انتكاستيا ومعاناتيا  الدوؿ النامية تعاني
دت نفسيا في وضع ال تقدر معو نظرا لبلزدياد المطرد لمديوف الخارجية حيث وج" مف المديونية

الدوؿ النامية في االقتراض  إفراطمنذ  بدأتىاتو االزمة ،عمى االستمرار في خدمة ديونيا 
ينات ما تزاؿ ىذه االزمة تمعب دورا في توجيو الخارجي في بداية الخمسينات وحتى بداية الثمان

      إلصبلح سياساتيا ، مما لـز تدخؿ المنظمات الدولية 2اقتصاديات الدوؿ النامية "
          إصبلحيا االقتصادية، ىذا مف ضمف األسباب الختيار ترتيبات إقميمية لمساعدتيا في التنمية و

 االقتصادي، وتحسيف وضعيتيا االقتصادية اتجاه الدوؿ األخرى. 
تباعيامحؿ الواردات،  اإلحبلؿتخمي غالبية الدوؿ النامية عف سياسة  -خامسا  أكثرلسياسات  وا 

 :األسباب اآلتية إلىيعود  الذي اإلقميميةاالقتصادية  يابلت، نظرا لفشؿ لتكتتوجيا لمخارج 
 ؛ارتباط اقتصاد معظـ الدوؿ النامية مع الدوؿ المتقدمة  تبعية و - أ
 ؛غياب اإلرادة الحقيقية، وتصمب القوانيف، واالختبلؼ في النظـ االقتصادية - ب
 ؛تفاوت في مستوى الحماية الجمركية - ت
 ؛سمع استيبلكية في معظـ األحياف منتج واحد، وطبيعة الوارداتبيعة الصادرات ط - ث
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         البمداف النامية ليست متجانسة ، فبعضيا يطبؽ مبادئ اقتصادية عمى الطريقة الغربية  - ج
 ؛الرأسمالية والبعض اآلخر يطبؽ مبادئ اشتراكية  

 ؛االقتصادية فيما بينيا تناقض المصالح بيف دوؿ العالـ الثالث وىشاشة العبلقة - ح
 ؛والماليالفساد اإلداري  - خ
 ؛التنميةمشكمة التخمؼ ومشاكؿ  - د
 1 المسمحة.النزاعات  السياسي، وكثرةعدـ االستقرار  - ذ

الداللة عمى تأكيد خاصية تزايد التكتبلت االقتصادية والترتيبات اإلقميمية الجديدة، أف إحدى  ويكفي    
، تشير أنو يوجد عمى مستوى العالـ حوالي 1995الدولي خبلؿ عاـ  الدراسات التي أجراىا صندوؽ النقد

 % 75مف أنظمة التكامؿ االقتصادي ومف ثـ التكامؿ االقتصادي في مختمؼ صورىا ومراحميا، تشمؿ 45
،أما في 2مف التجارة العالمية%  85عمى مف سكاف العالـ والسيطرة  %80مف دوؿ العالـ، وحوالي 

 اتفاقا. 159كتاد بمغ عدد االتفاقيات حسب تقرير االون 2007
 الصعوبات التي تواجو التكتالت االقتصادية اإلقميمية الجديدة :الفرع الخامس

الصيغة الجديدة لمتكتبلت  االقتصادية قد واجيت الكثير مف الصعوبات والمشاكؿ  التي سوؼ   إف    
 نتطرؽ ليا في النقطتيف التاليتيف:

 طراؼوتعددية األاإلقميمية إشكالية  :أوال
لقد ظؿ العالـ لفترة طويمة يعتبر أف اتفاقية الجات في اإلطار القانوني الوحيد لتحرير التجارة     

العالمية، ال يضاىييا، وال يوازييا سوى المجموعة األوربية أواخر الثمانينات، إال أف الواقع يظير 
ة الداعـ لمنيج  اإلقميمية مف خبلؿ ترتيبات انحيازا كبيرا نحو اختيار االتفاقيات التجارية التفضيمي

معينة تقرىا اتفاقيات التجارية التفضيمية، ولقد وجدت ىذه الترتيبات األخيرة سندا ليا فييا أقرتو اتفاقية 
الجات والمنظمة العالمية لمتجارة مف  العمؿ لمبدأ شرط الدولة األولى بالرعاية، واف كاف ذلؾ 

 مف اتفاقية الجات ،ومادة التمكيف التي 24غة ىذه الضوابط في المادة بضوابط معينة، ولقد نمت صي
 .1979تـ صياغتيا في اتفاقية طوكيو 

 3فاف االتفاقية حصرت االستثناء في ىذيف الشكميف وفقا لثبلثة شروط أساسية ىي:  : 24المادة
  كية والحواجز يجب أف تقـو الدوؿ األعضاء في الترتيبات اإلقميمية بإزالة التعريفات الجمر 

 ؛األخرى التي تعوؽ وتؤثر عمى حركة التجارة بيف الدوؿ
  إف ال يترتب عمى ىذه الترتيبات اإلقميمية فرض الحواجز جديدة عمى التجارة مع الدوؿ

 ؛األخرى خارج ىذه الترتيبات
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  عمى الدوؿ األعضاء في حالتي االتحاد الجمركي آو المناطؽ التجارة الحرة، أف تكوف 
 تجارة فيما بينيا قائمة عمى أساس اإلعفاء الكامؿ مف التعريفات الجمركية في حركة ال

حيف تظؿ حركة التجارة مع الدوؿ األخرى خارج ىذه الترتيبات خاضعة لمعدالت 
التعريفات الجمركية لدوؿ األكثر رعاية،إال انو في حالة االتحاد الجمركي يجب أف تكوف 

ضاء فيو متجانسة ،وتـ تطبيقيا عمى الواردات  مف التعريفات الجمركية في الدوؿ األع
الدوؿ األخرى خارج االتحاد بصورة موحدة،عمى خبلؼ ما يتـ في المناطؽ التجارة الحرة 
التي تستمر فييا التعريفات الجمركية في كؿ الدولة مف دوؿ األعضاء فييا دوف أي 

 تنسيؽ.
 لشعور نتيجة والجنوب، الشماؿ بيف إقميمية أو ثنائية اتفاقات تجارية عقد نحو االتجاه لكف    
 ومحاولة األطراؼ المتعددة التجارية المفاوضات في التقدـ بطء باإلحباط إزاء الحكومات بعض
 تماسؾ ييدِّد اتجاه ىو المفاوضات، ليذه تخضع ال مجاالت في التحرير عممية في ُقُدماً  المضي
 القائمة اإلقميمي التعاوف ترتيبات استمرار إمكانية دييدِّ  أنو كما،األطراؼ التجاري المتعدد النظاـ

 سعييا في البمداف ليذه المتاحة الخيارات ييدِّد أنو كمو ذلؾ مف واألىـ النامية، فالبمدا فيما بيف
 .الوطنية تنميتيا استراتيجيات تنفيذ إلى
ميمية الجديدة : مف خبلؿ تعريفنا لئلقاإلشكاليات المتعمقة بتعدد مستويات التكاممية -ثانيا

والخصائص التي تتميز بيا، ومف بيف ذلؾ أف ىذه التكتبلت اغمبيا تكوف دوؿ أعضائيا منتمية 
ضمف تكتؿ رئيسي فاألشكاؿ المطروح ىو أف العبلقة بيف المستوى اإلقميمي األكبر والمستوى 

ة مثاؿ دوؿ تحت إقميمي  تكوف الجيود التكاممية مشتتة ومتعارضة الختبلؼ المستويات المتكامم
االتحاد ألمغاربي فيي مشتتة نظرا بقياميا بترتيبات إقميمية أخرى، وامرأ أخر ىذا التكتؿ  يكوف 
 بيف دوؿ متقدمة وأخرى نامية ،بالتالي تطغى دوؿ مييمنة عمى أخرى وىذا ما يحدث بيف االتحاد 

 1 البحر األبيض المتوسط.جنوب  األوروبي ودوؿ 
 : رغـ قياـ ىذه التكتبلت لغرض تحرير التجارة، وتخمص مف جميع تاجانتقاؿ عوامؿ اإلن -ثالثا

العوائؽ التي تعرؽ نشاطيا االقتصادي، إال أنيا مازالت تعاني مف قصور في تحري عناصر 
اإلنتاج وخصوصا العمالة، ورغـ ارتقاء ىذه التكتبلت إلى مزايا أخرى  في إطار امني وبيئي 

نساني، إال أنيا تفرض حواجز ل  منع اليجرة ، وما اقترحتو االتحاد األوروبي عمى دوؿ المغرب وا 
 العربي التوسطية باالدعاء عمى أنيا ىجرة غير مشروعة، رغـ معرفتنا التاريخية لعبلقة شماؿ 

 2إفريقيا بالدوؿ األوروبية.
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 كة : نبلحظ مف خبلؿ ىذه القضية اختبلؼ الدوؿ وتكتبلت التخاذ قواعد مشتر قواعد المنشأ -رابعا
وموحدة، التي تعد لمكاف المنشأ السمع موقع معاممة تفضيمية في التجارة فيما بيف دوؿ األعضاء 
في الترتيب أو االتفاقيات اإلقميمية أو االتفاقيات الثنائية، فنجد المنظمة التجارة العالمية تخضع 

النامية قواعد المنشأ لمفاوضات مكثفة إليجاد أسموب لمعالجتيا وتقبمو كؿ مف الدوؿ 
والمتقدمة،والواليات المتحدة األمريكية تعتمد في اتفاقياتيا الثنائية مع الدوؿ أف تقوـ باحتساب الحد 
األعمى لمقيمة المضافة فيما يتعمؽ بقواعد المنشأ، واالتحاد األوروبي يتـ معالجة قواعد المنشأ 

تي تدخؿ في اإلنتاج، ويتـ ذلؾ عمى المواد األولية المتاحة محميا والمواد األولية المستوردة ال
بقواعد خاصة، وتجدر اإلشارة قد يشكؿ ىذا خطرا ييدد نظاـ متعدد األطراؼ نظرا الختبلؼ 

 . 1قواعد احتساب قواعد المنشأ لكؿ عمى حسب مصمحتو
المعنية عمى صيانتيا وعدـ  األطراؼحساسية مسالة السيادة وحرص  إف: تدخؿ الدولة :خامسا

قياـ الدولة الحديثة، ويزداد تمسؾ الدوؿ  أركافجزئيا باعتبارىا ركنا مف  أوا التنازؿ عنيا كمي
المتخمفة بسيادتيا خاصة تمؾ النامية منيا ،نتيجة خضوعيا لفترات زمنية مف السيطرة االستعمارية 

تعادتيا وبناء استقبلليا السياسي سشخصيتيا المستقمة، وتتطمب ميمة ا أفقدتياالمباشرة التي 
إف تدخؿ الدولة يشكؿ عائقا بالنسبة القتصاديات الدوؿ  2،وتضحيات ليست بالقميمةجيودا 

ي اتخاذ خؿ الدولة ، فميا دورىا الرئيسي فالمتقدمة، ونحف نعمـ أف الدوؿ النامية لـ تتخمص مف تد
الحكـ لدى الدوؿ قد يشكؿ عرقمة بالنسبة التخاذ القرارات   طأنمارات،  لذلؾ فاف اختبلؼ القرا
كانت آخر دولة   األورو متوسطيةترتيبات اإلقميمية، وخاصة ما أعاؽ الجزائر في اتفاؽ الشراكة ال

 في المغرب العربي في تنفيذ الشراكة.

 : يكمف ىذا األشكاؿ لدى الدوؿ العالـ الثالث في عالـ تبايف القوى واألداء االقتصادي -دساسا
ثنائية مع الدوؿ المتقدمة، بحيث تتميز اقتصادياتيا  يتسـ باندفاع الدوؿ النامية نحو إقامة اتفاقيات

 بما يمي:
 ضعؼ القاعدة اإلنتاجية: بصفة عامة وىي مشكمة عرض أكثر مف منيا مشكمة طمب، - أ
وبذلؾ يكوف الفكر التقميدي ومقولتو العرض يخمؽ الطمب، اقرب مف واقع ىذه البمداف   - ب

مب الفعاؿ ومع أىميتو لمدوؿ مف الفكر ألكنزي، والذي يركز عمى الدور الحاسـ لمط
 النامية.

الطابع المشوه و األحادي لمييكؿ اإلنتاجي: نظرا العتماد ىذه الدوؿ عمى المواد الخاـ  - ت
في صادراتيا، وعدـ تنوع وتطور منتجاتيا فيي غير قادرة عمى الصمود أماـ منافسة  
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قميمية مع ىذه ربما ىذه مف بيف األسباب التي أدت بيا بالتسرع نحو قبوؿ ترتيبات إ
 الدوؿ المتقدمة ، وبالتالي ىذا سوؼ يترؾ وراؤه أثار عمى الدوؿ النامية.

: مما الشؾ أف التجارة آو التبادؿ يحتاج إلى نقود تؤدي وظائفيا إشكالية العممة النقدية -سابعا
تؤدي ىذه  أفكوسائؿ الدفع ،وغيرىا مف الوظائؼ المعروفة، وكؿ عممة أو عمبلت يمكف 

 ؼ عمى النحو المطموب، والذي يعرقؿ تطور التجارة والعبلقات االقتصادية البينية عموما،الوظائ
 العمبلت.التحويؿ  صعوبة في اختيار مما جعؿ البعض يطرح

: و ما يبلحظ في ىذا المجاؿ إف االتفاقيات خاصة الثنائية حماية الحقوؽ الممكية الفكرية -ثامنا
ي، والواليات المتحدة األمريكية، وجود بنود والتزامات تفوؽ الموقعة مع كؿ مف االتحاد األوروب

تمؾ الواردة في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية، وىذا 
التوجو ليس بالجديد ففي أثناء المفاوضات عمى الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية في جولة 

ات المنظمة ظيرت اقتراحات مفادىا انو إذا تمت الموافقة عمى ىذه االتفاقية، االورغواي، ومؤتمر 
فاف الواليات المتحدة ترى أف تسييؿ التفاوض سيكوف مف خبلؿ اتفاقيات ثنائية ،ومنو وجدت 

 TRIPS PLUS."1االتفاقيات الثنائية والمتعددة أكثر شموال مف المنظمة التجارة العالمية ضمف" 
 : مسارات التكتالت االقتصادية اإلقميمية الجديدةالثالث المطمب
إذ كانت التكتبلت اإلقميمية ىي الوسيمة األكثر واقعية وصوال إلى تحرر العالمي لمتجارة وأنيا      

المطمبة األكثر مبلئمة في الوقت الراىف لنقؿ الدوؿ النامية إلى مرتبة ارقي ومستوى أفضؿ مف النمو 
العممي يؤكد لنا انتشار االتفاقيات الثنائية التجارية مف تمؾ الدوؿ وضيؽ أسواقيا، االقتصادي، وفي الواقع 

وكذلؾ نادي البعض إلى ضرورة أف يكوف االتفاؽ اإلقميمي متضمف دوؿ متقدمة باإلضافة إلى دوؿ نامية 
ألجنبية حتى تكوف أكثر فائدة لتمؾ الدوؿ األخيرة، فيذه االتفاقيات تشجع عمى انتقاؿ االستثمارات ا

والتكنولوجية مف الدوؿ األولى إلى الدوؿ األخرى، وسوؼ تترتب سد الفجوة الخاصة بالناتج القومي 
اإلجمالي الموجود بيف الدوؿ الغنية والدوؿ الفقيرة، ولكف سرعاف ما ىذه الخاصية تعدت القارات 

ؽ اكبر قدر ممكف مف ا تحقييي توسعاتيا ، ضانا منفوالمحيطات ، أي أف التكتبلت اقتصادية زادت 
مكاسب تحرير العالمي لمتجارة، وقد شممت ىذه التوسعات كؿ مف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

 بيف القارات أو ذو أساليب مختمفة.  أي مختمطاألمريكية والبعض األخر متعدد 
 يمكف تقسيـ ىذه نماذج إلى ثبلث:

 مسار  األوروبي:ال -األولالفرع 
عمى ىذا النموذج  التكامؿ األوروبي القاري بالنظر إلى القارة األوروبية كوحدة واحدة تقريبا  يصطمح      

دولة، يعتبر االتحاد  27اد األوروبي، الذي يتكوف حاليا معبرا عف بمنظومة أوروبية متكاممة يقودىا االتح
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اء آخريف في قارات األوروبي مف مكونات اإلقميـ االقتصادي القاري ، وىو يبحث عف شريؾ آو شرك
، حيث إف فكرة إنشاء اتحاد أوروبي مرت بتطورات تاريخية كاف أوؿ تشكيؿ 1مف العالـ كالقارة  أخرى

جرت النقاشات حوؿ  1991، وفي اجتماع ماستريخت  1951األوروبية لمفحـ والصمب عاـ المجموعة 
وقع عمييا قادة الدوؿ األوروبية االتحاد األوروبي التي نتجت عنيا اتفاقية االتحاد األوروبي التي 

، ثـ تـ التوقيع عمى 01/11/1993في مدينة ماستريخت، دخمت حيز التنفيذ في  07/02/1992بتاريخ
 1998وىي تجديد التفاقية ماستريخت لتضـ دوؿ أوروبا الشرقية، وفي عاـ  1997معاىدة أمسترداـ عاـ 

ت إحدى عشرة دولة معايير تبني اليورو كعممة استوف 1999بدا توسعاتو الرسمية نحو الشرؽ، وفي عاـ
اتخذ االتحاد األوروبي اكبر خطواتو نحو التوسع وضـ  2004، وفي ماي 01/01/2000مف ابتدءارسمية 

بية عانت مف عدة و ، ىدفو دعـ وتقوية السبلـ الف القارة األور 27ليصؿ عدد دوؿ االتحاد دوؿ جديدة
ارات بيا ىذا أدى اختبلؿ التوازف بيف دوؿ القارة لتحقيؽ تنمية حروب باإلضافة إلى اختبلؼ وتمرد الحض

 ورفع الخدمات االجتماعية،وكذا تحقيؽ وحدة اقتصادية وسياسية تنافس الواليات المتحدة األمريكية.
يطمؽ االتحاد األوروبي عمى محاوالتو التكاممية القارية نظاـ المشاركة األوروبية الخارجية، كما انو    
اتفاقيات المشاركة ألدوات تنفيذ سياسات االتحاد األوروبي في إقامة كيانات اقتصادية قارية  مف يتخذ

 .انب االتحاد األوروبي قارات أخرىجديدة تضـ بج
 :اإلفريقي -األوروبيالتكامل االقتصادي  اوال:
لعشريف الى يسعى االتحاد األوربي منذ نشأتو في النصؼ الثاني مف حقبة الخمسينات مف القرف ا     

 نتيجة التفاقيات  وكانت نتيجة المحاوالت التاليةتوسيع دائرة العبلقات االقتصادية مع دوؿ القارة اإلفريقية ،
 2:سابقة تمثمت

 خمؼ الصحراء  ودوؿ القارة السمراء األوروبيفاقية لومي التي تـ التوقيع عمييا بيف دوؿ االتحاد تا
 .1976اـوالمحيط اليادي والبحر الكاريبي في ع

  اتفاقية التعاوف االقتصادي والفني بيف دوؿ االتحاد ودوؿ المشرؽ العربي مف جانب، ودوؿتطوير 
 السياسة المتوسطية. ، في إطار1977،1978السنوات التاليةالمغرب العربي مف جانب أخر في 

   ت لومي اتفاقيا إطار ، في1978، 1977، 1976اتفاقية التعاوف االقتصادي والفني التي أبرمت
إلى نظاـ المشاركة العالمية بيف االتحاد األوروبي والعالـ الخارجي بقاراتو والمشرؽ العربي والمغرب 

 المختمفة.
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 اإلفريقية أيضا عمى دعـ مبادرات  التعاوف االقتصادي اإلقميمي -ويؤكد نظاـ المشاركة األوروبية     
اىدة بوجا التي تأسست الجماعة االقتصادية داخؿ القارة السمراء بما يتمشى مع أىداؼ ومبادئ مع

 .2001تحولت في إطار معاىدة سرت الميبية غالى االتحاد اإلفريقي في عاـ  ، والتي اإلفريقية
 :المغاربيةالنوع األول: نظام المشاركة األوربية المتوسطية  - أ

االقتصادي  تكممة وتطوير التفاقيات التعاوف 1994التي أعمف عنيا قمة برشمونة في ديسمبرو 
، تعود فكرة ىذه الشراكة إلى سياسة االستعمارية التي ربطت الدوؿ 1975التي أبرمت في

ىذه دوؿ ذات عبلقة  أفاألوروبية بدوؿ البحر األبيض المتوسط ، وقد اعتبرت الجماعة األوربية 
الدوؿ، وطيدة بيا بحيث عقدت معيا اتفاقيات تفضيمية، تسعى إلقامة منطقة تجارة حرة بيف ىذه 

وعند إنشاء الجماعة األوروبية وفقا لمعاىدة روما، أكد األعضاء عمى رغبتيـ في التوصؿ إلى 
اتفاقيات انتساب مع دوؿ المغرب العربي، إال أف الجزائر كانت تمثؿ ثبلث مناطؽ فرنسية، فقد 

انونية بقي مركز الجزائر يعد حالة ق 1962كانت تحضي بمعاممة دوؿ األعضاء، وبعد استقبلليا 
اعتمت كؿ مف تونس  1963في إطار نظاـ العبلقات الخارجية لمجماعة األوروبية، وفي عاـ 

والمغرب بإعبلف الجماعة أنداؾ، الذي دعت فيو الدوؿ اإلفريقية ذات العبلقة الخاصة بالدوؿ 
 وقد األعضاء، الى أف تطمب التفاوض مف اجؿ االنتساب ، وقد اىتمت الجرائر بيذاف الفاعبلف،

المباحثات بيف الييئة األوروبية والبمداف الثبلثة،" وأثناء ىذه المباحثات تشابيت  1964بدأت 
المطالب المقدمة إلى حد كبير، حيث كانت كميا تستيدؼ إنشاء منطقة تجارة حرة مع الجماعة، 
 وكاف ىذا الطمب نابع مف أىمية سوؽ الجماعة لبمداف المغرب العربي الثبلثة، في ضوء حقيقة

 %58 والمغرب ،%60تونس أمامف صادراتيا لدوؿ السوؽ،  %85الجزائر كانت تصدر آنذاؾ 
بسبب العديد مف المشكبلت،  1969بإجمالي صادراتيا، ولكف ىذه االتفاقيات تأخرت حتى عاـ

الطرفيف  مف حقيقة الموقؼ التنافسي لعديد مف صادرات ىذه  أماـبسب المشكمة االقتصادية 
نجحت ايطاليا في حؿ ىذا المشكؿ بإغراء  1966ات الزراعية في ايطاليا، وفي الدوؿ مع المنتج

 1969مميوف دوالر، تمت االتفاقية في 45شركائيا بتعويضيا بغرض تحسيف منتجاتيا ب
 ، وكانت معاىدة تفضيمية لمعظـ الصادرات الصناعية والمواد الخاـ،1"1974واستمرت إلى غاية

      وخبلؿ الفترة ة الجزائرية نظرا لمخبلفات في التنازالت،إال أف ذلؾ لـ يحدث في الحال
تـ تجديد اتفاقيات االنتساب الخاصة بتونس والمغرب ، وكما تـ عقد اتفاقيات  1975-1977

مشابية مع الجرائر وقد كانت الجماعة حريصة عمى توقيع ىذه االتفاقيات نظرا ألنيا وقعت مع 
السمع الصناعية، ولقد كانت  شاء منطقة التجارة الحرة فيتدعو إلى إن 1975إسرائيؿ اتفاقية 

كتوبر نقطة تحوؿ في العبلقات األوروبية العربية، فقد أوضحت الحرب مدى االعتماد حرب أ
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األوروبي عمى الوطف العربي لكي تكثؼ مف تعاونيا مع الوطف العربي، وىو األمر الذي توصؿ 
متوسطية ومف خبلؿ بدء الحوار العربي األوروبي إلى اتفاقيات تفضيمية مف خبلؿ السياسة ال

والذي يتضمف مجاالت متشعبة تجاوزت التجارة إلى مجاالت أخرى  1975الذي بدء رسميا 
، وقد 1994اشتممت جوانب سياسية، تـ تطور ىذا التعاوف إلى شراكة في اتفاقية مسار برشمونة 

  .شرؽ العربيالعربي إضافة إلى دوؿ الم شمؿ ىذا المسار دوؿ المغرب
 1كانت أىداؼ ىاتو المشاركة وفؽ النقاط التالية: و

 صؼ الثاني مف حقبة تحويؿ اتفاقيات التعاوف االقتصادي والفني التي عقدىا في الن
 القرف العشريف إلى اتفاقيات مشاركة عمى أساس نظاـ االنتساب.السبعينيات مف 

 2010افريقية في عاـ -إقامة ساحة اقتصادية أوروبية. 
 افريقية تأخذ بقاعدة الدولة األكثر رعاية، وتستثني  -إقامة منطقة تجارة حرة أوروبية

 اتفاقية بروكسؿ ألنيا تنص عمى إقامة منطقة تجارة حرة مف جانب واحد.
  تعديؿ التشريعات والقوانيف التي تطبقيا الدوؿ اإلفريقية، والتزاميا بإجراء إصبلح سياسي

 قراطية.داخؿ نظميا السياسية والديم
 ،وتطبيؽ أحكاـ الميثاؽ العالمي لحقوؽ المرأة. األخذ بقاعدة كونية حقوؽ اإلنساف 

  اإلفريقية مع دول القارة السمراء -المشاركة األوربية الثاني:النوع  - ب
حيث "بدا العديد مف المستعمرات الدوؿ اإلفريقية تناؿ  1960ىذه الشراكة تعود إلى عاـ 

فريقية في مفاوضات مع الجماعة األوروبية لعقد اتفاقية انتساب ا دولة 18دخمت  استقبلليا،
الكامروف لمدة خمس سنوات، وتضمنت ىذه  في مدينة باونديب 1963يوليو 20جماعية في 

وكذلؾ تضمنت  االتفاقية اإلزالة التدريجية لمتعريفات الجمركية بيف ىذه الدوؿ والجماعة األوروبية،
،"وقد أسيمت اتفاقية باوندي في زيادة 2مميوف دوالر" 730قدارىاإف تقوـ الجماعة بمنح معونة م

  حجـ التجارة بيف الدوؿ المنتسبة والجماعة األوروبية، فارتفعت واردات الجماعة منيا بنسبة
 خبلؿ الفترة  % 104.9، بينما ارتفعت صادراتيا بنسبة 1972-1958خبلؿ الفترة بيف 87.5%

 تـ اتفاؽ عمى اتفاقية باوندي الثانية في يونيو ة باوندي األولى،نفسيا"، وعند انقضاء اجؿ اتفاقي
، وسارت عمى نيج االتفاقية األولى،مع بعض التوسع في إعفاء المنتجات األولية  1966

وقد تقرر منح معاممة تفضيمية لمدوؿ المنتسبة وأضيفت  االستوائية مف التعريفات الجمركية ،
ؿ الخمس سنوات المعاىدة، وقد طالبت كؿ مف كينيا وتنزانيا المنحة حيث قدرت ببميوف دوالر خبل

، وأصبح بعد ذلؾ الكثير مف طمبات 1968وغينيا بعقد اتفاقية اوروشا الخاصة بالدوؿ الثبلثة في
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في بروكسؿ حضرتو  1973االنتساب إلى الجماعة، لذا دعت الييئة األوروبية إلى مؤتمر في
  1975ب، وبعد مفاوضات مضنية وقعت اتفاقية انتساب دولة مف اجؿ التوصؿ إلى االنتسا 53

 دولة  56وات وقعت حوالينبمدينة لومي بتوغو ،عرفت باسـ اتفاقية لومي األولى لمدة خمس س
 مف دوؿ اإلفريقية والكاريبي والمحيط اليادي، وتمت زيادة المعونة المقدمة مف الجماعة األوروبية 

تـ توقيع اتفاقية لومي  ف توقي اتفاقية لو مي األولى،ببلييف دوالر ، وبعد خمس سنوات م 4
دولة افريقية والكاريبي والمحيط اليادي، وسارت عمى مسار االتفاقية األولى، وقد تـ  64الثانية 

توسيع في سياسة" ستابيكس " لضماف استقرار األسعار بالنسبة لمسمع األولية ، ثـ ابتكار نظاـ 
اعدة دوؿ االتفاقية عمى إبقاء كافة مناجميا في العمؿ جديد عرؼ باسـ نظاـ"سيمس" لمس

أخذت كؿ مف الدوؿ التي وقعت اتفاقية لومي الثانية إلى اتفاؽ  1983وفي اوكتوبر واإلنتاج،
، وقد سارت عمى  1985،بدا العمؿ بيا في مارس 1984توقيع اتفاقية لو مي الثالثة في ديسمبر

، ثـ آخذت 1ببلييف عف الثانية 5.5المساعدات بحوالي مسار لومي األولى والثانية، وارتفع حجـ
 .1999ىذه االتفاقيات صبغة جديدة في اتفاؽ بروكسؿ الذي تـ توقيعو 

اإلفريقية إلى دوؿ جنوب البحر األبيض المتوسط  عمى أنيا حمقة -وينظر نظاـ المشاركة األوربية    
نظر إلى دوؿ شرؽ البحر األبيض المتوسط حمقة وصؿ بيف القارة األوروبية والقارة اإلفريقية عمى انو ي

"يتعمؽ  ، وبالتالي يمكف ألوروبا االتجاه في بناء نموذجيا لمعولمة عمى محوريف األسيويةوصؿ لمقارة 
المتوسطية الواقعة جنوب البحر األبيض المتوسط، أما  -المحور األوؿ بإقامة نظاـ لمشراكة األوروبية

  األسيوية عبر قنوات دوؿ شرؽ البحر -بإقامة نظاـ الشراكة األوروبية المحور الثاني فيتعمؽ تحديدا
 األبيض المتوسط.

 التكامل األوروبي األسيوي: -ثانيا
 األسيوي اتخذت ثبلث مسارات: -في ىذا الخصوص فانو يمكف القوؿ أف الحوار األوروبي 

 دد الدول األسيوية التعاون مع ع المتوسطية -ةالمشاركة األوروبيب يتعمق المحور األول: - أ
 أفكاف مف الضروري  المتوسط، فقدالبحر األبيض عمى حوض  العربية وغير العربية المطمة

الفردية، خصوصا بعد  لئلعماؿمكاف فيو  ، الحساباتيا في ظؿ نظاـ عالمي جديد أوروباتعيد 
والجنوب، ليس ولعؿ ما سرع الوحدة اتجاه الشرؽ  األوروبية،عمى مناطؽ نفوذ  األمريكيةاليجمة 

 ، األردف، إسرائيؿ لبناف، الدوؿ المعنية بذلؾ: سوريا، 2إال الخوؼ مف الواليات المتحدة األمريكية،
 . 1994وقد تـ اإلفصاح عف ىاتو المشاركة في قمة برشمونة مالطة، قبرص،
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  الخميجي –المحور الثاني: يتعمق بالحوار األوروبي  - ب
،وطرحت خبللو  2000ؿ مجمس التعاوف الخميجي عاـ الذي بدأه االتحاد األوروبي مع دو 

التطورات أوروبية إلبراـ اتفاقية الشراكة بيف االتحاد ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي، يتـ في 
إطارىا معالجة كافة المشاكؿ التجارية، مع تطبيؽ آليات نظاـ التجارة الدولية متعددة األطراؼ 

تفاؽ الثنائي لمتعاوف االقتصادي الذي اقترح مف الجماعة عمى تجارة بترو كيماوية، ويعود إلى اال
، وقد تـ استفتاء التصديؽ في  1977األوروبي و مجمس التعاوف الخميجي في لوكسمبورغ 

، ولقد كانت بداية االتفاؽ الذي  1989الصادر  15الكويت  وبمقتضى المرسـو بقانوف رقـ 
ظيمي والتأسيسي في مجاالت السياسية ، اعتباره إطار تعاوف التن1981ماي  25تأسس في 

واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية بيف الدوؿ الست لمجمس التعاوف الخميجي، ومف جانب أخر 
، "وقد قاـ ىذا االتفاؽ عمى مبدأيف ىما االعتماد المتبادؿ ومبدأ 15دوؿ االتحاد األوروبي 

مف واردات دوؿ مجمس  %40طية، مف واردات السوؽ األوربية المشتركة النف %55اإلنمائي، 
مف إجمالي صادرات الجماعة األوربية إلى دوؿ  %40التعاوف الخميجي مف الجماعة األوروبية،

 مف صادرات مجمس التعاوف الخميجي إلى سوؽ األوربية المشتركة". %20المشرؽ األوسط، 
 1 لتالية:ا لؤلسبابيرجع ذلؾ  ويعد االتحاد األوروبي شريكا تجاريا ال يستياف بو،

  مف اجمالي احتياطيات النفط  % 60النفطية التي تتمتع بيا دوؿ الخميج العربي حوالي  ةالثرو
 ؛في العالـ

 ...الصراعات وعدـ االستقرار في دوؿ الخميج العربي، الخبلفات الحدودية والعرقية والطائفية 
 إلخ .
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مف خبلؿ الجدوؿ  وؿ مجمس التعاوف الخميجيسوؼ نوضح العبلقة التجارية بيف االتحاد األوروبي ود
 :التالي

 تطور حجم التبادل التجاري  لالتحاد االوروبي مع دول مجمس التعاون الخميجي:(3.1)الجدول
                                                                                                 

 مميار دوالرالوحدة:
 

 الفائض إجمالي التجارة االتحاد صادرات االتحاد داتوار  السنة
1995 10.62 25.42 36.40 +14.79 
1996 11.96 42.50 36.46 +12.54 
1997 12.23 25.24 37.48 +13.00 
1998 8.20 26.79 34.89 +18.50 
1999 10.95 26.13 37.08 +15.17 
2000 17.10 39.20 56.70 +22.50 
2001 11.50 36.20 47.70 +15.50 
 ،2004 بيروت، ،العربية دةلوحاوالدروس المستفادة عربيا، مركز دراسات  األوروبياالتحاد  حسن نافعة، المصدر:

 .519ص
 األوروبي ومجمس التعاوف الخميجي،بيف االتحاد  حجـ التبادؿ التجاريتزايد نبلحظ الجدوؿ  مف خبلؿ    
اد واردات وصادرات االتحاد األوروبي مف المجمس ازديويظير ذلؾ ب موجب،الفائض التجاري دائما ف

مابيف  وصؿ 2001-2000يف توخاصة في السن صادراتالتعاوف الخميجي وخصوصا ازدياد ال
مميار (47.70-56.70، في حيف حجـ التجارة بينيما يرتفع ما بيف) مميار دوالر (39.20-36.20)

 لتعاوف الخميجي.، لذلؾ فاالتحاد األوروبي ميـ بالنسبة لممجمس ادوالر
ييدؼ المقترح األوروبي إلى إقامة منطقة تجارة حرة أوروبي خميجية ،مع تطبيؽ نفس آليات أخرى     

مثؿ حقوؽ اإلنساف واإلصبلح السياسي، والميثاؽ العالمي لحقوؽ المرآة، وخاصة واف دوؿ مجمس التعاوف 
مـ المتحدة ، وىو الميثاؽ الذي يتضمف نفس الخميجي قد وقعت عمى ميثاؽ األلفية الجديدة التي أعدتو األ

 1أسس نظاـ المشاركة األوربية مع العالـ الخارجي.
األسيوي وييدؼ االقتراح األوروبي إلى إقامة منطقة تجارة  -الحوار األوروبي المحور الثالث:  - ت

عالمية حرة مع دوؿ االوبيؾ كإحدى مناىج تحرير التجارة العالمية وفؽ آليات واتفاقيات منظمة ال
األسيوية ليقؼ في وجو العولمة األمريكية  -مف ناحية ، وصياغة نموذج جديد لمعولمة األوروبية

مف ناحية، وذلؾ أف أوروبا بزعامة فرنسا ترى أف ىذا النموذج الجديد لمعولمة يمثؿ اكبر تحد 
 لمعولمة األمريكية لئلمكانات اليائمة التي تمتمكيا دوؿ اإلقميـ.
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 الالتيني:–األوروبي التكامل -ثالثا
البلتيني يجمع بيف ىذيف القارتيف مف خبلؿ نظاـ جديد لممشاركة  -تتزعـ فرنسا ىذا الحوار األوروبي  

القارية، تيدؼ أوروبا مف وراء ذلؾ عدـ ترؾ الساحة لمواليات المتحدة األمريكية، لكي ال تنفرد 
 وتقسـ عمييا قمعتيا التجارية الحصينة.باألمريكيتيف،

وتتركز النظرة األوروبية عمى أف أمريكا البلتينية تحتاج إلى روابط أوروبية قوية تمكنيا مف الصمود     
في مواجية العولمة األمريكية التي تغزو قارة أمريكا الجنوبية، مع اعتبلء الرئيس جورج بوش الثاني مقاليد 

شاركة قواميا إنشاء منطقة تجارة حرة البلتيني نظاما لمم-،ويطرح لحوار األوروبي 2000الحكـ في الوـ ا 
 أفالتينية، وذلؾ كجزء مف مسيرة تحرير التجارة العالمية تحت لواء المنظمة التجارة العالمية غير -أوربية

أوروبا بيذا المفيوـ ال تريد أف تترؾ ساحة أمريكا الجنوبية لكي ال تنفرد بيا الوـ ا، ونظرا لمتحفظات التي 
ا البلتينية لدخوؿ المد األمريكي في القارة البلتينية مف ىذا ورغبة االتحاد  يبدييا بعض دوؿ أمريك

األوروبي التساع نطاؽ نفوذ العولمة األمريكية إلى دوؿ أمريكا الجنوبية إلعادة تشكيؿ العبلقات 
االقتصادية األوروبية عمى أساس تطبيؽ شرط الدولة األكثر رعاية، لكف مع إعطاء ىذه الدوؿ أوضاعيا 

سنوات، عمى أف يقوـ االتحاد األوروبي بفتح أسواقو لمصادرات الصناعية  10خبلؿ فترة انتقالية مقدارىا 
 القادمة مف أمريكا الجنوبية.

 : مسار النموذج األمريكي:الفرع الثاني
لقد مرت القارة األمريكية بعدة اضطرابات وخصوصا وأنيا كانت تدعى العالـ الجديد ، وكانت محطة     
وكانت الدوؿ األمريكية في تمؾ الفترات ارتأت إلى إنشاء تنظيـ اتحادي عمى  ظار الدوؿ األوروبية،أن

، ثـ إلى منظمة الدوؿ األمريكية، وتعود 1948صعيد القارة األمريكية، وقد سمي اتحاد الدوؿ األمريكية 
امؿ، التاريخ المشترؾ الذي بدا الرغبة في ىذا االتحاد نظرا إلى الموقع الجغرافي الواحد، واالقتصاد المتك

وقد جاءت الدعوة إلى إبراـ مؤتمر قاري مف ساسة واشنطف فعقد المؤتمر  باالستعمار انتيى باالستقبلؿ،
قد كاف ىدفيا التعاوف االقتصادي بيف دوؿ األعضاء  أسفرت عف قياـ اتحاد الدوؿ األمريكية، 1989سنة 

عات بطرؽ سميمة، وحماية الحقوؽ از دوؿ أخرى وحؿ الن التدخؿ في شؤوف و مراعاة حسف الجوار وعدـ
ولكف بعد ما استقرت  1والقيـ لكؿ القارة، وتبادؿ الدوؿ عبلقاتيا الدولية مراعية في ذلؾ حسف النية،

أوضاع القارة األمريكية وبحموؿ التسعينات مف القرف العشريف أصبحت الواليات المتحدة األمريكية بعد 
ي، القوى الكبرى اقتصاديا وسياسيا تتزعـ العالـ، بتبنيا النظاـ الرأسمالي ، فيي تصدع المعسكر الشيوع

تحاوؿ مد  نفوذىا عمى اغمب اقتصاديات العالـ ، وفي إطار التغيرات التي طرأت عمى النظاـ االقتصادي 
كمف في نمو العالمي ، وظيور التعددية في القوى المنافسة لواليات المتحدة األمريكية، وىذه التعددية ت

نجد ىذا شمؿ القارة األمريكية والواليات المتحدة بصفة التوسعات التكتبلت االقتصادية ، المتزايد في 
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خاصة، وقد انتقمت توجيات الواليات المتحدة األمريكية بعد أف ضمنت استقرار قارتيا ضمف تكتؿ قاري 
وما أسمتو مشروع الشرؽ األوسط الذي  نحو ترتيبات اتفاقيات تفضيمية وسياسية منيا نحو الوطف العربي

 ع االتحاد األوروبي المشروع منافس لمشرو  محطة أنظار بريطانيا، حيث اف 1907كانت فكرتو تعود إلى 
 .لتوسعاتو الخارجية

 سوؼ نركز في ىذا النموذج عمى تكتميف ىاميف:
يا ىاما بمشاركة قادة ،حدثا اقتصاد 2001فريؿ أوقد شيد تين: يمنطقة التجارة الحرة بين األمريك - أ

تيدؼ إلى إقامة منطقة تجارة حرة   دولة أمريكية، مف أمريكا الشمالية ومف أمريكا البلتينية، 34
 . 2005 عاـانطبلقا مف وذلؾ في غضوف عشر سنوات ’ يفتإلى ارض النار االرجن فمف السكا

تاسع عشر تحديدا عاـ بدأت في القرف ال تكاممية عدة مشروعاتة لىذا المشروع جذور تاريخيإف 
حينما أعمف قياـ االتحاد الدولي لمجميوريات األمريكية، إال أف تحوؿ ىذا التكتؿ إلى  1890

،ومف  1948ونياية بإقامة منظمة الدوؿ األمريكية  ، 2010 صيغة اتحاد األمريكي في عاـ
امة نماذج متنوعة سعت منظمة الدوؿ األمريكية إق،دولة أمريكية  35المنظمة القائمة حاليا بيف 

 : األمريكيتيفمف التكامؿ اإلقميمي داخؿ منطقة 
 .1994عاـ لتجارة الحرة ألمريكا الشماليةااتفاقية  -
 .2000عاـ دولة 25تجمع الكاريبي يضـ  -
 .1973عاـجماعة أنشئت  جماعة دوؿ الكاريبي وىي -
 . 1969عاـ ىي جماعة أنشئت جماعة دوؿ الجنوب -
 .1992 عاـ ركةالمشت أمريكا الجنوبيةسوؽ  -

 2001كندافي قمة وىكذا توالت التكتبلت االقتصادية اإلقميمية في القارة األمريكية إلى أف أعمف 
 االتفاؽ عمى إقامة منطقة تجارة حرة بيف القارتيف.

 الكبير: األوسطمشروع الشرق  - ب
ة األولى  مف ىذا التكتؿ يحمؿ في مغزاه محاولة جديدة لصياغة المنطقة العربية لـ تكف المحاول  

ية لموطف العربي بؿ ىي محاوالت عديدة بدأت بالتدخؿ سنوعيا لصياغة الخارطة الجيوسيا
 االستعماري في المنطقة العربية، والسيطرة االقتصادية والعسكرية عمى تمؾ المناطؽ.

فبدا التخطيط والتنظير الفكري لمسيطرة عمى تمؾ المنطقة وكانت أولى المحاوالت التنظرية في 
، والتي  1907في رئيس الوزراء البريطاني الصادرر الحديث ىو وثيقة) كامبؿ بزماف( العص

 1اشتممت عمى تحديد المفاصؿ التالية:
 .بقاء شعبيا متخمؼ  العمؿ عمى تجزئة ىذه المنطقة وا 
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 .ضرورة فصؿ الجزء اإلفريقي في ىذه المنطقة مف الجزء األسيوي بحاجز بشري قوي وغريب 
 جز عمى مقربة مف قناة السويس، وبشكؿ جسر بريا ويربط أوروبا بالعالـ القديـ، يقـو ىذا الحا

 تنشا فيو دولة صديقة لبلستعمار عدوة ألصحاب المنطقة.
لقد شيد ىذا المشروع عدة محاوالت منيا المحاوالت التي بدأت بوادرىا إثناء الحرب العالمية األولى،     

 ي أدى إلى تجزئة وتخمؼ المنطقة، ومحاوالت أخرى أثناء الحربحيث تـ تطبيؽ انتداب االستعماري الذ
العالمية الثانية  حيث أنشئت بريطانيا بما يسمى " مركز تمويؿ الشرؽ األوسط" ، لكف ىذا المشروع لـ 
يكتمؿ حيث رفض مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية حتى ال يغمؽ سوؽ المنطقة أماميا، وبعد عدة 

، باإلضافة إلى بعض 1986فشؿ مف ضمنيا كذلؾ مشروع مارشاؿ والشرؽ الوسط محاوالت باءت بال
، معاىدة 1993اتفاؽ أوسمو الموقع بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية  المحاوالت األخرى منيا:

،عقدت أربع قمـ اقتصادية في الدار البيضاء بالمغرب  1995السبلـ عمى اعتبار األردني اإلسرائيمي 
لتعجؿ بما اصطمح مشروع الشرؽ األوسط الكبير، كسياسة جديدة  2001"وقد جاءت أحداث ،1994

 .1لمواليات المتحدة األمريكية بالنسبة لمعالـ مف أقصاه إلى أدناه، خاصة منطقة الشرؽ األوسط"
بتاريخ  ، "مشروع "الشرؽ األوسط الكبير" األمريكي الذي نشرتو جريدة الحياة المندنية 2004شيد فبراير   
 ، تقترح2"2004قمة الدوؿ الثماني المنعقد في الواليات المتحدة في يونيو إلىوالمقدـ  ، 13/02/2004 :
فييا واشنطف مجوعة مف اإلجراءات تشكؿ مخطط غير واضح المعالـ، ولكف تيدؼ في مجمميا إلى  

حوؿ واقع  2004-2003حدة مؿء الفراغ الناتج عف العجز الدوؿ العربية الواردة في تقارير األمـ المت
التنمية ليذه البمداف، ويتمحور ىذا العجز في ثبلث نقاط: تشجيع الديمقراطية والحكـ الصالح بما فييا 

 توسيع الفرص االقتصادية.،  بناء مجتمع معرفي ، تحرير المرأة
ضاعفات ىذا يطرح المشروع مشكمة حرماف المواطف العربي مف حقوؽ االقتصادية والسياسية ويحدد م    

الحرماف في تشجيع التطرؼ واستفحاؿ ظاىرة اإلرىاب واإلجراـ الدولي واليجرة غير المشروعة، ويرى 
لمشروع أف النمو الديموغرافي وحربي أفغانستاف والعراؽ وتطمع المنطقة إلى القيـ الديمقراطية تشكؿ في ا

وفيما يحقؽ  وعدـ التفريط فييا، مجموعيا فرصة تاريخية يستوجب عمى المجوعة الثمانية استغبلليا
الديمقراطية فاف المخطط األمريكي يفتح تشجيع االنتخابات الحرة بتقييـ مساعدات تقنية، أما العنصر 
النسوي يبقى دوره محدودا في الحياة السياسية، فاف المشروع يرى أف مجموعة الثمانية المطالبة بدعـ 

رغبف في ترشيح لبلنتخابات  أو العمؿ في منظمات غير إنشاء مراكز تكويف خاصة بالنساء البلتي ي
حكومية، ويقترح أيضا المشروع األمريكي بناء مجمع المعرفة ييدؼ إلى تخفيض نسبة األمية وتكويف 

وفي المجاؿ االقتصادي يقترح تحرير المبادرات الخاصة لتشجيع عمميات التمويؿ المصغر،  أساتذة لذلؾ،
وفيما  بنؾ لتنمية الشرؽ األوسط عمى غرار البنؾ األوروبي لئلنشاء التعمير،"وقد جاء في الوثيقة إنشاء 
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يخص النشاط المالي، فاف لمبادرة الشرؽ األوسط الكبير تمح عمى ضرورة اإلصبلح التي تخفض مف 
 سيطرة الدولة عمى الخدمات المالية وتحديث الخدمات المصرفية وتقديـ وتحسف وتوسيع الوسائؿ المالية

 1مة القتصاد  السوؽ ونشاء ىياكؿ تنظيمية داعمة لتحرير الخدمات المالية.الداع
ومف الممفت النظر أف ىذا المشروع جاء في سياؽ محاوالت الواليات المتحدة األمريكية ألحكاـ    

سيطرتيا عمى المنطقة العربية لتعزيز وضعيا االقتصادي مف جانب، والييمنة عمى النظاـ الدولي مف 
" مؿء الفراغ" تحديدا في تسوية الصراع العربي سياسة ، واستكماال لمشاريعيا تحت شعارجانب أخر

اإلسرائيمي، كما كانت آراء وردود أفعاؿ الدوؿ العربية متباينة منيا مف عارض ومنيا مف وافؽ ومنيا 
 استبدؿ ذلؾ بمشروعات بديمة لكنيا في نفس النسؽ.

 : مسارات مختمفةالفرع الثالث
ذا النموذج أرادنا أف نستعرض فيو بعض المناىج المختمفة لكؿ تكتؿ وسماتو الخاصة بو، ففي ففي ى    

 تكتؿ االبيؾ يجمع بيف القارات الست، أما الكويز يربط بيف دوؿ عربية مع إسرائيؿ بالوساطة مع الواليات 
 مف  ارية المختمفة نوعا ماالعربي اإلفريقي  فيو يعتبر مف الترتيبات الق-المتحدة األمريكية، أما التعاوف

 .عف التكتبلت السابقة حيث التجانس
 بيك(: تصادي ألسيا والمحيط اليادي )االالتعاون االق اوال:
أطمؽ ىذا اإلطار العالمي عناف لمقوى األمريكية لتسبح بيف قارات العالـ ومحاولة إيجاد ترتيبا     

عالـ المختمفة، محاولة في ذلؾ تنشيط نموذجيا اقتصادية قارية جديدة تنفذ مف خبلليا إلى قارات ال
بوب "السابؽ  األستراليبناء عمى فكرة رئيس الوزراء  وترجع نشأتو " مفاىيميا الخاصة بظاىرة العولمة،

 06وفى نفس العاـ  1989يناير عاـ  فيسيوؿ عاصمة كوريا الجنوبية  فيبناء عمى خطاب ألقاه  "ىوؾ
لدوؿ  قتصادياالة ليعمنوا قياـ منتدى التعاوف دول 12ستراليا أجتمع قادة كانبرا با في  1989نوفمبر عاـ 

استراليا ، سمطنة بروناى وكندا واندونيسيا والياباف وكوريا  : ىيوالدوؿ المؤسسة .الياديأسيا والمحيط 
 ىونج ،الصيف : وقد أنضـ الحقا كؿ مف .وماليزيا ونيوزيمندا والفمبيف وسنغافورة وتايبلند والواليات المتحدة

 1994–شيمى  1993عاـ  فيبابوا غينيا الجديدة  –المكسيؾ  1991عاـ  يتايوف ف ،كونج
ذا التكتؿ إلقامة منطقة ويسعى ى عضو 21فيو يضـ  اآلف أما،19982فيتناـ  ، االتحاديةروسيا  ،بيرو 

بمبادئ الجات التي  حيث أكدت ضرورة االلتزاـ ، 1999في قمة كوريا الجنوبية نوفمبر ،تجارة حرة قارية
تخص نوع ىذه الترتيبات ، وما جاء في قمة لوزاكا مددت المدة المتفؽ عمييا الدوؿ األعضاء التحوؿ إلى 

 ، وعقد اتفاقيات طويمة األمد. 2020الى 2010نظاـ التجارة االلكترونيةمف
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2 http://ecsei.com/modules/news/article.php?storyid=38,08/08/2011. 
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 ،جمع اقتصادي عالميتؿ مف اكبر التومف المؤشرات التي تبزر أىمية تكتؿ االوبيؾ ،يعد ىذا التك    
 تريميوف دوالر سنويا في الناتج المحمي اإلجمالي 19.5فالدوؿ األعضاء في االبيؾ تساىـ بما يزيد عف  

 ، كما تشارؾ اقتصاديات ىذه 2002بالمئة مف إجمالي الناتج عاـ  60العالمي وىو ما يعادؿ أكثر مف 
 2000.1العالمية وفقا لمبيانات المنشورة في عاـتريميوف دوالر سنويا مف حجـ التجارة  5.5الدوؿ حوالي 

ا كؿ عاـ في اجتماعات الدوؿ الفعمي لمتكتؿ حوؿ خطط العمؿ الطوعية التي يتفؽ عميي اإلطاريتركز 
 إلى األحيافتواجو بعض المصاعب، تحوؿ في كثير مف  أفىذه الخطط  إفتثير الدىشة  ، والاألعضاء

التنوع الكبير في مستوى الثقافات  إلى التشاور، وذلؾ بالنظر العالمية لمزيد مف ةالمنظمة التجار 
حد  إلىالنطاؽ الجغرافي لممنطقة، ويترتب عف ىذا التكتؿ اتفاؽ متوازف يزيد  إلى باإلضافةوالمصالح، 

كبير مف التحرير العالمي لمتجارة بدوف سيطرة مف أي مجموعة ،ىذه المنطقة توحدىا مصالح وتكامؿ 
 شماؿ جنوب،-جنوب أخرى إقميميةمجموعات  إلىاوبيؾ تنتمي  أعضاء معظـ أفة، حيث الموارد الطبيعي

الذي  األطراؼالمنفتح خطوة صوب التحرير المتعدد  أوالمتعدد  اإلقميميويمثؿ ىذا االتجاه  ، جنوب –
د الوطنية، العابر لمحدو  أو اإلقميمية أوالوطنية  األىداؼتوترات بيف  إلىيؤدي  أويشترط المعاممة بالمثؿ 

ما في جميع العوالـ حيث يتيح تنمية  أفضؿىذا الترتيب ىو  أففي الرابطة ترى  األعضاءلكف البمداف 
الماؿ  رأسالحصوؿ عمى  إمكانية، ويحافظ في الوقت ذاتو عمى إقميمياالمنسقة  اإلنتاجداخمية ليياكؿ 

ؾ تكتؿ تحركو السوؽ ال يتؿ االوبتك أفالخارجية، حيث  واألسواؽاالستثمارات  إلىوالوصوؿ  األجنبي
 .األخرىالحكومات، عمى عكس التكتبلت 

تعزيز التعاوف االقتصادي اإلقميمي وتعظيـ الفوائد المشتركة بآليات عمؿ غير في  وتركزت أىداؼ االبيؾ 
ي مقيدة؛ بمعنى أف التعاوف االقتصادي اإلقميمي يجري بأسموب الترتيب الذاتي والتشاور والتقدـ التدريج

عمى أساس االحتراـ المتبادؿ والمساواة، كما تطبؽ أبيؾ سياسة "اإلقميمية المفتوحة" وتقدـ إنجازات التعاوف 
 نضجت أبيؾ ،عبر تطورىا لمدة أكثر مف عشريف عاما  ألعضاء مف خارجيا بصورة متناظرةاالقتصادي 

 2 :تدريجيا وباتت نشاطاتيا االقتصادية تشمؿ ثبلثة محاور رئيسية ىي
 عمى أف تحقؽ االقتصاديات المتطورة  1994فقد اتفؽ األعضاء في عاـ  : حرير التجارة واالستثمارت -

 بينما يمتد الموعد لبلقتصاديات النامية  2010عاـ إلى غايةمف األعضاء تحرير التجارة واالستثمار 
 . 2020عاـ  إلى غاية

عنواف شبكة التجارة  بيؾاال أعمنت 2000تيسير التجارة واالستثمار في مؤتمر بروناي عاـ  -
 التجمعوذلؾ بيدؼ مساعدة المؤسسات في التعرؼ عمى إنجازات  bizapec.com اإللكترونية ليا

المتمثؿ في تحرير وتسييؿ  بيؾاال، و استكشاؼ فرص التجارة لتحقيؽ ىدؼ معموماتسرعة انتقاؿ الو 
 .التجارة واالستثمار

                                                                                                                    

                                                                                  
 .369بؽ ذكره،ص، مرجع س،لتجارة الدولية "التكتالت االقتصادية بين التنظير والتطبيق"االتجاىات الحديثة في االقتصاد الدولي واسامي عفيفي حاتـ،  -1

2- http://ecsei.com/modules/news/article.php?storyid=38,08/08/2011. 

http://ecsei.com/modules/news/article.php?storyid=38
http://ecsei.com/modules/news/article.php?storyid=38
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نشاطات ابيؾ عمى ستة محاور تنمية ىي: استثمار الموارد تتركز  :التعاوف االقتصادي والتكنولوجي  -
البشرية، وسوؽ الرأسماؿ، والبنية األساسية، والتكنولوجيا، وحماية البيئة، والمؤسسات المتوسطة 
 ،والصغيرة الحجـ. كما تشجع المؤسسات عمى االنخراط في نشاطات التعاوف االقتصادي والتكنولوجي

 .مشروع تعاوني 600ف حتى اآلف قامت ابيؾ بأكثر م
لؤلعضاء، السنوي جتماع التعزيز التبادؿ السياسي مع األعضاء اآلخريف بواسطة ا التعاوف السياسي: -

 .فرصة لدفع التعارؼ بيف أعضاء المنتدى -ممتقى غير الرسمي لقادة الدوؿ األعضاءباإلضافة إلى 
 * ز:ـــالكوي ثانيا:
فضيمية حالة خاصة ظيرت في األلفية الثالثة  تدعى المناطؽ وتعتبر ىذه االتفاقيات التجارية الت    

الصناعية المؤىمة تأخذ الطابع لممناطؽ الحرة ، لكف في األصؿ انبثقت مف اتفاقية التجارة الحرة لمواليات 
سرائيؿ  ، بحيث أسموب ىذه االتفاقيات لمربط بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية  1985المتحدة األمريكية وا 

وكاف بروتوكوؿ المناطؽ الصناعية المؤىمة معروضا عمى كؿ مف  .المتحدة األمريكية وسيط لذلؾيات الوال
ما اصدر الكونغرس بيدؼ مصر واألردف والضفة الغربية وغزة في النصؼ الثاني مف التسعينات، عند

يما مف القرف العشريف، ف 1999مسبلـ في الشرؽ األوسط، وقد قبمت األردف بتطبيقو في دعـ عممي ل
أرادت مصر التريث، إال أف األردف حققت نتائج ايجابية بحيث انتيى اعتمادىا عمى نظاـ الحصص في 

وفقا التفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة ،2004، مما أثار مصر قمقيا فقامت بالتوقيع االتفاقية في 2005
اليات االتفاقية أعطت لرئيس الو بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية فقد تضمف القسـ التاسع مف 

إلغاء وتعديؿ أية ضرائب تكوف مفروضة في نطاؽ شروط معينة عندما يرى المتحدة األمريكية الحؽ في 
وفقا  ة و وغزة ومنطقة الصناعة المؤىمة،الرئيس األمريكي ضرورة اإلعفاء أية سمعة مف الضفة الغربي

مريكي البد مف توافر شروط في المنطقة الصناعية اصدر الرئيس األ 1996نوفمبر  13لمعاىدة السبلـ 
 المؤىمة:

 يجب أف تضمف المنطقة جزء مف إسرائيؿ وجزء مف األردف أو جزء مف إسرائيؿ وجزء مف مصر. - أ
 خر عمى الحد األدنى لمقيمة المضافة في السمع أف تتفؽ الحكومة اإلسرائيمية وحكومة الطرؼ اآل - ب

 كؿ طرؼ مف أطراؼ المنطقة. ي يمتـز بياالتالمصدرة إلى الواليات المتحدة 
 الممثؿ التجاري األمريكي طمبا مف الحكومة اإلسرائيمية وحكومة الطرؼ اآلخر، تتضمف  يتمق - ت

وصؼ النشاط االقتصادي الذي ،لييا مف رسـو الجمركية إمناطؽ اإلعفاءات والسمع الواردة تحديد 
 يتـ في المنطقة.

                                                                                                                    

                                                                                  
*

ف  المدرجة بدخوؿ بضائع والسمع المنتجة  في سوؽ الواليات المتحدة األمريكية الكبير دوف رسـو جمركية وضرائب ودوف الكويز تعني تمؾ المنطقة تسمح لمبمدا - 
رائب والجمارؾ اشتراط تحقيؽ منفعة متبادلة ودوف وجود حد أعمى مف حصص السقوؼ يتـ تصديره ليذه السوؽ، وتمثؿ فرصة  مسبوقة تتمتع بنفاذ غير خاضع لمض

 لواليات المتحدة األمريكية.إلى سوؽ ا
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بالمئة  35لصناعية المؤىمة مساىمة الدولة الراغبة في الكويزيشترط قواعد المنشأ في المنطقة ا  - ث
 1الطرؼ الثالث(. مف القيمة المضافة الموزعة مف االتفاؽ )الواليات المتحدة، إسرائيؿ،

  ف المناطؽ الصناعية المؤىمة تختمؼ عف المناطؽ التجارة الحرة في ما يمي:إ    
 إلىيكوف النفاذ  باإلضافةيا قطاعات صناعية فقط ، المناطؽ الصناعية المؤىمة القطاعات التي تشمم

 إطارفي  إسرائيميمكوف  % 11.5مكوف محمي عمى اف يتضمف  %35 المنشأقواعد  فوري، األسواؽ
، المناطؽ أطراؼيتـ بيف ثبلث  األمريكيةالسوؽ  إلىالقانوني ليا تسييرات نفاذ صادرات الطرؼ الثالث 

صيغة المعاممة فيي مف طرؼ واحد  أماؽ المحددة داخؿ دولة، التي يطبؽ عمييا االتفاؽ ىي مناط
دوف التزاـ بمنح المعاممة  األمريكية األسواؽفي  تفضيميةفقط،حيث يتـ يتمتع الطرؼ الثالث بمعاممة 

 الطرؼ الثالث.لدى  األمريكيةلممنتجات 
،عادة ما يتـ تخفيض دماتالخكؿ القطاعات بما فييا ،منطقة التجارة الحرة  القطاعات التي تشمميا  أما

          تكوف خبلؿ عشر سنوات حتى تصؿ التعريفة  أفالتعريفة الجمركية وفقا التفاؽ وجرت العادة 
 اإلطار، إسرائيميدوف اشتراط لوجود مكوف  ادنيمف مكوف محمي كحد %35 المنشألى الصفر، قواعد إ

بيا في   األعضاءيعة المعاممة تبادلية حيث تمتـز فطب لمعاممة بالمثؿوفقا  القانوني لمنطقة التجارة الحرة
 ىذه االتفاقية.

 والجدوؿ الموالي يمخص أىـ أوجو االختبلؼ بيف المناطؽ الصناعية ومنطقة التجارة الحرة
 االختالف بين المناطق الصناعية المؤىمة ومنطقة التجارة الحرة أوجو:(4(1.الجدول

 ناطق الصناعية المؤىمةالم التفضيميةطبيعة المعاممة التجارية 
 الصناعة فقط القطاعات التي تشمميا

 وراػػػػػػػػػػػػف اإلسرائيميالسوؽ  إلىالنفاذ 
 .إسرائيميبالمئة مف مكوف  11.7تتضمف  أفبالمئة مف الناتج المحمي  35 المنشأقواعد 

 القانوني اإلطار
، )مصر أطراؼيف ثبلث تتـ ب األمريكية السوؽ لىإ النفاذ الصادرات المصرية تيسيرات
 (إسرائيؿ، األمريكيةالمتحدة  الواليات

 مناطؽ محددة داخؿ الدولة طؽ التي يطبؽ عمييا االتفاؽاالمن

 طبيعة المعاممة
 ألسواؽفي  تفضيميةحيث تتمتع مصر بمعاممة ( NON-neciporocolمف طرؼ واحد) 

 في السوؽ المصرية. ةاألمريكيدوف التزاـ بمنح ذات المعاممة لممنتجات  األمريكية
 مرحمة انتقالية لتحقيؽ االندماج االقتصادي وتطبيؽ منطقة تجارة حرة درجة االندماج

دار الجامعية ، اإلسكندرية  الكويز (، إلىاقتصاديات المشاركة الدولية )من التكتالت  عبد المطمب عبد الحميد، المصدر:
 .362،ص2006،

     االقتصادية ىو الطرؼ  مف كؿ النواحي السياسية و ادة واستف األكثر األطراؼ أفوالواضح    
تعد االتفاقية انفراجا تاريخيا وفرصة اقتصادية ذىبية تتاح ليا، وكسر فكرة المقاطعة  ،اإلسرائيمي

                                                                                                                    

                                                                                  
 .347مرجع سابؽ ذكره،صاقتصاديات المشاركة الدولية )من التكتالت إلى الكويز (،عبد الحميد عبد المطمب،  -1
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بالنسبة لمدوؿ العربية  أماانتعاش اقتصادياتيا،  بإحداثاالقتصادية العربية ليا بزيادة صادراتيا نحوىا 
 وأىداؼ اإلسرائيميمسالة تسوية العبلقات وتعزيز لموقؼ العدو  وقفزا عمى أىميةفرض واقع  سياسيا تعد

 في المنطقة. أمريكا
مف المناطؽ  األردنيةاالستفادة  أف إلى األردنيةالدراسة صادرة مف وزارة الصناعة والتجارة  أشارت وقد    

حوؿ  26/06/2003صادرة  أمريكيةقرير لمجمة سنويا مف القيمة المضافة، كما بيف ت %5المؤىمة التتجاوز
 األردفمف شركات العاممة في المناطؽ الصناعية المؤىمة في  % 80اكبر  األوسطما يسمى بالشرؽ 

 كما  أردنييفعامؿ فييا ليسوا  أالؼنحو عشر  أف ،واألمتعةلنسيج تعمؿ في صناعة ا أسيويةشركات 
 1.جوراألظير التقرير ظروؼ العمؿ السيئة وتدني أ

إذ أف ىذا المشروع يعتبر مشروع بديؿ لمشروع الشرؽ األوسط أي في صيغة بديمة ، وأسموبو مغاير      
لمتكتبلت االقتصادية األخرى فيو يجمع بيف االعتماد المتبادؿ بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية، 

سرائيؿو  األردفعتماد األحادي بيف إسرائيؿ و واال  األمريكيةا في ذلؾ عمى الواليات المتحدة اعتماد ومصر ا 
 إال انو توجد بوادر أخرى لمتكتبلت االقتصادية واسعة الفضاء  وىي كذلؾ محاوالت و ترتيبات     

إقميمية  ىدفيا زيادة النمو االقتصادي وتنمية اقتصادياتيا و محاولة منيا التقارب و تقميص المسافات 
بيف ىذه التكتبلت االقتصادية والسياسية شبو إقميمية منيا إعبلف االقتصادية مف خبلؿ ىذا التعاوف 

منتيري والتعاوف االقتصادي القاري،...وغيرىا مف المحاوالت التكاممية القارية ، فنجد ىذه الفضاءات 
نتيجة لتشابؾ العبلقات االقتصادية الدولية ضمف تتشابؾ فيما بينيا لتصؿ الى وحدة عالمية واحدة، 

كف اف نستنتج ذلؾ وفؽ الجدوؿ مذاؾ ويطيطا لخي عدة عناصر وابعاد دونا تديثة تشترؾ فالموجة الح
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
متطمبات تأىيؿ  ،ممتقى الدوليالتكامل االقتصادي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية بين مشروعية الطرح واتفاقية الكويزشوثري اماؿ، بف فرج زوينة ،  -1

 .661،ص2006المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية بيف مشروعية الطرح واتفاقية الكويز،جامعة بف عمي بالشمؼ الجزائر،
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 ذات عناصر مشتركةاقتصادية : فضاءات (5.1)الجدول
 انشقى  -أ  -انفضاء   - ب - انفضاء  - ج -انفضاء 

 الكبرى االقميمي)القاري( والفضاءات االقميمية عمى المستوى:  اوال
 01 الفضاء العربي الفضاء اإلفريقي البمداف العربية اإلفريقية

 02 الفضاء العربي الفضاء المتوسطي البمداف العربية المتوسطية
 03 الفضاء المتوسطي الفضاء األوروبي بمداف أوروبية المتوسطية
 04 الفضاء المتوسطي الفضاء اإلفريقي بمداف افريقية متوسطية

 05 الفضاء اإلفريقي الفضاء اإلسبلمي ميةبمداف افريقية إسبل
 06 الفضاء اإلسبلمي الفضاء األسيوي بمداف أسيوية إسبلمية

 07 لشمالياالفضاء األمريكي  الفضاء األمريكي التيني المكسيؾ
 ثانيا عمى المستوى شبو اقميمي

 01 فضاء شماؿ إفريقيا فضاء شرؽ إفريقيا مصر
 02 فضاء شرؽ إفريقيا فريقيافضاء جنوب إ زمبابوي موزنبيؽ،

 03 فضاء المشرؽ العربي فضاء شرؽ أسيا إيراف، تركيا
 ، طرابمس ،اديمية الدراسات العميلعولمة، أكال اظاإلقميمي في  التكامل االقتصادي الدولي والمصدر: عمي القزويني، 

 .393ص
 النظاـ عمى مسارات المتحدة الواليات ىيمنة نطاؽ خارج موقع عف ليا تبحث األوروبي تحاداال و    

 و زيادة لمحد مف االقتصادية التكتبلت إطار في الجغرافي محيطيا مع اندماجيا بزيادة الحالي، العالمي
 والصراع المنافسة زيادة عمى دليؿ األخير األوروبي اإلتحاد واف توسيع األمريكي، النفوذ انتشار

 عناصر ترتيب إعادة عممية الدولية الساحة فيو تشيدالذي  الوقت في الكبرى، األقطاب بيف االقتصادي
 العسكرية، القوة حساب عمى االقتصادية القوة أىمية السوفيتي وبروز االتحاد سقوط بعد خصوصا القوة،
 الذي وأف الدولة، قوة في وحاسـ محدد عنصر مازاؿ العنصر العسكري أف أكدت الثانية الخميج حرب لكف
 لمعامؿ تعطي األولوية كانت فبعدما الدولي، النظاـ في عناصر القوة يكمةى إعادة عف فقط يعبر حدث

 مقارنة العسكرية القوة منفعة تدني يعكس ما وىو العامؿ االقتصادي، عمى التركيز اليـو أصبح العسكري
 إلىواضح في ضؿ العولمة نحو عممقة الفضاءات التي تتجاوز حدود القارات  "،السابقة بالمرحمة

 إف، مع إلييا إلىصغيرة الحجـ لبلنضماـ  أوفوؽ قارية، وتسعى الدوؿ المختمفة سواء كبيرة  افضاءات م
،ولكف جميع الدوؿ تحاوؿ بيذه األكبرتحسبا بسبب خشيتيا مف ىيمنة الدوؿ  أكثرقد تكوف  األخيرةىذه 

 أمنيايؽ لتطورىا االقتصادي واالجتماعي وتحق أفضؿالطريقة توسيع مجاليا الحيوي وتوفير شروط 
 1.األخرى"القومي والتوازف مع العولمة وبقية الفضاءات 

 
                                                                                                                    

                                                                                  
 .401بك روشٖ،صِشجغ ع ػٍٟ اٌمض٠ٕٟٚ، - 1
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 الفصل خاتمة
أف العبلقة بيف التكامؿ والعولمة وأىمية ىذه العبلقة وطابعيا  مف خبلؿ ىذا الفصؿنستخمص في      

تبادؿ تتمثؿ في الزخـ الكبير الذي اتخذتو ظاىرة التقارب المر وتعريؼ كؿ منيا  ،الجدلي، تنبثؽ مف جوى
بيف اقتصاديات دوؿ العالـ كافة دوف اعتداد يذكر بالحدود السياسية لمدوؿ ذات السيادة، وىي التقارب 

أما التكامؿ فيتركز معناه  االعتماد المتبادؿ وتقسيـ العمؿ، الذي يتخذ بدوره، اتجاىيف :التماثؿ والتجانس،
ذا كاف ىذا  يشكؿ جوىر التكامؿ أو شرطو الضروري فاف في" االعتماد المتبادؿ" وتقسيـ العمؿ ذاتو، وا 

مة و العول ط كافي لو، وىكذا يتضح اف قدرا معينا مف التماثؿ والتوافؽ بيف أجزاء المتكاممة ىو شر 
و ذلؾ عبر وتحدي لمعولمة ، ، فاف اإلقميمية تعد نوعا مف ردة فعؿ التكامؿ يرتبطاف ببعضيما البعض

االقتصادية ذاتيا، التي يتجو بعضيا لمشموؿ قارات بكامميا وال عولمة التكتبلت اإلقميمية والفضاءات 
 تتوقؼ في توسعيا عند حدود إقميمية معينة، بما يشير إلى التقائيا في نقطة واحدة وىي ما النياية.

التكتبلت الكبرى، التي شيدنيا اآلونة األخيرة مف خبلؿ الترتيبات البديمة لكؿ وفي ىذا السياؽ نظرا لثورة   
ا أىدافيا الخاصة ، لكف ىذه التوجيات الجديدة لمتكتبلت االقتصادية اإلقميمية غدت فضاءات كبرى، مني

تتعدى إلى ما وراء البحار والمحيطات أدت إلى تشابؾ العبلقات االقتصادية والسياسية بيف التكتبلت 
خارج منظمة التجارة ضمف أطراؼ متعددة  اإلقميمية وشبو إقميمية تصبو إلى منطقة تجارة حرة عالمية،

متوسطية، ثـ متعددة مثؿ االوبيؾ،  العالمية، فيي في البداية كانت اتفاقيات ثنائية مثؿ الشراكة االورو
ولكف في ظؿ التنافس الدولي وتطور الميزاف الفعمي والقدرات االقتصادية والتقنية وغيرىا، وكذلؾ 

ية، فاف النظاـ االقتصادي العالمي سيتخذ عمى ما والتكتبلت االقتصاد االستراتيجيةالتحالفات السياسية 
يبدو مواقع مختمفة بيف نظاـ األحادية القطبية والمركزية القصوى في السيطرة القطب األوحد عمى نظاـ 
مشاركات ثانوية متفاوتة لمقوى الكبرى األخرى ، ويسيطر فييا كؿ قطب عمى تكتؿ أو مجاؿ اقتصادي 

ات الحتمية التي تشيدىا تشكيؿ تكتبلت اقتصادية قارية وفوؽ قارية محدد، وىو ما ينعكس في الخطو 
عمبلقة، بما تمكف تمؾ األقطاب مف إحكاـ السيطرة عمى مقدرات االقتصاد العالمي، تحت الذرائع إدماج 

 الكبرى : ,اقتصاديات الدوؿ النامية في التكتبلت االقتصادي
 لنامية في البحث عف تنمية خارج بيئتيا وفي التكيؼ إلزاـ الدوؿ ا تبني نماذج التنمية الرأسمالية و

 مع البيئة االقتصادية بشكؿ سمبي.
  األخذ باليات السوؽ الحرة بشكؿ مطمؽ في إدارة وتخصيص الموارد والدعوة إلى التخمي الدولة عف

 قيادة األنشطة االقتصادية و االجتماعية.
 النقد الدولي، البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير،  الدور المتزايد الذي تمعبو المؤسسات الدولية) صندوؽ 

ومنظمة التجارة العالمية(، إلى جانب الشركات المتعددة  الجنسيات، وتسيير التفضيبلت الدوؿ 
 النامية وبما يعمؽ اندماجيا في السوؽ العالمية.
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  ي، فانو مف أف القوى الكبرى في العالـ تتجاوز وتتزاحـ فوؽ ثمث أو ربع الكرة األرضية الشمال
الصعب عمييا التمدد أو التوسع عرضيا نحو الشرؽ أو الغرب، نظرا لتواجدىا المكثؼ إلى جنب 

الدوؿ بعضيا البعض، وعدـ وجود مناطؽ فراغ فيما بينيا، تسمح بذلؾ التمدد أو التوسع باتجاه 
 .النامية

ديدة، فيو بعد تاريخي فقد كاف في تصورنا ىذا البعد االستعماري لمتكتبلت االقتصادية اإلقميمية الج و
استعمار سياسي وعسكري، وقد اتخذ اآلف ىيمنة اقتصادية، متمثمة في ىذه الترتيبات اإلقميمية البديمة 

كبيرة الحجـ وىو ما يحدث بيف االتحاد األوروبي ودوؿ  فضاءاتباعتبار فضاءات صغيرة الحجـ تكمؿ 
سنثني ايجابيات التكتبلت  أفسوؽ ممكنة، دوف البحر األبيض المتوسط، والوصوؿ والنفاذ ألكبر 

االقتصادية الجديدة في تحرير التجارة الدولية والعالمية، ودورىا في التقارب والتعاوف بيف أطرافيا محاولة 
في ذلؾ تقصير المسافات االقتصادية بيف الدوؿ مف خبلؿ تنسيؽ السياسات االقتصادية ،والزيادة في 

لنمو االقتصادي واستفادة الدوؿ النامية تنمية اقتصادياتيا لمف اغتنمت الفرصة معدؿ التبادؿ التجاري وا
سمة مف سمات النظاـ االقتصادي الجديدة،  الجديدة، وليذا تعتبر التكتبلت االقتصادية اإلقميميةلصالحيا

 . وفقا لما تشيده تطورات البيئة الدولية لمتغيرات في العبلقات االقتصادية والسياسية الراىنة
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 :تمييد
أصبحت األزمات سمة مف سمات الحياة االقتصادية المعاصرة ،إف التغيرات الييكمية التي تشيدىا     

األسواؽ المالية، مف حرية تدفؽ رؤوس األمواؿ واستثماراتيا عبر الحدود، وتدويؿ األعماؿ وتكامؿ 
مى بعض والعبلقات المتبادلة بيف أطراؼ وأدوات التعامؿ في تمؾ األسواؽ، قد األسواؽ وانفتاحيا بعضيا ع

يجعؿ مف السيؿ انتقاؿ مخاطر االضطرابات واألزمات المالية عبر الحدود أو بيف األسواؽ، مف أسوا 
األزمات التي تعرض ليا االقتصاد العالمي في القرف العشريف ىو حدوث انييارات لمبورصات العالمية 

 ،1987،نتيجة انخفاض الحاد والسريع في أسعار األوراؽ المالية المتداولة كما حدث في أزمة 1929عاـ 
، أزمة األرجنتيف، أزمة 1994ففي عقد التسعينات حدثت عدة أزمات في أسواؽ الماؿ ، أزمة المكسيؾ 

ربع أزمات ، وفي مطمع القرف الواحد والعشريف شيدت سوؽ المالية األمريكية أ1999دوؿ شرؽ اسيا
، الرابعة  2001ديسمبر  11، الثالثة في 2001، الثانية في مارس 2000متتالية، األولى في ابريؿ عاـ 

، وغيرىا مف األزمات التي لـ نذكرىا فيي كثيرة عمى مر التاريخ إذ طغى  2007أزمة الرىف العقاري في
 عمييا طابع الدوري، وصوال إلى األزمة الحالية.

ندماج االقتصادي العالمي ونمو السريع لمتكتبلت االقتصادية اإلقميمية  في عالـ ال توجد إف تطور اال    
فيو حدود أو فواصؿ تمحي الكيانات القطرية  وعبر اإلقميمية مف تأثيرات أي أزمة تحدث لدى أي دولة ، 

لجديدة بطبيعتيا نتيجة لنمو والتطور التكنولوجي واالتصاؿ السريع ،فالتكتبلت االقتصادية اإلقميمية ا
،وتعدد الروابط المالية  المتعددة األطراؼ ،و تشابؾ العبلقات االقتصادية والسعي إلى تحرير االقتصادي

والتجارية، فاف األزمة المالية الحالية ال تستثني ىذه التكتبلت دوف أف تكوف منعزلة عف تأثيرىا بشكؿ 
وؼ نتطمع إلى ذلؾ في ىذا الفصؿ وفقا عميؽ أو بسيط عمى حسب درجة الروابط االقتصادية ، س

 لممباحث التالية:
 وتداعياتيا ماىية االزمة المالية الراىنة المبحث األول: 

 واإلنقاذبين االنييار الرأسمالية المبحث الثاني: العولمة 
 المبحث الثالث: اإلقميمية وتداعيات االزمة المالية الراىنة

 خاتمة الفصل
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 وتداعياتيا المالية الراىنةاألزمة ية ماىالمبحث األول: 
إف تدفؽ رؤوس األمواؿ إلى الدوؿ قد ازداد بسرعة منذ بداية التسعينات إذ وصمت ىذه التدفقات إلى     

،باعتبار أف تدفؽ رؤوس األمواؿ مف دولة إلى أخرى أو مف دولة 19951دوالر في نياية  230ما يقارب 
 عدة عوامؿ، يمكف تصنيؼ أكثر ىذه التدفقات في شكؿ :مصنعة إلى الدوؿ اقؿ تصنيع، يخضع ل

االستثمار المباشر، المساىمة في رأس الماؿ، تقديـ قروض نقدية، قروض عينية،...الخ، لكف ىذا التحرر 
المالي أدى إلى عدة عقبات وأزمات مالية في اآلونة األخيرة في القرف العشريف، وقد اختمؼ الباحثوف في 

ألزمة الدولية ولعؿ ذلؾ ىو الذي أدى إلى انفراد كؿ مف محمميف العبلقات السياسية وضع تعريؼ ظاىرة ا
،ففي العقود الماضية، تسببت 2الدولية إلى افتراض التفرد التاـ لكؿ أزمة، وفقا لتعدد االتجاىات الفكرية

في جميع   األزمات في خسائر كبيرة وفي أضرار اقتصادية جسيمة مما اثر عمى حياة مئات مف المنظمات
 أنحاء العالـ، وتعد ىذه األزمات ببل شؾ عقبات رئيسية في طريؽ تنمية ىذه المنظمات وتطورىا.

فقط، فبعد حوالي سنتيف  ال يمكف القوؿ اليوـ أف األزمة الجارية ىي مجرد أزمة عابرة أو أزمة مالية    
ـ أزمة مف أخطر األزمات التي عرفيا ، ىناؾ إجماع  أننا أما7006مف انفجار أزمة "الرىوف العقارية" في 

النظاـ الرأسمالي منذ نشأتو في الربع األخير لمقرف الثامف عشر، أزمة خطيرة بعمقيا وشموليتيا ونتائجيا 
 عمى مستوى الدوؿ واالقتصاد العالمي ومستقبؿ العالـ ككؿ.

 المطمب األول: ماىية األزمات المالية وأنواعيا
الكبرى ال توجد فيو حدود أو االقتصادية التكتبلت المالية، وعالـ  األزمات اليوـ يعيش عصر عالـف    

األزمات  وتسبب ،أي دولة  فواصؿ تمحي الكيانات القطرية واإلقميمية مف تأثيرات أي أزمة تحدث لدى
المتسرعة التي تزيد األمر سوءا عمى القرارات   اتخاذ مما يؤدي إلىعدـ االستقرار والتغيير المفاجئ 

 .وئوس
 مفيوم االزمة :األولالفرع 

" وتعني لغة" المحظة krisis"بدورىا مف اليونانية"crisisمف البلتينية" crise" يعود أصؿ كممة األزمة 
          الفترة الحاسمة لمرض معيف ويرتبط بالفترة التي يمكف أف يتطور فييا  نحو التحسف  والحاسمة أ
       عمى أنيا "حدث أو موقؼ مفاجئ غير متوقع ييدد قدرة األفرادويمكف أف نعرؼ األزمة 3أو التراجع"

،ينتج عف ذلؾ تراكـ الخسائر في مقومات النظاـ، األمر الذي قد يؤدي إلى 4أو المنظمات عمى البقاء"
وكما يعرفيا ستيؼ ألبرت" ذلؾ الحدث السمبي الذي ال يمكف تجنبو أي كانت درجة 5تقويض النظاـ 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .95،ص 2009،الجزائر،SUB-PRIME،"LEGENDE تداعيات األزمات المالية العالمية "أزمةعبد القادر بمطاس،  -1
 .35، ص2006، مؤسسة الشباب الجامعية، اإلسكندرية، إدارة األزماتمحمد نصر مينا،  -2
 ، مركز النشر العممي جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة،األزمة المالية والعالمية أسباب وحمول من منظور إسالميإبراىيـ أبو العبل، وآخروف،  -3

 .6، ص 2009     
 .09ص ،2008دار أسامة، عماف،  ،ألزماتإدارة امحمود جاد اهلل،   -4
 .15،ص2006، الدار الجامعية، االسكندرية،ادارة االزماتاحمد ماىر،  -5
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،مف خبلؿ ىاتو التعاريؼ يمكف أف نميز أربع خصائص لبلزمة)تقع فجأة، مخيفة لدرجة 1"استعداد المنظمة
 اإلرباؾ، ضيؽ الوقت التخاذ الحموؿ و القرارات، خسائر كبيرة غير متوقعة(.

إذف االزمة ىي تيديدا خطرا غير متوقع في فترة حرجة أو حالة غير مستقرة يترتب عمييا حدوث     
حد مف عممية اتخاذ القرار ، تنطوي في األغمب عمى أحداث سريعة تؤثر وتتأثر بيا، نتيجة مؤثرة والتي ت

 ومف خبلؿ ىذا نميز شكميف مف األزمات سريعة االنتشار:
كثيرا ما تنجح الكيانات الكبرى عف طريؽ التبعية في نقؿ األزمات : أزمة عالمية مستوردة من الخارج -

مثؿ عبلقة الدوؿ األوروبية ودوؿ شماؿ 2لمركز وىامشية المحيطإلى الدوؿ الصغرى والتي عمييا إطار ا
والواليات المتحدة األمريكية وعبلقتيا بالنظاـ االقتصادي العالمي وما يحدث   البحر األبيض المتوسط
 بالنسبة لؤلزمة الراىنة.

تطاعت أف إف كانت الدوؿ النامية منظمة ومتكتمة كمما اس أزمة محمية أمكن تصديرىا إلى الخارج: -
تعالج أزماتيا ومشاكميا بنقميا إلى  الخارج، وتحميؿ الدوؿ الكبرى فاتورة عبء األزمات وتجعميا تدفعيا 
نيابة عنيا، مثؿ األزمة البترولية، وكذا ما نبلحظو في اآلونة األخيرة أزمة أمريكية انتقمت إلى دوؿ الدوؿ 

  العالـ سواء دوؿ متقدمة أو دوؿ نامية.
 ني: مفيوم االزمة الماليةالفرع الثا

انقطاع مسار النمو االقتصادي تتخذ أشكاال متعددة منيا انييار األسواؽ  اتفتر  االقتصاد إلى يتعرض   
بانيا " ونخص بالذكر األزمات المالية،كما يمكف تعريفيا، الخالمالية وزيادة المضاربات وزيادة البطالة...
مصرفي واضطراب غير متوقع في سوؽ العمبلت بسبب انييار انييار ثقة مفاجئ لجزء أو كؿ النظاـ ال

أسعار الصرؼ مما يجعؿ البنوؾ المركزية تتدخؿ مستخدمة االحتياطات النقدية دفاعا عف العممة الوطنية 
يرفع أسعار الفائدة ىذا وقد تواجو الحكومات تعثر البنوؾ في رد أمواؿ المودعيف وسداد التزاماتيا محدد 

لنظاـ البنكي برمتو، وتعتبر اجؿ مما يجعؿ الحكومات تتدخؿ لمحيمولة دوف انييار األجؿ وقصير األ
 األزمة المالية احد مسببات األزمات االقتصادية التي يختمؼ البعض في عبلقتيا بالقطاع الصناعي ،

خفاض فمنيـ مف يرى تداعيات األزمة المالية وشح المصادر تمويؿ التكنولوجيا التي يتبعيا بالضرورة ان
بدوره عمى كافة القطاعات  تراكـ رأس الماؿ الصناعي يؤدي إلى انخفاض القطاع الصناعي الذي ينسحب

اإلنتاجية مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية ومنيـ مف يرى أف تباطؤ نمو القطاع الصناعي ىو سبب األزمات 
ي قدرات المجتمع البشرية المالية سبب عدـ قدرة القطاع عمى توليد موارد مالية وتوظيؼ حقيقي يستدع

                                                                                                                    

                                                                                  
 .09ذكره،ص بؽسمحمود جاد اهلل ،مرجع  -1
 .75، مكتبة المدبولي،اإلسكندرية،ص إدارة األزماتمحسف  احمد الخضري ، -2
 مصدرة ألنيا أزمة  ية مف قريب أو بعيد ، واعتبارىا ارىا أزمة مستوردة ألنيا لـ ستثني ال دولة متقدمة أو ناماألزمة المالية المعاصرة تخص الشكميف يمكف اعتب

نعرفو عف  االقتصاد األمريكي وخصوصا ا لمعبلقات والتشابؾ الدولي وما محمية خصت الواليات المتحدة األمريكية وصدرت إلى دوؿ أخرى دوف أي حسباف نظر 
 يي العممة األساسية الدولية في الصفقات التجارية، فيي بمثابة الذىب سابقا.عممتو الدوالر ف
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والمادية والقطاعات األخرى واالقتصاد إلى الوراء، أيا كانت العبلقة سببية فاف النتيجة التي ألت إلييا 
التنمية االقتصادية مف جراء األزمات المالية واألزمات الصناعية ىي أزمة ركودية تتسـ بتباطؤ ممموس 

يؤدياف معا إلى تزاوج قد يشؿ قدرة االقتصاد إلى حيف  لمنمو االقتصادي وقد تصاحبيا عوامؿ تضخمية
  1فترة مف الزمف أرجعيا البعض إلى نظاـ الدورات االقتصاد حسب نظرية جوفنز ودورة كوندرتيؼ.

فاألزمة المالية تعرؼ أيضا: تدىور أو انخفاض مفاجئ في طمب المستثمر عمى األصوؿ المالية التي    
القومي، واالنخفاض الناتج عف ذلؾ في سعر األصؿ يقمؿ مف نشاط  تمعب دورا ىاما في االقتصاد

االقتصادي الكمي مباشرة مف خبلؿ تأثيره عمى قرارات المستيمكيف األفراد والشركات وبشكؿ غير مباشر 
 2مف خبلؿ تأثيراتو عمى أسعار باقي األصوؿ األخرى والموازنات المالية لموسطاء الماليوف مثؿ البنوؾ.

التعريؼ عمى سببيف في حدوث االزمة المالية االنييارات المفاجئة في سوؽ األسيـ والسندات، يركز ىذا 
 والتدىور العممة.

عممة الصرؼ في  ومنو نستنج أف االزمة المالية وقوعيا يتعمؽ بمشاكؿ في البنوؾ التجارية أو خمؿ     
 ."ماليةفقاعة ناتجة عف تدىور أسعار األوراؽ ال"أو في أسواؽ رأس الماؿ 

 الفرع الثالث: خصائص األزمات المالية
 3ومف أىـ خصائص األزمات المالية :

  ،محطة تحوؿ حاسـ غالبا ما تتسـ بالفجائية في نسؽ داخمي أو دولي، تيدد مصالح دولية معينة
 وتشير نوعا مف الذىوؿ والحرج لدى القوى المعنية بيا.

 ،وتستحضر اىتماما كبيرا ونشر نوعا مف الخوؼ. تتسـ بالتعقيد والتشابؾ في عناصرىا وأسبابيا 
 .تتطمب جيدا كبيرا لمواجيتيا لتبلقي تطوراتيا التسمسمية قد يمتد خطرىا لممستقبؿ 
 . جراءات سريعة  تضع صانعي القرار في محؾ حقيقي، بحيث تتطمب اتخاذ قرارات وا 
 .نتاج تراكـ مجموعة مف التأثيرات السابقة التي يتـ حسميا 
 ا مف االرتباؾ والشؾ في الخيارات المطروحة عند التعامؿ معيا خاصة في غياب تصارع نوع 

 معمومات دقيقة وكافية حوليا.
  ،تخمؽ حاالت توتر، وخصوصا تعدد األطراؼ والقوى المؤثرة في حدوث األزمة وتطورىا

دارتو.  وتعارض مصالحيا، مما يزيد الصعوبات جمة في السيطرة عمى الموقؼ وا 
  ألزمات المالية أكثر حساسية في اآلونة األخيرة، نتيجة السياسات الحكومية الضعيفة أصبحت ا    

 فاف المؤشرات يجب أف تساىـ في تفسير أسباب حدوث االزمة. و غير الحكيمة مع مرور الوقت ،أ
 أنواع األزمات المالية وعوامل انتشارىا الفرع الرابع:

                                                                                                                    

                                                                                  
 .111،ص2007مؤسسة الشباب الجامعية،   اإلسكندرية،،االقتصاد المعرفي-العولمة-الخصخصة–المتغيرات العالمية لممنظمات محمد إبراىيـ عبد الرحيـ،  -1
مكانات التحكم" عدوى األزمات المالية"العولمة المالية عبد الحكيـ مصطفى الشرقاوي،  -2  .32،ص2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،وا 
 .161ص ،بؽ ذكره، مرجع سمحمود جاد اهلل -3
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نميز ثبلث أنواع مف األزمات المالية ممكف أف تكوف مف  مف خبلؿ التطور التاريخي لبلزمات يمكف   
 أسباب تطور وتفاقـ األزمات المالية التي تؤدي إلى أزمات اقتصادية عالمية:

تظير ىذه األزمات عندما يواجو بنؾ ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طمب سحب  :أزمات المصرفية -
ويحتفظ بجزء بسيط لمواجية طمبات السحب الودائع، فيما أف البنؾ يقـو بتوظيؼ ىاتو األمواؿ ، 

اليومي، و بالتالي يحدث أزمة سيولة، إذا حدث مشكمة مف ىذا النوع وامتدت إلى البنوؾ األخرى، 
فتسمى في ىذه الحالة أزمة مصرفية، أما إذا كاف العكس وكاف اإلشكاؿ الخوؼ مف منح القروض ، 

 BANK) 1931لبنؾ الواليات المتحدة األمريكية  ففي ىذه الحالة تسمى أزمة االئتماف، مثؿ ما حدث
OF UNTED STATES  وما يحدث اآلف لمبنوؾ األمريكية خصوصا اكبر إفبلس لمبنؾ ليماف )

 .2007برادر

تحدث عندما تتغير أسعار الصرؼ بسرعة بالغة بشكؿ يؤثر عمى قدرة  أزمات العممة وأسعار الصرف: -
أو مخزف لمقيمة، وتسمى أيضا أزمة ميزاف المدفوعات مثؿ ما  العممة  في أداء ميمتيا كوسيط لمتبادؿ

 .1997حدث شرؽ أسيا 
تحدث عندما تتكوف الفقاعة، أي عندما ترتفع األصوؿ بشكؿ  أزمات أسواق المال "حالة الفقاعات": -

يتجاوز قيمتيا العادلة، عمى نحو ارتفاع غير مبرر، مثؿ ما حدث في اآلونة األخيرة أزمة الرىف 
 1بالواليات المتحدة األمريكية "فقاعة الرىف العقاري". 2007ريالعقا

 ونفسر االنتشار السريع لبلزمات المالية مف خبلؿ األسباب التالية:
  تجربة كؿ دولة يكوف ورائيا دافع ىو عامؿ تتسـ بالخصوصية والحساسية المفرطة عمى سبيؿ 

 في دولة ما تشبو في نفس الوقت أنواع  المثاؿ قد تحدث تنمية اقتصادية غير مبلئمة لبلستثمارات
 األحداث التي تقع في مكاف أخر.

  تتعمؽ تحركات في سعر األصوؿ والتي ترتبط ببعضيا البعض، بفعؿ صدمة خارجية ، والمثاؿ 
 .1990الذي حدث في أسعار البتروؿ العالمية مع بداية حرب الخميج 

 في األصوؿ المالية المحمية والناشئة عف حدوث  األزمة المالية متعددة األقطار بمعنى فقداف الثقة
 أزمة مالية في دولة أخرى.

 العالمية التي شيدىا العالم المالية لمحة عن ابرز األزمات :المطمب الثاني
إف الوقوؼ عمى حقيقة األزمة المالية العالمية المعاصرة يقتضي منا البحث في اإلطار الزمني ليذه   

تيا وظروؼ تطورىا، ومدى تأثير تشابؾ العبلقات االقتصادية الدولية عمى األزمة  لبياف كيفية نشأ
 انتشارىا بالصورة التي ألت إلييا ، مما جعميا تؤثر عمى اقتصاديات العالـ في مقدمتيا الدوؿ المتقدمة

 وىذا ال يستثني الدوؿ النامية.

                                                                                                                    

                                                                                  
 .190، ص 2009 الجامعية، اإلسكندرية،، الدار الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية)أزمة الرىن العقاري(عبد المطمب عبد الحميد:  -1
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 1929أزمة الكساد الكبير :األولالفرع 
حيث  أقواىا أثرا، أشير األزمات المالية التي شيدىا االقتصاد العالمي وتعد أزمة الكساد الكبير     

امتدت ىذه األزمة إلى خارج الواليات المتحدة األمريكية لتصؿ إلى أوروبا الغربية عمى النحو ييدد النظاـ 
ة ثـ الرأسمالي ،ويعود ذلؾ النخفاض الكبير في أسعار المنتوجات يبدأ في قطاع مف القطاعات االقتصادي

يعمـ، ويتبع ىذا االنخفاض تقمص في اإلنتاج ، بحيث أف المستحدثوف يفضموف عدـ اإلنتاج والبيع 
ويؤدي ىذا إلى امتبلء األسواؽ بالبضائع وتكدسيا في  بأسعار تذىب في االتجاه اليبوط المستمر،

 .1المستودعات مع ىبوط أسعارىا"
 تعود ىاتو األزمة لألسباب التالية:

 ارتفعت 1929الئتمانية التي منحيا الجياز الصرفي لذوي الدخوؿ المنخفضة، بحموؿ التيسيرات ا،
نقطة، وقد حذر العديد مف  381.7" في األسيـ الرئيسية  ببورصة نيويورؾ الىمؤشر "داونجونز

 2االقتصادييف مف وقوع فقاعة مالية ، وحدث بالفعؿ.
  أمد األزمة، حيث أف المقترضيف كانوا يغالوف المستويات المتدنية ألسعار الفائدة تسببت في إطالة

 إلى انخفاض الطمب عمييا. أدىفي طمب الضمانات عمى القرض مما 
  يعود إلى االنحرافات في األسواؽ المالية والممارسات غير األخبلقية، تتمثؿ في التبلعب

 باألسعار في المضاربة واستغبلؿ ثقة العمبلء.
  3 اتو األسواؽ واالضطرابات الحادثة.نقص السيولة نظرا لعدـ الثقة بي 

 4 وترتبت عنيا نتائج التالية:
 .زعزعة االستقرار النسبي في النظاـ الرأسمالي بأكممو 
 .استمرارىا لفترة طويمة نسبيا 
 33ػعمؽ  وحدة ىذه األزمة، ففي الواليات المتحدة األمريكية انخفضت الودائع لدى البنوؾ ب % ، 

 واالقتراض بمقدار مرتيف، وصؿ عدد البنوؾ المفمسة مف عاـكما انخفضت عمميات الخصـ 
 مف إجمالي عدد البنوؾ األمريكية.% 40بنؾ، أي حوالي  10000مف أكثر 1933إلى  1929

  االنخفاض الكبير مف مستويات أسعار الفائدة، حيث كاف سعر الخصـ في بنؾ انجمترا خبلؿ
 ولدى البنؾ المركزي  1929في عاـ  % 5.5مقابؿ  % 3.1بحدود  1933إلى  1930الفترة 

 . % 5.2مقابؿ  %2.6في نييورؾ
 .التقمبات الحادة في أسعار الصرؼ والعمبلت مما نتج عنو انييار النظاـ الذىبي في معظـ الدوؿ 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .114،ص2010الجزائر،-بياء الديف،قسنطينة ر، دامدخل إلى الوقائع االقتصاديةحسيف بف طاىر،  -1
صالح النظام المالي العالميإبراىيـ عبد العزيز النجار،  -2  .31-30،ص ص2009،،االسكندرية، الدار الجامعيةاالزمة المالية و وا 
 مؤتمر االزمة العالمية وكيفية عبلجيا مف منظور النظاـ االقتصادي الغربي  ،وأثرىا عمى االقتصاديات العربية االزمة المالية العالميةفريد كورتؿ ،  -3

 .                     7،ص2009واإلسبلمي، جامعة الجناف،طرابمس،مارس    
 .116-115، صبؽ ذكرهحسيف بف الطاىر، مرجع س -4
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  مما نتج عنو تدىور قيمة الجنيو  1931سبتمبر 21تـ إيقاؼ قابمية إبداؿ النقود الورقية بتاريخ،
 اإلسترليني.

 (.% 84-، % -50بت األزمة في تخفيض قيـ العمبلت الرئيسية الدولة ب )كما تسب 
  دولة عف سداد قروضيا الخارجية منيا ألمانيا والنمسا. 25توقؼ 
  أدت ىذه األزمة إلى التنبيو وفشؿ النظاـ االقتصادي الكبلسيكي الحر المعروؼ بدعو يعمؿ دعو

ب بالبحث عف حموؿ ، وفضبل عف ذلؾ يمر في حؿ ىاتو األزمة وقاـ االقتصاديوف في الغر 
 1 .ظيرت النظرية الكينزية لتؤكد عمى ضرورة تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية

 1994األزمة المكسيكية الفرع الثاني:
، عندما قامت الحكومة المكسيكية  1994عاـ أواخر قد تعرضت المكسيؾ الزمة مالية كبيرة في " ل   

 األمريكيالدولي بتخفيض سعر العممة المكسيكية "البيزو" مقابؿ الدوالر  وؽ النقددبتنفيذ توصيات صن
مف % 45انييار "البيزو" المكسيكي ، والذي فقد نحو  إلى أدى، ثـ تعويمو بعد ذلؾ، مما % 13بنسبة 
نظرا لمعجز الذي وقع في ميزاف العمميات الجارية وىذا اثر ،2"1995الدوالر في شير يناير أماـقيمتو 
ميزاف المدفوعات أدى إلى عجز المكسيؾ عف سداد ديونيا مما نتج عنو انخفاض أسعار الصرؼ عمى 

 العممة الوطنية .
 3 تعود االزمة لألسباب التالية:

 .%25بمتوسط سنوي قدره  % 227ارتفاع معدؿ منح االئتماف مف البنوؾ التجارية المحمية بنسبة -
،وارتفاع معدؿ االقتراض لبلستثمار % 67بة ارتفاع معدؿ اإلنفاؽ عمى السمع المعمرة بنس -

 .%47العقاري بنسبة
    1988مميوف دوالر سنة  193ارتفاع معدؿ اقتراض القطاع الخاص مف السوؽ الخارجي مف -

 .1994مميار دوالر  8.9مميار، مع تراجعو إلى  23.2إلى 
 تقييـ العممة الوطنية  بقيمة أعمى مف قيمتيا. -
الوطنية وتطبيؽ نظاـ التعويـ الكامؿ، وفتح أسواؽ الماؿ لممستثمريف  إلغاء قيود تحويؿ العممة -

 األجانب.

                                                                                                                    

                                                                                  
 :70-67،ص ص2000، دار الفرابي،بيروت،قضايا االقتصاد السياسيالعولمة و انظر الى المرجع: بدري يونس،  -1

 االقتصادي االنكميزي يقوؿ أف رفض قوؿ ىذه المدرسة باف إمكانية السوؽ  تستطيع أف تضمف الطمب عمى  1946 -1883جوف ماينارد كينز     
 مستوى مقبوؿ يفترؽ عف مبادئ المدرسة الكبلسيكية في  ما يمي:    
 النظرية الكمية لمنقود: فمرد نظريتو الطمب الفعاؿ يخمؽ القدرة والرغبة بتطبيؽ السياسات النقدية والمالية نعني  -مستوى األجور-لفائدة ، نسبة ا -    

 بذلؾ تدخؿ الدولة أمر ضروري.                                                     
والحكومة   ة المالية واالقتصادية الدولية  الممتقى العممي الدولي حول االزم ة الحالية ومستقبؿ العولمة المالية،االزمة المالياسماء دردور، نسريف بف زواي،  -2

 .7،ص2009اكتوبر 21-20كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس،سطيؼ، العالمية،
 .33ابراىيـ عبد العزيز النجار، مرجع سبؽ ذكره،ص -3
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محاولة إخفاء العجز التي تعاني منو المكسيؾ، بإتباع سياسة الصرؼ الثابتة، ثـ تعويميا ،لكف  -
 ىذا أدى إلى تدىور قيمة البيزو.

 وترتبت عنيا النتائج التالية: 
 1990في  %7 ػ:ب إلى كبح النمو % 20ب  1994الى 1991أدى التثميف الحقيقي لمبيزو مف  -

 .2 % 5.83الى % 4.74وزاد العجز في ميزاف التجاري مف ، 1 1993في   %1ػ: ب و
 ىروب المستثمريف وسحب أمواليـ إلى خارج البمد. -
أصبحت العممة المكسيكية رخيصة، يعني أف المكسيؾ غير قادرة عمى أف تفي بدفعات الفائدة  -

 3ألجنبية والبنوؾ المكسيكية تعاني مف ديوف كبيرة بالدوالرات األمريكية.عمى قروضيا ا
 :2002األرجنتين أزمة -الفرع الثالث

 بانفتاح الوقت ذلؾ في األرجنتينية الحكومة قامت الماضي القرف سبعينيات مف الثاني النصؼ بعد   
 عمى ذلؾ في معتمدة الستيبلكيةا أو اإلنتاجية سواء االقتصادية لؤلنشطة الخارجي العالـ عمى شديد
 فوائدىا، سداد أعباء مواجية عمى األرجنتيف قدرة تفوؽ واسعة استدانة عمميات في متمثؿ خارجي تمويؿ

 4.المستمر التراجع مف حالة إلى النياية في وتؤدي تتراكـ جعميا ما
كف ىذا لـ يدـ طويبل  حيث ولعمى تداوؿ عممتيا بالنسبة لمدوالر، في بداية األمر  حافظت األرجنتيف    

محاولة المكسيؾ فؾ البيزو عف  أزمة نتج عف حالة إزالة التضخـ أدى ذلؾ إلى تطور الوضع إلى أف
 الدوالر ، حيث كاف ليا أثر ذا  قيمة في أسواؽ األرجنتيف المالية.

 و تعود االزمة لألسباب التالية:
مع تخفيض قيمة عممة ، ـ الحقيقيمع اإلفراط في التقيي 1999في نياية  % 2تضخـ سالب ب -

 .مقابؿ الدوالر بيزو 1.3البيزو ب
 ي تسبب في كبح االستثمار و ذال ،1999في نياية  % 9ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ب  -

 5.المديونيةاالقتصادي، مع ارتفاع معدؿ  النشاط
 عممة األرجنتينية أصبح تداوؿ ال ،العجز التجاري مموؿ مف قبؿ استثمارات المؤسسات الخارجية -

األصوؿ  يامن% 80و اتجاه واحد بسبب دوالرية اقتصادىا، حيث كانت أكثر مف ذتقريبا تفاعؿ 
 .و الديوف مصاغة بالدوالر

 6وترتبت النتائج التالية:
                                                                                                                    

                                                                                  
إل-الوحدة النقدية األوروبية ية اماؿ ، قحاير  1- ىا م ع ر  ا ث ثآ ا و  ت  ا ي ل ا ك ل ش ةا ي ون ي د ة م ي رج ا خ ل وبا ن ج ل ا ل  و  رسالة مقدمة لنيؿ  ،-د
 .318،ص2006التسيير، جامعة الجزائر، عمـوفي العمـو االقتصادية، كمية  العمـو  االقتصادية و  دولة شيادة دكتوراه    

 .33ؽ ذكره،صابراىيـ عبد العزيز النجار، مرجع سب- 2
 .18،ص2001دار الكتاب الحديث، عماف، ،التؿ إدريسترجمة نادر  ،االقتصاد العالمي إدارةدياف كوؿ ،  3
 .7بؽ ذكرة،صاء دردور، نسريف بف زواي، مرجع ساسم -4
 .319بؽ ذكره،صقحايرية أماؿ ،مرجع س -5
 .282-276ؽ ذكره، صمحمد صفوت قابؿ، مرجع سا -6
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ارتفاع البطالة حيث تفيد اإلحصائيات أف مف بيف أربع أرجنتيف عاطؿ مقابؿ عدد السكاف  -
 .مميوف نسمة 36البالغ

 مف السكاف فقراء . % 45قدرت نسبة الفقر حيث  -
 عمى مدى أربع سنوات.  %20انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  -
 عدـ قدرة األرجنتيف عف سداد دينيا المستحقة لكؿ مف البنؾ الدولي، وصندوؽ النقد الدولي. -
 ت عاـ.إعادة جدولة ديوف األرجنتيف مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي، بعد مفاوضات استغرق -

  :1998األزمة االسيوية -رابعالفرع ال
حققت دوؿ جنوب شرؽ أسيا نموا اقتصاديا باىرا ، وىذا النمو االقتصادي الكبير كاف راجعا إلى     

ازدىار القطاع اإلنتاجي والتقني في ىذه الدوؿ بفضؿ السياسة التي اتبعتيا، باستيراد المواد الخاـ، 
ذي الوفرة في عنصر العمؿ، ثـ إعادة تصديرىا إلى الخارج، نظرا الرتفاع  وتوجيييا نحو القطاع اإلنتاجي

معدؿ مشاركة لدى ىذه الدوؿ في التجارة الدولية، ارتفعت قيمة صادراتيا إلى إجمالي الصادرات العالمية 
، 1995سنة  %6.6، كما بمغ نصيبيا مف الواردات 1995سنة  % 6.1إلى  1980سنة  %3.4مف 

، وىذا النمو في االقتصاد العيني صاحبو نموا مطردا في االقتصاد  1980سنة  %3.1ارتفاعا مف 
النقدي حيث توسعت األنشطة المالية أيضا، ولكف بصورة مغالى فييا، تجاوزت التقدـ المزدىر في 
ية االقتصاد العيني، اعتمادا عمى تفرد االقتصاد األسيوي في ىذه الفترة ، فتزايد الطمب عمى العممة الوطن

مما أدى إلى االستدانة مف الخارج، لتمبية الحاجة الدائمة إلى تمويؿ المشروعات المحمية، وكثرت عمى 
اثر ذلؾ مديونيات البنوؾ الوطنية لممؤسسات األجنبية، وفي نفس الوقت فقدت البنوؾ الوطنية درجة 

رسيا مسيروىا ، ولـ تقدر معقولة مف السيطرة عمى االئتماف فمـ تكف رقابة جيدة ألنشطة التي كاف يما
 1حجـ المخاطر التي ممكف أف تتعرض ليا، بسبب اتجاه القروض إلى أنشطة عالية المخاطر.

تعتبر ىذه األزمة مف أشير األزمات المالية، بالرجوع إلى التاريخ إلى الخمؼ فاف ىذه الدوؿ شيدت     
وتعد مف ابرز األزمات الخطيرة التي مر  ،نموا اقتصاديا قبؿ األزمة، وقد استمرت ىذه األزمة مدة طويمة

 بيا التاريخ االقتصادي.
 2وتعود أسبابيا إلى:

 التحوؿ السريع مف اقتصاد مغمؽ في األسواؽ الصاعدة إلى اقتصاد مفتوح. -
 قياـ الشركات والبنوؾ باإلقراض بإحجاـ كبيرة رفعت المديونية. -
 لمشاريع ، سواء مف طرفيا او الشركات إقراض المصارؼ تمؾ األمواؿ مف غير التأكد مف جدوى ا -

 المستثمرة.

                                                                                                                    

                                                                                  
 .36، ص مرجع سبؽ ذكرهز النجار، إبراىيـ عبد العزي -1
 .125، صبؽ ذكرهاحمد عبد الرحمف احمد، مرجع س -2
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استجابة الدوؿ األسيوية لمضغوط الغربية بإزالة القيود عمى رأس الماؿ قبؿ خمؽ المؤسسات  -
 الكفيمة بتنظيـ األسواؽ والتعامؿ مع ىروب رأس الماؿ.

 قرباء.انتشار الفساد ،الكثير مف القروض والدعـ ألغراض سياسية أو لمصمحة مسؤوليف أو أ -
 أدى إلى تقييـ العمبلت بأكثر مف قيمتيا.  تصادـ سعر الصرؼ مع حرية حركة رؤوس األمواؿ، -

 1:ومن أىم نتائجيا
 ىروب رأس الماؿ الكبير نظرا لتدىور أسعار األسيـ في البورصات وانخفاض قيمة العمبلت. -
ود والى التقشؼ، حيث تدخؿ صندوؽ النقد الدولي فارضا سياستو الداعية إلى االنفتاح ورفع القي -

 أف حمولو لـ تكف كافية.
 انخفض تحوؿ النمو العالي إلى نمو سالب في اغمب الدوؿ، نظرا لتقمص عمميات الشركات، -
اإلنتاج وأصبحت لدى الشركات طاقة فائضة كبيرة وصؿ حجـ العطالة بدرجات كبيرة، وبدا   -

 التدىور يؤثر عمى اقتصاديات العالـ.
حيث ازداد عبء العديد مف البنوؾ اليابانية  الناجـ عف  اني لكساد عميؽ،تعرض االقتصاد الياب -

، حيث اندلعت االزمة في ت لتصؿ إلى نصؼ تريميوف دوالرالتي تراكم و القروض الرديئة،
 2 القطاعات المالية في الدوؿ األسيوية الخمس، ثـ انتشرت لباقي الدوؿ والقطاعات الحقيقية.

 "أزمة الرىن العقاري" المالية الراىنةاالزمة  المطمب الرابع :
إف ما جرى ويجرى عمى الساحة االقتصادية العالمية مف تداعيات منطقية وواقعية ىي في حقيقتيا     

نتيجة ألزمة مالية مف العيار الثقيؿ لـ تستثِف أيًَّا مف دوؿ العالـ وتستحؽ بجدارة أف توصؼ بكونيا كارثة 
ىناؾ يد تمتمؾ القوة المطمقة لتوصؿ  ،دث يستحؽ أف يكوف حدث الساعة إف ىذا الح و القرف الجديد ،

 2000ما حصؿ مف ضربات تعد قاصمة لبلقتصاد األمريكي وبالتحديد بعد عاـ  ىذه األزمة ليذه الدرجة،
انيارت وأفمست مجموعة كبيرة مف   2002 اكتوبر 11وحتى  2001 اكتوبر 11وصعودًا ففي الفترة مف 

ألؼ عامؿ أمريكي في تمؾ  140ألؼ شركة وقد تـ تسريح ماال يقؿ  60يكية ، قدرت بػ الشركات األمر 
ىذا باإلضافة إلى حاالت اإلفبلس عمى المستوى الشخصي والتي سجمت في نفس الفترة رقما  ،الفترة

 تريميوف دوالر وذلؾ وفقا لمعطيات  8,6 ألؼ حالة إفبلس وبخسائر تصؿ إلى  391قياسيا لئلفبلس بمغ 
 2007حمت باالقتصاد األمريكي بعد عاـ  تطورات أزمةوىنا نبيف مف  ، 3أسواؽ الماؿ الدولي التحاد
 .العالمية  قتصاديةاألزمة ا وصوليا إلىولغاية 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .125-123نفس المرجع السابؽ، ص -1
 .414بؽ ذكره.،صمورد خاي كريانيف، مرجع س -2
 ، مقاؿ منشور عمى الموقعتداعيات ونتائج األزمة المالية العالمية والمنظور اإلسالمي لياعبد الستار أحمد،  -3

     http//: www.saaid.netfatwasahm100.htm, 10/08/2011  .  
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"قد اندلعت حيف تزايد (Subprime)وكانت شرارة االزمة التي عرفت باسـ "تسونامي الرىف العقاري    
 استعماؿ تـ 1996 سنة فيف عقارية في الواليات المتحدة األمريكية،عدد العاجزيف عف سداد قروضيـ ال

 تتراوح التي المقترض مبلءة عمى لمداللة كمؤشر األمريكية اإلقراض أجيزة طرؼ مف "FICO" أصناؼ،
 : 1فئتيف إلى األمريكييف المقترضيف تصنيؼ يمكف وعميو ،900 و 350 بيف ما قيمتيا
  620 .صنفو يتجاوز مخاطرة وبدوف المالية المبلءة ذو المقترض ىو و (Prime) : برايـ -
 ذوي لممقترضيف الممنوحة األمريكية العقارية القروض مف نوع ىوSubprime) : ) سوببرايـ ، -

 وفي المصرفي، الجياز قبؿ مف معروفة غير تكوف أف يمكف ،والتي فييا المشكوؾ المالية المبلءة
 يتـ حيث  .البنكية السوببرايـ لمقوانيف لقروض ةالمانح المؤسسات تخضع ال األحياف أغمب

 يعتبر الحالة ىذه في و ،620 عف صنفو انخفض إذا الفئة ىذه ضمف المقترض تصنيؼ
 .فيو ومشكوؾ جًدا كبيرة مخاطر ذو  المقترض

 الفرع األول: جذور االزمة المالية الراىنة
، عمى أنيا 2007دة األمريكية منتصؼ عاـ بدأت مبلمح األزمة المالية تظير داخؿ الواليات المتح     

 لتتعقد بعدىا وتتحوؿ إلى أزمة ائتماف داخؿ النظاـ المصرفي والمالي األمريكي، أزمة في القطاع العقاري،
بعضيا، ثـ بدأت تظير تداعياتيا عمى األسواؽ الماؿ في ، وارتباطيا بومع تشابؾ األسواؽ المالية العالمية

أو غير مباشر، وبنسب متفاوتة، ومع ارتفاع حجـ الخسائر و اإلفبلسات  االقتصاديات بشكؿ مباشر
وتراجع حجـ اإلنتاج الصناعي في الكثير مف الدوؿ المتقدمة بسبب انخفاض التمويؿ االستثماري 

دخؿ العالـ مرحمة  الصناعي، باإلضافة إلى عولمة وترابط أسواؽ اإلنتاج واالستيبلؾ العالمية ببعضيا،
وقد حدث في ىذه األزمة اضطراب حاد مفاجئ في بعض التوازنات  ثـ الركود االقتصادي، مف االنكماش

 االقتصادية يتبعو انييار عدد مف المؤسسات المالية تمتد أثاره إلى القطاعات األخرى.
 2مف أىـ الخطوات التي مرت بيا االزمة كما يمي:

 : 2007من أوت إلى ديسمبر 
 يسبب أولى عمميات اإلفبلس في مؤسسات مصرفية  اري،عدـ تسديد تسميفات الرىف العق

وتتدىور البورصات أماـ مخاطر اتساع االزمة المصرفية  متخصصة في الواليات المتحدة،
 المركزية تتدخؿ لدعـ سوؽ السيولة.

 .عدة مصارؼ كبرى تعمف انخفاض كبير في أسعار أسيميا بسبب أزمة الرىف العقاري 
 : 2008جانفي 22

                                                                                                                    

                                                                                  
-جامعة ورقمة مجمة الباحث،،2008-2007نسيمة حاج موسي، فاطمة الزىراء عموي، اثر ازمة الرىف العقاري عمى البورصات العربية خبلؿ الفترة  -1

 .119،ص08،2010الجرائر،العدد
 .234-232بؽ ذكره، ص صحسيف بف طاىر ،مرجع س -2



 اٌؼب١ٌّتاٌّب١ٌت لؼب٠ب اٌخىخالث االلخظبد٠ت اإلل١ّ١ٍت اٌذذ٠ثت ٚحذاػ١بث األصِت                اٌفظً اٌثبٟٔ

66 

 

 ذو وىو إجراء  %3.5ألمريكي يخفض معدؿ فائدتو الرئيسية ثبلث أرباع النقطة إلى الفدرالي ا
 .2008بيف يناير وابريؿ  %2ثـ تخفيضو إلى  حجـ استثنائي،

 :2008سبتمبر 16مارس الى  11
 .تضافر جيود المصارؼ المركزية مجددا لمعالجة سوؽ التسميفات 
 متدني مع المساعدة  بسعر ريكي بير ستيرزبنؾ األعماؿ األم يعمف شراء جي بي مورجاف تشيز

 المالية لبلحتياطي الفدرالي.
 :2008ماي 30افريل الى 24

  خسارة المصرؼ يوبي أس السويسري جراء أزمة الرىف العقاري األمريكي، والتي أدت إلى شطب
مميار دوالر مف أصولو ،خسارة يتعرض ليا أوؿ مصرؼ سويسري، وفي المصنؼ الثالث  40

 واألوؿ عالميا في مجاؿ إدارة الثروات الخاصة. أوروبيا،
  صرح  مسؤوؿ وزارة الخزانة األمريكية ومساعده كمي لوري أف االزمة بدأت تخؼ بسبب ضخ

 كما أشار األمواؿ في المؤسسات المالية مف طرؼ االحتياطي الفدرالي والبنوؾ المركزية األخرى،
مميار دوالر ، لكف تـ تخفيؼ  300عف  لوري أف المؤسسات المالية أبمغت عف خسائر زادت

 مميار دوالر مف البنوؾ األمريكية مما ساعد في توفير القروض. 200المشكمة بتوفير 
 :2008سبتمبر  28سبتمبر الى 07

  "الخزانة األمريكية تضع المجموعتيف العمبلقتيف في مجاؿ تسميفات الرىف العقاري" فريدي ماؾ
الفترة التي تحتاجانيا إلعادة ىيكمة ماليتيا مع كفالة ديونيا و"فاني ماي" تحت الوصاية طيمة 

 مميار دوالر. 200حتى حدود 
 ،وشراء البنؾ أوؼ أمريكا بنؾ أخر لؤلعماؿ في ووؿ ستريت ىو  أعمف البنؾ ليماف برادر إفبلسو

مميار  70وعشر مصارؼ دولية تتفؽ عمى إنشاء صندوؽ لمسيولة برأس ماؿ  ميريؿ لينش،
 دوالر.

 منحيا  ميف في العالـ إيو أي جي،مة األمريكية تؤمـ اكبر مجموعة تأحتياطي الفدرالي والحكو اال
 مف رأسماليا. % 79.9مميار دوالر مقابؿ امتبلؾ  85مساعدة بقيمة 

 ،وتكثؼ المصارؼ  البورصات العالمية تواصؿ تدىورىا والتسميؼ يضعؼ في النظاـ المالي
 قديـ السيولة لممؤسسات المالية.المركزية العمميات الرامية إلى ت

  مميار دوالر لتخميص المصارؼ مف أصوليا غي قابمة  700تعمف السمطات األمريكية خطة بقيمة
 لمبيع.

 .الرئيس األمريكي جورج بوش يوجو نداء إلى التحرؾ فورا إلى خطة اإلنقاذ المصارؼ 
 مطات الفدرالية في الواليات يشتري بنؾ" جي بي مرجاف" منافسو "واشنطف ميوتشاؿ "بمساعدة الس

 وبنؾ" جرب األمريكي" يشتري منافسو "واكوفيا" بمساعدة السمطات الفدرالية. المتحدة األمريكية،
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  بدأت االزمة تنتقؿ مف الواليات المتحدة األمريكية إلى الدوؿ األخرى سواء عمى المستوى القطاعي
 او الدولي.

 أسباب األزمة: -أوال
 ىاميف نرجع ليما تنامي االزمة المالية الحالية:سوؼ نركز عمى سببيف 

  :نظام نقدي يقوم عمى الديون  - أ

نحف جميعا نتعامؿ بنقود محممة  في النظاـ النقدي الحديث ال يتـ خمؽ النقود إال إذا اقترضيا احدىـ،   
لحقيقية بديوف تدفع عنيا فوائد  ىي الربا في أبشع صوره، الف الربا القديـ كاف يحصؿ عمى النقود ا

فاألمواؿ تتحرؾ  يأخذىا المقترض مف الرابي ، ولكف النقود الحديثة تنتقؿ إلى حيز الوجود حاؿ اقتراضيا،
بحرية وتتزايد وتدخؿ إلى البمداف و تخرج منيا، ليس بغرض دعـ الحياة االجتماعية في الدوؿ المضيفة، 

كبرى في العالـ تقريبا ومعظـ سكاف حيث إف دوؿ العالـ وكؿ المؤسسات الصناعية ال بؿ عمى النقيض،
الدوؿ الصناعية مدينيف إلى الجيات التي تصدر النقود، أف نظاـ البنوؾ يخمؽ سمسمة ال تنتيي مف 

 الديوف والقروض، نحف نعيش في عصر النقود المحممة بالديوف .

بنية االقتصادية يقفاف "الماؿ السيئ" أف ىناؾ عامميف رئيسيف يتعمقاف بال ويرى كيفف فيميبس في كتابو    
        %11، فيقوؿ خبلؿ العقود الثبلثة الماضية توسعت الخدمات المالية مف  وراء االزمة المالية الحالية

الذي تراجع فيو قطاع التصنيع مف  في الواليات المتحدة، في الوقت %21مف إجمالي الناتج المحمي إلى 
عتماد الكبير لبلقتصاد األمريكي عمى قطاع الماؿ إلى و أدى ىذا اال . في نفس الفترة %13الى % 25

 1توسيع الديف في القطاعيف العاـ والخاص إلى درجة مؤذية ومدمرة.
إف نمو الثروة النقدية وتبادليا وىذا التمدد واالنكماش في المحتوى النقدي في قمب األسباب التي أدت     

وىو أساس بنية االقتصاد األمريكي واالقتصاد العالمي ما يسمى بالدورة االقتصادية بيف االزدىار وكساد 
اليشة، "فالتوسع المالي بإصدار أنواع متعددة مف األصوؿ المالية المتنوعة بشكؿ مستقؿ عما يحدث في 

حيث كانت نسب الفائدة عمى القروض العقارية  ،2"االقتصاد العيني ، وىنا بدأت بوادر االزمة المالية
كما أصدرت البنوؾ قروضا ضخمة  ،% 40لفترة قصيرة ثـ ترتفع لتصؿ إلى  % 2 ػتحت الممتازة تبدأ ب

عمى أساس أنيا سوؼ تورؽ ىذه  % 2لممضاربات عمى األسيـ والسندات بنسب تغطية متدنية تصؿ إلى 
المؤسسات  البنوؾ و و المخاطر الجمة عمى أي حاؿ وتبيعيا لمؤسسات االستثمار في األسواؽ المالية،

ستخدمت ىذه الرىوف العقارية وسندات األقساط لمحصوؿ عمى قروض ىائمة بنسب تغطية بسيطة المالية ا
 ،2006 -1997بيف أعواـ  %124استخداماتيا في شراء الشركات وغيرىا، وزادت أسعار المنازؿ بنسبة 

استخدـ بعض مبلؾ المنازؿ ىذه الزيادة لمحصوؿ عمى قروض جديدة الستخداميا في شراء السمع  و
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فقط مقابؿ زيادة قدرىا  2007خبلؿ عاـ % 130الستيبلكية ،بحيث زادت الديوف الشخصية بنسبة ا
وكانت ىذه القروض تبدأ بأقساط منخفضة بأسعار فائدة  بأكممو، 2007في العقد الذي سبؽ  % 100

متغيرة، واف تأخر المقترض عف الدفع تتضاعؼ أسعار الفائدة عمى حسب المدة المتفؽ عمييا، 
مستثمروف يعتقدوف أنيـ يممكوف سندات مضمونة بعقارات يمكف الحجز عمييا وبيعيا لكف كاف ذلؾ وال

وضف  عمى اعتقاد المالؾ أف المنزؿ بيتو، لكنيـ رىنوا تمؾ السندات عمى اعتبار أنيا أصوؿ، العكس،
تريميوف  6.5مف  2007البنؾ أف المنزؿ ممكو أيضا، لقد بمغت قيمة المشتقات المالية في يناير 

وىو تقريبا نصؼ اإلنتاج القومي  تريميوف دوالر(، 12دوالر)يبمغ حجـ سوؽ الرىف العقاري في امريكا
 .1السنوي الكمي لبلتحاد األوروبي

 التي اعتمدت منذ الثمانينيات مف القرف العشريف،  الرأسماليةالفكر االقتصادي والسياسات إف     
اسا انطمقت مف أزمة "الرىوف العقارية"، أي مف المجاؿ المالي، ختصر األزمة في أنيا أزمة مالية أست

وتفاقمت شيئا فشيئا لتمس مجاؿ االقتصاد الحقيقي وتتحوؿ إلى انكماش يظير باألساس في انخفاض 
معدالت نمو الناتج المحمي الخاـ لمدوؿ والعالـ وفي تراجع الطمب واإلنتاج في عدد مف القطاعات 

نتاجيا وفي رقـ ،اإلنتاجية والخدماتية  وىو ما ينعكس في االنخفاض الكبير في طمبات ىذه القطاعات وا 
أعماليا وأرباحيا، كما ينعكس جميا في غمؽ عدد مف الوحدات اإلنتاجية وتسريح العماؿ أو إحالتيـ عمى 

 2.6ما ال يقؿ عف  2008وصؿ عدد العماؿ المسرحيف في الواليات المتحدة وحدىا سنة  البطالة التقنية
 . مميوف
اإلشكالية ىنا تحوؿ االقتصاد العالمي في ظؿ الرأسمالية المعولمة إلى اقتصاد  رمزي أي مف اقتصاد     

قائـ عمى اإلنتاج واالستثمار والعمؿ إلى اقتصاد وىمي قائـ عمى المضاربة والمقامرة والمخاطرة في 
ىذه كميا مف ابتكارات الرأسمالية المالية المشتقات المالية والتحوطات والخيارات والمستقبميات وغيرىا و 

                                                                                           الجديدة.
أف المسؤولية تقع عمى عاتؽ التصرفات البلعقبلنية والطائشة والبلأخبلقية لعدد مف  :عدم المسؤولية

ريف ومسّيري البنوؾ وصناديؽ االستثمار الذيف "فقدوا حسيـ العالي بشؤوف المضاربيف المالييف المغام
الماؿ واالقتصاد وأصبح ىميـ الوحيد الرفع مف المردودية المالية وضماف مداخيؿ خيالية ليـ ولحاممي 

كما يعود سبب  ،ماؿ السيئ وليس الرأسماؿ الجّيد"األسيـ الكبار، ىؤالء الذيف يقعوف في صؼ "الرأس
يتمثؿ  المصرفية،" مة لعدـ كفاءة وكاالت التنقيط أو غفمتيا أو تواطؤىا مع بعض المؤسسات المالية واألز 

في  نقص أو انعداـ الرقابة عمى المؤسسات المالية الوسيطة، حيث أف البنوؾ المركزية تباشر رقابة شديدة 
عدـ بالنسبة لبنوؾ االستثمار، لكف ىذه الرقابة تضعؼ أو تن عمى البنوؾ التجارية في معظـ دوؿ العالـ،
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أو رقابة الييئات المالية، وبالتالي  وسماسرة الرىوف العقارية أو الرقابة عمى المنتجات المالية الجديدة،
 .1عمى األوراؽ المالية" تشجيع المستثمريف اإلقباؿ

المالي التي  وىناؾ مف يذىب بعيدا في ىذا الموقؼ ويحمؿ مسؤولية األزمة لسياسات تحرير المجاؿ    
والتي عممت لتشمؿ باقي البمداف  ااعتمدت منذ الثمانينيات مف القرف العشريف في الواليات المتحدة وانجمتر 

الرأسمالية المتطورة )أوروبا والياباف( وبعض البمداف النامية، والتي تبرز في تحرير حركة رؤوس األمواؿ 
الصرؼ، وىو األمر الذي ساىـ في توسع الجريمة المالية  ورفع الرقابة عمييا وتعويـ أسعار الفائدة وأسعار

 المنظمة ، التي تتحمؿ الجيات الضريبية المسؤولية العظمى في تفاقميا.
 ثانيا: أزمة الرىن العقاري وتسمسميا

لقد انطمقت االزمة الحالية مف أزمة الرىف العقاري التي نمت ىاتو الظاىرة في الواليات المتحدة    
 إلى أف أصبحت أزمة عالمية تمس اغمب القطاعات.األمريكية 

 أزمة الرىن العقاري - أ
بدأت االزمة بعد انخفاض أسعار المنازؿ في الواليات المتحدة األمريكية، وارتفاع معدالت     

، بسبب ضعؼ الجدارة االئتمانية  التخمؼ عف القروض الثانوية وغيرىا مف القروض العقارية
 2004عاـ   %1أف رفع االحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مف  لممبلؾ المنازؿ خصوصا بعد

 2007.2عاـ %  5.25غالى 

إف العقارات في أمريكا ىي اكبر مصدر لبلقتراض، فالحمـ لكؿ مواطف أمريكي ىو أف يممؾ     
بيت، لذلؾ يشتري عقاره بالديف مف البنؾ مقابؿ رىف ىذا العقار، والشؾ أف الرىوف العقارية لعبت 

 ،الية بانفجار فقاعة سوؽ العقاراترا ميما وخطيرا في األزمة المالية العالمية، وظيرت األزمة الحدو 
ويكمف  لقد توسعت المؤسسات المالية األمريكية في منح القروض السكنية لـ يسبؽ ليا مثيؿ،
مريكي، السبب الرئيسي الزمة الرىف العقاري ىو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوؽ األ

اعتمادا عمى ارتفاع الكبير في أسعار العقارات، حيث توسعت بنوؾ االقتراض العقاري في اإلقراض 
 دوف النظر في قدرة المقترض عمى السداد.
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 التي تسببت في  2006مف خبلؿ الشكؿ التالي الذي يوضح تطورات أسعار المنازؿ إلى أف انخفض في 
 :ماليةفقاعة 

 2006 عام فيفاض أسعار المنازل في الواليات المتحدة (:انخ1.2الشكل)

النقد  صندوق والتنمية،التمويل مجمة  "مبرر تحديث متعدد األطراف"، المصدر: محمد العريان، أزمة حازمة ينبغي تذكرىا
 .16ص ،2008 ديسمبر ،4، العدد45، المجمدالدولي

في ىاتو الفترة نشطت  ،2005لى غاية ا1998ارتفاع أسعار المنازؿ مف  نبلحظمف خبلؿ الشكؿ     
 2006، لكف ىذا األماف لـ يدـ ففي  ياالرىوف العقارية األمر الذي جعؿ البنوؾ تشعر باألماف في تقديم

ف لما كانت المنازؿ ذات أسعار "، ألالرىوف العقارية"مما سببت فقاعة  %16 بانخفضت أسعار المنازؿ 
ف، أما عند انخفاض أسعارىا حتى ولو استرجعت المنازؿ ال مرتفعة تستطيع استرجاعيا وتغطية الدي

 تستطيع تغطية الديوف المستحقة، وبالتالي وقعت البنوؾ في أزمة مالية مصرفية.

 أزمة ائتمان: - ب
زدادت نسبة القروض إلى قيمة العقارات وقدمت المؤسسات المالية تمؾ القروض لعدد كبير إ    

يفة أو الجدارة االئتمانية الرديئة، بمعنى أف رغبتيـ وقدرتيـ مف المستيمكيف أصحاب المبلءة الضع
عمى سداد القروض مستحيمة، وبالتالي يتعثروف عند حموؿ مواعيد سداد القروض مما يؤثر عمى 
وضع المؤسسات المالية التي منحت القروض، ومف ثـ عدـ قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا 

             وانييارىا.
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 مف خبلؿ الشكؿ الموالي يوضح تزايد إصدار األوراؽ المالية األوروبية واألمريكية:

 األوراق المالية االئتمانية(:تصاعد إصدارات 2.2الشكل)

 
 ،22،العدد45المجمد،،صندوق النقد الدوليالتمويل والتنميةمجمة  ثقة...وأكثر من ذلك، لوراكودرس، المصدر:

 .9ص ،2008يونيو

 ديون مضمونة. التزامات: ادم:مالحظة
  وبطاقات االئتمان...الخ. السيارات،تشمل  أصولاوراق مالية تساندىا ام ت ا:         
  .اوراق مالية تساندىا رىوناتام ت ر:         

)ا د ـ (و األوراؽ المالية  إصدارات التزامات الديف المضمونةمف الشكؿ تزايد كؿ مف  نبلحظ     
،فشركات التوريؽ قامت بتوريؽ التزامات  2006إلى غاية  2000المضمونة برىونات)ا ـ ت ر( مف 

الديف المضمونة لنقؿ وتوزيع المخاطر عمى نطاؽ واسع حيث كاف ضماف ذلؾ ىو ازدىار سوؽ العقارات 
ونة برىونات تستخدـ ىذه األوراؽ أيضا إلعادة أما األوراؽ المالية المضم األمريكية واالقتصاد األمريكي،

توجيو مدفوعات الفائدة مف مجموعة الرىوف العقارية لحممة األسيـ ، وىذه المدفوعات تقسـ إلى فئات 
 .1مختمفة حسب درجة المخاطرة

بلزمة التي تعرضت ليا الواليات المتحدة والسبب يعود ل، 2007بدأ ينخفض في  التصاعدىذا  إال أف   
ىاتو  تيجة انخفاض أسعار العقارات في حيف أف االلتزامات ارتبطت بالرىوف العقارية  وتورقييا وكاننت

لوحظ ما  2007في البداية كانت السياسة مجدية لكف مع بداية ،في االقتصاد األمريكي  مدعومةالسياسة 
 روبا، ثـ الدوؿ األخرى.أو انتشرت عدوى االزمة إلى ، وبالتالي  سمبا  اقتصادىا مما اثر عمى ىو أسوء

 :المال رأس أسواق أزمة - ت
 مف السوؽ العقارية انتقمت األزمة إلى المؤسسات المالية بسبب ما يسمى توريؽ الرىوف العقارية، وىذا

 يعني إصدار البنوؾ أوراؽ مالية أو أسيما في ممكية عائد مجموعات متماثمة مف القروض العقارية، تتيح  
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 حيث انفجرت الفقاعة العقارية إلى تدىور  صة منيا واف يتحمؿ جزء مف مخاطرىا،لمف يشترييا أف يناؿ ح
أدى التيديد  و قيمة أسيميا بشكؿ جنوني، أدى إلى تضرر المشتقات المالية المتعمقة بتمؾ القروض،

ا اإلفبلس العديد مف الشركات التاميف والبنوؾ منيا كادت تتدىور "مجموعة التاميف األمريكية" وكاف لي
مميار دوالر   85،" فقد قدـ البنؾ المركزي األمريكي قرضا % 95فرع في لندف فقد انيارت أسيميا ب

و قد انتقمت األزمة إلى معظـ األسواؽ المالية، فبعد ىبوط أسيـ ،1" 16/8/2008في  AIGلشركة 
سائر التي بورصة ووؿ ستريت  أنخفض المؤشر العاـ في أىـ البورصات العالمية، و لتوضيح حجـ الخ

لحقت بالبورصات العالمية  و حجـ االنخفاض الذي لحؽ باألوراؽ المالية، و أىـ األنشطة االقتصادية 
 مة المالية ندرج الجدوؿ التالي: التي تأثرت باألز 
 ( 2008)سنة الدول بعض فيمن االزمة المالية  القطاعات المتضررة  أىم:  (1.2)جدول رقم

 القطاعات المتضررة اكبر معدل االنخفاض الدولة
الواليات 
 المتحدة

 قطاع البنوؾ و العقارات و السيارات % 36

 قطاع السيارات و الصادرات % 46 اليابان
 قطاع البنوؾ و السيارات ، و الدولة الثانية في العالـ التي واجيت ركودا إقتصاديا % 41 ألمانيا
 ة في العالـ تواجو ركودا قطاع البنوؾ و العقارات ، و أوؿ دول % 34 بريطانيا

 العقارات و ىي الدولة الصناعية الوحيدة التي حققت نموا أثناء األزمة   % 34 كندا
 قطاع البنوؾ و السيارات % 42 فرنسا

 % 50 الصين
 النخفاضالدولة إلى اإلعبلف عنو بعد تكتـ  اضطرتو  الصناعي،النشاط 

 الصادرات 
 % 7لكف دوف  نمو وفي تحقيؽ معدالت  استمرتأنيا  رغـ الصناعي،النشاط  % 50 اليند
 قطاع الطيراف  % 49 إيطاليا

 قطاع البتروؿ % 33 المكسيك
 قطاع البتروؿ % 66 روسيا

 % 6إلى  % 10قطاع األخشاب و تراجع معدالت النمو مف  % 50 اندونيسيا
 قطاع التصدير % 42 كوريا الجنوبية

 ي ضوء تواضع دور البورصة بياو ىي نسبة عالية ف % 53 تركيا
 قطاع البتروؿ % 40 السعودية

 و ىي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة بيا % 36 جنوب إفريقيا
 قطاع الزراعة % 42 أستراليا
 و السيارات األخشابقطاعات المعادف و  % 44 البرازيل
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صال ،النجارإبراىيم عبد العزيز  المصدر: الدار الجامعية، اإلسكندرية، ،ح النظام المالي العالمي االزمة المالية و وا 
 .75،  ص 2009

ف الجدوؿ اكبر القطاعات المتضررة أثناء االزمة في سنة نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أ      
في  %53في قطاع البتروؿ، وتركيا  %66،لمختمؼ الدوؿ نبلحظ أف روسيا تضررت بأكبر نسبة2008

واليند، وىكذا لكؿ دولة يبرز معدؿ االنخفاض في القطاعات الحساسة  ثـ الصيف انحطاط بورصاتيا،
ي األوراؽ المالية، فبحدوث ىاتو االزمة انخفضت مؤشرات بورصات ىاتو ألدييا وعبلقتيا بالقطاع المالي 

 القطاعات فأدت بياتو الخسائر المالية والعينية، دوف أف تستثني أي قطاع اقتصادي.
 :الغداءأزمة  - ث

أزمة غذاء التي تطبؽ عمى العديد مف الدوؿ في  بتوسع األزمة إلى بدأ  أفبث العالـ ما ل    
يمكننا من اآلن أن نضيف أزمة  ،التي أصبحت تهدد بإثارة اضطرابات مختمؼ القارات بالجّدية 

لذي إلى قائمة األزمات المألوفة التي يواجييا العالـ والحاجة الماسة إلى قياـ العالـ الغربي االغذاء 
متزايدة لمقوى  و إستراتيجيةىيمف طويبًل عمى شؤوف العالـ، بإفساح مساحة سياسية واقتصادية 

في  % 30عندما ارتفعت أسعار األرز بنسبة ومثاؿ .الصاعدة، مثؿ الصيف واليند وروسيا والبرازيؿ
ناير دوالرًا لمطف في ي 380يوـ واحد فقط، بعد أف كانت قد تضاعفت خبلؿ أقؿ مف شيريف مف 

ويمثؿ ىذا في غاية السوء لقارة آسيا، كونيا تعتبر األرز  ،دوالرًا لمطف في نياية مارس 760إلى 
عمى زعماء ،الرجؿ الجائع رجؿ غاضب"  أف" 1،مميار شخص فييا 2.5غذاًء رئيسيًا لما يقرب مف 

زيادة أسعار  جيدا ويضعونو نصب أعينيـ بينما تكافح شعوبيـ الفقيرةيراعوا ذلؾ جيدا  العالـ أف
األغذية التي ارتفعت أكثر فأكثر نتيجة الرتفاع أسعار النفط بشكؿ قياسي وتغير المناخ ومعامبلت 

، لكف ىذا لـ يدـ في حيف انخفضت المضاربيف في األسواؽ المحمية وفي بورصات العقود اآلجمة
مؿ المعادف ،وىذا لـ يخص فقط أسعار الغداء بؿ ش 2008أسعار السمع في منصؼ الثاني مف 

 والطاقة .
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 طمع ألىـ التغيرات أسعار السمع التي تأثرت باألزمة:تي سوؼ نمف خبلؿ الشكؿ اآل
 )نسبة مئوية( 2009 -2003الفترة ما بين  في السمع أسعارتغير  (:3.2الشكل)

 

 

 

 

 

 

المجمد ،ندوق النقد الدولي،صالتمويل والتنميةمجمة عمى البيانات، أضواء، وآخرونتوماس ىيمبجمينج،المصدر: 
 .56،ص2009،يونيو2،العدد46

فقد تـ ،  2008الى 2003السمع بشكؿ كبير في الفترة  أسعارأف ارتفاع  الشكؿ مف خبلؿ نبلحظ    
السمع الحقيقية نتيجة  إيجابا عمى أسعارإلى االزمة المالية التي أثرت ذلؾ رجع يكبيرة  تسجيؿ مكاسب

 248أما مؤشر سعر المعادف بنحو % 100بنحوارتفع  فمؤشر سعر الغداء ، يلقنوات االرتباط االقتصاد
،إال أف ىناؾ انخفاض في أسعار الغداء والطاقة    % 300أما مؤشر سعر موارد الطاقة بنحو  %

إلى منتصؼ  2003مقارنة بالفترة  2009إلى منتصؼ االوؿ 2008والمعادف في الفترة منتصؼ 
 % 60أما الطاقة بنحو  % 40أما المعادف بنحو   % 30الغداء بنحو انخفضت أسعار   ،2008االوؿ

، خاصة عمى الدوؿ النامية التي ىي مستوردة لمغداء ومصدرة لممواد األولية تذبذب األسعار سوؼ يؤثر ،
لكي ال يتضرر االقتصاد  ةنظرا لتخوؼ مف ىاتو االزمة اإلسراع ببعض اإلجراءات والحموؿ المؤقت

 آلثار االقتصادية واالجتماعية...الخ.االحقيقي أكثر ،
فقد كاف لموىمة األولى ارتفاع مفاجئ ألسعار النفط نظرا إلى فائض الطمب عمى النفط  أزمة بترول: - ج

نتقاؿ رؤوس األمواؿ المضاربة مف العقارات إلى النفط، وانييار الرأس الماؿ والعقود اآلجمة، وذلؾ إل
ى انخفاض أسعار النفط فورا، كما أف انخفاض أسعار أدى إل المضارب ونظاـ المضاربة نفسو،

قمة الدوالر  دت إلى الزمة أو ا النفط أدت إلى ارتفاع سعر الدوالر، الف النفط يستورد بالدوالر،
بقى أسعار البتروؿ بيف الصعود والنزوؿ وت لشراء النفط، ارتفع سعره مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة،

 ي مف أزمة سيولة ، فيذا يؤثر سمبا عمى الدوؿ المصدرة لمنفط في طمبو،وبما أف الدوؿ الكبرى تعان
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أف ارتفاع أسعار النفط ومشتقاتو والغداء وكؿ ما يرتبط بو كاف احد األسباب تزايد تعثر القروض 
 العقارية عندما وجد المقترضوف أنفسيـ مضطريف الختيار بيف الجوع ودفع أقساط قروضيـ.

دت أسعار النفط العالمية بصورة ثابتة مما أدى إلى قياـ توقعات بأنو سيتـ في زافترة مف الزمف خبلؿ 
وعمى الرغـ مف أف الزيادات تعكس جزئيًا  ،دوالر 100 اؿالمستقبؿ القريب تخطي مستوى سعر البرميؿ 

طقة تعافي الطمب في االقتصاد العالمي إال أف "وكالة الطاقة الدولية" قد حذرت مف أف األسعار تدخؿ "من
وقد ذكر كبير االقتصادييف في "وكالة الطاقة الدولية" ، أف فواتير  ،خطرة" تيدد التعافي االقتصادي

واردات النفط أصبحت تيدد االنتعاش االقتصادي: "ىذا جرس إنذار لمدوؿ المستيمكة لمنفط واألخرى 
 1المنتجة لو." 
 آلية انتقاليا وتصديرىا إلى دول العالم الفرع الثاني:

كانت األزمة قد انتقمت بكؿ عنفوانيا خارج الواليات المتحدة  2008في أواسط سبتمبر إلى أكتوبر    
انخفض مجموع قيمة األسيـ األمريكية مف عشريف تريميوف دوالر  2008األمريكية و وفي بداية أكتوبر 

ي دوؿ العالـ مف ثرواتيـ، وقاربت الخسارة ف % 40إلى اثني عشر تريميونا، أي خسر مالكو األسيـ 
األخرى نفس المعدؿ تقريبا،، وبدأت تنتشر نفس الظواىر التي ظيرت باالقتصاد األمريكي في بقية العالـ، 

وعمى الرغـ مف ىذه الحوادث الجساـ وغيرىا  وذلؾ عمى حسب مقدار ترابط في حمقات االقتصاد العالمي،
عدى مشاكؿ اقتصادية اعتيادية ، إال أف حاولت الواليات المتحدة األمريكية إظيار أف الموضوع ال يت

األمر لـ يكف كذلؾ عمى اإلطبلؽ ولـ يكف بإمكاف أصحاب القرار التكتـ عمى ما يجري مف انييار 
اقتصادي إلى ما ال نياية ،فقد أزؼ وقت الفضائح واإلعبلف عما يجري فقد تعقدت األمور وبمغت مراحؿ 

التي ظيرت تداعياتيا بشكؿ صريح ،قتصادية العالمية متقدمة مف السوء وظيرت ما يعرؼ باألزمة اال
وواضح في الواليات المتحدة األمريكية ثـ بريطانيا ثـ أوروبا ثـ انتقمت لبقية بمداف العالـ وىنا اضطر 

بعضيـ في انتقاد الواليات المتحدة األمريكية قاؿ رئيس الوزراء البريطاني  وتجرأبعض قادة العالـ بؿ 
ستيتار داخؿ الواليات المتحدة بالنظاـ المالي ىو الذي أدى إلى أزمة االئتماف المالي غوردوف براوف: ال

مؤسسات في كؿ أنحاء العالـ ، في أمريكا وأوربا وأفريقيا و شركات  عدةفقد انيارت .التي يعاني منيا العالـ
عاـ الذي  150مف  ا، وخاصة انييار اكبر بنؾ عمبلؽ" ليمف برادر" األمريكي الذي بمغ عمره أكثروآسي

 بسيولة. 1929استطاع تجاوز أزمة 
مف خبلؿ الشكؿ التالي يوضح لنا أكثر آلية تصدير االزمة إلى دوؿ العالـ مف خبلؿ ما سبؽ لتسمسؿ   

 الزمني مف أزمة رىف العقاري إلى أزمة  مالية عالمية.
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 إلى الدول النامية المالية (: تصدير األزمة4.2الشكل)

 
،  ، الدار الجامعية د راغب النجار، إدارة التغيير االستراتيجي العربي لمواجية األزمة المالية العالميةفري المصدر:

 .29ص ،9002 ، اإلسكندرية

إلى الدوؿ النامية انطبلقا مف أزمة الرىف  المالية مسار تصدير االزمة أف الشكؿنبلحظ مف خبلؿ     
األفراد بالمصارؼ ثـ أصبحت أزمة سيولة التي عانى منيا  العقاري فقد أدت إلى أزمة ائتماف لعدـ ثقة

اإلفراد بتسديد  لتزاـوىمي لؤلوراؽ المالية وشركات التأميف لعدـ االقطاع المصرفي نظرا لتصنيؼ ال
مستحقاتيـ وانخفاض أسعار العقارات التي لـ تكف متوقعة ال تغطي أسعارىا السيولة التي تحتاجيا 

المالية باإلضافة إلى ارتفاع  لواليات المتحدة تعرضت إلى اكبر إفبلس لمؤسساتياا إفالمؤسسات المالية ،
فيذا  ىاتو االزمة انتقمت مف القطاع المالي لتشمؿ الجانب االقتصادي ككؿ، العسكرية لدييا، نفقاتال

حركيا تطمب تدخؿ المؤسسات الدولية لمحاولة تقميص حدة االزمة وبما أف المؤسسات الدولية ميبالضرورة 
ف ت المقترحة لتفادي االزمة، وبما أاألساسي الدوؿ المتقدمة وباألخص أمريكا فيذا يؤثر عمى السياسا

إف عممة تجارية في التداوؿ،  أقوىيا عمى عممة الدوالر ألن أثرىايظير االزمة أزمة أمريكية بالضرورة 
ؤثر عمى أسواؽ رأس فيذا ال يستثني لتوريؽ  تالمشتقات المالية والبورصات وعمميات ا:عولمة رأس الماؿ 

االتحاد األوروبي والياباف مف تضررىما، فيؤدي إلى أزمة ركود في االقتصاديات المتقدمة  بتأثر التجارة 
 ، ومنو النتيجة الحتمية تصدير الركود واألمراض األخرى إلى الدوؿ النامية.الخالدولية والبترولية ....

 أزمة ائتماف األمريكي أزمة الرىف العقاري األمريكي أزمة المصرفية والتأمينية األمريكية
 

 أزمة اإلفبلس
 األمريكي 

 أزمة إنفاؽ عسكري

 أزمة االقتصادية
 األمريكية 

 أزمة  المالية
 األمريكية

 تصدير
األزمة 
األمريكية 
 لمدول

 تحويؿ األزمة
لمصندوق النقد 

أزمة الدوالرية  الدولي
 والمشتقات
 المالية

أزمات في أسواؽ الماؿ و المؤسسات المالية 
 في أوروبا والياباف

مراض تصدير الركود والتضخـ واأل
 االقتصادية لمدوؿ النامية

أزمة الركود في االتحاد األوروبي وأثرىا عمى 
 التجارة الدولية والبتروؿ
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 خصائصيا الفرع الثالث:
ـ مف أف الكثير مف االقتصادييف والمحمميف يوازوف بيف األزمة االقتصادية التي حدثت في نياية بالرغ  

العشرينيات وبداية الثبلثينيات مف القرف العشريف  واألزمة الجارية ويجدوف بينيما الكثير مف أوجو الشبو، 
موعة مف الخصائص نعتقد إال أنو يمكف القوؿ ىذه األخيرة ىي أخطر بكثير مف األولى بالنظر إلى مج

 أنيا أساسية:

: األزمة الحالية ىي عالمية بالنظر لمتشابؾ بيف مختمؼ أطراؼ النظاـ االقتصادي  الخاصية األولى -اوال
العالمي في مركزه وأطرافو وتتوسع لتطاؿ كؿ السوؽ الرأسمالية العالمية خاصة  بعد دخوؿ البمداف 

نخراط معظـ البمداف النامية في اقتصاد السوؽ الميبرالي، فبمداف مثؿ االشتراكية السابقة ىذه السوؽ وبعد ا
الصيف واليند والبرازيؿ وبمداف جنوب شرؽ آسيا وروسيا والبمداف الصاعدة عموما، بوزنيا في االقتصاد 

،"ففي المحيط تجارب مرت *العالمي اآلف ال يمكف أف تبقى بمعزؿ عف ىذه األزمة بؿ ىي في عمقيا
، وأزمة 7666وازمة جنوب افريقيا ،7667مالية  األرجنتيف بعد تخفيض قيمة البيزو المكسيكي بعدوى أزمة

فالذي يضفي عمى ىذه األزمة طابعيا  1"،7666جنوب شرؽ أسيا بعد خفض قيمة العممة التايمندي في
اؽ الدولية جعمت األسو  العالمي ىي الثورة التكنولوجية الجارية في مجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ والنقؿ التي

لمسمع والخدمات والساحات المالية والبورصات العالمية مترابطة فيما بينيا، فالمعمومة االقتصادية أصبحت 
تنتقؿ بسرعة تفوؽ سرعة الضوء وأي خمؿ يصيب جزء مف أجزاء النظاـ سينتقؿ ليمس األطراؼ األخرى 

مجاؿ المالي بالخصوص إذ سمحت ىذا باإلضافة إلى تأثير ىذه الثورة عمى ال وينشر العدوى فييا،
بإضفاء نوع مف االستقبللية عمى القطاع المالي عبر تطوير منتجات جديدة كاف ليا الدور الكبير في 
توسيع الرسممة والورقية، ليذا سيضيؼ ىذا المجاؿ المالي مف مخاطر األزمات التي تصبح مزدوجة : 

 قتصاد الحقيقي. بداخمو وفي إطار العبلقات الترابطية بينو وبيف اال

كؿ ىذه العوامؿ تجعمنا نقوؿ أننا أماـ أزمة عالمية تمس كؿ االقتصاد المعولـ في مركزه وأطرافو، في 
وستكوف ليا تداعيات ليس فقط عمى مستوى الدوؿ بؿ عمى العالـ برمتو، وىي  جانبو المالي والحقيقي ،

 ة.التداعيات التي لف تكوف اقتصادية فقط بؿ اجتماعية وسياسي

:التي تمّيز األزمة الجارية ىي أنيا أزمة تمتزج بأزمات أخرى، فباإلضافة  الخاصية الثانية -ثانيا
 7667لؤلزمات المالية المتعددة التي عرفيا االقتصاد العالمي ابتداء مف األزمة المالية والنقدية لسنة 

، فإف ما 7006وف العقارية سنة وودز" إلى غاية أزمة الرى فوالتي كانت المنطمؽ النييار نظاـ "بروتو 
يميز األزمة الجارية ىو اصطحابيا باألزمة الغذائية واألزمة البيئية التي يعرفيا العالـ اليوـ، األمر الذي ال 

                                                                                                                    

                                                                                  
وتفكيؾ القوانيف 1980بداية ىذه األزمة ىي عالمية كذلؾ بفعؿ درجة انفتاح السوؽ العالمية وتوسع المنافسة نتيجة لسياسة الحرية االقتصادية التي شرع فييا منذ  *

 تصاد وتحرير المبادالت مف السمع والخدمات وحركة رؤوس األمواؿ وتراجع الدور ألتعديمي لمدولة الكينزية.المسّيرة لبلق
 .45عبد الحكيـ مصطفى الشرقاوي، مرجع سبؽ ذكره،ص -1
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يجعميا أزمة عادية بؿ ىي أزمة مف نوع خاص: فيي أزمة اإلنسانية جمعاء بعبلقاتيا المعقدة والمتشابكة، 
بلقي مثؿ االستغبلؿ والكذب والغش والتدليس واالحتكار والمعامبلت الوىمية "تتعمؽ بانتشار الفساد األخ

وكؿ ىذا يقود إلى الظمـ والى تدمير المظموميف عندما ال يستطيعوف تحممو وتذمر المدنييف وحدوث ثورات 
نيا ، إ1اجتماعية عند عدـ سداد ديونيـ أو قروضيـ ،أزمة استغبلؿ الموارد والثروات البشرية وتوزيعيا"

مكانات التغمب  أزمة التصرؼ والحاكمية الدولية بكؿ أشكاليا، فاألزمات تدفعنا إلى بذؿ الجيد لتطوير وا 
لكف حيف تفقد المعايير األخبلقية ، تختفي  عمى المشاكؿ وتساعد عمى العمؿ واإلنتاج واإلبداع والتطوير،
يي تكتسي ُبعدا كونيا يجعؿ مستقبؿ البشرية القيـ االيجابية ويسود االنفبلت األخبلقي وتكوف كارثة. ليذا ف

 2في ميزاف عمييا أف تختار فإما الربح أو اإلنساف.

كؿ ىذه الخصائص تجعمنا نقوؿ أف العالـ اليوـ ىو أماـ أزمة مميزة ستدخؿ االقتصاد العالمي في فترة    
وبيف الرأسماؿ طويمة مف االضطرابات، حيث ستشتد التناقضات بيف مختمؼ شرائح الرأسماؿ نفسو 

والعمؿ، ىي أزمة ستكوف نتائجيا مؤثرة وأليمة عمى كؿ المستويات، االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
 داخؿ الدوؿ وفي العالـ بأسره.

 أثار االزمة المالية الفرع الرابع:
كانت حادة و  ظاىرة مثيرة لمقمؽ واالىتماـ، وترجع أسباب ذلؾ إلى أف آثارىا السمبيةاالزمة المالية    

خطيرة و ىددت االستقرار االقتصادي و السياسي لمدوؿ المعنية، إضافة إلى انتشار ىذه اآلثار وعدوى 
األزمات المالية لتشمؿ دوؿ أخرى نامية و متقدمة كنتيجة لبلنفتاح االقتصادي و المالي الذي تشيده ىذه 

 .إلقميمية الجديدةوالترتيبات ا الدوؿ واندماجيا في منظومة التجارة العالمية

ف انخفاض التدفقات التجارية والرأسمالية  مصاحبة انتشار األزمة المالية العالمية مف أكما    
االقتصاديات المتقدمة إلى األسواؽ الناشئة والبمداف النامية، "وقد سجمت تدفقات رأس الماؿ العالمية 

كثيرا مف اليبوط الكاسح الذي يبدو انو ، إال أف تمؾ التغيرات اقؿ 1991و 1982ىبوطا ضخما في عاـ 
 3يحدث في خبلؿ الواقعة الحالية".

الجمركية،  حذؼ الحواجزاألجنبية، والرساميؿ استمرار فتح األسواؽ أماـ السمع و اآلف نعيش    
تمؾ السياسات  الخوصصة وتحرير جميع مجاالت الحياة اإلنسانية، إلغاء مراقبة الصرؼ، وغير مف

مبلة مف قبؿ المؤسسات المالية والتجارية الدولية )صندوؽ النقد الدولي، البنؾ العالمي والتوصيات الم
العالمية لمتجارة( والتي لـ تؤدي إال إلى مزيد مف التفقير والتيميش والتفاوتات االجتماعية التي  والمنظمة

                                                                                                                    

                                                                                  
 .19ص،،2009، جميس الزماف، األردف،األزمة االقتصادية العالمية وتداعياتيا عمى الشرق األوسطمحمد العوامسي، وآخروف ،  -1
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 .28،ص2009،،يونيو2،العدد46صندوؽ النقد الدولي،المحمد مجمة التمويل والتنمية،، خارج نطاؽ ممعب الكرةـ.ايياف كوزي ،وآخروف،  -3
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المبريالية وباالقتصاد وظيرت الصيف كقوة اقتصادية جديدة لكنيا مرتبطة بالدوائر ا ،بمغت أقصى حدودىا
مقابؿ ظيور بعض البدائؿ كبنؾ الجنوب والبديؿ البوليفاري ألمريكا والتدقيؽ في الديوف العمومية  ،المعولـ

الخارجية والداخمية وتأميـ الشركات في القطاعات اإلستراتيجية )البتروؿ، الغاز( ووضع دساتير جديدة في 
 يختمؼ ما دعي بو االقتصاد الحر. اتجاه 

 الدول المتقدمة: -1
عاشت الواليات المتحدة األمريكية خمس  1980فمنذ  مر االقتصاد األمريكي بفترات ركود وتباطؤ،     

فترات ركود وفترتي تباطؤ، ويصاحب فترات الركود في الواليات المتحدة األمريكية انخفاض في معدالت 
ويتـ انتقاؿ اثأر األزمة مف خبلؿ قناتي نمو إجمالي الناتج المحمي الخاـ في معظـ الدوؿ األخرى، 

مف الواضح أف ،1الروابط التجارية، والروابط بيف األسواؽ المالية في الواليات المتحدة وباقي دوؿ العالـ
األزمة الحالية قد انتشرت في القطاع المالي، وسرعاف ما انتقمت إلى بقية القطاعات االقتصادية، وعمى 

لمعانات التي وقعت فييا البنوؾ ىذا أدى إلى انكماش مصادر التمويؿ رأسيا القطاع اإلنتاجي، فا
الشركات الصناعية واإلنتاجية، فيي تحتاج دائما إلى سيولة لتغطية مصروفاتيا، وبالتبعية يؤدي إلى 

ومف نتائج ىذا زيادة البطالة وىي مف الحموؿ االضطرارية لتقميص  تقميص األنشطة وربما اإلغبلؽ ،
 اإلنفاؽ.

نييار البورصات العالمية أثر وسيؤثر أكثر عمى االستثمار، مما سيؤدي إلى االنكماش إف ا    
وقد راجع صندوؽ النقد الدولي توقعاتو وأعمف أف نسبة النمو لف تتعدى  ،االقتصادي وتراجع نسبة النمو

المباشرة  ىذا الوضع سيكوف مف نتائجو ،%بؿ وستكوف سالبة بالنسبة لبعض الدوؿ 2في كؿ األحواؿ 
وسيزداد عدد العاطميف جراء  ،"تراجع الطمب واالستيبلؾ كنتيجة لتراجع األجور وتدىور القدرة الشرائية

فبلس الشركات مبلييف  210العطالة تبمغ  المكتب الدولي لمشغؿ أف وقد كانت توقعات،   التسريحات وا 
و مف النتائج  ،2"ف سنةمميوف عاطؿ في ظرؼ أقؿ م 20أي بزيادة    2009شخص في العالـ في 

ستتحوؿ الديوف الخاصة إلى ديوف عمومية  مف جية المباشرة أيضا ارتفاع مديونية العديد مف الدوؿ ، 
وىو ما سينعكس سمبا أيضا  لمعبءوتحمؿ الدولة  ،بسبب إفبلس الشركات الكبرى وما تبلىا مف إنقاذ

ت االجتماعية ومف جية أخرى ستمجأ الدوؿ االستثمارات في القطاعا  عمى الوضع االجتماعي بعد تراجع
 ،المتضررة إلى مزيد مف االقتراض وخاصة فيما يتعمؽ بالديوف الداخمية عبر إصدار سندات الخزينة

زيادة البطالة يؤدي إلى الحد مف القدرة الشرائية وبالتالي في االستيبلؾ السمع التي تنتجيا إضافة إلى 
 يؤدي إلى نقص العرض، وقد أعمنت الشركات الصناعية في الشركات وىذا يؤدي إلى نقص الطمب 
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 مقاؿ منشور عمى الموقع:، تداعيات ونتائج األزمة المالية العالمية والمنظور اإلسالمي لياعبد الستار أحمد، - 2
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مجاالت صناعة السيارات وااللكترونيات والحديد واالسمنت عف الخسائر كبيرة ، وىذا يؤدي إلى زيادة 
 الفقراء ىـ الذيف يتحمموف العبء .البطالة وانخفاض القدرة الشرائية لممستيمكيف، وكما ىي العادة العماؿ و 

، شكمت المديونية 2010 جانفيستوى اليائؿ الذي بمغتو مديونية االقتصاد األمريكي: في نبلحظ الم    
وىو ما يشكؿ سوى جزءا يسيرا مف المديونية  اإلجمالي% مف الناتج الداخمي  100العمومية حوالي 

أحسف  والوضعية لـ تكف ي،% مف الناتج الداخمي اإلجمال 300العامة لمببلد حيث يرتفع ىذا المبمغ إلى 
% مف الناتج الداخمي  280بالنسبة لمدوؿ الكبرى األخرى حيث بمغ مجموع الديوف في نفس التاريخ مبالغ 

وفي الياباف بمغ  ،% بالنسبة لبريطانيا والياباف 470بالنسبة لفرنسا و320% بالنسبة أللمانيا اإلجمالي
ومنذ ذلؾ الحيف لـ تزدد الوضعية  لي،اإلجما% مف الناتج الداخمي  200حجـ المديونية العمومية لوحدىا 

، المعاصرةي ظؿ األزمة ف،1تعمقا مع مختمؼ مخططات االنطبلؽ االقتصادي إالوبالنسبة لجميع الدوؿ 
تحولت الواليات المتحدة األمريكية مف الدائف األوؿ إلى المديف األوؿ، ومف المنتج األوؿ إلى المستيمؾ 

واصمة اإلنفاؽ عمى استيبلكيا إال عبر الديوف، السيما تمؾ التي وىي اآلف لـ تعد قادرة عمى م ،األوؿ
تأتييا عمى شكؿ سندات خزينة أو احتياطي أرصدة الدوالر مف الصيف ومجمس التعاوف الخميجي ودوؿ 

 .التصدير اقتصاديات
 :2007-1940خبلؿ الفترة  األمريكيةفالشكؿ الموالي يوضح لنا تطور المديونية العامة 

  2007-1940 )ترليون دوالر(في الفترة : تطور الدين العام األمريكي(5.2)لــــــالشك
 

 
 

 .153ص ،3000الجزائر،-بياء الدين،قسنطينة رمدخل إلى الوقائع االقتصادية، دا حسين بن طاىر المصدر:

                                                                                                                    

                                                                                  
 الموقع مقاؿ منشور عمى،  األزمة االقتصادية والثورة البرولتراليةعبد السبلـ أديب،  -1
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 1990 الى1940في تزايد بشكؿ بطيء خبلؿ الفترة  األمريكيالديف العاـ  فأالشكؿ  خبلؿ نبلحظ مف 
زيادة كبيرة حيث قدرت  2007إلى غاية  1990الفترة ، لكف ترليوف دوالر 1ب 1990حيث قدرت في 

ترليوف دوالر، فقد زادت بوتيرة سريعة وأثرت عمى االقتصاد األمريكي، الفارؽ بيف عاـ  9ب 2007في 
 .تريميوف دوالر زيادة مرتفعة جدا 8ىو 2007وعاـ  1990
تحاد األوروبي قد دخمت رسميا مرحمة الكساد خبلؿ الربع األخير مف امتدت األزمة لتشمؿ دوؿ اال    
، ويعود الكساد المسجؿ في االتحاد إلى تراجع األنشطة الصناعية والتجارية والمالية نتيجة 2008عاـ 

        بمعدؿ 2008مباشرة لبلزمة المالية العالمية، حيث ىبط اإلنتاج الصناعي األوروبي في ماي 
، وقد ارتفعت البطالة في بريطانيا إلى % 0.2سجؿ كذلؾ انخفاض في الربع الثاني قدره ، وقد% 1.9

  2008، بينما االقتصاد االيرلندي في الربع األوؿ مف عاـ  32.500، بزيادة حوالي 904.900
، أما اسبانيا فقد % 0.5،أما في الربع الثاني انخفض بقدار% 1.5انخفض إجمالي الناتج المحمي ب

 2007.1ألؼ في عاـ  425، زادت نحو%9.9مف ارتفاع البطالة حيث وصمت إلى عانت 
وىكذا توالت أثار االزمة إلى دوؿ أخرى دوف أف تستثني أي قطاع  في ىاتو الدوؿ، تواصمت االنحدارات 

 وانخفاضات في مؤشراتيا الكمية.
 الدول النامية: -1

 ية بيدؼ ربط اقتصادياتيا بالمراكز الرأسماليةلقد تبنت حكومات الدوؿ النامية السياسات االقتصاد    
 الكبرى، مف خبلؿ جذب االستثمارات األجنبية واإلنتاج التصديري وتحرير األسواؽ مف خبلؿ الخصخصة 

إذا كانت أىمية وتحرير أسواؽ السمع والعقارات والخدمات وتقميص دور الدولة في االقتصاد بشكؿ عاـ،
المالية في العبلقات االقتصادية الدولية قد أصبحت مف األمور المسمـ وخطورة نشاط األسواؽ النقدية و 

بيا، فإف مدى تأثر اقتصاديات البمداف النامية بأوضاع و أزمات ىذه األسواؽ مف األمور اليامة التي 
  .تستدعي الحماية البلزمة لمحد مف انتقاؿ ىذه األزمات إلى اقتصاديات البمداف النامية

عرفت األسواؽ العالمية ارتفاعا مستمرا  2008النصؼ األوؿ مف السنة الحالية  إلى 2004منذ     
التي وصمت إلى  مما أدى إلى ارتفاع احتياطيات الصرؼ وأسعار الغداء،ومتزايدا ألثماف المواد األولية 

ميزة غير أف دوؿ الجنوب لـ تستغؿ الظرفية المت ،مستويات أعمى بدوؿ الجنوب المصدرة لممواد الطاقية 
عمى األقؿ استعماؿ ىذا الفائض مف احتياطيات الصرؼ في  ،االحتياطي الياـ مف الصرؼ بيذا

استثمارات اجتماعية، عمى العكس مف ذلؾ سارعت العديد مف الدوؿ، وعمى رأسيا الصيف والدوؿ 
وؿ أخرى نحو واتجيت د ،الخميجية، إلى وضع أمواليا باألبناؾ األمريكية وشراء سندات الخزينة األمريكية 

في حيف اختارت بعض الدوؿ )دوؿ الخميج باألساس(  ،لديونيا الخارجية )مثاؿ الجزائر( السداد قبؿ األجؿ
 ىولجأت دوؿ أخرى إل،  لشراء الشركات المفمسة بالدوؿ المصنعة خمؽ ما يسمى ب"صناديؽ ذات سيادة

مة أيضا بارتفاع متزايد لمديوف وتميزت نفس المرح (،صرؼ أمواليا في شراء األسمحة )مثاؿ الجزائر
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مما أدى إلى ثقؿ سداد الديوف )خدمات ،2006التي بمغت ثبلث مرات الديوف الخارجية في   الداخمية
مميار دوالر في إطار خدمات الديوف العمومية الخارجية  800، فباتت الدوؿ النامية تسدد سنويا (الديف

 .التي ستتحوؿ ال محالة إلى ديوف عمومية جراء األزمةكما ارتفعت ديوف الشركات الخاصة و  ،والداخمية
فقد قامت الشركات األجنبية بعممية اليروب مف األسواؽ الناشئة،  األزمة عمى الدوؿ النامية، ثارآمف    

مف قيمتيا مف  % 50وازدادت مؤشرات انييار البورصات، بحيث بورصة شانغياى الصينية أكثر مف 
مميار دوالر مف األسواؽ الناشئة في ىذا العاـ، وقد قدرت  80يقارب ، ومف ثـ سحب ما 2008عاـ 

،تتجاوز 2009ستاتمي المالية إف التدفقات المالية لمدوؿ النامية سوؼ تنخفض خبلؿ العاـ مؤسسة مورجاف
دولة في العالـ الثالث إلى جانب  80مميار دوالر بما يزيد مف العجز في ميزاف المدفوعات أكثر مف 200
ىناؾ انكماش ألكبر صادرات دوؿ العالـ الثالث التي تعتمد عمى  ب الكبير لبلستثمارات األجنبية،اليرو 

أسواؽ الدوؿ الرأسمالية الكبرى، وكما إف فقراء العالـ الثالث يعانوف مف تضخـ غير مسبوؽ في أسعار 
 1الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخاـ.

 77دوالر لمبرميؿ في شير جويمية إلى  150سعار البتروؿ مف بالنسبة لمدوؿ العربية فقد انخفضت أ
، ويشار أف النشاط المالي لدوؿ لمخميج  في العالـ الخارجي كثيرة، حيث % 50دوالر لمبرميؿ أي بنسبة 

ثـ استثمار جزء ال يستياف بو  مف عوائد النفط ، مما الشؾ  فيو أف ىناؾ  بعض الصناديؽ  التي يمكف 
تثمارات  في بعض  المؤسسات المالية المتعثرة، وتشير التقديرات إف خسائر الصناديؽ أف تكوف ليا اس

مميارات دوالر،كما إف انخفاض حصة الدوؿ  4الثروات السيادية في الدوؿ الناشئة بما فييا دوؿ الخميج 
لى إ 2007عاـ% 3.9إلى  2006عاـ  % 4.4العربية مف مجموعة االستثمارات األجنبية العالمية مف 

، والمتوقع تواصؿ ىذا التراجع إلى حيف اعتماد الدوؿ العربية إلى التعاوف الجدي  2008عاـ % 2.1
مميار دوالر أمريكي، أما  250عربي، في حيف بمغت خسائر دوؿ مجمس التعاوف الخميجي  -عربي

                                  2.يار دوالرمم 1116مميار دوالر مف قيمة سوقية مقداره بحوالي  150بورصاتو زادت خسائرىا أكثر مف 
بصفة عامة يمكف القوؿ أف التجارب التاريخية تشير إلى إف انتقاؿ عدوى األزمات يكوف أكثر انتشارا 
عمى النطاؽ اإلقميمي منو عمى النطاؽ العالمي، و أكثر خطورة في فترات االضطراب منو في فترات 

فيذه األزمات بالنسبة  ،الغالب مف البمداف الكبيرة إلى البمداف الصغيرة االستقرار، وأف األزمات تنتقؿ في
كما أف أزمة دوؿ جنوب شرؽ آسيا، امتدت إلى ،لمدوؿ النامية تزداد تعقيدا و تبقى بدوف حموؿ جذري

وسرعاف  روسيا والبرازيؿ وعبر األسواؽ الناشئة، تنسحب االستثمارات سرعة البرؽ عند أو إلشارة لبلزمة،
ا تتعرض عمبلت وبورصات تمؾ الدوؿ لبلنييار بفعؿ مزيج مف الذعر والمضاربة مف قبؿ المستثمريف م

وىذه االفتراضات  الكبار ، في ظؿ منافسة شرسة بيف الدوؿ النامية، التي تنتج الكثير مف السمع نفسيا،
ف و  سرعاف ما يتكتؼ قصورىا في ظؿ فوضى السوؽ  العالمي، ي في الشماؿ تراجع النمو االقتصادا 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .10سامح نجيب، مرجع سابؽ ذكره، ص -1
 .51-50صص بؽ ذكره،آخروف، مرجع سمحمد العوامسي ، و  -2
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سينتج عنو نقص الطمب عمى المواد األولية بالجنوب مما سيؤدي إلى انخفاض أثماف المواد األولية في 
األسواؽ العالمية ، وبالتالي تراجع احتياطيات الصرؼ التي ستضطر العديد مف الدوؿ إلى رفع معدؿ 

لثروات الطبيعية وتدمير البيئة وما إلى صادراتيا لمحفاظ عمى توازنيا المالي والتجاري مما يعني استنزاؼ ا
 .ذلؾ

 :وتوضح الدراسات إف أكثر الدوؿ عرضة لبلزمات ىي الدوؿ الناشئة وىو ما يوضحو الشكؿ
 تواتر األزمات في الدول المتقدمة والناشئة (:6.2الشكل)

 

 
التمويل مجمة ذار المبكر"، اإلن مةة القادمة "ما الذي نتوقعو من أنظالتنبؤ باألزم اتيش جوش وآخرون، المصدر:

 .35،ص2009سبتمبر ،3، العدد46المجمد  ،،صندوق النقد الدوليوالتنمية
عمى  وتأتي أنواع األزمات التي تتعرض ليا الدوؿ الناشئة اغمبيا ماليةأف الشكؿ  ؿمف خبل نبلحظ  

فيي  غير مستثنيةقدمة الدوؿ المتإف ، رأسيا أزمات العممة ثـ تمييا أزمات مصرفية وأخيرا أزمات الديوف
، لكف الدوؿ الناشئة تواترىا يفوؽ الدوؿ أيضا وىي أزمات مصرفية بالدرجة األولى عرضة لبلزمات

المالية لكؿ مف الدوؿ  ياتكاليفتكاليفيا الحقيقية أكثر مف  أفمف حيث تكاليؼ االزمة فنجد  أماالمتقدمة، 
 المتقدمة والدوؿ الناشئة.

 مؤقتة لتخفيف حدة األزمةالحمول ال الفرع الخامس:
أماـ ىذه التداعيات الشديدة التي تمثمت باالنييار المروع لكبرى المؤسسات المالية والصناعية والتجارية   

في العالـ حاولت الدوؿ الكبيرة وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية اتخاذ إجراءات لـ تتعدى ضخ 
وجية نظرنا ىي عبلجات تخديرية لفترة قد تطوؿ أو تقصر  السيولة وبكميات ىائمة وىذه العبلجات مف

 ومف بيف سياسات العبلج ىي:وتحدث بعدىا الكارثة 
  مف بيف الحموؿ المقترحة مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية ، منع البيع عمى المكشوؼ بنحو

الواليات  ايتالتي اقترح خطة "تحفيز االقتصاد و سيـ مدرج في سوؽ األسيـ األمريكية، 799
، "كما أعطت الحؽ ألعضاء ، الذي يعاني تراجعًا حاداً ىا، إلنعاش اقتصادالمتحدة األمريكية
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مميار دوالر، وقد ترتفع إلى  250الوزارة المالية إمكانية شراء األصوؿ اليالكة بقيمة تصؿ إلى 
الدولي   ،" حيث صرح صندوؽ النقد1مميار دوالر" 700مميار دوالر بسقؼ ال يزيد عمى  350

مميار دوالر وقد أكد ذلؾ رئيس  400عف خسائر الواليات  المتحدة األمريكية لبلزمة تناىز 
 .2منطقة اليورو"

  فقد قامت لمدوؿ األوروبية كذلؾ بتأميـ عدد مف البنوؾ والمؤسسات المالية، فقد شيد سبتمبر
مي"، وقامت أيسمندا بشراء بينج و "برادرفورد ، تأميـ اكبر مؤسسات القروض العقارية منيا 2008

 3.% 75نسبة مف حصة البنؾ" فميتمير" ثالث اكبر مؤسسة إقراض في أيسمنداب
 المصرفي: قطاعتي يوضح مدى تدخؿ الحكومي في توفير السيولة لمالجدوؿ اآل

  األوروبية إلنقاذ القطاع المصرفيالمالية (:حجم مخصصات 2.2الجدول رقم)

 الوحدة:مميار دوالر                                                                                         

 مبالغ لضمان القروض بين البنوك المبالغ إلعادة رسممة البنوك الدولة
 400 80 ألمانيا
 313 50 بريطانيا
 320 40 فرنسا
 - 41 النرويج
 85 15 النمسا
 200 20 ىولندا
 100 30 اسبانيا

 20 - رتغالالب
 1435 276 المجموع

 .59، ص9002، الجامعية، اإلسكندرية المالي، الدارالمالية اإلصالح  األزمة ،النجارفريد راغب  المصدر:
         مف خبلؿ الجدوؿ يوضح مدى مساىمة الدوؿ األوروبية في توفير السيولة إلنقاذ بنوكيا 

 ة ػػػػف المصرفية ، بتقسيـ ىاتو السيولة جزء إلعادة رسممالمصرفية، إلعادة نشاطيا وتخفيؼ مف حدة الديو 
 األخر لضماف القروض. البنوؾ، والجزء

  كما كانت ىناؾ جيود أخرى تأتي لمحاوالت الدوؿ استعادة توازنيا في ظؿ األزمة الراىنة، بحيث
 المصرفي،مميار دوالر لدعـ جيازه  68قاـ كذلؾ كؿ مف البنؾ االحتياطي الفدرالي األمريكي بضخ 

وقاـ البنؾ المركزي  مميار يورو عمى دفعات، 185وقاـ البنؾ المركزي األوروبي بضخ أكثر مف 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .48،ص 2009،،الدار الجامعية، اإلسكندرية األزمة المالية اإلصالح الماليفريد راغب النجار،  -1
 .160،ص2009،دار الجرير ، عماف،2، طقراءة في األزمة المالية المعاصرةإبراىيـ بف حبيب الكرواف السعدي ، -2

 مرجع سابؽ ذكره.،األزمة المالية العالمية والمنظور اإلسالمي ليا تداعيات ونتائجعبد الستار أحمد،  -3

.                                                                                                                                      
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، وىذا لضماف سرياف تدفؽ األمواؿ في النظاـ المالي العالمي وىذا مميار يف 600لياباني حوالي ا
 2008.1خبلؿ عاـ 

  100تريميونات يف ) 10ثر مف حزمة حوافز اقتصادية بأكقامت بتطبيؽ  2009إما الياباف  عاـ 
ثـ صرح بنؾ الياباف بأّنو سيقـو  مميار دوالر( النتشاؿ االقتصاد مف حالة الركود التي يعاني منيا.

مميارات دوالر أمريكي عمى شكؿ قروض إلى البنوؾ، عمى  10بتقديـ منح مالية بقيمة تزيد عمى 
 .اديةأمؿ دعـ األسواؽ اإلقميمية وتخفيؼ آثار األزمة االقتص

  مميار دوالر خصص لمعالجة ىذه األزمة عمى الصعيد  18خصص البنؾ الدولي مبمغا قدره
مميوف دوالر لمساعدة تمؾ البمداف األشد تضررا مف ارتفاع أسعار المواد  200العالمي، منيا مميارا و

 . 2008الغذائية في عاـ 
 دوالر، تيدؼ إلى تحفيز قطاع  مميار 15خطة إلنعاش قطاع العقارات بقيمة  أما البرازيؿ كانت
لتشييد في ظؿ تباطؤ االقتصاد العالمي. ويؤمؿ أف تخفؼ الخطة مف حدة العجز اليائؿ في عدد ا

 .الوحدات السكنية بالبرازيؿ
  اتفقت بمداف جنوب شرؽ آسيا باإلضافة إلى الصيف والياباف وكوريا الجنوبية عقب اجتماعيـ في

مميار دوالر  120صندوؽ الطوارئ ليصبح  اعتماداتف قيمة ، عمى الرفع م 2009فيفريتايمند 
 .معالجةمل
  مميار دوالر  80اتفاؽ الصيف مع كوريا الجنوبية والياباف عمى إنشاء صندوؽ مشترؾ بقيمة

 2لمواجية تبعات األزمة.
 ف تحديات واإلجراءات المتخذة لمتخفيؼ مف حدة األزمة، كثيرا ىي الدوؿ والشخصيات العالمية إ

منظمات وغيرىا مف الدوؿ ذات االقتصاديات المتقدمة عمى القرارات االنفرادية بشاف التمويؿ وال
دوف مراعاة مصالح باقي دوؿ العالـ. ومما يؤكد ىذه النظرة ىو بداية تبمور فكرة إف  العالمي،

كما خرج المجتمعوف مف مؤتمر  ( لـ تعد قادرة عمى العمؿ وحدىا.G7) مجموعة الدوؿ السبع
 باولو باستنتاج مفاده إف الوقت قد حاف إلبراـ اتفاؽ بيف الحكومات بمختمؼ مستوياتيا ساو 

 .3االقتصادية مف اجؿ بناء ىيكؿ مالي جديد لمعالـ يجنب العالـ األزمات
  لقد كانت ىاتو األزمة مف اإلعصارات والكوارث االقتصادية المعاصرة مما استوجب اخذ بعض

ة وذلؾ وفقا لعدة قمـ ومؤتمرات دولية ارتبطت بيف الدوؿ المتقدمة االقتراحات والحموؿ المفاجئ
 4واليدؼ مف عقد قمـ المجموعة العشريف في نقطتيف ىامتيف: والدوؿ النامية

                                                                                                                    

                                                                                  
 .47بؽ ذكره،صمحمد العوامسي، وآخروف، مرجع س -1
 مرجع سابؽ ذكره.، تداعيات ونتائج األزمة المالية العالمية والمنظور اإلسالمي لياار أحمد، عبد الست -2  

،الجمعية العربية لمبحوث بحوث اقتصادية عربية مجمة، تداعيات االزمة العالمية عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الجزائرأحمد عامر عامر،  -3
 .83،ص2010شتاء-2009/خريؼ49-48االقتصادية،القاىرة، العدداف

 .108،ص2010، الجزائر،األزمة المالية العالمية الراىنة، ديوان المطبوعات الجامعيةضياء المجيد الموسوي،  -4
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  فعالة الزمة الرأسمالية. ةاستراتيجيإيجاد 
  إصبلح النظاـ النقدي الدولي بشكؿ يعيد تحديد خطوط مالية شاممة أخطأت كثيرا ،فقد

 وأصبحت األزمة عالمية، عولمة اقتصاديات دوؿ العالـ مرتبطة فيما بينيا،جعمت ال
كما يجب التفكير في سياسات االقتصاد الشمولي  واألجوبة يجب أف تكوف عالمية أيضا،

 عمى الصعيد العالمي.
 ومف أىميا قمـ المجموعة العشريف موضحة في الجدوؿ التالي:

 االبيكوتجمع  العشرين المجموعة (:أىم مؤتمرات3.2الجدول رقم)

 أهى االقرشاحاخ انًقذيح وانقشاساخ ذاسيخ االَعقاد انقًى أهى

 يُرذي انًجًىعح انعششيٍ


  

 15/10/2008 قًح واشُطٍ

حؤ١ِٓ االٔغجبَ ب١ٓ اٌّؼب١٠ش اٌّذبعب١ت ٚاٌشفبف١ت ٚحؼض٠ض  -

أعٛاق إٌّخجبث اٌّشخمت ٚخفغ ِخبؽش٘ب ِٚشاجؼت 

ػالٚة ػٍٝ ِشاجؼت حف٠ٛغ  اٌّّبسعبث فٟ ِجبي اٌّىبفآث،

 .ٚإداسة اٌّؤعغبث اٌّب١ٌت اٌذ١ٌٚت ٌٍّٛاسد

اٌؼًّ ِؼب فٟ ط١بغت ٔظبَ ِبٌٟ ٚالخظبدٞ ػبٌّٟ أوثش ػذال  -

 .ٚشفبف١ت ِٚشبسوت ٌٍمٜٛ اٌّؤثشة، ٚخبطت اٌؼبٌُ إٌبِٟ

 02/04/2009 قًح نُذٌ

حٕغ١ك اٌجٙٛد إلٔؼبػ االلخظبد اٌؼبٌّٟ، ِٓ خالي حم١ٍض  -

ة، ٚص٠بدة اإلٔفبق اٌذىِٟٛ، ٚٚػغ ػٛابؾ جذ٠ذة أعؼبس اٌفبئذ

  .ٌخٕظ١ُ أعٛاق اٌّبي فٟ اٌؼبٌُ

دػُ ٚحم٠ٛت أٔظّت اٌشلببت ٚاٌشطذ اٌؼب١ٌّت ػٍٝ اٌبٕٛن  -

  .ٚاٌّؤعغبث اٌّب١ٌت

االحفبق ػٍٝ ٚث١مت حٕظ١ُ أعبع١ت ٌإلطالدبث ِغخمب١ٍت فٟ  -

 إٌظبَ اٌّبٌٟ اٌؼبٌّٟ، حخؼّٓ حغ١١شاث فٟ اٌّؤعغبث اٌذ١ٌٚت

اٌخٟ حخٌٛٝ أػّبي حٕظ١ُ االلخظبد اٌؼبٌّٟ، ِثً طٕذٚق إٌمذ 

  .اٌذٌٟٚ، ِٕٚخ اٌذٚي األفمش طٛحب ألٜٛ ٚدػّب أوثش

 

 25،24/09/2009 قًح تيرسثشغ

 حٕغ١ك اٌجٙٛد ِٓ اجً ّٔٛ الخظبدٞ لٛٞ ِٚغخذاَ ِٚخٛاصْ. -

 حؼض٠ض اٌخٕظ١ُ ٚاٌشلببت اٌّب١ٌت ٚ إٌظبَ االلخظبدٞ اٌذٌٟٚ. -

بحٕب اٌؼب١ٌّت بئطالح اٌظٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ حذذ٠ث ِؤعغ -

 ٚاٌبٕه اٌذٌٟٚ ١ٌؼىظ االلخظبد اٌؼبٌّٟ ا١ٌَٛ.

 اال٘خّبَ بّجبالث األِٓ ٚاٌطبلت ٚحغ١ش إٌّبر. -

 حؼض٠ض اٌذػُ ٌٍفئبث األوثش ػؼفب. -

حؼّٙذث ِجّٛػت اٌؼشش٠ٓ بؤْ حخفغ ٔغبت ػجض ِٛاصٔبحٙب إٌٝ  - 27/06/2010 قًح ذشَرى

 .2013ذاخٍٟ، إٌٝ إٌظف بذٍٛي ػبَ إجّبٌٟ أٔخبجٙب اٌ

أْ اٌمّت ٌُ حخفك فٟ اٌخفبُ٘ ػٍٝ ِغخٜٛ اٌذذ األدٔٝ ٌخظذ١خ  - 11،12/11/2010 قًح سيىل

                                                                                                                    

                                                                                  
 2004ف بألمانيا ، برلي2003،موريميا بالمكسيؾ 2002،نيودليي باليند 2001،أوتاوا بكندا 2000،مونتلاير بكندا 1999القمـ التي عقدت: برليف  بألمانيا  أىـ ،

،واشنطف  بالواليات المتحدة 2008،ساو بالو بالبرازيؿ 2007،شـر الشيخ بمصر 2007، كيب تاوف بجنوب افريقيا 2006،ممبورف باستراليا 2005بكيف بالصيف 
، سيوؿ بكوريا الجنوبية 2010و بكندا يونيو ، تورنوت2009،بتسمبرغ بالواليات المتحدة سبتمبر2009أفريؿ  02،لندف المممكة المتحدة2008نوفبر 15األمريكية 
 .2011، كاف بفرنسا نوفمبر2010نوفمبر 
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اٌفٛائغ ٚاٌؼجض اٌّفشؽبْ فٟ اٌذغبببث اٌجبس٠ت، ٚاوخفج 

 .بخشن رٌه ٌٍظٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

 11/2011 قًح كاٌ

بس اٌّٛاد اٌّالراث اٌؼش٠ب١ت ٚأعؼ ػبؾ إٌظبَ اٌّبٌٟ ٚ -

األ١ٌٚت ِٚىبفذت اٌفغبد ٚاٌؼالٚاث اٌّخظظت ٌّذساء 

 اٌّظبسف. 

ص٠بدة اٌّٛاسد اٌّب١ٌت ٌظٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٌٍّغبػذة ػٍٝ دً  -

أصِت اٌذ٠ْٛ األٚسٚب١ت بظفت خبطت ٚػٍٝ ػشٚسة أْ ٠مذَ 

طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ اٌّض٠ذ ِٓ اٌمشٚع ٌٍذٚي اٌخٟ حٛاجٗ 

 أصِبث ع١ٌٛت ٔمذ٠ت. 

ٌغّبح وً ِٓ اٌظ١ٓ، ٚاٌبشاص٠ً، ٚأٌّب١ٔب، ببعخخذاَ لشسث ا -

 اٌّثبخبث اٌخٍمبئ١ت ٚدػُ اٌطٍب اٌّذٍٟ.

أ٠ذث اٌمّت اػخّبد ٔظبَ عؼش طشف ِشحبؾ ببألعٛاق، وّب  -

 سدبج ببعخؼذاد اٌظ١ٓ ٌض٠بدة ِشٚٔت عؼش طشف ػٍّخٙب.

ِششٚػب ّٔٛرج١ب  11لشسث ِجّٛػت اٌؼشش٠ٓ حمذ٠ُ دػّٙب ي -

ز٘ب ٔخبئج دبعّت ػٍٝ إٌّٛ ٚاٌخىبًِ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌخٕف١

اإلل١ٍّٟ ٚاٌذخٛي إٌٝ األعٛاق اٌؼب١ٌّت إرا أسادث دٚي إٌّطمت 

 .اٌّؼ١ٕت بزٌه

ذجًع االوتيك


  

 11/2010 قًح يىكىهايا

إٔشبء ٚاإلعشاع ِٕطمت حجبسة دشة ِٚٛاطٍت اٌؼًّ ِب حُ  -

االحفبق ػ١ٍٗ، ٠مؼٟ بفشع ل١ٛد حجبس٠ت جذ٠ذة ٚ٘ٛ ِب حؼب١ٔٗ 

ٛال٠بث اٌّخذذة األِش٠ى١ت ٚاٌظ١ٓ.اٌ
 

 

إٔشبء ٘بحٗ إٌّظّت ػٍٝ أعبط اٌخط٠ٛش ٚاالعخفبدة ِٓ اٌى١بٔبث  -

 .دٌٚت داخً ٘زا اٌخجّغ 21اٌمطش٠ت اٌمبئّت أٞ 

 11/2011 قًح هىاي

 إٌٝ "ٔض لبٟٔٛٔ الحفبق وبًِ. 2012اٌخٛطً فٟ  -

إٌغبء اٌشعَٛ اٌجّشو١ت ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼمببث اٌخٟ حؼخشع  -

دالث )ِٕخجبث طٕبػ١ت ٚاٌضساػت ٚإٌغ١ج(، اٌّبب

 ٚاالعخثّبساث فٟ اٌذٚي األػؼبء.

حٕٛٞ اٌذٚي األػؼبء اٌؼًّ ػٍٝ اٌخمش٠ب ب١ٓ حشش٠ؼبحٙب  -

 اٌخجبس٠ت ِٓ أجً حغ١ًٙ أػّبي اٌششوبث..

حؼض٠ض دّب٠ت اٌب١ئت فٟ اٌذٚي األػؼبء، ٚخظًٛطب فٟ ِجبي  -

 ط١ذ اٌغّه ٚاٌخٕٛع اٌذ١ٛٞ ٚاٌخغ١ش إٌّبخٟ.

٠ؼّٓ االحفبق شفبف١ت اٌؼمٛد اٌذى١ِٛت، اٌخٟ حبشِٙب اٌذٚي  أْ -

 األػؼبء، ٚػذَ ٚجٛد أٞ ؽببغ ح١١ّضٞ ف١ٙب.

أْ ٠مؼٟ االحفبق ببٌخضاَ اٌذٚي األػؼبء ادخشاَ ِؼب١٠ش دّب٠ت  -

بي.  ّّ  اٌؼ

                                                                                                                    

                                                                                  
 أبيؾ: أف اقتصاديات األمريكيةفي مدينة ىونولود و بوالية ىواي  أبيؾكريستيف الغارد، مدي الصندوؽ النقد الدولي، في قمة قادة  صرحت السيدة  

 المرجع:ة في تحقيؽ التعافي العالمي في ىذه المرحمة الحرجة مف التاريخ، مف مف أىـ محركات النمو واكبر األطراؼ المساىم    
 .2011نوفمبر 13،واشنطف،411/11صندوؽ النقد الدولي،بياف صحفي رقـ 

. 

-  مى مدى في المائة ع 22.9،وتكوف الصادرات الصينية قد ارتفعت بنسبة 2010مميار دوالر في أكتوبر 27.15أف الفائض التجاري الصيني بمغ 
 : مميار دوالر.، مف الموقع 108.83في المائة لتصؿ إلى  25.3مميار دوالر، في حيف أف الواردات زادت بنسبة  135.98عاـ لتصؿ إلى       

    ticle_467901.html,25/11/2011 .http://www.aleqt.com/2010/11/11/ar     

 وزادت عدد الوظائؼ في سبتمبر/ايموؿ  وفقا لتقرير صادر عف وزارة التجارة األمريكية،   2011٪ في الربع الثالث  2.5حقؽ االقتصاد األمريكي نموا قدره   -   
 عألؼ وظيفة وىي نسبة تتجاوز توقعات االقتصادييف، مف الموق 103الماضي بواقع       

      http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/10/111027_us_economy_growth.shtml,26/11/2011.  

http://www.aleqt.com/2010/11/11/article_467901.html,25/11/2011%20.
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 .*الباحثمن إعداد المصدر:
  مف خبلؿ ىذا الجدوؿ نستنتج النقاط التالية:

 في االقتصاد الدولي قد انتقؿ مف ىو اعترافيا بأف مركز الثقؿ ا المنتدىليذالنقطة الرئيسية ىذه  -
 ** .إلى مجموعة العشريف G7 مجموعة السبع الكبار

 .محاولة وضع مبادئ الخطوط العريضة ؿ "إطار النمو االقتصادي المتوازف والمستداـ -
دولي بمقدار ثبلث أمثاؿ خولت المجموعة العشريف عمى زيادة الطاقة االفتراضية لمصندوؽ النقد ال -

مميار دوالر، عمى األقؿ مضاعفة قدرتو عمى منح  750بحيث تصؿ إلى مبمغ غير مسبوؽ وىو 
 1قروض ميسرة لمبمداف منخفضة الدخؿ.

لـ تكف قمة أبيؾ سوى محطة لعرض األوجاع القديمة الحديثة حوؿ تباطؤ النمو االقتصادي العالمي  -
 .وتواصؿ األزمة المالية العالمية

 .أكبر منطقة لمتبادؿ الحر في العالـأبيؾ ستكوف  -
أف العبر المستفادة مف ىاتو األزمة ىو السعي إلى تحقيؽ استقرار مالي ونقدي والمصداقية والشفافية     

لضماف الثقة في النشاط المالي والمصرفي مف خبلؿ توحيد الرقابة بيف المؤسسات المالية والمصارؼ مع 
ؾ بعيدا عف المضاربات، و تنبو العالـ العربي مدى توطيف ثروتو عمى األرض الدقة والجدية في ذل

 ماكو   2008 عاـ منتصؼ مف اعتباراً  أعراضيا تفاقمت التي العالمية المالية األزمة بتبعات " العربية،
 دوؿال إلى المتقدمة الدوؿ مف الحقيقي، االقتصاد عمؽ إلى المالية األزمة تأثيرات امتدت متوقعًا، افك

 النمو بتحوؿ اتسمت ودكالر  مف فترة في العالمي االقتصاد بذلؾ ودخؿ "،العربية الدوؿ ومنيا النامية
 تحوؿ وقد  2009 عاـ في%  0.6 بمعدؿ انكماش إلى 2008 عاـ في 3 % معدلو بمغ الذي الحقيقي
 2009 عاـ في%  2.4 بمعدؿ انكماش إلى 2008 عاـ في%  0.5 مف المتقدمة الدوؿ في النمو معدؿ

                                                                                                                    

                                                                                  
 :اآلتيةباالعتماد عمى مجموعة مف المراجع *

 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx,26/11/2011. 

 http://www.aladalanews.netindex.phpshow=news&action=article&id=48870,26/11/2011. 

 http://arabic.euronews.net/2011/11/02/sarkozy-to-tell-greeks-to-push-through-bailout-deal,26/11/2011.  

 http://65.17.227.84/Web/Economics/2011/11/695476.html?entry=articleTaggedArticles,26/11/2011. 

 http://www.alhurra.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=8068417,26/11/2011.                                              

 التنمية ،صندوؽ  جوف ليبسكي، االستعداد العالـ الى ما بعد االزمة "تقييـ صندوؽ النقد الدولي في البنياف المالي الدولي في المستقبؿ، مجمة التمويؿ و
 .31ص،2009، يونيو 2،العدد46النقد الدولي، المجمد 

 1،ص2008، ديسمبر4،العدد45جيرمي كميفت، المرحمة التالية مف االزمة،مجمة التمويؿ والتنمية،صندوؽ النقد الدولي، المجمد. 
  6667،15اختتاـ قمة منتدى أسيا والمحيط اليادي بدعوة لتأسيس منطقة تجارة حرة لدوليا وتجنب فرض قيود تجارية، مجمة القدس العربي، العدد 

  .14،ص2010نوفمبر 
  حكمت العمي، أبيؾ.. خبلؼ الكبار تتصدر، الوحدة والصحافة لمطباعة والنشر، سوريا، مف الموقع 

http://pthawra.alwehda.gov.sy_print_veiw.aspFileName=4471190720101121225959,  .10/09/2011  
**

ندا، الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، ايطاليا، روسيا، ،بريطانيا"، تأسست سنة مجموعة األعضاء المجموعة العشريف: مجموعة الثماني الكبرى "ألمانيا، ك 
العضو العشريف االتحاد  أما الدوؿ الناشئة "جنوبأفريقيا،السعودية،األرجنتيف،البرازيؿ،الصيف،كورياالجنوبية،اليند،اندونيسيا، المكسيؾ، تركيا، استراليا "أما 1995

 األوروبي.

، مجمة التمويؿ و التنمية،صندوؽ النقد االستعداد العالم الى ما بعد االزمة "تقييم صندوق النقد الدولي في البنيان المالي الدولي في المستقبلجوف ليبسكي،  -1
 .31، ص2009، يونيو 2،العدد46مجمدالدولي،ال
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       6.1مف فييا النمو معدؿ انخفض فقد األخرى، الناشئة السوؽ واقتصاديات النامية لمدوؿ بالنسبة أما 
 "1.نفسيا الفترة خبلؿ%   2.4إلى %

 واإلنقاذبين االنييار الرأسمالية العولمة  ثاني:المبحث ال

 1989فرانسيس فوكاياما مقالو الشيير بعد انييار األنظمة الشمولية وأخرىا النظاـ االشتراكي، كتب   
نياية التاريخ واالنتصار النيائي لمبرالية ببنيتيا االقتصادية والسياسية ،وقد ذىب البعض تأكيد إلى أف 
االقتصاد العالمي ال يمكنو الوقوع في أزمة ، عمى ذلؾ بما حدث خبلؿ السبعينات حيث يمكف لمدولة  

ماف ويضخ السيولة في النظاـ، فيحدث نمو كبير في الديف العاـ تجنب األزمة الشاممة بتسييؿ االئت
والخاص وىو ما يحرؾ الطمب الداخمي، لكف البعض األخر  يروف مصير الرأسمالية المعاصرة تعاني 
أعمؽ أزماتيا في تاريخيا، فمقد تحوؿ االقتصاد الرأسمالي العالمي ليكوف تحت رحمة توقعات وتخمينات 

ية، وىو وضع شديد الشبو بوضع الواليات المتحدة األمريكية قبؿ الكساد العظيـ مع مراكز األصوؿ المال
بداية الثبلثينات، وقصة الكساد العظيـ تقدـ لنا دروسا في كيفية انييار العولمة، فعندما بدأت رؤوس 

 .1997وأزمة  االقتصادية دوؿ شرؽ أسيا  األمواؿ في اليروب خاصة القصير األجؿ،
تمؾ األزمات المتتابعة أصبح لمعارضي السوؽ الحرة صوتا مسموعا، كما كتب محرر وفي خضـ     

فقد كتب مقالة مطولة  مجمة النشرة الشيرية، وىي مجمة األمريكية واسعة االنتشار عقب أزمات شرؽ أسيا،
 تحت عنواف" عودة كارؿ ماركس" حيث يعاني االقتصاد العالمي أزمات كساد وما عصرىا مف زيادة  في

إال أف مف المبلحظ أف األزمات  اإلنتاج وتراكـ رأس الماؿ وىذا ىو نقد ماركس األساسي لمرأسمالية،
 2الرأسمالية األخيرة كاف مرجعيا مالي ، أي رأس الماؿ.

 عالقة العولمة الرأسمالية باألزمة المالية الحالية المطمب األول:
ـ سيشمؿ اآللية التي سيدمر بيا النظاـ الدولي إف االستمرار في تحركات رؤوس األمواؿ دوف تنظي    

الحر نفسو مف خبلؿ متناقضات الداخمية، وتمؾ العبارة شائعة االستخداـ في تحميؿ الماركسي، ويوضح 
مثؿ تمؾ البذور كانت قد زرعت خبلؿ  استقراء التاريخ بأنو يمكف لمعولمة زرع بذور تدمير نفسيا،

ت في الثمانيات ذات القرف،  نمت بشكؿ كبير مع نياية القرف، وبعد ثـ نبت سبعينات القرف التاسع عشر،
     بيف الحربيف ال يزاؿ يطارد النظاـ االقتصادي  ذلؾ أينعت إلى التدفؽ الكامؿ خبلؿ سنوات ما

ويشكؿ السبب الرئيسي لمقمؽ والغموض المبلزميف لمميوؿ الراىنة في االقتصاد العالمي، رغـ أف  العالمي ،
ال يكرر نفسو بذات الصورة، إال أف العالـ الرأسمالي بمراكزه المتقدمة يعيش منذ حقبة السبعينات  التاريخ

، وحتى اآلف في أزمتو الطاحنة، ويرى العديد مف االقتصادييف أف تمؾ األحداث ليست  مف القرف المنصـر
 إال بمؤشرات انييار الرأسمالية.
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 :1ومف أىـ االنتقادات  الموجو لمرأسمالية

  إف النظاـ الرأسمالي غير قابؿ لمعولمة بسبب معاناتو جممة مف األمراض مزمنة أضيفت إلييا 
وىو بذلؾ يثبت فشؿ العولمة في العديد مف الدوؿ  فيروسات جديدة قد يكوف الشفاء منيا صعبا،
 ،ويعزز ىذا الفشؿ إلى فساد المتفشي فييا.

 ولت إلى مجرد العب صغير في االقتصاد إذا كانت الشركات العمبلقة عماد العولمة، فيي تح
العالميف وذلؾ مقارنة بالبيوت المالية الضخمة وصناديؽ االستثمار، مما حوؿ السمطة المركزية 

"ستاندارد اندبورز" وىي مؤسسات  مؤسسة مثؿ مؤسسة" مودي" و إلى مؤسسات  التقييـ العالمي،
 ر.ترفع مف تشاء وتدفع بمف تشاء مف الشركات إلى االنييا

  التي اثبت عجزىا عف ضبط التدفقات المالية الضخمة 1988قصور مقررات مؤتمر لجنة بازؿ ،
عمى الدوؿ المتعولمة حديثا، مما زاد احتماالت وقوع اقتصادياتيا ضحية لمفراغ الناجـ عف عدـ 

 انتظاـ االقتراض.
فػػإف القطػػػاع  "Minsky's Theory"فينػػاؾ مػػف يػػرفض النظػػاـ الرأسػػػمالي برمتػػو، وفقػػا لنظريػػة "مينسػػكي" 
وتختمػؼ درجػة "Financial Fragilityالمالي في االقتصاد الرأسمالي عامػة يتسػـ باليشاشػة أو كمػا يسػمى"

االقتصػادية، ومػف ثػـ ىشاشة القطاع المالي باختبلؼ المرحمة التي يمر بيػا االقتصػاد مػف مراحػؿ الػدورات 
المنظومػػة الرأسػػمالية منػػذ نشػػأتيا، لػػـ  اف ،2ؿتزيػػد خطػػورة حػػدوث أزمػػة فػػي ذلػػؾ القطػػاع عمػػى االقتصػػاد ككػػ

نمػػػػا حافظػػػػت عمػػػػى طبيعتيػػػػا وجوىرىػػػػا، ولكػػػػف الػػػػذي يتغيػػػػر بتغيػػػػر الظػػػػروؼ  تغيػػػػر مػػػػف جوىرىػػػػا شػػػػيئا وا 
الميكانزمات وبما ينسجـ مع التطورات التػي تحػدث عمػى الحيػاة الكونيػة  الموضوعية والذاتية ىو اآلليات و

فػػػػي إطالػػػػة عمرىػػػػا ،الف طبيعػػػػة التناقضػػػػات التػػػػي تعػػػػاني منيػػػػا  وبمػػػػا يخػػػػدـ المنظومػػػػة الرأسػػػػمالية ويسػػػػاىـ
منظومػػة الرأسػػمالية بػػدأت تتعمػػؽ بالشػػكؿ والكيفيػػة التػػي باتػػت عمييػػا التناقضػػات، بحيػػث أصػػبحت تشػػكؿ ال

إف  تيديػػدا خطيػػػرا عمػػى المنظومػػػة الرأسػػمالية كونيػػػا متناقضػػات تناحريػػػو ال تػػزوؿ إال بػػػزواؿ احػػد أطرافيػػػا،
فػػػي النظػػػاـ الرأسػػػمالي عكسػػػت نفسػػػيا بشػػػكؿ مباشػػػر أو غيػػػر مباشػػػر عمػػػى سمسػػػمة التطػػػورات التػػػي حػػػدثت 

 التطورات االقتصادية واالجتماعية والعممية، وبخاصة عمى تطور قوى اإلنتاج حتى تمخض عف ىذه 
 .3.الخبالدرجة األساس وغير اقتصادية.. التطورات واألسباب وعوامؿ اقتصادية
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لنظاـ الرأسمالي واستجابة لتطوره التاريخي ،"ليست العولمة إال امتداد منو فاف العولمة ولدت في زخـ ا    
ما  ، وبما إف النظاـ الرأسمالي يعاني مف أزمات حادة وخطيرة،1لمنظاـ رأسمالي الشماؿ لمكرة األرضية"

أصبح المجتمع الرأسمالي يعاني مف أزمات  انفؾ ىذا النظاـ مف إيجاد حؿ ليذه األزمات دوف جدوى،
ية ودائمة، لذلؾ ولدت العولمة في رحـ مريض ،كما أف النظاـ الرأسمالي وبخاصة الواليات مستعص

المتحدة األمريكية ستسعى دائما إلى تصدير أزمتو مف خبلؿ خمؽ أزمات اقتصادية وسياسية...الخ، وكما 
انتقاؿ رؤوس أف العولمة ال يمكف تطبيقيا إال مف خبلؿ إزالة الحدود بيف الدوؿ مف اجؿ تسييؿ عممية 

ة العالمية والتكتبلت وفؽ قوانيف وقواعد منظمة التجار  والمنتوجات ، البضائع، األمواؿ ،العمالة،
مما سيولد ىذا ردود أفعاؿ وىذا سيزيد  وىذا يعني إلغاء دور الدولة والتجاوز عمى سياستيا، ،االقتصادية

سنوات األخيرة توجو رؤوس األمواؿ مف وعي الكثير ليشكؿ تيارا ضد العولمة، "ومف المبلحظ في ال
بولصات التاميف لكونيا تدر أرباحا  الضخمة إلى أسواؽ الماؿ والمضاربات المالية باألسيـ والسندات و

خيالية وبوقت قصير جدا وىو ما يحدث في سوؽ ووؿ تسريت لؤلوراؽ المالية اكبر دليؿ عمى ذلؾ حيث 
الـ في اليـو الواحد، وىذا ما رأيناه في اآلونة األخيرة لعاـ تريميوف دوالر في الع 1.3يتـ تداوؿ أكثر مف

أزمة مالية في الواليات المتحدة األمريكية وىذا أدي إلى أزمة اقتصادية كونية جديدة شبيية بأزمة  2007
نما سيشمؿ  ، 1929 فضبل عف ذلؾ فاف مأزؽ العولمة يمتد ليس عمى المستوى االقتصاد فحسب وا 

واإلعبلمية واألخبلقية وبذلؾ فاف العولمة األمريكية وقعت في شباؾ أرادت أف يقع فييا الجوانب الثقافية 
 . 2اآلخريف دوف أف تخرج منو"

ورغـ الظروؼ االقتصادية العالمية  لقد كانت العولمة بالفعؿ عرضة لمتحدي حتى قبؿ ىذه االزمة،    
ية وحرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ والوظائؼ لـ تفد فاف مزايا حرية التجارة العالم المواتية بصورة استثنائية،

منيا كؿ الناس ، وبرغـ دعـ االقتصادييف، إال أف المتقدميف كانوا يذىبوف إلى أف العولمة كانت تحابى 
رأس الماؿ وليس العمؿ واألثرياء وليس الفقراء، واآلف بدأت االزمة واالستجابات الوطنية ليا في إعادة 

 3االقتصادية الفاعمة في عممية العولمة. و مي وفي تغيير التوازف بيف القوى السياسيةتشكيؿ االقتصاد العال

وقد اختمؼ االقتصادييف حوؿ مدى صمة األسباب الحقيقية باألزمة المالية الحالية بجوىر النظاـ     
تو، وذؿ الرأسمالي، فعزاىا البعض إلى ىذا النظاـ في ذاتو وأكد عمى أنيا تعبر عف فشمو وعدـ صبلحي

وعمى تسارع ىذه األزمات رويدا  عمى ذلؾ بتواتر األزمات المالية التي يشيدىا ذلؾ النظاـ عمى الدواـ،
رويدا، بحيث أصبحت خطاىا أسرع في السنوات األخيرة، مما يؤكد في عقيدتو، عمى تعرض النظاـ 

      النظاـ الرأسمالي  الرأسمالي لبلزمات المالية واليشاشة المالية بشكؿ دوري، بموجب آلية عمؿ
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مما يؤكد ذلؾ الحموؿ المتخذة ليذا النظاـ لتفادي تأـز األزمة االقتصادية العالمية وىو التوجو  الداخمي،
لمبادئ النظاـ اإلسبلمي فيو الحؿ األنجع ، "بحيث إف النيج اإلسبلمي عنى منذ المحظات األولى بوضع 

طر العامة التي يؤدي التزاـ الفرد والجماعة بيا إلى صيرورة تعميمات أساسية وبرسـ المبادئ والحدود واأل
فساد كما ىو مشاىد اليوـ  الماؿ أداة بناء وتعمير وتطوير وتقدـ بدال مف أف يكوف أداة ىدـ وتخريب وا 

 .1عبر األزمات المالية التي تمر بيا معظـ بمداف العالـ اآلف"

 يدةالمطمب الثاني :أطروحة العولمة الرأسمالية الجد

الجديدة دفعة مع انييار االتحاد السوفيتي والكتمة الشرقية ومنظومة سياسات رأسمالية  الرأسماليةأخذت    
فبدا الحديث عف نياية التاريخ وانو ليس ىناؾ بديبل لبلقتصاد الرأسمالي الحر، أخذت العالـ  الدولة فييا،

ات والتسعينات وكانت النتيجة األساسية كذلؾ ىي الثالث تطبيؽ السياسات الميبرالية الجديدة خبلؿ الثمانين
تركيز غير مسبوؽ لرأس الماؿ والثروة في أيدي قمة مف الرجاؿ األعماؿ المحمميف في شراكة مع شركات 
متعددة الجنسيات، مقابؿ اإلفقار الشديد لمغالبة العظمى، وكذا ازدياد االندماج مع السوؽ العالمية االعتماد 

تمويؿ األجنبي والتصدير، أف أصبحت تمؾ االقتصاديات معرضة ليزات عميقة كمما عمى االستثمار وال
 تقمب وتأـز النظاـ الرأسمالي العالمي.

الجديدة عمى غالبية العظمى  الرأسماليةسياسات حرية السوؽ  ىيمنت خبلؿ العقود األخيرة أفكار و    
كافة القطاعات المالية والصناعية ، ومف خبلؿ الخصخصة وتحرير األسواؽ في  مف حكومات العالـ

والخدمية، وجوىر ىذه الرؤية ىو ضرورة تقميص دور الدولة في االقتصاد ولكف ما حدث خبلؿ األزمة 
المالية حيث اضطرت حكومات الدوؿ المتقدمة عمى رأسيا الحكومة األمريكية إف تتبنى سياسات تتناقض 

ت التي تفرضيا عف طريؽ البنؾ والصندوؽ الدولييف كميا مع ما ظمت تطرحو في دعاياتيا وفي السياسا
 في مختمؼ العالـ.

فالبنوؾ المركزية تنفؽ  نحف تشيد اآلف اكبر تدخؿ حكومي في االقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية،    
 ة،الترليونات في تأميـ كبرى البنوؾ العالمية وشركات التاميف، وفي شراء األسيـ واألوراؽ المالية المسموم

وتطرح ىذه السياسات الجديدة تحوال حتى إذا كاف مؤقتا في فمسفة السوؽ الحرة الميبرالية الجديدة إلى واقع 
إف التدخؿ الحكومي غير مسبوؽ في سوؽ الماؿ والبنوؾ، وعمى رأسيا  رأسمالية الدولة وتأميـ البنوؾ،

آلثار مف الكساد العالمي وشمؿ كامؿ فقد مكنيـ مف تفادي بعض ا الحكومة األمريكية واالتحاد األوروبي،
 2في السوؽ الماؿ العالمي.

تمت السياسات المتبعة اليوـ لترشيد الرأسمالية فالدولة تتدخؿ وتؤمـ إلنقاذ الرأسمالية مف نفسيا وليس     
ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ فيي تمثؿ فرصة تاريخية لظيور االشتراكية مف جديد واالعتراؼ  لتتجاوز ذلؾ،
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رعية اإلسبلمية، وفي ىذا التحميؿ فاف الرأسمالية تحاوؿ عدـ إظيار انييارىا مف خبلؿ األفكار بالش
اإلصبلحية الداعية إلى ترشيد الرأسمالية وخمؽ توازف بيف دور الدولة ودور السوؽ، حتى إف كانت ىذه 

ذا يبقى تحدي لمنظاـ ولكف ى األفكار أمثؿ حموؿ جذرية لبلزمات الرأسمالية، خاصة في مراحميا الحالية،
 االشتراكي واإلسبلمي في الحموؿ المتبعة لذلؾ التصدع الذي حدث لمعولمة الرأسمالية.

 تدخؿ الحكومي التي اعتمدتو اغمب الدوؿ الرأسمالية لتفادي أثار االزمة المالية:ال الشكؿ الموالييوضح 

 (:ضخ األموال العامة لتوفير السيولة في البنوك7.2الشكل)

 
 تشكيل االقتصاد العالمي، إعادة انديرا سانتوس، فيري، -جين بيزاري انديرا سانتوس، فيري، -جين بيزاري صدر:الم

 .11،ص،2009،مارس1،العدد46،صندوق النقد الدولي،المجمدالتمويل والتنميةمجمة 
ومف  ،يمة إلعادة نشاطيا المالدت اغمب الدوؿ المتقدمة ضخ األمواؿ العامنبلحظ مف الشكؿ اعت    

خبلؿ الشكؿ فقد ضخ األمواؿ العامة أخذت منحى جديد فقد أصبحت تضاىي أو تفوؽ رؤوس األمواؿ 
وسويسرا، وىو تطور ممحوظ في سياسة ىاتو الدوؿ  االخاصة خاصة في ىولندا وبمجيكا وايرلندا وبريطاني

 التي كانت تندد التدخؿ الحكومي في سياستيا االقتصادية.

دوؽ النقد الدولي تشير في منتصؼ سبتمبر إلى أف نمو اقتصاديات الدوؿ الرأسمالية صن كانت تقديرات   
،يعني انكماش حاد في تمؾ االقتصاديات، وتشير نفس  2009خبلؿ عاـ % 0.5تتجاوز لف الكبرى 

 2010.1خبلؿ العاـ%3 نموه تتجاوز لفالتقديرات أف االقتصاد العالمي ككؿ 

 مالية الراىنةعيات األزمة  الاإلقميمية وتدا :لثالمبحث الثا
لـ يكف ىناؾ نظاـ تجاري مؤسسي خبلؿ  الموجة األولى لمعولمة ، حيث كاف األمر محكوما بقرارات    

القوى العظمى أنداؾ وتحديدا مف بريطانيا ،لكف النظاـ االقتصادي العالمي خبلؿ الموجة الحالية لمعولمة 
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مف معظـ الدوؿ، إال أف عولمة اليوـ تحمؿ تحديا ىاما لبناء تحكمو قواعد ومؤسسات دولية قوية ومقبولة 
وعمى  المؤسسي الذي أنشئ منذ منتصؼ األربعينات مثؿ نظاـ األمـ المتحدة ومؤسسات بروتف ووذز،

مبدئيا نبلحظ أف  مستوى المحمي نتيجة العولمة لمحد مف سيادة الحكومات في اتخاذ قراراتيا التنموية،
     ة دوف قيود أو رقابة مف السمطة عميا ما ينطوي عمى نوع مف التوحش طغياف المصالح الخاص

األناني، وفرض سمطة القوي عمى الضعيؼ بما قد ينعكس سمبيا عمى االنحياز االقتصادي نفسو، فضبل 
عف األمر ال يمبث أف يؤدي إلى أف تصبح السيطرة االقتصادية نوعا مف التسمط االقتصادي الذي قد 

ة مف القير السياسي حيث تستخدـ فيو أساليب التفوؽ االقتصادي لتحقيؽ سيطرة كاممة لفئة يكوف اشد قو 
 أو طائفة محددة.

عمى اثر سيادة الرأسمالية تحت مظمة العولمة عمت األزمات المالية ،في االقتصاد الحقيقي في كؿ     
الحصوؿ عمى عوائد  مف رأس الماؿ يتـ بالمضاربة بيا ييدؼ % 95مكاف عمى األرض، فقد تبيف 

سريعة لممستثمريف ،مما أدى إلى توسيع مخاطر عدـ االستقرار ىذا أدى إلى األزمة المالية في شرؽ أسيا 
"مف المتوقع أف  في أواخر التسعينات وشبو االنييار االقتصاد المكسيكي وعدـ استقرار األسواؽ الدولية،

لنظاـ التجاري الدولي القائـ تحت مظمة التكتبلت المؤشرات االقتصادية تزداد سوءا في المستقبؿ مع ا
االقتصادية اإلقميمية ومنظمة التجارة العالمية، كما انو وفقا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عف االونكتاد 
إف االقتصاد العالمي يبدو انو يتجو نحو الياوية ما لـ تتضافر الجيود إلتباع سياسات أكثر شجاعة، وفي 

 .1المتبلحقة ،لـ تعد ىناؾ ومعايير الف األزمة تحدث دوف مقدمات وتصيب أية دولة" ظؿ  األزمات

 المطمب األول: دور التكتالت االقتصادية اإلقميمية  في االزمة  المالية

وفقا لتأثيرات األزمة المالية المعاصرة سوؼ نتطمع إلى وجيتي نظر في دور  التكتبلت االقتصادية     
 اإلقميمية:

 
 التكتالت االقتصادية اإلقميمية مظمة أمان ضد األزمات المالية األول: الفرع
كما نعمـ إف العالـ اليوـ عالـ التكتبلت االقتصادية، وبدوف تكويف تكتبلت االقتصادية سوؼ لف تتمكف    

أي دولة في العالـ منفردة في مواجية األزمة التي ستحطـ كؿ مف يقؼ أماميا وىو محدود اإلمكانيات، 
فاف تييئة الظروؼ الموضوعية والذاتية أصبح شرطا موضوعيا ال غنى عنو، إف الدوؿ الجنوب تتمتع 
بإمكانيات مادية وبشرية ىائمة ومف أىـ الموارد المادية التي تمتمكيا ىذه مصادر الطاقة، وبالتالي فاف ىذه 

ىذه اإلمكانيات لممواجية الحاسمة ،  الدوؿ كؿ ما تحتاجو إليو ىو اإلرادة والقيادة التي تتخذ القرار لتوفيؽ
إذ أف الوطف العربي الذي يمثؿ جزءا ميما مف دوؿ الجنوب والذي يتمتع بإمكانيات مادية وبشرية فضبل 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .102، صبؽ ذكرهرضا عبد السبلـ، مرجع س -1



 اٌؼب١ٌّتاٌّب١ٌت لؼب٠ب اٌخىخالث االلخظبد٠ت اإلل١ّ١ٍت اٌذذ٠ثت ٚحذاػ١بث األصِت                اٌفظً اٌثبٟٔ

706 

 

مف موقعو الجيولوجي فبإمكانو أف يمعب دورا ميما في مواجية العولمة األمريكية إضافة إلى كونو يتمتع 
ضاريا بما يؤىمو أف يمعب دورا قياديا في ىذه األزمة وفقا لمتطورات بوعي سياسي وثقافي وامتبلكو إرثا ح

المتتالية، وقد تنتيي ىذه األزمة إلى ضرورة تمسؾ الدوؿ النامية بتكتبلتيا االقتصادية اإلقميمية لتستطيع 
وىذا  فرادة،المواجية ألنيا تابعة إلى الدوؿ المتقدمة  وىذا ما يبرر دخوليا في الترتيبات اإلقميمية الجديدة 

قد يؤثر عمييا سمبا سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر الف العبلقة  بيف الشماؿ والجنوب ىي عبلقة 
 سواء كاف المسار األمريكي أو المسار األوروبي. تاريخية استعمارية،

أوضحت األزمة المعاصرة أف عمى الدوؿ النامية تفعيؿ تكامميا بعدما كانت إصبلحاتيا الييكمية    
فرضيا كؿ مف المؤسسات الدولية الصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي لمبناء والتعمير ومنظمة التجارة ت

العالمية التي تعتمد عمى التحرير االقتصادي، لكف ىذا أحبط مف طرؼ الحدث المالي األخير وجب عمى 
لعربي وتكامؿ أسواقيا خاصة أف إلى أىمية التكاثؼ بمداف المغرب ا نشير لذلؾالدوؿ النامية التنبو لذلؾ،" 

الظرؼ مناسب لتحقيؽ الوحدة المغاربية وتركيز عمى فضاء استثماري قوي قادر عمى التنافسية مبررا أف 
غياب االندماج ألمغاربي واعتماد سياسات اقتصادية منفردة ساىمت في ضعؼ وىشاشة قدرات الدوؿ 

دولية، إال أف الرئيس التنفيذي لمبنؾ األوروبي المغاربية الخمس عمى مواجية التحوالت اإلقميمية ال
لبلستثمار "دوفنتاف" أكد عمى ضرورة إكساب العولمة صبغة جديدة كأفضؿ الحموؿ لمواجية ىذا الواقع 
الدقيؽ، في تأكيد عمى ضرورة رسـ سياسات عمومية مف شانيا تأييد اندماج إقميمي يتجاوز التبايف في 

ىاتو األزمة جاءت لتؤكد أف العمؿ المنفرد لمخروج مف األزمة غير ممكف  واف وجيات النظر بيف البمداف،
وال يمكف ألي بمد أف ينجح بمفرده لتجاوز مصاعب المتولدة في إشارة إلى ضرورة التكامؿ وتقاسـ األدوار 

  1بيف دوؿ المغرب العربي واالتحاد األوروبي".

المرحمة الراىنة ،ومف توفر الشرط الموضوعي  ومف المرجح بأف الدوؿ العربية لبلستفادة مف تناقضات
المناسب لنيوض التنمية المتمحورة عمى الذات في ظؿ التعددية القطبية المرتقبة ضئيؿ، ومرد ذلؾ تشتت 

نوسانيا بيف ىذه األقطاب وعجزىا عف صياغة تضامف أو تكتؿ عربي وازف أماـ  الدوؿ العربية و
    ، 2الجديدة اإلقميميةوالمرتقبة يساعدىا في مواجية التكتبلت االقتصادية  التكتبلت اإلقميمية والدولية السائدة

ولعؿ االتجاه نحو اإلقميمية أو األقممة الذي انعكس في قياـ تكتبلت اقتصادية يمثؿ نوعا ما بوليصة 
 ميف ضد الحدة المتزايدة مف أثار االزمة.أالت

 ل مساعد في انتشار األزمة الماليةالفرع الثاني: التكتالت االقتصادية اإلقميمية عام

إنما سيطرة االقتصادية لمتكتبلت االقتصادية العمبلقة، والبنوؾ التجارية، وبيوت السمسرة التي يمتمكيا   
المضاربوف وتجار العممة، وبالتالي الييئة السياسية لمدولة فقدت قدرتيا عمى تسيير دقة األمور، فقد 
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ذا أرادت ا لتمسؾ بما بقي ليا مف قوة عميو آف تتحالؼ مع ىذه التكتبلت العمبلقة ضعفت إلى حد كبير  وا 
وكثيرا ما ينجـ عف العبلقة التي تربط الكيانات الكبرى بالدوؿ الصغرى في إطار  واف تدور في فمكيا،

 عبلقات المركز وىامشية المحيط انتشار ىاتو األزمات عف طريؽ التبعية .
ؿ المفاوضات المتعددة األطراؼ أو مف خبلؿ الترتيبات اإلقميمية إف تحرير التجارة سواء مف خبل   

تستمد شرعية مف توليفة رتبت لتجمع بيف التجارة والتنمية ضمف أطروحة تتعمؽ بالتبشير لوجود  الجديدة،
عبلقة سببية متينة عضوية مباشرة بيف تحرير التجارة بكامؿ مستويات تدفقاتيا، وبيف معدؿ ارتفاع التنمية 

قتصادية، لقد أصبح االنفتاح التجاري شعارا لعصر العولمة، كما صار مف المعتاد أال يكتمؿ اجتماع اال
لممؤسسات المالية دوف اإلشادة باآلثار العظيمة لبلنفتاح  والتحرير التجاري ، ومع ارتفاع معدالت 

بات المنظمة العالمية االرتباط في ظؿ االنفتاح المسجؿ عبر اغتياؿ كافة الحمائية سواء مف خبلؿ ترتي
الداعمة لمرتكزات ىذا التحرير، وأصبح مف السيؿ انتقاؿ  لمتجارة أو مف خبلؿ الترتيبات اإلقميمية الجديدة،
وأثار  عبر ما يعرؼ باآلثار التبادلية لمصفقات التجارية، األزمة مف مركز نشوؤىا إلى غيرىا مف الدوؿ،
كود والكساد في اقتصاديات الدوؿ المتأزمة إلى باقي التغذية العكسية، وما يسيؿ في انتقاؿ الر 

 .1االقتصاديات وذلؾ بمستويات مختمفة
إف األزمة المالية تولدت عنيا مظيريف لبلزمة نظرا لتشابؾ العبلقات االقتصادية اإلقميمية وعبر    

 إقميمية:
نو االقتصاد العالمي ،فقد : وىذه األزمة انعكس عنيا الركود االقتصادي التي تعاني مأزمة عينية -اوال

بدلت األزمة المالية العالمية واالنكماش االقتصادي األخير أحواؿ التجارة العالمية، فبعد أزمة الغداء 
               ، وحتى الربع األخير مف عاـ2007العالمية والغبلء في األسعار التي استمرت خبلؿ عاـ 

خبلؿ عاـ  % 2ي إجمالي حجـ التجارة العالمية بنحو ، و يأتي ىذا التطور السمبي بعد نمو ف2008
، رغـ التراجع الذي حدث في النصؼ الثاني مف نفس السنة، وبالمقارنة مع نسبة نمو في التجارة 2008

، وبعد أف شيدت صادرات ىذه الدوؿ  النامية مف السمع 2007لعاـ   %6الدولية سجمت حوالي 
وقد تفوقت  2008و 2000خبلؿ الفترة الممتدة بيف %20ه والخدمات تحسنا مضطردا بمعدؿ نمو قدر 

خبلؿ تمؾ الفترة، وذلؾ عمى الرغـ مف أف الحصة  % 12عمى معدؿ نمو التجارة العالمية الذي سجؿ 
، سبب ىذا التحسف بشكؿ كبير إلى االرتفاع % 1الدوؿ النامية مف إجمالي التجارة العالمية ال تزاؿ دوف 

 ،حيث تشكؿ المواد األولية الحصة األكبر مف إجمالي صادرات الدوؿ النامية،الشاىؽ في أسعار السمع 
 2. 2000منذ عاـ  % 28حيث ارتفعت أسعار الوقود والمعادف نحو
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 .2009نوفمبر12-11والصناعة والزراعة لمببلد العربية األمانة العامة،بيروت،
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: وقد تولدت عف األزمة المالية  أزمة  مالية عالمية  أدت إلى اختناقات في أزمة نقدية ومالية-ثانيا
المصارؼ إلى تقنيف وترشيد في اإلقراض، وخصوصا التسييبلت االئتمانية، حيث عمدت بعض 

كما خفضت مف تمويؿ التجارة مما أدى  لمقطاعات الصناعية والمجاالت اإلنتاجية ذات المخاطر العالية،
إف انتقاؿ األزمة المالية وانتشارىا في الدوؿ بسبب  إلى حدوث نقص في التسييبلت المالية لمتجارة،

 قتصاديات التي انتقمت منيا األزمة.مشكبلت نقدية تعاني منيا اال
 المصارؼ خفضت حيث توسعية، ومالية نقدية سياسات النامية والدوؿ المتقدمة الدوؿ مف العديد واتبع
 ةكحر  في الممحوظ التراجع ضوء في متدنية مستويات إلى األساسية الفائدة أسعار الرئيسية زيةكالمر 

 نحو العالـ في الكبرى المصارؼ توجو ظؿ في العالمية، األسواؽ في السيولة نقص واستمرار اإلقراض
 .1الناشئة السوؽ اقتصاديات أسواؽ عمى انكشافيا وتقميص الرأسمالية قواعدىا تقوية

 عمى التكتالت االقتصادية اإلقميمية الجديدة األزمة المالية الراىنة ثار آ المطمب الثاني:
       ستمـز تحديث أيدلوجية جديدة لمواجية قرارات إننا نقؼ وجيا لوجو أماـ تحديات جديدة ت     

مما يعني ولوج قيـ جديدة، وتبلشي قيـ قديمة في  فنحف نقؼ أماـ تغييرات اقتصادية سريعة، صعبة،
مجتمعات تواجو تحديات جديدة عمى كؿ األصعدة، وعمى األخص مع بروز االزمة المالية الحديثة التي 

مختمفة أو متناقضة ، فمف المفروض السياسييف في ىذا العالـ الجديد وجدت معا مشاكؿ وفرص معا إما 
ة والدخوؿ أو أف توجد دينامكية اقتصادية اكبر وتنمية عامة اكبر الستيعاب مشاكؿ التنمية ولممواجي

االشتراؾ في معركة التكتبلت االقتصادية والترتيبات اإلقميمية الجديدة ،مما يستدعي مستويات عممية 
وتقنية رفيعة المستوى وأبحاث عممية متقدمة، كما انو يفترض بالدوؿ النامية ومف األكثرية، أف تواجو قواىا 

بلستفادة ل طاع الزراعي والصناعي والتجاري والخدمات،في الق وقدراتيا اإلنتاجية نحو زيادة الناتج القومي،
 كي تتمكف مف الصمود في وجو التكتبلت االقتصادية  اإلنتاجية العمبلقة. مف الترتيبات اإلقميمية الجديدة،

 تأثيرات الناتجة عن االنفتاح والتحرير االقتصادي  الفرع األول:
 اثر االعتماد المتبادل أوال:
 مات والمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية في الدوؿ الصناعية أو الدوؿ الناميةكثيرا مف المنظ    
تواجو أزمات تمحؽ أضرار وخسائر مادية ومعنوية ىائمة ،وأحيانا تقضي عمييا، والشؾ أف التسميـ بحقيقة  

ؿ مدخبل أف األزمات جزء مف حياة األفراد والتنظيمات االجتماعية والمنظمات والمؤسسات والدوؿ يمث
دارتيا بطريقة عممية مف  مناسبا لمتعامؿ مع األزمة حيث يمكف التفكير والعمؿ لموقاية مف األزمات، وا 

ولعؿ تحرير التجارة  خبلؿ دراسة األزمات السابقة واستخبلص الدروس المستفادة وتأكيد عالمية األسواؽ،
ؤوس األمواؿ الدولية، مع وجود الثروة الدولية في ظؿ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية وتزايد انتقاؿ ر 

 التكنولوجية والمعموماتية، قد يساعد بشكؿ كبير عمى الترابط بيف أجزاء العالـ وتأكيد عالمية األسواؽ. 
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وتتجو التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة في ذلؾ إلى إسقاط المسافات بيف الدوؿ والقارات مع ما 
م وبالتالي لـ تعد الركيزة األساسية لمقوة والقدرة  كانيات التأثير والتأثر المتبادليف،يعنيو مف تزايد احتماالت وا 

بؿ أصبحت الركيزة األساسية في ذلؾ امتبلؾ الميزة والقدرة التنافسية في  االقتصادية ىي الموارد الطبيعة،
تجاه نحو االعتماد المجاؿ الدولي، والتي تدور حوؿ التكمفة والسعر واإلنتاجية والجودة وىو عمؽ اال

فقد ترتب عمى زيادة درجة االعتماد االقتصادي المتبادؿ ظيور أثار عديدة أصبحت مف سمات ،المتبادؿ 
 1األساسية لنظاـ االقتصادي العالمي الجديد في اآلونة األخيرة أىميا:

نسبة النشاط  زيادة درجة التعرض لمصدمات االقتصادية الوافدة مف الخارج نظرا لبلرتفاع الكبير في -
 االقتصادي المعتمد في رخائو وكساده عمى ما يحدث في العالـ الخارجي.

سرعة انتقاؿ الصدمات االقتصادية مف ركف أخر مف أركاف االقتصاد العالمي، فإذا حدثت موجة  -
كبرى، بؿ انتعاشية مثبل إذا حدث في الواليات المتحدة األمريكية فإنيا تنتقؿ سريعا إلى الببلد الصناعية ال

ولـ يعد ذلؾ منصورا عمى  إذ ما يحدث في إحدى الببلد النامية قد يكوف وكذلؾ إذ حدثت موجة انكماشية،
ما يحدث في الببلد الصناعية الكبرى، بؿ إف ما يحدث في إحدى الببلد النامية قد يكوف لو نفس التأثير 

األخيرة حيث خفضت الواليات المتحدة عمى أجزاء أخرى مف العالـ، يكفي أف نشير إلى األزمة المالية 
األمريكية أسعار الفائدة لصالح الرىوف العقارية أدى ىذا إلى أزمة سيولة بيا فكاف مف الضروري التدخؿ 
الحكومي لممساعدة ومف التكتبلت األكثر تضررا االتحاد األوروبي وبطبع سوؼ تتأثر الدوؿ التابعة لكؿ 

اإلقميمية الجيدة لكمييما أـ اتفاقيات تجارية وىذا أدى إلى  منيا سواء ضمف كانت تخص الترتيبات
 تداعيات األزمة االقتصادية العالمية لسيطرة التكتبلت االقتصادية العمبلقة عمى التجارة العالمية.

إف السياسات االقتصادية الداخمية لمببلد الصناعية الكبرى، أصبحت ذات أثار تتجاوز حدودىا وتترؾ  -
بؿ وقد أصبح مف الصعب التمييز بيف السياسات االقتصادية  اقتصاديات الببلد األخرى،بصماتيا عمى 

الداخمية والخارجية مف حيث يتولد عنيا مف أثار عمى الببلد األخرى، يكفي اإلشارة أي قد يؤثر ارتفاع 
مى الدوؿ الطفيؼ في أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وىذا يؤثر ع

 ...الخ. البرازيؿ مثاؿ ما حدث في األزمة الحالية و أزمة دوؿ شرؽ آسيا امتدت إلى روسيا و األخرى.
زيادة درجة التنافسية في االقتصاد العالمي زيادة كبيرة وينتج ذلؾ عف إزالة أو تخفيؼ العوائؽ في درجة  -

السمع والخدمات المختمفة تتصارع فييا الببلد  التدفقات الدولية السمعية والمادية وقياـ أسواؽ عالمية في
المختمفة، أدى ىذا إلى ظيور اإلقميمية المفتوحة ضمف تشابؾ العبلقات االقتصادية الدولية المعقدة  
وتداخؿ  الروابط التجارية والمالية بيف الدوؿ في العصر الحديث ، يؤدي إلى سرعة انتشار عدوى  

تنشا بيا األزمات إلى الدوؿ األخرى، التي تربطيا بيا ىذه العبلقات األزمات المالية مف الدوؿ التي 
االقتصادية والتجارية، ويرتبط انتشار العدوى بمدى تأثير األزمة المالية في الدوؿ األخرى مع اتساع نطاؽ 

 ىذه الروابط والعكس .
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 عولمة رأس المال: اثر -ثانيا
المزيد مف نفسو دوف أف يقدـ أية سمعة حياتية أو خدمية يعود أصؿ رأس الماؿ الذي يسعى إلى توليد     

إلى الرباف ولكف لـ يحدث في التاريخ البشري مف قبؿ أف كاف ىذا الشكؿ ىو نمط المسيطر عمى تنظيـ 
 الحياة االجتماعية، حدث ىذا عندما أصبح الماؿ يدور في دوائر مغمقة بيف استثمار الماؿ وتوليد األرباح،

ولـ يعد ىناؾ اآلف أي التزاـ  ىو مضاعفة نفسو، مرحمة مف نموه يرتبط بيدؼ واحد، بحيث أصبح في كؿ
 لرأس الماؿ تجاه أي نظاـ اجتماعي عمى وجو األرض.

إف عولمة رأس الماؿ وارتباطو العضوي بالقطاع الصناعي ، والتضخـ الكبير لمرأس الماؿ المالي     
اإلنتاجي ) تمثؿ حركة رأس الماؿ المالي حوالي ثبلثة ،والخدمي مقابؿ تراجع دور رأس الماؿ الصناعي 

أضعاؼ رأس الماؿ اإلنتاجي ( يجعؿ دور رأس الماؿ المالي محوريًا ، وأي أزمة تحدث فيو سرعاف ما 
الخدمي عمى شكؿ ،تنتقؿ آثارىا وتداعياتيا إلى باقي القطاعات ، واألزمة الراىنة بدأت مف القطاع المالي 

 ،وحجـ خسائر القطاعيف المالي والعقاري يفوؽ اقتصاديات الدوؿ العربية مجتمعة أزمة رىف عقاري ، 
"ويتجسد ذلؾ في النمو اليائؿ الذي حدث في اندماج وتوسع أسواؽ رأس الماؿ العالمية، األمر الذي كاف 

حت مصحوبا بتغيرات عميقة في تركيبة التدفقات المالية مف ىذه األسواؽ، مثؿ تزايد الدور الذي أصب
 1 تمعبو البنوؾ في اإلقراض الدولي، وبروز نظاـ القروض المشتركة وظيور السوؽ األوروبية لمعمبلت".

 في حيف ما زاؿ ينظر لمتنمية مف قبؿ الدوؿ المتقدمة في البمداف النامية عمى أنيا تنمية رأس الماؿ     
 ف البمداف النامية لجدارتيا االئتمانية، فقط وقد أدى ىذا المفيـو إلى االستدانة الخارجية وفقداف الكثير م

مما يساىـ ذلؾ بإتباع البنوؾ التجارية قواعد اقتراضية أكثر صرامة مف خبلؿ زيادة مخصصات الديوف 
في بنوؾ  % 40إلى نسب أعمى وصمت في بعض األحياف إلى  1975ؿ % 5المشكوؾ فييا مف 

سات التمويؿ الدولية قامت بحث الدوؿ وعموما أف المؤس% 70سويسرا وفرنسا وتحوطت وصمت إلى 
النامية بإتباع سياسات اقتصادية تساىـ في تنمية الصادرات وال تختمؼ في وجاىة تنمية الصادرات لتعديؿ 
خمؿ موازيف التجارية وموازيف المدفوعات درءا لمجوء إلى المصادر الخارجية، ولكف تعتقد أف التوجو إلى 

اطا محكما باليات السوؽ الدولية حتى ال يعيدوا نمطا مختمفا مف أشكاؿ الصادرات يقتضي استغبلال وارتب
نظرًا لمترابط السائد في العبلقات االقتصادية الراىنة ، والرتفاع حجـ ،2النقؿ المعاكس لمتكنولوجيا

ي التوظيفات وتشابكيا التي تعكس درجة الترابط المالي واالقتصادي، فإننا نرى كيؼ انتقمت األزمة إلى باق
القطاعات الصناعية والمالية والخدمية و مف المركز إلى األطراؼ ،بأشكاؿ ومستويات نسبية تتحدد بدرجة 
االرتباط أو التبعية االقتصادية ، و بمستوى التوظيؼ المتبادؿ عمى المستويات القطاعية عمى المستوييف 

خاصة أسواؽ رأس الماؿ وتدفقات  قد رفعت العولمة الروابط مف االقتصاديات العالـ القومي والعالمي ،
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فمع ارتباط األسواؽ وحركات التدفؽ  التجارية، مما يؤدي لتوزيع المدخرات ومف ثـ االستثمارات في العالـ،
 المالي أصبحت األزمات لتنتقؿ مف دولة إلى أخرى .

 أثر االرتباط بالدوالر ثالثا:
التي تحصؿ عمييا  قروض المحمية والخارجية،نتيجة تكمفة االئتماف وزيادة معدالت الفائدة  عمى ال  

الدوؿ، وتزايد معدالت التضخـ بيا،  أدت أزمة الرىف العقاري إلى انخفاض أسعار األصوؿ المالية بالتالي 
ثر أبما أف الحدث خص الواليات المتحدة األمريكية ، يعني  أزمة مالية صاحبتيا تداعيات أزمة عالمية ،

ف ارتباط عممة دولة بالدوالر إالثقة بيا وتفشي أزمة سيولة تدلي عمى ندرتو ، فقداف بعمى عممة الدوالر 
والتغيرات أسعار الصرؼ الدوالر في مقابمتو العمبلت الحرة األخرى، يؤثر عمى قيمة العممة الوطنية 

ية باإليجاب أو بالسمب، كما أف ارتفاع معدؿ التضخـ لمعممة الوطنية يؤدي إلى انخفاض قيمتيا في مواج
 أزمة مالية سوؼ يسبب العمبلت  األجنبية األخرى، وبالتالي تكوف تكمفة الديف الخارجي بالنسبة لو كبير،

 . خانقة
كينز مف ىيمنة الدوالر في مشاركتو لمؤتمر برتف ووذز ومخاوفو  اردوقد حذر االقتصادي جوف ماين  

لذي ساىـ في تدويؿ األزمات بإعطائيا حوؿ أزمات المستقبؿ، إال أف االتفاؽ كاف عمى ىيمنة الدوالر ا
بعدا دوليا، حيث انو عممة التجارة العالمية ووحدة االحتياطات الدولية والية التسوية الدولية...،وما حدث 
في أزمة دوؿ جنوب شرؽ أسيا يثبت ذلؾ ، حيث أف االرتباط بالدوالر الحاصؿ ليا، أف تراجع الدوالر 

مى اقتصاديات الدوؿ التابعة المرتبطة بالدوالر ، وذات معامؿ االرتباط واستمراره في ذلؾ يمقي بضبللو ع
 1المرتفع عبر الصفقات التجارية مع الواليات المتحدة األمريكية.

 2العوامل المساعدة في أنشار األزمة الفرع الثاني:
ومدى  وضع الدولة في التكتؿ ومدى قدرتيا عمى المستويف الدولي واإلقميمي: إذ أف وضع الدولة -

قوتيا االقتصادية يكوف محؿ اىتماـ وقوة داخؿ التكتؿ وخارجو ولدييا قدرة المفاوضة والمناقشة، 
عطاء بعض االقتراحات عمى حسب مصمحتيا، وخصوصا بعدما كاف التكتبلت االقتصادية  وا 

 ؿ،الجنوب وىذا كونو وضع اىتماـ وتساؤ -شماؿ أالف بيف الشماؿ-اإلقميمية تمتاز بأنيا بيف شماؿ
في حيف أف مف أىـ التكتبلت االقتصادية  العمبلقة ليا تأثيرىا عمى النظاـ االقتصادي العالمي 

التكتبلت االقتصادية شممت العالـ بقاراتو المختمفة، فانو يمكف التعامؿ مع االتحاد  أفما وبالجديد، 
اكبر واقوي  األخيريف لدييماوىذاف ،الخو تكتؿ النافتا في أمريكا الشمالية.... األوروبي قارة بأكمميا،

فريقيا تمثؿ  تأثير عمى النظاـ االقتصادي العالمي أما التكتبلت األخرى في كؿ مف أمريكا البلتينية وا 
 3وزنا ضعيفا ليس لو تأثير يذكر عمى النظاـ االقتصادي العالمي.
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نت الدوؿ متقاربة التأثر االقتصادي بعبلقة الدوؿ بدوؿ الجوار، حيث إف كمما كا الموقع الجغرافي: -
 سريع.جغرافيا كمما كاف التأثر 

والتي تقودىا  التكتبلت العمبلقة االتحاد األوروبي و النافتا، واآلسيافإف حجـ التكتؿ محور األزمة:  -
لذلؾ  نظرا  لترابط العبلقات االقتصادية لـ تسمـ ىذه التكتبلت مف أثار األزمة،الدوؿ المتقدمة ، 

وقد تنحصر المنافسة في إطار ىذه  قتصاد العالمي مع مرور مف الزمف،سيزداد تأثيرىا عمى اال
وفقا لبلزمة المعاصرة وكانت  1التكتبلت االقتصادية والتي تؤثر بقوة عمى النظاـ االقتصادي العالمي،

 الواليات المتحدة األمريكية محور األزمة، وانتشرت لباقي الدوؿ.
 تتأثر  ىااألزمة كمما كاف كبير زادت األزمة الداخمية عندتعداد السكاف: فعدد السكاف يزيد مف حدة  -

الدوؿ بتمؾ اليزات االقتصادية، وتسبب مشاكؿ في المؤشرات الكمية، الف زيادة السكانية ليا تأثيراتيا 
 ما كاف حافز يصبح عائقا.، فبعدؾ، الدخؿ، اإلنفاؽ...الخاالستيبل عمى

ادي العالمي الجديد، الدعوة إلى االنفتاح  والتحرر نظاـ التكتؿ: مف خبلؿ تطورات النظاـ االقتص -
المنظمات الدولية الصندوؽ النقد الدولي ، والبنؾ الدولي إلنشاء والتعمير ،  بدعـاالقتصادي، 

النمو السريع لمتكتبلت االقتصادية أدى إلى تطور السريع لبلزمة في حيف والمنظمة لمتجارة العالمية، 
اقتصادية، وكؿ ىذا تحت غطاء  وما كانت مالية أضحت عينية ونقدية االقتصادية العالمية، فبعد

نشر العولمة األمريكية، وسيطرتيا االقتصادية ،  ، و النظاـ الرأسمالي في ظؿ العولمة االقتصادية
 .الصيفو  ،االتحاد األوروبي الشديدة بينيا وبيفالمنافسة و 

بحيث يرتبط بمدى تطور الفكر السياسي ، وقضايا الفكر المتعمؽ بيذه التكتبلت  الناحية االيدولوجية: -
الخ، أي مدى الوعي األخبلقي واإلنساني والبيئي في المتغيرات نساف، وقضايا البيئة...حقوؽ اإل

 االقتصادية العالمية.
النمو االقتصادي: وينقسـ درجات الدوؿ إلى دوؿ صناعية متقدمة ، ودوؿ صناعية حديثة، ودوؿ  -

ليا تى التكتبلت االقتصادية فيي كذلؾ إضافة إلى ىذا التقسيـ ح ودوؿ متخمفة،نامية، ودوؿ ناشئة، 
وسعي الدوؿ األقؿ نموا اقتصاديا إلى محاوالت التكتؿ ، ترتيباتيا عمى حسب قوة التكتؿ االقتصادية

وىذا أدى إلى تداخؿ  سواء عمى المستوى اإلقميمي أو عبر إقميمي لمجابية التحوالت االقتصادية،
 ات بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية.األزم

 األزمة: األبعاد التي يجب مراعاتيا لمتحكم في انتشار الفرع الثالث:
ويتمثؿ في مسببات األزمة مثؿ األعماؿ المعادية موجية مف الخارج ،وأعماؿ عدائية  البعد األوؿ: -

 داخمية، ومتغيرات خارجية موجية و مؤثرة.
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الوضوح أطرافيا المشتركة مف حيث الطرؼ أو أطراؼ المعادية،  الغموض وعدـ البعد الثاني: -
وحمفائيا وقدرتو ونواياه وحجـ القوة الميددة ومساحة موقع الحدث، والزمف المتاح لصنع القرار 

 واتخاذه، ومدى مبلئمة أدوات ووسائؿ تنفيذ القرار.
تتولد نتيجة أحداث معينة رد  وتتحدد بحدة األزمة وكثافتيا وتعني حجـ الضغوط التي البعد الثالث: -

فعؿ سريع وحاسـ سواء كانت الضغوط خارجية أو داخمية، مادية ومعنوية، وكما يعني مدى حرج 
االختبارات التي تفرضيا أحداث األزمة االقتصاد العالمي،" حيث عمر االزمة الزمني يرتبط بمدى 

فع درجة الصعوبة في التعامؿ معيا تشابؾ موضوعاتيا أو تعدد أطرافيا، إذ تزداد حدتيا ، كما ترت
بحسب كثرة تداخؿ المصالح التي تتيددىا، فعندئذ يتسـ الوقت المتاح التخاذ القرارات المبلئمة بشأنيا 

وثقؿ األزمة تقاس بمدى تأثر كؿ دولة باألزمة ومدى تعمقيا حيث تختمؼ  1، وعدـ كفايتو". بضيقو
ة، أزمة وىذا يتوقؼ عمى مدى ارتباط الدوؿ النامية درجة التأثر إلى ثبلث مستويات اختبلؿ، مشكم

 2بالدوؿ المتقدمة ومدى تشابؾ عبلقتيا المالية والتجارية.
تتعمؽ بحجـ اتخاذ القرار لمعالجة األزمة وتقاس بالقضايا العديدة الناتجة عنيا وتعدد  البعد الرابع: -

إلضافة إلى الخيارات المتاحة األطراؼ المشتركة وعبلوة عمى قيود التي يفرضيا عامؿ الوقت با
مكانيات تحديد الوقت المناسب.   وا 

تتعمؽ بنمط اتصاؿ باألزمة، يكمف ىذا في القنوات التي ممكف أف تساعد األزمة في  :البعد الخامس -
االنتشار و ىذه القنوات تكوف شكبل مف أشكاؿ تطورات النظاـ االقتصادي العالمي لتشابؾ العبلقات 

إف تشابؾ العبلقات االقتصادية، وتداخؿ الروابط  ،الحديثة لئلقميمية المفتوحةالدولية، وتطورات 
عدوى األزمات، مف الدوؿ التجارية والمالية بيف الدوؿ في العصر الحديث يؤدي إلى سرعة انتشار 

بيا األزمات إلى الدوؿ األخرى، التي تربطيا بيا العبلقات االقتصادية والتجارية ،ويرتبط  التي تنشأ
نتشار االزمة ىذه بمدى قوة تمؾ الروابط، بحيث يتزايد تأثير االزمة المالية في الدوؿ األخرى مع ا

 3اتساع نطاؽ الروابط ، والعكس.

: وىو المحصمة النيائية لتفادي األزمة العالمية سواء باتخاذ الحموؿ واالقتراحات لمخروج البعد السادس -
 مف ىذا النوع.مف األزمة أو اخذ احتياطات لتفادي أزمات 

مف المبلحظ أف مبدأ التكتبلت والوحدات االقتصادية الكبيرة  تقود التنمية في العالـ والمشاريع     
الضخمة الكبيرة والمتعددة الجنسيات، حتى تستطيع أف تولد الفائدة في مجاؿ التوجيو المالي واالقتصادي، 

أو كما تدعى متعددة  -ات العابرة لمقاراتوىنا نستطيع أف نرى ، وببساطة، أف ميزانية إحدى الشرك
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ثار ذلؾ سيطرة بعض التكتبلت عاؼ ميزانية بعض الدوؿ، وكاف مف آتمثؿ عدة أض -لمقوميات
االقتصادية عمى مصير اقتصاديات ودوؿ العالـ ، وال سيما الدوؿ السائرة في طريؽ النامية والفقيرة منيا، 

 1سة.ليس مجاؿ االقتصاد بؿ أيضا في مجاؿ السيا
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 الفصل خاتمــــة
يصعب القوؿ أف ىناؾ نظاما اقتصادي عالميا بمعنى الكممة ، حيث دخؿ االقتصاد العالمي في دائرة 
تيمشية ففي الوقت الحاضر الذي يشارؾ فيو رجاؿ الماؿ واألعماؿ في سياسة ازداد اكتساب السياسييف 

وليست ىناؾ حموؿ جاىزة أو مباشرة ، وحتى محتممة الزمة مالية تحـو لمصالح مالية في دوائر األعماؿ 
حيث أصبح الدائنيف وضغوطيـ التي يمارسونيا ببل حدود  شبح مرعب في مطمع القرف الواحد والعشريف،

عمى سيادة الدولة القومية في كؿ أنحاء العالـ، فقد تحوؿ الماؿ إلى سبلح اعنؼ مف كؿ األسمحة الحرب 
فالقوى االقتصادية الكبرى تتخذ قراراتيا سرا ثـ تبدأ في تطبيقيا خطوة خطوة دوف أف تعمف  الحديثة ،
أو التكتيكية حتى تفاجئ ضحاياىا باألمر الواقع ومف ىنا أكد الدور الذي تمعبو  االستراتيجيةخمفياتيا 

ت تتجاوز سمطة الدولة، الشركات المتعددة الجنسيات والقواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، والسمطا
ووعي جديد ، آليات مالية ممموسة تكفؿ إلغاء الديف الخارجي لمدوؿ النامية، وتخفيض  يقظةإذف ىناؾ 

الديوف العامة لمدوؿ المتقدمة، وتفعيؿ الدور القومي لمبنوؾ المركزية تمارس مرة أخرى حراسة المكاسب 
عالمية والمنظمات العالمية، وتطوير المسارات الوطنية لؤلمة، ووضع قواعد جديدة تحكـ التجارة ال

 االقتصادية وتوجيييا إلى تخفيؼ الفقر وتوفير العمالة ، ودعـ القوة الشرائية عمى مستوى العالـ.
لقد كانت بداية التوجو إلى التكتبلت االقتصادية اإلقميمية قصد األماف والتنمية وتحقيؽ أفضؿ    

لكف األزمة الحالية قد خمقت نوعا مف التوتر لدى التكتبلت االقتصادية  المكتسبات االقتصادية لكؿ دولة،
اإلقميمية الجديدة، رغـ وجود عوامؿ مساعدة لذلؾ ،لكف ىذا أدى إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية...، 
فقد كانت ىاتو األزمة دليبل واضحا عمى فشؿ النظاـ الرأسمالي، وما نتج عف التحرر المالي دوف وجود 

ظيرت عبلمات مناقضة ألفكار المنيج الرأسمالي، منيا  وتمادي الفساد، اقبة أو مسؤولية لذلؾ التحرر،مر 
 خطط إنعاش االقتصاد والتدخؿ الحكومي والمجوء إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب الصفر،

فمذلؾ سارعت  باإلضافة االعتراؼ الضمني بضرورة إتباع المنيج اإلسبلمي لتفادي خطورة ىاتو األزمة،
الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية إلى حموؿ ممكنة لعدـ تأـز الوضع أكثر ما ىو متأـز ،ومما نستنتج كذلؾ  
ضرورة تفعيؿ التكتبلت االقتصادية لمدوؿ النامية وخاصة العربية، نظرا لطغياف التكتبلت العمبلقة عمى 

ودورىا الفعاؿ في مناقشة أمور تخص األزمة فظيور تجمع المجموعة العشريف  تكتبلت اقتصادية صغيرة،
وأىمية الدوؿ الناشئة في التوازف  المعاصرة أعطى توازف جديد عمى مستوي القوى االقتصادية العالمية،

وكذلؾ منتدى أبيؾ  ودوره الفاعؿ في ىذه  االقتصادي العالمي دورىا الفعاؿ في توازف االقتصاد الدولي،
سيس المنطقة التجارة الحرة وخصوصا لحؿ التوتر القائـ بيف الواليات األحداث األخيرة في ضرورة تأ

 المتحدة األمريكية والصيف.

 وقد ساىمت التحديات ليذه التجمعات رغـ أنيا لـ يظير التأثير الفعمي ليا إال أنيا كانت مجيودات ،     
 مف األنظمة االشتراكية  أظيرت سقوط أنظمة المؤسسات الدولية المنادية ليا، ودخوؿ في حموؿ تتقارب
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مف خبلؿ ىاتو االستنتاجات ال  واإلسبلمية، مع االعتراؼ بدور الدوؿ الناشئة في توازف االقتصاد العالمي،
يمكننا أف نجـز أف التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة أنيا عامؿ أماف أو عامؿ انتشار، الف لكؿ 

زمات وىذا يعتمد عمى سرعة القرار وكيفية التنسيؽ في تكتؿ أىميتو الخاصة وقدرتو عمى مواجية األ
الخروج مف حدة األزمة المعاصرة سواء كانت مالية إقميمية أو اقتصادية عالمية، بحيث يرجع ذلؾ لعدة 

 النمو االقتصادي، الموقع الجغرافي أي مدى تقارب دوؿ التكتؿ...الخ. عوامؿ منيا قوة التكتؿ،
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 تمييد
أكثر مساعي االتحاد األوروبي شمولية  7667لتي تأسست عاـ امتوسطية  تشكؿ الشراكة األورو     

وقد اعتبرت ىذه الشراكة مثبل طموحا  ،حتى اآلف إلعداد مفيوـ إقميمي عالمي لحوض البحر المتوسط
دوؿ الما يدعى ب خارج االتحادلكيفية صياغة السياسة الخارجية األوروبية المشتركة مستقببل تجاه دوؿ 

يعتبر االتحاد األوروبي قطبا اقتصاديا قويا بمغ مرحمة متميزة مف التكامؿ االقتصادي ، حيث  ،ثالثةال
لتوفر عناصر االندماج االقتصادي فيو عمى عوامؿ الوحدة التامة مف تحرير التبادؿ التجاري بيف الدوؿ و 

 بالقتصادية و النقدية و الضريبية بيف الدوؿ األعضاء، و بسبتنقؿ عوامؿ اإلنتاج و توحيد السياسات ا
قوتو ىذه و موقعو الجغرافي و عبلقاتو االقتصادية المتميزة مع دوؿ البحر المتوسط سعى إلنشاء شراكة 

ف إلى ما يسمى االتحاد مف اجؿ المتوسط ليكوف انطمقت مف مسار برشمونة امتدت أآل، متوسطية األورو
نظرا لمعبلقات التاريخية المرتبطة بينيما وكذا المنافسة األوروبية األمريكية ، وسطيفضاء أوروبي مت

 الستحواذ اكبر محيط لتقوية نشاطاتيا االقتصادية .

القطاع ت األزمة المالية التي نشأت في القطاع المالي في االقتصاديات المتقدمة ، أصابلكف      
مف بينيا قنوات عدة  الدوؿ الناشئة والنامية مف خبلؿ إلى تنتشر تدريجيا ،العقاري في تمؾ البمداف 

ستعرض التطورات األخيرة في خبلؿ ىذا الفصؿ ن فوسنحاوؿ م، التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة
   وتأمبلت،لمبحر األبيض المتوسط  االتحاد إلىعممية برشمونة  المغاربية مف -متوسطية الشراكة االورو

 إلى:سنقوـ بتطرؽ  ،في ضوء األزمة المالية القتصادياتياؼ والمخاطر بالنسبة نقاط الضع في

 تطورات مسار الشراكة األورو متوسطية: المبحث االول
  المغاربية –متوسطية  ورواالزمة المالية عمى الشراكة األ  ثار:آ المبحث الثاني
 المغاربية" -سطيةمتو  ورواإلقميمية الجديدة " الشراكة األ  تحديات المبحث الثالث:
 .خاتمة الفصل
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 متوسطية -الشراكة االوروتطورات مسار المبحث األول : 

 حوؿ المرء ويتساءؿ ، المتوسط دوؿ في السياسات بدائؿ مف بديؿمتوسطية  تعتبر و ر و الشراكة األ   
 طريقة بنفس حرية األكثر التجارة نظاـ مع متوافًقا يعتبر اإلقميمي التكامؿ فأ إذ، الخاصة ومحدداتو ميزاتو

 يعطي ،وما المتوسطية التجاري الرئيسي لمدوؿ الشريؾ األوروبي االتحاد يشكؿ، في حيف   التعددية
 مف ويبدو ، األوروبي مع االتحاد الثنائية التبادالت عمى المعتمدة التجارية لممفاوضات السياسية األىمية
  يمثؿ الذي الشريؾ التجاري مع التجارية المفاوضاتب تبدأ أف المتوسط جنوب لدوؿ بالنسبة المفيـو

 1.الدوؿ تمؾ واردات مف 53.9% و ،المتوسط جنوب دوؿ صادرات مف    %46.5
 البحر حوض بدوؿ والجماعية الثنائية تياعبلقا بتطوير طويمة، فترة منذ األوروبية الجماعة اىتمت   

 دوؿ منتدى إلقامة بمبادرة 1983 عاـ تقدـ الذي ففميترا، ستراتيجيةإ -جيو و تاريخية ألسباب المتوسط
 تعاوف أي تحقيؽ وصعوبة اإلسرائيمي العربي الصراع تعقيدات مف بمخاوؼ مدفوعا كاف المتوسط غربي

 فييا شارؾ  5+5 مجموعة باسـ عرؼ ما تأسيس عف مبادرتو وأسفرت ،استمراره ظؿ في شامؿ متوسطي
 جانب ومف :الحؽ وقت في لطاام وانضمت البرتغاؿ، إسبانيا، إيطاليا، ،فرنسا :األوروبي الجانب مف

وقد سعت المجموعة األوروبية خبلؿ  ، 2وموريتانيا الجزائر، المغرب،، تونس ليبيا، : العربي المغرب
  الية:تالجتماعات الالسنوات الماضية إلى تطوير العمؿ المتوسطي مف خبلؿ ا

 ؛  1990اجتماع أثينا سنة  -
 ؛ 1994ري لدوؿ منتدى البحر المتوسط في اإلسكندرية سنة االجتماع الوزا -
حوؿ التعاوف بيف دوؿ المتوسط بمشاركة كؿ مف مصر، فرنسا،  1995اجتماع القاىرة في نوفمبر  -

  ؛  ايطاليا، اسبانيا، يوغسبلفيا)سابقا(
ف ( الذي جمع بمدا1995نوفمبر  28-27مؤتمر برشمونة لؤلمف والتعاوف األوروبي المتوسطي ) -

المغرب،  االتحاد األوروبي الخمس عشر واثني عشر بمدا متوسطيا ىي: مصر، تونس، الجزائر،
  3 ؛  فمسطيف، قبرص، إسرائيؿ، األردف، سوريا، تركيا، مالطا ولبناف 

في  االتحاد مف أجؿ المتوسطشيدت الشراكة األوروبية المتوسطية دفعا جديدا مف خبلؿ إطبلؽ  -
 .2008 جويمية 13باريس 

 

                                                                                                                    

                                                                                  
 الوطني المركز مف قبؿ "تدريبية مواد ،وزارة الزراعة واإلصبلح الزراعي،التجارة والسياسات المحمية في االقتصاد المفتوحخوسيو ماريا غارسيا الفاريس كوكو،  -1

 .16،ص2003،،األوؿ،كانوف GCP/SYR/OO6/ITA  االيطالي الفاو مشروع مف بدعـ NAPCالزراعية  لمسياسات السوري

2- Hayet cherigui, la politique méditerranéenne de la France : entre diplomatie collective et leadership,   collection histoire et 

perspectives méditerranéenne l'harmattan , paris 1997, p. 69    

.  

–، الندوة العممية الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية اريع التكتبلت األجنبية في المنطقة العربيةمشمفتاح صالح ، -3
 .3ص،2004ماي  9-8جامعة فرحات عباس،سطيؼ الجزائر، ،األوروبية 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=400&id_type=2&lang_id=470
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 المطمب األول: من عالقة تعاون إلى شراكة حقيقية "مسار برشمونة"

لقد تطورت عبلقة دوؿ البحر األبيض المتوسط باالتحاد األوروبي مف عبلقة اتفاقيات تعاوف امتدت     
تخمميا عدة إبعاد وأىداؼ لكبل الطرفيف، لكي يتـ توثيؽ ىذه الشراكة عمى عدة أسس تزداد  إلى شراكة

توسعا في عدة مجاالت ،عمى خطى اإلصبلحات االقتصادية المتبعة لبمداف البحر األبيض المتوسط، 
 لتمتد الشراكة إلى ابعد مف ذلؾ.

 ةالعربي -نظرة تاريخية عن العالقة األوروبية -الفرع األول 

تتصؼ عبلقات الدوؿ العربية بالدوؿ األوروبية بأنيا عبلقات متميزة منذ القدـ ىذا باإلضافة إلى وجود    
ذا كانت فكرة المشاركة األورو عربية ىي فكرة أوروبية منذ -مصالح مشتركة ومتبادلة ومتعددة بينيـ، وا 

متوسط واستطاع جذب العديد منيا البداية قاـ بطرحيا االتحاد األوروبي عمى الببلد العربية جنوب ال
 1.لبلنضماـ إلييا

 1973العربي لـ يبدأ مع إعبلف برشمونة فحسب، فيو قديـ لكف حرب أكتوبر  –والتعاوف األوروبي     
مبادرة إقامة حوار عربي  6/11/1973ولقد حمؿ بياف بروكسؿ الصادر في  ،كانت منعطفا حاسما لو

ولعؿ ما يفيدنا في  ،1973ه الدعوة في القمة المنعقدة في الجزائر في أوروبي استجابت الدوؿ العربية ليذ
ومف ذلؾ  ،ىذا المجاؿ أف مبادرة بروكسؿ كانت تستند إلى البعد الحضاري والعبلقات القديمة بيف الطرفيف

 بإعبلف برشمونة . 28/11/1995-27فقد عقدت عدة دورات لمحوار بيف الطرفيف انتيت في 

مف معاىدة  238-277العبلقات المغاربية األوروبية فيي تندرج في إطار المادتيف  وفيما يتعمؽ بتطور
كما تسمح  ،روما التي تسمح بإجراء اتفاقات مع دوؿ غير عضوه وتحدد إجراءات تحرؾ السمع والخدمات

)موضوع اتفاقية االتحاد ألمغاربي لمدوؿ األعضاء بإجراء اتفاقات منفردة مع دوؿ أو منظمات دولية
 .لدراسة(ا
 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                  
، الندوة العممية الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل يمياعربية، ماليا وما عمييا وسبؿ تفع -سموى محمد مرسي، المشاركة االورو1

  . 2.ص2004ماي  9-8جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر، ، األوروبية–الشراكة العربية 
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يوضح لنا أىـ البرتوكوالت المالية لمدوؿ المتوسطية التي استفادت منيا خبلؿ ىاتو  المواليالجدوؿ  و 
 الفترة:

 (1996-1978)بين الدول المتوسطية لمفترة المالية لمبروتوكوالت المخصصة المبالغ (:1.3الجدول)
 اٌٛدذة:١ٍِْٛ ا٠ىٛ                                                                                                              

أطروحة مقدمة ضمن عمورة جمال ، دراسة تحميمية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطية  المصدر:
 .140،ص2006 -2005 جامعة الجزائر ، ، كتوراهمتطمبات الحصول عمى شيادة د

أف ىذه البروتوكوالت المالية بيف الدوؿ المتوسطية وباألخص العربية نبلحظ  خبلؿ ىذا الجدوؿمف     
أوروبا المموؿ والدوؿ المتوسطية متمقية، أي مسار ىذا فىاتو العبلقة ليا ميزة معينة  أفوالدوؿ األوروبية 

ؿ المتمقية في حيف أف مساعي التعاوف في اتجاه واحد فقط، فالمبالغ المقدمة تعتبر كبيرة جدا لياتو الدو 
 .بحثوة ىيمنة اقتصادية ال تعاونية أوروبا ذاؾ الوقت كانت نظر 

 مسار برشمونة  -الفرع الثاني
 عمى الوثيقة التيعمى اثر المصادقة    

بحث عف صيغ مبلئمة لمتعاوف ، توجيت الجيود مف أجؿ ال
مؤتمرا في تركيا عرؼ بمؤتمر تركيا لمتعاوف االقتصادي ،تبله بعد  1995الجديد، وىكذا انعقد في أفريؿ 

بالغرب عرؼ بمؤتمر مراكش لمتعاوف ألمغاربي األوروبي ، توجت  14/05/1995شير مؤتمر آخر في 
عف ما عرؼ بإعبلف برشمونة، تمتيا ندوة أثمرت  28/11/1995-27ىذه المقاءات بندوة برشمونة في 

وأخرى في مرسيميا فرنسا  28/29/99، بشتوتغارت في 15/04/1997بمالطا بتاريخ  اتالثانية في ال ف
 عمى اثر ذلؾ فقد تـ إمضاء العديد مف اتفاقيات الشراكة بيف دوؿ جنوب البحر ،2000في نوفمبر 
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 1أخرى.جية  المتوسط منفردة مف جية واالتحاد األوروبي مف 
متوسطي والذي اقترحتو  األورو مف خبلؿ مؤتمر برشمونة 1995متوسطية ،بدأت عاـ  الشراكة األورو   

 في شماؿ أفريقيا لتعزيز عبلقاتو مع البمداف المطمة عمى البحر المتوسط ونظمو االتحاد األوروبي إسبانيا
االستقرار في منطقة البحر المتوسط، تعزيز كما اقترح فيو عديد السياسات مف بينيا األمف و  وغرب آسيا،

 *.تحقيؽ شروط تجارية متبادلة مرضية لشركاء المنطقة ،الديمقراطية والحكـ الرشيد وحقوؽ اإلنساف
 مرتكزات مسار برشمونة أوال:
وكانت أسباب ذلؾ عمى نحو خاص  ،قد ىيمنت عمى المرحمة التأسيسية روح الشراكة الحقيقية     

وتر القائـ في الوضع السياسي فيما يتعمؽ بنزاع الشرؽ األوسط مف خبلؿ إبراـ تخفيؼ حدة الت
أما في األعواـ البلحقة فقد اتسـ تطبيؽ الشراكة األوروبية المتوسطية  ،1993اتفاقيات أوسمو عاـ 

 بطابع مخالؼ لآلماؿ المعقودة عميو.
نوفمبر  28و27متوسطي في برشمونة وقد تضمف البياف الذي تـ إقراره خبلؿ المؤتمر األوروبي ال    

موافقة المشاركيف عمى إقامة شراكة أوروبية متوسطية عبر حوار سياسي معزز ومنتظـ وتنمية 1995
التعاوف االقتصادي والمالي واختفاء األبعاد االجتماعية والثقافية واإلنسانية واف ىذه المحاور تشكؿ 

  2ة . الجوانب الثبلثة لممشاركة األوروبية المتوسطي
 أبعاد مسار برشمونة - أ

والصراع واألمؿ  توفر وعد إنياء العقود مف المواجيةرسالة برشمونة تعتبر أف ىذه العممية     
والسبلـ في سبلـ دائـ،وتأمؿ أف األطراؼ ستصؿ في ىذه المفاوضات في جو حسف النية 

ر الشكوؾ المتبادلة، وانعداـ واالحتراـ المتبادؿ، وبيذه الطريقة يمكف أف تبدأ عممية السبلـ عمى كس
مف خبلؿ ىذه العممية يمكف شعوب دوؿ الشرؽ  ماح لؤلطراؼ عمى حؿ خبلفيا الستعمؿ ب ،الثقة

 األوسط مف تحقيؽ السبلـ، أنيـ يستحقوف األمف األوفر.
وتكمف األىمية اإلستراتجية لمنطقة البحر األبيض المتوسط  إلى  االتحاد األوروبي عمى            
تقوـ عمى "التضامف  لتطوير العبلقة بيف شركائو يسعىلسياسية واالقتصادية والثقافية، العبلقات ا اسأس

 3والتعاوف الشامؿ".
                                                                                                                    

                                                                                  
االقتصادي العربي كآلية  وة العممية الدولية حول التكاملالندمتوسطية، -محمد بوىزة ، كماؿ دمدـو ، تحميؿ الجوانب المالية التفاقيات التعاوف والشراكة االورو  -1

 .3. ص  2004ماي 9-8،جامعة فرحات عباس ،سطيؼ الجزائر  األوروبية –لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ا
، فرنسا ، اليوناف، ايرلندا ، ايطاليا ،      النمسا ، بمجيكا ، الدنمارؾ ، المانيا، اسبانيا ، فنمندا )دوؿ االتحاد األوروبي 15الدوؿ األعضاء في الشراكة   -*

) مصر ، األردف ، لبناف ، المغرب ، والسمطة الفمسطينية ، سوريا ، تونس ، لكسمبرغ ، ىولندا ، البرتغاؿ ، المممكو المتحدة ، والسويد ( ،اما الدوؿ المتوسطية
ومالطة( إلى االتحاد ، انضـ  )قبرص  2004احدث توسيع االتحاد األوروبي ، في األوؿ مايو  ائيؿ، والجزائر أخيرا. وىذا حسب إعبلف برشمونة(.تركيا،إسر 

 في ىاتو الفترة.  25إلى عدد مف الدوؿ األعضاء ليصبح االتحاد األوروبي عدده 10األوروبي ، في حيف أف إضافة ما مجموعو 
وتفعيل  ة لتحسين االقتصادي العربي كآلي الندوة العممية الدولية حول التكامليوسؼ مسعداوي، آثار الشراكة االورو متوسطية عمى االقتصاديات العربية،  -2

 .4، ص2004ماي  9-8جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر،  ،األوروبية–الشراكة العربية 
3- JEAN MONNET,  ROBERT SCHUMAN,PUBLISHED WITH THE SUPPORT OF THE COMMISSION, PAPER SERIES,VOL 

7,NO 1,JANUARY 2007,P P2-3. 
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 :1995تنقسـ أبعاد الشراكة إلى ثبلث عمى حسب ما صرح بو في إعبلف برشمونة 
  واألمني السياسي البعد -1
 وقد قررت في مؤتمر برشمونةار في المنطقة ؛ منطقة مشتركة لمسبلـ واالستقر  إنشاء إلى الشراكة يدؼت

جراءشامؿ  إنشاء ، الشراكةحوار سياسي منتظـ الستكماؿ الحوار الثنائي المنصوص عميو في اتفاقيات  وا 
 1:المشتركة في مجاؿ االستقرار الداخمي والخارجي األىداؼيحدد عددا مف 

 اإلنسافاحتراـ حقوؽ ب اإلنساف، العالمي لحقوؽ واإلعبلفالمتحدة  األمـالعمؿ وفقا لميثاؽ  .1
 الطرفيف.مف خبلؿ الحوار بيف  األساسية،والحريات 

  ؛والدولية اإلقميميةعف الصكوؾ  ئةااللتزامات بموجب القانوف الدولي ، وال سيما تمؾ الناش .2
 اإلطارفي نظميا السياسية ، في حيف اف االعتراؼ في ىذا  والديمقراطيةتطوير سيادة القانوف  .3

يختار بحرية وتطوير نظاميا السياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي  أفمنيـ  بحؽ كؿ
 ؛والنظاـ القضائي

احتراـ  ،والمساواة في الحقوؽ بيف الشعوب وحقيا في تقرير المصير السيادةاحتراـ المساواة في  .4
 سمميةالومبادئ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لشريؾ آخر والتسوية  اإلقميمية،السبلمة 
 ؛لممنازعات

 ؛والمخدرات مكافحة ىذه المشكمة مف جميع جوانبيا ةوالجريمة المنظم اإلرىابمكافحة  .5
والبيولوجية مف خبلؿ  والكيميائيةالنووية  األسمحةوالعمؿ عمى منع انتشار  اإلقميميتعزيز األمف  .6

 زعػػػن و األسمحةتحديد لمنع االنتشار ومختمؼ  واإلقميميةالدولية  لبللتزاماتااللتزاـ واالمتثاؿ 
 لسبلح. ا

  االقتصادي والمالي البعد -2
لمتعاوف منطقة  ، مف خبلؿ ىاتو الشراكة إلى إنشاءمنطقة لمرخاء المشترؾ  بإنشاءلمسماح  يأمؿ

تحقيؽ ىذه  إلىبغية التوصؿ  ،المتوسط  األبيضفي البحر  االقتصادية عمى حسب اآلماؿ المرجوة 
 شراكة اقتصادية ومالية عمى أساس ما يمي :  إنشاءوشركائو وافؽ عمى  وروبياأل، فاف االتحاد  األىداؼ
 برنامج عمؿ  ، مف خبلؿ2010عاـ  الفترة إلىلمنطقة تجارة حرة ؛ وقد حددت  التدريجي اإلنشاء

 واإلجراءاتالقواعد  مواءمةتشجيع التجارة الحرة ، مثؿ  إلىيحدد بعض تدابير عممية ترمي 
 فيالتجارة  أماـ التقنيةلمعايير والتي ال مبرر ليا لمقضاء عمى الحواجز ا، وتوحيد  الجمركية

 2 .المنتجات الزراعية
   زيادة في والعمؿ المتضافر  األوروبيوالعمؿ المنسؽ بيف االتحاد  االقتصاديزيادة التعاوف 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .275-274،ص2008بدوف دار النشر والبمد النشر، ة الخارجية،التجار عبد اليادي عبد القادر سويفي،   1

2- Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference - 27-28/11/95. 
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 1 ىامة:مجاالت  ةعدفي  لشركائيا،االتحاد األوروبي المساعدة المالية 
المباشر وتشجيع المدخرات الداخمية مف  األجنبيتدريجيا التي تعترض االستثمار  العقبات إزالة .1

  .اتيو لبلستثمارو بيئة م إنشاء و اجؿ دعـ التنمية االقتصادية
  الحرة؛منطقة التجارة  إنشاءتشجيع  فيباعتباره عامبل رئيسيا  اإلقميميالتعاوف  .2
 المتوسطة الحجـ تكثيؼ التعاوف البيئي ؛ التعاوف الصناعي وتقديـ الدعـ لممؤسسات الصغيرة و  .3
 ؛  ةالسمكي لؤلرصدة الرشيدة واإلدارةالمشتركة لمحفظ  األدوات إيجاد .4
 قطاع الطاقة ؛  فيتطوير الحوار والتعاوف  .5
 ؛  المائيةالموارد  إدارةتطوير التعاوف في مجاؿ  .6
عادةتحديث  .7  ىيكمة الزراعة.  وا 

التحتية ، وتطوير تكنولوجيا المعمومات وتحديث االتصاالت ،  والبني، مثؿ وسائؿ النقؿ  أخرىمجاالت 
كبير  تأثيرعمى احتراـ مبادئ القانوف البحري الدولي ، كما اقروا أف العمـ والتكنولوجيا ليا  أيضاواتفقا 

 عمى التنمية االجتماعية واالقتصادية. 
  واإلنساني:والثقافي  البعد االجتماعي  -3

ووفقا المدنية، وتعزيز التفاىـ بيف الثقافات والتبادؿ بيف المجتمعات  لبشريةاتطوير الموارد  إلىييدؼ 
مع بغية  واإلنسانية والثقافيةشراكة في المجاالت االجتماعية  إقامةبرشمونة ، اتفؽ الشركاء عمى إلعبلف 

 2في النقاط التالية:تحقيؽ التقريب بيف الشعوب ، 
 تقوـ بو وسائؿ  أفالدور الذي يمكف  وأىمية األدياف؛ والحوار بيف الثقافات،الحوار بيف  أىمية

  الثقافات؛في االعتراؼ المتبادؿ والتفاىـ بيف  اإلعبلـ
  وتنفيذ برامج  أخرىفي مجاؿ الثقافة : التبادؿ الثقافي ، ومعرفة لغات  البشريةتنمية الموارد ،

 ؛  الثقافيةاحتراـ اليويات  أفوثقافية  تعميمية
 مية االجتماعية واحتراـ الحقوؽ االجتماعية األساسية ؛ الصحة والتن أىمية 
  المتوسطية األوروبية الشراكةتقدميا لتحقيؽ  أفالمساىمة األساسية في المجتمع المدني يمكف 

في  ةلتشجيع عمميات التبادؿ بيف تمؾ النشط األدواتمف ،تعزيز التعاوف البلمركزي  إلىوالحاجة 
 مجاؿ التنمية ؛ 

 والجريمة الدولية  بالمخدرات،واالتجار  اإلرىاب،غير الشرعية، مكافحة  اليجرةاؿ التعاوف في مج
 والفساد.  

 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
1-http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean _  

   partner_ countries/r15001_en.htm  

2- Ibid 



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

777 
 

 يوضح لنا أىـ القضايا التي ركز عمييا المشروع  المتوسطي األوروبي: المواليالجدوؿ  و
 )إعالن برشمونة(األوروبي لممشروع واالجتماعية واالقتصادية السياسية األبعاد :(2.3)جدول

 النسبية التكرار كممات او القضاياال
 %25.9 8 االفق

 %22.6 7 اولويات التعاون
 %19.4 6 حقوق االنسان
 %9.7 3 البنى التحتية

 %3.2 1 منطقة التبادل الحر
 %3.2 1 الزراعة

 %3.2 1 المحيط الترابي
 %3.2 1 البحث والتنمية
 %3.2 1 وسائل التعاون
 %3.2 1 التعميم والتكوين

 %3.2 1 تنمية االجتماعيةال
 %100 31 المجموع

 أعمال ، التطبيق و   النظرية  :العربي القومي األمن عمى برشمونة مؤتمر تأثير مصطفى عبد اهلل خشيم، المصدر:
 1996 باريس، ، األوروبي – العربي الدراسات مركز ، المستقبمية والتطمعات الراىنة ،التحديات العربي األمن ندوة

 463 .ص ،
الجدوؿ يبيف أىـ المفردات التي ركز عمييا إعبلف برشمونة تعكس األبعاد المقصودة بذلؾ، حيث أف أىـ 
القضايا التي تعمو نسبتيا األفؽ و أولويات التعاوف وحقوؽ اإلنساف، فيي تشير عمى أىـ األىداؼ 

 عميو تكوف أف يجب لما  األوروبي االتحاد رؤية برشمونة مؤتمر إعبلف عكس قد و واألبعاد التي ذكرت،
 نمط في نوعية نقمو إحداث حاولت  رؤية وىي المتوسطية الدوؿ خصوصا المتوسط، حوض بدوؿ عبلقتو
 1أسس: ثبلث مف الدوؿ ذهبي تربطو كانت التي السابقة العبلقة

 المشاركة؛ عمى قائمة صيغة إلى التعاوف عمى قائمة صيغة مف العبلقة ىذه صيغة تحويؿ *
 لىإ االجتماع، و الثقافة األمف السياسة تتضمف شاممة عبلقة إلى اقتصادية مف العبلقة هىذ تحويؿ *

 .والفنية التقنية األمور
 تؤرؽ أصبحت التي اليجرة قضية عمى تركيزه ىو برشمونة إعبلف في النظر يمفت ما أىـ أف غير   

 مف اليجرة مف والحد السكاني غطالض لتنظيـ قواعد إرساء برشمونة إعبلف حاوؿ وليذا األوروبية الدوؿ
 الجنوب دوؿ والتزمت التنمية أجؿ مف بمساعدات القواعد ىذه وربط الشماؿ، دوؿ إلى الجنوب دوؿ

                                                                                                                    

                                                                                  
الجمعية العربية لمعمـ والسياسة، لمجمة العربية لمعموم السياسية، األوروبية، ا -المسفر، مقاربة أولية لبلتجاىات المستقبمية في العبلقات العربية صالح محمد -1

 .44-43، ، ص ص2007، شتاء13بيروت، العدد
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 الشماؿ دوؿ مف وترحيميـ ضبطيـ يتـ الذيف مواطنييا وبتسمـ الشرعية غير اليجرة منافذ سد عمى بالعمؿ
 .1القانوني غير وجودىـ بسبب
 المتوسطية  – رواالو أىداف الشراكة  - ب

المبلحظ أف دوؿ اإلتحاد األوروبي تتفاوض كمجموعة ومف منطمؽ قوة مع الدوؿ العربية وذلؾ 
قصد تحقيؽ بعض األىداؼ المعمنة وغير المعمنة المتمثمة أساسا في توفير مجاؿ أوسع لمصادرات 

متوسطية -ألورواألوروبية بأنواعيا سمعا وخدمات ورأسماؿ، يتمثؿ اليدؼ المعمف مف الشراكة ا
بشكؿ عاـ في جعؿ المنطقة المتوسطية فضاء لمحوار والتبادؿ والتعاوف مف أجؿ تحقيؽ السمـ 
واالستقرار واالزدىار، وترسيخ مبادئ الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف وتنمية المنطقة اقتصاديا 

يجاد فرص أفضؿ لمتقارب بيف الثق ويمكننا تمخيص  .افاتواجتماعيا بشكؿ دائـ، بمحاربة الفقر وا 
 أىداؼ كبل الطرفيف فيما يمي :

إف الشركة األوربية المتوسطية جاءت نتيجة اقتراح المجموعة أىداف اإلتحاد األوروبي :  -1
األوربية، وبالتالي فبل غرابة في أنيا تخدـ التوجيات األوروبية بدرجة أولى، وتتضمف 

)االتحاد األوربي( يسعى لتحقيؽ تطمعات دوؿ الجنوب بدرجة أخرى. فالدوؿ األوربية 
 :األىداؼ التالية

  الحد مف اليجرة العربية واإلسبلمية إلى أراضيو لتخمص مف الصحوة اإلسبلمية، واألجواء
المساعدة عمى انتشارىا واالنعكاسات السمبية التي تتحرؾ باسميا، ومحاربة النمو السكاني 

 2 ؛الجنوبيةالمتفجر في حدودىا 
 بيف االندماج والتكامؿ في المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية تحقيؽ المزيد مف 

، لضماف السبلـ واالستقرار   األوروبي، ودوؿ جنوب وشرؽ حوض المتوسط االتحاد 
يجاد توازف مع الروابط التي أقامتيا مجموعة بمداف االتحاد ، و  عمى المدى الطويؿ ا 

، باإلضافة إلى لماسة إلى أسواؽ جديدةاألوربي مع دوؿ وسط وشرؽ أوروبا، والحاجة ا
كقوة اقتصادية مف خبلؿ توسيع مناطؽ نفوذىا لتشمؿ  بيو طوير عممية االندماج األور ت

مواجية الواليات المتحدة األمريكية التي تدعـ  و ،كؿ حوض البحر األبيض المتوسط
   كؿالمتوسطي بش –بناء اتجاه شرؽ أوسطي في مناطؽ التبادؿ والتعاوف األوربي 

 3؛خاص 
  وتعزيز دينامكية القطاع الخاص، وتحديث  متوسطية لمتجارة،-تحقيؽ منطقة أوروبية

القطاع الصناعي، ووضع نظاـ تشريعي متكامؿ، وتشجيع االستثمار الخاص األوروبي 

                                                                                                                    

                                                                                  
   .46، ص  2007الرياض، األمنية، لمعمـو العربية نايؼ ، جامعةالكريم المبارك، اليجرة غير المشروعة والجريمة عوض ياسر، نور محمد الحسف عثماف -1
 .52بؽ ذكره،صمحمد العربي فبلح، مرجع س -2
 .197، صجماؿ عمورة ،مرجع سبؽ ذكره -3
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تدعيـ التكامؿ  في دوؿ المتوسط، ورفع البني التحتية االقتصادية واالجتماعية، و
والمساىمة  وسائؿ التشجيع والمساعدة المناسبة لمتعاوف اإلقميمي ،اإلقميمي بتقديـ كافة 

في تمويؿ البني التحتية االقتصادية البلزمة لممبادالت التجارية اإلقميمية المتزايدة وخاصة 
 1 . في مجاالت النقؿ واالتصاؿ والطاقة

ح فالدوؿ المتوسطية ترى أنو يمكف ليا أف تحقؽ مصالتوسطية : مأىداف الدول ال -2
اقتصادية مف مشروع الشراكة الذي وافقت عميو في برشمونة، ويمكف ليا أف تحقؽ األىداؼ 

 2التالية:
 الحرة التجارة منطقة خبلؿ مف لممنتجات الدوؿ المتوسطية اتساعا أكثر سوؽ ضماف -

 ؛ 2010ي عاـ ف قياميا المزمع
 تعاوف عبلقة إلى ومتمقي مانح عبلقة مف األوربي االتحاد مع العبلقة نمط تحوؿ  -

 .ومصالح مشتركة
الجودة  ومواصفات والتسويؽ والمعمومات والتكويف بيو األور  التمويؿ برامج مف االستفادة -

 ؛العالية والتكنولوجيا العالية ةالخبر  و
 .المالية لممساعدات كمصدر األوربي االتحاد أىمية  -

اىا مف الشراكة االقتصادية، إذا كانت دوؿ حوض البحر المتوسط تختمؼ في األىداؼ التي تتوخ    
حيث تيدؼ دوؿ االتحاد األوروبي إلى الحفاظ عمى مصالحيا االقتصادية واألمنية، إال أف الدوؿ 
المتوسطية األخرى، خاصة دوؿ الضفة الجنوبية مف الحوض، ترغب في أف ينتعش اقتصادىا مف خبلؿ 

 ألوروبية لمضفة الشمالية مف الحوضما ستتحصؿ عميو مف دعـ اقتصادي ومالي وتكنولوجي مف الدوؿ ا
كما أف اإلتحاد األوروبي يرغب في أف يمعب دورا في إدارة وتقرير شئوف المنطقة التي يرتبط بيا ،

بعبلقات ثقافية واقتصادية وتجارية، خاصة وأف الواليات المتحدة األمريكية طالبت دوؿ أوروبا بأف ترفع 
برىا أمريكا، منطقة نفوذ ليا، لما ليا مف أىمية إستراتيجية أيدييا عف منطقة الشرؽ األوسط التي تعت

 ، في حيف أف الدوؿ المتوسطية لدييا موارد طاقوية ميمة ومتنوعة.ونفطية ىامة
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
 .2صبدوف سنة النشر،،3/01الكويت،السنة الرابعة اصداروالمنافع"،"الدوافع  األوروبية -لضماف االستثمار، الشراكة العربية  المؤسسة العربية -1
 ت انعكاساالممتقى الدولي حول اثار ،-دراسة تقييمية مقارنة-حصيمة اتفاؽ الشراكة االوروبية مع دوؿ شماؿ افريقيامحمد تقروت، محمد  متناوي،  -2

، 2006نوفمبر 13/14الجزائر ،-جامعة فرحات عباس، سطيؼ ت الصغيرة والمتوسطة،اتفاق الشراكة عمى االقتصاد الجزائري وعمى المنظومة المؤسسا    
 .5،ص
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 الجدوؿ التالي يوضح أىـ الدوؿ المتوسطية التي تزخر بموارد طاقوية:
 (: الدول المتوسطية المنتجة لمموارد النفطية3.3الجدول)

 
 

P22.، Edition 2007،Statistiques euro-méditerranéennes،EUROSTAT: Source 

، أقامت دوؿ االتحاد األوروبي صبلت التاريخية واالقتصادية القرب الجغرافي  عمى االعتبارات ابناء    
تعاقدية مختمفة عف طريؽ عقد اتفاقيات شراكة مع اثنا عشر دولة مف بمداف المنطقة المتواجدة عمى 

لضفة الجنوبية لممتوسط وىي: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، لبناف، سوريا، السمطة الفمسطينية، تركيا، ا
إسرائيؿ، مالطا، قبرص، اليوناف، وتحدد مضاميف ىذه االتفاقيات الثنائية بصورة رئيسية حسب حاجات 

التي وقعت عمى االتفاقية عاـ البمد المعني والزمف الذي عقدت فيو االتفاقية. وكانت تونس الدولة األولى 
 1، وبدأت تتوالى التوقيعات.1999واألردف عاـ  1996، ثـ المغرب عاـ 1995

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
أؽشٚدت ١ًٌٕ دوخٛساٖ دٌٚت جبِؼت اٌجضائش  -حانح دول انًغشب انعشتي -يرىسطيح  -دساسح ذحهيهيح نىاقع وآفاق انششاكح االقرصاديح األوسوػببذ شش٠ؾ ،  -1

 .95- 94،ص 2004 – 2003
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 الجدوؿ التالي يبيف مدى ارتباط التجارة الخارجية بيف الدوؿ المتوسطية واالتحاد األوروبي:
 (1995) وب المتوسطرة الخارجية لدول جن: وزن االتحاد األوروبي في التجا (4.3)الجدول رقم 

 المجموع  مف %( الوحدة:)                                                                           
 العمميات             

 الصادرات نحو االتحاد األوروبي الواردات القادمة من االتحاد األوروبي الدول

 63.5 56 الجزائر

 34.7 51.7 قبرص

 45.8 38.9 مصر

 32.3 52.4 إسرائيل

 5 31.3 األردن

 15.8 43.6 لبنان

 71.4 72.8 مالطا

 61.4 53.1 المغرب

 56.7 31.7 سوريا

 79.0 69.1 تونس

 51.2 47.2 تركيا

متوسطية،  –وتحديات األورو عمى االقتصاد الجزائري في ظل الشراكة االورو  انعكاساتزايري ،  المصدر: بمقاسم
.9)جامعة البميدة (،ص 2002ماي  22/ 21أيام  –الثالثة  األلفيةاألول حول  االقتصاد الجزائري في  الممتقى الوطني  

ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف الدوؿ المتوسطية واالتحاد األوروبي ، خاصة في التجارة  أفنبلحظ  الجدوؿفي    
تبيف مدى أىمية الدوؿ  فالنسب الموضحة في الجدوؿ  لواردات وصادرات االتحاد األوروبيالخارجية، 

اصطمح عمييا الشراكة شراكة بىذه العبلقة  تالمتوسطية بالنسبة لبلتحاد األوروبي،وقد ترجم
بي بالنسبة لمدوؿ المغرب و ردات االتحاد األور ابحيث قدرت الو ،)مؤتمر برشمونة( االرومتوسطية
 61.4%،المغرب 63.5ئر)الجزا %( أما صادراتو 69.1تونس  %، 53.1%،المغرب 56العربي)الجزائر

ىناؾ عبلقة اقتصادية تجارية وطيدة بيف الدوؿ  أف،مف خبلؿ ىاتو النسب نستنتج %( 79%،تونس
الدوؿ األخرى وكذلؾ  ،% 50 تفوؽ وارداتو لدى ىاتو الدوؿو تقارب صادرتو  األوروبيالمغاربية واالتحاد 

 .فيي ذات أىمية تجارية لدى االتحاد األوروبي
 ( MEDA)اثآليات المساعدة لدخول الشراكة -الفرع الثالث

والذي يعتبر أىـ أداة مالية  1995برنامج التعاوف المالي الذي سمي ببرنامج ميدا الذي انطمؽ سنة     
متوسطية ومختمؼ األنشطة الممحقة بيا وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ –تستخدـ لوضع قيد التنفيذ الشراكة األورو 

جعؿ مف منطقة المتوسط فضاء لمنمو واالستقرار في ظؿ تكريس شراكة  التي سطرىا مؤتمر برشمونة وىي
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ويبمغ الغبلؼ المالي المخصص مف ميزانية االتحاد األوروبي ليذا البرنامج  1،اقتصادية ومالية واسعة
مميوف أورو المخصصة  4685مميوف أورو مف مجموع  3424.5مبمغ قدره  1999-1995لمفترة 

التحاد األوروبي وشركائو المتوسطييف، ويتكوف ىذا الغبلؼ مف مساعدات مالية لمتعاوف المالي ما بيف ا
% مف ىذه الموارد مخصصات اعتمدت  90ومنح موجية لدوؿ جنوب حوض المتوسط، حيث تمثؿ 

  2%الباقية لؤلنشطة الجيوية . 10بينما تـ تخصيص  بشكؿ ثنائي لمشركاء،
 اإلطار القانوني لبرنامج ميدا-أوال
الذي يحدد  23/07/96الصادر بتاريخ  1488/96إنشاء برنامج ميدا بناء عمى القانوف رقـ تـ     

الصادر بتاريخ  780/98كيفيات تسيير البرنامج مف طرؼ المجنة األوروبية. وقد تـ تعديمو بالقانوف 
 3 .27/11/2000الصادر في  2698/2000بالقانوف  2000ليعدؿ مرة أخرى في  7/4/98
 إلى:دا ييدؼ برنامج مي -ا
 التكامؿ االقتصادي  ؛ . 1 
 التماسؾ االجتماعي  ؛  . 2 
 تعزيز المجتمع المدني ؛   . 3 
 اإلقميمي.التعاوف  . 4 
 4يأخذ ميدا بعديف متكامميف : -ب
 :٠ٚىّٓ اٌٙذف ِٓ رٌه ي، أي بيف االتحاد األوروبي والدوؿ التي أمضت اتفاقية الشراكةثنائال التعاوف -

  إلىبيدؼ التوصؿ  التنافسيةحرة مف خبلؿ زيادة القدرة الالتجارة لتنفيذ  دعـ التحوؿ االقتصادي 
 تحقيؽ التنمية المستدامة  ؛

   النمو االقتصادي ، وال سيما مف خبلؿ تنمية القطاع الخاص ؛ 
   األجؿواليدؼ مف ذلؾ ىو التخفيؼ مف تكاليؼ في  واالقتصادي:تعزيز التوازف االجتماعي 

 ؛تخاذ تدابير مناسبة في مجاؿ السياسة االجتماعيةعف طريؽ ا االقتصاديالتحوؿ  القصير 
 يتـ تمويؿ المشاريع المحددة في البرنامج الوطني التوجييي. 

كؿ األطراؼ بيف ضفتيف بالتي تيتـ  اإلقميمي: حيث يتـ تمويؿ المشاريع ذات الطابع  التعاوف اإلقميمي -
البعد السياسي  برشمونة ،  إعبلفتعمؿ في جميع المياديف الثبلثة مف  إقميميوبرامج ٕ٘بن  ،البحر المتوسط

                                                                                                                    

                                                                                  
الدولية حول التكامل اليادي بوقمقوؿ ، االبعاد االقتصادية لتجربة الشراكة العربية األوروبية في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، الندوة العممية رضواف سوامس ،  -1

 . 4-3ص،2004ماي    9-8جامعة فرحات عباس،سطيؼ الجزائر، ، األوروبية–االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
الندوة العممية  ياس بف ساسي، يوسؼ قريشي، المنظومة المالية األوروبية والتعاوف االقتصادي العربي متطمباف أساسياف إلرساء قواعد الشراكة األوروبية،ال -2

 .4،ص2004ماي    9-8، جامعة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر،االوروبية –الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
 .5بوىزة محمد، دمدـو كماؿ،مرجع سبؽ ذكره ، ص  3

4 -SME MED¸THE EURO-;MEDETERREAN PARTNERSHIP¸  SME UNION¸BRUSSELS¸2006¸P5. 
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مفتوحة  اإلقميمية األنشطة ،أمااإلنسانيالبعد  البعد االجتماعي والثقافي و ؛ االقتصادية والمالية  واألمني
 .تتحدد ىذه المشاريع في إطار البرنامج التوجييي الجيوي، في حيف جميع الشركاء أماـ
 1آليات عمل البرنامج -ثانيا

 مساعدات وفؽ آليتيف :ويتـ تحديد ال
بالنسبة لممساعدات الثنائية يتـ إعداد وثيقة بيف االتحاد والدولة المعنية تسمى بالوثيقة االستراتيجية التي -

تحدد ىذه  ،تعتبر إطارا متعدد السنوات لممساعدات المالية التي سيقوـ االتحاد بتقديميا لمدوؿ المعنية
ويتـ وضعيا بناء عمى تقييـ شامؿ  ،ني والمجاالت وأولويات التعاوفالوثيقة أىداؼ الشراكة مع البمد المع

 بناء عمى ىذه الوثيقة يتـ إعداد برنامج ثبلثي  لسياسة البمد ووضعو السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
 ؛ ( يتضمف تفصيبل أكثر الوثيقة األولى PINيسمى بالبرنامج التاشيري التوجييي الوطني )

( .يتـ اعتماد PIRاريع الجيوية فيتـ تمويميا بناء عمى البرنامج التوجييي الجيوي )أما بالنسبة لممش-
الوثيقة اإلستراتيجية والبرنامج التوجييي الوطني والجيوي مف طرؼ المجنة األوروبية بعد استشارة لجنة 

(MEDA )؛ 
بلـ البنؾ األوروبي فيما يتعمؽ بتخفيضات الفوائد، يتخذ القرار مف طرؼ المجنة األوروبية بعد اع -

أما القروض المقدمة مف طرؼ البنؾ األوروبي لبلستثمار فيأخذ قرارىا البنؾ بعد موافقة لجنة  ،لبلستثمار
 مكونة مف ممثمي الدوؿ األعضاء. 

 ميدا ثبلثة أشكاؿ : إطارتأخذ التمويبلت في في حيف 
ؼ المجنة األوروبية وتسعى لتحقيؽ مساعدات نيائية تأتي مف الميزانية العامة لبلتحاد تسير مف طر  -

 ؛أىداؼ البرنامج
 رؤوس أمواؿ يجمعيا البنؾ األوروبي لبلستثمار والمتمثمة في رأس الماؿ المعرض لمخطر الذي تستخدـ  -

 ؛لتمويؿ القطاع الخاص والقطاع المالي
 .قروض ميسرة تتمثؿ في تخفيضات الفوائد -

 الشراكة أىداؼيجعؿ مف الممكف تحقيؽ  اإلقميميميدا مع برنامج  يوطنالنيج ماستكماال لم      
فعالية بكثير وليا اثر اكبر بكثير  أكثرىو  إقميميمف خبلؿ برنامج  األنشطةتنفيذ ب المتوسطي األوروبية

بعد العبر الحذر منيا  وعبلوة عمى ذلؾ ، بعض المشاكؿ التي يتوخى ،مف مجموعة البرامج الوطنية
حؿ مبلئـ ، وخاصة فيما يتعمؽ وايجاد ي( ال يمكف اال اف يكوف مف خبلؿ التعاوف االقميمي )او دوف اقميم

، فالبرنامج المساعدة المالية الذي اعتمد عميو االتحاد األوروبي في التكامؿ فيما بيف بمداف الجنوب
لى متوسطية، فقد انقسـ إ مساعدة الدوؿ المتوسطية لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف الشراكة األورو

مميوف اورو، والمرحمة  3.4خصص لياتو الفترة  1999الى 1995مرحمتيف المرحمة األولى تمتد مف 

                                                                                                                    

                                                                                  

 .6ص ، ذكره محمد بوىزة ، كماؿ دمدـو ،مرجع سبؽ -1
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وجيت عمميات المصرؼ في البمداف  مميوف اورو، وكما 5.35خصص ليا  2006الى 2000الثانية مف 
 برنامجفي حيف ؛ *(FEMIPمتوسطي والشراكة ) الستثمار األوروآلية تسيير ا المتوسطية الشريكة تحت

حيز حيث دخمت "سياسة الجوار األوروبية الجديدة أخرى " آلية اعتمادتـ يو  2006في عاـ ينتيي ميدا 
 . 2007التنفيذ في عاـ 

والمدفوعات ليذا البرنامج المالي بالنسبة الدوؿ المتوسطية في الجدوؿ  توسوؼ نتطمع إلى االلتزاما
 التالي:

 2006-1995رنامج ميدا لمفترة الممتدة (: االلتزامات والمدفوعات لب5.3جدول)

 الوحدة مميون اورو                                                                                     

 2005-1995التزامات/مدفوعات ميدا
 2006 -1995 2006 -2000  1999 -1995 التعاون الثنائي

 مدفوعات التزامات  تمدفوعا التزامات  مدفوعات التزامات 
 172 504 42 142 339 18 30 164 الجزائر
 852 1279 117 695 592 23 157 686 مصر
 454 585 104 345 331 42 108 254 األردن
 183 315 137 182 133 1 1 182 لبنان

 045 1 640 1 94 917 980 19 128 660 المغرب
 91 281 51 91 180 0 0 101 سوريا
 657 946 95 489 518 39 168 428 تونس

 546 633 93 486 522 53 59 111 فمسطين
 000 4 182 6 93 349 3 595 3 25 651 586 2 مجموع الثنائي

 934 483 1 68 712 052 1 47 223 471 التعاون اإلقميمي
 934 4 705 7 87 060 4 647 4 29 874 057 3 المجموع
مميوف يورو. مف ىذا  8774=5350+3424برنامج ميدا األوؿ والثاني=المبمغ اإلجمالي المتاح في إطار  مالحظة:

)ىناؾ اختبلفات بسيطة  2002إلى عاـ  1996مميوف خبلؿ عاـ  852المبمغ مف حوالي سنة ممتزمة لتركيا ب
 التقريب(

source: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-

2005_en.pdf 

                                                                                                                    

                                                                                  
*-  FEMIPاألوروبي وميزانية الموارد البلزمة لتوفير المساعدة التقنية ، ومخاطر رأس الماؿ  . فيميب قروض مجتمعة  مف بنؾ االستثمار األوروبي مع االتحاد

لتسييؿ النمو االقتصادي العالي وقد تـ تعزيز مرفؽ أخر كأداة لتعزيز تنمية القطاع الخاص في البحر األبيض المتوسط  2002ودعـ أسعار الفائدة. أنشئ في عاـ 
 .2005في عاـ 
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كانت اقؿ مف  1999-1995االلتزامات والمدفوعات لمفترة  نجد اف مف خبلؿ مبلحظتنا لمجدوؿ
لمفترة األولى، اما القترة الثانية   %29ػ ، حيث قدرت نسبة الدفع مقارنة بااللتزاـ ب  2006-2000الفترة

، وىذا 2003ؼ عاـ وقد تميزت ىاتو الفترة بزيادة المدفوعات عف االلتزامات تقريبا منذ منتص ،%87ػب
دخوؿ الشراكة مرحمة جديدة في برنامج سياسة الجوار والشراكة بتطبيؽ مخطط العمؿ لمدة خمس سنوات ل

 اي منحى جديد بعد إعبلف برشمونة.

 :(ENP)والشراكةسياسة الجوار األوروبية المطمب الثاني: 
متوسطية مع االتحاد  روو اكة األبعد منطمؽ إعبلف برشمونة ودخوؿ الدوؿ المتوسطية في إطار الشر      

األوروبي، لكف ىذا األخير طرح سياسة جديدة في إطار الجوار والشراكة، تتضمف الدوؿ المتوسطية 
 باإلضافة إلى جوار االتحاد األوروبي.

إف سياسة الجوار يمكف أف تكوف أداة تأثير االيجابي عمى توسيع اتفاقية برشمونة الذي يعتمد بصورة     
عمى تفكيؾ التعريفات الجمركية، وىي مسالة تكامؿ اكبر محتمؿ داخؿ المنطقة االقتصادية  مركزية

األوروبية، والمخاطرة ىي أف كؿ دولة تختار مجموعتيا وىو األمر الذي يدمر جيود بناء فضا أوروبي وال 
تماسؾ يجب أف تسيـ سياسة الجوار األوروبية في إضعاؼ الشراكة التي يجب تدعيميا مف خبلؿ ال

 1المؤسسي واالطمئناف إلى مواردىا.
وتتألؼ " األطراؼلنيج االتحاد األوروبي والعبلقات الخارجية يمكف وصفو "الثنائية والمتعددة  العريضة   

اتفاؽ مع االتحاد يدخؿ حيز ثنائي  األوروبيفي االتحاد  األعضاءمف شقيف سياسة تقضي كؿ بمد غير 
 أفدعت رابطة اتفاقات( في نفس الوقت )ما  واألحكاـ والمؤسسيةوالتي تشمؿ التجارة والمالية  األوروبي

 2. األطراؼمتعدد  إقميميتصبح طرفا في 
 3مرتكزات سياسة الجوار والشراكة األوروبية: :الفرع األول

طتيف ىامتيف يتبع فييا مسار الشراكة مف خبلؿ  النق  استراتيجيتيفإف سياسة الجوار ارتكزت عمى     
 التاليتيف:

 التزامات سياسة الجوار أوال:
 قيـ عمى قائمة قوية التزامات أساس عمى األوروبي االتحاد أطمقيا التي األوروبية الجوار سياسة حددت   

 الروابط توثيؽ إلى الشريكة البمداف السياسة ىذه تدعو، األوروبي لبلتحاد الجوار دوؿ  تشمؿ، مشتركة

                                                                                                                    

                                                                                  
الندوة السنوية االورو متوسطية السادسة حول تطوير الحوار العربي األوروبي في الفضاء مي، اليات التمويؿ المشاريع المتوسطية، احمد امد الجوي -1

 .32،ص10/09/2007تونس، المتوسطي، جامعة الدول العربية،

2  - ALIBONI, ROBERO ,THE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP.REGIONAL AND TRANSATLANTIC 

CHALLENGES, CENTER FOR TRANSATLANTIS ,WASHINGTON¸2004¸P10. 

 عمى االحكاـ الصادرة مف البرلماف االوروبي و المجمس االتحاد االوروبي الخاصة بسياسة الجوار مف المرجع: أكثرلبلطبلع  -3
Official Journal of the European Union, laying down general provisions establishing a European Neighborhood and Partnership Instrument 

REGULATION (EC) No 1638/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 2006. 
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 الحدود عبر التعاوف لتطوير األوروبي االتحاد مع والثقافية واالجتماعية والعممية واالقتصادية السياسية
             االستقرار عمى والحفاظ ، الداخمية والشؤوف والعدؿ والرخاء األمف حيث مف المسؤولية وتقاسـ
 إصبلحاتيا في ةالشريك البمداف األوروبية الجوار سياسة أيضا وتساعد، وحميا الصراعات ومنع ، اإلقميمي
 البمداف وتحديث لتطوير جديدة فرص خمؽ السياسة ىذه تتوقع، والمؤسسية واالقتصادية السياسية

 .المستيدؼ
 وىذا ،المتوسط وبمداف األوروبي االتحاد بيف الثنائية العبلقات لنموذج القاعدة الجوار سياسة تشكؿ   
 أكثر بأنيا األوروبية الجوار سياسة ـستت ،ةحد عمى شريؾؿ ك مع يتعامؿ األوروبي االتحاد أف يعني

لديو مصالح مشتركة منطمؽ جديد في إطار سياسة توسيع االتحاد األوروبي،  باالعتبار تأخذ استيدافا،
لجميع األطراؼ  والرفاىةبيدؼ تعزيز االستقرار ،األمف ،*2004عاـ  ،كثيرة مع جنوب والجيراف الشرقية

تطوير عبلقة وثيقة عمى نحو متزايد بيف االتحاد  ر األوروبي بيدؼتـ تعييف سياسة الجوا المعنية.
الجزائر ، مصر ، إسرائيؿ ،  ) جنوب البحر األبيض المتوسط المجاورة الدوؿ  األوروبي الموسع وعمى

اوروبا  الجوار لتشمؿ أيضا دوؿ ،تركيا(األردف ، لبناف ،   المغرب ، السمطة الفمسطينية ، سوريا ، تونس 
أيضا جارة  عمى الرغـ مف أف روسيا(أوكرانيا ،مولدوفا ،جورجيا،أذربيجاف ، بيبلروس، أرمينيا ة)الشرقي

 مشراكة.ل االستراتيجيةلبلتحاد األوروبي ، وضعت بدال مف ذلؾ عف طريؽ العبلقات 
 1:لمشتركةيقدـ ىؤالء الجيراف عبلقة متميزة ، بناء عمى االلتزاـ المتبادؿ بالقيـ ا ىاتو السياسةمف خبلؿ   

 القانوف والحكـ الرشيد ؛ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف وسيادة •
  مبادئ اقتصاد السوؽ والتنمية المستدامة؛ •
 التعاوف ؛عمى  تجاوز الثنائية والمتعددة األطراؼ القائمة •
التنمية االقتصادية  تشجيع ودعـ اإلصبلحات التي مف شأنيا أف تعود بالفائدة مف حيث •

 بل عف الحكـ الصالح.واالجتماعية ؛ فض
وفؽ خطط االتحاد  العنصر المركزي لسياسة الجوار األوروبي ىو عمؿ سياسة الجوار الثنائية

اإلصبلحات السياسية واالقتصادية مع  مبينة في جدوؿ أعماؿ ،األوروبي وكؿ بمد شريؾ
فييا  تـز يم بحيثعطينا نيجا ثابتا ت" سياسة الجوار  األولويات القصيرة والمتوسطة األجؿ ،

، فإف ىذه السياسة  ، وفي الوقت نفسو يـككؿ لتعزيز عبلقات مع جميع جيرانو األوروبياالتحاد 
 **تطوير العبلقات مع العرؼ كؿ بمد".بتسمح لنا 

                                                                                                                    

                                                                                  
:اليوناف، 1981، ايرلندا، بريطانيا، في:الدنمارؾ1973:بمجيكا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، ىولند، لوكسمبورغ، في1978دولة )في  27االتحاد األوروبي اآلف يضـ -*
: قبرص، تشيؾ، استونيا، المجر، التفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سموفاكيا، سموفينيا،  2004:النمسا، فمندا، السويد، في1995: اسبانيا، البرتغاؿ، في1986في
ضمف سياسة توسيع االتحاد األوروبي صاحبتيا تطبيؽ سياسة الجوار خوفا مف  2004: بمغاريا،رومانيا( حيث انضماـ الدوؿ إلى االتحاد األوروبي منذ 2007في

 فقداف توازف االتحاد األوروبي.
1- PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION, The European Neighborhood Policy:Key indicators,- a comparison with the European 

Union, February 2007. 
**

 وؿ، مفوض شؤوف التوسيع وسياسة الجوار األوروبي.مقولة: ستيفاف ف - 
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 أىداف سياسة الجوار: ثانيا:
كة متابعة مسار برشمونة الشرا ةاستراتيجي، استراتيجيتيفتتبع سياسة الجوار والشراكة األوروبية 

أنيا  تاالستراتيجياالثانية الجوار األوروبي، وما يميز ىذه  ةاالستراتيجي متوسطية، و االورو
مؤتمر القمة برشمونة عقد  2005اتفاقيات ثنائية، كاف أوؿ مخطط عمؿ اتفؽ عميو في نوفمبر 

األىداؼ ذات األولوية التي سيتـ ذا األوروبية المتوسطية  برنامج عمؿ مدتو خمس سنوات 
 1نفيذىا عمى المستوى اإلقميمي :ت

 ؛ مجاؿ التعاوف العدالة واألمف واليجرةفي متوسطية  األورو الشراكة •
، والتكامل اإلقليمي ، المنطقة االقتصادية المستدامة ، مع التركيز عمى تحرير التجارة  الشراكة •

 التحتية وحماية البيئة ؛ وشبكات البنية
بيف التبادالت و  تبادؿ الثقافي ، مع التركيز عمى الثقافيةكرة مشتركة لمتنمية االجتماعية وال •

 .وسائؿ اإلعبلـ ، وزيادة الوعي مف خبلؿ شراكة المجتمعات
 أيضاو  ،ااقتصادياتياالزدىار في مما يعزز  السوؽ،الجيراف في عممية واحدة واسعة في  إدماج •

الحوافز، بما فييا العبلقات التجارية  مف خبلؿ مجموعة مف  السياسي اإلصبلحتعزيز  إلى
 لؤلمفمكافحة التيديدات  فيالمشتركة المشروعة، والتعاوف  رةليجاوالمرونة عمى  التفضيمية

    متوصؿ ل ، دعـ لبلندماج في النظاـ التجاري العالمياالستثمار، و  وحمايةوالجديدة تشجيع 
 2.الزدىار المنطقة الشركاء  و األوروبياالتحاد  بيفنظاـ موحد و شامبل  إلى

 واألداة األوروبي والجوار العمؿ خطط خبلؿ مف رئيسي، بشكؿ األوروبية الجوار سياسة تنفيذ يتـو     
 أكثر يستفيد أف ، ويمكف2007 جانفي 1 منذوبدأ التنفيذ  ميدا أداة محؿ تحؿ التي الجوار لسياسة ليةالما
 االتحاد في األسواؽ إلى الوصوؿ حيث مف اإلصبلحات يسرعوف الذيف أولئؾ األوروبية الجوار سياسة مف

 .األوروبي
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
1- EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI),REGIONAL STRATEGY PAPER (2007-2013) AND 

REGIONAL INDICATIVE PROGRAMME (2007-2010) FORTHE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP,p04. 

2- ALIBONI¸ ROBERO¸ OP CIT¸P11. 
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 عمى مؤشرات التجارة لدى الدوؿ المتوسطية:متوسطية  روو الشراكة األ تأثيريوضح مدى  المواليالجدوؿ 
 اثر الشراكة االورومتوسطية عمى بعض المؤشرات المختارة عن التجارة لمفترة(: 6.3الجدول)

 1995-2005 

،سياسة ) لمسوق يوروميد جمبرنا إطار في لممناطق األوروبي المركز العامة لإلدارة األوروبي المعيد تقرير المصدر:
 .113،ص2007 جوان 30،األوروبي،االتحاد متوسطية يورو راكةالش في المنافسة

في انخفاض مابيف الفترة  الضريبيةعائدات النسبة الرسوـ التجارية مف  فأ الجدوؿ مف خبلؿنبلحظ     
انخفضت  2005أما عاـ 1995 عاـ % 45لمبناف قدرت النسبة ب ، فبالنسبة2005و 1995
 6 انخفضت بنسبة 2005عاـ  أما 1995عاـ  % 17.9بة بأما المغرب قدرت النس ، %  27.9بنسبة

، نفس % 7.1انخفضت بنسبة  2006أما عاـ  2005عاـ  % 15.8تونس قدرت النسبة ب أما،%
المبلحظة بالنسب لمدوؿ األخرى، ومنو نستنتج إف الشركة االورومتوسطية ساىمت في تقميص الرسـو 

-1995الخارجية فقد انخفضت لدى بعض الدوؿ في الفترة  التجارية لدى ىاتو الدوؿ. أما بالنسبة لمديوف
انخفضت  2006أما عاـ  1995عاـ  % 105.4منيا األردف قدرت النسبة ب الدوؿ مف بيف 2006
انخفضت  2006عاـ  أما 1995عاـ  % 76.4، بالنسبة لمجزائر قدرت النسبة ب% 23.3بنسبة 
 2006أما عاـ  1995أما عاـ  1995ـ عا% 67.6، بالنسبة لممغرب قدرت النسبة ب% 42بنسبة

نفس المبلحظة بالنسبة لمصر وتركيا، لكف لبعض الدوؿ كانت نسبة الديوف  % 24.4انخفضت بنسبة 
ارتفعت بنسبة  2006أما عاـ  1995عاـ  % 31.2سوريا قدرت النسبة ب تزايد مف بينيا الخارجية في

 12.3ارتفعت بالنسبة 2006أما عاـ  1995ـ عا % 11.2، أما بالنسبة لمبناف قدرت بالنسبة % 69.5
، 2005-1995،أما بالنسبة متوسط معدالت التعريفات الجمركية فيي في انخفاض مابيف الفترة %

،  % 14.7انخفض ىذا المتوسط الى 2006أما عاـ  1995عاـ  % 35ػبالنسبة لسوريا قدر المتوسط ب
 29.6انخفض إلى  2006أما عاـ   2005عاـ 28.5بالنسبة إلى تونس كاف متوسط التعريفة الجمركية  
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فقد  ،2006-1995فيو في تزايد بيف الفترة ، نفس المبلحظة لباقي الدوؿ. أما بالنسبة لبلنفتاح التجاري 
، تمييا % 105.5 إلىارتفعت  % 75.1ػب 1995كانت اعمي نسبة زيادة لدى األردف فقد كانت عاـ 

. وعموما نستنتج مف ىذا 2006عاـ  % 76.4تفعت الىار  % 71.7ػب 1995تونس فقد كانت عاـ 
تحرير التجارة شرات التجارية مف خبلؿ محاولتيا أثرت عمى ىذه المؤ  االورومتوسطيةالشراكة  أفالجدوؿ 
نفتاح التجاري لدى ىاتو الدوؿ الجمركية بزيادة اال والتعريفاتبتقميص كبل مف الرسوـ الجمركية الخارجية 

 متوسطية. ال
  :ENPIبرنامج سياسة الجوار والشراكة  -الثانيالفرع 
 البحر لحوض الحدود عبر التعاوف برنامج يعتبر – مموؿ األطراؼ متعدد الحدود عبر تعاوف برنامج     

 والشراكة الجوار آلية إطار في األوروبي االتحاد قبؿ مف مشترؾ بشكؿ  (ENPI) المتوسط
 األوروبية، الجوار سياسة ضمف الحدود عبر التعاوف نشاطات لتنفيذ عمؿ إطار البرنامج يوفر،األوروبية
 سبلـ منطقة تطوير إلى تيدؼ والتي األورومتوسطية  الشراكة إطار في بذلت التي الجيود ويكمؿ

 .الشريكة المتوسطية والدوؿ  االورو الدوؿ بيف جوار حسف و وازدىار واستقرار
اكتوبر  24مف الئحة المجمس في  1638/2006 وفقا 2007 وىذه اآللية تعوض برنامج ميدا ابتداء مف

لمدوؿ المتوسطية وقد   2013الى2007، ويمتد الدعـ عمى حسب برنامج العمؿ المقرر لمفترة 2006
 قسمت ىاتو اآللية إلى مرحمتيف:

 مميوف اورو  343.3والمبمغ المخصص ليذا البرنامج اإلقميمي االرشادي :ENPI 2007-2010*برنامج 
: وقد خصص لكؿ بمد متوسطي برنامجو اإلرشادي اإلقميمي في ىذه ENPI 2011-2013*برنامج
 القترة.
 مف المتوسط البحر حوض مستوى عمى والمنسجـ المستداـ بالتعاوف النيوض إلى البرنامج ىذا ييدؼ
 .المتوسط حوض منطقة داخؿ المتوفرة اإلمكانات وتثميف المشتركة التحديات معالجة خبلؿ
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 مف خبلؿ الجدوؿ يوضح أىـ المجاالت المتفؽ عمييا في إطار سياسة الجوار:
 لمشراكة االورومتوسطية. 2010-2007في الفترة ENPIالتزامات في إطار برنامج  (:7.3جدول)

 مميون اورو 2010 2009 2008 2007 عنوان البرنامج
 31.9 8.9 6.1 6.9 10 التخصيص العاـ

 4.4    4.4 اليجرة االمف، العدؿ، ة،التعاوف في مجاؿ السياس
 20 10  5 5 الحماية المدنية تدابير بناء الثقة:
 13  13   شراكة مف اجؿ السبلـ تدابير بناء الثقة:

 8 8    (jsmالعدالة واالمف واليجرة)
      تحميؿ السياسات

  التنمية االقتصادية المستدامة
 6    6 ذب االستثمارتشجيع االستثمار ودينامكية االصبلح لج

 23  14 9  التعاوف في مجاؿ النقؿ والطاقة
 4  4   التكامؿ االقتصادي االقميمي جنوب جنوب

 33 15 9 9  البرنامج البيئي
 FEMIP 32 32 32 32 128المساعدات التقنية ودعـ مخاطر راس الماؿ 

 5   5  تطوير مجتمع المعمومات
  لثقافيالتنمية االجتماعية والتبادل ا

 16 8   8 المساواة بيف الجنسيف والمجتمع المدني
 22 10   12 2المعمومات واالتصبلت

 5  5   يورميد لمشباب
 24   7 17 الحوار بيف الثقافات والتراث الثقافي

 343.3 91.9 83.1 73.9 94.4 المجموع

Source:EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI) , REGIONAL 

STRATEGY PAPER (2007-2013)  ،  REGIONAL INDICATIVE PROGRAMME (2007-2010)  ،  THE EURO-

MEDITERRANEAN PARTNERSHIP,  2007  ،p55. 

االلتزامات المالية وتقسيميا عمى حسب األولويات واألبعاد التي ركزت أف الجدوؿ مف خبلؿ  نبلحظ    
ح مدى ارتباط السياسيتيف، في حيف التركيز عمى التنمية االقتصادية فيذا يوض عمييا في مسار برشمونة،
ويظير ذلؾ    ،أي يغطي عمى األبعاد األخرى مف خبلؿ المخصصات األخرى أكثر مف المجاالت األخرى

مميوف اورو،  33مميوف اورو، والبرنامج البيئي خصص لو 23تعامؿ في مجاؿ الطاقة  خصص لو 
 مميوف اورو . 128خصص لو FEMIP التقنية ودعـ مخاطر رأس الماؿباإلضافة إلى المساعدات 

 بيف العبلقات تنظيـ حيث مف تختمفاف األوروبية الجوار وسياسة متوسطية األورو الشراكة أف رغـ      
 ثبلثة مسار برشمونة شمؿ، يمتشابية التعاوف مجاالت لكف المتوسط، جنوب ودوؿ األوروبي االتحاد
 خاصة، الثقافية-واالجتماعية ، والمالية واالقتصادية واألمنية السياسية القضايا : تعاوفلم رئيسية مجاالت
 أبعاد أيضا الجوار لسياسة ،أما 2010 عاـ إنشاؤىا المزمع المتوسطية األوروبية الحرة التجارة منطقة



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

776 
 

 تنفيذ فعالية زيادةل وسيمة العمؿ خطط تشكؿ األحياف مف الكثير في أف  فضبل .وثقافية واقتصادية سياسية
 األخرى الشبو أوجو مف، نطاؽ وأوسع وتفصيبل تحديدا أكثر ىذه العمؿ خطط وتكوف ،الشراكة اتفاقيات

 غير الوثائؽ وكؿ الشريكة لمبمداف الطوعية المشاركة أف ىي األوروبية، الجوار وسياسة برشمونة عممية بيف
 . اإلصبلحات بتنفيذ ،فقط سياسيا المشاركة الحكومات تمتـز، قانونا ممزمة

 : االتحاد من اجل المتوسطالمطمب الثالث
مشروع جديد مبادرة فرنسية مف طرؼ الرئيس الفرنسي، أصبحت مشروعا متفؽ عميو مف طرؼ     

االتحاد األوروبي والدوؿ المتوسطية لتشكيؿ فضاء أوسع، واندماجا أكثر بيف الدوؿ التوسطية واالتحاد 
 و بعض المعارضات  والصعوبات وخاصة مشكمة إسرائيؿ والعرب.األوروبي، إال انو لدي

 لمشروع االتحاد من اجل المتوسط اإلطار العام الفرع األول:
لقد بدا مشروع االتحاد مف اجؿ المتوسط أثناء الحممة االنتخابية الرئاسية لنيكوال ساركوزي في عاـ     

،ثـ توضحت معالمو في" نداء روما مف  2007أكتوبر  23ثـ استعيد في "خطاب طنجة" في  2007
كؿ مف فرنسا وايطاليا واسبانيا ،وىو يستيدؼ  2007ديسمبر  20اجؿ المتوسط" الذي أطمقتو معا في 

إيجاد تضامف فعمي بيف الضفتيف عمى أساس متساو عبر انجاز مشاريع ممموسة ذات مصمحة مشتركة، 
لمبدأ الذي يمكف تسميتو منذ اآلف "عممية برشمونة: عمى ا 2008مارس  3إف االتفاؽ الفرنسي األلماني في

عمى المبدأ الذي  2008مارس  14-13االتحاد مف اجؿ المتوسط"، وقد وافؽ المجمس األوروبي في 
وميمة المشروع ىي تطوير إطار عممية لتصبح  االتحاد مف اجؿ المتوسط". يمكف تسميتو عممية برشمونة:

 1.شراكة حقيقية بيف الشماؿ والجنوب
 2008 جويمية 13رؤساء الدوؿ والحكومات في  أطمؽ مف قبؿ متوسطية قمة باريس االورو وفي    

، ىو إطار لمعبلقات المتعددة األطراؼ بيف االتحاد األوروبي ومنطقة البحر االتحاد مف اجؿ المتوسط
سياسة الجوار  وىي تكمؿ العبلقات الثنائية ، والتي سوؼ تستمر في تطوير إطار،األبيض المتوسط 

يقوـ عمى المكتسبات ويعزز إنجازات عممية برشمونة ، االتحاد مف أجؿ المتوسط ، و (ENPاألوروبية )
في حيف أف إعبلف برشمونة وأىدافو ومجاالت التعاوف )الحوار السياسي  ،1995التي أطمقت في عاـ 

 ماعية والثقافية( ال تزاؿ صالحة ،والتعاوف االقتصادي والتجارة الحرة ، والحوار بيف اإلنساف واالجت
في الجنوب في  16الديمقراطي والتكامؿ االقتصادي عبر الجار االتحاد األوروبي  اإلصبلحتشجيع ب

 2008كانت تعرؼ سابقا باسـ عممية برشمونة ، التي أطمقت في العاـ ، شماؿ أفريقيا والشرؽ األوسط
فرصة لتقديـ المزيد مف حزمة  إطبلؽ إعادةكاف ، توسط إعادة فعؿ االتحاد مف أجؿ الم و اتفاقات تعاوف،

ذات األىمية الحقيقية  اإلقميميةوشبو  اإلقميميةكؿ العبلقات وأكثر وضوحا مع مقدمة جديدة لممشاريع 
مشاريع معالجة مناطؽ مثؿ االقتصاد والبيئة والطاقة واليجرة والصحة  ،ألولئؾ الذيف يعيشوف في المنطقة

                                                                                                                    

                                                                                  
1- Precedence DE LA RéPUBLIQUE،sommet de Paris pour Mediterranean ،13/07/2008،p3. 
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جنوب البحر األبيض  16األعضاء في االتحاد األوروبي ، و  27 ؿلى جنب مع الدوؿ اجنبا إ، والثقافة
: ألبانيا ، الجزائر ، البوسنة واليرسؾ ، كرواتيا ، مصر ، وأفريقيا ودوؿ الشرؽ األوسط ىي المتوسط 
طينية وسوريا ، السمطة الفمسلمغرب، األردف ، لبناف ، موريتانيا ، موناكو ، الجبؿ األسود ، ا إسرائيؿ

 * وتونس وتركيا.
توقع المسؤوؿ الفرنسي "أف تكوف العقود الثبلث القادمة ميمة جدا ألسباب أىميا التغيرات  المناخية      

فضبل عف التحوالت  % 40وارتفاع درجات الحرارة وعمى األرض وتراجع نسبة األمطار بنحو 
قص أوروبا يوجد في الجنوب وما ينقص في أوروبا" الديموغرافية في المجتمعات المتوسطية " وقاؿ "ما ين

مميونا مف يدىا  70مميوف نسمة، ستفقد  500،مشيرا إلى أف الدوؿ االتحاد األوروبي التي يبمغ عددىا 
مميونا سيكوف ليا  480نحو  2050العاممة بسب تراجع النمو واف دوؿ الجنوب التي سيبمغ عدد سكانيا 

 1عديد مف االحتياجات.
 ؿ الشكؿ يوضح الفرؽ في الزيادة السكانية بيف االتحاد األوروبي والدوؿ المتوسطية:فمف خبل

 (%)4222-4222 دول حوض المتوسط (: نسبة الزيادة الطبيعية للسكان3.5الشكل)    

 
2000               2006                          

 2005( بيانات1)

 2004( بيانات2)
 

Source: EUROSTAT, Statistiques euro-méditerranéennes, Edition 2007,    p25. 

إف الزيادة الطبيعية لسكاف الدوؿ المتوسطية تفوؽ االتحاد األوروبي وىذا ما يميز الفئة العمرية لدى    
 أعمىنجد  الدوؿ المتوسطية،  في حيف نبلحظ فورقات في الزيادة الطبيعية لمسكاف لدى الدوؿ المتوسطية

                                                                                                                    

                                                                                  
شئ١ظ اٌفشٔغٟ ، ٚدظٟ ببال٘خّبَ ِٓ اٌؽشف  ٓاٌزٞ الخشح ِ 2008ؾ ٌّؤحّش ببس٠ظ٠ّىٓ االؽالع أوثش ػٍٝ ِششٚع االحذبد ِٓ اجً اٌّخٛع - *

 : 2008  ؤحّش ببس٠ظ ػؼٛ فٟ ٘زا اٌّؤحّش، ِٓ خالي إػالْ ِ 43ؽشف 

Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean، Paris, 13 July 2008. 

 جبِؼت اٌذٚي اٌؼشب١ت، حٛٔظ، يا هي اإلضافح نًساس تششهىَح، انششاكح االوسويرىسطيح" حىل االذحاد يٍ اجم انًرىسظ:إٌذٚة اٌغببؼت " -1

 .09،ص18/06/2008
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 نسبةثـ تناقصت ب تقريبا% 3.5ػقدرت تقريبا ب 2000دولة فمسطيف في الدوؿ العربية ى نسبة لد
ػ قدرت ب 2006في  أما % 2.75ػب 2000فقدرت نسبة الزيادة في  تقريبا ، ثـ تمييا سوريا  %0.25بػ

 ،المغرب مصر، الجزائر، ،األردفثـ تمييا  ،%  0.25ػ ىناؾ انخفاض في نسبة الزيادة لسوريا ب 2.5%
عف 2006عاـ  نسبة الزيادة السكانية في تراجعالمبلحظة العامة  ىناؾ ، عمى الترتيب ليبيا، تونس ،

كانت تعتمد عمى تحديد النسؿ  ف الدوؿ األوروبية أل رومتوسطية و عمييا الشراكة األ ت، اثر 2000سنة
تعاني فيي ا لياتو األفكار لتشجيعيمخطئة  أنيابياتو الثقافة في حيف الدوؿ األوروبية أدركت  تأثرتؾ لذل

أعمى بكثير مف الدوؿ  العربية نسبة الشباب لدييا إذ أف نسبة نمو السكاني لدى الدوؿ المتوسطية قمةمف 
 .2006-2000تكاد تنعدـ لدييا خبلؿ الفترة األوروبية 

  1:يعطي دفعة جديدة لعممية برشمونة في ثبلثة جوانب ميمة لمغاية واالتحاد مف أجؿ المتوسط 
 رفع المستوى السياسي لمعبلقة بيف االتحاد األوروبي وشركائو المتوسطييف ؛ -
العبلقات المتعددة مع نظاـ الرئاسة المشتركة )واحد مف االتحاد  تعزيز الممكية المشتركة في -

نشاء  األوروبي واحدة مف الجانب البحر األبيض المتوسط( ، عف طريؽ إنشاء أمانة عامة ، وا 
 كة الدائمة ؛المجنة المشتر 

جعؿ ىذه العبلقات ممموسة وأكثر وضوحا مف خبلؿ إضافية المشاريع اإلقميمية وشبو اإلقميمية  -
 ذات الصمة لمواطني المنطقة.

 أىم المشاريع وفق مشروع االتحاد من اجل المتوسط الفرع الثاني:
 واطنيف في المنطقة جوىر االتحاد مف أجؿ المتوسط، ينبغي أف يكوف ليا أثر ظاىر عمى حياة الم   

  ودعـ إنشاء واالقتصادي،برمتيا مف خبلؿ تعزيز النمو والعمالة والتماسؾ اإلقميمي والتكامؿ االجتماعي 
 لمترابط. التحتية البنية

 2 :ىيقد تـ في قمة باريس تحديد ستة أولويات 
 إزالة التموث في البحر المتوسط -

، بما في ذلؾ المناطؽ الساحمية ض المتوسط البحر األبيفي تموث  يتضمف ىذا المشروع إزالة
والبحرية المحمية، خصوصا في قطاع المياه والنفايات، وستشمؿ األنشطة بناء عمى برنامج أفؽ 

 .2008، الذي أطمؽ في عاـ 2020
 الطرق السريعة البحرية والبرية -

أمر ىو بحر، في البر والواألشخاص سيولة تدفؽ السمع  يبرز مشروعر الطرؽ السريعة يتطو 
بيف المرافئ في كؿ   ضروري لمحفاظ عمى العبلقات وتعزيز التجارة اإلقميمية، بما في ذلؾ الربط
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2- joint declaration of the Paris summit for the Mediterranean, Paris, 13 July 2008. 
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كما  ،الحوض المتوسطي بأكممو ، فضبل عف إنشاء شبكة فعالة ومتكاممة النقؿ األورو متوسطي 
منطقة البحر سيتـ االىتماـ يخصص لؤلمف والسبلمة البحرية ، في منظور التكامؿ العالمي في 

 األبيض المتوسط.
 الحماية المدنية -

ينبغي خطة مشتركة لمحماية المدنية عمى الوقاية واالستعداد واالستجابة لمكوارث ، وربط المنطقة 
آلية لمحماية المدنية  وبالتالي ، تكوف واحدة بعمى نحو أوثؽ مع االتحاد األوروبي البحر المتوسط 

 لممنطقة. مف األولويات الرئيسية
 الطاقات البديمة والخطة الشمسية المتوسطية -

األنشطة األخيرة في أسواؽ الطاقة ، سواء مف حيث العرض والطمب ، وتؤكد عمى ضرورة 
نشر في السوؽ فضبل عف البحوث والتنمية لجميع مصادر  ،التركيز عمى مصادر الطاقة البديمة

 ،ضماف التنمية المستدامة في ىذا المجاؿ الطاقة البديمة وثـ أولوية رئيسية في الجيود الرامية إلى
 ووضع خطة شمسية متوسطية ىي واحدة مف األولويات الرئيسية التي حددت في باريس.

 الجامعة األورومتوسطية -التعميم العالي والبحث العممي  -
ويمكف لمجامعة األورومتوسطية تساىـ في التفاىـ بيف الشعوب وتشجيع التعاوف في مجاؿ التعميـ 

الي. مف خبلؿ شبكة تعاوف المؤسسات الشريكة والجامعات الموجودة في المنطقة األورو الع
تطوير الدراسات العميا  تساىـ في متوسطية في بورتوروز )سموفينيا( متوسطية ، وجامعة األورو

 .والبرامج البحثية 
  دعم األعمال -

رة والمتوسطة الحجـ عبر ، والمشاريع الصغي بيدؼ تطوير األعماؿ البحر األبيض المتوسط 
 .وتحديد الحموؿ السياسية وتزويدىا بالمساعدة التقنية واألدوات المالية  تقييـ حاجاتيا،

 لمشروع االتحاد من اجل المتوسط اإلدارة التأسيسية الفرع الثالث:
ءا لتأكيد ما جاء في إعبلف باريس بنا 2008نوفمبر 4عقد اجتماع مرسيميا بعد مؤتمر باريس في     

إنشاء ىياكؿ مؤسسية جديدة إلى  2008 جويمية 13رؤساء الدوؿ والحكومات في  عميواتفؽ  عمى ما 
المبادرة ، وبخاصة تعزيز شمولية الممكية المشتركة ، ورفع مستوى  تساىـ في تحقيؽ أىداؼ سياسية

وتحديد  المشاريع وتحقيؽ الرؤية مف خبلؿالعبلقات بيف االتحاد األوروبي والبحر المتوسط  السياسية
شيا مع نطاؽ وأىداؼ رئيسية اوذلؾ تملتأكيد تطبيؽ المشاريع ذات األولوية،  2009برنامج عمؿ 

 1ىي :تأسيسية 
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يكوف رئيساف ، حيث المشتركة الممكية توازف و  التعاوف إنشاء رئاسة مشتركة وزيادة تحسيف -7
البمداف  ألوروبي ، واآلخر مفواحد مف الرؤساء المشاركيف مف االتحاد ا،المشاركاف لمشراكة 
 المتوسطية الشريكة.

أحكاـ التمثيؿ الخارجي  إنشاء رئاسة مشتركة مف جانب االتحاد األوروبي أف تكوف متوافقة مع -7
      مف جانب الشركاء  ،التحاد األوروبي ومعاىدة إنشاء الجماعة األوروبيةامعاىدة ل

 لمدة توافؽ في اآلراء لفترة قابمة لمتجديد ؿالمتوسطييف ، يجب اختيار الرئيس المشارؾ مف قب
 سنتيف.

 وتطبيؽ ذلؾ يكوف وفؽ المؤسسات واإلجراءات التالية:
تساعد المجنة المشتركة الدائمة في تحضير الجتماعات كبار الموظفيف  :المجنة الدائمة المشتركة - أ

 ، وتندرج مياميا في ما يمي: وضماف متابعة مبلئمة
 ممثمي الرئاسة المشتركة ؛ طرؼ توجيو مفاليكوف * 
 تعد الجتماعات لكبار المسؤوليف األورو المتوسطية وضماف المتابعة المناسبة ؛* 
 تساعد في التحضير لمؤتمرات القمة و الشؤوف الخارجية واالجتماعات الوزارية والموضوعية ؛* 

مع الشركاء األورو تطمب التشاور ي ذيالمنطقة الفي  استثنائي آلية لمرد السريع إذا كاف الوضع
 متوسطية

اتصاؿ ، في ما يخص  ،تقوـ األمانة المشتركة دورا رئيسيا في البنية المؤسسية :األمانة العامة - ب
 :العمؿ التنفيذي مع جميع اليياكؿ العممية ، ال سيما 

 بما في ذلؾ إعداد وثائؽ العمؿ لمييئات صنع القرار. المشتركة،مع الرئاسة *
 ية منفصمة وبوضع مستقؿ.تمتع بشخصية قانونت *

 التالية:أساسا مف المصادر  التمويؿ أتيييجب أف 
 الخاص؛مشاركة القطاع *
 التعاوف الثنائي مف االتحاد األوروبي ؛*
 ؛مساىمات مف شركاء البحر األبيض المتوسط  *
 المؤسسات المالية الدولية والمصارؼ اإلقميمية والصناديؽ الثنائية األخرى ؛*
 .(FEMIPمتوسطية ) ستثمار و الشراكة األورواال مرفؽ *
 . ( ENPI)مرفؽ استثمار الجوار وعبر الحدود  *

ينبغي  ،ترابط البنية التحتية و تطوير لتعزيز التماسؾ اإلقميمي والتكامؿ االقتصادي ، و :المشاريع - ت
 مشاريع لمواطني المنطقة.ب شكؿ وضوحا وذا الصمةيأف 

 عتبار ما يمي :ختيار تأخذ في االاالإف عممية 
 المقترحة،وعبر الوطنية مف المشاريع  اإلقميميودوف  اإلقميميالطابع  *
 البمداف؛التعاوف بيف عدد محدود مف * 
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 والفائدة لمجميع الشركاء ؛ ةحجـ وأىمي *
 التكامؿ والتبلحـ والترابط ؛ إمكاناتيا لتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة واإلقميمية *
 القطاع الخاص ؛في  دوى المالية بما في ذلؾ تعظيـ لتمويؿ الشركةدراسة الج *
 أف يكوف تاريخ استحقاقيا أو درجة التأىب بدأت بسرعة.* 

واألولويات المحددة في البرنامج  ،ىناؾ عدد مف مقترحات المشاريع تكييفيا مع احتياجات المنطقة     
لممشروعات إقميمية جديدة عمى حساب  محتممةاية مساىمة  اإلرشادي اإلقميمي مواصمة تطبيؽ

الجوار والشراكة أو أداة ما قبؿ االنضماـ  المخصصات في الموازنة الثنائية القائمة في إطار األوروبي
 (.و ليبيا موريتانيا مثؿ)

متوسطية  متوسطية فقد أخذت ثبلث اتجاىات : أوليا الشراكة االورو مف خبلؿ مسار الشراكة االورو    
،ثـ توسع ىذا االتجاه إطار 1995اتجاه جنوب البحر األبيض المتوسط انطبلقا مف إعبلف برشمونةالثنائية 

،فيي في إطار ثنائي لكف أوسع 2004سياسة الجوار نظرا لسياسة التوسعية التي قاـ بيا االتحاد االوروبي
إلى آلية  2006-1995مف مسار برشمونة، بتغيير آلية الدعـ المالي التي كانت برنامج ميدا  لمفترة

، إال االتحاد األوروبي لـ يتوقؼ ليذا الحد فأرادت أف تنضـ الدوؿ 2013-2007سياسة الجوار تمتد مف
المتوسطية إلى فضاء اورو متوسطي مف خبلؿ االتحاد مف اجؿ المتوسط في إطار متعدد األطراؼ، ذا 

 مسار أف مف بالرغـ "لعالمية،أبعاد شراكة جماعية في كرة مشتركة، ضمف تحديات األزمة المالية ا
 تبادؿ منطقة إنشاء أو لمسبلـ ممموسة احتماالت أي خمؽ في ينجح لـ متوسطية االورو لمشراكة برشمونة

 مسار في أساسييف بعديف تجاىؿ تشكيمو المزمع االتحاد مشروع أف إال الشعوب بيف التقريب حتى أو حرّ 
 اإلنساف، وحقوؽ المدني المجتمع دور :ثانيا االتحاد، أجندة خارج فيو السبلـ مشروع :أوال برشمونة؛
 ىوى مع يتوافؽ ولكنو االورومتوسطية الشراكة عف الخمؼ إلى كبيرة خطوة يعتبر االتحاد فإف وبالتالي
 دمجيا ىو منو األساسي اليدؼ المشروع في إسرائيؿ إشراؾ أف حسف الديف بيي وأكد ،األوروبية الدوؿ
 في الخاصة مصالحيا ليا فرنسا أف"1.السابقة الشراكات جميع فيو فشمت ما وىو نيائيا المنطقة دوؿ في
 عمى نعمؿ وأف منو الخاصة مصالحنا عف نبحث أف وحقنا المشروع، حقيا وىذا االتحاد، ىذا تبني
 بالفعؿ القائمة المتعددة التعاوف أطر إلى يضاؼ لمتعاوف إطارا يشكؿ أف يمكف االتحاد ىذا أف ،تنميتو
 أف مف الخوؼ أما عنيا، بديبل يعتبر وال وغيرىا اإلسبلمي المؤتمر ومنظمة العربية الدوؿ جامعة مثؿ
 .والييمنة السيادة ليا تكوف وأف المنطقة في إسرائيؿ إلدماج حيمة المشروع ىذا يكوف
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 مغاربية  -متوسطية أثار االزمة المالية عمى الشراكة االورو : المبحث الثاني
ىمية البالغة  لمدوؿ المغرب العربي التي ال تستييف بيا االتحاد األوروبي والواقع التاريخي نظرا لؤل     

المترابط بينيا، باألخص القرب والجوار والموقع الجغرافي االستراتيجي، وبما تزخر بو ىاتو المناطؽ مف 
رغـ  1989لذي انعقد خصائص اقتصادية ميمة، لـ تستطع تنميتيا وتوظيفيا لبلرتقاء باتحاد مغاربي ،ا

المجيودات المبذولة والمرجوة، إال أف دوؿ المغرب العربي رأت منحى أخر لذلؾ، لعؿ ىذا يساعدىا في 
، الذي تطورت مف عبلقات التعاوف إلى  متوسطية ورواألارتقاء ىذا االتحاد مف خبلؿ ترتيبات الشراكة 

 ورواألواقتصادية عالمية، رغـ أف الشراكة شراكة ثـ اتحاد، إال أف ىذا المسار صادفتو أزمة مالية 
تطورت لدى البمداف الثبلث "الجزائر، تونس، المغرب" إال اف  موريتانيا وليبيا مازالت في خوض  متوسطية

، رغـ أنيما يشاركاف عضواف مراقباف في أىـ متوسطية  ورواألمفاوضات غير رسمية لدخوؿ الشراكة 
متوسطية  ورواألراستنا عمى أىـ الدوؿ الثبلث نظرا لتطور العبلقة وسوؼ نركز في د مؤتمرات الشراكة ،

 لدييـ في إطار تحميؿ بعض المؤشرات االقتصادية، مع األخذ باالعتبار التطورات األخيرة االقتصادية 
 العالمية.

 إلى أدت موارد الطاقة و ارتفاع أسعار السمع    ، 2008النصؼ األوؿ مف العاـ و 2007في عاـ     
 البمداف المستوردة ، وارتفعت  خسائر خاصةكبيرة في معدالت التبادؿ التجاري لمسمع األساسية سائر خ

  قمؽ في ىذه البمدافأدى إلى عائدات المصدريف لمطاقة )لبلتحاد األوروبي الدوؿ المجاورة في المقاـ األوؿ 
أسعار السمع األساسية  في ، إف الزيادة الكبيرة (عاد يغذييا طفرة في الطمب مف عائدات التصدير

 ةوالمتزامنة التي أدت إلى التنمية غير المستدامة الحاد والعالمية لبلختبلالت التي تراكمت مف األعراض
األزمة في  ، نجمت عف 2008االقتصاد في النصؼ الثاني مف عاـ  النكماش في االقتصاد العالمي

، وىذا النوع مف   أخرىع االقتصاديات دولة وروابطيا م تاالقتصاديا ىيكؿ تأثر، األسواؽ المالية
حمقات ردود الفعؿ المختمفة، كشفت األزمة نقاط  تتشكؿ قنوات نقؿ المزيد مف، االستجابات والسياسات
 يمكف توقع أف عممية التكيؼ األحداث المختمفة،مع العكسية تغذية المف خبلؿ ، الضعؼ الموجودة سابقا

 عدة.أخذ دورات ت
 :الجزائرية -متوسطية وروالشراكة األ المطمب األول: 

صبلحات في إطار الشراكة األ     متوسطية ، لذلؾ سوؼ نتطمع  ورولقد مرت الجزائر بعدة تطورات وا 
متوسطية، بالتركيز عمى  تحميؿ بعض المؤشرات االقتصادية  مف خبلؿ  وروبإيجاز لتطورات الشراكة األ

 حدوث االزمة المالية الحالية.تغيرات التي طرأت عمى االقتصاد الجزائري ب

 الجزائرية-لمشروع الشراكة االرومتوسطية العام اإلطار الفرع األول:
، دخمت حيز النفاذ  2002 أفريؿ التوقيع عمى اتفاقية الشراكة بيف االتحاد األوروبي والجزائر فيتـ     
ـر اتفاؽ الشراكة ، أب،1976لتعاوف عاـ اات ياتفاق ، وكانت نتيجة لتطورات2005سبتمبر  1في 

والجزائر مف خبلؿ إقامة عبلقات عمى أساس  االتحاد األوروبيلممساعدة في تعزيز العبلقات القائمة بيف 
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 ،كما أف احتراـ حقوؽ اإلنساف ومبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا مف االتفاؽ ،المعاممة بالمثؿ والشراكة
بدأت  ،مع دعـ قوي مف االتحاد األوروبي المية،العمنظمة التجارة  إلىالجزائر في طور االنضماـ 

 .1998المفاوضات في عاـ 
 1 يمي:المكونات الرئيسية لبلتفاؽ ىي كما 

  التحاد منطقة التجارة الحرة ، الذي سينشأ عمى مراحؿ ، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ، بيف
يتضمف أحكاما ذات صمة  اتفاؽ،و كحد أقصى  ةسن 12والجزائر ، عمى مدى فترة  األوروبي

وقواعد ، لمتجارة الحرة في السمع في مجاالت تحرير لتوفير الخدمات وحركة رؤوس األمواؿ
 المنافسة وحقوؽ الممكية الفكرية والمشتريات العامة ؛

 تعييف  مف ب ،دعـ جيود الجزائر الخاصة لتحقيؽ التنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية
      بيف المواضيع الرئيسية لمعمؿ عمى التعاوف االقتصادي :  1976اتفاقيات التعاوف 

الصناعية ، والتعاوف العممية والتقنية والتكنولوجية ، وحماية البيئة ، والتعاوف بشأف مصايد 
اتفاقية الشراكة ،حيث  وتشجيع االستثمار الخاص اإلقميميوالطاقة ، وتعزيز التعاوف   األسماؾ ، 

مواضيع جديدة كما يجري إدخاؿ : التعميـ والتدريب ، وتوحيد  ، وف التعاوفتعزز ىذا النوع م
المقاييس وتقييـ المطابقة وتقريب التشريعات ، والخدمات المالية والزراعة والنقؿ واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعمومات والسياحة والجمارؾ، وال سيما تمؾ المتعمقة بعدـ التمييز في ما يتعمؽ 

باإلضافة إلى ما سبؽ ، فإف اتفاؽ  ،، العمؿ والفصؿ وتوفير األمف االجتماعيبشروط الدفع 
 الشراكة يدخؿ التعاوف االجتماعي والثقافي ؛

 وىذا يستمـز وبشكؿ  ،بغية تحقيؽ ىدؼ االتفاؽ ، يجري التعاوف المالي في الجزائر         
صادية وتشجيع االستثمار تحديث االقتصاد الجزائري ، وتطوير البنية التحتية االقت ،خاص 

 النشاط ، مع األخذ بعيف االعتبار اآلثار المترتبة عمى إنشاء  ،الخاص وخمؽ فرص العمؿ
 التدريجي لمنطقة التجارة الحرة عمى االقتصاد والتدابير المرافقة لدعـ السياسة االجتماعية؛

 العدالة والشؤوف يتضمف أحكاما واسعة النطاؽ بشأف التعاوف في مجاؿ  ،حوار سياسي منتظـ
بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانوف ىي  ،الداخمية، التي تعد واحدة مف الميزات األكثر أىمية

 .حوؿ موضوع حركة األشخاص ،حجر األساس لمعمؿ في ىذا المجاؿ

 سياسة الجوار الفرع الثاني:
تمدة ، فشممت دوؿ لكف مسار برشمونة اتخذ منحا أخر نظرا لسياسة التوسيع األوروبي المع     

التي أطمقت في ، (ENP) سياسة الجوار األوروبية الجديدة ، والمساعدة المالية  في إطارالمتوسطية ، ف
طالب الدوؿ المجاورة لبلتحاد األوروبي معا تأسيس المنطقة السبلـ واالستقرار والرخاء مف ت 2004عاـ 

 واالجتماعية االت السياسية واالقتصاديةالمج ومسائؿ األمف  فيخبلؿ اقتراح إقامة عبلقات أوثؽ 
                                                                                                                    

                                                                                  
1- http://eeas.europa.eu/algeria/agreement/index_en.htm 
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 االستراتيجيةيتـ تأسيس اإلطار االستراتيجي لمتعاوف االتحاد األوروبي مع الجزائر مف قبؿ ورقة ، والثقافية
وكاف  ،2013-2007( خبلؿ الفترة ENPI( في إطار آلية الجوار والشراكة األوروبية )CSPالقطرية )

لخطة التنفيذ  اإلرشاديتـ تخصيص المبمغ  ،2013-2007مفترة ل مميوف اورو 30 المبمغ المخصص
 1لدعـ األولويات التالية :مميوف اورو  220 قدرة ب 2010-2007الوطنية 
  ؛العدالةإصبلح نظاـ  .1
 والعمالة؛النمو االقتصادي   .2
 .تحسينات في الخدمات العامة األساسية .3

 2وقد اندرج اتفاؽ  الشراكة وفؽ لؤلىداؼ التالية:
ر إطار مناسب لمحوار السياسي بيف الطرفيف يسمح بتعزيز عبلقتيما وتعاونيما في كؿ توفي .1

 ؛ المياديف التي يريانيا مبلئمة
توسيع التبادالت وضماف تنمية العبلقات االقتصادية واالجتماعية المتوازنة بيف الطرفيف وتحديد  .2

 ؛ س األمواؿشروط التحرير التدريجي لممبادالت الخاصة بالسمع والخدمات ورؤو 
 ؛ تشجيع التبادالت البشرية السيما في إطار اإلجراءات اإلدارية .3
تشجيع االندماج ألمغاربي بتشجيع التبادالت والتعاوف داخؿ المجموعة المغاربية وبيف ىذه األخيرة  .4

 ؛ والمجموعات األوروبية والدوؿ األعضاء فييا
 ة والمالية.ترقية التعاوف في مياديف االقتصاد واالجتماع والثقاف .5
أما المنطمؽ الجديد لعممية برشمونة االتحاد مف اجؿ المتوسط الذي ىو اآلف صيغة الجديد لمشراكة      

اورومتوسطية و لكف الجزائر كانت عضوا مشاركا في  اجتماع ىاتو المرحمة مف الفضاء االرومتوسطي 
ـ تصرح بموافقتيا حتى تتيقف مف ، لكف ل2008جويمية 13الذي طرحو الرئيس الفرنسي في مؤتمر باريس 

ىدؼ ىذه السياسة الجديدة باعتبار انو سياسة إلعادة دمج إسرائيؿ مع العرب ،وكذلؾ سياسة فرنسية 
  .سابقااستعمارية بشكؿ غير مباشر نظرا مما عانت منو الجزائر 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

                                                                                  
1- EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT، ALGERIA ،STRATEGY PAPER 2007 – 2013 & 

NATIONAL INDICATIVE PROGRAMME 2007 – 2010.p0. 

لدوؿ األعضاء فييا مف المادة األولى، بروتوكوؿ اتفاؽ أوروبي متوسطي شراكة بيف الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية مف جية و المجموعة األوروبية وا -2
 .5-4جية أخرى، ص ص
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 متوسطية في الجدوؿ اآلتي: ويمكف أف نمخص مراحؿ الشراكة االورو
 الجزائر -متوسطية ورومراحل الشراكة األ  (:8.3جدول )

 الجزائر -متوسطية وروالمراحل تطور العالقات األ  السنة
 .الجزائردخوؿ ىذه المعاىدة حيز النفاذ في االتحاد األوروبي و  2005
 الجزائراعتماد خطة عمؿ سياسة الجوار األوروبية بيف االتحاد األوروبي  2005

 ، وتعزيز الشراكة األورو)االتحاد مف أجؿ المتوسط مف أجؿ المتوسط االتحاد دخوؿ   اقتراح 2008
 متوسطية(.

2007-2010 
 2010-2007بموجب البرنامج اإلرشادي الوطني  IEVP1 لمجزائرالميزانية المخصصة 

 .اورو مميوف 220 إلىالمبالغ 

2011-2013 
ي إطار التعاوف المالي مع في شكؿ ىبات ، ف اورو مميوف30وتعمف المجنة مبمغ اإلرشادية 

 .الجزائر
 المصدر: من إعداد الباحث

 تحميل بعض المؤشرات االقتصادية: الفرع الثالث:
إف تحميؿ بعض المؤشرات االقتصادية سوؼ يظير لنا مدى تأثر الجزائر باألزمة المالية، وتحديد     
ائري اقتصاد ريعي ، فالمتوقع تأثر  ، في حيف واقع اقتصاد الجز  دى تماسؾ عبلقتيا باالتحاد األوروبيم

 المؤشرات االقتصادية ليا عبلقة بأسعار النفط.
 :2009-2005الجدوؿ الموالي يوضح لنا بعض المؤشرات االقتصادية لمجزائر خبلؿ الفترة 

 2009-2005خالل الفترة  مجزائرل (: المؤشرات االقتصادية9.3جدول )

 2009 2008 2007 2006 2005 االقتصادية الرئيسيةالجزائر المؤشرات 
  القطاع الحقيقي

 2.2 3.0 3.0 2.2 5.3 نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي )العممة المحمية ، ونسبة التغير(
 6.0 6.0 5.8 5.6 4.7 الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي )٪ التغير(

 10090 10051 9306 8521 7564 الناتج المحمي اإلجمالي )مميوف دينار(
 3160 3183 2973 2866 2580 الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد )يورو(

 4133 4659 4070 3598 3205 الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد )بالدوالر(
 106.8 106.3 98.1 93.4 83.1 إجمالي الناتج المحمي االسمي مميوف يورو
 139.7 155.6 134.3 1173 103.2 إجمالي الناتج المحمي االسمي مميوف دوالر

 6.1 4.5 3.5 2.5 1.6 ، ٪(التضخـ )متوسط 
  المؤشرات االجتماعية

 13.3 11.3 13.8 12.3 15.4 البطالة المسجمة )مسجمة رسميا ، ٪(
     13.0 بطالة الشباب )٪(
 33.8 33.4 33.0 32.6 32.2 السكاف )مميوف(
  القطاع المالي
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 33.0 44.8 42.7 43.0 40.9 ج المحمي اإلجمالي(جمالي اإليرادات )٪ الناتإ
 43.8 30.8 30.9 29.4 29.0 إجمالي اإلنفاؽ )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 10.8- 9.0 11.8 13.6 11.9 ميزاف الحكومة )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

 51.4- 52.1- 44.0- 34.5- 33.0- الميزاف األولي غير الييدروكربونية )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 18.6 15.1 19.0 23.8 27.3 الديف الحكومي إجمالي

  القطاع النقدي
  16.0 13.8 7.1 15.9 االئتمانية لبلقتصاد )٪ التغير(
  24.1 23.1 18.7 11.1 الماؿ وأشباه النقود )٪ التغيير(

  القطاع الخارجي
 2.9 27.0 25.5 29.1 25.7 الميزاف التجاري )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

 3.8 22.0 23.6 25.2 20.6 ميزاف الحساب الجاري )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
  36.3 32.2 29.1 26.5 تغطية الواردات مف االحتياطيات )أشير(

 0.7 0.6 1.0 1.5 1.1 صافي االستثمار األجنبي المباشر )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
  يالخارجالضعف 

 3.4 3.0 3.8 4.9 16.7 ارجي )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(إجمالي الديف الخ
 56.2 77.8 108.5 143.5 134.4 (e-o-p)مميوف دوالر،إجمالي االحتياطيات الرسمية

  القطاع المالي
  64.0 69.3 73.4 73.1 سعر الصرؼ )الدينار مقابؿ الدوالر ، في نياية الفترة(

  94.1 102.0 96.9 86.6 ط(سعر الصرؼ )دينار مقابؿ ليورو ، المتوس
   3.9 - 0.3 - 0.5 - (e-o-pسعر الصرؼ الفعمي الحقيقي)التغيير ٪، 

Source: Directorate-General for Economic and Financial Affairs, EUROPEAN ECONOMY, the 

Impact of the Global Crisis on Neighboring Countries of the EU, Belgium Occasional Papers 48 

June 2009, p69. 

 .2009دوالرا في عام  35مالحظة : افتراض لسعر نفط برنت لمبرميل الواحد ىو 
نبلحظ في ىذا الجدوؿ تغيرات بعض المؤشرات االقتصادية وسوؼ نقـو بتحميؿ أىـ العناصر التي    

والتي تخصنا في التحميؿ وفؽ النقاط التالية: ةتأثرت باألزمة المالي  
 *في أسعار النفط تاضطرابا :أوال
أدى بلقتصاد الجزائري ل بالنسبةة األزمة االقتصادية العالمية والمالي أسعار النفط في أعقاب اضطرابإف 
نمو الناتج المحمي  2008،  وفي عاـ  %10.8قدر ب  2009في عاـ  العجز الحكومي الكبير إلى

في حيف أف الفائض في  ،% 2.2ليصؿ الى 2009، لكنو انخفض في  % 3.0اإلجمالي الحقيقي بنسبة 
لكف ىذا سرعاف ما انخفض في  2008مف الناتج المحمي اإلجمالي % 22ظمت مرتفعة  الحساب الجاري

بعدما مف الناتج المحمي  اإلجمالي  %2.9، و تقمص الميزاف التجاري الى %3.8ليصؿ إلى  2009
                                                                                                                    

                                                                                  
 (.9.3إف تحميؿ المؤشرات االقتصادية وفؽ الجدوؿ ) - *
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استغبلؿ الفائض في تغطية الديوف  ود إلىيرجع ذلؾ الرك، 2008-2006كاف مرتفع في الفترة بيف 
الستثمار األجنبي في اضعؼ ىناؾ  كما أف،في دعـ المواد الغذائية الزيادةو والنفقات الزائدة في الدولة ، 

لشروط المتحكمة، وقد بمغ صافي استثمار األجنبي مف الناتج المحمي و اسياسة المتشددة مل نظراالجزائر 
األجنبية في مجاؿ موارد نفطية، لكف ىذا  تالف معظـ االستثمارا % 0.7الى 2009اإلجمالي في عاـ 

التراجع اإلجمالي في األساس إلى انخفاض أسعار موارد الطاقة بعدما كانت مرتفعة بشكؿ كبير في 
 .2008منتصؼ 

عمى الموارد ىبوط أسعار السمع األساسية والعالمية واالعتماد الكبير لبلقتصاد الجزائري إف     
وبشكؿ عاـ توازف  ئليراداتل 2008عاـ  منتصؼ الثانيمنذ  محبطةأدى إلى توقعات ة يييدروكربونال

 2006مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ % 13.6تقريبا مف فائض قدره انخفض  الحكومة ، والذي 
، باإلضافة إلى انخفاض % 10.9-إلى 2009عاـ وصؿ انخفاضا حادا في  ،2008في عاـ  % 9إلى
، عمى الرغـ مف ارتفاع أسعار النفط 2009لعاـ اإلنفاؽ المالي التوسعي في مواصمة ئدات الضرائب وعا

نظرا الرتفاع أسعار المواد الغذائية و دوالرا لمبرميؿ الواحد ،   97، حيث بمغ متوسطيا 2008في عاـ 
دات الغذائية ، أي ما يعادؿ الوار مف أكثر مميار دوالر  8الزراعية عمى أسواؽ العالـ ، والجزائر ىي واحدة 

قويا ومطردا منذ  كاف نمو الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي، إال أف مف الناتج المحمي اإلجمالي % 2
 عانى إجمالي نمو الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ دورة المواد الخاـ وخاصة ، في حيف 2001عاـ 
 .الطاقة

 :اإلجماليغير نفطي بالنسبة لمناتج المحمي  اإلجماليي فالشكؿ الموالي يوضح تغيرات الناتج المحم
 ( 2008-2001 الناتج المحمي اإلجمالي غير نفطي) النمو (:2.3الشكل)

 

 
Source: Programme MEDA II de l’Union Européenne pour les pays du Sud & Sud Est de la 

Méditerranée، Rapport Final، Alger،3 novembre 2009 ،p45. 

رغـ النمو المتزايد لمناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي، إال ذلؾ ال يكفي  أفنبلحظ مف خبلؿ الشكؿ 
لتغطية الناتج المحمي اإلجمالي النفطي فيو يطغى ويؤثر عمى االقتصاد الجزائري، وخاصة في المرحمة 

 .2008، وارتفاعيا في 2006الحالية، حيف انخفضت أسعار النفط في 
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 الدينار مقابل الدوالر

 
 

                                                                                                                                                                الدينار مقابؿ اليورو
 
 
 
 
 

 

 * أسعار الصرف : ثانيا
وصؿ تضخـ أسعار المستيمكيف  ،السياسة النقدية في شدد بنؾ الجزائر التضخـ،الرتفاع في معدؿ  نظرا

ىو مستوى  و 2009وحتى في الربع األوؿ مف عاـ  % 6.1، و  2008في عاـ  %4.4في المتوسط
د األجنبي لدعـ العممة النقسوؽ البنؾ المركزي الجزائري عدة مرات في  تدخؿل عائد مرتفع لمجزائر ،

االنخفاض الحاد في أسعار النفط وتزايد الشكوؾ  أثرت عمى األسواؽ المالية بالعممة  ،لكف الجزائرية
الدوالر  مقابؿبشكؿ حاد بعد ذلؾ  ، وانخفض 2008أكتوبر  الجزائري فيالدينار  ، حيث تراجعالجزائرية

 .اليورو  مقابؿاألميركي ، وكذلؾ 
 ضح ذلؾ:فالشكؿ التالي يو 

 في الجزائر تغير سعر الصرف (:3.3الشكل)

Source: Directorate-General for Economic and Financial Affairs, EUROPEAN ECONOMY, the 

Impact of the Global Crisis on Neighboring Countries of the EU, Belgium , Papers 48 June 

2009,p66. 

ذلؾ تأثر باألزمة المالية ، فما نبلحظو مف خبلؿ الشكؿ انو ارتفع في منصؼ أف الدينار الجزائري ك   
 إال انو سرعاف ما انخفض بالنسبة اليورو والدوالر معا بعد ىاتو الفترة ، 2009إلى غاية بداية  2008

 ويرجع ذلؾ االنخفاض مطرد لتذبذب أسعار النفط، خبلؿ تمؾ الفترة.

، الفرؽ بيف الجزائر وأوروبا بشكؿ 2008في %  4.5وصؿ  سطمتو االقتصادي بمعدؿ  ظؿ التضخـ  
فمف المرجح أف سعر الصرؼ الحقيقي يعكس عف تقديره فقداف القدرة التنافسية الخارجية،  ، جدا كبير

 .والخميجالبحر المتوسط  جميع دوؿ بيف بالنسبة لمقدرة التنافسية تحتؿ المراتب الدنياالجزائر ف

 

                                                                                                                    

                                                                                  

 .(9.3االقتصادية وفؽ الجدوؿ )إف تحميؿ المؤشرات  - *



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

777 
 

 ضعف القدرة التنافسية لمجزائر:الشكل الموالي يوضح 
 (:القدرة التنافسية4.3الشكل)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source: Programme MEDA II de l’Union Européenne pour les pays du Sud & Sud Est de la 

Méditerranée، Rapport Final، Alger، 3 novembre 2009 ،p47. 

 

 ثالثا : احتياطات النقد األجنبي
وتيرة أبطأ بكثير بسبب ارتفاع ب ولكف التوقعات تقمصيا،  في تزايداحتياطيات النقد أجنبي  متظ    

، إف ألسواؽ الصرؼ األجنبيا العجز في حساب الدخؿ ، وانخفاض الفائض التجاري  و التدخبلت في
 مف الناتج % 52.1غير النفطي الرئيسي ظؿ عمى مستوى عاؿ مف اإلفراط حوالي الحكومي العجز 

في  قميمةظمت الديوف الرسمية الخارجية  و، 2009في %51.4إلى  2008المحمي اإلجمالي في عاـ 
ظؿ  ،الناتج المحمي اإلجماليمف   %1.7ومنخفضة بشكؿ استثنائي وصوؿ إلى مستوى  ،2008عاـ 

 مف % 85قدرت باحتياطيات النقد األجنبي  مف ةممدودألنيا مديوف الخارجية ،لىذا الموقؼ الصمب 
أسعار  ويرجع ذلؾ أساسا إلى ارتفاع ،الناتج المحمي اإلجمالي  ومخازف الصمبة الستيعاب الصدمات

 * .2008في  الييدروكربونية الموارد
بلؿ الثبلثي األوؿ  خ في بداية األمر ارتفعت القيمة،فقد انعكس ىذا التراجع عمى احتياطات الصرؼ     

مميار دوالر، ثـ  4.4مميار وبمعدؿ شيري  13بزيادة  مميار دوالر أي 123.46 إلى 2008مف سنة 
مميار دوالر أي أف محصمة  133.24إلى  2008انتقؿ االحتياطي خبلؿ الثبلثي الثاني مف  سنة 

مميار دوالر شيريا، واستمر التراجع في  3.33مميار دوالر و  10اإلرباح بدأت تنخفض لتصبح في حدود 
مميار دوالر، محصمة أرباحا بمغت  140.46بمغ االحتياطي الصرؼ  الثبلثي الثالث مف نفس السنة حيث

                                                                                                                    

                                                                                  
 (.9.3إف تحميؿ المؤشرات االقتصادية وفؽ الجدوؿ ) - *



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

777 
 

، حيث وصؿ في أوت 2009مميار دوالر خبلؿ ثبلث أشير، واستفحؿ الوضع في بداية سنة  7اقؿ مف 
 .1مميار  دوالر مف نفس السنة 145

 رابعا: الميزان التجاري
ىذه االتفاقية تحدد اإلطار ،متوسطية -ورووقعت الجزائر واالتحاد األوروبي اتفاؽ الشراكة األبعدما     

ف يالشركاء الرئيسيأىـ االتحاد األوروبي  ،الذي يتـ مف خبللو العبلقة في جميع المجاالت بما فييا التجارة 
و  2003بيف عامي  % 9.3بزيادة حجـ التجارة الثنائية  ،حيثفي الجزائر  فواالقتصاديي فالتجاريي
مف واردات االتحاد األوروبي مف  % 98 جة ارتفاع صادرات النفط، ويعزى ذلؾ أساسا نتي 2009

 % 5.1خامس)ال األوروبي، واحتمت الجزائر كمزود لمطاقة لبلتحاد 2009الطاقة عاـ  مجاؿ الجزائر في
 "تقدر،و2006في عاـ  اورو 17200000( ، بقيمة األوروبيمف إجمالي واردات الطاقة في االتحاد 

و في صادرات  % 1.2االتحاد األوروبي و  واردات %1.8اد األوروبي والجزائر حجـ التجارة بيف االتح
 2مف صادراتو "  % 1.2واردات االتحاد األوروبي و % 1.4: 2010لكف بمغ حجـ التجارة في  2008

في موارد  ، االتحاد األوروبي ال يزاؿ حتى اآلف أكبر زبوف لمجزائرأي أف ىناؾ تراجع في الواردات
الجزائر إلى  لكف مف المحتمؿ أيضا أف اتفاقية الشراكة ىي تتويج لمرساة مقرب الجغرافيل ظراالطاقة، ن

بيف  وفيما يتعمؽ الواردات والصادرات لمتجارة تجنبو،أوروبا تجعؿ أوروبا شريؾ تجاري لمجزائر ال يمكف 
تفاقية الشراكة ال اثر تأثير ؤ ت ىذه الييكمية ،الجزائر وأوروبا تتركز في ثبلثة بمداف البحر األبيض المتوسط

 ،في تنفيذ االتفاؽ االستراتيجيةشارؾ بصفة خاصة في ضوء القضايا ت أف لدرجة أف ىذه الدوؿ يجب
اإلجراءات المتخذة مف قبؿ المفوضية األوروبية   ينبغي تطوير التعاوف الثنائي مع مزيد مف التنسيؽ

  وال سيما في قطاع الطاقة. لتحسيف مزاياىا النسبيةاألوروبية  الدوؿ سعى أسواؽتفي المقابؿ  ، الجزائرو 
     مميوف  14.8ب 2009صادرات االتحاد األوروبي إلى الجزائر بالنسبة ل تجارة  السمع  قدرت    
مميوف اورو، لكف ىناؾ ارتفاع  17.4ب 2009واردات االتحاد األوروبي مف الجزائر عاـ  أما ، اورو
( % 98.4االتحاد األوروبي مف الجزائر تتكوف مف أبرزىا الطاقة ) واردات،" 2009مقارنة ب 2010في

صادرات االتحاد  2009في عاـ  ،المواد الكيميائية % 1.1، عف اورو مميوف  16.9لتصؿ إلى 
( % 16.5اآلالت غير الكيربائية )،و ٪(  28.9األوروبي إلى جانب الجزائر تتكوف مف الماكينات )

مف إجمالي صادرات االتحاد األوروبي إلى  % 40تمثؿ معا أكثر مف  ( التي% 13.2ومعدات النقؿ )
 أما (% 11.7( والمواد الكيميائية )% 13( والحديد الصمب )% 14.1الجزائر، تمييا المنتجات الزراعية )

            2008في عاـ اورو مميوف  9.6 إلىفي التجارة في الخدمات  التجارة في الجزائر مع العالـ  المبمغ 
 3. (اورو مميوف 4.8والواردات : اورو مميوف  2.1)الصادرات : 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .241-240حسيف بف الطاىر، مرجع سبؽ ذكره،ص ص -1

2- http//:ec.europa.eutradecreating-opportunitiesbilateral-relationsstatistics 

3- Direction of Trade Statistics :-  Algeria, 08/06/2011. 
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 ،شيا مع التباطؤ الحاد لبلقتصاد األميركيا، وذلؾ تم 2008 أفريؿتراجع الصادرات بدأ اعتبارا مف إف 
الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ مف %3.8إلى  2008في  %22انخفض الحساب الجاري  حيث أف
حيث الناتج المحمي مف  %2.9إلى  2008في  % 27جاري تراجع مف وكذا الفائض الت ، 2009

 *.بسبب انخفاض أسعار النفط وىبوط الطمب العالمي، 2009اإلجمالي في عاـ 
 

 :2009-2004مف خبلؿ الجدوؿ التالي يوضح لنا رصيد الميزاف التجاري لمفترة 
 (: رصيد الميزان التجاري لمجزائر10.3الجدول)

 الردو مميوف  الوحدة: 
 السنة       
 2009 2008 2007 2006 2005 2004  اتالعممي

 43689 79298.38 60163.31 54613.44 45911.75 32148.51 الصادرات
 42642 39479.27 2763120 2145623 20357.09 18299.66 الواردات
 1047 39819.11 32532.11 33157.21 25554.66 1848.85 الرصيد
 .240،ص2010الجزائر،-دار بياء الدين،قسنطينة مدخل إلى الوقائع االقتصادية، حسين بن طاىر، المصدر:

قدرت  2008غاية  إلى 2004صادرات الجزائر مف  قيمة نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ تزايد مستمر في   
، إال أف ىناؾ تراجع في سنة مميوف دوالر عمى الترتيب 79298.38-دوالر  مميوف 32148.51ب

بسبب ىبوط  2008مقارنة بسنة  % 44 أي بتراجع قدرهمميوف دوالر  43689ب تقدر حيث  2009
 انتقمت مف ث، حي2009إلى غاية  2004قيمة الواردات في تزايد في الفترة  ؾ، وكذلأسعار البتروؿ
بسبب ارتفاع أسعار النفط  صاحب  مميوف دوالر عمى الترتيب  42642الى مميوف دوالر 18299.66

، وىذا سببو االزمة المالية العالمية فقد وصمت أسعار البتروؿ يادة كانت متسارعةوفرة مالية بحيث الز 
 مما أدى إلى تسجيؿ،بسبب تذبذب أسعار المواد األولية 2009، ثـ انخفضت في 2008ذروتيا في 

 .فقط مميوف دوالر 1047بػ فائض ضئيؿ في الميزاف التجاري قدر
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-2008خبلؿ الفترة  بيف االتحاد األوروبي والجزائر زاف التجاريالشكؿ التالي يوضح تطورات الميو   
2010: 

    الجزائر و األوروبيالتحاد بين ا الميزان التجاري :(5.3)الشكل     
 مميوف يورو                                                                                                     

 
                               الواردات               الصادرات                                  اف التجاري              الميز    

 

Source: Eurostat, 06/2011. 

تتمتع  أف الميزاف التجاري لبلتحاد األوروبي في عجز في حيف الجزائر نبلحظمف خبلؿ ىذا الشكؿ     
، مميوف اورو عمى الترتيب 5.4مميوف اورو،وبػ 12.9ػب العجز قدر 2010-2008ة فائض خبلؿ الفتر ب

وىذا الرتفاع  2008في  نسبة أعمى بات أسعار البتروؿ حيث بمغ لتذبذلكف ىذا الفائض في اضطراب 
-2009نوعا ما في  ةظير منخفضت، و مميوف اورو 28.3الجزائر قدرت ب واردات االتحاد مفقيمة 
يعاني منيا  مشاكؿ تباطؤ النمو االقتصادي الذي ومع 2008جع أسعار النفط عف سنة ، بسبب ترا2010
  صادرات االتحاد مف الجزائروقدرت زيادة قيمة ، % 4.1-إلى 2009وصؿ في  األوروبياالتحاد 

 .2010عاـ  مميوف اورو 15.5ب
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 :الشكؿ التالي يوضح لنا أىـ المنتوجات التبادؿ بيف الطرفيفأما 

 2010االتحاد األوروبي مع الجزائر السمع المتبادلة بين أىم(: 6.3الشكل)

                      مميوف يورو                                                                     الميزاف التجاري                 الصادرات                       الواردات  

 
      ت اخرى    المنسوجات والمالبس  اثآالت والمعدات ووسائل النقل     الكيماويات   الوقود والمنتوجات التعدين  المنتوجات الزراعيةمنتوجا  

     Source : Eurostat, 06/2011. 

فيستورد  بيف االتحاد األوروبي والجزائر، المنتوجات تجارةفي تنوع أف ىناؾ الشكؿ خبلؿ نبلحظ مف    
لجزائر مميوف اورو ،أما ا 20.277الوقود والمنتوجات التعديف قدرت ب مف تحاد األوروبي اكبر منتوج اال

، أما بالنسبة مميوف اورو 6.254قدرت ب فتستورد مف االتحاد األوروبي اآلالت والمعدات ووسائؿ النقؿ
مقارنة بالدوؿ  قويةفيتضح أف الجزائر اكبر مصدر في المنتوجات الطا لباقي المنتوجات بنسب اقؿ،

، مقارنة بالواردات المستوردة مف االتحاد األوروبي، أي ال يوجد تنوع في األوروبيالمغرب العربي لبلتحاد 
عمؿ مف اجؿ ذلؾ، فبقي تمتوسطية  وروعمى أساس الشراكة األ  ياواردات ،عمى عكس الجزائر الصادرات

 الييكؿ اإلنتاجي بنفس الصفة بالنسبة لمجزائر.

 القيود التي تفرضيا الجزائر :ع الرابعالفر 
الجزائر التي تعكس أف ويبلحظ  تطورات ميمة في مجاؿ السياسة التجارية 2009منذ بداية عاـ      

باإلضافة إلى  المستورديف،مختمؼ القيود عمى  التزاـ لمحد مف الواردات عمى حد سواء مف خبلؿ فرض
لتجارة الخارجية وخمؽ تكاليؼ إضافية ا فإنيا تعطؿ بالتالي ، التجارة القيود الواردة في بعض التدابير

 تىذه اإلجراءات خمق،والبعض اآلخر غامض ويصعب تطبيقيا  ،لمبعض متوافقةفيي ليست ،مستورديفلم
 وثقؿ مناخ األعماؿ في الجزائر. حالة عدـ اليقيف بالنسبة لممشغميف االقتصادية

الشركات األجنبية في رأس ماؿ  ومة الجزائرية لمحد مف مشاركةالترتيبات الجديدة التي تقوـ بيا الحكإف 
رجعي  لمغطاء البحرية ومساعدة بأثر % 40الجزائر و  كحد أدنى عف شريؾ % 30الشركات التجارية )
نظاـ  ىذا ،االستثمار األجنبي المباشر وليس مف المرجح لتسييؿ عممية االنضماـ % 49عمى رأس الماؿ 

تجنب تناوؿ نظاـ  ،أيتوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية في ىذا المجاؿاالستثمار ال يبدو م
يبدو أف ،و عرقؿ تنفيذ اتفاؽ الشراكةي حيث مف قبؿ السمطات الجزائرية عمى محمؿ الجد االستثمار الجديد
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تشدد  والمفوضية األوروبية جية،مف  ،التعاوف بيف الطرفيف الجزائري واألوروبي الوضع الحالي الحوار و
  أوروبا أخرى،مف ناحية  الجزائر، عمى عدـ االستقرار القانوني وعدـ الوضوح في األحكاـ الجديدة لمحكومة

، ىناؾ االستثمار األجنبي المباشر األوروبي في الجزائر  تشجيعبلـ تحتـر االلتزامات الواردة في اتفاؽ 
سماح لممستثمريف األجانب لطمأنة بموؿ ح إيجاد فيش مع الفاعميف االقتصادييف مف كبل الطرفيف، انق

، لتحقيؽ البحر األبيض المتوسط  تأميف مصير الجزائر وأوروبا في حوض و ،مناخ األعماؿ في الجزائر
مسألة رفع مستوى الشركات الجزائرية معقدة بالنسبة لمعديد  ،والعقبات تنمية متوازنة في التغمب عمى ىذه

وغيرىا(  والثنائية،)األوروبية  ة مف ميزانية الدولة أو األمواؿ األجنبيةبرامج الدعـ الممول :األسباب مف
حوافز لمشركات التي  ب مصحوبةإجراءات تمبية الطمب في السوؽ ، وتكوف ل تحديد احتياجات العمؿ ،يجب

 1 تعطي النتائج المرجوة.
 والطاقات والثروات طبيعية،ال الموارد لطبيعة نظرا االقتصاديات، أىـ مف الجزائري االقتصاد يعتبر    

 جعمتو التي الممكنة التنافسية المتاحة واإلمكانيات المالية الموارد وكذا بيا يتمتع التي النشطة البشرية
 اقتصاد :منيا مسميات عدة اتخذ أنو إال معو، الشراكة إبراـ اتفاقية في األوروبي االتحاد اىتمامات ضمف
 عف إنتاج عاجز ألنو توزيعي استيبلكي واقتصاد ،البتروؿ داخيؿالم عمى كبير بشكؿ يعتمد ألنو ريعي
مف خبلؿ تحميمنا لممؤشرات االقتصادية فاف االقتصاد الجزائري تأثر بتقمبات 2.المحروقات خارج الثروة

أسعار الموارد الطاقوية التي تعتبر اإلنتاج الوحيد لدييا، لذلؾ عمى البمداف المغرب العربي تقوية الروابط 
ا بينيا قصد الخروج مف التبعية لمسوؽ العالمية واألوروبية بصفة خاصة، والتركيز عمى التنمية فيم

 المندمجة يكوف ىدفيا األساسي االستجابة لمحاجيات األفراد.

 : التونسية -متوسطية وروالشراكة األ  :المطمب الثاني
ية سوؼ نتطمع بإيجاز إلى تطورات متوسط فقد كانت تونس أوؿ المبادريف إلى توقيع الشراكة االورو    

مسار الشراكة بينيا وبيف االتحاد األوروبي، بتركيز عمى بعض المؤشرات االقتصادية في إطار الشراكة 
 متوسطية ، وتأثرىا باألزمة المالية. االورو

 التونسية-لمشروع الشراكة االورومتوسطية اإلطار العام :الفرع األول
ا لمتوقيع  اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي طقة البحر األبيض المتوسط كانت تونس أوؿ بمد في من   

الذي ييدؼ إلى إقامة التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية بيف الطرفيف كجزء مف ىذا االتفاؽ الذي 
عاـ أيضا تدريجيا إلنشاء منطقة تجارة حرة بحموؿ  اتزموقد ال،  1998دخؿ حيز التنفيذ في مارس 

، وألغيت كؿ  2008 جانفي 1تونس ىي البمد األكثر تقدما في ىذا المجاؿ ، اعتبارا مف  ،2010

                                                                                                                    

                                                                                  

1- Programme MEDA II de l’Union Européenne pour les pays du Sud & Sud Est de la Méditerranée، Rapport Final، Alger، 3 novembre 
2009 ،p92. 

جامعة منتوري  مجمة العموم اإلنسانية،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،،صاد الجزائريجزائرية بيف متطمبات وواقع االقت-الشراكة االوروزغيب شيرزاد ، -2
 .333،ص2009،المجمد ب،ديسمبر 32الجزائر،العدد-قسنطينة
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واعتمد خطة  ،التعريفات الجمركية عمى المنتجات الصناعية ، قبؿ سنتيف مف تاريخ االستحقاؽ األصمي
د األوروبي التعاوف المؤسسي المكثؼ ، مف خبلؿ مجمس الشراكة بيف االتحا،2005العمؿ في يوليو 

مجموعات عمؿ المنشأة ، سمحت كبل الجانبيف لتحقيؽ تقدـ  ووتونس ، لجنة الشراكة وعشر لجاف فرعية 
وقد أعربت تونس عف رغبتيا في تعزيز ، في تنفيذ اتفاؽ الجمعيات وخطة عمؿ سياسة الجوار األوروبية

وأعرب  ،ـ تأسيسو مع المغربالشراكة مع االتحاد األوروبي في نفس الروح "الوضع المتقدـ" الذي ت
 .2009االتحاد األوروبي استعداده لمعمؿ في عاـ 

 الفرع الثاني: سياسة الجوار
الدوؿ  تطالب حيث،  2004التي بدأت في عاـ  (ENPفي  سياسة الجوار األوروبية ) تونس شاركت    

تـ  التحاد األوروبي، ومع ا إلى إنشاء معا مجاؿ السبلـ واالستقرار واالزدىار المجاورة ودوؿ أخرى
لمحيمولة دوف خمؽ فجوة جديدة بيف االتحاد األوروبي وجيرانيا مف خبلؿ  تصميـ نظاـ المعمومات اإلدارية

يجتمع واحدة مف  أيضا ،وفي المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافيةالعبلقات في المجاؿ األمني  تكثيؼ
تعزيز األمف في تكنولوجيا المعمومات  ة ، وىي تحتاج إلىاألمف األوروبي مشتق إستراتيجيةاليدؼ مف 

ستفيد مف توثيؽ العبلقات مع توسوؼ  ENPالبمداف الشريكة أي واالتصاالت في أوروبا الجوار المباشر 
البرامج األوروبية ، وحصة مباشرة في سوؽ واحدة  فرصة المشاركة في بعضفي االتحاد األوروبي ، 
 صبلح االقتصادي.واإل والمساعدة السياسية

عماؿ سياسة األجدوؿ بتمتـز أف شريؾ في  سرعة وكثافة ىذه العممية يتوقؼ عمى إرادة وقدرة كؿإف   
قد صادقت عميو ،  سياسة الجوار األوروبيةلفي خطة العمؿ ،إطار التعاوف  الجوار األوروبية ، ويمتد دمج

سياسة  ،لمدة خمس سنوات ENPمؿ ، واعتمد االتحاد األوروبي وتونس أسس الع2005يوليو  4في
الجوار تدعـ التعاوف السياسي واالقتصادي بيف تونس واالتحاد األوروبي وىي اإلطار لمحصوؿ عمى 

-2010لمفترة اورو  مميوف 240كما سيحصؿ مع  ،المساعدة المالية مف االتحاد األوروبي إلى تونس
( إلى NIPالوطني ) شيريالتأنامج بمغت األمواؿ التي خصصيا البر  2010-2007لمفترة  ، 2013

. وستستخدـ األمواؿ لتمؾ المشاريع أطروحة تشمؿ التدابير الرامية مميوف اورو300الحكومة التونسية ؿ
 1التركيز عمى :، بإلى تسييؿ التجارة

 اإلدارة االقتصادية والقدرة التنافسية والتقارب مع االتحاد األوروبي ؛ -
 شرية والتوظيؼ ؛التنمية المستدامة.التحسينات في مجاؿ الموارد الب -

القطرية لدعـ المجتمع المحمي اعتمدت الحكومة  االستراتيجيةفي ورقة  2013-2011في الفترة أما 
 2 التالية:التونسية والمجنة األوروبية لمتعاوف الموضوعات األولوية 

                                                                                                                    

                                                                                  
1- EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT :TUNISIA،STRATEGY PAPER 2007 - 2013& NATIONAL 

INDICATIVE PROGRAMME 2007 – 2010, p01. 

2- Programme Indicatif National, Tunisie, 2011-2013, p12. 

 



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

776 
 

  ؛  العمالةتقديـ الدعـ لقطاع  -
  ؛  كامؿ االقتصادي العالـ وأسواؽ االتحاد األوروبي االقتصادية لتعميؽ الت اإلصبلحاتاستمرار  -
دعـ التنمية والقدرة التنافسية في القطاع الزراعي ، الصناعة والخدمات مف أجؿ إعدادىـ لممنافسة  -

 و الفرص التي تتيحيا اتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي ؛ 
 ؛ الحكـ الرشيد و  عـ قطاع العدالةد -
 ات الرجؿ / المرأة ، والتنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز دور المجتمع الحد مف التفاوت -

 لمدني.ا
كاف التعاوف المالي بيف تونس والمفوضية األوروبية نقمة نوعية ينعكس بصفة خاصة مف خبلؿ تنوع     

 والبيئة، التجارية،ؿ ؤلعمالوتعزيز القدرة التنافسية  الميني،العمالة والتعميـ والتدريب  )العدالة،المجاالت 
نوعية الحوار  ، والخ...( واالىتماـ أكثر معظـ برامج الدعـ المتزايد القطاع واالبتكار،والبحث  والطاقة،

كما يتجمى ىذا االتجاه في ، و اإلصبلحات الشاممة والقطاعية التي اتخذتيا الحكومة مف المرجح لمتحسيف
ياسة الجوار األوروبية وتعزيز وجود إطار البرمجة التي مجموعة متنوعة مف األدوات لمتعاوف كجزء مف س

 .والطويؿمجاالت التعاوف في المدى المتوسط  فمتشمؿتسمح 
، مشروع جديد  2008دخمت تونس عضوا في سياسة جديدة وىي االتحاد مف اجؿ المتوسط

ي بيف متوسطية وىي مف تحديات جديدة لفضاء قار  وروأتعزيز لمشراكة  ةمتوسطي وروألفضاء 
فريقيا.  أوروبا وا 

 التونسية: –متوسطية  وروالجدوؿ التالي يوضح لنا مراحؿ الشراكة األ
 تونس -متوسطية ورو(:مراحل الشراكة األ 11.3جدول )

 تونسية -متوسطية وروالمراحل تطور العالقات األ  السنة
 دخوؿ ىذه المعاىدة حيز النفاذ في االتحاد األوروبي وتونس. 1998
 ماد خطة عمؿ سياسة الجوار األوروبية بيف االتحاد األوروبي وتونساعت 2005
 متوسطية(. ، وتعزيز الشراكة األورو)االتحاد مف أجؿ المتوسط إطبلؽ االتحاد مف أجؿ المتوسط  2008

2009 

 كجزء مف آلية الجوار لبلستثمار ، تمت الموافقة عمى مشروعيف في تونس في قطاعات المياه و
إعانات   في مجاؿ المساعدة التقنية اورومميوف  22الصرؼ الصحي ، ليصبح المجموع النقؿ و 

في شكؿ قروض مف المؤسسات اورو مميوف  330االستثمار ، والذي ينبغي حشد ما يقرب مف  
 المالية األوروبية.

2007-2010 
 إلىلمبالغ ا 2010-2007بموجب البرنامج اإلرشادي الوطني  IEVP1الميزانية المخصصة لتونس 

 .اورو مميوف 300
 في شكؿ ىبات ، في إطار التعاوف المالي مع تونس. مميوف اورو 240وتعمف المجنة مبمغ اإلرشادية  2013 -2011

 

Source:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/184&form

at=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
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 تحميل بعض المؤشرات االقتصادية ع الثالث:الفر 
إف تحميؿ ىاتو المؤشرات لتوقعنا تأثر تونس  وفؽ لعبلقتيا مع االتحاد األوروبي، حسب تجارتيا     

 الخارجية.
 2009-2005تونس–(: بعض المؤشرات االقتصادية 12.3الجدول)

 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشرات االقتصادية الرئيسية -تونس 
  القطاع الحقيقي

نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي )العممة المحمية ، ونسبة 
 (%التغير

4.2 5.7 6.3 4.5 2.0 

 30.8 27.0 25.1 24.1 23.0 اورو( إجمالي الناتج المحمي االسمي)مميوف
 41.9 39.5 34.4 30.4 28.6 الناتج المحمي اإلجمالي االسمي )مميوف دوالر(

 2937 2595 2440 2374 2302 اإلجمالي لمفرد )يورو( الناتج المحمي
 3994 3798 3340 2980 2860 الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد )بالدوالر(

 2.7 5.1 3.1 4.6 2.0 الفترة(التضخم )متوسط 
  المؤشرات االجتماعية

 14.3 14.0 14.1 14.3 14.2 البطالة )المسجمة رسميا(
     17.9 (%،HPI-1مؤشر الفقر البشري)

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 معدؿ النمو السكاني )٪(
     74.3 الكبار معدؿ معرفة القراءة والكتابة

     73.5 العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(متوسط 
     0.766 مؤشر التنمية البشرية
 10.5 10.4 10.3 10.2 10.0 السكاف )مميوف نسمة(

  المالي القطاع
 24.0 24.6 24.2 23.8 23.6 ي اإليرادات )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(إجمال

 27.8 27.5 27.2 26.6 26.9 إجمالي اإلنفاؽ )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
منح )٪ الناتج المحمي . اتمدفوع ميزاف المشاريع السياحية،

 اإلجمالي(
-3.0 -2.7 - 2.9  -3.0 -3.8 

 48.5 47.5 50.9 53.9 58.3 المحمي اإلجمالي( الديف العاـ اإلجمالي )٪ الناتج
  القطاع النقدي

  8.5 9.6 6.6 6.3 االئتماف لمقطاع الخاص
  10.5 12.5 11.4 11.0 ( )التغيير ٪(M3النقود بمعناىا الواسع )

  59.5 61.9 64.5 63.6 (%،M2/GDPدرجة تسييؿ)
      الدولرة في الودائع المصرفية )٪(

  القطاع الخارجي
 3.8- 4.4- 2.6- 2.0- 1.1- ميزاف الحساب الجاري )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

 9.4- 8.4- 8.2- 8.2- 6.8- الميزاف التجاري )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
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 4.8 4.6 4.2 10.4 2.6 االستثمار األجنبي المباشر )صافي الناتج المحمي اإلجمالي ٪(
 4.2 4.1 4.6 5.0 3.7 (شيراأل)تغطية الواردات مف االحتياطات

   5.4- 3.7- 2.3- (-شروط التجارة )تدىور 
  الخارجي الضعف

 51.2 51.8 54.9 58.3 65.4 الديف الخارجي )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 ratio(1 14.8 18.8 13.0 9.9 9.3خدمة الديوف )

 10.2 8.9 7.9 6.8 4.4 إجمالي االحتياطيات )باستثناء الذىب ، ومميار دوالر(
  القطاع المالي
  5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 جؿ قصيرة األمعدؿ الفائدة 

  1.8 1.8 1.7 1.6 (سعر الصرؼ )العممة المحمية مقابؿ اليورو، ومتوسط
  1.23 1.3 1.3 1.3 (سعر الصرؼ )العممة المحمية مقابؿ الدوالر، في المتوسط

   2.9 - 0.8 - 4.5 - وي، ٪(سعر الصرؼ الفعمي الحقيقي )المعدؿ السن
Source: Directorate-General for Economic and Financial Affairs ,UROPEAN ECONOMY  

the Impact of the Global Crisis on Neighboring Countries of the EU,Occasional, Belgium 

,Papers 48, June 2009, p133. 

المؤشرات االقتصادية وسوؼ نقوـ بتحميؿ أىـ العناصر التي تأثرت نبلحظ في ىذا الجدوؿ تغيرات بعض 
 والتي تخصنا في التحميؿ وفؽ النقاط التالية: ةباألزمة المالي

 *االقتصادي تباطؤ النمو أوال:
ممحوظ  انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بشكؿبتونس،  فيالعالمية األزمة المالية  تر أث لقد  

ومعدؿ نمو  ،2008 لمغاية بالنسبة لعاـ وظؿ األداء لبلقتصاد التونسي قوي، %2ىإل 2009في عاـ 
في  ،2008  في عاـ %4.5مف انخفض 2007في عاـ  % 6.3الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 

في  % 2.7، إلى  2007في % 3،1مقابؿ  % 5.1التضخـ في أسعار بنسبة بمغ متوسط  حيف
 ةاألولي المعالجةو  ،التباطؤ البلحقة في الغذاء والطاقةالمنطقة ا ىو الحاؿ في كم أخرىمف جية  ،2009
سنة إضافية  إلى صدمات األسعار عف طريؽ التحويبلت واإلعانات ساعد استقرار التضخـ التمميحمف 

 **معبء الضريبي.ل
ليصؿ  2008في مف الناتج المحمي اإلجمالي % 4.4العجز في الحساب الجاري اتسع إلى حوالي أما 
عمى الجزء الخمفي مف تباطؤ الصادرات وارتفاع في األسعار األساسية  ،2009في عاـ  % 3.8الى

توقع أف يبمغ ذروتو في   % 14حوالي  معدؿ البطالة كاف مرتفعا باستمرارحيث لمسمع والمواد الخاـ ، 

                                                                                                                    

                                                                                  
 (12.3إف تحميؿ المؤشرات االقتصادية وفؽ الجدوؿ) - *

**
ونقدية  استيدفت تونس بحكـ األمر الواقع سعر الصرؼ الحقيقي لمدينار، فقد حضت بتضخـ منخفض منذ منتصؼ التسعينات، أساسا نتيجة سياسات مالية - 

 .مف المرجع:2001-1996 خبلؿ % 5حصيفة، ونمو فعمي لمناتج المحمي اإلجمالي بمتوسط 
مارس ،1،عدد40مجمد ،التمويل والتنمية مجمة،"ىؿ تعـو عمبلتيا أـ تربطيا بعممة أخرىعبد العالي جبيمي ،فيتالي كرامارينو، بمداف الشرؽ األوسط و شماؿ إفريقيا" 

 . 32،ص2003
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في يا  ، وجود ضوابط القطاع المالي نسبفي في حيف أف التأثير المباشر لؤلزمة عمى تونس  ،2010
 .تحويؿ العممة اثر عمى عمميات رأس الماؿ 

 ،أسواؽ التصدير التونسي في ، واآلثار المترتبة انخفاض كبير2008النمو يتباطأ في نياية السنة 
مف الصادرات التونسية ، وخاصة التي  % 80إلى االتحاد األوروبي ، الذي يمثؿ ما يقرب مف  صادرات
والتباطؤ في  ،2008في عاـ  % 4.5نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بنسبة متوسطات مف  تأثرت

، وال سيما في   2009إلى  2008استمرار النصؼ الثاني مف عاـ  الصادرات واإلنتاج الصناعي في
 فيفري اإلنتاجتصدير الصناعات الحساسة مثؿ المنسوجات والكيماويات واليندسة حيث انخفض حجـ 

2009 . 
 حمض وىبوط أسعار،ألسمدة في عدة مصانع  استجابة لبلنخفاض الطمب ا اإلنتاج صناعةلدولة ا أوقفت

، كما أدى الركود  2008بطء عائدات السياحة بحدة في الربع الرابع مف عاـ  ، باإلضافة إلىالفوسفوريؾ
عمى خمفية ،عا وأكثر حدة مما كاف متوق ،عدد الزوار االقتصادي في االتحاد األوروبي إلى انخفاض في

بعض المشاريع االستثمارية الكبيرة بالفعؿ تـ إلغاؤىا في حيف  والقيود ،  التمويؿضعؼ تزايد عدـ اليقيف و 
تطوير حقؿ الغاز البحري ، ويرجع ذلؾ إلى زيادة ندرة وتكمفة التمويؿ في و مشاكؿ التمويؿ  ،أو تأجيميا

 يؿ مفقمبتصدرة )في وال سيما ضماف الصادرات و ، أعمنت الحكومة تدابير لدعـ الشركات الم ،الدولي
تضرر  الحوافز ، واشتراكات الضماف االجتماعي لمحد مف قيود الصرؼ( لزيادة االستثمار ةصرام

بدعـ  أسيؿ سياسة باعتماد،لشركات ، وتيسير الوصوؿ إلى تمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطةا
 سعار وانخفاض في متطمبات االحتياطي.االقتصاد عف طريؽ سياسة الفائدة المنخفضة األ

األرقاـ عف تنفيذ أما و مف الناتج المحمي اإلجمالي، % 3إلى  2008العجز الحكومي لعاـ  وصؿ   
وتوقع الزيادة في  السابؽ،لعاـ اتباطؤ اإليرادات والنفقات بالمقارنة مع  إلىالميزانية مف الضرائب تشير 

ف كما أ، الستثمار القطاع الخاص ا انخفاض متوقع جزئيا فيو  ، 2009اإلنفاؽ عمى البنية التحتية عاـ 
مف الناتج المحمي اإلجمالي في  % 48.5إلى  2008في عاـ  % 47.5مف ارتفعت نسبة الديف العاـ 

ضبط أوضاع في   ، التزمت السمطاتعمى المدى المتوسط و  ،زيادة طفيفة اي أف ىناؾ2009عاـ 
: المالية العامة سياسة عمى  ت، اعتمد مع ارتفاع أسعار السمع و مف الفقرالحد و المالية العامة والديف 

مف الناتج المحمي % 4تمثؿ المقدرة  حيث الدعـ المباشر لموقود والغذاء، و اإلعانات غير المباشرة 
 . 2008اإلجمالي في عاـ 

 ثالثا: الميزان التجاري
مف إجمالي التجارة مف تونس( في عاـ  % 70ىو أكبر شريؾ تجاري لتونس ) األوروبياالتحاد    

في حيف أف الصادرات التونسية إلى  % 9.7بمغت صادرات االتحاد األوروبي إلى تونس بنسبة  ،2009
تونس ىي البمد األكثر  في حيف ،2008مقارنة بعاـ  % 18.0االتحاد األوروبي مسجمة انخفاضا قدره 

أوؿ شريؾ في المنطقة لمدخوؿ في ، 2010ة في عاـ تقدما في تنفيذ اليدؼ مف إنشاء منطقة تجارة حر 
أي قبؿ سنتيف مف تاريخ االستحقاؽ األصمي  ،2008يناير  1منطقة التجارة الحرة لمسمع الصناعية في 
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. وقد بدأت المفاوضات بشأف مواصمة التحرير التدريجي لمتجارة في الخدمات وحؽ 2010مف عاـ 
معالجة المنتجات الزراعية والسمكية. االنتياء مف ىذه  الزراعية،فضبل عف المنتجات  التأسيس،

 ،تونس والمفاوضات ، يرافقو تقدـ في التقارب أف يكوف مرحمة جديدة في العبلقات بيف االتحاد األوروبي 
تـ توقيع اتفاؽ بشأف نظاـ ، و بعد أف أنجزت بالفعؿ تفكيؾ الرسوـ الجمركية عمى المنتجات الصناعية

 ؽ قانوف الجمارؾ الجديد. يطببت ،ي المسائؿ التجاريةتسوية المنازعات ف
( ، والتجارة مع 2008مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ  % 5.1) "نمو قوي لبلقتصاد التونسي     

 ،مف الواردات( % 4.4٪ في الصادرات إلى االتحاد األوروبي و  5.6االتحاد األوروبي )بزيادة قدرىا 
كاء التجارييف لبلتحاد األوروبي األكثر رسوخا في منطقة البحر األبيض تونس ىي واحدة مف الشر 

،  اورومميوف  8.9 ػب 2009تجارة  صادرات السمع االتحاد األوروبي إلى تونس عاـ  وقدرت،  المتوسط
،يتـ تصنيع صادرات تونس  اورو مميوف 7.9 ػب 2009واردات السمع االتحاد األوروبي مف تونس عاـ 

  (% 28.5)أي مف المبلبس ( % 75.6مف المنتجات ) 2009تحاد األوروبي في عاـ الرئيسية لبل
 ، الواردات(% 5.4المنتجات الزراعية ) و (،%16.4الطاقة) ( و% 27.5)ومعدات النقؿ  وآالت

والمواد  (،% 13)والمنسوجات  (،% 38الرئيسية مف دوؿ االتحاد األوروبي ىي اآلالت ومعدات النقؿ )
 الخدمات والصادرات ،2008التجارة في الخدمات في عاـ ، أما (% 8.5الطاقة ) ( و% 9.9) الكيميائية

 مبمغ قدر بفي االستثمار األجنبي المباشر في تونس  أما اورو،مميوف  3.8 قدرت بالتونسية إلى العالـ 
  .1(2004 في عاـ %17أكبر مستثمر أجنبي في الببلد ) االتحاد األوروبي ىوحيث  اورو، مميوف 20.8

نبلحظ تراجع صادرات كبل مف تونس واالتحاد األوروبي اتجاه  2010-2009و 2008بالمقارنة بيف عاـ 
، وىذا ما يوضح تأثير األزمة المالية وانتقاليا 2010و 2009بعض، لكف ىناؾ نوع مف التحسف بيف عاـ 

 إلى القطاع الحقيقي.
 االتحاد األوروبي وتونس:ىذا الشكؿ يبف لنا تغيرات الميزاف التجاري بيف 

                      تونس و األوروبياالتحاد  الميزان التجاري بين (:7.3الشكل)

 مميوف يورو                                                                        

 
 الواردات   الصادرات                       الميزاف التجاري                      

Source: Eurostat.06/2011. 

                                                                                                                    

                                                                                  
1-Direction of Trade Statistics-Tunisia,  2011/06/08 . 
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بينما ، 2010 -2008فالشكؿ يوضح لنا أف االتحاد األوروبي يمتاز في ىاتو الفترة بفائض تجاري خبلؿ 
فاالتحاد األوروبي استفادة مف االزمة وحقؽ فائض تجاريا وكانت الفترة األعمى فائض  تونس العكس،

 2010-2009نما ي، بمميوف اورو 14.5قدرت بػ وصادرات راجع الرتفاع مميوف اورو 6قدر بػ 2008
وىذا راجع النخفاض  مميوف اورو عمى الترتيب 5.9مميوف اورو،و 5.4قدر بػ يظير اقؿ مف الفترة األولى
مميوف اورو مقارنة  13.6مميوف اورو ،و 11.9قدرت بػ  2010-2009الصادرات  في الفترة 

 .2008بسنة
 د لنا بالتفصيؿ أىـ المنتوجات المتبادلة بيف الطرفيف:أما الشكؿ الموالي فيو يحد

  (2010 )االتحاد األوروبي وتونسأىم السمع المتبادلة بين (:8.3الشكل)
 
 الميزاف التجاري                      الصادرات                                   الواردات                مميوف يورو  

 
 المنسوجات والمالبس   اثآالت والمعدات ووسائل النقل  الكيماويات    الوقود والمنتوجات االستخراجية  المنتوجات الزراعيةمنتوجات أخرى    

 

Source: Eurostat.06/2011. 

المنتوجات التبادلية بيف الطرفيف، فاالتحاد األوروبي فصادراتو األعمى أف مف خبلؿ ىذا الشكؿ  نبلحظ   
لكف تونس فيي منافسة في ىذا المجاؿ  مميوف اورو، 4.057قدرت ب وسائؿ نقؿاآلالت والمعدات و 

أما صادرات األعمى  ،مميوف اورو 3.013قدرت ب فصادرتيا معتبرة بالنسبة لصادرات االتحاد األوروبي
باإلضافة إلى الوقود والمنتوجات مميوف اورو  2.613قدرت ب بالنسبة لتونس ىي النسيج والمبلبس 

 .مميوف اورو 1.580قدرت ب يةاالستخراج
مف النقاط  0.6بالرفع نسبة النمو ب 2010رغـ الظروؼ االقتصادية العالمية الصعبة، تميزت سنة     

مما كاف ممكف تونس مف االستجابة مف الطمبات اإلضافية لمشغؿ والرفع مف المستوى المعيشي لممواطف 
دينار رغـ االرتفاع  391أي بزيادة قدرىا  % 2.4التونسي حيث تحسف معدؿ دخؿ الفرد السنوي بحوالي 

مف النقاط، وخبلفا لمعديد مف الدوؿ األوروبية التي تعيش ظروفا  8.0في نسبة التضخـ المالي بحوالي 
تحسنا ممحوظا في التوازنات المالية الداخمية والخارجية حيث انخفض  2010مالية صعبة، شيدت سنة 
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نقطة رغـ التراجع في نسبة العجز  2.2ػ ب لنقاط وتحسنت المديونيةمف ا 0.4ػ ب عجز ميزانية الدولة
  1. بنقطتيفالجاري 

 المغربية: -متوسطية  وروالشراكة األ  :المطمب الثالث
تعد المغرب مف أىـ الشركاء المتوسط ،كذلؾ تطورت عبلقاتيا باالتحاد األوروبي، سوؼ نتطمع إيجاز     

ثرىا األزمة أاألوروبي، تركز عمى أىـ المؤشرات االقتصادية ومدى تإلى الشراكة بيف المغرب واالتحاد 
 المالية.

 المغربية-متوسطية روو لمشروع الشراكة اال  اإلطار العام الفرع األول:
، ودخمت حيز   1996فبراير  26االتحاد األوروبي في بروكسؿ   مع اتفاقية الشراكة المغربوقعت    

تمشيا مع اتفاقيات الشراكة بيف االتحاد ،1976ستبدؿ اتفاؽ تعاوف عاـ فإنو ي ،2000  مارس 1النفاذ في 
األوروبي وشركائو المتوسطييف ، وتؤكد عمى أىمية المبادئ الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة ، وال سيما 
ر مراعاة حقوؽ اإلنساف والمبادئ الديمقراطية والحرية االقتصادية ، والحاجة إلى تعزيز سياسية االستقرا

والتنمية االقتصادية في المنطقة مف خبلؿ تشجيع التعاوف اإلقميمي ، والحاجة إلى فتح حوار سياسي 
 منتظـ في السياقيف الثنائي والدولي بشأف القضايا ذات االىتماـ المشترؾ ، وضرورة الحفاظ عمى حوار

دالئؿ عمى احتراـ حقوؽ  ،فوبما يعود بالنفع عمى كبل الطرفيوالتكنولوجي والعممي والثقافي  االجتماعي
عنصر  االتحاد األوروبيو  المغرباإلنساف والمبادئ الديمقراطية في السياسة الداخمية والدولية كؿ مف 

يجابي لبلتفاؽ.   أساسي وا 
و الحاجة إلى  اإلقميمي،السبلـ واألمف والتعاوف المنتظـ، النص الرئيسي يشير إلى الحوار السياسي    

، لتعزيز التفاىـ والتسامح. وعبلوة رار واالزدىار في منطقة البحر األبيض المتوسط المساىمة في االستق
عمى ذلؾ ، فإف االتفاؽ يتضمف أحكاما عمى حرية تأسيس وتحرير الخدمات ، وحرية الحركة لمقواعد رأس 

ئؿ الماؿ والمنافسة ، وتعزيز التعاوف االقتصادي عمى أساس أوسع نطاؽ ممكف والتعاوف في المسا
لمتأكيد عمى وجود اتفاؽ لمتجارة الحرة في السمع وتعزيز المشترؾ  العممي مميا الثقافيااالجتماعية ، وتك

ترتيبات الستيراد و ال ، 1970في أواخر  تتمالتي الترتيبات لمتجارة الحرة في المنتجات الصناعية  
 ،1976بموجب اتفاؽ لمتعاوف عاـ  المنتجات المغربية ىي أكثر مرونة في االتفاؽ الجديد مما كانت عميو
 أف يكوف ىناؾ التحرير التدريجي لمتجارة متبادلة لممنتجات الزراعية.

منذ بدء نفاذ ىذا  ،ميـ مف اتفاقية الشراكة يشير إلى مسألة اليجرة والشؤوف االجتماعيةالفصؿ ال    
لخبراء التي تعالج اليجرة وقد عقدت عدة اجتماعات عمى المستوى الوزاري وا ،2000االتفاؽ في مارس 

عمى وضع سياسة متماسكة وشاممة لميجرة، والتي والمغرب تفؽ االتحاد األوروبي  ،والمجاالت ذات الصمة
دماج المغاربة المقيميف بشكؿ قانوني في االتحاد            تشمؿ مجاالت مثؿ اليجرة الشرعية وا 

 احتراـ ، ، وتنسيؽ خطط الضماف االجتماعي، والمساواة في المعاممة، وجمع شمؿ األسرة األوروبي
                                                                                                                    

                                                                                  
 .21،ص10،01/01/2011، مجمة المغرب الموحد ، تونس، العدد"عودة االنتعاش" 2011قراءة في الميزان االقتصادي بتونسرضا الشكندالي،  -1
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المغرب  ،الثقافة تحديد واحد مف مجاالت محددة بتوقيت شرؽ الواليات المتحدة لتمقي مزيد مف االىتماـ
 واالتحاد األوروبي يبذلوف قصارى جيدىـ لمواصمة مكافحة اليجرة غير الشرعية. 

 الفرع الثاني: سياسة الجوار
ىي حصة ميمة مف سياسة  والمساعدة المالية ،ةسياسة الجوار األوروبيمية شاركت المغرب في عم     

المالي  واالقتصادي األمني سياسة الجوار األوروبية لمتعاوف السياسي ،(ENP) الجوار األوروبية
اإلطار لمحصوؿ عمى مساعدة مالية مف االتحاد  غرب فيبيف االتحاد األوروبي والم واالجتماعي الثقافي

 مميوف 654مبمغ قدرب 2010-2007لمفترة  يخصص البرنامج اإلرشادي الوطني المغرب،إلى  األوروبي
        لدعـ األولويات الخمس التالية التي  مميوف اورو 580.5 ػقدر ب2013 -2011 اورو أما الفترة

 1تـ تحديدىا لمتعاوف المالي : 
 ؛االجتماعيةتطوير السياسات  .1
 ؛االقتصاديالتحديث   .2
 ؛مؤسسيالدعـ ال .3
  ؛والحكـ الرشيد وحقوؽ اإلنساف   .4
 حماية البيئة.  .5
لمدة  2005الخطة كانت في المغرب عمى فؽ االتحاد األوروبي و اتفي إطار سياسة الجوار األوروبي    

وكاف المغرب مف بيف البمداف األولى لمتوقيع عمى خطة عمؿ الجوار مع االتحاد ، خمس سنوات
، وأصبح يطورت ونمت إلى اكبر مف ذلؾ في إطار اتحاد اورو متوسط، لكف ىاتو السياسة تاألوروبي

 . 2008 ميةيجو  13اآلف المغرب جزء مف المشروع االتحاد مف اجؿ المتوسط، الذي انطمؽ يوـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                  
1- Mid-Term Review of the Country Strategy Paper Morocco 2007-2013 and National Indicative Program2011-2013.P09. 
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 :في الجدوؿ اآلتي مخص مراحؿ الشراكة بيف االتحاد األوروبي والمغربن 
 المغرب: -طيةمتوس (:مراحل الشراكة االورو13.3جدول )

 المغربية -متوسطية وروالمراحل تطور العالقات األ  السنة
 دخوؿ ىذه المعاىدة حيز النفاذ في االتحاد األوروبي والمغرب. 2000
 اعتماد خطة عمؿ سياسة الجوار األوروبية بيف االتحاد األوروبي والمغرب 2005
 قدـ(االتفاؽ عمى تعزيز العبلقات الثنائية )الوضع المت 2008
 ، وتعزيز الشراكة األورومتوسطية(.)االتحاد مف أجؿ المتوسطإطبلؽ االتحاد مف أجؿ المتوسط  2008

2009 

كجزء مف آلية الجوار لبلستثمار، تمت الموافقة عمى مشروعيف في المغرب في قطاعات المياه 
التقنية إعانات مميوف اورو في مجاؿ المساعدة  23والنقؿ والصرؼ الصحي ، ليصبح المجموع 
مميوف اورو في شكؿ قروض مف المؤسسات  310االستثمار ، والذي ينبغي حشد ما يقرب مف 

 المالية األوروبية.

2009 
مميوف اورو  310مميوف اورو، ومف المتوقع أف تحشد  23في النقؿ والتربية والتعميـ لما مجموعو  

 .في شكؿ قروض مف المؤسسات المالية األوروبية
 مميوف اورو إلى المغرب. 540البنؾ األوروبي لبلستثمار منح القرض  2009

المبالغ  2010 -2007بموجب البرنامج اإلرشادي الوطني  IEVP1الميزانية المخصصة المغرب  2010 -2007
 مميوف اورو. 654إلى 

2011- 2013   
لتعاوف المالي مع مميوف اورو في شكؿ ىبات ، في إطار ا 580.5وتعمف المجنة مبمغ اإلرشادي 

 المغرب.

Source:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/181&format=HT

ML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 

 تحميل بعض المؤشرات االقتصادية الفرع الثالث:
 إف تحميؿ المؤشرات االقتصادية يوضح لنا مدى تأثر االقتصاد المغربي باألزمة المالية، ما تأثير ذلؾ 

 متوسطية. روو عمى العبلقات األ
 المغرب-(: بعض المؤشرات االقتصادية14.3الجدول)

 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشرات االقتصادية الرئيسية -رب المغ
  القطاع الحقيقي

 5.8 5.8 2.7 7.8 3.0 نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي )العممة المحمية ، ونسبة التغير٪(
 6.4 5.0 6.6 5.4 5.6 نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي غير الزراعي )نسبة التغير

 97.3 88.3 75.1 65.6 59.5 ناتج المحمي االسمي )مميوف دوالر (إجمالي ال
 3116 2901 2422 2152 1973 (نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي )بالدوالر
 2.6 3.9 2.0 3.3 1.0 فترة تغيير ٪(مؤشر أسعار المستيمؾ معدؿ التضخـ )متوسط 
  المؤشرات االجتماعية

 10.7 9.5 9.7 11.1 10.8 ٪(توسط البطالة )رسمية ، مسجمة م
   72.2 72.0 71.7 العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(متوسط 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/181&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/181&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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   61.5  52.3 سنة فأكثر ٪( 15محو أمية الكبار )الذيف تتراوح أعمارىـ 
  30.8 30.5 30.2 29.9 المحمية السكاف )مميوف

     40.0 عدـ المساواة في الدخؿ )جيني ٪(
HDI1 0.646 (2005ؤشر )م     

  القطاع المالي
  26.5 27.4 25.2 23.7 إجمالي اإليرادات، بما في ذلؾ المنح )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

 0.4 1.5 0.4 0.4 0.5 المنح )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 31.1 31.2 28.5 27.5 29.6 الحسف الثاني )٪ الناتج المحمي اإلجمالي( excl.Fondمجموع النفقات، 

 2.9- 0.1 0.1- 2.3- 5.5- المنح الحكومية باستبعاد الرصيد )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 51.8 48.6 53.6 57.4 62.1 اجمالي الديف الحكومي )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

  القطاع النقدي
 15.2 26 29.2 17.0 13.1 االئتمانية لبلقتصاد )تغيير ٪(

 82.1 77.5 69.9 57.6 53.9 صاد / الناتج المحمي اإلجمالي )في٪(االئتماف عمى االقت
 13.0 15.2 16.1 17.2 14.0 سعة الماؿ )الماؿ + أشباه النقود ، وتغير٪(

 3.4 7.8 9.3 7.5 8.8 ، تغيير ٪( M3/GDPدرجة تسييؿ )
  القطاع الخارجي

 18.8 19.5 19.4 19.3 18.9 الصادرات مف السمع )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 35.1 35.3 33.6 33.1 32.4 الواردات مف السمع )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(
 22.5- 22.1- 19.2- 14.8- 13.8- الميزاف التجاري )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

ميزاف الحساب الجاري ، بما في ذلؾ التحويبلت الرسمية )٪ الناتج 
 المحمي اإلجمالي(

1.8 2.2 -0.1 -4.8  

  2.4 2.6 3.1 2.7 دفقات االستثمار األجنبي المباشر )مميوف دوالر(ت
 3.3 2.7 3.1 3.1 2.7 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

  الضعف الخارجي
 20.1 21.1 23.8 23.9 24.2 إجمالي الديف الخارجي )٪ الناتج المحمي اإلجمالي(

 ratio2 11.3 8.6 7.9 6.8 4.7خدمة الديف 
 29.8 28.2 24.0 20.2 16.1 إجمالي االحتياطيات )مميوف دوالر(

 6.7 6.2 7.9 7 7.4 إجمالي االحتياطيات )شيرا مف الواردات(
  القطاع المالي

  5.3 3.3 3.3 3.3 عمى المدى القصير سعر الفائدة )سعر السوؽ الماؿ، ومتوسط(
  11.3 11.2 10.9 11.0 / يورو ، ومتوسط(MADسعر الصرؼ )
  7.7 8.2 8.8 8.9 / دوالر، ومتوسط(MADسعر الصرؼ )

   129.7 120.8 119.9 (100=  1992سعر الصرؼ الفعمي الحقيقي )
Source: Directorate-General for Economic and Financial Affairs, EUROPEAN ECONOMY, the 

Impact of the Global Crisis on Neighboring Countries of the EU, Occasional Papers 48 June 

2009, p114. 
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 مالحظة:
(1 )HDI  ( ىو مؤشر مركب قياس الصحة ، والحصوؿ عمى المعرفة ومستوى المعيشة.1دليؿ التنمية البشرية )القيمة القصوى 
 الخصخصة. إيراداتباستبعاد  1
 نة بما في ذلؾ الحسابات الخاصة.باستبعاد صندوؽ الحسف الثاني ، والتوازف عمى الخزي 2

 *النمو االقتصادي -أوال
 يغذييامف الناتج المحمي اإلجمالي  2008في عاـ  % 5.8شيد االقتصاد المغربي معدؿ نمو قدره    

 ةقو  نظرا ( ،% 11سنة استثنائية مف الحممة الزراعية )الناتج المحمي اإلجمالي الزراعي نمت بنسبة 
عمى الرغـ مف النمو االقتصادي الشامؿ ال يزاؿ عرضة لتقمبات الطقس ،  ةمحميالطمب واالستثمارات ال

التي تمس اإلنتاج الزراعي ، ومساىمة القطاع غير الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي زيادة تدريجيا 
بازدىار مشاريع  سكافاإلتوسع الصناعة عمى الجزء الخمفي مف مشاريع ،التصنيع والبناء بتطور 

جمالي الناتج المحمي غير الزراعي بمغ نمو و ، والتية لدى المغربالمقا نزوال مف  2008في عاـ  % 5ا 
معظـ  ، 2008عمى حساب انخفاض الطمب العالمي و ارتفاع أسعار النفط لعاـ  2007في % 6.6

لمنمو الناتج المحمي اإلجمالي  2009توقعات اليدؼ قد تكوف متوازنة لكف خطر اليبوط في عاـ 
   النفط الدولية أسعار ،أف ارتفاع التضخـ جنبا إلى جنب مع %واالستثمارات العامة قوية  يقي،الحق

 2008مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ  % 0.4عند  وصؿرصيد المالية العامة  ماأ ،والغذاء
 2007 )باستبعاد إيرادات الخصخصة(، عمى نطاؽ واسع في تمشيا مع موقؼ قريب مف التوازف في العاـ

تمكف المغرب مف تجنب العجز بفضؿ األداء االستثنائي مف  "مف الناتج المحمي اإلجمالي(، % 0.2)
 سنة %   24,1و 2008 سنة 54,2 %بنسبة زيادات ،ضريبة الشركات وخصوصااإليرادات الضريبية 

 وىكذا، .بسيطا إحصائيا تصحيحا يمثؿ 2005 سنة%   22,4 و 2006 سنة%  24,8 و  2007
 % 22,2 مف الجبائية الموارد مجموع مف، حصتيا انتقمت التي الشركات، عمى الضريبة موارد ززتتع
 في لمموارد مصدر أوؿ لتصبح2009 سنة % 28,6 إلى ثـ 2008 سنة % 27,7 إلى 2007 سنة

 عمى لمضريبة السنوي االرتفاع متوسط بمغ ، 2009 و 2007 بيف ما الممتدة الفترة في، و الدولة ميزانية
 الستيبلؾ اإليجابي التطور إلى أساسا المتسارعة الوتيرة ىذه وتعزى13,6 %. قرابة المضافة القيمة
لى األسر ،الناتجة عف الجيود الكبيرة المبذولة لتبسيط الضرائب 1"المضافة القيمة عمى الضريبة إصبلح وا 

 % 35 :في اإلنفاؽ )النفقات ةعوض الزيادة كبير ت،وتوقعات واسعة ل اإلنفاؽ وتحسيف اإلدارة الضريبية،
الديف العاـ عمى حقؽ المغرب انخفاض في  ، وقداإلعاناتو عمى النفط والغذاء % 93عمى االستثمار و 
 (.مف إجمالي الناتج المحمي % 53.6قدرة ب 2007مقارنة لعاـ % 48.6) 2008التوالي في عاـ 

 

                                                                                                                    

                                                                                  
 (.14.3)الجدوؿ  وفؽمؤشرات التحميؿ  -*
 .160-157ص ص ،2011 ،، وزارة االقتصادية والمالية، المممكة المغربية2011مشروع قانون المالية لسنة التقرير االقتصادي والمالي،  -1
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 *التضخم  ثانيا:
تكشؼ في المتوسط( ،  % 1.8( في السنوات األخيرة )CPIالتضخـ في أسعار المستيمكيف )انخفض    

نياية  % 3.9وتشير التقديرات األولية عف وجود مؤشر أسعار المستيمكيف بمغ ذروتو الوصوؿ إلى 
يعتبر  النفط الدولية وأسعار السمع األساسية، أسعار ، نتيجة الرتفاع2007عاـ  % 2صعودا مف  2008

أثار  ،( عف كثب التضخـ، BAMمصرؼ المغرب )يراقب  ،2009عاـ  % 2.6 قدرلتضخـ معتدؿ ا
 .عمى أساس االعتقاد بأف زيادة التضخـ يشكؿ خطرا عمى استدامة النمو االقتصاديالتدخؿ، ذلؾ مفتاح 

في تخفيض التضخـ بحيث شيدت الحكومة صعوبات في تنفيذ سياسة الحكومة  ،2008خبلؿ عاـ     
        ىي  2009أىداؼ التضخـ لعاـ  ،% 2.3ؼ البالغ المستيد 2008عاـ  المعدؿ نياية وصؿ
سعر الصرؼ الحالي الذي يربط النظاـ مميوف ، ف2011لعاـ  % 2.1و  2010لعاـ  % 2.3،  % 2.5

يييمف عمييا وقد أدى ذلؾ تقديرا مميوف درىـ في العاـ فعاؿ  (MADدرىـ لسمة مف اليورو والعمبلت )
ى الرغـ مف الضغط لسعر الصرؼ أكثر قدرة عمى المنافسة عم ، EUR – USDتمشيا مع سعر صرؼ 

ارتفع أماـ الدوالر في عاـ  الدرىـ المغربيمتوسط  ، حيث  في ترسيخ حفظ خفض التضخـ واالقتصاد
 االورووظمت مستقرة إلى حد ما ضد ،( والمتوقع 8.2نزوال مف  7.07)مميوف درىـ / الدوالر  2008

   *(2007في عاـ  11.2ارتفاعا مف  2008نياية عاـ اورو  11.3اورو مف )مميوف درىـ / 
، وذلؾ بيدؼ التعريؼ عممة عائمة غير محددة وات تدريجية لتخفيؼ ضوابط العممةوالسمطات اتخذ خط

 وتيرة التباطؤ في االعتبار تصاعد التوتر في األسواؽ الدولية.ببشكؿ كامؿ في العاـ قد ينتيي تاريخ 
 الميزان التجاريثالثا: 
منطقة التجارة الحرة  متوسطية االورو، لخمؽ األىداؼ  األوروبيالمغرب ىو مشارؾ نشط مع االتحاد     

 18،5إلى صادراتو صؿ تىو الذي  بلتحاد األوروبيل ميـ شريؾ تجاري ، المغرب 2010بحموؿ عاـ 
تجات الزراعية في المجموع( ، والجزء األكبر مف المن المغربمف تجارة  % 60) 2009في  اورو مميوف

       1995بيف عامي  ،لمتجارة تنمو بسرعة والمغربالتي ىي المنسوجات والسمع. االتحاد األوروبي  و
)صادرات االتحاد  مميوف اورو 22.8عمى مدى يصؿ إلى   % 80نما حجـ التجارة بنسبة  ، 2008و 

        لكف  2009في عاـ  ،(ومميوف اور  8.4واردات االتحاد األوروبي :  مميوف اورو14.4 األوروبي:
في االعتبار تأثير األزمة العالمية عمى الطمب األوروبي.  % 20تـ التعاقد تدفقات التجارة بنسبة 

األثر الرئيسي عمى واردات االتحاد األوروبي مف  المغربوتراجعت صادرات االتحاد األوروبي إلى 
ئمة ال سيما الفوسفات والسياحة والتحويبلت ، والمنتجات القا % 22.6التي انخفضت بنسبة  المغرب،

بدأ االتجاه لمتعافي واردات  2010. في النصؼ األوؿ مف عاـ % 17.6المالية واالستثمارات ، بنسبة 
                                                                                                                    

                                                                                  
 (.14.3جدوؿ)ال وفؽالمؤشرات التحميؿ  -*
لمدوالر االمريكي في سمة مف العمبلت، ، باإلضافة إلى تكامؿ المتنامي لممغرب مع االتحاد األوروبي، دفع البنؾ ، بسبب الوزف الكبير 2001في مارس  -*

 لصالح اليورو ، مف المرجع : 2001المركزي إلى تعديؿ تركيب السمة في أفريؿ 
 .32،صمرجع سبؽ ذكرهعبد العالي جبيمي ، فيتالي كرامارينو، 
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ارتفعت  المغرب، كما ارتفعت الصادرات إلى  % 16.6قد زادت بنسبة  المغرباالتحاد األوروبي إلى 
، ارتفع حجـ  2007و  1995بيف عامي  ،لمتجارة تنمو بسرعةب المغر االتحاد األوروبي و ،% 8.9بنسبة 

عاـ  المغربصادرات االتحاد األوروبي مف السمع إلى حيث إف  التجارة في السمع، ف % 80التجارة بنسبة 
  مميوف اورو 6.5 :  2009 المغربواردات االتحاد األوروبي مف السمع مف  مميوف اورو 11:  2009

المنتجات الزراعية  ( و% 29.9يزاؿ يعتمد نسبيا عمى التجارة في المواد النسيجية ) االقتصاد المغربي ال
مف مجموع الصادرات المغربية إلى االتحاد األوروبي % 58.2التي تستأثر معا بنسبة  (، و% 28.3)

والمواد  (،% 38.1ومعدات النقؿ ) الت. أساسا الواردات مف االتحاد األوروبي اآل2009في عاـ 
االتحاد األوروبي صادرات الخدمات إلى  التجارة في الخدمات،(% 9.7( والوقود )% 9.8ميائية )الكي

:  2009 المغربمف الخدمات مف  األوروبيواردات االتحاد اورو أما  مميوف 3،3:  2009عاـ  المغرب
ات تتكوف أساسا مف الخدم المغربصادرات االتحاد األوروبي مف الخدمات إلى مميوف اورو  4.2

    ( في حيف أف واردات االتحاد األوروبي في المقاـ األوؿ خدمات السفر مميوف اورو  1،9التجارية )
 1(.مميوف اورو 2.1)

 الشكؿ الموالي يوضح لنا تغيرات الميزاف التجاري:
          المغرب و األوروبياالتحاد  الميزان التجاري بين (:9.3الشكل)

 مميون يورو                                                                                      

 
 الميزاف التجاري                          الصادرات                               الواردات

Source: Eurostat, 06/2011.  

، لكف ىناؾ 2010-2008فائض خبلؿ الفترة  سجؿالشكؿ أف االتحاد األوروبي نبلحظ مف خبلؿ    
تزايد خبلؿ ي، بينما مميوف اورو 0.4قدر ب 2008فورقات بحيث ىذا الفائض كاف ضعيؼ خبلؿ 

،بينما المغرب تعاني مميوف اورو عمى التوالي 1.6،ومميوف اورو  1.1ب  رقد 2010 -2009الفترة
دات لكمييما، مما يظير عجز في ميزانيا التجاري، لكف ما ىو مبلحظ ىناؾ تقارب بيف الصادرات والوار 

مميوف اورو أما قيمة  9.5قدرت قيمة الواردات ب 2008، ففي  ىناؾ تنافس في ىاتو المنتوجات

                                                                                                                    

                                                                                  
1 Direction of Trade Statistics – morocco,  2011/06/08 . 
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مميوف اورو أما قيمة  9.5قدرت قيمة الواردات ب  2010في  أمامميوف اورو  9.9الصادرات ب
 .مميوف اورو 11.1الصادرات ب

 في الخدمات لكبل الطرفيف: كما يوضح لنا الشكؿ تغيرات الميزاف التجاري
 والمغرب األوروبياالتحاد بين  مخدمات ل الميزان التجاري(: 10.3الشكل)

 مميوف اورو                                                                                        

 
 الواردات                     الميزاف التجاري                          الصادرات           

Source: Eurostat, 06/2011.  
بينما المغرب  الخدمات،التجاري يشكؿ عجزا في تقديـ  الميزاففالشكؿ يوضح لنا أف االتحاد األوروبي    

، بينما تناقصت تمؾ النسبة مميوف اورو 1.9قدرت ب 2007تحقؽ فائضا، في حيف كانت أعمى نسبة لو 
عمما أف ىاتو الخدمات  ،مميوف اورو عمى الترتيب 1.0،ومميوف اورو 0.8ت ب قدر  2009 -2008

 اغمبيا خدمات سياحية.
 لكبل الطرفيف: المنتجات المتبادلةأما الشكؿ يوضح أىـ 

 2010بين االتحاد األوروبي والمغرب  أىم السمع المتبادلة (:11.3الشكل)

          ت                                  الواردات     الميزاف التجاري                       الصادرا
 مميوف اورو                                                                                                        

   

                           ت   الوقود والمنتوجات االستخراجية المنتوجات الزراعيةمنتوجات أخرى   المنسوجات والمالبس    اثآالت والمعدات ووسائل النقل     الكيماويا
Source: Eurostat,  06 /2011.  

إف أىـ صادرات االتحاد تنوع المنتجات المتبادلة بيف االتحاد األوروبي والمغرب،يوضح لنا الشكؿ     
والكيماويات والوقود  مميوف اورو 4.989قدرت ب النقؿ، وسائؿ األوروبي تتمثؿ في اآلالت والمعدات و
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، مميوف اورو 2.838قدرت ب ومنتوجات مختمفة مميوف اورو 1.693قدرت ب والمنتوجات االستخراجية
قدرت  والمنسوجات والمبلبس مميوف اورو 1.996قدرت ب صادراتيا المنتوجات الزراعيةاىـ أما المغرب ف

 .مميوف اورو 2.257ب
 اتفاقية تنفيذ بدء مف سنوات تسع بعد األوروبي، االتحاد مع الخارجية تجارةال وضعية تحميؿ خمص وقد

 1:التالية النتائج إلى الحر، التبادؿ
 مميار 70 مف انتقمت حيث سنويا % 6,5 بنسبة األوروبي االتحاد نحو اإلجمالية الواردات ارتفاع 

 ؛2009 سنة درىـ مميار 0.131,4 إلى 2000 سنة درىـ
 سنويا 2 % بمغ بارتفاع الواردات، مف أقؿ بوتيرة األوروبي االتحاد اتجاه إلجماليةا الصادرات نمو 

 ؛2009 سنة؛ درىـ مميار 71,2 إلى 2000 سنة درىـ مميار 59 مف الصادرات حجـ انتقاؿ و
 نتيجة الفترة، ىذه خبلؿ 5,3 %بنسبة األوروبي االتحاد مع التجاري الميزاف في العجز تضاعؼ 

 ؛2009 في درىـ مميار 60,3 إلى 2000 سنة درىـ مميار 11,3 مف منتقبل التطورات، ليذه
 37 % .بنحو التجاري لمعجز العاـ التدىور في األوروبي االتحاد  مساىمة 

 :تغير الميزاف التجاري لبلستثمار األجنبي في األسيـ بيف االتحاد األوروبي والمغربأما الشكؿ الموالي 
         األجنبي المباشر في األسيم بين االتحاد األوروبي والمغرب رالستثماي لالميزان التجار  (:12.3الشكل)

 مميوف اورو                                                                                  

 
 ارداتالو              الميزاف التجاري                    الصادرات                         

Source: : Eurostat,06/2011.  
 مميوف 13.6)األسيـ( إلى  المغرببمغت استثمارات االتحاد األوروبي المباشرة في  2009في عاـ     

 % 60حوالي  2008في عاـ  ( مميوف اورو 13.1)و( اورو مميوف 12،4) 2007بالمقارنة مع اورو 
 مؤتمر تقديرات حسب،" سيـ( في المنطقة المغاربيةمف حصة االتحاد األوروبي إجمالي االستثمارات )األ

 ابتداء االنتعاش في بدأت والتي المباشرة، األجنبية االستثمارات تدفقات فإف والتنمية، لمتجارة المتحدة األمـ
 .األجنبية لدى االتحاد األوروبي في المغرب تاالستثمارا أىميةوىذا  ،2009سنة مف الثاني النصؼ
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 أنحاء جميع في االقتصادي النشاط بتطورات رىينة المباشرة األجنبية االستثمارات ذبج آفاؽ فتبقى    
 أوروبا، في الحالي االقتصادي التباطؤ فإف وىكذا ،الرئيسي شريكنا األوروبي، باالتحاد وخصوصا العالـ،
 أف كما ،رالقصي المدى عمى مبلئما ليس المغرب، في المستثمريف أكبر مف تعتبر التي بإسبانيا وخاصة
 فرص عمى ولمحفاظ النمو ألغراض محميا، االستثمار عمى الشركات تشجع أصبحت الدوؿ مف عددا

 1.تحفيزية إجراءات خبلؿ مف الخارج، إلى أنشطتيا نقؿ دوف وتحوؿ الشغؿ،
 الشكؿ الموالي يوضح لنا أىـ الدوؿ المستثمرة في المغرب:

 في المغرب ألىم الدول ألجنبيةاالستثمارات المباشرة اتغيرات  (:13.3الشكل)
 

 
 

   المممكة  وزارة االقتصادية والمالية، ،2011مشروع قانون المالية لسنة  المصدر: التقرير االقتصادي والمالي،
 .49ص ،2011 ،المغربية

أف اكبر االستثمارات األجنبية في المغرب تستحوذ عمييا االتحاد األوروبي ، نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ    
فتراجعت   مميار درىـ 27حيث قدرت بالتقريب  2007حيف أنيا تأثرت باألزمة المالية في الفترة مابيففي 
، أما 2006إلى نياية  2002يد في الفترة، بعدما كانت في تزامميار درىـ 13قدرت بالتقريب  2009 في

الى  2002في تزايد مف بالنسبة لئلمارات العربية المتحدة فقد كانت االستثمارات األجنبية  في المغرب
مميارات 10قدرت ب 2006مف  مميار درىـ، في حيف انخفضت 20تيا قدرت بو بمغت ذر  2005غاية 

 مميار درىـ. 6بمغت بالتقريب  2009دوالر إلى غاية 
 

     2012 عاـ حتى 5% المتوسط في يبمغ سنوي اقتصادي نمو عمى يحافظيتوقع أف  المغرب إف    
 لشراء الحكومي الدعـ إلى التحتية البنية مشروعات عمى اإلنفاؽ زيادة مف تراوحت تحفيز خطط خبلؿ مف

 بخطة المغرب تدخمت ،الفترة ىذه خبلؿ% 2 دوف التضخـ معدؿ يبقى أف و ،الفقيرة والعائبلت المنازؿ
 أكثر لمساعدة أخرى وحوافز ضريبية إعفاءات وشممت درىـ مميوف 700 مف أكثر تتكمؼ تحفيز

 مميار 163 إلى 2007 عاـ في مميار 80 مف االستثماري اإلنفاؽ ضاعؼ، حيث تشاشةى الصناعات
 البنية تطوير إلى تيدؼ االستثمارات ىذه إفو  2012 حتى الزخـ ذلؾ عمى بقيتوس 2009 في درىـ

                                                                                                                    

                                                                                  
 .50، صالتقرير االقتصادي والمالي، مرجع سبؽ ذكره -1



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

767 
 

 الزراعي والقطاع والمطار والموانئ الكيرباء وشبكات السريعة الطرؽ شبكة ومنيا األساسية التحتية
       حيث ،المحمي االستيبلؾ إلنعاش الدخؿ ضرائب وخفضت الرواتب الحكومة زادت، و االتواالتص

 زيادة خبلؿ مف إما ادني كحد%   10 القوى العاممة دخوؿ زيادة، ب 60  % يمثؿ المحمي االستيبلؾأف 
 المغرب يعتـز المنازؿ لمشتري الجديدة الدعـ إعانات إلى وباإلضافة الدخؿ ضرائب خفض أو الرواتب 

    ،االجتماعي لؤلماف موسعة شبكة إطار في وظائفيـ يفقدوف الذي لمعماؿ البطالة إلعانات نظاـ إنشاء
 يصبح إلى أف يسعى ىو األزمة، مف تماما يتعافى حتى لبلقتصاد التنافسية القدرة تعزيز ىو اليدؼ إف
 1.أكبر لصادراتو أسواؽ عف لمبحث األجانب لممستثمريف منطمقا 

 المغاربية"-متوسطية اإلقميمية الجديدة " الشراكة االورو تحدياتحث الثالث: المب
 االقتصاديات عمى بظبلليما العالمي االقتصاد في ركود مف أعقبيا وما العالمية المالية األزمة ألقت      
 ،واألجنبية المحمية االستثمارات وتقمص االقتصادي النشاط لتباطؤ نتيجة فييا النمو تراجع حيث العربية،

ف  اقتصادياتيا في بجديد ليس الخارجية بالصدمات العربية الدوؿ في االقتصادية الدورة تأثر كاف وا 
 في ودكالر  مع وتزامنو العربية الدوؿ مف عدد في االقتصادي النشاط تباطؤ حدة أف غير المعاصرة،
 وبالدورات العالمية ألسواؽبا العربية لبلقتصاديات الوثيؽ االرتباط مدى أظير العالمي االقتصاد

 2.الدوؿ تمؾ في االقتصادية
نظرا لمترابط التجاري الوثيؽ بيف دوؿ المغرب العربي واالتحاد األوروبي، انو الشريؾ التجاري     

الرئيسي، فقد تأثرت ىاتو الدوؿ الثبلث عبر القناة التجارية، وأثرت عمى نموىا االقتصادي خاصة 
كف رغـ تحسف نموىا االقتصادي وعدـ تأثرىا بشكؿ كبير باألزمة المالية مثؿ الصادرات والواردات، ا ل

االتحاد األوروبي ، لكف ىذا التحسف لـ يغدو مناسب الف ىاتو الدوؿ تتميز بيشاشة اقتصادياتيا 
وخصوصا تنوع المنتوج، فيي أثرت عمى ميزانياتيا، ومؤشراتيا االقتصادية الكمية إيجابا وسمبا، فيي 

لى إجراءات جديدة وفؽ التطورات االقتصادية العالمية ، وخصوصا فيي في مرحمة رىانات مع تسعى إ
، فاالتحاد تبلتيا االقتصادية اإلقميمية ...الخمشاريع  الجديدة، االتحاد مف اجؿ المتوسط، إعادة تفعيؿ تك

األزمة أظيرت األوروبي يسعى إلى توطيد عبلقتو أكثر مع دوؿ البحر األبيض المتوسط، وخصوص أف 
 نقاط الضعؼ لبلقتصاديات كبل الطرفيف.

 االضطرابات االقتصادية واالجتماعية المطمب األول:  
 إف االزمة المالية شكمت عدة اضطرابات اقتصادية واجتماعية عمى المستوييف ألمغاربي واألوروبي،     

 والتي تيدد ىاتو الشراكة. لذلؾ سوؼ نذكر أىـ المؤشرات االقتصادية واالجتماعية المعنية بذلؾ،
 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .14ص،6428،08/02/2010،العددسجريدة القد،المغرب يوسع برنامج لتحفيز عبر زيادة اإلنفاؽ عمى المشروعات البنية التحتيةاألميف ألمغانمي،  -1
، 30العددتداعيات االزمة المالية العالمية عمى اقتصاديات الدوؿ العربية، الفصؿ العاشر، صندوؽ النقد العربي،ابوضبي ،العربي الموحد،  االقتصادي تقرير-2

 .203، ص2010
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 الفرع األول: تباطؤ النمو في منطقة اليورو ودول المغرب العربي
 بطء واألكثر العالمية والمالية االقتصادية األزمة مف تضررا األكثر المناطؽ مف واحدة أوروبا تعتبر    
 الخاـ الداخمي جيانات تراجع حيث 2009 سنة قويا ركودا االورو منطقة سجمت فقد .منيا الخروج في

 .      المنطقة دوؿ بيف حدتو تفاوتت أوربا عرفتو الذي االقتصادي الركود أف إال ، 4,1%بحوالي
 )الجدوؿ االسفؿ(

مبادالت  بمغت حيث الرئيسي لدوؿ المغرب العربي، التجاري الشريؾ األوروبي االتحادوبما أف      
 واردات حصة تبمغ بينما المغربية الصادرات مف 65,6 %االتحاد حصة وتبمغ % 56 المغرب معو

 % 80وتونس  األوروبي، االتحاد مع لمتجارة الجغرافية البنية حيث مف و .% 52 مف االتحاد المغرب
مف إجمالي وارداتيا مف السمع والخدمات في الوقت  % 56مف مبادالت معو بالنسبة لمعالـ، أما الجزائر 

نستذكر عبلقات +المغرب الموحد ،و .33ر المغرب صتقري .مف المحروقات%95الذي تصدر 
المبادالت المغاربية متميزة مع دوؿ االتحاد األوروبي ، وىناؾ السياحة التي يأتي جانب كبير منيا مف 

أوروبا لـ تعد توفر لنفسيا نسبة نمو كافية  أفتونس والمغرب، في حيف بأوروبا وىناؾ تحويبلت خاصة 
دوؿ المغرب العربي، ولقد جاء الوقت لمتفكير العميؽ في التأقمـ مع متغيرات  عمى دعـ مجيود التنمية في

أخرى، باقتحاـ أسواؽ جديدة، والتعامؿ مع أطراؼ أخرى، والمأموؿ أف تقوـ سوؽ مغاربية مشتركة ومنطقة 
 1.لمتبادؿ الحر

 لمغرب العربي:فالجدوؿ التالي يوضح انخفاض النمو االقتصادي لدى االتحاد األوروبي ومنطقة ا   
 (%: تباطؤ النمو االقتصادي لمنطقة اليورو ودول المغرب العربي)(15.3)الجدول

 النمو االقتصادي
 متوسط

1999- 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 1.8 4.1- 0.5 2.9 3.0 1.7 2.1 منطقة االورو
 1.4 2.5- 0.1 2.3 2.4 2.0 2.2 فرنسا
 0.1- 3.7- 0.9 3.6 4.0 3.6 3.7 اسبانيا
 3.5 4.7- 1.0 2.7 3.4 0.8 1.2 ألمانيا

 5.0 2.4 3.7 3.5 4.3 3.3 1.6 دول المغرب العربي
 من اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر:

 المممكة والمالية، وزارة االقتصادية ،2011مشروع قانون المالية لسنة  التقرير االقتصادي والمالي، -
 .201ص ،2011،المغربية

 .3ص ،2011يونيو مستجدات وأفاق االقتصاد العالمي، النقد الدولي، صندوق -
في  % 2.1قدربػ حيث في منطقة االورو الجدوؿ نبلحظ تباطؤ النمو االقتصادي بشكؿ كبير مف خبلؿ   

،لكف لوحظ تراجع كبير في الفترة  2006-2005وبقي بيف التراجع والنمو في الفترة  1999-2004
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وسبب ىذا التراجع عدوى االزمة المالية التي   % 4.1-إلى  2009ي وصؿ فحيث  2006-2009
،أما دوؿ سببت مشاكؿ في مؤشراتيا االقتصادية باإلضافة إلى أزمتيا المالية الداخمية)أزمة اليوناف(

-1999حيث قدر النمو االقتصادي في المغرب العربي فيناؾ انخفاض اقؿ مف دوؿ االتحاد األوروبي
إلى  2007لكنو تراجع في الفترة % 4.3حيث قدر بػ 2006صؿ نموه إلى غاية فوا % 1.6بػ 2004
، مما يظير عدـ % 5قدربػ 2010لكف حقؽ نمو في   %2.4الىىذا التراجع حيث وصؿ  2009غاية 

 التأثر الكبير مف االزمة المالية لمدوؿ المغرب العربي، عمى العكس ما تعاني منو دوؿ االتحاد األوروبي
الدوؿ تباطؤ في نموىا االقتصادي ألمانيا ثـ اسبانيا ثـ فرنسا رغـ استدراؾ التأثر السمبي لكف  وكانت اكبر

 .بدوؿ المغرب العربي مقارنة % 1.8قدر بػ 2010بقي نمو بطيء في 
 االورو قيمة انخفاض الفرع الثاني:

 عف االزمة المالية ،االورو ناتج  بمنطقة النمو ضعؼ إلى إضافة الموحدة، العممة انخفاض يعزى      
 األسواؽ عمى كبير بشكؿ اليونانية األزمة أثرت حيث ،المنطقة في ىذه العمومية ةالمالي أزمة إلى إضافة
 % 115,1 و % 13,6 التوالي عمى بمغت والتي البمد ىذا والمديونية في العمومي العجز ارتفاع بفعؿ
  % 3في حددت والتي والنمو االستقرار يثاؽم عف معايير بعيدا 2009 سنة الخاـ الداخمي الناتج مف
يطاليا والبرتغاؿ كإسبانيا المنطقة أخرى داخؿ دوال لتشمؿ األزمة ىذه انتقمت وقد % 60و     ايرلندا  و وا 
 الدولي النقد وصندوؽ األوروبي االتحاد طرؼ مف أورو مميار 750 بقيمة إنقاذ خطة وضع مف  بالرغـ و
 ىذا فعالية مدى حوؿ المستثمريف بشكوؾ ارتباطا تراجعيا الموحدة عممةال واصمت ، 2010 ماي 10 في

 أف كما .المبلئمة اإلجراءات تبني عمى والبرتغاؿ واسبانيا اليوناف قدرة أثقمت التي المخاطر و المخطط
 المقومة األصوؿ جميع بخصوص الثقة وتدىور الجنوبية بأوروبا أصوال يممكوف الذيف المستثمريف خسائر
  ..1الدولية العمبلت أسواؽ في األورو قيمة انخفاض حدة مف زادت ورو،باأل

فانخفاض االورو اتجاه مجموعة مف التحديات لمدوؿ المغرب العربي، في حيف الجزائر قد تستفيد مف      
ف بية  حيث تعتمد الجزائر في استيرادىا مو تراجع أسعار االورو مقارنة بالدوالر مف أسعار الواردات األور 

 % 95مف إجمالي وارداتيا مف السمع والخدمات في الوقت الذي تصدر  % 56منطقة اليورو ما نسبتو 
في حيف قد تخسر فوائد احتياطاتيا مف الصرؼ بالعممة األوروبية حيث يشكؿ  مف المحروقات بالدوالر،

س الحاد عمى في حيف التناف مف الدوالر. %  46مف االورو و %42احتياطي الصرؼ الجزائري بنسبة 
منطقة االتحاد األوروبي بيف الجزائر وروسيا وقطر الف عائدات الغاز الطبيعي الذي يشكؿ نسبة كبيرة 

في حيف تستفيد الدوؿ األخرى  2مف عائدات المحروقات الجزائرية قد يؤثر ذلؾ عمى االقتصاد الجزائري.
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 ، مجمة المغرب العربي  الموحد،تونس، العدد               انعكاسات االزمة المالية األوروبية  عمى االقتصاد الجزائري" فرص  وتحديات" مصطفى صايج ،  -2
 .16، ،ص2010، سبتمبر 8    



 ٚالغ االصِت اٌّب١ٌت ٚحذذ٠بحٙباٌششاوت األٚسِٚخٛعط١ت ب١ٓ                                          اٌثبٌث اٌفظً

766 
 

ي إلى تراجع  إيراداتيا مف الصادرات ، لكف ىذا يؤد الوارداتالمغاربية مف انخفاض اليورو مف ناحية 
 واحتياطات الصرؼ مف عممة اليورو.

 فالشكؿ التالي يوضح تدىور عممة اليورو خبلؿ االزمة المالية:

 المممكة قتصادية والمالية،وزارة اال ،2011مشروع قانون المالية لسنة  التقرير االقتصادي والمالي، المصدر:
 .25ص ،المغربية

تواصؿ ذلؾ إلى غاية  2009التيور الشديد لعممة اليورو خبلؿ الفترة نوفمبر نبلحظ الشكؿمف خبلؿ     
زمة المالية العالمية، مما وىذا يظير تأثر االتحاد األوروبي بأزمة اليوناف مع تزامف اال ،2010جويمية 

 ف االتحاد األوروبي يعاني أزمة مالية حادة في ىاتو الفترة.إلى تدىور اليورو، ال  ىأد
لوجية لبموغ الييمنة العالمية شكؿ عامبل في إعادة ترتيب يو في حيف لو نظرنا إلى الصراعات األيد    

 التي انصبت في اتجاه الواليات المتحدة األمريكية التي استعممت الورقة ستراتجيةإ -الخريطة الجيو
 ،الخكوريا... ايراف، كوبا، يز ىذا المكسب ، وأوؿ مف أعمنت رغبتيا في التعامؿ باليورو:الخضراء لتعز 

أف أوروبا تقبؿ التحدي وسوؼ تسيطر عمى تحديات  ":المستشار األلماني السابؽ يقوؿ" شرودر"في حيف 
تي تسعى لمبقاء فزمف البمداف ال 21العولمة بالعممة الجديدة، واف اليورو سيكوف مفتاح أوروبا في القرف 

، لكف ما يظير أالف مف انييارات مالية التي يعاني منيا االقتصاد 1"وماليا قد ولي وحدىا اقتصاديا
األمريكي واالقتصاد األوروبي ، وىذا يؤثر عمى العممتيف الدوالر واليورو ، في حيف يظير رىانات تعدد 

ر عمى الواليات المتحدة ، وأوروبا، بصفة االرتباط بالعمبلت األخرى الف ىاتو االزمة أثرت بشكؿ كبي
 خاصة.

إف الدوؿ األوروبية تعيش تحت وطأة االلتزامات المالية التي تعيدت بيا في إطار االتحاد األوروبي     
ات وىي بمجمميا تصب في اتجاه تقميص النفق والتدابير التقشفية التي اعتمدت عمى المستوى المحمي،

                                                                                                                    

                                                                                  
 الممتقى الدولي األوؿ حوؿ: اليورو واقتصاديات الدوؿ  ،،لثالث، اليورو وانعكاساتو عمى دول العالم اعبد القادر بالعربي، شعيب بونوة وآخروف -1

 .20ص،2005أفريؿ 18/20العربية: فرص وتحديات، جامعة األغواط، أياـ     
 .24-23، ص ص2010سبتمبر 8،1، مجمة المغرب العربي الموحد،تونس،العدد، الجاليات المغاربية في ميب االزمة االقتصاديةمنصب سميـ -2
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عمى عدد مف القطاعات االجتماعية وىي تشمؿ بالضرورة الجاليات المغاربية التي ال تتوفر عمى 
ثمف االزمة مف معاشاتيـ  يدفعوفضمانات اجتماعية أفضؿ مف المواطنيف األوروبييف الذيف باتوا 

جتماعية التي تعيش متباينات الشديدة لؤلطر القانونية واالل نظرا ،والخدمات االجتماعية مثؿ منح البطالة
يجد المحمموف صعوبة كبيرة في وضع سيناريوىات دقيقة لتطور  فييا الجاليات المغاربية في أوروبا،

بطبيعة البيانات القانونية  يفمحكومإف المياجريف  ،أوضاع ىذه الجاليات في سياؽ االزمة المالية الحالية
التي تتمتع بوضع قانوني مستقر نسبيا في سوؽ  واالجتماعية التي تؤطرىا في سوؽ العمؿ، وتبدو الفئات

العمؿ مرشحة أكثر مف غيرىا في لمحفاظ عمى حالة مستقرة نسبيا في سوؽ العمؿ المرشحة أكثر مف 
بالمقابؿ فاف الفئات التي تتسـ أوضاعيا التعاقدية في سوؽ  غيرىا لمحفاظ، عمى حالة مستقرة نسبية،
 أكثر لمواجية صعوبات اجتماعية.العمؿ بعدـ استقرارىا وضعؼ ف معرضة 

يظير استمرارىا في نيج سياسات انفرادية وغير منسقة  إف أداء الدوؿ المغاربية خبلؿ االزمة المالية،    
إزاء ممؼ اليجرة والجاليات المغاربية في أوروبا، ولـ يحظى بأولية في اتفاقيات الشراكة الموقعة مع 

ؿ المغاربية ركز عمى جني العائدات المالية مف تحويبلت الجاليات االتحاد األوروبي، حيث أف سموؾ الدو 
 استراتيجيةوىو نيج محدود في حاؿ عدـ إحاطتو برؤية  المغاربية ومساىمتيا في االستثمار والتنمية،

بعيدة المدى، مف خبلؿ رسـ سياسات تحفيزية لمجاليات الستثمار مواردىا المالية وفؽ منظور شراكة يأخذ 
مف المحتمؿ أف ، و عتبار االمتيازات التي يتوفر عمييا ىؤالء في الدوؿ األوروبية التي يقيموف بيابعيف اال

 عمى المغتربيف في أوروبا ويقع المغرب ، وذلؾ اعتبارا مف العمالة المغربية تؤثر في استيبلؾ األسر
 انب البمداف األوروبية مف ج مقيدة لمنافسة مف األجور الدنيا نمو الصادرات و ،مف التحويبلت المستوى

 .*فقط في المغربالقوى العاممة المحمية يعمموف  مف % 20حيث يعادؿ  .وتراجع الطمب
 ىشاشة اقتصاد دول المغرب العربي: المطمب الثاني : 

يتركز ضعؼ االقتصاد دوؿ المغرب العربي، في مشكمة تنوع اإلنتاج واعتماده عمى الموارد الطبيعية،    
 الخ....ة، أكثر مف تركيزه عمى المقومات األخرى مثؿ السياحة ،التجارة البنيةأي االستخراجي

 الفرع األول: مشكمة التنويع اإلنتاجي
يشيد العالـ خبلؿ السنوات األخيرة تطورات عديدة ومتنوعة فمف ارتفاع في أسعار المواد األولية     

األخرى ، فإذا كانت أزمة السيولة التي ميزت والمحروقات وبروز تواتر األزمات االقتصادية الواحدة تمو 
القطاع المالي لمدوؿ المتقدمة ال تعنينا في شيء، فاف انتقاليا إلى االقتصاد الحقيقي اضر بمبادالت 

أداء ، لمغرب العربيامف خصائص االقتصاد دوؿ  الدوؿ المغرب العربي خاصة مع االتحاد األوروبي،
،" والسيما منو المغرب اعتماده عمى منتج والسوؽ شحيحة التنويع التجارة مخيبة لآلماؿ يعود إلى ال

الفبلحة والتساقطات المطرية فضبل عف التبعية لمخارج، وضعؼ الطمب الداخمي فيو زيادة عمى ضعؼ 
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الكبرى كالمغرب  ععمى سبيؿ المثاؿ أف المغرب تبنى مجموعة مف المشاري أدائو الصناعي والتعميمي،
في السياحة وبرنامج االنطبلقة الصناعية غير أف التفعيؿ ىذه البرامج الطموحة  2020األخضر ورؤية 

قتصاد الجزائري ىو التنويع في النشاط الالضعؼ الرئيسي ،و 1اصدـ مع تداعيات االزمة المالية العالمية"
اع واالعتماد الكبير عمى النفط والغاز ، وبطء التقدـ المحرز في تنمية القط، االقتصادي المنخفض
تكنولوجيا المعمومات  في متخمفةالبمداف إضافة أنيا مف ال ،لتنمية االقتصادية االخاص ، وعرقمة 

تدابير حمائية ، مثؿ القيود المفروضة عمى الشركات األجنبية في الجزائر ، ، واعتمادىا عمى واالتصاالت
، الجزائر تستعد لبلنضماـ ، وذلؾ متابعة مف اتفاقية الشراكة  2008تماشيا مع خارطة الطريؽ لعاـ و 

كما  الجغرافية،قبؿ كؿ شيء مع الجيراف  الصعيد العالمي،عمى لمنظمة التجارة العالمية ، وليس فقط 
 مجاالت الخدمات والطاقة تحتاج التزامات إال أف الخصوص،  وجوتسمح لقفز في اإلصبلح الداخمي، في 

 .ت مع العمـ أنيا مضرة بمصالحيا االقتصادية في حيف الجزائر ال تزاؿ غير ممتزمة بياتو التغييرا
 وفي النياية يمكف أف نصؿ أف الفرص التي تقدميا االزمة مرىونة بعائدات المتوجات األحادية لمدوؿ  

 إيجابا.المغرب العربي أما سمبا أو 

 الفرع الثاني: ضعف التجارة البينية
 منطقة في االندماج نجاح عناصر مف ارئيسي عنصرا الجنوب بمداف بيف االندماج نجاح يشكؿ    

 األسواؽ حجـ صغر مقابؿ الموحدة السوؽ تنتجيا التي اإليجابية االقتصادية اآلثار بسبب العربي المغرب
االقتصاديات  نحو المباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات زيادة حيث مف خاصة األعضاء، لمبمداف المحمية
 .المغاربية

 المصمحة ذات المشروعات بعض خمؽ إلى يؤدي أف أفريقيا شماؿ في سعةوا سوؽ بناء شأف ومف 
 أف كما .المغاربية االقتصاديات بيف التكامؿ وتحقيؽ التحتية البنى في االستثمار تحسيف مثؿ المشتركة،

 العديد اىتماـ يثير أف شأنو مف موحد اقتصادي إطار رسـ في سيساعد الحر لمتبادؿ مغاربية منطقة خمؽ
 .األجانب المستثمريف خاصة االقتصادييف، فاعميفال مف
 
 
 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .12بؽ ذكره،صتقرير االقتصادي والمالي، مرجع سال -1
 -  الجزائر ، عمى ضرورة تركز االجتماعات عمى التقدـ نحو  -- 2008فبراير  4تجاري األوروبي في الجزائر ماندلسوف المفوض ال صرح 

 منظمة التجارة العالمية الجزائري االنضماـ ، ودورىا في عممية التكامؿ االقتصادي األوروبي المتوسطي ، والحاجة إلى تحسيف مناخ        
 ة ، بما في ذلؾ  قطاع الطاقة.االستثمار  لمشركات األوروبي      

 دعـ وبقوة دمج الجزائر في المنظمة التجارة العالمية. -
 ترحيب بالخطوة التي اتخذتيا الجزائر بخصوص قبوؿ برتوكوؿ نظاـ تراكـ المنشأ. -
 توفير بيئة أكثر استقرارا  لزيادة االستثمار بيف الجزائر واالتحاد األوروبي. -
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 الجدوؿ التالي يبيف ضعؼ المبادالت التجارية البينية بيف دوؿ المغرب العربي:
 2000( : المبادالت التجارية المغاربية البينية خالل سنة :  16.3جدول رقم ) 

 الوحدة: مميوف دوالر أمريكي 
 تونس موريتانيا المغرب األقصى ليبيا الجزائر البمد

 64 2 8.5 2 - الجزائر

 277.5 1 121.5 - 0.1 ليبيا
 26.5 0.2 - 30 124 المغرب األقصى
 2 - 0 0 23 موريتانيا
 - 1.8 60.5 301.5 83 تونس

 اتحاد المغرب العربي في ظل التحوالت العالمية الراىنة، إقامةغربي،مبررات  األمينبشير بن عيشي،محمد  المصدر:

ى الدولي التكامل العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، الممتق
 .6،ص2004ماي  9-8جامعة فرحات عباس،سطيف،

، لـ تزدىر لحد إال أف التجارة البينية ضعيفة ،نوعا ما قدـ اإلحصائيات نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رغـ 
مميوف  64مميوف دوالر ومع تونس 8.5نية مع المغرب قدرت بيتركز تبادالتيا التجارية البفالجزائر ت كبير
نية مع يتبادالتيا التجارية الب تتركز لميبيابالنسبة  أما ،%2سوى  بينية لمجزائرالحيث تشكؿ التجارة  دوالر

جارة البينية حيث تشكؿ الت دوالر مميوف  277.5، ومع تونس قدرت ب دوالرمميوف 121.5المغرب ب
ثـ تمييا ليبيا % 124الجزائر تقدر ب بالنسبة لممغرب تتركز تبادالتيا البينية مع  أما، % 4سوى  لميبيا 

،أما بالنسبة لموريتانيا تتركز تجارتيا البينية مع   % 2سوى ثـ تونس وتشكؿ تجارتيا البينية لممغرب 
لتونس تتركز  ، أما بالنسبة% 1سوى ة لموريتانيا تشكؿ التجارة البيني  ،مميوف دوالر 23الجزائر قدرت ب

، وتشكؿ تجارتيا البينية لتونس سوى ثـ تمييا الجزائر ثـ تونس  % 301.5تجارىا البينية مع ليبيا تقدر ب
مف تجارتيا الخارجية في  % 3،حيث ال تشكؿ التجارة البينية لدوؿ االتحاد المغرب العربي سوى % 5

 . 2000ىاتو الفترة 
لى العالمية المالية لؤلزمة السمبية التداعيات لمواجية حقيقي إقميمي تضامفلذلؾ البد مف       االندماج ،وا 
 المبادالت حجـ أف الحالية االقتصادية الظروؼ ظؿ في ممحة اقتصادية حاجة أضحى الذي ربيالمغ

 التجارية بادالتيام إجمالي مف% 2تتجاوز لـ ربي،المغ لئلتحاد الخمس الدوؿ بيف البينية التجارية
 1. 72 %نحو األوروبي اإلتحاد دوؿ مع مبادالتيا حجـ بمغ بينما الخارجية،
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 لمغرب العربيافرص وتحديات لدول  المطمب الثاني:
نما يخضع لعوامؿ –وبشكؿ مباشر -إف االتجاه نحو الوحدة ال ينبع فقط      مف اإلحساس بوحدة اليوية وا 

لوحدة بوجود عوامميا فبربط تحقيؽ ا مؼ باختبلؼ الظروؼ المحيطة.موضوعية، محمية وعالمية، تخت
لة أثبتت عدـ جدواىا نظرا إلى اقتصارىا عمى بعد واحد، وىو البعد المستند إلى اليوية، الذاتية، مسأ

غفاؿ حقيقة العوامؿ الموضوعية والخارجية التي ليا تأثير كبير في تكويف الدوؿ واألمـ ، وتنظيـ  وا 
 1ي ما بينيا، فيي التي تممؾ أف تدفع الدوؿ إلى التحالؼ أو االندماج ، أو التفكؾ واالنفصاؿالعبلقات ف

 األوروبي، الفضاء شركاء مف متميزا شريكا بات ،هنا يعنينا الذي ،متوسطي األورو الفضاء أف وحيث،
 و الندرة أزمنة وفي واليسر الطفرة أزمنة في الضراء، وفي السراء في أوروبا، ربوع في يستجد ما فإف

 بعد ما عيد في الدخوؿ مستوى عمى ثـ ،الراىنة األزمة مف لمخروج اإلعداد مستوى عمى السيما العسر،
 .2خصوصا متوسطي األورو و عموما، المتوسطي العربي األجندا يعتمي أف المفروض مف األزمة،

 المؤشرات االقتصادية المحفزة الفرع األول:
يمكف ليـ توفير اإلرادة السياسية في أدنى مدارجيا، ولعؿ قرار  ألمغاربي،ال ينبغي إىماؿ الدور     

تأسيس البنؾ ألمغاربي لبلستثمار والتجارة يكوف الجواب احد األجوبة الضرورية لتمويؿ المبادالت، ومف 
الدوؿ المحفزات في ىاتو الفترة نموه االقتصادي، وارتفاع أسعار المواد األولية التي كانت في صالح ىاتو 

 بغض النظر ما ىو واقع في أوروبا.
 النمو االقتصادي: -اوال

فقد حققت دوؿ المغرب العربي خبلؿ االزمة المالية بعض المؤشرات االيجابية  ، لكنيا ليست بالمحفزات  
 المرضية منيا:

 تونس: - أ
 دصمو  عوض حيث ، 2009 سنة خبلؿ العالمية باألزمة كثيرا التونسي االقتصاد يتأثر لـ    
 وتـ .أوروبا دوؿ نحو الصادرات انخفاض جزئيا المعادف قطاع في اإلنتاج وزيادة السياحة قطاع
 الرواتب في الزيادة نتيجة الداخمي واالستيبلؾ العمومي االستثمار عف طريؽ الداخمي الطمب دعـ
  3.الخاص و العاـ القطاعيف في

 مقابؿ % 3.7بنسبة  2010ا عف عاـ تشير التقديرات في تونس إف الناتج المحمي اإلجمالي نم
في  % 3.5مقابؿ  2010في عاـ   % 4.5، أما التضخـ 2009المسجمة عف عاـ  % 3.1
 عشر األحد الشيور خبلؿ 7.6%بنسبة المباشرة األجنبية االستثمارات ارتفعت فقد ، 2009عاـ 

                                                                                                                    

                                                                                  
 القاىرة،،،الجمعية العربية لمبحوث االقتصاديةبحوث اقتصادية عربية مجمة،وحدة المغرب العربي و التكتبلت اإلقميمية األخرىمحمد بوبوش،  -1

 .86،ص2008،ربيع42العدد
، جامعة الدوؿ العربية ، الندوة السنوية الثامنة االزمة المالية واالقتصادية العالمية وتداعياتيا عمى العالقات األورو متوسطيةالشاذلي العياري،  -2

 .21،ص17/06/2009تونس،
 .21، صبؽ ذكرهتقرير االقتصادي والمالي، مرجع سال -3
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  1767مقابؿ (دوالر مميوف 1320 )دينار مميوف 1901 إلى لتصؿ الحالي مف العاـ األولى
 1.السابؽ العاـ مف الفترة نفس عف( دوالر مميوف 1227) دينار مميوف

 سيولة مؤتمر إلى بالنسبة 69 المرتبة التونسية اإلدارة تحتؿ باإلضافة إلى مؤشرات ايجابية ،
 73 المرتبة مقابؿ دولة 183 ضمف مف 2009لسنة الدولي البنؾ لتقرير وفقا ممارسة األعماؿ

 الشرؽ منطقة ضمف بمداف الثامنة المرتبة تونس وتحتؿ . دولة 178 مفض مف 2008 سنة
االقتصادي  لممنتدى 2010  2009 السنوي العالمي التقرير وصنؼ وشماؿ إفريقيا األوسط
 والمرتبة األولى إفريقيا المرتبة في تونس التنافسية االقتصادية مؤشر حوؿ لدافوس العالمي
 مف 2008 سنة 36 مقابؿ 2009 سنة دولة 133 ضمف مف اعالمي 40والمرتبة عربيا السادسة
االستثمار  وتنمية التنموية تحقيؽ األىداؼ استطاعت تونس اف يذكر،و .دولة 134 ضمف

 مؤسسة آالؼ 3000عف يقارب ما إلى تونس في المؤسسات األجنبية عدد ارتفع حيث الخارجي
 التكنولوجي المحتوى رى ذاتالكب المؤسسات عديد منيا شغؿ ألؼ موطف 250 مف أكثر توفر
 بمغت التي النمو االقتصادي في الخاص القطاع مساىمة نسبة في ارتفاع تسجيؿ تـ كما .العالي
 2.ألوروبيا االتحاد مع الشراكة اتفاؽ توقيع قبؿ 40% مقابؿ االستثمارات جمؿ مف 60% معدؿ

 3 المغرب: - ب

 تدىور مف الرغـ عمى 2009 سنة دودامح المغرب عمى العالمية االقتصادية األزمة تأثير وكاف
 والتدابير (الحبوب إنتاج في قياسي رقـ) الجيدة الفبلحية لمسنة فنظرا .لشركائو االقتصادية الحالة
 بداية مع أنشئت التي اإلستراتيجية اليقظة لجنة إطار في تضررا، األكثر القطاعات لدعـ المتخذة
    ةسن 4,9 % االقتصادي النمو بمغ اإلصبلحات، مف متواصؿ لعقد ونتيجة األزمة،

 يبمغ أف يقدر ما،ك  2010 عاـ خبلؿ   4.0% بنحو المغرب اإلجمالي المحمي نما الناتج قد
 المنخفض المستوى عمى بذلؾ محافظاً  2010 عاـ عف المائة في واحد نحو التضخـ، معدؿ
 العشرة الشيور خبلؿ 27% سبةبن نمت قد اإلجمالية الصادرات أف.السابؽ العاـ عميو افك الذي
 .السابؽ العاـ مف نفسيا الفترة مع مقارنة درىـ، مميار  121.1لتبمغ ،2010 العاـ مف األولى
 نمت والتي ومشتقاتو الفوسفات مف الصادرات حجـ زيادة إلى االرتفاع ىذا مف بيرك جزء ويعزى
 فقد الفترة، ولنفس اإلجمالية اتالوارد أما  2010العاـ مف الفترة ىذه خبلؿ المائة في 87 بنحو

 فاتورة الرتفاع انعكاساً  وذلؾ درىـ، مميار 245.6 حوالي لتبمغ المائة في 13.5 بنسبة ازدادت
 خبلؿ التجاري الميزاف عجز يرتفع وبذلؾ ، المائة في 36 بنحو ارتفعت والتي النفطية المشتقات

                                                                                                                    

                                                                                  
 .35،ص2010، الربع الرابع،، النشرة الفصميةأداء أسواؽ األوراؽ المالية العربية قد العربي،صندوؽ الن -1
، العربجريدة الدقيؽ"، يمية الحؿ األنجع لمواجية الوضع جيياف لغماري السنوسي، اختتاـ  اشغاؿ الدورة الرابعة والعشريف ألياـ المؤسسة بتونس "التكتبلت اإلقم -2
 .12،ص14/12/2009
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 عف درىـ مميار3.4 قدرىا ،بزيادة ـدرى مميار 124.5 نحو إلى 2010 العاـ مف العشرة الشيور
 إلى لمواردات الصادرات تغطية نسبة ارتفعت آخر، جانب ومف .الماضي العاـ مف الفترة نفس

 ناحية مف، 2009 اكتوبر نياية في 44.1% مع مقارنة 2010 توبراك نياية في %49.3
 لتبمغ 2010 العاـ مف األولى العشر الشيور خبلؿ األجنبية المباشرة االستثمارات ارتفعت أخرى،
 مع مقارنة 16% نحو بمغت نمو نسبة محققة ،(دوالر مميار 2.5 يعادؿ ما) درىـ مميار 21 نحو
 المباشرة قد األجنبية االستثمارات حجـ أف ركبالذ ىو جدير ومما ،الماضي العاـ مف الفترة نفس

 2008.1 العاـ في تظير  والتي العالمية االقتصادية األزمة قبؿ دوالر مميار 4.5 تجاوزت
 2الجزائر - ث

 عاـ عف 3.3 %بنسبة نمواً  حقؽالجزائر قد    اإلجمالي المحمي الناتج أف إلى التقديرات تشير
 فإف التضخـ، بمعدؿ يتعمؽ وفيما، السابؽ العاـ عف2.4 % بمغت نمو نسبة مقابؿ ، 2010
 المائة في %     7.5مع مقارنة 2010 عاـ خبلؿ   4.3 %نحو بمغ قد إنو إلى تشير التقديرات

 .2009السابؽ العاـ عف
 13 حوالي بمغ ، 2010 عاـ مف العشر األولى الشيور عف فائضاً  سجؿ قد التجاري الميزاف
 وقد ،الماضي العاـ مف الفترة نفس عف دوالر مميار 1.58 قدر بنحو فائض مقابؿ دوالر، مميار
     بنحو نمت والتي والغاز النفط صادرات يف الكبيرة الزيادة نتيجة الفائض في االرتفاع ىذا جاء

 النفط صادرات أف ركويذ ،الماضي العاـ مف الفترة نفس مع مقارنة الفترة ىذه خبلؿ%  30 
 جانب مف 2010 عاـ مف الفترة تمؾ عف الصادرات إجمالي مف 96.9% نسبتو ما شكمت والغاز
 نحو لتبمغ 1.8 % بنسبة 2010 العاـ مف األولى العشر الشيور عف الواردات تراجعت آخر،

 االحتياطيات بمغت وقد ىذا، 2009 السابؽ العاـ مف الفترة نفس مع مقارنة دوالر مميار 32.8
 .2010ديسمبر نياية في دوالر مميار 157 نحو الجزائري زيكالمر  لمبنؾ األجنبية العمبلت مف

 ثانيا : المواد األولية:
 كمـ  5000، منيا حوالي  2مبلييف كمـ   6ػحة إجمالية تقدر بتتربع  دوؿ المغرب العربي عمى مسا    

 كمـ عمى الساحؿ األطمسي ، و ىي رقعة  700كشريط ساحمي عمى ضفاؼ البحر المتوسط و حوالي 
       جغرافية تتمتع بخصائص مناخية و زراعية متنوعة تسمح بزراعة مختمؼ أنواع الحبوب و الخضر 

      تراوح ىذا التنوع في المناخ و الغطاء النباتي مف الشماؿ إلى الجنوب ، و الفواكو و غيرىا ، بحيث ي
و أعطى ىذا التنوع المناخي و الجغرافي ميزة نسبية تتميز بيا المنطقة بتوافر الثروات الباطنية و الطبيعية 

متواجد بكثافة بشكؿ كبير ، و التي ما يزاؿ الكثير منيا غير مستغؿ إلى يومنا ىذا و منيا : البتروؿ ال
خاصة في كؿ مف الجزائر و ليبيا و نسبيا في تونس ، و كدا الغاز الطبيعي حيث يقدر االحتياطي 

                                                                                                                    

                                                                                  
 .75-74، مرجع سبؽ ذكره،ص ص صندوؽ النقد العربي -1
 .102نفس المرجع السابؽ،ص -2
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     ثـ تأتي بعد ذلؾ كؿ مف ليبيا و تونس ،  3مميار ـ 3000المتواجد في الجزائر وحدىا ما يعادؿ تقريبا 
      ر المنتج العالمي الثالث ليذه المادةو الفوسفات المتواجد بكثافة أكبر في كؿ مف المغرب الذي يعتب

و تونس التي تحتؿ المرتبة الخامسة عالميا ، و تواجد الحديد بكثافة أكبر في موريتانيا ، باإلضافة إلى 
     تواجد معادف أخرى في المنطقة : كالنحاس و الزنؾ و اليورانيـو و الذىب ... باإلضافة إلى موارد زراعية 

     و التي يمكف أف تجعؿ مف المنطقة المغاربية منطقة قابمة لمتشكؿ اقتصاديا  الخ... و بشرية و سياحية
 1و سياسيا .

 الجدوؿ التالي يبيف أىـ خصائص دوؿ المغرب العربي:
  بمدان المغرب العربي خصائص(: بعض  17.3جدول رقم )

 دـــــالبم                
          دة ــــــالوح   

 المجموع موريتانيا تونس المغرب اليبي الجزائر

 5.832 1080 164 446 1.760 2.382 ( 2المساحة ) ألف كمم
 87.435 3.3 10.589 32 6.546 35 السكان مميون

 32193 - 1790 3 22000 8400 احتياطي البترول
 133100 - 3100 100 25700 104200 احتياطي الغاز

  480.200 3.200 48 90 87 160 الناتج الداخمي الخام مميار دوالر

 الدخل الفردي دوالر
6000 

(2008) 
9000 

(1968) 
3300 

(2008) 
4540 

(2011) 
1000 
 

4768  
 )المتوسط(

 الباحث باالعتماد عمى: إعدادمن المصدر: 
 .8،ص2011جانفي  01، 10العدد تونس،،المغرب الموحدمجمة  -
حول الممتقى الوطني  الندماج في االقتصاد العالمي،التكامل الصناعي ألمغاربي كآلية  محمد الشريف منصور، -

 .4ص،2002البميدة،-جامعة سعد دحمب في األلفية الثالثة،االقتصاد الجزائري 
 اىتماـ وتزايد الدوالر قيمة انخفاض نتيجة قوي بارتفاع 2009 سنة األولية المواد أسعار أنيت      

، الدولي النقد صندوؽ فحسب .العالمي لبلقتصاد التدريجي االنتعاش جراء الطمب وتحسف المستثمريف
 الطاقة أسعار الرتفاع نتيجة 2009 سنة  40,5% بنسبة األولية المواد ألسعار الشيري المؤشر انتعش
 ىذا مف الرغـ وعمى  16,6% بنسبة الغذائية والمواد 44,6% بنسبة األساسية والمعادف  50 %بنسبة

 سنة وخبلؿ2008 سنة صيؼ في سجمتو الذي التاريخي مستوىال دوف األسعار ظمت فقد االرتفاع،
 بانخفاض مدعومة االرتفاع في األولية المواد أسعار شرعت الربيع، فصؿ خبلؿ تراجعيا وبعد ، 2010
 المواد أسعار مؤشر سجؿ وىكذا .لؤلسواؽ الثقة وعودة 2010 يونيو مطمع منذ الدوالر قيمة في ممحوظ
 أسعار في الزيادة نتيجة 2010 سنة مف األولى أشير سبعة خبلؿ  2,5% بحوالي ارتفاعا األولية

                                                                                                                    

                                                                                  
، جامعة  وطني حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثةالممتقى ال، التكامؿ الصناعي ألمغاربي كآلية الندماج في االقتصاد العالميمحمد الشريؼ منصور،  -1

 .3ص، 2002ماي  22/   21البميدة،-سعد دحمب
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 عرفت ،2009 سنة قوي ارتفاع بعد ،و) والطاقة (% 3,2 ) الغذائية والمواد3,9%) األساسية المعادف
 لتطور األسواؽ تقدير حسب دوالر 85 و70 بيف ما تراوحت حيث ،2010 سنة قوية تقمبات النفط أسعار
 أشير السبعة خبلؿ لمبرميؿ دوالر  77,1المتوسط في بمغت فقد .العالمية والمالية ديةاالقتصا الظرفية
 ساىـ  الدوالر ارتفاع أف غير ،2009خبلؿ سنوي كمتوسط دوالر 61,7 مقابؿ 2010 سنة مف األولى
 بالدوالر النفط أسعار انخفضت 2010 سنة مف األوؿ النصؼ فخبلؿ .النفط أسعار ارتفاع تباطؤ في
 ارتفاع نتيجة الفترة، نفس خبلؿ 12,9% بنسبة باألورو البتروؿ أسعار ارتفعت حيف في ،% 3,8 ةبنسب

 1.الموحدة األوروبية العممة مع مقارنة % 14,8 بحوالي الدوالر
 األولية وانخفاضيا تأثرا باألزمة المالية:المواد أسعار الشكؿ الموالي يوضح ارتفاع 

 ألوليةاد اارتفاع أسعار المو (: 15.3الشكل)
 

 .6،ص2011،يونيو،واشنطنمستجدات وأفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي،  المصدر:
وفقا لتغيرات البيئة االقتصادية الدولية،  اضطراب وتذبذب أسعار المواد األولية،الشكؿ  نبلحظ مف خبلؿ

ولكف  العاـ،في أواخر ىذا  ، لكنيا انخفضت2008فأسعارىا كانت في ارتفاع إلى غاية بمغت ذروتيا في 
 .2011إلى غاية  2009عاودت االرتفاع لزيادة الطمب عمييا لكف ارتفاع مطرد مف 

 االفرع الثاني: ضرورة إحياء االتحاد ألمغاربي 
نظرا لمواقع الذي تعاني منو الدوؿ المغاربية، يظير ضرورة تفعيؿ تكامميا اإلقميمي، مف خبلؿ     

والعوائؽ القطرية والتجارية  . تي تتمتع بيا، الذي يعيقيا اإلرادة السياسية،المقومات والمحفزات ال

لقد تمثمت فكرة المغرب العربي الكبير نداء المستقبؿ ، ال فقط بالنسبة ألجياؿ االستقبلؿ بؿ أيضا        
ة التي تزعمت حركة التحرر الوطني في ىذه المنطقة المغاربية منذ بالنسبة لمطميعة الثقافية والسياسي

      ثبلثينات القرف الماضي .وال شؾ أف ترجمة ىذا الشعور إلى بناء حقيقي وتحويؿ البرنامج النضالي
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إلى واقع ممموس يقـو عمى تشريعات واضحة ومؤسسات قوية قد أخذ وقتًا طويبًل مف الزعماء والقادة 
  7666فبراير مف عاـ  76في  االذيف انشغموا بيموـ بناء الدولة القطرية حتى كاف إعبلف زيرالدالمغاربييف 

 .والعقود المستقبميةالذي شكؿ بداية حقيقية لبلتحاد المغاربي الذي كاف حمـ العقود الماضية 
 إطارؾ في إف االتحاد األوروبي بقدرتو عمى توحيد فسيفساء لغوية ودينية وبشرية وصياغة كؿ ذل    

سياسي واقتصادي واحد مثؿ نموذجًا مييمنًا بالنسبة لمواطني ومسؤولي المغرب العربي، نموذجا أعطى 
 إفيتحقؽ ، وأف اإلرادة السياسية يمكف أف تصنع المعجزات  أفالدرس لمجميع بأف ما كاف حمما يمكف 

نتكاسة لزخـ السنوات األولى ، ككؿ التجمعات اإلقميمية عرؼ االمغاربي إال أف االتحاد ،كانت كذلؾ
وحماسيا، فالقيود والعراقيؿ والحرص عمى المصالح القطرية والنظرة التكتيكية التي تتغمب أحيانا عمى 

عرقمت مسيرة االتحاد وساىمت في تعثره وحالت دونو ودوف تحقيؽ األىداؼ التي  اإلستراتيجيةالنظرة 
 1بعث مف أجميا. 

 اتفاقية بمداف بيف التجارية المبادالت شؾ دوف يدعـ أف المغاربي دماجاالن مشروع تنشيط شأف ومف    
 االندماج لتحفيز إيجابية موجات برزت وقد ،متوسطي األورو االندماج إنجاح عمى بالتالي ويشجع أغادير

 العربي المغرب وبمداف تونس بيف التجارية المبادالت بتطّور الخاصة المؤشرات خبلؿ مف تجمت المغاربي
 أف التشريعي اإلطار دعـ بفضؿ وذلؾ األخيرة السنوات خبلؿ واضحا تطّورا شيدت المؤشرات ىذه أف إذ

 ليتحّوؿ 2008 و 2005 سنتي بيف المبادالت حجـ تضاعؼ وقد .اإلقميمي أو الثنائي المستوى عمى
 إذ التطّور ىذا رغـ ضعيفا يبقى المبادالت حجـ أف إال ،دينار مميوف 4200 إلى دينار مميوف 1900مف
 المغاربية البمداف باتجاه التونسية الصادرات وتطّورت .لتونس اإلجمالية المبادالت مف 10% سوى يمثؿ ال
 الفترة في الواردات ارتقت فيما 2008 سنة دينار مميوف 1900 إلى 2005 سنة دينار مميوف 1000مف

 مستوى عمى نفسو التوّجو مبلحظة ويمكف .دينار مميوف 2300 إلى دينار مميوف 900 مف نفسيا
 والفبلحية الصناعية القطاعات في مغاربيا مشروعا 104 اليـو تعد حيث المغاربية البمداف بيف االستثمار
 2 .والخدماتية

 يونيو في طرابمس في المنعقد المغاربييف، التجارة وزراء لمجمس التاسعة الدورة مناقشات تركزت    
 قوائـ لوضع عمؿ فريؽ تشكيؿ تـ قد ،العربي المغرب دوؿ بيف حرال لمتبادؿ منطقة خمؽ عمى ، 2010
 قبؿ المنازعات بتسوية الخاصة اآلليات وكذا المنشأ قواعد وبروتوكوؿ االتفاؽ، سيشمميا التي المنتجات

 الذي الكبير العائؽ العربي المغرب دوؿ بيف البضائع تنقؿ حرية محدودية تظؿ بينما ، 2010سنة نياية
 اجتماع عقد عمى الخمسة الدوؿ في التجارة وزراء اتفؽ كما .، االتفاقية، مشروع ألحكاـ ووفقا إزالتو يجب

 فضبل المغاربية، الجمركية لمرسـو المنتظر التوحيد أف إلى اإلشارة وتجدر .منتظـ بشكؿ سنوي تنسيقي

                                                                                                                    

                                                                                  
المناخ  الجزائرية وتحديات  االقتصادية الممتقى الوطني األول حول "المؤسسة، الجزائرية -الشراكة األورو متوسطيةيوسؼ مسعداوي، عمار بوعزوز،  -1
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 .6،ص18/5/2009االثنيف  العرب،جريدة ، جيود تونسية باتجاه بنا االتحاد مف اجؿ المتوسط وتفعيؿ االتحاد المغاربيصبري الوينيسي،  -2
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     ،المغاربية الدوؿ يفب الحرة التجارة منطقة إلقامة قاعدة ستشكؿ التجاري لمتعاوف القانوني اإلطار عف
 .المنطقة في الطاقة أسواؽ عمؿ كيفية توحيد إلى تيدؼ  2010-2015خطة الثبلث الدوؿ اعتمدت كما

 الكيربائي القطاع لتحرير الضرورية اإلصبلحات مف مجموعة اعتمادىذه الدوؿ الثبلث  عمى ويتعيف
 العديد زالتوال ،األوروبية الكيربائية لسوؽا في تدريجيا باالندماج ليا سيسمح مما تنظيمية، سمطات وخمؽ
 الممارسات استمرار خاصة منيا ونذكر .المغرب العربي دوؿ بيف التجارة تنمية دوف تحوؿ العوائؽ مف

 إلى إضافة .التقنية والمعايير القواعد ذلؾ في بما الشريكة، الدوؿ في الجمركية غير والحواجز الحمائية
 كافية غير الدوؿ ىذه بيف البينية االستثمارات تزاؿ ال ، .األعضاء الدوؿ في ةاإلنتاجي اليياكؿ تشابو ذلؾ

 1 .أخرى مناطؽ مع مقارنة
قميميا، دوليا الجديدة المعطيات تقتضيو ما أماـ اليـو مطالب المغاربي اتحادنا أف كما    األزمة وتأثيرات وا 

 العبر استقاء إلى الحصر، ال المثاؿ ؿسبي عمى والصناعة كالسياحة حيوية قطاعات طالت التي المالية
 وأنظمة والمالية النقدية السياسات وتنسيؽ البينية المغاربية االستثمارات تعزيز إلى والسعي األزمة ىذه مف

      في حيف تمتمؾ البمداف العربية المقومات السميمة لبلستفادة مف زيادة التكامؿ  ،الصرؼ أسعار
 سيمكف الخارجية والتجارة لبلستثمار المغاربي لممصرؼ الفعمية االنطبلقة أف فيو شؾ ال ومما اإلقميمي،

 المغاربي الممتقى خبلؿ المغاربييف األعماؿ أصحاب كذلؾ عميو شدد أمر وىو االستثمارات ىذه تحفيز مف
 11/05/2009.2و10يومي  بالجزائر عقدوه الذي األوؿ
فيناؾ إمكانيات لزيادة -العربية استكشافا كامبل ولـ يستكشؼ بعد التفاعؿ االقتصادي في المنطقة   

التكامؿ إلى حد بعيد، والسيما في التجارة وتدفقات االستثمار، ومف غير المحتمؿ أف يؤدي التكامؿ األوثؽ 
إلى قدر كبير مف االنحراؼ في تجارة السمع األساسية المتداولة بالفعؿ في المنطقة، بؿ مف شانو زيادة 

ي أصناؼ أخرى، ويمكف أف يؤدي التكامؿ اإلقميمي ، بخبلؼ أثاره عمى التجارة السمعية، التجارة السمعية ف
إلى تعزيز تدفقات الخدمات واالستثمارات البنية، وتشير نظرية التجارة التقميدية إلى أف الفوائد المحتممة مف 

 3تصادياتيا.قاانفتاح بيف البمداف لـ تكف تتاجر مع بعضيا البعض تزداد بزيادة تكامؿ ىيكؿ 
 منطقة التجارة الحرة العربية ثانيا:
       لمتأقمـ خاصة العربية والدوؿ العالـ دوؿ جميع عمى يفرض واقعا العولمة حمى أصبحت لقد     
ما إيجابيا، يكوف أف إما التأقمـ وىذا معو،  العالـ أف إال .يبادر وال فيو العربي العالـ يتأقمـ سمبيا يكوف أف وا 
 أنيا إال والتاريخي والثقافي الحضاري بمضمونيا متجانسة مجموعة نفسو يجد لمتأقمـ محاولتو في العربي
 المستوى فعمى .متميزا إقميما يمثؿ ال إذ والتجاري، واالقتصادي الجغرافي المستوى عمى لمتجانس تفتقر

                                                                                                                    

                                                                                  
 .44ع سبؽ ذكره،صمرجوالمالي،التقرير االقتصادي  -1
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 اقتصاديات إلى ينقسـ موي،التن المستوى وعمى ؛( وأفريقيا آسيا ) قارتيف عمى العربي العالـ يتوزع القاري،
 غير وأخرى نفطية دوؿ بيف فيتوزع الموارد مستوى عمى أما متخمفة؛ وأخرى نامية واقتصاديات ناشئة
 العربية الدوؿ إف.واألمريكية األوروبية المرجعية بيف متذبذب فيو بالعولمة عبلقتو مستوى وعمى نفطية؛
 المشتركة، واالجتماعية االقتصادية التحديات جانب لىإ مشتركا ومؤسسيا وحضاريا ثقافيا ميراثا تتقاسـ
  االقتصاد مع الروابط وضعؼ النمو بطء السكاني، لمنمو نسبيا العالية المعدالت بينيا مف نذكر التي
 1.لعالميا
 2: إلى إرجاعيا يمكف فاعمة بصورة العربية االقتصادية التكتبلت وعمؿ وجود تعيؽ التي األسباب إف  

 ؛ ربيةالع الدوؿ بيف لسياسيةا الخبلفات .1
 ؛الجادة اإلرادة غياب .2
 .والفردية بالسيادة التمسؾ .3

وقد كانت محوالت التكامؿ االقتصادي العربي وفؽ لمشاريع التعاوف العربي طويمة األمد، حيث وقعت 
 العديد مف االتفاقيات منيا:

 اقتصادي عربي: الجدوؿ التالي أىـ االتفاقيات العربية التي باءت بالفشؿ ألجؿ تكامؿ
 (: أىم االتفاقيات العربية ألجل تكامل اقتصادي عربي:03.2الجدول)

 

                                                                                                                    

                                                                                  
 الندوة العممية ،مشروع الشرؽ االوسط الكبير والمبادرة االوروبيةالعربية وافاقيا في ظؿ -واقع العبلقات االقتصادية االوربيةعمار عماري، سعيدة بوسعدة،  -1

 .2، ص2004ماي  9-8الجزئر،-جامعة فرحات عباس،سطيؼ التكامل العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، ة حولالدولي
،   2006غزة ، سبتمبر  –، بحث مقدـ في جامعة األزىر االقتصادي العربيالتكتالت االقتصادية الدولية وتفعيل التعاون فيصؿ خمؼ، وفيؽ حممي االغا،  -2
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 واقع وافاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت االقتصادية العالمية، فاطمة  تواتي بن عمي: المصدر:
 .031،ص3002جامعة الشمف، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية،

حيث زادت قيمة التبادؿ  األخيرة، العقود في الخارجية التجارة مجاؿ في ىائمة تطورات العالـ، شيد    
انطبلقا مف اإليماف باف التجارة ىي و  ،مرة 66 مف أكثر ،1960-1998عامي بيف العالمي التجاري

ير التكامؿ المدخؿ  الرئيسي لمتكامؿ العربي، تأتي منطقة التجارة الحرة العربية كخطوة ىامة في تسي
 األحداث التي أىـ مف التجارة منطقة إقامة كانت التجاري، االنفتاح نحو التوجيات ىذه ضمف ، العربي
 عمى ليا كأساس االتفاقية ىذه اعتمدت حيث العشريف، القرف تسعينات ايةني في العربية الساحة اتيشيد

 قمة لقرار واستجابة .العربي االقتصادي التكامؿ باتجاه أولى كخطوة الدوؿ العربية، بيف التجارة تحرير
 لمنطقة التنفيذي البرنامج اتفاقية  1997عاـ  واالجتماعي االقتصادي مسالمج أقر ، 1996 عاـ القاىرة
 عربية سوؽ إلقامة جديدة مرحمة ايةبد 1998 عاـ،و في   "GAFTA"الكبرى العربية الحرة التجارة
 1  .موحدة

البرنامج التنفيذي إلقامة  91/20/9113بتاريخ 793س بموجب قرار رقـ وقد قدـ في إطار قرار المجم  
 ىذه المنطقة الحرة ثبلث بدائؿ تـ اقتراحيا:

 ؛دمج مناطؽ التجارة الحرة بيف مجمس التعاوف الخميجي واالتحاد ألمغاربي -
قامة منطقة تجارة حرة ثنائية، يتـ - مف خبلليا  ربط وتطوير االتفاقيات التجارية الثنائية القائمة، وا 

تحرير التجارة فييا بالكامؿ بحيث يتـ ربط ىذه المناطؽ يبعضيا البعض وتحرير التجارة فيما 
 ؛بينيا بالكامؿ بحيث يتـ تعديؿ األوضاع الثنائية إلى متعددة األطراؼ

التحرير الفوري لمتجارة بيف أقطار الدوؿ العربية، مع السماح ببعض االستثناءات المؤقتة فترة  -
 يتـ تحديدىا بأسباب مقبولة. السماح

وقد تـ تفضيؿ البديؿ الثالث ألنو يؤدي إلى تحقيؽ التعاوف المشترؾ بالسرعة والكيفية المطموبيف إلقامة 
كياف اقتصادي عربي قادر عمى مواكبة التكتبلت االقتصادية العالمية، يشترط االنضماـ إلى منطقة 

 ف:التجارة الحرة العربية استفاء الشرطيف أساسي
 ؛ المصادقة عمى اتفاقية تسيير وتنمية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ العربية -
الموافقة عمى البرنامج التنفيذي ، وذا مف خبلؿ إيداع الدوؿ المعنية  التوجيات الكتابية الصادرة  -

المختصة إلى إدارات الجمارؾ لتطبيؽ التخفيض التدريجي لمرسوـ الجمركية عمى السمع ذات 
 ربي. المنشأ الع
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 1ومف أىـ أىداؼ إقامة منطقة التجارة الحرة:
 ؛ تنمية العبلقات االقتصادية والتجارية بيف الدوؿ العربية -
 ؛ تعزيز المكاسب االقتصادية المشتركة بيف الدوؿ العربية -
 ؛ الحفاظ عمى المصالح االقتصادية لمدوؿ العربية -
 ؛ جيتنمية العبلقات االقتصادية والتجارية مع العالـ الخار  -
 وضع األساس لقياـ تكتؿ اقتصادي عربي لو موقعو في الساحة االقتصادية الدولية. -

إف ىذا المشروع تحدي كبير لمتكتبلت االقتصادية الكبرى ، إذا استطاعت الدوؿ العربية استغبلؿ 
ميز عف إمكانياتيا ومقوماتيا التي تزخر بيا دونا عف الدوؿ األجنبية األخرى ، وتاريخيا يؤكد ألنيا تت

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية مف ناحية التجانس البشري والمغوي والتاريخي واإلقميمي، 
 رغـ امتدادىا بيف القارة اآلسيوية والقارة اإلفريقية أنيا ذات رقعة جغرافية واحد بيف القارتيف مف المشرؽ 

 إلى المغرب .
 ثالثا: تقييم واستنتاجات

ات المتاحة التي تتوافر عمييا البمداف المغاربية إال أف اقتصاديات ىذه البمداف مازالت تعرؼ رغـ اإلمكاني
تدىورا اقتصاديا و اختبلالت ىيكمية في نسيجيا الصناعي و عمى تجارتيا الخارجية ، ألزمت عمى بمداف 

قتصادي ، و البحث المنطقة تبني مجموعة مف البرامج التصحيحية محاولة منيا الخروج مف االنسداد اال
في حيف أف عف أنسب الطرؽ لمتكيؼ مع التحوالت العالمية و االندماج إيجابيا في االقتصاد العالمي ، 

االزمة المالية المعاصرة أوضحت بعض النقاط القصور التي تعاني منيا اقتصاديات دوؿ المغرب العربي 
تعاني منيا اقتصادياتيا في انتظار إحياء  وكأنيا  أعادت تذكير دوؿ المغرب العربي بنقاط الضعؼ التي
 :  االتحاد المغاربي  التي ظيرت تأثيراتيا تتركز في النقاط التالية

( في األسواؽ الخ...الزراعية ، والمحاصيؿالمعادفتذبذب أسعار المواد األولية ) المحروقات و  -
 ؛ بسبب االزمة المالية التي تشكؿ خطر عمى إيراداتيا الماليةالدولية 

 ؛  الذي تفوتر بو صادرات المنطقةاألوروبي  اليورو و تدبدب و عدـ استقرار الدوالر األمريكي -
وخاصة أماـ  كؿ مبادرة تنمويةقد تعيؽ زيادة الكبيرة لممديونية الخارجية ليذه البمداف و التي  -

 ؛  اليورو و انخفاض عمبلتيا أماـ الدوالر
مية ) عجز الموازيف الوطنية ( و الخارجية ) عجز ميزاف تدىور و اختبلؿ التوازنات المالية الداخ -

 ؛ المدفوعات و التجارة (
 ؛تزايد مستويات النمو الديمغرافي مما ساىمت في تعميؽ المشاكؿ االجتماعية  -

                                                                                                                    

                                                                                  
 التكامل العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، ة حولالدولي الندوة العممية رة العربية الكبرى حمـ اـ واقع،منطقة التجارة الحكماؿ رزيؽ ، -1

 .2،ص2004ماي  9-8كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس،سطيؼ،
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وخاصة مع االزمة المالية  ندرة رؤوس األمواؿ و ارتفاع أسعار القروض األسواؽ المالية العالمية  -
 ؛ الحالية

 ئية و تكنولوجية كبيرة و ىذا بفعؿ المكانة الثانوية التي ما زاؿ يحتميا قطاع الزراعة في تبعية غذا -
 االقتصاديات الوطنية ، و الضعؼ الكبير الذي ما زاؿ يميز قطاع المبادالت البينية لمبمداف

 ؛المغاربية 
 ؛ نزاعات قائمة بيف البمداف المغاربية بسبب الحدود الموروثة عف االستعمار  -
ركز المبادالت المغاربية جغرافيا و سمعيا مما زاد في تعميؽ ىوة التبعية نحو البمداف المتقدمة ت -

مع االتحاد األوروبي، فقد بينت االزمة المالية التبعية الضارة لو وضرورة تفعيؿ تكامميا خصوصا 
 ؛ متوسطي روو االقتصادي اإلقميمي لبلستفادة مف تكامميا األ

 عمى أسواؽ المنطقة.  بي االتحاد األورو سيطرة  -
ليا مف مؤىبلت ما يمكنيا مف تنمية مشتركة تعزز قدراتيا التنافسية وتجعؿ منيا  المغاربيةإف البمداف 

محورا لخمؽ التوازف عمى الصعيد العالمي، وقد ظير تأثرىا بعبلقتيا مع االتحاد األوروبي بتراجع 
و حتى تأخذ البمداف المغاربية 1وتحويبلت المياجريف، الصادرات واالستثمارات األجنبية وعائدات السياحة،

       بصيغة التكامؿ االقتصادي اإلقميمي كسياسة بديمة تسمح ليا باالندماج إيجابيا في االقتصاد
      العالمي ، يجب أف تتجاوز إطار قوى السوؽ دوف أف نيمميا عند معالجة بعض الجوانب التنظيمية

مى مستوى القطاعات و الفروع  اإلنتاجية ، إلى تحديد أىداؼ جديدة لعممية و الديناميكية الصناعية ع
التكامؿ في حد ذاتيا تعمؿ عمى توفير الشروط الموضوعية لتحقيؽ تنمية صناعية تسرع مف وتائر النمو 

ي بالتال و ،االقتصادي و تحقؽ اندماج إيجابي في العبلقات االقتصادية الدولية و مواجية تحديات العولمة
 ينبغي تبني سياسات اقتصادية تعاونية مشتركة بيف البمداف المغاربية في كؿ المجاالت .

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

                                                                                  
جانفي جامعة الدوؿ العربية،تونس،، االزمة المالية العالمية عمى بمدان حوض المتوسط ممتقى حول تداعيات :النشرة الشيرية األورو متوسطية، المغرب -1

 .8،ص2010
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 الفصل خاتمــة
مع "إعبلف برشمونة"  في األصؿ عمى قاعدة  1995في  تأطمق التي قامت الصيغة المبتكرة لمشراكة

اسية واألمنية اليادفة إلى خمؽ ارتباطا وثيقا وىي الشراكة السي يبعضياالتوزيع إلى سبلؿ ثبلث مرتبطة 
منطقة لمسبلـ واالستقرار في حوض البحر المتوسط والشراكة االقتصادية والمالية اليادفة إلى إنشاء منطقة 

والشراكة في المجاالت الثقافية واالجتماعية والبشرية بيدؼ تحقيؽ تقارب  2010لمتجارة الحرة حتى عاـ 
ولكي تطبيؽ ىذه الفكرة بالنجاح فإف األمر يتطمب وجود تبلحـ بيف ، بيف مجتمعات منطقة البحر المتوسط

في حيف تطورت ىاتو العبلقة بيف الدوؿ المتوسطية واالتحاد األوروبي مف مسار  ،ىذه السبلؿ الثبلث
ىذه العممية خطوة كبيرة 2004( في عاـ ENPإطبلؽ سياسة الجوار األوروبية )إلى ، انتقمت برشمونة 

وىو  "، "عممية برشمونة" لقد تـ تجديده، مع إنشاء االتحاد مف أجؿ المتوسط  2008عاـ إلى األماـ في 
فريقيا أي فضاء اورو متوسط ليضـ جنوب البحر األبيض  يتحدي لموصوؿ إلى تكامؿ قاري بيف اوروبا وا 

 ليدؼ.المتوسط في بروتوكوالت جديدة وآلية مالية جديدة تدعو إلى المشاركة الجماعية لبموغ ىذا ا
لكف المؤشرات االقتصادية المتعمقة بالدوؿ الثبلث المغاربية وعبلقتيا التجارية واالقتصادية باإلضافة   

، مف خبلؿ ضعؼ التنويع في اإلنتاج وثقؿ ةربياالمغ يات الدوؿإلى الجوار أوضحت ىشاشة االقتصاد
لمجيودات المبذولة، فاف الييكمي خصوصا الجزائر التي اغمب صادرتيا طاقوية، رغـ ا    اإلصبلح

األزمة المالية أثرت عمى اقتصادىا الحقيقي عبر القناة التجارية، والواضح ضعؼ في صادراتيا، الف 
ىناؾ ضعؼ في الجانب سوؽ المالي لدى ىاتو الدوؿ، لذلؾ تأثرت لتأثر االتحاد األوروبي مف الجانب 

استفادت مف ارتفاع أسعار المواد الطاقوية   2008عاـ  ففيالتجاري، تعديا الى المستويات الكمية لدييا، 
حصؿ خمؿ في ميزانياتيا نظرا ليبوط األسعار الطاقوية والمواد  2009وأسعار السمع األولية ، لكف عاـ 

فتوجيت إلى جنوب -ندماج جنوبضعؼ االل نظرا، و 2008لكف اقؿ مف  2010األولية، رغـ التحسف 
لكف ما ىو ممفت لبلنتباه دخوؿ تونس منطقة التجارة الحرة وىو جنوب، –االندماج شماؿ  بديؿ أخر وىو

أوؿ بمد مغاربي ومتوسطي يبمغ اليدؼ مف الشراكة، باإلضافة إلى موافقة الجزائر والمغرب عمى نظاـ 
متوسطية، لكف  ورو،في حيف الدوؿ المغاربية تسعى جاىدة لبلستفادة مف الشراكة األ 2007تراكـ المنشأ 
ة العالمية أوضحت نقاط الضعؼ لدييا، لذلؾ وجب عمييا االىتماـ بتنوع منتوجاتيا و بموغ األزمة المالي

 سنة فحصيمة وىكذا، . ربي، لتكوف الشراكة  بيف تكتميف بدال مف الثنائية المنفردة.اىدؼ اندماجيا المغ
 األزمة أف غير ،الحر التبادؿ مستوى عمى دوؿ المغرب العربي بذلتيا التي المجيودات تترجـ ال 2008
لـ تحقؽ  متوسطية ورواأل ، أي أف الشراكةعميقةال ييكميةيا التاختبلال عف الكشؼ في كبير بشكؿ ساىمت

 األىداؼ المبرمجة مف خبلؿ إعبلف برشمونة.
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العشريف   احد والمتغيرات والمستجدات الحديثة التي شيدىا العالـ االقتصادي في القرف الو  وضعت     
صيغة حديثة  إلىو  مف تغيرات اتخذتيا التكتبلت االقتصادية مف صيغة تقميدية تسبق التي  العقودو 

حيث  ،مالية  غيرت وطرحت مرحمة تاريخية جديدة أزمةموضوع الحدث  في حيف شيد العالـ   أصبحت
عالـ النظاـ االقتصادي العالمي منحى جديد أصبحت أحد مالجديدة  االقتصادية اإلقميمية التكتبلتاتخذت 

 أماـوتحدياتيا المختمفة  مساراتياالراىف، حيث لـ يعد أماـ الدوؿ سوى المجوء إلييا خاصة أماـ اتساع 
 المنظمة العالمية لمتجارة، وبالتالي ال مكاف لبلقتصاديات الصغيرة والمنفردة في ظؿ ىذه الظروؼ.

 ،الناميةغيرات الدولية الراىنة فرض عمى مختمؼ الدوؿ خاصة لذا نجد أف الواقع الذي أفرزتو المت     
بما يحقؽ منيا  ضانة اإلقميمية لمبموغ إلى الصيغة الجديدةتفعيؿ مسارات التكتبلت االقتصادية  وجبة عمييا

ليا أكبر المنافع، ومراجعة الكثير مف الضوابط التي تحكـ أساليب عمؿ ىذه التكتبلت، فأصبح التعاوف  
ومع ظيور ،ؿ عبر اإلقميمي السمة الغالبة التي تحكـ العبلقات الدولية واإلقميمية في الوقت الراىف والتكام
تحديات  واستمرار ىاتو الفضاءات رغـ  ما قدمتو ىاتو  توقعت عدةالمالية العالمية المعاصرة ،  األزمة

وشعوب الدوؿ سواء  االزمة مف سمبيات  في مختمؼ المجاالت، توسع نطاؽ الوعي لدى معظـ حكومات
 .النامية ليذه الظاىرة أوكانت متقدمة 

نظرا لمعدوى التي انتشرت لدى ىاتو الدوؿ عف طريؽ عدة قنوات اقتصادية ، رغـ استفادت الدوؿ     
ني منيا االتي يع تلبلضطراباالنامية مف ارتفاع االسعار الطاقة والمواد االولية، لكف ىذا لـ يدـ نظرا 

ي، وبذلؾ تفقد الدوؿ النامية القدرة عمى المنافسة الدولية فتتعرض لمتيميش أكثر في ظؿ االقتصاد الدول
االندماج فيو دوف توفر شروط اقتصادية وسياسية وحضارية في النظاـ االقتصادي الراىف، الذي يرغـ 

جية أخرى  ليذه الدوؿ، كما أنيا تتحوؿ إلى سوؽ استيبلكية لمنتجات الدوؿ المتقدمة، ىذا مف جية، ومف
فإف الجيود الزالت منصبة عمى تأميف البعد االقتصادي والتنموي لمدوؿ النامية لمتعايش مع التحوالت 

زالة حالة العزلة والتيميش والقضاء عمى الفقر وتحسيف مستوى دخؿ الفرد وغيرىا   .االقتصادية، وا 
إلييا مف خبلؿ معالجتنا لموضوع مف ىذا المنطمؽ يمكف صياغة أىـ النتائج والتوصيات التي تـ التوصؿ 

 يمي:  بحثنا فيما
I- اختيار الفرضيات نتــائج 

  "فرضتو متغيرات البيئة الدولية، بظيور تكامؿ االتحاد  يمية الجديدة واقعاإلقمالفرضية األولى
تيدؼ إلى االندماج في االقتصاد  وؿ النامية، لمد التكامؿ االقتصادي اإلقميمياألوروبي وفشؿ 

 ،وقد تبيف مف خبلؿ الدراسة صحة الفرضية."الدوؿىذه ربط بيف العالمي ي
 "وتعقدىا في ظؿ تغيرات نظاـ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة تشابؾ الفرضية الثانية

"، باعتبار أف التكتبلت انتشار األزمة العالمية بوتيرة سريعة ساىـ فياالقتصاد الدولي، 
،وقد تبيف مف خبلؿ الدراسة ناة ساىمت بانتشار االزمة الماليةاالقتصادية اإلقميمية الجديدة ق

 صحة الفرضية.
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 " نظرا لعدـ  ،اجتماعية  ةسياسي ة_ المغاربية شراكة اقتصادياألوروبيةالشراكة الفرضية الثالثة

باألخذ بعيف  نجاح السياسة التنموية المتوقعة مف ىاتو الشراكة فالمتوقع عدـ استمراريتيا ضمنيا ،
"، فقد ساىمت االزمة عتبار وقع األزمة االقتصادية والمالية التي تعرض ليا االتحاد  األوروبياال

،وقد تبيف مف خبلؿ الدراسة صحة المغاربية-المالية بتحديد نقاط ضعؼ الشراكة األوروبية 
 الفرضية.

  واالتحاد إتباع سياسة إصبلحية حذرة وبطيئة بيف دوؿ الثبلث المغاربية الفرضية الرابعة"أما
 فقد ثبت عدـ صحتيا "،لحد مف تفاقـ مشكبلتيـ االقتصادية والماليةسيعمؿ عمى ااألوروبي ، 

مازالت سياساتيا  أنيا إالالدوؿ المغاربية رغـ عمميا بنقاط ضعفيا مشكبلتيا االقتصادية ف
عمى  ، ويظير ذلؾ مف خبلؿ دخوليا في ىذه التكتبلت البديمة التي تعتمددروسةمعشوائية غير 

منافسة قوية وأسس صناعية بحث، ىذا ال يساعدىا  في االعتماد عمى ىذا النوع مف التكتبلت 
 في الخروج مف االزمة.

II- النتائج 
لعدد القد أصبحت التكتبلت االقتصادية سمة أساسية مف سمات االقتصاد العالمي وىو ما يترجمو  -

اتفاؽ  971وتزايد ىذه الترتيبات إلى  لـمف دوؿ العا% 37المتزايد ليذه الكيانات التي أصبحت تضـ 
 .0223في 

ال تقتصر ظاىرة التكتبلت االقتصادية عمى دوؿ الدوؿ المتقدمة بؿ شممت الدوؿ النامية مف ابرز ىاتو  -
 التكتبلت : االتحاد األوروبي،اآلسياف ،النافتا،االبيؾ....الخ.

غير كافية لتحقيؽ مصالح مطامح الدوؿ بالمفيوـ القديـ  ةاإلقميمياالقتصادية التكتبلت  أصبحتلقد  -
االقتصادية اإلقميمية ليذه الكيانات متمثمة في التكتبلت  جديدة أشكاؿالمتقدمة وىو ما ميد لظيور 

عممية متعددة األوجو  ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا مف األىداؼ  تأصبح الجديدة
 :مف بيف سماتيا  اإلستراتيجية

  إمكانات جديدة لمتكامؿ اإلقميمي، التوسع في الترتيبات :ناعية صإقامة تجارة بينية
قائمة عمى االختبلفات في ،تجارة التجارية البنية بيف بمداف الجنوب بيف بمداف الشماؿ

 الموارد الطبيعية واليياكؿ اإلنتاجية.
  "شرطا أساسيا لنجاح التكامؿ ، أف تكوف ىذه الترتيبات  :النزعة اإلقميمية المنفتحة

  ضي تحريرا شامبل لمتجارة البينية.تجية إلى الخارج وتقتم

 يقتضي التكامؿ العميؽ اتخاذ الحكومات إجراءات صريحة ومنسقة :""التكامؿ العميؽ
لتقميؿ اثر السياسات التنظيمية المحمية ، أصبحت ىذه اإلجراءات بعدا رئيسيا 

 .وضروريا في بعض ترتيبات التكامؿ اإلقميمي
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اآلونة األخيرة مف خبلؿ  اشاىدتيت ثورة التكتبلت الكبرى، التي غذاإلقميمية الجديدة مي ظاىرة اتن -
  المسار األوروبي"مف مساراتيا انطبلقا  الترتيبات البديمة تتعدى إلى ما وراء البحار والمحيطات

 

ي ، وتظير ىاتو الكيانات في شكؿ صراع تنافس اقتصادي بيف االتحاد األوروب"والمسار األمريكي
 والواليات المتحدة األمريكية.

االزمة المالية، باعتبار أنيا قناة اقتصادية  رساىمت التكتبلت االقتصادية اإلقميمية الجديدة بانتشا -
عولمة رأس الماؿ واالعتماد المتبادؿ،وعممة  عدةغير مباشرة لتداعيات االزمة المالية العالمية،بمسا

 الدوالر...الخ.

 

رومتوسطية ، في إطار و الدوؿ األوروبية و تحديات الشراكة األإلى المغاربية  دوؿمالشديدة ل ةلتبعيا -
مف شراكة إلى سياسة الجوار إلى اتحاد مف اجؿ  تالمشروع االتحاد مف اجؿ المتوسط، تطور 

ىاتو الشراكة لصالح دوؿ المغرب العربي عمى العكس  فشؿ أظيرتلكف األزمة المالية   ،المتوسط
 فقد لقي اىتماـ لدى تونس والمغرب، في حيف أف المشروع الجديد التحاد األوروبي المستفيد األكبر ا

 الجزائر غير مرحبة بو.لكف و 
، أف المغرب استطاعت أف تتغمب عمى الضعؼ االقتصادي األزمة إلى دوؿ المغرب العربي انتقمت -

والمتوسطي  غاربيالم معدؿ نمو عمى المستوى أعمىسجؿ في نموىا االقتصادي وقد  والمبلحظ تطور
و يبقى النمو االقتصادي  استفادة الجزائر مف ارتفاع أسعار النفط، و، 2008في  %5.6 إلى وصؿ

بعائدات المنتوجات األحادية لمدوؿ المغرب العربي أما سمبا أو إيجابا والمتمثمة في  لياتو الدوؿ مرىوف
 الموارد األولية و عائدات السياحة .

III- :التــوصيـات 
المنظمة العالمية لمتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكـ التكتبلت  يتعيف عمى -

،ىنا نخص بالذكر الشراكة  االقتصادية بشكؿ دقيؽ وواضح خاصة بعد ظيورىا بصيغتيا الجديدة
 .االورومتوسطية الف العبلقة بيف االتحاد األوروبي ودوؿ المغرب العربي غير متوافقة

 إصبلحاتيا الييكمية،التركيز عمى و  ،تنويع صادراتيابتفعيؿ تكتبلتيا اإلقميمية، يةالمغاربعمى الدوؿ  -
خاصة ما يفرض عمييا مف األطراؼ الفاعمة في الساحة االقتصادية الدولية، وأف ال تخضع وتستسمـ 

 ،وطنيةوذلؾ لمحد مف اآلثار السمبية وعدـ فقدانيا لسيادتيا عمى اقتصادياتيا الالدوؿ المتقدمة، لتيار 
في العبلقات الخارجية والتبادؿ التجاري، والتحرؾ المشترؾ المغاربية وضع سياسة مشتركة بيف الدوؿ ب

مع المنظمات والمؤسسات الدولية لمعالجة مختمؼ المشاكؿ مثؿ محاربة الفقر، أزمة الديوف، شروط 
لتحقيؽ تنمية مستدامة وشاممة إتباع سياسة تنموية فعالة  و ،التبادؿ التجاري، نقؿ التكنولوجيا وغيرىا

مع اتساع سياسات اقتصادية سميمة داخؿ بمدانيا، وأف يقاد مسار اإلصبلح االقتصادي مف داخميا 
 .وليس مف خارجيا
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بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي تحدث تفاعؿ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية المغاربية عمى  يتعيف -

، وتحديد نقاط الضعؼ المالية واالستفادة مف دروس األزمة  بالتعاوففي البيئة االقتصادية الدولية ، 
 . مف أجؿ تسييؿ اندماجيا   في االقتصاد العالمي ،ذلؾومحاولة  استدراؾ  لكؿ الدوؿ

حتى تأخذ البمداف المغاربية بصيغة التكامؿ االقتصادي اإلقميمي كسياسة بديمة تسمح ليا باالندماج  -
المي ، يجب أف تتجاوز إطار قوى السوؽ دوف أف نيمميا عند معالجة بعض إيجابيا في االقتصاد الع

و الديناميكية الصناعية عمى مستوى القطاعات و الفروع  اإلنتاجية ، إلى تحديد  التنظيميةالجوانب 
أىداؼ جديدة لعممية التكامؿ في حد ذاتيا تعمؿ عمى توفير الشروط الموضوعية لتحقيؽ تنمية 

النمو االقتصادي و تحقؽ اندماج إيجابي في العبلقات االقتصادية الدولية و صناعية تسرع مف 
وبالتالي ينبغي تبني سياسات اقتصادية تعاونية مشتركة بيف البمداف  ،مواجية تحديات العولمة

 المغاربية في كؿ المجاالت .
أسواؽ  العربيةخوؿ دوؿ ، والتأكيد عمى إزالة العقبات لدالدوؿ المغاربية والعربيةتعزيز التعاوف بيف  -

كما تعمؿ عمى البحث والتفكير لبلنخراط أو التكامؿ في تكتبلت اقتصادية متطورة  ،الدوؿ المتقدمة
تسيـ في استيعاب مختمؼ اآلثار والمخاطر الناجمة عف ىذه التكتبلت وتجاوزىا، وبالتالي العبور إلى 

 اد العالمي.النظاـ االقتصادي العالمي الجديد أو تكامميا مع االقتص
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ماي  9-8كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة فرحات عباس،سطيؼ، األوروبية،

2004. 
 –د الجزائري في ظؿ الشراكة االورو بمقاسـ زايري ، انعكاسات وتحديات األورو عمى االقتصا .75

/   21،أياـ  ،البميدة–الممتقى الوطني األول حول  االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة متوسطية، 
 . 2002ماي  22

بولعيد بعموج ،التكتؿ االقتصادي العربي كحتمية لمواجية العولمة، التكامؿ االقتصادي بيف دوؿ  .76
التكامل كآلية  ة حولالدولي الندوة العمميةاتو، ومعوقاتو، قيامو"، المغرب العربي" واقعو، مقوم

، كمية االقتصاد وعموـ التسيير، جامعة فرحات عباس، األوروبية-لتحسين وتفعيل الشراكة العربية
 .2004 ماي  9-8ر،سطيؼ الجزائ

الندوة  ،ياتحاد المغرب العربي بيف ضرورة ومعوقات التكتؿ االقتصاد رابح خوني، رقية حساني، .77
كمية االقتصاد  ،األوروبية-لتحسين وتفعيل الشراكة العربية كآليةالتكامل  ة حولالدولي العممية

 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر، جامعة فرحات عباس، وعمـو التسيير،
الندوة معوقات التكامؿ االقتصادي العربي ودور قطاع البحري في تحقيقو،  ربيعة حمبلوي، .78

كمية االقتصاد  االوروبية،-لتحسين وتفعيل الشراكة العربية كآليةالتكامل  حولة الدولي العممية
 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر، جامعة فرحات عباس، وعمـو التسيير،

 الندوة العممية"، مقومات ومعوقات التكامؿ االقتصادي ألمغاربي احمد دبيش، رشيد بوكساني، .79
كمية االقتصاد وعمـو  ،األوروبية-الشراكة العربية التكامل كآلية لتحسين وتفعيل ة حولالدولي

 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر ، جامعة فرحات عباس، التسيير،
في ظؿ  األوروبيةبعاد االقتصادية لتجربة الشراكة العربية واف سوامس ، اليادي بوقمقوؿ ، اآلرض .80

ادي العربي كآلية لتحسين الندوة العممية الدولية حول التكامل االقتصالنظاـ العالمي الجديد، 
 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر،  جامعة فرحات عباس، ،األوروبية –وتفعيل الشراكة العربية 

الندوة التحديات واألفاؽ المستقبمية لمتكامؿ االقتصادي العربي، زينب بوقاعة، سعيدة بوسعدة، .81
كمية االقتصاد  األوروبية،-التكامل كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ة حولالدولي العممية

 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر ، جامعة فرحات عباس، وعمـو التسيير،
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سعيدة منديمي، ،االزمة المالية العالمية وانعكاساتيا عمى اقتصاديات دوؿ االتحاد األوروبي،  .82
لرؤساء  الجمعية العامة التحاد المصارف المغاربية المؤتمر الثاني عشرالمغرب العربي وافريقيا، 

 .18/06/2009، األمانة العامة لبلتحاد المغارب العربي، تونس،المصارف المغاربية
الندوة العممية عربية، ماليا وما عمييا وسبؿ تفعيميا،  -سموى محمد مرسي، المشاركة االورو .83

 االوروبية–الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
 .2004ماي  9-8عة فرحات عباس، سطيؼ الجزائر، جام،
 األزمات المالية سجاؿ التدويؿ" وأطروحات التعولـ الثبلثة"، عقبة عبد البلوي، نور الديف جوادي، .84

 ،من منظور االقتصاد إسالمي ورقة بحثية لمؤتمر األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة
 .2010ديسمبر عماف،

الممتقى  ،نعكاساتو عمى دوؿ العالـ الثالثاليورو وا شعيب بونوة وآخروف، ربي،عبد القادر بالع .85
جامعة األغواط، أياـ  الدولي األول حول: اليورو واقتصاديات الدول العربية: فرص وتحديات،

 .2005أفريؿ  18/20
ورقة بحثية حول أثر األزمة المالية واالقتصادية العالمية عمى سياسات  الصيداني، ءعبل .86

، االتحاد العاـ لغرؼ التجارة والصناعة والزراعة لمببلد العربية التجارة الخارجية في الدول العربية
 .2009نوفمبر12-11األمانة العامة،بيروت،

الندوة  قيامو"، مقومات "واقعو، عيسى حمد الفاسي، التكامؿ االقتصادي بيف دوؿ المغرب العربي .87
كمية االقتصاد  األوروبية،-حسين وتفعيل الشراكة العربيةلت كآليةالتكامل  ة حولالدوليالعممية 

 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر، جامعة فرحات عباس، وعمـو التسيير،
العربية وآفاقيا في ظؿ -واقع العبلقات االقتصادية األوروبية سعيدة بوسعدة، عمار عماري، .88

ي التكامل كآلية لتحسين وتفعيل الممتقى الدولمشروع الشرؽ األوسط الكبير والمبادرة األوروبية، 
-سطيؼ  جامعة فرحات عباس، كمية االقتصاد وعموـ التسيير،، األوروبية-الشراكة العربية

 .2004ماي  9-8الجزائر،
مؤتمر االزمة العالمية أثرىا عمى االقتصاديات العربية،  األزمة المالية العالمية و فريد كورتؿ، .89

 مارس طرابمس، جامعة الجناف، ،قتصادي الغربي واإلسالميوكيفية عالجيا من منظور النظام اال
2009. 

التكتالت االقتصادية الدولية وتفعيل التعاون االقتصادي وفيؽ حممي األغا،  فيصؿ خمؼ، .90
 .  2006سبتمبر  غزة،–بحث مقدـ في جامعة األزىر  ،العربي

التكامل  ة حولالدولي ة العمميةالندو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حمـ أـ واقع،  كماؿ رزيؽ، .91
 كمية العموـ االقتصادية  وعموـ التسيير، العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية،

 .2004ماي  9-8جامعة فرحات عباس،سطيؼ،
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التكامل العربي كآلية  ة حولالدولي الندوة العمميةمبارؾ ببللطة ، التكامؿ العربي اإلفريقي،  .92
جامعة فرحات  ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير فعيل الشراكة العربية األوروبية،لتحسين وت

 .2004ماي  9-8عباس،سطيؼ،
"وجو أخر لمتكامؿ االقتصادي عمى الطريقة  مشروع الشرؽ األوسط الكبير محمد بوجبلؿ، .93

شراكة العربية التكامل العربي كآلية لتحسين  وتفعيل ال ةالدولي الندوة العمميةاألمريكية، 
 9-8الجزائر، -جامعة فرحات عباس،سطيؼ كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير، ،األوروبية

 .2004ماي
 متوسطية،-محمد بوىزة ، كماؿ دمدوـ ، تحميؿ الجوانب المالية التفاقيات التعاوف والشراكة االورو .94

 –لتحسين وتفعيل الشراكة العربيةالندوة العممية الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية 
 .  2004ماي 9-8جامعة فرحات عباس ،سطيؼ الجزائر  األوروبية ،

دراسة -دوؿ شماؿ إفريقيا حصيمة اتفاؽ الشراكة األوروبية مع محمد متناوي، محمد تقروت، .95
وعمى الممتقى الدولي حول أثار انعكاسات اتفاق الشراكة عمى االقتصاد الجزائري  ،-مقارنة تقييمية

 .2006نوفمبر 13/14جامعة فرحات عباس،سطيؼ، ،المنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الممتقى  التكامؿ الصناعي ألمغاربي كآلية الندماج في االقتصاد العالمي، محمد الشريؼ منصور، .96

ماي  22/   21جامعة سعد دحمب،البميدة، في األلفية الثالثة، حول االقتصاد الجزائري الوطني
2002. 

، الندوة العممية الدولية حول التكامل مفتاح صالح ،مشاريع التكتبلت األجنبية في المنطقة العربية .97
 جامعة فرحات عباس، ،األوروبية–االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 

 .2004ماي  9- 8سطيؼ الجزائر،
ماىي اإلضافة  حاد من اجل المتوسط:متوسطية" حول االت الشراكة االورو الندوة السابعة " .98

 .18/06/2008جامعة الدوؿ العربية، تونس، لمسار برشمونة،
التكتالت االقتصادية والتجارة الدولية والتكامل االقتصادي إيياب وفيؽ األغا ، وفيؽ حممي األغا، .99

 .2006حث مقدـ إلى كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية ،جامعة األزىر،غزة،العربي، ب
الندوة العممية  ؼ مسعداوي، آثار الشراكة االورو متوسطية عمى االقتصاديات العربية،يوس .100

جامعة ،األوروبية –الدولية حول التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
 .2004ماي  9-8سطيؼ الجزائر،  فرحات عباس،

الممتقى الوطني األول  الجزائرية،-طيةمتوس عمار بوعزوز، الشراكة االورو يوسؼ مسعداوي، .101
قاصدي مرباح جامعة  ،"المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد " حول

 .2003أفريؿ  22/23،الجزائر-ورقمة،
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  طروحاتاأل الرسائل وا : لثثا
إل-الوحدة النقدية األوروبية أماؿ قحايرية  ،  .102 را ا ثآث ا ات و  ي ل ا ل شك ونا ي ةمد ة ي رجي خا ل ا

ى لجنوبدول  عم في العموـ االقتصادية، كمية  العمـو   دولة رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه ،-ا
 .2006التسيير، جامعة الجزائر، عموـاالقتصادية و 

 التكتالت االقتصادية اإلقميمية وحرية التجارة في إطار المنظمة العالمية لمتجارة،أسيا الوافي،  .103
-جامعة الحاج األخضر، باتنة قسـ العموـ االقتصادية، عمـو االقتصادية،مذكرة ماجستير في ال

 .2007،الجزائر
أطروحة  ،دراسة تحميمية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطيةجماؿ عمورة ،  .104

 .2006 -2005 ، جامعة الجزائر ، دكتوراءة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى شيادة مقدم
حالة دول  -متوسطية  -تحميمية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األورو دراسةعابد شريط ،  .105

 . 2004 – 2003جامعة الجزائر ،أطروحة لنيؿ دكتوراه دولة  ،-المغرب العربي
التكتالت االقتصادية في عصر العولمة وتفعيل التكامل االقتصادي في عبد الوىاب رميدي،  .106

حة دكتوراء في العموـ االقتصادية وعموـ التسيير فرع اطرو ،-دراسة تجارب مختمفة-الدول النامية
 .2007التخطيط،الجزائر،

مذكرة لنيؿ شيادة  ،اإلقميمية الجديدة وأثارىا عمى الدول الناميةعقبة عبد البلوي،  .107
 .2008، الجزائر-ةمجامعة ورق قسـ عمـو التسيير،، غير منشورةالماجستير،

التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت واقع وافاق منطقة  ،فاطمة  تواتي بف عمي .108
 .2007،الجزائر-جامعة الشمؼ مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية، ،االقتصادية العالمية

  دورياتلالمجالت وارابعا:
المغرب يوسع برنامج لتحفيز عبر زيادة اإلنفاؽ عمى المشروعات البنية  األميف ألمغانمي، .109

 .6428،08/02/2010عدد،الالقدسجريدة التحتية،
 تداعيات االزمة العالمية عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الجزائر، احمد عامر عامر، .110

-48، العدداف،الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية،القاىرةعربية بحوث اقتصاديةمجمة 
 .2010شتاء-2009/خريؼ49
 مجمةنتوقعو مف أنظمة اإلنذار المبكر"،التنبؤ باألزمة القادمة "ما الذي  اتيش جوش وآخروف، .111

 .2009سبتمبر  ،3،العدد46،صندوؽ النقد الدولي،المجمدالتمويل والتنمية
"تقييـ صندوؽ النقد الدولي في البنياف المالي  االستعداد العالـ إلى ما بعد االزمة جوف ليبسكي، .112

 .2009يونيو  ،2، العدد46لمجمدا،،صندوؽ النقد الدوليالتمويل والتنميةمجمة  الدولي في المستقبؿ،
صندوؽ النقد  ،التمويل والتنمية مجمة  اضواء عمى البيانات،،واخرون توماس ىيمبجمينج .113

 .2009يونيو  ،2،العدد46الدولي،المجمد
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 صندوؽ النقد الدولي، ،التمويل والتنمية مجمة المرحمة التالية مف االزمة، جيرمي كميفت، .114
 .2008ديسمبر ،4العدد ،45المجمد

التمويل  مجمة إعادة تشكيؿ االقتصاد العالمي، انديرا سانتوس، فيري، -جيف بيزاري .115
 .2009مارس،2،العدد46صندوؽ النقد الدولي،المجمد،والتنمية

"التكتبلت  اختتاـ  أشغاؿ الدورة الرابعة والعشريف ألياـ المؤسسة بتونس جيياف لغماري السنوسي، .116
 .14/12/2009،العرب جريدة "،الدقيؽ اإلقميمية الحؿ األنجع لمواجية الوضع

 . 2009ديسمبر 14،العرب جريدةالتكتبلت اإلقميمية الحؿ األنجع لمواجية الوضع الدقيؽ،  .117
المغرب مجمة  ،"عودة االنتعاش" 2011قراءة في الميزاف االقتصادي بتونس رضا الشكندالي، .118

 .10،01/01/2011تونس،العدد ،الموحد
مجمة العموم  ،جزائرية بيف متطمبات وواقع االقتصاد الجزائري-زغيب شيرزاد ،الشراكة االورو .119

،المجمد 32الجزائر،العدد-كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة منتوري قسنطينة ،اإلنسانية
 .2009ديسمبر  ب،
مجمة المغرب سميـ منصب ،الجاليات المغاربية في ميب االزمة االقتصادية،  .120

 .2010سبتمبر 8،1،العدد،تونسالموحد
 االتحاد مف اجؿ المتوسط وتفعيؿ االتحاد المغاربي، ءجيود تونسية باتجاه بنا صبري الوينيسي، .121

 .18/5/2009، االثنيف العرب جريدة
 .2010نوفمبر  15، 6667، العدد القدس العربي جريدة .122
 دية والقانونية،مجمة العموم االقتصا العولمة.. والخيارات العربية المستقبمية، عبد العزيز،منصور  .123

 .2009، 02، العدد25جامعة دمشؽ،المجمد
"ىؿ تعـو عمبلتيا أـ  بمداف الشرؽ األوسط و شماؿ إفريقيا عبد العالي جبيمي ،فيتالي كرامارينو، .124

 .2003مارس  ،1،عدد40مجمد،التنمية التمويل ومجمة  تربطيا بعممة أخرى"،
، بحوث اقتصادية عربية مجمة،اعياتيا العالميةاألزمة االقتصادية األمريكية وتدعبد المجيد قدي،  .125

 .2009، ربيع 46العددمركز درسات الوحدة العربية،بيروت،
، 2جامعة مسيمة،العدد ،مجمة العموم االقتصادية والتسيير عمي يوسفات ،ازمة الرىف العقاري، .126

2009. 
صادية اإلقميمية مستقبؿ التجارة الحرة العربية في ظؿ التحديات االقت فاطمة  تواتي بف عمي، .127

 .2008، 6الجزائر،العدد-جامعة ورقمة مجمة الباحث،والعالمية، 
 ،45المجمد صندوؽ النقد الدولي، ،التمويل والتنميةمجمة  أكثر مف ذلؾ، و ثقة... لوراكودرس، .128

 .2008يونيو ،2العدد
ويل التم مجمة براكاشمونجاني، ماركوايتيرونيس، خارج نطاؽ ممعب الكرة، ـ.ايياف كوزي ، .129

 .2009، يونيو والتنمية
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بحوث اقتصادية مجمة  محمد بوبوش، وحدة المغرب العربي و التكتبلت اإلقميمية األخرى، .130
 .2008ربيع ،42العدد،الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية،القاىرة، عربية

ة مجممحمد محسف عبلوي ، اإلقميمية الجديدة "المنيج المعاصر لمتكامؿ االقتصادي اإلقميمي،  .131
 .2010-07،2009،العددجامعة قاصدي مرباح، ورقمة الباحث،

المجمة  األوروبية،-مقاربة أولية لبلتجاىات المستقبمية في العبلقات العربية المسفر، صالح محمد .132
 . 2007شتاء ،13،الجمعية العربية لمعمـ والسياسة، بيروت، العدد العربية لمعموم السياسية
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 الممخص
شيدت البيئة االقتصادية الدولية وخصوصا في التسعينيات تنامي ظاىرة التكتبلت االقتصادية     

بموجتيا الحديثة، بتوجو التكتبلت االقتصادية اإلقميمية إلى اإلقميمية الجديدة، تكتبلت اقتصادية بديمة عف 
ية تربط بيف دوؿ المتقدمة والدوؿ النامية، ىاتو الكيانات االقتصادية صادفتيا أزمة مالية الموجة التقميد

حادة انتقمت إلى القطاع الحقيقي، فقد جاءت ىاتو الدراسة لرصد تحديات ىاتو التكتبلت االقتصادية عبر 
العربي ، الذي ارتأت اإلقميمية و القارية ، بالتركيز عمى الشراكة األورو متوسطية وخصوصا دوؿ المغرب 

أف تندمج اقتصادياتو مع االتحاد األوروبي بعد فشؿ تكتبلتو االقتصادية اإلقميمية كبديؿ لذلؾ، لعؿ ذلؾ 
صبلحات وتطوير ىيكؿ اقتصادياتيا لبلندماج في االقتصاد العالمي  يكوف مسعى لتحقيؽ تنمية وا 

             ،والوقوؼ عمى آثار االزمة المالية عمى ىاتو الشراكة.
 العولمة، اإلقميمية، اإلقميمية الجديدة، االزمة المالية، الشراكة االورومتوسطية. :الكممات المفتاحية

                       
 

Summary 

Witnessed the international economic environment ،especially in the nineties the growing 

phenomenon of Regional Economic Integration modern Regionalism Orientation Regional 

Economic Integration to the  new Regionalism, economic integrations alternative Wave 

traditional link between developed countries and Developing Countries following economic 

entities encounter severe Financial Crisis Moved to the real sector came following study to 

Monitor the challenges Of following economic Integration trans-regional and Continental ،

with a focus on the Euro-Mediterranean Partnership especially the Maghreb countries which 

held that integrate economics with the European Union following The failure of Regional 

Economic Integration alternatively ، this may be an effort to achieve development and 

Reforms and the development of the Structure of their economies to Integrate into the 

economy world ،and stand on the effects of Financial Crisis on the following partnership. 

Key words : globalization, regionalism, new regionalism, the financial crisis, The Euro-

Mediterranean Partnership. 

 

 

 

 

 


