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الوحدة التعميمية األولى
المدخل إلى عمم االقتصاد
الكممات المفتاحية:
عمـ االقتصاد  -عمـ االقتصاد السياسي  -النظاـ الرأسمالي  -الظواىر االقتصادية  -الثورة
الصناعية  -مصطمح االقتصاد  -االقتصاد االجتماعي  -العالقات االقتصادية  -المعرفة
العممية  -رغبات اإلنساف –عالقات اإلنتاج  -وسائؿ اإلنتاج  -النشاط اإلنساني  -وسائؿ

العمؿ  -مواضيع العمؿ  -النظاـ الوعائي لإلنتاج  -إنتاجية العمؿ  -فعالية العمؿ – شروط
العمؿ  -اإلنتاج االجتماعي – تقسيـ العمؿ  -اإلنتاج  -التبادؿ -لتوزيع -االستيالؾ -
االستيالؾ اإلنتاجي  -االقتصاد الطبيعي – االقتصاد السمعي – الالتبادلي  -الطابع الوظيفي
المادي  -دورة اإلنتاج  -القوى المنتجة  -القوانيف العممية  -القوانيف االقتصادية.

الممخص:
يمكف اعتبار عمـ االقتصاد عممًا حديثًا تبمور مع بدايات تكوف النظاـ الرأسمالي .وارتبط نشوء
وتطور عمـ االقتصاد بظيور الثورة البورجوازية الصناعية في أوربا .وقد اختمؼ استخداـ
مترادفات عمـ االقتصاد في القارة األوروبية منذ نشوء ىذا العمـ .وعمـ االقتصاد عمومًا ىو
مجموعة مف المعارؼ المنسقة والمستخمصة مف دراسة الحقائؽ والظواىر الطبيعية واالجتماعية.
وىناؾ مف يعتبر عمـ االقتصاد أنو يبحث في سموؾ اإلنساف االقتصادي العاـ ،ومنيـ مف يعتبره
شامالً لدراسة الظواىر والعالقات االقتصادية.
الحياة االقتصادية تشكؿ مركباً مف أفعاؿ بشرية تتكرر بصفة مستمرة وتنشأ منيا القوانيف
االقتصادية.
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األهداف التعميمية:


تعريؼ الطالب باالقتصاد كعمـ ،واطالعو عمى نشأتو وتطوره ومنيجو.



تحديد موضوع عمـ االقتصاد وبحثو بحد ذاتو ،وتمييزه عف العموـ األخرى.



ترسيخ المصطمحات األساسية لعمـ االقتصاد في ذىف الطالب.



تعرؼ الطالب بأصؿ وأقساـ القوانيف االقتصادية.
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المقدمــة
منذ عدة عقود وخاصة مف العقد السابع مف القرف الماضي شيد العالـ تطورات ىائمة في
العموـ والتكنولوجيا .وكاف مف البدييي أف يتالزـ ذلؾ مع تطور كبير في العموـ االقتصادية
واإلدارية .وقد بات مف الضرورة بمكاف أف يؤخذ ذلؾ بعيف االعتبار عند تقديـ ىذا الكتاب .حتى
تتاح لطالبنا األعزاء فرصة اإلطالع عمى آخر ما أنتجو عمـ االقتصاد مف معارؼ جديدة.
وحتى يتحقؽ ذلؾ كاف مف البدييي أف تبدأ بإلقاء نظرة فاحصة عمى مبادئ عمـ
االقتصاد كما ظيرت في النظريات األولى التي تكرست منذ بدايات الثورة الصناعية في أوربا.
فمع ىذه البدايات بدأ الفك ر االقتصادي يتبمور في شكؿ نظريات تتماشى مع ما أحدثتو الثورة
الصناعية.
وبغية تحقيؽ اليدؼ مف ىذا الكتاب فقد بدأ بتعريؼ عمـ االقتصاد وموضوعو والمنيج
المتبع فيو .مع إشارة خاصة إلى بديييات عمـ االقتصاد .وقد تعرضنا في الفصوؿ األولى مف
القسـ األوؿ إلى مفاىيـ السم عة والنقد ورأس الماؿ وأشكالو واألجر مع اإلشارة إلى طبيعة
وخصائص األجر .وانتيينا في ىذا القسـ إلى اإلشارة إلى الرأسمالية المنافسة والرأسمالية
اإلحتكارية.
وفي القسـ الثاني مف الكتاب وجدنا حاجة ممحة لدراسة النظاـ االقتصادي العالمي
الجديد التي تبمورت جوانبو في عقد التسعينات مف القرف العشريف وامتدت بوضوح أكثر في القرف
الحادي والعشريف حيث عرضنا ألىـ خصائصو المميزة فعالً لعؿ مف أىميا االنفراد بالقمة
القطبية ووجود أنماط جديدة لتقسيـ العمؿ الدولي والثورة العممية في المعمومات واالتصاالت التي
عمقت عالمية االقتصاد.
في ىذا القسـ تعرضنا إلى أبحاث اقتصادية أساسية في عمـ االقتصاد ومعاصرة ,وقدمنا
إلى طالبنا األعزاء أىـ األفكار حوؿ المؤسسات االقتصادية الدولية .ودورىا في إدارة النظاـ
االقتصادي العالمي المعاصر .والدور المتعاظـ فيو لمشركات المتعددة الجنسيات.
ثـ قدمنا أبحاثا ميمة حوؿ االتجاه الذي مثؿ إحدى أىـ سمات النظاـ االقتصادي
العالمي حاليا والمتمثؿ بالتكتالت االقتصادية الدولية العمالقة ومدى اآلثار التي تحمميا تمؾ
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التكتالت االقتصادية العمالقة عمى االقتصاد العالمي وتوجيياتو الجديدة باإلضافة إلى ما يسمى
باقتصاديات المشاركة ا لدولية وما وضعتو مف تحد أماـ االقتصاد العربي يتمثؿ في ضرورة إقامة
تكتؿ اقتصادي عربي كحاجة أساسية إلى نظاـ اقتصادي عربي.
نرجو أف يحقؽ ىذا الكتاب الغاية منو واف يقدـ إلى طالبنا األعزاء ما يصبوف إليو مف
امتالؾ المعارؼ في عمـ االقتصاد.
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موضوع عمم االقتصاد
تمهيد:
بمقارنة عمـ االقتصاد السياسي بالعموـ األخرى تاريخيًا يمكف اعتباره عممًا حديثًا فمع
بدايات تكوف النظاـ الرأسمالي وفي القرف السابع عشر عمى وجو الخصوص بدأ عمـ االقتصاد
بالتبمور كعمـ مستقؿ عف العموـ االجتماعية األخرى .وكاف التفكير اإلنساني بالظواىر االقتصادية
في المراحؿ التي سبقت ظيور عمـ االقتصاد جزءًا مف الحياة الفكرية العامة .ومف الصعب حتى
اآلف تحديد تاريخ نشوء الفكر االقتصادي .فالبعض يرى أف بدايات التفكير بالظواىر االقتصادية
تعود إلى مرحمة ما مف مراحؿ التاريخ اليوناني القديـ ،بينما يرى البعض اآلخر أف جذور الفكر
االقتصادي تعود إلى مرحمة ما مف تاريخ مصر القديمة والى ظيور قوانيف حمورابي كما يرجع
البعض جذور الفكر االقتصادي إلى اليند والصيف القديمتيف.
لقد ارتبط نشوء وتطور عمـ االقتصاد بظيور الثورة البورجوازية الصناعية في أوربا.
ونتيجة لمتغيرات الجذرية التي أحدثتيا ىذه الثورة في عمميات اإلنتاج ومجاؿ السوؽ ،وما تبع ذلؾ
مف تطور جذري في العالقات االقتصادية كؿ ذلؾ قد استمزـ ضرورة وجود عمـ اقتصادي يقوـ
بميمة البحث في طبيعة العالقات االقتصادية والقوانيف التي تحكـ عممية التطور االقتصادي.
وىكذا بدأ الفكر االقتصادي ي تبمور في إطار مف النظريات والمفاىيـ والمصطمحات االقتصادية.
وقد اختمؼ استخداـ ىذه المترادفات في القارة األوروبية منذ نشوء ىذا العمـ ،عمى الرغـ مف أف
جميع ىذه المترادفات كانت تشير إلى المعنى نفسو وتدؿ كميا عمى أف المشكالت والعالقات
االقتصادية في المجتمع تشؿ الموضوع األساسي ليذا العمـ ،فقد شاع في فرنسا ومنذ أوائؿ القرف
السابع عشر استخداـ مصطمح االقتصاد تحت بأثير مونكرتياف الذي استخدـ كما ذكرنا ىذا
المصطمح في مؤلفة شرح االقتصاد.
كما شاع استخداـ المصطمح نفسو في انجمت ار تحت تأثير المصطمحات الفرنسية وكاف
جيمس ستيوارت أوؿ مف استخدـ مصطمح االقتصاد في كتابة الصادر في عاـ =<= 7الذي
حمؿ عنواف بحث في مبادئ االقتصاد.بينما استخدـ في بولندا مصطمح االقتصاد تارة ومصطمح
االقتصاد االجتماعي تارة أخرى .وفي القرف التاسع عشر انتشر في روسيا استخداـ مصطمح
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االقتصاد بتأثير التقميد الذي كاف متبعًا في كؿ مف فرنسا وانجمت ار .بينما يالحظ خالفاً لكؿ ذلؾ
أف المدرسة االقتصادية في ألمانيا والتي كانت معروفة باسـ المدرسة التاريخية قد لجأت إلى
استعماؿ مصطمح االقتصاد القومي بدال مف مصطمح االقتصاد االجتماعي.
ولكف ميما تباينت المصطمحات التي تطمؽ عمى ىذا العمـ ،فإف نشوءه قد فتح بدوف شؾ
أفاقاً جديدة أماـ العموـ االجتماعية ولقي اىتماماً واسعاً مف قبؿ المفكريف والميتميف بدراسة
العالقات االقتصادية في المجتمعات اإلنسانية والقوانيف التي تحكـ عممية التطور االقتصادي.
وعمى الرغـ مف التقدـ الواسع الذي حققو عمماء االقتصاد منذ ظيوره وحتى وقتنا الحاضر ،فإف
البحث العممي والنظري في ىذا العمـ شأنو في ذلؾ شأف العموـ األخرى .وما يزاؿ الباب مفتوحًا
أماـ عمماء االقتصاد إلغن ائو باألبحاث الجديدة التي تتناوؿ دراسة المسائؿ دراسة المسائؿ
المستجدة في الحياة االقتصادية.
يعرؼ العمـ عمومًا بأنو مجموعة مف المعارؼ المنسقة والمستخمصة مف دراسة الحقائؽ والظواىر
الطبيعية واالجتماعية  .وتيدؼ المعرفة العممية إلى إدراؾ القوانيف الموضوعية التي تعبر عف
محتوى وجوىر ىذه الحقائؽ والظواىر المختمفة .وتتبمور المعرفة العممية عادة في مجموعة مف
المصطمحات والفرضيات والنظريات .وقد جرت العادة عمى تصنيؼ العموـ إلى عموـ طبيعية
وعموـ اجتماعية إنسانية ،حيث تكوف الطبيعية الموضوع الخاص وبالعوـ الطبيعية ،في حيف
تتخذ العموـ االجتماعية واإلنسانية مف الحياة االجتماعية والفكرية موضوعاً خاصًا بيا
واذا كانت الطبيعة ىي الموضوع المشترؾ بيف العموـ الطبيعية إال أف لكؿ مف ىذه العموـ
ال محدداً مف
موضوعو الخاص والمستقؿ ألنو يشمؿ كؿ موضوع مف ىذه الموضوعات مجا ً
مجاالت الطبيعة .إف عمـ الكيمياء عمى سبيؿ المثاؿ يتخذ مف جزئيات المادة ومف عممية التفاعؿ
المتبادؿ بيف ىذه الجزئيات موضوعًا خاصًا بو .بينما تشكؿ عممية التبادؿ والتطور الوراثي
لمكائنات الحية الموضوع الخاص بعمـ البيولوجيا .إال أف العموـ الطبيعية عمى الرغـ مف تبايف
ال مف المعارؼ العممية ،بحيث يستحيؿ وضع حدود فاصمة
مواضيعيا فيي تشؾ نظامًا متكام ً
بيف فروعيا المختمفة.
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وفي المجتمعات اإلنسانية نالحظ أيضًا وجود أنواع متعددة ومتباينة مف الظواىر والعالقات التي
تشكؿ بمجموعيا ما يسمى عادة بنظاـ العالقات االجتماعية فإلى جانب العالقات االقتصادية
تجد العالقات السياسية والثقافية والعالقات العائمية والقانونية إلى آخر ذلؾ مف العالقات التي
تحدد سمات ومالمح الحياة االجتماعية المشتركة بيف أفراد المجتمع الواحد.
إف العموـ االجتماعية والفكرية ىي الموضوع العاـ والمشترؾ بيف الفروع المختمفة لمعموـ
االجتماعية واإلنسانية .إال أف لكؿ عمـ مف ىذه العموـ موضوعو الخاص والمستقؿ .فالعوـ
ال تتناوؿ بالبحث العالقات السياسية ،بينما تتخصص فروع األدب والفف في دراسة
السياسية مث ً
العالقات والحياة الثقافية  ،ولكف عمى الرغـ مف تنوع ىذه المواضيع إال أف وحدة الحياة
االجتماعية وترابط العالقات االجتماعية يؤدياف إلى العموـ االجتماعية باعتبارىا أيضًا نظامًا
ال مف المعارؼ العممية بحيث يستحيؿ فصؿ عمـ السياسة عف عمـ االقتصاد أو الفصؿ
متكام ً
بيف ىذه العموـ وبيف عموـ التاريخ والفمسفة وغيرىا مف العموـ االجتماعية واإلنسانية.
ولكف ما ييمنا مف ذلؾ كمو أف نحدد الموضوع الخاص بعمـ االقتصاد ،وكما الحظنا فإف
مصطمح عمـ االقتصاد ،يشير وبصورة مختصرة إلى موضوع ىذا العمـ .إال أف ذلؾ لـ يعد كافيًا
لتوضيح الجوانب المختمفة لموضوع عمـ االقتصاد .إال أنو مف الممكف إيجاز ىذه اآلراء في
اتجاىيف أساسييف@
االتجاه األول :وىو ينظر إلى عمـ االقتصاد باعتباره العمـ الذي يبحث في سموؾ اإلنساف
االقتصادي العاـ وبصرؼ النظر عف الشروط التاريخية واالجتماعية التي تحيط بيذا السموؾ.
ويرى ىذا االتجاه بأف السموؾ االقتصادي يخضع لقوانيف عامة واحدة في جميع المجتمعات
وبالتالي فإف موضوع عمـ االقتصاد حسب ىذا االتجاه يجب أف يقتصر عمى دراسة وبحث
السموؾ االقتصادي مجرداً مف إطاره االجتماعي والتاريخي.
ال لدراسة الظواىر والعالقات االقتصادية
االتجاه الثاني :يعتبر موضوع عمـ االقتصاد شام ً
باعتبارىا ظواىر وعالقات ذات طبيعة تاريخية واجتماعية وحسب ىذا الرأي يصبح مف غير
الممكف دراسة السموؾ االقتصادي والعالقات االقتصادية خارج إطارىا التاريخي واالجتماعي ألنو
عمى الرغـ مف وجود قوانيف عامة لمسموؾ االقتصادي في جميع المجتمعات إال أف القوانيف
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الخاصة في كؿ مف ىذه المجتمعات ىي التي تحدد جوىر ومحتوى السموؾ االقتصادي
والعالقات االقتصادية .وبالتالي فإف العالقات االقتصادية تحمؿ عمى الدواـ طابعًا تاريخيًا وقد
تبنى ىذا االتجاه الكثيروف مف عمماء االقتصاد .ألف عمـ االقتصاد إذ يدرس العالقات التي تقوـ
بيف بني البشر خالؿ إنتاج السمع المادية أي تسخير قوى الطبيعة لممجتمع .يحتفظ بطابع العمـ
التاريخي ألف ىذه العالقات تتطور عبر الزمف(.)1
إف عمـ االقتصاد يندرج إذف في نظاـ العموـ االجتماعية ،كما أصبح واضحًا أف موضوع
ىذا العمـ ىو البحث في طبيعة وماىية كؿ نوع مف أنواع العالقات االجتماعية التي تنشأ بيف
البشر في المراحؿ التاريخية المختمفة أثناء قياميـ بعممية إنتاج وتوزيع الثروة المادية@ ومف وألجؿ
توضيح ىذه المسألة فمف المفيد اإلشارة إلى الحقائؽ والبديييات التالية.
أوالً :إف لإلنساف في كؿ مرحمة تاريخية حاجات ورغبات معينة البد مف تمبيتيا واشباعيا .وىذه
الحاجات منيا ما ىو ذو طبيعة بيولوجية كحاجة اإلنساف إلى المأكؿ والممبس والمأوى ،ومنيا ما
ىو ذو طبيعة معنوية كالحاجة إلى االعتقاد والفف .وتنشأ األولى مف ضرورات بيولوجية بينما
تكوف الثانية وليدة مجموعة مف الشروط الروحية والثقافية المشتركة بيف أفراد المجتمع الواحد.
ثانياً :يتـ إشباع الحاجات اإلنسانية عف طريؽ استعماؿ مجموعة مف األشياء المادية كالطعاـ
ال مف
والمباس والكتب ودور السينما والطرؽ والمدارس وغيرىا مف الوسائؿ األخرى.إف جزءاً ضئي ً
الوسائؿ المادية الضرورية إلشباع الحاجات اإلنسانية يتوفر في الطبيعة دوف أف يبذؿ اإلنساف
جيداً في الحصوؿ عمييا كاليواء والماء .إال أف القسـ األعظـ منيا ال يتوفر في الطبيعة بصورة
جاىزة لالستعماؿ .وفي ىذه الحالة ال بد لإلنساف أف يقوـ بعمؿ ما يستيدؼ منو تحويؿ المادة
المتوفرة في الطبيعة حتى تصبح أكثر مالءمة إلشباع حاجاتو .وىذه الوسائؿ التي تنتج عف
العمؿ واإلنتاج يطمؽ عمييا عادة اسـ النواتج أو المنتجات.
وعندما ييدؼ العمؿ اإلنساني إلى إحداث تغييرات في مواصفات المادة المتوفرة في
الطبيعة وتكييفيا حتى تتالءـ مع حاجاتو ،فأف ىذا العمؿ يتخذ أشكاالً مختمفة ويجتاز عادة
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مراحؿ متعددة حتى تصبح المنتجات قابمة االستعماؿ .فعمى سبيؿ المثاؿ إف ناتجًا ما مف المعدف
قابؿ لالستعماؿ يتطمب استخراج المادة المتوفرة في الطبيعة ( كاستخراج فمزات الحديد ) .ثـ
تنتقؿ المادة مف مرحمة االستخراج إلى مرحمة الصير لتنقيتيا مف الشوائب لتصبح ما نسميو عادة
بالمادة األولية .وبعدىا تدخؿ ىذه المادة في مراحؿ مختمفة مف العمؿ بدءًا مف تصنيعيا ثـ نقميا
وتخزينيا وحفظيا وانتياء بعممية استعماليا واستيالكيا في الوقت المناسب.
ثالثاً :إف الناتج المتحقؽ ىو كما أشرنا حصيمة تضافر مجموعة مف الجيود الفردية المشتركة في
عممية اإلنتاج ،وعندما يقوـ البشر بعممية اإلنتاج وتوزيع الناتج تنشأ فيما بينيـ عالقات اجتماعية
ذات طبيعة معنية ،وىي التي تتكوف مف خالؿ عالقتيـ باألشياء المادية التي اصطمح عمييا
عادة بالعالقات االقتصادية .وكما أوضحنا سابعًا فأف ىذا النوع مف العالقات االجتماعية ىو
الذي يشكؿ موضوع عمـ االقتصاد.
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المصطمحات األساسية في عمم االقتصاد
بعد أف تعرضنا لشرح مفيوـ عمـ االقتصاد وتاريخ نشوئو وتعرضنا بصورة موجزة إلى
تحديد موضوع ذلؾ العمـ ،سنقدـ فيما يمي توضيحًا لممصطمحات األساسية في عمـ االقتصاد،
ألف التعمؽ في موضوع أي عمـ مف العوـ ال يصبح ممكناً إال بعد دراسة أبحاثو وموضوعاتو.
ومف ناحية أخرى فإف استيعاب أبحاث وموضوعات ىذا العمـ يقتضي فيـ مصطمحاتو األساسية.
 1-3العمل واإلنتاج:
العمؿ في األصؿ عبارة عف عممية تجري بيف اإلنساف والطبيعة .وفي ىذه العممية ينشئ
اإلنساف وينظـ ردود الفعؿ المادية بينو وبيف الطبيعة .إف عممية العمؿ ىذه ضرورة حتمية لوجود
الجنس البشري واستم ارره .ذلؾ ألف القسـ األعظـ مف المواد المتوفرة في الطبيعة ال تكوف جاىزة
لالستعماؿ المباشر واشباع الحاجات اإلنسانية قبؿ أف تجري عمييا عمميات التحويؿ الضرورية.
وعندما يقيـ اإلنساف عف طريؽ النشاط الذي يبذلو عالقة بينو وبيف الطبيعة ،فإنو ييدؼ إلى
تغيير عناصرىا واخضاعيا لحاجاتو.
ولكف باإلضافة إلى العالقة التي تقوـ أثناء عممية العمؿ بيف اإلنساف والطبيعة فإنو ينشأ
بيف البشر أنفسيـ نوع معيف مف العالقات االجتماعية ندعوىا عادة بعالقات اإلنتاج .فعممية
اإلنتاج تتألؼ عادة مف أنواع متعددة مف العمؿ ،وتتخذ ىده العممية عمى الدواـ طابعًا اجتماعيًا.
إف إنتاج الخبز عمى سبيؿ المثاؿ يجسد عمؿ عدة مجموعات مف األفراد في جميع مراحؿ إنتاج
ىذه المادة .إال أف الطبيعة االجتماعية لعممية وعالقات اإلنتاج تختمؼ مف مجتمع إلى آخر،
وتتعمؽ بالمستوى الذي وصؿ إليو التطور االقتصادي واالجتماعي.
ولكف لو نظرنا إلى عممية العمؿ بصورة مجردة ودوف أف نضعيا في إطار تاريخي واجتماعي
محدد لوجدنا أنيا تتألؼ في كؿ الظروؼ مف عناصر ىي@
آ -العنصر الذاتي ( العمل ):
العمؿ ىو الجيد اإلنساني الواعي واليادؼ .ويتمثؿ ىذا الجيد في بذؿ أشكاؿ الطاقة
الجسدية والذىنية والعصبية التي يمتمكيا اإلنساف ،والتي يحوليا في عممية العمؿ إلى قوة فاعمة
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وىادفة .فاإلنساف عندما يقوـ بالعمؿ يسعى إلى تحقيؽ شيء محدد أسميناه الناتج كما ييدؼ مف
وراء استعماؿ المنتج إلى إشباع حاجة معينة.
ولتوضيح طبيعة ومحتوى العمؿ اإلنساني قد يكوف مف المفيد مقرنة النشاط اإلنساني
بالنشاط الحيواني .فمف المعموـ أف الحيواف يبذؿ أيضًا نوعاً مف النشاط بيدؼ بأميف متطمباتو
وحاجاتو .وقد يبدو لموىمة األولى وجود تشابو ما بيف النشاط اإلنساني والنشاط الحيواني مف
حيث الشكؿ عمى األقؿ .إال أف بينيما اختالفًا أساسيًا مف حيث المحتوى والجوىر.
أوالً :إف العمؿ اإلنساني كما ذكرنا ىو عبارة عف نشاط ىادؼ حيث يسبؽ البدء
بممارسة العمؿ وجود تصور ذىني لدى اإلنساف حوؿ اليدؼ مف العمؿ ونتائجو والغاية منو .إف
صانع الفأس عمى سبيؿ المثاؿ يبني في ذىنو تصو ًار مسبقًا ومحدداً لشكؿ الفأس الذي يريد
صنعو والغرض النيائي مف استعماليا .وعمى العكس مف ذلؾ نجد أف النشاط الحيواني يخضع
لمدوافع الغريزية البحتة
ثانيا :ىناؾ فارؽ جوىري آخر بيف النشاط اإلنساني والنشاط الحيواني يتجسد في صنع
اإلنساف لوسائؿ العمؿ .إف اإلنساف وحتى يتمكف مف مواجية الطبيعة والسيطرة عمييا يقوـ بصنع
وتطوير وسائؿ العمؿ سواء أكاف ذلؾ محراثاً يدوياً أـ آلة حديثة .واذا كاف اإلنساف ييدؼ مف
وراء صنع وسائؿ العمؿ إلى تغيير معالـ بيئتو الخارجية فإف النشاط الذي يمارسو الحيواف يكوف
عبارة عف عممية احتواء لما ىو موجود في الطبيعة دوف أف يؤثر ذلؾ في إجراء تغيير ىادؼ
لعالمو الخارجي.
إف قدرة اإلنساف عمى صنع وتطوير وسائؿ العمؿ تعد مف أىـ صفات العمؿ اإلنساني.
وقد وصؼ العالـ بنياميف فرانكميف

()2

اإلنساف ( بأنو حيواف صانع لوسائؿ العمؿ ) وذلؾ تميي ًاز

ال
لو عف الحيواف الذي يستخدـ في نشاطو بعض الوسائؿ الجاىزة في الطبيعة كاألغصاف مث ً
بصورة عفوية ومف قبيؿ الصدفة .إذ لـ يحدث قط أف قاـ حيواف ما بصنع وسائؿ لنشاطو.
وفضالً عف ذلؾ فإف ىذه السموكية العفوية والغريزية في استخداـ الحيواف لبعض الوسائؿ الجاىزة
في الطبيعة ال تمارس أي تأثير عمى تطوره وارتقاءه ألف عممية التحويؿ واالرتقاء الحيواني
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تخضع لقوانيف التطور الطبيعي الخاصة بيذه العممية .بينما يعد صنع وتطوير وسائؿ العمؿ مف
قبؿ اإلنساف أساس ارتقائو وارتقاء المجتمع .إف التطور االجتماعي يقاس أساسًا بمستوى تطور
وسائؿ العمؿ وتطور المكتشفات العممية والتكنيكية.
ثالثاً :طالما أف العمؿ اإلنساني يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ محدد ووفؽ تصور ذىني
مسبؽ فإف اإلنساف يقوـ عادة بإجراء المقارنة بيف تصوراتو المسبقة وبيف نتائج العمؿ المتحققة
إف نتيجة العمؿ المتمثمة بما أسميناه بالمنتج تجسد في الواقع تممؾ اإلنساف لمطبيعة في صورتيا
المصنعة.
إف الطبيعة تحولت بفضؿ التراكـ الطويؿ لمعمؿ اإلنساني إلى عالـ اإلنساف .وفي الوقت الحاضر
نجد الطبيعة في غالب األحياف وقد أدخمت عمييا يد اإلنساف تغييرات أساسية إذ نجد أمامنا
أرضًا صالحة لمزراعة وغابات اصطناعية وأنيا ًار صالحة لالستعماؿ في أغراض النقؿ باستثناء
بعض المواد الخاـ الموجودة في باطف األرض والثروة الدفينة في البحار التي لـ تالمسيا يد
اإلنساف بعد.
إف اإلنساف عندما يقوـ بصنع وتطوير وسائؿ العمؿ يعمؿ في نفس الوقت عمى تطوير معارفو
وتجاربو . .إف المعارؼ والخبرات اإلنسانية تنتقؿ في الغالب مف جيؿ إلى آخر لتبقى في خدمة
ال مف المعارؼ والخبرات التي تمثؿ جيود
اإلنساف .ونجد أمامنا في الوقت الحاضر تراثًا ىائ ً
األجياؿ ونتائج صراعيا الطويؿ مع الطبيعة.
وأخي ًار فإف المقصود بالعمؿ بالمعنى االقتصادي ىو العمؿ المنتج المتمثؿ بإنتاج األشياء
المادية .إال أنو يالحظ عادة وجود أعماؿ غير منتجة كأعماؿ الخدمات التي ال تنتج شيئاً مادياً
إال أنيا تقوـ بإشباع بعض الحاجات البشرية كالعمؿ الذي يقوـ بو المعمـ أو الفناف .وعادة يتـ في
العموـ االقتصا دية التمييز بيف األعماؿ المنتجة واألعماؿ غير المنتجة والتي نطمؽ عمييا لفظ
الخدمات.
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ب -العناصر الموضوعية ( وسائل اإلنتاج ):
ىي مجموعة الوسائؿ المادية التي يستخدميا اإلنساف في إنتاج األشياء المادية ( المنتجات ).
ويمكف تصنيؼ ىذه الوسائؿ حسب وظيفتيا في عممية العمؿ في نوعيف@ وسائؿ العمؿ ،مواضيع
العمؿ.
أو ًال – وسائل العمل:
ىي عبارة عف الوسائؿ المستخدمة لمتأثير في موضوع العمؿ بيدؼ تحويمو إلى شيء
جديد ذو مواصفات مادية جديدة ومالئمة إلشباع حاجة معينة .وقد رأينا كيؼ أف اإلنساف يقوـ
بصنع وتطوير وسائؿ العمؿ إلخضاع الطبيعة التي تعد الموضوع األساسي لمعمؿ .ويمكف
تصنيؼ وسائؿ العمؿ إلى أنواع@
النوع األول :أدوات العمؿ كالعدد واآلالت والتجييزات اآللية األخرى وىذا النوع مف وسائؿ العمؿ
يحتؿ المكانة األولى في مجموعة وسائؿ العمؿ.
النوع الثاني :وىو ما يسمى بالنظاـ الوعائي لإلنتاج وىو عبارة عف مختمؼ الوسائؿ التي تساعد
عمى نقؿ وحفظ األشياء المادية الالزمة لعممية اإلنتاج ويشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ وسائط النقؿ
واألقنية ومستودعات التخزيف.
النوع الثالث :وىو عبارة عف نوع معيف مف الشروط المادية الضرورية إلنجاز عممية اإلنتاج
نذكر منيا أبنية المصنع ،األرض التي تقاـ عمييا ىذه األبنية ،الطرؽ و الممرات.
النوع الرابع :وىو عبارة عف الوسائؿ المساعدة إلتماـ عممية العمؿ كالوسائؿ المستخدمة مثالً في
تأميف الطاعة الكيربائية وغيرىا مف أشكاؿ الطاقة
ثانياً – مواضيع العمل:
ىي عبارة عف الوسائؿ أو األشياء المادية التي تخضع لمتحويؿ والتصنيع في عممية
العمؿ .وكما توجد أنواع مف وسائؿ العمؿ .ويمكف أيضاً تصنيؼ مواضيع العمؿ في أنواع
عديدة .إف الطبيعة وما يتوفر فييا مف مواد تعد أوؿ نوع مف مواضيع العمؿ.إف فمزات الفحـ
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والمعادف الموجودة في باطف األرض تعد موضوعاً لنوع معيف مف األعماؿ ىو عمؿ االستخراج.
أما النوع الثاني مف مواضيع العمؿ فيي المواد التي أجريت عمييا عممية التحويؿ األولى
وأصبحت قابمة لعممية تحويؿ ثانية ويطمؽ عمييا المواد األولية .إف القطف المحموج عمى سبيؿ
المثاؿ يصبح موضوعاً لمعمؿ عندما يستخدـ مف أجؿ إنتاج النسيج .أما النوع الثالث مف مواضيع
العمؿ فيو عبارة عف المواد نصؼ المصنعة والتي تحتاج إلى عممية تحويؿ أخرى حتى تصبح
كاممة الصنع وقابمة لالستعماؿ ،وىناؾ باإلضافة إلى ىذه األنواع األساسية مواضيع ثانوية ندعوه
بالمواد المساعدة.
والخالصة – حتى يكوف باإلمكاف إنجاز أي عممية عمؿ البد أوالً مف توفر العنصر الذاتي وىو
العمؿ اإلنساني وثانيًا العناصر المادية الموضوعية (وسائؿ اإلنتاج) والتي تشمؿ وسائؿ العمؿ
ومواضيع العمؿ .ومتى توفرت ىذه العناصر مجتمعة يكوف المنتج الحصيمة والنتيجة الطبيعية
لعممية العمؿ.
إال أف درجة إشباع الحاجات اإلنسانية تتوقؼ عمى مستوى إنتاجية العمؿ .وفي الوقت الذي
يعمؿ فيو اإلنساف عمى تحقيؽ المنتج إلشباع حاجاتو فيو يسعى بصورة دائمة إلى زيادة عدد
المنتجات .ومف أجؿ تحقيؽ ىذا الغرض فإف اإلنساف يعمؿ عمى الدواـ إلى تطوير وسائؿ العمؿ
وتحسيف أشكاؿ التعاوف في العمؿ وايجاد الشروط المثمى لتقسيـ العمؿ.
 -2-3إنتاجية العمل:
تعبر إنتاجية العمؿ عادة عف فعالية العمؿ المنتج .ألف فعالية أي نوع مف أنواع العمؿ
ال ) وبكممة أخرى فإف
تتجسد في عدد المنتجات المتحققة خالؿ وحدة الزمف ( اليوـ أو الساعة مث ً
إنتاجية العمؿ تعرؼ عادة بأنيا عدد المنتجات التي يحققيا عمؿ ما في وحدة زمنية معينة .إال
أف إنتاجية العمؿ ال تبقى ثابتة وانما تتغير مع تغير شروط وعناصر عممية العمؿ .فإذا كاف
عمؿ ما ي حقؽ تحت شروط معينة إنتاج خمس قمصاف خالؿ الساعة الواحدة ثـ ارتفع اإلنتاج
نتيجة تحسف شروط العمؿ إلى عشرة قمصاف خالؿ الساعة الواحدة ففي ىذه الحالة تكوف إنتاجية
العمؿ قد ازدادت إلى الضعؼ وبينما كاف إنتاج القميص الواحد يستغرؽ اثني عشرة دقيقة في
الحمة األولى أصبح يستغرؽ ست دقائؽ في الحالة الثانية.
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ويقصد بتغيير شروط وعناصر العمؿ الذي يؤثر عمى زيادة إنتاجية العمؿ تغيير جممة الشروط
المادية والتكنيكية واالجتماعية التي تحيط بعممية العمؿ .إف اإلنساف ال يكتفي بتطوير المستوى
التكنيكي لوسائؿ العمؿ وانما يسعى إلى إيجاد أفضؿ أساليب التعاوف والتقسيـ في العمؿ.
 -3-3التعاون في العمل:
أصبح اآلف واضحًا أف اإلنساف ال يقوـ بعممية اإلنتاج بمفرده وانما بالتعاوف مع
اآلخريف .ويقصد بالتعاوف في العمؿ اشتراؾ مجموعة مف األفراد في إنجاز عممية عمؿ واحدة أو
عدة عمميات مترابطة ومتكاممة .وذلؾ ألف تضافر جيود األفراد يشكؿ قوة منتجة ويتيح اإلمكانية
إلنجاز بعض األعماؿ التي ال يمكف لفرد واحد أف ينجزىا.
ال مختمفة كانت
إف التعاوف في العمؿ قديـ قدـ العمؿ نفسو ولقد اتخذ عبر العصور أشكا ً
تنسجـ مع طبيعة المرحمة االقتصادية واالجتماعية .ففي المجتمعات القديمة اتخذ التعاوف في
العمؿ شكؿ التعاوف البسيط بينما وصؿ إلى مراحؿ عميا في المجتمعات الحديثة بعد أف انتشرت
اآللة وتعممت في عممية اإلنتاج االجتماعي.
 -4-3التقسيم في العمل:
إف التعاوف في العمؿ يقتضي غي الغالب تقسيـ العمؿ .ويعني تقسيـ العمؿ تخصص مجموعة
مف األفراد أو فرد واحد بعمؿ معيف .وكما ىو الحاؿ في طيور أشكاؿ مختمفة لمتعاوف في العمؿ
فقد تطورت أيضًا أشكاؿ التقسيـ في العمؿ.
إف اختالؼ أشكاؿ التقسيـ في العمؿ يرجع أساسًا إلى أشكاؿ ومراحؿ تطور وسائؿ
العمؿ .ففي المجتمعات البدائية حيف كانت وسائؿ العمؿ بدائية جذاً وفي مثؿ ىذه الظروؼ لـ
تكف الشروط متاحة لوجود تقسيـ وتخصص في العمؿ .وكاف يتـ توزيع العمؿ الواحد عمى أفراد
المجموعة وفقًا العتبارات العمر والجنس بيف الصغار والكبار ،بيف المرأة والرجؿ .وىذا الشكؿ
البدائي مف تقسيـ العمؿ ىو ما يسمى بالتقسيـ الفيزيولوجي لمعمؿ.
وفي مرحمة ما مف التطور وحيف اكتشؼ اإلنساف وسائؿ عمؿ جديدة وأصبح أكثر قدرة
عمى مواجية الطبيعة صار بإمكاف فرد واحد أو عدة أفراد القياـ بعمؿ معيف ( كالزراعة أو
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الصيد) ظير ما يسمى ( بتقسيـ العمؿ ) .ومنذ ذلؾ الحيف بدأ تقسيـ العمؿ يتبمور في عدة
أشكاؿ@
الشكل األول:
ىو ما يسمى بالتقسيـ االجتماعي لمعمؿ .وحسب ىذا الشكؿ تتخصص كؿ جماعة في
إنجاز جزء ما مف عممية اإلنتاج االجتماعي .وبذلؾ تتوزع القوى العاممة في المجتمع عمى
ال عف ذلؾ
قطاعات وفروع اإلنتاج المختمفة كالزراعة والصناعة والنقؿ وما شابو ذلؾ .فض ً
نالحظ في كؿ قطاع إنتاجي تقسيمًا أخ ًار لمعمؿ .ففي قطاع الصناعة نجد تخصصًا في الصناعة
االستخراجية وآخر في صناعة اآلالت أو صناعة الغزؿ والنسيج.
الشكل الثاني:
وىو ما يسمى بتقسيـ العمؿ عمى مستوى المؤسسة الواحدة .ففي المؤسسة الواحدة نالحظ
أف كؿ مجموعة مف األفراد تتخصص بجزء ما مف عممية اإلنتاج في تمؾ المؤسسة .ففي مؤسسة
إنتاج النسيج مثالً نالحظ أف مجموعة ما تقوـ بتحضير المواد األولية وأخرى تقوـ بتشغيؿ اآلالت
بينما تقوـ مجموعة ثالثة بجمع وتخزيف المنتجات.
باإلضافة إلى ذلؾ نالحظ أف كؿ فرد مف ىذه المجموعات يتخصص بنوع معيف مف
العمؿ .فعمى سبيؿ المثاؿ أف كؿ فرد مف أفراد المجموعة التي تقوـ بتشغيؿ اآلالت يتخصص
بجزء ما مف عمؿ اآللة .وىذا الشكؿ يطمؽ عمي ػ ػػو ( التخصص أو التقسيـ الميني في العمؿ ).
 -5-3اإلنتاج ،التبادل .التوزيع ،االستهالك:
كانت الغاية مف شرح مصطمح عممية العمؿ والعناصر المكونة ليا تبياف أىمية العمؿ
باعتباره النشاط الضروري والحتمي الذي يبذلو اإلنساف مف أجؿ تحقيؽ منتج ما يصمح إلشباع
حاجاتو الحياتية المختمفة .كما أوضحنا أف عممية اإلنتاج تتألؼ مف ضروب متنوعة مف األعماؿ
التي تمارسيا مجموعة مف ا ألفراد يجمع فيما بينيـ التعاوف والتخصص في العمؿ .إف عممية
اإلنتاج واف كانت تعد أىـ أوجو النشاط االقتصادي إال أف البشر يقوموف أيضًا بتبادؿ المنتجات
وتوزيعيا واستيالكيا .وفي ىذه العمميات السائدة وما تحققو مف منتجات ىي التي تحدد مستوى
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وعالقات التبادؿ والتوزيع واالستيالؾ .وباإلضافة إلى ذلؾ فإف عمميات اإلنتاج والتبادؿ والتوزيع
واالستيالؾ تشكؿ جميعيا وحدة مترابطة يشكؿ فييا اإلنتاج قطبيا األولي واالستيالؾ قطبيا
النيائي وبكممة أخرى وبما أف اإلنساف ينتج مف أجؿ أف يستيمؾ .إف اإلنتاج يشكؿ نقطة البدء
واالستيالؾ نياية المطاؼ .ولتوضيح ىذه المصطمحات سنبدأ بتحديد العالقة بيف اإلنتاج و
االستيالؾ ثـ نبيف ما المقصود بالتبادؿ والتوزيع.
أ -العالقة بين اإلنتاج واالستهالك:
إذا كاف الغرض مف عممية اإلنتاج تحقيؽ االستيالؾ فإف اإلنتاج يشترط أوالً وجود الحاجة
إلى االستيالؾ أي وجود حاجات ورغبات استيالكية معينة .واإلنساف بصورة عامة ال يقدـ عمى
إنتاج أي شيء ما لـ يدرؾ مسبقاً وجود الحاجة إلى استيالؾ ىذا الشيء ،إذف يمكف القوؿ أف
الغرض مف جميع المنتجات والخدمات ىو تمبية االستيالؾ .وينقسـ االستيالؾ إلى نوعيف@
النوع األول :وبواسطة ىذا النوع مف اال ستيالؾ يتـ إشباع الحاجات الفردية المباشرة كالحاجة إلى
المأكؿ والممبس والمأوى والحاجة إلى التسمية والثقافة وغيرىا .ويطمؽ عمى المنتجات التي تخدـ
ىذا الغرض كالمواد الغذائية وما شابييا ( منتجات االستيالؾ الفردي ).
النوع الثاني :االستهالك اإلنتاجي :ويقصد بو استيالؾ وسائؿ اإلنتاج كاستيالؾ اآلالت والمواد
األولية أثناء عممية اإلنتاج .إف اإلنساف عندما يقوـ بعممية اإلنتاج يقوـ باستيالؾ طاقة عممو،
ويقوـ أيضًا باستيالؾ الوسائؿ التي يستخدميا والتي تتعرض أثناء استخداميا إلى الفناء المادي
فاستعماؿ اآللة يؤدي تدريجيًا إلى استيالكيا حيث ال يمكف االستفادة منيا لعدة سنوات مف
االستعماؿ .كما أف استعماؿ المواد األولية ( كالقطف الخاـ مثالً ) يعني استيالؾ ىذه المادة في
عممية اإلنتاج لمحصوؿ عمى المادة األولية.
إال أنو يجب مالحظة وجود فارؽ بيف االستيالؾ الفردي واالستيالؾ اإلنتاجي ويبدو ىذا الفارؽ
في نتائج كؿ منيما .إف االستيالؾ الفردي يتـ باستعماؿ المنتجات االستيالكية دوف أف ينجـ
عف ذلؾ تحقيؽ منتج جديد .إال أف لالستيالؾ الفردي وظيفة ىامة مف نوع آخر .فيو يعمؿ
عمى تجديد قوة العمؿ اإلنساني وتجديد األجياؿ عف طريؽ التناسؿ أي تجديد العنصر الذاتي
اإلنساني والضروري إلنجاز عممية اإلنتاج واستمرارىا.
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أما عف نتائج وحصيمة االستيالؾ اإلنتاجي فيي تظير عادة في تحقيؽ منتج آخر
ال ) في عممية اإلنتاج
جديد .إف استيالؾ وسائؿ اإلنتاج كاآلالت والمواد األوليػػة ( كالقطف مث ً
يؤدي إلى تحقيؽ منتج ذي مواصفات مادية جديدة ( في ىذه الحالة ىو النسيج ).
وحتى يمكف تمبية حاجات االستيالؾ الفردي واالستيالؾ اإلنتاجي فإف عممية اإلنتاج في أي
مجتمع يجب أف تنقسـ إلى@
 -1القسم األول :وىو الذي يتخصص بإنتاج المنتجات الضرورية لالستيالؾ اإلنتاجي أو ما
يطمؽ عمييا أحياناً وسائؿ اإلنتاج .ونضرب مثاالً عمى ذلؾ المؤسسات التي تقوـ بإنتاج اآلالت
(كمصانع آالت حمج األقطاف ) والمؤسسات التي تقوـ بإنتاج المواد األولية ( كمحالج األقطاف ).
 -2القسم الثاني :وىو الذي يتخصص بإنتاج المنتجات الضرورية لالستيالؾ الفردي ،أو ما
يطمؽ عمييا أحيانًا وسائؿ االستيالؾ الفردي .ومثاؿ عمى ذلؾ المؤسسات التي تقوـ بإنتاج المواد
الغذائية أو األلبسة وما شابو ذلؾ مف المؤسسات.
ونالحظ عند تحميؿ طبيعة العال قة المتبادلة والقائمة بيف اإلنتاج واالستيالؾ إف اإلنتاج
يحتؿ الدرجة األولى مف األىمية ،وىذا أمر بدييي إذ ال يمكف التفكير بإمكانية تحقيؽ عممية
ال ،وقيؿ أف يخضع أي شيء ميما
االستيالؾ بنوعيو دوف إنجاز عممية اإلنتاج وتحقيؽ المنتج أو ً
ال مف إنتاجو .وقد يستطيع اإلنساف في مرحمة ما تحديد حاجاتو إال
كاف نوعو لالستيالؾ البد أو ً
أف ىناؾ فارقاً بيف اإلدراؾ اإلنساني لمحاجة وبيف إمكانية إشباع ىذه الحاجة ألف تحقيؽ
الحاجات يتوقؼ عمى إمكانية اإلنتاج والمستوى الذي توصمت إليو عممية اإلنتاج االجتماعي@
وباختصار فإف مستوى تطور عمم ية اإلنتاج في المجتمع ىو الذي يحدد حجـ ونوعية االستيالؾ
وامكانية تحقيؽ الحاجات االستيالكية المختمفة.
إال أف اإلقرار بأىمية اإلنتاج ودوره األساسي ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ أف
االستيالؾ ىو بمثابة تحصيؿ حاصؿ أو أنو يمثؿ طرفاً سمبيًا في العالقة بيف اإلنتاج
واالستيالؾ ودوف أف يك ػ ػػوف لو أي تأثير عكسي عمى اإلنتاج .فاإلنتاج يتعرض إلى االنخفاض
عندما يضعؼ الطمب عمى منتج معيف فيما يميؿ إلى االزدياد عندما يكوف حجـ المنتجات أقؿ
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مف الحاجات االستيالكية .وسنالحظ عند دراسة العالقات المتبادلة بيف اإلنتاج والتبادؿ والتوزيع
أىمية الترابط بيف اإلنتاج واالستيالؾ والتأثير المتبادؿ لكؿ منيا عمى اآلخر.
الخالصة:
إف اليدؼ مف اإلنتاج ىو تمبية حاجات االستيالؾ الفردي وحاجات االستيالؾ اإلنتاجي.
ولتحقيؽ أنواع االستيالؾ البد مف وجود نوعيف مف اإلنتاج األوؿ الخاص بإنتاج منتجات أو
وسائؿ االستيالؾ الفردي والثاني الخاص بإنتاج منتجات أو وسائؿ االستيالؾ اإلنتاجي.
ب – التبادل :االقتصاد الطبيعي – االقتصاد السمعي
في مرحمة ما مف مراحؿ التطور االقتصادي ظير كما ذكرنا التقسيـ االجتماعي لمعمؿ.
وقد كاف مف أىـ نتائج ىذا التقسيـ والتخصص في العمؿ زيادة المنتجات وبالتالي فقد ظير لدى
أفراد كؿ مجموعة مف المجموعات التخصص بعمؿ معيف فائض مف منتجاتيا بزيد عف حاجاتيـ
المباشرة ،ونظ ًار ألف كؿ مجموعة ال تقوـ بإنتاج كؿ ما يشبع حاجاتيا فقد نشأ نتيجة تمؾ الشروط
الموضوعية والضرورية لعممية التبادؿ.
مف الناحية الظاىرية التبادؿ ىو عبارة عف تبادؿ منتجات .وقد يكوف ذلؾ تبادؿ منتج
مقابؿ منتج آخر وقد يكوف مف الذىب الذي كاف يقوـ حتى أواخر القرف التاسع عشر بدور النقد.
وعندما يخضع أي منتج لمتبادؿ فإننا نطمؽ عميو " السمعة أو البضاعة ".
إف التبادؿ مف الناحية الجوىرية ىو تبادؿ بيف أعماؿ متباينة ،أي تبادؿ عمؿ مقابؿ نوع
آخر مف العمؿ .إذ ال يعقؿ أف يتـ التبادؿ بيف أفراد يقوموف بنفس العمؿ .وباختصار فإف التقسيـ
والتخصص في العمؿ ىو الشرط األساسي لقياـ التبادؿ.
ويوجد ىناؾ عالقة متبادلة بيف اإلنتاج والتبادؿ .وفي الواقع أف عممية اإلنتاج تسبؽ
ال مستوى وحجـ التبادؿ.
عممية التبادؿ .وأف مستوى اإلنتاج وحجـ المنتجات ىو الذي يحدد أصو ً
ولكف مف ناحية أخرى فإف التبادؿ يمارس تأثيره عمى اإلنتاج ويصبح في ظروؼ التقسيـ
االجتماعي لمعمؿ شرطاً مف شروط إتماـ عممية اإلنتاج .فمو افترضنا عمى سبيؿ المثاؿ أف
مجموعة ما مف األفراد تقوـ بإنتاج الحديد الخاـ بينما تقوـ مجموعة أخرى بإنتاج اآلالت الالزمة
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إلنتاج الحديد الخاـ ففي ىذه الحالة يصبح التبادؿ بينيما شرطًا ضرورياً حتى تتمكف كؿ
مجموعة مف إنجاز عممية اإلنتاج.
وفي صدد تعريؼ التبادؿ مف المناسب التعرض إلى توضيح بعض المصطمحات اليامة
مثؿ االقتصاد الطبيعي واالقتصاد السمعي ،ففي االقتصاد الطبيعي – الال تبادلي يتـ توزيع
واستيالؾ المنتجات مف قبؿ المنتجيف مباشرة دوف أف تخضع لمتبادؿ .وقد كاف االقتصاد
الطبيعي ىو الطابع الغالب في المجتمعات االقتصادية القديمة .وىذه المجتمعات التي كاف يسود
فييا االقتصاد الطبيعي البحت كانت تعيش في ظروؼ االكتفاء الذاتي.
أما االقتصاد السمعي أو البضاعي يقصد بو االقتصاد التبادلي .حيث أف المنتجات في
ىذا االقتصاد ال تستيمؾ في غالب األحياف مف قبؿ األفراد الذيف يقوموف بإنتاجيا وانما تخضع
لمتبادؿ بمنتجات اآلخريف .وعف طريؽ تبادؿ المنتجات يتـ تبادؿ إشباع الحاجات المختمفة عوضًا
عف إشباع الحاجات مباشرة كما ىو الحاؿ في االقتصاد الطبيعي .وكما ىو مالحظ فإف
االقتصاد السمعي يسود المجتمعات االقتصادية الحديثة حيث تخضع معظـ المنتجات إلى عممية
التبادؿ في السوؽ.
جػ  -التوزيع@
بعد أف يتـ التبادؿ تدخؿ المنتجات في عممية التوزيع .ويرى بعض العممػ ػػاء إف التبادؿ
الذي ظير في مرحمة ما مف المراحؿ ما ىو إال شكؿ مف أشكاؿ التوزيع .وحسب ىذا الرأي فإف
التوزيع لـ يتخذ عمى الدواـ شكؿ التبادؿ .ألف توزيع المنتجات في االقتصاد الطبيعي – الال
تبادلي كاف يتـ مباشرة بيف أفراد المجتمع وبيف فروع النشاط االقتصادي دوف أف يتخذ التوزيع في
ىذه الحالة شكؿ التبادؿ.
ولكف ميما اتخذ التوزيع مف أشكاؿ ،وسواء أكاف ىناؾ تبادؿ أـ ال فإف التوزيع يقصد بو
عادة الطريقة أو الكيفية التي يتـ بيا توزيع المنتجات بيف القطاعات والفروع االقتصادية مف جية
وبيف األفراد والفئات االجتماعية مف جية أخرى .ويستنتج مف ىذا التعريؼ أف التوزيع يتخذ
وجييف@
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األول@ ىو ما يمكف تسميتو بالطابع الوظيفي – المادي لمتوزيع ،والمقصود بذلؾ ىو توزيع
المنتجات حسب وظيفتيا االقتصادية – المادية .فمف المعموـ أف المنتجات تكوف أما منتجات
االستيالؾ الفردي أو منتجات االستيالؾ اإلنتاجي ،ولكؿ مف ىذيف النوعيف غرض وظيفي
استعمالي محدد .والتوزيع الوظيفي ليا ال يعني أكثر مف فرز ىذه المنتجات وفقاً لمغرض
االستعمالي منيا .فالنوع األوؿ مف المنتجات يتوزع في قنوات االستيالؾ الفردي بينما تدخؿ
منتجات النوع الثاني في عممية اإلنتاج المختمفة.
الثاني@ وىو الطابع االجتماعي لمتوزيع ،ويقصد بو الكيفية التي يتـ بيا توزيع الثروة االجتماعية
المتمثمة بالمنتجات عمى األفراد والفئات االجتماعية المختمفة ،ويتخذ التوزيع في ىذه الحالة شكؿ
اإليرادات الفردية ،إال أف ىذا الشكؿ يعبر في التمييز بيف نوعيف مف أنواع ممكية وسائؿ اإلنتاج@
الممكية الفردية الخاصة والممكية االجتماعية.
واذا كاف لإلنتاج وعالقاتو تأثيرىما المباشر عمى التوزيع فإف التوزيع بالمقابؿ تأثيره عمى
عممية اإلنتاج .إف شكؿ التوزيع الوظيفي يحدد نصيب عممية اإلنتاج مف المنتجات اإلنتاجية
وبالتالي فإف نمو وتوسع اإلنتاج االجتماعي يتوقفاف عمى حجـ ونوعية المنتجات التي يناليا
القطاع اإلنتاجي كاآلالت والمواد األولية وغيرىا .كما أف لمطبيعة االجتماعية التوزيع تأثيرىا
الخاص والمباشر عمى نتائج العمؿ .فاألفراد العامموف في عممية اإلنتاج االجتماعي يبدوف
اىتمامًا أكبر في العمؿ ونتائجو عندما يكوف نصبيـ مف توزيع المنتجات متناسبًا مع احتياجاتيـ
بينما يتخذوف موقفًا سمبيًا ويظيروف الالمباالة في العمؿ عندما تكوف حصتيـ مف توزيع الثروة
االجتماعية ال تتالءـ مع مستوى حاجاتيـ المختمفة والضرورية لتجديد طاقة العمؿ.
 -6 -3وحدة اإلنتاج والتبادل والتوزيع واالستهالك – تجديد أو دورة اإلنتاج
لقد أشرنا خالؿ شرح ىذه المصطمحات إلى العالقة المترابطة والمتبادلة بيف عمميات
إنتاج والتبادؿ والتوزيع واالستيالؾ .صحيح أف لكؿ مف ىذه العمميات مفيوميا الخاص ولكف مف
الناحية العممية ال يمكف النظر إلييا عمى أساس أنيا مراحؿ أو حمقات مستقمة ومنفصمة بعضيا
عف البعض .وفي الواقع فإف ىذه العمميات األربع ىي أجزاء في كؿ مترابط بشكؿ اإلنتاج الحمقة
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األولى واألساسية فيو .ألف مستوى وعالقات اإلنتاج ىي التي تحدد سمات وعالقات التبادؿ
والتوزيع واالستيالؾ.
إف ىذه الوحدة وىذا الترابط بيف اإلنتاج والتبادؿ والتوزيع واالستيالؾ يظيراف بصورة
أوضح عندما ننظر إلى عمميتي اإلنتاج واالستيالؾ في حالتيما المستمرة والمتجددة .إف
استم اررية الحياة وتجديد طاقة العمؿ يستمزماف استمرار وتجديد إشباع الحاجات اإلنسانية .ومف
أجؿ تحقيؽ ىذه الضرورة ال بد مف استم اررية وتكرار عممية اإلنتاج .ويطمؽ عمى ىذه الحالة
عادة مصطمح تجديد أو إعادة اإلنتاج أو ما يسمى أحيانًا بدورة اإلنتاج.
ويتـ عادة التمييز بيف شكميف مف عممية إعادة أو تجديد اإلنتاج.
األول – عممية إعادة أو تجديد اإلنتاج البسيط .وفي ىذا الشكؿ تتـ إعادة اإلنتاج بنفس المستوى
الكمي والنوعي مف عناصر اإلنتاج دوف أف يحدث أي توسع يذكر في عممية اإلنتاج .ونصادؼ
وجود ىذا الشكؿ مف إعادة اإلنتاج في المجتمعات التي تعيش حالة الركود والتي تقؼ عند
موحمة معينة مف التطور االقتصادي.
الشكل الثاني:
وىو ما يطمؽ عميو عممية إعادة أو تجديد اإلنتاج الموسع .وفي ىذا الشكؿ يحدث نمو
في عممية اإلنتاج عف طريؽ التوسع في عناصر ا إلنتاج المختمفة وينجـ عف ذلؾ زيادة في
إنتاجية العمؿ .ويسود ىذا الشكؿ في المجتمعات الديناميكية التي تنتقؿ مف مرحمة إلى مرحمة
أعمى مف التطور االقتصادي.
وفي جميع األحواؿ سواء أكاف تجديد اإلنتاج بسيطًا أـ موسعاً فإنو يمكف باختصار القوؿ
بأننا ننتج بيدؼ أف يستيمؾ ،كما نستيمؾ مف أجؿ تحقيؽ اإلنتاج واف اإلنتاج واالستيالؾ
وجياف لعممية واحدة ومتجددة تتوسط بينيما عمميتا التبادؿ والتوزيع .وىذا ما يمكف مالحظتو في
الحياة االقتصادية .إف اإلنساف عندما يقدـ عمى اإلنتاج فيو يقوـ باستيالؾ قوة عممو واستيالؾ
وسائؿ اإلنتاج المخت مفة  ,ومف ناحية أخرى فيو عندما يقوـ في نفس الوقت بإشباع حاجاتو في
طريؽ االستيالؾ الفردي فإنو ينتج قوة العمؿ والتي تمثؿ العنصر الذاتي مف عناصر اإلنتاج.
كما أف استيالؾ وسائؿ اإلنتاج والذي أسميناه باالستيالؾ اإلنتاجي ىو العنصر المادي
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والموضوعي إلنتاج المنتجات .واف التبادؿ والتوزيع يشكالف حمقات أساسية في ىذه الدورة
المتجددة والمتكاممة في وحدة اإلنتاج واالستيالؾ.
 7-3نمط اإلنتاج االجتماعي:
في التعريؼ الخاص بمصطمح عممية العمؿ تبيف لنا أف البشر يقيموف أثناء ممارستيـ
لمعمؿ عالقة عـ الطبيعة مف جية ومف جية أخرى تنشأ فيما بينيـ عالقات اجتماعية مف نوع
معيف أسميناىا عالقات اإلنتاج .وىذه العالقات والشروط المختمفة التي تحيط بعممية اإلنتاج في
كؿ مرحمة مف مراحؿ تطور المجتمعات اإلنسانية تشكؿ بمجموعيا وترابطيا نظامًا متكامالً نطمؽ
عميو نمط اإلنتاج االجتماعي .ومف الواضح أف نمط اإلنتاج االجتماعي يشمؿ في كؿ مرحمة
اجتماعية مف عنصريف@
آ – القوى المنتجة:
ويقصد بيا مجموعة العناصر التي تحدد مستوى العالقة بيف المجتمع والطبيعة .وىي
تتألؼ مف العنصر الذاتي وىو العمؿ والعناصر المادية األخرى وأىميا وسائؿ العمؿ والوسائؿ
األخرى المستخدمة في عممية اإلنتاج .ومف المعموـ أف اإلنساف أثناء ممارستو لمعمؿ يقوـ
بتطوير قدراتو الذاتية ويعمؿ عمى تطوير وسائؿ العمؿ .وكمما أحرز تقدمًا ما في ىذا المجاؿ
تمكف مف إخضاع الطميعة لخدمة أغراضو وحاجاتو .وينعكس ىذا التطور في القوى المنتجة في
زيادة إنتاجية العػمؿ ( زيادة عدد المنتجات خالؿ وحدة الزمف ) وشمؿ الجوانب التالية@
 -7تطور ميارة وخبرة المنتجيف في إنتاج أكبر كمية مف المنتجات خالؿ اقصر وقت
ممكف.
 -8تطور المستوى التكنيكي لوسائؿ العمؿ .فكمما تحسف ىذا المستوى أمكف زيادة عدد
المنتجات في وحدة زمنية معينة .فاالنتقاؿ مف وسائؿ العمؿ اليدوي إلى وسائؿ العمؿ
اآللي أدى إلى مضاعفة مركبة في إنتاجية العمؿ.
 -9تطور مستوى التنظيـ في العمؿ أي توزيع عناصر العمؿ وفقًا لمتقسيـ األمثؿ ألجزاء
ومراحؿ عممية العمؿ.
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 -:تطور مستوى العوـ والتكنولوجيا والتي تحتؿ في الوقت الحاضر أىمية متزايدة في عممية
اإلنتاج.
; -العوامؿ الطبيعية@ إف األرض عمى سبيؿ المثاؿ تممؾ درجات متباينة مف الخصوبة .ففي
حاؿ استخداـ نفس الكمية مف العمؿ ونفس المستوى التكنيكي لوسائؿ العمؿ في أراض
مختمفة الخصوبة فإف المحاصيؿ الناتجة في األراضي الخصبة ستكوف بدوف شؾ أكبر
حجماً مف المحاصيؿ الناتجة في األراضي األقؿ خصوبة كما أف إنتاجية العمؿ في
ال تتوقؼ إلى حد كبير عمى كمية ووضع المخزوف في
الصناعات االستخراجية مث ً
المناجـ.
أ -عالقات اإلنتاج:
كما أف عناصر القوى المنتجة ال تبقى ثابتة ،فإف العالقات التي تنشأ بيف البشر في عممية
اإلنتاج تخضع ىي األخرى لمتغيير وتختمؼ مف مجتمع إلى آخر .ولكف يجب التمييز بيف نوعيف
مف ىذه العالقات@
النوع األوؿ@ وهي العالقات ذات الطابع التكنيكي أو ما يسمى بالعالقات التكنيكية .إن مستوى
وسائل العمل هو الذي يحدد طبيعة هذه العالقات .إن دخول اآللة إلى عممية اإلنتاج يستمزم
توزيعاً معيناً لمعاممين ويفرض فيما بينهم عالقات تكنيكية معينة تنسجم مع الطبيعة الفنية
لتركيب اآللة .وهذا النوع من العالقات يدخل في صميم موضوع العوم التكنيكية التي تبحث في
وسائل تنظيم العمل من الناحية الفنية البحتة.
النوع الثاني :وىي العالقات االقتصادية ذات الطبيعة االجتماعية وىي التي تدخؿ كما ذكرنا
سابقًا في صميـ موضوع عمـ االقتصاد السياسي .وتختمؼ الطبيعة االجتماعية ليذه العالقات
حسب عالقات الممكية السائدة في المجتمع .وحيف تقوـ األشكاؿ واألنظمة الحقوقية والقانونية
بتنظيـ حقوؽ الممكية وحؽ التصرؼ بأشكاؿ الممكية فإنيا تعكس في الواقع محتوى العالقات
االقتصادية السائدة في األنظمة والمجتمعات المختمفة.
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وبعد ىذا التوضيح لمعناصر المكونة لنمط اإلنتاج يمكف تمخيصو بالشكؿ التالي@
وكما ىو واضح مف ىذا الشكؿ فإنو ال يجوز النظر إلى القوى المنتجة وعالقات اإلنتاج كعناصر
منفصمة أو مستقمة عف بعضيا البعض ،وانما كإجراء مف نظاـ متكامؿ يعبر في كؿ مرحمة عف
مستوى معيف مف التطور.
 -8-3القوانين االقتصادية:
وراء كؿ ظاىرة سواء أكانت طبيعية أـ اجتماعية تختفي مجموعة مف العالقات الضمنية
المترابطة والمتالزمة والتي ال يمػكف لمنظػر أف يمحظيػا عمى سطح الظاىرة .وىذه العالقة
الضمنية والجوىرية ىو ما ندعوه بقانوف الظاىرة .والمعرفة العممية تيدؼ إلى الكشؼ عف قوانيف
الظواىر الطبيعية واالجتماعية ووضعيا في صياغة عممية يطمؽ عمييا ( القوانيف العممية ).
إف الحياة االقتصادية تشكؿ مركبًا مف أفعاؿ بشرية تتكرر بصفة مستمرة .ففي ظروؼ
معينة ىي نتيجة التطور التاريخي الذي يحققو مجتمع معموـ يعيد ىذا النشاط نفسو بطريقة معينة
بمعنى أف لو قانونية خاصة أو نمطاً خاصاً في االنتظاـ واالطراد وىذا النمط يمكف تحميمو إلى
عناصر معينة .أي إلى عالقات وصالت تتكرر باس ػ ػػتمرار بيف ىذه األفعاؿ أو األعماؿ الجزئية
التي تتكوف منيا ىذه األفعاؿ.مثؿ ىذه الصالت أو العالقات يطمؽ عمييا(القوانيف االقتصادية)
إف القوانيف االقتصادية ىي قوانيف موضوعية بمعنى أنيا حقيقية وواقعية تميز
موضوعياً ،أنو يكتشفيا .وتصاغ نتائج ىذه الدراسة في صيغ توضح فعؿ القوانيف االقتصادية.
في كؿ نمط مف األنماط االجتماعية لإلنتاج توجد مجموعة مف القوانيف االقتصادية وتختمؼ ىذه
القوانيف في أىميتيا .ويتـ عادة التمييز بيف أربعة أنواع مف القوانيف االقتصادية@
 -7قوانيف اقتصادية عامة@ ويكوف ىذا النوع مف القوانيف شامالً لجميع المجتمعات
االقتصادية بدائية كانت أـ رأسمالية مثاؿ ذلؾ قانوف إنتاجية العمؿ وقانوف تنامي
الحاجات والرغبات اإلنسانية .إف اإلنساف بصورة عامة يسعى أثناء قيامو بعممية العمؿ
ال ).
إلى زيادة عدد المنتجات إلى أكبر عدد ممكف خالؿ وحدة زمنية معينة (الساعة مث ً
كما أف الرغبات والحاجات اإلنسانية ال تقؼ عند حد معيف وانما تخضع إلى قانوف
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تنامي الحاجات الكمية والنوعية أي زيادة كمية المنتجات والعمؿ عمى تنوعيا في آف
واحد.
 -8قوانيف اقتصادية مشتركة بيف أكثر مف مجتمع اقتصادي واحد .أي أنيا ال تشمؿ جميع
المجتمعات وانما تقتصر عمى بعضيا فحسب .بالرغـ مف أف الكيفية التي يبرز فييا فعؿ
ىذا القانوف ليست واحدة .أما في االقتصاد الطبيعي – الال تبادلي – فال يوجد ىناؾ
ضرورة موضوعية لمثؿ ىذا القانوف.
 -9قوانيف اقتصادية أساسية .إذ يوجد قانوف خاص بكؿ نظاـ مف األنظمة االقتصادية يدعى
بالقانوف االقتصادي األساسي .وليذا القانوف أىمية خاصة بيف القوانيف االقتصادية نظ ًار
ألنو يعبر عف جوىر العالقات االقتصادية السائدة في ىذا أو ذلؾ مف األنظمة
االقتصادية مثؿ قانوف الربح في النظاـ الرأسمالي.
 -:قوانيف اقتصادية ذات طبيعة مرحمية .وىذا النوع مف القوانيف ال يوجد في كؿ مراحؿ
التطور لنظاـ اقتصادي معيف .فيناؾ ضمف النظاـ الرأسمالي قوانيف اقتصادية تتعمؽ
بمرحمة المنافسة الرأسمالية مثؿ قانوف المنافسة بينما يعمؿ قانوف االحتكار في مرحمة
رأسمالية أخرى ىي مرحمة االحتكار.
ولكف ىناؾ مالحظة تتعمؽ بالعالقة بيف القوانيف االقتصادية .إف القوانيف االقتصادية ال
تقوـ بفعميا الموضوعي بصورة مستقمة ومنعزلة بعضيا عف البعض اآلخر .إنما تشكؿ في الواقع
نظاماً متكامالً ومترابطًا يكوف القانوف االقتصادي األساسي المحور المركزي فيو .إف فقؿ القوانيف
ال يخضع لفعؿ القانوف األساسي وىو قانوف الربح الرأسمالي.
االقتصادية في النظاـ الرأسمالي مث ً
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تمارين:
ما ىو المقصود بموضوع عمـ ما مف العموـ الطبيعية أو االجتماعية وموضوع عمـ االقتصاد
بصورة خاصة (الحاجات ػ وسائؿ إشباعيا)؟
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الوحدة التعميمية الثانية
المنهج في عمم االقتصاد
الكممات المفتاحية:
التحميل والتركيب العممي  -الظواىر الطبيعية واالجتماعية  -استقاللية الظاىرة  -التجريد العممي
لمظواىر االقتصادية-العالقات السمعية/النقدية  -نظرية المنفعة  -نظرية المنفعة الحدية -
المذىب الذاتي  -المدرسة الموضوعية.

الممخص:
إن دراسة الحقائق الموضوعية تشكل المادة الرئيسية والموضوع األساسي لكافة العموم .و في
الطبيعة كما في المجتمع نجد مجموعة متعددة ومتنوعة من الظواىر الطبيعية واالجتماعية ،والبد
من اتباع أسموب التحميل والتركيب ،وذلك بدراسة كل ظاىرة بشكل مستقل عن غيرىا ،ثم القيام
بتحميميا وتركيبيا بشكل تجريدي في ذىن الباحث.

األهداف التعميمية:


تعريف الطالب بالطريقة الصحيحة لدراسة الظواىر والحقائق الطبيعية واالجتماعية.



أن يعرف الطالب معنى وكيفية أساليب التحميل والتركيب العممي.



أن يعرف الطالب آراء المدارس القانونية المختمفة في العالقات االقتصادية.
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تمهيد
إن دراسة الحقائق الموضوعية تشكل المادة الرئيسية والموضوع األساسي لكمفة العوم.

وان ميمة العوم ال تقتصر عادة عمى تسجيل أو حصر ىذه الحقائق والوقائع الموضوعية وانما

تتجاوز ذلك إلى ضرورة تحميميا .ويعد التحميل العممي من أىم أساليب الكشف عن محتوى
وجوىر الحقائق والظواىر الطبيعية واالجتماعية وادراك قوانين نشوئيا وتطورىا إن ظاىر األشياء
يتعارض عمى الغالب مع محتوى وجوىر ىذه األشياء .فظاىريًا تبدو الشمس كأنيا تدور حول

األرض .إال أن المعرفة العممية توصمت إلى اكتشاف محتوى ىذه الظاىرة وبرىنت عمى عكس
ذلك حين تبين أن األرض ىي التي تدور حول الشمس .إن عممية البحث العممي تفترض عادة

تعارض ظاىر األشياء مع محتواىا واال فإن الوصول إلى حقائق األشياء يبقى بعيد المنال .كما
أن تحقيق ىذه الغاية يتطمب اجتياز طرق شائكة ومعقدة في مجال الدراسة والبحث.
إن أسا لب التحميل والتركيب العممي من األساليب الشائعة في دراسة جميع الحقائق والظواىر
الطبيعية واالجتماعية  .ففي العموم االجتماعية ومن ضمنيا عمم االقتصاد يتم استخدام ىذا
األسموب إلدراك قوانين الظواىر االجتماعية وفي صدد ذلك قد يكون من المفيد توضيح ما ىو
مقصود بأساليب التحميل والتركيب العممي.
 -1أساليب التحميل والتركيب العممي:
في الطبيعة كما في المجتمع نجد مجموعة متعددة ومتنوعة من الظواىر الطبيعية
واالجتماعية .وان كل ظاىرة تشمل العديد من الصفات والعناصر المكونة ليا .كما أن الظواىر
الطبيعية أو االجتماعية ال توجد بصورة منفصمة بعضيا عن البعض وكل منيما يشكل نظامًا

ال ًً ومعقدًا من الظواىر المترابطة المتكاممة مما يجعل من البحث العممي في وحدة
متكام ً
ال .وىذا يستدعي إيجاد األساليب المالءمة التي تساعد عمى تبسيط البحث
الظواىر أم ًار مستحي ً
وتسييل طريق الوصول إلى المعرفة العممية ويمكن اتباع المراحل التالية:

أو ًال – ضرورة األخذ نظريًا بمبدأ استقاللية الظاىرة .إذ من الضروري والحالة ىذه فصل الظاىرة
موضوع البحث عن بقية الظواىر األخرى ودراستيا بصورة مستقمة.

ثانياً – تحميل الظاىرة إلى العناصر المكونة ليا .إن أية ظاىرة تتألف من مجموعة من العناصر

ال معرفة عناصرىا .أي البد من تجزئة الظاىرة أي تفتيت الكل
وان إدراك ىذه الظاىرة يستمزم أو ً

إلى أجزاء .ونجد عادة أن ىناك في كل ظاىرة عناصر أساسية وعناصر ثانوية .ويقصد
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بالعناصر األساسية تمك التي تمعب دو ًار أساسيًا في نشوء وتطور الظاىرة بينما يكون لمعناصر
األخرى دور ثانوي ويطمق عمى ىذا األسموب في البحث أسمب التحميل العممي.

ثالثاُ – إعادة تركيب عناصر الظاىرة .إن البحث العممي ال يتوقف عند مرحمة التحميل .إن البد
بعد تجزئة الظاىرة إلى عناصرىا من إعادة توحيد وتركيب ىذه العناصر حسب التسمسل الذي

يحتمو كل عنصر في سمم األىمية .فعندما يقوم العالم الطبيعي بتحميل عناصر ظاىرة المطر

يستنتج من ىذا التحميل العناصر األساسية والثانوية المركبة منيا ىذه الظاىرة .وىذا األسموب ىو
ما ندعوه بأسموب التركيب العممي.
ال في البحث العممي .إذ ال يجوز كما
إن التحميل والتركيب يشكالن إذن أسموبًا متكام ً

ىو واضح التوقف عند مرحمة التحميل دون استكماليا بمرحمة التركيب .وبدون التكامل ال يمكن
ال إلى نتائج عممية كاممة .إال أن ىناك فارقاً يجب مالحظتو بين أشكال البحث في
التوصل أص ً

الظواىر الطبيعية وبين أشكال البحث في الظواىر االجتماعية .إن دراسة الظواىر الطبيعية أكثر
سيولة إذ أن عالم الفيزياء أو الكيمياء يستطيع أن يستخدم في عممية التحميل والتركيب وسائل
مخبرية في دراسة لظاىرة طبيعية معينة بينما ال يستطيع الباحث االجتماعي فعل ذلك .ولذا فالبد
من أن يأخذ تحميل وتركيب الظاىرة االقتصادية وغيرىا من الظواىر االجتماعية في ذىن الباحث

شكالً تجريدياً ويصبح التجريد العممي شكالً ضرورياً ال غنى عن استخدامو في تحميل وتركيب

الظواىر االجتماعية المختمفة.

 -2التجريد العممي لمظواهر االقتصادية:

()1

يفيم من التجريد عادة أنو االنسالخ عن الواقع الموضوعي .أو ىو عبارة عن حالة

تصور ذىني ال ارتباط بينيا وبين الواقع المحدد والممموس إال أن ىذا التفسير لفكرة التجريد
يتعارض مع المفيوم الدقيق لمتجريد العممي.
إن التجريد العممي ىو طريقة من طرائق البحث العممي يمكن استخداميا عند دراسة
نظام متشابك من الظواىر .فنحن نال حظ أن النظام االقتصادي يتألف من مجموعة من الظواىر
والعالقات االقتصادية المتعددة الجوانب واألشكال .وىذه الظواىر والعالقات تشكل في ترابطيا
الصورة المحددة والممموسة ليذا النظام ،بالرغم من أن بعضيا يظير لمعيان وكأنيا ظواىر

منفصمة عن بعضيا البعض .فنحن ترى السمعة والنقد أحيانًا باعتبارىما ظاىرتين اقتصاديتين

مستقمتين عممًا أنيما تشكالن فيما بينيما نظاماً مترابطًا من العالقات السمعية – النقدية.
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إن المعرفة الممموسة والشاممة ألي نظام اقتصادي تستمزم اإلحاطة بكل جوانبو
وعناصره ،واإلحاطة كذلك بالعالقات الضمنية القائمة بين ىذه الجوانب والعناصر االقتصادية
المختمفة .ولكن حتى نتمكن من الوصول إلى المعرفة الشاممة والممموسة وجب عدم دراسة النظام
االقتصادي ككل .ونظ ًار لصعوبة البحث في تناول ىذا النظام دفعة واحدة فال بد من المجوء إلى

التبسي ط أي تحميل النظام إلى العناصر واألجزاء المكونة لو والبحث في كل جزء عمى حدة .ومن
خالل تركيب المعرف الجزئية لمظواىر المختمفة يمكن التوصل إلى المعرفة الشاممة حول النظام

ككل .وعندما نقوم بتجريد ظاىرة اقتصادية عن بقية الظواىر فإن مثل ىذا التجريد ال يعني بأي
حال من األحوال االنسالخ عن الحقائق الموضوعية بقدر ما يقصد بو أسموب في المعالجة
العممية لجوانب النظام االقتصادي بصورة متدرجة وانتقالية .والتجريد بيذا المعنى ييدف إلى

تسييل البحث العممي من أجل التوصل إلى نتائج عممية محددة.

إن التجريد العممي متخذ في ذىن الباحث االقتصادي مراحل مختمفة  ,ففي المرحمة

األولى يجب تحديد الشكل الخارجي لمظاىرة موضوع البحث وفي المرحمة الثانية ينتقل لمتحميل
من تحديد الشكل إلى تحديد جوىر ومحتوى الظاىرة االقتصادية.
واذا أمكن تحديد العناصر والعالقات الضمنية المكونة لمظاىرة أمكن بالتالي معرفة
ال معينًا .وبعد االنتياء من دراسة ظاىرة معينة تبدأ المرحمة
عوامل نشوء الظاىرة واتخاذىا شك ً
التالية في بحث ظاىرة أخرى وىذا حتى يمكن بالنياية الوصول إلى معرفة وادراك طبيعة جميع
الظواىر االقتصادية ومن ثم العالقات الضمنية والترابط بين ىذه الظواىر.
ويتم التعبير ع ن المعرفة العممية بواسطة مجموعة من المفاىيم والمقوالت االقتصادية
ال فإن ىذا البحث يتوصل في
فعندما يتم البحث في طبيعة النظام االقتصادي الرأسمالي مث ً

النياية إلى تحديد عالقاتو في صورة مفاىيم ومقوالت اقتصادية محددة .إن دراسة كل من السمعة

والنقد والقيمة ورأس المال والربح والفائدة توضح جانبًا معينًا من االقتصاد الرأسمالي .وبإيجاد
العالقة فيما بينيا جميعًا يمكن أن نوضح الجوانب المتعددة لمعالقات االقتصادية في النظام

الرأسمالي.

والبد أخي اًر من إبداء المالحظات التالية بخصوص المنيج في عمم االقتصاد:
آ -أن العالقات االقتصادية بصورة عامة ليست عالقات ساكنة وانما ىي عالقات تتصف
بالديناميكية والتغير والحركة واالنتقال من شكل إلى آخر .وان طريقة البحث يجب أن تتناول
أيضًا حركة التغير في ىذه العالقات أي يجب أن تتناول نشوءىا وتغيرىا في آن واحد.
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ب -أن ىذا التغير في العالقات اال قتصادية يتخذ صورة االنتقال من األشكال البسيطة إلى
األشكال المركبة – وان طريقة البحث تبدأ عاجة من دراسة األشكال البسيطة وتنتيي بدراسة

ال أول ما تتناول دراسة السمعة باعتبارىا
األشكال األكثر تعقيدًا .إن دراسة النظام الرأسمالي مث ً
أبسط أشكال الظواىر االقتصادية ثم تنتقل إلى دراسة الظواىر المعقدة.

جـ  -إن عالم االقتصاد يختار لموضوع البحث الحقائق الجوىرية واألساسية ويترك جانبًا الظواىر
العارضة والتي تظير بفعل الصدفة.

د – بالرغم من أن التجريد العممي يبقى أسموبًا أساسيًا ومالئمًا لتحميل الظواىر االقتصادية .إال
أن ذ لك ال يعني استحالة المجوء إلى التجارب التطبيقية في الميادين االقتصادية إذ من
الممكن إجراء التجارب عمى بعض اإلجراءات االقتصادية في نطاق مؤسسة اقتصادية واحدة
وذلك لمتأكد من إمكانية تعميم نتائج ىذه التجربة في المجاالت االقتصادية األخرى.
 -3المذاهب في عمم االقتصاد:
إذا كانت الميمة األساسية لعم االقتصاد ىي البحث في العالقات والقوانين االقتصادية

السائدة في المجتمعات االقتصادية المختمفة .يمكن لنا حينئذ أن نستنتج بعض المالحظات
األساسية:
 – -1إن دراسة عالقات اإلنتاج والتبادل والتوزيع تتم من خالل ربط أشكال ىذه العالقات مع
أشكال ومستوى تطور القوى المنتجة .نظ ًار ألن ىذين العنصرين يشكالن معاً نمط اإلنتاج

االجتماعي.

 -2نظ اًر لألىمية التي تحتميا العالقات االقتصادية في نظام العالقات اإلجتماعية فيي تؤثر

وتتأثر بأشكال العالقات االجتماعية األخرى كالعالقات الحقوقية و السياسية إال أن عمم
االقتصاد ال يتعرض عادة إلى العالقات االجتماعية األخرى إال ضمن الخطوط العامة

لمنتائج المترتبة عمى العالقة المتبادلة بينيا وبين العالقات االقتصادية.
 -3يتعرض عمم االقتصاد إلى السياسة االقتصادية لمدولة واإلجراءات التي تتخذىا في المجال

االقتصادي .ألن ليذه السياسة وىذه اإلجراءات عادة تأثيرىا الخاص عمى مجرى الحياة
االقتصادية وفعل القوانين االقتصادية الموضوعية  .وبيذه المناسبة من المفيد لفت االنتباه إلى أن
ما يسمى بالقوانين االقتصادية التي تصدرىا الدولة أمر آخر يختمف كمياً عن مفيوم القوانين

االقتص ادية الموضوعية التي أشرنا إلييا في فقرة سابقة.
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وفي عمم االقتصاد كما في أي عمم اجتماعي آخر ،توجد مدارس ومذاىب مختمفة.
فالمدرسة الذاتية في االقتصاد تعد العالقة االقتصادية عالقة ذاتية بحتة بين اإلنسان واألشياء.

وحسب ىذا االتجاه فإن الموقف الذاتي لإلنسان والذي يعكس مجموعة المشاعر والدوافع النفسية
لمسموك االقتصادي ىو الذي يشكل موضوع عمم االقتصاد .وفيما بعد سنرى كيف أن بعض
نظريات القيمة الذاتية كنظرية المنفعة ونظرية المنفعة الحدية تتبنى المذىب الذاتي في تفسير
القيمة .كما نرى أن كينز وأنصاره يتخذون من عمم النفس أحد المنطمقات األساسية في تفسيرىم
لمعالقات والظواىر االقتصادية.

أما المدرسة الموضوعية فيي تعتبر العالقات االقتصادية عالقات موضوعية وتخضع

لمقوانين الموضوعية التي تفعل فعميا خارج إرادة ووعي اإلنسان .وحسب ىذا االتجاه ال يمكن
األخذ بالدوافع النفسية والسموك الذاتي لتفسير جوانب الحياة االقتصادية .فالسموك الذاتي والدوافع
الذاتية ما ىي إال شكل من أشكال الوعي االجتماعي الذي يتحدد من ناحية أخرى بفعل شروط

الحياة الموضوعية المختمفة التي تحيط باإلنسان .وىذه المدرسة ترفض أن يكون عمم النفس وما
شابيو مفتاحاً إلدراك أبعاد الحياة االقتصادية .وانما عمى العكس من ذلك فإن إدراك القوانين

الموضوعية لمحياة االقتصادية ىو الذي يساعد عمى فيم الدوافع النفسية لمسموك االقتصادي

واألشكال التي يتخذىا في المراحل المختمفة لمتطور االجتماعي.
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تمارين:

إن البحث العممي يتطمب إيجاد أساليب تسيل عممية البحث ،ما ىو أسموب التحميل والتركيب؟
ماذا يعني التجريد العممي وأىميتو في دراسة الظواىر والعالقات االقتصادية؟
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الوحدة التعميمية الثالثة

أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
 -1السمعة والنقد
الكممات المفتاحية:
االقتصاد الطبيعي  -العالقات السمعية/النقدية  -اإلنتاج  -التوزيـ ــع – االستيالك  -اقتصاد
سمعي  -النظام الرأسمالي  -اإلنتاج السمعي البسيط.

الممخص:
في المجتمعات السابقة لمنظام الرأسمالي كان االقتصاد الطبيعي (حيث تمر السمعة بمراحل
اإلنتاج ثم التوزيع ثم االستيالك) ىو الطابع الغالب والعام لمحياة االقتصادية ،والى جانب

االقتصاد الطبيعي ظيرت عالقات التبادل وتطورت تدريجيًا العالقات السمعية–النقدية التي بقيت

محد ودة ولم تصبح ىي الطابع العام إال مع ظيور االقتصاد الراسمالي ،الذي تمر فيو السمعة
بالمراحل :اإلنتاج ثم التبادل ثم التوزيع ثم االستيالك.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:


تمييز المراحل التي تمر بيا السمعة من اإلنتاج إلى االستيالك في ظل االقتصاد
الطبيعي ثم االقتصاد الرأسمالي أي ظيور وتطور نظام العالقات السمعية –النقدية.



تمييز معنى اإلنتاج السمعي البسيط ومقارنتو بالعالقات االقتصادية الراسمالية.
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تمهيـد:
تضمنت الفصول السابقة دراسة تاريخية عن اقتصاديات المجتمعات التي سبقت
ظيور المجتمع الرأسمالي .وكانت ىذه الدراسة تيدف إلى توضيح نشوء وتطور العالقات
االقتصادية والقوانين السائدة في ىذه المجتمعات وبشكل خاص القانون االقتصادي
األساسي.
وقد رأينا كيف أن عالقات االقتصاد الرأسمالي كانت قد بدأت بالظيور في مرحمة معينة من
تطور المجتمع اإلقطاعي .ولكن قبل البدء بدراسة النظام االقتصادي الرأسمالي يجب إبداء
المالحظات التالية:
أ-

في المجتمعات السابقة لمنظام الرأسمالي كان االقتصاد الطبيعي ىو الطابع الغالب والعام

لمحياة االقتصادية والنشاط االقتصادي أي أن ىذه المجتمعات كانت تيدف من عممية اإلنتاج
إلى تحقيق االستيالك المباشر دون أن يخضع الجزء األكبر من المنتجات لمتبادل في السوق أي
أن اإلنسان ينتج بيدف تحقيق رغباتو واحتياجاتو الشخصية المباشرة.
والى جانب االقتصاد الطبيعي ظيرت عالقات التبادل وتطورت تدريجيًا العالقات السمعية –
النقدية بدرجات متفاوتة حسب

تطور

تقسيم العمل االجتماعي والحاجة إلى تبادل

المنتجات .إال أن عالقات التبادل والعالقات السمعية – النقدية بقيت محصورة في حدود
معينة ولم تصبح ىي الطابع العام والغالب عمى العالقات االقتصادية رغم أنيا نسبيًا كانت
أكثر تطو اًر في النظام اإلقطاعي منيا في نظام الرق .وقد ساىمت ىذه العالقات السمعية
– النقدية في انييار االقتصاد الطبيعي التي تتنافى مع محتوى ىذا االقتصاد الذي ال ييدف
إلى التبادل في السوق .وقد ظيرت عمميات اإلنتاج والتوزيع واالستيالك في االقتصاد
الطبيعي وفق المراحل التالية.
اإلنتاج  -التوزيـ ــع  -االستيالك
ب – عمى العكس من ذلك فإن االقتصاد الرأسمالي اقتصاد سمعي .وعندما نقول اقتصاد
سمعي فإننا نعني بأن القسم األعظم من المنتجات يأخذ شكل السمعة أو البضاعة أي أنيا
تخضع لمتبادل والبيع في السوق قبل أن تنقل من عممية اإلنتاج إلى عممية االستيالك:

36

اإلنتاج – التبادل – التوزيع – االستيالك

إن أىم صفات النظام الرأسمالي تكمن في أن العالقات السمعية – النقدية والتي بدأت
بالتكون في المجتمعات السابقة لمرأسمالية أصبحت ىي الطابع الغالب في االقتصاد
الرأسمالي ،أي أن عالقات اإلنتاج والعالقات االقتصادية عمومًا تأخذ شكل العالقات السمعية
– النقدية.
فإذا كانت العالقات السمعية – النقدية في المجتمعات السابقة لمرأسمالية ال تبدو
كظاىرة عامة في إطار االقتصاد الطبيعي فإنو ال يمكن التفكير بوجود النظام الرأسمالي دون
وجود وانتشار عالقات التبادل والتي تأخذ شكل العالقات السمعية – النقدية.
جـ – لقد أشرنا في الفصل السابق بخصوص منيج وأسموب عمم االقتصاد إلى أن المعرفة
العممية لمعالق ات االقتصادية المتشابكة تقتضي دراسة األشكال والظواىر االقتصادية األكثر
بساطة ثم االنتقال منيا إلى العالقات والظواىر األكثر تعقيدًا .وىذا ينطبق

عمى الظواىر

الطبيعية و الظواىر االجتماعية ومنيا الظواىر االقتصادية .وكما في العموم الكيميائية حيث يبدأ
التحميل ا لعممي بتحميل العناصر الكيميائية المكونة لمظواىر الطبيعية – البسيط منيا والمعقد –
كما يشمل ذلك أيضًا البحث عن العالقات التي تربط بين ىذه العناصر ،كذلك في عمم البيولوجيا
يبدأ التحميل العممي بدراسة الخمية وىي أبسط وحدة في الجياز العضوي .إذ أن دراسة الخمية
شرط البد منو لفيم وادراك العالقات العضوية كميا .واذا أردنا تطبيق ىذا المنيج العمي عمى
الظواىر االقتصادية في النظام الرأسمالي فإنو من الضروري عند استخدام منيج عمم االقتصاد
في دراسة وتحميل ىذه الظواىر االنتقال من الشكل البسيط الذي بدأ بو النظام الرأسمالي إلى
العالقات المعقدة ،ألن الناتج يتحول ىنا إلى سمعة والسمعة تعد الخمية االقتصادية األساسية في
النظام الرأسمالي.
ال ثم النقد ثانيًا باعتبارىما األشكال البسيطة واألولى في النظام الرأسمالي
إن دراسة السمعة أو ً
يتفق مع المنيج العممي في تحميل النظام الرأسمالي .إن ىذه الدراسة لمسمعة والنقد تمكننا من فيم
العالقات األكثر تعقيداً في النظام الرأسمالي وىي تعد شرطاً ضرورياً البد منو لدراسة العالقات
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الرأسمالية األساسية كالعالقة بين رأس المال واألجر ودراسة أشكال رأس المال وغيرىا من
األشكال والعالقات الرأسمالية.
والى جانب دراستنا لمعالقات والظواىر الرأسمالية األساسية واألولية والتي تعبر عنيا السمعة
والنقد فإننا سوف نمجأ إلى مقارنة العالقات االقتصادية الرأسمالية بالعالقات التي يتصف بيا
اإلنتاج السمعي البسيط .فقد كان اإلنتاج السمعي البسيط يمثل في مرحمة سقوط اإلقطاع األساس
في نشوء النظام الرأسمالي والعالقات الرأسمالية ،أي أنو كان يمثل البذور األساسية التي تكونت
منيا الرأسمالية .ويفيم من اإلنتاج السمعي البسيط اإلنتاج الذي يقوم بو الحرفيون والفالحون
الصغار الذين يممكون وسائل إنتاج خاصة بيم ويقومون بالعمل لصالحيم الخاص المباشر عن
طريق إنتاج السمعة بيعيا في السوق .إن المالمح األساسية التي تصف اإلنتاج السمعي البسيط
ىي:
 -1وجود تقسيم اجتماعي في العمل ،أي أن كل منتج ال يستطيع أن يشكل بمفرده اقتصادًا
متكامالً .فيو ضمن مجموعة كبيرة من المنتجين يتخصص كل منيم بعمل معين والناتج
المتحقق من عمميم ال يخدم رغباتيم بشكل مباشر وانما يباع في السوق وىو بذلك يجب
أن يشبع احتياجات اآلخرين الذين يقومون بشراء ىذا الناتج.
 -2استقاللية ىؤالء المنتجين ،إذ أن اقتصادىم يقوم عمى الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج
ولمناتج المتحقق.
لقد كان اإلنتاج السمعي البسيط أكثر األشكال شيوعًا في المرحمة ما قبل الرأسمالية
وظل يحتل حي ًاز كبي ًار في عممية اإلنتاج في المراحل المبكرة لمرأسمالية إال أن التطور الالحق
لمرأسمالية أدى تدريجياً إلى زوال ىذا الشكل البسيط في اإلنتاج ليحل محل اإلنتاج الرأسمالي
الكبير .وبالرغم من أنو يالحظ وجود مظاىر وبقايا ىذا الشكل البسيط في اإلنتاج إال أنو ال
يحتل مكانة أساسية في عممية اإلنتاج الرأسمالي والعالقات الرأسمالية.
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 - 2السمعة
الكممات المفتاحية:
السمعة  -التبادؿ  -حاجة إنسانية – القيمة االستعمالية  -القيمة التبادلية  -االستيالؾ المباشر  -السمعة
المعادلة  -الشكؿ النقدم لمقيمة  -كحدة الشكؿ  -تجزئة المعادف الثمينة  -سيكلة التداكؿ  -المقاكمة
كالمحافظة عمى القيمة.

الممخص:
السمعة ىي الناتج الذم تحققو عممية اإلنتاج مف أجؿ التبادؿ .كالسمعة شيء مادم يشبع حاجة إنسانية

معينة (كالخبز الذم يشبع حاجة اإلنساف إلى الغذاء) كىذه الصفة ىي القيمة االستعمالية لمسمعة .أما
الصفة الثانية التي تممكيا السمعة فيي إمكانية مقايضتيا بسمعة أخرل كىي القيمة التبادلية لمسمعة.

كلمقيمة التبادلية أشكاؿ مختمفة ،منيا الشكؿ البسيط ،الذم ينسجـ مع األشكاؿ البدائية لمعالقات التبادلية،
كمنيا الشكؿ الكاسع ،حيث أف السمعة التي يراد مبادلتيا ال تجد مقابميا سمعة كاحدة معادلة ليا كانما بعدد
مف السمع.

األهداف التعميمية:


أف يعرؼ الطالب معنى السمعة كصفاتيا ،أم أف يستطيع تمييز القيمة االستعمالية كالقيمة
التبادلبة لمسمعة.



أف يستطيع الطالب تمييز األشكاؿ المختمفة لمقيمة التبادلية لمسعة.



أف يتعمـ الطالب صفات الشكؿ النقدم لمقيمة.
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يطمؽ اسـ السمعة عمى الناتج الذم تحققو عممية اإلنتاج مف أجؿ التبادؿ .كعندما ينظر المرء إلى السمعة
كما تبدك في عممية التبادؿ في السكؽ فإنو يالحظ أف ليذه السمعة صفتيف أساسيتيف .الصفة األكلى ىي
أف السمعة شيء مادم يشبع حاجة إنسانية معينة ( كالخبز الذم يشبع حاجة اإلنساف إلى الغذاء ) كىذه
الصفة ىي ما يطمؽ عمييا عادة القيمة االستعمالية .أما الصفة الثانية التي تممكيا السمعة فيي إمكانية
مقايضتيا بسمعة أخرل كفؽ نسبة معينة كىذه الصفة الث انية لمسمعة ىي ما ندعكه بالقيمة التبادلية.

القيمة االستعمالية لمسمعة
تستطيع القيمة االستعمالية لمسمعة أف تمبي نكعيف مف الحاجات ،النكع األكؿ ك ىك ما يطمؽ عميو
الحاجات اإلنتاجية كالقيمة االستعمالية التي تحمميا اآللة كالمكاد األكلية التي تخدـ حاجات عممية
اإلنتاج .أما النكع الثاني فإنو يتمثؿ في الحاجات الشخصية اإلنسانية المادية منيا كالمعنكية كاأللبسة
كالمكاد الغذائية كالتي تمبي حاجات إنسانية مادية بينما تمبي القيمة االستعمالية التي يحمميا الكتاب
كالمذياع حاجات إنسانية معنكية.
إف القيـ االستعمالية التي تحمميا السمع تشكؿ المحتكل المادم لمثركة االجتماعية كاف استمرار كجكد
ال يحتاج بصكرة دائمة إلى المكاد
الفرد كالجماعة يتطمب استمرار إنتاج ىذه القيـ االستعمالية فالفرد مث ن
الغذائية كغيرىا مف السمع االستيالكية .صحيح أف الطبيعة تمنح اإلنساف أنكاعنا مختمفة كمتعددة مف
ال كلكف ىذه القيـ االستعمالية تككف جاىزة في الطبيعة دكف أف
القيـ االستعمالية كاليكاء كالماء مث ن
يحتاج اإلنساف إلى بذؿ أم جيد في تحقيقيا أما القسـ األعظـ مف القيـ االستعمالية فإنو يتجسد في
السمع التي ينتجيا العمؿ اإلنساني.
كحتى يتحكؿ الناتج الذم يحققو العمؿ إلى سمعة يجب أف يتكفر فيو المقدرة عمى إشباع حاجات
اآلخريف .فمقد كاف اليدؼ مف الناتج في االقتصاد الطبيعي ىك إشباع حاجات المنتجيف المباشرة لو.
أما إذا كانت السمعة تعني الناتج الخاضع لمتبادؿ مع اآلخريف فيجب أف يتكفر فييا شرط إشباع
حاجات اآلخريف كباختصار يجب ع مى القيمة االستعمالية لمسمعة أف تمثؿ قيمة استعمالية اجتماعية.
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كلكف ليس مف الضركرم أف يتحكؿ كؿ ناتج يحمؿ قيمة استعمالية تشبع حاجات اآلخريف إلى سمعة.
فعندما يقدـ الفالح إلى اإلقطاعي قسمنا مف الناتج المتحقؽ في أرضو عمى شكؿ ريع األرض فإف ىذا
القسـ مف الناتج ال يخدـ حاجات الفالح كانما يمبي حاجات اآلخريف كىـ اإلقطاعيكف في ىذه الحالة.
كىذا القسـ مف الناتج المسمى بالناتج الفائض ال يتحكؿ إلى سمعة .ألف ىذا الناتج الفائض يقدـ إلى
اإلقطاعي بدكف مقابؿ أم دكف تبادؿ بسمعة أخرل .كلذا يمكف االستنتاج بأنو باإلضافة إلى ضركرة
تكفر القيمة االستعمالية يجب أف يتكفر في الناتج كجكد قيمة تبادلية لو حتى يصبح ىذا الناتج سمعة.
أم يجب مبادلة القيمة االستعمالية لمناتج بقيـ استعمالية أخرل كفؽ نسب معينة .كباختصار يجب أف
يتكفر في الناتج شرطاف أساسياف حتى يتحكؿ إلى سمعة :القيمة االستعمالية كالقيمة التبادلية.
ففي االقتصاد الطبيعي ( اإلنتاج مف أجؿ االستيالؾ المباشر ) يككف لمناتج قيمة استعمالية كلكنو ال
يحمؿ قيمة تبادلية .كفي ىذه الحالة ال يتحكؿ الناتج إلى سمعة .فالقيمة االستعمالية تتكفر إذف في
الناتج سكاء استخدـ مف أجؿ االس تيالؾ المباشر أـ استخدـ كسمعة لمتبادؿ بسمعة أخرل .أما في
االقتصاد السمعي كاالقتصاد الرأسمالي فالقيمة االستعمالية كىي المحتكل المادم لمسمعة يجب أف
تحمؿ صفة اجتماعية أخرل ىي القيمة التبادلية.
كبكممة أخرل ليس كؿ ناتج سمعة كانما كؿ سمعة ىي ناتج خاضع لمتبادؿ يحمؿ قيمة استعمالية
كقيمة تبادلية.
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القيمة التبادلية
تبدك القيمة التبادلية لمكىمة األكلى عبارة عف عالقة تبادؿ بيف كميات مف سمع مختمفة أك عبارة عف
تناسب يتـ بمكجبو تبادؿ قيـ استعمالية لسمع متباينة فعندما يتـ تبادؿ قميص مقابؿ حذاء فيذا يعني
حذاء كاحدان فقط.
أف القيمة التبادلية لمقميص الكاحد تساكم
ن
كمف المعمكـ أف منتجي السمع يقكمكف بعممية تبادؿ السمع منذ زمف طكيؿ ،أحيانان بصكرة مباشرة أم
ال غير مباشر
سمعة مقابؿ سمعة كىذا ما ندعكه بالمقايضة ،ثـ أصبح تبادؿ السمع فيما بعد يأخذ شك ن
أم بكاسطة النقد .فالمنتج يبيع السمعة بالنقد حتى يحصؿ عمى سمعة أخرل بكاسطة النقد .كفي الفترة
القادمة عندما ندرس أشكاؿ القيمة فإننا سكؼ ننتقؿ مف الشكؿ البسيط المباشر لمتبادؿ إلى األشكاؿ
المعقدة كغير المباشرة .أم أف ىذه الدراسة ستتناكؿ الجانب التاريخي في تطكر أشكاؿ التبادؿ .ألف
فيـ األشكاؿ البسيطة كاألكلية في التبادؿ سيساعدنا عمى فيـ األشكاؿ األكثر تعقيدنا .إال أف ىذه
الدراسة سكؼ ال تقتصر عمى أشكاؿ القيمة التبادلية .كقد أثار محتكل كجكىر التبادؿ جدالن كبي نار بيف
عمماء االقتصاد الكالسيكييف منيـ كالمعاصريف .كىذا االىتماـ الذم أثاره مكضكع القيمة يمكف تفسيره
بأف االقتصاد الرأسمالي الذم بدأ بالظيكر في القرف السابع عشر ىك كما ذكرنا اقتصاد سمعي أم أف
الناتج يتحكؿ إلى سمعة لو قيمة استعمالية كقيمة تبادلية .ففي االقتصاد الطبيعي عندما يقكـ اإلنساف
باإلنتاج مف أجؿ االستيالؾ المباشر كليس ب يدؼ التبادؿ في السكؽ فمف الطبيعي إذف أال يثير
مكضكع القيمة التبادلية أم اىتماـ نظرم أك عممي  .أما في االقتصاد الرأسمالي السمعي فإف اإلنساف
ينتج مف أجؿ التبادؿ في السكؽ كتحقيؽ الربح .كليذا كاف مف الطبيعي أف ييتـ عمماء االقتصاد
بدراسة كتحميؿ القيمة التبادلية .فإذا قمنا أنو مف الضركرم أف يتكفر في السمعة قيمة استعمالية فيذا
أمر مفركغ منو ألف الناس ال يشتركف السمع في السكؽ بدكف أف يككف ليا قيمة استعمالية تقكـ
بإشباع حاجة إنسانية معينة أما ما يثير الجدؿ كاالىتماـ فيك القيمة أك القيمة التبادلية في السكؽ.ألف
المنتج الرأسمالي ييمو كثي نار أف يعرؼ فيما إذا كانت السمعة تحقؽ قيمتيا التبادلية في السكؽ أـ ال.
ألف تحقيؽ الربح يتكقؼ عمى السعر الذم تباع بو السمعة في السكؽ.
حكؿ مكضكع القيمة كالقيمة التبادلية تكجد نظريات مختمفة كؿ منيا يحاكؿ تفسير القيمة مف كجية
معينة .فظاىرة القيمة كالقيمة التبادلية في السكؽ ليست ظاىرة طبيعية ال يختمؼ اثناف حكؿ صحة
القكانيف التي تحكميا ،كانما ىي ظاىرة اقتصادية اجتماعية .كفي أية ظاىرة اجتماعية اقتصادية
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تتبايف اآلراء حكؿ تفسير محتكل ىذه الظاىرة .إذف يمكف تصكير صفات كشركط السمعة بالشكؿ
التالي:
القيمة االستعمالية

القيمة التبادلية

السمعة

ىي مجمكعة الصفات المادية التي ىي

الناتج ىي عالقة تناسب يتـ

تحمميا السمعة كالتي بكاسطتيا يمكف الذم

يمبي بمكجبيا تبادؿ سمعة مقابؿ

حاجات

تمبية حاجات الفرد كالمجتمع .كىي:

سمعة أخرل كىي

في

جكىرىا عالقة بيف منتج

 -1قيـ استعمالية تمبي حاجات إنسانية
كمنتج أخر يتبادالف فيما
كالخاضع
الفرد كالمكاد الغذائية
 -2قيـ استعمالية تمبي حاجات لمتبادؿ مع بينيما نتاج عمميما .مثاؿ:
اإلنتاج كاآللة كالمكاد األكلية

ناتج آخر

( فأس =  22كغ حبكب )

كقد القت دراسة القيمة التبادلية اىتمامنا خاصنا .كتناكلت ىذه الدراسة أشكاؿ القيمة التبادلية التي
صادفتيا عممية التبادؿ عبر مراحؿ التطكر التاريخي لمعالقات التبادلية كما أف ىذه الدراسة لـ
تقتصر عمى شكؿ القيمة التبادلية كاما تناكلت أيضنا محتكل كجكىر القيمة التبادلية كالذم كاف
المكضكع األساسي لنظريات القيمة.
 -3أشكال القيمة التبادلية:
نشأ التبادؿ كما أشرنا في مرحمة مف التطكر االقتصادم تميزت بظيكر التقسيـ االجتماعي
ال تنسجـ مع مستكل كدرجة تطكر العالقات
لمعمؿ .كمنذ ذلؾ الحيف اتخذت القيمة التبادلية أشكا ن
التبادلية كاف آخرىا الشكؿ النقدم لمقيمة .كىذا الشكؿ لـ يكف في الماضي ىك الشكؿ الشائع
كالمألكؼ الذم ساد العالقات التبادلية كانما سبقتو إلى الظيكر أشكاؿ مختمفة لمقيمة التبادلية.
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1

 .1الشكل البسيط:
إف أقدـ أشكاؿ القيمة ىك ما يطمؽ عميو عادة الشكؿ البسيط كالعفكم لمقيمة التبادلية .ككاف ىذا
الشكؿ منسجمنا مع األشكاؿ البدائية لمعالقات التبادلية كقد بدأت بيف عدد محدكد مف المنتجيف الذيف
تككف لدييـ فائض مف الناتج .كىكذا انحصرت عممية التبادؿ في حدكد ضيقة لمغاية كذلؾ بسبب
انعداـ التنكع في السمع الخاضعة لمتبادؿ فضالن عف محدكدية اإلنتاج كانخفاض مستكاه كىذا كالتبادؿ
الذم ظير في شكؿ سمعة مقابؿ سمعة أخرل كاف يتـ غالبنا بصكرة عفكية كتحكمو الصدفة التي
تجمع بيف المتبادليف ،إذ انعدمت في تمؾ المرحمة العالقات التبادلية المنظمة التي تتسـ عادة بالدكرية
كالتكرار .كحسب الشكؿ البسيط لمقيمة فإف التعبير عف قيمة سمعة ما يتـ بكاسطة سمعة أخرل معادلة
ال:
ليا .كأف نقكؿ مث ن
س سمعة آ = ع سمعة ب
أك  12ـ نسيج =  42كغ حبكب
كتبدك ىذه المعادلة التبادلية البسيطة عمى شكؿ عالقة كمية بيف السمعة آ كىي النسيج كبيف كمية مف
السمعة ب كىي الحبكب .كىذا الشكؿ البسيط لمقيمة يشترط إذف كجكد طرفيف في المعادلة التبادلية
بيف سمعة كسمعة أخرل .ففي الطرؼ األكؿ تقؼ السمعة آ تبحث عف قيمتيا في سمعة أخرل ب كالتي
تقؼ في الطرؼ المقابؿ لتقكـ بعممية التعبير عف قيمة السمعة األكلى .أم أننا ننسب السمعة آ التي
تبحث عف قيمتيا إلى سمعة أخرل ب كىي تعبر عف قيمة السمعة األكلى .فالسمعة األكلى آ( -
النسيج ) يطمؽ عمييا السمعة المنسكبة بينما تمثؿ السػمعة ب ( الحبكب ) السمعة المعادلة أم التي
تجسد القيمة المعادلة لمسمعة المنسكبة.
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 . 2الشكل الواسع:
بفعؿ التطكر الكمي كالنكعي الذم تحقؽ في عممية اإلنتاج تكسعت نسبينا العالقات التبادلية
كتنكعت المنتجات الخاضعة لمتبادؿ كقد حؿ الشكؿ الكاسع محؿ الشكؿ البسيط لمتبادؿ .كحسب ىذا
الشكؿ فإف السمعة التي يراد مبادلتيا ال تجد مقابميا سمعة كاحدة معادلة ليا كما ىك الحاؿ في الشكؿ
البسيط .كانما أصبح باإلمكاف في الشكؿ الكاسع لمقيمة التبادلية مقارنة كقياس السمعة ( آ ) بعدد مف
السمع يقكـ كؿ منيا بدكر المعادؿ ليا ،أم أف السمعة المنسكبة تجد تعبي نار عف قيمتيا في عدد مف
السمع كىذه السمع التي يعبر كؿ منيا عف قيمة السمعة المنسكبة تشكؿ السمع المعادلة:
س سمعة آ = ع سمعة ب
أك
ق سمعة د
أك
ف سمعة ؿ
كيظير الشكؿ الكاسع في القيمة في العالقة التالية:
شكؿ القيمة
الشكؿ الكاسع

السمعة المنسكبة

السمعة المعادلة

 1رأس ماشية

=  42كغ حبكب
أك
=  12ـ نسيج
أك
=  2فأس
أك
=  3غراـ ذىب

كىكذا

شكل القيمة

السلعة المنسوبة

السلعة المعادلة

الشكل البسيط

س سلعة آ (  14م نسيج )

ع سلعة ب(44كغ حبوب)
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ككما يبدك مف ىذه ال معادلة فإف التبادؿ ال يزاؿ يقكـ عمى الشكؿ المباشر لمتبادؿ فكما ىك الحاؿ في
الشكؿ البسيط فإنو يتـ حسب الشكؿ الكاسع مبادلة سمعة ما مقابؿ إحدل السمع المعادلة ليا .إال أف
الشكؿ الكاسع كخالفان لمشكؿ البسيط قد تصادفو بعض الصعكبات .فالتبادؿ في الشكؿ البسيط كاف
مقتص ارن عمى سمعتيف دكف أف تصادفو أية صعكبات إذ يشترط فقط تكفر الحاجة كالرغبة لدل
المتبادليف في تممؾ كؿ منيما لسمعة األخرل .إال أف الصعكبة قد تظير في الشكؿ الكاسع عندما يريد
صاحب الماشية مثالن الحصكؿ عمى حبكب إال أف مالؾ الحبكب ال يحتاج إلى ماشية كانما إلى
نس يج ،كىكذا تزداد عممية التبادؿ تعقيدنا كمما تزايد عدد المنتجات التي تدخؿ نطاؽ التبادؿ ككمما
كجدت السمعة التي يراد تبادليا عددان أكبر مف السمع المعادلة ليا .إال أنو أمكف مع مركر الزمف
التغمب نسبيان عمى ىذه الصعكبات عندما حؿ الشكؿ العاـ لمقيمة محؿ الشكؿ الكاسع لمقيمة التبادلية.
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 . 3الشكل العام لمقيمة:
كحسب ىذا الشكؿ فإف السمعة المنسكبة التي يراد مبادلتيا ال تجد أماميا مجمكعة مف السمع معادلة
ليا كانما سمعة كاحدة تككف بمثابة المعادؿ العاـ لجميع السمع .فقد انفصمت مف بيف مجمكعة السمع
سمعة كاحدة تحمؿ بعض الصفات الخاصة كاتفؽ عمييا لتككف الشكؿ العاـ كالمعادؿ لمقيمة .إذ أصبح
بإمكاف أم منتج أف يبادؿ سمعتو مقابؿ سمعة كاحدة كبكاسطة ىذه األخيرة يستطيع الحصكؿ عمى أية
سم عة أخرل كبذلؾ حؿ الشكؿ العاـ لمقيمة محؿ الشكؿ الكاسع لمقيمة كأصبح شكؿ التبادؿ كالقيمة
التبادلية كالتالي:
ع سمعة ب =
أك
كسمعة ت =

س سمعة آ

أك
ق سمعة ث =
كىكذا
كما يمكف تمثيؿ ىذه المعادلة بالشكؿ التالي:
شكؿ القيمة

القيمة أك السمعة المنسكبة

الشكؿ العاـ

 42كغ حبكب =

القيمة أك السمعة المعادلة

أك
 22ـ نسيج

=

أك
 2فأس

 1رأس ماشية
=

أك
 3غراـ ذىب =
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كحسب ىذا المثاؿ تقكـ الماشية بدكر المعادؿ العاـ لقيـ جميع السمع األخرل كأصبح ممكنان بكاسطة
ىذه السمعة التعبير عف قيـ جميع السمع األخرل ،كأصبح ىناؾ شكؿ مكحد لتبادؿ جميع السمع مقابؿ
ال ثـ مبادلة الماشية بأية سمعة
ال مبادلة الحبكب بالماشية أك ن
سمعة كاحدة ،كباستطاعة مالؾ الحبكب مث ن
ال )
يشاء ( نسيج مث ن
كفي تمؾ المرحمة التي كصمت إلييا عممية التبادؿ قامت عدة سمع أحياننا بدكر المعادؿ العاـ
لجميع السمع األخرل ،فإلى جانب الماشية كجدت الحبكب أيضنا كسمعة معادلة لجميع السمع .كقد اختمفت
السمع التي تقكـ بدكر المعادؿ ا لعاـ مف مجتمع إلى آخر إذ تجد في مجتمع ما الماشية أك الحبكب كفي
مجتمع آخر قد يككف النسيج أك الفرك ىك المعادؿ العاـ بينما اختفت السمع األخرل كشكؿ لمقيمة المعادلة
لباقي السمع كظير بذلؾ الشكؿ النقدم لمقيمة.
 .4الشكل النقدي لمقيمة:
في الشكؿ النقدم لمقيمة بدأت المعادف الثمينة تقكـ بدكر المعادؿ العاـ لقيـ جميع السمع األخرل.
إذ أف كجكد بعض المزايا الخاصة بالمعادف الثمينة مثؿ كحدة الشكؿ كامكانية التجزئة إلى كحدات كمية
صغيرة ككذلؾ سيكلة التداكؿ كقدكتيا عمى المقاكمة كحفظ القيمة ،كقدرتيا عمى التعبير عف قيمة كبيرة
بكمية صغيرة منيا بسبب ارتفاع قيمتيا الخاصة نفسيا ،كؿ ىذه المزايا التي ال تتكفر في أية سمعة أخرل
جعمت مف الممكف أف تقكـ المعادف الثمينة بيذا الدكر ككسيمة قياس كمقارنة كمعادلة السمع بعضيا
البعض .كأصبح المعادؿ العاـ لباقي السمع يقتصر عمى سمعة كاحدة بينما تعددت أحياننا السمع التي قامت
بيذه الكظيفة في الشكؿ الكاسع لمقيمة .كأصبح شكؿ التبادؿ كالقيمة التبادلية كالتالي:
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شكؿ القيمة

أك

القيمة

القيمة

السمعة

المنسكبة

الشكؿ النقدم

أك

السمعة

المعادلة

 42كغ حبكب =
أك
 12ـ نسيج

=

أك

 3غراـ ذىب

 1رأس ماشية =
أك
 2فأس

=

كقد ظير النقد كمعاؿ عاـ لجميع السمع األخرل قيؿ الميالد بزمف طكيؿ كذلؾ عندما ظيرت
المعادف الثمينة في بالد اإلغريؽ كاإلمبراطكرية الركمانية .كتدريجينا حمت المعادف الثمينة محؿ السمع
ال يمارساف دكر النقد جنبنا
األخرل كمعادؿ عاـ لمقيمة كبصكرة نيائية ،كقد ظؿ الذىب كالفضة زمننا طكي ن
إلى جنب إلى أف أصبح الذىب في أكاخر القرف التاسع عشر المعادؿ النقدم الكحيد لمقيمة.
إف ما يميز المعادف الثمينة ىك كجكد ب عض الصفات الطبيعية فييا كالتي ال تتكفر في باقي السمع
األخرل .كىذه الصفات ىي:
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آ – وحدة الشكل:
تتميز المعادف الثمينة بكحدة الشكؿ كالتككيف .كىذه الصفة التي تميز المعادف الثمينة ليا أىمية بالغة
بالنسبة لقياس قيـ السمع األخرل .فعندما تتـ مبادلة السمع بالذىب فإننا نقيس ىذه السمع بالنقد الذىبي.
كحتى يمكف التعبير عف قيـ ىذه السمع فمف الضركرم أف تككف كحدات النقد ( الذىب أك الفضة ) ذات
نكعية كاحدة .كيبقى الفارؽ مقتص نار عمى الناحية الكمية فقط .فالكحدات النقدية مف الذىب أك الفضة ذات
شكؿ كمحتكل كاحد .كالفارؽ الكحيد بينيما ىك أنيا ذات أكزاف مختمفة.
ب -تجزئة المعادن الثمينة:
ال فإنو باإلمكاف تجزئة المعادف الثمينة إلى أجزاء يمثؿ كؿ جزء
خالفان ألم سمعة أخرل كالفرك مث ن
منيا قيمة معينة .كاف تجزئة المعاف الثمينة كالذىب كالفضة ال تغير شيئنا مف طبيعتيا .كىذه الصفة التي
تتميز بيا المعادف الثمينة تسيؿ عممية تبادؿ السمع ألف كؿ سمعة ليا قيمة خاصة بيا .فالقيـ التي
ال تنقسـ
تمثميا أجزاء المعدف الثميف تساعد عمى قياس القيـ المختمفة لمسمع األخرل .فالميرة الذىبية مث ن
إلى كحدات أصغر منيا كيمكف بكاسطة كؿ كحدة مف ىذه الكحدات قياس كمبادلة سمع مختمفة تحمؿ
نفس القيمة التي تحمميا ىذه الكحدة.
جـ  -سهولة التداول:
إف كحدات صغيرة الكزف مف المعادف الثمينة ( الفضة أك الذىب ) تمثؿ قيمة مرتفعة كىي في
نفس الكقت سيمة التداكؿ كاالنتقاؿ مف يد كأخرل .كيمكف ليذه الكحدات الصغيرة أف تقكـ بدكر الكسيط
في عممية تداكؿ كمية كبيرة مف السمع األخرل.
د -المقاومة والمحافظة عمى القيمة:
إف المعادف الثمينة خالفنا ألية سمعة أخرل تتصؼ بإمكانية المقاكمة كالبقاء فترة طكيمة مف الزمف
دكف أف تفقد شيئنا كبي انر مف القيمة التي تمثميا .كىذا ما كاف ما يفسر قدرة الذىب أك الفضة عمى القياـ
بصكرة دائمة بميمة قياس قيـ السمع األخرل.
كخالصة القكؿ فإف تطكر ظركؼ كشركط عالقات التبادؿ استمزـ بالضركرة أف تقكـ المعادف
الثمينة في مرحمة ما مف تطكر ىذه العالقات بدكر النقد .كقد خرجت المعادف الثمينة مف مجمكعة السمع
األخرل لتقكـ بيذا الدكر نظ انر لمصفات التي تمتمكيا كالتي سبؽ شرحيا .إف المعادف الثمينة كسمعة ليا
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قيمة استعمالية أساسية تنبثؽ مف الصفات الطبيعية الكيميائية كالفيزيائية التي تحمميا ،كىذه الصفات
تساعد عمى استخداـ المعادف الثمينة في عممية اإلنتاج كذلؾ عندما يتـ إنتاج سمع الزينة أك عندما
تستعمؿ في تركيب األسناف الصناعية .إال أنيا عندما استخدمت كنقد فإف المعادف الثمينة حصمت عمى
قيمة استعمالية أخرل باإلضافة إلى قيمتيا االستعمالية األساسية فقد أصبحت تستخدـ أيضان لقياس قيمة
السمعة ككسيمة لمبادلة السمع بعضيا ببعض .فقد أصبح بإمكاف المرء أف يبادؿ سمعتو بالنقد كيحصؿ
بكاسطة ىذا النقد عمى سمعة أخرل تمبي حاجاتو كرغباتو كىكذا فإف المعادف الثمينة باإلضافة إلى قيمتيا
االستعمالية األساسية أصبحت ليا قيمة استعمالية أخرل عندما تستعمؿ كنقد كتقكـ بدكر المعادؿ العاـ أك
المقياس العاـ لقيـ جميع أنكاع السمع .كفي مرحمة الحقة مف تطكر االقتصاد السمعي – النقدم حؿ
تدريجينا النقد الكرقي محؿ الذىب كمقياس لمقيمة التبادلية كىك الشكؿ الشائع في الكقت الحاضر.
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 -3النقد
الكممات المفتاحية:
النقد  -المعادؿ العاـ  -وظائؼ النقد  -مقياس القيمة  -معيار السعر  -إنتاجية العمؿ  -وسيمة
لمتداوؿ  -سمعة/سمعة  -سمعة/نقد/سمعة – المقايضة – البيع – الشراء  -الثروة والتراكـ –
االدخار  -وسيمة لمدفع – االئتماف – الدفع اآلجؿ – كمبيالة  -نقد عالمي  -الدورة النقدية -
كمية النقد  -الدورة السمعية.

الممخص:
أصبح النقد ىو المعادؿ العاـ لجميع قيـ السمع األخرى وأصبح بذلؾ الشكؿ السائد في معظـ
المجتمعات.
وحتى يمكف تعرؼ النقد فال بد مف تحميؿ الوظائؼ الخاصة التي يقوـ بيا في عممية التداوؿ في
السوؽ مف حيث مقياس القيمة ومعيار السعر وكوف النقد وسيمة لمتداوؿ ،ووسيمة لتكويف الثروة
واالدخار ،ووسيمة لمدفع ،واستخدامو كنقد عالمي .ولمنقد دورة فو السوؽ تسمى الدورة النقدية وليا
صفاتيا قوانينيا الخاصة التي يتـ مف خالليا تحديد كمية النقد الالزمة في المجتمع بناء عمى
عوامؿ معينة مثؿ مجموع أسعار السمع الخاضعة لمتداوؿ ،ومتوسط عدد دورات النقد.

األهداف التعميمية:
في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن اكون الطالب قادراً على:


تمييز الوظائؼ التي يقوـ بيا النقد واعطاء أمثمة عمى كؿ وظيفة.



معرفة الدورة النقدية ويعرؼ قوانينيا وصفاتيا.



يميز معنى كمية النقد ومعرفة العوامؿ التي تحددىا في المجتمع.
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تمهيد
عند دراستنا لتطور أشكاؿ القيمة التبادلية وجدنا أف النقد أصبح في النياية ىو المعادؿ
العاـ لجميع قيـ السمع األخرى وأصبح بذلؾ الشكؿ السائد في معظـ المجتمعات وفي عالقة
التبادؿ في السوؽ تظير السمعة في طرؼ والنقد في طرؼ آخر ،أي أف السمعة والنقد ىما قطبا
العالقات التبادلية والتي تظير عمى شكؿ نظاـ مف العالقات السمعية النقدية.
وقد بحثنا في الفصوؿ واألبحاث السابقة موضوع السمعة ،ومف الضروري اإللماـ أيضاً بموضوع
النقد .ألنو ال يمكف اإلحاطة باالقتصاد السمعي الرأسمالي دوف معرفة جوىر السمعة وماىية النقد.
وحتى يمكف تعرؼ النقد فال بد مف تحميؿ الوظائؼ الخاصة التي يقوـ بيا في عممية التداوؿ في
السوؽ.

وظائف النقد
الوظيفة األولى :مقياس القيمة ومعيار السعر:
إف الوظيفة األولى التي يؤدييا النقد ىي وظيفة مقياس القيمة ومعيار السعر.
ال ) فإننا نقيس
فعندما نقوؿ أف قيمة أو سعر السمعة يعادؿ كذا مف الوحدات النقدية ( الميرة مث ً
ىذه القيمة وىذا السعر بالنقد.
ولكف حتى يستطيع النقد القياـ بيذه الوظيفة يجب أف يحمؿ ىو أيضاً قيمة .ألنو ال
يمكف قياس أشياء ذات قيمة بواسطة شيء آخر ال يحمؿ أي قيمة .فإذا ما تـ قياس قيمة السمع
بالذىب فإف الذىب بحد ذاتو يمثؿ قيمة وىكذا يصبح باإلمكاف مقارنة قيـ جميع السمع بمقياس
نوعي واحد .واف وجود ىذا المقياس النوعي يجعؿ باإلمكاف قياس ومقارنة السمع بعضيا ببعض
مف الناحية الكمية .كاف نقوؿ أف سمعة ما تساوي ثالثة غرامات مف الذىب وسمعة أخرى تساوي
ستة غرامات مف الذىب .فكؿ مف السمعتيف تقاس بمقياس نوعي واحد ىو الذىب واالختالؼ ىو
فقط مف زاوية الحـ ألف قيمة السمعة الثانية تساوي ضعؼ قيمة السمعة األولى (.)1
واذا اتخذ النقد شكؿ الذىب وأمكف بواسطتو قياس قيـ السمع األخرى فإف قيمة الذىب
تقاس بنفس الوقت بواسطة القيـ التي تمثميا السمع األخرى وذلؾ حيف يتـ التناسب بيف الذىب

1
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وغيره مف السمع .إال أنو يالحظ أف قيمة السمع ة تتغير باستمرار نتيجة تغير إنتاجية العمؿ،
وكذلؾ فإف قيمة الذىب ال تبقى ثابتة .ألف قيمة الذىب باعتباره سمعة ترتبط أيضًا بتغير إنتاجية
ال أف سعر السمعة كذا غراـ مف
الذىب .واذا كاف السعر ىو التعبير النقدي مف القيمة ( مث ً
الذىب ) فإف السعر يرتبط مف ناحية بقيمة السمعة ومف ناحية أخرى بقيمة الذىب إذا كاف الذىب
ىو المعادؿ النقدي العاـ لقيـ جميع السمع األخرى .ويمكننا أف نبيف العالقة بيف قيمة السمعة
وقي مة الذىب مف جية والسعر مف جية أخرى بالحاالت التالية:
قيمة السمعة

قيمة الذىب

السع ػ ػػر

الحالة األولى

ارتفاع

ثابت

ارتفاع

الحالة الثانية

انخفاض

ثابت

انخفاض

الحالة الرابعة

ثابت

انخفاض

ارتفاع

وىكذا يتغير السعر بصورة طردية مع تغير قيمة السمعة وبصورة عكسية مع تغير قيمة
الذىب .فإذا كانت قيمة السمعة مرتبطة بكمية العمؿ فإف ارتفاع كمية العمؿ تؤدي إلى زيادة
القيمة وبالتالي السعر .والعكس صحيح عندما تنخفض كمية العمؿ المبذولة في إنتاج السمعة ألف
ذلؾ يؤدي إلى انخفاض سعر السمعة .إال أف تغير السعر ال يتوقؼ فقط عمى تغير قيمة السمعة
ال إف:
وانما أيضاً عمى تغير قيمة الذىب مث ً
 20كغ حبوب =  6غرامات ذىب
فإذا بقيت قيمة الحبوب ثابتة بينما تضاعفت إنتاجية الذىب بحيث ينتج في الساعة اثنا
عشر غرامًا مف الذىب بدالً مف ستة غرامات فإف قيمة الذىب تنخفض إلى النصؼ أي مف
عشر دقائؽ بالنسبة لمغراـ الواحد إلى خمس دقائؽ فقط .وفي ىذه الحالة فإف معادلة التبادؿ
السابقة تتغير لتصبح:
 20كيمو غراـ حبوب =  12غراـ ذىب
وىكذا فإف انخفاض قيمة الذىب نتيجة زيادة إنتاجيتو إلى الضعؼ يؤدي إلى زيادة سعر
الحبوب ،أما إذا زادت قيمة الذىب إلى الضعؼ نتيجة تناقص اإلنتاجية في إنتاجو إلى النصؼ
ال مف ستة غرامات فإف قيمة عشريف كيمو غرامًا
وأصبح إنتاج الساعة الواحدة ثالثة غرامات بد ً
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حبوب ستعادؿ قيمة ثالثة غرامات ذىب فقط .وىكذا نرى بأف زيادة قيمة الذىب مف عشر دقائؽ
بالنسبة لمغراـ الواحد إلى عشريف دقيقة يؤدي إلى انخفاض سعر الحبوب مف ستة غرامات ذىب
إلى ثالثة غرامات فقط .وفي القرف السابع عشر أدى اكتشاؼ الذىب في العالـ الجديد إلى
تزايد إنتاجيتو وانخفاض قيمتو مف ناحية والى ارتفاع أسعار السمع مف ناحية أخرى.
وحتى يقوـ النقد بوظيفتو األولى في قياس القيمة فيناؾ ضرورة لتثبيت الوحدات
النقدية التي تستخدـ كمعيار األسعار المختمفة .وىذه الوحدات النقدية تمثؿ عادة كمية محددة
مف النقد المعدني الثميف ( الذىب .مثالً ) .وىذه الكمية تختمؼ مف بمد إلى آخر فعمى سبيؿ
المثاؿ كاف الروبؿ في روسيا عاـ  1897يمثؿ كمية مف الذىب تساوي  0.774غ وكاف
الدوالر األميركي إلى وقت قريب يمثؿ  0.888غراـ مف الذىب وذلؾ طبقاً لقيمتو االسمية
المثبتة بموجب القانوف.
الوظيفة الثانية -النقد وسيمة لمتداول:
وفي ىذه الحالة يمارس النقد وظيفتو الثانية كوسيمة لمتداوؿ .وحتى يمكف فيـ ىذه الوظيفة مف
المفيد إجراء المقارنة بيف شكؿ التبادؿ البسيط المباشر ( المقايضة ) أي:
سػ ػػمعة – س ػ ػ ػػمعة
وبيف الشكؿ النقدي عندما أصبح النقد المعادؿ العاـ لجميع قيـ السمع األخرى بحيث
أصبحت صورة التبادؿ السمعي النقدي عمى الشكؿ التالي:
ســـــــمعة  -نقـــــد  -ســــمعة
ففي الحالة األولى يتـ تبادؿ سمعة مقابؿ سمعة ،بينما يظير النقد في الحالة الثانية
كوسيمة لمتداوؿ ،حيث تباع السمعة مقابؿ النقد ويتـ شراء سمعة أخرى بواسطة النقد أيضًا.
وفي حالة التبادؿ البسيط المباشر ( المقايضة ) تبدو عمميتا البيع والشراء عممية واحدة ويكوف
البائع ىو المشتري في الوقت نفسو .أما في الحالة الثانية فإنو يوجد مرحمتاف متمايزتاف :في
المرحمة األولى يتـ بيع السمعة بالنقد ،وفي المرحمة الثانية يتـ شراء سمعة أخرى بالنقد .أي أف
ىناؾ انفصاؿ زماني ومكاني بيف عمميتي البيع والشراء أي بإمكاف المرء أف يبيع السمعة بالنقد
ويشتري سمعة أخرى في مكاف آخر وزماف آخر.
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وبواسطة النقد إذف يستطيع المرء أف يشتري أية سمعة يريدىا وفي أي مكاف وزماف يختاره
بينما يبقى التبادؿ في الحالة األولى محصو ًار بيف سمعتيف فقط وىكذا فإف النقد ىو الذي ينجز
ويسيؿ عممية التداوؿ السمعي في السوؽ عندما يقوـ بدور الوسيط في عممية تداوؿ العدد الكبير
مف السمع.
إال أف السمعة تخرج مف عممية التداوؿ عندما تتحقؽ قيمتيا في السوؽ وتذىب إلى عممية
االستيالؾ .أما النقد فإنو يبقى في دورة التداوؿ في السوؽ .ومع ىذا فإف األولوية تبقى الدورة
السمعية التي تمعب الدور األساسي بينما تنبثؽ وظيفة النقد كوسيمة لمتداوؿ مف الدورة السمعية إذ
بدوف الدورة السمعية ال يوجد ىناؾ نقد في التداوؿ .أف النقد يرافؽ الحركة السمعية وينظـ
تداوليا في السوؽ.
الوظيفة الثالثة :النقد وسيمة لتكوين الثروة واالدخار:
إف ىذه الوظيفة تنبع أساسًا مف الوظيفتيف األولى والثانية أي قياس القيمة والسعر ووسيمة
لمتداوؿ السمعي .كما يجب لفيـ الوظيفة الثالثة لمنقد اإلحاطة بظروؼ وظيفة اإلنتاج والتداوؿ
السمعي في السوؽ.
فعندما يقوـ أحد المنتجيف ببيع منتجاتو في السوؽ ويتوجب عميو في فترة الحقة شراء أدوات
اإلنتاج ( آلة مثالُ ) وذلؾ بعد أف ينتيي استيالكيا كميًا فإف عميو في ىذه الحالة تجميع النقد
الالزـ لعممية الشراء المقبمة .والنقد يقوـ عندئذ بوظيفة تكويف الثروة والتراكـ أو االدخار.
إف النقد الذىبي يقوـ بيذه الوظيفة بصورة أفضؿ مما يقوـ بيا النقد الورقي .ذلؾ ألف النقد
الورقي يتعرض لالنخفاض في قيمتو الشرائية إذ ال تبؽ قيمتو ثابتة .وقد أدرؾ الناس ذلؾ إذ
نجدىـ يفضموف اكتناز الذىب عمى اكتناز النقد الورقي .ألف قيمة الذىب تبقى أكثر ثباتًا مف
النقد الورقي.
الوظيفة الرابعة :النقد كوسيمة لمدفع:
ومع تطور عمميات التداوؿ السمعي نشأت أشكاؿ

جديدة لمتداوؿ ومنيا البيع عمى أساس

االئتماف .وفي ىذه الحالة تتـ عممية الشراء قبؿ أف يقوـ المشتري بعممية بيع منتجاتو في السوؽ.
واف عممية الشراء ىذه تتـ عمى أساس الدفع اآلجؿ.
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وىناؾ أسباب وراء ىذا الشكؿ مف التداوؿ ترجع إلى طبيعة اإلنتاج والتداوؿ الخاصة بالسمعة.
ال حتى يستطيع البدء بعممية
فمف المعروؼ أف المزارع قد يحتاج إلى بعض السمع كالسماد مث ً
اإلنتاج ولكف قد ال يتوفر لديو النقد الالزـ .إال أنو يستطيع شراء المواد والسمع الالزمة عمى شرط
أف يسدد قيمتيا بعد تحقيؽ المحصوؿ الزراعي .وينشأ بيذه الحالة المدينوف مف طرؼ والدائنوف
مف طرؼ آخر.
وفي مثؿ ىذه الحاالت ال يظير النقد بصورة مباشرة فورية في عممية التبادؿ .بينما تحؿ
محمو مؤقتًا أشكاؿ مختمفة مف االلتزامات اآلجمة الدفػع( كمبيالة ،سند ،الخ) التي يتعيد بموجبيا
المديف بتسديد مبمغ معيف يمثؿ سعر السمعة في وقت آخر يسمى تاريخ االستحقاؽ .وفي ىذا
التاريخ يقوـ المشتري بتسديد القيمة نقدًا.
وىكذا يقوـ النقد بوظيفة الدفع اآلجؿ ،ومع الزمف تطورت أشكاؿ الدفع اآلجؿ وظير النقد
االئتماني إذ يستطيع حامؿ الكمبيالة سداد التزاماتو بواسطة ىذه الكمبيالة وتحويميا إلى البائع
الجديد الذي يستمـ قيمتيا في تاريخ االستحقاؽ .ثـ اتخذ النقد االئتماني شكؿ البنكنوت وىي
ال ) وقد
أوراؽ مستندية تقوـ بوظيفة الدفع ويمتزـ البنؾ بموجبيا بسداد قيمتيا نقدًا ( كالشيكات مث ً
تطورت ىذه األشكاؿ وأصبحت تحؿ تدريجياً محؿ الكمبيالة.
الوظيفة الخامسة :النقد كنقد عالمي
إف تطور اإلنتاج العالمي والتبادؿ السمعي بيف الدوؿ المختمفة كاف ال بد مف أف يؤدي
تدريجيًا إلى ظيور وظيفة جديدة لمنقد .حيث أصبح دور النقد ال ينحصر في الحدود الوطنية
المحمية لكؿ دولة وانما يتجاوز ىذه الحدود ليمارس وظيفتو الخاصة كنقد عالمي.
إال أف لكؿ دولة عممتيا الوطنية الخاصة بيا التي تمثؿ قيمة معينة تختمؼ عف قيمة النقد
المحدد في الدوؿ األخرى .وىنا ال بد مف وجود نقد واحد يعد مقياسًا لمتبادؿ بيف ىذه الدوؿ.
ونظ ًار الختالؼ طبيعة العالقات االقتصادية الدولية عف العالقات االقتصادية السائدة في
المجتمع .فقد عد النقد الذىبي أو ما يماثمو مف قيمة فعمية مقياس التبادؿ ووسيمة لممبادالت
التجارية الدولية .وفي عممية ال تبادؿ ىذه ال يؤخذ بما تممكو كؿ دولة مف العممة الوطنية المحمية
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الخاصة بيا وانما بما تممكو مف احتياطي الذىب ،ولذا تحتاج كؿ دولة إلى كمية مف احتياطي
الذىب أو ما يماثمو مف قيـ حقيقية تقوى مركزىا في عالقات التبادؿ الدولي.
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قوانين الدورة النقدية وكمية النقد
ال ) أـ وحدات
إف النقد سواء أكاف يمثؿ وحدات نقدية مف المعدف الثميف ( الذىب مث ً
مف النقد الورقي فإف لمدورة النقدية بعض الصفات التي تختمؼ بيا عف الدورة السمعية .إف السمعة
عندما تباع وتشترى تخرج غالباً مف عممية التداوؿ بينما يبقى النقد في مجاؿ التداوؿ يمارس
ال ) فإف كمية النقد
وظائفو الخاصة بو .فعندما يشتري المرء سمعة استيالكية ( قميص مث ً
المدفوعة نفسيا تستعمؿ مف قبؿ البائع لمقياـ بعمميات تبادؿ أخرى بينما تخرج السمعة مف السوؽ
لتدخؿ عممية االستيالؾ ،إف الوحدات النقدية تقوـ عادة بعدد مف العمميات التبادلية تزيد إجمالي
قيمتيا عف قيمة النقد المتبادؿ نفسو فالنقد المدفوع مقابؿ سعر القميص ولو فرضناه وحدة نقدية
مف فئة الخمس والعشريف ليرة سورية فإف بائع القميص يستعمؿ ىذه الوحدة النقدية نفسيا في
شراء سمعة أخرى والبائع الجديد يستعمميا مف جديد في عمميات أخرى وىكذا .فإذا استمرت ىذه
ال وفي
الوحدة النقدية في الدوراف والتداوؿ بحيث قامت بعدد مف الدورات تساوي ست دورات مث ً
كؿ دورة تقوـ بعممية تبادؿ تساوي قيمتيا أي خمساً وعشريف ليرة سورية فإف مجموع أسعار
العمميات التجارية التي تستخدميا يساوي ( 150=25×6ليرة سورية ) أي أننا في ىذا المثاؿ
نستعمؿ فئة نقدية واحدة في عدة عمميات تجارية مجموع أسعارىا  150ليرة سورية.
وانطالقاً مف ىذه الصفات والوظائؼ الخاصة التي يمارسيا النقد في مجاؿ التداوؿ فإف
كمية النقد الالزمة في المجتمع ىي أقؿ مف إجمالي أسعار السمع المتداولة وبمعنى آخر فميس
ىناؾ حاجة إلى قيمة مف النقد تساوي مجموع أسعار السمع المتداولة نظ ًار ألف النقد يقوـ بعدد
أكبر مف الدورات في مجاؿ التداوؿ .ويمكف إذف حصر العوامؿ التي تحدد كمية النقد الالزمة
لمتداوؿ في عامميف أساسييف.
 -1العامل األول:
وىو يمثؿ مجموع أسعار السمع التي تخضع لمتبادؿ النقدي .فكمما ازداد مجموع أسعار ىذه
السمع دعا ذلؾ إلى ضرورة زيادة الكمية النقدية وبالعكس.
 -2العامل الثاني :
وىو متوسط عدد دورات النقد .وىو يمثؿ سرعة الدورة النقدية في المجتمع وىذه تتناسب
عكساً مع كمية النقد إذ كمما ازدادت سرعة الدورة النقدية انخفضت الكمية الالزمة مف النقد.
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ال ) بينما بمغ مجموع
فإذا فرضنا أف الدوالر الواحد يقوـ بخمس دورات في فترة معػينة ( سنة مث ً
أسعار السمع الخاضعة لمتبادؿ بالنقد مائة ألؼ دوالر ففي ىذه الحالة فإف الكمية الالزمة مف
الدوالرات الذىبية ( إذا كاف النقد ذىبًا ) ىي:
مجموع أسعار السػ ػ ػػمع
كمية النقد = = ---------

100000.00

 20000= ------------دوالر ذىبي

متوسط عدد الدورات السنوية

5

وىذا القانوف لمدورة النقدية ينطبؽ في حاؿ كوف جميع العمميات التجارية تتـ بواسطة
النقد .إال أف ىناؾ عادة بعض العوامؿ األخرى التي تؤثر عمى كمية النقد الالزمة يمكف إيجازىا
بما يمي:
-1بعض العمميات التجارية التي ال يظير فييا النقد بصورة مباشرة وفورية كالعمميات التي تتـ
عمى أساس الدفع اآلجؿ كالكمبيالة والسندات والخ ..وىذه تستحؽ الدفع في فترة قادمة .أي أف
عمميات البيع والشراء تتـ دوف أف يستعمؿ النقد إال في الفترات الالحقة وفي ىذه الحالة فميس
ىناؾ حاجة فورية لممبمغ مف النقود الذي يعادؿ مجموع أسعار ىذه العمميات.
-2بعض العمميات التي تمت سابقًا عمى أساس الدفع اآلجؿ ( كمبيالة ،سند) وىي تستحؽ
الدفع والتسديد حالياً .وحيف استحقاؽ وقت الدفع ال بد مف وجود كمية مف النقد تعادؿ أسعار ىذه
العمميات التجارية المستحقة.
-3بعض عمميات التبادؿ التي تتـ أحيانًا عمى أساس المقايضة أي سمعة مقابؿ سمعة أخرى.
حيث ال يستعمؿ النقد في ىذه الحالة كوسيمة لمقياس والتداوؿ .وفي ىذا النوع مف المبادالت
السمعية التجارية ليس ىناؾ حاجة أيضاً إلى المبالغ النقدية الالزمة لسداد قيمة ىذه العمميات .إف
ىذه االعتبارات تؤثر عمى كمية النقد الضرورية .فالدفع اآلجؿ يؤدي إلى إنقاص كمية النقد كما
أف الدفع المستحؽ يزيد مف الحاجة إلى النقد .وفي الحالة الثالثة ( المقايضة ) فإف ذلؾ يؤثر في
إنقاص كمية النقد الالزمة لمتداوؿ حيث ال يكوف ىناؾ حاجة لمنقد لتغطية ىذا الجزء مف عمميات
التبادؿ السمعي في السوؽ ،وىكذا ي صبح القانوف الذي ينظـ ويحدد كمية النقد الالزمة لمتداوؿ
كالتالي:
كمية النقد الضرورية =

مجموع أسعار السمع المتداولة  +مجموع المبالغ المستحقة لمدفع –

مجموع المبالغ اآلجمة الدفع – مجموع أسعار صفقات المقايضة.
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العدد الوسطي لدورات النقد
واذا استبدلنا الرموز بيذه العوامؿ كاف لدينا:
س+د–ؽ–ت
ـ=

-----------------ف

وىكذا يمكف تحديد قانوف الدورة النقدية والذي ينظـ كمية النقد الالزمة لمتداوؿ إذا توفرت
ىذه المعطيات والعوامؿ الناظمة لتحديد ىذه الكمية ،ولكف يجب التمييز أيضًا بيف حالتيف:
-1إذا كاف النقد الذىبي ىو النقد المتداوؿ فإف كمية النقد الالزمة تتأثر أيضًا بقيمة الذىب التي
ال تبقى ثابتة في حاؿ تغير إنتاجية العمؿ في استخداـ الذىب .فإذا انخفضت قيمة الذىب نتيجة
ارتفاع اإلنتاجية ففي ىذه الحالة ال بد مف زيادة كمية النقد الذىبي الالزمة لتداوؿ السمع إذا بقيت
كمية وقيمة السمع ثابتة .ألننا كما الحظنا في الوظيفة األولى لمنقد الذىبي إف انخفاض قيمة
الذىب يؤدي إلى زيادة أسعار السمع وفي ىذه الحالة ال بد إذف مف زيادة كمية النقد الذىبي
نتيجة النخفاض قيمتو حتى يمكنو تغطية أسعار الثابتة لمسمع األخرى .فإذا كاف سعر سمعة ما
دوال ًار ذىبيًا واحدًا وانخفضت قيمة الذىب إلى النصؼ بينما بقيت قيمة السمعة ثابتة فإف سعر
السمعة يصبح دوالريف .ويجب أف يكوف ىناؾ دوالراف بدالً مف دوالر واحد حتى يمكف مبادلة ىذه
السمعة (.)2
-2في الحالة الثانية عندما يحؿ النقد الورقي محؿ النقد الذىبي كما ىو شائع في الوقت
الحاضر ،ففي ىذه الحالة إذا كانت كمية النقد الورقي تساوي نفس كمية النقد الذىبي فإف النقد
الورقي يؤدي نفس الوظيفة التي يقوـ بيا النقد الذىبي .ولكف في حاؿ زيادة كمية النقد الورقي
عف كمية النقد الذىبي الالزمة لمتداوؿ فإف العالقات النقدية.
-3السمعية ستؤوؿ إلى التبدؿ والتغيير .أوالً ألف النقد الذىبي خالفًا لمنقد الورقي ،يحمؿ قيمة
بحد ذاتو بينما ال يحمؿ النقد الورقي أي قيمة خاصة وانما يمثؿ قيمة ىي القيمة الحقيقية لمنقد
الذىبي .فالميرة السورية الورقية ال تحمؿ قيمة إال قيمة طباعتيا التي ال تذكر وانما تممؾ قيمة
اسمية ىي عبارة عف كمية ما مف الذىب مثبتة بالقانوف .وثانيًا إف النقد الذىبي يقوـ بوظيفة
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تكويف الثروة أفضؿ مف النقد الورقي .والناس عندما يتعامموف بالنقد الذىبي فأنيـ ال يستخدموف
إال الكمية الالزمة منو فقط لمتد اوؿ بينما يذىب ما يزيد عف ذلؾ إلى االكتناز واألغراض
الصناعية .أما النقد الورقي فيبقى غالبًا في عممية التداوؿ نظ ًار ألف الناس ال يفضمونو كثي اًر
كوسيمة لتكويف الثروة واالدخار .فمو افترضنا عمى سبيؿ المثاؿ أف كمية النقود الضرورية ىي
مائة مميوف دوالر مف الذى ب بينما يوجد في التداوؿ مائتا مميوف دوالر مف النقد الورقي فإف كؿ
دوالر في ىذه الحالة مف النقد الورقي يمثؿ نصؼ القيمة االسمية التي يحمميا وبذلؾ تنخفض
القيمة الشرائية لمدوالر الورقي إلى النصؼ مثاؿ آخر :إف البائع آ باع إلى المشتري ب

آلتيف

بسعر عشرة آالؼ دوالر عمى أف يكوف الدفع بعد سنة واحدة .فإذا افترضنا أف قيمة الدوالر
الورقي انخفضت إلى النصؼ نتيجة طرح كميات إضافية مف النقد الورقي في السوؽ زيادة عف
الكمية الضرورية فإف قيمة اآللة الواحدة ترتفع  %100بحيث تصبح عشرة آالؼ دوالر بدالً
مف خمسة آالؼ دوالر فعندما يسدد المشتري ب قيمة اآللتيف إلى البائع آ والمثبتة عمى
الكمبيالة أو السند الموقع بينيما بعد عاـ مف الشراء فيو يسدد مبمغ عشرة آالؼ دوالر والتي
أصبحت تساوي قيمة آلة واحدة بدالً مف آلتيف .وىو بذلؾ يتحرر مف التزامو مف الناحية
ال مف قيمة
الحقوقية ولكف مف الناحية االقتصادية فإنو في ىذه الحالة يسدد قيمة آلة واحدة بد ً
آلتيف نتيجة النخفاض قيمة النقد الورقي إلى النصؼ.
وباختصار فإف قانوف كمية النقد ىو قانوف اقتصادي موضوعي يعبر عف التناسب
الضروري بيف كمية النقد

الالزمة وبيف الدورة السمعية في السوؽ.كما يعبر عف العالقة

الموضوعية بيف كمية النقد الحقيقي (الذىب مثالً ) وبيف كمية النقد الورقي الذي يمثؿ النقد
الحقيقي .وكما ىو الحاؿ بالنسبة لمسمعة فيناؾ أيضاً نظريات متعددة تحاوؿ كؿ منيا تفسير
ظاىرة النقد وقوانينو الخاصة مف وجية نظر معينة وال يتسع المقاـ ىنا لمتوسع في مسائؿ النقود
ألف ىذا يحتاج إلى بحث خاص مفصؿ.
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 -4رأس المال
الكممات المفتاحية:
رأس مال  -النقد  -الثروة النقدية  -النظرية الميركالتيمية  -النظرية الفيزيوقراطية  -المواد
األولية  -النظرية الماركسية  -الربح الرأسمالي  -حركة النقد  -معادلة التداول السمعي  -زيادة
النقد  -المنتج السمعي الصغير  -صاحب رأس المال  -اإلنتاج الرأسمالي  -قوة عمل حرة -
سوق العمل.

الممخص:
لم يكن ىناك اتفاق بين عمماء االقتصاد عمى تحديد مفيوم رأس المال ،وبصرف النظر عن

اختالف التفسيرات حول رأس المال .فإنو يجسد حركة النقد في حالتيا المتغيرة المتزايدة.

إن أية زيادة في القيمة تعكس في جوىرىا حركة رأس المال .وفي حالة التداول السمعي الصغير
تظير مراحل معادلة التداول السمعي في السوق عمى الشكل :س ــمعة -نقــد -س ــمعة ،أما في رأس

المال فإن مراحل معادلة التداول السمعي في السوق تكون عمى الشكل :نق ــد -س ــمعة -نقد زائد .و
ال بد من توفر شروط معينة حتى تتم عممية اإلنتاج الرأسمالي ،مثل وجود وسائل اإلنتاج وتوفر

قوة العمل ،وتجديد مواصفات السمع.

األهداف التعميمية:


أن يعرف الطالب النظريات المختمفة في تحديد مفيوم رأس المال.



أن يعرف الطالب ماىية المعادلة العامة لرأس المال ،والربح الرسمالي.



أن يعرف الطالب مراحل معادلة التداول السمعي في السوق بالنسبة لمتداول السمعي
الصغير أو التداول الرأسمالي.



يجب عمى الطالب أن يعرف شروط وقوانين اإلنتاج الرأسمالي.
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تحول النقد إلى رأس مال
 -1-1النقد ورأس المال:
تضمنت األبحاث السابقة تحديداً لمفيوم السمعة والنقد ووظائفو الخاصة وقوانين الدورة
النقدية .وذلك نظ ًار لمدور الذي تقوم بو السمعة ويقوم بو النقد في االقتصاد السمعي الرأسمالي.
فبالرغم من أن عالقات التبادل السمعي – النقدي كانت قد ظيرت إلى جانب االقتصاد الطبيعي
في المجتمعات التي سبقت المجتمع الرأسمالي إال أن المحتوى الخاص لمسمعة والنقد في
االقتصاد الرأسمالي يختمف عن محتوى ووظيفة

السمعة والنقد في االقتصاديات

السابقة

لالقتصاد الرأسمالي .وقد أشرنا في فصول سابقة إلى أن اإلنتاج والتبادل كان غالبًا بيدف في
تمك االقتصاديات إلى تحقيق إشباع الحاجات المباشرة .بينما أصبح تحقيق الربح ىو اليدف
األساسي من النشاط االقتصادي في النظام الرأسمالي (.)1
من أجل ذلك يصبح من الضروري تحديد مفيوم رأس المال .ألن مفيوم رأس المال قد
يختمط في أذىان البعض بمفيوم وسائل اإلنتاج أو النقد.
إن النقد كما رأينا عبارة عن شيء محدد لو قيمة ما .وان الثروة النقدية عندما تكون في
حالتيا الساكنة وتأخذ شكل االكتناز ال يمكن اعتبارىا رأسماالً إال إذا تحولت ىذه الثروة واتخذت
شكل استثمار ما يكون اليدف من ورائو تحقيق الربح .ويظير رأس المال في صورة تزايد
مستمر في الثروة النقدية.
حول رأس المال لم يكن ىناك اتفاق بين عمماء االقتصاد عمى تحديد مفيومو إن أنصار
النظرية الميركالتيمية لم يفرقوا بين رأس المال والثروة النقدية .وحسب رأييم ال يوجد ىناك فرق
بين النقد ورأس المال .أما نظريات االقتصاديين الكالسيكين األوائل فقد طابقت بين رأس المال
ووسائل اإلنتاج .إن أصحاب النظرية الفيزيوقراطية عمى سبيل المثال حددوا مفيوم رأس المال
عمى أنو عبارة عن العدد والمواد األولية وغيرىا من العناصر المادية المستعممة في عممية
اإلنتاج .إال أن النظرية الماركسية لم تأخذ بيذه التفسيرات ألن رأس المال عبارة عن عالقة

1

اسهام في االقتصاد السياسي -كارك ماركس – وزارة الثقافة – دمشق 1971
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اجتماعية بين طبقة تممك وسائل اإلنتاج وطبقة اجتماعية أخرى تممك فقط قوة العمل .ومن خالل
ىذه العالقة االجتماعية فقط يمكن لصاحب رأس المال أن يحول النقد إلى رأس مال.

 -2-1المعادلة العامة لرأس المال – الربح الرأسمالي:
بصرف النظر عن اختالف التفسيرات حول طبيعة وجوىر رأس المال .فإن رأس المال
يجسد من الناحية الظاىرية عمى األقل حركة النقد في حالتيا المتغيرة المتزايدة .إن صاحب رأس
المال يبدأ بالنقد وينتيي بالنقد .ولكن يشترط في النقد األخير أن يكون أكبر من حيث الكمية
من النقد األساسي الذي بدأ بو .وىذا الفرق بين النقد األولي والنقد النيائي ىو ما يطمقون عميو
عادة الربح الرأسمالي .وىذه المعادلة العامة لرأس المال ىي القانون العام الذي يحكم حركة
رأس المال في االقتصاد الرأسمالي في أي زمان ومكان وميما اختمفت أنواع رأس المال.
ولكن إذا كانت حركة رأس المال تيدف إلى تحقيق زيادة ما في القيمة تمثل الربح فإن ىذا
يعني أن أية زيادة في القيمة تعكس في جوىرىا حركة رأس المال .ولتوضيح ىذه الفكرة يمكن
القول بأن المنتج السمعي ال صغير يحقق ىو اآلخر زيادة في القيمة النقدية لمسمعة التي يقوم
بإنتاجيا .فعندما يقوم الحرفي الصغير مثالً باستخدام عممو وجيده الشخصي في تحويل المواد
التي يستعمميا إلى سمعة جديدة ،فإن قيمة السمعة الجديدة تكون أكبر من قيمة المواد المستخدمة
في إنتاجيا .ألنو بوا سطة عممو ىذا يضيف قيمة إضافية جديدة إلى قيمة المواد المستعممة في
عممية إنتاج السمعة الجديدة .فعندما يقوم صانع النسيج بتحويل القطن الخام إلى نسيج فإن
القيمة الجديدة ليذه السمعة المنتجة تكون أكبر من قيمة القطن الخام وغيره من المواد المستعممة
في إنتاج النسيج .وىو عندما يقوم ببيع السمعة المنتجة الجديدة في السوق فيو يحصل عمى
قيمة تزيد عن قيمة المواد المستخدمة في إنتاجيا .إال أن النقد الذي يستخدم في شراء المواد
األولية وغيرىا ال يأخذ في ىذه الحالة شكل رأس المال .ألن تحويل النقد إلى رأس مال يشترط
فيو توفر بعض الشروط واألسس التي تختمف عن شروط وأسس اإلنتاج السمعي الحرفي
الصغير.
ومن خالل المقارنة بين معادلة التداول السمعي الصغير وبين معادلة التداول السمعي
الرأسمالي يمكن توضيح االختالف بين زيادة النقد في االقتصاد السمعي الصغير وبين زيادة
النقد وتحولو إلى رأس مال في االقتصاد السمعي الرأسمالي.
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ففي حالة التداول السمعي الصغير تظير مراحل معادلة التداول السمعي في السوق عمى الشكل
التالي:
س ــمعة  -نقــد  -س ــمعة
أوالا  -في المرحمة األولى يقوم المنتج السمعي الصغير بتحويل السمعة التي أتم إنتاجيا إلى
نقد في السوق .أو بكممة أخرى يقوم المنتج الصغير ببيع السمعة الناتجة في السوق
ويحصل في ىذه الحالة عمى كمية من النقد تعادل قيمة المواد المستخدمة مضافاً إلييا
القيمة التي أضافيا عممو الخاص.
ثانيا  -في المرحمة الثانية يقوم بتحويل النقد إلى سمعة عندما يستخدم النقد المتحقق من
عممية البيع في شراء سمع جديدة تمبي احتياجاتو المختمفة سواء منيا المواد األولية الالزمة
لعممية إنتاج جديدة أو مواد غذائية من أجل إشباع حاجاتو الشخصية.
نق ــد  -س ــمعة  -نقد زائد
أوالً  -في المرحمة األولى كما ىو واضح من ىذه المعادلة يقوم صاحب رأس المال بتحويل
النقد إلى سمعة .وىي تشمل عناصر اإلنتاج المادية الضرورية من آالت ومواد أولية وغيرىا .كما
تشمل ىذه المرحمة أيضًا شراء وتأمين قوة العمل الالزمة .وبعد إنجاز ىذه المرحمة تبدأ عممية
إنتاج السمعة الجديدة.
ثانيًا – في المرحمة الثان ية يقوم بتحويل وبيع السمعة الناتجة إلى نقد في السوق .ويكون النقد
المتحقق من عممية البيع عادة أكبر من النقد الذي بدأ بو في المرحمة األولى .ويطمق عمى النقد
الجديد النقد الزائد .ويتكون النقد الزائد من النقد األولي ( ن ) مضافاً إليو مبمغاً معينًا .فمو بدأ
بنقد مقداره مميون دوالر وانتيى بنقد زائد مقداره مميون ونصف المميون دوالر .فإن النقد العائد
يعوض النقد األساسي المدفوع مضافًا غميو نصف مميون دوالر.
إال أنو يوجد بين ىاتين المعادلتين اختالف أساسي يتناول المحتوى واليدف لكل منيما:
-1في معادلة ال تداول السمعي الصغير يعتمد المنتج الحرفي في غالب األحيان عمى عممو
الشخصي في إنتاج السمعة .بينما يعتمد صاحب رأس المال عمى عمل الغير حيث يقوم بشراء
قوة العمل في سوق العمل.
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 -2في معادلة التداول السمعي الصغير تمثل القيمة االستعمالية بداية ونياية الدورة وتكون
ىي بحد ذاتيا الغاية من عممية اإلنتاج والتبادل .بينما في التداول الرأسمالي تتحول القيمة
اال ستعمالية إلى مجرد واسطة ووسيمة لتحقيق غاية أخرى ىي الحصول عمى النقد المتضمن
لمربح ،ويصبح النقد بحد ذاتو الغاية من عممية اإلنتاج والتداول الرأسمالي.

 -3-1شروط وقوانين اإلنتاج الرأسمالي:
ال بد من توفر شروط معينة حتى تتم عممية اإلنتاج الرأسمالي .حيث أن العالقات التي تحيط
بعممية اإلنتاج في ظروف االقتصاد الرأسمالي تختمف عن عالقات اإلنتاج التي سادت
االقتصاديات ما قبل الرأسمالية .ففي ظروف اإلنتاج السمعي الحظنا كيف أن المنتج الصغير
يعتمد عمى عممو الخاص في عممية اإلنتاج كما يكون عادة مالكاً لوسائل إنتاجو الخاصة .إن
عممية اإلنتاج الرأسمالية ال تقوم إال بعد توفر شروط معينة ىي:
آ  -وجود وسائل اإلنتاج في السوق:
إذ يتوجب توفر وسائل اإلنتاج المختمفة في السوق من أبنية وآالت ومواد أولية وغيرىا
من العناصر المادية .وفي ىذه الحالة يقوم صاحب رأس المال بتخصيص جزء من النقد
لتحويمو إلى مبمغ وشراء مختمف الوسائل المادية الضرورية لمبدء بعممية اإلنتاج.
ب  -وجود قوة عمل حرة في سوق العمل:
ويقصد بذلك ضرورة وجود قوة عمل " حرة " من الناحية القانونية يتوفر ألصحابيا حق
التصرف بيا ،أي أن يكون ليم حق بيع قوة عمميم ألصحاب رؤوس األموال في السوق .ومن
ناحية ثانية يجب أن يكون ىؤالء األشخاص ( العمال ) مضطرين لبيع قوة عمميم لنيم ال
يتمتعون بممكية وسائل اإلنتاج التي تتيح ليم الفرصة إلقامة أي عمل اقتصادي مستقل وخاص
بيم.
ولتوضيح ىذه الناحية يمكن مقارنة شروط قوة العمل في النظام الرأسمالي بشروطيا في أنظمة
الرق والقنانة اإلقطاعية ،فمم تكن قوة العمل في النظامين اآلخرين حرة من الناحية القانونية.
وكما الحظنا فإن لمسادة في نظام الرق حتى الت صرف الكامل بالرقيق إلى جانب الممكية المطمقة
لوسائل اإلنتاج إذ لم يكن ينظر إلى الرقيق إال كجزء ( متميز ) من وسائل اإلنتاج.
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وفي النظام اإلقطاعي نجد أن الفالح القن ( رغم أنو لم يعد ممكية شخصية السيد
وأصبح يتمتع بممكية بعض أدوات اإلنتاج والحيوانات وأحيانًا منزل السكن ،وأصبح يممك الحق
في جزء مما ينتجو ) يبقى مقيدًا بشروط تحرمو من حقوقو الشخصية ،كمنع انتقالو من استثمار
إقطاعي إلى استثمار إقطاعي آخر ،أو إلزامو بشروط في العمل واإلنتاج والحياة يحددىا
اإلقطاعي عادة ،وغير ذلك ،فمم يكن يممك الحق ببيع قوة عممو في السوق ،أي بالتحول إلى
عامل مأجور .بينما نجد أن النظام الرأسمالي قد " حرر " قوة العمل من الناحية الحقوقية ،لكنو
لم يحررىا من الناحية االقتصادية .إن وضع العامل في اإلنتاج الرأسمالي يختمف عن وضع
المنتج الحرفي الصغير .إن المنتج الحرفي يتمتع بحق التصرف بقوة عممو ويمتمك إلى جانب
ذلك وسائل اإلنتاج الخاصة بو .وىو في ىذه الظروف يستطيع أن يستخدم بحرية تامة عناصر
اإلنتاج المادية والذاتية وفق مقتضيات اإلنتاج ووفق مصالحو الفردية الخاصة المباشرة.
ج  -إنتاج سمعة ذات مواصفات جديدة:
حيث يشترط من استخدام عناصر اإلنتاج المختمفة المادية منيا والذاتية تحقيق سمعة
جديدة تحمل مواصفات معينة ىي:
أوالا :من زاوية القيمة االستعمالية فإنو من البدييي أن تحمل السمعة الجديدة قيمة استعمالية
ال
تختمف عن القيمة االستعمالية لممواد المستخدمة في إنتاجيا .فالقيمة االستعمالية لمنسيج مث ً
وىو السمعة الناتجة الجديدة تختمف عن القيمة االستعمالية لممادة المستخدمة في إنتاجو وىي
القطن.
ثاني ا :يشترط في ظروف اإلنتاج الرأسمالي أن تكون القيمة التبادلية لمسمعة الجديدة في السوق
أكبر من قيمة العناصر المختمفة والمستخدمة في عممية إنتاجيا ،إن قيمة متر النسيج في السوق
تكون في األحوال العادية أكبر من قيمة العناصر المستخدمة في إنتاجو والتي تشمل استيالك
نسبة معينة من قيمة البناء واآلالت وكامل قيمة المواد األولية باإلضافة إلى األجر المدفوع .فإذا
كانت قيمة متر النسيج عشر ليرات بينما بمغت قيمة العناصر المستخدمة في إنتاجو سبع ليرات
فإن الفارق يشكل الربح الرأسمالي.
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إن صاحب رأس المال ال يقدم عادة عمى عممية اإلنتاج دون أن يدرك مسبقًا إمكانية
تحقيق ىذه الزيادة في قيمة السمعة الجديدة .وأن يكون النقد الذي انتيى إليو أكبر من النقد الذي
بدأ بو .وبالتالي يمكن القول بأن الجوىر األساسي لرأس المال واإلنتاج الرأسمالي يكمن إذن في
تحقيق الربح الذي يعد القانون االقتصادي األساسي والدافع المحرك لمنشاط االقتصادي في
النظام الرأسمالي.
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 -5أشكال رأس المال
الكممات المفتاحية:
أشكال رأس المال  -التعاون الرأسمالي البسيط  -ورشات العمل  -العمل اليدوي  -المانيفكتورة
 التقسيم في العمل  -اإلنتاج الحرفي  -القوى المنتجة  -قيمة السمعة االجتماعية  -إنتاجيةالعمل  -اإلنتاج المنزلي الرأسمالي  -اإلنتاج اآللي الرأسمالي  -المشروع اآللي الرأسمالي -

استعمال اآللة  -الثورة الصناعية  -الثورة العممية التقنية  -االقتصاد اإلقطاعي  -التراكم النقدي
 -رأس المال الصناعي  -رأس المال التجاري  -رأس المال التسميفي.

الممخص:
لقد اتخذ اإلنتاج الرأسمالي أشكاالً مختمفة عبر تطور النظام الرأسمالي .وكان أوليا التعاون
الرأسمالي البسيط ثم المانيفكتورة واإلنتاج اآللي.

إن لكل من ىذه األشكال صفات ومزايا خاصة كما أن لكل منيا دو اًر ما في تطور االقتصاد

الرأسمالي.

يجب التمييز بين األشكال الثبلثة لرأس المال :الصناعي والتجاري والتسميفي ،حيث أن لكل من

ىذه األشكال وظيفة خاصة في إطار تقسيم العمل االجتماعي ،إال أن رأس المال الصناعي كان

وما يزال أىم أشكال رأس المال في النظام الرأسمالي.

األهداف التعميمية:
من خبلل ىذا البحث يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود من ما يمي:


التعاون الرأسمالي البسيط من حيث شكل اإلنتاج ومزايا التعاون فيو.



نظام المانيفيكتورة ،أساليبو وأشكالو ،ودوره في تطوير االقتصاد الرأسمالي.



طبيعة اإلنتاج اآللي الرأسمالي الكبير وحدود استعمال اآللة.



التمييز بين مرحمتي التطور التاريخي لئلنتاج :الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية
الحديثة.
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 -1التعاون الرأسمالي البسيط:
 1-1شكل اإلنتاج في التعاون الرأسمالي البسيط:
في بداية نشوء الرأسمالية في أوربا كانت ورشات العمل اليدوي تمثل أولى مؤسسات
اإلنتاج الرأسمالي ،وقد سبقت أشكال العمل اليدوي شكل اإلنتاج اآللي كما اتخذ العمل اليدوي في
البدء شكل التعاون البسيط في اإلنتاج الرأسمالي ثم انتقل في
الماني فكتورة في اإلنتاج .ويختمف

العمل اليدوي في

المرحمة الثانية إلى أسموب

أسموب التعاون البسيط عن أسموب

المانيفكتورة في انعدام التقسيم والتخصص في العمل بين األفراد العاممين بينما يقوم أسموب
المانيفكتوره عمى مبدأ التقسيم والتخصص في العمل (.)1
وقد كانت ورشات العمل اليدوي بصورة عامة تعود إلى أصحاب رؤوس األموال التجارية
وذلك حين بدؤوا بتحويل قسم من ثرواتيم النقدية من مجال التجارة إلى مجال اإلنتاج .ومن
ناحية أخرى فقد كان معظم العمال الذين يعممون في ىذه الورشات في السابق منتجين حرفيين
مستقمين وقد أصبحوا اآلن يعممون في ورشات تخضع لممكية وادارة صاحب رأس المال.
أما بالنسبة لشكل التعاون البسيط في اإلنتاج الرأسمالي فقد يكون من المفيد أوالً التذكير
بمفيوم التعاون ،إن التعاون بصورة عامة ىو شكل من أشكال تنظيم العمل تفرضو ضرورات
عممية اإلنتاج .وضمن ىذا الشكل يقوم عدد من األفراد بالتعاون فيما بينيم إلنجاز عمل واحد أو
عدة أعمال مترابطة يكمل كل منيا اآلخر .والتعاون البسيط يمثل أدنى أشكال التعاون ألنو
يتصف بعدم وجود تقسيم وتخصص في العمل بين األفراد العاممين الذين يقومون عادة وبصورة
مشتركة بإنجاز نوع واحد من العمل.
وكما ىو معموم فقد ساد ىذا النوع من التعاون البسيط عممية اإلنتاج في المجتمعات
البدائية .إال أن التعاون البسيط الذي ساد عممية اإلنتاج في بداية نشوء الرأسمالية كانت لو
صفات خاصة تميزه عن شكل التعاون البسيط في المجتمعات االقتصادية السابقة.
أوالا :يتم تنظيم ىذا النوع من التعاون الرأسمالي البسيط من قبل صاحب رأس المال بيدف
تحقيق الربح بينما كان اليدف من التعاون البسيط بين األفراد في المجتمعات السابقة ىو إشباع
حاجاتيم الشخصية المباشرة.

1

أشكال رأس المال – مرجع سابق.
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ثاني ا :في التعاون الرأسمالي البسيط يقوم العمال ببيع قوة عمميم مقابل األجر إلى صاحب
بل يسخرون قوة عمميم لخدمة حاجاتيم
رأس المال ،بينما كان األفراد في المجتمع البدائي مث ً
وحاجات الجماعة في إطار من العمل الجماعي التعاوني البسيط .كما يبلحظ أن قوة العمل في
نظام الرق كانت ممكًا لمسادة دون مقابل ما يسمى باألجر في النظام الرأسمالي.
ثالث ا :يتم العمل ضمن إطار التعاون الرأسمالي البسيط تحت إشراف وادارة صاحب رأس المال.
بل عن ممكيتو
كما لو الحق في تممك الناتج الذي تحققو عممية التعاون البسيط الرأسمالي فض ً
لوسائل اإلنتاج.
وباختصار فإن التعاون الرأسمالي البسيط يمثل أول شكل من أشكال عبلقات اإلنتاج
الرأسمالي الذي حل تدريجياً محل اإلنتاج الحرفي الصغير .ومن الوجية التاريخية فقد كان
التعاون البسيط يمثل شرطاً موضوعياً من شروط تطور الرأسمالية .وفي بداية ظيور شكل
التعاون البسيط كان صاحب رأس المال يشارك في عممية اإلنتاج وفيما بعد اقتصر دوره عمى
شراء المواد األولية البلزمة لعممية اإلنتاج وكذلك بيع السمعة الناتجة في السوق .ومع ازدياد
عدد العمال أصبح بإمكانو أن يترك العمل ويكمف أحد األشخاص بميمة اإلشراف والتنظيم.
وبذلك يكون قد تبمور شكل اإلنتاج الرأسمالي الذي يعتمد عمى عمل اآلخرين.
 2-1مزايا التعاون البسيط في اإلنتاج الرأسمالي:
بالرغم من طبيعة اإلنتاج اليدوي وتدني مستوى التعاون في ىذا الشكل األولي لئلنتاج
الرأسمالي إال أنو يحقق لصاحب رأس المال مزايا عديدة:
أوال :من المعموم أن اإلنتاج الحرفي الصغير المستقل يعتمد عمى العمل اليدوي .وفي ظروف
استقبللية اإلنتاج تكتسب الميارة الفردية لممنتج أىمية خاصة وتمعب دو ًار أساسيًا في مجال
المنافسة بين المنتجين الصغار عمى بيع منتجاتيم في السوق ونظ ًار ألن القيمة االجتماعية
لممنتج في السوق تتحدد عادة وفقاً لمستوى الميارة الوسطى ،فمن ال يتمتع بيذا الحد من الميارة
ال يقدر عمى مجاراة باقي المنتجين في السوق.
أما في إطار التعاون الرأسمالي البسيط فبالرغم من أنو ىو اآلخر يعتمد عمى العمل
اليدوي ،إال أن تعاون عدد كبير من العمال في عمل واحد يقمل من التفاوت بين الميارات

72

الفردية حيث يمكن تغطية انخفاض الميارة الفردية لدى بعض العمال عن طريق ارتفاع مستوى
الميارة لدى البعض اآلخر .وىكذا يتقارب مستوى العمل التعاوني الوسطي في المؤسسة الواحدة
مع المستوى الوسطي السائد في المجتمع .وفي ىذه الحالة ال ترتفع قيمة السمعة التي تنتجيا
ىذه المؤسسة الصغيرة عن قيمة السمعة االجتماعية السائدة في السوق .وعن طريق التعاون
البسيط يصبح بإمكان المؤسسة مجاراة القيمة في السوق وتحقيق الربح بينما ال يكون بإمكان
المنتج الحرفي الصغير المستقل أحياناً منافسة المنتجين اآلخرين في السوق.
ثاني ا :كما يتميز التعاون الرأسمالي البسيط بأنو يخمق قوة منتجة نتيجة تضافر جيود

األفراد

فيو بصورة جماعية ومشتركة .وىذه القوة المنتجة تساعد عمى إنجاز بعض العمميات التي ال
يمكن لقوة العمل الفردي أن تنجزىا .وىذه القوة المنتجة ىي أكبر من مجرد حصيمة جمع بسيط
لمقوى .كما أن التعاون يتيح إمكانية تنفيذ بعض األعمال الكبيرة التي ال يمكن لؤلعمال الفردية
تنفيذىا.
ثالث ا :ومن المزايا األخرى التي يحققيا التعاون زيادة إنتاجية العمل في الساعة الواحدة حيث
يزداد إنتاج عدد الوحدات السمعية في الساعة نتيجة التعاون وتنخفض نتيجة لذلك تكمفة السمعة
الواحدة .ويساعد عمى تحقيق ذلك المباراة التي تحدث بين األفراد في مجال التعاون كما ويساعد
التعاون عمى تحقيق االستعمال األفضل لوسائل اإلنتاج بحيث تصبح أكثر ريعية.
رابعا:

يحصل صاحب رأس المال عمى المزايا التي يحققيا العمل الجماعي التعاوني دون

مقابل .فيي ال تكمفو شيئاً إضافيًا .فيو يدفع األجر لكل من العمال بمفرده بينما ال يدفع شيئًا
مقابل المزايا التي يحققيا التعاون بين عدد من العمال .فكمما ذكرنا أن ىذا التعاون يؤدي إلى
زيادة إنتاجية العمل ويخمق قوة منتجة ال يمكن الحصول عمييا بواسطة الفرد الواحد وانما ىي
حصيمة العمل الجماعي ،ويدفع صاحب رأس المال األجر عادة لمفرد الواحد دون أن يدخل في
حسابو ىذه المزايا التي يحققيا العمل الجماعي التعاوني.
إن التعاون يظل بصورة عامة السمة األساسية لئلنتاج الرأسمالي ،والتعاون الرأسمالي
البسيط ىو الشكل األولي من أشكال التعاون الذي ظير في عممية اإلنتاج الرأسمالي .إال
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أن التعاون يكتسب أشكاالً متطورة في نظام المانيفكتوره الرأسمالية وما تبلىا عن أشكال التعاون
في نظام اإلنتاج اآللي الكبير.
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المانيفكتوره في النظام الرأسمالي
 -1-2أشكال وأساليب اإلنتاج في نظام المانيفكتوره:
خبلفاً لمتعاون الرأسمالي

البسيط فإن التعاون في نظام المانيفكتوره يقوم عمى

التخصص وتقسيم العم .وقد سادت المانيفكتوره عممية اإلنتاج الرأسمالي في الفترة الواقعة بين
أواسط القرن السادس عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر .وقد اتخذت المانيفكتورة األساليب
واألشكال التالي:

أ -األسموب األول:
وىو يقوم عمى أساس تجميع العمال من مين مختمفة في عممية إنتاج واحدة متكاممة تحت
إشراف وادارة صاحب رأس المال .ويقوم العمال وفق ىذا األسموب بإنتاج أجزاء السمعة حتى
تصبح نيائية وقابمة لبلستيبلك .وعمى سبيل المثال ،كان إنتاج العربة في السابق يتم عمى
أيدي عدد كبير من الحرفيين المستقمين .وكان كل منيم يقوم بعممو بصورة فردية ومنعزلة
عن اآلخر .فالنجار يقوم بأعمال النجارة وصانع األقفال يقوم بعممو بصورة مستقمة وىكذا
دون أن يوجد تعاون مشترك فيما بينيم يجمعيم في عممية إنتاج واحدة .وقد قام صاحب رأس
المال بجمع ىؤالء في مشغل واحد .يقوم كل منيم بعمل معين ضمن إطار تقسيم محدد
لمعمل إال أن ىذه األعمال يكمل بعضيا البعض في إنتاج سمعة واحدة ىي ( العربة ).

ب-

األسموب الثاني:

بل منيم أصبح
وكان يعتمد عمى تجميع العمال من مينة واحدة في عممية اإلنتاج إال أن ك ً
يقوم اآلن بجزء معين أو إنجاز مرحمة معينة من مراحل العمل.
ففي الفترة التي سبقت قيام المانفيكتورة كان صنع اإلبرة مثبلً يتم من قبل المنتج الحرفي
الصغير بصورة مستقمة .وكان الحرفي يقوم بكل األعمال البلزمة لصنع اإلبرة أما في داخل
المانيفكتورة فقد جرى تقسيم ليذه األعمال بحيث يقوم كل عامل بعمل معين من األعمال
الضرورية إلنتاج اإلبرة .فاألول يقوم بسحب السمك واآلخر بتوجييو والثالث يقو بعممية قص
السمك ويقوم الرابع بعممية البرد .وىكذا تتناوب أيدي عديدة مراحل إنتاج اإلبرة المختمفة.
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وميما اختمفت أساليب تجميع العمال في مؤسسات المانيفكتورة فإن ما يميز شكل اإلنتاج
في المانيفكتورة .ىو أنو يقوم عمى أسس تقسيم العمل .إال أن تقسيم العمل بصورة عامة يعد
عامبلً ىاماً من عوامل زيادة إنتاجية العمل ،ألن التخصص في العمل يرفع من مستوى
الميارة في العمل ويؤدي إلى تطور أدوات العمل وتخصصيا وتمايزىا حتى تصبح منسجمة
مع تخصص األفراد في عممية اإلنتاج.

ج  -األسموب الثالث:
وىو ما يسمى باإلنتاج المنزلي الرأسمالي ،وقد ظير ىذا األسموب في مرحمة سبقت نشوء
بل من
المانيفكتورة إال أنو ظل قائمًا جنبًا إلى جنب مع نظام المانيفكتورة وأصبح جزءًا مكم ً
عممية اإلنتاج فيو.
ويرجع ظيور ىذا الشكل من أشكال اإلنتاج الرأسمالي إلى المرحمة التي بدأ فييا رأس
المال التجاري دخول مجاالت اإلنتاج السمعي الحرفي الصغير .في البدء كان التاجر يقوم
بشراء المنتجات من الحرفيين الصغار والفبلحين الذين يقومون بإنتاجيا وذلك عندما يصعب
عمييم تسويقيا وبيعيا ،وكان التاجر يحقق ربحًا عن طريق شراء ىذه المنتجات بأسعار تقل
عن قيمتيا الحقيقية وبيعيا في السوق بأسعار أعمى من أسعار الشراء وفيما بعد ابتدأ التاجر
بتسميف الحرفيين مبمغًا من المال يتم تسديده بواسطة السمعة التي ينتجيا ىؤالء الحرفيون.
ال من المال مقابل ىذه السمع .وبذلك
وفي مرحمة الحقة أخذ التاجر يقدم المواد األولية بد ً
انفصل الحرفيون عن السوق عندما انتقمت إلى التاجر عمميات شراء المواد األولية البلزمة
لئلنتاج وعمميات بيع السمعة الناتجة في السوق.
في المرحمة التالية انتقل صاحب رأس المال التجاري إلى نظام األجور في تعاممو مع
ىؤالء الحرفيين الذين اتخذوا من المنازل مكانًا لعممية اإلنتاج .وفي ظل ىذا النظام كان
صاحب رأس المال التجاري يقدم ليم المواد األولية البلزمة إلنتاج السمعة ليقوموا بتصنيفيا
مقابل مبمغ معين من المال يمثل األجر .وىكذا تحول الحرفيون المستقمون في السابق إلى
عمال .وكان نظام األجر يرتكز عمى قاعدة األجر مقابل القطعة الواحدة وحسب ىذا النظام
فإن العامل كان يحصل عمى مبمغ معين مقابل كل قطعة أو وحدة سمعية واحدة
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إن ما يتصف بو اإلنتاج المنزلي الرأسمالي ىو تبعثر عممية اإلنتاج لعدم وجود تعاون مباشر
بين العمال يقوم عمى أساس التمركز في مكان عمل محدد .وعندما ظير نظام المانيفكتورة
استمر اإلنتاج المنزلي ونشأت بينيما أشكال من التعاون وتقسيم العمل .وأصبح اإلنتاج
المنزلي جزءاً من نظام المانيفكتورة ،فقد كان العمل المنزلي يقوم في الغالب بإنجاز مراحل
أولية من عممية إنتاج السمعة تقوم بع دىا مؤسسات أو ورشات المانيفكتورة باستكمال الناتج
في صورتو النيائية .وقد سيمت طبيعة العمل اليدوي الذي كان سائداً حينذاك وجود مثل ىذه
األشكال من العمل غير المتمركز .وذلك خبلفاً لمعمل اآللي الذي يشترط تعاونًا وتقسيمًا
متمرك ًاز في أماكن واحدة لمعمل حتى يمكن إنجاز عممية اإلنتاج.
 -2-2دور المانيفكتورة في تطور االقتصاد الرأسمالي:
لقد أشرنا عند دراستنا لبلقتصاد البدائي إلى عممية نشوء تقسيم العمل االجتماعي أي
انفصال العمل الزراعي عن العمل الحيواني ثم انفصال العمل الحرفي عن العمل الزراعي،
ويتميز تقسيم العمل االجتماعي عادة بوجود التخصص في إنتاج سمع معينة فالعمل الزراعي
يقوم بإنتاج السمع الزراعية بينما يتخصص اإلنتاج الحرفي بإنتاج سمع أخرى ذات مواصفات
مختمفة عن السمع التي ينتجيا العمل الزراعي.
أما تقسيم العمل داخل المانيفكتورة فإنو يتميز بوجود تخصص في جزء معين أو مرحمة
معينة من مراحل عممية إنتاج سمعة معينة .ويوجد ىناك باإلضافة إلى ذلك فروق أساسية
بين تقسيم العمل عمى مستوى المجتمع وبين تقسيم العمل عمى مستوى المؤسسة أو المصنع
الواحد .وأىم ىذه الفروق:
-1

إن تقسيم العمل االجتماعي ىو األساس في وجود عبلقات السوق .إذ يشترط في التبادل

أن تكون السمع المتبادلة ذات صفات نوعية مختمفة ،ألن وجود السمع المختمفة ىي نتيجة لوجود
التقسيم االجتماعي لمعمل أي وجود أعمال متباينة ومختمفة ( عمل زراعي ،عمل صناعي ) بينما
ينحصر تقسيم العمل داخل المؤسسة الواحدة في تعاون العاممين دون وجود عبلقات تبادل فيما
بينيم.
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-2

إن تقسيم العمل عمى المستوى االجتماعي يتم أحياناً بصورة عشوائية وغير منظمة بين

قطاعات عممية اإلنتاج االجتماعي بينما يخضع تقسيم العمل داخل المؤسسة إلى التنظيم واإلدارة
الموحدة.
-3

لقد أدى تقسيم العمل داخل المانيفكتورة إلى زيادة إنتاجية العمل .كما أن تقسيم العمل

إلى مراحل يؤدي إلى تبسيط العمل نفسو والى تقميص الفترة الزمنية البلزمة لتأىيل وتدريب
العامل .إال أن ىذا التخصص في جزء ما من العمل زاد من ارتباط العامل بالمؤسسة الرأسمالية
ألنو ليس بإمكانو اآلن القيام بعمل متكامل بمفرده .كما أدى العمل داخل المانيفكتورة الرأسمالية
إلى إيجاد فجوة بين العمل العضمي والعمل الذىني إذ أن تخصص العامل في جزء أو مرحمة ما
من العمل ال تدع لو مجاالً لتطوير إمكانياتو في فيم واستيعاب الجوانب األخرى لعممية إنتاج
السمعة كما ىو الحال في اإلنتاج الحرفي عندما يقوم المنتج الحرفي بإنتاج كامل السمعة.
إال أنو كان لتقسيم وتخصص العمل في المانيفكتورة دو ًار ىامًا في تطور القوى
المنتجة وزيادة اإلنتاج وتطور عبلقات السوق .ألن زيادة إنتاجية العمل التي خمقيا تقسيم
العمل أدى بدوره إلى تطور وسائل اإلنتاج وارتفاع الطمب عمى قوى العمل والسمع المختمفة
في السوق .وبالرغم من أىمية ىذا الدور إال أنو بقي محدودًا بالمقارنة مع الدور الذي لعبو
اإلنتاج اآللي .ألن نظام المانيفكتورة لم يتمكن من السيطرة الكاممة عمى جميع مجاالت
اإلنتاج في المجتمع نظ ًار لبقاء العمل اليدوي واستم ارره كشكل وحيد من أشكال اإلنتاج في
نظام المانيفكتورة .ألن العمل اليدوي خبلفًا لمعمل اآللي ال يفسح المجال كثي ًار لتوسع عبلقات
اإلنتاج الرأسمالي .حيث يبقى المجال إلى حد كبير مفتوحًا أمام العمال اليدويين وخاصة
الميرة منيم لبلنتقال من المانيفكتورة إلى العمل الفردي الحرفي المستقل.
إال أن أىمية نظام المانيفكتورة في تطور النظام الرأسمالي برزت في كونو يمثل
مرحمة تمييدية ىامة في عممية االنتقال إلى اإلنتاج اآللي .فقد ىيأ شروط االنتقال إلى اآللة
ألن تقسيم العمل داخل المانيفكتورة إلى مراحل أو أجزاء عممية العمل وكذلك التخصص في
استخدام وسائل العمل خمقت الشروط المناسبة والضرورية الستخدام اآللة .ذلك أن استخدام
اآللة يستمزم تخصصاً دقيقاً في العمل أكثر ما تتطمبو شروط العمل اليدوي.
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اإلنتاج اآللي الرأسمالي الكبير
 -1-3طبيعة وسمات اإلنتاج اآللي:
بصورة عامة يشكل االنتقال إلى اإلنتاج اآللي مرحمة نوعية جديدة في التطور لقد تم اكتشاف
اآللة البخارية في القرن السابع عشر .إال أن استعمال اآللة في عممية اإلنتاج بدأ في أواسط
القرن الثامن عشر .وكانت إنكمت ار قد سبقت غيرىا من البمدان األوروبية األخرى في االنتقال
إلى اإلنتاج اآللي .وكان ذلك إيذانا ببدء ما يسمى عادة بالثورة الصناعية .ونتيجة ليذا
التطور نشأت شروط موضوعية اقتصادية جديدة تختمف عن تمك التي كانت قائمة في نظام
التعاون الرأسمالي البسيط ونظام المانيفكتورة .2

أوالً – إن اكتشاف اآللة واستعماليا في عممية اإلنتاج يشكل بدون شك تطو ًار ىاماً وجديداً في
وسائل العمل لم يسبق لو مثيل في الحياة االقتصادية .فقد احدث ذلك ثورة في الشروط التكنيكية
واالقتصادية المحيطة بعممية اإلنتاج.
ثانيًا – من البدييي أ ن يخمق اإلنتاج اآللي عبلقات جديدة بين رأس المال والعمل تختمف عن
عبلقات اإلنتاج التي كانت سائدة في ظل اإلنتاج اليدوي .كما ساعد استعمال اآللة عمى انتشار
عبلقات اإلنتاج الرأسمالي وأصبحت تدريجيًا ىي العبلقات االقتصادية السائدة في المجتمع
الرأسمالي ،الشيء الذي لم يتمكن من تحقيقو تقسيم العمل اليدوي في نظام المانيفكتورة.
ثالثًا – إال أن اآللة أخذت تنافس قوة العمل في مجال اإلنتاج .فقد أدى استعماليا إلى ظيور
البطالة ،وأصبح من الممكن االستغناء عن قوة العمل كمما حدث تطور جديد في المستوى التقني
لآللة .كما أدى ظيور اآللة إلى إفبلس عدد كبير من المنتجين الحرفيين الصغار الذين لم يعد
بوسعيم مسايرة اإلنتاج اآللي في السوق.
وباختصار كان الستعمال اآللة أثار عميقة شممت جميع مجاالت الحياة االقتصادية
واالجتماعية لمنظام الرأسمالي .وقد ظير وألول مرة المشروع اآللي الذي أصبح اإلطار العام
لعممية اإلنتاج الرأسمالي.
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 -2-3المشروع اآللي الرأسمالي:
كما ىو معموم فإن المشروع أو المصنع اآللي يضم عدداً من اآلالت يقوم بتشغيميا عدد
مناسب من العمال يجمعيم التعاون القائم عمى تقسيم العمل والتخصص الميني .وقد يكون ىذا
التعاون بين العمال مقتص ًار عمى عممية إنتاج ذات طبيعة واحدة مثل إنتاج الغزل ويطمق عميو
التعاون اآللي البسيط .وأما أن يشمل عمميات إنتاج مختمفة مثل عمميات الغزل والنسيج معًا الذي
يعتمد عمى تشغيل مجموعة متنوعة من اآلالت ويطمق عمى ىذا الشكل من التعاون لفظ التعاون
اآللي المعقد أو المركب .ويتميز المشروع اآللي عن ورشات العمل اليدوي بعدد من الصفات
أىميا:
أوالً :إن شكل التعاون بين عمال المشروع اآللي يمثل مرحمة متطورة قياساً عمى التعاون في
أسموب التعاون الرأسمالي البسيط وأسموب المانيفكتورة .كما أن تقسيم العمل يختمف من حيث
طبيعتو عن تقسيم العمل اليدوي داخل نظام المانيفكتورة.

وكما الحظنا فإن تقسيم العمل داخل المانفكتورة كان يعتمد عمى تجزئة األعمال اليدوية البسيطة
وعمى تخصص أدوات العمل اليدوي .أما في اإلنتاج اآللي ،فإن تقسيم العمل يجب أن يتكيف
مع تقسيم اآللة نفسيا .ألن طبيعة العمل اآللي تقوم عمى تعاون عدد كبير من اآلالت .كما أن
كل آلة تنقسم عادة إلى أجزاء اآللة .وكل جزء منيا يتطمب تخصصاً معينًا في العمل أو بكممة
أخرى فإن طبيعة اآللة ىي التي تفرض نوعًا خاصًا من تقسيم العمل بحيث أصبحت قوة العمل
خاضعة لمتطمبات العمل اآللي .وبينما كانت أداة العمل اليدوي في اإلنتاج تخضع لمتطمبات
اإلنسان أصبح عمى اإلنسان التكيف مع متطمبات اآللة وخصائصيا.
ثانيًا :لقد أدت عممية اإلنتاج في المشروع اآللي إلى تعميق اليوة بين العمل العضمي والعمل
الذىني .وأصبح المشروع يضم عدداً من العمال يتسم عمميم بصورة أساسية بالطابع العضمي
إلى جانب فئة أخرى من الميندسين والفنيين المتخصصين بأعمال اإلشراف التقني عمى اآللية.
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ثالثًا :إ ن ىذا التخصص والتقسيم بين العمل الذىني والعمل العضمي أدى بدون شك إلى تسييل
عممية العمل .إال أنو من ناحية أخرى أدى إلى الحد من عممية اإلبداع الفردي فقد كان العمل
اليدوي قبل ظيور اآللة يتيح الفرصة إلظيار الميارة الفردية في عممية اإلنتاج.
رابعًا :خبلفاً لمعمل اليدوي فإن العمل في المشروع اآللي ال يتطمب عادة قوة جسدية كبيرة .وقد
سيل ذلك دخول الطفل والمرأة إلى عممية اإلنتاج وقد حقق صاحب رأس المال من جراء ذلك
مزايا كثيرة .من أىميا أن تشغيل المرأة والطفل ساعد عمى تخفيض األجر .ألنو أصبح بإمكان
العائمة الواحدة االعتماد عمى دخول أفرادىا مجتمعة بدالً من االعتماد عمى دخل فرد واحد كما
كان الحال سابقاً .أن مجموع الدخول الفردية لمعائمة الواحدة أصبح كافيًا لتجديد طاقة عمل أفراد
العائمة.
خامساً :لقد فتح المشروع اآللي مجاالً واسعًا لزيادة إنتاجية العمل وآفاقًا جديدة لتحقيق الربح.
ولكن ىذا يشترط تكثيفًا شديدًا في العمل فقد أصبحت اآللة تشكل دافعًا جديدًا لزيادة وقت العمل
وتكثيفو حتى يكون بالمستطاع تحقيق أعمى إنتاجية ممكنة واستيبلك قيمة اآللة بأقصى سرعة
ممكنة .ألن مشكمة االستيبلك األمثل لآللة لم تبرز في السابق عندما كانت وسائل العمل اليدوي
تمقى تطو ًار بطيئًا .بينما يواجو المشروع اآللي تطو ًار سريعًا في مستوى اآللة ويتوجب عميو مسايرة
ىذا التطور عن طريق االستيبلك السريع لآللة ومن ثم تستبدل بيا آلة جديدة متطورة.

فاالستيبلك السريع لآللة يجنب صاحب رأس المال الكثير من المفاجآت كأن تنخفض قيمة
اآللة في السوق أو قد تظير آلة جديدة ذات إنتاجية أعمى من إنتاجية اآللة القديمة.
ذلك أن استيبلك قيمة اآللة ال يجري دفعة واحدة وانما عمى دفعات وخبلل سنوات عديدة.
بل ) إلى قيمة السمع الناتجة.
ففي كل سنة ينتقل جزء واحد فقط من قيمة اآللة (  % 11مث ً
وفي األحوال العادية يعود ىذا الجزء إلى صاحب اآللة بعد بيع السمعة الناتجة في السوق.
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 -3-3حدود استعمال اآللة:
لقد أوضحنا في فقرات سابقة أن الربح ىو القانون االقتصادي األساسي الذي يحكم حركة
رأس المال في النظام الرأسمالي .والربح ىو المعيار األساسي لنشاط رأس المال .وىذا ينطبق
أيضًا عمى استخدام اآللة في عممية اإلنتاج .فصاحب رأس المال يمجأ إلى استخدام اآللة
بدالً من وسائل العمل اليدوي ألن ذلك يحقق لو مزيدًا من الربح .واذا لم تؤدي اآللة ىذه
الغاية فبل يكون ىناك أي مبرر الستعماليا في عممية اإلنتاج وان ما يحدد استخدام أية آلة
جديدة أكثر تطو اًر من اآللة السابقة ىو اإلمكانية التي يتيحيا مثل ىذا االستخدام لتحقيق
المزيد من الربح.
إن صاحب رأس المال يجري عادة مفاضمة بين سعر اآللة وسعر قوة العمل ( األجر )
المذين يتأثران بعبلقات العرض والطمب من قوة العمل في سوق العمل .فإذا كان العرض من
قوة العمل محدودًا والطمب عمييا مرتفعًا فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع األجر وبالعكس .إن
صاحب رأس المال يوازن بين تكمفة اآللة وبين تكمفة قوة العمل البلزمة .فإذا وجد أن
استخدام آلة جديدة يزيد من حجم الربح فإنو يفضل شراءىا ولو أدى إلى بطالة جزء من قوة
العمل .وفي جميع األحوال فإن صاحب رأس المال يبحث باستمرار عن التناسب األمثل بين
عناصر اإلنتاج المادية وبين عنصر العمل بيدف تحقيق الحد األقصى واألمثل من الربح.
ويبلحظ في بعض البمدان الرأسمالية التي تكون فييا األجور مرتفعة أن المستوى التقني
لآللة أعمى منو في البمدان األخرى .ففي الواليات المتحدة األمريكية ونظ اًر لفقدان قوة العمل
في السابق واعتمادىا عمى قوة العمل المياجرة نجد أن المستوى التكنولوجي حقق تقدماً كبي ًار
لتعويض النقص في قيمة العمل.

 -4-3الثورة الصناعية والثورة العممية التقنية:
بالنسبة لمتطور التاريخي لئلنتاج اآللي يجري عادة التمييز بين مرحمتين .األولى ىي مرحمة
الثورة الصناعية التي بدأت في القرن الثامن عشر .والثانية ىي المرحمة الحالية التي يشيدىا
التطور التكنولوجي في البمدان المتطورة والتي يطمق عمييا لفظ الثورة التقنية العممية.
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لقد بدأت الثورة الصناعية في إنكمت ار ويرجع ذلك إلى عوامل موضوعية تتعمق بخصائص
التطور التاريخي إلنكمت ار ومن أىم ىذه العوامل:
ال :انييار االقتصاد اإلقطاعي بصورة مبكرة ،إذ سبق انييار اإلقطاع في إنكمت ار انيياره في
أو ً
البمدان األوربية األخرى .وكان ىذا النظام الذي يقوم أساسًا عمى االقتصاد الطبيعي
واالكتفاء الذاتي يشكل عقبة رئيسية أمام االقتصاد السمعي الرأسمالي الذي يتطمب توسعًا
في عبلقات التبادل لعبلقات السوق الداخمي والخارجي.
ثانيًا :توفر قوة العمل في السوق ،فكان ذلك نتيجة طبيعية لتفتت عبلقات اإلقطاع وتحرير اليد
العاممة في الريف وكانت اليد العاممة الريفية مصد ًار أساسيًا من مصادر قوة العمل في
النظام الرأسمالي.
ثالثًا :مستوى التراكم النقدي نتيجة التوسع في مجال التجارة الخارجية بصورة أساسية فقد أحكمت
إنكمت ار سيطرتيا عمى السوق الخارجية العالمية وحققت من وراء السيطرة والتجارة
االستعمارية أرباحًا طائمة كانت مصد ًار أساسيًا من مصادر التراكم النقدي فييا.
لقد بدأت الثورة الصناعية في مجال الصناعة النسيجية والغزلية نتيجة ارتفاع الطمب عمى
ىذه المنتجات في السوق الداخمي والخارجي .كما أدى تطور اآللة إلى تحسين وسائل النقل
واالتصال الداخمي والخارجي معًا وبالتالي إلى توسع وامتداد السوق .وتدريجياً بدأ انتشار
اآللة في الدول األوروبية األخرى وخاصة في فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة وروسيا التي
بدأت طريق التطور نحو الرأسمالية.
وفي الوقت الحاضر تشيد الدول الرأسمالية وغيرىا من الدول المتطورة ثورة صناعية عممية
جديدة .إن الثورة العممية الحالية تفتح أفاقًا جديدة أمام التطور االقتصادي العالمي .إن
األتمتة ستسيم في حل الكثير من الصعوبات االقتصادية القائمة في مجال الطاقة وتنمية
الموارد الطبيعية .كما بإمكانيا أن تسيم في تجاوز الحدود الطبيعية الفيزيولوجية والذىنية لقوة
العمل.
إن التطور التكنولوجي الحديث والثورة العممية يحدثان تغيرات ىامة في الحياة االقتصادية
واالجتماعية وتثير في نفس الوقت الكثير من المسائل النظرية أمام عمم االقتصاد .وتجري
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في ىذا المجال حالياً محاوالت جادة لتفسير ىذه الظواىر الجديدة وتأثيرىا عمى احتماالت
التطور االقتصادي واالجتماعي المقبل.
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أشكال رأس المال
 -1-4رأس المال الصناعي:
ىو أىم أشكال رأس المال في االقتصاد الرأسمالي ،وتنبثق أىمية رأس المال الصناعي من
إنجازه عممية اإلنتاج المادي وبصورة خاصة في قطاع الصناعة .وىو بذلك يختمف عن رأس
المال التجاري أو التسميفي المذين يتخصصان في مجال التداول ومن الوجية التاريخية يعد
رأس المال التجاري والربوي أقدم من رأس المال الصناعي ،إال أن رأس المال الصناعي
أضحى وبعد ظيور اإلنتاج اآللي عمى وجو الخصوص أىم أشكال رأس المال بحيث يمكن
القول بأن بقية أشكال رأس المال أصبحت تابعة بشكل أو آخر لرأس المال الصناعي .وفي
الفقرات السابقة أوضحنا المراحل التي مرت بيا عممية اإلنتاج الرأسمالي .وتشكل مرحمة
االنتقال إلى اإلنتاج اآللي بدون شك أىم مراحل تطور النظام الرأسمالي وتطور عبلقات
اإلنتاج لمرأسمالي .وقد كان لرأس المال الصناعي دور أساسي في ىذا التطور وكان تطور
عبلقات اإلنتاج الرأسمالي يعتمد أساسًا عمى األشكال والمراحل التي اتخذىا تطور رأس المال
الصناعي.

 -2-4رأس المال التجاري:
أشرنا في البحث الخاص بنظام الرق إلى الظروف التي أحاطت بنشوء رأس المال التجاري
ورأس المال الربوي في مرحمة اتسمت باتساع مجال التبادل السمعي وازدياد دور النقد في
الحياة االقتصادية وفيما بعد ازدادت أىمية رأس المال التجاري والربوي في االقتصاد
اإلقطاعي كنتيجة طبيعية الزدياد اإلنتاج والتبادل .وفي األساس فقد كان ظيور رأس المال
التجاري مرتبطًا بانفصال عممية التبادل عن عممية اإلنتاج .فبعد أن كان التبادل يتم مباشرة
بين المنتجيــن (المقايضة) فإن صعوبة التبادل فيما بعد والناشئة عن ازدياد عدد المنتجين
وتبعثرىم أدى إلى ضرورة وجود فئة وسيطة من التجار متخصصة بعمميات التبادل أي شراء
وبيع السمع في السوق.
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إن االقتصاد الرأسمالي كما ىو معروف اقتصاد تبادلي .ومن الطبيعي أن يكون لمتبادل فيو
أىمية اقتصادية خاصة ىي أكبر بكثير من مكانة التبادل في االقتصاديات السابقة
لمرأسمالية.
وبالنسبة لدور ووظيفة رأس المال التجاري في االقتصاد الرأسمالي فمن الممكن التمييز بين
مرحمتين .في المرحمة األولى لنشوء االقتصاد الرأسمالي لم يكن لرأس المال التجاري دور
أساسي في عممية التبادل في السوق .وىذا يقود إلى أن رأس المال الصناعي كان يقوم
بعممية اإلنتاج والتداول في السوق معًا .ذلك ألن السوق في تمك المرحمة كان ضيقًا بسبب
الضآلة النسبية لئلنتاج وبالتالي كمية السمع الخاضعة لمتداول.
في المرحمة الثانية ومع تطور اإلنتاج اآللي وزيادة اإلنتاج السمعي الكبير اتسعت عممية
التبادل في السوق مما أدى إلى ضرورة انفصال عممية اإلنتاج عن عممية التداول وأصبح
رأس المال الصناعي متخصصًا في عممية اإلنتاج بينما عيد إلى رأس المال التجاري ميمة
القيام بعممية التداول في السوق.
وقد تميزت ىذه المرحمة بالذات بتعدد مراكز اإلنتاج واتساع التخصص والتنوع في إنتاج
السمع كما تباينت الفترات الزمنية بين فترات اإلنتاج وفترات االستيبلك .فقد تستمر المصانع
في إنتاج سمعة ما طوال السنة بينما يكون الطمب عمى استيبلكيا منحص اًر في فصل واحد
بل ) كما تباعدت مراكز اإلنتاج عن مراكز
من فصول السنة ( كإنتاج األلبسة الشتوية مث ً
االستيبلك نتيجة تبعثر المستيمكين بعد أن اتسعت المدن اتساعًا كبي ًار .واتسعت عبلقات
السوق الداخمي والخارجي في آن واحد ،كل ىذه الظروف اقتضت أن يكون لرأس المال
التجاري دو ًار ىامًا في عمميات نقل السمعة وتخزينيا وحفظيا لموقت المناسب لبيعيا في
السوق.
ال مختمفة .وتعددت الحمقات
لقد اتخذت الوساطة التي يقوم بيا رأس المال التجاري أشكا ً
الوسيطة بين مركز إنتاج السمعة وبين مراكز البيع النيائي .وفي ىذا الصدد يمكن أن نشير
إلى تجارة الجممة وتجارة لمفرق .أو التجزئة كمراحل وسيطة في عممية تداول السمعة .فقد
تخصصت بعض رؤوس األموال التجارية بتجارة الجممة وىي التي تقوم بدور الوسيط بين
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مراكز اإلنتاج ومراكز بيع السمعة كما تخصصت رؤوس أموال تجارية أخرى بعممية التجارة
بالمفرق .أي إيصال السمعة إلى المستيمك النيائي.

-3-4رأس المال التسميفي:
يتعامل ىذا النوع من أنواع رأس المال بالنقد .ويحصل مالك النقد مقابل التسميف عمى
عائد يسمى بالفائدة .وكان رأس المال الربوي قد ظير وألول مرة في اقتصاد الرق .إال أن
رأس المال التسميفي الذي نشأ مع ظيور الرأسمالية حل مكان رأس المال الربوي وأصبح
جزءاً أساسياً من رأس المال االجتماعي.
من البدييي أن يكون لمنقد في االقتصاد الرأسمالي السمعي – النقدي دور تميز وأكثر فعالية
منو في االقتصاديات السابقة الرأسمالية .وعادة ال يقوم صاحب رأس المال التسميفي بنفسو
بتوظيف النقد في استثمارىا .وانما يمنح ىذا الحق ألصحاب رؤوس األموال الصناعية
والتجارية مقابل معدل معين من الفائدة.
ويقوم النظام المصرفي حاليًا بإنجاز وظائف رأس المال التسميفي واإلشراف عمى الحركة
النقدية وتوجيييا وفق متطمبات السياسة المصرفية المقررة .إن األجيزة المصرفية ال تعتمد
عادة عمى رؤوس أمواليا الخاصة في منح القروض وانما تعتمد عمى األموال الفائضة عن
حاجة المجتمع خبلل فترة ما من الزمن .وتتكون األموال الفائضة عادة من النقد غير
الموظف في مجال االستثمار أو االستيبلك .ويرجع وجود مثل ىذه النقود إلى التفاوت
الزمني بين عممية الشراء وعمميات البيع أو إلى وجود أقساط استيبلك رأس المال الثابت
كأقساط استيبلك اآللة المتراكمة

حتى يحين وقت استبدال اآللة .أو قد تكون نتيجة

االدخارات التي يودعيا بعض األفراد في المصارف.
إن المصارف تقوم بتوظيف ىذه النقود الحرة لفترة معينة وذلك في منح القروض مقابل
الفائدة .وقد تكون ىذه القروض قصيرة ألجل تمنح لفترة وجيزة أو متوسطة األجل أو طويمة
األجل .كما أصبح خصم السندات والكمبياالت وغيرىا من األدوات التجارية إحدى الوظائف
األساسية لؤلجيزة المصرفية.
لقد مرت أشكال رأس المال في مراحل مختمفة من التطور .إال أن ما يميز مرحمة االحتكار
الحالية ىو التعاون والترابط الوثيق فيما بين أشكال رؤوس األموال المختمفة بحيث ال
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يجوز الفصل بين رأس ال مال الصناعي الذي ما يزال أىم أشكال رأس المال وبين رأس
المال التجاري والتسميفي.

والخالصــــــة:
لقد اتخذ اإلنتاج الرأسمالي أشكاالً مختمفة عبر تطور النظام الرأسمالي .وكان أوليا
التعاون الرأسمالي البسيط ثم المانيفكتورة واإلنتاج اآللي .أن لكل من ىذه األشكال صفات
ومزايا خاصة كما أن لكل منيا دو اًر ما في تطور االقتصاد الرأسمالي.
كما يجب التمييز بين األشكال الثبلثة لرأس المال :الصناعي والتجاري والتسميفي .إن
لكل من ىذه األشكال وظيفة خاصة في إطار تقسيم العمل االجتماعي ،إال أن رأس المال
الصناعي كان وما يزال أىم أشكال رأس المال في النظام الرأسمالي.
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أسئمة نموذجية لمتفكير والمساعدة عمى استيعاب محتويات الفصل:
س -1ما ىو الفرق بين التعاون البسيط في اإلنتاج الرأسمالي والتعاون البسيط في اقتصاديات ما
قبل الرأسمالية ؟
س -2ما ىي مزايا التعاون البسيط في اإلنتاج الرأسمالي ؟
س -3ما ىو الفرق بين شكل اإلنتاج في التعاون البسيط وشكل اإلنتاج في المانيفكتورة ؟
س – 4ما ىي مزايا المانيفكتورة ودورىا في تطور الرأسمالية ؟
س -5ما ىي الصفات الخاصة باإلنتاج اآللي ؟
س -6ما ىي مزايا وآثار المشروع اآللي الرأسمالي ؟
س – 7ما ىي أشكال رأس المال ؟ ما ىو دور ووظيفة رأس المال الصناعي ؟
ما ىو دور كل من رأس المال التجاري والتسميفي ؟
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 -6األجر في النظام اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
الكممات المفتاحية:
األجر -النظام الأرسمالي  -اإلنتاج الأرسمالي  -تجديد اإلنتاج  -أجر الوقت  -وحدة قياس
األجر  -نظام الوقت  -تكثيف العمل  -أجر القطعة – الرقابة  -األجر االسمي  -األجر
الحقيقي  -عوامل تغيير أجر العامل  -التأىيل والميارة  -العرض والطمب  -سوق العمل.

الممخص:
ال بد من وجود أناس يعرضون قوة عمميم لمبيع في سوق العمل مقابل ما يسمى بأجر العمل.

وقد اتخذ األجر في النظام الرأسمالي منذ نشوئو أشكاالً مختمفة حسب طبيعة المراحل التاريخية
لالقتصاد الرأسمالي .فيناك أجر الوقت ،وأجر القطعة ،ولكل من األشكال عيوبو ومزايا ،وفي

وقتنا الحاضر والظروف الراىنو فإن نظام أجر الوقت أكثر مالءمة من أجر القطعة .وىناك
عوامل كثير تؤثر عمى مستوى أجر العمل حسب تغير الظروف والعالقات االقتصادية.

األهداف التعميمية:


أن يتعرف الطالب عمى أشكال األجر المختمفة ومزايا وعيوب كل منيا.



أن يحدد الطالب عوامل تغيير قيمة ومستوى األجر بالزيادة أو النقصان.
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تمهيد
في الفصول السابقة أشرنا أكثر من مرة إلى أن ىناك شرطًا أساسيًا يجب أن يتوفر حتى
يمكن تحقيق اإلنتاج الرأسمالي أو عممية تجديد اإلنتاج الرأسمالي وىو وجود قوة العمل
وذلك باإلضافة إلى ضرورة توفر وسائل اإلنتاج المختمفة ( البناء واآلالت والمواد األولية
وغيرىا ) في السوق.
إذن ال بد من وجود أناس يعرضون قوة عمميم لمبيع في سوق العمل مقابل ما يسمى
بأجر العمل .واألجر كإحدى الظواىر االقتصادية لمنظام الرأسمالي يعبر

من حيث

المحتوى عن عالقة اجتماعية بين من يممك رأس المال من جية وبين من يممك قوة العمل
من جية أخرى.
واألجر كغيره من العالقات االقتصادية يحتاج لمبحث والتحميل بيدف الكشف عن القوانين
التي يخضع ليا في ظل االقتصاد الرأسمالي .إن دراسة نظام األجور في النظام الرأسمالي
يعد من المواضيع اليامة التي تعرض ليا عمم االقتصاد .وقد ظيرت نظريات متعددة
حول موضوع األجر .وىذه النظريات تختمف أيضاً في تفسيرىا لمحتوى وجوىر األجر الذي
ال مختمفة في النظام الرأسمالي.
اتخذ أشكا ً
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أشــكال األجر
ال مختمفة .ويرجع تعدد أشكال
لقد اتخذ األجر في النظام الرأسمالي منذ نشوئو أشكا ً
األجر إلى أسباب واعتبارات شتى ترتبط بطبيعة المراحل التاريخية لالقتصاد الرأسمالي
وظروفيا االقتصادية والسياسية واالجتماعية .والفقرات القادمة تبحث في األشكال األساسية
لآلجر في النظام الرأسمالي.
 -1 -1أجر الوقت:
حسب ىذا الشكل يعد الوقت الذي يستغرقو عمل العامل مقياسًا لتحديد األجر ويشكل معدل
أجر الساعة الواحدة والذي يرمز إليو عادة بسعر العمل وحدة قياس األجر .وتتخذ وحدة
قياس األجر أساسًا لحساب األجر اليومي أو األسبوعي أو الشيري ،حيث يكون أجر العامل
في اليوم أو األسبوع أو الشير عبارة عن سعر العمل ( سعر ساعة العمل الواحدة )
مضروباً بعدد ساعات العمل اليومي أو األسبوعي فإذا كان سعر العمل أو سعر ساعة
العمل الواحدة نصف دوالر فإن أجر العامل اليومي يكون أربعة دوالرات إذا بمغت ساعات
العمل اليومي ثماني ساعات في اليوم الواحد.
إن نظام الوقت القائم عمى أساس أجر الساعة الواحدة يحقق لصاحب رأس المال عدة مزايا
منيا:

أوالً -إطالة ساعات العمل اليومي:
يمكن إطالة ساعات الع مل اليومي عن طريق إنقاص سعر العمل في الساعة الواحدة.
ففي ىذه الحالة قد يقبل العامل بإطالة ساعات العمل اليومي وذلك من أجل زيادة مقدار
األجر اليومي الضروري لتحديد قوة عممو اليومية واإلنفاق عمى أفراد عائمتو .فإذا تحدد سعر
ال من خمسين سنتًا ففي ىذه الحالة فإن عمى العامل أن
ساعة العمل الواحدة أربعين سنتًا بد ً
ال من ثماني ساعات حتى يتمكن من المحافظة عمى
يقوم بعشر ساعات عمل في اليوم بد ً
مقدار األجر اليومي الضروري وىو يعادل حسب االفتراض أربعة دوالرات في اليوم الواحد.
وحتى إذا افترضنا أن سعر ساعة العمل الواحدة بقي عمى حالو دون تغيير ( خمسين
سنتًا حسب المثال السابق ) فإن ساعات العمل اليومية قد ترتفع من ثماني ساعات إلى
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عشر ساعات ،وعندىا يحصل العامل عمى ما يسمى بأجر العمل اإلضافي إن ما يحصل
عميو العامل من أجر إضافي قدره ( 00سنت × 2ساعتين =  1دوالر واحد ) ال يعادل ما
يفقد من الطاقة المبذولة في الساعات األخيرة من العمل ،ألن الساعات األخيرة من العمل
تتطمب تكثيفًا لطاقة العمل وبجيد العامل أكبر مما تتطمبو ساعات العمل األولى .ألن قوة
العمل تستيمك تدريجيًا خالل العمل.

ثانيًا -تحقيق المرونة التي تتطمبيا مقتضيات اإلنتاج:
إن تحديد األجر عمى أساس الساعة الواحدة يتيح إمكانية تحقيق المرونة في اإلنتاج
التي تتطمبيا شروط العرض والطمب في السوق .إذ باستطاعة صاحب رأس المال أن يقمل
من ساعات العمل اليومي أو األسبوعي إذا تقمص الطمب عمى السمعة في السوق في فترة ما
من الزمن .وفي مثل ىذه الحاالت ال يحصل العامل عمى نفس األجر طالما أن سعر
ساعة العمل ىو مقياس األجر وليس سعر العمل اليومي أو األسبوعي الثابت .ألن مقدار
األجر يتوقف عمى عدد ساعات العمل الفعمي.

ثالثاً  -تكثيف العمل:
إذ أن تحديد سعر ساعة العمل الواحدة كمقياس لحساب األجر اليومي أو األسبوعي أو
الشيري يتيح الفرصة لتكثيف العمل .فقد يمجأ صاحب رأس المال أحياناً إلى تخفيض
ساعات العمل اليومي ألسباب ال تتعمق بتحقيق المرونة المطموبة في اإلنتاج وانما يكون
ىذا التخفيض بيدف تحقيق تكثيف العمل .حيث أن تخفيض ساعات العمل اليومي يساعد
في المحافظة عمى طاقة العمل لفترة قصيرة .وخالل ىذه الفترة القصيرة من العمل يكون
العامل في حالة من النشاط الجسدي والذىني تساعده عمى تكثيف العمل وتركيز الجيد
الذي ينعكس في النياية في زيادة إنتاجية العمل خالل وحدة الزمن أي زيادة عدد الوحدات
المنتجة من السمع خالل الساعة الواحدة.
إال أن نظام أجر الوقت ال يعطي العامل أي حافز مادي لزيادة إنتاجية العمل إلى أقصى حد
ممكن ألن األجر يتحدد وفق سعر ساعة العمل الواحدة .ولذلك ال بد من المجوء إلى
استخدام نظام دقيق لمرقابة عمى العمل بيدف االستغالل الكامل لوقت العمل .كما يقوم
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صاحب رأس المال بمنح مكافآت إضافية لمعمال الميرة الذين يحققون معدالت عالية في
إنتاجية العمل .ولكن ميما يكن األمر فقد يرى صاحب رأس المال أنو من األفضل في
بعض الظروف التخمي عن نظام أجر الوقت واستبدالو بشكل آخر وىو شكل أجر القطعة.
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 -2-2أجر القطعة:
حسب ىذا الشكل من أشكال األجور فإن مقدار األجر اليومي أو األسبوعي يتحدد
عمى أساس كمية أو عدد القطع المنتجة التي يحققيا العامل أو يتوقف عمى عدد المراحل
التي ينجزىا العامل في عممية اإلنتاج .إذ خالفاً لشكل أجر الوقت فإن األجر الذي يحصل
عميو العامل ال يتحدد وفقًا لسعر ساعة العمل كوحدة القياس األجر وانما يرتبط تحديده بعدد
الوحدات السمعية المنتجة أو يعدد مراحل محددة من العمميات اإلنتاجية خالل فترة ما من
الزمن.
فإذا كان سعر ساعة العمل مضروبًا بعدد ساعات العمل ىو الذي يحدد بالنتيجة مقدار
األجر اليومي أو األسبوعي حسب نظام أجر الوقت فإن األجر يختمف عند حسابو وفقًا
لنظام أجر القطعة ،إذ أن وحدة القياس حسب نظام أجر القطعة ىي معدل أجر القطعة
الواحدة .ويتحدد ىذا المعدل عادة وفقًا لمعايير ومقاييس فنية تحدد بالتالي عدد القطع أو
السمع الواجب إنتاجيا خالل وحدة الزمن.
ويمكن االستنتاج بأن شكل أجر القطعة ما ىو إال عبارة عن مقياس ظاىري لتحديد
األجر اليومي أو األسبوعي أو الشيري .حيث تبقى وحدة الزمن ىي المقياس األساسي
والجوىري لحساب وتحديد األجر .ذلك ألن إنتاج القطعة الواحدة يجسد كمية من الزمن
الالزم بنتاجيا .وأ ن معايير إنتاج القطعة تتحدد بالزمن الذي يستغرقو إنتاج ىذه القطعة كأن
تقول إن قطعة ما تحتاج إلى نصف ساعة إلنتاجيا .وباختصار يمكن القول بأن أجر
القطعة ما ىو إال شكل معدل ألجر الوقت .فإذا كان أجر الوقت ال يربط بين الوحدة الزمنية
( الساعة ) وبين عدد القطع أو الوحدات الناتجة فإن نظام أجر القطعة يربط بين عدد
القطع أو الوحدات المنتجة وبين الزمن الذي يتطمبو إنتاج ىذه القطع أو الوحدات.
إال أن معدل أجر القطعة ال يبقى ثابتًا ،ويخضع تغير ىذا المعدل لعاممين أوليما زيادة
إنتاجية العمل أي زيادة عدد الوحدات أو الق طع الناتجة خالل الساعة الواحدة وذلك عن
طريق إدخال وسائل تكنيكية حديثة عمى عممية اإلنتاج وثانييما تكثيف العمل إلى أقصى
حد ممكن أي تكثيف وتركيز طاقة العمل بيدف زيادة عدد القطع المنتجة ضمن ظروف

95

اإلنتاج القائمة دون إدخال وسائل حديثة ،أي العمل عمى استغالل الطاقة اإلنتاجية لآللة
إلى أقصى حد ممكن.

أوالً  -سهولة الرقابة:
إذ أن وضع معايير لمعمل يتحدد بموجبيا عدد القطع الواجب إنتاجيا خالل وحدة ما من
الزمن يسيل عممية الرقابة عمى كمية ونوعية المنتجات التي يحققيا العامل في عممية
اإلنتاج ،حيث ال تخضع الرقابة إلى األسموب العشوائي وانما تتم في مثل ىذه الحالة
بالمقارنة مع المقاييس اإلنتاجية المحددة.

ثانياً – ربط األجر باإلنتــــــاج:
ففي نظام أجر القطعة ال يدفع األجر مقابل أي جيد من العمل ما عدا الجيد أو
العمل الذي يحقق المقاييس التي يحددىا صاحب العمل .فإذا افترضنا عمى سبيل المثال أن
معيار إنتاج القطعة الواحدة ستون دقيقة وأن معدل أجر القطعة الواحدة نصف دوالر ،فمو
استغرق عامل ما في إنتاج ىذه القطعة وقتاً يفوق المعيار الزمني المحدد وكان عمى سبيل
المثال ثمانين دقيقة ،فال يتقاضى ىذا العامل أي أجر إضافي مقابل الجيد اإلضافي الذي
بذلو خالل العشرين دقيقة األخيرة .وبذلك تصبح الغاية من المجوء إلى استخدام نظام أجر
القطعة أكثر وضوحاً إذ أن استخدام ىذا األسموب يحث العامل عمى التقيد بمعايير العمل
المحدد ويدفعو إلى تكثيف العمل وبذل أقصى طاقتو حتى يحقق إنتاج عدد القطع المطموبة
ويضمن بالتالي األجر الضروري لتجديد قوة عممو.
إن لكل من شكل أجر الوقت وأجر القطعة مزاياه ومساوئو بالنسبة لصاحب رأس المال.
فإذا كان نظام أجر الوقت بالرغم من مزاياه يفتقر إلى مزية ربط األجر باإلنتاج فأن إحدى
مساوئ نظام أجر ا لقطعة ىي صعوبة تغيير معايير نتائج العمل بين فترة وأخرى إذ أن مثل
ىذا التغيير يستمزم دراسة فنية دقيقة فضالً عن االنعكاسات السمبية التي يسببيا تخفيض
أجر القطعة الواحدة في أوساط العاممين وقد يصطدم أي تخفيض في معدل أجر القطعة
الواحدة بمعارضة عمالية يصعب معي ا إجراء أي تغيير في المعدل المقرر لمقطعة الواحدة.
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إذن يتوقف تطبيق كل من نظام أجر الوقت ونظام أجر القطعة عمى الكثير من
االعتبارات االقتصادية والفنية والسياسية .ومن ىذه االعتبارات تطور المستوى التكتيكي
وانعكاسو عمى األجور ومنيا أيضاً الدور الذي تمعبو النقابات العمالية في تحديد األجر في
النظام الرأسمالي.
ومن الوجية التاريخية كان استخدام نظام أجر الوقت ممكناً في المراحل األولى المبكرة
في تاريخ النظام الرأسمالي .ففي ىذه المراحل كان العمل اليدوي ىو الشكل الشائع في عممية
اإلنتاج .ونتيجة الستخدام العمل الي دوي لم تكن إنتاجية العمل مرتفعة بحيث تتطمب وضع
معايير دقيقة لعدد القطع الواجب إنتاجيا .ومن أجل ذلك كان تطبيق نظام أجر الوقت
ممكناً .وفي مرحمة متقدمة من اإلنتاج ومع دخول اآللة بصورة خاصة إلى عممية اإلنتاج،
ال
أصبح استخدام أجر القطعة ضروريًا نظ ًار لالىتمام بزيادة إنتاجية اآللة واستغالليا استغال ً
كامالً.
في الظروف

الحالية التي تحيط بعممية اإلنتاج في النظام الرأسمالي والتي تتميز

بإحداث ثورة عممية – تقنية في أساليب وطرق اإلنتاج عن طريق استخدام اآلالت
األوتوماتيكية وغيرىا من األساليب التكنولوجية الحديثة ،في مثل ىذه الظروف الجديدة فإن
إنتاج أكبر كمية ممكنة من السمع يرتبط مباشرة بسرعة العمل اآللي في إنجاز العمميات
اإلنتاجية المختمفة .وفضالً عن ذلك فإن أولى النتائج المترتبة عمى إدخال تغييرات مستمرة
في األساليب التكنولوجية ىي الزيادة المستمرة في إنتاجية العمل .وفي ظل ىذه الظروف
المتغيرة باستمرار يصبح من الصعوبة بمكان وضع معايير ثابتة ودقيقة لعدد القطع أو
السمع الواجب إنتاجيا خالل وحدة الزمن .أضف إلى ذلك تضاؤل دور العمل الجسدي في
عممية اإلنتاج .كل ىذه العوامل تجعل من استخدام نظام أجر القطعة أم ًار في غاية
الصعوبة .ويصبح نظام أجر الوقت أكثر مالءمة منو في ظل ىذه الظروف .ففي الواليات
المتحدة تتقاضى نسبة كبيرة من العمال الجر عمى أساس أجر الوقت .ويتضاءل استخدام
نظام أجر القطعة في الفروع اإلنتاجية التي تمجأ إلى إدخال الوسائل التقنية الحديثة عمى
عممية اإلنتاج.
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األجر االسمي واألجر الحقيقي وعوامل تغيير أجر العامل
-1األجر االسمي واألجر الحقيقي:
تضمنت الفقرات السابقة دراسة أشكال األجر .وىذه الدراسة أوضحت مختمف األسس التي
تتخذ في تحديد األجر في النظام الرأسمالي .كما أصبح واضحًا أن اليدف األساسي من
تغير أشكال األجر واالنتقال من شكل إلى آخر ىو تكثيف العمل وزيادة إنتاجية العمل إلى
أعمى مستوى تسمح بو ظروف اإلنتاج.
ولكن ميما اختمف شكل األجر سواء أكان عمى أساس الوقت أم القطعة أم غيرىا فإننا في
جميع األحوال يجب أن نميز بين نوعين من األجر (.)1

األول - :األجر االسمي:
وىو يمثل األجر النقدي أو كمية النقود التي يحصل عمييا العامل ويطمق عميو
أحيانًا باألجر النقدي االسمي.

الثاني  -األجــــر الحقيقي:
أما األجر الحقيقي فيو يمثل كمية ونوعية السمع والخدمات استيالكية المختمفة التي
يتمكن العامل من الحصول عمييا عندما يقوم بعممية تحويل األجر النقدي إلى سمع وخدمات
ضرورية في السوق .وأن كمية ونوعية السمع والخدمات التي يحصل عمييا العامل ىي التي
تحدد المستوى المعيشي الحقيقي وتحدد الظروف المختمفة التي يتم فييا تجديد قوة العمل.
ويمكن اإلشارة أيضاً إلى أنو في المراحل األولى من تطور النظام الرأسمالي انتشر
وبدرجات متفاوتة ما يسمى باألجر الطبيعي ،وحسب األجر الطبيعي فإن العامل ال يحصل
عمى كامل أجره عمى شكل نقدي .فقد كان يدفع القسم األول عمى شكل نقدي والقسم الثاني
عمى شكل سمع مختمفة .وقد ظل األجر الطبيعي قائمًا في روسيا حتى عام 1110حيث
كان يدفع 10/1
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من أجر العامل عمى شكل سمع استيالكية .وكانت تقوم بيذه الميمة محالت تجارية تابعة
مباشرة لممؤسسات الصناعية .وكانت ىذه المحالت ىي التي تحدد سعر ونوعية ىذه السمع.
وتدريجيًا اختفى الشكل الطبيعي لؤلجر في الدول الرأسمالية .وأصبح األجر النقدي ىو
الشكل الشائع لؤلجر في ىذه الدول.
بعد تقسيم الجر إلى نوعين .األجر النقدي والجر الحقيقي يصبح بديييًا القول بأنو ال
يجوز النظر إلى مستوى األجر من زاوية األجر النقدي الذي يتقاضاه العامل .لكن ما ىو
أىم من األجر االسمي ىو األجر الحقيقي أي القيمة الحقيقية التي يمثميا األجر النقدي والتي
تتمثل في كمية ونوعية السمع والخدمات التي يحصل عمييا العامل مقابل األجر النقدي في
السوق.
إن تحميل العالقة القائمة بين األجر االسمي النقدي وبين األجر الحقيقي يقودنا إلى
الكشف عن وجود عالقة غير ثابتة وغير متوازية بين نوعي األجر االسمي والحقيقي إذ أن
ىذه العالقة بين األجر النقدي والجر الحقيقي تظير بأشكال مختمفة.
األول  :زيادة األجر االسمي النقدي مع بقاء أسعار السمع استيالكية ثابتة في السوق ففي ىذه
الحالة يمكن القول أن ىناك زيادة في األجر الحقيقي ألن العامل يستطيع الحصول عمى كمية
أكبر من السمع والخدمات نتيجة زيادة األجر النقدي مع ثبات السعار في السوق.
الثاني :زيادة اجر اسمي النقدي بنسبة أقل من زيادة الجر الحقيقي .فمو ارتفع األجر االسمي
النقدي بنسبة  % 0وارتفعت أسعار السمع االستيالكية في السوق إلى  %10ففي في مثل ىذه
الحالة انخفاض في مستوى األجر الحقيقي .ذلك ألن الزيادة في أسعار السمع االستيالكية تكون
في ىذه الحالة أكبر من الزيادة النسبية في األجر االسمي .أي أنو بالرغم من ارتفاع الجر
االسمي النقدي فإن العامل سيحصل عمى كمية أقل من السمع والخدمات.
الثالث :زيادة األجر االسمي النقدي بنسبة متوازية مع زيادة األجر الحقيقي .فمو ارتفع األجر
االسمي النقدي بنسبة  .%0وبالمقابل ارتفعت أسعار السمع االستيالكية بنفس النسبة أي %0
فإن العامل يحافظ في ىذه الحالة عمى مستوى األجر الحقيقي بالرغم من زيادة األجر االسمي
وذلك نظ اًر الرتفاع األسعار بنفس نسبة زيادة الجر االسمي.
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وىكذا يصبح من البدييي عند دراسة وتحديد العالقة بين األجر االسمي النقدي وبين األجر
الحقيقي أن نأخذ باالعتبار العوامل التالية.
العامل األول :وىو كمية النقد التي يحصل عمييا العامل والتي تمثل مستوى األجر االسمي
النقدي.
العامل الثاني :مستوى أسعار السمع والخدمات االستيالكية الضرورية لتجديد قوة العمل
ولحياة عائمة العامل .ألن ارتفاع أو انخفاض أسعار ىذه السمع والخدمات ىي التي تحدد
المستوى المعاشي لمعامل وعائمتو ،ليصبح بالتالي من الخطأ النظر إلى مستوى األجر من
زاوية األجر االسمي النقدي فقط.
العامل الثالث :معدل أو نسبة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى
تخفيض الرواتب واألجور .فمن المعموم أن شكل الضريبة المباشرة يكون عمى شكل اقتطاع
ال أن نسبة
مباشر من الرواتب واألجور بنسبة قد تختمف بين حين وآخر كأن نقول مث ً
الضريبة المباشرة عمى دخل الرواتب واألجور ىي  %10من القيمة الكمية لؤلجر كما قد
تفرض الض ارئب والرسوم بصورة غير مباشرة مثالُ فرض ضريبة أو رسم عمى أسعار بعض
السمع االستيالكية ( كالرسوم المفروضة عمى السكر أو غيره ) .وىذه األشكال الضريبية
المباشرة وغير المباشرة تؤدي إلى تخفيض األجر النقدي والجر الحقيقي وتتحول إلى شكل
من أشكال إيرادات الميزانية العامة لمدولة.
إن ىذه العوامل مجتمعة ىي التي تحدد مستوى الدخل الحقيقي والفعمي .ولتوضيح
العالقة بين ىذه العوامل نفترض ،عمى سبيل المثال ،أن األجر النقدي في فترة ما بمغ –
 -000دوالر وبمغت الضرائب المباشرة والحسميات األخرى مثل حسميات

التأمين

االجتماعي والصحي –  -100دوالر فإن األجر النقدي الصافي يصبح في ىذه الحالة –
 -000دوالر ،وىو الدخل أو األجر الصافي الذي يتصرف بو العامل في شراء السمع
والخدمات الضرورية في السوق .وباختصار فإن كمية ونوعية السمع والخدمات التي يحصل
عمييا العامل في السوق ىي التي تحدد المستوى المعيشي لمعامل أو بكممة أخرى ىي التي
تحدد الدخل الحقيقي .فمو افترضنا أن تغي ًار ما حدث في مستوى األجر النقدي بحيث ارتفع
بنسبة  %10فإن الدخل النقدي يصبح في ىذه الحالة – -000دوالر .فإذا بقيت العوامل
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األخرى عمى حاليا أي دون تغير في مستوى السعار ونسب الضرائب فال شك أن العامل
يستطيع في ىذه الحالة شراء كمية أكبر من السمع والخدمات في السوق مما يؤدي إلى
ارتفاع في مستوى األجر أو الدخل الحقيقي .أما إذا رافقت ىذه الزيادة في الدخل النقدي
زيادة أكبر منيا في أسعار السمع والخدمات أو زيادة جديدة في النسب الضريبية بحيث
بمغت نسبة ارتفاع األسعار  % 10فإن العامل ال يتمكن من الحصول عمى نفس الكمية
السابقة من السمع والخدمات ،مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الدخل أو األجر الحقيقي
وذلك بالرغم من ارتفاع األجر االسمي النقدي .أما إذا ارتفعت األسعار والضرائب بنفس
نسبة الزيادة في األجر االسمي النقدي فإن العامل في ىذه الحالة سيحافظ عمى المستوى
السابق لمدخل الحقيقي.
إن ظاىرة التضخم المتمثمة في ارتفاع أسعار السمع والخدمات تؤثر بدون شك تأثي ًار
سمبيًا عمى مستوى الدخل الفردي الحقيقي فيما لو كانت معدالت زيادة التضخم
معدالت زيادة أسعار السمع والخدمات أعمى من زيادة معدالت ارتفاع األجر

أي

االسمي

النقدي .أما إذا تعادلت معدالت زيادة التضخم مع معدالت زيادة األجر النقدي اسمي فال
يحدث عندئذ أي تغير في مستوى الدخل الحقيقي .كما أن زيادة الدخل النقدي االسمي وفق
معدالت أعمى من زيادة معدالت التضخم ستؤدي إلى ارتفاع في مستوى الدخل الحقيقي.

-2العوامل األساسية في تغير قيمة ومستوى أجر العمل :
بعد أن ميزنا بين مفيوم األجر االسمي النقدي ومفيوم األجر الحقيقي وأوضحنا العالقة
المتبادلة بينيما ال بد من البحث في العوامل المختمفة التي تؤدي إلى تغير في مستوى وقيمة
أجر العمل .إذ يالحظ في الحياة العممية أن أجر العمل ال يبقى ثابتًا وانما يتغير باستمرار
بفعل الكثير من العوامل .فإذا كانت الغاية النيائية من استخدام أجر العمل ىي تجديد طاقة
وقوة العمل فإن تحقيق ىذه الغاية ال يتم في ظروف اقتصادية ثابتة ألن ىذه الظروف
خاضعة لمجموعة من التغيرات في المستوى والتطور االقتصادي .وطالما أن الظروف
والعالقات االقتصادية في تغير ديناميكي مستمر فإن مقدار وقيمة أجر العمل كإحدى
الظواىر والعالقات االقتصادية ال يبقى بالتالي في حالة الثبات وانما في حالة التغير
المستمر .فقد يزداد أو ينقص مقدار أجر العمل .إذن ال بد من معرفة العوامل التي تؤدي
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إلى مثل ىذا التغير في أجر العمل .وفي الواقع ىناك عوامل متعددة ذات تأثير مختمف عمى
تغير مستوى أجر العمل .ومن ىذه العوامل ما يساعد عمى تخفيض أجر العمل ومنيا ما
يستمزم زيادة أجر العمل وىذه العوامل ىي:

آ  -عوامل انخفاض أجر العمل:
يرجع ىذا العامل بصورة أساسية إلى زيادة إنتاجية العمل .وبعد زيادة إنتاجية العمل
أي العامل الرئيسي الذي يساعد عمى تخفيض األجر النقدي الضروري لتجديد قوة العمل.
فقد أشرنا م ار اًر إلى أن زيادة إنتاجية العمل تعني زيادة السمع المنتجة خالل وحدة الزمن
وىي الساعة الواحدة .فمو افترضنا أن إنتاجية العمل كانت وحدتين من السمع في الساعة
الواحدة ثم تضاعفت نتيجة لتحسين شروط اإلنتاج كإدخال وسائل حديثة عمى عممية اإلنتاج
بحيث أصبح عدد الوحدات المنتجة خالل الساعة الواحدة أربع وحدات بدالً من وحدتين،
فإن إنتاجية العمل تكون قد تضاعفت وفي حالة تضاعف إنتاجية العمل عمى ىذا الشكل
فإن إنتاج الوحدة الواحدة يتم خالل ربع ساعة بدالً من نصف ساعة ،وىكذا تتناقص تكمفة
اإلنتاج وتكمفة العمل المبذول في إنتاج السمعة الواحدة ،ومن جية أخرى فإن انخفاض
التكمفة يعني انخفاضًا في قيمة وسعر السمعة في السوق.
فمو حدث مثل ىذا األمر في إنتاج السمع االستيالكية بحيث تضاعفت إنتاجية العمل في
إنتاج ىذا النوع من السمع فمن المنطقي والطبيعي أن تنخفض أسعار سمع االستيالك
الفردي إلى نصف األسعار السابقة والتي كانت سائدة في السوق .وفي وجود مثل ىذه
الحالة فإن العامل ال يحتاج إلى نفس الكمية من األجر الذي كان يتقاضاه سابقاً لشراء
السمع االستيالكية الضرورية .حيث أن نصف مقدار األجر السابق يكفيو في حال انخفاض
السعار إلى النصف لمحفاظ عمى مستوى الدخل الحقيقي .فإذا انخفضت أسعار السمع بنسبة
 %00فإن  %00من األجر النقدي السابق يكون كافياً لشراء نفس الكمية من السمع
االستيالكية الضرورية لتجديد قوة العمل.
إلى جانب ىذا العامل األساسي في انخفاض أجر العمل يوجد ىناك أيضًا عوامل
أخرى تساعد في تخفيض أجر العمل .فمن المعموم أن زيادة الطمب عمى قوة العمل في
النظام الرأسمالي قد دفعت إلى دخول المرأة وبعض أفراد العائمة الواحدة كاألطفال إلى
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عممية اإلنتاج .إن اشتراك عدد أكبر من أفراد العائمة في عممية اإلنتاج سيزيد بدون شك من
مجموع الدخول النقدية االسمية لمعائمة الواحدة .إن زيادة عدد الدخول الفردية لمعائمة
الواحدة سيتيح الفرصة إلى إنقاص األجر النقدي االسمي لمفرد الواحد طالما أن تزايد عدد
الدخول الفردية يصبح كافياً الستمرار حياة العائمة الواحدة .بينما لو اعتمد مستوى الحياة
العائمة عمى دخل فرد واحد فقط من أفرادىا فال بد في ىذه الحالة من أن يكون األجر
النقدي ليذا الفرد الواحد مرتفعًا حتى يمبي المتطمبات المعيشية الضرورية لمعائمة واحتياجاتيا
المختمفة.

ب – عوامل زيادة أجر العمال:
إلى جانب وجود العوامل التي تساعد عمى تخفيض األجر النقدي توجد عوامل أخرى
تستدعي زيادة قيمة أجر العامل .وفي ىذا الصدد يمكن ذكر العوامل التالية التي تساعد عمى
زيادة أجر العمل:
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أوالً  -عامل تزايد االحتياجات الفردية:
من المعموم أن االحتياجات الفردية وكذلك وسائل إشباعيا ال تبقى ثابتة وانما ىي في
حالة تغير مستمر .فمع مرور الزمن تتطور وتزداد ىذه االحتياجات الفردية كمًا ونوعًا .ففي
مرحمة معينة تصبح بعض الحاجات التي كانت تعد كمالية في السابق من الحاجات
الضرورية .وىكذا تتغير مع التقدم االقتصادي واالجتماعي الحاجات الفردية المادية والثقافية
الضرورية لتجديد قوة العمل .إذ يالحظ في الوقت الحاضر تزايد الحاجات الفردية المختمفة
مع تزايد وتنوع المنتجات المختمفة .وىذا التطور الكمي والنوعي في المستوى المعاشي لمفرد
يؤدي إلى ضرورة زيادة األجر حتى يمكن مواجية المتطمبات االستيالكية الفردية المتزايدة.
ثانيا  -عامل تكثيف العمل:
لقد أشرنا سابقًا إلى أن صاحب رأس المال يمجأ إلى تكثيف العمل إلى أقصى درجة
ممكنة وذلك بيدف االستغالل السريع واألمثل لوسائل اإلنتاج وتحقيق الحد األقصى من
إنتاجية العمل والربح .ومن أجل ذلك يستخدم صاحب رأس المال كل الوسائل الممكنة
لمرقابة عمى العمل والحوافز المختمفة من أجل تكثيف العمل أي زيادة وتركيز الجيد الذي
يبذلو العامل في عممية العمل .إال أن تكثيف العمل المبذول في عممية العمل يستمزم ت ازيداً
في إنفاق الطاقة الجسدية والذىنية .ومن جية أخرى فإن تزايد اإلنفاق في الطاقة الجسدية
والذىنية يتطمب تزايد في كمية السمع والخدمات الضرورية لتعويض االستيالك الكثيف في
طاقة العمل .أي أن ذلك يستدعي زيادة أجر العمل.
إن التطور التقني والعممي يتطمب مستوى معينًا من المعرفة العممية والتأىيل الفني .وفي
الوقت الحاضر يتزايد ىذا التطور بوتائر سريعة وىو يفرض باستمرار ارتفاعاً في مستوى
العاممين الفني والعممي .فالشروط التكتيكية المنتجة تجعل عممية اإلنتاج أكثر تعقيدًا من
السابق .وىي تتطمب من العاممين تركي ًاز ذىنيًا وتكثيفاً شديداً في العمل حتى يمكن التحكم
في العمميات اإلنتاجية المعقدة .إن ىذه الشروط الجديدة تستمزم بدون شك زيادة األجر
التعويض استيالك الطاقة الذىنية التي يستمزميا التكثيف المتزايد في عممية العمل.
ثالثاً -عامل مستوى التأهيل والمهارة:
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إن أجر العمل يتحدد وفق اعتبارات تتعمق بدرجة التأىيل الفني والخبرة والميارة ومع
اختالف درجات التأىيل والميارة تختمف بالتالي أجور العمال .فمن الطبيعي أن يرتفع مقدار
األجر كمما ارتفع مستوى التأىيل والميارة .وليذا االعتبار أىمية في الوقت الحاضر في
تحديد مقدار األجر .فكما أشرنا إلى أن المتطمبات الحالية لعممية اإلنتاج التي يفرضيا
ارتفاع المستوى التكتيكي والعممي تستمزم وجود مستوى معينًا من المعرفة والخبرة العممية.
يالحظ حاليًا التضاؤل النسبي لدور العمل اليدوي وتزايد المكانة التي يحتميا العمل الذىني
في عممية اإلنتاج .وىذا التغير النوعي في طبيعة العمل يشترط في نفس الوقت زيادة في
أجر العمل.
رابعاً -تأثير عوامل العرض والطمب في سوق العمل:
باإلضافة إلى العوامل السابقة التي يساعد البعض منيا عمى تخفيض أجر العمل بينما
يستدعي البعض اآلخر زيادة أجر العمل توجد عوامل أخرى ليا أيضًا تأثيرىا عمى أجر
العمل وىي عوامل العرض والطمب عمى قوة العمل في سوق العمل.
ومن المفيد قبل أن نتطرق إلى تأثير ىذه العوامل التذكير بتأثير عوامل العرض والطمب
عمى سعر السمع في السوق .فإذا ازداد الطمب عمى سمعة ما عن العرض عمى ىذه السمعة
فإن السعر يرتفع في السوق وعمى العكس فإن انخفاض الطمب عن العرض سيؤدي إلى
انخفاض القيمة أو السعر في السوق .إن عوامل العرض والطمب تؤثر عمى سعر السمعة
في السوق .فقد ينحرف السعر عن القيمة ارتفاعاً عندما يزداد الطمب عن العرض بينما
ينحرف السعر عن القيمة انخفاضًا إذا قل الطمب عن عرض السمعة في السوق.
إن ىذه القاعدة تنطبق بشكل أو بآخر عمى أجر العمل في النظام الرأسمالي ،حيث
يتأثر تحديد أجر العمل بعوامل عرض قوة العمل والطمب عمى ىذه القوة في سوق العمل.
وأن ليذا التأثير الذي تمارسو عوامل العرض والطمب في قوة العمل جوانب مختمفة ،وىذا
يعني:
أوال :في حال زيادة الطمب عمى قوة العمل عن العرض الموجود منيا في السوق
فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مقدار أجر العمل في النظام الرأسمالي.
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ثانيا :في حالة زيادة العرض في قوة العمل عن الطمب عمييا في سوق العمل فإن
ذلك سيؤدي إلى انخفاض مقدار األجر في النظام الرأسمالي .أن زيادة العرض من قوة
العمل عمى الطمب عمييا ىو ما يدعى في عمم االقتصاد بالبطالة في سوق العمل .وتعني
البطالة وجود فائض من قوة العمل .أي وجود أ ناس يبحثون عن مكان ليم في عممية
اإلنتاج االجتماعي .وىكذا يكون لمبطالة تأثير سمبي عمى مقدار أجر العمل إذ يساعد عمى
انخفاض ىذا األجر في سوق العمل.
إال أنو يجب معرفة وتحديد األسباب والعوامل التي تحدد وجود أو عدم وجود البطالة أو
فائض قوة العمل في سوق العمل .ونظ اًر لمطبيعة الخاصة بقوة العمل اإلنساني فإنو مما ال
شك فيو إن وجود أو عدم وجود الفائض في قوة العمل أو البطالة يخضعان إلى أسباب
وعوامل واعتبارات تختمف عن العوامل التي تحدد وجود فائض في عرض السمع أو زيادة
في الطمب عمييا في السوق .حيث أن عرض السمع في السوق يتحدد وفق االعتبارات
والظروف التي تحيط بعممية اإلنتاج كما يتأثر الطمب عمى السمع

بعدد المشترين أو

المستيمكين لمسمعة في السوق .ويمكن القول بأن العوامل واالعتبارات التي تحدد وجود أو
عدم وجود فائض في قوة العمل والتي تؤثر عمى تحديد مقدار األجر ىي:
أوالً :العالقة بين نسبة العاممين فعالً ونسبة العاطمين عن العمل.
ثانيًا :معدالت النمو السكاني.
ثالثًا :التقدم التقني.
رابعًا :الدورات الموسمية لعممية اإلنتاج.
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تمارين:
ما ىو الفرق بين االقتصاد الطبيعي واالقتصاد السمعي؟
مف الناحية التاريخية ىناؾ أربعة أشكاؿ لمقيمة التبادلية؟ ما ىك الفرؽ بيف كؿ مف ىذه األشكاؿ؟
كيؼ تفرؽ بيف مفيوـ النقد ومفيوـ رأس الماؿ؟

ما ىي المعادلة العامة لمتداول السمعي الرأسمالي؟ وما الفرق بينيا وبين معادلة التداول السمعي

الصغير؟
ما هو الفرق بيه شكل اإلوتاج في التعاون البسيط وشكل اإلوتاج في الماويفكتورة؟
ما ىو المقياس الذي يتخذ في حساب أجر الوقت؟
ما ىي مزايا ومساوئ نظام أجر الوقت؟
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
الرأسمالية المنافسة
الكممات المفتاحية:
رأسمالية المنافس ــة  -القيمة الفردية  -القيمة االجتماعية  -االقتصاد السمعي  -قانون المنافسة
 -القانون الموضوعي  -التبادل السمعي  -الطرائق الحرفية  -المنافسة العشوائية  -المنافسة

الحرة  -الفرع االقتصادي  -المنظم العشوائي  -سعر المنافسة  -سمع بديمة  -المذىب الحر -
السياسة المعدنية  -السياسة الصناعية  -السياسة التجارية  -نظرية القيمة.

الممخص:
المنافسة ىي المزاحمة بين المنتجين الفرديين أو أصحاب رؤوس األموال عمى تصريف

منتجاتيم.

إن السمة األساسية لممنافسة الرأسمالية تبرز في ىدف تحقيق أقصى ربح ممكن ،ولممنافسة
الرأسمالية أشكال مختمفة وفق مقاييس عديدة .وفي المنافسة الحرة ال يقف أمام منافسة رأس المال
أي نوع من أنواع االحتكار الطبيعي ،أما فيما يخص السعر والربح في رأسمالية المنافسة فحتى
يتحقق البد من تحقيق عممية بيع السمعة في السوق وىذه تتوقف عمييا استم اررية عممية اإلنتاج

الرأسمالي.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:


تعريف مفيوم المنافسة.



يحدد أشكال المنافسة الراسمالية حسب المقاييس المختمفة :الظروف االقتصادية،
والمنافسة الحرة ،والعالقات اجتماعية.
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رأسمالية المنافسـة

 -1مفهوم المنافسـة:
يقصد بمفيوم المنافسة بصورة عامة المزاحمة بين المنتجين الفرديين أو أصحاب رؤوس
األموال عمى تصريف منتجاتيم في السوق حتى تحقق القيمة الفردية الخاصة بكل من
المنتجين أو أصحاب رؤوس األموال اعترافاً اجتماعياً  .وأن تكون القيمة الفردية متعادلة أو
متقاربة مع القيمة االجتماعية العادية  .وعمى أن يعتبر العمل الفردي جزءاً من العمل
اال جتماعي العام والمبذول في إنتاج كمية السمعة ذات النوع الواحد والمعروضة لمتبادل في
السوق (.)1
إن المنافسة حين تكتسب ىذه الشمولية ،وتصبح القاسم المشترك بين المنتجين الفرديين
أو أصحاب رؤوس األموال الخاصة  ،فإنيا تفتح المجال لمقوانين االقتصادية ألن تقوم بفعميا
و تأثيرىا الخاص في آلية االقتصاد السمعي.إن قانون المنافسة ىو أحد قوانين االقتصاد
الرأسمالي وىو يكتسب صفة القانون الموضوعي الذي يمارس عممو وتأثيره بمعزل عن إدارة
األفراد الذين يزاولون عممية التبادل السمعي في السوق .وكما سنرى فإن العمل العشوائي ليذا
القانون يظير بصورة خاصة في شروط المنافسة الرأسمالية الحرة.
وبغية التخفيف من التأثير العشوائي لقانون المنافسة  ،فقد لجأ المنتجون الصغار أو
الحرفيون والتجار في مرحمة العصر الوسيط التي سبقت ظيور الرأسمالية في أوروبا إلى
تشكيل ما يسمى بالطرائق الحرفية أو المينية التي كانت تسعى إلى ضمان مصالح أعضائيا
من األضرار التي تنجم عن المنافسة العشوائية في السوق .وبيذا الشكل اتخذت المنافسة بين
المنتجين والتجار في تمك المرحمة طابعًا خاصًا ومنظمًا وممي ًاز عن المنافسة الحرة التي
ظيرت فيما بعد في النظام الرأسمالي.
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إن السمة األساسية لممنافسة الرأسمالية تبرز في ىدف تحقيق أقصى ربح ممكن وىو
الذي يسعى إليو كل من أصحاب رؤوس األموال ،وبيذا الشكل فإن المنافسة الرأسمالية تعبر
عن المحتوى الحقيقي لطبيعة رأس المال .إن التنافس الرأسمالي حول الربح يتخذ ليذا
السبب بالذات طابعاً أكثر حدة وأكثر تنوعاً واتساعًا مما قد تكون عميو المنافسة بين
المنتجين الحرفيين الصغار .إن التنافس بين عدد كبير من أصحاب رؤوس األموال والتجار
يشمل مجاالت واسعة تتعدى الحدود الوطنية إلى السوق العالمي وتؤدي بالنتيجة إلى إزاحة
بعض رؤوس األموال التي تعجز عن االستمرار في السوق والى القضاء تدريجياً عمى
المنتجين الحرفيين الصغار بسبب ضآلة حجم االستثمار لدييم واإلمكانيات المحدودة
والعاجزة عن مسايرة متطمبات وشروط المنافسة في السوق.
 -2أشكال المنافسة الرأسمالية:
ال إذا اتخذنا من
من الممكن تحديد أشكال المنافسة الرأسمالية وفق مقاييس عديدة .أو ً
طبيعة النشاط االقتصادي اإلنتاجي مقياسًا لمتحديد يمكن القول بوجود نوعين من المنافسة.
أ-

المنافسة داخل الفرع االقتصادي الواحد.

ب -المنافسة بين الفروع االقتصادية المختمفة.
إن المنافسة بين أصحاب رؤوس األموال داخل الفرع االقتصادي الواحد تؤدي في النتيجة
إلى تشك يل قيمة اجتماعية وسطية لمسمعة الواحدة في السوق تقترب أو تبعد بيذا القدر أو
ذاك عن القيمة الفردية ليذه السمعة والخاصة بكل من المشاريع الرأسمالية المنتجة ليا .أما
المنافسة بين الفروع االقتصادية المختمفة فيي تظير في المزاحمة بين أصحاب رؤوس
األموال المختمفة عم ى تحقيق الشروط المثمى لمربح ،وفي التنافس حول المجاالت الفضمى
لالستثمار .إن حركة رأس المال وانتقالو من فرع اقتصادي ما إلى فرع اقتصادي آخر ما ىي
إال عبارة عن األشكال التي تعكس طبيعة المنافسة في الفروع االقتصادية المختمفة .إال أن
حركة رؤوس األموال ىذه وانتقاليا من فرع إلى آخر سعيًا وراء الربح األقصى ستؤدي في
النتيجة إلى إعادة التوازن بين معدالت الربح المتفاوتة التي تحققيا الفروع االقتصادية
المختمفة  ،لتشكل معدل وسطي واحد لمربح الرأسمالي .أو بكممة أخرى فإن األرباح العالية
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واألرباح المنخفضة والمتحققة في الفروع االقتصادية المختمفة تتوازن نتيجة حركة وانتقال
رؤوس األموال بين ىذه الفروع وتشكل ما يسمى بالربح الوسطي السائد في السوق.
ويستنتج من ذلك بأن المنافسة في ىذه الحالة تقوم بوظيفة المنظم العشوائي لمسعر
ويسود في سوق المنافسة ما يطمق عميو عادة بسعر المنافسة .إال أن المنافسة الحرة في
السوق ال تظير في الواقع كنتيجة لحركة وانتقال رؤوس األموال بين الفروع االقتصادية
ال لممنافسة في السوق بين أطراف عديدة.
االقتصادية ،وانما تأخذ من الناحية الظاىرية أشكا ً
أ-

منافسة بين البائعين.

ب-

منافسة بين المشترين.

ج-

منافسة بين البائعين والمشترين.

وتتحدد الطبيعة التنافسية بين ىذه األطراف  ،كما يبدو ذلك في السوق بتأثير فعل وقوانين
وعالقات العرض والطمب .فإن زيادة العرض عن الطمب أو العكس تؤثر بدون شك في
تحديد قدرة أحد األطراف عمى المنافسة وتأثيره عمى تحديد سعر المنافسة في السوق .إن
التأثير الذي يمارسو ىذا الطرف في مجال السوق يظير في ىذه الحالة بصورة احتكار نسبي
أو مؤقت  .فباستطاعتو أن يزيد أو يخفض من سعر المنافسة في السوق  .وىذا االحتكار
يكون نسبياً ومؤقتًا ألن استم اررية المنافسة الحرة ال تسمح باستم اررية االحتكار .
ثانيًا :قد تكون طبيعة أو نوع السمعة مقياسًا لتحديد أنواع وأشكال المنافسة .وعمى أساس ىذا
المقياس تبدو المنافسة الحرة في السوق وفق األشكال التالية :
أ-

منافسة حول نوع واحد من السمع .

ب-

منافسة بين سمع بديمة مثل المنافسة بين الفحم وبين البترول أو بين السمع البالستيكية و

بين السمع المعدنية  .ويطمق عمى ىذا النوع من المنافسة بين أنواع مختمفة من السمع ( المنافسة
البديمة ) .
ج -المنافسة حول توسيع نطاق تصريف السمعة في السوق عمى حساب نوع آخر من السمع .
وخاصة في حالة الطمب المرن أي الطمب الذي ال يتصف بالثبات المطمق أو النسبي مثل
المنافسة بين األلبسة والتمفزيون والسيارات  ...إلخ .
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إن العالقات االجتماعية تشكل مقياساً آخر لتحديد أشكال المنافسة  ،وىنا نجد أن

ثالثا :

المنافسة التي يخمقيا رأس المال في السوق تؤدي إلى نشوء أنواع من المنافسة ليا طبيعة
اجتماعية تتمثل في:
أ-

المنافسة بين العمال .

ب-

المنافسة بين العمل ورأس المال .

إن إدخال وسائل إنتاج حديثة في عممية اإلنتاج يشكل عنصر منافسة ييدد استمرار العامل
في عممية اإلنتاج حين يؤدي ذلك إلى إخراجو من مجال اإلنتاج  ،ويتشكل جيش العاطمين
عن العمل وىذه البطالة تؤدي بدورىا إلى نشوء المنافسة بين العمال أنفسيم بغية الحصول
عمى أماكن عمل جديدة  .والنتيجة الوحيدة ليذا النوع من المنافسة ىي الضغط عمى األجر
وانخفاضو عن المستوى السابق .
ومن ناحية أخرى فإن المنافسة بين أصحاب رؤوس األموال عمى شراء قوة العمل تؤدي إلى
زيادة األجر .إال أن القانون األساسي لمتراكم الرأسمالي وزيادة رأس المال يقوم إلى حد ما
بتنظيم العالقة بين العرض والطمب عمى قوة العمل حتى ال يكون لزيادة األجر تأثي ًار سمبيًا
عمى زيادة معدل حجم الربح الرأسمالي  .ويكون ذلك ممكنًا بواسطة تأثير بعض القوانين
االقتصادية واإلجراءات التي ي مجأ إلييا أصحاب رؤوس األموال لمتصفيف من حدة المنافسة
فيما بينيم عمى قوة العمل .
وليس باإلمكان في جميع األحوال استبعاد المنافسة بين رأس المال والعمل بصورة كمية
والتي تتحول إلى شكل من أشكال الصراعات االجتماعية  .وعندما يمجأ العمال إلى تنظيم
أنفسيم في النقابات  ،فإن ذلك يجسد رد الفعل الطبيعي لمتصفيف من شدة االنعكاسات
السمبية التي تنجم عن المنافسة سواء أكانت بين العمال أنفسيم أم بين العمل ورأس المال .
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المنافسة الحرة والمذهب الحر
ففي المنافسة الحرة ال يقف أمام منافسة رأس المال أي نوع من أنواع االحتكار الطبيعي
أو المصطنع  .ورأس المال في ىذه الظروف يتمتع بالحرية التامة في االنتقال والحركة بدافع
تحقيق أقصى ما يمكن من الربح  .وفي ظل المنافسة الحرة تشتد التناقضات نتيجة لمفعل
العشوائي لمقوانين االقتصادية  .إال أن المنافسة الحرة تمثل مرحمة موضوعية في تاريخ
الرأسمالية وىي وليدة الثورة التي أطاحت بالعالقات اإلقطاعية  ..وشيدت مرحمة ازدىارىا
بع د نشوء الصناعة الكبيرة خالل الثمث الثاني من القرن الماضي  .وكان من أبرز مالمحيا
وشروطيا ما يمي :
ت -حرية الحركة المطمقة لرأس المال أو االنتقال السيل من فرع اقتصادي إلى فرع اقتصادي
آخر وازالة أي شكل من أشكال االحتكار .
ب  -تطور النظام المصرفي .
جـ -إخضاع معظم القطاعات االقتصادية إلى سيطرة رأس المال .
د -توفر كثافة سكانية معينة ترفد القطاعات االقتصادية بقوة العمل .
إن ىذا التطور الموضوعي في نشوء وتطور االقتصاد الرأسمالي قد ساىم في تطور الفكر
االقتصادي الذي تبمور في ظيور المذىب الحر أو ما يسمى أحياناً بالمدرسة االقتصادية الحرة
التي سادت الفكر االقتصادي خاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر .وبنما كانت
المذاىب والتيارات المعدنية والتجارية في الماضي تنادي بضرورة تدخل الدولة في الحياة
االقتصادية فإن المذىب الحر يرتكز أساسًا عمى فكرة إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط
االقتصادي  .إن المذاىب والتيارات المعدنية والتجارية التي مثمت الفكر االقتصادي الذي كان
سائدًا في أوروبا وخصوصًا خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر وحتى بدايات القرن الثامن
عشر ،كانت تعبر موضوعيًا عن المرحمة التي سبقت الثورة الصناعية ونشوء ال أرسمالية األوروبية
 .تمك المرحمة التي تميزت بضرورة تجميع النقد المعدني الثمين وتراكم الربح الذي تحققو التجارة
الخارجية بيدف زيادة الثورة الوطنية  .وقد انبثق عن تمك التيارات اتجاه ينادي بضرورة وجود
سياسة اقتصادية لمدولة  .كما برزت في إطار ىذه السياسة ثالثة اتجاىات  .أوليا السياسة
المعدنية التي اتبعتيا بصورة خاصة كل من البرتغال واسبانيا والتي كانت تنادي بمنع تصدير
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المعادن الثمينة إلى الخارج واستيفاء ثمن البضائع المصدرة بالمعادن الثمينة  ،وثاني ىذه
االتجاىات برز في فرنسا وتمثل بالسياسة الصناعية التي اتبعيا رجل الـدولة ( كولبير )  ،وكان
اليدف منيا تحقيق فائض في الميزان التجاري يتمثل بالذىب أو فضة وكان تحقيق ىذا اليدف
حسب رأي كولبير مرىوناً باتباع سياسة تقوم الدولة بتنفيذىا وىي ترمي إلى تشجيع الصناعة
الحرفية وتشجيع الصادرات الصناعية .
وبرز االتجاه الثالث في إنكمت ار والذي أطمق عميو حينذاك اسم السياسة التجارية
ووضع ىذه السياسة رجل الدولة كرومويل  .وكان ييدف من جراء اتباع ىذه السياسة إلى
زيادة الصادرات و الحد من المستوردات والحصول عن طريق التجارة مع العالم الخارجي
عمى أكبر كمية من المعادن الثمينة .وقد ظل المذىب التجاري سائدًا حتى منتصف القرن
الثامن عشر إال أن السياسة االقتصادية التي اتبعتيا بعض الدول لم تحقق النتائج المرجوة
منيا .
إال أن ىذه السياسة التي كانت تيدف أساسًا إلى تشجيع التجارة وتجميع النقد قد ألحقت
أض ار ًار ببعض القطاعات االقتصادية األخرى كالزراعة التي لم تمق من السياسة االقتصادية
التشجيع الكافي .وقد لقي اتجاه تدخل الدولة في الحياة االقتصادية معارضة شديدة وبرزت
الرغبة في العودة إلى النظام االقتصادي الحر .
وقد ظير أنصار المذىب الحر في كل من فرنسا وانكمت ار حيث انتقدوا بشدة مبدأ التدخل في
النشاط االقتصادي  .كما انتقدوا كذلك المذىب المعدني والتجاري القائل بأن ثروة األمم
تتمثل بالحجم المتوفر من المعدن الثمين .
وبالرغم من أن بعض عمماء االقتصاد أمثال وليم بيتي (  )1687 – 1623كان قد دعا
إلى منع الدولة من التدخل في الشؤون االقتصا دية  .إال أن المدرسة االقتصادية الحرة نشأت
وتبمورت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر  .ويعد كيني مؤسس المدرسة
الفيزيوقراطية أو الطبيعية في فرنسا وآدم سمث مؤسس المدرسة الكالسيكية في إنكمت ار عمى
سبل المثال ال الحصر من أنصار المذىب الحر  .ومما ساعد عمى ظيور المدرسة
االقتصادية الحرة التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شيدتو أوربا وعمى وجو الخصوص
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في بدايات الثورة الصناعية  .حيث اختمفت النظرة إلى مفيوم الثروة حيث يسود االعتقاد
القائل بأن ثروة األمة ال تتمثل بالنقد وانما بزيادة اإلنتاج في المجتمع .
ويعتقد مؤسسو المدرسة االقتصادية الحرة بوجود نظام طبيعي أو قوانين طبيعية تحكم الحياة
االقتصادية  .وليس ىناك بالتالي أن مبرر لتدخل الدولة في الحياة االقتصادية  .ويشترط
سير ىذا النظام الطبيعي سيادة الحرية الفردية وتأمين الحرية لألفراد والمشاريع االقتصادية .
كما تؤكد ىذه ا لمدرسة عمى انسجام المصالح الخاصة أو الفردية مع مصالح المجتمع العامة
بظل النظام الطبيعي وسيادة الحرية االقتصادية .
وعمى الرغم من أىمية المكانة التي احتمتيا المدرسة الحرة في الفكر االقتصادي والحياة
االقتصادية إال أنيا واجيت في الوقت نفسو تيارات اقتصادية أخرى مناوئة ليا  .نذكر منيا
المدرسة التاريخية والمذىب االقتصادي القومي وتدخل الدول والتيارات االشتراكية عمى
اختالف أنواعيا  .وفي بدايات القرن العشرين بدأ المذىب الحر باالنييار والتالشي وبصورة
خاصة بعد األزمة االقتصادية العالمية ما بين أعوام  ، 932 – 929والتي جاءت تجسيداً
لمبدأ سيادة الحرية االقتصادية وعفوية النشاط االقتصادي في المجتمع  .كان من أىم
االستنتاجات التي أدت إلييا ىذه األزمة ضرورة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية والتحكم
في آلية النشاط االقتصادي .
لقد أدت المنافسة الحرة في النتيجة إلى ظيور االحتكار الرأسمالي  .واالحتكار الرأسمالي
يخضع بسبب تمركز اإلنتاج ورأس المال إلى نوع من التنظيم يخفف من بأثير االنعكاسات
السمبية التي تسببيا المنافسة ألن المنافسة تظل صفة مالزمة لمنظام الرأسمالي وتحل
المنافسة االحتكارية مكان المنافسة الحرة أو التامة .
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السعر والربح في رأسمالية المنافسة
حتى يتحقق ىذا اليدف فالبد من تحقيق عممية بيع السمعة في السوق وىذه تتوقف عمييا
استم اررية عممية اإلنتاج الرأسمالي  .إذ تشكل عممية التبادل أو البيع في السوق شرطاً
أساسيًا من شروط دورية واعادة اإلنتاج في االقتصاد الرأسمالي  .ونحن إذ نتعرض إلى
دراسة تشكل السعر والربح في رأسمالية المنافسة فألن عممية تكون السعر والربح ىذه تخضع
إلى شروط وآلية المنافسة الحرة في السوق .
أن القيمة أو سعر السمعة ال يظيران إال في السوق حين تدخل السمعة عممية التبادل  .وأن
سعر السمعة حسب نظرية العرض والطمب يحدد من خالل تفاعل عوامل العرض والطمب ،
أو ما يطمق عمييا في ىذه النظرية قوانين العرض والطمب في السوق  ...وعمى الرغم من أن
ىذه النظرية في مرحمة نشوئيا لم تعط تفسي ًار دقيقًا لكل العوامل التي تتحكم في تحديد سعر
السمعة في السوق  ،فإن معظم النظريات الرأسمالية الحديثة في القيمة لم تيمل تأثير عوامل
العرض والطمب عمى تحديد السعر في السوق  .إال أن ىذه النظريات نفسيا لم تقمل في
الوقت نفسو من أىمية المنفعة الحدية لمسمعة وال من أىمية تكاليف اإلنتاج وخاصة أىمية
ىذه التكاليف في تحديد السعر عمى المدى البعيد.
إال أن نظرية القيم ة في العمل تميز بين مفيوم القيمة ومفيوم السعر  .إن قيمة السمعة حسب
ىذه النظرية ىي عبارة عن كمية العمل الضروري اجتماعياً إلنتاجيا  .أن كمية العمل
الضروري اجتماعيًا إلنتاج السمعة تحدد بكمية العمل الالزمة في الشروط الوسطي لإلنتاج .
أن السعر قد ال يتطابق تطابقاً تاماً مع القيمة وخاصة بشروط المنافسة الحرة في السوق
الرأسمالي  .حيث أن آلية السوق في مثل ىذه الشروط التي تتميز بتعدد المنتجين البد أن
يكون ليا تأثير خاص في تحديد سعر السمعة في السوق الحرة .
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تمارين:
إن لمسعر والربح آلية خاصة في رأسمالية المنافسة الحرة .تكمم عن الكيفية التي يتم بيا تحديد
الربح الوسطي وتشكيل سعر اإلنتاج وسعر السوق النيائي.
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الوحدة التعليمية اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
الرأسمالية االحتكارية
الكممات المفتاحية:
الرأسمالية االحتكارية  -المنافسة الحرة  -رأس المال االحتكاري  -حتمية االحتكار – تمركز
رأس المال  -نفقات اإلنتاج  -تمركز اإلنتاج  -وسائل صناعية  -الصناعات الكيميائية -
وسائل االتصال  -صناعة اليندسة الكيربائية  -القوى اإلنتاجية  -عالقات السوق  -مجال

التداول السمعي – الكارتل – السينديكات – التروست – الكونسيرن.

الممخص:
عمى عتبة القرن العشرين حدثت تغييرات نوعية ىامة في أسموب اإلنتاج الرأسمالي عندما ظيرت

الرأسمالية االحتكارية لتبدأ مرحمة جديدة في مسيرة االقتصاد الرأسمالي ،واالحتكار ىو وليد
المنافسة والتي في ظل تمايز شروط اإلنتاج بين أصحاب رؤوس األموال تؤدي إلى تمايز في
تحقيق حجوم ومعدالت الربح ،وبالتالي إلى تركز رأس المال واإلنتاج في المشاريع ذات الربحية
العالية .ولالحتكار الرأسمالي خصائص جوىرية وأشكال مختمفة.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:


تعريف الرأسمالية االحتكارية وكيف ومتى ظيرت.



معرفة لماذا يعتبر االحتكار مسألة حتمية.



تحديد الخصائص الجوىرية لالحتكار الرأسمالي.



يعدد ويشرح األشكال المختمفة لالحتكار.
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االحتكارية الرأسمالية ( تمهيد )
تميزت المرحمة التي بدأت مع نشوء الرأسمالية وانتيت في أواخر القرن التاسع عشر بسيادة
المنافسة الحرة في االقتصاد الرأسمالي .وعمى عتبة االنتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن
العشرين حدثت تغييرات نوعية ىامة في أسموب اإلنتاج الرأسمالي عندما ظيرت الرأسمالية
االحتكارية لتبدأ مرحمة جديدة في مسيرة االقتصاد الرأسمالي.
في مرحمة المنافسة الحرة كان اإلنتاج السمعي في االقتصاد الرأسمالي موزعاً كما الحظنا بين
مجموعة متعددة من المشاريع الرأسمالية التي كانت تقوم بعممية اإلنتاج بصورة منعزلة
بعضيا عن البعض مع غياب الصورة الدقيقة عن آفاق وعالقات ومتطمبات السوق
الرأسمالي .خالفًا لما تتصف بو الرأسمالية االحتكارية من مكانة االحتكارات في عممية
اإلنتاج والسوق .إال أن مثل ىذه التغيرات النوعية ال تغني نفيًا لمقوانين األساسية التي ترتكز
إلييا آلية االقتصاد الرأسمالي ،ومن أىمييا قانون الربح الذي يبقى المحرك األساسي لنشاط
رأس المال االحتكاري.

حتمية االحتكار – تمركز رأس المال واإلنتاج
كان من المحتم من الناحية الموضوعية أن تؤدي المنافسة الرأسمالية إلى نشوء
االحتكار الرأسمالي .أو بكممة أخرى فإن االحتكار ىو وليد المنافية .ففي شروط المنافسة
الرأسمالية الحرة أو كما الحظنا سعي كل من أصحاب رؤوس األموال إلى تحقيق أقصى ما
يمكن من حجم ومعدل الربح .إال أن التمايز في شروط اإلنتاج الرأسمالي الفردي في ظل
المنافسة يؤدي إلى تمايز آخر في معدالت الربح التي يحققيا أصحاب رؤوس األموال .إن
ال من أصحاب
المنافسة داخل الفرع اإلنتاجي الواحد الذي ينتج نوعًا واحدًا من السمع تدفع ك ً
رؤوس األموال ليسعى أن تكون القيمة الفردية والخاصة بو أقل من القيمة السوقية .إال أن
تحقيق ىذا اليدف ال يكون مؤكداً وبالتالي فإن بعض أصحاب رؤوس األموال يحققون أرباحًا
عالية وغير عادية والبعض اآلخر يحقق أرباحًا متوسطة بينما يتعرض اآلخرون إلى الخسارة
واإلفالس
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كما أن المنافسة بين فروع اإلنتاج المختمفة ولو كانت بالنتيجة تؤدي إلى وجود معدل
ال من أصحاب رؤوس األموال
وسطي من الربح لمحجوم المتساوية من رأس المال ،إال أن ك ً
يسعى إلى تخفيض نفقات اإلنتاج عن طريق تحسين وسائل وشروط اإلنتاج وذلك بيدف
زيادة معدالت الربح .وباختصار فإن المنافسة في ظل تمايز شروط اإلنتاج بين أصحاب
رؤوس األموال تؤدي إلى تمايز في تحقيق حجوم ومعدالت الربح ،وبالتالي إلى تركز رأس
المال واإلنتاج في المشاريع ذات الربحية العالية .بينما تضطر بعض المشاريع التي تحقق
الخسارة إلى الخروج من عممية اإلنتاج.
" إن المنافسة الحرة تؤدي إلى تمركز اإلنتاج .وىذا التمركز في مرحمة معينة من تطوره
يؤدي من ناحية أخرى إلى نشوء االحتكارات

وعمى ىذا األساس يمكن استنتاج مقومات

تشكل االحتكار.
-

إن المنافسة عمى تحقيق الحد األقصى من الربح تقود تدريجيًا إلى تمركز رأس
المال عن طريق تحويل الربح إلى رأس المال.

-

إن تركز رأس المال يعني بالضرورة تركز اإلنتاج .ألن توسيع المشاريع الرأسمالية يمكن
تحقيقو فقط وبصورة أساسية عن طريق تمركز رأس المال.

-

ومن ناحية أخرى فإن تمركز اإلنتاج يساعد بدوره عمى تمركز رأس المال .ذلك ألن زيادة
نصيب المشاريع الرأسمالية الكبيرة من اإلنتاج االجتماعي يتيح ليا إمكانية تحقيق أرباح
غير عادية ،وبالتالي تحقيق توسع مستمر في رأس المال .ألن المشاريع الكبيرة تمتاز عن
المشاريع الصغيرة بقدرتيا عمى المنافسة سواء أكان في مجال اإلنتاج أم في مجال التداول
في السوق .

-

إن تمركز رأس المال في المشاريع الرأسمالية الكبيرة يتيح الفرصة ليذه المؤسسات
الستخدام التقنية الحديثة وذلك بيدف تحقيق المزيد من الربح.
ومن ناحية أخرى فإن استخدام التقنية الحديثة يساعد عمى تراكم الخبرة العممية والمكتسبات
التقنية في ىذه المشاريع ،مما يجعميا رائدة في مجال االستفادة من التحوالت والتطورات
التقنية.

120

لقد تطور المستوى التقني خالل الثمث األخير من القرن التاسع عشر .وكان من أىم ىذه
المنجزات التقنية ،ظيور وسائل صناعية مثل صب الفوالذ واألفران العالية .وظيور أساليب
جديدة في الصنا عات الكيميائية وتطور وسائل االتصال مثل استخدام الياتف أو السيارة،
والى جانب ذلك فقد ظيرت بدايات استخراج النفط كما ظيرت صناعة اليندسة الكيربائية.
وىذه التحوالت في المجال التقني أدت إلى تحوالت مماثمة في ىيكل الصناعة فبينما كانت
الصناعات الخفيفة مثل الصناعة ا لنسيجية تشكل القاعدة الصناعية ،فإن ظيور الصناعة
الثقيمة نتيجة ىذه التحوالت كان حدثاً ىامًا في مجال التصنيع وخاصة في مجال تصنيع
اآلالت التي بدأت تحتل المكانة األولى وفي القطاع الصناعي
وباختصار فإن تطور القوى اإلنتاجية في نياية القرن التاسع عشر قد ساعد عمى نشوء
االحتكار .ألن مثل ىذا التطور يتطمب مؤسسات صناعية كبيرة وزيادة حجم رأس المال .وان
استخدام التكنيك الحديث يصبح ممكناً في المؤسسات ذات اإلنتاج ورأس المال الكبير .بينما
لم يكن ذلك ممكنًا في المشاريع الرأسمالية الصغيرة مما ساعد المشاريع الكبيرة عمى تحقيق
أرباح عالية جديدة وتركز اإلنتاج ورأس المال في ىذه المشاريع.
ومن مظاىر ىذا التركز في ىذه المؤسسات نمو قوة العمل فييا وزيادة حصتيا من اإلنتاج
القومي .فالمؤسسات الرأسمالية في الواليات المتحدة في عام  1994والتي زاد فييا اإلنتاج
السنوي عن مميون دوالر كانت تضم  1.4مميون من القوى العاممة أي ما يساوي %25.6
وقد ارتفع ىذا العدد إلى مميونين في عام  1999أي ما يساوي  %39.5من القوى العاممة،
وىذه المؤسسات كانت تنتج  %38من الناتج القومي عام  1994بينما بمغت ىذه النسبة
 %43.8في عام  .1999ويالحظ ىنا أن نسبة اإلنتاج ىي أكبر من نسبة القوى العاممة.
وذلك يعود إلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة ووسائل تكثيف العمل مما أدى إلى زيادة
نصيب العامل الواحد من اإلنتاج .1
إن توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الصناعة الثقيمة يزيد من أىمية وزن رأس المال
األساسي أكثر مما ىو عميو في مؤسسات الصناعة الخفيفة .وكان من الصعوبة بمكان
االعتماد فقط عمى رأس المال افردي .وكان البد من االستعانة بالقروض وتشكيل شركات
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1

المساىمة ودمج وتمركز عدد من رؤوس األموال ممكناً بل وضرورياً لتحديد السعر في
ال في شروط
السوق وتحقيق األرباح العالية بينما كان ىذا التمركز في السابق مستحي ً
انخفاض مستوى تركز اإلنتاج وتبعثره بين عدد أصحاب رؤوس األموال كما كان عميو
الوضع في النصف األول من القرن التاسع عشر .وىكذا ساعد نشوء مؤسسات الصغيرة إلى
االنضمام ليذه المؤسسات ،لضمان مصالحيا والتخفيف من آثار المنافسة في السوق.
واختصا ًار لما سبق فإن المنافسة عمى الربح تؤدي إلى تركز رأس المال الذي يعتبر شركًا
أساسيًا لتركز اإلنتاج .إال أن تركز اإلنتاج من ناحية أخرى يساعد عمى تدعيم تركز رأس
المال.
إن تطور القوى المنتجة وخاصة ظيور الصناعة الثقيمة في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر قد فتح مجال التوظيف أمام رؤوس األموال الكبيرة ،وكل ىذه العوامل باإلضافة إلى
عامل اندماج رؤوس األموال أدت إلى زوال المنافسة الحرة وتشكل االحتكارات الرأسمالية
الكبيرة منذ بداية القرن العشرين حيث أخذ دورىا منذ ذلك الحين يتعاظم في الحياة
االقتصادية.
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الخصائص الجوهرية لالحتكار الرأسمالي
في المفيوم الضيق لمكممة فإن االحتكار يعني امتيا اًز اقتصادياً يتيح إمكانية تحقيق مزايا
يؤدي إلى أرباح غير عادية .ولقد عرف التاريخ االقتصادي قبل نشوء الرأسمالية االحتكارية
أشكاالً من االحتكار ،نذكر منيا عمى سبيل المثال احتكار األرض في االقتصاد اإلقطاعي
الذي كان يمنح اإلقطاعي مزايا تحقيق أشكال الريع المختمفة إال أننا في ىذا المجال لسنا
بصدد الحديث عن ىذه األشكال من االحتكار بقدر ما يدور الحديث حول خصائص
االحتكار الرأسمالي:
ال :إن االحتكار في أسموب اإلنتاج الرأسمالي يعني احتكار طبعة أو مجموعة من األفراد لممكية
أو ً
وسائل اإلنتاج واحتكار نتائج عممية اإلنتاج .ويعد ىذا الشكل من أشكال الممكية ىو األساس
الموضوعي لتحقيق الربح الرأسمالي.
ثانيًا :إن االحتكار الرأسمالي يشمل معظم أو جميع السمع التي يمكن إنتاجيا بصورة مستمرة
سواء أكانت سمعاً استيالكية مثل القميص واألحذية أم سمعاً إنتاجية مثل اآلالت والمواد األولية.
وقبل نشوء االحتكارات الرأسمالية في بداية ىذا القرن عرف إنتاج بعض السمع نوعًا من
االحتكار .وكان ىذا االحتكار يقتصر عمى السمع النادرة التي ال تدخل ضمن نطاق السمع
المألوفة والعادية والتي يمكن إنتاجيا بصورة مستمرة ومن قبل عدد كبير من المنتجين.
وكان باستطاعة منتجي ىذه السمع النادرة أن يتحكموا بشروط إنتاجيا وتحقيق أرباح مرتفعة
غير عادية .أما االحتكار الذي نشأ مع بداية ىذا القرن فيو ال يقوم عمى االستفادة من
بعض الشروط الخاصة والنادرة وانما يمثل احتكا اًر لمشروط العادية التي تتحقق فييا عممية
إنتاج معظم وأنواع السمع المختمفة.
ثالثا :من الخصائص األساسية لالحتكار الرأسمالي قدرة ىذا االحتكار عمى التدخل في عالقات
السوق والتأثير عمى تحديد السعر في حدود معينة تضمن لو تحقيق أرباح غير عادية .إ ،ىذه
القدرة التي تتمتع بيا االحتكارات ال تستند إلى االستفادة المؤقتة من بعض المكتشفات التقنية أو
بعض الحقوق السياسية أو مجموعة من الصدف العابرة ،وانما تنبع أساسًا من القاعدة
الموضوعية لتركز اإلنتاج ورأس المال في المؤسسات االحتكارية.
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رابعا :إن االحتكار الرأسمالي ال يشكل ظاىرة مؤقتة بقدر ما يعبر عن مرحمة تاريخية وظاىرة
ال من االحتكار المؤقت .ففي
ثابتة بشكل نسبي .ألن تاريخ الرأسمالية عرف عمى الدوام أشكا ً
موحمة التراكم األولى لرأس المال حققت الشركة التجارية لشرق اليند عمى سبيل المثال أرباحًا
غير عادية .عن طريق بيع السمع بأسعار تفوق قيمتيا .إال أن مثل ىذا االحتكار كان ال يتجاوز
حدود مجال التداول السمعي بين مجموعة من الدول .وكان بمثابة ظاىرة مؤقتة .وذلك خالفًا
لالحتكار الرأسمالي الحالي الذي أصبح يشكل السمة األساسية في النظام الرأسمالي الذي يعتد في
تحقيقو لألرباح غير العادية عمى سيطرتو عمى مراكز اإلنتاج الرئيسية وتحكمو بالرقابة عمى بيع
وتصريف السمع في السوق.
خامسا :إن ما يحدد صفة وطبيعة الرأسمال ىي درجة التمركز في رأس المال واإلنتاج فإن كل
شركة من الشركات الرأسمالية الموجودة حاليًا ال تشكل بالضرورة احتكا ًار ففي الواليات المتحدة
يوجد عدد كبير من الشركات المساىمة .لكن ىذه الشركات ال تأخذ صفة االحتكار إال عندما
ترتفع درجة التركز في رأس المال واإلنتاج فقد يكون االحتكار مشروعًا فرديًا أو شركة رأسمالية
أو اتحادًا من شركات عديدة ،إال أ،ه يشترط فييا أن تشكل قسمًا أساسيًا من رأس المال العامل
في المجتمع حتى تكتسب صفة االحتكار .أو بكممة أخرى يشترط فييا أن تمثل قدرة اقتصادية
تفوق قدرة المشارق المتوسطة والصغيرة .إذن ال يجوز إلصاق صفة االحتكار بأية شركة أو
مجموعة من الشركات إال إذا توف ر فييا شرط التركز الشديد في اإلنتاج ورأس المال والقدرة عمى
أن يكون ليا تأثير ما في تحديد أسعار السوق وتحقيق أرباح غير عادية.
وباختصار يوجد ىناك مجوعة من الخصائص والشروط التي تحدد جوىر ومحتوى االحتكار.
وذلك ميما اتخذ االحتكار من أشكال مختمفة جديرة أيضًا بالدراسة والبحث.

 -1أشكال االحتكارات الرأسمالية:
لقد اتخذ االحتكار أشكاالً وظيفية مختمفة ،وكل من ىذه األشكال يتخذ طابعاً قانونيًا
واقتصاديًا محددًا .وىذه األشكال ىي:
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أوال :الكارتل:
يشكل الكارتل اتفاقاً بين عدد من أصحاب رؤوس األموال يتحدد بموجبو شكل عالقات
تصريف السمعة في السوق وحسب ىذا االتفاق فإن األعضاء المشتركين في الكارتل يمتزمون
عادة بعدم بيع سمعيم في السوق بأسعار ال تقل عن األسعار التي نص عمييا االتفاق ،كما
يصدف قي كثير من الكارتالت أن يتحدد لكل مشترك مجال معين لتصريف سمعة أو
نصيب معين من مجموع السمع الخاضعة لمتصريف في السوق .ويترتب عادة عمى من
يتجاوز ىذه الحدود دفع غرامة نقدية عن ىذه المخالفة التفاق الكارتل.

ثانيا :السينديكات:
خالفًا لمكارتل فإن عممية بيع السمعة ال تتم بصورة منفردة من قبل أعضاء الكارتل وحسب
الشروط المحددة في االتفاق ،وانما تتم في السنديكات بصورة مركزية حيث يوجد ىنا تمركز
في عمميات التصريف .إن إدارة أو غرفة السنديكات ىي التي تقوم بتوزيع الطمبات
والتعيدات عمى األعضاء المشتركين ،وىكذا تقوم إدارة السنديكات بتنظيم عممية بيع السمع أو
شراء المواد األولية التي يتطمبيا نشاط كل من األعضاء المشتركين .وبيذا الشكل تستطيع
السنديكات عن طريق االحتكار تحقيق بعض المزايا ألعضائيا حين تقوم ببيع السمع العائدة
ليم بأسعار مرتفعة وشراء المواد األولية بأسعار مناسبة.

ثالثا :التروست:
ال متقدماً من أشكال احتكار الكارتل والسنديكات .فعندما ينضم فرد
يعد التروست شك ً
أو مشروع ما إلى التروست ،فيو ال يتنازل فقط عن استقالليتو الخاصة في مجال التداول،
كما ىو الحال في الكارتل والسنديكات وانما يتنازل أيضًا عن استقالليتو في مجال عممية
اإلنتاج .وبيذا الشكل يكتسب العضو المشارك صفة المساىم في التروست ،ويخضع إلى
إدارة مركزية واحدة .وبالمقارنة مع الكارتل والسنديكات فإن التروست يتمتع من خالل
التمركز الشديد في رأس المال واإلنتاج بقدرة خاصة عمى المنافسة مع االحتكارات األخرى،
ويستطيع بالتالي ضمان تحقيق أرباح عالية ألعضائو.

125

وقد يتخذ التروست نفسو أشكاالً مختمفة .ففي غالب األحيان يكون التروست عمى شكل
اندماج كامل لممؤسسات الرأسمالية المكونة لو .إال أنو في حاالت أخرى تبقى المؤسسات
مستقمة .ىذه االستقاللية تكون شكمية ألنيا من الناحية االقتصادية تخضع في الواقع لمشركة
القائدة في التروست .التي تمتمك عادة الحق المطمق ف ي الرقابة الكاممة عمى األسيم وغيرىا
من أصول وممتمكات التروست .والشركة القائدة بيذا المعنى يجب أن تمثل أكبر المساىمين
ويعود إلييا في طبيعة الحالة أكبر نسبة من األرباح التي يحققيا التروست.

رابعا :الكونسيرن:
يعد الكونسيرن من أكثر أشكال االحتكارات تطو ًار وتعقيدًا .ومع مقارنتو بأشكال االحتكارات
السابقة فيو يشمل مشاريع ومؤسسات متعددة ليست تابعة لفرع اقتصادي معين ،وانما لفروع
عديدة تشمل الصناعة والنقل والتجارة ومجاالت التأمين والمجال المصرفي ،وقد يضم
الكونسيرن بعض الرأسماليين األفراد وشركات مساىمة وتروستات .وقد يبقى أعضاء أو
مساىمو الكونسرن مستقمين .ولكن تبقى ىذه االستقاللية شكمية .إذ أن مركز الكونسرن وقد
يكون إحدى التروستات صناعيًا أو مؤسسة مصرفية كبيرة يبقى ىو المسيطر الذي يخضع
ال مختمفة منيا عمى سبيل المثال
لو كل األعضاء المساىمين .وقد يأخذ ىذا االرتباط أشكا ً
العقود التي تحدد شكل العالقة بين األعضاء ومركز الكونسيرن.
وميما اختمف االحتكار فإن الصفة المميزة لو ىو التمركز في رأس المال .وكما ىو واضح
فإن ما يميز أشكال االحتكارات عن بعضيا ىو موضوع االحتكار بالذات فإن كان موضوع
االحتكار ىو التصريف في السوق فإن الكارتل والسنديكات ىي األشكال المعبرة عنو .واذا لم
يقتصر موضوع االحتكار عمى التصريف بل تعدى ذلك إلى مجال اإلنتاج ،فإن التروست
يعد الشكل المالئم ليذا النوع من االحتكار.
وعندما ال يقتصر موضوع االحتكار عمى مجالي التصريف واإلنتاج وانما يشمل أيضًا
مجاالت التسميف المصرف ي والتأمين بحيث تقوم المشاريع المساىمة بالعمل في فروع عديدة
فإن الكونسيرون يشكل الصيغة المناسبة لمثل ىذا النوع من أنواع االحتكار.
إن ما يتصف بو االحتكار ىو تحكم الفئة العميا من الطبقة الرأسمالية بالقسم األكبر من
عمميات االنتاج والتصريف .ففي الماضي لم تقف أمام المنافسة الحرة بين أصحاب رؤوس
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األموال أية حدود .وكانت المنافسة تخضع لمقوانين االقتصادية الفاعمة في أسموب اإلنتاج
الرأسمالي .أما في مرحمة الرأسمالية االحتكارية فال أحد يستطيع أن يتجاىل تأثير االحتكارات
عمى تحديد السعر في السوق وتأثيرىا عمى فعل القوانين االقتصادية وفرض إرادتيا عمى
رؤوس األموال الصغيرة والمتوسطة.
واذا كان تمركز رأس المال واإلنتاج نشأ في أحضان المنافسة الحرة .فإن أشكال التمركز
االحتكاري ال تبقى ثابتة وانما تتطور كمما استجدت شروط اقتصادية وتقنية جديدة .إن
الشروط الحالية لمرأسمالية االحتكارية التي تتميز بالثورة العممية – التقنية والتقدم التكنولوجي
واندماج الدولة في االحتكارات الرأسمالية لم تؤثر فقط عمى تسارع عممية تركز اإلنتاج ورأس
المال وانما أيضًا عمى أشكال ىذا التمركز االحتكاري.
إن تمركز اإلنتاج ورأس المال في بعض المشاريع االحتكارية حين بدأت بوادرىا منذ أواخر
القرن التاسع عشر شكل فيما بعد األساس المادي والموضوعي لنشوء أشكال احتكارية جديدة
تتالءم مع طبيعة المرحمة الحالية التي أصبحت فييا عممية اإلنتاج االجتماعي نتيجة التقدم
العممي والتكنولوجي تتصف بالتخصص الدقيق.
إن التجمع االحتكاري أصبح اآلن أحد األشكال االحتكارية الشائعة في النظام الرأسمالي.
فبدالً من أن يقتصر المشروع االحتكاري عمى فرع صناعي معين ،فقد أصبح التجميع
االحتكاري يشمل اتحاد فروع صناعية مختمفة بمشروع احتكاري واحد .وأن نشاط ىذا
المشروع ال يقتصر عمى مرحمة واحدة من مراحل اإلنتاج ،وانما يشمل مراحل متعاقبة مثل
استخراج الحديد الخام من فمزات الحديد ثم تحويمو إلى منتجات أولية لمتصنيع .إن التجمع
االحتكاري الذي كان يقتصر في الماضي عمى مجال التعدين قد أخذ حاليًا باالمتداد ليشمل
معظم القطاعات بدءًا من استخراج المواد األولية وحتى مرحمة إنتاج المنتج النيائي .إن
التوجو الحالي نحو التجمع يعبر في الواقع عن مسعى االحتكارات لوضع المراحل األساسية
لعممية اإلنتاج تحت إشرافيا ورقابتيا .وقد أدى ذلك إلى استغناء معظم االحتكارات عن
خدمات المشاريع ال تي كانت تقوم بتوريد المواد األولية وبالتالي إلى تركز األرباح التي كانت
تحققيا ىذه المشاريع في التجمع االحتكاري .فضاً عن ذلك فإن كثي اًر من المؤسسات الصغيرة
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قد أصبحت تابعة تكنولوجياً واقتصادياً لمتجمعات االحتكارية التي أصبحت أحد األشكال
األساسية لمتمركز ال أرسمالي.
وقد نشأ في الموحمة الحالية باتجاه مغاير لممجمع االحتكاري ما يسمى بالتعدد أو التنوع
االحتكاري .فقد فسح التقدم العممي والتكنولوجي المجال أما رأس المال االحتكاري لمتنوع في
االستثمارات .فضالً عن أن عدم استقرار السوق وسعي االحتكارات لضمان مصالحيا تجاه
تقمباتو ىذه كميا دفعت االحتكارات لمبحث عن مجاالت جديدة لالستثمار الرأسمالي.

وفي حالة التنوع فإن االستثمارات والقوى اإلنتاجية تتوزع في اتجاىات عديدة فيي ال تشكل
فقط مراحل متعاقبة لدورة إنتاجية واحدة كما ىو الحال في المجمع االحتكاري وينتج عن ىذا
التوزع تنوع في المنتجات النيائية .ىكذا يقوم االحتكار المتنوع بتنظيم إنتاج منتجات عديدة
ال تربطيا أية عالقة بالمنتج األساسي .أو يقوم بصنع أصناف عديدة من المنتجات تحت
رقابة مالية موحدة ودمج االحتكارات الكبيرة بمزيج احتكاري واحد .وقد بدأت موجة الدمج ىذه
ال كبي ًار
بعد الحرب العالمية الثانية إال أن المساىمة في مثل ىذه االحتكارات تتطمب رأسما ً
واسعاً ألجل البحث والتطوير وبراءات االختراع .وليذا فإنو يمقى في الوقت الحاضر دعمًا
خاصًا من الدولة.
واذا كان من الممكن في السابق تحديد االتجاه األساسي لممشروع ،فإن ذلك يصبح صعبًا في
الم شاريع االحتكارية المتنوعة ألن اتساع نطاق االحتكارات الكبيرة واتحاد فروع اإلنتاج التي
ال تربطيا الناحية التكنولوجية أية عالقة ىو ما يميز االحتكارات الحالية عن احتكارات بداية
القرن العشرين .إن شركة السيارات في الواليات المتحدة مثل جنرال موتورز وكرايزلير عمى
سبيل المثال قد أدخمت في إنتاجيا منذ سنوات صناعة الصواريخ والصناعة اإللكترونية
وصناعة اآلالت الزراعية وآالت االستخراج غيرىا .ونظ اًر لتعدد الفروع الصناعية فإن تنظيم
عمل ىذه االحتكارات تخضع حالياً لمبرمجة المخططة وبمساعدة ودعم الدولة.
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تمارين:
عدد أشكال االحتكارات الرأسمالية .وما ىو المقصود بالكارتل والسنديكات والتروست والكونسيرن؟
إن تجمع االحتكارات وتنوع االحتكارات ىما إحدى السمات الجديدة واليامة من أشكال االحتكار.
تكمم عن ىذا الموضوع؟
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اﻟﺳﺎدﺳﺔ

الوحدة التعميمية اﻟﺳﺎدﺳﺔ
النظام االقتصادي العالمي الجديد
الكممات المفتاحية:
النظام االقتصادي العالمي الجديد –النظام الدولي – االقتصاد الدولي  -النظام النقدي الدولي -
النظام المالي الدولي  -النظام التجاري الدولي.

الممخص:
النظام االقتصاد العالمي الجديد ىو مجموعة القواعد والترتيبات التي مرت بمراحل تطور عدة
حتى وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السموك في العالقات االقتصادية
بين الدول المختمفة .ولنظام االقتصاد العالمي الجديد مكونات عدة ،ويتسم بالديناميكية والقطبية
األحادية ،أحدة ثورة عممية في المعمومات واالتصاالت والتكنولوجيا وتعميق العولمة االقتصادية،
مما أدى لتعاظم دور الشركات متعدية الجنسيات وتزايد التكتالت االقتصادية والترتيبات اإلقميمية
الجديدة وأظير مالمح ىيكمية جديدة لمنظام االقتصادي العالمي الجديد.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 -1تعريف النظام االقتصادي العالمي الجديد.
 -2تحديد مراحل تطور النظام االقتصادي العالمي الجديد.
 -3تحديد مكونات النظام االقتصادي العالمي الجديد.
 -4تحديد خصائص النظام االقتصادي العالمي الجديد.
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مفهوم النظام االقتصادي العالمي الجديد
يقصددد بالنظددام االقتصدداد العددالمي الجديددد :مجموعددة القواعددد والترتيبددات التددي وضددعت فددي أعقدداب
الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السموك في العالقات االقتصادية بين الدول المختمفة.
وخاصة إذا ما عممنا أن ىذا المفيدوم ينطدوي عمدى أن النظدام االقتصدادي العدالمي الدذي تشدكل فدي
أعقدداب الحددرب العالميددة الثانيددة كددان عبددارة عددن ترتيددب األوضدداع االقتصددادية فددي العددالم وبالنسددبة
عم ددى نحد ددو معد ددين ،ىدددذا الترتي ددب يتضد ددمن نتدددائا معيندددة بالنس ددبة لمعالقدددات بد ددين األج د د از المكوند ددة

لالقتصاد العالمي وبالنسبة لمتطور داخل كل ىذه األج از .

ومن ناحية أخرى يجب التفرقة بين االقتصاد الدولي والنظام الدولي والنظام االقتصاد العالمي.

1

 فاصددطالح االقتصدداد الدددولي :يشددير إلددى ظيددور العالقددات االقتصددادية بددين الدددول كظدداىرةاقتصددادية ىامددة ألول م درة فددي التدداري فددي القددرن السددادس عشددر خددالل مرحمددة ال أرسددمالية
التجارية وىي الفترة التدي ازدىدرت فييدا التجدارة بدين الددول ،ومدة الثدورة الصدناعية واالنتقدال
إلددى مرحمددة ال أرسددمالية الصددناعية فددي أواخددر القددرن الثددامن عشددر واكتشدداف النقددود ظيددرت
فكدرة التخصددص وتقسدديم العمددل الدددولي وت ازيدددت العالقددات االقتصدادية بددين الدددول وظيددرت
الحاجة في القرن العشرين إلى تنظيم العالقات الدولية فظير ما يعرف بالنظام الدولي.

 -والنظام الدولي :يعني انتظام وتفاعل دول العالم في نظدام شدامل ووفقداً لدنمط معدين لتقسديم

العمددل الدددولي والخضددوع لددبعض التنظيمددات والمنظمددات الدوليددة ،ويرجددة ذلددك إلددى نيايددة
الحرب العالمية الثانية ويؤرخ المؤرخون لو منذ إنشا األمم المتحدة.

 أمددا النظددام االقتصددادي العددالمي :فيددو الددذي بدددأت مالمحددو تتبمددور منددذ الثمانينددات وتتحددددبوضددوح مكوناتددو مددة بدايددة التسددعينات التددي شددممت بجانددب الدددول ،المؤسسددات الدوليددة أو
العالميددة والشددركات المتعددددة الجنسدديات العالميددة النشدداط ،والتكددتالت االقتصددادية العالميددة
التأثير وغيرىا من الفاعمين أو المؤثرين في العالم.

وبالتددالي فددصن اصددطالح عددالمي يكددون أكثددر اتسدداقاً وانسددجاماً عمددا يحدددث فددي المرحمددة الحاليددة مددن

تطددور ىددذا النظددام االقتصددادي العددالمي الجديددد عمددى مسددتوى العددالم ،حيددث يشددير اصددطالح عددالمي
إلى الصفة الرئيسية التي تشكل النظدام فدي الوقدت الحاضدر وىدي صدفة العولمدة ،حيدث ت ازيددت فيدو
درجة االعتماد المتبادل بفعل الثورة التكنولوجيدة واالتصداالت التدي حولتدو إلدى قريدة عالميدة لتختفدي
فيدو الحددود السياسدية لمددول القوميدة وتحولدت فيدو الصددناعة إلدى محدرك لمنمدو فدي كافدة الددول ،مددن

أحمد شرف :مسٌرة النظام الدولً الجدٌد قبل وبعد حرب الخلٌج ،دار الثقافة الجدٌدة ،القاهرة ،1992 ،ص29- 13
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1

حيث توجييدا نحدو السدوق العالميدة أو مدن حيدث صدنة سياسداتيا اإلنتاجيدة مدن منظدور عدالمي فدي
ظددل مواصددفات الجددودة العالميددة ،كمددا ت ازيدددت فيددو أىميددة الشددركات المتعددددة الجنسددية عمددى مسددتوى

العالم.

ومن ناحية أخرى تت ارجدة القضدايا الخاصدة بالصدراع اإليدديولوجي بدين الشدرق والردرب لتحدل محميدا
المشكالت والقضايا االقتصادية لتكون في المرتبة األولى من اىتمامدات العدالم مثدل قضدايا البطالدة

والتضخم والخصخصة واالستثمار والتصدير وتحرير التجارة العالمية وأسواق المال.
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مراحل تطور النظام االقتصادي العالمي الجديد
أ -المرحمة األولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى :3791
حيث شيدت تمك المرحمة بداية تكون النظام االقتصادي العالمي بأقطابو ومكوناتو وآلياتو.
 فم ددن ناحيدددة القطبيدددة :انقسدددم االقتصددداد العدددالمي إل ددى قطبيدددة ثنائيدددة مدددن ناحيدددة األنظمد ددةاالقتص ددادية حي ددث أص ددبح ىن دداك النظ ددام ال أرس ددمالي بأتباع ددو والنظ ددام االش ددتراكي بأتباع ددو،
والعددالم المتقدددم والعددالم النددامي وعددالم األغنيددا والفق د ار مددة اتسدداع اليددوة االقتصددادية بددين
االثنين عبر الزمن.

 ومددن ناحيددة المكونددات فقددد ظيددر االتجدداه واضددحاً إلددى قيددام نظددام اقتصددادي عددالمي جديددديتكددون مددن ثالثددة مكونددات :األول ىددو النظددام النقدددي الدددولي ممددثالً بصددندوق النقددد الدددولي

وال ددذي أنشد د ع ددام  1944وب دددأ مزاول ددة نش دداطو ع ددام  .1947والث دداني ى ددو النظ ددام الم ددالي
ال بالبن ددك ال دددولي وال ددذي أنشدد فددي ع ددام  ،1944وب دددأ أعمال ددو منتص ددف ع ددام
الدددولي مم ددث ً

 ،1946أمدا الثالدث فيدو النظدام التجداري الددولي الددذي لدم يكتمدل فدي تمدك المرحمدة واقتصددر
فقددط عمددى إنشددا سددكرتارية الرددات عددام  ،1947ولددم يكتمددل ىددذا النظددام إال فددي منتصددف
التسعينات بانتيا جولة أورغدواي تواتمدام توقيدة مدراكش عدام  1944توانشدا منظمدة التجدارة
العالمية في بداية عام .1995

 وق ددد ل ددوحظ عم ددى ترتي ددب األوض دداع االقتص ددادية الت ددي س ددادت الع ددالم بع ددد الح ددرب العالمي ددةالثانيددة أن ال دددول ال أرسددمالية المتقدم ددة تسدديطر عم ددى الدددول النامي ددة وتعمددل عم ددى اس ددترالل

ثرواتيددا ،وتجم ددت العالق ددات بينيم ددا ف ددي حص ددول األولددى عم ددى المد دواد األولي ددة الت ددي تنتجي ددا
الثانية ،بأسعار أو أثمان غير عادلة وبالتالي فصن معددل التبدادل الددولي فدي صدالح األولدى
دائمد دًا ،وكان ددت س دديطرة ال دددول ال أرس ددمالية المتقدم ددة عم ددى عممي ددات اإلنت دداج والنق ددل والتوزي ددة

لكثير من المواد األولية في ذلك الوقدت يجعدل تمدك الددول تسدتحوذ عمدى الجدز األكبدر مدن

الفائض االقتصادي الذي يتولد من الدول النامية.

وقد تكونت عمى كل تمك الترتيبات االقتصادية عددد مدن النتدائا مدن أىميدا :تفداقم أزمدة التنميدة فدي
دول العالم الثالث ،وتزايد حدة التفاوت بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية.

ب -المرحمة الثانية الممتدة من  3791إلى :3771
لعل نتائا المرحمة األولى الممتدة من نيايدة الحدرب العالميدة الثانيدة إلدى  1973قدد أبدرزت
الحاجدة الشددديدة إلدى نظددام اقتصدادية دولددي جديدد وخاصددة تمدك النتددائا المتعمقدة بمدددى الظمدم الواقددة
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الرسدمالية والددول الناميدة ،وأدركدت
عمى الدول النامية والتفاوت الدذي كاندت تتسدة ىوتدو بدين الددول أ
عناصر مستنيرة في الردرب أن الرخدا ال يمكدن أن يسدتمر وأن السدالم الددولي ال يمكدن أن يسدتتب

إذا لم تؤخذ تطمعات شعوب العالم الثالث في االعتبار.

وىكددذا تتبمددور شدديئاً فشدديئاً اإلحسدداس بددأن تعددديل نظددام العالقددات االقتصددادية الدوليددة الراىنددة تعددديالً
جوىري دًا يقتضددي تعددديالت جذريددة فددي اسددتراتيجية التنميددة والسياسددات االقتصددادية بددل واالجتماعيددة

داخدل الدددول المعنيدة ،وأدى ىددذا إلدى إحسدداس الددول الناميددة بضدرورة إجد ار إعدادة نظدرة شداممة فددي

النظام االقتصادي الدولي ،وبالفعل تصدرت الدعوة إلى إقامة نظدام اقتصدادي دولدي جديدد مقدررات
مددؤتمر القمددة ال اربددة لدددول عدددم االنحيدداز الددذي انعقددد فددي الج ازئددر العاصددمة فددي عددام  1973وقددد

أسفرت المناقشات عن إقرار وثيقين ميمتين ىما:

2

 -إعالم بشأن نظام اقتصادي دولي جديد بالقرار رقم .3221

 برناما عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد بالقرار رقم .3222ثددم جددا إعددالن ليمددا وخطددة العمددل لمتنميددة الصددناعية الددذي انعقددد فددي ليمددا فددي عددام  ،1975وقددد

أوصى اإلعدالن بضدرورة رفدة نصديب الددول الناميدة فدي اإلنتداج الصدناعي عدام  2222إلدى %25
من اإلنتاج الصناعي العالمي بدالً من  %7عام .1974

ولعدل مددن المالحددظ أندو إذا كانددت تمددك المرحمددة قدد شدديدت بدايددة قويدة نحددو تكددوين اقتصدداد
دولدي جديدد يكدون أكثدر عدالدة ويحقدق السدالم الدددولي ،فدصن نيايدة ىدذه المرحمدة أبدرزت نتدائا معينددة
ومتريرات جديدة وقوى دافعدة أخدرى يبددو أنيدا تعمدن مدن جديدد عدن تشدكل نظدام اقتصدادي عدالمي
جيد قد يختمف عما ندودي بدو فدي بدايدة ىدذه المرحمدة ،حيدث أسدفرت نتدائا المرحمدة 1992-1974

عن تفاقم أزمة المديونية الخارجية لمدول النامية عام  1982وت ازيدد قدوة تدأثير صدندوق النقدد الددولي

والبنك الدولي واتفاقيما عمى ضرورة تنفيذ بدراما التثبيدت واإلصدالح الييكمدي فدي الكثيدر مدن الددول
الناميددة مددن خددالل مبدددأ المشددروطية الدددولي المتبادل دة بددين المنظمتددين ،بمعنددى أن الحصددول عمددى
تمويل من أحدىما يرتبط بموافقة المنظمة األخرى ،وتعدد ىدذه التطدورات والتريدرات قدوى دافعدة نحدو
دخددول االقتصدداد العددالمي مرحمددة جديددد يددتم فييددا البحددث وبعمددق عددن نظددام اقتصددادي عددالمي جديددد
بآليات جديدة.

د .إسماعٌل صبري عبد هللا ،نحو نظام اقتصادي عالمً جدٌد ،الهٌئة العامة للكتاب ،القاهرة  -1977ص.16
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ج -المرحمة الثالثة الممتدة من  3773إلى القرن الواحد والعشرين:
وىي تبدأ منذ إعالن الرئيس بوش فدي خطابدو أمدام الكدونررس األمريكدي فدي آذار ،1991

أن حدرب الخمدديا كاندت المحددك األول لقيدام نظددام عدالمي جديددد ،ولعدل الجديددد فدي ىددذه المرحمدة أنددو
ف ددي بداي ددة المرحم ددة  1992 -1974كان ددت ال دددعوة إل ددى تعمي ددق البح ددث ع ددن قي ددام نظد دام اقتص ددادي
عدالمي جديددد ،ولعدل الجديددد فدي ىددذه المرحمدة أنددو فدي ىددذه المرحمدة أصددبحت الواليدات المتحدددة ىددي

التددي تسددعى إلرسددا نظددام اقتصددادي عددالمي جديددد بعددد أن كانددت الدددول الناميددة ىددي التددي تطالددب
بذلك ،ويمكن تحديد معالم وآليات ىذا النظام الذي ما زال في طور التشكل في األمور التالية:
 .1أن ىندداك إعددادة ىيكمددة لمنظددام االقتصددادي العددالمي عمددى أسدداس تكنولددوجي بيدددف تعظدديم
العوائ ددد تواع ددادة ت ددوطين األنش ددطة الص ددناعية والتكنولوجي ددة ،فق ددد ب دددأ يظي ددر ىيك ددل النظ ددام
العالمي من منظور تكنولوجي ،تأتي في مقدمتو مجموعة من الدول الصناعية المركزية.

 .2انييددار االتحدداد السددوفيتي السددابق ومددا لددو مددن داللددة اقتصددادية فددي وجددود قطبيددة اقتصددادية
واحدة.

 .3االتجدداه إلددى غمبددة أيدلوجي ددة اقتصددادية وسياسددية جدي دددة فددي عددالم م ددا بعددد الحددرب الب دداردة
بانتصددار المعسددكر ال أرسددمالي وبالتددالي انتصددار اقتصدداد السددوق وآليددات السددوق والميبراليددة

السياسية.3

 .4التحد ددول نحد ددو الخصخصد ددة والتخمد ددي تد دددريجياً عد ددن اقتصد دداد األوامد ددر والتخطد دديط المركد ددزي
والقطاع العام إلى اقتصاد السوق والقطاع الخاص والتخطيط التأثيري.

 .5االتجاه إلى عولمة االقتصاد عمى نطاق كل أطدراف االقتصداد الددولي حيدث يتحدول العدالم
إلى قرية صريرة محدودة األبعاد متنافسة األطراف بفعل ثورة التكنولوجيا واالتصاالت.

 .6إنشدا منظمددة التجددارة العالميددة فدي بدايددة عددام  1995وبددذلك يكتمدل الضددمة الثالددث المكددون
لمثمث النظام االقتصادي العالمي الجديد ،ليقوم عمى إدارة النظام االقتصداد العدالمي ثدالث
منظمات عالمية :صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

د -المرحمة الرابعة الممتدة من فشلل ملمتمر الياتل وحتلى أحلدث الحلادي عشلر ملن أيملول وملا
بعدها:
ظيددرت فددي تمددك المرحمددة مجموعددة جديدددة مددن القددوى واالتجاىددات الدافعددة التددي تشددكل ىددي
وغيرى ددا عممي ددة االنتق ددال لمنظ ددام االقتص ددادي الع ددالمي الجدي ددد ف ددي مرحمت ددو المس ددتقبمية ،ويالح ددظ أن
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الدعوة إ لى نظام اقتصادي عالمي جديد تأتي ىذه المرة من كل مدن الددول الناميدة والددول المتقدمدة
عدا الواليات المتحدة األمريكية ،وقد ظيرت ىذه الددعوة مدن خدالل مجموعدة مدن التريدرات الجذريدة
التددي تعتبددر بحددد ذاتيددا قددوى دافعددة بدددأت تعمددن عددن بدايددة قيددام نظددام اقتصددادي عددالمي جديددد أكثددر

وضوحاً وأكثر عدالة ،وىذه المتريرات ىي:
 .1فشد د ددل م د د ددؤتمر سد د ددياتل الخ د د دداص بمنظمد د ددة التج د د ددارة العالميد د ددة وال د د ددذي عقد د ددد بنياي د د ددة ع د د ددام
،1999ومؤتمر سياتل ىدو المدؤتمر الدوزاري الثالدث مندذ نشدأة منظمدة التجدارة العالميدة ،وقدد
فشددل م ددؤتمر س ددياتل لع دددة أسددباب مني ددا تص دداعد الخ ددالف بددين الوالي ددات المتح دددة واالتح دداد
األوروبددي عمددى موضددوع الدددعم المقدددم لممنتجددات الزراعيددة ،حيددث كانددت الواليددات المتحدددة
تسددعى إلددى تحقيددق أقصددى قدددر مددن التحريددر فددي القطدداع الز ارعددي ،بينمددا رفددض االتحدداد
األوروبي تحمل الت ازمدات جديددة تتطمدب ترييدر السياسدة الزراعيدة ألعضدائو ،كمدا تصداعد
الخددالف بددين الواليددات المتحدددة واليابددان ،حيددث طالبددت األخي درة بضددرورة مراجعددة الق دوانين
األمريكيددة لمكافحددة اإلغ دراق حيددث تددرى اليابددان أن ىندداك مبالرددة فددي ىددذه الق دوانين ،ناىيددك

عددن معارضددة الدددول الناميددة أيض داً ليددذه الق دوانين المتعمقددة بقضددايا اإلغ دراق ،كمددا تصدداعد

الخمددف بددين الدددول الناميددة والواليددات المتحدددة األمريكيددة حددول قضددايا صددادرات المنسددوجات

والمالبس الجاىزة ونفتح األسواق فيما يتعمق بتمك السدمة ،حيدث رفضدت الددول الناميدة ىدذا
المطمب األمريكي بشكل قاطة وتمسكت بعدم الربط بين تحرير التجارة وحقوق العالمة.
 .2تصدداعد المظدداىرات المناىضددة لمعولمددة ،تمددك المظدداىرات التددي نددادت بددأن تكددون العمال ددة
التي تعتبر الناتا الرئيسي لمنظام االقتصدادي العدالمي الجديدد أكثدر وضدوحاً وأكثدر عدالدة،

واألىم أن المظاىرات المناىضة لمعولمة انطمقت من سياتل ،المدينة التدي تصددر عمدى مدا

يربددو عمددى  42مميددار دوالر والتددي تقددة فددي قمددب الواليددات المتحدددة ،لتشددير إلددى أن العولمددة
والنظ ددام االقتص ددادي الع ددالمي الجدي ددد أص ددبحا بالنس ددبة لممجتم ددة المجن ددي ف ددي أمريك ددا وف ددي

الدددول المتقدمددة رم د اًز بعدددم العدالددة فددي توزيددة الدددخل وسددبباً لمبطالددة والتعدددي عمددى حقددوق

اإلنسان.

 .3انض ددمام الص ددين إل ددى منظم ددة التج ددارة العالمي ددة ،والش ددك ان انض ددمام الص ددين إل ددى منظم ددة
التجارة العالمية احتداج إلدى مفاوضدات شداقة وصدعبة وىدو يحمدل دالالت كبيدر فيمدا يتعمدق

ال رئيسدديًا جديدددًا يأخددذ
بالنظدام االقتصددادي العددالمي الجديددد ،حيددث يشددير إلددى أن ىندداك فدداع ً

مكانددو بقددوة فددي االقتصدداد العددالمي حيددث وصددل الندداتا المحمددي اإلجمددالي الصددينية ح دوالي

أكث ددر م ددن  2تريمي ددون دوالر ع ددام 2222ليتبد دوأ المرتب ددة الس ددابعة عالميد داً ،كم ددا أن االقتص دداد
الصيني ما يزال يحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم كمو.
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 .4أح ددداث الح ددادي عش ددر م ددن أيم ددول ع ددام  2221والت ددي أث ددرت س ددمبياً بق ددوة عم ددى االقتص دداد

العددالمي بسددبب موجددة المخدداوف التددي سددادت العددالم فددي أعقدداب تمددك األحددداث وتددداعياتيا

وتأثيرىدا السددمبي عمدى حركددة االسددتثمارات والسدياحة ،وقددد أشددارت التقدديرات الدوليددة إلددى أن
معدل نمو االقتصاد األمريكي لدم  %1فدي عدام  2221وبمد نحدو  %2.7فدي عدام 2222
وىو يمثل أسوأ أدا منذ الركود األخير في عام .1991
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مكونات النظام االقتصادي العالمي الجديد
 -3النظام النقدي الدولي:
وىددو ذلددك النظددام الددذي يحكددم ويضددبط قواعددد السددموك فددي كددل مددا يتعمددق بأسددعار الصددرف
وم دوازنين المدددفوعات ومصددادر تمويددل العجددز ونوعيددة السياسدديات التصددحيحية التددي يجددوز لمدولددة
العضو إتباعيا وتطبيقيا لعالج مثل ىذا العجدز عندد وقوعدو ،وبالتدالي فدصن ىدذا النظدام يفتدرض أندو

يكفل تحقيق االستقرار النقدي العالمي في النظام االقتصادي العالمي الجيدد ،ويعتبدر صدندوق النقدد
الدولي ىو الحارس والقائم عمى إدارة النظام النقدي.
 -2النظام المالي الدولي:
وىددو ذلددك النظددام الددذي يحكددم قواعددد السددموك فددي كددل مددا يتعمددق بالتحركددات أو االنتقدداالت
الدولية لدرؤوس األمدوال سدوا فدي صدورة مسداعدات أجنبيدة أو قدروض خارجيدة سدوا كاندت رسدمية
أو تجاريددة أو فددي صددورة اسددتثمارات أجنبيددة مباش درة أو غيددر مباش درة ،ويقددوم البنددك الدددول بمفيومددو

الشامل بدور قيادي في إدارة النظام المالي الدولي.
 -1النظام التجاري الدولي:

وىددو ذلددك النظددام الددذي يحكددم قواعددد السددموك فددي كددل مددا يتعمددق بتصدددير واسددتيراد السددمة،
وتحديد ما يجوز وما ال يجوز مدن اإلجد ار ات الحمائيدة أو إعاندات التصددير بدل والعمدل مدن خدالل
ىدددذا النظدددام عمد ددى تحريد ددر التجدددارة العالميدددة لزيد ددادة التبدددادل الددددولي ،وقد ددد قامدددت سد ددكرتارية الرد ددات

بالمحافظددة عمددى اسددتم اررية ىددذا المكددون مددن مكونددات النظددام االقتصددادي العددالمي ،إلددى أن قامددت
منظمددة التجددارة العالميددة عمددى أثددر جولددة أوروغ دواي لممفاوضددات التجاريددة متعددددة األط دراف لتتددولى
إدارة النظام التجاري الدولي اعتبا ًار من بداية عام .1995
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خصائص ومالمح ا لنظام االقتصادي العالمي الجديد

 -3النظام االقتصادي العالمي الجديد يتام بالديناميكية والقطبية األحادية:
تأك دددت الخاص ددية الديناميكيد ددة لمنظ ددام االقتص ددادي العد ددالمي الحدي ددد يومد داً بعد ددد ي ددوم بد دددليل

احتماالت تبددل مدوازين القدوى االقتصدادية القدائم وبددليل أيضدًا وجدود أكثدر مدن سديناريو لمدا سديكون

عميددو النظددام االقتص ددادي العددالمي الجدي ددد فددي القددرن الح ددادي والعش درين ،ف ددالبعض يطددرح س دديناريو
القطب الواحد ،والبعض اآلخر يطرح سيناريو الشكل اليرمي والدبعض الثالدث يطدرح سديناريو الكتدل

المتوازنة.
يأخ د ددذ النظ د ددام االقتص د ددادي الع د ددالمي الجدي د ددد الش د ددكل اليرم د ددي فيم د ددا يتعم د ددق بترتي د ددب م ارك د ددز الق د ددوى
االقتص ددادية الثالث ددة ،ويس ددمح ى ددذا الوض ددة ب ددأن تتوح ددد ى ددذه الق ددوى فيم ددا بيني ددا بحي ددث ترم ددب عم ددى
عالقاتيد ددا عوامد ددل التجد ددانس مد ددة قبد ددول مبد دددأ الص د دراع فيمد ددا بينيد ددا وخاصد ددة مد ددن الناحيد ددة التجاريد ددة

واالقتصد ددادية واقتسد ددام أس د دواق العد ددالم الثالد ددث ،ولكنيد ددا تترتد ددب الديناميكيد ددة التد ددي يتسد ددم بيد ددا النظد ددام
ال فددي األدوار عمددى
االقتصددادي العددالمي الجديددد فقددد يشدديد النصددف الثدداني مددن القددرن الحددادي تبددد ً

القمددة اليرميددة لمنظددام االقتصددادي العددالمي ،إذ مددن المحتمددل أن تنفددرد أوروبددا أو االتحدداد األوروبددي
بالقمدة إذا نجحددت المسداعي األوروبيددة فددي اسدتيعاب بقيددة أوروبددا فدي االتحدداد إلددى جاندب مددا يحددتفظ

بددو االتحدداد مددن عناصددر القددوة حالي داً ترشددحو العددتال القمددة االقتصددادية العالميددة فددي القددرن الواحددد
والعشرين ثم يميو اليابان ثم الواليات المتحدة.؟

 -2الثورة العممية في المعمومات واالتصاالت والتكنولوجيا وتعميق العولمة االقتصادية:
تمثد ددل الثد ددورة الص د ددناعية الثالثد ددة والتد ددي تمث د ددل ثد ددورة عمميد ددة ف د ددي المعمومد ددات واالتص د دداالت

والمواصددالت والتكنولوجيددا كثيفددة المعرفددة األسدداس المددادي لمنظددام االقتصددادي العددالمي الجديددد فددي
المرحمة الحالية أو المعاصرة ،وقد ترتب عمى ىذه الثورة العديد من النتائا لعل من أىميا:

4

 .1ثورة في اإلنتاج تمثمت في اختالل المعرفة والمعمومات األىميدة النسدبية األولدى فدي عمميدة
اإلنتدداج ،كمددا انعكسددت فددي ظيددور أنمدداط جديدددة لتقسدديم العمددل الدددولي ،حيددث ظيددر تقسدديم

العمل داخل السمعة الواحدة.
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د .سمٌة فوزي ،النظا م العالمً الجدٌد وانعكاساته االقتصادٌة على الوطن العربً ،مجلة البحوث والدراسات العربٌة ،العدد ،22
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 .2ثورة في التسويق نتيجة لعجدز األسدواق المحميدة عدن اسدتيعاب إنتداج المشدروعات العمالقدة
ونتيجة لمثورة في عالم االتصال والمواصالت.

 .3النمو الكبير والمتعاظم في التجارة الدولية والتدفقات الماليدة الناتجدة عدن الثدورة التكنولوجيدة
من ناحية وتحرير التجارة الدولي من ناحية أخرى.
 .4تزايد االتجاه نحو المزيد من االعتمداد االقتصدادي المتبدادل وشداركت فدي ذلدك أيضداً الثدورة
التكنولوجية والنمو المتزيد لمتجارة الدولية وحركات رؤوس األموال عبر الدول.

 -1تعاظم دور الشركات متعدية الجنايات:
ىناك العديد من المؤشرات الدالة عمدى تعداظم دور الشدركات المتعدددة الجنسديات والعالميدة

النشاط أيضاً في تشكيل وتكوين االقتصاد العالمي الجديد ،لعل من أىميا:

 .1يشددير التقريددر الددذي نش درتو مجمددة فورشددن فددي عددام  1995عددن أكبددر  522شددركة متعديددة
الجنس دديات ف ددي الع ددالم أن إجم ددالي إيراداتي ددا يص ددل إل ددى حد دوالي  %44م ددن الن دداتا المحم ددي
اإلجمددالي العددالمي وتسددتحوذ الشددركات المتعديددة الجنسدديات فددي مجموعيددا عمددى ح دوالي 42
 %من حجم التجارة العالمية.

 .2أن حوالي  %82من مبيعات العالم تتم من خالل الشركات متعدية الجنسيات.
 .3ك ددذلك تج دداوزت األص ددول الس ددائمة م ال ددذىب واالحتياطي ددات النقدي ددة ال دددولي المتد دوافرة ل دددى
الشركات المتعدية الجنسيات حوالي ضعفي االحتياطي الدولي منيا.

 .4ال دددور الكبي ددر الدددذي تمعب ددو الشدددركات متعدي ددة الجنسد دديات ف ددي الصد ددورة التكنولوجي ددة ،فيد ددي
مسددؤولة عددن نسددبة كبي درة مددن االكتشددافات التكنولوجيددة التددي يرجددة معظميددا لجيددود البحددث
والتطوير التي قامت بيا ىذه الشركات.
 -1تزايد التكتالت االقتصادية والترتيبات اإلقميمية الجديدة:
يكفددي لمداللددة عمددى تأكيددد خاصددية ت ازيددد التكددتالت االقتصددادية والترتيبددات اإلقميميددة الجديدددة
أن إحدى الدراسات التي أجراىا صندوق النقد الدولي خدالل عدام  1995تشدير إلدى أندو يوجدد عمدى

مسدتوى العددالم حدوالي  45مددن أنظمددة التكامدل االقتصددادي ومدن ثددم التكتددل االقتصدادي فددي مختمددف
مراحميد ددا وصد ددورىا ،تشد ددمل ح د دوالي  % 75مد ددن دول العد ددالم ،وحمد ددالي  % 82مد ددن سد ددكان العد ددالم
وتسيطر عمى حوالي  % 85من التجارة العالمية.
ثامن داً :ت ازيددد دور المؤسسددات االقتصددادية العالمي ددة فددي إدارة النظددام االقتصددادي العددالمي الجدي ددد:

لع د ددل م د ددن الخص د ددائص اليام د ددة لمنظ د ددام االقتص د ددادي الع د ددالمي الجدي د ددد ى د ددو ت ازي د ددد دور المؤسس د ددات
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االقتصادية العالمية فدي إدارة ىدذا النظدام بعدد انييدار المعسدكر االشدتراكي بتفكدك االتحداد السدوفيتي
وبالتالي تالشي المؤسسات االقتصادية ليذا المعسدكر ،حيدث أصدبحت ىنداك ثدالث مؤسسدات تقدوم

عمى إدارة النظام االقتصادي العالمي وىي:

صندوق النقد الدولي :وىو المسؤول عن إدارة النظام النقدي الدولي.
البنك الدولي وتوابعو :وىو المسؤول عن إدارة النظام المالي الدولي.
منظمة التجارة العالمية ،وىي المسؤولة عن إدارة النظام التجاري الدولي.
ويالحددظ عمددى ىددذه المؤسسددات العالميددة فددي العقددد األخيددر مددن القددرن العش درين أنيددا تتجددو إلددى إدارة
النظام االقتصادي العالمي من خدالل آليدات جديددة فدي إطدار مدن التنسديق فيمدا بينيدا لضدبط إيقداع

المنظومة العالمية.

 -5مالمح هيكمية جديدة لمنظام االقتصادي العالمي الجديد:
لم يعد تقسيم الددول فدي ظدل النظدام العدالمي الجديدد خاضدعاً لمنظدام القدديم ،أي وجدود دول

متقدمددة ودول ناميددة فقددط أو غنيددة وفقي درة فقددط ،بددل أص دبحت الييكمددة الجديدددة لمنظددام االقتص ددادي
العالمي الجديد تستوعب التقسيمات والتكوينات التالية:
 .1مجموعد ددة الد دددول األعمد ددى تطد ددو ًار :وىد ددي عمد ددى وجد ددو التحديد ددد الواليد ددات المتحد دددة األمريكيد ددة
ال.
وأوروبا الرربية واليابان ،وتعتبر من البمدان األعمى دخ ً

 .2الددبالد الناميددة والسدداعية عمددى طريددق النمددو ،وتشددمل الددبالد حديثددة التصددنية فددي شددرق آسدديا
باإلضدددافة إلد ددى الصد ددين وبعدددض دول أمريكدددا الالتينيدددة ،وتعتبدددر فئدددة البمددددان ذات الد دددخل
المتوسط في العالم.
 .3الددبالد المتخمفددة اقتصددادياً وىددي مددا يمكددن أن يعبددر عنيددا بددالبالد األقددل نم دواً وتقددة ضددمن
الشريحة الدنيا من فئة الدخل األوسط والشريحة العميا من فئة الدخل المنخفض.

 .4البالد المتأخرة اقتصاديًا وتنقسم إلى قسمين:

 -أقل البالد نمواً وتقة تقريباً ضمن الشريحة الوسطى من الفئة منخفضة الدخل

 وفددي أدنددى القدداع يوجددد القسددم الددذي نسددميو أقددل الددبالد نم دواً وىددي الش دريحة الدددنيا مددن الفئددةمنخفضة الدخل وتشمل األج از األشد فق اًر من العالم الثالث.
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تمارين:
وضح مفهوم المؤسسات االقتصادٌة الدولٌة ،ما هً أبرز المؤسسات.
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الوحدة التعميميةاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
المؤسسات االقتصادية الدولية
الكممات المفتاحية:
صندوق النقد الدولي  -المصرف الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية (البنك الدولي)  -منظمة التجارة
العالمية -النظام الرأسمالي  -النظام االشتراكي

الممخص:
تأسست المؤسسات االقتصادية الدولية الثالث :صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي إلعادة اإلعمار
والتنمية (البنك الدولي) ومنظمة التجارة العالمية ،في ظروف انقسام العالم إلى معسكرين ونظامين :النظام
تغيرت ميمة ىذه المؤسسات وتحولت إلى
الرأسمالي والنظام االشتراكي .بعد انييار النظام االشتراكي ّ

تنميط ( )standardizationاالقتصاد العالمي في نموذج واحد فقد رست قيادة العالم عمى الواليات
المتحدة األمريكية وتحققت المنافسة االقتصادية لمنظام الرأسمالي أو ما نسميو باقتصاد السوق.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى تمييز المؤسسات اإلقتصادية الدولية
الثالث :صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية (البنك الدولي) ومنظمة التجارة
العالمية وتمييز خصائصيا ،آثارىا ،مياميا وأىميتيا.
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تأسست المؤسسات االقتصادية الدولية الثالث :صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي إلعادة اإلعمار
والتنمية (البنك الدولي) ومنظمة التجارة العالمية والتي تطورت أساسًا عن الجات ،تأسست كميا في
ظروف انقسام العالم إلى معسكرين ونظامين متنافسين عمى قيادة العالم :النظام الرأسمالي وتتزعمو
الواليات المتحدة األمريكية والنظام االشتراكي وكان يتزعمو االتحاد السوفيتي السابق.
ف ييي مث ييل ى ييذه الظ ييروف ك ييان الي ييدف م يين إقام يية المؤسس ييات االقتص ييادية الدولي يية ،الت ييي اقتص ييرت
عضويتيا عمى دول المعسيكر ال أرسيمالي والبميدان التابعية لييا أو السيائر فيي ركابييا ،كيان الييدف يتمثيل فيي
تنظيييم اقتص يياد ال ييدول األعض ييات فييي المؤسس ييات بش ييكل يض ييمن ل ييو التيييوق ف ييي المنافس يية االقتص ييادية ب ييين
المعسكرين.
تغيييرت ميميية ىييذه
أمييا بعييد انييييار النظييام االشييتراكي وتحقييق الغمبيية إلييى نظييام اقتصيياد السييوق فقييد ّ
المؤسسييات وتحولييت إلييى تنميييط ( )standardizationاالقتصيياد العييالمي فييي نمييوذج واحييد أو مييا تمكيين
تسييميتو عولميية االقتصيياد ( )Economic globalizationفقييد رسييت قيييادة العييالم عمييى الواليييات المتحييدة
األمريكييية وتحققييت المنافسيية االقتصييادية لمنظييام ال أرسييمالي أو مييا نسييميو باقتصيياد السييوق ،فييي ىييذه الحاليية
أصبحت المؤسسات االقتصادية الدولي ميمتو بترتيب البيت الداخمي العالمي.

1

وميين الخطييأ الشييائق االعتقيياد أن العولميية بدعيية أمريكييية أو ربييية فقييد حيياول المعسييكر االشييتراكي منييذ والدة
االتحاد السوفيتي عولمة العالم عمى أساس النظام
 تدفق المعمومات وىنا يبرز بشكل واضح دور شبكة االتصاالت العالمية (االنترنيت) وأجيزة اإلعالم.المجموعة الثانية :أدوات ووسائل تنظيمية:
وتتمثي ييل بالمنظمي ييات والمؤسسي ييات الدوليي يية التي ييي باتي ييت تضي ييطمق بي ييدور كبيي يير في ييي تشي ييكيل النظي ييام
االقتصادي العالمي ،وأبرز ىذه المنظمات ىي:
 صندوق النقد الدوليIMF 2 البنك الدولي لإلنشيات والتعميير والمجموعيات التابعية ليو .وتطبييق السياسيات النقديية الكييمية بتحقييقاالستقرار وعالج العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول األعضات فيو.

 -منظمة التجارة العالمية .WTO

1

د .مطانٌوس حبٌب ،الوجٌز فً االقتصاد السٌاسً  -منوشرات جامعة دمشق ،كلٌة الحقوق ،2007- 2006 ،ص.472
عبد المطلب عبد الحمٌد ،النظام االقتصادي العالمً الجدٌد وآفاقه المستقبلٌة ،مجموعة النٌل العربٌة ،القاهرة  ، 2003ص.84
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صندوق النقد الدولي
النشأة واألهداف:
يمكن تعريف صندوق النقد الدولي عمى أنيو المؤسسية العالميية النقديية التيي تقيوم عميى إدارة النظيام
النق ييدي ال ييدولي.وتطبيق السياس ييات النقدي يية الكييم يية بتحقي ييق االس ييتقرار وع ييالج العج ييز المؤق ييت ف ييي مي يوازين

المدفوعات لمدول األعضات فيو.3

أنشى صندوق النقد الدولي في  25ديسمبر عام  1945من حوالي  45دولة
وييدف إلى:
 -1تثبيييت األوضيياع النقدي يية العالمييية وتعزي ييز التعيياون النق ييدي الييدولي بم ييا يكيييل االس ييتقرار النقييدي وس ييعر
الصرف ،وقد نجح في ذلك ،بدرجات متياوتة حتى بداية السبعينات حيث تم األخذ بمبدأ تعويم العمالت.

 -2توسيق نطاق التجارة الدولية والعمل عمى زيادتيا ونموىا وتسييل مجرى التحول لمتجارة العالمية.
 -3تقميل درجة االختالل في ميزان المدفوعات.
وف ييي الواق ييق لق ييد تض ييمنت اتياقي ييات بريت ييون وودز إقام يية نظ ييام أس ييعار الص ييرف الثابت يية ،حي ييث أن
النت ييائل المؤلم يية لسياس ييات تع ييويم أس ييعار الص ييرف كان ييت ق ييد أقنع ييت األطي يراف الدولي يية ب ييأن تثبي ييت أس ييعار
الصييرف يعييد ميين أىييم عناصيير اسييتقرار التجييارة الدولييية ،وعميييو قييد وافقييت جميييق الييدول عمييى تثبيييت القييوة
الش يرائية لعمالتيييا مقوميية بالييذىب والمحافظيية عمييى سييعر الصييرف بحييدود  %1أقييل أو أكثيير ميين تمييك القييوة
الش يرائية ،وضييمت شييروط االتياقييية نظييام ميين الصييرف الميتييوح بحيييث أعطييت الييدول معييو إمكانييية تحويييل

العمميية ا لمحمييية إلييى عمييالت أخييرى وكييان صييندوق النقييد الييدولي يعييد بمثابيية الحييافظ األمييين لتمييك الق يوانين
واألداة الرئيسية لإلدارة الدولي لمنقد.
مهام الصندوق:
يقدم الصندوق النصيح والمشيورة حيول السياسيات التيي تيؤثر عميى النظيام النقيدي فيي بعيض اليدول،

واألكثر أىمية أن صندوق النقد يقدم المساعدات لبعض الدول التي تعاني من عجز فيي مييزان ميدفوعاتيا،
ويمكن تقنين ميام الصندوق في النقاط الرئيسية التالية:
 -تدعيم استقرار أسعار الصرف ومنق تخييض قيمة العمالت.

عبد المطلب عبد الحمٌد ،النظام االقتصادي العالمً الجدٌد وآفاقه المستقبلٌة ،مجموعة النٌل العربٌة ،القاهرة  ، 2003ص.84
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 إقامة نظام دولي متعدد األطراف. تمويييل العجييز المؤقييت فييي م يوازين المييدفوعات لمييدول األعضييات ،وتييوفير السيييولة الالزميية لتسييويةالمدفوعات الدولية.

 اقتراح سياسات تصحيحية لتحقيق التوازن الخارجي. التعاون مق البنك الدولي لعالج االختالالت الييكمية. إبدات المشورة لمدولة العضو فيما يتعمق باألمور النقدية واالقتصادية ذات العالقة.إدارة الصندوق:
يرتكييز منطييق سياسيية الصييندوق وآليييات العمييل فيييو عمييى نظييام الحصييص ،حيييث تييم تخصيييص كييل

بمييد فيييو بحصيية تعكييس قوتييو االقتصييادية ومقييدار مسيياىمتو فييي تمويييل أرسييمال المصييرف ،وعييدد األص يوات
الت ييي يتمت ييق بي ييا وس ييقف االقتي يراض ال ييالزم ل ييو م يين المص ييرف ،وس يينعرض فيم ييا يم ييي توزي ييق الس ييمطات ف ييي
الصندوق من حيث :الحق في التصويت وادارة األجيزة والمجان االستشارية.

4

آ -حقييوق التصييويت :يحييدد مقييدار الحصيية وزن كييل بمييد عضييو فييي سييمطة اتخيياذ الق اررات،وىييذه محييددة فييي
نييص اليقيرة الخامسيية ميين المييادة الثانييية عشيير ميين نظييام الصييندوق إذ لكييل عضييو  250صييوتاً ،يضيياف ليييا

صوت واحد لكل جزت من حصتو معادالً لي  100ألف وحدة حقوق سحب خاصة.

فاليكرة السائدة في ىذا المجال أن تكيون القيوة التصيويتية المتعمقية باتخياذ القي اررات السيتعمال الميوارد الماليية

لييذه المؤسسية ،متناسييقة ميق أىمييية المسياىمات المالييية لمختميف اليدول األعضييات ،حييث يعتمييد األمير عمييى
الحجم النسبي لمحصة ،وىيذا ميا يجعيل ىيذه ا ليية أداة فعالية فيي ييد البميدان التيي تمميك قيوة اقتصيادية كبيير
وبالتالي قوة تصويتية موازية ،وتكمن أىمية الحصص في النقاط التالية:
 تحدد مدى مساىمة البمد ال ار ب في العضوية في تمويل الصندوق. تحدد حق البمد العضو في االستيادة من موارد الصندوق. تحييدد القييوة التصييويتية لكييل بمييد عضييو وتييوزع عمييى أساسيييا حقييوق السييحب الخاصيية التييي ينظمييياالصندوق

5

ب -األجيزة التي تدير الصندوق :يتشكل الجياز صاحب السمطة لدى الصندوق النقدي الدولي من:

لمزٌد من اإلطالع ،راجع :هشام متولً  -صندوق النقد الدولً وبلدان العالم الثالث -دار طالس ،1993 ،ط ،1ص 33وما بعدها.

4
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 -1مجمس الحكام أو المحيافظين :يسيمى كيل بميد عضيو حكمياً ليدى الصيندوق ويسيمى نائبياً ،ولمجميس

الحكام سمطة القبول ألعضات جدد وتحديد حصة كل منيم ،وكيذلك إمكانيية فصيل أحيد األعضيات،

ويحق لمجمس الحكام تيويض صالحياتيم إىل مجمس المدرات التنييذيين.

 -2مجمس المدرات التنييذيين :الذي يعيد الجيياز اليدائم والمسيتمر والمسيؤول عين سيير األعميال الجياري
لمصيندوق وادارة معامالتيو ،ويتشيكل مجميس الميدرات التنييييذيين مين ميدرات معينيين وميدرات منتخبييين،
بالنس ييبة لمم ييدرات الخم ييس المعني ييين تس ييمييم خم ييس دول أعض ييات أم ييا المنتخب ييين وع ييددىم  15في ييتم
انتخابيم كل سينتين مين قبيل اليدول األعضيات عميى أسياس الطيرق المعتميدة فيي التصيويت ،يتطميب

اتخاذ بعض الق اررات باليوز باأل مبية من  %85-70من مجموع األصوات.
 -3األجيزة والمجان االستشارية:

إلييى جانييب مييا تقييدم ىنيياك أجي يزة ولجييان استشييارية تعمييل داخييل إطييار الصييندوق ومحدثيية بموجييب
قرار من مجمس الحكام أو المحافظين وىي:
 المجنيية االنتقالييية:وىي المكمييية بتقييديم المشييورة والتقييارير لمجمييس الحكييام لمسيياعدتو فييي مراقبييةإدارة وتكييف تسييير النظييام النقيدي اليدولي واتخيياذ اإلجيراتات الالازمية لييدى حيدوث اضييطرابات

فجائية.
 لجني يية التنميي يية :أحي ييدثت في ييي الشي ييير العاشي يير مي يين عي ييام  ،1974عي ييدد األعضي ييات  22ويكي ييونأعضيائيا عييادةً مين و ازرة المالييية وتيتم تسييميتيم عميى أسيياس مين التنيياوب وميدة سيينتين مين قبييل
البمدان األعضات في الصندوق وفق المبدأ ذاتو المذكور بالنسبة لمجنة االنتقالية.
 مجموعيية العش يرة :أحييدثت عييام  1962تعبيير ىييذه المجموعيية عيين وجيييات نظيير ومواقييف أىييمالبمدان الصناعية حول مختمف القضايا المتعمقة بالتنظيم النقدي والمالي.

 مجموعة الي :24أحدثت تحت اسم ( مجموعة الي )24الحكومية لمتابعة معالجية الشيؤون النقدييةالدولييية وىييي لمش ي ىكمة عمييى أسيياس ميين الت يوازن اإلقميمييي بواقييق  8دول لكييل ميين أفريقيييا وأمريكييا
الالتينية وآسيا ،ميمتيا العمل عمى خدمة مصالح ىذه البمدان.

موارد الصندوق:
تتكون موارد الصندوق من:
أ -خصائص ومساهمات الدول األعضاء:
منييذ تكييوين الصييندوق ولغاييية عييام  1978كييان يتعييين عمييى العضييو أن يييدفق  % 25ميين حصييتو

ذىب يًا و  % 75المتبقييية بعممتييو الوطنييية ،ثييم بعييد ىييذا النظييام فيمييا بعييد أصييبح  %75ميين حصيية العض ييو

بعممتو الوطنية والباقي يسدد بوحدات حقوق سحب خاصة.
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ب -استقراضات الصندوق:
طبقياً لميق يرة ميين المييادة السييابعة ميين نظييام الصييندوق يمكيين لييو أن يسييتقرض ميين مؤسسييات رسييمية(

خزينة عامة أو مصرف مركزي)سوات كانت بمدانيا أعضات أم يير أعضيات ،كميا يحيق ليو االسيتقراض مين
القطاع الخاص( المصارف التجارية)
ب ييدأت استق ارض ييات الص ييندوق ( الت ييي س ييميت اتياقي ييات عام يية لالستق ارض ييات) ع ييام  ،1962حي ييث
تعاقيد ميق اليدول الصيناعية الكبييرى( الوالييات المتحيدة األمريكيية -كنييدا -ألمانييا -إنكمتي ار -فرنسيا -إيطاليييا-
بمجيكييا -ىولنييدا -السييويد -اليابييان) عمييى قييروض ،ثييم لجييأ م يرة ثانييية إلييى االس يتقراض عييام  1974بموجييب
قييرض قدمتييو تسييق دول أعضييات ،قييدره  3مميييار دوالر ميين وحييدات السييحب الخاصيية ،وقييرض آخيير قدمتييو
لتطبيق سياسة المجوت الموسق كسياسة مكممة لية التمويل الموسق عيام  ،1981وذليك بييدف تيوفير ميوارد

أكثر لمدول األعضات ومساعدتيا عمى مواجية الصعوبات التي تتعمق باقتصادياتيا.

6

ج -حقوق السحب الخاصة:
التسهيالت والقروض التي يقدمها الصندوق:
يجييري حسيياب التسييييالت االئتمانييية التييي يقييدميا الصييندوق عمييى أسيياس مبادليية العمييالت ،إال أن

ىناك أشكال مختمية جرى تطويرىا بغية تقديم المساعدات المالية ،أىميا:

 -نظام السحوبات عمى الصندوق :يقدم البمد المسيتقرض -بموجيب ىيذا النظيام -إليى الصيندوق مقيدا اًر مين

عممتو الوطنية ،ليتمكن من شرات أو سحب عممية ال يكيون ىيو اليذي أصيدرىا ( عميى أسياس سيعر الصيرف

ال م يين العمم يية األجنبي يية
السييائد) ول ييدى حم ييول موع ييد التس ييديد ي ييدفق البم ييد المس ييتقرض لمص ييندوق مق ييدا ًار مق يياب ً

ليتمكن من إعادة شرات عممتو،باختصيار أنييا عمميية مبادلية ،أي شيرات عميل مقابيل أخيرى ميق شيرط االلتيزام
بإعادة الشرات بشكل معاكس وبتاريخ محدد مسبقا.

 من خالل سياسات وآليات المساعدات المالية وتتمثل بي: -1آليات السحب عمى الموارد العادية :وتتمثل بالسيحب عميى الشيريحة االحتياطيية ،والسيحوبات عميى ىيذه
الش يريحة ال تخضييق لشييروط اقتصييادية أو واجييب إعييادة الش يرات وال إلييى دفييق عم يوالت ويجييب أن ال يتجيياوز
أكثر من  ،% 125أما الشرائح االئتمانية العادية فتخضق لدفق عميوالت ويجيب أن يعياد شيراؤىا خيالل فتيرة

 3إىل  5سنوات.
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وىناك آليات جديدة أضافيا الصندوق ىي:
 آلية التمويل التعويضي وآلية التمويل ضد الطوارئ:أحييدثت ىييذه ا لييية عييام  1963وتسييتخدم لمتعييويض عيين تكيياليف إضييافية أو خسييارة أربيياح متوقعيية بمعنييى
تقديم العون لمدول التي تعاني موازين مدفوعاتيا من صعوبات خارجة عن نطاق إرادتيا وسياساتيا.
 آلية تسييل تمويل المخزون الناظم أو االحتياطي:تم إحداث ىيذه ا ليية عيام  1969لممسياىمة فيي اسيتقرار أسيعار الميواد األوليية عين طرييق تموييل المخيزون
الناظم أو االحتياطي ،ويتم بواسيطة اتياقييات يوافيق عميييا مجميس الميدرات التنيييذيين ويسيتطيق البميد العضيو
الحصول عمى سحوبات تصل إلى  % 45من حصتو.
 آلية التسييل االئتماني الموسق أو الممتد:تقررت ىذه ا ليية عيام  ،1975-1974وكانيت موجيية لمبميدان الناميية التيي تعياني مين عيدم تيوازن
حاد في ميزان مدفوعاتيا مرتبط بخمل في ىيكل اإلنتاج والتجارة ،وتصيل ىيذه السيحوبات إليى  % 140مين
الحصة ومدتيا أطول.
 -2آليات السحب عمى الموارد المستقرضة:
* آليات خاصة :حسابات يديرها الصندوق:
 التسييييالن النيطيييان :عييامي  1975-1974بيييدف تصييحيح العجييز فييي ميوازين المييدفوعات النيياجمعن زيادة تكاليف الواردات النيطية من جرات ارتياع األسعار.
 آلييية التمويييل اإلضييافي :خصصييت لتقييديم المسيياعدات لمييدول األعضييات لمعالجيية االخييتالالت فيييموازين المدفوعات مما ال يمكن إصالحو بالتسييالت االئتمانية األخرى.

 المساهمة في إعادة جدولة الديون المصرفية:يحصر مندوب عن صندوق النقد الدولي في اجتماع جبية الدائنين المنعقدة إلعيادة جدولية اليديون
المترتبة عمى الدول ال طالبية إلعيادة جدولية ديونييا ،ويقيوم بيدور أساسيي مين خيالل االتيياق ميق البميد الميدين
بييأن يتعيييد (البمييد المييدين) بتنييييذ جمميية ميين السياسييات والتوجييييات االقتصييادية واالجتماعييية تنصييب عمييى

التجارة الخارجية واإلنيياق العيام والسياسية االسيتثمارية لمدولية ،وبالتيالي تعيد موافقية الصيندوق ضيرورية مين
أج ييل إع ييادة جدول يية ال ييديون ألي دول يية مدين يية ،وعم ييى تم ييك ال ييديون أن تني ييذ ش ييروط معين يية وبي يرامل تكيي ييف

وتصحيح الباً ما تكن مجحية بحق الدولة.
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الشروط التيي يفرضيها الصيندوق عميى اليدول المدينية مين أجيل إعيادة ديونهيا فيي إطيار برنيام التثبييت
والتصحيح والهيكمي:
يي ييرض الص يين دوق ف ييي س ييياق إع ييادة جدول يية ال ييديون م ييق البم ييدان النامي يية المدين يية ،تنيي ييذ مجموع يية

إجراتات تتمثل في ثالثة محاور أساسية ىي:

7

 -1محور يتعمق بالسياسة المالية:

 القضات عمى العجز في ميزان المدفوعات. تخييض القيمة الخارجية لعممة البمد. إلغات الرقابة عمى الصرف األجنبي أو تقميميا إلى الحد األدنى. تحرير االستيراد من القيود وخصوصاً بالنسبة لمقطاع الخاص. -إلغات االتياقيات التجارية الثنائية.

 العمل عمى تحقيق سوق تجارية لمنقد األجنبي. -خيض العجز بالموازنة العامة لمدولة.

 وضق حدود عميا لالئتمان المصرفي المسموح بو لمحكومة ولمقطاع العام. ضرورة العمل عمى زيادة موارد الحكومة من خالل: -زيادة الضرائب ير المباشرة:

 زيادة أسعار بيق منتجات القطاع العام ورسوم خدمات المرافق العامة. بيق أو تصيية المؤسسات العامة التي تحقق خسارة وفيتح البياب لم أرسيمال األجنبيي لالسيتحواذ عميىالمؤسسات العامة الناجحة.
 -زيادة أسعار الطاقة:

 الحييرص عم ييى تقمي ييل مع ييدالت نمييو اإلني يياق الع ييام الج يياري وذل ييك ميين خ ييالل إلغ ييات ال ييدعم الس ييمعيالمخصص لممواد التموينية.
 -2محور يتعمق بالسياسة النقدية:

 الحد من نمو عرض النقود وتنمية السوق النقدي المالي. تطوير القوانين المتعمقة بالبورصات. تكوين احتياطي نقدي دولي مناسب لمواجية أعبات ما بعد إعادة جدولة الديون. زيادة أسعار اليائدة ( المدينة والدائنة). -حقوق السحب الخاصة.

انظر رمزي زكً  -اللٌبرالٌة المتوحشة -القاهرة -دار المستقبل العربً  -1993 -ص.196
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االتجاهات الجديدة في سياسات الصندوق:
ميق ارتييياع حييدة مشييكالت المديونييية الخارجييية لمعديييد مين الييدول النامييية وتوقييف بعضيييا منييذ مطمييق

الثمانينات عند سداد المستحقات المترتبة عميو( أقساط +فوائد) ،فقد اتجو صيندوق النقيد اليدولي إليى التشيدد
إلى حد كبير في عممية اإلقراض والتمويل ،كما أنيو اتجيو إليى وضيق وصيية معينية تيدعى( وصيية صيندوق
النقييد ال ييدولي) وى ييي بمجمميييا ت ييدعى بي يرامل التثبي ييت االقتصييادي وترك ييز عم ييى التكيييف م ييق األج ييل القص ييير

وتنص عمى خييض سيعر صيرف العممية الوطنيية والغيات اليدعم وتحريير األسيعار وتشيجيق الصيادرات ..ىيي

البياً مييا قوبمييت بييالرفض أو الييتحيظ أو القبييول عمييى مضييض العتقيياد الييبعض عميى أنييو تييدخل فييي الشييؤون

الداخمية سيقود إلى نتائل وآثار سمبية عمى المستوى السياسي واالجتماعي.
مالحظات ضرورية عمى سياسات وأداء صندوق النقد الدولي:

تشييير كثييير ميين التحميييالت فيمييا يتعمييق بتقييييم سياسييات وأدات صييندوق النقييد الييدولي إلييى أن ىنيياك
العديد من المالحظيات والتحيظيات التيي تسيجل فيي ىيذا المجيال ،والتيي إن دليت عميى شيي فإنميا تيدل عميى
احتميياالت أن تشيييد تمييك المؤسسيية االقتصييادية العالمييية ،بعييض اإلصييالحات التييي تجعميييا أكثيير كييياتة فييي

أدات دورى ييا ف ييي النظ ييام االقتص ييادي الع ييالمي خ ييالل الق ييرن الح ييادي والعشي يرين وم يين ى ييذا الم ييدخل يمك يين أن
نالحظ أو أن نسجل بعض أوجو التقصير عمى سياسات وأدات صندوق النقد اليدولي( عميى سيبيل المثيال ال

الحصر):

 -1أن اليدول المتقدميية الخمسيية الكبييرى تسيييطر عمييى إدارة صيندوق النقييد الييدولي وعمييى أرسيييا الواليييات
المتحدة األمريكية التي تنيرد بحوالي  %20من القوة التصويتية و  %20من رأسمالو.

 -2منيذ انيييار نظييام النقيد الييدولي عيام  1971الييذي اتييق عمييو فييي بريتيون وودز وتقنييين نظيام التعييويم
لمعميالت الرئيسييية فييي  16آذار  ،1973وتحييول العييالم إليى نظييام أسييعار الصييرف المترتبيية ،أصييبح
النظام النقدي منذ ذلك التاريخ بيال قاعيدة وىيي مسيألة تحتياج إليى عيالج واصيالح قيد تجييب عميييا

اإلصييالحات النقدييية المتوقعيية فييي السيينوات القادم يية وخاصيية فييي ظييل نمييو التكييتالت االقتص ييادية

العمالقة.
 -3إن معظييم القييروض والتسييييالت الممنوحيية ميين صييندوق النقييد الييدولي موجييية إلييى الييدول المتقدميية،
وحتييى حقييوق السييحب الخاصيية التييي ابتييدعت عييام  1969كنقييود ( أصييول) دولييية لييم تنييل ال ييدول

النامية منيا إال القميل.
 -4تزايد استخدام صندوق النقد الدولي لما اصطمح عمى تسميتو بالمشروطية ،ومنيا أنيو يشيترط إتبياع
سياسيات معينية لإلصيالح االقتصيادي فيي مجيال عيالج عجيز مييزان الميدفوعات .وعجيز الموازنيية،

وتخييييض معييدالت التضييخم واصييالح سييعر الصييرف وتحديييد األسييعار وتحديييد التج يارة الدولييية فييي
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شكل برامل لإلصالح االقتصادي يغمب عمييا إدارة الطمب وخاصة في األجيل القصيير والمتوسيط،
وبالتييالي تميييل سياسييات اإلصييالح االقتصييادي التييي يضييعيا الصييندوق فييي برامجييو إلييى أن تكييون

سياسييات انكماشييية تحتيياج إلييى إعييادة نظيير واجيرات التحسييينات عمييييا وذلييك اسييتنادًا إلييى ميا أسيييرت
عنييو التجييارب فييي ىييذا المجييال ،وخاصيية أن ميين الجوانييب الخاصيية بالمشييروطية أن الييدول النامييية

صييارت – بعييد أزميية المكسيييك عييام  1982ال تسييتطيق الحصييول عمييى المسيياعدات والقييروض ميين
جيييات أخييرى إال بعييد الرجييوع لمصييندوق واب يرام االتياقييات المناسييبة معيييا 8.والحصييول عمييى شيييادة

الصالحية االقتصادية والجدارة االئتمانية.

 -5تترتييب عمييى سياسييات اإلصييالح االقتصييادي آثييار اجتماعييية مرتيعيية التكيياليف ،ال ت ارعييي ظييروف
ال ييدول النامي يية ،وق ييد ح يياول ص ييندوق النق ييد ال ييدولي أن يخي ييف م يين تم ييك ا ث ييار عن ييدما ق ييرر إجي يرات

تعييديالت فييي برامجييو وأدخييل مييا يسييمى بشييبكة الضييمان االجتميياعي بالتع ياون مييق البنييك الييدولي،
وأنشييأ أيض ياً مييا يسييمييا بالصييندوق االجتميياعي لمتنمييية ،إال أن األميير يحتيياج أن ي ارعييي الصييندوق

ظروف الدول الناميية بصيورة أفضيل ،وأن تالئيم سياسياتو بدرجية أكثير األوضياع االقتصيادية لميدول

الرأسمالية المتقدمة بالر م من أن األوضياع االقتصيادية لميدول الناميية ذات طبيعية خاصية وتحتياج
إلى معالجات خاصة.

د .سامً عفٌفً حاتم ،الخٌرة الدولٌة فً الخصخصة – دار العلم للطباعة – القاهرة  ،1994ص.76
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البنك الدولي
ىييو مؤسسيية دولييية مختصيية بييإدارة النظييام المييالي الدولييية ،أنش ي فييي عييام  1944بيييدف إعييادة إعمييار مييا

دمرت ييو الح ييرب العالمي يية الثاني يية ،ومعاون يية ال ييدول النامي يية الس ييتخدام مواردى ييا ،وتش ييجيق حرك يية االس ييتثمارات
الدولية الخاصة فيي سيبيل تحقييق تنميية اقتصيادية لميدول األعضيات فييو مين خيالل تقديميو المشيورة والنصيح
لمييدول بإتبيياع سياسييات التنمييية واالسييتثمارات وسياسييات اإلصييالح الييكمييي وتخصيييص الم يوارد وىييو لييذلك

ييتم -عمى عكس الصندوق بالمدى الطويل بتحركات رؤوس األموال عمى المستوى اليدولي ،فيقيدم قروضياً

طويم يية األج ييل أو اس ييتثمارات مباشي يرة أو ي يير مباشي يرة بغ ييرض رف ييق مس ييتويات التنمي يية االقتص ييادية وزي ييادة
معدالت النمو االقتصادي في الدول التي دمرتيا الحرب.
إال أنييو يشييترط بالنسييبة لعمميييات التكييييف الييكمييي أن يسييبق ذلييك مرحميية التثبيييت التييي ىييي الشييغل الشييا ل
لمصييندوق وأي تخييييض معييدل التضييخم وتقميييل عجييز الموازنيية وتصييحيح سييعر الصييرف ،باعتبارىييا ش يروط
تمييدية لكي تنجح عمميات التكييف الييكمي في األجل المتوسط والطويل ،ومن ىنا تتضيح العالقية الوثيقية

ب ييين ص ييندوق النق ييد ال ييدولي والبن ييك ال ييدولي وبي ييذا الوض ييق يمك يين لنش يياط البن ييك ال ييدولي أن يكم ييل األى ييداف
األساسييية لنشيياط البنييك ال ييدولي أن يكمييل األىييداف األساس ييية لنشيياط صييندوق النق ييد الييدولي ويسيياعد عم ييى
االسي ييتقرار في ييي مجي يياالت تمويي ييل التنميي يية .ثي ييم تغيي ييرت وظييتي ييو ،بعي ييد أن أنجي ييز ميامي ييو عمي ييى صي ييعيد تنميي يية
االقتصييادات ال أرسييمالية ،ليتييولى ميميية دمييل اقتصيياديات البمييدان النامييية ضييمن منظوميية تنمييية االقتصييادات

الرأسمالية ،ليتولى ميمة دمل اقتصاديات البمدان النامية ضمن منظومة االقتصاد الرأسمالي العالمي.

9

تتألف ىذه المجموعة من عدة مؤسسات دولية:
 -1البنك الدولي لإلنشات والتعمير .IBRD
 -2مؤسسة التمويل الدولية.IDA
 -3مؤسسة التمويل الدولية.IFC
 -4الوكالة المتعددة األطراف لضمان االستثمار.

د .سمٌر أمٌن -خمسون عاما ً على مؤسسات برٌتون وودز -النهج عدد  37سنة 11خرٌف  94ص 175وما بعدها.
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االنتساب والمساهمة:
بموجييب اتياقييية إنشييات البنييك ،يشييترط فييي الييدول ال ار بيية فييي االنتسيياب إلييى البنييك أو الطالبيية االسييتيادة ميين
موارده المالية ،أن تكون عضواً في صندوق النقد الدولي ،كميا أن نسيب اكتتياب البميدان األعضيات فيي رأس
مال البنك مرتبطة كل منيا في الصندوق ،واليدف من ذلك إظيار القدرة النسبية القتصاد البمد المعني.

10

لكييل دوليية ميين الييدول األعضييات فييي البنييك عييدد معييين ميين أسيييم رأس المييال ،ولكييل منيييا  250صييوتاً ازئييداً

صييوتاً إضييافياً عيين كييل  100000ميين أسيييم رأس المييال الييذي اكتتبييت بييو الدوليية العضييو ،وتتخييذ الق ي اررات
بأ مبية االصوات ما عدا بعض االستشارات ،ويقسم االكتتاب في حصة كل دولة إلى ثالثة أقسام.

  % 2يدفق بالذىب أو بالدوالر األمريكي ولمبنك أن يستخدمو بحرية في أي عممية من عممياتو.  % 18بالعممة المحمية وال يستطيق البنك إقراض ىذا الجزت إال بموافقة الدولة العضو.  %80ال تمييزم الدوليية بييدفعيا وانمييا تكييون تحييت تصييرف البنييك لعمميييات اإلق يراض وال يطمييب البنييكات في منحو لمقروض أو ضماناتيا.
ىذا الجزت إال إذ دعت الحاجة لموفات بالتزاماتو سو ً

إدارة البنك:
يتولى إدارة البنك رسمياً:
مجمس المحافظين :وكل دولة عضو ليا محافظ في ىذا المجمس.
المييديرون التنييييذيون يقومييون باألعمييال اليومييية ويبمييع عييددىم اثنييان وعشييرون عضييو يتييولى تعييين خمسيية
منيم.
األعضات الخمسة الذين يمتمكون أكبر عدد مين األسييم أميا البياقي فينتخيبيم األعضيات البياقين ،أميا اليرئيس
فيتم تعيينو من قبل المدرات التنييذيين.
 -1سياسة البنك:
يعد البنك الدولي المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي منذ ميالده فيي ضيوت اتياقيية بريتيون وودز،

فقد أنش البنك أساساً لكي يكمل ميمة صندوق النقد اليدولي حييث اسيتيدف تقيديم القيروض الدوليية طويمية

األجييل لتشييجيق حركيية االسييتثمارات الدولييية لمييدول األعضييات والعمييل عمييى تحقيييق النمييو المت يوازن ،الطويييل

األجييل لمتجييارة الدولييية وبييالر م ميين دخييول معظييم الييدول المتخمييية كأعضييات فييي ىييذا البنييك ،إال أنييو نظ ي ًار
لسيطرة الدول الرأسمالية القوية عمى أ مبية أرسيمالو وبالتيالي عميى الشيطر األعظيم مين القيوة التصيويتية فيي

البنك الدولً  -التقرٌر السنوي للبن ك -عام  ،1995ص.4
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إدارتيو ،فييإن البنيك كييان دومياً فييي خدمية مصييالح رأس الميال المييالي اليدولي ولييذا فيإن األميوال اليائضية التييي
ات كانت عن طريق رأسمالو المدفوع أم عن طرييق السيندات التيي يطرحييا لالكتتياب ليدى
تجمعت بالبنك سو ً
الحكومات أو في األسواق الماليية الدوليية قيد اتجييت بصيورة أساسيية لالسيتثمار فيي اليدول األوروبيية خيالل

النصف الثاني من األرب عينات والخمسيينات والسيتينات ،حييث ركيز البنيك نشياطو فيي ىيذه اليدول لمسياعدتيا
فيي مواجيية مشيكالت إعيادة التعميير والبنيات بعيد انتيييات الحيرب العالميية الثانيية ،وخيالل تميك اليتيرة ليم تخييط
الدول المتخمية الحديثة االسيتقالل عميى قيروض تيذكر مين البنيك ر يم اشيتراكيا فيي عضيويتو وليو بحصيص

ضئيمة في رأسمالو.

وفييي الواقييق إن السيييطرة التاريخييية لمواليييات المتحييدة األمريكي يية عمييى البنييك وادارتييو ميين خييالل م ييا

تممكو من حصة مرتيعة في رأسمالو ،وما ينجم عنيا من قوة تصويتية كبيرة تمكنيا مين اليتحكم فيي ق ار ارتيو،
فقييد لييوحظ أن الق ي اررات التييي قييدميا البنييك الدوليية إلييى الييدول الييدول المتخمييية خييالل الخمسييينيات والسييتينيات
والسييبعينيات كييان يقييدميا إلييى تمييك الييدول التييي توجييد بيييا مصييالح اقتصييادية أمريكييية أو الييدول التييي تتعيياظم

بيييا المصييالح االسييتراتيجية األمريكييية العسييكرية ولييم تكيين ىييذه الييدول ىييي األكثيير فقي ار ً فييي مجموعيية الييدول
المتخميي يية ،كمي ييا أني ييو ونتيجي يية لسي يييطرة األيديولوجيي يية ال أرسي ييمالية عمي ييى البني ييك في ييإن قروضي ييو وبالي ييذات خي ييالل
الخمسينات والستينات لم تيذىب إليى تميك اليدول التيي كانيت ترفيق شيعارات التنميية المخصصية والعميل عميى
بنييات مجتمييق اشييتراكي أو إلييى تمييك الييدول التييي انتيجييت سياسييات اقتصييادية واجتماعييية وسياسييية ال تتيييق

والرؤييية األمريكييية .كمييا أن سياسيية اإلق يراض التييي ينتيجيييا البنييك كانييت وال ت يزال تتييدخل فييييا االعتبييارات
السياسية والعالقات الخاصة.
وف ي ييي إط ي ييار اإلقي ي يراض يتب ي ييق البن ي ييك سياس ي يية تتس ي ييم بالح ي ييذر والحيط ي يية واالىتم ي ييام ال ازئ ي ييد بمص ي ييالح
المستثمرين ،فيدف اإلقراض يبقى في النياية ىو الربح واستعادة القروض بضمانات شديدة.
وعمييى صييعيد آخيير فإنييو لمييا كييان البنييك ييييدف إلييى تشييجيق حركيية االسييتثمارات الخارجييية الخاصيية،
فإنييو يسييعى فييي الواقييق إلييى خمييق أفضييل الظييروف الممكنيية أمييام تمييك االسييتثمارات ،وىييو لييذلك يتبييق سياسيية
البياب الميتيوح والتيي تت ازييد فييييا االسيتثمارات األجنبيية ولييذا فييو ال يمتنييق عين تقيديم القيروض لتموييل بنييات
البنييى التحتي يية لرفييق كي يياتة األدات االقتصييادي والكياي يية اإلنتاجييية باعتبارى ييا ضييرورية ألي نش يياط اس ييتثماري
ميربح ،وقبييل كييل ذلييك فيإن البنييك يجييري د ارسييات دقيقية ومتشييددة لعممييية اإلقيراض والتموييل ،وىييذا مييا يجعييل
الدول الرأسمالية القريبة تيضل اإلقراض عن طريقو.
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* أنواع القروض:
يقدم البنك الدولي عدة أنواع من القروض أنيا:

11

 قروض المشروعات الخدمية :أو مشروعات البنى التحتية. ق ييروض البي يرامل :تم يينح لتموي ييل برن ييامل إنم ييائي أو قط يياعي يتن يياول ع ييدة مش ييروعات ،تعط ييى ف يييظروف استثنائية.

 قروض التصحيحات الييكمية :ويجب تحقيق شرطين أساسيين لمحصول عمى القروض: ضرورة وجود خمل خطير في ميزان المدفوعات لمدولة المدينة( طالبة القرض).
 وجود ر بة لدى تمك الدولة في تنييذ برامل التكييف الييكمي خالل فترة زمنية معينة.

 القروض القطاعية :تمنح لتصحيح السياسات االقتصادية في البمد المقتيرض وتختميف عين قيروضالتص ييحيحات الييكمي يية ف ييي أني ييا تقتص يير عم ييى السياس ييات المتعمق يية بقط يياع مع ييين مث ييل الز ارع يية أو
الصناعة.
 -2مضمون برنام اإلقراض من أجل التكييف الهيكمي:
من المعروف أن البنك الدولي قدم القيروض طويمية األجيل التيي تيدعم عمميية التكيييف عميى الميدى

الطويل ،وىذه القروض ال تختمف ال من حيث مضيمونيا وال مين حييث أىيدافيا عين القيروض التيي يمنحييا
صندوق النقد الدولي لدعم برامجو ،بل إن سياسات البنك تتكامل مق سياسات الصيندوق وميميا يكين األمير
فإن ثمة قضايا أساسية يركز عمييا برنامل البنك ( برنامل التكييف الييكمي) أىميا:
أ -تحديد صريح لألىداف التي يتعين تحقيقيا خالل فترة تراوح من  5-3سنوات.
ب -تحديد واضح لإلجراتات التي البد وأن تجري خالل خمس سنوات.
ج -جممة من اإلجراتات األخرى التي يتعين عمى البمد تنييذىا لضمان الحصول عمى القروض.
 -3عناصر البرنام :
يشتمل برنامل البنيك عميى جممية مين العناصير تشيمل كافية المجياالت السياسيية واالقتصيادية ومنييا
بييالطبق السياسيية التجارييية( سييعر الصييرف ،الجمييارك ،سياسييات االسييتيراد والتصييدير) والسياسييات القطاعييية
المتعمقييية بالطاقييية والز ارعييية والصي ييناعة واالسي ييتثمار والقطييياع العيييام والسياسي ييات الخاصييية بتعبئي يية الم ي يوارد(
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الموازنة العامة وسياسات أسعار اليائدة) فضالً عن إدارة اليدين الخياص إال أن األبيرز واألىيم مين بيين ىيذه

العناصر يتمثل بي:

أ -تحجيم دور القطاع العام:
يعتب يير البني ييك ال ييدولي أن القطييياع العيييام ى ييو المشي ييكمة األساسي ييية بالنس ييبة لمشيييكالت االقتصي يياديات

المتخمي يية ويحممي ي و مس ييؤولية كاف يية التش ييوىات واالخ ييتالالت الييكمي يية الداخمي يية والخارجي يية ويعتب يير أن الس ييوق
المنافسيية ىييي البييديل األفضييل عبيير توزيييق وتخصيييص الم يوارد ،ىييو يعتبيير أن معظييم ديييون الييدول النامييية
سببيا القطاع العام ولذا فيو يقوم في ىذا اإلطار بثالث توصيات ىي:
 تصيية ىذه المشروعات وبخاصة الخاسرة منيا.
 بيق المشروعات الممموكة لمدولة إلى القطاع الخاص واشراك الرأسمالية في ممكيتيا.
 تخيي ييف الع ييبت الم ييالي لت ييوفير وتوزي ييق الخ ييدمات ذات الط ييابق الع ييام الت ييي تق ييدميا الحكوم يية مث ييل
خ ييدمات اإلن ييارة ومي يياه الش ييرب والص ييرف الص ييحي واألم يين ال ييداخمي واإلس ييكان وخ ييدمات التميزيي يون

والطرق..
ب -الترحيب وفتح المجال لالستثمارات األجنبية الخاصة:
تسييتند المطالبيية بيييتح المجييال لالسييتثمارات األجنبييية عمييى قاعييدة أن ىييذه الييبالد تيتقيير إلييى الم يوارد
الكافييية ومصييادر التمويييل الالزميية ،وبالتييالي فييإن فييتح المجييال السييتثمارات األجنبييية يمكيين أن يسييد اليينقص،

كميا أ ن االسيتثمار األجنبييي سيضيمن ليييذه البميدان الحصيول عمييى التكنولوجييا المتقدميية والمعيارف والخبيرات
واإلدارة الرفيعية ويسيياعد عمييى اسيتخدام الميوارد المحمييية ونمييو النياتل وخمييق فييرص التوظييف فضيالً عيين أنييو
يساعدىا عمى إجرات عمميات التكييف الييكمي.

مالحظات ضرورية عمى سياسات وأداء البنك الدولي:
إن أىم المالحظات عمى سياسات وأدات البنك الدولي ىي التالي:
 -1إن إدارة البنييك الييدولي ال ازلييت متييوفرة عمييى نحييو كبييير بنيييوذ الييدول الخمييس الكبييرى وعمييى أرسيييا
الواليييات األمريكييية التييي تممييك  % 20ميين القييوة التصييويتة فييي البنييك الييدولي كمييا ىييو الحييال فييي
صندوق النقد الدولي.

 -2ال يق ييدم البن ييك ال ييدولي إال القمي ييل لتنمي يية المش ييروعات الص ييناعية وى ييي حج يير الزاوي يية ف ييي التنمي يية
االقتصادية في الدول النامية ،وحيث يركز فقط عمى قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة األساسية.
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 -3ت ازيييد المشييروطية ميين قبييل البنييك الييدولي وخاصيية فييي ب يرامل اإلصييالح الييكمييي التييي تحتيياج إلييى
إعادة نظر من قبل البنك لتكون أكثر مالئمة لظروف الدول النامية ،ويكييي اإلشيارة إليى أن عاميل

الوقيت والعنصير االجتمياعي فيي تطبيييق بيرامل اإلصيالح الييكميي ال تعطييي اليوزن اليالزم ،وىيو مييا
دأ بت الدول النامية مجتمعة عمى المطالبية بيو ،وميا نيتل عين ذليك مين صيعوبات ومخياطر قرضيت
عمي ييى البني ييك( وكي ييذلك الصي ييندوق) ضي ييرورة مراجعي يية سياسي يياتو والقبي ييول بسياسي ييات التي ييدرج ،وادمي يياج
المتطمبيييات االجتماعيييية في ييي إطيييار الب ي يرامل الحاليي يية مثيييل شيييبكة األمي ييان االجتمييياعي والصي ييندوق

االجتماعي لمتنمية.

 -4يعيياب عمييى مؤسسيية التمويييل الدولييية وىيئيية التمويييل الدولييية ( وىمييا ميين مؤسسييات مجموعيية البنييك
الدولي) وبصية خاصة األخيرة أن مواردىا محدودة وبالتالي فيائدتيا ليست كبيرة لمدول النامية.

 -مالحظات ضرورية عمى سياسات وأدات البنك الدولي.
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منظمة التجارة العالمية WTO
مقدمة:
تعييد منظميية التجييارة العالمييية الركييزة الثالثيية لنظييام االقتصييادي العييالمي ،تقييوم مييق كييل ميين الصييندوق والبنييك
عمييى تحديييد معييالم ىييذا النظييام ،تيييتم بييإدارة واقاميية دعييائم النظييام التجيياري الييدولي وتقويتييو وزيييادة التبييادل
الييدولي ورفييق وتي يرة النشيياط االقتصييادي العييالمي وبالتييالي تعمييل  WTOمييق كييل ميين البنييك والصييندوق عمييى
إقيرار وتحدييد معيالم النظيام االقتصيادي العيالمي الجدييد اليذي أصيبح يتمييز بوحيدة السيوق العالميية ويخضيق

إلدارة واشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة.

12

أنشييئت ىييذه المنظميية فييي عييام  1994لتحييل محييل سييكرتارية (الجييات) بحيييث تنييامي دورىييا لتشييمل مجيياالت
أوسق في النظام التجاري الدولي ،مثل تجارة الخدمات وحقوق الممكيية اليكريية وقيوانين واجيراتات االسيتثمار
ذات األثيير عمييى التجييارة الدولي يية ،و يرىييا واسييتطاعت ت ييدويل بعييض القضييايا التييي كان ييت إلييى عيييد قري ييب

قضيايا محميية تعالجيييا كيل دوليية وفيق منظورىييا الخياص ،كمييا قاميت بمراجعيية موسيعة لمعديييد مين السياسييات
وآلي ييات العم ييل االقتص ييادي المطبق يية( حماي يية ،دع ييم ،قي ييود) ونجح ييت ف ييي إلغ ييات بعض يييا وتخي يييض ال ييبعض
ا خر ،وبالتالي نجحت في خمق نظام تجاري دولي وفق قواعد جديدة ذات طابق عالمي).
آ -النشأة:
قبل الحديث عن منظمة التجارة العالمية  WTOالتي كانت تعرف حتيى تياريخ انعقياد جولية األور يواي عيام
 1993بي ي االتياقيييات العاميية لمتعرييييات والتجييارة البييد ميين التييذكير بالجييذور التاريخييية التييي بييدأت مييق اتييياق
ىافانا.

لق ييد ك ييان اتيييياق ىافان ييا بح ييق أول محاولييية لبن ييات نظ ييام دولي ييي لمتج ييارة ،حي ييث بيييدأ م ييق مياوضي ييات

ومباحثات طويمة استغرقت منذ عام  1943ولغاية  1947واتياقية ىافانا كانت فيي الواقيق معقيدة ،حييث أنيو
وبييالر م ميين تطبيقيييا لر بييات جميييق األط يراف( األوروبييية واألمريكييية والبمييدان النامييية) ،إال أنيييا لييم تييرض
ر بيية أي ميين األط يراف الثالثيية وذلييك لقناعيية كانييت ق ييد تولييدت ميين جميييق األط يراف بييأن االتييياق ال يمب ييي

الطموح الذي خمق نظام تجارة حر .وميما يكن األمر فيإن اتيياق ىافانيا كيان نقطية االرتكياز األساسيية التيي
تيم التأسيييس عميييا لعقييد عيدة جيوالت مين المياوضييات اختتميت فييي  1993/12/15وذليك فييي وقيائق أعمييال
الجوليية الثامنيية ميين ج يوالت المياوضييات التجارييية متعييددة األط يراف التييي عقييدت فييي إطييار االتياقييية العاميية

12

معهد التخطٌط القومً  -المستجدات العالمٌة ( الجات وأوروبا الموحدة) وتأثٌراتها على تدفقات رؤوس األموال والعمالة والتجارة السلعٌة
والخدمٌة ( دراسة حالة مصر) سلسلة قضاٌا التخطٌط والتنمٌة رقم()99القاهرة –  -1996ص.7
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لمتعرييييات والتجييارة  GATTوفقييد عرفييت ىييذه الجوليية بجوليية األور يواي نسييبة إلييى الدوليية التييي اجتمييق فييييا
المؤتمر الوزاري.
ب -ما هي منظمة التجارة العالمية :WTO
لق ييد تمخض ييت جول يية األور ي يواي ع يين نت ييائل متع ييددة ك ييأن تغي يير اس ييم المنظم يية م يين  GATTأي (

االتياقية العامة لمتعرييات والتجيارة) إليى  WTOأي منظمية التجيارة العالميية ،وىيي عبيارة عين منظمية دوليية
تيييدف إلييى تنظيييم وتحرييير المبييادالت التجارييية ب ييين الييدول التييي تسييعى أو تقبييل االنضييمام إلييييا ،وتس ييمى
الدول الداخميية إليييا ب ي ( األطيراف المتعاقيدة) .قيد بميع عيدد الجيوالت ثمياني جيوالت بميا فيييا الجولية األخييرة
التي اختتمت أعماليا في  1993/12/15والمعروفة بجولة األور واي.
إن أىم ما يميز منظمة التجارة العالمية عن الجات:
 -1أنيا حمت محل (الجات) لتتولى إدارة النظام التجاري العالمي بصورة أكثير شيموالً ( عميى نطياق السيمق
الزراعية والصناعية والخدمات والممكية اليكرية واالستثمار والجوانب البيئية).

 -2إن شييرط االنضييمام ( أو العضييوية) أصييبح يحتيياج إلييى الموافقيية عمييى اتياقيييات (الجييات) بكييل مييا فييييا
دفعة واحدة عمى مبدأ اقبميا أو ارفضيا كميا.
 -3تتميز بآلية أفضل لحيل المنازعيات وتتمتيق بصيالحيات أقيوى مين (الجيات) فيي ىيذا المجيال يقيوم نظريياً
عمى المساواة بين القوي والضعيف في الحقوق.

أهداف :WTO
إن مجموعة األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا  WOTتدور حيول ىيدف رئيسيي ىيو تحريير التجيارة الدوليية(
العالمييية) أي تطبيييق نظييام حرييية التجييارة الدولييية وفييي ىييذا اإلطييار تسييعى  WTOإلييى تحقيييق األىييداف
التالية:
 .aخم ييق وض ييق تنافس ييي دول ييي ف ييي التج ييارة يعتم ييد عم ييى الكي يياتة االقتص ييادية ف ييي تخص يييص
الموارد.

 .2تعظ يييم ال ييدخل الق ييومي الع ييالمي ورف ييق مس ييتويات المعيش يية م يين خ ييالل زي ييادة مع ييدالت نم ييو ال ييدخل
الخييف.
 .3تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم ،وزييادة اإلنتياج المتواصيل واإلنجياز فيي السيمق والخيدمات بميا
ييؤدي إلييى االسيتخدام األمثييل لتميك الميوارد ،ميق الحييياظ عميى تمبييية وحاجتييا ودعييم الوسيائل الكييميية

بتحقيق ذلك.
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 .4توسيق اإلنتاج وخمق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية.
 .5تييوفير الحماييية المناسييبة لمسييوق الييدولي لجعمييو يعمييل فييي بيئيية مناسييبة ومالئميية لمختمييف مسييتويات
التنمية.

 .6محاولة إشراك الدول النامية واألقل نمواً في التجارة الدولية بصورة أفضل.
العضوية واتخاذ الق اررات:
تقييدم الدوليية ال ار بيية فييي االنضييمام إلييى المنظميية طمييب العضييوية مرفييق بوثيقيية تييياىم تتضييمن وصييياً دقيق ياً

ال لنظاميا التجاري االقتصادي القيائم ،مين حييث األنظمية والقيوانين الضيريبية والجمركيية والتعريييات..
وشام ً

وعن الدول التي تيتم عممييات التبيادل معييا وشيروط ىيذا التبيادل ،واليدول التيي تر يب بتناسيق تطبييق أحكيام

االتياقية معيا.

تشكل ىذه الوثيقية أساسيًا لممياوضيات ،الكتسياب العضيوية ،ونتيجية ىيذه المياوضيات تييرض المنظمية عميى

تمييك الدوليية ( ال ار بيية باالنضييمام) الموافقيية عمييى اتخيياذ اإلجيراتات الالزميية لتعييديل تشيريعاتيا الوطنييية لتتيييق

مق قواعد االتياقيات متعددة األطراف وتعديل أنظمتيا لتسييل وصول الخدمات األجنبية إلى أصواتيا:

13

ولكل دولة عضوًا في المنظمة صوتًا واحدًا يستخدم في التصويت عمى الق اررات المتخيذة فيي إطيار

المنظمة ويمكن التمييز بين نوعين من الق اررات:

 ق اررات تتعمق بالقواعد والمبادئ العامة وتحتاج ىذه الق اررات إلجماع األعضات. ق ي ي اررات تتعمي ييق بي ييأمور أخي ييرى يي ييتم المجي ييوت إلي ييى التصي ييويت ويتخي ييذ الق ي يرار بموافقي يية ثمثي ييي أص ي يواتالمشاركين ،وبحيث ال يقل عددىم عن  % 5من كامل البمدان األعضات.

14

عبد اللطٌف عبد الحمٌد  -مرجع سابق ،ص.98
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د .محمد توفٌق سماحه -سٌاسات التصنٌع فً سورٌا  -مؤسسة عال للصحافة والطباعة والنشر -دمشق  ،1996 -ص.111
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الهيكل التنظيمي:
يأخذ الهيكل التنظيمي لممنظمة الشكل التالي:
فيما يمي تعرييًا موج ًاز بكل من ىذه األجيزة:
 -المؤتمر الوزاري :يتكون من جميق األعضات في المنظمية -طبقياً لمبيدأ المسياواة فيي التصيويت وليو

سييمطة اتخ يياذ القي ي اررات ف ييي المنظم يية مث ييل ميينح العض ييوية -تعي ييين الم ييدير الع ييام -إنش ييات المج ييان..

و يرىا.
 المجمس العام :يحل محل المؤتمر الوزاري ويقوم بميامو في اليترة ما بين دورات انعقاده. -ويتألف من ممثمي جميق الدول األعضات

 جييياز فييض المنازعييات :يقييوم بالتصييدي لكافيية المنازعييات التجارييية -الدولييية وتشييكيل فييرق التحكيييموتقرير العقوبات الالزمة.
 جي يياز مراجع يية السياسيييات التجاري يية :يق ييوم ىيييذا الجي يياز بيييإجرات تق ييويم ع ييام وشي ييامل لمعالق يية بي ييينالسياسات والممارسات الخاصة بكل دولية مين جيية ،وبيين النظيام التجياري اليدولي مين جيية ثانيية،
لمتعرف عمى ا ثار اإليجابية والسمبية الناجمة عن سريان قواعد ىذا النظام.
 المج ييالس المتخصص يية :يم ييارس ك ييل مجم ييس أو لجن يية ميام ييو ف ييي المج ييال ال ييذي يتب ييق ل ييو ،ويق ييومباإلشراف عمى االتياقية التي تكون ضمن اختصاصو وميامو.

د -االتفاقيات والتعاقدات:
لقد تطورت االتياقييات التيي أبرميت فيي إطيار منظمية التجيارة العالميية منيذ تأسيسييا وحتيى جولية األور يواي
 1994ويكمن التمييز بين:
 -1اتياقي ييات التعريي ييات :وترم ييي ى ييذه االتياقي ييات إل ييى تمك ييين ال ييدول النامي يية م يين اس ييتخدام بع ييض الي ييرص
واإلمكاني يات لتش ييجيق تجارتي ييا التنموي يية واعطاؤى ييا معامم يية تيض يييمية وتمكيني ييا م يين الوص ييول إل ييى األسي يواق
القريبة.
 -2اتياقيات أحرى تم التوصل إلييا في نياية مياوضات طوكيو :1979-1973
وتييدعى باالتياقيييات الجمعييية وىييي اتياقيييات ال تمييزم جميييق الييدول المنضييمة إلييى  GATTآنييذاك ،وقييد حولييت

جولية األور يواي ىيذه االتياقيات إليى اتياقيات متعييددة األطيراف منييا :اتيياق مكافحية اإل يراق ،اتيياق الييدعم،
اتياقات القيود الينية.
 -3اتياقية األلياف المتعددة وىي اتياقية تنظم التجارة في المنسوجات والمالبس.
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 -4اتياقي ي ييات خاص ي يية بأنظم ي يية االس ي ييتثمار وى ي ييي بمجممي ي ييا اتياق ي ييات تي ي ييدف إل ي ييى إعط ي ييات مطم ي ييق الحري ي يية
لالستثمارات والرساميل وحرية التحويل والغات شرط المكون المحمي...الخ.
ىذا وقد أدرجيت جولية األور يواي تجيارة الخيدمات وحقيوق الممكيية اليكريية فيي مجموعية اتياقيات وذليك نظي اًر
لمدور الذي تقوم بو أو تحتمو في مجمل االقتصادات العالمية وبشكل خاض اقتصاديات الدول المتقدمة.

هي -المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية:
ال تقتصر المطالب من الدول ال ار بة فيي العضيوية عميى إ ازلية الحيواجز وانميا تمتيد لممطالبية بإ ازلية

ىذه الحواجز وفتح األسواق وااللتزام بالمبادئ الرئيسية لممنظمة ،والتي مكن أن نوجزىا بما يمي:
 -1االلتزام بالتعريية الجمركية كوسيمة وحيدة لمحماية.
 -2التعيد باستخدام التعريية بطريقة ير تمييزية.

 -3التعيد بالتخمي عن الحماية وااللتزام بخيار التحرير التجاري عمى المدى الطويل.
 -4االلتزام بتعميم المعاممة الممنوحة لمدولة األكثر رعاية.
 -5االلتزام بمبدأ المعاممة القومية.

 -6التعيد بتجنب سياسات اإل راق.
 -7التعيد بتجنب دعم الصادرات.
 -8إمكانية المجوت إلى إجراتات وقائية.

 -9المعاممة األكثر تيضيالً لمدول النامية.
و -جولة األورغواي واتفاقياتها:
فييي جوليية األور يواي تحولييت الجييات  GATTإلييى منظميية التجييارة العالمييية  WTOوالتييي أصييبحت
ىي المنظمة الدولية األساس في تنييذ جميق االتياقيات التيي أبرميت فيي إطيار الجيات  GATTسيابقاً وتيولي

عمميية فييض المنازعيات التجيياري وتنظييم الميوضييات الدولييية بخصيوص إحيراز المزييد ميين التقيدم فييي تحرييير

التجارة العالمية.
وأبرز االتياقيات التي تدخل في إطار ميام منظمة التجارة العالمية الجديد  WTOىي:
 -1االتياقية الخاصة بالتجارة في المنتجات الزراعية والمنسوجات والمالبس.
 -2االتياقي ي ييات الخاص ي يية ب ي ييالقيود اليني ي يية عم ي ييى التج ي ييارة وال ي ييدعم واإلجي ي يراتات المض ي ييادة أو التعويض ي ييية
واإلجراتات الوقائية.
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 -3االتياق ييات الخاص يية ب يياإلجراتات الص ييحية الم ييؤثرة ف ييي التج ييارة العالمي يية وقواع ييد المنش ييأ لممنتج ييات
الداخمة في التجارة واجراتات تراخيص االستيراد واجراتات التيتيش عمى البضائق قبل الشحن.

 -4االتياقات حول تنييذ بعيض ميواد الجيات مثيل الميادة المتعمقية بياإل راق ومواجيتيو واالتيياق المتعميق
بقواعد التقييم الجمركي.
 -5االتياقية العامة لمتجارة في الخدمات .CATS
 -6االتياق حول القضايا المتعمق باالستثمارات األجنبية .TRIMS

 -7االتياق حول القضايا المتعمقة بحماية حقوق الممكية اليكرية .TRIPS
 -8م ييذكرات تي يياىم ح ييول قواع ييد ف ييض المنازع ييات واجراتاتي ييا وح ييول متابع يية منظم يية التج ييارة العالمي يية
السياسات التجارية لمدول األعضات.

 -9االتياق ييات الجمعي يية ح ييول التج ييارة ف ييي الط ييائرات المدين يية والمش ييتريات الحكومي يية ومنتج ييات األلب ييان
والمحوم.
أهمية المنظمة وآثارها العامة:
نظ ًار ألىمية المنظمة ،كونييا تيؤثر بشيكل مباشير -مين خيالل االتياقييات العدييدة التيي تشيرف عميى

تنييييذىا -عمييى مجمييل الحييياة االقتصييادية فييي البمييدان المنضييمة ليييا .ولمييا تتمتييق بييو ميين ثقييل مسيييطر فييي
قضايا االقتصاد العالمي عامة ،والتجارة الدولية عميى وجيو الخصيوص ،فيإن جمييق اليدول سيتتأثر بيدرجات

متياوتة وبأشكال مختمية ،وبالنسبة لمدول النامية -ومنيا العربية -فإنو يمكين تحدييد ىيذا األثير عميى نيوعين
من الدول:
الييدول المنضمة:سييوف تييدخل تمييك الييدول كش يريك كامييل فييي اتياقيييات المنظميية وبالتييالي فييإن تأثرىييا
م يين حي ييث الي يربح والخس ييارة يح ييدده م ييدى الم ازي ييا واإلعيي ياتات الت ييي كان ييت تحص ييل عميي ييا س ييابقاً ف ييي إط ييار

االتياقي ييات الثنائي يية م يين جي يية وم يين جي يية أخ ييرى م ييدى ق ييدرة اقتص ييادىا عم ييى التكي ييف م ييق ظ ييروف وش ييروط

االتياقيات الجديدة في إطار المنظمة.

البمييدان ييير المنضييمة :إن أىييم ا ثييار الناجميية فييي حاليية البمييدان ييير المنضييمة إلييى المنظميية تكميين فييي

االن عزال عن الجزت األكبر واألىم من العالم واستحالة استمرار ذلك عمى المدى البعيد.

 تيدني القيدرة التنافسييية لصيادرات ىييذه اليدول إلييى األسيواق العالميية ،بسييبب بقيات الحيواجز الجمركيية و يييرالجمركييية أمييام صييادراتيا وعييدم االسييتيادة ميين الم ازيييا واإلعييياتات المتبادليية الممنوحيية لمييدول األط يراف فييي

االتياقية.
 -تعثر عالقاتيا مق المؤسسات المالية واالقتصادية الدولية.
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 تعرضيا لممارسة ضغوط اقتصادية و ير اقتصادية من قبل القوى االقتصادية الكبرى في العالم.إن ا ثار المترتبة -السابقة -ال تعني تجديد خيار الدولة التي لم تنضم بعيد باالنضيمام أو بعدميو،
بييل البييد لكييل دوليية ميين د ارسيية بنييود وأحكييام كييل اتياقييية ميين االتياقيييات بدقيية وتيصيييل ،واج يرات مقارنيية مييق
األوضياع االقتصيادية المحميية لمعرفية ميواطن القيوة والضييعف فيييا ومين ثيم إعيادة تأىييل ىيذه االقتصيياديات

لتتالتم مق األوضاع االقتصادية العالمية الجديدة ،وبالتالي اتخاذ القرار المناسب.
صنع الق اررات داخل :WTO

ي ييتم ص يييا ة القي ي اررات ف ييي منظم يية التج ييارة العالمي يية ع يين طري ييق إجم يياع ا رات أو ف ييي حال يية ع ييدم
الحصييول عمييى اإلجمييال فيييتم المجييوت إلييى التصييويت عمييى الق ي اررات باعتبيياره العييرف السييائد وتمثييل كييل دوليية
بصييوت واح ييد ،كم ييا يمكيين ألي عض ييو تق ييديم اقتي يراح بتعييديل أي فقي يرة م يين فق يرات االتياق ييات المدفوع يية إل ييى
الميؤتمر الييوزاري ،ثيم يييتم النظير فيييو وعرضيو عمييى كافية األعضييات لمحصيول عمييى ميوافقتيم جميعيًا إذا كييان
موضوع التعديل خاص بالقواعد العامة ،وموافقة نحو ثمثي األعضات في الموضوعات األخرى.

سمطة منظمة التجارة العالمية:
لقد أدخمت دورة األور واي تعيدالت كبيرة عمى طبيعة االتياقية العامية ترتيب عميييا إحيداث تغيير نيوعي فيي
اتخيياذ الق ي اررات وآلييية تنييييذىا ،وثبييت معاىييدة إحييداث المنظميية كييل ىييذه التعييديالت .وىكييذا تحولييت المنظميية
مين ن د
ياد دوليي كانيت الجيات لمتوافيق عميى المصييالح إليى شيبو حكومية عالميية فيوق حكوميات األعضيات فييييا
تتنيياول ميين خييالل إدارتيييا وأجيزتيييا تنظيييم التجييارة العالمييية ،لقييد تغييير اتجيياه االتياقييية العاميية(الجات) ميين
العمل عمى تنشيط التجارة الدولية وتحريرىا إلى عولمة االقتصاد عبر منظمية التجيارة العالميية بالتعياون ميق
الص ييندوق والبن ييك ال ييدوليين .وى ييذا يم ييس س يييادة ال ييدول الص ييغيرة ويجع ييل قس ييماً ميمي ياً م يين ق ارراتي ييا الس يييادية

موضييوع تسيياؤل ،فييي حييين أن الييدول الكبييرى قييد نقمييت سيييادتيا االقتصييادية القومييية إلييى حصيية فييي السيييادة

االقتصادية العالمية تتناسب ووزنيا في االقتصاد العالمي.

بعيد إحييداث منظميية التجييارة العالمييية أصييبحت المنظميية تتمتييق بسييمطات واسييعة فييي اتخيياذ القي اررات،

ال عم ييى أي عض ييو اس ييتخدم ح ييق االنتق ييام التج يياري بقي ي ارره المني ييرد ،وانم ييا عمي ييو أن يع ييود إل ييى
فم ييم يع ييد س ييي ً

المنظمية ،فقيوى اقتصيادية عمالقية مثيل الوالييات المتحيدة األمريكيية واالتحياد األوروبيي يمتنعيان عين المجيوت

إلى االنتقام التجاري المنيرد ويتحاكمان أمام ىيئة تسوية المنازعات.
فعنييدما اختميييت الواليييات المتحييدة مييق أوروبييا بشييأن المحييوم المعالجيية وراثي يًا أو عنييدما اختميييا حييول

تجارة الموز بتت ىيئة تسوية المنازعات في الموضوعين.
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وأصييبحت مياوضييات تحرييير التجييارة العالمييية تجييري برعاييية المنظميية كمييا أصييبحت الق ي اررات تتخييذ
ب توافق ا رات وليس باأل مبية كما ىو الحال في صندوق النقد والبنك الدوليين.
ومنذ أصبحت القي اررات ممزمية لميدول األعضيات ،بعيد إيجياد ىيئية تسيوية المنازعيات ومحياكم تقريير الغ ارميات
مق إعطات الدول حق المجوت إلى االنتقام التجاري بغطات مين المنظمية ،صيار عميى جمييق اليدول األعضيات

تطبييق قواعييد التجييارة المعميول بيييا بتوافييق األعضييات حتيى فييي حييال تعارضيييا ميق قوانينيييا الداخمييية ،وىكييذا
أصييبحت منظميية التجييارة العالمييية دوليية فييوق قومييية ذات سييمطات قضييائية وتنييذييية ويعييد ميثاقيييا تشيريعاً لييو

األولوية عمى التشريعات الوطنية.

وحتييى يعييد شييرطًا ضييروريًا لقبييول الدوليية عض يوًا فييي المنظميية أن تييدخل التعييديالت الالزميية عمييى

دسييتورىا وقوانينيييا لتتوافييق مييق معاىييدة إحييداث المنظميية واالتياقيييات المعمييول بيييا ،إن دوليية عمالقيية مثييل
الصييين تشييكل وزن ياً ييير قميييل فييي االقتصيياد العييالمي ويتوقييق ليييا أن تحتييل المكانيية األولييى بييين دول العييالم

اضطرت إلى إدخال تعديالت كثيرة في دستورىا وقوانينيا حتى قبمت في عضوية المنظمة.

ى ييذا وتع ييد نت ييائل دورة مياوض ييات األور ي يواي مجموع يية واح ييدة وك ييل دول يية تر ييب باالنض ييمام إل ييى

عض ييوية منظم يية التج ييارة العالمي يية يج ييب أن تتي يوافر بي ييا ك ييل الش ييروط المثبت يية ف ييي ك ييل االتياق ييات التجاري يية
متعددة األطراف ،فميس ممكناً عدم االنضمام إلى أي من االتياقيات ( لييس ىنياك شيرك االنتقيات) :فاليدول
ال) يج ييب أن
ال ار بيية ف ييي االس ييتيادة م يين العناص يير األخ ييرى فييي دورة األور ي يواي( اتي يياق تج ييارة البض ييائق م ييث ً

تنضييم أيض يًا إلييى اتييياق تجييارة الخييدمات واتييياق حماييية الممكييية اليكرييية و يرىييا ،إن حزمييو اتياقيييات منظميية
التجارة العالمية تشتمل أيضاً عمى آلية متكاممة لتسيوية المنازعيات واألحكيام المؤسسيية الواجبية التطبييق فيي

كل االتياقيات.

إن الترتيييب الشييامل فييي تنظيييم التجييارة العالمييية إضييافة إلييى فعاليييات صييندوق النقييد والبنييك الييدوليين
والتناسييق الكامييل بييين ثييالوث العولميية االقتصييادية تعكييس بوضييوح االتجيياه المتسييارع ليييس فقييط نحييو عولميية
التجارة وانما نحو عولمة االقتصاد وتزايد الترابط بين كل أجزائو.
بعض آثار منظمة التجارة العالمية عمى اقتصاديات الدول النامية:
ىنياك مجموعيية ميين ا ثييار اإليجابييية ومجموعيية ميين ا ثييار السييمبية تقييق عمييى الييدول النامييية ،وليييس

أمييام تمييك الييدول إال أن تعظييم ا ثييار اإليجابييية وتحجييم ا ثييار السييمبية عنييد أدنييى مسييتوى ممكيين ،وفيمييا يمييي
نذكر أىم تمك ا ثار:
أ -ا ثار اإليجابية :وتتمخص في ا ثار التالية:
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 -1انعكيياس أثيير انتعيياش اقتصيياديات الييدول الصييناعية المتقدميية عمييى الييدول النامييية ميين خييالل زيييادة
حجم التبادل الدولي.

 -2زيادة إمكانية نياذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
 -3انتعاش بعض قطاعات اإلنتاج في الدول النامية ،مثل الزراعة والصناعة والخدمات.
 -4زيادة ال كياتة اإلنتاجية في الدول النامية ،من خالل تصاعد المنافسة الدولية.
ولكل من المجالس المساعدة أن يعتمد ىيئات مساعدة لو عند الضرورة لمعالجة قضايا محددة.
كميا يتضييمن الييكييل التنظيميي لممنظميية لجانيًا متخصصيية لمنظير فييي قضييايا تخصصيية :مثييل لجنيية التجييارة

والتنمييية ،لجنيية القيييود الميروضيية لغييرض ت يوازن المييدفوعات ،لجنيية الموازنيية وتمويييل اإلدارة ولجنيية التجييارة
والبيئة.
ب -اآلثار السمبية :وتتمخص في ا ثار التالية:
 -1اإللغات التدريجي لمدعم المقدم لممنتجين الزراعيين في الدول المتقدمية الصيناعية سييزيد مين أسيعار
الواردات الغذائية ،ولو بالتالي آثار ضارة عمى ميزان المدفوعات وارتياع معدالت التضخم.

 -2صييعوبة تصييدي الييدول النامييية لمنافسيية المنتجييات المسييتوردة ميين الخييارج التييي تكييون بتكمييية أق ييل
وجودة أعمى وأفضل مميا سييكون ليو آثيار سيمبية عميى الصيناعات الوطنيية ،األمير اليذي ييؤدي إليى
زيادة معدالت البطالة.

 -3تقمص المعاممة التيصيمية لمنتجات بعض الدول الناميية ميق االتحياد األوروبيي أو الوالييات المتحيدة
األمريكية تدريجيًا وىو ما يضعف تصريف ىذه المنتجات في بيئة عالمية أكثر تنافسية.

 -4قييد يييؤدي االنخييياض التييدريجي فييي الرسييوم الجمركييية إلييى عج ي ًاز وازدييياد عجييز الموازنيية العاميية ،أو
زيادة الضرائب ،مما قد يزيد تكاليف اإلنتاج.

ور ييم ذلييك يمكيين لمييدول النامييية أن تعظييم اسييتيادتيا ميين الجانييب ومنظميية التجييارة العالمييية إذا أحسيينت إدارة
اقتصادياتيا المحمية في ظل ىذا النظام التجاري العالمي الجديد.
إن الييدور المتعيياظم لمشييركات متعييددة الجنسيييات لعييب وسيييمعب دو ًار أساسيييًا فييي تحديييد ىياكييل وبنييى النظييام

االقتصيادي العيالمي أو ميا يمكين أن نسيميو النظييام االقتصيادي العيالمي ورسيم السياسيات الدوليية واتجاىييات

تطور اإلنتاج الدولي وقوانينو وآليات عممو.
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الشركا ت متعددة الجنسيات
الكممات المفتاحية:
الشركات متعددة الجنسيات  -تصدير رأس الماؿ  -القروض الحكومية

الممخص:
الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات رػػت تعتيػػر ونتػػاج تنظيمػػت لمق ػوانيف ااساسػػية لمتطػػور ال أرسػػمالت ػػت
حقتتػ الرارنػةو و ػد اسػػتدهت رػوا القػوانيف دػػرورة تػدويؿ اسنتػاج ال أرسػػمالتو أو تتعتيػر
العمميات ااساسيةالتالؤـ وتنظيـ همميات العمؿ تتـ همى صعيد هالمت.

األهداف التعميمية:
ت نهاية روا الوحدة التعميمية يحب أف يكوف الطالب اد اًر همى:
 -1تعريؼ الشركات متعددة الجنسيات
 -2تمييز نشاط الشركات متعددة الجنسيات
 -3تمييز لية همؿ الشركات متعددة الجنسيات
 -4معر ة تأثير الشركات متعددة الجنسيات همى النظاـ اال تصادي العالمت الجديد
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ػر جعػػؿ

الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات رػػت تعتيػػر ونتػػاج تنظيمػػت لمق ػوانيف ااساسػػية لمتطػػور ال أرسػػمالت ػػت
حقتتػ الرارنػةو و ػد اسػػتدهت رػوا القػوانيف دػػرورة تػدويؿ اسنتػاج ال أرسػػمالتو أو تتعتيػر

ػر جعػػؿ

العمميات ااساسية( لإلنتاج واهادة اسنتاج) التالؤـ وتنظيـ همميػات العمػؿ (التسػويؽ والتوزيػ)) تػتـ
همى صعيد هالمت.
أ .نشاط الشركات متعددة الجنسيات:
يتت ػ ػػايف النش ػ ػػاط ال ػ ػػوي تمارسػ ػ ػ الش ػ ػػركات متع ػ ػػددة الجنس ػ ػػيةو ه ػ ػػو يمت ػ ػػد م ػ ػػف اانش ػ ػػطة
المت صصػػة تػػتعض الص ػػناهات الدوليػػة مثػػؿ :اس ػػت راج الم ػواد ااوليػػة أو المع ػػادف إلػػى تص ػػني)
المنتجػاتو ومػف تدػػاهة اسػتهالكية إلػػى منتجػات تكنولوجيػػة متقدمػة ػػت الترمجيػات والحاسػػوتياتو

كما أنها توسعت مؤ اًر لتشمؿ همميات تتعمؽ تاس راض والتمويؿ والتأميف والص ار ة..الخ.

وت تمػ ػػؼ الشػ ػػركات متعػ ػػددة الجنسػ ػػيات ال مػ ػػف ناحيػ ػػة نػ ػػوع النشػ ػػاطو و ليػ ػػات وكي يػ ػػة أدا

اانشػػطة قػػط تػػؿ مػػف ناحيػػة المسػػتو التكنولػػوجت والتنػػا التنظيمػػت وتنيػػة السػػوؽ الػػوي يسػػتوهب
منتج ػػات تم ػػؾ اانش ػػطةو إال أف ول ػػؾ ال يح ػػوؿ دوف وج ػػود ميػ ػزات مش ػػتركة ت ػػيف جمي ػػ) الش ػػرطات
متع ػػددة الجنس ػػياتو يمكػ ػ ف اس ػػت دامها لوص ػػؼ ر ػػوا الظ ػػاررة م ػػف جه ػػة ولتميي ػػز المش ػػكالت الت ػػت
ي ردها وجود ونشاط روا الشركات مف جهة ثانية.

ومهما يكن األمر ،فإنن صإور النشإاط الإدولي لمشإركات عإاقرة ال(وميإة ل وأشإكا متنوعإة كثيإرا
يمكن ت(سيمها في الن(اط التالية:
 -1التركيز ت النشاط االستثماري.
 -2تأ ػػو شػػكؿ الكيانػػات اال تصػػادية العمال ػػةو مػػف حيػػث رأس المػػاؿ وحجػػـ اسنتػػاج والمعطيػػات
واسيرادات ومعدالت النمو المرت عة.

 -3ازدياد درجة تنوع اانشطة والتكامؿ الرأست واا قت.
 -4السعت س امة تحال ات اسػتراتيجية ػت إطػار تحقيػؽ المصػمحة اال تصػادية المشػتركة اهدػا
التحالؼ واكتساتها وات تنا سية تسويقية ػت مثيالتهػا مػف الشػركات اا ػر أليػر ااهدػا وولػؾ
ت التحث والتطوير واسنتاج والتسويؽ.
 -5توا ر مجموهة مف المزايا االحتكارية( تكنولوجية حديثة ومهارات نية وادارية).
 -6االنتما ألالتاً لدوؿ ا تصاد السوؽ المتقدمة صناهياً نظ اًر لو رة رأس الماؿ واسرث التاري ت.
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وهم ػػى د ػػو التط ػػور ال ػػوي ش ػػهدا نش ػػاط الش ػػركات متع ػػددة الجنس ػػيات ػػت أوا ػػر الق ػػرف
المادت يمكف أف نديؼ صورة أ ر مف صػور النشػاط الػوي تمارسػ الشػركات متعػددة الجنسػية
ػػت ظػػروؼ العولمػػة تتعمػػؽ تال ػػدمات المصػػر ية والماليػػة التػػت تػػتـ إمػػا مػػف ػػالؿ التنػػوؾ التجػػاري

ال اصة أو مػف ػالؿ المشػاركة ػت ممكيػة التنػوؾ الناجمػة والقويػة وات السػمعة الدوليػة واوا كانػت
صػػور نشػػاط الش ػػركات متعػػددة الجنس ػػية تنقسػػـ كم ػػا أسػػم نا إل ػػى صػػور تػ ػرتتط تالممكيػػة وص ػػور ال
ػمف المعنػػى الػػدارج تاري ي ػاً يتناولهػػا مػػف حيػػث اانشػػطة المرتتطػػة تممكيػػة أصػػوؿ
ت ػرتتط تالممكيػػةو ػ ن
ثاتتػة ػػت ال ػارجو وهمػػى وجػ التحديػد تاالسػػتثمار ااجنتػػت المتاشػر ورػػوا الػػنمط ي تمػؼ هػػف شػػكؿ
ػ ػػر مػ ػػف أشػ ػػكاؿ تصػ ػػدير رأس المػ ػػاؿ يقػ ػػوـ همػ ػػى اس ػ ػراض أو اسػ ػػتثمار ػ ػػت ااوراؽ الماليػ ػػة (
االس ػػتثمار ااجنت ػػت ألي ػػر المتاش ػػر) ور ػػوا ي ػػد عنا إل ػػى تن ػػاوؿ ااش ػػكاؿ الت ػػت ي ػػتـ تهػ ػا تص ػػدير رأس

الماؿ.
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ب .تصدير رأس الما :
لقػػد تكث ػػت همميػػة انتقػػاؿ وتحػػرؾ االسػػتثمارات والرسػػاميؿ ػػالؿ النصػػؼ الثػػانت مػػف القػػرف

العش ػريفو و ػػد تمتػػت وروتهػػا ػػت ظػػروؼ العولمػػة التكنولوجيػػة ومػػا ار قهػػا مػػف ثػػورات مورمػػة ػػت
أنظمة المعمومات واالتصاالت وأجهزة الرتط والتحكـ وتروز ما يعػرؼ تالنقػد االلكترونػت W.cosh
الوي رو هتارة هف تيانات تجوب العالـ تكتسة زر.
واوا كانػػت العولمػػة التكنولوجيػػة ػػد سػػهمت همميػػة انتقػػاؿ وتحركػػات الرسػػاميؿو ػػمف سػػهولة
ولؾ د ارتد هكسيًا ت إطار أو سػياؽ مػا يشػكؿ أف يك نػوف ظػاررة العولمػة التػت زادت مػف هال ػات
التراتط واالتصاؿ تيف أصحاب روا اامواؿ وتيف المقرديف زيادة مكث ة وشاممة.
واوا كػػاف الحػػديث ه ػ ف العولمػػة يػػد ) الكثيػػر مػػف الكتػػاب لمقطػػ) :تأنهػػا همميػػة أدت إلػػى زيػػادة أوج ػ
الت ػراتط والتشػػاتؾ وهال ػػات التػػأثر والتػػأثير المتتػػادؿ تػػيف م تمػػؼ منػػاطؽ العػػالـ وأ اليم ػ و ػػمف رػػوا
القطػػ) ينطتػػؽ أكثػػر مػػا ينطتػػؽ همػػى هولمػػة ااس ػواؽ الماليػػة التػػت تػػتـ يهػػا هممػػة تتػػادؿ تصػ ػ ية

الديوف وااصوؿ النقدية والمالية ارج حدود الدولة الوطنية.

1

و ػػت الحقيقػػة إف النظريػػات اال تصػػادية وات الصػػمة وحركػػة انتقػػاؿ رؤوس اام ػواؿ ال تتػػدأ
م) ظاررة العولمة وال حتى تمها تقميؿ وانما ترج) إلػى تػدايات القػرف العشػريف حيػث تناولهػا هممػا
وم كػروف تػػارزوف أمثػػاؿ رودولػؼ رم ػػردني الػوي يعػد أوؿ مػػف ل ػػت االنتتػاا إلػػى مقولػػة رأس المػػاؿ
المالت وولؾ ت كتات الشهير( رأس الماؿ المالتو دراسة ػت أحػدث م ارحػؿ التطػور ال أرسػمالت) ثػـ

جا ت( رو از لوكسمتورغ) لتنا ش دايا تصدير رأس المػاؿ ػت كتاتهػا ( تػراكـ رأس المػاؿ المػالت)
ونيق ػوالي تو ػػاريف ػػت كتات ػ ( اال تص ػاد العػػالمت واسمترياليػػة).ثـ متػػاب لينػػيف( اسمترياليػػة أهمػػى
مراحؿ الرأسمالية) الػوي اهتتػر يػ أف انػدماج رأس المػاؿ المصػر ت مػ) رأس المػاؿ الصػناهت رػو
أحد السمات ااساسية لإلمتريالية وكانت هممية تصدير رأس الماؿ تت و أحد ااشكاؿ التالية:

 -التصدير هف طريؽ التنوؾ والمؤسسات المالية التت ارتمت تم راض الحكومات.

1
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االستثمارات األجنقية المقاشرة:
 ال(روض الحكومية.وتش ػػير التيان ػػات إل ػػى أف هممي ػػة تص ػػدير االس ػػتثمارات والرس ػػاميؿ ػػد تراجع ػػت ػػالؿ تػ ػرة
السػػتينات والسػػتعينات مػػف القػػرف العش ػريف وول ػػؾ تسػػتب وجػػود القػػروض االسػػتثمارية الواسػػعة ػػت
التربو مف جهةو وتستب مجموهة مف المعطيات التػت جػرت همػى صػعيد الػدوؿ الناميػة مػف جهػة

أ ر وأرمها:

2

 تصاهد موجة العدا التت انتشرت ت كثير مف الدوؿ النامية تجاا االستثمارات ااجنتية.

 اتجػػاا كثيػػر مػػف التمػػداف الناميػػة إلػػى تػػأميـ االسػػتثمارات ااجنتيػػة ممػػا حػػد مػػف طمػػوح رػػوا
االستثمارات ت التوج إلى الدوؿ النامية.
 اتجػػاا تعػػض الػػدوؿ الناميػػة إلػػى إج ػ ار تعتاػػة ل واادػػها اال تصػػادية تهػػدؼ زيػػادة معػػدالت
االد ار المحمت وتقميؿ الحاجة در المستطاع لمموارد ال ارجية.

 لجػ ػػو الػ ػػدوؿ الناميػ ػػة تمعظمهػ ػػا إلػ ػػى تطتيػ ػػؽ سياسػ ػػات تد ميػ ػػة ال يقتػ ػػؿ يهػ ػػا رأس المػ ػػاؿ
ااجنتت.
جم ػػة هم ػػى الص ػػعيد ال ػػدولت أترزر ػػا القػ ػرار
لق ػػد حص ػػمت م ػػ) مطم ػػ) الس ػػتعينات تت ػػدالت ن
اامريكت الشهير المتمثؿ تملتا إتداؿ الورب تالدوالرو والػوي يمثػؿ تحػد واتػ انهيػا اًر لنظػاـ تريتػوف

وودز وهمػػى صػػعيد

ػػر ػػت هػػاـ 1973و تػػدأت الػػدوؿ الن طيػػة تر ػػ) أسػػعار الػػن ط ممػػا أد إلػػى

تحقيػػؽ ػوااض ماليػػة د ػ مة لػػد رػػوا التمدافورػػوا ػػت الو ػػت الػػوي تػػدأت ي ػ الشػػركات متعػػددة

الجنسػيات  TNCSتزيػػادة نشػاطها اسنتػػاجت والتسػػويقت والتمػويمت ػػت م تمػػؼ منػاطؽ العػػالـ .أمػػا
همػى الصػعي د الػدا مت أي ػػت التمػداف ال أرسػمالية قػد د مػػت اال تصػادات ال أرسػمالية الصػناهية ػػت
أزمة ريكمة طويمة المػد هر ػت تظػاررة الركػود التدػ مت  ( Stagflationأي ارت ػاع معػدالت
التطالة مػ) ارت ػاع معػدالت التدػ ـ و ػد ت ار ػؽ ولػؾ مػ) ظهػور مشػكمة ال ػوااض الن طيػة و ػوااض

رؤوس اامػ ػواؿ دا ػػؿ التم ػػداف ال أرس ػػمالية إد ػػا ة إل ػػى ال ػ ػوااض المجتمع ػػة م ػػف الس ػػوؽ ااوروتي ػػة
لمدوالرو ممػا ولػد اتجارػات جديػدة لم أرسػمالت المػالت تالتوجػ إلػى التمػداف الناميػةو و ػد لعتػت التنػوؾ

التجاريػػة دو اًر كتي ػ اًر ػػت إهػػادة تػػدوير رػػوا ال ػوااض وأصػػتة لهػػا دور كتيػػر ػػت أنشػػطة اال تصػػاد

الدولت.

.
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وكػػاف الرت ػػاع معػػدالت ال ػرتة التػػت حققتهػػا التنػػوؾ التجاريػػة دور كتيػػر ػػت ر ػػ) الشػػركات
متعددة الجنسية  NTCSالستثمار جز مف مواردرا ت طاع ال دمات المصر ية والمالية.
تا تصػػار شػػديد إف رأس المػػاؿ المػػالت ػػت حركت ػ المتناميػػة ػػت حقتػػة السػػتعينات والثمانينػػات مػػف
القػرف المادػت لعػب دو اًر كتيػ اًر ػػت توسػي) دااػرة أهمػاؿ الشػػركات متعديػة الجنسػيات لتشػمؿ أهمػػاؿ

اس راض.

3

ور ػػوا يعن ػػت أف الش ػػركات متع ػػددة الجنس ػػية اتجه ػػت لإل ػػالع ه ػػف ص ػػورة النش ػػاط التقمي ػػدي
المرتتط تامتالؾ أصوؿ ثاتتة والمعرو ة تاالستثمارات المتاشرة.
ج .أسقاب نشوء الشركات متعددة الجنسيات:
ال ت ػ ػزاؿ ااسػ ػػتاب الكامنػ ػػة و ار تحػ ػػوؿ الشػ ػػركات القوميػ ػػة إلػ ػػى النشػ ػػاط اسنتػ ػػاجت الػ ػػدولت

مود) نقاش و الؼو النظرية اال تصادية لػـ تشػهد إجماهػاً حػوؿ تشػ يص ااسػتاب ػت الو ػت
الوي تورب يها التيارات الماركسية والقوميػة االشػتراكية إلػى ت سػير ولػؾ مػف ػالؿ هوامػؿ دا ميػة

رأسمالية تنيوية تتعمؽ تقوانيف و ليات همؿ النظاـ الرأسمالت ومراحؿ تطػورا وهناصػر أزماتػ و تتجػ

تي ػػارات أ ػػر ليترالي ػػة ومراد ػ ػ ال تت ػػؽ معه ػػا ػػت االس ػػتراتيجيات لتج ػػد ت س ػػيرات وتتريػ ػرات أ ػػر

تتعمؽ ترألتتها ت تطوير التنػى اال تصػادية المت م ػة وتزويػدرا تػرؤوس اامػواؿ واالسػتثمارات التػت
ال تستطي) أف تؤمنها مف مواردرا الواتية ونقؿ التقانات والتكنولوجيا المتطورة الالزمة ...الخ.
همػ ػػى أيػ ػػة حػ ػػاؿو قػ ػػد اتجهػ ػػت النظريػ ػػة اال تصػ ػػادية الكالسػ ػػيكية إلػ ػػى ت سػ ػػير حركػ ػػة رأس الم ػ ػػاؿ
واالستثمارات المتاشرة تاالهتماد أو تالقياس إلى حركة اامػواؿ والتجػارة الدوليػة ورأس المػاؿ المػالت
تصورة هامة وروا ما د أشرنا إلي تا تصار شديد ساتقاً.
إال أف روا القياس أو ال يار ت الت سير واجهتػ تحػديات كتػر تكمػف ػت طتيعػة النظريػة
واتهػاو إو أف نظريػة التجػػارة الدوليػة ال تقػدـ ت سػػي اًر محػدداً لالسػػتثمار المتاشػر تػؿ أنهػػا ػد ا تردػػت

تادئ وي تػد هػدـ اتميػة هوامػؿ اسنتػاج لالنتقػاؿ مػف تمػد ا ػر كمػا ا تردػت أف الشػركات تعمػؿ
ػػت سػػوؽ تنا سػػت ين صػػؿ ي ػ التػػاا) هػػف المشػػتري وكػػؿ منهمػػا كػػاف ينظػػر إلي ػ همػػى أن ػ وحػػدة

صػػتيرة تػػيف العديػػديفو وال يسػػتطي) وحػػدا التػػأثير همػػى حركػػة ااسػػعارو وكانػػت تنظػػر لالسػػتثمار

ااجنتت المتاشر همى أنػ ثمثػؿ انتقػاالً لعوامػؿ اسنتػاجو و ػد تػرزت ت سػيرات كثيػرة يمػا تعػد حاولػت

ت سػػير اسػػتاب انتقػػاؿ أو نشػػو الشػػركات متعػػددة الجنسػػية وجميعهػػا مػػص إلػػى أف التتػػايف وال ػوارؽ
3
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ػ ػػت االصػ ػػوؿ والتياػ ػػات اال تصػ ػػادية يػ ػػد ) الشػ ػػركات متعػ ػػددة الجنسػ ػػيات لمنشػ ػػو والتشػ ػػكؿ وولػ ػػؾ
لالسػػت ادة مػػف رػػوا ال رو ػػات والقػػرض وتمػػا يسػػاهدرا همػػى التوسػػ) والنمػػو إدػػا ة إلػػى سػػعت رػػوا
الشركات ل رض إهادة صياألة الظروؼ اال تصادية والسياسية لنشاطها.

د .حجج ومقررات رفض وققو الشركات متعددة الجنسيات:
تشػ ػػكؿ همميػ ػػة تػ ػػوؿ أو ر ػ ػػض الشػ ػػركات متعػ ػػددة الجنسػ ػػيات لمعمػ ػػؿ دا ػ ػػؿ اال تصػ ػػادات
الوطنيػػة مودػػ) ػػالؼ تػػيف تيػػارات سياسػػية وا تصػػادية وثقا يػػة م تم ػػة.

ػػت الو ػػت الػػوي يػػورب

ي التيار المعادي إلى سوؽ هدد مف متررات الر ض المتمثمة:
ت ػػأف الش ػػركات متعػػػددة الجنس ػػيات تسػػػتنزؼ المػ ػوارد المحميػػػة وتق ػػوـ تعمميػػػة نق ػػؿ وترحيػ ػػؿ
ال ػوااض اال تصػػادية وتسػػعى لمسػػيطرة والػػتحكـ ػػت مسػػتقتؿ الػػوطف السياسػػت واال تصػػادي وأليػػر
ول ػػؾ م ػػف الحجػ ػ و ػػمف مؤي ػػدي الش ػػركات واالس ػػتثمارات ااجنتي ػػة يتق ػػدموف تجمم ػػة م ػػف المت ػػررات

أرمهػا :أف الشػػركات متعػددة الجنسػػية تسػاهد التمػػداف المدػػي ة همػى الحصػػوؿ همػى المػوارد الماليػػة
التيػػر متاحػػة لػػدوؿ الجنػػوب مػػف ػػالؿ أرسػػمالها وتدػػمف تػػد ؽ هوااػػد مػػف العمػػالت ااجنتيػػة كمػػا
أنها تساهد الدوؿ المدي ة همى:
 زيػػادة صػػادراتها وولػػؾ مػػف ػػالؿ المهػػارات التسػػويقية الكتي ػرة التػػت تتمتػػ) تهػػا الشػػركات رػػوا مػػفجهة ومف الؿ منتجاتها النوهية مف جهة أ ر .
ال مف استيرادرا مف ال ارج.
 تعمؿ همى دهـ االسواؽ المحمية تالمنتجات المحمية تد ً تسمة الشركات متعددة الجنسية لدوؿ الجنوب تاالست ادة مف تػرام التطػوير وااتحػاث المتعػددةالتت تقوـ تها روا الشركات لتو ير التقنيات لمدوؿ.
 تساهد الشركات متعددة الجنسيات دوؿ الجنوب همى ر ) وتحسيف نوهية العمؿ لديها. -تمعب الشركات متعددة الجنسيات دو اًر ت مؽ وتوسي) رص العمؿ ت دوؿ الجنوب.
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هإ .كيف تعم الشركات متعددة الجنسيات:
إف أحػػد مي ػزات الشػػركات المتعػػددة الجنسػػية رػػت أف روههػػا تعمػػؿ ػػت ظػػؿ نظػػاـ و ػػت

إطػػار اسػػتراتيجية ور اتػػة مجممػػة مشػػتركةو المركػػز الرايسػػت رػػو هقمهػػا ومركزرػػا العصػػتت الػػوي يعػػد
اسػػتراتيجية الشػػركة ويقػػر مكػػاف إنشػػا االسػػتثمارات الجديػػدةو وي صػػص أس ػواؽ التصػػدير وت ػرام
التحث لم روع الم تم ة ويحدد ااسعار التت ستطتؽ همى المتادالت تيف ال روع.
تشت العال ات القاامة تيف المركز الرايست لمشػركة متعػددة الجنسػية وتػيف روههػا الوطنيػة
العال ػػات تػػيف يػػادة الجػػيش والقيػػادات اادنػػى ػػت أرض المعركػػةو السػػمطة تراتتيػػة واادنػػى ين ػػو
أوامػر ااهمػى .وال ت تمػؼ الشػركة المتعػددة الجنسػية مػف وجهػة النظػر رػوا هػف أي نمػط

ػر مػف

الش ػػركات ويك ػػوف الحك ػػـ هميه ػػا جميعه ػػا تتعػ ػاً لمجم ػػؿ نتااجه ػػا .هن ػػاؾ م ػػدير ه ػػاـ لمش ػػركة متع ػػددة

الجنس ػػية ويػ ػرتتط م ػػديرو ال ػػروع الوطني ػػة تهػ ػؤال الم ػػديريف الع ػػاميفو ويش ػػارؾ الم ػػديروف ال رهي ػػوف

تدراسة واهداد ال طط وتقييـ الم اطر ورسـ االستراتيجية.
و -تموي الشركات متعددة الجنسية:
تنطوي هممية تمويؿ الشركات همى مستو تقنت هاؿ جدًا ورنػاؾ متػادئ أساسػية تػتم ص

تمػػا يم ػػت :ينتظ ػػر م ػػف ػػرع ش ػػركة م ػػا ػػت المك ػػاف ااوؿ .إنػ ػ يق ػػدـ أرتاحػ ػاً لمش ػػركة ااـ وأنػ ػ يتن ػػت

سياسػػت الماليػػة تصػػورة أساسػػية همػػى أرػػدا ها نتيجػػة لػػولؾ تصػػتة ال ػػروع الراتحػػة مصػػدرة لػػرؤوس
اامواؿ مف التمد الػوي أ يمػت يػ وال يحػؽ لهػا أف تحتجػز أي جػز مػف رػوا اامػواؿ إال تػموف مػف

المدير العاـ.

إف التمويؿ ال يقتصر همى روا العممية تؿ إف الشركات هػادة ورػو االتجػاا المسػيطر ااف
تتجػ لإل ػراض مػػف السػػوؽ المحميػة ولعػػؿ رػػوا االتجػػاا الػػوي يهػػدؼ إلػػى جعػػؿ كػػؿ ػػرع يقػػؼ همػػى
دمي ػ ػ حيػػػث يجػ ػػري توطين ػ ػ رػ ػػو االتجػػػاا المسػ ػػيطر همػ ػػى اسػ ػػتراتيجيات وهمميػ ػػات الت طػ ػػيط ػ ػػت

الشركات متعددة الجنسية.
ز -إدارة المخاطر السياسية:
لقػ ػػد تعردػ ػػت ممتمكػ ػػات الشػ ػػركات متعػ ػػددة الجنسػ ػػية واالسػ ػػتثمارات ااجنتيػ ػػة لمعديػ ػػد مػ ػػف
الم ػػاطر كػػاف أترزرػػا الم ػػاطر السياسػػية والتػػت تتمثػػؿ تعمميػػات التػػأميـ والمصػػادرة تػػدوا ) وأسػػتاب

م تم ػػةو وكان ػػت المص ػػادر لمممتمك ػػات وهممي ػػات الت ػػأميـ ألالتػ ػًا م ػػا تص ػػدر إث ػػر انقالت ػػات سياس ػػية

ووصوؿ حركات ثورية اجتماهية إلػى رأس الهػرـ السياسػت ممػا د ػ) الشػركات متعػددة الجنسػية إلػى
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إهػادة النظػرة ػػت تقيػيـ الم ػاطر وتتنػػت أرتػ) اسػػتراتيجيات جديػدة لتجنػب الم ػػاطر السياسػية يمكػػف
أف نوجزرا تما يمت:

4

 إهػادة الت كيػػر تالطريقػة الهندسػػية لتصػميـ المشػػاري) إو انتقمػت مػػف التنػا د عػػة واحػدة إلػػى التنػػاالتتاتعت.
 أوجدت ترتيتات لمحصوؿ همى مواد لمعمميات المحميػةوولمت مص مػف منتجػات العمميػات المحميػةت مكاف

ر مف منظومػة الشػركة ممػا يػو ر حمايػة دػد مقػدرة التمػد المدػيؼ همػى تػأميـ همميػة

تأكممها.
 أنشأت تنى روض تعمؿ كرادع مالت دد أي رؽ جورري الت ا ية االستثمار. ا تيار شركا محمييف يو روف لها مظمة حماية تجاا أي حوادث طاراة.ط -تأثير الشركات متعددة الجنسيات عمى النظام االقتصادي العالمي الجديد:
تم ػػارس الش ػػركات المتع ػػددة الجنس ػػيات دورر ػػا وتأثيرر ػػا هم ػػى النظ ػػاـ اال تص ػػادي الع ػػالمت
الجديد مف الؿ ليات هممها التت تؤدي يما تؤدي إلى التأثيرات التالية:
 تأكيػػد العالميػػة :أي هولمػػة اال تصػػاد والػػد ) نحػػو توحيػػد أس ػواؽ السػػم) وال ػػدمات وأس ػواؽرأس الماؿ والتكنولوجيا همى مستو العالـ.
 التػأثير همػى النظػػاـ النقػدي الػػدولت :مػف ػالؿ ااصػػوؿ السػااؿ( ورػػب واحتياجػات دوليػػةأ ر ) التت تممكها تمؾ الشركات والتت تتمغ حوالت دع ت االحتياطت الدولت منها.

 التأثير همى التجارة العالمية :تستحوو روا الشركات همى  % 42مػف حجػـ التجػارة الػدولتو  % 82مػػف متيعػػات العػػالـو ورػػوا يعكػػس مػػد التػػأثير الػػوي تمارس ػ رػػوا الشػػركات ػػت
التجارة الدولية.

 التػػأثير همػػى وجهػػات االسػػتثمار الػػدولت :مػػف ػػالؿ دوررػػا الػػوي تقػػوـ ت ػ كحامػػؿ منتقػػؿلرؤوس اامواؿ المستثمرة ت مناطؽ العالـ الم تم ة.
 تكػ نػوف أنمػػاط جديػػدة مػػف الت صػػص وتقسػػيـ العمػػؿ الػػدولتو مػػف ػػالؿ هالميػػة ااس ػواؽوحيث أصتحت أج از السمعة الواحدة تنت ت أماكف مت ر ة مف العالـ.

4ثٌبودور موران -الشركات المتعددة الجنسٌة -االقتصاد السٌاسً لالستثمار األجنبً المباشر -دار الفارس للنشر والتوزٌع – عمان-
ص.32
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 التأثير همى نقؿ التكنولوجيا :نظ اًر لما تتمت) ت مػف إمكانػات ومػوارد ماديػة و تػ ارت تشػريةدػ مة ت صصػػها لمتحػػث العممػػت والتطػػوير الصػػناهت مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى ا ت ارهػػات

جديدة وتوزيعها هتر أنحا العالـ.

أ ي ػ اًر واس ػػتناداً إلػػى الد ارس ػػات اال تصػػادية العالمي ػػة من ػ م ػػف الثاتػػت وج ػػود مجموهػػة م ػػف

المؤشرات الدالة همى تعاظـ دور الشركات المتعدية الجنسيات والعالمية النشػاط أيدػًاو ػت تشػكيؿ

وتكويف وأدا اال تصاد العالمت الجديد أرمها:

 .1يشير العدد الوي نشرت مجمة ورشف ػت تمػوز  1995هػف أكتػر مسػمااة شػركة متعديػة
الجنس ػػيات ػػت الع ػػالـ أف إجم ػػالت إيراداته ػػا تص ػػؿ إل ػػى حػ ػوالت  %44م ػػف الن ػػات المحم ػػت

اسجم ػػالت الع ػػالمتو وتس ػػتحوو الش ػػركات المتعدي ػػة الجنس ػػيات ػػت مجموهه ػػا هم ػػى حػ ػوالت

 %42مػف حجػـ التجػػارة الدوليػة 5.ومعظػػـ االسػتثمار ااجنتػػت المتاشػر ػػت أنحػا العػػالـ
ولولؾ تمعب دو اًر مؤث اًر ت التمويؿ الدولت.

 .2إف حػ ػوالت  %82م ػػف متيع ػػات الع ػػالـ ت ػػتـ م ػػف ػػالؿ الش ػػركات متعدي ػػة الجنس ػػيات ور ػػو
يودة مركزرا ت التسويؽ الدولت.6

واف إنتػػاج أكتػػر 622شػػركة متعديػػة الجنسػػيات وحػػدرا يت ػراوح مػػا تػػيف  %22 - %25مػػف
القيمة المدا ة المولدة مف إنتاج السم) هالمياً.

 .3كػػولؾ تجػػاوزت ااصػػوؿ السػػاامة مػػف ال ػػورب واالحتياطػػات النقديػػة الدوليػػة المت ػوا رة ل ػػد
الشركات المتعدية الجنسيات حوالت دع ت االحتياطت الدولت منها.

ويدؿ روا المؤشر همى مقػدار تحكػـ رػوا الشػركات ػت السياسػة النقديػة الدوليػة واالسػتقرار

النقدي العالمت.
 .4يد ػ ػػاؼ إل ػ ػػى ول ػ ػػؾ ال ػ ػػدور القاا ػ ػػد ال ػ ػػوي تمعتػ ػ ػ الش ػ ػػركات متعدي ػ ػػة الجنس ػ ػػيات ػ ػػت الث ػ ػػورة
التكنولوجيػػػةو هػ ػػت مسػ ػػؤولة هػػػف نسػ ػػتة كتي ػ ػرة مػػػف االكتشػػػا ات االلكترونيػ ػػة الػػػوي يرجػ ػػ)

معظمها لجهود التحث والتطوير التت امت تها روا الشركات.
ولع ػػؿ م ػػف الواد ػػة أف ر ػػوا المؤشػ ػرات وأليرر ػػا تود ػػة تمامػ ػاً ال ػػدور المتع ػػاظـ لمش ػػركات متعدي ػػة
الجنسيات ت النظاـ اال تصادي العالمت الجديد.

5

د .اسماعٌل جبري عبد اله ،الكوكبة ،المؤتمر العلمً السنوي التاسع عشر لالقتصادٌٌن المصرٌٌن ،الجمعٌة المصري لالقتصاد
السٌاسً واإلحصاء والتشرٌع ،القاهرة ،1995 ،ص.14-12

 6د .سمٌحة فوزي :النظام العالمً الجدٌد وانعكاساته االقتصادٌة على الوطن العربً ،مجلة البحوث والدراسات العربٌة ،عدد ،22
معهد البحوث والدراسات العربٌة – القاهرة ،1994 ،ص.45

177

تمارين:
عدد أىداف صندوق النقد الدولي.
ما رو تأثير الشركات متعددة الجنسيات همى النظاـ اال تصادي العالمت الجديد؟
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الوحدة التعميمية اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
التكتال ت االقتصادية الدولية ومكانتها في الن ظام العالمي الجديد
 -1نشأة التكتالت االقتصادية وأ هميتها عالميا
الكممات المفتاحية:
التكتؿ االقتصادي – االعتماد – التبادؿ – العولمة – االستثمار  -التكامؿ الكوني  -التجارة -
االستثمار المباشر  -انتقاؿ األمواؿ  -القوى العاممة – التكنولوجيا.

الممخص:
السمة األبرز التي يتسـ بيا النشاط االقتصادي في العالـ المعاصر ىو االتجاه المتزايد نحو

تكويف التكتالت االقتصادية العمالقة ،فالتكتؿ االقتصادي سواء اإلقميمي منو أو العالمي أصبح
ّ
واقعًا يفرض شروطو وآلياتو عمى المسار االقتصادي لدوؿ العالـ بأسره ،وأصبحت التكتالت
االقتصادية مف أىـ خصائص النظاـ االقتصادي العالمي الجديد ،وتعكس ىذه التكتالت

االقتصادية درجة عالية مف كثافة االعتماد المتبادؿ ،وتقسيـ العمؿ الدولي ،واالستثمارات والتجارة

وأنواع التبادؿ األخرى ،في نفس الوقت الذي تعمؿ فيو الشركات متعدية الجنسيات عمى إيجاد
نوع مف الترابط بيف ىذه التكتالت.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 .1تمييز أىمية التكتالت االقتصادية.

 .2معرفة ظروؼ نشأة التكتالت االقتصادية.
 .3معرفة أىداؼ التكتالت ودوافعيا.
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لقػػد أصػػبح مػػف المسػػمـ بػػو اليػػوـ أف السػػمة األبػػرز التػػي يتسػػـ بيػػا النشػػاط االقتصػػادي فػػي
الع ػ ػػالـ المعاص ػ ػػر ى ػ ػػو االتج ػ ػػاه المت ازي ػ ػػد نح ػ ػػو تك ػ ػ ّػويف التك ػ ػػتالت االقتص ػ ػػادية العمالق ػ ػػة ،فالتكت ػ ػػؿ
االقتص ػػادي سػ ػواء اإلقميم ػػي من ػػو أو الع ػػالمي أص ػػبح واقعػ ػًا يف ػػرض ش ػػروطو وآليات ػػو عم ػػى المس ػػار

االقتصادي لدوؿ العالـ بأسره.

لقد أصبحت التكتالت االقتصادية مف أىػـ خصػائص النظػاـ االقتصػادي العػالمي الجديػد،
وتعكس ىذه التكتالت االقتصادية درجة عالية مف كثافة االعتماد المتبادؿ ،وتقسػيـ العمػؿ الػدولي،
واالسػػتثمارات والتجػػارة وأن ػواع التبػػادؿ األخػػرى ،فػػي نفػػس الوقػػت الػػذي تعمػػؿ فيػػو الشػػركات متعديػػة
الجنسيات عمى إيجاد نوع مف الترابط بيف ىذه التكتالت.

1

إف الخطػػاب الػػداعي إلقامػػة تكػػتالت اقتصػػادية دوليػػة بػػرز بشػػكؿ مكثػػؼ خػػالؿ تسػػعينات
القػػرف العش ػريف رجػػـ أف جػػذور أو فك ػرة تأسػػيس العديػػد مػػف التكػػتالت ىػػي أسػػبؽ مػػف ذلػػؾ بكثي ػػر

ويعود بعضيا إلى فتػرة الخمسػينات أو السػتينات ولػـ تقتصػر الػدعوة إلػى إقامػة تكػتالت عمػى شػكؿ
معػػيف مػػف الػػدوؿ أو عمػػى أل ػواف معينػػة مػػف األنظمػػة السياسػػية وال حتػػى مػػف أع ػراؽ أو مجتمعػػات
محددة وانما أصبحت دعػوة أو رجبػة عالميػة ،األمػر الػذي س ّػرع مػف وتػائر اسػتكماؿ تكػتالت قديمػة
أو استحدث تكتالت أخرى جديدة.
فق ػػد ت ػػـ اس ػػتكماؿ االتح ػػاد األوروب ػػي ال ػػذي ب ػػدأ باتفاقي ػػة روم ػػا لمحدي ػػد والص ػػمب ،ث ػػـ إحي ػػاء
تكتالت قديمة كالسوؽ المشتركة ألمريكا  CACMواتحاد أمػـ جنػوب شػرؽ آسػيا  ASEANوالسػوؽ

المشتركة ألمريكا الجنوبية  MERCOSURبيف األرجنتػيف والب ارزيػؿ واألورجػواي والبروجػواي .حاليػاً

تـ اإلعالف عف قياـ تكتؿ االتحاد األفريقي في أفريقيا .ىذا فضالً عف طرح أفكػار لتكػتالت جديػدة
ّ
والتفػػاوض ألجمي ػػا مثػػؿ الشػ ػراكة األوروبي ػػة المتوسػػطية والس ػػوؽ الش ػػرؽ اوسػػطية والمنطق ػػة العربي ػػة
الكبرى لمتجارة.

د .حازم الببالوي :أزمة الخلٌج بعد أن ٌهدأ الغبار ،دار الشروق ،القاهرة ،1991 ،ص.51
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1

أهمية التكتالت االقتصادية
تعك ػػس التك ػػتالت االقتص ػػادية درج ػػة عالي ػػة م ػػف كثاف ػػة االعتم ػػاد المتب ػػادؿ وتقس ػػيـ العم ػػؿ

اإلقميمػػي فػػي محػػاوالت االسػػتثمار والتجػػارة وبيػػذا المعنػػى يمكػػف النظػػر لمتكػػتالت عمػػى أنيػػا عولمػػة
جزئية تقوـ في إطار العولمػة الشػاممة ،وفػي نفػس الوقػت ىػي جػدار لمواجيػة نمػط العولمػة السػائد،
أو ىػي فصػؿ مػف نضػاؿ المقاومػة ضػد العولمػػة ،أو وسػيمة تتبعيػا الػدوؿ المختمفػة بيػدؼ المواءمػػة
مع مشكالت التكامؿ الكوني الذي تدفع إليو العولمة.

تػػأتي أىميػػة التكػػتالت االقتصػػادية كونيػػا تشػػكؿ بكػػؿ صػػورىا وأشػػكاليا ح ػوالي  %75مػػف
دوؿ الع ػػالـ و  % 81م ػػف س ػػكانو وتس ػػيطر عم ػػى أكث ػػر م ػػف  % 85م ػػف تجارت ػػو ،وبالت ػػالي تعك ػػس

مدى اآلثار التي تحمميا التكتالت االقتصادية عمى االقتصاد العالمي.

ظروف نشأة التكتالت االقتصادية
لقد كاف إلنتياء الحرب البػاردة فػي النصػؼ الثػاني مػف الثمانينػات ومػا رافقيػا مػف تحركػات

عمى الصعيد العالمي ،تيدؼ إلػى إعػادة رسػـ خريطػة العػالـ االقتصػادية والسياسػية وصػياجة نسػؽ
العالقػػات الدوليػػة فػػي إطػػار مػػا يسػػمى بالنظػػاـ الػػدولي الجديػػد أثػػر واضػػح عمػػى المسػػتوى العػػالمي،
وتختمؼ طبيعة ىذا األثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أـ صناعية.
ومػف أىػػـ تمػػؾ المت يػرات التػػي أثػػرت فػػي العػػالـ أجمػػع مػػا شػػيده العػػالـ يػػوـ الخػػامس عشػرة
مػػف نيسػػاف سػػنة  1994حيػػث تػػـ التوقيػػع مػػف طػػرؼ مائػة واحػػدى عشػػر دولػػة عمػػى اتفاقيػػة م ػراكش
إلنشػ ػػاء منظم ػ ػػة التج ػ ػػارة العالمي ػ ػػة إي ػ ػػذانًا لوض ػ ػػع مع ػ ػػالـ التنظ ػ ػػيـ ال ػ ػػدولي لمتج ػ ػػارة وت ػ ػػدويؿ الحي ػ ػػاة

االقتصػػادية أو مػػا يسػػمى بالعولمػػة التػػي إلػػى جانػػب وجييػػا االقتصػػادي ليػػا أوجػػو أخػػرى سياسػػية

وثقافية وحتى اجتماعية.

2

وىػػذه العولمػػة حسػػب رؤيػػة بعػػض الكتػػاب ليسػػت إال مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ تطػػور ال أرسػػمالية
تتمي ػػز باالنتق ػػاؿ الت ػػدريجي م ػػف االقتص ػػاد ال ػػدولي ،ال ػػذي تتك ػػوف خالي ػػاه القاعدي ػػة م ػػف اقتص ػػادات

عبد القادر العفوري ،العولمة وأبحاث ..التحدٌات والفرص ،مكتبة مدبولً ،211 ،ص.13
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2

متمحػػوره عمػػى الػػذات ومتنافسػػة إلػػى االقتصػػاد العػػالمي القػػائـ عمػػى أنظمػػة إنتاجيػػة كونيػػة ..وادارة
اقتصادية شديد لمعالقات االقتصادية العالمية.

3

إف العولم ػػة إذاً تي ػػدؼ إل ػػى جع ػػؿ االقتص ػػاد الع ػػالمي مترابطػ ػاً ومتش ػػابكاً وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ

انػػدماج األس ػواؽ العالميػػة فػػي حقػػوؿ التجػػارة واالسػػتثمار المباشػػر وانتقػػاؿ األم ػواؿ والقػػوى العامم ػػة

ولمتكنولوجيػػا ضػػمف إطػػار مػػف أرسػػمالية حديػػة األس ػواؽ ،وىػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى خضػػوع العػػالـ لقػػوى
السوؽ العالمية وما يصاحبيا مف اختراؽ لمحدود القومية وانحسار كبير في سيادة الدولػة عائػد إلػى
أف مقومػػات السػػيادة االقتصػػادية أصػػبحت عالميػػة بػػدالً مػػف مقومػػات السػػيادة االقتصػػادية الوطنيػػة،

وتختمؼ العولمة بيػذا المفيػوـ عػف مفيػوـ االقتصػاد الػدولي ( العالميػة الػذي يركػز عمػى العالقػات
االقتصػػادية بػػيف الػػدوؿ ذات السػػيادة ،أي أف الدولػػة تشػػكؿ العنصػػر األساسػػي فػػي مفيػػوـ العالميػػة
فػػي االقتصػػاد الػػدولي فػػي حػػيف أف الشػػركات عػػابرة القوميػػات تشػػكؿ العنصػػر األساسػػي فػػي مفيػػوـ

العولمة.

4

3

حمٌد الجمٌلً ،مستقبل األمن االقتصادي العربً فً ضوء تحوالت القرن العشرٌن ،مجلة شؤون عربٌة -العدد – 1999 -111
ص.211
د.منٌر الحمش ،النظام اإلقلبمً العربً والتحدٌات االقتصادٌة ،مجلة المستقبل العربً ،العدد  ،252شباط  ،2115ص.45
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تسارع االتجاه نحو التكتل
ال تعػد ظػػاىرة التكػػتالت االقتصػػادية ظػػاىرة حديثػػة ،بػػؿ ترجػػع عمػػى األقػػؿ إلػػى بدايػػة القػػرف

العش ػريف وبالتحديػػد بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،إال أف الجديػػد فػػي الموضػػوع ىػػو نتػػاجي وسػػرعة
التوجو إلى إنشاء ىذه التكتالت أو الدخوؿ فييا خصوصاً مف قبؿ الدوؿ المتقدمة.
حيث يمكف القوؿ أف تنامي ىذه الظاىرة في العقد األخيػر مػف القػرف العشػريف جعػؿ منيػا
سػػمة أساسػػية مػػف سػػمات النظػػاـ االقتصػػادي العػػالمي الجديػػد ،ويعتقػػد الػػبعض أف جػػذور الظػػاىرة
ترجع إلى الت يرات التي اعترت الوضع االقتصادي العالمي في السػبعينات التػي تمثمػت فػي انييػار
نظػػاـ بريتػػوف وودز ألسػػعار الصػػرؼ الثابت ػة لمعمػػالت ،والتحػػوؿ إلػػى نظػػاـ أسػػعار الصػػرؼ العائمػػة
وما صاحب ذلؾ مف ارتفاع أسعار الطاقة وتقمبات حػادة فػي أسػعار العمػالت الرئيسػية وبمػوغ أزمػة
المديونيػػة الخارجيػػة ذروتيػػا فػػي بدايػػة الثمانينػػات ،األمػػر الػػذي أدى إلػػى ظيػػور موجػػو جديػػدة مػػف
السياسات الحمائية في الدوؿ الصناعية .مما أثر سمباً فػي حريػة التجػارة والتػدفقات السػمعية خاصػة

بالنسبة لصادرات الدوؿ النامية إلى األسواؽ العالمية.

إضافة إلى كؿ ما سبؽ فػنف انييػار الشػيوعية وت ازيػد الػدوؿ المطبقػة لنظػاـ االقتصػاد الحػر

أديػػا ىم ػػا اآلخ ػراف إل ػػى التفكي ػػر فػػي تك ػػويف تك ػػتالت اقتصػػادية وبش ػػكؿ أكب ػػر وعمػػى نط ػػاؽ أوس ػػع،
فظيػػرت فػػي أمريكػػا الالتينيػػة تجمعػػات كالسػػوؽ الجنػػوبي( ميركوسػػور والسػػوؽ الكػػاريبي( كػػاريكوـ
وتجمػػع األنػػديف ،وفػػي آسػػيا تجمػػع اآلسػػياف لػػدوؿ جنػػوب شػػرؽ آسػػيا ،وفػػي أفريقيػػا السػػوؽ المشػػتركة
لجنػػوب وشػػرؽ أفريقيػػا ،وتجمػػع الجنػػوب األفريق ػػي لمتعػػاوف والتنميػػة ،والجماعػػة االقتص ػادية ل ػػرب

افريقيا 5مع العمـ بأف ىذه التكتالت أنشئت في وقت سابؽ عمى االنييار الشيوعي.

ولعػؿ مػػف أىػػـ األسػػباب التػػي أدت إلػػى ىػػذا التوجػػو الجديػػد نحػػو التكػػتالت االقتصػػادية فػػي

ص ػػفوؼ ال ػػدوؿ النامي ػػة بال ػػذات ،تكم ػػف فيم ػػا ش ػػيدتو الس ػػنوات األخيػ ػرة م ػػف عق ػػد الثمانين ػػات وأوؿ
السبعينيات مف اتجاه واضح نحو مزيد مػف التكتػؿ االقتصػادي بػيف مجموعػات الػدوؿ المتقدمػة بعػد
أف حػػؿ التحػػدي االقتصػػادي محػػؿ التحػػدي األمنػػي وااليػػديولوجي فتوصػػمت دوؿ السػػوؽ األوروبيػػة

المش ػػتركة إل ػػى معاى ػػدة ماس ػػترخيت ف ػػي س ػػنة  1991الت ػػي ت ػػـ بموجبي ػػا تح ػػوؿ الس ػػوؽ إل ػػى اتح ػػاد
أوروبػي ،ثػػـ مػا لبثػػت الواليػات المتحػػدة األمريكيػة أف أعمنػػت فػي عػػاـ  1992إنشػاء منظمػػة التجػػارة
الح ػرة ألمريكػػا الشػػمالية  NAFTAوفػػي نفػػس االتجػػاه ونحػػو المزيػػد مػػف التكتػػؿ االقتصػػادي ظيػػرت
تكتالت عمالقة كالتجمع الكبير الذي يضـ معظـ دوؿ آسيا والباسيفيكي آيبؾ .APEC

5
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وفػػي ظػػؿ ىػػذه التوجيػػات وجيرىػػا تحػػوؿ ميػػداف الصػراع بػػيف القػػوى الكبػػرى فػػي العػػالـ ،فػػي
وقتنػػا الح ػػالي إلػػى مي ػػداف اقتصػػادي أساسػ ػًا وب ػػرزت التكػػتالت االقتص ػػادية لتكػػوف ظ ػػاىرة العص ػػر،

وميمػػا تباينػػت دوافػػع إنشػػائيا فػػنف مجػػرد بروزىػػا بيػػذا الشػػكؿ عمػػى صػػعيد العالقػػات االقتثصػػادية

الدولية يؤكد قوة العوامؿ التي دفعت إلى وجودىا.
ويمكن تمخيص أهم المالمح والمضامين التي ميزت هذه الظاهرة في:

6

* مػ ػػف حيػ ػػث طبيعتيػ ػػا فننيػ ػػا تػ ػػأتي تجسػ ػػيداً لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػى تح ػ ػوالت ىيكميػ ػػة جذريػ ػػة فػ ػػي البنػ ػػاء

االقتصادي الدولي مػا فيػو إعػادة توزيػع األدوار والمواقػع النسػبية لممشػاركيف فيػو وبالتػالي تػأثيره فػي

العالقات االقتصادية التي تنتج عنو.
* مػػف حيػػث شػػموليتيا فننيػػا ت طػػي أىػػـ المشػػاركيف فػػي االقتصػػاد الػػدولي ،بػػؿ تتعػػدى ذلػػؾ لتشػػمؿ
جيرىـ في مختمؼ أنحاء العالـ مما يجعميا ظاىرة دولية في أبعد حدودىا.
* ومػػف حيػػث أبعادىػػا فننيػػا ظػػاىرة اقتصػػادية فػػي منطقيػػا سياسػػية واسػػتراتيجية فػػي ت ػرابط واتصػػاؿ
حمقاتيا.
وبيػػذا يبػػدو العػػالـ مػػف خػػالؿ ىػػذه التكػػتالت الجديػػدة ،أكثػػر ديناميكيػة مػػف أي وقػػت مضػػى
في عصر يصعب فيو التميػز بػيف مػا ىػو اقتصػادي ومػا ىػو سياسػي ،ويظيػر الجػدوؿ التػالي ّيبػيف
مدى اتساع انتشار ظاىرة التكتالت االقتصادية الدولية في مختمؼ قارات ومناطؽ العالـ.

6
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عدد اتفاقات التكامل اإلقميمي حسب المناطق
المنطقة

ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد دوؿ منتمية إلػى معػ ػػدؿ عػ ػػدد العػدد االقصػػى

الدوؿ

اتفاقي ػ ػػة إقميميػػ ػػة االتفاقي ػ ػ ػ ػ ػػات لالتفاقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

واح ػ ػ ػ ػ ػػدة عم ػ ػ ػ ػ ػػى لكؿ بمد

لكؿ بمد.

األقؿ
شرؽ آسيا والباسيفيكي

32

26

2

7

أوروبا وآسيا الوسطى

36

26

6

12

أمريكا الالتينية والكاريبي

39

35

8

19

الشػػ ػػرؽ األوسػػ ػػط وشػ ػ ػػماؿ

21

21

5

13

أفريقيا

جنوب آسيا

8

8

4

9

افريقيا جنوب الصحراء

48

48

4

9

الشماؿ

25

11

11

29

المصدر :ناصر السعيدي -ندوة التكتؿ االقتصادي العربي :التحديات واآلفاؽ ،التكامؿ
االقتصادي العربي ،يقظة الحواجز المعيقة لالزدىار -صندوؽ النقد العربي ،ابوظبي ،2115
ص.58
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أهداف التكتالت ودوافعها
الشػػؾ أف لكػػؿ تكامػػؿ اقتصػػادي آثػػا اًر إيجابي ػاً عمػػى الػػدوؿ المنضػػوية فػػي إطػػاره وأف ىػػذه

اآلثار يمكف أف تكوف متفاوتػة بحسػب طبيعػة كػؿ تكتػؿ مػف جيػة وبحسػب ظػروؼ كػؿ دولػة داخػؿ
التكتػػؿ مػػف جيػػة أخػػرى ،وأف قيػػاـ أي تكتػػؿ يسػػعى إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة وينطػػوي عمػػى أىميػػة
كبيرة.
كما أف التكامؿ ليسػت مجػرد ظػاىرة اقتصػادية عرفيػا االقتصػاد الػدولي بقػدر مػا ىػو توجػو
أصيؿ ودائـ تسعى إليو دوؿ العالـ باختالؼ مراحؿ تطورىا وحجـ مواردىا وتبايف دوافعيا.
وتيدؼ التكتالت االقتصادية إلى أىػداؼ عديػدة ،ليسػت بالضػرورة كميػا اقتصػادية ،بػؿ قػد
تكوف سياسية واجتماعية وع سكرية ،ويمكف أف نوجز أىـ تمؾ األىداؼ فيما يمي:

7

 -1الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى م ازيػ ػػا اإلنتػ ػػاج الكبيػ ػػر :حيػ ػػث أف اتسػ ػػاع حجػ ػػـ السػ ػػوؽ يشػ ػػجع عمػ ػػى توجيػ ػػو
االسػػتثمارات توجيي ػاً اقتصػػادياً سػػميماً ،واعػػادة تكػػويف الحركػػة الح ػرة لمسػػمع ورأس المػػاؿ والعمػػؿ مػػف
دولة إلى أخرى مف خالؿ إزالة العوائؽ التي تحوؿ دوف ذلؾ.

 -2تيسػير االسػػتفادة مػف ميػػارات الفنيػػيف واأليػدي العاممػػة بصػورة أفضػػؿ عمػػى نطػاؽ واسػػع :حيػػث
مف المفروض أف التكتؿ يؤدي إلى تقسيـ العمؿ الفني والوظيفي.
 -3تسييؿ عممية التنمية االقتصادية ،حيث أف ىذه العممية تصػبح أسػيؿ وأيسػر بعػد قيػاـ التكتػؿ،
إذ أف االسػتفادة مػػف اتسػػاع السػوؽ ووفػرة عنصػػر العمػػؿ تػؤدي إلػػى خمػػؽ فػرص جديػػدة تعمػػؿ عمػػى
النيوض واإلنتاج واالستثمار والدخؿ والتش يؿ.

 -4كمػ ػػا أف التكتػ ػػؿ االقتصػ ػػادي يػ ػػؤدي إلػ ػػى تنويػ ػػع اإلنتػ ػػاج بطريقػ ػػة اقتصػ ػػادية وىػ ػػذا قػ ػػد يحمػ ػػي
اقتصاديات الدوؿ األعضاء مف بعض االنتكاسات والتقمبات والسياسات األجنبية.
 -5رفػػع مسػػتوى رفاىيػػة الم ػواطنيف ،حيػػث يفتػػرض أف التكامػػؿ االقتصػػادي يمكػػف المسػػتيمكيف مػػف
الحصػػوؿ عمػػى السػػمع االسػػتيالكية بأقػػؿ األسػػعار الممكنػػة نظ ػ اًر إلػػى إ ازلػػة الرسػػوـ الجمركيػػة مػػف

ناحية والى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج الناتجة عف توسيع رقعة السوؽ مف ناحية أخرى.

7

ع بد المطلب عبد الحمٌد -التحدٌات المستقبلٌة للتكتل االقتصادي العربً  -عربٌة للطباعة والنشر -الطبعة األولى  -القاهرة ،2113ص
54-53- 52
186

 -6التقميػػؿ مػػف االعتمػػاد عمػػى الخػػارج وىػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى محدوديػػة التػػأثر بالتقمبػػات االقتصػػادية
والسياسػية التػي تحػدث فػػي المجتمعػات خػارج ىػػذه المنطقػة ،خصوصػًا إذا كػػاف العمػؿ التكػاممي قػػد

وصػػؿ إلػػى مرحمػػة متقدمػػة -اتحػػاد جمركػػي عمػػى األقػػؿ ،حيػػث يجمػػب التبػػادؿ االقتصػػادي داخ ػػؿ
المنطقة التكامميػ ة محػؿ االنفتػاح عمػى العػالـ الخػارجي نتيجػة وجػود الحػواجز الجمركيػة وجيرىػا مػف
السياسات المالية والنقدية التي تحد مف حرية االنفتاح عمى الخارج.
 -7مسػػػاىمة التكامػػػؿ االقتصػ ػػادي فػ ػػي إمكػػػاف تحسػ ػػيف شػػػروط التجػػػارة الخارجيػ ػػة لصػػػالح الػ ػػدوؿ
األعضاء.
 -8تقوية القدرة التفاوضية لمدوؿ أعضاء التكتؿ تجاه العالـ الخارجي.
ويمكف القوؿ أف أىداؼ التكتؿ ودوافعو تختمؼ بيف الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة:
أ -الدول المتقدمة ( الصناعية):
تسعى الدوؿ الصناعية في ىذا اإلطار إلػى االسػتفادة مػف فوائػد الكفػاءة الناجمػة عػف إ ازلػة

العوائ ػػؽ المفروض ػػة عم ػػى األنش ػػطة االقتص ػػادية القائم ػػة8مفترض ػػة أف ط ػػرؽ اإلنت ػػاج ال تت ي ػػر وأف
اليياكؿ الصناعية ليذه الدوؿ مستقرة وبالتالي فنف إحداث ت ير في ىػذه الييكػؿ نتيجػة لمػدخوؿ فػي
التكتػػؿ يحمػػؿ آثػػا اًر جيػػدة عمػػى االقتصػػاد بشػػكؿ عػػاـ مػػف خػػالؿ زيػػادة درجػػة التخصػػص والتوسػػع

التجاري.

كمػػا تسػػعى الػػدوؿ الصػػناعية عنػػد دخوليػػا فػػي إطػػار تكتػػؿ مػػا إلػػى االسػػتفادة القصػػوى مػػف

اآلثػػار السػػتاتيكية والديناميكيػػة ليػػذا التكتػػؿ عمػػى المسػػتوى العػػاـ لمرفاىيػػة ليػػذه الػػدوؿ ولمعػػالـ ككػػؿ
حيػػث تػػتمخص اآلثػػار السػػتاتيكية ( السػػكونية بطػػرح اآلثػػار المترتبػػة عمػػى تحويػػؿ التجػػارة واآلثػػار
المترتبة عمى انخفاض العائ دات الجمركية مف اآلثار المترتبة عمى خمؽ التجارة.
أمػػا اآلثػػار الديناميكيػػة فيػػي األكثػػر أىميػػة بالنسػػبة لمػػدوؿ المتقدمػػة والتػػي تنػػتج عػػف الوفػػورات فػػي
الحجـ وتحفيز المنافسة وزيادة مستويات االستثمار.
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ب -الدول النامية:
يمكف القوؿ إف أىداؼ الدوؿ النامية مػف التكتػؿ والتكامػؿ ليسػت أىػدافاً ديناميكيػة بقػدر مػا

ىي ىيكمية .وىذا يعود إلى طبيعة اليياكؿ الصناعية المتواضعة فػي ىػذه الػدوؿ ممػا جعميػا تسػعى
لالستفادة مف التكتؿ في تحقيؽ مكاسب تنموية.
ىػػذا يعنػػي أف الػػدوؿ الناميػػة لػػـ تعػػد تنظػػر إلػػى فوائػػد التكتػػؿ مػػف منظػػور تحسػػيف الرفاىيػػة
عف طريؽ آثار خمؽ وتحويؿ التجارة وانما أصبحت تنظر إليو مػف منطمػؽ خمػؽ التنميػة كػأثر مفيػد
وتحويؿ التنمية كأثر ضار.
واذا مػػا تػػذكرنا أف أنظمػػة التكامػػؿ االقتصػػادي والتكػػتالت االقتصػػادية بكػػؿ صػػورىا تشػػمؿ
ح ػوالي  %75مػػف دوؿ العػػالـ وح ػوالي  %81مػػف سػػكاف العػػالـ وتسػػيطر عمػػى ح ػوالي  %81مػػف
التج ػػارة العالمي ػػة ،ألدركن ػػا م ػػدى اآلث ػػار الت ػػي تحممي ػػا تم ػػؾ التك ػػتالت االقتص ػػادية عم ػػى االقتص ػػاد
العػػػالمي الجديػػػد ،وخاصػػػة إذا عممنػػػا أف اتفاقيػػػة منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة تسػ ػػمح بقيػػػاـ التكػ ػػتالت

االقتصػػادية اإلقميميػػة ،وبمػػا أنيػػا شػػممت العػالـ بقا ارتػػو المختمفػػة فننػػو مػػف الميػػـ تقػػديـ أىػػـ الحػػاالت
العممية الموجودة في العالـ ،حيث نعرض لكػؿ مػف االتحػاد األوروبػي مػف قػارة أوروبا،وتكتػؿ النافتػا

 NAFTAفػي أمريكػػا الشػمالية ،والتكتػػؿ الخػػاص آلسػياف  ،ASEANواآليبػػؾ  APECفػي قػػارة آسػػيا،
تأثير عمى النظاـ االقتصادي العالمي الجديد ،أما التكػتالت األخػرى فػي
ًا
نظ ًار ألنيا األكبر واألقوى
ك ػػؿ م ػػف أمريك ػػا الالتيني ػػة وأفريقي ػػا فسنش ػػير إليي ػػا باختص ػػار نظػ ػ ًار لض ػػعؼ تأثيرى ػػا عم ػػى التحػ ػوالت

االقتصادية العالمية.
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 -2التكتل االقتصادي األوروبي
الكممات المفتاحية:
التكتؿ االقتصادي  -منطقة التجارة الحرة  -االتحاد الجمركي  -السوؽ المشتركة – الناتج
اإلجمالي – صؾ  -الجياز الرقابي – الجياز االستشاري  -االتحاد األوروبي  -المفوضية
األوروبية.

الممخص:
االتحاد األوروبي أكبر التكتالت االقتصادية في العالـ في وقتنا الحاضر ،وأكثرىا اكتماالً مف
حيث مراحؿ التطور والنضج ،فقد تعدى ىذا التكتؿ االقتصادي مرحمة منطقة التجارة الحرة،
واالتحاد الجمركي والسوؽ المشتركة ،إلى أف وصؿ إلى مرحمة االتحاد االقتصادي وىذه مرحمة
متقدمة مف التكامؿ والتكتؿ االقتصادي.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 .1حجـ وامكانيات التكتؿ االقتصادي األوربي.
 .2نشأة ومراحؿ تطور التكتؿ االقتصادي األوربي.
 .3معاىدة ماسترخت واتساع العضوية.

 .4أىداؼ االتحاد االقتصادي األوروبي وآلياتو التنظيمية.
 .5محكمة العدؿ األوروبية.
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يعتبر االتحاد األوروبي أكبر التكتالت االقتصادية فػي العػالـ فػي الوقػت الحاضػر ،وأكثرىػا اكتمػاالً

مف حيث مراحؿ التطػور والنضػج ،فقػد تعػدى ىػذا التكتػؿ االقتصػادي مرحمػة منطقػة التجػارة الحػرة،

واالتحػػاد الجمركػػي والسػػوؽ المشػػتركة ،إلػػى أف وصػػؿ إلػػى مرحمػػة االتحػػاد االقتصػػادي وىػػذه مرحمػػة
متقدمة مف التكامؿ والتكتؿ االقتصادي.
وإلعط ػػاك فكػ ػرة أساس ػػية ح ػػوؿ ى ػػذا التكت ػػؿ االقتص ػػادي فس ػػنتناولو م ػػف حي ػػث الحج ػػـ واإلمكاني ػػات،
والنشأة ومراحؿ التطور وأىدافو وآلياتو التنظيمية.

 -1الحجم واإلمكانيات
وصػػؿ عػػدد دوؿ االتحػػاد األوروبػػي مػ حمػػوؿ عػػاـ  /25/ 2004دولػػة حيػػث أكمػػؿ مرحمػػة

التوسػ ػ الخ ػػامس ال ػػذي انض ػػـ بموجب ػػو عشػ ػرة دوؿ جدي ػػدة إل ػػى عض ػػوية االتح ػػاد وى ػػي قب ػػر ،
جميورية التشيؾ ،استونيا ،المجر ،التفيا ،ليتوانيا ،مالطا ،بولندا ،سموفاكيا ،سموفينيا.
حيث أصبح ىذه التكتؿ في نظر العديػد مػف الخبػراك والميتمػيف أكبػر قػوة اقتصػادية وأقػوى
تكتؿ اقتصادي عمى مستوى العالـ ،بما يمثمو مف مسػاىمة فػي التجػارة العالميػةد الدوليػةح فػي حجػـ
النػػاتج اإلجمػػالي ،وعػػدد السػػكاف وحيػػث أف ىػػذا التكتػػؿ األوروبػػي يحقػػؽ سػػنوياً حجػػـ تجػػارة خارجيػػة

يص ػػؿ ف ػػي المتوس ػػط إل ػػى حػ ػوالي  1150ممي ػػار دوالر ،أي يس ػػتحوذ عم ػػى أكث ػػر م ػػف ثم ػػث التج ػػارة
العالمية.
ومػف ناحيػة أخػرى يمتمػؾ التكتػؿ االقتصػادي األوروبػي أكبػر دخػؿ قػومي فػي العػالـ حيػث يزيػد ىػذا
الدخؿ عمى  7000مميار دوالر مقابؿ 6200مميار دوالر لدى تكتؿ النافتا.
ويعتب ػػر التكتػػػؿ االقتص ػػادي األوروبػ ػػي أكبػػػر س ػػوؽ داخمػ ػػي بمسػػػاحة إجمالي ػػة تصػ ػػؿ إلػ ػػى

3975000ك ػػـ 2وع ػػدد س ػػكاف يتج ػػاوز  450ممي ػػوف نس ػػمة بمتوس ػػطات دخ ػػؿ ف ػػرد مرتفع ػػة نس ػػبيًا،

وتمث ػػؿ ق ػػوة إنتاجي ػػة وعممي ػػة وتكنولوجي ػػة ومالي ػػة واقتص ػػادية ىاأم ػػة ،مم ػػا يجعم ػػو أنج ػػح وأكب ػػر وأوؿ

التكػػتالت االقتصػػادية التػػي أكممػػت جمي ػ م ارحػػؿ التكتػػؿ االقتصػػادي فػػي العػػالـ ،ويسػػعى بكػػؿ قػػوة

إلى أف يكوف عمى رأس اليرـ االقتصادي العالمي في القرف الحالي.
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 -2النشأة ومراحل التطور
أول ػػى ى ػػذه الم ارح ػػؿ ك ػػاف ف ػػي إع ػػالف وزي ػػر خارجي ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ج ػػورج

مارشاؿ في عاـ  ،1947عف ضرورة قياـ دوؿ أوربيا بالتعاوف االقتصػادي فيمػا بينيػا .إلعػادة بنػاك
اقتصػػادياتيا فػػي مقابػػؿ تخصػػي

حجػػـ كبيػػر مػػف المسػػاعدات األمريكيػػة وىػػو مػػا يعػػرؼ" بمشػػروع

مارشػػاؿ إلعػػادة بنػػاك أوروبػػة" وقػػد أسػػفر ذلػػؾ عػػف تكػػويف مػػا يسػػمى " بالمنظمػػة األوروبيػػة لمتعػػاوف

االقتصػػادي" وانطالق ػاً مػػف وعػػي أوروبػػا مػػف أف مصػػير العػػالـ حينيػػا بػػيف يػػدي عمالقػػيف جبػػاريف

يوجيانػػو حسػػب مصػػالحيما ولػػـ تكػػف أيػػة دولػػة أوروبيػػة منفػػردة بقػػادرة عمػػى التػػأثير فػػي األحػػداث

الدولية تأثي اًر ىاماُ أو الدفاع بصورة مجدية عػف مصػالحيا إال بقػدر مػا يتبنػى أحػد ىػذيف العمالقػيف
قضيتيا ويداف عنيا.

تـ تفعيؿ ىذه الخطوة وتطويرىا مف خالؿ المشروع الذي قدمو وقتيػا روبػرت شػوماف وزيػر
خارجيػػة فرنسػػا فػػي عػػاـ  1950والػػذي عػػرؼ بمشػػروع شػػوماف والػػذي أدى فػػي النيايػػة إلػػى تشػػكيؿ
جمعيػػة الفحػػـ والصػػمب األوروبيػػة عػػاـ  1951عمػػى يػػد كػػؿ مػػف ألمانيػػا دالنربيػػةح وفرنسػػا وايطاليػػا

وبمجيكػػا وىولنػػدا ولوكسػػمبورغ ، 1ودخمػػت حيػػز التنفيػػذ فػػي الثالػػث والعش ػريف مػػف شػػير تمػػوز عػػاـ
 1952واتخػػذت مدينػػة لوكسػػمبورغ مق ػ اًر ليػػا ،وقػػد أصػػبحت فيمػػا بعػػد حجػػر األسػػاس لقيػػاـ االتحػػاد
األوروبي.

وفػػي اجتمػػاع عقػػده منػػدوبو الػػدوؿ السػػت آنفػػة الػػذكر فػػي رومػػا خػػالؿ شػػير شػػباط 1953

تقدمت ىولندا بػاقتراح ييػدؼ إلػى إقامػة سػوؽ أوروبيػة مشػتركة إال أف مناقشػة ىػذا االقتػراح لػـ يػؤد
إلػػى نتيجػػة وفػػي شػػير حزي ػراف عػػاـ  1955اجتم ػ وزراك خارجيػػة ىػػذه الػػدوؿ األوروبيػػة السػػت فػػي
مدينةد مستيفح وقرروا البدك في إنشاك منظمة اقتصادية أوروبية فيمػا بيػنيـ ،وتػـ تشػكيؿ لجنػة مػف
الخب ػ ػراك برأاسػ ػػة السػ ػػيد د ىنػ ػػري سػ ػػباؾح لد ارسػ ػػة ىػ ػػذا الموضػ ػػوع حيػ ػػث قػ ػػدمت تقريرىػ ػػا المشػ ػػيور

والمعػروؼ بتقريػر سػباؾ وذلػؾ عػػاـ  ،1956وتػـ اجتمػاع وزراك خارجيػة ىػػذه الػدوؿ فػي نفػس العػػاـ
فػػي مدينػػة البندقيػػة إلقػ ارره بخطوطػػو العريضػػة وفػػي الخػػامس والعشػريف مػػف شػػير آذار عػػاـ 1957
ت ػػـ توقي ػ ػ معاىػػػدة رومػػػا التاريخي ػػة،والتي تػػػـ بموجبيػػػا إق ػ ػرار معاى ػػدتيف جديػػػدتيف أوليمػػػا تأسػ ػػيس
المجموعة األوروبية لمطاقة الذريػة ،وثانييمػا تأسػيس المجموعػة االقتصػادية األوروبيػة والتػي تعػدت

مجرد تحرير التجارة بيف األعضاك لتمزميـ بتحقيػؽ المزيػد مػف التعػاوف والتكامػؿ االقتصػادي خػالؿ
فترة زمنية محددة ،واستشرقت االتفاقية خمؽ سوؽ أوروبية مشتركة وتطبيؽ سياسات موحدة.

2

لقد شكلت كل من بلجٌكا وهولندا ولوكسمبورغ فٌما بعد فً عام  1953ما ٌسمى اتحاد البنولكس.
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وم حموؿ عاـ  1967نجحت ىذه الدوؿ الست في دمج كؿ مف جماعػة الفحػـ والصػمب،
والجماعة االقتصادية األوروبية ،وجماعة الطاقة الذرية ،في منظمة واحدة ىػي الجماعػة األوروبيػة

والتػي أطمػؽ عمييػػا اسػمًا شػػاأعًا ىػي" السػػوؽ األوروبيػة المشػتركة" واتفػػؽ عمػى اكتمػػاؿ مقوماتيػا فػػي
فترة تتراوح بيف  12و  15عاماً وتمخصت أىداؼ تمؾ السوؽ في اآلتي:

3

* إلناك الرسوـ الجمركية عمى الواردات بيف الدوؿ األعضاك.
* إلناك القيود الكمية عمى الصادرات والواردات بيف دوؿ السوؽ.
*وض تعريفو جمركية موحدة عمى الواردات مف الدوؿ غير األعضاك.
* إلناك العقبات وازالة العواأؽ التي تحد مف انتقاؿ العمؿ ورأس الماؿ.
* إتباع سياسة زراعية مشتركة.
* رسـ سياسة مشتركة لمنقؿ.
* تعميؽ وتحقيؽ المنافسة الحرة في السوؽ المشتركة.
* تنسيؽ السياسة النقدية ومعالجة االختالؿ في موازيف المدفوعات.
* تدعيـ االستثمار في دوؿ السوؽ خاصة في المناطؽ المختمفة نسبياً داخؿ السوؽ.
*تحسيف أحواؿ العمالة.
ويالحظ أنو بعػد عػاـ واحػد فقػط مػف إنشػاك السػوؽ األوروبيػة كانػت الجماعػة األوروبيػة قػد
انجػػزت إتمػػاـ االتحػػاد الجمركػػي بػػيف األعضػػاك ،وتػػـ بموجبػػو إ ازلػػة الح ػواجز الجمركيػػة بػػيف الػػدوؿ
األعضاك الست ،وكذلؾ نجحت في إتباع سياسة زراعية مشتركة.
ومف الجدير بالذكر أف المممكة المتحدة قد اتخذت موقؼ المتخػوؼ مػف التجمػ األوروبػي

الجيػػد خش ػػية أف يفقػػدىا انض ػػماميا إليػػو جانب ػًا مػػف س ػػيادتيا المطمق ػػة عمػػى سياس ػػاتيا االقتص ػػادية،
وركزت اىتماميا عمى إنشاك منطقػة أوروبيػة لمتجػارة الحػرة ،ونتيجػة لػذلؾ خرجػت إلػى النػور منطقػة

عبد الحمٌد ،عبد المطلب ،مرجع سابق ،ص.123
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3

التجػػارة الح ػرة األوروبيػػةد EFTAح فػػي عػػاـ  1959بعضػػوية بريطانيػػا والنػػرويج والسػػويد والػػدانمراؾ
والنمسػػا والبرتنػػاؿ وأيسػػمندا وسويسػرا ،وانضػػمت فنمنػػدا بصػػفة عضػػو منتسػػب ،ولكػػف بمضػػي الوقػػت
أدركت بريطانيا أف بقاكىػا خػارج الجماعػة األوروبيػة يعرضػو لمخػاطر العزلػة االقتصػادية ،فتقػدمت

بطمػػب انضػػماـ إلػػى معاىػػدة رومػػا فػػي عػػاـ  1961ومعيػػا كػػؿ مػػف :الػػدانمرؾ وايرلنػػدا والنػػرويج فػػي
عػػاـ  .1962اسػػتمرت مفاوضػػات االنضػػماـ إلػػى الجماعػػة لمػػدة عػػاميف ،إلػػى أف تػػـ رف ػ

طمبػػات

االنضػػماـ ،ممػػا أسػػفر عػػف تجميػػد ىػػذه الطمب ػػات إؿ عػػاـ  1973حيػػث انتيػػت بانضػػماـ كػػال م ػػف

بريطاني ػػا وايرلن ػػدا وال ػػدانمرؾ ورفػ ػ
شعبي.

4

انض ػػماـ الن ػػرويج لع ػػدـ قب ػػوؿ انض ػػماميا م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتفتاك

ويعتبر ىذا االنضماـ أوؿ مراحؿ التوس في النظاـ األوروبػي .ومػف المناسػب تسػمية ذلػؾ
بالم ػػد األوروب ػػي الش ػػمالي لممجموع ػػة ،حي ػػث أن ػػو بانض ػػماـ ى ػػذه ال ػػدوؿ ال ػػثالث انزل ػػؽ مرك ػػز ثق ػػؿ
المجموع ػػة نوعػ ػًا م ػػا باتج ػػاه الش ػػماؿ ،وب ػػذلؾ تحول ػػت المجموع ػػة م ػػف مجموع ػػة ال ػػدوؿ الس ػػت إل ػػى

مجموعة الدوؿ التسػ ثػـ مػ انضػماـ اليونػاف عػاـ  1981والبرتنػاؿ واسػبانيا عػاـ  1986أصػبحت

المجموع ػػة األثنت ػػي عشػ ػرة دول ػػة وب ػػذلؾ ع ػػاد مرك ػػز ثق ػػؿ المجموع ػػة إل ػػى الجن ػػوب ليعطيي ػػا طابعػ ػاً
متوسػػطياً واىتمامػػات أكبػػر بحػػو

البحػػر المتوسػػط .ولقػػد أدى توحيػػد ألمانيػػا فػػي عػػاـ 1990إلػػى

زيػػادة تعػػداد س ػػكاف الجماعػػة بمق ػػدار  18مميػػوف نس ػػمة .ولقػػد ت ػػـ إنشػػاك بن ػػؾ االسػػتثمار األوروب ػػي
اس ػتكماالً لمقومػػات السػػوؽ ،والػػذي ييػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ الت ػوازف فػػي التنميػػة االقتصػػادية بػػيف الػػدوؿ

األعضػػاك ،وكػػذلؾ صػػندوؽ التنميػػة لتشػػجي اإلنمػػاك االقتصػػادي داخػػؿ المقاطعػػات ومنػػاطؽ النفػػوذ

التابعة لمدوؿ األعضاك ،طبقاً التفاقية روما.
معاهدة ماسترخت واتساع العضوية:

5

6

في عاـ  1986تـ االتفاؽ عمػى القػانوف األوروبػي الموحػد الػذي أصػبح سػاريًا اعتبػا ًار مػف

أوؿ يوليػػو عػػاـ  ،1987والػػذي أدى إلػػى تأسػػيس االتحػػاد األوروبػػي د السػػوؽ األوروبيػػة الموح ػػدةح
اعتب ػػا اًر م ػػف أوؿ ك ػػانوف الث ػػاني ع ػػاـ ،1993وق ػػد اتف ػػؽ عم ػػى إع ػػالف االتح ػػاد األوروب ػػي واس ػػتكمالو
طبق ػًا ُ لمعاىػػدة ماسػػترخت فػػي عػػاـ  ،1992والت ػػي أصػػبحت سػػارية المفعػػوؿ فػػي األوؿ مػػف ع ػػاـ

4

عمر ،حسٌن ،التكامل االقتصادٌة أنشودة العالم المعاصر :النظرٌة والتطبٌق ،الطبعة األولى ،دار الفكر العربً ،القاهرة،1998 ،
ص.153
عمر ،حسٌن ،مرجع سابق ،ص.151-149
عبد الحمٌد ،عبد المطلب ،مرجع سابق ،ص.125-124
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 1993بعػد االسػػتفتاك الشػعبي عمييػػا مػف بعػ

دوؿ االتحػاد .وقػػد حػددت اتفاقيػػة ماسػترخت ثالثػػة

مراحؿ لتحقيؽ الوحدة األوروبية الكاممة وتتمثؿ في اآلتي:
 -1المرحمػة األولػػىد 1994-1990ح  :وتيػدؼ إلػػى تحريػر عمميػػات الػدف وحركػػة رؤوس األمػواؿ
بػػيف الػػدوؿ األعضػػاك ،باإلضػػافة إلػػى زيػػادة التعػػاوف بػػيف الييأػػات العامػػة ،ومزيػػداً مػػف التطػػابؽ فػػي
السياسة االقتصادية والتعاوف بيف البنوؾ المركزية والوطنية داخؿ المجموعة األوروبية.

 -2المرحمػػة الثانيػػةد1998-1995ح :وتيػػدؼ إلػػى اسػػتكماؿ اإلج ػراكات المتعمقػػة بالتصػػديؽ عمػػى
اتفاقية السوؽ األوروبية الموحدة ،مػف قبػؿ جميػ األعضػاك والتخمػي عػف سػد العجػز فػي الموازنػات
الحكومي ػػة ع ػػف طري ػػؽ التع ػػديؿ ،وي ػػتـ ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة تقي ػػيـ أداك اقتص ػػاديات ال ػػدوؿ األعض ػػاك،

والتأكػػد مػػف اسػػتعدادىا لمػػدخوؿ فػػي المرحمػػة الثالثػػة بعػػد تحقيػػؽ بع ػ

الشػػروط منيػػا عمػػى سػػبيؿ

المثاؿ :أال يزيد معدؿ التضػخـ عػف  % 1.5مػف معػدؿ التضػخـ فػي أكثػر ثػالث دوؿ تضػخماً فػي
االتحاد األوروبي باإلضافة إلى عدـ زيػادة سػعر الفاأػدة لمقػرو

طويمػة األجػؿ عػف  %2بالنسػبة

لمتوسػػط سػػعر الفاأػػدة فػػي أقػػؿ ثػػالث دوؿ فػػي االتحػػاد مػػف حيػػث معػػدالت التضػػخـ ،وأف تتحػػرؾ
أسعار الصرؼ بدوف انحرافات عف األىداؼ الموضوعة ،وتطبيػؽ سياسػة لالصػالح المػالي بحيػث

ال يزيػػد العجػػز فػػي الموازنػػة العامػػة لمػػدوؿ عػػف % 3مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي وأال تزيػػد قيمػػة
الديف العاـ عف  % 60مف ىذا الناتج.
 -3المرحمػػة الثالث ػػةد2002-1999ح :وكان ػػت تيػػدؼ إل ػػى إنش ػػاك البنػػؾ المرك ػػزي األوروب ػػي وال ػػذي
يقوـ برسـ السياسة النقدية لممجموعة األوروبية واصدار العممة الموحدة عمى أف يبػدأ ب أرسػماؿ قػدره

 4مميػػارات ايكػػو حيػػث تبمػػي حصػػة ألمانيػػا فيػػو  ,%25وقػػد تحققػػت ىػػذه المرحمػػة بالفعػػؿ ب صػػدار
العمم ػػة األوروبي ػػة الموح ػػدة المتمثم ػػة ف ػػي الي ػػورو ف ػػي ع ػػاـ  2001م ػػف خ ػػالؿ تخم ػػي دوؿ أوروبي ػػة
أعضػػاك فػػي االتحػػاد األوروبػػي عػػف عمالأيػػـ والعمػػؿ مػػف خػػالؿ عممػػة اليػػورو التػػي أصػػبحت ثػػاني

عممػػػة فػ ػػي تسػ ػػوية المعػػػامالت الدوليػػػة بعػ ػػد الػػػدوالر األمريكػ ػػي 7.ويالحػػػظ أف التكتػػػؿ االقتصػ ػػادي
األوروبي قد دخؿ باستكماؿ ىذه المرحمة مف مرحمة االندماج االقتصادي الكامؿ.
ومػف ناحيػػة أخػرى يالحػػظ أف التكتػػؿ األوروبػي مػػف خػالؿ دأبػػو عمػػى توسػي العضػػوية فيػػو
وضػػـ دولػػة جديػػدة تػػـ انضػػماـ ثالثػػة دوؿ مػػف جماعػػة اآلفتػػا وىػػي النمسػػا وفنمنػػدا والسػػويد فػػي عػػاـ

 1995وبيػذا يتطػػور االتحػاد األوروبػػي ليصػبح تعػػداده خمسػة عشػػر دولػة .وتجػػدر اإلشػارة إلػػى أف

7

ثالثة عشر دولة من الدول األعضاء فً االتحاد تتعامل بالٌورو وهً :بلجٌكا ،ألمانٌا ،الٌونان ،إسبانٌا ،فرنسا ،إبرلندا ،إٌطالٌا،
لوكسمبورغ ،هوالند ،البرتغال ،سلوفٌنٌا ،النمسا ،فنلندا.
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ىػذا التكتػػؿ فػػي تمػؾ الفتػرة كػػاف قػػاد اًر عمػى ﺗﺣﻘﯾﻖ حجػػـ تجػػارة خارجيػة سػػنوياً حػوالي  1150مميػػار
دوالر بالمتوسػػط ،أي يس ػػتحوذ عم ػػى أكث ػػر م ػػف ثم ػػث التج ػػارة العالمي ػػة ،وى ػػو حج ػػـ أكب ػػر م ػػف ال ػػذي

يحققػػو تكتػػؿ النافتػػادNAFTA8ح حيػػث يحقػػؽ تجم ػ النافتػػا  770مميػػار دوالر مػػف التجػػارة العالميػػة.د
بحس ػػب إحص ػػاكات ع ػػاـ 1992ح ويمتم ػػؾ التكت ػػؿ أكب ػػر دخ ػػؿ ق ػػومي ف ػػي الع ػػالـ 7000مي ػػار دوالر
مقابؿ 6200مميار دوالر لدى النافتا ،ويعتبر أضػخـ سػوؽ اقتصػادي داخميػة حيػث بمػي 380مميػوف
نسػ ػػمة بمتوسػ ػػطات دخػ ػػؿ فرديػ ػػة مرتفعػ ػػة نسػ ػػبياً ،وتمثػ ػػؿ قػ ػػوة إنتاجيػ ػػة وعمميػ ػػة وتكنولوجيػ ػػة وماليػ ػػة

واقتصػادية ىاأمػػة 9،أمػػا مػف حيػػث موقعػػو بالنسػػبة إلػى الواليػػات المتحػػدة األمريكيػة واليابػػاف فػػي فتػرة
نيايػ ػػة التسػ ػػعينات فقػ ػػد بمػ ػػي النػ ػػاتج المحمػ ػػي اإلجمػ ػػالي فػ ػػي االتحػ ػػاد األوروبػ ػػي عػ ػػاـ  1997أكثػ ػػر
مفد8500ح مميار دوالر مقابؿ أقؿ مف د8000ح مميار دوالر لمواليػات المتحػدة األمريكيػة وأقػؿ مػف

د4500ح مميار دوالر لمياباف ويشػكؿ نصػيب االتحػاد األوروبػي مػف التجػارة الدوليػة حػوالي د%20ح
مقاب ػػؿ د%18ح لموالي ػػات المتح ػػدة ود %10.3ح لمياب ػػاف ،كم ػػا يس ػػتورد االتح ػػاد األوروب ػػي د 29.5ح
مػػف مجمػػؿ وارداتػػو مػػف البمػػداف الناميػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ د%9.4ح مػػف بمػػداف حػػو

البحػػر المتوسػػط

غيػػر األوروبيػػة ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف االسػػتثمارات األوروبيػػة الخارجيػػة بمنػػت د30ح ممي ػػار دوالر/

سػػنوياً فػػي المػػدة بػػيف د1992-1984ح 10.ولكػػف مػ حمػػوؿ عػػاـ  2004مػػا لبػػث االتحػػاد األوروبػػي
أف يكمؿ مرحمة التوسػي الخػامس والػذي انضػمت بموجبػو عشػرة دولػة جديػدة إلػى عضػوية االتحػاد

األوروبية وىي:
قب ر  ،جميورية التشيؾ ،استونيا ،المجر ،التفيا ،ليتوانيا ،مالطا ،بولندا ،سموفاكيا ،سموفينيا.
وكانػػت قػػد بػػدأت أوؿ مفاوضػػات لالنضػػماـ إلػػى عضػػوية االتحػػاد عػػاـ  1998وقػػد انتيػػت
بالنسػػبة لاعض ػػاك العشػ ػرة الجػػدد ف ػػي قم ػػة كوبنيػػاجف ف ػػي ديس ػػمبر  ،2002وقػػد ت ػػـ توقيػػ اتفاقي ػػة
االنضػػماـ فػػي أثينػػا فػػي أبريػػؿ  2003وتػػـ التصػػديؽ عمييػػا ثػػـ انضػػـ األعضػػاك الجػػدد إلػػى االتحػػاد
وفقاً لشروط تمؾ االتفاقية في األوؿ مف مايو .2004

وتعتبر كػال مػف رومانيػا وبمناريػا آخػر الػدوؿ التػي انضػمت لالتحػاد فػي عػاـ  2007والتػي

معيا أصبح مجموع دوؿ االتحاد ىو سب وعشروف دولة.
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ٌختلف تكتل النافتا عن التكتل األوروبً ،حٌث أن هذا التكتل ٌقف عند مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة دون أن ٌتعداها إلى إقامة
اتحاد جمركً أو سوق مشتركة.
المجدوب ،أسامه ،مرجع سابق ،ص.61-60
حبٌب ،مطانٌوس ،االقتصاد السوري ومتطلبات الشراكة
السورٌة األوروبٌة -جمعٌة العلوم االقتصادٌة السورٌة.1998 ،
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أهداف االتحاد االقتصادي األوروبي وآلياته التنظيمية
مػػف خػػالؿ تتب ػ م ارحػػؿ التطػػور المختمفػػة لمتكتػػؿ االقتصػػادي األوروبػػي ف نػػو يمكػػف رصػػد األىػػداؼ

التالية ليذا التكتؿ االقتصادي:

 -1خمؽ سوؽ تجارية موحدة ذات قدرة انتاجية أكثر كفاكة وطاقة استيعابية ضػخمة بػدوف حػواجز
حدوديػ ػػة ،والن ػ ػاك القيػ ػػود التعريفيػ ػػة والقيػ ػػود الكميػ ػػة والتمييزيػ ػػة بػ ػػيف الػ ػػدوؿ األعضػ ػػاك فػ ػػي التكتػ ػػؿ

االقتصادي.
 -2تعميػػؽ االقتصػػاد الحػػر القػػاأـ عمػػى آليػػات السػػوؽ وتفاعػػؿ قػػوى العػػر

والطمػػب واحت ػراـ مبػػدأ

المنافسة وزيادة قدرة المنتجات عمى التواجد في األسواؽ العالمية أو الدولية.
 -3انتقػػاؿ دوؿ التكتػػؿ االقتصػػادي األوروبػػي مػػف مرحمػػة التكامػػؿ والتنسػػيؽ إلػػى مرحمػػة االنػػدماج
الفعمػػي بمػػا يسػػيؿ مػػف عمميػػة االسػػتخداـ األمثػػؿ لمطاقػػات والم ػوارد ،ومػػا يعػػزز مػػف دف ػ معػػدالت

التقدـ االقتصادي والعممي والتطور االجتماعي والثقافي.
 -4دخوؿ القرف الحادي والعشريف بصورة تسػمح لمتكتػؿ األوروبػي بػأف يمعػب دو اًر أكثػر فعػالي فػي
كافة المجاالت االقتصادية بؿ والسياسية.

 -5تحقيؽ الوحػدة النقديػة األوروبيػة واالسػتقرار النقػدي فػي أوروبػا واقامػة البنػؾ المركػزي األوروبػي
وتحويػػؿ وحػػدة النقػػد مػػف وحػػدة حسػػابية إلػػى وحػػدة نقػػد حقيقيػػة مػػف خػػالؿ تعزيػػز تنسػػيؽ السياسػػات
النقدية لمدوؿ األعضاك في التكتؿ.
 -6العم ػػؿ بص ػػفة مس ػػتمرة ص ػػوب تقري ػػب السياس ػػات االقتص ػػادية والنقدي ػػة ب ػػيف ال ػػدوؿ األوروبي ػػة
األعضاك في التكتؿ االقتصادي.
 -7العمػػؿ بشػػكؿ أكثػػر فعاليػػة عمػػى خفػ
نسػػػب البطالػ ػػة باإلضػ ػػافة إلػ ػػى خف ػ ػ

معػػدالت التضػػخـ ،وكػػذا زيػػادة معػػدالت النمػػو وخف ػ

معػ ػػدالت الفاأػ ػػدة إلحػ ػػداث االسػ ػػتقرار االقتصػ ػػادي والػ ػػرواج

المطموب في الدوؿ األعضاك في التكتؿ االقتصادي األوروبي.
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اآلليات التنظيمية لالتحاد األوروبي
أنشػػأت دوؿ االتحػػاد األوروبػػي منظومػػة متكاممػػة مػػف اآلليػػات التنظيميػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ خط ػوات

التكامؿ االقتصادي وأىداؼ االتحاد وىذه المنظومة تتكوف مف الييأات التالية:
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 -1مجمس االتحاد األوروبي:
يعتبػػر مػػف أىػػـ األجي ػزة اإلداريػػة فػػي االتحػػاددعمى الػػرغـ مػػف تقمػػي

صػػالحياتو لصػػالح

البرلماف األوروبيح ويقوـ بتمثيؿ مصالح الدوؿ األعضاك عمى المستوى األوروبي.
لو صالحيات واسعة ضمف المجاالت المتعمقة بالسياسة الخارجية المشتركة والتعاوف األمني.
يتكوف المجمس مف وزراك حكومات الدوؿ األعضاك والذي يعقػد اجتماعاتػو حسػب الحاجػة
فػػي كػػؿ مػػف بروكسػػؿ ولوكسػػمبورغ .أكثػػر الػػوزراك اجتماعػاً ىػػـ وزراك الز ارعػػةد حػوالي  14م ػرة فػػي

السػنةح ،الماليػػة والخارجيػة الػػذيف يجتمعػوف مػرة فػي الشػػير تقريبػًا .ويػػتـ التصػويت فػػي المجمػس إمػػا

باإلجمػػاع أو النالبيػػة المؤىمػػة وذلػػؾ حسػػب المجػػاؿ الػػذي ينتمػػي إليػػو الموضػػوع المصػػوت عميػػو.

وتمتمؾ كؿ دولة عضو فػي المجمػس عػدداً مػف األصػوات يتناسػب مػ عػدد سػكانيا ،كمػا يػتـ زيػادة

عػػدد األصػػوات المخص ػ

لمػػدوؿ الصػػنيرة لخمػػؽ نػػوع مػػف الت ػوازف م ػ الػػدوؿ الكبي ػرة .يبمػػي عػػدد

األصػ ػوات الكم ػػي  321ص ػػوتاً موزع ػػة عم ػػى  25دول ػػة حي ػػث يتطم ػػب لنج ػػاح التص ػػويت باألغمبي ػػة
لمؤىم ػػة إل ػػى  232ص ػػوتًا أي بنس ػػبة تع ػػادؿ  %72.27م ػػف األصػ ػوات .كم ػػا يتطم ػػب أيضػ ػًا موافق ػػة

أغمبية الدوؿ األعضاك وأف يشكؿ سكاف ىذه الػدوؿ السػابقة مجتمعػة مػا يعػادؿ  % 62عمػى األقػؿ

مػػف سػػكاف االتحػػاد .تتػػولى الػػدوؿ األعضػػاك الرأاسػػة بالتنػػاوب لمػػدة سػػتة أشػػير وفقػاً لنظػػاـ محػػدد

سمفاً.

 -2المفوضية األوروبية:
تيػػتـ المفوض ػػية األوروبي ػػة والت ػػي مقرى ػػا بروكسػػؿ بمص ػػالح االتح ػػاد األوروبي ػػة كك ػػؿ ،مم ػػا
يفر

عمى المفوضيف االلتزاـ بذلؾ بن

النظر عف جنسيتيـ أو الدوؿ التي سينتموف إلييا.

إضػ ػػافة إلػ ػػى أنيػ ػػا تمتمػ ػػؾ صػ ػػالحيات واسػ ػػعة حيػ ػػث يحػ ػػؽ ليػ ػػا تقػ ػػديـ مقترحػ ػػات الق ػ ػوانيف
واإلشراؼ عمى تنفيذ القواني ف المشتركة بوصفيا المسؤولة عف حماية االتفاقيػات المبرمػة ،كمػا تقػوـ
بوض ػ الميزانيػػة العامػػة لالتحػػاد واإلش ػراؼ عمػػى تنفيػػذىا ،باإلضػػافة لػػذلؾ تقػػوـ المفوضػػية بتمثيػػؿ

11

محمد محمود ،اإلمام  ،تجارب التكامل العالمٌة ومغزاها للتكامل العربً ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت،2004 ،
ص163-162
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االتح ػػاد ف ػػي المفاوض ػػات الدولي ػػة ،كم ػػا يح ػػؽ لي ػػا توقيػ ػ االتفاقي ػػات مػ ػ دوؿ خ ػػارج االتح ػػاد ولي ػػا
صػػالحيات واسػػعة فػػي مسػػألة قبػػوؿ أعضػػاك جػػد فػػي االتحػػاد .يػػتـ التصػػويت فػػي المفوضػػية عمػػى
أساس األغمبية حيث يحؽ لكؿ دولة عضو في االتحاد بموجب معاىدة نيس تعييف مفو

واحد.

 -3البرلمان األوروبي:
يمتم ػ ػػؾ البرلم ػ ػػاف األوروب ػ ػػي بعػ ػ ػ

الص ػ ػػالحيات التشػ ػ ػريعية ويعتب ػ ػػر الجي ػ ػػاز الرق ػ ػػابي و

االستش ػػاري ف ػػي االتح ػػاد األوروبػ ػػي وي ارق ػػب عم ػػؿ المفوض ػػية األوروبيػػػة ويواف ػػؽ عم ػػى أعضػ ػػاأيا،
ويشػارؾ فػػي وضػ القػوانيف والمصػػادقة عمػػى االتفاقيػات الدوليػػة وعمػػى انضػػماـ أعضػػاك جػػدد ،كمػػا
يممؾ صالحيات واسعة فيما يتعمؽ بالميزانية المشتركة لالتحاد األوروبي.
يق ػ مقػػر البرلمػػاف األوروبػػي فػػي ست ارسػػبورغ لكنػػو يعم ػؿ أيض ػاً فػػي بروكسػػؿ ولوكسػػمبورغ

بشكؿ يتناسب م عدد سكانيا ،حيث يقوـ مواطنوا كؿ دولة مػف الػدوؿ األعضػاك باختيػار ممثمػييـ

ابتداك مف العاـ  1979عف طريؽ انتخابات مباشرة تتـ كؿ خمسة سنوات.
في البرلماف
ً
إضػػافة إلػػى أنػػو يفػػر

عػػدد المقاعػػد المحػػدد لكػػؿ دولػػة وعمػػى النػواب مػػف الػػدوؿ المختمفػػة

التجم ضمف تيارات حسب انتماكاتيـ السياسية الحزبية ،حيث يتـ التصويت وفؽ مبدأ األغمبية.
يضاؼ إلى ما سبؽ جيازيف غير إدارييف يتمثالف بػ:
المجمس األوروبي:

يسػ ػػتخدـ ىػ ػػذا المصػ ػػطمح لوصػ ػػؼ االجتماعػ ػػات المنتظمػ ػػة التػ ػػي يعقػ ػػدىا رؤسػ ػػاك دوؿ أو

حكومػػات البمػػداف األ عضػػاك فػػي االتحػػاد األوروبػػي ،وييػػدؼ ىػػذا المجمػػس إلػػى تػػوفير القػػوة الدافعػػة
لالتحػػاد مػػف أجػػؿ تطػػويره وتحديػػد خطػػوط إرشػػادية لسياسػػاتو العامػػة ،ال يقػػوـ المجمػػس بوض ػ أي
تش ػ ػريعات ،ويعقػ ػػد المجمػ ػػس اجتماع ػ ػاً م ػ ػرتيف كػ ػػؿ عػ ػػاـ عمػ ػػى األقػ ػػؿ ،ويحصػ ػػر رأػ ػػيس المفوضػ ػػية
ال ،يت ػرأس االجتمػػاع الدولػػة العضػػو التػػي تت ػرأس
األوروبيػػة ىػػذه االجتماعػػات بوصػػفو عض ػوًا كػػام ً

مجمس االتحاد األوروبي بحسب نظاـ تداوؿ محدد مسبقًا.
محكمة العدل األوروبية:

معروفػػة رسػػمياً باسػػـد محكمػػة العػػدؿ لممجتم ػ األوروبػػيح ،أي محكمػػة االتحػػاد األوروبػػي

تتكػػوف المحكمػػة مػػف عػػدة قضػػاة مسػػاوي لعػػدد الػػدوؿ األعضػػاك .وفػػي الوقػػت الحػػالي ،يوجػػد فييػػا
خمسة وعشروف قاضي يساعدىـ ثمانيػة محػاميف عػاميف ،ويػتـ تعييػنيـ لفتػرة سػت سػنوات باالتفػاؽ

ي الدوؿ األعضاك.
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محكمة العدؿ األوروبية ليا وظيفتين رئيسيتين:
 التأكد مف أف صكوؾ المؤسسات األوروبية والحكومات توافؽ م اتفاقيات االتحاد األوروبي. -إلص ػػدار أحكػػػاـ ،بطم ػػب مػػػف المحػ ػػاكـ الوطنية،بخص ػػو

تفسػ ػػير الم ػ ػواد الق ػػانوني فػ ػػي قػ ػػانوف

المجتم األوروبي أو التحقؽ مف شرعيتيا.
يساعد ىذه المحكمة محكمة أخرى ىي محكمػة البدايػة لممجتمػ األوروبػي ،والتػي تػـ تأسيسػيا عػاـ
.1989
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 -3التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية ( النافتا)
الكممات المفتاحية:
النافتا – أمريكا الشمالية – البطالة  -األعباء اإلدارية  -رؤوس األموال  -التدفقات السنوية -
متوسط األجور – التنقيب  -عوائق التجارة  -المنافسة الحرة  -فرص االستثمار  -الممكية
الفكرية.

الممخص:
يسمى التكتل االقتصادي لدول أمريكا الشمالية النافتا وىي الحروف األولى التفاقية التجارة الحرة

ألمريكا الشمالية (  )North American Free Trade Agreementو" النافتا" ىي منطقة

التبادل الحر فيما بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك أو اتفاق التجارة الحرة لمنطقة
أمريكا الشمالية )N.A.F.T.A( :وقد تأسست عام .4991

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .4تحديد مزايا اتفاقية النافتا بالنسبة لكل دولة.
 .2تحديد أىدف االتفاقية.
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يس مممى التكت ممل االقتص ممادي ل ممدول أمريك مما الش مممالية النافت مما وى ممي الح ممروف األول ممى التفاقي ممة

التجمارة الحمرة ألمريكما الشممالية( )North American Free Trade Agreementو " النافتما"
ىممي منطقممة التبممادل الحممر فيممما بممين الواليممات المتحممدة األمريكيممة وكنمماد والمكسمميك أو اتفمماق التجممارة
الحرة لمنطقة أمريكا الشمالية )N.A.F.T.A( :وقد تأسست عام .1994
وبالتالي فإن ىذا التكتل االقتصادي يختمف عن التكتل االقتصادي األوروبي كونمو يتوقمف
عنممد مرحمممة إقامممة منطقممة تجممارة ح مرة دون أن يتعممداىا إلممى إقامممة اتحمماد جمركممي أو سمموق مشممتركة
م مم ممن الواليم ممات المتحم ممدة وكنم ممدا ولمكسم مميك وىم ممي دول متباين م مة اقتصم مماديًا
ويضم ممم ىم ممذا التكتم ممل ك م م ً
واجتماعي ماً وىممو مفتمموح لبمماقي الممدول األمريكيممة بممما فممي ذلممك بعممض دول أمريكمما المتينيممة التممي قممد

تنضم إليو مستقبمً.

ويعتبممر ىممذا التكتممل مممن أكبممر األس مواق العالميممة حيممث يتس م لم م  363مميممون نسمممة وحجممم
ناتجيا القومي إلجمالي يصل إلى  7تريميونات دوالر.
إن النافتا تكتل اقتصادي جديمد يظيمر مم التحموالت العميقمة التمي يشميدىا عالمنما فمي ظمل
ما يسمى بالنظام الدولي الجديد أو ظاىرة العولمة ويعني ىذا االتفماق الرببمة الطموحمو ممن جانمب
األممريكيين لخمممق كيمان تجمماري إقميممي يتمميز ليممم المزيمد مممن التوسم فممي األسمواق التصممديرية ويمموفر
ليم أيضاً قد اًر كبي اًر من حركة االستثمار.
ومن جية أخرى فإن الواليات المتحدة وكندا والمكسيك تشكل خطاً متواصمً عممى المحميط

اليممادي تنظ ممر إلي ممو الوالي ممات المتحممدة األمريكي ممة باىتم ممام خ مماص لمميس كون ممو يش ممكل المنف ممذ ا خ ممر

لمواليات المتحدة في حالة االنعزال عن أوروبا فحسمب بمل أيضماً ممن حيمث أنمو يشمكل قاعمدة انتقمال

لط ممرق جي ممدة لمتج ممارة العالمي ممة ال يم ممر ب ممرب أوروب مما إنم مما يمت ممد عب ممر الش مممل م ممرو ًار ببح ممار روس مميا

ال إلى اليابان والصين ومن ىذا المنطمق يمكن القول:
ووصو ً

إن ترتي ممب العمقم ممات عم ممى ش م مواطو المح مميط اليم ممادي وان ل ممم يكم ممن مجزيم ماً كثي م م اًر لمواليم ممات

المتحمممدة فم ممي المم ممدى المنظم ممور لكنم ممو جمممزء ثابم ممت ممممن مشمممروع كبيم ممر منمممذ نشم ممأة الواليمممات المتحم ممدة

األمريكية.
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نشأة االتفاقية
بممدأ س مريان اتفاقيممة النافتمما فممي أول كممانون الثمماني  1994بممين كممل مممن الواليممات المتحممدة األمريكيممة
وكندا والمكسيك لتشمل ضمن ما تشممو إل ماء الرسموم الجمركيمة بمين ىمذه المدول لنممو  933سممعة

خمل  15عام وزيادة التبادل عبر الحدود وتسييل االستثمارات األمريكية والكندي في المكسيك.
لقمد أدت اتفاقيمة النافتما إلمى توسمي اتفاقيمة التجممارة الحمرة التمي كانمت قمد أبرممت عممام 1989
بممين الواليممات المتحممدة األمريكيممة وكنممدا وفممي ذار  1993أعمنممت إدارة بمموش أن حكممومتي الواليممات
المتحدة األمريكيمة والمكسميك بمدأتا محادثمات يمكمن أن يمؤدي إلمى اتفماق تجماري حمر مماثمل لمتفماق
الذي تم توقيعو في كندا وفي حزيران  1991قامت حكومات المدول المثمث بالتفماوض حمول اتفماق
تجممارة ح مرة خاصممة بأمريكمما الشمممالية وقممد تممم إق مرار ىممذا االتفمماق والتوقي م عميممو كممانون األول 1992

وصممدق عميممو الكممون رس األمريكممي فممي تش مرين الثمماني  1993بعممد خمفممات داخميممة بسممبب التبمماين
االقتصادي واالجتماعي بين الدول األعضاء.

1

وتج ممد اإلش ممارة إل ممى أن االتج مماه لض ممم لمكس مميك إل ممى التكت ممل االقتص ممادي ألمريك مما الش مممالية
ابتممداءاً م ممن بدايممة ع ممام  1994جمماء بس ممب ممما حققت ممو اتفاقيممة التج ممارة الح مرة م ممن مكاسممب لك ممل م ممن
الواليممات المتحممدة وكنممدا ويضمماف إلممى ىممذا السممبب سممبب خممر ىممو السممعي إلممى زيممادة االستشممارات
األمريكيممة والكنديممة فممي المكسمميك إلممى جانممب سممعي الواليممات المتحممدة األمريكيممة الممذي دخممل مرحمممة
الوحممدة االقتصممادية فممي بدايممة عممام  1993مممن ىنمما لممزم القممول أن اسممتراتيجية التكتممل االقتصممادي
ألمريكا الشمالية ىي استراتيجية دفاعية ىجومية.

1

Charle omanm Globalization and regionalization the cnamenge of Developing coontri, OECD. Frame.
1994. p.69.
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مزايا االتفاقية بالنسبة لكل دولة فهي عمى النحو التالي

2

بالنسبة لممكسيك:
تشير الكثير من ا راء إلى أن المكسيك قد تكون المستفيد األكبمر ممن ىمذه االتفاقيمة حيمث
أن التكتممل االقتصممادي ألمريكمما الشمممالية يممدعم عمميممة اإلصمممح االقتصممادي فممي المكسمميك ويعممزز
مممن ثقممة المسممتثمرين األجانممب فممي مسممتقبل الممبمد وتطورىمما االقتصممادي وبالتممالي يمكممن أن تجنممي

المزايا التالية:

 -1زي ممادة االس ممتثمارات والتكنولوجيممما الت ممي تحتاجيممما وف ممي نفمممس الوق ممت تصمممدير األي ممدي العاممم ممة
المتوافرة لدييا.

 -2إن ت ممدفق االس ممتثمارات األمريكي ممة ف ممي مج ممال البت ممرول المكس مميكي وبيم مره م ممن المج مماالت س مميزيد
معدالت النمو ويعمل عمى امتصاص البطالة المكسيكية.
 -3التكتل ا القتصمادي ألمريكما الشممالية يعممل عممى تمدعيم اإلصممحات االقتصمادية فمي المكسميك
وخاص م ممة ف م ممي سياس م ممات الس م مموق وف م ممي قطاع م ممات معين م ممة مث م ممل الس م مميارات والمنس م مموجات والممب م ممس

واالتصاالت والنقل البري وبيرىا.

 -4الحممد مممن اليج مرة المكسمميكية بيممر القانونيممة أل ارضممي الواليممات المتحممدة نتيجممة لزيممادة معممدالت
النمو االقتصادي في المكسيك.

 -5زيادة إنتاجية العامل المكسيكي نظ ًار لتقدم التكنولوجيا األمريكية.
ممما يممؤدي إلممى ارتفمماع متوسممط األجممور المكسميكية وبالتممالي إمكانيممة إصمممح أوضمماع العمماممين فممي
المكسيك بما يتمءم م القوانين األمريكية.

النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية.د.عبد المطلب ،عبد الحميد ،مجموعة النيل العربي ص.133-132
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بالنسبة لمو ﻻﯾﺎت المتحدة األمريكية:
 -1فمتز األبمواب أمممام صممادرات الواليممات المتحممدة إلمى المكسمميك وكنممدا حيممث يعتبممر السمموق الكنديممة
من أكبر األسواق لمصادرات األمريكية.
م فمي معركمة
ال لمسمتثمار األمريكمي يمكمن حجمزه مسمتقب ً
 -2تعتبمر األ ارضمي الكنديمة الشاسمعة مجما ً
المنافسة م االتحاد األوروبي أو التكتمت األخرى.

 -3زي ممادة تصمممدير رؤوس األمم موال األمريكيمممة حيمممث م ممن المقمممرر أن تبم م م الت ممدفقات السمممنوية مم ممن
االستثمارات األمريكية حوالي  2.5مميار دوالر أمريكي سنوي.
 -4زيممادة معممدالت التوظيممف وزيممادة متوسممط األجممور فممي الواليممات المتحممدة األمريكيممة نظم اًر الرتفمماع
األجور في القطاعات التصديرية بالمقارنة م القطاعات التي تنتج سمعًا لمسوق المحمية.

 -5اكتساب المزيد من القدرات التنافسية لممنتوجات األمريكية المصنعة في المكسميك وخاصمة ممن
السيارات حيث تممك المكسميك سموق سميارات يشميد أعممى معمدالت نممو فمي العمالم ونظم ًار لمسمتفادة
مممن انخفمماض متوسممط األجممور بالمكسمميك بالمقارنممة م م الواليممات المتحممدة وارتفمماع إنتاجيممة العام ممل

المكسمميكي التممي تنمممو بمعممدل  %6سممنوياً لتصممبز ح موالي ضممعف معممدل نمممو اإلنتاجيممة لمعامممل فممي

الوالي ممات المتح ممدة مم مما يكس ممب الص ممادرات األمريكي ممة المص ممنعة ف ممي المكس مميك ميم مزة تنافس ممية ف ممي

مواجية صادرات التكتمت االقتصادية األخرى مثل االتحاد األوروبي أو ا سيوي.
بالنسبة لكندا :من المتوق في ظل تشابو الظروف االقتصمادية واالجتماعيمة بمين الواليمات المتحمدة
وكندا أن يحقق التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية( النافتا) عدداً من المكاسب لكنمدا مثممما تتحقمق

لمواليات المتحدة.

حيمث يمؤدي ىممذا التكتمل االقتصممادي إلمى فممتز أسمواق جديممدة أممام الشممركات الكنديمة وانتقممال رؤوس
األم موال واالسممتثمارات بحريممة بممين دول التكتممل ويسمممز ذلممك أيض ماً باالسممتفادة مممن األيممدي العاممممة

المتموافرة فممي المكسمميك كمما تسممتطي شممركات المنفط الكنديممة المشمماركة مم الشممركات المكسمميكية فممي

عمميات التنقيب واإلنتاج.
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أهدف االتفاقية:
تتح ممدد أى ممداف االتفاقي ممة ف ممي إ ازل ممة عوائ ممق التج ممارة واش مماعة المنافس ممة الحم مرة وزي ممادة ف ممرص

االسم ممتثمار وتم مموفير حمايم ممة مناسم ممبة لمممكيم ممة الفكريم ممة واتبم مماع أسم مماليب فعالم ممة لتنفيم ممذ االتفاقيم ممة وحم ممل
المنازعات وتعزيز التعاون الثمثمي واإلقميممي والمتعمدد األطمراف وتسمعى لتقمميص األعبماء اإلداريمة
عمى المصدرين والمسمتوردين والمنتجمين المذين يقوممون بالتبمادل داخمل اإلقمميم وبالتمالي يمكمن القمول

أن تكتل النافتا يسعى إلى تحقيق األىداف التالية:

 -1زيادة معدالت نمو الناتج اإلجمالي لمدول األعضاء.
 -2إل اء الحواجز وتحرير التجارة وزيادة االستثمارات.
 -3زي ممادة ا الس ممتثمارات األمريكي ممة والكندي ممة ف ممي المكس مميك لزي ممادة ف ممرص العم ممل أم ممام الي ممد العامم ممة
المكسيكية.
 -4معالجة مشكمة البطالة في الدول األطراف.
 -5تحقيق تكامل اقتصادي بين دول االتفاقية قائم عمى المزايا النسبية والتنافسية لكل دولة.
 -6زيادة قدرة كل دولة من دول االتفاقية في تعامميا م الدول والتكتمت األخرى.
 -7محاولمة تعزيمز موقمف الواليممات المتحمدة األمريكيمة فمي سممعييا لقيمادة االقتصماد العمالمي وتنشمميط
التجارة العالمية ومحاربة انتشار الكساد االقتصادي ومواجية سياسمات الحمايمة التجاريمة فمي أوروبما

و سيا وبالتحديد اليابان.

 مممما سممبق ذكمره نجممد أن أىممم الممدروس المسممتفادة مممن ىممذا التكتممل االقتصممادي أنممو أبممرز أمممام دولالعممالم األخممرى إمكانيممة إقامممة تكتممل اقتصممادي فممي شممكل منطقممة تجممارة ح مرة شمماممة حتممى لممو كممان

ىنمماك اخممتمف وتفمماوت اقتصممادي واجتممماعي بممين الممدول الداخمممة فممي التكتممل واألىممم مممن ذلممك أنممو
سيعود بالمناف والمكسب لكل أطراف التكتل.
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 -4التكتل االقتصادي اآلسيوي ( اآلسيان -اآليبك)

الكممات المفتاحية:
اآلسياف – اآلبؾ  -منطقة التجارة الحرة  -االستثمار ،الصناعة ،النقؿ ،االتصاالت ،الزراعة،
دعـ المشاريع  -المصارؼ – السياحة  -مجموعة الريو  -التنمية الديناميكية – االستراتيجيات.

الممخص:
ندرس التكتؿ االقتصادي اآلسيوي (اآلسياف – اآلبؾ ) مف خالؿ الشراكة بيف أمـ جنوب شرؽ
آسيا أو ما يعرؼ اختصا ًار ،)ASEAN (Association of Southeast Asian Nations
ومف ثـ إنشاء منتدى أبؾ أو (محفؿ) أبؾ عاـ  9191لتنمية التكامؿ االقتصادي في منطقة
الباسيفيكي وضماف استدامة النمو االقتصادي في دوليا.

األىداف التعميمية:
 .1في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أف يكوف الطالب قاد ًار عمى:
 .2تعريؼ التكتؿ االقتصادي اآلسيوي ،التأسيس واألعضاء.
 .3نحديد أىداؼ التكتؿ االقتصادي اآلسيوي ومبادئو الرئيسية.
 .4تحديد التعاوف السياسي والتعاوف االقتصادي بيف دوؿ التكتؿ.

 .5تعؤيؼ منتدى التعاوف االقتصادي اآلسيوي-الباسيفيكي " آيبؾ "APEC
 .6تحديد الصعوبات التي تواجو منتدى (آيبؾ).
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التكتل االقتصادي اآلسيوي

 -1التأسيس واألعضاء:
إف الشراكة بيف أمـ جنوب شرؽ آسيا أو ما يعرؼ اختصا ًار ASEAN
) (Association of Southeast Asian Nationsتأسست فػي  8آب عػاـ  1967فػي بػانكوؾ
انطالقًا مػف المصػالا المشػتركة لخمػس دوؿ ىػي :اندونيسػيا ،ماليزيػا ،فيميبػيف ،سػنتافورة ،وتايالنػد.

انضػ ػػمت إلييػ ػػا برونػػػاي فػ ػػي  8كػ ػػانوف الثػػػاني عػ ػػاـ  ،1984فيتنػػػاـ فػ ػػي  28تمػ ػػوز  ،1995الوس
وميانمػػار فػػيال  23تمػػوز  1997وأخي ػ اًر انضػػمت كمبوديػػا إلػػى ىػػذه الش ػراكة فػػي 33نيسػػاف 1999
ليبمغ عدد سكاف الدوؿ المنتمية إلى اآلسياف حوالي  533مميوف نسمة.

 -2األىداف:
أكػػدت دوؿ اآلسػػياف ف ػػي مػػؤتمر التأس ػػيس فػػي ب ػػانكوؾ عمػػى أف جمي ػػع القواعػػد العس ػػكرية
األجنبيػة وجودىػا مؤقػت ولػف تسػتخدـ لالعتػداء عمػى مصػالا أي دولػة مػف دوؿ جنػوب شػرؽ آسػيا

وأف اليدؼ الرئيسي مف ىذه الشراكة يتمثؿ في:

أ -اإلس ػراع ف ػػي عممي ػػة التنميػػة االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة والثقافي ػػة لػػدوؿ المنطق ػػة م ػػف خ ػػالؿ روح
التعاوف والمساواة بيف أبناء ىذه الدوؿ.

ب -العمؿ عمى تحقيؽ السالـ واالستقرار في المنطقة مف خالؿ تطبيػؽ المبػادئ التػي نػي عمييػا
ميثاؽ األمـ المتحدة.
ج -رفػع مسػػتوى التعػػاوف فػػي األنشػطة التػػي تيػػـ جميػػع األطػراؼ سػواء كانػػت اقتصػػادية ،سياسػػية،
اجتماعية ،وثقافية.
د -االىتمػػاـ بم اركػػز البحػػث العممػػي المشػػتركة والتػػي تعمػػؿ عمػػى رفػػع مسػػتوى منطقػػة جنػػوب شػػرؽ
آسيا.
ىػ -العمؿ عمى تطوير عالقات التعاوف مع الييئات الدولية.
وقػػد أكػػد السػػكرتير العػػاـ لةسػػياف سػػنة  1995أف السػػالـ والتنميػػة يجػػب أف يكونػػا اليػػدؼ الرئيسػػي
ليذه الشراكة بيف أمـ جنوب شرؽ آسيا.
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 -3المبادئ الرئيسية:
وقػ ػػع فػ ػػي المػ ػػؤتمر األوؿ لةسػ ػػياف ،الػػػذي عقػػػد فػ ػػي 24شػ ػػباط  ،1976معاىػػػدة الصػ ػػداقة

والتعاوف بيف دوؿ الشراكة تقوـ عمى عدة مبادئ رئيسية تتمثؿ في:

أ-االحتراـ المتبادؿ الستقاللية دوؿ المنطقة وصيانة ىويتيا القومية.
ب -حؽ كؿ دولة بقيادة شعبيا بحرية دوف أف تتعرض ألي تدخؿ في شؤونيا الداخمية.
ج -تسوية النزاعات واالختالفات بيف دوؿ اآلسياف بالطرؽ السميمة.
د -رفض أي تيديد باستعماؿ القوة.
ىػ -تفعيؿ التعاوف بيف ىذه الدوؿ عمى جميع األصعدة.
 -4التعاون السياسي:
عممػػت اآلسػػياف منػػذ إنشػػائيا عمػػى تحقيػػؽ األمػػف واالسػػتقرار لػػدوؿ المنطقػػة مػػف خ ػالؿ تفعيػػؿ روح
التع ػػاوف والمس ػػاواة واالحتػ ػراـ المتب ػػادؿ لالس ػػتقاللية ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار ،وم ػػف أى ػػـ الم ػػؤتمرات الت ػػي
اتخذت منحنى سياسي كاف:
 مؤتمر التأسيس في بانكوؾ عاـ .1976 منطقة السالـ إعالف الحرية والحياد في مؤتمر كواال المبور عاـ .1971 معاىدة دوؿ جنوب شرؽ آسيا لنزع السالح النووي بانكوؾ عاـ .1997فػػي عػػاـ  1992أجمػػع رؤسػػاء حكومػػات دوؿ اآلسػػياف عمػػى ضػػرورة تكثيػػؼ التعػػاوف السياسػػي مػػع
بقية دوؿ العالـ ،وبعد عاميف أي عاـ  1994أعمف عف إنشاء منتدى آسياف اإلقميمػي الػذي ييػدؼ

إلى بناء الثقة بيف دوؿ المنطقة وبيف باقي دوؿ العالـ ،ويتميز ىذا المنتدى بمشاركة دولية فعالة.
 -5التعاون االقتصادي:

عندما أنشئت اآلسياف كاف التبادؿ التجاري بيف أعضائيا ال يذكر ،لػذلؾ كػاف عمػى الػدوؿ
األعضػػاء وضػػع خطػػة عمػػؿ لتفعيػػؿ التعػػاوف االقتصػػادي فيمػػا بينيػػا وبالفعػػؿ أعمػػف عػػف الصػػيا ة
األولية لالتفاقية التجارية عاـ  1977وبعد  13أعواـ أجمػع األعضػاء عمػى القبػوؿ بصػيتة معدلػة.
وفي عاـ  1992أنشئت منطقة التجػارة الحػرة لػدوؿ جنػوب شػرؽ آسػيا بمخطػط زمنػي إللتػاء جميػع
القي ػػود الجمركيػػػة و يػػػر الجمركي ػػة بعػػػد  15عػػػاـ ،وخفض ػػت إلػ ػػى  13أع ػ ػواـ ف ػػي مػ ػػؤتمر بػ ػػانكوؾ
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الخ ػ ػػامس ع ػ ػػاـ  1995كم ػ ػػا تبن ػ ػػت ال ػ ػػدوؿ األعض ػ ػػاء الخطػ ػ ػوات الالزم ػ ػػة لموص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى التكام ػ ػػؿ
االقتصادي.
وبالفعػػؿ اسػػتطاعت ى ػػذه الػػدوؿ أف تحػ تػوؿ االتفاقي ػػات التجاريػػة إلػػى واق ػػع مممػػوس فبع ػػد 3
سنوات فقػط مػف إنشػاء منطقػة التجػارة الحػرة ارتفػع معػدؿ التبػادؿ بػيف دوؿ اآلسػياف إلػى  %25مػف

مجمؿ التبادؿ التجاري ليصؿ إلى  93مميار دوالر في عاـ .1996

إضػ ػػافة إلػ ػػى ذلػ ػػؾ فقػ ػػد شػ ػػمؿ التعػ ػػاوف مجػ ػػاالت عديػ ػػدة :االسػ ػػتثمار ،الصػ ػػناعة ،النق ػ ػػؿ،
االتصاالت ،الزراعة ،دعـ المشاريع الصتيرة والمتوسطة المشتركة ،المصارؼ والسياحة.
 -6العالقات الخارجية:
اىتمػػت اآلسػػياف منػػذ إنشػػائيا بالعالقػػات الدوليػػة بػػيف أعضػػائيا وبػػاقي دوؿ العػػالـ وخاصػػة

م ػػع دوؿ الجػ ػوار ،فف ػػي ع ػػاـ  1997وقع ػػت م ػػع ك ػػؿ م ػػف الص ػػيف ،الياب ػػاف وكوري ػػا اتفاقي ػػة التع ػػاوف
وفعمػت ىػذه االتفاقيػة فػي نػوفمبر مػف عػاـ  1999حيػػث
لمواجيػة تحػديات القػرف الحػادي والعشػريف ت
وضع اإلطار العممي لمجػاالت التعػاوف بػيف ىػذه الػدوؿ .كمػا أف المػؤتمر لػوزراء اآلسػياف عػادة مػا
يضػػـ وزراء مػػف دوؿ مختمفػػة مثػػؿ :الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،روسػػيا ،االتحػػاد األوروبػػي ،كنػػدا،

واستراليا ،طبعاً إضافة إلى الصيف ،الياباف ،وكوريا الػذيف يولػوف اآلسػياف اىتمامػاً خاصاً.ولةسػياف

عالقة قوية مع عدة منظمات إقميمية مثػؿ :منظمػة التعػاوف االقتصػادي ،مجمػس التعػاوف لخميجػي،

مجموع ػػة الري ػػو ومنت ػػدى جن ػػوب الباس ػػيفيؾ ،عممػ ػاً أف معظ ػػـ ال ػػدوؿ األعض ػػاء ف ػػي اآلس ػػياف أيضػ ػاً

فعػاؿ فػي المقػاء اآلسػيوي -األوروبػي ومنتػدى شػرؽ آسػيا وأمريكػا الالتينيػة .والواقػع
مشاركة وبشكؿ ت
أف أ مبية دوؿ آسيا ىـ شركاء فاعموف في اآلبؾ إال أنيـ أعطػوا اىتمػاميـ الكبيػر لتنميػة اإلنسػانية
واالجتماعية بينما آبؾ اقتصر اىتمامو بالعامؿ االقتصادي فقط.
رؤية لآلسيان لعام :2222
مػع اكتمػػاؿ عضػوية الرابطػػة حػدثت نقطػػة التحػوؿ الثابتػػة بػ قرار قمػػة  1997يػر الرسػػمية

لوثيقة رؤية لعاـ  ،2323تتضمف تطمػع الرابطػة ألف تكػوف منطقػة سػالـ وحريػة وحيػاد ،تػزوؿ منيػا
الم ػ ػوارد البش ػ ػرية والطبيعيػ ػػة التنيػ ػػة فػ ػػي التنميػ ػػة والرفاىيػ ػػة التػ ػػي تتحقػ ػػؽ لمجميػ ػػع ،وكمنبػ ػػر تسػ ػػوده
الديمقراطيػػة ،واف تتحػػوؿ إلػػى ( مشػػاركة فػػي التنميػػة الديناميكيػػة) تنطػػوي عمػػى تكامػػؿ أوثػػؽ داخػػؿ

اإلقمػ ػػيـ ،وتحقػ ػػؽ انػ ػػدماج امػ ػػتف وتكامػ ػػؿ اقتصػ ػػادي يضػ ػػيؽ الفجػ ػػوة بػ ػػيف مسػ ػػتويات التنميػ ػػة لمػ ػػدوؿ

األعضاء ،مع التأكيد عمى بقاء نظػاـ التبػادؿ التجػاري عػادالً ومنفتحػاً ،وبمػوغ تنافسػية عالميػة ،كمػا

تعيدت بالعمػؿ عمػى تحقيػؽ االسػتقرار االقتصػادي الكمػي والمػالي بالتشػاور الوثيػؽ حػوؿ السياسػات
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االقتصػ ػ ػػادية الكميػ ػ ػػة والماليػ ػ ػػة ،وعمػ ػ ػػى تعزيػ ػ ػػز التعػ ػ ػػاوف والتكامػ ػ ػػؿ االقتصػ ػ ػػادييف وذلػ ػ ػػؾ ب تبػ ػ ػػاع (
االسػتراتيجيات) اآلتيػػة :اسػػتكماؿ إقامػػة منطقػة التجػػارة الحػرة وتسػريع تحديػد تجػػارة الخػػدمات ،إقامػػة

منطقة اآلسياف لالسػتثمار بحمػوؿ  2313وتحديػد تػدفؽ رأس المػاؿ بحمػوؿ  ،2323تكثيػؼ وتوسػيع
نطػػاؽ التعػػاوف ،تجميػػع وتوسػػيع الػػروابط االقميميػػة الخارجيػػة،تعزيز نظػػـ التجػػارة متعػػددة األط ػراؼ،
تعزيز دور قطاع األعماؿ كمحرؾ لمتنمية.
كمػػا أوصػػت بتشػػجيع قيػػاـ قطػػاع منشػػوت صػػتيرة ومتوسػػطة يسػػاىـ فػػي التنميػػة الصػػناعية
وكفػػاءة اإلقمػػيـ ،وتس ػريع حريػػة االنتقػػاؿ لمخػػدمات المينيػػة ،وتشػػجيع تحريػػر القطػػاع المػػالي وتوثيػػؽ
التع ػػاوف ب ػػيف أسػ ػواؽ النقػػػد ورأس الم ػػاؿ ،وش ػػؤوف الضػ ػرائب والتػػػأميف والجم ػػارؾ ،والتش ػػاور حػ ػػوؿ
المعمومات ب نشاء شػبكة معمومػات اقميميػة وم اركػز تمييػز لنشػر واتاحػة البيانػات والمعمومػات واقامػة

تػ ػرابط ف ػػي مج ػػاؿ الطاق ػػة وي ارف ػػؽ الكيرب ػػاء والت ػػاز الطبيع ػػي والمي ػػاه وكف ػػاءة وحف ػػظ الطاق ػػة وتنمي ػػة
مصادر جديدة ومت جددة لمطاقة ورفع درجة األمف التػذائي والتنافسػية العالميػة فػي التػذاء ومنتجػات
الز ارعػػة والتابػػات لتصػػبا اآلسػػياف منتج ػاً رئيسػػياً فييػػا وتطػػوير قطػػاع التابػػات ليصػػبا نموذج ػاً فػػي

إدارتيػػا ،والمحافظػػة عمييػػا والتنميػػة المتواصػػمة ،والنيػػوض بالبنيػػة األساسػػية وشػػبكة النقػػؿ وتنسػػيؽ

تكنولوجي ػػا االتص ػػاالت والط ػػرؽ السػ ػريعة لممعموم ػػات ،وتنس ػػيؽ نظ ػػـ المواص ػػفات لتس ػػييؿ التبػ ػػادؿ
التجػ ػػاري مػ ػػع م ارعػ ػػاة متطمبػ ػػات الصػ ػػحة واألمػ ػػاف والبيئػ ػػة ومعالجػ ػػة الفقػ ػػر والتباينػ ػػات االقتصػ ػػادية
االجتماعيػ ػػة والتنمويػ ػػة ،والنيػ ػػوض بػ ػػاإلجراءات الجمركيػ ػػة ،والنيػ ػػوض باالسػ ػػتثمارات فػ ػػي القطػ ػػاع
المعدني والتعاوف مع الشركاء في تكنولوجياتو.
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منتدى التعاون االقتصادي اآلسيوي – الباسيفيكي " آيبك "APEC
يمثػػؿ إقمػػيـ آسػػيا والباسػػيفيكي مجموعػػة مػػف الػػدوؿ ،بعضػػيا يقػػع فػػي قػػارة آسػػيا دوف أف يشػػمؿ القػػارة

بأكمميػػا ،والػػبعض اآلخػػر يمثػػؿ دوالً وجػػز اًر تقػػع فػػي الباسػػيفيكي عمػػى اتسػػاعو ،ويقػػوـ ىػػذا التجمػػع
عمػػى مجموعػػة مػػف المتناقضػػات ،حيػػث تنتمػػي بعػػض دوؿ اإلقمػػيـ إلػػى فئػػة الػػدوؿ المتقدمػػة مثػػؿ (

اسػػتراليا ،اليابػػاف ،أمريكػػا) والػػبعض اآلخػػر إلػػى الػػدوؿ الناميػػة ،كمػػا يضػػـ اإلقمػػيـ أصػػتر الجػػزء فػػي

العػػالـ ،وأكبػػر دوؿ العػػالـ فػػي نفػػس الوقػػت مثػػؿ الصػػيف وأمريكػػا ،وكمػػا أف بعػػض الػػدوؿ ىػػي قمػػة
الرأسمالية والميبراليػة ،والواقػع أف اإلقمػيـ كػاف المسػاحة الرئيسػة لمصػراع اإليػديولوجي الػذي سػاد فػي
مرحمػة الحػػرب البػاردة ،مػػا دفػػع عػدداً مػػف الػػدوؿ الناميػة فػػي اإلقمػيـ إلػػى التمسػػؾ بعالقػات قويػػة مػػع

العالـ الرأسمالي لتأميف حمايػة نظميػا الميبراليػة ممػا أنػتذ نمػوذج النمػور اآلسػيوية ،تمػؾ الػدوؿ التػي
فض ػػمت االن ػػدماج ف ػػي االقتص ػػاد الع ػػالمي ب يص ػػاؿ عممي ػػة لتنمي ػػة فيي ػػا إل ػػى تكام ػػؿ إقميم ػػي مت ػػيف،

واالكتفػػاء بالتعػػاوف مػػف أجػػؿ األمػػف والسػػالـ واالسػػتقرار حيػػث يسػػاىـ تفضػػيؿ دوؿ اإلقمػػيـ لمتعػػاوف
اإلقميمػػي فػػي ظػػؿ االنػػدماج العػػالمي فػػي إنشػػاء نػػوع مػػف الترتيبػػات اإلقميميػػة يطمػػؽ عمييػػا اإلقميميػػة

المنفتحة.

منتدى آيبؾ:
يض ػػـ منت ػػدى آس ػػيا والباس ػػيفيكي ف ػػي عض ػػويتو م ػػف التجمع ػػات اإلقميمي ػػة ك ػػال م ػػف منطق ػػة
التجار الحرة ألمريكا الشمالية ( نافتا) ،ومنطقة اآلسياف لمتجارة الحرة( آفتا).
وتس ػػتحوذ اقتص ػػاديات دوؿ ى ػػذا التجم ػػع القائم ػػة عم ػػى التج ػػارة عم ػػى أكب ػػر تجم ػػع لالدخ ػػار ،وأكث ػػر
التكنولوجيات تقدمًا وأسػرع األسػواؽ نمػوًا فػي العػالـ ،ور ػـ أف التجمػع يضػـ ( )18عضػوًا فقػط ،إال

أنػػو يحتػػؿ ح ػوالي  %54مػػف النػػاتذ المحمػػي اإلجمػػالي العػػالمي ،وأكثػػر مػػف  %53مػػف التجػػارة فػػي

السمع و ( )%37مف التجارة في الخدمات عالمياً.

1

النشأة ومراحل تطوره:
ت ػػـ إنش ػػاء منت ػػدى آيب ػػؾ أو ( محف ػػؿ) آيب ػػؾ ع ػػاـ  1989لتنمي ػػة التكام ػػؿ االقتص ػػادي ف ػػي
منطقػػة الباس ػػيفيكي وض ػػماف اس ػػتدامة النمػػو االقتص ػػادي ف ػػي دولي ػػا ،وقػػد ض ػػـ التجم ػػع ف ػػي بدايت ػػو
( )12مػػف اقتص ػػاديات آسػػيا والباس ػػيفيكي قػػط ،ث ػػـ انضػػمت ك ػػؿ مػػف الص ػػيف وتػػايواف ف ػػي ،1991

أعقبتيػا المكسػػيؾ وبػػابوا ينيػػا الجديػػدة فػػي عػػاـ  1993ثػػـ شػػيمي فػػي عػػاـ  .1994كمػػا انضػػـ إليػػو
محمد محمود اإلمام :تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي -مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2334 ،ص.244
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1

فػػي بدايػػة عػػاـ  1998كػػؿ مػػف روسػػيا وفيتنػػاـ وبيػػرو ،وتقػػرر بعػػد ذلػػؾ تجميػػد لعضػػوية لمػػدة()13
سػػنوات يمكػػف النظػػر بعػػدىا فػػي ترشػػيحات جديػػدة بعػػد أف بمػػغ عػػدد أعضػػاء النػػادي ( )21عض ػوًا.

وتق ػػوـ فك ػ ػرة التجم ػػع عمػ ػػى أسػػػاس إتاح ػػة المجػػػاؿ لءعض ػػاء لمناقشػػػة نطػػػاؽ متس ػػع مػػػف القضػ ػػايا
والموضػػوعات ذات األىميػػة االقتصػػادية اإلقميميػػة عمػػى أسػػاس عقػػد اجتمػػاع وزاري سػػنوي لػػوزراء
الخارجيػػة واالقتصػػاد لمػػدوؿ األعضػػاء .ولقػػد تطػػور منتػػدى آيبػػؾ مػػف مجػػرد مجموعػػة لمح ػوار يػػر
الرسػػمي ،إلػػى مؤسسػػة ذات صػػفة رسػػمية ،حي ػػث اتسػػع نطاقيػػا لتصػػبا اليػػوـ أداة إقميميػػة رئيس ػػية
لتعزي ػػز التج ػػارة واالس ػػتثمار ،وتض ػػـ ك ػػؿ االقتص ػػاديات الكب ػػرى ف ػػي المنطق ػػة ،وأكث ػػر االقتص ػػاديات

ديناميكية وأسرعيا نموًا في العالـ.
أىدف المنتدى:
ييػػدؼ إلػػى إقامػػة أكبػػر منظمػػة لمتجػػارة الح ػرة فػػي العػػالـ بحمػػوؿ عػػاـ  ،2323يفػػوؽ عػػدد
سػػكانو  2بميػػوف نس ػمة(  )%38مػػف سػػكاف األرض ويضػػـ اقتصػػاديات تشػػكؿ فػػي مجموعيػػا أكثػػر
مف نصؼ حجـ الناتذ الكمي مف العالـ وحوالي  %56مف المبػادالت التجاريػة العالميػة ،وقػد تبنػت
الػػدوؿ األعضػػاء فػػي اجتماعيػػا المعقػػود فػػي أوسػػاكا تسػػعة أىػػداؼ ومبػػادئ كأسػػاس لتحريػػر التجػػارة
واالستثمارات ،وىذه األىداؼ ىي:
 خفض الرسوـ الجمركية بشكؿ مضطرد وضماف شفافية النظاـ التجارية. العمؿ بشكؿ مضطرد عمى تقميي الحواجز الجمركية. الحد مف القيود عمى تجارة الخدمات كاالتصاالت والمواصالت والسياحة. تحرير أنظمة االستثمار. توحيد المعايير االقتصادية لدوؿ المنتدى مع المعايير الدولية. ضماف توفير حماية الممكية الفكرية. العمػػؿ عمػػى شػػفافية الق ػوانيف والسياسػػات المتعمقػػة بالحمايػػة وتعزيػػز المنػػاخ التنافسػػي فػػي منطقػػةاآليبؾ.
 تحريػػر سياسػػات المشػػتريات الحكوميػػة وا ازلػػة أوجػػو الخمػػؿ فػػي التجػػارة واالسػػتثمار الناجمػػة عػػفالموائا المحمية وضماف االلتزاـ بقواعد المنشأ المتفؽ عمييا دولياً.
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تج ػػدر اإلش ػػارة ىن ػػا أف متوس ػػط التعريف ػػات الجمركي ػػة ف ػػي دوؿ المنت ػػدى انخف ػػض بش ػػكؿ كبي ػػر ف ػػي
السػنوات األخيػرة ويصػؿ ىػذا المعػدؿ إلػى أقػؿ مػف  %15دولػة منيػا  12دولػة أقػؿ مػػف  %13و 7

دوؿ تحت .%5

2

يعك ػػس إنش ػػاء ى ػػذا المنت ػػدى ر ب ػػة ك ػػؿ م ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة والياب ػػاف ف ػػي اس ػػتيعاب دوؿ

ال ومػف
النمور اآلسيوية المتصاعدة في جنوب شرؽ آسيا ،واحتوائيا فػي منتػدى اقتصػادي واحػد ،أو ً

ثـ إلى تجمع اقتصادي قد يحقؽ مكاسب مشػتركة يضػمف لميابػاف قيػادة تكتػؿ اقتصػادي فػي جنػوب

شرؽ آسيا ،وألمريكا السػيطرة عمييػا ،ولالثنتػيف معػاً فػي مواجيػة االتحػاد األوروبػي ثانيػاً ،وقػد قننػت

أىداؼ ىذا التكتؿ بضرورة تحرير التجػارة واالسػتثمار وتنقػؿ رؤوس األمػواؿ والتعػاوف المشػترؾ فػي

مجاؿ التكنولوجيا بيف دوؿ المجموعة.

أىم الصعوبات التي تواجو منتدى (آيبك):
مػػف المتوقػػع أف تمثػػؿ المفاوضػػات لتحريػػر التجػػارة فػػي الخػػدمات أصػػعب التحػػديات التػػي

ال زمنيػ ػًا لتحري ػػر التج ػػارة
تواج ػػو( آيب ػػؾ) ف ػػي ع ػػامي  2313و  2323حي ػػث وض ػػع المنت ػػدى ج ػػدو ً

بحم ػػوؿ ع ػػاـ  2313لم ػػدوؿ المتقدم ػػة م ػػف أعض ػػائو ،وف ػػي ع ػػاـ  2323لم ػػدوؿ النامي ػػة مني ػػا ووفقػ ػاً

إلج ػراءات وترتيبػػات تتوافػػؽ مػػع أحكػػاـ منظمػػة التجػػارة العالميػػة وفق ػاً لمقػػر ارت إعػػالف بوجػػور عػػاـ

 .1994وتوق ػػع ى ػػذه التح ػػديات نظػ ػ اًر لوج ػػود ت ػػوتر ل ػػيس بخف ػػي ب ػػيف الش ػػقيقيف المتق ػػدـ والن ػػامي ف ػػي
التجمع ،والمتوقع أيضًا وجود خػالؼ فػي القضػايا الحساسػة مثػؿ قػدرة الػدوؿ الناميػة عمػى المنافسػة
وخاصة في مجالي االتصاالت والخدمات المالية.

2

ورقة عمل من أعمال المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية المنعقد في دمشق  1998بعنوان :المتغيرات الدولية والتحديات التي تواجه
الصناعة العربية  -منظمة الخليج االستثمارات الصناعية.
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 -5صور التكتالت االقتصادية في أمريكا الالتينية وأفريقيا

الكممات المفتاحية:
الالفتا  -اتحاد جمركي  -التعريفات الجمركية  -نظم الضرائب  -التكامل االقتصادي  -مشكمة

البطالة  -التنمية المستدامة – التنمية  -األمم المتحدة لمتجارة  -حركة عدم االنحياز  -قمة
األمم المتحدة األلفية.

الممخص:
شيدت قارتي أمريكا الالتينية وأفريقيا عدداً من صور التجمعات أو التكتالت االقتصادية

اإلقميمية ،ذات األوزان الضعيفة األثر عمى االقتصاد العالمي الجديد ،ألنيا كانت تتشكل من

دول نامية ال تمثل وزنًا كبي اًر في التجارة الدولية ،وال في درجة التقدم االقتصادي والتكنولوجي ،إال

أنو يمكن اإلشارة إلى أىم تمك الصور من التكتالت أو التجمعات االقتصادية كالتكتالت في

أمريكا الالتينية والتكتالت في أفريقيا.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:


تحديد صور التكتالت في أمريكا الالتينية.



تحديد صور التكتالت في أفريقيا.



تعريف االتحاد األفريقي.



تحديد فرص نجاح االتحاد األفريقي في ظل تنامي التكتالت االقتصادية.
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شيدت قارتي أمريكا الالتينية وأفريقيا عدداً من صور التجمعات أو التكتالت االقتصادية
اإلقميمية ،ذات األوزان الضعيفة األثر عمى االقتصاد العالمي الجديد ،ألنيا كانت تتشكل من
دول نامية ال تمثل وزنًا كبي اًر في التجارة الدولية ،وال في درجة التقدم االقتصادي والتكنولوجي ،إال
أنو يمكن اإلشارة إلى أىم تمك الصور من التكتالت أو التجمعات االقتصادية عمى النحو
التالي:

1

صور التكتالت في أمريكا الالتينية
السوق المشتركة ألمريكا الالتينية:
وتتكووون موون كوسووتاريكا والسوومفادور ،جواتيموواال وىنووداروس ونيكوواراجوا ،وكانووت تيوودف إلووى
إقامووة منطقووة تج ووارة ح ورة ،ثووم اتح وواد جمركووي ،م و محاول ووة الوصووول إلووى وح وودة م و رابطووة أمريك ووا
الالتينيوة لمتجوارة الحورة  LAFTAلتكووين سوو مشوتركة فوي أمريكوا الالتينيوة فوي عوام  ،1985غيور
أن كل ىذه األىداف توقفت فقط عند مرحمة إقامة منطقة التجارة الحرة.
رابطة أمريكا الالتينية لمتجارة الحرة الفتا ( :)LAFTA
وتتكون من األرجنتين ،بوليفيا ،الب ارزيل ،شيمي ،كولومبيا ،اإلكووادور ،المكسويك ،بوارجواي،

بيرو ،أوروجواي ،وفنزويال ،وكانت تيدف إلى قيام منطقوة تجوارة حورة ومحاولوة الوصوول إلوى وحودة
م السو المشتركة ألمريكا الوسطى ،ولكن ىذه األىداف لم تتحق ..
مجموعة األندين :ANDEAN
وتتكو ووون مو وون بوليفيو ووا ،كولومبيو ووا ،اإلك و ووادور ،بيو وورو وفنو ووزويال وكانو ووت تيو وودف إلو ووى تمويو وول
المشووروعات الصووناعية ،واإلس وراع بالتكاموول االقتصووادي اإلقميمووي فيمووا بينيووا لموصووول إلووى اتحوواد

جمركي وفي عام  1968تم إنشاء ىيئة تنمية األندين ،وفي عام  1969اتف عموى تكووين السوو

المشتركة لمدول ميثا كارتيجنا التي أنشوتت موا يعورف باسوم مجموعةة األنةدين غيور أن فنوزويال لوم
تنضم إلى ىذه السو .

ٌمكن الرجوع بالتفصٌل إلى ذلك فً

1

د .مصطفى أحمد مصطفى ،عرض سرٌع عن جهود العالم الثالث نحو التشجع االقتصادي  ،معهد التخطٌط القومً ،مذكرة داخلٌة
 ،1983القاهرة  ،1984ص.19-5
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منطقة الكاريبي لمتجارة الحرة:
وتتكو ووون مو وون انتيج و ووا ،باربو وواروس ،جيانو ووا ،ترينو ووداد ،تويو وواجو ،جاميكو ووا ،جو ووزر وارد ،جو ووزر

وندوارد ،وتيدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتجدر اإلشارة إلى أن تموك التجوارب لوم تحقو أىودافيا الموططوة والتوي تركوزت أساسواً فوي

تحري وور التج ووارة لموص ووول إل ووى س ووو مش ووتركة ،ول ووم يتحقو و أي نج وواح ف ووي تعميو و ف وورص التع وواون
والتكاموول بووين الوودول حيووث أن كثي و اًرر منيووا قوورر االنسووحاب موون تمووك االتفاقيووات ،وعمووى الوورغم موون

ذل ووك فق وود أظي وورت مجموع ووة األن وودين بع ووض النج وواح واالنج ووازات الت ووي تدك وود إمكاني ووة إيج وواد م وودول
إقميمي لمتكتل االقتصادي أكثر مالئمة لظروف الدول النامية.
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صور التكتالت في أفريقيا
لقد شيدت أفريقيا عمى غرار باقي قارات العوالم -نشواطاً تكامميواً إقميميواً واسو النطوا  ،فوال

يكوواد يوم ووو مكووان فيي ووا م وون الوودوول ف ووي محوواوالت تكاممي ووة وفيم ووا يمووي نس ووتعرض بعض واً م وون تم ووك

التجارب التكاممية:

أ -التجمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا:
أنشو و و ى و ووذا التجمو و و ف و ووي /28م و ووايو ،1975/ويض و ووم ثم و وواني عشو و ورة دول و ووة ى و ووي :بن و ووين،
بوركينافاس ووو ،الو ورأس األوض وور ،س وواحل الع وواج ،جامبي ووا ،غان ووا ،غيني ووا ،وغيني ووات بيس وواو ،النيج وور،

ليبريو ووا ،مو ووالي ،موريتانيو ووة ،نيجيريو ووا ،السو وونسال ،سو وويراليون ،توجو ووو ،باإلضو ووافة إلو ووى دولتو ووين عمق و ووت
عضويتيما ،وقد سعى ىذا التجم إلى تحقي مجموعة أىداف تموصت في :تحقيق حريةة انتقةال
رؤوس األمةةةوال والسةةةمع والخةةةدمات بةةةين الةةةدول األعيةةةادو والتنسةةةيق بةةةين الةةةدول فةةةي مجةةةال
السياسةةةات العراعيةةةة والمشةةةروعات عات العاشةةةد المشةةةترك وفووي مجووال البحوووث الزراعيووة والمائي ووة
والنقل والمواصالت والطاقة ،ولكن لم يتحق من ىذه األىداف إال القميل.
ب -االتحاد االقتصادي لدول وسط أفريقيا:
وقد أنشى ىذا االتحاد في عام  1983ودول حيز التنفيذ في أوائل  1985وضم كوال مون
بورون وودي ،جميوري ووة أفريقي ووا الوس ووطى ،تش وواد ،الكونس ووو ،غيني ووات االس ووتوائية ،الج ووابون ،س وواوتومي،
برنس وويت ،زائير،وق وود ك ووان ى ووذا االتح وواد يي وودف إل حري ووة انتق ووال الس ووم والو وودمات وردوس األمو ووال

واألف وراد ،وتطبي و ض ورائب إقميميووة موحوودة وتنسووي التعريفووات الجمركيووة ونظووم الض ورائب والنيوووض
بالسياسو وات الص ووناعي والنقووول ،مو و العموووم أن ى ووذا االتح وواد جووواء عم ووى أنقووواض االتح وواد الجمركو ووي
واالقتصووادي الووذي تووم االتفووا عميووو سوونة  1964بووين الوودول الومووسر جميوريووة أفريقيووا الوسووطى،
تشاد ،الكونسو ،الكامرون ،الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائو نتيجة أزمات بينية.
ج -منظمة اإليجاد:
وىووي معروفووة باسووم الييئووة الحكوميووة لمتنميووة ومكافحووة التصووحر ،وقوود أنشووئت سوونة 1986
ثو ووم تحولو ووت إلو ووى الييئ و ووة الحكوميو ووة لمتنميو ووة فق و وود منو ووذ عو ووام  ،1995وتض و ووم ك و والً مو وون :جيب و وووتي،
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أريتريا،أثيوبيووا ،غينيووا ،الصووومال ،السووودان ،تنزانيووا ،وراونوودا ،يورونوودي ،ويوجوود مقرىووا الرسوومي فووي
جيبوتي ،وتيدف إلى تنمية اقتصاديات الدول األعضاء بشكل عام.

2

د -التكامل االقتصادي بين دول المغرب العربي:
بوودأ االىتمووام بموضوووع التكاموول االقتصووادي فووي المسوورب العربووي منووذ السووتينات موون القوورن

المنصوورم ،إال أن طموووح تمووك الشووعوب فووي تكوووين اتحوواد اقتصووادي ووواص بيووا لووم يتجسوود إال فووي
الساب عشر مون فب اريور  1989فوي مدينوة موراكش ،وتمثول أىوداف االتحواد ي توثيو العالقوات فوي
كافووة المجوواالت االقتصووادية واألمنيووة والسياسووية ،وقوود عرفووت السوونوات األوي ورة التووي عقبووت تتسوويس
االتحوواد تطووو ًار ىام وًا فووي مجوواالت العالقووات االقتصووادية إال أن االتحوواد المسوواربي ومنووذ فت ورة واجووو

عدة مشواكل منيوا موا ىوو اقتصوادي كتفواقم أزموة المديونيوة ومشوكمة البطالوة التوي بمسوت فوي الج ازئور

 %28وف و ووي المرغ و ووب  %21وق ارب و ووة  %16ف و ووي تونس،ى و ووذا باإلض و ووافة إل و ووى الوالف و ووات السياس و ووة
وصوصاً عمى القضية الجوىرية في المنطقة المتمثمة في مشكمة الصحراء السربية.
هة -السوق المشترك لمشرق والجنوب األفريقي( الكوميسا):
يضوم ىوذا التجمو 20دولوة تقو فوي شومال وشور وجنووب القوارة األفريقيوة ،وىوو ثواني أكبوور

تجم و موون حيووث الكثافووة السووكانية عمووى مسووتوأ القووارة وقوود بوودأت اإلرىاصووات األوليووة لتكووون ىووذا

االتح وواد من ووذ  1996إال أن ووو ل ووم يش وويد تك وووين مدسس ووات تكاممي ووة إال من ووذ إنش وواء منظم ووة التج ووارة
التفضوويمية فووي عووام  1981حيووث تووم إنشوواء ثووالث مدسسووات لتنفيووذ التكاموول وتسووييل حركووة التجووارة

بين الدول.

يمكون أن نسووتومص موون ىووذا العوورض الموتصوور ألىوم التجووارب فووي العووالم الثالووث التووي قوود
يطم و عمييووا الووبعض التكووتالت االقتصووادية غيوور الناجحووة أنيووا ظوواىرة ليسووت بالحديثووة نسووبياً ،فقوود

عرفووت بوودايتيا منووذ الحوورب العالميووة الثانيووة وبمس ووت ذروتيووا فووي الومسووينات والسووتينات موون الق وورن

المنص وورم ،وأى ووم م ووا ميزى ووا أني ووا طال ووت موتم ووف ق ووارات الع ووالم ،ل ووم تمي ووز ب ووين ال أرس وومالي من ووو وال
االشوتراكي وال بووين المتقودم منووو موون النوامي أي أنيووا توجووو عوام وجووذري ،إال أنوو وألسوباب عديوودة لووم

تنجح معظم ىذه التكتالت رغم وجاىة دوافعيا .فمثالً :فوي أفريقيوا بواءت التجربوة التكامميوة بالفشول،
وويبووت اامووال نظ و اًر ألسووباب كثيوور أىميووا غيوواب االيووات السووميمة والفعالووة والسياسووات الرشوويدة،

واإلدارة الدافعة ،إضافة إلوى الظوروف االقتصوادية والييكموة االقتصوادية الضوعيفة التوي تميوز معظوم

2

عبد المطلب ،عبد الحمٌد ،السوق األفرٌقٌة المشتركة واالتحاد األفرٌقً ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مجموعة النٌل العربٌة،2004 ،
ص.60-59
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تمك الدول إال أن الفشل بتي حال من األحووال ال يمكون أن يقضوي عموى محواوالت تكامميوة جديودة،
أو تصحيح بعض المحاوالت القديمة باعتبوار أن العيوب لويس فوي فكورة التكامول نفسويا عوانموا العيوب
فوي الطور وااليووات التوي اتبعووت فوي والوصووول إلييوا ،وىووذا موا سووعت إليوو تجووارب تكامميوة عمالقووة
حجزت مكانيا في مصاف التكتالت االقتصادية العمالقة مدذنة بإحياء التوجوو التكواممي مون جديود
باعتباره ضرورة في ظل العولمة االقتصادية ومدسساتيا.
إن نجوواح ىووذه التجووارب التكامميووة المووذكورة فووي الوودول المتقدمووة بالشووكل الووذي سووب ذك وره
يشووكل ال محالووة إضووافة إلووى عواموول أووورأ محف و اًز أساسووياً لموودول الناميووة بصووفة عامووة واألفريقيووة

بش ووكل و وواص لتح ووذو ح ووذوىا ف ووي إقام ووة فض وواءات تكاممي ووة تك ووون عم ووى مس ووتوأ م وون الني ووة والق وودرة
التنافسية يووليوا البقواء فوي عصور ال حيواة فيوو لمضوعفاء ،والسودال المطوروح ىنوا :إذا كوان ىوذا ىوو

الحال بالنسوبة لمودول المتقدموة -أي السوعي إلوى الودوول فوي تكوتالت اقتصوادية -ألويس مون األولوى
بالودول الناميووة أن تحوورص عموى الوودوول فووي أكبوور قودر موون التكووتالت االقتصوادية ،إن لووم يكوون موون

باب االنتفاع من مزايا التكتالت فميكن -عمى األثقل -فميكن من باب الحفاظ عمى الونفس مون شور
تمك التكتالت التي تمتيم األوضور واليوابس متووذة مون الودول المارقوة عون التكتول سووقاً ليوا مسوتندة

إلووى مووا توووفره ليووا اتفاقيووات – موون نوووع الجووات -موون حمايووة قانونيووة ومسوواءلة فووي حووال اتووواذ أي
إجراءات حمائية بوصوصيا.

ولعوول ىووذا الوض و ىووو مووا جعوول القووارة األفريقيووة مجوودداً توونفض غبووار الماضووي وتعموون عوون

إنشوواء اتحوواد أفريقووي يضووم كافووة الوودول األفريقووي منطمق وًا موون إمكانيووات ىووذه القووارة السنيووة بووالموارد
الطبيعيوة والعقووول النيورة ،ومسوواي ًار التوجووو العووالمي موون ناحيووة أووورأ الووذي يوورأ فووي سياسووات التكتوول

اال ستراتيجية الجديدة فوي عصور العولموة مون أجول الوصوول إلوى تنميوة شواممة ،وفوي المحوور التوالي
سوف نبحث كيف نشت ىوذا االتحواد وموا ىوي أىدافووا وم ارحول تطوورها ثوم فورص نجواح االتحواد فوي

ظل تنامي التكتالت االقتصادية.
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االتحاد األفريقي
نشأة االتحاد األفريقي:
لقد ظل الحموم بالوحودة األفريقيوة الشوسل الشواغل لودعاة الوحودة األفريقيوة السويما فوي عصورنا الحوالي
وما يرافقو من ظروف دولية -سب الحديث عن بعضيا ،كما أن التومف والتيميش الودولي وعودم
االىتمام بما ينتواب القوارة مون مشواكل تتعمو بالن ازعوات المسومحة ،كول ذلوك أكود ضورورة تحقيو ىوذا

الحمووم ،وي مكوون القووول أن إنشوواء االتحوواد األفريقووي قوود موور بعوودة وط ووات حتووى وصوول إال المسووتوأ
ال ووذي ى ووو عمي ووو اان :حي ووث يعتب وور الم وودتمر ال ووذي عق وود ف ووي الج ازئ وور ب ووين الردس وواء األفارق ووة ف ووي
ر12يوليووو  )1999ى ووو الوطوووة األول ووى ف ووي طري و االتح وواد ،حيووث قبم ووت في ووو دعوووة القائ وود الميب ووي
معمر القذافي إلى استضافة بوالده مودتمر قموة اسوتثنائي فوي الفتورة موا بوين ر )9-6سوبتمبر 1999

وذلووك لمناقشووة سووبل وأدوات تفعيوول منظمووة الوحوودة األفريقيووة بمووا يتماشووى م و التطووورات السياسووية
واالقتصوادية العالميووة ،عواعووداد القووارة بمووا يضوون ليووا الحفوواظ عمووى مقوودراتيا االجتماعيووة واالقتصووادية
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ال تموضووت ىووذه القمووة االسووتثنائية عوون لإعووالن سوورتل الووذي
والسياسووية فووي إطووار العولمووة .وفع و ً

نووص عمووى إنشوواء االتحوواد األفريقووي طبق واً ألىووداف ميثووا الوحوودة األفريقيووة ،وأحكووام معاىوودة إنشوواء

الجماعو ووة االقتصو ووادية فيلابوجو ووال كمو ووا أوصو ووى ىو ووذا المو وودتمر بالتعجيو وول بإنشو وواء كافو ووة المدسسو ووات

المنص وووص عميي ووا ف ووي معاى وودة أبوج ووا ،وتكمي ووف وزراء المنظم ووة بإع ووداد الوثيق ووة القانوني ووة المنش ووئة
لالتحواد ،والتووي تووم تقوديميا فيمووا بعوود إلوى القمووة  36المنعقوودة فوي رلووومى  -12-10يوليووو )2000

حيث تم اعتماد القانون التتسيسي لالتحاد وقد وقعت عميو وقتيا  27دولة ،وقد ركوزت أىوداف ىوذا
االتحوواد عمووى الجوانووب ا ألمنيووة وتقموويص الوالفووات بووين دول المنطقووة م و أنيووا لووم تيموول الجوانووب
االقتصادية مراعية البعد الدولي ومدأ أىميتو وتتثيره في النيوض بموتمف تمك الجوانب.

أهداف االتحاد األفريقي:
تعوود مقاصوود االتحوواد األفريقووي ،بصووفة عامووة ،موتمفووة ،وأكثوور شوومولية ،موون مقاصوود منظمووة الوحوودة
األ فريقية ،فقد أدت منظمة الوحدة األفريقية ميمتيا ،وحان وقت اسوتبدال ىيكول بموا ،يمكنوو التعامول
م حاجات القارة السائدة ،ذلك أن أىداف منظمة الوحدة األفريقية ،حين قياميا ،تمثل في:
 -1تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول األفريقية.
 -2تنسي التعاون بين دول القارة ،وجيودىا في تحقي حياة أفضل لشعوبيا.

أحمد حجاج ،االتحاد األفرٌقً ومستقبل القارة األفرٌقٌة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مركز البحوث األفرٌقٌة ،2001 ،ص.92
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 -3الدفاع عن سيادة دول القارة ،وسالمة أراضييا واستقالليا.
-4القضاء عمى كافة أشكال االستعمار في أفريقيا.
 -5تشجي التعاون الدولي.
وقد أوأ ميثا منظمة الوحدة األفريقية ،األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوو اإلنسوان،
ال ع وون ذل ووك ،بالتنس ووي ب ووين توجي ووات أعض وواء المنظم ووة،
اىتمامو و ًا مالئمو وًا ،وتعي وودت دولي ووا ،فضو و ً
وبالمقارنة تتمثل مقاصد االتحاد األفريقي ،التي اشتمل عمييا الميثا التتسيسي ،في:

 -1تحقي مزيد من الوحدة والتضامن ،بين الدول األفريقية وشعوب القارة.
 -2حماية سيادة الدول األعضاء ،وسالمة أراضييا واستقالليا.
 -3اإلسراع بعممية التكامل ،السياسي واالجتماعي -االقتصادي ،في أفريقيا.
 -4تعزيز المواقف األفريقية المشتركة ،حيال قضايا مصالح القارة وشعوبيا ،والدفاع عنيا.
 -5تشووجي التعوواون الوودولي ،م و إيووالء ميثووا منظمووة األمووم المتحوودة ،واإلعووالن العووالمي لحقووو
اإلنسان ،االىتمام المناسب.
 -6تعزيز السالم واألمن واالستقرار ،في القارة.
 -7تعزيز المبادئ والمدسسات الديموقراطية والمشاركة الشعبية وحسن الحكم.
 -8حماي و و ووة حق و و ووو الش و و ووعوب واإلنس و و ووان تعزيزى و و ووا ،وفقو و و وًا لمميث و و ووا األفريق و و ووي لحق و و ووو الش و و ووعوب
واإلنسان.وغيره من أجيزة حقو اإلنسان األورأ.

 -9وض الشوروط الالزموة ،التوي تمكون القوارة مون أداء الودور المنووط بيوا ،فوي االقتصواد العوالمي،
والمفاوضات الدولية.
 -10تعزيووز التنميووة المسووتدامة ،عمووى المسووتوأ االقتصووادي واالجتموواعي والثقووافي ،وكووذلك التكاموول
بين االقتصاديات األفريقية.
 -11تعزيز التعاون ،في كافة مجاالت النشاط اإلنساني ،لرف مستوأ معيشة الشعوب األفريقية.
 -12تنسو ووي سياسو ووات الجماعو ووات االقتصو ووادية اإلقميميو ووة ،القائمو ووة والمسو ووتقبمية ،لتحقي و و مقاصو وود

االتحاد تدريجاً.
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 -13دف تنمية القارة ،بتشجي البحث ،في المجاالت كافة ،والسيما في مجالي العموم والتقنية.
 -14العموول م و الشووركاء الوودوليين ذوي العالقووة ،لمقضوواء عمووى األم وراض ،التووي يمكوون مكافحتيووا
وتعزيووز الصووحة الجيوودة فووي القووارة .ويالحووظ أن مبووادئ ميثووا منظمووة الوحوودة األفريقيووة ،قوود اسووتبقت
في إعالن سرت ،كجزء من األساس التوجييي لالتحاد األفريقي.
ولمتمييووز بووين مقاصوود منظمووة الوحوودة األفريقيووة ،ومقاصوود االتحوواد األفريقووي ،ولتقوودير الووزوم
الجديود ،فوي منظمووة الوحودة األفريقيوة /الجماعووة االقتصوادية األفريقيوة ،الووذي أدأ إلوى تبنوي القووانون
التتسيسي لالتحاد األفريقي ،البد من الرجووع إلوى اإلعوالن ،الوذي صودر ،فوي العاصومة البوركينيوة،

واجادوجو في 10يونيو  ،1998لمعمل عمى إقامة نظم ديموقراطية فاعموة وتعزيزىوا ،بإشوراك جميو

العو وواممين فو ووي المجتم و و المو وودني ،وقو وود عو وود تسي و و اًر فو ووي اتجو وواه منظمو ووة الوحو وودة األفريقيو ووة /الجماعو ووة
االقتصوووادية األفريقيو ووة ،إذ كوووان التعو وواون م و و المنظموووات غيو وور الحكوميوووة والمدسسو ووات األكاديميو ووة

والمجتمو المودني ،مرفوضواً ،قبول ذلوك وقود تعووزز االعتوراف بيوذا التسييور ،فوي إعوالن سورت ،حيووث

يشووير إل ووى ل ..شووعوبنا ومنظم وواتيم الشووعبية...ل وق وود ركووز اإلع ووالن واجووادوجو ،بص ووفة ووواص ف ووي
التعاموول م و القضووايا ،االقتصووادية والتنمويووة ،بينمووا تميووزت القمووم السووابقة بتركيووز قوووي فووي القضووايا
السياسووية .عقووب إع ووالن واجووادوجو ،أش ووارت قمووة منظم ووة الوحوودة األفريقي ووة /الجماعووة االقتص ووادية

األفريقية ،التي عقدت في الجزائر ،عام  ،1999إلى نقطة تحوول حاسومة فوي تواريخ المنظموة ،كموا
تميزت اجتماعاتيا بإحساس جديد بالعجموة والرغبوة فوي إعوداد المنظموة لمقورن المقبول ،عوانشواء إطوار
جديد لأللفية الجديدة ،وقد ركزت قمة الجزائر في موضوعين ،ىما:

األول :األمن الجماعي ،ومشكمة الصراعات في أفريقيار قدمو الرئيس النيجيري ،أوباسانجو).
الثاني تحدي العولمة ،عواقامة الجماعوة االقتصوادية األفريقيوةر قدموو الورئيس الجنووب األفريقوي ،توابو
مبكي).
وىكذا ،أبدأ الزعماء األفارقوة عزموًا متجوددًا ،عوارادة مشوجعة لمواجيوة القضوايا والمشوكالت الميموة،
ببسالة في أسموب كمي ومتكامول ،وأصوبحت المسواندة القويوة لممبوادرات والمنواىج الجماعيوة ،إلقاموة
قيووادة أفريقيووة جديوودة ،ثاقبووة الووردأ ،وعمميووة -أكثوور وضوووحاً ،وانعكسووت الووروح الجديوودة ،فووي إعووالن

الج ازئور ،الووذي رحووب بالعموول األفريقووي الموطووط ،فوي القضوواء عمووى االسووتعمار فووي القووارة األفريقيووة،

ويمكن في إيجاز تمويص اإلعالن في ااتي:
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أ -دعوا اإلعووالن األموم المتحوودة إلووى تحمول كاموول مسودولياتيا لكونيووا راعيواً لمسومم واألموون الوودوليين،

كم ووا دع ووا ال وودول األفريقي ووة إل ووى تعزي ووز حق ووو اإلنس ووان ،والحري ووات األساس ووية ،ووضو و قو ووانين لي ووا

وتنفيذىا.

ب -أقر الزعماء األفارقة ،في اإلعالن ،توحيد رغباتيم ،وتجمي جيودىم وموواردىم ،حتوى يتمكنووا
موون موا جيووة تحووديات األلفيووة الجديوودة ،مثل:العولمووة ،ونووزع األسوومحة النوويووة ،والقضوواء عمووى أسوومحة
الدمار الشامل األوورأ ،واإلرىواب ،وتجوارة الموودرات ،والجريموة المنظموة ،واالتجاىوات السوائدة فوي
االقتصاد العالمي.
ج -سعى الزعماء األفارقوة سوعيًا حثيثوًا ،إلوى إيجواد حموول لحواالت الصوراع فوي أفريقيوا ،التوي منيوا:
جميوريوة الكونسووو الديموقراطيووة ،وأنجووال ،ويورونوودي ،وجوزر القموور عواثيوبيا/إريتريووا ،وغينيووا ،بيسوواو،

وسيراليون والصومال ،كما أكود قوادة منظموة الوحودة األفريقيوة /الجماعوة االقتصوادية األفريقيوة ،أنيوم

سيقفون أنفسيم ،من جديد ،لمقضاء عمى الصراعات المسمحة فوي أفريقيوا ،بنيايوة عوام 2000وليوذا
السرض ،أعمن ىذا العام ،عام سالم ،وأمن ،وتضامن ،في أفريقيا.
د -قبول اقتوراح بطورد الزعمواء ،الوذي جواءوا إلووى السومطة عون طريو االنقالبوات العسوكرية بودءاً موون

قموة عوام  ،2000إذا لوم يعيوودوا بمودانيم إلوى الحكووم الدسوتوري ،وكوان ىوذا القو ارر عالموة عموى تعيوود
واضوح موون منظمووة الوحوودة األفريقيوة /الجماعووة االقتصووادية األفريقيووة /بعودم التسووامح تجوواه التسيورات
القسرية ،وغير الدستورية ،في الحكم ،في المستقبل.
 -اتو ووذت منظمو ووة الوحو وودة األفريقي ووة /الجماعو ووة االقتصو ووادية األفريقيو ووة ،موقفو وًا صو ووارمًا مو وون ج و ورائم

اإلرىوواب ،وانتشووار األسوومحة الوفيفووة ،ويمكوون مالحظووة ذلووك ،فووي تبنييووا معاىوودة مكافحووة اإلرىوواب
ومنع ووو ،وقب ووول قو ورار و وواص ،تبنت ووو جن وووب أفريقي ووا ،يحظ وور انتش ووار األس وومحة الوفيف ووة ،وتو ووداوليا،

والتجارة فييا.
و -وأوي ًار اتفقت منظمة الوحدة األفريقية /الجماعة االقتصادية األفريقية ،عموى أن قضوية العولموة،

تمثوول تيديووداً لسوويادة الشووعوب األفريقيووة ومحافظتيووا عمووى ىوياتيووا ،الحضووارة والتاريويووة ،كمووا أنيووا
تعمل عمى إضعاف فرص التنمية في أفريقيا ضعفاً شديداً ،وفي ىذا الصدد أعمنوت منظموة الوحودة

األفريقية /الجماعة االقتصادية األفريقية ،أن تحديات العولمة ،يمكن مواجيتيا ،مون ووالل التكامول

االقتص ووادي األفريق ووي ،وفقو وًا لنص وووص معاى وودة أبوج ووا ،الت ووي تقض ووي بإقام ووة الجماع ووة االقتص ووادية

األفريقيووة .تبعووت لقمووة االسووتثنائية الرابعووة ،التووي عقوودت فووي سوورت ،فووي  9سووبتمبر  ،1999قمووة

الجزائر ،وقد تبعت قمة سرت ،بدورىا القمة األوروبية -األفريقية ،التوي عقودت تحوت رعايوة منظموة
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الوحدة األفريقية واالتحاد األوروبي ،في القواىرة فوي يوومي  3و  4أبريول عوام  ،2000وتعود جنووب
أفريقيا عضوًا في الجماعة األساسية ،التي نويط بيوا إجوراءات المتابعوة ،ولوم توورج موضووعات ىوذه

القمووة عوون الموضوووعات المشووتركة لمموودتمرات الدوليووة األوي ورة ،مثوول موودتمر األمووم المتحوودة لمتجووارة

والتنمي ووة  ،UNCTADواجتم وواع ردس وواء حكوم ووات الكومنول ووث  ،CHOGMوقم ووة الجن وووب ،وقم ووة
وزراء دول حرك ووة عووودم االنحيووواز  ،NAMوقم ووة األموووم المتحووودة األلفي ووة ،وتضووومنت الموضو وووعات
التالية:
 -1اإلعفوواء موون الووديون :عمووى الوورغم موون التقوودم ،الووذي أحوورز ،موون وووالل مبووادرة الوودول الفقي ورة،
المثقم ووة بال ووديون  ،HIPCك ووان ىن وواك تعبي وور ع وون االىتم ووام باس ووتمرار ال ووديون الوارجي ووة ،وعالقتي ووا
بو وونقص التنميو ووة ،ووو ووالل مو وودتمر األمو ووم المتحو وودة لمتجو ووارة والتنميو ووة  ،UNCTADأعمنو ووت الواليو ووات
المتحوودة والمممكووة المتحوودة ،عوون نيتيمووا إلسوواء جمي و ديووون الوودول األقوول نم ووًا ،وغالبيتيووا فووي قووارة

أفريقيا.

 -2مسوواعدات التنميووة الرسوومية :كووان ىنوواك اتفووا ع وريض ،عمووى الحاجووة إل عكووس اتجوواه ىبوووط
مساعدات التنمية الرسمية ،وحث الدول المانحة عمى الوفواء بالمسوتيدف ،المتفو عميوو دوليوًا ،وىوو

 %0.7من مجمل الناتج المحمي لحل قضي توفيف الفقر الممحة ،في أفريقيا.

 -3التجارة الدولية :أقرت القمة األفريقية -األوروبية ،التوزام االتحواد األوروبوي بالبودء بعمميوة ووالل
عام  ،2000تضمن وصوول الودول األقول نمووًا إلوى السوو الحورة ،بحموول عوام  ،2005كموا أكودت
الحاجة إلى عقد جولة أورأ ،لمفاوضات منظمة التجارة العالمية ،في والل اجتماعات القمة.

 -4تود االسوتثمارات والتقنيوة إلووى الودول الناميوة :قوررت القمووة األفريقيوة – األوروبيوة تشوجي زيووادة
االستثمار ونقل التقنية ،وكذلك دف تنمية التقنيات المحمية.

 -5تطوووير البنيووة األساسووية االجتماعيووة :موون المعموووم أن اجتماعووات القمووة كانووت إق و ار ًار بالحاجووة
الممحة إلى تطوير وض المرأة وتعزيزه ،في حياة الدول االقتصادية.

 -6الحاجووة إلووى إصووالح المدسسووات المتعووددة الجنسوويات :فووي ضوووء أحووداث ،مثوول األزمووة الماليووة
الدوليووة ،وقمووة س ووياتل الفاشوومة لمنظم ووة التجووارة العالميووة ،و ووالل السوونوات ال ووثالث الماضووية ،تت ازي وود
الحاجو ووة إلو ووى ضو وورورة إصو ووالح المدسسو ووات االقتصو ووادية والماليو ووة ،مثو وول :منظمو ووة األمو ووم المتحو وودة
وصندو النقد الدولي ،والبنك لدولي ،ومنظموة التجوارة العالميوة ،وفوي ىوذا الصودد كموف رئويس قموة
الجنوب ،بالتعاون م رئيس حركة عودم االنحيواز ،ومشواركة دول مجموعوة الثمواني الصوناعية G-
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 ،8واالتح و وواد األوروب و ووي ،ومدسس و ووات الوش و ووب البريطاني و ووة ،وغيرى و ووا م و وون المنظم و ووات الدولي و ووة ذات
ال ،في مداوالت تمك المدسسات.
ال عاد ً
العالقة ،بإعالن الحاجة إلى تمثيل الجنوب تمثي ً
 -7حسوون الحكووم واالسووتقرار :تقوور الوودول الناميووة بتىميووة تعزيووز الديموقراطيووة ،وحسوون إدارة الحكووم،
بالنسبة إلى تحقي السالم واالستقرار ،وفوي المسوتقبل ،وقود قودم قورار قموة منظموة الوحودة األفريقيوة/

الجماعوة االقتصوادية األفريقيوة ،التوي عقودت فووي الج ازئور ،عوام  ،1999تبنوي أسوموب إنوذار الوودول،

التووي تتسيوور حكوماتيووا ب طوور غيوور دسووتورية ،أو طردىووا ،بدرجووة معينووة ،إلووى قمووة ردسوواء حكومووات
الكومنولث ،والمدتمر الوزاري الثالث عشر لحركة عدم االنحياز.
 -8التعواون اإلقميموي :جوورأ تتكيود التعواون الجنوووبي -الجنووبي ،والتعواون الجنوووبي -الشومالي ،فووي
جمي و اجتماعووات القمووة ،ولمزي وود موون تعزيووز المش وواركة البنوواءة ،م و ال وودول المتقدمووة ،اتفقووت القم ووة
األفريقية – األوروبية ،عمى تعزيز مساندة التعاون اإلقميمي والتكامل ،فوي أفريقيوا .وقود أقور عنصور
ميووم ف ووي عممي ووة تنش وويط اليياك وول التنظيمي ووة لمق ووارة كميووا ،ف ووي إع ووالن س وورت ،بتبن ووي لم وودتمر األم وون

واالس ووتقرار والتنمي ووة والتع وواون ف ووي أفريقي ووال لCSSDCAل ،يص ووفو ج ووزءًا ال يتجو و أز م وون لي ووات الق ووارة
وىياكميا ،وقد اعترف ،ضمنًا ،بوجود مدتمر األمن واالستقرار والتنمية والتعواون فوي أفريقيوا بصوفتو
عممي ووة مس ووتقمة ،ينبسو ووي أن تك ووون حو وواف اًز عم ووى تط وووير سياسو ووات ى ووذه العناصو وور األربع ووة :األمو وون،

واالستقرار ،والتنمية ،والتعاون.

فرص نجاح االتحاد األفريقي في ظل تنامي التكتالت االقتصادية:
م و أن أفريقيووا تصوونف عالمي وًا موون أكثوور قووارات العووالم تومف وًا ،فإنيووا موون حيووث الم ووارد االقتصووادية

تعتوور غنيووة وال أدل عمووى ذلووك موون األرقووام التاليووة :تمتمووك أفريقيووا اليوووم  %40موون إجمووالي الطاقووة

المائي ووة الكامن ووة ف ووي الق ووارة ،كم ووا أن ع وودد س ووكاىا ق ارب ووة  600ممي ووون نس وومة ،أم ووا بالنس ووبة لممو ووارد
الز ارعووي في ووي م وون أى ووم النشوواطات بالنس ووبة لمس ووكان وتحت وول أفريقي ووا نسووباً معتبو ورة ف ووي إنت وواج بع ووض

المحاصوويل عمووى المسووتوأ العووالمي حيووث أن إنتاجيووا موون الووبن يمثوول  %29موون اإلنتوواج العووالمي،

وموون زيووت التويوول  %75موون اإلنت واج الع ووالمي ،وموون الزيتووون  %15موون اإلنتوواج العووالمي ،وم وون

الكاكاو  %70من اإلنتاج العالمي ،كموا أن أفريقيوا تعتبور غنيوة بوالثروة الحيوانيوة بموتموف أنواعيوا،
كذلك فإن أفريقيا تنتج:
 %75من إنتاج الذىب في العالم و  %70من إنتاج الماس.
 2/3إنتاج العالم من الكوبالت و  %50من إنتاج المنسنيز.
 %30من إنتاج اليورانيوم و  1/4وام الفوسفات.
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 1/4إنتاج العالم من النحاس و  %15من إنتاج العالم من البوكسيت.
 %10من إنتاج النفط و  %8من إنتاج الكروم.
ولدييا  %90من االحتياطي العالمي من الكروم ،و  %20من االحتياطي العوالمي مون الونفط كموا

تنتج  %10من الحديد ،و  %40من الطاقة الكيربائية.

4

ال عوون موقعيووا االسووتراتيجي فيووي تطوول عمووى البحوور المتوسووط وعمووى أموواكن ىامووة
ىووذا فضو ً

رقناة السويس ،مضي جبل طار ) ،كما تطول عموى البحور األحمور مون مضوي بواب المنودب ،ىوذا

إضافة إلى أن القارة تحوي أنيا اًر عديدة.

إن استسالل ىذه الموارد بشكل عقالني يفتح المجال لتنووع اقتصوادي واعود فوي ىوذه القوارة،

وم وون األم ووور المش ووجعة ف ووي ى ووذا المض وومار ،عممي ووات تحوي وول الفوس ووفات إل ووى س ووماد ف ووي ك وول م وون
الجزائر ،ومراكش وتونس ،وتحويل النحاس وتنقيتو في الكونسو ،وصون االسومنت والطووب والوبالط
من الرمال المحمية وحجر الجير في معظم األقاليم األفريقية ،كل ذلك يمثل نمواذج قميموة تودل عموى
التنوووع الووذي يمكوون أن يحوودث ،وىووذا مووا جعوول جوول المحممووين االقتصوواديين يجمعووون عمووى المسووتقبل

المبشوور ليووذه القووارة ،وصوص وًا نبووذ ظوول جووو نبووذ الوالفووات ومحاولووة حميووا بووالطر السووممية الووذي

أصبح يسود القارة.

وحسوب د ارسوة أجريووت مودو ًار تعتبوور القوار األفريقيووة مون المنوواط االسوتثمارية األكثوور جودوأ مقارنووة

ببقية دول العالم ،عدا القارتين األوروبية ،واألمريكية الشمالية ،وقد عكست ىوذه الد ارسوة موا اتوذتوو

ال وودول األفريقي ووة م وون إجو وراءات لتحس ووين اقتص وواداتيا ،وصوصو واً ف ووي ظ وول وج ووود مدشو ورات مش ووجعة

كتزايد نسبة ا لشباب إلى عدد السكان ،كما نجد أن ىناك مدشورات مسوتقبمية عون فقطاعوات سوتكون
أكثووور جو وودوأ وو ووالل الفت و ورة القادمو ووة وىو ووي السو ووياحة ،والصو ووناعات السذائيو ووة ،والنسو وويج والصو ووناعات
الجمدية ،واالتصاالت ،والزراعة ،والتتمين ،واالستثمارات المالية.
إن كو وول تمو ووك العوامو وول جعمو ووت مو وون القو ووارة األفريقيو ووة ىو وودفاً حاض و و اًر ومسو ووتقبالً لمعديو وود مو وون

المستثمرين األجانوب الوذين يحواولن االسوتفادة مون القووانين االسوتثمارية الصوادرة مون جيوة ،وثوروات

القووارة الوووفيرة موون جيووة أووورأ ،كمووا أنيووا ىووي التووي دعووت السيووورين عمووى مصووالح ىووذه القووارة إلووى
المناداة باستسالل تمك الموارد بالشكل الوذي يوودم سوكان ىوذه القوارة مودركين أن ذلوك لون يتحقو إال
بتوحيد الجيود والتكاتف جنباً إلى جنب بعضيم م البعض ااوور ،فوي ظول منواخ دولوي ال مجوال

عباس خضٌر عباس ،موسوعة أفرٌقٌا الٌوم السٌرة والعطاء ،جهاز القلعة لالستثمار ، 2002 ،ص.45-43
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فيووو لم وودويالت أو حت ووى التك ووتالت االقتص ووادية الص ووسيرة ،بوول الب وود م وون مواكب ووو الرك ووب والس ووير ف ووي
عصور التكووتالت االقتصووادية جنبوًا إلووى جنووب مو تموك التكووتالت إن لووم يكوون موون بوواب الحفوواظ عمووى
المصووالح الشوصووية لمقووارة فموون يكووون موون بوواب الوودفاع عوون الوونفس فووي عصوور التنووافس االقتصووادي

عمى األسوا ل السائبةل.
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 -6التكتل االقتصادي العربي
الكممات المفتاحية:
التكتل االقتصادي  -التحديات – نافتا – األيبك – ميركوسور – اآلسيان – الكوميسا  -مجموعة
األنجية  -االندماج االقتصادي  -التيرب الضريبي  -خفض التكاليف – االحتكارات.

الممخص:
يواجو التكتل االقتصادي العربي أخطر أزماتو وأحرج مساراتو بعد عقود عديدة من محاوالت
التكتل االقتصادي العربي في وقت تتعاظم فيو المخاطر والتحديات التي تواجييا المنطقة العربية

وفي وقت تموذ فيو الدول الكبرى قبل الصغرى بالتكتالت االقتصادية اإلقميمية كذراع واقية من

ىذه المخاطر التي تعصف بيا .ويواجو الوطن العربي ،الكثير من التحديات التاريخية والخارجية
من أىميا :أزمة الثقة التي خمفتيا حرب الخميج الثانية ،ووىن العالقات العربية البينية ،وضآلو ما

حققتو مشاريع التكامل العربي ،وىناك أخطر تحد يواجيو الوطن العربي ،أال وىو الدعوة إلنشاء
مشروعات إقميمية بديمة في المنطقة العربية.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 .1تحديد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
 .2تحديد مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
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إن مااا يعاايش فيااو العااالم ماان متغي ارات عدياادة ،توجااب عمااى الاادول النظاار م ارة أخاارى فااي
مساااراتيا ،فوجااود الاادول ف ارادى فااي ظاال ىااذه المتغي ارات مساا،لة ال يااؤمن عواقبيااا ،حيااث المخاااطر
المسااتجدة أكباار ماان أن تتحمميااا دولااة واحاادة ،ولااذا نجااد ىااذا التوجااو الاادولي نحااو اإلقميميااة ،فنجااد

التكتالت اإلقميمية منتشرة في كل منطقة من العالم ،في الدول المتقدمة والنامية -عمى حد سواء.
فالاادول الكباارى تمااوذ بمحيطيااا اإلقميمااي وتوسااعو فنجااد أمريكااا تنشااح منطقااة لمتجااارة الح ارة
ألمريكاا الشاماليةن نافتااو ،وتادعو إلنشااء منطقااة تجاارة حارة ل ماريكتين ،وتجعال المحايط الباساافيكي
امتداداً إقميمياً لتنشح تكتالت إقميمياة ماع بعاض الادول اآلسايوية واساتراليا وىاو تكتال األيباك الاذي

يمتم ااك حا اوالي  %54م اان الن اااتج المحم ااي اإلجم ااالي الع ااالمي ،وأكث اار م اان  % 55م اان التج ااارة ف ااي
السمع ،و %37من تجارة الخدمات.

باإلضااافة إلااى ذلااك ىناااك مبااادرة العمالقااة عباار األطمنطااي نالمبااادرة األوروبيااة األمريكيااةو،

التاي تعاد مان أىام المباادرات التكاممياة التااي شايدتيا عقاد التساعينات،وىناك أيضااً الادعوة األمريكيااة
إلنشاء سوق شرق أوسطية يكون ليا فيو دور فعال تضمن فيو مصالحيا.

ولم يقتصر ىذا التوجو المتزايد نحو اإلقميمية عمى أمريكاا ،بال تعاد إلاى أوروباا التاي كانات
أول مان سامكت طريقاو ،حياث االتحااد األوروباي فااي أوروباا الاذي يرساب فاي التوساع ليشامل أوروبااا
كميااا باادوليا الغنيااة والفقي ارة والمتقدمااة والمتخمفااة ،باال تريااد أوروبااا أن تسااتغل إطارىااا اإلقميمااي عباار
البحر المتوساط إلنشااء تكتال بينياا وباين دول جناوب المتوساط ،وىنااك القماة اآلسايوية التاي تساعى

في النياية إلحداث نوع من التكتل مع آسيا وأيضاً المبادرة األوروبية األمريكية التي سمف ذكرىا.
وقد كان لمدول النامية نصيب كبير في إقامة تكتالت إقميمية نذكر منيا في آسيا
اآلسيان وفي أفريقيا الكوميسا وفي أمريكا الالتينية السوق الجنوبي
ميركوسور ومجموعة األنجية ،والسوق المشتركة ألمريكا الوسطى ،والسوق الكاريبي.

وباإلضااافة ليااذه التكااتالت :ىناااك التكتللل االقتصللادي العربللي الااذي يواجااو أخطاار أزماتااو
وأحرج مساراتو -بعد عقود عديادة مان محااوالت التكتال االقتصاادي العرباي -فاي وقات تتعااظم فياو
المخاطر والتحديات التي تواجييا المنطقة العربية وفاي وقات تماوذ فياو الادول الكبارى قبال الصاغرى
بالتكتالت االقتصادية اإلقميمية كاذراع واقياة مان ىاذه المخااطر التاي تعصاف بياا .ويواجاو الاوطن
العربااي ،فااي ىااذا الوقاات بالااذات ،الكثياار ماان التحااديات التاريخيااة والخارجيااة ماان أىميااا :أزمااة الثقااة
التااي خمفتيااا حاارب الخماايج الثانيااة ،ووىاان العالقااات العربيااة البينيااة وتاادني مسااتوياتيا ،وضااآلو مااا

حققتااو مشاااريع التكاماال العربااي ماان منج ازات ،وىناااك أخطاار تحااد يواجيااو الااوطن العربااي ،أال وىااو
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ال اادعوة إلنش اااء مش ااروعات إقميمي ااة بديم ااة ف ااي المنطق ااة العربي ااة ،وم اان أى اام ى ااذه التك ااتالت التكتلللل
المتوسطي التي تدعو للو ووروبلا والتكتلل الشلرس ووسلطي اللعي تتمعملو ومريكلا واسلرا يل وتاروج
لااو المؤسسااات الدوليااة ،وىناااك أيض اًا باإلضااافة إلااى ىااذه التحااديات تحاادي العولمااة ،ذلااك التحاادي

القااادم الااذي لاام ن اعااد لااو العاادة وال نعاارف كيااف نواجيااو أو نتعاماال معااو ،كاال ىااذا يؤكللد لنللا وىميللة
وجود تكتل اقتصادي عربي فعمي وفعال نستطيع ون نواجو بو كل ىعه التحديات.
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منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
ماان المعااروف فااي نظريااة التكتاال االقتصااادي أن منطقااة التجااارة الح ارة ىااي أبسااط الصااي

وأدناىااا مرحمااة فااي أي مشااروع لمتكاماال ،فيااي تميااد لالنطااالق إلااى م ارحاال أكثاار تقاادماً فااي ماادارج

التكتاال واالن اادماج االقتص ااادي ،وال تثي اار منطقااة التج ااارة الحا ارة ب ااين دولتااين أو أكث اار عم ااى مس ااتوى

اإلقميم تمك التعقيدات الفنية أو القانونية في التطبيق التي تثيرىا مرحماة الساوق المشاتركة أو الوحادة

االقتصااا دية ،وليااذا شاايدت كثياار ماان دول العااالم وأقاليمااو خااالل العقااد األخياار خاصااة ماان القاارن
الماضااي تحركااات وجيااود واسااعة نحااو إقامااة مناااطق لمتجااارة الح ارة انسااجاماً مااع توجيااات تحرياار

التجارة الدولية السيما بعد توقيع اتفاقات مراكش  1994فاي أعقااب اختتاام جولاة أورجاواي لمجاات

وقيام منظمة التجارة العالمية مطمع عام .1995

ينطماق الفكار االقتصااادي لتحريار المبااادالت التجارياة ماان فرضاية تاارى أن اتسااع األساواق

ياؤدي إلاى نتاااج اقتصاادية ىاماة لمتجاارة كمحاارك لمتنمياة وقااطرة لالساتثمارات ذلاك أن نماو التبااادل
التجاااري يس اااعد عم ااى تحقي ااق وف ااورات الحج اام ورفااع الكف اااءة اإلنتاجي ااة وزي ااادة حج اام اإلنت اااج ورف ااع
معدالت النمو مما يجعال المنطقاة جاذباة لالساتثمار األجنباي المصاحوب بالتكنولوجياة األمار الاذي
يدعم القدرات التنافسية لإلنتاج داخل وخارج المنطقة ويزياد مان فارص التوظياف ورفاع كفااءة القاوى

العاممة واستيعاب الزيادة المستمرة فييا.

عم ا ااى صاا ااعيد المنطقا ا ااة العربيا ا ااة انتعشا ا اات اآلما ا ااال مجا ا اادداً إلحيا ا اااء مشا ا ااروعات التكاما ا اال

االقتصااادي فااي إطااار جامعااة الاادول العربيااة ،ومجمااس الوحاادة االقتصااادية العربيااة وكاناات صاايغة
المنطقة الحارة لمتجاارة األكثار قباوالً وترحيبااً وقاد اقترنات بموافقاة القماة العربياة بالقااىرة عاام ،1996

واسااتنادًا إلااى العديااد ماان الق ا اررات واالتفاقااات الجماعيااة التااي أبرماات عمااى ماادى ساانوات النصااف
الثاني من القرن العشرين ،إن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبارى كماا دعات إليياا قماة القااىرة

 96يمكاان أن تكااون ن اواة لمتعاماال الجماااعي العربيااة مااع المتغي ارات االقتصااادية الدوليااة واإلقميميااة
المتالحق ا ة ممثمااة فااي تطااورات االنفتاااح التجاااري عمااى األس اواق العالميااة فااي إطااار منظمااة التجااارة
العالمية وتعاظم أىمية ودور التكتالت االقتصادية في عصر لم يعد فيو مكان لمكيانات الصغيرة.
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وو ًال :نشأة منطقة التجارة الحرة العربية
اتخع المجمس االقتصادي واالجتملاعي لجامعلة اللدول العربيلة فلي شلير شلباط ملن العلام 7991
قراراً تضمن اإلعالن عن إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى ،خلالل عشلر سلنوات تبلدو ملن وول

يناير  7991ووافق المجمس في نفس القرار عمى البرناامج التنفياذي إلقاماة المنطقاة الحارة متضامناً

األسااس والقواعااد واآلليااات التنفيذيااة والبرنااامج الزمنااي لمتخفاايض فااي الرسااوم الجمركيااة والض ارااب
ذات األثاار المماثاال المفروضااة عمااى كافااة الساامع العربيااة ذات المنشاا ،الااوطني المتبادلااة بااين الاادول

العربي ااة األعض اااء ف ااي منطق ااة التج ااارة الحا ارة العربي ااة ،وصا اوالً إلزالتي ااا بالكام اال ف ااي نياي ااة العش اار

س اانواتن ث اام تق اارر تخفيض اايا إل ااى م اادة  8س اانواتو ،والت ااي تعتب اار بمثاب ااة فتا ارة انتقالي ااة تق ااوم ال اادول
األعضاء خالليا بتكييف أوضاعيا لتتواءم مع متطمبات وشروط إقامة ىذه المنطقة الحرة.

وقااد كااان إعااالن قيااام منطقااة التجااارة الح ارة العربااي تتويجااً لق ارار القمااة العربيااة المنعقااد فااي

الق اااىرة ف ااي تم ااوز  ،1996ال ااذي كم ااف المجم ااس االقتص ااادي واالجتم اااعي لجامع ااة ال اادول العربي ااة
باإلسراع في إقامة ىذه المنطقة ،وقد اعتبرت اتفاقيلة تيسلير وتنميلة التبلادل التجلاري بلين اللدول
العربية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية عام  ،7917كإطار قانوني إلقامة منطقة التجلارة
الحللرة العربيللة ،وذلااك بياادف اإلس اراع فااي قياميااا دون الاادخول فااي خضاام التعااديالت والتش اريعات
واجراءاتيااا المعقاادة والطويمااة ،وعميااو فااعن الاادول العربيااة األعضاااء فااي ىااذه االتفاقيااة ىاام أعضاااء
حكم ااً فااي منطقااة التجااارة الح ارة العربيااة ،أمااا الاادول سياار األعضاااء فيترتااب عمييااا أوال ً االنضاامام
إلى االتفاقية لكي تصبح طرفاً في منطقة التجارة الحرة العربية ،وتمتزم بتطبيق البرنامج.
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ثاني ًا :الدول األعضاء
منااذ بدايااة عااام  ،1998باادأت الاادول العربيااة فااي االنضاامام إلااى ىااذه المنطقااة ،باسااتجابات

متفاوتة ،وقد تطمب ذلك من بعض الدول العربياة سيار المنضامة إلاى اتفاقياة تيساير وتنمياة التباادل
التج اااري با ااين الااادول العربياااة االنتيااااء مااان اإلجا اراءات التش ا اريعية والتنفيذياااة لالنضا اامام إلا ااى ىا ااذه
االتفاقي ااة ،والت ااي ك ااان ع اادد أعض اااايا عن ااد إع ااالن منطق ااة التج ااارة الحا ارة العربي ااةن16و دول ااة ى ااي:

المممك ا ااة األردني ا ااة الياش ا اامية -دول ا ااة اإلم ا ااارات العربي ا ااة المتح ا اادة -مممك ا ااة البحا ا ارين -الجميوري ا ااة
التونس ااية -المممك ااة العربي ااة الس ااعودية -الجميوري ااة العربي ااة الس ااورية -جميوري ااة العا اراق -س اامطنة
عم ااان -دول قط اار -دول ااة الكوي اات .الجميوري ااة المبناني ااة -الجماىيري ااة الميبي ااة – جميوري ااة مص اار
العربياة -المممكاة المغربياة -جميوريااة الساودان – دولاة فمساطين،بعد ذلااك انضامت فاي عااام2555

ال ماان الاايمن والج ازااار ،أمااا الدولااة الت ااي ال ت ازال بصاادد اسااتكمال إج اراءات االنضاامام لمنطق ااة
كا ً
التجااارة الحارة العربيااة الكباارى وكاناات قااد أعمناات رسبتيااا باالنضاامام وماان المتوقااع أن يااتم انضااماميا

قريبااً حيااث تقاادمت بطمبااات االنضاامام إلااى منطقااة التجااارة الحارة العربيااة الكباارى ،وتاام الترحيااب بيااا

مااان قبااال المجماااس االقتصاااادي واالجتمااااعي لجامعاااة الااادول العربياااة فتشا اامل كااال مااان :موريتانيا ااا
والصومال ،وأما الدول التاي انضامت إلاى اتفاقياة تيساير وتنمياة التباادل التجااري فقاد بمغات عشارين
دولة تشمل جمع الدول العربية باستثناء جيبوتي وجزر القمر.
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ثالثاً :االلتمامات المتعمقة بالعضوية
ويمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثالثة أصناف رايسية:
الرسوم الجمركية :إلغاء الرسوم الجمركية في سضون عشر سانوات بواقاع  %15سانويًا اعتباا ًار مان

عااام  ،1998ويسااتثنى ذلااك الساامع الاواردة فااي البرنااامج الز ارعااي العربااي المشااترك والساامع الممنوعااة
ألسباب دينية وأمنية وصحية.

الضرااب :إلغاء الضرااب ذات األثر المماثال خاالل الفتارة الماذكورة أعااله وبالنسابة نفسايا ،ويتعماق
األماار بالرسااوم التااي تفااوق مبالغيااا قيمااة الخاادمات المقدمااة لمساامع المسااتوردة كالرسااوم المبااال فييااا
المفروضااة عمااى تفريا أو تحمياال البضااااع فااي الماوانح ،وكااذلك الضارااب التكميميااة عمااى ال اواردات
دون خدمااة محااددة ومباش ارة كالض ارااب عمااى الاادفاع وأيض ااً الض ارااب التااي تسااري عمااى المنتجااات

المستوردة دون المنتجاات المحمياة كالرساوم القنصامية ،وحساب البرناامج التنفياذي يتعاين دماج جمياع
ىذه الرسوم ذات األثر المماثل في ىيكمة التعريفة الجمركية بيدف إخضاعيا لمتخفيض.

القيا ااود الكميا ااة :إلغا اااء القيا ااود الكميا ااة ،وعما ااى خا ااالف الصا اانفين الما ااذكورين الخاضا ااعين لمخفا ااض
التدريجي ،يجب إزالة ىذه القيود فو ًار ،إنيا الحواجز سير الجمركية التي تمناع دخاول السامع العربياة

واإلجراءات النقدية المختمفة كالرقاباة عماى التحاويالت وتعقيادات فاتح االعتماادات المصارفية وتعادد

الجيااات اإلداريااة المانحااة لت اراخيص االسااتيراد ،أضااف إلااى ذلااك التعقياادات الحدوديااة والمبالغااة فااي
المواصاافات القياسااية ..وبالتااالي فااعن المنطقااة الحارة تفتاارض س اريان إلغاااء الرسااوم الجمركيااة والقيااود
الكمية عمى تجارة جميع أنواع السمع دون استثناء ،وقد وافقات دول الخمايج الساتة عماى ىاذا المبادأ،
وقدمت البمدان األخرى قاامة بالسمع التي ال ترسب بتحريرىا.
وحسااب تقااارير لجنااة التنفيااذ والمتابعااة يتضااح أن عاادد الساامع المسااتثناة يبم ا  832ساامعة،
وىااذا يااؤدي إلااى التقمياال ماان مصااداقية المنطقااة وت ارجااع دورىااا فااي تنميااة التجاااري البينيااة ..كمااا أن
اساتثناء ساامعة معينااة ماان قباال دولااة مااا يعطااي الحاق لاادول أخاارى فااي اسااتثناء ساامع مماثمااة وبالتااالي
تتس ااع دااا ارة االس ااتثناءات ،ولك اان حت ااى ال تنقم ااب االس ااتثناءات إل ااى قاع اادة عام ااة ت ااؤدي إل ااى فش اال
المنطقااة الح ارة ،تاام وضااع ض اوابط تحكاام االسااتثناءات ،واشااترط أن تقاادم الدولااة المعنيااة المبااررات
المقنع ااة م اان الناحي ااة االقتص ااادية وأال تتج اااوز م اادة االس ااتثناء أرب ااع س اانوات وأال تزي ااد قيم ااة الس اامع

المستثناة عمى  %15من قيمة الصادرات إلى البمدان األعضاء في المنطقة.

وما اان ناحيا ااة أخا اارى فا ااعن االلت ازما ااات الما ااذكورة تقتصا اار عما ااى السا اامع المنتجا ااة فا ااي الا اادول

األعضاااء فااي منطقااة التجااارة الح ارة العربيااة الكباارى ،وىااذا أماار متعااارف عميااو بالمناااطق الح ارة فااي
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العالم ألن سريان التحرير عمى بضااع ذات منش ،أجنباي يقاود إلاى التيارب الضاريبي ،كا،ن تساتورد
دولااة عربيااة تطبااق أسااعا ًار جمركيااة منخفضااة ساامعة ماان بمااد أجنبااي وتعيااد تصااديرىا لدولااة عربيااة

أخرى تطبق أسعا ًار جمركية مرتفعة ..ولكن متى تعتبار السامعة عربياة فتعفاى مان الرساوم الجمركياة
ومتى تعد أجنبياة ال يساري عميياا اإلعفااءا ىاذا الساؤال معقاد لتشاابك العممياات اإلنتاجياة مان جياة

ولتباين درجات اإلنتاج في البمدان العربية من جية أخرى.
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رابعاً :م مايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

1

يعااد العديااد ماان الم ازيااا والجوانااب اإليجابيااة التفاقيااة منطقااة التجااارة الحربااة العربيااة الكباارى،

التاي تساااعد عمااى حمايااة المصااالح االقتصااادية العربيااة ،وتفعياال التجااارة البينيااة بينيااا ،بشااكل يعماال
عمى رفع مستوى االقتصاد العربي ،خاصة وأن منطقة التجارة الحرة العربياة الكبارى تعتبار انطالقاو
ميم ااة أم ااام تحري اار ت اادريجي ي ااؤدي إل ااى ت اا،مين حري ااة انتق ااال عناص اار اإلنت اااج ب ااين ال اادول العربي ااة

واالستخدام األمثل ليا ،وتفعيمياا بشاكل نااجع يعمال عماى انتقالياا إلاى اتحااد جمركاي عرباي وصاوالً

إلى سوق عربية مشتركة.

وتكم اان أىمي ااة ى ااذه المنطق ااة ف ااي توحي ااد األسا اواق العربي ااة وتكاممي ااا م اان خ ااالل اس ااتيعاب

التقني ااات الحديث ااة والتوج ااو نح ااو اإلنت اااج الواس ااع ،وخف ااض التك اااليف ،وخم ااق ف اارص عم اال جدي اادة،
وتوزيااع أمثاال لمم اوارد ،وتكاماال أفضاال لمصااناعات ،واالنفتاااح عمااى االقتصاااد العااالمي بثقااة ،وماان
فواادىا أيضاً أنيا تسيل عممية التكامل التدريجي بين النظم التجارية الجديادة ،وتخماق توجيااً عربيااً

موحاادًا لمتعاماال مااع متطمبااات منظمااة التجااارة العالميااة ومختمااف التكااتالت التجاااري الدوليااة ،خاصااة

وأن توحياااد األس ا اواق العربياااة سااايؤدي إلا ااى إقاماااة مشااااريع لمتنمياااة الصا ااناعية والزراعياااة لمواجيا ااة

تحا ااديات اتفاقي ا ااات منظم ا ااة التج ا ااارة العالمي ا ااة ،وتعزي ا ااز عوام ا اال الثق ا ااة ب ا ااين المس ا ااتثمرين المحمي ا ااين
واألجانااب ،وتاادفق االسااتثمارات بااين الاادول األعضاااء ،وجااذب االسااتثمارات المباش ارة ماان الخااارج،
واستقطاب مشاريع نقل التكنولوجياا ،بماا يسايم فاي ترساين التنمياة االقتصاادية العربياة التاي ساتؤدي
إلى تحقيق اآلمال المتعمقة بالسوق العربياة المشاتركة وانجااز التقادم واالزدىاار االقتصاادي المنشاود
لجميع الدول العربية.
وماان الق ا اررات الميمااة المرتبطااة بشااكل سياار مباشاار بمنطقااة التجااارة الح ارة العربيااة الكباارى
التااي ليااا وقااع إيجااابي عمااى البياااة االسااتثمارية العربيااة وعمااى تشااجيع حركتااي التجااارة واالسااتثمار

البينيين في إطار المنطقة ،ما يمي:

 إعادة تشكيل محكمة االستثمار العربية. استمرار التنسيق بش،ن توحيد القواعد العربية لممنافسة والسيطرة عمى االحتكارات. -رفع كفاءة النقل البيني.

سهر الهنداوي :تقرير حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،غرفة تجارة عمان ،عمان ،أيلول2556 ،م.
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1

وماان الم ازيااا األخاارى التفاقيااة منطقااة التجااارة الح ارة العربيااة الكباارى التااي تياادف إلااى تيسااير
التج ااارة ب ااين ال اادول العربي ااة األعض اااء ف ااي منطق ااة التج ااارة الحا ارة العربي ااة الكب اارى ،تبن ااى المجم ااس
االقتص ااادي واالجتم اااعي ف ااي دورت ااو ال ا ا 72قا ا ار ًار بعلغ اااء التص ااديق عم ااى ش اايادات المنش اا ،والوث ااااق

المرافقة من قبل سفارات وقنصميات الدول األعضاء في المنطقاة وفاق مبادأ المعامماة بالمثال ،حياث

يطبااق الق ارار حالي ااً فااين12و دولااة عربيااة ،فااي حااين ألغياات رسااوم التصااديق فااي كاال ماان اإلمااارات
العربيااة المتحاادة والجميوريااة العربيااة السااورية وتاام اإلبقاااء عمااى التصااديق نفسااو ،أمااا الاادول التااي

تطبااق قا ارار إلغ اااء التص ااديق عمااى ش اايادات المنش اا ،في ااي :ن السااعودية ،مص اار ،الس ااودان ،س اامطنة
عمان ،البحرين ،الكويت ،لبنان ،المغرب ،تونس ،سوريا ،اإلمارات العربية المتحدةو.
أما من حيث التخفيض التادريجي فاي الرساوم الجمركياة والضارااب ذات األثار المماثال فقاد
اعتم ااد أس ااموب تحري اار جمي ااع الس اامع العربي ااة المتبادل ااة ب ااين ال اادول األطا اراف وفقا اًا لمب اادأ التحريا اار

التدريجي الذي بدأ العمال باو اعتباا ًار مان  ،1998/1/1وذلاك مان خاالل تخفايض الرساوم الجمركياة
والرسااوم والضا ارااب األخ اارى ذات األث اار المماثاال والس ااارية ف ااي ك اال دولااة ط اارف م ااع بداي ااة تطبي ااق

االتفاقية بنسبة ماوية مقدارىان %15و سنوياً ،وبشاكل أدى إلاى إنجااز التحريار الكامال لكافاة السامع

العربي ااة م ااع بداي ااة الع ااام  ،2555ولق ااد قام اات ليبي ااا بعلغ اااء جمي ااع ى ااذه الرس ااوم من ااذ بداي ااة تطبي ااق
االتفاقية ،كما أن فمسطين أعفيت من تطبيق التخفايض التادريجين قارار القماة العربياة سيار العادياة

رقاام  355تااارين 2555/15/22و ،أمااا السااودان فقااد باادأت بتخفاايض الرسااوم عمااى الصااادرات ذات
المنش اا ،الس ااوداني بنس اابة  %65اعتب ااا اًر م اان  ،2553/1/1وصا اوالً إل ااى نس اابة  %155اعتب ااا اًر م اان

 ،2555/1/1وبالنس اابة لما اواردات ذات المنش اا ،العرب ااي ف ااي الس ااودان فق ااد ت اام تحص اايل كاف ااة الرس ااوم
الجمركيااة عميي ااا كامم ااة حت ااى  ،2554/12/31وم اان ث اام ب اادأت ب ااالتخفيض الت اادريجي بنس اابة %25

ال إلااى التحرياار الكاماال فااي  2515/1/1ن قاارار القمااة العربيااة
ساانويًا ابتااداء ماان  2555/1/1وص او ً

رق اام  233ت ااارين 2552/3/28و ،وفيم ااا يخ ااص الا اايمن فس ااتبدأ التخف اايض الت اادريجي اعتب ااا ًار ما اان

 2555/1/1بنساابة  %16ساانوياً حتااى  ،2559/1/1وماان ثاام بنساابة  %25فااي مطمااع عااام 2515
لتزال كمياً بنياية العام ذاتو.
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تمارين:
ما ىي أىداؼ ودوافع التكتالت االقتصادية بالنسبة لمدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة؟
وضح بالشرح كيؼ نشأ التكتؿ االقتصادي األوروبي! وما ىي مراحؿ تطوره؟
وضز بالشرح كيف نشأ التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية (النافتا) ! وما ىي أىميتو لمدول
المنضمة إليو؟
عدد أىداؼ ومبادئ التكتؿ االقتصادي اآلسيوي( اآلسياف)! وما ىي آفاؽ تطوره المستقبمي حتى
عاـ 2323؟
وضح أىمية االتحاد األفريقي .وما ىي فرص نجاحو في ظل تنامي التكتالت االقتصادية
العالمية ا
وضح بالشرح كيف نش،ت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىا وما ىي أىميتيا بالنسبة لمدول
العربيةا
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الوحدة التعميمية اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
مالحظات ضرورية حول أوزان وآثار التكتالت االقتصادية
عمى النظام االقتصادي العالمي الجديد
الكممات المفتاحية:
التكتل االقتصادي  -العولمة – أقطاب االقتصاد – االندماج االقتصادي  -التيرب الضريبي -
خفض التكاليف – االحتكارات.

الممخص:
ىناك مجموعة من المالحظات الختامية المتعمقة بالتكتالت االقتصادية التي تكونت والتي في
طورىا إلى االكتمال والتكوين من ناحية األوزان واآلثار عمى النظام االقتصادي العالمي الجديد
وتوجياتو ،ومنيا أنيا تمثل األعمدة والركائز اإلنسانية التي يستند عمييا النظام االقتصادي
الدولي الجديد بل والنظام العولمي بصورة عامة.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يحب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1ضرورة قيام تكتل اقتصادي عربي.
 .2ضرورة قيام تكتل اقتصادي إسالمي.
 .3ضرورة قيام تكتل اقتصادي في أفريقيا وأمريكا الالتينية.
 .4التكتالت اال قتصادية تمثل األعمدة والركائز اإلنسانية التي يستند عمييا النظام
االقتصادي الدولي الجديد بل والنظام العولمي بصورة عامة.
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لعل من الضروري اإلشارة في نياية ىذا الفصل إلى أن ىناك مجموعة من المالحظات
الختامية المتعمقة بالتكتالت االقتصادية التي تكونت والتي في طورىا إلى االكتمال والتكوين من
ناحية األوزان واآلثار عمى النظام االقتصادي العالمي الجديد وتوجياتو ،يمكن تحديد أىميا عمى
النحو التالي:
 .1إن التكتالت االقتصادية العمالقة ذات الوزن الكبير ،التي تكونت وتمك التي في طورىا
إلى التكوين واالكتمال ،تقودىا الدول المتقدمة ،كما ىو مالحظ في أوروبا وأمريكا
الشمالية ،وآسيا ،ولذلك سيزداد تأثيرىا عمى االقتصاد العالمي مع مرور الزمن ،وقد
تنحص ر المنافسة في إطار ىذه التكتالت االقتصادية والتي ستؤثر بقوة عمى النظام
االقتصادي العالمي الجديد من حيث العالقات ومراكز القوى االقتصادية ،والمكاسب
وشكل التكوين.
أماا التكااتالت االقتصااادية التااي تكونات فااي الاادول الناميااة وقادتياا الاادول الناميااة ،فااال ازلاات
أوزاني ااا ض ااعيفة ،وتحت اااج إل ااى المزي ااد م اان العم اال والتنس اايل ف ااي مج ااال التكام اال والتكت اال
االقتص ااادي ،حت ااى ت اازداد درج ااة تأثيرى ااا ،وخاص ااة إذا ل ااوحظ م اان ناحي ااة أخ اارى أن ىن اااك
تكاتالت اقتصااادية أخارى تحمماات وانساحب منيااا أعضااؤىا وتحتاااج إلاى إعااادة تكاوين عمااى
أسااس أفضاال كمااا حاادث فااي قااارة أفريقيااا ،وبعضاايا تجمااد العماال فييااا مثاال السااول العربيااة
المشتركة.
 .2ي ارتبط بااذلك أن الاادول الناميااة فااي دوائرىااا اإلقميميااة المختمفااة تحتاااج إلااى تكااوين تكااتالت
اقتصااادية قوي ااة قائم ااة عم ااى أس ااس اقتص ااادية سااميمة ،وى ااو م ااا تس اام ب ااو منظم ااة التج ااارة
العالميا ااة ،ما ااع مالحظا ااة أن تما ااك التكا ااتالت االقتصا ااادية إذا تكونا اات ف ا اي الا اادول الناميا ااة،
فس اايكون لي ااا آثارى ااا اإليجابي ااة عم ااى ك اال دول التكت اال االقتص ااادي فيم ااا يتعم اال بالمكاس ااب
االقتص ااادية فيم ااا بيني ااا ،وك ااذلك عن ااد التف اااوض م ااع التك ااتالت االقتص ااادية األخ اارى ف ني ااا
ستحصاال عمااى ممي ازات ومكاسااب فااي المعااامالت االقتصااادية الدوليااة أفضاال ماان دخوليااا
فرداى ،كدولة دولة.
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ومن ىنا ف ن الدعوة قائمة لقياام تكتل اقتصادي عربي ،وتكتلل اقتصلادي إملالمي ،وتكتلل
اقتصادي في أفريقيا ،وكذلك في أمريكا الالتينية ،عمى غرار تكتل األنلدين ،ملا التوملا
في عضويته.
ويفض اال أن يض اام ىاااذه التك ااتالت االقتصاااادية اإلقميمي ااة ،تكت اال اقتصاااادي يخ ااص الا اادول
الناميااة فااي مجموعيااا لياادعم القااوة االقتصااادية لماادول الناميااة عموم ااً ،ويتطمااب ذلااك وجااود
برنااامي يميااد إلقامااة ىااذا التكتاال االقتصااادي ،يتضاامن إطااار مؤسسااي فااي شااكل منظمااة
اقتصااادية وظيفتيااا د ارسااة أوضاااع ومشاااكل تمااك الاادول عموم اًا ،وأوضاااع كاال دولااة عمااى
ح اادة ،وتعم اال عم ااى التنس اايل ب ااين السياس ااات االقتصا اادية ب ااين تم ااك ال اادول وتقوي ااة البني ااة
األساس ااية لمتكت اال والتكام اال االقتص ااادي ،وتض ااع اس ااتراتيجية التعام اال م ااع الع ااالم الخ ااارجي
والتك ا ااتالت االقتص ا ااادية األخ ا اارى ،ب ا اال ت ا اانيض بقي ا ااام المش ا ااروعات المش ا ااتركة والمتع ا ااددة
الجنسيات داخل دائرة التكامل االقتصادي لتمك الدول.
 .3لعال تكاوين التكاتالت االقتصاادية العمالقاة أو الساعي إلاى تكوينياا واكتماال بعضايا ،يعناي
وجااود اتجاىا ااً قويا ااً نحااو االن اادماج االقتص ااادي اإلقميم ااي فااي النظ ااام االقتص ااادي الع ااالمي
الجديد ،ليكون نطاقًا تتضاءل فيو أىمياة االقتصااد الاذي يعمال بمفارده فاي الدولاة الواحادة،
عند رسم السياساات االقتصاادية التاي تتعامال ماع العاالم الخارجي،بال يحال محمياا فاي ىاذا
المجاال اإلقماايم االقتصااادي فاي مجموعااة لمحصااول عماى أكباار مكاسااب ممكناة ماان التجااارة
الدولية.
وفي نفس الوقت يضمن انتعاش التجارة البينياة وتقادم عممياة التنمياة وزياادة معادالت النماو
لدول اإلقميم.
 -4إن التكااتالت االقتصااادية العمالقااة فااي أوروبااا وأمريكااا الشاامالية ،وآساايا ،رباام مااا ساايكون بينيااا
م اان درج ااة معين ااة م اان الصا اراع والمنافس ااة ،تواال أن ك اال التوقع ااات تش ااير إل ااى أن ى ااذا االتج اااه
ساايكون عنااد حااد معااين ،وبالتااالي ف نااو ماان الممكاان جااداً أ ،يحاادث نااوع ماان التنساايل والتعاااون
االقتصادي بين التكتالت الثالثة القوية عمى اقتسام أسوال العاالم التاي لام تتكتال اقتصااديًا بعاد
ومنيا المنطقة العربية وبيرىا.
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ومن ناحية أخرى أن حاجتيا لبعضيا الابعض ساتتزايد ،لتمثال عاامالً ودافعااً ممحااً الساتمرار وزياادة
االعتماد المتبادل فيما بينو وىو ما سيؤثر بالسالب عمى باقي أطراف النظام االقتصادي العالمي.
 -5إن التكتالت االقتصاادية العمالقاة فاي أوروباا وأمريكاا الشامالية وآسايا ،ماع نموىاا وت ازياد تنسايل
دوليااا وازدياااد فعاليااة تأثيرىااا ،ف ا ن ذلااك قااد يااؤدي إلااى تباادل األدوار وأوضاااع دول معينااة فااي
الش ااكل اليرم ااي لالقتص اااد الع ااالم الجدي ااد ،وك اال التوقع ااات تش ااير إل ااى ت ارج ااع الوالي ااات المتح اادة
األمريكية عن وضعيا الحالي في النظام االقتصادي العالمي.
 -6تشير كثير من الدراسات إلى أن نماو التكاتالت االقتصاادية العمالقاة سيسافر عان وجاود ثاالث
كتاال نقديااة ىااي الاادوالر ،والمااارك أو "اليااورو" والااين ،وقااد تجمعيااا حقااول السااحب الخاصااة فااي
عمم ااة لالحتي اااطي النق اادي ال اادولي ،ب اال يش ااير الكثي اارون إل ااى أن العمم ااة األوروبي ااة ى ااي الت ااي
ستُس ااقط ال اادوالر م اان قمت ااو .وأن االتح اااد األوروب ااي م ااع اكتمال ااو ى ااو ال ااذي سيس ااقط الوالي ااات
المتحدة األمريكية من قمتيا.
 -7يالحاظ أن ظااىرة التكاتالت االقتصاادية التاي تمثاال أىام خصاائص النظاام االقتصاادي العااالمي
الجديد ،ستزيد مان حجام التجاارة الدولياة ،وساتعمل أكثار مبادأ أو مفياوم االعتمااد المتباادل وقاد
يااؤدي ذلااك إلااى المزيااد ماان الرفاىيااة االقتصااادية ورفااع مسااتوى المعيشااة عمااى مسااتوى العااالم،
خاص ااة وأن اآلث ااار المص اااحبة لي ااذه التك ااتالت االقتص ااادية ى ااي زي ااادة االس ااتثمارات األجنبي ااة
المباشر عبر مناطل العالم المختمفة.
 -8إن االتجاه المتزايد نحو التكتالت االقتصادية ،ينطوي عمى المزيد من تحريار التجاارة العالمياة،
ولااو فااي نطااال اإلقماايم االقتصااادي لمتكتاال ،باال أن تحرياار التجااارة داخاال اإلقماايم قااد يااؤدي إلااى
آثار مولدة لمتجارة خارج التكتال ،حياث مان الممكان أن ياؤدي تحريار التجاارة إلاى زياادة الادخل،
وبالتالي ف ن ذلك يؤدي بدوره إلى زيادة الطماب عماى الاواردات مان خاارج التكتال فتازداد التجاارة
العالمية.
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بعض االمتنتاجات
بعللد العللرض والدرامللة ألهللم التكللتالت االقتصللادية فللي العللالم يمكللن مالحظللة أن للا تمثللل األعمللدة
والركللا ز اسنمللانية التللي يمللتند عمي للا النظللام االقتصللادي الللدولي الجديللد بللل والنظللام العللولمي
بصورة عامة.
ال ربمااا إل ااى وح اادة
ف ا ذا كان اات العولمااة ت ااؤدي إلااى التص ااال العااالم بعض ااو باابعض ومس ااتقب ً
االقتصاااد الاادولي ماان خ ااالل حريااة تاادفل الس اامع والم اواد وانتقااال عناص اار اإلنتاااج ماان رأس الم ااال
والعمل ومن خالل تطور أدوات االتصاالت بصورة لم يسابل لياا مثيل،وكال ذلاك فاي إطاار الحرياة
والمنافس ااة فا ا ن التك ااتالت االقتص ااادية الدولي ااة تمث اال ب اادورىا عوام اال تنظيمي ااة لظ اااىرة العولم ااة ب اال
ومحاولااة لتوجيااو ىااذه الظاااىرة وفق ااً لرغبللة ورؤيللة أقطللاص االقتصللاد العللالمي :الواليللات المتحللدة
يصعد دوره فاي االقتصااد الادولي ويزياد مان
واالتحاد األوروبي واليابان حيث يحاول كل ىؤالء أن
ّ

تااأثيره عمااى عمميااة توجيااو العولمااة ماان خااالل تعظاايم قد ارتااو اإلنتاجيااة وقيادتااو لمجموعااة ماان الاادول

الناميااة التااي تتحاارك فااي فمكااو ،كمااا تتااداخل مصااال ىااذه األقطاااب فااي ىااذا المكااان وذلااك وقااد ال
يكون ىذا الوضع النيائي ،فيناك دول وتجمعات كالصين ومجموعة دول جناوب شارل آسايا يمكان
أن يكون ليا أدوار بالغة األىمية في المستقبل.
تواذا استطاعت ىذه التكتالت أن تحقال تطاو اًر اقتصاادياً وتقنيااً عماى مساتويات إقميمياة وعالمياة وأن
تزيااد حجاام اإلنتاااج والت اراكم العااالميين ف ا ن ىااذه التكااتالت قااد أدت باادورىا إلااى زي اادة التقساايم الاادولي
الجااائر لمعماال توالااى توساايع مقاادار الفجااوة بااين الاادول المتقدمااة والاادول الناميااة ،وأكثاار ماان ذلااك فقااد
أدت إلااى زيااادة الفروقااات فااي مسااتويات المعيشااة بااين البماادان الناميااة ،وبااين األثرياااء والفق اراء ،لقااد
كانت العولمة بل وحركة التصحي تتم في كثير من األحياان عماى حسااب تخفايض دخال ومساتوى
الطبقة العاممة في العالم وارتفاع معدالت البطالة ،وعمى حساب الت ارجاع فاي وضاع البيئاة والقضااء
عمااى الغابااات وازدياااد مناااطل التصااحر وزيااادة حالااة التمااوث وىااذا يعنااي اإلخااالل بااالتوازن البيئااي
وبالنظام الطبقي لمعيش والحياة مماا يعارض اإلنساان والجانس البشاري ألعظام األخطاار ،وكال ذلاك
الاذي يقاود عممياة العولماة ىااو رأس الماال وال أرسامالية المتوحشاة التااي تحقال مصامحة الطبقاة الثريااة
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الطفيميااة ..ف ا لى أي مقاادار يمكاان لاادول العااالم الثالااث أن تتقباال المزيااد ماان اإلفقااار والتيماايش ومااا
الموقع الذي يمكن ليذه الدول أن تمجأ إليو لحماية أوضاعيا بل لمنع زواليا وانقراضيا

تمارين:
وض بالشرح أىمية ووزن التكتالت االقتصادية عمى النظام االقتصادي العالمي الجديد!
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