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 شكـر
 شكر إلى معلم اإلنسانية أشكر العليبال ممن خالل هذه األسطر أتقد

العليم على نعمة العقل و نعم العلم و اإليمان و أصلي و أسلم على 

 هادي البشرية محمد األمين كما أتقدم بالشكر الجزيل 

 -مستغانـم –إلى كل إطارات جامعة عبد الحميد بن باديس 

أتقدم بالشكــر و االمتنان إلى كل  ومن أعلى هرم حتى أسفله 

 األساتذة الذين كانوا لنـا سنــد ا و دعما خالل مسيرتنا الدراسية

و في األخير ال يمكنني التعبير على مدى شكري و امتناني إلى 

 أسرتي 

و على حجم تحملها لي خالل فترة دراستي و انشغالي في تحضير 

 هذا العمل.
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  الوالدين الكريمينهدي هذا العمل المتواضع إلى  ن
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كل رفقـاء الجامعة    ىاذكرهم و الاعرفهم و لم    و إلى كل من
 األفـاضل واألساتذة

ظة صدق وفرقتني بهم لحظة  كل من جمعتني بهم لح  ىال  
 .قريب أو بعيدمن  صدق  
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  ةـــدمـمق

ا التنموية جبهدها املنفرد دون هتمتطلبا يف خضمهامتغريات بات من املستحيل أن حتقق دولة  يشهد العامل      

اىل غريها من الدول لتبادل وتقاسم املنافع املشرتكة ،كما أن املتغريات العاملية املتالحقة ال ختلو من  أن تلجأ

االقليمي  التكتلبعض املخاطر اليت ال تستطيع دولة مبفردها من حتملها ، وهذا ما يـدفع التوجه الدويل حنو 

 الذي بات يزداد يوما بعد آخر . 
 

مريكا أم يقتصر هذا التوجه على فله، عأ حمليطها االقليمي وحتاول أن توسالكربى تلجصبحت الدول كما أ      

تالت االقتصادية وقيام تكتالت إقتصادية اقليمية يف ن تنامي ظاهرة التكفإ ،دى اىل آسيا وافريقياا بل تعوروبأو 

هرة واثرها على جتارب الدول بني العالقة بني تنامي هذه الظاتالدول النامية هو ما يدفع لبحثها يف حماولة ل

 .  رىخألالنامية مع حماولة بيان فرص جناحها أو فشلها يف الدول ا
 

على هذا أصبح من الصعب على اإلدارة األمريكية أن تتنازل عن الشرق األوسط ، ودراستنا تندرج  و    

ىل اإلملام أكثر مبوضوع السياسة اخلارجية األمريكية و معرفة الثابت و املتغري فيها إحتت هذا السياق الفاضي 

 اجتاه الشرق األوسط.           

 أسباب إختيار الموضوع:

يف  املوضوعيةعتباطية ، بل سامهت مجلة من العوامل الذاتية و إختيار املوضوع مل يكن بصورة إن إ       

 .حتديد معامله و توجيهها

يف مقدمتها السياسة و ميويل للمواضيع املتعلقة بقضايا السياسة الدولية  تكمن يف الذاتية:لمبررات ا      

 .بتأثري التكتالت اإلقتصادية يف صناعة القرار هتمامي الكبري إ إىل إضافة ، العاملية و الفواعل املؤثرة فيها
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من حيث  العاملية مرجعية فكرية بشأن السياسةحماولة تكوين تتجلى يف  :مبررات الموضوعيةال          

 هذه السياسة و أهدافها و وسائلها املعتمدة و العوامل املؤثرة فيها. أولوياتحتديد 

 الدراسة: أهداف

 ىل:إهتدف الدراسة 

 صنع القرار فيها. دور التكتالت االقتصادية يفو تطورها التارخيي و  العامليةمعرفة السياسة  -(1

 .التكتالت اإلقتصادية جتاه صنع القرار العامليسرتاتيجية إمعرفة  -(2

 .السياسة العاملية يف ظل مشاركة التكتالت االقتصادية يف إعدادهامعرفة مستقبل  -(3

 أهمية الدراسة: 

يف ظل االحداث السابقة و الالحقة  العامليةتكمن أمهية الدراسة يف حماولة فهم كل ما يتعلق بالسياسة  -1

 اليت تتعلق بالنظام الدويل و رصد ممارساهتا.

 .التكتالت اإلقتصادية حنو صنع القرار العاملي نظرةمعرفة األسباب احلقيقية حول  -2

 إضافة علمية للدراسات يف جمال العالقات الدولية.  -3

 إشكالية الدراسة:

 على التساؤل الرئيسي و املتعلق بـ:تكمن إشكالية الدراسة يف اإلجابة 

 ؟تأثيرات التكتالت اإلقتصادية في السياسة العالمية هي ما 



 مة مقد
 

 ج
 

 :هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية حتتوتندرج 

 ؟هو املقصود بالتكتالت اإلقتصادية ما  -1

 ؟هو املقصود بالسياسة العامليةما  -2

 ؟السياسة العامليةدور التكتالت االقتصادية يف ما هو  -3

 منهج الدراسة:

ساعدنا على التعرف على اخللفيات التارخيية  حيث استخدامال ختلو أي دراسة من   :المنهج التاريخي -

  .لنشأة التكتالت اإلقتصادية

 واقع التكتالت اإلقتصادية يف ظل العوملة و ذلك هبدفمن خالل دراسة  :الوصفيالتحليلي المنهج -

 .الدراسة و أهدافهاو توصيات ختدم  استنتاجاتىل إالتوصل 

 تقسيم الدراسة:

مع حماولة تنسيق  فصلنيلإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية إنطوت الدراسة على مقدمة و عناصرها و          

ماهية األفكار يف مباحث و مطالب من أجل خطة واضحة و متناسقة ، فكان الفصل األول بعنوان 

 مفهوم التكتالت االقتصادية، حيث تتناول املبحث األول مبحثنيو الذي إنقسم إىل  يةالتكتالت اإلقتصاد

 .أنواع التكتالت االقتصادية و إجيابياتهو املبحث الثاين  ودوافع نشأهتا

، جاء يف املبحث األول مبحثنيو إنقسم بدوره إىل  واقع التكتالت اإلقتصاديةبعنوان  ما الفصل الثاينأ        

 .العوملة و التكتالت اإلقتصاديةو املبحث الثاين  التكتالت االقتصادية و حتدياهتا آثار



 

 

 الفصل األول 
 ماهية التكتالت اإلقتصادية 
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 .االقتصاديةماهية التكتالت  :االول الفصل

 اخلمسينات والستينات عقد خالل التقليدية بصيغتها سواء إقليمية اقتصادية تكتالت قيام العامل شهد لقد     

 ويعود. القرن من نفس الثمانينات عقد من الثاين النصف شهدها اليت اجلديدة بصيغتها أو العشرين، القرن من

 اقتصادي تكتل تكوين إىل الدول من أو جمموعة ما دولة تدفع اليت العوامل من جمموعة إىل التكتالت هذه إنشاء

 .معينة أغراض قصد حتقيق بالفعل قائم اقتصادي تكتل إىل االنضمام أو

 جند الراهن الوقت العاملية يف االقتصادية الساحة على بارز مكانا احتلت اليت االقتصادية التكتالت أهم ولعل  

 شرق لدول االقتصادي ومنتدى التعاون( النافتا)  الشمالية ألمريكا احلرة التجارة منطقة واتفاقية األوريب، االحتاد

 على كبرية مكانة احتلت املتقدمة بني الدول االقتصادية التكتالت أن يعين هذا ،( أبيك)  اهلادي واحمليط آسيا

 على هيمنتها ومدى هناالر  العاملي االقتصادي على النظام تأثريها حجم لكرب نظرا. الدولية االقتصادية الساحة

 .العاملية التجارة

 األول يف ، نتعرض مبحثني يف الفصل هذا يف التكتالت هلذه والتحليل بالدراسة التعرض حناول جعلنا ما هذا     

 . االقتصادية التكتالت أنواع  عن نتكلم الثاين ويف ودوافع ، ونشأهتا التكتالت مفهوم إىل
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  .االقتصاديةالمبحث األول: مفهوم التكتالت 

 شامل تعريف حتديد على واملفكرين الباحثني قدرة عدم هو االقتصادية التكتالت موضوع يف يالحظ ما أهم     

 نظر اليت الزوايا واختالف الفكرية انتماءاهتم وكذلك باحث كل ختصصات اختالف إىل يعود ومرد املفهوم، هلذا

 فهناك وضبطه، املفهوم حتديد على للتكتل املنشئة والدول اجلغرايف النطاق تأثري أخرى جهة ومن املفهوم، هذا هبا

 دوال تأنشأ تكتالت وهناك العاملية، صفة يأخذ اآلخر والبعض للقارات عابرة وأخرى إقليمية اقتصادية تكتالت

 التكتالت مفهوم حتديد يف كبريا دورا لعبت املعطيات هذه كل. فقرية دول طريف من أنشئت وتكتالت قوة ذات

 نيصواملخت الباحثني من جمموعة طرف من املقدمة التعريفات أهم استعراض سيتم املوايل املطالب ويف. االقتصادية

 .املصطلح هذا

م يف قاموس 1620كلمة ذات أصل التيين وابتدئ استعماهلا عام    Intégrationإن كلمة تكامل

، فهي تعين جعل األجراء املتفرقة كال متكامل لتصبح كوحدة متكاملة، وتكامل الشيء يعين  1أكسفورد اإلجنليزية

 2.متناسقعام جعل األجزاء كال واحدا وأن حتول وحدات كانت سابقا منفصلة املكونات إىل نظام أو جهاز 

فالتكامل يف منظوره اللغوي يشري إىل جتميع أجزاء الشيء أو جتميع خمتلف مع بعضها البعض لتؤدي 

وظيفة معنية، وبالتايل فإن التكامل االقتصادي معناه تكاثف اجلهود يف جمال االقتصاد من أجل حتقيق أهداف 

 .3نيةاقتصادية معناه تكاثف يف جمال االقتصاد من أجل حتقيق أهداف مع

                                                           
 .9 ص ، 1998 القاهرة، العريب، الفكر دار ،"والتطبيق النظرية" املعاصر العامل انشودة االقتصادي التكامل عمر، حسف - 1
 .1 ص ، 2016 ق،مارس،دمش 8631 الوحدة، العدد ،صحيفة العاملية اإلقتصادية التكتالت سنان سوادي، - 2
 .5سنان سوادي، املرجع نفسه، ص  - 3
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الفكر االقتصادي  ومصطلح التكامل االقتصادي يعود إىل نظرية التكامل االقتصادي اليت كانت معروفة يف

م، مصطلح 1979( يف سنة F. Machlupللبلدان الرأمسالية الصناعية، وقد أوضح فيصل ماخلوب ) الليربايل

م، الذي 1950( سنة Vinerفينر )التكامل االقتصادي، قد ظهر ألول مرة يف أدب التاريخ االقتصادي مع 

 يعود له الفضل يف وضع أساس نظرية االحتاد اجلمركي.

ومن املالحظ يف هذا اجملال، أنه ليس هناك اتفاق بني االقتصاديني على مفهوم اقتصادي وحيد للتكامل، 

ذلك عند  حيث تعددت التعاريف اخلاصة به تنوعت من حيث املنهجية واهلدف والسياسات واملراحل، ويالحظ

تتبع مدلول التكامل عند االقتصاديني، حيث جند إن اختالفهم يف التعريف يعود إىل اختالف املناهج املتبعة يف 

 التحليل. 

يرى االقتصادي "مريدال" أن مفهوم التكامل االقتصادي عبارة عن: "العملية االجتماعية واالقتصادية اليت 

املختلفة، وتؤدي إىل حتقيق تكافؤ الفرص أمام مجيع عناصر اإلنتاج ليس مبوجبها تزال مجيع احلواجز بني الوحدات 

 على مستوى الوطين بل أيضا على املستوى اإلقليمي".

أما االقتصادي "بيال بالسا" فهو يرى مفهوم التكامل االقتصادي أكثر حتديدا، إذا يعرفه على أنه عملية 

ابري واإلجراءات والوسائل اليت تستخدم يف إجناز العملية وحالة يف آن واحد فهو عملية ألنه ينطوي على التد

التكاملية، وهو حالة ألنه يعمل على إلغاء صورة التفرقة بني اقتصاديات الدول األطراف وينقلها من حلة تفرقة 

 .1ومتايز تالحم وانسجام

 

                                                           
1
 .7،ص 1998النظرية العقيلي، القاهرة: دار الفكر العريب،  -حسن عمر، ، التكامل االقتصادي انشودة املاء العامر  - 
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 تعريف التكتل االقتصادي المطلب األول: 

معنية من درجات التكامل االقتصادي الذي يقوم بني جمموعة يعرف التكتل االقتصادي على أنه: "درجة 

من الدول املتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتارخييا وثقافيا واجتماعيا، واليت تربطها يف النهاية مصاحل اقتصادية 

أقصى  مشرتكة، هبدف تعظيم تلك املصاحل وزيادة التجارية الدولية البينة لتحقيق أكرب عائد ممكن، مث الوصول إىل

 درجة من الرفاهية االقتصادية لشعوب تلك الدول".

 يف املتمثلة التكتل، هذا تعيق اليت احلواجز من احلد أجل من الالزمة اإلجراءات اختاذ تستدعي اليت وحالة

  B Belassa. بالسا به جاء الذي السياق نفس يف الدول بني والتمييز الدول خمتلف اقتصاديات بني التفرقة

 االجتماعية العملية عن عبارة أنه االقتصادي التكتل Gunnar Myrdal مريدال جونار يعترب

 مجيع أمام الفرص تكافؤ حتقيق إىل وتؤدي املختلفة، الوحدات بني احلواجز مجيع تزول مبوجبها اليت واالقتصادية

 .1االقتصادية ياساتـالس يف والتجانس التنسيق حتقيق وجوب مع والعاملي، اإلقليمي املستوى على اإلنتاج عناصر

 السيل أحسن إجياد عن عبارة هو االقتصادي التكتل أن فيعترب Jan Tinbergen تربغن جان أما

 للتكتل التعريف هذا من املقصود التعاون هذا أمام واملعوقات العقبات كافة إلزالة والسعي الدولية للعالقات

 ميز اليت الصراعي التنافسي النمط من أكثر التعاوين بالنمط تتميز الدولية العالقات من جتعل وميلة أنه االقتصادي

 هذا فيه يكون أن ميكن الذي اجلغرايف احليز إىل يتطرق مل أنه كما. العامليتني احلربني فرتات يف الدولية العالقات

 طابع عاملي. ذا يكون أن وميكن للقارات عابر يكون أن ميكن كما إقليمي يكون أن ميكن خالله فمن التعاون،

                                                           
 .2005اإلقليمية و اثرها على النظام التجاري العاملي ، القاهرة ،دار النهضة العربية ،  ابراهيم حممود الشافعي ، حممد ، التكتالت االقتصادية - 1
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 االقتصادي التكتل جوهر أن Fritz Machlup ماکلوب فريتز يعترب والدقة، التفصيل من أكثر وبشيء

 شروط بوصفها واملنتجات األموال ورؤوس العمالة وأمناط أنواع مجيع انتقال دون حتول اليت العقبات إزالة هو

 استمرار تؤمن أن شأهنا من مشرتكة سياسات وإتباع مؤسسات إقامة كذلك يتطلب الذي التكتل اإلحراز ضرورية

 من معينة درجة عن يوحي أنه على االقتصادي التكتل عرف كما التكتل هذا يف املشاركة الدول بني التمييز عدم

 وثقافيا وتارخييا وجغرافيا اقتصاديا املتجانسة الدول من جمموعة بني يقوم الذي االقتصادي التكامل درجات

 التجارة وزيادة املصاحل تلك تعظيم يصادف املشرتكة، االقتصادية املصاحل من جمموعة جيمعها واليت واجتماعيا،

 .1الدول تلك لشعوب االقتصادية الرفاهية من درجة أقصى إىل الوصول مث ممكن، عدد أكرب لتحقيق البيئية الدولية

االقتصادي، فهو يعرب عن درجة من فالتكتل اإلقليمي كمفهوم يعكس اجلانب التطبيقي لعملية التكامل 

 الدول األعضاء، فهو يعرب تطابق اجلانب العملي فيما يتعلق بالتكامل نيدرجات التكامل االقتصادي فيما ب

االقتصادي، ويعرب مفهوم التكتل االقتصادي أيضا عن مستوى من مستويات التكامل االقتصادي وهو ميثل صورة 

 من صور هذا التكامل. 

بالتكتل االقتصادي على أنه: "تنظيم تعاوين يرمي إىل إحالل منطقة موحدة مكان بلدان  ويقصد أيضا

متفرقة، وذلك بقصد متكينها من وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية ساعية إىل تطبيق مبدأ التكامل االقتصادي 

صادي والتبادل التجاري فيما إىل إزالة القيود اإلدارية واحلواجز اجلمركية اليت تعيق عمليات التعاون االقت ةوهادف

 بينها".

                                                           
 .2000عبد الرمحان يسرى أمحد ، االقتصاديات الدولية ، القاهرة الدار اجلامعية ، للطبع و النشر و التوزيع ،  - 1
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وبالنظر إىل مفهوم اإلقليمية، ميكن تعريفها على أهنا: "اهليئات اليت تضم يف منطقة جغرافية معينة عددا من 

الدول جتمع بينها روابط التجاوز، واملصاحل املشرتكة، والتقارب الثقايف واللغوي، تتعاون مجيعا على حل ما قد ينشأ 

 عات حال سليما ومحاية مصاحلها وتنمية عالقاهتا االقتصادية والثقافية".فيها من مناز 

أما فيما خيص لفظ اإلقليمي املتداول يف إطار االقتصاد الدويل فهو يعرب عن: "جمموع العالقات االقتصادية 

وب شرق آسيا( وهذا املتينة بني جمموعة من الدول اليت تنتمي إىل نفس املنطقة اجلغرافية )أوروبا، مشال أمريكا، جن

 .1باملقارنة مع بقية العامل"

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه ال جيوز لنظر إىل مفهوم اإلقليمية خاصة يف جمال لتجارة يف جمال 

التجارة باعتباره أمرا مستحدثا أو مرتبطا باملفهوم املعاصر للعاملية، فلقد بزغت التوجيهات املبكرة لإلقليمية منذ 

 .2ة احلرب العاملية يف ظل عملية هيكلة التنظيم الدويلهناي

 االقتصادية المطلب الثاني: نشأة التكتالت

 الواليات يف النوع  هذا من تكتل أول نشأ فقد عام مائة من أكثر إىل االقتصادية التكتالت فكرة ترجع       

 عرفت اليت األم مع الدولة املستعمرات اإلجنليزية تكتل مثل أخرى تكتالت أعقبتها مث أملانيا، وحدة قبل األملانية

 التكتالت هذه خصائص أن ذلك إال وغري هتااومستعمر  فرنسا تكتل وكذلك اإلمرباطوري، التفضيل سياسة باسم

 هذه موارد استغالل وحماولة احلاكمة األخرى بالدولة التكتالت من املستعمرات ربط بسياسة تتسم كانت القدمية

 .األم للدولة الرخاء لتحقيق وذلك املستعمرات

                                                           
 .62، املرجع السابق ، ص ابراهيم حممود الشافعي حممد  -1

 .4 ،ص 2001 ، العربية اململكة السعودية الرياض ملنشر، املريخ دار ،2 ط الدولية، العمال إدارة إىل مدخل أمحد، الرمحان عبد أمحد -2
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 إبان كانت اقتصادية كتجربة ظهورها أن إال اجلديدة، بالظاهرة ليست االقتصادية التكتالت ظاهرة إذن،     

 التحوالت ملواجهة ورأمسالية، اشرتاكية:  والنامية املتقدمة الدول من جمموعة اختذهتا حيث الثانية، العاملية احلرب

 وكمحاولة الدولية العالقات يف املفروضة للقيود كنتيجة التكتالت ظهرت إذ الفرتة، تلك يف العامل شهدها اليت

 الدولة. من العديد بني التجارة التحرير جريئة

 هذه إىل ينظر وأصبح الصناعية، الدول يف وتطور نشأ االقتصادية، التكتالت مصطلح ظهور خيص فيما أما   

 التطور من كبري مستوى إىل وصلت اليت املنتجة القوى تطور مرحلة يف خاصة ملحة ضرورة أهنا على التكتالت

 1.العمل وتقسيم التخصص مبدأ يف احلاصل والتقسيم اإلنتاج وتزايد والتقنية العلم ذلك يف وساعد والتقدم

 العشرين القرن هناية حىت الثانية العاملية احلرب بعد تأسيسها كان اليت االقتصادية التكتالت أن واملالحظ     

 عند تقف مل ولكن. الدول بني العالقات يف املتأصلة واخلالفات املشاكل أمام فتعثرت النجاح، حيالفها مل أغلبها

 القرين من األخري العقد يف العاملية املنافسة اشتداد بعد خاصة تطورها يف واالستمرار بالدميومة فتميزت حدها

 اليت اقتصادية كيانات يف تتجمع فبدأت منفردة، املنافسة تدخل أن الدول على الصعب من وأصبح العشرين،

. العاملي االقتصاد يف االندماج وضرورة االقتصادية العوملة تفرضه ملا كنتاج ملحة دوليا مطلبا عن تعرب أصبحت

 بني الصراع فيها حيل جديدة، مرحلة إىل للدخول استعدادا اقتصادية تكتالت تشكيل إىل بالدول أدى ما هذا

 .الدولية الساحة على العسكرية القوى بني الصراع حمل الكربى االقتصادية القوى

االقتصادي للعمليات التكاملية فرق العديد من الباحثني بني درجات التكامل  التحليل جهة نظرو من 

يرون أن التكامل االقتصادي مير من خالل مخسة مراحل  االقتصادي، حيث جند مفكري النظري النيوكالسيكية

أساسية حيث يبدأ باتفاقية التجارة التفضيلية، مث منطقة التجارة احلرة، فاإلحتاد اجلمركي، مث السوق املشرتكة وصوال 
                                                           

  .15 ،ص1998التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر: النظرية و التطبيق، دار الفكر العريب،  ،حسني عمر. - 1
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 إىل اإلحتاد االقتصادي، يف حني يرى البعض اآلخر أن درجات التكامل تشمل فقط على منطقة التجارة احلرة،

 اإلحتاد اجلمركي، الوحدة االقتصادية، كما يضيف فريق ثالث من االقتصاديني اإلحتاد النقدي. 

 يف اآليت:  تتحققاالقتصادي  التكتلوهكذا فإن درجات 

 اتفاقية التجارة التفضيلية: أوال:

يت تعرقل تبادل تعين اتفاقية التجارة التفضيلية جمموع اإلجراءات اليت تتخذها دول معينة لتخفيف القيود ال

املنتجات فيما بينها، كأن مثال دول منطقة معينة على إلغاء نظام احلصص الذي ختضع له املبادالت التجارية فيما 

بينها مع بقاء الرسوم، أو تتفق دول معينة على أن تعطي بعضها بعضا امتيازات مجركية متبادلة، مبعىن آخر عناك 

، حيث من بني أفضل األمثلة اليت ختص الرتتيبات التفضيلية هو نظام تفضيالت مجركية بني دول منطقة معينة

 . 19321الكومنولث الربيطاين املؤسس يف عام 

 منطقة التجارة الحرة:ثانيا: 

هي أبسط مراحل التكامل االقتصادي، يتم فيها حترير املبادالت بني الدول األطراف بإلغاء التعريفية  و

اجلمركية والقيود الكمية على تدفق السلع فيما بينها، ويف نفس الوقت حتتفظ كل دولة عضو حبقها يف فرض ما 

، وأبرز صور املناطق احلرة منطقة التجارة احلرة تراه مناسبا من قيود على باقي دول العامل خارج منطقة التجارة احلرة

 .2ويطلق عليها اختصارا "االفتا" 1959األوربية، وتضم سبع دول حبيث أنشئت مبوجب معاهدة ستوكهومل عام 

 اإلتحاد الجمركي:ثالثا:
                                                           

 دكتوراه   رسالة ،-دراسة حالة جملس التعاون لدول اخلليج العربية -العريب و حتديات املنظمة العاملية للتجارةالتكامل االقتصادي  ،بلعور سليمان - 1
 .27،ص  2008/2009 علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،يف      

  
 ختصص دكتوراه  يف االقتصاد رسالة ،للتجارة اجلديد العاملي النظام يف العريب املغرب مبدان اقتصاديات إندماج إمكانية منصوري، الشريف حممد - 2

 .71،ص  2008/2009 قسنطينة، منتوري   جامعة - التسيري، معهد االقتصاد كلية لاألعما  إدارة
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وهو مستوى أكثر تقدما من منطقة التجارة احلرة حيث يتم من خالله توحيد التعريف اجلمركية للدول 

األعضاء يف مواجهة العامل اخلارجي بعد إزالة على كافة القيود التجارة البينية، وهذا بعين أن الدول األعضاء تتفق 

ارية بالنسبة للدول الداخلة يف االحتاد اجلمركي،  على إزالة مجع القيود على التجارة فيما بينها، ووضع سياسة جت

كما يساعد على تقسيم العمل بني الدول األعضاء حبيث تستفيد كل دولة من امليزات التفضيلية اليت تتمتع هبا 

 يف إنتاج السلع واخلدمات. 

 :السوق المشتركةرابعا: 

اد اجلمركي، على خاصية حرية انتقال تشتمل السوق املشرتكة إىل جانب اخلصائص الالزم توفريها يف االحت

بني الدول املشرتكة األعضاء، واملثال الواضح يف هذا الشأن هو السوق  –عناصر اإلنتاج العمل ورئس املال 

 . 1993األوروبية املشرتكة، حيث أزيلت القيود على حركة لعمل ورأس املال متاما بني أعضاء السوق يف عام 

 اإلتحاد االقتصادي:خامسا: 

بعد االحتاد االقتصادي أكثر مراحل التكامل االقتصادي تقدما حيث ال تنطوي فقط على كل مالمح 

(، حيث Policy intégrationوجوانب السوق املشرتكة وإمنا تتضمن أيضا ما يسمى بتكامل السياسات )

ية وإنتاجية بل واجتماعية تسعى كل الدول األعضاء جمتمعة إىل اكتمال إتباع سياسات مالية وضريبية ونقدية وجتار 

 موحدة، هتدف إىل حتقيق التنمية واالستقرار االقتصادي فيما بني الدول األعضاء. 

 التكامل االقتصادي التام )االندماج الكامل(:سادسا: 

التكامل االقتصادي التام هو آخر مرحلة ميكن أن يصل إليها أي مشروع للتكامل االقتصادي، حيث أن 

 أ مبا سبق حتقيقه عرب التكامل السابق ليضاف إليها ما يلي:هذه املرحلة تبد
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 توحيد السياسات االقتصادية كافة.  -

 إجياد سلطة إقليمية عليا.  -

 عملة موحدة جتري يف التداول عرب دول املنطقة املتكاملة. -

 ويف هذه ملرحلة تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطتها التنفيذية، وخضوعها يف كثري من اجملاالت

 .1للسلطة اإلقليمية العليا

 االقتصادي التكتل مقومات -

 وتضمن تعززه اليت والثقافية، والسياسية االقتصادية املقومات من جمموعة على االقتصادي التكتل يستند 

 العائق هو كان السياسية األنظمة توجهات بني التقارب مستوى ضعف فإن السياسية الناحية ومن استمراره،

 التقارب ضعف شكل كما. العريب العامل يف وخباصة النامية الدول يف التكتل جتارب معظم وجه يف األهم

 إال التكتل، لنجاح ضرورية والثقافية السياسية املقومات أن ورغم أخرى، جتارب إعاقة يف سببا   والثقايف االجتماعي

 االحتاد جتربة هي مثال وخري الكايف، الشرط هي االقتصادية املقومات تعد حيث وحدها، كافية ليست أهنا

 احلروب رغم االقتصادي التكتل من متقدمة مراحل وإىل التوافق من كبرية درجة إىل أوروبا وصلت فقد األورويب،

 املاضي، أحقاد كفة على املستقبل بناء كفة رجحت أن بعد شعوهبا، بني الكبرية والثقافية االجتماعية والفوارق

 تكاملي مشروع أي جناح يف االقتصادية املقومات جانب إىل وأمهيتها املشرتكة للمصاحل الفعال الدور على لتربهن

 2.جاد

   لتكتلالمفسرة لنظريات ال: الثالثالمطلب 

                                                           
 .75منصوري ، املرجع السابق، ص  الشريف حممد - 1
 .63، ص 1998 رة،القاه العريب، الفكر دار املعاصر، العامل أنشودة اإلقتصادي التكامل عمر، حسف - 2
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بشكل متتابع حيث جاءت النظرية االحتادية أوال، وهي تعترب من أقدم  للتكتلجاءت النظريات املفسرة      

 النظرية الوظيفية احلديثة.   مثل أتت بعدها النظريات مث، التكتلالنظريات يف جمال 

 "  الفدرالية" االتحادية: النظرية أوال

 التكتلهذه النظرية على متغري حمدد يف تفسري  تبىن، إذ للتكتلهذه النظرية من أقدم النظريات املفسرة  رـتعتب    

مصلحتها القومية  تتبع يف كل دولة  صنع القرارسلطات  أن، حيث املتكتلةاحلكومي للدول  القرارواملتمثل يف 

التكتل من سيادهتا تتفاوت حبسب كل حالة من أجل حتقيق خمتلف منافع  بعضالتنازل عن ف يروهنا كما 

ويكون اهلدف تعظيم املنافع يف التكتلية ، وذلك بعد حساب عقالين رشيد للنفقة والعائد من العملية االقتصادي

 و قواعد ميكانيزمات إىل أقصى حد ممكن مع وضع   و األضرارالنفقات  و خفض كتلللتاجملاالت املختلفة 

عات واحلفاظ على األمن اجلماعي القائم على ذلك الرباط السياسي بني الوحدات االنز  حل مهمتهادستورية 

يف التوحد الرغبة  أمرا مستبعد احلدوث، فقد كانت مثالعات واحلروب ا، حبيث يصبح معها حصول النز املتكتلة

ينجم عنه وملا  أخرىدول لبعض الدول على حساب  اإلجباريجتنب التوسع والضم هبدف بني الدول األوروبية 

املساعي يف ساعد على قوة هذه مما  مبوارد الشعوب ومستويات معيشتها و عديدة اضرار أختلف  حروبمن 

و تتشابه تقارب أوضاعها االقتصادية إذ ت األسس احلضارية والثقافية للمجتمعات األوروبية، التكتل هو تشابه

قاعدة إىل  املتكتلني السلطة من األعضاء تنقل إليهاوحدة اندماجية لذلك سعت هذه الدول يف اجياد  ،عالقاهتا

شاكلة ما ، على التكتليتمع ، مبا يتفق ونظام سياسي اقتصادي حيمل املركز مسؤولية تسيري شؤون اجملموحدة

، حبيث األمريكية الواليات املتحدة كالذي يطبق يف  الفيدرايل دياالحتاالشكل يف االحتاد السوفييت. أما  حدث

يف هذه السلطات املركزية  فمهمة، اختصاصاتما يرتك للواليات من السلطة املركزية و بني  يكون هناك توازن

 صالحياهتا إدارة النظام النقدي تكون إذ ،اضعةاخل العالقات االقتصادية بني الواليات تنسيق احلالة تتمثل يف
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 حيقق بشكل التوزيع مع، الداخليةبني األسواق  الرتابط تضمناملالية والتجارية اليت املصرفية و وتوجيه السياسات 

 يتعرض اليت املستمرة التقلبات هةمواج يف للتعاون قاعدةالرفاه االجتماعي كما ينتج عنه  مستويات يف التقارب

و قد مت املقارنة  ،الدويل االقتصاد يف التعامل على قدراهتا استغالل من و تتمكن بذلك ،االقتصادي النظام هلا

       1بني األسلوبني و ذلك لالعتبارات التالية:

مصاحل الفئات االجتماعية املختلفة وتيقنها من أن دولة الوحدة سوف ختدم تلك املصاحل بأفضل  توافق -1

  مما تفعل الدولة القطرية وهذا ميكن وصفه بأنه قاعدة الكفاءة.

توفر هذا يو إن مل ، القرار صنعأن تسيري األمور يف دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة للمشاركة يف  -2

 لدولة منضمة بالقوة لدولة االحتاد.الشرط تعترب هذه ا

 احلريةفرصة االحتفاظ هبامش مناسب من  الدولة املركزية للدول الداخلة ضمن راليةالفدلصيغة و تتيح ا       

 ال توافق أجنبية  رادةعليهم إو مل يفرض هويتهم  التكتل ضمن هذا االحتاد مل يسلبهماليت جتعلهم يشعرون أن 

إذ يذهب الكثريون للقول أن املنهج الفيدرايل  يتمتعون هبا داخل اقليمهم،مصاحلهم وخصوصياهتم اليت كانوا 

أكثر   متكن من التوجه حنو التكتل اسرتاتيجيةمبثابة  يعترب يف واقع األمربل  نظرية من نظريات التكتل فقط،ليس 

والسياسات لتسيري شؤون  الطرقبعد قيامها البحث عن أفضل  الفيدراليةيكون على الدولة ف، نظرية اعتباره من

 ساعد على حتقيق" إىل أن ما  سويسرااالحتادية األوروبية" أملانيا، إيطاليا،  التجربة ، حيث تثبتاجملتمع التكاملي

مكنتها عضائها تعبئة املوارد الذاتية أل، فاهتمامها باخللفيات الثقافية واالجتماعية لشعوهبا تشابهالوحدة فيها هو 

أما خبصوص الدول النامية فإن اهلدف  ،النمو يف مواجهة القوى االقتصادية الكربى يف العامل من قدرة كبرية على

                                                           
 .6، ص 1998طر املؤسسية لالحتاد االورويب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، تطور األ ،حممد حممود اإلمام - 1
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 يف املتاحة مواردها تعبئة من االستفادة و اإلقليمي، رااالستقر  يكون غالبا للحفاظ علىإنشاء دولة الوحدة  من

إذا عجزت دولة تبادالهتا، أما ومن رفع حصتها من  ، خمتلف النواحيمتطورة يف خارجية اقتصادية قوى مواجهة

 على حساب جمموعة أو جمموعات لصاحل أهداف مجاعة املتوفرة توزيع املوارد و مل تراع ذلك  بلوغالوحدة عن 

   1ال حمالة منه. أخرى داخل االحتاد، فإن االنفصال يصبح 

    االتصاالت: نظرية اثاني

سلطة مركزية تتوىل شؤون  إنشاءعدم التسرع يف  التكتل وتقوم علىالنظرية االتصالية من أهم نظريات  تعترب    

أعطيت هلا سلطات واسعة أو ضيقة، فمن املستحسن حسب هذه النظرية البدء ، سواء  اجملموعات املتكتلة

لدى الفئات االجتماعية  اسياتينجم عنها حسالشؤون الفنية اليت ال بإنشاء تنظيمات أوال مهمتها االضطالع ب

 .         املختلفة

عملية التكتل باعتبارها بديال التدرج يف إىل ضرورة كارل دويتش   طليعتهمأصحاب هذه النظرية ويف  يتجه     

األقل  باالنطالق من اجلوانب، وذلك و االقتصادية الوحدة السياسية حنو مناسبا للتحوالت املفاجئة و املباشرة

و يبعدها عن ثري حساسية الدول ما قد يجتنب  تؤدي إىل حتفيز التكتل، فاملنصوح به هوواليت  للنزاعاتإثارة 

حتقيقه يف  ميكنعليه من خسائر  ينجمما قد و باملقابل  دولة االحتاد إزاءمن عواقب فقداهنا سيادهتا  تصوراهتا

 الفئات ادة حجم املعامالت بنييهدف إىل تشجيع و زيإتباع منهج ، لذلك كان تفضيل االحتاددولة 

  2.إتباع طرق معينةبأطر مؤسسية معينة أو  التقيد، دون الراغبة يف التكتليف الدول  على اختالفها االجتماعية

                                                           
 .31-30، ص 2000القاهرة،  معهد البحوث و الدراسات العربية، التكامل االقتصادي االقليمي بني النظرية و التطبيق، ،حممد حممود اإلمام - 1
 التسيري، كعمك االقتصاد يةلكماجستري،   رسالة ،التكتالت االقتصادية االقليمية و حرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة ،آسيا الوايف - 2

 .34،ص  2007 باتنة،  جامعة
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تكثيف وزيادة املعامالت واالتصاالت بني الدول   السبيل الذي يتم من خالله دويتش" "كارل بنيوقد        

   1:فيما يليحيث تتمثل ضمان جناح العملية التكاملية بغية 

  التكتل.تتمحور حوله عملية  رئيسيوجود قطاع  -1

االقتصادية، االجتماعية  اجملاالت شىتف التكامل، يف ار أطمجيع بني الدول  للتبادالتعالية  قابليةوجود  -2

 منها. األمنيةحىت  الثقافية و

  للتكتل.قنوات  توفرييف  تشكيالت اجملتمع املديندور  -3

 عملية التكتل. سرياليت ميكن أن تعيق  املشاكللتجاوز  و الدوليةلية احملشروط ال توفري -4

 مسايرة النخب احمللية و السلطات ملسعى التكتل. -5

حجم  إن اجلانبني االجتماعي و النفسي للجماعة هلما دور بالغ األثر يف بلورة نظرة التكتل، فتزايد       

يف  و تشابهتقارب يف املصاحل  و ما يصاحبها من شعور باجلماعة ظهورإىل أدى خالل فرتة من الزمن  التداخل

جيعل مما ،  حول املستقبل املشرتك هلماألعضاء  و توحد وجهات نظراملعتقدات والقيم والسلوكيات والوالءات 

فإن  ، من ناحية أخرى لضرورة عالقات اقتصاديةالعالقات املتداخلة فقد ال تكون باهلذه  حتمية من التكتل

لتجارب و إن عادوا ل، حىت التكتللعوامل الفاعلة يف يتمكنوا من التحديد الدقيق لهذه النظرية مل أصحاب 

خمافة تفادى بناء هياكل مؤسسية إقليمية إىل  هذا املنهج كما يشري  ،الوطنية للدول اليت حققت وحدهتاالتارخيية 

اليت  التعامالتؤسسات إلدارة شؤون امل بعضا منإقامة مقرتحا كبديل عن ذلك ، التكتلإىل عقبة يف وجه  حتوهلا 

ذلك حترك ينجم عن العربية دون أن  اليد العاملةالتجربة العربية شهدت تكثيفا يف انتقال تنشيطها، إال أن جيري 
                                                                                                                                                                                     

  سطيف،  جامعة ية و علوم التسيري،القتصادلعلوم اا يةلكماجستري،   رسالة ،االقتصادي العريب و سبل حتقيقهمعوقات التكامل  ،بوباية ذهبية – 2
 .47،ص  2005
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مبا هو قائم من طار عام مركزي، إذ اكتفت قدرهتا على إنشاء إاألخرى أو  التكتليف جماالت  فعاليةأكثر 

ترابط هذ الوحدات رغم ضعف مدى حرب اخلليج الثانية أظهرت مصاحلها الوطنية، فترعى  داخليةمؤسسات 

   1.اعالقات متينة و تكتل فعلي معههنالك دون أن يكون دول غري عربية  تالتبادالت التجارية، فيما تضرر 

 : النظرية الوظيفية  اثالث

، فكانت ركيزة "راني"دافيد مت و اتضحت يف كتاباتالنظرية الوظيفية بعد احلرب العاملية الثانية  ظهرت       

 االضطالع بكافةمل تعد قادرة على  الدويل احمليطوحدة تنظيمية يف  الوطنية باعتبارهاهي أن الدولة هذا التيار 

فيما تتعاظم حاجيات  حمدود جغرايف حمدودة داخل حيز االحتياجات الضرورية جملتمعها، إذ يعود ذلك إىل أهنا

 2.احليز احملدودمن ذلك  أبعدإىل  اجملتمع 

السري احلسن للعالقات الدولية وذلك عن طريق  معوقات على  القضاء هدفهافلسفة  تعترب هذه النظرية     

االقتصادي واالجتماعي لكل شعوب  االزدهارالرفاه و يف العالقات الدولية وهو  االهتمام بأكثر اجلوانب املهمة 

اآلفاق  واسعة اجتماعية و اقتصادية مع إدخال تغيرياتالدول،  ، إذ تزول مع ذلك احلدود السياسية بني العامل

 .  الدويل اجملتمعكامل  يف السياسي االستقرار حفظ و االجتماعي و االقتصادي التطور حتقيق بغرض

البنية  تعزيزيؤدي إىل حسبه االندماج اإلقليمي، ألن ذلك فكرة  " متراني"دافيد  االقتصاديينبذ املنظر        

 التكتالتعات من مستوى احتول النز  و،  3القدرة على استعمال القوة و ما ينجر عنه منالتنظيمية اجلديدة 

حيث قبل احلرب العاملية األوىل  اشتهرت أطروحتيهااملدرسة الدستورية اليت إىل مدى آخر، كما انتقد   اإلقليمية

اجملتمع الدويل،  وضعت منوذجني للتكتل الدولة الفيدرالية و الدولة الكنفدرالية و جعلتهما بديال و ضرورة لتنظيم

                                                           
 .32-31التكامل االقتصادي االقليمي بني النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص  ،حممد حممود اإلمام -1
  .49، ص 1992للنشر، اجلزائر،  عبد العزيز جراد، العالقات الدولية، موفم -2
 .276، ص 1985، دار الكتاب العريب، بريوت، 1ناصيف يوسف حيت، النظرية يف العالقات الدولية، ط – 3
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جيب أن يكون من القاعدة انطالقا  االجتماعية واالقتصاديةعلى أن التعامل مع الشؤون  " متراني" إذ ركز 

إنشاء منظمات دولية وعلى توجيه  ، كما يتم ذلك عن طريق األعلى لألسفللألعلى و ليس العكس من 

واالجتماعي عن  االقتصادي فيكون االهتمام باجلانبني ،الدويل اجملتمع أهداف حنو و مواردهاطاقات الشعوب 

على السهر للوصول إىل متطلعات الشعوب و ذلك بالرتكيز على توحيد  أجهزة فعالة هلا القدرة طريق تكوين 

املصاحل املشرتكة بينها و املستقبل املشرتك مما يؤدي إىل جتاوز مراحل الصراع و البحث عن السيطرة، هذا ما 

يف لتقسيم اجملتمع الدويل  قسريانظام الدولة يفرض نظاما حيث يعتقد أن  " إنيس كلود"ذهب إليه املفكر  

 .1النظام الدويل عناصرالوحدة بني  شكل هرمي ما يؤدي إىل عرقلة جهود

و التفتت، يف حني أن على أفراد القوة تؤدي إىل التفرقة إىل أن  و يذهب أصحاب النظرية الوظيفية       

اجملتمع الدويل أن يبحثوا عن آليات للتعاون و التكتل ال سيما يف الشق االقتصادي للعالقات الدولية و الذي 

يعترب نقطة االنطالق يف إحداث التكامل يف باقي أبعاد العالقات الدولية االخرى مع قدرته على التأثري إجيابيا 

 ره.على النظام الدويل بأس

هلذا فإن الوظيفية ال تعترب نظرية سياسية و حسب، بل إهنا تنظر إلزالة العقبات من نزاعات و اشكاالت       

، كما ترمي هذ النظرية لتوفري شبكات يبقى حلها يف كثري من األحيان مستعصيا و حجر عثرة أمام التعاون

بأن هناك إمكانية  اجلزم" إىل حد ني رامت "جتمعها مصاحل و نشاطات و اهتمامات مشرتكة، فرأى  متعددة 

تعاون يف اجملاالت عن طريق الو اخلالفات، إذ تنبذ  عات ااحلروب والنز ال تسوده ويالت إلقامة جمتمع دويل 

 و معاهدات دولية.اتفاقيات بواسطة عقد االقتصادية 

                                                           
  .239، ص 1993، مطابع الطوجبي التجارية، القاهرة، يف السلم و احلرب العالقات الدوليةقانون ، ماجد ابراهيم علي - 1
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و ة الدنيا يالسياس يف النواحيالتعاون يكون أساس الوظيفية تقوم على فكرة مفادها أن النظرية ن فإ هبذا          

كالشؤون السياسية   هو القضايا االقتصادية والفنية اليت جيب فصلها عن جماالت السياسة العليا ما تعنيه هنا 

 ضرورة إتباع االساليب اليت تضمن وقضايا األمن القومي والقضايا ذات األمهية اإليديولوجية، فهي تؤكد على 

إىل أبعد من ذلك الوظيفية  و تذهبالدويل،  للتكتل و التعاون الطريق األسهلاه االقتصادي ألنه الرخاء والرف

الوظيفية التقليدية النظريتني بني  االختالف و هذا هو جوهرالعاملية  حنواإلقليمية حني تبحث عن جتاوز 

 .ظيفية اجلديدةوالو 

 : النظرية الوظيفية الجديدة  ابعار 

مما  بغية تطويرها" أنزلوطي و" أرنست هاس "" و""كارل دوتشالوظيفية التقليدية أمثال  مفكرواجتهد         

اليت  اجلماعة األوروبية بتكوين تأثرامتدادا الوظيفية اجلديدة  فكانتلنظرية الوظيفية اجلديدة، ساعد على ظهور ا

  1.التنظريي للوظيفية اجلديدةإلطار تعد من نتائج و آثار ا

روبرت يعترب " إىل جانب ذلك الوظيفية اجلديدة مفكري نظرية أشهر" من "أرنست هاس  كما يعد       

" املبادرين إىل االهتمام باجلانب العلمي والتنظيمي الذي يعتمد على قيام مؤسسات جون مونيه" و" شومان 

مستوى اجملموعة االقتصادي على  التكتلأهداف تسمو على املؤسسات الوطنية و اليت تساهم يف حتقيق 

 التكتل حاولت الرتكيز على مبادرات  فالدراسات االستشرافية اليت بدأت يف مخسينيات القرن املاضياألوروبية، 

و        احلديثة مع سابقتها التقليدية  النظريةفمن هذا املنطلق تتضح مالمح اختالف االقتصادي اإلقليمي، 

على ما حصل يف أوروبا الغربية من جتارب وصل امتدادها ملناطق أخرى، حيث ركزت هذه النظرية باألخص 

                                                           
 .277، ص مرجع سابقناصيف يوسف حيت،  – 1
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 شامل و عامالوظيفية التقليدية اليت تقوم على أساس النظرية طروحات أفشل و مرد ذلك هو ، اإلقليميةاملناطق 

  . 1و تطلعات شعوهبا يف توحيد مصاحل الدول

تستوحي البعض من جوانبها  اليت تعترب كمنهج إلحداث التكتل االقتصادي ةأن الوظيفية اجلديداجللي من   

االدىن اجلزئي و صعودا للمستوى ستوى امل منيبدأ  التكتلالتقليدية، حيث تؤكد على أن  النظرية الوظيفية من

 الكلي العام، يقود هذا املسعى خرباء و فنيني و هذا ما ذهبت إليه النظرية التقليدية.

و تنظريه الحقا لنظرية مسيت االتصاالت االجتماعية بتطوير نظرية " كارل دوتش"يف هذا االجتاه سعى      

اليت اعتمدهتا هذه النظرية اجلديدة هي ضرورة أن تكون فكان من بني األسس املبادالت الدولية، نظرية 

صاحل جمموعات قوية يف دولتني ، فتوافق ماجملتمعات اليت تطمح لعملية التكتل دميقراطية حسب النمط الغريب

يوجب أن يهدف اهتمامهما الدخول يف مسار التكامل حىت و إن عارضت السلطة السياسية يف الدولتني مسار 

يف صناعة القرار داخل األنظمة الغربية هلا دور فعال يف أن وسائل الضغط وقنوات التأثري ، إذ التكتل هذا

ت مجاعات الضغط إىل السلطات لينجم عنها خمرجات من السلطة تتمكن من خالهلا إمساع أصوا املدخالت 

الوظيفية اجلديدة أكثر واقعية من الوظيفية و هبذا نستخلص أن تتمثل يف قرارات سياسية تدعم فكرة التكتل، 

اجلانب السياسي يف  حيث أهنا مل تفصل اجلوانب السياسية عن االقتصادية حىت و إن أقرت بأولوية التقليدية 

 ية و مسار التكتل.عمل

القيمة يف هذا اجملال. ولقد كان هذا  مسامهة بالغة يف هذا الطرح، فقد أ" أرنست هاس"كما ساهم       

وجود  تقوم بناءا علىالوظيفية اجلديدة  ة، ويرى بأن فكر التجربة االوروبية يف التكتلبيف آراءه  متأثرااألخري أيضا 

                                                           
  .278ناصيف يوسف حيت، مرجع سابق، ص  – 1
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للبحث عن مها الدافعان االختالفات و التباين وأن  التكتل ألطراف ها متماثلة بالنسبةلكن عديدةمصاحل 

مبين دويل  نظامإقامة تؤدي إىل ، فرأى مناصرو هذه النظرية أن إقامة تكتالت إقليمية داخل اجملتمع الدويل احللول

 االقتصادية.   بالتكتالتعلى أسس إقليمية تبدأ 

الدويل  يف التنظيمأقصى درجاته سيبلغ النظام االقتصادي اإلقليمي  أن" إىل أرنست هاس" و يرى املفكر      

 بعملية التنسيق و التكاملحيث تضطلع لية العاملية رامبثابة السلطة الفد دور هاماملتحدة  ملنظمة األمموسيكون 

يمية عكس نظرة ، فتخلت الوظيفية اجلديدة عن النظرة العاملية و تبنت اإلقلبني التكتالت اإلقليمية االقتصادية

يتحقق  حىت عملية للتعاون و التكاملروطا ال بد وأن تتوافر يف أي املدرسة التقليدية، فيما حددت يف ذلك ش

 اإلقليمي.   التكتل

  1كالتايل:   الشروط و نذكر بعض هذه 

  .للدول املعنية ةاقتصادي أهدافيكون هلا ا و هادفا إذ يلزم أن حمدد التكتلمسار  جيب أن يكون -أ

 يف صناعة القرار داخل دوهلم.هلم الفضل  التكتلعلى جتسيد مسار  الساهرونأن يكون  -ب

التكتل، األمر الذي من يؤدي إىل التالحم بني الدول السائرة يف عملية يكون هناك قدر من  يستلزم أن -ج

 حتقيق اإلمجاع حول األهداف املرجوة و الوسائل الالزمة لذلك.

سلطات الدول  بسري عملية التكتل بنيوجهات النظر فيما يتعلق  و تقاربالتفاهم جو من  ريتوف ضرورة -د

احليوية فوق حدودها الوطنية، إذ مصاحلها بلورة إعادة  حىت تتمكن من الراغبة يف التكتل و وجوب تضافر اجلهود

 مبزيد من احلرية بالعمل يسمح للمؤسساتوطين، مبا الاملركز اجلديد للتجمع الفوق  من دعمنظرة متكن هذه ال
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تتمكن  " فوق الوطنيةوهو الشيء الذي سيؤدي يف النهاية إىل ترسيخ قناعة مفادها أن وجود مؤسسة إقليمية "

  .كبريةحتقيق مصاحلهم بكفاءة  من 

حيقق ، إذ من املنظمات العامليةأكثر على حتقيق هذه الشروط  ذات فعالية و هبذا فإن التكتالت اإلقليمية       

فيمكن  أخرى ميادين إىل التكاملية العملية متتد بأن كما تتزايد الفرص ميدانية، نتائج وحقق نتائج ميدانية مهمة

 .  ةاإلقليمي التكتالت من أخرى جوانب إىل تؤدي كمرحلة االقتصادي أن يكون التكتل

الذي ميكن أن يؤدي  اجلزئيقتصادي اال التكتلالوظيفية اجلديدة تشمل  كل هذا فإن النظريةباإلضافة إىل       

 .  الشاملاالقتصادي  التكتلحتقيق  ىلإ تراكمه

و اليت اإلقليمي  التكتلملعاجلة تعترب من إحدى الطرق الفعالة جتدر اإلشارة إىل أن النظرية التعاملية كما 

االنضمام ماعة بأمهية اجللتعميق شعور  كآليةاالتصاالت واملعامالت وتكثيفها   تقوم أسسها على تعدد و تنوع

 ماعة أخرى.  جل

من أبرز املنظرين يف هذا اإلجتاه، فريى يف العملية التكتلية عملية تراكمية تتطور   "كارل دوتش" و يعد

وقوع احتماالت  بشكل يؤدي إىل تقليلالسياسية واالقتصادية واالجتماعية خالهلا التعامالت باختالف أنواعها 

املتكتلة إىل  الدول تنقل ومؤسسات ومصاحل ظروف توفري املتكتلة، ضف إىل ذلك االختالالت بني الوحدات

 .  وطيدة عالقاتبناء 

 1اإلجتاه شكال من أحد األشكال التالية:هذا  أنصار نظريف  التكتلويأخذ        

جتمع  ، والثاينكبرييف كيان   الراغبة يف التكتلتمثل يف جمتمع موحد تندمج مبوجبه الدول ياألول فالشكل        

فاحلاجة  أوجه التعاون قصد ضمان بعضمؤسسات  تبين، ولكن الذايتتعددي حتتفظ فيه الدول باستقالهلا 

                                                           
،  الوحدة العربية، بريوتراسات شارة إىل الواقع العريب ،مركز دالتكامل االقتصادي: األساس النظري والتجارب اإلقليمية مع اإل ،حممد حممود اإلمام - 1
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 يرون يف تعزيز، كما اجملموعةحساس باالنتماء إىل اإل، أي اجلماعةشعور ب هي اإلحساسعندهم الرئيسية 

  . 1رئيسياولكنه ليس  ثانوياالعالقات االقتصادية شرطا 

املعامالت  بواسطة زيادة حجماملزيد من التقارب  بلوغإىل حتفيز الرغبة يف  يهدففاملنهج التعاملي  و هبذا

امليادين املمهدة للرقي باألرضية  يؤدي لتهيئةأن النجاح يف امليادين ذات الطبيعة االقتصادية  إذاملشرتكة، 

   اين.اليت تعترب أكثر النقاط مدعاة لالختالف و التبالسياسية 

هذه  رافقتوقد  كما ال تزال اجلهود الدولية يف تطور دائم لبناء إطار قانوين للتكتالت االقتصادية

حنو أهداف  االقتصادي الدويل لدفع التكتلجعية قانونية مر  خلق يف الدويل لمجتمعل حبث حثيث املساعي

 .  ملموسة

 

 

  .إيجابياتهو  أنواع التكتالت االقتصادية: الثانيالمبحث  

عرف علم السياسة تطورا كبريا يف جمال السياسة العامة مبختلف أشكاهلا و أنواعها، فالسياسة العامة تلعب       

دورا هاما يف كل منظمة و داخل كل التنظيمات فهي عبارة عن فعل حكومي لوضع خطة عمل من أجل حتقيق 

 اسة العاملية، هلذا نتعرض ملفهومها يف املطلب األول مثجمموعة من األهداف يف زمن  حمدد، و من أنواعها السي

 يف املطلب الثاين. لواقعها

  .التكتالت االقتصادية :أنواع األولالمطلب 
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 فيه يصعب عصر يف مضى وقت أي من ديناميكية اجلديدة أكثر التكتالت هذه خالل العامل من يبدو       

 التكتالت تلك أهم على بإجياز الضوء سنلقي التفصيل من وملزيد. سياسي وماهو اقتصادي هو ما بني التمييز

 BRICS الربيكس دول تكتل و  NAFTAو  األورويب كاالحتاد النشأة واحلديثة الكبرية

 االتحاد األوروبي:  -1

مث تدرج مستوى االندماج  1958االحتاد األوريب كمنطقة جتارة حرة مبوجب اتفاقية "روما" عام  أبد        

 ،لة بعد انضمام دول أوربا الشرقيةدو  25وتعمق بشكل مستمر اىل أن وصل عدد الدول األعضاء يف االحتاد اىل 

1نية واهلياكل التكاملية.فأصبح من أكرب التكتالت االقتصادية يف العامل وأكثرها اكتماال من حيث الب
 

وحيصل على  جتاريا على أكثر من ثلث التجارة العاملية يسيطرومن حيث اإلمكانيات فإن هذا التكتل           

 3200سكانه أكثر من اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد  قسو  أكرب دخل قومي يف العامل، كما يعترب أضخم

يالحظ أن التكتل االقتصادي األورويب يتخذ اسرتاتيجية ، كما مليون نسمة ومبتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا

هجومية جتاه االقتصاد العاملي ويسقي بكل قوة إىل أن يكون على رأس الشكل اهلرمي للنظام االقتصادي العاملي 

اجلديد يف القرن احلادي والعشرين، وميكن أن نلتمس ذلك من خالل تفحص أهداف هذا  التكتل اليت وإن  

ركز على تقوية اهلياكل والبىن االقتصادية لالحتاد إال أهنا تنص بشكل واضح على نسقي االحتاد إىل لعب كانت ت

دورا أكثر فاعلية يف كافة اجملاالت االقتصادية بل وحىت السياسية. وهذا ما يدعم فرضية الرتابط بني ظاهرة تنامي 

2على مجيع األصعدة التكتالت االقتصادية وما يشهده العامل من عوملة اقتصادية
. 

 ( :NAFTAالتكتل االقتصادي األمريكا الشمالية ) -2

                                                           
   .116، ص بدون سنة نشرة عني الشمس، مصر، ، كلية التجارة، جامعاالقتصادي التطور ،مين احلماقي - 1
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،ويضم كال من الواليات املتحدة وكندا واملكسيك ، وبالرغم  1993أنشئ هذا التكتل يف هناية العام         

 7من كونه ال يضم إال ثالث دول كبرية، فإنه مثل أكرب منطقة جتارة حرة يف العامل تقريبا حبجم اقتصاد يقارب 

ن نسمة، كما يتجاوز الناتج احمللي مليو  380تريليون دوالر عند النشأة. وعدد منتجني ومستهلكني يناهز 

ء ناهيك عن 1991مليار دوالر عام  1017مليار دوالر، وحجم التجارة اخلارجية  570اإلمجايل 

اإلمكانات اليت تتمتع هبا الواليات املتحدة األمريكية من مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعية 

هلذا االحتاد جندها ال ختتلف كثريا عن أهداف االحتاد األورويب، فهي  وقدرات مالية هائلة، وإذا تفحصنا أهداف

بعد حتقيق اقتصاد قوي للدول األعضاء تعطي كل أولوياهتا لتعزيز القدرة التنافسية مع التكتالت االقتصادية 

1األخرى الصاعدة على املستوى العاملي وباخلصوص االحتاد األورويب
. 

 : BRICSتكتل دول البريكس  -3

بريكس خمتصر للحروف األوىل لدول الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بني          

حيث تضمنت اإلعالن عن تأسيس  2009رؤساء الدول األربع املؤسسة يف ييكاتريينربغ يف العامليا يف حزيران 

.  2008على لزعماء دول "بركس" يف متوز عام نظام عاملي ثنائي القطبية، وعقدت أول لقاء على املستوى األ

 وذلك يف جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة الثماين الكربى". 

وشارك يف قمة " برگس" رئيس روسيا فالدميري بوتني ورئيس مجهورية الصني الشعبية هو جني تاو ورئيس وزراء اهلند 

 سيو لوال دا سيلفا .مامنوهان السينغ ورئيس الربازيل لويس اينا

واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق يف أكثر القضايا االقتصادية العاملية آنية، مبا فيها التعاون يف اجملال     

، فأصبحت للساعي الربيك 2010املايل وحل املسألة الغذائية. انضمت دولة جنوب أفريقيا إىل اجملموعة عام 
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% من  40ة هذه الدول ربع مساحة  اليابسة ، وعدد سكاهنا يقارب بدال من بريك سابقا. تشكل مساح

أن تنافس اقتصادات هذه الدول و اقتصاد أغىن الدول يف  2050السكان األرض . ومن املتوقع حبلول عام 

 .1حسب جمموعة غولدمان السادس البنكية العاملية  -العامل حاليا 

التكامل االقتصادي   إيجابيات: الثانيالمطلب   

حيث ميكن إمجاهلا يف التايل:، ةاالقتصادي للتكتالت اجيابياتهناك عدة   

 أوال: حر ية تنقل عناصر اإلنتاج  

ون بد املتكتلةاملنطقة  عناصر اإلنتاج تتحرك داخل تصبح جمموعة من الدول نياقتصادي ب تكتلام يق إثر       

يوفر العديد من املنتجات، وهذا ما جودة  نيوحتس هافيتكال و تقليل هذا ما يؤدي إىل تطوير اإلنتاجية، أي حاجز

 نيمستوى اإلشباع للمستهلك ارتفاعها وبالتايل يعناصر اإلنتاج والعوائد اليت حتصل عل مناصب العمل و باقي

 .رضاهمدة ياوز 

إن انتقال رؤوس األموال الضرورية لعناصر االنتاج من الدول األعضاء اليت تتوفر عليه يف التكتل إىل الدول       

متتلكها من الدول اليت  حركة رأمسالع يإعادة توز اليت تفتقر لرؤوس االموال هذه، فإن هذه الوضعية تؤدي إىل 

 العمالة،جتاه الدول اليت تعاين نقصا يف  قليل يفاغر ميمن األجور، وضغط دمناسب ، ومستوى بشكل وافر

منطقة التكتل ات األجور يف يالتوازن يف مستو  تسمح بإعادة والطويليف املدى املتوسط  العمليةيف هذه  فاالستمرار

املتاحة ما ينتج عنه توفر السلع و اخلدمات الضرورية بشكل وتؤدي إىل االستغالل األمثل للموارد  االقتصادي

 ل حصول التكتل االقتصادي.أكرب قب

قوة التفاوض ثانيا:  
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 للتفاوض و فرض ثقلها و توجهاهتا يفاالقتصادي، إعطاء الدول املتكتلة قوة  التكتل اجيابياتمن 

إذ تتمكن من احلصول على واردات هتا ووارداهتا، راصاد نسب يعود إىل ارتفاع ة، وهذا ية والعاملياجملتمعات الدول

األسواق  بنينها يما بيتنافس ف بالنظر إىل عدم وجود راهتايف أسعار صاد أن هلا أن تزيد، كما بأسعار منخفضة

 .  حية تامةـبأري ةيالتجار  للقيام مببادالهتاعلها حتصل على شروط أفضل جي فذلكة، ياخلارج

حجم السوق   زيادة: ثالثا  

حجم السوق اس يقأن " تريكوزن" يث يرىح، يقاس حجم السوق بعدة مقاييس علمية، متكن من حتديده       

للدول  اجلغرافيةباستخدام املساحة  و من اآلراء األخرى يقاس حجم السوق ،على أساس عدد السكان يكون

ى ير " فإنه ألن" االقتصادي أما ،على حجم السوق دالكمؤشر   الواقعة يف حيز التكتل اإلقتصادي، حيث يعترب

    .1حجم السوق لقياسار حجم الناتج القومي يمع أنه من األجدر استعمال

االستهالكية          عاب خمتلف املنتجاتيوعدم قدرهتا على است تعاين بعض الدول من ضيق أسواقها احمللية

 ، فضيق األسواق داخل هذه الدول يؤدي إىل ارتفاع دوليف هذه ال الشرائيةإىل اخنفاض القدرة  و ذلك يعود

التبادل                    قة حمدودة يتنتج لسوق ضو اليت هامة  إنتاجيةطاقات ب تتميزالدولة اليت فاإلنتاج،  تكاليف

 ق األسواقيمشكلة ض يسمح حبلاالقتصادي  فالتكتل ،ف اإلنتاجيض تكاليفرص ختف تضيع االستهالكو 

لسوق إىل إمكان إقامة ؤدي اتساع ايدة يستجد أسواقا أوسع وجماال أكرب يف حاالت عد العديدةفاملنتجات 

إقامة صناعة يستوجب معه ، مما ريداخلي كبفحجم الطلب ال موجودة قبل االنضمام لالحتاد،صناعات مل تكن 

   . 2كبريذات حجم  

                                                           
، 1999بني النظرية و التطبيق، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، االقتصاد املايل الوضعي و االسالمي د مصطفى، يعبد املنعم عفر، أمحد فر  -1

   .252ص 

 .  168، ص 1977، اإلسكندرية"، املصرية اجلامعيةمة ،"االقتصاد الدويل، دار يعج العزيزحممد عبد  - 2
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يسمح مبزيد من ، مما املتكتلةؤدي إىل اتساع حجم السوق داخل املنطقة ي و عليه فالتكتل االقتصادي      

على اتساع إذ ينتج  ،ادة اإلنتاجيز  و املسارعة يف املوظفة يف ذلك ايالتكنولوج تطويرو منتجاهتا  الفرص لتسويق

على  اإلنتاجيةات الوحد قامةإو  لتوسيع نتيجة االقتصادية التنمية دفع عجلة، أمهها اجيابياتحجم السوق عدة 

و  1لداخلية منها أو اخلارجيةة سواءا االكبري اإلنتاج  و االستفادة من خربات وحدات متينة و قوية اقتصاديةأسس 

و وصول الرفاهية  ة يالكفاءة االقتصادمستوى ة، ورفع يالتجار  األخطاروالقضاء على  راتاالستثماادة يز النتيجة 

 ألعلى درجاهتا.

يشري بصورة واضحة إىل الدور اهلام الذي يلعبه عامل سعة حجم  املتقدمةالدول  إن استخالص جتارب      

يف  هائال تطوراالدول اليت حققت فاملالحظ أن هذه  باإلضافة إىل تشابه باقي العوامل األخرى، سعة األسواق

، مما ني املنتجنيب التنافس االقتصاديمن  يزيدكما أن كرب حجم السوق ،2شاسعةة يمتلك أسواقا قوم التصنيع

  االحتكار.من و التخفيف األسعار، خفض ؤدي إىل ي

المدفوعات   ميزان انتعاش: رابعا    

نها، وختفض          يما بيلتبادل التجاري فلزيادة حجم ا األعضاء يف التكتل االقتصاديالدول  تسعى        

 .املدفوعات زانيمعلى  الضغطض يختف إىلؤدي ي األمر الذي، خارج التكتلمن  حجم وارداهتامن 

معدل النمو االقتصادي   ارتفاع: خامسا  

افز ع احليق تشجيعن طر  معدل النمو االقتصادي يف الدول األعضاء، ارتفاع إىلاالقتصادي  التكتل يؤدي       

ادة احلافز يؤدي إىل ز يادة الطلب على السلع املنتجة سيمن ز  ينجم عنهوما  جمالهفاتساع  ،على االستثمار
                                                           

1
 .  258د مصطفى، مرجع سبق ذكره، صيعبد املنعم عفر، أمحد فر  - 

2
   .16ذكره، ص العريب، مرجع سبق  إمساعيل - 
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ق يق الربح عن طر يلتحق االقتصاديالتكتل املال يف خمتلف بلدان  رأسأمام  متاحة تصبح الفرص إذاالستثماري، 

 ف األموال يف وسائل اإلنتاج على تلك السلع.يتوظ

 لرؤوس واإلقامة نيوالتوط التنقل منح حرية يف اإلنتاج، وع ظاهرة التخصص يتشج فإن باإلضافة إىل ذلك     

        والصناعة الزارعة يف دةيجد موارد استغالل حبيث يسهل ،االقتصاديبلدان التكتل  داخل األموال

معدل النمو  و ارتفاع رؤوس األموالن يتكو  عملية يلاالقتصادي تسه ينجم عن التكتلوهلذا  هاري واخلدمات وغ

 .1االقتصادي يف الدول املتكاملة

 

د العاملةيمهارات ال استغالل: سادسا   

بإظهار ما يسمح م العمل، وهذا يق مبادئ تقسيؤدي إىل تطبفإن ذلك ياالقتصادي  التكتلام يق إثر        

ن يادييف م  اهري وغ اليد العاملة الفنيةم العمل واالستفادة من يفدرجة تقس ،تهايرات والعمل على تنمت والقدااملهار 

 مستقلةة يوال ، عكس إن كانت كلة ية واقتصادياسية كوحدة سيكيات املتحدة األمر يختصصهم أعلى يف الوال

   .2ايا واقتصادياسيس

يف له فوائد  ا أنكممثينة يف دفع عجلة التنمية،  وفر فرصا ي التكتل االقتصاديأن  ميكن استخالصه هنامما   

 .  لوحدها بلوغهاع دولة ية ال تستطياسيسالة و يجتماعاالة و يقتصادخمتلف جماالت احلياة اال

 

 
                                                           

   49، 48بكري كامل ،"التكامل االقتصادي"، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1

  . 68، 67مة، مرجع سبق ذكره، ص ص يز عجيعبد العز  2
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 :األول الفصل خالصة

 الثانية وتوالت العاملية احلرب بعد األهداف من العديد حتقيق إىل الرامية االقتصادية التكتالت ظاهرة انتشرت      

 من األخري العقد كان يف حنوها واالجتاه الظاهرة هذه تنامي أن إال الدولية، االقتصادية الساحة على الظهور يف

 االقتصادي النظام مسات أساسية من مسة منها جعل ، ملموسة وبصورة لالنتباه ملفت بشكل املاضي القرن

 تسارعت أوربا ففي منها، القائم وتعزيز ترتيبات إقليمية إنشاء حنو العامل دول معظم اجتهت حيث اجلديد، العاملي

 األوريب والنقدي االقتصادي االحتاد إىل وصوال السوق املشرتكة برنامج من بداية تكتلها وتفعيل لتعزيز التطورات

 الكرة النصف يف اإلقليمية التكتالت حنو االجتاه تزامن قد و وربية،دولة أ 25 ليضم عضويته توسيع جانب إىل

 القائم االقتصادي التكامل أشكال من تعترب اليت( النافتا) الشمالية ألمريكا التجارة احلرة منطقة إنشاء مع الغريب

 فتعترب اهلادي، واحمليط ألسيا االقتصادي التعاون منتدى أيضا تفعيل مت كما األوريب، بتجربة االحتاد مقارنة حديثا

 دول اهتمام حمل التكتالت ظاهرة أصبحت لذا الدولية، االقتصادية الساحة على واألقوى األجدر هذه التكتالت

 .والعشرين الواحد القرن حتديات ظل يف أمهيتها يعكس ما الراهن وهذا الوقت يف العامل
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الثانيالفصل    
 واقع التكتالت اإلقتصادية
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 واقع التكتالت اإلقتصادية. الفصل الثاني:

 تمهيد: 

مع انتهاء احلرب الباردة بدأت تتشكل مالمح نظام عاملي جديد يف عامل  السياسة والعالقات الدولية،        

للقيم  الالحمدودو ر ـق احلـلى ذلك التدفـوامتدادها عامليا، وما ساعد عمن مساته انتشار القضايا والتهديدات 

ميكانيزماهتا، حبيث ساعدت هذه  و واخلدمات والبضائع واألفكار يف ظل العوملة وما تقدمه بشىت آلياهتا

بروز اجملال  الظاهرة اجلديدة فيتشكل مظاهر لعوملة السياسة واليت حتمل بعض املضامني واملعاين اليت من أبرزها

حول العامل الواحد وليس حول الدولة كما  السياسي العاملي الذي حيل حمل اجملال السياسي احمللي، ويتمحور

يستمد هذا اجملال حضوره من بروز قضايا وحتديات وأزمات عاملية تستلزم حلوال وسياسات تشاركية تتخطى 

 حدود الدولة الواحدة.

التكتالت االقتصادية اجع دور الدولة يف السياسات العامة العاملية أمام قوة تر  جاء يف املبحث األول         

 يف السياسات العاملية.  االقتصاديةالتكتالت دواعي مشاركة يف املبحث الثاين و 
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 .و تحدياتها التكتالت االقتصادية آثاراألول:  المبحث

ظهور العديد من اآلثار، كما أنه  تكوينهيف اليت ترغب بني الدول  ةعن قيام التكتالت االقتصادي ينتج

اليت تقف كحواجز معيقة للوصول إىل األهداف  التحدياتمجلة من  ةقد يواجه هذا التكتالت االقتصادي

التحديات اليت تواجه هذه الظاهرة او أبرز  لكاآلثار وكذاملسطرة و املرجو منها، ففي ما يلي سنتعرض هذه 

يتعرض املطلب األول آلثار التكتالت االقتصادية، فيما خيصص املطلب  اليت ستصادفها مستقبال، حيث

 الثاين ألهم التحديات اليت تواجهها.

  ةالمطلب األول: آثار التكتالت االقتصادي  

ديناميكية أخرى عن تطبيق االتفاقيات املربمة بني الدول الرامية إىل حتقيق التكتالت آثارا ساكنة و  ينجم

خاصة مرحلة إقامة االحتاد  ةاألعضاء، قد حتدث يف إحدى مراحل التكتالت االقتصاديعلى الدول 

 خرى على الدول غ ر األعضاء.   األ مجلة من اآلثار ضف إىل ذلكاجلمركي، 

 أوال: اآلثار الساكنة للتكامل االقتصادي:     

    1كن تلخيصها فيما يلي  ويطلق عليها أيضا اآلثار السكونية أو االستاتيكية وهي قص رة األجل، ومي

  : أثر تحويل وخلق التجارة -أ

أثر حتويل التجارة قيام دول االحتاد اجلمركي بتعويض السلع املستوردة من باقي دول العامل بالسلع يعين 

اليت ال ، نظرا لتطبيق التعريفة اجلمركية املوحدة على است راد السلع من الدول التكتل اإلقتصادياملنتجة داخل 

                                                           

   . 28- 26ص   ،2005العريب، رسالة ماجست ر، جامعة الشلف،  للتكامل اإلقتصادي كمدخالنالبينيان   واالستثمارفرج شعبان، التجارة  -1
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 ، وإعفاء السلع املنتجة من أي تعريفة مجركية داخل منطقة التكتالتاالقتصادية التكتالتتنتمي هلذه 

، وبالتايل حتل منتجات الدول الشريكة حمل الواردات من دول أخرى، كانت تلك املنتجات فيما االقتصادية

 ول.  الد هذه السلع و املنتجات تستورد من تلككانت   حيثمثنا  أقلقبل 

سلعهم أرخص إىل موردين  سلعاهتم و منتجاهتم إن االنتقال من التعامالت التجارية اليت تتم من موردين

يف السعر الفارق  فإن هذاأن أمواال أكثر دفعت من أجل شراء نفس املنتوج، وبالتايل  ينتج عنهأعلى سعرا، 

 .1اآلثار اليت تنتجها التكتالت االقتصاديةمن تكلفة إضافية، وهلذا يعترب حتويل التجارة أثر سليب يعترب 

اليت أثر تعميق التجارة، فيتمثل يف تعويض السلع  بعبارة أخرى أثر خلق التجارة والذي يسمى عن ا أم

تنتج حمليا بتلك اليت تدخل ضمن الواردات و اليت يكون مصدرها الدول اليت تدخل ضمن حيز التكتالت 

هو احمللية، وهذا األثر  يف هذه الدول مقارنة بتكاليف اإلنتاجإذ أن سعر تكاليفها يكون منخفضا ، االقتصادية

 باألثر اإلنشائي.   " فينر"االقتصادي  الذي أطلق عليه املفكر

رفاهية الدول األعضاء  منيزيد كما أنه ،  ةاالقتصادي يف فعالية التكتالتثر خلق التجارة أثر إاجايب إن أل

 املتاحة و ذلك بالنظر إىل حريةختصيص أفضل للموارد ما سينجم عنه هو  ألنالتكتل االقتصادي يف 

االقتصادية ألنه ينقل اإلنتاج من  يقلل من الرفاهيةالتجارة، على عكس األثر التحويلي للتجارة، الذي 

   أدىن كفاءة داخل التكتل.منتجني أكثر كفاءة خارج االحتاد اجلمركي إىل منتجني 

و بعض احلاالت ال يتحقق األثر السليب لتحويل التجارة، فقد حيدث العكس  و جتدر اإلشارة إىل أنه يف

القطاعات، فهناك قطاعات تكون فيها التكلفة أقل  كافةهذا النموذج ليس بالضرورة ينطبق على   عليه فإن

 من التكلفة يف بقية دول العامل اخلارجي.  
                                                           

  . 202، ص  2003الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، التجارة الدولية والتمويل، كامل بكري، االقتصاد الدويل -1
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خيلق رواجا اقتصاديا للدول األعضاء إذا استطاعت تلك الدول أن  ةونقول أن التكتالت االقتصادي

 توازن ما بني خلق التجارة وحتويل التجارة.   

  : األثر االستهالكي للتكامل االقتصادي -ب  

نقصد باألثر االستهالكي أنه كلما زاد نصيب التجارة الداخلية )السلع احمللية مضافا إليها السلع 

أن املستوردة من الدول األعضاء يف االحتاد( يف االستهالك، كلما كانت نتائج االستهالك إاجابية، أي 

االحتاد، وبعبارة أخرى  املستهلك يقبل على بضائع الدول األعضاء يف االحتاد مستبعدا بضائع دول خارج

فاألثر االستهالكي ما هو إال حمصلة األثرين اإلنشائي والتحويلي، فعندما تكون احملصلة موجبة )األثر 

اإلنشائي أكرب من األثر التحويلي( فهذا يعين حتقيق مستوى منو جيد لالستخدام األمثل للموارد، مما يزيد يف 

الستهالك، أما إذا حدث العكس وكان األثر التحويلي أكرب من األثر الرفاه االقتصادي الذي بدوره يزيد يف ا

منخفض ورفاه اقتصادي ضعيف، والذي بدوره يؤدي إىل اخنفاض  اإلنشائي، فهذا يؤدي إىل مستوى منو

  .1االستهالك

  : أثر التكتالت على عناصر اإلنتاج -ج  

التكتالت االقتصادي يؤدي إىل إعطاء احلرية لتنقل عوامل اإلنتاج، من رأس  كما ذكرنا فيما سبق، فإن

مال ويد عاملة بني دول التكتالت، فرأس املال يتنقل بني دول املنطقة إما على شكل أموال تودع لدى 

ء دية بني األعضاالبنوك أو على شكل استثمارات، حبيث اجب يف هذا اإلطار تنسيق السياسات املالية والنق

عله يتجه إىل احنراف االستثمار، الذي ينشأ نتيجة اختالف حمفزات االستثمار، وهذا ما اج رحىت ال حيدث أث

عض الدول أحيانا، أما ميزات نسبية أكثر، وقد يكون سببه أيضا نقص املعلومات يف ب هالدول اليت متنح
                                                           

  . 203ص  ،مرجع سابق، كامل بكري، االقتصاد الدويل -1
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ندما يكون الفرق يف األجور كب ر بني حتكمه حمددات رمبا يكون يف مقدمتها األجر، فع فانتقاله لعنصر العم

دول املنطقة فمن شأن هذا االختالف أن يؤدي إىل انتقال اليد العاملة إىل البلد ذو األجر العايل، وهروهبا 

، كما جند أيضا من بني آثار التكتالت السلبية على عنصر العمل، منخفضة تقدم فيها أجورامن البلد الذي 

اليت تقيد من حرية انتقاله، ولذا كان من الضروري توحيد مجيع  مان االجتماعيو الضاختالف قوانني العمل 

 .   االقتصاديةللتكتالت السياسات االقتصادية لتفادي هذه اآلثار السلبية 

 :   ثانيا: اآلثار الديناميكية للتكامل االقتصادي  

ظهورها يتطلب وقتا أطول مقارنة باآلثار السكونية  جل، ألنطويلة األبأهنا آثار هذه اآلثار  تتسم

تؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية، وميكن إاجازها فيما  حيث و لكن هلا أمهية كربىللتكامل، 

  1  يلي

  : أثر المنافسة -أ

 نيب التنافس شراسةحرية دخول كل دولة من دول االحتاد إىل أسواق الدول األعضاء سيؤدي إىل  إن

 ض الصناعاتا أن بعاملنتجني وزيادة الكفاءة خصوصا إذا مل تتوافر شروط املنافسة قبل قيام االحتاد، كم

 التقليدية اليت تعودت على طرق اإلنتاج القدمية النعدام احلافز للتجديد، جتد نفسها مضطرة لتحسني طرق

 ة بني املنتجني اآلخرين يف االحتاد، أو عليهماإلنتاج وختفيض التكاليف، الستمرار البقاء بعد ازدياد املنافس

 االنسحاب من السوق هبدوء، وبذلك يتغ ر املناخ االقتصادي العام وتتحسن طرق اإلنتاج والنظرة املختلفة

 لألمور وطرق اإلدارة والتسويق، بعد أن هتب رياح املنافسة لتشييع التغ ر السريع .   

 
                                                           

 .  299،  297ص   ، ص1989، 2كامل بكري، االقتصاد الدويل، املكتب العريب احلديث، القاهرة، الطبعة  1  -
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  : اإلنتاج وفرةأثر  -ب

األسواق بزيادة توسيع  االقتصاديالتكتل على التجارة بعد قيام  اجلمركيةإلغاء الرسوم والقيود  إن

اإلنتاج، اليت تأيت من زيادة الطاقة  وفرة كب رة يفاملفتوحة للمنتجني داخل االحتاد، مما ميكنهم من حتقيق 

املثايل عند عدم توافر ظروف  فقد يكون حجم املشروع أقل من احلجم اإلنتاجية للمشروع، وحجم اإلنتاج

املشروع مع توسيع األسواق يؤدي إىل حتقيق وفورات اإلنتاج الداخلية،  املنافسة الكاملة، وزيادة حجم

لتوسيع الطاقة اإلنتاجية، حيث أن السوق املوسعة تتحمل اإلنتاج  فتستطيع املنشأة زيادة االستثمارات

 ت األسواق صغ رة.  إذا كان ينتج ذلك بالضرورةالكب ر، وقد ال 

ال  وفرةاحلجم الداخلية، وهي  وفرة و حيققالسوق  أن يتسع حجم فمن املمكنالداخلية  للوفرةإضافة 

 عنه، ومنو الصناعة الوطنية إمجاال خيلق مصدرا للعمالة املدربة واإلدارة الواعية، هي خارجةتتعلق باملشروع بل 

 فيؤدي ذلك إىل انتشار وتطور املعرفة التقنية، واستخدام طرق جديدة يف اإلنتاج.  

  : زيادة االستثمار -ج

حتريك االستثمار وزيادته، وبذلك يتم حتديث املصانع وتوسيع  ينجم عن التكتالت االقتصادية     

 االدخار واالستثمارفاع نسب ارتزداد معه فيالتخصيص، ويرتفع الدخل القومي  و زيادةاإلنتاجية  الطاقة

قد تزيد من استثماراهتا يف السوق، بعد أن  التكتل االقتصاديخارج اليت تكون كما أن الدول األخرى 

 االستقرار وتزداد فرص حتقيق عوائد أخرى.   يتحقق
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  : التخصيص -ج

قد يؤدي ألن هذا ما ، األعضاءحترير التجارة بني جمموعة من الدول نتيجة التكتالت االقتصادية هو 

نسبية، وبالتايل ميكن للسوق املشرتكة ومنطقة  خاصيةاملنتجات اليت توجد للدولة هبا  تتخصص الدولة يف

التجارة احلرة حتقيق الفوائد املتأتية من تقسيم العمل، وقد يكون التخصيص بني الصناعات أو ضمن 

 الصناعات .   

بية أخرى تتمثل يف حتسني شروط ومعدالت التبادل بني دول هذه اآلثار، هناك آثار ااجاكل إىل جانب  

منطقة التكتالت، وكذلك تنشيط االبتكار والتعاون بني املؤسسات يف جمال البحث والتطوير، كنتيجة لتحرير 

الباحثني واملعلومات، ولقيام اهليئات فوق القطرية املكلفة بتسي ر شؤون املنطقة التكتالتية بتمويل برامج  حركة

 ث يف شىت امليادين.   حب

عن اآلثار احلركية للتكامل االقتصادي هلا فائدة   النامجةاملكاسب  ميكن القول أن سبق التطرق إليهومما 

 كب رة على اقتصاديات الدول املتكاملة، مما خيدم التنمية يف تلك الدول ويزيد من رفاهيتها.  

  لدول غير األعضاء ثالثا: أثر التكتالت االقتصادي على اقتصاديات ا   

زيادة يث أهنا تؤدي إىل حبااجابية على الدول األعضاء،  أمهيةة االقتصادي إن من آثار التكتالت

ه قد يؤثر على اقتصاديات الدول غ ر األعضاء تأث را سلبيا، فالتكتالت االقتصادية الكب رة كما أن  رفاهيتها،

 ، فإنللسلع فإذا اخنفضت األسعار داخل منطقة التكتالتاألسعار العاملية  احلجم من شأهنا أن تؤثر يف

وتضطر   أسعار منتجاهتا أغلى باملقارنة مع أسعار تلك الدول املتكتلة الدول خارج منطقة التكتالت تصبح

أقل تكلفة من إنتاجها، وهذا ما يؤثر سلبا على شركات تلك الدول اليت  ا تكونإىل است رادها منها أّلهن

ها سلبا على رحباجربها على ختفيض أسعار منتجاهتا، ويؤثر ذلك  قل الطلب على  منتجاهتا، مماتستورد ألنه ي
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إنتاجها أو تغي ر املنتوج أصال، وأحيانا جترب على االنسحاب من  ويف بعض األحيان تضطر إىل تغي ر منط

ب ر من الشركات )نقص النشاط، مما يرتك عواقب وخيمة على اقتصاد ذلك البلد إذا كان التأث ر ميس عدد ك

 معدل منو االقتصاد، زيادة البطالة نظرا لتسريح العمال ....(.  

وقد يؤثر التكتالت على االستثمار يف الدول غ ر األعضاء، حيث أن الدول بعد تكاملها تصبح         

النقدية والضريبية االستثمار داخل املنطقة، ألهنا تواجه أخطارا أقل، نظرا لتوحيد السياسات املالية و  تفضل

فيما بينها، وأيضا من أجل تنمية الدول األعضاء، ألهنا تعرب عن وطن واحد، ويف بعض احلاالت تقدم الدول 

املتكاملة على سحب أمواهلا املودعة يف اخلارج، وحتويل استثماراهتا إىل التكتل الذي تنتمي إليه وهذا ما فعلته 

 .  االقتصادية يؤثر سلبا على الدول غ ر األعضاء يف التكتالتأملانيا ، وكل هذا و اململكة املتحدة 

   ةالتكتالت االقتصادي تحدياتالمطلب الثاني:   

أو عقبات قد تعجل بفشله، وقد تكون هذه  حتديات اأثناء قيامه ةواجه التكتالت االقتصاديتقد          

املشاكل أو العقبات قبل تنفيذ املراحل األوىل منه، مما يعمل على عدم جتسيده يف أرض الواقع إطالقا، وقد 

أو العقبات أثناء مراحله املتقدمة، مما قد حيول دون الوصول إىل مرحلة التكتالت التام  التحديات تكون هذه

  1 ما يلي في التحدياتهذه  تعدادوراء املراحل األوىل، وميكن  األمسى من وهو اهلدف

   بسلع متشابهةأوال: تنافس اقتصاديات الدول الراغبة في التكتالت 

لدرجة أنه يصعب استخالص مواطن االختالف تتشابه اهلياكل القاعدية االقتصادية لبعض الدول 

احلاجة ليست الزمة لزيادة التبادل  متشاهبة، وحيث أنتاج مواد وسلع إىل إن ، وقد تتجه هذه الدولفيها

قد ينظر إىل هذا الوضع  هنا تنتج نفس املواد والسلع، فإنههذه الدول أل التجاري عن طريق التكتالت بني
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ذلك ال يعترب عقبة بني بعض الدول  فيما بينها، إال أن أو مشكلة يف سبيل تعزيز التكتالت حتديعلى أنه 

هذه األخ رة قد تكون كث رة  ل يف تركيبة السلع واملنتجات إال أنوعلى الرغم من التشابه احلاصالنامية، ألنه 

 .  و خمتلفة

 لبعض الدول    القاعديةثانيا: ضعف البنية 

 اأساسي يعترب دافعانقل وشبكة معلومات قوية،  و مواصالتالقوية من وسائل  القاعديةتوفر البىن 

ضعف أو انعدام هذه البىن يف بعض  فإن و بالتايل، اوجناحهاالقتصادية لقيام التكتالت عامال حيويا  و

 املبادالتتطور البنية التحتية يسهل عملية  ، ألنللتكتالت االقتصاديةإقامتها حجر عثرة أمام الدول يقف 

أهداف إقامة  ، مبا حيقق هدف منو بتكاليف قليلةوقت قص ر  يفتم بني الدول مما اجعلها ت ةالتجاري

 .  ةالتكتالت االقتصادي

 في هذه الدول:   المنتهجة النظم االقتصادية والسياسية  طبيعةثالثا: 

يف طبيعة النظم السياسية و االقتصادية السائدة يف الدول اليت ترمي إىل تكوين  يؤدي االختالف

و لكن هذا ل ذات األنظمة املختلفة، بني الدو  ةالتام ةالتكتالت االقتصاديإلقامة إىل صعوبة  احتاد اقتصادي

أقل، حيث شهد العامل جناح بعض حىت و إن كانت تكامل بينها ال احداث درجات منمينع من ال 

   1يف األنظمة السياسية واالقتصادية املتبناة. رغم هذه االختالفات و التباين التكتالت
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 :   المنتهجةالنمو االقتصادي وأساليب التنمية  درجةرابعا:   

الكب ر يف مستويات التقدم االقتصادي واالجتماعي ودرجات النمو بني األقطار  االختالفيؤدي 

الدول املتقدمة  هذه الدول، ألن بنياالقتصادية صعوبات كب رة أثناء قيام التكتالت  حدوثاملختلفة إىل 

تاج القابلة لالنتقال لتوفر اإلمنائية ومكاسب التكتالت، كما تتجه إليها عناصر اإلن ودسوف تستقطب اجله

 عناصر اإلنتاج واتساع السوق، إال أناهليكلية واالجتماعية وارتفاع الدخول وعوائد  والاخلربات ورؤوس األم

    1.بالعمل ...إخلهذه العقبة ميكن عالجها من خالل التخطيط اإلقليمي وتنسيق السياسات املختلفة املتعلقة 

يف مستويات التقدم والنمو بني الدول الراغبة  بالضرورة وجود تقارب ينبغيه ال أن و من هذا نستنتج

إىل حتقيق التكتالت  أجنعيف حتقيق التكتالت بينها، ولكن كلما كان التقارب واردا كلما كان ذلك 

    ا.جناحهاو االقتصادية 

 :  الرؤى االستراتيجيةنقص  خامسا:

إىل عدم وضوح أمهية التكتالت ودوره يف حتقيق التنمية  النقص يف الرؤى االسرتاتيجيةيؤدي 

 ، إذ جند أن أنظمة االستشراف و االحصاءيف الدول النامية يعد هذا النقص السمة الغالبة واإلسراع هبا، و

وسبل استغالهلا وكيفية  نظمة وعدم توفر الدراسات الكافية عن املوارد املتاحة والكامنةضعيفة يف هذه األ

 كفاءة االقتصادية من وراء استخدامها .   حتقيق ال

 

 التكتالت   بالوعي  قلةسادسا: 
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داخلي واآلخر خارجي، هذه املشاكل حتتل فمنها ما هو مشاكل سياسية  البلدان منبعض  تعاين

أولوية خاصة لديها دون غ رها من املشاكل، فعلى سبيل املثال تواجه بعض البلدان مشكلة احتالل جزء 

حتريرها قبل التوجه إىل إقامة تكتالت مع الدول األخرى، كما تواجه بعض الدول مشاكل  فتعمل علىمنها، 

داخلية حتد من إمكانية إقامة تكامل اقتصادي مع دول أخرى خشية حدوث انقسامات  طائفية وعنصرية

 داخلية.   

وعي شعوهبا  قلةب مع غ رها من الدول بسب تكتالت اقتصاديةوقد ال ترغب بعض الدول يف إقامة 

 .   كأولوية أوىلأو الشخصية   الداخليةاملسائل ، إذ ينصب اهتمامهم على فيها صانعي القرار أو

 يف سبيل إقامة تكامل مع مانعا و حتدياضغوطا خارجية قد تشكل  الدولبعض  جتابهكما قد 

 غ رها من الدول .  

 :  ة السياسيةدار اإل انعدامسابعا: 

والداعمة لعملية التكتالت دورا بارزا يف تعميق أزمته،  احلازمةة السياسية دار الوعي واإل يؤدي غياب

 حلصول متغ رات جديدة تقل معها نتيجةلبعض االتفاقات واملشاريع  الفعليوكث را ما كان التأخر يف التطبيق 

الشخصية أدت إىل غلبة النظرة صالحية هذه املشاريع واالتفاقيات، كما أن عدم اجلدية يف التطبيق واملتابعة 

   . 1الرقابة و التنسيق بعملية تعىنوغياب هيئة مركزية  املدى،البعيدة النظرة  على الضيقة

، وذلك باستخدام العوائقاستطاعت بعض الدول جتاوز هذه  هذا و بالنظر لكل هذه التحديات

بشكل عام واالقتصادي منها بشكل االقتصادية بعض العوامل مبهارة ملواجهة قضية التعاون والتكتالت 
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املخاوف التخلص من  األنظمة السياسية واالقتصادية وتباينها والواقع بني تفاوت ال و حاولت إذابةخاص، 

ة السياسية التكتالتية يف دار ضعف اإل ويظهروالقومية،  الوطنية ني التبعيةبيبشأن التناقض الناجتة الومهية 

واملنظمات واالتفاقات من مضموهنا وحمتواها وجوهرها واالكتفاء  اتمنها إفراغ املؤسس عديدةمظاهر 

باستمرار وجودها شكليا، وأسهم يف ذلك عدم تبلور وعي ضاغط يفرض على أصحاب القرار السياسي 

 إرادة االلتزام به .  

 المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التكتالت     التحدياتثامنا: 

إال أن قد ، هذا االطاراالقتصادي بتوقيع اتفاقيات تدخل يف  تكتلهاتبدأ بعض الدول يف بناء 

 املشاكل أثناء التنفيذ، فمثال وضع تعريفة مجركية موحدة تفرض على الكث ر منتنفيذ تلك االتفاقيات  يواجه

إىل عدم  األعضاء ذات التعريفات اجلمركية املختلفة، قد يؤدي ببعض الدولاملتكتلة جمموعة الدول األعضاء 

البعض أما  ذه التعريفة املوحدة ألهنا تقل عن الرسم الذي تفرضه على وارداهتا من السلع األجنبيةهبقبول ال

مصاحلها  إذ حترص على عدم تعرضيرفض تعريفة موحدة تزيد عن الرسم املعمول به،  اآلخر من الدول

حدث حتايل  إذ مافكية واحدة إزالة احلواجز اجلمركية ووضع تعريفة مجر هذا عن  ينتجالتجارية للخطر، وقد 

بتطبيق أدىن تعريفة  1 التكتلعلى احلواجز اليت تقيمها الدول األعضاء كأن تقوم إحدى الدول األعضاء يف 

تستوردها من ا قل ممأ، ألهنا تكلفها التكتلمجركية على سلعة تريد است رادها من دولة أو دول غ ر أعضاء يف 

وهذا األمر يتناىف مع هدف التكتالت االقتصادي املتمثل يف توسيع نطاق التجارة ما  يف التكتل دولة عضو

 بني الدول األعضاء وهذا املشكل قد حيدث يف املرحلة األوىل )منظمة التجارة احلرة( ألنه ال يوجد هناك
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امل، كما يطرح على توحيد للتعريفات اجلمركية اجتاه اخلارج، مما قد حيول دون استمرار املراحل األخرى للتك

 االستثمار.   معدالت مستوى منطقة التجارة احلرة بعض املشاكل األخرى كاحنراف اإلنتاج واحنراف 

  اإليرادات المحصلة    قضية توزيعتاسعا:   

مشكلة توزيع ة هي قضية بروز من املشاكل األخرى اليت تطرح على مستوى التكتالت االقتصادي

دول من مجارك الدول األعضاء يف التكتالت، وكيفية تعويض خسائر بعض هذه ال اإليرادات احملصلة جمموع

اإليرادات اجلمركية، فاإليرادات احملصلة من بعض الدول األعضاء متباينة، نتيجة اختالف مسامهة كل  نم

، دولة يف إيرادات االحتاد اجلمركي، وهنا يطرح اإلشكال حول األساس الذي يتم وفقه توزيع هذه احلصص

خيص توزيع الضرر، فقد يتخذ التعويض صورة منح معاملة تفضيلية أو حتويل بعض املوارد إىل الدول  أما فيما

 حققت مكاسب أقل من الدول اليت حققت موارد أكرب.    اليت

 هناك مشكل انتقال عناصر اإلنتاج وإقامة املشروعات اجلديدة، وأيضا التحدياتهذه  باإلضافة إىل

فصل املنازعات بشأن االتفاقيات املربمة وتعديلها، وكل هذه املشاكل حتصل يف و هو  مهمحتدي هنالك 

التكتالت وذلك قبل تنسيق السياسات االقتصادية واملالية والنقدية والضريبية وقبل وجود  املراحل األوىل من

    .1سلطة فوق قومية

آثارا سلبية تكون  ينجم عنهتني أو أكثر، قد اقتصادي بني دول تكتلأن إقامة أي و مما استخلص           

القص ر، أما اآلثار االاجابية وهي املهمة فيتطلب ظهورها وقتا أطول، كما قد ال يتم التكتالت من  يف املدى

تتوفر الشروط الالزمة إلقامته أو واجهته مشاكل، وحيدث أن تواجهه مشاكل يف مرحلة من  البداية إذا مل

 راحل األوىل منه، مما يعرقل استمرارية الوصول إىل بقية مراحله.   مراحله، خاصة يف امل
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 .  في السياسات العالميةالتكتالت اإلقتصادية : الثالثالمطلب 

 ومن القضايا اليت جتمع بني هذه التكتالت واليت تتأثر كث را بالعالقة الشبكية بني هذه القطاعات       

أشار تقرير مستقبلنا مجيعا الذي أعدته ندوة األمم املتحدة للبيئة والتنمية الثالثة جند السياسة العاملية، وقد 

حول البيئة والتنمية املستدمية إىل أن التطور ال ميكن أن يتم أو يتحسن دون املشاركة الفعالة للمنظمات غ ر 

ملشاركة بصفة احلكومية اليت متثل شرحية من اجملتمع املدين ،وكذلك القطاع اخلاص والدول )احلكومات( ا

دائمة يف االتفاقيات واملؤمترات الدولية املنظمة، كما أننا جند أن مشاركة هذه الفواعل الثالثة وتشابكها 

ضروري جدا يف صياغة بلورة السياسات  ووضع التشريعات والقوانني الالزمة للمحافظة على سالمة وفعالية 

فهناك مسؤولية كب رة تقع على عاتق هذه املؤسسات األنظمة العاملية، ومحايتها من التدهور، وبالتايل 

احلكومية وغ ر احلكومية، الوطنية منها والدولية من أجل املشاركة ووضع الرتتيبات وصياغة السياسات اهلادفة 

  .1حلماية البيئة وضمان سالمتها

ع املدين يف جتسيد كما أن جناح هذه الشراكات بني التكتالت واملؤسسات االقتصادية ومنظمات اجملتم     

السياسات العاملية يتوقف على درجة الشفافية ومدى جتسيد حق االطالع  على البيانات واملعلومات املتعلقة 

   .2بالبيئة، ومدى جتسيد احلق يف اإلعالم

هذا األخ ر يساهم يف زيادة املشاركة الشعبية يف خطط عمل وبرامج وسياسات محاية البيئة اليت لن       

حمليا ) الوطين ( أو عامليا يف الزمن القريب والبعيد، وهو ما تدركه كث ر من الدول يف العامل ختتلف  تنجح

مستويات إدراك الدول اجتاه هذه القضية باختالف املتغ رات والظروف اليت تتسم هبا، وهذه النقطة ليست 

                                                           

ت عامة _ غنية إبرير، " دور اجملتمع املدين يف صياغة السياسات العاملية،  دراسة حالة اجلزائر"،  مذكرة ماجست ر يف العلوم السياسية  سياسا1
 .  3،  ص 2010وحكومات مقارنة ، جامعة باتنة،  
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لة احلق يف اإلعالم واملشاركة الشعبية سهلة يف جمتمعات مازالت تفتقر يف ممارستها وتشريعاهتا لالهتمام وكفا

  .1يف صنع القرار وتنفيذه بصفة عامة والقرارات املتعلقة بالبيئة بصفة خاصة

ويرجع السبب كذلك أيضا إىل التفاوت يف قوة وفعالية تنظيمات اجملتمع املدين يف الدول من دولة       

امهتها يف صنع السياسات العامة العاملية للدولة، ألخرى، وكذلك إىل اجملال واحليز املتاح هلا يف سبيل مس

ولعل حال اجلمعيات واحلركات اجلمعوية النشيطة يف اجلزائر تتميز بنفس هذه السمات اليت حتدثنا عنها، 

ولكن تبقى مسامهة اجلمعيات يف صنع القرارات والسياسات املتعلقة بالبيئة يف اجلزائر موجودة وحاضرة رغم  

ترقى إىل املستوى املشاركايت على مستوى دول أخرى تعرف مشاركة عالية جلمعيات  كوهنا ناقصة أوال

اجملتمع املدين العاملية ،وتساهم منظمات ومجعيات محاية البيئة من خالل حق التمثيل داخل اهليئات 

 .   احلكومية بناءا على مواد الدستور اليت نصت صراحة على حق التمثيل للجمعيات يف السياسات العامة 

وهو يعكس حتوال جذريا يف ممارسات السلطة التقليدية اليت كانت تتخذ السياسات الفردية ،وال هتتم       

بأي صوت وال آراء اهليئات غ ر حكومية، وهو ما كان طيلة فرتة نظام التسي ر املركزي واملوجه، لكن بعد 

رف النظام احلاكم نوعا من االنفتاح التعديالت اجلوهرية اليت طرأت على النظام السياسي اجلزائري ع

  . 2والشفافية، ومت السماح والتواصل مع خمتلف الشركاء لتنفيذ السياسات العامة ال سيما السياسات العاملية

                                                           

، ص، 2007_ حيىي وناس،  اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،  رسالة دكتوراه يف القانون العام،  جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان ، 1
11  . 

 . 4غنية ابرير ، املرجع السابق ، ص،   -2

 .  168حيىي وناس،  املرجع السابق ،ص،  _ 2
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وهذا ما تدركه الدولة اجلزائرية فمن أجل حتقيق صنع جيد للسياسة العامة فهي تسعى إىل خلق شراكة       

ات اجملتمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص من خالل تأمني البيئة االقتصادية حقيقية بني احلكومة ومؤسس

   1.املستقرة، وتوف ر اخلدمات االجتماعية لذلك

وتأخذ الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين شكل اتفاق قوي ومتني،       

جملتمع املدين والقطاع ،اخلاص وعلى أساس الثقة تعرتف فيه احلكومة بأمهية الدور الذي تلعبه مؤسسات ا

املتبادلة بني هؤالء الشركاء ،والتعاون املتبادل واحلرص على إتاحة الفرصة للجميع يف إبداء الرأي وطرح 

 ة مثلى وذات رشادة عالية.  يملالبدائل واخليارات من أجل الوصول إىل صياغة وصناعة سياسات عا

ية تدخل السوق حني ترى أن النشاط الصناعي سيعود عليها بأرباح تفوق إن التكتالت اإلقتصاد     

املعدل السائد، وسرعان ما تنسحب حني تشعر أن أرباحها ستنخفض إىل دون املستوى السائد يف السوق،  

وهبذه العملية )الدخول واخلروج السريع من السوق( تستطيع أن تعمل على موازنة عوائدها وضمان استثمار 

ا يف األماكن اليت توفر هلا أعلى األرباح،  باإلضافة إىل ذلك فإن هيكلها التنظيمي حيتوي على ما أمواهل

يسمى بإدارة املخاطر السياسية اليت تتوىل مهمة تصور اسرتاتيجيات التكتالت اإلقتصادية إلنقاص تعرضها 

 ناصالسريع من السوق(تكون مبثابة قخلطر النزعة الوطنية االقتصادية  .إهنا هبذا األسلوب )الدخول واخلروج 

 . العامل على واحملتال الفرص

تشكل هتديدا مباشرا لكل دولة تضر مبصاحلها،  فقد أسهمت يف تغي ر اإلقتصادية إن التكتالت       

سياسات بعض البلدان عن طريق الضغوطات اليت متارسها أو تدعيم االنقالبات خاصة يف إفريقيا، ومن 

يكون هدفها األساسي هو تعظيم الربح . وهي من أجل ذلك تساهم يف ممارسة الضغوطات الطبيعي أن 
                                                           

(، )مذكرة لنيل شهادة املاجست ر يف العلوم 2009_1989الرمسية يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر)_ ابتسام قرقاح، دور الفواعل غ ر  1

 .  142(،  ص،  2011السياسية ، ختصص السياسات العامة واحلكومات املقارنة، جامعة باتنة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
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على سلطات الدول من أجل تسي ر شؤوهنا وحتريك نشاطها االقتصادي،  وهي تشكل على املستوى 

السياسي حسب ادعاءات البعض خطرا على السيادة الوطنية للدول وهتديدا دائما هلا،  وقد تتدخل يف 

   1.الداخلية كالتحكم يف توجيه السلطة السياسية والتحكم يف القرار السياسي يف هذه الدولشؤوهنا 

قد يبدو دليال على عجز متزايد اليوم للدولة ذات السيادة والسيطرة  االقتصادية وانتشار أنشطة التكتالت   

مر كذلك فثمة واحد من عال يف القطاع اخلاص،  وإذا كان األفحنو لى تنظيم األنشطة االقتصادية على ع

 يتم تقويض األسس املنطقية التقليدية للسيادة احلديثة .  

 

 

 

 

 

 

 

   .العولمة و التكتالت اإلقتصادية: لمبحث الثانيا

                                                           
 .  174( ص،   2007شخاص، )اجلزائر دار العلوم للنشر والتوزيع  عبد الرمحان حلرش،  اجملتمع الدويل   التطور واأل_  1
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 الباحثنيجبانب هام من اهتمامات  العشرينالقرن  هنابة مع االقتصاديةلقد حظي موضوع العوملة   

أن العوملة هي مفهوم  أحناء العامل، والشيء الذي البد من الوقوف عنده هوع ي يف مجينياسي والسينياالقتصاد

تبادر إىل الذهن عند يا. كما أن أكثر ما ياسيا أو سيا أو اجتماعياقتصادي قبل أن تكون مفهوما ثقاف

  . 1ةيث عن العوملة هي العوملة االقتصادياحلد

د، ية أدت إىل نظام اقتصادي جد ر العامل يف السنوات األخعة اليت شهدها يالسر  االقتصادية فالتطورات       

عترب اجملال ية املتشابكة اليت سامهت يف بروز العوملة، هلذا يوبروز منظومة من العالقات واملصاحل االقتصاد

ب اجه ـذا اجملال للعوملة، فإنـهبز ياالقتصادي من أهم جماالت العوملة وأكثرها وضوحا وأبرزها أثار  وهدفا، والرتك

ها احلواجز ية ختتفي فية إىل منطقة اقتصادياألرض ل الكرةية األمر إىل اجتاه العوملة إىل حتو ييف بدا اإلشارة

 ة ضمن نطاق النظام االقتصادي الواحد.  يات العاملي، مبعىن اندماج االقتصاد2وديوالق

 ظاهرة العولمة   نشأة: المطلب األول  

نات من القرن يالست نات ويدة، فقد بدأت منذ عقد اخلمسيست جديلة عوملة االقتصاد العاملي  ر ومس

ة ية يف أعقاب احلرب العاملية املفروضة على التجارة الدولياسيود السيص القياملاضي عندما تضافرت اجلهود لتقل

.ةيالثان
3 

يف االقتصاد  ات املتحدة. مث تسارعت العوملةية والواليات أوربا الغربي يف اقتصاد رفبعدها حدث منو كب 

ة، كما يمن الدول النام الكثرإىل  الرأمساليةالتدفقات  وتزايدتة،  ر نات بدرجة كبيالعاملي منذ منتصف الثمان

  .ادة الناتج احمللي اإلمجايل العامليية بسرعة تقارب ضعف سرعة ز يازدادت التجارة العامل

                                                           
 .  311ة"، مرجع سبق ذكره، ص يات التجارة الدوليفي حامت ،"اقتصاديسامي عف - 1
 .  312ة"، مرجع سبق ذكره، ص يات التجارة الدوليفي حامت ،"اقتصاديسامي عف - 2

 .  36.."، مرجع سبق ذكره، ص ة.يميأسامة اجملدوب ،"العوملة واإلقل - 3
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من أجل فتح األسواق وانفتاح كل ار متصاعد يكما أن العوملة يف جانبها االقتصادي اختذت شكل ت

ة يبن وتطوير حتديثمن أجل  هنضويةحركة  تزامنار مع يدول العامل على بعضها البعض، وقد تناما هذا الت

باعتبارها  االقتصادية الليرباليةأمسايل  وتروج ر ات السوق املتقدم، فهي تستند إىل النظام الياإلنتاج يف اقتصاد

 . 1اقتصاد السوق خياراتمفتاحا لكل 

عة  اليت ظهرت خـالل ية السر ية والتقنياالقتصاد التطوراتدة يدة وليعترب البعض أن العوملة ظاهرة جديو 

وم نرى بأن ياليت حصلت يف عامل االتصاالت، وال الكب رة التطوراتن خالل نات، مث تعمق أثرها ميعقد التسع

ة، ير التجارة العامليتح احلدود وحتر ة اليت تقر فياالقتصاد عاتيدة من التشر يالعوملة تدعم نفسها مبنظومة جد

عين ببساطة فتح األسواق ية، وهو ما يكن اعتبارها احملور االقتصادي للعوملة االقتصادمية  ر ث هذه األخيح

ة العوملة ومن أهم  ر ة يف دفع مسية أمام االنتقال احلر للسلع واخلدمات، لذلك أثرت العوامل االقتصاديالدول

   2هذه العوامل

 اسا بالناتج احمللي وتنوع قنواته.  يق الدوليةيف التجارة  الكب ر اإلسراع -1

 ة.  ية العاملي األسواق املالنيتعاظم االندماج ب -2

 ت املباشرة اخلاصة.  ار االستثما اد تدفق األموال ويازد -3

 املعلومات واالتصاالت.   تكنولوجياالتقدم اهلائل يف  -4

 الدول.   بنيتدفق القوى العاملة  ازدياد -5

  و مظاهرهاة يف العولمة االقتصادي: تعر المطلب الثاني  

                                                           
 االقتصاد.  أصبحت هذه التوجهات السمة الغالبة يف الدول مطلع التسعينيات، حيث تراجع دور الدولة يف  - 1

 .2000، سبتمرب عربية"، جملة شؤون 21 املقدسي ،"التكتل االقتصادي العريب والعوملة على مشارف القرن  رمس - 2
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 هنايةالعاملي يف  الصعيدعلى  االقتصادية والتطوراتم التحوالت أه االقتصاديةتشكل ظاهرة العوملة    

، الرأمساليةحل تطور املنظومة ابوصفها مرحلة من مر  االقتصادية، فنجد البعض تناولوا العوملة العشرينالقرن 

متمحورة على  اقتصادياتمن  القاعدية خالياهمن االقتصاد الدويل الذي تتكون  التدراجيباالنتقال  تتميز

  1ة. ية كونيالذات ومتنافسة إىل االقتصاد العاملي القائم على أنظمة مجرك

بطا ومتشابكا وذلك من االعاملي مرت ة تتمثل يف جعل االقتصاد يرى بأن العوملة االقتصادياك من وهن   

املباشرة وانتقال األموال والقوى العاملة  واالستثماراتة يف حقول التجارة يخالل اندماج األسواق العامل

 يف  رة  واىل االحنصار الكبيق احلدود القوماؤدي إىل اخرت ية األسواق، مما يحر  رأمساليةضمن إطار  والتكنولوجيا

   2 .ادة الدولةيس

ضع للرقابة خيلالقتصاد العاملي الذي مل  جديدعمل  تقسيمتعين بروز  االقتصادية غالبيتهاوالعوملة يف         

تعلق بانتقال السلع واخلدمات وأرس املال يما يؤمن بتدخل الدولة يف نشاطاته وخاصة فيعد ية ومل يديالتقل

   .د العاملييعلى الصع

ر األسواق وخصخصة يبطة تتضمن حتر اة مرت يظواهر اقتصادعرفها البعض بأهنا جمموعة يكما 

 التكتالتو  تاع اإلنتاج عرب القار يا وتوز ياألصول وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها ونشر التكنولوج

  3. الرأمسالية األسواق نيب

                                                           
، ص 1999 ديسمرب، 100، العدد عربية"، جملة شؤون  20القرن  هناية، مستقبل األمن االقتصادي العريب فـي ضوء حتوالت اجلميلي محيد -1

102  . 
 .  101، ص 1998، مارس 229حممد األطرش ،"العرب والعوملة ما العمل"، جملة املستقبل العريب، العدد   -2

 
 

 .  230، ص 2001، سبتمرب 107ة، العدد ي، جملة شؤون عربنياسيد يلسالثالث"، حبث ل والطريقصالح سامل ،"العوملة  -1
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 ةياالقتصاد والتطوراتة بأهنا كل املستجدات يف العوملة االقتصاديكن تعر ميانطالقا مما سبق،                

بالكامل  رهايواالجتاه حنو حتر  العامليةحجم ونطاق التجارة  تزايدشهدها العامل االقتصادي، واملتمثلة يف ياليت 

ة اليت تنظر إىل العامل كله كوحدة واحدة وتعمل مـن منطلـق أن يوكذلك بروز الشركات العابرة للحدود الوطن

املرتبطة  التطوراتوكذلك  ة،يمية اإلقليالنتشار املستمر للتكتالت االقتصادادة ايحدودها هي حدود العامل، وز 

 سمى باقتصاد املعرفة.  يا اإلعالم واالتصال وبالتايل ظهور ما يبتكنولوج

 لي   ية كماية االقتصاديزة للعوملة من الناحيكن حصر أهم العناصر املمميلذا   

 للتجارة.   العامليةحتت لواء املنظمة  الدوليةر التجارة يحتر   

 املباشرة.   األجنبية االستثماراتادة تدفق ية وز يللشركات العامل اتيجيةالتحالفات اإلسرت  -1

 ة.  يمية اإلقليد املستمر النتشار التكتالت االقتصادايالتز  -2

دة ومتعددة يمظاهر عد االقتصاديةا املعلومات واالتصاالت للعوملة يع يف تكنولوجيالتطور املذهل والسر  -3

 نذكر منها   

 

        ةير التجارة الدوليتحر  -1

ذلك مل  التجارة  فإن حتريرهو  االقتصادية ةإذا كان هناك اتفاق على أن البند األول يف العومل   

 . 1ر التجارةيلة من حتر ين بل لقد شهد العامل فتارت طو يات القرن العشر ينيد تسعيكن ولي

                                                           
 .  23حممد صفوت قابل، مرجع سبق ذكره، ص   -1
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ث الكم والنطاق ية ولكن بشكل حمدود من حمية تتم يف العصور القديالتجار فكانت املبادالت             

شهد نوعا من ي العشرينأمسايل بدأ العامل يف القرن ر وبروز النظام ال اجلغرافيةالكتشافات زايد اوالزمن، ومع ت

ة. فقامت يالتجارة العاملة يف  ر كب  تطوراتث لوحظ ي، حالثانية العامليةالتجارة خاصة بعد احلرب  وحترير الرتابط

ر ي الدول كلها كانت هتدف إىل حتر نيب األطرافات أخرى متعددة يوأنشئت اتفاق 1947 »اجلات «ة  ياتفاق

 لالقتصاد املتزايد الكوين الطابع هو ةيالثان العاملية احلرب بعد ما تطورات يف إثارة األكثر اجلانب انو التجارة، 

ة يرة يف معدالت التجارة اخلارجمستم ادةيز  فهناك واهلجرة ةياملال والتدفقات واإلنتاج التجارة جماالت يف العاملي

 .1بايات تقر يبالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل يف كل االقتصاد

ة يث حققت التجارة العامليتجاوز الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،حية يفأصبح متوسط منو التجارة الدول        

ثل ضعف مية وهو يالصناع يف الدول 1975وحىت عام  1950% منذ عام 8 قدر بيمعدل منو سنوي 

 .  2ات هذه الدول يف نفس الفرتةيمتوسط معدل منو اقتصاد

ة يإىل غا 1954مرة منذ سنة  14ت العامل قد ارتفعت را، فإن صاد(DICKEN)حسب   

-1980ة يف السلع واخلدمات بشكل ملحوظ خـالل الفرتة ي، وتوسعت التجـارة العامل1994

عام ون يليتر  4,5إىل  1980ون عام يليتر  9,1ة من يدت التجارة السلعزاث ي، ح1998

ار يمل 414ن ث انتقلت ميعاف حالث أضجتارة اخلدمات حبوايل ث ، كما ازدادت1998

من األسباب اهلامة يف منو  دوالر   وكان النمو االقتصادي العامليون يليتر  4,1دوالر إل ى 

% يف عام  32ث ارتفعت من ي، ح3ة منهايب الدول الناميادة نصية وز يحركة التجارة العامل

ضا فقد ية أيا التجار م، ولكنها عمقت ونوعت عالقاهت 1995% يف عام  92إىل  1985
                                                           

 .  144دي، مرجع سبق ذكره، ص يف كاظم الزبي لطنيحس-2
 .  36....."، مرجع سبق ذكره، ص واإلقليميةأسامة اجملدوب ،"العوملة  - 2

 .  319ة"، مرجع سبق ذك ره، ص يالتجارة الدولات يفي حامت،" اقتصاديسامي عف 3
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إىل  1985ة يف عام ي% من إمجايل جتارة الدول النام 13ة من ي الدول النامنيالتجارة ب تزايدت

ب املنتجات املصنعة من ينص تزايد  1995-1985وخـالل الفرتة  1995% يف عـام  73

 .  1ع اليت متر هبايعكس مرحلة التصني% مبا  38% إىل  74صاد ارت هذه الدول من 

ة يتفاقة للتجارة والقائمة  على مبادئ اي( برزت املنظمة العامل1995ة )يأما خالل السنوات العشر املاض

بة استحوذ على قر يدا يجد ايا عاملية كاملة، واليت كرست نظاما جتار ير التجارة العامليهتدف إىل حتر  "اجلات "

ق منو خالل هذه يب الدول املتقدمة يف جانب الصاد ارت حتقية وكان نصيرة العامل% من حجم التجا 09

 %.   4,11% إىل  8,4% أما يف جانب الواردات فقد حققت منوا من  4,11% إىل  2,5الفرتة من 

 7,51%  إىل 7,01ة فقد حققت منوا خالل نفس الفرتة يف جانب الصاد ارت من يأما الدول النام       

 2% إىل 1,11%،  وجانب الواردات حققت منو من 
%، وتعود أسباب هذا النمو يف التجارة 9,61

ة، ية العقد املاضي إىل جمموعة من األسباب هي ارتفاع أسعار السلع األولية يف هنايالنام ة وخاصة الدوليالعامل

 دوالر  28دوالر إىل حوايل  18ث ارتفعت من يوكذلك ارتفاع أسعار النفط حب

ذلك اخنفاض أسعار السلع املصنعة وارتفاع الطلب على السلع اخلدمات يف الدول ، وك2001ل الواحد يللربم

   4مها اثنني جانبني إمنا تنحصر يف احلايلة يف الوقت يز التجارة الدوليمي، وأن أهم ما 3املتقدمة

ة اليت ية والتكنولوجيعود إىل نتائج الثورة العلمياحلاسم يف مكوناهتا األمر الذي  التغ ر  هو الجانب األول

 ر.  يد والتصدا ر ادة االستيوبالتايل ز ة يدة من االستهالك ذات أبعاد عامليق أمناط جدية حتقيأتاحت إمكان

                                                           
 .  171ت صندوق النقد الدويل، مرجع سبق ذكره، ص االعوملة والفرص املتاحة، إصدار  1
 .  121عبد الناصر ن ازل، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .  25، ص 2001ر االقتصادي العريب املوحد ،يالتقر  3
 .  145،146دي، مرجع سبق ذكره، ص ص يف الزبيالط كاظم  نيحس 4
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ر التجارة سواء تلك ية يف جمال حتر  ر الكب اإلجراءاتة هو يز التجارة العاملي  الذي مالجانب الثاني

ق تلك يعن طر أو  اسة االنفتاح على اخلارج ية عمال بسيفات اجلمركية واملمتدة يف التعر  ر ضات املثيالتخف

 .  األطرافالناجتة عن اتفاقات التجارة املتعددة  اإلجراءات

 العولمة  في ظل ة ي: التكتالت االقتصادالثالثالمطلب 

ة واليت ظهرت إىل الوجود يواملستجدات الدول املتغ راتة من أهم يتعترب حركة التكتالت االقتصاد   

نات ياء ألفكار الستيإعادة إحدة، وأصبحت واضحة وتنتشر يف ربوع األرض، وكأن هناك يجة عوامل عدينت

ر ية وحتر ي اجلمرك رغ ة ويالعوائق اجلمرك بإزالةا  وذلك ير التجارة عامليحتر  تزايدتمثل يف يد، يولكن يف إطار جد

ا يا وآسيقيأوربا ولكن يف إفر  ة ويكا الشمالييف أمر س فقط يت لية، وقد استدعمية القديميبات اإلقليالرتت

    2ازها يف أهنااجكن إميزت هبا هذه الظاهرة ي اليت متني، وأن أهم املالمح واملضام1مل العريبة والعاينيكا الالتيوأمر 

ه ية يف البناء االقتصادي الدويل، ومبا فية جذر يكليدا حلصول حتوالت هيعتها فإهنا تأيت جتسيث طبيمن ح  -1

ة اليت تنتج يعلى العالقات االقتصاديه  ر ه وبالتايل يف تأثي فنية للمشاركيع األدوار واملواقع النسبيإعادة توز 

 عنه.  

هم يف  ر  يف االقتصاد الدويل ومقدرهتا أن متتد لتشمل غنيتها فإهنا تغطي أهم املشاركيث مشوليمن ح  -2

 ة يف أبعد حدودها.  يعلها ظاهرة دولاجخمتلف بقاع العامل مما 

 بط واتصال حلقاهتا.  ايف تر اتيجية سة إسرت ياة يف منطقها سيث أبعادها فإهنا ظاهرة اقتصاديمن ح  -3

 ة يمية إقليات جتار يأعضاء يف اتفاق راتع القاية ويف مجيدول املتطورة والناملذا أصبحت معظم ال

                                                           
 .  131م، مرجع سبق ذكره، ص يعبد الرح إكرام 1
 .  157جمذاب عناد ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 (.   …) منطقة جتارة حرة، احتاد مجركي، سوق مشرتكة،

ة يث تنشأ عمليحة والعوملة يمي التكتالت اإلقلنيثة يف العامل أن هناك تكامال بيوتظهر التجارب احلد  

اسات يد من االندماج يف االقتصاد العاملي، كما تؤدي سيمي إىل املز يها االندماج اإلقليؤدي فية يتبادل

كما تنطلق العوملة  من مقولة أن التكتل ،  1ةيميات اإلقليد من االندماج لالقتصادياالندماج العاملي إىل مز 

ؤدي انفتاح األسواق يث ياألداء االقتصادي الوطين ،ح نيؤدي إىل حتسيد العاملي، ياالقتصادي على الصع

 استخدام كفاءة دةياز  إىل احلدود، عرب لالستثمار األموال رؤوس عيوتشج التجارة ةيحر  أمام وديالق لةاز ٕ  وا

  معدالت النمو االقتصادي.  نية أفضل وجه  وحتسيت النسبيزاارد واستغالل املاملو 

واملنافسة،  السوق ةيحر  طالقٕ  املستمر يف الدعوة إىل عوملة االقتصاد وعوملة التجارة وا التزايدمع         

 الدول  وذلك لفتح األسواق  وتدفق أنواع االسـتثمار نية بيمية حنو إقامة تكتالت إقليالنزعة الدول تزايدت

 الدول نية بية واملالياالقتصاداسات يق السيل حركة السلع واخلدمات ورؤوس األموال وتنسيد العاملة وتسهيوال

ة يف ظل يادة القوة التفاوضياألخرى وز  اتية من ضرر منافسة االقتصادي احلما راألعضاء يف التكتل وتوف

2االنفتاح االقتصادي العاملي
.   

كن القول أنه أصبح االندماج أو االنتماء يف تكتل اقتصادي يف الوقت ال ارهن بالنسبة ميمن هنا 

(  …ا ي،خدمات زراعياا، ياهتا ) صناعية اقتصاديق محايا للحد من آثار العوملة  وذلك عن طر يضرور للدول أمار 

 بـاقي دول نينها وبيق أكرب مكسب من جتمعها كما تصنع حواجز بية، وتعمل على حتقيمن املنافسة األجنب

س على املستوى يتوى العاملي ولر   على املسية، بالتحر يعاكس ما تنادي به العوملة االقتصاديالعـامل وهو ما 

                                                           

 .46، ص 2002ة للكتاب، مصر يئة العامة املصر يان االقتصادي املصري"، اهليامام صاحل، "التحوالت املعاصرة والكهللا لطف ا -1

 

 .48، ص 2002ة للكتاب، مصر يئة العامة املصر يان االقتصادي املصري"، اهليامام صاحل، "التحوالت املعاصرة والك هللالطف ا -1
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ة ينما العوملة تفتقد للسلطة العاملية حتمي مصاحلها، بيسياة سلطة سيكما أن للتكتالت االقتصاد،ميياإلقل

ث أن العوملة هي يها؟ وحيتتعارض معها وستتغلب عل ةيمعها. فهل التكتالت االقتصاداجوبالتايل ال جتد من 

 نبغي التعامل معه. يا يواقع راعلها أماجة مما ير التجارة العاملينتاج حتر 

زداد يس ، ةيكا الشمالية تقودها الدول املتقدمة كما هو مالحظ يف أوربا وأمر يمبا أن التكتالت االقتصاد 

ة وبالتايل يث تنحصر املنافسة يف إطار هذه التكتالت االقتصاديها على االقتصاد العاملي مبرور الزمن ح ر تأث

ث العالقات ين من حية القرن الواحد والعشر يد للنظام االقتصادي العاملي مع بداياجلدستؤثر على الوجه 

 كز القوى.  ا ومر 

،  وكذا املرونة اليت تتسم هبا يف  التكتالتإن حجم املوارد الضخمة اليت متتلكها هذه الفواعل  أي      

عملية نقل البضائع واألموال واألفراد والتكنولوجيا املتطورة تزيد من قدرهتا على املساومة مع احلكومات،  

تقدر مبيعاهتا السنوية بعشرات املليارات من الدوالرات لكل منها ومثال  اإلقتصادية  التكتالتفعشرات 

 وشركة أكسون،  شل اهلولندية وجنرال إلكرتيك.   على ذلك شركة جنرال موتورز، 

ومدى  اإلقتصادية التكتالتإن احلجم الضخم من األصول السائلة واالحتياطات الدولية املتوفرة لدى      

على السياسة النقدية الدولية واالستقرار النقدي العاملي يبني مبا  التكتالتالتأث ر الذي ميكن أن متارسه هذه 

فإذا أرادت هذه  على النظام النقدي العاملي، اإلقتصادية التكتالتال للشك التأث ر الذي تؤديه ال يدع جما

بتحويل بعض األصول املالية  اإلقتصادية  التكتالتوبقرار يتخذ من جانب املسؤولني عن إدارة  التكتالت

 من دولة ألخرى من شأنه أن يؤدي إىل التعجيل بأزمة نقدية عاملية .   

على نسبة كب رة من حجم التجارة وحركة املبيعات  اإلقتصادية التكتالتذا وكنتيجة أيضا الستحواذ ه     

الدولية فإهنا تؤثر بال شك على منظومة وهيكل التجارة العاملية من خالل ما متلكه من قدرات تكنولوجية 
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لتنافسية يف كث ر من عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إىل إكساب الكث ر من الدول بعض املزايا ا

  .1الصناعات

متتلك خاصة تنفرد هبا وهي هلا اسرتاتيجية اقتصادية مالية ونقدية خاصة هبا  اإلقتصادية التكتالتف     

على النظام االقتصادي العاملي، مما تسبب يف بروز  التكتالتوهي من خالل ذلك تساهم يف هيمنة هذه 

جديدة تكون يف خدمة أقلية من سكان األرض تزداد ثراء ويس ر  خماطر عديدة منها فرض قواعد اقتصادية

 يف مقابل أغلبية سكانية تزداد فقرا ويس ر عددها حنو التزايد .    عددها حنو التناقص

هذا إىل جانب خماطر أخرى تتعلق بالتالعب اجليين يف اإلنتاج الزراعي والتغذية اهلرمونية للحيوانات       

القدرات النباتية للمنتوج الطبيعي يف البلدان اليت ال متلك هذه التكنولوجيات اجلينية  اليت تتسبب يف تراجع

واهلرمونية مع ما يتبع ذلك من خماطر على الصحة العمومية وعلى حياة الناس، كما ميكن التطرق إىل تأث ر 

من خالل حتويل أو  التكتالتعلى العمالة على املستوى الدويل من خالل االندماج بني  التكتالتهذه 

الصغ رة واملتوسطة ،وما يصاحبه من  التكتالتنشاطات معينة إىل بلدان أخرى، مما يرتتب عنه التهام 

تسريح للعمال وإحالة طبقة كب رة من اجملتمع على البطالة،  وما يرتتب عن ذلك من توترات يف أسواق 

  . 2العمل وتدين أجور عماهلا وتزيد من جديد من نسب أرباحها

                                                           

على املوقع ة،  _ حممد أمحد عنرت،  العوملة والتكتالت  اإلقتصادية،  رسالة عرب الربيد االلكرتوين إىل األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفي1

academy.org-www.ao  2019ماي  14اإلطالع عليه بتاريخ   مت.  

 

 مشكالت حول الدويل والقانون اإلسالمية الشريعة بني مقارنة دراسة  الدولية، والعالقات والبيئة التنمية كالت_ عبد الرزاق مقري،  تش1
 .  50(،  ص  2008زائر   دار اخللدونية للنشر والتوزيع،  اجل) الراهنة الدولية العالقات ظل يف والبيئة  التنمية،

 

http://www.ao-academy.org/
http://www.ao-academy.org/


  االقتصاديةالتكتالت  واقع                                                 الفصل الثاني      
 

60 
 

كأدوات لرتويج قيم   اإلقتصادية  التكتالتهذا دون أن ننس خماطر أخرى وهي تتعلق باستعمال هذه  _

وأمناط ثقافية غربية وخاصة األمريكية  ،معتمدة يف ذلك على وسائل اإلعالم واالتصال املتطورة  من أجل  

 .التكتالتخلق  ثقافة جديدة ختدم أساسا مصاحل هذه الدول وهذه 

ما قلنا مل يعد مينع ذلك من أن يص ر العامل كله جماال للتسويق لشىت أنواع السلع )تسويق السلع _ والواقع ك

تسويق املستخدمات وعناصر اإلنتاج،  وتصدير املعلومات واألفكار...(، والتسويق  لشىت التصنيع، تامة 

من وسائل اخرتاق  تصبح وسيلة  اإلقتصادية  التكتالتهذه املنتجات يؤدي إىل نتيجة هامة وهي أن 

للحواجز اجلمركية سواء باالستثمار املباشر داخل  اإلقتصادية التكتالتالسيادة الدولية، باإلضافة إىل ختطي 

  .1ضريبية ومالية الدولة املراد غزوها، أو بالتحايل للتهرب مما تفرضه الدول من سياسات

قد دفعت بالدول إىل تبين منطقها وتسي ر الطريق هلا ال لكوهنا ذات قوة  االقتصادية التكتالتكما أن      

استثمارية ضخمة وإمكانات فعل وتفعيل كربى فقط،  ولكن كذلك لكوهنا أصبحت الفاعل اجلديد يف 

س ر واملتحكم بل غدت التابع ملوبالتايل فلم تعد الدولة هي ا  االقتصاد واملال،  يف التكنولوجيا والثقافة،

  املتأقلم.و 

واملؤسسات  التكتالت_ إن انتقال مركز الثقل االقتصادي العاملي من الوطين إىل العاملي، ومن الدولة إىل 

والتكتالت االقتصادية هو جوهر العوملة االقتصادية لفرتة ما بعد احلرب الباردة، كما أن األولوية االقتصادية 

ت واملوارد والسياسات والقرارات على الصعيد العاملي، وليس يف ظل العوملة هي حلركة رأس املال واالستثمارا

على الصعيد احمللي،  لذلك تشكل التطورات االقتصادية خالل هذه الفرتة تقله نوعية يف التاريخ االقتصادي 

 حجم صعيد على أو ارتباطا أكثر اآلن هي واليت لفة،العاملي ليس على صعيد ربط االقتصاديات املتخ
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ت غ ر مستويا بلغت اليت اخلارجية االستثمارات نطاق على أو  األرقام، كل جتاوز الذي العاملية التجارة

  . 1معهودة،  بل على صعيد إعادة تأسيس قواعد ومؤسسات وبنية هذا النظام

    

 

 :خالصة الفصل الثاني

اليت فقدت دورها وطنيا تراجع موضوع الدولة الوطنية والتحول حنو مستوى عاملي يف آليات الضبط       

وجهويا وعامليا حنو مستوى عاملي، ويعترب املدخل االقتصادي أكرب مدخل تصطدم فيه الدولة بضعفها جبملة  

الفواعل اجلدد كالشركات متعددة اجلنسيات واملؤسسات املالية الدولية، فهذه الفواعل األخ رة باتت تفرض 

    وسياساهتا املالية. ها احملليلية على اقتصادعلى الدول مجلة توصيات يف شكل تصحيحات هيك

 

                                                           
بني العوملة والسيادة حماضرة يف مقياس العالقات الدولية )قسم العلوم السياسية جامعة باتنة،  السنة اجلامعية  _ مربوك غضبان،1

1999_2000  .) 

 ، متوفر على املوقع التايل _ أنظر آليات نظام العوملة على املوقع االلكرتوين لألكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل 2

academy.org-www.ao   2019ماي  16مت اإلطالع عليه بتاريخ. 

http://www.ao-academy.org/
http://www.ao-academy.org/
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 الخاتمة:

على تلك التأكيد على  ا جاء من بابذكرهفمن خالل هذه الدراسة ميكن الوصول اىل مجلة نتائج ،      

 ، فمنها: النتائجفضل أجل الوصول اىل أبناءا النتائج ميكن طرح جمموعة من التوصـيات من  مهيتها ، وأ

كثر األ الوسيلة باعتبارها، املهتمني مبوضوع التنمية يتفق عليهاصبح اليوم وسيلة أاالقتصادي  التكتلن أ -أ

وزيادة رفاهية الشعوب مهما اختلفت الطرق ادية ، ضمانا للوصول اىل مستويات معتربة من التنمية االقتص

 .هذه الوسيلةاليب واملفاهيم املستخدمة واملعربة عن واالس

عب ، صلالوصوال  باألسهلالتجارب التكاملية الناجحة ، فأن املنهج الوظيفي ، الذي يبدأ على  بناءا -ب

مطلبا ا جيعلها تقتنع وتعايش مزايا التكامـــل االقتصادي وبالتايل يصبح هنة ،كو يعترب املنهج االصلح للدول النامي

 .من بعض االطراف ضاروريا مفرو ض

دت اىل فشل العديد من التجارب التكاملية يف الدول النامية ، اضافة اىل أ يتسباب الم األأهن ن مأ -ج

ا التكامل ، هي العوامل السياسية واملتمثلة يف اخلالفات االسباب املتعلقة بتخلف البىن التحتيـة اليت يقوم عليه

 .وعدم االستقرار السياسي

ة من موارد طبيعيـة متنوعة واملوقع اجلغرايف االسرتاتيجي ميثـل فرصة ان ما تتمتع به العديد من الدول النامي -د

 .بني العديد منها لنجاح جتارب تكاملية

تشكل حمفزا  شأهنا أنيف العامل املتقدم السياسية منها واالقتصادية للدول من  حتدثن التطورات اليت أ -ر

ة عامل اليوم الذي هو عامل هنها من مواجتكتالت اقتصادية اقليمية ختدم مصاحلها ومتك نشاءإبللقيام 

 .التكتالت االقتصادية الكربى
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 :التوصيات االتية دمن نقأميكن  : التوصيات

الرتكيز على ، إذ ينبغي املنهج الوظيفي  جيب أن تتبع الدول املنظمة فيهالنجاح التكتالت االقتصادية   -1

 .عضاءبني اال خالفات كبريةاملسائل السهلة اليت ال توجد فيها 

كما ينبغي هلا السري ،  األعضاء يف هذه التكتالت اإلقتصاديةئة بني العمل على نبذ اخلالفات الناش -2

تقرار السياسي ليم للوصول اىل االسالطريق الستقوية مؤسساهتا الدميقراطية حيث تعترب جادة حنو  واتطخب

 .اليت حققتها سابقا وصيانة املكاسب

للمنافسة  جتنباالطبيعة  املشاريع اليت حتمل نفس بتوحيداملشرتكة وذلك  املشاريعاالزدواجية يف االبتعاد عن  -3

 الداخلية بني دول التكتل.

جتسيد  قصدمحاية املودعني واملالك واملستثمرين،  تساعد على، متول املشاريع االستثماريةمؤسسات  إنشاء -4

  املصاحل املشرتكة.املتفق عليها ضمانا حلسن سري املشاريع 

من بلدان يف كل بلد  املتوفرةاإلمكانيات املادية والبشرية  توفري كلو احليوية  املشاريعبعض  دفع وترية -5

  .مستقلة عن حكومات جهة إشرافوتوفري االستقاللية التامة هلا بوضعها حتت التكتل 

بشكل مستقل  و انصوصهل اخلضوع يتوجب ،املشروعات املشرتكة علىالعمل  تنظم سن قوانني موحدة -6

 الداخلية عن الدول األعضاء.عن القوانني 
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 المذكرة مــلخص
والذي تطرقنا فيه باجلانب التطبيقي موازنتا تناولت هذه الدراسة ظاهرة التكتالت االقتصادية اإلقليمية          

هذا مادفعنا اىل حتديد هذه الفرتة يف  م ( 2017-2000دراسة االحتاد االورويب ، وذلك خالل الفرتة )ل

دوافع ادت بدورها إىل قيام التكتالت االقتصادية ، وذلك من خالل الوصول إىل د دراستنا ،وهذا مرتبط بتواج

أهم  .ومن بني مركية بني دول اإلحتاد االورويب التجارية يف ظل إزالة احلواجز والقيود اجل لالتفاقياتتطبيق امثل 

دول االحتاد االورويب ،  ياتاقتصادفروض الدراسة : ان التكتالت االقتصادية تعمل على زيادة معدالت النمو يف 

وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة معدالت التنمية االقتصادية باآلثار اليت تنعكس على اقتصاد الدول عند االنضمام 

املنهج التحليلي  اتباع  الدراسة ،وعليه اقتضت الضرورة يفلتلك التكتالت واليت أصبحت أحد مظاهر العوملة 

الدراسة يف التعرف على ماهية التكتالت االقتصادية ، وتاريخ  أهدافمتحورت ما ك وفق املادة املدروسة  الوصفي

النتائج اليت توصلت إليها .ومن بني اهم  نشأهتا ، وتوضيح االثار املرتتبة عن االنضمام لتلك التكتالت االقتصادية

مية من خالل السيطرة عليها يف الدول النا :ان التكتالت االقتصادية اثرت على الشؤون اإلقتصاديةاىل الدراسة 

دول ذات الثقل االقتصادي الكبري اقتصادياً ، ومن مث الوصول إىل مراكز القرار هلذه الدول ، يف ما خيدم مصاحل ال

اما التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة انه على السلطة العمل على اتاحة حرية االنتقال لألفراد والعمالة بني  .
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