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محاضرات مقياس :النظام الدولي االقتصادي

يدعى ىحا السكياس إلى تحقيق مجسؾعة مؽ األىجاف السختبظة بتظؾيخ ميارات
وإضافة معارف ججيجة إلى رصيج طمبة سشة ثالثة ليدانذ عبلقات دولية التي ليا عبلقة
مباشخة بالشغام الجولي االقترادي ،وتتسثل أىسية ىحا السكياس في أىسية الشغام الجولي
االقترادي الحي بجأ في التبمؾر بعج الحخب العالسية الثانية ،وجدجتو مشغسات بخيتؽ وودز،
إال أن أركان ىحا الشغام لؼ تكتسل إال بعج نياية الحخب البادرة وانييار اإلتحاد الدؾفييتي وىؾ
ما فتح الظخيق أمام تأسيذ مشغسة التجارة العالسية .وبالتالي سشدعى مؽ خبلل ىحا السكياس
إلى تدميط الزؾء عمى مجسؾعة مؽ الشقاط مثل :نذأة وتظؾر الشغام االقترادي الجولي،
صشجوق الشقج الجولي ،البشػ الجولي لئلنذاء والتعسيخ ،االتفاقية العامة لمتعخيفة الجسخكية،
مشغسة التجارة العالسية ،الثؾرة التكشؾلؾجية.

برنامج المقياس
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- 1السحاضخة األولى :نذأة وتظؾر العبلقات االقترادية الجولية.

- 2السحاضخة الثانية :أىسية العبلقات االقترادية الجولية.
- 3السحاضخة الثالثة :مقؾمات االقتراد الجولي وأىؼ فخوعو.
المحهر الثاني :أطراف النظام االقتصادي الدولي.
-4السحاضخة األولى :صشجوق الشقج الجولي .FMI
-5السحاضخة الثانية :البشػ الجولي لئلنذاء والتعسيخ .BIRD
-6السحاضخة الثالثة :مشغسة التجارة العالسية .OMC
المحهر الثالث :تحديات النظام االقتصادي الدولي.
-8السحاضخة األولى :األزمات االقترادية العالسية.
-9السحاضخة الثانية :الثؾرة التكشؾلؾجية والسعمؾماتية.
10السحاضخة الثالثة :التؾازنات الجولية الججيجة –مجسؾعة البخيكذ  BRICSأنسؾوجاًا-
.

محاضرة :نشأة وتطهر العالقات االقتصادية الدولية.

يعتقج الكثيخ مؽ طمبة العبلقات الجولية بأن دراسة ىحا الحقل السعخفي تفتخض وجؾباًا

دراسة مؾاضيع مختبظة بقزايا مؽ قبيل الحخب والدمؼ واألمؽ القؾمي واألمؽ الجساعي

والجبمؾماسية وإدارة الشداعات وغيخىا ،وىحا صحيح في شق مشو ،لكؽ الحكيقة تفخض عميشا
عجم إغفال قزايا قج تبجو لمبعض أقل أىسية مؽ قزايا الدياسة العميا التي وكخناىا أعبله،
أال وىي قزايا العبلقات االقترادية الجولية بكل تفاعبلتيا الغاىخة والسخفية ،القانؾنية وغيخ
القانؾنية والحكؾمية وغيخ الحكؾمية ،التي يظمق عمييا مرظمح الدياسة الجنيا كتعبيخ عمى
أنيا تأتي في الختبة الثانية في أجشجة العبلقات الجولية.
لظالسا كان لمعؾامل االقترادية أىسية لجى السجتسعات القجيسة عمى مخ التاريخ ،إو
كانت األىجاف والسؾارد االقترادية وأدوات الدياسة دائساًا وات أىسية في الرخاعات
والشداعات التي قامت بيؽ الجساعات الدياسية آنحاك .ويخى بعض السحمميؽ بأنو مؽ غيخ

السعقؾل أن يكؾن وجو ليبلنا في عرخ ىؾميخوس ىؾ سبب إرسال أسظؾل مذكل مؽ ألف

سفيشة ،وإنسا ُيعتقج بأن السمػ أغامسشؾن حاصخ طخوادة لتجديج رغبة اليؾنانييؽ في الديظخة
عمى طخيق التجارة الديل الحي كان يسخ عمى قشاة الجردنيل .وبعجىا استخجمت اإلمبخاطؾرية
الفارسية مؾاردىا الزخسة مؽ الحىب والفزة مؽ أجل التأثيخ في الدياسات الخارجية لمجول
الرغيخة .وتقجم لشا أثيشا مثاالًا واضحاًا عمى أول حخب اقترادية عشجما قامت بإغبلق مؾانئ
رابظة الجول اإلغخيكية في القخن الخامذ قبل السيبلد في وجو أحج حمفاء مشافدييا

اإلسبارطييؽ .ورغؼ أن العؾامل االقترادية والدياسية كان ليا تأثيخ متبادل عمى مخ التاريخ،

فإن ىحه التأثيخات شيجت تحؾالت كبيخة في العرخ الحجيث .إو أنو خبلل قخون عجيجة تعاعؼ
التخابط بيؽ اقتراديات الجول بدب التدايج السزظخد في التجارة والتسؾيل بيؽ الجول .كسا
ساىؼ انتذار الجيسقخاطية والؾعي االقترادي إلى اقتشاع العالؼ بأن الجولة قج تدتخجم

لمؾصؾل ألىجاف اقترادية مؽ أجل تؾزيع الثخوة لسرمحة جية معيشة .لحا يشغخ لحلػ بأنو
نتيجة ما يفعمو البذخ.
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يسكؽ القؾل بأن العالؼ شيج حالة مؽ االستقخار



والؾضؾح في عبلقاتو االقترادية

خبلل القخن التاسع عذخ مشح سقؾط نابميؾن و انعقاد مؤتسخ فييشا سشة

 1815حتى انجالع

الحخب العالسية األولى عام  .1914ففي خبلل ىحه الفتخة فخضت اإلمبخاطؾريات الخأسسالية
الرشاعية سيظختيا عمى معغؼ أرجاء العالؼ خارج أوروبا ،واعتخفت بشغام حخية التجارة.
وتبشى العالؼ بذكل عام في معامبلتو التجارية قاعجة الحىب وثبات أسعار الرخف ،مع قيام
الجشيو اإلستخليشي بالجور الخئيدي في السعامبلت التجارية بحكؼ االنتذار الؾاسع لئلمبخاطؾرية
البخيظانية التي سسيت باإلمبخاطؾرية التي ال تغيب عشيا الذسذ ليحا الدبب ،وكانت مجيشة
لشجن ىي مخكد السعامبلت التجارية الجولية .وأصبح السبجأ الدائج ىؾ حخية التجارة وتقميص
دور الجولة في السجاالت االقترادية .لكؽ الجولة كانت وراء السرالح االقترادية عؽ طخيق
تؾفيخ عشاصخ البشية األساسية الزخورية ،أو بتحقيق االستقخار القانؾني والشقجي البلزميؽ
الستسخار السعامبلت ،أو بالتجخل السباشخ عؽ طخيق القؾة العدكخية أحياناًا لحساية السرالح

خارج الحجود .وىحا ما كان يحجث بالخرؾص عشجما يتعمق األمخ بالسرالح االستعسارية ما

وراء البحار 2.وىحا ما حجث عشجما استغمت فخندا حادثة السخوحة الحتبلل الجدائخ.

لعبت العبلقات االقترادية الجولية التي عخفتيا الستجسعات القجيسة أدو اًار حيؾية بالشدبة

لمعبلقات الجولية .وقج عخفت ىحه العبلقات االقترادية تظؾرات ىامة مع مظمع القخن *19
أيؽ انتذخت مجسؾعة مؽ األفكار واإليجيؾلؾجيا ت مثل الفكخ الميبخالي الحي يجعؾ إلى تحخيخ
السبادالت التجارية ،ومؽ أبخز رواده  :دافيد ريكاردو و آدم سميث  .وىشا أصبح دور الجولة
يتسيد بعجم التجخل في إدارة العبلقات االقترادية الجولية واقترار دورىا في ضسان احتخام

قؾاعج الدؾق .وفي مخحمة مابيؽ الحخبيؽ العالستيؽ شيجت تغيخات في الشيج الدابق ،إوا
أصبحت الجولة تتجخل في السجال االقترادي عمى السدتؾييؽ الجاخمي والخارجي في

العبلقات االقترادية الجولية ،وىحا ما أدى إلى وضع حج لمشغام االقترادي الجولي السبشي
 حالة االستمرار التي عرفها العالم في تلن الفترة جعلت البعض يكتب عن "موت الحرب" بسبب تراجع الموى الكبرى عن استخدام الحرب لحل
مشاكلها .وتجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر فيينا تطرق إلى إمكانية شن حرب جماعية ضد الجزائر وهو ما حدث بالفعل وساهم في سموطها تحت ظل
االحتالل الفرنسي فيما بعد.
*

* يطلك على المرن  19لرن اإليديولوجيا ت نتيجة انتشار إيديولوجيا ت ومدراس فكرية حديثة غيرت مسار البشرية.

عمى أسذ ليبخالية والحي بقي سائجاًا مشح مظمع القخن التاسع عذخ.
يعؾد إلى نجاح الثؾرة البمذفية في روسيا سشة
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وقج يكؾن سبب ولػ

 1917وقيام نغام شيؾعي فييا بكيادة

فالديمير لينين الحي طؾر أفكار كارل ماركس وأصبحت روسيا تتبشى نيجاًا اشتخاكياًا يعادي
الشغام الميبخالي القائؼ في عجة دول غخبية ،وسعت روسيا إلى نذخ االشتخاكية في كل دول

العالؼ مدتعظفة طبقة العسال التي كانت تعاني مؽ اضظياد الظبقات البخجؾازية التي كانت
تحكؼ اقتراديات الجول آنحاك.
بعج الحخب العالسية الثانية تسخزت نتائج ميسة شكمت مبلمح الشغام العالسي الججيج:
 بخوز الؾاليات الستحجة األمخيكية كقؾة عالسية اقترادياًا وعدكخياًا. ضخب محؾر بخليؽ_طؾكيؾ ،وإضعاف قؾة بخيظانيا وفخندا. -عيؾر دول خارج السشغؾمة كالريؽ.
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اعتسجت أغمب الجول بعج نياية الحخب العالسية الثانية عمى االتفاقيات الجولية وات
الظابع الجساعي ،التي سسحت لمجول بأن تخظؾ خظؾات كبيخة لؼ يكؽ بإمكانيا تحكيقيا لؾ
اعتسجت عمى االتفاقيات الثشائية السحجودة السجى والتأثيخ ،وبحلػ بجأ عرخ العسل الجساعي
عمى مختمف األصعجة السيسا االقترادي حيث شيج العالؼ نذأة مؤسدات اقترادية ميسة

عخفت بسؤسدات بيختؾن وودز سشة .1947

السحاضخة الثانية :أىسية العبلقات االقترادية الجولية.
تدعى دراسة االقتراد الجولي إلى تفديخ وتحميل العبلقات االقترادية الجولية ،وتذسل

عجة عؾاىخ مثل :التبادل التجاري الجولي في جسيع السجاالت ال سيسا مجال الخجمات والدمع
وحخكة رؤوس األمؾال واالستثسا ار ت في مختمف القظاعات وتحؾيل رؤوس األمؾال .وتيتؼ
دراسة االقتراد الجولي بكل ولػ وتفاعمو مع مختمف الفؾاعل االقترادية الستسثمة في اليياكل
الجولية االقترادية والحكؾمات والذخكات واألفخاد.
تحغى العبلقات االقترادية الجولية بأىسية كبخى في االقتراد العالسي ،إو تحؾز
التجارة الجولية باىتسام الجول الستقجمة الرتفاع ندبة مبادالتيا التجارية في الرادرات ،أما
بالشدبة لمجولة الشامية والستخمفة لتمبية احتياجاتيا التي تقؾم باستيخادىا عبخ التجارة الخارجية
مع الجول الستقجمة .فيي تقؾم بتشذيط وتؾسعة التجارة الخارجية في الجول الستقجمة عبخ
تشذيط حخكة الترجيخ واالستيخاد ،وتؤدي إلى حرؾل بكية الجول عمى احتياجاتو ا مؽ الجول
السرشعة والسشتجة.
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إن الحجيث عؽ أىسية العبلقات االقترادية الجولية يفخض عميشا رصج اختبلف

العبلقات االقترادية الجولية عؽ نغيختيا العبلقات االقترادية الجاخمية ،ويفخض التظخق إلى
مشافع ومكاسب التجارة الخارجية وعؽ سمبياتيا ،وفي ىحا الرجد يسكؽ االستذياد بالخأي
التالي" :تدداد أىسية العبلقات االقترادية الجولية عمى الشظاقيؽ السحمي والعالسي ،ويؾماًا بعج
اآلخخ ،نغ اًاخ لآلثار الستبادلة التي تشذأ بيؽ الجول في إطار ىحه العبلقات ،وبالحات في عل
التظؾرات السعاصخة في االقتراد الجولي ،حيث بخزت العجيج مؽ الغؾاىخ في السحيط

الجولي ،والتي أدت إلى ربط اقتراديات الجول بعزيا بالبعض اآلخخ ،وبذكل يفؾق ما كان
عميو خبلل الفتخات الدابقة ،وبالحات في عل االتجاه نحؾ العؾلسة عمى نظاق العالؼ" .ويسكؽ
القؾل أيزاًا بأن االقتراد الجولي يعالج كحلػ " العبلقات بيؽ األقظار والتذابػ السشتج

لمخفالية االقترادية لسعغؼ أقظار العالؼ ،كسا أنو في ازدياد .وتختمف العبلقات االقترادية

بيؽ األقظار عؽ العبلقات االقترادية بيؽ األجداء السختمفة لمقظخ الؾاحج .وىحا يؾلج مذاكل
مختمفة تدتمدم أدوات تحميل مختمفة إلى حج ما ،مسا يبخر االقتراد الجولي كفخع متسيد
ومشفرل عؽ االقتراد التظبيقي" .ونتيجة تؾسع عسميات اإلنتاج ،بجأ التبادل والتعامل يحقق

فائض في اإلنتاج يديج عؽ احتياجات الفخد ،ومسا استؾجب عسمية تبادل ولػ الفائض مع

الفؾائض التي يشتجيا اآلخخون ،وىؾ األمخ الحي دفع إلى نذأة مبجأ التخرص وتقديؼ العسل
بيؽ األفخاد والسجتسع .لتظؾر ىحه العسمية وترل إلى الجول والؾحجات الدياسية وىحا لعجة
عؾامل مشيا:
- 1استخجام الشقؾد كأداة في السبادالت والسعامبلت.
- 2التظؾر الؾاسع في وسائل وطخق الشقل واالترال وكمفتو.
- 3تظؾر طخق ووسائل اإلعبلن واستخجام العبلمات التجارية وأساليب الجعاية والتخويج
الحجيثة.
- 4تؾسيع اإلنتاج مؽ أجل تغظية كل متظمبات الدؾق ،ما أدى التداع حجؼ
السبادالت والسعامبلت محمياًا ودولياًا.
- 5تؾسيع ونسؾ السبادالت الجولية عبج الحجؼ الكبيخ لمسذخوعات والتظؾر التقشي اليائل
والسدتسخ.
- 6اكتذاف مشاطق استخخاج الحىب والفزة أدى إلى تؾسيع السبادالت الجولية عبخ
ترجيخ البزائع والخجمات إلى تمػ السشاطق.
- 7الثؾرة الرشاعية في الغخب ساىست في البحث عؽ أسؾاق ترخيف ججيجة ،وأسؾاق
مشتجة لمسؾاد ،وىؾ ما زاد في حجؼ ونؾعية السبادالت التجارية.
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إن كان ىشاك مخادف أقخب لفيؼ العبلقات االقترادية الجولية فقج يكؾن ىؾ العبلقات
االقترادية الستخررة ،إو أن أغمب الجول الستقجمة أدركت ولػ مشح مجة طؾيمة ،فشجج اليؾم
دول متظؾرة مثل الؾاليات الستحجة األمخيكية لكشيا ال تقؾم بترشيع كل ما تحتاجو ،إو تمجئ
الستيخاد العجيج مؽ السشتجات مؽ الخارج وخاصة مؽ الريؽ .كسا نجج دول أوروبية تقؾم
برشع مشتجات بذكل جساعي لعجم قجرة أي دولة لسفخدىا برشاعتيا ،وأحدؽ مثال عمى ولػ
طائخات إيخباص  ،Airbusونفذ الذيء بالشدبة لمجول اآلسيؾية الستقجمة.

المحاضرة الثالثة :مقهمات االقتصاد الدولي وأهم فروعه.

يبجو واضحاًا مؽ خبلل السحاضخة الدابقة بأن العبلقات االقترادية الجولية أصبحت

مبشية عمى التخرص ،وىحا التخرص أدى إلى نؾع مؽ االعتساد الستبادل بيؽ مختمف دول
العالؼ .وىؾ ما انجخت عشو مجسؾعة مؽ التبعات مشيا ما ىؾ سياسي مؽ قبيل التبعية مثمسا
تظخقت ليا نغخية التبعية ،عشجما تربح دول السحيط تابعة وخاضعة لسذخوطية سياسية
تفخضيا دول السخكد الستقجمة عمى دول السحيط الستخمفة .ومشيا ما ىؾ لو صبغة أمشية
وإستخاتيجية ،بحيث أن العبلقات االقترادية الستذابكة والستجاخمة القائسة عمى االعتساد
الستبادل التي جعمت الجول تعتسج عمى بعزيا تحت شعار التخرص الحي طخحو

دافيد

ريكارود لتقميص الكمفة والؾقت ورفع الشؾعية ،والتي مفادىا أن عمى كل دولة أن تتخرص
في إنتاج سمعة أو خجمة ما وتقؾم بتظؾيخىا وتحديشيا بحيث ال يسكؽ ألي دولة أخخى أن

تشافديا فييا ،وتقؾم بسبادلة الفائض مؽ مشتؾجيا بدمع وخجمات مع دول أخخى تخررت

في إنتاج تمػ الدمع والخجمات ،وبالتالي يكؾن الجسيع مدتفيج تحت شعار رابح-رابح ،وىحا

ما سيشعكذ عمى البعج األمشي واإلستخاتيجي بحيث يربح دخؾل الجول في حخوب مع
بعزيا البعض يجعل الجسيع خاسخ.
يجب أن يعتسج التكامل االقترادي الجولي عمى مجسؾعة مؽ السقؾمات التي تعدز
قيامو وتزسؽ االستس اخرية والبقاء لو ،وتشقدؼ ىحا السقؾمات بيؽ ما ىؾ اقترادي ،سياسي أو

ثقافي ،إو يقؾم مؽ الشاحية الدياسية عمى ضخورة أن تكؾن األنغسة الدياسية متقاربة مؽ

حيث الفمدفة والتؾجيات اإليجيؾلؾجية ،بحيث أن عجم التذابو بيؽ الجول في طبيعة أنغستيا
الدياسية شكل أىؼ عائق في وجو معغؼ التجارب التكاممية في العالؼ ،بيشسا كان التذابو
الدياسي في أنغسة الحكؼ عامبلًا ميساًا في نجاح تجارب تكامل عجة دول .بيشسا تعتبخ

السقؾمات الثقافية ميسة لتكامل الجول أيزاًا بحيث التذابو في التقاليج والعادات والكيؼ والجوافع
االجتساعية يداعج لتحقيق الشجاحات ،عكذ االختبلفات التي قج تؤدي إلى إعاقة التكامل

إلى حج كبيخ .ويسكؽ اخترار مقؾمات االقتراد الجولي الزخورية لكيام تكامل ناجح مؽ
خبلل ما يمي:
- 1تؾفخ البشية األساسية :يقرج بيا تؾفخ بشى تحتية مثل طخق ووسائل نقل
واترال ،...إو يعتبخ ىحا السقؾم كعشرخ ىام في نجاح أي تكامل اقترادي.
- 2تؾفخ السؾارد الظبيعية :يعتبخ عامل أساسي لشجاح التكامل ،حيث يعتبخ عجم تؾفخ
السؾارد الظبيعية لجى بعض الجول عامبلًا محف اًاد لجخؾليا في تكامل مع الجول التي

تتؾفخ عمى مؾارد طبيعية.

- 3تؾفخ عشاصخ اإلنتاج :يبيؽ ىحا العشرخ أىسية العسل الستخرص والفشي السحتخف
ألىسيتو بالشدبة لمعسمية اإلنتاجية وتحقيق الكفاءة فييا.
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تذسل مشغؾمة العبلقات االقترادية الجولية عجة فخوع نحكخ مؽ بيشيا:
- 1التقديؼ الجولي لمعسل الحي يعتبخ الخكيدة التي بشيت عمييا العبلقات االقترادية
الجولية ومؽ بيشيا التبادل التجاري الجولي.

- 2التعاون اإلنتاجي بيؽ الجول ،وكحلػ اإلنتاج الجولي الحي تشجده الذخكات الستعجدة
الجشديات.
- 3التجارة الجولية لمدمع والخجمات والسؾارد والؾسائل السالية والشقجية.
- 4حخكة رؤوس األمؾال واالستثسارات األجشبية عمى السدتؾى الجولي.
- 5حخكة القؾى العاممة عمى الرعيج الجولي.
- 6التبادل العمسي والتكشؾلؾجي.
- 7العبلقات السالية والشقجية واالئتسانية الجولية.
- 8التكامل االقترادي الجولي.

وتشذط العبلقات االقترادية الجولية عبخ عشاصخ مختمفة مؽ التقديؼ الجولي لمعسل .وىحه
العشاصخ الفاعمة تأتي عمى مدتؾيات عجيجة ىي:
- 1االقتراد الجدئي :السؤسدات الرغيخة والستؾسظة وكحلػ األشخاص الحيؽ يقؾمؾن
بالعسميات اإلنتاجية الخارجية.
- 2السدتؾى الكمي :الجول الستخمفة واالتحادات التكاممية بيؽ الجول،؟ السجن الكبخى
واألقاليؼ في عجد مؽ الجول.
- 3كبل السدتؾييؽ :تعسل الذخكات التجارية والرشاعية والسالية العالسية وكحلػ
السؤسدات االستثسارية العالسية وصشاديق االستثسار والتقاعج وشخكات التأميؽ...
الخ.
- 4السدتؾى فؾق قؾمي :السشغسات الجولية والسؤسدات العالسية والذخكات العابخة
لمقؾميات أو الستعجدة الجشديات.
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يبجو مؽ خبلل ما سبق بأنو عكذ ما ىؾ شائع ،فإن االقتراد ليذ مجخد دراسة السال
فقط .إو أنو يذسل دراسة عسميات التبادل التجاري ،وتفديخ اختبلف أسعار كافة الدمع
والخجمات التي تباع في األسؾاق ،التي تقجر بؾحجات السال .حيث يقجم البائع سمعة مادية أو

يعخض خجمة ما لقاء مبمل مشاسب يجفعو السذتخي .لكؽ يجرس االقتراد أيزاًا حاالت أخخى
مثل السقايزة ،التي يقؾم فييا تاجخيؽ أو أكثخ بتبادل سمع أو خجمات بظخيقة مباشخة دون
استخجام السال مظمقاًا.
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