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 مقدمة



 

 
 أ

 مــــــــقدمة:
ينتمي عمـ االقتصاد لمعمـك االجتماعية كيعنى بتفسير الظكاىر االقتصادية كتحميميا،  

مجمكعة مف الظكاىر االقتصادية تخمميا كثير مف األحداث كقد عرؼ اإلنساف منذ القديـ 
ككاف لإلنساف رغبة في تحسيف مستكل معيشتو خالؿ فترات تطكر المجتمعات البشرية، 

نتيجة لتغير ظركفو الحياتية نحك األفضؿ، مف خالؿ تحسيف مأكمو كمسكنو كأمنو، كلتحقيؽ 
كحسب الكسائؿ المتاحة لكؿ فترة ذلؾ فقد غير اإلنساف مف نمط حياتو حسب درجة تقدمو 
الحياة البشرية آنذاؾ كعمى رأسيا مف فترات حياتو، كلقد أدل ىذا التطكر في جميع مناحي 

كما صاحبو مف ارتقاء باألنشطة  االجتماعية كاالقتصادية إلى تطكر الفكر االقتصادم
ف كؿ مف الكقائع كالسياسات االقتصادية كاالجتماعية لإلنساف، كمنو يالحظ مدل الترابط بي

 كاألفكار االقتصادية.
ىذه المطبكعة في مقياس تاريخ الكقائع االقتصادية المعاصرة، مكجية لطمبة السنة  

كتيدؼ األكلى جذع مشترؾ ) ؿ .ـ . د( في العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، 
البشرية منذ نشأة إلى الكقكؼ عمى أىـ محطات تاريخ الكقائع االقتصادية التي شيدتيا 

اإلنساف ) أم اإلنساف البدائي(، حتى كقتنا الحاضر ) عصر العكلمة االقتصادية(، كتـ 
 . -كما ىك مشار إليو في الفيرس –تقسيـ ىذه المطبكعة إلى أربعة عشرة محكرا 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ماهية الوق ائع االقتصادية المحور األول:
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 المحـــور األول: 
 ماىية الوقائع االقتصادية

 
 تمييد:
تاريخية االقتصادية بدراسة كتحميؿ الظكاىر االقتصادية خالؿ فترات دراستنا ال تيتـ       

تطكر المجتمعات مف كجية نظر تاريخية، كعمى ىذا فكثيرا ما يطمؽ عمى عمـ التاريخ 
 االقتصادم اصطالح التطكر االقتصادم أك تاريخ األحداث كالكقائع االقتصادية.

 أوال: مفيوم الوقائع االقتصادية
تعبر الكقائع االقتصادية عف األحداث التي جرت في الحيز المكاني كالزماني مف التاريخ  -

يبحث عف الطرؽ  ، حيث كاف اإلنساف1االقتصادية مجراىا الطبيعيفشكمت النظريات 
كاالجتماعية أف يفكر في تحميؿ الظكاىر االقتصادية المثمى إلشباع حاجاتو األساسية قبؿ 

 المحيطة بو.
دراسة تاريخ األكار االقتصادية تعني دراسة صراع كتطكر كتتابع الفكر المرافؽ لتمؾ  -

الكقائع، ذلؾ ألف الكقائع االقتصادية تساىـ في بركز فكر اقتصادم، ألنو ببساطة ىذه 
 .2لألفكار االقتصاديةالمناخ كىيأت الظركؼ االقتصادية الكقائع ىي التي خمقت 
 تاريخ الفكر االقتصادي. االقتصاد، تاريخ عمم االقتصاد، ثانيا: الفرق بين تاريخ

مرتبط بالكقائع االقتصادية، كيختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب تاريخ االقتصاد:   -1
 الكقائع االقتصادية السائدة.

ىك البحث في تطكر التحميؿ االقتصادم سكاء مف حيث ظيكر تاريخ عمم االقتصاد:  -2
النظريات الجديدة أك تطكرىا، أك مف حيث تطكر مناىج الدراسة االقتصادية في استخالص 

                                                           
1-  ،7، ص: 2010، دار بياء الديف لمنشر كالتكزيع، الجزائر، مدخل إلى الوقائع االقتصادية" "بف طاىر حسيف. 
2- 6، ص: 2001، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، "موجز تاريخ األفكار االقتصادية" ، خالد أبك القمصاف. 
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النظريات كالمبادئ، كمنو فعمـ االقتصاد عمـ حديث كدراسة تاريخو لف تغطي سكل فترة 
 .1قصيرة

االقتصادم قديما قدـ الفكر اإلنساني، يتعمؽ  يعتبر الفكرتاريخ الفكر االقتصادي:  -3
أساسا بمنحنى تطكر الفكر اإلنساني في مجاؿ العالقات االقتصادية السائدة في كؿ فترة 
تاريخية معينة بناءنا عمى الكقائع االقتصادية الحاصمة، كما ينتج عنيا مف أزمات تحتاج إلى 

 .2تجديد فكرم متكاصؿ
 ومناىج تحميل الوقائع االقتصادية ثالثا: وسائل

لدراسة الكقائع االقتصادية أبعاد كآفاؽ تتعدل مجرد سرد لألحداث االقتصادية  
 : 3كالحقائؽ العممية المتباينة، كمف أىـ ىذه اآلفاؽ كاألبعاد ما يمي

 تنمية القدرة عمى البحث العممي:  -1
ذلؾ مف خالؿ االستفادة مف دركس الماضي عف طريؽ معرفة أخطائو  يظير 

 بانتقاء أحسف الطرؽ المكجية. لمعالجة مشاكؿ الحاضر كظركؼ المستقبؿ
 استيعاب النظريات المعاصرة:  -2

فالنظرية االقتصادية كسائر النظريات العممية األخرل تساىـ في تفسير حقائؽ 
العكدة إلى التاريخ االقتصادم، كااللماـ معينة، كتقدـ الحمكؿ لممشاكؿ القائمة مف خالؿ 

 بتطكرات الكقائع االقتصادية الماضية.
 
 

                                                           
1 -  ،كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة  ،تاريخ الفكر االقتصادي" " محاضراتسارم نصر الديف

 . 11، الجزائر، بدكف سنة، ص: 1سطيؼ 
2 -  ،كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة ، " محاضرات في تاريخ الوقائع االقتصادية"صباغ رفيقة

 .3، ص: 2016سيدم بمعباس، الجزائر،  –جياللي ليابس 
3 -  ،دار الجامعة إلى بداية القرن الواحد والعشرون" القديم " الوقائع االقتصادية من التاريخبكقرة رابح كخبابة عبد اهلل ،

 .13 -11، ص ص: 2014الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
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 استنباط العالج لممشكمة االقتصادية: -3
ي تعريؼ الباحثيف في مجاؿ العمـك االقتصادية عمى ساىـ التاريخ االقتصادم ف  

 األساليب المختمفة التي طبقت في عالج المشكمة االقتصادية في العصكر القديمة.
 تدبير ظروف المستقبل: -4
إف دراسة الكقائع االقتصادية تساىـ في تحديد الركابط التي نشأت بيف األحداث   

مف االستفادة مف تجارب اإلنسانية لرسـ آفاؽ تمكف بكاسطتيا ية المختمفة، لتاالجتماع
 المستقبؿ.

 استميام السياسة االقتصادية الناجعة: -5
تستدعي دراسة تاريخ الكقائع االقتصادية التي قد ينجـ عنيا نقؿ سكاف مجتمع مف   

 الفقر كالجمكد إلى الغنى كالتقدـ كاالزدىار.
تكمف دراسة تاريخ الكقائع االقتصادية فيما  االقتصادية: رابعا: أىمية دراسة تاريخ الوقائع

 :(1)يمي
ضركرة التعرؼ عمى الكقائع المتعمقة بكفرة المكارد كتحديد الحاجات كاختيار ما ينتج  -1

 إلشباعيا مف سمع كخدمات، متمثمة فيما يمي:
 الكمية المنتجة. -أ

 الطريقة الفنية المستعممة إلنتاجيا. -ب
 يمكف أف يتـ إنتاجو فيو. المكاف الذم -ج
 المكارد المستخدمة في العممية اإلنتاجية. -د
 كفي ظؿ أم نمط لمعالقات لمقكل المنتجة. -ىػ

                                                           
كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة  " محاضرات في تاريخ الوقائع االقتصادية"صادؽ ىادم،  - 1

 .5 -4، الجزائر، بدكف سنة، ص ص: 1سطيؼ 
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المجتمعات اإلنسانية، مف كقكؼ عمى عالقات تمر بيا تتبع حركة التغيرات التي  -2
المشاريع عمى مستكل تقسيـ العمؿ، كدكر المنظـ في تسيير التي سادت فييا، اإلنتاج 
 اإلنتاجية.

 معرفة أىـ المحطات االقتصادية ) األحداث االقتصادية الحاسمة(. -3
 األفكار كالنظريات االقتصادية كاالجتماعية. فيـ -4
 إدراؾ التطكرات التي مر بيا الفكر االقتصادم. -5
 التطكرات التي مر بيا الفكر االقتصادم. -6
 الماضية في تحسيف أكضاع األجياؿ الحالية. االستفادة مف تجارب كخبرات األجياؿ -7

 المحور األول: أسئمة
 ماىي أىمية دراسة تاريخ الكقائع االقتصادية؟ -
 ىؿ تالحظكف أف ىذا المقياس مزيج بيف التاريخ كالفمسفة كعمـ االجتماع كاالقتصاد؟ -

 خالصة:
االقتصادم، الذم أصبح ساىمت الكقائع االقتصادية الماضية في بناء ىيكؿ التاريخ   

عمى شكمو في كقتنا الحاضر، كستساىـ الكقائع االقتصادية الحالية في بناء اقتصاد األجياؿ 
كقد عرفت األفكار االقتصادية عبر مراحؿ  القادمة ليصبح بمثابة تاريخ اقتصادم ليـ،

ي مستقؿ التاريخ اإلنساني تطكرات ىامة، إذ تحكلت مف مجرد تأمالت فمسفية إلى كياف عمم
 لو جذكره كقكاعده.

دراسة تاريخ الكقائع االقتصادية ال يقتصر عمى مجرد سرد كتأريخ لحكادث اقتصادية   
مضت بؿ يتعدل ذلؾ بكثير، حيث تمكنت دراسة تاريخ الكقائع االقتصادية مف رصد حركة 

معيشة التغير التي تمر بيا المجتمعات البشرية عبر مسيرتيا اليادفة إلى تحسيف ظركؼ ال
كرفع كفاءة اإلنتاج كتحقيؽ الرفاىية كالتقدـ االقتصادم كاالنتقاؿ مف ظركؼ اقتصادية 

 .كاجتماعية مزرية كصعبة إلى ظركؼ أحسف منيا
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الوق ائع االقتصادية في  ثاني:  المحور ال
العصور القديمة ) النظام البدائي  

 والعبودي(
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 لمحور الثاني:ا
 الوقائع االقتصادية في العصور القديمة ) النظام البدائي والعبودي(

 تمييد:
القدـ كاف اإلنساف مياال لمعيش مع بني جنسو، حيث تككنت آنذاؾ سمسمة مف  منذ  

العالقات االجتماعية بيف البشر، كالتي تجسدت في العمؿ الجماعي الذم كاف يسعى مف 
 كراءه لتمبية ضركريات حياتو اليكمية، التي تطكرت عمى مر الزمف.

الناس يعيشكف عمى شكؿ تعتبر المشاعية أكؿ نظاـ عرفتو البشرية، حيث كاف   
كاعتمد البشر في حياتيـ آنذاؾ عمى قطيع، ينتشركف في الغابات كعمى ضفاؼ األنيار، 

شجار كعمى النباتات، حيث اتسمت تمؾ الفترة بالكحشية، حيث كاف الحجر بمثابة ثمار األ
في المادة األساسية التي يعتمد عمييا اإلنساف في صناعة األدكات البسيطة التي تساعده 

 حياتو اليكمية مثؿ العصي كالقكس كالبمطة الحجرية.
 19أك النظاـ البدائي أك عصر ما قبؿ التاريخ إلى ما يقارب  امتد نظاـ المشاعية  

ألؼ سنة، كنظرا لتفاعؿ العديد مف العكامؿ كالكقائع االقتصادية ظير نظاـ آخر، الذم 
يتميز باستغالؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف، عرؼ ىذا النظاـ باسـ النظاـ العبكدم نسبة إلى 

 .العبيد، أك نظاـ الرقيؽ نسبة إلى الرقيؽ
 أوال: النظام المشاعي )البدائي( 
يعد النظاـ المشاعي البدائي أكؿ نظاـ اجتماعي اقتصادم في التاريخ، حيث كاف   

اإلنساف آنذاؾ يستخدـ كسائؿ إنتاج بسيطة كبدائية، كما أف ميارات العمؿ كخبرة األفراد 
ة عامال مف عكامؿ ، ككاف اعتماد اإلنساف عمى الزراع(1)كامتالكيـ لممعرفة كاف قميال جدا

تطكير حياتو فبدأ يسكف في أككاخ خشبية كطينية بدال مف سكف الكيكؼ المكحشة كبدأ في 
تككيف جماعات مف األقارب كالمقربيف يتعاكنكف معا كيعيشكف متقاربيف، ثـ تمى ذلؾ مرحمة 

                                                           
 ، نقال عف مكقع:" األنظمة االقتصادية"المكسكعة العربية ) النسخة االلكتركنية(،  - 1

http://www.arab-ency.com/index.php?module:pnencyclopediafunc=disploy_termid=149845 
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جديدة ظيرت فييا أيضا صكر مف تقسيـ العمؿ باختصاص جماعات مف األفراد بأكجو 
، كقياـ بعضيـ بميمة الزراعة كبعضيـ بميمة رم األراضي، كالبعض بميمة حددةنشاط م

 .(1)الرعي، كىكذا... ، كقد أدل ذلؾ لظيكر المبادالت التجارية بيف الجماعات المختمفة
 خصائص النظام المشاعي -أ
 :(2)تميز النظاـ المشاعي بالخصائص التالية  

 عالقات اإلنتاج: -1
قادرا عمى مكاجية الطبيعة كما يحيط بيا مف أخطار بمفرده، حيث لـ يكف اإلنساف   

لجأ إلى تشكيؿ قبائؿ كجماعات لتتظافر جيكدىـ حياؿ ذلؾ، ككاف اقتصاد القبيمة آنذاؾ 
ييدؼ بصكرة مشتركة إلى تأميف احتياجاتيـ اليكمية مف خالؿ إقامة عالقات إنتاجية مبنية 

، فاضطرارىـ لمتعاكف كتكافر أدكات عمؿ إلنتاجعمى أساس الممكية االجتماعية لكسائؿ ا
بسيطة متاحة مف الطبيعة لـ تتح الفرصة لتممكيا مف طرؼ أشخاص أك مجمكعات معينة 
داخؿ القبيمة، أما بالنسبة لتكزيع المنتجات فقد كاف يتـ بكميات متساكية كقميمة لمحفاظ عمى 

 إلى أف تـ استخداـ المقايضة الحقا. البقاء، كلـ تكف ىناؾ حاجة لمنقكد كاألسكاؽ لممبادلة،
 : ()النشاط االقتصادي -2
قائما عمى أساس المساكاة كمشاركة كؿ مف الرجؿ كالمرأة في العمؿ معا، حيث  كاف  

ظير أكؿ تقسيـ اجتماعي لمعمؿ حسب الجنس كالعمؿ، فتخصصت النساء في أعماؿ البيت 
كتربية األطفاؿ كجني الثمار بينما تخصص الرجاؿ في الزراعة كالصيد... ، كما عرفت 

خصصيف في إنتاج صناعة معينة كصناعة التعديف المجتمعات البدائية ظيكر حرفييف مت
 كالحياكة كالحدادة كصنع األسمحة إلى جانب قسـ آخر يختص في الزراعة.

 
                                                           

 .28، كمية التجارة جامعة عيف شمس، مصر، بدكف سنة نشر، ص: النظم االقتصادية المقارنةداليا عادؿ الزيادم،  - 1
 .7-6رفيقة صباغ، مرجع سابؽ، ص ص:  - 2
 - ىذه الحقبة التاريخية بظيكر تخصص العماؿ كتقسيـ العمؿ، كساد تناقض اجتماعي حاد تفجرت مف خاللو  تميزت

 ثكرات العبيد ضد المالكيف، حيث نالحظ أنو ظيرت أكؿ معارضة إنسانية لالستقالؿ.
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 مراحل النظام المشاعي: -3
 :(1)انقسـ النظاـ المشاعي إلى ثالث مراحؿ  

 تنقسـ ىذه المرحمة تبعا لفنكف اإلنتاج إلى ثالثة أطكار:مرحمة الوحشية:  3-1
اعتمد ىذا الطكر عمى الجمع كالتقاط الثمار كالنباتات الطبيعية الغابية، كفي الطور األول: 

ذلؾ الطكر ال فرؽ بيف اإلنساف كالحيكاف إال في التصرفات اإلنسانية، ككاف اإلنساف 
 يستخدـ آنذاؾ كؿ مف العصي كالحجارة في حياتو اليكمية.

نساف لصيد السمؾ كاستخداـ النار المتكلدة عف تميز ىذا الطكر باحتراؼ اإلالطور الثاني: 
 االحتكاؾ.

خالؿ ىذا الطكر استخدـ اإلنساف القكس كالسيـ في الصيد خاصة بعد الطور الثالث: 
 اكتشاؼ النار كمعرفة أىميتيا.

عرؼ الفف اإلنتاجي تطكرا نسبيا خالؿ ىذه المرحمة، حيث لجأ  مرحمة البربرية: 3-2
لنباتات، ثـ تطكر بعد ذلؾ لتربية الحيكانات المنزلية، كتميزت تمؾ لتربية الماشية كزراعة ا

 المرحمة باستخداـ المحراث كالتكسع في الزراعة.
ىي الحد الفاصؿ بيف النظاـ البدائي  ىذه المرحمة تعتبرمرحمة التمييدي الحضاري:  3-3

 كالنظاـ المدني أم نظاـ الرؽ كنظاـ أكلي مف النظـ المدنية.
 انييار النظام البدائي:  أسباب -4
 : (2)تتمثؿ أسباب انييار المشاعية البدائية فيما يمي  

تطكر مستكل اإلنتاج كظيكر المنتج الفائض كيعكد ذلؾ أساسا إلى تطكر قكل اإلنتاج  -
 االجتماعية. 

                                                           
 .35بكقرة رابح كخبابة عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص:  - 1
مجاؿ العمـك االقتصادية كالتجارية ، LMD، مطبكعة مقدمة لطمبة سنة أكلى االقتصادية"" تاريخ الوقائع سعاد حكحك،  - 2

 .15 -14، ص ص: 2015 -2014كعمـك التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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التحكؿ مف العمؿ الجماعي المشترؾ إلى العمؿ الفردم بسبب تخصص أدكات العمؿ  -
 كامتالؾ األفراد ليا. ككسائمو

التممؾ انتياء مرحمة التساكم في تكزيع منتجات العمؿ بيف أفراد الجماعة كظيكر حب  -
 كما نتج عنو مف تفاكت اقتصادم.

أزمة عالقات اإلنتاج: بعد ميكؿ دكر المنتجيف إلى عدـ التساكم، ازدىرت الممكية  -
ئالت متكارثة، كنتج عنيا تفاكت الخاصة عمى حساب الممكية العامة كأصبحت أمالؾ العا

في الثركة بيف أعضاء المعاشة، حيث أصبح في مقدكر أصحاب األمالؾ إجبار المحركميف 
منيا عمى العمؿ لحسابيـ ليستكلكا بعدىا عمى فائض إنتاج عمميـ، ككاف أسرل الحركب ىـ 

د( ، ما فتح الضحايا األكائؿ ليذا االستغالؿ، حيث تحكلكا مع مركر الزمف إلى رؽ ) عبي
المجاؿ لظيكر عيد تاريخي جديد اتسـ باستغالؿ اإلنساف لإلنساف، كانقسـ المجتمع الذم لـ 
يكف يعرؼ في الماضي سكل شكؿ كاحد مف الممكية تدريجيا إلى ثالث طبقات رئيسية 

 تككنت حسب عالقاتيا بأدكات العمؿ ككسائمو.
 ثانيا: نظام الرق ) النظام العبودي(

ـ الرؽ أك االستعباد معركفا في عصر اإلنساف الحجرم المتكحش، حيث لـ يكف نظا  
كاف الناس حينيا يميمكف لمعمؿ الجماعي كاالشتراؾ في تحصيؿ غذائيـ، كالرؽ مف صنع 
اإلنساف المتحضر الذم بدا بتربية بعض الحيكانات كاالنتفاع بيا، كأصبح أسرل الحركب 

 ظاىرة الرؽ.مستغميف كعبيد بدؿ قتميـ، كمف ىنا نشأت 
 تعريف نظام الرق ) النظام العبودي( -1
 العبكدية كاسترقاؽ البشر ظاىرة قديمة قدـ اإلنسانية، حيث بدأت بالظيكر تزامنا مع  

تطكر كتحضر البشرية ذلؾ مف خالؿ استخداـ األسير في العمؿ لمصمحة الجماعة بدؿ 
، كقد عرفت جميع الحضارات نظاـ الرؽ، ككانت بداياتيا األكلى في كؿ مف بابؿ (1)قتمو

                                                           
 ، ص:1979، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، " الرق ماضيو وحاضره"عبد السالـ الترمانيمي،  - 1
18. 
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قبؿ الميالد(، نصكصا تتعمؽ  1970كآشكر، حيث تضمنت حينيا شريعة حامكرابي ) 
 -278بتنظيـ العبكدية، مف حيث شراء العبيد كعالقتيـ بأسيادىـ، كتحديدا في المكاد 

282(1). 
ؿ قب 4000 -3000بدا نظاـ الرؽ بالتشكؿ عقب انييار النظاـ المشاعي )حكالي   

الثالث كالرابع الميالدم في شماؿ إفريقيا كآسيا كازدىر في  الميالد، كاستمر إلى غاية القرنيف
اليكناف كركما إلى غاية القرف الخامس الميالدم، كلقد شممت عمميات اإلنتاج في ىذه 

كالزراعة كالنشاط الحرفي ) ظيرت ىذه األعماؿ كتككرت في ظؿ  المرحمة كؿ مف الرعي
النظاـ المشاعي( ، إال أف شركط كظركؼ اإلنتاج في ىذه المرحمة تختمؼ في نظاـ الرؽ 

 . (2)عنو في النظاـ المشاعي
 عوامل ظيور نظام الرق:  -2
 :(3)ساىمت عدة عكامؿ في ظيكر ىذا النظاـ االقتصادم لعؿ أىميا  

 تطكر أدكات اإلنتاج كظيكر ظاىرة تقسيـ العمؿ. -
 ظيكر إمكانية العمؿ الفردم نتيجة تطكر كسائؿ إنتاجية العمؿ. -
ظيكر الممكية الخاصة كالتي أصبحت فيما بعد كراثية، حيث قضت عمى المساكاة السابقة  -

 بيف أفراد المجتمع.
نتاجية لمقبيمة البدائية، حيث حؿ تطكر كنمك قكل اإلنتاج كتراجع كانحسار العالقات اإل -

العمؿ الفردم محؿ العمؿ الجماعي، كأصبح المجتمع الذم كاف مؤسسا في الماضي عمى 
ممكيتو العامة لكسائؿ اإلنتاج مقسما إلى مجمكعات اجتماعية طبقا لعالقات كؿ مجمكعة 

 بكسائؿ اإلنتاج.
                                                           

، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى، " النظام القانوني لمكافحة جرائم اإلتجار بالبشر"خالد مصطفى فيمي،  - 1
  .17، ص: 2011اإلسكندرية، مصر، 

 .10:  سعاد حكحك، مرجع سابؽ، ص - 2
، ص ص: 2001المتحدة، سبتمبر ، دكلة اإلمارات العربية " نظام الرق عبر العصور"مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة،  - 3
 ، ) بتصرؼ(.10 -7
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 خصائص نظام الرق:  -3
 :تميز نظاـ الرؽ بالخصائص التالية  

* إف ما ميز نظاـ الرؽ أف المجتمع البشرم كاف مقسما إلى طبقات، حيث يرجع ذلؾ 
 :(1)بشكؿ أساسي إلى عالقات اإلنتاج، كقد انقسـ نظاـ الرؽ إلى ثالث طبقات رئيسية ىي

كىـ المحركميف مف ممكية كسائؿ اإلنتاج، كالمكرىيف عمى العمؿ بالعنؼ طبقة العبيد:  -
 المباشر.

كيحتفظكف بالتنظيـ المعاشي  كىـ المالككف األحرار لكسائؿ اإلنتاج،طبقة المنتجين:  -
 كالمربيف. كالحرفييف كالفالحيف كالتجار

كىـ مالؾ العبيد الذيف أصبح عددىـ يزداد بسبب الحركب كتجارة الرقيؽ طبقة األسياد:  -
 كازدياد الحاجة إلى القكة العاممة المنتجة.

كسائؿ اإلنتاج كقكة العمؿ عف طريؽ العمؿ اإلجبارم، حيث يتـ االستعانة  يتـ الربط بيف* 
بعدد كبير مف المراقبيف لضبط عمؿ العبيد، حيث ساعدت ىذه الطريقة عمى تطكير قكل 
اإلنتاج في مجاؿ اإلنتاج الحرفي كالصناعي، كاستخراج المعادف، كقطاع الغزؿ كالنسيج، 

نظمة الرم في كؿ مف مصر كالعراؽ، كأىرامات الجيزة كابرز ما يميز تمؾ المرحمة ظيكر أ
بمصر، كالقصكر كالمعابد باليند، المسارح الركمانية، سكر الصيف العظيـ، ىذه اإلنجازات 

 .(2)تحققت في تمؾ العصكر الماضية عمى أكتاؼ العبيد
لطرؽ، بالنسبة لمتنظيـ االجتماعي في نظاـ الرؽ، فقد تـ استغالؿ العبيد آنذاؾ بأبشع ا* 

مما اضطرىـ لمقياـ بعدة ثكرات كفركا مف المزارع كطالبك بحقكقيـ المتمثمة في العيش 
 الكريـ، كحقيـ في امتالؾ األراضي كزراعتيا.

* خالؿ تمؾ المرحمة ظيرت المبادالت التجارية في شكؿ تبادؿ لمبضائع الذم تحكؿ 
الدكلة الكاحدة، كظير ما  تدريجيا إلى تجارة منظمة، كنشأت األسكاؽ التي تجاكزت حدكد

                                                           
 .10:  رفيقة صباغ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .19:  حكحك سعاد، مرجع سابؽ، ص - 2
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يسمى بالتجارة الخارجية كقد أدل تزايد كميات اإلنتاج مف السمع المخصصة لمسكؽ كتكسيع 
التبادؿ التجارم إلى تزايد التفاكت في الممكية كالثركة عمى حساب عمؿ الرقيؽ، كظؿ 

 -تبادؿ –اج االقتصاد الطبيعي سائدا إلى حد ما، كظير إلى جانبو االقتصاد التبادلي ) إنت
. كاعتمد النشاط االقتصادم (1)استيالؾ(. كظمت األرض كسيمة اإلنتاج الرئيسية -تكزيع

 عمى الزراعة كتربية المكاشي مع ظيكر اإلنتاج الحرفي.
-سمعة نقدية –في ظؿ ىذا النظاـ كانت التبادالت تتـ كفؽ قاعدة يطمؽ عمييا اسـ سمعة  -

، حيث كانت السمع النقدية تمثؿ أىـ كأغمب المنتجات المتعارؼ عمييا ككثرة التبادؿ في 
 المنطقة مثؿ الممح كالسمؾ كالجمكد...

* ظيكر رأس الماؿ الربكم الذم يحقؽ الربا كالذم لـ يكف ليظير لكال انتشار التبادؿ 
 .(2)يةالبضاعي انتشارا كاسعا كظيكر النقكد كالقركض النقد

الممكية: تميزت عالقات اإلنتاج في ظؿ مجتمع الرقيؽ ) المجتمع العبكدم( بامتالؾ * 
 .(3)السادة لكسائؿ اإلنتاج إضافة إلى المنتجيف، أم امتالؾ كسائؿ اإلنتاج كالعبيد معا

* إنتاج الخيرات المادية مكجو لسد مختمؼ حاجيات األسياد المتزايدة باستمرار، ككاف يتـ 
طريؽ االستثمار في العبيد، الذيف شكمكا محكر كؿ إنتاج يؤسس القاعدة التي يقـك عف 

 .(4)عمييا التركيب الفكقي لممجتمع
 نظام الرق في الحضارات األولى: -4
سيتـ التطرؽ مف خالؿ ىذا العنصر إلى نظـ الرؽ في كؿ مف المجتمع البابمي   

 كاليكناني كالركماني.
 
 

                                                           

 2018/ 11/ 11، بتاريخ  ency.com-www.arab، المكسكعة العربية، " األنظمة االقتصادية"مصطفى عبد اهلل،  -1 
 .7، ص: 2010، دار بياء الديف لمنشر كالتكزيع، الجزائر، " مدخل إلى الوقائع االقتصادية"طاىر حسيف،  - 2
 .71، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، بدكف سنة نشر، ص: " مبادئ االقتصاد السياسي"محمد دكيدار،  - 3
 .46:  لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، بدكف سنة نشر، ص، دار العمـك االقتصاد السياسيعبد اهلل ساقكر،  - 4

http://www.arab-ency.com/
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 الحضارة البابمية:* 
حيف نتحدث عف الحضارة القديمة في العراؽ نقصد ما أطمؽ عمييا اسـ ميزك   

كىك مصطمح مف أصؿ يكناني يعني بالد ما بيف " النيريف"، بكتاميا، أم بالد الرافديف، 
كالنيراف المقصكداف ىما دجمة كالفرات المذاف ينبعاف مف الجباؿ في شرؽ تركيا، كيجرياف 

كمـ، قبؿ أف يمتقيا  2720كمـ ك  2033عمى التكالي بمسافة إلى الجنكب كالجنكب الشرقي 
بالكاركف الذم يجرم جنكب غرب إيراف ليشكال شط العرب الذم يصب في الخميج 

 .(1)العربي
لقد كانت بابؿ مف أعظـ مدائف آسيا كتميز سكانيا بالعمـ كالجاه، كما تميزت بالثركة   

يضرب بيا المثؿ في جميع المدف التي كالعمراف، كتميزت أرضيا بالخصكبة حتى اصبح 
، كيعتبر السكمريكف ىـ منشئكا ىذه الحضارة حيث كانكا مف (2)تقدمتيا في تاريخ العمراف

 .(3)األقكاـ الرائدة في تدجيف الثكرة، كالذيف تعممكا استخراج المعادف كصيرىا
بالنسبة ليذه المرحمة فقد تميزت بممكية السادة لجميع كسائؿ اإلنتاج كتشغيميا   

بأنفسيـ، حيث تطكرت قكل اإلنتاج بشكؿ ممحكظ خالليا، إذ تـ استخداـ األدكات المعدنية، 
البركنزية ثـ الحديد في ميداف الزراعة، أما بالنسبة لمحرؼ فقد عرفت ىي األخرل ازدىارا 

لحياكة التي كاف يزاكليا األحرار عكس العبيد الذيف انحصرت ممحكظا حيث ظيرت ا
أنشطتيـ في أعماؿ البناء كاألشغاؿ الشاقة األخرل، كمع تطكر التجارة البحرية ظير 

لنقؿ كتبادؿ المنتجات، كليذا أخذ اإلنتاج يكسب طابع التبادؿ االىتماـ بصناعة السفف 
 .البضاعي بعد أف كاف إنتاجا ييدؼ لسد الحاجات

 
 

                                                           
 .15، ص: 2009، ترجمة سعيد الغانمي، دار الكتب الجديدة المتحدة، بنغازم، ليبيا، " البابميون"ساكز ىػ ك ؼ،  - 1
 .15 ، ص:2015، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، مصر، " تاريخ بابل وآشور"جميؿ نخمة المدكر،  - 2
، ترجمة: رؤكؼ مكسى جعفر الكاظمي، دار المأمكف لمترجمة كالنشر كالتكزيع، " أسرار بابل"ؼ. آ. بيال فسكي،  - 3

 .9 -8بغداد، العراؽ، ص ص، 
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 الحضارة الفرعونية: *
عند ممتقى القارات الثالث إفريقيا كآسيا كأكركبا، كحيث يتصؿ البحراف األبيض   

كاألحمر يجرم نير النيؿ، كالذم يعيش عمى ضفافو المصريكف منذ آالؼ السنيف حيث 
، كقد عرؼ المصريكف بتمسكيـ كحفاظيـ عمى كحدتيـ القكمية (1)يمارسكف نشاطيـ الزراعي

العصكر القديمة، كقد كاف المصريكف القدامى ىداة كعمماء كمرشديف، حيث نقشكا عمى منذ 
الحجر ككتبكا عمى الكرؽ كاىتدكا إلى عبادة اهلل الكاحد األحد، في حيف كانت باقي شعكب 

  .(2)العالـ تضطرب بيف العديد مف اآللية، ينسبكف إلييـ ما يعجزىـ مف ظكاىر كأحداث
م حينيا ينقسـ إلى طبقة رجاؿ الديف كطبقة المحاربيف كطبقة كاف المجتمع المصر   

الرعاة، كطبقة المزارعيف، كأخيرا طبقة الصناع، كقد عرؼ في المجتمع المصرم التقميدم 
تكارث الميف كانتقاليا مف اآلباء إلى األبناء، كعمى الرغـ مف أف المجتمع المصرم القديـ 

شر كاألنيار كالرض ىي ممؾ لو، لـ يتحدث عرؼ نظاـ السخرة لمفرعكف كأف جميع الب
، كتميز مستكل القكل (3)كما ىك في المجتمع اإلفريقي القديـالمؤرخكف عف نظاـ العبكدية 

  :4المنتجة في الدكلة الفرعكنية بما يمي
 تـ تقسيـ العمؿ االجتماعي بيف كؿ مف الزراعة كتربية الحيكانات. -
 استقرار الزراعة في حقكؿ ثابتة. -
 لممكارد المالية كالبشرية. تنظيـ أعمى -

                                                           

، مكتبة األسرة، قبل الميالد" 332موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام  -" مصر الفرعونيةأحمد فخرم،  -1 
 .10 -9، ص ص: 2000القاىرة، مصر، الطبعة الثانية، 

، 2000، العربي لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر، موسوعة الحضارة المصرية القديمة"سمير أديب،  - 2
 .10 -9ص ص: 

مع  -" التطكرات السياسية كاالجتماعية في مصر القديمة مف خالؿ كتاب األصؿ اإلفريقي لمحضارةفائز الجامع،  - 3
، الدراسات اإلنسانية كالتربكية، "المؤتمر السنوي لمدراسات العميا والبحث العممي"، " ارة لمصر الفرعكنية في القرآف الكريـإش

، السكداف، بدكف سنة، ص: 2013فبراير   . 138، الخرطـك
، ص 2008األردف، ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف، " تطور الفكر االقتصادي"مدحت القريشي،  - 4

 .39 -38ص: 
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 اعتماد الدكلة المركزية عمى جيش مف المكظفيف.
 الفالحكف ىـ المنتجكف كبالكاد نجد تقسيـ ميني بيف ىؤالء الفالحيف. -
اإلنتاج في المجتمع الفرعكني كانت تمثؿ العبكدية المعممة، كالدكلة تسيطر عمى  عالقات -

 أمالؾ البالد بشكؿ كامؿ، كأنا الرعية ممؾ لمدكلة.
اإلنتاج الزراعي يعتبر أساس االقتصاد الفرعكني، حيث يكزع عمى ثالثة حصص، تغطي  -

لمدكلة عمى شكؿ ضريبة  األكلى متطمبات اإلنتاج كاحتياجات المنتجيف، كتسمؿ الثانية
 عينية، في حيف يكزع فائض اإلنتاج عمى أفراد الطبقة الحاكمة.

الفرعكني يعتمد عمى االكتفاء نشاط التجارة كاف ثانكيا كىامشيا، حيث كاف المجتمع  -
التجارة الذم تشرؼ عميو الدكلة ينحصر في استجالب البضائع األجنبية الذاتي، ككاف نشاط 

لحاكمة، كقد بدأت التجارة أكال عف طريؽ المقايضة، ثـ ظير بعد ذلؾ رأس لحاجات الطبقة ا
 الماؿ التجارم كرأس الماؿ الربكم.

 الحضارة اليونانية: *
لـ تنشأ الحضارة اليكنانية مف تربة يكنانية مستقمة كباقي الحضارات، فقبؿ الحضارة   

كالمصرية كالسكمرية كالفينيقية اليكنانية بآالؼ السنيف مدنيات كحضارات أنيقة مزدىرة 
كشكمت ىذه الحضارات بؤرة إشعاع حضارم انتقمت إلى معظـ  ،(1)كاليندية كالصينية كغيرىا

 .(2)المناطؽ المجاكرة كما أفادت منيا الحضارات التي قامت بعدىا
لـ يكف المجتمع اليكناني القديـ مغمقا تنحصر قيمتو التاريخية أساسا في المنطقة التي   

قاـ بيا عمى قسـ مف الشاطئ الشمالي لمبحر المتكسط بحيث ال تتعدل ىذه المنطقة لتتأثر 
 .(3)بغيرىا أك تؤثر في غيرىا، إال بشكؿ عابر أك جانبي

                                                           
، ص: 2014، منشكرات الييئة العامة لمكتاب، كزارة الثقافة، دمشؽ، سكريا، " األسطورة اليونانية"فؤاد جرجي بربارة،  - 1
9. 
 .9، ص: 2009، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، اربد، األردف، "اليونان والرومان"عمى عكاشة كآخركف،  - 2
 .17:  ، ص1991، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مقدمة في التاريخ الحضاري" -"اليونانلطفي يحي،  - 3
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كجد الفكر االقتصادم ضمف الفمسفة عند اليكناف، كخالؿ ىذه المرحمة كاف ينظر      
عائمي أك منزلي(، كرغـ االزدىار الذم عرفتو إلى االقتصاد بأنو عمـ إدارة المنزؿ ) اقتصاد 

بناءنا فكريا متكامال عف المشاكؿ  الفمسفة كالسياسة كاألخالؽ لدل اليكناف، إال أننا ال نجد
االقتصادية، كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف االقتصاد اإلغريقي ) اليكناني( كاف قائما عمى 

ة دكنية، حيث كاف المجتمع اليكناني أساس عبكدم ككاف المفكركف ينظركف إلى العمؿ نظر 
 : (1)يتككف مف الطبقات التالية

إلى المجتمع البدكم  يمثمكف أعمى اليـر االجتماعي، كينظركفالطبقة األرستقراطية:  -أ
 كيحكمكف مجتمع المدينة. نظرة احتقار،

يتمتعكف المككنيف لطبقة متكسطة مف صغار المالؾ كالحرفييف، طبقة بقية المواطنين:  -ب
بحقكؽ سياسية كامتيازات كظيفية مثؿ تتمثؿ في حؽ تكلي الكظائؼ العامة تتمثؿ في 
المشاركة في إدارة المدينة، إضافة إلى األجانب كىـ أحرار كلكنيـ ال يتمتعكف بالحقكؽ 

 السياسية كال يحؽ ليـ تممؾ العقارات.
يمثمكف قاعدة اليـر االجتماعي كيسند إلييـ العمؿ الزراعي كالصناعي  طبقة العبيد: -ج

كنشاط التعمير كاألشغاؿ العاـ لمدكلة، كتقـك باألعماؿ المنزلية كخدمة المحاربيف كقت 
الحرب. يفسر ىذا الدكر كيؼ أف تجارة العبيد أصبحت إحدل النشاطات االقتصادية 

إلغريقي مجتمع قائـ عمى العبكدية، كيعتبر كؿ المربحة، كمف ىنا صح القكؿ أف المجتمع ا
 :(2)مف أفالطكف كأرسطك مف أبرز الفالسفة الذيف تعرضكا لممشاكؿ االقتصادية

الرئيسي ألفالطكف في الكصؼ الذم قدمو لتقسيـ العمؿ ،حيث  اإلنجازيتمثؿ  :أفالطون -
ة ، كىك يرجع تناكؿ معالجة مكضكع تقسيـ العمؿ عند تعرضو لمحديث عف الدكلة المثالي

 أساس الدكلة إلى عامؿ اقتصادم :
                                                           

، 2008، دار الميسرة، الجزائر، " " دروس في مادتي مدخل لإلقتصاد وتاريخ الوقائع االقتصاديةمعيف أميف السيد،  - 1
 .224ص: 

، 2007، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، ادئ االقتصاد السياسي""مبزينب عكض اهلل كسكزم عدلي ناشد،  - 2
 .81-80ص ص: 
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 التخصص يزيد اإلنتاج  ، كالفينادم بضركرة تقسيـ العمؿ نظرا الختالؼ المكاىب
 كيحسف نكعو؛ 

  )في تصكره لتنظيـ الدكلة قسـ أفالطكف المجتمع إلى : الطبقة األكلى ) السفمى
،كالطبقة الثالثة ) العميا( ،كىي تمثؿ في طبقة المنتجيف ، الطبقة الثانية ) الجنكد ( تك 

ال تككف ليـ ممكية خاصة  الطبقة الحاكمة التي يشترط أف تككف مف الفالسفة ،كا 
 كركابط عائمية ؛

  النقكد في رأيو  كسيمة لتسييؿ التبادؿ أك كسيط لممبادلة ،كقد قدـ اقتراحا باستخداـ
تككف قيمة اإلبراء نكع مف النقكد لو قيمة صكرية ،كبيذا يككف أكؿ مف نادم باف 

  .كالتعامؿ مستقمة تماما عف قسمتيا الذاتية
في ظؿ الفكر اليكناني ) اإلغريقي( ، يعتبر أرسطك أكؿ مف قدـ ما يطمؽ عميو أرسطو: 

 بذكر نظرية اقتصادية، حيث عالج الظكاىر التالية:
 بأف ظيكر الدكلة ما ىك إال نتاج تطكر تاريخي، لتحقيؽ غايات أكبر مف إشباع  يرل

 الحاجات المادية.
  دافع أرسطك بشدة عف العدالة كالممكية الخاصة كالحؽ الطبيعي في التممؾ، إذ

 تتماشى كميكؿ اإلنساف كتحفزه عمى العمؿ.
 بيعة لألفراد.االختالؼ في المزايا التي تمنحيا الط دافع عف الرؽ عمى أساس 
  شباعيا كاألمكاؿ ىي يرل أرسطك بأف التحميؿ االقتصادم يرتكز عمى الحاجات كا 

التي تحقؽ ىذا اإلشباع، كأف طرؽ الحصكؿ عمى تمؾ األمكاؿ يعتمد أساسا عمى 
، كميا الزراعة كتربية المكاشي كالصيد بمختمؼ أنكاعو، كالصناعة كاستخراج المعادف

الكتساب األمكاؿ، أما التجارة بالنسبة ألرسطك فيي ال تعتبر مف الطرؽ الطبيعية 
 الطبيعي، كمف ثـ كجب إدانتيا.إلى النشاط   تنتمي

  ينطمؽ أرسطك مف الكحدات العائمية التي تكتفي ذاتيا، أم تقـك باإلنتاج الالـز إلشباع
لة حاجاتيا، كبالتالي يقدـ تقسيـ العمؿ كأساس لممبادلة العينية، المقايضة ثـ المباد
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النقدية، أم تبادؿ السمع بالنقكد، كليذا يفرؽ بيف القيمة االستعمالية ) كالتي ىي 
كقيمة المبادلة خاصية مكضكعية في السمعة تجعميا صالحة إلشباع حاجات معينة(، 

) كىي الشكؿ الذم تعبر فيو القيمة عف نفسيا عند المبادلة، رابطة بيف قيمتيف(، 
ء في بحث نظرية القيمة في الفكر االقتصادم الحديث التفرقة نقط البدكتعتبر ىذه 

حيث استقر عمى أف قيمة استعماؿ أك قيمة سمعية في حد ذاتيا، كيدلي بأف لمنقكد 
 كظيفتيف أخرييف، كظيفتيا كمقياس لمقيمة ككمخزف لمقيمة.

  ،ىاجـ فكرة االحتكار باعتباره غير عادؿ يقـك عمى استغالؿ البائع المحتكر لممشتريف
كالذم يعتبره كضعا مف أكضاع السكؽ، يسيطر فيو بائع كاحد عمى السمعة كأف 

 المحتكر يفرض الثمف الذم يراه، كيحقؽ بذلؾ أرباحا طائمة.
  ،كاعتبر كؿ فائدة تدفع عمى اقتراض ربا، فالنقكد عنده عقيمة ال انتقد اإلقراض بفائدة

 تمد، كاستخداميا لمحصكؿ عمى ثركة يعد أمرا غير طبيعي.
 الحضارة الرومانية:* 
العصر الممكي مركرا بفترة ينسب التاريخ الركماني في كافة مراحمو منذ   

في شبو الجزيرة الجميكرية الركمانية كحتى اإلمبراطكرية الركمانية إلى مدينة بعينيا 
، كقد كصؿ العنصر الالتيني مف سكاف إيطاليا القديمة إلى (1) اإليطالية كىي " ركما"

سنة قبؿ الميالد، حيث احترفكا مينتي الزراعة كالرعي، كأقامكا  1000قبؿ قرابة  إيطاليا
 .(2)أماكف آلليتيـ كىياكؿ مقدسة لمعبكداتيـ كلتأدية صمكاتيـ كلتقديـ قرابينيـ

كاف العبيد في الدكلة الركمانية القديمة المنتجيف األساسييف، حيث كصمت    
درجاتيا، كلقد شف البيميبيانز ) أم أسرل الحرب حدة الصراع بيف العبيد كمالكيـ أعمى 

السابقكف كسكاف المناطؽ الخاضعة كالمياجركف النازحكف بإرادتيـ(، مستنديف إلى تأييد 

                                                           

، الجزء األكؿ، ق. م 133منذ نشأتيا وحتى عام  -" التاريخ السياسي لمجميورية الرومانيةمحمد عبد الغني،  -1 
 .33، ص: 2006المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 

 .22-21:  ، ص ص1997، دار نيضة الشرؽ، مصر، معالم تاريخ روما القديم"" محمد السعدني،  - 2
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المكاطنيف الفقراء نضاال كبيرا ضد األرستقراطية العشائرية كضد األشراؼ النبالء. كاقترف 
االنييار الكامؿ لمنظاـ العشائرم، كشرع  ىذا النضاؿ باإللغاء المتزايد لمممكية فانتيى إلى

مكاطني المدينة يشمؿ كؿ ما يممككف األرض بغض النظر عف أصمكىـ  مجتمعي
 .(1)البميبيانية أك الركمانية

كاف البنياف  الطبقي كاالجتماعي عند الركماف يتألؼ مف عدة طبقات تأت في   
الشرفاء، كىـ األشخاص الذيف يمتمككف المقدمة الطبقة األرستكقراطية كطبقة النبالء أك 

  .(2)الثركة الكبرل في المجتمع، تمييا الطبقة العامة كطبقة العبيد
في الجانب االقتصادم كانت الحضارة الركمانية قائمة عمى الزراعة، كالتي   

أخذت في بدايتيا الطابع العائمي ثـ أخذت تتكسع شيئا فشيئا لتصاحبيا تكسع في ممكية 
مف األراضي الزراعية، في المقابؿ كانت عالقات اإلنتاج قائمة عمى أساس  مةفئات قمي

الممكية الفردية لكسائؿ اإلنتاج كالتي تكسعت بفضؿ عمؿ العبيد االستثمارم دكف مقابؿ، 
كقد تميز النشاط االقتصادم في ذلؾ العصر بتطكر اإلنتاج، فبعد أف كاف ييدؼ إلى 

ييدؼ إلى المبادلة كتككيف الثركات مف قبؿ التجار  إشباع الحاجات االستيالكية أصبح
كأصحاب رؤكس األمكاؿ. بالنسبة لمتجارة، فقد انحصر النشاط التجارم في البداية بتبادؿ 
منتجات القرية الغذائية بمنتجات المدينة الحرفية، كبعد الفتكحات الركمانية نشطت 

كتككنت طبقة التجار كأصحاب رؤكس األمكاؿ الجديدة، كأخذ التحكؿ  الحركة التجارية
ينتقؿ تدريجيا مف االقتصاد الزراعي إلى التجارم، كأخذت تختفي معو الطبقة المتكسطة 

 .(3)مف الزراع
 

                                                           
، ترجمة محمد يكسؼ الجندم، دار يكليك لمنشر، " موجز تاريخ مجتمعات ما قبل الرأسمالية"ؼ. كيركؼ كآخركف،  - 1

 .70 -69القاىرة، مصر، بدكف سنة نشر، ص ص: 
، العدد "مجمة المقدمة، "االجتماعية في إقميـ المدف الثالث خالؿ العصر الركماني"" الحياة سعاد عبد القادر كآخركف،  - 2
 .5 -4، أكاديمية الدراسات اإلسالمية، قسـ التاريخ اإلسالمي كالحضارة، جامعة ماليا، ماليزيا، ص ص: 2017، جكاف 5
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 عوامل انييار نظام الرق: -5
 :(1)ىناؾ أسباب عديدة تقؼ كراء انييار النظاـ العبكدم لعؿ أىميا 

 بين قوى اإلنتاج:التناقض  *
يتميز أسمكب اإلنتاج العبكدم بالممكية المطمقة لمسادة، بمعنى أف ينسب المنتج   

ككسائؿ اإلنتاج إلى ممكية فردية خاصة، باإلضافة إلى ربط المنتجيف بكسائؿ اإلنتاج، 
باإلضافة إلى أخذ العممية اإلنتاجية لطابع اإلكراه كاإللزاـ، حيث تميزت عناصر اإلنتاج 

 ثالث صفات أساسية:ب
 الحجـ الكبير مف المنتجيف العبيد. -أ

 اإلكراه كاستخداـ العنؼ لمقياـ باإلنتاج. -ب
 ضعؼ إنتاجية كسائؿ أدكات العمؿ بسبب تحطيميا المقصكد مف قبؿ العبيد. -ج
كمع التناقض بيف المصالح االقتصادية لمعبيد كمالكييـ، كرغـ قياـ حياة المجتمع   

مؿ العبد، كاف ىذا األخير محركما مف جميع الحكافز المادية كالمعنكية، العبكدم عمى ع
 لذلؾ لـ يكف ميتما بنتائج عممو أك زيادة معدالت اإلنتاجية.

رغـ تطكر قكل اإلنتاج بكتيرة بطيئة جدا، إال أنيا حققت تطكرا ىاما خالؿ األربعة   
الباقية في كؿ مف مصر كبابؿ آالؼ عاـ مف عمر المجتمع العبكدم، كلعؿ تمؾ اآلثار 

 كالصيف كأثينا كركما كغيرىا خير شاىد عمى ذلؾ.
 التناقض بين االستثمارات الصغيرة واإلنتاج العبودي الكبير:* 
بسبب انخفاض تكاليؼ معيشة العبيد نتيجة استغالليـ كانت االستثمارات الكبيرة تباع   

غيرة الصمكد في كجو المنافسة غير بأسعار منخفضة، كلـ يكف بمقدكر االستثمارات الص
، المتكافئة فأصابيا اإلفالس، كساىـ في ذلؾ تزايد الضرائب كارتفاع معدالت الفكائد الربكية

 مما أدل إلى نشكء جماىير ضخمة مف الفقراء كالمحركميف مف ممكية كسائؿ اإلنتاج.

                                                           
 .39 -36:  حسيف، مرجع سابؽ، ص بف طاىر - 1
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 التناقض بين الريف والمدينة:* 
حيث أصبحت المدف مراكز لإلنتاج الحرفي كالمراباة كتجمعا ثقافيا، أما الريؼ فال   

يزاؿ محافظا عمى الكثير مف سمات النظاـ المشاعي البدائي، كمف ىنا ظيرت عالقة 
االستغالؿ كالتبادؿ غير المتكافئ بيف الريؼ كالمدينة، حيث يتـ شراء منتجات الفالحيف 

في المدف بأسعار مرتفعة، كما أف الضرائب كالرسـك المفركضة بأسعار زىيدة كيعاد بيعيا 
 عمى الفالحيف ساىمت في إفقار الريؼ كعدـ إمكانية تجديد القكل فيو كتدىكر الزراعة.

 ظيور عالقات جديدة:* 
كنتيجة لتزعزع أركاف األنظمة العبكدية بفعؿ تناقضاتيا الداخمية، خاصة ككف   

ف العبيد، الذيف أخذ عددىـ يتناقص، حيث أخذت االستثمارات الحركب لـ تعد تقدـ المزيد م
كارتفع سعر العبيد كارتفعت تكاليؼ عمميـ، كأخذ كضع العبيد الصغيرة كالكبيرة تنيار، 

يتقارب تدريجيا مع كضع الفالحيف األحرار، حيث أصبحكا يمتمككف حرية أكبر، كظير ىذا 
العبيد كتمرداتيـ دكرا ثكرات  كلقد لعبتينية، التحكؿ جميا في اإلمبراطكرية الركمانية كالص

لكف كقكع الفالحيف المستأجريف لألرض تحت طائمة المديكنية في تحقيؽ ىذا التحكؿ، 
جعمت ىؤالء األحرار مرتبطيف التي مارسيا المالككف كالدكلة كأعماؿ العنؼ كاإلكراه الدائمة 

مع الفالحيف العامميف عمييا، األرض تباع باألرض كفاقديف حريتيـ عمميا حتى أصبحت 
ككاف مالككا األرض يحكلكف تدريجيا بعض العبيد المتميزيف إلى فالحيف مستأجريف لألرض 

 كذلؾ مف أجؿ حفز العبيد اآلخريف عمى العمؿ.
حكافز جديدة لبذؿ مجيكدات إضافية لقد ساىمت ىذه العالقات الجديدة في خمؽ   

الزيادة ستككف مف نصيب المنتجيف أنفسيـ، ككاف بيدؼ زيادة اإلنتاج ألف جزء مف ىذه 
مالؾ األراضي الزراعية يقدمكف كسائؿ زراعية لألرض لمفالحيف كالعبيد باإلضافة إلى 
قطعة األرض، مقابؿ أجر نقدم أك عيني ) جزء مف المحصكؿ(، في المقابؿ كاف الفالحكف 

العالقات كانت مقدمة  يمزمكف بدفع ضرائب مرتفعة لمدكلة، كىذه األشكاؿ الجديدة مف
  لظيكر المجتمع اإلقطاعي.  
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 الصراع الطبقي وانييار النظام العبودي:* 
ظير صراع طبقي أدل غمى انييار النظاـ العبكدم، حيث كاف العبيد ييربكف مف   

ضد السادة العمؿ كيحطمكف أدكات العمؿ، كتعتبر االنتفاضات المسمحة التي شنيا العبيد 
 104 -101ؽ.ـ( ك )  138 -132ضاؿ حيث شيدت جزيرة صقمية ) مف أىـ أشكاؿ الن

ؽ.ـ(، أكبر  13 -22ؽ.ـ(، كانتفاضة عبيد الصيف في ىيثاف كسيتكاف كشاندكف ) 
فشؿ ىذه االنتفاضات في غالب األحياف بسبب  كرغـ .(1)انتفاضتيف لمعبيد ضد سادتيـ

نقص التنظيـ كاالنضباط في صفكؼ العبيد إال أنيا كانت بمثابة ضربات تسدد إلى األشكاؿ 
 البالية لعالقات اإلنتاج.

 الفتوحات اإلسالمية ونياية العيد الروماني:* 
ال لنظاـ كاف الفتح اإلسالمي الذم التؼ حكؿ شكاطئ البحر األبيض المتكسط فاص  

الرؽ، كىكذا فإف سقكط ركما كإمبراطكرية سجؿ في الكقت نفسو انييار النظاـ العبكدم 
بشكؿ كمي، كبنياية العيد الركماني كاف المفركض أف تنتيي تمؾ الطبقات، إال أنو حدث 
العكس، حيث أف النظاـ الطبقي قد مد جذكره أكثر في الفترة التي تمت العيد الركماني، فترة 

 .(2)العالقات اإلقطاعية أم بداية تطكر النظاـ اإلقطاعي في أكركباتككف 
 أسئمة المحور الثاني: 

ىؿ ترل أف انييار النظاـ العبكدم كتقيقره ساىـ إلى حد ما في شيكع العدؿ كالمساكاة في  -
 العصكر التي تمت العصكر القديمة؟

كالرؽ يعتبركف عامال  -حسب أفالطكف –إلى أم مدل يمكف تحقيؽ المدينة الفاضمة  -
 أساسيا كىاما مف عكامؿ اإلنتاج؟

ىؿ يمكف القكؿ أف اإلسالـ اجتث آخر جذكر استرقاؽ اإلنساف ألخيو اإلنساف في شبو  -
   الجزيرة العربية كالبحر األبيض المتكسط كباقي البالد اإلسالمية؟

                                                           
 .121، ص: 1979، منشكرات جامعة حمب، سكريا، " االقتصاد السياسي"عارؼ دليمة،  - 1
 .30:  بكقرة رابح كخبابة عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص - 2
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 خالصة:
البدائية القديمة ىك إشباع حاجاتيـ كاف اليدؼ األساسي لألفراد في المجتمعات   

مباشرة، بمعنى إنتاج ما يكفييـ لالستيالؾ كاستيالؾ كؿ ما ينتجكنو، ككاف الناتج القكمي 
يتمثؿ في كؿ ما يتـ إنتاجو، حيث أف المجتمع ال يسكده أم طابع طبقي، كمع امتالؾ 

ستغالؿ في بعضيـ لمثركة، أخذ يظير نظاـ الرؽ الذم اعتبر أكؿ شكؿ مف أشكاؿ اال
التاريخ، ففي ىذا العصر التاريخي امتمؾ اإلنساف كأخضعو لنفكذه كاعتبر الرقيؽ مف 

 ممتمكات السيد، كجرد العبيد مف كافة الحقكؽ السياسية كالمدنية.
 



 

 

 
 

 
 
 

الوق ائع االقتصادية في  ثالث:  المحور ال
العصور الوسطى ) النظام اإلقطاعي في  

 العالم الغربي(

  



 

 

 المحور الثالث:
 الوقائع االقتصادية في العصور الوسطى ) النظام اإلقطاعي في العالم الغربي(

 
 تمييد:

تميزت أكركبا في العصكر الكسطى، حيث ابتكره رجاؿ القانكف اإلنجميز كالفرنسييف،   
في القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر، كىذا نظاـ مناقض لمنظاـ العبكدم الذم يسبقو، كما 
أنو يناقض نظاـ العصر الذم يميو، كالذم عرؼ تغيرات جذرية عمى المستكييف االقتصادم 

 كاالجتماعي. 
 : تعريف النظام اإلقطاعي وخصائصوأوال
 تعريف النظام اإلقطاعي: -1
ىك نظاـ اجتماعي اقتصادم سياسي حربي قائـ عمى حيازة األرض كينظـ العالقة   

، كفي ىذا النظاـ كىب الممكؾ مساحات شاسعة مف األراضي (1)بيف السيد اإلقطاعي كالتابع
 .(2)الكالء لذاتيـ كخضكعيـ ليـ الزراعية إلى األمراء كالنبالء كالتابعيف مقابؿ

 خصائص النظام اإلقطاعي: -2
 تميز النظاـ االقتصادم اإلقطاعي بالسمات التالية:  

 بالنسبة لألراضي الزراعية:* 
كاف جزء مف األرض يحتفظ بو السيد لنفسو، كالجزء المتبقي يكزع بيف المزارعيف   

بالتساكم، حيث يقكمكف بزراعة حصتيـ مف األرض لحسابيـ الخاص مع التزاميـ بدفع جزء 
مف المحصكؿ السيد اإلقطاعي كلمكنيسة في شكؿ ريكع نقدية أك عينية، ككاف المزارعكف 

كفقا لنظاـ السخرة، لمعمؿ عمى أرض السيد دكف مقابؿ كع يخصصكف أياما معينة مف األسب

                                                           

 21/5/2018تـ اإلطالع عميو بتاريخ ، http://ar.wikipedia.orgمكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة عمى شبكة األنترنيت  -1 
 .14:46عمى الساعة 

 .30داليا عادؿ الزيادم، مرجع سابؽ، ص:  - 2
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كاف يحؽ ليـ تكريث حقيـ مف األرض ألبنائيـ بعد مكتيـ، كما أنيـ كانكا في المقابؿ 
ممزميف عمى العمؿ كطاعة كرثة سيد اإلقطاعية في حالة مكتو، كيمـز سيد اإلقطاعية بحماية 

 .(1)ت الضركرية األخرلرقيؽ األرض كالقضاء بينيـ مع ضماف بعض الحاجا
* كانت األرض الزراعية تقسـ إلى حقميف أك ثالثة حقكؿ كبيرة فإذا كاف حقال زرع أحدىما 

بدكف زراعة، لراحة األرض كؿ عاـ، أما إذا كانت ىناؾ ثالث  كترؾ اآلخر ليحرث، كيترؾ
حيث اتبع الفالحكف نظاـ الدكرة الزراعية  ،(2)حقكؿ فيزرع حقالف كيحرث الثالث كيترؾ

 .(3)الثالثية في الحقكؿ الخصبة، كالدكرة الثنائية في الحقكؿ األقؿ خصكبة
الذم ظير بعد فترة مف بداية النظاـ اإلقطاعي، بجانب النشاط * يعتبر النشاط الحرفي، 

ىذا النشاط الزراعي مف السمات المميزة لمحياة االقتصادية في العصكر الكسطى، كمع 
ف كاف عمى نطاؽ محدكد.  أصبح اإلنتاج يتـ بغرض التبادؿ، كا 

* بالنسبة لمقكل اإلنتاجية أك أدكات اإلنتاج، فقد تمثمت أساسا في األرض كالعمؿ كرأس 
 الماؿ، كالميارات التنظيمية في عاممي األرض كالعمؿ.

انكيا مف جكانب الحياة * رغـ تزايد أىمية السكؽ بمركر السنيف، إال أنيا شكمت جانبا ث
االقتصادية في العصكر الكسطى، فسكاف األرياؼ آنذاؾ كانكا يمارسكف الزراعة كيصفكف 
ما يأكمكنو أك يمبسكنو، كيسممكف جزءنا منو إلى طبقة النبالء كالسادة، ككاف المزارعكف 

أسياد يقتسمكف المحصكؿ مع المالؾ كالسياد أك المستأجريف، كيمكف أف يككف عمى رأسيـ ك
الكنيسة، كالممؾ ككبار النبالء، كلكف ميما كانت العالقة بيف السيد كالعامؿ سكاء كاف األمر 

                                                           
، قسـ العمـك السياسية كالعالقات " سمسمة محاضرات مقياس مدخل لعمم االقتصاد السياسي"إبراىيـ بكلمكاحؿ،  - 1
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التزاما أك إكراىا، فإف المنتجات كالخدمات كانت تسمـ كال تباع، كبعبارة أدؽ لـ تكف ىناؾ 
 .(1)سكؽ أك تجارة

تشكؿ النظاـ االجتماعي كالسياسي األكركبي في ىذه المرحمة مف ثالث تنظيمات  * عمكما
 أساسية طبعت شكؿ الحياة كأثرت عمييا، كىي:

 الكنيسة: -
كانت الكنيسة في أكركبا في العصكر الكسطى قكة حضارية رئيسية حيث قدمت   

حتى أف أرباب الممؾ ككادت أف تقكـ مقاـ الدكلة في كؿ كبيرة كصغيرة،  ،(2)القيادة لمشعب
 .(3)كالسيادة كانكا أحيانا ال يقطعكف أمرا إال بالرجكع إلييا كبمكافقتيا

 اإلقطاعية: -
ىي تنظيـ سياسي كاقتصادم كاجتماعي تحكميا طبقة النبالء أك الطبقة اإلقطاعية،   

أرضيا كاستغالؿ الفالحيف الذيف يمارسكف النشاط  تمتمؾ قطعة أرض تقكـ عمى استثمار
 .(4)الفالحي لتمبية حاجيات اإلقطاعي كحاجياتيـ مقابؿ حماية اإلقطاعي ليـ

 النظام الحرفي: -
   ، تعتبر المنظمات الحرفية صكرة الصكرة األكلى لمنقابات العمالية التي نراىا اليـك

ميالدم، تقـك  12ففي مجاؿ الصناعات الحرفية ظيرت تنظيمات نقابية ابتداءنا مف القرف 
باإلشراؼ عمى النشاط الحرفي في المدينة ) يمارس النشاط الحرفي خارج سيطرة اإلقطاعية( 
تسمى بالنقابات الطائفية، فكانت لكؿ حرفة نقابتيا الخاصة بيا ميمتيا تنظيـ النشاط 

 :(5)ـ ىذه النقابات بما يميالحرفي، حيث تقك 

                                                           
، جامعة " مقدمة في المشكمة االقتصادية، النظم االقتصادية، بعض جوانب االقتصاد الكمي"طمبة مختار عبد الحكيـ،  - 1
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تحديد األسعار كالمحافظة عمييا، باإلضافة إلى تحديد عدد العماؿ في كؿ حرفة، مع  -أ
 كضع شركط لمعضكية في النقابة.

 اإلشراؼ عمى اإلنتاج كضماف جكدتو. -ب
 ثانيا: انحالل النظام اإلقطاعي والحرفي وزوالو: 

 عكامؿ انييار النظاـ اإلقطاعي فيما يمي:  تتمثؿ أىـ  
 عدم التقدم الصناعي: *
حيث كانت النقابات تعمؿ عمى اإلبقاء عمى مستكل الصناعة التقميدم، عف طريؽ   

كضع العقبات أماـ العماؿ الفنييف، مما ساىـ في تراجع كؿ مف االبتكار كاالختراع دكف أم 
 تقدـ صناعي.

 التساوي في السوق: * 
كانت النقابات تكزع حاجة السكؽ مف السمع عمى أعضائيا بالتساكم، حيث كانت ال   

تفرؽ بيف المنتج الجيد كالمنتج الردمء، ما دفع بعض العماؿ إلى الخركج عف ذلؾ النظاـ 
 دـ ركح االبتكار كالتجديد لدييـ.الذم أع

 التقيد في أدوات اإلنتاج وعدد العمال: * 
ر اآلالت كالمعدات كعدد العماؿ الذيف يمكف ألم صاحب حيث حددت النقابة مقدا  

 حرفة استخداميا، ىذا ما أدل إلى انحصار التكسع الصناعي.
 الشروط القاسية التي وضعت أمام العمال:* 
أماـ تزاد عدد السكاف كرغبتيـ في التكسع في اإلنتاج اصطدمت بقيكد النقابات   

التضييؽ عمى الحرفييف كالراغبيف في التكجو نحك الطائفية، ىذه األخيرة التي عكفت عمى 
 النشاط الصناعي.

 أسئمة المحور الثالث:
ىؿ ترل أف منح األراضي مف طرؼ السادة لباقي األفراد عمى اختالؼ درجاتيـ مقابؿ  -

 الكالء ليـ، ال يعدك سكل استعباد في ثكب جديد؟



 

 

قتصادية كاالجتماعية في العالـ ىؿ ساىـ النظاـ اإلقطاعي في زيادة تدىكر األكضاع اال -
 الغربي خاصة ككنو أىمؿ جانب الصناعة كمنح األكلكية القصكل لمزراعة؟ 

 إلى أم مدل يمكف اعتبار النظاـ اإلقطاعي امتداد لمنظاـ العبكدم، مع التعميؿ؟  -
 خالصة:

تعتبر العصكر الكسطى في أكركبا مرحمة رككد فكرم كاقتصادم، كالمتتبع ألحداث   
تمؾ الحقبة يجد أف ىناؾ أحداث ميمة تـ إىماليا أك باألحرل لـ يتـ تسميط الضكء عمييا، 
حيث انتيى خالليا النظاـ اإلقطاعي، كتـ اإلعداد لعصر الرأسمالية التجارية كما ال ينبغي 
أف نتجاىؿ التيار االقتصادم اإلسالمي الذم ظير كضكء أمؿ في تمؾ الفترة، كىذا ما 

 كر المكالي.سيتناكلو المح
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

الوق ائع االقتصادية في  رابع:  المحور ال
العصور الوسطى ) العالم العربي  

 واإلسالمي(

 



 

 

 المحور الرابع: 
 واإلسالمي(الوقائع االقتصادية في العصور الوسطى ) العالم العربي 

        
 تمييد:
تمتد العصكر الكسطى مف القرف الخامس إلى القرف الخامس عشر الميالدم، بدأت        

كامتدت حتى  476العصكر الكسطى في أعقاب سقكط اإلمبراطكرية الركمانية في عاـ 
العصر الحديث المبكر، كقد أطمؽ المؤرخكف عمى مرحمة العصكر الكسطى بالعصر 

بسبب انحطاط مستكل التعميـ كالثقافة، ككانت الحضارة اإلسالمية مف أبرز المظمـ، 
اإلشعاعات الحضارية التي بزغت منذ القرف السابع ذم الميالد، ىذه األخيرة قامت عمى 
أساس قكة العقيدة كانتشرت مع الفتكحات اإلسالمية حتى كصمت إلى ربكع عديدة مف 

 أكركبا.
 جتماعية قبل اإلسالمأوال: الحياة االقتصادية واال

إف دراسة تاريخ االقتصاد اإلسالمي كتطكره، ليا أىمية بالغة في تحديد مسار األمة         
اإلسالمية كاتجاىات نمكىا كمسارات تطكرىا، خاصة ككف التنمية االقتصادية تمعب دكرا 

كقسمت ، (1)أساسيا كبارزا في ضماف االستقرار السياسي لممجتمعات كفي ازدىار الدكؿ
الحياة االقتصادية آنذاؾ إلى مرحمتيف ىما مرحمة ما قبؿ اإلسالـ كما بعده، كأطمؽ عمى ما 
قبؿ اإلسالـ ) الجاىمية(، كأطمؽ عمى حاؿ العرب قبؿ اإلسالـ تمييزا ليـ عف الحالة التي 

 .(2)آلكا إلييا بظيكر الرسالة، كقد قسـ القرآف الجاىمية إلى جاىمية أكلى كجاىية أخرل
يالحظ أف القركف السابقة لظيكر اإلسالـ تتميز بخصكصيتيا مف حيث منحى        

التكجيات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية، حيث عرفت كسائؿ اإلنتاج كالقكل 
                                                           

، المعيد 62، بحث رقـ "البنك اإلسالمي لمتنمية"  " مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي كتطكره"،فؤاد عبد اهلل العمر،  - 1
 .12، ص: 2003اإلسالمي لمبحكث كالتدريب، جدة، السعكدية، 

مجمة مركز بابل لمدراسات "  " لمحة عف األحكاؿ االقتصادية عند العرب قبؿ اإلسالـ"،ظاىر ذباح الشمرم،  - 2
 .320، ص: 2014، جامعة بابؿ، مركز الدراسات الحضارية كالتاريخية، العراؽ، 2، العدد 4، المجمد "اإلنسانية



 

 

المنتجة تطكرات ىامة خالؿ تمؾ المرحمة، كتكسعات أعماؿ الرم االصطناعي، كازداد 
يـ جديد لمعمؿ بسبب انفصاؿ الحرؼ الصناعية اليدكية عف اإلنتاج الزراعي، كحدث تقس

النشاط الزراعي، كارتبط اإلنتاج الصناعي بسكؽ التبادؿ، كنمت المدف كعقدت االتفاقيات 
التجارية بيف القبائؿ كالعالـ الخارجي، كارتبطت أعداد كفئات كثيرة مف سكاف المدف كالبادية 

تحالفات سياسية قبمية عمى أساس المصالح المشتركة بالعممية التجارية، مما أدل إلى قياـ 
    .(1)كالضركرات الدفاعية

كاف النشاط االقتصادم يقـك عمى المشاعية أك المشاركة االقتصادية في المكارد        
المتاحة مف المياه كاألرض كالمراعي كينتفع كافة أفراد القبيمة مف ثركتيا، بحيث يأخذ كؿ 

مؿ الجميع لتنمية الثركة، ككانت أدكات اإلنتاج بدائية بسيطة شخص بقدر حاجتو، كيع
كالقكس كالسيـ كالشباؾ ككالب الصيد، كما كاف نشاط الغزك كاإلغارة لجمب الثركة 
كاقتساميا أحد أركاف البناء االقتصادم، كيطمؽ البعض عمى ىذه المرحمة الشيكعية البدائية، 

شبو الجزيرة العربية ككاف لمعرب أسكاقيـ  كما كانت التجارة نشاط اقتصادم رئيسي في
الشييرة، أما الصناعة فكاف العرب أبعد ما يككنكف عنيا، لذلؾ كانكا يعتمدكف عمى غيرىـ 

 .(2)في القياـ بالحرؼ الصناعية مثؿ الرـك أك الفرس في صناعة البناء
 سالمة االقتصادية واالجتماعية بعد اإلالحيا ثانيا:

الفكر االقتصادم في اإلسالـ قديـ قدـ اإلسالـ نفسو، حيث جاء القرآف الكريـ كالسنة        
النبكية الشريفة ليرسما األطر العامة لمنشاطات االقتصادية التي ال يمكف الخركج عنيا، كلك 
عدنا إلى فترة صدر اإلسالـ لكجدنا أف الحياة االقتصادية عمكما تتصؼ بالبساطة حيث 

قتصادم يقتصر عمى التجارة كالرعي كالزراعة البسيطة، ككاف الفكر كاف النشاط اال
االقتصادم يتركز حكؿ بياف حكـ اإلسالـ في المعامالت الجارية مثؿ المبادالت كاألسعار 
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كالربا كالمضاربة كالزكاة كالشركات، إضافة إلى بعض العمميات اإلنتاجية كالمساقاة 
ـ كاتساع رقعة الفتكح اإلسالمية زاد النشاط كالمزارعة كغيرىما، كمع انتشار اإلسال

االقتصادم كتعددت صكره، كخالؿ الخمسة عشر قرنا الماضية كاف ىناؾ تدفقا مستمرا مف 
ذا كاف النظاـ االقتصادم السائد في  ،(1)األفكار االقتصادية في ضكء الشريعة اإلسالمية كا 

األرض مكزعة بيف السمطاف الحاكـ أكركبا ىك اإلقطاع، فذلؾ حاؿ العالـ اإلسالمي، حيث 
كمف أبرز معالـ الفكر االقتصادم اإلسالمي في العصكر  ،(2)كاألمراء ككبار قادة الجيش

 :(3)الكسطى ما يمي
 التوزيع العادل لمدخل والثروة: * 
أساسا بيف المياجريف ) أىؿ مكة الذيف انتقمكا لممعيشة في المدينة( كاألنصار  كذلؾ        

–) أىؿ المدينة الذم دخمكا في اإلسالـ، مف خالؿ تنازؿ األنصار عف بعض أمالكيـ 
 بصفة دائمة أك مؤقتة إلخكانيـ المياجريف. -طكاعية

 تنظيم وتنمية النشاط اإلنتاجي:* 
مؿ بشقيو التعبدم كالعمؿ مف أجؿ كسب الرزؽ، فضال عف مف خالؿ الحث عمى الع       

إقرار الممكية الخاصة كدعكة المالؾ لمحفاظ عمييا باإلضافة إلى تجديد إطار الممكية العامة 
عف طريؽ تنظيـ الدكلة النتفاع العامة مف المكارد المتاحة مثؿ الماء كالنار كاألرض المشاع 

 التي ال يمتمكيا فرد بعينو.
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 تنظيم السوق والتجارة عمى أسس الحرية:* 
يتـ ذلؾ عف طريؽ حرية الدخكؿ كالخركج إلى السكؽ دكف قيد أك شرط مالي أك غير        

مالي، باإلضافة إلى عدـ الغش كالتدليس، كعدـ االحتكار، فضال عف الرقابة المستمرة عمى 
 نشاط السكؽ لمتأكد مف التزامات التجار بالشرعية اإلسالمية.

 السموك االستيالكي:* 
كاف المسممكف يحافظكف عمى مستكل الكفاؼ االستيالكي كنمط استيالكي شائع بيف        

المسمميف الزاىديف، حيث تميزت أنماط االستيالؾ في ذلؾ العصر بكجو عاـ بالتقشؼ 
 كالكفاؼ.

 أعالم الفكر االقتصادي اإلسالمي في العصور الوسطى: *
 المفكريف العرب كالمسمميف في العصكر اإلسالمية القديمة مؤلفاتكاف لكثير مف        

اقتصادية، كاف أبرزىا مقدمة ابف خمدكف، خالؿ أكائؿ القرف الخامس عشر ميالدم كأكاخر 
القرف الثامف اليجرم، حيث تناكؿ فيو صاحبو جميع مياديف المعرفة مف شريعة كتاريخ 

كطب، كسنعرض فيما يمي أىـ األفكار كجغرافيا كاقتصاد كعمراف كاجتماع كسياسة 
 االقتصادية التي كردت في ىذا العصر:

 * المقريزي:
يصنؼ المقريزم مف بيف رجاالت االقتصاد بحكـ اىتماماتو المتزايدة برصد التاريخ        

االقتصادم كمحاكلة تفسير بعض الكقائع االقتصادية، كيظير ذلؾ جميا مف خالؿ مؤلفاتو 
كباقي البالد اإلسالمية، حيث سبؽ العديد مف المفكريف الغربييف في ذات الصمة بمصر 

اإلحاطة بمكاضيع ككقائع اقتصادية شكمت كال تزاؿ تشكؿ تالحقا فكريا كمذىبيا متميزا، بؿ 
ككضعت المبنات األكلى لتفاعؿ العطاء اإلنساني مع الطبيعة، كي تنبثؽ ميكانيزمات األداء 

 ىك الشأف بالنسبة لممكاضيع التالية:كنظريات النمك كالتطكر، كما 
 
 



 

 

 :األسواق ومنافذىا 
عكؼ عمى دراسة األسكاؽ مف حيث تكاريخيا، كمكاقعيا قديما كحديثا، ككيفية انتقاليا        

 مف مكاف إلى آخر كأسباب ذلؾ.
  :النقود وواجيات وتغيرات النظام النقدي 

في ىذا اإلطار كضح المقريزم جكىر ما يسمى بقانكف جريشاـ بمعنى أف العممة        
الرديئة تطرد العممة الجيدة مف السكؽ، فإذا كاف لدينا مثال عممتيف إحداىما مصنكعة مف 
النحاس كاألخرل مف الفضة، فأثناء حدكث األزمات الحظ المقريزم اختفاء النقكد الفضية ) 

 ، تاركة المجاؿ لمعممة األرخص لمتداكؿ النقدم.المعدف النفيس( 
 :ميزانية الدولة وآليات تحضيرىا 

كاف لممقريزم نظرة اقتصادية متميزة في رصد الكقائع لمنظـ االقتصادية التي سادت        
 قبؿ كأثناء عصره.

 :النظم االقتصادية وتفاعالتيا اجتماعيا 
المتكسط السيما غداة عصره ) فترة ما بعد كالتي سادت في دكؿ البحر األبيض        

 .(1)الحركب الصميبية(، عالقة الضرائب باألسعار أك ما أسماه براجعية الضرائب
 ابن خمدون:* 

يجمع كثير مف االقتصادييف عمى أف ابف خمدكف اىتـ بعمـ العمراف كركز عمى كتابو        
فإف آراءه حكؿ االقتصاد كردت في تاريخ العالـ العربي عمى حساب االقتصاد، كرغـ ذلؾ 

كافة مؤلفاتو، كما كردت بالقدر الذم يخدـ شرح الحادثة التاريخية أك الظاىرة االجتماعية 
محؿ البحث كلـ يتناكليا ببحث خاص أك فصؿ مستقؿ، كقد اىتـ ابف خمدكف بعدة قضايا 

رية االقتصادية اقتصادية ترقى في اغمبيا إلى نظريات كىي: نظرية العمؿ كالقيمة، كالح
 كنظرية اإلنتاج، كأنكاع النشاط االقتصادم، كنظريات السكاف كالمالية العامة.
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 نظرية العمل والقيمة: -1
يظير كعي ابف خمدكف في تحميؿ أىمية تقسيـ العمؿ كمدل ارتباطو بالنكاحي المادية        

كاالجتماعية لمعمراف لتحقيؽ التعاكف كارتفاع مستكل المعيشة، كفي بيانو ألىمية تقسيـ 
العمؿ كالتخصص في مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج يقكؿ: " إال أف قدرة الكاحد مف البشر قاصرة 

ذلؾ الفداء غير مكفيو لو بمادة حياتو منيا، كلك فرضنا منو أقؿ ما  عف تحصيؿ حاجتو مف
يمكف فرضو كىك قكت يـك مف الحنطة مثال فال يحصؿ عميو إال بعالج كثير مف الطحف 
كالعجف كالطبخ، ككؿ كاحد مف ىذه األعماؿ الثالثة يحتاج إلى مكاعيف كآالت ال تتـ إال 

 .(1)بضاعات متعددة مف حداد كبخار كفاخكرم
لقد ذكر ابف خمدكف في عدة مكاضع مف مقدمتو بأف العمؿ ىك مصدر القيمة        

، بيذا (2)فالبد مف األعماؿ اإلنسانية في كؿ مكسكب كمتمكؿ" التبادلية لمسمعة: حيث قاؿ: "
يككف ابف خمدكف قد ربط بيف قيمة السمعة كقيمة العمؿ المبذكؿ في صنعيا بعالقة طردية، 

، كالعكس إنتاجياحيث كمما ارتفعت قيمة السمعة كمما ارتفعت قيمة المجيكد المبذكؿ في 
 صحيح.

 نظرية اإلنتاج: -2
الطبيعية انطالقا  كالمكارد يحصر ابف خمدكف عناصر اإلنتاج في العمؿ كرأس الماؿ       

مف فرضية ككف اإلنساف مدني بالطبع كأف االجتماع ضركرم لإلنساف باعتبار أف " أف قدرة 
الكاحد مف البشر قاصرة عف تحصيؿ حاجتو مف ذلؾ الغذاء غير مكفيو لو لمادة حياتو منو 
 كلك فرضنا منو أقؿ ما يمكف فرضو كىك قكت يـك مف الحنطة مثال، فال يحصؿ إال بعالج
كثير مف الطحف كالعجف كالطبخ، ككؿ كاحد مف ىذه األعماؿ الثالثة يحتاج إلى مكاعيف 

 .(3)كآالت ال تتـ إال بصناعات متعددة مف حداد كبخار كفاخكرم

                                                           
 .65، ص: 1984الخامسة، بيركت، لبناف،  ، دار القمـ، الطبعة" المقدمة"ابف خمدكف،  - 1
 .462ابف خمدكف، مرجع سابؽ، ص:  - 2
 .65ابف خمدكف، مرجع سابؽ، ص:  - 3



 

 

 النشاط االقتصادي: -3
 :(1)قسـ ابف خمدكف النشاطات االقتصادية إلى ثالث نشاطات كىي        

 النشاط االقتصادم التي مارسيا اإلنساف كىي مينة الضعفاء.يعتبرىا اقدـ كجكه الزراعة: * 
يعتبرىا نشاط اقتصادم ميـ كدقيؽ كيحتاج إلى جيد عقمي كفكرم ككفاءة الصناعة: * 

 معينة عكس الزراعة.
يرل ابف خمدكف أف التجارة ىي مجرد زيادة الماؿ كتنميتو فحسب، أم ال يكجد التجارة: * 

فيدؼ التاجر منيا ىك الحصكؿ عمى الرزؽ كالكسب فالتجارة فييا أم إضافة لإلنتاج، 
 كسيمة معاش فقط.

مف خالؿ ىذه النظرية، فإف ابف خمدكف " يعتبر نظرية األسعار عند ابن خمدون:  -4
السعر األداة التي تستخدـ في البيع كالشراء أك ما يعبر عنو بالتبادؿ، أم أف األسعار ىي 

كالبضائع عند تداكليا بيف الناس كقد اعتبر ابف خمدكف السعر كسيمة لمتعبير عف قيمة السمع 
 .(2)عمى أنو التعبير النقدم عف قيمة السمعة"

حيث يكجد فائض في المنافع  ليذا فإف السعر ال يظير إال في االقتصاد المكسبي       
يطرح لمتبادؿ، أما في االقتصاد الطبيعي حيث يككف مستكل اإلنتاج بسيطا، عالج الفمح 
فييا كمؤكنة يسيرة، فالسعر في ىذه الحالة ال يككف ظاىر بشكؿ ال يمكف مالحظتو إال مف 

 .(3)طرؼ القميؿ مف الفالحيف
 
 
 

                                                           
الحاج لخضر، كمية  -1، رسالة دكتكراه، جامعة باتنة " الفكر االقتصادي عند ابن خمدون والمقريزي"بكيمي سكينة،  - 1

 .153 -143، ص ص: 2015 -2014العمـك اإلسالمية، باتنة، الجزائر، 
 .364ابف خمدكف، مرجع سابؽ، ص:  - 2
العدد الثاني، جامعة محمد خيضر،  ،"مجمة العموم اإلنسانية، " "نظرية األسعار عند ابف خمدكفداكدم الطيب،  - 3

 .163، ص: 2008بسكرة، الجزائر، 



 

 

 نظرية السكان عند ابن خمدون: -5
يعرؼ السكاف بأنيـ مجمكعة مف األشخاص المقيميف في قرية أك مدينة أك محافظة        

في اكثر مف مكضكع  -المقدمة –فقد أكد ابف خمدكف في كتابو  ،(1)أك دكلة في كقت معيف
بأف حجـ السكاف عامؿ بالغ األىمية في تحديد حجـ االحتياجات الكمية لممجتمع كيتحكـ في 
مدل ظيكر مستكل الحاجات " كالسبب في ذلؾ أف المجتمع الكثير المعمراف يكثر ترفو 

ب كتكثر حاجات ساكنو مف أجؿ الترؼ، كتعتاد تمؾ الحاجات لما تدعك إلييا فتنقم
عمييا  ضركريات كتصير األعماؿ فيو كميا مع ذلؾ عزيزة كالمرافؽ غالية بازدحاـ األغراض

مف أجؿ الترؼ، كبالمفارقة السمطانية التي تكضع عمى األسكاؽ كالبياعات كتعتبر في قيـ 
المبيعات. كيعظـ فييا الغالء في المرافؽ كاألقكات كاألعماؿ فتكثر لذلؾ نفقات ساكنو كثرة 

مى نسبة عمرانو كيعظـ خرجو فيحتاج حينئذ إلى الماؿ الكثير لمنفعة عمى نفسو بالغة ع
 .(2)كعيالو في ضركرات عيشو كسائر مؤنيـ

 العالقة بين النقود والقدرة اإلنتاجية لمدولة: -6
يعرؼ ابف خمدكف النقكد بقكلو " أف اهلل تعالى خمؽ الحجريف المعدنييف مف الذىب        

ف اقتنى سكاىا في كالفضة قيمة لكؿ  متمكؿ كىما الذخيرة كالقنية ألىؿ العمـ في الغالب. كا 
بعض األحياف فإنما ىك يقصد في تحصيميما بما يقع في غيرىما مف حكالة األسكاؽ التي 
ىما عنيا بمعزؿ كيرغب الناس في اقتنائيما نيائيا بدال مف أم شيء، فيي أصؿ المكاسب 

 .(3)كالقيمة كالذخيرة
حيث اكتشؼ ابف خمدكف أف قكة الدكلة كتقدميا العمراني كالحضارم ال يقاس بمقدار        

نما يككف نتيجة لقدرتيا عمى اإلنتاج الذم جمب  ما يتكافر ليا مف معادف كالذىب كالفضة، كا 
ليا الذىب كالفضة، حيث كضح العالقة بيف كمية النقكد كبيف القدرة اإلنتاجية في الدكلة، 

                                                           
، 2000العربية، الطبعة الخامسة، بيركت، لبناف، ، مطبعة دار النيضة " جغرافية السكان"ابف عيانة، فتحي محمد،  - 1

 .16ص: 
 .443ابف خمدكف، مرجع سابؽ، ص:  - 2
 .462ابف خمدكف، مرجع سابؽ، ص:  - 3



 

 

ه القدرة عمى عمرانيا، كىذا يكضح مدل تفكؽ ابف خمدكف عمى التجارييف في تحميؿ كأثر ىذ
كظيفة النقكد، كما يظير أيضا تفكقو عمى آدـ سميث الذم كاف يرل أف التجارة الخارجية 
إنما ىي تصريؼ الفائض عف االستيالؾ المحمي، حيث يبيف ابف خمدكف أنيا تككف لتبادؿ 

 .(1)ب كالفضة ابتغاء الحصكؿ عمى السمع األخرلالمنفعة كلمحصكؿ عمى الذى
 أسئمة المحور الرابع:

 ماىي أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف أفكار المقريزم كابف خمدكف؟ -
ىؿ ترل أف اإلسالـ نظـ فعال الحياة االقتصادية كاالجتماعية كقضى عمى كامؿ أشكاؿ  -

 االحتكار كاالستعباد كاستغالؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف؟
 إلى أم مدل يمكف قبكؿ أفكار ابف خمدكف في كقتنا الحاضر؟ -

 خالصة:
تعتبر الحضارة اإلسالمية الحضارة الكحيدة التي أقاميا ديف كاحد، إال أنيا كانت        

ميالدم  610مكجية لجميع األدياف، كىي جزء مف سمسمة حضارات مختمفة، ظيرت سنة 
 ية أساسيا العدؿ كالمساكاة.كانت تقـك عمى مبادئ اقتصادية كاجتماع

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، "دراسات اقتصادية إسالمية"  ، " مبدأ الضريبة تقتؿ الضريبة بيف ابف خمدكف كالفر"،بمعزكز عمي كقندكز عبد الكريـ - 1

، ص: 2006نكفمبر،  5 -3أكراؽ مؤتمر اإلسيامات االقتصادية البف خمدكف، مدريد، إسبانيا،  ، العدد الثاني،13المجمد 
131. 
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 المحور الخامس:
 النظام الرأسمالي

 تمييد:
كظيفة األنظمة االقتصادية عمى اختالؼ أنكاعيا في تحقيؽ رفاىية المجتمع  تنحصر        

شباع حاجات أفراده، ككمما انتقؿ اإلنساف مف حقبة تاريخية إلى أخرل تطكرت معو  كا 
حاجياتو كطرؽ تمبيتيا، مف بيف ىذه األنظمة االقتصادية النظاـ الرأسمالي الذم سنتعرض 

 لو خالؿ ىذا العنصر.
 ف النظام الرأسمالي:أوال: تعري
مكحد لمصطمح " الرأسمالية"، حتى أف النظريات االقتصادية التي  ال يكجد تعريؼ       

نادرا ما استعممت  -أم المدرسة الكالسيكية –قامت عمييا الرأسمالية كالتي أرست دعائميا 
 ىذا المصطمح. كما أف بعض قكاميس االقتصاد السياسي الفرنسي لـ يرد فييا مصطمح

 .(1)الرأسمالي
كقد استخدـ تعبير الرأسمالية لمداللة عمى مرحمة تاريخية معينة كىي تمؾ المرحمة        

مف القرف السادس عشر، كقد كانت الرأسمالية في مرحمتيا  التي تمت النظاـ الحرفي ابتداءنا
األكلى رأسمالية تجارية ) عيد التجارييف(، كذلؾ لسيطرة رأس الماؿ التجارم عمى مجمؿ 
النشاط االقتصادم، كبسيطرة الصناعة كرأس الماؿ الصناعي ) ظيكر الثكرة الصناعية(، 

ة كمرحمة تمييا يؤرخ ليا بالربع األخير مف عمى النشاط االقتصادم عرفنا الرأسمالية الصناعي

                                                           
الممتقى العممي ، " المراجعات الفكرية لمنظريات االقتصادية الرأسمالية في ظؿ األزمات االقتصادية مساىؿ ساسية، - 1

 -20، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر، يكمي "العالمية الدولي حول: األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة
 .3، ص: 2009أكتكبر  21
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القرف التاسع عشر. تحكلت الرأسمالية الصناعية إلى مالية كذلؾ بتداخؿ رأس الماؿ 
 .(1)الصناعي برأس الماؿ المصرفي

 ثانيا: ظروف نشأة النظام الرأسمالي
نظاـ اقتصادم في العالـ تميد لظيكره كانتشاره مجمكعة مف الظركؼ، فممنظاـ  كأم       

 الرأسمالي ظركؼ عدة متنكعة ساىمت في دعـ فكره االقتصادم تتمثؿ فيما يمي:
لقد كانت أكركبا محككمة بنظاـ اإلمبراطكرية التي كرثيا النظاـ اإلقطاعي كقد ظيرت ما  -

شر الطبقة البكرجكازية تالية لمرحمة اإلقطاع كمتداخمة بيف القرنيف الرابع عشر كالسادس ع
معيا. كتمت مرحمة البكرجكازية مرحمة الرأسمالية كذلؾ منذ بداية القرف السادس عشر كلكف 
بشكؿ متدرج، فقد ظيرت أكال الدعكة إلى الحرية ككذلؾ الدعكة إلى إنشاء القكميات 

صؼ الثاني مف القرف الثامف عشر في الالدينية، كظير المذىب الحر ) الطبيعي( في الن
( 1778-1694)فرنسا حيث ظير الطبيعيكف كمف أشير دعاة ىذا المذىب: فرانسكا أكنز 

كىك أشير الكالسيكييف  (1790 -2372(، كآدـ سميث ) 1704 -1632كجكف لكؾ ) 
( قاـ بشرح قكانيف تكزيع الدخؿ في 1823 -1772عمى اإلطالؽ كديفيد ريكاردك ) 

 -1711( ، كديفيد ىيـك ) 1873 -1806د الرأسمالي، كجكف ستيكارت ميؿ ) االقتصا
(، كأدمكف برؾ مف المدافعيف عف الممكية الخاصة عمى أساس النظرية التاريخية أك 1776

  .(2)كيةنظرية تقادـ المم
الثكرة العممية: كالتي بدأت مع كتابات إسحؽ نيكتف كغاليمك بخصكص قكانيف الجاذبية  -

األرض، كانعكست ىذه األفكار في آراء المدرسة الكالسيكية، حيث أف القكانيف  ككركية

                                                           
، رسالة دراسة حالة الجزائر(" –" دور الدولة في االقتصاد ) نظرة تحميمية تاريخية عابد عبد الكريـ غريبي،  - 1

 -2010ـك التسيير، تممساف، الجزائر، تممساف، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعم -ماجستير، جامعة أبي بكر بمقايد
 .15، ص: 2011

ورقة بحثية مقدمة لمممتقى "  المكازنة بيف االقتصاد اإلسالمي كغيره مف النظريات االقتصادية الكضعية،عماد أحمد،  - 2
فيفرم  24- 23، المركز الجامعي، غرداية، يكمي "الواقع ورىانات المستقبل –الدولي األول بعنوان: االقتصاد اإلسالمي 

 .10، الجزائر، ص: 2011
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المجتمع تتـ مف خالؿ الطبيعية سكؼ تقكد النظاـ االقتصادم كتصرفات الناس، كأف خدمة 
 حرية األفراد في اتباع القانكف الطبيعي لممنفعة الشخصية.

مع الزمف، كسارت مع أفكار كتصاعدت  1776الثكرة الصناعية: كالتي بدأت في عاـ  -
المدرسة الكالسيكية في إنجمترا كأصبحت إنجمترا أكبر الدكؿ مف حيث التقدـ الصناعي، فقد 
أدت االختراعات كاالكتشافات إلى تغيير الفف اإلنتاجي بإحالؿ اآلالت محؿ األدكات 

لى استخداـ قكة البخار في إدارة اآلالت كالمكائف  .(1)البسيطة كا 
ة الرأسمالية بعد الظمـ كاالستبداد الذم كاف مصدره اإلقطاعيكف كالطبقة ظيرت فكر  -

األرستقراطية التي حجزت جميع األمكاؿ كالثركات كالخيرات مف عامة الناس، بيف يدييا، 
كانتشر الفقر كالجكع كالجيؿ، فثار الناس كتعالت أصكات الدعاة إلى تقديس حرية الممكية 

الدكلة في الحياة االقتصادية، ككاف ذلؾ ردا لتحيز الدكلة الممكية الفردية الكاممة كعدـ تدخؿ 
عمى كؿ شيء كعدـ ترؾ أم شيء لعامة الشعب، فميما عممكا ككدحكا ليس ليـ مف األمر 

 .(2)ككؿ األراضي كاألمالؾ تسجؿ باسـ الطبقات األرستقراطية كالممكؾشيء 
رتب عمى انتشار كاستعماؿ اآلالت تركز عكامؿ اإلنتاج كتضخـ الجياز اإلنتاجي، حيث ت -

كالمكائف تركز عكامؿ اإلنتاج في الصناعة، كليذا سميت ىذه المرحمة بمرحمة الرأسمالية 
 الصناعية.

طبقة النظاـ االقتصادم: بعد أف كانت التجارة في ظؿ الرأسمالية التجارية ىي  تغير -
مركز النشاط االقتصادم ككانت الصناعة قائمة لخدمة التجارة، أصبحت اآلف الصناعة 

 تحتؿ المركز الرئيسي، كأصبحت التجارة تعمؿ لخدمة الصناعة.
مف أىـ نتائج ظيكر الثكرة الصناعية  االنفصاؿ التاـ بيف طبقة الرأسمالييف كطبقة العماؿ: -

ظيكر الرأسمالية الصناعية، كىذا معناه االنفصاؿ التاـ بيف طبقة أصحاب رؤكس األمكاؿ 

                                                           
 .115مدحت القريشي، مرجع سابؽ، ص:  - 1
، الشعرل لمطباعة كالنشر، عماف، األردف، بدكف سنة، ص ص: دراسة تحميمية" –" النظم االقتصادية أسامة دكيدار،  - 2
15- 17. 



 

 
45 

كالمشركعات اإلنتاجية عف طبقة العماؿ الذيف يعيشكف عمى بيع مجيكدىـ كسمعة مف السمع 
 .(1)مف جية أخرل

كالتي أرستيا  ،خصائص النظاـ الرأسماليفيما يمي نكجز  ثالثا: خصائص النظام الرأسمالي:
 :(2)النظرية الكالسيكية

 ىي أساس النظاـ الرأسمالي كتتجمى معمميا في التالي:المبرالية والفردية: * 
 النظام الطبيعي: -أ

باليد الخفية التي تنظـ الحياة االقتصادية، كتعمؿ كىك ما عبر عنو آدـ سميث        
العرض كالطمب كىي ثمرة أفكار المدرسة الطبيعية، التي  بطريقة تمقائية مف خالؿ قكل

 كانت تنصب في سياؽ أف النشاط االقتصادم تحكمو ضكابط طبيعية.
 الرشادة: -ب

ىذه الضكابط كالقكانيف الطبيعية ترتبط بالرشادة التي تحكـ التصرفات اإلنسانية،        
 كتنبثؽ مف العقؿ كالتفكير المنطقي.

 الحرية: -ج
فالنظاـ الطبيعي يحكـ الحياة التي جكىرىا سمكؾ اإلنساف الرشيد، لذا فالبد أف يككف        

 ىذا اإلنساف حرا.
 الفردية والنفعية: -د

تحقيؽ مصمحتو الخاصة كمنفعتو الشخصية كالتي عف طريقيا فالفرد ىنا يسعى إلى        
إف مف يعمؿ لممصمحة بقكلو:  تتحقؽ المنفعة العامة، كىي الفكرة التي بمكرىا آدـ سميث

 .(3)الشخصية يعمؿ في نفس الكقت لمصمحة المجتمع
 

                                                           
 .117 -116مدحت القريشي، مرجع سابؽ، ص ص:  - 1
، ص 1998، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر، مبادئ عمم االقتصاد"" زينب حسف عكض اهلل،  - 2

 .156 -151ص: 
 .53، ص: 2001، ترجمة ىشاـ عبد اهلل، األىمية، بيركت، لبناف، " االقتصاد"بكؿ ساـ كلسكف كآخركف،  - 3
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 الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج: * 
خاصة لمقادريف عمى حيازتيا كاكتسابيا أم قكل اإلنتاج  كسائؿ اإلنتاج ىي ممكية       

المادية، األرض كالمكارد الطبيعية قكل العمؿ رأس الماؿ العيني كالنقدم مممككة لألفراد. 
يتبادؿ األفراد بينيـ مقابؿ ثمف إلتماـ عممية اإلنتاج كبذلؾ تظير طبقتيف، المالؾ الذيف 

ف عمى أجر مقابؿ عمميـ، أما دكر الدكلة يحصمكف عمى أرباح كالعماؿ الذيف يحصمك 
ال تتدخؿ في الحياة االقتصادية كلكنيا فيي  يقتصر عمى إحداث التكازف بيف الطائفتيف

 ممزمة بحماية حؽ الممكية لمرأسمالي كحؽ التعاقد بالنسبة لمعامؿ.
 الربح: *

عممية اإلنتاج إف اليدؼ األساسي عند الرأسمالي ىك تحقيؽ أقصى ربح، ىذا في        
ذلؾ أف الربح ىك المعيار الذم يحكـ بو عمى كفاءة المشركع كحسف أداءه كعمى إمكاناتو 
المستقبمية لزيادة اإلنتاج كتكسعو، أما في عممية االستيالؾ فيك تحقيؽ أقصى إشباع فيك 
ربح نفسي يعادؿ تغطيتو مقابؿ التضحية بالثمف النقدم لمسمع المختارة، كبذلؾ يتحقؽ 

 تكازف بيف القكل المشاركة في اإلنتاج .ال
 اقتصاد السوق ) األداء التمقائي( :* 

تتـ عممية اإلنتاج كالتكزيع في النظاـ الرأسمالي بطريقة تمقائية طبيعية مف خالؿ قكل        
السكؽ ) العرض كالطمب( ، كجياز الثمف، فالثمف ىك الذم يمعب الدكر الرئيسي في عممية 
تخصيص المكارد بيف االستخدامات المختمفة، حيث يتككف كيقكـ بكظائفو مف خالؿ السكؽ، 

عناصر اإلنتاج مقابؿ ثمف، كىك يبيع أيضا مقابؿ ثمف منتجاتو في  فالمنتج يحصؿ عمى
األسكاؽ، كالمستيمؾ يقدـ قكل عممو مف أجؿ الحصكؿ عمى دخؿ كىك ثمف عممو كأجره، 

 كيحصؿ عمى احتياجاتو مف األسكاؽ لغرض إشباع حاجاتو مقابؿ ثمف.
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 يا كعيكب:لمنظاـ الرأسمالي مزا رابعا: مزايا وعيوب النظام الرأسمالي:
 :(1)تتحدد أىـ مزايا النظاـ الرأسمالي في النقاط التاليةالمزايا:  -1

 * تطور العممية اإلنتاجية وحدوث طفرة في اإلنتاج:
كانت الثكرة الصناعية كما نتج عنيا مف تطكر ألساليب اإلنتاج مف أسباب  لقد       

ظيكر النظاـ الرأسمالي، كتحسيف كبير في تنظيـ العممية اإلنتاجية، حيث حقؽ ىذا النظاـ 
 طفرة إنتاجية كما كنكعا.

 تحسين مستوى المعيشة نسبيا:* 
ممية اإلنتاجية، كظيكر سمع لقد نتج عف التطكر الكبير في كسائؿ اإلنتاج كالع       

كخدمات جديدة ارتفاع في مستكل المعيشة بالرغـ مف التفاكت الممحكظ بيف طبقتي 
 المجتمع.

 كفاءة استغالل الموارد االقتصادية:* 
ىك تحقيؽ  عمى اعتبار أف اليدؼ مف أم نشاط اقتصادم في إطار النظاـ الرأسمالي       
إال مف خالؿ االستغالؿ األقصى لعكامؿ اإلنتاج المختمفة ، فإف ذلؾ ال يمكف تحقيقو األرباح

 كبأفضؿ طريقة ممكنة تكفؿ انخفاض التكاليؼ مف تحقيؽ أكبر لألرباح.
النظاـ الرأسمالي إلى أنو ال يخمك مف العيكب  تصؼ بيارغـ المزايا التي يالعيوب:  -2

 كالتي يمكف إيجاز أىميا في النقاط التالية:
 االحتكار: *

مف بيف اآلثار السمبية ليذا النظاـ ظيكر االحتكارات الكبيرة كارتفاع األسعار        
كمعدالت األرباح كانخفاض األجكر الحقيقية لمعماؿ، مما أدل إلى ظيكر الفكارؽ الكبيرة في 

 .(2)الرأسمالييف كالعماؿ تكزيع الدخؿ كالثركة كخمؽ جك مف التكتر بيف

                                                           
 .52ص:  مرجع سابؽ، طمبة مختار عبد الحكيـ، - 1
، 2000، مؤسسة رسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لبناف، مدخل لمفكر االقتصادي في اإلسالم"" سعيد سعد مرطاف،  - 2

 .29ص: 
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 سوء توزيع الثروة:* 
يرتكز النظاـ الرأسمالي عمى عدد مف الدعائـ أىميا الممكية الخاصة لعناصر        

اإلنتاج، كنظرا لندرة عناصر اإلنتاج مقارنة بعدد السكاف في كؿ دكلة فإنو مف الطبيعي أف 
تتركز عناصر اإلنتاج في أم فئة قميمة مف المجتمع، كالباقي منيـ ينتمي لمطبقة العاممة 

مباشرة، أما العماؿ الذيف  ا يربح أصحاب رؤكس األمكاؿ مف عناصر إنتاجيـالكادحة، كىكذ
ال يممككف عناصر اإلنتاج فإنيـ يحصمكف عمى دخميـ مقابؿ المجيكد الذم يبذلكنو، كمف 
الطبيعي أف يزداد أصحاب رؤكس األمكاؿ ثراءنا نتيجة الرتفاع دخكليـ، كتظؿ الطبقة 

 .(1)فضالعاممة تعاني في مستكل معيشي منخ
 الحرية الوىمية: *

الحرية التي افترضيا أنصار المذىب الرأسمالي ليست مطمقة، إذ ال تتمتع بيا سكل        
فئة محدكدة مف األفراد ىي فئة مالؾ عناصر اإلنتاج، فحرية العمؿ عمى سبيؿ المثاؿ، ال 

فيو، كذلؾ بسبب يتمتع بيا العامؿ األجير الذم غالبا ما يعجز عف إيجاد العمؿ الذم يرغب 
اشتداد المنافسة بيف الطبقة العاممة التي تككف غالبية المجتمع، مما يجبرىـ عمى قبكؿ أجكر 
منخفضة، حتى ال يتعرضكا لمبطالة كالتشرد، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لحرية االستيالؾ فميست 

نما يحدد منيا الدخؿ الذم يحصؿ عميو كؿ فرد في المجتمع،  كيترتب مطمقة ىي األخرل، كا 
 .(2)عمى ذلؾ أف طبقة العماؿ التي تحصؿ عمى دخؿ منخفض ال تستطيع إشباع حاجاتيا

 البطالة:* 
ظاىرة مألكفة في المجتمع الرأسمالي، كتككف شديدة البركز إذا كاف اإلنتاج أكبر  ىي       

 مف االستيالؾ، مما يدفع بصاحب العمؿ إلى االستغناء عف ىذه األيدم التي تثقؿ كاىمو.
 

                                                           
:  ، ص2008، جامعة الككيت، الككيت، الفروق الجوىرية بين االقتصاد اإلسالمي والرأسمالية"عمي األنضارم،  - 1
23. 
مـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، ، كمية الع" محاضرات في مقياس مدخل لالقتصاد"شطيبي حناف،  - 2

 .50، ص: 2018 -2017، الجزائر، 3جامعة الجزائر 
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 االستعمار:* 
الرأسمالية بدافع البحث عف مكاد أكلية كعف أسكاؽ جديدة لتسكيؽ المنتجات تدخؿ        
ار استعمار الشعكب كاألىـ في جميع مناحي الحياة اقتصادية كانت أـ اجتماعية أـ في غم

 سياسية أـ ثقافية أـ فكرية.
 األزمات:* 

إف النظاـ الرأسمالي يقكـ عمى أساس ربكم كمعركؼ أف معدؿ الفائدة ىك جكىر        
 األزمات المتكررة التي يعاني منيا العالـ أجمع.

 األخالق:فصل االقتصاد عن * 
تنظر الرأسمالية إلى اإلنساف عمى أنو كائف مادم كتتعامؿ معو بعيدا عف ميكلو        

  .(1)الركحية كاألخالقية داعية إلى الفصؿ بيف االقتصاد كبيف األخالؽ
 أسئمة المحور الخامس:

 إلى أم مدل ساىمت الرأسمالية في تحفيؼ حدة اإلقطاعية؟  -
ساىـ النظاـ الرأسمالي في إرساء مبادئ العدالة االجتماعية كالتكزيع العادؿ لمثركة  ىؿ -

 التي كانت مف قبؿ مف احتكار الطبقة األرستقراطية؟
ىؿ فعال تمكنت الرأسمالية مف نقؿ المجتمعات مف العبكدية إلى التحرر خاصة في  -

 المجاؿ االقتصادم؟
 خالصة:
طياتيا بذكر فنائيا، كالنظاـ االقتصادم يحكم مزايا كعيكب، كؿ حممة تحمؿ في        

كتمؾ االنتقادات ال يجب أف تتصؼ بككنيا شاممة كمطمقة ألنيا حتما ستؤدم إلى آثار 
 سمبية عمى المستكييف االقتصادم كاالجتماعي.

                                                           
 .12 -11عماد عمر خمؼ اهلل أحمد، مرجع سابؽ، ص ص:  - 1



 

 

 

 
 
 
 

تطور النظام الرأسمالي ) من  : المحور األول
الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية  

 إلى الرأسمالية المالية(
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 المحور السادس:  
تطور النظام الرأسمالي ) من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية إلى الرأسمالية 

 المالية(
 

 تمييد:
( كنتيجة حتمية لعدـ 1876 -1776المدرسة الكالسيكية خالؿ الفترة ) ظيرت        

لمكاقع العممي، فضال عف تمؾ التطكرات  مطابقة أغمب استنتاجات المدرسة الفيزيكقراطية
االقتصادية كاالجتماعية التي عرفتيا البيئة األكركبية، حيث انتقؿ االقتصاد األكركبي مف 
اإلقطاعية إلى الرأسمالية التجارية، ىذه األخيرة التي عرفت تطكرات ىامة خالؿ النصؼ 

 الثاني مف القرف الثامف عشر إلى الرأسمالية المالية.
 ( :1751 -1451الرأسمالية التجارية )  أوال:

كما سبؽ اإلشارة سابقا فإف المجتمع األكركبي في العصكر الكسطى كاف مجتمعا        
زراعيا مفككا سياسيا ) إقطاعيا( ، حيث كاف النظاـ اإلقطاعي يقكـ عمى األرض بينما كاف 

نغالقيا حيث ال تكجد مبادالت الماؿ مكجيا لمعمؿ العسكرم، كما تميزت ىذه اإلقطاعيات با
بينيا كبيف اقتصاديات اإلقطاعيات األخرل، ىذه التغيرات كانت أساس ميالد الرأسمالية 

 التجارية.
 مفيوم الرأسمالية التجارية: -1

ىذا االسـ مشتؽ مف المغة اإليطالية ) التاجر( ، كىي أكؿ مدرسة اقتصادية في        
طمح عمى سياسة الدكلة في عيد اإلقطاع في مرحمة الرأسمالية، حيث أطمؽ ىذا المص

التراكـ الرأسمالي األكلى، كقد عبرت ىذه المدرسة عف مصمحة فئة التجار، حيث نشأت في 
 .(1)الثمث األخير مف القرف الخامس في محاكلة لقياـ سياسة اقتصادية تخدـ مصمحة التجار

                                                           
، الشركة العربية لمتسكيؽ كالتكريدات، " تاريخ الفكر االقتصادي"محمد عمر أبك عبيدة كعبد الحميد محمد شعباف،  - 1

 .94، ص: 2009القاىرة، مصر، 
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 أسباب وظروف نشأة الرأسمالية التجارية: -2
ىناؾ مجمكعة مف األسباب كالعكامؿ ساىمت في نشأة الرأسمالية التجارية يمكف        

 إيجاز أىميا في النقاط التالية:
 انييار النظاـ اإلقطاعي في أكركبا كظيكر الدكلة المركزية المكحدة. -
 ظيكر رأس ماؿ تجارم ال عالقة لو باألرض أك النظاـ اإلقطاعي. -
ئة إلى إيرادات مالية خاصة تمكنيـ مف اإلنفاؽ عمى حاجة الممكؾ في الدكؿ الناش -

 الجيكش الالزمة لصيانة سيادة الكطف.
االكتشافات الجغرافية كتحكؿ اقتصاد العصكر الكسطى مف اقتصاد ضيؽ التبادؿ إلى  -

 .(1)اقتصاد نقدم كاسع
كالذم ظيكر ثكرة نقدية بسبب إنتاج الذىب الذم اكتشؼ في أمريكا كالبيرك كالمكسيؾ،  -

 ساعد عمى إغناء الطبقة البكرجكازية.
 ظيكر ثكرة فكرية دينية كتغير الذىنيات. -
ازدياد أىمية التجارة الخارجية نظرا لتحرر العبيد كالفالحيف مف سيطرة النظاـ اإلقطاعي  -

كتكجييـ إلى خارج النشاط الفالحي لمعمؿ في التجارة الخارجية، كالتي أدت إلى ثرائيـ 
 يتيـ.كزيادة أىم

نمك عدد السكاف في المدف، كزيادة اإلنتاج الذم ساعد عمى انتشار النشاط التجارم عبر  -
 .(2)المسافات الطكيمة

 تتمثؿ مبادئ التجارييف فيما يمي:مبادئ وأسس االقتصاد الرأسمالي التجاري:  -3
يرل التجاريكف أف أىـ طريؽ لدل بمد ما لكي يصبح غنيا كقكيا ىك أف يصدر أكثر مما  -

يستكرد، كما أف تكازف الميزاف التجارم ال يتحقؽ إلى بتحقؽ المعادف النفيسة إلى داخؿ 
                                                           

، 1998، دار المنيؿ المبناني لمطباعة كالنشر، لبناف، " العالقات االقتصادية الدولية"محمد عبد اهلل كمكسى إبراىيـ،  - 1
 .36 -35ص ص: 

براىيـ جابر حسنيف،  - 2 األكلى، ، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، الطبعة " تاريخ الفكر االقتصادي"إسماعيؿ محمد عمي كا 
 .22 -20، ص ص: 2011عماف، األردف، 
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الدكلة، كبالتالي عمى الدكلة تنمية الصادرات كتقييد الكاردات عف طريؽ التدخؿ في الحياة 
ث كانت المراسيـ كالتشريعات المركنتيمية في كاقعيا العممي تتضمف فرض االقتصادية، حي

 .(1)رسـك جمركية كغير جمركية عمى الكاردات
بالنسبة لسياسة التجارييف الزراعية، فقد حاكلت ىذه السياسة اتباع الكسائؿ التي مف  -

عية، كعدـ المجكء شأنيا تخفيض نفقات اإلنتاج بيدؼ مقابمة منافسة المنتجات األجنبية الزرا
لمخارج لمحصكؿ عمى متطمبات السكاف خاصة الغذائية ) لسد حاجيات السكاف(، فضال عف 

 تكفير ىذه المنتجات لممصانع بأسعار معقكلة.
بالنسبة لسياسة التجارييف الصناعية، فقد أكلى التجاريكف اىتماما بالغا لقطاع الصناعة  -

سياسة دف النفيسة إلى داخؿ البالد، كقد ارتكزت بعد قطاع التجارة كمصدر الجتذاب المعا
التجارييف الصناعية عمى تشجيع كدعـ الصناعة عف طريؽ فرض ضرائب جمركية عمى 
المنتجات األجنبية لحماية المنتجات الكطنية، كتحريـ تصدير المكارد األكلية المحمية إال بعد 

المكاد األكلية الالزمة لمتصنيع مف تحكيميا لسمع مصنعة، باإلضافة إلى تشجيع استيراد 
الخارج، فضال عف تحريـ تصدير العدد كاآلالت الصناعية كتحريـ ىجرة العمالة الماىرة، 
إضافة إلى اتباع سياسة اإلعفاء الجمركي لمصناعة المحمية كتقديـ الدعـ المالي الالـز لذلؾ 

كلة في شؤكف اإلنتاج أك منحيا حؽ االحتكار الكامؿ لمسكؽ، باإلضافة إلى تدخؿ الد
الصناعي ككضع مكاصفات معينة لممنتجات تتماشى مع حاجات المنتجات األجنبية بحيث 
يمتـز باتباعيا كبتحقيقيا المنتج المحمي كذلؾ تشجيعا لمزيادة الفعمية لمصادرات إلى 

 .(2)الخارج
 
 

                                                           

 -2111دراسة حالة الجزائر  –" أثر تحرير التجارة الخارجية عمى المؤشرات االقتصادية الكمية نكر اليدل بمحاج،  -1 
ر، بسكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، بسكرة، الجزائ -، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر"2119
 .3، ص: 2014 -2013

 .109 -102زينب صالح األشكح، ص ص:  - 2
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 (19إلى أواخر القرن  1751)  ثانيا: الرأسمالية الصناعية
تـ إزالة اإلقطاع كظيرت الرأسمالية التجارية، أخذ التاجر يقـك بنقؿ المنتجات  عندما       

مف مكاف إلى آخر حسب طمب السكؽ حيث لعب دكر الكسيط بيف المنتج كالمستيمؾ، كمع 
تطكر الصناعة كتقدميا كظيكر اآللة البخارية كالمغزؿ اآللي نياية القرف الثامف عشر مما 

ناعية في إنجمترا ثـ في باقي أكركبا خالؿ القرف التاسع مما ميد أدل إلى قياـ الثكرة الص
 لظيكر ما يطمؽ عميو الرأسمالية الصناعية.

 تعريف الرأسمالية الصناعية: -1
يمكف تعريؼ الرأسمالية الصناعية بأنيا النظاـ الذم يتبمكر فيو التقدـ اآللي كالناتج        

عف سيطرة  رأس الماؿ عمى الجياز الصناعي كاإلنتاجي سكاءنا كاف ذلؾ في صكرة 
  .(1)المصانع أك الكرش الحديثة، كالتي تستخدـ اآلالت كأساس لمعممية اإلنتاجية

تتميز الرأسمالية الصناعية بعدة سمات يمكف ة الصناعية: السمات الرئيسية لمرأسمالي -2
 :(2)ذكر أىميا في النقاط التالية

 سيطرة االتجاىات االحتكارية في الداخل وفي الخارج:* 
في الداخؿ لقد سيطرت االحتكارات عمى النشاط االقتصادم ككؿ ) تجارم،        

عدد قميؿ مف الرأسمالييف صناعي، زراعي( ، حيث أصبح النشاط االقتصادم في يد 
التجارييف، أما في ميداف التجارة الخارجية فقد كانت سيطرة االحتكار كاممة، حيث تـ تطبيؽ 

 قكاعد كمقتضيات االحتكار عف طريؽ الشركات االحتكارية األجنبية.
 قيام االتجاه نحو االستعمار والتوسع الخارجي:* 

 صناعية إلى االستعمار كالتكسع الخارجياتجيت الرأسمالية التجارية كحتى ال       
 كالسيطرة سياسيا كعسكريا عمى البالد األجنبية حماية كخدمة لمصالحيا االقتصادية.

 وفرة نمو رأس المال:* 
                                                           

 .51:  حكحك سعاد، مرجع سابؽ، ص - 1
 .43 -42صباغ رفيقة، ص ص:  - 2
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ألىمية رأس الماؿ في النشاط الزراعي كالصناعي كالخدمات التجارية تكسع  نظرا       
 النظاـ المصرفي كخاصة بعد تدفؽ الذىب كالفضة مف المستعمرات.

 فتح المجال أمام التفكير العممي والتطبيق العقالني في مختمف مجاالت الحياة:* 
األمكاؿ مف جية ثانية خاصة بعد ضعؼ سمطة الكنيسة مف جية، كتراكـ رؤكس        

 كالتي أمدت البحكث باألمكاؿ الالزمة.
خالؿ ىذه الجزئية سيتـ التطرؽ إلى تعريؼ الثكرة الصناعية كأسباب الثورة الصناعية:  -3

 ظيكرىا باإلضافة إلى نتائجيا.
  -تعريف الثورة الصناعية: 3-1

( ، حيث شكمت نقطة 1850 -1760امتدت الثكرة الصناعية تقريبا خالؿ الفترة )        
، حيث كانت تحكؿ في تاريخ البشرية، إذ دشنت عيدا مف النمك االقتصادم المتكاصؿ

بريطانيا تكسع الحدكد التكنكلكجية لمعالـ باستمرار، كىذا يجعؿ النمك يسير في بطء مقارنة 
تي تحقؽ بالمحاؽ بالدكؿ الرائدة مف خالؿ استيراد التكنكلكجيا التي تصنعيا، كىي الطريقة ال

بيا الدكؿ نمكا سريعا، باإلضافة إلى ذلؾ تمثؿ اإلنجاز األىـ لمثكرة الصناعية البريطانية في 
أنيا أفضت إلى حدكث نمك متكاصؿ بحيث أدت إلى تحقيؽ االزدىار الذم نعيشو في كقتنا 
الحاضر، ككاف التغير التكنكلكجي ىك محرؾ الثكرة الصناعية فقد جرل ابتكار العديد مف 

 .(1)ختراعات المشيكرة مثؿ المحرؾ البخارم كماكينات غزؿ القطف كنسجواال
 أسباب قيام الثورة الصناعية في أوروبا: 3-2

 يمكف إجماؿ أسباب قياـ الثكرة الصناعية في أكركبا في اآلتي:       
 تطور العمم تزامنا مع االكتشافات العممية:* 

، كما تبعيا 1761منذ اختراع جيمس كات اآللة البخارية سنة بدأت الثكرة الصناعية        
مف تطكر في كسائؿ النقؿ كاالتصاؿ، كالتي غطت معظـ الدكؿ الصناعية بشبكات طرؽ 

                                                           
، ترجمة سعد طنطاكم، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ مقدمة قصيرة جدا" –" التاريخ االقتصادي العالمي ركبرت سي آلف،  - 1

 .35، ص: 2014القاىرة، مصر، كالثقافة، الطبعة األكلى، 
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 حديثة ككسائؿ نقؿ سريعة، كبنيت المطارات كالمكانئ كاستعممت السيارات كالسكؾ الحديدية 
المنتجة كاستخدمت الثالجات في نقؿ األغذية كالسفف كالطائرات في نقؿ المكاد الخاـ كالسمع 

المحفكظة كاستخدـ التميفكف كأجيزة اإلذاعة كالجرائد كالمجالت كالكتب كالنشرات لتبادؿ 
 .(1)المعمكمات عف طريؽ األسكاؽ كعقد الصفقات التجارية

 العامل السكاني:* 
عرؼ سكاف أكركبا ككنتيجة لتطكر ظركؼ الرعاية الصحية منذ أكاخر القرف الثامف        

إلى زيادة عرض يؤدم عشر زيادة كبيرة كمستمرة، كيمكف القكؿ أف زيادة عدد السكاف 
العمؿ، كبذلؾ تجد المشركعات الجديدة كالقديمة حاجتيا مف األيدم العاممة بأجكر معقكلة، 

د السكاف تمثؿ في زيادة في الطمب عمى السمع كالخدمات كىك ما يعمؿ كذلؾ فإف زيادة عد
 .(2)عمى اتساع نطاؽ السكؽ، كبذلؾ تنمك الصناعة كال يعيقيا التخمص مف فائض اإلنتاج
 * اتساع تجارة أوروبا الداخمية والخارجية ) اتساع األسواق الداخمية والخارجية( :

ريخي خاص برز فيو النمك االقتصادم مف تقاطع حدثت الثكرة الصناعية في كضع تا      
التجارية كالمستثمريف في القطاع القرارات التي اتخذىا العديد مف المبادريف في المشركعات 

أما األكؿ فكاف  الخاص، ككاف األكركبيكف آنذاؾ يستندكف إلى عامميف في ذلؾ العصر:
يتمثؿ في الشراء مف أرخص األسكاؽ كالبيع في أغالىا. ككيؼ ليؤالء أف يكتشفكا أف الربح 
األقصى ال يمكف أف يتحقؽ إال مف خالؿ تنظيـ الثكرة الصناعية، ال عف طريؽ القياـ 
باألنشطة التجارية المألكفة ) التي كانت أكثر ربحا في الماضي( ، أما الكصية الثانية 
فكانت تتعمؽ بالمستثمريف كتتمثؿ في أمريف أساسيف: أكليما يتمثؿ في صناعة تكفر مكافأة 

أف يكسع مدل إنتاجو بسرعة حتى كلك استخدـ استثنائية لصاحب المصنع الذم يستطيع 

                                                           
 .38، ص: 1995، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مصر، " التخطيط العمراني"أحمد خالد عالـ كآخركف،  - 1
 .56:  سعاد حكحك، مرجع سابؽ، ص - 2
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مبتكرات بسيطة قميمة الكمفة إلى حد ما، أما العامؿ الثاني فيك كجكد سكؽ عالمية تحتكرىا 
  .(1)ادكلة كاحدة أساس

مكانيات التراكم الرأسمالي:  وفرة*   عمى ترتبت التي النتائج أىـ مف كافرؤوس األموال وا 
 كشركات المصانع أصحاب كثركات ازدادت أرباح أف كالخارجية الداخمية أكركبا تجارة اتساع
 تحتاج ما لمقابمة كبيرة كأمكاؿ مبالغ طائمة أكركبا لدل تجمع كبذلؾ كالكسطاء، كالتجار النقؿ
 سمع إنتاج في الالزمة لالستثمار (األمكاؿ) رؤكس تكفرت ،حيث أمكاؿ مف الصناعة إليو

 رؤكس إلى ،باإلضافة)الرأسمالية أك اإلنتاجية السمع(كاآلالت  العدد إنتاج ككذا استيالكية،
 معظـ لدل رأس الماؿ ندرة كانت كقد ىذا كالتطكير، البحث عمميات لتمكيؿ الالزمة األمكاؿ
 في أف الصناعة إلى اإلشارة كتجدر الصناعة، قياـ أماـ األساسي العائؽ األكركبية الدكؿ
 أعيد استثمارىا كفيرة أرباح تحقيؽ مف القائمة الصناعة تمكنت عندما كبيرا نمكا نمت أكركبا

لمكاجية  الرئيسي المصدر تمثؿ المنشآت أرباح كانت حيث جديدة، صناعات إقامة في
 الناشئة. الصناعة حاجات

 التدخؿ كعدـ االقتصادية الحرية أدتالحكومي : التدخل وعدم االقتصادية الحرية* 
 تحسيف إلى المنتجيف كالمشتريف كالى سعي  البائعيف بيف الحرة المنافسة إلى الحككمي
 كؿ كيضطر. األرباح مف قدر أكبر يحققكا حتى تخفيض التكاليؼ بقصد إنتاجيـ كسائؿ
 تكاليؼ عمى يحافظ حتى اإلنتاج في الحديثة استخداـ الكسائؿ في غيره متابعة إلى منتج
 تنافسية. مستكيات عند إنتاجو

 
 

                                                           

 1-  ، لمترجمة، الطبعة ، ترجمة: فايز الصياع، المنظمة العربية (1848 -1789" عصر الثورة أوروبا ) إريؾ ىك بزباـك
 .87 -86، ص ص: 2007األكلى، بيركت، لبناف، 

()- تجمع أف التي استطاعت المساىمة شركات كظيكر قياـ الصناعة تمكيؿ في ساىمت التي األخرل األمكر كمف 
 الحصكؿ في المتمثمة التقميدية بكظيفتيا البنكؾ كقياميا نشأة أف كما سكاء، حد عمى المدخريف ككبار صغار مف المدخرات

عادة كالييئات، األفراد مف الكدائع عمى  .أكركبا في الصناعة ازدىار في فعالة مساىمة ساىـ االقتصاد إقراضيا لتمكيؿ كا 
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 لمثكرة الصناعية عدة نتائج عؿ أىميا:نتائج الثورة الصناعية:  3-3
 زيادة الثروة القومية:  - 

تراكمت الثركة في أكركبا بعد نيضتيا الصناعية، حيث زادت األرباح كارتفعت        
االقتصادم  المداخيؿ، كزادت اإليرادات الضريبية، مما انعكس إيجابا عمى القطاعيف

 كاالجتماعي.
 زيادة وحدة العالم: -

ة كدكلية، كيظير ذلؾ جميا في دخكؿ الدكؿ في تكامالت كتكتالت اقتصادية إقميمي       
 كتعتبر تجربة الدكؿ األكركبية ىي النمكذج األنجح مف التكتالت في كقتنا الحاضر.

 ارتفاع مستوى المعيشة: -
تضاعفت فرص العمؿ لمعماؿ في كثير مف المناطؽ خاصة الكاليات المتحدة  حيث       

األمريكية حيث األجكر مرتفعة، أما في أكركبا فقد كانت األجكر منخفضة كضعيفة بسبب 
 السعي الدائـ لرجاؿ األعماؿ لتحقيؽ أرباح عالية عمى حساب العماؿ.

 ظيور خالفات بين العمال وأرباب العمل: -
ـ المصانع أدل إلى تجمع العماؿ في حرفة كاحدة، كمع تكسع المصانع أصبح نظا       

العماؿ يشكمكف قكة عمؿ ىامة، لذلؾ تفطف العماؿ لضركرة المطالبة برفع األجكر كتحسيف 
 شركط العمؿ، ما نتج عنو ظيكر النقابات العمالية.

 زيادة أىمية دور رؤوس األموال: -
مجاؿ ألصحاب رؤكس األمكاؿ لمسيطرة عمى الشقيف فتحت الثكرة الصناعية ال       

 السياسي كاالقتصادم محميا كدكليا.
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 ازدىار وتطور االقتصاد األوروبي: -
لى خمؽ تناقضات         أدت الثكرة الصناعية إلى تطكر االقتصاد األكركبي مف جية، كا 

أخرل، مما أدل إلى التكجو سياسية بيف الدكؿ كخاصة فيما يتعمؽ باألسكاؽ الدكلية مف جية 
 .(1)نحك التصنيع الحربي كاندالع الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية

 (1914 -1851ثالثا: الرأسمالية المالية ) 
تزامف ظيكر مرحمة الرأسمالية مع تطكر كظيفة البنكؾ كتكجييا نحك االستثمار،        

عف تزايد تأثير البكرصات في  باإلضافة إلى ظيكر أشكاؿ جديدة مف الشركات، فضال
االقتصاد كظيكر التركيز المالي، مما ميد الطريؽ أماـ البنكؾ لمسيطرة كالتحكـ في النظاـ 

 الرأسمالي.
 تعريف الرأسمالية المالية: -1

ظير مصطمح الرأسمالية المالية بعد سيطرة المصارؼ عمى المشركعات الصناعية،        
 ة في نطاؽ الصناعة األكركبية، خالؿ القرف التاسع عشر.كانتشرت معيا شركات المساىم

 : (2)تتصؼ الرأسمالية المالية بالخصائص االقتصادية التاليةمميزات الرأسمالية المالية:  -2
* ظيكر االحتكار بسبب تمركز اإلنتاج كالرأسماؿ، كما لو مف دكر كبير في التحكـ كفي 

 تكجيو الحياة االقتصادية.
 الرأسماؿ المصرفي بالصناعي كنشكء الرأس ماؿ المالي. * اندماج

* تشكؿ اتحادات احتكارية عالمية بيف الرأسمالييف كتقسيـ العالـ بيف الدكؿ الرأسمالية 
الكبرل، حيث نتج عنو احتكار مصادر المكاد الخاـ كفتح مجاالت كاسعة الستثمار رؤكس 

مناطؽ غنية بمكاردىا كأسكاقيا، مما أدل بأرباح عالية كفي األمكاؿ األكركبية في الخارج 
غمى ظيكر المشركعات الكبيرة كنمك االتجاىات االحتكارية في الصناعة كذلؾ بتقدـ الثكرة 

 الصناعية كنمك تنظيـ الرأسمالية الصناعية.
                                                           

 .71 -70بكقرة رابح كخبابة عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص ص:  - 1
 .73 -72بكقرة رابح كخبابة عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص ص:  - 2
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 * اتحاد كتجمع المشاريع عبر طرؽ مختمفة عؿ أىميا:
 تكسيع المشركع كزيادة أعمالو ثـ فتح فركع لو. -أ

 االندماج التاـ بيف مشركعيف أك اكثر سكاء مشاريع فردية أك شركات. -ب
 االتفاؽ بيف مجمكعة مشاريع عاممة في مجاؿ كاحد لمعمؿ المشترؾ. -ج
التجمعات المالية الضخمة بيف بعض  المشاريع كالتي أصبح ليا سيطرة مالية كبرل كما  -د

 حدث في ألمانيا.
 أسئمة المحور السادس:

ترل بأف زيادة الثركة لدل األشراؼ كالنبالء مف خالؿ ممارسة النشاط التجارم قد زاد  ىؿ -
 اليكة اتساعا بينيـ كبيف باقي طبقات المجتمع آنذاؾ؟

رفع األجكر كتحسيف شركط العمؿ لمعماؿ إلى أم مدل ساىمت الثكرة الصناعية في  -
 الذيف يعتبركف أساس النيضة الصناعية؟

 مالية المالية أسس كقكاعد النشاط االقتصادم العالمي؟كيؼ أرست الرأس -
 خالصة:
مع ظيكر كؿ مف الرأسمالية التجارية كالصناعية كالمالية، تحكؿ الفكر االقتصادم        

قاطبا آنذاؾ، حيث أقدـ اإلقطاعيكف كالنبالء عمى جمع الثركة كتضخيميا متمثمة في المعادف 
التجارم، كىك ما ساىـ في ظيكر أكؿ شكؿ مف أشكاؿ النفيسة عف طريؽ ممارستيـ لمنشاط 

الرأسمالية أال كىي الرأسمالية التجارية، كالتي تـ انتقادىا فيما بعد ككنيما ىما اآلخراف مدريف 
 أشكاؿلمثركة، لتعرؼ أكركبا آنذاؾ نيضة صناعية قكية ساىمت في ظيكر ثاني شكؿ مف 

الرأسمالية متمثال في الرأسمالية الصناعية، ككنتيجة لمتطكر الكبير الذم شيده االقتصاد 
العالمي ظيرت الرأسمالية المالية، كالتي أكلت المؤسسات المالية كالمصرفية اىتماما أكبر 

 لتصبح فيما بعد القاعدة األساسية لمنشاط االقتصادم العالمي.
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 المحور السابع  
 معاىدات السالم والنيضة األلمانية

 
 تمييد:
تعتبر النيضة االقتصادية األلمانية معجزة عظيمة حققيا االقتصادم األلماني في       

العصر الحديث، حيث تميزت ىذه التجربة الفريدة مف نكعيا بتكامؿ أطرافيا السياسية 
ساىمت في تحقيؽ  كاالقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية، فضال عف تكفر إرادة سياسية قكية

 ىذه النيضة.
 ألمانيا قبل الحرب العالمية األولى  أوال:

لقد كاجيت النيضة األلمانية عدة عقبات كحكاجز كادت تعصؼ ببكادر كدعائـ ىذه        
كأىـ الحمكؿ التي قدمتيا  التجربة الرائدة، كسنعرؼ في ىذا العنصر عمى ىذه العقبات

 التحديات.األلمانية لمتغمب عمى ىذه  السمطات
 واجيت عممية التصنيع في ألمانيا خالل القرن التاسع عشر:التحديات التي  -1

تتمثؿ أىـ العقبات التي اعترضت عممية التصنيع في ألمانيا في القرف التاسع عشر        
 فيما يمي:

 العوامل الجغرافية: 1-1
يمثؿ العامؿ الجغرافي عقبة أساسية كادت تعصؼ بعممية التصنيع في ألمانيا،        

ألخيرة ال تطؿ عمى البحر إال مف جية الشماؿ، مما حاؿ دكف تككينيا خاصة ىذه ا
ألسطكؿ بحرم يسيؿ ليا عممية الكصكؿ لمستعمراتيا لمحصكؿ عمى المكاد األكلية 

، فضال عف ككف ألمانيا آنذاؾ ال تتمتع ببنية تحتية كاستعماليا كأسكاؽ لتصريؼ منتجاتيا
 األكلية إلى المصانع.جيدة مما صعب مف عممية نقؿ المكاد 
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 النمو السكاني: 2-1
لـ يكف بالحجـ الذم كاف عميو في إنجمترا، لذلؾ لـ يكف ىناؾ طمب كبير، كبالتالي        

ماسة لتغيير طرؽ اإلنتاج مف خالؿ تجزئة العمؿ في المجاؿ  لـ تكف ىناؾ أيضا حاجة
 الصناعي.

 التطورات التاريخية في ألمانيا: 1-3
( ، 1814 -1795تسمـ ألمانيا مف الحركب التي قادىا نابميكف خالؿ الفترة ) لـ        

( عقبة أماـ 1812 -1807حيث شكؿ الحصار الذم فرض عمى القارة خالؿ الفترة ) 
 تطكر االقتصاد األلماني.

 الظروف السياسية: 1-4
االقتصادية دكيمة مستقمة، ككاف لكؿ دكيمة سياستيا  39كانت أمانيا تتككف مف        

 الخاصة كنظاميا الجمركي مما صعب عممية إنشاء سكؽ ألمانية مكحدة.
 البنيات االجتماعية: 1-5

تميز المجتمع األلماني آنذاؾ بالطبقية التي استمرت حتى منتصؼ القرف التاسع        
ا عشر، كما أف نظرة األمراء لمسألة التصنيع كانت محافظة انعدمت فييا ركح المغامرة، كم

أف دكر الكنيسة آنذاؾ كاف سمبيا حيث ركزت جميع جيكدىا إلعاقة مسيرة التنمية بسبب 
 عدـ قدرتيا عمى التحكـ في طبقة العماؿ الناشئة.

 عدم توفر رؤوس األموال في ألمانيا: 1-6
كانت ألمانيا بمدا يرتكز اقتصادىا عمى القطاع الفالحي كاستمر الكضع عمى حالو        

القرف التاسع عشر، كنقص رؤكس األمكاؿ في البالد آنذاؾ عرقؿ عممية حتى نياية 
 االستثمار في المجاؿ الصناعي.

 المنافسة البريطانية: 1-7
عرفت ألمانيا منافسة شديدة مف طرؼ نظيرتيا بريطانيا خاصة في مجاؿ صناع        

رة لتحاقيا بالصفكؼ النسيج كالحديد كالصمب، مما أخر عممية التنمية في ألمانيا كعطؿ مسي
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، كبالنسبة 1850الصناعية، ليذا السبب لـ تبدأ الصناعة في ألمانيا بالنشكء إال بحمكؿ عاـ 
 .(1)1870لمثكرة الصناعية فال يمكف الحديث عنيا إال بعد تكحد ألمانيا سنة 

 ثانيا: استراتيجيات مواجية ألمانيا لمعيقات النيضة
شممت االستراتيجيات كالسياسات الكفيمة بتجاكز العقبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ        

ألمانيا لنيضتيا الصناعية عدة مجاالت منيا التاريخية كالجغرافية كالسياسية كاالقتصادية 
 كالمؤسساتية كما يمي: 

 االستراتيجيات الكفيمة بتجاوز العوامل الجغرافية: -1
بدأ الحؿ الجزئي لمشكمة النقؿ كتـ فؾ العزلة  1803طار سنة مع تصنيع ألمانيا لمق       

استطاعت ألمانيا استكماؿ مشركع  1870عف كثير مف المناطؽ النائية، كمع مطمع العاـ 
بناء شبكة السكؾ الحديدية التي تربط المراكز الصناعية بألمانيا، فضال عف ذلؾ تـ تكسيع 

لصناعية بألمانيا، فضال عف ذلؾ تـ تكسيع شبكة شبكة السكؾ الحديدية التي تربط المراكز ا
 النقؿ البرم كتحسينيا، باإلضافة إلى تكسيع شبكة قنكات النقؿ المائي كتطكيرىا.

 استراتيجيات تجاوز المعوقات التاريخية: -2
فقدت ىذه األخيرة نفكذىا كتأثيرىا  1803بعد تخمص ألمانيا مف تبعيتيا لمكنيسة سنة        

كالدكلة، كأصبحت الدكلة كالكنيسة منفصمتيف عف  بعضيما، كخالؿ سنة  عمى المجتمع
 انتيت الحركب النابكلينية. 1815

 استراتيجيات تجاوز العوامل السياسية: -3
كتأسيس الدكلة األلمانية، ككاف  1871مف أىـ ىذه االستراتيجيات تكحيد ألمانيا سنة        

 اسي.ليذا الحدث تأثير كبير عمى الجانب السي
 
 

                                                           
، مركز نماء " التجربة النيضوية األلمانية: كيف تتغمب ألمانيا عمى معوقات النيضة" كآخركف،عبد الجميؿ أميـ  - 1

 .72 -67، ص ص: 2014لمبحكث كالدراسات، الطبعة األكلى، بيركت، لبناف، 
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 استراتيجيات تجاوز العوامل االجتماعية: -4
تزامنا مع القضاء عمى النظاـ اإلقطاعي في ألمانيا خالؿ منتصؼ القرف التاسع        

تنادم بأىمية الكسب، حيث عممت عمى تحقيؽ عشر، ظيرت طبقة مف المجتمع األلماني 
 .(1)األرباح، مما ساىـ في تكسيع نشاطيا الصناعي كالتجارم

 ثالثا: ألمانيا أثناء وبعد الحرب العالمية األولى
كاف لالقتصاد األلماني دكرا مسيطرا قبيؿ الحرب العالمية األكلى، بعدما شيد تفكقا        

ممحكظا في مختمؼ المجاالت صناعية كانت أـ فالحية أـ تجارية، مما جعؿ مف ألمانيا قكة 
ككاف التطكر  ،(2)خرل عمى الريادة العالميةاقتصادية عظمى تتنافس مع الدكؿ األكركبية األ

الحاصؿ في ألمانيا آنذاؾ يرجع في األساس إلى طبيعة الفرد األلماني، الذم كاف يتمتع مف 
  .(3)جية كمف جية أخرل كاف يمتمؾ ركحا قكمية تتخمميا نزعة السيطرة كالنفكذ كالحكـ

( سميت بذلؾ 1918 -1914تزامنا مع قياـ الحرب العالمية األكلى خالؿ الفترة )        
نتيجة شمكؿ الحرب جميع القارات، ككؿ المياديف سكاء كانت برية أك بحرية أك جكية، مع 
استخداـ أحدث األسمحة كالتقنيات العسكرية، حيث تكالت الخسائر عمى األلماف خاصة بعد 

طانيا، يمف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية نحك الحمفاء ) بر مة سمسمة اإلمدادات المتكاص
فرنسا، ركسيا( ، كحيف أيقف القادة األلماف بقكة الحمفاء، أرسمت ألمانيا مذكرة لمرئيس 

، ثـ 1918نكفمبر  11األمريكي تطمب فييا عقد الصمح، كتـ عقد ىدنة مع ألمانيا في 
 .(4)ف في العاـ نفسو عف االنتياء الرئيسي لتمؾ الحربتبعتيا بمغاريا، فالنمسا، فتركيا، ليعم

 
                                                           

 .75 -72عبد الجميؿ أميـ، مرجع سابؽ، ص ص:  - 1
، دار الكتب لمطباعة كالنشر، الطبعة "1939 -1815" التاريخ األوروبي الحديث فاضؿ حسيف ككاظـ نعمة،  -2 

 .158، ص: 1982األكلى، بغداد، العراؽ، 
، ترجمة يكسؼ أسعد داغر، دار عكيدات لمنشر كالطباعة، بيركت، لبناف، " تاريخ الحضارات العام"مكريس ككرزية،  - 3

 .15 -14، ص ص: 2003الجزء األكؿ، 
دارة المناىج كالكتب المدرسية، الدكحة، م الحديث"" تاريخ العالعائشة أحمد مراد كآخركف،  - 4 ، كزارة التعميـ العالي كا 

 .7 -6قطر، بدكف سنة، ص ص: 
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 رابعا: ألمانيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية
بيف الحمفاء كألمانيا، كبعد أف  1919جكاف  28تـ التكقيع عمى معاىدة فرسام في        

الكفد عرضت بنكد المعاىدة عمى الكفد األلماني كمنحكا أسبكعيف لدراسة شركطيا اعترض 
بشدة عمى بنكدىا ككنيا لـ تمتـز بشركط االستسالـ التي كقعت عمييا ألمانيا، فضال عف 
استحالة تنفيذ كثير مف نصكصيا، كرغـ ذلؾ كقع عمييا األلماف كراىية ال طكعا في 

 . (1)العاصمة الفرنسية باريس
كاليات بعد لقد كاف الشعب األلماني ساخطا عمى معاىدة فرسام ككنيـ عانكا ال       

كبعد أف تمكف حزب العماؿ االشتراكي النازم الحرب العالمية األكلى عمى جميع األصعدة، 
مف الكصكؿ إلى السمطة عمؿ ىذا الحزب عمى استرجاع قكة ألمانيا كما كانت قبؿ الحرب، 
 كاستعادة مكانتيا كالتخمص مف قرارات مؤتمر فرسام لمصمح كتكسيع النطاؽ الجغرافي لمرايخ

 .(2)األلماني
باليجـك النازم عمى بكلندا  1939سبتمبر  1اندلعت الحرب العالمية الثانية في        

 Danzingالستعادة األراضي الناطقة باأللمانية، كفعال فقد تـ ذلؾ حتى كصمت إلى ميناء 

شماال كاحتمت الدنمارؾ كالنركيج ككصمت إلى شماؿ فرنسا كباريس كالساحؿ الفرنسي المطؿ 
. في المقابؿ دخمت أمريكا 1940عمى المحيط األطمسي كنقمت العاصمة إلى بكردك عاـ 

الحرب بدعـ لكجستي كمادم كعسكرم لتدعـ دكؿ التحالؼ ) فرنسا، بريطانيا، بكلندا 
، 1942، ليدخؿ االتحاد السكفيتي الحرب لصالح دكؿ الحمفاء سنة 1941كرمانيا( عاـ 

                                                           
، ترجمة عبد العزيز تكفيؽ جاكيد، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، مصر، " موجز تاريخ العالم"ق. ج. كيمز،  - 1

 .365، ص: 1958
، رسالة (1989-1945األيديولوجي بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ) " مظاىر الصراع شمكؽ فتيحة،  -2 

 .9، ص: 2014 -2013ماستر، شعبة تاريخ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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اض خاصة بعد انييار حكـ مكسكليني في إيطاليا، كانتيت لتصبح ألماني حينيا خاكية الكق
 .(1)1945الحرب باستسالـ ألمانيا في مام عاـ 

أما الجزء بعد الحرب العالمية الثانية تـ تقسيـ ألمانيا إلى جزئيف شرقي كآخر غربي،       
الشرقي فقد أصبح عاصمة جميكرية ألمانيا الديمقراطية التي كانت مكالية لالتحاد السكفيتي، 
كالجزء الغربي كالذم كاف تابعا أللمانيا الغربية. بالنسبة لبرليف فقد فقدت دكرىا المركزم 

انيا مرة كعاصمة مكحدة أللمانيا، لتنتقؿ العاصمة منذ ذلؾ التاريخ إلى بكف حتى تكحدت ألم
 كرجعت برليف مكحدة كعاصمة ألمانيا االتحادية. 1991أخرل عاـ 

 خامسا: عوامل نجاح النيضة األلمانية
إف تفكؽ األلماف صناعيا كفكريا لـ يأت مف العدـ، حيث أف ذلؾ يرجع لجممة مف        

 األسباب يمكف حصر أىميا في النقاط التالية:
لعامؿ دكرا حاسما في استقرار سكؽ الصادرات نحك حيث لعب ىذا االقدرة اإلبداعية:  -

 باقي دكؿ العالـ، كالفرد األلماني يتميز بقدرتو عمى اإلبداع كاالبتكار.
مف خالؿ الربط بيف الماضي كالحاضر، حيث يستند االقتصاد عمى التوحيد والربط:  -

طريؽ تنمية  نجاحاتو في الماضي لتككف بالنسبة لو بمثابة المحفز، كيخطط لممستقبؿ عف
 ذاتو ليتسنى لو منافسة غيره.

النمكذج األلماني عف غيره مف ناحية يظير ذلؾ جميا مف خالؿ تميز خاصية التفرد:  -
 الرؤية كاألداء كاالستمرارية.

حيث تمعب ىذه الطبقة دكرا قكيا كبارزا في دعـ عجمة االقتصاد قوة الطبقة الوسطى:  -
كالخدمات المعاصرة، كتمتمؾ مركنة عالية لالستجابة لمسكقيف كتتخصص في التقنية العالمية 

 الداخمية كالخارجية.

                                                           
، ص ص: 2007، دار المريخ لمنشر، الرياض السعكدية، " تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر"عبد الفتاح أبك عمية،  - 1

 رؼ(.، ) بتص465 -461
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دفعت ألمانيا الشركات الناشئة كحفزتيا عمى خاصية تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة: 
التصدير منذ المحظة األكلى، مما ساىـ في إكساب ىذه الشركات ثقافة كميارة تكجيو 

 عكض االكتفاء بحاجيات الداخؿ. الصناعة نحك التصدير لمخارج
حيث تجمع التككيف النظرم كالتطبيقي في أنظمة التعميـ ارتباط العمم بالعمل والغايات:  -

األلمانية، كيعممكف التالميذ كالطمبة عمى أف ىذا العمـ يجب أف يبمغكا بو أىداؼ معينة 
 خاصة في مجاؿ التصنيع.

ألمانيا عمى ربط استقرار قطاعيا الصناعي  عكفتخاصية ارتباط السياسي باالقتصادي:  -
باستقرار باقي القطاعات كمف بينيا السياسي، كيعتبر ىذا مف شركط النجاح السياسي لكؿ 

 حزب يحكـ ألمانيا.
 أسئمة المحور السابع:

ىؿ يمكف القكؿ أف التجربة النيضكية األلمانية تجربة رائدة كجب عمى دكؿ العالـ النامي  -
 زائر كالدكؿ العربية االقتداء بيا؟كمف بينيا الج

ىؿ ترل أف كجكد إرادة سياسية قكية مكف الشعب األلماني مف تحقيؽ طفرة تكنكلكجية  -
 عالية خاصة عمى مستكل التصنيع؟

 خالصة:
رغـ األزمات كالنكبات كاالنتكاسات التي عرفتيا ألمانيا مف جميع النكاحي خاصة        

ادية كالتاريخية، إال أنيا في النياية مف فرض إرادتيا كأصبحت السياسية كالعسكرية كاالقتص
كانت ترل ألمانيا قكة  ظرة الضيقة التينؾ الالزعيـ االقتصادم الفعمي ألكركبا، لتتراجع تم

عظمى عمى الصعيد االقتصادم كقزما عمى الصعيد السياسي، بعد نجاح ذلؾ العمالؽ في 
  خمؽ التكازف بيف المجاليف السياسي كاالقتصادم.
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 المحور الثامن 
 أزمة الكساد العظيم

 
 تمييد:
العالـ منذ أكاخر القرف التاسع عشر العديد مف األزمات االقتصادية لعؿ أبرزىا  عرؼ       

(، كىي أعنؼ أزمة عرفتيا البشرية ككنيا 1939 -1929كأىميا أزمة الكساد الكبير ) 
 تركت آثارا عميقة عمى مختمؼ مناحي الحياة اقتصادية كانت أك اجتماعية.

 وأنواعياأوال: مفيوم األزمة 
يعني لفظ األزمة " المحظة الحاسمة لمرض معيف، كيرتبط بالتالي  األزمة: تعريف -1

  .(1)بالفترة التي يمكف لممرض أف يتطكر فييا نحك التحسف أك التراجع
 تعريف األزمة المالية: -2
لألزمات المالية عناصر مشتركة، حيث تأخذ أشكاال عديدة، ككثيرا ما تقترف األزمة  -

ثر مف الظكاىر التالية ) التغيرات الكبيرة في حجـ االئتماف كأسعار المالية بكاحدة أك اك
مدادات التمكيؿ الخارجي لمختمؼ الجيات  األصكؿ، اختالالت شديدة في الكساطة المالية كا 

، مشاكؿ الميزانية العمكمية كاسعة النطاؽ لمشركات كاألسر كالمالؾ الفاعمة في االقتصاد
عادة  كالكسطاء المالييف، كالدعـ الحككمي كاسع النطاؽ كالذم يأخذ شكؿ دعـ السيكلة كا 
الرسممة( . كبناءنا عمى ما سبؽ، يمكف القكؿ أف األزمات المالية ىي عادة أحداث ذات أبعاد 

 .(2)خداـ مؤشر كاحدمتعددة، قد يصعب تكصيفيا باست

                                                           
صالح النظام المالي العالمي"إبراىيـ عبد العزيز النجار،  - 1 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، " األزمة المالية وا 

 .18، ص: 2009
2
 - Stijn Classens and M . Ayhan Kose, " Financial Crises : Explantantations, Types and Imlications", IMF 

Working Paper, Reasearch Departme,t, January 2013, p p: 4- 5. 
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، كىك األزمة المالية تمثؿ تدىكرا حادا في مجمكعة مف المؤشرات المالية كاالقتصادية -
 .(1)اختالؿ في التكازف بيف عرض األمكاؿ كالطمب عمييا

تعبر األزمة المالية عف تمؾ التذبذبات التي تؤثر كميا أك جزئيا عمى مجمؿ المتغيرات  -
سعار األسيـ كالسندات، ككذلؾ اعتمادات الكدائع المصرفية المالية، حجـ اإلصدار، أ

كمعدؿ الصرؼ، ىذا االختالؼ في تقرير الظكاىر الخاصة باالرتفاع كاالنخفاض يستمـز 
 . (2)فترة طكيمة لتفسيرىا

األزمة المالية ىي اضطراب يصيب النظاـ المالي برمتو أيف تنخفض أسعار األصكؿ  -
البنكية، سعر الصرؼ كيقترف كؿ ىذا بإفالس الكسطاء المالييف المالية كالقركض، الكدائع 

كالمدينيف كيميؿ المستثمريف لمبحث عف السيكلة أكثر فأكثر كذلؾ مف خالؿ التيرب كالتخمي 
 .(3)عف األصكؿ التي كانت مكجكدة لدييـ كاستبداليـ بأصكؿ أخرل

 اسية ىي:مما سبؽ نستنتج أف لألزمة خصائص أسخصائص وعناصر األزمة:  -3
 العمؽ مف حيث الجذكر كاالتساع مف حيث الشمكؿ. -
 تأت األزمة فجأة لذلؾ تعتبر حدث سريع كغير متكقع كغامض. -
 .(4)عنصر الضرر الذم حدث مف األزمة كمف نتائجيا المستقبمية عمى متخذ القرار -
القدرة عمى حدكث األزمة كتصاعدىا بشكؿ متسارع، مما يفقد أطراؼ األزمة أحيانا  -

 .(5)السيطرة عمى المكقؼ كاستيعابو
 .(1)تشكؿ األزمة مصدر خطر كالذم يمثؿ بدكره نقطة تحكؿ أساسية في أحداث متشابكة -

                                                           
1

 - Irina- Raluca Busuioc and others, " Theories about the Financial Crises", Studies and Scientific 

Researches, Economics Edition N
°
15m 2010, University of Lasi, Romania, P: 33. 

2
 - Barthalon Eric, " Crises Financier", Revue Problemes economiques, N°2595 , 1998.

 

، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر، " تطور الفكر والوقائع االقتصادية"أحمد فريد مصطفى كآخركف،  - 3
 .40، ص: 2000

حيث المظاىر واألسباب اإلعصار التمويمي: نظرة متكاممة إلى األزمة التمويمية من محسف أحمد الخضيرم،  - 4
 .23 -22، ص ص: 2003، إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر، والعالج"

، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك "" دكر صندكؽ النقد الدكلي في مكاجية األزمات الماليةأككيؿ نسيـ،  - 5
 .110، الشراقة، الجزائر، ص: 2007، 01 ، العدد"مجمة جديد االقتصادالتسيير، " 
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 :(2)يصنؼ صندكؽ النقد الدكلي األزمات حسب نكعيتيا كما يمي: ثانيا: أنواع األزمات
مضاربات عمى الصرؼ، يظير ىذا النكع مف األزمات عند حدكث أزمات العمالت: -أ

تؤدم إلى تخفيض العمالت بشكؿ كاضح، ما ينتج عنو استنزاؼ قدر كبير مف االحتياطات 
 األجنبية.

تعبر عف اختالالت النظاـ المصرفي كعدـ قدرتو عمى الكفاء بالتزاماتو أزمة البنوك:  -ب
المساعدة  أماـ مكدعيو، حيث تضطر الدكلة أك السمطة النقدية المسؤكلة لمتدخؿ لتقديـ

لمكحدة النقدية المتعثرة، كتقديـ الحماية الكافية لبقية الجياز مما يضمف عدـ انيياره بشكؿ 
 تاـ.
 كىي الحالة التي تعجز فييا الدكلة عف دفع خدمة ديكنيا.أزمة الدين الخارجي:  -ج
سمبا  يمس ىذا النكع مف األزمات النظاميف المالي كالنقدم معا، كتؤثراألزمة الشاممة:  -د

 عمى معدالت النمك.
 1929ثالثا: أزمة 

( ، بككنو نظاـ سيء التصميـ 1933 -1929تميز النظاـ المصرفي خالؿ الفترة )        
 ،(3)كىش، حيث لعب ذلؾ دكرا حاسما في التسبب في حدكث االضطرابات المالية كتكثيفيا

في المقابؿ كاف النظاـ الكالسيكي آنذاؾ يتميز بافتقاره إلى نظرية عف حاالت الكساد كليس 
حالة ذلؾ بالشيء الغريب ككنو يستبعد بطبيعتو كجكد أسباب تؤدم إلى الكساد، ككانت 

التكازف التي يعكد إلييا االقتصاد مف تمقاء نفسو ىي حالة التكظؼ الكامؿ، مما يعني كجكد 
كمف ة تؤدم إلييا التحركات في األجكر كاألسعار كما أكضح " قانكف سام" ، نتيجة حتمي

الكاضح أف الكساد ىك كقت تتكدس فيو السمع لعدـ كجكد مشتريف، كبالتالي يظؿ العماؿ 
بما يتجاكز العرض المناسب كتضخـ المخزكف كلكف عدـ عاطميف ألنو مع كجكد سمع كثيرة 

                                                                                                                                                                                     
 . 14، ص: 2002، دار األميف لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، القاىرة، مصر، " إدارة األزمات والكوارث"السيد عميكة،  - 1
 .207، ص: 1998، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، " البورصات واليندسة المالية"فريد النجار،  - 2

3
- Peter Eigner and Thoma Um Lauft, " The Great Depressions of ( 1929- 1933 and 2007- 2009"  , Parallels 

Differences and Policy Lessons, University of Vienna, September 2014, p: 4. 
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كجكد مشتريف ىك نقص في الطمب، كقد نص " قانكف سام" عمى أف ذلؾ ال يمكف أف 
 .(1)يحدث، كال يمكف أف يؤمف بغير ذلؾ غير الجيمة

 : 1929واقع االقتصاد األمريكي قبيل األزمة  -1
شيدت الكاليات المتحدة األمريكية خالؿ عشرينات القرف الماضي عقدا مف ازدىار        

العيد الجديد" بسبب اجتماع ثالث عكامؿ ىي المكننة االستيالؾ الجماىيرم يسمى آنذاؾ " 
بعد ، كما عرؼ االقتصاد األمريكي كثبة كبيرة (2)كتكحيد اإلنتاج مكنت مف تحقيؽ نمك سريع

 ،(3)الحرب العالمية األكلى نتيجة انفتاح أسكاؽ العالـ أمامو بشكؿ كبير السيما أسكاؽ أكركبا
كيبدك أف تعديالت الخريطة األكركبية الجديدة في تكزيع المكاد األكلية، كمصادر الطاقة 
كعرقمة الحكاجز الجمركية لمعالقات التجارية كانخفاض سعر العمالت األكركبية أدل إلى 

% فقط ككاف في صالح االقتصاد 14تراجع نصيب أكركبا في التجارة الدكلية إلى 
ك خالؿ عشرينات القرف الماضي ىشا كغير مرتبط تماما مدعكما األمريكي، كاف ىذا النم

فقط بعكدة السالـ الذم أعطى حرية الطمب عمى السمع االستيالكية كزيادة نسب االئتماف 
الذم كاف أكثر تساىال بسبب السياسات النقدية المتساىمة، حيث أصبح ىناؾ إفراط كبير 

سكاء كانت قركض استيالكية أك قركضا في المجكء إلى القركض في الكاليات المتحدة 
 .(4)% مف سعر ىذه األسيـ90لمشركات كبخاصة المكجية لشراء األسيـ كصمت إلى 

كانت االستثمارات األمريكية سابقا متمركزة في دكؿ أمريكا الجنكبية كبمغت أرباحيا        
ة كأكركبا، فمقد مميار دكالر، باإلضافة إلى االستثمارات في المناطؽ البعيد 6403حكالي 

استثمرت مصارؼ نيكيكرؾ مبالغ طائمة في صناعة التسميح األلمانية كفي عدد القطاعات 

                                                           
، رسالة حالة الجزائر –" تحميل األزمات االقتصادية العالمية ) األزمة الحالية وتداعياتيا طالبي صالح الديف،  - 1

، 2010 -2009ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
 .80ص: 

2
- Buridant Jérme et outres, "  Histories des Faits économique Bréal", Paris, 2007, p : 17. 

، ص: 2010، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، األردف، " التاريخ األمريكي الحديث المعاصر"عكني عبد الرحمف السبعاكم،  - 3
236. 

4
- Buridant Jérme et outres, Op Cite, p : 117.  
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في المقابؿ فقد سبقت األزمة االقتصادية العالمية عشرية مف النمك االقتصادم  ،(1)األخرل
السريع الذم كاف غير عادؿ في التكزيع، ففي الكاليات المتحدة األمريكية كاف ىناؾ ما 

أما أكركبا فقد كانت تعاني مف ، Thrrooing Twentiesيسمى بعقد العشرينات الصافي 
 .(2)تأثيرات الحرب العالمية األكلىعديد المشاكؿ كاألزمات بسبب 

بدأت األزمة عندما أقفؿ مؤشر داك  1929مف شير سبتمبر مف عاـ في الثالث        
كفي الثاني مف أكتكبر مف نفس العاـ انخفض نقطة،  381جكنز لمتكسط الصناعة عند 

سجؿ المشر أكتكبر  23نقطة معمنا بداية حدكث الكساد الكبير. كفي  49المؤشر بما يعادؿ 
% مقارنة بشير سبتمبر )أم في أقؿ مف 20نقطة، بما يعني انخفاضا بمغت نسبتو  306

شيريف( ، كقد استمر انخفاض أسعار األكراؽ المالية بعد ذلؾ لمدة ثالث سنكات، حيث 
نقطة فقط، كىذا يعني أف المؤشر  41عند  1932جكيمية مف عاـ  8في المؤشر  أغمؽ

. كخالؿ تمؾ الفترة أفمست 1929سبتمبر  3كاف عميو في  % مما11كصؿ إلى حكالي 
العديد مف الشركات كانتشرت البطالة، فانخفض الطمب عمى السمع كالخدمات كانخفضت 
معو أسعارىا، في المقابؿ فشؿ أيضا المدينكف في الكفاء بالتزاماتيـ فأعرض المقرضكف عف 

اجيت البنكؾ صعكبة في تحصيؿ تقديـ االئتماف، كانخفض بالتالي حجـ االستثمار، كك 
مستحقاتيا، حيث فشمت في تحصيؿ مستحقات العمالء، كأعمف عف إفالس الكثير منيا. 

 3بنؾ، كخسر المكدعكف ما يعادؿ  5000ففي الكاليات المتحدة األمريكية أعمف إفالس 
 6مميار دكالر حتى اضطر الرئيس األمريكي ركزفمت إلى إغالؽ جميع البنكؾ اعتبارا مف 

، ليسمح لمبنكؾ التي لدييا قدر مف السيكلة أف تفتح أبكابيا بعد أسبكع 1933مارس مف عاـ 
 . (3)مف ذلؾ التاريخ

                                                           
 .118، القاىرة، مصر، ص: 1966، 6، عدد "السياسة الدوليةمجمة " " االستعمار الجديد"، محمكد عمي المكي،  - 1

2
 - Diacorne Yves et Didier Blondeal, "Le Nouveau Désordre Economique, Le Capitalisme ellipses", Paris, 

France, 1995, p : 74. 
3
- Francis J, "  Investment Analysis and  Mangment", Mcgravo- Hill, Paris, France, 1986, p : 981. 
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إف انييار النظاـ النقدم كفقداف المدخريف لمعظـ أمكاليـ يعني : 1929خصائص أزمة  -2
 انخفاض قدرتيـ المالية كمف ثـ الشرائية مما أدل إلى:

 انخفاض الطمب الكمي:  *
كيظير ذلؾ جميا في حدكث أزمة اإلنتاج كتصريفو كالتي عمت جميع دكؿ العالـ،        

لى قطاعيا الزراعي، كانتقاليا إلى الدكؿ النامية كالزراعية كحتى إلى ريؼ الدكؿ  المتقدمة كا 
كىذا أمر طبيعي فانييار الصناعة يعني انعداـ أك انخفاض، الطمب عمى المكاد األكلية 

ىذا كمو أدل إلى انييار أسعار المنتجات الزراعية بقدر أكبر يضا السمع الغذائية، الزراعية كأ
كؿ ىذا كاف دافعا لميؿ المزارعيف بيع مف درجة انخفاض أسعار السمع الصناعية، 

 .(1)يتقمصأخذ القطاع الزراعي أراضييـ، كبالتالي 
المتحدة األمريكية مثال تميزت األزمة بالعمؽ كالحدة بشكؿ استثنائي ففي الكاليات  -

انخفضت الكدائع لدل البنكؾ بمقدار مرتيف، ككاف عدد البنكؾ التي أفمست منذ بداية عاـ 
بنؾ، ككاف ظيكر ىذه األزمة في  10000أكثر مف  1933كحتى منتصؼ عاـ  1929

% في الكاليات المتحدة 98% في ألمانيا ك 66األسكاؽ المالية التي انخفضت بنسبة 
 .األمريكية

، حيث كاف 1933 -1930االنخفاض الكبير في مستكيات أسعار الفائدة خالؿ الفترة  -
، كتدني 1929% في عاـ 5,5% مقابؿ 3,6سر الخصـ لدل بنؾ إنجمترا في حدكد 

مستكيات أسعار الفائدة تسبب في إطالة عمر األزمة كما أف المقرضيف كانكا يغالكف في 
   .(2)م إلى انخفاض الطمب عمى اإلقراضطمب الضمانات عمى القركض، مما يؤد

تميزت أزمة الكساد الكبير بصفة الدكرية انطالقا مف ارتباطيا الكثيؽ باألزمات  -
 االقتصادية الدكرية في النظاـ الرأسمالي.

                                                           
، مؤسسة شباب الجامعة، " تطور الفكر والوقائع االقتصادية"أحمد فريد مصطفى كسيير محمد السيد حسف،  - 1

 .205اإلسكندرية، مصر، بدكف سنة، ص: 
ص ص: ، 1999، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر، " األسواق النقدية والمالية"عطكاف مركاف،  - 2

101- 102. 
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تدىكر أسعار المكاد األكلية الزراعية مما أدل إلى ظيكر األزمات في ميزاف المدفكعات  -
 الدكلي.

رافؽ األزمة تقمبات حادة في أسعار صرؼ العمالت، مما نتج عنو انييار نظاـ الذىب  -
سبتمبر  21في أغمب دكؿ العالـ، ففي إنجمترا تـ إيقاؼ قابمية تبديؿ العرفية بالذىب بتاريخ 

، كقد نتج عف ذلؾ تدىكر قيمة الجنيو اإلسترليني، كعمكما ساىمت ىذه األزمة في 1931
مقارنة بالمستكل الذم  ( ،%84 -%50) مالت الرئيسية الدكلية بحكالي تخفيض قيمة الع

 . (1)سبؽ األزمة
 أسباب ومظاىر األزمة: -3

إف البحث عف أسباب أزمة الكساد العظيـ كنقطة بدايتيا التزاؿ مكضكع جدؿ، كما        
ىذه األزمة عديدة  أف األسئمة التي يطرحيا االقتصاديكف كالمؤرخكف كالسياسيكف بصدد

 ىذا ما يفسر كثرة التأكيالت كالمبررات، كؿ حسب فكره كتكجيو األيديكلكجي. ،(2)كمتعارضة
غير أف أم دراسة حقيقية ألسباب األزمة، يجب أف تككف جذكرىا ابتداءنا مف الحرب        

ية كانت العالمية األكلى، فقد كاف لتمؾ الحرب آثار عميقة عمى جميع مناحي الحياة سياس
أك اقتصادية أك اجتماعية حيث أثرت سمبا عمى دعائـ النظاـ االقتصادم العالمي، كبناءنا 

 عمى ما سبؽ يمكف حصر أىـ أسباب كمظاىر األزمة االقتصادية في النقاط التالية:
الذم تميز بأزمات الدكرية، فضال عف ككف ىذا النظاـ يفتقر طبيعة النظام الرأسمالي:  -

 االت الكساد.لنظرية عف ح
كيظير ذلؾ جميا مف خالؿ ظيكر تقمبات في شركط عدم استقرار االقتصاد الكمي:  -

 1925التبادؿ التجارم بعد عكدة المنتجات األكركبية إلى األسكاؽ العالمية، منذ بداية عاـ 

                                                           
، رسالة ماجستير، دراسة حالة الجزائر" -" أثر األزمات المالية عمى االستثمار األجنبي المباشربف عامر مصطفى،  - 1

 .53، ص: 2011 -2010، الجزائر، 3جامعة الجزائر 
مطابع مديرية دار الكتب لمطباعة  ، (1939 -1815" التاريخ األوروبي الحديث ) حسيف فاضؿ كىاشـ كاظـ،  -2 

 .398، ص: 1982كالنشر، جامعة المكصؿ، بغداد، العراؽ، 
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مما أدل إلى تقمص الطمب عمى المنتجات األمريكية، فضال عف ظيكر الثكرة الصناعية 
 . (1)1929كما نتج عنيا مف تضخـ في اإلنتاج الصناعي بعد عاـ الثانية 

كالتي أصبحت عمى درجة عالية مف التركيب كالتعقيد، التطور اليائل لألسواق المالية:  -
 .(2)مما ساىـ في خمؽ فرص كثيرة ليا تزامنا مع ظيكر مخاطر جديدة تيددىا

سنكات الرخاء االقتصادم التي تمت فبعد  ارتفاع نسب االدخار وسيولة عمميات االقتراض:
الحرب العالمية األكلى خصكصا خالؿ بداية العشرينات، فأثناء الحصكؿ عمى قركض 
لتمكيؿ المشاريع االقتصادية تـ تحكيؿ أقساط كبيرة جدا مف الدخؿ القكمي عمى الفكر إلى 

تدني كغير مدخرات أك استثمارات، بينما كاف نصيب طبقة العماؿ كالمزارعيف مف الدخؿ م
 .(3)كاؼ
مف جية أخرل يمكف إرجاع أسباب الكساد العظيـ إلى ارتباط النقد ارتباط النقد بالذىب:  -

بالذىب كعدـ تكافر المركنة الكافية الكمية النقد كتجاه تغيرات النشاط االقتصادم، بمعنى 
زايدة المت آخر، " عدـ مقدرة النظاـ النقدم عمى تمبية احتياجات التطكر االقتصادم

 .(4)كالمستمرة
خاصة في القطاعات الكبرل تقمص فرص االستثمار في الواليات المتحدة األمريكية:  -

قباؿ شديد عمى الثراء بالقرض كالتقسيط 1922منذ عاـ  ، كالذم شيد استثمارات كبيرة كا 
 .(5)كطمب مصطنع كغير دائـ، مما أدل إلى مضاعفة اإلنتاج إلشباع طمب كىمي مصطنع

                                                           
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، " السيولة الدولية في ظل األزمات االقتصادية والمالية"شنجار العيساكم كآخركف،  - 1

 .192 -191، ص ص: 2014عماف، األردف، 
، عدد "المجمة العراقية لمعموم االقتصادية"  األزمة المالية العالمية ) األسباب كالتأثيرات(،" كحيدة جبر كعبير جاسـ،  - 2
 .6-1، العراؽ، ص ص: 2008، 18

، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، (1914 -1789" تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ) صالح الديف اليريدم،  -3 
  .256اإلسكندرية، مصر، بدكف سنة، ص: 

 .211مركاف عطكف، مرجع سابؽ، ص:  - 4
 .202، ص: 1999، دار مجد الكم لمنشر، الطبعة، عماف، األردف، " التمويل الدولي"عرفات تقي الحسيف،  - 5
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كمنيـ المدير العاـ لشركة جنراؿ مكتكرز التصريحات المتفائمة عن كبار الصناعيين:  -
   .(1)األمريكية كالتي تؤكد أف أسعار األسيـ كصمت إلى سقؼ عاؿ كمستقر

مثؿ االستغالؿ، الكذب، الشائعات المغرضة، انتشار الفساد األخالقي االقتصادي:  -
      .(2)كالمعامالت الكىميةالغش، التدليس، االحتكار، 

لألزمة االقتصادية العالمية نتائج عدة يمكف التطرؽ ألىميا في النقاط نتائج األزمة:  -4
 التالية:

انخفاض في  -إفالس -* لقد كاف ألزمة الكساد العظيـ آثار اجتماعية كاقتصادية ) بطالة
انخفاض في األجكر كاألرباح( ، كالتي كادت أف تعصؼ بالنظاـ الرأسمالي حيث  -اإلنتاج

الصناعي كالزراعي بسبب انخفاض األسعار انيارت المصارؼ كالبنكؾ كانيار معيا اإلنتاج 
مما قمص مف المبادالت العالمية، كساىـ في انتشار الجكع كالفقر كفي كتراجع االستيالؾ 

 مف القرل كاألرياؼ إلى المدف.اليجرة 
* ساىمت األزمة في انييار مفاجئ ككبير في األسعار في الدكؿ الصناعية، حيث انتقمت 

، أما في فرنسا 1933% سنة 93إلى  1929% سنة 137جممة في ألمانيا مف أسعار ال
، كبالنسبة لمياباف 1933% سنة 94إلى  1929% سنة 137فقد انتقمت األسعار مف 
. ىذا االنخفاض 1933% سنة 136إلى  1929% سنة 166انتقمت أسعار الجممة مف 

كعمى النشاط االقتصادم أيضا سمبية مباشرة عمى األرباح كرأس الماؿ كانت لو تداعيات 
حيث عرفت انخفاضا ىي األخرل، تبع التراكمات السابقة ارتفاع في معدالت البطالة 

مميكف جنيو  120كانخفاض في الركاتب كاألجكر، ففي إنجمترا مثال انخفضت األرباح مف 
، كما عرفت أسعار 1932مميكف جنيو إسترليني سنة  8.75إلى  1929سنة إسترليني 

 %.45قدرت بنحك  1933ك  1929تجات ىي األخرل انخفاضات شديدة بيف سنتي المن
                                                           

، ترجمة عبد األمير شمس الديف، المؤسسة الجامعية تحميل األزمات االقتصادية لألمس واليوم""أرلكند دانياؿ،  - 1
 .30، ص: 1992كالتكزيع، الطبعة األكلى، بيركت، لبناف، لمدراسات كالنشر 

2 المجمة العراقية لمعموم "  " األزمة المالية العالمية ) اآلثار كالمسببات(،خضيرات عمر كعبد السالـ نجادات،  - 
 .27 -1، ص ص: 2010، 27، عدد "االقتصادية
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عمكما فقد شيدت البمداف الصناعية األساسية الستة ) الكاليات المتحدة األمريكية،        
%، 50الياباف، فرنسا، ألمانيا، إنجمترا، إيطاليا( ، انخفاضا في دخميا الكطني يقدر بنحك 

% مقارنة 74، بنحك 1929% مقارنة بسنة 40جية انكماشا بنحك كما عرفت التجارة الخار 
 . (1)بحجميا العادم

 أسئمة المحور الثامن:
ىؿ يمكف اعتبار أزمة الكساد العظيـ بمثابة حجرة عثرة أماـ النظاـ الرأسمالي المبرالي؟  -

 إشرح؟
   أمريكية في أسبابيا عالمية في نتائجيا؟ 1929لماذا كانت أزمة  -
رأيؾ إلى أم مدل تضررت اقتصادات الدكؿ النامية عامة كالعربية خاصة مف ىذه في  -

 األزمة؟
 خالصة:
أزمة الكساد العظيـ لـ تؤدم إلى آليات ذاتية في السكؽ كىذا ما يفسر لنا تكالي        

األزمات بعدىا، كلقد كاف تأثيرىا عالميا حيث شمؿ عدة قطاعات عمى رأسيا القطاع 
اعي كالقطاع المالي، حيث حالت ىذه األزمة دكف ازدىار االقتصاد الصناعي كالزر 

 الرأسمالي الميبرالي الذم ترجع جذكره التاريخية لمقرف التاسع عشر.
 

                                                           
 .101 -100مركاف عطكف، مرجع سابؽ، الجزء الثاني، ص ص:  - 1



 

 

 
 
 
 
 

 االشتراكيالنظام  تاسع:  المحور ال



 

 
81 

 المحور التاسع 
 النظام االشتراكي

       
 تمييد:
لقد نتج عف تطبيؽ النظاـ الرأسمالي في عديد مف الدكؿ األكركبية منذ منتصؼ        

القرف الثامف عشر إلى ظيكر الظمـ كالقير كغياب العدالة االجتماعية، فأصبحت 
آنذاؾ تتخبط في حزمة مف المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية، كبدأت تبحث عف المجتمعات 

قامة نظاـ اقتصادم عادؿ، كفي العصر منافذ لمخركج مف كطأتيا كمعرفة جذكر  ىا، كا 
الحديث كمع تطكر المجتمع الرأسمالي كبركز الصراع الطبقي الحاد فيو ظيرت االشتراكية 

 كرد فعؿ لمدمار كاالختالؿ الذم نتج عف تطبيؽ الرأسمالية.
 أوال: ماىية النظام االشتراكي

 تعريف النظام االشتراكي: -1
كالتخطيط االقتصادم، عمى نحك جماعي، بحيث االشتراكية ىي نظاـ الممكية المشتركة،  -

ث آخر، ىك صالح الجماعة في شمكؿ، كمف أجؿ عفي مقامو باث الربح، ليحؿ عينتفي با
ىذا التحديد الجامع المانع ال يككف مف االشتراكية أبدا أم صالح اجتماعي في نظاـ 

كىذا التحسيف  اإلصالحعمالي في كنؼ البكرجكازية، ماداـ ذلؾ ، كال أم تحسيف الرأسمالية
ال يستيدفاف التغيير الجذرم لبنياف الجماعة، عمى أساس الممكية المشتركة كالتخطيط 

 .(1)االقتصادم
االشتراكية ىي نظاـ متكامؿ اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا إلى تحقيؽ العدالة في المجتمع  -

ه مف دكف أم استغالؿ، كيقـك عمى أساس الممكية الجماعية كتكفير فرص العمؿ ألفراد

                                                           
، ترجمة عبد الحميد اإلسالمبكلي، المؤسسة " االشتراكية والفاشية في ثالثينات القرن العشرين"ج. ق. د. ككؿ،  - 1

 .6، ص: 1964الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر،  -المصرية العامة لمتأليؼ كاألنباء كالنشر
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لكسائؿ اإلنتاج، ظيرت عمى يد كارؿ ماركس كردة فعؿ طبيعي لجشع أصحاب رأس الماؿ 
 .(1)في الغرب أثناء الثكرة الصناعية كتحكميـ في العماؿ

 ظروف نشأة الفكر االشتراكي: -2
إف الباحث في نشأة النظاـ االشتراكي يجد أنو لـ يكلد مستقال فجأة بمبادئو كأسسو        

نما كاف امتدادا كنتيجة لمنظاـ االقتصادم الرأسمالي الذم زىى  التي استقر عمييا الحقا، كا 
في حينو كتمدد كبدأت آثاره تظير في التحكـ في الكاقع االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي 

استغالؿ الشعكب كسحؽ الطبقة العاممة "  -كما يقكؿ الماركسيكف –أيضا مف خالؿ 
( ، الذم 1883 -1818البركليتاريا" ، كالذم بدأ بنقده الفيمسكؼ " كارؿ ماركس" ) 

أصبحت فيما بعد أفكاره كنظريتو العممية الثكرية القادرة عمى تسميح البركليتاريا في نضاليا 
شكؿ اإلطار العاـ لمنظرية االشتراكية الشيكعية، كذلؾ  ،(2)ضد الرأسمالية بغية اإلطاحة بيا

في كتابو " رأس الماؿ" ، كالذم أصبح عند اتباعو إنجيؿ الفمسفة االشتراكية، كمرشد الحركة 
أدؽ تحميؿ عممي لمنظاـ الرأسمالي مف حيث  -حسب مزاعميـ –العمالية، كالذم أعطى 

نشأتو، كأىمية الدكر الذم لعبو في التقدـ، كالمتناقضات التي ينطكم عمييا، كالتي تميد 
 .(3)الحتفائو ليحؿ محؿ نظاـ أرقى منو

لقد بدا التنظير االشتراكي بماركس تزامنا مع إرساء النظرية الماركسية في        
( الذم كضعو 1847( ، كخصكصا في البياف الشيكعي ) 1845كجية األلمانية ) األيديكل

النظرية الماركسية، يتجسد الكعي الطبقي ماركس ك أنجؿ، حيث شكؿ تقدما حاسما، فمع 
 .(4)العمالي في نظرية عممية مف المستكل األرفع

                                                           
الصيافي، دار الفارابي، بيركت، لبناف، الطبعة  ، ترجمة: عبد الرزاؽ" أسس الفمسفة الماركسيةؽ. أقا. نا. سيؼ،  - 1

 .179، ص: 1978الثالثة، 
، ترجمة: ماجد بطح، مطابع الشاـ، الطبعة األكلى، دمشؽ، " تاريخ النظريات االقتصادية"آ. ف. ريندينا كآخركف،  - 2

 .191، ص: 1988سكريا، 
 .2، ص: 1947النيضة المصرية، القاىرة، مصر، : راشد البراكم، مكتبة  ، ترجمة" رأس المال"كارؿ ماركس،  - 3
 .2، ص: 1977، ترجمة: غساف ماجد ككميؿ داغر، " مدخل إلى االشتراكية العممية"آرنست ماندؿ،  - 4
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 ثانيا: مبادئ وأسس الفكر االشتراكي
االشتراكية أسسيا الفكرية مف االشتراكية الماركسية، كالتي تستمد النظـ االقتصادية        

ترجع في صكرتيا األكلى إلى " كارؿ ماركس" كفريدريؾ أنجمز" ، كأيضا مف تجربة االتحاد 
السكفياتي باعتباره أكؿ دكلة تنجح في إقامة نظاـ اقتصادم اشتراكي كتجربة الصيف 

 :(1)أداء النظاـ االشتراكيالشعبية، كسكؼ نتناكؿ فيما يمي خصائص كطريقة 
 الجماعية:* 

مف خصائص النظاـ االشتراكي تفضيؿ المصمحة الجماعية عمى المصمحة الفردية        
فيمي بذلؾ تعارض الميبرالية، كتؤمف بضركرة التدخؿ ) تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم 

 ؾ الفردم.لتكجييو لصالح المجتمع كتصحيح اآلثار االجتماعية كأنانية السمك 
 الممكية الجماعية لعناصر اإلنتاج:* 

نقكؿ عف اقتصاد ما أنو اشتراكي إذا كانت كسائؿ اإلنتاج األساسية مممككة مميكة        
جماعية كليست محال لالستغالؿ الفردم، كلكف ال يمغي ذلؾ كجكد ممكيات خاصة لبعض 

 كسائؿ اإلنتاج كصكرة استثنائية.
 عالقات التعاون:* 

نشأ بيف األفراد في العمميات اإلنتاجية عالقات تؤسس عمى إخالؿ التعاكف كتالفي        
الصراع، فبذلؾ تنتيي العالقات التعاقدية كتحؿ محميا العالقات التنظيمية، كيقـك باإلنتاج 
العماؿ كيحصمكف عمى عائد اإلنتاج سكاءنا بصكرة مباشرة مف خالؿ األجكر أك بصكرة غير 

 خالؿ الخدمات التي تقدميا الدكلة. مباشرة مف
 توزيع الناتج االجتماعي:* 

يكزع الناتج االجتماعي عمى أساس أف لكؿ فرد نصيب حسب مساىمتو أم لمكؿ        
نصيب حسب عممو، فالعمؿ ىك مصدر القيمة كلكف يضاؼ إلى ذلؾ، لكؿ حسب حاجتو، 

                                                           
 .169 -161، مرجع سابؽ، ص ص: مبادئ عمم االقتصاد"زينب حسيف عكض اهلل،  - 1
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جات ضركرية لممجتمع ككؿ، أم بغض النظر عف المساىمة ىناؾ الحاجة، أم أف ىناؾ حا
 كالتعميـ كالصحة، التأميف كالمكاصالت... إلخ.

 التخطيط:* 
شباع         يعتمد االقتصاد االشتراكي عمى التخطيط ذلؾ أف اليدؼ ىك النمك كالرفاىية، كا 

 اإلنتاجلذلؾ البد مف تعبئة المكارد بطريقة كاعية كرشيدة نحك زيادة االحتياجات االجتماعية، 
كعدالة التكزيع كال يمكف تحقيؽ ذلؾ إذا ترؾ األمر لقكل السكؽ، فالتخطيط االشتراكي ىك 

كاستغالليا بطريقة  محاكلة جماعية كقكمية لتعبئة المكارد البشرية التي يحكزىا االقتصاد،
منظمة كعممية ألجؿ تحقيؽ أىداؼ االقتصاد، كاستغالليا بطريقة منظمة كعممية ألجؿ 

عادتو.تحقيؽ أىداؼ ا  لمجتمع كتنظيـ اإلنتاج كا 
 أىـ ركاد الفكر االشتراكي ىـ:ثالثا: رواد الفكر االشتراكي: 

 ( :1883 -1818كارل ماركس ) * 
، مف عائمة غنية، كىك فيمسكؼ ألماني، 1818مام  5كلد في ألمانيا في        

أفكاره دكرا ىاما في كصحفي كاشتراكي ثكرم، كلعبت كاقتصادم، كعالـ اجتماع، كمؤرخ 
تأسيس عمى االجتماع كفي تطكير الحركات االشتراكية، كاعتبر ماركس أحد أعظـ 
االقتصادييف في التاريخ، كقد نشر العديد مف الكتب خالؿ حياتو، أىميا بياف الحزب 

 1883مارس  14( ، تكفي ماركس في 1894 -1867( كرأس الماؿ ) 1848) الشيكعي 
  .(1)بمندف

 ( :1895 -1821يك أنجمز ) فريدر  *
كلد في ألمانيا مف عائمة مستثمر رأسمالي، انكب عمى التعمـ الذاتي، كبدأ ينشر        

مقاالتو في المجالت األلمانية، كأخذ ييتـ بدراسة الحركة العمالية كحياة العماؿ، كقد كتب 
المكجو ضد االقتصاد  1844مؤلفو " كضع الطبقة العاممة" في إنجمترا المنشكر عاـ 

                                                           
 /https://arwikipidia.org/wikiالعنكبكتية   كارؿ ماركسمكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة عمى الشبكة  - 1

 23:25عمى الساعة  2018/ 8/1تاريخ زيارة المكقع 
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د زار ماركس في باريس كتحددت في ىذا المقاء األسس المشتركة السياسي البكرجكازم، كق
  .(1)لنظرياتيما في جميع القضايا النظرية
إذا أردنا تقييـ أفكار االشتراكية الماركسية كجب عمينا : رابعا: مزايا وعيوب النظام االشتراكي

 اإلشارة إلى الجكانب اإليجابية، ككذلؾ السمبية.
 المزايا: -1
قدمت االشتراكية الماركسية نظاما فكريا متكامال يفسر التطكر االجتماعي في كافة  *

 مراحمو دكف أف يقتصر عمى الجانب االقتصادم البحت.
* أظير الفكر االقتصادم الماركسي عيكب الرأسمالية، كىذا ما دفع بالفكر الرأسمالي إلى 

قد خدـ الفكر الرأسمالي كالمجتمعات التطكر كمعالجة العيكب، كبيذا يككف الفكر الماركسي 
دكف أف يقصد أك يرغب، كما أف كجكد ىذا التيار االقتصادم كما مثمو مف خطر عمى 
الرأسمالية قد يدفع حككمات البمداف الرأسمالية إلى التدخؿ لمعالجة المساكئ المكجكدة في 

 النظاـ المذككر.
تقدـ االقتصادم في المجتمع * إف تحميؿ ماركس كاف قكيا في إظيار كيفية حدكث ال

 .(2)الرأسمالي بالقكل المكجكدة في داخمو
اشتمؿ النظاـ الماركسي عمى تناقضات عدة مف حيث الفكرة كالتطبيؽ، كعميو العيوب:  -2

 :(3)يمكف إجماؿ أىـ عيكب ىذا النظاـ كاالنتقادات المكجية لو فيما يمي
النظاـ االشتراكي عمى مجمكعة مف الحكافز المادية كالمعنكية التي تشجع  رغـ اعتماد* 

العماؿ عمى اإلنتاج، إال أف ىذه الحكافز ال ترقى في قكتيا إلى درجة حافز الربح في النظاـ 
الرأسمالي، كمف ثـ فقد أدل ىذا إلى كجكد نكع مف التراخي مف جانب بعض المسؤكليف أك 

 المشركعات.المشرفيف عمى حسف إدارة 
                                                           

، 2006، دار الممكية لمطباعة كاإلعالـ، الطبعة األكلى، الجزائر، " دروس في االقتصاد السياسي"بف حمكد سكينة،  - 1
 .130ص: 

 .172:  مدحت القريشي، مرجع سابؽ، ص - 2
 .55 -54ص ص:  مرجع سابؽ،شطيبي حناف،  - 3
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* رغـ كجكد قكة الردع لمعاقبة الميمميف إلى جانب الحكافز لتشجيع األداء، إال أف ىذه القكة 
في درجتيا ما يمكف أف يتعرض لو المنتج الفرد في النظاـ الرأسمالي مف  أيضا لـ تبمغ

 بكؿ ما يممؾ.خسائر قد تؤدم 
تميز االشتراكية بمركزية التخطيط في اتخاذ القرارات، جعؿ السمطات تصدر في غالب * 

في حيف يتميز النظاـ الرأسمالي األحياف قرارات خاطئة ذات آثار سمبية عمى المجتمع، 
بككف اتخاذ أم منتج لقرار خاطئ لف تترتب عنو نفس حجـ اآلثار السمبية مف حيث 

 ف يتحمؿ نتيجة قراره.شمكليا، كما أف المنتج كحده م
التي تكاجو مف أىـ االنتقادات التي كجيت لمنظاـ االشتراكي ىي تمؾ التعقيدات الركتينية * 

بإدارة أفراد المجتمع ككؿ، حيث أف الدكلة تقكـ سكاءنا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة 
از إدارم المشركعات المختمفة في المجتمع كمراقبتيا، كىذا مف شأنو أف يتطمب كجكد جي

ككجكد نظاـ لممراقبة الدقيقة كالمتابعة المستمرة، كىذا بدكره يؤدم إلى ارتفاع ضخـ كفعاؿ، 
لى تعطيؿ الكثير مف اإلجراءات مف ناحية أخرل.  تكاليؼ اإلنتاج مف ناحية، كا 

 أسئمة المحور التاسع:
ليس لظيكره أم ىؿ النظاـ االشتراكي كليد النظاـ الرأسمالي أـ أنو نظاـ مستقؿ بذاتو  -

 صمة بالرأسمالية؟
 ماىي إيجابيات كسمبيات النظاـ االشتراكي؟ -
ىؿ ترل أف بقاء النيج االشتراكي في بعض دكؿ العالـ اليزاؿ يشكؿ تيديدا لمنظاـ  -

   الرأسمالي؟ اشرح مع التمثيؿ؟
 خالصة:
قتصادية في ركسيا كىيمنتيا عمى مختمؼ مناحي الحياة اال إف ظيكر االشتراكية       

كاالجتماعية كالسياسية في البالد آنذاؾ، كامتدادىا إلى عدة دكؿ بعد الحرب العالمية الثانية 
لـ يكف كليد الصدفة، بؿ ظيرت عمى أنقاض الرأسمالية كرد فعؿ لمتناقضات كالسمبيات 
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ما االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي أفرزىا النظاـ الرأسمالي ككال النظاميف كاف لي
 يجابياتيما كسمبياتيما، ألف كؿ حممة تحمؿ في طياتيا آيات بطالنيا.إ
 



 

 

 
 
 
 

إعادة تشكيل النظام  عاشر:  المحور ال
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 المحور العاشر
 إعادة تشكيل النظام الرأسمالي في ظل قيام المؤسسات المالية والتجارية الدولية

 
 تمييد
، أحد 1945" المنعقد بالكاليات المتحدة األمريكية سنة " بركتف ككدز يعتبر مؤتمر       

أىـ األحداث االقتصادية البارزة، ككنو انبثقت عنو منظمات اقتصادية دكلية تعتبر أركاف 
النظاـ االقتصادم الجديد كىي صندكؽ النقد الدكلي كمنظمة التجارة العالمية كالبنؾ الدكلي 

يرت أساسا لتخدـ استقرار النظاـ المالي العالمي، ىذه المؤسسات التي ظلإلنشاء كالتعمير، 
 كتدعـ النمك االقتصادم كالتجارة الخارجية.

 أوال: صندوق النقد الدولي
صندكؽ النقد الدكلي ىك ككالة متخصصة مف ككاالت منظكمة األمـ المتحدة، أنشئ        

العالمي، كمقر لمعمؿ عمى تعزيز سالمة االقتصاد  1945بمكجب معاىدة دكلية في عاـ 
، كيديره أعضاؤه الذيف يشممكف جميع بمداف العالـ تقريبا الصندكؽ في كاشنطف العاصمة

 –بمدا، كيعتبر الصندكؽ المؤسسة المركزية في النظاـ النقدم الدكلي  184بعددىـ البالغ 
الذم يسمح بإجراء المعامالت  -أم نظاـ المدفكعات الدكلية كأسعار صرؼ العمالت

 .(1)بيف البمداف المختمفة التجارية
 نشأة صندوق النقد الدولي: -1

ظير صندكؽ النقد الدكلي أثناء مؤتمر بركتف ككدز استجابة لمشركع ىارم كايت        
األمريكي، كالذم سماه صندكؽ االستقرار، عمى أساس أنو يتكلى ضماف احتراـ البمداف 

عكائؽ التي تحكؿ دكف التطكر األعضاء لمجمكعة مف قكاعد تعمؿ عمى إزالة جميع ال
                                                           

 مكقع صندكؽ النقد الدكلي عمى شبكة األنترنيت - 1
https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/whatara/whata.htm   

 16:50الساعة عمى  2018/ 1/ 1تاريخ التصفح: 
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/whatara/whata.htm
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المتناسؽ لمتجارة الخارجية، كمساعدة تمؾ الدكؿ التي تعرؼ اختالالت عمى مستكل تكازناتيا 
 .(1)الكبرل خاصة في مجاؿ سياسة الصرؼ كتحكيؿ العممة

يمثؿ صندكؽ النقد الدكلي إحدل مؤسسات االقتصاد العالمي، كىك يفكؽ بذلؾ البنؾ        
قد عيد إليو بأخطر ميمة في  كالتعمير في األىمية، ككف صندكؽ الدكلي الدكلي لإلنشاء

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كىي العمؿ عمى استقرار أسعار الصرؼ كحرية تحكيؿ 
في حيف كاف البنؾ العمالت، فضال عف أنو ظؿ لفترة قصيرة معنيا بأمكر الدكؿ المتقدمة، 

كقد بدأ نشاط  ،(2)نامية كىي أقؿ عمى المستكل االستراتيجيالدكلي منشغال بأمكر الدكؿ ال
كالذم يقـك بكظيفتيف أساسيتيف فرضتيا عميو اتفاقية  1947صندكؽ النقد الدكلي في مارس 

 .(3)بركتف ككدز لمقياـ بيما معا
مصرفية فعمية أف يمد أعضاؤه بمزيد مف كسائؿ الدفع الدكلية عند الوظيفة األولى:  -

شكؿ قركض أك تسييالت ائتمانية، كىي تشبو الدكر المصرفي الذم تقـك بو الضركرة في 
 البنكؾ.

فيي رقابية، إذ عميو أف يراقب تصرفات الدكؿ األعضاء بما يكفؿ الوظيفة الثانية:  -
تحقيؽ االستقرار ألسعار الصرؼ، كالعمؿ عمى إزالة نظاـ الرقابة عمى أسعار الصرؼ 

ارم القائـ عمى المدفكعات متعددة األطراؼ، كمقابؿ ذلؾ بغرض إنعاش حركة التبادؿ التج
عمى الدكؿ األعضاء مراعاة شركط ككاجبات العضكية، كأف تخضع ألحكاميا بغرض 

 تحقيؽ األىداؼ التي جاء مف أجميا صندكؽ النقد الدكلي.
 
 

                                                           
، دار بمقيس، الطبعة األكلى، الدار " البعد الدولي لمنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولينعماف سعيدم،  - 1

 .5، ص: 2011البيضاء، المغرب، 
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، " العالقات االقتصادية الدولي"عادؿ أحمد حشيش كمجدم محمكد شياب،  - 2

 .258 -257، ص ص: 2005
 .73رفيقة صباغ، مرجع سابؽ، ص:  - 3
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 شروط االنضمام: -2
التفاقية الصندكؽ فإنو مف الكاجب إصدار قرار مف مجمس محافظي الصندكؽ  كفقا       

عند قبكلو دكلة جديدة كعضك في الصندكؽ، كيتضمف القرار الذم يصدره مجمس المحافظيف 
 :(1)شركط القبكؿ التي يجب تكفرىا لدل الدكلة كتتعمؽ ىذه الشركط بما يمي

 قيمة الحصص في رأس ماؿ الصندكؽ. -أ
 كمكاعيد تسديد الحصص. كيفية -ب
مكعد إعالف سعر التعادؿ لمعممة الكطنية لمدكلة طالبة العضكية، كتحديد سعر التعادؿ  -ج

 نفسو ) أم سعر صرؼ العممة بالنسبة لمذىب أك الدكالر(.
 تاريخ بدأ العمميات مع الصندكؽ ) ىك عادة بعد مركر شير كاحد مف اإلعالف. -د
ية بتزكيد إدارة الصندكؽ بكافة المعمكمات كالبيانات التي تتعيد الدكلة طالبة العضك  -ق

يمكف أف نحتاج إلييا، كتتـ عضكية الدكلة في الصندكؽ عندما تكقع عمى النسخ األصمية 
كثائؽ الخاصة بمكافقتيا كتصديقيا عمى االنضماـ إلى الصندكؽ التفاقية الصندكؽ كتكدع ال

األعضاء األصمييف كاألعضاء الجدد  يتساكل لدل الحككمة األمريكية، كعندما يتـ كؿ ذلؾ
في الحقكؽ كااللتزامات في الصندكؽ عندما يعجز أحد األعضاء عف الكفاء بالتزاماتو 
المحددة في اتفاقية الصندكؽ يمكف أف يحـر مف حقكؽ السحب مف مكارد الصندكؽ، أما إذا 

ك أف تقكـ بنفسيا استمر العجز كعدـ القدرة عمى الكفاء فإنو يطمب مف الدكلة العض
ديسمبر  31باالنسحاب مف الصندكؽ ) كىك ما حدث فعال مع بكلندا كتشيككسمكفاكيا في 

 ( .1947كككبا في أفريؿ  1945
 أىداف ووظائف صندوق النقد الدولي: -3

لقد كاف المجتمع الدكلي بحاجة إلى مؤسسة نقدية قادرة عمى تنظيـ العالقات النقدية        
 :(1)ىنا نشأ صندكؽ النقد الدكلي الذم أصبح مف أىدافو ما يميالدكلية كمف 

                                                           
 .184 -183، ص ص: 2008، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، " التمويل الدولي"ىيثـ عجاب صاحب،  - 1
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 التكسع المتكازف في التجارة العالمية. -
 تحقيؽ استقرار أسعار الصرؼ. -
 تجنب التخفيض التنافسي لقيـ العمالت. -
 إجراء تصحيح منظـ الختالالت مكازيف المدفكعات. -
 الموارد المالية لمصندوق: -4

تمكيؿ صندكؽ النقد الدكلي، كمف أبرزىا نجد اشتراكات الدكؿ  تتعدد مصادر      
األعضاء المتمثمة في الحصص، كما بإمكانو االقتراض مف الدكؿ ذات الفائض أك الييئات 
المالية الستكماؿ مكارده كقدراتو التمكيمية مف مساعدة أعضائو، ىذا إضافة لممكارد التي مف 

ياطات الذىب المكجكدة لديو، كما يحصؿ الصندكؽ الممكف الحصكؿ عمييا جراء بيعو الحت
عمى فكائد كرسـك نظير استعماؿ مكارده، كتجرم ىذه المعامالت بالعممة الخاصة بالصندكؽ 
كىي " حقكؽ السحب الخاصة"، ىذه األخيرة التي تعتبر األصؿ االحتياطي الخاص 

لية في تمؾ الفترة بيدؼ تعزيز السيكلة الدك  1969بالصندكؽ ككحدة حسابو، أنشئت سنة 
كليصبح بذلؾ مكمال لألصكؿ الرسمية الخاصة بالبمداف األعضاء، فيي عممو كىمية كليست 

نما ىي استحقاؽ متكقع عمى العمالت القابمة لمتحكيؿ  .(2)استحقاقا عمى الصندكؽ كا 
 السحب عمى موارد صندوق النقد الدولي: -5

يأخذ االلتجاء إلى مكارد الصندكؽ شكميف رئيسييف، األكؿ كاألقدـ ىك حقكؽ السحب        
الخاصة، كالثاني كاألحدث ىك اتفاقيات المساندة كمف حؽ كؿ دكلة عضك أف تمجأ إلى 
الصندكؽ لالقتراض مف عمالت الدكؿ األخرل، كيتـ ذلؾ عف طريؽ شراء الدكلة العضك 

مقابؿ الذىب أك مقابؿ مقدار مف عممتيا الكطنية، غير أف لعمالت الدكؿ التي تحتاج إلييا 
ىذا الحؽ ليس حقا مطمقا، بؿ ىك محدكد كمقيد بكثير مف الشركط التي تحد إلى حد كبير 
                                                                                                                                                                                     

، دبمـك الدراسات الضريبية، جامعة " صندوق النقد الدولي كمصدر من مصادر التمويل"أسامة محمد إبراىيـ،  - 1
 .1، ص: 2008اإلسكندرية، كمية الحقكؽ، مصر، 

، رسالة ماجستير، جامعة " أىمية إصالح صندوق النقد الدولي في تفعيل أداء النظام المالي العالمي"قريدة معمر،  - 2
 .14، ص: 2017 -2016قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، 
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مف حؽ في االلتجاء إلى مكارد الصندكؽ يجب أال يؤدم إلى زيادة رصيد الصندكؽ مف 
 .(1)يا مقيد بشركط% مف حصتو، كىك ثان200عممة العضك المقترض بأكثر مف 

 ثانيا: البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 نشأتو -1

كاف إنشاء البنؾ الدكلي مرتبطا بالخراب كالدمار الذم لحؽ بالقارة األكركبية أثناء        
قامة  الحرب العالمية الثانية، حيث تـ منح القركض لبناء الصناعات كمشركعات التنمية كا 

تحظى الدكؿ الكبرل الغنية باىتمامو مثؿ صندكؽ النقد الدكلي،  مشاريع البنى التحتية، كلـ
 بؿ كاف اىتمامو منسحبا عمى جميع الدكؿ المتقدمة كالسائرة في النمك.

نياية الحرب العالمية، اجتمعت الدكؿ الصناعية في بركتف ككدز بالكاليات بعد        
، -كما سبؽ اإلشارة –كلية المتحدة األمريكية، كقررت إنشاء مجمكعة مف المؤسسات الد

حيث شكمت ىذه المؤسسات مجتمعة أدكات العكلمة أك النظاـ العالمي الجديد الذم تتزعمو 
الذم يحمؿ الطابع الرأسمالي حيث تعمؿ آليات ىذا النظاـ عمى الكاليات المتحدة األمريكية، 

ت الدكلية غير نقؿ القيـ إلى المركز عمى حساب األطراؼ، في ظؿ نظاـ لمتبادؿ كالعالقا
المتكافئة، فقسمت العمؿ الدكلية فككمت إلى الدكؿ النامية إنتاج الخدمات كالمكاد األكلية، 
كفي أحسف األحكاؿ تتيح ليا العمؿ عمى إحالؿ الكاردات دكف أف يسمح ليا بأم أمؿ في 

 .(2)الدخكؿ إلى السكؽ الدكلية
المؤسسة االقتصادية العالمية المسئكلة عف يمكف تعريؼ البنؾ الدكلي عمى أنو  تعريفو: -2

إدارة النظاـ المالي الدكلي كاالىتماـ بتطبيؽ السياسات االقتصادية الكفيمة بتحقيؽ التنمية 
الكفيمة بتحقيؽ التنمية االقتصادية لمدكؿ األعضاء، كلذلؾ فإف مسئكليتو تنصب  االقتصادية

اسات اإلصالح الييكمي، كسياسات عمى أساسا عمى سياسات التنمية كاالستثمارات كسي
                                                           

 -114، ص ص: 2004الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ، دار الجامعة " االقتصاد الدولي"زينب حسيف عكض اهلل،  - 1
115. 

، 2001، دار كائؿ، الطبعة األكلى، عماف، األردف، " الوجيز في الفكر الوضعي واإلسالمي"عبد الجبار السبياني،  - 2
 .202ص: 
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تخصيص المكارد في القطاعيف العاـ كالخاص ككذلؾ ييتـ البنؾ الدكلي بصفة رئيسية 
 .(1)بالجدارة االئتمانية ألنو يعتمد في تمكيمو عمى االقتراض مف أسكاؽ الماؿ

البنؾ يطمؽ عميو أحيانا بنؾ الدكؿ كقد أنشئ بمقتضى اتفاقية بركتف ككدز، كتمتمؾ        
حككمات الدكؿ المكتتبة، في رأس مالو كفقا التفاقية تأسيسو التي تقتضي باقتصار عضكية 
البنؾ عمى الدكؿ األعضاء في رأس ماؿ صندكؽ النقد الدكلي كما تقضي بارتباط حصص 
الدكؿ األعضاء في رأس ماؿ البنؾ بحصة كؿ منيا في صندكؽ النقد الدكلي عمى نحك 

 .(2)اديةيتناسب كقكتيا االقتص
 مؤسسات البنك الدولي: -3

ينقسـ البنؾ الدكلي إلى قسميف رئيسييف ىما: البنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير، كرابطة        
لتقديـ المساعدات المالية لمدكؿ النامية الفقيرة  1960التنمية الدكلية التي أنشأت في عاـ 

كف البنؾ الدكلي مع ثالث مؤسسات التي ال تستطيع الكفاء بشركط البنؾ الدكلي، كلقد تعا
ىي: مؤسسة التمكيؿ الدكلية، كالمركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار، كىيئة ضماف 

 االستثمار متعددة األطراؼ.
 مؤسسة التمويل الدولية: *

، كتمثمت ميمتيا في دفع عجمة التنمية 1956تـ إنشاء مؤسسة التمكيؿ الدكلية عاـ        
البمداف األقؿ نمكا كمساعدتيا عمى تشجيع النمك في القطاع الخاص مف  االقتصادية في

 .(3)اقتصادىا
 
 

                                                           

، سبتمبر" 11" النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقو المستقبمية بعد أحداث عبد المجيد عبد المطب،  -1 
 .94، ص: 2003اإلسكندرية، مصر، 

، الدار الجامعية، الطبعة الثانية، لبناف، بدكف سنة، ص: " السياسات الدولية في المالية العامة"يكنس أحمد البطريؽ،  - 2
49.  

3
 - Roberto Lavalla, " La Banque Mondial et ses Filiales- Aspects Juridiques et Fonctionnement", L.G.D.J, 

Paris, 1972, p : 5. 
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 المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار:* 
ظيرت فكرة إنشاء جياز دكلي لضماف االستثمارات في خمسينات القرف الماضي،       

بتقديـ دراسة بمسمى المالمح غير أف الفكرة لـ تتضح إال بعد قياـ إدارة البنؾ الدكلي 
كيتـ اإلنشاء الفعمي ليذه  ،(1)1985الرئيسية لككالة ضماف االستثمار المقترحة سنة 

، كيتمثؿ ىدفيما األساسي في تشجيع تدفؽ االستثمارات 1988المؤسسة في أفريؿ سنة 
 .(2)األجنبية المباشرة بيف الدكؿ األعضاء كخاصة النامية

 : MIGAالمتعددة األطراف ىيئة ضمان االستثمار * 
، كىدفيا تشجيع االستثمار الخاص في المجاالت 1988عمميا سنة  بدأت       

االستثمارية المختمفة في الدكؿ النامية، كىذا مف خالؿ تقديـ ضمانات لممستثمريف األجانب 
ضد المخاطر غير التجارية أم ضد المخاطر السياسية كغير ذلؾ، كتعمؿ عمى تشجيع 

 .(3)االستثمارات األجنبية بصفة عامة
 اف البنك الدولي:أىد -4

 تتمثؿ أىداؼ البنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير فيما يمي:       
 المساعدة عمى إعادة بناء كتنمية اقتصاديات الدكؿ األعضاء. -
 تركيج االستثمارات الخاصة بالخارج. -
االستثمارات الدكلية طكيمة األجؿ في الدكؿ النامية كتقديـ الضمانات أك المشاركة  تشجيع -

في منح القركض كاالستثمارات األخرل التي يقـك بيا القطاع الخاص في حالة رأس الماؿ 
 غير كاؼ إلنجاز المشركع.

 .التنسيؽ بيف القركض الممنكحة -

                                                           
المجمة المصرية لمقانون "  " تعميؽ عمى مشركع اتفاقية إنشاء الككالة الدكلية لضماف االستثمار"،إبراىيـ شحاتة،  - 1

 .189، مصر، ص: 1985، 41، العدد "الدولي
بكمرداس، كمية الحقكؽ، بكمرداس، ، رسالة ماجستير، جامعة " البنك العالمي وعالقتو بالجزائر"لخضر عمياف،  - 2

 .20، ص: 2011 -2010الجزائر، 
3
 - Michel Bélanger, " Institution economic International", 5é ed, economica, paris, 1992, p : 52. 
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عتبار التأثيرات االقتصادية لالستثمارات تسيير العمميات كذلؾ مف خالؿ األخذ بعيف اال -
 .(1)الدكلية

 تشجيع نمك التجارة الدكلية كالحفاظ عمى تكازف مكازيف المدفكعات. -
 تقديـ المعكنات الفنية كالدراسات االقتصادية لتطكير اقتصاديات األعضاء. -
 فض المنازعات المالية بيف الدكؿ. -
عمى إدارة التنمية، كلذلؾ أنئ معيد التنمية تدريب مكظفي حككمات الدكؿ األعضاء  -

ككاف ىدفو تكفير خدمات التدريب لكبار مكظفي  1955االقتصادية في كاشنطف عاـ 
 .(2)الحككمة في البمداف النامية عمى إدارة التنمية االقتصادية

 موارد البنك الدولي: -5
 الممكؿ األكبر لمبنؾ، لكف مكارده تتأتى أيضا عف طريؽ: تعتبر الدكؿ المتقدمة       

حيث يضـ البنؾ الدكلي مجمكعة حساب االكتتاب لمدول األعضاء في رأس مال البنك:  -أ
 274,7 ، اكتتبكا بحكالي(4)دكلة عضك 189حكالي  2018، بمغت سنة (3)كاسعة مف الدكؿ

 .(5)مف رأس الماؿ المدفكعمميار دكالر  16,5مميار دكالر أمريكي، بما في ذلؾ 
ماؿ البنؾ مقسـ إلى أسيـ يحدد لكؿ دكلة نصيب منيا أك حصة عمى أساس  رأس       

 تقسـ حصة كؿ عضك إلى ثالثة أجزاء. ،(6)قريب مف تكزيع حصص صندكؽ النقد الدكلي
 % مف الحصة تدفع لمبنؾ مباشرة ذىبا أك دكالرات أمريكية كىذه تككف قابمة لإلقراض.2 -

                                                           
1
 - Sid Ali Boukrami, " Les Mécanismes Monétaires et Financier", Copyright Enap Emal,N

°
45A86, 1986. 

، العدد التاسع، جكاف "مجمة دفاتر السياسة والقانون" ، "" أجيزة ) آليات( النظاـ االقتصادم الدكليخكيمدم العيد،  - 2
 .334 -333، كرقمة، الجزائر، ص ص: 2013

الطبعة األكلى، ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، " العالقات االقتصادية الدولية"بساـ الحجار،  - 3
 .194، ص: 2003لبناف، 

 مكقع البنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير عمى شبكة األنترنيت - 4
https://www.albankadawli.org/ar/about/leadership/members 

 11:20ساعة: عمى ال 2019/ 1/ 11تاريخ التصفح: 
 .85، ص: 2018، التقرير السنكم العاـ البنك الدولي"" - 5
 .293عادؿ أحمد حشيش كمجدم محمكد شياب، مرجع سابؽ، ص:  - 6

https://www.albankadawli.org/ar/about/leadership/members
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% مف الحصة تدفع في شكؿ عمكالت محمية لمدكلة العضك كىذه ال تككف قابمة 18 -
 لإلقراض إال بمكافقة العضك.

نما يخصص لضماف التزامات البنؾ 80الباقي  - % مف الحصة كال يككف قابال لإلقراض كا 
 .(1)نفسو كما يضمنو مف قركض

البنؾ منيا عمى مكارده، فكفؽ يعد االقتراض مف أىـ المصادر التي يحصؿ االقتراض:  -ب
النظاـ األساسي لمبنؾ أف يمجأ إلى أم كسيمة لالقتراض كبصفة خاصة االلتجاء إلى أسكاؽ 
الدكؿ األعضاء، كلكف بشرط أف يحصؿ أكال عمى مكافقة العضك الذم يقترض مف أسكاقو 

فقة في كثانيا عمى مكافقة العضك الذم يقـك القرض بعمميتو كذلؾ عمى أف تتضمف المكا
 .(2)الحالتيف قابمية القرض لمتحكيؿ إلى أية عممة أخرل مف عمالت الدكؿ األعضاء

عمى ما يقدمو أك  ،(3)يتجمع لدل البنؾ نتيجة لما يحصؿ عميو مف عمكالتالفائض:  -ج
مف قيمة القرض ككذلؾ مف  %1,5% إلى 1يضمنو مف قركض بمعدالت تتراكح ما بيف 

 .(4)% بحسب مدة القرض5% ك 3,5فكائد القركض التي يمنحيا كالتي تتركاح ما بيف 
كنقصد بيا المبالغ التي تسدد لمبنؾ افتتاح لتكظيفات أخرل، كما نقصد  مصادر أخرى: -د

 إلى شتى المؤسسات المالية ) بيع أقساطبيا ما يحصؿ عميو البنؾ نتيجة لتحكيؿ حقكقو 
كذلؾ تتضمف إصدار سندات بالعمالت الرئيسية إما مباشرة أك عف طريؽ  . (5)ديكف(

 .(6)مجمكعات مصرفية
 

                                                           
، الدار الجامعية الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، " أساسيات االقتصاد الدولي"عادؿ أحمد حشيش كآخركف،  - 1

 .317، ص: 1998
 .293كمجدم محمكد شياب، مرجع سابؽ، ص:  عادؿ أحمد حشيش - 2
 .293عادؿ أحمد حشيش كمجدم محمكد شياب، مرجع سابؽ، ص:  - 3
 .49:  يكنس أحمد البطريؽ، مرجع سابؽ، ص - 4
 .293عادؿ أحمد حشيش كمجدم محمكد شياب، مرجع سابؽ، ص:  - 5
السنة الثالثة تجارة دكلية، جامعة محمد خيضر،  ، مطبكعة بيداغكجية مكجية لطمبة" المالية الدولية"مفتاح صالح،  - 6

 .35، ص: 2006 -2005بسكرة، الجزائر، 
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 شروط اكتساب العضوية: -6
لحصكؿ دكلة ما عمى عضكية البنؾ الدكلي كجب تكافر نكعيف مف الشركط،        

 :(1)مكضكعية كأخرل جزائية كالتالي
يشترط لقبكؿ دكلة ما عضكا في البنؾ الدكلي أف تتكفر عمى الشروط الموضوعية:  -أ

 شرطيف:
 تتمتع بالسيادة كاالستقالؿ التاميف. أف تككف الدكلة طالبة العضكية* 

* أف تككف الدكلة الراغبة في االنضماـ لعضكية البنؾ الدكلي عضكا في صندكؽ النقد 
 الدكلي.

الخطكات التي تتبع مف أجؿ قبكؿ الدكلة يقصد بالشركط اإلجرائية الشروط اإلجرائية:  -ب
 الراغبة في االنضماـ إلى عضكية البنؾ، كتتمثؿ ىذه الخطكات في:

 .* تقديـ طمب إلى البنؾ الدكلي تعبر فيو الدكلة عف رغبتيا في االنضماـ
 * عرض طمب العضكية عمى المديريف التنفيذييف لمناقشتو.

دل قبكؿ الدكلة في العضكية كتحديد * رفع الطمب إلى مجمس المحافظيف لتقدير م
 مساىمتيا في رأس ماؿ البنؾ.
 ثالثا: منظمة التجارة العالمية

تفاقية العامة لمتعريفات قبؿ التطرؽ لمنظمة التجارة العالمية كجب اإلشارة إلى اال        
 :كمبادئيا  كأىـ أىدافيا كالتجارة

-   تفاقية العامة لمتعريفات والتجارة:اال  

  نشأتيا: -1
فقد انتقمت السيادة ، (1)شيد العالـ بعد الحرب العالمية الثانية تطكرات اقتصادية ىامة

بالنسبة لمنظاـ الرأسمالي إلي الكاليات المتحدة األمريكية، بعد أف كانت لبريطانيا قبؿ الحرب 

                                                           
 .311 -310معيف أميف السيد، مرجع سابؽ، ص ص:  - 1
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معالجة ما العالمية األكلى، كقد برزت دكؿ جديدة في الساحة الدكلية، ركزت جيكدىا في 
نطالؽ في التنمية خمفتو الحرب مف آثار كالتخفيؼ مف ىذه اآلثار تدريجيا، ككذا اال

 الداخمية كتنفيذ عمميات التكامؿ بيف ىذه الدكؿ. االقتصادية
كفي ظؿ الظركؼ الجديدة التي أفرزتيا الحرب العالمية الثانية ساد فكر ينادم إلى تغيير 

نحك تحرير تجارتيا  و، إذ بدأت الدكؿ تتج(2)مرحمة السابقةالمبادئ كاألسس التي راجت في ال
الخارجية، ككاف لكؿ دكلة تكجييا الخاص في سياستيا لغرض التحرير، إذ نجد أف دكؿ 
أكركبا الغربية اتجيت لتحرير تجارتيا الخارجية بيدؼ تصحيح اختالؿ مكازيف مدفكعاتيا 

ماـ المنتجات األكركبية عف طريؽ ككانت ترل ضركرة فتح األسكاؽ كخاصة األمريكية أ
تخفيض الرسـك الجمركية، كفي المقابؿ أخذت الكاليات المتحدة تبحث عف أسكاؽ لتصريؼ 

السكفيتي  االتحادمنتجاتيا خكفا مف انتشار البطالة بسبب المنافسة الصناعية الداخمية، أما 
فكاف ييتـ بعقد اتفاقيات مقايضة مع الدكؿ األخرل عف طريؽ التبادؿ بكاسطة عمالت قابمة 

، اتجيت (3)لمتحكيؿ. كمع زكاؿ فكرة إعادة تنظيـ اقتصاديات الدكؿ التي تأثرت كثيرا بالحركب
ت معظـ ىذه الدكؿ إلى تدعيـ حركة التبادؿ التجارم الدكلي، كبذلت في سبيؿ ذلؾ مجيكدا

مف أجؿ كضع القكاعد كرسـ السياسات التي مف شأنيا تنظيـ كتفعيؿ سياسة حرية التجارة 
 الدكلية.
لألمـ المتحدة في شير فيفرم  كاالجتماعي االقتصادما عمى دعكة المجمس كبناءن  
دكلة مشاركة عمى ميثاؽ  56 مندكبكلعقد مؤتمر دكلي كافؽ فيو  1948إلى مارس  1946

 رؼ باسـ ميثاؽ ىافانا كالذم تضمف:لمتجارة الدكلية ع
 تخفيض التعريفات الجمركية كعدـ التمييز بينيا. -

                                                                                                                                                                                     

مصر، ، دار النيضة العربية، القاىرة، "االقتصاد الدولي من المزايا النسبية إلي التبادل الالمتكافئ"عبد الخالؽ جكدة،  - 1
 .203ص:  ،1992

 .262 – 163، ص ص: 3991، القاىرة، المنظمات الدولية، دار الفكر العربي"" عمر حسف،  - 2

، القاىرة، ""الرسوم الجمركية والتكتالت االقتصادية، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسيعبد الحكيـ الرفاعي،  - 3
 .58 -55ص ص: 1995
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عانات التصدير. - لغاء منح كا   حظر نظاـ الحصص عمى الكاردات كا 
 تحقيؽ التنمية االقتصادية لمدكؿ األعضاء كخاصة الدكؿ النامية . -

كما أف  (1)عميولكف ميثاؽ ىافانا لـ يتـ إقراره بسبب عدـ تصديؽ الدكؿ المعينة 
مؤسسة التجارة الدكلية تـ صرؼ النظر عنيا، بسبب اعتراض الكاليات المتحدة لذلؾ إذا 
اعتبرت بأف اتخاذ القرارات بشأف التجارة الخارجية في الكاليات المتحدة ىك مف صالحيات 

 منظمة لمتجارة العالمية إلى االنتقاص مف تمؾ الصالحيات. إنشاءالككنغرس،  كقد يؤدم 
التحضير لمقاء  لىإ كاالجتماعي االقتصادمدعى المجمس ككبديؿ لمنظمة التجارة العالمية،  

دكلة، كخالؿ ىذا المؤتمر تمت المصادقة عمى  23بحضكر  1947تـ في جينيؼ سنة 
، ليبدأ العمؿ بيا في أكؿ 1947أكتكبر  30( في GATTاالتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة )

، كتـ إنشاء سكرتارية دائمة بجينيؼ تقـك باإلشراؼ عمى تطبيؽ ىذه االتفاقية 1948 جانفي
 كالتحضير لمجكالت الالحقة متعددة األطراؼ.

 العامة لمتعريفات والتجارة " الجات": االتفاقيةأىداف  -2
 حددت االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة أىدافا يمكف تمخيصيا فيما يمي: 

 مستوى المعيشة لمدول األعضاء:رفع  –أ 
يعتبر رفع مستكل معيشة الدكؿ ىك اليدؼ األساسي الذم تسعى الدكؿ األعضاء 
لتحقيقو عف طريؽ تحريرىا لتجارتيا الخارجية، كعف طريؽ رسميا لمسياسات التجارية اليادفة 

ية عف إلى ذلؾ كىذا اليدؼ يتضمف تحقيؽ سياسة تساعد عمى التكسع في حجـ التجارة الدكل
طريؽ رفع القيكد الجمركية كغير الجمركية التي تكاجة تحرير التجارة الخارجية، كرفع مستكل 
المعيشة بيدؼ الكصكؿ إلى رفاىية الشعكب، كما يشير إلى قياـ الدكؿ بتقديـ خدمات 

                                                           
 .42ص:  2000بكلي، القاىرة، د،" مكتبة م"التحديات والفرصالعولمة والجات " عبد الكاحد العفكرم،  - 1
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كتأمينات اجتماعية إلى أفراد المجتمع بما يحقؽ ارتفاع مستكل المعيشة أك عمى األقؿ ضماف 
 .(1)نى منياحد أد

 السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل لمدول األعضاء: -ب    
جاء ىذا اليدؼ في سياؽ ديباجة االتفاؽ " كضماف التشغيؿ الكامؿ كضماف حجـ 
كبير مف الدخؿ القكمي الحقيقي تدريجيا كزيادة الطمب الحقيقي" ، كقد تـ التركيز عمى ىذا 

اع المزرية التي آؿ إلييا العالـ قبؿ الحرب العالمية الثانية اليدؼ في االتفاقية بسبب األكض
كأثناءىا، كالتي برىنت لمعالـ ضركرة التكظيؼ الكامؿ لمعمالة حتى ال يتكرر ما حدث سنة 

، حيث أف أىـ مشكمتيف ظيرتا آنذاؾ في العالـ مشكمة الحماية التجارية كمشكمة 1930
 مكافحة البطالة. 

 العالمية : االقتصاديةثل لمموارد االستخدام األم –ج    
العامة، حيث يؤكد أف عممية تحرير التجارة  االتفاقيةجاء نص ىذا اليدؼ في ديباجة 

برفع القيكد الجمركية كالكمية، كباقي القيكد التي تعكؽ كتشكه التجارة ال يمكف الكصكؿ إلييا 
إال إذا تـ الحفاظ عمى ىذه الثركات عف طريؽ االستخداـ األمثؿ كالعقالني ليا، مف أجؿ زيادة 

كلة كتأميف التبادؿ التجارم بيف الدكؿ بكسائؿ في االقتصاد القكمي لكؿ د اإلنتاجيةالقكل 
 .(2)كقكاعد قانكنية لالستفادة مف التخصص كالتقسيـ الدكلي لمعمؿ

لى جانب ىذه األىداؼ العامة يمكف أف نذكر أىدافا أخرل  .(3)كا 
 سيكلة الكصكؿ لألسكاؽ كمصادر المكاد األكلية. -
 التجارة الدكلية. خفض الحكاجز الكمية كالجمركية لزيادة حجـ -

                                                           
، ، دار صفا لمنشر كالتكزيع، عماف"منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية"العبادم عبد الناصر نزاؿ،  - 1

 . 29 – 28، ص:1999األردف، الطبعة األكلى، 
، ص : 1997، القاىرة ، دار النيضة العربية،  "منظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة واإلقميمية" أبك الكفاء أحمد،  - 2

17. 
، اإلسكندرية، الطبعة اإلشعاع، مكتبة  "ومنظمة التجارة العالمية 47التجارة العالمية بين جات "سمير محمد عبد العزيز،  - 3

  .19، ص: 1999الثانية، 
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 إقرار المفاكضات كأساس لحؿ النزاعات المتعمقة بالتجارة الدكلية. -
 مبادئ الجات: -3

 العامة لمتعريفات كالتجارة عمى المبادئ التالية: االتفاقيةتقـك 
تنص المادة األكلى مف االتفاقية عمى ضركرة التعامؿ مع  مبدأ عدم التميز في المعاممة: -أ

المبدأ يتحقؽ بمراعاة شرطيف أساسيف، شرط الدكلة  كؿ األطراؼ المتعاقدة بنفس المعاممة، ىذا
كيقصد بو أف كؿ طرؼ ممـز بتعميـ المزايا التي يقدميا إلى أم دكلة أخرل األكلى بالرعاية 

ني مف ذلؾ المزايا التي تمنحيا دكلتيف لبعضيما في إطار كيستثعمى بقية األطراؼ المتعاقدة، 
االمتيازات التجارية ، ككذلؾ (1)أم شكؿ مف أشكاؿ التكامؿ االقتصادم مثؿ االتحاد الجمركي

كشرط التي تمنحيا بعض الدكؿ المتقدمة لمدكؿ النامية بمكجب النظاـ المعمـ لألفضميات، 
نفس  -بعد دفع الرسـك الجمركية -ج المستكردمعاممة المنت المعاممة الكطنية كيقصد بو

المعاممة التي يمقاىا المنتج الكطني المماثؿ، أم أنو ينبغي عدـ التمييز بيف السمع المستكردة 
 .(2)كالسمع المماثمة المنتجة محميا

كيقصد بيذا المبدأ اقتصار التعريفة الجمركية كوسيمة وحيدة لمحماية: مبدأ االلتزام ب -ب
األطراؼ المتعاقدة لصناعاتيا الكطنية مف المنافسة األجنبية، عمى استخداـ الرسـك حماية 

الجمركية فقط دكف المجكء إلى اإلجراءات غير الجمركية كحظر االستيراد أك تقييد كمياتو، 
 .(3)كاليدؼ مف ىذا المبدأ ىك تحقيؽ أكبر قدر مف الشفافية في المعامالت التجارية الدكلية

كيقضي ىذا المبدأ بضركرة قياـ الدكؿ األعضاء مبدأ التخفيضات الجمركية المتبادلة:  -ج
بتحرير التجارة العالمية مف القيكد، أك عمى األقؿ تخفيضيا تبادليا، بمعنى أف كؿ  باالتفاقية

تخفيض في القيكد الجمركية كغير الجمركية لدكلة ما، البد أف يقابمو تخفيض مف جانب الدكؿ 

                                                           
 .398 -397، ص ص، 1999، المكتبة األكاديمية، القاىرة، "اقتصاديات دولية"يكنس محمكد،  - 1
، مركز دراسات الكحدة "النظام الجديد لمتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية -الجات وأخواتيا"العيسكم،  إبراىيـ - 2

 .16، ص: 1997الطبعة الثانية،  لبناف، العربية، بيركت،
0- Emmanuel comb," l’organisation mondiale des commerce", armand colin, France, 1999,P :27. 
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ليو المفاكضات في ىذا الصدد يصبح ممزما لكؿ الدكؿ، كيستثنى مف إخرل، كما تصؿ األ
 ذلؾ حماية الصناعة الكليدة في الدكؿ النامية حتى تصبح قادرة عمى المنافسة الدكلية.

كطبقا ليذا المبدأ فقد حصمت الدكؿ مبدأ المعاممة التفضيمية المتميزة لمدول النامية:  -د
التي تنطكم جميعيا عمى إقرار كالتزاـ الدكؿ المتقدمة  االمتيازات النامية عمى عدد مف

بضركرة أف تقدـ لمدكؿ النامية معاممة تفضيمية متميزة بيدؼ مساعدتيا في القياـ ببرامج 
 .(1)التنمية بما ينطكم عمى ذلؾ مف فتح أسكاؽ الدكؿ المتقدمة أماـ منتجات الدكؿ النامية

مف االتفاقية، تمتـز األطراؼ  16كفؽ المادة  االلتزام بتجنب دعم الصادرات: مبدأ -و
ف ذلؾ قد يمحؽ ضررا بدكؿ أخرل المتعاقدة في االتفاقية بتجنب تقديـ إعانات لمصادرات، أل

  متعاقدة.
ات األطراؼ المتعاقدة بعدـ تصدير جمف اتفاقية ال 6تمـز المادة مبدأ عدم اإلغراق:  -ي

، إذا كاف مف األصميمنتجاتيا بأسعار أقؿ مف السعر الطبيعي ليذه المنتجات في بمدىا 
ك أشأف ذلؾ إيقاع ضرر جسيـ بمصالح المنتجيف المحمييف في الدكلة المتعاقدة المستكردة، 

رسـ تعكيضي إللغاء  التيديد بكقكع مثؿ ىذا الضرر، كتخكؿ االتفاقية لمطرؼ المتعاقد فرض
 .(2)أثر اإلغراؽ أك منع حدكثو أصال مف جانب أم دكلة أخرل

 مفاوضات االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة: -4

 سيتـ التطرؽ لمفاكضات االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة في الجدكؿ المكالي: 

 

 

                                                           
، رسالة "آثار تحرير التجارة العالمية لممنتجات الزراعية عمى القطاع الزراعي في الدول العربية"بف عمر األخضر،  - 1

 .17ص:  ،2008 -2007 ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر،
النتائج المرتقبة  -) أسباب االنضمام الجزائر والمنظمة العالمية لمتجارة"محمد منتاكم، ك ناصر دادم عدكف  - 2

 .16 :، ص2000الجزائر، دار المحمدية العامة،  ،"ومعالجتيا(
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 GATT(: أىم المفاوضات التي قامت بيا 10الجدول رقم )
عدد  التاريخ الجولة

 المشاركين
 النتائج األساسية

تخفيض في التعريفات الجمركية عمى المنتجات  45000 دكلة 23 1947 جنيف
% مف متكسط التعريفة عمى  15المصنعة، تخفيض بمعدؿ 

 مف التجارة العالمية % 50

 % 25تخفيض التعريفات الجمركية بمتكسط  دكلة 13 1949 أنسي

 منتج جديد 8700تخفيض التعريفات الجمركية عمى  دكلة 38 1950/1951 توركواي
 تخفيض التعريفات الجمركية دكلة 26 1955/1956 جنيف
 مف التعريفات الجمركية % 10تخفيض بحكالي  دكلة 26 1961/1962 ديمون
عمى المنتجات  % 35تخفيض التعريفة الجمركية بػ  دكلة 62 1964/1967 كيندي

عمى الزراعة ك كذا التعريفات الجمركية  % 20المصنعة ك 
 المضادة لإلغراؽ

عمى المنتجات  % 34تخفيض التعريفة الجمركية بػ  دكلة 99 1973/1979 طوكيو
المصنعة، تعريفات ك إجراءات غير جمركية في إطار 

 العالقات غير التجارية
منظمة التجارة العالمية، تعريفات إجراءات غير قياـ  دكلة 115 1986/1994 األوروغواي

جمركية، الزراعة، المنسكجات ك المالبس ، الخدمات، 
 حماية حقكؽ الممكية الفكرية.

Source: J. Longatte et P.Vanhove: « l’économie générale » ، Dunod Paris, 2001 ; p 364. 

- :منظمة التجارة العالمية 
التجارة العالمية الصكرة األكثر تطكرا كشمكال كنضجا مقارنة باالتفاقية  تعتبر منظمة         

العامة لمتعريفات كالتجارة، حيث أصبحت أحد أضمع العكلمة تيدؼ إلى تسييؿ عممية تنقؿ 
السمع كالبضائع كالخدمات عبر حدكد مختمؼ دكؿ العالـ دكف قيد أك شرط كىذا ما ينشط 

 عمؿ الشركات متعدية الجنسية.
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 تعريف منظمة التجارة العالمية:  -1

 لمنظمة التجارة العالمية عدة تعاريؼ نذكر منيا:

تعرؼ منظمة التجارة العالمية بأنيا منظمة دكلية تعمؿ عمى حرية التجارة العالمية مف  -
خالؿ انتقاؿ السمع كالخدمات كاألشخاص بيف الدكؿ، كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار 

 .(1)ماعية كثقافية كحماية لمممكية الفكريةاقتصادية كسياسية كاجت

تعتبر منظمة التجارة العالمية كباقي المنظمات العالمية األخرل كصندكؽ النقد الدكلي  -
كالبنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير، لكنيما تختمؼ عنيما مف حيث اتخاذ القرارات حيث يتـ 

أم ال تفكض السمطة إلى مجمس اتخاذ القرارات في ىذه المنظمة بمشاركة جميع األعضاء، 
اإلدارة، كليس لممكظفيف أم تأثير في السياسات الخاصة لكؿ بمد، كما تعتبر منظمة 

 .(2)حككمية، لذلؾ فإنو ال يشارؾ في نشاطاتيا كقراراتيا إال حككمات الدكؿ األعضاء

ومنظمة التجارة الفروقات الجوىرية بين االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة ) الجات(  -2
 ( أىـ ىذه االختالفات:02يكضح الجدكؿ المكالي رقـ )  العالمية:

 OMC &GATT( :أىم االختالفات بين 10الجدول رقم )

OMC GATT 
 يكجد بيا أعضاء -
 منظمة مبنية عمى قكاعد قانكنية صمبة -

 تيتـ بتجارة السمع ك الخدمات ك الممكية الثقافية -

 سرعة ك ديناميكيةنظاـ تسكية الخالفات األكثر  -

 يكجد بيا جيات متعاقدة -
 فييا نص قانكني -

 تيتـ بتجارة السمع فقط -

 نظاـ تسكية الخالفات أقؿ سرعة. -
Source : Organisation Mondial du commerce ," Division de l ‘information et des relations 

avec les média" 2ème
 édition, Genève ,Suisse 2001، P :14. 

 
                                                           

 .46:  ، ص2006، الطبعة األكلى، دار الثقافة، عماف، األردف، " منظمة التجارة العالمية"حسيف القتالكم سييؿ،  - 1
، الدار من أوروجواي إلى سياتل وحتى الدوحة" -" الجات وآليات منظمة التجارة العالميةعبد المطمب عبد الحميد،  - 2

 .150، ص: 2005الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
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 :(1)تيدؼ منظمة التجارة العالمية إلى تحقيؽ ما يميأىداف وميام المنظمة:  -3

خمؽ كضع تنافسي عالمي في التجارة الدكلية يعتمد عمى الكفاءة االقتصادية في  -
 تخصيص المكارد.

 زيادة معدالت النمك لمدخؿ الحقيقي بتعظيـ الدخؿ العالمي كرفع مستكيات المعيشة. -

اإلنتاج كالتجارة العالمية كاالستخداـ األمثؿ لممكارد العالمية في إطار التنمية الزيادة في  -
 المستدامة.

 تكسيع إنتاج أنماط جديدة لتقسيـ العمؿ الدكلي كزيادة نطاؽ التجارة العالمية. -

 تكفير بيئة عالمية مناسبة لمتنمية المستدامة كزيادة حجـ التجارة كاالستثمار. -

دماجيا في النظاـ االقتصادم العالمي الجديد مف خالؿ مشاركتيا إشراؾ الدكؿ ال - نامية كا 
 في التجارة الدكلية.

 زيادة التبادؿ التجارم الدكلي كتنظيمو عمى أسس كقكاعد كفقا التفاقيات األكركجكام. -

 :(2)بناءنا عميو تتمثؿ مياـ ككظائؼ منظمة التجارة العالمية فيما يمي       

دارة أعماؿ ىذه المنظمة، كتقـك باإلشراؼ عمى تنفيذ االتفاقيات المنظمة  تسييؿ - تنفيذ كا 
 لمعالقات التجارية بيف الدكؿ األعضاء.

                                                           
 ، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر،" االتجاىات الجديدة لمتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية"حشماكم محمد،  - 1

 .146، ص: 2007 -2006كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، الجزائر، 
، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـك " انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة"بكطميف سامية،  - 2

 .227:  ، ص2001االقتصادية كعمـك التسيير، الجزائر، 
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تنظيـ المفاكضات التي ستجرل بيف الدكؿ األعضاء مستقبال حكؿ بعض القطاعات مثؿ  -
يد مف تحرير قطاع الخدمات، باإلضافة إلى المفاكضات األخرل الرامية إلى تحقيؽ المز 

 التجارة العالمية.

اإلدارة كاإلشراؼ عمى االتفاقية المنشئة لجياز تسكية المنازعات، كالتي تحدد طبيعة عمؿ  -
 .كحقكؽ كالتزامات الدكؿ االستئناؼتشكيؿ لجاف التحكيـ كجياز  كأسمكب

 كذلؾ عف طريؽ مراجعة السياساتمتابعة مراقبة السياسات التجارية لمدكؿ األعضاء  -
التجارية، كؿ أربع سنكات لمدكؿ النامية ككؿ سنتيف لمدكؿ المتقدمة لالطالع عمى التغيرات 

 التي تحدثيا الدكؿ األعضاء عمى سياساتيا التجارية كمدل مكافقتيا ألحكاـ االتفاقيات.

التعاكف مع الييئات الدكلية كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي بيدؼ تنسيؽ سياسات  -
 كف االقتصاد العالمي، كالمشاكرات حكؿ الشكؿ المناسب ألكجو ىذا التعاكف.شئإدارة 

 تتمثؿ مبادئ منظمة التجارة العالمية فيما يمي:المبادئ العامة لمنظمة التجارة العالمية:  -4

بمعنى أف أم ميزة تمنحيا دكلة عضك في االتفاقية لدكلة مبدأ الدولة األولى بالرعاية:  -أ
 فييا ينبغي أف تمنح في ذات الكقت كدكف شركط أك قيكد لباقي الدكؿ.أخرل غير عضك 

كفقا ليذا المبدأ فإنو يمكف لكؿ عضك القياـ بتحرير تجارتو مف : مبدأ التحرير التدريجي -ب
 القيكد كالتشريعات بشكؿ تدريجي يضمف حماية اقتصادىا.

عضك في االتفاقية االلتزاـ  طبقا ليذا المبدأ فإنو يتعيف عمى كؿ دكلةمبدأ الشفافية:  -ج
باإلعالف عف جميع القكانيف كالتشريعات السارية المتعمقة بتنظيـ التجارة في جميع 
القطاعات، كما يجب إخطار المنظمة بأية قكانيف جديدة أك تعديالت في القكانيف السارية 

 .(1)المفعكؿ

                                                           
 .21:  الحميد، مرجع سابؽ، ص عبد المطمب عبد - 1
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المعمكؿ بو في االتفاقية العامة كىك نفس المبدأ مبدأ المعاممة التفضيمية لمدول النامية: 
لمتعريفات كالتجارة، كلكف بإضافة الجزء الرابع ألحكاـ االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة عاـ 

إلى الدكؿ النامية  ، كيخص ىذا الجزء بحث الدكؿ المتقدمة عمى تقديـ مزايا تفضيمية1966
 .(1)تنمية ىذه البمدافدكف المطالبة بالمثؿ، كييدؼ لتكفير الظركؼ المالئمة ل

حسب المادة الثانية مف االتفاقية فإف المنتج المستكرد مف أم دكلة مبدأ عدم التمييز:  -ه
متعاقدة يعامؿ بنفس الطريقة التي يعامؿ بيا المنتج المستكرد مف أم دكلة متعاقدة أخرل، 

 .(2)السمعأم أف التعامؿ بيف األعضاء المتعاقديف يككف دكف تمييز في استيراد 

 شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية: -5

يحؽ ألم دكلة االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية كفقا لمشركط التي يتـ االتفاؽ        
عمييا بيف الدكلة كبيف أعضاء المنظمة، كيعني االنضماـ إلى المنظمة القبكؿ الكمي 

حؽ كيتخذ المؤتمر الكزارم قرار قبكؿ العضكية لالتفاقيات التجارية كالبركتكككالت كالمال
بأغمبية ثمثي األعضاء، كلـ يعد االنضماـ سيال ألنو أصبح خاضعا إلجراءات كمفاكضات 

 :(3)طكيمة يجب عمى أم دكلة ترغب في االنضماـ إتباعيا كىي

 التقدـ بطمب رسمي إلى األمانة العامة لممنظمة في جنيؼ مرفؽ بالكثائؽ التالية: -

* دراسة عف أكضاع البمد االقتصادية كسياستيا في مجاؿ التجارة الخارجية كسياسات الدعـ 
 الممنكح لممنتجيف أك المصدريف.

                                                           
1
 - Mehdi Abbas, Note de Travail N

°
9/ 2009,  "   Mondialisation et Développement Que nous Eneigne 

L’enlisement des Négociations Commerciales de L’OMC ? " , Décembre 2009, p : 12. 
 

 .226زينب حسيف عكض اهلل، مرجع سابؽ، ص:  - 2
" انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة واآلثار المحتممة عمى تنافسية المؤسسات الصغيرة تكايتية الطاىر،  - 3

، رسالة دكتكراه، جامعة العربي بف مييدم، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، أـ البكاقي، والمتوسطة"
 .24، ص: 2015 -2014الجزائر، 
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 * األنظمة الجمركية كأنظمة االستيراد كالتصدير المعمكؿ بيا.

 * جداكؿ التعريفة الجمركية لمسمع كالخدمات.

دـ تقريرا إلى مجمس المنظمة كيتخذ يجمع فريؽ العمؿ نتائج مفاكضات المساريف كيق -
 المجمس الكزارم قرار قبكؿ العضك أك عدـ قبكلو.

تقـك األمانة العامة لممنظمة بإعالـ الدكؿ األعضاء في المنظمة كالتي ليا عالقات تجارية  -
مع الدكؿ طالبة العضكية بيدؼ عقد مشاكرات بشكؿ ثنائي كتحت إشراؼ المنظمة، حيث 

 فريؽ ميمتو دراسة السياسات االقتصادية كالتجارية ليذه الدكلة. يشكؿ مجمس المنظمة

تجرم مفاكضات االنضماـ عمى مساريف األكؿ المشاكرات الثنائية كالثاني متعدد  -
 األطراؼ.

إذا حصؿ طالب االنضماـ عمى مكافقة ثمثي األصكات، يمكف لممثؿ الدكلة طالبة  -
يكما مف تاريخ  30ح االنضماـ نافذا بعد العضكية أف يكقع بركتكككؿ االنضماـ، كيصب

 التكقيع كيتـ بعد ذلؾ تصديؽ البركتكككؿ مف السمطات الدستكرية في الدكلة طالبة العضكية.

يطمب عادة مف الدكلة طالبة االنضماـ إعادة النظر في السياسات االقتصادية التي تتفؽ  -
عادة النظر في ىيكمة المؤسسات المص رفية كالنقدية كاعتماد نظاـ مع أحكاـ المنظمة كا 

الجكدة كالمكاصفات العالمية كالرقابية عمى عممية اإلنتاج، كتحسيف المناخ االستثمارم 
كتطكير البنية اإلنتاجية، مع دعـ كتشجيع القطاع الخاص، كتحرير االقتصاد الكطني مف 

 .(1)كافة قيكد االستثمار

 

                                                           
، دار صفا لمنشر كالتكزيع، األردف، " المنظمة العالمية لمتجارة واقتصاديات الدول النامية" م عبد الناصر،العباد - 1

 .56، ص: 1999
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 أسئمة المحور العاشر:

إذا كانت أىداؼ كؿ مف صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير بعد الحرب  -
العالمية الثانية تتمثؿ في إعادة إعمار دكؿ أكركبا التي تضررت مف الحرب، فما ىي أىدافو 

 إبتداءنا مف سبعينات القرف الماضي كحتى يكما ىذا؟

إذا كانت األىداؼ الحقيقية لمصندكؽ كالبنؾ تتمثؿ في تقديـ الدعـ كالمساعدة لدكؿ العالـ  -
 خاصة النامية منيا بيدؼ تعزيز اقتصادىا كرفع كفاءتو، فما ىي أىدافيما الخفية؟

لماذا يشترط البنؾ العالمي عمى الدكؿ الراغبة في الحصكؿ عمى عضكية فيو أف تككف  -
 صندكؽ النقد الدكلي؟ ىاتو الدكؿ عضكا في

 ؟اشرحلصندكؽ النقد الدكلي كظيفتاف، مصرفية كأخرل رقابية،  -

لماذا تعاني الدكؿ النامية مف اآلثار كالتبعات السمبية جراء انضماميا إلى منظمة التجارة  -
 العالمية خاصة في المدييف المتكسط كالطكيؿ؟

 -كمف بينيا الجزائر –ماىي أسباب تأخر انضماـ بعض الدكؿ العربية كاإلفريقية  -
المنضكية تحت مضمة جامعة الدكؿ العربية إلى منظمة التجارة العالمية، كىؿ يعتبر ذلؾ 
أمرا سمبيا في كقتنا الحاضر خاصة في ظؿ عكلمة االقتصاد كظيكر الشركات متعدية 

 في العيش بمعزؿ عف ىذه المتغيرات الدكلية؟الجنسية، كعدـ قدرة ىذه الدكؿ 

يمثؿ النظاـ الدكلي ىؿ يمكف أف نعتبر المؤسسات الدكلية سالفة الذكر بمثابة مثمث  -
 الجديد، كتعتبر الركيزة األساسية لمعكلمة؟ اشرح؟
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 خالصة:

ر تشكؿ المؤسسات الثالثة أم صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمي       
كمنظمة التجارة العالمية مثمث النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، بحيث يعتبر كؿ ضمع مف 
أضالعو نتيجة مف نتائج العكلمة التي تيدؼ في ظاىرىا إلى تحقيؽ التعاكف كالتنمية 
االقتصادية في العالـ، كفي باطنيا تسعى جاىدة إلى زيادة إفقار دكؿ العالـ خاصة تمؾ 

 مك.السائرة في الن



 

 

 

 

 

 التكتالت االقتصادية: حادي عشرالمحور ال
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 المحور الحادي عشر:

 االقتصاديةالتكتالت 

 تمييد:

في أكاخر القرف العشريف شيد العالـ  العديد مف التطكرات التي فرضت أكلكيات        
كاستراتيجيات جديدة  غيرت عدة مفاىيـ في الساحة الدكلية ما فرض عمى الدكؿ مراجعة 

ديد سياساتيا التنمكية كعالقاتيا االقتصادية، يعد البعد االقتصادية المحرؾ األساسي في تح
مكانة الدكؿ عالميا لما لو مف أىمية في المساىمة في تحقيؽ مستكيات مقبكلة مف الرفاىية 
كقكة الدكؿ، ما جعميا تسعى لمبحث عف سبؿ دعـ القكة االقتصادية مف خالؿ االندماج في 
االقتصاد العالمي ، كالعمؿ عمى تككيف تكتالت كمنظمات إقميمية لدعـ القرارات االقتصادية 

لتكامؿ االقتصادم أبرزىا كعرفت ىذه الظاىرة تنامي بشكؿ كبير بيف الدكؿ المتقدمة ك يعد ا
 النامية في العقد األخير مف القرف العشريف.

 وأشكالو مفيوم التكامل االقتصاديأوال: 
 :مفيوم التكامل االقتصادي -1
يتفؽ االقتصاديكف عمى تعريؼ مكحد لمتكامؿ االقتصادم كيعكد االختالؼ إلى  لـ

 المنيج المتبع في التحميؿ مف حيث اليدؼ، السياسات أك المراحؿ.

إذ يعرؼ بأنو" دخكؿ مجكعة مف الدكؿ تربطيا عالقات تقارب اقتصادية، اجتماعية ،سياسية 
ف ىذه الدكؿ عمى تطبيؽ سياسات تجارية كجغرافية في اتحاد  اقتصادم حيث يتـ االتفاؽ بي

ك اقتصادية مكحدة تمتـز بيا جميع الدكؿ  األعضاء كإلغاء الرسـك الجمركية عمى السمع 
المتداكلة فيما بينيا كالقيكد التجارية األخرل التي تحد مف حركة التجارة كحرية حركة المكارد 
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قتصادم إضافة إلى اتفاقيا عمى االقتصادية بيف الدكؿ األعضاء في اتفاقية التكامؿ اال
 .(1)تطبيؽ سياسة تجارية  مكحدة لمتعامؿ مع الدكؿ خارج االتحاد االقتصادم"

يرل االقتصادم "ميرداؿ" أف مفيـك التكامؿ االقتصادم عبارة عف" العممية االجتماعية 
قيؽ كاالقتصادية التي بمكجبيا تزاؿ جميع الحكاجز بيف الكحدات المختمفة، كتؤدم إلى تح

تكافؤ الفرص أماـ جميع عناصر اإلنتاج ليس عمى المستكل الكطني بؿ أيضا عمى المستكل 
 .(2)اإلقميمي"

عمى أنو: " عممية التعاكف االقتصادم الشامؿ التي تبدأ مف مستكل معيف مف  كيعرؼ
التدكيؿ لمقكل اإلنتاجية كالقائمة عمى التنمية المشتركة لمقكل اإلنتاجية في عدد مف الدكؿ 

 .(3)"التي تجمعيا عالقات إنتاج متماثمة كمتطابقة لطبيعة قكاىا اإلنتاجية

تصادم بأنو عممية تنسيؽ في السياسات االقتصادية كيمكف إعطاء مفيكـ لمتكامؿ االق
ك االجتماعية لدكلتيف أك أكثر لتصبح كياف اقتصادم جديد تتبنى الدكؿ األعضاء فيو 
معايير مشتركة لتنظيـ النشاط االقتصادم كتعمؿ عمى إزالة العراقيؿ التي تعترض المصمحة 

كة التجارة كحرية حركة المكارد لتي تحد مف حر االقتصادية المشتركة ليا كإزالة القيكد 
 االقتصادية.

 

                                                           
، ، الطبعة الرابعة، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع"االقتصاد الدولي نظريات وسياسات" عمي عبد الفتاح أبك شرار،  - 1

 .387 :، ص2015األردف، 
الممتقى " ، "التجانس الضريبي كدكره في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم العربي"بف مسعكد محمد، ك  القادر بكعزة عبد - 2

19-18-أياـ   ،، الجزائرجامعة عمار ثميجي األغكاط، "التكامل االقتصادي العربي الواقع واآلفاق "الدولي الثاني حول
 . 222، ص: 2007 أفريؿ 17
الندوة العممية الدولية حول " ، "التكامؿ االقتصادم العربي بيف المقكمات ك المعكقات"فريدة لرقط، ك  فتيحة كنكغي - 3

، ، الجزائر، جامعة فرحات عباس، سطيؼ"األوروبية –التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية 
 .2: ، ص2004مام  9-8يكمي 
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 :(1)يكمف لمتكامؿ االقتصاديف أف يككف عمى أحد الشكميف: التكامل االقتصاديأشكال  -2

 :التكامل الرأسي 
تتـ فيو تجزئة العمميات اإلنتاجية إلى مراحؿ تستكطف كؿ مرحمة قطرا معينا، بحيث 

في قطر آخر، كىذا النكع مف التكامؿ كاف  تككف مرحمة في قطر ما كتستكمؿ بقية المراحؿ
إنتاج المكاد األكلية يتـ في الدكؿ المستعَمرة كتتـ  ظاىرا خالؿ مرحمة االستعمار حيث كاف

عممية التصنيع في الدكلة المستعِمرة ، كيتصؼ ىذا األسمكب بعدـ عدالة في تكزيع المنافع 
دمة التي تككف ىي المستعمرة عمى المتتالية مف عممية التكامؿ حيث تستحكذ الدكؿ المتق

 المكاسب الكبيرة.

 :التكامل األفقي 
تتـ فيو تجزئة العمميات اإلنتاجية بناء عمى التخصص كالمزايا النسبية كتككف بيف 

كمتجانسة كتكزع المنافع بصكرة متكافئة عمى أسس اقتصادية يتـ  أقطار أك نظـ متشابية
 االتفاؽ حكليا بيف األطراؼ المشاركة.

 مراحل التكامل االقتصاديثانيا: 
يرل مفكرك النظرية النيككالسيكية أف التكامؿ االقتصادم يمر بخمسة مراحؿ أساسية 
في حيف يرل اقتصاديكف آخركف بأنو يشتمؿ فقط عمى منطقة التجارة الحرة، االتحاد 

 الجمركي ك الكحدة االقتصادية، كعمى ىذا يمكف تصنيؼ المراحؿ إلى ما يمي:

 : حمة التجارة الحرةمر  -أ

ىي أبسط مراحؿ التكامؿ االقتصادم، يتـ فييا تحرير المبادالت التجارية بيف الدكؿ األطراؼ 
بإلغاء الرسـك الجمركية ك القيكد الكمية عمى تدفؽ السمع فيما بينيا، كفي نفس الكقت تحتفظ 

                                                           

صعوبات وآفاق تفعيل  بحث مقدم في الندوة الدولية حول  ،"كاآلفاؽ التكامؿ المغاربي المعكقات" محمد بكبكش،  -1 
أفريؿ  16-17 ، المغرب،، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، جامعة محمد األكؿ، كجدةاتحاد المغرب العربي

 .196: ص2009،
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كمف أبرز صكر كؿ دكلة عضك بحقيا في فرض ما تراه مناسبا مف القيكد عمى باقي الدكؿ 
 .(1)المناطؽ الحرة منطقة التجارة الحرة األكركبية

 : مرحمة االتحاد الجمركي -ب

يمي إنشاء منطقة التجارة الحرة قياـ اتحاد جمركي يتـ فيو تكحيد النظـ كالتعريفات الجمركية 
لكاردات لدكؿ االتحاد اتجاه باقي دكؿ العالـ كيتـ ذلؾ مف خالؿ كضع تعريفة جمركية مكحدة 

الدكؿ  األعضاء في االتحاد عند معدؿ معيف، باإلضافة إلى إنشاء صندكؽ مركزم أك 
بيدؼ  مشترؾ لإليرادات الجمركية يقـك بإعادة تكزيع ىذه اإليرادات بيف الدكؿ  األعضاء
 .(2)تعكيض الدكؿ التي قد تضررت حصيمتيا مف اإليرادات الجمركية نتيجة قياـ االتحاد

خطكة متقدمة عف السابقتيف، تسمح بحرية االنتقاؿ عكامؿ : مرحمة السوق المشتركة -ج
 .(3)اإلنتاج  مف عمؿ ك رأس الماؿ

: يعد االتحاد االقتصادم أكثر مراحؿ التكامؿ االقتصادم مرحمة االتحاد االقتصادي -د
يسمى تقدما، حيث ال ينطكم عمى كؿ مالمح السكؽ المشتركة فقط أنما يتضمف أيضا ما 

بتكامؿ السياسات، حيث تسعى كؿ الدكؿ   األعضاء مجتمعة إلى اكتماؿ اتباع سياسات 
مالية، ضريبية، نقدية تجارية، إنتاجية كاجتماعية مكحدة تيدؼ إلى تحقيؽ التنمية كاالستقرار 

 .(4)االقتصادم فيما بيف الدكؿ  األعضاء

                                                           
مممتقى الوطني لورقة بحثية مقدمة  " ،"اتحاد المغرب العربي في ظؿ العكلمة" مريـ قايد، ك   سفياف خكجة عالمة - 1

مام  7-6يكمي  الجزائر، ،2، جامعة قسنطينة  "االقتصاد الجزائري وتحديات االندماج في االقتصاد العالميالموسوم بـ: 
 .4 :، ص 2014

 -دكتكراه، جامعة الحاج لخضر رسالة، "دور السياسات النقدية في تعزيز التكامل االقتصادي المغاربي"منيرة نكرم،  - 2
 .8: ، ص2016/2017 الجزائر، ،، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسييرباتنة

مجمة "التكامؿ االقتصادم بيف بمداف المغرب العربي ) الجزائر، المغرب كتكنس(،  إمكانيةخركف، آلطيفة بف يكب ك  - 3
 .44: ، ص2017(، 2)41، العدد "جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات

 .4: ، صابؽمريـ قايد، مرجع سك  سفياف خكجة عالمة - 4
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 : مرحمة االندماج التام -ه

تعتبر ىذه المرحمة أعمى درجات التكامؿ االقتصادم عمى اإلطالؽ حيث يتـ إذابة  
اقتصاديات الدكؿ  األعضاء في اقتصاد كاحد تكحد فيو جميع السياسات االقتصادية: 
الضرائبية كالمالية كالنقدية كحتى السياسات االجتماعية، كيتـ في ىذه المرحمة إنشاء سمطة 

راراتيا سمطة اإللزاـ لجميع الدكؿ  األعضاء، كيمكف أف تنتيي ىذه عميا فكؽ كطنية يككف لق
 .(1)المرحمة باتحاد سياسي

 تنقسـ ىذه الدكافع إلى اقتصادية كسياسية: دوافع التكامل االقتصاديثالثا: 
 :الدوافع االقتصادية 

الحصكؿ عمى مزايا اإلنتاج الكبير حيث أف اتساع حجـ السكؽ يشجع عمى تكجيو  -
االستثمارات تكجيييا اقتصاديا سميما مما يسمح بإنشاء كحدات إنتاجية قادرة عمى تحقيؽ 

 .كفكرات إنتاج عمى نطاؽ كاسع

يؤدم التكامؿ االقتصادم إلى تنكيع اإلنتاج بطريقة اقتصادية كىذا قد يحمي اقتصاديات  -
 .ألجنبيةالدكؿ  األعضاء مف بعض االنتكاسات كالتقمبات السياسية كاالقتصادية ا

رفع مستكل معيشة المكاطنيف حيث يفترض أف التكامؿ االقتصادم يمكف المستيمكيف مف  -
الحصكؿ عمى السمع االستيالكية بأقؿ أسعار ممكنة نتيجة إلزالة الرسـك الجمركية مف جية 

 .كتخفيض تكاليؼ اإلنتاج الناتجة عف تكسيع السكؽ مف جية أخرل

 .كاأليدم العاممة بصكرة أفضؿ كعمى نطاؽ كاسع االستفادة مف ميارات الفنييف -

التكامؿ االقتصادم يمنح الدكؿ المتكاممة ثقال عمى كافة األصعدة في عالقاتيا الدكلية  -
كيمنحيا قدرة أكبر عمى المساكمة التجارية كفرض الشركط التي تراىا مالئمة مع معطيات 

 .مجتمعة اقتصاداتيا
                                                           

 .9 :، صمنيرة نكرم، مرجع سابؽ - 1
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ارج مما يؤدم إلى محدكدية التأثر بالتقمبات االقتصادية التقميؿ مف االعتماد عمى الخ - 
التي تحدث خارج منطقة التكامؿ حيث يحؿ التبادؿ االقتصادم داخؿ المنطقة التكاممية محؿ 
االنفتاح عمى العالـ الخارجي نتيجة لكجكد الحكاجز الجمركية كغيرىا مف السياسات المالية 

 ى العالـ الخارجي.كالنقدية التي تحد مف حرية االنفتاح عم

 الدوافع السياسية 
 :(1)مف بيف الػػدكافع السياسية المؤدية لمػػدخكؿ فػػي ترتيبات التكامػػؿ نذكػػر       

  :التكتل من أجل درع المخاطر الخارجية -

يسمح التكامػػؿ االقتصػػادم لمجمكعػػة مػػف الػػدكؿ ، بتشكيؿ قػػكة دفاعية مكحػػدة اتجػػاه العالـ 
كيمكف أف تككف قكة عسكرية أيف تعجز الػدكؿ بمفردىػا عػف حماية أمنيػا بنفسػيا مػف 
التيديدات الخارجية سػكاء لقمػة إمكانياتيا الدفاعية الذاتية أك لصػغر مسػاحتيا الجغرافية، في 

 .اسي كاالقتصادميحيف يصعب اختراؽ أم تكتؿ دكلي كصؿ إلى درجة االندماج الس

كفػي مقػد متيا التيديدات اإلرىابية ميمػا كانػت طبيعتيا  :المخاطر األمنيةواجية م -
كمسمياتيا، إضػافة التفاقيات محاربة الشبكات الدكلية لمتيريب كالمخدرات ، كالتنسيؽ األمني 

 . الجماعي

 عوامل نجاح التكامل االقتصاديرابعا: 
المساعدة في إنجاح التكامؿ االقتصادم ىناؾ عدد مف المتطمبات األساسية كالعكامؿ        

 :(2)كاإلسراع بكتيرتو كالمحافظة عمى مصالح الدكؿ  األعضاء بو كىي

                                                           
 ، جامعة البميدة،"مجمة الباحث"حنيش الحاج، التقارب االقتصادم العربي بيف الفكر النظرم كالعائؽ الميداني،  - 1

 .33: ، ص2012، 10العدد  الجزائر،
، "ورقة بحثية مقدمة في: القمة االقتصادية العربية"  ، "التكامؿ االقتصادم العربي: الكاقع كالطمكح" رياض الفرس،  - 2

 .2009الككيت،
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كجكد إطار قانكني: كي ينجح أم تكتؿ اقتصادم البد كأف يككف ىناؾ إطار قانكني  - أ
ي يحدد حقكؽ ككاجبات الدكؿ  األعضاء بو، كيبيف كيفية معالجة المستجدات التي قد تطرأ ف

المستقبؿ ، كيشمؿ ىذا اإلطار القانكني عمى عدد مف العناصر منيا: كجكد اتفاقيات 
 جماعية، كمكاثيؽ كتشريعات لمعمؿ المشترؾ.

كجكد إطار مؤسسي: يكمؿ كجكد اإلطار المؤسسي كجكد اإلطار القانكني بيف الدكؿ   - ب
 األعضاء كذلؾ لتجنب الخالفات التي قد تنشأ بيف  األعضاء.

كد استثمارات مشتركة:   إف نجاح عممية التكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ ال يتكقؼ كج -ج
فقط عمى الجكانب القانكنية كالمؤسسية المذككرة أعاله، فالتكامؿ يتطمب كجكد استثمارات 
مشتركة داخؿ التكتؿ، كال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ بذؿ الجيكد لتحسيف مناخ االستثمار 

 كتشجيع القطاع الخاص.

كجكد تجارة بينية: كىك العنصر األىـ في نجاح أم تكتؿ اقتصادم، حيث يتكقؼ نجاح  -د
التكامؿ االقتصادم عمى حجـ التجارة البينية بيف دكلو، األمر الذم يعكس درجة اعتماد دكؿ 
التكتؿ عمى بعضيا البعض في تكفير ما تحتاجو مف سمع كخدمات ،كيتطمب ذلؾ ضركرة 

زالة الحكاجز ا لتجارية فيما بينيا مف خالؿ تقديـ المعامالت التفضيمية بيف الدكؿ  تخفيض كا 
 .األعضاء

 خامسا: نماذج من التكامالت االقتصادية

إف إحدل مظاىر العكلمة التي نراىا اليـك في عالمنا المعاصر تشابؾ العالقات        
كعالمية، ىذه التكتالت الدكلية كتسارع دكؿ العالـ إلى االندماج في تكتالت اقتصادية إقميمية 

بعضيا رأل النكر كبمغ بر األماف ككمؿ بالنجاح، كالبعض اآلخر عرؼ إخفاقا في مراحمو 
األكلى، كسنتعرض مف خالؿ ىذا العنصر إلى بعض النماذج مف التكتالت االقتصادية 

 الناجحة.
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 في نصف الكرة الغربي:  -1

يات المتحدة األمريكية ككندا عاـ بدأت أكلى خطكات ىذا التكامؿ مف طرؼ الكال        
، كذلؾ بتكقيع اتفاؽ مشترؾ يرمي إلى رفع الضرائب الجمركية المتبادلة بينيما، كفي 1988
اتفقت كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كالمكسيؾ عمى إجراء مباحثات  1990عاـ 

ـ تكقيع اتفاقية بخصكص إقامة منطقة تجارة حرة بينيما، انضمت كندا إلييا فيما بعد، ليت
، (1)1994، كلـ تدخؿ حيز النفاذ إال في عاـ 1992التجارة الحرة ألمريكا الشمالية في عاـ 

، كما تحرر كتيسر االستثمار عبر الحدكد كتكسع التعاكف 2008كتنتيي في أكؿ جانفي 
 .(2)بشأف البيئة كالعمالة

التجارة الحرة بيف كندا كالكاليات المتحدة تعتبر ىذه االتفاقية في الكاقع مكممة التفاقية         
، لضماف التبادؿ الحر بيف الدكلتيف كزيادة 1988األمريكية، كالتي تـ التكصؿ إلييا في عاـ 

 .(3)القدرة التنافسية لشركاتيا اإلنتاجية كالخدمية كزيادة معدالت النمك االقتصادم في البمديف

  في أوروبا: -2

تـ االتفاؽ عمى القانكف األكركبي المكحد الذم أصبح سارم  1986في فيفرم        
، الذم أدل إلى تأسيس االتحاد األكركبي ) السكؽ 1987المفعكؿ اعتبارا مف الفاتح جانفي 

حيف أعمف عف فكرة  1983األكركبية المكحدة(، كقد سبقيا المجمس األكركبي في جكاف 

                                                           
، دراسة تحميمية (NAFTA- EU- ASEAN)عبد المطيؼ زكرم كعبد الرحيـ حمد، اتفاقيات تجارية رئيسية في العالـ  - 1

 .64، العراؽ، ص: 2007، العدد السادس كالستكف، واالقتصاد"" مجمة اإلدارة مقارنة، 
، رسالة ماجستير، معيد البحكث كالدراسات العربية، " التكامل اإلقميمي بين النظرية والتطبيق"محمد محمكد اإلماـ،  - 2

 .29، ص: 2000القاىرة، مصر، 
مكتبة اإلشعاع لمطباعة كالنشر، الطبعة الثانية، ، "94" منظمة التجارة العالمية وجات سمير محمد عبد العزيز،  -3 

 .416، ص: 1997اإلسكندرية، مصر، 
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، كانطالقا مف معاىدة ماستريخت أعمف عف 1992فيفرم  7إنشاء االتحاد األكركبي، كفي 
 .(1)1993االتحاد األكركبي كالتي دخمت حيز النفاذ في نكفمبر 

، أصبحت ألكركبا عممة جديدة ) اليكرك( 1999ابتداءنا مف الفاتح جانفي مف عاـ        
فرنسا، إيرلندا، بمدا ) بمجيكا، ألمانيا، إسبانيا،  11كالتي حمت محؿ العمالت الكطنية لػ: 

تخمت اليكناف  2001إيطاليا، لككسمبكرغ، ىكلندا، النمسا، البرتغاؿ، فنمندا(، كفي جانفي 
أيضا عف عممتيا كبذلؾ أصبح اليكرك ثاني عممة في تسكية المعامالت الدكلية بعد الدكالر 

نتمي األمريكي، كقد ككنت ىذه الدكؿ مجتمعة ما يسمى بمنطقة اليكرك، كىناؾ ثالث دكؿ ت
تتبنى عممة اليكرك، كيتعمؽ األمر بالدنمارؾ، السكيد  إلى االتحاد األكركبي، غير أنيا لـ

 .(2)كبريطانيا

 في شرق آسيا:  -3

، ضمف ترتيبات األمف اإلقميمي في 1967اآلسياف في أغسطس عاـ  نشأت منظمة       
التي تميزت بسعي الكاليات المتحدة  -الباسفيؾ خالؿ مرحمة الحرب الباردة -إقميـ آسيا

األمريكية إلى حصار المد الشيكعي كاحتكائو خكفا مف انتشاره عمى نحك ييدد مصالحيا 
كانتصار فيتناـ كتكسعيا عندئذ برزت  لصينيةبالمنطقة السيما مع خركج فرنسا مف اليند ا

في كمبكديا إضافة إلى تفاقـ الصراعات األخرل بالمنطقة. كجاء  (3)الحاجة إلى آلية أمنية
إنشاء ىذه الرابطة بمبادرة خمس دكؿ ىي: ) ماليزيا، إندكنيسيا، سنغافكرة، تايالند كالفمبيف(، 

                                                           
1
 - Jean Marc Fort, « Droit et Pratique de L’union Europénne », 3

em
 Edition, Gualion éditeur, Paris, 2001, p : 

24. 
، رسالة ماجستير، في إطار المنظمة العالمية لمتجارة"" التكتالت االقتصادية اإلقميمية وحرية التجارة آسيا الكافي،  - 2

 .47 -46، ص ص: 2007 -2006جامعة الحاج لخضر، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، باتنة، الجزائر، 
، مركز الدراسات اآلسيكية، كمية االقتصاد كالعمـك " االندماج اإلقميمي في آسيا ) تجربة اآلسيان("عماد جاد،  - 3
 .190، ص: 1995سياسية، جامعة القاىرة، ال
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تكسعت اتفاقية اآلسياف لتشمؿ  1990 ، كفي عاـ(1)1984كقد انضمت إلييـ برناكم سنة 
 -الفمبيف -بكرما -ماليزيا -الكس -إندكنيسيا -دكؿ آسيكية أخرل كىي: ) كمبكديا

تايمند كفيتناـ(، كتيدؼ ىذه التجربة إلى دعـ نظاـ مفتكح لمتجارة متعدد الجكانب،  -سنغافكرة
أكبر لإلبداع الجديد يقكـ بتشجيع األنشطة االقتصادية الزدىار المنطقة، مما يمنح سعة 

 . (2)فييا

 في المنطقة العربية:  -4

، ثـ محاكلة إقامة تجمعات 1964كالتي بدأت بمشركع السكؽ العربية المشتركة سنة        
 -اإلمارات -الككيت -إقميمية كمجمس التعاكف الخميجي كالذم يضـ كؿ مف ) السعكدية

ككصؿ إلى مرحمة السكؽ الخميجية ، 1981قطر كعماف(، كالذم أنشئ سنة  -البحريف
 .(3)2008المشتركة التي دخمت حيز النفاذ سنة 

 في إفريقيا: -5

قامت ترتيبات كتكتالت إقميمية لعؿ أبرزىا إقامة السكؽ المشتركة لشرؽ كجنكب        
حيث ضمت ، 1994/ 12/ 08، كتأسست ىذه السكؽ في  (COMESAإفريقيا الككميسا ) 

دكلة مؤسسة ىي أعضاء المنطقة كمعيا الككنغك الديمقراطية، مع إمكاف ضـ بكتسكانا  23
ضـ دكلة إفريقية إذا كانت  1998كجنكب إفريقيا كىما غير مؤسستيف، كأجيز في عاـ 

مجاكرة إلحدل الدكؿ األعضاء، فانضمت مصر في تمؾ السنة، كتـ تأجيؿ انضماـ مدغشقر 

                                                           
"، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، " تجارب التكامل العالمية ومغزاىا لمتكامل العربيمحمد محكد اإلماـ،  - 1

 .280:  ، ص2004بيركت، لبناف، 
 .63عبد المطيؼ زكرم كعبد الرحيـ حمد، مرجع سابؽ، ص:  - 2
دراسة تحميمية ألزمة الرىن العقاري وأثرىا عمى  -األزمات المالية وأثرىا عمى الدول النامية" صباغ رفيقة،  - 3

، 2014 -2013، رسالة دكتكراه، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، اقتصاديات دول مجمس التعاون الخميجي"
 .167ص: 
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، 1996، بينما انسحبت ثالث دكؿ ىي: ليسكتك 1998شؿ إلى ، كسي1995إلى سنة 
 .(1) 2000، ثـ تترانيا 1997كمكزمبيؽ 

كتيدؼ إلى تحقيؽ  ،(2)دكلة 19تضـ الككميسا في عضكيتيا في كقتنا الحاضر         
مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية كالسياسية كاألمنية، كتكضح المادة األكلى مف المعاىدة أف 
التجمع ذك طبيعة اقتصادية في األساس، ييدؼ إلى إزالة كافة العكائؽ التي تحكؿ دكف كحدة 

عمؿ الدكؿ األعضاء عف طريؽ تسييؿ حركة األشخاص كرؤكس األمكاؿ كحرية اإلقامة كال
كالتممؾ، كنقؿ البضائع كالسمع ذات المنشأ الكطني، كتشجيع التجارة الخارجية عف طريؽ 

 .(3)تنفيذ سياسات استثمارية كزيادة كسائؿ النقؿ كاالتصاالت األرضية كالجكية كالبحرية

 أسئمة المحور الحادي عشر:

 العكامؿ التي ساىمت في بمكغ دكؿ االتحاد األكركبي ألعمى درجات التكامؿ؟ أذكر أىـ -

 ىؿ غياب إرادة سياسية عربية قكية عطؿ مسيرة التكامؿ فييا؟ -

 خالصة:

في ظؿ العكلمة كتحكؿ العالـ إلى قرية صغيرة، أصبح مف الصعب بؿ مف المستحيؿ        
أف تعيش دكلة معينة في معزؿ عف باقي دكؿ العالـ، ميما اتصؼ اقتصادىا بالقكة كالمتانة، 
كميما تكافرت لدييا المكارد االقتصادية، لذلؾ تضطر غالب الدكؿ إلى االنضماـ لتكتالت 

دية بيدؼ تحقيؽ مكاسب أكبر عمى جميع األصعدة.ككيانات اقتصا

                                                           
كلد محمد عيسى محمد محمكد، معكقات التكتالت االقتصادية اإلقميمية في البمداف النامية ) دراسة حالة الككميسا(، "  - 1

 .23، الجزائر، ص: 2012، 10، عدد مجمة الباحث"
 (، "2012 -2002حـر محمد بدكم محمد كعبد العظيـ سميماف الميؿ، أثر اتفاقية الككميسا عمى الميزاف التجارم )  - 2

 .85، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، السكداف، ص: 2015، 2، مجمد 16"، عدد مجمة العموم االقتصادية
 -حالة تجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء ) سيف -سيد عمي أحمد طو، خبرات التكامؿ في التجمعات اإلقميمية اإلفريقية - 3

 .21، السكداف، ص: 2016لعدد الرابع كاألربعيف، ، المجمد الثالث عشر، ا" مجمة آفاق إفريقية"صاد(، 
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 المحور الثاني عشر: 
 بروز االقتصاديات اآلسيوية

 
 تمييد: 
دكؿ جنكب شرؽ آسيا مثؿ باقي دكؿ  اقتصادياتقبؿ ثالث عقكد مضت كانت        

، كمف العجز في مكازيف مدفكعاتيا، االقتصاديةالعالـ النامي، تعاني مف اليشاشة كالتبعية 
مما عطؿ مسيرة التنمية بيا، لكف سرعاف ما تداركت ىذه الدكؿ أخطائيا كأخذت ترسـ 

بالعنصر  كاىتماميايمية مف دخكليا في تكتالت إقم انطالقابعيدة المدل  استراتيجيات
الرائدة ذات تجربة كاعدة كمميزة أصبحت  االقتصاديةالبشرم، مما جعميا ضمف الدكؿ 

 .كاالزدىاربمكغ نفس الرقي  الكثير مف دكؿ العالـ تحذك حذكىا بيدؼ
 تقسيمات النمو األسيوية أكال:

 :(1)بالنمكر األسيكيةيمكف أف نميز التقسيمات التالية لدكؿ جنكب شرؽ آسيا كالمعركفة 
التكنكلكجيات  اكتشاؼالياباف التي أصبحت أكبر مركز مالي في العالـ، كأبدع أمة في  *

 المتطكرة غير العسكرية؛
حديثة التصنيع كىي:  االقتصاديات اسـعميو  ما يطمؽ* نمك شرؽ آسيا  األربعة أك 

تايكاف كككريا  –سنغافكرة كىكنككنغ كتايكاف كككريا الجنكبية، حيث  يعتبر البمداف األخيراف 
 أكبر مساحة كسكانا؛-الجنكبية

ندكنيسيا*الدكؿ األكبر في جنكب شرؽ آسيا مثؿ تايمند كماليزيا  ، الفمبيف كالصيف، التي كا 
في األجنبية كخاصة اليابانية منخرطة  ماراتاالستثالتي تقدميا  أصبحت بفعؿ الحكافز

 عمميات التصنيع كالتجميع كالتصدير؛
 *كأخيرا البمداف كالمجتمعات التي كانت تتبع الشيكعية كىي فيتناـ ككمبكديا كككريا الشمالية.

                                                           

مجمة العموم ، """األقممة في جنكب شرؽ آسيا في إطار نمكذج اإلكز الطائرمبارؾ بكعشة كاألخضر ديممي،  _1
 .293-292ِِ ، ص ص:2006بسكرة، نكفمبر -ر، العدد العاشر، جامعة محمد خيض"اإلنسانية
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 النمور األسيوية اقتصادياتنجاح   عوامل ثانيا:
ىذه الدكؿ مف إقامة ىيكؿ إنتاجي يمتاز بالمركنة كالتطكر، حيث نجحت في  تمكنت -أ

كثر تطكرا، حيث حققت قفزات التحكؿ مف الصناعات البسيطة إلى الصناعات المعقدة كاأل
 .(1)ىياكميا الصناعيةفي  ميمة
أكلكياتيا، حيث عكفت ىذه  اىتماماتياكاف التعميـ في بمداف جنكب شرؽ آسيا ضمف  -ب

في رأس الماؿ البشرم قاعدة  االستثمارمف  كاتخذتالدكؿ عمى تنميتو كتطكيره كعصرنتو، 
، كىك الدافع األكؿ لتحقيؽ كاالزدىاركركيزة لمتنافس مع باقي دكؿ العالـ ككنو أساس التطكر 

 .(2)شاممة اقتصاديةتنمية 
تقاف العمؿ، كال يخ االىتماـ -ج تمؼ العامؿ األسيكم عمى نظيره في باقي دكؿ بالجكدة كا 

تقانا لو، كىذا  ما يميزهالعالـ، لكف أىـ  عف غيره ككنو دؤكب في العمؿ كأكثر إخالصا كا 
يدخؿ في إطار القيـ األخالقية بعيدا عف نكع المعتقد أك الفكرة التي يتبناىا ىؤالء، حيث 

 .(3)كعدـ المساس بيا راميااحتتعتبر أخالقيات العمؿ لدييـ مف المقدسات الكاجب 
الدكلي المتعمقة بفرض  االستقطابسعت بمداف جنكب شرؽ آسيا إلى التخمص مف آثار  -د

السيطرة )التبعية( التكنكلكجية، فحاكلت أف تمسؾ بناصية التكنكلكجيا الحديثة كبدأت بالتقميد 
النسبي كالتطكر الذاتي في ىذا المجاؿ،  االستقالؿثـ التعديؿ ثـ التطكير، كتحقؽ ليا بعض 

الدكلة بمجاؿ البحث العممي كتنكع التقنية المستكردة كعزكفيا عف  اىتماـكما تصاعد 
 .(4)في العمـك كاليندسة كاالستثمارالمشاريع الجاىزة، 

                                                           
، الككيت، 1998، جكيمية 476، العدد "مجمة العرب،  "ىؿ ىي مف كرؽ؟"نمكر آسيا محمكد عبد الفضيؿ، "  - 1

 .124ص:
"سمسمة بحوث " دكر الحككمات اإلنمائي في ظؿ االنفتاح االقتصادم"، عمي تكفيؽ الصادؽ ككليد عدناف الكردم،  - 2

 .46، ص: 2000، العدد السادس، صندكؽ النقد العربي، أبك ظبي، اإلمارات، أيار ومناقشات"
مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف،  دروس المستفادة"، –العرب والتجربة اآلسيوية " محمكد عبد الفضيؿ، - 3

 .190، ص: 2000
مكانية محاكاتو مف قبؿ الدكؿ الناميةعبد الكىاب محمد جكاد،  - 4 مجمة الغري لمعموم االقتصادية ، """النمكذج اآلسيكم كا 

 .103(، جامعة الككفة، كمية اإلدارة كاالقتصاد، العراؽ، ص: 2007) 7عدد ، 2، مجمد واإلدارية"
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كبأسرع كقت ممكف مف حجـ فجكة المكارد  باستمرارحرصت ىذه الدكؿ عمى أف تقمؿ  -ق
المحمي(، كذلؾ مف خالؿ تشجيع  كاالدخارذ نفالم االستثمار)أم الفجكة بيف معدؿ 

تنكيع أجيزة تعبئة  -تطكير سكؽ األكراؽ المالية -عالمدخرات المحمية )سعر فائدة ترتف
في  ادخاردالت ىذه الدكؿ أف تحقؽ أعمى مع استطاعتالمدخرات(، كنتيجة ليذه السياسات 

ا مف الخاصة إبتداءن  لالستثماراتالعالـ، األمر الذم جعميا تتحكؿ إلى بمداف مصدرة 
 .(1)ثمانينات القرف الماضي

ىذه الدكؿ سياسة التصنيع مف أجؿ التصدير، حيث حرصت عمى تحقيؽ ميزة  انتيجت -ك
تيا، كتعدل الجكدة في إنتاجيا، حيث ساىـ ذلؾ لتحقيؽ لقفزات كاضحة في حجـ صادرا
 .(2)األمر ذلؾ حققت تطكرا كبيرا كممحكظا في سمة صادراتيا مف السمع كالخدمات

 التجربة التنموية الماليزية ثالثا:
الماليزية مف التجارب البارزة كالرائدة عالميا في مجاؿ التنمية  االقتصاديةتعتبر التجربة 

، حيث تمتاز ىذه التجربة بخصكصيتيا كمدل أىميتيا بالنسبة لدكؿ كاالجتماعية االقتصادية
، تحكلت ماليزيا مف دكلة زراعية تصدر بعض االستقالؿالعالـ النامي، فمنذ حصكليا عمى 

المكاد كالسمع الزراعية، كتقكـ بتعديف القصدير، إلى دكلة صناعية فاقت صادراتيا نسبة 
الكبير  االقتصادم االنفتاحمف  استفادتفقد  % كالتي ىي عبارة عف منتجات مصنعة.80

 عمى الخارج كمف خالؿ سياستيا المرتكزة أساسا عمى المكرد البشرم الكفؤ كالفعاؿ.
 في ماليزيا: االقتصاديةعوامل نجاح التجربة التنموية  -1

كالسياسية في نجاح عممية التنمية في ماليزيا  االقتصاديةلقد ساىمت العديد مف العكامؿ 
 :(1)في التالي كيمكف ذكر أىميا

                                                           
الحوار  -المجمة اإللكترونية" " تجربة النمكر اآلسيكية كالعكامؿ التي أدت إلى أزمتيا"، عبد الرحمف تيشكرم،  - 1

 .03-01، ص ص:2005، 1373العدد ، "المتمدن
 .103عبدالكىاب محمكد جكدا، مرجع سابؽ، ص:  - 2
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عسكرية،  النقالباتتكفر الظركؼ السياسية المالئمة؛ حيث أف دكؿ ماليزيا لـ تتعرض  -أ
 مؤمنيف بالتغيير كاإلصالح. السياسييفكما أف قادتيا 

ماليزيا بديمكقراطية عالية، حيث تقـك األحزاب السياسية في البالد عمى أساس  تتمتع -ب
 لى المفاكضات.إالقرارات بالرجكع  اتخاذعرقي، كما يتـ 

تكجو ماليزيا نحك المشاريع التنمكية بدؿ التسابؽ نحك التسمح كزيادة الترسانة العسكرية،  -ج
مع جميع الدكؿ، كال يتدخؿ في أم  كسالـ كخاصة ككنيا بمد مسمـ ينسج عالقات صداقة

 صراعات ميما كاف نكعيا.
عمى الذات بدرجة كبيرة كمف خالؿ تحسيف األحكاؿ  االعتماد الستراتيجيةماليزيا  انتياج -د

 المعيشية كالتعميمية كالصحية لمسكاف األصمييف.
 ية.األجنبي بشكؿ يعكد عمييا بالمنفعة، كالمصمحة الكطن االستثمارالتعامؿ مع  -ك
في البنية الصناعية كتغطيتيا لمعظـ فركع النشاط  كجكد درجة عالية مف التنكع -م

كسيطة(، ككاف بمثابة نجاح لسياسات التنمية في  استيالكيةصناعات رأسمالية، الصناعي) 
 ماليزيا إذ أعتبر سببا كنتيجة في نفس الكقت.

 ليزية:المحاور األساسية التي ركزت عمييا عممية التنمية الما -2
 :(2)عمى النقاط التالية ارتكزتتنمكية  استراتيجيةماليزيا عمى  اعتمدت

 تحمؿ القطاع الخاص دكر ميـ كأساسي في عممية التنمية. -
 مساندة كاضحة مف الحككمة لمقطاع الخاص. -
 تييئة المناخ ألعماؿ قكل السكؽ. -
 المنظـ اليادؼ إلحداث عمميات التنمية. االقتصادمالتخطيط  -

                                                                                                                                                                                     
مجمة جامعة بابل لمعموم الصرفة ، " ""التجربة التنمكية الماليزية كالدركس المستفادة فييا عربياعمي أحمد درج،  - 1

 .1364، جامعة األنبار، كمية اإلدارة كاالقتصاد، العراؽ، ص: 2015، 23، المجمد 3، العدد "والتطبيقية
، رسالة ماجستير، جامعة التنمية االقتصادية )دروس مستفادة("تجربة ماليزيا في بالؿ محمد سعيد المصرم،  - 2

 .51، ص:2016غزة، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، دكلة فمسطيف،  -األزىر
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كضع سياسة التصنيع القكمية مف أجؿ التحكؿ مف إنتاج كتصدير السمع األكلية إلى  -
 إنتاج كتصدير السمع الصناعية.

 تخفيض معدؿ البطالة. -
 تحكيؿ العمالة غير ماىرة إلى عمالة ماىرة. -
 األجنبية في معظـ القطاعات. االستثماراتتحفيز كتعبئة  -
 األمكاؿ إلى القطاعات المتقدمة. تطبيؽ سياسة الخصخصة لجذب رؤكس -
 رفع نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي. -
 ذات أىداؼ كاضحة. 2020حتى عاـ  استراتيجيةكضع رؤية  -
سياسة تطكير النشاط الزراعي ليساىـ في خمؽ فرص عمؿ حقيقية لمعمالة بجانب تنمية  -

 فسية.الصادرات الزراعية مف بعض المنتجات ذات الميزة التنا
 االقتصاديةالحككمة باألسمكب اإلسالمي السميـ في ممارسة مختمؼ األنشطة  التزاـ -

 .كتكجيو المكارد
في ماليزيا تتـ خالؿ قنكات الديمقراطية لمشكرل  االقتصادمطبيعة دكر الدكلة في النشاط  -

المتمثمة في األحزاب الماليزية المتعددة التي تكفر أكسع مشاركة ممكنة لمناس في مناقشات 
في تطبيقيا الجاد لجميع  التنفيذيةلجميع القضايا المتعمقة بالمصمحة العامة، كمتابعة السمطة 

 .(1)السياسات التي يتـ المكافقة عمييا
 مراحل التجربة التنموية في ماليزيا: -5

 : (2)كما يمي االقتصادمفي ماليزيا مر بثالثة مراحؿ مف النمك  االقتصادمإف التحكؿ 

                                                           
 .23، ص:2013، الدار الجامعية، اإلسكندرية، " نماذج تنموية معاصرة"عبدالمطمب عبدالحميد، - 1
ورقة في افتتاح منتدى ماليزيا، الواليات المتحدة لتكنولوجيا "  أسطكرة أـ حقيقة"،"المعجزة اآلسيكية: ميا تير محمد،  - 2

، في مكسكعة الدكتكر محاضر محمد، 1996مايك  20، "المشاريع التجارية في سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة
 .234الكتاب الخامس، بعنكاف "ماليزيا"، ص: 
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(: كانت تعتمد في األساس عمى السمع األكلية منذ 1969-1957األكلى )المرحمة  -أ
بمد منتج كمصدر في العالـ لممطاط  البداية، حيث ظمت ماليزيا كلمدة طكيمة تعتبر أكمر

 غير الصنكبرية. االستكائيةكزيت النخيؿ كالقصدير كاألخشاب 
(: خالؿ ىذه المرحمة بدأت ماليزيا تدخؿ مرحمة 1990-1970المرحمة الثانية ) -ب

حيث حظيت التصنيع، كبدأت السمع المصنعة تحؿ محؿ السمع الزراعية كالمكاد األكلية 
 بالنصيب األكفر في الصادرات الماليزية.السمع المصنعة 

طكيمة  استراتيجيةحتى يكمنا ىذا(: كىي مرحمة ذات رؤية  -1990المرحمة الثالثة ) -ج
، حيث تيدؼ إلى نقؿ ماليزيا إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة 2020المدل تمتد حتى عاـ 

 تصنيع.األساسي عمى ال االعتمادتقدما تاما، كتستمر ىذه المرحمة مف النمك في 
 أسئمة المحور الحادي عشر:

 الرئيسي  العامؿيمكف اعتبار استثمار دكؿ جنكب شرؽ آسيا في العنصر البشرم ىؿ  -
 في حدكث ثكرة تنمكية اقتصادية شاممة؟

استطاعت ماليزيا إحداث طفرة تنمكية سريعة كغير عادية في مدة كجيزة كانتقاليا  كيؼ -
مف دكلة زراعية تصدر بعض المنتجات األكلية إلى دكلة صناعية تصدر مكاد نصؼ 

 مصنعة كأخرل تامة الصنع؟
عمؿ  ىؿ يمكف إسقاط التجربة التنمكية الماليزية عمى تجارب التنمية في الكطف العربي؟ -

 تؾ؟إجاب
 خالصة:

بيا  باالقتداءإف تجربة دكؿ اآلسياف في التنمية ىي إحدل التجارب الفريدة التي ينصح 
منيا، فالنمكر اآلسيكية اليـك قد دخمت في فمؾ الدكؿ المتقدمة، كىي الدكؿ  كاالستفادة

عمى التنكع، ىذه التي قامت عمى سكاعد أبنائيا  اقتصادىااإلسالمية الكحيدة التي يقـك 
المخمصيف الذيف أصركا عمى رد الجميؿ لبمد كفر ليـ جميع مستمزمات الرقي المادم 

كالمعنكم.
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 عشر: المحور الثالث 
 العولمة

  تمييد:
كاألثار البميغة  االنعكاساتلقد شيد عقد التسعينات العديد مف التغيرات العالمية ذات        

منيـ، فقد حكلت العالـ إلى قرية صغيرة كسكؽ  االقتصادمعمى جميع المستكيات خاصة 
إلى الدمج  االقتصاديةمكحدة بفعؿ الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية، حيث تسعى العكلمة 

عمى كافة المستكيات اإلنتاجية كالتمكيمية  انتشارىاالعالـ ماساىـ في  القتصادياتالمتزايد 
لصالح  االشتراكي االقتصادمع النظاـ كالمالية كاإلدارية، فقد ساىمت العكلمة في تراج

العالـ مف الثنائية القطبية بقيادة الكاليات المتحدة  كانتقاؿالرأسمالي،  االقتصادمالنظاـ 
القطبية بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية  االتحاديةالسكفياتي سابقا إلى  كاالتحاداألمريكية 

كتجارم كرفع لمقيكد عمى حركة األمكاؿ كالسمع  اقتصادمكما ترتب عنو مف تحرير 
 .االقتصاديصطمح عميو بعكلمة  كالخدمات كالمعمكمات أك ما

مصطمح العكلمة مف المصطمحات التي ظيرت في العالـ الغربي في مفيوم العولمة:  أوال:
عمى يد العالـ الكندم )مارشاؿ ماؾ لكىاف(، حيث نياية عقد الستينات مف القرف الماضي 
المختمفة ىي سياسة العكلمة في المغات األكركبية ، (1)أشار إلى مصطمح الككننة أك العكلمة
 .(3)، كتعد التطكر الطبيعي لمحضارة Globalisation"2 " أك سمكؾ عمى المستكل العممي" "

كتعدد تعاريؼ العكلمة إلى أف البعد االقتصادم ليا ىك جكىر العممية  رغـ اختالؼ -
كمحكرىا األساسي كمنطمقيا كدافع ليا ، إضافة إلى أف تجميات العكلمة أبرز ما تككف في 

                                                           
، جامعة حسيبة بف "مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا"، االقتصادية لمدكؿ العربية معكقات مسايرة العكلمة نكرم منيرة،  - 1

 .87، ص:2004بكعمي، الشمؼ، الجزائر، العدد األكؿ، 
 .178، ص: 1998، دمشؽ، سكريا، " اإلعالم العربي وتحديات العولمة"تركي صقر،  - 2
 .22، ص: 2000العرب، دمشؽ، سكريا، ، اتحاد الكتاب " انييار مزاعم العولمة"عزت السيد أحمد،  - 3
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، أما إذا اعتبرنا أبعاد (1)ىذا الجانب مف خالؿ تحرير التجارة كالمؤسسات متعددة الجنسيات
كآثار ارتدادية لمعنصر   كالتقني، فميست سكل انعكاساتكاالجتماعي  ليا كالتكنكلكجي أخرل

 .(2)األساسي لمعكلمة أال كىك االقتصاد
يرجع التأصيؿ الفكرم لمعكلمة االقتصادية إلى ظاىرة التدكيؿ القائمة عمى فكرة التقسيـ  -

ريكاردك(، حيث أف الدكلي لمعمؿ عمى أساس المزايا المطمقة )أدـ سميث( أك بالنسبة ) ديفيد 
طرح تمؾ األفكار الميبرالية لـ يكف باألمر الييف في عيد كاف يطغى فيو المذىب التجارم 
القائـ عمى مبدأ الحماية في أكاخر القرف السابع عشر كبداية القرف الثامف عشر، كىك عصر 

 .(3)سيادة الدكلة القكمية
يقصد بالعكلمة االقتصادية نشر القيـ الغربية في مجاؿ االقتصاد مثؿ الحرية االقتصادية  -

كفتح األسكاؽ كترؾ األسعار لمعرض كالطمب، كعدـ تدؿ الحككمات في النشاط االقتصادم 
حركة رؤكس كربط اقتصاد الدكؿ النامية باالقتصاد العالمي، كتعكس ىذه الظاىرة زيادة 

 .(4)لمجاؿ كاسعا أماـ أصحاب رؤكس األمكاؿ لجمع المزيد مف الماؿاألمكاؿ كتفسح ا
 
 
 

                                                           
1 -Eddy Fougier, « Parlons Mondialisation en 30 questions », éditon la documention francaise, paris, 2012, 

p :24. 
" أثر العولمة االقتصادية واألزمات المالية عمى تطوير الخدمات المعرفية وتحسين القدرة التنافسية آسيا قاسمي،  - 2

بكمرداس، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير،  -رسالة دكتكراه، جامعة محمد بكقرة ،لمبنوك الجزائرية "
 .08، ص: 2015-2014الجزائر، 

دراسة ألزمة الرىن العقاري في الواليات  –: الوقاية والعالج  " العولمة االقتصادية واألزمات الماليةنادية العقكف،  - 3
، رسالة دكتكراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، الجزائر، دة األمريكية"المتح
 .47، ص: 2013 -2012

، العدد السادس " مجمة اإلدارة واالقتصاد"أحمد عبد العزيز كآخركف، العكلمة االقتصادية كتأثيراتيا عمى الدكؿ العربية،  - 4
 .66، ص: 2011كالثمانكف، العراؽ، 
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لعؿ مظاىر العكلمة المتعمقة بالجانب االقتصادم تتمثؿ ثانيا: مظاىر العولمة االقتصادية: 
 في اآلتي:

 متعددة الجنسيات وتحكميا في االقتصاد العالمي:سيطرة الشركات  -1
، حيث (1)الشركات متعددة الجنسيات في العالقات الدكليةتزايد الدكر الذم تؤديو        

تتميز بضخامة حجميا بمقياس رأس الماؿ كاإليرادات ككذلؾ احتكار التكنكلكجيا المتطكرة 
كالتنسيؽ فيما بينيا فيما يتعمؽ بالسياسات السعرية كاإلنتاجية، بما يخدـ مصالحيا كطبيعة 

إلنتاجية بحثا عف األرباح حتى أصبح يطمؽ ىذه الشركات تفرض عمييا تدكيؿ العممية ا
 .2عمييا " شركات ال كطف ليا إال األرباح"

 تضاعف التجارة الدولية في السمع والخدمات: -2
% سنكيا، كاإلنتاج 6بنسبة  1997 -1948فقد تضاعفت صادرات السمع لمفترة         

 17الصناعية فقد تضاعؼ %، أما في السمع 3،7العالمي اإلجمالي تضاعؼ سنكيا بنسبة 
   .(3)مرات فقط 8مرة، كاإلنتاج العالمي اإلجمالي تضاعؼ 

 تزايد تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة: -3
تدفؽ رؤكس األمكاؿ األجنبية بيف الدكؿ خالؿ العقد الماضي بصكرة ممحكظة، مما        

ستقطابيا مزيد مف االستثمارات أدل الرتفاع دخكؿ الدكؿ الصناعية الرأسمالية كتسابقيا ال
األجنبية المباشرة، عف طريؽ تكفير المناخ المالئـ لالستثمار مف حكافز كمزايا كقانيف 

 .(4)كتسييالت
 
 

                                                           
1
 - Mathilde Lomoine et Autres, « Les Grandes Questions D’économie et Finance Internationales », 2

éme 
édition 

de Boeck ,Belgique, 2012, p : 125. 
 .9آسيا قاسيمي، مرجع سابؽ، ص:  - 2

3
 -  World Trade Organization, « Globalization and Trade », Annual Report 1998, WTO, Geneva Switzerland, p: 

33. 
، المعيد العربي لمتخطيط، الككيت، " ظاىرة التدويل في االقتصاد العالمي وآثارىا عمى البمدان النامية"رمزم زكي،  - 4

 .15:  ، ص1993
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 سيادة آليات السوق والسعي الكتساب القدرات التنافسية: -4
بالديمقراطية، إف أىـ ما يميز العكلمة االقتصادية ىي سيادة آليات السكؽ كاقترانيا        

بدال مف الشمكلية كاتخاذ القرارات في إطار المنافسة، كالجكدة الشاممة مف خالؿ االستفادة 
بالثكرة التكنكلكجية كالمعمكمات، كتعميؽ القدرات المتمثمة في اإلنتاج بأقؿ تكمفة ممكنة، 

 .(1)كفكبأحسف جكدة كبأعمى إنتاجية كالبيع بسعر تنافسي عمى أف يتـ ذلؾ بأقؿ كقت مم
 االندماج المالي: -5

تنامت مسيرة العكلمة في أسكاؽ النقد كالرساميؿ، كتزايدت المعامالت المالية العابرة        
لمحدكد، كفرضت العكلمة المالية نفسيا بكاسطة اندماج أسكاؽ األكاؽ األكراؽ المالية كالتأميف 
كفعاليات المصارؼ العابرة لمحدكد كالكساطة العالمية لمدفع، كتحرير تجارة الخدمات 

 .(3)، كحرية انتقاؿ األمكاؿ(2)اإللكتركنيةانتشار العمميات المصرفية المصرفية ك 
 ثالثا: أنواع العولمة االقتصادية

 لمعكلمة االقتصادية نكعاف ىما: العكلمة المالية كالعكلمة اإلنتاجية.
 العولمة المالية: -1

أدل إلى تكامؿ لقد ظيرت العكلمة المالية كنتيجة أساسية لعممية التحرير المالي مما        
كترابط األسكاؽ المحمية بالعالـ الخارجي مف خالؿ إلغاء القيكد عمى حركة رؤكس األمكاؿ 

كيقصد بالعكلمة المالية تحكؿ العالـ بفضؿ  مما زاد مف سرعة انسيابيا مف سكؽ آلخر.
ؽ الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية كانخفاض تكاليؼ النقؿ كتحرير التجارة الدكلية إلى سك 

                                                           
 .23:  ، ص2001، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، البنوك"" العولمة واقتصاديات عبد المطمب عبد الحميد،  - 1
، 31، رقـ مجمة نامة مفيد" سيد حسيف جميمي، العكلمة المصرفية كمستمزماتيا في العمميات المصرفية في إيراف، " - 2

 .55 -54، إيراف، ص ص: 1961أكتكبر 
كاديمية العربية المفتكحة، كمية اإلدارة كاالقتصاد، الدنمارؾ، ، رسالة دكتكراه، األ" العولمة المالية"طارؽ محمد األعرج،  - 3

 .4:  ، ص2012
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كاحدة تشتد فييا كطأة المنافسة كيتسع نطاقيا، بحيث يمتد مف سكؽ السمع إلى سكؽ العمؿ 
 .(1)كرأس الماؿ أيضا

 العولمة اإلنتاجية:  -2
أدل النمكذج المتميز الخاص بمختمؼ التدفقات المالية كنمك التجارة الدكلية إلى        

اإلنتاج التي تعني تركيز النشاط تغمغؿ لالقتصاديات، كتكسيع تقنيات كنطاؽ عكلمة 
اإلنتاجي في بعض المناطؽ التي تكفر مزايا نسبية أفضؿ، كيتحقؽ ىذا بفضؿ شركات 

% مف الناتج المحمي 12. كما يقارب 2012ألؼ شركة عاـ  100متعدية الجنسية ) 
، (2)العالمي( ، مف خالؿ طرحيا لمسارات تدعـ أنماط جديدة مف تقسيـ العمؿ الدكلي

حظ مف خالؿ التأمؿ في طبيعة المنتج الصناعي، حيث أصبحت أم دكلة ميما كانت كيال
مكانياتيا ال تستطيع أف تتخصص في منتج معيف بالكامؿ، كمف ىذا المنطمؽ  قدراتيا كا 
أصبحت قرارات اإلنتاج كاالستثمار تتخذ مف منظكر عالمي كفقا العتبارات الرشادة 

 .(3)عائدبالتكمفة كال االقتصادية بما يتعمؽ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دراسة مقارنة بين أزمات الدول الناشئة  –" العولمة المالية ودورىا في حدوث األزمات المصرفية عكاش مسيفة،  - 1

، 2013 -2012كالتجارية كعمـك التسيير، ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـك االقتصادية وأزمة الرىن العقاري"
 .3ص: 

2
 - Vincent Baudrand et Gérard Marie Henry, « La Mondialisation », édition studyrama, Paris, 2012, p : 79. 

 .12آسيا قاسيمي، مرجع سابؽ، ص:  - 3
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 رابعا: اآلثار اإليجابية والسمبية لمعولمة االقتصادية عمى الدول العربية
لمعكلمة االقتصادية آثار إيجابية كأخرل سمبية عمى الدكؿ العربية يمكف التطرؽ        

 :(1)ألىميا كما يمي
 األثار اإليجابية:  -1
اقتصاداتيا لمكاجية التحديات التي تفرزىا إمكانية تحفيز الدكؿ العربية عمى إعادة ىيكمة  -

مما يؤدم إلى تحسيف مستكل المعيشة، كرفع كفاءة تكظيؼ كاستخداـ المكارد عالميا، 
 باإلضافة إلى زيادة فرص العمؿ المتاحة.

تعميؽ االستفادة مف التطكرات التقنية الحديثة، كرفع معدالت النمك االقتصادم إضافة  -
 ار كجذب مزيد مف االستثمارات األجنبية كرؤكس األمكاؿ.لفتح فرص أكبر لالستثم

تساىـ العكلمة في تنكع المنتجات مف السمع كالخدمات كتحسف جكدتيا كانخفاض  -
تكاليفيا، مما يفتح المجاؿ لمدكؿ العربية لالستفادة مف المزايا النسبية التي تتمتع بيا الدكؿ 

 العربية.
 القتصادية.إشراؾ القطاع الخاص في التنمية ا -
تشجيع البحث  كالتطكير كالحصكؿ عمى التقنيات الحديثة كالقضاء عمى األساليب  -

البيركقراطية كالركتيف، كتحسيف القدرة التنافسية لممنتجات الكطنية، كتسريع عصرنة 
اقتصادات الدكؿ العربية مف خالؿ سرعة تحديث كتطكير األنظمة كالتشريعات السائدة 

 حاليا.
 السمبية:اآلثار  -2
تزايد تبعية االقتصاد العربي لالقتصاد العالمي، مما يؤثر سمبا عمى السيادة الكطنية  -

 كاألمف االقتصادم.

                                                           
 .77 -74أحمد عبد العزيز كآخركف، مرجع سابؽ، ص ص:  - 1
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لغاء التعرفة الجمركية عمى  - التأثير عمى الميزانية في الدكؿ العربية، بسبب خفض كا 
 المنتجات المستكردة.

دة مف نظيرتيا األجنبية كعدـ قدرتيا تعرض القطاعات االقتصادية العربية لممنافسة الحا -
 عمى الصمكد ككف أغمبيا قطاعات ناشئة.

رفع الدعـ الزراعي كتضييؽ برامج اإلصالح الزراعي كفؽ ما تقتضيو متطمبات الجات  -
في البمداف المتقدمة سيؤدم إلى ارتفاع أسعار السمع الزراعية الغذائية في الكطف العربية 

 تكردة لمغذاء، مما ينعكس سمبا عمى مكازيف مدفكعاتيا.ككنيا تعتبر دكؿ صافية مس
 تفشي البطالة كارتفاع عدد الفقراء كانتشار التخمؼ كالفقر. -
رفع تكاليؼ إنتاج الصناعات المعتمدة عمى نقؿ التقانات الحديثة بسبب المبالغة في  -

معدات المصنعة تطبيؽ أحكاـ حماية حقكؽ الممكية الفردية كمف ثـ رفع أسعار الكثير مف ال
 ، سيما الصناعات الكيماكية كالدكائية.في الدكؿ المتقدمة صناعيا

إضعاؼ قكة مكارد الثركة المالية العربية المتمثمة في النفط، الذم يعد مصدرا رئيسيا  -
كاستراتيجيا لكثير مف الدكؿ العربية، حيث يتـ إضعاؼ أىميتو كسمعة، حينما يتـ استثناؤه 

تخضع لحرية التجارة الدكلية أسكة بتجارة المعمكمات مف تخفيض الضرائب مف السمع التي 
 كالقيكد الجمركية المفركضة عمييا.

زيادة تيميش الدكؿ العربية كاستغالليا في حالة استمرار تعاكنيا مع الدكؿ الصناعية  -
 بشكؿ انفرادم، كتراجع دكر الدكلة في صنع القرار السياسي.

 شر:أسئمة المحور الثالث ع
يجابيات العكلمة؟ -  ماىي سمبيات كا 
ىؿ فعال ساىمت العكلمة بمؤسساتيا الدكلية الثالث متمثمة في صندكؽ النقد الدكلي  -

كالبنؾ العالمي كمنظمة التجارة العالمية في دفع عجمة التنمية في العالـ، كفي تقميص الفجكة 
 السحيقة بيف الدكؿ المتقدمة كالسائرة في النمك؟
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استفادت الدكؿ العربية قاطبة مف مزايا العكلمة؟ كما ىي آثارىا اإليجابية كالسمبية ىؿ  -
 عمى ىاتو الدكؿ؟

 خالصة:
كاألدباء حكؿ العكلمة كآثارىا كمدل خدمتيا لمبشرية  رغـ اختالؼ المفكريف كالفالسفة       

االقتصادم مف عدمو، إال أنيا تظؿ قدرا محتكما ال مفر منو، خاصة في ظؿ ىذا النظاـ 
الدكلي الجديد الذم يعتبر بمؤسساتو المالية الثالث )صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي 
كمنظمة التجارة العالمية( ، دعائـ كركائز لمعكلمة التي تزيد مف انتشار الفكر الرأسمالي، 

لؾ الحاؿ كتزيد مف اتساع اليكة بيف الدكؿ المتقدمة كالسائرة في النمك، كالتي ستستمر عمى ذ
 إلى أجؿ ال يعمـ مداه إال اهلل.



 

 

 
 
 
 
 

  رابع عشر: أزمة الرهن العق اريالمحور ال
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 المحور الرابع عشر:
 أزمة الرىن العقاري

 تمييد: 
 االقتصاديةشيد العالـ منذ أكاخر القرف التاسع عشر كحتى كقتنا العديد مف األزمات      

كالمالية، ككاف أبرزىا كأكثرىا تأثرا عمى دكؿ العالـ أزمة الكساد العظيـ، كالتي سبؽ اإلشارة 
شيد العالـ أزمة اقتصادية  2008إلييا، كخالؿ مطمع القرف الكاحد كالعشريف كمنذ سبتمبر 

 دتامتلمفقاعة العقارية في الكاليات المتحدة األمريكية  كالتي سرعاف ما  كانفجارأخرل بدأت 
مى باقي دكؿ العالـ، كأدت إلى حدكث صدمة حادة في عدد كبير مف عجذكرىا كأثارىا 

غير  بارتفاعالمؤسسات المالية كالعقارية في العالـ, كما أنيا أزمة مركبة لككنيا مصحكبة 
 مسبكؽ في أسعار النفط العالمية، كارتفاع  في معدالت التضخـ كأسعار الغذاء العالمية.

 التعريف بأزمة الرىن العقاري أوال:
يف عف عدـ قدرة المالييف مف المقترضعرؼ االقتصادم العالمي أزمة مالية حادة نجمت    

لشراء سكنات كعقارات في الكاليات المتحدة األمريكية مف سداد ما عمييـ مف ديكف 
جميا  ، كبرزت2007كمستحقات تجاه البنكؾ ، تمؾ األزمة التي بدأت مالمحيا خالؿ عاـ 

بعدىا إلى دكؿ أركبا كآسيا كباقي دكؿ العالـ التي ترتبط  امتدت، حيث 2008مع بداية 
 باالقتصاد األمريكي. اقتصاداتيا

 أسباب األزمة ثانيا:
 في النقاط التالية: 2008يمكف حصر أىـ أسباب األزمة المالية العالمية 
كظركؼ العرض كالطمب الحقيقي في يتناسب  * االرتفاع المغالي في أسعار العقارات بما ال

 .(1)أمريكا نتيجة سيكؿ الحصكؿ عمى القرض

                                                           
محمد عمي شطا، "األزمة االقتصادية العالمية كتداعياتيا عمى التجارة الخارجية ألىـ محاصيؿ الحبكب في مصر"،  -1

 .1053، جامعة المنصكرة ، مصر ، ص: 2011،  8، عدد2، مجمد مجمة االقتصاد والعموم اإلجتماعية 
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قرار مصرؼ االحتياطي الفيدرالي المتعمؽ برفع أسعار الفائدة لمكاجية التضخـ كالحد مف  *
 تدفؽ الكتمة النقدية كبالفعؿ فقد رفع أسعار الفائدة بشكؿ متكاصؿ كمتدرج

 .(1)(2007حتى بداية عاـ  2004) مف أكاخر عاـ  %5,25 إلى %1مف 
بتصنيؼ السندات العقارية تصنيفا مرتفعا نظرا ألنيا  مؤسسات التصنيؼ االئتماني قياـ *

صادرة عف البنكؾ القكية، ككف الديكف العقارية لممدينيف مرتفعي المخاطر قد اشتريت مف 
 .(2)قبؿ بنكؾ كبيرة كقكية

كانت البداية الحقيقة لألزمة بعد إفالس بنؾ ليماف برادرز أحد أكبر البنكؾ العالمية، *
كباعتبار أف االقتصاد يعد أكبر اقتصاد في العالـ فقد تحكلت األزمة األمريكية لمرىف العقارم 

 . (3)إلى أزمة مالية كاقتصادية كعالمية
مصارؼ المركزية لدعـ سكؽ تدىكر البكرصات أماـ مخاطر أتساع األزمة كتدخؿ ال *

السيكلة، حيث قامت عشرة مصارؼ دكلية باالتفاؽ عمى إنشاء صندكؽ لمسيكلة برأس ماؿ 
مميار دكالر لمكاجية أكثر حاجاتيا إلحاحا، كما كافقت المصارؼ المركزية عمى فتح  70

 مجاالت االقراض، إال أف <لؾ لـ يمنع مف تراجع البكرصات العالمية.
 ة األمريكية كالبريطانية لبعض البنكؾ كالمؤسسات المالية.تأميـ الحكم *
 اندماج العديد مف المصارؼ كالمؤسسات المالية كخاصة تمؾ التي كانت ميددة باإلفالس. *
 إزدياد معدؿ البطالة بسبب التكقؼ كاإلفالس كالتصفية. *
 إزدياد معدؿ الطمب عمى اإلعانات اإلجتماعية مف الحككمات. *

                                                           
مجمة جامعة دمشق لمعموم سباب كالتداعيات كالعالج(، نباؿ محمكد قصبة : تحميؿ األزمة المالية العالمية الراىنة ) األ  -1

 .544، سكريا، ص: 2002، العدد األكؿ، 28المجمد االقتصادية والقانونية، 
مؤتمر دولي حول األزمة أسبابيا كتداعياتيا كآثارىا عمى االقتصاد العربي "،  –السعيد دراجي،" األزمة المالية العالمية  - 2

، ص: 2009أفريؿ  22-21، جامعة قسنطينة، الجزائر، يكمي المالية العالمية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
03. 

صديقي مسعكد كمحمد الياشمي دجاج، " أثر األزمة المالية العالمية عمى أداء سكؽ الدكحة لالكراؽ المالية خالؿ  - 3
 .217، ص: 2012، 10، عدد مجمة الباحث ، 2009-2007الفترة الممتدة 
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كه<ا ما أدل إلى مزيد مف  كاالستثمار كاالدخاركاإلنفاؽ  االستيالؾانخفاض معدالت  *
 .(1)الكساد كالبطالة كالتعثر كالتكقؼ كالتصفية كاإلفالس

عمى خمفية تالعب في سجؿ  2000" ناسداؾ" عاـ انييار مؤشر التكنكلكجيا المتطكرة *
األنترنت عمى إحداث نمك اقتصادم غير حسابات الشركات كتكقعات كىمية بالنسبة بقدرة 

محدكد، فقد كجد رأس الماؿ مجاال آخر لزيادة أرباحو ىك مجاؿ االئتماف كالقركض غير أف 
الفارؽ بيف المجاليف نكعي كخطير ففي اعتمد مجاؿ األنترنت عمى منتجات حقيقية ككعد 

ديؽ التحكط " ؿ " صنابثكرة اقتصادية، يعتمد مجاؿ االئتماف عمى المقامرة في أسكاؽ الما
 .(2)ضع في خدمة األثرياء فقطكىي مؤسسات مالية تك 

إنشاء سكؽ ثانكية لمقركض العقارية فكمما ازداد تطكر أسكاؽ القركض العقارية الثانكية  *
سيكلة أكبر في الحصكؿ عمى التمكيؿ عبر أسكاؽ رأس الماؿ كتقديـ  سيجد المقرض

 .(3)شركط األخرلا ما تساكت الذالقركض لممستيمكيف، ا
 عمى اقتصاديات الدول العربية 2118أثار أزمة  ثالثا:

تأثرت الدكؿ العربية بأزمة الرىف العقارم شأنيا شأف باقي دكؿ العالـ، حيث يختمؼ ىذا 
التأثر مف دكلة إلى أخرل، كيمكف تقسيـ الدكؿ العربية إلى ثالث مجمكعات مف حيث مدل 

 تأثرىا باألزمة كما يمي: 
الدكؿ العربية ذات االنفتاح االقتصادم كالمالي المرتفعة كتشمؿ دكؿ  المجموعة األولى: *

مجمس التعاكف الخميجي العربية كىي: ) السعكدية، البحريف، عماف، قطر، الككيت، 
 (.اإلمارات

                                                           
، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع ، " قضايا دولية ) األزمة العالمية(عدناف السيد حسف،  - 1
 .31، ص: 2010، بيركت، لبناف، 1ط
التمويمية العالمية من حيث المظاىر نظرة متكاممة إلى األزمة  -"اإلعصار التمويميحمد الخضيرم، محسف أ  -2

 .59-58، ص ص :2009، إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر، واألسباب والعالج"
األثار المترتبة  –المعالجات –األسباب -2008يسرل حسف كعبد العزيز عبد الحميد، "األزمة المالية العالمية لعاـ  -3

، العراؽ، 2011، 2، العدد 13، المجمد المحور االقتصادي -ة  القاديسية لمعموم اإلدارية واالقتصمديةمجمعمييا عربيا، 
 .80ص: 
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الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح المتكسط كالمنخفض كتشمؿ:  المجموعة الثانية: *
 األردف، مصر، تكنس.

الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادم كالمالي المحدكد كالتي المجموعة الثالثة:  *
 كانت آثار ىذه األزمة محدكدة عمييا.

  آثار األزمة المالية العالمية عمى دول مجمس التعاون الخميجي: -أ
إف صادرات الدكؿ الخميجية تمثؿ نسبة كبيرة مف الناتج المحمي، كيعتبر النفط ىك        

أسعار النفط مف  انخفاضالمصدر الرئيسي لمدخؿ القكمي، كقد لكحظ جراء تداعيات األزمة 
دكالر في كانكف الثاني  50إلى حكالي  2007دكالر لمبرميؿ حالؿ شير تمكز  150حكالي 
، كمما الشؾ فيو أف ىذا االنخفاض الحاد سيؤثر %65قدر بنحك  ضانخفا، أم 2009

العامة القادمة كعمى معادالت النمك االقتصادم, كما عرفت معدالت  المكازناتعمى كضع 
كالنصؼ  2007انخفضت مقارنة بمعدالت عاـ   2008النمك في النصؼ الثاني مف عاـ 

المالي لدكؿ الخميج  في الخارج  ، كمف ناحية أخرل يعتبر النشاط2008األكؿ مف عاـ 
متكسع، حيث استثمار جزء ال يستياف بو مف عكائد النفط كأف دكؿ الخميج تمتمؾ صناديؽ 

 .(1)سيادية تستثمر في الخارج خصكصا في الكاليات المتحدة األمريكية كأركبا
أف  ارتأينافي ىذه المجمكعة  آثار األزمة عمى المجموعة الثانية من الدول العربية: -ب

نتناكؿ آثار ىذه األزمة عمى دكلة الجزائر كالتي تنتمي إلى ىذه المجمكعة، حيث أف 
االقتصاد الجزائرم تأثر باألزمة  لكف بنسبة أقؿ مقارنة بالدكؿ األخرل كذلؾ لألسباب 

 : (2)التالية
مميار  9,148بنحك  2009صرؼ ميـ، حيث قدر سنة  االحتياطيامتالؾ الجزائر  -

 العالمية. االقتصاديةيسمح لمجزائر بتفادم بعض آثار األزمة  . كىك مادكالر
                                                           

 .87يسرل حسف كعبد العزيز عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص: -1
 -2117( واألزمة المالية ) 1933-1929دراية أزمة الكساد الكبير)  –"ظيور األزمات المالية داكدم ميمكنة،  - 2

 -2013،رسالة ماجستير، جامعة كىراف، كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، الجزائر، ( 2118
 .151 -143، ص ص: 2014
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 عدـ كجكد  سكؽ مالية بالمعنى الفعمي. -
 ؾ العالمية بالشكؿ الذم يؤثر عمييا.معرفية لمبنكؾ الجزائرية مع البنك عدـ كجكد ارتباطات  -
االقتصاد الجزائرم ال انغالؽ االقتصاد الجزائرم بشكؿ نسبي عمى االقتصاد العالمي، ككف -

 يعتمد عمى التصدير باستثناء النفط.
اعتماد الحككمة الجزائرية عمى ميزانية بسعر مرجعي يقؿ كثيرا عف أسعار السكؽ كىذا ما  -

في حالة انخفاض أسعار البتركؿ، كباعتبار أف الجزائر مف الدكؿ  انعكاساتيجنبيا أم 
 2008الدخؿ خالؿ النصؼ األكؿ مف سنة  تفاعار العربية المصدرة لمبتركؿ كالذم ساىـ في 

حسب تقرير البنؾ العالمي، الذم أشار إلى أف الجزائر حققت نسبة نمك ىذه السنة 
 %6، كقدرت نسبة النمك خارج المحركقات بنحك 2007سنة  %3,7مقابؿ  %4,9بنحك

التحتية  كىي ناتجة النفقات العمكمية في قطاعات مثؿ البناء كالخدمات المتعمقة بالبنى
 كاليياكؿ القاعدية.

اإلشارة تشمؿ الدكؿ ذات  ىذه المجمكعة كما سبؽآثار األزمة عمى المجموعة الثالثة:  -ج
المنخفضة كمنيا السكداف، ليبيا، كبحكـ محدكدية تفتحيا المالي فإف آثار أزمة  االنفتاحدرجة 

تمتمؾ أسكاقا مالية لتتأثر  العقارم عمييا كانت محدكدة، كخاصة كأف تمؾ البمداف ال االئتماف
ف كجدت فيي أسكاؽ مبتدئة كتأثيرىا ضعيؼ عمى النشاط  لذلؾ  االقتصادمباألزمة كا 

 .(1)البمد
 
 
 
 
 

                                                           
 .92يسرل حسف كعبد العزيز عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص:  -1
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 أسئمة المحور الرابع عشر:
 لماذا تعتبر أزمة الرىف العقارم أمريكية األسباب عالمية النتائج؟ اشرح؟ -
، كأزمة الرىف العقارم 1929الجكىرية بيف أزمة الكساد العظيـ  ما ىي االختالفات -

 مف حيث أسباب الحدكث؟ كىؿ ىناؾ ارتباط بيف أسباب األزمتيف؟ 2008
 ماىي البمداف العربية األكثر تضررا مف ىذه األزمة؟ -

 خالصة: 
عمى أزمة الرىف العقارم أمريكية األسباب عالمية النتائج، أثرت بصفة مباشرة  كحادة 

االقتصاد األمريكي كاقتصاديات الدكؿ المتقدمة المرتبطة بو ارتباطا مباشرا، غير أف آثارىا 
 جانبية عمى باقي اقتصاديات دكؿ العالـ كمف بينيا الدكؿ العربية كالدكؿ السائرة في النمك.
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 .2014كندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، اإلسوالعشرون"
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 .2006األردف، 

، مطابع  (1939 -1815خ األوروبي الحديث ) " التاريحسيف فاضؿ كىاشـ كاظـ،  -28
 .1982مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، بغداد، العراؽ، 

، ديكاف المطبكعات الجامعية، " موجز تاريخ األفكار االقتصادية"خالد أبك القمصاف،  -29
 .2001الجزائر، 

، دار الفكر م اإلتجار بالبشر"" النظام القانوني لمكافحة جرائخالد مصطفى فيمي،  -31
 .2011الجامعي، الطبعة األكلى، اإلسكندرية، مصر، 

، " ظاىرة التدويل في االقتصاد العالمي وآثارىا عمى البمدان النامية"رمزم زكي،  -31
 .1993المعيد العربي لمتخطيط، الككيت، 

، ترجمة سعد مقدمة قصيرة جدا" –" التاريخ االقتصادي العالمي ركبرت سي آلف،  -32
 .2014طنطاكم، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر، 

، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، " مبادئ عمم االقتصاد"زينب حسف عكض اهلل،  -33
 .1998اإلسكندرية، مصر، 
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